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  كلمة هيئة التحرير

تترشف هيئة حترير املجلة السعودية للعلوم  .ه أمجعنيبصحنا حممد وعىل آله والسالم عىل رسول اهلل نبياحلمد هلل والصالة و

الذي يتضمن عرشة أبحاث يف خمتلف فروع و 2021/  1442الستني يف العام لقرائها األعزاء العدد السابع و النفسية بأن تقدم

 املتعددة.نفس لعلم ا

ضوء بعض  يفموضوع التوافق األكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة امللك سعود يف هذا العدد  قد تناول البحث األولف

موضوع القياس النفيس ممثال ببناء مقياس لإلجتاهات نحو اإلختبارات ؛ فيام جاء البحث الثاين يف الديموغرافيةاملتغريات 

. أما البحث الثالث فقد كان عبارة عن مراجعة بحثية إلستخدامات النمذجة املتدرجةوذج اإلستجابة األلكرتونية وفق نم

البحث الرابع  أما (.2020 -2000باملعادالت البنائية يف البحوث النفسية العربية يف آخر عقدين من الزمن )خالل الفرتة من 

عاللته بالتحصيل الدرايس يف رحلة الثانوية يف مديرية ردفان وامل ستوى للق الرياضيات لدى طلبةملدراسة فقد كان عبارة عن 

؛ يف حني كان البحث اخلامس يف موضوع فعالية برنامج إرشادي لائم عىل احلكمة ضوء متغريي اجلنس واملستوى الدرايس

 .ةاإلختبارية خلفض مستوى للق اإلختبار املحوسب لدى طالب املرحلة الثانوية باملدينة املنور

البحث السادس عىل اخلصائص السيكومرتية ملقياس امليل لإلنفعاالت اإلجيابية لدى عينة من طالبات  ز  جانب آخر رك   من

العاللات بني التنافر املعريف والرصاع النفيس والقلق لدى طالبات جامعة  جامعة امللك سعود؛ فيام تناول البحث السابع نمذجة

 .ة املرحلة الثانوية بمحافةة ينبعوضوع عاللة اليقةة العقلية بانهناء األكاديمي لدى طلبمل البحث الثامن تطرق ؛ يف حنيأم القرى

فسية لدى عينة عاللتها بالصحة النو املواطنة  :فقد تناول البحثان األخريان موضوعني يف جمال الصحة النفسية مها ؛ ا  أخري

النفيس وأختارت الباحثة إضطراب القلق اإلجتامعي كإنموذج  العالجالتشخيص والكفاءة الثقافية يف من الشباب السعودي؛ و

 لذلك .

ذوي اإلهتاممات العلمية واألكاديمية واملامرسون هيئة التحرير أن جيد الباحثون والدارسون واملختصون و ؛ تأمليف اخلتام

بكل تأكيد الرفع من  ،من شأهناالتي بمالحةاهتم القيمة و؛ آملني أال يبخلوا علينا استحساهنمما حيوز عىل رضاهم وينال 

 و اهلل من وراء القصد .  ا ؛مستوى املجلة وتطويره

 رئيس هيئة التحرير

 أ.د. فهد بن عبد اهلل الدليم
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 األكاديمي لطلبة جامعة امللك سعود يف ضوء بعض املتغرياتوافق الت

)عادل بن حسني بن أمحد املبارك
1
) 

 جامعة امللك سعود

  هـ1442/ 1/ 29وقبل - هـ1/12/1441قدم للنرش 

يف طلبة جامعة امللك سعود، والكشف عام إذا كان هناك فروق عن مستوى التكيف األكاديمي لدى  الكشف هدفت هذه الدراسة إىلاملستخلص: 

تصنيف الكليات )كليات إنسانية، علمية )صحية(، للنوع )طالب وطالبات(، املستويات الدراسية، مستويات التحصيل التكيف األكاديمي يعزى إىل 

( 1043ت )بلغ ،داب، وكلية العلوم الطبية التطبيقيةبسيطة من كلية الرتبية، وكلية اآلتم إجراء الدراسة عىل عينة عشوائية  .الدرايس، وللتخصصات

التأكد من ثبات بعد األكاديمي من إعداد الباحث  التوافق( طالبة. تم تطبيق مقياس 409)و ا( طالب  634%( من جمتمع الدراسة منهم )15.69مثلت )

. "شفيه"ة. وقد استخدم الباحث يف حتليله لبيانات الدراسة املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين األحادي واختبار وصدق األدا

( 84( وهو أعىل من املتوسط النظري )95.63التكيف األكاديمي لطلبة جامعة امللك سعود )أن متوسط درجات نتائج التحليالت اإلحصائية أكدت 

 يعزى ( بني متوسط درجات التكيف األكاديمي0.05املحسوب ألداة الدراسة. كام أكدت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

للمستوى ولصالح الطالبات،  (الطالب والطالباتالعلوم الطبية التطبيقية، للنوع )طلبة داب، العلوم الطبية التطبيقية( ولصالح كلية )الرتبية، اآللل

  وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات. ملستوى التحصيل الدرايس ولصالح التحصيل الدرايس األعىل.للتخصصات، والدرايس، 

اجلامعـة، ، طلبـة داب، كلية العلوم الطبيـة التطبيقيـة، طالبات، كلية الرتبية، كلية اآل، طالباألكاديمي األكاديمي، التكيف التوافق: الكلامت املفتاحية

 التحصيل الدرايس.
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Abstract: This study aimed to reveal the level of academic adjustment among students of King Saud University, and 
to find out whether there are statistically significant differences in academic adjustment due to: the classification of 
colleges (humanistic colleges, scientific (health) colleges, gender (male and female students), academic levels, 
academic achievement levels, and majors. The sample size was (1043) and was drawn randomly from the College of 
Education (COE), the College of Arts (COA), and the College of Applied Medical Sciences (COAMS), representing 
(15.69%) of the study population, including (634) male students and (409) female students. The academic 
adjustment scale (AAS) was prepared and applied by the researcher, and the validity and reliability of the scale 
were established. The collected data was analyzed using the means, standard deviation, one-way ANOVA, T-test, 
and Scheffe tests. The results indicated that the mean of academic adjustment of the students was (95.63) and was 
higher than the computed mean of the AAS (84). The results also confirmed that there were statistically significant 
differences at (0.05) between the mean scores of academic adjustment attributed to the colleges (COE, COA, 
COAMS), gender, academic levels, specializations, and academic achievement levels. The study concluded with 
recommendations. 
Keywords: adjustment, academic, students, college students, academic adjustment, university, University students, 
Academic achievement. 
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 مقدمة:

املتقدمة بفئة الشباب لكوهنم رجال املستقبل  هتتم الدول

ويعول عليهم يف دفع عجلة التقدم والرقي واملسامهة يف 

تطوير وتقدم املجتمعات. وتعد هلم الربامج املختلفة يف مجيع 

املجاالت التعليمية والصناعية والزراعية واالقتصادية 

وغريها، كام تقوم ببذل اجلهود لتذليل الصعوبات التي قد 

عرتضهم يف حياهتم لكي يستطيعوا أن يقوموا بواجباهتم ت

ويكونوا أكثر فاعلية ملجتمعاهتم. واململكة العربية السعودية 

من تلك الدول التي أولت االهتامم بالشباب وذلك من 

لتي تضمنت اخلطة املستقبلية وا 2030خالل إعداد الرؤية 

التعليم يف ن وزارة للجميع. حيث إتاحته تطوير التعليم وإ

تنمية مهارات عامة "اململكة العربية السعودية هتدف إىل 

وأساسية جلميع طالهبا ملواجهة متطلبات احلياة احلديثة، 

باإلضافة إىل املهارات التخصصية لكل مهنة والتي تغطي 

)وزارة التعليم،  "مجيع املجاالت املهنية جليل الشباب

% من السكان 6.73(. وتبلغ نسبة الشباب يف اململكة 2020

 G20بني دول جمموعة العرشين  وهي أعىل نسبة للشباب من

   (. 2019)اهليئة العامة لإلحصاء، 

ن من الثانوية العامة يف ومن فئة الشباب الطلبة اخلرجيو

اململكة العربية السعودية والتي يقدر عددهم بحوايل 

( 2020ه )وزارة التعليم،1440-1439( عام 356269)

نهم يتوجهون إىل اجلامعات للدراسة يف ختصصات والكثري م

وهذا يتضمن انتقاهلم إىل اجلامعات وخوض جتربة  متعددة. 

 إذجديدة للمرة األوىل ملرحلة احلياة اجلامعية والتوافق معها 

هنا ختتلف عن املراحل الدراسية السابقة كام أهنا مهمة يف إ

 حياهتم وتؤثر عىل مستقبلهم. 

عملية مرنة ونشطة ومستمرة ألن الفرد التوافق ويعدُّ 

مطالب احلياة من ضغوط ومشكالت  يسعى ملواجهة

حباطات ويقوم بالتوافق بينها وبني ذاته وبينه والبيئة التي وإ

(. وانتقال الطالب إىل بيئة احلياة 2009يعيش فيها )يونس، 

اجلامعية اجلديدة يتطلب منهم التوافق معها لكي يستطيعوا 

هم والشعور بالرضا والسعادة وإكامل دراستهم حتقيق أهداف

 بنجاح والتخرج من اجلامعة.

واالنتقال للجامعة واحلياة اجلامعية من املشكالت 

 ,Peterson)والقضايا البحثية املهمة خالل العقد املايض 

Louw, & Mumont, 2009) .االنتقال من التعليم  إذ إن

تتطلب من الطالب  العام إىل التعليم العايل مرحلة انتقالية

التوافق مع تلك املرحلة، ألن التوافق مع تلك املرحلة ليس 

 ,Nelson, Kift)لبعض الطالب  مشكلة   دُّ يع، بل سهال   اأمر  

& Clark, 2008)الطالب مع البيئة اجلامعية  . كام أن توافق

 ,.Peterson, et al)عامال  يف التنبؤ بنتائجهم اجلامعية  يعدُّ 

2009; Van Rooij,  Jansen, & Van de Grift, 2018) ،

ا ل  & Baker)؛ 1978 توافقهم العام )الرحياين ونزيه،ومؤرش 

Siryk, 1989 . 

منها تعريف يونس وافق؛ وقد وردت تعريفات للت

لفرد التوافق عالقة متالئمة بني ا الذي يرى أن (2009)

شباع حاجاته ويشعر بالرضا والبيئة التي يعيش فيها مع إ

واالرتياح عن نفسه واالبتعاد عن الضيق، كام يتضمن 

تغيريات وتعديالت لسلوكه إلقامة عالقة منسجمة مع بيئته. 

فكام ي   العمليات النفسية التي يديرها " بأنه التوافق عرَّ

ويتعامل معها الناس من خالل مطالب وحتديات احلياة 

  .(Weiten, Dunn, & Hammer, 2012, P.11) "اليومية

يس النفتعرف التوافق  (2020)ومجعية علم النفس األمريكية 

تغيري يف اجتاه الفرد أو سلوكه لرغبته وحاجته للتغيري "بأنه 

 ,APA) "يف البيئة والظروف احلالية غري املعتادة وغري املتوقعة

والشخص املتوافق هو الذي يشبع حاجاته بطريقة . (2020

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22van%20Rooij%2C%20Els%20C.%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22van%20Rooij%2C%20Els%20C.%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22van%20de%20Grift%2C%20Wim%20J.%20C.%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
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صحية من خالل االستجابات االجتامعية والنفسية ملواقفه 

(APA, 2020) .  

 فقالتوا األولللتوافق بعدين ( أن 2009يرى يونس )و

ته هبا ثقويتضمن رضا الفرد عن نفسه  يالشخيص الذ

وختلصه من التوتر والرصاعات حترير الفرد إىل وهيدف 

النفسية والقلق التي قد يمر هبا يف البيئة التي يعيش فيها. 

يتضمن قدرة الفرد والبعد الثاين التوافق االجتامعي الذي 

إنشاء عالقة اجتامعية إجيابية ناجحة مع من حوله  عىل

، ويضبط ذاته وانفعاالته، كاألرسة والعمل واملجتمع

 ،التوافق الزواجي والتوافق األرسيويشمل جماالت: 

، والتوافق املدريس )يونس، والتوافق الديني ،والتوافق املهني

 نوعني( أن هناك 2004لرفوع والقرارعة )اويرى  (. 2009

الفرد من حتقيق  يقوم به إجيايب وهو مامن التكيف األول 

شباع حاجاته بالقيام بسلوكيات تريض أهدافه وطموحه وإ

تكيف سلبي أو سيئ والثاين املجتمع، ويقبلها الفرد 

 هع حاجاته ودوافعابشعىل إ من عدم قدرة الفردضويت

 بطريقة مقبولة تريض الفرد واملجتمع. 

. األكاديميالتوافق موضوع وهذه الدراسة تتناول 

والتوافق األكاديمي يتضمن دافعية الطالب وجهودهم 

األكاديمية وكيفية تعاملهم مع مطالب التعليم والنجاح 

بالقيام بإكامل متطلبات األعامل األكاديمية ونجاحهم بالبيئة 

. ويتكون التوافق (Baker & Siryk, 1989)األكاديمية 

الء، والعالقة مع األساتذة، األكاديمي من العالقة بالزم

واملشاركة باألنشطة، االجتاه نحو التخصص ونحو تنظيم 

مصطلح الباحث (. وسيستخدم 2009الوقت )يونس، 

وهو  (Adjustment)التوافق وهو يقابل الرتمجة املناسبة 

؛ يونس، 2001مصطلح نفيس يرتبط باإلنسان )شاذيل،

يتضمن ما يقوم به الفرد ملواجهة متطلبات احلياة  إذ( 2009

يف بيئته من تعديل وتنظيم وحل املشكالت ليتوافق معها. كام 

يعني التكيف احليوي أو  (Adaptation)أن مصطلح تكيف 

؛ يونس، 2001البيولوجي بني الكائن احلي وبيئته )شاذيل،

مصطلح الباحث سيستخدم مصطلح التوافق وأما (. 2009

حسب استخدامه يف الدراسات الواردة يف سيكون ف التكي

 هذه الدراسة.  

الفروق يف التوافق تناولت التي  دراساتوستعرض ال

 .األكاديمي بني الطلبة

( دراسة عىل طالب وطالبات 1993أجرى الليل )

جامعة امللك فيصل للكشف عن الفروق يف التوافق 

ة تكونت للمجتمع اجلامعي يف ضوء بعض املتغريات عىل عين

. ونتائج الدراسة أكدت وجود فروق ذات داللة 167من 

إحصائية يف درجة التوافق مع املجتمع اجلامعي يعزى 

للجنس ومكان الدراسة ولصالح الطالبات. كام أوضحت 

نتائج الدراسة عدم وجود فروق يف درجة التوافق تعود 

، احلالة (ملستويات الدراسة، اجلنسية )سعودي غري سعودي

 االجتامعية )متزوج غري متزوج(، التخصص، الكلية.

راسة هدفت إىل استكشاف ( د1999أجرى ملكوش )

طبيعة التكيف األكاديمي لدى طلبة اجلامعة األردنية وقد 

 445، اطالب   280من الطلبة ) 725تكونت عينة دراسته من 

طالبة(. ونتائج دراسته أكدت عدم وجود فروق يف التكيف 

داب والعلوم طلبة الكليات ماعدا كليتي اآل بنياألكاديمي 

الرتبوية أعىل من كلية الرشيعة. كام أن الدراسة مل جتد فروقا  

يف التكيف بني الطلبة يعزى لسنوات الدراسة املختلفة يف 

قة بني اجلامعة. وكذلك توصلت الدراسة إىل أن هناك عال

ني خر فصل كام ال توجد عالقة بالتكيف واملعدل الدرايس آل

نتائج دراسة  درجة التكيف واملعدل الرتاكمي للطلبة.

يف التوافق يعزى  افروق  ملكوش حتتاج لوقفة ألنه مل جيد 
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كلام زادت سنوات الدراسة  هنيتوقع أ إذ، سنوات الدراسةل

كلام كان مستوى التوافق أعىل. كذلك مل جيد ملكوش عالقة 

عدل األعىل ن املأيفرتض  إذبني التوافق واملعدل الرتاكمي، 

 للطلبة يشري إىل مستوى أعىل يف التوافق األكاديمي. 

( دراسة هدفت إىل 2004) وأجرى الرفوع والقرارعة

الكشف عن درجة التكيف للحياة اجلامعة وعالقتها 

بالتحصيل الدرايس واملستوى الدرايس. وقد تكونت عينة 

دراستهام من مجيع طالبات تربية الطفل يف كلية الطفيلة 

طالبة.  180بجامعة البلقاء التطبيقية والبالغ عددهن 

التكيف لدى  وضحت نتائج دراستهام أن متوسط درجاتوأ

الطالبات أعىل من املتوسط املحسوب ملقياس التكيف 

املستخدم للدراسة. ونتائج دراستهام دلت عىل عدم وجود 

أي عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني التكيف للحياة اجلامعية 

دت نتائج الدراسة عىل وجود والتحصيل الدرايس. كام أك

اة اجلامعية تبعا  ذات داللة إحصائية يف التكيف للحي فروق

للمستوى الدرايس ولصالح طالبات السنة الثالثة باملقارنة 

 ونتائج دراسة الرفوع والقرارعة مع السنة األوىل والثانية.

( يف عدم وجود عالقة 1999توافقت مع دراسة ملكوش )

نه يفرتض أن تكون ني التوافق والتحصيل الدرايس مع أب

فوع والقرارعة غري هناك عالقة. لكن نتائج دراسة الر

متوافقة مع ملكوش يف كون أن هناك عالقة بني التوافق 

 واملستوى الدرايس.

( دراسة عىل عينة تكونت 2009أجرى كتلو )يف حني 

( من طلبة جامعة اخلليل، وكان من أهداف 338من )

 دراسته الكشف عن الفروق يف مستويات )درجات( التكيف

والتحصيل الدرايس،  التخصص،ولجنس، األكاديمي تبعا  ل

أن درجة التكيف واحلالة االجتامعية. ونتائج دراسته أكدت 

ناث أعىل منها لدى الذكور، ودرجة األكاديمي لدى اإل

التكيف للكليات اإلنسانية أعىل منها للكليات العلمية. 

 اي  وكذلك من نتائج دراسته أكدت وجود فروق دالة إحصائ

ىل التحصيل الدرايس، يف درجة التكيف األكاديمي تعزى إ

%( يف 80لصالح الطلبة ذوي النسبة األعىل )أعىل من 

التحصيل الدرايس، كام أكدت نتائج دراسته عدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التكيف تعزى للجنس، 

نتائج دراسة كتلو غري متوافقة  احلالة االجتامعية.والكلية، و

( 1999)وملكوش  (2000مع نتائج الرفوع والقرارعة )

وجود فروق يف التوافق األكاديمي يعزى للتحصيل بوذلك 

وهذا ما يؤيده افرتاض أن ذوي املعدل األعىل  .الدرايس

 يكون أعىل. هممستوى توافق

( دراسة هدفت الكشف 2010وقد أجرى بني خالد )

عن التكيف األكاديمي وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة عىل 

( من طلبة كلية العلوم 200ة بلغت )عينة عشوائية طبقي

الرتبوية يف جامعة آل البيت. وقد كشفت دراسته عىل عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التكيف األكاديمي 

نتائج  يعزى للنوع )طالب، طالبات( أو للمستوى الدرايس.

وذلك  (2009دراسة بني خالد متوافقة مع دراسة كتلو )

عزى للنوع )طالب فق تعدم وجود فروق يف التوا

 (. توطالبا

دراسة  (Kyalo & Chumba, 2011)أجرى كيالو وكمبا 

عوامل خمتارة تؤثر عىل التكيف االجتامعي "بعنوان 

 "واألكاديمي لطالب البكالوريوس بجامعة أجريتون

(Egerton University) ( ونتائج 357عىل عينة بلغت .)

ه الطلبة نحو الدراسة أكدت أن العالقات الشخصية واجتا

البيئة اجلامعية والربامج األكاديمية عوامل مؤثرة عىل 

بة. كام توصلت لالتكيف االجتامعي واألكاديمي للط

عزى لسنوات جود فروق بني الطلبة يف التكيف ت الدراسة إىل



 التوافق األكاديمي لطلبة جامعة امللك سعود يف ضوء بعض املتغريات: عادل بن حسني بن أمحد املبارك

- 5 - 

الدراسة حيث أظهرت النتائج أن مستوى التكيف 

طلبة األكاديمي لطلبة السنة األوىل أعىل مقارنة مع بقية 

ا نتائج الدراسة وضحت أن  من  %61.2اجلامعة. وأيض 

يف التكيف األكاديمي،  الطلبة حصلوا عىل تقدير عال  

% من الطالب حصلوا عىل مستوى معتدل من 37.1

 التكيف.

كيف مستوى والتساؤل  تشري الدهشةتهام نتائج دراس

التوافق األكاديمي لطلبة السنة األوىل أعىل مقارنة مع بقية 

طلبة اجلامعة. من املتوقع أن كلام زادت سنوات الدراسة يف 

اجلامعة زاد مستوى التوافق األكاديمي، لكن قد يفرس ذلك 

من  يف بيئة جديدة وفرت هلم جماال  أن طلبة السنة األوىل 

 ة. عن األرس بعيدوالراحة احلرية 

بدراسة  (Ashwini & Barre, 2014)قام أشويني وبار 

للكشف عن الضغوط والتكيف وعالقتهام باألداء 

من طلبة كلية  80األكاديمي للطلبة. وقد تكونت عينتهام من 

داب وكلية العلوم. ونتائج الدراسة أكدت وجود فروق اآل

وكلية العلوم يف درجة  اآلدابدالة إحصائيا  بني طلبة كلية 

التكيف الكلية ولصالح طلبة كلية العلوم. كام توصلت 

الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة 

ناث( ولصالح ة للتكيف يعزى للجنس )الذكور واإلالكلي

 الذكور. 

