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امل.  مع جائحة كورونا بمملكة البحرين الثاني فقأما  النظريات النفسية  ب  يتعلق  حيوي ومعاصر   ملقال   تطرق   د وضوع 
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املوهوبين   الطلبة  التراكمي لدى  القبول واملعدل  بمعايير  البحث  و   بالجامعة.)الصورة ب(  تناول  من جانب آخر فقد 

امللك سعود  أبعاد  وضوعمالرابع   جامعة  طلبة  لدى  األكاديمي  بالتحصيل  وعالقتها  االجتماعي  أما  القلق  املوضوع  . 

ملقال  فقد    الخامس مجتمعية  الوعي بعنوان  تطرق  ثقافة  إلى  تحويله  وأهمية  النفسية  كورونا    باملناعة  )جائحة 

 
 
( لدى مستخدمات اإلنترنت بجامعة  Cyber syndromeأعراض متالزمة السيبر) تناول البحث السادس    فيما  .( أنموذجا

الرحمن عبد  بنت  نورة  موضوع  األميرة  في  كان  فقد  السابع  البحث  أما  املنح  .  ب 
ّ

طال لدى  فس ّي 
ّ
الن افق  و

ّ
الت مستوى 

الستعداد النفس ي  لاملوضوع الثامن    تطرق ؛ في حين  اإلسالمّية في ضوء بعض املتغّيراتالّدراسّية الّدولّيين بالجامعة  

لفايروس كورونا كوفيد  باللقاح املضاد  التطعيم  التاسع  أما    .لدى عينة من املجتمع العراقي   19-لقبول  فقد  البحث 
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الطمأنينة النفسية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم في ظل اإلجراءات االحترازية للتعامل مع جائحة كورونا بمملكة  

 البحرين 

 ( 4)د. أماني عبدالرحمن الشيراوي    (3)سعد عبداملنعمد. توفيق    (2)د. شيخة أحمد الجنيد   (1). سامي محمد املحجوبد

 ( ه1443 /3/ 5وقبل - ه3/1/1443)قدم للنشر 
هدفت الدراسةةةةةةةةة الىالية صاء اسةةةةةةةةتالةةةةةةةةال العالقة بيف الطمأنينة النفسةةةةةةةةية والتفاؤل والتشةةةةةةةةاؤم لد  عينة  من أفراد املجتم   املستتتتتتتتت ل    

( بيف مواطن 341للتعامل م  جائحة كورونا، حيث تكّونت عينة الدراسةةةةةةةةةة من ) التي اتخذتها الىكومة البحريني في ظل اإلجرالات االحترازية

( سةةةنة. وتم لت أدوات الدراسةةةة في ماياأ الطمأنينة النفسةةةية )صعداد عياد يةةةالم، وحنيف كاظم،  15-60ومايم، تراوحت أعمارهم ما بيف )

ت نتائج الدراسةةةةةةةةة ارتفاا مسةةةةةةةةتو  الطمأنينة النفسةةةةةةةةية، (. وأوضةةةةةةةةى1996(، وماياأ التفاؤل والتشةةةةةةةةاؤم )صعداد أحمد عبد ال الق، 2018

وارتفاا مسةتو  التفاؤل، باإلاةافة صاء وجود عالقة ارتباطية موجبة تات داللة صحلةائية بيف الطمأنينة النفسةية والتفاؤل، ووجود عالقة 

سةةةةة، تما تويةةةةلت الدراسةةةةة صاء وجود فرو  ارتباطية سةةةةالبة تات داللة صحلةةةةائية بيف الطمأنينة النفسةةةةية والتشةةةةاؤم لد  أفراد عينة الدرا

ا لتجرالات التي اتخذتها ممل ة البحرين في التعامل م  جائحة كورونا في الدرجة الكلية ملا
ياأ تات داللة صحلةةةةةةةةةةائية بيف أفراد العينة وفات

 
ت
ا لتجرالات املتخذم من قبل   الطمأنينة النفسةةية وأاعادا الفرعية، وللةةالم اإلجرالات املتميكم. تما أظنرت نتائج الدراسةةة أ را  صحلةةائيت

ت
داال

ممل ةة البحرين عىء الةدرجةة الكليةة ملايةاأ الطمةأنينةة النفسةةةةةةةةةةةةةيةة وأاعةادا الفرعيةة، ودّينةت أنةئ ةم ن التنبن بةداللةة  صحلةةةةةةةةةةةةةةائيةة بةالطمةأنينةة  

 . رات  مستالة  ر  تاا ، من خالل التفاؤل والتشاؤم واإلجرالات املتخذم، تمتغّيِّ  النفسية، تمتغّيِّ

 الطمأنينة النفسية، التفاؤل، التشاؤم، اإلجرالات االحترازية، جائحة كورونا.  الكلمات املفتاحية  

 
The Relationship of Psychological Tranquility to Optimism and Pessimism in view of the 

Precautionary Measures to Deal with the Coronavirus Pandemic in the Kingdom of Bahrain 
Sami Mohammed Al-Mahjoob(1)    Sheikha Ahmed Al-Junaid(2)    Tawfik Abdel Moniem Saad(3)      Amani AL-Shirawi(4) 

(Submitted 11-08-2021 and Accepted on 11-10-2021) 
 

Abstract: The current study aimed to explore the relationship between psychological tranquility, optimism, 

and pessimism among a sample of Bahraini citizens and residents in light of the precautionary measures taken 

by the Bahraini government in dealing with Coronavirus pandemic. The study sample consisted of (341) 

citizens and residents in the Kingdom of Bahrain. Their ages ranged from (15) to (60). The study used the 

Psychological Tranquility Scale (Ayyadh Saleh & Hanin Kazem, 2018), as well as the Optimism and 

Pessimism Scale (Ahmed Abdel Khaleq, 1996). The results indicated that: The level of psychological 

tranquility and the level of optimism were both high among the study sample. There was a statistically 

significant positive correlation coefficient between psychological tranquility and optimism, on the one hand, 

and a negative significant correlation between psychological tranquility and optimism, on the other hand, 

among the study sample. There were statistically significant differences between citizens and residents on the 

total score and the sub-scores of the Psychological Tranquility Scale that could be attributed to the distinguished 

precautionary procedures taken by the Kingdom of Bahrain in dealing with Coronavirus pandemic. There was 

an effect of these precautionary procedures on the total score and the sub-scores of the Psychological 

Tranquility Scale among the study sample. Optimism, pessimism, and precautionary procedures were good 

predictors of psychological tranquility among the study sample. The results of study were discussed in light of 

the review of literature and the previous studies. 

Keywords:Psychological Tranquility, Optimism, Pessimism, Precautionary Measures, Coronavirus Pandemic. 
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 النظري الدراسة وتراثها مقدمة 

 مازال    2019شند العالم في نهاةات عام  
ت
 كار يا

ت
حد ا

شرارم الودال الغامض املسمى   ندلعتاحيث   العالم،يُعم 

( والذي افتك باملالةيف حول العالم،  Covid 19بكورونا )

أهتك    االقتلادوهدد   حيث  بأتملئ،    اقتلادالعاملي 

الطبية   املنظومات  معظم  أنه ت  تما  العظمي  الدول 

ا األفراد  حول  عىء  السلبية  آ ارا  الودال  ترك  وقد  لعالم. 

والنل     واالتتئاب الىيرم والالق    فانتشرت بينهم مشاعر 

  ، كالتعليموعىء أنشطة ومجاالت الىيام كافة،    والتشاؤم،

 واللناعة والتجارم والسياحة.  

األواء  اللىظات  احتمالية    ومنذ  عن  الىدةث  عن 

( كورونا،  مخاطر  ممل ة    (Covid 19تفش ي  اتخذت 

البحرين كافة اإلجرالات االحترازية التي من شأنها طمأنة  

  
ت
صىيا حماةتئ  خالل  من  البحريني،  ،  املواطن 

ت
ونفسيا

  واالقتلادةةالىياتية التعليمية    ودعمئ في كافة املجاالت

اإلجرالات    ،والصىية اعض  اململ ة  فعلت  حيث 

املايميف  االحترازية التي من شأنها الىفاظ عىء املواطنيف و 

 النفسية لديهم.  الطمأنينةواماف سالمتهم، وإافال  

التي  و  السمات  صحد   النفسية  الطمأنينة  عد 
ُ
ت

وتحايق   الضغوط،  من  التخلص  عىء  األفراد  تساعد 

الىيام جودم  وتحسيف  ا،  ونفسيت ا  صىيت  التعافي 

(Wolfradt et al. 2014)   أتدت دراسة رفيق ، وهذا ما 

التي هدفت للتعرف عىء    Rafique et al (2020)وآخروف

جريت  العاىي جرال جائحة كورونا والتي أالتأ ير النفس ي و 

في باتستاف، وقد تويلت  فرد  (  1500عىء عينة قوامنا )

النتائج صاء ارتفاا مشاعر الالق وال وف،  والتي سادت  

صاء  أفراد  %( من  83لد  ) العينة، تما تويلت الدراسة 

ي الىد من دخول املرض ي صاء  فاعلية الطمأنينة النفسية ف

تخف  عىء   تعمل  حيث  للعالج  حدم  ياملستشفيات  ف 

 في اول جائحة كورونا .  واالتتئابال وف  

ترا نا    في  املستخدم  النفسية  الطمأنينة  وملطلم 

الذي   النفس ي  األمن  ملفنوم  مرادف  وال اافي  األدبي 

ماسلو صبراهام  الدالالت    استخدمئ  في  فاملتمعن 

صاء حد تبير    يفالسيكولوجية للمفنوميف ةجدهما متما ل

(، فالطمأنينة النفسية، تندي صاء تحايق  2005)الدليم،  

ش لية   خلائص  بيف  والتكامل  واالنسجام  التوافق 

   .(2019الفرد في جوانبها العالية االنفعالية )بلعسلة، 

ارتفاا   في  النفسية  الطمأنينة  تسنم  شعور  تما 

النفسية   والسعادم  الىيام  عن  بالراا    )سبتي الفرد 

بجودم    ،(2019وطار ،  وشناب   الفرد  احساأ  وتعزز 

(، وفي صطار تلك أشارت عدد من  2016الىيام )الغامدي،  

  الفرد، فنناك الدراسات صاء أ ر انعدام الطمأنينة في حيام  

والشعور   النفسية  الطمأنينة  بيف  ع سية  عالقة 

فالش  النفس ي    صبالضغوط،  للضغط  ةتعرض  الذي 

النفس ي منخفض   تكوف طمأنينتئ وأمنئ 
ت
باملاابل األفراد    ا

النفس ي، يستطيعوف   الذةن ةتسموف بالطمأنينة واألمن 

)لبوازدم،   بفعالية  الضاغطة  الىيام  أحداث  مواجنة 

)2020هنداوي،    ؛2016 العطاأ  ويستطرد   ،)2018  )

يعبة م     بأف انعدام الطمأنينة ةجعل الفرد في مواجنة

الىيام بما فيها من اغوطات ات تتداخل مخاوفئ وقلائ 

 ويراعاتئ م  استجابتئ للمواقف ال ارجية. 

صاء  2005وأااف تفافي ) الفرد السوي يشعر    أف( 

بلفة   والطمأنينة  يعني    عامة، باألمن  ال  أف ول ن    هذا 

الالق وال يشعر بال وف وال   الش ص السوي ال ةنتابئ 

الغامدي )في:  اللراا  واستخللت 2016  ، ةخبر   ،)  

( صاء أف الفرد قادر عىء تخفيض شعورا  2020هنداوي )

الطمأنينة   عىء  التدريب  خالل  من  النفسية،  بالالق 

عىء الطمأنينة لئ أ ر فعال في خفض الضغط  فالتدريب

أتدت وقد  املدرك.  طباتها    النفس ي  التي  الدراسة  نتائج 

عىء عينة تجريبية واابطة من طلبة الجامعة من الذكور  

الطمأنينة االنفعالية فعال في واالناث، أف التدريب عىء  

الض  والالق    النفس يط  غخفض  لد     األكادةمياملدرك 

 طلبة الجامعة. 
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تعد   لتحايانا  والسعي  الطمأنينة  عىء  والتدريب 

 للفرد واملجتم ، فالشعور باألمن النفس ي  
ت
 أساسيا

ت
مطلبا

الىاجات   اعد  للفرد  االساسية  الىاجات  أهم  من  يعد 

  
ت
منشرا يعد  تما  املجتمعي    لالستارارالفسيولوجية، 

التنمية   تحايق  في  املساهم  والسياس ي  واالقتلادي 

 (. 2016)لبوازدم،  الشاملة للمواطن والوطن

مطلب  الطمأنينةكانت    وإتا   النفسية 
ت
 أساسي  ا

ت
  ا

م    فهي  الطبيعية،  الظروف  في  واملجتمعات  لألفراد 

الظروف االستثنائية كالىروب والكوارث تم ل حاجة في  

م    األهمية، خاية  مواجنة    ما يشنداغاةة  من  العالم 

يعد   الطمأنينة  فتحايق  كورونا.  لجائحة  وتحدي 

جم أو  مسنولية  رسمية  هيئات  قبل  من  سوال  اعية 

ات   واتباا    ةنبغيمجتمعية،  است مارها  الجمي   عىء 

خلق  اافة   خالل  من  لتحايانا  وقائية  صجرالات 

 (. 2018الطمأنينة )العطاأ، 

تلك )  ويتحاق  العطاأ  ةل ص  من  2018تما   ،)

النفسية  خالل تحايق ملادر األماف الوقائية للطمأنينة  

م  كإزالة ال وف  وت ايف  عوامل  توعية  الجمنور،  ن 

الجمنور واماف اطالعئ عىء األوااا الىالية من واق  

وما املبذولة  والجنود  نتائج    اإلحلالات  من  تحايائ  تم 

تم توفيرا من امكانيات املشارتة والتعاوف،    اةجابية وما 

 عىء االلتكام. خلق الرادا الذاتي للمواطن وتعويدا و 

ممل ة البحرين العدةد من اإلجرالات    اتخذت وقد  

االحترازية االستباقية عىء كافة الجوانب ملكافحة انتشار  

وتحدث   مواطنيها،  سالمة  تضمن  التي  كورونا  فيروأ 

قدر   توفير  م   لديهم،  النفسية  الطمأنينة  من   
ت
نوعا

الىرية   من  تحىء    واالستاالليةمناسب  في  منها   اة 

 . املجتم  بدرجة مرتفعة من الوعي

حيث اشتملت اإلجرالات من الناحية الصىية عىء  

تفعيل   خالل  من  الصىية  الرعاةة  في  املواطنيف  أحاية 

للعزل   مراتز  توفير  في  تم لت  والتي  ال دمات  اعض 

تفعيل صجرال الفحص داخل املرتبات للىفاظ  و والعالج،  

  االحترازيةتوفير مراتز الصىة  و عىء التباعد اإلجتماعي،  

بوسائل   اململ ة  املجنزم  حريت  تما  والترفيئ،  الراحة 

عىء تادةم خدمة الطبيب عن ُاعد والتي لات ال  ير من  

صاء  التفاعل واالستحساف من قبل املواطنيف، باإلاافة 

حرص اململ ة عىء تفعيل خدمة توييل األدوية للمرض ي  

التعليمية    واشتملت واملراجعيف.   تفعيل  عىء  اإلجرالات 

البوابة   االل ترونية    اإلل ترونيةخدمة    وتلكالتعليمية 

 لضماف استمرار التعليم عند اعد.

مستو    عىء  الىفاظ  عىء  اململ ة  حريت  وقد 

ملواطنيها في فترم الجائحة من خالل    االقتلادةةالرفاهية  

في عدم يور مختلفة كالت فل    االقتلاديتادةم الدعم  

، وتذلك  املنمن عليهم بالاطاا ال اصبرواتب املواطنيف  

، واإلعفال من دف  قيمة  يمة فواتير املال وال نردال حمل قت

املنشآصةجا ورسوم  اللناعية،  األراض ي  السياحية  ر  ت 

صاء ما تم من مضاعفة حجم    أشنر، باإلاافةملدم ستة  

مليوف دةنار، ورف  قدرم    200يندو  السيولة ليلل صاء  

يعادل   بما  للبنوك  تم    3.7اإلقراض  تما  دةنار،  مليار 

مال منح  اتوفير  للشركات  العمل  ية  يندو   عبر  ملتأ رم 

الىكومة  تم يف. أطلات  الذي    تما  تطبيق مجتم  واعي 

الفحص   مواعيد  حجز  م ل  ال دمات  من  العدةد  ةتيح 

اللحي  الحجر  ومراقبة  الفحص  نتائج  عىء  والىلول 

   وغيرها.

ال البحرين وكانت  ومن اإلجرالات  تي أخذتها ممل ة 

الصىة    تات عىء  صةجابي  للمواطن أ ر  قرار    النفسية 

الالو  الضرورم  في  صال  التايد  وعدم  التنال     حرية 

مراعام للسالمة العامة للمجتم ، حيث لم تلدر اململ ة  

سالمة أو  طوارئ  قوانيف  عىء    ، أي  راهنت  وقد  وطنية 

 ووعي املواطن واملايم.  ومسنولية  اافة

الدول   اتخات  أ ر  الدراسات  اعض  بينت  وقد 

حالة   بث  في  احترازية  صجرائية  لسياسات  والىكومات 

تويلت   فاد  املواطنيف  لد   النفس ي  واألمن  الطمأنينة 

وأدةن    ،محمودو رحماف،  و قمرزماف،  و   ،خاف  دراسة



 ( م2022أبريل/ه 1443رمضان الرياض )   – 7العدد –املجلة السعودية للعلوم النفسية 

 

 

4 
 

Khan, Kamruzzaman, Rahman, Mahmood & 

Uddin(2021)    بيف سالبة  ارتباطية  عالقة  وجود  صاء 

الىكومات   وانخفاض    لتجرالات فرض  االحترازية 

النفسية    الطمأنينة مستو  الالق األمر الذي ةن ر عىء  

وقائية   أماف  اجرالات  الىكومات  قدمت  فكلما   .
ت
تبعا

صال    ساهم تلك في رف  مستو  الطمأنينة لد  الشعوب،

باتباا  ةتكامل  ال  الطمأنينة  تحايق  االجرالات    أف 

ش لية    ،فاطاالحترازية   سمات  توافر  من  البد  بل 

 النفس ي.  باألمن تسنم في طمأنة الفرد واستارار شعورا 

الفرد دور أساس ي في عالقتها  بملادر   فلش لية 

، فش لية الفرد  الضغط  وتحايق الطمأنينة النفسية  

ا  
ت
وسيط  

ت
عامال املوقف  تعد  وطأم  من  تزيد  أو  تخفف 

استجاباتهم   في  ةختلفوف  فاألفراد  الفرد،  عىء  الضاغط 

أوسلر ويليام  ويادم  امل تلفة،  ش لياتهم   بح م 

william osler   املريض يفات  بأف   تلك  عىء   
ت
م اال

في   الىاسم  العامل  هو  املرض  نوا  وليس  وش ليتئ 

من    التعامل عند اإليابة بأحد األمراض ال بي ة، فنناك 

ةنهار ويفاد األمل من أول لىظة ةلل صاء صسماعئ وهناك  

من ةملك درجة من ال اة والتفاؤل واإلةماف بالتغلب عىء  

املرض ومن ةلل ملرحلة اليايف والطمأنينة النفسية عند  

اللفات   أو  السمات  فإف  وعليئ   ، للمرض  مواجنتئ 

السلوتية   االستجابات  بنوعية  عالقة  لنا  الش لية 

 ( 2016 تلفة )في: لبوازدم،  للمواقف امل 

 ومن هنا ةظنر أف لش لية الفرد دور      
ت
 أساسي  ا

ت
  ا

بملادر   عالقتها  ال    الضغط،في  الطمأنينة  فتحايق 

باالعتماد عىء الظروف والعوامل ال ارجية    ةتحاق فاط

ف تسنم  ش لية  بلفات  ةوجئ  الفرد  ول ن  طمأنة  ي 

با شعورا  دراسة  واستارار  أتدت  فاد  النفس ي.  ألمن 

  O’Brien, Tourigny, & Manserأودراةن، توريني ومانسر  

تعزيز  2021) في  الش لية  السمات  اعض  أ ر   )

في التعامل اللحي والىذر واألمن م     املسنولية الذاتية

كورونا. ال اافي  جائحة  وال لفيات  النفس ي  ة  فالعامل 

األحداث األبرز في هذا    امل تلفة للمواطنيف، هما محركا 

أف   حيث  الىالية،  االجيال  بيف  املسبوقة  غير  األزمة 

العدةد من األفراد قد ةاعوف فريسة لسمة التشاؤم عند  

)مونس   اللادمة.  وال برات  املنملة  لألحداث  التعرض 

 ( 2020وأبو كويك،

تويلت صحد  الدراسات صاء أ ر التفاؤل العام  تما 

مواجنة جائحة كورونا ،  في تخفيض مستو  الالق عند  

 حيث أف مستو  من التفاؤل املتوسط أو املرتف  متطلب
ت
  ا

 أساسي
ت
السلوك    ا وتخفيض  الالق  حدم  لتخفيض 

التجنبي واألفكار الانرية وتعزيز الاوم الذاتية في مواجنة  

اآل ار الناجمة عن سياسية اإلغال  والتباعد االجتماعي  

Flora  & Lissy, 2021)،)  أتدا ما    Waters  وتيرز  وهذا 

النفس    (2021) علم  ةلعبئ  الذي  الدور  أف  ةر   حيث 

  ال  االةجابي وما ةتضمنئ من متغيرات عدةدم  
ت
ُيعد سبيال

،  فحسب  للوقاةة
ت
أةضا والعاىي  النفس ي  للعالج  بل   ،

ال من  الجائحة،  لتخفيف  الناجمة جرال   النفسية  آل ار 

 
ت
عامال ُيعد  كالتفاؤل،  صةجابية  اسمة  األفراد  تمت     وأف 

 من ر في تنمية وتفعيل الوعي اللحي لديهم. 

سمة التفاؤل هم األقدر عىء مواجنة    فاألفراد توو 

للمش الت    
ت
تعراا األقل  وهم  الضاغطة،  األحداث 

أنهم  ،(2012  الصىية والنفسية )محيسن،  األقدر    تما 

عىء صتياف التوقعات السليمة لألحداث، والتي تتوافق م   

و  والنفسية  الذهنية   ,Loemker)الجسدةة  قدراتهم 

الشالش(2006 أتد  حيث  أف  2019)  ،  الذةن  (  األفراد 

األتثر    ةتمتعوف  األش اص  هم  والطمأنينة  بالس ينة 

 
ت
تما أف    امل اوف املراية.  بااطرابيابة  صواألقل    تفاؤال

كورونا  فيروأ  عن  الناتج  النفس ي  والضغط  اإلجناد 

 .  اشكل سلبي باألمل والتفاؤل ةرتبط  
ت
عىء تلك فإف    عالوم

تأ ير  كورونا  فيروأ  عن  الناتج   للتوتر 
ت
عىء    ا مباشر  غير 

من   الذاتية  متغيرالرفاهية  التفاؤل    خالل  وهو  وسيط 

حيث   متغير واألمل،  فيالتفاؤل    أسنم  تخفيف    واألمل 

الودال أ نال  الرفاهية  عىء  للتوتر  السلبية  تما  .  اآل ار 



 ....  الطمأنينة النفسية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤمأماني الشيراوي: سامي املحجوب؛ شيخة الجنيد؛ توفيق سعد؛ 

 

 

5 

أشارت النتائج صاء أف الشباب الذةن يعانوف من مستو   

تفاؤل أقل   لديهم  التوتر اسبب فيروأ كورونا  عال  من 

 (Genç &  Arslan ,2021) وأمل أقل.  

أجراها   التي  الطولية  الدراسة  م   ةتفق  ما  وهذا 

والتي     Pellerin & Raufaste (2020)بيليرةن وروفاستي  

هدفت صاء التعرف عىء الادرم التنبنية للموارد النفسية  

اإلةجابية  مم لة في )التفاؤل والى مة واالمتناف وال فالم  

مشاعر   عىء  والابول(  السلمي  واالنفلال  الش لية 

التي سادت    واالقتلادةةال وف من التهدةدات الصىية  

ودا عن  الناجم  الفرنس ي،  باملجتم   اإلغال   بداةة  ل  في 

توي   من  املفحوييف  ارتفاا  أف  صاء  وتويلت  كورونا، 

السمات اإلةجابية لألفراد، كالتفاؤل والى مة واالمتناف  

الذةن   هم  الش لية،  من  تمتعوا  وال فالم  بالىماةة 

امل اطر   تاليل  صاء  أد   مما  السلبية،  واألفكار  املشاعر 

دراسة   واالقتلادةةالصىية   اما  لنم.    بالنسبة 

 Asimakopoulou et al. (2020)  روف وآخاسيماكودولو  

للماارنةفاد   من    هدفت  املنظرم  التوقعات  بيف 

واملتشائميف   املتفائليف  اإليابة    باحتماليةاألش اص 

عينة  اةرو بف عىء  الدراسة  طبات  كورونا،  قوامنا  أ 

(645)  
ت
من املجتم  البرةطاني، وتويلت الدراسة صاء  فردا

العينة أفراد  ص  أف  األتثر  هم  كانوا  التشاؤم  يابة  توي 

 اعدوي كورونا ماارنة باألفراد املتفائلوف.  

اةفا تويل   ,Evaومحسيف    ،أندةنو ساري،  و   ، تما 

Sari, Andini & Mahasin  (2020  )  دراستهم خالل  من 

في   التفاؤل  دور  خاللنا  من  تايس  والتي  األدبية 

فاعل صاء  كورونا،  جائحة  جرال  امل تلفة  ية  االستجابات 

التي تحتوي عىء    من االستجاباتدور التفاؤل في التاليل  

املتفائلوف   األفراد  وال وف حيث ةتسم  الالق  اإلتتئاب 

 بتوق  ال ير، تما  
ت
املتفائلوف هم األجدر    أف األفراددائما

وحل املش الت. فالتفاؤل ظاهرم    مواجنةعىء  الادرم  في  

وهو    ، الىيام  مجاالت  من  ت ير  عىء  تن ر  د  أحنفسية 

صةجابية   بنظرم  لألحداث  االستجابة  في  الفردةة  املواقف 

(Qiu et al. 2020)،    أتدت دراسة جوفينشيفش حيث 

التي  Jovančević & Milićević  (2020  )وميليتشيفش  

وال اة   والتشاؤم  التفاؤل  دور  عىء   التعرف  صاء  هدفت 

امل اوف   في  تساهم  تعوامل  املنامرم  بنظرية  واالةماف 

املتعلاة بجائحة كورونا عبر ال اافات، أجريت الدراسة  

( عينة قوامنا   412عىء 
ت
الالتينية، وقد    ( فردا أمريكا  من 

أشارت النتائج صاء أف ال وف من ناص الغذال كاف األتثر  

وأخيرتاواو  الذات  عىء  ال وف  ةليئ  ا  عىء    حت ال وف 

املتفائليف   أف  صاء  النتائج  تشير  تما  اآلخرين،  األحبال 

لذةن ةتمتعوف بمستو  عال  من ال اة العامة والذةن  وا

من   أقل  مستو   ةظنروف  املنامرم  بنظريات  ةنمنوف  ال 

من   الوقائية،  السلوتيات  من  أعىء  ومستو   ال وف 

 ناحية أخر  ُةظنر املتشائموف مستو  أعىء من ال وف. 

األ ر   صاء  أخر   دراسة  أشارت  الع س ي  باملاابل 

في    للتفاؤل  املواوعي(  )غير  اآلمنة  الذاتي  االستجابة 

صاء    االحترازية،لتجرالات   املتحيك  التفاؤل  ةندي  حيث 

تاتئ   الفرد  صيابة  باحتمالية  املتعلاة  االفكار  استبعاد 

ك االحترازية  روناو بفيروأ  االجرالات  اخترا    
ت
وتبعا  ،

 & ,Fragkaki, Maciejewski, Weijman, Feltes)   .اآلمنة

Cima, 2021)    

فيشير   النفسية، أما عن عالقة التفاؤل بالطمأنينة 

التفاؤل  ( صاء أف  2016)  Yuan & Wangوانج  كل من ةوف  

الطمأنينة والصىة    ةن ر العالقة بيف  تمتغير وسيط في 

في  بالطمأنينة  الشعور  عدم  يسنم  بينما  النفسية، 

  .نخفاض مستو  التفاؤل لد  الفردا

النفس ي   واألمن  للطمأنينة  الىاجة  اشباا  أف  ات 

هذاةح وفي  بالتفاؤل،  الفرد  شعور  ما  اق  م   ةتسق  ؛ 

( الجمل  بأف  2020استخللئ  بالتفاؤل (  يشعر    الفرد 

ةجعلئ  مما  أهدافئ  وتتحاق  حاجاتئ  جمي   تلبى    عندما 

ويتولد واالنبساط  بالسعادم  وحب    يشعر  األمل  لدةئ 

الىيام، وعىء الع س من تلك فإف الفرد يشعر بالتشاؤم  

https://mail.journalppw.com/index.php/JPPW/article/view/255
https://mail.journalppw.com/index.php/JPPW/article/view/255
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وتحايق   احتياجاتئ  تلبية  عىء  قدرتئ  لعدم  نتيجة 

 . أهدافئ

)  شيريو  نتائج  (  2012األسمري  خالل  دراستئ  من 

)مرتز    التي األربعة  العزو  أساليب  بيف  العالقة  بح ت 

خارجي    –التح م   الشمولية،    االستارار،   –داخىي 

التح م( بالتفاؤل واألمن النفس ي لد  مرض ى السرطاف،  

األمن    الطمأنينة النفسية أو في تحسيف  صسنام التفاؤل صاء  

 السرطاف.  النفس ي ملريض 

الصىة    وإتا  عىء  األ ر  هذا  التفاؤل  ملتغير  كاف 

الىيام   نحو  اإلةجابي  سلوتئ  وتوجيئ  للفرد  النفسية 

وتحمل اغوطاتئ اشكل عام وزيادم طمأنينتئ النفسية،  

فنو في هذا الفترم التي تشند اجتياح جائحة كورونا وما  

املجاالت   في  العالم  مستو   عىء  تغيرات  من  ارتبط 

 أتب  امل تلفة،
ت
ما  ر من حيث قدرتئ عىء تخفيف  ةم ل دورا

للمحنة    يشعر وتجاوز  واتتئاب  قلق  من  األفراد  بئ 

الطمأنينة   لىالة   
ت
ويوال كورونا  بجائحة  املرتبطة 

 النفسية التي يسعء صليها الفرد في كل مراحل حياتئ.  

اإل  هذا  التي   ففي  الدراسات  اعض  أتدت    ، طار 

أ ر العامل الش ص ي للفرد كالت صاء   
ت
فاؤل  أجريت منخرا

كورونا   بجائحة  املرتبط  والالق  امل اوف  تخفيض              في 

، الجسمية  الفرد  صىة  عىء  من  و   )ال وف  ال وف 

املجتمعي،   النل   فاد  و العدو   من  ،  األحبالال وف 

ال وف من نفات  و ال وف من تبعات اجرالات الىظر،  و 

ظنرت الدراسة وجود عالقة ع سية بيف ، حيث أ(ونةاملن 

  ، كورونا  جائحة  من  والالق  وال وف  جنة  من  التفاؤل 

ملادر   لديهم  كانت  بالتفاؤل   اتسموا  الذةن  فاألفراد 

دفاا تاتية تلاائية حمتهم من املترتبات النفسية السلبية  

الجائحة   م   والالق.    كالنل املتكامنة   ,Vos )وال وف 

Habibovi´c ,  Nyklíˇcek , Smeets & Mertens ,2021) 

النتيجة   االةجابي  النفس  علم  علمال  ويفسر 

الساباة وغيرها من نتائج مما لة مدعمة ، في صطار ادراك  

الفرد وتفسيرا  لل برم الذاتية التي ةمر بها، صت أف تفسير  

ال برم  هو املىك وليس التجردة أو املوقف الذي ةمر بئ،  

ا عليئ  ةترتب  الذي  هو  بجودم  فاملىك  النهائي  لشعور 

 .( Biber,  Melton, &  Czech, 2021)الىيام والطمأنينة 

أهمية   ةتضم  سبق  النفسية    الطمأنينةمما 

الضغوط   عن  الناجم  التوتر  تخفيف  في  والتفاؤل 

النفسية التي ةمر فيها االنساف من جرال األحداث اشكل  

ت عام وجائحة ترونا اشكل خاص، وفي اول تلك حاول

الطمأنينة   بيف  العالقة  تش يص  التالية  الدراسة 

النفسية والتفاؤل في ظل جائحة ترونا وفي اول اعض  

 املتغيرات الدةمغرافية. 

 مشكلة الدراسة 

حول   االنتشار  في  كورونا  جائحة  بدأت  أف  منذ 

تتدفق   بدأت  الصىيحة    املعلوماتالعالم  واألخبار 

انع الذي  األمر  الودال،  هذا  حول  اشكل  واملغلوطة   س 

متفائل   بيف  ما  لألفراد  النفسية  الىالة  عىء  واضم 

بلورم   اعتمد  وهذا  مطمئف،  وغير  ومطمئف  ومتشائم 

جلية عىء اإلجرالات التي اتخذتها الىكومات للتعامل م   

واقتلادةة  صىية  صجرالات  بيف  ما  الجائحة  هذا 

الخ البحرين منذ  وتعليمية.  أف حكومة ممل ة  . وال شك 

احترافية  اللىظة   بلورم  املواوا  م   تعاملت  األواء 

شندت لنا األوساط الدولية. ودالتااي ةجب التعرف عىء  

حكومة   تبذلنا  التي  الجنود  عىء  املترتبة  النفسية  اآل ار 

لم   والذي  كورونا  م  جائحة  تعاملنا  في  البحرين  ممل ة 

تما أف رسوخ    ةحظ صال بادر قليل من البحث والدراسة.

 أساسيا  اعض املعتادات  
ت
عد محركا

ُ
لد  األفراد، والتي ت

في تفسير أحداث حياتهم، ويعودة االقتناا أنها قد تكوف  

من   دائمة  حالة  في  ياحبئ  ةض   مما  صىيحة،  غير 

التشاؤم، والسيما في ظل وجود ما يعزز تلك م ل جائحة  

بالطمأنينة   شعورهم  الناأ  تفاد  قد  والتي  كورونا 

من مجتم  صاء آخر وفاا  النفسية، وهذا األمر قد ةختلف  

الختالف تعامل الىكومة م  هذا الجائحة وما تتخذا من  

https://www.tandfonline.com/author/Biber%2C+Duke+D
https://www.tandfonline.com/author/Melton%2C+Bridget
https://www.tandfonline.com/author/Czech%2C+Daniel+R
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صجرالات قد تعزز من شعور الناأ بالطمأنينة وتزيد من  

 صحساسنم بالتفاؤل أو الع س.

عن  ومن خالل عرض املشكلة تحاول الدراسة اإلجابة  

 التساؤالت التالية  

م  في ما مستو  الطمأنينة النفسية لد  أفراد املجت  (1

جائحة   م   التعامل  في  البحرين  ممل ة  صجرالات  ظل 

 كورونا؟

في   (2 املجتم   أفراد  لد   والتشاؤم  التفاؤل  مستو   ما 

جائحة   م   التعامل  في  البحرين  ممل ة  صجرالات  ظل 

 كورونا؟

بيف درجات   (3 ا  ارتباطية دالة صحلائيت هل توجد عالقة 

ال وديف    عينةأفراد  النفسية  الطمأنينة  ماياأ  عىء 

 تهم عىء ماياأ التفاؤل والتشاؤم؟درجا

الن (4 الطمأنينة  مستو   ةختلف  أفراد  هل  لد   فسية 

ممل ة  لت وفاا  املجتم    اتخذتها حكومة  التي  جرالات 

 البحرين في التعامل م  جائحة كورونا.

ا   (5 صحلائيت دال  أ ر  ةوجد  اتخذتها    تجرالاتلهل  التي 

عىء   كورونا  جائحة  م   التعامل  في  البحرين  ممل ة 

 الطمأنينة النفسية ألفراد العينة؟

خالل   (6 من  النفسية  بالطمأنينة  التنبن  ةم ن  هل 

التفاؤل والتشاؤم واإلجرالات املتخذم من قبل حكومة  

 ممل ة البحرين في التعامل م  جائحة كورونا؟ 

 أهداف الدراسة

 الدراسة الىالية صاء تحايق األهداف التالية: تسعء 

النفسية   (1 الطمأنينة  من  كل  مستو   عىء  التعرف 

ظل   في  املجتم   أفراد  لد   والتشاؤم  والتفاؤل 

جائحة   م   التعامل  في  البحرين  ممل ة  صجرالات 

 كورونا.

من   (2 كل  بيف  االرتباطية  العالقة  عىء  التعرف 

لد    والتشاؤم  والتفاؤل  النفسية  أفراد  الطمأنينة 

املجتم  في ظل صجرالات ممل ة البحرين في التعامل  

 م  جائحة كورونا. 

حكومة   (3 اتخذتها  التي  اإلجرالات  أ ر  عىء  التعرف 

كورونا م  جائحة  التعامل  في  البحرين  عىء    ممل ة 

 الطمأنينة النفسية لد  أفراد املجتم .

 أهمية الدراسة 

ذي  تستمد الدراسة أهميتها من خالل أهمية املواوا ال

عىء   الدراسة  أهمية  توايح  ويم ن  لدراستئ،  تسعء 

 النحو التااي:

حول   (1 العمىي  البحث  ص رال  في  الدراسة  تساهم 

مواوا الطمأنينة النفسية والتفاؤل والتشاؤم في  

في   علمية  صاافة  يشكل  مما  كورونا  جائحة  ظل 

 ميداف التراث العربي النفس ي. 

النفسية   (2 الدراسات  ص رال  في  الدراسة  تساهم 

ىدة ة التي تسعء للتعرف عىء أ ر جائحة كورونا  ال

عىء الصىة النفسية لألفراد والعوامل التي تعزز  

من الشعور باألمن النفس ي لديهم م ل اإلجرالات  

هذا   م   التعامل  في  الىكومات  تتخذها  التي 

 الجائحة.   

 مصطلحات الدراسة 

   Psychological Tranquilityالطمأنينة النفسية 

 ملا  ةتبنى 
ت
البحث الىااي ملطلم الطمأنينة النفسية وفاا

لعياد يالم، وحنيف    جال في ماياأ الطمأنينة النفسية

يعرف    ( واملستمد من نظرية ماسلو، حيث2018كاظم )

بأنئ   الفرد  "شعور  بأنها  النفسية  الطمأنينة  ماسلو 

محبوب ومتابل من اآلخرين ولئ مكانة بينهم، ويدرك أف  

ا غير محبط يشعر فيها بندرم ال طر  بيئتئ يدةاة، ودور 

 ( (Maslow, 1972:124والتهدةةد والالق" 

 Optimism and Pessimismاؤل والتشاؤم التف

: ةم ن تعريفئ بأنئ نظرم استبشار  Optimism  التفاؤل 

وينتظر   األفضل  ةتوق   الفراد  تجعل  املستابل  نحو 

تلك   عدا  ما  ويستبعد  النجاح  صاء  ويرنو  ال ير  حدوث 

 ( 1996:6، عبد ال الق)
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بأنئ    :  Pessimism التشاؤم التشاؤم  تما ةم ن تعريف 

توق  سلبي لألحداث الاادمة ةجعل الفرد ةنتظر األسوأ،  

ما عدا تلك  ويستبعد    ويتوق  الشر والفشل وخيبة األمل

 ( 1996:6، عبد ال الق)

 إجراءات الدراسة 

من اجل تحايق أهداف الدراسة تم    منهج الدراسة

 استخدام املنهج الويفي )االرتباطي والتنبني(. 

 مجتمع الدراسة 

لفيروأ   املتاا   الجمنور  من  الدراسة  مجتم   تكوف 

 كورونا في ممل ة البحرين. 

 عينة الدراسة 

االستطالعية الباحالعينة  قام  املاياأ     وف :  بتطبيق 

 ( بلغت  استطالعية  عينة  فرد30عىء   ) 
ت
بهدف  ا وتلك   ،

التأتد من يد  و بات املااةيس املستخدمة في الدراسة  

والتأتد  ومد    املستهدفة،  العينة  عىء  تطبيانا  ماللمة 

 من فنم وواوح العبارات ألفراد العينة.

األساسية  ال لج    العينة  ترم  بطرياة  العينة  اختيار  تم 

من خالل نشر االستبانة في العالم االفتراض ي ومن خالل  

رابط صل تروني تم صعدادا من قبل الباح يف، ودلغت عينة  

 ( فرد341الدراسة )
ت
 من أفراد املجتم  البحريني.  ا

الدراسة    عينة  هو  وصف  تما  العينة  وقد جال ويف 

 موضم في الجداول التالية:  

 

 

 الوضع توزيع أفراد العينة على متغير (  1جدول )
 النسبة املئوية %  العدد الوضع 

 69.5 237 مواطن

 30.5 104 مقيم

 100 341 اإلجمالي 

أف نسبة أفراد العينة من    (1)جدول  ةتضم من  

( بلغت  قد  الكلية  69.5املواطنيف  العينة  نسبة  من   )%

( فرد237اعدد   ) 
ت
كانت  ا ايميف 

ُ
امل نسبة  أف  حيف  في   ،

 ( 104%( من النسبة الكلية للعينة اعدد )30.5)
ت
 .فردا

 توزيع أفراد العينة على متغير الفئة العمرية (  2جدول )
 النسبة املئوية %  العدد الفئة العمرية 

 12.0 41 سنة 20 – 15من 

 33.1 114 سنة 30 - 21من 

 23.7 81 سنة 40 – 31من 

 27.6 94 سنة   50 – 41من 

 3.2 11 سنة 60 – 51من 

 100 341 اإلجمالي 

  - 21الفئة العمرية من  أف    (2ةتضم من جدول )

للدراسة  30  
ت
تم يال األتثر  الفئة  هي  قدرها    سنة  نسبة 

سنة هي    60  -51من  في حيف أف الفئة العمرية    %(33.1)

للدراسة   أقل  
ت
تم يال العمرية  وقدرها    الفئات  بنسبة 

(3.2 )%
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 توزيع أفراد العينة على متغير الجنس (  3جدول )
 النسبة املئوية %  العدد الجنس 

 39.6 135 الذكور 

 60.4 206 اإلناث 

 100 341 اإلجمالي 

العينة من الذكور  أف نسبة أفراد  (  3ةتضم من جدول )

اإلناث  39.6) من  العينة  أفراد  نسبة  بلغت  بينما   ،)%

%( بما معناا أف نسبة اإلناث في هذا الدراسة أتبر  60.4)

 من نسبة أفراد العينة من الذكور.

 

 توزيع أفراد العينة على متغير مستوى التعليم (  4جدول )
 النسبة املئوية %  العدد التعليممستوى 

 7.3 25 اعدادي

 24.9 85 ثانوي 

 53.4 182 بكالوريوس 

 14.4 49 دراسات عليا 

 100 341 اإلجمالي 

%( من أفراد العينة  53.4أف )  (4ةتضم من جدول )

%( من أفراد  24.9مستواهم التعليمي بكالوريوأ، بينما )

نسبة   أف  ماابل  في  ال انوية،  عىء  حايلوف  العينة 

عىء شنادات    %( من أفراد عينة الدراسة حايلوف 14.4)

الدتتوراا(،    + )املاجستير  في  متم لة  عليا  دراسات 

عىء    م يال للدراسة هم الطلبة الىايلوف والنسبة األقل ت

 %(.7.3اإلعدادةة بنسبة )

 رابًعا  أدوات الدراسة  

النفسية   (1 الطمأنينة  وحنيف  مقياس  يالم،  )عياد 

    (2018كاظم، 

 ويتضمن  ال ة محاور أو  ال ة أاعاد وهي كالتااي: 

 الىاجة صاء األمن.  (1

 الىاجة صاء االنتمال والىب.   (2

 الىاجة صاء تحايق الذات.  (3

 صدق املقياس  

 صدق البناء التكويني   

)التكويني(   البنال  يد   حساب   Intercorrelationتم 

among cluster scale    االرتباطات حساب  خالل  من 

الداخلية بيف أاعاد املاياأ م  درجتئ الكلية من خالل  

( والجدول  بيرسوف،  ارتباط  معامالت  ةوضم  5حساب   )

تلك: 

 
 ( 30)ن= النفسية والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الطمأنينة (  5جدول )

 معامل االرتباط مع الدرجة الكلية عدد البنود أبعاد مقياس الطمأنينة النفسية م

 ** 0.941 12 الحاجة إلى األمن 1

 ** 0.904 11 الحاجة إلى االنتماء والحب 2

 ** 0.888 9 الحاجة إلى تحقيق الذات 3

ا ** دال  (0.01عند مستو  داللة ) صحلائيت
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من   )ةتضم  ا    (5جدول  طردةت مرتبطة  األاعاد  جمي   أف 

للماياأ، وهذا   الكلية  الدرجة  ا م   اشكل دال صحلائيت

وأف   الدراسة،  في  املستخدم  املاياأ  يد   عىء  ةدل 

األاعاد ال ال ة تايس ما واعت لاياسئ وهي الطمأنينة  

 النفسية. 

 

 

املقياس  الطمأنينة    ثبات  ماياأ  من  بات  للتحاق 

جانس الداخىي الستخراج  النفسية تم حساب طرياة الت

ترونباخ   ألفا  لكل   Cronbach's Alpha))معامل  وتلك 

وماياأ   النفسية،  الطمأنينة  ماياأ  أاعاد  من  ُاعد 

 (:6الطمأنينة النفسية تكل تما ةوضم الجدول )

 (30)ن= بطريقة ألفا كرونباخمعامالت الثبات ألبعاد مقياس الطمأنينة النفسية (  6جدول )
 ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود أبعاد املقياس

 0.825 12 الحاجة إلى األمن

 0.790 11 الحاجة إلى االنتماء والحب

 0.762 9 الحاجة إلى تحقيق الذات

 0.917 32 املقياس ككل 

من   )ةتضم  ل رونباخ    (6جدول  ألفا  معامالت  بات  أف 

((Cronbach's Alpha   ملاياأ ا،  صحلائيت مابولة 

الدراسة، مما يشير صاء أف املاياأ ةتمت  بمستو   بات  

 مابول. 

األدام   أيبحت  و باتها  األدام  يد   استخراج  وبعد 

وقابلة  الىااي  البحث  في  العلمية  للشروط  مستوفية 

 . بحث األساسيةللتطبيق النهائي عىء أفراد عينة ال

والتشاؤم  (2 التفاؤل  ال الق،    مقياس  عبد  )أحمد 

1996)    

 صدق املقياس 

التكويني    البناء  البنال  صدق  يد   حساب  تم 

من    Intercorrelation among cluster scale)التكويني(  

املاياأ   ُاعدةن  بيف  الداخلية  االرتباطات  خالل حساب 

ارتباط   معامالت  حساب  خالل  من  الكلية  درجتئ  م  

 ( ةوضم تلك: 7بيرسوف، والجدول )

 

عدي(  7جدول )  (30)ن= املقياس والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين بُ
 معامل االرتباط مع الدرجة الكلية عدد البنود التفاؤل والتشاؤم أبعاد مقياس  م

 ** 0.778 15 التفاؤل  1

 ** 0.881- 15 التشاؤم 2

ا ** دال  (.0.01عند مستو  داللة ) صحلائيت

 

أف معامالت ارتباط الُبعدةن    (7جدول )ةتضم من  

داللة   مستو   عند  ا  صحلائيت دالة  الكلية  الدرجة  م  

 (، مما ةدل عىء يد  األدام.0.01)

املقياس    التفاؤل  ثبات  ماياأ  من  بات  للتحاق 

والتشاؤم تم حساب طرياة التجانس الداخىي الستخراج  

 معامل ألفا  

 

ُاعدةن وتلك لكل ُاعد من   Cronbach's Alpha))ترونباخ  

ةوضم   تما  تكل  واملاياأ  والتشاؤم،  التفاؤل  ماياأ 

  (:8) الجدول 
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 ( 30)ن= معامالت الثبات ألبعاد مقياس التفاؤل والتشاؤم بطريقة ألفا كرونباخ (  8جدول )

 ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود أبعاد املقياس

 0.984 15 التفاؤل 

 0.981 15 التشاؤم

 0.880 30 املقياس ككل 

)من  ةتضم   ألفا    (8جدول  معامالت  بات  أف 

( ا،   Cronbach's Alpha)ل رونباخ  صحلائيت مابولة 

ةتمت    املاياأ  أف  صاء  يشير  مما  الدراسة،  ملاياأ 

 بمستو   بات مابول. 

و باتها أيبحت األدام  وبعد استخراج يد  األدام  

وقابلة  الىااي  البحث  في  العلمية  للشروط  مستوفية 

 . للتطبيق النهائي عىء أفراد عينة البحث األساسية

 

 

 عرض وتفسير النتائج 

مستوى   "ما  األول   بالسؤال  املتعلقة  النتائج    
ً
أوال

الطمأنينة النفسية لدى أفراد املجتمع في ظل إجراءات  

 التعامل مع جائحة كورونا؟" مملكة البحرين في 

املتوسطات   تم حساب  السنال،  ولتجابة عن هذا 

عينة   الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  الىسابية 

الطمأنينة   مستو   ملعرفة  املاياأ  أاعاد  عىء  الدراسة 

 تلك:  النفسية لديهم، والجدول التااي ةوضم

 

 ( 341)ن= نتائج استجابات أفراد العينة على أبعاد مقياس الطمأنينة النفسية(  9جدول )

 
بأف املستو  ال ىي    (9)ةتبيف من نتائج الجدول   

ا   مرتفعت كاف  العينة  أفراد  عند  النفسية  للطمأنينة 

( الىسابي  متوسطئ  بلغ  وأهميتئ  4.0557حيث   )

( ال ىي  81.11النسبية  املستو   أف  عىء  ةدل  مما   )%

أفراد   واستجابات  تادةرات  وفق  املاياأ  ألاعاد 

املتوسطات   أف  تما  مرتفعة،  بدرجة  كانت  العينة 

ا لألاعاد  الطمأنينة  الىسابية  ملاياأ  املكونة  ل ال ة 

بيف   تراوحت  العينة  أفراد  استجابات  وفق  النفسية 

الجدول  4.1521  -3.9561) نتائج  أظنرت  فاد   )

أاعاد   ترتيب  الىسابي  املتوسط  قيمة  وفق  السابق 

ماياأ الطمأنينة النفسية  كالتااي: )الىاجة صاء األمن  

الذات    - تحايق  صاء  االنت  -الىاجة  صاء  مال  الىاجة 

األمن   صاء  الىاجة  متوسط  بلغ  حيث  والىب( 

%( في املرتبة األواء،  83.04( وأهمية نسبية )4.1521)

( الذات  تحايق  صاء  الىاجة  متوسط  ( 4.0490ودلغ 

( نسبية  ودلغ 80.98وأهمية  ال انية،  املرتبة  في   )%

( والىب  االنتمال  صاء  الىاجة  (  3.9561متوسط 

( نسبية  املرتبة  79.12وأهمية  في  وهذا  %(  ال ال ة. 

النفسية   الطمأنينة  مستو   أف  صاء  شير 
ُ
ت النتيجة 

 بأاعادها ال ال ة ال ىي كاف بدرجة مرتفعة. 

هذا النتائج الدالة عىء ارتفاا    وف ويفسر الباح  

املجتم    أفراد  لد   النفسية  بالطمأنينة  الشعور 

 املستوى  األهمية النسبية % االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الترتيب  أبعاد املقياس ف

 مرتف   83.04 0.43169 4.1521 األول  الىاجة صاء األمن  1

 مرتف   79.12 0.51763 3.9561 ال الث  الىاجة صاء االنتمال والىب 2

 مرتف   80.98 0.58105 4.0490 ال اني  الىاجة صاء تحايق الذات  3

 مرتفع 81.11 0.43549 4.0557 املقياس ككل 
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البحريني ألف منظومة اإلجرالات املتكاملة التي اتخذتها  

حكومة ممل ة البحرين في التعامل م  جائحة كورونا  

راعت تحايق اإلحساأ باألمن واالطمئناف وتخفيف  

ةتو  قد  الذي  والفزا  بال وف  الشعور  لد   وطأم  لد 

الجائحة،   هذا  جرال  من  املجتم   عد  أفراد 
ُ
ت حيث 

تساعد   التي  السمات  صحد   هي  النفسية  الطمأنينة 

األفراد عىء التخلص من الضغوط، وتحايق التعافي 

ا، وتحسيف جودم الىيام. ا ونفسيت  Wolfradt et) صىيت

al. , 2014) 

 

مستوى   "ما  الثاني   بالسؤال  املتعلقة  النتائج  ثانًيا  

التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد املجتمع في ظل إجراءات  

 مملكة البحرين في التعامل مع جائحة كورونا؟" 

املتوسطات   تم حساب  السنال،  ولتجابة عن هذا 

عينة   الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  الىسابية 

الدراسة عىء أاعاد ماياأ التفاؤل والتشاؤم، والجدول  

 التااي ةوضم تلك: 

 ( 341)ن= نتائج استجابات أفراد العينة على مقياس التفاؤل والتشاؤم(  10جدول )

 
الجدول     نتائج  من  مستو   (  10)ةتبيف  بأف 

ممل ة   صجرالات  ظل  في  املجتم   أفراد  لد   التفاؤل 

ا   مرتفعت كاف  كورونا  جائحة  م   التعامل  في  البحرين 

وأعىء من مستو  التشاؤم لديهم الذي سجل مستو   

 منخفض 
ت
حيث بلغ املتوسط الىسابي لُبعد التفاؤل  ،  ا

ُاعد  83.48( وأهمية نسبية )4.1740) أف  في حيف   )%

( منخفض  حسابي  بمتوسط  كاف  (  1.9660التشاؤم 

شير صاء أف  39.32وأهمية نسبية )
ُ
%(. وهذا النتيجة ت

أفراد العينة لديهم مستو  مرتف  من التفاؤل ماارنة  

 بمستو  التشاؤم املوجود لديهم.

الباح  ويفس بالتفاؤل لد     وف ر  الشعور  ارتفاا 

ألف   كورونا  جائحة  ظل  في  البحريني  املجتم   أفراد 

لنذا   التلدي  في  البحرين  الوطني  الفريق  سياسية 

الجائحة كاف ةتسم بالشفافية والىرص املستمر عىء  

الانوات   خالل  من  الصىيحة  املعلومة  توييل 

ي الذي  األسبوعي  واملنتمر  امل تلفة  عادا  اإلعالمية 

واملعلوم اإلجرالات  كافة  لتوايح  الوطني  ات  الفريق 

ص  باإلاافة  بالىاالت،  الايادم  ما  اء  املتعلاة  بثتئ 

املفد    البالد  الى يمة مم لة بلاحب الجاللة ملك 

من   واملايميف  املواطنيف  نفوأ  في  األميف  عندا  وواي 

شعور باألمل وحرص دائم عىء طمأنتهم بأف املستابل  

ةراه وأنهم  التلدي  أفضل  في  املجتم   وعي  عىء  نوف 

ة  فالعامل النفس ي وال لفيات ال اافي  لنذا الجائحة.

محركا هما  للمواطنيف،  األ   امل تلفة  في  األحداث  برز 

االجيال الىالية،    هذا األزمة غير املسبوقة التي تمر بها

العدةد من األفراد قد ةاعوف فريسة لسمة    حيث أف 

وال برات   املنملة  لألحداث  التعرض  عند  التشاؤم 

 ( 2020اللادمة. )مونس وأبو كويك ،

توجد   هل   " الثالث   بالسؤال  املتعلقة  النتائج  ا  
ً
ثالث

عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين درجات أفراد العينة  

كلي واألبعاد على مقياس الطمأنينة النفسية )الُبعد ال

التفاؤل   مقياس  على  درجاتهم  وبين  الفرعية( 

 والتشاؤم؟" 

ولل شف عن داللة العالقة االرتباطية بيف درجات  

وديف   النفسية  الطمأنينة  ماياأ  عىء  العينة  أفراد 

حساب   تم  والتشاؤم  التفاؤل  ماياأ  عىء  درجاتهم 

للت بيرسوف  ارتباط  العالقة، معامالت  داللة  عىء  عرف 

والجدول التااي ةوضم هذا العالقة

 املستوى  األهمية النسبية % االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الترتيب  أبعاد املقياس م

 مرتف   83.48 0.69396 4.1740 األول  التفاؤل  1

 منخفض  39.32 0.99122 1.9660 ال اني  التشاؤم 2
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 ( 341)ن= قيم معامالت ارتباط بيرسون لداللة العالقة بين الطمأنينة النفسية والتفاؤل والتشاؤم لدى أفراد العينة(  11جدول )
 التفاؤل والتشاؤم 

 التشاؤم التفاؤل  الطمأنينة النفسية

 ** 0.486- ** 0.626 الىاجة صاء األمن 

 ** 0.238- ** 0.394 الىاجة صاء االنتمال والىب

 ** 0.591- ** 0.709 الىاجة صاء تحايق الذات 

 ** 0.500- ** 0.660 الطمأنينة النفسية تكل 

( 0.01** دال عند مستو  )

 ما ةىي: ( 11ةتضم من نتائج الجدول )

وجود عالقة ارتباطية موجبة تات داللة صحلائية   

( داللة  مستو   النفسية  0.01عند  الطمأنينة  بيف   )

والتفاؤل لد  عينة الدراسة، وتلك عىء جمي  مكونات  

ارتباط   قيمة  بلغت  فاد  النفسية،  الطمأنينة  ماياأ 

الطمأنينة   ملاياأ  الكلية  الدرجة  م   التفاؤل  ماياأ 

(، وم  0.626ىاجة صاء األمن )(، وم   ال0.660النفسية )

( والىب  االنتمال  صاء  صاء 0.394الىاجة  الىاجة  وم    ،)

( الذات  أف  0.709تحايق  عىء  منشر  العالقة  وهذا   ،)

باملستويات   ترتبط  التفاؤل  من  العالية  املستويات 

في   فالزيادم  النفسية،  الطمأنينة  من  والعالية  املرتفعة 

مستو  في  زيادم  ةصىبها  التفاؤل  الطمأنينة  مستو     

 النفسية لد  أفراد عينة الدراسة.

وجود عالقة  تما أشارت نتائج الجدول السابق صاء  

ارتباطية سالبة تات داللة صحلائية عند مستو  داللة  

عينة  0.01) لد   والتشاؤم  النفسية  الطمأنينة  بيف   )

الطمأنينة   ماياأ  مكونات  جمي   عىء  وتلك  الدراسة، 

ار  قيمة  بلغت  فاد  م   النفسية،  التشاؤم  ماياأ  تباط 

( النفسية  الطمأنينة  ملاياأ  الكلية  (، 0.500-الدرجة 

الىاجة صاء االنتمال  (، وم   0.486-وم   الىاجة صاء األمن )

( ) 0.238-والىب  الذات  تحايق  صاء  الىاجة  وم    ،) -

(، وهذا العالقة منشر عىء أف املستويات العالية  0.591

فضة من الطمأنينة  من التشاؤم ترتبط باملستويات املنخ

النفسية، فالزيادم في مستو  التشاؤم ةصىبها نالاف  

 النفسية لد  أفراد عينة الدراسة. في مستو  الطمأنينة  

التفاؤل   مكوف  طبيعة  بأف  تلك  الباح وف  ويفسر 

تن ر   التي  الجوانب  من  صةجابي  ُيعد  حيام  اشكل  عىء 

الجوانب   من  ُيعد  الذي  التشاؤم  مكوف  اع س  األفراد، 

تن ر  الت حياتهمي  عىء  سلبي  املنطلق  اشكل  هذا  ومن  ؛ 

نستنتج أف تأ ير التفاؤل لد  أفراد العينة ةفو  مستو   

لديهم   الطمأنينة  مما  التشاؤم  وتحايق  توليد  في  ساهم 

   النفسية لنم. 

الشالش   أتد  الذةن  2019)حيث  األفراد  أف   )

األتثر    ةتمتعوف  األش اص  هم  والطمأنينة  بالس ينة 

 
ت
االيابة    تفاؤال في  املراية  بااطرابواألقل  ،  امل اوف 

ةر  أف تمت     حيث  Waters  (2021)  وتيرزوهذا ما أتدا  

 من ر في تنمية 
ت
األفراد اسمة صةجابية كالتفاؤل، ُيعد عامال

تويل تما  لديهم.  اللحي  الوعي  وآخروف   وتفعيل    اةفا 

(Eva et al, (2020  دراسته   من دور    مخالل  فاعلية  صاء 

التاليل   في  االستجاباتالتفاؤل  عىء    من  تحتوي  التي 

املتفائلوف   األفراد  وال وف حيث ةتسم  الالق  اإلتتئاب 

 بتوق  ال ير، تما  
ت
املتفائلوف هم األجدر    أف األفراددائما

مواجنةفي   املش الت.    الادرم  النتيجة  وحل  تتفق  تما 

من   كل  دراسة  م   وانج  الساباة    Yuan & Wangةوف 

تمتغير وسيط    التفاؤل ةن روالتي أشارت صاء أف  (  2016)

في العالقة بيف الطمأنينة والصىة النفسية، بينما يسنم  

التفاؤل   مستو   انخفاض  في  بالطمأنينة  الشعور  عدم 

( بأف  2020لد  الفرد. وتذلك م  ما أشار صليئ الجمل )

تلبى جمي  حاجاتئ وتتحاق    عندما   يشعر بالتفاؤل الفرد  

 . أهدافئ
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رابًعا  النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع  " هل ي تلف  

العينة   أفراد  لدى  النفسية  الطمأنينة  وفقا  مستوى 

في  لل  البحرين  مملكة  حكومة  ات ذتها  التي  جراءات 

 التعامل مع جائحة كورونا؟" 

  One Way ANOVAتم حساب تحليل التباةن األحادي  

ع ا  للتعرف  وفات العينة  أفراد  بيف  الفرو   داللة  ىء 

في  البحرين  ممل ة  حكومة  اتخذتها  التي  لتجرالات 

ا أاعاد  في  كورونا  جائحة  م   والدرجة  التعامل  ملاياأ 

 ةوضم تلك: (12الكلية، والجدول )

 

 

 

 ( 341)ن= للجراءات التي ات ذتها حكومة مملكة البحريننتائج تحليل التباين األحادي للتعرف على داللة الفروق وفًقا (  12جدول )
مجموع   متميزة  جيدة عادية  األبعاد

 املربعات

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

 قيمة

 ف  

مستوى داللة 

 ع م ع م ع م ف

 دالة  0.000 13.763 2.174 2 4.348 0.30 4.36 0.46 4.01 0.43 3.95 الحاجة إلى األمن

الحاجة إلى االنتماء 

 والحب

 دالة  0.000 9.831 2.343 2 4.685 0.39 4.16 0.55 3.84 0.44 3.61

الحاجة إلى تحقيق  

 الذات

 دالة  0.001 7.745 2.388 2 4.776 0.52 4.26 0.60 3.92 0.37 3.75

 دالة  0.000 14.151 2.264 2 4.529 0.31 4.26 0.47 3.93 0.22 3.77 املقياس ككل 

تات  أنئ توجد فرو     (12)الجدول  نتائج  ةتضم من   

( مستو   عند  صحلائية  بيف0.01داللة  العينة    (  أفراد 

التي اتخذتها حكومة ممل ة البحرين في   ا لتجرالات  وفات

والدرجة   ال ال ة  األاعاد  في  كورونا  جائحة  م   التعامل 

 الكلية للماياأ.

ماارنات   لعاد  )شيفيئ(  اختبار  حساب  تم  وقد 

ال ال ة والدرجة   األاعاد  في  أزواج املتوسطات  بيف   نائية 

 و التااي:  الكلية للماياأ، وتلك عىء النح 

)متميكم(  أ - بيف  ا  صحلائيت دالة  فرو   وجود  تضم 

و)جيدم( في األاعاد ال ال ة والدرجة الكلية للماياأ  

 ( للالم متميكم. 0.01عند مستو  )

)متميكم(  أ - بيف  ا  صحلائيت دالة  فرو   وجود  تضم 

و)عادةة( في األاعاد ال ال ة والدرجة الكلية للماياأ  

 متميكم. ( للالم 0.01عند مستو  )

الباح  عليئ    وف ويفسر  اشتملت  ما  صاء  النتيجة  هذا 

حرفية   من  الجائحة  م   التعامل  في  املتبعة  اإلجرالات 

عىء  عالية عىء مختلف املجاالت فمن الناحية الصىية  

تم   امل ال  في سبيل  تم لت  والتي  ال دمات  تفعيل اعض 

والعالج،   للعزل  مراتز  داخل  و توفير  الفحص  إجرال 

املجنزم بوسائل    االحترازيةفير مراتز الصىة  تو و املرتبات  

   .الراحة والترفيئ

مستو    عىء  الىفاظ  عىء  اململ ة  حريت  وقد 

ملواطنيها في فترم الجائحة من خالل    االقتلادةةالرفاهية  

تما تم    ،في عدم يور مختلفة  االقتلادي تادةم الدعم  

العمل   يندو   عبر  املتأ رم  للشركات  مالية  منح  توفير 

 ."تم يف"

ممل ة البحرين وكانت    اتخذتهاومن اإلجرالات التي  

النفسية    اتت الصىة  عىء  صةجابي  قرار  أ ر  للمواطن 

الالو    الضرورم  في  صال  التايد  وعدم  التنال  حرية 

مراعام للسالمة العامة للمجتم ، حيث لم تلدر اململ ة  

أي قوانيف طوارئ أو سالمة وطنية وقد راهنت عىء  اافة  

 ومسنولية ووعي املواطن واملايم. 

دراسة   م   تلك  رحماف،  و قمرزماف،  و خاف،  ويتفق 

 ,Khan, Kamruzzaman, Rahmanوأدةن    ،محمودو 

Mahmood & Uddin  (2021  )أ وجود  التي  صاء  شارت 

لتجرالات   الىكومات  بيف فرض  ارتباطية سالبة  عالقة 
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االحترازية وانخفاض مستو  الالق األمر الذي ةن ر عىء  

 
ت
 . الطمأنينة النفسية تبعا

هل يوجد    "النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس   خامًسا

إحصائًيا   دال  مملكة  لأثر  ات ذتها  التي  لجراءات 

البحرين في التعامل مع جائحة كورونا على الطمأنينة 

 النفسية ألفراد العينة؟" 

ه عن  اختبار  ولتجابة  استخدام  تم  السنال  ذا 

( املتعدد  التباةن  التااي    (،MANOVAتحليل  والجدول 

 ةوضم تلك:  

 على الطمأنينة النفسية اإلجراءات التي ات ذتها مملكة البحريننتائج تحليل التباين املتعدد للتعرف على داللة أثر (  13جدول )

 ( 341)ن=
املتغير 

 املستقل 

 مستوى داللة ف قيمة ف املربعاتمتوسط  درجة الحرية مجموع املربعات املتغير التابع 

اإلجراءات 

 املت ذة

 دالة**  0.000 13.763 2.174 2 4.348 الحاجة إلى األمن

 دالة**  0.000 9.831 2.343 2 4.685 الحاجة إلى االنتماء والحب

 دالة**  0.001 7.745 2.388 2 4.776 الحاجة إلى تحقيق الذات

 دالة**  0.000 14.151 2.264 2 4.529 املقياس ككل 

        

ا ** دال  (.0.01عند مستو  داللة ) صحلائيت

 

من   دال  أنئ    (13)  الجدول نتائج  ةتضم  أ ر  ةوجد 

ا عند مستو  ) ( لتجرالات املتخذم من قبل  0.01صحلائيت

ال ال ة وعىء   األاعاد  البحرين عىء جمي   حكومة ممل ة 

 الدرجة الكلية ملاياأ الطمأنينة النفسية.

دراسة   م   تلك  رحماف،  و قمرزماف،  و خاف،  ويتفق 

 ,Khan, Kamruzzaman, Rahmanوأدةن    ،محمودو 

Mahmood & Uddin  (2021  وجود صاء  أشارت  التي   )

لتجرالات   الىكومات  بيف فرض  ارتباطية سالبة  عالقة 

االحترازية وانخفاض مستو  الالق األمر الذي ةن ر عىء  

  ،
ت
تبعا النفسية  الىكومات  الطمأنينة  قدمت  فكلما 

مستو    رف   في  تلك  ساهم  وقائية  أماف  اجرالات 

 الطمأنينة لد  الشعوب. 

بسادًسا املتعلقة  النتائج  السا   هل  دسالسؤال   "   

التفاؤل   خالل  من  النفسية  بالطمأنينة  التنبؤ  يمكن 

والتشاؤم واإلجراءات املت ذة من قبل حكومة مملكة  

 البحرين في التعامل مع جائحة كورونا؟ "  

تحليل   استخدام  تم  السنال  هذا  عن  ولتجابة 

ويوضم الجدول    (،Stepwiseاملتعدد التدريجي )  االنحدار 

املتنبئة  14) للمتغيرات  األحادي  التباةن  تحليل  نتائج   )

ا في مستو  الطمأنينة النفسية لد    اشكل دال صحلائيت

معادلة   خالل  من  استخراجنا  تم  والتي  العينة،  أفراد 

املتعدد التدريجي، بينما ةوضم الجدول    االنحدارتحليل  

التدريجي15) املتعدد  االنحدار  تحليل  نتائج  للتنبن    ( 

بالطمأنينة النفسية لد  أفراد العينة من خالل متغيرات  

واإلجرالات   ممل ة    املتخذمالتفاؤل  حكومة  قبل  من 

 البحرين كالتااي:
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 ( 341)ن= مستوى الطمأنينة النفسية لدى أفراد العينةبنتائج تحليل التباين األحادي للمتغيرات املتنبئة (  14جدول )

مصدر   املتغيرات املتنبئة بشكل دال إحصائًيا 

 التباين

مجموع  

 املربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

 مستوى داللة ف قيمة ف

 * دالة** 0.000 108.794 11.729 1 11.729 اإلنحدار  التفاؤل 

    0.108 141 15.201 البواقي 

     142 26.930 ال ىي 

        

 * دالة** 0.000 78.421 7.114 2 14.229 اإلنحدار  التفاؤل واإلجراءات

    0.091 140 12.701 البواقي 

     142 26.930 ال ىي 

        

 * دالة** 0.000 61.750 5.129 3 15.386 اإلنحدار  التفاؤل واإلجراءات والتشاؤم

    0.083 139 11.544 البواقي 

     142 26.930 ال ىي 

ا ** دال*  (.0.001عند مستو  داللة ) صحلائيت

 
من    داللة    (14)   الجدول نتائج  ةتضم  وجود 

( داللة  مستو   عند  من  0.001صحلائية  كل  عند   )

تلك  صمكانية  يعني  مما  ال ال ة،  املستالة  املتغيرات 

واإلجرالات   والتشاؤم  )التفاؤل  املستالة  املتغيرات 

النفسية. ويتبيف تذلك   بالطمأنينة  التنبن  املتخذم( عىء 

التنبن   عىء  قدرم  املتغيرات  أتثر  أف  الجدول  نتائج  من 

متغير  اشك هو  النفسية  الطمأنينة  بمستو   دال  ل 

التفاؤل، حيث ةتبيف من نتائج تحليل التباةن وجود أ ر  

ا عند مستو  ) التفاؤل عىء  0.001دال صحلائيت ( ملتغير 

 مستو  الطمأنينة النفسية لد  أفراد العينة،  م تأتي 

 

 

في   البحرين  ممل ة  حكومة  قبل  من  املتخذم  اإلجرالات 

ال اني بمستو   املرتبة  التنبن  عىء  قدرتها  حيث  من  ة 

دال   أ ر  وجود  من  تبيف  حيث  النفسية،  الطمأنينة 

ا عند  ( ملتغير اإلجرالات املتخذم  0.001مستو  ) صحلائيت

من قبل حكومة ممل ة البحرين عىء مستو  الطمأنينة  

من   ا 
ت
التشاؤم  ال  ةأتي  العينة،  م  أفراد  لد   النفسية 

بمستو   التنبن  عىء  قدرتئ  النفسية    حيث  الطمأنينة 

مستو    عند  ا  صحلائيت دال  أ ر  وجود  اتضم  حيث 

( ملتغير التشاؤم عىء مستو  الطمأنينة النفسية  0.001)

تنبن   مستو   التااي  الجدول  ويوضم  العينة.  أفراد  لد  

نتائج   خالل  من  النفسية  بالطمأنينة  املتغيرات  هذا 

 تحليل االنحدار املتعدد التدريجي كالتااي:

نتائج تحليل االنحدار املتعدد التدريجي للتنبؤ بالطمأنينة النفسية لدى أفراد العينة من خالل متغيرات التفاؤل  (  15جدول )

 ( 341)ن= واإلجراءات والتشاؤم
 الداللةمستوى  قيمة ت التباين املفسر  معامل االرتباط  معامل االنحدار  املتغيرات

     3.295 الثابت

 *** 0.000 7.939 0.040 0.660 0.316 التفاؤل 

 *** 0.000 5.396 - 0.039 0.727 0.212 - اإلجراءات

 *** 0.000 3.732 - 0.028 0.756 0.103 - التشاؤم
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التفاؤل  ةتضم من نتائج الجدول السابق   أف متغير 

%( من التباةن في الطمأنينة النفسية لد   4ةفسر نسبة )

قبل   من  املتخذم  اإلجرالات  متغير  بينما  العينة،  أفراد 

 %( من التباةن  3.9حكومة ممل ة البحرين تفسر نسبة )

 

، في حيف أف متغير  في الطمأنينة النفسية لد  أفراد العينة

ةفسر   )التشاؤم  الطمأنينة  2.8نسبة  في  التباةن  من   )%

هذا   جمي   فإف  ودالتااي  العينة،  أفراد  لد   النفسية 

( نسبتئ  ما  تم ل  في  10.7املتغيرات  التباةن  من   )%

 الطمأنينة النفسية. 

أجراها   التي  الطولية  الدراسة  م   ةتفق  ما  وهذا 

وروفاستي   والتي  Pellerin & Raufaste  (2020  )بيليرةن 

هدفت صاء التعرف عىء الادرم التنبنية للموارد النفسية  

التفاؤل   ومن التهدةدات    امنها  من  ال وف  مشاعر  عىء 

اإلغال     واالقتلادةةالصىية   بداةة  في  سادت  التي 

باملجتم  الفرنس ي، الناجم عن ودال كورونا، وتويلت صاء 

املفحوييف من توي السمات اإلةجابية  درجات  أف ارتفاا  

بالىماةة    تمتعوا   هم الذةن ، كالتفاؤل  عىء اعض املتغيرات

من املشاعر واألفكار السلبية، مما أد  صاء تاليل امل اطر  

 بالنسبة لنم.   واالقتلادةةالصىية 

ومحسيف    ،أندةنو ساري،  و صةفا،    تما تتفق م  دراسة

Eva, Sari, Andini, & Mahasin  (2020)  صاء    التي أشارت

التاليل   في  التفاؤل  االستجاباتفاعلية  تحتوي    من  التي 

وال وف.   الالق  اإلتتئاب  صحد   تما  عىء  تويلت 

  الالق  الدراسات صاء أ ر التفاؤل العام في تخفيض مستو 

 .(Flora & Lissy, 2021) عند مواجنة جائحة كورونا

 توصيات الدراسة 

الدراسة من نتائج ةوص ي الباحث  في اول ما أسفرت بئ  

 بما ةأتي:

بالطمأنينة   (1 الشعور  لتعزيز  ارشادةة  برامج  تادةم 

ما   ظل  في  والسيما  املجتم   أفراد  لد   النفسية 

لفاةروأ   وطفرات  تحورات  من  اآلف  العالم  يشندا 

 كورونا.

تفعيل دور املراتز االرشادةة التااعة لوزارم الصىة   (2

الالزمة للملابيف  من أجل تادةم ال دمات االرشاد  

وأهااي امللابيف بفاةروأ كورونا والسيما ملن لديهم  

 مشاعر ال وف والفزا.

تفعيل دور املراتز اإلعالمية في بث البرامج التوعوية   (3

التفاؤل   من  عامة  حالة  تخلق  أف  شأنها  من  التي 

 والطمأنينة لد  أفراد املجتم . 

 مقترحات الدراسة 

ا  لىلاة البحث في هذا 
ت
ملجال، ةاترح الباح وف  است ماال

 اعض الدراسات املستابلية عىء النحو التااي:

الشع (1 موجات  النفسية  دراسة  بالطمأنينة  ور 

ظل   في  النفس ي  بالالق  التي    ت التحويراوعالقتها 

 تطرأ عىء فاةروأ كورونا. 

عىء   (2 قائم  تكامىي  ارشادي  برنامج  أ ر  دراسة 

الشعور   تنمية  في  النفسية  بالتفاؤل  الطمأنينة 

 فاةروأ كورونا.لد  عينة من املتعافيف من 

والشعور   (3 اللحي  الوعي  بيف  العالقة  دراسة 

 بالطمأنينة النفسية لد  أفراد املجتم .

 **** 

 العربية املراجع 

عبدالسالم )  األسمري،  العزو (.  2012بن عبدهللا  أساليب  عالقة 

السرطاف  مرض ى  لد   النفس ي  باألمن  رسالة  ).  والتفاؤل 

منشورم غير  للعلوم (ماجستير  العردية  ناةف  جامعة   ،

االجتماعية،   العلوم  قسم  العليا  الدراسات  األمنية،كلية 

 اململ ة العردية السعودةة. 

( فتيحة  ب2020بلعسلة،  وعالقتئ  الطموح  مستو   الطمأنينة  (. 

ال انوي.   املستو   تالميذ  لد   البحوث النفسية  مجلةة 

 . 82-  68( 1) 14 والدراسات العلمية،

( سليماف  سمير  الطلبة  .(2020الجمل،  لد   والتشاؤم  التفاؤل 

كورونا.   جائحة  ظل  في  للدراسات  الجامعييف  الروا   مجلةة 

 20- 101( ،2)6 االجتماعية وإالنسانية،
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( عرفاف  رنا  بالتفاؤل  (.  2014دراوشة،  وعالقتئ  النفس ي  األمن 

رسالة ماجستير  ).  والتشاؤم لد  املراهايف في قضال النايرم

 ، جامعة اليرموك، األردف.(غير منشورم

( فند  بالوحدم 2005الدليم،  وعالقتها  النفسية  الطمأنينة   .)

الجامعة،   طلبة  من  عينة  لد   العلوم  النفسية  مجلة 

 (1)18جامعة امللك سعود،  التربوية،

شناب،   سعاد؛  بيدال  هد ؛سبتي،  عالقة (.  2019)  طار ، 

  والشعور بالسعادمالطمأنينة االنفعالية بالراا عن الىيام  

البدنية   التربية  الريااة النفسية لد  طالبات كلية    وعلوم 

العلمي   املنتمر  الواق     الدواي:للبنات،    وآفا  تحدةات 

التربية   لعلوم  مجلةاملستابل  املعايرم  البدنية    . الريااة 

 330-317( عدد خاص( )3)18

عمر   )الشالش،  سليماف  املراية  2019بن  امل اوف  عالقة   .)
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 مقدمة 

اإلرهييياب لوس ولييييد الولظييية  ولم تتفرد بييي  ا ل بييية  

بييييييالتيييييي  يييييييد  دون غ اهييييييا   الراهنيييييية   يييييييُ وُوجييييييد  أن  دون  قبييييييل 

   (Victoroff, 2005فالطبيعة البشرية لم تتغ ا )التاريخ   

في ح بة مت خرة  بدأت  الدراسيييات النفسيييية ل رهاب  لكن 

نسيييييييييييبيا  وكانا ميييييييييييعيفة نوعا ما  واقت يييييييييييرت على بحث 

جماعات بعينها انطالقا من أهداف عملية مح ييييييية. ففي 

املعسييييييكرين الغرشي والشيييييير ي  بدا أوج ا لرب الباردة ب ن  

واضييييييييلا أن الدخول في صييييييييراعات عسييييييييكرية ت ليدية أمر  

في حلفييا  لهمييا  مييا إلى إايييييييييييييرا  ممييا أدب  ه   مكلف للغيياييية

في    التنظيميات اإلرهيابيية انتشيييييييييييييرت  و حروب غ ا ت لييديية

عيييييدييييييد من منييييياملق ال يييييييييييييرا  ب ن املعسيييييييييييييكرين  و  غيييييا 

 ياالسيييييييييييييت طييياشالسيييييييييييييييييا   دراسيييييييييييييييات اإلرهييياب في  يييل هيييذا  

(Özdamar, 2008  ومع هذا  لم تحظ دراسات اإلرهاب .)

    2001سبتمبا   11بما تستح   من زخم إال بعد أحداث  

التي جعلا من اإلرهاب موميييو  السييياعة  ومار  صييينا   

السيياسيات ميغوملا ايديدة لول يول على مشيورة علمية 

  ملواجهة هذا األمر ا جللال يام ب  بشييييي ن ما ينبيي عل هم  

(Maskaliūnaitė, 2015 تيحي يييق إليى  اليكي ي ياون  وتيطيليع   .)

اليتينيبي    الي يييييييدرة عيليى  ليهيم  تيوفير  مليفيرة عيليمييييييييية سيييييييييييييرييعييييييية  

  وميداوة  املسيييييييييييييت بليية  ومنع حيدو هيا  بيالججميات اإلرهيابيية

 (.McCauley & Moskalenko, 2017) ت ث ااتها

يبييييدو أن التوقعييييات كييييانييييا ضييييييييييييي ميييية  وشعيييييدة عن و 

ر  هييا هورجيان  الواقع؛ ففي امل ييالية االفتتيياحييية التي صييييييييييييييد 

Horgan  (2017)   امليي ييييييياالت ميين  ميي يييييييدمييتييييييي  لسييييييييييييييلسييييييييييييييلييييييية 

األكيييياديمييييية حول اإلرهيييياب  أعيييياد التيييي  يييييد على املفييييارقيييية  

املتي صيييييييييييييلية في البحيث العلفي لهيذا املوميييييييييييييو : فعلى الرغم  

من العواقيييييف النفسييييييييييييييييييية واالجتمييييياعيييييية والسييييييييييييييييييياسيييييييييييييييييية  

واالقت ييييييييييييادية ا  ط اة الناجمة عن السييييييييييييلو  اإلرهاشي   

يف    وال يجاييييييييديد ال ييييييييعفالبحث النفسيييييييي ي مازال   فإن

 ارة حول . 
ُ
 عن    ا من األسئلة امل

ا لكم ايييييييييييييرعييييية للتسيييييييييييييييييا ل عن أهم    ذلييييكويعطي  

عي ة لبحث  اهرة اإلرهاب   
ُ
التحديات أو اإلايييكاليات امل

وُيكسييييييييييييييييف املراجعييييات النظرييييية قييييدرا  ب اا من األهمييييية   

خاصيية إذا كان الهدف منها إبراز جوانف ال وة وال ييعف 

ك  تت مل أهم محاور  في التااث البحثي. وت سييييوسييييا على ذل

إايييييييييكاليات بحوث أبرز    مناقشييييييييية( 1املراجعة ا لالية في: 

( ملرح ت يييينيف للنظريات النفسييييية  2التطرف واإلرهاب؛  

( اسيييييييييييييتعرا  النظرييييات 3املفسيييييييييييييرة للتطرف واإلرهييياب؛  

 النفسية املعاصرة للتطرف واإلرهاب.

 :أوال  إشكاليات بحوث التطرف واإلرهاب

اجتمياعيية    ق يييييييييييييييةاإلرهياب    التتداييتات .خطورة  1

اليتيعي يييييييييد االسيييييييييييييتي يطييييييياب    وتيميتشيييييييييييييعيبييييييية وايييييييييييييييييييدييييييييدة   ي يا 

واالن سيييييام  وي يييييعف ملرحها للن اح في منا  حر و من   

فحص عميق لعدد ال يحصييييييي   من  وي تضييييييي ي بحاها إجرا   

. العوامييييل االجتميييياعييييية والسيييييييييييييييييياسيييييييييييييييييية والييييدينييييية وغ اهييييا

ين لك  ا لمعيانياة  من     تسيييييييييييييبيف فيييهو ميا    واأل ثا أهميية

(Horgan, 2017  ويجعيييييل هيييييذا التع ييييييد املتييييي صيييييييييييييييييل في .)

ملبيعة الظاهرة من التسيييييليم باملوميييييوعية املطل ة في كل 

ما ُيجرب من دراسيييييات ل رهاب موميييييع ايييييك  خاصييييية إذا  

كييييانييييا تيييي ث ااتهييييا تتعييييدب نطييييا  الن ييييااييييييييييييييييات األكيييياديمييييية   

وتتشيييييكل في ميييييوسها بع  السيييييياسيييييات املسيييييت بلية. وعلى 

أن    DeJacimo  (2015)اسييييييييييييييمو  سيييييييييييييبييل امل يال  أ يد ديجي

أهمية دراسييية اإلرهاب تتدايد يوما بعد يوم  وأايييار إلى أن  

سيييييييييييييبتمبا حسيييييييييييييميييا االنت يييابيييات الر ييياسييييييييييييييييية    11أحيييداث  

الالح يية  وأعييادت صيييييييييييييييياغيية العالقييات الييدولييية  ودفعييا 

اإلدارة األمريكيييية إلى إنشيييييييييييييييا  دا رة أمنيييية جيييدييييدة. وأ يييد  

( على ذليييك املع     2021)  Browneو راون    Silkسييييييييييييييليييك  

فيي  إرهيييييييابييييييييية  أي عيميلييييييييية  تينيبية  ليم  أنييييييي   مين  اليرغيم  فيعيليى 

سييييبتمبا  لكن  11الواليات املتحدة األمريكية بعد أحدث  

ا في الومي العام ولم يباح مكان  على  اإلرهاب  ل مسيييييييييييت ر 

ففي اإلملال   وميييا زال ي ييييييييييييينع السييييييييييييييييياسييييييييييييييييات ويوجههيييا.  
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ن  ييوييور ني تيبي ي  اليرميوز    اليتيغي ياات فيي  لينيظيييييييام   أن  اليليونييييييييية 

حدة و اإلنذار األم ي ارتبطا بارتفا  الشييييييييييعور باملشيييييييييي ة   

اال تئيييياب  وال لق  واالسيييييييييييييتجييييابييييات الرهييييابييييية  وأعرا   

اميييييييييييييطراب ما بعد ال يييييييييييييدمة. بل إن التذ  ا بال هديدات 

ن أن   التي يشييكلها اإلرهاب يع ز تماسييك اعجتمع  ف د تب  

ف ع ف نسيييييييبة ت ييد الر وس األمريكي تتدايد بشيييييييكل ملفي

بغ  النظر عميا    -كيل مرة تتغ ا ف هيا مسيييييييييييييتوييات ال هيدييد

 إذا كان مستوب ال هديد يرتفع أم ين ف .

و دا ت ث ا الججمات اإلرهابية في املسييييييييار السيييييييييا يييييييي ي  

أ ثا ومييوحا في أع اب الججمات التي تعرمييا لها مدريد  

  وكييانييا ال ييييييييييييييدميية النيياتجيية عن هييذ  2004مييار    11في  

ه يمة ا لكومة في االنت ابات  الججمات سيييييييييببا ر وسيييييييييا في 

أييييييام من وقوعهيييييا )  ,Michavilaالتي أجرييييييا بعيييييد ثالثييييية 

ال هيييييييدييييييييدات 2005 اسيييييييييييييتغالل  األمر على  ي ت ييييييييييييير  وال   .)

اإلرهابية   دمة أجندات محددة  فاألسيييييييييوأ من ذلك هو 

تلك التدخالت غ ا الواعية من جانف املانح ن في مسيييييييييار  

 مطيييةبحوث اإلرهيياب  ورصيييييييييييييرارهم على رسيييييييييييييم صيييييييييييييورة ن

  مدفوع ن في ذلك بتح دات ذاتيية   ا  ال لبس ف هيل رهاشي

و رغبيييية في تيييي  يييييد االنطبيييياعييييات واألفكييييار الييييدارجيييية لييييدب 

 (.Crenshaw, 2000; McCormick, 2003العامة )

التتت تتتحتتت تتتيتتتتتتة 2 التتت تتت امتتت   أحيييييييداث    .تتتتمتتتويتتتتتتل   11قيييبيييييييل 

  ييييييييييي ييييييييييية لبحوث اإلرهاب  
ُ
سيييييييييييبتمبا  كانا امل دانيات اع

 فيا ملر  بحيث وأدوات جمع ميييييييييييييويلية للغيايية  ولهيذا  وُ 

لفيية  وسيييييييييييييهليية املنييال. ول سيييييييييييييف  أنت  هييذا  
ُ
بيييانييات أقييل ك

لم ي يييييييييف و التوج   ما  ب اا من الدراسيييييييييات ال يييييييييللة   

أغلبهييييا إلى التااث العلفي إال ال ليييييل. وقييييد جييييذب اعجييييال  

لييييييد هم   بيييييياح  ن غ ا ملم ن بظيييييياهرة اإلرهيييييياب  وال تتوفر 

املعارف الكافية بالظاهرة  وتكررت الدراسيييييييييييات على نحو 

ويكياد أن ي ييييييييييييييل التكرار     ملفيا للنظر  وتكررت نتيا جهيا

غ ا في بع  األحيان إلى درجة التطابق. لكن هذا الواقع ت

سيبتمبا  وانت ل اإلرهاب من   11تغ اا جذريا بعد أحداث  

 ييييي يييييا لبح   م دانيات  
ُ
ذيل األولويات إلى ت يييييدرها  وخ

نشيييييوا مرا   بحوث ومعاهد مت  ييييي ييييية في 
ُ
ضييييي مة  وأ

 (.Silke, 2018عديد من ا جامعات )

لم تكن تي ث اات هيذ  الُن لية إيجيابيية في كيل أوجههيا؛  

اعييييييجيييييييال   إلييييييى  األمييييييوال جيييييييذب  غييييي يييييا  فيييييييإغيييييييدا   ميييييين   الفيييييييا 

املت  ييييييييييييي ييييييييييييي ن  زادت بحو هم من الهوة بيننييا و  ن فهم  

ظاهرة  ال سيما وأن الوافدين ا جدد  ومانحي األموال   ال

كييانييا لهم توجهييات أيييدولوجييية محييددة  وحيياولوا توجييي  

تيييييدف يييييا موجيييييات  و دفييييية البحيييييث العلفي لتتسيييييييييييييق معهيييييا.  

ض مة من خباا  الدعاية إلى اعجال  وملا ال وهو مومو   

   أوصيييييييييييييا  على اعجال سيييييييييييياعة  ون ييييييييييييبوا من أنفسييييييييييييهم  ال

وملئوا وسيييييييييييييييييا ييييل اإلعالم ب ييييييييييييي ييييف ايييييييييييييييييديييييد و ك  ا من  

املغييييالطييييات  وتعمييييدوا تيييي مل ا مييييا ي ع من أحييييداث لت ييييدم  

أجنيييداتهم. ووسيييييييييييييض هييذا ال ييييييييييييي يييف الشيييييييييييييييديييد  اختفييا  

أصيييييييييييييوات العلميييا  ا ل ي ي ن  وغرقيييا املعيييارف العلميييية 

والتجهيل  املن يييييييييييييبطة منججيا في وحل من الهرا  والدجل  

 املتعمد.

: أاييييار كل من .مجال بحثي متعدد الت صتتتتصتتتتات3

إلى أن    McAllister  (2011)ومكالوسيتا    Schmidاييمدت  

 يييياهرة مع ييييدة  وينطوي على تو يف فئيييية من  اإلرهيييياب  

اإلجرا ات والتكتيكيييات التي تعتميييدهيييا جهيييات وجمييياعيييات  

لتح يق مجموعيييييية  ب اة  متعييييييددة  تسيييييييييييييمى من خاللهييييييا 

األهييداف. ويسيييييييييييييتوجييف هييذا التع يييد اتبييا   ومتنوعيية من  

وفي التنظ ا ل . وقد    نجج متعدد الت  يييييييييييي ييييييييييييات في بح 

رح من نظريييات لتفسييييييييييييي ا  
ُ
انعكس هييذا بييالفعييل على مييا مل

   اإلرهيياب  فييالك  ا منهييا جييا  من خلفيييات علمييية متنوعيية 

السييييييييييييييييييياسييييييييييييييييييية  والتييييياريخ  وعلم النفسم يييييل   . ..والعلوم 

نييا ج  ويعتمييد كييل ت  يييييييييييييص من هييذ  الت  ييييييييييييي ييييييييييييييات م

ورجرا ات وملر  بحيييث ومعييياي ا علميييية خييياصييييييييييييييية بييي   وال  

ت دي هييذ  اإلايييييييييييييكييالييية إلى تنو  وتعييدد نظريييات التطرف  

بيييييل وداخيييييل  واإلرهييييياب ب ن الت  ييييييييييييي ييييييييييييييييييات فحسييييييييييييييييييف  

فت يييد التفسييييييييييييي اات  
ُ
الت  يييييييييييييص الواحيييد. ونتيجييية لهيييذا  ت

الشييييييييييييييياملييية لكيييل من التطرف واإلرهييياب. ولهيييذا السيييييييييييييبيييف   
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بيييييالنظر  ييييييات التي تغطي نوعيييييا يتع ن على املر  أن يكتفي 

 )فرعيا( أو  خر من الظاهرة.  

وأمام ال عو ات التي تنطوي عل ها  اهرة اإلرهاب   

وتعدد الت  ي يات التي تبحاها  قد ُي ابل ذلك في بع  

األحيان بت وقع داخل إملار ت  ييييييييييييص محدد  واال تفا   

بمييا ينتجيي  من معلومييات  وهييذ  ن طيية ميييييييييييييعف خط اة  

لييية؛ فبنيييا  فهم متمييياسيييييييييييييييك  ومواجهييية غ ا فعيييالييية للمشيييييييييييييك

تف عن   
ُ
ل رهاب ي تضيييي ي إجرا  مليييية علفي اييييامل ملا  

وتجييياوز ا ليييدود ال يييييييييييييي ييية للت  يييييييييييييص العلفي اليييدقيق. 

اعجييييييال   البيييييييارزين في  ت يييييييييييييويق بع   واألدهى من ذليييييييك  

 ليدود دراسييييييييييييية  ياهرة اإلرهياب  وح يييييييييييييرهيا في مجموعية  

بعينهيا من البياح  ن  وسييييييييييييييد البياب أميام نشييييييييييييير عيدييد من  

قييييييدرتنييييييا على األبحيييييياث   ا لييييييد من  إلى  ا جييييييادة  ممييييييا أدب 

اسيييييييت الا اسيييييييتنتاجات عمي ة عن  اهرة اإلرهاب كان 

(. وقييييد أ ييييد  English, 2016من املمكن الوصيييييييييييييول إلييييي  )

على هذا املع   حينما أايار إلى أن العلوم   (2018)  سييلك

السيييييياسيييييية سييييييطرت على دراسيييييات اإلرهاب ل من ملويل. 

التجياهيات اإليجيابيية التي  وانت يد ذليك االسيييييييييييييتو يار  وأييد ا

بييدأت تتشيييييييييييييكييل حيييال البحوث متعييددة الت  ييييييييييييي ييييييييييييييات  

لظيياهرة اإلرهيياب  بيياعتبييارهييا توفر منييا  ا ر ييية متنوعيية   

وت يييييييييييمن اسيييييييييييت دام منا ج بح ية عديدة  مما ي يد من  

أرجلية التوصيييييييييييل إلى معارف علمية أ ثا ثرا  وخ يييييييييييو ة 

 وعم ا.

امل سيييييييييييف ح ا  أن إسيييييييييييهام الباح  ن النفسيييييييييييي ن في 

راسييييييييييات اإلرهاب مييييييييييويل للغاية  بل يت ييييييييييا ل مع مرور  د

الوقييا. ويبييدو هييذا األمر غيياييية في الغرابيية  ال سييييييييييييييمييا وأن  

محور االهتمام في هذ  الدراسيييييييات يتا   على اإلجابة عن 

من يتورط في اإلرهاب وملاذا ما خ ا ص أسئلة من قبيل  

فسيييير هذ  املمانعة تفسيييي اا واضييييلا إلى 
ُ
يفعل ذلك؟  ولم ت

ع ب في بع  األحيييييان إلى غيييييا هييييا عن اآلن  و 
ُ
رن كييييانييييا ت

 ,Horgan)  أولويات برام  الدراسييييات العليا في ا جامعات

2017)  . 