 & Asthana, Asthana)وقام أسثانان، وأسثانا، وأوجا 

Ojha, 2016)  ،بدراسة الشخصية والتكيف لطلبة اجلامعة

 250من الطلبة لكليات خمتلفة ) 500وقد بلغت العينة 

ذات  اطالبة(.  نتائج الدراسة تؤكد أن هناك فروق   250، اطالب  

يف لصالح ناث يف التكإحصائية بني الذكور واإلداللة 

أن الذكور يميلون لقضاء أوقات الذكور. وقد عللوا ذلك ب

أكثر مع أصدقائهم ويشاركون يف أنشطة خمتلفة، إضافة 

 .اإلناثلذلك األهل يمنحون الذكور حرية أكثر من 

( دراسة للتعرف عىل مستوى 2018أجرى القطاين )

راء وعالقته ببعض التوافق اجلامعي لدى طلبة جامعة شق

جراء الدراسة عىل عينة عشوائية طبقية عددها املتغريات. تم إ

بة. نتائج الدراسة أظهرت أن مستوى التوافق من الطل 500

مرتفع لطلبة اجلامعة. كام أوضحت النتائج وجود فروق 

ذات داللة إحصائية يف التوافق اجلامعي يعزى للجنس 

ولصالح الذكور وللتخصص ولصالح التخصصات 

 العلمية.

أدكن وجونسون -وقد أجرى باستني وسفني

(Bastien, Seifen-Adkins, & Johnson, 2018)  دراسة

هدفت إىل حتديد العوامل املؤثرة يف التكيف األكاديمي 

مقارنة بالتكيف النفيس للطالب الدوليني يف الواليات 

من  (122) من املتحدة األمريكية. وقد تم اختيار عينة مكونة

النتائج أن إتقان اللغة اإلنجليزية،  تكشفالطالب الدوليني. 

ومدة اإلقامة يف الواليات املتحدة، وطلب املساعدة عوامل 

العمر، والتعلق تنبئ بالتكيف األكاديمي. وأكدت النتائج أن 

 بمجتمع اجلامعة عامالن ينبئان بالتكيف النفيس.

 ,Ali, Ahmad, & Khan)أجرى عيل وأمحد وخان 

عرف عىل العالقة بني التكيف التإىل دراسة هدفت  (2018

االجتامعي والتكيف األكاديمي عىل عينة عشوائية طبقية من 

( من طلبة جامعة سارقودا يف 550أقسام خمتلفة مكونة من )

باكستان. نتائج الدراسة أكدت أن غالبية الطالب لدهيم 

مستوى معتدل للتكيف االجتامعي والتكيف األكاديمي، 

طالب الفصل الثامن  ووطالب مستوى الفصل الثاين

يف التكيف األكاديمي، ولكن طالب  مستواهم متساو  

مستوى الفصل الثامن تكيفهم االجتامعي أعىل من طالب 
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أن الطالب  ى الفصل الثاين. ونتائج الدراسة أفادتمستو

ن يف مستوى التكيف األكاديمي، لكن يف لطالبات متساوووا

 الطالبات. التكيف االجتامعي مستوى الطالب أفضل من

( دراسة هدفت إىل 2019وأجرى شعثان وبن لكحل )

 يفمعرفة مستوى التكيف األكاديمي لدى طلبة اجلامعة 

ضوء بعض املتغريات كاجلنس والتخصص ومكان اإلقامة 

( طالب وطالبة من كلية 100عىل عينة عشوائية عددها )

العلوم االجتامعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور باملقلة. 

نتائج الدراسة أكدت أن الطلبة يتمتعون بمستوى مرتفع و

عدم  عىل من التكيف األكاديمي. كام دلت نتائج الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التكيف األكاديمي 

 يعزى للجنس والقسم ومكان اإلقامة. 

ِكرويتضح لنا مما   :اآليتمن الدراسات السابقة  ذ 

األكاديمي يعزى وافق وجود فروق يف مستوى الت-1

؛ 1999للجنس، الطالبات أعىل من الطالب )ملكوش، 

(. وهناك دراسات 2011كيالو وكمبا،  &؛ 2009كتلو، 

للطالب أعىل من الطالبات وافق توصلت أن مستوى الت

 & 2016أسثانان وآخرون،  &؛ 2014)أشويني وبار، 

إىل  أخرى دراساتتوصلت (. يف حني 2018القحطاين، 

تعزى للجنس  وافقود فروق ذات داللة يف درجة التعدم وج

شعثان وبن لكحل،  & 2010؛ بني خالد، 2009)كتلو 

أن الطالب ( أكدت 2018ن )آخري(. ودراسة عيل و2019

نتائج  األكاديمي. وافقن يف مستوى التوالطالبات متساوو

ومن  ا للجنسالدراسات متضاربة يف مستوى التكيف تبع  

 .التفسري املحتمل اختالف حجم العينات يف الدراسات

نوع  تعزى إىلوافق هناك فروق يف مستوى درجة الت -2

الكلية )كليات إنسانية، وكليات علمية( لصالح الكليات 

ولصالح التخصصات العلمية (، 2009اإلنسانية )كتلو، 

ولصالح كلية العلوم )أشويني وبار، ( 2018)القحطاين، 

والعلوم أعىل من  اآلدابوجود فروق بني كلية  (،2014

نتائج الدراسات غري  (.1999كلية الرشيعة )ملكوش، 

لعينة الدراسة  امتوافقة باختالف الكليات وقد يكون راجع  

 ومكان الدراسة.

تعزى وافق يف درجة الت احصائي  هناك فروق دالة إ -3

ملستوى التحصيل الدرايس لصالح الطلبة ذوي التقدير 

(، وعدم وجود عالقة بني درجة 2009األعىل )كتلو، 

الرفوع  &؛ 1999التكيف واملعدل الدرايس )ملكوش، 

ل تلك النتائج يثري والتضارب يف مث (.2004والقرارعة، 

ن املفرتض أن ذوي التحصيل األعىل التساؤل حيث إ

 مستوى التوافق لدهيم يكون أعىل.

عزى ت وافقهناك فروق ذات داللة إحصائية يف الت -4

الرفوع  &، 2011لسنوات الدراسة )كيالو وكمبا، 

عزى لسنوات وعدم وجود فروق ت(، 2004والقرارعة، 

(، ومستوى 2010بني خالد  & 1999الدراسة )ملكوش، 

ا لسنوات الدراسة )عيل وآخرون،  متساو  وافق الت تبع 

العمر، أن ( 2018ن )دت دراسة باستني وآخري(. أك2018

 النفيس.وافق بمجتمع اجلامعة عامالن ينبئان بالتوالتعلق 

األكاديمي  بني التوافقنتائج الدراسات غري متوافقة 

املفرتض أن كلام زادت سنوات  وسنوات الدراسة، حيث إن

  .األكاديميالدراسة زاد مستوى التوافق 

يتضح مما سبق وجود تناقضات يف نتائج الدراسات 

تعزى للجنس والكلية فهناك دراسات تؤكد وجود فروق 

واملستوى الدرايس )السنة أو الفصل الدرايس( واملعدل 

الدرايس أو مستوى التحصيل للطلبة، يف حني آخر هناك 

، كام ةعزى للمتغريات السابقا تدراسات أخرى مل جتد فروق  

أن الدراسات أجريت عىل عينات يف دول عربية وأجنبية. 
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ف طبيعة العالقة بني وهلذا فالدراسة احلالية حتاول اكتشا

تلك املتغريات عىل عينة أكرب من طالب وطالبات يف اململكة 

 العربية السعودية.

 مشكلة الدراسة:

االنتقال للجامعة واحلياة اجلامعية من املشكالت 

 ,Peterson)والقضايا البحثية املهمة خالل العقد املايض 

Louw, & Mumont, 2009)هنا مازالت من القضايا ، إال أ

تأثريات عىل من التي حتتاج إىل البحث والتقيص ملا هلا 

ا يف الدول التي تندر هبا  الشباب ومستقبلهم مثل خصوص 

  تلك الدراسات.

لتلبية مطالب  والتوافق عملية مرنة ونشطة ومستمرة

مشكلة هو يعدُّ وليس باألمر السهل و(، 2009احلياة )يونس،

أن كام  . (Nelson, Kift, & Clark, 2008)لبعض الطلبة 

عامال  يف التنبؤ  دُّ توافق الطالب مع البيئة اجلامعية يع

  ,Peterson, et al., 2009; VanRooij)بنتائجهم اجلامعية 

Jansen, & VandeGrift, 2018) ، ا لتوافقهم العام و مؤرش 

.  Baker & Siryk, 1989) & 1978 )الرحياين ونزيه،

والتوافق األكاديمي له عالقة بالترسب الدرايس والتعثر 

 ا( أن هناك ارتباط  2012أكدت دراسة فريد )كام الدرايس. 

إحصائي ا بني احتاملية الترسب الدرايس وأبعاد  داال   اسالب  

ة، والتوافق األكاديمي وااللتزام التوافق مع احلياة اجلامعي

بتحقيق األهداف يتصدران التنبؤ باحتاملية الترسب 

أجريت دراسات عىل الطالب والطالبات وقد الدرايس. 

التوافق اجلامعي والتوافق األكاديمي الفروق يف لدراسة 

وتوصلت إىل نتائج متناقضة تعزى ملتغريات اجلنس والكلية 

و الفصل الدرايس( واملعدل واملستوى الدرايس )السنة أ

ألن عملية ا الدرايس أو مستوى التحصيل للطلبة، ونظر  

التوافق مستمرة، وألمهية متابعة مدى توافق الطالب 

 ، وألن الدراسات أجريت عىل جمتمعات عربيةوالطالبات

طالع الباحث عىل وأجنبية ولعدم توفر دراسات حسب ا

املحلية اهتمت بدراسة ن الدراسات حيث إ املستوى املحيل

املجتمع مع التوافق بشكل عام  للحياة اجلامعية كالتوافق 

القحطاين، اجلامعي )وافق والت(، 1993اجلامعي )الليل، 

فالباحث يرى أمهية دراسة التوافق األكاديمي  (.2018

  وعالقته ببعض املتغريات عىل طالب جامعة امللك سعود.

 ية:اآلت التساؤالتويمكن حتديد مشكلة الدراسة يف 

ما مستوى التوافق األكاديمي لدى طلبة جامعة امللك  .1

 سعود؟

األكاديمي  متوسط درجات التوافقهل هناك فروق يف  .2

لدى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود تعزى للتصنيف العام 

 نسانية وكليات صحية(؟)كليات إ للكليات

هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق األكاديمي   .3

دى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود تعزى للنوع )طالب، ل

 طالبات(؟

هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق األكاديمي  .4

للمستوى لدى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود تعزى 

اخلامس، والسادس، والثالث، والرابع، الدرايس )املستوى: 

 التاسع(؟ووالسابع، والثامن، 

درجات التوافق األكاديمي هل هناك فروق يف متوسط  .5

لدى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود تعزى ملستوى 

 التحصيل الدرايس )راسب، مقبول، جيد، جيد جدا ، ممتاز(؟

هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق األكاديمي  .6

لدى طلبة كلية الرتبية تعزى للتخصص )علم نفس، تربية 

 خاصة، ثقافة إسالمية، تربية فنية(؟
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هناك فروق يف متوسط درجات التوافق األكاديمي هل  .7

عالم، لتخصص )جغرافيا، إلدى طلبة كلية اآلداب تعزى ل

 دراسات اجتامعية(؟

هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق األكاديمي  .8

لدى طلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية تعزى للتخصص 

حة )برصيات، التكنولوجيا الطبية احليوية، صحة أسنان، ص

املجتمع، علوم أشعة، علوم تأهيل، علوم املختربات 

 اإلكلينيكي(.

هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق األكاديمي  .9

لدى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود تعزى للكلية )الرتبية، 

 ، العلوم الطبية التطبيقية(؟اآلداب 

 أهداف الدراسة:

 ة:يإىل حتقيق األهداف اآلتهتدف هذه الدراسة  

الكشف عن مستوى التوافق األكاديمي لدى طلبة  .1

 جامعة امللك سعود.

الكشف عام إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات   .2

التوافق األكاديمي لدى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود 

نسانية وكليات )كليات إ تعزى للتصنيف العام للكليات

 صحية(.

الكشف عام إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات   .3

التوافق األكاديمي لدى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود 

 للنوع )طالب، طالبات(.

الكشف عام إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات  .4

التوافق األكاديمي لدى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود 

ابع، تعزى للمستوى الدرايس )املستوى: الثالث، والر

 التاسع(.واخلامس، والسادس، والسابع، والثامن، و

الكشف عام إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات  .5

التوافق األكاديمي لدى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود 

ملستوى التحصيل الدرايس )راسب، مقبول، جيد، جيد 

 جدا ، ممتاز(.

الكشف عام إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات  .6

األكاديمي لدى طلبة كلية الرتبية تعزى للتخصص  التوافق

 )علم نفس، تربية خاصة، دراسات إسالمية، تربية فنية(.

الكشف عام إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات  .7

لتخصص تعزى لكلية اآلداب التوافق األكاديمي لدى طلبة 

 عالم جغرافيا، دراسات اجتامعية(.)إ

الكشف عام إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات  .8

التوافق األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 

تعزى للتخصص )البرصيات، التكنولوجيا الطبية احليوية، 

صحة األسنان، صحة املجتمع، علوم األشعة، علوم 

 كلينيكي(.علوم املختربات اإلالتأهيل، 

وق يف متوسط درجات الكشف عام إذا كان هناك فر .9

التوافق األكاديمي لدى طلبة اجلامعة جامعة امللك سعود 

 ، العلوم الطبية التطبيقية(.اآلدابتعزى للكلية )الرتبية، 

 أمهية الدراسة:

 ية:ية هذه الدراسة من اجلوانب اآلتتأيت أمه

يف املرحلة  أمهية موضوع التوافق األكاديمي للطلبة (1

له يف تلك املرحلة من تغريات نتيجة  اجلامعية وما يتعرضون

 املرحلة االنتقالية للجامعة والذي يتطلب منهم التوافق معها.

كام أن هذه الدراسة حتاول أن تضيف أداة لقياس  (2

 التوافق األكاديمي لطالب اجلامعات.
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هذه الدراسة حتاول إضافة إىل الرتاث العريب وذلك  (3

مللك سعود بدراسة التوافق األكاديمي لطلبة جامعة ا

 وعالقته ببعض املتغريات. 

يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة لوضع برامج  (4

 لتحسني ورفع مستوى التوافق األكاديمي للطلبة.

 حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة بمجتمع الدراسة املكون من طالب 

وكلية العلوم الطبية  اآلدابوطالبات كلية الرتبية وكلية 

التطبيقية بجامعة امللك سعود خالل الفصل الدرايس األول 

كام تتحدد نتائج الدراسة باألداة املستخدمة  ،ه-1439ه1439

واملعدة من قبل الباحث للكشف عن التوافق األكاديمي 

 وعالقته ببعض املتغريات. 

 مصطلحات الدراسة:

 التوافق األكاديمي:

التوافق األكاديمي يتضمن دافعية الطالب وجهودهم 

األكاديمية وكيفية تعاملهم مع مطالب التعليم والنجاح 

بالقيام بإكامل متطلبات األعامل األكاديمية ونجاحهم بالبيئة 

 .(Baker & Siryk, 1989)األكاديمية 

ويعرف التوافق األكاديمي إجرائي ا بالدرجة التي حيصل 

الطالبة عىل مقياس التوافق األكاديمي عليها الطالب أو 

 املستخدم بالدراسة احلالية.

 املستوى الدرايس: 

ا " املستوى الدرايس هو الدال عىل املرحلة الدراسية وفق 

للخطط الدراسية املعتمدة )لوائح جامعة امللك سعود، 

اخلطة الدراسية لربامج مرحلة البكالوريوس  (2 ص 1436

بكليات جامعة امللك سعود مقسمة إىل مستويات، وعددها 

 يتوقف عىل اخلطة الدراسية لكل ختصص.

 مستوى التحصيل الدرايس:

هو التقدير العام الذي حيصل عليه الطالب ملعدله 

 2.00مقبول من ؛2؛ راسب أقل من 5الرتاكمي )املعدل من 

؛ جيد 3.75ىل أقل من إ 2.75؛ جيد من 2.75 إىل أقل من

(، )لوائح 4.50؛ ممتاز من 4.50إىل أقل من  3.75جدا  من 

 (.22 ، ص1436جامعة امللك سعود، 

 طلبة اجلامعة:

ن يف جامعة امللك سعود الطالب والطالبات الدارسو

 .ملرحلة البكالوريوس. بمدينة الرياض

 منهج الدراسة وإجراءاهتا:

الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي استخدم 

وهو من أحد مناهج البحث العلمي املستخدم يف  املقارن

أسئلتها،  تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عنعلم النفس، ل

للكشف عن مستوى التوافق األكاديمي للطلبة وذلك 

سعود والكشف عام إذا كان هناك فروق يف  امللكجامعة 

الكليات واألقسام واجلنس  مثلالدراسة ضوء متغريات 

 واملستوى الدرايس ومستوى التحصيل الدرايس.

 جمتمع الدراسة:

)الطالب يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة 

، وكلية اآلداباملسجلني يف كلية الرتبية، كلية والطالبات( 

العلوم الطبية التطبيقية يف جامعة امللك سعود بالرياض 

البكالوريوس خالل الفصل الدرايس للحصول عىل درجة 

( )وحدة 6649ه البالغ عددهم )1440-1439األول 

 ه(.1439اإلحصاء بجامعة امللك سعود، 

 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة بلغ 

%( من جمتمع الدراسة، منهم 15.69( متثل )1043عددها )
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( يوضح 1رقم )( طالبة. واجلدول 409)و ا( طالب  634)

. واجلنس توصيف عينة الدراسة حسب الكليات واألقسام

 اآلداب( وكلية 388فبلغ عدد الطلبة من كلية الرتبية )

 (. 346( وكلية العلوم الطبية التطبيقية )309)

 :أداة الدراسة

 "مقياس التوافق األكاديمي"قام الباحث بتصميم 

اجلامعة. للكشف عن مستوى التوافق األكاديمي لطلبة 

حيث قام الباحث بعد مراجعة ما ورد من أدوات يف 

الدراسات والبحوث املتخصصة عىل املستوى املحيل 

؛ 2004؛ الرفوع والقرارعة، 1999واألجنبي )ملكوش، 

 ,Baker & Siryk, 1989; Boulter)( وكذلك 2009كتلو، 

2002; Kyalo & Chumba, 2011)) قام الباحث بصياغة ،

ن تكوَّ  إذاس التوافق األكاديمي لطلبة اجلامعة. عبارة ملقي 32

عىل شتمل من جزأين رئيسني، اجلزء األول ااملقياس 

املقياس معلومات عامة وأولية، واجلزء الثاين تضمن عبارات 

عبارة( بعد حذف أربع عبارات لتدين معامالت  28)

االرتباط لتلك العبارات. وقد تم حتديد مخسة خيارات عىل 

تجابة لكل عبارة، فخصصت )للعبارات مقياس االس

اإلجيابية( مخسة درجات لإلجابة تنطبق متاما ، أربع درجات 

لإلجابة تنطبق كثريا ، ثالث درجات لإلجابة تنطبق أحيانا ، 

 تنطبق نادرا ،ودرجتان لإلجابة 

 والتخصص واجلنسيوضح توصيف العينة حسب الكلية : (1اجلدول رقم )

 القسم الكلية
 ن

 التخصصات

 ن 

 الكليات طالب طالبات

 اآلداب

 198 عالماإل

 69 اجلغرافيا 309 187 122

 42 الدراسات االجتامعية

 الرتبية

 107 الرتبية اخلاصة

152 236 388 
 41 الرتبية الفنية

 28 دراسات إسالمية

 212 علم النفس

 الطبية التطبيقية العلوم

 64 البرصيات

135 211 346 

 104 التكنولوجيا الطبية احليوية

 31 صحه األسنان

 56 صحه املجتمع

 16 علوم األشعة

 31 علوم التأهيل

 44 كلينيكيعلوم املختربات اإل

 1043 634 409 1043 جمموع  العينة

وللعبارات السلبية درجة  ودرجة لإلجابة ال تنطبق؛

لإلجابة تنطبق متاما ، ودرجتان لإلجابة تنطبق كثريا ، ثالث 

درجات لإلجابة تنطبق أحيانا ، أربع درجات لإلجابة تنطبق 

نادرا ، مخس درجات لإلجابة ال تنطبق. والدرجة الكلية 
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املقياس حتسب بجمع مجيع الدرجات حسب للفرد عىل 

استجابته عىل عبارات املقياس. وأعىل درجة ملقياس التوافق 

( واملتوسط النظري 28( وأقل درجة )140األكاديمي )

أن الدرجة التي حيصل عليها عىل تفق املحكمون . كام ا(84)

الفرد عىل مقياس التوافق األكاديمي عندما تكون أقل من 

والدرجة  ،للتكيف األكاديمي اتوى منخفض  مس دُّ ( تع84)

 يف األكاديمي. للتك ا( تكون مستوى مرتفع  84األعىل من )

 صدق األداة:

مقياس التوافق "قام الباحث بعرض أداة الدراسة  

عىل عرشة حمكمني من ذوي اخلربة من أعضاء  "األكاديمي

هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية الرتبية بجامعة امللك 

د بالرياض. وقد أجريت التعديالت املقرتحة من قبل سعو

املحكمني بحيث تصل نسبة االتفاق بني املحكمني عىل 

%( وقد تضمنت مالحظات واقرتاح 80فقرات املقياس )

 تعديالت يف صياغة بعض العبارات.