يوحي   .تعتتتتتدد التعريفتتتتتات واملفله ب:ن املفتتتتتاهي  4

اييييييييييييييو  تعريفيييييات للتطرف والتشيييييييييييييييييدد واإلرهييييياب بوجود  

إجمييييا  عييييام على معييييان هم  لكن الواقع يكشيييييييييييييف عكس 

 Schmidذلك تماما. وعلى سيييييييبيل امل ال  أحصييييييي   ايييييييميد  

تعريف    100مييا ي يييد عن    Jongman  (1988)وجونجمييان  

  Crenshaw  مسييييييييييييت ل ملفهوم اإلرهاب  وذ رت  رينشييييييييييييو

مع ميانع ل رهياب من  أن التوصيييييييييييييل إلى تعريف جيا  (2000)

عي ة لفهم سيييييييلو  اإلرهابي ن. ووصيييييييف 
ُ
أهم التحديات امل

"اإلرهييياب" بييي  هيييا    كلميييية  McCormick  (2003)  مييياكورميييييك

اليييييييدعيييييييا يييييييييية   املييعيييييييا ييجيييييييات  فييي  ذليييييييا  وابييتيييييييُ لييوييجيييييييدل   ميي يي يياة 

سيييييييييت دم اسيييييييييت داما ُمسيييييييييوسيييييييييا
ُ
حينما يرد ذ رها في   و وت

خطياب ميا  ين يييييييييييييف الهيدف من اسيييييييييييييت يدامهيا على ازدرا   

 Schmidجماعة باإلرهاب. وأ د ايييميد  وصيييم شييي ص أو  

على ذلك ح ن وصيييف مهمة تعريف اإلرهاب بعد    (2011)

ب  ها مهمة ايياقة  و شييف عن وجود   ذلك بسييبع سيينوات

 تعريفات. المئات 

إايييييييييكالية   علي نطوي  تينبيي علينا أال نسييييييييي ه ن بما   

تعريف اإلرهيييياب من تبعييييات  وهي لوسييييييييييييييييا سيييييييييييييييييياسيييييييييييييييييية 

فحسييييييييييف  لكن ت ث ااتها تنعكس أي ييييييييييا على نتا   البحث  

وسيييييييييييييييياسيييييييييييييييات مكييافحيية اإلرهيياب. ف ييد يتا   االهتمييام في  

أسيييييييباب اإلرهاب على بع  الدراسيييييييات التي تسيييييييمى لفهم  

اسيييتكشييياف ما ي وم ب  أفراد مسيييت لون "ذ اب منفردة"؛ 

صييييييييراعات واسييييييييعة م ل حركات التمرد وا لروب  أو بحث 

مدعومة دوليا. إرهابية  جهات   فحص سيييييييلو   وأاألهلية؛  

تهيييييدف الفئيييييات ال الث إلى فهم   النييييياحيييييية النظريييييية   ومن 

أسييييييييييباب اإلرهاب  لكن ماهية اإلرهاب في كل فئة ت تلف 

اإلرهييييييياب وحييييرب  بيييي يييين  نييييفيييير   ال  فيييييييإذا  يييينيييييييا  األخييييرب.  عيييين 

الع ييييابات وتمرد  جماعة مسييييولة تفر  سيييييطرة كاملة 

على إقليم من اليدولية  وجمياعية ميدنيية ت يييييييييييييم مئيات من  

األع ييييييييييييا  وتعمل بشييييييييييييكل سييييييييييييري  ُيتوقع أن تتم عمليات 

درج  
ُ
املكيافحية بيالطري ية ذاتهيا. أميا إذا اختلفيا النظرة  وأ

ة  ففي هذ  ا لالة قد ترتك  كل ايكل ميمن فئة مسيت ل
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اسيتااتيجية الدولة على اسيت دام ال درات العسيكرية في 

فيي  وحيكيمييييييية  أ يثيا ذكيييييييا   مليعيييييييا يجيييييييات  اليتيميرد  وتيويجييييييي   إ يهيييييييا  

 ;Sanchez-Cuenca, 2014)مكييييافحيييية أعمييييال اإلرهيييياب   

Silke, 2018)   . 

اليييييتيييييطيييييرف  ميييييفيييييهيييييوميييييي  عيييييليييييى  ذاتييييييي   األمييييير  يييييينيييييطيييييبيييييق 

radicalization    والتشيييييييييييييييييييددextremism  أايييييييييييييييييييار   ف يييييييد 

مين    Sedgwick  (2010)سييييييييييييييييييييييدجيوييييييييك   اليتيطيرف  أن  إليى 

املفييياهيم ا جيييدليييية  حت  ورن كيييان ُيسيييييييييييييت يييدم في الوقيييا 

الراهن لوصيييييييييييييف ميا يحيدث قبيل "انفجيار ال نبلية"  لكني  

ات  سيييييييييت دم اسيييييييييت دام من املفاهيم ا لدي ة نسيييييييييبيا  ويُ 

متنوعيييية  وم تلفيييية إلى حييييد بعيييييد  و   اا مييييا ي  ا خلطييييا 

وسيييييييييييو  فهم. و شيييييييييييف عن أن أ ثا ما يجعل هذا املفهوم  

في ثالثية سييييييييييييييياقيات م تلفية:  اسيييييييييييييت يدامي   إايييييييييييييكيالييا  هو 

أميييي ييييي   تييييكيييييييامييييلييييي  security contextسييييييييييييييييييييييييا     وسييييييييييييييييييييييييا  

integration context  وسيييييييييييييييا  السييييييييييييييياسييييييييييييية ا  يارجيية  

foreign-policy contextتيي ييتييلييف  . و ييطييبيي ا ييليييييييال   يييعييييييية 

األجندة ا  اصة بكل سيا  منهم  ويستتبع ذلك اختالف  

  Teichجيذري في داللية واسيييييييييييييت يدام املفهوم. وأ يدت تييك 

على ذلييييك  وأايييييييييييييييييارت إلى أن تعريفييييات التطرف    (2015)

أي يييييييييييييييييييا   اليواحيييييييدة  اليييييييدولييييييية  مي سيييييييييييييسيييييييييييييييييييات  بي ين  تي يتيليف 

واسيييييييييييييتشيييييييييييييهييدت بحيياليية الواليييات املتحييدة األمريكييية  التي  

تها األمنية ما ي يد عن عشييييييييييييرين تعريفا تعتمد م سييييييييييييسييييييييييييا

للتطرف. ودون ايييييييييييك  أعاقا هذ  االختالفات ت سيييييييييييوس 

ب ي عل ها دراسات التطرف. 
ُ
 قاعدة علمية مشتا ة ت

لييتييعييريييف   االنييتيي يييييييال  عيينيييييييد  االخييتييالف قيييييييا ييميييييييا  يييظيييييييل 

من    Schmid  (2013)  التشييييييييييييييييييدد  ف يييييد ت جيييييف ايييييييييييييمييييييد

لي فيكيييييييار  اليتيييييييدريي يي  "الي يبيول  أنييييييي   عيليى  اليتيطيرف  تيعيرييف 

مال املتشيييييييييددة"  وذلك باعتبار أن تعريف التشيييييييييدد واألع

لوس باألمر السييهل  ولوس بالومييوح الكافي  واألمر أاييب   

بتعريف مفهوم غام  بآخر أ ثا غمومييييييييا. واألغرب من  

هذا  أن امل ييييييطول ن ُيسييييييت دمان بشييييييكل تبادلي  وُينظر 

بيياعتبييارهمييا يعكسيييييييييييييييان موقعييا ان  إل همييا على أ همييا متاادفيي

أو التيار السيييييييييييا د أو الوميييييييييييع الراهن.  يبعد عن االعتدال  

سيييييييييييييت ييييدم مفيييياهيم اإلرهيييياب   
ُ
لوس هييييذا فحسيييييييييييييييييف  إذ ت

فييي  يي يي ييا ميين   الييعيينيييييف  الييعيينيييييف  والييتشيييييييييييييييييييدد  والييتييطييرف 

اليييدراسيييييييييييييييات بطري ييية تبيييادليييية  وتو ييييييييييييي ي جميعهيييا بييياتبيييا  

إجرا ات محيييددة للمكيييافحييية. ويحيييدث هيييذا دون تحيييدييييد  

مميييا ي دي  دقيق للمفييياهيم وميييا تنطوي عليييي  من أبعييياد   

بييينيهيييييييا.  ى  إلي فيييميييييييا  واليتيطيبييي ييييييييية  اليييييييداللييييييييية  اليفيرو   مليميس 

ص إل ها سيييانشييي د 
ُ
- ويفسييير هذا الغمو  املفارقة التي خل

من    Sanchez-Cuenca  (2014)كونيكيييييييا   حينميييييييا ت جيييييييف 

ضييييييييييييي يييامييية ميييا نعرفييي  من معلوميييات عن ا لروب األهليييية  

ا جمياعيية والعنف العر ي  ومييييييييييييييآلية ميا نعرفي   واإلبيادات

 عن اإلرهاب. 

بيتتتتتا تتتتتات 5 .اختالف طرق ال حتتتتتع وااليتمتتتتتاد ي   

أهم التحيدييات التي    (2000)   ييييييييييييييا  رينشيييييييييييييو  ثتا ويتة 

تواجي  دراسييييييييييييييات اإلرهياب في ا جيدل اليدا ر حول تحيدييد 

مفهوم اإلرهاب  وأوج  ال  يييييور املتعل ة بجمع البيانات  

ألملر النظرية وتنو  ملر  الدارسييييييييييييية.  اإلمب اي ية  وتعدد ا

( إلى أن املراجعييييات 2005)  Victoroff  وأاييييييييييييييييار فيكتاوف

الشيياملة للتااث البحثي تكشييف عن افت ار اعجال لبحث  

منه ي من يبض  ووميع اسيتااتيجيات ملكافحة اإلرهاب ال  

ترتك  على ح ا ق علمية صييييييييييييادقة وموث ة. واألسييييييييييييوأ من  

ية ال تدعمها أدلة ذلك  هو االسيييييييتااييييييياد بافتااميييييييات نظر 

 مب اي ية صادقة. إ

أوجي  ال  يييييييييييييور املنه ي في   (2003)مياكورمييك    أرجع

بحوث اإلرهاب في ج   منها إلى ان سييييييييييام مجال الدراسيييييييييية  

  منحى دراسيييييييييييييييييييات اإلرهيييييياب  األول إلى منحي ن ر وسييييييييييييي ن:  

  منحى وال تتتتتتا  ؛  Critical Terrorism Studiesا لرجييييييية  

دراسييييات اإلرهاب الت ليدية. وت سييييس هذا االن سييييام على 

ميا ايييييييييييييياب دراسييييييييييييييات اإلرهياب الت لييديية من إايييييييييييييكيالييات  

مفاهيمية ومنججية وسييييييييييياسييييييييييية  ا هالا بسييييييييييببها سييييييييييهام 

ميييييا انتجتييييي  من تراث علفي  خييييياصيييييييييييييييييية وأ هيييييا   الن يييييد على 
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اقت ييييييرت على ما يمارسيييييي  أفراد أو جماعات من أنشييييييطة 

 اكال اإلرهاب األخرب.إرهابية  وتعاما عن أ

مييي يييييييدام    Eubankوييييو ييينيييييييك    Moghadamوأايييييييييييييييييييار 

إلى أن فهم اعلييييددات النفسيييييييييييييييييية الكييييامنيييية ورا    (2006)

اإلرهاب مازال قاصيييييييييييرا  وأرجعا ذلك إلى صيييييييييييعو ات تعيق 

إجرا  بحوث علمية من بطة منججيا للظاهرة. وأوج اها  

ليطيبيييعيييييية  اليفيي صيييييييييييييعيو ييييييية   اإلرهيييييييابييي ين  نيظيرا  إليى  وصيييييييييييييول 

غي يا السييييييييييييييري     أنشييييييييييييييطي يهيم  ليليعيميييييييل  وميييليهيم  الي يييييييانيونييييييييية  

ومنع ا لكومات الوصييييول إل هم     وتوقيفهم قيد االعت ال

كن بع  البيييياح  ن من   بسيييييييييييييبييييف م يييياوف أمنييييية. ورذا تم 

إجرا  م ييابالت مع إرهييابي ن  فييإ هم قييد ي ييدمون وصيييييييييييييفييا  

مشييييوها ألنشييييط هم  أو يحاولون ت ييييليل من يجري معهم  

لق انطبييا  إيجيياشي امل ييابليية عمييدا بغييية تباير أفعييالهم وخ

 عن أنفسهم أو  هدف إخفا  أسرار التنظيم اإلرهاشي.

  Sanchez-Cuenca  (2014)كونيكا  -وأاييار سييانشيي د

إلى أن التوجهييييات البح ييييية أثنييييا  ا لرب البيييياردة ارتك ت  

على دراسييييييات ا لالة  ورجرا  تحليالت  جماعات إرهابية  

كل على حدة  ولم تظهر محاوالت جادة إلجرا  دراسيييييييييييات 

م ييييارنيييية ب ن هييييذ  ا جميييياعييييات. وكييييانييييا معظم التحليالت 

 
ُ
فحص العالقييات ذات ملبيعيية وصيييييييييييييفييية مح ييييييييييييييية  ولم ت

السييببية الكامنة ورا  تشييكيل هذ  ا جماعات وانغماسييها  

في أنشيييييييييييييطيييية إرهييييابييييية. واقت ييييييييييييير الطرح النظري في تلييييك  

ا ل بة على ت يييييييييينيف ا جماعات اإلرهابية وفق عدد من  

ذا الت ييييييييييينيف على قدر ال واسيييييييييييم املشيييييييييييتا ة. ورن كان ه

 ب ا من األهمية  لكن  ال يفيد    اا في تفسييييييييييييي ا الظاهرة  

تفسييييييييييييي اا محكمييييا. وتتم د موجيييية الييييدراسيييييييييييييييييات هييييذ  بثاا   

البيييييييانييييييات   إمب اي ي واضييييييييييييية  وجمعهييييييا لكم ضييييييييييييي م من 

اإلرهيييييييابييييييييييييية   ا يييييجيييييمييييييياعيييييييات  تيييييييارييييييخ  عييييين  اليييييتيييييف يييييييييييييييييييييييلييييييييييييية 

واالسييييييييييتااتيجيات التي تسييييييييييت دمها. وتوجها دفة البحث  

بيعيييييييد   بيحيوث   11أحيييييييداث  اليعيليفيي  إجيرا   تيجيييييييا   سيييييييييييييبيتيميبيا 

ا يتعلق بي  من ق ييييييييييييياييا. ويتم يل ميإمب اي يية عن اإلرهياب و 

البييييييارز لهييييييذ  املوجيييييية في تو يف منييييييا ج متنوعيييييية   امللمح 

لييييدراسيييييييييييييييية اإلرهيييياب  واالسيييييييييييييتفييييادة من قواعييييد البيييييانييييات  

الييييدولييييية ال ييييييييييييي ميييية في التح ق من  يييييييييييييليييية فرمييييييييييييييييييات  

وحجم التداعيات  م تلفة  ال سيما وأن خطورة الظاهرة  

هييذ  ال واعييد إلتيياح هييا   يالنيياجميية عنهييا دفعييا م سيييييييييييييسييييييييييييي 

( الييبييييييياحيي يي يين  مييجييتييمييع  أميييييييام   ,Sanchez-Cuencaكيييييييامييلييييييية 

2014  .) 

حيييييجيييييييف   Sageman  (2014)انيييييتييييي يييييييد سيييييييييييييييييييييييجيييييميييييييان  

املعلوميييات عن البييياح  ن األكييياديمي ن باجييية سيييييييييييييري هيييا أو 

أدب إلى ازدهييار   فهييذا ا بجييفإميييييييييييييرارهييا بيياألمن ال ومي   

ار األفكار املغلوملة عن اإلرهاب  وملرح التكهنات  وانتشيييي

إميبيي ييايي يييييييييية  وانلييييييييييييييلييييييياب  أدلييييييية  عيلييى  تيرتيكيي   ال  نيظييرييييييييات 

ا يجييييييياد ياليبييييييياحي ي ييميتيليكيون  يين  اعيجيييييييال  وافيتي ير مين  مين  ن 

املهيييارات املنججيييية البييييانيييات الالزمييية لرأب هيييذا ال يييييييييييييييد  

إلى  الك  اون  البحثي  و جييييييي   الركود  ورحيييييييداث اختاا  في 

ايييييييييييييفييية وتحلييييل بع  االسيييييييييييييتعيييانييية ببييييانيييات تييياري يييية م ر 

تيييياحيييية. وقييييد أيييييد هورجييييان  
ُ
 (2017)امل ييييابالت امليييييدانييييية امل

الن د السيييييييييابق  واسيييييييييتشيييييييييهد في ذلك بالتحذيرات املبكرة  

  حينميييا قييياليييا: "إن  1990التي أملل  هيييا  رينشيييييييييييييو سييييييييييييينييية  

ابتعيياد البيياح  ن ا جييادين عن مجييال اإلرهيياب سييييييييييييييجعليي  

طيييية واالفتاامييييييييييييييييات   بسييييييييييييي 
ُ
ُمسيييييييييييييتبيييياحييييا وعرميييييييييييييييية للر ب امل

ش
ُ
 واة". ول سف  لم تلق تحذيراتها  ذانا صاغية.امل

مشييييييييييييي اا    االنت ياداتهيذ     Fink (2014)فينيك  أييد  و 

اإلرهييياب لن ينت  علميييا التطرف و إلى أن البحيييث في مجيييال  

ح ي يا بسيييبف التع يدات التي تعيق إخ يييا  أي نشييياط 

سيييييييييييييري ل يييييييييييييوابض منججييية صييييييييييييييارميية. وأمييام هييذ  الع بيية  

الك ود  ال يجد الباح ون من سييييييبيل سييييييوب االعتماد على 

بيانات يسيييييييهل الوصيييييييول إل ها  )م يييييييادر ثانوية(  وال ت يد 

نسيييييييييييييبيييية مييييا ت ييييييييييييييفيييي  امل يييياالت األحييييدث عن اإلرهيييياب من  

%. ورن كان الوميييييع قد تحسييييين في 20رف جديدة عن  معا

اآلونييية الراهنييية  فيييإن نسيييييييييييييبييية األبحييياث املرتك ة في اختبييار  

%  وهي نسيييييييييييييبيية 54فرميييييييييييييييياتهييا على بيييانييات ثييانوييية بلغييا  

  ب اة دون اك. 
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اآلن  مييييا من مبييييالغيييية في ال ول بيييي ن أمييييام البيييياح  ن  

الك  ا والك  ا لفعليي   بييداييية من التوصيييييييييييييييل إلى تعريفييات 

للمفييييياهيم  ورزالييييية اللبس والغمو  والتيييييداخيييييل    دقي ييييية

اعجتمع   ب ن  ث ييييييية  و نيييييييا   ايييييييييييييراكيييييييات  بينهيييييييا  وع يييييييد  فيميييييييا 

األكييياديفي وا جهيييات ذات ال يييييييييييييلييية بييياإلرهييياب وق ييييييييييييييياييييا   

والتوسيييييييييييييع في الييدراسيييييييييييييييات اإلمب اي ييية ال ييا ميية على جمع 

بيانات من م يييييييييييادر ر وسييييييييييية  وابتكار منا ج بحث وملر   

ملتيييي صيييييييييييييليييية في ملبيعيييية  جمع بيييييانييييات تتجيييياوز التع يييييدات ا

الظياهرة  وتوف ا م يييييييييييييادر تموييل بحثي دا مية دون فر  

 املانح ن لتوجهات محددة.

 ثا يا  تصنيف األطر النظرية للتطرف واإلرهاب 

عملية ت ينيف النظريات املفسيرة لظاهرة بكل هذا 

ثمة محاوالت    و ال در من التع يد لوسيييييييا عملية يسييييييي اة

 رينشيييييييييييييو  مبكرة لتح يق ذلييييك الهييييدف  ف ييييد صييييييييييييينفييييا  

Crenshaw  (1981)   إلى التفسييييييييييييي اات النظرييييييية ل رهيييييياب 

ثالث مجموعيييات: تتمحور األولى حول دوافع ومعت يييدات  

فردية؛ وتر   ال انية على صنع ال رار وومع استااتيجية  

على مسيتوب ا جماعة؛ وتتناول ال ال ة السييا  السييا ي ي  

بييييييييوروم   و ييييييييدأ  عيييييييير    Borum  (2004)واالجييييييييتييييييييمييييييييامييييييييي. 

رة ل رهيياب بم ييدميية عيياميية عن العنف النظريييات املفسييييييييييييي

باعتبار أن اإلرهاب ينطوي على است دام مستوب اديد 

الينيفسييييييييييييييييييييية  ليلينيظيرييييييييات  ذليييييييك  بيعيييييييد  وتيطير   اليعينيف   مين 

الغرا    ثم فرمييييييييييييييييييية   بييييياد ث بنظريييييية  املفسيييييييييييييرة للعنف  

اإلحبياط والعيدوان  وشعيد ذليك نظريية التعلم االجتميامي   

أيييييييا من هييييييذ  وأخ اا النظرييييييية املعرفييييييية. وأاييييييييييييييييييار إلى أن  

النظرييييات ال يمكنييي  تفسييييييييييييي ا كيييل أنوا  العنف. واختتتم  

مسيييييييييييييييياهمتيييي  بيييياإلاييييييييييييييييارة إلى أنيييي  ال توجييييد نظرييييية واحييييدة 

ا تسييبا ال ييدارة  نموذج تفسيي اي لكل أاييكال العنف 

بمييييا ف هييييا اإلرهيييياب  وأ ييييد على أن التنو  متسيييييييييييييع النطييييا  

للسيييييلو يات العنيفة ُيعد حاج ا أمام الوصيييييول مل ل هذ  

 الشاملة.النظرية 

هييييييييييورجييييييييييان   حييييييييييدد   Horgan  (2005)أمييييييييييا  فيييييييييي ييييييييييد 

اإلرهيييييياب في بحييييييث  املوميييييييييييييوعييييييات الر وسيييييييييييييييييية لعلم نفس 

محددات االنتما   جماعة إرهابية  والعمل ممن تنظيم  

. وم د ب ن فئت ن  ياإلرهاشالتنظيم  سييييييييري  واالنسييييييييال  عن  

التنظ ا ل رهيييييياب:   النفس في  ر وسيييييييييييييت ن لتطبي ييييييات علم 

الفردي  وتييي ث ا ا جمييياعييية والعمييل  تطبي يييات علم النفس  

 التنظيفي في سلو  الش ص.

فئت ن ر وست ن   Victoroff  (2005)واقتاح فيكتاوف  

( املنييياحي 1من النظرييييات املفسيييييييييييييرة لسيييييييييييييلو  اإلرهيييابي ن: 

  وتبحييث محييددات  up -bottom approachesالتنييازلييية 

اإلرهاب الكامنة في السيييييياقات السيييييياسيييييية أو االجتماعية  

( املناحي الت يييياعدية 2دية أو حت  التطورية؛ أو االقت ييييا

bottom-up approaches خ يييييييييييييييييييييا يييييييييص وتيييييييييفيييييييييحيييييييييص    

 األش اا وا جماعات التي تنغمس في أعمال إرهابية. 

املعييارف النفسيييييييييييييييية   (2006)وانت ييد م ييدام ويو نييك  

املتاحة عن اإلرهاب ب  ها ال توفر فهما متماسكا للظاهرة  

املعيياصيييييييييييييرة  وتجنبييا ملرح ت ييييييييييييينيف للنظريييات النفسيييييييييييييييية  

ل رهيييياب  و ييييدال من ذلييييك اسيييييييييييييتعرمييييييييييييييييا هييييذ  النظريييييات  

  Dalgaard-Nielsenبإيجاز. و النسيييييييبة لدا جارد نيلسييييييين  

فإن نظريات التطرف واإلرهاب يمكن ت ييييييييييينيفها    (2008)

في ميييييييو  ثالثة مسيييييييتويات من التفسييييييي ا: مسيييييييتوب الفرد  

 ومستوب عمليات ا جماعة  واملستوب االجتمامي. 

  McAllisterومكيالوسيييييييييييييتا   Schmidوملرح اييييييييييييييميدت  

ت ييييييييييييينيفيا لنظرييات التطرف واإلرهياب في ميييييييييييييو    (2011)

( املستوب الفردي: ويت من النظريات 1ثالثة مستويات:  

( املسيييييييييييييتوب  2التي تحلييييل اإلرهيييياب عنييييد مسيييييييييييييتوب الفرد؛  

ا يجيمييييييياعييييييية  ديينييييييياميييكيييييييييات  تييييييي ثي ياات  وييتينييييييياول  اليتينيظيييفيي: 

( املسيييييييييييييتوب التحليلي: وينييياق  3وأهيييدافهيييا من اإلرهييياب؛  

األسيييييييييييييبيييياب واعلييييددات البنييييا ييييية الكييييامنيييية ورا  اإلرهيييياب   

واالقت يادية واالجتماعية     السيياسييةخاصية اعلددات  

وال  يافيية. وأميييييييييييييافيا إل هيا فئية رابعية من النظرييات  يتا    

االهتميام ف هيا على جيانب ن: األول  فهم أسيييييييييييييبياب التطرف  
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واإلرهاب؛ وال اني  تفسيييييي ا  يفية انسييييييال  الشيييييي ص من  

اإلرهيابيية  واسيييييييييييييتااتيجييات مكيافحية التطرف    التنظيميات

 واإلرهاب. 

نييييياق  ديجييييياسييييييييييييييمو     DeJacimo  (2015) يييييذليييييك  

نظريات التطرف واإلرهاب  وانت د هو اآلخر التفسييييي اات  

املرتك ة على االعتالل النفسييييييييي ي  وأايييييييييار إلى أن النظريات 

اليينييفييس االجييتييميييييييامييي ودييينييييييياميييييكييييييييييات  عييلييم  امليينييبيي يي ييييييية عيين 

ا جميياعيية  تبييدو أ ثا تميياسيييييييييييييكييا وحظيييا بتيي ييييد أ با من  

  Maskaliūnaitė  (2015)غي ياهيييييييا. واقيتياح مسيييييييييييييكيلييينييييييياييتيو  

اليي لينييظييرييييييييات  الشيييييييييييييي يص  ت يييييييييييييينيييييفيييييييا  عيلييى  تيطييرف ميرتيكيي ا 

واليدوافع الكيامنية ورا ي : داخليية أم خيارجيية  وميا إذا كيان 

التطرف نييياتجيييا عن اختييييار شييييييييييييي صييييييييييييي ي )بسيييييييييييييبيييف بع  

السيييييييييمات النفسيييييييييية( أو إ را  خارعي. وأايييييييييار إلى أن  على 

هيييييييذ   تنيييييييدرج ميييييييييييييمن  ال  النظرييييييييات  أن بع   الرغم من 

الفئييييات  لكن هييييذا الت ييييييييييييينيف يجعييييل من امل ييييارنيييية ب ن 

 ام النسبي لك  ا من املتغ اات أمرا ممكنا. اإلسه

بييي ييياسييييييييييييييييون   اليييتييينيييظييي يييا   Pierson  (2017)والحيييظ  أن 

العلفي للتطرف واإلرهاب انت ل بمرور الوقا من التا  د  

الييتييا يي ييد عييلييى  إلييى  الييفييردي  اليينييفييس  تييفسيييييييييييييي يياات عييلييم  عييلييى 

در ييييية والسيييييييييييييييييييا   
ُ
املييييي ا جوانيييييف اإلييييييديولوجيييييية واملظيييييالم 

بع  النظرييييات تجمع   اعجتممي وال  يييافي  منوهيييا إلى أن

ب ن كييييل هييييذ  ا جوانييييف. وأاييييييييييييييييار أي ييييييييييييييييا إلى أن نظريييييات 

امليينييييييياحييي  مييييييييييييييو   فييي  عيييييييادة   يييييييييييييينييف 
ُ
ت الييتييطييرف واإلرهييييييياب 

الت يييييييييييييييياعيييديييية  أو املنييياحي التنيييازليييية  منوهيييا إلى أن هيييذ   

النظريييات مييازالييا قيييد التطور  وأن مييا ُيجمع من بيييانييات  

كيل من  يوِل وأدب إلى اسيييييييييييييتبعيادهيا. ولم هيا  دح  بع ييييييييييييي

  Moskalenko  (2017)وموسيييييكالينكو    McCauleyلي  مكو 

رح من تفسييييييييييييي اات نفسيييييييييييييييييية نظرييييية 
ُ
اهتمييييامييييا  ب اا بمييييا مل

سيييييييييييييبتمبا  باجية أن ضييييييييييييي يامية    11ل رهياب قبيل أحيداث  

التااث النظري تجعل من اإلحاملة ب  في مساحة محدودة 

أمرا مسيتحيال  ولهذا ايملا مراجع هما عر  النظريات 

رح منهيا داخل  النفسييييييييييييييية البيارزة للتطرف  ال سييييييييييييي
ُ
يميا ميا مل

الواليات املتحدة األمريكية وتردد صيييييييييداها لدب مسيييييييييئولي 

األجه ة األمنية هنا   وذلك تمهيدا لعر  نموذج نظري 

 م تاح.

ت سيييوسيييا على ما سيييبق  يبدو أن التوصيييل لت ييينيف 

عيييييام لنظرييييييات التطرف واإلرهييييياب أمر بعييييييد املنيييييال  وال  

بيييييالنسيييييييييييييبييييية عجيييييال تتنيييييازعييييي  عيييييديييييي د من  ُيسيييييييييييييتغرب هيييييذا 

الت  يييييييييييي ييييييييييييات  ويدور في  جدل محتدم حول    ا من  

العنيياصييييييييييييير الر وسييييييييييييييية. ولهييذا  ال يوجييد مييا يمنع من ملرح  

ت ينيف  خر يتناسيف مع الهدف الر وس للبحث ا لالي   

تم ل في عر  النظريات  
ُ
املعاصيييييييرة للتطرف النفسيييييييية  امل

واإلرهييياب. ويتب   البحيييث ا ليييالي ت ييييييييييييينيفيييا ُيم د فيييي  ب ن 

( نظرييييات 1التطرف واإلرهييياب  هميييا:    فئت ن من نظرييييات

( نظريات ر وسييية. ويسيييتند هذا الت ييينيف إلى ما 2ثانوية؛  

 ي تي:

طرح من األسا  لتفس ا  1
ُ
.أن بع  النظريات لم ت

التطرف واإلرهيياب  ولكنهييا اايييييييييييييُت ييا من توجهييات نظرييية 

عامة م ل املنحى املرضيي ي ومنحى التحليل النفسيي ي واملنحى 

 
ُ
ومليي اليينيياملييعييرفييي   هيييييييذ   أولييي وعيييييييا  فييهييم  لييتيي يييييييديييم  ظييرييييييييات 

لسيييييييييييييلو  اإلرهييييياب  وتليييييك هي النظرييييييات ال يييييانويييييية  ومن 

ال اجسيييييييييييييييييييية    النفسييييييييييييي ي  ونظرييييييية  املر   أم ل هييييييا نظرييييييية 

 العدوان.-وفرمية اإلحباط

.أن االهتميام بيالتنظ ا للتطرف واإلرهياب لم يحظ 2

سيييييييييييييبتمبا  وشعيدهيا بيدأ   11بياهتميام كياف إال بعيد أحيداث 

 وسيييييييييييييية للبييانيات املتعل ية  التا  د على تو يف م ييييييييييييييادر ر 

رحيييا  
ُ
بسيييييييييييييلو  األشييييييييييييي ييياا وا جمييياعيييات اإلرهيييابيييية  ومل

نظريييات مرتك ة على هييذ  البيييانييات  وتلييك هي النظريييات 

 الر وسة للتطرف واإلرهاب.

.أن مجيييال اإلرهييياب حيييدييييث نسيييييييييييييبييييا  وميييازال قييييد 3

ملييييييياهيييييييييتيييييي    فييييهييييم عييييميييييييييق  اآلن  إلييييى  يييييتييييبييييلييييور  الييييتييييطييييور  ولييييم 

التيييييداخييييي ذليييييك في  ل املفييييياهيفي ب ن ومحيييييدداتييييي   وُيالحظ 

الت ينيفات النظرية ال ا مة. ولهذا  ُي  ي   من أن ي دي  

اإلصيييييييييييييرار على ت ييييييييييييينيف بعيني  إلى توجيي  البياح  ن نحو 
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وجمع بييانيات تع زهيا  وهو ميا   محيددةاختبيار فرميييييييييييييييات  

قييد يحيييد  هم عن االنتبييا  لبيييانييات جوهرييية مغييايرة لتلييك 

 التوجهات  ويتوجف دمجها في النسق النظري.

 ثال ا  النظريات النفسية املعاصرة للتطرف واإلرهاب 

ايييييييييييييراسييييييييييييييية ا جرا م التي يرتكبهيييا اإلرهيييابيون أوحيييا 

بيإمكيانيية تفسييييييييييييي ا سيييييييييييييلو  اإلرهيابي ن بع و  لالميييييييييييييطراب 

النفسييييييي ي  أو ا جنون وف ا للتعب اات الدارجة. ويل   هذا  

التفسييييييييييييي ا اسيييييييييييييتحسييييييييييييييييانييييا لييييدب البع   ويبييييدو منط يييييا  

مع معاي ا    هذ  األعمال تتنافى  بالنسيييبة لهم  ال سييييما وأن

اعجتمعيات وقيمهيا السيييييييييييييا يدة؛ فيالت رييف والتيدم ا وقتيل 

األبريا  أفعال مشيييونة ت باها الفطرة السيييوية  وال يشيييار   

ف ها إال من كان ُي يييييييييييمر ايييييييييييرا ويكن عدا  للمجتمع الذي 

يحييييا فيييي   أو يعييياني من ق يييييييييييييور ذه ي يشيييييييييييييو  إدراكييياتييي   

ي  يييييييييييييلييييية هيييييذا  وأحكيييييامييييي . وميييييا يبعيييييث على التشيييييييييييييكيييييك ف

االسيييتنتاج الذي يتسيييم بالتبسييييض والتسيييطيح  هو غياب 

األدليية األمب اي ييية التي قييد تع ز   بييل يوجييد من األدليية مييا 

  Post  (2004)يدح يي . وعلى سييبيل امل ال  أاييار بوسييا 

عييييد في جميييياعتيييي  من امل يييياتل ن األبطييييال   إلى أن اإلرهيييياشي يُ 

أنييييي  ي يييييييييييييحي بنفسييييييييييييييييي  من أجيييييل حريييييية  إليييييي  على  وُينظر 

رفاهية ا جماعة  وال ُيسييييتججن سييييلو   وال ُينبذ. وأاييييار  و 

البحييييييث  (  2021)بوروم   أرشع ن سييييييييييييينيييييية من  نتييييييا    أن  إلى 

ن   العلفي ل رهييياب دح يييييييييييييييا الفرمييييييييييييييييية ال يييا لييية بييي ن "م 

اإلرهييييييياب"  وليم  فيي  يشييييييييييييييييييياركيون  هيم مين  عي يوليهيم  دوا   ييييييي 
 
في

تكشييييييف عن خ ييييييا ص فريدة لهم ذات مغ ب. وأ د على 

العالقة ب ن اإلرهاب واملر   أن البحوث التي أجريا عن  

النفس ي تكاد تجمع على استنتاج عام  مفاد : "أن املر   

الع لي والشييييييييييييذوذ النفسيييييييييييي ي لوسييييييييييييا عامل ن حاسييييييييييييم ن في  

تحديد السييييييييلو  اإلرهاشي"  بل إن نسييييييييف انتشييييييييار املر   

الع لي ب ن الليييييييييييييجنييييا  املييييدان ن بييييارتكيييياب جرا م إرهييييابيييية  

  اآلخرين. من ف يييية أو أقل مما لدب غ اهم من اللييييجنا

عميال اييييييييييييينيعية  لكن أل إلرهيابي ن  ارتكياب اوعلى الرغم من 

ال يمكن إدراجهم مييييمن فئة "السيييييكو اتي ن" املعتادة. إذ 

يلتدم اإلرهييييابيون عييييادة بمبيييياد  أو أيييييدولوجييييية محييييددة  

ِ ون صييييييالتهم ب شيييييي اا  خرين يشيييييياركو هم اإليمان  
 
ويوث

ويييييي يييييجييييي   امليييييبييييييياد  واألييييييييدوليييييوجيييييييييييييات.  نيييييفيييييس  ب ييييييييييييييييييلييييييية 

تيون في    ا من األحييان عن إقيامية م يل هيذ   السييييييييييييييكو يا

العالقات الوثي ة  ومن غ ا املرجة أن  ي ييلوا ب نفسييهم  

ا عن ق يييييييييييييييية مييا. وقييد كييان هييذا النمض املتكرر من   دفيياعييث

النتا   سييببا في تغي ا مسييار بحوث اإلرهاب  وتحولها من  

التا  د على الت ث اات السيييييييييييكونية لسيييييييييييمات الشييييييييييي  يييييييييييية  

إلى النظر ل رهاب بوصف  عملية   واالمطرابات النفسية

سيييييييييييييييييييييا    فيي  تيحيييييييدث  مليبيييعييييييية ديينييييييياميييكييييييييية   ميعي يييييييدة ذات 

 (.2021اجتمامي  وتستغر  زمنا ملويال )بوروم  

 
ُ
اليييتيييطيييرف  ملييي ليييتيييفسييييييييييييييي يييا  أخيييرب  نيييظيييريييييييية  أملييير  وعيييييييا 

واإلرهيياب  ففي سييييييييييييييييا  منحى التحليييل النفسييييييييييييي ي و فييا  

  وال اجسييييييييييية  Identity Theoryفرمييييييييييييات نظرية الهوية  

Narcissism Theory  واليبيييييييارانيوييييييييا  Paranoia Theory   

  Absolutist/Apocalyptic Theoryواإلملالقييية/الفنييا ييية  

يية. وو فيا  لتفسييييييييييييي ا انغمييا  البع  في أنشيييييييييييييطيية إرهياب

أي يييييييييا بع  النظريات النفسيييييييييية االجتماعية لتفسييييييييي ا   

م ييل فرميييييييييييييييية اإلحبيياط العييدوان  ونظرييية التعلم املعرفي 

االجتمامي  ونظرية ا لرمان النسييبي  ونظرية االمييطهاد.  

تفسييييييييييي ا اإلرهاب    Satterfield  (1998)وحاول سييييييييييياترفيلد 

عيي ب   يييُ حييييييييييث  املييعييرفييي   امليينييحييى  فييرمييييييييييييييييييييييات  ميين  انييطييالقيييييييا 

لعدواني وما يندرج تحت  من إرهاب إلى ق يييييور السيييييلو  ا

معرفي  أو إلى هيمنة أسلوب معرفي محدد على ملبيعة ما 

يجريي  الشييييييييييييي ص من معيا جيات  ليفكر بطري ية جياميدة   

متيي ثرة بتح داتيي  وتع يييييييييييييبيياتيي   وميوليي  لل هويييل أو ال هوين 

 من ت ث ا بع  العوامل في عمليات صنع ال رار. 

لتفسييييييييييييي ا اإلرهيياب في كييانييا هنييا  محيياوالت مميياثليية  

رحا للمرة األولى سيييييييينة  
ُ
مييييييييو  نظرية إدارة الرعف التي مل

. ويتا    2015  وروجعا مراجعة ايييييياملة في سيييييينة  1986

محور االهتمام في هذ  النظرية حول اإلجابة عن س ال ن  

( ما الذي يجعل األشييييييي اا في حاجة لت دير 1ر وسييييييي ن:  
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حدث ( ملاذا ي من األشيي اا ب ن ما من ييي ي  ي2الذات؟  

إال وفق مييييا يعتن ون من معت ييييدات؟ ومليييياذا يواجيييي  ذوي 

املعت يييدات اع تلفييية صيييييييييييييعو يييات في التعييياي  السيييييييييييييلفي؟ 

(Pyszczynski, Solomon& Greenberg, 2015 .) 

بدراسيييييية األسييييييباب    Bandura  (1990)واهتم باندورا  

التي تجعل شيييييييي  ييييييييا متطرفا يرتكف جريمة ايييييييينعا  دون 

األفعييال توحي بوجود    أي تردد  وأايييييييييييييييار إلى أن م ييل هييذ 

خلييل في ا لس األخال ي لييدييي   يجعييل من ارتكييابيي  ألعمييال  

إرهيييابيييية أمرا واجبيييا ومبارا أخالقييييا بيييدال من كونييي  جرميييا  

هيييييذا االسيييييييييييييتنتييييياج ملرح   اييييييييييييينيعيييييا غ ا أخال ي. و نيييييا  على 

نموذجيا نظرييا يفسييييييييييييير عمليية التحول تليك  ويفتا  فيي  

سم ب  من قوة أن املعاي ا األخالقية على الرغم مما قد تت

وصيييييييييييييرامية  لكنهيا قيد تتعر  للتغ ا عبا عمليية تحليل من  

 االلتدام األخال ي.

هيييييييذ   النظريييييييية ألي من  البنيييييييية  اتسيييييييييييييييييييا   يمنع  ولم 

النماذج وتماسيييييكها املنط ي من إبراز ما تنطوي علي  من  

جوانف ق ييييييييييور  ولعل أبرزها  م لما أاييييييييييرنا  نفا  التا  د  

 ل لظاهرة مع دة  
ُ
على العوامل الفردية  والتبسييييض اع

وغياب الشييييييييواهد واألدلة اإلمب اي ية امل يدة ملا تت ييييييييمن  

. ولهييذا  ب ت توجيي  تنظ اي جييديييد سيييييييييييييعيييا من فرمييييييييييييييييات

للتغليييييف على جوانيييييف ال  يييييييييييييور تليييييك  ولت يييييديم أجو ييييية 

أحيييييييداث   أعي يبيييييييا  اليتيي  األسيييييييييييييئيلييييييية  مين  ليكي ي يا   11دقييي ييييييية 

 سبتمبا  وتتم ل أهم نظريات هذا التوج  فيما ي تي:

 Staircase Model موذج السل  

نموذج السيييييييييييييلم سييييييييييييينيية   Moghaddamملرح م ييدام  

أخي ياة  2005 أنييييييي  خيطيوة  عيليى  اإلرهييييييياب  إليى  فييييييييي   ويينيظير    

ي طوها الشيي ص عبا مسييار منحدر ي ود  في النهاية إلى 

ارتكييييياب جرا م تتنيييييافى مع الفطرة اإلنسيييييييييييييييييانيييييية. ويرب أن  

الغييييييالبييييييية العظف  من األشييييييييييييي يييييياا عنييييييدمييييييا يشيييييييييييييعرون 

بييا لرمييان واملعييامليية الظييامليية  ال يباحون مكييا هم ويظلون 

يدين عن سيييييييييلك مسيييييييييار العنف واإلرهاب  واألقلية هي بع

 التي تسلك ذلك املسار  وتكمل  إلى  هايت . 

تشيييييييييبي  السيييييييييلم أو الدرج   (2005)اسيييييييييت دم م دام  

لي ييف ب   يف ينت ل الشيي ص من مرحلة إلى أخرب أو 

من ملابق إلى الذي يلي  وصيييييييوال إلى اسيييييييت دام اإلرهاب في  

فتا  أن لكييل ملييابق  تح يق أهييدافيي  في  هيياييية املطيياف  وا

مجموعة من السييييييييييييلو يات والعمليات النفسييييييييييييية املم دة   

ليويس  اليطيوابيق  عيبيا  اليت ييييييييييييييييييياعيييييييدي  االنيتي يييييييال  واقيتياح أن 

الشييييييييييييي ص في مليييييابق محيييييدد مرهون بميييييا  حتمييييييا؛ فب يييييا  

يتاا ب ل  من مساحات عمل  و ت ور  لو يارات املتاحة  

ليييي . ويتوقف عييييدد الطوابق على الطري يييية التي ينظر  هييييا  

إلى واقعهم  وميا إذا كيانوا يرون حلوال أخرب   األشييييييييييييي ياا

أمييييييامهم   لم يتبق  بيييييي نيييييي   أ هم يعت ييييييدون  األفق أم  في  تلوح 

سييوب تدم ا اآلخرين أو تدم ا أنفسييهم  أو  الهما. وفيما 

 ي تي وصف موج  لطوابق هذا النموذج:

: الطابق األرضتتتتتتتتتتتتاي  التفستتتتتتتتتتتت:  النف تتتتتتتتتتتتاي للظروف املادية

العظف  من األشييييييييييييي يييييياا الغييييييالبييييييية  الطييييييابق   تمكييييييث  في 

األرضييييي ي  ال يشيييييغلهم سيييييوب اإلن ييييياف واملعاملة العادلة  

ويتبدب في  الدور املر  ي للعوامل النفسيييييييية؛ فالظروف 

املادية التي يعاني منها األش اا ال تفسر بمفردها سبف  

انغماسيييييييييييييهم في أنشيييييييييييييطة إرهابية  بل ما يدركون  من  لم  

وت يييييييييييييوراتهم عن واقعهم  ومييا يشيييييييييييييعرون بيي  من إحبيياط  

تهديدات. ويباز في سيييييا  هذا  ما يدركون  من  نكسييييار  و وا

 relativeالطيييييابق دور متغ اات م يييييل ا لرميييييان النسيييييييييييييبي  

deprivation :ا لرميان األنياني 1  اليذي يتم يل في نوع ن )

egoistical deprivation  يعكس ما يشييييييعر ب  الشيييييي ص :

من حرمييان بسيييييييييييييبييف وميييييييييييييعيي  في جميياعتيي  الييداخلييية التي  

:  fraternal deprivationلرمان األخوي  ( ا 2ينتفي إل ها؛ 

يعكس املشيييياعر الناجمة عن الومييييع امل سيييياوي لوجماعة  

عيييييد  
ُ
اليييييداخليييييية للشييييييييييييي ص م يييييارنييييية بجمييييياعيييييات أخرب. وت

مشييييييياعر ا لرمان األخوي م ايييييييرا دقي ا للتنب  بمشييييييياعر  

تاجم في بع  األحيييييان إلى 
ُ
اللييييييييييييي ض لييييدب األقليييييات  وت

 احتجاجات جماعية عنيفة.
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األول    املظتتتتتتال  الطتتتتتتابق  درظتتتتتتة ملوا  تتتتتتة 
 

املتتتتتت املفيتتتتتتارات 

درظة 
 
ي يييييييييعد األفراد إلى الطابق األول بح ا عن حلول   امل

ملا يعتباون  معاملة  املة. ويت ثر سيييلو هم في هذا الطابق 

در ة  1بعامل ن نفسيييييي ن ر وسييييي ن:  
ُ
( إمكانات الشييييي ص امل

( 2التي ت هل  لولرا  الفردي صيييييييييوب تحسييييييييي ن وميييييييييع ؛ 

. وتكمن procedural justiceرا ييية إدراكيياتيي  للعييداليية اإلج

ال  يية ا لاسيمة فيما إذا كانا األبواب امل صيدة يمكن 

لييييييد هم إمكييييييانييييييات   فتح ل شييييييييييييي يييييياا املوهو  ن ممن 
ُ
أن ت

ودوافع لالرت ييا  في التييدرج االجتمييامي أم ُيعييا  ارت ييا هم.  

فعندما ي من األشييييييييي اا ب ن مسيييييييييارات ا لرا  الفردي 

ل ميال الن هاج وسا ل مفتوحة أمام ا جميع  ي بحون أق

عييييامييييل  
ُ
عمييييل غ ا م بوليييية  ورذا أدر ييييا جميييياعيييية مييييا أ هييييا ت

بعدالة ورن ياف  فإ ها تميل لدعم السيلطة املر  ية على 

األرجة   عيليى  اليعيكيس  ييحيييييييدث  ا يليييييييال   األرجية. و يطيبيييعييييييية 

 حينما تشعر بالظلم وال يم.

: تتع ز إزاحييية العيييدوان  الطتتتابق ال تتتا    إلاحتتتة العتتتدوان

  يارجيية من خالل دعم مبيااييييييييييييير وغ ا  تجيا  ا جمياعيات ا

مبييااييييييييييييير من م سيييييييييييييسييييييييييييييات ومنظمييات تغر  االتجيياهيات  

السيييييييييلطوية والسيييييييييلو  املتطرف لدب الن    وقد يتم ل  

اليتيفيكي يا امليت يييييييييييييليييييييف    تينيفيي  اليتيي  اليتيعيليييمييييييييية  األنيظيمييييييية  فيي 

وامل  ييييدة لت ييييييييييييينيفييييات من قبيييييل "نحن في م ييييابييييل هم"   

في وا لركات املتع ييييييييبة وا جماعات الدينية املتشييييييييددة. و

هذا السييييييييييييا  االجتمامي  فإن األشييييييييييي اا الذين تتنام   

لد هم اسييييييييتعدادات إزاحة العدوان املادي تجا  اآلخرين  

ويبح ون بح ا د و ا عن فرصييييييييييية سيييييييييييانحة لتح يق ذلك  

يغادرون الطابق ال اني تجا  الطابق ال الث لينشيييييييطوا في  

 لة مد األعدا  اعلتمل ن.اات اذ إجرا ات فع

: تنشييييييييييييييييي  التنظيميييييات  ال تتتتالتتتتع  التع تتتتد األخال   الطتتتتابق  

اإلرهيابيية في عيالم مواز  وتتشيييييييييييييكيل ليد هيا معياي ا أخالقيية  

خاصييييية  ها  تبار "الن يييييال" ب ي وسييييييلة ممكنة للوصيييييول  

اليغييييييياليبييييييييية  ليكين  ر يي يهيييييييا.  ميتسيييييييييييييق ميع  ميجيتيميع "مي ييييييياليي"  إليى 

أ هم غ ا   اإلرهيييييييابي ن على  إلى  اعجتمع تنظر  من  العظف  

ا تبدت ليد هم ميول السييييييييييييي هيداف  أخالقي ن  خياصييييييييييييية عنيدمي

املدني ن. وفي م ابل ذلك  تشييييييييييييرعن التنظيمات اإلرهابية  

ن يييييييييييييييالهييا وتبار  أخالقيييا  وتنظر إلى ا لكومييات املعييادييية  

أ يهيميييييييا غي يا أخيالقييي ين وييفيتي يييييييدون  عيليى  واملينيتيمي ين إلي يهيييييييا  

اليييية عبا   الشيييييييييييييرعييييية. وت يييييييييييييبح التنظيمييييات اإلرهييييابييييية فعيييي 

ن يييييييييييييم ن لهييييا بيييي ن حشييييييييييييييييدهييييا للموارد الكييييافييييية إلقنييييا  امل

يتحللوا من األخال  الداعمة للسييييييييييلطة املعادية )امل بولة 

من الغيييييالبيييييية العظف  في اعجتمع(  وتعميييييل على توملييييييد 

معيياي اهييا وقيمهييا األخالقييية لييدب أع ييييييييييييييياسهييا عبا تو يف 

عييدد من التكتيكييات  أهمهييا: الع ليية واالنتمييا  والسيييييييييييييرييية  

التنظيم على   اإلرهيييييييابي ن داخيييييييل  درب  ملر   وا  وف. وييييييييُ

اإلب ا  على سيييييييرية حياتهم املوازية  وصيييييييو ها دون إفشيييييييا  

الطبيعيييييية غ ا   امل ر  ن. وتسيييييييييييييييييياهم  سيييييييييييييتاهم حت  ألقرب 

ال يييييييييييييييييييارميييييية   والتيييييييداب ا ا لكوميييييييية  للتنظيم   ال يييييييانونيييييييية 

مييييييييييييييدهم  وانغال  التنظيم على ذاتي  في اسيييييييييييييتمرار ع لية 

أع يييييييييا   واييييييييييعورهم باالنتما  املطلق للتنظيم. وت ييييييييييبح 

اإلرهيييييييا تتموميييييييييييييع عبا  التنظيميييييييات  عنيييييييدميييييييا  بيييييييية فعيييييييالييييييية 

( املسيييييييييييييتوب الكلي  أ هم السيييييييييييييبييييل الوحييييد 1مسيييييييييييييتوي ن:  

بيييييإبراز ال مع اليييييذي  إلصيييييييييييييالح اعجتمع  وي  يييييدون ر ي هم 

( 2تمارسييي  ا لكومة ميييدهم وميييد جماعاتهم الداخلية؛ 

الييييوحيييييييييييد   املييييالذ  الييييتيييينييييظيييييييييم هييييو  ا ييييجيييي دييييي  أن  املسييييييييييييييييتييييوب 

ب اد  لناقم ن  الذين ُيجند بع هم لل ياماللساخط ن و 

 األعمال خطورة.

الراوط  توطيتتتتتد التف :  القطة  وال تتتتتتتتتتتترييتتتتتة   الطتتتتتابق 

: تتكون التنظيميييات اإلرهيييابييية  املتتدرظتتة للتنظي  اإلرهتتا  

من خاليييا صيييييييييييييغ اة  وترتك  على ايييييييييييييبكييات صييييييييييييييداقيية غ ا  

رسييييمية  وتتوثق ال ييييالت با لاجة إلى االنتما  التي تر ض  

غما   أع يا  هذ  ا  اليا ببع يهما البع   وي دي االن

في العمل السيييييييييييري  جماعة صيييييييييييغ اة ا بجم إلى تغ اات في 

إدراكييييات أع ييييييييييييييييياسهييييا: ايييييييييييييرعنيييية التنظيم اإلرهيييياشي وتباير  

أهيدافي   واالعت ياد ال يييييييييييييارم بي ن الغيايية تبار الوسييييييييييييييلية  

في   "نحن  تفك ا  ال يييييييا مييييييية على  ال طعيييييييية  الر يييييييية  وتع ي  
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م ييابييل هم". وتوصيييييييييييييف التفيئيية االجتميياعييية بيي  هييا عملييية 

ة الت ث ا  وقد ت دي إلى تف ييييييل ا جماعة  نفسيييييية ايييييديد

اليييداخليييية والتمي د ميييييييييييييييد ا جمييياعيييات ا  يييارجيييية حت  إذا  

كييانييا تنب ي على أسيييييييييييييييا  وا  في سييييييييييييييييا  العييالم الواقمي. 

وتعييد الر ييية ال طعييية ال ييا ميية على "نحن في م ييابييل هم"  

إحييييدب السيييييييييييييمييييات الشييييييييييييييييادعيييية ب ن التنظيمييييات اإلرهييييابيييية  

إل هيييييا. و يييييالطبع  الر يييييية   واألشييييييييييييي ييييياا اليييييذين ينجيييييذبون 

فيي   ليليتيورط  بيميفيردهيييييييا  تيكيفيي  ال  الي يطيعييييييييية  اليت يييييييييييييينيييفييييييييية 

اإلرهاب  وهنا  عن يييييييير  خر ذي أهمية في هذا املسييييييييار   

وهو اإليميان بيالتنظيم اإلرهياشي كوسييييييييييييييلية عيادلية لتح يق  

 غاية ُم لى.

التنظيم  ب  ييييييييييييييييييييية  ا جيييييييدد  التدام اعجنيييييييدين  ي  وب 

أهيدافي   اإلرهياشي مع تشييييييييييييير هم لت يالييد التنظيم ومنججي  و 

ووسيييييييييييا ل تح ي ها. وُيعت د ب ن املسيييييييييييايرة والطاعة ترتفع 

بشيييييييييييييييدة داخيييل خالييييا التنظيميييات اإلرهيييابيييية  حييييث يم ييل  

قيا يد ا  ليية شييييييييييييي  ييييييييييييييية سيييييييييييييلطويية قويية  وحييث ت دي 

املميييانعييية أو الع يييييييييييييييييان أو التمرد إلى ع و يييات ايييييييييييييييدييييدة 

هيييييذ  املرحلييييية قوت ن ال   ال سيييييييييييييوة. ويواجييييي  اعجنيييييدون في 

قوة من داخييل التنظيم اإلرهيياشي تمييار  (  1هوادة ف همييا:  

عل هم ميغوملا ايديدة لالن ييا  ورملاعة ما ُيطلف منهم   

سيييوا  تعلق ذلك بارتكاب أعمال عنف ميييد عسيييكري ن أو 

( قوة من خيييييارج التنظيم اإلرهييييياشي تتم يييييل في  2ميييييدني ن؛  

حكومات مسييييتبدة ال تسييييمح لهم ب دن  قدر من املشييييار ة  

هم  لما بونا. وُينظر عادة الديم راملية في حل ما يتاا ب ل

إلى هيذ  ا لكوميات على أ هيا مجرد دم   تتالعيف  هيا قوب 

عظف   وت ون أوملييا هييا. ولهييذا  ت ييييييييييييييق ا  يييارات تمييامييا  

أمييام أع يييييييييييييييا  التنظيم أثنييا  وجودهم في الطييابق الرابع  

وي يييييييييييييبحون مع مرور ال من ج  ا من جميييياعيييية محكميييية  

مين سييييييييييييييي اليفيكيييييييا   ييميكينيهيم  ميغيلي ييييييية  وال  طيرتيهييييييا  اليتينيظيييم  

 وا  روج منها أحيا .

املفتتتتتام   ال هرب:   الطتتتتتابق  العمييييييل و ليييييييات ت بيض 

تسيييييييييييييفر العملييات اإلرهيابيية مييييييييييييييد ميدني ن عن عيدييد من  

امل ياب ن وال تلى  ويكتسيف أع يا  التنظيمات اإلرهابية  

ا جسيارة وا جرأة على ارتكاب هذ  األعمال البشيعة بت ث ا  

(  1هميييا:    عمليت ن ر وسيييييييييييييت ن في دينييياميكييييات ا جمييياعيييات 

ا ييجييمييييييياعيييييية   ميين  )امليييييييدنييييي يين جيي    االجييتييمييييييياعيييييييييية  الييتييفيييييئييييييية 

( التبياعيد النفسييييييييييييي ي )ت ييييييييييييي يم الفرو  ب ن 2ا  يارجيية(؛  

ا جمياعية اليداخليية وا جمياعية ا  يارجيية(. ويتسيييييييييييييق تمياميا  

ت يييييينيف املدني ن  ج   من ا جماعة ا  ارجية مع نمض 

السيييييييييييييريية اليذي تميارسييييييييييييي  التنظيميات اإلرهيابيية في عملهيا  

ع ا  التنظيم اإلرهاشي على معاملة ا جميع  حيث ُيدرب أ

بوصيييييييييييييفهم أع يييييييييييييييييا  من ا جمييييياعييييية ا  يييييارجيييييية  وأعيييييدا   

 جميياع هم الييداخلييية. وهكييذا  ت يييييييييييييبح األعمييال اإلرهييابييية  

مييييييييييييييد امليدني ن من وجهية نظرهم ُمبارة  بياعتبيارهم ج  ا 

من العدو  ونظرا لوجود هوة نفسييية ايياسييعة بينهم و  ن 

تييييييدم اهم. الييييييذين ينوون  وقييييييد يتح ق التبيييييياعيييييد    اآلخرين 

النفسيييييييي ي ج  يا من خالل تب ي أسييييييييامل ا إرهابية من قبيل 

االعت اد ب ن مهاجمة أهداف مدنية سييييييي دي إلى إفشييييييال  

النظيام االجتميامي  وأن العميل اإلرهياشي بم يابية "ايييييييييييييرارة"  

تجعيل األشييييييييييييي ياا "يعتافون بيا ل ي ية" وي ورون مييييييييييييييد 

 السلطات.

   النموذج ال رم   املسارات  حو اإلرهاب

ميييكييييوليييي   مييين  كيييييييل  الييينييييمييييوذج  هيييييييذا    McCauleyمليييرح 

ويفسيييييييييييييران فييييي    Moskalenko  (2008)وموسيييييييييييييكييييالينكو  

اإلرهياب بياعتبيار  مسيييييييييييييارا يبيدأ من التطرف في املعت يدات  

ع زة لل ييييييرا  ب ن ا جماعات   
ُ
واملشيييييياعر والسييييييلو يات امل

وينتهي بياالنغميا  في أعميال عنيفية ُمنظمية. ويم دان فيي  

ألفراد وا جماعات وا جماه ا   ب ن التطرف على مستوب ا

  لية للتطرف: 12وي تاحان 

  التطرف الفردي  تيجة التعرض إليذاء شتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتاي ( 1

عادة  يكشف اإلرهابيون عن تعرمهم ل يذا  أو ل ذالل  

الشيي صيي ي. ومع هذا  ي ييعف    اا ا ل ييول على بيانات 

عن عدد اإلرهابي ن الذين تعرميييييييييييوا ملظالم شييييييييييي  يييييييييييية  

ف ييييال عن أن    اين ممن تعرمييييوا ملظالم شيييي  ييييية قد 
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ال ينت لون إلى اعتماد العنف اإلرهاشي  نجج ملواجهة هذ  

ي منوا بيي ن مظلومي هم ال تنف ييييييييييييييل عمييا   املظييالم دون أن

ال وميييييييية من مظيييييييالم  أو  اإلثنيييييييية  لييييييي  جمييييييياع هم  تتعر  

 متعمدة. 

قيييد التطرف الفردي ي   املظلوميتتتة الستتتتتتتتتتتتيتتتا تتتتتتتتتتتتيتتتة   (  2

ينت ل األشييييييييييييي اا في بع  األحيان إلى التطرف الفردي 

والعنف تجاو ا مع اتجاهات سيييييييييياسيييييييييية  أو حر ة فكرية 

ة. ومع هيذا  ينيُدر أن  م ثرة  أو اسيييييييييييييتجيابية ألحيداث محيدد

يتطرف شيي ص وينت ل إلى ال يام ب عمال إرهابية بشييكل 

فردي  واألرجة أن ين يييييييييييييم  جمييياعييية إرهيييابيييية تحت ييييييييييييينييي  

يعيييياني املتورملون في أعمييييال إرهييييابييييية  ن  وتوجهيييي . وُيرجة أ

فرديية من اميييييييييييييطراب نفسييييييييييييي ي بيدرجية أو بي خرب  ويتي  يد 

ليتيجينييييييييد   تيميييييييييل  ال  اإلرهيييييييابييييييييية  ا يجيمييييييياعيييييييات  أن  مين  ذليييييييك 

بذب ن أو املشكو  ف هم أو من يظهرون نوعا من عدم املذ

االسيييييييييييييت رار النفسييييييييييييي ي  مليا قيد يشيييييييييييييكلوني  من خطورة على 

 ا جماعة ذاتها. 

ملجمتتتتتتايتتتتتتة (  3 الفردي من خالل اال ضتتتتتتتتتتتتمتتتتتتام  التطرف 

يندر أن     The Slippery Slopeاملنحدر الزلق    -متطرفة

الشييييييييييييي ص من قييياعيييدة املتعييياملف ن إلى النشيييييييييييييطيييا   ينت يييل  

هذا االنت ال عادة بشيكل تدري ي و طي   فج ة  ويحدث 

بعديد من االختبارات ال ييييييغ اة قبل في   ويمر الشيييييي ص  

فييييييييي  وييوثيق  جيييييييانيبييييييي    ييُ مين  أ يثيا     أن  بيعيميليييييييييات  وييكيليف 

عيييييدييييييد من املهيييييام غ ا   أدا   منييييي  عيييييادة  أهميييييية  وُيطليييييف 

قيوة   وتيكيمين  السيييييييييييييالح.  بيحيميييييييل  ييكيليف  أن  قيبيييييييل  اليعينيييفييييييية 

د ي وم الشيييييييي ص  اإلقنا  ورا  هذا املسييييييييار التدري ي  ف 

أو غ ا را  عنييييي   أو منييييياف ل خال   بعميييييل غ ا ع الني 

تمييام الرمييييييييييييييا  لكن امليييل للتباير اليذاتي هو ميا قيد ي نعيي  

 ب   ولر ما يجعل  ي وم ب  مرة أخرب. 

 -اال ضمام ملجماية متطرفةظل  التطرف الفردي ف   (  4

تتم عملييية تجنيييد األشييييييييييييي يياا  جميياعيية     العتتاطفتتةقوة  

إرهابية عبا عالقات شيي  ييية مع إرهابي ن فعلي ن  وتتم 

عادة في دا رة األصييييييييدقا  واألسييييييييرة واملعارف واألقارب. وال  

ُيسيييييييتغرب ذلك  فال يريد أي إرهاشي أن يجند شييييييي  يييييييا ال  

أن يف ييييييييييييي   سييييييييييييير   أو  بيييييي    يغييييييدر  من أن  يعرفيييييي   خوفييييييا 

اعيييية متطرفيييية   للسيييييييييييييلطييييات. وشعييييد ان يييييييييييييمييييام الفرد  جميييي

يتعييا م حبيي  ل صيييييييييييييييدقييا  والرفييا  ف هييا  وت يييد األهييداف  

لميية ا جميياعيية وتميياسيييييييييييييكهييا. 
ُ
وال هييديييدات املشيييييييييييييتا يية من  

ولهذا  فإن اإلخالا للرفا  لوس السييبف ورا  االن ييمام  

لوجماعة فحسيييييييف  لكن  الع بة الك ود أمام الت لي عنها 

 وتفل ها.

-Like   املجمايات مت ابهة التف :   تطرف املجماية( 5

Minded Groups     ُيفسير تحول ا جماعة نحو التطرف

 relevant( نظرية ا بجج املت يييييييييلة 1في ميييييييييو  نظريت ن:  

arguments theory   ت تاح وجود مسييييييتود  من ا بجج :

تتحدد ملبيعت  في ميييييو  ال يم ال  افية السيييييا دة  وت يد 

هيييذ  ا بجج رأييييا أ ثا من غ ا   ويعتميييد الشييييييييييييي ص على 

تود  في ت ييم رأي  الشيييييييييييي صيييييييييييي ي  وفي م  ون هذا املسيييييييييييي

ت ييم ما يعرمييي  اآلخرون من  را . ونتيجة لذلك  ي يييبح 

األشييييييييييييي ييياا على قنييياعييية ع النيييية بغرابييية ميييا ُيعر  من  

(  2حجج مغييييايرة ملييييا هو مسيييييييييييييت ر في مسيييييييييييييتود  ا بجج؛  

:  social comparison theoryنظرية امل ارنة االجتماعية  

غوط من  تفتا  أن األشييي اا يشيييعرون بتعرميييهم ل ييي

أجيييل الوصيييييييييييييول إلى اتفيييا  عيييام  وأ هم مطيييالبون بت ريييف  

وجهيييات نظرهم من الرأي املعيييياري لوجمييياعييية. لكن تييي ث ا 

هذ  ال يييييييييييغوط على أع يييييييييييا  ا جماعة لوس متجانسيييييييييييا   

ف ع يييا  ا جماعة األايييد تطرفا في ت ييد االتجا  املف يييل 

ليييدب ا جمييياعييية  يحظون بم ييييد من األرجييياب والت يييدير   

لوجمييياعييية     لى أ هم أ ثا من  هبون حيييياتهموُينظر إل هم ع

تاجم هذ  الوميييييييييييييعية االجتماعية   هاويتفانون في خدم
ُ
. وت

املتم دة داخييييل ا جميييياعيييية إلى م يييييد من التيييي ث ا وقليييييل من  

ا جماعية. وعلى العكس من    اتتغي ا اآلرا  أثنا  املناقشيييييي

ذليييك  ي ثر األشييييييييييييي ييياا األقيييل تطرفيييا في تييي يييييد االتجيييا   

العام لوجماعة ت ث اا من ف ييييييا في ب ية األع ييييييا   وتتغ ا 

 راسهم تغ اا  ب اا أثنا  املناقشيييات ا جماعية. ودون ايييك   
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 اال يرغف أي من أع يييييييييييييا  ا جماعة في أن يبدو أقل ت ييد

  اآلرا  املعتيييدلييية أثنيييا   لرأي ا جمييياعييية العيييام  ليييذليييك تتجييي

الييييييذي تف يييييييييييييليييييي   تيييييي ييييييييد الرأي  املنيييييياقشييييييييييييييييييات للتطرف في 

 ا جماعة.

تتم ييييل  تطرف املجمتتتتايتتتتة ف  ظتتتتل العزلتتتتة وال هتتتتديتتتتد   (  6

السيييييمة البارزة لوجماعات ال يييييغ اة امل اتلة في التماسيييييك  

الشييييييييديد ب ن أع يييييييياسها  حيث ينف ييييييييل امل اتلون عن كل 

ال ي  ون  ييييييييييي ي  وعن ا جميع باسييييييييييت نا  رفا  الن ييييييييييال  و 

سيييوب في بع يييهم البع . ونظرا لكون ب ا  امل اتل ن على 

قيييييد ا لييييياة يتوقف على تعيييياو هم مع بع يييييييييييييهم البع   

فإن التاابض الشيييييييييديد والتالحم ب ن األع يييييييييا  يفضييييييييي ي إلى 

مسيتويات متطرفة من تماسيك ا جماعة. وقد يجعل هذا  

التماسيييييييك من العالقة ب ن أع يييييييا  ا جماعة أايييييييد متانة 

ا ألخوة. وكلمييييييا زادت مسيييييييييييييتويييييييات تميييييياسييييييييييييييييييك من عالقيييييية 

ا جماعة  زادت معها ايييييييييييييدة ال يييييييييييييغوط التي تمار  على 

 األع ا  من أجل الوصول إلى اتفا  عام. 

وتم د نظرييية دينيياميكيييات ا جميياعيية ب ن م ييييييييييييييدرين 

(  2( قيمية أهيداف ا جمياعية املياديية؛  1 جياذبيية ا جمياعية:  

 قيمييية الواقع االجتميييامي اليييذي ت ل ييي  ا جمييياعييية. وتتم يييل

أهداف ا جماعة املادية في املكافآت البارزة التي يح ييييييييييييل 

عل ها األع ييييا  جرا  انتماسهم لوجماعة  م ل الت دم نحو 

تح يق األهداف املشييييييييتا ة  والومييييييييع االجتمامي  وتوف ا 

األمن. ويبييييدو الواقع االجتمييييامي الييييذي ت ل يييي  ا جميييياعيييية  

أقييل وميييييييييييييوحييا من األهييداف املييادييية  لكنيي  يتم ييل في    ا  

ألسييييئلة وجوانف الغمو  التي قد ال يجد الشيييي ص  من ا

لها إجابات واضييييييييلة أو تفسيييييييي اات سييييييييوب عن ملريق ر ية 

ا جماعة  وت يبح ا جماعة في هذ  ا لالة م يدر الي  ن  

الر وس ألع ييييياسها  ويسيييييت ي الشييييي ص من ر ي ها إجابات 

 عن    ا من األسئلة الوجودية.

لييويييجيييمييييييياعييييييية  االجييتيييميييييييامييي  الييواقييع  قييييييمييييييية  وتييوصيييييييييييييييف 

ندما ينتفي أع ييييييييا ها  جماعات أخرب ذات بال ييييييييعف ع

معييييياي ا وقيم م تلفييييية. ويكمن هيييييذا املبيييييدأ ورا     ا من  

أايييييييييييييكيال اإلقنيا  الشييييييييييييييدييدة املرتك ة على قوة ا جمياعية   

م ل ا لشيييييييد الطا في ورعادة تشيييييييكيل األفكار أو غسييييييييل  

اعخ. ففي  ييل التميياسيييييييييييييييك الشيييييييييييييييديييد لوجميياعيية   مييا هو 

صيييييييييييييييدقييا  واألقييارب ا ليييال عنيييد تجنييييد عييدد قلييييل من األ 

واعلب ن في خلييية قتييالييية أو إرهييابييية  ت داد قيميية الواقع 

االجتميييييامي قوة. ويحظ  الوصيييييييييييييول إلى إجميييييا  عيييييام على 

املعياي ا وال يم بي هميية ايييييييييييييدييدة  ويشيييييييييييييميل ذليك تباير ميا 

األمير   تيتيطيليييييييف  ليو  أعيميييييييال حيتي   ا يجيمييييييياعييييييية مين  بييييييي   تي يوم 

اسيييييييييييييت يييدام العنف ميييييييييييييييد أولئيييك اليييذين يم لون تهيييدييييدا  

ا أو ميييدركيييا لوجمييياعييية. فييياإليميييان ب  ييييييييييييييييية وااللتدام  واقعيييي

بالدفا  عنها والعمل مع جماعة متماسييييييييكة لن ييييييييرتها هو 

ما تسييييييييييييت دم  ا جماعات اإلرهابية في حشييييييييييييد أع يييييييييييياسها  

 ل تال الدولة. 

تتتتتت ييتتتتتد  ف   (  7 تطرف املجمتتتتتايتتتتتة ينتتتتتد التنتتتتتاف  ي   

قد تتنافس ا جماعات على  سيييييف  املحاضتتتتتنة ال تتتتتع ية   

نفس قاعدة املتعاملف ن  وقد تسيييييييمى   ت ييد عدد أ با من

لذلك عبا ال يام ب عمال أاييييييييد تطرفا لن ييييييييرة ال  ييييييييية. 

ويظهر ذلك بوميييييييييييييوح في التباري ب ن ا جماعات اإلرهابية  

على اييين  جمات إرهابية ضييي مة واسييي هداف رموز بارزة. 

ومع هذا  تف د ا جماعة حامييين ها الشيييعبية الداعمة لها 

ورملها في أعمال عنف مع ميلها للتطرف الشيييييديد  وعند ت

ايديد. وقد ي دي التنافس على ت ييد ا لامينة الشيعبية  

ب ن ا جميييياعييييات إلى صيييييييييييييرا  عنيف فيمييييا بينهييييا  وتبييييدأ في 

اسييييييييييي هداف بع يييييييييييها البع  لالسيييييييييييتو ار بال  يييييييييييية. ومن 

منظور دينيياميكيييات ا جميياعييات ال يييييييييييييغ اة  فييإن ال هييديييد  

الذي تشيييييكل  ا جماعات املنافسييييية ال ي تلف عن ال هديد 

لييذي ييي تي من عييدو خييارعي  فكالهمييا ي يييد من تميياسييييييييييييييك ا

ا جميياعيية و لم هييا  ويفرميييييييييييييييان على ا جميياعيية ميييييييييييييغوملييا  

اييديدة للوصييول إلى إجما  عام وفر  ع و ات مييد أي  

عنييييييدمييييييا   ا جميييييياعيييييية. ومن منظور فردي   ان هييييييا  ملعيييييياي ا 

ي يياملر شييييييييييييي ص هو وأصييييييييييييييدقييا   من أجييل ق يييييييييييييييية مييا  

مجال   وي يييييييييحي بع  األصيييييييييدقا  بحياتهم لن يييييييييرتها  فال
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هيييييييذ   ميين اييييييييييييييييييي ن  لييليي ييهييوييين  أو  لييلييتسيييييييييييييييييييامييح  اإلملييال   عييلييى 

الت يييييييليات وخيانة ال  يييييييية. وُيفهم من ذلك أن الدافع 

الكامن ورا  التنافس على ت ييد ا لاميييييييييينة الشييييييييييعبية هو 

ا لرا الشديد على الب ا   حيث يت احف في  العنف 

ميييييييييييييييد عيييدو خيييارج ا جمييياعييية بيييالعنف ميييييييييييييييد األعيييدا  من  

 ا جماعة الداخلية.

ف املجمتتتايتتتة ف  ظتتتل التنتتتال  ي   الستتتتتتتتتتتتلطتتتة مط تطر (  8

قد تكتسيييف جماعة ذات ت ييد ايييعبي  الت  يف     -الدولة

ميييييييييعيف ال درة على عر  ق يييييييييي ها عالنية: مسييييييييي اة  أو 

احتجاج  أو اعت يييييييييييييام ... إ خ. وقد توج  الدولة إلجرا ات  

عنيفة وقوة غاايمة ملواجهة ا جماعة وال  يا  عل ها  أو 

  ا ل و  امليييدنيييية. وت ييييد  تفر  قيودا تحرمهم من بع

م ل هذ  اإلجرا ات من تعاملف قطا  ايييييعبي عري  مع 

ا جميييياعيييية  وتسيييييييييييييتميييييل البع  اآلخر لالن يييييييييييييمييييام إل هييييا  

وتحشيييييييييييييييد األع يييييييييييييييا  الفعلي ن وتيييدفعهم ملواجهييية أايييييييييييييييد 

 اراسة مع سلطة الدولة ورموزها. 

ويفضييييييييييييي ي ال مع الشييييييييييييييدييد لالحتجياجيات السيييييييييييييلميية  

بك  ا ممن تجاو وا مع ايييييعاراتها واييييياركوا ف ها إلى الت لي  

عن العمل النشييييييييييييض  ي ينا منهم ب ن تكاليف االسييييييييييييتمرار  

فيييي  بييياهظييية للغيييايييية وتفو  قيييدرتهم. وقيييد يرف  البع  

ال مع رف ييا نشييطا وي ش  االن يييا  للسييلطة  ور ما ي داد 

ت يييييييييييييعييد مييييييييييييييد اليدولية. ولم تحظ التدامهم بمواصيييييييييييييلية ال

من   كييييييياف  بي يييييييدر  ا يلييييييياليتي ين  كيليتيييييييا  فيي  االخيتيييييييييار  ميحيييييييددات 

البحييث  ويبييدو أن االلتدام بييإملييار أخال ي وقيفي صييييييييييييييارم   

والتعر  ملظالم شيييييييييييي  ييييييييييييية  يجعالن األشيييييييييييي اا أقل 

امت اال لل مع. وعلى أي حال  يفضيي ي التفاعل ب ن الدولة 

بييييادل  وا جميييياعييييات املنيييياو يييية إلى م يييييد من الت يييييييييييييعيييييد املت

للعنف  وابتعيييياد م يييييد من األشييييييييييييي يييياا الييييذين ال يكفي 

مسيتوب تطرفهم لالسيتمرار في مواجهة ما تمارسي  الدولة 

من ميييييييييييييغوط مت ييييييييييييييياعييدة. وقييد ت دي حل يية الت يييييييييييييعيييد 

واالنت ا  الذاتي إلى تك يف ا جماعة األصييييييييييييلية في اييييييييييييكل  

جماعة صغ اة من األش اا اديدي التطرف  وت دوي 

 سار عمل سري منظم.بعيدا في ا  فا  سالكة م

  -تطرف املجمتايتة ف  ظتل تنتاف  املجمتايتة التداخليتة (  9

قد يتحول التنافس على الومييييييييييع االجتمامي    اال  تتتتتتتتتطار 

داخيل ا جمياعية إلى صيييييييييييييرا  اييييييييييييييدييد  وُيعت يد بي ن العميل  

املشيتا  ميد الدولة أو جماعة أخرب هو وحد  الذي قد 

ين ذ ا جماعة اإلرهابية من تشييييظ ها اعلتوم وانشييييطارها  

إلى مجموعات صييييييييييييغ اة. وتكشييييييييييييف ديناميكيات ا جماعة  

عن أن انشيييييطار ا جماعات املتطرفة أمر غ ا مسيييييتغرب   

ال سييييما وأن التماسيييك الشيييديد ُينت  ميييغوملا ايييديدة في 

اتجيا  الوصيييييييييييييول إلى اتفيا  عيام داخيل ا جمياعية  وعنيدميا  

تيييدر  ا جمييياعييية وجود تهيييدييييد خيييارعي واقمي أو مفتا    

معيييييي تميييييياسيييييييييييييكهييييييا وت داد  ا ليييييياجيييييية التفييييييا  عييييييام  ي داد    

وت ييياحب  م يد من ال يييغوط من أجل الوصيييول إلى ذلك 

االتفا . ورن كانا الغالبية العظف  من أع ا  ا جماعة  

تن ييييييييييييييييا  صيييييييييييييييياغرة لتلييييك ال يييييييييييييغوط  لكن هييييذا ال يمنع 

معارميييية أقلية محدودة من ع ييييو أو اثن ن لهذا اإلجما   

 ورفعهم راية الع يان  وُيطرد ه ال  على األرجة.

التطرف املجمتتتتتا   ف  ظتتتتتل الصتتتتتتتتتتتترا  مط  متتتتتايتتتتتة    ( 10

ي يد    Jujitsu Politics تتتتيا تتتتة املجو يتستتتتو    -خار ية

أي تهديد تدر   ا جماعات ال يييييغ اة من ايييييدة تماسيييييكها  

واحتاام قييييادتهييييا  وي دي إلى تشييييييييييييييييديييييد الع و ييييات على أي  

انحراف عن التوافق العييام  وي يييييييييييييفي ملييابعييا م يياليييا على 

ر املرجمي للتمييياسيييييييييييييييك في معييياي ا ا جمييياعييية. ومع أن اإلمليييا

ا جمييييياعيييييات الكباب يتم يييييل عيييييادة في هويييييية ا جمييييياعييييية أو 

نيميض  فيييييييإن  الي يومييييييييية   أو  اليوملينييييييييية  أو  اليييييييديين  أو  اليعير  

االسييييييتجابة لل هديد ا  ارعي يشييييييب  تماما ما قد يحدث في 

ا جمياعيات ال يييييييييييييغ اة. وقيد ُيسيييييييييييييت يدم التطرف ا جميامي  

كييييييياسيييييييييييييتيااتيييجييييييييية السيييييييييييييتي يييييييارة  خيييييييارعيي  عين  يجيوم  الينييييييياتي  

الييييييدوليييييية ا جمييييييا ه ا. ويحرا بع  اإلرهييييييابي ن على دفع 

لل ييييام بعميييل انت يييامي ايييييييييييييييدييييد ومتسيييييييييييييع النطيييا  ويطيييال 

مدني ن سييييييييلمي ن  و هدفون من ورا  ذلك إلى ح  قطا  
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 ب ا من املتعياملف ن مع ا جمياعية على االنغميا  في دعم 

نشييييييييييييض لها وتجنيدهم وحشييييييييييييدهم للعمل اإلرهاشي. وت تي 

االسيييييييييييييتااتيجيييييييية ثميييييييارهيييييييا بحشيييييييييييييييييييد جهود    ا من    هيييييييذ  

املتعاملف ن في تح يق أهداف ال يمكن لوجماعة اإلرهابية  

أن تح  ها بمفردها. وتعرف هذ  السيييييييييياسييييييييية بسيييييييييياسييييييييية 

 ا جوجيتسو: وتع ي است دام قوة العدو مد .

التطرف املجمتتتتتا   ف  ظتتتتتل الصتتتتتتتتتتتترا  مط  متتتتتايتتتتتة  (  11

ت يييييييبح ا جماعات املت يييييييارعة أايييييييد   ال راهية   -خار ية

ع ييها البع  عندما يسييتمر ال ييرا   تطرفا في إدرا ها لب

زمنا ملويال  خاصيييييييييييية إذا كان صييييييييييييراعا عنيفا. وقد ت ييييييييييييل 

اييييييييييدة التطرف إلى درجة ي د  ف ها كل ملرف عن خ ييييييييييم  

الطبيعة البشييييييييييرية. وتتجسييييييييييد عملية ن   اإلنسييييييييييانية عن 

ا   ييييييييييم أو العدو في اإلاييييييييييارة إلي  بمسييييييييييميات من قبيل 

 جميياعيية في  "خنييازير" أو " الب". ولوحظ أن التميياهي مع ا

سيييييييا  ال ييييييرا  مع جماعات خارجية قد ي لق اتجاهات  

إلييييييييذا   اليتيعير   عيييييييدم  فيي  يييييييل  حيتي   ميتيطيرفييييييية  عي يييييييابييييييييية 

ش ص ي من ِقبل العدو  خاصة إذا كان ع اب العدو لن 

يتم بشييييييكل شيييييي صيييييي ي. وتوصييييييف املسييييييتويات املرتفعة من  

العدا  تجا  جماعة أخرب ب  ها  راهية  وتنطوي مشاعر  

أع ييا  ا جماعة املكروهة ب بث   الكراهية على وصييم كل

ا جوهر وسيييو  السيييريرة  وتكمن هذ  املشييياعر ورا  إيذا  

أو  اعتبيييييييار للعمر  ا جمييييييياعييييييية  دون  لهيييييييذ   ينتفي  كيييييييل من 

ا جنس أو املسييييييييييييييياملييية. ونظرا ألن جوهر ا جمييياعييية يييييييييييييي ي   

خفي  ومسييييييييييت ر عبا ال من  ويتشييييييييييكل في سيييييييييييا  التطور  

  ورذا كييييان التيييياريخي لوجميييياعيييية  فال يمكن لفرد أن يغ ا 

جوهرها سييييييييييوئا  فال يوجد ما يمكن فعل  حيال ذلك: فال 

جيييدوب من التيييدرييييف أو التعليم أو التفييياو  في إحيييداث  

كيييييييانيييييييا   ورذا  ميفيتيا    مليبيييعييييييية حيييوان  فيي  تيغييي يا جيوهيري 

ا ليوانييات املفتاسييييييييييييييية تهييددنييا وت ذينييا  فجميعهييا أهييدافييا  

 مشروعة لنا.

التطرف املجمتتتتتا   ف  ظتتتتتل الصتتتتتتتتتتتترا  مط  متتتتتايتتتتتة  (  12

قد تفهم مسيييي لة االسييييتشييييهاد على   اال تتتتت تتتت اد   -ر يةخا

نحو أف يييييييييييييييييل إذا نظرنييييا إل هييييا من منظور سييييييييييييييكولوجييييية  

اإلقنا . ودون ايك  يت يف الشيهيد باإلخالا الشيديد   

فمن ال ييييييييييعف ت ييييييييييور أن شيييييييييي  ييييييييييا  هف حيات  لن ييييييييييرة 

ق يية ما يكذب من أجل م رب شي صي ي أو  سيف مادي. 

تجعل من  ويسييييييتوجف هذا الطرح اسييييييتبعاد أي احتمالية  

الشييييييهيد شيييييي  ييييييا غ ا ع الني أو ال يسييييييتطيع ات اذ قرار  

املوت بحريية كياملية. وتمجيد ا جمياعية ايييييييييييييهيدا هيا  أولئيك  

الذين وهبوا حياتهم من أجل ب اسها  وت يييييفي عل هم أجل  

 السمات: فهم األ ثا خباة وحكمة وري ارا.

   Webberووي    Kruglanski موذج ظرو ال سك  

  Webberووييبيا    Kruglanski يروجيالنسيييييييييييييكيي  يينيظير  

خيياللييهيييييييا    (2014) يييتييجييييييي   عييمييليييييييييية  أنييييييي   عييلييى  الييتييطييرف  إلييى 

الشييييييييييييي ص لتي يييد ودعم وتب ي وسيييييييييييييا يل متطرفية لتح يق  

هييييدف محييييدد  وتنطوي هييييذ  العملييييية على التدام وتعهييييد 

شيييييييييييي صيييييييييييي ي بتح يق هذا الهدف. وحاوال في هذا النموذج  

الكيفييييييية التي يتشيييييييييييييكييييييل هييييييذا االلتدام في   لهييييييا   تحييييييديييييييد 

 واقتاحا ثالثة مكونات تكمن ورا  عملية التطرف:

   significance.امل ون التدافة   طلتا االيتتداد  1

أو سييييييييييييييبيييييييف  الشيييييييييييييي يص  هيييييييدف  اليييييييدافيميي  امليكيون  ييعيكيس 

التطرف  ولوس هييييدف ا جميييياعيييية اإلرهييييابييييية. وتحييييديييييدا   

األهداف التي يسييييييييييمى كل شيييييييييي ص لتح ي ها بان ييييييييييمام  

يتب   وسيييييييييييييييييييا يييييييل م تطرفيييييية   جمييييييياعييييييية إرهيييييييابيييييييية  وتجعلييييييي  

اليييييدوافع الفرديييييية الكيييييامنييييية ورا   لتح ي هيييييا. ورن تعيييييددت 

االنغما  في نشاط متطرف  فإن قوة دافعية واحدة هي 

البحييييييث عن  مللييييييف األهمييييييية أو  التي تحر هييييييا  تتم ييييييل في 

االعتيداد. وهيذا السيييييييييييييمي يم يل حياجية إنسيييييييييييييانيية ر وسييييييييييييية   

تتجسيييييييد في أن يحظ  الشييييييي ص باالحتاام والت دير  وأن  

قادرا على إمييييييييييييفا  قيمة للذات  وأن   يكتسييييييييييييف ما يجعل 

 ي در ذات  ت ديرا إيجابيا. 

وم ل ب ية الدوافع  فإن الدافع لكسيف االعتداد ال 

يسيييييييييييييود دومييا  ولن ي ثر على سيييييييييييييلو  الشييييييييييييي ص إال بعييد 

تنشيييييييط  أو اسييييييت ارت . وتفتا  نظرية مللف االعتداد أن  
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هذا الدافع ُيسييييت ار عندما يشييييعر الشيييي ص ب ن  ال ُيعتد 

ة لتعرميييي  لشييييكل من أاييييكال اإلذالل أو االم هان  ب  نتيج

أو اإلخ ا . ورذا نت  هذا اإلذالل عن  روف شيييي  ييييية أو 

تم ع و   جوانييييف شييييييييييييي  يييييييييييييييييية  يوصيييييييييييييف بيييي نيييي  ف ييييدان 

الييييييفييييييرديييييييية   بيييييييالييييييهييييييويييييييية   individual identityلييييييالعييييييتيييييييداد 

significance loss   وقد يكفي للشييييييييييعور  هذا اإلحسييييييييييا .

عيار اجتمامي  أي اخفا  أو فشييييييييل أو ان ها  شيييييييي صيييييييي ي مل

 بارز.

وعنيييدميييا ينشييييييييييييييي  الشيييييييييييييعور بييياإلذالل نتيجييية لالنتميييا  

 جمييييياعييييية محيييييددة أو حينميييييا ينيييييال من هويييييية ا جمييييياعيييية   

ُي ييييييييييييينف على أنييي  ف يييدان االعتيييداد بيييالهويييية االجتمييياعيييية  

social identity  يييتييعيير ال  الييظييروف   هيييييييذ   ميي يييييييل  . وفييي 

الشييييييييييييي ص ل ذالل واالم هييان لييذاتيي  هو  ورنمييا بوصيييييييييييييفيي  

ماعة محددة  وامل  يييييييييييد هو النيل من هذ  ع يييييييييييوا في ج

ا جميييياعيييية ورذاللهييييا. ونظرا ملييييا تم ليييي  هوييييية ا جميييياعيييية من  

أهميية  ب اة في ا تسيييييييييييييياب الشييييييييييييي ص للشيييييييييييييعور بيال يمية  

وت يدير اليذات  فيإن ميا تتعر  لي  ا جمياعية من ان هياكيات  

من ايييييييييييييي ني  أن يسيييييييييييييت  ا ايييييييييييييعورا عمي يا ليدب الشييييييييييييي ص  

رابيييية في أن ت دي بيييياالم هييييان واالزدرا . وعلى كييييل  مييييا من غ

إهييانيية جميياعيية مييا واإلسييييييييييييييا ة إلى رموزهييا وم ييدسيييييييييييييياتهييا إلى 

اييييييييعور جميع أع يييييييياسها بف دان االعتداد. وُيسييييييييتغل هذا  

 الظرف بحنكة ومهارة من املروج ن لوجماعات اإلرهابية. 

يعكس   .امل ون ال قتتتاف   إيتتتديولو يتتتا املجمتتتايتتتة 2

لددة لوسييييا ل إاييييبا 
ُ
   هذا املكون السييييرديات ال  افية اع

ا لياجية لالعتيداد؛ فعنيد اسيييييييييييييت يارة ملليف االعتيداد  ُيتا   

ل شييييييييييييي ييياا اختييييار الوسيييييييييييييييا يييل التي يمكنهم من خاللهيييا 

تح يق هذا الهدف  وترتبض هذ  الوسيييييييييييا ل عادة بال يم 

ال  يييافيييية السيييييييييييييييا يييدة في مجتمعييياتهم  فيييا تسييييييييييييييياب التفرد  

واالعتداد  ال يع ي بال ييييرورة انتداع  بوسييييا ل فريدة غ ا  

ا على األرجة نتياج ال  يافية  ومشيييييييييييييتا ية ب ن معهودة  لكنهي

أع ييييييييييا  ا جماعة أو اعجتمع  ويكتسييييييييييبها الشيييييييييي ص عبا  

مسييييييار  االرت ادي. األهم من ذلك  أن ان ييييييمام الشيييييي ص  

 جمييياعييية متطرفييية أو إرهيييابيييية ينطوي على إقرار بييياعتمييياد 

وسييييييييييييييليييية هييييذ  ا جميييياعيييية في تح يق هييييدف مييييا  وتحييييديييييدا  

الوسييييلة وااللتدام  ها  ا تسييياب االعتداد. وي تي إقرار هذ  

على حسيييييييييييياب أهداف وقيم أخرب. وكون وسييييييييييييا ل تح يق  

األهداف مرتبطة بال  افة السييييا دة  يفسيييير السييييبف ورا  

اليييييييذين يطلبون االعتيييييييداد   األشييييييييييييي ييييييياا  عيييييييدييييييييدا من  أن 

ويسيييعون ورا   سيييعيا ح و ا  ال ي تارون وسيييا ل متطرفة  

عنيفييية  لكنهم ي تيييارون بيييدا يييل أخرب معتميييدة وم بولييية  

 يا.ث اف

ويوحي ذلييك بيي ن التطرف العنيف يظييل خيييار قييابييل 

للتطبيق ألولئك األايييييييييييييد التداما وتعهدا ب هداف ا جماعة  

الوسيييييييييييييييييييا ييييييل امل بوليييييية ث ييييييافيييييييا لتح يق   كييييييان من ب ن  إذا 

اعيييييييتييييييينيييييييا    مييييييين خيييييييالل  عيييييييادة  هيييييييذا  وييييييييحيييييييدث  االعيييييييتيييييييداد. 

أيييييديولوجييييية تبار اإلرهيييياب  وتوجيييي  األشييييييييييييي يييياا إلى مييييا 

يُ  لكي  بيييييي   ال يييييييام  ت ع يتوجييييييف عل هم  عتييييييد  هم. وعنييييييدمييييييا 

ت ييييييييييييييييع  ميييتييي يييييييييييل   أو  فيييعيييليييي  تيييهيييييييدييييييييد  تيييحيييييييا  ا يييجيييمييييييياعييييييية 

األيييديولوجييية الييدفييا  عن ا جميياعيية على رأ  أولوييياتهييا   

 وتكافئ من ي وم ب  بالتمجيد والتعظيم. 

التي تبار اإلرهييييياب   وتحيييييدد معظم اإلييييييديولوجييييييات 

  ا جاني   grievanceثالثة مكونات أسييييييياسيييييييية: املظلومية  

ا التحديد بإبراز الظلم أو ال يييييرر الذي واملنجج. ويبدأ هذ

تيلي يي  ذليييييييك   وشيعيييييييد  اليييييييداخيلييييييييية.  ا يجيمييييييياعييييييية  مينييييييي   تيعيييييييانيي 

بيييييياللوم على جميييييياعيييييية خييييييارجييييييية وتحملهييييييا  األيييييييديولوجييييييية 

مسيييئولية ما تتعر  ل  من  لم جا ر. وأخ اا  يجف على 

األيييييديولوجييييية أن توفر حال لهييييذ  املشيييييييييييييكليييية  أو ملري يييية 

عة مما حا   ها  فعالة وم يييييييييييييمونة أخالقيا لتحرير ا جما

من ميييييييييييييم وخ ي ورذالل. ولوس من ال ييييييييييييروري أن تكون  

"اإليديولوجية" التي تبار اإلرهاب مع دة  فهذ  املكونات  

ال الثية كيافيية إلقنيا  مجتمعيات بي  ملهيا بيااللتفياف حول  

 علم ث اف ها وربادة جماعات أخرب دون رحمة.

وي تضييييييييي ي تب ي الشييييييييي ص ملا ت دم  األيدلوجية من 

وسيييييييييييييييا ييل إلايييييييييييييبييا  دافع االعتييداد  أن ي من بنجيياح هييذ  



 ( م2022أبريل/ه 1443رمضان الرياض )   – 7العدد –املجلة السعودية للعلوم النفسية 

 

 

38 

الوسيييييييييييييييا يييل في تح يق ميييا ُيعلق عل هيييا من  ميييال وتطلعيييات.  

فالفشييييييل ال يفعل اييييييوئا أ ثا من كون  ي يد األمر سييييييو ا   

وي يييييييد من ايييييييييييييييييييدة مشييييييييييييييييييياعر اإلذالل ويعم هييييييا. ويييييييدر  

ا يحرصيييييييييييييون على تروي  اإلرهييييابيون هييييذ  ا ل ي يييية  لهييييذ

روايييييات ونشييييييييييييير سيييييييييييييرديييييات ب ن ا جميييياه ا عن نجيييياحييييات 

سيياح ة لم يتسيين إحرازها إال بوسييا ل الن ييال العنيف  

و يف أ ها جعلا من إذالل األعدا  وال  ييييييا  عل هم أمرا  

واقعا. ويظن أولئك أن اإلرهاب سييييييكشيييييف رج  الدولة  

ويسيييييتف ها للتورط في إجرا ات م يييييادة ايييييديدة التطرف  

ا م بوليية أخالقيييا  ويف ييييييييييييية نفيياقهييا أمييام ا جميياه ا   وغ 

 ويمهد الطريق ل ورة ااملة مدها.

املتتجتتمتتتتتتايتتتتتتة 3 ديتتنتتتتتتامتتيتت تتيتتتتتتات  .املتت تتون اال تتتتتمتتتتتتا تت   

ينبيي على املر  أال ينسييييييييييييي   أن األيييييديولوجييييية   املتطرفتتتتة 

تب ي واقعيا مشيييييييييييييتاكيا  وتعكس " مياال متفيا لية" أو "أوهياميا  

  العييام اجتميياعييية"  وتكتسييييييييييييييف م ييييييييييييييداقي هييا من االجمييا

أي   أعيفي  ورا   بشيييييييييييييكيييييييل  األشييييييييييييي ييييييياا  وال يسييييييييييييي يا  عيلي يهيييييييا. 

تييليييييييك  إلييى  يييتييجييهييون  لييكيينييهييم  عييليي ييهييم   عيير  
ُ
تيي أييييييييدولييوجيييييييييية 

االيدولوجيات الراسيي ة في معت دات ا جماعة املشييتا ة.  