كام قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخيل 

ك بتطبيق ألداة الدراسة )مقياس التوافق األكاديمي( وذل

 51من طلبة اجلامعة ) 100املقياس عىل عينة مكونة من 

طالبة(. وقد تم استخدام معامل ارتباط بريسون  49، اطالب  

لقياس مدى ارتباط العبارات بالدرجة الكلية ألداة الدراسة، 

(. وقد تراوحت معامالت 2كام هو موضح باجلدول )

د مستوى وعن 0.57إىل  0.21االرتباط ألداة الدراسة من 

( ما عدا أربع عبارات كانت معامالت 0.1؛ 0.05داللة )

 ارتباطهم متدنية وبالتايل تم 

 ألداة الدراسة معامالت االرتباط: (2جدول )

 مستوى الداللة االرتباط معامالت العبارة 

 0.01 0.43 جيد استخدام املكتبةأ 1

 0.01 0.44 عىل املراجع. يسهل عيَل احلصول 2

 0.01 0.36 املقررات الدراسية التي أدرسها صعبة. 3

 0.01 0.35 أواجه صعوبة يف كتابة البحوث. 4

 0.01 0.35 ستمتع بأداء الواجبات الدراسية.أ 5

 0.05 0.21 تزعجني كثرة االمتحانات. 6

 0.01 0.38 أقوم بأداء واجبايت الدراسية بنفيس. 7

 0.01 0.31 يف املقررات تتناسب مع جهودينتائجي  8

 0.01 0.36 شارك يف املناقشات العلمية يف املحارضات مع األساتذة.أ 9

 0.01 0.50 يف املناقشات العلمية يف املحارضات مع زمالئي. أشارك 10

 0.01 0.46 بحاثي يف املحارضات.بتقديم تقاريري وأستمتع أ 11

 0.01 0.45 املحارضات.أشعر باملتعة والراحة يف  12

 0.01 0.38 تعجبني أساليب التدريس التي يستخدمها األساتذة. 13

 0.01 0.48 حرض حمارضايت بانتظام.أ 14

 0.01 0.42 أواجه صعوبة يف االستمرار يف الدراسة. 15

 0.01 0.30 أفكر يف تغيري ختصيص. 16

 0.01 0.31 تراودين فكرة االنتقال إىل جامعة أخرى. 17

 0.01 0.52 وجودي يف اجلامعة يشعرين بالتفاؤل واألمل. 18
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استبعادهم من أداة الدراسة. وتبني النتائج املوضحة 

مالئمة لكل  دُّ ( أن معامالت االرتباط تع2باجلدول رقم )

 عبارات املقياس.

 :ثبات األداة

( 100)لقد تم تطبيق أداة الدراسة عىل عينة مكونة من 

طالبة(. وتم استخدام  49 اطالب   51)من طلبة اجلامعة 

لقياس ثبات  (Cronbach’s Alpha)طريقة ألفا كرونباخ 

( يوضح نتائج 3. واجلدول رقم )(SPSS)األداة باستخدام 

التحليل لثبات األداة. حيث وصل معامل ثبات األداة الكيل 

(. كام تم حساب ثبات 0.01عند مستوى داللة ) 0.80إىل 

بلغ  إذاألداة بالتجزئة النصفية باستخدام ألفا كرونباخ 

 دُّ وبناء  عىل ذلك تع(. 0.70؛ 0.72معامل الثبات )

 ة ومناسبة.معامالت الثبات ألداة الدراسة كلها عالي

 (100يوضح معامالت ألفا كرونباخ لثبات األداة )ن =: (3اجلدول )

 معامل ألفا األداة 

 0.80 ثبات األداة 

 0.72 عبارة( 14اجلزء األول )  التجزئة النصفية

 0.70 عبارة(  14اجلزء الثاين ) 

 األساليب اإلحصائية: 

ية يف حتليل الباحث األساليب اإلحصائية اآلت استخدم

 أسئلة الدراسة: ولإلجابة عن بيانات الدراسة

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية. -1

 ."ت"حتليل التباين األحادي واختبار  -2

وذلك لتحديد اجتاه الفروق بني  "شفيه"اختبار  -3

 حتليل التباين.املجموعات التي أظهرها 

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

سوف يتم عرض نتائج الدراسة احلالية وذلك بعرض 

 تساؤالت الدراسة ومناقشتها.

السؤال األول: ما مستوى التوافق األكاديمي لدى طلبة 

 جامعة امللك سعود؟

هذا السؤال تم حساب املتوسط احلسايب  عن ولإلجابة 

واالنحراف املعياري ألداة الدراسة لكل عينة الدراسة. 

نحراف املعياري ( يوضح املتوسط واال4واجلدول رقم )

 0.01 0.49 ستثمر وقتي للدراسة بطريقة مناسبة.أ 19

 0.01 0.49 يسعدين انتامئي للجامعة. 20

 0.01 0.48 دراستي يف اجلامعة أكسبتنني مهارات وخربات مفيدة. 21

 0.01 0.38 أساعد بعض زمالئي يف أداء واجباهتم الدراسية. 22

 0.01 0.57 شعر بالسعادة بوجودي مع زمالئي يف اجلامعة.أ 23

 0.05 0.24 أواجه صعوبة يف فهم بعض املحارضات. 24

 0.01 0.41 التعامل مع أساتذيت يسهل عيلَّ  25

 0.01 0.38 توقع إكامل دراستي والتخرج من اجلامعة خالل الفرتة املحددة.أ 26

 0.01 0.38 الشهادة اجلامعية.أدرك أمهية احلصول عىل  27

 0.01 0.30 أشعر أن املجال األكاديمي ال يناسبني 28
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للتكيف األكاديمي لدى طلبة جامعة امللك سعود. نتائج 

التحليل بينت أن متوسط درجات التوافق األكاديمي لطلبة 

( وهو أعىل من املتوسط 95.63جامعة امللك سعود )

( املحسوب ألداة الدراسة. وهذا يفيد أن 84النظري )

مستوى التوافق للطلبة مرتفع، وهذا يعني أهنم ال يعانون من 

 مشكلة يف التوافق األكاديمي.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الرفوع والقرارعة 

ن أن نتائج دراستهام تؤكد بشكل عام حيث إ (2004)

متوسط درجات التوافق للحياة اجلامعة أعىل من املتوسط 

املحسوب. وكذلك نتائج الدراسة تتفق مع نتائج دراسة 

( 2019( ودراسة شعثان وبن لكحل )1999ملكوش )

التي أظهرت أن مستوى التكيف األكاديمي أعىل للطلبة. كام 

ن وعيل آخري (2011تتفق النتائج مع دراسة كيالو وكمبا )

حيث وجدوا أن مستوى التكيف األكاديمي أعىل  (2018)

يطمئن  امؤرش   بة. ونتائج الدراسة احلالية تعدُّ ألغلبية الطل

عىل مستوى التكيف األكاديمي لطلبة الكليات الثالث يف 

  جامعة امللك سعود.

  يف األكاديمي للتك احلسايب واالنحراف املعياري يوضح املتوسط: (4اجلدول )

 لدى طلبة جامعة امللك سعود. 

 املعياري نحرافاال درجة أقل درجة  أعىل احلسايب املتوسط ن مقياس التوافق األكاديمي

 12.35 48 130 95.63 1043 لعينة الدراسة

  28 140 84  النظري 

هناك فروق يف متوسط درجات التوافق  لهالسؤال الثاين: 

األكاديمي لدى طلبة جامعة امللك سعود تعزى للتصنيف 

 العام للكليات )كليات إنسانية وكليات صحية(؟

السؤال الثاين تم حساب املتوسطات  ولإلجابة عن

واختبار )ت( للعينات  ةاحلسابية واالنحرافات املعياري

. ويتضح من (Independent Sample T-Test)املستقلة 

( أن متوسط التوافق األكاديمي لطلبة الكلية 5اجلدول رقم )

( وبانحراف معياري 97.31الطبية التطبيقية بلغ )

( وهو أعىل من متوسط التوافق األكاديمي 11.60)

( وبانحراف معياري 94.81للكليات اإلنسانية البالغ )

( 3.11(. كام يتضح أن نتيجة اختبار )ت( بلغت )12.63)

(. ونتيجة 0.05( وهي أقل من )0.002بمستوى داللة )و

لذلك أكدت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 

( بني متوسط درجات التوافق 0.05عند مستوى )

وطلبة الكلية الطبية  األكاديمي لطلبة الكليات اإلنسانية

لصالح طلبة الكلية الطبية التطبيقية. ويتضح من التطبيقية 

بمستوى  العلوم الطبية التطبيقية يتميزون بة كليةذلك أن طل

 وم اإلنسانية.لتكيف أكاديمي أعىل من طلبة كليات الع

 نتائج اختبار ت للكشف عن الفروق بني متوسط التوافق األكاديمي لطلبة جامعة امللك سعود تبعا   : (5اجلدول )

 للكليات )إنسانية، صحية(

 الداللة اإلحصائية مستوى الداللة قيمة ت املعياري نحرافاال احلسايب املتوسط ن التوافق األكاديمي

 دال إحصائيا * 0.002 3.11 11.60 97.31 346 كلية صحية)كلية العلوم الطبية التطبيقية(

    12.63 94.81 697 والرتبية(  اآلدابكليات إنسانية )

 0.05*دالة عند مستوى 
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طالع الباحث مل جيد دراسة قارنت بني وحسب ا

الكليات الصحية واإلنسانية ولكن وبشكل عام وجدت 

دراسات قارنت بني الكليات اإلنسانية والعلمية يف التكيف 

تتفق نتائج هذه الدراسة بشكل عام مع دراسة  إذاألكاديمي. 

( التي أكدت وجود فروق ذات داللة 2014أشويني وبار )

 اآلدابإحصائية يف درجة التكيف بني كلية العلوم وكلية 

لصالح كلية العلوم. وال تتفق نتائج الدراسة احلالية مع 

( التي أظهرت وجود فروق يف درجة 2004دراسة كتلو )

لصالح بني الكليات اإلنسانية والعلمية يمي التكيف األكاد

الكليات اإلنسانية. نتائج الدراسة احلالية أكدت أن طلبة 

كلية العلوم الطبية التطبيقية يتميزوا بمستوى تكيف أكاديمي 

أعىل من طلبة كليات العلوم اإلنسانية قد يكون راجع 

هم. وقد الهتامم طلبة الكلية الطبية التطبيقية واملنافسة فيام بين

يرجع اختالف النتائج يف مستوى التوافق األكاديمي 

للكليات الصحية يف جامعة امللك سعود ملتطلبات ومعايري 

 القبول التي تتطلب معايري أعىل من الكليات اإلنسانية.

السؤال الثالث: هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق 

جامعة امللك سعود تعزى للنوع  لبةط األكاديمي لدى

 )طالب، طالبات(؟

السؤال الثالث تم حساب املتوسطات  ولإلجابة عن

واختبار )ت( للعينات  ةاحلسابية واالنحرافات املعياري

. ويتضح من (Independent Sample T-Test)املستقلة 

( أن متوسط درجات التوافق األكاديمي 6اجلدول رقم )

( وهو أعىل 12.01راف معياري )( وبانح97.62للطلبات )

( 94.39من متوسط درجات التوافق األكاديمي للطالب )

(. كام يتضح أن نتيجة اختبار 12.41وبانحراف معياري )

( وهي أقل 0.000( وبمستوى داللة )4.18)ت( بلغت )

أنه توجد عىل (.  ونتيجة لذلك أكدت النتائج 0.05من )

( بني متوسط 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

التوافق األكاديمي للطالبات والطالب ولصالح الطالبات.  

وهذا يعني أن الطالبات يتميزن بمستوى أعىل يف التوافق 

 األكاديمي. 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من ملكوش 

( التي 2011( و كيالو وكمبا )2009( وكتلو )1999)

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى عىل أكدت 

 التوافق

 نتائج اختبار ت للكشف عن الفروق بني متوسط التوافق األكاديمي لدى طلبة جامعة امللك سعود : (6اجلدول )

 تبعا  للجنس )طالبات، طالب(

 داللة إحصائية مستوى الداللة قيمة ت املعياري نحرافاال احلسايب املتوسط ن اجلنس

 *دال إحصائيا   0.000 4.18 12.01 97.61 409 طالبات

    12.41 94.39 634 طالب 

 0.05دالة عند مستوى *

األكاديمي بني الطالب والطالبات ولصالح الطالبات. 

احلالية مع دراسة أشويني وبار كام ال تتفق نتائج الدراسة 

ن نتائج حيث إ (2016ن )وأسثانان وآخري (2014)

وجود فروق ذات داللة إحصائية لكن عىل دراستهم أكدت 

لصالح الطالب. وكذلك ال تتفق الدراسة احلالية مع دراسة 

( 2019شعثان وبن لكحل )و (2010كل من بني خالد )
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يف درجة  ائيةوذلك بعدم وجود فروق ذات داللة إحص

للجنس، يف حني دراسة عيل عزى التوافق األكاديمي ت

التوافق للطالب  تساوي مستوىكدت أ (2018ن )وآخري

 اأن هناك فروق   عىل والطالبات.  نتائج الدراسة احلالية أكدت

ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق بني الطالب 

والطالبات ولصالح الطالبات، ومستوى التوافق للطالب 

الطالبات أعىل من املتوسط النظري املحسوب للكتيف و

 األكاديمي. 

السؤال الرابع: هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق 

األكاديمي لدى طلبة جامعة امللك سعود تعزى للمستوى 

اخلامس، والسادس، والسابع، والدرايس )الثالث، والرابع، 

 التاسع(؟ووالثامن، 

ذلك السؤال تم إجراء اختبار التباين  ولإلجابة عن

األحادي الكتشاف إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات 

التوافق األكاديمي للطلبة تبعا  للمستوى الدرايس للطلبة 

اخلامس، والسادس، والسابع، والثامن، و)الثالث، والرابع، 

( يوضح نتائج حتليل التباين 7التاسع(. وجدول رقم )و

ج منه وجود فروق ذات داللة إحصائية يف األحادي ويستنت

متوسط درجات التوافق األكاديمي لدى طلبة جامعة امللك 

سعود تبعا  للمستوى الدرايس، حيث بلغت قيمة )ف( 

  . 0.05عند مستوى داللة 3.38

 الفروق يف متوسط درجات التوافق األكاديمي بني الطلبةنتائج اختبار حتليل التباين األحادي للكشف عن : ( 7اجلدول ) 

 تبعا  للمستوى الدرايس 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات اإلجراءات

 دالة* 3.38 504.28 6 3025.66 بني املجموعات

   149.07 1036 148027.09 داخل املجموعات

    1042 151052.75 املجموع

 0.05دالة عند مستوى  *

) 

فيه ملعرفة اجتاه الفروق ومل يتضح يجراء اختبار شوقد تم إ

اجتاه داللة الفروق نظرا  لتقارب درجات املتوسطات 

احلسابية للتكيف األكاديمي للطلبة تبعا  ملستوياهتم 

األكاديمي الدراسية. وهذا يدل عىل أن مستوى التوافق 

للطلبة متقارب تبعا  للمستويات الدراسية من املستوى 

الدرايس الثالث إىل املستوى الدرايس التاسع حيث تراوحت 

املتوسطات احلسابية للمستويات الدراسية للطلبة من 

 (.99.02( إىل )93.45)

وتتفق نتائج الدراسة احلالية بشكل عام مع نتائج دراسة 

( التي توصلت إىل وجود فروق 2004الرفوع والقرارعة )

عزى جلامعية تذات داللة إحصائية يف التكيف للحياة ا

للمستوى الدرايس للطالبات ولصالح طالبات السنة الثالثة 

عند املقارنة بالسنة األوىل والثانية. كام تتفق الدراسة احلالية 

( التي توصلت 2011بشكل جزئي مع دراسة كيالو وكمبا )

عزى مستوى التكيف األكاديمي للطلبة ت إىل وجود فروق يف

لسنوات الدراسة باجلامعة ولصالح طلبة السنة األوىل مقارنة 

مع بقية طلبة اجلامعة. كام ال تتفق الدراسة احلالية مع نتائج 

ا تتوصل وبني خالد اللتني (1999دراسة كل من ملكوش )

عزى لسنوات وجود فروق يف التكيف األكاديمي ت إىل عدم

ج هذه الدراسة مع دراسة ة. ويف املقابل ال تتفق نتائالدراس
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( التي وجدت أن مستوى التكيف 2018ن )عيل وآخري

 . صل الثاين والفصل الثامن متساو  األكاديمي للطلبة يف الف

وجود فروق يف عىل نتائج الدراسة احلالية أكدت 

فيه مل يمستوى التوافق األكاديمي وباستخدام اختبار ش

الفروق بني مستويات الدراسة لتقارب  تتضح اجتاهات

املتوسطات احلسابية للمستويات يف التوافق األكاديمي. 

ويمكن أن يستنتج أن مستوى التوافق األكاديمي إىل حد ما 

ا للمستويات الدراسية للطلبة باإلضافة إىل ذلك  متساوي تبع 

متوسط التوافق األكاديمي للطلبة أعىل من املتوسط النظري 

 ت النتائج للسؤال األول. كام جاء

السؤال اخلامس: هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق 

األكاديمي لدى طلبة جامعة امللك سعود تعزى ملستوى 

 التحصيل الدرايس )راسب، مقبول، جيد، جيد جدا ، ممتاز(؟

ذلك السؤال فقد استخدم الباحث  ولإلجابة عن

تشاف إذا كان أسلوب اختبار حتليل التباين األحادي الك

هناك فروق يف متوسط درجات التوافق األكاديمي للطلبة 

تبعا  ملستوى التحصيل الدرايس للطلبة )راسب، مقبول، 

( يوضح نتائج 9جيد، جيد جدا ، ممتاز(. وجدول رقم )

حتليل التباين األحادي ويستنتج منه وجود فروق ذات داللة 

لدى طلبة إحصائية يف متوسط درجات التوافق األكاديمي 

جامعة امللك سعود تبعا  ملستوى التحصيل الدرايس حيث 

 . 0.05عند مستوى  13.59بلغت قيمة )ف( 

 الدرايسنتائج اختبار حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بني الطلبة تبعا  للمستوى  :( 9اجلدول ) 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات اإلجراءات

 *دالة 13.59 1979.20 4 7916.82 بني املجموعات

   145.66 1039 154106.89 داخل املجموعات

    1042 162023.71 املجموع

 0.05دالة عند مستوى=*       

فيه ملعرفة اجتاه يوقام الباحث باستخدام اختبار ش

الفروق بني مستويات التحصيل الدرايس )راسب، مقبول، 

( يوضح نتائج 10جيد، جيد جدا ، ممتاز( وجدول رقم )

وجود فروق ذات  (10االختبار. ويتضح من جدول رقم )

يف متوسط درجات التوافق األكاديمي للطلبة  داللة إحصائية

الدرايس راسب وكل من الطلبة ذوي  ذوي التحصيل

؛ وجيد بفارق 13.63التحصيل الدرايس: مقبول بفارق 

(؛ وممتاز بفارق 17.64(؛ وجيد جدا  بفارق )13.63)

( ولصالح مقبول، 0.05( وذلك عند مستوى )12.43)

وجيد، وجيد جدا ، وممتاز عىل الرتتيب. كام تدل النتائج عىل 

 متوسط درجات يف ذات داللة إحصائية وجود فروق

التوافق األكاديمي للطلبة ذوي التحصيل الدرايس مقبول 

( 5.99والطلبة ذوي التحصيل الدرايس جيد جيدا  بفارق )

( ولصالح الطلبة ذوي التقدير جيد 0.05عند مستوى )

عىل وجود فروق ذات داللة جدا . كام أكدت النتائج 

ة ذوي يف متوسط درجات التوافق األكاديمي للطلب إحصائية

ا والطلبة ذوي التحصيل  التحصيل الدرايس جيد جد 

(، ذوي التحصيل الدرايس ممتاز 4.01الدرايس جيد بفارق )

( ولصالح الطلبة ذوي 0.05( عند مستوى )5.21بفارق )

 التقدير جيد جدا .

ويستنتج من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ومستوى  بني متوسط درجات التوافق األكاديمي للطلبة
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التحصيل الدرايس ولصالح التحصيل الدرايس األعىل. 

وهذا يوضح أن الطلبة ذوي التحصيل الدرايس األعىل 

يتمتعون بمستوى أعىل من التوافق األكاديمي. لكن الباحث 

توقف متسائال  كيف أن النتائج أيضا  دلت عىل أن الطلبة 

ذوي التحصيل الدرايس ممتاز متوسط درجات تكيفهم 

كاديمي أقل من الطلبة ذوي التحصيل الدرايس جيد األ

جدا .  قد يكون تفسري ذلك أن الطلبة ذوي التحصيل 

الدرايس ممتاز كانوا يتجنبون مشكالت تكيفهم بالرتكيز عىل 

املذاكرة والتحصيل. ومن االحتامالت أهنم بحاجة إىل 

خدمات وأنشطة أو فعاليات ختتلف عن الطلبة ذوي 

 .التقديرات األخرى

 درجات التوافق األكاديمي للطلبة تبعا  للتحصيل الدرايس فيه ومصادر الفروق يف متوسطييوضح نتائج حتليل اختبار ش: ( 10اجلدول ) 

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول راسب متوسط مستوى التحصيل الدرايس

  81.73 راسب
  

 
 

 *11.65 93.39 مقبول
  

5.99* 
 

 *13.63 95.37 جيد
  

 
 

 *17.64 99.37 جيد جدا  
 

4.01*  5.21* 

 *12.43 94.16 ممتاز
  

 
 

 0.05*دال عند مستوى= 

السؤال السادس: هل هناك فروق يف متوسط درجات 

التوافق األكاديمي لدى طلبة كلية الرتبية تعزى للتخصص 

 خاصة، دراسات إسالمية، تربية فنية(؟)علم نفس، تربية 

السؤال السادس تم إجراء اختبار التباين  نولإلجابة ع

األحادي الكتشاف إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات 

للتخصص  اديمي لدى طلبة كلية الرتبية تعزىالتوافق األك

)علم نفس، تربية خاصة، دراسات إسالمية، تربية فنية(. 

( يوضح نتائج حتليل التباين األحادي، 11وجدول رقم )

ويستنتج منه عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

ألكاديمي لدى طلبة كلية الرتبية متوسط درجات التوافق ا

. وبلغت 0.41عزى للتخصص حيث بلغت قيمة )ف( ت

عىل ات احلسابية للتكيف األكاديمي للتخصصات املتوسط

(، والرتبية اخلاصة 95.29: علم النفس )النحو اآليت

إسالمية دراسات (، و94.46(، والرتبية الفنية )95.83)

(93.14 .) 