اليييروابيييض   مييين خيييالل  بييييييياإلييييييييدييييوليييوجيييييييييييا  االليييتيييدام  وييييتيييعييي ز 

االجتماعية وال يييييييييييغض ا جمامي الشيييييييييييديد الذي ي ع على 

ليطون بيييي  نفس األيييييديولوجييييية. الفرد عنييييدمييييا يعتنق اع

وُيالحظ أن األشييييي اا األايييييد التداما باأليدولوجية  م ل  

لييتييييييي ثيي ييا   األ ييثييا عييرمييييييييييييييييييية  اإلرهيييييييابيييييون االنييتييحييييييياريييون  هييم 

 ا جاذبية االجتماعية.

تتبيدب أهميية ايييييييييييييبكيات العالقيات االجتمياعيية في أن 

عمليييات التجنيييد للتنظيمييات اإلرهييابييية تسييييييييييييي هييدف عييادة 

ممن هم أ ثا عرميييييية للمعاناة  األشيييييي اا األصييييييغر سيييييينا  

من أزمييييات الهوييييية. وتعمييييل هييييذ  التنظيمييييات على تكوين 

فكيك هوي هم  
ُ
هويية جمياعيية جيدييدة ل ع يييييييييييييا  ا جيدد  وت

الفردية  وت ضييي ي على روابطهم االجتماعية السييياب ة غ ا  

املتطرفيية. وتلعييف هييذ  الشيييييييييييييبكييات االجتميياعييية ا جييديييدة  

ريع االلتدام  واالت يييياالت ب ن أع يييياسها دورا حاسييييما في تسيييي

بمعياي ا ا جمياعية وقيمهيا وأهيدافهيا ومنججهيا  وفي االرت يا  

 التااتبي داخلها.

 تعقيا يام 

ارتك  محور االهتمام في النظريات النفسيييية املبكرة 

للتطرف واإلرهييييياب على محييييياولييييية فهم العواميييييل الفرديييييية 

ر  ال در األعظم من  
ُ
الكامنة ورا  سييييلو  اإلرهابي ن  و 

مح البييييارزة ل رهييييابي ن  وُدرسيييييييييييييييييا في  ا جهييييد لفحص املال 

سييييييييا  ذلك العالقة ب ن السيييييييلو  اإلرهاشي ومتغ اات من  

قبيل سييييييييييييمات الشيييييييييييي  ييييييييييييية  أو االمييييييييييييطراب النفسيييييييييييي ي.  

وسييييرعان ما ت لى املنظرون عن هذا التوج ؛ نظرا لكون  

اختدالييا  وشعييدا كيل البعيد عن تفسييييييييييييي ا  ياهرة اييييييييييييييدييدة  

توجي  إسيييييييييييييهيام  التع ييد. عالوة على ذليك  يتجياهيل هيذا ال

العوامييييل السيييييييييييييييييياسيييييييييييييييييية واأليييييديولوجييييية واالقت ييييييييييييييييادييييية  

واالجتمييييياعيييييية في تشيييييييييييييكييييييل هيييييذ  الظييييياهرة  ويتاتيييييف على 

التسييييييييليم بفرميييييييييات  النظر إلى التنظيمات اإلرهابية على 

أسييييييييا  أ ها متطاب ة  وتتشييييييييكل من وحدات متجانسيييييييية   

وأن جميع اإلرهيابي ن يظهرون نفس نمض الشييييييييييييي  ييييييييييييييية.  

 ييييلة هذ  الفرميييييات  وال ابا ندرة ومع هذا  لم ت ُبا  

ا جماعات املتجانسييييية  األمر الذي أوحى ب يييييرورة الت لي  

 عن هذا التوج .

اليينييظييرييييييييات   فييي  األبييرز  الييتييحييول  اليينييفسيييييييييييييييييييييية يييتييميي يييييييل 

الييتييطييرف   إلييى  اليينييظيير  فييي  لييلييتييطييرف واإلرهييييييياب  املييعييييييياصييييييييييييييرة 

بييياعتبيييار  عمليييية دينييياميكيييية مع يييدة  تحيييدث في سيييييييييييييييييا   

ت متنوعة في ا جوانف  اجتمامي  ومسارا تحدث في  تغ اا

النفسييية واالجتماعية للشيي ص  وتنتهي باعتماد العنف 

اإلرهييياشي وسييييييييييييييلييية لتح يق غييياييييات جمييياعيييية. وي  يييد هيييذا  

أهميييييية فحص الظييييياهرة عنيييييد مسيييييييييييييتوييييييات  التوجييييي  على 

م تلفيييية: مسيييييييييييييتوب الفرد  وا جميييياعيييية  واعجتمع. ويبييييدو  

هذا التوج  أ ثا ايييمولية في تفسييي ا  للظاهرة  لكن تظل 

إمب اي يييييييية م ييييييييدة إايييييييييييييكيييييييا بييييييييانيييييييات  ليييييييية ا ل يييييييييييييول على 

قييييييا ميييييية دون حلول  التوجيييييي   هييييييذ   لفرمييييييييييييييييييييات نظريييييييات 

ناجعة  ال سيما وأن الظاهرة على قدر  ب ا من التع يد   
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وت تلف التعريفييات والت ييييييييييييينيفييات اختالفييات جوهرييية  

وي يييعف الوصيييول إلى م يييادر ر وسييية للبيانات  ودافعية 

تكاد أن تكون    املسييييييييييييي هدف ن ل دال  بمعلومات  يييييييييييييليحة

منعدمة  عالوة على أ ها تتشييييييييكل عبا مسييييييييار زم ي ملويل   

وت ع األحييييداث البييييارزة لهييييا بعيييييدا عن املالحظيييية... لهييييذا   

تظل فرمييييييييييات هذا التوج  موميييييييييع ايييييييييك إلى أن ت يدها 

 البيانات اإلمب اي ية أو تدح ها.

املبالغة في تسيييييييليض ال يييييييو  على عمليات ا جماعة   

ة اييييييييييياملة للتطرف واإلرهاب   والبحث عن تفسييييييييييي اات كلي

قد يعي ا إمكانية فهم الظاهرة فهما عمي ا  ال سيما وأن  

اليييييفيييييرديييييييية   امليييييتيييييغييييي ييييياات  دور  ييييييغيييييفيييييييل  قيييييييد  اليييييتيييييوجييييييي   هيييييييذا 

وا   يييييوصيييييية ال  افية.  يييييليح أن هنا  كليات تنطبق 

بيييييياختالف بوئيييييياتهم وث ييييييافيييييياتهم  لكن  البشييييييييييييير  على جميع 

 التطرف ينشييييييييي  في سييييييييييا  اجتمامي  ويتحدد في ميييييييييو  ما

تتعر  ليييي  ا جميييياعيييية واعجتمع من عوامييييل اقت يييييييييييييييياديييية  

وسيييييييييياسيييييييييية  ف يييييييييال عن مسيييييييييارها التاريخي التطوري وما 

ا تسيييييييييييييب هيييا من خباات وح  تييي  من نجييياحيييات في سيييييييييييييييييا   

ت يييييييييييييد هيا للتحيدييات الوجوديية  وهو ميا يتوجيف أخيذ  في 

 ا لسبان عند تفس ا الظاهرة.

صيييييييييفوة ال ول  التطرف واإلرهاب من املوميييييييييوعات  

الواعييدة  ا جييديرة بيياهتمييام البيياح  ن من ايييييييييييييت   البح ييية 

 الت   ات العلمية.

 **** 
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لدى الطلبة   املعدل التراكميالصورة ب( بمعايير القبول و )  القدرة التنبؤية الختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك

 املوهوبين بالجامعة  

  (1)د. ناير بن حجاج العنزي 

 ( ه1443 /3/ 15وقبل -ه 26/8/1442)قدم للنشر 

 
الصورة ب( بكٍل من معايير  )  الختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك  الكشف عن القدرة التنبؤيةهدفت الدراسة الحالية إلى  املستخلص:  

ّبَقت   .لديهم  التراكمي املعدل  و ،  الثانوية العامة(معدل  ،  التحصيلياالختبار  ،  العامةالقدرات  اختبار  )  قبول الطلبة املوهوبين بالجامعة
ُ
 ط

 ( طالًبا  141)  من  على عينة مكونة
ً
 من املوهوبين أكاديمًيا في جامعة الحدود الشمالية80، )( طالًبا61)  منهم،  وطالبة

ً
  اختيرواالذين    .( طالبة

الجامعي   العام  من  األول  الدراس ي  الفصل  مليدنيكو هـ.  1441/1442بنهاية  املتباعدة  الترابطات  اختبار  الباحث  ب(. )  استخدم    الصورة 

وخلصت    وتحليل االنحدار الخطي البسيط.،  ليالت اإلحصائية املتعلقة بمعامل ارتباط بيرسون ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء التح

ّل  الصورة ب( و )  نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين درجات اختبار الترابطات املتباعدة
ُ
اختبار    ، التحصيلياالختبار  من درجات  ك

العامة العامة  معدل،  القدرات  التراكمي ،  الثانوية  املتباعدةكما  .  واملعدل  الترابطات  اختبار  لدرجات  التنبؤية  القدرة  إلى  النتائج   أشارت 

التحصيلي  الصورة ب() العامةمعدل  و ،  العامة  القدراتواختبار  ،  باالختبار  التراكمي ،  الثانوية  ذلك  .  واملعدل  الباحث وفي ضوء    يوص ي 

 ورة ب( في معايير القبول الجامعي.الص) بتضمين اختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك
 بون.املوهو ، املعدل التراكمي ، االختبار التحصيلي، العامة القدرات  اختبار، اختبار الترابطات املتباعدة: الكلمات املفتاحية

 
The predictive ability of the Mednick Remote Associates Test (version B) with the Admission Criteria 

and the GPA of Gifted Students at the University 

 Nayir H. Alanazi(1) 

(Submitted 08-04-2021 and Accepted on 21-10-2021) 
 

Abstract: The current study aimed to identify the predictive ability of the Mednick Remote Associates test 

(version B) with each of the admission criteria for gifted students in the university (general aptitude test, 

achievement test, high school GPA), and their cumulative average. The sample consisted of (141) male and 

female students, of whom (61) male students, (80) female students are academically gifted at Northern Border 

University, who were selected at the end of the first semester of the academic year 1441/1442. Mednick Remote 

Associates test (version B) was used as study instrument. To achieve the objectives of the study, statistical 

analyzes related to the Pearson correlation coefficient and simple linear regression analysis were performed. 

The results of the study concluded that there is a correlation between the scores of Mednick Remote Associates 

Test (version B) and each of the achievement test scores, the general aptitude test, then the high school GPA, 

and the cumulative average. The results also indicated the predictive ability of Remote Associates test scores 

by the achievement test, the general aptitude test, the high school GPA, and the cumulative average. In light of 

this, the researcher recommends that the Mednick Remote Associates Test (Picture B) should be used in the 

university admission criteria. 

Keywords: Remote Associates test; General aptitude test; Achievement test; Grade point average; Gifted.  
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 قدمة م

عصرنا   شهده  الذي  املذهل  املعرفي  التقدم  إن 

التكنولوجية   املعرفة  مجاالت  كافة  في  الحاضر 

العلمية،  املتقدمة  الحياة  جوانب  جميع  في  ،  والتقدم 

زيادة ،  واالقتصادية إلى  التربويين  دفعت  والتقنية 

ليستطيعوا   الجامعات  في  املوهوبين  بالطلبة  االهتمام 

ين قادرين على التعامل مع هذا  خلق أجيال من املوهوب

 (. 2000،  العزة) اإلنتاج العلمي املتسارع 

املجتمعات   تسعى  الذي  املنفذ  املوهوبون  ويمثل 

الحضارة   في  ا وإسهاًما 
ً
تاريخ لنفسها  من خالله لتسطر 

من   تقدمه  ما  خالل  من  تعمل  فهي  ولذلك  البشرية؛ 

بهم،  معارف العناية  على  من خالل  ،  وخبرات  ورعايتهم 

املختلفة  في  2008،  الدسوقي)  مؤسساتها  والجودة   .)

على   املوهوبين  الطلبة  تحفيز  تتطلب  الجامعي  التعليم 

اإلبداعي الحرية  ،  التفكير  من  كافية  مساحة  ومنحهم 

بحوثهم اإلبداعية ،  لطرح  األفكار  بإنتاج    واالهتمام 

 (.2017، رشام)

على   قدرته  املوهوب  الطالب  أهم خصائص  ومن 

اإلبد  التطور ،  اعيالتفكير  مفتاح  يزال  وال  كان  ،  الذي 

الحياة ميادين  في شتى  املجتمعات  لدى  ومن  ،  واإلنتاج 

لدى   اإلبداعي  التفكير  لتنمية  ملحة  الحاجة  كانت  هنا 

املوهوبين في ،  الطلبة  الكبيرة  اآلمال  تعقد  عليهم  إذ 

 (. 2010، عزايزة وخليل)     مضمار الرقي املنشود

هو نشاط    Creative Thinkingوالتفكير اإلبداعي  

وانجازات   نتاجات  إلى  جوهرة  في  يؤدي  متميز  ذهني 

 (. 2012، بركات) جديدة غير مألوفة

وتستخدم عدة اختبارات على نطاق واسع لتقييم  

العالم أنحاء  في جميع  اإلبداعية  اختبار  ،  القدرة  وُيعد 

مليدنيك  املتباعدة  من  Mednick,1962)   الترابطات   )

هذه   استخداًماأكثر  اختبار  ،  االختبارات  يليه 

لجيلفورد البديل  ثم  Guilford,1956)  االستخدام   )

اإلبداعي للتفكير  تورانس  ، (Torrance,1971)  اختبار 

  بحث حول اإلبداع   45وذلك بناًء على دراسة مسحية لـ  

(Chermahini, Hickendorff & Hommel, 2012). 

ميدنيك   اختبا  Mednick (1962)وقام  ر  ببناء 

التفكير   على  القدرة  لقياس  املتباعدة  الترابطات 

للعناصر  ،  اإلبداعي تنظيم  اإلبداع  أن  يرى  حيث 

متطابقة جديدة  تراكيب  في  تكون  ،  املترابطة  ما  وبقدر 

تباعد   أكثر  التركيب  في  املتضمنة  الجديدة  العناصر 

ويكون معيار التقويم  ،  بقدر ما يكون الحل أكثر إبداًعا 

هو   التركيب  هذا  اإلحصائي  ،  األصالة في  والتواتر 

 (.2004، أبو جادو) للترابطات

ويفترض ميدنيك أن اإلبداع قدرة الفرد على وضع  

القديمة األفكار  بين  حديثة  يؤهله  ،  صياغات  وما 

للوصول لهذه الصياغات املبتكرة هو ما يتوفر لدية من  

،  وفكرية مكتسبة من خالل الخبرة السابقة،  ثروة لغوية

للتكراروالتي   كنتيجة  والتعلم،  تحدث    واملحاولة 

 (. 2015، شعبان)

ميدنيك    أكد  أن   Mednick (1964)كما  على 

التحول   خالل  من  يتم  اإلبداعي  الحل  إلى  التوصل 

املصادفة نتيجة  العناصر  ،  الفكري  بين  والتشابه 

وسيطة،  االرتباطية عناصر   (. 2019،  علوان )  ووجود 

امل الترابطات  اختبار  إلى  عموًما  وُينظر  مليدنيك  تباعدة 

تقاربي تفكير  اختبار  أنه   & Lee, Huggins). على 

Therriault, 2014)  

حل    على  بالقدرة  كبير  بشكل  يرتبط  أنه  كما 

 . ((Davelaar, 2015 املشكالت

 (Bowden & Jung-Beeman, 2003)  وقد وصف

اختبار   أسئلة  لتجميع  تستخدم  التي  الربط  طرق 

املتباعدة من  ،  الترابطات  عنه  يعبر  الذي  الترادف  وهي 

والكلمة املستهدفة التي  ،  خالل الجمع بين الكلمة املثيرة

لها نفس املعنى مثل "نفس" و "تطابق" ويسمى باالرتباط  

الكلمات  ،  املترادف تتشكل  حيث  املركب  والتكوين 

عندما   املثيرةاملركبة  الكلمة  دمج  واملستهدفة  ،  يمكن 
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مركب عندما  ،  لتكوين  فيحدث  الداللي  االرتباط  أما 

 واملستهدفة بناًء على معناها. ،  يمكن ربط الكلمة املثيرة

املتباعدة       الترابطات  اختبار  من  كل  ،  ويقوم 

التحليلي التفكير  بتقييم  الذكاء  ويرتبطان  ،  واختبار 

إيجابي بمقياس وكسلر  & Lee)  واختبار رافن  ،بشكل 

Therriault, 2013  .)  اختبار  ويتأثر في  الفرد  أداء 

الترابطات املتباعدة مليدنيك بالذكاء بناًء على وجهة نظر  

الترابطي  ,Benedek, Konen & Neubauer  التفكير 

2012). ) 

اختبار    درجات  بين  إيجابي  ارتباط  وجد  كما 

 Wu)  والتفكير التباعدي،  الترابطات املتباعدة مليدنيك

& Chen, 2017 .) 

لذا يتضح أن اختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك  

حيث يظهر تكامل  ،  يحتوي على تنوع العملية اإلبداعية

التحليلي فإن  ،  والتباعدي،  والتقاربي،  التفكير  وبالتالي 

التفكير   على  القدرة  لقياس  يستخدم  االختبار  هذا 

 & Chiu& Tu ,2014; Wu, Huang, Chen)اإلبداعي

Chen, 2020). 

الترابطية   للعملية  فرضيات  ثالث  اقتراح  تم  وقد 

للتسلسالت الهرمية االرتباطية املختلفة تمثلت في تأثير  

الترتيب وهو اقترح أن يبدأ جميع األفراد في االرتباط من  

البعيدةاملف إلى  القريبة  املفاهيم  ،  اهيم  ربط  ويستغرق 

 (. Gruszka & Necka, 2002) البعيدة وقًتا أطول 

ثم افتراض التأثير االحتمالي الذي يعني أن األفراد  

ذوي اإلبداع العالي لديهم احتماالت أكبر لربط املفاهيم  

وربط املفاهيم البعيدة أكثر  ،  البعيدة من األقل إبداًعا

وبالتالي يكون  ،  صعوبة من ربط املفاهيم القريبة لألفراد

القريبة  ربط  من  أقل  البعيدة  املفاهيم    ربط 

(Rossmann & Fink, 2010 .) 

،  أما تأثير القوة فيشير إلى أن ربط املفاهيم القريبة

اإلبداع   ذوي  األفراد  بين  تماًما  مختلًفا  كان  والبعيدة 

واملنخفض امل،  العالي  املبدعون  القريبة  ويربط  فاهيم 

ُبعًدا أكثر  بمفاهيم  إبداًعا  ،  تدريجًيا  األقل  حين  في 

أكثر قرًبا فقط ُيكّون األفراد  ،  يطورون مفاهيم  وبذلك 

األكثر إبداًعا أداًء أفضل في االرتباط عن ُبعد من األفراد  

 (.Benedek & Neubauer, 2013) األقل إبداًعا

وقتً  يستغرق  املتباعد  املفهوم  ربط  فإن  ا  وعليه 

صعوبة،  أطول  اإلبداع  ،  وأكثر  ذوو  األفراد  يتمتع  لذا 

املفاهيم   لربط  التطوير  من  مختلفة  بأنماط  العالي 

 (. Wu et al.,2020) والقريبة، البعيدة

ثالثة عوامل    Mednick (1971)  كما قدم ميدنيك

الفردية من حيث   الفروق  وراء  تكمن  أساسية  اعتبرها 

 وهي: ، القدرة على التفكير اإلبداعي

حاجة الفرد إلى العناصر االرتباطية حيث يختلف   (1

هذه   من  لديهم  ما  بخصوص  بينهم  فيما  األفراد 

فالفرد الذي يفتقر إلى وجود  ،  العناصر االرتباطية

إنتاًجا إبداعًيا    هذه العناصر ال يستطيع أن يقدم

 إزائها. 

يختلف   (2 حيث  االرتباطات  تنظيم  على  الفرد  قدرة 

األفراد فيما بينهم في التنظيم العام بما لديهم من  

 ارتباطات. 

بين   (3 األفراد  لدى  تتوافر  التي  االرتباطات  عدد 

فكلما كان هذا العدد كبير  ، واالستجابات، املثيرات

االستجابة   إلى  الفرد  وصول  احتمال  ازداد 

   .اإلبداعية

يُ  السياق  ذات  القدرات وفي  اختبار  ،  العامة  عد 

أهم  ومعدل  ،  التحصيلياالختبار  و  من  العامة  الثانوية 

األساسية   الجامعةاملعايير  كليات  في  الطلبة  ،  لقبول 

منبئة   التراكميوعوامل  صانعوا    .باملعدل  يريد  كما 

سياسيات التعليم أن يكون الطلبة السعوديين قادرين  

عاملًيا املنافسة  اآلخرين،  على  على  يتفوقوا  وأن  ،  وأن 

عمل فرص  يخلقون  أعمال  رواد  ذلك،  يصبحوا  ،  ومع 

استجابات   إلى  تستند  األكاديمي  النجاح  مؤشرات  فإن 
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موحدة أسئلة  على  مع  ،  متشابهة  يتناقض  ما  وهو 

 اإلبداعي. التفكير 

العربية   باململكة  الجامعات  اعتمدت  وقد 

أفضل   اختيار  لضمان  محددة  معايير  على  السعودية 

املتقدمين من املرحلة الثانوية في مختلف التخصصات  

  وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين املتقدمين  ،الجامعية

(. وجامعة الحدود الشمالية تعتمد في  2009،  آل سعود)

املرحلة الثانوية على نسبة موزونة مكونة من  قبول طلبة  

العامة  25% القدرات  لالختبار    %25و،  الختبار 

 ملعدل الثانوية العامة.  %50و، التحصيلي

  (، 2016)  دراسة سليمان وعودة  نتائج   وقد أشارت

والحربيو  القاطعي  العتيبي ،  (2018)  دراسة    ودراسة 

ملعايير  2020) التنبؤية  القدرة  إلى  باملعدل  (  القبول 

 التراكمي لطلبة الجامعة. 

 Blake, McCarthy  دراسة  أشارت نتيجة  وقد      

& Krause (2014)  وجود عالقة ارتباطية سالبة بين  إلى

الدراسية   القدرات  اختبار  درجات  ،  SATمتوسط 

في حين   اإلبداع.  بقائمة كفاءة  اإلبداع مقاًسا  ودرجات 

 Park, Lee, Oliver & Cramond ة دراسنتيجة  أشارت  

ودراسة   (2006)  ،Lubinski, Benbow, Webb & 

Bleske-Rechek (2006)    إلى عدم وجود عالقة ارتباطية

واختبار القدرات الدراسية املتمثلة في ،  دالة بين االبداع

 .SAT ،GREاختباري 

 لجودة اختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك  
ً
ونظرا

تناولته   فقد  اإلبداعي  التفكير  على  القدرة  قياس  في 

البيئات   في  والتقص ي  بالبحث  الدراسات  من  العديد 

 Forbach &Evans (1981)العربية واألجنبية؛ كدراسة  

الختبار   التنبؤية  القدرة  عن  الكشف  إلى  هدفت  التي 

طالًبا    14وبلغت العينة  ،  باإلنتاجيةالترابطات املتباعدة  

وأشارت  ،  جامعًيا يدرسون مقرر مدخل إلى علم النفس

املتباعدة   الترابطات  اختبار  درجات  ارتباط  إلى  النتائج 

وأصالة األفكار التي تم  ،  واملرونة،  بشكل كبير بالطالقة

 إنشاؤها بواسطة طلبة مقرر مدخل إلى علم النفس.  

بركات بدراس2007)  وقام  التعرف  (  إلى  هدفت  ة 

ذكور  الجامعيين  الطالب  من  عينة  توزع  طبيعة  ،  على 

التفكير املجرد  ،  وإناث منفصلين ومجتمعين على نمط 

األكاديمي،  العياني بالتحصيل  ذلك  والتفكير  ،  وعالقة 

من   العينة  وتكونت  وطالبة  ،  طالًبا  150اإلبداعي. 

عن   النتائج  أسفرت  وقد  املفتوحة.  القدس  بجامعة 

ف درجات  وجود  متوسط  في  إحصائية  داللة  ذات  روق 

الطالب الجامعيين في التفكير اإلبداعي تعزى لتباينهم في 

ذوي  الطالب  ملصلحة  العياني  املجرد  التفكير  مستوى 

 التفكير املجرد.  

بركات  اهتمت كما   بفحص 2012)   دراسة   )

السيكومترية املتباعدة    الخصائص  الترابطات  الختبار 

املرحلة   طلبة  لدى  اإلبداعي  التفكير  لقياس  مليدنيك 

طولكرم محافظة  في  من  ،  الثانوية  عينة  على  وطبقت 

صدق  ،  طالًبا  473 دالالت  النتائج  وأظهرت  وطالبة. 

االختبار ،  مقبولة إعادة  ثبات  واالتساق  ،  (0.71)  وبلغ 

للمفردات النص ،  (0.74)  الداخلي  فية  والطريقة 

براون  ــ  (. ولم توجد 0.81)  باستخدام معادلة سبيرمان 

تعزي   باالختبار  الطلبة  لدرجات  إحصائًيا  دالة  فروق 

 للجنس.  

الفتالوي  على  2012)  وسعت دراسة  التعرف  إلى   )

اإلبداعي عند  ،  التفكير  األكاديمي  بالتحصيل  وعالقته 

األساسية التربية  كلية  من  ،  طلبة  العينة    70وتكونت 

وجود  ،  طالًبا النتائج  أظهرت  وقد  الجامعة.  في  وطالبة 

اإلبداعي   التفكير  بين  ضعيفة  موجبة  ارتباطية  عالقة 

الرياض ي التحصيل  بين  ،  وبين  فروق  توجد  ال  كما 

 الجنسين في امتالكهم للتفكير اإلبداعي في الرياضيات.

إلى الكشف عن    Lee et al. (2014)دراسة    أشارتو 

الداخلي البنائي  الترابطات  وال،  الصدق  الختبار  خارجي 

وطبقت  ،  ب( املستندة إلى الحاسوب)  املتباعدة النسخة 
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النتائج تقييم اختبار    413على   طالًبا جامعًيا. وأظهرت 

لتلك   املشابهة  املعرفية  للعمليات  املتباعدة  الترابطات 

التفكير   اختبارات  من  واسعة  مجموعة  في  املوجودة 

األخرى ،  التحليلي اختبارات  ويميزه،  واملتقارب  عن  ا 

 التفكير املتباعد التقليدية لإلبداع.

( إلى التعرف على  2015) كما سعت دراسة شعبان

ملسار   السعودية  الجامعات  طالبات  امتالك  مدى 

نظرية،  املوهبة حسب  اإلبداعي  للتفكير    والتفوق 

(Mednick)  ،  من امللك    80وطبقت  جامعة  من  طالبة 

عبدالرحمن   نورةاألميرة  وجامعة  ،  عبدالعزيز ،  بنت 

النتائج عن وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى   وأسفرت 

وفروق  ،  ألثر املستوى الدراس ي لصالح املستوى الثامن

 تعزي ألثر املعدل التراكمي لصالح املعدالت املرتفعة. 

( هدفت إلى الكشف عن  2015)  وأجرى عبدالكريم

االبتكاري  التفكير  بين  والتحصيل  ،  والتوافق،  العالقة 

على  ،  كاديمياال كلية  ،  طالًبا  296وطبقت  من  وطالبة 

للعلوم  ،  الهندسة بجامعة الخرطوم السودان  وجامعة 

ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  وتوصلت    والتكنولوجيا. 

ودالة  االبتكاري   موجبة  التفكير  على  القدرة  ،  بين 

توجد فروق في درجات في حين ال  ، والتحصيل األكاديمي

 ذكور واإلناث. التفكير االبتكاري بين ال

 Shen, Yuan, Liu, Yi, & Dou وخلصت دراسة       

إلى تطوير نسخة صينية من اختبار الترابطات    (2016)

مليدنيك العينة  ،  املتباعدة  جامعًيا.    153وبلغت  طالًبا 

لخصائص   االختبار  هذا  امتالك  عن  النتائج  وكشفت 

واعتباره أداة قياس نفسية مناسبة  ،  سيكومترية مرضية

واالستبصار  ،  للكشف عن االرتباطات للتفكير اإلبداعي

 والتفكير الترابطي. ، اإلبداعي

دراسة أشارت   & Salvi, Costantini كما 

Palmiero (2018)    املفردة استجابة  نظرية  تطبيق  إلى 

،  لتطوير نسخة إيطالية من اختبار الترابطات املتباعدة

مرتفع ثبات  بمعامل  املقياس  تمتع  النتائج  ،  وأظهرت 

اختبار   ارتباط  املفردة  استجابة  نظرية  تحليل  وأظهر 

اإلبداعي:   لألداء  مقاييس  بخمسة  املتباعدة  الترابطات 

املتقدمة املتتابعة  مسائل ،  لرافن  املصفوفات  وثالث 

الجناس  ،  كالسيكية   استبصاريه من  ومجموعة 

، ودرجات الطالقة،  الناقصة تم تطويرها بشكل هادف

البديلة االستخدامات  مهمة  في  واستبيان  ،  واملرونة 

 اإلنجازات اإلبداعية. 

إلى الكشف عن    Baggetta (2019)وهدفت دراسة  

التنبؤ   في  التباعدي  التفكير  لقدرات  التنبؤية  القدرة 

التاسعة الدراسية  السنة  لطالب  األكاديمي  ،  باملعدل 

املتحدة   الواليات  في  الثانوية  باملدارس  عشر  والحادية 

التاسع  211والبالغ عددهم  ،  األمريكية ،  طالًبا للصف 

قدرة  طالًبا للصف الحادي عشر. وأظهرت النتائج ال  76

األكاديمي   باملعدل  التباعدي  التفكير  الختبار  التنبؤية 

عشر والحادي  التاسع  التفكير  ،  للصفين  أسهم  كما 

% من التباين في املعدل  25التباعدي بتفسير ما نسبته  

التاسع الصف  لطالب  نسبته  ،  األكاديمي  من  6وما   %

 التباين لطالب الصف الحادي عشر.  

علوان هدف2019)  وأجرى  دراسة  تقنين  (  إلى  ت 

اختبار الترابطات املتباعدة لقياس القدرة على التفكير  

،  طالًبا  250وطبقت على  ،  اإلبداعي لدى جامعة بغداد

عراقية   معايير  اشتقاق  النتائج  وأظهرت  وطالبة. 

والثبات الصدق  حيث  من  مقبولة  بلغ  ،  لالختبار  إذا 

كرونباخ ألفا  ثبات  أصبح  ،  (0.85)   معامل  وبذلك 

في من   االختبار  يتكون  النهائية  مفردة30)  صيغته   )  ،

 ( دقيقة.27) بمتوسط مدى زمني قدره

الدراسات   عرض  خالل  من  للباحث  ويتضح 

 السابقة اآلتي: 

اختبار   تمتع  على  الدراسات  معظم  اتفقت 

سيكومترية   بخصائص  مليدنيك  املتباعدة  الترابطات 

 .Shen et alودراسة  ،  ( 2007)  مقبولة كدراسة بركات
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  ودراسة علوان،  Salvi et al. (2018)ودراسة  ،  (2016)

(2019 .) 

أجريت معظم الدراسات في بيئات عربية وأجنبية  

بركات  دراسة  عدا  فيما  الجامعية  املرحلة  طلبة    على 

والتي نفذت على  ،  Baggetta (2019)دراسة  و ،  (2007)

 طلبة املرحلة الثانوية.

الطلبة   الدراسات على  في طّبقت معظم  العاديين 

والتي  ،  (2015)  بيئات مختلفة فيما عدا دراسة شعبان

على  قطبّ  املوهبة  ت  مسار  الخاصة  التربية  طالبات 

عبدالعزيز امللك  جامعة  في  األميرة ،  والتفوق  وجامعة 

 .نورة بنت عبدالرحمن باململكة العربية السعودية

وقد استفادت الدراسة الحالية من تلك الدراسات  

. ونظًرا  ااألداة املناسبة وتحليل النتائج ومناقشتهتحديد 

الصورة ب(  )  مليدنيكلتميز اختبار الترابطات املتباعدة  

والتطبيق اإلجراءات  قياس  ،  بسهولة  على  والقدرة 

اإلبداعي إلى   سعت فقد    . التفكير  الحالية  الدراسة 

الترابطات   الختبار  التنبؤية  القدرة  عن  الكشف 

  الصورة ب( بكٍل من معايير القبول )  املتباعدة مليدنيك

ومعدل  ،  واالختبار التحصيلي،  اختبار القدرات العامة)

العامة التراكمي،  (الثانوية  الطلبة    واملعدل  لدى 

  املوهوبين بجامعة الحدود الشمالية.

 اسة مشكلة الدر 

لالنتقادات        
ً
االختبارات    نظرا إلى  املواجهة 

تورانس اختبارات  مثل  االبداع  تقييم  في  ،  املستخدمة 

الضيق هدفها  في  إلى  ،  واملتمثلة  الواضح  وافتقارها 

والقدرة اللفظية في حالة  ،  والخلط بين اإلبداع،  الصدق

االختبارات الفرعية اللفظية. كما أن تطبيقها يستغرق  

 
ً
 &Almeida, Prieto, Ferrando, Oliveira)  وقًتا طويال

Ferrándiz ,2008; Silvia et al.,2008 .) 

تناولت    اونظرً  التي  الدراسات  نتائج  لتناقض 

اإلبداعي التفكير  على  القدرة  بين  االرتباطية  ،  العالقة 

حيث تشير بعض الدراسات إلى وجود ،  واملعدل التراكمي

 ,Baggettaدراسة  ك   ة بينهماعالقة ارتباطية موجبة ودال

في حين أشارت دراسات أخرى إلى عدم وجود    .( (2019

 ;Behroozi, 1997) عالقة ارتباطية دالة بينهما كدراسة

Dowling & Pretz, 2012; Naderi, Abdullah, & 

Tengku Aizan,2008 .) 

التي   الدراسات  نتائج  تتناقض  أخرى  ناحية  ومن 

بين   العالقة  اإلبداعيتناولت  ودرجات  ،  التفكير 

مثل   الدراسية  القدرات  حيث  SAT  ،GREاختبارات  ؛ 

أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية  

في حين    (Blake et al.,2014  ؛ 2012،  الفتالوي )  بينهما

ارتباطية   عالقة  عدم وجود  إلى  أخرى  دراسات  أشارت 

 (. Lubinski et al., 2006; Park et al.,2006)بينهما

وبناًء على ما تقدم تتحدد مشكلة الدراسة الحالية  

 في التساؤالت التالية:  

ما العالقة بين درجات الطلبة املوهوبين في جامعة  (1

املتباعدة   الترابطات  اختبار  في  الشمالية  الحدود 

  القدرات  ودرجاتهم في اختبار،  الصورة ب()  مليدنيك

الثانوية  ومعدل  ،  التحصيليواالختبار  ،  العامة

   ؟العامة

ما العالقة بين درجات الطلبة املوهوبين في جامعة  (2

ف الشمالية  املتباعدة  الحدود  الترابطات  اختبار  ي 

 ؟ واملعدل التراكمي،  الصورة ب() مليدنيك

في   (3 املوهوبين  الطلبة  بدرجات  التنبؤ  يمكن  هل 

القدرات اختبار  في  الشمالية  الحدود    جامعة 

الثانوية    ومعدل،  التحصيليواالختبار  ،  العامة

العامة( من درجاتهم في اختبار الترابطات املتباعدة  

 ب(؟  الصورة) مليدنيك

للطلبة املوهوبين    باملعدل التراكميهل يمكن التنبؤ   (4

في جامعة الحدود الشمالية من درجاتهم في اختبار  

 الصورة ب(؟) الترابطات املتباعدة مليدنيك 
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 أهداف الدراسة

تعرُّف طبيعة العالقة بين درجات الطلبة املوهوبين   -

الترابطات   اختبار  في  الشمالية  الحدود  جامعة  في 

مليدنيك ب()  املتباعدة  في  ،  الصورة  ودرجاتهم 

العامةاختبار   التحصيلي،  القدرات  ،  واالختبار 

 ومعدل الثانوية العامة.  

تعرُّف طبيعة العالقة بين درجات الطلبة املوهوبين   -

جام الترابطات  في  اختبار  في  الشمالية  الحدود  عة 

مليدنيك ب()   املتباعدة  ومعدالتهم  ،  الصورة 

 .التراكمية

الطلبة   - لدرجات  التنبؤية  القدرة  عن  الكشف 

اختبار   في  الشمالية  الحدود  بجامعة  املوهوبين 

بدرجاتهم    الصورة ب()  الترابطات املتباعدة مليدنيك 

العامةفي   القدرات  التحصيلي،  اختبار  ،  واالختبار 

 ومعدل الثانوية العامة.  

الطلبة   - لدرجات  التنبؤية  القدرة  عن  الكشف 

بجامعة   اختبار  املوهوبين  في  الشمالية  الحدود 

باملعدل الصورة ب(  )  الترابطات املتباعدة مليدنيك

 التراكمي. 

   أهمية الدراسة: 

 : اآلتية نب تحددت أهمّية الدراسة الحالية في الجوا

 األهمية النظرية: 

مليدنيك (1 املتباعدة  الترابطات  اختبار  لدى    دراسة 

هاًما   مؤشر  باعتباره  بالجامعة  املوهوبين  الطلبة 

وتوليد ،  وحل املشكالت،  للقدرة على اتخاذ القرار

 أفكار إبداعية غير مألوفة. 

الترابطات   (2 اختبار  تناولت  التي  الدراسات  قلة 

مليدنيك  الجامعية  املتباعدة  السيما  ،  باملرحلة 

علمًيا ،  محلًيا دعًما  ل 
ّ
يمث تثقيف  ،  ما  صوب 

تربية وتعليم املوهوبين حول هذا  املهتم ين بمجال 

 االختبار. 

من   (3 ــــ  الباحث  علم  حدود  في  ـــ  الدراسة  هذه  تعتبر 

القدرة   عن  الكشف  تناولت  التي  الدراسات  أوائل 

مليدنيك املتباعدة  الترابطات  الختبار    التنبؤية 

القبول ) بمعايير  ب(  التراكمي،  الصورة    واملعدل 

 باملرحلة الجامعية. لدى الطلبة املوهوبين 

 : التطبيقيةاألهمية 

على   (1 مؤشرات  إعطاء  في  الدراسة  إسهام  إمكانية 

رعاية   مجال  في  الدراسية  الخطط  نجاح  مدى 

 جامعة الحدود الشمالية. بالطلبة املوهوبين 

وتعليم   (2 تربية  مجال  في  الباحثين  اهتمام  توجيه 

العليا الدراسات  وطالب  جهود    ،املوهوبين  نحو 

املتباعدة   الترابطات  باختبار  ارتباط  أكثر  بحثية 

 مليدنيك.

رعاية   (3 أكاديمية  في  املسؤولين  جهود  توجيه 

الترابطات   اختبار  تضمين  إيجابية  نحو  املوهوبين 

الصورة ب( في معايير الكشف  )   املتباعدة مليدنيك

 عن الطلبة املوهوبين في جامعة الحدود الشمالية. 

 الدراسة: مصطلحات 

   : التنبؤية القدرة

  
ُ
عّرف

ُ
العلمي    بأنها  التنبؤية   القدرة  ت "األسلوب 

 من    ة لتقدير الظاهر 
ً
كما يتوقع أن تكون عليه مستقبال

بالظاهرة" وثيقة  صلة  ذات  بيانات  )سليمان  خالل 

   .181)، ص. 2016وعودة، 

الباحث  إجرائًيا   القدرة  وُيعرَّف  القيم  "ب  التنبؤية 

الترابطات   اختبار  قدرة  مدى  تحدد  التي  اإلحصائية 

  بمعايير القبول   بالتنبؤ  الصورة ب()   املتباعدة مليدنيك

العامة ) القدرات  التحصيلي،  اختبار  معدل  ،  االختبار 

العامة( املوهوبين  ،  الثانوية  لطلبة  التراكمي  واملعدل 

 . "بجامعة الحدود الشمالية
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   الصورة ب(:)  ة مليدنيكاختبار الترابطات املتباعد

مليدنيك  وُيعرَّف  املتباعدة  الترابطات    اختبار 

"اختبار قام بإعداد وتطويره ميدنيك    بأنه  الصورة ب()

Mednick (1968)    بهدف الجامعية  املرحلة  لطلبة 

إيجاد   خالل  من  اإلبداعي  التفكير  على  القدرة  قياس 

التراكيب  ،  حلول  في  ومترابطة  منظمة  جديدة  وأفكار 

في  متداخلة  بعناصر  الخاصة  املقتضيات  متطابقة مع 

وكلما كانت العناصر متباعدة التراكيب أدت  ،  التراكيب

 (. Mednick, 1971, p.30) إلى حلول أكثر إبداًعا" 

الباحث  املتباعدة    وُيعرَّف  الترابطات  اختبار 

بالدرجة التي حصل عليها  الصورة ب( إجرائًيا ") مليدنيك

الطالب املوهوب بجامعة الحدود الشمالية على اختبار  

واملعرب من  ،  الصورة ب()  الترابطات املتباعدة مليدنيك 

علوان من،  (2019)  قبل  يتراوح  (  30  –ر  صف)  وبمدى 

 .  "ةيواملستخدم في الدراسة الحال، درجة

   :املعدل األكاديمي

األكاديميُيعرَّف    املع" بأنه  املعدل  رف  ادالة 

،  واملهارات والكفاءات املكتسبة عبر املقررات الدراسية

علمّية درجة  على  الحصول  إلى  تهدف    "والتي 

(Alsuwaileh,2013, p.52.) 

بمعدل  إجرائًيا " األكاديميوُيعرَّف الباحث املعدل  

املوهوب الشمالية  الطالب  الحدود  من خالل    بجامعة 

سجله األكاديمي بنهاية الفصل الدراس ي األول من العام 

 ". ه1441/1442الجامعي 

   الطالب املوهوب:

"الطالب الذي يوجد   بأنه  ُيعرَّف الطالب املوهوب  

متميز عن بقية  لدية استعداد أو قدرة غير عادية أو أداء  

يقدرها   التي  املجاالت  من  أكثر  أو  مجال  في  أقرانه 

العقلي،  املجتمع التفوق  مجالت  في  والتفكير  ،  وخاصة 

األكاديمي،  االبتكاري  والقدرات  ،  واملهارات،  والتحصيل 

ويحتاج إلى رعاية تعليمية خاصة ال تستطيع  ،  الخاصة

العادية" الدراسة  منهج  في  تقديمها  ة  اإلدار )  املدرسة 

 (. 2 ، ص.2016، العامة للموهوبين واملوهوبات

املوهوب  ُيعرَّفو   الطالب  بأنه    إجرائًيا   الباحث 

جامعة  " في  املوهوبين  فئة  ضمن  املصّنف  الطالب 

بمعايير   األكاديمي  تميزه  على  بناًء  الشمالية  الحدود 

ومسجل رسمًيا في أكاديمية املوهوبين  ، القبول املعتمدة

 ".بالجامعة

 معايير القبول: 

القبول  معايير  الباحث    بأنها  إجرائًيا  ُيعرَّف 

القبول املستخدمة لقبول الطلبة املوهوبين في   "محكات 

في   واملتمثلة  الشمالية  الحدود  القدرات  اجامعة  ختبار 

 ".معدل الثانوية العامةو ، االختبار التحصيليو ، العامة

 :  اختبار القدرات العامة

الباحث   العامةُيعرَّف  القدرات  إجرائًيا    اختبار 

في اختبار  " املوهوب  الطالب  التي حصل عليها  بالدرجة 

للقياس   الوطني  املركز  يقدمه  الذي  العامة  القدرات 

 ."قياس( في اململكة العربية السعودية) والتقويم

 : االختبار التحصيلي 

التحصيلي االختبار  الباحث  إجرائًيا    ُيعرَّف 

عليها الطالب املوهوب في االختبار  بالدرجة التي حصل  "

  التحصيلي الذي يقدمه املركز الوطني للقياس والتقويم 

 . "قياس( في اململكة العربية السعودية)

العامةمعدل   الثانوية    :الثانوية  الباحث معدل  ُيعرَّف 

حصل    العامة التي  املوزونة  املئوية  "بالنسبة  إجرائًيا 

 عليها الطالب املوهوب في نهاية دراسة املرحلة الثانوية".  

 إجراءات الدراسة:  

 منهج الدراسة:  

باع   
َ
ات املناسب    التنبؤي   املنهجتَم  املنهج  بوصفه 

الحالية الدراسة  أهداف  من    لتحقيق  والتحقق 

 . تساؤالتها
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 : مجتمع الدراسة وعَينتها

من  مجتمع  تكون   طالًبا  141)  الدراسة   ) 
ً
،  وطالبة

 من املوهوبين أكاديمًيا في 80، )( طالًبا61)  منهم 
ً
( طالبة

الشمالية  الحدود  نهاية    اختيرواالذين  ،  جامعة  في 

الجامعي   العام  من  األول  الدراس ي  الفصل 

 هـ. 1441/1442

ّبَقت  و  
ُ
؛ لصغر ط

ً
أداة الدراسة على املجتمع كامال

الفصل  ،  حجمه نهاية  في  عليه  األداة  تطبيق  وسهولة 

األول  الجامعي    الدراس ي  العام  ،  هـ 1441/1442من 

 للتحقق من صّحة تساؤالت الدراسة.

الدراسة: الدراس  حدود  على  تقتصر  إجراءاتها  في  ة 

 الحدود التالية:

: الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي حدود زمانية

 هـ. 1441/1442

ــ    : جامعة الحدود الشمالية ــ مدينة عرعرحدود مكانية

 اململكة العربية السعودية.

بشرية جامعة  حدود  في  أكاديمًيا  املوهوبين  الطلبة   :

 . الحدود الشمالية

اختبار  موضوعيةحدود   استخدام  على  اقتصرت   :

مليدنيك املتباعدة  ب()   الترابطات  بالتنبؤ  ،  الصورة 

القبول ب االختبار  ،  العامة  القدراتاختبار  )  معايير 

العامة(معدل  ،  التحصيلي التراكمي ،  الثانوية    واملعدل 

 . جامعة الحدود الشماليةب لطلبة املوهوبين

 أداة الدراسة: 

مليدنيك املتباعدة  الترابطات  ب( )   اختبار    الصورة 

(Remote Associates Test, from Bتعريب )  (علوان  ،

قام  2019 ميدنيك  بإعداد(:  وتطويره  االختبار   هذا 

Mednick (1968)   أ( مخصصة  )   الصورة،  على صورتين

الثانوية من ،  للمرحلة  مفردة40)  وتتكون    والصورة،  ( 

الجامعي) للمرحلة  مخصصة  من،  ةب(  (  30)  وتتكون 

اإلبداعي التفكير  على  القدرة  قياس  بهدف    مفردة 

 (. 2019، علوان)

كل    Mednick (1968)ميدنيك    أكد كما    أن  على 

يطلب ،  مفردة من هذا االختبار تشتمل على ثالث كلمات

لها   مفردة  لكل  رابعة  كلمة  عن  البحث  املفحوص  من 

،  األشكالعالقة أو ارتباط بالكلمات األخرى بشكل من  

 أرضية .........إلخ(.، ثلج، طائرة)  مثل:

واملطلوب في هذه املفردة أن يضع املفحوص كلمة   

الكلمة هذه  بين  عالقة  وجود  أساس  على  ،  "كرة" 

ثلج،  فيقال: كرة طائرة  األخرى والكلمات   والكرة  ،  وكرة 

 (.  2019، علوانكما ورد في )     األرضية

والتطبيق  ،  ويتميز هذا االختبار بسهولة اإلجراءات 

ثم يطلب منهم قراءة الكلمات في ،  مع عرض مثال للطلبة

والبحث عن كلمة مناسبة  ،  جيًدا  املختلفة املجموعات  

الفراغ   في  أمامها  توضع  املفردات  من  مجموعة  لكل 

 (.  2012، بركات) املناسب على ورقة اإلجابة

االختبار  هذا  ف  ُيصنَّ قوة    كما  اختبار  أنه  على 

وليس سرعة ألنه ال توجد فروق جوهرية في األداء على  

بزيادة ويعتمد    (.(Mednick, 1971الزمن    االختبار 

الدرجة الصحيحة  اإلجابة  منح  على  ،  (1)  تصحيحه 

وبذلك  )  والدرجة  املتروكة؛  أو  الخاطئة  لإلجابة  صفر( 

 (.2019) علوان،  (30صفر ـــ ) يكون مدى تصحيحه من 

مليدنيك    املتباعدة  الترابطات  اختبار  ويتمتع 

(. 2015،  شعبان)  بخصائص سيكومترية مقبولة عاملًيا

وصدق مقبولة  ،  فقد توصل ميدنيك إلى معامالت ثبات

األصلية في صورته  ثباته  ،  لالختبار  معامل  بلغ   0.95إذ 

كما توصل  ،  بالصور املتكافئة  0.81،  بالتجزئة النصفية

وجود   بين  إلى  تربط  مرتفعة  إيجابية  ارتباط  معامالت 

االختبار املفهوم،  هذا  م 
ّ
لتعل تيرمان  واختبار  ،  واختبار 

اإلبداعي  السلوك  لقياس  لقياس  ،  تايلور  ميلر  واختبار 

 (.Mednick,1971) التشابهات

املتباعدة    ّبقطو  الترابطات  البيئة  على  اختبار 

كما    .واإليطالية،  والبولندية،  والصينية،  الهولندية

 Chermahini etنتائج دراسة  على التوالي  ذلك    وضحت



 ( م2022أبريل/ه 1443رمضان الرياض )   – 7العدد –املجلة السعودية للعلوم النفسية 

 

 

50 

al. (2012)  ،ودراسة   Shen et al. (2016)  ،ودراسة 

Sobkow et al. (2016)  ، دراسة  وSalvi et al. (2018) 

الترابطات   اختبار  تمتع  على  جميًعا  اتفقت  والتي 

في   مناسبة  سيكومترية  بخصائص  مليدنيك  املتباعدة 

 . املرحلة الجامعية

حين   العربية  في  البيئات  في  تطبيقه  نتائج  جاءت 

( على طلبة  2007)  بركات  طّبقه متقاربه إلى حد ما فقد  

ثباته   املفتوحة بفلسطين؛ وبلغ معامل  القدس  جامعة 

التطبيق    بطريقة معامل  و ،  0.744إعادة  استخرج 

له التمييزي  فوجد  الصدق  فئات    قد  أنه،  بين  مّيز 

 متباينة من حيث القدرة اإلبداعية.  

( بتقنينه على طلبة جامعة  2019)  قام علوانكما  

املفردات  ،  بغداد النتقاء  محكات  ثالث  على  وأعتمد 

بين  في مستوى صعوبة  ومعامل  ،  (0.80ـــ    0.20)   تتمثل 

( فأكثر باستخدام املجموعتين املتطرفتين  0.20)  تمييز

وبذلك ،  (0.85)  وبلغ الثبات لالختبار،  في الدرجة الكلية

من يتكون  النهائية  صيغته  في  االختبار  (  30)  أصبح 

 ( دقيقة.27) وبمتوسط مدة زمنية قدره، مفردة

وفي الدراسة الحالية تم التحقق من صدق وثبات  

الصورة ب( باتباع  )  ت املتباعدة مليدنيكاختبار الترابطا

 الخطوات التالية: 

 صدق االختبار: 

املتباعدة   الترابطات  اختبار  صدق  من  للتحقق 

القدرة  )  مليدنيك بحساب  الباحث  قام  ب(  الصورة 

واملنخفضين في    زية لالختبار بين الطلبة املرتفعينيالتمي 

للجامعة التراكمي  وجود   فقد   .املعدل  النتائج  أظهرت 

واملنخفضين    فروق ذات داللة إحصائية بين املرتفعين

املتباعدة   الترابطات  اختبار  على  التراكمي  املعدل  في 

املعدل  )  مليدنيك في  املرتفعين  لصالح  ب(  الصورة 

أن متوسط درجات    (1)   كما يتضح من جدول   . التراكمي

با املرتفعين  اختبار  الطلبة  على  التراكمي  ملعدل 

املتباعدة مليدنيك  (  11.03)  الصورة ب( بلغ)  الترابطات 

معياري  درجات  8.03)  وانحراف  متوسط  مقابل  في  (؛ 

اختبار   على  التراكمي  باملعدل  املنخفضين  الطلبة 

مليدنيك املتباعدة  بلغ)  الترابطات  ،  ( 6.48)  الصورة ب( 

وهي ،  2.52وقد كانت قيمة ت  ،  (4.60)  وانحراف معياري 

قدرة االختبار على    يشير إلىمما    0.05دالة عند مستوى  

ن في املعدل التراكمي  واملنخفضي،  التمييز بين املرتفعين

الجامعي. 

 . الصورة ب( )   الصدق التمييزي الختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك (:  1جدول ) 
 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  العدد املجموعة 

 0.015 54 2.52 8.03 11.03 31 املرتفعين

 4.60 6.48 25 املنخفضين

 ثبات االختبار: 

املتباعدة   الترابطات  اختبار  ثبات  من  للتحقق 

ألفا  )  مليدنيك طريقة  الباحث  استخدم  ب(  الصورة 

  48على عينة مكونة من    Cronbach’s alphaكرونباك  

معامل    . وطالبة  طالًبا  قيمة  أن  النتائج  أظهرت  وقد 

قيمة    0.95الثبات    وهي 
ً
جدا الباحث  ،  عالية  قام  كما 

الزوجية املفردات  بين  االرتباط  معامل    بحساب 

بروان    .والفردية سبيرمان  معادلة  واستخدام 

Spearman-Brown   وقد الثبات  معامل  لتصحيح 

ويتضح أن  ،  0.94أظهرت النتائج أن قيمة معامل الثبات  

وهي القيمة القاطعة  ،  0.70جميع قيم الثبات أكبر من  

( والحد األدنى لثبات  Nunnally, 1978)  ليحسب نونال

مما يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية  ، املقاييس

 من الثبات. 
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 معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز: 

ــــاب معــامــل التمييز عن طريق  ـــ ـــ قــام البــاحــث بحســـــ

حســــــــــــــاب معــامــل االرتبــاط بين درجــة كــل فقرة والــدرجــة 

ـــــح ذلـك    .الكليـة على االختبـار ـــ ( 2من الجـدول )كمـا يتضـــــ

 التالي:

 
 الصورة ب( )   اختبار الترابطات املتباعدة للميدنيك مفردات    معامالت الصعوبة واالنحراف املعياري ومعامل تمييز (:  2جدول ) 

 التمييز  معامل االنحراف املعياري  معامل الصعوبة  رقم السؤال

1 0.83 0.38 0.75 

2 0.73 0.45 0.85 

3 0.40 0.49 0.77 

4 0.60 0.49 0.57 

5 0.67 0.48 0.80 

6 0.58 0.5 0.68 

7 0.46 0.5 0.80 

8 0.58 0.5 0.94 

9 0.62 0.49 0.89 

10 0.73 0.45 0.95 

11 0.88 0.33 0.70 

12 0.90 0.31 0.96 

13 0.71 0.46 0.86 

14 0.42 0.5 0.86 

15 0.54 0.5 0.70 

16 0.77 0.42 0.86 

17 0.67 0.48 0.71 

18 0.62 0.49 0.87 

19 0.75 0.44 0.71 

20 0.85 0.36 0.90 

21 0.69 0.47 0.53 

22 0.56 0.5 0.87 

23 0.29 0.46 0.92 

24 0.79 0.41 0.96 

25 0.85 0.36 0.97 

26 0.92 0.28 0.89 

27 0.44 0.5 0.86 

28 0.35 0.48 0.83 

29 0.38 0.49 0.75 

30 0.88 0.33 0.87 

( أن قيم معامالت الصعوبة 2)  يتضح من الجدول 

في  ،  0.65بمتوسط    0.92و    0.29للفقرات تراوحت بين  

بين   تراوحت  التمييز  معامالت  أن   0.97و    0.53حين 

؛ ويالحظ أن جميع قيم معامالت التمييز  0.44بمتوسط  

األدنىأعلى   الحد  املفردات  0.40)  من  تمييز  ملعامالت   )

 .Crocker & Algina, 2006, p)   حسب كروكر وألجينا

315 .) 
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 املعالجة اإلحصائية: 

على   الدراسة  اعتمدت  األسئلة  عن  لإلجابة 

منها   اإلحصائية  األساليب  من    املتوسطات مجموعة 

املعيارية،  الحسابية  ارتباط  ،  واالنحرافات  ومعامل 

 وتحليل االنحدار الخطي البسيط.، Pearsonبيرسون 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ما العالقة بين درجات  "  :جابة السؤال األول الذي نصه

الطلبة املوهوبين في جامعة الحدود الشمالية في اختبار  

ودرجاتهم في ،  الصورة ب()   الترابطات املتباعدة مليدنيك

العامة القدرات  التحصيلي،  اختبار  ومعدل  ،  واالختبار 

   ".الثانوية العامة؟

بحساب   الباحث  قام  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 

كما   . واإلناث واالنحرافات املعيارية للذكور ، املتوسطات

قام بحساب معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط  

ال،  Pearsonبيرسون   يوضحها  وجاءت  كما  نتائج 

 ( التالي:  3) الجدول 

 

ل    معامالت االرتباط بين درجات اختبار الترابطات املتباعدة (:  3جدول ) 
ُ
معدل  التحصيلي و االختبار  و   العامة   من درجات اختبار القدرات   وك

 الثانوية العامة 
 الثانوية العامة التحصيلي القدرات 

 0.19 0.41 0.27 الترابطات املتباعدة 

 0.02 0.001 0.001 مستوى الداللة 

( وجود ارتباطات موجبة ذات  3)  يتضح من جدول  

الطلبة    0.05داللة إحصائية عند مستوى   بين درجات 

،  الصورة ب()   املوهوبين على اختبار الترابطات املتباعدة

العامةودرجات   وجود    .الثانوية  النتائج  أظهرت  كما 

 0.001ارتباط موجب ذات داللة إحصائية عند مستوى  

املتباعدة  الترابطات  اختبار  ب(  )  بين  ّل الصورة 
ُ
من    وك

القدرات التحصيلي،  العامة  اختبار  كما    .واالختبار 

درجات  بين  كانت  االرتباطات  قيم  أعلى  أن  يتضح 

وأن أقل قيم  ،  ر التحصيليواالختبا ،  الترابطات املتباعدة

الترابطات   اختبار  درجات  بين  كانت  االرتباط  معامالت 

 الثانوية العامة. معدل  و ، املتباعدة

نصه الذي  الثاني  السؤال  بين  "  :إجابة  العالقة  ما 

درجات الطلبة املوهوبين في جامعة الحدود الشمالية في  

مليدنيك املتباعدة  الترابطات  ب()  اختبار  ،  الصورة 

 ؟". واملعدل التراكمي

بحساب    الباحث  قام  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 

اختبار   على  الطلبة  درجات  بين  االرتباط  معامل 

مليدنيك  املتباعدة  ب(  )  الترابطات  ومعدالتهم  الصورة 

 ( التالي:4)  وجاءت النتائج كما يوضحها جدول   .التراكمية

 االرتباط بين درجات اختبار الترابطات املتباعدة واملعدل التراكمي. معامل(: 4جدول )
 املعدل األكاديمي  

 0.19 الترابطات املتباعدة 

 0.02 مستوى الداللة

الجدول   من  موجب    (4)  يتضح  ارتباط  وجود 

 عند مستوى  0.19)  منخفض 
ً
فقد ،  0.05( دال إحصائيا

مما يدل  ،  (0.02)  ومستوى داللة  2.25كانت قيمة ت=

الترابطات    اختبار على إنه كلما زادت درجة الطالب على  

في   بزيادة  ذلك  اقترن  كلما  ال املتباعدة    تراكمي املعدل 

 لطلبة املوهوبين بالجامعة. 
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نصه الذي  الثالث  السؤال  التنبؤ  "  :إجابة  يمكن  هل 

بدرجات الطلبة املوهوبين في جامعة الحدود الشمالية  

العامة القدرات  اختبار  التحصيلي،  في  ،  واالختبار 

اختبار   في  درجاتهم  من  العامة(  الثانوية  ومعدل 

 ؟"  الصورة ب() الترابطات املتباعدة مليدنيك 

تحليل   الباحث  استخدم  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 

 وقد جاءت النتائج كما يلي:  ، االنحدار الخطي البسيط

تتضح نتيجة    التنبؤ بدرجات اختبار القدرات العامة:

 : التاليين( 6، 5) الجدولين ذلك من خالل  

 . من خالل درجات اختبار الترابطات املتباعدة  بدرجات اختبار القدرات العامة نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للتنبؤ  (:  5جدول ) 
درجة   

 الحرية 

مجموع  

 املربعات

متوسط  

 املربعات

معامل  قيمة ف

 االرتباط 

 مستوى الداللة االرتباطمربع معامل 

الترابطات  

 املتباعدة 

1 562.81 562.81 11.03 0.271 0.0735 0.001 

 51.04 7094.51 139 البواقي

 
 بداللة درجات اختبار الترابطات املتباعدة.   العامة   اختبار داللة معامالت االنحدار للتنبؤ بدرجات اختبار القدرات (:  6جدول ) 

 الداللة  قيمة ت   الخطأ املعياري  التقدير  

 0.01 65.2 1.3 84.79 املقدار الثابت

 0.01 3.32 0.07 0.24 الترابطات املتباعدة 

الطلبة 6،  5)  الجدولين  منيتضح   درجات  أن   )

مليدنيك  املتباعدة  الترابطات  اختبار  على    املوهوبين 

% من التباين في درجات الطلبة  7.35الصورة ب( تفسر  )

وأنه كلما زادت  ،  العامة  املوهوبين على اختبار القدرات 

بدرجة   املتباعدة  الترابطات  اختبار  على  الطلبة  درجة 

اختبار   على  الطلبة  درجة  زادت  كلما    القدرات واحدة 

كانت  ،  0.24بمقدار    العامة االرتباط  قيمة  فقد  مربع 

املعدل  ،  0.0735 االرتباط  مربع  -Adjusted Rوقيمة 

Square  0.067،  عند مستوى    وتلك 
ً
القيم دالة إحصائيا

على  ،  0.01 االنحدارية  املعادلة  كتابة  يمكن  وعليه 

 الصورة التالية: 

القدرات  اختبار  درجة    ×0.24=    العامة   درجة 

 . 84.79اختبار الترابطات املتباعدة + 

تتضح نتيجة ذلك    التنبؤ بدرجات االختبار التحصيلي:

 : التاليين (8، 7)من خالل الجدولين 

 اختبار الترابطات املتباعدة نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للتنبؤ بدرجات االختبار التحصيلي من خالل درجات  (:  7جدول ) 
معامل  قيمة ف متوسط املربعات مجموع املربعات درجة الحرية 

 االرتباط 

مربع معامل  

 االرتباط 

مستوى 

 الداللة

الترابطات  

 املتباعدة 

1 2326.08 2326.08 28.21 0.411 0,1687 0.001 

 82.44 11459.47 139 البواقي

 
 معامالت االنحدار للتنبؤ بدرجات االختبار التحصيلي بداللة درجات اختبار الترابطات املتباعدة اختبار داللة  (:  8جدول ) 

 الداللة  قيمة ت   الخطأ املعياري  التقدير  

 0.01 43.93 1.65 72.61 املقدار الثابت

 0.01 5.31 0.09 0.48 الترابطات املتباعدة 
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من   الطلبة 8،  7)  الجدولينيتضح  درجات  أن   )

مليدنيك  املتباعدة  الترابطات  اختبار  على    املوهوبين 

تفسر  ) ب(  درجات  16.87الصورة  في  التباين  من   %

التحصيلي االختبار  على  املوهوبين  تلك  ،  الطلبة  وأن 

؛ فقد كانت قيمة مربع  0.01القيمة دالة عند مستوى  

مربع،  R-Squared  0.1687االرتباط   االرتباط    وقيمة 

كما يتضح من  .  Adjusted R-Squared  0,1628املعدل  

الترابطات  8)  جدول  اختبار  على  درجة  زيادة  كل  أن   )

قدرها   بزيادة  تقترن  االختبار    0.48املتباعدة  على 

املعادلة   يمكن  وعليه  على    االنحداريةالتحصيلي؛ 

التالية:   التحصيلي=  الصورة  االختبار   ×0.48درجة 

 . 72.61درجة اختبار الترابطات املتباعدة +

تتضح نتيجة ذلك من  :  التنبؤ بدرجات الثانوية العامة

 (:10، 9) الجدولين خالل 

 الترابطات املتباعدة نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للتنبؤ بدرجات الثانوية العامة من خالل درجات اختبار  (:  9جدول ) 
درحة   

 الحرية 

مجموع  

 املربعات

متوسط  

 املربعات

مربع معامل   معامل االرتباط  قيمة ف

 االرتباط 

 مستوى الداللة

 0.03 0.0349 0.1868 5.02 17.44 17.44 1 الترابطات املتباعدة 

   3.47 482.51 139 البواقي

 
 االنحدار للتنبؤ بدرجات الثانوية العامة بداللة درجات اختبار الترابطات املتباعدة اختبار داللة معامالت  (:  10جدول ) 

 الداللة  قيمة ت   الخطأ املعياري  التقدير  

 0.001 289.71 0.34 98.25 املقدار الثابت

 0.03 2.24 0.02 0.04 الترابطات املتباعدة 

من   الطلبة  10،  9)  الجدولين يتضح  درجات  أن   )

مليدنيك  املتباعدة  الترابطات  اختبار  ب(  )  على  الصورة 

العامة3.49تفسر   الثانوية  درجات  في  التباين  من   %  ،

قيمة  و   ،0.0349فقد كانت قيمة مربع معامل االرتباط  

املعدل   االرتباط  معامل  دالة  0.028مربع  قيم  وهي  ؛ 

مستوى   عند   
ً
ك ،  0.05إحصائيا ف=فقد    5.02انت 

داللة   معامل  0,03بمستوى  أن  النتائج  أظهرت  كما   .

املتباعدة   للترابطات  مستوى    0.04االنحدار  عند  دال 

قيمة ت=  0.05 كانت  ؛ 0.03بمستوى داللة    2.24فقد 

وبالتالي فإن زيادة درجة الطالب على اختبار الترابطات  

واحدة يؤدي إلى زيادة في درجة الثانوية    املتباعدة درجة

االنحدارية    وعليه؛  0.04العامة   املعادلة  كتابة  يمكن 

 على الصورة التالية: 

العامة= الثانوية  اختبار    ×0.04درجة  درجة 

 .98.25الترابطات املتباعدة +

الذي نصه الرابع  السؤال  التنبؤ  "    :إجابة  يمكن  هل 

الحدود   جامعة  في  املوهوبين  للطلبة  التراكمي  باملعدل 

في درجاتهم  من  املتباعدة    الشمالية  الترابطات  اختبار 

 " الصورة ب(؟) مليدنيك

تحليل    ولإلجابة  الباحث  استخدم  السؤال  هذا  عن 

االنحدار الخطي البسيط وجاءت النتائج كما يوضحها  

 التاليين: ( 12، 11) الجدولين

 

 للتنبؤ باملعدل التراكمي من خالل درجات اختبار الترابطات املتباعدة. نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط  (:  11جدول ) 
درجة   

 الحرية 

مجموع  

 املربعات

متوسط  

 املربعات

قيمة 

 ف

 مستوى الداللة مربع معامل االرتباط معامل االرتباط 

 0.03 0.0353 0.1879 5.08 0.69 0.69 1 الترابطات املتباعدة 

     0.14 18.88 139 البواقي
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 اختبار داللة معامالت االنحدار للتنبؤ باملعدل التراكمي بداللة درجات اختبار الترابطات املتباعدة. (:  12جدول ) 
 الداللة قيمة ت الخطأ املعياري  التقدير  

 0.001 65.59 0.07 4.4 املقدار الثابت

 0.03 2.25 0.0001 0.01 الترابطات املتباعدة 

( أن درجات الطلبة  12،  11)  يتضح من الجدولين

اختبار   على  الشمالية  الحدود  بجامعة  املوهوبين 

%  3.53الصورة ب( تفسر  )  الترابطات املتباعدة مليدنيك 

فقد كانت قيمة  ،  املعدل التراكميمن التباين في درجات  

االرتباط   معامل  معامل  ،  0.0353مربع  مربع  وقيمة 

املعدل   عند  0.028االرتباط   
ً
إحصائيا دالة  قيم  وهي  ؛ 

ف=،  0.05مستوى   كانت  داللة    5.08فقد  بمستوى 

. كما أظهرت النتائج أن معامل االنحدار للترابطات  0.03

فقد كانت قيمة    0.05دال عند مستوى    0.01املتباعدة  

  ؛ وبالتالي فإن زيادة درجة0.03بمستوى داللة  2.25ت=

واحدة   درجة  املتباعدة  الترابطات  اختبار  على  الطالب 

في   زيادة  إلى  التراكمييؤدي   وعليه ؛  0.01قدره    املعدل 

 يمكن كتابة املعادلة االنحدارية على الصورة التالية: 

التراكمي  درجة   اختبار    0.01x=املعدل  درجة 

 .4.4الترابطات املتباعدة +

،  وقد أشارت النتائج في إجابتها عن السؤال األول  

والثالث إلى وجود ارتباطات موجبة ذات داللة إحصائية  

مستوى   املتباعدة  0.001عند  الترابطات  اختبار    بين 

ب() لطلبة  ،  الصورة  التحصيلي  االختبار  ودرجات 

املوهوبين بجامعة الحدود الشمالية. كما أشارت النتائج  

الطل الترابطات  إلى أن درجات  بة املوهوبين على اختبار 

مليدنيك  تفسر  )  املتباعدة  ب(  من  16.87الصورة   %

االختبار   على  املوهوبين  الطلبة  درجات  في  التباين 

 التحصيلي. 

ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة املقررات الدراسية   

التي يقيسها االختبار التحصيلي عند الطلبة في املرحلة  

في  ،  الثانوية التخصصية  الطلبة  معارف  تقيس  حيث 

كالرياضيات ،  واألحياء،  والكيمياء،  والفيزياء،  مقررات 

والتي يغلب على املعارف التي تقيسها سمات متقاربة في  

،  والتفكير التقاربي،  على حل املشكالت اإلبداعيةالقدرة  

التفكير   قدرات  تكوين  إلى  الحال  بطبيعة  تؤدي  والتي 

املوهوبين الطلبة  عند   ,Vincent-Lancrin) اإلبداعي 

Urgel, & Jacotin, 2019.) 

األول  السؤال  إجابتها عن  في  النتائج  أشارت  ،  كما 

حصائية  والثالث إلى وجود ارتباطات موجبة ذات داللة إ

مستوى   املتباعدة  0.001عند  الترابطات  اختبار    بين 

ب() القدرات،  الصورة  اختبار  لطلبة    العامة   ودرجات 

الشمالية.   الحدود  بجامعة  حين املوهوبين  أشارت    في 

اختبار   على  املوهوبين  الطلبة  درجات  أن  إلى  النتائج 

%  7.35الصورة ب( تفسر  )  الترابطات املتباعدة مليدنيك 

التباي اختبار  من  على  املوهوبين  الطلبة  درجات  في  ن 

 .  العامة القدرات 

ويعزو الباحث ذلك في ضوء نظرية كاتل حيث أن  

املتدفق التفكير  ،  الذكاء  على  القدرة  إلى  يشير  والذي 

املكتسبة  ،  املنطقي املعرفة  بمعزل عن  املشكالت  وحل 

ل أساس بناء اختبار القدرات
ّ
لطلبة املرحلة    العامة   يمث

الصورة  )  وحيث أن اختبار الترابطات املتباعدة ،  الثانوية

على   القدرة  قياس  في  النظرية  نفس  إلى  مستند  ب( 

التفكير اإلبداعي فإنه من املنطقي وجود عالقة ارتباطية  

اختبار  ،  بينهما في  املفّسر  التباين  نسبة  أن  وبما 

إن % ف7.35الصورة ب( ضعيفة  )  الترابطات املتباعدة

هذا مؤشر على وجود عوامل أخرى ساهمت في التباين  

القدرات اختبار  درجات  أن  ،  العامة  في  يجب  وعليه 

والتقويم   القياس  في مجال  املستقبلية  البحوث  تتوجه 

 إلى الكشف عنها.  
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وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة   

وجود    Blake et al., 2014))  دراسة  إلى  أشارت  التي 

ا اختبار  عالقة  درجات  متوسط  بين  سالبة  رتباطية 

التفكير اإلبداعي ودرجات اختبارات القدرات الدراسية  

SAT  ،GREدراستي ونتيجة   et al.,2006; Park et)   ؛ 

al.,2006  Lubinski  اللتان أكدتا على عدم وجود عالقة )

ارتباطية دالة بين درجات اختبارات القدرات الدراسية  

SAT ،GRE ، .ودرجات اختبار التفكير اإلبداعي 

،  كما أشارت النتائج في إجابتها عن السؤال األول  

والثالث إلى وجود ارتباطات موجبة ذات داللة إحصائية  

مستوى   ا  0.05عند  الطلبة  درجات  على  بين  ملوهوبين 

املتباعدة  الترابطات  ب()  اختبار  ودرجات  ،  الصورة 

     الثانوية العامة. 

حين    الطلبة  في  درجات  أن  إلى  النتائج  أشارت 

مليدنيك  املتباعدة  الترابطات  اختبار  على    املوهوبين 

تفسر  ) ب(  درجات  3.49الصورة  في  التباين  من   %

 الثانوية العامة. 

وجود   الباحث  الويعزو  معدل    عالقةهذه  أن  إلى 

ل  
ّ
يمث العامة  ملعاير 50الثانوية  املوزونة  النسبة  من   %

مما   الشمالية  الحدود  بجامعة  اهتمام  أدالقبول  إلى  ى 

طلبة املرحلة الثانوية بتحصيلهم العلمي الجيد وارتفاع  

لذلك كان من الطبيعي وجود عالقة ،  معدالتهم املوزونة

 ارتباطية موجبة بينهما. 

نتائج أن أقل قيم معامالت االرتباط  كما أظهرت ال

ودرجات  ،  كانت بين درجات اختبار الترابطات املتباعدة

الثانوية العامة لدى الطلبة املوهوبين في جامعة الحدود  

إلى   املنخفضة  القيمة  هذه  الباحث  ويعزو  الشمالية. 

تقارب درجات الطالب على اختبار الثانوية العامة مما  

ا تباين  على   
ً
سلبيا على  أثر   

ً
سلبيا أثر  ثم  ومن  لدرجات 

إسهام   نسبة  انخفاض  وأّما  االرتباط.  معامل  قيمة 

الترابطات   اختبار  على  املوهوبين  الطلبة  درجات 

مليدنيك في  )   املتباعدة  التباين  تفسر  في  ب(  الصورة 

درجات الثانوية العامة فقد يعود لوجود عوامل أخرى  

الثانوية    كثيرة تساهم في تفسير تباين درجات الطلبة في

معرفية عوامل  تكون  قد  التي  معرفية ،  العامة  ،  وغير 

والتقويم  ،  وهو ما يجب أن تكشف عنه بحوث القياس

 املستقبلية. 

السؤال  و   عن  إجابتها  في  الدراسة  نتائج  أشارت 

منخفض ،  الثاني موجب  ارتباط  وجود  إلى    والرابع 

 عند مستوى  ،  (0.19)
ً
اختبار    0.05ودال إحصائيا بين 

املتباعدةالترابطا ب()   ت  املعدل ودرجات    الصورة 

الشمالية    التراكمي الحدود  بجامعة  املوهوبين  لطلبة 

املعدل   بمتوسط  الفصل    التراكميمقاًسا  نهاية  في 

األول  الجامعي    الدراس ي  العام  في    .هـ1441/1442من 

أن درجات الطلبة املوهوبين على    أشارت النتائج إلى  حين

الصورة ب( تفسر  )  اختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك

 . التراكمياملعدل % من التباين في درجات 3.53

ويعزو الباحث ذلك إلى أن االختبارات التحصيلية   

السنة   في  العام  اإلعداد  مواد  في  للطلبة  التحريرية 

دود الشمالية  التحضيرية لطلبة املقبولين في جامعة الح 

خالل الفصل الدراس ي األول يغلب عليها قياس أهداف  

كالتذكر دنيا  بنسبة كبيرة،  معرفية  بينما  ،  واالسترجاع 

كالتحليل العليا  املعرفية  األهداف  قياس  يكون  ،  قد 

أقل،  والتركيب بنسبة  ما أدى  ،  والتقويم واإلبداع  وهو 

الطلبة   درجات  بين  ضعيفة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى 

اختبار  ا في  الشمالية  الحدود  جامعة  في  ملوهوبين 

 .  ةاألكاديميومعدالتهم  ، الترابطات املتباعدة مليدنيك

اختبار    درجات  أن  إلى  النتائج  أشارت  كما 

مليدنيك  املتباعدة  ما  )  الترابطات  تفسر  ب(  الصورة 

% من التباين في درجات الطلبة املوهوبين  3.53نسبته  

أن  التراكمياملعدل  في   يؤكد  ما  وهو    التراكمي املعدل  . 

للطلبة املوهوبين بجامعة الحدود الشمالية لم يعتمد في 

فقد يعود لوجود  ،  قياسه على قدرات التفكير اإلبداعي

درجات   تباين  تفسير  في  تساهم  كثيرة  أخرى  عوامل 
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وهو ما يجب أن تكشف عنها  ،  تراكمياملعدل الالطلبة في  

 والتقويم املستقبلية.  بحوث القياس

دراسة    نتيجة  إليه  توصلت  ما  مع  متسق  وهذا 

( التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية  2012)  الفتالوي 

اإلبداعي التفكير  على  القدرة  بين  وضعيفة  ،  موجبة 

األساسية   التربية  كلية  لطلبة  األكاديمي  والتحصيل 

 املستنصرية بالعراق.  بجامعة 

  كما اتفقت إلى حد ما مع نتيجة دراسة عبدالكريم

موجبة    ( التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية2015)

اإلبداعي  ودالة التفكير  على  القدرة  والتحصيل  ،  بين 

الخرطوم بجامعة  الهندسة  كلية  لطالب  ،  األكاديمي 

 وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 

إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  تباينت  حين    في 

ودراسة  Behroozi (1997)دراسة    ،Naderi et 

al.(2008)  ودراسة  ،Dowling & Pretz(2012)      التي

ارتباطية موجبة   إلى عدم وجود عالقة  خلصت جميًعا 

اإلبداعي التفكير  على  القدرة  بين  صيل  والتح،  ودالة 

 األكاديمي.

وفي ذات السياق نجد أن هذه النتيجة تختلف مع   

( التي أشارت إلى القدرة  (Baggetta, 2019نتيجة دراسة 

نسبته   ما  بتفسير  التباعدي  التفكير  الختبار  التنبؤية 

الصف  25 لطالب  األكاديمي  املعدل  في  التباين  من   %

نسبته  ،  التاسع الصف 6وما  لطالب  التباين  من   %

املتحدة  الحادي   الواليات  في  الثانوية  باملدارس  عشر 

 األمريكية. 

واملقترحات:   إليه  التوصيات  توصلت  ما  ضوء  في 

 يوص ي الباحث بالتالي: الدراسة من نتائج

في   - مليدنيك  املتباعدة  الترابطات  نظرية  توظيف 

التفكير    الدراسيةقررات  امل على  القدة  لتنمية 

 اإلبداعي لدى طلبة الجامعة. 

مليدنيك  - املتباعدة  الترابطات  اختبار    تضمين 

 الجامعي.  الصورة ب( في معايير القبول )

مليدنيك  - املتباعدة  الترابطات  اختبار    تضمين 

الطلبة  ) عن  الكشف  معايير  في  ب(  الصورة 

 باملرحلة الجامعية.  املوهوبين

 جراء الدراسات التالية: كما يقترح الباحث إ

مليدنيك  - املتباعدة  الترابطات  اختبار  بين    العالقة 

لدى    واملعدل التراكميالصورة ب( ومعايير القبول  )

 الطلبة العاديين في الجامعة. 

الترابطات   - الختبار  التنبؤية  القدرة  عن  الكشف 

مليدنيك نفسية  )  املتباعدة  بمتغيرات  ب(  الصورة 

 والدافعية. ، أخرى كالذكاء

 **** 

 باللغة العربية  املراجـع 

(. تطبيقات عملية في تنمية  2004أبو جادو، صالح محمد علي. )

االبتكاري  الحل  نظرية  باستخدام  اإلبداعي  التفكير 

 . دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان:  1للمشكالت. ط

( واملوهوبات.  للموهوبين  العامة  فصول  (.  2016اإلدارة  دليل 

 . 27-1. وزارة التعليم، الرياض، ص املوهوبين 

( املشاري.  عبدهللا  بن  فيصل  سعود،  معايير 2009آل  تطوير   .)

قبول الطالب في الجامعات السعودية تجربة املركز الوطني  

العربي    للقياس والتقويم في التعليم العالي. املؤتمر األقليمي 

العاملية   – التحديات  العالي  للتعليم  عربي  فضاء  نحو 

املجتمعية،   للتربية واملسؤوليات  املتحدة  األمم  منظمة 

 . 833-821 والثقافة والعلوم،

( سعيد.  أمين  زياد  جامعة 2007بركات،  طلبة  من  عينة  توزيع   .)

ذلك   وعالقة  العياني  املجرد  التفكير  نمط  على  القدس 

األكاديم لديهم.  بالتحصيل  اإلبداعي  والتفكير  مجلة  ي 

اإلنسانية للبحوث  اإلسالمية  - 1015(،  2)  15،  الجامعة 

1049 . 

( سعيد.  أمين  زياد  السيكومترية  2012بركات،  الخصائص   .)

اإلبداعي  التفكير  لقياس  املتباعدة  الترابطات  الختبار 

مجلة جامعة  مليدنيك على عينة من الطلبة الفلسطينيين.  

(، 22)  1،  لبحوث اإلنسانية واالجتماعيةالقدس املفتوحة ل

43- 78 . 
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(. تربية املوهوبين من أجل الحكمة 2008الدسوقي، محمد غازي. )

املألوف.   من  للخروج  البشريةــ دعوة  املوارد  (، 6)  1،  مجلة 

114-158 . 

( فيروز.  خالل  2017رشام،  من  العالي  التعليم  جودة  ضمان   .)

اإلبداعي.   للدر التفكير  الحكمة  األدبية مجلة  اسات 

 . 289 -278(، 9) 1، واللغوية

( سليمان.  أحمد  عودة،  خالد؛  شاهر  الصدق  2016سليمان،   .)

التحضيرية   السنة  ومقررات  القبول  ملعايير  التنبؤي 

مجلة باملعدالت التراكمية للطلبة بالكليات في جامعة تبوك. 

(، 2)   36،  اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

177-199 . 

( حسين.  محمد  منال  طالبات  2015شعبان،  امتالك  مدى   .)

للتفكير  والتفوق  املوهبة  ملسار  السعودية  الجامعات 

املجلة التربوية الدولية (.  Mednickاإلبداعي حسب نظرية )

 . 19 -1(، 3) 4، املتخصصة 

( االبتكاري وعالقته  2015عبدالكريم، روحية عبدهللا.  التفكير   .)

ل األكاديمي لدى طالب كليات الهندسة  بالتوافق والتحصي

رسالة ماجستير غير  بالجامعات الحكومية بوالية الخرطوم.  

للعلوم منشورة السودان  التربية، جامعة  كلية  الخرطوم،   ،

 والتكنولوجيا. 

(. القدرة التنبؤية ملعدل الثانوية 2020العتيبي، خالد بن عبدهللا. )

التراكمي لطلبة كليات  واالختبار التحصيلي في التنبؤ باملعدل  

 3،  مجلة التربيةالتربية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.  

(186 ،)499 -520. 

( أحمد.  حسن  محمود  خليل،  شحاذة؛  فيصل  (. 2010عزايزة، 

املوجود   بين  املوهوبين  لدى  اإلبداعي  التفكير  تنمية 

املوهوبين  واملنشود.   لرعاية  السابع  العربي  العلمي  املؤتمر 

(،  1) 1، قين ـ أحالمنا تتحقق برعاية أبنائنا املوهوبين واملتفو 

485-510 . 

( واملتفوقين. ط2000العزة، سعيد حسني.  املوهوبين  تربية   .)1 ،

للنشر  عّمان:   الدولية  والدار  والتوزيع  للنشر  الثقافة  دار 

 والتوزيع.

( حسين.  طارق  بالل  الترابطات  2019علوان،  اختبار  تقنين   .)

)مليدني اإلبداعي املتباعدة  التفكير  على  القدرة  لقياس  ك( 

نظرية الجامعة.    باستخدام  طلبة  لدى  التقليدية  القياس 

 . 490- 451(، 37)  1ـ جامعة واسط.  مجلة كلية التربية

التفكير اإلبداعي (.  2012الفتالوي، فاضل عبدالعباس عبدهللا. )

التربية   كلية  طلبة  لدى  الرياض ي  بالتحصيل  وعالقته 

. بغداد، كلية التربية  رسالة ماجستير غير منشورة.  األساسية

 األساسية، الجامعة املستنصرية. 

عبدالرحمن.  بن  خليل  الحربي،  علي؛  بن  عبدهللا  القاطعي، 

باملعدل  2018) التنبؤ  الجامعي على  القبول  (. قدرة معايير 

مجلة  التراكمي للسنة األولى في بعض الجامعات السعودية.  

 .368- 343(، 3) 19، سيةالعلوم التربوية والنف
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 (1) د. غادة بنت عبد هللا الخضير

 (5) أ. نوره  خزام العجالين      (4) أ. سهام إبراهيم الرميح      (3) أ. سميرة محمد السعيد      (2)نوره محمد الحمد أ. 

 (ه1443/ 3/ 30وقبل - ه1442/ 9/ 24)قدم للنشر 
 

لدى طلبت جامعت امللك سةةةةةةةةعود   ي  األكاديمي والتحصةةةةةةةةيل  هدفت الدراسةةةةةةةةت إف  التعرع عة  العالقت بين القلق االجتماعي املستتتتتتتت ل   

 من طلبت جامعت امللك سةعود.  600أجريت الدراسةت عة  عيةت بلتت )
ً
 وطالبت

ً
مقياس القلق االجتماعي عة  عيةت الدراسةت    تم تطبيق( طالبا

واسةةةةةةةةةةتادم املةاال الوطةةةةةةةةةةملق االرتباطق واملةاال املقارن. توطةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةةت إف  عدد من الةتابة وال ي من بي ها وجود عالقت ارتباطيت سةةةةةةةةةةالبت  

  اختالع العالقت بين القلق االجتماعي )البعد املعرفي للقلق  لدى أفراد عيةت الدراستيمي األكادالقلق االجتماعي والتحصيل    مةاملضت بين 

باختالع نوع الجنس ألفراد العيةت  وجود قدرة تنبؤيه مةاملضةةةةةةةةةةةةت للقلق االجتماعي للتنبؤ بدرجت األكاديمي  االجتماعي فقط( والتحصةةةةةةةةةةةةيل  

 وال ي م ها إعداد البرامة الوقابيت واإلرشاديت لخملض  دة القلق االجتماعي.. تم التوطل إف  العديد من التوطيات األكاديمي التحصيل 

 .األكاديمي القلق االجتماعي  التحصيل : الكلمات املفتاحية

 
Social anxiety and its relationship to academic achievement among King Saud University 

students 
Ghada Al khodair (1) 

Nora Al-Hamad (2)         Sameera AL Saeed (3)         Seham AL romih(4)       Noura AL ajaleen (5) 

(Submitted 06-05-2021 and Accepted on 26-10-2021) 

Abstract: The study aimed to identify the relationship between social anxiety  and academic achievement 

among students of King Saud University. The study was conducted on a sample of (600) students from King 

Saud University, and the researcher applied the scale of social anxiety on the sample members and used the 

descriptive comparative approach. The study reached a group. Among the results, including the existence of a 

weak  negative correlation between social anxiety and academic achievement among the members of the 

research sample, the difference between the relationship between social anxiety (the cognitive dimension of 

social anxiety only) and academic achievement according to the gender of the sample members, a low 

predictive ability of social anxiety to predict the level of academic achievement. Several recommendations 

were reached, including preparing preventive and indicative programs to reduce social anxiety. 

 Keywords: social anxiety, academic achievement. 
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 مقدمة الدراسة

إليه   يشةةةةةارو   (Social anxiety)االجتماعي  ُيعد القلق  

 بةةةةالخوع االجتمةةةةاعي  
ً
من أكثر    (Social phobia)أيضةةةةةةةةةةةةةةةةا

  يةةةةة  يعتبر  ةةةةةالةةةةة  أكثر  
ً
اضةةةةةةةةةةةةةطرابةةةةةات القلق شةةةةةةةةةةةةةيوعةةةةةا

 في العالم اليوم. تصةةةةةةةل 
ً
االضةةةةةةةطرابات الةملسةةةةةةةيت انلشةةةةةةةارا

% عة  7% إف  13نسةةةةةةةةةةةةةبت انلشةةةةةةةةةةةةةار القلق االجتماعي بين  

التوافي في الواليةةةةةات املتحةةةةةدة ودلةةةةةك كمةةةةةا ورد في كةةةةةل من 

الدليل اللشةةةخي ةةةحي واإل صةةةابق لالضةةةطرابات الةملسةةةيت  

بةةةةةا جتم  السةةةةةةةةةةةةةعودي   (.2013 (2000 أمةةةةةا فيمةةةةةا يتعلق 

وجود دراسةةةةةةةةةةةةةةات دقيقةةت تلةةةاو    إن نةةدرةفيمكةةةةا القو   

-Al,اضةةةةةطرال القلق االجتماعي وتحدد نسةةةةةبت انلشةةةةةاره )

Sadat, & Elawad, 2010  Al-Ibrahim  باإلضةةةةةةةةافت إف  )

 ( 2004دوات اللشةةةةةخيصةةةةةيت الدقيقت )الرويت   غيال األ 

عن غيره من  ال ي تسةمح بلشةخيا االضةطرال وتملرقته

 ;Chaleby & Raslan, 1990االضةةةةةةةةةةطرابات الةملسةةةةةةةةةةيت )

Bassiony, 2005  تقةةةةةدير دقيق لنسةةةةةةةةةةةةةبةةةةةت فةةةةةون وجود  (؛ 

 للعةةاملين في 
ً
انلشةةةةةةةةةةةةةةةار القلق االجتمةةاعي قةةد ي ون تحةةديةةا

إف  الةتابة ال ي ظهرت    اإلشةارة هةاا جا . غير أنه تجدر  

من خال  املسةةةةةةةي الوطوي السةةةةةةةعودي لل ةةةةةةةحت الةملسةةةةةةةيت  

اضةةةةةةةةةةةةةةةطةةةرا أكةةةثةةةر  بةةةةةةةون  مةةةن  يةةةعةةةتةةةبةةةر  االجةةةتةةةمةةةةةةةاعةةةي  الةةةقةةةلةةةق  ل 

 إداالضةةةةةةةةةةةةةطرابةات الةملسةةةةةةةةةةةةةيةت  
ً
تصةةةةةةةةةةةةةةل  وافي إف    شةةةةةةةةةةةةةيوعةا

م  وضوح فرق في نسبت   ال ليت %( من عيةت املسي  5,6)

%( 07)  اإلنةةةةةا أعراض القلق االجتمةةةةةاعي بين    انلشةةةةةةةةةةةةةةةةةار

 (. Altwaijri et al., 2020%( للذكور )4,3مقابل )

الراب  عرع الةةةةدليةةةةل اللشةةةةةةةةةةةةةخي ةةةةةةةةةةةةةحي واإل صةةةةةةةةةةةةةةةةةابق  ي

( القلق االجتماعي عة  أنه 2000لالضةةةةطرابات العقليت )

املةواقة    فةي  وتةملةةةةةةةاعةلةةةةةةةه  الةملةرد  أداد  يةتةمةركةز  ةو   خةوع 

االجتمةةةاعيةةةت ممةةةا قةةةد يلسةةةةةةةةةةةةة ةةة  في شةةةةةةةةةةةةةعوره بةةةاإل را  أو 

اإلهانت أمام اآلخرين  فيعمد الملرد بذلك إف  تجة  هذا 

الةوع من املواق  االجتمةةاعيةةت ممةةا يؤدي إف  اسةةةةةةةةةةةةةتمرار  

ال للموق  أعراض  التعرض  من  قلق كةليجةةةةةةةت لخوفةةةةةةةه 

)االجةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةاعةةةةةةةةةةةةي    American Psychiatricاملةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةةدد 

Association, 200) . 

الةةةةلشةةةةةةةةةةةةةةةةخةةةةي ةةةةةةةةةةةةةحةةةةي واإل صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابةةةةق  الةةةةةةةدلةةةةيةةةةةةةل    
ً
مةةةةؤخةةةةرا

( في 2013لالضةةةةةةةةةةةطرابات العقليت في إطةةةةةةةةةةةداره الخامس )

جان  أكثر دقت وجود تعريمله للقلق االجتماعي أشار إف   

يتعلق بقلق أو خوع الملرد من أن يتم تقيمةةةةه من قبةةةةل 

اآلخرين بطريقةةةةت سةةةةةةةةةةةةةلبيةةةةت ممةةةةا قةةةةد ينتة عةةةةةه تعرضةةةةةةةةةةةةةةةةه 

أو  اآلخةةريةةن  قةةبةةةةةةةل  مةةن  الةةرفةةض  أو  اإلهةةةةةةةانةةةةةةةت  أو  لةةر ةةرا  

 اإلسادة إف  التير. 

وعة  الرغم من أن األشةةةةةةةةةةةةةخةةةان الةةةذين يعةةةانون من 

وال القلق االجتمةةةةةاعي يةةةةةدركون أن هةةةةةذا القلق غير مبرر  

يعتمةةةةد عة  مواق  فعليةةةةه  قيقيةةةةت يمكن أن تسةةةةةةةةةةةةة ةةةة  

 منالقلق أو الخوع؛ إال أنةةةه كمةةةا  
ً
كالرك و   أوضةةةةةةةةةةةةةي كال

ال هةةةةةةةا      الملردأن    Clark and Wells   (1995)من  ويلز  

 ملا يحد  
ً
 أو طبيعيا

ً
 مةطقيا

ً
يسةةةةةةةتطي  أن يقدم تملسةةةةةةةيرا

لةةةه عةةةةد ظهور أعراض القلق في بعض املواق  ا حملزة  

ه املواق  ا حملزة واملهةةددة قةةد تشةةةةةةةةةةةةةمةةل: أو املهةةددة. هةةذ

  املواق  
ً
املواق  ال ي يعتقةةد أنةةه قةةد يقيم بهةةا سةةةةةةةةةةةةةلبيةةا

 املواق  ال ي قةةةةد 
ً
ال ي يعتقةةةةد أنةةةةه قةةةةد يقيم بهةةةةا إيجةةةةابيةةةةا

 واملواق  ال ي  االجتمةةةةةةاعي األخرون فيهةةةةةةا إلدابةةةةةةه  يةلبةةةةةةه  

واملواق    يعتقد فيها أنه مراق  أو مال ظ من اآلخرين 

يشةةةةةةةةةةةعر فيها بعدم األمان في الحدي  أو التصةةةةةةةةةةةرع     ال ي

 وليس
ً
؛ املواق  ال ي قد يشعر فيها باإل را     وأخيرا

ً
آخرا

 نليجت ردود أفعاله في املوق  االجتماعي.

ظةةةهةةةور إن   إفةةة   يةةةؤدي  قةةةةةةةد  املةةةواقةةة   لةةةهةةةةةةةذه  الةةةتةةةعةةةرض 

لدى الملرد وال ي تأخذ شةةةةةةةةةةةةة ل: أعراض القلق االجتماعي  

( أعراض جسةةةةةةةةةةةةةديةت: كةالتعرق  ليةادة ضةةةةةةةةةةةةةر ةات القلة   1

 .يتزامن معها الوجه الرجملت  ا مرار 
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2 
ً
( أعراض معرفيةت: كاألف ةار السةةةةةةةةةةةةةلبيةت وال ي تدور غالبةا

 و  خوفه من التقييم السةةةةةةلئي ألدابه  عدم طةةةةةةال يته  

االجتمةةاعيةةت  التملسةةةةةةةةةةةةةير السةةةةةةةةةةةةةلئي ل  ةةدا  االجتمةةاعيةةت  

ت  اجترار األف ار املتعلقت بالخبرات االجتماعيت  التامضة

 إف باإلضافت  السابقت 

( أعراض سةةةةةةةةةةةةةلوكيةةةةةت: كتجةةةةةة  املواق  االجتمةةةةةاعيةةةةةت  3 

سواد بش ل كةي أو محدد باإلضافت إف  استادام الملرد 

لسةةةةةةةةةةةةةلوكيةةةةات األمةةةةان. تعمةةةةل هةةةةذه األعراض مجتمعةةةةت و 

متزامةةةةت بحيةةة  يؤ ر أ ةةةدهةةةا عة  األخر بطريقةةةت معقةةةدة 

 غير مةةةدركةةةت من قبةةةل الملرد
ً
 ;Richards, 2017) وغةةةالبةةةا

Heimberg,   Brozovich, & Rapee, 2010; Clark & 

Wells, 1995) 

الةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ال ي  عةةةةةةدد من  الرغم من وجود  وعة  

بةةةةةةةالةةجةةوانةةةةةةة   تةةتةةعةةلةةق  مةةتةةتةةيةةرات  االعةةتةةبةةةةةةةار  بةةعةةيةةن  أخةةةةةةةذت 

االنملعةاليةت ال ي لهةا عالقةت واضةةةةةةةةةةةةةحةت ومؤ رة في مسةةةةةةةةةةةةةتوى  

األكةةةةةةةاديةةةمةةةي   مةةة ةةةةةةةل   (Aacademic achievement)األداد  

قلق االختبار  القلق العام  االكتئال)عة  سةة يل امل ا :  

أ ةمةةةةةةةد   2018الةرشةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةد    السةةةةةةةةةةةةةلةمةي 2010؛  ؛  2013؛ 

 ؛Attri & Neelan, 2013؛  2017الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةةة    

(AlQaisy,2011أن الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةات ال ي تةةةةاولةةةت القلق  إال

آ ةةةةةةار تتعلق بتقييم األداد  لةةةةةةه من  االجتمةةةةةةاعي ومةةةةةةا يقود 

بشةةةةةةةةةةةةة ةةةةل عةةةةام واألداد األكةةةةاديمي بشةةةةةةةةةةةةة ةةةةل خةةةةان   عة  

محةةةةدوديتهةةةةا في تتطيةةةةت العالقةةةةت بين املتتيرين  اختلملةةةةت  

الةةةقةةةلةةةق االجةةةتةةةمةةةةةةةاعةةةي عةةةةةةة   أعةةةراض  فةةةي دور  بةةةيةةة ةةةهةةةةةةةا   فةةةيةةةمةةةةةةةا 

هذا البح   )وقد يشةار إليه في متن  األكاديمي  التحصةيل  

 (الدراسحيالتحصيل بةة  

لتوضةةةةةةةةيح العالقت بين القلق االجتماعي والتحصةةةةةةةةيل  

إف  دور   Wetterberg (2004األكاديمي أشةةةةةةارت دراسةةةةةةت )

مسةةةةةةةةةةةةةةتةةوى  عةةةةة   الةةتةةةةةةةأ ةةيةةر  فةةي  االجةةتةةمةةةةةةةاعةةي  الةةقةةلةةق  أعةةراض 

بقت أداة الدراسةةةةةةةةةةت وال ي   التحصةةةةةةةةةةيل األكاديمي
ُ
 ي  ط

 عة  املعايير اللشةةةةةةخيصةةةةةةيت 
ً
للدليل تم إعدادها اسةةةةةةلةادا

 عدد عة  الةملسةةةةةةةةيتاللشةةةةةةةةخي ةةةةةةةةحي الراب  لالضةةةةةةةةطرابات  

. أضةةةةةةةةةةةةةةةافةةت هةةذه الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةت أهميةةت تعكس   273))
ً
طةةالبةةا

املةراهةقةيةن   عةيةةةةةةةةةت  لةةةةةةةدي  املةتةتةيةريةن  بةيةن  الةعةالقةةةةةةةت  طةبةيةعةةةةةةةت 

موضةةةةةةةةةةةةةحةت األ ر السةةةةةةةةةةةةةلئي ألعراض القلق االجتمةاعي عة  

إف  ما قد يترت    وأشةةةارت الدراسةةةت  األكاديمي التحصةةةيل  

عة  دلةةك من أهميةةت االنلبةةاه أل ر هةةذه العالقةةت من قبةةل 

باإلضةةةةةةةةافت إف  دور دلك في   مي األكاديالعاملين في ا جا   

السةةةةةةةةةةةةةلةوكةيةةةةةةةات  تةةةةةةةدعةيةم  عةةة   تةعةمةةةةةةةل  الة ةي  الةبةرامةة  تةطةويةر 

 التوكيديت.

هذا يتملق م  ما أشةةةةةةةةةةارت إليه مجموعت من األبحا  

الدراسةةةةت الحاليت إد أكدت دراسةةةةت   تتعلق بمتتيراتال ي  

 من
ً
و ال ي هدفت   Brook and Willoughby (2015)  كال

جتمةةاعي والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةل  إف  دراسةةةةةةةةةةةةةةت العالقةةت بين القلق اال 

  
ً
األكاديمي كعالقت مباشةةةةةةةةةةةةرة بين متتيري البح   أيضةةةةةةةةةةةةا

تةاولت العالقت بين متتيري الدراست في ظل وجود عامل 

وسةةةةةةةةةةةةةيط  ةةةةالةةةة  هو الروابط االجتمةةةةاعيةةةةت )العالقةةةةت بين  

عةةةةةةةدد  وال ةي طبةقةةةةةةةت عةة   األكةةةةةةةاديمةي(   ال ةةةةةةةادر  الطةالل  

( من الطالل )دكور وإنةةةا ( ؛ خلصةةةةةةةةةةةةةةةت إف  وجود 942)

االجةتةمةةةةةةةاعةي والةتةحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةل  الةقةلةق  بةيةن  سةةةةةةةةةةةةةلةبةيةةةةةةةت  عةالقةةةةةةةت 

األكاديمي   هذه العالقت ال ي تم رطةةةةةةةدها من خال  عدد 

القلق االجتمةةةةةةاعي     من 
ً
املقةةةةةةاييس ال ي تةةةةةةةاولةةةةةةت كال من 

بةةةوده  تةتةطةق  ربةيةس  االكةتةئةةةةةةةال ومةقةيةةةةةةةاس  الةعةةةةةةةام   الةقةلةق 

الدراسةةةةت املشةةةةار إليها   متتير الروابط االجتماعيت. أكدت

عة  دور الروابط االجتمةةةاعيةةةت في التاملي  من أعراض 

الةتةقةيةيةم األكةةةةةةةاديةمةي   مةواقة   فةي  االجةتةمةةةةةةةاعةي  والة ةي  الةقةلةق 

يتعلق بذلك  ل داد  ومافيها الطال  تقييم سةةةلئي   يتوق 

من محةةاوالت تجةةة  املواق  االجتمةةاعيةةت )عة  سةةةةةةةةةةةةة يةةل  

 امل ا :  ضور العروض التقديميت(.
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في سةةةةةةةةةةةةةيةةةةاق هةةةةذه الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةت ال ي دعمةةةةت مةةةةا ُعرض   

العالقةةةةت بين القلق االجتمةةةةاعي والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةل األكةةةةاديمي 

 الدراسةةةةةةةت ال ي قام بها  
ً
 Russell andأشةةةةةةةارت إليه أيضةةةةةةةا

Topham (2012)   املةعةيةق و لةلةةةةةةةدور  مةؤكةةةةةةةدة  كةةةةةةةانةةةةةةةت  الة ةي 

 وجوده 
ً
للقلق االجتمةةةةاعي والةةةةذي قةةةةد ال ي ون واضةةةةةةةةةةةةةحةةةةا

ألداد مدرك أ ره عة  ا وواضةةةةةةةةحت لكنكأعراض طةةةةةةةةريحت  

 والتحصيل األكاديمي لدى الطلبت. 

 Brook and Willoughby (2015)لدراسةةةةةةةةةةةةت    تأييدا

( لتؤكد في  دود الةتابة 2013جادت دراسةةةةةةةةت الحريري )

ال ي توطةةةلت إليها عة  األ ار الةاجمت عن أعراض القلق 

وعةةةةة   اآلخةةريةةن   مةة   الةةطةةالل  تةةملةةةةةةةاعةةةةةةةل  االجةةتةةمةةةةةةةاعةةي عةةةةة  

 عة  تملةاعلهم وتكيملهم في املواق  االجتمة
ً
اعيةت  وأيضةةةةةةةةةةةةةا

األعراض الجسةةةةةةةةةةةةةةةةةديةةةةت ال ي ت هر عة  بعض الطالل في 

ا ةتةمةةةةةةةالةيةةةةةةةت  إفة   يةؤدي  قةةةةةةةد  مةمةةةةةةةا  االجةتةمةةةةةةةاعةيةةةةةةةت  املةواقة  

معةانةامهم في السةةةةةةةةةةةةةةةت األوف  الجةامعيةت من أعراض القلق 

االجتماعي وما يقود بذلك إف  طةعو ات التكي  ال ي قد 

بةةةةةدايةةةةةت دراسةةةةةةةةةةةةةتهم األكةةةةةاديميةةةةةت. كمةةةةةا   يعةةةةةانيهةةةةةا الطلبةةةةةت في 

( وال ي أجريت 2010ت دراسةةةةت العزي والخشةةةةال )توطةةةةل

طةةةةةةةةةةةةةل  عة  طةالبةات معهةد إعةداد املعلمةات بمحةاف ةت املو 

( طةةةةالبةةةةت إف  وجود 102بةةةةالعراق عة  عيةةةةةت م ونةةةةت من )

القلق االجتمةةةةةةاعي والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةل   عالقةةةةةةت عكسةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةت بين 

الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةحي لةةةدى الطةةةالبةةةات وأن درجةةةت القلق االجتمةةةاعي  

 لدى الطالبات كانت مةاملضت.

و يةما أكدت الدراسةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةابقت عة  العالقت بين 

دد القلق االجتماعي والتحصةةةةةةةةةةةةةيل األكاديمي  أشةةةةةةةةةةةةةارت ع

كمةا هو من الةدراسةةةةةةةةةةةةةات إف  عةدم وضةةةةةةةةةةةةةوح هةذه العالقةت )

بين متتيري الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةت  يةة  أشةةةةةةةةةةةةةةارت دراسةةةةةةةةةةةةةةت متوق (  

إف  التعرع عة  درجةةةت   وال ي هةةةدفةةةت(  2015الركيبةةةات )

ي التحصةةةةةيل الدراسةةةةةحي  القلق االجتماعي وعالقتها بمتتير 

ونوع الجنس لدى طلبت الصةةةةةةةة  العاشةةةةةةةةر األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةحي في 

  105دن  يةةة  ت ونةةةت عيةةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةت من )األر 
ً
( طةةةالبةةةا

وطةةةةالبةةةةت من مةةةةديريةةةةت تر يةةةةت البةةةةاديةةةةت الجةو يةةةةت  وقةةةةد تم 

( للقلق Liebowitz, 1987)مقيةةةةاس ليبوتز    اسةةةةةةةةةةةةةتاةةةةدام

االجتمةةاعي. أظهرت نتةةابة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةت عةةدم وجود عالقةةت 

بةةة االجةةةتةةةمةةةةةةةاعةةةي ومسةةةةةةةةةةةةةةةتةةةوى ارتةةةبةةةةةةةاطةةةيةةةةةةةت  الةةةقةةةلةةةق  يةةةن درجةةةةةةةت 

التحصةيل الدراسةحي  بيةما أظهرت الدراسةت وجود فروق 

تةةعةةزى  االجةةتةةمةةةةةةةاعةةي  الةةقةةلةةق  درجةةةةةةةت  فةةي  الةةعةةيةةةةةةةةةةت  أفةةراد  بةةيةةن 

للجنس فقط ودلةةك لصةةةةةةةةةةةةةةالي اإلنةةا . كمةةا اتملقةةت نتةةابة 

( 2015( م  دراسةةةةةةةةت الريماوي )2015دراسةةةةةةةةت الركيبات )

عي لدى وال ي هدفت إف  دراسةةةةةةةةت مسةةةةةةةةتوى القلق االجتما

عيةةةت من طلبةةت جةةامعةةت القةةدس بةةاسةةةةةةةةةةةةةتاةةدام اسةةةةةةةةةةةةةلبةةانةةت 

( فقرة من خال  عيةةةةت 32للقلق االجتمةةةاعي م ونةةةت من )

 وطالبت. أشةةةةةةارت نتابة الدراسةةةةةةت إف  386ضةةةةةةمت )
ً
( طالبا

عدم وجود فروق دات داللت إ صةةةةةةةةةةابيت في متوسةةةةةةةةةةطات 

الةةجةةنةةس  والةةتةةاصةةةةةةةةةةةةةةا    بةةةةةةةاخةةتةةالع  االجةةتةةمةةةةةةةاعةةي  الةةقةةلةةق 

   واملعةةةد  التراكمي بيةمةةةا كةةةانةةةت
ً
الملروق دالةةةت إ صةةةةةةةةةةةةةةةابيةةةا

ملتتير املسةةةتوى الدراسةةةحي لصةةةالي طلبت السةةةةت األوف  مما 

(  و  2013يتزامن م  ما توطةةةةةلت له دراسةةةةةت الحريري )

الةقةلةق   مةن أعةراض  الةطةلةبةةةةةةةت  بةعةض  مةعةةةةةةةانةةةةةةةاة  ا ةتةمةةةةةةةالةيةةةةةةةت 

 دلةةةك 
ً
االجتمةةةاعي في سةةةةةةةةةةةةةةتهم الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةيةةةت األوف  مملسةةةةةةةةةةةةةرا

 كةليجت لصعو ت التكي  في املوق  االجتماعي الجديد.

القلق االجتمةةةةةةاعي   السةةةةةةةةةةةةةلبيةةةةةةت املعيقةةةةةةت بين  العالقةةةةةةت 

 للدراسةةةةةةةت ال ي 
ً
 أيضةةةةةةةا

ً
والتحصةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةحي كانت مجاال

الشةةةةةةةةةةةةةري  ) بهةةةةةةا  إف  معرفةةةةةةت 2014قةةةةةةام  وال ي هةةةةةةدفةةةةةةت   )

الملروق في أبعةةاد القلق االجتمةةاعي لةدى عيةةةت م ونةت من 

 وطةةالبةةت من طلبةةت جةةامعةةت طيبةةت وفروعهةةا. 750)
ً
( طةةالبةةا

 توطةةةةةةةةةةةةةلةت إف  عةدم وجود 
ً
غير أن هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةت أيضةةةةةةةةةةةةةا

االجتمةةةةةةاعي والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةل   القلق  ارتبةةةةةةاطيةةةةةةت بين  عالقةةةةةةت 

الةدراسةةةةةةةةةةةةةحي  عةدم وجود فروق في أبعةاد القلق االجتمةاعي  

لةةةةةةةةةوع   الةةةةقةةةةلةةةق    الةةةةجةةةةنةةةةس تةةةةبةةةةعةةةةةةةا  فةةةةي  فةةةةروق  وجةةةةود  وعةةةةةةةدم 
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 ملسةةةةةةةةةتوى التحصةةةةةةةةةيل  
ً
   اسةةةةةةةةةحي الدر االجتماعي تبعا

ً
وأيضةةةةةةةةةا

وجود فروق في أبعةاد القلق االجتمةاعي تعزى ملتتير  عةدم

 التحصيل الدراسحي. 

من خال  العرض السةةةةةةةةةةةةةابق يتبةةةةةةةةةةةةةي أن العالقت بين 

متتيري القلق االجتمةاعي والتحصةةةةةةةةةةةةةيةل األكةاديمي عالقةت 

شةةةةةةةةةةةةةةةابكةةت تتراوح بين الةةدور املعيق للقلق االجتمةةاعي عة  

عةةةةةةدم وجود   عالقةةةةةةت دالةةةةةةت التحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةل األكةةةةةةاديمي و ين 

هةةةةةةةذا  لعةةةةةةةل  املتتيرين   بين  السةةةةةةةةةةةةةلئي  األ ر  لهةةةةةةةذا  مؤكةةةةةةةدة 

السةةةةةةةةةةةةةيةةةةاق في قرادة العالقةةةةت يقودنةةةةا إف  مةةةةا أشةةةةةةةةةةةةةةةةار إليةةةةه 

(Strahan (2003    في مال  تةةةه الهةةةامةةةت أن العالقةةةت بين

القلق االجتمةةةةةاعي والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةةل األكةةةةةاديمي قةةةةةد ال ت ون  

  وأن هذه العالقت قد ال ت ون  كةليجت  تميت  واضةةةةةةةةةةةحت

متتيرات أخرى ترتبط ها  ما نعتقد إد قد يتاللمباشةةرة ك

بةةأعراض القلق االجتمةةةاعي  هةةذا االختالع الثري لةتةةةابة 

الدراسةةةات يسةةةتدعي دراسةةةت العالقت بين هذين املتتيرين 

)القلق االجتماعي والتحصةةةةةةةةيل األكاديمي( والوقوع عة  

طبيعةةةت وأ ر هةةةذه العالقةةةت كمر لةةةت أوليةةةت اسةةةةةةةةةةةةةتطالعيةةت  

 حتملةت والوسةةةةةةةةةةةةةيطةت بين متتيري ممهةدة لملهم العوامل ا

 الدراست.

 مشكلة الدراسة  

 تتبي مش لت الدراست في جوان  عدة م ها:

مشةةةةةةةة لت الدراسةةةةةةةةت الحاليت تبلورت من خال  القيام  

منشةةةةةةةةور( قام به فريق عمل من   بتطبيق اسةةةةةةةةتطالع )غير

الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات االسةةةةةةةةةةةةةتطالعيةةةةةت في مركز التوجيةةةةةه  و ةةةةةدة 

التاب  لجامعت امللك سةةةةعود في املديةت  الطالبق  واإلرشةةةةاد

ويحتوي ( طةالبةةت  1008الجةةامعيةةت للطةةالبةةات عة  عةدد )

عة  عةدد من األسةةةةةةةةةةةةةئلةت تتعلق بةاضةةةةةةةةةةةةةطرال  االسةةةةةةةةةةةةةتطالع

القلق االجتماعي من  ي  أكثر أعراض القلق انلشةةةةةةارا   

 األ ار
ً
املترتبت عة  وجود أعراض القلق االجتماعي    وأيضا

أظهرت   الطةةةةةةالبةةةةةةات.  الطةةةةةةالبةةةةةةات عة اسةةةةةةةةةةةةةتجةةةةةةابةةةةةةلةةةةةةدى   ت 

%( تليها أعراض 76االسةةةةةتطالع أن األعراض السةةةةةلوكيت )

 هي األكثر    %(24القلق االجتمةةةاعي الجسةةةةةةةةةةةةةةةديةةةت )
ً
  ظهورا

كمةةةةا وضةةةةةةةةةةةةةحةةةةت نتةةةةابة االسةةةةةةةةةةةةةتطالع مةةةةا يترتةةةة  عة  ظهور  

 بةةةةةالةملس ال قةةةةةت    انعةةةةةدامأعراض القلق االجتمةةةةةاعي من  

 % عة  التواِ . 27% 53واالنطواد العزلت 

م في تأكيد مشةةةةةةة لت الدراسةةةةةةةت  باإلضةةةةةةةافت لذلك سةةةةةةةاه

القلق وجود عةةدد من الحةةاالت ال ي ت هر لةةدرهةةا أعراض  

ويلهةةةا من قبةةةل كليةةةات الجةةةامعةةةت  تح  وال ي يتم  االجتمةةةاعي

أو و دة الخدمات   واإلرشةةةةةةةةاد الطالبقالتوجيه    إف  مركز

 الةملسيت في الجامعت. 

الةتابة سةةةةابقت الذكر سةةةةاهمت في التملكير في سةةةةؤا  

تةةةةةةةأ ةةيةةر   يةةلةةةةةةةةةةاو   عةةةةة   ةةيةةوي  االجةةتةةمةةةةةةةاعةةي  الةةقةةلةةق  أعةةراض 

خاطةةةةةت وأن األمر    الجامعت لطلبت األكاديمي التحصةةةةةيل  

عة  ارتباطه    الدراسةةةحيال يتوق  فيما يتعلق بالتحصةةةيل 

لكن األمر يتجةةاول    املعرفيةةت للطلبةةت فحسةةةةةةةةةةةةةة   يبةةالةوا  

  والسلوكيت   الةملسيت دلك ليشمل الجوان  االنملعاليت  

 االجتماعيت
ً
 وما يسةةةةةةةةةةتلزم  يا  دلك  وال قافيت   وأيضةةةةةةةةةةا

الخطط اإلرشةةةةةةةةةةةةةاديةت املةةاسةةةةةةةةةةةةةبةت لةدعم الطلبةت   إعةدادمن  

 .ومساعدمهم

 أهداف الدراسة  

 شملت الدراست الحاليت عة   ال ت أهداع ربيست:

الكشةةةةةةةةةةةةة  عن طبيعةت العالقةت بين القلق االجتمةاعي  -1

 لدى طلبت جامعت امللك سعود.األكاديمي والتحصيل 

الكش  عما إدا كانت العالقت بين القلق االجتماعي  -2

لدى طلبت جامعت امللك سةةةةةةعود األكاديمي  والتحصةةةةةةيل  

 .تاتل  باختالع الةوع )طالل / طالبات(

من األكةةةاديمي  تحةةةديةةةد إم ةةةانيةةةت التنبؤ بةةةالتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةل  -3

امللةةةةةةةك  لةةةةةةةدى طلبةةةةةةةت جةةةةةةةامعةةةةةةةت  االجتمةةةةةةةاعي  القلق  خال  

 سعود.

 أسئلة الدراسة 

األهةةةةةداع السةةةةةةةةةةةةةةةةةابقةةةةةت طر ةةةةةت الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةت بةةةةةةاد عة       

 اللساؤالت التاليت:

. هل توجد عالقت بين القلق االجتماعي والتحصيل  1

 ؟لدى طلبت جامعت امللك سعوداألكاديمي 
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. هل تاتل  العالقت بين القلق االجتماعي  2

لدى طلبت جامعت امللك سعود  األكاديمي والتحصيل 

 طالبات( ؟باختالع الةوع )طالل /  

من خال  األكةةةاديمي  . هةةةل يمكن التنبؤ بةةةالتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةل  3

 ؟القلق االجتماعي لدى طلبت جامعت امللك سعود

 أهمية الدراسة 

 تتلخا أهميت الدراست الحاليت بالةقاط التاليت:

االجتماعي من األمور   القلق اضةةطرال دراسةةت تعتبر -1

أنةةةةةه تعيق  ال ي العوامةةةةةل من إ ةةةةةدىيعتبر   الهةةةةةامةةةةةت إد 

ا جةةةةةةةاالت األفراد تقةةةةةةةدم ا خةتةلةملةةةةةةةت ال ةي  الحةيةةةةةةةاتيةةةةةةةت في 

 تتطل  التملاعل االجتماعي م  األخرين.

 أهميت الدراست  بش ل خان في شقها   -2
ً
تتبي أيضا

الة ري عة  أهميت الكشةة  عن دور القلق االجتماعي  

وتأ يره عة  التحصةةةةةةةةةةةةةيةل األكاديمي لدى الطلبةت ممةا قد 

املة بةةةةةةةالةجةةةةةةةانةةةةةةة   الةخةةةةةةةاطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  الةةة ةريةةةةةةةت  األطةر  عةرفةي يةثةري 

واألكاديمي   وتحديد العوامل االجتماعيت والةملسةةيت و 

ال قةةافيةةت  ا حملزة واألخرى املعوقةةت لهةةذا ا جةةا   كمةةا  

 
ً
تبدو أهميت هذه الدراسةةةةةةةةةت في شةةةةةةةةةقها التطبيقق أيضةةةةةةةةةا

خةةاللةةهةةةةةةةا  مةةن  يةةمةةكةةن  الةة ةةي  الةةكةةيةةملةةيةةةةةةةت  مةةن خةةال   ودلةةةةةةةك 

ه الدراست في إعداد استادام الةتابة املتوقعت من هذ

للتعةةةامةةةل م  القلق االجتمةةةاعي  ري يةةةت  دتةةة  وتطوير برامة

وال ي يمكن االعتمةةةةةاد عليهةةةةةا واسةةةةةةةةةةةةةتاةةةةةدامهةةةةا في مراكز  

التوجيه واالرشةةةةةةةةةاد التابعت للجامعات السةةةةةةةةةعوديت. بما 

عوب بها 
ُ
يحقق أق ةةةةةةةةةةةحب فعاليت للبرامة األكاديميت ال ي ت

 هذه الجامعات لبلوغ األهداع ال ي أنشئت من أجلها. 

 مصطلحات الدراسة  

 Social Anxietyالقلق االجتماعي 

 لالضةةةطرابات اإل صةةةابق اللشةةةخي ةةةحي الدليل يشةةةير

( في 2013والعقليةةةت في اإلطةةةةةةةةةةةةةةةدار الخةةةامس ) الةملسةةةةةةةةةةةةةيةةةت

تعريملةةه للقلق االجتمةةاعي إف  قلق أو خوع الملرد من أن 

يتم تقيمه من قبل اآلخرين بطريقت سةةةةلبيت مما قد ينتة 

ن قبةةةةل عةةةةةه تعرضةةةةةةةةةةةةةةةةه لر را  أو اإلهةةةةانةةةةت أو الرفض م

 اآلخرين أو اإلسادة إف  التير.

 : التعريف اإلجرائي للقلق االجتماعي 

الة ةي  بةةةةةةةالةةةةةةةدرجةةةةةةةت   
ً
إجةرابةيةةةةةةةا االجةتةمةةةةةةةاعةي  الةقةلةق  يةعةرع 

بموجةة  اسةةةةةةةةةةةةةتجةةابةةاتةةه عة    أفراد العيةةةتيحصةةةةةةةةةةةةةةةل عليهةةا  

عي( القلق االجتمةةةةةاعي  فقرات مقيةةةةةاس )الخوع االجتمةةةةةا

  لرويتوالةةذي أعةةده ااملسةةةةةةةةةةةةةتاةةدم في الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةت الحةةاليةةت  

(2004) 

  Academic   Achievementالتحصيل األكاديمي  

يقصةةةةةةةةةةةةةةةد بةةالتحصةةةةةةةةةةةةةيةةل األكةةاديمي مسةةةةةةةةةةةةةتوى الطةةالةة  

الةةةتةةةحصةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةل.  اخةةةتةةةبةةةةةةةارات  فةةةي  ملةةةةةةةا ورد  وفةةةقةةةةةةةا  األكةةةةةةةاديةةةمةةةي 

 (.3  ن2015)الركيبات  

 
 
بةةةةةالةةةةةدرجةةةةةت أو املعةةةةةد  التراكمي الةةةةةذي   ويعرف إجرائيتتتتا

 عة  أفراد العيةةةت طلبةةت جةةامعةةت  يحصةةةةةةةةةةةةةةل عليةةه  
ً
اعتمةةادا

االختبةةةارات ال ي تقيس مسةةةةةةةةةةةةةتوى الطةةةالةةة  األكةةةاديمي في 

وقةةةد تم الحصةةةةةةةةةةةةةو  عة    بةةةدراسةةةةةةةةةةةةةتهةةةا املقررات ال ي قةةةام  

ت العامت ال ي التراكمي من خال  اسةتمارة البيانا  املعد 

لة  من أفراد العيةةت إكمةالهةا ق
ُ
  بةاالسةةةةةةةةةةةةةتجةابةتبةل البةدد  ط

 1يتراوح املعد  التراكمي من   الربيسةةةةت الدراسةةةةت    ألدوات

– 5 . 

 إجراءات الدراسة 

الجزد سةةةةةةةةةوع يتم توضةةةةةةةةةيح املةاجيت ال ي تم   هذافي  

االعتمةاد عليهةا في معةالجةت متتيرات الةدراسةةةةةةةةةةةةةةت البح يةت   

وكةةذلةةك مجتم  وعيةةةت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةت   م عرض تملصةةةةةةةةةةةةةيةي 

ل دوات ال ي اسةةةةةةةةةةةةةتاةةةدمةةةت في جم  البيةةةانةةةات املتصةةةةةةةةةةةةةلةةةت 

باملتتيرات موضةةةة  االهتمام  وفي ةهايت هذا الجزد عرض 

 لةتابة الدراست.

 حدود الدراسة   

ملت  دود الدراست الحاليت عة  الحدود ال شريت ش

ال ي اقتصةةةةةةةةةةةةةرت عة  عيةةةةت من طالل وطةةةالبةةةات جةةةامعةةةت 

امللك سةعود بمديةت الرياض كةطاق م انق للتطبيق. تم 

الدراسةةت عة  العيةت البح يت في الملصةةل الدراسةةحي  إجراد  

 ه1442ه / 1441عام األو  
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 منهج الدراسة 

اسةةةةةةةةةةةةةتاةةةةدمةةةةت البةةةةا  ةةةةت املةاال الوطةةةةةةةةةةةةةملق االرتبةةةةاطق 

 .واملةاال املقارن 

 عينة الدراسة  

طبقةةةةت أدوات الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةت من خال  إرسةةةةةةةةةةةةةةةةا  رابط 

لةةلةةطةةلةةبةةةةةةةت   بةةعةةةةةةةدالةةكةةتةةرونةةق  لةةجةةةةةةةةةةت   ودلةةةةةةةك  مةةوافةةقةةةةةةةت  أخةةةةةةةذ 

أخالقيات البح  العلمي في جامعت امللك سعود كشرط  

( طال  600ربيس لتولي  أدوات الدراست. بلتت العيةت )

 ية  بل  عةدد   سةةةةةةةةةةةةةعود وطةالبةت من طلبةت جةامعةت امللةك  

اإلنةةةةةةةا     23.14بمتوسةةةةةةةةةةةةةط عمر    %)  63.5)  381عيةةةةةةةةت 

الةعةمةر  5.09وانةحةراع مةعةيةةةةةةةاري   مةتةوسةةةةةةةةةةةةةةط  بةلة   بة ةةةمةةةةةةةا    

بمتوسةةةط  36.5 % )طال  )  219بالنسةةةبت لعيةت الذكور  

  بيةمةا كةان املتوسةةةةةةةةةةةةةط للعيةةت 5.21معيةاري   22.96عمر  

 . 5.13 انحراع معياري ب 22.98ال ليت 

بين الطالبات   إ صةةةةةةةةةةةابيتلم ي هر فروق دات داللت  

 = p < 0.05  1.046 t (600) العمروالطالل في متتير 

من الجةةةةدير بةةةةالةةةةذكر أن عيةةةةةت الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةت شةةةةةةةةةةةةةملةةةةت 

تاصةصةات ماتلملت إدا اسةتجال ألدوات الدراسةت طلبت 

الحقوق والعلوم   التربيةةةةت  كليةةةةتكليةةةةت    اآلدال من كليةةةةت  

كليت علوم الرياضةةت   والترجمت اللتات   السةةياسةةيت  كليت

 الط  كليت   واآل ار كليت السةةةةةةةةةيا ت    البدنق والنشةةةةةةةةةاط  

العلوم الطبيت  صةةيدلت  كليتالكليت   االسةةةان كليت ط   

كمةا ضةةةةةةةةةةةةةمةت العيةةت   ال ليةات أخر من    التطبيقيةت وعةدد

مة بة ةةةةةةةالةوريةوس  طةلةبةةةةةةةت  مةاةتةلةملةةةةةةةت:  مةرا ةةةةةةةل دراسةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةت  ن 

 دكتوراه. ماجستير 

 أدوات الدراسة 

لتحقيق أهداع الدراسةةةةةةةت الحاليت تم جم  البيانات 

 من خال  األدوات التاليت:

 قياس التحصيل األكاديمي  -1

التحصةةةةةةةةةةةةةيةةةل الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةحي من خال  املعةةةد  تم قيةةةاس  

التراكمي للطلبةةةةةت والةةةةةذي يعكس تحصةةةةةةةةةةةةةيلهم األكةةةةةاديمي 

 
ً
للملصةةةةةةةةةةةةةو  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةيةةت ال ي قضةةةةةةةةةةةةةوهةةا في الجةةامعةةت وفقةةا

 ملستواهم الدراسحي.

   االجتماعي (  لخوفللقلق )ا س ثالثي االبعادمقيا-2

مقياس   إعداد  االجتماعي    القلق رهدع  الرويت  من 

في  2004) متم لت  االجتماعيت  ا خاوع  قياس  إف    )

ال ال ت:   )وتعبر بةوده عن األف ار    البعد املعرفياالبعاد 

أو العبارات ال ي تتردد أو تسيطر عة  الملرد الذي لديه  

االجتماعي(    الخوع  االجتماعيأعراض  )وتعبر    البعد 

بةوده عن الجان  االجتماعي والذي قد يتم ل بالسلوك  

خان كتجة  املةاسبات االجتماعيت(    ئي بش لب التجة

الجسدي م اهر    البعد  عة   التركيز  عة   بةوده  )وتعبر 

التعرق    م ل:  االجتماعي  للخوع  عديدة  جسميت 

 ا تباس الصوت  ا مرار الوجه(. 

)املعرفي   الملرعيت  بأبعاده  املقياس  يت ون 

( من  الجسمي(  )44االجتماعي   فقرة:  في  12(  فقرة   )

املتعلقت  الجان    األف ار  أغل   وتدور  و   املعرفي 

( اجتماعي   االجتماعي  13بالخوع  الجان   في  فقرة   )

فيها   ي هر  ال ي  والعامت  ا حددة  املواق   عة   وتركز 

مرافقت   كاصيصت  الذات  توكيد  عدم  أو  التجة  

( االجتماعي   أو  19للخوع  الجسمي  الجان   في  فقرة   )

اال  للخوع  املصا بت  الجسميت  كما  امل اهر  جتماعي. 

هي    4-0يت ون املقياس من خمس استجابات تمتد من  

عة  التواِ : "ال تةطبق أبدا" إف  "تةطبق قليال"  "تةطبق  

قام  قد    وإف   دا ما"  " تةطبق ك يرا"  " تةطبق دابما".  

املقياس الشروط  )   معد  من  بالتحقق  الرويت ( 

ال بات   من  كل  خال   سال  من  له  السي ومتريت 

  قام بحسال ال بات عن طريق  كل من  والصدق  ي 
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املقياس عة  عيةت م ونت     بات اإلعادة ودلك بتطبيق  

( وكليت 91من  سعود  امللك  جامعت  طلبت  من   
ً
طالبا  )

  ي   
ً
إعداد املعلمين  تمت اإلعادة بعد أسبوعين تماما

( من استجابات أفراد العيةت  62تم الحصو  فقط عة  )

( للمقياس  r = .75رتباط ) في اإلعادة  ي  كان معامل اال 

االرتباط   معامل  كان  بيةما  الملرعيت:    للمقاييسالكةي  

 ( املعرفي  )       (r = .57البعد  االجتماعي  (   r = .72البعد 

الجسمي)   الملا    و سال(    r = .77البعد  معامل   بات 

 α)  ي  كانت قيمت الملا  ( االتساق الداخةي   كرونباخ )

الملرعيت: البعد    للمقاييسبيةما كانت قيمت ألملا       (93. =

لبعد  ا  (α = .83البعد االجتماعي )       (α = .79املعرفي )  

الةتابة    .(α = .86)    الجسمي وعة  الرغم من مو وقيت 

تم   السابقت؛  العيةت  خال   من  إليها  التوطل  تم  ال ي 

( بلتت  أكبر  عيةت  عة   املقياس    314تطبيق 
ً
طالبا  )

ا التطبيق  مؤكدة كملادة  لةتابة ال ي تم التوطل إليها في 

 األو . 

حسةةةةةةةةةةةةال الصةةةةةةةةةةةةدق بأكثر من قام معد املقياس ب  كما

طريقةت إد تم اسةةةةةةةةةةةةةتاةدام طةةةةةةةةةةةةةةدق ا حكمين للحكم عة  

وضةةةةةةوح الملقرات ومدى انتمابها للبعد املقاس  الصةةةةةةدق 

مقيةةةةةةةاس  بين  وجةةةةةةةد  الةةةةةةةذي  االرتبةةةةةةةاط  التاللمق من خال  

االجةتةمةةةةةةةاعةي   مةنالةرهةةةةةةةال   
ً
االنضةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةاط مةقةةةةةةةايةيةس:    وكةال

االجةةتةةمةةةةةةةاعةةي ) الةةتةةجةةةةةةةةةة    ,Watson & Friendومةةقةةيةةةةةةةاس 

    والذيالصةةةةةةةةةةةدق الت ويوي    وكذلك(   1969
ً
كان واضةةةةةةةةةةةحا

من خال  تطابق الةتابة م  اململاهيم الة ريت املوضوعت 

 وال ي تم إعداد املقياس ال الثق عة  أساسها. 
ً
 مسبقا

فيما يتعلق بالدراست الحاليت  م  سال قيمت الملا و 

للتحقق من  بةةات املقيةةاس   للمقيةةاس لعيةةةت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةت  

من كما تم التأكد     (α = .96وكانت عة  املقياس الكةي )

التاللمق  للمقياس عن طريق  سةةةةةةال الصةةةةةةدق  الصةةةةةةدق  

الةخةوع  مةقةيةةةةةةةاس  بةيةن  الةةةةةةةذي وجةةةةةةةد  االرتةبةةةةةةةاط  مةن خةال  

االجتمةاعي و ين مقيةاسةةةةةةةةةةةةةحي الخوع من التقييم السةةةةةةةةةةةةةلئي 

Watson and Friend (1969)    الةةتةةقةةيةةيةةم مةةن  والةةخةةوع 

 Weeks, Heimberg, and   (2008)اإليةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةةابةةةةةةةةةةةةةةةق

Rodebaugh   من  عدداليه    تهذا االرتباط الذي أشةةةةةةةةةار

الةدراسةةةةةةةةةةةةةات املتعلقةت بمجةا  القلق االجتمةاعي من  ية  

وجود عالقةةت ارتبةةاطيةةت قويةةت م  هةةذه املقةةاييس  أظهرت  

نتةةابة التحليةةل اإل صةةةةةةةةةةةةةةابق وجود عالقةةت ارتبةةاطيةةت دالةةت 

املقةةةةاييس   مقيةةةةاس القلق االجتمةةةةاعي الحةةةةافي وهةةةةذه    بين

ملقيةةاس الخوع من  االرتبةةاط يةة  بلتةةت قيمةةت معةةامةةل  

بيةما بلتت قيمت االرتباط     (r = .70التقييم السةةةةةةةةةةةلئي ) 

 = rفيمةا يتعلق بمقيةاس الخوع من التقييم االيجةابق ) 

ممةا يؤكةد   p = 0.01.( وجميعهةا دالةت عةةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  57.

 عة  تمت  املقياس بمستويات عاليت من الصدق  

 (القلق )الخوعتجةةدر اإلشةةةةةةةةةةةةةةةارة هةةةا إف  أن مقيةةاس  

في  دود ما قام   -(  2004االجتماعي الذي أعده الرويت  )

 في دراسةةةةةةةةةات    -به فريق العمل من بح 
ً
لم يطبق سةةةةةةةةةابقا

وقةةةةد ي ون لهةةةةذه الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةت    االجتمةةةةاعي تلةةةةةاو  القلق  

 للخصةةةابا السةةةي ومتريت  
ً
األسةةةبقيت في اسةةةتادامه ن را

إليهةةةةةةةا   ال ي يسةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةد  عالوة عة  كون   املقيةةةةةةةاس القويةةةةةةةت 

عد عة 
ُ
عيةت سعوديت مما يكمُلل  رن بةوده   املقياس أ

 عة  مراعاة الجوان  ال قافيت للمجتم .

 نتائج الدراسة  

 نتائج التحليالت اإلحصائية األولية 

أوليةةةةةةةت التحليالت اإل صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابيةةةةةةةت    كاطوة  تم إلجراد 

البيانات ملقياس  ي العمل عة  التحقق من اعتداليت تول 

القلق االجتمةةاعي من  يةة  عةةدم وجود قيم متطرفةةت أو 

. من أجةل التحقق من تولي  االعتةدافيبعيةدة عن التولي  

قةيةمةةةةةةةت    تةم  اعةتةةةةةةةدالةيةةةةةةةاالةبةيةةةةةةةانةةةةةةةات   الةةةةةةةداللةةةةةةةت الةتةحةقةق مةن 

 من خال    اإل صةةةةةةةةةةةةابيت
ً
  (Kolmogorovاسةةةةةةةةةةةةتادام  لكال

(Smirnov-  و(Shapiro-Wilks)    غير أن الةليجت أظهرت
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الةليجةةةةةةت تم p.< 0.05التولي  )  داليةةةةةةتاعتةةةةةةعةةةةةةدم   (  دات 

( و (Kurtosisالتملرطح    اسةةةةةةةةةةةةةتاةةةداممن خال     تةةةأكيةةةدهةةةا

 ي  أن الدرجت )بالقسةةةةةةةمت عة    ((Skewness  االلتواد

ا حةةةةةةدد املةةةةةةدى  م همةةةةةةا( تجةةةةةةاولت  ل ةةةةةةل  املعيةةةةةةاري                الخطةةةةةةأ 

فةةةةي  1.96  ( ورد  ملةةةةةةةا   
ً
وفةةةةقةةةةةةةا  )±.Tabachnick and Fidell 

كبر حجم العيةةت الةذي قةد   االعتبةاريؤخةذ بعين    (2001)

 يؤ ر عة  اعتداليت التولي .

 من املتوسةةةةةةط واالنحراع  
ً
  سةةةةةةال كال

ً
كما تم أيضةةةةةةا

ال ليةةت فيمةةا يتعلق   الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةت للعيةةةتاملعيةةاري ملتتيرات  

بةةةةاملعةةةةد  التراكمي  مقيةةةةاس القلق االجتمةةةةاعي للمقيةةةةاس 

(.1الكةي واألبعاد الملرعيت )جدو  رقم

 . اإل صادات الوطمليت املتوسط واالنحراع املعياري للقلق االجتماعي أبعاده لدى أفراد العيةت  (:1) دو  ج

 االنحراف املعياري  املتوسط  أعلى درجة أقل درجة  العدد )ن(  املتغير 

 0.63 4.29 5 1 600   األكاديميالتحصيل 

 36.69 58.21 158 0     600 املقياس الكةي للقلق االجتماعي 

 11.27 16.93 48 0     600 البعد املعرفي للقلق االجتماعي 

 12.13 20.37 51 0    600 البعد االجتماعي للقلق االجتماعي 

 15.84 20.90 71 0    600 البعد الجسدي للقلق االجتماعي 

    عرض ومناقشة نتائج الدراسة

  ومناقشة نتائج سؤال الدراسة األول والذي   أوال عرض

االجتماعي  ين    القلق  بين  عالقة  توجد  "هل  على 

  سعود". لدى طلبة جامعة امللك    الدراس يوالتحصيل  

ارتباط    السؤا هذا    عن  لرجابت معامل  استادام  تم 

  لحسال   (Pearson correlation coefficient)بيرسون  

الذكور   عية ي  من  ل ل  التراكمي  املعد   بين  العالقت 

القلق   ملقياس  ال ليت  والدرجت    االجتماعي  واإلنا  

(. 2لملت كما يتبي من الجدو  رقم )ا ختوأبعاده 

 األكاديميوالتحصيل  (وابعاده)معامل االرتباط بين القلق االجتماعي (  2) جدول 

البعد املعرفي للقلق  مقياس القلق االجتماعي 

 االجتماعي 

البعد االجتماعي للقلق 

 االجتماعي 

البعد الجسدي للقلق 

 االجتماعي 

الدرجة الكلية للقلق  

 االجتماعي 

التحصيل 

 األكاديمي 

معامل  

 االرتباط 

-*0.09 -0.08 * -0.13 ** -0.12 ** 

مستوي  

 الداللت 

0.01 0.03 0.001 0.003 

 
 600 600 600 600 العدد

 05.0* / دالت عةد مستوي الداللت     0.01دالت عةد مستوي الداللت **/  

 
 املبيةةةت بةةالجةةدو  السةةةةةةةةةةةةةةةابقتبةةةةةةةةةةةةةي من نتةةابة التحليالت  ي

    مةاملضةةةتوجود عالقت ارتباط عكسةةةيت )وهي عالقت 
ً
جدا

    األكاديميالتحصيل    ( بين0.05دالت عةد مستوى    /
ً
مم ال

الةةقةةلةق  فةةي   ملةةقةةيةةةةةةةاس  الةة ةةلةةيةةةةةةةت  الةةتةةراكةةمةةي والةةةةةةةدرجةةةةةةةت  املةةعةةةةةةةد  

  ال ليةةةت ال ال ةةةت لةةةدى عيةةةةت البحةةة     (وأبعةةةاده)  االجتمةةةاعي

بةةةةالبعةةةةد    فيمةةةةا يتعلق 
ً
وإن كةةةةانةةةةت العالقةةةةت أكثر وضةةةةةةةةةةةةةو ةةةةا

 الجسدي للقلق االجتماعي.



 ( م2022أبريل/ه 1443رمضان الرياض )   – 7العدد –املجلة السعودية للعلوم النفسية 

 

70 

  السةةةةةةةةةةةةةؤا تبين من خال  نتةةابة اإلجةةابةةت عن    هةةذا وقةةد

األو  للدراست والذي تةاو  العالقت بين القلق االجتماعي  

لدى طلبت جامعت امللك سةةةةةةةةةةةعود؛   الدراسةةةةةةةةةةةحيوالتحصةةةةةةةةةةةيل  

الرغم من كوة ارتبةةةةةةاط عكسةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةت )عة   هةةةةةةا وجود عالقةةةةةةت 

 في    الةدراسةةةةةةةةةةةةةحيالتحصةةةةةةةةةةةةةيةل مةاملضةةةةةةةةةةةةةةت( بين  
ً
املعةد  مم ال

االجةتةمةةةةةةاعةي   الةقةلةق  ملةقةيةةةةةةةاس  الة ةلةيةةةةةةةت  الةتةراكةمةي والةةةةةةةدرجةةةةةةةت 

لةدى العيةةت البح يةت. مةا توطةةةةةةةةةةةةةلةت إليةه   ال ال ةت(أبعةاده  )و 

 2004هذه الدراسةةةةت في هذا الشةةةةأن أشةةةةارت إليه دراسةةةةت )

(Wetterberg,   عكسةةةةةةةةةةةةيتوال ي توطةةةةةةةةةةةةلت إف  وجود عالقت  

 
ً
بين القلق االجتماعي والتحصةةةةةيل األكاديمي مؤكدة أيضةةةةةا

 دراسةةةةةةةت )العزي والخشةةةةةةةال  
ً
(  2010ما توطةةةةةةةلت له أيضةةةةةةةا

من  ية  التةأكيةد في  ةدود الةدراسةةةةةةةةةةةةةت  و  وجود عالقةت 

عكسةةةةةيت بين القلق االجتماعي والتحصةةةةةيل الدراسةةةةةحي لدى 

 ما دهبت إلي
ً
ه في نتابجها دراسةةةةةةةةةةةةت الطالبات. وهذا أيضةةةةةةةةةةةةا

Brook and Willoughby (2015)   أكةةةةةدتةةةةةه مةةةةةا   
ً
وأيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 من  
ً
 و     Russell and Topham (2012)دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةت كال

العكسةةةةةةةةةةةةةيةةةةت بين القلق االجتمةةةةاعي   طبيعةةةةت هةةةةذه العالقةةةةت 

والتحصةةةةةةةةةةةةةيل األكاديمي. غير أنه جدير بالذكر أنه بالرغم 

من وجود هذه العالقت العكسةةيت ال ي اتبةةحت م  جمي  

 بطبيعةت الحةا     أبعةاد
ً
مقيةاس القلق االجتمةاعي مسةةةةةةةةةةةةةبوقةا

بةالعالقةت العكسةةةةةةةةةةةةةيةت م  الةدرجةت ال ليةت للمقيةاس؛ إال أن  

 فيمةةا يتعلق ببعةةد الجةةانةة  
ً
العالقةةت كةةانةةت أكثر وضةةةةةةةةةةةةةو ةةا

أن طبيعةةةةةةةت األعراض   إف   يعزى  دلةةةةةةةك  الجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي ولعةةةةةةةل 

  
ً
أكثر مال  ةت و   -الجسةةةةةةةةةةةةةةديةت كوةهةا األعراض األكثر ظهورا

مقةةةةةةة األخر  قبةةةةةةةل  املعرفيةةةةةةةت وتملحا من  بةةةةةةةالجوانةةةةةةة   ارنةةةةةةةت 

 من األخرين في املوق    -والسةةةةلوكيت
ً
و التافي األكثر تقييما

 االجتماعي.

 
 
 و   عرض ومناقشتتتتتتة نتائج ستتتتتتؤال الدراستتتتتتة ال ا ي -ثانيا

يتتنتت  التتقتتلتق  عتتلتتى    التتتتتتذي  بتتيتتن  التتعتتالقتتتتتتة  تتت تتتتتلتتف  "هتتتتتتل 

لتتدى طلبتتة جتتامعتتة  التتدراستتتتتتتتتتتت ياالجتمتتاعي والتحصتتتتتتتتتتتتيتتل  

طتتتتتتالتبتتتتتتات("  / التنتو  )طتال   بتتتتتتا تتتالف  ستتتتتتتتتتتتعتود   املتلتتتتتتك 

هةذا السةةةةةةةةةةةةةؤا  تم اسةةةةةةةةةةةةةتاةدام معةادلةت داللةت  عنلرجةابةت و 

الملرق بين معةامةي االرتبةاط والةتةابة موضةةةةةةةةةةةةةحةت بالجةداو   

.( 5(   )4 ) (3رقم )

 اإلناث(  )لعينة والتحصيل الدراس ي  بأبعاده املختلفة القلق االجتماعيمعامل االرتباط بين (  ( 3 جدول 

 معامل االرتباط لإلناث 
 

البعد املعرفي للقلق 

 االجتماعي 

البعد االجتماعي 

 للقلق االجتماعي 

البعد الجسدي 

 للقلق االجتماعي 

الدرجة الكلية للقلق  

 االجتماعي 

معامل   الدراسحي التحصيل 

 االرتباط 

-0.12 -10.0 * -16.0 ** -14.0 ** 

مستوي  

 الداللت 

0.01 0.04 0.002 0.005 

 
 381 381 381 381 العدد

 05.0دالت إ صابيت عةد مستوي الداللت  *     0.01دالت إ صابيت عةد مستوي الداللت  **

 
ارتبةةةةةةاط  ي السةةةةةةةةةةةةةةةةةةابق وجود عالقةةةةةةت  الجةةةةةةدو   لبين من 

عكسةةةةةةةةةيت )مةاملضةةةةةةةةةت( بين املعد  التراكمي ومتتير القلق 

 االجتماعي 

( أي كلما اإلنا لدى عيةت البح  من    بأبعاده ال ال ت

لاد املعةةةد  التراكمي لرنةةةا  نقا القلق بةةةأبعةةةاده ال ال ةةةت 

 والعكس. 

 

 



 ... بالتحصيلأبعاد القلق االجتماعي وعالقتها غادة الخضير؛ نوره الحمد؛ سميرة السعيدي؛ سهام الرميح؛ نوره العجالين: 
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 الذكور( )لعينة الدراس ي والتحصيل  بأبعاده املختلفة القلق االجتماعيمعامل االرتباط بين (  4) دول ج

 معامل االرتباط للذكور 
 

البعد املعرفي للقلق 

 االجتماعي 

البعد االجتماعي 

 للقلق االجتماعي 

البعد الجسدي 

 للقلق االجتماعي 

للقلق  الدرجة الكلية 

 االجتماعي 

 0.11- * -15.0- 0.05- 0.08- معامل االرتباط  الدراسحي التحصيل 

 0.08 0.01 0.39 0.23 مستوي الداللت 
 

 219 219 219 219 العدد

  0,05* دالت إ صابيت عةد مستوي الداللت     0,01** دالت إ صابيت عةد مستوي الداللت 

يلبين من الجدو  السابق وجود عالقت ارتباط عكسيت      

)مةاملضةت( بين املعد  التراكمي ومتتير القلق االجتماعي  

لةةةةدى عيةةةةةت البحةةةة  من    لبعةةةةدي القلق الجسةةةةةةةةةةةةةةةةدي فقط

( أي كلما لاد املعد  التراكمي للذكور نقا القلق الذكور 

 لهذا البعد. 

 
لعينتي املقارنة القلق االجتماعي والتحصيل الدراس ي  معاملي ارتباط بينلداللة الفروق  (Zقيمة النسبة الَحرَِجة ) (  5) جدول 

 واإلناث(  )الذكور 
 

البعد املعرفي 

 للقلق االجتماعي 

البعد االجتماعي للقلق 

 االجتماعي 

البعد الجسدي للقلق 

 االجتماعي 

الدرجة الكلية للقلق  

 االجتماعي 

التحصيل  

 الدراس ي

 معامل االرتباط

 لإلناث 

-12.0 * -10.0 * -16.0 ** -14.0 ** 

 التحصيل

 الدراس ي

 االرتباط معامل 

 للذكور 

-*0.08 -05 . -15.0 * -0.11 

( للفرق بين معاملي  zقيمة )

 بين الذكور واإلناث  االرتباط

11.8 -0.63 -0.02 -0.32 

 00.0* 0.53 0.98 0.75 (zداللة قيم )

 ( 05.0دال عند مستوى )  *

 
الجةةةدو  السةةةةةةةةةةةةةةةابق املتضةةةةةةةةةةةةةمن لةتةةةابة معةةةادلةةةت من    يلبين   

الملرق بين معةةةةةةامةي االرتبةةةةةةاط وجود فرق دا  بين  داللةةةةةةت 

املعرفي للقلق   التراكمي والبعةةةةةةد  ارتبةةةةةةاط املعةةةةةةد   معةةةةةةامةي 

   في طةةةةةةةةةةةةةةالياالجتمةةاعي ل ةةل من مجموع ي الةذكور واإلنةا   

مجموعةت اإلنةا    ية  يلبين أن العالقةت العكسةةةةةةةةةةةةةيةت بين 

مةةةةةةةا قورنةةةةةةةت  إدا  دالةةةةةةةت  أعة  مسةةةةةةةةةةةةةتوى بصةةةةةةةةةةةةةورة  املتتيرين 

الذكور  كما تبين عدم   بالعالقت بين نملس املتتيرين لدى 

املةةعةةةةةةةد   ملةةتةةتةةيةةر  االرتةةبةةةةةةةاط  مةةعةةةةةةةامةةةةةي  بةةيةةن  فةةرق دا   وجةةود 

االجتمةةةةةةاعي   االجتمةةةةةةاعي للقلق  )البعةةةةةةد  التراكمي وكةةةةةةل من 

للقلق االجتمةةةةاعي  والةةةةدرجةةةةت ال ليةةةةت    الجسةةةةةةةةةةةةةةةةةدي  والبعةةةةد

االجةتةمةةةةةةةاعةي(. الةتةحةلةيةالت    لةلةقةلةق  نةتةةةةةةةابةة  ويةلةبةيةن مةن  هةةةةةةةذا 

الخاطةةةةةةةةةةةت بالسةةةةةةةةةةةؤا  ال انق الذي يلةاو  اختالع العالقت  

بين القلق االجتمةةاعي والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةحي لةةدى طلبةةت  

الةةةةةةةةةوع  الةةةةجةةةةنةةةةس/  بةةةةةةةاخةةةةتةةةةالع  سةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةود  املةةةةلةةةةةةةك  جةةةةةةةامةةةةعةةةةةةةت 

( 5   4     3طةةالبةةات(  واملبيةةةت من الجةةداو  أرقةةام )طالل/)

وال ي أظهرت وجود عالقةةةت ارتبةةةاط عكسةةةةةةةةةةةةةيةةةت بين املعةةةد   

  لةةةةدى  التراكمي ومتتير القلق االجتمةةةةاعي بةةةةأبعةةةةاده ال ال ةةةةت

أي أنةةةةةه كلمةةةةةا لاد املعةةةةةد  التراكمي لرنةةةةةا    عيةةةةةةت االنةةةةةا   
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اناملضةةةةةةةةةةةت أعراض القلق االجتماعي والعكس  ةةةةةةةةةةةحيح   

 وجود عالقت  
ً
ارتباط  من جان  أخر أكدت الدراست أيضا

لدى عيةت    عكسةةيت بين املعد  التراكمي والبعد الجسةةدي

؛ أي كلمةا لاد املعةد  التراكمي للةذكور  البحة  من الةذكور  

اناملضةةةةةةةةةةةةةةةةت أعراض القلق االجتمةةةاعي لهةةةذا البعةةةد. هةةةذه 

الةليجت اتملقت م  ما توطةةةةلت اليه الدراسةةةةت ال ي قام بها  

( أفراد 2015الركيبةةةةةةةات  بين  أظهرت وجود فروق  وال ي   )

لعيةةت في درجةات القلق االجتمةاعي لصةةةةةةةةةةةةةةالي اإلنةا   كمةا  ا

 ي   Al-Khodair (2015)أكدت هذه الةليجت دراسةةةةةةةةةةةةت  

أشةةةةةةةةةةةةةةارت إف  ظهور أعراض القلق االجتمةةاعي لةةدى اإلنةةا   

مقارنت بالذكور في الدراسةت ال ي قامت بها لدراسةت التحيز  

 ما قادت 
ً
في القلق االجتماعي عة  عيةت سةةةةةعوديت  وأيضةةةةةا

ة املسةةةةةةةةةةةةةي الوطوي لالضةةةةةةةةةةةةةطرابةةةات الةملسةةةةةةةةةةةةةيةةةت في  إليةةةه نتةةةاب

ا جتم  السةةةةةةةةةةةةةعودي من الوطةةةةةةةةةةةةةو  لةةذات الةليجةةت. بيةمةةا  

أكةةةةدت الةليجةةةةت ال ي  صةةةةةةةةةةةةةلةةةةت عليهةةةةا عيةةةةةت الةةةةذكور دور 

ليةةةةةادة أعراض القلق  األعراض الجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةديةةةةةت ال ةةةةةاهرة في 

االجتمةةةةةاعي. جةةةةةادت هةةةةةذه الةليجةةةةةت غير متملقةةةةةت م  نتةةةةةابة 

م وجود فروق ( وال ي أظهرت عد2015دراسةةةةةت الريماوي )

دات داللةةت إ صةةةةةةةةةةةةةةابيةةت في متوسةةةةةةةةةةةةةطةةات القلق االجتمةةاعي  

بةةةةةاختالع نوع الجنس  كمةةةةةا اختلملةةةةةت هةةةةةذه الةليجةةةةةت م  

( ال ي  2003الةليجةت ال ي توطةةةةةةةةةةةةةلةت إليهةا دراسةةةةةةةةةةةةةةت قلةةدر )

الةةةقةةةلةةةق  فةةةي  الةةةجةةةنسةةةةةةةةةةةةةةةيةةةن  بةةةيةةةن  فةةةروق  وجةةةود  أظةةةهةةةرت عةةةةةةةدم 

( لةةداللةةت z( أن قيمةةت )5االجتمةةاعي. وقةةد تبين من جةةدو  )

 مةي االرتباط لعية ي الذكور واإلنا  الملرق بين معا

متتيري   ارتبةةاطبين معةةامةةل  و يةةد أن هةةةاك فرق دا   

ماعي في  تجوالبعد املعرفي للقلق اال   الدراسةةةةةةةةةةةحيالتحصةةةةةةةةةةةيل  

  االرتبةةةةاططةةةةةةةةةةةةةةةةةالي معةةةةةامةةةةةل االرتبةةةةةاط األكبر وهو معةةةةةامةةةةةل  

  أما الملروق بين معامالت االرتباط  الذكور الخان بعيةت  

والبعدين ) االجتماعي والجسةدي    الدراسةحيبين التحصةيل  

مةعةةةةةةةامةة بةيةن  دالةةةةةةةت  فةروق  تةوجةةةةةةةد  االجةتةمةةةةةةةاعةي لةم  لةلةقةلةق    ي( 

والدرجت ال ليت    األكاديميرتباط م  متتيري التحصةةةيل  اال 

ويمكن تملسةةةةةةةةةةةةةير هةذه الةليجةت  ملقيةاس القلق االجتمةاعي    

الةةةةةةةةرويةةةةةةةةتةةةةةةةة    لةةةةةةةةدى  ورد  ملةةةةةةةةا  الةةةةةةةةخضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةر    (2004)وفةةةةةةةةًق  و 

 م همةةةا إف  دور وطبيعةةةت     (2021,2019)
ً
 يةةة  أشةةةةةةةةةةةةةةةار كال

 إف  الجمعيت( في  
ً
ا جتم  السةةةةةةةةةةةعودي ) كمجتم  أكثر ميال

الجتماعيت ) دف  الملرد إف  مراقبت و ضةةةةةةةةةةةةبط سةةةةةةةةةةةةلوكياته ا

  وغير االجتمةةةاعيةةةت( م  مةةةا هو  
ً
مقبو  و متوق  اجتمةةةاعيةةةا

ودلك   ب يتجة  التعرض للةقد السةةةةةةةةةةةةلئي من األخرين ؛ 

ت املواق   هةر أكثر عرضةةةةةةةةةةةةةةت ملواجأن الةذكو يبوب عة  دلةك  

    ؛االجتماعيت مقارنت باإلنا 
ً
 عة  دلك أكثر ضبطا

ً
وقياسا

لسةةةةةةةةةةةةةلوكيتهم االجتماعيت ) عة  الرغم من أهميت دراسةةةةةةةةةةةةةت 

قةةةةد ي ون لةةةةدى عيةةةةةت الةةةةذكور هةةةةذا الملرضةةةةةةةةةةةةةيةةةةت ( إال أنةةةةه  

 باملواق  ال ي ينتة ع ها القلقاملعارع والخبرات الخاطت  

املرتبطةةةةت خةةةةاطةةةةةةةةةةةةةةةةت تلةةةةك    ووكيمليةةةةت التعةةةةامةةةةل     االجتمةةةةاعي

وهذا ما بدا من خال  الملرق الدا   با جا  التحصةةةةةةةةةةةةةيةي   

والبعد    الدراسةةةةةةةةةةةحيبين معامةي ارتباط متتيري التحصةةةةةةةةةةةيل  

 .وال ي جادت في طالي الذكور  االجتماعي املعرفي للقلق
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عرض ومنتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتة نتتتتائج اإلجتتتابتتتة ع  الستتتتتتتتتتتتؤال  -ثتتتال تتتا

ين  على" هتتل يم   ال تتالتتذ لاتتذه التتدراستتتتتتتتتتتتتتة والتتذي  

م   الل القلق االجتماعي   الدراستت يالتنبؤ بالتحصتتيل  

 لدى طلبة جامعة امللك سعود؟

ولرجةابةت عن هةذا السةةةةةةةةةةةةةؤا  تم اسةةةةةةةةةةةةةتاةدام أسةةةةةةةةةةةةةلول 

الةة سةةةةةةةةةةةةةةةيةةط   الةةخةةطةةق  االنةةحةةةةةةةدار   Simple Linearتةةحةةلةةيةةةةةةةل 

Regression     وقةةةةةد أسةةةةةةةةةةةةةملر اسةةةةةةةةةةةةةتاةةةةةدام هةةةةةذا األسةةةةةةةةةةةةةلول

( التاليين:  7   6اإل صابق عن الةتابة املبيةت بجدوفي ) 

 ملخ  نموذج التحليل وداللة تباي  االنحدار(  6) جدول 

 داللة ف ف 2ر ر النموذج 

 0.12 0.01 8.93 0.00 

 معامالت معادلة االنحدار التنبؤية (  7)جدول 

 مستوى الداللة قيمة )ت(  املعامالت املعيارية  معامالت االنحدار غير املعيارية النموذج 

االنحراف املعياري   املعامالت

 للخطأ 

 قيمة بيتا 

 0.00 90.22 0.12- 0.005 4.4 ال ابت 

 0.00 2.99- 0.001 0.002- القلق االجتماعي 

( أن قيمت معامل االرتباط  6ويتبةةةةةي في الجدو  رقم )

بين متتيري االنحةةةةدار : متتير املعةةةةد  التراكمي   ومتتير  

 وهي   0.12القلق االجتمةاعي )املةئ  (بلتةت قيمتةه ) 
ً
( تقريبةا

عالقةت طرديةت ضةةةةةةةةةةةةةعيملةت   كمةا تبين كةذلةك أن قيمةت مرب  

( ممةةةا  0.15معةةةةامةةةةل االرتبةةةةاط بين نملس املتتيرين بلتةةةةت )  

( من تباين درجات 15يعوي وجود نسةةةةةةةةبت مئويت قدرها )%

العيةةةةةت البح يةةةةت في املعةةةةد  التراكمي ال ي يمكن أن تعزى 

القلق االجتمةةةةةةاعي  كمةةةةةةا تبين أن قي مةةةةةةت وتملسةةةةةةةةةةةةةر بمتتير 

(  8.93اختبةةار النسةةةةةةةةةةةةةبةةت الملةةابيةةت لتبةةاين االنحةةدار بلتةةت )

 يشةةةةةةةةير إف  ( مما  0.01وهي قيمت دالت عةد مسةةةةةةةةتوى داللت )

عة  متتير   األكاديميوجود انحدار دا  ملتتير التحصةةةةةةيل  

القلق االجتماعي و التافي توجد إم انيت للتنبؤ بالتحصيل 

 من خال  القلق االجتماعياألكاديمي 

معةةةةامالت معةةةةادلةةةةت أن  (  7دو  رقم )جةةةة  تبين منكمةةةةا  

(  4.4االنحدار ال ي توضي أن قيمت  ابت االنحدار بلتت )

كما تبين أن قيمت  ( 0.00)وهي قيمت دالت عةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى  

( وهي قيمةت دالةت 0.002-معةامةل القلق االجتمةاعي بلتةت )  

املعةةةةةةادلةةةةةةت 0.00مسةةةةةةةةةةةةةتوى )عةةةةةةةد   و ةةةةةةالتةةةةةةافي يمكن ت وين   )

 يةةةة    س  0.002-4.4التنبؤيةةةةت لالنحةةةةدار كمةةةةا يةي: ن    

كمتتير متنبأ    الدراسةةةةةةةحي)ن( تشةةةةةةةير إف  متتير التحصةةةةةةةيل  

به  )س( تشةةةةةةةةةير إف  متتير القلق االجتماعي كمتتير يمكن 

 من خالله. بؤالتن

يلبين من خال  نتابة التحليالت الخاطةةةةةةت بالسةةةةةةؤا  و 

م انيت التنبؤ بالتحصةيل إللدراسةت الحاليت  و    ال ال   

من خال  القلق االجتماعي لدى عيةت الدراسةةةةةت    الدراسةةةةةةحي

( إف   7    6 ي  أشةةةةةةةةةةةارت الةتابة املتضةةةةةةةةةةةمةت بالجدولين ) 

أم انيت تأكيد هذا التنبؤ والذي يدعم كما تم اإلشةةةةارة في  

  و  وجود مع م  
ً
الدراسةةةةةةةات ال ي تم التطرق لها سةةةةةةةابقا

 من التحصيل  
ً
والقلق االجتماعي     الدراسحيعالقت بين كال

في  ين ال يالو األمر من وجود دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةات أخرى تةةةةأخةةةةذ  

مةح  متاير ملا توطةةةةةةةةةةةلت له البا  ت كدراسةةةةةةةةةةةت الشةةةةةةةةةةةري  

( ال ي أكدت عة  عدم وجود تنبؤ دا  بالتحصةةةيل  2014)
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ر القلق االجتماعي وال ي تةاغمت  من خال  متتي  الدراسةةةحي

( ال ي أكةةةدت عة  عةةةدم 2004نتةةةابجهةةةا م  دراسةةةةةةةةةةةةةةةت بةةةدر )

 والقلق االجتماعي. الدراسحيوجود عالقت بين التحصيل 

  فبالرغم من أن الدراسةةةةةةةةةةةةت الحاليت لم تشةةةةةةةةةةةةر 
ً
وختاما

من خال  نتةةةابجهةةةا إف  وجود درجةةةت من القلق االجتمةةةاعي  

العالقت السةةةةةةةةلبيت  عة  ت  لدى عيةت الدراسةةةةةةةةت إال أةها أكد

بمتتير القلق االجتماعي    لدراسةةةةةةةةةةحيال ي تر ط التحصةةةةةةةةةةيل ا

عةةةةة  مسةةةةةةةةةةةةةةتةوى   تةةؤ ةةر  قةةةةةةةد  أ ةةةةةةةار  مةةن  دلةةةةةةةك  عةةن  يةةنةةتةةة  ومةةةةةةةا 

التحصةةةةيل الدراسةةةةحي لدى طلبت الجامعت. وعة  الرغم من  

اتسةةةةةةةةةةةةةاق نليجةت البحة  الحةافي م  نتةابة ما دكر من بعض 

سةةةةابقت ؛ إال أن عدد من الدراسةةةةات أشةةةةارت  الالدراسةةةةات  

إف  ارتملةةةةةاع معةةةةةد  ظهور أعراض القلق االجتمةةةةةاعي لةةةةةدى 

بعض العيةات ال ي اسةةةةةتادمت في دراسةةةةةات عة  ا جتم   

السعودي وال ي أشارت إف  دور طبيعت ا جتم  السعودي 

) كمجتم  يميل إف  الجمعيت( في املسةاهمت في ليادة ظهور  

االجةةتةةةمةةةةةةةاعةةي )  الةةقةةةلةةةق  الةةرويةةتةةة     Chaleby,1987اعةةراض 

  و  اناملاض  (  هذا بط2004
ً
 مهما

ً
بيعته يطرح تسةةةةاؤال

معةةةةد  ظهور أعراض القلق االجتمةةةةاعي هةةةةةا وهةةةةل لةةةةذلةةةةك 

طةبةيةعةةةةةةت   عةةة   بةةةةةةةةةاد  تة ةهةر  الة ةي  األعةراض  بةةةوعةيةةةةةةةت  عةالقةةةةةةةت 

و قافت ا جتم  وال ي لم يتضةةةةةةم ها املقياس املسةةةةةةتادم في  

 الدراست الحاليت.

 توصيات الدراسة 

في ضةةةود نتابة الدراسةةةت الحاليت  و  طبيعت العالقت 

االجتمةةةةةةةاعي   القلق  األكةةةةةةةاديميبين  توصةةةةةةةةةةةةةحي   والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةل 

 الدراست بما يةي:

عةةةةوةةةةب  -1
ُ
تةةةة الةةةة ةةةةي  الةةةةقةةةةيةةةةةةةاس  مةةةةراجةةةةعةةةةةةةت أدوات  أهةةةةمةةةةيةةةةةةةت 

دات   بةةةةةةةاضةةةةةةةةةةةةةطةرال بةةةود  لةتةلةةةةةةةةةاو   االجةتةمةةةةةةةاعةي  الةقةلةق 

القلق االجتماعي بما   باضةطرالعالقت أكبر و أوضةي  

الجمعيت بشةةةة ل    )أويلةاسةةةة  م  ال قافت السةةةةعوديت 

 عام(.

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةت متتيرات البحةةةةةة  الحةةةةةةافي بمةةةةةةا يضةةةةةةةةةةةةةمن   -2

الوقوع عة  املتتيرات الوسةةةةةةةةيطت ال ي قد تسةةةةةةةةهم في 

 بش ل أكثر دقت. وتملسير العالقتإيضاح 

عةداد برامة تسةةةةةةةةةةةةةهم بةالتعةامةل م  أعراض  ت إأهمية-3

القلق االجتمةاعي لةدى طلبةت الجةامعةت وال ي يمكن ان  

 تزيد من التحصيل واإلنجال األكاديمي لهم.

الةةةةةةةدعةم -4 مةجةةمةةوعةةةةةةةات   " فةكةةرة  بةتةةةةةةةدعةيةةم  االهةتةةمةةةةةةةام 

الةملسةةةةةةةةةةةةةحي" ال ي لهةةا دور  يوي في مسةةةةةةةةةةةةةةاعةةدة الطلبةةت 

 ممن يعانق من القلق االجتماعي.

ت مبنيت عة  قاعدة رطةةةةةةةةةةةيةت  إعداد برامة إرشةةةةةةةةةةةادي-5

تةةةةأخةةةةذ العوامةةةةل ال قةةةةافيةةةةت وا جتمعيةةةةت ضةةةةةةةةةةةةةمن أهم  

 العوامل ال ي تةئب عليها هذه البرامة.

   املراجتع 

 هاديه  مبارك  ا    والشةةةةةةةةةةةةي  أ مد  ميادة ع مان  سةةةةةةةةةةةةن محمد

مشةةةةةةةرع. )2010(.  قلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق االمتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحان وعالقته بالتحصةةةةةةةيل 

األكاديمي لدى  طالل جامعت السودان للعلوم  والتكةولوجيا:  

 جامعت السودان للعلوم والتكةولوجيا.

) بةةةةةةةدر  بةةةةةةةالةقةلةق   وعةالقةتةةةةةةةه الةةةةةةةذات (. مةملةهةوم2005فةةةةةةةابةقةةةةةةةت مةحةمةةةةةةةد. 

املر لةةةةت   طةةةةالبةةةةات لةةةةدى الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةحي  والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةل االجتمةةةةاعي

مجلت كليت التربيت   السةةةةةةةةةعوديت.  العر يت باململكت املتوسةةةةةةةةةطت

(34  )228-258. 

(. الرهال االجتماعي  2010الجنهي  عبد الر من بن عيد بن سةةالم. )

لةةةةدى طلبةةةةت   بةةةةالطمةةةةأنيةةةةةت الةملسةةةةةةةةةةةةةيةةةةت والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةل  وعالقتةةةةه 

 . 91-61( 1) 4  دراسات عر يت في التربيت والتعليمالجامعت. 

(. اضةةةةةةةةةةةطرال الرهال االجتماعي  2013الحريري  ا مد بن سةةةةةةةةةةةعيد )

لدى طالل السةت األوف  في املر لت الجامعيت: دراست مسحيت  

املةةلةةةةةةةك سةةةةةةةةةةةةةةعةةود جةةةةةةةامةةعةةةةةةةت  الةةتةةربةةيةةةةةةةت .  عةةةةة  طةةالل  كةةلةةيةةةةةةةت  مةةجةةلةةةةةةةت 

 . 28-1(  25  )باإلسماعيليت

االجتماعي وعالقته   . القلق(2003)   سةةةةةةةةةةةين  سةةةةةةةةةةةهلت  سةةةةةةةةةةةن قلةدر

قةةةةاعةةةةدة .  بةةةةالتكي  الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةحي لةةةةدى طلبةةةةت جةةةةامعةةةةت املوطةةةةةةةةةةةةةةةةل

 .147-1.   جامعت املوطلاملة ومت للرسابل الجامعيت

(. العال  الةملسةةةةحي الضةةةةطرال القلق  2019الخضةةةةير  غادة عبد هللا. )

العال  الةملسةةةةةةةةةةحي االجتماعي. سةةةةةةةةةةعيد سةةةةةةةةةةعد الزهرانق )محرر(.  
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(. الريةةةةاض: املركز الوطوي  129-74. دليةةةةل عمةي )ن.  للكبةةةةار

 لتعزيز ال حت الةملسيت.

اللشخيا  (2020)غادة عبدهللا    الخضير  في  ال قافيت  الكملادة   .

 
ُ
أ االجتماعي  القلق  )اضطرال  الةملسحي   (.  والعال  

ً
ا جلت نمودجا

 .208-203(. 67) الةملسيت السعوديت للعلوم 

(. القلق االجتماعي: دراسةةةةةةت ميدانيت لتقةين  2001رضةةةةةةوان  سةةةةةةامر )

مجلةةةت مركز  مقيةةةاس القلق االجتمةةةاعي عة  عيةةةةات سةةةةةةةةةةةةةوريةةةت.  

 . 77-47(  19) 10   البحو  التربويت

(. درجت الرهال االجتماعي وعالقتها  2015الركيبات  أمجد فر ان )

بمسةةةةةةةةتوى التحصةةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةةحي والجنس لدى طلبت الصةةةةةةةة   

 4   ا جلت التربويت املتاصةةةةصةةةةتالعاشةةةةر االسةةةةاسةةةةحي في االردن. 

(2.) 

(. مقياس  الثق األبعاد للخوع االجتماعي. 2004الرويت   عبد هللا. )

 .43-9(  24  )رسالت التربيت وعلم الةملس

(. مسةةةةةةةةةةةةةتوى القلق االجتمةةاعي لةةدى عيةةةت من 2015الريمةةاوي  عمر )

املتتيرات.   بعض  في ضةةةةةةةةةةةةةود  القةةةةةةةدس  جةةةةةةةامعةةةةةةةت  مجلةةةةةةةت طلبةةةةةةةت 

 (. 1)1  الجامعت العر يت االمريكيت للبحو 

(. دراسةةةت مقارنت في درجات القلق  2013السةةةلمي  طارق عبد العافي )

من االختبار واملسةةةةةةةةةتويات ا ختلملت من التحصةةةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةةةحي 

طالل الصةةةةةةةةةةةةة  ال ةةالةة  ال ةةانوي بمةةديةةةت بمكةةت املكرمةةت.  لةةدى  

 . 180-162  43  رسالت التربيت وعلم الةملس

( عةبةةةةةةةد هللا  بةةةةةةةةةدر  املةةة ةئةةةةةةةت 2014الشةةةةةةةةةةةةةةرية    الةقةلةق  أبةعةةةةةةةاد  بةعةض   .)

ا جلت التربويت  بالتحصةةيل الدراسةةحي لدى طلبت جامعت طيبت.  

 .22-1(  9) 3   الدوليت املتاصصت

( بةةةةةةدر بن عبةةةةةد هللا  . القلق األكةةةةةاديمي وعالقتةةةةةه (2017الشةةةةةةةةةةةةةري   

لةةةةدى طالل جةةةةامعةةةةت طيبةةةةت.   الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةحي  مجلةةةةت بةةةةالتحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةل 

 . 400-361(  174) 49  الجامعت االسالميت للعلوم الشرعيت

(.  2018) الصةةةةةةادق  الرشةةةةةةيد  مزدلملت  ادم  موي ا مد  نجم الدين

مسةةةةةةةةةةةةةتوى القلق لطالل الشةةةةةةةةةةةةةهةةةادة العر يةةةت وعالقتةةةه ببعض 

والتربيةةةةةةةت  املتتيرات   الحةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةول  ب لي ي علوم  الةةةةةةةديمترافيةةةةةةةت 

بجامعت السةةةةةةةةةةةةودان للعلوم والتكةولوجيا. جامعت السةةةةةةةةةةةةودان  

 .للعلوم والتكةولوجيا

(. الرهال االجتماعي وعالقته 2018الصةةةةةةةةةةةمل ي  مرفت عبد الحميد )

املةةتةةتةةيةةرات   بةةعةةض  فةةي ضةةةةةةةةةةةةةةود  األكةةةةةةةاديةةمةةيةةةةةةةت  املةةتةةتةةيةةرات  بةةبةةعةةض 

مجلةةةةت هر.  الةةةةديموجرافيةةةةت لةةةةدى عيةةةةةت من طالل جةةةةامعةةةةت األل 

 .522-21(  393  )قطاع الدراسات اإلنسانيت

( فةةةةةةةاطةمةةةةةةةت  الةهةةةةةةةادي   عةةة  2010عةبةةةةةةةد  االجةتةمةةةةةةةاعةيةةةةةةةت  الةعةوامةةةةةةةل  أ ةر   .)

التحصةةةةةةةةةةةةةيةةةل األكةةةاديمي لطلبةةةت كليةةةت عمةةةان الجةةةامعيةةةت للعلوم 

التطبيقيةةةةةةةت.   البلقةةةةةةةاد  جةةةةةةةامعةةةةةةةت  واملةةةةةةةاليةةةةةةةت/  ال قةةةةةةةافةةةةةةةت اإلداريةةةةةةةت 

 . 221-178(  36)11   والتةميت

ادر  الخشةةةةةةةةةةةةةةةال  دعةةاد إيةةاد سةةةةةةةةةةةةةعةةدو  العزي  مليةةاد  سةةةةةةةةةةةةةن عبةةد القةة 

(. القلق االجتماعي وعالقته بالتحصةيل الدراسةحي لدى 2010)

طالبات الصةةةةةةةة  الخامس في معهدي إعداد املعلمات )نيةوي 

 3مجلت دراسةةات تر ويت واملوطةةل( في مركز محاف ت نيةوى. 

(9  )183-206. 

  (. الرهال2011املوموي  فوال أيول  وجرادات  عبد الكريم محمد )

االنلشةةةةةةةةةةةةةةةةةار واملتتيرات  الجةةةةةامعيين:  لةةةةةدى الطلبةةةةةت  االجتمةةةةةاعي 

  ا جلت األردنيت للعلوم االجتماعيت  االجتماعيت الديمترافيت. 
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 جائحة كورونا )  الوعي باملناعة النفسية وأهمية تحويله إلى ثقافة مجتمعية
 
 ( أنموذجا

 (1)د. نجالء أحمد السويل 

 ( ه1443 /3/ 22وقبل - ه4/3/1443)قدم للنشر 

 
والحفاظ على جسم سليم خال من    الوقاية اب تحقيق فكرة  يعد انتشار الوعي الصحي في السنوات األخيرة من أحد أهم أسباملستخلص : 

من خالل استخدام مكونات الطب   مالت الغذائية أو تنوع الغذاء  العمل على رفع املناعة الحيوية الجسدية سواء باملكاألمراض من خالل  

خاصة في السنوات األخيرة ،  فالثقافة الصحية وتحولها إلى ثقافة مجتمعية أصبحت أمرا مطروحا و بشدة في كثير من املجتمعات    ،  البديل

ولعل أزمة كورونا تعد من أهم مصادر التهديد الجسدي والذي أحدث قفزة حقيقية في ازدياد رفع الوعي الصحي و العمل على نظرية الوقاية  

دمارا  التي  أحدثت  هالة من التهديدات النفسية  ولكنها خلفت    فحسب    ولكن جائحة كورونا لم تخلف فقط التهديد الجسدياملتعددة املحاور  

الخفي قبل اإلصابة   النفس ي  التهديد  األفراد فكرة  األفراد سواء عاش  لكثير من  أومانفسيا  الهلع  في نوبات من  الفرد  أحدثته من    و دخول 

ملوضوع املناعة    نشر الثقافة املجتمعية  يتعلق بأهمية  في الوقت املعاصر إذا فإن األمر    قدان شخص عزيزما بعد الصدمة بفاضطرابات  

املهارات الفردية   تفعيل  و التي تواجه الفرد    الشخصية للتكيف مع الظروف الضاغطة  و تفعيل كافة اآللياتالنفسية وكيفية العمل على رفعها  

 . أهمية الخروج من الضغوط املختلفة بأقل قدر من الخسائر النفسيةما إلى دالسعي قو الالزمة لتطوير التعامل مع األحداث 

 
Psychological immunity and the importance of making it a societal culture (the Corona Covid-

19 pandemic as a model) 
(1)soielNajla Ahmed Al 

(Submitted 10-10-2021 and Accepted on 28-10-2021) 

 
Abstract: The spread of health awareness in recent years is one of the most important reasons for achieving the 

idea of prevention and maintaining a healthy body free of diseases by working to raise the vital physical 

immunity, whether through nutritional supplements, food diversity, or even through the use of alternative 

medicine components, the health culture and its transformation into a societal culture It has become a hot topic 

in many societies, especially in recent years, and perhaps the Corona crisis is one of the most important sources 

of physical threat, which has made a real leap in raising health awareness and working on the theory of multi-

axis prevention. BUT the Corona pandemic not only left a physical threat, but it also left an aura of psychological 

threats that caused psychological damage to many individuals, whether individuals lived the idea of a hidden 

psychological threat before injury and the individual entered into bouts of panic or caused by post-traumatic 

stress disorder by losing a loved one.  This is related in the present to the importance of sending societal culture 

associated with psychological immunity, how to work on raising it, and activating all personal mechanisms to 

adapt to the stressful circumstances facing the individual and finding the individual’s skills necessary to develop 

dealing with events and striving forward to the importance of getting out of various pressures with the least 

amount of psychological losses. 
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 مقدمة 

اإلنسان  لقد   وجل  عز  هللا  الجسد  )  من  خلق 

اإلعجاز  يعكسان  وهما  (  والنفس في  غاية  تركيب 

على دراسة    العلماء   عكف  ، فمنذ أزمنة بعيدةوالتعقيد  

االستطالع   أدوات  بساطة  من  الرغم  على  الجسد 

إلى ما    وسطحيتها ،  والدراسة إلى أن تطور الطب ووصل 

وعلى الرغم من ذلك نجد  ،وصل إليه في الوقت املعاصر  

ال   والعلماء  من  الباحثين  العديد  يجهلون  خفايا  زالوا 

وديناميكيته    جسم  قصارى  الطبية  اإلنسان  ويبذلون 

من  جهدهم في التجارب و الدراسات للتعرف على املزيد  

وي  ، العلمية  والخبايا  األمراض    عتبراملعلومات  ظهور 

الجسدية عبر العصور هو الدافع الحقيقي للبحث وهو  

بحثا   الطبي  االستقصاء  و  للكشف  األساس ي  املحرك 

الراح عن  اآلالم  لإلنسان  تثبيط  و  والعالج  ومكافحة  ة 

حافظة على انخفاض  غزو األمراض وانتشار األوبئة و امل

وهو ما ينطبق على املقولة الشهيرة بأن "  الوفيات    معدل

 الحاجة أم االختراع ". 

اإلنسان   لجسم  املناعي  الجهاز   Biologicalويعد 

Immune System (BIS)  هو خط الدفاع األول في حمايته

اإلصابات   من  الجسد  وحماية  ومقاومتها  األمراض  من 

من خالل العالج ولقد سعى اإلنسان  ، املرضية املختلفة  

نواع الطب البديل إلى رفع مستوى  باألعشاب ومختلف أ

ب من  الرغم  وعلى  الجسم  في  مناعة  اإلنسان  دائية 

القديمة   و    العصور  املحاولة  عنصر  أن  كان إال    الخطأ 

العالجات التجارب    أساس اكتشاف كثير من  ابتداء من 

الطبيعية    بالنباتات والخلطات  العشوائية  واملكونات 

وذلك قبل وصول اإلنسان إلى تطور املختبرات و املنهجية  

األدوية اختبار   في  إلى    ،  العلمية  سعيا  كان  ذلك  وكل 

ر ت فكرة  الجسدية  حقيق  املناعة  أصبحت  فع  في والتي 

من خالل تناول  هاجس اإلنسان العصري  نا الحديث  وقت

الحمية   واتباع  الغذائية  واملكمالت  الصحية  األطعمة 

والرياضة والبعد عن العادات السيئة ملواجهة التأثيرات  

 املختلفة ملخاطر األمراض . 

 تنحصر  ومن املعروف أن راحة اإلنسان وصحته ال 

 ( 2013)زيدان    أشار حيث    في الجانب الجسدي فحسب

 Psychological Immuneاملناعة النفسية    جهازإلى أن  

System (PIS)    يقل أهميتهال  املناعة    جهازعن    في 

حيث أن عادات الفرد السيئة التي يمارسها في الجسدية  

إلى  تؤدي  عليها  يستمر  و  وطبيعي  تلقائي  بشكل  حياته 

تختلف   والتي  العضوية  األمراض  من  بكثير  إصابته 

الف حدة األمراض وخطورتها فتعطي الفرد  أعراضها باخت 

تنبيها هاما لينتبه لحالته الصحية بل و تلح تلك األعراض  
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أحيان كثيرة لتجسد خطورة الوضع الصحي و تتحول ملا  

حياته لن    يؤرق  تجاهلها    وبالتالي  ازدياد مثل  يستطيع 

ساعات عدد  انخفاض   ، ،    الوزن  الوزنالنوم   قلة 

ا  ، الزغللة    لتعب ،الصداع  فهو  ..الخ(    ،  املقابل  وفي 

سرعان ما يعود لحالته الطبيعية الصحية إذا استطاع  

أن يتخلص منها أو يعالجها، وكما هو العمل الديناميكي  

املناعة    لنظام نظام  أن  نجد  الجسدية  املناعة  جهاز 

كثيرة   أحيان  في  ولعله  بالغة  أهمية  أيضا  له  النفسية 

نسان و ينطلق ذلك من فكر  يلعب دور القائد املحرك لإل

اإلنسان ومعتقداته والتي لها دور فعال في التأثير النفس ي  

و الجسدي على الفرد حيث أن املعتقدات السلبية التي  

هي التي تصيبه باألمراض النفسية وهناك  يتبناها الفرد  

من   وتحذر  خطورتها  على  تدل  وعالمات  مؤشرات 

مثل   الغضب  استمرارها   ، الخوف   ، الشعور  )القلق   ،

بالذنب ، اللوم ، الضغوط ، اإلنهاك واملشاعر السلبية  

  ) الخ  التخلص  وإذا  ...  الفرد  فإنه سوف  منها    استطاع 

النفسية   بالصحة  هو  .يتمتع  البشري  العقل  ويعتبر 

في  التمعن  خالل  من  النفسية  املناعة  إنشاء  مصدر 

امل حل  استراتيجيات  و  التأمل  و  وهو  التفكير  شكالت 

عن  لنفسية الفرد من  األساس ي    بذلك خط الحمايةيمثل  

طريق مختلف املهارات الذهنية التي تعمل بمجرد وجود  

ليتصرف   فيبدأ  ما  العقل بحدث  توقظ  إشارات ذهنية 

 حيالها . 

املناعة   ملفهوم  العلمية  األهمية  هذه  فإن  لذلك 

املعلومات  ملصادر  حبيسة  تكون  ال  ان  يجب    النفسية 

أن تمتزج  يجب    العلمية، وإنما بحاث  الكتب واملراجع واأل ك 

أن  املجتمعية  بالثقافة   ليستطيع  سطحها  على  وتطفو 

أو  كل فرد من أفراد املجتمع    يراها ويكون على وعي كلي 

آللية حقيقة  ها  لتفعي  جزئي  ترسيخ  من  انطالقا  وذلك 

يكون   قد  النفسية  املناعة  اضطراب  أن  مفادها  علمية 

أصلي الفرد    سبب  إصابة  خلف    بمختلف وأساس ي 

 الخطيرة.األمراض الجسدية  

إن تثقيف األفراد بمفهوم املناعة النفسية هو أمر  

تحقق الصحة بشكل عام  ضروري جدا لقيام مجتمعات 

اصة في ضوء تراكم الضغوط النفسية وانتشارها بين  خ

يتلقاها   التي  السلبية  األخبار  من  الهائل  والزخم  األفراد 

اد  و ازدي،  الفرد بشكل يومي مستمر من كل أنحاء العالم  

إلى للوصول  الجهود  ومضاعفة  األهداف    املهام  تحقيق 

املعطيات   تلك  ..كل  املستمر  التحديات  سقف  وارتفاع 

تحيط   أحياالتي  تجبرنا  و   نبنا 
 
إلى    ا االضطرار  كثيرة على 

خوضها و تجربتها و ترقب النجاح و الخوف من الفشل  

بعد عبورها ..مشاعر متصادمة و متناقضة نعيشها دون  
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يجعلنا  ذلك  كل   .. متعددة  مواقف  في  لها  نخطط  أن 

عليها لنساهم    واإلجابة   بعض األسئلةمسئولين عن طرح  

الضغوط   عواقب  من  األفراد  وقاية    والتوتر   والقلقفي 

و  الكوارث  و  املصائب  بمختلف  الحياة  تحدثه  الذي 

 هي: وهذه التساؤالت  الفرد.األحداث املؤملة التي يمر بها  

النفسية   (1) املناعة  وما    العلمي،بمفهومها  ماهي 

 ؟ مكوناتها

املناعة   (2) بمفهوم  الفرد  نقنع  أن  نستطيع  كيف 

 النفسية؟ 

نصل إلى درجة من الوعي الكافي لنحقق فكرة  سكيف   (3)

 النفسية؟ شاملة ومجتمعية بمفهوم املناعة 

الفردية   الضغوط  مواجهة  بفكرة  فقط  يتعلق  ال  األمر 

من   غيرها  أو  العمل  أعباء  أو  األسرية  األعباء  كمستوى 

حول   يدور  املوضوع  ولكن  املزمنة  الروتينية  الضغوط 

و طارئ    ، خطير  الحادة ألمر غير تقليدي  واجهة  فكرة امل

مما يشكل تحديا كبيرا لجهاز املناعة النفس ي  على الفرد  

رب واملواجهة  والذي  الحرب  آليات  على  مدربا  يكون  ال  ما 

ارثة الالحقة والتي ربما تتمحور حول إصابة  فتحدث الك

شلل نصفي أو ربما سكته قلبية أو جلطة دماغية  ب  الفرد

إلى   أحيانا  تصل  والتي  الخطيرة  األمراض  من  غيرها  أو 

كيف   حول   تدور  فالفكرة  إذا   ، اإلنسان  وفاة  درجة 

يستطيع الفرد تجاوز املوقف النفس ي الحاد وهل يطول  

التحدي وتمتد املواجهة إلى أن تصل بالفرد إلى اإلحباط  

ثم املرض الجسدي هي حلقة ال  الفشل  والهزيمة وبالتالي 

حدتها   ويواجه  بصمود  أمامها  الفرد  يقف  لم  إذا  تنتهي 

ويتعلم كيف يتعامل مع املواقف بإدارة نفسية إيجابية  

هي   النفس ي  القلق  أمام  والهزيمة  الصحة  عدو  فالقلق 

وهذا   الجسدية  للصحة  من  انهيار  العديد  أثبتته 

 . الدراسات الطبية والنفسية 

 
 
تجاوز  فا  إذا على  الفرد  قدرة  هي  النفسية  ملناعة 

النفسية   و الضغوط  يخفف  الحادة  بما  املزمن  القلق 

ليخرج    ويقيالصدمة   النفس ي  واالنهيار  السقوط  من 

   املمكنة.الفرد من األزمة بأقل الخسائر  

أهم    واألوبئةاملعدية  األمراض    إن من  وانتشارها 

األمر  ،القلقصادر  م إن  يتعدى    بل  ربما  البعض  لدى 

محاولة    والفزعالذعر  إلى  ذلك   األحيان  من  كثير  وفي 

 االنتحار أو االنتحار 
 
 .فعليا

كورونا   كما  Covid19)ويعد  الغامض  الوباء   )

قد اإلعالم  وسائل  بعض  عليه  من بدأ    أطلقت    منطلقا 

   2019م  أواخر عاجمهورية الصين في  مدينة )وهان ( في  

عالم بال استثناء كان  كل دول ال هائلة فيبسرعة و انتشر 

كثير  ل العالج األمر  الذي دفع المجهول املصدر ومجهو 
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جراءات احترازية بدت مرعبة لدى  إلى تطبيق إمن الدول 

فاألمر ليس تقليديا واملرض   ملواجهة هذا املرض  البعض 

فكانت   األولى  للوهلة  العالم  رآه  ما  هذا  جدل  بال  قاتال 

ال غبار عليه فقد كانت اململكة العربية    ومما  الصدمة ،  

أوائل الدول و أفضلها في إدارة أزمة الوباء السعودية من  

وكان ذلك له دوره الواضح في انخفاض عدد اإلصابات و  

املتقدمة عانت من   الدول  الوفيات في حين أن كثير من 

لديها   الصحي  النظام  فقد  انهيار  األفراد  وبالتالي  دفع 

  تهاون في تطبيق ما يحمي صحتهم  ثمن ال  داخل مجتمعاتهم

 . مو سالمته

حال ظل  اوفي  الطوارئ  فرضتها ة  األزمة   لتي    هذه 

تتمثل   ضغوط نفسية  واملتزامنة مع    على العالم    الوبائية

الخوف    ، املوت  قلق  نقل  اإلصابة  في  من  الخوف   ،

،  بالعجز عن حماية أنفسنا ومن نحبشعور  ال،  العدوى 

والتي  ،حالة الوحدة داخل غرف العناية املركزة  االكتئاب  

، اآلثار السلبية للحجر  يسمعها الفرد من تجارب اآلخرين

، الشعور باأللم من قصص  األسر التي  املنزلي والصحي  

أفرادها  من  أكثر  أو  في   توفي واحد  إال  املطارات  إغالق   ،

السلبي   الدور  أحد  على  يخفى  ال  و  استثنائية  حاالت 

ومسح أي أمل    اإلعالم في تهويل األحداث  لبعض وسائل

، كل تلك الخبرات السلبية نفسيا تتراكم في ذهن    للتفاؤل 

دوامة   في  الفرد  وتدخل  النفسية  املناعة  فتحبط  الفرد 

وهذا فعال  املرض  يصل  أن  قبل  على    ما  املرض  يؤكد 

وضرورة تنشيطها ودعمها  النفسية  املناعة  تعزيز  أهمية  

 الجوانب النفسية والدينية . بإذكاء وتعزيز 

الطوارئ   العالم  حالة  عاشها  هجمة    هيالتي 

  لذا فإننا البد أن ندرك في وقتنا الحالي  نفسية شرسة

و  النفسية  التوعية  نرفع    أهمية  املناعة  نظام  كيف 

وربما   واملحبطة  القاسية  الظروف  ظل  في  النفسية 

 
 
أحيانا باملحيط  املدمرة  أشبه  بمكان  نعيش  عاملنا  في   ،

اه كلما حلت األزمات من  الذي يرتفع فيه منسوب املي

نحتاج لنعزز أطواق النجاة تجاه   في املقابل حولنا فإننا 

تلك املياه حتى ال تغمرنا فنغرق، هذه املعادلة البسيطة  

بها   نحصن  مجتمعية  ثقافة  لتكون  تنتشر  أن  البد 

األدوية   و  باألغذية  نحصن  كما  تماما  أنفسنا 

   .واللقاحات

وجود    Olah(1995)أشار    أن    عوامل إلى 

و   في    مترابطة مشتركة  يسهم  قد  ق  تحقي   تفاعلها 

ومن هذه العوامل ، الجانب  مفهوم املناعة النفسية  

ا   املعرفي ، السلوكي  ، وكلها    و أيضا  البيئي   النفعالي، 

الفرد    ةعلى إراد  يعتمد أداءها و تفعيلها من األساس

و لديه    ذاته  التفكير  نمط  من  إصراره على تصحيح 
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طرد التشاؤم  خالل  وتوجيه    أفكار  اليأس  ومشاعر 

 .و إيجابي بشكل فاعل اعتقاداته واتجاهاته وخبراته 

على    الضوء  تسليط  املجتمعية   إن  الثقافة  تعزيز 

لغ  فيما يخص موضوع املناعة النفسية تحديدا هو أمر با

األهمية ، حيث يجهل األفراد مكوناتها و عناصرها و التي  

هي   بل  الفرد  لشخصية  والوقاية  الدفاع  سمات  تمثل 

جهاز    التي يعمل عليها املضادة    النفسية    بمثابة األجسام

و تتكون عناصرها من : التفكير  الحماية النفس ي الوقائي 

   ، بالتماسك  الشعور   ، بالسيطرة  الشعور   ، اإليجابي 

اإلبداعيال في    ةذات  الرغبة   ، الذات  بنمو  الشعور   ،

،  ا االجتماعية  املراقبة  على  القدرة  التحدي،  و  لتغيير 

القدرة على   الذات ،  التمكن من حل املشكالت، تفعيل 

املواجهة   ،    التحرك  ، اجتماعيا  االبداع  على  ،    القدرة 

التحكم في الغضب   ،    ضبط االندفاعات،  تحديد الهدف  

((Olah2000. 