الرتبية تبعا   ات التوافق األكاديمي لطلبة كليةمتوسط درجنتائج اختبار حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف : (11اجلدول )

 لتخصص )علم نفس، تربية خاصة، دراسات إسالمية، تربية فنية(

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات اإلجراءات

 غري دالة 0.40 63.73 3 318.65 بني املجموعات

   158.19 384 62170.04 داخل املجموعات

    387 62488.69 املجموع

ويالحظ أن املتوسطات احلسابية للتخصصات متقاربة         

ا وهلذا مل تظهر أية فروق بني الطلبة تعزى لتخصصاهتم جد  
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لتوافق لكل التخصصات مرتفعة مع مالحظة أن متوسطات ا

ا أعىل من حيث إ املتوسط النظري املحسوب ملقياس هنا مجيع 

 التوافق األكاديمي.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة شعثان وبن لكحل 

راستهام فروق ذات داللة د( حيث مل جيدا يف 2019)

 لبة يف مستوى التوافق األكاديمي تعزىإحصائية بني الط

ق للقسم. ويتنج من الدراسة عدم وجود فروق يف التواف

عزى للتخصص ومستوى بة كلية الرتبية تاألكاديمي لطل

 التوافق األكاديمي لكل التخصصات مرتفع. 

السؤال السابع: هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق 

لتخصص اتعزى إىل  اآلداباألكاديمي لدى طلبة كلية 

 عالم، دراسات اجتامعية(. )جغرافيا، إ

السؤال السابع تم إجراء اختبار حتليل  ولإلجابة عن

التباين األحادي الكتشاف إذا كان هناك فروق يف متوسط 

تعزى  اآلدابدرجات التوافق األكاديمي لدى طلبة كلية 

عالم، دراسات اجتامعية(. وجدول )جغرافيا، إللتخصص 

( يوضح نتائج حتليل التباين األحادي ويستنتج منه 12رقم )

لة إحصائية يف متوسط درجات وجود فروق ذات دال

التوافق األكاديمي للطلبة تعزى للتخصص حيث بلغت 

 . 0.05عند مستوى داللة  3.38قيمة )ف( 

تبعا   اآلدابلطلبة كلية    متوسط درجات التوافق األكاديمينتائج اختبار حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف: (12اجلدول )

 عالم، دراسات اجتامعية(.)جغرافيا، إللتخصصات الطلبة 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات اإلجراءات

 *دالة 2.39 377.71 2 2266.26 بني املجموعات

   158.27 306 48746.48 داخل املجموعات

    308 51012.73 املجموع

 0.05*دالة عند مستوى=       

فيه ملعرفة اجتاه الفروق ومل يجراء اختبار شتم إ وقد

يتضح اجتاه داللة الفروق نظرا  لتقارب درجات املتوسطات 

تبعا   اآلداباحلسابية للتكيف األكاديمي لطلبة كلية 

م. حيث بلغت املتوسطات احلسابية للتكيف هتلتخصصا

: جغرافيا عىل النحو اآليتاألكاديمي للتخصصات 

(، ودراسات اجتامعية 91.09(، وإعالم )96.16)

ت التوافق األكاديمي مرتفعة حيث (، وكل متوسطا92.71)

 (.  84هنا أعىل من املتوسط املحسوب ألداة الدراسة )إ

دراسة شعثان وبن وال تتفق نتائج هذه الدراسة مع 

عدم وجود فروق إىل راستهام دتوصال يف  إذ( 2019لكحل )

األكاديمي ذات داللة إحصائية بني الطلبة يف مستوى التوافق 

عىل للقسم. وبالرغم من أن نتائج الدراسة أكدت  تعزى

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق 

الفروق لتقارب األكاديمي إال أهنا مل تتضح اجتاهات تلك 

 متوسطات التوافق األكاديمي بني التخصصات.

السؤال الثامن: هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق 

األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية تعزى 

للتخصص )برصيات، التكنولوجيا الطبية احليوية، صحة 

أسنان، صحة املجتمع، علوم أشعة، علوم تأهيل، علوم 

 ختربات اإلكلينيكي(. امل

السؤال الثامن تم إجراء اختبار حتليل  ولإلجابة عن

التباين األحادي الكتشاف إذا كان هناك فروق يف متوسط 
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درجات التوافق األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم الطبية 

التطبيقية تعزى للتخصص )برصيات، التكنولوجيا الطبية 

علوم أشعة، علوم احليوية، صحة أسنان، صحة املجتمع، 

( 13تأهيل، علوم املختربات اإلكلينيكي(. وجدول رقم )

يوضح نتائج حتليل التباين األحادي، ويستنتج منه وجود 

فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات التوافق 

عزى كلية العلوم الطبية التطبيقية تاألكاديمي لدى طلبة 

وى عند مست 1.94لتخصصاهتم حيث بلغت قيمة )ف( 

 . 0.05داللة 

التوافق األكاديمي لطلبة كلية العلوم الطبية  للكشف عن الفروق يف متوسط درجات نتائج اختبار حتليل التباين األحادي: ( 13اجلدول ) 

 تخصصلالتطبيقية تبعا  ل

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات اإلجراءات

 *دالة 1.94 246.90 6 2469.01 بني املجموعات

   127.15 339 42721.56 داخل املجموعات

    345 45190.57 املجموع

 0.05دالة عند مستوى=*       

فيه للمقارنات البعدية ملعرفة يجراء اختبار شوقد تم إ  

اجتاه داللة الفروق نظرا  لتقارب  اجتاه الفروق ومل تتضح

درجات املتوسطات احلسابية للتكيف األكاديمي لطلبة كلية 

م. حيث بلغت هتالعلوم الطبية التطبيقية تبعا  لتخصصا

عىل  املتوسطات احلسابية للتكيف األكاديمي للتخصصات

(، والتكنولوجيا طبية حيوية 99.77: برصيات )النحو اآليت

(، وصحة جمتمع 96.16ن )(، وصحة أسنا96.09)

(، وعلوم تأهيل 92.25(، وعلوم أشعة )98.81)

(، كل 96.18(، وعلوم خمتربات اإلكلينيكي )99.72)

هنا أعىل من ت التوافق األكاديمي مرتفعة حيث إمتوسطا

 (.  84املتوسط املحسوب ألداة الدراسة )

وال تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة شعثان وبن 

عدم وجود دراستهام إىل ا يف تيث توصل( ح2019لكحل )

طلبة يف مستوى التكيف فروق ذات داللة إحصائية بني ال

للقسم. وبالرغم من أن نتائج الدراسة  األكاديمي تعزى

أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق 

األكاديمي إال أهنا مل تتضح اجتاهات تلك الفروق لتقارب 

كاديمي بني التخصصات. كام أن متوسطات التوافق األ

مستوى التوافق األكاديمي مرتفع لطلبة كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية. 

السؤال التاسع: هل هناك فروق يف متوسط درجات التوافق 

جامعة امللك سعود تعزى للكلية طلبة األكاديمي لدى 

 ، العلوم الطبية التطبيقية(؟اآلداب)كليات: الرتبية، 

السؤال التاسع تم إجراء اختبار التباين  عنولإلجابة 

األحادي الكتشاف إذا كان هناك فروق يف متوسط درجات 

التوافق األكاديمي لدى طلبة اجلامعة تعزى للكلية )كليات: 

، العلوم الطبية التطبيقية(. وجدول رقم اآلدابالرتبية، 

( يوضح نتائج حتليل التباين األحادي، ويستنتج منه 14)

وق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات وجود فر

عزى للكلية حيث بلغت اجلامعة تالتوافق األكاديمي لطلبة 

وقام الباحث  (.0.05عند مستوى داللة ) 5.62قيمة )ف( 

فيه للمقارنات البعدية ملعرفة اجتاه يباستخدام اختبار ش

الفروق لدى طلبة اجلامعة تعزى للكلية )كليات: الرتبية، 

 (15)لوم الطبية التطبيقية(. وجدول رقم ، العاآلداب
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فروق ذات داللة  يوضح نتائج االختبار، ويتضح وجود

يف متوسط درجات التوافق األكاديمي لطلبة كلية  إحصائية

( 3.15بفارق ) اآلدابالعلوم الطبية التطبيقية وطلبة كلية 

( ولصالح طلبة العلوم الطبية التطبيقية. 0.05عند مستوى )

ومتوسط درجات التوافق األكاديمي لطلبة كلية الرتبية بلغ 

بلغ  اآلداب( ومتوسط درجة التوافق لطلبة كلية 95.33)

( واملتوسطان متقاربان جدا ، واجلدير بالذكر أن 94.16)

كليات الثالث أعىل متوسط درجات التوافق األكاديمي لل

 ( املحسوب84من املتوسط النظري )

جامعة امللك طلبة لدى   متوسط درجات التوافق األكاديمينتائج اختبار حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف: ( 14اجلدول ) 

 الطبية التطبيقية(؟، العلوم اآلدابسعود تعزى للكلية )كليات: الرتبية، 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات اإلجراءات

 *دالة 5.62 849.36 2 1698.73 بني املجموعات

   151.25 1041 160324.98 داخل املجموعات

    1042 162023.71 املجموع

(0.05*دالة عند مستوى )

ويستنتج من ذلك أن مستوى التوافق  للمقياس.

األكاديمي للطلبة مرتفع مما يفيد أن الطلبة ال يعانون من 

 مشكلة يف التوافق األكاديمي.  

وجود فروق ذات داللة ونتائج الدراسة أكدت 

 تعزىيف متوسط درجات التوافق األكاديمي  إحصائية

للكليات بني طلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية وطلبة كلية 

طالع الباحث مل جيد وحسب ا ولصالح طلبة األوىل. اآلداب

، والعلوم اآلدابدراسة قارنت بني كليات كل من: الرتبية، و

نت الطبية التطبيقية، ولكن وبشكل عام وجدت دراسات قار

 التوافق داب وعلوم يفبني كليات إنسانية وعلمية أو آ

تتفق نتائج هذه الدراسة بشكل عام مع دراسة  إذاألكاديمي. 

( التي أكدت وجود فروق ذات داللة 2014أشويني وبار )

 اآلدابإحصائية يف درجة التكيف بني كلية العلوم وكلية 

لصالح كلية العلوم. وال تتفق نتائج الدراسة احلالية مع 

ق يف درجة ( التي أظهرت وجود فرو2004دراسة كتلو )

التكيف األكاديمي بني الكليات اإلنسانية والعلمية ولصالح 

الكليات اإلنسانية. نتائج الدراسة احلالية أكدت أن طلبة 

بمستوى توافق  يتميزونكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 .اآلدابأكاديمي أعىل من طلبة كليات الرتبية و

درجات التوافق األكاديمي لطلبة جامعة امللك سعود تبعا   ومصادر الفروق يف متوسطفيه ييوضح نتائج حتليل اختبار ش :(15اجلدول )

 ، العلوم الطبية التطبيقية(اآلدابللكلية )الرتبية، 

 اآلداب الرتبية العلوم الطبية التطبيقية متوسط الكلية

  1.99  97.31 العلوم الطبية التطبيقية

    95.33 الرتبية

  1.16 *3.15 94.16 اآلداب

    95.63 املجموع

 0.05*دالة عند مستوى=
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 ملخص نتائج الدراسة:

ية بناء  عىل التحليالت توصلت الدراسة إىل النتائج اآلت     

 اإلحصائية:

نتائج التحليالت اإلحصائية أكدت أن متوسط درجات  (1

( 95.63التوافق األكاديمي لطلبة جامعة امللك سعود )

( املحسوب ألداة 84وهو أعىل من املتوسط النظري )

 الدراسة.

مستوى التوافق األكاديمي للطلبة جامعة امللك سعود  (2

مرتفع، ويستنتج من ذلك أهنم ال يعانون من مشكلة يف 

 التوافق األكاديمي.

إحصائية عند  أكدت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة (3

( بني متوسط درجات التوافق 0.05مستوى )

األكاديمي لطلبة الكليات اإلنسانية وطلبة الكلية الطبية 

 التطبيقية ولصالح طلبة الكلية الطبية التطبيقية. 

أكدت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (4

عند مستوى  متوسط درجات التوافق األكاديمي

 ب والطالبات ولصالح الطالبات.( بني الطال0.05)

ودلت النتائج عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  (5

متوسط درجات التوافق األكاديمي لدى طلبة جامعة 

عزى للمستوى الدرايس ومل تتضح داللة تامللك سعود 

ا لتقارب املتوسطات احلسابية بني اجتاهات الفروق نظر  

 ة.ياملستويات الدراس

وجود فروق ذات داللة إحصائية  وقد وضحت النتائج (6

عزى تبني متوسط درجات التوافق األكاديمي للطلبة 

ملستوى التحصيل الدرايس ولصالح التحصيل الدرايس 

األعىل. وهذا يوضح أن الطلبة ذوي التحصيل الدرايس 

 األعىل يتمتعون بمستوى أعىل من التوافق األكاديمي.

كام توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة  (7

إحصائية يف متوسط درجات التوافق األكاديمي لدى 

، كام أكدت النتائج عزى للتخصصتطلبة كلية الرتبية 

ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات  ابأن هناك فروق  

التوافق األكاديمي لدى طلبة كلية اآلداب وكلية العلوم 

ومل تتضح دالالت  عزى للتخصصت الطبية التطبيقية

اجتاهات الفروق لتقارب املتوسطات احلسابية 

 للتخصصات.

كام أكدت النتائج عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  (8

لتوافق األكاديمي لطلبة اجلامعة يف متوسط درجات ا

عزى للكلية )الرتبية، اآلداب، العلوم الطبية ت

د فروق ذات وجو نتائج عنال أسفرتالتطبيقية(. حيث 

يف متوسط درجات التوافق األكاديمي  داللة إحصائية

 اآلدابلطلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية وطلبة كلية 

 ولصالح طلبة العلوم الطبية التطبيقية.

 التوصيات:

جامعة كليات إجراء دراسات دورية عىل طلبة التوسع ب -1

 امللك سعود للتأكد من توافقهم األكاديمي.

تكثيف العمل بتفعيل اإلرشاد النفيس واألكاديمي  -2

 باجلامعة. 

التوسع بإجراء دراسات مماثلة عىل جامعات أخرى  -3

 باململكة العربية السعودية.

 :املراجع

(. التوافق اجلامعي لدى طلبة 2018اهلل صالح. ) القحطاين، عبد

جملة جامعة شقراء وعالقته بمتغريي التخصص واجلنس. 

 26 مية للدراسات الرتبوية والنفسية.اجلامعة اإلسال

(2 ،)244-261. 
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لبعض املتغريات املرتبطة  (. دراسة1993الليل، حممد جعفر. )

بالتوافق مع املجتمع اجلامعي لطالب وطالبات جامعة 

-188( 1) 13. ة للرتبيةبياملجلة العرامللك فيصل. 

213. 

(. التكيف وعالقته بالكفاءة الذاتية 2010بني خالد، حممد. )

العامة لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة آل البيت. 

. جملة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(

24(2 ،)413-432. 

(. الئحة الدراسة واالختبارات 1436جامعة امللك سعود. )

للمرحلة اجلامعية والقواعد التنفيذية بجامعة امللك 

 14/4/1436سعود. واملعتمد من جملس اجلامعة برقم 

الرياض: مطابع   ه.2/6/1436بتاريخ 

اجلامعة.

tp://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.ht
sa/files/imce_images/majliss.pdf  

(. التكيف 2004الرفوع، حممد أمحد والقرارعة، أمحد عودة. )

وعالقته بالتحصيل الدرايس، )دراسة ميدانية لدى 

طالبات تربية الطفل بكلية الطفلية اجلامعية التطبيقية يف 

 .146-119(، 2) 20 جملة جامعة دمشق.األردن(. 

(. العالقة بني بعض 1987الرحياين، سليامن. ومحدي، نزيه. )

جملة العوامل املرتبطة بالطالب والتكيف األكاديمي. 

(، 5) 15 .اجلامعة األردنيةدراسات العلوم الرتبوية. 

125-159. 

(. التوافق مع احلياة اجلامعية وعالقته 2012فريد، فريد عيل. )

باحتاملية الترسب الدرايس لدى عينة من طالب اجلامعة. 

 .273-227(،1) 32. جملة اإلرشاد النفيس

(. التوافق النفيس للمسنني. 2001احلميد. ) شاذيل، عبد

 اإلسكندرية، مرص: املكتبة اجلامعية.

(. التكيف األكاديمي 2009مري. )شعثان، خلرض وبن لكحل، س

جملة الباحث لدى طلبة اجلامعة يف ضوء بعض املتغريات. 

 .25-36(، 2)11يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

(. توكيد الذات والتكيف األكاديمي 2009كتلو، كامل حسن. )

وعالقتهام ببعض املتغريات الديموجرافية لدى طلبة 

( 4)8 يف علم النفس.دراسات عربية جامعة اخلليل، 

689-719. 

(. التكيف األكاديمي لدى 1999ملكوش، رياض يعقوب. )

طلبة اجلامعة: دراسة ميدانية عىل طلبة اجلامعة األردنية. 

 .214-188( 1)15، جامعة أسيوط. جملة كلية الرتبية

(. الشباب السعودي يف أرقام: 2019اهليئة العامة لإلحصاء. )

م العاملي للشباب. مركز التحليل تقرير خاص بمناسبة اليو

اإلحصائي ودعم القرار. الرياض: اململكة العربية 

 السعودية.

(. التعليم ورؤية اململكة العربية السعودية 2020وزارة التعليم. )

2030 .

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/visio
n2030.aspx 

(. الصحة النفسية واإلرشاد 2009يونس، ربيع شعبان. )

النفيس: األطفال واملراهقني والكبار. الدمام: مكتبة 
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Abstract: The purpose of this study was to construct an “Attitude Towards Electronic Tests” scale. The 
scale was constructed according to Graded Response Model (GRM). To achieve this goal. A scale of (27) 
items was constructed. Both (SPSS) and (MULTILOG7) programs were used in the analyses of the scale 
data was applied to a sample of (845) male and female students of the University of Jeddah at the 
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acheive the construction of the scale Item Parameters standard error of parameters estimation and the 
statistic of items fitting to graded response model.were calculated  according to fitting to graded 
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 قدمة امل

 Modern Test بدأ ظهور النظرية احلديثة يف القياس

Theory ( 1925عىل يد (Thurstone,   الذي وضع أساسا

 Method of"عنوان بتصـوريا  هلذا االجتاه يف بحث  

Scaling Psychological and Educational Tests"   حني

بينيه للتطور  – اختبار سيمونفقرات  وضعقدم فيه تقنية ل

العقيل عند األطفال يف أعامر متدرجة، ثم تبع هذه التقنية 

 Normal Ogive ظهور النموذج االعتدايل الرتاكمي 

Model كل  عىل يد

 :Richardson,1936;Ferguson,1943 In)من

Reeve,2004,4-6)  عالقة بني والذي استصدم يف وصف ال

فقرات مستويات قدرة األفراد واحتامالت إجابتهم عن 

اختبارية خمتلفة إجابة صحيحة. وقد تطور هذا النموذج يف 

الوقت احلايل وأصبح وصف هذه العالقة يستند إىل نموذج 

  (Han&Hambleton,2007,12).دالة الرتجيح للوغاريتمي

 Theory)  فقرة ظهور نظرية االستجابة لل أدى لقد

Respose Item (IRT)  تطوير أساليب القياس النفيس  إىل

أساس نظري جديد من  تقديمو ،والرتبوي بصورة تطبيقية

كام ،  (2015اهلويدي،  (خالل تقويم دقة وكفاءة القياس

ا سيكومرتية ذات فعالية كبرية يف بناء املقاييس وفرت  طرق 

 هذه ، وطريقـة تفسري درجات األفراد عىلالنفسية والرتبوية

 ضافة إىلباإل .ةاملقاييس مقارنة بنظرية القياس التقليدي

من خالل نامذجها الرياضية يف  الذي تؤديه املهمها دور

بالقياس التكيفي،  قياس بعض نتاجات التعلم املرتبطة

والذي أداته االختبارات التكيفية التي توائم بني قدرة 

الذي  هلا؛ األمرالتي يتعرض  الفقراتية عاملفحوص ونو

 الفقراتإىل اختصار اجلهد والتكلفة واختزال عدد  أدى

 & kao) ويانج كاو كل من ذكريو .املستصدمة يف القياس

Yang,2014)   عىل نطاق استصدموا هذه النظرية  الباحثنيأن

واسع لتطوير االختبارات املوحدة مثل اختبارات الكفاءة 

قياس يف جمال التعليم وتطوير  وبصفة عامة ؛الدراسية

 مستوى حتصيل الطالب.

ري من حلوال  لكثفقرة قدمت نظرية االستجابة لل كام

نظرية القياس  ظهرت عند تطبيقالتي  ،املشكالت العملية

ىف بناء االختبارات وحتليل وتفسري نتائجها والتي  التقليدية

تتمثل يف عدم وجود وحدة قياس ثابتة حيث ال حتدد مواضع 

 1996، )كاظمبصورة خطية  القياس عىل متصل املتغري

 إذاالختبار بقدرة األفراد فقرات تأثر خصائ  و (،295:

تأثر و االختبار لفقراتختتلف معامالت الصعوبة والتمييز 

  (Swaminathan,1985يثبات االختبار باملوقف االختبار

& (Hambleton تأثر الدرجة الكلية للفرد ىف اختبار ما و

باختالف االختبار قياس لذا ختتلف نتيجة ال بفقراته

تباين أخطاء  يتساوو، )203 :2015 ،املستصدم )عالم

 Randall,1998)االختبارميع أفراد العينة موضع القياس جل

كيفية ضافة إىل أهنا ال تقدم تفسريا  نفسي ا يوضح ، باإل (6:

: 1985)عالم، االختبارفقرات لفرد إجابة إحدى ا حماولة

102 .) 

أن تطور اختبارات فقرة جابة للاالست ويمكن لنظرية

تقديرات لقدرة  عن تثمر فعالية أو دقة أكثرمفصلة بصورة 

اختبار  يف حالة تطبيقاألفراد عىل ميزان القياس نفسه، حتى 

 الفقرات عن  خمتلف عىل كل فرد، كام تكشف بصورة أفضل

أن  يمكنفقرة نامذج االستجابة لل أنضافة إىل املتحيزة ، باإل

أو حذفها فقرة إضافة  سيؤثرملية التطبيق كيف حتدد قبل ع

 .مستويات القدرة؟ مجيعمن اختبار ما عىل دقة القياس عند 

(2006 (Lu.  
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ا من قيم فقرة توفر نظرية االستجابة لل كذلك ا كبري  عدد 

 Test)الثبات وذلك عن طريق الدالة املعلوماتية لالختبار )

Information Functionفقرة ية لل، والدالة املعلومات(Item 

Information Function) فقيمة هاتني الدالتني تتوقف عىل ،

من معلومات فقرة مستوى القدرة، لذا فإن مقدار ما تقدمه ال

خيتلف باختالف مستويات األفراد، فالفقرة قد توفر 

فراد ذوي القدرة املتوسطة، بالنسبة لأل مهمةمعلومات 

ذوي القدرة العالية أو  ومعلومات أقل أمهية بالنسبة لألفراد

  (Samejima,2010املنصفضة. )

عليهم ق فراد نحو سمة ما يطباألللوقوف عىل اجتاه و

، وحيسب الوسط احلسايب مقياس االجتاه نحو تلك السمة

الستجاباهتم عىل كل فقرة من فقرات املقياس، باإلضافة 

للدرجة الكلية لكل فرد عىل املقياس، والتي متثل اجتاهه نحو 

ة املتبعة يف النظرية لسمة املقيسة. وهذه هي اآلليا

زالت تستصدم من قبل  ، والتي استصدمت والالكالسيكية

نحو نظرية  التوجهمع بعض منذ فرتة زمنية طويلة، ولكن ال

أصبحت استجابة الفرد عىل أي فقرة يف فقرة لاالستجابة ل

مقياس االجتاه دالة لكل من: مستوى السمة الكامنة لديه، 

فقد خيتلف شصصان يف  من ثم. والفقرةخصائ  تلك و

اجتاههام نحو السمة املقيسة، عىل الرغم من حصوهلام عىل 

 &Embreson)نفس الدرجة الكلية عىل مقياس االجتاه 

Reise.2000) . 

عىل االختبارات فقرة لاالستجابة لنظرية  وبدأ تطبيق

يام امتدت فو، (1952عام ) (Lord)لورد التحصيلية بواسطة 

بعد لتشمل مقاييس االجتاهات. فاستصدمت نامذج استجابة 

ثنائية التدريج، مع مقاييس االجتاه ثنائية االستجابة فقرة ال

غري موافق(. واستصدمت نامذج نظرية استجابة -)موافق

متعددة التدريج مع مقاييس االجتاه متعددة االستجابة فقرة ال

ري من مقاييس موافق، حمايد، غري موافق(. والنوع األخ)

أن  إىل (Park,1983)يشري  إذا، االجتاه هو األكثر انتشار  

 -مقاييس االجتاهات التي تستصدم أكثر من فئتي استجابة 

متيز بشكل أفضل بني  -( فئات5-3ترتاوح بني ) عادة ما

 . األفراد من املقاييس التي تستصدم فئتي استجابة فقط

ستجابة االنظرية يف  أحادية البعد تصنف نامذج القياسو

تضم النامذج ثنائية املجموعة األوىل  إىل جمموعتني:فقرة لل

 وأشهرها:  (Dichotomous IRT Models)التدريج 

 One Parameter)النموذج اللوجستي أحادي املعلم  -

Logistic Model)يرتبط باسم عامل الرياضيات : و

فقرة معلم الدنمركي جورج راش، ويفرتض أن لكل 

نفس  الفقراتميع جل يف حني أناص هبا، صعوبة خ

هذا القدرة التمييزية بني املفحوصني. كام يفرتض 

عدم جلوء املفحوصني للتصمني عند اإلجابة النموذج 

 .الفقراتعن 

 Two Parameters)النموذج اللوجستي ثنائي املعلم  -

Logistic Model) : اقرتحه برينبوم(Birnbaum) وهو ،

حادي املعلم يف افرتاض أن يتوافق مع النموذج أ

التصمني يف حدوده الدنيا، وأن لكل فقرة معلم صعوبة 

ا قدرة أن لكل فقرة أيض  أيضا  خاص هبا، ولكنه يفرتض 

 متييزية خاصة هبا.

 Three Parameters)النموذج اللوجستي ثالثي املعلم  -

Logistic Model) يفرتض أن لكل فقرة معلم صعوبة، و

هبا، كام يفرتض جلوء املفحوص  ومعلم متييز خاصني

للتصمني، وأن مستويات التصمني لدى املفحوصني 

 & Hambleton) ختتلف من فقرة ألخرى

Swaminathan,1985). 
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، فهي النظريةأما املجموعة الثانية من نامذج القياس يف 

،  (Polytomous IRT Models)النامذج متعددة التدريج 

 أشهرها:و

 Partial Credit Model)ي نموذج التقدير اجلزئ -

(PCM))أحادي  للنموذج اللوجستي اامتداد   يمثل: و

فهذا  (Masters.1982)كام ذكر ماسرتزو املعلم،

 تساوي املسافات بني فئاتيشرتط  الالنموذج 

التقدير سلم احلال يف نموذج  هواالستجابات ، كام 

(Rating scale model)  

 Nominal Response)نموذج االستجابة االسمية  -

Model (NRM)) وطوره ،(Bock)  ليناسب فئات

 & Embreston)االستجابة من مستوى القياس االسمي 

Reise.2000). 

ساجميام  هطور :(GRM)نموذج االستجابة املتدرجة  -

(Samejima) ( ويفرتض أن فئات 1969يف عام ،)

من  (n)االستجابة تتوزع عرب متصل السمة، وأن هناك 

ا لقوة قياسها ابة، والتي يمكن ترتيبها تبع  فئات االستج

باستصدام  (i)لالجتاه. ويف هذا النموذج توصف الفقرة 

 bij)من معامل العتبة ) (k-1)، و αi)كل من معلم التمييز )

: عدد فئات Ki، و ) J  =)1  ،2  ، ....... ،k-1حيث: 

ويتوافق ترتيب فئات االستجابة  . (i)االستجابة للفقرة 

النموذج مع بناء الفقرات يف مقياس ليكرت، يف هذا 

فئات االستجابة مرتبة من األدنى إىل األعىل،  إن حيث

: تعطى نقطة ا لقياسها لقوة االجتاه نحو السمة )مثال  تبع  

ونقطتان لالستجابة واحدة لالستجابة غري موافق بشدة، 

نقاط  4نقاط لالستجابة موافق، و 3غري موافق، و

ويكون العكس يف حالة  شدة(لالستجابة موافق ب

فالفرد الذي خيتار الفئة  من ثم، والسلبية الفقرات 

كرب نحو السمة املقيسة أي أا جيابي  إ ااألعىل، يمتلك اجتاه  

(bi1 < bi2 < bi3 < bi4) (Samejima,1997).  ويعد هذا

ا لطريقة   Thurstone’s) ثريستونالنموذج امتداد 

Method)  االستجابات ذات  الفقرات يف حتليل

 & Tang)املتدرجة يف االختبارات الرتبوية 

Eignor,1997,11-12)  ا لنموذج راش ، كام يعد تطبيق 

قدم من وقد  ،الثنائي املعلموتعميام  لنموذج برينبوم 

هذا النموذج تطبيقات مهمة يف القياس مثل قياس خالل 

 االجتاه والشصصية والنواحي املعرفية

(Rauch,Schweizer & Moosbrugger, 2008,49). 

 يتم حساب نموذج االستجابة املتدرجة وفق املعادلة:و

 

 حيث:

 
نموذج عن باقي نامذج االستجابة للفقرة هذا اليتميز و

 منراش  نموذج يف حني أن، التدريجفهو نموذج متعدد 

ة ، وبينام يستصدم نموذج االستجابثنائية التدريجنامذج  ال

املتدرجة مع الفقرات ذات االستجابة املرتبة مسبقا  من حيث 

ن النموذج االسمي يفرتض فإ ،درجة قياسها للمتغري الكامن

 عدم وجود ترتيب مسبق لالستجابات عن الفقرات. 

 ن موضوعية وصدق نتائج االختباراتأ من منطلقو

ىف  تستصدم تعتمد عىل دقة األساليب التى واملقاييس

فها للقدرة وصو، ختيار فقراهتا وتفسري نتائجهاإعدادها وا

، لذلك فإن األمر يتطلب رضورة التى يقيسها االختبار

حتقق  التوجهات احلديثة ىف القياس والتيمثل هذه استصدام 

 الدقة واملوضوعية املنشودة ىف العلوم النفسية والرتبوية

عديد من الدراسات الضافة إىل أن باإل ،(2006، حسن)
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 عىل االختباراتتدريج تناول  عند اقترصت بيةالعر

 والثنائي أحادي) االستجابة النامذج ثنائية استصدام

 نموذج هو ااستصدام   النامذج هذه أكثر وكان ،( والثالثي

 توفر وكذلك االستصدام، يف سهولة من به ملا يتمتع راش

 دفع وهذا ما الثنائية، بالربامج املتعلقة احلاسوبية الربامج

ا نموذج وحتديد  فقرة لالستجابة لنظرية ا لتوظيف تنياحثالب

يف  ألنه النموذج املناسب  (GRM)ة االستجابة املتدرج

لكرتونية مقياس االجتاه نحو االختبارات اإلفقرات تدريج 

التي جاءت كنتاج إلدخال التقنية احلديثة يف نظم تقويم 

ا ملا هلا من مميزات عدة يتغلب من خالهل الطلبة باجلامعات

عىل الصعوبات والسلبيات التي تتعلق باالختبارات الورقية  

والتي بدأ تنفيذها بجامعة جدة باستصدام برنامج  ،التقليدية

Question Mark  1439اجلامعي )مع بداية العام – 

وذلك ملقررات السنة التحضريية واملقررات (، ـه1440

ورة أصبحت رض ، والتيالعامة للمستويات الدراسية التالية

حتمية يف ظل جائحة كورونا جلميع املقررات الدراسية منذ 

 – 1440من العام اجلامعي )بداية الفصل الدرايس الثاين 

 .(ـه 1441

يف  (GRM)لقد استصدم نموذج االستجابة املتدرجة 

جرى كوتش فقد أتصميم العديد من مقاييس االجتاهات، 

(Koch,1983) داه عنمقارنة بني نتائج عدة مقاييس لالجت 

لطريقة التقليدية، وباستصدام نموذج ستصدام اتطبيقها با

االستجابة املتدرجة، حيث أظهرت النتائج تفوق نموذج 

االستجابات املتدرجة يف قياس االجتاه عند كل مستوى من 

كام صمم كل من  مستويات متصل السمة التي يتم قياسها.

 ,Demirtaşli,Yalçın, & Ayan)ديمرتزيل و يالكن وأيان 

ا  .(2016 باستصدام نموذج االستجابة املتدرجة، مقياس 

الجتاه مدريس اجلامعات الرتكية نحو القياس الرتبوي، حيث 

دراسة تشياروتو أظهرت النتائج صدق وثبات املقياس. ويف 

استصدم الباحثون   (Chiarotto, et al, 2018)ن وآخري

ات نموذج االستجابة املتدرجة يف تصميم مقياس اجتاه

املتصصصني يف الرعاية الصحية نحو الشعور بأمل اجلهاز 

ظهرت النتائج أيضا  كفاءة النموذج يف قياس وأالعضيل. 

االجتاهات. ويف دراسة حديثة لكل من جيونج و لياو و هان 

قام الباحثون   (Jeong, Liao,. Han & Lee,2020)و يل 

بات تحليل االستجالباستصدام نموذج االستجابة املتدرجة 

عىل مقياس االجتاه نحو السالمة لدى املرىض، وهو مقياس 

ومصمم وفق نموذج ليكرت، وأظهرت  االستجابةمتعدد 

النتائج صدق وثبات املقياس، كام أظهرت دقة النموذج يف 

 حتديد اجتاه عينة الدراسة.

 :مشكلة الدراسة

ا من  النظرية  ىلعفقرة لنظرية االستجابة ل تفوقانطالق 

عديد من  نتائجوالتي تظهر بوضوح من ة للقياس الكالسيكي

( التي Magno,2009الدراسات السابقة، كدراسة ماجنو )

توصلت إىل أن تقديرات مؤرشات الصعوبة والثبات 

ا أكثر استقرار  فقرة املحسوبة باستصدام نظرية االستجابة لل

، كام وجد أن أخطاء القياس عرب العينة والصورة االختبارية

وخلصت دراسة  مقارنة بالنظرية التقليدية للقياس.فيها أقل 

( إىل أن تقديرات بارامرتات Adedoyin,2010أديدوين )

ا من تلك فقرة ستجابة للنظرية اال باستصداماألفراد  أكثر ثبات 

املحسوبة وفق النظرية الكالسيكية. كام توصل شاركنس 

إىل أن نظرية  Sharkness&De Anglo,2011)ودي أنجلو )

توفر معلومات أكثر ثراء  بشأن دقة فقرة تجابة للاالس

ا لتحسني بنائه.  املقياس، وترسم خارطة طريق أكثر وضوح 

( أن نموذج سلم التقدير كأحد 2014وأوضح أبو جراد )
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بدقة التنبؤ بصورة أعىل  فقرة يتميزنظرية االستجابة للنامذج 

دنة ، ضافة إىل نتائج دراسات )محاباإل من النظرية التقليدية.

أمهية ( التي تؤكد ;Casas, et al, 2013; Dai,2013ه 1436

يها املوضوعية النظرية احلديثة يف إعداد مقاييس تتحقق ف

 .املستهدفة للقياس

ا ألن مقاييس االجتاه التي تصمم وفق نظرية  ونظر 

درجة عالية من املوضوعية، ب تتمتع للفقرةاالستجابة 

بني  ةتيح الفرصة للمقارنكام أهنا ت ،ويمكن تعميم نتائجها

مكن تقدير قدرة الفرد جمموعات متباينة من األفراد، بحيث ي

الذي يطبق عملية القياس بدقة ومقارنته بغريه من األفراد 

 هـ(.1433)اخلياط، 

عديد من الدراسات التي الوجود عىل الرغم من و

يف ندرة إال أن هناك  ،الجتاهاتتناولت تصميم مقاييس ل

نظرية االستجابة للفقرة  استصدمت عربية التي الدراسات ال

، كام لوحظ عدم وجود دراسات يف االجتاهمقاييس  بناءعند 

االختبارات  حومقياس لالجتاه ن لبناءالبيئة العربية 

من هذا  .نامذجها أي منأو  ،نظريةهذه الوفق  ،لكرتونيةاإل

نموذج  من خالل استصدام سعت الباحثتان املنطلق

الفقرة، االستجابة ل  الذي يعد مننموذج ساجميام  وحتديد 

 أمهية متعددة االستجابةللفقرة  االستجابة نظرية نامذج أكثر

ختبارات يف بناء مقياس لالجتاه نحو اال،  ومالءمة

وأن هذا النوع من االختبارات أصبح  ، خاصةلكرتونيةاإل

أدوات  قياس أداء املتعلم القائم عىل تقنية املعلومات  من

تسهيل عملية تقييم التي تعمل عىل تصاالت احلديثة واال

من الطرق التقليدية إىل الطرق الطالب وحتويل هذه العملية 

 . لكرتونية اآلليةاإل

 

 :أسئلة الدراسة

 :ينياآلت جابة عن السؤالنيحتاول هذه الدراسة اإل

 يفللفقرة  االستجابة نظرية افرتاضات تتحققهل  -

 نحو االجتاه مقياس يقتطب من املستمدة البيانات

 اإللكرتونية؟ االختبارات

فقرات مقياس  ىلمطابقة االستجابات ع مستوى ما -

لنموذج االستجابة  لكرتونيةاالختبارات اإلاالجتاه نحو 

 املتدرجة؟

 أهداف الدراسة

 احلالية إىل:الدراسة  هتدف

لكرتونية من مقياس لالجتاه نحو االختبارات اإلبناء  .1

نموذج ساجميام  -رية استجابة الفقرة خالل استصدام نظ

(Samejima)  واملعروف بنموذج االستجابة املتدرجة

(Graded Response -Model (GRM)). 

االختبارات  فح  بعدية مقياس االجتاه نحو .2

 .لكرتونيةاإل

بناء  (items invariance)فح  عدم تغاير الفقرات  .3

ارنة عىل نموذج االستجابة املتدرجة، وذلك من خالل مق

معامل الفقرات، عرب عينات عشوائية، وباستصدام 

 . (DIF)جمموعة من طرق الكشف عن التحيز 

 أمهية الدراسة:

لكرتونية التي متثل إحدى التقنيات أمهية االختبارات اإل. 1

الصعوبات التي  التي يمكن توظيفها للتغلب عىل بعض

يمكن أن تعيق االختبارات التقليدية، كام أن بنوك 

ئلة وهو األمر املأخوذ به بجامعة جدة توفر بصورة األس

 أفضل التمثيل املناسب ألبعاد االختبار كاملة.
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 نحو االختبارات االجتاه مقياس من االستفادة . يمكن2

 نحوها الطلبة اجتاهات عىل الوقوف يف ة، لكرتونياإل

 اإلداري القرار اختاذ يف ذلك من االستفادة ثم ومن

 هذه االختبارات. تطبيق بشأن املناسب

لقياس االجتاه نحو االختبارات إضافة أداة جديدة  .3

لكرتونية وفق نظرية االستجابة للفقرة تتسم بالدقة اإل

معنى للسمة  يتقديم تقييم دقيق وذهبدف  واملوضوعية

 .التي يتم قياسها

يف  لكرتونيةنحو االختبارات اإل يعد قياس االجتاهات .4

 مستواها حتسني تسهم يففنتائجه  ،جدا   مهام  جمال التعليم 

 إدارهتا. وأساليب وطرق

التي عربية ال الدراسات لئأومن تعد هذه الدراسة  .5

 لكرتونيةنحو االختبارات اإل لالجتاهمقياس بناء ل هدفت

يف حتديد اخلصائ   االستجابة املتدرجة نموذجوفق 

السيكومرتية لألداة يف ظل اقتصار أكثر الدراسات التي 

ييس عىل نموذج راش وذلك يف يت لتطوير مقاأجر

  عىل قواعد البيانات العربيةالباحثتني طالعحدود ا

 حمركات البحث للدوريات ،)املكتبة الرقمية السعودية

مما جيعلها  ت(العربية واألجنيبية عىل شبكة اإلنرتن

  .يف تصميم مقاييس مماثلة تباعهاا يمكن للباحثني نموذج  

 مصطلحات الدراسة:

 االجتاه:.1

بأنه شعور إجيايب "( Nitko,2001,450يعرفه نيتكو )

 ."أوسلبي نحو موضوع أو شص  أو فكر معني

بأنه  اإجرائي   لكرتونيةاالجتاه نحو االختبارات اإلويعرف 

موقف الطالب/الطالبة الذي يتصذه جتاه االختبارات 

قبوله أو رفضه هلا  درجة ويظهر هذا املوقف يف لكرتونيةاإل

 عن مدى تقديره ألمهيتها ويقاس االجتاه نحو فضال  

احلالية بالدرجة التى الدراسة  يف لكرتونيةختبارات اإلاال

املقياس املعد هلذا  عىلحيصل عليها الطالب/الطالبة 

 الغرض.

 لكرتوين:االختبار اإل .2

( بأنه وسيلة سهلة لتقويم الطالب 2012)املهنا يعرفه 

من إعداد اختبارات بطريقة سهلة متكن املعلم  إذ إلكرتوني ا،

ا مما  إلكرتوني ا تصححهي لتطبيقها عىل الطالب، و وفوري 

 .(158)ص يضمن املصداقية والشفافية يف التصحيح

بأهنا وسيلة  االختبارات اإللكرتونية إجرائي اوتعرف 

لتقويم الطالب إلكرتوني ا من خالل احلاسب اآليل باستصدام 

يتم  إذ -ملعتمد بجامعة جدة ا -Question Mark برنامج 

عرض فقرات االختبار  من نوعي الصواب واخلطأ 

واالختيار من متعدد عىل الشاشة وجييب عنها 

دخال )لوحة لطالبة مبارشة باستصدام أدوات اإلالطالب/ا

لي ا مما يضمن املصداقية املفاتيح، الفأرة( ويتم تصحيحها آ

 والشفافية واملوضوعية.