فإن  سبق  مما  الجانب  الت  وانطالقا  على  أكيد 

  ظل مسئولية هامة تقع على عاتقالنفس ي الوقائي ي

النفس ي   املجال  األخصائي  في  سيما  و  اإلرشادي  ال 

املجتمع   لدى  يعزز  أن  البد  الشهيرةالذي  "    الحكمة 

ال تخص  ير من العالج " ولكن هذه الحكمة  الوقاية خ

العمود   هي  وإنما  فحسب  للفرد  الجسدي  الجانب 

بحاجة   فنحن   ، النفسية  الصحة  لتحقيق  الفقري 

ملحة إلى تغذية خط الدفاع األول واملتمثل في نقطة  

من   عنهما  ينتج  وما  العقل  و  الواقع  بين  التصادم 

بسالم   تمر  ربما  نفسية  الفرد ارتدادات  ويستطيع 

تكون مدمرة    قابل قدفي املامتصاصها بال خطر ولكنها  

 دمار ما بعد الصدمة .  كثير من األوقات فتخلف في ال

وعيا   أكثر  أصبح  الفرد  أن  بالذكر  والجدير 

املختلفة فالتكنلوجيا   التواصل  ووسائل    الحديثة 

حولتها    خفضت و  السلبية  الخبرات  من  الكثير 

لخبرات أقل تأثيرا على نفسية الفرد فلم تعد الجرائم  

املر  املناظر  ما  أو  وهذا  كالسابق  الفرد  في  تؤثر  عبة 

بها   صنف  التي  النقاط  إحدى  على  مرس ي  ينطبق 

وهي  (2000) النفسية  النفسية    املناعة  املناعة 

من    تزداد فاعليتهاوهي التي    املكتسبة بشكل طبيعي  

وهذا يعني  ،    التكرار التلقائي للخبرات السلبيةخالل  

أن الفرد يمارس التمارين النفسية بشكل طبيعي فهو  

تواجهه   ولكنها  الضاغطة  األحداث  يصطنع  لم 

فيضطر أن يتعامل معها و بالتالي فإن تلك املمارسة  

 ترفع من املناعة النفسية مستقبال . 

مرس ي   تطرق  آخر    (2000)كذلك  تصنيف  إلى 

طة  عن الخبرات الضاغ  اعتمد على أن يبحث الفرد  
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من   نوع  لديه  تخلق  فهي  ممارستها  ذاته  يعود  كي 

لتحقيق  التحدي حيث يعتبرها لعبة نفسية و عقلية  

املناعة   املناعة يطلق عليه  النوع من  االنتصار وهذا 

املكتسبة صناعيا وهذه املواقف املفتعلة هي بمثابة  

النفس   يفتعل من أجل  اللقاح  الذي  تنشيط جهاز  ي 

النفس ي  النوع  أما    Psycho-Vaccinationsاملناعة 

فهو   الطبيعيةالثالث  النفسية  تشبه    املناعة  ما  أو 

استعداد تكويني يولد به    وتشير إلىاالستعداد الوراثي  

ن لديهم القدرة على مواجهة  بعض األفراد حيث يكو 

مسبق تدريب  أو  تعليم  دون  يظل    املصاعب  ولكن 

أمر نسبي لدى األفراد وليس    الخبرات  مستوى تحدي  

النفسي  مطلق الصدمات  فالضغوط  أو  املختلفة  ة 

أن   شأنها  من  الدرجة  و  املتنوعة  القلق  نسبة  ترفع 

أمراضا  التوتر   للبعض  تسبب  وقد  األفراد  لدى 

نفسية حادة أو مزمنة  فالعلم لم يستطع حتى اآلن  

ة وتنوعها و كثرتها لم  وعلى اختالف الدراسات العلمي

يتمكن حقيقة من الوصول إلى نقطة توحيد مصدر  

ليس لقصور    املخاوف أو توحيد درجاتها بين األفراد

أو   ولكن  ضعف  العلم  شخصيات    اجتهاداته  ألن 

وفق   ويتحور  يتحول  هالميا  مكونا  تظل  البشر 

املحيطة   واألحداث  الفرد  الظروف  إلى  نظرنا  لو  بل 

ربما ينكسر نفسيا لحدث بسيط    ذاته فإننا نجد بأنه

اليوم ولكنه إذا لن ينكسر لحدث مشابه أو العكس 

فكرة  نشر  و  النفس ي  التحصين  فكرة  يؤكد  وهذا 

نقنع املجتمع بأهمية حماية    املناعة النفسية وهي أن  

خالل   من  النفسية  والصالبة  القوة  وتعزيز  النفس 

املناورة   بأهمية  املجتمعية  الثقافة  و  نشر  الفكرية 

علىالنفسية   اإليجابية  الجوانب  إلى  لواقع  ا  والنظر 

االستسالم   سيخلف  فحسب  سلبا  وليس  ذلك  ألن 

ملوضو  عدنا  ولو   ، قاتلة  وجسدية  نفسية  ع  خسائر 

( وإحصاءات  Covid19كورونا  أخبار  لوجدنا   )

القلق والوسواس والرهاب    متعددة   أفادت بانتشار 

الناس   من  الكثير  لدى  عالية  مستوى  وبنسب  على 

 . العالم 

العديد من املرجعيات النفسية   ومما سبق فإن

سرعة توجهت  العاملية   على  الضوء  تسليط  إلى 

ال النفس ي  العالج  التحقيق  الحاالت  لتلك    تي طارئ 

االنهيار مراحل  ستدخل  أو  حيث    دخلت  النفس ي 

بإتاحة   ،  APA األمريكية النفسية  الجمعية قامت  

املعرفي   املخزون  لتغذية  معلومات ومقاالت مختلفة 

الدعم   تقديم  على  مساندتهم  أجل  من  للباحثين 

بعد عن  التعلم  وتنشيط  املنهي  و  هذا    النفس ي 
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تناول ما يتعلق باآلثار النفسية لألزمات  باإلضافة إلى 

تع خالل  من  األوبئة  السليمة  و  السلوكيات  زيز 

كاملناعة النفسية و دعم سلوك املواجهة الضطرابات  

الصدمة   بعد  ما  اضطرابات  و   ,APA)  القلق 

Content from APA Publishing Relevant to the 

Topic of COVID-19, 2020a). 

ذاته   الصعيد   الصحة  منظمة  طلقت أوعلى 

التعليمات    حملة العاملية النفسية  تناولتمن   الصحة 

-COVID تفش ي أثناء  واالجتماعية  النفسية واألوضاع

تحت     19 اإلرشاداتمجموعة    هاويندرج    النفسية  من 

املحافظة الضغوط ملواجهة الهناء وآليات  -Well على 

being   الجتماعية و املراحل العمرية  كافة الشرائح ا  لدى

امليدان   في الصحيين  املمارسين  وشملت التعليمات أيضا

ما يستجد من معلومات   توفير ولعل أحد هذه الوسائل

كمصدر    العاملية الصحة يوميا من خالل موقع منظمة

    (WHO, 020b) رسمي موثوق 

ال         تلك  أن  بالذكر  ما    تحركاتوالجدير  سرعان 

املصابين   تكيف  في   وزادت الصحي الحجر مع ساهمت 

ا الوعي إلى  النفس ي بالحاجة  ومواجهة   واملساندة لدعم 

  . (Miller 2020)   القلق عن  الصعوبات الناجمة

الصعوبات إن  الذين   واجهها التي  بل  املرض ى 

كانوا يتلقون العالج في األصل والفئات األكثر قابلية  

التوسع إلى  دفعت  استخدام للتأثر   تطبيقات في 

برامج البث املباشر من   عبر  والعالج لإلرشاد مختلفة

 .(Morin 2020)خالل االنترنت 

دور رائد في لمملكة العربية السعودية  كما أن ل

لم   حيث  ذاته  في تكتِف    املجال  املقدمة  بجهودها 

قنواتها  من خالل  قامت  بل  الصحي فحسب    املجال 

ا الصحة  بتعزيز  عبرالرسمية  تكثيف    لنفسية 

التثقيفية و فتح   الندوات و املحاضرات و الدوارات 

الساخنة   الساعة  الخطوط  مدار  لالستشارات  على 

كورونا   بوباء  والصحية  بل    COVID-19النفسية 

األمر يبث    وصل  من  كل  على  العقوبات  إقرار  إلى 

املغلوطة   االجتماعي  الشائعات  التواصل  وسائل  في 

اجاملختلفة   قنوات  أي  خالل  من  بهدف  تماعية  أو 

الترويع   أو  على  التخويف  الحفاظ  أجل  من  وذلك 

االستقرار الصحي و النفس ي للمجتمع واتخاذ كل ما  

 من شأنه أن يعزز من املناعة النفسية لألفراد .

فكرة إيجاد أو تنشيط    وانطالقا مما سبق فإن  

يظلاملناعة   مجتمعية    النفسية  ولو  ملحة  ضرورة 

الطارئة   النفسية  اآلليات  تلك  بدون  الواقع  تخيلنا 
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العالم  والسريعة   في  حدثت  لوجدنا  التي  حولنا  من 

  والعصبي حاالت االنهيار النفس ي  مزيدا من الضحايا ل 

و  املستشفيات  صراعات متفاقمة    بسبب   تكون تملؤ 

على   السيطرة  يستطيع  أن  دون  اإلنسان  يعيشها 

 مصادرها. 

فكرة تحقيق عالج للوباء  إن ترقب العالم كله ل

القضاء عليه كان هاجسا ملحا للجميع من    وكيفية

 أفقر الدول إلى أكثرها ثراء  

انطلقت ماليين  توصل العالم إلى اللقاح    وعندما

وتأثيراته   أصل حول  املتناقضة التفسيرات اللقاح 

فلم يزل الخوف قائما لدى الكثيرين وهناك    وأضراره

يبعث  ما  بين  املتواتر  التفكير  من   األمل موجات 

أخرى كما    والتشاؤم تارة القلق  وما يثير  والتفاؤل تارة 

من   التخفيف  من  كنوع  والدعابة  الفكاهة  انتشرت 

   .وطأة الوضع املقلق بشكل عام

فإن الحل في التعامل مع كافة تلك األحداث  لذا  

من  األقل الخطوة األولى    حولنا هو أن نخطو علىمن 

الصغير   أنه  و محيطنا  املمكسنجد  تنشأ  من  أن  ن 

من الوعي التربوي لدى األسرة  املناعة النفسية بقليل  

خالل   من  أبنائها  للمواقف  تجاه  األبناء  مشاركة 

الضاغطة داخل األسرة أو فإنه في جو بيئة شديدة 

ت  أن  األسرة  تضطر  قد  في  الهدوء  عمدا  االبن  ضع 

حتى  وليس مؤذية أو مدمرة  مواقف ضاغطة تدريجيا  

  واإلصرار لدى هذا االبن خاصية التحدي    تبني األسرة

ه الفرد  ن بال شك عملية التحمل ملا يواجيصقال   وهما

 . وضغوطداث من أح

ثالث من الخصائص    Kagen (2006)هذا وقد حدد  

 وهي: التي تساعد على تحقيق املناعة النفسية 

 .النتائجالتنبؤ ب (1

 تقييم ردود األفعال.  (2

اإليجابيةتفعيل   (3 االنفعالية    االستجابات 

 بعد تقييم ردود األفعال.  

إن النقاط الثالثة السابقة ستعمل مع كل فرد  

املضاد   املصل  أو  اللقاح  فاعلية  املجتمع  أفراد  من 

فإن تحول الفكر من قاع    وبالتاليلألمراض النفسية  

سيمنع   اإليجابية  من  بسيط  لو  جزء  إلى  السلبية 

جهة   من  املجتمع  داخل    وسيخفف الصدامات 

أخرى   جهة  من  القلق  ومصادر  املختلفة  الضغوط 

التوعية املجتمعية ملفهوم   األمر يحتاج إلى مزيد من 

 املعاصر. نحن أحوج ما نكون إليه في الوقت 

 **** 



 ( م2022أبريل/ه 1443رمضان الرياض )   – 7العدد –املجلة السعودية للعلوم النفسية 

 

 

88 

 باللغة العربية  املراجع 

عصام )  زيدان،  ا(  2013محمد  مفهومها  املناعة  لنفسية 

  طنطا، جامعة    التربية،كلية  مجلة    وقياسها،وأبعادها  

(51)811 -882 

)  مرس ي، ابراهيم  الصحة  (  2000كمال  وتنمية  السعادة 

 دار النشر للجامعات. القاهرة،(، 1)ج النفسية

 

 املراجع باللغة اإلنجليزية 
APA .  (2020 , April 13). Content from APA 

Publishing       Relevant to the Topic of 

COVID-19. Retrieved from 

https://www.apa.org/pub: 

https://www.apa.org/pubs/highlights/covid-

19-articles 

 Dubey, A & Shahi, D. (2011). Psychological 

immunity    and copingstrategies: A study on 

medical professionals. Indian Journal of 

Social Science Researches, Vol 8 , No. 1-2, 

36-47. 

Kagen, H. (2006). The Psychological Immune 

System: A new lookat protection and survival 

Indian: Author House.. 

Miller, A. (2020, March 5). Online therapy is in 

high demand as coronavirus anxiety drives 

people to get help without leaving their 

homes. Retrieved from 

https://www.businessinsider.com/: 
https://www.businessinsider.com/coronaviru

s-anxiety-leading-people-to-online-therapy-

2020-3. 

Mursi, K. (2000Happiness and Mental Health 

Development (C1), Cairo, Universities 

Publishing House. 

Morin, A. (2020, july 17). Does Online Therapy 

Work? Here's What Science Says. Retrieved 

fromhttps://www.inc.com/: 

https://www.inc.com/amy-morin/does-

online-therapy-work-heres-what-science-

says.html 

Olah A.(1995,August 9) Psychological Immune 

system: An Integrated structure Ofcoping 

potential dimensions, paper presented at 

conference Of the European health 

Psychology Society ,Bergen, Norway.  

Olah,A.(2000): Health protective and health 

promoting resources in personality : A 

framework for the measurement of 

psychological immune system .Paper 

presented at the positive psychology meeting 

. Quality of life Research Center ,Lorand 

Eotvos University ,Budapest , Hungary. 

WHO. (2020 April,13). Retrieved from 

https://www.who: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/n

ovel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

Zydan.,E. (2013) Psychological Immunity: Its 

Concept, Dimensions and Measurement, 

Journal of the College of Education, Tanta 

University, Egypt.  ) 51(811-882. 

 

 

https://www.apa.org/pubs/highlights/covid-19-articles
https://www.apa.org/pubs/highlights/covid-19-articles


 ... ( لدى مستخدمات اإلنترنت بجامعة األميرة نورة Cyber syndromeأعراض متالزمة السيبر)أسماء الحسين؛ أحمد حمزة: 

 

 

89 

 امعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن جباإلنترنت   ات( لدى مستخدمCyber syndromeيبر) اأعراض متالزمة الس

 (2)د. أحمد محمد عبد الكريم حمزة                              (1) أسماء عبد العزيز محمد الحسين د.      

 ( ه1443 / 4/ 3وقبل -ه 11/11/1442)قدم للنشر 

 
كما هدفت   ،ركية واالجتماعية، والنفسية، والح  ، الفيزيقية  (يبرامتالزمة الس)هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أعراض  :  املستخلص

 إذا كان هناك  الدراسة
ّ
 فروق  إلى الكشف عما

 
ا للمتغيرات )التخصص  (يبراتالزمة الس)مذات داللة إحصائية نحو أعراض    ا دخل   -السن  –طبق 

ا  -األسرة يومي  اإلنترنت  الزمنية الستخدام  املنهج    -الفترة  استخدام  تم  ذلك  تحقيق  وفي سبيل  اإلنترنت(،  الستخدام  السابقة  الزمنية  الفترة 

وطرق الوقاية   ،، والنفسية، والحركيةواالجتماعية  ،الوصفي املسحي وأداة االستبانة التي اشتملت على خمسة أبعاد هي األعراض؛ الفيزيقية

ا عن طريق  ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  طالبات( من  404على عينة عشوائية طبقية بلغت )   Google Driveمنها تم تطبيقها إلكتروني 

  ، وزملة الرقبة النصية   ،الجسم  تشمل مجموعة من األعراض منها الفيزيقية التعرض لإلشعاع وضعف (  متالزمة سيبر)وتوصلت الدراسة إلى أن  

النفسية؛ الوهمي  واالضطرابات  االهتزاز  متالزمة  العادات  ،مثل  النوم  ،اضطرابات  املزاج  ،اضطرابات  واالضطرابات   ،االكتئاب،  اضطراب 

الوقاية من   أساليبن  مجموعة م  أوصت الدراسة  االجتماعية كماواملشاعر العدائية    ،والفتور االجتماعي  ،االجتماعية؛ مثل القلق االجتماعي

 تلك املتالزمة منها؛ صحة وضع الجسم، البيئة النظيفة، الحماية من اإلشعاع. 

 .بر، مستخدمي اإلنترنتا: متالزمة السياملفتاحيةالكلمات  

 
. Symptoms of Cyber Syndrome among Internet users at Princess Nourah Bint Abdul Rahman 

University 
(2)Ahmed Mohamad Hamzah                    (1)Hossain-lAAziz -Asmaa Abdul  

(Submitted 21-06-2021 and Accepted on 08-11-2021) 
 

Abstract. The current study aimed at investigating the physical ،social ،psychological and motor symptoms of 

Cyber syndrome as well as identifying certain. Differences in cyber syndrome related symptoms in terms of some 

demographics (Major – Age- family income-daily period of internet use - the previous period of internet use). To 

achieve the aforementioned goals ،the descriptive survey research method was adopted. A questionnaire of five 

dimensions representing symptoms of cyber syndrome (physical – social – psychological- motor) and ways to 

prevent them was administered online through Google drive to a stratified random sample of (404) undergraduates 

at Princess Amirah Bint Abdul-Rahman University. Results indicated that cyber syndrome included a group of 

symptoms as follows: The physical symptoms: radiation exposure ،body weakness ،fatigue and text neck syndrome. 

The psychological disorders: Phantom vibration syndrome ،habits disorder ،sleep disturbances ،mood disorders and 

depression. Social disorders: Social anxiety ،social apathy ،and feelings of social hostility. The results also yielded 

some ways to prevent the cyber syndrome such as healthy body posture ،clean environment and radiation 

protection. 

Keywords ،Cyber syndrome - Internet users. 
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مقدمة 

اليوم،   واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  أصبحت 

التكنولوجي   التطور  رقي  على  الحقيقي  البرهان 

الالمتناهي، ومن نتاج هذا التطور اإلنترنت التي تمثل  

نظم   من  املاليين  تضم  شبكة  فهي  حديثة،  تقنية 

واملتصلة   العالم  حول  املنتشرة  وشبكاته  الكمبيوتر 

لتشكل شبكة عمال البعض،  يسمح  ببعضها  مما  قة، 

وتبادل   كالتعليم  املجاالت  شتى  في  خدمات  بتقديم 

والتجارة  والتسويق  أهم    ،املعلومات،  أصبحت  بل 

العالم،   أنحاء  شتى  في  اآلخرين  مع  التواصل  منافذ 

وبقدر ما تقدم هذه الشبكة العنكبوتية من خدمات  

على املستوى الشخص ي واملنهي، بقدر ما يثير االنسياق  

طويلة  لساعات  الكمبيوتر  شاشة  أمام  والجلوس 

إلى   لها  عقالني  الغير  واالستخدام  مفرط  وبشكل 

وتوافقه   الفرد  صحة  على  سلبية  ونتائج  أخطار 

دراسات   نوهت  حيث  واملنهي،  واالجتماعي  النفس ي 

إلى   اإلنترنت  سيكولوجية  موضوع  حول  حديثة 

لها،   املفرط  لالستخدام  املصاحب  القهري  السلوك 

ت حقائق تبدي مدى األثر الذي يخلفه اإلنترنت  وأظهر 

 (. 3: 2015 ،)حمودة على شخصية الفرد

مقاومة   يستطيعوا  ال  كثيرة  أشخاص  وثمة 

الدولية    فيرغبتهم   املعلومات  بشبكة  االتصال 

أعراض    اإلنترنت، عليهم  حالة    اضطرابيهوتظهر  في 

استخدام   من  التقليل  أو  )التوافق    ، خطاباإلنترنت 

2018 :50 .) 

الفضاء إلدمان    كوسيلة يبري االس  ويستخدم 

العالقات    اإلنترنت بإدمان  يعرف  فيما 

ذلك    Cyber relationship addiction انية  السايبر 

اإلدمان الذي يتجسد في حالة اإلفراط واملغاالة في بناء 

مموه   وأغلبها  جادة  بعضها  اإلنترنت،  على  عالقات 

سوية،   غير  عالقات  بناء  دوامة  في  الشخص  يدخل 

وينتمي إلى مجموعات كتلك التي تنتشر في الفيسبوك،  

عن   ويتقاسمها  وينتجها  والفيديوهات  الصور  وينشر 

املتكا الشبكات  وأقص ى  طريق  اليوتيوب،  مثل  ثرة 

بمقتضاها   يتحول  التي  تلك  هي  اإلدمان  هذا  حدود 

ال    الشخص كوني  نقاش  في  فاعل  شريك  متناه  إلى 

 (. 45: 2016 ،يخلف)

الفضاء   عبر  اإلنترنت  مستخدمي  ويتأثر 

من    (يبري االس) املشكالت    املشكالت،بالعديد  منها 

حيث ُيالحظ أن املشكلة تكمن    واالجتماعية، األسرية  

في أن عالم اإلنترنت يستحوذ على األفراد للدرجة التي  

قد   الناس  فبعض  الحقيقي،  عاملهم  على  فيها  تطغى 

  
 

اختاروا بالفعل أن يكونوا على اتصال بالكمبيوتر بدال

العالم   في  وأصدقائهم  ذويهم  مع  التواصل  من 

)إدمان  بهم  وصل  من  هم  الناس  هؤالء    الحقيقي، 

عالقاتهم   على  تؤثر  أو  أثرت  التي  للدرجة  اإلنترنت( 

في   نجاحهم  أو  الزوجية  أو  األسرية  العمل  سواء 

 (. 72: 2007 ،العباجى)

جهاز   مع  املستخدم  توحد  أو  العزلة  وتعد 

االجتماعية   التأثيرات  قضايا  أهم  من  الكمبيوتر، 

في   والباحثين  الخبراء  بين   
 

جدال األكثر  واملوضوعات 

مواق خاصية  استخدام  نتيجة  اإلنترنت،  شبكة  ع 

املواقع  هذه  استخدام  بها  يتسم  التي  االستغراق 

لالستغراق   ونتيجة  محتواها،  وفي  بينها  والتجول 

  بعض الطويل أو ما يطلق عليه بإدمان اإلنترنت، انتهى  

وعدم   املستخدمين  بعزلة  التقرير  إلى  الباحثين 

ذل على  بناء   وظهر  باآلخرين،  االتصال  إلى  ك  حاجتهم 

مفهوم العزلة في صف مستخدمي اإلنترنت، وهذا ما  

ا على عالقة األفراد باآلخرين، حيث يقض ي   يؤثر سلبي 

التجول   الكمبيوتر في  أمام  املستخدم ساعات طويلة 

واإلبحار بين مواقع الشبكة العنكبوتية والكشف عن  

حساب  على  بالتالي  الوقت  هذا  ويكون  محتواها، 

 (. 37: 2016 ،عية)الميالعالقات األسرية واالجتما
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والقول بأن استخدام اإلنترنت يؤدي إلى العزلة ال 

ا يتمثل في تكوين   ا إيجابي  يتناقض مع القول بأن له تأثير 

ال   الجديدة هي عالقات  فالعالقات  عالقات جديدة، 

شخصية تتم من خالل االتصال الحاسبي الوسيط،  

ة،  أما العزلة فهي عزلة عن العالقات الشخصية األولي

كعالقات املستخدم لإلنترنت مع أسرته أو مع جيرانه  

مع   يشير   أقاربه،أو   Difid" ""غرنفيلد دافيد" حيث 

Ghrinfild   اجتماعية اتصال  وسيلة  "اإلنترنت  أن  إلى 

 33لكنها تؤدي إلى العزلة االجتماعية في نفس الوقت) 

Grohol،2005:.) 

 مشكلة الدراسة  

الثورة   منجزات  أحد  اإلنترنت  شبكة  تمثل 

واملعلوماتية أنحاء    ، التكنولوجية  ربط  أتاحت  حيث 

كما أسهمت  لم ببعضه ليتحول إلى قرية صغيرة،  العا

لية وسهولة للحصول على املعلومات في كافة في توفير آ

 للتفاعل والتواصل بين    ،التخصصات
 

وأتاحت مجاال

الناس باعتماده على عدة خدمات منها غرف الدردشة  

االجتماعي التواصل  ومواقع  اإللكتروني  ،  والبريد 

الشخصية املعلومات  تخزين  إمكانية  إلى    ، إضافة 

إال إن استخدام    ،زمان ومكان  أي والحصول عليها في  

السليم   االستخدام  بين  تنوع  التقنية  لهذه  األفراد 

املرض ي)إدمان    ، املتوازن  املفرط  واالستخدام 

الذي أثر على مختلف مجاالت الفرد املهنية  ،اإلنترنت(

 والصحية واالجتماعية. 

  وعليه يمكن القول أن من أنواع اإلدمان لإلنترنت  

دمان العالقات التي تتم عبر  إ  ،إدمان الفضاء الجنس ي

املقامرةالفضاء   اإلنترنت  اإللكتروني  عبر  الشراء    ، أو 

تتطلب طابع الفردية وعدم    ،إدمان ألعاب الكمبيوتر

بنشاط    ،واألصدقاء  ،ين من أفراد األسرة معرفة اآلخر 

ا للوحدة والعزلة  ، املستخدم ا    ،وهو ما يعد دافع  مسبب 

ا من االضطرابات النفسية في    االنغماسا أن  كم  ، نوع 

(  يبراالس)هذا العالم االفتراض ي عبر أماكن خاصة هي  

الحقيقية االجتماعية  العالقات  حساب  على    ، يكون 

االجتماعية الروابط  يضعف  فجوة    ،وقد  ويخلق 

املحيط   من  اآلخر  وبين  بينه  عاطفي  وتباعد  نفسية 

لى فقدان التقبل والحب من  وربما يؤدي إ  ،االجتماعي

املجتمع    جانبهم، أفراد  من  حرمانه  ذلك  على  ويترتب 

الذي يعيش فيه والذي من خالله يمارس دوره بشكل  

وكذا عرقلة اندماجه في األنشطة االجتماعية   ،طبيعي

كما    ،للتواصل والتفاعل مع اآلخرين  احةاملختلفة املت 

واإلدراك   التعلم  في  نقص  األفراد  هؤالء  على  يالحظ 

بالنفس  وعدم الثقة    ،يهم الترددويغلب عل  ،االجتماعي

عليها    وهذه يطلق  متالزمة  تكون  مجتمعة  األعراض 

وتلك املتالزمة تجمع    ،(2012  ،هاني)"يبرامتالزمة الس"

والنفسية   الفيزيقية  االضطرابات  من  مجموعة  بين 

األمر الذي يترتب عليه ضرورة    ،واالجتماعية والحركية

 ؛وعليه  ، بيان تلك األعراض مع بيان طرق الوقاية منها

 يمكن بلورة مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية: 

والنفسية   - واالجتماعية  الفيزيقية  األعراض  ما 

مستخدمي  والحر  تصيب  التي  والسلوكية  كية 

 ؟ السايبراإلنترنت عبر مواقع  

نحو   - إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

متالزمة   للمتغيرات  (  يبراالس) أعراض  ا  طبق 

دخل    -السن  – )التخصص  الديموجرافية

ا   -األسرة   - الفترة الزمنية الستخدام اإلنترنت يومي 

 ت(؟الفترة الزمنية السابقة الستخدامك اإلنترن

 أهداف الدراسة  

 هدفت الدراسة إلى:

 Cyber)(  يبراالس  متالزمة )التعرف على أعراض   -

syndrome  وطرق اإلنترنت  مستخدمي  لدى   )

 الوقاية منها. 

داللة   - ذات  فروق  ثمة  كانت  إذا  عما  الكشف 

أعراض   نحو  الس) إحصائية  ا    ( يبرامتالزمة  طبق 

)التخصص األسرة  -السن   – للمتغيرات    - دخل 

ا يومي  اإلنترنت  الستخدام  الزمنية  الفترة   - الفترة 

 الزمنية السابقة الستخدامك اإلنترنت(. 

 أهمية الدراسة 

الفيزيقية   األعراض  عن  الحالية  الدراسة  تكشف 

التي   والسلوكية  والحركية  والنفسية  واالجتماعية 

 تصيب مستخدمي اإلنترنت. 
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 تتحدد الدراسة باآلتي:  د الدراسة:حدو 

تتحدد الدراسة الحالية بالكشف    حدود موضوعية:

أعراض الس)  عن  (  Cyber syndrome)(  يبرامتالزمة 

 لدى مستخدمي اإلنترنت والوقاية منها. 

تطبق الدراسة على طلبة جامعة األميرة    حدود بشرية: 

 نورة بنت عبد الرحمن. 

مكانية: بجامعة    حدود  الحالية  الدراسة  إجراء  تم 

 األميرة نوره بنت عبد الرحمن. 

زمانية: الفصل    حدود  في  الحالية  الدراسة  إجراء  تم 

 ه. 1441/1442الدراس ي األول من العام الدراس ي 

 مصطلحات الدراسة 

 يبر امتالزمة الس

الس متالزمة  فيزيقي،  اتعرف  "اضطراب  بأنها  يبر 

سوء   بسبب  اإلنسان  على  يؤثر  ونفس ي  واجتماعي 

 Ning استخدام التقنية أو التفاعل املتطرف معها") 

et al.,2018:35503 ) 

ا إجرائي  الحالية  الدراسة  "مجموعة    وتعرفها  بـ 

وضعف  لإلشعاع  كالتعرض  الفيزيقية  األعراض 

الن  ،الجسم الرقبة  كالقلق    ، صيةوزملة  واالجتماعية 

االجتماعي  ،االجتماعي العدائية    ، والفتور  واملشاعر 

الوهمي  ، االجتماعية االهتزاز  كمتالزمة    ، والنفسية 

العادات النوم  ، اضطرابات  اضطراب    ، اضطرابات 

حركة    ،االكتئاب  ، املزاج في  كاضطرابات  والحركية 

  ، والسلوكية كالكذب  ، واضطراب في حركة اليد  ،العين

بألفاظ  والت تصيبحدث  نتيجة    خادشه  األفراد 

مقاهي   عبر  وسوء  بتطرف  لإلنترنت  الستخدامهم 

 . اإلنترنت" 

 الدراسات السابقة 

للدراسات يعرض   التنبيه    الباحثان  السابقة مع 

على أن املحك الرئيس في عرض الدراسة السابقة هو  

األحدث   من  الزمني  تقسيم    لألقدم،التسلسل  دون 

 الدراسات إلى عربية وأجنبية.  

( تحديد   Chen،et al) :2019دراسة  استهدفت 

العوامل التي تؤثر على اتجاهات تقليل استخدام لعبة  

على   املترتبة  األثار  عن  تكشف  كما  الذكي،  الهاتف 

واستخدمت الدراسة    ،استخدام  األلعاب اإللكترونية

اختبار نموذج البحث باستخدام طريقة مسح قائمة  

من    ،السيناريوعلى   جملة  إلى  الدراسة  وتوصلت 

اتجاهات   تنشيط  كيفية  حول  رؤى  تمثل  النتائج 

الهاتف    املستخدمين تقليل     الذكيأللعاب  نحو 

األلعاب لتلك  فياستخدامهم  تلك    ، مستندة  تنشيط 

النتائج   إلى نظرية الدافع للحماية،  االتجاهات وتشير 

ظل   في  أنه  إلى  ا  املستخدم  أيض  له  يتعرض  من    ما 

إلى تؤدى  العالي،    مشاهد  لدى  الخوف  يولد  مما 

العواقب    املستخدم  من  معاناة  إلى  تؤدي  مشاعر 

اللعب   عادة  من  أكبر  بشكل  يقلل  مما  السلبية، 

ويزيد االستخدام،  لتقليل  االتجاه  الكفاءة   وينشط 

الذاتية في تقليل ممارسة اللعبة، وفعالية االستجابة  

يد واملعايير الذاتية  لتقليل االستخدام في تجنب التهد

لتقليل   املستخدمين  اتجاه  فعال  بشكل  تعزز 

ذلكاالستخدام،   على  املادية  عالوة  الكلفة  تقلل   ،

  .االتجاه نحو تقليل االستخدام

دراسة   الكشف (Ning  et al: 2018وحاولت   )

التي   والعقلية  واالجتماعية  الجسدية  األعراض  عن 

الع غير  للتفاعل  نتيجة  الشخص  على  ادي  تؤثر 

الفضاء   مع  املنتظم   ،اإللكترونيواالتصال 

هدف   لتحقيق  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت 

النتائج     ،الدراسة من  ملجموعة  الدراسة  وتوصلت 

بمجموعة من األعراض    السايبرأهمها ارتباط متالزمة 

  واالجتماعي  ،آالم الرقبة ،الجسدية مثل انحناء الظهر

االجتماعي  ، العدوانية  ،مثل   مثل    ،والقلق  والعقلية 

الوهمي الرنين  إلى    ،متالزمة  الدراسة  توصلت  كما 

الفضاء   باستخدام  املرتبطة  األعراض  من  مجموعة 

الجسم  (ي السايبر ) ضعف  الرقبة    ،أهمها  وتأثر 

الفقري  واليد  ،والعمود  العين  حركة    ، واضطراب 

 واضطراب النوم.   ،والعزلة االجتماعية

بوغرزة دراسة  التعرف  2016)  أما  فاستهدفت   )

مختلف   في  الشباب  مشاركة  ودوافع  أسباب  على 

األنشطة الجنسية على اإلنترنت، ورصد مختلف اآلثار  

وقد  الشباب.  على  األنشطة  لهذه  السلبية  السلوكية 

https://www.researchgate.net/profile/Chen_Chongyang
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( من  مكونة  عينة  الدراسة  من  50شملت  ا  شاب   )

بوالية جيجل   اإلنترنت  مقاهي  على  املترددين  الشباب 

الشباب   بالجزائر، أن  إلى  الدراسة  توصلت    وقد 

ال عما  اإلفصاح  اإلفصاح  ييستط  يستطيعون  عون 

  ، عنه مباشرة أثناء االتصال باإلنترنت أو عبر التليفون 

باإلنترنت   موضوعات  عن  التحدث  يستطيعون  كما 

اإللكترونية   األجهزة  يستطيعون وعبر  بها    ال  التحدث 

 لوجه. 
 
 وجها

تقدير   Frangos et al:2011)واستهدفت دراسة )

نسبة وعوامل خطر إدمان اإلنترنت لعينة من الشباب  

اليوناني املستخدم ملقاهي اإلنترنت، وتم االعتماد على  

استخدام   مدة  حول  معلومات  لجمع  معدة  استبانة 

تمت   التي  واملواقع  استخدامه،  ومجاالت  اإلنترنت 

العال اإلنترنت على  تأثير استخدام  قات  زيارتها ودرجة 

للمستخدمين النفسية  والخصائص  أما  .االجتماعية 

تم   فقد  لإلنترنت  الشخص  إدمان  نسبة  تقدير  عن 

 وتم تطبيقه    48املكون من  (IA) استخدام مقياس
 
بندا

( بلغت  عشوائية  عينة  من 686على   
 
شخصا  )

املدن   من  وغيرها  أثينا  في  اإلنترنت  مقاهي  مستخدمي 

النتائج أهم  ومن  الكبرى.  أسفرت    اليونانية  التي 

اإلنترنت كان معظمهم   زوار مقاهي  أن  الدراسة عنها؛ 

% من النساء، وأن    4.8% و    16.5من الرجال بنسبة  

مستخدمي   لدى  االجتماعية  للعالقات  تدهور  هناك 

لأللعاب   العينة  أفراد  وإدمان   مثل: املقاهي، 

(COUNTER – QUAKE – STRIKE - ASSASSIN). 

( دراسة   (Batol & Khald: 2010وحاولت دراسة

الهور   مدينة  في  اإلنترنت  مقاهي  استخدام 

املسحي،   املنهج  الدراسة  واستخدمت  الباكستانية، 

واعتمدت على االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات،  

وشمل البنود التالية: السمات الشخصية ملستخدمي  

مستخدمي   لدى  املفضلة  واألوقات  اإلنترنت،  مقاهي 

يالت املستخدمين للمقاهي، واألغراض  املقاهي، وتفض 

  
 
وأخيرا اإلنترنت،  مقاهي  فيها  يستخدمون  التي 

أثناء   تواجههم  التي  وتم    ، االستخدامالصعوبات 

اإلنترنت   ملقاهي  املستخدمين  من  عينة  على  تطبيقها 

( بلغت  الهور  على  242بمدينة  موزعين  ا  مستخدم   )

النتائ49) أبرز  ومن  باملدينة،  لإلنترنت   
 
مقها التي  (  ج 

توصلت إليها هذه الدراسة أن أغلب املستخدمين لهذه  

بنسبة الذكور  من  من  78)  املقاهي  ومعظمهم   )%

التي   الخدمات  أبرز  أن  النتائج  أظهرت  كما  الطالب، 

اإللكتروني   والبريد  الدردشة  منها؛  يستفيدون 

انخفاض   الدراسة  أظهرت  كما  األفالم،  ومشاهدة 

التج مستوي  وتدني  الخدمة،  باملقاهي  جودة  هيزات 

 .وانعدام الخصوصية بها

 التعقيب على الدراسات السابقة

للدراسات والبحوث   السابق  العرض  يتضح من 

املرتبطة بموضوع الدراسة أنها اختلفت في هدفها عن  

الدراسة   استفادت  فقد  ذلك  ومع  الحالية،  الدراسة 

منهجيتها   تحديد  في  السابقة  الدراسات  من  الحالية 

جمع   العينة،  وأدوات  اختيار  وطريقة  البيانات 

االضطرابات   ألهم  الباحثان  نظر  لتوجيه  باإلضافة 

استخدام نتيجة  الفرد  تصيب  للفضاء )  هالتي 

 . (ي السايبر 

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في  

على الفرد، وعلى الرغم    ( ي السايبر الفضاء  ) دراسة أثر  

من إفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي  

 يمكن إجماله  
 
عرض لها الباحثان إال أن ثمة اختالفا

أثر   تناولت  السابقة  الدراسات  من  الكثير  أن  في 

 فإنها ركزت على  
 
التقنية على صحة األشخاص، وغالبا

املق أو  اإلنترنت،  إدمان   
 
مثال معين،  امرة،  اضطراب 

املواد   واضطراب وسائل االتصال االجتماعي، واتقان 

املرتبطة   األخرى  االضطرابات  من  وغيرها  الرياضية، 

آلثار   السطحي  االستكشاف  هذا  أن  إال  بالتقنية. 

أنشطة اإلنترنت لن تكشف عن كل نتائج االتصال غير  

الحالية   الدراسة  تأتي  لذلك،  باإلنترنت.  املعقول 

الفيزيقية،  (  ايبرالسمتالزمة  )لتناقش   واألعراض 

واالجتماعية والنفسية والحركية التي تؤثر على الفرد  

 نتيجة التفاعل املسرف باإلنترنت، وطرق الوقاية منها. 
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 املحور األول: اإلطار النظري  

 Cambridge)  2020,يعرف )  السايبر مفهوم متالزمة  

Dictionary  األشياء من  مجموعة  بأنها  املتالزمة 

التي   واألعراض  العالمات  من  مجموعة  أو  املتزامنة 

ا أو حالة معينة.   ا معين 
 
ا وتميز نمط  تحدث مع 

بأنه "مكان إلكتروني غير محدد    (السايبر)ويعرف  

جغرافية أو  مادية  تفاعالت    ، بحدود  بداخله  تتم 

التي   التفاعالت  تحاكي  في  األف  عتادهااإلكترونية  راد 

الواقعية بشبكة    ، بيئتهم  اتصالهم  خالل  من  وذلك 

 (. 282 :2017،املعلومات الدولية")عبد هللا

بأنها" االضطرابات الجسدية    السايبروتعرف متالزمة  

اإلنسان بسبب   على  تؤثر  التي  والعقلية  واالجتماعية 

مع   املفرط  التفاعل  أو  التكنولوجيا  استخدام  سوء 

 . (Beard & Wolf ,2004) اإللكترونيالفضاء 

"حالة   بأنها  سيبر  متالزمة  تعريف  يمكن  كما 

واألعراض   العالمات  من  بمجموعة  تتصف  صحية 

ت والتي  عند  املألوفة  االختصاص  مدى  ضمن  ظهر 

للمقاهي   الفرد  استخدام 

 (. 29: 2012،اإللكترونية")الزريقات

 أسباب ظهور متالزمة سيبر 

األسباب   من  مجموعة  سيبر  متالزمة  هي  لظهور 

 (:  90: 2011؛ وآخرون،حمدي)

ويعني   (1 اإللكتروني:  الفضاء  مع  املفرط  التفاعل 

بأي  االتصال بالفضاء اإللكتروني بدون حدود أو  

معقولة، آخر طريقة  بالفضاء   ، بمعنى  االتصال 

الخط  السايبر  ولكن  بطبيعته،   
 
مضلال ليس  اني 

الفاصل بين االستخدام العادي وألياف اإلدمان  

إلى  املحايد  أو  اإليجابي  االستخدام  يعبر  حيث 

 .منطقة سلبية

الشخص   (2 يشعر  حيث  بالنقص:  الفرد  إصابة 

باإلحساس غير السار عندما يكون هناك قواعد  

الفضاء  مع  التفاعل  وتيرة  في  انخفاض  أو 

اني، مثل الحزن والقلق والتهيج والغضب  السايبر 

 .أو امللل عندما يتعذر الوصول إلى التكنولوجيا

: باإلضافة إلى التفاعل املفرط مع الفضاء التحمل (3

زيادة االسايبر  إلى  الحاجة  التسامح  يعني  ني، 

في  التأثيرات  نفس  لتحقيق  الفترات  أو  الكميات 

وتطبيقات   معدات  شراء  مثل  قصير،  وقت 

الشخص   يقضيها  التي  الساعات  لزيادة  جديدة 

أمام املحطات الطرفية، مما سيؤدي إلى إكمال أو  

 .جهل جزئي بالبيئة املحيطة

العواقب  (4 بها  ويقصد  الخارجية:  التي    العواقب 

تؤدي إلى فقدان مصالح الهوايات السابقة و / أو  

العالقات ذات املغزى، ومشاكل العمل أو الزواج،  

الفضاء   في  الوقت  من  املزيد  اني  السايبر وقضاء 

إلى  االنضمام  أو  األصدقاء  مع  الخروج  من   
 
بدال

 .األنشطة العائلية

 السايبر مراحل تكوين متالزمة 

السايبر  متالزمة  هي  تمر  مراحل    -   (35505بأربعة 

35501: Ning et al,2018 :) 

مراحل   (1 أولى  تعد  املعتدل:  االستخدام  مرحلة 

من خالل األجهزة    ،ي السايبر التفاعل مع الفضاء 

ويالحظ أن وقت استخدام    ،اإللكترونية املختلفة

  ، ي يقع ضمن املعايير املعترف بها السايبر الفضاء  

املرحلة   تلك  تمثل  ال  الصحة  كما  على   
 
خطرا

 البدنية والعقلية للمريض. 

املرحلة   (2 هذه  تعد  اآلمن:  غير  االستخدام  مرحلة 

ل  املراحل  من    اني،السايبر إلدمان  أقرب  وبالرغم 

ذلك ال يكون األشخاص في هذه املرحلة مدمنين  

الفضاء   على  يعتمدون  لكنهم    ، انيالسايبر وال 

يميلون إلى قضاء كميات غير صحية من الوقت  

بالفضاء  متصلي الذي    ، انيالسايبر ن  فالوقت 

به    املوص ييقضيه هو أكثر من وقت االستخدام  

القاعدة ا    ،حسب  جزئي  املستخدم  ُيظهر  فقد 

  ، الطبيعيةبعض عالمات اإلدمان واألنشطة غير 

أنها   على  العالمات  هذه  تصنيف  يمكن  ال  ولكن 

 قد تتضمن عالمات هذه املرحلة ما يلي:   ،إدمان
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اإللكتروني   - بالفضاء   
 
متصال طويل  وقت  قضاء 

وتصفح  االجتماعية،  والشبكات  )األلعاب، 

 الويب(.

 انخفاض وقت األنشطة الرياضية. -

)تجمعات   - االجتماعية  األنشطة  وقت  تقليل 

 األصدقاء، واألعمال التطوعية، والحفالت(. 

  هجر جزء من الهوايات. -

إلى   إدمان  (3 املرحلة  هذه  في  الفرد  يصل  اإلنترنت: 

ويعطي االنفصال عن الفضاء    ،ي السايبر اإلدمان  

ومع   اإللكتروني الشعور بأنه خارج منطقة راحته.

هذه   في  فعالة  االسترداد  طرق  تزال  ال  ذلك، 

أعراض   أي  الشخص  يظهر  لم  حيث  املرحلة، 

سايبر هذه    ملتالزمة  وتتضمن  املرحلة  هذه  في 

 املرحلة: 

بالفضاء   - توصيله  أثناء  بالنشوة  شعور 

 اإللكتروني.

الفضاء   - من  االتصال  قطع  عند  إحباط  يحدث 

 اإللكتروني.

استبدالها   - ويتم  ا  تمام  الفراغ  ساعات  تختفي 

 بأنشطة إلكترونية أخرى. 

أو الخجل أو الشعور بالذنب أو   ،بالقلقالشعور  -

ل نتيجة  اإللكتروني االكتئاب  بالفضاء  توصيلك 

 لفترات طويلة.

 التضليل حول وقت االستخدام.  -

 عدم انتظام وتوقف فترات النوم. -

متالزمة اإلنترنت: تتضرر في هذه املرحلة الصحة   (4

العقلية   والصحة  للمستخدم  البدنية 

اإلدمان   نتيجة  االجتماعية  والسلوكيات 

من    انيالسايبر  التعافي  ويتطلب  الحاالت،  ملعظم 

إعادة   لعملية  الشخص  يخضع  أن  املرحلة  هذه 

  قد تشمل األعراض في هذه: تأهيل طويلة األمد،

 التخلي عن األنشطة الرياضية.  -

 التخلي عن الهوايات التي كانت ممتعة في السابق.  -

 أداء ضعيف في املدرسة أو العمل. -

)زيادة   - الجسدية  و فقدان  أ  ،الوزناالضطرابات 

الوزن، أو الرقبة أو آالم الظهر، أو متالزمة النفق  

أو   الحمراء،  العين  أو  الجفاف،  أو  الرسغي، 

 أمراض جسدية أخرى(. 

األصدقاء   - )إهمال  االجتماعية  االضطرابات 

 والعائلة وتجنب األنشطة االجتماعية(.

  التأثير بنية الدماغ ومن ثم   عقلية )تدمير أمراض  -

 (. قلة التركيزو  ،الذاكرة  وضعف وظائفه،على 

 

 : السايبريوضح الشكل التالي مراحل تكوين متالزمة  

 
)من عمل  السايبريوضح مراحل تكوين متالزمة (: 1)شكل 

 الباحثان(.

ملتالزمة   من   السايبر تصنيف  بها  يرتبط  وما 

ابات:    اضطر

 إلى:    السايبر تتقسم االضطرابات املتعلقة بمتالزمة 

بمستخدم   (1 متعلقة  جسدية:  اضطرابات 

مثل  الكمبيوتر الرقبة  ،الظهر   انحناء:    ، آالم 

باللمس لإلشعاع  التعرض    ،اإلحساس 

(Thiyagarajan& Telegba, 2015, 119)  . 

النفسية   (2 بالحالة  متعلقة  نفسية:  اضطرابات 

مثل متالزمة الرنين الوهمي    ،الكمبيوترملستخدم  

الذي يتكون نتيجة االستخدام املفرط للكمبيوتر  

 (.,Deb, 2015 233والهاتف )

مراحل 
تكوين 

متالزمة 
السيبر

مرحلة 
إدمان 
األنترنت

متالزمة 
األنترنت

مرحلة 
االستخدام
المعتدل 

مرحلة 
االستخدام
غير األمن
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االضطرابات   (3 تلك  تتعلق  العادات:  اضطراب 

النوم عادات  كاضطراب  الدائمة  الفرد   بعادات 

Bulck, 2004:102)) . 

املزاجية  اضطرا (4 بالحالة  متعلقة  مزاجية:  بات 

الفضاء   االكتئاب.  ، ي السايبر ملستخدم   مثل 

(Yen et al. 2009, 870) 

الفرد   (5 بسلوك  متعلقة  سلوكية:  اضطرابات 

دمان الصور  إمثل    ،ي السايبر مستخدم الفضاء  

 ,Balakrishnan, Griffiths 2017) الشخصية،

730) 

بالعالقات  (6 متعلقة  اجتماعية:  اضطرابات 

الفضاء   مستخدم  للشخص  االجتماعية 

من  السايبر  اآلخرين  مع  مثلي  القلق    املجتمع، 

والعزلة الفتور    ،العدوانية،  االجتماعي

(Woburn, 2017 .) 

 : السايبرويوضح الشكل اآلتي تصنيف متالزمة 

 
)من عمل السايبرتصنيف متالزمة  (2): شكل

 الباحثان(.

 املحور الثاني: الطريقة واإلجراءات 

الدراسة: الوصفي    منهج  املنهج  الباحثان  استخدم 

 املسحي ملالئمته أغراض الدراسة.

 مجتمع الدراسة والعينة 

جامعة   طالبات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ خالل الفصل الدراس ي  

العام   من  واختيرت    ه،1441/1442الجامعياألول 

( طالبة بنسبة  404)قوامها  عينة عشوائية طبقية بلغ  

للطالبات  1.036)مئوية   األصلي  املجتمع  من   )

 (. 38986والبالغ)

 

 أداة الدراسة 

اســـــــــــــتخــــدم البــــاحثــــان لجمع بيــــانــــات الــــدراســــــــــــــــة  

اســــتبانة من إعدادهما، وتكونت االســــتبانة من شــــقين  

األســــــاســــــية، والثاني محوري االســــــتبانة  األول البيانات  

 وأبعادها وهي كما بالجدول اآلتي:

محاور وأبعاد االستبانة عدد الفقرات في كل (: 1جدول )

 بعد أو محور 

 م
 محاور االستبانة 

 البعد
عدد 

 الفقرات

 املحور األول  1

األعراض املكونة  

 ملتالزمة سيبر

 8 الفيزيقية 

 8 االجتماعية  2

 8 النفسية 3

 9 الحركية والسلوكية 4

5 
املحور الثاني طرق الوقاية من متالزمة  

 سيبر 
8 

 41 املجموع 

 صدق أداة الدراسة

صادقة؛   الحالية  الدراسة  في  املستخدمة  األداة 

حيث تم التأكد من تماسك محاور االستبانة وأبعادها  

بقياس الباحثين لصدق االتساق الداخلي لالستبانة  

بيرسون،  عن   ارتباط  ملعامل  التربيعي  الجذر  طريق 

 والجدول التالي يوضح ذلك: 

معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت االستبانة  (: 2جدول )

 والدرجة الكلية لالستبانة 

 م

محاور  

 االستبانة 
 البعد

معامل 

 بيرسون 

الجذر  

التربيعي  

ملعامل 

 بيرسون 

 املحور األول  1

األعراض 

املكونة  

 ملتالزمة سيبر

 0.998 **996. الفيزيقية 

 0.994 **988. االجتماعية  2

 0.989 **979. النفسية 3

4 
الحركية  

 والسلوكية
.988** 

0.994 

 0.997 **995. مجموع املحور األول 

5 
املحور الثاني طرق الوقاية من  

 متالزمة سيبر
.997** 

0.998 

 (0.01)**(دالة عند مستوى)

ا    (2)الجدول  يتضح من   وجود ارتباط دال إحصائي 

بين الدرجة الكلية لكل محور من محوري االستبانة أو  

الكلية   الدرجة  وبين  األول  املحور  أبعاد  من  بعد 

ما  0.01لالستبانة وجميعها دال عند مستوى)  (، وهو 

جسدية

ةنفسي

عادات

مزاجية

سلوكية

اجتماعية
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يؤكد ارتفاع االتساق الداخلي لالستبانة ويدل على أن  

وأن  الصدق،  من  عالية  بدرجة  تتسم  ها  االستبانة 

 صالحة لقياس ما وضعت لقياسه.

 ثبات أداة الدراسة 

ــــاب ثبــات  قــام البــاحثــان بح ـــ ـــ ـــــتبــانــة وذلــك  ســـــ ـــ االســـــ

ـــــتخـدام معـامـل  بـ ـــ  Cronbach’sAlphaلفـا كرونبـا أاســـــ

 االستبانة وإجماليها كما بالجدول: ملحوري

يبين قيم معامالت ثبات محوري االستبانة (: 3جدول )

 ومجموعها باستخدام معامل ألفا كرونباخ  
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات املحور 

 932. 33 األول 

 911. 8 الثاني

 975. 41 املجموع 

ارتفاع معامالت ثبات 3يتضح من الجدول )  )

كرونبا    ألفا  معامل  باستخدام  االستبانة  محوري 

( بلغت  ثبات 0.911،  0.932حيث  معامالت  وهي   )

إلجمالي   الثبات  معامل  بلغ  كما  ومرتفعة،  مقبولة 

ا، مما  0.975االستبانة ) ( وهو معامل ثبات مرتفع أيض 

 يدل على تحقق ثبات االستبانة بشكل عام.

 داة إجراءات تطبيق األ 

وزعت   والبيانات  املعلومات  على  للحصول 

ا   إلكتروني  نورة  األميرة  جامعة  طالبات  على  االستبانة 

على،   تصميمها  بعد  ثم  Google Driveوذلك  ومن   ،

إلى   الردود وتحويلها  ا لآلتي: تم تجميع  استرجعت وفق 

إكسل عولجت  Excelملف  ثم  البيانات  تبويب  وتم   ،

ا.  إحصائي 

 الدراسة: متغيرات 

 اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية:

املستقلة:  )علوم/    املتغيرات  التخصص  وتشمل؛ 

سنة    18)أقل من  والعمر  علوم طبية/ علوم إنسانية(،  

من    18من  / أقل  /من    21إلى  فأكثر(،    21سنة  سنة 

من   )أدني  األسرة  من    25.000ودخل   /  
 
سنويا دوالر 

 / من  25.000-40.999
 
 65.000-41.000  دوالر سنويا

من    /  
 
سنويا (،   100.000-65.000دوالر 

 
سنويا دوالر 

استخدامك   في  ا  يومي  تقضيها  التي  الساعات  وعدد 

من   )أقل  من    3لإلنترنت  /    6إلى    3ساعات/  ساعات 

من   السابقة    6أكثر  الزمنية  والفترة  ساعات(، 

  8إلى    4سنوات/ من    4الستخدامك اإلنترنت )أقل من

 سنوات(.  8سنوات / أكثر من 

التابعة:   العينة    املتغيرات  أفراد  استجابة  في  وتتمثل 

األعراض   بأبعاد  املتمثل  األول  االستبانة  محور  على 

)الفيزيقية   سيبر  ملتالزمة  - االجتماعية -املكونة 

الثاني    - النفسية واملحور  والسلوكية(،  الحركية 

 املتمثل في طرق الوقاية من متالزمة سيبر. 

 أساليب املعالجة اإلحصائية  

األساليب   من  مجموعة  الباحثان  استخدم 

التحليل   بعملية  القيام  استهدفت  التي  اإلحصائية 

ومجاالتها،   االستبانة،  لفقرات  واالستداللي  الوصفي 

كرونبا ،   ألفا  معامل  بيرسون،  ارتباط  كمعامل 

واختبار   املعياري،  االنحراف  الحسابي،  املتوسط 

أحادي االتجاه   التباين    ، One Way ANOVAتحليل 

، ولتسهيل تفسير النتائج تم إعطاء وزن   LSDواختبار  

ما=  3للبدائل)موافق=   حد  إلى  موافق  غير  2،   ،

(في حالة العبارات الخاصة بالتطابق باملحور  1موافق=

األهمية)كبيرة=   درجة  أما  متوسطة=  3األول،   ،2  ،

تلك  1ضعيفة= تصنيف  تم  ثم  الثاني،  املحور  في   )

تساوية املدى من خالل  اإلجابات إلى ثالث مستويات م 

أقل قيمة(÷    -املعادلة التالية: طول الفئة =)أكبر قيمة

(= املقياس  بدائل  على 0.66 =  3(÷1-3عدد  لنحصل 

 مدى املتوسطات التالية لكل وصف أو بديل: 

يبين توزيع مدى املتوسطات وفق التدرج  (: 4جدول )

 املستخدم في أداة البحث
 مدى املتوسطات  املحور الثاني املحور األول 

 درجة األهمية  درجة التطابق 

افق  1.66-1 ضعيفة  غير مو

افق إلى حد  مو

 ما

 2.33-1.67 متوسطة 

افق  3-2.34 كبيرة  مو
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 نتائج الدراسة ومناقشتها 

الدراسة   لنتائج  املحور  هذا  في  الباحثان  يعرض 

أسئلة   على  اإلجابة  خالل  من  ومناقشتها  وتفسيرها 

 الدراسة: 

ينص   والذي  األول  بالسؤال  املتعلقة  النتائج   :
 

أوال

والنفسية   واالجتماعية  الفيزيقية  األعراض  على:"ما 

والحركية والسلوكية التي تصيب مستخدمي اإلنترنت  

 ؟"السايبر عبر مواقع  

ولإلجابة على السؤال السابق تم حساب املتوسطات  

الحسابية واالنحرافات املعيارية كما هو موضح فيما  

 ي:يل

 األعراض الفيزيقية 

املعياري  الحسابي واالنحرافيبين املتوسط (: 5جدول )

 والتطابق لفقرات األعراض الفيزيقية

 العبارة  م
املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 التطابق

1 

بال   االضطرابحامل 

  سطح )الهاتفأعراض 

 الحاسب لوحة

  املفاتيح، املوس

 (. الشاشة

افق 0.652 2.733  مو

افق 0.629 2.762  لإلشعاعالتعرض  2  مو

3 
 وضع الجسم الضعيف

2.144 0.626 
إلى حد  

 ما

افق 0.702 2.661 أزملة الرقبة   4  مو

افق 0.701 2.663 اإلحساسات اللمسية   5  مو

افق 0.654 2.691 وضع العمود الفقري  6  مو

7 
وضع العين أمام  

 الشاشة 
افق 0.697 2.666  مو

افق 0.696 2.654 وضع إبهام اليد   8  مو

  0.627 2.622 إجمالي البعد 

  التي ( أن األعراض الفيزيقية  5يتضح من الجدول)

جاءت    السايبرتصيب مستخدمي اإلنترنت عبر مواقع  

حسابي   بمتوسط  البعد  إجمالي  على  موافق  بدرجة 

(، كما حصلت جميع فقرات البعد على درجة  2.622)

إلى  3العبارة)موافق عدا   موافق  ( حصلت على درجة 

للعبارات   الحسابي  املتوسط  كان  حيث  ما،  حد 

العبارة)2.661-2.762مابين) أما  ( فكان املتوسط  3(، 

تعزى تلك النتيجة إلى اندماج  (،  2.144الحسابي لها )

مع الكمبيوتر عبر أماكن    ي السايبر مستخدمي الفضاء  

مع   للتعامل   
 
صحيا مجهزة  غير  تكون  التي  جلوسهن 

ما تكون    للجسم فعادةاألوضاع الجسدية الصحيحة  

املست ضيقة،  املساحة  األماكن  تلك  في  للجهاز  خدمة 

الذي يؤدي إلى    وعادة ما تكون اإلضاءة خافتة،  األمر 

تعزى ذات النتيجة إلى    الجسدية كمازيادة اإلصابات  

الفضاء  ط مرتادي  يستخدمها  التي  الزمنية  املدة  ول 

املختلفةالسايبر  حاجاتهم  إلشباع  تلك    ،ي  وتتفق 

( بوغرزة  دراسة  نتيجة  مع  ونتيجة    ،(2016النتيجة 

 . (Batol & Khald, 2010)دراسة 

 األعراض االجتماعية  

املعياري  الحسابي واالنحرافيبين املتوسط (: 6جدول )

 والتطابق لفقرات األعراض االجتماعية
املتوسط   العبارة  م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 االتجاه 

افق 0.594 2.767 العزلة   1  مو

افق   0.554 1.926 الخجل  2 مو

إلى حد  

 ما

افق 0.685 2.673 الفتور االجتماعي 3  مو

افق 0.667 2.683 القلق االجتماعي  4  مو

افق 0.847 2.495 ية االجتماعية  ن العدوا 5  مو

التباعد االجتماعي بينه  6

 وبين األسرة واألقارب

افق 0.673 2.713  مو

نقص التعلم واإلدراك  7

 االجتماعي 

افق 0.796 2.559  مو

التباعد العاطفي بينه  8

 وبين اآلخر 

افق 0.708 2.634  مو

افق 0.615 2.556 إجمالي البعد   مو

من   االجتماعية  6الجدول)يتضح  األعراض  أن   )

مواقع   عبر  اإلنترنت  مستخدمي  تصيب    السايبر التي 

بمتوسط   البعد  إجمالي  على  موافق  بدرجة  جاءت 

( البعد  2.556حسابي  فقرات  جميع  حصلت  كما   ،)

العبارة) ( حصلت على درجة 2على درجة موافق عدا 

الحسابي   املتوسط  كان  حيث  ما،  حد  إلى  موافق 

( فكان  2(، أما العبارة)2.495-2.766)ما بينللعبارات  

النتيجة  1.926املتوسط الحسابي لها ) (، وتعزى تلك 

ي  السايبر رضها الفضاء  إلى العزلة االجتماعية التي يف

مستخدمه، عن    على  الفرد  هذا  ينفصل  ما  فعادة 

واملكوث   بالشاشة  الستئثاره  حتمية  كنتيجة  املجتمع 
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طويلة فترات  ذ  ، أمامها  تعزى  إلى  كما  النتيجة  ات 

املشاهدة   نتيجة  الفرد  له  يتعرض  الذي  املحتوى 

الفضاء   عبر  اإللكترونية  لألجهزة    ، ي السايبر الطويلة 

أخالقي غير  املحتوى  يكون  ما  عدواني  ،فعادة  أو   ،أو 

اإللكترونية كاأللعاب  تنافس ي  الذي    ،محتوى  األمر 

يؤدي إلى شحن الفرد بشحنات عدوانية تجاه األخرين  

  
 
النتيجة    ة،ملا يراه أمام الشاشتمثيال كما تعزى ذات 

  السايبر إلى تباعد الفرد عن جميع أفراد األسر فأماكن  

وتأصل   األسري  الجو  عن  بعيدة  تكون  ما  عادة 

والعزلة نتيجة  ،  للوحدانية  مع  النتيجة  تلك  وتتفق 

بوغرزة) )  ،(2016دراسة  دراسة   Frangos etونتيجة 

al:2011) ، ونتيجة دراسة (Batol & Khald, 2010). 

 األعراض النفسية 

املعياري  الحسابي واالنحرافيبين املتوسط (: 7جدول )

 والتطابق لفقرات بعد األعراض النفسية
املتوسط   العبارة  م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 االتجاه 

التباعد العاطفي بين  1

مستخدم اإلنترنت وبين 

 اآلخر 

افق 0.744 2.597  مو

افق 0.588 2.780 فقد الثقة بالنفس  2  مو

افق 0.573 2.809   الوهمياالهتزاز  3  مو

إلى حد   0.463 2.042 اضطراب النوم 4

 ما

افق 0.725 2.649 اضطراب املزاج  5  مو

افق 0.737 2.641 اضطراب العادات.  6  مو

افق 0.616 2.710 فقد الثقة في األخر   7  مو

تنويع مصادر التعلم مع   8

االستفادة من صيغ  

 التعلم املستمر 

افق 0.708 2.634  مو

افق 0.588 2.608 إجمالي البعد   مو

  التي ( أن األعراض النفسية  7يتضح من الجدول)

جاءت    السايبرتصيب مستخدمي اإلنترنت عبر مواقع  

حسابي   بمتوسط  البعد  إجمالي  على  موافق  بدرجة 

(، كما حصلت جميع فقرات البعد على درجة  2.608)

العبارة) إلى  4موافق عدا  موافق  ( حصلت على درجة 

للعبارات   الحسابي  املتوسط  كان  حيث  ما،  حد 

العبارة)2.597-2.809مابين) أما  املتوسط    ( فكان4(، 

( لها  طول  2.042الحسابي  إلى  النتيجة  تلك  وتعزى   ،)

الفضاء   عبر  األفراد  يقضيها  التي  الزمنية  املدة 

ي األمر الذي يؤدي إلى خلل بيولوجي يكمن في السايبر 

النوم انتظام ساعات  إلى    ،عدم  النتيجة  ويمكن عزو 

الفضاء   رواد  معظم  املقاهي    ي السايبر أن  عبر 

 وهو الوقت  
 
اإللكترونية يترددون على هذه املقاهي ليال

خلل   إلى  عادة  يؤدي  الذي  األمر  للنوم  املخصص 

في   اختالف    ةديناميكيبيولوجي  نتيجة  الجسم  عمل 

تعالى  هللا  فرضها  التي  الطبيعة  عن  الطبيعة  تلك 

والراحة    ،عليهم  
 
نهارا بالعمل  العباد  فيها  أمر  والتي 

 والنوم لي
 
كما تعزى ذات النتيجة إلى العزلة والبعد    ،ال

االجتماعي عن املجتمع نتيجة انحصار الفرد في نطاق 

وتتفق تلك    ،السايبرضيق منعزل عن العالم هو نطاق  

 (. 2016النتيجة مع نتيجة دراسة بوغرزة )

 األعراض الحركية والسلوكية  

املعياري  الحسابي واالنحرافاملتوسط  ن(: يبي8جدول )

  والتطابق لفقرات األعراض الحركية والسلوكية
املتوسط   العبارة  م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 االتجاه 

اضطرابات في حركة  1

 العين 

 موافق  0.709 2.626

 موافق  0.710 2.619 اضطراب في حركة اليد  2

 موافق  0.700 2.671 اضطراب العضالت  3

 موافق  0.698 2.678 أخذ صور سيلفي  4

 موافق  0.709 2.626 التواجد في أماكن مظلمة  5

الوحدة وعدم التحدث   6

 مع الغير 

موافق   0.471 1.938

إلى حد 

 ما

التوحد مع شاشة  7

 التليفون أو الالب 

إلى حد  0.616 2.089

 ما

 موافق  0.737 2.641 الكذب  8

 موافق  0.680 2.676 خادشه التحدث بألفاظ  9

افق 0.63 2.507 البعد إجمالي   مو

الجدول) من  الحركية  8يتضح  األعراض  أن   )

والسلوكية التي تصيب مستخدمي اإلنترنت عبر مواقع  

البعد    السايبر  إجمالي  على  موافق  بدرجة  جاءت 

، كما حصلت جميع فقرات  (2.507)بمتوسط حسابي  

حصلتا   (7(،)6)البعد على درجة موافق عدا العبارتين

املتوسط   كان  حيث  ما،  حد  إلى  موافق  درجة  على 

للعبارات  بين   الحسابي  أما    (،2.619-2.678)   ما 

لهما  7(،)6العبارتان) الحسابي  املتوسط  (فكان 

النتيجة    (2.089(،)1.938) تلك  وتعزى  الترتيب،  على 
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شاشة   أمام  الفرد  يقضيها  التي  املدة  طول  إلى 

رار بدنية عنيفة  األمر الذي يؤدي إلى أض  ،الكمبيوتر

واأليد،تت للعين  حادة  باضطرابات  يمكن    علق  كما 

تفسير تلك النتيجة في ضوء وجود قصور بمواصفات  

لذلك املخصصة  اإلضاءة    ،األماكن  تكون  ما  فعادة 

وعادة ما يعتمد الفرد    ،خافته تؤدي إلى إصابة العين

في حركته على أنامل األصابع الذي يؤدي استخدامها  

إلى فيها   باستمرار  النتيجة    ،اضطراب  تعزى  بينما 

املواقع    (إلى7(،)6)الخاصة بالعبارتين   أن معظم رواد 

الفضاء   عبر  إلى  السايبر اإللكترونية  يذهبون  ي 

التواصل   ومواقع  الدردشة  غرف  عبر  الدردشة 

اآلخرين مع  الحديث  لتبادل  تلك    ،االجتماعي  وتتفق 

 . (2016)النتيجة مع نتيجة دراسة بوغرزة 

الثاني والذي ينص   بالسؤال  النتائج املتعلقة  ثانًيا: 

الفيزيقية   األعراض  من  الوقاية  طرق  ما  على:" 

التي   والسلوكية  والحركية  والنفسية  واالجتماعية 

اقع   ؟" السايبرتصيب مستخدمي اإلنترنت عبر مو

حساب   تم  السابق  السؤال  على  ولإلجابة 

ك  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  هو  املتوسطات  ما 

 موضح فيما يلي:

 املحور الثاني: طرق الوقاية من متالزمة سيبر 

يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري (: 9جدول )

 والتطابق لفقرات طرق الوقاية من متالزمة سيبر
املتوسط   العبارة  م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 األهمية

 كبيرة  0.654 2.691 الرقابة األسرية   1

 كبيرة  0.636 2.701 التربية الخلقية  2

تعليم الوضعية  3

السليمة والصحيحة 

 للجسم  

 كبيرة  0.761 2.619

 كبيرة  0.715 2.584 الحماية من اإلشعاع  4

املحافظة على البيئة  5

 النظيفة  

 كبيرة  0.708 2.634

 كبيرة  0.718 2.654 ممارسة الرياضة  6

تعود الشخص على  7

 القراءة 

 كبيرة  0.699 2.673

 هويات مختلفةبناء  8

 لألفراد 

 كبيرة  0.704 2.654

 كبيرة  0.683 2.651 إجمالي املحور الثاني

الجدول)  من  من  9يتضح  الوقاية  طرق  أن   )

متالزمة سيبر جاءت بدرجة أهمية كبيرة على إجمالي  

كما حصلت  (،  2.651املحور الثاني بمتوسط حسابي ) 

جميع فقرات املحور على درجة أهمية كبيرة حيث كان  

بين) ما  للعبارات  الحسابي    ، (2.584-2.701املتوسط 

بأهمية   العينة  أفراد  وعي  إلى  النتيجة  تلك  وتعزى 

الرعاية والرقابة والتربية في بناء هوية شخصية للفرد  

لوقاية من أعراض متالزمة  تبنى على قواعد اإلسالم ل

التعليم  ،  السايبر أهمية  إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما 

الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن األمر  

بطرق  ودراية  وعي  على  الجامعة  طالبات  جعل  الذي 

يتبعن إجراءات عملية للحد    نوأنه   ، الوقاية والرعاية

أمام اإلنترنت منها    ،من الجلوس لفترات زمنية طويلة 

فراغه أوقات  شغل  على  الهوايات    نالعمل  ببعض 

كالقراءة امل   ،املهمة  الرياضات  بعض    ، همةوممارسة 

  ، والتسوق   ،اليومية كاملش ي  وممارسة بعض األنشطة

وهذا إن دل فإنما يدل على كفاءة الجامعة في   وغيرها.

طالبات   توعية  على  والعمل  األعراض  تلك  مجابهة 

ملواجهتها قوة   ،الجامعة  إلى  النتيجة  تلك  تعزى  كما 

لبرامج التي تقدمها الجامعة والتي كونت وعي احتوى  م

الق تلك  نحو  الجامعة  منسوبي  تعزى    ،ضيةلدى  كم 

ذات النتيجة إلى اتباع الطالب وتتفق تلك النتيجة مع  

 . (2016:بوغرزة)نتيجة دراسة 

والذي   الثالث  الدراسة  تساؤل  عن  اإلجابة  ا: 
 
ثالث

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو    ينص على:

متالزمة  أعر  للمتغيرات    السايبر اض  ا  طبق 

األسرة  -السن  –)التخصص    الديموغرافية   - دخل 

ا يومي  اإلنترنت  الستخدام  الزمنية  الفترة    -الفترة 

 الزمنية السابقة الستخدامك اإلنترنت(؟" 

ويمكن اإلجابة على السؤال الثالث من خالل الجداول  

 اآلتية:

األول   املحور  حول  عزى  الفروق 
ُ
ت والتي  لالستبانة 

 الختالف متغير التخصص: 
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يوضح نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بين (: 10جدول )

استجابات أفراد العينة املستفتاة حول املحور األول  

حسب متغير التخصص باستخدام اختبار  الستبانة ل

 التباين أحادي االتجاه 

ر  و
ملح

ا
 

مصدر 

 التباين 

مجموع  

 املربعات

df   متوسط

 املربعات

 sig ف

ل  و
األ

 

بين  

املجموعا

 ت

9844.9 2 4922.4

50 

12.8

2 

.00 

دال 

 ة

داخل 

املجموعا

 ت

153940

.89 

401 383.89

2 

163785 املجموع

.79 

403  

( الجدول  من  ( وجود فروق ذات داللة  10يتضح 

والخاص   لالستبانة  األول  املحور  حول  إحصائية 

واالجتماعية والنفسية والحركية  باألعراض الفيزيقية  

ي تصيب مستخدمي اإلنترنت عبر مواقع  والسلوكية الت

ا ملتغير التخصص حيث بلغت قيمة )ف(    السايبر  تبع 

 (. 0.05( دالة عند مستوى )12.822)

للمقارنات الثنائية   "LSD"نتائج اختبار  ح(: يوض11جدول )

 البعدية لعينة الدراسة تبًعا ملتغير التخصص 
املجموعة   املحور 

 )أ(

املجموعة  

 )ب(

الفرق بين  

املتوسطات 

 ب( -)أ

الخطأ 

 املعياري 

الداللة 

 اإلحصائية

علوم    علوم األول 

 طبية 

-

10.56413* 

2.40927 .000 

علوم 

 إنسانية

-

10.69994* 

2.40512 .000 

علوم   

 طبية 

علوم 

 إنسانية

-.13580- 2.35449 .954 

 0.05تعني أن الفرق بين املتوسطات دالة عند مستوى *

( الجدول  أنه توجد فروق ذات داللة  11يتضح من   )

ملتغير   ا  تبع  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية 

األول لالستبانة، لصالح   للمحور  بالنسبة  التخصص 

قيمة الفرق بين  تخصص العلوم الطبية حيث جاءت  

وتخصص   الطبية،  العلوم  تخصص  متوسطات 

العلوم *10.56413-العلوم) تخصص  ولصالح   ،)

متوسطات   بين  الفرق  قيمة  جاءت  حيث  اإلنسانية 

العلوم وتخصص  اإلنسانية،  العلوم                    تخصص 

ا عند مستوى  *10.69994-) (، وهي قيم دالة إحصائي 

( تظهر  0.05داللة  لم  بينما  بين  (،  ا 
 
فروق النتائج 

تخصص العلوم اإلنسانية وتخصص العلوم، وتعزى 

تلك النتيجة إلى وعي الطالبات ذوات تخصص العلوم 

متالزمة   خطورة  بمدى  نتيجة    السايبرالطبية، 

دراستهن العملية التي تفرض عليهن التعامل مع حاالت  

الفضاء   مع  اإلنترنت،  السايبر تتعامل  مقاهي  عبر  ي 

تيجة إلى أن الطالبات ذوات تخصص  وتعزى ذات الن

األعراض   لتلك  عرضة  األكثر  هن  اإلنسانية  العلوم 

نتيجة لطبيعة دراستهن التي تفرض عليهن وجود وقت  

أمام   بالجلوس  شله  إلى  الطالبة  تسعى  طويل  فراغ 

والهاتف   اإللكترونية  واللوحات  الكمبيوتر  أجهزة 

بتلك   يشعرن  يجعلهن  مما  طويلة  لفترات  النقال، 

ذوات  األ  طالبات  عكس  على  إليها  ويفطن  عراض، 

طويل   فراغ  وقت  يملكن  ال  فهن  العلمي  التخصص 

ا لطبيعة دراستهن العملية التي ال تترك لهن املجال   نظر 

دراسة نتيجة  مع  النتيجة  تلك  وتتفق   لذلك، 

(Frangos et al, 2011).  
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عزى  الفروق حول املحور األول لالستبانة 
ُ
والتي ت

 الختالف متغير السن: 
 

املحور األول لالستبانة حسب متغير   يوضح نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة املستفتاة(: 12دول )ج

 السن باستخدام اختبار التباين أحادي االتجاه

 مجموع المربعات  مصدر التباين المحور 
درجة  

 الحرية 
 ف متوسط المربعات  

الداللة      

 اإلحصائية 

 األول 

 4924.102 2 9848.203 بين المجموعات 
12.827 

 

.000 

 دالة 
 383.884 401 153937.586 داخل المجموعات 

  403 163785.790 المجموع 

( الجدول  من  ( وجود فروق ذات داللة  12يتضح 

والخاص   لالستبانة  األول  املحور  حول  إحصائية 

باألعراض الفيزيقية واالجتماعية والنفسية والحركية  

والسلوكية التي تصيب مستخدمي اإلنترنت عبر مواقع  

)ف(   السايبر  قيمة  بلغت  حيث  السن  ملتغير  ا    تبع 

 (. 0.05( دالة عند مستوى )12.827)

الفروق اتجاه  األول    وملعرفة  املحور  على 

 ملتغير السن نستخدم اختبار  
ً
  "LSD"لالستبانة تبعا

 للمقارنات الثنائية البعدية: 

 للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة تبًعا ملتغير السن  "LSD"يوضح نتائج اختبار (: 13جدول )
الفرق بين  املجموعة )ب( املجموعة )أ( املحور 

 ب(  -املتوسطات )أ

الخطأ 

 املعياري 

الداللة 

 اإلحصائية 

 

 األول 

 070. 2.56648 -4.66063- سنة 21إلى أقل من  18من  سنة 18أقل من 

 000. 2.42058 *-11.88215- سنة فأكثر 21من 

إلى أقل من   18من 

 سنة21

 002. 2.29578 *-7.22152- سنة فأكثر 21من 

 05.تعني أن الفرق بين املتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

( الجدول  من  ذات  13يتضح  فروق  توجد  أنه   )

ا   تبع  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة 

ملتغير السن بالنسبة للمحور األول لالستبانة، لصالح  

سنة فأكثر( حيث جاءت قيمة    21الفئة العمرية)من  

العمرية)من   الفئة  متوسطات  بين  سنة    21الفرق 

إلى أقل    18سنة() من    18فأكثر( ، والفئتين )أقل من  

)*11.88215-)  ،سنة(  21من   وهما  ،  (*7.22152-(، 

ا عند مستوى داللة )  ،(0.05قيمتان دالتان إحصائي 

 21وتعزى تلك النتيجة إلى خبرة ووعي الطالبات فوق  

الفضاء   خطورة  بمدى  صحتهن  السايبر سنة  على  ي 

  ، واالجتماعية  ،واالنفعالية  ،والعقلية  ،الجسمية

عليهن   يفرضها  التي  للعزلة  أنهن    ،يبرالسانتيجة  كما 

بالفضاء    
 
احتكاكا املقاهي  السايبر أكثر  عبر  ي 

بتلك    ،اإللكترونية وعيهن  إلى  يؤدي  الذي  األمر 

لألجهزة   ممارستهن  نتيجة  بها  واإلحساس  األعراض 

بكفاءة نتيجة    ،اإللكترونية  مع  النتيجة  تلك  تتفق 

. Frangos et al, 2011)دراسة)
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املحور   حول  عزى  الفروق 
ُ
ت والتي  لالستبانة  األول 

 الختالف متغير دخل األسرة: 

حول املحور األول لالستبانة حسب  يوضح نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة املستفتاة(: 14ول )جد

 متغير دخل األسرة باستخدام اختبار التباين أحادي االتجاه 
درجة   مجموع املربعات مصدر التباين املحور 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

الداللة  ف

 اإلحصائية 

 7.852 3036.289 3 9108.866 بين املجموعات  األول 

 

.000 

 386.692 400 154676.923 داخل املجموعات  دالة

  403 163785.790 املجموع 

الجدول  من  ( وجود فروق ذات داللة  14)  يتضح 

والخاص   لالستبانة  األول  املحور  حول  إحصائية 

باألعراض الفيزيقية واالجتماعية والنفسية والحركية  

والسلوكية التي تصيب مستخدمي اإلنترنت عبر مواقع  

ا ملتغير دخل األسرة حيث بلغت قيمة )ف(    السايبر  تبع 

 (. 0.05( دالة عند مستوى )7.852)

 للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة تبًعا ملتغير الدخل  "LSD"يوضح نتائج اختبار (: 17جدول )
الفرق بين  املجموعة )ب( املجموعة )أ( املحور 

 ب(  -املتوسطات )أ

الخطأ 

 املعياري 

الداللة 

 اإلحصائية 

 األول 

 

  25.000أدني من 

 
ً
 دوالر سنويا

  40.999-25.000من 
ً
 663. 2.56836 1.12028- دوالر سنويا

  65.000-41.000من 
ً
 004. 2.80350 *8.19106- دوالر سنويا

  100.000-65.000من 
ً
 000. 2.75474 *11.46706- دوالر سنويا

- 25.000من 

دوالر   40.999

 
ً
 سنويا

  65.000-41.000من 
ً
 014. 2.85804 *7.07078- دوالر سنويا

  100.000-65.000من 
ً
 000. 2.81022 *10.34678- دوالر سنويا

- 41.000من 

دوالر   65.000

 
ً
 سنويا

  100.000-65.000من 
ً
 280. 3.02663 3.276- دوالر سنويا

 05.تعني أن الفرق بين املتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

( الجدول  أنه توجد فروق ذات داللة  15يتضح من   )

ا ملتغير دخل   إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبع 

األسرة بالنسبة للمحور األول لالستبانة، لصالح األسر  

الدخل)من   ( د  100.000-65.000ذات 
 
سنويا والر 

ذات   األسر  بين متوسطات  الفرق  قيمة  حيث جاءت 

(، و األسر    100.000-65.000الدخل)من  
 
دوالر سنويا

من   الدخل)أدني     25.000ذات 
 
، واألسر  (دوالر سنويا

)من   الدخل  )  40.999-25.000ذات   ،)
 
سنويا -دوالر 

الترتيب،  ولصالح  *10.34678-(،)*11.46706 على   )

)من   الدخل  ذات  دوالر   65.000-41.000األسر 

متوسطات   بين  الفرق  قيمة  جاءت  حيث   ،)
 
سنويا

)من   الدخل  ذات  دوالر   65.000-41.000األسر 

)من   الدخل  ذات  واألسر   ،)
 
  40.999-25.000سنويا

( ،)
 
ا  *7.07078-دوالر سنويا (، وهي قيم دالة إحصائي 

( داللة  مستوى  إلى    ،(0.05عند  النتيجة  تلك  وتعزى 

املال ويمتلك    ،توفر  املادة  له  تتوفر  الذي  فالفرد 

نتيجة   املتالزمة  األكثر عرضة لتلك  الكافي هو  الوقت 

ي عبر أماكنه  السايبر توفر عوامل االلتحاق بالفضاء  

كما أنهم يمتلك القدرات املادية التي تؤهله    ، الخاصة

من املعايشة   للحصول على أحدث األجهزة التي تمكنه

األمر الذي يجده في مجال    ،املمتعة عبر هذا الفضاء

حاجاته إلشباع  تلك   ، خصب  عليه  تظهر  ثم  ومن 

هذا   مع  طويلة  ألوقات  لتعايشه  نتيجة  األعراض 

دراسة    ،الفضاء نتيجة  مع  النتيجة  تلك  وتتفق 

(Frangos et al:2011).  
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عزى  
ُ
ت والتي  لالستبانة  األول  املحور  حول  الفروق 

اإلنترنت   الستخدام  الزمنية  الفترة  متغير  الختالف 

يومًيا:

يوضح نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة املستفتاة حول املحور األول لالستبانة (: 16جدول )

 ر الفترة الزمنية الستخدام اإلنترنت يومًيا باستخدام اختبار التباين أحادي االتجاه حسب متغي
مجموع   مصدر التباين املحور 

 املربعات

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

الداللة  ف

 اإلحصائية 

 

 األول 

 

 27.048 9734.244 2 19468.489 بين املجموعات 

 

.000 

داخل  دالة

 املجموعات 

144317.301 401 359.894 

  403 163785.790 املجموع 

( الجدول  من  ( وجود فروق ذات داللة  16يتضح 

والخاص   لالستبانة  األول  املحور  حول  إحصائية 

باألعراض الفيزيقية واالجتماعية والنفسية والحركية  

والسلوكية التي تصيب مستخدمي اإلنترنت عبر مواقع  

ا ملتغير الفترة الزمنية الستخدام اإلنترنت    السايبر تبع 

)ف()  قيمة  بلغت  حيث  ا  عند 27.048يومي  دالة   )

  (.0.05مستوى )

تبعا   االستبانة  إجمالي  على  الفروق  اتجاه  ملعرفة 

في  يومًيا  تقضيها  التي  الساعات  عدد  ملتغير 

اختبار   نستخدم  لإلنترنت    "LSD"استخدامك 

 للمقارنات الثنائية البعدية: 

 

للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة تبًعا ملتغير عدد الساعات التي تقضيها يومًيا في   "LSD"يوضح نتائج اختبار (: 17جدول )

 استخدامك لإلنترنت 
الفرق بين  املجموعة )ب( املجموعة )أ( املحور 

 ب(  -املتوسطات )أ

الخطأ 

 املعياري 

الداللة 

 اإلحصائية 

 األول 

 

  3أقل من 

 ساعات            

 000. 2.71069 *-16.11333- ساعات          6إلى   3من 

 000. 2.34076 *-16.40064- ساعات           6أكثر من 

  6إلى   3من 

 ساعات         

 901. 2.30850 -28731.- ساعات           6أكثر من 

 05.تعني أن الفرق بين املتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

( الجدول  من  ذات  17يتضح  فروق  توجد  أنه   )

ا   تبع  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة 

ا في استخدامك   ملتغير عدد الساعات التي تقضيها يومي 

لصالح   لالستبانة،  األول  للمحور  بالنسبة  لإلنترنت 

من   يوميا)أكثر  اإلنترنت  تستخدم  التي    6الفئة 

متوسطات   بين  الفرق  قيمة  جاءت  حيث  ساعات( 

العمر  من  الفئة  التي    6ية)أكثر  الفئة  ساعات(، 

من   )أقل   
 
يوميا اإلنترنت  -ساعات()  3تستخدم 

اإلنترنت  *16.40064 تستخدم  التي  الفئة  ولصالح   ،)

 )من  
 
ساعات( حيث جاءت قيمة الفرق    6إلى    3يوميا

العمرية)من   الفئة  متوسطات  ساعات(،    6إلى  3بين 

من   )أقل   
 
يوميا اإلنترنت  تستخدم  التي    3الفئة 

ا عند    (،*16.11333-ات( )ساع وهي قيم دالة إحصائي 

( داللة  أن  ،(0.05مستوى  إلى  النتيجة  تلك  وتعزى 

من   يوميا)أكثر  اإلنترنت  تستخدم  الالتي    6الطالبات 

متالزمة   أعراض  خطورة  بمدى  يشعرن  ساعات( 

ت زمنية طويلة مع  عليهن نتيجة تعايشهن لفترا  السايبر 

ن أكثر قدرة عن  األمر الذي جعله  ي،السايبر الفضاء  

التعبير عن االستجابات التي يمرون بها نتيجة املكوث  

  ي املمتد، السايبر شاشات عبر الفضاء  الطويل أمام ال

دراسة نتيجة  مع  النتيجة  تلك   & Batol).وتتفق 

Khald: 2010)  



 ... ( لدى مستخدمات اإلنترنت بجامعة األميرة نورة Cyber syndromeأعراض متالزمة السيبر)أسماء الحسين؛ أحمد حمزة: 
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عزى  
ُ
ت والتي  لالستبانة  األول  املحور  حول  الفروق 

الختالف متغير الفترة الزمنية السابقة الستخدامك  

اإلنترنت: 

 يوضح نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة املستفتاة حول حول املحور األول لالستبانة(: 18جدول )

 االتجاه   حسب متغير الفترة الزمنية السابقة الستخدامك اإلنترنت باستخدام اختبار التباين أحادي
الداللة  ف متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املحور 

 اإلحصائية 

بين  األول 

 املجموعات 

29662.814 2 14831.407 44.343 

 

.000 

 دالة

داخل 

 املجموعات 

134122.97 401 334.471 

  403 163785.79 املجموع 

)يتضح   الجدول  ( وجود فروق ذات داللة  18من 

والخاص   لالستبانة  األول  املحور  حول  إحصائية 

باألعراض الفيزيقية واالجتماعية والنفسية والحركية  

والسلوكية التى تصيب مستخدمي اإلنترنت عبر مواقع  

السابقة    السايبر الزمنية  الفترة  ملتغير  ا  تبع 

)ف(   قيمة  بلغت  حيث  اإلنترنت  الستخدامك 

 (. 0.05ند مستوى )( دالة ع44.343)

لالستبانة   األول  املحور  على  الفروق  اتجاه  وملعرفة 

الستخدامك   السابقة  الزمنية  الفترة  ملتغير   
ً
تبعا

للمقارنات الثنائية    "LSD"اإلنترنت نستخدم اختبار  

 البعدية: 

للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة تبًعا ملتغير الفترة الزمنية السابقة الستخدامك  "LSD"يوضح نتائج اختبار  (: 19جدول )

 اإلنترنت 
الفرق بين  املجموعة )ب( املجموعة )أ( املحور 

 ب(  -املتوسطات )أ

الخطأ 

 املعياري 

الداللة 

 اإلحصائية 

 

 األول 

  4أقل من

 سنوات 

 000. 2.46613 *-18.00288- سنوات          8إلى   4من 

 000. 2.25278 *-20.48713- سنوات             8أكثر من 

  8إلى   4من 

 سنوات 

 251. 2.15922 -2.48425- سنوات             8أكثر من 

 05.تعني أن الفرق بين املتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *
( الجدول  من  ذات  19يتضح  فروق  توجد  أنه   )

ا   تبع  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة 

اإلنترنت  الستخدامك  السابقة  الزمنية  الفترة  ملتغير 

التي   الفئة  لصالح  لالستبانة،  األول  للمحور  بالنسبة 

سنوات( حيث    8تاريخ استخدامها لإلنترنت )أكثر من  

تاريخ   التي  الفئة  متوسطات  بين  الفرق  قيمة  جاءت 

سنوات(، والفئة التي    8استخدامها لإلنترنت)أكثر من

من )أقل  لإلنترنت  استخدامها  )  4تاريخ  -سنوات( 

استخدامها  *20.48713 تاريخ  التي  الفئة  ولصالح   ،)

سنوات( حيث جاءت قيمة الفرق    8إلى    4لإلنترنت)من  

استخدامها   تاريخ  التي  الفئة  متوسطات  بين 

والفئ  8إلى    4لإلنترنت)من   تاريخ  سنوات(،  التي  ة 

من لإلنترنت)أقل  )  4استخدامها  -سنوات( 

مستوى  *18.00288 عند  ا  إحصائي  دالة  قيم  وهي   ،)

( كلما    ،(0.05داللة  أنه  إلى  النتيجة  تلك  اد  ز وتعزى 

طول الفترة الزمنية التي تستخدم فيه الطالبة للفضاء  

أدى ذلك إلى شعورها ببعض أو كل أعراض    ،ي السايبر 

من  و ،  السايبرمتالزمة   أعلى  استجابتها  كانت  ثم  من 

أقل سنوات  استخدمته  التي  تلك   ،قرينتها  وتتفق 

 ). Frangos et al:2011النتيجة مع  نتيجة دراسة )
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 توصيات الدراسة 

توص ى الدراسة بتباع طرق الوقاية التالية من متالزمة  

 سيبر:  

 وفهم حاجاتهم.  بأبنائهتحسين عالقة الوالد  −

، ويتم ذلك بوضع قواعد  السايبرمراقبة أنشطة   −

 تنظم محتوى األنشطة على الشبكة.

داخل   − املمتعة  األنشطة  من  مجموعة  تفعيل 

الرياض ي كالنشاط  لشغل    ،والقراءة  ،الجامعة 

 أوقات فراغ الطالب.

أنشطة   − بأثر  الوعي  الصحة    السايبررفع  على 

 النفسية.  

ملستخدمي   − وبدنية  تدريبية  تأهيل  برامج  وضع 

 اإلنترنت  

لإلشعاع   − آخر  مصدر  أي  استخدام  عن  البعد 

 لفترات منتظمة من الزمن.  

اإليجابي   − السلوك  تعزيز  من  للجامعة  البد 

مع   السلبي    اإلنترنت، للتعامل  السلوك  وترصد 

 وتقوم بمعالجته.

وضع مجموعة من االستراتيجيات الوقائية التي   −

ع إدمان  تعالج  يتطور  أن  قبل  الخطر  وامل 

 اإلنترنت إلى متالزمة اإلنترنت.

كل   − عليك  اإلنترنت  استخدام  ضرورة    20عند 

التأثير  لتالفي  لفترة  اإلشعاع  عن  البعد  دقيقة 

 على العين.  

اإللكترونية   − لألجهزة  املنتظم  التنظيف 

املفاتيح   ولوحة  املاوس  مثل  ا،  يومي  املستخدمة 

 والهاتف الذكي. 

اس − داخل  عدم  ا  مطلق  الذكية  الهواتف  تخدام 

 الحمام واألماكن املماثلة األخرى. 

استخدام كرس ي وشاشة قابلة لتعديل االرتفاع،   −

 ومسند قدم، وشاشة كبيرة.

اتجاه   − في  الرسغ  يكون  أن  يجب  الكتابة،  أثناء 

مع   بالتوازي  الساعدين  يكون  وأن  مستقيم 

على   األرضية، خفيفة  ملسة  استخدام  وبالتالي 

 من الضرب عليها. لوحة
 
 املفاتيح بدال

من   − بالقرب  واملاوس  املفاتيح  لوحة  وضع  يجب 

للحصول   االرتفاع  نفس  البعض وعلى  بعضهما 

 على أفضل استخدام. 

وأجهزة   − التطبيقات  من  العديد  استخدام 

الوضع   صحة  لتتبع  الذكية  االستشعار 

بمستشعر   بعضها  توصيل  ويمكن  الجسدي، 

 يتتبع وضعية الظهر. 
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افق مستوى   و
ّ
فس يّ  الت

ّ
ب املنح  الن

ّ
 رات في ضوء بعض املتغيّ اإلسّلمّية ة الّدولّيين بالجامعة الّدراسيّ لدى طّل

 (1)هالل محمد الحارثي

( ه1443 /4/ 13وقبل - ه5/3/1443)قدم للنشر   

 
ب املنح    الّنفس يّ   الّتوافقالدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوي    تهدف  املستخلص: 

ّ
ة الّدولّيين الّدارسين في الجامعة  الّدراسيّ لدى طال

  . األكاديميّ   الّتخصص، و ة الّدراسيّ املرحلة  ، و الطالب  ة التي ينتمي إليهافي ضوء بعض املتغيرات املتمثلة في: القارّ   املنّورةباملدينة  اإلسالمّية  

لدى الطالب )من إعداد الباحث(، على عينة عشوائية   الّنفس يّ   الّتوافقواستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق مقياس  

نتائج  ال  توالّنظرّية. وأظهر ة  علميّ الاإلسالمّية  ن في كليات الجامعة  الّدراسيّ ة الدوليين  الّدراسيّ ( طالًبا من طالب املنح  384نة من )ة مكوّ طبقيّ 

يتوفر بدرجة مرتفعة،    الّنفس يّ   الّتوافقأن   العينة  إليها  لدى أفراد  ينتمي  التي  القارة  إلى متغير  ا تعزي  مع عدم وجود فروق دالة إحصائيًّ

ا تعزى إلى متغير ال  -أفريقيا(، أو متغير املرحلة الّدراسّية )بكالوريوس  -الطالب )آسيا ّتخصص دراسات عليا(، ووجود فروق دالة إحصائيًّ

 نظرّي( لصالح طالب الّتخصص النظري، وفي ضوء النتائج توصل الباحث إلى عدد من التوصيات. -األكاديمّي )علميّ 

 الّنفس يّ  الّتوافق الكلمات املفتاحية: 
ّ
 . اإلسالمّيةالب الّدولّيون، الجامعة ، الط

 
Level of Psychological compatibility of international scholarship students at the Islamic 

University in the light of some variables 

Hilal Mohammed Al-Harthy(1) 

(Submitted 11-10-2021 and Accepted on 18-11-2021) 

 

Abstract: The current study aimed to reveal the level of psychological compatibility among international 

scholarship students studying at the Islamic University of Medina, in the light of some variables represented 

in: The continent which the student belongs to, the university level, academic specialty. The researcher used 

the descriptive and analytical approach by applying a questionnaire to measure the level of psychological 

compatibility of students (prepared by the researcher), on a random stratified sample of (384) international 

scholarship students, studying in the Scientific and theoretical faculties of the Islamic University  .The results 

showed that the psychological compatibility of the sample members is available to a high degree, With no 

statistically significant differences attributable to the variable of the continent to which the student belongs 

(Asia - Africa), or the variable of the study stage (Bachelor - Postgraduate studies), and the presence of 

statistically significant differences attributable to the variable of academic specialization (scientific - 

theoretical) in favor of students of theoretical specialization, the researcher came to a number of 

recommendations. 

Keywords: Psychological Compatibility, International Students, Islamic University. 
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مقدمة 

التي    الّنفس يّ   الّتوافقيعد   املتغيرات    جذبتأحد 

اإلنسان   بصحة  الرتباطها  الباحثين؛  ة  الّنفسيّ انتباه 

بل  ة واالجتماعية،  الّنفسيّ من الناحية  واستقراره في بيئته  

أحد    الّنفس يّ   الّتوافقإّن   الّص يعد  مكونات  حة  أهم 

بين  الّنفسيّ  وانتشاًرا  شيوًعا  مفاهيمها  أكثر  وأحد  ة، 

واإلرشاد   الصحة  مجال  في  والعاملين    ؛الّنفس يّ الباحثين 

االستقرار   تحقيق  في  الفرد،    الّنفس يّ ألهميته  لدى 

لنفسه   وقبوله  واملجتمع،  الذات  مع  واالنسجام 

من   وتقبله  الذي  قبل  وشخصيته،  املجتمع  في  اآلخرين 

يؤد مما  فيه،  شعور يعيش  إلى  والراحة    هي  بالسعادة 

 . (2017)موس ى،  الّنفس يّ واالستقرار 

الدراسات    الّنفس يّ   الّتوافق يحتل  و  في  كبيًرا  حّيًزا 

والتالّنفسيّ والبحوث   حياة    ربويةة  في  أهمية  من  له  ملا 

ه يرتبط بالعملية التعليمية،    الطالب بشكل خاص،
ّ
إذ أن

وله أثره في عملية استعداد الطالب لعملية التعلم نفسًيا  

ما جعل بعض الّدراسات تعتبره  وهو    وعلمًيا واجتماعًيا،

 لفهم سلوك الطالب وشخصيته، سّيما وأّن ارتفاع  
ً

مدخال

الطالب    الّنفس يّ   الّتوافق مستوى   تمتع  على   
ً

دليال يعد 

من مناسب  تمتعه  الّنفسيّ الصحة    بقدر  خالل  من  ة، 

بعالقات إيجابية داخل أسرته أو بيئته التعليمية، إضافة  

الّدراس ّي، وعالقته بدافعية    ه إلى أثره املباشر على تحصيل

توافقه  ا تحقيق  عن  الطالب  عجز  وأّن    الّنفس يّ لتعلم، 

وع التعليمية  بيئته  مع  التعامل  في  فشله  قدرته  يعني  دم 

مشكالته،  على   سوء  حل  أيًضا  ذلك  مع    الّتوافقويعني 

النفس وحدوث صراعات وضغوطات نفسّية قد تؤثر على  

 (.2019دراسته )عمرون، 

  الّنفس يّ   الّتوافق( موضوع  2005،  الداهري )ويعتبر  

أمر محكوم نسبًيا بثقافة الفرد، حيث يتحقق من خالله  

التعليمية    الّدراس يّ   الّتوافق العملية  إنجاح  على  ويعمل 

على   ينعكس  بما  وذلك  الصحيح،  االتجاه  نحو  ودفعها 

 للطالب. الّدراس يّ زيادة التحصيل 

في  املهمة  العوامل  أحد  الّنفس ّي  الّتوافق  يعد  كما 

التي   الطالب على تجاوز املشكالت والصعوبات  مساعدة 

عالقته  إلى  إضافة  الّدراسّية،  مسيرته  خالل    تواجهه 

واإلنجاز   كالدافعية  الطالب  حياة  في  كثيرة  بمتغيرات 

وتحقيق   الّدراس ّي  والتحصيل  الطموح  مستوى  وارتفاع 

 (.2007النجاح )زيدان، 

البحوث والدراسات  وصلت بعض  توفي هذا الصدد  

مثل دراسة  ، ة التي أجريت في هذا املجالالّنفسيّ التربوية و 

(Liu and Guo, 2010)  ودراسة  ،(Ano and 

Vasconcelles, 2005)  ودراسة  ،(Searle & Ward, 

كّيف  في تحقيق التدور بارز    الّنفس يّ   لّتوافقأّن لإلى    (1990

حيث  الّدراسيّ البيئة    في  الّدراس يّ    الّتوافق يرتبط  ة، 

  األكاديميّ للطالب الجامعّي بشكل إيجابي بتوافقه    الّنفس يّ 

املتوافق نفسيا أن يدرك  يمكن للشخص  وبالتالي  واملنهي،  

طبيعة العالقات والصراعات التي قد يمر بها في عالقاته 

و  يستطيع  ،  ةاألكاديميّ االجتماعية  الطريقة  وبهذه 

السيطرة على مسببات توتره، والتحكم في أسباب قلقه،  

تواجهه،   قد  التي  والعقبات  الصعوبات  على  والتغلب 

الصحيح  بالطريقة  مشاكله  حل  يمكنه    ةوبالتالي 

 (. 2014)الداهري، 

يرتبط   بشكل    الّنفس يّ   الّتوافقكما  أيًضا  للطالب 

فيها،   يدرسون  التي  للجامعة  انتمائهم  بدرجة  إيجابي 

إلى   يؤدي  الذي  األمر  لذواتهم؛  تقديرهم  وكذلك 

توافقهم    الّنفس يّ استقرارهم   تحقيق    الّنفس يّ ويضمن 

(Gummadam, Pittman & Ioffe, 2016.) 

يع أخرى،  ناحية  ضعف  من    الّنفس يّ   الّتوافقتبر 

البيئة   داخل  مشبعة  غير  احتياجات  وجود  على  مؤشًرا 

الطالب   أداء  في  تراجع  إلى  يؤدي  قد  مما  الجامعية، 

 (.1993)جمل الليل،  األكاديميّ 

متغير ملحوظ    الّنفس يّ   الّتوافق ومما سبق يتضح أن  

ومهم في حياة الطالب الجامعي، حيث يرتبط بالعديد من  

املتغيرات األخرى التي تؤثر على حياته الجامعية وتحصيله  
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وانسجامه مع زمالئه وتوافقه مع أساتذته ومع    األكاديميّ 

يعد   كما  عام.  بشكل  الجامعي    الّنفس يّ   الّتوافقاملجتمع 

استقرار   في  كبيرة  أهمية  له  ة  الّنفسيّ الصحة  متغيًرا 

دور   وله  الجامعة  بارز  للطالب،  مع  الطالب  اندماج  في 

جامعية   بيئة  توفير  أهمية  يفرض  مما  املحلي،  واملجتمع 

خاصة    الّنفس يّ   الّتوافقلتحقيق    مناسبة لهم،  املناسب 

وأن هؤالء الطالب ينتمون إلى ثقافات مختلفة ومتنوعة،  

اصة لطالب  إجراء هذه الدراسة خإلى  وهذا يؤكد الحاجة  

 . يناملنح الدولي

 مشكلة الدراسة 

يعد انتقال الطالب من املرحلة الثانوية إلى الجامعة  

نقلة نوعية في حياتهم، وبيئة جديدة تتطلب منهم امتالك  

الجامعية   الحياة  مع  التكيف  أجل  من  معينة  مهارات 

آخر   بلد  إلى  بلده  من  ينتقل  الذي  والطالب  الجديدة. 

من   املزيد  إلى  والتوتر  يحتاج  القلق  على  للتغلب  املهارات 

الّنفس ّي   الّتوافق  تحقيق  يستطيع  حتى  تواجهه،  قد  التي 

الجديد   املجتمع  مع  والتكيف  الّنفسّية  والراحة  والهدوء 

)عدائكة،   وعادات  وتقاليد  واتجاهات  قيم  من  فيه  بما 

2015 .) 

الجامعية   املرحلة  إلى  انتقاله  عند  الطالب  ويواجه 

ت، والتي من أهمها مشكلة عدم القدرة  العديد من املشكال 

 على صحته  
ً
على تحقيق الّتوافق الّنفس ّي، مما يؤثر سلبا

التي من   الّنفسّية  الّنفسّية ويعرضه لبعض االضطرابات 

 ,Zhang & Zhangشأنها التأثير على تحصيله الّدراس ّي )

بعض  2007 من  الجامعة  طالب  يعاني  قد  ه 
ّ
أن كما   ،)

سوء الّتوافق الّنفس ّي نتيجة لعدم االضطرابات املتعلقة ب

القدرة على الّتوافق مع الدراسة واستمرار عملية التعلم  

(، كما  Liu & Guo, 2010أو التكيف مع زمالء الدراسة )

ه قد يكون انتقال الطالب من املرحلة الثانوية إلى مرحلة 
ّ
أن

( للطالب  مرهًقا  أو  صعًبا   ,.McCarthy, et alالجامعة 

من  2010 الّتوافق  سوء  يواجه  بعضهم  وأّن  خاصة   ،)

خالل شعورهم بالغربة أو العزلة والوحدة في بيئة جديدة 

غير مألوفة، فيكونون أكثر عرضة لإلصابة باالضطرابات  

 (.Jones, et al., 2008الّنفسّية وعدم الّتكّيف الّدراس ّي )

( كما ورد Senel, al et, 2001ويؤكد سينيل وآخرون )

( أن الطالب الوافدين )الدوليين( الذين  2013ود، في )الزي

غير   املظاهر  بعض  لديهم  تظهر  قد  الخارج  في  يدرسون 

مع  بالّتوافق  تتعلق  مشكالت  مواجهة  عند  الّتوافقية 

 الثقافة الجديدة، أو مشكالت أكاديمية مصاحبة لها، 

إضافة إلى متطلبات املرحلة املتمثلة في أهمية تعلم أدوار  

لوفة لهم في وقت قصير مع شوقهم وحنينهم  جديدة غير مأ

 إلى الوطن األم واألهل. 

على   يعتمد  البيئة  هذه  في  الطالب  نجاح  أن  وبما 

، فإن هذه الدراسة تأتي  
ً
قدرته على الّتوافق معها إيجابيا

لدى طالب   الّنفس ّي  الّتوافق  من مستوى  التحقق  بهدف 

سالمّية  املنح الّدراسّية الدوليين الدارسين في الجامعة اإل 

باملدينة املنّورة في ضوء بعض املتغيرات، وقد تمت صياغة  

 سؤال الدراسة الرئيس على النحو التالي: 

الّدراسّية   املنح  ب 
ّ

طال لدى  الّنفس ّي  الّتوافق  مستوي  ما 

املدينة   في  اإلسالمّية  الجامعة  في  الّدارسين  الّدولّيين 

 املنّورة؟ 

 ويتفرع عنه األسئلة التالية: 

ف (1 توجد  متوسط  هل  في  إحصائية  داللة  ذات  روق 

الّدراسّية   املنح  لدى طالب  الّنفس ّي  الّتوافق  درجات 

التي   القاّرة  إلى متغير  التي تعزى  بالجامعة اإلسالمّية 

 ينتمي إليها الطالب )آسيا، أفريقيا(.

متوسط   (2 في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

الّدراس املنح  لدى طالب  الّنفس ّي  الّتوافق  ّية  درجات 

املرحلة   متغير  إلى  تعزى  التي  اإلسالمّية  بالجامعة 

 دراسات عليا(. - الّدراسّية )بكالوريوس

متوسط   (3 في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

الّدراسّية   املنح  لدى طالب  الّنفس ّي  الّتوافق  درجات 

بالجامعة اإلسالمّية التي تعزى إلى متغير الّتخصص  

 علمي(. –األكاديمّي )نظرّي 
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 أهداف الدراسة

ب   (1
ّ

طال لدى  الّنفس ّي  الّتوافق  مستوى  عن  الكشف 

الّدراسّية   الجامعة  املنح  في  الّدارسين  الّدولّيين 

 اإلسالمّية في املدينة املنّورة. 

الّنفس ّي   (2 الّتوافق  درجات  مستوى  في  الفروق  معرفة 

التي   اإلسالمّية  بالجامعة  الّدراسّية  املنح  طالب  لدى 

تعزى إلى متغير القاّرة التي ينتمي إليها الطالب )آسيا،  

 أفريقيا(. 

التّ  (3 درجات  مستوى  في  الفروق  الّنفس ّي  معرفة  وافق 

 بالجامعة اإلسالمّية التي   لدى طالب املنح الّدراسّية

متغير  إلى  )بكالوريوس  تعزى  الّدراسّية    - املرحلة 

 دراسات عليا(. 

الّنفس ّي   (4 الّتوافق  درجات  مستوى  في  الفروق  معرفة 

التي   اإلسالمّية  بالجامعة  الّدراسّية  املنح  طالب  لدى 

 نظرّي(. -األكاديمّي )علميّ تعزى إلى متغير الّتخصص  

 أهمية الدراسة 

املنح   (1 طالب  لدى  الّنفس ّي  الّتوافق  مستويات  تحديد 

وذلك   اإلسالمّية؛  الجامعة  في  الدوليين  الدراسية 

 لتوفير الخدمات اإلرشادية املناسبة لهم. 

اإلسالمّية   (2 الجامعة  وتحسين جودة مخرجات  تطوير 

 بشكل خاص، والتعليم الجامعي بشكل عام. 

تسهم النتائج التي تتوصل إليها الدراسة في تقديم    قد (3

مقترحات وتوصيات للمسؤولين والقائمين على قبول  

 طالب املنح الدوليين في التعليم الجامعي.

تشجيع الباحثين على إجراء املزيد من الدراسات حول   (4

آليات تحقيق الّتوافق الّنفس ّي لدى الطالب، ال سّيما  

 طالب املنح الدوليين. 

تعد هذه الدراسة إضافة علمية للمكتبة العربية تبرز   (5

الّنفس ّي   الّتوافق  ملوضوع  تناولها  خالل  من  أهميتها 

لدى طالب املنح الدوليين، وهم فئة مهمة من الطالب  

في  الدول، وهم  بين  التعاون  من شأنها دعم عالقات 

الوقت ذاته سيكونون سفراء للدول املضيفة لهم في  

  .
ً

 بالدهم مستقبال

 حدود الدراسة: 

الّنفس ّي   الّتوافق  مستوى  قياس  املوضوعية:  الحدود 

الدوليين   املنح  طالب  لدى  املتغيرات  ببعض  وعالقه 

باململكة   املنّورة  باملدينة  اإلسالمّية  الجامعة  في  الدارسين 

 العربية السعودية.

ب الدولّيون الّدارسون في الجامعة  
ّ

الحدود البشرية: الطال

 ينة املنّورة. اإلسالمّية في املد

الفصل   في  الدراسة  أدوات  تطبيق  تم  الزمانية:  الحدود 

 هـ. 1442الّدراس ّي الثاني لعام 

 الحدود املكانية: الجامعة اإلسالمّية في املدينة املنّورة. 

 مصطلحات الّدراسة: 

ا بأنه: فس ّي، ويعّرف إجرائيًّ
ّ
افق الن و

ّ
العملية الّنفسّية    الت

ى التأقلم مع متطلبات الحياة  التي يسعى الفرد من خاللها إل

حاجاته   بين  التوازن  من  حالة  إلى  والوصول  اليومية 

عليها   يحصل  التي  الدرجات  بمجموع  ويقاس  ومتطلباته، 

 الطالب على مقياس الّتوافق الّنفس ّي.

وهم: الّدولّيين،  الّدراسّية  املنح  ب 
ّ

غير    طّل الطالب 

السعودية  العربية  اململكة  إلى  قدموا  الذين  السعوديين 

 بعد قبولهم للدراسة في الجامعة اإلسالمّية باملدينة املنّورة. 

املنّورة:  باملدينة  اإلسّلمّية  عام    الجامعة  تأسست 

هـ، وبدأت الدراسة في يوم األحد الثاني من جمادى  1381

لكليات، وهي: كلية  هـ، وتضم عدًدا من ا1381اآلخرة سنة  

القرآن   وكلية  الدين،  وأصول  الدعوة  وكلية  الشريعة، 

العربية،   اللغة  وكلية  الشريف،  الحديث  وكلية  الكريم، 

وكلية الهندسة، وكلية الحاسب اآللي، وكلية العلوم، وكلية  

التحضيرية،   والسنة  القضائية،  والدراسات  األنظمة 

بغير  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  )موقع ومعهد  ها 

 (. 2020الجامعة اإلسالمّية على شبكة اإلنترنت، 
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ّ
 ابقة: راسات الّس والّد  ظرّي اإلطار الن

افق مفهوم و
ّ
فس يّ  الت

ّ
 : الن

   الّنفس يّ   الّتوافق(  2017)  هرانّي ف الزّ عرّ 
ّ
ه: عملية  بأن

الفرد،   أحدهما  رئيسين  قطبين  بين  مستمرة  تفاعل 

الفرد خالل   ويسعى  واملادية،  االجتماعية  ببيئته  واآلخر 

و  البيولوجية  حاجاته  إشباع  إلى  العملية  ة  الّنفسيّ هذه 

االجتم بيئته  مع  مطالبه  والتكيف  وتحقيق  اعية، 

املختلفة، بطريقة يرض ى عنها الفرد وتتناسب مع ظروف  

 لحالة من االستقرار 
ً

 . الّنفس يّ وقيم مجتمعه، وصوال

فس ّي: 
ّ
افق الن و

ّ
 أبعاد الت

إلى أّن للتوافق الّنفس ّي ثالثة أبعاد،  2005أكد زهران )  )

والّتوافق  وهي: الّتوافق الشخص ي، والّتوافق االجتماعي،  

 املنهي، وذلك كالتالي:

السعادة   (1 تحقيق  ويعني:  الشخص ي،  الّتوافق 

الحاجات   وإشباع  النفس،  عن  والرضا  واالنسجام 

الفطرية     ، والفسيولوجية   ،والعضويةوالدوافع 

مطالب   مع  الّتوافق  ويشمل  واملكتسبة.  والثانوية 

على   والعمل  املتتالية،  املختلفة  بمراحلها  النمو 

 لداخلي لدى الفرد.خفض الصراع ا

السعادة   (2 تحقيق  ويعني:  االجتماعي،  الّتوافق 

وثوابت   بأخالق  وااللتزام  اآلخرين،  مع  واالنسجام 

املجتمع، ومعايير املسايرة االجتماعية. ويشمل ذلك  

االلتزام بأسس وقواعد الضبط االجتماعي، وقبول  

بشكل معها  والتفاعل  والعمل    تغييراتها،  صحيح، 

الزوجية،  لصالح   السعادة  يشمل  كما  الجماعة، 

 وبالتالي تحقيق "الصحة االجتماعية".

املناسبة،   (3 املهنة  اختيار  ويعني:  املنهي،  الّتوافق 

اإلنجاز   ويشمل   ،
ً
وتأهيال  

ً
علميا لها  واإلعداد 

والنجاح،   بالرضا  والشعور  واإلنتاج  والكفاءة 

العمل   في  املناسب  العامل  وجود  يتحقق  وبالتالي 

 املناسب. 

)الّتوافق   بعد  وهو  رابًعا،  بعًدا  الباحث  أضاف  وقد 

 الصحي(؛ نظًرا ألهميته. 

والبدنية   (4 الصحية  الحالة  ويعني:  الصحي،  الّتوافق 

  للفرد، والتي تؤثر على حياته وأنشطته اليومية، كما 

تؤثر على تحقيق الرضا الذاتي، والذي ينعكس على  

 نظرته إلى ذاته، وتعامله مع اآلخرين.

( أن الّتوافق الّنفس ّي لدى األفراد له  2008الداهري )أكد  

 مؤشرات تتمثل في: 

 النظرة الواقعية للحياة كوجهة نظر سائدة. -

 توافق الطموحات مع إمكانيات الواقع وظروفه. -

 اإلشباع الدائم للحاجات والرغبات الّنفسّية.   -

األفق   - واتساع  العلمي  والتفكير  االنفعالي  الثبات 

 ية االجتماعية. والشعور باملسؤول

ومع    - الواقع  مع  نفسه  عن  الفرد  مفهوم  تطابق 

 تصورات اآلخرين عنه.

احترام    - مثل:  إيجابية،  اجتماعية  اتجاهات  توفر 

 املعلم، واحترام الوقت، وأداء الواجب. 

فس ّي: 
ّ
افق الن و

ّ
 مؤشرات الت

فس ّي: 
ّ
افق الن و

ّ
 العوامل املؤثرة في الت

تحقيق الّتوافق الّنفس ّي،  يعمل الفرد بشكل مستمر على  

املباشرة وغير   وذلك من خالل ممارسة بعض األساليب 

 (: 2016املباشرة، والتي منها )العتيبي والعزيزي، 

تلبية    (1 الفرد  يتعلم  عندما  النمو:  مطالب  تلبية 

مطالب النمو الّنفس ّي، فإنه يكون سعيًدا وناجًحا في 

 حياته.

الد (2 إشباع  إن  السلوكية:  الدوافع  وافع  إشباع 

أهم   من  للفرد  الّنفسّية  واالحتياجات  السلوكية 

 عوامل تحقيق الّتوافق الّنفس ّي. 

اللجوء إلى حيل الدفاع الّنفس ّي: في بعض األحيان    (3

)ميكانزمات   الالشعورية  األساليب  إلى  الفرد  يلجأ 

من   الحقيقة؛  تمحو  أو  الواقع  تشوه  التي  الدفاع( 

اإلحباط    أجل التخلص من التوتر والقلق الناتج عن

الّنفس ّي،   واستقراره  أمنه  تهدد  التي  والصراعات 

والثقة   الذات،  احترام  على  الحفاظ  بهدف  وذلك 

 بالنفس، وبالتالي تحقيق الراحة الّنفسّية. 
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افقوامل تحقيق ع و
ّ
فس يّ  الت

ّ
 : الن

الذاتية من خالل   الفرد قدراته    الّنفس يّ   الّتوافقيحقق 

التي   والصعوبات  التحديات  على  يتغلب  ،  يواجهاعندما 

تحقيق   على  الفرد  تساعد  التي  العوامل  أهم  يلي  وفيما 

 (:2005)كاترين،  الّنفس يّ التكيف 

 تقبله لذاته. (1

 معرفته لنفسه.  (2

 ة األساسية والثانوية. الّنفسيّ إشباع حاجاته   (3

االجتماعية   (4 واالتجاهات  األخالقية  القيم  امتالك 

 اإليجابية. 

 ثباته االنفعالي. (5

 امليل نحو السالم، والبعد عن السلوك العدواني. (6

 اتساع أفقه ومستوى تفكيره العلمي. (7

 مرونته في املواقف العصيبة الضاغطة. (8

 بقضاء هللا وقدره. الرضا  (9

فس ّي: 
ّ
افق الن  عوائق تحقيق التو

عملية الّتوافق الّنفس ّي لدى األفراد،  هناك أسباب تعيق 

 (:2008ومن أبرزها )بطرس، 

 . وجود ميول غير سوّية )شاذة( لدى الفرد (1

 اعتالل صحة الفرد، أو وجود خلل في عمل الغدد.  (2

 ضعف القدرات الذاتية للفرد.  (3

أو    (4 اإلدراك  أو  كالذكاء  املعرفية  الفرد  قدرات  ضعف 

 االنتباه. 

 وجود إعاقات أو تشوهات في الفرد.  (5

افق في اإلسّلم:  و
ّ
 الت

( السندي  بتعاليم  1990أشار  التمسك  أن  إلى   )

بالقضاء   واإليمان  تعالى،  هللا  على  والتوكل  اإلسالم، 

الّنفس ّي،   الفرد  توافق  تعزيز  على  تعمل  كلها  والقدر، 

ينشأ   الذي  والتوتر  القلق  مستوى  خفض  على  وتعمل 

بالذنب عند نتيجة تصارع دوافع واتجاهاته، وشعوره  ه 

هللا   رحمة  في  وطمعه  معصية،  أو  ذنب  أي  ارتكاب 

ِذيَن  
َّ
ال ِعَباِدَي  َيا  ْل 

ُ
﴿ق تعالى:  يقول هللا  حيث  ومغفرته، 

  َ
َّ

َّللا ِإنَّ   ۚ ِ
َّ

َّللا ْحَمِة  رَّ ِمن  وا 
ُ
ْقَنط

َ
ت  

َ
ال نُفِسِهْم 

َ
أ ٰى 

َ
َعل وا 

ُ
ْسَرف

َ
أ

ُه   ِإنَّ َجِميًعا ۚ  وَب 
ُ
ن
ُّ
الذ ِفُر 

ْ
)القرآن  َيغ ِحيُم﴾  الرَّ ُفوُر 

َ
غ
ْ
ال ُهَو 

 (.53الكريم، الزمر:

 

فس ّي في اإلسّلم: 
ّ
افق الن و

ّ
 مظاهر الت

( أن من مظاهر الّتوافق الّنفس ّي في  1994يؤكد القاض ي )

 اإلسالم ما يلي: 

 نظرة املسلم إلى نفسه وذاته.  (1

 سيطرة املسلم على دوافعه وتحكمه فيها.  (2

معرفة املسلم بقدراته وإمكانياته وحدود عالقته    (3

 باآلخرين.

وسعادته   (4 الّنفسّية  بالطمأنينة  املسلم  يشعر 

 بالعمل الذي يقوم به. 

من   (5 املستمدة  اإلسالمّية  بالقيم  املسلم  التزام 

 القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة. 

بالشكل   (6 للمسلم  الّنفسّية  الحاجات  إشباع 

 الصحيح. 

املسل (7 الحياة  رغبة  في  وعزم    ،واجتهاد  ، بجدم 

 وطمأنينة. 

لألجر   (8 البر واإلحسان طلًبا  أوجه  في  املسلم  عطاء 

 . واملثوبة

 قناعة املسلم ورضاؤه بقضاء هللا وقدره. (9

فس ّي: 
ّ
افق الن  النظريات املفسرة للتو

تناولت بعض النظريات تفسير    نظريات الّتوافق الّنفس ّي:

الّنفس ّي،   وهي الّتوافق  النظريات،  هذه  أبرز  وسنتناول 

 كما يلي: 

فس ّي:  
ّ
 نظرية التحليل الن

ترى النظرية التحليلية أن عملية الّتوافق الّنفس ّي غالًبا  

الّتوافق تكمن في قدرة   ما تكون ال شعورية، وأن عملية 

يلجأ  األنا على تحقيق االتزان بين األنا األعلى والهو، حيث  

)ميكانزيمات   الدفاعية  الحيل  بعض  إلى  أحياًنا  الفرد 

دفاعية( لتجاهل الواقع أو تشويه الحقيقة للحفاظ على  

الذات من أي تهديد أو توتر أو قلق، مع أهمية استمرار  

النمو الشخص ي دون توقف أو اضطراب، والتأكيد على  

أهمية اكتشاف الذات الواقعية والتوازن في الشخصية  

(. 2004وافق الّنفس ّي السوّي )محمد، ذات التّ 
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 النظرية السلوكية: 

يقوم على قدرة   الّتوافق  السلوكية مفهوم  النظرية  ترى 

أن   سبق  الذي  الّتوافقي  السلوك  اكتساب  على  الفرد 

أ أو  عنده  التوتر  خفض  إلى  وأدى  الفرد،  شبع  تعلمه 

 معزًزا  
ً
دوافعه وحاجاته، وبذلك تم تعزيزه وأصبح سلوكا

املوقف مرة أخرى،   الفرد كلما تعرض لنفس  يستدعيه 

ويكون ثباته على حسب عدد مرات تعزيزه وقدر اإلثابة  

 (.1979التي وفرها )كفافي، 

 النظرية اإلنسانية: 

عملية   في  الذات  تحقيق  أهمية  اإلنسانية  النظرية  ترى 

لتحقيق   معايير  عدة  وتضع  السوّي،  الّنفس ّي  الّتوافق 

الّتوافق الّنفس ّي، وهي: إدراك وقبول الذات، والعفوية،  

الذات،   على  واالعتماد  لحلها،  املشكالت  على  والتركيز 

واالستقاللية، وتقدير األشياء واالستمتاع بها، والتجارب  

والعالقات  االجتماعي،  االهتمام  وقوة  املهمة،    األصلية 

تجاه  بالسالم  والشعور  السوية،  الطبيعية  االجتماعية 

املختلفة   الحياة  أقطاب  بين  والتوازن  البشر، 

(Maslow,1970.) 

 الدراسات السابقة: 

اهتم العديد من الباحثين بمتغير الّتوافق الّنفس ّي  

لدى الطالب، ال سّيما الطالب الدوليين، وأجريت العديد  

هذا   في  نتناول  وسوف  اإلطار،  هذا  في  الدراسات  من 

 الجزء عرًضا مؤجًزا لبعض هذه الدراسات: 

( وفوكادا  جو  دراسة   ,jou, & fukadaوهدفت 

ال1996 الطالب  توافق  اختبار  إلى  الذين  (  صينين 

املنهج   الدراسة  واستخدمت  اليابان،  في  يدرسون 

مقاييس   أربعة  تطبيق  خالل  من  التحليلي،  الوصفي 

للتوافق: الّتوافق العاطفي، والّتوافق الّدراس ّي، والّتوافق  

االجتماعي الثقافي، والّتوافق البيئي، على عّينة مكونة من  

التّ 92) مستوى  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  طالبا.  وافق  ( 

على   املنشأ  لبلد  أثر  وجود  مع  العينة،  أفراد  لدى  عالًيا 

في  الدارسين  الصينين  الطالب  لدى  الّتوافق  مقياس 

 اليابان. 

وسكوت   زادة  مهدي  دراسة  هدفت  كما 

(Mehdizadeh, & Scot, 2005  مشكالت تحديد  إلى   )

في   الدارسين  اإليرانيين  الطالب  لدى  الّنفس ّي  الّتوافق 

دمت الدراسة منهج تحليل املضمون،  اسكتلندا، واستخ

( الدراسة  أفراد  عدد  الطالب 70وبلغ  من  طالًبا   )

الّنفسّية   املشكالت  أن  إلى  نتائجها  وتوصلت  اإليرانيين. 

توافق   في  تؤثر  قد  واالجتماعية  والثقافية  والّدراسّية 

الطالب في إسكتلندا، بحيث تؤثر هذه املتغيرات بشكل  

ات أخرى في توافق الطالب  مسقل أو باالرتباط مع متغير 

في  الصعوبة  درجة  اختالف  مع  الجديدة،  البيئة  في 

 الّتوافق من طالب إلى آخر. 

( وأعمر  الدبوبي  دراسة  قياس 2014وهدفت  إلى   )

الوافدين   للطلبة  والّدراس ّي  الّنفس ّي  التكيف  مستوى 

األردنّية،   التطبيقية  العلوم  جامعة  في  الدارسين 

الوصفي التحليلي، من خالل  واستخدم الباحثان املنهج  

من   مكونة  عينة  على  البيانات  لجمع  استبانة  تطبيق 

الّتخصصات  210) مختلف  من  وطالبة   
ً
طالبا  )

وجود   وأظهرت  الجامعة.  في  الّدراسّية  واملستويات 

مستوى متقارب في التكيف الّنفس ّي والّدراس ّي لدى طالب  

بين واإلنسانية، وعدم وجود فروق  التطبيقية   الكليات 

والجنس،   الدراسة،  سنوات  ملتغيرات:  وفًقا  الطالب 

 والجنسية. 

( عدائكة  دراسة  واقع  2015وهدفت  معرفة  إلى   )

في   الّدراسّين  األجانب  الطالب  لدى  الّنفس ّي  الّتوافق 

واإلناث   الذكر  بين  الفروق  وكشف  الجزائر،  جامعات 

إلى معرفة   الّتوافق الّنفس ّي، إضافة  األجانب في مستوى 

بي في الفروق  توافقهم  في  واألفارقة  العرب  الطلبة  ن 

املنهج   الباحثة  واستخدمت  الجزائرية،  الجامعات 

لجمع   استبانة  تطبيق  خالل  من  التحليلي  الوصفي 

( من  مكونة  عشوائية  عينة  على  طالب  300البيانات   )

الجامعات   مختلفة  من  واألفارقة  العرب  من  وطالبة 

 وجود فروق في    واملدارس العليا. وتوصلت النتائج إلى عدم

الجنسية   أو  الجنس،  متغير  إلى  تعزى  الّنفس ّي  الّتوافق 

 )عرب وأفارقة(.

( إلى قياس 2016وهدفت دراسة العتيبي والعزيزي )

عينة   لدى  الّنفس ّي  بالّتوافق  وعالقته  الطموح  مستوى 

املنهج   الدراسة  واستخدمت  شقراء،  جامعة  طالب  من 
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الوصفي من خالل تطبيق مقياس الّتوافق الّنفس ّي على  

( من الطالب والطالبات، وتوصلت  498عينة مكونة من )

ا في مستوى الّتوافق  النتائج إلى وجود فرو  ق دالة إحصائيًّ

لصالح   األكاديمي  التخصص  متغير  إلى  تعزى  الّنفس ّي 

 طلبة التخصص العلمّي.

( الغرايبة  دراسة  عن  2016وهدفت  الكشف  إلى   )

الّنفس ّي واالجتماعي لدى طلبة املرحلة   مستوى التكيف 

في  الزعتري  في مخيم  العليا لالجئين السوريين  األساسية 

امل بعض  املنهج  ضوء  الدراسة  واستخدمت  تغيرات، 

التكيف   مقياس  تطبيق  خالل  من  املسحي  الوصفي 

( من  مكونة  عينة  على  واالجتماعي  طالب  382الّنفس ّي   )

الحصصية.   العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  وطالبة 

الّنفس ّي   التكيف  مستوى  أّن  إلى  النتائج  وتوصلت 

العل األساسية  املرحلة  طلبة  لدى  لالجئين  واالجتماعي  يا 

في   فروق  وجود  وعدم  متوسطة،  بدرجة  جاء  السوريين 

مستوى التكيف الّنفس ّي واالجتماعي وفًقا ملتغيرات مدة  

 اإلقامة، وعدد أفراد األسرة، وموت أحد أفراد األسرة. 

( إلى الكشف عن  2016وهدفت دراسة غرة والعلي )

الداخل   طلبة  لدى  الّنفس ّي  الّتوافق  مستوى 

الجامعات اإلسرائيلية وعالقته بالهوية   الفلسطينيين في

الباحثان   واستخدم  األكاديمّي،  والتحصيل  الثقافية 

تطويرهما   تم  أداتين  تطبيق  خالل  من  الوصفي  املنهج 

للكشف عن مستوى الّتوافق الّنفس ّي، والهوية الثقافية  

( من  مكونة  عشوائية  عينة  وطالبة.  412على  طالًبا   )

مستو  أن  إلى  النتائج  لدى  وتوصلت  الّنفس ّي  الّتوافق  ى 

الطلبة فلسطينيي الداخل في الجامعات اإلسرائيلية جاء  

الّنفس ّي   الّتوافق  في  فروق  وجود  مع  منخفضة،  بدرجة 

وجود   وعدم  الذكور،  لصالح  الجنس  متغير  إلى  تعزى 

فروق في ُبْعد الّتوافق الّنفس ّي تعزى إلى متغير الّتخصص  

ال ُبْعد  باستثناء  األبعاد  الذي  في جميع  الوجداني  ّتوافق 

في   فروق  ووجود  اإلنسانية،  الّتخصصات  لصالح  جاء 

الّتوافق الّنفس ّي بين سنة رابعة من جهة وكل من السنة  

األبعاد  في جميع  أخرى  والثالثة من جهة  والثانية  األولى 

بين   إيجابية  عالقة  ووجود  الرابعة،  السنة  لصالح 

 مّي. مستوى الّتوافق الّنفس ّي والتحصيل األكادي

( سيس ي  دراسة  عن  2019وهدفت  التعّرف  إلى   )

الّنفس ّي،   الّتوافق  بمستوى  الذاتية  الكفاءة  عالقة 

من   االرتباطي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت 

الذاتية ومقياس الّتوافق   خالل تطبيق مقياس الكفاءة 

( من  مكونة  عينة  على  الطلبة  66الّنفس ّي،  من  طالًبا   )

املغت وغير  بالرياض.  املغتربين  سعود  امللك  بجامعة  ربين 

وتوصلت نتائجها إلى أن مستوى الّتوافق الّنفس ّي مرتفع  

الكفاءة  بين  الدراسة، مع عدم وجود عالقة  لدى عينة 

 الذاتية والّتوافق الّنفس ّي. 

 التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح أن الدراسات  

أه على  أجمعت  لدى  السابقة  الّنفس ّي  الّتوافق  مية 

دول   جامعات  من  العديد  في  للدراسة  الوافدين  الطلبة 

العالم، وبالتالي فإن الدراسة الحالية تتشابه مع غالبية  

الدراسات السابقة في الهدف العام من الدراسة املتمثل  

الوافدين   الطالب  لدى  الّنفس ّي  الّتوافق  دراسة  في 

تشابه معها في استخدام  للدراسة في خارج بلدانهم، كما ت

وسكوت   زادة  مهدي  دراسة  عدا  ما  الوصفي  املنهج 

(Mehdizadeh, & Scot, 2005  منهج استخدمت  التي   )

تحليل املضمون، أيًضا تتشابه مع الدراسات السابقة في 

استخدام االستبانة أداة لجمع املعلومات، ولكنها تختلف  

املتغيرات  عنها في بحث عالقة الّتوافق الّنفس ّي مع بعض  

الديموغرافية املتمثلة في: القارة التي ينتمي إليها الطالب،  

حين   في  الّدراسّية،  واملرحلة  األكاديمّي،  والّتخصص 

( وأعمر  الدبوبي  دراسة  متغيرات:  2014اقتصرت  على   )

واقتصرت   والجنسية،  والجنس،  الدراسة،  سنوات 

( والعزيزي  العتيبي  الكلية،  2016دراسة  متغيرات:  على   )

الدراس ي،   واملستوى  األكاديمي،  والتخصص  والجنس، 

( الجنس  2015واقتصرت دراسة عدائكة  ( على متغيرّي 

الغرايبة   دراسة  واقتصرت  وأفارقة(،  )عرب  والجنسية 

( على متغيرات مدة اإلقامة، وعدد أفراد األسرة،  2016)

أفراد األسرة، واقتصرت دراسة غرة والعلي  أحد  وموت 

متغيرات:2016) على  األكاديمّي،    (  والّتخصص  الجنس 

( سيس ي  دراسة  واقتصرت  الّدراس ّي،  ( 2019واملستوى 

 على متغير الكفاءة الذاتية. 
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 فقد استفاد الباحث من عرضه للدراسات  
ً

وإجماال

إثراء وتدعيم اإلطار النظري، وتبرير مشكلة   السابقة في 

املنهج   تحديد  وكذلك  األسئلة،  وصياغة  الدراسة، 

واختي اإلجراءات،  املستخدم،  وتحديد  العينة،  ار 

وتفسير   للبيانات،  املناسبة  اإلحصائية  واملعالجات 

النتائج التي تم استخالصها، كما أن الدراسات السابقة  

وجهت الباحث إلى العديد من املراجع املتعلقة بموضوع  

 الدراسة. 

 فرضيات الدراسة: 

مستوى   (1 عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

( الّتوافق  a ≤ 0.05الداللة  درجات  متوسط  بين   )

بالجامعة   الّدراسّية  املنح  طالب  لدى  الّنفس ّي 

إليها   ينتمي  التي  القاّرة  متغير  إلى  تعزى  اإلسالمّية 

 الطالب )آسيا، أفريقيا(.

مستوى   (2 عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

( الّتوافق  a ≤ 0.05الداللة  درجات  متوسط  بين   )

طالب   لدى  بالجامعة  الّنفس ّي  الّدراسّية  املنح 

الّدراسّية   املرحلة  متغير  إلى  تعزى  اإلسالمّية 

 دراسات عليا(. -)بكالوريوس

مستوى   (3 عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

( الّتوافق  a ≤ 0.05الداللة  درجات  متوسط  بين   )

بالجامعة   الّدراسّية  املنح  طالب  لدى  الّنفس ّي 

التّ  متغير  إلى  تعزى  األكاديمّي  اإلسالمّية  خصص 

 علمّي(. –)نظرّي 

 إجراءات الدراسة: 

 اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي.   منهج الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب    مجتمع الدراسة:

كليات   جميع  في  الّدارسين  الدوليين  الّدراسّية  املنح 

الّدراس ّي   للفصل  املنّورة  باملدينة  اإلسالمّية  الجامعة 

لعام  الثان البكالوريوس  1442ي  مرحلة  في  املقّيدين  هـ، 

( طالًبا، وذلك  7387والدراسات العليا، والبالغ عددهم )

 حسب إحصائية عمادة القبول والتسجيل. 

الدراسة: بالطريقة    عينة  العينة  أفراد  اختيار  تم 

وبلغ  الجامعة،  كليات  جميع  من  الطبقية  العشوائية 

( ن384عددهم  ما  يشكلون  طالًبا،  من  5.19سبته  (   %

أفراد   توزيع  التالي  الجدول  ويوضح  الدراسة،  مجتمع 

 العينة حسب متغيرات الدراسة. 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغرياهتا (: 1جدول )
 املجموع  النسبة املئوية  التكرار النوع  املتغيرات

الب القاّرة
ّ
 384 % 44 170 آسيا  التي ينتمي إليها الط

 % 56 214 أفريقيا 

خصص
ّ
 384 % 56 216 كليات نظرية  األكاديميّ  الت

 % 44 168 ة علميكليات 

 384 % 64.6 248 بكالوريوس  ةالّدراسيّ املرحلة 

 % 35.4 136 دراسات عليا 

 
 الدراسة: أداة 

افق مقياس  و
ّ
فس يّ  الت

ّ
 : الن

تمت مراجعة األدبيات النظرية والدراسات السابقة التي  

الّتوافق   مقياس  بناء  وتم  الّنفس ّي،  الّتوافق  تناولت 

طالب   طبيعة  يناسب  بما  الباحث  قبل  من  الّنفس ّي 

( 2005الجامعة اإلسالمّية، وذلك وفًقا لتعريف زهران )

وأبعاده   الّنفس ّي،  الّتوافق  للتوافق  في:  املتمثلة  الثالثة 

مع   املنهي،  والّتوافق  االجتماعي،  والّتوافق  الشخص ي، 

إضافة ُبعد آخر وهو الّتوافق الصحّي؛ وذلك ألهميته من  

 وجهة نظر الباحث، وذلك على النحو التالي:

السعادة    1 تحقيق  به  ويقصد  الشخص ي:  الّتوافق  ـ 

ا وإشباع  عنها،  والرضا  الذات  مع  لحاجات  واالنسجام 

والثانوية   والفسيولوجية  والعضوية  الفطرية  والدوافع 

واملكتسبة، ويشتمل أيًضا على الّتوافق ملطالب النمو في  

 مراحله املتتابعة، ويعمل على خفض الصراع الداخلي. 
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السعادة 2 تحقيق  به  ويقصد  االجتماعي:  الّتوافق  ـ 

وثوابت   بأخالق  وااللتزام  اآلخرين،  مع  واالنسجام 

، ومعايير املسايرة االجتماعية، واالمتثال ألسس  املجتمع

والتفاعل   تغيراته،  وتقبل  االجتماعي  الضبط  وقواعد 

كما   الجماعة،  ملصلحة  والعمل  سليم،  بشكل  معها 

تحقيق   وبالتالي  الزوجية،  السعادة  تحقيق  على  يشتمل 

 "الصحة االجتماعية". 

املناسبة، 3 املهنة  اختيار  به  ويقصد  املنهي:  الّتوافق    ـ 

، كما يشتمل على اإلنجاز  
ً

ا وتأهيال واالستعداد لها علميًّ

النجاح،   وتحقيق  بالرضا  والشعور  واالنتاج،  والكفاءة 

وبذلك يتحقق من خالله وجود العامل املناسب في العمل  

 املناسب. 

الصحية  4 الحالة  به  ويقصد  الصحي:  الّتوافق  ـ 

تؤثر على حياته   أن  املمكن  من  والتي  للفرد،  والجسدية 

عن   الرضا  تحقيق  على  تؤثر  كما  ونشاطاته،  اليومية 

الذات، وذلك بما ينعكس على نظرته لذاته، وتعامله مع  

 اآلخرين.
( فقرة، موزعة  20وتكّون املقياس في صورته النهائية من )

أبعاد   من  بعد  )كل  األربعة  الّنفس ّي  الّتوافق  أبعاد  على 

تي  املقياس يقيسه خمس عبارات(، وجميعها موجبة، وتأ

حيث   درجات،  خمس  من  املقياس  فقرات  على  اإلجابة 

وفق   لديه،  الّنفس ّي  الّتوافق  مستوى  الطالب  يقّيم 

مقياس ليكرت )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق،  

ال أوافق بشدة(، وعليه فإن الدرجة الصغرى التي يمكن  

( هي  املقياس  على  الطالب  عليها  يحصل  درجة، 20أن   )

 ( درجة. 100ي )والدرجة الكبرى ه

فس ّي: 
ّ
افق الن و

ّ
 صدق عبارات مقياس الت

تم التأكد من صدق عبارات املقياس )صدق املحكمين(  

( محكمين متخصصين في علم  8من خالل عرضه على )

الّنفس ّي، وفي ضوء    النفس التربوي، واإلحصاء، والقياس

مع   العبارات،  بعض  صياغة  إعادة  تمت  املحكمين  آراء 

على   )اإلبقاء  املقياس وعددها  عبارات  عبارة  20جميع   )

 دون حذف أو إضافة. 

 صدق االتساق الداخلي للمقياس:

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي )صدق البناء أو  

عينة   على  املقياس  تطبيق  طريق  عن  التكوين( 

، بعد ذلك تم حساب  32استطالعية مكونة من )
ً
( طالبا

بدرج فقرة  كل  ارتباط  معامالت:  من:  الذي  كل  البعد  ة 

للمقياس،   الكلية  والدرجة  الفقرة،  هذه  إليه  تنتمي 

املكونة   األبعاد  من  ارتباط درجات كل  معامالت  وكذلك 

معامالت   وكانت  للمقياس،  الكلية  بالدرجة  للمقياس 

 االرتباط كما هو موضح في الجدولين التاليين: 

 

 

افقفقرات مقياس  معامّلت ارتباط(: 2جدول )  بدرجة البعد الذي تنتمي إليه الفقرة وبالدرجة الكلية للمقياس الّنفس ّي  الّتو
 رقم

 الفقرة 

 معامل ارتباط الفقرة 

 بالبعد الذي تنتمي له

 معامل ارتباط الفقرة 

 بالدرجة الكلية للمقياس

 رقم

 الفقرة 

 معامل ارتباط الفقرة 

 بالبعد الذي تنتمي له

 الفقرة معامل ارتباط 

 بالدرجة الكلية للمقياس

1 0.87 ** 0.86 ** 11 0.83 ** 0.81 ** 

2 0.84 ** 0.88 ** 12 0.79 ** 0.77 ** 

3 0.85 ** 0.83 ** 13 0.74 ** 0.87 ** 

4 0.77 ** 0.76 ** 14 0.74 ** 0.76 ** 

5 0.83 ** 0.82 ** 15 0.77 ** 0.79 ** 

6 0.89 ** 0.87 ** 16 0.81 ** 0.88 ** 

7 0.88 ** 0.85 ** 17 0.71 ** 0.80 ** 

8 0.73 ** 0.72 ** 18 0.88 ** 0.86 ** 

9 0.87 ** 0.89 ** 19 0.77 ** 0.85 ** 

10 0.78 ** 0.77 ** 20 0.83 ** 0.77 ** 

 (. 0.01* * دالة عند مستوى )     (.0.05* دالة عند مستوى )

ارتباط   معامالت  قيم  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 

بدرجة البعد الذي تنتمي    الّنفس يّ   الّتوافقفقرات مقياس  



ب املنح الّدراسّية الّدولّيين بالجامعة اإلسالمّية في ضوء  
ّ
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بين  تتراوح  للمقياس  الكلية  وبالدرجة  الفقرة،        إليه 

 عند مستوى  0.89  -  0.73)
ً
(، وجميعها قيم دالة إحصائيا

(0.01 .) 
افقمعامّلت ارتباط أبعاد مقياس (: 3جدول )  بالدرجة الكلية للمقياس الّنفس ّي  الّتو

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس محاور املقياس  املقياس

افق  و
ّ
فس يّ  الت

ّ
افق  الن و

ّ
الشخص ي  الت  0.81 ** 

افق  و
ّ
االجتماعي  الت  0.86 ** 

افق  و
ّ
املنهي  الت  0.83 ** 

افق  و
ّ
الصحيّ  الت  0.79 ** 

 (. 0.01* * دالة عند مستوى )   (.0.05* دالة عند مستوى )

معامالت          قيم  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 

أبعاد   للمقياس    الّنفس يّ   الّتوافقارتباط  الكلية  بالدرجة 

( بين  عند  0.86  -  0.79تتراوح   
ً
إحصائيا دالة  قيم  وهي   )

(.0.01مستوى )

افقثبات درجات مقياس  و
ّ
فس يّ  الت

ّ
 : الن

معامل   باستخدام  املقياس  درجات  ثبات  من  التأكد  تم 

ثبات "ألفا كرونباخ" كمؤشر على ثبات التجانس الداخلي  

من    لألداة، وذلك بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة

 ( طالًبا، وكانت النتائج وفق الجدول التالي:30)

 
 معامّلت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد ومحاور االستبانة(: 4جدول )

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات محاور املقياس  م

 0.84 5 الشخص ي  الّتوافق 1

 0.79 5 االجتماعي  الّتوافق 2

 0.86 5 املنهي  الّتوافق 3

 0.81 5 الصحيّ  الّتوافق 4

 0.82 20 الدرجة الكلية 

معامل   قيم  ان  السابق  الجدول  من  يتضح 

الثبات لكافة محاور االستبانة جاءت مرتفعة، حيث بلغ 

(، فيما تراوح ثبات املحاور  0.82الثبات الكلي لالستبانة )

تتمتع  0.86  -0.79)بين   االستبانة  أن  على  يدل  وهذا   .)

ملناسبتها   مؤشًرا  يعطي  مما  الثبات،  من  مناسبة  بدرجة 

لتحقيق أهداف الدراسة، وإمكانية إعطاء نتائج مستقرة  

امليداني   التطبيق  في  تطبيقها  إعادة  حال  في  وثابتة 

اعتمد   والذي  "نانلي"  مقياس  بحسب  وذلك  للدراسة، 

 ني للثبات.( كحد أد70,0على )

 املحك املعتمد في الدراسة: 

الخماس ي من    تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت 

( املقياس  بين درجات  املدى  ( ومن  4=1-5خالل حساب 

على   للحصول  املقياس  في  قيمة  أكبر  على  تقسيمه  ثم 

( وبعد ذلك تم إضافة هذه  0.80=5÷4طول الخلية أي )

وهي   املقياس  )بداية  املقياس  في  قيمة  أقل  إلى  القيمة 

)واحد( صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،  

 و موضح في الجدول التالي: كما ه

 املحك املعتمد في الدراسة(: 5جدول )
 درجة االستجابة الوزن النسبي املقابل له  طول الخلية

1.80 – 1من  % 36 -% 20من    ال أوافق بشدة  

% 52 -% 36أكبر من    2.60 – 1.80أكبر من   ال أوافق  

3.40 – 2.60أكبر من  % 68 -% 52أكبر من    محايد  

4.20 – 3.40أكبر  % 84 -% 68أكبر    أوافق  

5 - 4.20أكبر  % 100 -% 84أكبر من    أوافق بشدة  
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مستوى   على  والحكم  الدراسة  نتائج  ولتفسير 

املتوسطات   ترتيب  على  الباحث  اعتمد  االستجابة، 

أداة   محاور  مستوى  على  ككل  الحسابية  الدراسة 

ومستوى الفقرات في كل محور، وقد حدد الباحث درجة  

 املوافقة حسب املحك املعتمد للدراسة. 

 األساليب اإلحصائية:  

الحسابي،   - واملتوسط  املئوية،  والنسب  التكرارات، 

 واالنحراف املعياري.  

)ت(   - الفروق    T-Testاختبار  دالالت  عن  للكشف 

 املجموعتين. اإلحصائية بين متوسطي 

 نتائج الدراسة: 

لدى   فس ّي 
ّ
الن افق  و

ّ
الت مستوي  "ما  الرئيس:  السؤال 

الجامعة   في  الّدارسين  الّدولّيين  الّدراسّية  املنح  ب 
ّ

طّل

   اإلسّلمّية باملدينة املنّورة"؟ 

املعياري   واالنحراف  الحسابي  املتوسط  حساب  تم 

)ن= العينة  لدرجات  النسبي  مقياس 384والوزن  على   )

النتائج  الّتوا وكانت  الكلية،  ودرجته  بأبعاده  الّنفس ّي  فق 

 كما في الجدول التالي: 

  

افقاملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي لدرجات عينة الدراسة على (: 6جدول )  الّنفس ّي  الّتو
 الترتيب  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  عدد الفقرات األبعاد

افق  و
ّ
 2 4.95 18.96 5 الشخص ي  الت

افق  و
ّ
 1 4.95 19.28 5 االجتماعيّ  الت

افق  و
ّ
 3 5.06 18.82 5 املنهيّ  الت

افق  و
ّ
 4 4.98 17.53 5 الصحيّ  الت

 - 17.94 74.58 20 الدرجة الكلية 

  الّنفس يّ   الّتوافقيتضح من الجدول السابق أن  

(، وهذا يدل 74.58لدى أفراد العينة يقع عند مستوى )

ب املنح الدوليين    الّنفس يّ   الّتوافقعلى أن  
ّ

متوفر لدى طال

الجامعة   في  مرتفعة،  اإلسالمّية  الّدارسين  وذلك بدرجة 

للدرجة   الحسابي  للمتوسط  املقابل  النسبي  الوزن  وفق 

 الكلية للمقياس في املحك املعتمد في الدراسة. 

االجتماعّي كان أعلى أبعاد    الّتوافق ُبْعد  قد جاء  و 

العي  الّنفس يّ   الّتوافق  أفراد  حسابي لدى  بمتوسط  نة 

ُبْعد  19.28) ثم  بمتوسط حسابي    الّتوافق (،  الشخص ي 

ُبْعد  18.96) ثم  حسابي    الّتوافق (،  بمتوسط  املنهي 

ُبْعد  18.82) جاء   
ً
وأخيرا بمتوسط   الّتوافق(،  الصحي 

 (. 17.53حسابي )

ارتفاع            في  املتمثلة  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن 

طال   الّنفس يّ   الّتوافق مستوى   الدوليين  لدى  املنح  ب 

الجامعة   في  ما    املنّورة باملدينة  اإلسالمّية  الدراسين  إلى 

وفرته الجامعة من إمكانات وخدمات وتسهيالت للطالب 

و  األكاديمي  التكيف  تحقيق  شأنها    الّنفس يّ   الّتوافقمن 

عدد طالب املنح الدوليين    ةلدى الطالب، إضافة إلى كثر 

الجامعة   في  بالجامعات األخرى، حيث  الدراسين  مقارنة 

نسبة   بالجامعة  تبلغ  الدارسين  الدوليين  %  85الطالب 

ذات   في  الدارسين  السعوديين  الطالب  بنسبة  مقارنة 

 الجامعة. 

املدينة   مع مجتمع  للتواصل  يكون    املنّورة وقد 

ووجود املسجد النبوّي الشريف الذي يقض ي الكثير من  

أو    الّتوافق قاتهم فيه دور في تعزيز مستوى  الطالب جّل 

دراسة    الّنفس يّ  إليه  توصلت  ما  وهو  ،  براون )لديهم، 

عدائكة،  ،  2000 دراسة  في  ورد  أن  2018كما  من   )

فكلما   االتصال،  إلى  بالحاجة  يرتبط  باالغتراب  الشعور 

باالغتراب،   الشعور  زاد  كلما  االتصال  إلى  الحاجة  زادت 

اآلخر  مع  لالتصال  وأن  مهم  سّيما  دور  ارتفاع  في  ين 

 . الّنفس يّ   الّتوافقمستوى 

جو   دراسة  نتيجة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه 

( أن  jou, & fukada, 1996وفوكادا  إلى  توصلت  التي   )

الصينين    الّتوافقمستوى   الطالب  في الّدراسيّ لدى  ن 

دراسة   نتائج  مع  تتفق  كما  عالًيا،  اليابانية  الجامعات 

( مستوى  2019سيس ي  أن  إلى  توصلت  التي    الّتوافق ( 
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بجامعة    الّنفس يّ  املغتربين  وغير  املغتربين  الطلبة  لدى 

 امللك سعود بالرياض مرتفع. 

زادة   مهدي  دراسة  نتائج  مع  تختلف  كما 

( جاءت  Mehdizadeh, & Scot, 2005وسكوت  التي   )

وثقافية   ودراسية  نفسّية  مشكالت  وجود  نتائجها 

في   اإليرانيين  الطالب  توافق  على  مؤثرة  واجتماعية 

دراسة   نتائج  مع  تختلف  كما  إسكتلندا،  جامعات 

( التكيف  2016الغرايبة  مستوى  أّن  إلى  توصلت  التي   )

العليا    الّنفس يّ  األساسية  املرحلة  لدى طلبة  واالجتماعي 

ال جاء  الالجئين  الزعتري  مخيم  في  الدارسين  سوريين 

والعلي   نتائج دراسة غرة  وتختلف مع  متوسطة،  بدرجة 

مستوى  2016) أن  إلى  توصلت  التي    الّنفس يّ   الّتوافق ( 

لدى الطلبة فلسطينيي الداخل في الجامعات اإلسرائيلية  

 جاء بدرجة منخفضة. 

 الفرضية األولى للدراسة: 

بين متوسط درجات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

بالجامعة   الّدراسّية  املنح  طالب  لدى  الّنفس ّي  الّتوافق 

اإلسالمّية تعزى إلى متغير القاّرة التي ينتمي إليها الطالب  

 )آسيا، أفريقيا(. 

والختبار الفرضية البحثية تم حساب متوسط درجات  

  (، ومتوسط درجات طالب170طالب قارة آسيا )ن=

مقياس الّتوافق الّنفس ّي بأبعاده  ( على  214أفريقيا )ن=

ودرجته الكلية، وذلك باستخدام اختبار )ت( للفروق  

بين متوسطي درجات عينتين مستقلتين، كما في الجدول  

 التالي:

افقاختبار )ت( للفروق في (: 7جدول )  لعينة وفًقا ملتغير القاّرة التي ينتمي إليها الطالب )آسيا، أفريقيا( ألفراد ا الّنفس ّي  الّتو
 مستوى الداللة قيمة )ت(  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  القاّرة  املقياس

افق الشخص ي  و
ّ
 4.76 18.67 آسيا  الت

1.125 
 غير 

ً
 دال إحصائيا

 5.14 19.24 أفريقيا 

افق االجتماعيّ  و
ّ
 4.76 18.67 آسيا  الت

2.424 
 
ً
 دالة إحصائيا

 5.07 19.89 أفريقيا 

افق املنهيّ  و
ّ
 4.82 18.71 آسيا  الت

0.445 
 غير 

ً
 دال إحصائيا

 5.29 18.94 أفريقيا 

افق الصحي  و
ّ
 4.81 17.18 آسيا  الت

1.353 
 غير 

ً
 دال إحصائيا

 5.15 17.87 أفريقيا 

 17.27 73.22 آسيا  الدرجة الكلية 
1.477 

  غير دال
ً
 إحصائيا

 18.58 75.93 أفريقيا 

يتضح من الجدول السابق أن قيمة املتوسط الحسابي  

(، بانحراف معياري  75.93لطالب قارة أفريقيا قد بلغت )

( لطالب  18.58مقداره  الحسابي  املتوسط  قيمة  وأّن   ،)

(، وبانحراف معياري مقداره  73.22قارة آسيا التي بلغت )

(17.27( ت  قيمة  وأّن  دالة  1.477(،  غير  قيمة  وهي   )

ليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي نّصت  إحصائًيا، وع

على أنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  

الّدراسّية   املنح  طالب  لدى  الّنفس ّي  الّتوافق  درجات 

بالجامعة اإلسالمّية تعزى إلى متغير القاّرة التي ينتمي إليها  

)آسيا ملقياس    - الطالب  ّية 
ّ
الكل الدرجة  في  أفريقيا( 

)الّتوافق    الّتوافق  ُبعد  عدا  املختلفة،  وأبعاده  النفس ّي 

االجتماعّي(، فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  

)أفريقيا طالب  درجات  متوسطّي  بين  آسيا(    -إحصائية 

 لصالح طالب دول قارة أفريقيا. 

الدول   طالب  عدد  كثرة  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو 

عدد طالب  اإلفريقية الذين يدرسون في الجامعة مقارنة ب

مساعدتهم   من  ذلك  على  يترتب  وما  اآلسيوية،  الدول 

لبعضهم البعض؛ مما يحقق التكّيف االجتماعّي لهم، مع  

الطالب   عليها  يقوم  دولة  كل  لطالب  مجموعات  وجود 

استقبال   أعمالها  الجامعة، والتي من ضمن  في  القّدماء 

من   وصولهم  منذ  ومساعدتهم  املستجدين  الطالب 

التي يحتاجونهم، مما يسهم    بلدانهم، وتقديم الخدمات 
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في دمجهم مع املجتمع الجامعّي واملجتمع املحلّي، وهذا قد  

ا مالئًما لتحقيق الّتوافق الّنفس ّي للطالب في 
ً
يخلق مناخ

 املجال االجتماعّي. 

عدائكة   دراسة  نتائج  مع  تتفق  النتيجة  وهذه 

الّتوافق  2015) في  فروق  وجود  عدم  إلى  توصلت  التي   )

جامعات  الّنف في  الّدراسّين  األجانب  الطالب  لدى  س ّي 

 الجزائر تعزى إلى متغير الجنسية )عرب وأفارقة(. 

وفوكادا   جو  دراسة  نتيجة  مع   & ,jou)وتختلف 

fukada, 1996)   التي توصلت إلى وجود أثر لبلد املنشأ في

في   الصينين  الطالب  لدى  الثقافي  عبر  الّتوافق  موضوع 

 الجامعات اليابانية. 

 الفرضية الثانية للدراسة: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  

بالجامعة   الّدراسّية  املنح  طالب  لدى  الّنفس ّي  الّتوافق 

  - غير املرحلة الّدراسّية )بكالوريوساإلسالمّية تعزى إلى مت

 دراسات عليا(. 

متوسط   حساب  تم  البحثية  الفرضية  صحة  والختبار 

(، ومتوسط درجات  248درجات طالب البكالوريوس )ن= 

العليا )ن=   الدراسات  الّتوافق  136طالب  ( على مقياس 

ستخدام اختبار  الّنفس ّي بأبعاده ودرجته الكلية، وذلك با

مستقلتين،   عينتين  درجات  متوسطي  بين  للفروق  )ت( 

كما في الجدول التالي: 

افقاختبار )ت( للفروق في (: 8جدول )  دراسات عليا( -ة )بكالوريوسالّدراسّي ألفراد العينة وفًقا ملتغير املرحلة  الّنفس ّي  الّتو
 مستوى الداللة قيمة )ت(  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  ةالّدراسيّ املرحلة  املقياس

افق الشخص ي  و
ّ
 4.98 18.84 بكالوريوس  الت

0.508 
 غير 

ً
 دالة إحصائيا

 4.92 19.11 دراسات عليا 

افق االجتماعيّ  و
ّ
 5.09 19.17 بكالوريوس  الت

0.468 
 غير 

ً
 دالة إحصائيا

 4.77 19.42 دراسات عليا 

افق املنهيّ  و
ّ
 5.06 18.58 بكالوريوس  الت

1.032 
 غير 

ً
 دالة إحصائيا

 5.06 19.14 دراسات عليا 

افق الصحيّ  و
ّ
 5.07 17.46 بكالوريوس  الت

0.298 
 غير 

ً
 دالة إحصائيا

 4.89 17.62 دراسات عليا 

 18.23 74.04 بكالوريوس  الدرجة الكلية 
0.642 

 غير 
ً
 دالة إحصائيا

 17.64 75.28 دراسات عليا 

الحسابي   املتوسط  قيمة  أّن  السابق  الجدول  يتضح 

( بلغت  قد  العليا  الدراسات  بانحراف  75.28لطالب   ،)

( لطالب 17.64معياري  الحسابي  املتوسط  قيمة  وأّن   ،)

( بلغت  قد  معياري  74.04البكالوريوس  بانحراف   ،)

(، وهي قيمة غير  0.642(، وأّن قيمة )ت( )18.23)مقداره  

دالة   فروق  وجود  عدم  على  دليل  وهذا  إحصائًيا،  دالة 

)بكالوريوس الطالب  درجات  متوسطي  بين  -إحصائًيا 

بأبعاده  الّنفس ّي  الّتوافق  مقياس  على  عليا(  دراسات 

 ودرجته الكلية. 

وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي نّصت على أنه:  

جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  ال تو 

بالجامعة   الّدراسّية  املنح  طالب  لدى  الّنفس ّي  الّتوافق 

اإلسالمّية التي تعزى إلى متغير املرحلة الّدراسّية للطالب  

 دراسات عليا(. -)بكالوريوس

وعليه يمكننا القول: إن مستوى الّتوافق الّنفس ّي ألفراد  

باختالف   يختلف  ال  للطالب العينة  الّدراسّية  املرحلة 

 دراسات عليا(. -)بكالوريوس

إمكانات   من  الجامعة  وفرته  ما  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو 

تساعد الطالب بكافة مستوياتهم الدراسية على تحقيق  

النفس ّي، وكذلك اكتسابهم   التكّيف األكاديمّي والتوافق 

والتكيف   االندماج  من قدراتهم على  تزيد  التي  للمهارات 

ا  الّتوافق  مع  درجات  أعلى  تحقيق  وبالتالي  ملجتمع، 

الجامعية   الحياة  متطلبات  مع  والتعامل  الّنفس ّي، 

 املختلفة بشكل أكبر، واالنسجام معها أكثر. 

. 
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 الفرضية الثالثة للدراسة: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  

املنح   طالب  لدى  الّنفس ّي  بالجامعة  الّتوافق  الّدراسّية 

)علميّ  األكاديمّي  الّتخصص  متغير  إلى  تعزى    - اإلسالمّية 

 نظرّي(.

متوسط   حساب  تم  البحثية  الفرضية  صحة  والختبار 

 (، ومتوسط168درجات طالب الّتخصص العلمي )ن=

( على مقياس  216درجات طالب الّتخصص النظري )ن=

وذلك   الكلية،  ودرجته  بأبعاده  الّنفس ّي  الّتوافق 

درجات   متوسطي  بين  للفروق  )ت(  اختبار  باستخدام 

 عينتين مستقلتين، كما في الجدول التالي: 

افقاختبار )ت( للفروق في (: 9جدول )  نظري(  –علمي ) األكاديمّي  الّتخصصألفراد العينة وفًقا ملتغير  الّنفس ّي  الّتو
خصص املقياس

ّ
 الت

 األكاديميّ 

 مستوى الداللة قيمة )ت(  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

افق  و
ّ
  2.427 5.23 18.08 علمي الشخص ي  الت

ً
 دالة إحصائيا

 4.59 19.71 نظري 

افق  و
ّ
  2.655 5.08 18.32 علمي االجتماعيّ  الت

ً
 دالة إحصائيا

 4.69 20.09 نظري 

افق  و
ّ
  2.980 5.06 17.73 علمي املنهيّ  الت

ً
 دالة إحصائيا

 4.88 19.76 نظري 

افق  و
ّ
  4.137 4.89 16.05 علمي الصحيّ  الت

ً
 دالة إحصائيا

 4.72 18.78 نظري 

  3.396 18.09 70.17 علمي الدرجة الكلية 
ً
 دالة إحصائيا

 17.03 78.34 نظري 

قيمة   أن  السابق  الجدول  يوضحها  كما  النتائج  أظهرت 

بلغت قد  النظري    الّتخصصاملتوسط الحسابي لطالب  

(78.34  ،)( أعلي  (،  17.03بانحراف معياري مقداره  وهي 

لطالب   الحسابي  املتوسط  قيمة    علمي ال  الّتخصصمن 

 (، 18.09بانحراف معياري مقداره )  (،70.17التي بلغت )

وعليه  ، وهي قيمة دالة إحصائًيا،  (3.396قيمة )ت( )أّن  و 

ال توجد  يتم رفض الفرضية الصفرية التي نّصت على أنه:  

  الّتوافق فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 

املنح    الّنفس يّ  بالجامعة  الّدراسيّ لدى طالب  اإلسالمّية  ة 

(،  علمي  -التي تعزى إلى متغير التخصص األكاديمي )نظري 

ين  حيث يتبين من الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا ب

( الطالب  درجات  مقياس    -علميمتوسطي  على  نظري( 

درجات    الّنفس يّ   الّتوافق لصالح  الكلية  ودرجته  بأبعاده 

مستوى    الّتخصصطالب   أن  على  يدل  وهذا  النظري، 

باختالف  أل   الّنفس يّ   الّتوافق  يختلف  العينة  فراد 

 .للطالب األكاديميّ   الّتخصص

طبيعة   ضوء  في  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن 

التخصصات   ومقررات  مناهج  وخصائص  ومحتويات 

؛ حيث التخصصات النظرية  النظرية التي يدرسها طالب

ز على مهارات الحوار واملناقشة، وتبادل وجهات  
ّ
إنها ترك

في طرح   واملشاركة  الحوار  النظر  األفكار وإجراء  وتبادل 

ويشعرهم    ؛والنقاش املجتمع،  في  دمجهم  في  يسهم  مما 

واالنسجام   وه  الّنفس يّ باالرتياح  بيئتهم.  أشارت    و مع  ما 

والعلي غرة  دراسة  املهارات  2016)  إليه  هذه  إّن  ( حيث 

إلى   معهم،  تؤدي  والتعامل  اآلخرين  أفكار  على  االنفتاح 

؛ األمر الذي يؤدي إلى  خرينإنشاء عالقات مع اآل تتطلب  و 

نحو  بالطالب  شعور   إيجابية  ونحو اتجاهات  ذاته 

أّن  اآلخرين،   إلى  التخصصات  إضافة  ال    النظريةطالب 

 
ً
أّنهم  األسرة وامل  ا كبيرة منيواجهون ضغوط علمين، كما 

من  يحظون   أكبر  بشكل  واالهتمام  والرعاية  بالدعم 

  لضغوط الذين يتعرضون  طالب التخصصات العلمية،  

بسبب طبيعة دراسة التخصصات العلمية  دراسية كبيرة  

وذلك   ومشاريعها،  وواجباتها  متطلباتها  ا  وكثرة 
ً
خالف
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النظرية الكليات  على  لطالب  إيجاًبا  يؤثر  ما  وهذا   ،

 .الّنفس يّ توافقهم 

والعلي   غرة  نتيجة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه 

  الّنفس يّ   الّتوافق( التي توصلت إلى وجود فروق في 2016)

متغير   إلى  الطالب   األكاديميّ   الّتخصص تعزى  لدى 

الفلسطينيين الدارسين في الجامعات اإلسرائيلية لصالح  

 ات اإلنسانية. الّتخصص 

كما تختلف مع نتائج دراسة العتيبي والعزيزي  

التي توصلت إلى وجود فروق في مستوى التواق    (2016)

شقراء  الّنفس يّ  جامعة  طلبة  متغير    لدى  إلى  تعزى 

 التخصص األكاديمي لصالح طلبة التخصص العلمّي. 

 توصيات الدراسة: 

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوص ي الباحث بما  

 يلي:

االهتمام بالبيئة الجامعّية ملا لها من دور إيجابي في   .1

تعزيز مستوى الّتوافق الّنفس ّي لدى الطالب وزيادة 

األداء األكاديمي  الدراس ي، وبالتالي نجاح  تحصيلهم 

 وتجويد مخرجات الجامعة.

استثمار برامج التوجيه واإلرشاد وفعاليات النشاط   .2

مستوى   تعزيز  في  لدى  الطالبي  الّنفس ّي  الّتوافق 

 الطالب كافة.

الجامعية   .3 والنشاطات  الفعاليات  تنفيذ  في  التوسع 

املختلفة التي من شأنها مشاركة الطالب من مختلف  

الدول والقارات مع بعضهم   الجنسيات، ومن كافة 

زمالئه   مع  الطالب  اندماج  في  يسهم  مما  البعض، 

الجامعّي بشكل عام، وبالت الي  اآلخرين ومع املجتمع 

 يسهم في تعزيز مستوى الّتوافق الّنفس ّي لديهم. 

إجراء دراسات مماثلة لبحث عالقة الّتوافق الّنفس ّي   .4

مع متغيرات ذات عالقة بحياة طالب املنح الدوليين  

 في الجامعة. 
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 العراقي  املجتمع لدى عينة من   19-كوفيد كورونا فايروسل  املضادلقاح  الالنفس ي لقبول التطعيم ب االستعداد

 (2) ميرة جابر هاشمأ.د.أ                                   (1).د.ئاسو صالح سعيدأ

 ( ه1443 /4/ 28وقبل - ه28/1/1443)قدم للنشر 
 

على    : ستخلصامل للتعرف  الحالية  الدراسة  ال تحديد  تهدف  بلقاح  نسبة   التطعيم  ويعارضون   ويترددون  يوافقون  الذين    فايروسفراد 

بلقاح   للتطعيم  كردستان  اقليم  عدا  ما  العراقي  املجتمع  لفراد  النفس ي  االستعداد  مدى  ومعرفة  في  -كورونا    فايروسكورونا،   الفروق 

 
 
ولتحقيق أهداف البحث قام  كورونا (،    فايروسصابة بات الدراسة ) النوع ، العمر ، مستوى التعليم ، ال ملتغير   االستعداد النفس ي وفقا

تم تطبيقه على    السيكومترية  وبعد التأكد من خصائصه  كورونا  فايروسالباحثان ببناء مقياس االستعداد النفس ي للتطعيم بلقاح ضد  

قوامها) النوعين    )  578عينة  ولكال  مختلفة  عمرية  لفئات  ب  من فردا   املصابين  وغير  املصابين  من  مختلفة  تعليمية    فايروسمستويات 

نتائج الدراسة  إن نسبة املوافقين كانت   )  (40كورونا، كشفت  )  33%(  ، ونسبة املترددين  ( ، ونسبة املعارضين   %27    ،  االستعداد %( 

الدراسة   عينة  لدى  للتطعيم  التعليم وعدم    ضعيفنفس ي  ومستوى  والعمر  النوع  للمتغيرات  وفق  النفس ي  االستعداد  في  فروق  ووجود 

 
 
 كورونا، وتقدم الباحثان بمجموعة من التوصيات .   فايروسم عدم االصابة بأبالصابة  وجود فروق تبعا

 . كورونا  فايروس اللقاح، التطعيم، النفس ي، االستعداد، املفتاحية: الكلمات 

 
Psychological preparation for vaccination with the Corona virus Covid-19 vaccine among 

members of the Iraqi community 

                                 Asoo Saleh Saeid(1)                                             Ameera Jabber(2) 

(Submitted 05-09-2021 and Accepted on 03-12-2021) 

Abstract: The current study aims to identify the percentage of individuals who agree, hesitate and oppose 

vaccination with the Corona virus vaccine, and to know the extent of psychological readiness of members of 

the Iraqi community, except for the Kurdistan region, to be  vaccinated with the Corona virus vaccine - the 

differences in psychological readiness according to the study variables (gender, age, level of education, 

infection with the virus Corona), and to achieve the research objectives, the two researchers built a 

psychological readiness scale for vaccination with a Coronavirus vaccine, and after confirming its 

psychometric properties, it was applied to a sample consisting of (578) individuals of different age groups, for 

both genders, and with different educational levels, including those infected and not infected with the 

Coronavirus, the results of the study revealed . The percentage of those who agreed was (40%), the percentage 

of those who hesitated (33%), the percentage of those who opposed it (27%), the lack of psychological 

readiness for vaccination among the study sample. 

Key words: psychological, preparation, vaccination, vaccine, Coronavirus. 
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 مقدمة  

ووهإن    فايروسظهر       مدينة  في  مرة  لول  كورونا 

، تم إعالن عن    2019من ديسمبر لعام  13الصينية، في  

يسمى   ملا  ظهور                   كورونا  فايروس باسم    اآلنأول 

( في تلك املدينة، وأفادت السلطات الصينية  19)كوفيد

ب  ،2020يناير    9في   العالم  وسائل  سبب  أعبر  ن 

ال  لتهاباال هو  فايروس الرئوي  ولكن    فايروسي  كورونا 

)احمد،  اآلن  كورونا عرف لحد    فايروسيختلف عن أي  

بالحمى     فايروسو (،  191:  2020 يسبب  كوفيد 

إضافة   تكون    إلىوالسعال  وقد  التنفسية  املشاكل 

تؤدي   شديدة   به  ملصابة  الحاالت   الوفاة   إلىبعض 

الرقم   إضافة  تم  وقد   ،      لعام     أشاره   19أحيانا 

الذي اكتشفت في2019                         كورونا  فايروسول حالة  أ  ه،  

(Dictionary of Covid -19 terms (English - French 

– Arabic-2020))     الصحة منظمة  صنفته  وقد 

العديد  في  انتشاره  بعد  عاملي  )جائحة(   كوباء  العاملية 

وغالبية   كبيرة  بسرعة  باالنتشار  وبدأ  العالم  دول  من 

سبل   وعن  عنها  كافية  معلومات  لديها  ليس  الدول 

  ، العاملية  املشكلة  فاقم  مما  ما  و   مواجهتها  دول  توجد 

،  ويعد العراق من  انتشاره  الدول التي    زالت تعاني من 

كورونا املستجد وكانت تأثيراته حتى    فايروسأنتشر فيها  

عنيفة اللحظة  ال   ، هذه  تداعياتها  أصعب  بل  ن 

ت  أثر و    ،أماوتحدياتها لم تنته حتى اآلن وقد تستمر اعو 

وتعليمية  واقتصادية  صحية  عدة  قطاعات  على 

املتوقع   من  حيث    ، وبيئة  تحدث  أواجتماعية  ثار  آن 

تغ الوباء   هذا 
 
كبيرا املستقبلية    يرا  التنمية  سياسات  في 

من جميع نواحي الحياة لهذه االجيال واالجيال الالحقة  

،  Health Organization,2020)   Worldاملستقبلية    )

الصابات  أماو  عدد  تزايد  ومع  املتأزم  الوضع  هذا  م 

في   وارتفاع  عن  أاملؤكدة  وناهيك  الوفيات  عداد 

صابة ، وضعت  بعد ال 19املضاعفات التي يتركه كوفيد  

الحكومات في العالم ، ومنها الحكومة العراقية  العديد  

التعليمات والتدابير وال  الوقائية من  الصحية  جراءات 

كورونا    فايروساحتواء    إلىاللها  تهدف من خ  حترازيةاال 

للعودة   هذه    إلىوالسعي  ومن   ، الطبيعية  الحياة 

للوباء   لتصدي  خطة  وضع  مركز   بأنشاءالجراءات 

وتوزيع   للمصابين  املكاملات    كتيباتاالستقبال 

نقاط    مخلف   في  املسافرين  تستهدف  وملخصات 

بالضافة   املطارات،  في  والعاملين  تم     إلىالحدود  ذلك 

انشاء وإصالح العديد من املستشفيات وكما تم تنظيم  

كورونا لتشابه    فايروسحمالت توعية حول االنفلونزا و 

وصلت   حتى  االليات  من  وغيرها  بينهما    إلى االعراض 

ال بنوعيه  الصحي  والجزئي،  الحجر  التباعد    كلي 

هذه   وكانت  الشخصية،  بالنظافة  وااللتزام  االجتماعي 

على   القضاء  من  تمنع  ال  كورونا   فايروساالجراءات 

  فايروس نهائيا وربما تساهم في التقليل من زيادة انتشار  

واالستراتيجيات   االجراءات  اخر  كانت  لذا   ، كورونا 

بلدان    الصحية هو طرح وتطوير لقاحات في العديد من

 العالم . 

 مشكلة الدراسة  

ساسية للسيطرة  دوات ال إن من االستراتيجيات وال        

انتشار   ومنها جائحة كورونا هو توافر    فايروسي  أعلى 

من   والحد  عليها  للقضاء  فعال  وبعد آلقاح  ثارها، 

بالعمل   االدوية  بدأت شركات صناعة  الجائحة  انتشار 

الوصول   سبيل  في  والتسابق  فعال    لقاح  إلىالجاد 

هذا   ويواجه  ويعالج  تلك    الفايروس،يسيطر  وبدأت 

العديدالشركات   من    بتصنيع  كثير  في  اللقاحات  من 

)  العالم،بلدان   من  اكثر  اآلن  في    100ولحد  دواء   )

 السريري ، ومع وصول اكثر من       مرحلة التطوير قبل 

(50 
 
لقاحا  )   

 
السريري   مرشحا التطوير  مرحلة    في 

(World Health Organization, 2020)    تواجه  ،

التكلفة   منها  كبيرة  تحديات  اللقاحات  تصنيع  عملية 

  ، وتوزيعه  اللقاح  بحفظ  الخاصة  واللوجستيات  

( في (Covid-19وبدأت اول تجربة سريرية بشرية للقاح  



 ... هاشم: االستعداد النفس ي لقبول التطعيم باللقاح املضاد لفايروس كوروناصالح سعيد؛ أميرة جابر  ئاسو

 

 

131 

مارس  3) االمريكية  2020(  املتحدة  الواليات                  في 

  (etal., 2020  Wang  والدراسات االدبيات  وتشير   ،  )

تفاوت املجتمعات في العالم في قبول وتردد   إلىبقة  السا

ومعارضة هذه اللقاحات ، فوصلت نسبة قبول اللقاح  

  ( حوالي  الصين  كأملانيا 90في  االوربية  ،الدول   )%              

( ،   %62( ، وفي فرنسا كانت نسبة القبول )  %75.60)

حوالي    أما النسبة  كانت  والدنمارك  املتحدة  اململكة 

، في روسيا تراوحت حوالي )(76,80%  )55    )  %2021)  

Neumann et al.,   ) النسبة كانت  اليابان  وفي   ،               

  ( 65.7(  )%Takeshi & Hironobu, 2021)  وفي  ،  )

( حوالي  تراوحت  %( 74اسكتلندا 

(LynnWilliam,etal.,2020  )    واقل نسبة قبول كانت ،

إن عملية    (  etal.,. Yusra  (2020%(  30في الباكستان )  

ومحتم مهمة  خطوة  هو  اللقاح  على  لة  الحصول 

نهاية    لضمان في  للقاح  واملطلوب  السريع  االستيعاب، 

باللقاح   التطعيم  ومقاومة  تردد  وعملية   ، املطاف 

الوباء،     19كوفييد للسيطرة على هذا  تديا خطيرا  يّعد 

منذ   طر االوبئة التي مرت على البشرية لذي يعد من اخا

السبانية   ،    )املنصور 1917الحمى   هـ(،1442والعتيبي 

بكوفيد   لقاح الصابة  من  الفرد  يقي  من    19كوفيد  او 

كورونا بسبب  الوفاة  او  خطير  بمرض  يقي    الصابة 

الصابة  من  بمرض   19بكوفيد   الفرد  الصابة  من  أو 

الوفاة   أو  كوفيد يزيد عدد أفراد املجتمع   بسببخطير 

الصابة  من  انتشار     بكوفيد  املحّصنين  ُيبطء  مما 

مناعة   ُيسمى  )ما  الجماعية  املناعة  في  ويساهم  املرض 

ال َمْنع  االنتشار   لكوفيد املسبب  فايروسالقطيع(  من 

بتكوين   له  اللتان تسمحان  العمليتان  والتناُسخ، وهما 

 06 ,2020)  اللقاحات  طفرة قد تكون أقدر على مقاومة 

24)  . 

واخرونويشير   ويليام  قبول  أ(    2021)    لين  نسبة  ن 

يت  أوالتلقيح   النوع    أثر رفضه  منه  مختلفة  بعوامل 

والعمر  التعليمي،  واملستوى                                االجتماعي، 

LynnWilliam,etal.,2021))  للباحثين برر  ما  وهذا   ،

ومعرفة   لقبول  أثر دراستهما  النفس ي  االستعداد  في  هما 

الصادرة من وزارة  اللقاح ، وحسب الحصاءات الخيرة 

العراقية   ك   أنالصخة  امللقحين  حوالي  أننسبة               ت 

وغير كافية ملواجهة   قليلةالنسبة  أنيالحظ ذا ل  ،%(6)

عدد الصابات    ازدادت  أنكورونا  خاصة بعن    فايروس

ا )  لفي      2028741عراق حتى وصلت 
 
ورافقتها   (  مصابا

  ( بلغت  التي  الوفيات     23580عدد 
 
متوفيا  )    

(https://www.health.gov.il/arabic/Pages/defaul

t.aspx، من    انالباحثرتأى  أ (  الحالية  بالدراسة  القيام 

خالل معرفة االستعداد النفس ي لتقبل للتطعيم بلقاح  

النفس ي   االستعداد  ويّعد   ، املكونات  أكورونا  حد 

مما   السلوك  تعديل  في  تسهم  التي  النفسية  العمليات 

 
 
سلبا    أو  ينعكس 

 
واالستعداد  أعلى    ايجابا  ، الفرد  داء 

لسلوك   مكملة  عملية  من    ان سنالالنفس ي  الناتجة 

داء  ال عداد املعرفي املخزون في ذاكراته مما يوثر على  ال 

  ، وعلي  يوسف   ( والسلوكي  يعد 2018املهارى  لذا   ،  )

في    
 
اساسيا  

 
ركنا النفس ي  من  إاالستعداد  الفرد  عداد 

التطعيم  النفسية واملهارية تجاه  لقاح كوفيد  ب  الناحية 

جابة  الدراسة الحالية ال   ل او تح، وفي ضوء ما تقدم  19

عن التساؤالت التالية : ما نسبة قبول وتردد ومعارضة  

ضد  أ بلقاح  للتطعيم  العراقي  املجتمع    فايروسفراد 

 كورونا؟

املجتمع العراقي للتطعيم بلقاح    أفرادما مدى استعداد  

 كورونا؟ فايروس

هذا   يختلف   وهل 
 
وفقا ديمغرافية    االستعداد  ملتغيرات 

واالصابة    التعليم،ومستوى    والعمر،  النوع،منها  

 الصابة؟كورونا من عدم  فايروسب

 أهمية الدراسة   

)  أ    كورونا  جائحة  على   (   COVID19صبحت  تؤثر 

عن   
 
فضال  ، العاملي  الصعيد  على  والرفاهية  الصحة 

و  والجسدية  النفسية  االقتصادية  ثارها  آالصحة 

اآل عن    
 
فضال واالقتصادية  النفسية  واالجتماعية  ثار 

كورونا   فايروسالشخاص املصابون ب  ىانيعلذلك، وقد  

file:///C:/Users/user/Downloads/(https:/www.health.gov.il/arabic/Pages/default.aspx
file:///C:/Users/user/Downloads/(https:/www.health.gov.il/arabic/Pages/default.aspx
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النفسية   الصحة  على  كبير  عبء    كتئاب كاالمن 

الهلع   من  ونوبات  النفس ي  والضغط  القلق  واضطرابات 

غير   ومن    دفاعنواال   يةانوالعدو   ينالعقالوالغضب   ،

الجس عن  االضطرابات   
 
فضال النوم  واضطرابات  دية 

و  العاطفية  بعد أاالضطرابات  ما  ضغوط  عراض 

على ذلك هناك    ةو عال و ،    تحار ناال الصدمة وربما سلوك  

بسبب   النفسية  الصحة  بمشاكل  مرتبطة  عدة  عوامل 

االجتماعية   والحالة  النوع  العمر  تشمل  والتي  الجائحة 

والدخل   واملهنة  والتواصل   انومكوالتعليم    املعيشة 

االجتماعي   التباعد  بسبب  الناس  مع  الوثيق 

(Zhang,2020:2381)  . 

ملواجهة    نإ   العراقية  الحكومة  التي وضعتها  الجراءات 

التز   فايروستفش ي   تلق  لم  فمن    أمات  أماكورونا  بها، 

الوقاية   بتعليمات  العراقيين  من  الكثير  التزم  ناحية 

ومنظمة   العراقية  الصحية  املؤسسات  من  الصادرة 

التجوال   بحظر  بااللتزام  تمثلت  والتي  العاملية،  الصحة 

املنازل   في  التجمعات واالختالط والبقاء  وتجنب حضور 

و  الضرورية،  الحاالت  في  نتيجة    أناال  جاء  االلتزام  هذا 

التوعية  ال عن   
 
فضال باملرض،  الصابة  من  خوف 

تلك التوعية لم    أنكورونا، ف  فايروسالصحية بمخاطر  

بحمالت   القيام  شملت  بل  الحد  هذا  عند  تتوقف 

والقيام   الشباب  وخاصة  املواطنين،  من  تطوعية 

بالضافة   املرض،  بمخاطر  توعية  القيام    إلىبحمالت 

و  الطبية  الكوادر  وتشجيع  التعفير  تقديم  بحمالت 

واملواد    إلىالدعم   الطبية  للمستلزمات  املحتاجين 

اغلب هذه    أن و  ، فسهم من املرضأنالضرورية لحماية  

محافظات   كافة  من  الشباب  قبل  من  جاءت  الحمالت 

 .العراق

تقسيمهم    أما   فيمكن  بالحظر،  يلتزموا  لم    إلى الذين 

لى هم املواطنون الذين لم يعوا أهمية  و فئتين، الفئة ال 

ال تفش ي  ملخاطر  ك   فايروس كبيرة  وقد  العراق،    أنفي 

االزمة   خلية  لتوجيهات  تجاهلهم  عبر   
 
واضحا تقصيرهم 

على   الجنوب  محافظات  ففي  املختصين،  وتحذيرات 

املفروض   التجوال  حظر  كسر  وصل  املثال    إلىسبيل 

( (  50نحو  يقتصر على    أن و  %  لم  التجوال  كسر حظر 

من العديد  في  بل  الجنوب،  محافظات    محافظات 

ك  الذي  الوقت  في  اللجأنالعراق،  تتوسل    نات  الطبية 

و  التعليمات،  لاللتزام  لم    أناملواطنين  االلتزام  عدم 

يقتصر على حظر التجوال فقط، بل حتى عدم االلتزام  

الحاالت   من  العديد  ظهرت  فقد  التجمعات،  بحظر 

ت ما بين إقامة الوالئم  أن لكسر حظر التجمعات والتي ك 

احد حاضريها    أومن بين مقيميها    أنالد التي ك واعياد املي 

بال املصابين  ومن    فايروسمن  العشرات،  والتي حضرها 

حاالت عدم االلتزام عدم البالغ عن الصابة باملرض في 

و  به،  الصابة  على    أنحالة  دلت  الحاالت  هذا  جميع 

صحي   وعي  وجود  هذا    أوعدم  بخطورة  صحية  ثقافة 

الفئة    أما .ر من العراقيينالذي قد شمل الكثي  املرض ،  

ت حياتهم بسبب هذا  أثر ، فهم املواطنون الذين تيةانالث

املحدود  الدخل  بأصحاب  تمثلوا  والذين  الجراءات 

الحد   إجراءات  تطلبت  فقد  اليومي،  بالجر  والعاملين 

والنوادي  أنمن   واملقاهي  املطاعم  غلق  كورونا  تشار 

والفئات   الجرة  سيارات  وأصحاب  املحالت  وبعض 

اال   الخرى،  على  أنذلك    أناالجتماعية   
 
سلبا عكس 

اال  الحياة  الحياة  وكذلك  عام  بشكل  للكسبة  جتماعية 

 ( .85 :2020و حسين،  )عبيد االسرية بشكل خاص 

الصــــحية     املجاالت  أكثر  من  النفســـية  الصـــحة  تّعد 

لم   إذ  ال   ز او تتجإهماال    الصـــحة نتقديرات  على  فاق 

أمريكي    دوالر  ((50.2مبلغ    2017النفســـية للفرد في عام  

ووفقا لدراســـات اســـتقصـــائية  .في جميع الدول العضــــاء

ســــبعة   في  الدخل   انبلدأجريت  ومتوســــطة  ـــة  منخفضـ

ـــخاص الذين    ٧٥أكثر من    أنتبين   من ّ    ون انيع٪من الشـ

أمراض نفســية لم يتلقوا رعاية صــحية نفســية، رغم ما  

إليه   أيا    ة يانإمك  اتانالبيتشــير  فعالة  تدخالت  تنفيذ 

بالذكر  أنك  الجدير  ومن  الظروف.  ـــخاص   أن ت  الشــ
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املصـــــــــابين بحاالت نفســـــية حادة يتوفون قبل غيرهم من  

الصحة   )منظمةسنة    20  إلى   10عادة بمتوسط    انالسك

 . (1: 2021العاملية ،

 يأتي:البحث الحالي تتمثل بما  أهمية  أنفمما تقدم 

 أو 
 
 :  تتجلى الهمية النظرية في النظرية:: الهمية ال

الدراسات السابقة العربية واملحلية   انعدام أوقلة   -

بلقاح    تناولتالتي   للتطعيم  النفس ي  االستعداد 

 كورونا وبحسب علم الباحثين.  فايروس

فتح   - في  البحث  يسهم  جديدة  آقد  م  أمافاق 

على   عالقة إالباحثين  ذات  أخرى  دراسات  جراء 

 باملوضوع.

من   - كونه  النفس ي  االستعداد  دراسة  اهمية 

التهيؤ   من  فهو  املهمة،  النفس  علم  موضوعات 

 
 
قادرا فيها  الفرد  يكون  بحيث  القيام    النفس ي  على 

م  أبش ي معين، وهو القيمة التنبؤية لسلوك الفرد  

االستعداد   الن   أو تؤكد  مجال  في  شاط  تنفيه 

 الخارجي للفرد. 

 في : تطبيقية : الهمية التطبيقية: تتجلى الهمية الياانث

املجتمع    إلىالتعرف   - لفراد  النفس ي  االستعداد 

بــ   الخاص  اللقاح  فمعرفة    (،COVID-19)بتلقي 

التطعيم   اتجاه  االفراد  لدى  النفس ي  االستعداد 

والجهد    فايروس بلقاح   الوقت  يقلل  قد  كورونا 

في عملية اخذ   يقلل من    اللقاح، املبذولين  وبالتالي 

 التطعيم. نجاح  أواحتماالت فشل  

الحالية    - الدراسة  نتائج  ضوء  وضع    إمكانيةفي 

بكيفيةتوصيات   وجهات    استراتيجية  مع  التعامل 

للتطعيم النظر   كورونا    فايروسبلقاح    املناهضة 

جاح عملية التطعيم وتحقيق  أنوالتي قد تسهم في  

الهداف املوضوعة وحماية افراد املجتمع وبجميع  

 فئاتهم من الجائحة. 