 :(GRM)ة املتدرجة نموذج االستجاب .3

للنموذج ثنائي املعلم،  ايمثل هذا النموذج امتداد  

ا ملستوى موافقة ويفرتض أن االستجابات مرتبة وفق  

املستجيب عىل ن  الفقرة، ويناسب هذا النموذج املقاييس 

 .(Samejima.1997)التي تصمم وفق مقياس ليكرت 

 إجراءات الدراسة:

 جمتمع الدراسة وعينتها:

تمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات جامعة ن جمتكو  

ا من بداية الفصل  جدة باملستويات الدراسية املصتلفة بدء 

 (،ه 1441 – 1440من العام اجلامعي ) الدرايس الثاين،
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 والتي طبقيةالعشوائية الطريقة الوتم اختيار عينة الدراسة ب

ا ووطالبة بجامعة جدة  اطالب  ( 845)تكونت من  ذلك تبع 

 وتوضح، املستوى األكاديمي، اجلنس والتصص ، رللعم

ا لتوزيعها  (4، 3، 2، 1اجلداول أرقام ) عىل التوايل:وصف 

 .ا ملتغري العمرفراد العينة تبع  توزيع أ: (1جدول )

 النسبة املئوية العدد العمر

18 132 15.6 

19 329 38.9 

20 212 25.1 

21 102 12.1 

22 70 8.3 

 100.0 845 املجموع

ا  :(2جدول )  .ملتغري املستوى االكاديميتوزيع أفراد العينة تبع 

 النسبة املئوية العدد كاديمياملستوى األ

2 483 57.2 

3 65 7.7 

4 142 16.8 

5 30 3.6 

6 68 8.0 

7 22 2.6 

8 35 4.1 

 100.0 845 املجموع

ا  :(3جدول )  .ملتغري اجلنستوزيع أفراد العينة تبع 

 النسبة املئوية العدد اجلنس

 43.2 365 ذكر

 56.8 480 نثىأ

 100.0 845 املجموع

ا  :(4جدول )  .ملتغري التصص توزيع أفراد العينة تبع 

 النسبة املئوية العدد التصص 

 37.3 315 علمي

 62.7 530 ديبأ

 100.0 845 املجموع

 أداة الدراسة:

جتاهات الطالب نحو مقياس ا ببناء الباحثتان بدأت

ول، من يف بداية الفصل الدرايس األ لكرتونيةختبارات اإلاال

- 2019) املوافق( ه 1441 – 1440العام اجلامعي )

م(. وذلك بعد توزيع استبانة مفتوحة عىل جمموعة  2020

من طالب وطالبات السنة التحضريية بجامعة جدة، لكتابة 

لكرتونية. وردود أفعاهلم حول االختبارات اإلانطباعاهتم، 

ضوء إجابات الطالب، ومراجعة األدب السابق اخلاص  ويف

، اإللكرتونيةتبارات بتصميم مقاييس االجتاهات نحو االخ

. وبعد عرضه فقرة( 27ا من )ا مكون  مقياس   الباحثتان تأعد

يف اجلامعات  ( من املصتصني يف القياس والتقويم7عىل عدد )

( 5راء هؤالء املحكمني، حذفت )السعودية، ويف ضوء آ
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ن املقياس يف ، وعدلت فقرات أخرى، وهكذا تكو  فقرات

: جزئني. ويتكون املقياس من فقرة( 22صورته األولية من )

واجلزء  ،يانات األساسية للطالب/ الطالبةاألول يشتمل الب

تقيس االجتاه نحو االختبارات فقرة ( 22يتكون من )والثاين 

اميس وفق نموذج ليكرت اخلواملقياس مصمم  اإللكرتونية،

بدائل  إحدىاملقياس باختيار  فقراتتم االستجابة عىل ت إذ

بإعطاء االستجابات  اخلمسة، وتصحح الفقرات جابةاإل

)غري موافق بشدة ، غري موافق، حمايد، موافق، موافق بشدة ( 

 الفقرات( عىل الرتتيب هذا يف حال 5،4،3،2،1القيم )

، 13، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2) وهي الفقرات املوجبة

الفقرات ويتم عكس الدرجات يف (، 20، 19، 16، 14

، 18، 17، 15، 12، 10، 9، 1) وهي الفقرات السالبة

21 ،22) . 

 صدق وثبات أداة الدراسة:

ول،  األطبق املقياس بصورته األولية يف الفصل الدرايس

( 80) من عينة عىل( ه 1441 – 1440من العام اجلامعي )

ة جدة، خضعوا الختبار دوري جامعوطالبة من طلبة  اطالب  

سب االتساق لكرتوين، ومن خارج عينة الدراسة. وح  إ

باستصدام معامل ارتباط بريسون بني الدرجة عىل  ،الداخيل

الفقرة والدرجة الكلية عىل املقياس، وجاءت قيم معامالت 

، حيث (α=0.05االرتباط مجيعها دالة عند مستوى داللة )

كام تم حساب  .(0.93( و )0.72تراوحت هذه القيم بني )

باستصدام التحليل العاميل  الصدق العاميل الصدق بطريقة 

كام هو موضح يف اإلجابة عن السؤال األول  االستكشايف

 . وجود أربعة أبعاد أظهرالذي  للدراسة

فقد كانت قيمة معامل  ليًّاما يتعلق بثبات املقياس كوأما 

كام تم حساب معامل (. 0.91ثبات كرونباخ ألفا مساوية )

املكونة للمقياس، حيث  لألبعاد األربعةثبات كرونباخ ألفا 

(، والبعد الثاين 0.92كانت قيمة معامل ثبات البعد األول )

(، 0.88(، والبعد الرابع )0.90(، والبعد الثالث )0.89)

مرتفعة وتشري لثبات املقياس.  ام  ومجيع هذه القيم تعد قي

سب الثبات وفق ات الدراسة ح  إضافة لذلك وخالل إجراء

، (MULTILOG7)نظرية استجابة الفقرة وباستصدام برنامج 

(، وللبعد 0.89) نت قيمة معامل الثبات للمقياس كليًّافكا

(، والبعد الثالث 0.90(، والبعد الثاين )0.91األول )

 (.0.87(، والبعد الرابع )0.88)

 اإلحصائية: ألساليبا

استصدمت الربامج ية إلجراء املعاجلات اإلحصائ

 ة:اإلحصائية اآلتي

- (SPSS) لفا، يف حساب : معامل ثبات كرونباخ أ

 .، معامالت االرتباطاالستكشايف التحليل العاميل

- (MULTILOG7) ،يف حساب: معامل الفقرات، الثبات 

  (Likelihood Ratio)رجحية للمطابقة األ إحصائي

 نتائج الدراسة:

 :ومناقشتها ولنتائج السؤال األ: أوال  

 نظرية هل تتحقق افرتاضات ": اآليت والذي ين  عىل 

 تطبيق مقياس من املستمدة البيانات يف للفقرة االستجابة

 .اإللكرتونية؟ االختبارات نحو االجتاه

لفح  بعدية مقياس اجتاهات الطالب نحو 

، طبق املقياس بصورته األولية اإللكرتونيةاالختبارات 

( 845قرة، عىل عينة الدراسة وعددهم )( ف23املكونة من )

. وبعد تفريغ البيانات من طالب جامعة جدة ا وطالبة طالب  

، استصدم التحليل العاميل يف (SPSS)باستصدام برنامج 

، وذلك (Hambleton & Swaminathan,1985)فح  

 ية للتحليل العاميل وهي: د من حتقق الرشوط اآلتبعد التأك
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: أن خيتلف حمدد مصفوفة معامالت ارتباط فقرات أوال  

 Correlation Coefficient Sample) االختبار

Determinant)  عن الصفر، وقد أظهر برنامج(SPSS)  أن

، وهي قيمة ختتلف عن الصفر، 0.04قيمة حمدد املصفوفة= 

 مما يؤكد حتقق هذا الرشط. 

 إذ: (Sampling Adequacy)ا: فح  مالئمة املعاينة ثاني  

-Kaiser-Meyer)ولكن أ -ماير -يستصدم معامل كايزر

Olkin (KMO)) يف فح  مالئمة املعاينة، ووفق كايزر 

(Kaiser.1974) ( 0.5ن قيمة هذا املعامل جيب أن تكون )فإ

عىل األقل، وحيكم عىل مالئمة املعاينة وفق الدالالت التالية 

 ،(0.7 –0.5بني ) (KMO)فاملالئمة مقبولة إن وقعت قيمة 

بني  ما القيمة أما ،(0.8-0.7) املدى يف كانت إن وجيدة

( كبرية 0.9( فهي قيمة كبرية، والقيمة فوق )0.8-0.9)

يف هذه  (KMO)أن قيمة معامل  (SPSS)ا. وأظهر برنامج جد  

ا وفق ماحدده كايزر، ( وهي قيمة كبرية جد  0.95الدراسة )

 مما يؤكد حتقق هذا الرشط.

 عرب ويتم –انس العينة بالنسبة حلجم العينة ا: فح  جتثالث  

الختبار بارتليت  (χ2) كاي مربع داللة مستوى فح 

(Bartlett's Test of Sphericity) وأظهر برنامج ،(SPSS) 

(، وذلك عند 7363أن قيمة مربع كاي الختبار بارتليت )

( 0.001ألفا أقل من )(، ومستوى داللة 231درجة حرية )

 ذا الرشط.مما يؤكد حتقق ه

بعد التأكد من حتقق رشوط التحليل العاميل الثالثة 

السابقة، استصدم التحليل العاميل بطريقة املكونات 

، وبتدوير  (Principal Component Method)األساسية 

، ويظهر اجلدول (Promax)العوامل عىل حماور مائلة بطريقة 

املفرس  ، ونسبة التباين (EignValue)( قيم اجلذر الكامن 2)

(Explained Variance)  والتباين املفرس الرتاكمي ،

(Cumulative Explained Variance )  لكل عامل من

 العوامل.

 .قيم اجلذر الكامن ونسبة التباين املفرس للعوامل املستصلصة من التحليل العاميل :(5جدول )

رقم 

 العامل

اجلذر 

 الكامن

نسبة التباين 

 املفرس

رتاكمي نسبة التباين ال

 املفرس

رقم 

 العامل

اجلذر 

 الكامن

نسبة التباين 

 املفرس

نسبة التباين الرتاكمي 

 املفرس

1 8.64 39.28 39.28 12 0.38 1.74 94.94 

2 4.71 21.41 60.69 13 0.29 1.35 96.29 

3 1.49 6.79 67.48 14 0.27 1.24 97.53 

4 1.24 5.65 73.13 15 0.15 0.70 98.23 

5 0.89 4.05 77.18 16 0.13 0.59 98.82 

6 0.78 3.56 80.74 17 0.11 0.49 99.31 

7 0.66 2.99 83.74 18 0.06 0.26 99.58 

8 0.61 2.77 86.50 19 0.05 0.22 99.79 

9 0.55 2.51 89.02 20 0.05 0.21 100 

10 0.49 2.23 91.24 21 0.00 0.00 100 

11 0.431 1.965 93.19 22 0.00 0.00 100 

( عوامل كانت قيمة 4( أن هناك )5من جدول )يتضح 

( ، وهذه العوامل هي 1اجلذر الكامن لكل منها أكرب من )

، وهي تفرس (Kaiser, 1974)العوامل التي يتم االحتفاظ هبا 

%( من تباين الدرجات عىل االختبار. 73.13نسبته ) ا مامع  

( عدم حتقق أحادية البعد يف مقياس 2كام يظهر اجلدول )

ا ملا أورده لورد ، فتبع  اإللكرتونيةاه نحو االختبارات االجت
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(Lord.1980)ن أحادية البعد تتحقق إن كانت نسبة اجلذر ، فإ

الكامن للعامل األول إىل اجلذر الكامن للعامل الثاين تزيد 

ا، فالنسبة كام يتضح ( وهذا الرشط غري متحقق أيض  2عن )

ن فإ اخري  (. وأ2( وهي تقل عن )1.83( = )5من جدول )

( يظهر التمثيل البياين، لقيم اجلذور الكامنة 4الشكل )

وهو يؤكد عدم وجود عامل  Screeplot)املكونة لالختبار )

 مسيطر. 

 
 متثيل بياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل املصتلفة الناجتة من التحليل العاميل: (1الشكل )

ا ملا أورده فيام يتعلق بتشبع الفقرات عىل العوامل فتبع  و

اعتربت الفقرة متشبعة عىل العامل  (Stevens.2002)ستيفنز 

( أو أكثر، أما الفقرة ذات 0.4إن كانت قيمة معامل تشبعها )

التشبعات املنصفضة عىل مجيع العوامل فاعتربت فقرة غري 

وجيب حذفها. ويظهر ، غري صادقةفهي فقرات  من ثموثابتة 

 ربعة.عىل العوامل األبع فقرات املقياس ( تش6اجلدول )

 .مصفوفة العوامل بعد التدوير املائل -تشبع فقرات املقياس عىل العوامل األربعة  :(6جدول )

 الفقرة
 رقم العامل

 الفقرة
 رقم العامل

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0.71 0.23 0.26 0.04 12 0.20 0.45 0.21 0.11 

2 0.89 0.19 -0.19 0.12 13 0.12 0.09 0.12 0.66 

3 0.12 0.11 0.23 0.74 14 0.75 0.26 0.15 0.02 

4 0.08 0.09 0.14 0.74 15 0.11 0.08 0.65 0.33 

5 -0.01 -0.18 -0.82 -0.22 16 0.85 0.08 -0.14 -0.02 

6 0.33 0.86 0.07 0.09 17 0.75 0.36 0.15 0.02 

7 -0.09 0.21 0.04 0.71 18 0.66 0.34 0.33 0.12 

8 0.30 0.82 0.03 0.17 19 0.13 -0.12 0.84 -0.07 

9 0.21 0.85 0.09 0.11 20 0.89 0.19 -0.19 0.12 

10 -0.04 -0.12 0.65 -0.36 21 -0.05 0.07 0.57 0.21 

11 0.60 0.36 0.20 0.19 22 0.12 0.79 0.27 0.03 

بع فقرات املقياس عىل ( تش6بينام يوضح اجلدول )

( 7ن اجلدول )ا، فإ، التي تم االحتفاظ هبربعةالعوامل األ
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ن  يلص  توزيع هذه الفقرات عىل العوامل. وبقراءة 

دد ومميز لكل عامل من تم إعطاء عنوان حم عاملفقرات كل 

 ربعة. العوامل األ

 .عوامل الدرجة األوىل والفقرات املتشبعة عليها:(7اجلدول )

 اسم العامل الفقرات املتشبعة عىل العامل العامل

 الطالبذات عامل خاص ب 20، 18، 17، 16، 14، 11، 2، 1 1

 عامل خاص بمحتوى االختبار 22،  12،  9، 8، 6 2

 عامل خاص بإدارة االختبار 21، 19، 15،  10،  5 3

 اإللكرتونيةاالختبارات  طبيعة 13،  7، 4، 3 4

 :ومناقشتهانتائج السؤال الثاين ا: ثاني  

ستجابات مطابقة اال مستوى : مااآليت والذي ين  عىل

 اإللكرتونيةفقرات مقياس االجتاه نحو االختبارات  ىلع

 لنموذج االستجابة املتدرجة؟

بام أن نموذج االستجابة املتدرجة من النامذج أحادية 

بعاد عىل كل بعد من األ فقراتجراء  حتليل فقد تم إ البعد

للنموذج  اامتداد  االستجابة املتدرجة نموذج ويعد حدة، 

يتم حساب معلمني لكل  من ثماملعلم، و اللوجستي ثنائي

يشري معلم  إذ، مها: معلم التمييز ومعلم الصعوبةفقرة 

ا عىل التمييز إىل قدرة الفقرة عىل فصل املستجيبني اعتامد  

مستوى اجتاهاهتم نحو السمة. أما معلم الصعوبة )العتبة( 

فيشري إىل مستوى السمة )االجتاه( الذي عنده احتامل اختيار 

% ، وهكذا 50االستجابة احلالية أو الفئات األعىل منها فئة 

، وأربع معامل (ai)فلكل فقرة يف املقياس معلم صعوبة واحد 

 املقياس مخايس التدريج. نحيث إ، (bij)صعوبة )عتبات( 

لفح  مطابقة االستجابات عن فقرات مقياس االجتاه 

نحو البحث لنموذج االستجابة املتدرجة، وللتأكد من عدم 

اتبعت  (parameters invariance)تغاير معامل الفقرات 

 ية:اخلطوات اآلت

ا إىل جمموعتني فرعيتني : تقسيم البيانات عشوائي  أوال   -

 متساويتني من حيث عدد األفراد.

ملجموعتني ا: حساب معامل الفقرات لكل من اثاني   -

لكل بعد بأن يكون ، وذلك الفرعيتني وللمقياس كليًّا

سب لكل فقرة معلم )مقياس فرع ي( عىل حدة. حيث ح 

وذلك  (b1,b2,b3,b4)، وأربعة معامل صعوبة (a)التمييز 

( 8. ويظهر اجلدول )(MULTILOG7)باستصدام برنامج 

، ليًّا( تقديرات معامل الفقرات للعينة ك9اجلدول )و

ني عىل كل بعد )مقياس توللعينتني العشوائيتني الفرعي

وحت قيم معلم التمييز فرعي( يف املقياس. حيث ترا

(. 1.728( ، بوسيط )4.535)( و0.13بني ) (a)للفقرات 

ومن املعروف أن الفقرة ذات التمييز األعىل هي الفقرة ذات 

 & Hambleton) دالة املعلوماتاملسامهة األعىل يف 

Swaminathan, 1985)ن أكثر الفقرات من ثم فإ، و

، 7، 10، 13، 5، 19، 20هي )دالة املعلومات مسامهة يف 

22 ،17 ،15 ،18 ،1 ،2 ،8 ،12 ،3 ،4 ،11 ،9 ،6 ،21 ،

 ( عىل الرتتيب.14، 16
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 .عىل كل بعد )مقياس فرعي( يف املقياس لية  تقديرات معامل الفقرات للعينة ك:(8جدول )

 b1 b2 b3 b4 a الفقرة b1 b2 b3 b4 a الفقرة

1 
-1.5 1.6 5.05 6 2.18 

12 
-4.5 -2.55 -0.65 0.15 1.22 

2 
-0.9 1.35 3.7 4.6 1.28 

13 
-1.5 1.6 2.5 5.1 3.51 

3 
-3.9 -1.2 1.15 3 1.21 

14 
-5.5 -2.15 -1.4 1.5 0.13 

4 
-2.3 -1.6 1.22 2.12 1.17 

15 
-0.2 1.45 3.4 6.2 2.41 

5 
-5.9 -3.25 -1.6 -1.25 4.01 

16 
-6.3 -3.35 0.25 2.45 0.32 

6 
-6.8 -4.4 -0.5 3.3 1.05 

17 
-7.8 -6.05 -2.7 -2.45 2.45 

7 
-5.6 -3.95 -1.7 1.55 3.33 

18 
-7.5 -5.4 -3.25 -3.05 2.3 

8 
-3.4 0.4 2.3 5.05 1.22 

19 
-0.6 -0.25 0.65 3.85 4.05 

9 
-3.9 -1.65 1.15 3.95 1.05 

20 
-7.5 -6.6 -3.75 0.15 4.54 

10 
-2.8 1.05 4.95 7.2 3.48 

21 
-3.9 -0.65 0.7 4.15 1.03 

11 
-1.3 0.6 4.2 6.45 1.09 

22 
-6.4 -5.75 -4.9 -4.3 3.21 

 

 .( عىل كل بعد يف املقياس2-و ع 1-ني )عتتقديرات معامل الفقرات للعينتني العشوائيتني الفرعي :(9جدول )

رة
فق
ال

 

 aاملعلم b4املعلم  b3املعلم  b2املعلم  b1املعلم 

 2-ع 1-ع 2-ع 1-ع 2-ع 1-ع 2-ع 1-ع 2-ع 1-ع

1 -1.8 -2.1 2.2 2.8 5.25 5.45 5.9 6.2 1.98 1.78 

2 -1.2 -1.1 1.85 1.35 4.2 3.7 4.3 4.6 0.97 1.175 

3 -3.7 -4.1 -0.7 -0.2 1.25 1.15 3.4 3.1 1.61 1.405 

4 -1.7 -2.1 -1.6 -1.6 1.12 1.02 2.35 2.22 1.26 1.365 

5 -6.1 -6.3 -2.55 -3.85 -0.8 -0.9 -0.55 -0.75 3.87 4.105 

6 -7.5 -6.9 -5.2 -4 -0.9 -1.3 3.5 3.7 1.35 0.955 

7 -5 -4.4 -4.55 -3.15 -2.2 -1.7 1.05 1.55 2.53 3.425 

8 -3.5 -3.6 0.2 0.5 2.9 2.5 5.75 5.45 1.42 1.315 

9 -4 -4.1 -0.95 -1.55 0.95 1.25 3.75 4.15 1.25 1.15 

10 -3.1 -2.8 0.95 0.85 4.95 4.76 6.6 7.2 4.38 4.68 

11 -1.2 -1.1 1.3 0.9 3.7 3.9 6.85 6.4 1.39 1.085 

12 -5 -5.5 -1.85 -2.15 -0.75 -0.95 0.35 0.55 0.62 1.015 

13 -2.2 -1.9 2.2 2.1 2.3 2.4 5.2 5.3 3.11 3.505 

14 -5.4 -5.3 -2.65 -2.15 -1.1 -1.8 1.6 1.7 0.23 0.15 

15 0.1 -0.4 1.85 1.25 3.5 3.6 6.9 6.6 2.51 2.54 

16 -5.7 -5.1 -2.95 -3.55 0.25 0.45 3.05 2.65 0.42 0.38 

17 -7 -7.2 -6.35 -6.15 -2.4 -2.8 -2.25 -2.55 2.95 2.153 

18 -7.3 -7.1 -6 -5.6 -3.25 -3.25 -3.05 -2.75 2.1 1.9 

19 -0.6 -0.6 -0.25 -0.31 0.85 1.05 3.25 3.65 4.15 4.245 

20 -6.7 -7.9 -6.6 -6.6 -3.35 -3.95 0.25 0.15 4.24 3.535 

21 -4.5 -3.1 -0.75 -0.55 1.5 0.9 4.15 4.15 1.13 1.23 

22 -5.9 -6.8 -5.75 -5.75 -5.5 -5.1 -4.1 -4.3 3.11 3.21 
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 parameters)ا: للتأكد من عدم تغاير معامل الفقرات ثالث  

invariance)  استصدمت عدة طرق للكشف عن األداء

بني املجموعتني الفرعيتني حيث  (DIF)التفاضيل للفقرات 

 :تم

يف املجموعتني  (a)أ( حساب معامل االرتباط بني قيم  

الفرعيتني، وبشكل مماثل حساب معامل االرتباط بني قيم 

(b) ( هذه 10يف املجموعتني الفرعيتني. ويظهر اجلدول )

 النتائج. 

( أن قيم معامل االرتباط 10يتضح من جدول )

( 0.947لعينتني العشوائيتني، تراوحت بني )بني ا  (a)للمعلم

 b1(، وتراوحت قيم معامل االرتباط للمعلم 0.998)و

بني  b2(، وللمعلم 0.996( و )0.937هلاتني العينتني بني )

( 0.991بني ) b3(، وللمعلم 0.997( و )0.963)

.  (0.999)( و0.979بني ) b4(، وللمعلم 0.999)و

ا عند ، ودالة إحصائي  ومجيع هذه القيم هي قيم مرتفعة

يالحظ أن قيم معامل  (. كامα =0.05مستوى الداللة )

( وكانت 0.99( و )0.93تراوحت بني ) االرتباط كليًّا

( ، وتدل قيم معامل االرتباط 0.96معظمها أعىل من )

ا املرتفعة بني معامل الفقرات يف املجموعتني الفرعيتني مبدئي  

 .تجابة املتدرجةعىل مطابقة البيانات لنموذج االس

يف املجموعتني  (b)ب( فح  داللة الفروق بني قيم 

رجحية استصدم كل من إحصائي نسبة األوذلك بالفرعيتني: 

(Likelihood ratio statistics)  والذي حيسبه برنامج

(MULTILOG7) وإحصائي مربع كاي ملانتل هنزل ،

(Mantel-Haenszel chi-square)  والذي حيسبه برنامج

، يف حساب داللة هذه الفروق. ويظهر اجلدول (SAS)ساس 

وقد كانت مجيع الفروق غري دالة  ( هذه النتائج.11)

 :احصائي  إ

 ( 2-و ع 1-ني )عتك( وللعينتني العشوائيتني الفرعي-معامالت االرتباط بني معامل الفقرات للعينة الكلية )ع :(10اجلدول )

 البعد
 

 األول
 

 الثاين
 

 الثالث
 

 الرابع
 

  
 1-ع ك-ع 1-ع ك-ع 1-ع ك-ع 1-ع ك-ع

 *0.95 1.00 **0.99 1.00 *0.96 1.00 **0.99 1.00 ك-ع b1املعلم 

 
 1.00 *0.95 1.00 **0.99 1.00 *0.96 1.00 **0.99 1-ع

 
 *0.94 *0.95 *0.96 **0.98 *0.94 *0.97 **0.98 **0.98 2-ع

 **0.99 1.00 **0.98 1.00 *0.97 1.00 **0.99 1.00 ك-ع b2املعلم 

 
 1.00 **0.99 1.00 **0.98 1.00 *0.97 1.00 **0.99 1-ع

 
 **0.99 **0.98 *0.96 **0.99 *0.97 **0.99 **0.99 **0.99 2-ع

 **0.99 1.00 **0.99 1.00 **0.99 1.00 **0.99 1.00 ك-ع b3املعلم 

 
 1.00 **0.99 1.00 **0.99 1.00 **0.99 1.00 **0.99 1-ع

 
 **0.99 **0.99 **0.99 **0.99 **0.99 **0.99 **0.99 **0.99 2-ع

 *0.98 1.00 **0.98 1.00 **0.99 1.00 **0.99 1.00 ك-ع b4املعلم 

 
 1.00 *0.98 1.00 **0.98 1.00 **0.99 1.00 **0.99 1-ع

 
 **0.98 **0.99 **0.99 **0.99 **0.99 **0.99 **0.99 **0.99 2-ع

 *0.96 1.00 *0.98 1.00 *0.92 1.00 *0.98 1.00 ك-ع aاملعلم 
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 البعد
 

 األول
 

 الثاين
 

 الثالث
 

 الرابع
 

  
 1-ع ك-ع 1-ع ك-ع 1-ع ك-ع 1-ع ك-ع

 
 1.00 *0.96 1.00 *0.98 1.00 *0.92 1.00 *0.98 1-ع

 
 *0.96 **0.99 **0.99 *0.95 *0.95 **0.99 **0.99 **0.99 2-ع

 0.01* * دال عند مستوى داللة    0.05د مستوى داللة * دال عن

ا: حساب معامل ارتباط سبريمان بني رتب قيم رابع  

ورتب قيم  (Likelihood Ratio Statistics)اإلحصائي 

 Mantel-Haenszel)اإلحصائي مربع كاي ملانتل هنزل 

Chi-Square)  املحسوبني يف اخلطوة السابقة، للحكم عىل

مدى تغاير معامل الفقرات. حيث كانت قيمة معامل االرتباط 

(، α  =0.001(، وهي قيمة دالة عند مستوى داللة ) 0.98)

ن املطابقة لإلحصائيني، وهكذا تكو  مما يؤكد توافق قيم 

( فقرة ومل حتذف أي 22ة من )املقياس يف صورته النهائي

 .فقرة

رجحية وإحصائي مربع كاي ملانتل  باستصدام كل من إحصائي نسبة األيف املجموعتني الفرعيتني (b)داللة الفروق بني قيم  : (11جدول )

 .هنزل

عد
الب

رة 
فق
ال

 

ة 
سب
ن

ية
ح
ج
ألر
ا

ي  
كا
ع 
رب
م مل

ل
نز
 ه
ل
انت

 

عد
الب

رة 
فق
ال

 

ة 
سب
ن

ية
ح
ج
ألر
ا

ي  
كا
ع 
رب
م

ل
نز
 ه
ل
انت
مل

 

عد
الب

رة 
فق
ال

 

ة 
سب
ن أل
ا

ية
ح
ج
ر

ي  
كا
ع 
رب
م

ل
نز
 ه
ل
انت
مل

 

 األول
1 4.653 1.086 

 الثاين
6 9.307 2.173 

 الثالث
19 3.141 0.733 

 األول
2 3.490 0.815 

 الثاين
8 2.908 0.679 

 الثالث
21 5.817 1.358 

 األول
11 3.199 0.747 

 الثاين
9 0.081 0.001 

 الرابع
3 1.745 0.407 

 األول
14 0.009 0.001 

 الثاين
12 4.653 1.086 

 الرابع
4 3.665 0.855 

 األول
16 1.163 0.272 

 الثاين
22 4.072 0.951 

 الرابع
7 17.45 3.450 

 األول
17 4.072 0.951 

 الثالث
5 10.47 2.444 

 الرابع
13 2.327 0.543 

 األول
18 5.235 1.222 

 الثالث
10 3.548 0.828 

    

 األول
20 11.05 2.580 

 الثالث
15 7.562 1.765 

    

 ( α  =0.05* دال عند مستوى داللة )

 

 Test Information Functionدالة معلوماتية االختبار  (2شكل رقم )
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( والذي يوضح دالة معلومات 2يالحظ من شكل رقم )      

( القة بني املحور السيني )القدرةوهي متثل الع (TIF)االختبار 

الشكل يقارب الشكل  نواملحور الصادي )املعلوماتية( أ

كرب كمية من املعلومات توجد عند القدرة أ ناجلريس وأ

صفر وتقل كمية املعلومات باالجتاه نحو األطراف أي 

 (3( والقدرة )+3-القدرة )

 

 Curves منحنى خصائ  االختبار :(3شكل )

 Test Characteristic 

( والذي يوضح منحنى 3يالحظ من شكل رقم )

وهو يمثل العالقة بني املحور  (TCC)خصائ  االختبار 

والذي يشري  ،السيني )القدرة( واملحور الصادي )االحتاملية(

جة عىل املقياس، الحتامل حصول املستجيب عىل أعىل در

نه مع زيادة قدرة الفرد تزداد هذه ويتضح من الشكل أ

دليل عىل تاملية أي تزداد درجة الفرد عىل املقياس وهذا االح

 .فراداتساق التقدير لقدرة األ

 :التوصيات واملقرتحات

تويص الدراسة باستصدام نامذج استجابة الفقرة يف 

تصميم مقاييس االجتاه، وذلك ملا أظهرته هذه النامذج من 

دقة يف حتديد اجتاهات أفراد العينة، عند كل مستوى من 

ويات السمة. كام تويص الدراسة بتطبيق مقياس االجتاه مست

، وذلك عىل طالب اجلامعاتاإللكرتونية  نحو االختبارات

للوقوف عىل اجتاهاهتم نحو هذه االختبارات، خاصة يف ظل 

لكرتوين ا تضمنته من حتول اىل التعليم اإلجائحة كورونا وم

 اإللكرتونية.واالختبارات 

 املراجع:

(. دقة التنبؤ بحالة الغضب من 2014يونس ) أبو جراد، محدي

سمة الغضب دراسة سيكومرتية مقارنة بني النظرية 

سالمية جملة اجلامعة اإلالتقليدية واحلديثة يف القياس، 
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، جملة املعرفة .االختبارات اإللكرتونية (.2012املهنا، عادل )

209 ،146-209. 

. أساسيات القياس والتقويم الرتبوي(.2015يد )اهلويدى، ز
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 وتوصيات : مراجعة2020-2000يف الفرتة  استخدام النمذجة باملعادالت البنائية يف البحوث النفسية العربية

 (1) سعيد بن عبداهلل مبارك الدورسي

 جامعة حائل

  هـ1442/ 3/ 11وقبل  - هـ15/1/1442قدم للنرش 

استخدامها يف  النمذجة باملعادالت البنائية جمموعة من الطرق اإلحصائية املهمة الختبار وتعديل النامذج النظرية، والتي انترش مؤخرا   تعد  املستخلص: 

ىل تقييم استخدام هذه الطريقة يف البحوث النفسية العربية. بعد البحث يف العديد من قواعد املعلومات املختلفة، بحوث العربية. هتدف هذه الدراسة إال

. وتم التقييم يف ضوء ثالث قضايا وهي: قضايا متعلقة بمرحلة ما قبل 2020-2000نموذجا  يف الفرتة  249دراسة اشتملت عىل  167تم مراجعة 

سوء استخدام النمذجة باملعادالت و وجود العديد من املشكالت املراجعة نتائجالتحليل. أوضحت  ثناءأالتحليل؛ وقضايا  قبل؛ وقضايا مجع البيانات

، وصياغة نامذج بديلة، تعيني النامذجمن الدراسات النفسية ال تتبع أفضل املامرسات مثل التحقق من قضية  انتائج أن كثي  الالبنائية. كام أوضحت 

ويف ضوء النتائج تم  .التقديرات وحجم التأثي ومصفوفة املدخالت مجيعوالتحقق من اعتدالية املتغيات وعرض طريقة التقدير املستخدمة، وعرض 

 .البحثرشادات والتوصيات املتعلقة بأفضل املامرسات عند استخدام النمذجة باملعادالت البنائية يف تقديم اإل

 حتليل املسار، التحليل العاميل التوكيدي. نموذج املعادلة البنائية الكامل، النمذجة باملعادالت البنائية، البحوث النفسية،: لامت املفتاحيةالك
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  مقدمة:

باملعادالت البنائيـة هـي جمموعـة مـن الطـرق  النمذجة

اإلحصائية املهمة الختبار وتعديل النامذج النظرية التي حتـدد 

(. Crockett, 2012العالقات بني جمموعـة مـن املتغـيات )

نام تشمل طرائق وأنـوا  تتلفـة فهي ليست طريقة واحدة وإ

من النامذج مثل: نموذج التحليل العاميل التوكيدي، ونموذج 

حتليل املسـار، ونمـوذج املعادلـة البنائيـة الكامـل. وحتتـوي 

عىل نوعني مـن املتغـيات:  النمذجة باملعادالت البنائية غالبا  

املتغيات الكامنة، واملتغيات الظـاهرة. املتغـيات الكامنـة 

ال  وهـذه املتغـيات ،ثل املفاهيم النظرية كالذكاء والدافعيةتُ 

ــار ــها مب ــا وقياس ــن مالحظته ــها ، وإةيمك ــتم قياس ــام ي ن

ىبمجموعة من املتغيات الظاهرة، وتُ  ؤرات، والتـي مُ  سمَّ

و غيهـا انات أخدام االختبارات أو االستبعدادها باستيتم إ

ت مجع البيانات. عىل الرغم مـن ههورهـا يف بدايـة من أدوا

ــا  ) ــرن امل ــن الق (، إال أن Bollen, 1989العرشــينات م

دراســات العربيــة يف العقــدين اســتخدامها بــدأ ينترشــ يف ال

املاضيني، وبشكل حمدود مقارنة بالدراسات الغربية )عـامر، 

2014 .) 

هـم الثـورات لنمذجة باملعادالت البنائيـة أحـد أعد اوتُ   

سـمى باييـل ايديـد مـن اإلحصـاء اإلحصائية املـؤثرة وتُ 

(Cliff, 1983تتميز النمذجة .)  باملعادالت البنائية عن الطرق

اإلحصائية التقليدية كاالرتباط واالنحـدار وحتليـل التبـاين 

وكيـدي مـن بعدة مميزات. أوال ، اعتامدها عـىل اسسـلوا الت

تعتمـد يف حـني جـراء التحليـل، خالل بناء النمـوذج قبـل إ

الطرق التقليدية عىل اسسلوا االستكشـايف. ثانيـا ، الطـرق 

و تصحيح خطـأ القيـاس، يف أ قادرة عىل تقييمالتقليدية غي 

حني أن النمذجة باملعادالت البنائية تأخذ يف احلسـبان خطـأ 

القياس أثناء حتليل البيانات. ثالثا ، تعتمـد الطـرق التقليديـة 

ــة  ــد النمذج ــع يف حــني تعتم ــاهرة فق ــيات الظ ــىل املتغ ع

ا ، خـي املتغيات الظاهرة والكامنـة. أباملعادالت البنائية عىل

من املتغـيات فقـع،  احمدود   اتستخدم الطرق التقليدية عدد  

عىل النقيض فإن النمذجة باملعادالت البنائيـة لـد ا القـدرة 

عىل نمذجة العالقات املتشابكة بني متغيات عديدة، وأيضـا  

 ;Byrne, 2016تقـدير التـأثيات املبـارة وغـي املبـارة )

Weston & Gore Jr, 2006يف  رغم من املميـزات(. وعىل ال

نــال ال يمكــن ، إال أاســتخدام النمذجــة باملعــادالت البنائيــة

ال إذا تـم اسـتخدامها وتوهيفهـا بالشـكل االستفادة منهـا إ

سهنا من الطرق املعقدة وتتطلب العديـد مـن  الصحيح نظرا  

ن الوقـو  يف القـرار فـإ من ثـمَّ القرارات من قبل الباحث، و

 & Joreskogغــي دقيقــة )ىل نتــائج إ اخلــاطق قــد يــؤدي

Sorbom, 1996 ،)ــا ــن أ وهن ــة تكم ــيم ومراجع ــة تقي مهي

 الدراسات.

وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات الغربيــة تقيــيم   

ومراجعة استخدام طريقة النمذجـة باملعـادالت البنائيـة ويف 

ــويق ) ــل: التس ــة مث  & Baumgartnerختصصــات تتلف

Homburg, 1996; Hulland et al., 1996،)  واإلدارة

(Shah & Goldstien, 2006; Shook et al., 2004; 

Smith & Smith, 2004( ويف جمال السياحة ،)Nunkoo et 

al., 2013( وعلـم البيةـة ،)Fan et al., 2016 واللغـات ،)

(In’nami & Koizumi, 2011،) ( والرتبيـةSchreiber et 

al., 2006ىل ختصص علم الـنفس )(، باإلضافة إBreckler, 

1990; MacCallum & Austin, 2000; McDonald & 

Ho, 2002 ــة ــتخدام النمذج ــيم اس ــق بتقي ــا يتعل ــا م (. أم

فقع دراسـة باملعادالت البنائية يف الدراسات العربية، فيوجد 

 ( عىل الدراسات النفسية.2014جراها عامر )واحدة أ
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بريكلـر  هبـا قـامأول دراسة لتقييم اسـتخدام النمذجـة  

(Breckler, 1990) دراسـة يف أربـع  72مراجعـة ، حيث تم

جمــالت متخصصــة يف علــم الــنفس املعــريف والشخصــية يف 

ن حجـم العينـة يف شارت النتـائج أ. أ1987-1977الفرتة 

وجود بعـض املامرسـات  . كام تبنيالدراسات مناسب أغلب

غلـب الدراسـات تثلـت يف عـدم التحقـق مـن اخلاطةة يف أ

يار طريقة التقدير املناسبة، وعـدم اعتدالية املتغيات قبل اخت

صياغة نامذج بديلة، وعدم عرض مجيع التقديرات، واالعتامد 

وتعــديل  املطابقـة،فقـع عـىل مــؤر واحـد مـن مــؤرات 

النموذج بناء عىل املعلومات اإلحصائية فقـع بـدون تفسـي 

 ,MacCallum et alكام أجـر  مـاكلوم ورخـرون ) نظري.

حيث صياغة نـامذج بديلـة. تـم  ( تقييام  للدراسات من1993

دراسة استخدمت إما نموذج حتليل املسـار  53احلصول عىل 

و نموذج املعادلة البنائية الكامل يف ثالث جمـالت نفسـية يف أ

. وجدوا أن مجيـع الدراسـات ت تقـم 1991-1988الفرتة 

 & MacCallumبصياغة نامذج بديلة. وقام ماكلوم واسـتن )

Austin, 2000 دراســة يف املــدة مــن عــام  500( بمراجعــة

ــام  1993 ــى ع ــة نفســية. أوضــحت  16يف  1997حت جمل

مناسـبا ،  غلـب الدراسـات كـانالنتائج أن حجم العينـة يف أ

. كام أوضحت النتائج 100قل من والقليل استخدم عينات أ

سوء استخدام النمذجة يف بعض القضايا كعدم تقيد الباحثني 

حكم عـىل جـودة مطابقـة بحدود القطع ملؤرات املطابقة لل

النموذج، وعدم عرض كافة املعلومات عن تقـدير املعلـامت 

 كالداللة اإلحصائية للمتغيات وبواقي التباين. 

 McDonaldجراها ماكدونالد وهـو )أما الدراسة التي أ

& Ho, 2002 فقد ركزت عىل تقييم الدراسـات مـن حيـث )

ملعـادالت طريقة عرض نتائج التحليل املتعلقـة بالنمذجـة با

البنائية ومد  توفر املعلومات الكافية واملهمـة. تـم مراجعـة 

دراسة استخدمت نموذج املعادلة الكامل مـن خطـوتني  41

، وتبني وجود العديد من املشـكالت 1997-1995يف املدة 

وصت الدراسـة عرض النتائج بشكل صحيح وسليم. وأ يف

اء النمـوذج يت: طريقة بنـلتأكيد عىل الباحثني يف توضيح اآلبا

نظريا ، وهل النموذج متعدي التعيني، والتأكد مـن اعتداليـة 

املتغيات، وطريقة التعامل مع البيانـات املفقـودة، وعـرض 

التقديرات سواء للنموذج القيايس والنموذج البنائي إما  مجيع

ىل اسخطـاء سم البياين أو ايـداول باإلضـافة إعن طريق الر

رتبـاط أو التغـاير لالسـتفادة املعيارية، وعرض مصـفوفة اال

منها يف الدراسات املستقبلية، والتأكيد عىل الباحثني بصـياغة 

و م عــىل النمــوذج يف تفســي الظــاهرة أنــامذج بديلــة للحكــ

 مشكلة البحث.

 Journalوملعرفة مد  استخدام طريقة النمذجة يف جملة 

of Pediatric Psychology (JPP) قـام نيلسـون ورخـرون ،

(Nelson et al, 2007 بحرص عدد الدراسات املنشـورة يف )

ومقارنتهــا بمجــالت علــم الــنفس  2006-1997الفــرتة 

ــة  ــدا  مقارن ــل ج ــة قلي ــتخدام الطريق ــني أن اس ــدة. تب الرائ

( 3.9%دراسة ) 19باملجالت النفسية اسخر ، حيث بلغت 

خـالل العرشـ  JPPمن جممو  الدراسـات املنشـورة يف جملـة 

 سنوات.

عـىل تقيـيم  (Martens, 2005مـارتنز ) وركزت دراسة

ــنفس اإلرشــادي.  تــم والدراســات املتخصصــة يف علــم ال

ــة  ــة الدراســات يف جمل  Journal of Counselingمراجع

Psychology  تم احلصـول عـىل و. 2003-1987يف الفرتة

 39: عـىل النحـو اآليت دراسة توزعت 99نموذجا  من  109

نموذج حتليل املسار،  19نموذج التحليل العاميل التوكيدي، 

 املعادلة البنائية الكامل. نموذج 47و
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تم التقييم يف ضوء ستة قضـايا وهـي: صـياغة نـامذج و  

اختيـار ومبدئية بديلـة، والتحقـق مـن اعتداليـة املتغـيات، 

وحجـم  عرض كـل التقـديراتومؤرات املطابقة املناسبة، 

 التأثي، وتعديل النموذج. 

عدم استخدام أفضـل املامرسـات كدت نتائج املراجعة أ  

يف كثي من النامذج. عىل الرغم مـن وجـود حتسـن يف بعـض 

القضايا كـالتحقق مـن اعتداليـة املتغـيات، والتحقـق مـن 

 يوجـد بعـض ، إال أنالالنموذج القيايس قبل النموذج البنائي

املامرسات اخلاطةة املتعلقة بعدم صياغة نامذج بديلـة، وعـدم 

وحجـم التـأثي، وتعـديل النمـوذج التقديرات  مجيععرض 

 بدون تفسي نظري.

أما مـا يتعلـق بتقيـيم اسـتخدام النمذجـة باملعـادالت    

البنائية يف الدراسات العربيـة، فيوجـد فقـع دراسـة واحـدة 

دراسـة يف  28(، حيث قـام بمراجعـة 2014جراها عامر )أ

نموذج يف الفرتة من عـام  49جمال علم النفس اشتملت عىل 

. تــم التقيــيم يف ضــوء اخلطــوات 2014حتــى عــام  2004

د ذجة باملعـادالت البنائيـة وهـي: حتديـاخلمس الختبار النم

ختبــار النمــوذج، وتعيــني النمــوذج، وتقــدير النمــوذج، وا

 النموذج، وتعديل النموذج. 

كدت الدراسة وجود قصور وسوء اسـتخدام لطريقـة أ  

النمذجة باملعادالت البنائية. كام أوضـحت الدراسـة وجـود 

بعض املامرسات الصحيحة والكثي من املامرسات اخلاطةـة. 

املامرسات الصحيحة تثلت يف عرض النموذج بيانيا ، وحجم 

العينة املناسب، وتوضيح طريقة التقدير. أما أكثر املامرسـات 

اخلاطةة شيوعا  فكانت: عـدم صـياغة نـامذج بديلـة، وعـدم 

التحقق من اعتدالية املتغيات، والتحقق من نموذج املعادلـة 

الكامل بخطوة واحدة فقع، وعدم اختيار مؤرات املطابقـة 

املناسبة والتقيد بحدود القطع، وإجراء تعديل عىل النمـوذج 

تحقـق يف ضوء أسس إحصائية بدون تفسي نظري، وعـدم ال

من مصداقية النمـوذج املعـدل، وكـذلد عـدم عـرض كـل 

 التقديرات.