 

 

 اهداف الدراسة 

 :إلىتهدف الدراسة الحالية التعرف   

ال (  1 ويعارضون  نسبة  ويترددون  يقبلون  الذين  فراد 

 كورونا. فايروسالتطعيم بلقاح 

العراقي  (  2 املجتمع  لفراد  النفس ي  االستعداد  مدى 

 كورونا.  فايروسللتطعيم بلقاح 

ملتغيرات  (  3 وفقا  النفس ي  االستعداد  في  الفروق 

االصابة   التعليم،  مستوى  العمر،  )النوع،  الدراسة 

 كورونا( فايروسب

 دراسة  فرضيات ال

بلقاح    أنيتوقع   - التطعيم  قبول  نسبة  تكون 

 كورونا متوسطة.  فايروس

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى   -

الدراسة    (0.05) عينة  درجات  متوسط  بين 

 النفس ي. واملتوسط الفرض ي ملقياس االستعداد 

مستوى   - عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

(0.05)   
 
وفقا النفس ي  االستعداد  ملتغيرات    في 

التحصيل   العمر،  )النوع،  الحالية  الدراسة 

 كورونا (. فايروسالدراس ي، االصابة ب

 حدود الدراسة  

من       بعينة  الحالية  الدراسة  املجتمع    أفرادتتحدد 

عدا   العراق  محافظات  لجميع  قليم  أالعراقي 

)الذكور    ،انكردست من  للنوع   
 
وملراحل    (الناثو وفقا

  ( من  تمتد  مختلفة     20عمرية 
 
من  أ  إلى  عاما   60كثر 

 
 
  ويةانالث( ، والتحصيل الدراس ي يمتد من )شهادة  عاما

منها  ال  أو واالصابة    إلىقل   ، العليا(  الشهادات 

ب  ) من  فايروسبال املصابين  وغير    فايروساملصابين 

 . 2021كورونا ( ، للعام 
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 تحديد املصطلحات  

:أو 
ً
 النفس ي: االستعداد    ال

الشخصية    - الخصائص  يمثل  فرض ي  تكوين 

يمتلكها   التي  واالجتماعية  وال    الفرد،واملعرفية 

بالطريقة   من    ،املباشرةتقاس  عليه  نستدل  بل 

مع   التعامل  كيفية  في  للمواقف  الفرد  استجابات 

 كورونا  فايروساالزمات كأزمة 

عند   - يتكّون  فرض ي  خالل    انسنال تكوين  من 

فبقدرالفكار   والتصّورات  وضوح    واملعتقدات 

  الج   أوالفكرة عند املرء  
 
هل بها تستعد نفسه تبعا

 لتصّوره.

االجرائي   - النفس ي:التعريف  الدرجة    لالستعداد 

التي يحصل عليها املستجيب من خالل اجابته على  

الحالية   الدراسة  في  املستخدم  املقياس  فقرات 

 عداد الباحثين(.إ)من 

 
ً
  إلى الذي ينتمي    فايروسذلك ال:    كورونا  فايروس  :ثانيا

الكورونافايروسال املرض     ات   تسبب  والتي  املعروفة  

الصحة    والحيوان   ناسنلإل منظمة  وصفته  والذي 

  يوهان ، والذي ظهر مؤخرا في مدينة  العاملية بالجائحة  

نهايات   في  بالتهاب    2019الصينية  اعراضه  وتتجلى 

عن طريق    سالجهاز التنفس ي / حيث ينتقل هذا الفيرو 

ف والفم عندما  نمن ال   أثرالقطيرات  الصغيرة  التي تتن

 (WHO ,2020يعطس )  أويسعل الشخص املصاب به  

 دراســــــات سابقــــــة 

وهيرونوبو   - تاكيش ي   Takeshi and)دراسة   

Hironobu ,2021)           الدراسة   إلىهدفت 

في   الناس  استعداد  مدى    اليابان استكشاف 

  ( ، تم سحب عينة من  ( مستجيب  1100للتلقيح 

ال  إجراء  نعلى  وتم   ، لتقييم    استبيان ترنت 

العمرية   والفئة  النوع  حسب  للتلقيح  االستعداد 

بعد    ومكان  الساس ي،  املرض  وتاريخ  املعيشة 

الوصفي الحصاء  كأي    استخدام  مربع  واختبار 

( الفئوية  املتغيرات  املشاركين  65.7لتقييم  من   )٪

الفئات  أبدوا   بينهم  من   ، للتلقيح  استعدادهم 

  ، سنا  الكبر  في أو العمرية  يعيشون  الذين  لئك 

من حاالت    يعانون لئك الذين  أو املناطق الريفية ، و 

ذلك ، أظهر الذكور    إلىطبية أساسية ، بالضافة  

الرغم من وجود  على   ، التطعيم  تجاه  التردد  أقل 

لى من  و هذه الدراسة هي ال   أن، ف  االنتقائيالتحيز  

الشعب   يتم فحصها استعداد  التي   اليابانينوعها 

لين   دراسة  واخرون للتطعيم.    ويليام 

(LynnWilliam etal., 2020)  

ال    عبر  متكرر  مسح  إجراء  موجتين  نتم  من  ترنت 

والديموغرافية   االجتماعية  املتغيرات  لتقييم  أجريت 

من    تهاءناال ، تم  COVID-19الرئيسية ونية قبول لقاح  

ال  ال و املسح  )الوقت  )و ل  قبل  من  ا   3436)ل(  شخص 

واملسح   اسكتلندا  في  الوطني  الغالق  فترة    ي انالثخالل 

= )الوقت  2016)ن  شهرين  بعد  اكتمل  عند  يانالث(   )

ال ال في االستطالع  تخفيفه،  تم  )و قيود  أفاد   ، (  74ل   ٪

لقاح  أنب لتلقي  استعداد  على  أظهرت    COVID-19هم   ،

اجتماعية    حدار ناال تحليالت   اختالفات  وجود 

لـ   لقاح  القبول  نية  في  واضحة    COVID-19ديمغرافية 

نية   البيض    أنمع  العرق  املشاركين من  في  أعلى  يكون 

مجموعا مع   ، بالسود  واآلسيوية  مقارنة  السود  ت 

( العرقية  مستويات BAMEوالقليات  ذوي  وفي   ،  )

ك  العالي.  التعليم  املرتفعة ومستويات  النية  أنالدخل  ت 

لدى   أعلى  ا  "الحماية"  أو أيض  وضع  لديهم  الذين  لئك 

الذكور   ولصالح  الساسية،  الطبية  الظروف  بسبب 

 .الناثبمقارنة 

 (Neumann etal, 2021)   ينخر آو  نيوماندراسة  -

االستعداد        مسألة  على  الضوء  من  مزيد  للقاء 

الناس    للتلقيح، مواقف  في  بالتحقيق  الباحثون  قام 

ضد   التطعيم  عبر    COVID-19حول  استطالع  في 

من  نال  تمثيلية  عينات  بين  حيث    انالسكترنت  )من 
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دول   في سبع  والتعليم(  العمرية  والفئة  والنوع  املنطقة 

=أو  )العدد  حوالي7,6662روبية  من  العينة  تتألف   .)   (  

( شخص إضافي    500( مستجيب لكل دولة ، و)    1.000

الت   أن ، حيث توقعنا    أثرمن منطقة لومباردي شديدة 

املوجة   هذه  في  إيطاليا،  بقية  عن  تختلف  قد  النتائج 

جمع  و ال  من  عن    اتانبياللى  املستجيبون  استفسر   ،

عن   COVID-19  أنبشومعتقداتهم    فهماو مخ  
 
، فضال

من    ، للتلقيح  واستعدادهم  التطعيم  حول  املواقف 

 ( عددهم  البالغ  من  76662املشاركين   
 
مشاركا  )

وفرنسا   وهولندا    يا انوأملالدنمارك  والبرتغال  وإيطاليا 

املتحدة   ضدأن واململكة  للتطعيم  استعداد  على    هم 

COVID-19   أن إذا ك    ،
 
الرغبة من    حتاو تر اللقاح متاحا

فرنسا  62)   في   ) )  إلى ٪  ا  الدنمارك  76,80تقريب  في   )٪

املتحدة امل  أما،   واململكة  ك نافي  املقبولية  أنيا  نسبة  ت 

من    ( 75,60) الكبر  النسب    ان السكلوحظت 

ضد   للتطعيم  أمل  فايروساملعارضين  في  يا  أنكورونا 

 أكبر  18٪( وفرنسا )16)
 
٪( ، بينما يوجد في فرنسا أيضا

تلقي  من  متأكدين  غير  الشخاص  من  مجموعة 

 ( etal.,2021) Neumann,٪(.33التطعيم )

 (Yusra .etal., 2020واخرون )دراسة يسرا 

في        بالتردد  في   COVID-19لقاح    ل او تنالتهديد 

املضللة    إلىالحاجة    ،انباكست الروايات  لتحييد  تدابير 

ا   كبير  ا  تحدي  يمثل  اللقاحات  تردد  يزال    ان لباكستال 

املؤامرة   نظريات  في    املختلفة،وسط  الفشل  ُيعزى 

أساس ي   بشكل  البالد  في  الطفال  شلل    إلىاستئصال 

هذه   هذه    النظريات،مثل  بين  تدني    االدعاءات،من 

اللقاحات   توصيات    املزعومة، جودة  في  والتشكيك 

والشائعات بوجود    الجرعات،  نشط    فايروساملتعلقة 

تعرقل    اللقاحات،في   التي  الرئيسية  االدعاءات  بعض 

لسوء   البالد.  في  الطفال  شلل  مكافحة    الحظ، حملة 

لقاح   املؤامرة ضد  نظرية  ا  حالي  في   COVID-19تنتشر 

  نة الخيرة، وجدت نسبة القبول للقاح و . في اآل انباكست

ا ل 30كورونا )  فايروس الغالق طويل الجل    ن%(، نظر 

من   العديد  في  ممكن  االضطرابات    انالبلدغير  بسبب 

الطريقة    االقتصادية، هو  اللقاحات  توافر  يكون  فقد 

الوحيدة للحد من استمرار الوباء. بسبب نظام الرعاية  

وضعف    ،يةانالسكوالكثافة    الضعيف،الصحية  

النظا في  االمتثال ملمارسات    إلىامليل    أنف  ، انباكستفة 

ل   انتشار  ا  نظر  مرتفع.  واجهت    انباكست   ناملرض 

  الطفال، قوية ضد التطعيم ضد شلل    مةاو مقبالفعل  

بين    أنف سلبي  تصور  لقاحات    ان السكأي  تجاه 

COVID-19    سيكون له آثار مدمرة فيما يتعلق بالجهود

 ( ,.Yusra .etal 2020هاء الوباء ) ن املبذولة ل

 السابقة: التعقيب على الدراسات 

التي   السابقة  للدراسات  السابق  العرض  خالل  من 

بلقاح    لتاو تن للتطعيم  النفس ي   فايروساالستعداد 

   التالية:املالحظات  للباحثين تقديم يمكن  كورونا،

الدراسات في اهدافها نوعا    االهداف: اتفقت من حيث  -

التي   علىما  التطعيم    اكدت  وتقبل  االستعداد  مدى 

املتغيرات    كورونا،  فايروسبلقاح   دراسات  هناك  لكن 

كدراسة   (  (LynnWilliam,etal., 2021 الديمغرافية 

 كالنوع والتعليم والدخل والعرق .

   الدراسة:من حيث عينة  

اغلب    الحجم:  حجمها كبير كما    نادراسات ك فيالحظ 

دراسة  وك (etal., 2021)   Neumann في  حجمها    أن, 

ودراسة    7,6662) شخصا،   )(LynnWilliam,etal., 

 (3436حجمها      (2021
 
 Takeshi)دراسة     أما،  ( شخصا

and Hironobu , 2021) )  ( 1100حجمها)    كان

 
 
ودراسة   شخصا  ،  (2020   Yusra .etal., )    تذكر لم 

 حجم العينة .

ال   الدراسة:  مكان في  الدراسات  التي  ماتنوعت  كن 

دراسة    اناليابفي    فيها، جريت  أ في   Takeshi andكما 

Hironobu, 2021) )  etal.,2021),  Neumann)  

دول  أ سبع  في  دراسة    أما ،  ربيةأو جريت 

LynnWilliam,etal.,  2021)  , )  إسكتلندا،  أ في  جريت 

 . انالباكست اجريت في    (Yusra .etal.,2020 دراسة )  أما
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ت اغلب الدراسات ذات  ناك  :الدراسةمن حيث منهج  

    املقارن.  أواالرتباطي   نا املنهج الوصفي التحليلي سواء ك 

حيث   السابقة    دوات:ال من  الدراسات  استخدمت 

 لتحقيقه. دوات املناسبة لقياس الهدف الذي تسعى ال 

حيث   اختلفتالنتائجمن  في    :  السابقة  الدراسات 

التطعيم   وقبول  النفس ي  االستعداد  نسبة  في  نتائجها 

ت  ناوك (   (Takeshi and Hironobu , 2021 دراسة مثال  

في   القبول  دراسة    أما،  ٪(  65.7حوالي)  اناليابنسبة 

atal.,2021)  Neumann )      القبول نسبة  وصلت 

فرنسا  62)  حوالي    حتاو تر  في   ) الدنمارك    أما٪  في 

(  
 
تقريبا املتحدة  ،  76,80واململكة  امل  أما٪(  ك نافي  ت  نايا 

  ( املقبولية  )   أما،     ) %  75,60نسبة   Yusra دراسة 

.etal.,2020)  ( . 30ت نسبة القبول )ناوك % 

يجد    السابقة: لم اضافة البحث الحالي على الدراسات  

االستعداد    لتاو تنومحلية  عربية    دراسة  انالباحث

بلقاح   للتطعيم  علم   فايروسالنفس ي  وبحدود  كورونا 

  لهما او تنفي  حجة الباحتينتدعيم  زاد من الباحثين، مما

الدراسة   على    الحالية،ملوضوع  أعطى مؤشر    أهيه مما 

متغير عدد الصابة    لهاو تن  إلىالحالية، إضافة  الدراسة  

 كورونا. فايروسب

 : واجراءاته منهج البحث  -

 البحث: منهج   -

املنهج      على  الحالية  الدراسة  املقارن تقوم    الوصفي 

 ثم وصفها وتفسيرها.  اتانالبيالقائم على جمع  

من   الدراسة  مجتمع  ون 
ّ
يتك البحث:  جميع  مجتمع 

املجتمع    أفراد)  انكردستعدا اقليم    محافظات العراق 

 (. 2021العراقي 

 ت على النحو التالي:  أنعينات البحث: وك  -

 االستطالعية: العينة  -

استطالعية    انالباحثقام    عينة    عشوائية، باختيار 

( موزعين  50قوامها  فردا،  ملتغيرات    ي او بالتس(  وفقا 

الحصول    البحث، لغرض  العينة  هذه  استعملت  وقد 

 النفس ي.على عبارات تقيس االستعداد 

الخصائص   - استخراج    ةالسيكومتريعينة 

   :لالستبيان

( قوامها  بلغ  والتي  عشوائيا  العينة  اختيار  ( 160تم 

ملتغيرات    ي او بالتسموزعين    فردا،   ، البحثوفقا 

العينة   مع  املقياس الستخدامها  وثبات  لحساب صدق 

 النهائية.

النهائية   - اختيار     )الفعلية(:العينة  عينة    أفراد تم 

بلغ   التي   ، العشوائية  بالطريقة  قوامها  البحث 

وتم الحصول    ذلك.( فردا ، والجدول يوضح  578)

 ( يوضح ذلك  1)رقم   الكترونيا، جدول على العينة  
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ةحسب متغيرات الدراس ( أفراد عينة البحث متوزعين1جدول رقم )

 
البحث: أ الحالي،    داة  البحث  أهداف  تحقيق  لغرض 

النفس ي    الباحثانقام   لالستعداد  مقياس  ببناء 

وذلك وفق الخطوات    كورونا،  فايروسللتطعيم بلقاح  

 التالية: 

املتعلقة   السابقة  والدراسات  الدبيات  مراجعة 

 باملوضوع.

استطالعية  (  1 دراسة  آراء إجراء    أفراد  الستطالع 

االستعداد النفس ي    علىاملجتمع العراقي بهدف التعرف  

(  50على عينة قوامها )  كورونا   فايروسللتطعيم بلقاح  

 . بالتساوي فردا موزعين على متغيرات البحث 

الدراسة  (  2 من  عليها  املتحصل  الجابات  تحديد 

ثم   ومن  مقياس  صورة  في  وجعلها  االستطالعية 

)العواملثالث    إلىتصنيفه     ، الشخصية  مجاالت 

االجتماعية  العوامل العوامل   ، تضمنت  املعرفية   ،  )

 لعداد الصورة النهائية  34)
 
 ( عبارة وذلك تمهيدا

 

 

ثم  مقياستم    للمقياس  االستعداد    عرض 

وبناء    املحكمين، النفس ي وعباراتها على مجموعة من  

وبعد ذلك تم    اللغوية،على ذلك تم إجراء التعديالت  

( فردا من    160على عينة قوامها )    االستبيانتطبيق  

أجل الوقوف على مدى مالئمة املقياس ومدى وضوح  

عن   الدراسة  أداة  تقنين  ولغرض  للعينة  عباراته 

  ، الحصائية  بالطرق  وثباتها  صدقها  حساب  طريق 

مجاالت    يأتي  وفيما  للمقياس   النهائي  وللتطبيق 

 املقياس وأرقام عباراتها الدالة عليها :   

العوامل    -1 من    الشخصية:مجال  مجموعة 

العوامل التي تعبر عن استعدادات الشخص للسلوك  

 ( عبارة.  13عدد عباراتها )في مواقف املختلفة ، 

مجوعة العوامل التي   املعرفية:  مجال العوامل  -2

نمط بيئته    تحدد  في  االجتماعي  وتفاعله  الفرد  حياة 

    عبارة.( 10عباراتها ) ، عدداالجتماعية 

 املجموع  العدد مستويات املتغير  املتغيرات ت

 578 202 ذكور  النوع  1

 376 أناث 

 578 152 29-20 العمر  2

30-39 88 

40-49 98 

50-59 117 

 123 60من  أكثر 

 578 110 وما دونها الثانويةشهادة  مستوى التعليم 3

 295 شهادة الدبلوم والبكالوريوس 

 183 ودكتوراه ( )ماجستير شهادة عليا 

االصابة بفايروس   4

 كورونا  

 578 190 نعم

 388 ال
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ية: مجموعة العوامل  االجتماعمجال العوامل   -3

املواق والظروف   إدراكاته ومعتقداته حول  تحدد  التي 

   عبارة.( 11وعدد عباراتها )التي تحدث في بيئته ، 

ستعداد النفس ي  ال ملقياس    السيكومتريةالخصائص  

 كورونا: فايروسللتطعيم بلقاح 

 أو 
 
 املقياس: صدق   -ال

( هو  Validity  Theالصدق  الصادق  االختبار   :)

 أجله.االختبار الذي يقيس ما وضع من 

من الصدق    واع أن  وقد تحقق في املقياس الحالي ثالث 

 هي:

من    الظاهري:الصدق   مجوعة  على  عرضه  من خالل 

نسبة   ،املحكمين واعتمد  بمالحظاتهم  االخذ          مع 

 %( كمعيار لقبول الفقرة .  80)

عالقة الفقرة بالدرجة الكلية   الداخلي:صدق االتساق 

درجات   لحساب   للمقياس: بين  االرتباط    معامالت 

وبين    أفراد املقياس  فقرات  من  فقرة  كل  على  العينة 

تم استخراج معامل ارتباط    للمقياس،درجاتهم الكلية  

( لـ  وفق  ،  بالتساوي متوزعين    استمارة،(  160بيرسون 

االرتباط  أنوك   البحث، ملتغيرات   معامالت  بين    تتراوح ت 

ويالحظ 0.782    0.622-) معامالت    أن   (،  جميع 

 .موجبةاالرتباط 

بين   االرتباطية  الصدق    املجاالت:العالقة  حساب  تم 

مجاالت   بين  االرتباطات  إيجاد    املقياس، بواسطة 

)بيرسون( باستعمال   معامالت    طريقة  لحساب 

مجاالت   من  مجال  كل  بين  ونتيجة    ،العينةاالرتباط 

مصفوفة   لدينا  أصبحت  الجراءات  ارتباط،  لهذه 

املصفوفة    ويالحظ خالل  معامالت    أنمن  جميع 

وجود    أن  ويمكنموجبة  االرتباط   على  ذلك  يدل 

   بينها. عالقات مشتركة 

:
 
ـــــــات  ثانيا ـــ ــ ــ  الثبـ

املقياس   الباحثان قام    (:The Reliability)  ثبات 

 بحساب الثبات بطريقتين هما:  

النصفية التجزئة  بطريقة  الثبات  الثبات  ولحساب   ،

عشوائية   عينة  على  املقياس  طبق  الطريقة  بهذه 

( ملتغيرات  أنوك   مفحوص(  60قوامها  وفقا  موزعة  ت 

ارتباط    ، بالتساوي البحث   معامل  حساب  وتم 

ال  درجات  بين  و   فراد)بيرسون(  التطبيقين    كان في 

( ارتباط  0,75مقداره  بمعامل  وتصحيحه  درجة   )

 ( درجة.0,88مقداره ) كان و  ن اسبيرم

بهذه   الثبات  ولحساب  كرونباخ:  الفا  بطريقة  الثبات 

على   املقياس  طبق  قوامها  الطريقة  عشوائية  عينة 

متوزعة  كانو   مفحوص(  60) ووفقا   بالتساوي ت 

ت  كان( درجة، و 0,91وقد بلغ الثبات )  البحث، ملتغيرات  

 معامالت االرتباط للمقياس جيدة وعالية.   

املقياس    :االستبيانتصحيح   - على  الجابة  تكون 

( عالمة  املفحوص  وضع  خالل  م  أما(  ✓من 

البديل الذي يتفق مع وجهة نظره   العبارة وتحت 

متردد   موافق،نظرها من خالل البدائل اآلتية )  أو

معارض وتصحح  ،  على 3 ,2 ,1)  بالوزان (    )

الكلية   الدرجة  تكون  وبذلك  وتكون  التوالي، 

( بين  و 102-34للمقياس   ، درجة  الوسط    كان( 

 درجة .  ( 68)  يساوي الفرض ي 

البحث    البحث:تطبيق   - تطبيق   تم 
 
وتم    ،الكترونيا

باستخدام    البياناتتفريغ   النتائج  واستخراج 

spss    باالختبار املتمثلة  الحصائية  باملعالجات 

املتعدد التباين  تحليل   ، واحدة  لعينة    ،التائي 

 واختبار شفيه . 

بعرض   الباحثان سيقوم  عرض النتائج وتفسيرها:

النتائج التي توصال إليها في الدراسة الحالية على وفق  

 أهدافها وفرضياتها املبينة أدناه وعلى النحو اآلتي:

ال تحديد    ل: و ال الهدف   يقبلون    فرادنسبة  الذين 

التطعيمويترددون     كورونا   فايروسبلقاح    ويعارضون 

الفرضية   اختبار  خالل  تكون    أن  )يتوقع  التالية:من 

كورونا متوسطة(    فايروسبلقاح    التطعيمقبول  نسبة  

استعمل    لتحقيق  املئوية،    الباحثانالهدف  النسبة 

 ( يوضح ذلك  3جدول رقم ) 
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 نسبة قبول التطعيم بلقاح كورونا  : (3جدول ) 
 النسبة املئوية  العدد املتغير 

 % 40 230 موافق 

 % 33 188 متردد 

 % 27 160 معارض

 % 100 578 املجموع

 
ت  كانالكبر  النسبة    أن(  3يالحظ من جدول  رقم)      

و  و   40)  تساوي ت  كانملوافق   ،   الثانيالترتيب    كان%( 

و  نسبتها  كانملتردد  ،  33)  تساوي ت   ) الترتيب    أما % 

%( ،   27)  تساوي ت نسبتها  كانالثالث جاء للمعارض و 

  تساوي وعند جمع املتردد واملعارض نراها تصل بنسبة  

تفسير  60)   ويمكن   ، املوافق  نسبة  من  اكبر  وهي   )%

لذا   الهدف  فرضية  مع  تتفق  ال  النتيجة  وهذه  ذلك  

ويمكن تفسير ذلك    ، الفرضية  هناك    أن ترفض هذه 

مؤدية   متعددة  وقلق    إلىعوامل  التأثيرات   منها  ذلك 

وتأثي  ، العامة  بالخصائص  الصحة  تتعلق  فردية  رات 

ومدى   بلقاح  تتعلق  وتأثيرات   ، والشخصية  النفسية 

تنشر    االطمئنان التي  النشرات واملقاالت  له  وتضارب 

بخصوص اللقاحات ، وتأثيرات جماعية تتعلق بنظرية  

االجتماعي    التواصل  والسيما  االعالم  ووسائل  املؤامرة 

قاحات  وما رافق ذلك من حملة ضد التطعيم واخذ الل

من   االشاعات  آوالتخوف  وبث  املحتملة  ثارها 

بخصوص ذلك وأيضا ضعف حمالت التوعية ، وهذه  

( دراسة  من  تقترب  التي  ,.Yusra etal  2020النتيجة   )

في   الدراسات    الباكستان اجريت  نتائج  ، وال تتسق مع 

،  , ( Lynn &William etal.,2021السابقة كدراسة    )

etal.,2021)  Neumann ، )( Takeshi et al, 2021)      ،

االختالف   سبب  يكون  والظروف    هي  وقد  البيئة  في 

ها تتخلف  أن ، ف  فرادالثقافية  االجتماعية املحيطة بال 

 .آخر  إلىومن مجتمع  آخر إلىمن فرد  

مستوى :  الثانيالهدف   - االستعداد    قياس  مدى 

ل  بلقاح    فرادالنفس ي  للتطعيم  العراقي  املجتمع 

الفرضية    كورونا.  فايروس اختبار  خالل  من 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند    التالية:

عينة    (0.05)مستوى   درجات  متوسط  بين 

الفرض ي   واملتوسط  ولتحقيق    للمقياس.الدراسة 

استعمل   الهدف  التائي    الباحثان هذا  االختبار 

 يوضح ذلك: ( 4رقم )، جدول  لعينة واحدة

 العينة أفرادكورونا لدى  فايروسمقياس االستعداد النفس ي للتطعيم بلقاح  في واحدةلعينة  التائي  االختبار  يبين نتائج  : ((4جدول 

االستعداد 

 النفس ي

N 

 

درجة   T املعياري  االنحراف الوسط 

 الحرية 

مستوى 

 الجدولية  املحسوبة  الفرض ي  العينة   الداللة

578 46 68 3.643 0.591 1.96 577 0.05 

 

 ( جدول  من  عدم  4يالحظ  نفس ي  (   استعداد  وجود 

متوسط    أن عينة الدراسة، حيث    أفرادللتطعيم لدى  

املتوسط  46)  يساوي العينة   من  أصغر  وهو  درجة   )

الذي   لذا  68)  يساوي الفرض ي  درجة  القيمة  كان(  ت 

عند   الجدولية  القيمة  من  أصغر  املحسوبة  التائية 

( داللة  الفرض  0.05مستوى  يرفض  وبذلك   ،)

وجود   يؤكد  الذي  البديل  الفرض  ويقبل  الصفري 

الفرض ي، وقد   فروق بين املتوسطين لصالح املتوسط 

عوامل متداخلة كما ذكرنا سابقا،  عدة    إلىيعزى ذلك  

ال بهذا  املؤامرة  معتقدات  وهذه  فايروسفمنها   ،

حول   تدور  بكون     الجوانباملعتقدات   املتعلقة 

صنع    فايروس من  هذه    النسانكورونا  وامتدت 

مثل   اللقاحات  حول  مفاهيم  لتشمل  املعتقدات 

  أن ها  أنبمؤامرات لغرض التطعيم  التي من ش   اتهامات
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على   للسيطرة   ) الدقيقة  الشرائح   ( لزرع  تستخدم 

 &Romer)(  ،    (Bertine& Delouvee,2020نشره    )  

Jamieson ,2020)    عالم السيما  وسائل ال   أثر ، كذلك

مرتبطة   للمعلومات  كمصدر  االجتماعي  التواصل 

االيجاب واملعتقدات   الشكوك  من  والسلبية  بمزيد  ية 

 
 
مما    واحيانا املصداقية  من  سلبي    كان تخلو  تأثير  لها 

  ( اللقاحات   اتجاه  عام  رأي  تكوين   etal.,2020.على 

Shahsavari ردود من  والتردد  الخوف  وكذلك   ،  )

تتعلق بالسالمة ومن تأثيرات    ومخاوفالفعل السلبية  

الثقة   ضعف  عن  ناهيك  للقاح  املنشأ  العالجية 

بالشركات املصنعة التي تبحث عن اغراض اقتصادية 

بشلفايروس   اليقين  عدم  وربما   ، فوائد    أن كورونا 

االستعداد النفس ي    أناللقاحات املتوفرة ، وهذا يعني  

ال  عند  واملعتقدات    فراديتكون  االفكار  خالل  من 

واملعتقدات  وا االفكار  هذه  فبقدر وضوح   ، لتصورات 

الجهل بها تحدد مدى استعداده وعدم استعداده ،    أو

اساس   على  الفرد  بسلوك  التنبؤ  يمكن  وبالتالي 

 . املجتمعات    استعداداته  كبقية  العراقي  واملجتمع 

لم   كونها  املتعلقة بصحته  الجديدة  التطورات  يرفض 

 للتجريب.تخضع 

االستعداد  معر   الثالث: الهدف   - في  الفروق  فة 

بلقاح   للتطعيم  وفقا    فايروسالنفس ي  كورونا 

الدراسة   مستوى    النوع،)ملتغيرات   ، العمر 

(  فايروسالتعليم ، االصابة ب ، من خالل    كورونا 

  ( التالية  الفرضية  ذات  اختبار  فروق  توجد  ال 

( مستوى  عند  احصائية  في  0.05داللة   )

 
 
وفقا النفس ي  الدراسة    االستعداد  ملتغيرات 

  ، التعليم  مستوى   ، العمر   ، النوع   : الحالية 

، ولتحقيق هذا الهدف  كورونا(    فايروسالصابة ب

، جدول  الرباعيتحليل التباين    الباحثاناستعمل  

   ( يوضح ذلك.5رقم )

 
عينة   أفرادكورونا، على استجابات  فايروسالنوع، العمر، مستوى التعليم، واالصابة ب ثر ل  لرباعيتحليل التباين ا (: 5جدول )

راسة حول االستعداد النفس ي ِّ
 الد 

متوسط   درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 املربعات

الداللة  Fقيمة 

 اإلحصائية 

 القرار

 دال  582. 4.265 0.729 1 22.301 النوع

 دال  562. 5.193 0.854 4 24.312 العمر 

 دال  746. 3.772 0.753 2 26.452 مستوى التعليم 

 0250 0.236 0.302 1 10.587 كورونا  فايروساالصابة ب

 

 غير دال 

  570 69.445 الخطا 

 569 80.852 الكلي 

(0.05دالة عند مستوى داللة احصائية )*

 يأتي:( ما 5يتبين من الجدول )

مستوى   - عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجد 

 .الناث( تعزى ملتغير النوع لصالح 0.05داللة )

مستوى    - عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 ( تعزى ملتغير العمر. 0.05الداللة )

مستوى   - عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 ( تعزى ملتغير مستوى التعليم. 0.05الداللة )

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد   -

( ب0.05الداللة  االصابة  ملتغير  تعزى    فايروس ( 

و كورونا  ،( رقم  ( وجود فروق 5يتضح من جدول 

( مستوى  عند  احصائية  داللة  بين  0.05ذات   )

استجابات   في    أفرادمتوسطات  الدراسة  عينة 

والعمر   النوع  ملتغيرات  تعزى  النفس ي  االستعداد 

الفروق،   مصدر  على  وللتعرف  التعليم  ومستوى 
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للمقارنات    الباحثاناستعمل   شفيه   ذلك. ( يوضح 6) ذلك رقم البعدية، يوضح اختبار 

 

نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين املتوسطات االستعداد النفس ي لدى عينة الدراسة الكلية وفق متغيرات النوع   : (6)جدول 

 العمر ومستوى التعليم 

 من املتوسط الحسابي  املتغيرات

 20 -29 

 
ً
 عاما

 من

 30- 39   

 
ً
 عاما

 من

 40 -49   

 
ً
 عاما

 من

50-59 

  
ً
 عاما

 أكبر من 

 60  
ً
 عاما

       العمر 

   20من 
 
  29- عاما

 
      1.387 عاما

  30 -39من 
 
    0.169  2.263 عاما

  40-49من 
 
   0.311   2.212 عاما

  50-59من
 
  * 0.954    3.940 عاما

  60أكبر من 
 
 * 0.884     3.840 عاما

  أو ثانويةشهادة  املتوسط الحسابي  مستوى التعليم 

 اقل منها 

 أوشهادة دبلوم 

 بكالوريوس 

  غير ذلك شهادة عليا 

    0.234  2.240 اقل منها أو ثانويةشهادة 

    0.279  2.734 بكالوريوس  دبلوم أوشهادة 

 

   * 0.765   3.877 شهادة عليا 

    الناث  الذكور  املتوسط الحسابي  النوع

 * 0.853  2.491 الذكور 

   3.658 اإلناث 

 (0.05احصائية )*دالة عند مستوى داللة 

( جدول  من  داللة    أن (  6يتبين  ذات  فروق  هناك 

( في فئات العمر لصالح  0.05احصائية عند مستوى )

من من    (  59-50)  هم 
 
من    عاما )أكبر   (  60و 

 
في    عاما

النفس ي في   االستعداد  فروق  وتوجد  الدراسة،  لعينة 

في  العليا  الشهادة  لصالح  التعليم  مستويات 

النوع   متغير  في  فروق  ووجود  النفس ي،  االستعداد 

بلقاح   للتطعيم  النفس ي  االستعداد  في  الذكور  لصالح 

كورونا، وال يوجد فروق ذات داللة احصائية    فايروس

( الداللة  مستوى  ملتغير0.05عند  تعزى  االصابة    ( 

ويمكن تفسير ذلك    االصابة،عدم    أوكورونا    يروسفاب

 بالشكل التي: 

مستوى    - عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

( الذكور،  0.05الداللة  لصالح  النوع  ملتغير  تعزى   )

يعتمدن على أخبار    الناثأغلب   أن وقد يكون بسبب 

يعتمدون   الذين  بالذكور  مقارنة  االجتماعي  التواصل 

على   الغالب  واملجالتفي  )    االطباء   Fisherالعلمية 

etal.,2020  وتتفق النتيجة  مع  (،   دراسةمع    هذه 

Lynn &William etal., 2021 )) . 

مستوى    -  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

( الفئة  0.05الداللة  لصالح  العمر  ملتغير  تعزى   )

)  العمرية    (  59-50من 
 
من    عاما )أكبر   (  60و 

 
،    عاما

أكثر    أنوهذا يعني   النفس ي  لفئات    انتشارااالستعداد 

الكبار قد    أنالعمرية الكبيرة سنا ويمكن تفسير ذلك  

امراض    يعانون  من  خر أمن  لذا  مناعتهم  تضعف  ى 

ال  العمرية  الفئات  من  تردد  اقل  يكون  ى،  خر املتوقع 

 (  (Takeshi and Hironobu, 2021وتتفق مع دراسة  

مستوى    - عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

( لصالح  0.05الداللة  التعليم  مستوى  ملتغير  تعزى   )

شهادة   مع  مقارنة  العليا  الدبلوم الشهادة 

وقد    أو  الثانوية وشهادة    والبكالوريوس منها،  االقل 

واالطالع   والصحي  الثقافي  الوعي  في  السبب  يكمن 
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البحوث   نتائج  من  يستجد  ما  على  دوري  بشكل 

مما   الشهادات  اصحاب  لدى  يجعل  العلمية 

النفس ي اصحاب    استعدادهم  من  أفضل  للقاح 

 ى. خر الشهادات ال 

مستوى  -  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

كورونا،    فايروس( تعزى ملتغير االصابة ب0.05الداللة )

ذلك   تفسير  يجدون    أنويمكن  قد    فسهم أناملصابين 

مع   والتكيف  املواجهة  على  كورونا   فايروسقادرين 

اصابتهم قد تعطيهم نوع من املناعة ضد    أنويعتقدون  

غير املصابين قد يرون في    فرادال   أما  كورونا،  فايروس

هم يتمتعون بمناعة  أناللقاح و   إلىدون حاجة    فسهمأن

هذا   بين    الباحثانو   ،فايروسالضد  من  يجد  لم 

يتفق   ما  والدبيات  هذه    أوالدراسات  مع  يختلف 

 النتيجة. 

 االستنتاج 

وفق   - للتطعيم  النفس ي  االستعداد  يختلف 

الدول الغربية عندها    أنالظروف البيئية ولوحظ  

للتطعيم   االسيوية    أكثر مقبولية  الدول  من 

 . والعراق كباكستان

والعمر   - بالنوع  تتمثل  ديمغرافية  متغيرات  هناك 

ب واالصابة  التعليم  لها    فايروسومستوى  كورونا 

للتطعيم   النفس ي  االستعداد  مستوى  في  دور 

 كورونا. فايروسبلقاح ضد 

الدراسة   - نتائج  املترددين    أنوجدت  نسبة 

يدل    أكبرواملعارضين   وهذا  املوافقين  نسبة  من 

بلقاح   للتطعيم  نفس ي  استعداد  وجود  عدم  على 

 كورونا. فايروس

تؤدي   - متعددة  واسباب  عوامل   إلى هناك 

   عدمه. أواالستعداد النفس ي 

 التوصيات: 

في  إ - مؤثرين  وقادة  دين  رجال  من  املجتمع  شراك 

ال  بلقاح    فرادتشجيع  التطعيم   فايروسعلى 

 كورونا.

النظر   - وجهات  مع  للتعامل  استراتيجيات  وضع 

 الوجهات. املناهضة للتلقيح لتعديل تلك 

تخفف    إطار وضع   - سلسة  خطة  لتطوير  عملي 

االعالم    أنبشالقلق   وسائل  تتضمن  التطعيم 

التواصل   السيما  عداد  إو   االجتماعي،والشبكات 

 ونفسية. برامج توعوية صحية 

روح   - وتجسيد  االمن  تحقيق  بين    التعاون ضرورة 

 كورونا.مواجهة جائحة  واملواطن بهدف الدولة 

العاملية   - الحكومات واملؤسسات الصحية    أن على 

تأخذ بنظر االعتبار اآلثار املباشرة وغير املباشرة  

ل االجتماعي  والنوع  والنوع،    فايروس للعمر، 

عند إجراء تحليل  )COVID-  19كورونا املستجد )  

 .لتأثيرات تفش ي املرض

ال  - لجمع  و اعطاء  ومكتملة    بياناتلوية  دقيقة 

الدراس ي والحالة    والنوع والتحصيلحسب العمر  

تأثير   كيفية  لفهم  واالجتماعية  االقتصادية 

)   فايروس ال  COVID 19) كورونا  بكل    فرادعلى 

حيث   من   ، وغيرها    االنتشارفئاتهم  واالتجاهات 

 .من املعلومات الهامة

 املقترحات: 

بلقاح   - للتطعيم  النفس ي  االستعداد  دراسة 

لفئات    فايروس ى  خر أوملجتمعات    أكبركورونا 

عبر   وملتغيرات)دراسات  كالدخل  خر أ  ثقافية(  ى 

 .واملدينة( )الريفوالسكن 

تعامل    إلى للتعرف    ميدانيةدراسة   - كيفية 

مع   نفسية  باضطرابات  املصابين  الشخاص 

 كورونا. فايروس

واملترددين  - املوافقين  بين  مقارنة  دراسة 

بلقاح   للتطعيم  في   فايروسواملعارضين  كورونا 

 الخصائص النفسية والشخصية واملعرفية. 

االستعداد    أثر - تنمية  في  االرشادية  الساليب 

 كورونا.  فايروسالنفس ي للتطعيم بلقاح 



 ... هاشم: االستعداد النفس ي لقبول التطعيم باللقاح املضاد لفايروس كوروناصالح سعيد؛ أميرة جابر  ئاسو
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قبول   - في  الدينية  املعتقدات  عالقة  دراسة 

 ونا.كور  فايروسالتطعيم بلقاح 

التطعيم   - لتردد ورفض  العوامل واالسباب  دراسة 

 كورونا. فايروسبلقاح 

   باللغة العربية املراجع 

دور منظمة الصحة العاملية    (،2020عبد االله )  جوانهاحمد،  

كورونا    فايروسفي تعزيز جهود الدول واملنظمات ملكافحة  

والسياسية مجلد    القانونيةللعلوم    انون فالمجلة كلية  ،  

 ( العدد الخاص ، جامعة كركوك . 9)

(. ازمة التعامل مع  2020، هبة علي )وحسين سعد    عبيد، ضحى

حمورابي  ،  -موذجاأنالعراق  -كورونا  جائحة   ال  مجلة 

 .2020السنة الثامنة  334

و    املنصور، الرحمن  عبد  عويض    العتيبي،خالد    1442)جابر 

تواجه   التي  واالدارية  االجتماعية  املشكالت   . مقدمي  هــ( 

والحجر    الرعاية العزل  بمنشئات  الصحي الصحية 

املستجد  فايروسلجائحة    املخصصة مدينة   كورونا  في 

امللك    الرياض، جامعة  اآلداب،  كلية    سعود، مجلة 

 . 155-133ص

( العاملية  في مجال (.  2021منظمة الصحة  التأهب واالستجابة 

كوفيدالصح جائحة  اثناء  النفسية  ون كان  8،  19ة 

 . 148/20، م ت  2021يناير /الثاني

( .   2018. فاطمة )     ونوفل، عليعبد الواحد    سلمان  يوسف،

بصعوبات  للتنبؤ  مؤشر  بوصفه  املدرس ي  االستعداد 

الطفول   مرحلة  االطفال  لدى  النمائية    املبكرة،التعلم 

(    28( ، العدد )    7املجلد )  واملجتمع،  النسان مجلة علوم  

 . 34-1،الجزائر ، ص 
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 لدى الزوجات غير املنجبات  القدرة التنبؤية للشفقة بالذات في السعادة النفسية

 ( 1)د. عمر بن سليمان الشالش
 ( ه1443 /5/ 17وقبل - ه17/2/1443)قدم للنشر 

غير املنجبات، كما هدفت   الزوجاتهدفت الدراسة الحالية للتعرف على العالقة بين الشفقة بالذات والسعادة النفسية لدى    ص: ستخلامل

إلى التعرف على إمكانية التنبؤ بالسعادة النفسية من خالل الشفقة بالذات، والتعرف على الفروق بين الزوجات غير املنجبات على متغيري  

والسعاد بالذات  الوصفي،  الشفقة  املنهج  الدراسة  اتبعت  للعمر،  تبًعا  النفسية  ) و ة  قوامها  عينة  على  غير 200طبقت  السيدات  من   )

استخدمت الدراسة مقياس ي الشفقة بالذات والسعادة النفسية )إعداد  و الرياض،  املترددات على مراكز العقم والوالدة في مدينة  املنجبات  

عينة الدراسة، كما تبين إمكانية    لدىالباحث(، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين الشفقة بالذات والسعادة النفسية  

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس توصلت الدراسة إ  كماالتنبؤ بالسعادة النفسية من خالل متغير الشفقة بالذات،  

 الشفقة بالذات والسعادة النفسية تبًعا ملتغير العمر لدى عينة الدراسة.  
 .العقم األولي  - التوافق النفس ي  –بالذات  اللطفة: يالكلمات املفتاح

 
The Predictive Ability of Self-Compassion by the Psychological Happiness of Infertile Wives 

Omar Ben Sulaiman Al-Shelash(1) 
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Abstract: The Current Study aimed to Identify the relationship between Self-Pity and Psychological Happiness 

among infertile wives, and also aimed to identify the possibility of predicting psychological happiness through 

self-compassion, and to identify the differences between non-bearing wives on the variables of self-pity and 

psychological happiness according to age, the study followed the descriptive approach And it was applied to a 

sample of (200) non-fertile women who attended infertility and childbirth centers in the city of Riyadh. The 

study used the measures of self-pity and psychological happiness (prepared by the researcher), and the results 

concluded that there is a significant correlation between self-pity and psychological happiness in the study 

sample. The possibility of predicting psychological happiness through the self-compassion variable, the study 

also found that there were no statistically significant differences on the measure of self-compassion and 

psychological happiness according to the age variable of the study sample.                                                                                                                                                                
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 مقدمة:  

إليها       تتطلع  التي  األدوار  أهم  من  األمومة  عد 
ُ
ت

قد   والتي  واللواتي تاملرأة،  الزوجات،  أحالم  فيها  نحسر 

وعند   الزواج،  تحقق  بمجرد  األمومة  إلى  يتطلعن 

للتأخر   اإلنجاب  التعرض  قصيرة عن  لفترات  ولو 

مرحلة   لتبدأ  والقلق،  النفس ي  لالرتباك  املرأة  تتعرض 

وقد   املناسبة،  العالجات  وتلقي  األطباء  إلى  التوجه 

ا العالجات  تلقي  املرأة بعد فترة من  أو  تتوصل  ملختلفة 

عمليات   أو  املرضية،  لحالتها  املالئمة  العمليات  إجراء 

 التلقيح، إلى حقيقة عدم قدرتها على اإلنجاب.

مثيلتها      عن  والنقص  بالتدني  الشعور  يولد  مما 

والخوف   القلق  مشاعر  إلى  باإلضافة  الزوجات،  من 

 
ً
من فقد الزوج أو إقدامه على زواج آخر لتحقيق   خشية

م  األبوة،  االضطرابات  حلم  من  للعديد  يعرضها  قد  ما 

وقد أكدت العديد من    النفسية واملشكالت االجتماعية. 

التي   واالضطرابات  السلبية  العوامل  على  الدراسات 

 ,Karacaتتعرض لها الزوجات غير املنجبات، كدراسة )

نفسية  2015 مشكالت  وجود  إلى  وتوصلت  التي   )

في  تتمثل  بتركيا،  املنجبة  غير  املرأة  لدى  واجتماعية 

االجتماعية،   والعزلة  الذات،  نحو  السلبي  املفهوم 

النفسية،   والضغوط  )املحروقية  واالنسحاب،  ودراسة 

القلق  2016وكرادشة،   مظاهر  بعض  وجود  إلى   )

تجا الحساسية  وفرط  الذات،  تقدير  ه  وانخفاض 

اآلخرين، كما تبين وجود بعض األمراض املزمنة لديهن  

 لدى السيدات غير املنجبات بسلطنة ُعمان. 

وآخرين، )شريف  على  2017ودراسة  أكدت  التي   )

   .شعور الزوجات غير املنجبات بالوحدة النفسية

وهذا ما يذهب باملرأة إلى الشعور بالتعاسة وعدم     

ها؛ لشعورها بأنها  تقسو على ذات  مما قد يجعلهاالرضا،  

 ولة عن عدم اإلنجاب. ؤ مس

علم        في  ا 
ً
حديث ظهرت  التي  املتغيرات  ومن 

سمات  من  سمة  عد 
ُ
وت اإليجابية    النفس،  الشخصية 

إدراك   تعني  نفسية  بنية  عد 
ُ
وت بالذات،  الشفقة  متغير 

الفرد للمصاعب واملشكالت التي يواجهها، واالعتراف أن  

إنسان تجارب  في  تتواجد  أخرى.  معاناته   ,Dragan)ية 

على  2020 يساعد  هاًما  نفسًيا  جانًبا  تتضمن  كما   )

التقليل من اآلثار السلبية التي تواجه الفرد، باإلضافة  

تعزيز   تعمل على  النفسية؛ كونها  بالصحة  ارتباطها  إلى 

النفس ي   توافقها  وإعادة  وتطويرها،  الشخصية 

 Neff & Vonk)واالجتماعي وشعورها بالرضا والسعادة.  

,2009) 

بالذات   الشفقة  مصطلح  استخدام  تم  وقد 

للتنبؤ   واسع  نطاق  على  املاضية  األخيرة  بالسنوات 

بالسعادة والرفاهية؛ حيث تعمل الشفقة بالذات على  

مستويات   من  يقلل  مما  والضغوط؛  التوتر  من  الحد 

( Luo et al,2019القلق واالكتئاب. )
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حاالت        تحسين  على  بالذات  الشفقة  تعمل  كما 

يُحث   الرضا، كونها متغير  الذات وعدم  السخط وجلد 

الرضا   إلى  يؤدي  مما  بها،  واللطف  بالنفس  الرأفة  على 

الذات مع  والتوافق  هللا،  بالتفاؤل    بقضاء  والشعور 

 . (Hoffman, 2010والسعادة )

أن    من(؛  Neff & Gehee, 2010) وهذا ما أكده     

بسمات   يرتبط  الذي  املتغير  هي  بالذات  الشفقة 

يتمتعون   الذين  السعادة والتفاؤل واألمل، وأن األفراد 

سماتهم   في  يختلفون  أشخاص  هم  بالذات  بالشفقة 

بالشفقة   يتمتعون  ال  الذين  األفراد  عن  الشخصية 

الخبرات   على  واالنفتاح  املرونة  في  األكثر  فهم  بالذات، 

 لعقالنية في املواقف املختلفة. الحياتية، والتعامل با

عد 
ُ
ت الفرد    كما  الود والتعاطف التي يسلكها  حالة 

على   العمل  في  الضاغطة ورغبته  املواقف  في  ذاته  نحو 

مواجهتها والعمل على إيجاد الحلول، دون اللجوء كجلد  

الذات، واالستسالم لألفكار السلبية. )أبو حالوة وعبد  

 ( 2018الجواد، 

قة بالذات بأنها الرأفة بالنفس  كما تعرف الشف     

النقد،   عن  والبعد  للفشل،  التعرض  عند  بها  واللطف 

اآلخرون،   يعانيها  التي  الخبرة  من  كجزء  خبراتها  وفهم 

( سليم.  بوعي  املؤملة  املشاعر   ,Dadkhahومعالجة 

2021 ) 

     ( يرى  الشفقة    Campos et al,2016)كما  أن 

بالذات هي ذلك الشعور الداخلي الذي يدركه الفرد نحو  

وعدم   بالذات،  والرأفة  التعاطف  ويتضمن  ذاته، 

 القسوة عليها، ولومها في حال التعرض ملواقف مؤملة.  

       ( يرى  الشفقة  Barry et al, 2015كما  أن   )

بالذات هي ذلك العامل الذي يساعد على توجيه الفرد  

خال من  طريق  لذاته،  عن  الشخصية  تجاربه  إدراك  ل 

على   األحكام  إصدار  مستويات  من  بسيط  مستوى 

 الذات حال الفشل.    

 وتنطوي الشفقة بالذات على ثالثة أبعاد تتمثل في:  

الذات،   انتقاد  مقابل  معها  والتعاطف  بالذات  اللطف 

وتنطوي الشفقة   ويعني أن يتعاطف الفرد مع ذاته حال 

 د تتمثل في: بالذات على ثالثة أبعا

انتقاد   - مقابل  معها  والتعاطف  بالذات  اللطف 

حال   ذاته  مع  الفرد  يتعاطف  أن  ويعني  الذات، 

ولومها   الذات  جلد  دون  مؤملة  ملواقف  التعرض 

 والقسوة عليها. 

ويعني   - املفرط،  التوحد  مقابل  العقلية  اليقظة 

وخبرات   الذاتية  الهوية  بين  املتوازن  الفرد  إدراك 

 اآلخرين.   

ويعنى  إلنساا - العزلة،  مقابل  املشتركة  العام  نية 

الفرد   تقييم  عند  اآلخرين  خبرات  على  الوقوف 

 (Neff,2003ملواقفه. )

وآخرين  الخالق  )عبد  توصلت دراسة  إلى  2020  ، كما   )

بالذات   الشفقة  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود 

 والتدين. 

األشخاص    (Afshani et al, 2019)ويرى       أن 

من   هم  عليها،  ويشفقون  ذواتهم  مع  يتعاطفون  الذين 

ل ويميلون  النفس ي  التوازن  من  بش يٍء  ط  ضبيتمتعون 
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كاٍف   لديهم قدر  يجعل  مما  إيجابية  انفعاالتهم بصورة 

 من التصالح مع النفس مما يؤدي للشعور بالسعادة. 

النفس     علم  متغيرات  من  النفسية  فالسعادة 

أن   والشعور  والسرور  الرضا  عن  عبر 
ُ
ت التي  اإليجابي 

الحياة ذات معنى وتسير نحو املستوى الجيد، إلى جانب  

بالقناعة والطمأ ) الشعور   ,Diener & Seligmanنينة  

2004).   

السعا     طباع  وتختلف  باختالف  النفسية  دة 

، والبيئة املحيطة بهم، وهي من املؤشرات العامة  األفراد

بالصحة   الفرد  تمتع  مدى  على  بوضوح  تدل  التي 

اآلخرين،   مع  اإليجابي  التواصل  على  وقدرته  النفسية، 

 (  2008 ،)الحاجوتفاعله مع البيئة املحيطة. 

الحالة   تلك  بأنها  النفسية  السعادة  وتعرف 

عن   الرضا  مدى  تعكس  التي  اإليجابية  الوجدانية 

والتدين   كالصحة  الشخصية،  السعادة  مصادر 

واملستوى االقتصادي التعليمي واملنهي واالعتزاز بالنفس  

كمهارات   االجتماعية؛  السعادة  مصادر  جانب  إلى 

الجيدة االجتماعية  والعالقات  واملشاركة    التواصل، 

 (2014االجتماعية. )القطاوي، 

    ( السعادة  Lyubomirsky, 2008ويضيف  أن   )

بالقيمة   والشعور  والرضا  الفرح  حالة  هي  النفسية 

 الذاتية ومعنى الحياة والتي يشعر بها الفرد.   

    ( سليجمان  يرى  أن Seligman, 2006بينما   )

الشق   يتمثل  لشقين:  وفًقا  تقسم  النفسية  السعادة 

الفرد، ومدى   التي حققها  املاض ي؛ كاإلنجازات  في  األول 

ها، ومستوى الرضا عنها، والقناعة بها.  إخالصه في إتقان 

من   يتضمنه  وما  باملستقبل  اآلخر  الشق  ويرتبط 

كما   بالنفس،  والثقة  باهلل،  واإليمان  كاألمل،  انفعاالت 

يرى أن السعادة تأتي من خالل الجوانب اإليجابية عن  

 طريق تنميتها وتفاعلها. 

( أن السعادة النفسية  Zafar, 2018في حين يرى )   

إلى قسمين: سعادة قصيرة األمد؛ وهي تتمثل في  تنقسم  

وسعادة  حالي،  واحد  موقف  خالل  السعادة  تحقق 

ملواقف   مستمر  تكرار  في  تتمثل  ما  وهي  األمد؛  طويلة 

 السعادة قصيرة اآلمد.  

   ( النفسية  Richard, 2005ويرى  السعادة  أن   )

كاالستقرار،   املقومات؛  بعض  توفرت  ما  إذا  تتحقق 

الءمة، والوعي، فاإلنسان يسعى بصورة  والتحديد، وامل

كبيرة الستمرار سعادته، كما يجب أن يكون قادًرا على  

في   للسعادة  الفعلي  وإدراكه  حالته  وتحديد  ذاته  فهم 

 فترات مختلفة.  

( يرى  النفسية  Weiss, 2016كما  السعادة  أن   )

 تتحقق من خالل املجاالت التالية: 

لتقييم الفرد لحياته  السعادة الذاتية: والتي تدرك وفًقا  

النفسية   واألدوار  السلوكية  االنفعالية  الناحية  من 

 واالجتماعية.

بين  تو   العالقة  عن  الكشف  الحالية  الدراسة  حاول 

،  الشفقة بالذات والسعادة لدى الزوجات غير املنجبات

بالذات   الشفقة  من خالل  النفسية  بالسعادة  والتنبؤ 

 املنجبات. غير الزوجات لدى 

     ( بالذات  Dragan, 2020ويرى  الشفقة  أن   )

يمكنها أن تساهم في تحقيق السعادة النفسية للفرد عن  
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السلبي   التفكير  استراتيجيات  استبدال  طريق 

في  بالنفس  كالرفق  اإليجابي،  التفكير  باستراتيجيات 

أوقات عصيبة، وإدراك الحقائق كما هي، والتعرف على  

 تجارب اآلخرين املماثلة.

)و      مع  يتفق  ما  أن  Neff, 2003هذا  يرى  الذي   )

السعادة النفسية ليست مجرد التعافي من االضطرابات  

واالضطرابات النفسية أو تحقيق الرضا النفس ي، بل إن  

 شفقة اإلنسان بذاته هي جوهر سعادته. 

النفس ي        التوافق  عوامل  أن  يؤكد  كما 

الشف مرتفعي  األفراد  لدى  تتواجد  التي  قة  واالجتماعي 

بالذات، والتي من شأنها حب واحترام الذات، والتواصل  

جوهر   هي  الخبرات  على  واالنفتاح  اآلخرين،  مع  الجيد 

 (Campos et al, 2016السعادة النفسية. )

بين            ارتباط  وجود  الدراسات  بعض  أثبتت  كما 

بالذات   الشفقة  مكونات  إحدى  وهي  العقلية،  اليقظة 

كد النفسية  السعادة  )الوليدي،وبين  ( 2017راسات 

(Bajaj & Pande, 2015 .) 

يعنى       العقلية مفهوًما نفسًيا  اليقظة  عد 
ُ
ت حيث 

السلبية   األفكار  مع  والتعامل  واالنتباه،  التركيز 

األوجه،   جميع  من  لها  والنظر  بموضوعية  واملصاعب 

ا. )
ً
 Christopherواالعتراف بالوضع الحالي مهما كان مؤمل

& Gilbert, 2010), 

    ( دراسة  علية  أكدت  ما   & Walkerوهذا 

Colosimo, 2011  التي توصلت إلى أن اليقظة العقلية )

ترتبط بالتوافق النفس ي، وأن الشفقة بالذات هي عامل  

العقلية   اليقظة  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  في  مؤثر 

بالسعادة   التنبؤ  إلمكانية  توصلت  كما  والسعادة، 

 الل اليقظة العقلية.النفسية من خ

)حبش ي، دراسة  إلى 2006وكذلك  توصلت  التي   )

فاعلية دور التواصل االجتماعي والصداقة على الشعور  

بالسعادة لدى عينة من املتزوجين وغير املتزوجين، كما  

خالل   من  النفسية  بالسعادة  التنبؤ  إلمكانية  توصلت 

 التواصل االجتماعي. 

نه يمكن لألفراد  ومن خالل ما سبق يرى الباحث أ   

السعادة عندما يرون أن ذواتهم   تحقيق قدر كبير من 

تحتاج إلى الحب والرأفة، وأن يلتزموا الصدق مع الذات  

حلها   على  والعمل  مشكالتهم،  أسباب  تحديد  في 

لوم   في  اإلفراط  دون  والندمبموضوعية  بل  النفس   ،

عليهم البحث ومشاركة خبرات اآلخرين واالستفادة منهم  

 ا.في حله

 :  الدراسةشكلة م

املشكالت       من  اإلنجاب  وعدم  العقم  يعتبر 

زواجهم    مر على الزوجين، وخاصة ملن   ي الصعبة على كل

لديهم   تتكون  ينجبون  ال  الذين  فاألزواج  طويلة،  فترة 

والحزن   الذات  كتدني  سلبية،  عاطفية  استجابات 

بنسبة   املشاعر  هذه  تتفاقم  وقد  والغيرة،  واالكتئاب، 

الفطرة وغريزة  فيهن  أكبر لدى السيدات؛ حيث تتحكم  

 . (, 2019Afshani et  al) األمومة 

العقيمة       الزوجة  ل  ِّ
حم 

ُ
ت افتقادها  -وقد  حال 

لية عدم اإلنجاب  ؤو نفسها مس  للصبر واملرونة النفسية 

أفعال   ردود  عنه  يتولد  مما  األبناء،  من  الزوج  وحرمان 
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سلبية نحو الذات كجلد الذات أو الشعور بتدني الذات  

 ( Galhardo et al, 2013والقلق واالكتئاب )

ير املنجبات للعديد من  كما تتعرض الزوجات غ     

املشكالت االجتماعية الناتجة عن نظرة املجتمع لها التي  

تفضل   يجعلها  مما  كاملة،  غير  زوجة  أنها  في  تتمثل  قد 

االجتماعي،   واالنسحاب  يؤديالعزلة  للشعور    مما 

 . (2017 بالوحدة النفسية. )شريف وآخرون،

( التي 2016وهذا ما يتفق مع دراسة )النوايسة،    

( قوامها  عينة  على  غير  200طبقت  الزوجات  من   )

املنجبات باألردن، وتوصلت إلى ارتفاع مستوى الوحدة  

 النفسية وانخفاض مستوى األمن النفس ي لديهن.  

( التي أجريت على عينة  2014ودراسة )حمدونة،    

( املنجب742قوامها  الزوجات  من  املنجبات  (  وغير  ات 

من   عالية  مستويات  وجود  إلى  وتوصلت  غزة،  بمدينة 

والوسواس   كاالكتئاب  النفسية  الصحة  اضطرابات 

 القهري والقلق لصالح الزوجات غير املنجبات. 

لدى    بالغة  أهمية  بالذات  للشفقة  يكون  وقد 

الزوجات غير املنجبات حال إلقاء اللوم على أنفسهن؛  

ن يشفقون على أنفسهم بتدني  حيث يتسم األفراد الذي

يتوافر  ملا  وذلك  واالكتئاب،  والتوتر  القلق  مستويات 

 في التعامل مع الضغوط واملشكالت.  لديهم من مرونة

تحقيق   في  للشخصية  وداعم  معزز  عامل  كونها 

بالشخصية   يرتبط  كونه  واالجتماعي،  النفس ي  التوافق 

 ( Allen & Leary,2010السوية والسعادة النفسية. )

    ( مع  يتفق  ما  ( Neff & Germer, 2013وهذا 

بالذات    ان يؤكد  لذانال الشفقة  ارتباط  نقاط  بعلى 

القوة النفسية كالسعادة، والتفاؤل، والحكمة، والذكاء  

 العاطفي، والتأقلم مع الضغوط.   

ما  خالل  على    ومن  اإلجابة  الدراسة  تحاول  سبق 

 التساؤالت التالية:  

إحصا (1 دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  بين  هل  ئًيا 

لدى الزوجات    ةوالسعادة النفسيالشفقة بالذات  

 غير املنجبات؟  

خالل   (2 من  النفسية  بالسعادة  التنبؤ  يمكن  هل 

أبعاد الشفقة بالذات لدى عينة من الزوجات غير  

 املنجبات؟ 

فروق   (3 توجد  أبعاد هل  في  إحصائية  داللة  ذات 

املنجبات   غير  الزوجات  لدى  بالذات  الشفقة 

  (؟40 – 31) –( 30-20باختالف العمر )

أبعاد  (4 في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

املنجبات   غير  الزوجات  لدى  النفسية  السعادة 

 (؟40 – 31) –( 30-20)باختالف العمر.  

 أهداف الدراسة:  

إلى   الدراسة  عالقة  هدفت  عن  الكشف 

بالذات   الشفقة  بين  إحصائًيا  دالة  ارتباطية 

غير   الزوجات  لدى  النفسية  والسعادة 

التنبؤ بالسعادة النفسية  كما هدفت إلى  2املنجبات

من   عينة  لدى  بالذات  الشفقة  أبعاد  خالل  من 

املنجبات غير  وكذلك  الزوجات  عن  ،  الكشف 

ات لدى الزوجات غير  الفروق في أبعاد الشفقة بالذ

الكشف عن الفروق في  ت باختالف العم، و املنجبا
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غير   الزوجات  لدى  النفسية  السعادة  أبعاد 

 املنجبات باختالف العمر.   

 أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية: 

ُيثري   - الدراسة  متغيري  في  نظري  إطار  تقديم 

 الدراسات العربية في هذا املجال. 

الدراسة ألهمية متغيراتها؛ حيث   - كما ترجع أهمية 

عد الشفقة بالذات  
ُ
لم  في عتغيرات الحديثة  امل  أحد ت

على   الفرد  يُحث  والذي  اإليجابي  ا النفس،  التجاه 

قيم معاناته  يُ نحو الذات واللطف والرأفة بها، وأن  

 ( به  املحيطة  االجتماعية  الدائرة  ضوء   ,Neefفي 

2003) . 

علم   - متغيرات  أحد  النفسية  السعادة  عتبر 
ُ
ت كما 

النفس اإليجابي، وتعبر عن الدرجة التي يحكم بها  

جيدة   حياة  بأنها  حياته  نوعية  على  الفرد 

(Lyubomirsky, 2010). 

داخل   - الهامة  الفئات  الدراسة إحدى  عينة  وتمثل 

 املجتمع. 

 األهمية التطبيقية:  

بالذات، والتحقق من خصائصه   الشفقة  بناء مقياس 

السيدات   من  الدراسة  عينة  على  السيكومترية 

 املتزوجات غير املنجبات. 

 حدود الدراسة:  

في    املتمثل  بموضوعها،  الحالية  الدراسة  تحددت 

كما   النفسية،  بالسعادة  وعالقتها  بالذات  الشفقة 

غير   الزوجات  على  اقتصرت  التي  بعينتها  تحددت 

الالا العقم    تيملنجبات  من  ويعانين  أزواجهن  مع  يقمن 

األولي   النوع  إجرا  فيمن  وبمكان  الرياض،  في  ؤ مدينة  ها 

ب الخاصة  ملستشفيات    زاكمر العيادات  التابعة  العقم 

الرياض عام  مدينة  خالل  أدواتها  تطبيق  وبزمن   ،

 . .هـــ1442

 مصطلحات الدراسة 

بالذات: الذي    هيو  الشفقة  اإليجابي  االتجاه  ذلك 

املؤملة   للمواقف  التعرض  عند  ذاته  نحو  الفرد  يتخذه 

في اللطف بالذات    واملتمثلوالصدمات وخيبات األمل،  

مع  و وتقبلها،   التعامل  في  والحكمة  العقلية،  اليقظة 

 (Dadkhah et al 2021)التحديات.    

الدرجة التي يحصل عليها  التعريف اإلجرائي للدراسة:  

 على مقياس الشفقة بالذات.  سأفراد عينة الدراسة

النفسية: على    السعادة  تدل  التي  املؤشرات  تلك  هي 

االستقاللية،   خالل  من  الرضا  مستويات  ارتفاع 

والتواصل   الشخص ي،  والتطور  البيئي،  والتمكين 

 (Zafar,2018)ذات. اإليجابي، ومعنى الحياة، وتقبل ال

الدرجة التي يحصل عليها  التعريف اإلجرائي للدراسة:  

 على مقياس السعادة النفسية.  أفراد عينة الدراسة

األولي: يمنع    العقم  الزوجة  يصيب  مرض ي  عرض  هو 

.  تها  قدر 
ً
تاما  

ً
منعا الحمل   & Bogdan)على 

Hoffman,2015)  

للدراسة  اإلجرائي  الذي    :التعريف  املرض  يصيب  هو 

املتواجد ولم يحدث    ةالزوجة  عام  مع زوجها ألكثر من 

.  أحمل أو إجهاض  
ً
 بدا
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 الدراسات السابقة 

ومن الدراسات التي أهتمت بالعالقة بين الشفقة  

غير   السيدات  لدى  النفسية  والسعادة  بالذات 

( وهوفمان  بجدان  دراسة   & Bogdanاملنجبات، 

Hoffman,2015 العالقة عن  البحث  إلى  هدفت  التي   )

لدى   النفسية  والسعادة  بالذات،  والشفقة  العقم  بين 

املنجبات،   غير  السيدات  من  الدر عينة  اسة  اتبعت 

( امرأة  119على عينة قوامها )  املنهج الوصفي، وطبقت 

( ممن يعانين  53ممن يعانين من العقم النوع األولي، و)

تطبيق   تم  األدوات  ومن  الثانوي،  النوع  من  العقم  من 

النفسية،   السعادة  ومقياس  بالذات  الشفقة  مقياس 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين الشفقة  

 سعادة النفسية لدى مجموعتي الدراسة. بالذات وال

( زفار  دراسة  أهتمت  عن  Zafar,2018كما  بالكشف   )

األمل   من  كٍل  وبين  بالذات  الشفقة  بين  العالقة 

املنجبات،   غير  السيدات  لدى  واالمتنان  والسعادة 

عينة   على  وطبقت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  اتبعت 

هور  ( امرأة مصابة بالعقم من مستشفيات ال 60قوامها )

بباكستان، ومن األدوات تم استخدام مقياس الشفقة  

النفسية   السعادة  األمل  سمات  ومقياس  بالذات 

وجود   إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  االمتنان،  ومقياس 

عالقة ارتباطية قوية بين الشفقة بالذات وكل من متغير  

واالمتنان.ودراسة   والسعادة   ,Afshani et alاألمل 

الدراسة    (2019 الشفقة  هدفت  أثر  على  التعرف  إلى 

بالذات على الصحة النفسية للنساء املصابات بالعقم  

وطبقت  األولي،   التجريبي،  شبه  املنهج  الدراسة  اتبعت 

( قوامها  عينة  املنجبات  32على  غير  الزوجات  من   )

بالذات،    بباكستان،  الشفقة  مقياس  استخدام  تم 

،  واستبيان الصحة النفسية لقياس )القلق، واالكتئاب

وأكدت   الذات(،  على  السلبي  والحكم  الذاتي،  والنقد 

تحسين   في  بالذات  الشفقة  دور  أهمية  على  النتائج 

 مستوى الصحة النفسية لدى الزوجات غير املنجبات. 

 ( ( فقد هدفت    Dadkhah et al 2021اما دراسة 

بين  العالقة  عن  السابقة  املنهجيات  في  البحث  إلى 

و   اإليجابي  التأثير   ، وسيط  كمتغير  بالذات  الشفقة 

بالعقم،  املصابات  للنساء  الزواجية  والجودة    السلبي، 

التلوي،   املنهج  الدراسة  )اتبعت  عدد  فحص  ( 13تم 

والبرتغال،   كإيران،  مختلفة  دول  عدة  من  دراسة 

أفريقيا، والواليات املتحدة األمريكية،  والصين، وجنوب  

الشفقة   دور  من  التحقق  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت 

اإليجابية   التأثيرات  عالقة  بين  التوسط  في   بالذات 

الحياة الزوجية للنساء املصابات   والسلبية وبين جودة 

بالعقم الالتي يتم عالجهن من العقم في جميع الدراسات  

 راسة. املنهجية التي فحصت بالد

 التعقيب على الدراسات السابقة:  

حث من خالل عرض الدراسات السابقة  تبين للبا

من خالل عرض الدراسات السابقة وجود ارتباط قوي  

لدى   اإليجابية  املتغيرات  على  بالذات  الشفقة  ملتغير 

السيدات املتزوجات غير املنجبات، سواء كان من خالل  

االرتباطية   كالسعادة عالقتها  اإليجابية؛  باملتغيرات 

النفسية واألمل واالمتنان، أو دورها في تحسين مستوى  

 الصحة النفسية أو من خالل تواجدها كمتغير وسيط. 
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املنهج   استخدام  في  الحالية  الدراسة  اتفقت  كما 

)الوصفي   دراسات،  ( Bogdan & Hoffman,2015مع 

،(Zafar,2018 بينما استخدم ،)دراسة    تAfshani et 

al, 2019)    الشفقة أثر  لتبيان  تجريبي  الشبه  املنهج 

عينة   السيدات  لدى  النفسية  الصحة  على  بالذات 

كما   والبعدي،  القبلي  التطبيقين  خالل  الدراسة 

 ( دراسة  التحليل  Dadkhah et al 2021استخدمت   )

 التلوي لفحص الدراسات السابقة.

للباحث  تبين  الساب  كما  الدراسات  خالل  عدم    قة من 

وجود فروق دور الشفقة بالذات بين املصابات بالعقم  

الثانوي  والنوع  األولي  النوع  عليه  من  أكدت  ما  وهذا   ،

(   اتفقتكما    (.Bogdan & Hoffman,2015دراسات 

مع   بالذات  للشفقة  أداة  استخدام  من حيث  الدراسة 

( (، Bogdan & Hoffman,2015دراسات 

(Zafar,2018 ) ،Afshani et al, 2019 ) 

السعادة    اتفقتكما   أداة  بناء  في  الحالية  الدراسة 

 (.Bogdan & Hoffman,2015النفسية مع دراسة )

خصائص   حيث  من  الحالية  الدراسة  العينة  وتتفرد 

على وابعاد    للتعرف  بالذات  الشفقة  ابعاد  في  الفروق 

السعادة النفسية لدى الزوجات غير املنجبات باختالف  

 (. 40 – 31) – (30-20العمر )

توصلت  خالل    نوم السابقة  الدراسات  عرض 

 الدراسة للفروض التالية:  

 بين الشفقة   (1
ً
"توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

غير   الزوجات  لدى  النفسية  والسعادة  بالذات 

 املنجبات" 

أبعاد   (2 خالل  من  النفسية  بالسعادة  التنبؤ  يمكن 

غير   الزوجات  من  عينة  لدى  بالذات  الشفقة 

 املنجبات. 

أبعاد  (3 في  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

املنجبات   غير  الزوجات  لدى  بالذات  الشفقة 

 (. 40 – 31) –( 30-20باختالف العمر )

أبعاد  (4 في  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

املنجبات   غير  الزوجات  لدى  النفسية  السعادة 

 (. 40 – 31) –( 30-20باختالف العمر )

 إجراءات الدراسة:  أدوات و 

بالنساء   تحددت  الدراسة:  غير  مجتمع  املتزوجات 

املنجبات املترددات على مراكز العقم والوالدة في مدينة  

 الرياض.

 منهج الدراسة: 

الوصفي  املنهج  الباحث  االرتباطي الكتشاف    استخدم 

   العالقة بين متغيرات الدراسة. 

الدراسة:  العي  عينة  سحب  من  تم  السيدات  نة 

املترددات  املتزوجات املنجبات  العقم    غير  مراكز  على 

عشوائيةوالوالدة،                                                                     . بطريقة 

االستطالعيةتكونت   من   العينة  من  165)  للدراسة   )

ات على مراكز  داملترد املتزوجات غير املنجبات السيدات 

بالعقم من    اتصابدة في مدينة الرياض واملالعقم والوال 

األولي النهائية  النوع  العينة  من  مشتقة  عينة  وهي   ،

وكان الهدف من العينة االستطالعية حساب    للدراسة.  

 . صائص السيكومترية ألدوات الدراسةالخ
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من  (  200عدد )  للدراسة من  النهائية  العينةتكونت  

السيدات املتزوجات غير املنجبات املترددات على مراكز  

العقم والوالدة في مدينة الرياض واملصابات بالعقم من  

الهدف منها التحقق من نتائج فروض    األولي وكانالنوع  

الدراسة 

 توصيف عينة الدراسة(: 1جدول )
 االجتماعية الحالة  العمر  عدد السيدات 

 منجبه متزوجة غير  عام   30:  20 100

 منجبه متزوجة غير  عام  40: 21 100

 أدوات الدراسة:  

: مقياس الشفقة بالذات:
ً
 )إعداد الباحث(  أوال

االستطالعية االستطالعية  الدراسة  الدراسة  تتضمن   :

جمع مصادر املعرفة املرتبطة باملقياس، سواء كان ذلك  

ليل   تحليل  خالل  أومن  الدراسات    النظريات،  تفنيد 

املالحظات امليدانية   الوقوف علىل  خال أو منواملقاييس،  

 من قبل الخبراء، ويمكن الكشف عن ذلك فيما يلي:

: من املسلم  دراسة وتحليل النظريات والبحوث السابقة

تفسره،   نظريات  على  يعتمد  النفس ي  القياس  أن  به 

وبحوث ميدانية تختبر صالحيته وكفاءته، ومن ثم جاءت  

بالصحة   املرتبطة  والبحوث  النظريات  تحليل  ضرورة 

النفسية، وذلك بهدف معرفة وجهات النظر املختلفة في 

 تفسير هذا املفهوم؛ مما يساعد على استخالص  

 

ومكونات  ويعد    مجاالت  اإلجرائي،  التعريف  وتحديد  الظاهرة 

 ذلك خطوة أساسية لبناء املقياس وتحديد مكوناته. 

تم االطالع    االطالع على املقاييس واالختبارات السابقة: 

تناولت   التي  السابقة  املقاييس  بالذاتعلى  ؛  الشفقة 

املقياس،   مكونات  تحديد  في  منها  االستفادة  بهدف 

بنود       كيفية           والتعرف بصورة عملية على   كتابة 

)     املقياس أحمد،     (Neff, 300كمقياس   ( ومقياس 

 (. 2003)عبد الخالق وآخرون ، ، (2020

تم صياغة  صياغة عبارات املقياس:  و  تكوين املفردات -

السابقة،   املعرفة  مصادر  ضوء  في  املقياس  مفردات 

 وبناء على 

وصيغت   مكون،  بكل  الخاصة  اإلجرائية  التعريفات 

 عبارات  

املقياس بلغة عربية سهلة واضحة غير موحية أو مزدوجة  

 املعنى. 

املقياس: )ن=    تحكيم  على  املقياس  من  10عرض   )

االختصاصيين في علم النفس والصحة النفسية؛ بهدف  

العينة   مع  يتناسب  بما  مالءمتها  مدى  على  الوقوف 

 املدروسة. 
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 الصورة النهائية للمقياس  

( عبارة  26أصبح املقياس في صورته النهائية مكوًنا من )

 موزعة ًعلى أربعة أبعاد كالتالي:

 عبارات(  4فة بالذات يتضمن البعد األول: )الرأ -

 عبارات(   4البعد الثاني: )جلد الذات يتضمن  -

يتضمن   - املشتركة  )االنسانية  الثالث:    4البعد 

 عبارات( 

 عبارات(   4البعد الرابع: )العزلة يتضمن  -

 عبارات(  5العقلية يتضمن    اليقظة )الخامس  البعد   -

السادس   - يتضمن    )االنغالقالبعد  الذات    5على 

 عبارات( 

يعتمد املقياس على ثالثة بدائل    تصحيح املقياس:  -

دائًما   )  –أحياًنا  – هي:  القيم  تعطي  (  1-2-3نادًرا، 

على التوالي في حالة الفقرات ذات االتجاه املوجب،  

يتم   السالب،  االتجاه  ذات  الفقرات  حالة  في  أما 

  ( 3-1تخصيص درجة تتراوح بين )ثم  عكس األوزان،  

ممدى   بند  كل  أمام  املستجيب  اختيارات  حسب 

 (.78-26الدرجات من )

الشروط   - توافر  من  بالتحقق  الباحث  قام 

 السيكومترية 

 :  الثبات( للمقياس كاآلتي  –)الصدق  

 
ً
 صدق املقياس  -أوال

في   صدق املحكمين: -1 املقياس  الباحث بعرض  قام 

في   املتخصصين  من  مجموعة  على  األولية  صورته 

علم النفس والصحة النفسية؛ وذلك إلبداء الرأي  

موضع   للظاهرة  العبارات  مالءمة  مدى  حول 

القياس، والعبارات، وما قد يوجد بها من تداخل أو  

على   اتفق  التي  العبارات  على  البقاء  وتم  تكرار، 

الساد بنسبة  صالحيتها  املحكمون  فأكثر،  80ة   %

 وفيما يلي

( املقياس  2جدول  على  املحكمين  اتفاق  نسب  يوضح   )

 وما يتضمنه من أبعاد:
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 نسبة اتفاق املحكمين على مقياس الشفقة بالذات وأبعاده(: 2جدول )

 

 مؤشرات صدق البنية ملقياس الشفقة بالذات: 

ملقياس   البنية  صدق  مؤشرات  بحساب  الباحث  قام 

 الشفقة بالذات باستخدام التحليل العاملي التوكيدي  

 

 

برنامج   طريق  )AMOS20عن  جدول  ويوضح   ،3  )

وأخطاء   املعيارية  وغير  املعيارية  االنحدار  معامالت 

كل  القياس   لتشبع  الداللة  ومستوى  الحرجة  والنسبة 

مفردة على أبعاد مقياس الشفقة بالذات 

 
 مفردات أبعاد مقياس الشفقة بالذات باستخدام التحليل العاملي التوكيدي  تشعبات  (: 3جدول )

 نحداري الوزن اإل  املفردة  البعد

 املعياري 

 الوزن 

 االنحداري 

 خطأ

 القياس

 النسبة

 الحرجة

مستوى 

 الداللة

 

 

 

أفة بالذات   الر

19 0.64 1.03 0.13 8.07 0.01 

13 0.68 1.03 0.12 8.5 0.01 

7 0.7 0.95 0.11 8.72 0.01 

1 0.68 1 - - - 

 

 جلد الذات 

20 0.77 1.14 0.11 10.2 0.01 

14 0.58 0.71 0.09 7.77 0.01 

8 0.56 0.68 0.09 7.52 0.01 

 نسبة االتفاق االتفاق بين املحكمين  أبعاد املقياس م

افق افق مو  غير مو

% 80 2 8 الرأفة بالذات  1  

% 100 0 10 جلد الذات  2  

% 90 1 9 اإلنسانية املشتركة  3  

% 90 1 9 العزلة  4  

 %90 1 9 اليقظة العقلية  5

 %90 1 9 اإلنغالق على الذات  6

% 90 6 54 املجموع  
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2 0.72 1 - - - 

 

 

 اإلنسانية املشتركة 

21 0.65 0.83 0.09 9.67 0.01 

15 0.79 0.96 0.08 12.44 0.01 

9 0.47 0.57 0.09 6.63 0.01 

3 0.8 1 - - - 

 

 

 العزلة

22 0.58 0.89 0.13 7.13 0.01 

16 0.74 1.11 0.13 8.84 0.01 

10 0.68 1.01 0.12 8.29 0.01 

4 0.69 1 - - - 

 0.01 7.69 0.13 1.03 0.59 25 العقليةاليقظة 

23 0.65 0.93 0.11 8.49 0.01 

17 0.61 0.85 0.11 8.01 0.01 

11 0.58 0.94 0.13 7.58 0.01 

5 0.71 1 - - - 

 0.01 5.95 0.08 0.5 0.45 26 االنغالق على الذات 

24 0.78 1.09 0.11 10.26 0.01 

18 0.46 0.61 0.1 6.11 0.01 

12 0.77 1.09 0.11 10.16 0.01 

6 0.7 1 - - - 
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( جدول  من  مقياس  3ويتضح  مفردات  جميع  أن   )

وكذلك    ،0.01الشفقة بالذات كانت دالة عند مستوى  

 0.4املعياري أكبر من    أن تكون قيمة الوزن االنحداري 

الدراسة   في  املعياري  االنحداري  للوزن  املقبول  )الحد 

 الحالية(،  

ألبعاد    الباحث  قامو  البنية  صدق  مؤشرات  بحساب 

 مقياس الشفقة بالذات.  

( التالي مؤشرات صدق البنية ملقياس  4ويوضح جدول )

الشفقة بالذات:

 

 يوضح مؤشرات صدق البنية ملقياس الشفقة بالذات (: 4جدول )
 املدى املثالي  القيمة املؤشر 

Chi-square (CMIN) 641.47  

  0.01دالة عند  مستوى الداللة 

DF 284  

CMIN/DF 2.25  5أقل من 

GFI 0.95 ( إلى )إلى مطابقة أفضل  صحيح( تشير  1(: القيمة املرتفعة )أي التي تقترب أو تساوي 1من)صفر

 للنموذج.

NFI 0.94 ( إلى )صحيح( تشير إلى مطابقة أفضل  1(: القيمة املرتفعة )أي التي تقترب أو تساوى 1من )صفر

 للنموذج.

IFI 0.94 ( إلى )صحيح( تشير إلى مطابقة أفضل  1(: القيمة املرتفعة )أي التي تقترب أو تساوى 1من )صفر

 للنموذج.

CFI 0.95 ( إلى )صحيح( تشير إلى مطابقة أفضل   1(: القيمة املرتفعة )أي التي تقترب أو تساوى 1من)صفر

 للنموذج.

RMSEA 0.07 ( إلى )(: القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة جيدة للنموذج.0.1من)صفر 

 
( جدول  من  النموذج  4ويتضح  مؤشرات  أن  السابق   )

بدرجات    641.47للنموذج =  2χجيدة حيث كانت قيمة  

   284حرية =  
ً
، وكانت  0.01عند مستوى    ودالة إحصائيا

قيمة   بين  =    2χالنسبة  الحرية  درجات  ، 2.25إلى 

( املطابقة  حسن   =GFI= 0.95،NFIومؤشرات 

0.94،IFI= 0.94   ،CFI= 0.95  ،RMSEA= 0.07   مما ،)

يدل على وجودة مطابقة جيدة لنموذج التحليل العاملي  

ويمكن توضيح نتائج  .  التوكيدي ملقياس الشفقة بالذات

من   بالذات  الشفقة  لبنية  التوكيدي  العاملي  التحليل 

 خالل الشكل التالي:
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 الشفقة بالذاتملقياس  يالبناء العامل : (1)شكل 

 

 االتساق الداخلي ملقياس الشفقة بالذات: 

معامل االرتباط بين  وتم حسابه عن طريق إيجاد  

 العبارة 

       

والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، والجدول التالي  

يوضح هذه املعامالت: 
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 مع الدرجة الكلية لكل بعد  قيم معامالت االرتباط لعبارات مقياس الشفقة بالذات (: يوضح5جدول )

دة 
فر

امل
 

ت 
ذا

بال
ة 
أف

لر
ا

 

دة 
فر

امل
 

ت 
ذا

 ال
لد

ج
 

دة 
فر

امل
ة  
اني

س
إلن

ا

كة
تر
ش
امل

 

دة 
فر

امل
 

لة
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دة  
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امل
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قل
لع

ة ا
ظ
يق
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دة 
فر

امل
 

ى  
عل

ق 
ال
نغ
اال

ت
ذا

ال
 

1 0.74 ** 2 0.68 ** 3 0.59 ** 4 0.66 ** 5 0.78 ** 6 0.51 ** 

7 0.56 ** 8 0.67 ** 9 0.50 ** 10 0.58 ** 11 0.74 ** 12 0,67 ** 

13 0.57 ** 14 0.65 ** 15 0.60 ** 16 0.60 ** 17 0.65 ** 18 0.77 ** 

19 0.53 ** 20 0.75 ** 21 0.49 ** 22 0.48 ** 23 0.43 ** 24 0.64 ** 

        25 0.55 ** 26 0.69 ** 

0.01عند ** دال 

     
( أن جميع مفردات أبعاد املقياس  5جدول )يتضح من  

االتساق    على  يؤكد  ي، والذ0.01كانت دالة عند مستوى  

الداخلي للمقياس، كما تم حساب االرتباط بين األبعاد 

واألبعاد  االيجابية  لألبعاد  الكلية  والدرجة  الفرعية 

في  كانت النتائج كما  و   ،السلبية ملقياس الشفقة بالذات 

 الجدول التالي: 

 

 االيجابية  ألبعاد شفقة الذاتاألبعاد الفرعية والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين يوضح (: 6جدول )
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد

 ** 0.84 الرأفة بالذات 

 ** 0.76 اإلنسانية املشتركة 

 ** 0.82 اليقظة العقلية 

 0.01** دال عند 

)و   االرتباط6يتضح من جدول  معامالت  أن    تراوحت   ( 

   ( وجميعها دالة عند مستوى 0.84 -0.76بين: )

إلى أن هناك اتساقا بين جميع  0.01) اد  أبع( مما يشير 

 شفقة الذات االيجابية. 
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 السلبية  ألبعاد شفقة الذاتاألبعاد الفرعية والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين يوضح (: 7جدول )
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد

 ** 0.81 جلد الذات 

 ** 0.79 العزلة 

 ** 0.85 االنغالق على الذات 

 0.01** دال عند 

:  تتراوح  االرتباط بين ( أن معامالت  7يتضح من جدول )و 

مستوى 0.85  -0.79) عند  دالة  وجميعها  مما  0.01)  (   )

 
ً
أبعاد شفقة الذات  بين جميع   يشير إلى أن هناك اتساقا

 السلبية. 

 : مقياس الشفقة بالذاتثبات 

الباحث هما:   قام  بطريقتين  املقياس  ثبات    بحساب 

كرونباخ   ألفا  ألبعاد    وطريقةطريقة  النصفية  التجزئة 

والجدول التالي يوضح معامالت الثبات:   املقياس

 مقياس الشفقة بالذات يوضح معامالت الثبات ألبعاد (: 8جدول )
 التجزئة النصفية   معامل ألفا كرونباخ البعد

 ) سبيرمان براون ( 

 0.74 0.77 الرأفة بالذات 

 0.71 0.72 اإلنسانية املشتركة 

 0.68 0.69 اليقظة العقلية 

 0.81 0.85 أبعاد الشفقة االيجابية ككل 

 0.70 0.76 جلد الذات 

 0.72 0.76 العزلة 

 0.70 0.72 االنغالق على الذات 

 0.86 0.87 أبعاد الشفقة السلبية ككل 

من  و  )يتضح  الثبات    (8جدول  معامالت  جميع  أن 

 .مرتفعة والذي يؤكد ثبات املقياس

 الخصائص السيكومترية ملقياس السعادة النفسية: 

 
ً
 )إعداد الباحث(  :السعادة النفسية : مقياس ثانيا

: تتضمن الدراسة االستطالعية  الدراسة االستطالعية

 جمع  

باملقياس، سواء   املرتبطة  املعرفة  كان ذلك من خالل  مصادر 

أو النظريات،  ليل  واملقاييس،    تحليل  الدراسات  من تفنيد    أو 

على املالحظات امليدانية من قبل الخبراء، ويمكن  ل الوقوف  خال

 الكشف عن ذلك فيما يلي: 

: من املسلم به أن  دراسة وتحليل النظريات والبحوث السابقة

 ية  القياس النفس ي يعتمد على نظريات تفسره، وبحوث ميدان
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تحليل   ثم جاءت ضرورة  ومن  وكفاءته،  تختبر صالحيته 

وذلك  النفسية،  بالصحة  املرتبطة  والبحوث  النظريات 

هذا   تفسير  في  املختلفة  النظر  وجهات  معرفة  بهدف 

ومكونات   مجاالت  استخالص  على  يساعد  مما  املفهوم؛ 

خطوة  ذلك  الظاهرة وتحديد التعريف اإلجرائي، ويعد لك  

 أساسية لبناء املقياس وتحديد مكوناته. 

 االطالع    تم االطالع على املقاييس واالختبارات السابقة: 

 ؛  السعادة النفسيةعلى املقاييس السابقة التي تناولت 

املقياس،  هب مكونات  تحديد  في  منها  االستفادة  دف 

املقياس  بنود  كتابة  كيفية  على  عملية  بصورة    والتعرف 

( وآخرون، كمقايس   و2020  عزب  وآخرون)(،  ،  حافظ 

2017) . 

املفردات املقياس:  و  تكوين  تم صياغة  صياغة عبارات 

مفردات املقياس في ضوء مصادر املعرفة السابقة، وبناء  

وصيغت   مكون،  بكل  الخاصة  اإلجرائية  التعريفات  على 

غير مزدوجة    عبارات  بلغة عربية سهلة واضحة  املقياس 

 املعنى. 

)ن=    املقياس:تحكيم   على  املقياس  من  10عرض   )

االختصاصيين في علم النفس والصحة النفسية؛ بهدف  

العينة   مع  يتناسب  بما  مالءمتها  مدى  على  الوقوف 

 املدروسة. 

يعتمد املقياس على ثالثة بدائل هي:    تصحيح املقياس:

( على التوالي  1-2-3نادًرا، تعطي القيم )  –أحياًنا  – دائًما  

الفقر  حالة  حالة  في  في  أما  املوجب،  االتجاه  ذات  ات 

ثم   الفقرات ذات االتجاه السالب، يتم عكس األوزان، 

مقياس   على  املحكمين  اتفاق  النفسية نسبة    السعادة 

 .وأبعاده

 قام الباحث بالتحقق من توافر الشروط السيكومترية

 :الثبات ( للمقياس كاآلتي  – )الصدق

( بين  تتراوح  درجة  اختي3-1تخصيص  حسب  ارات  ( 

 (  75-25املستجيب أمام كل بند ممدى الدرجات من )

   الصورة النهائية للمقياس

( عبارة  25أصبح املقياس في صورته النهائية مكوًنا من )

 موزعة ًعلى أربعة أبعاد كالتالي:

 عبارات(  6البعد األول: )التحكم في الذات يتضمن  -

 عبارات(  7البعد الثاني: )النمو الشخص يتضمن  -

 عبارات(   6البعد الثالث: )التواصل اإلجتماعي يتضمن    -

 عبارات( 6البعد الرابع: )الرضا عن الذات يتضمن   -

: صدق املقياس
ً

 أوال

املحكمين: في   صدق  املقياس  بعرض  الباحث  قام 

علم   في  املتخصصين  من  مجموعة  على  األولية  صورته 

حول  الرأي  إلبداء  وذلك  النفسية؛  والصحة    النفس 

القياس،   موضع  للظاهرة  العبارات  مالءمة  مدى 

 والعبارات، وما قد يوجد بها من  

تداخل أو تكرار، وتم البقاء على العبارات التي اتفق على  

السادة املحكمون بنسبة   % فأكثر، وفيما  80صالحيتها 

)  يلي على  9جدول  املحكمين  اتفاق  نسب  يوضح   )

 املقياس وما يتضمنه من أبعاد:
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 : نسبة اتفاق احملكمني على مقياس السعادة النفسية ( 9جدول) 

 

 ملقياس السعادة النفسية: البنية  مؤشرات صدق

بحساب   الباحث  ملقياس  قام  البنية  صدق  مؤشرات 

النفسية   العاملي  السعادة  التحليل  باستخدام 

 التوكيدي عن طريق  

AMOS20،   ( جدول  معامالت  10ويوضح  التالي   )

 االنحدار املعيارية وغير املعيارية وأخطاء القياس 

والنسبة الحرجة ومستوى الداللة لتشبع كل مفردة على  

 أبعاد مقياس السعادة النفسية: 

 
 
 
 

 ي التوكيد يتشبعات مفردات أبعاد مقياس السعادة النفسية باستخدام التحليل العامليوضح (: 10جدول )
 الوزن االنحداري  املفردة  البعد

 املعياري 

 الوزن 

 االنحداري 

 خطأ

 القياس

 النسبة

 الحرجة

 مستوى الداللة

 0.01 8.61 0.19 1.61 0.93 21 التحكم في الذات 

17 0.77 1.34 0.17 7.83 0.01 

13 0.92 1.4 0.16 8.54 0.01 

9 0.5 0.83 0.14 5.99 0.01 

5 0.5 0.81 0.14 5.94 0.01 

1 0.54 1 - - - 

 0.01 4.51 0.23 1.04 0.44 25 النمو الشخص ي 

22 0.73 1.61 0.28 5.67 0.01 

18 0.46 1.21 0.26 4.65 0.01 

14 0.58 1.42 0.28 5.18 0.01 

 نسبة االتفاق االتفاق بين املحكمين  أبعاد املقياس م

افق افق مو  غير مو

%80 2 8 التحكم في الذات  1  

الشخص ي النمو  2  10 0 100 %  

%90 1 9 التواص اإلجتماعي 3  

%90 1 9 الرضا عن الذات 4  

%90 4 36 املجموع   
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10 0.84 1.88 0.32 5.9 0.01 

6 0.48 1.16 0.25 4.71 0.01 

2 0.42 1 - - - 

 0.01 6.65 0.11 0.7 0.45 23 التواصل االجتماعي 

19 0.86 0.89 0.05 16.31 0.01 

15 0.55 0.86 0.1 8.4 0.01 

11 0.85 0.9 0.06 16.13 0.01 

7 0.43 0.6 0.1 6.24 0.01 

3 0.88 1 - - - 

 0.01 8.23 0.13 1.03 0.81 24 الرضا عن الذات

20 0.44 0.8 0.15 5.47 0.01 

16 0.9 1.4 0.16 8.71 0.01 

12 0.49 0.93 0.16 5.94 0.01 

8 0.9 1.28 0.15 8.67 0.01 

4 0.55 1 - - - 

)و  جدول  من  مفردات  10يتضح  جميع  أن  مقياس  ( 

  كما تم،  0.01  السعادة النفسية كانت دالة عند مستوى 

حساب مؤشرات صدق البنية ألبعاد مقياس السعادة 

( جدول  ويوضح  صدق  التالي  (  8النفسية.  مؤشرات 

 البنية ملقياس السعادة النفسية: 

 

 

 البنية ملقياس السعادة النفسية مؤشرات صدق   (: يوضح11جدول )
 املدى املثالي  القيمة املؤشر 

Chi-square (CMIN) 282.48  

  0.01دالة عند  مستوى الداللة 

DF 132  

CMIN/DF 2.14  5أقل من 

GFI 0.95 ( إلى )صحيح( تشير إلى مطابقة أفضل  1 ي تقترب أو تساو  التي ي(: القيمة املرتفعة )أ1من )صفر

 للنموذج.

NFI 0.98 ( إلى )صحيح( تشير إلى مطابقة أفضل  1 ي تقترب أو تساو  أي التي(: القيمة املرتفعة )1من )صفر

 للنموذج.

IFI 0.98 ( إلى )صحيح( تشير إلى مطابقة أفضل  1 ي تقترب أو تساو  يالت ي(: القيمة املرتفعة )أ1من )صفر

 للنموذج.
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CFI 0.96 ( إلى  )صفر(  )1من  املرتفعة  القيمة  التي(:  تساو   أي  أو  أفضل   1  ي تقترب  مطابقة  إلى  تشير  صحيح( 

 للنموذج.

RMSEA 0.05 ( إلى )(: القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة جيدة للنموذج. 0.1من )صفر 

( أن مؤشرات النموذج جيدة  11يتضح من جدول )    

بدرجات حرية    282.48=   للنموذج   2χحيث كانت قيمة  

   وهي  132=  
ً
إحصائيا النسبة  0.01عند    دالة  وكانت   ،

قيمة   =    2χبين  الحرية  درجات  ومؤشرات    2.14إلى   ،

، GFI= 0.95، NFI= 0.98   ،IFI= 0.98حسن املطابقة )

CFI=0.96   ،RMSEA=0.05  وجودة على  يدل  مما   ،  )

التوكيدي   العاملي  التحليل  لنموذج  جيدة  مطابقة 

النفسية  السعادة  نتائج .   ملقياس  توضيح  ويمكن 

العامل السعادة   يالتوكيد  يالتحليل  أبعاد  لبنية 

 : التاليالنفسية من خالل الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألبعاد مقياس السعادة النفسية  العامليالبناء  ( : يوضح2شكل)

 

   العبارة بين  وتم حسابه عن طريق إيجاد معامل االرتباط  

 

 

 

 

والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، والجدول التالي  

 : يوضح هذه املعامالت 
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 الداخلي لعبارات مقياس السعادة النفسية  (: االتساق12جدول )
 الرضا عن الذات التواصل االجتماعي  النمو الشخص ي  التحكم في الذات 

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

1 0.51 ** 2 0.50 ** 3 0.67 ** 4 0.51 ** 

5 0.53 ** 6 0.64 ** 7 0.45 ** 8 0.69 ** 

9 0.62 ** 10 0.47 ** 11 0.65 ** 12 0.61 ** 

13 0.61 ** 14 0.45 ** 15 0.56 ** 16 0.78 ** 

17 0.54 ** 18 0.46 ** 19 0.48 ** 20 0.70 ** 

21 0.56 ** 22 0.45 ** 23 0.56 ** 24 0.63 ** 

  25 0.51 **     

 0.01** دالة عند 

( أن جميع مفردات أبعاد املقياس  12يتضح من جدول )

عند   دالة  االتساق    والذي،  0.01مستوى  كانت  يؤكد 

   الداخلي

 

للمقياس، كما تم حساب االرتباط بين األبعاد الفرعية  

والدرجة الكلية للمقياس، وكانت النتائج كما في الجدول  

 التالي:

 
 االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس (: معامالت13جدول )
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد

 ** 0.75 التحكم في الذات 

 ** 0.81 النمو الشخص ي 

 ** 0.84 التواصل االجتماعي 

 ** 0.76 الرضا عن الذات 

  0.01**دال عن 

)و  جدول  من  مع  السابق  (  13يتضح  تتسق  األبعاد  أن 

  0.75معامالت االرتباط بين: )املقياس ككل حيث تتراوح 

( مما يشير إلى  0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.86  -

 
ً
اتساقا بوجه    أن هناك  وأنه  املقياس،  أبعاد  بين جميع 

 عام صادق في قياس ما وضع لقياسه.

 ثبات املقياس: 

باستخدام     الفرعية  للعوامل  الثبات  قيمة  حسبت 

النصفية،   التجزئة  وطريقة  كرونباخ،  ألفا  طريقة 

 يوضح هذه املعامالت: يالتال (12وجدول )

يوضح ثبات أبعاد مقياس السعادة النفسية و املقياس ككل  (: 14جدول )  
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 التجزئة النصفية   معامل ألفا كرونباخ البعد

 )سبيرمان براون(

 0.79 0.81 التحكم في الذات 

 0.74 0.75 النمو الشخص ي 

 0.78 0.79 التواصل االجتماعي 

 0.85 0.86 الرضا عن الذات 

 0.88 0.90 املقياس ككل 

من  و  الثبات  14)  جدول يتضح  معامالت  جميع  أن   )

مما  مرتفعة أن  ،  خالل  من  وذلك  املقياس  ثبات  يؤكد 

ألفا كرونباخ كانت مرتفعة، وبذلك فإن   قيم معامالت 

ويمكن   والثبات  بالصدق  تتميز  املستخدمة  األداة 

 .
ً
 استخدامها علميا

 

 

 

 نتائج فروض الدراسة: 

توجد عالقة  ينص الفرض على "  األول:نتائج الفرض  

  ارتباطية  
ً
إحصائيا بالذات  بين  دالة  الشفقة 

 ". الزوجات غير املنجبات ى لدسعادة النفسية وال 

من  و  الباحث بحساب  صحة  للتحقق  قام  الفرض  هذا 

والسعادة  بالذات  الشفقة  بين  بيرسون  ارتباط  معامل 

الزوجات غير املنجبات وكانت النتائج كما  لدى    النفسية

  ي:بالجدول التال

( 200الزوجات غير املنجبات ) ن= لدى معامالت االرتباط بين الشفقة بالذات و السعادة النفسية  (: يوضح15جدول )  
 الشفقة بالذات

 

ةالسعادة النفسي  

أفة بالذات  اإلنسانية  جلد الذات  الر

 املشتركة

اليقظة   العزلة

 العقلية

االنغالق على  

 الذات

 ** 0.36- ** 0.53 ** 0.43- ** 0.53 ** 0.36- ** 0.52 التحكم في الذات 

 * 0.16- ** 0.43 ** 0.27- ** 0.38 * 0.19- ** 0.37 النمو الشخص ي 

 ** 0.34- ** 0.56 ** 0.39- ** 0.59 ** 0.33- ** 0.54 التواصل االجتماعي 

 ** 0.32- ** 0.54 ** 0.39- ** 0.6 ** 0.3- ** 0.49 الرضا عن الذات

 ** 0.31- ** 0.56 ** 0.4- ** 0.56 ** 0.31- ** 0.51 املقياس ككل 

0.01** دال عند   

)يتضح من  و  ارتباطيه موجبة    وجود  (13جدول  عالقة 

مستوى   عند  النفسية  0.01ودالة  السعادة  أبعاد    بين 

و)الرأفة بالذات، اإلنسانية املشتركة، اليقظة العقلية(  

،  0.05عالقة ارتباطيه سالبة ودالة عند مستوى    ووجود

الذات،    0.01 و)جلد  النفسية  السعادة  أبعاد  بين 

لد الذات(  على  االنغالق  غير    ىالعزلة،  الزوجات 

 املنجبات. 
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 تفسير النتائج:  

األول    الفرض  نتيجة  الباحث  ط يفسر  ضوء  بيعة  في 

املتغيرات، فمتغير الشفقة الذاتية وهو أحد املتغيرات  

الت النفس ي اإليجابية  التوافق  تحسين  شأنها  من    ي 

املنجبة غير  الزوجة  لدى  تعاني   واالجتماعي،  طاملا  التي 

من الضغوط، واالضطرابات النفسية، وعدم االستقرار  

كدراسة   الدراسات  بعض  أثبتته  ما  وهذا  الزواجي، 

(2019  , Afshani & Abdol  )  التي توصلت إلى أهمية دور

النفسية   الصحة  مستوى  تحسين  في  بالذات  الشفقة 

ومستويات كالقلق، واالكتئاب، والنقد الذاتي، والحكم  

االسل على  املنجبات،بي  غير  الزوجات  لدى  كما    لذات  

( على أهمية دور  Dadkhah et al 2021أكدت دراسة )

التأثيرات   عالقة  بين  التوسط  في  بالذات  للشفقة 

الحياة   للنساء  اإليجابية والسلبية وبين جودة  الزوجية 

بالعقم،   أهمية  املصابات  بالذات  الشفقة  تمثل  كما 

نجبات حال إلقاء اللوم على  بالغة لدى السيدات غير امل

على   يشفقون  الذين  األفراد  يتسم  حيث  أنفسهم؛ 

واالكتئاب،   والتوتر  القلق  مستويات  بتدني  أنفسهم 

مع   التعامل  في  مرونة  من  لديهم  يتوافر  ملا  وذلك 

في حين  (،  Allen & Leary,2010الضغوط واملشكالت. )

يرضين   الالتي  املنجبات  غير  املتزوجات  السيدات  أن 

الشفقة  بقض  مرتفعات  السيدات  هن  وقدره،  هللا  اء 

الخالق   )عبد  دراسة  أكدت  وقد  الذاتية، 

بين  2020وآخرين، موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود   )

التدين والشفقة الذاتية، مما يجعلهن يتمتعن بالرضا  

باألسباب   أخذن  إذا  واالجتماعي،  النفس ي  والتوافق 

هللا  أبوابوطرقن   يقدر  ولم  املختلفة  لهن    العالج 

بها، وعدم تحمليها   اإلنجاب، فاللطف بالذات، والرأفة 

 لذاتها كامرأة  ؤو مس
ً

لية العقم، يجعل الزوجة أكثر تقبال

كاملة ال تنقص عن غيرها من النساء؛ مما يؤدي للرضا  

بالتفاؤل   والشعور  الذات  مع  والتوافق  هللا  بقضاء 

( إلى (،  Hoffman,2010والسعادة.  الباحث  كما يستند 

عالقة  وجود  على  أكدت  التي  السابقة  الدراسات 

ارتباطية إيجابية بين متغيري الشفقة بالذات والسعادة  

املنجبات   غير  املتزوجات  السيدات  لدى  النفسية 

  ،(Bogdan & Hoffman, 2015) كدراسات 

(Zafar,2018).  

ي  كما توصلت الدراسة الحالية إلى تحقق الفرض الثان     

التنبؤ   إمكانية  إلى  توصل  والذي  الدراسة،  فروض  من 

بالسعادة النفسية من خالل أبعاد الشفقة بالذات لدى  

 عينة من الزوجات غير املنجبات. 

الفرض    ينص    :يالثاننتائج  التنبؤ  الذي  يمكن  على: 

بالذات   الشفقة  أبعاد  من خالل  النفسية  بالسعادة 

 املنجبات. لدى عينة من الزوجات غير 

من     الباحث  صحة  وللتحقق  استخدم  الفرض  هذا 

والجداول التالية      stepwiseاالنحدار املتعدد بطريقة  

 توضح ما توصل إليه الباحث من نتائج: 

التالف الجدول  )  ييوضح  ملدى  (  16رقم  التباين  تحليل 

على   بالذات(  الشفقة  )أبعاد  املستقلة  املتغيرات  تأثير 

 السعادة النفسية: 

 على السعادة النفسية تحليل التباين ملدى تأثير املتغيرات املستقلة )أبعاد الشفقة بالذات(يوضح  (: 16جدول )



 القدرة التنبؤية للشفقة بالذات في السعادة النفسية لدى الزوجات غير املنجبات عمر الشالش: 

 

 
169 

درجات   مجموع املربعات مصدر التباين

 الحرية 

متوسط مجموع  

 املربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

2R نسبة التباين 

عند   42.92 3711.62 3 11134.87 االنحدار  دالة 

0.01 

0.396 39.6 % 

 86.47 196 16948.31 البواقي

  199 28083.18 الكلى

من  و  )يتضح  الفائية  السابق    (16جدول  النسبة  أن 

الشفقة   )أبعاد  املستقلة  للمتغيرات  التباين  لتحليل 

 بالذات( على السعادة 

 لهذه املتغيرات   ييبإسهام نسب  .0.01دالة عند    النفسية كانت 

التالي39.6بلغ    الجدول  ويوضح   ،%  ( تأثير    (14رقم  مدى 

املتغيرات املستقلة على السعادة النفسية 

 نفسيةالشفقة بالذات( على السعادة ال )أبعاديبين مدى تأثير املتغيرات املستقلة  (: 17جدول )
معامالت االنحدار  الخطأ املعياري  Bمعامالت االنحدار  املتغيرات

 املعيارية 

 مستوى الداللة قيمة ت

 0.01دالة عند  6.69 . 5.32 35.6 الثابت

 0.01دالة عند  2.48 0.22 0.54 1.34 اإلنسانية املشتركة 

 0.01دالة عند  4.09 0.34 0.4 1.63 اليقظة العقلية

 0.01دالة عند  3.52- 0.22- 0.3 1.06- العزلة

من  حيث   )يتضح  بالذات    (17جدول  الشفقة  أبعاد  أن 

كانت   التي النفسية  بالسعادة  تتنبأ  أن  اإلنسانية  )  يمكن 

العقلية  ،املشتركة صياغة  ،  العزلة(،  اليقظة  ويمكن 

 :يمعادلة االنحدار على النحو التال

 1.63اإلنسانية املشتركة( +× )  1.34=    السعادة النفسية

 . 35.6 +العزلة( × ) 1.06 – اليقظة العقلية(× )

الثاني     الفرض  نتيجة  الباحث  أن     ويفسر  في ضوء 

بالشفقة   الدراسة  عينة  املنجبات  غير  الزوجات  تمتع 

بالذات؛ وبالتالي ارتفاع مستوى اليقظة العقلية لديهن،  

يجعلهن أكثر موضوعية في إيجاد حلول مناسبة لتفريع  

عملية   أن  النفس  ومواجهة  لديهن،  األمومة  طاقة 

اإلنجاب تكاد تكون مستحيلة، وأن عليها إثبات ذاتها في 

أو استكمال دراستها، أو  أش ياء أخرى؛ كسعادة زوجها 

خال من  أو  عملها،  في  األعمال  نجاحها  في  التعويض  ل 

القدر    التطوعية،  هو  اإلنجاب  عدم  ملسألة  والنظر 

العقلية   اليقظة  إن  حيث  لها؛  هللا  أراده  الذي  الخير 

مفهوٌم نفس ٌي يعني التركيز واالنتباه، والتعامل مع األفكار  

لها من جميع  السلبية وامل صاعب بموضوعية، والنظر 

ا.  
ً
مؤمل كان  مهما  الحالي  بالوضع  واالعتراف  األوجه، 

(Christopher & Gilbert, 2010)    وهذا ما أكدت عليه

 (. Bajaj & Pande, 2015(،)2017دراسات ) الوليدي،
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السعادة   تحقيق  في  بالذات  الشفقة  تساهم  كما 

استراتي استبدال  طريق  عن  للفرد  جيات  النفسية 

اإليجابي التفكير  باستراتيجيات  السلبي    التفكير 

(Dragan, 2020  بحث خالل  من  ذلك  يتم  وقد   ،)

الزوجات غير املنجبات عن بعض املجاالت التي يمكنهم  

كفالة   خالل  من  األمومة  مشاعر  تعويض  خاللها  من 

واألعمال   النشاطات  ببعض  القيام  أو  يتيم،  طفل 

لعائلة وقضاء االهتمام بأطفال االتطوعية بدور األيتام،  

هذا باإلضافة إلى أن تيقن الزوجة  أوقات ممتعة معهم،  

عدم   ألم  من  تعاني  التي  الوحيدة  الزوجة  ليست  أنها 

من   يعانين  الزوجات  من  العديد  هناك  وأن  اإلنجاب، 

وقد   منها،  أكثر  مؤملة  تجارب  لديهن  تكون  وقد  العقم، 

الطالق  يكون  أو  لالنفصال  تعرض  فالشفقة    ،  غيرها 

بالذات تتضمن جانًبا نفسًيا هاًما يساعد على التقليل  

إلى   باإلضافة  الفرد،  تواجه  التي  السلبية  اآلثار  من 

تعزيز   على  تعمل  كونها  النفسية؛  بالصحة  ارتباطها 

النفس ي   توافقها  وإعادة  وتطويرها،  الفرد  شخصية 

والسعادة.   بالرضا  وشعورها   & Neff)واالجتماعي 

Vonk,2009،)    يرى املشاعر  2014)  القطاوي كما  أن   )

اإليجابية التي من شأنها تحقيق السعادة تتضمن جانًبا  

مصادر   كونهم  واألنشطة،  االجتماعية  املشاركة  من 

العزلة مع  منها  التي  السلبية  املصادر  تتنافى   ،إيجابية 

وآخرون، )شريف  دراسة  أكدت  تمتع 2017حيث  أن   )

ا من  بقدٍر  املنجبات  غير  النفسية،  الزوجات  لوحدة 

لآلخرين   الزوجة  مشاركة  أن  الباحث  يرى  وبالتالي 

هو العزلة  من  تحقيق    والهروب  من  يمكنها  قد  ما 

 Walkerكما يستند الباحث إلى نتائج دراسة )  السعادة،

& Colosimo.2011  التنبؤ إلمكانية  توصلت  التي   )

 بالسعادة النفسية من خالل اليقظة العقلية. 

 : الثالثنتائج الفرض 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في أبعاد الشفقة  

باختالف   املنجبات  غير  الزوجات  لدى  العمر  بالذات 

 (20-30 )–  (31 – 40.) 

هذا الفرض قام الباحث بحساب  صحة  وللتحقق من    

مقياس   ألبعاد  املعيارية  واالنحرافات  املتوسطات 

الشفقة بالذات لألعمار املختلفة، وكذلك حساب قيم  

:  (18رقم )  يالجدول التالفي النتائج كما  وكانت"ت" 

الزوجات غير املنجبات باختالف العمر  بالذات لدىيوضح الفروق في أبعاد الشفقة  (: 18جدول )  
 مستوى الداللة قيمة ت ع م ن العمر  البعد

أفة بالذات  30-20 الر  غير دالة  1.86 1.87 10.38 100 

31-40  100 9.86 2.08 

30-20 جلد الذات   غير دالة  0.95 2.44 8.32 100 

31-40  100 8.64 2.28 

30-20 اإلنسانية املشتركة   غير دالة  1.63 1.82 10.13 100 

31-40  100 9.68 2.05 

30-20 العزلة  غير دالة  0.37 2.48 8.11 100 
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31-40  100 8.24 2.40 

30-20 اليقظة العقلية  غير دالة  0.57 2.29 12.08 100 

31-40  100 11.88 2.63 

30-20 االنغالق على الذات   غير دالة  0.91 3.14 9.98 100 

31-40  100 10.36 2.75 

أنه ال توجد فروق ذات   السابق  (18جدول )يتضح من و 

الزوجات غير   األعمار املختلفة لدى  داللة إحصائية بين

األبعاد    املنجبات  جميع  بالذاتعلى  الشفقة    ، ملقياس 

،  1.63،  0.95،  1.86حيث كانت قيم " ت" على الترتيب )

  ي( وه0.91، 0.57، 0.37
ً
 . قيم غير دالة إحصائيا

الثالثو  الفرض  نتيجة  الباحث  أثر    يفسر  ضوء  في 

العربية   اململكة  مواطنو  به  يتسم  الذي  التدين 

السعودية، والذي يحثهم على الرضا بقضاء هللا وقدره،  

وعقو  قلوب  في  راسخ  أمر  يقتصر  وهو  ال  املسلمين،  ل 

 على فئة عمرية دون األخرى. 

كما يرى الباحث أن عينة الدراسة من الزوجات غير       

ولم   األول  النوع  من  العقم  من  يعانين  الالتي  املنجبات 

أدركن طبيعة وضعهن   والالتي  لهن سابقة حمل،  يكن 

العون   تقديم  على  يحرصن  والالتي  املرضية،  وحالتهن 

الرأفة بالذات، واللطف بها، وعدم  ألنفسهن من خالل  

الذات،   والبعد عن جلد  عليها،  واملسئولية  اللوم  إلقاء 

مرحلة   على  تقتصر  ال  اإلنسانية  املشاركة  أن  كما 

من   كثيًرا  تجد  نسبًيا  الزواج  حديثة  فالزوجة  عمرية، 

الزوجات مثيالتها، وكذلك الزوجة املتقدمة بالعمر تجد  

على التحمل والتعايش من هن في مثل ظروفها وقادرات  

بهدوء واستقرار وسالم، فاملشاركة االجتماعية للزوجة  

يلزمها   ال  مجاالت،  عدة  وفي  طرق  بعدة  تتم  أن  يمكن 

د بفئة عمرية، كذلك أن التمتع باليقظة العقلية  يالتحد

يتأثر  را وإد ال  الحالي  الوضع  وفق  ملشكلتها  الزوجة  ك 

 بتغير املرحلة العمرية.  

لديهن   يكون  اإلنجاب  عدم  حالة  في   
ً
عموما فالزوجات 

الشعور بالوحدة، ونفس الرغبة والتمني للوصول لحلم  

 اإلنجاب مهما بلغن من أعمار.  

 الرابع: نتائج الفرض 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في  الذي ينص على:  

أبعاد السعادة النفسية لدى الزوجات غير املنجبات  

 (.40 – 31)  –( 30-20باختالف العمر ) 

هذا الفرض قام الباحث بحساب  صحة  وللتحقق من       

مقياس   ألبعاد  املعيارية  واالنحرافات  املتوسطات 

النفسية و السعادة  الكلية،  ،  املختلفة  لألعمار   الدرجة 

الجدول  في  النتائج كما    " وكانتكذلك حساب قيم "تو 

(19)   
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لدى الزوجات غير املنجبات باختالف العمر  الفروق في أبعاد السعادة النفسيةيوضح  (19)جدول   
 مستوى الداللة قيمة ت ع م ن العمر  البعد

30-20 التحكم في الذات   غير دالة  0.60 4.31 13.10 100 

31-40  100 14.77 4.41 

30-20 النمو الشخص ي   100 12.71 3.15 0.94  غير دالة  

31-40  100 12.78 3.20 

30-20 التواصل االجتماعي   غير دالة  1.27 4.87 14.60 100 

31-40  100 16.21 4.80 

30-20 الرضا عن الذات  غير دالة  0.15 4.18 13.60 100 

31-40  100 14.55 4.04 

 الدرجة الكلية 

 

20-30  غير دالة  0.12 17.79 62.32 100 

31-40  100 67.94 17.31 

أنه ال توجد فروق ذات  السابق  (19جدول )يتضح من و 

الزوجات غير   األعمار املختلفة لدى  داللة إحصائية بين

النفسيةعلى جميع األبعاد    املنجبات  السعادة    ملقياس 

الكلية  "ت"   والدرجة  قيم  كانت  الترتيب    حيث  على 

وه12. 0،  15. 0،  1.37،  0.94،  0.60) دالة    ي(  غير  قيم 

 
ً
 .إحصائيا

   ويفسر الباحث نتيجة الفرض الرابع 

التي تتواجد لدى الزوجات مرتفعات    في ضوء القناعة 

 على ضبط النفس،  
ً
السعادة النفسية هن األكثر قدرة

بط انفعاالتها تجاه  ضفالزوجة تكون دائًما حريصة على  

عن   النظر  بغض  اآلخرين  من  النقد  تجاه  أو  األمومة 

العالقات  تكوين  على  الزوجات  تحرص  كما  عمرها، 

ا الراحة النفسية، وتشبع لديها  االجتماعية التي تجلب له

رغبة األمومة؛ كتبادل الزيارات، والتنزه مع الصديقات  

ا عن  الرضا  ُيعد  كما  أبنائهن،  بصحبة  لذات  واألقرباء 

   .سمة وجدانية ال تتعلق بالعمر

 توصيات الدراسة: 

دور   - الدعم  تفعيل  بتقديم  االجتماعية  املنظمات 

 املعنوي للسيدات غير املنجبات. 

لزوجات غير املنجبات بضرورة التواصل مع  توعية ا -

 اآلخرين، واالستفادة من التجارب الحياتية لهن.  

اإلنجابية   - الصحة  بمراكز  إرشادية  برامج  تقديم 

لتدريب الزوجات غير املنجبات على تنمية الشفقة  

 بالذات لديهن. 

 البحوث املقترحة:  

لتنمية   - كمدخل  باملعنى  العالج  إرشادي  برنامج 

 السعادة النفسية لدى الزوجات غير املنجبات. 

النفسية   - والسكينة  بالذات  الشفقة  بين  العالقة 

 لدى الزوجات غير املنجبات. 
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التفكير    لقائمة هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير اختالف فئات االستجابة وحجم العينة على الخصائص السيكومترية  املستخلص:  

، تم استخدام فئات رباعية و خماسية من تدرجات ليكرت، وكذلك تنوعت أحجام العينة    البنائي باستخدام نموذج سلم التقدير ألندريش

( من طالبات جامعة القصيم وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات قيم معالم الصعوبة للفقرات أدق في الصورة 750- 500- 250)

في متوسط تقديرات قيم الدالة املعلوماتية بين    0.05عند مستوى  الخماسية أكثر من الصورة الرباعية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية  

ولصالح الصورة الخماسية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط مؤشرات املطابقة الداخلية  للقائمةالصورتين النهائيتين 

م العينة على قيم األخطاء املعيارية وأنه كلما زاد والخارجية للصورتين الخماسية والرباعية ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين أحجا 

الدالة املعلوماتية  بين متوسطات  للفقرات، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  العينة  زادت دقة تقديرات معالم الصعوبة  حجم 

هرت النتائج أنه كلما زاد حجم ومتوسطات قيم مؤشرات املطابقة الداخلية والخارجية لفقرات الصورتين تعزى لتأثير حجم العينة، وأظ

ت األخطاء املعيارية لتقدير معالم صعوبة فقرات الصورتين  
ّ
، فقد كانت الصورة خماسية الفئات أقل في دقة  والرباعية   الخماسيةالعينة قل

 .750بينما كانت ذات دقة أكبر عند عينة  500، و 250تقديرات معالم الصعوبة عند حجم العينة 

 .فئات االستجابة؛ حجم العينة؛ الخصائص السيكومترية؛ التفكير البنائي؛ نموذج سلم التقدير: املفتاحيةالكلمات 

 
The Effect of the different Response Categories and Sample Size on psychometric properties 

of Constructive Thinking Inventory using Rating Scale model 

 
(2)Amal Moaibed Alharbi                          (1)Nisreen Mohamed Zarea 

(Submitted 05-12-2021 and Accepted on 30-12-2021) 
 

Abstract: This study was aimed at detecting the impact of the different response categories and sample size 

on psychometric properties of Constructive Thinking Scale using Rating Scale model. Four and five categories' 

responses scale were created, for different sample sizes (250-500-750) of female students from the Qassim 

University. The results shows that: The difficulty estimates of the five categories scale are more accurate than 

the four categories scale. Also found statistically significant differences in the average estimates of item 

information function values between the two categories of the scale, and for the benefit of the five categories 

scale, differences between the average values of infit and outfit of the five and four categories were not 

statistically significant, differences between Sample sizes on the values of standard errors were significant and 

that the larger the sample size, the more accurate the estimates of the difficulty parameters for items. The five-

category scale is less accurate in estimates of the difficulty of the sample size 250 and 500, it was much more 

accurate for 750 sample size. 

Keywords: Response Categories; Sample Size; psychometric properties; Constructive Thinking; Rating Scale 

model. 
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مقدمة 

يتضمن مفهوم القياس جمع املعلومات وتنظيمها،  

هذه   تكون  وحتى  العملية،  هذه  نتائج  إلى  والوصول 

أساليب   تطوير  يتطلب  قياسها  فإن  دقيقة  النتائج 

عالية   بخصائص  تتميز  متنوعة  قياس  الدقة  وأدوات 

النفس ي  2000،49)عالم، (، وحتى تكون أدوات القياس 

خصائصها   من  التحقق  يجب  لالستخدام  صالحة 

السيكومترية، فقد ركزت جهود كثير من علماء القياس  

( ساميجما  ولورد Samejima,1974أمثال   ،)

(Lord,1980 ( وهامبلتون وسوامنثان ،)Hambelton & 

Swaminthan,1985سي نماذج  تطوير  على  كومترية  ( 

جديدة في القياس أطلقوا عليها نظرية االستجابة للفقرة  

(Item Response Theory  بخصائص تتمتع   )

الكالسيكية   النظرية  من  فاعلية  أكثر  سيكومترية 

 (. 1987،20)عالم،

وقد حظيت النماذج أحادية البعد باهتمام كبير في  

على   تعتمد  التي  النماذج  السيما  التربوية  البحوث 

ذالفقرات   راش  كنموذج  الثنائية  االستجابة   وذات 

املعلمة الواحدة ونموذج بيرنبوم ثنائي املعلمة ونموذج 

ذات   الفقرات  نصيب  وكان  املعلمة،  ثالثي  لورد 

، ولتحقيق ذلك فقد طورت  
ً
االستجابة املتعددة محدودا

عبر العقود املاضية العديد من النماذج ذات االستجابة  

ع في  تتمثل  والتي  نموذج  املتعددة  منها:  نماذج  دة 

( املتدرجة  (،  Graded Response Modelاالستجابة 

( الجزئي  التقدير  (،  Partial Credit Modelونموذج 

( التقدير  سلم  (  Rating Scale Modelونموذج 

(Demars,2018,64.) 

أندريش   أعده  الذي  التقدير  سلم  نموذج  ويتعامل 

(Andrich,1978واملنبثق عن نموذج راش ذات امل )  علمة

ليكرت   نوع  من  التي هي  البيانات  مع  النموذج  الواحدة 

وبتدريجات تفصل بينها مسافات متساوية، والتي تتمثل  

السمة   مستوى  على  بينها  فيما  تتفاوت  درجات  في 

مع   التقدير  سلم  نموذج  استخدام  ويكثر  املقاسة، 

والشخصية   االتجاهات   & Embreston)مقاييس 

Reise, 2000, 115; Liu, 2010, 44; Lustina, 2004, 

22) . 

ذات         استجابات  التقدير  سلم  نموذج  ويستخدم 

فئات ترتيبية ويفترض أن هذه الفئات الترتيبية يفصلها  

الفئات   عتبات  من  مجموعة  البعض  بعضها  عن 

(Category Threshold  عتبة كل  موقع  تكون  حيث   ،)

فئتي   بين  الفاصل  يمثل  الكامن  املتغير  متصل  على 

استجابة متجاورتين، وتتراوح بين "أوافق بشدة"، و "ال  

ليكرت   استجابة  نمط  في  كما  بشدة"،  أوافق 

(Likert,1932  ويمكن أن يكون عدد فئات االستجابة ،)

 يفترض تساوي عدد القيم ال
ً
، وأيضا

ً
 أو فرديا

ً
تي  زوجيا

الفقرات   جميع  أي  املقياس،  ضمن  الفقرات  تأخذها 

التقدير   سلم  نموذج  ويعتبر  نفسه،  التدريج  لها  يكون 

( الجزئي  التقدير  نموذج  من  خاصة   & Wrightحالة 

Masters,1982,49  جّزأ درجة
ُ
( لكنه يختلف عنه في أنه ت

 ,xبين أي قيمتين متتاليتين للفقرة    𝛽𝑖𝑥)عتبة الفئة ) 

x-1    ،الفقرة  للفقرة إلى جزأين: األول يدل على صعوبة 

(𝛽𝑖( الفاصل  بعد  على  يدل  والثاني   )j  مستوى عن   )

( فقرات    𝜏𝑗الصعوبة  جميع  عند  ثابتة  قيمة  عّد 
ُ
وت  ،)

( التالية  العالقة  وفق   ;Bjorner, 2004املقياس 

Dodd,1990; Wright & Masters,1982,49:) 

𝑃𝑖𝑥(𝜃) =
exp∑ (x

j=0 𝜃 − (𝛽𝑖 + 𝜏𝑗))

∑ exp𝑚
𝑟=0 ∑ (r

j=0 𝜃 − (𝛽𝑖 + 𝜏𝑗))
 

 

∑حيث:    [𝜃 − (𝛽𝑖 + 𝜏𝑗)] = 00
𝑗=0 

ويفترض   𝑃𝑖𝑥(𝜃)حيث احتمال االستجابة الصحيحة  

في  متساوية  التمييز  معلمة  أن  التقدير  سلم  نموذج 

إحصائية   الخام  املقياس  درجة  وأن  الفقرات  جميع 



 لقائمة التفكير ...  زارع: أثر اختالف فئات االستجابة وحجم العينة على الخصائص السيكومتريةنسرين 

 

179 

 & Embertsonكافية لتقدير مستوى سمة املفحوص )

Reise,2000,115 .) 

    ( ديمارس  دقة  DeMars, 2010, 35ويؤكد  أن  على   )

تقدير معامالت الفقرات والقدرة تعتمد على العينات،  

(  2005،144وفي ذات السياق أكدت نتائج دراسة عايز )

بشكل   تظهر  للمقياس  السيكومترية  الخصائص  أن 

هامبلتون   يرى  كما  العينة،  حجم  زاد  كلما  أفضل 

 (  ,Hambelton & Swaminthan, 1985وسوامنثان 

أن  163 يتطلب  الفقرة  أن استخدام نظرية استجابة   )

. ليس هذا فقط فمن املتوقع أن  
ً
يكون حجم العينة كبيرا

يتأثر أسلوب االستجابة بعدد فئات التدريج لها، ويؤكد  

( رايت وماسترز  (  Wright & Masters, 1982, 23ذلك 

حيث أشارا إلى أن أسلوب االستجابة يتأثر بعدد فئات 

السيكومترية  الخصائص  على  ينعكس  مما  التدريج 

نتقى لتكون ضمن فقرات املقياس. 
ُ
 للفقرة التي ت

وُيعّد أسلوب ليكرت من أكثر األساليب املستخدمة في     

املقاييس، السيما لقياس االتجاهات حيث يقوم مقياس  

خمس   من  متدرج  متصل  تدريج  على  فئات  ليكرت 

 (. 2019،180إسماعيل، )

أهم ما يمتاز به مقياس ليكرت أن هذا املقياس    ومن       

املفحوص   رفض  أو  موافقة  ملدى   
ً
دقيقا  

ً
تقديرا يعطي 

ملوضوع ما على التدريج الذي يتبع كل بند من بنود هذا  

 أنه من املمكن أن يحتوي املقياس على  
ً
املقياس، وأيضا

حيث   من  املختلفة  العبارات  أو  البنود  من  مجموعة 

بحيث تسمح بالقيام بتحليالت أكثر  املضمون أو املعنى  

)عبد   القياس  موضوع  النفس ي  االتجاه  ملعنى  دقة 

 ( 2008،390الرحمن،

ومن زاوية أخرى فقد اهتم العلماء والباحثون  

خالل   من  وأبعاده  جوانبه  بجميع  التفكير  لقياس 

املعاصرة التفكير  الخبرية  ،  نظريات  النظرية  ومنها 

مفهو  ظهر  ومنها  الذاتية،  البنائي  املعرفية  التفكير  م 

Constructive Thinking  وميير ابستين  وذكر   .

(Epstein & Meier,1989,789)   بأن التفكير البنائي هو

مجموعة من األفكار املعرفية اإلنتاجية وغير اإلنتاجية  

في   الشخص  قدرة  على  توثر  التي  املألوفة  التلقائية 

على   أكدا  وقد  مشكالته.  لحل  تعمل  بطريقة  التفكير 

في أه تؤديه  الذي  والدور  البنائي  التفكير  أساليب  مية 

حل   على  وقدرته  النفعاالته  الطالب  إدارة  كيفية 

مشكالته بأقل قدر ممكن من الضغوط، حيث يرون أن  

على   املعتمد  الجيد  البنائي  التفكير  ذوي  األشخاص 

حيث   املختلفة  الحياة  مواقف  مع  يتكيفون  الخبرة 

تج جيد  شعور  تكوين  على  أنفسهم  يساعدهم  اه 

واآلخرين، والتعامل مع املواقف السلبية بأقل قدر من  

 التوتر.

وحتى تتضح الرؤية فقد صمم ابستين قائمة لقياس        

البنائي   Constructive Thinking Inventory التفكير 

تقيس قدرة الفرد على التفكير بطريقة بنائية )إيجابية(،  

نظريته على   
ً
اعتمادا )سلبية(  هدمية  فت  ،  أو  ُصّنِّ وقد 

 (.Epstein,1993رئيسية )إلى ستة أبعاد   قائمةبنود ال

أكدت نتائج معظم الدراسات على تأثير عدد فئات  

ومعالم   السيكومترية  الخصائص  على  االستجابة 

في دراسة    الفقرات وفق نظرية االستجابة للفقرة  كما 

(Francisco,Julio & Vicente,2001 ،)

دراسة  2014)فريحات، نتائج  أشارت  بينما   ،)

السيكومترية   2006)عبداملجيد، الخصائص  أن  إلى   )

تعطي نتائج أفضل في التدرج الخماس ي أكثر من الثالثي  

جراد، )أبو  دراسة  وكذلك  التي  2009والسباعي،   )

م وجود فروق دالة بين متوسط تقديرات  أشارت إلى عد

األفراد وفقا الختالف عدد فئات التدريج، وأكدت نتائج  

( كيم  )Kim,1998دراسة  والغامدي  على 2003(   )

املقياس   حالة  في  عالية  معامالت صدق  على  الحصول 

املقياس ذي   في  الثبات  البدائل ويزيد معامل  أربعة  ذي 

 توصلت  
ً
نتائج دراسة إسماعيل  الخمسة بدائل، وأيضا

البدائل  2019) حالة  في  يزيد  الثبات  معامل  أن  إلى   )

الثبات   معامل  كان  حيث  الرباعية  في  منها  الخماسية 

دراسة  0.868) نتائج  وأظهرت  الخماسية،  للبدائل   )
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فقرات  2014)فريحات، معالم  في  فروق  وجود  إلى   )

االختبار تعزى ملتغيري النموذج وعدد البدائل ولصالح  

البدائل،  الن خمسة  ذي  واالختبار  املعلمة  ثالثي  موذج 

)حياصات،   دراسة  نتائج  وجود  2018وأشارت  إلى   )

معلمة  تقديرات  ودقة  التمييز  معلمة  تقدير  في  فروق 

القدرة للمفحوصين تعزى لعدد بدائل االختبار ولصالح  

النموذج ذي أربعة البدائل للفقرة، وكذلك أكدت نتائج  

( ورحمة  محمد  عالقة  2019دراسة  هناك  أن  على   )

وارتفاع   االستجابة  بدائل  عدد  في  الزيادة  بين  طردية 

معظم   ركزت  أخرى  ناحية  ومن  الثبات.  معامالت 

الفقرات   معالم  على  العينة  حجم  تأثير  على  البحوث 

اللوجستية األحادية كنموذج راش   باستخدام النماذج 

( طنطاوي  دراسة  في  والبادية2007كما   ) (2018 )

اسة تأثير حجم العينة باستخدام النموذج  وهدفت لدر 

الزبون ) املعلمة كما في دراسة  ( والشمراني  2013ثالثي 

(، وهدفت  Sahin & Anil, 2017( وساهين وأنيل )2016)

( هللا  العبد  )2009دراسة  وويدون  وهي   )He & 

Wheadon, 2013  على العينة  حجم  تأثير  لدراسة   )

ر الجزئي وهو  معالم الفقرات باستخدام نموذج التقدي

املتعددة.  االستجابات  ذات  النماذج  أنواع  من  نوع 

لغرض   الدراسات  معظم  في  العينات  أحجام  وتنوعت 

خصائص  تقدير  دقة  على  العينة  حجم  تأثير  معرفة 

الفقرة، وأجمعت معظم الدراسات على أن هناك عالقة  

الفقرات   معالم  تقدير  ودقة  العينة  حجم  بين  طردية 

ع حجم  بزيادة  دراسة  تزداد  في  كما  املفحوصين  ينة 

الزبون)2009( والعبدهللا)2007طنطاوي) و  و  2013(   )

(، بينما أظهرت النتائج أن هناك عالقة  2016الشمراني)

بزيادة  يتناقص  إذ  املعياري  الخطأ  في  متمثلة  عكسية 

( و الشمراني  2013حجم العينة كما في دراسة الزبون )

(2016 .) 

 

 مشكلة الدراسة 

قاييس املبنية في ضوء طريقة ليكرت من أشهر  تعد امل     

أدوات جمع البيانات في البحوث العلمية، والتي ال تزال  

والنفسية   التربوية  البحوث  في  متميزة  مكانة  تحتل 

(Chomeya, 2010, 399  ومن املشكالت املتعلقة بها ،)

العينة   وحجم  االستجابة  فئات  لعدد  الباحث  اختيار 

الح  لضمان  لذلك؛  في  املناسب  دقة  على  صول 

النتائج.   ثبات وجودة  الحصول على  التقديرات وكذلك 

ضوء   في  املقاييس  الدراسات  من  العديد  تناولت  وقد 

العدد   تحديد  إلى  ُيتوّصل  لم  أنه  إال  ليكرت  تدريج 

أفضل   إلى  للوصول  االستجابة؛  لفئات  املناسب 

( القياس  ألداة  السيكومترية   Mayden etالخصائص 

al.,2009,295  .) 

في        السابقة  الدراسات  بعض  نتائج  تباينت  وقد 

على   وتأثيرها  االستجابة  لفئات  األمثل  العدد  تحديد 

بينت   فقد  القياس،  ألداة  السيكومترية  الخصائص 

( املحيميد  Russell & Bobko, 1991دراسة  (، ودراسة 

(1999( ودراسة   ،)Chomeya,2010 فئات عدد  أن   )

ثبات   في  تؤثر  بينت  االستجابة  كما  الداخلي،  االتساق 

( دراسة  تأثير  ,.Weathers, et al  2005نتائج  وجود   )

دلت   كما  الثبات،  تقدير  على  االستجابة  فئات  لعدد 

االتساق   ثبات  على  يؤثر  البدائل  عدد  أن  على  النتائج 

( نتائج  ,Chang  1994الداخلي  مع  ذلك  ويتعارض   ،)

( 1995( ودراسة العكام )Brown et al., 1991دراسة )

عدد   عن  مستقل  املقاييس  ثبات  أن  على  أكدوا  حيث 

 البدائل وال يتأثر بها. 

( أنه ال توجد  (Bendig, 1954كما بينت نتائج دراسة        

عالقة قوية ومتماسكة بين ثبات املقياس وعدد بدائل  

تحديد حجم   في  الدراسات  تباينت  وكذلك  االستجابة. 

دراسة نتائج  ففي  املناسب   ,Fitzpatric & Annالعينة 

2001)  ( أن هناك عالقة  2016( وعالونة  إلى  ( توصلوا 

طردية بين دقة الخصائص السيكومترية وحجم العينة؛  

مع   ذلك  ويتعارض  العينة.  حجم  بزيادة  تزداد  أنها  إذ 
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( دراسة  والشريفين    Dalton & Cosier, 1998)نتائج 

( التي أشارت إلى عدم وجود تأثير على معامالت  2012)

 عند أحجام العينة املختلفة. الثبات

وألهمية التفكير البنائي للطالب الجامعي حيث يعتبر      

استطاعة   مدى  إلى  ويشير  الذكاء  من  لنوع   
ً
مؤشرا

تزيد   املاضية بطريقة  الخبرات  التعلم من  على  الطالب 

، حيث إن الطالب مرتفع التفكير  فعاليته في الحياة  من

التي يتعرض لها  البنائي يتعامل مع املواقف الضاغط ة 

له،   تهديدات  أنها  من  أكثر  الحياة  في  تحديات  أنها  على 

والطالب منخفض التفكير البنائي يكون غير قادر على  

( العقلية  إمكاناته  وفق  (.  Epstien,1998,108األداء 

وبناء على ما تقدم جاءت هذه الدراسة الحالية للكشف  

ع العينة  وحجم  االستجابة  فئات  اختالف  أثر  لى  عن 

ل السيكومترية  البنائي    قائمةالخصائص  التفكير 

م   دِّ
ْ
اسُتخ التقدير، وقد  نموذج سلم    قائمة باستخدام 

ستخدم    .التفكير البنائي ألهميته للطالب الجامعي
ٌ
وقد ا

  
ً
نظرا الدراسة؛  بيانات  تحليل  في  التقدير  سلم  نموذج 

ألنه مقياس من    ةاملستخدم  قائمةملناسبته في تدريج ال

 ماس ي التدريج. نوع ليكرت خ

اإلجابة   إلى  الدراسة  هذه  تسعى   
ً
تحديدا أكثر  وبصورة 

 عن األسئلة التالية: 

فقرات   .1 مطابقة  مدى  البنائي    قائمة ما  التفكير 

 الفتراضات نموذج سلم التقدير؟

االستجابة   .2 فئات  عدد  الختالف  تأثير  يوجد  هل 

ل الفقرات  معالم  على    قائمة )رباعي/خماس ي( 

 التفكير البنائي باستخدام نموذج سلم التقدير؟ 

االستجابة   .3 فئات  عدد  الختالف  تأثير  يوجد  هل 

فقرات   وثبات  صدق  على    قائمة)رباعي/خماس ي( 

 التفكير البنائي باستخدام نموذج سلم التقدير؟ 

- 500-250هل يوجد تأثير الختالف حجم العينة ) .4

ل750 البنائ  قائمة( على معالم الفقرات  ي  التفكير 

 باستخدام نموذج سلم التقدير؟

- 500-250هل يوجد تأثير الختالف حجم العينة ) .5

فقرات  750 وثبات  صدق  على  التفكير    قائمة( 

 البنائي باستخدام نموذج سلم التقدير؟ 

 أهداف الدراسة: 

)اختالف عدد فئات   .1 املتغيرات  تأثير بعض  معرفة 

الفقرات   معالم  على  العينة(  وحجم  االستجابة 

سلم  الت   قائمةل نموذج  باستخدام  البنائي  فكير 

 التقدير. 

)اختالف عدد فئات   .2 املتغيرات  تأثير بعض  معرفة 

وثبات   صدق  على  العينة(  وحجم  االستجابة 

نموذج    قائمة فقرات   باستخدام  البنائي  التفكير 

 سلم التقدير. 

 أهمية الدراسة: 

 األهمية النظرية: 

للفقرة   • االستجابة  نماذج نظرية  إحدى  استخدام 

البعد ممثلة بنموذج  متعدد ة االستجابة وأحادية 

الدراسات   معظم  ألن  وذلك  التقدير؛  سلم 

 اعتمدت على النماذج األحادية ثنائية االستجابة. 

العربية   • الدراسات  من  الحالية  الدراسة  عدُّ 
ُ
ت

التي جمعت بين    -على حد علم الباحثتين  –القليلة  

على   وأثرهما  العينة  وحجم  االستجابة  فئات 

 .قائمة الخصائص السيكومترية لل

توجيه اهتمام الباحثين في مجال القياس والتقويم   •

على   املتغيرات  من  عدد  أثر  تناول  نحو  التربوي 

سيكومترية باستخدام نماذج نظرية  الخصائص ال

وأحادية   االستجابة  متعددة  للفقرة  االستجابة 

في بحوثهم على   الباحثين  البعد. حيث ركز معظم 

 النماذج أحادية املعلم ثنائية اإلجابة.

 األهمية التطبيقية:     

لفئات   • األمثل  العدد  إلى  الوصول  محاولة 

معامالت أعلى  يعطي  أن  يمكن  والذي    االستجابة 

 صدق وثبات بالنسبة لتنوع حجم العينة. 
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سيكومترية  • بخصائص  يتمتع  مقياس  توفير 

مما   الجامعة  طالبات  على  دقيقة  وموضوعية 

لغايات   ؛ 
ً
مستقبال استخدامه  في  الثقة  يعطي 

 البحث العلمي.

 مصطلحات الدراسة 

االستجابة "هي  Response Categories)  فئات   :)

توضع أمام كل فقرة، ويختار  البدائل أو االختيارات التي  

مع   تفاعله  للتعبير عن مستوى  منها  واحدة  املستجيب 

)الراسبية الفقرة"  هذه 10، 2012محتوى  وفي   .)

الدراسة سوف تكون البدائل ذات عدد زوجي )رباعي(،  

 وفردي )خماس ي(. 

هي مجموعة جزئية من  (:  Sample Size)  حجم العينة 

الت االصلية  خصائصه  نفس  لها  اليه  املجتمع  تنتمي  ي 

مرتبطة   معلومات  على  الحصول  منها  الغرض  ويكون 

باملجتمع عن طريق اختيار عدد من االشخاص للدراسة  

(. وفي هذه الدراسة هم  2009يمثلون املجتمع )الشايب،  

وتتكون ثالثة   قائمةعدد األفراد الذين سيطبق عليهم ال

 ( طالبة. 250/500/750أحجام مختلفة )

السيكومتري  psychometric)  ة الخصائص 

properties  وفق السيكومترية  بالخصائص  يقصد   :)

والتمييز   الصعوبة  "معالم  للفقرة:  االستجابة  نظرية 

والثبات"   والصدق  للفقرة،  والتخمين 

اقتصرت  2001،58)عالم، الدراسة  هذه  وفي   .)

السيكومترية الصعوبة،    الخصائص  معالم  على 

 والصدق والثبات. 

(: هو "الدرجة  constructive thinking) التفكير البنائي

التي يتعلم بها الفرد بفعالية من خبرات حياته ويديرها  

شعوره   من  تقلل  وأساليب  بطرق  تلقائي  نحو  على 

العقلي   املستوى  على  سعادته  من  وتزيد  بالضغوط 

ويقEpstein,1998, 26)والبدني") البنائي  .  التفكير  اس 

التي يحصل   الكلية  الدرجة  الدراسة من خالل  في هذه 

 التفكير البنائي. قائمةعليها الفرد على 

التقدير (: نموذج  Rating Scale Model)  نموذج ُسلم 

املتعددة   الفقرة  استجابة  نظرية  نماذج  من  رياض ي 

من   املستمدة  البيانات  لتحليل  ويستخدم  التدريج، 

وفيه تكون املسافة بين صعوبة العتبة    ساللم التقدير،

يليه   الذي  املستوى  إلى  االستجابة  مستويات  أحد  من 

 (. Liu,2010,44ثابتة عبر جميع الفقرات )

 حدود الدراسة

طالبات   على  الدراسة  هذه  اقتصرت  البشرية:  الحدود 

 جامعة القصيم.

 هـ.  1441 -1440الحدود الزمانية: العام الدراس ي  

 جامعة القصيم. الحدود املكانية:

هذه الدراسة على الحدود   ت املوضوعية: اقتصر الحدود  

 التالية: 

في   - وتتمثل  الدراسة  البنائي    قائمةأداة  التفكير 

( تم  Epstein,1993إعداد  عليه  ولالستجابة   ،)

تدرجات   من  وخماسية  رباعية  فئات  استخدام 

 ليكرت.

للفقرة   - االستجابة  نظرية  نماذج  أحد  استخدام 

نموذج  أحادية   في  املتمثلة  التدريج  متعددة  البعد 

 (.Andrich,1978سلم التقدير لـ )

 منهج الدراسة وإجراءاتها

: منهج الدراسة: 
ً
 أوال

أثر          عن  الكشف  إلى  تهدف  الحالية  الدراسة  إن 

اختالف فئات االستجابة وحجم العينة على الخصائص  

ج  التفكير البنائي باستخدام نموذ  قائمةالسيكومترية ل

هو   الدراسة  لهذه  املناسب  املنهج  فإن  التقدير  سلم 

وتحليل   تصنيف  ليتم  التحليلي؛  الوصفي  املنهج 

 الدراسة وفق أسلوب علمي منظم. 

: مجتمع الدراسة: 
ً
 ثانيا

جامعة         طالبات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون 

( الدراس ي  للعام  في 1441-1440القصيم  واملتمثلة   )

كلية   األدبية،  واآلداب  العلوم  )كلية  التالية:  الكليات 
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كلية  العلوم،  كلية  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة 

 ( طالبة.12371التربية باإلسكان(، والبالغ عددهن )

 

 

 

 :
ً
 عينة الدراسة: ثالثا

الطريقة          باستخدام  الدراسة  عينة  ْيرت  تِّ
ْ
اخ

من  الطبقية  العشوائية الدراسة  عينة  تكونت  حيث   ،

(؛ وذلك لتحقيق أهداف  750-500-250ثالثة أحجام )

الدراسة.  

 توزيع العينة بالطريقة العشوائية متعددة املراحل(: 1جدول )
 عدد أفراد العينة  عدد أفراد املجتمع األصلي  اسم الكلية  م

 228 4466 كلية العلوم واآلداب األدبية  1

 216 3500 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  2

 178 2239 كلية العلوم  3

 128 2166 كلية التربية باإلسكان  4

 750 12371 مجموع الطالبات  -

: أداة الدراسة 
ً
 رابعا

التفكير البنائي    قائمةاعتمدت الدراسة الحالية على         

ب االستعانة  بعد  الباحثتين  تعريب  التفكير    قائمة من 

( إعداد  من  ولتحقيق  Epstein,1993,36البنائي   ،)

ّدت صورتين   عِّ
ُ
،    موافق  (خماسيةأهداف الدراسة أ

ً
جدا

 
ً
جدا موافق  وغير  موافق،  غير  متأكد،  غير  (  موافق، 

، موافق، غير موافق، وغير موافق    موافق )ورباعية  
ً
جدا

 
ً
 ألداة الدراسة املستخدمة.  )جدا

 :قائمةالهدف من ال 

التفكير البنائي إلى التعرف على مستوى    قائمة هدف  ت       

التفكير، والقدرة على مواجهة مواقف الحياة الضاغطة  

 لدى الفرد بطريقة ناجحة؛ لغرض التكيف. 

 :قائمةوصف ال 

الت       )  قائمة تكون  ست  30من  على  موزعة  فقرة   )

وهي ا  مكونات،   (25 ,19 ,13 ,7 ,1)لعبارات  كالتالي: 

والعبارات  ل االنفعالية،    (26 ,20 ,14 ,8 ,2)لمواجهة 

والعبارات  ل السلوكية،    (27 ,21 ,15 ,9 ,3)لمواجهة 

التصنيفي ل والعبارات  لتفكير   ،(4, 10, 16, 22, 28)  

 ,24 ,18 ,12 ,6)  لتفكير الخرافي الشخص ي، والعبارات  ل

العام، والعبارات    (30 الخرافي   ,23 ,17 ,11 ,5)للتفكير 

البريء،  للت  (29 اإلطار  فاؤل  املكونات  هذه  وتعكس 

 . (Epstein,1998النظري الذي قدمه )

 :قائمةالخصائص السيكومترية لل 

: الصدق الظاهري )صدق املحكمين(: 
ً
 أوال

لل بترجمة  الباحثتان  من    قائمةقامت  بمشاركة 

صياغة   من  للتأكد  اإلنجليزية  اللغة  في  املتخصصين 

على مجموعة من    قائمةالعبارات. باإلضافة إلى عرض ال

للتحقق من   املجال؛  في  واملتخصصين  الخبراء  املحكمين 

مالئمته للتطبيق على البيئة السعودية، وإلبداء رأيهم من  

ومدى  حيث: مدى ارتباط كل عبارة بالبعد املنتمي إليه،  

وضوح العبارة وسالمتها اللغوية مع اقتراح طرق تحسينها  

بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة والتعديل عليها.  

املحكمين بين  االتفاق  نسبة  أخذ  تم  تجاوزت    وقد  التي 

ثم تم تقنينه  وإجراء الصياغات اللغوية املطلوبة،    90%

 باستخدام نظرية االستجابة للفقرة.

: التحقق 
ً
 من افتراضات نظرية االستجابة للفقرة: ثانيا

النتائج           أن جودة  إلى  الدراسات  العديد من  أشارت 

املستخلصة من نماذج نظرية االستجابة للفقرة تتوقف 

تلك   عليها  قامت  التي  االفتراضات  تحقق  درجة  على 

واالستقالل   البعد  أحادية  في  تتمثل  والتي  النظرية 

 ,Bond & Fox, 2001; Embretson & Reiseاملوضعي )

(، ولهذا فقد تحققت الباحثتان من توافر  227 ,2000

االستجابة   نظرية  نماذج  استخدام  قبل  الشروط  تلك 

 للفقرة في تدريج معالم "بارامترات" الفقرات، واألفراد. 
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  Unidimensionality :التحقق من أحادية البعد -1

نظرية   شروط  أهم  البعد  أحادية  شرط  يعد 

تحليل   الباحثتان  أجرت  وقد  للفقرة،  االستجابة 

التفكير    قائمةاملكونات األساسية لكل صورة من صور  

من   املكونة  الدراسة  عينة  على  وذلك   750البنائي، 

بين   طالبة، االرتباط  معامالت  حساب  بعد  وذلك 

باستخدام   وذلك ،  polychoric Correlationالفقرات 

 ملراعاة الطبيعة الرتبية للبيانات على كل فقرة،  

جذرها   مكونات  ثالث  وجود  النتائج  أظهرت  وقد 

الصحيح الواحد  من  أكبر  الخماسية  الكامن  ،  للصورة 

( الترتيب  على  وانهم  1.17،  2.12،  11.7وقيمها   ،)

% من التباين الكلي بين الدرجات، كما  49.99يفسرون  

 أن العامل األ 
ً
%  39ول يفسر بصورة منفردة  يتضح أيضا

 Reckaseمن التباين، وهي أعلى من النسبة التي حددها  

 بين الجذر الكامن للعامل  (1997)
ً
، كما أن هناك فارقا

الثاني  11.7األول   للعامل  الكامن  يساوي    2.12والجذر 

بالفرق  9.58  
ً
مقارنة للعامل    0.95،  الكامن  الجذر  بين 

للعام  2.12الثاني   الكامن  الثالث  والجذر  مما  1.17ل   .

ال وأن  عام مسيطر،  عامل  تيدل على وجود  ؤيد  قائمة 

 وجود عامل عام.

  الخماسية وقد أظهرت النتائج  تماثل النتائج بين الصورة  

التحليل العاملي  والرباعية البدائل ، حيث أظهرت نتائج 

  الرباعية االستكشافي بطريقة املكونات األساسية للصورة  

% من التباين  55.94وجود ثالثة عوامل تفسر مجتمعة  

%  45.29الكلي، وأن العامل األول يفسر بصورة منفردة  

من التباين الكلي وهي أعلى من العامل األول في الصورة  

( بين   11.5النتائج الفارق الكبير )األولى، وباملثل أظهرت  

األول    للعامل  الكامن  الكامن  13.59الجذر  والجذر 

الثاني   )  2.09للعامل  بالفارق   
ً
مقارنة قيمة  0.99،  بين   )

والجذر الكامن للعامل    2.09الجذر الكامن للعامل الثاني  

 في صورتي    01.1الثالث  
ً
 عاما

ً
مما يدل على أن هناك عامال

 رط أحادية البعد قد تحقق. ؛ أي إن شقائمةال

 

 

 Localالتحقق من افتراض االستقالل املوضعي  -2

Independence : 

في الدراسة الحالية قامت الباحثتان بحساب ارتباطات   

تؤيد   0.3البواقي بين ازواج الفقرات، واالرتباطات أقل من  

 ,Hamilton & Chesworth)فرض االستقالل املوضعي  

 WINSTEPS. وقد استخدمت الباحثتان برنامج  (2013

املوضعي، بحساب    4.6.1 االستقالل  للتحقق من شرط 

ال فقرات  أزواج  بواقي  بين  االرتباط  وقد  قائمةمعامل   ،

بواقي   بين  أن جميع قيم االرتباطات  النتائج تؤكد  جاءت 

ل والرباعية  الخماسية  الصورتين  التفكير    قائمةفقرات 

من   أقل  االستقالل  مم  0.3البنائي  شرط  تحقق  يؤيد  ا 

 املوضعي 

 نتائج الدراسة وتفسيرها

 نتائج اإلجابة عن السؤال األول:

مدى         "ما  نصه  والذي  األول  السؤال  عن  لإلجابة 

التفكير البنائي الفتراضات نموذج    قائمةمطابقة فقرات  

برنامج   الباحثتان  استخدمت  التقدير؟"  سلم 

WINSTEPS    على الحكم  في  الباحثتان  اعتمدت  وقد 

فقرات   صورته    قائمةمطابقة  في  البنائي  التفكير 

الخماسية والرباعية على املعلومات املوزونة على مستوى  

باست  (infit)الفقرة   املتطرفة  للنقاط  خدام  والحساسية 

املربعات   برنامج    (outfit)متوسط  دليل  قدم  وقد 

WINSTEPS    إلحصاءات    1.50إلى    0.50مدى يتراوح بين

 . (Lincare , 2006) املطابقة املعيارية

املطابقة           جودة  مؤشرات  دراسة  بعد  وأتضح 

ل الخماسية  التفكير    قائمةالداخلية والخارجية للصورة 

تتطاب لم  فقرتين  وجود  سلم  البنائي  نموذج  مع  قا 

لهما   املطابقة  مؤشر  قيمة  كانت  فقد   1.65التقدير، 

جودة    1،6للفقرتين    1.75و مؤشرات  وأن  الترتيب.  على 

الخارجية   هي   28،  10،  6،  1للفقرات    Outfitاملطابقة 

الترتيب   و1.52،  1.97،  2.13على  هناك  1.31،  إن  أي   .

الداخلية   املطابقة  متطابقتين على مستوى  غير  فقرتين 

أربع فقرات غير متطابقة    6،  1والخارجية وهما   وهناك 

 .  28،  10،  6،  1على مستوى املطابقة الخارجية وهي أرقام  
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في املقابل تشير نتائج جودة املطابقة الداخلية والخارجية  

ي، إلى وجود فقرة التفكير البنائ  لقائمة  الرباعيةللصورة  

  1.50واحدة مؤشر جودة املطابقة الداخلية لها أكبر من 

، حيث كان مؤشر املطابقة الداخلي  10وهي الفقرة رقم  

، في حين أن هناك أربع فقرات مؤشرات جودة 1.69لها  

وهي الفقرات    1.50أكبر من    Outfitاملطابقة الخارجية لها  

ا9،  6،  10،  1أرقام   مؤشرات  كانت  فقد  ملطابقة  .  

. وأن 1.54،  1.66،  1.74،  2.14الخارجية لتلك الفقرات  

تقع على الحد األدنى للمطابقة الداخلية    30الفقرة رقم  

1.42 . 

فئات         مطابقة  جودة  الباحثتان  حسبت  كما 

االستجابة على الفقرات لنموذج سلم التقدير ؛ للكشف  

لنموذج   الخماسية  االستجابة  فئات  مطابقة  مدى  عن 

هناك  سلم   كان  وقد  الصورة    أربعالتقدير،  في  فقرات 

التفكير البنائي لم تتطابق مع نموذج    قائمةالخماسية ل

سلم التقدير، حيث اتضح عدم مطابقة فئات استجابة  

لنموذج سلم التقدير، حيث    28،  27،    6،  1الفقرة رقم  

البدائل غير متدرجة،  القدرة    كان حيث     كانت  متوسط 

متوسط  الالزم   من  أقل  األعلى  البديل  الفرد  يختار  لكي 

أي أن شرط  القدرة الالزم لكي يختار الفرد البديل األقل،  

يتحقق  لم  البدائل  في  تلك    التدرج  أن  على  يدل  مما 

 لتقدير. الفقرات تخالف افتراضات نموذج سلم ا

مطابقة         مؤشرات  بحساب  الباحثتان  قامت  باملثل 

الصورة   فقرات  البنائي  لقائمة    الرباعيةفئات  التفكير 

وجود   إلى  تشير  النتائج  وجاءت  التقدير،  سلم  لنموذج 

التفكير البنائي ال    لقائمة الرباعية أربع فقرات في الصورة  

سلم   نموذج  في  االستجابة  تدرج  افتراض  مع  تتفق 

الفقرة رقم  الت العبارات هي  الفقرة رقم  1قدير، وهذه  ؛ 

رقم  29 الفقرة  رقم  21؛  الفقرة  الفقرات ،  15،    هذه 

أي   بشدة،  أوافق  بديل  مع  أوافق  بديل  دمج  تتطلب 

   تتحول البدائل إلى ثالثية وليست رباعية.

حذف الفقرات غير   وقد توصلت الباحثتان إلى

والرباعية   الخماسية  النهائيتين  الصورتين  من  املطابقة 

لقائمة التفكير البنائي؛ وذلك لعدم مطابقتها الفتراضات  

نموذج سلم التقدير ألندريش وبذلك يصبح عدد فقرات  

( فقرة في كال الصورتين تتطابق  26القائمة بعد الحذف )

 مع نموذج سلم التقدير لـ أندريش.

 : ألفراد وثبات الفقراتثبات ا

برنامج          تتعلق    WINSTEPSيقدم  مؤشرات  ثالثة 

مؤشرات ثبات الفقرات    وكانتبثبات األفراد والفقرات.  

( الخماسية  الصورة  ثبات  0.98في  مؤشر  من  أكبر   )

الفقرات في الصورة الرباعية، كما أن الصورة الخماسية  

رات  تستطيع أن تفصل بين ستة مستويات لصعوبة الفق

بين خمسة   الفصل  يمكنها  الرباعية  الصورة  أن  في حين 

 . قائمةمستويات فقط لصعوبة فقرات ال

وعلى الجانب اآلخر فإن مؤشر ثبات األفراد في الصورة       

( أعلى من مؤشر ثبات األفراد في الصورة  0.91الرباعية )

الخماسية، ولهذا فإن الصورة الرباعية تستطيع التمييز  

بين ثالثة مستويات لقدرات األفراد، في حين أن الصورة  

ثالث  إلى  األفراد  تقسيم  فقط  يمكنها  الخماسية 

األفراد   ثبات  مؤشرات  فإن  عامة  وبصفة  مستويات. 

عالي الصورتين  كال  في  من  والفقرات  أكبر  فكالهما  ة، 

يتمتعان بدرجة    قائمة، مما يدل على أن صورتي ال0.80

 عالية من االستقرار. 

لإلجابة عن السؤال   نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:

الثاني الذي نصه "هل يوجد تأثير الختالف عدد فئات  

  قائمة االستجابة )رباعي/خماس ي( على معالم الفقرات ل

 دام نموذج سلم التقدير؟" التفكير البنائي باستخ 

املرتبطتين    للعينتين  ت  اختبار  الباحثتان  استخدمت 

معامالت   قيم  متوسطات  بين  الفروق  داللة  الختبار 

النهائيتين    صعوبة فقرات الصورتين الخماسية والرباعية 

يوضحها    قائمةل كما  النتائج  وجاءت  البنائي،  التفكير 

 (. 2جدول )

( جدول  من  عدم2يتضح  فر   (  داللة  وجود  ذات  وق 

معامالت صعوبة فقرات  متوسطات قيم  بين  إحصائية 

التفكير    قائمة ل  الصورتين النهائيتين الخماسية والرباعية

األخطاء   في قيم  الفروق  الباحثتان  البنائي، كما حسبت 

الصورتين   فقرات  صعوبة  معالم  لتقديرات  املعيارية 

والرباعية الخماسية  البن  قائمةل  النهائيتين  ائي  التفكير 
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وجاءت   مرتبطتين  لعينتين  ت  اختبار  باستخدام  وذلك 

 (. 3النتائج كما يوضحها جدول )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية  3يتضح من جدول )

مستوى   املعيارية     0.001عند  األخطاء  متوسطات  بين 

النهائيتين   الصورتين  بين  الصعوبة  معالم  لتقديرات 

والرباعية لصالح    الخماسية  البنائي،  التفكير  لقائمة 

وهي دالة    17.382الصورة الرباعية، فقد كانت قيمة ت  

، كما أظهرت النتائج أن حجم التأثير  0.001عند مستوى  

مما    0.80أكبر من     Cohen (1988)(  dبطريقة كوهين )

إن   أي  عالية،   تطبيقية  داللة  له  الفرق  أن  على  يدل 

معالم  تقديرات  في  أدق  الخماسية  النهائية  الصورة 

صعوبة الفقرات من الصورة النهائية الرباعية؛ حيث إنه  

الدقة،  ت 
ّ
قل للتقدير  املعياري  الخطأ  قيم  زادت  كلما 

ت  وعليه فإن خفض عدد فئات االستجابة من خمس فئا

أثر   الثانية  الصورة  في  فئات  أربع  إلى  األولى  الصورة  في 

 على تقديرات قيم معامالت صعوبة الفقرات.  
ً
 سلبيا

 

 التفكير البنائي قائمةاختبار داللة الفروق بين متوسطات قيم صعوبة فقرات الصورتين النهائيتين ل: (2جدول )
 الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  التفكير البنائي قائمة

 0.99 25 0.0008 0.29 0.001 الصورة الخماسية 

 0.33 0.001 الصورة الرباعية 

 
 التفكير البنائي  قائمةاختبار داللة الفروق بين متوسطات قيم األخطاء املعيارية لتقدير صعوبة الفقرات ل(: 3جدول )

 حجم التأثير  الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  التفكير البنائي قائمة

 3.48 0.001 25 17.328 0.01 0.03 الصورة الخماسية 

 0.01 0.05 الصورة الرباعية 

 

لإلجابة عن السؤال   نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:

الثالث الذي نصه "هل يوجد تأثير الختالف عدد فئات  

االستجابة )خماس ي/رباعي( على صدق وثبات فقرات  

 التفكير البنائي باستخدام نموذج سلم التقدير؟"   قائمة

مرتبطين   لعينتين  ت  اختبار  الباحثتان  استخدمت 

بين الفروق  الدالة    الختبار  تقديرات  قيم  متوسطات 

الخماسية   النهائيتين  الصورتين  لفقرات  املعلوماتية 

كما    قائمةل  والرباعية النتائج  وجاءت  البنائي  التفكير 

(. 4يوضحها جدول )

 التفكير البنائي  قائمةاختبار داللة الفروق بين متوسطات قيم الدالة املعلوماتية لفقرات (: 4جدول )
 حجم التأثير  الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  التفكير البنائي قائمة

 2.46 0.001 25 12.289 0.25 1.12 الصورة الخماسية 

 0.08 0.69 الصورة الرباعية 

     ( جدول  من  داللة 4يتضح  ذات  فروق  وجود   )

إحصائية في متوسطي تقديرات قيم الدالة املعلوماتية  

التفكير البنائي لصالح    قائمةبين الصورتين النهائيتين ل

قيمة   كانت  فقد  البدائل،  خماسية  األولى  الصورة 

داللة     12.289ت= مستوى  عند   
ً
إحصائيا دالة  وهي 

، كما أن حجم التأثير بطريقة كوهين دي أكبر  0.001

مما يدل على وجود حجم  (Cohen, 1988)   0.80من  

تأثير كبير للفروق بين متوسطي قيم الدالة املعلوماتية  

الصورة  للص  إن  أي  األعلى،  املتوسط  ولصالح  ورتين 

مَّ  
َ
األولى خماسية البدائل تقدم معلومات أكثر؛  ومن ث

بالصورة    
ً
مقارنة األفراد  قدرات  تقدير  في  دقة  أكثر 

 الثانية رباعية البدائل. 

لعينتين    ت  اختبار  الباحثتان  استخدمت  كما 

قيم   متوسطي  بين  الفروق  داللة  الختبار  مرتبطتين 

للصورتين  مؤشرا والخارجية  الداخلية  املطابقة  ت 
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والرباعية يوضحها    الخماسية  كما  النتائج  وجاءت 

 (.5جدول )

اختبار داللة الفروق بين متوسطات قيم مؤشرات املطابقة الداخلية والخارجية لفقرات الصورتين النهائيتين الخماسية (: 5جدول )

 التفكير البنائي  ائمةقوالرباعية ل
االنحراف  املتوسط  التفكير البنائي قائمة مؤشرات املطابقة 

 املعياري 

 حجم التأثير  الداللة درجة الحرية قيمة ت

 0.12 0.771 25 0.295 0.20 1.01 الصورة الخماسية    Infit الداخلية

 0.17 1.00 الصورة الرباعية 

 0.42 0.047 25 2.0871 0.24 1.10 الصورة الخماسية   Outfitالخارجية 

 0.20 1.07 الصورة الرباعية 

( جدول  من  ذات  5يتضح  فروق  وجود  عدم   )

املطابقة   تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة 

التفكير البنائي،    قائمةالداخلية للصورتين النهائيتين ل

ت= قيمة  كانت  الداللة    0.295فقد   0.771ومستوى 

من   التأثير    0.05أكبر  حجم  أن  في    0.12كما  صغير، 

( وجود فروق ذات  5املقابل فقد أظهرت نتائج جدول )

مستوى   عند  إحصائية  متوسطي    0.05داللة  بين 

النهائيتين   للصورتين  الخارجية  املطابقة  مؤشرات 

ال  قائمةل قيمة ت=التفكير  كانت  فقد  ، 2.0871بنائي 

الداللة   من    0.047ومستوى  التأثير    0.05أقل  وحجم 

 . 0.42أقل من املتوسط 

 

 

 

ابع:  نتائج اإلجابة عن السؤال الر

نصه   الذي  الرابع  السؤال  عن  "هل لإلجابة 

( العينة  حجم  الختالف  تأثير  (  750-500-250يوجد 

التفكير البنائي باستخدام    قائمةعلى معالم الفقرات ل

 نموذج سلم التقدير؟" 

ثالث   إلى  الدراسة  عينة  الباحثتان  قّسمت 

من   مكونة  األولى  املجموعة  مترابطة،   250مجموعات 

والثانية   للدراسة    500طالبة،  الكلية  والعينة  طالبة 

ْيرت العينة املجموعة    750املكونة من   تِّ
ْ
طالبة، وقد اخ

بطريقة   والثانية  استخدمت  األولى  كما  عشوائية، 

برنامج   الصورة    WINSTEPSالباحثتان  لتدريج 

والرباعية  التقدير    الخماسية  نموذج سلم  باستخدام 

( املطابقة  Andrich,1978ألندريش  نتائج  ( وقد جاءت 

 الداخلية والخارجية ومعامالت الصعوبة لكل عينة  

 وصفية لتقديرات معالم الصعوبة للصورة األولى لقائمة التفكير البنائي عبر العينات املختلفةاإلحصاءات ال(: 6جدول )
 االلتواء املدى  القيمة العظمى  القيمة الصغرى  االنحراف املعياري  املتوسط  حجم العينة

250 0.001 0.211 -0.52 0.38 0.9 -0.289 

500 -0.001 0.226 -0.50 0.38 0.88 -0.159 

750 0 0.286 -0.48 0.56 1.04 0.113 

 

 التفكير البنائي  قائمةتحليل التباين للقياسات املتكررة لتأثير أحجام العينات على معامل صعوبة الصورة الخماسية ل(: 7جدول )

 الداللة  قيمة ف جمموع مربعات املقام جمموع مربعات البسط  درجة حرية املقام درجة البسط  مصدر التباين 

 1.000 0.000 4.090 0.0001 25 1 الثابت 
 0.995 0.005 0.344 0.0001 50 2 حجم العينة 
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( جدول  من  )(  6يتضح  فروق  (  7وجدول  وجود  عدم 

العينات   أحجام  اختالف  لتأثير  إحصائية  داللة  ذات 

الخماسية   الصورة  قيم معامالت صعوبة فقرات  على 

 0.005التفكير البنائي، فقد كانت قيمة ف=من اختبار  

وهي قيمة    0.05وهي أكبر من     0.995ومستوى الداللة  

قيم   تقديرات  متوسط  إن  يتضح  فكما  دالة.  غير 

التفكير    قائمةمعامالت الصعوبة للصورة الخماسية ل

البنائي كانت متقاربة، فقد كانت متوسط الصعوبة في  

عينة   حجم  حجم  0.001هو    250حالة  حالة  وفي   ،

العينة  0.001-بلغ    500العينة      750، وفي حالة حجم 

من   االنحراف  0.001أصغر  قيم  تقارب  أتضح  كما   ،

وكذلك   الفقرات،  صعوبة  معامالت  لقيم  املعياري 

والص  العظمى  والقيم  نستدل  املدى  يجعلنا  مما  غرى 

تقديرات   على  العينة  لحجم  تأثير  يوجد  ال  أنه  على 

الخماسية   الصورة  اختبار  فقرات  صعوبة  معامالت 

ل  قائمةل  
ً
وفقا البنائي  التقدير.    قائمةالتفكير  سلم 

التباين   تحليل  اختبار  الباحثتان  استخدمت  وباملثل 

على   العينة  حجم  تأثير  الختبار  املتكررة  للقياسات 

الرباعية  تقد الصورة  فقرات  صعوبة  معامل  يرات 

يوضحها    قائمةل كما  النتائج  وجاءت  البنائي  التفكير 

 . (9)و (8الجدول )

 الوصفية لتقديرات معالم الصعوبة للصورة الثانية الختبار التفكير البنائي عبر العينات املختلفة اإلحصاءات(: 8جدول )
 االلتواء املدى القيمة العظمى  القيمة الصغرى  االنحراف املعياري  املتوسط  حجم العينة

250 0.001 0.251 -0.58 0.43 1.01 -0.4 

500 -0.001 0.259 -0.6 0.43 1.03 -0.215 

750 0 0.333 -0.65 0.6 1.25 0.293 

 
 التفكير البنائي  قائمةتحليل التباين للقياسات املتكررة لتأثير أحجام العينات على معامل صعوبة الصورة الرباعية ل(: 9جدول )

مصدر  

 التباين

درجة  

 البسط 

 الداللة قيمة ف مجموع مربعات املقام  مجموع مربعات البسط درجة حرية املقام

 0.992 0.001 5.325 0.001 25 1 الثابت 

حجم 

 العينة 

2 50 0.001 0.697 0.001 1.000 

( جدول  من  )(  8يتضح  فروق   (9وجدول  وجود  عدم 

لتأثير حجم    0.005ذات داللة إحصائية عند مستوى  

الصورة   صعوبات  معامالت  تقديرات  على  العينة 

ل نموذج    قائمةالرباعية  باستخدام  البنائي  التفكير 

من   أقل  ف  قيمة  كانت  فقد  التقدير،   0.001سلم 

 واحد صحيح وهو أكبر من  
ً
ومستوى الداللة لها تقريبا

مما يدل على عدم وجود تأثير لحجم العينة على    0.005

فق معالم  لتقديرات  الرباعية  الصورة    قائمة رات 

اختبار   الباحثتان  استخدمت  كما  البنائي.  التفكير 

تأثير حجم   الختبار  املتكررة  للقياسات  التباين  تحليل 

العينة على األخطاء املعيارية لتقديرات معالم صعوبة  

داللة   ذات  فروق  وجود  النتائج  من  وأتضح  الفقرة 

مستوى   عند  على    0.001إحصائية  العينة  لحجم 

لتقديرات املعيارية  فقرات    األخطاء  صعوبة  معالم 

التفكير البنائي    قائمةالصورتين الخماسية والرباعية ل

باستخدام نموذج سلم التقدير، فقد كانت قيمة ف=  
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في   1177.5في حالة الصورة الخماسية، وف=  63.497

في   0.944الصورة الرباعية وقد كانت قيمة مربع إيتا =  

= إيتا  ومربع  الخماسية  الصورة  حال  0.969حالة  ة في 

 الصورة الرباعية وكالهما أحجام تأثير كبيرة.  

الباحثتان   أجرت  الفروق  تلك  مصدر  ولتحديد 

بونفيروني   طريقة  باستخدام  ثنائية  مقارنات 

Bonferroni    ذات النتائج توضح وجود فروق  وجاءت 

العينة   بين حجم  إحصائية  العينة    250داللة  وحجم 

صع  500 معالم  لتقديرات  املعيارية  األخطاء  وبة  في 

ل  والرباعية  الخماسية  البنائي    قائمةالصورة  التفكير 

من   أقل  داللة  مستوى  الفروق    0.001عند  هذه  وأن 

أي إنه كلما زاد حجم    250كانت لصالح العينة األصغر  

ت األخطاء املعيارية وزادت الدقة في تقديرات 
ّ
العينة قل

حجم   بين  فروق  وجدت  وباملثل  الصعوبة،  معالم 

وأن هذه   750و  500وحجم العينة   750و 250العينة 

 0.001الفروق جميعا كانت عند مستوى داللة أقل من  

في الصورة  500و 750ما عدا املقارنة بين حجم العينة  

مستوى   عند  دالة  الفروق  تلك  كانت  فقد  الرباعية 

لصالح  0.01 الفروق  كانت  فقد  األحوال  جميع  وفي   ،

العي حجم  قّل  كلما  إنه  أي  األصغر،  زادت  العينة  نة 

سلم   لنموذج   
ً
وفقا الصعوبة  معالم  تقدير  أخطاء 

التقدير ومن ثم قلت الدقة في تقدير معالم النموذج؛  

قيم   على  العينة  لحجم   
ً
تأثيرا هناك  أن  على  يدل  مما 

األخطاء املعيارية وأنه كلما زاد حجم العينة زادت دقة  

التقدير   سلم  لنموذج   
ً
وفقا الصعوبة  معالم  تقدير 

 (. Andrich,1978ألندريش )

 نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس: 

"هل يوجد  لإلجابة عن السؤال الخامس الذي نصه  

( العينة  حجم  الختالف  على  750-500-250تأثير   )

فقرات   وثبات  البنائي    قائمة صدق  التفكير 

استخدمت   التقدير؟"  سلم  نموذج  باستخدام 

املتكررة   للقياسات  التباين  الباحثتان اختبار تحليل 

الدالة   قيمة  على  العينة  حجم  تأثير  الختبار 

والرباعية   الخماسية  الصورة  لفقرات  املعلوماتية 

(11)و  (10وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول )

 املعلوماتية لفقرات الصورتين األولى والثانية الختبار التفكير البنائي عبر العينات املختلفة وصفية للدالةالاإلحصاءات (: 10جدول )
االنحراف  املتوسط  حجم العينة صور االختبار

 املعياري 

القيمة 

 الصغرى 

القيمة 

 العظمى 

 االلتواء املدى

 0.24- 0.776 1.442 0.666 0.253 1.118 250 األولى

500 1.133 0.262 0.65 1.467 0.817 -0.266 

750 1.142 0.271 0.645 1.489 0.844 -0.258 

 0.538- 0.251 0.776 0.525 0.076 0.688 250 الثانية

500 0.730 0.110 0.498 0.857 0.358 -0.56 

750 0.739 0.114 0.499 0.872 0.373 -0.542 

 
التفكير   الصورتين لقائمةتحليل التباين للقياسات املتكررة لتأثير أحجام العينات على الدالة املعلوماتية لفقرات (: 11جدول )

 البنائي 
مصدر   الصور 

 التباين

درجة  

 البسط 

درجة حرية 

 املقام 

مجموع مربعات  

 البسط 

مجموع  

 مربعات املقام

 مربع إيتا الداللة قيمة ف

 0.951 0.000 486.042 5.130 99,745 25 1 الثابت  الخماسية

 0.001 0.001 8.532   0.021 0.007  50 2 حجم العينة 

 0.981 0.000 1357.214 0.743 40,336 25 1 الثابت  الرباعية 

 0.048 0.001 32.992   0.029 0.039  50 2 حجم العينة 
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية  8يتضح من جدول )

بين متوسطي قيمة الدالة    0.001عند مستوى أقل من  

ل والرباعية  الخماسية  للصورتين    قائمة املعلوماتية 

التفكير البنائي ترجع إلى تأثير حجم العينة، فقد كانت  

ف= وكانت    8.532قيمة  الخماسية  الصورة  حالة  في 

ف= الرباعية،   32.992قيمة  الصورة  حالة  أن    في  إال 

الصورة   حالة  في   
ً
جدا  

ً
ضعيفا كان  التأثير  حجم 

، وكانت  0.001الخماسية حيث كانت قيمة مربع إيتا=  

قيمة   كانت  حيث  الرباعية  الصورة  حالة  في  ضعيفة 

إيتا=   داللة  0.048مربع  وجود  عدم  على  يدل  مما   ،

الدالة   العينة على قيم  لتأثير اختالف حجم  تطبيقية 

   املعلوماتية للصورتين.

الباحثتان   أجرت  فقد  إحصائية  داللة  لوجود   
ً
ونظرا

بمقارنات ثنائية باستخدام طريقة بونفيروني وأشارت  

النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  

إلى   ترجع  للفقرات  املعلوماتية  الدالة  قيم  متوسطات 

وجود   عدم  النتائج  أظهرت  فقد  العينة،  حجم  تأثير 

قيم  متوسطي  بين  لصورتي    فروق  املعلوماتية  الدالة 

العينة    قائمةال العينة    750بين  والعينة    500وكل من 

الثنائية بين أحجام  250 تأثير الفروق  . كما يتضح أن 

العينات املختلفة كانت غير دالة؛ حيث إن مستويات  

الداللة مقربة إلى ثالثة أرقام عشرية لم تكن دالة، فقد  

 . 0.05كانت جميعها أكبر من 

التباين  كما   تحليل  اختبار  الباحثتان  استخدمت 

على   العينة  حجم  تأثير  الختبار  املتكررة  للقياسات 

الداخلية   املطابقة  قيم  والخارجية    Infitمتوسط 

Outfit    وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة

الداخلية   املطابقة  مؤشرات  متوسطات  في  إحصائية 

التفكير البنائي    مةقائللصورتين الخماسية والرباعية ل 

ترجع إلى تأثير حجم العينة، فقد كانت جميع قيم ف  

 تقترب من  
ً
غير دالة وجميع قيم مربع إيتا صغيرة جدا

أو   إحصائية  يدل على عدم وجود داللة  مما  الصفر، 

مؤشرات   متوسط  على  العينة  لحجم  تطبيقية  داللة 

عند تدريجه    قائمة جودة املطابقة الداخلية لصورتي ال

 (.Andrich,1978ذج سلم التقدير ألندريش ) بنمو 

 تعقيب على نتائج الدراسة: 

مستوى   - عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

لتقديرات    0.001 املعيارية  األخطاء  متوسطات  بين 

الخماسية   النهائيتين  الصورتين  بين  الصعوبة  معالم 

ل الصورة    قائمةوالرباعية  لصالح  البنائي،  التفكير 

إن أي  في    الرباعية،  أدق  الخماسية  النهائية  الصورة 

تقديرات معالم صعوبة الفقرات من الصورة النهائية  

املعياري   الخطأ  قيم  زادت  كلما  إنه  حيث  الرباعية، 

تتفق   الحالية  الدراسة  ونتائج  الدقة،  ت 
ّ
قل للتقدير 

وفيسنتا   وجوليا  فرانسيسكو  دراسة  نتائج  مع 

(Francisco,Julio & Vicente,2001  ودراسة  ،)

( الرشيدي  2014فريحات  دراسة  مع  وتختلف   ،)

لعدد  2017) تأثير  يوجد  ال  أنه  إلى  توصلت  حيث   )

 البدائل على معلمة صعوبة الفقرات.

متوسطي    - في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

الصورتين   بين  املعلوماتية  الدالة  قيم  تقديرات 

ل الصورة    قائمةالنهائيتين  لصالح  البنائي  التفكير 

األولى   الصورة  إن  أي  البدائل،  خماسية  األولى 

مَّ أكثر  
َ
خماسية البدائل تقدم معلومات أكثر  ومن ث

 
ً
بالصورة الثانية    دقة في تقدير قدرات األفراد مقارنة

مع   تتفق  الحالية  الدراسة  ونتائج  البدائل،  رباعية 

( هارتر  كيم  Harter,1997دراسة  ودراسة   ،)

(Kim,1998( (، ودراسة  2006(، ودراسة عبداملجيد 

( )2017الرشيدي  إسماعيل  ودراسة   ،)2019 ،)

( وتختلف مع دراسة  2019ودراسة محمد ورحمة   ،)

عدم وجود فروق   ( حيث أشارت إلى2009أبو جراد )

في متوسطات قيم الدالة املعلوماتية تعزى الختالف  

 عدد فئات االستجابة. 
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بين   - إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

للصورتين   الخارجية  املطابقة  تقديرات  متوسطات 

ل الدراسة    قائمةالنهائيتين  ونتائج  البنائي،  التفكير 

( عبداملجيد  دراسة  مع  تختلف  في 2006الحالية   )

الداخلية والخارجية  وج املطابقة  في جودة  ود فروق 

البدائل    قائمةلل ولصالح  البدائل  لعدد  تعزى 

 الخماسية. 

بين حجم   - إحصائية  داللة  ذات  فروق  العينة  وجود 

واألكبر وفي جميع األحوال فقد كانت الفروق   األصغر 

لصالح العينة األصغر، أي أنه كلما قلت حجم العينة  

تقدير   أخطاء  زادت   كلما 
ً
وفقا الصعوبة  معالم 

في تقدير   الدقة  التقدير ومن ثم قلت  لنموذج سلم 

 لحجم  
ً
معالم النموذج. مما يدل على أن هناك تأثيرا

العينة على قيم األخطاء املعيارية وأنه كلما زاد حجم  

ونتائج  الصعوبة  معالم  تقدير  دقة  زادت  العينة 

(، ودراسة 2007الدراسة الحالية تتفق مع طنطاوي )

(، ودراسة  2013(، ودراسة الزبون )2009بدهللا )الع

( وويدون  ودراسة He & Wheadon,2013هي   ،)

 & Sahin(، ودراسة ساهين وأنيل )2016الشمراني )

Anil,2017( ودراسة البادية ،)2018 .) 

 التوصيات واملقترحات: 

 التوصيات: 

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية، توص ي  

 الباحثتان بما يلي: 

يكون   .1 عندما  الحجم  كبيرة  عينة  استخدام 

وذلك   قائمةال االستجابة؛  خماس ي  املستخدم 

 لتقدير معالم الصعوبة بدقة.

خماس ي االستجابة؛ لكونه يؤثر   قائمةاستخدام   .2

لفقرات   املعلوماتية  الدالة  قيم  على   
ً
إيجابا

 املقياس املستخدم في الدراسة. 

من   .3 قياس  الت  قائمةاالستفادة  في  البنائي  فكير 

الجامعة   طالبات  لدى  البنائي  التفكير  مستوى 

 وفق ما تطلبه ظروف الدراسة.

استخدام نماذج أخرى لنظرية االستجابة للفقرة   .4

 ذات االستجابات املتعددة على املقاييس. 

 املقترحات: 

نماذج نظرية   .1 باستخدام  النفسية  املقاييس  تطوير 

 االستجابة للفقرة املناسبة لها. 

تأثير متغيرات أخرى على دقة تقدير معالم   .2 دراسة 

نماذج   باستخدام  النفسية  للمقاييس  الفقرات 

 نظرية االستجابة للفقرة. 

 التفكير البنائي على بيئات أخرى.   قائمةتطبيق  .3

 **** 

 قائمة املراجع 

يونس حمدي  جراد،  في  2009)  .أبو  راش  نموذج  استخدام   .)

تحديد العدد األمثل لفئات التدريج ملقياس قلق من نوع 

عين  ليكرت.   جامعة  التربية،  في  العلمي  البحث  مجلة 

 .  72- 55(، 4)10شمس، 

عبد محمد  ) إسماعيل،  نقطة  2019الرحمن.  استخدام  أثر   .)

الخصائص   في  ليكرت  مقياس  في  "محايد"  املنتصف 

و  للمقياس  االتجاهات.  السيكومترية  معهد  قياس  مجلة 

 . 641  -585(، 3)59 اإلدارة العامة،

(. أثر حجم العينة على دقة تقدير 2018البادية، فاطمة حمد. )

في   املعرفية  التنمية  اختبار  في  والقدرة  الفقرة  خصائص 

 
ً
وفقا عمان  بسلطنة  السابع  الصف  لطلبة  العلوم  مادة 

(، 73، )جزائرال،  مجلة دراساتلنظرية االستجابة للفقرة.  

106-125 . 

أثر اتجاه املفردات ونسب توزيعها (.  2012الراسبية، نهى سالم. )

الصف   طالبات  أداء  على  ليكرت  تدريج  فئات  وعدد 

الخصائص   وعلى  مسقط  بمحافظة  عشر  الحادي 

القياس ألداء  جامعة    السيكومترية  ماجستير،  ]رسالة 

 السلطان قابوس[. 

أثر عدد البدائل في اختبار  (.  2017الرشيدي، عبدهللا مسند. )

في الخصائص السيكومترية لالختبار   االختيار من متعدد 

التحصيلي في الرياضيات وفقراته وفق النموذجين الثالثي 

للفقرة   االستجابة  نظرية  في  املعلمة  ]رسالة والرباعي 

 األردن.  –جامعة اليرموك  غير منشورة[. ماجستير
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(. أثر حجم العينة على تقدير دالة 2013الزبون، حابس سعد. )

املعلومات لالختبار والخطأ املعياري في تقديرها باستخدام  

القياس.   في  الحديثة  النجاح  النظرية  جامعة  مجلة 

 . 1334- 1313(، 6) 27لألبحاث، الجزائر، 

عبدالحافظ )  الشايب،  التربوي   (.2009قاسم.  البحث  . أسس 

   عمان: دار وائل للنشر.

( كمال.  نضال  معالم  2012الشريفين،  تقدير  طريقة  أثر   .)

الفقرة وقدرات األفراد على قيم معالم الفقرة الخصائص 

العينة.   تغير حجم  في ضوء  لالختبار  املجلة السيكومترية 

 . 238-177(. 104)2، التربوية بجامعة الكويت

)الشم موس ى.  محمد  وطول  2016راني،  العينة  حجم  أثر   .)

الصعوبة  معلمة  تقدير  على  بينهما  والتفاعل  االختبار 

نظرية  باستخدام  املعياري  والخطأ  والتخمين  والتمييز 

،  مصر-مجلة كلية التربية، جامعة طنطااستجابة الفقرة.  

64(4 .)265 -306 

العينة وعدد املفردات  أثر حجم  (.  2009العبدهللا، زياد أحمد. )

باستخدام   األسئلة  بنك  مفردات  تدريج  على  املشتركة 

الجزئي التقدير  منشورة[.   نموذج  غير  ماجستير  ]رسالة 

 جامعة القاهرة، مصر.

( أحمد.  حسين  ليكرت (.  1995العكام،  تدريج  فئات  عدد  أثر 

السيكومترية خصائصه  على  اتجاهات  ]رسالة    ملقياس 

 امعة اليرموك، األردن. ماجستير غير منشورة[. ج

( حسن.  سعيد  الخصائص  (.  2003الغامدي،  اختالف  مدى 

بدائل   عدد  تغاير  ضوء  في  القياس  ألداة  السيكومترية 

حالة   دراسة  الدراسية:  واملرحلة  مقياس    - االستجابة 

]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة أم القرى،    ليكرت

 مكة املكرمة.  

( صالح.  نورة  بدائل    (.1999املحيميد،  عدد  اختالف  أثر 

 االستجابة في أوزان ليكرت على معامالت الثبات والصدق

سعود،   امللك  جامعة  منشورة[.  غير  ماجستير  ]رسالة 

 الرياض.

( محمد.  خالد  السيكومترية 2018حياصات،  الخصائص   .)

متعدد   من  االختيار  الختبار  والقدرة  الفقرات  ومعالم 

ال استخدام  عن  البدائل  عدد  ثالثي باختالف  نموذج 

جامعة املعلمة والنفسية،  التربوية  العلوم  مجلة   .

 .141- 109(، 2)19البحرين، 

( الحميد.  عبد  الشيماء  حجم  (.  2007طنطاوي،  من  كل  أثر 

العينة وطول االختبار على دقة نتائج االختبارات مرجعية  

راش نموذج  باستخدام  الرياضيات  في  ]رسالة    املحك 

   ماجستير، جامعة الزقازيق[.

أثر اختالف حجم العينة وطول (.  2005عايز، أمل إسماعيل. )

ملقاييس  السيكومترية  الخصائص  على  املقياس 

]رسالة دكتوراه، جامعة بغداد[. قاعدة بيانات الشخصية  

 دار املنظومة. 

( سعد.  الرحمن،  النظرية  (.  2008عبد  النفس ي:  القياس 

 .(. هبة النيل العربية للنشر والتوزيع5)طوالتطبيق 

( الغفور.  عبد  نبيل  املجيد،  املتغيرات (.  2006عبد  بعض  أثر 

ملقاييس  السيكومترية  الخصائص  في  بالعينة  املرتبطة 

اإلجابة بدائل  تدرجات  وباختالف  ]رسالة   االتجاهات 

 دكتوراة غير منشورة[. جامعة بغداد، العراق.

( محمود.  الدين  صالح  ناقدة 1987عالم،  موازنة  دراسة   .)

لنماذج السمات الكامنة والنماذج الكالسيكية في القياس  

والتربوي.   االنسانية،النفس ي  للعلوم  العربية   املجلة 

7(27،)18- 43. 

القياس والتقويم التربوي (.  2000عالم، صالح الدين محمود. )

 دار الفكر العربي بالقاهرة.  والنفس ي.

( محمود.  الدين  التشخيصية  (.  2001عالم، صالح  االختبارات 

.  مرجعية املحك في املجاالت التربوية والنفسية والتدريبية

 دار الفكر العربي بالقاهرة.

( جابر.  معزوز  الفقرة  2016عالونة،  ونمط  العينة  أثر حجم   .)

الختبار   السيكومترية  الخصائص  على  الطلبة  وجنس 

الرياضيات لدي طلبة الصف الحادي عشر   في  تحصيلي 

الفلسطينيةفي   الحكومية  جامعة  املدارس  مجمع  مجلة   .

 . 473- 426(، 17ماليزيا، ) املدينة العاملية،

أثر عدد البدائل في دقة تقدير  (.  2014فريحات، أيمن محمد. )

للفقرة  االستجابة  لنماذج  وفقا  االختبار  فقرات    معالم 

 [. جامعة اليرموك، األردن. رسالة دكتوراه غير منشورة]

)محمد،   عبدالعال.  عزيزة  رحمة،  إبراهيم،  أثر 2019أسماء   .)

اختبار   درجات  ثبات  تقدير  على  االستجابة  بدائل  عدد 

ألفا  معاملي  باستخدام  املتقدمة  املعيارية  املصفوفات 

الطبقية  وألفا  حماة،  كرونباخ  جامعة  مجلة   .2(10) ،

173-192 .  
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