تتفق الدراسة احلالية مع دراسة عـامر يف تركيزهـا عـىل   

مراجعة الدراسات العربيـة يف جمـال علـم الـنفس، ولكنهـا 

تـم التقيـيم يف  ،وال  سة عامر يف عـدة نقـاط. أختتلف عن درا

اليـة يف فـرتة فرتة زمنية أطول، حيـث كانـت يف الدراسـة احل

مـا دراسـة عـامر (، أ2000-2020العرشين سنة املاضية )

يف دراســة عــامر تــم  ،. ثانيــا  2013-2004فكانــت يف املــدة 

البحث عن الدراسات يف قواعد املعلومات املتاحة للباحث، 

مـا يف . أدراسـة( 28وتم احلصول عىل قليل من الدراسات )

اعـد للحصـول الدراسة احلالية فتم البحث يف عدد مـن القو

عىل عدد شامل للدراسات النفسية التي اسـتخدمت طريقـة 

دراسـة.  167النمذجة باملعادالت البنائية، وتم احلصول عىل 

رشـادات ملـا الدراسة احلالية يف أهنا قدمت اإلأخيا ، ختتلف 

ليال نتـائج البحـوث يف النمذجـة املتعلقـة بأفضـل توصلت إ

 املامرسات.

توضـيح املامرسـات اخلاطةـة وتكمن أمهيـة الدراسـة يف 

ثنـاء ها، وإرشادهم للمامرسـات الصـحيحة أللباحثني لتجنب

تفيـد  استخدام النمذجة باملعادالت البنائية يف بحوثهم. أيضا  

ثناء رير املجالت العلمية واملحكمني أهذه الدراسة رؤساء حت

حتكيم البحوث التي تستخدم النمذجـة باملعـادالت البنائيـة 

القضايا املتعلقـة بمـد  التـزام البـاحثني من خالل توضيح 

 املعلومات الالزمة.  مجيعبتوفي وعرض 

ــة     ــة احلالي ــدف الدراس ــذا هت ــيمل ــة  إىل تقي ومراجع

، كـام 2020-2000الدراسات النفسية العربية يف الفرتة من 

رشـادات والتوصـيات املتعلقـة بأفضـل اإل إىل تقديم هتدف

 باملعادالت البنائية. املامرسات عند استخدام النمذجة
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  :قضايا التقييم

ــة ب        ــن القضــايا املتعلق ــى يســتفيد الباحــث م ــيم حت تقي

ثـل املراحـل أقسـام ت ثالثـةىل الدراسات، فقد تم تقسيمها إ

ثنـاء اسـتخدام النمذجـة باملعـادالت التي يمر هبا الباحـث أ

ات، وقضايا قبل التحليل، البنائية وهي: قضايا قبل مجع البيان

 ثناء التحليل.وقضايا أ

 :القضايا قبل مجع البيانات

عليها الباحث قبل مجع  من القضايا املهمة التي يركز        

حتديد النموذج املراد اختباره، والتأكد من  :هي البيانات

إمكانية اختباره، وحتديد حجم العينة املناسب، وصياغة 

 نامذج بديلة.

 :حتديد النموذج 

اخلطوة اسوىل يف النمذجة باملعادالت البنائية هي حتديـد        

الباحـث بتحديـد العالقـات بــني  يقـوم إذوبنـاء النمـوذج، 

املتغيات بناء عىل النظريات أو الدراسات السابقة أو كلـيهام 

ن معا . وُتعد هذه اخلطـوة مـن أهـم وأصـعب اخلطـوات س

صـحيحة ىل نتائج غـي حتديد النموذج بشكل خاطق يؤدي إ

(Byrne, 2016.) 

تعتمد النمذجة باملعـادالت البنائيـة عـىل الرسـومات     

واسشكال يف حتديد وتصميم النموذج. املتغيات الكامنة بام 

املتغـيات وتثـل بالـدائرة.  والبـواقيأخطـاء القيـاس  فيها

السهم ذو الرأس يشـي إىل عالقـة والظاهرة تثل باملستطيل. 

السـهم ذو الرأسـني يشـي إىل عالقـة  نييف حتأثي أو سببية، 

لذلد ينصح بعرض النموذج يف البحث باستخدام  .ارتباطية

 الرسم البياين.

يـتم عنـد بنـاء النمـوذج حتديـد عـدد املتغـيات  أيضا     

 التي تثل املتغي الكامن. وبشكل عـام أو املؤرات الظاهرة

عدد أكثر مـن املـؤرات سنـال اسفضل تثيل املتغي الكامن ب

ىل مصداقية البنـاء للمتغـي الكـامن و نـب التحيـز يؤدي إ

ــامن  ــي الك ــل املتغ ــد لتمثي ــؤر واح ــتخدام م ــة اس نتيج

(Quintana & Maxwell, 1999 .) ، ولكن من ناحية أخر

يؤدي إىل  قد من املؤرات كثيفإن تثيل املتغي الكامن بعدد 

تثيـل املتغـي  لذلد يفضلمشكالت نتيجة تعقيد النموذج. 

غي الكـامن ؛ سن تثيل املتالثة مؤرات عىل اسقلالكامن بث

ــؤدي إ ــل ي ــؤرين أو أق ــوذج بم ــني النم ــكلة يف تعي ىل مش

 (.Bentler & Chou, 1987واختباره )

 :تعيني النموذج ودرجات احلرية

ن التأكـد مـن أ قبـل مجـع البيانـاتمن القضـايا املهمـة         

مكــن تقــدير معاملــال نــال يلنمــوذج قابــل للتعيــني، بمعنــى أا

النمـوذج باسـتخدام ويمكن التحقـق مـن تعيـني واختباره. 

 حصائية من خالل درجات احلرية.الربامج اإل

كـان  إذاوهناك ثالثة احتامالت حلالة التعيني للنموذج.   

يف النمـوذج تسـاوي عـدد  عدد املعات احلرة الالزمة للتقـدير

 امعينـ  بيانات العينة، فإن النموذج يعـد  املعلومات املتوفرة يف 

عـدد املعـات  وعنـدما تكـوناحلرية لال صـفر.  اتتاما  ودرج

يف بيانات العينة، فإن النموذج املعلومات عدد من  أكثراحلرة 

ة. وإذا كانـت احلرية سالب درجات من ثمَّ و ،نيدون التعييعد  

قل من عدد املعلومـات يف بيانـات العينـة، املعات احلرة أ عدد

 احلرية لال موجبة.  ي التعيني ودرجاتمتعد يعد  فإن النموذج 

 قـابال   فيعـد   تاما  أو متعـدي التعيـني امعين   ذا كان النموذجفإ

للتعيني، ولكن النموذج املعني تاما  غـي مرغـوا إحصـائيا  

ال يمكـن رفضـال  ر، ومن ثمَّ صفرية فيال نظرا  سن درجات احل

(Byrne, 2016 لـذلد البـد أن يكـون النمـوذج متعـدي .)

غـي قابـل  فيعـد  ا كان النمـوذج دون التعيـني أما إذالتعيني. 

للتعيني إذا تـم  قابال   تعيني ولكن قد يستطيع الباحث جعلاللل

 ,Schumacker & Lomaxدة يف النمـوذج )إضافة معات مقي
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لباحث من مناقشة تعيـني النمـوذج يف (. لذلد البد ل2010

  البحث وعرض درجات احلرية للنموذج.

 :حجم العينة

تعتمد النمذجـة باملعـادالت البنائيـة يف حسـاا تقـدير         

ن ىل حجم العينة، وبشكل عـام تتطلـب أواختبار النموذج ع

للحصول عـىل نتـائج ثابتـة ودقيقـة  ايكون حجم العينة كبي  

(MacCallum et al., 1996 ــاق ــد اتف ــن ال يوج (. ولك

لتحديد احلجم الكبي للعينة بسبب عدة عوامل منهـا: مـد  

اعتدالية البيانات، ومد  تعقيد النمـوذج، وطريقـة التقـدير 

 ت(. لذلد تعددRaykov & Widaman, 1995املستخدمة )

ن حجـم ( أKline, 2005كلني ) اآلراء واالقرتاحات. اقرتح

 200ىل إ 100، وبني اصغي   د  حالة يع 100قل من العينة اس

ر  ا. ويـكبي   د  حالة يع 200، واسكثر من امتوسط   د  حالة يع

كـان  إذا( عدم قبول البحث للنرشـ Barrett, 2007باريت )

املجتمـع  كـان حجـم إذاال حالة إ 200قل من العينة أ حجم

 صغيا .

تلـر يف حالة حتقق رط االعتداليـة للبيانـات، حـدد بن   

(Bentler, 1993حجم العينة املناسب بعدد املعات ) املطلوا 

تقل عن عرش حاالت لكـل  أال قرتحتقديرها يف النموذج، فا

معلــم. أمــا إذا كانــت البيانــات ال حتقــق رط االعتداليــة، 

فيفضل احلصول عىل عدد أكرب من البيانات كلام أمكن ذلد، 

ىل دة النسـبة إزيـا( Teo et al., 2013واقرتح تيو ورخـرون )

 حالة لكل معلم. 15

أيضا  النامذج اسكثر تعقيـدا  تتطلـب حجـم عينـة أكـرب    

ــة ) ــيطة. ويف دراس ــالنامذج البس ــة ب  & Boomsmaمقارن

Hoogland, 2001 ( عىل نمـوذج بسـيع )التحليـل العـاميل

ىل أربعـة إ يتكون من عاملني، وكل عامـل تـم قياسـال بثالثـة

 200يقـل حجـم العينـة عـن  متغيات هـاهرة(، وجـد أال

نتائج ثابتة. كذلد طرق التقدير هلا تـأثي عـىل  عىلللحصول 

ــتامل اسق ــ  ــة االح ــة، فطريق ــم العين  Maximumحج

Likelihood (ML)  ن يـرتاوح احلـد اسدنـى حلجـم أتتطلب

(، يف Ding et al., 1995حالـة ) 150ىل إ 100العينـة بـني 

ــع  ــة التوزي ــني طريق ــرح ــارا احل  Asymptotically التق

Distribution-Free (ADF) تتطلب حجم عينة كحـد أدنـى 

500 (Yuan & Bentler, 1998و .) َّال يمكن حتديـد  من ثم

حجم العينة املناسب لكـل الـنامذج، ولكـن كلـام زاد حجـم 

 العينة، كلام كان أفضل.

 :صياغة نامذج بديلة

مـع إمـا أن يتطـابق النموذج املفرتض من قبل الباحـث        

، فهـذا ال البيانـاتإذا تطابق مـع و ال يتطابق. بيانات العينة أ

يعني أنال النموذج الوحيد لتفسي الظاهرة أو مشكلة البحث، 

فهناك احتاملية وجود نامذج أخر  بديلة تتطابق مع البيانـات 

لذلد فإن صياغة نـامذج  وربام أفضل من النموذج املفرتض.

بديلــة ومقارنتهــا مــع النمــوذج املفــرتض  نــب الباحــث 

ــة  ــزات التوكيدي والتعصــب  Confirmation biasesالتحي

ىل وجـود تفسـيات قبول النمـوذج املفـرتض دون النظـر إل

 تزيد من مصداقية النتائج. من ثمَّ للظاهرة، وأخر  

دل ذلـد ، النموذج مع البيانـات ويف حالة عدم تطابق   

 يضـطر الباحـث لتعديلـال من ثمَّ و ،عىل عدم صحة النموذج

باالعتامد عىل الطـرق اإلحصـائية  أفضلىل تطابق للوصول إ

فـإن النمـوذج  م حذف بعض املعات، ومن ثـمَّ ء بإضافة أسوا

يف  املعدل ينقصال املصـداقية. وهـذه مـن املامرسـات اخلاطةـة

 إجـراء جـراء توكيـدي إىليتحـول هـدفها مـن إ إذالنمذجة 

ن صـياغة العديد من الدراسات أوقد أوضحت  استكشايف.

من إجراءات  ل مجع البيانات أفضل وأكثر أمانا  امذج بديلة قبن

أسـس  التعديل عـىلالتعديل عىل النموذج، خصوصا  إذا تم 
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 ,Boomsma, 2000; MacCallum et alإحصــائية )

1993.)  

الــنامذج ( أن صـياغة Martines, 2005) زويـر  مـارتن

البـد أن تكـون عـىل أسـس نظريـة ودراسـات  أيضا   البديلة

 ,Lee & Hershbergerوقد أوضـح   وهرشـربقر )سابقة. 

( بعض الطرق البسيطة يف كيفية صـياغة نـامذج بديلـة 1990

سي نموذج. ويتم مقارنة النموذج املفرتض بالنامذج البديلـة 

، ونسـبة لتقـدير املعـات من خالل فحص الداللة اإلحصائية

ــ ــار التحس ــاين املفاــ، واختب ــي يف التب ــة التغ ن يف املطابق

ــار  χ2 (Weston & Grove Jr, 2006 .)باســتخدام اختب

 لذلد ينصح بصياغة نامذج بديلة قبل مجع البيانات.

  :القضايا قبل التحليل

من القضايا املهمة التي يركز عليها الباحث قبل إجراء        

اعتدالية البيانات واختبار طريقة التحليل هي: التحقق من 

التقدير املناسبة، والتعامل مع البيانات املفقودة، وحتديد 

 مصفوفة املدخالت يف الربنامج اإلحصائي.

 :االعتدالية وطريقة التقدير

 جراء التحليـل التأكـد مـن التوزيـعالبد للباحث قبل إ        

 تفرتضغلب طرق التقدير الطبيعي املتعدد للمتغيات سن أ

حتقـق االعتداليـة للبيانـات  وعـدماالعتدالية.  حتقق مسلمة

ــؤدي إ ــزي ــائج متحي ــة ىل نت ــة والدالل ــاء املعياري ة لألخط

 ,Bollenحصائية، وتضـخم ملـؤرات حسـن املطابقـة )اإل

1989 .) 

من أكثر الطرق استخداما ،  MLطريقة االحتامل اسق    

غلب الربامج اإلحصـائية مثـل وهي الطريقة االفرتاضية يف أ

AMOS وLISREL .طريقــة  وتفــرتضML  التوزيــع الطبيعــي

نال حتى يف حالـة االبتعـاد للبيانات ولكن أثبتت الدراسات أ

تعطـي  فإهنـاو متوسطة عن التوزيع الطبيعي بدرجة بسيطة أ

 (. Anderson & Gerbing, 1984نتائج صادقة )

مـن االعتداليـة،  بدرجة كبـية البيانات تبتعد تإذا كان  

ال  سهنـا ADFفيمكن استخدام طريقة التوزيع التقارا احلـر 

تفرتض التوزيع الطبيعي للبيانات ولكن تتطلب حجم عينـة 

 ,Yuan & Bentler) لتقدير املعـات بدقـة فأكثر( 500) اكبي  

مـا إ. كام يمكن معاية عـدم االعتداليـة مـن خـالل (1998

و زيـادة ، أBootstrappingد حتوير البيانات أو طـرق التوليـ

 حجم العينة. 

 غلـبيف أللبيانـات  االعتداليـةويمكـن التحقـق مـن    

مـن خـالل  بسـهولة حصائية املتعلقـة بالنمذجـةالربامج اإل

البد لذلد . Maradia’sاختبار و طحمؤري االلتواء والتفل

وكيفية من التوضيح يف البحث مد  حتقق مسلمة االعتدالية 

  التقدير الختبار النموذج.ار طريقة اختي

 :البيانات املفقودة

البيانات املفقودة من املشكالت البحثية الشائعة عنـد  تعد        

باملعـادالت البنائيـة تتطلـب أن  حتليل البيانـات، والنمذجـة

تكون البيانـات مكتملـة قبـل حتليلهـا. وهنـاك عـدة طـرق 

للتعامل مع البيانات املفقودة ولكنها تعتمـد عـىل اسسـباا 

 ت حلدوثها.التي أد

( ثالثة Little & Rubin, 1987وقد حدد ليتل وروبن )    

بشـكل  للبيانات املفقودة: البيانـات املفقـودة عشـوائيا   نوا أ

فقـودة املغـي املفقـودة عشـوائيا ، والبيانـات  تام، والبيانات

عشوائيا . البيانات املفقودة عشوائيا  بشكل تام حتـدث عنـدما 

ليس هلا عالقة بمتغـيات تكون اسسباا التي أدت حلدوثها 

و أي متغيات أخر ، ولكن هذا الرشط نـادرا  مـا الدراسة أ

ا  حتــدث عنــدما تكــون حيــدث. البيانــات املفقــودة عشــوائي

بمتغيات غـي موجـودة يف الدراسـة. وإذا اسسباا مرتبطة 
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كانت اسسباا مرتبطة بمتغي من املتغيات يف الدراسة فإهنا 

خـر البيانـات نـات غـي مفقـودة عشـوائيا ، بمعنـى ربيا د  تع

مفقودة بشكل منـتظم. ويمكـن للباحـث التأكـد مـن نـو  

اختبار من خالل  SPSSربنامج البيانات املفقودة باستخدام ال

T-Test  واختبارLittle’s MCAR (Hair et al., 1998.) 

فـال توجـد  إذا كانت البيانات مفقودة بشـكل منـتظم    

بالكامـل مـن  طريقة للتعامـل معهـا سـو  اسـتبعاد املتغـي

 & Muthen) ىل نتـائج غـي موثوقـةالدراسة سنال سيؤدي إ

Joreskog, 1983) لبيانـات مفقـودة بشـكل ا. أما إذا كانت

و عشوائي فيوجد العدد مـن الطـرق للتعامـل عشوائي تام أ

، وطريقة Listwise Deletionمعها منها طريقة احلذف الكيل 

ــي  ، وطــرق التعــويض Pairwise Deletionاحلــذف ايزئ

Imputation Methods  وطريقة االحـتامل اسق ـ كاملـة

ــات  ــارت . Full Information ML (FIML)املعلوم وأش

من أفضل الطـرق  FIMLن طريقة العديد من الدراسات إىل أ

 للتعامل مع البيانات املفقودة يف النمذجة باملعادالت البنائيـة

(Enders & Bandalos, 2001; Duncan et al., 1998 ،)

غلب الربامج اإلحصائية املتعلقة بالنمذجـة وهي متوفرة يف أ

الباحـث يف حالـة . لـذلد بـب عـىل LISREL ،AMOSمثل 

وجود بيانات مفقودة التأكد من اسسباا وتوضـيح طريقـة 

 التعامل معها.

 :مصفوفة املدخالت

يمكــن التعامــل مــع البيانــات اخلــام كمــدخل الختبــار        

اسـتخدام  ، كام يمكـن أيضـا  حصائيةيف الربامج اإل النموذج

مصــفوفة االرتبــاط أو مصــفوفة التغــاير. ولكــن مصــفوفة 

 حصـائيةلـة اإلالدال االرتباط تعطي نتائج غي دقيقة لتقـدير

خطاء املعيارية، لذا يفضل االعتامد عىل مصفوفة التغـاير واس

(Cudeck, 1989 .) 

ــ    ــاط ا يأيض  ــفوفة االرتب ــرض مص ــل ع ــة فض مقرون

 تـتمأو مصفوفة التغاير يف البحث حتى  باالنحراف املعياري

ر  الختبار نـامذج أخـاملستقبلية  البحوثاالستفادة منها يف 

  (.Boomsma, 2000صلية )بديلة ت ختترب يف الدراسة اس

  :التحليل أثناء القضايا

 تشمل القضايا أثناء التحليل اختبار وتعديل النموذج.       

 :اختبار النموذج

اهلدف من اختبار النموذج هو التأكد من مـد  مالءمتـال        

ان النمـوذج يمثـل البيانـات دل ذلـد عـىل كللبيانات، فإذا 

مطابقة جيدة. أما إذا كـان النمـوذج ال يمثـل البيانـات، دل 

البـد مـن إعـادة  مـن ثـمَّ و ،م صحة النمـوذجدذلد عىل ع

 حتديده للوصول إىل تطابق أفضل.

بطريقتني: اختبار عام للنمـوذج،  ويتم اختبار النموذج    

تمثـل اختبـار ي واختبار خاص ملكونات النمـوذج )املعـات(.

مـن خـالل مـؤرات حسـن املطابقـة.  النموذج بشكل عام

، وهو االختبار استخداما   املؤرات أكثرمن  χ2اختبار  ويعد  

تـدل اإلحصائي الوحيـد يف النمذجـة باملعـادالت البنائيـة. 

ىل سـوء االختبار مع الداللة اإلحصـائية إ هلذاالقيمة املرتفعة 

قيمة املنخفضة مع تشي ال يف حنيمطابقة النموذج للبيانات، 

وذج للبيانــات، ىل مطابقــة النمــإ حصــائيةعــدم الداللــة اإل

يتـأثر  χ2ىل مطابقة تامة. ولكـن اختبـار والقيمة صفر تشي إ

خدمة بحجم العينة واعتدالية البيانات وطريقة التقدير املسـت

(Shumacker & Lomax, 2010 لذلد ،)طوير جمموعة تم ت

وال يوجــد اتفــاق الختيــار أفضــل كبــية مــن املــؤرات. 

املؤرات سهنا تعتمد عىل عـدة أمـور تشـمل حجـم العينـة 

 واعتدالية البيانات وحجم النموذج وطريقة التقدير.

ــة إ    ــث بحاج ــار الباح ــادات الختي ــد باإلرش ىل التقي

املؤرات التي تتناسب مـع طبيعـة النمـوذج الـذي ،تـربه، 
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 ,Hu & Bentlerيـة )يمكن االستفادة مـن الدراسـات اآلتو

( Hu & Bentler, 1998(. وينصح هو وبنتلر )1999 ,1998

سهنا ( SRMSR, NNFI, RMSEAية )املؤرات اآلت باستخدام

. كـام حيـذرا مـن اسـتخدام نمـوذجرا  بسوء حتديـد القل تأثأ

بحجـم العينـة  ( نظـرا  لتأثرهـاGFI, AGFIية )آلتاملؤرات ا

وسوء حتديد النموذج.  كام يمكـن االسـتفادة مـن الدراسـة 

(، حيـث أوصـت الدراسـة 2004العربية احلديثـة لعـامر )

( لعـدم CFI, RMSEA, NNFIيـة )اسـتخدام املـؤرات اآلتب

 حتيزها حلجم العينة.

كــدت عــىل أمهيــة اختيــار مــؤر أغلــب الدراســات أ   

RMSEA  :ال يتـأثر بحجـم العينـة، وقدرتـال أنال لعدة أسباا

للكشــف عــن ســوء التحديــد للنمــوذج، ويمكــن اختبــار 

الفروض من خالل فرتات الثقة، وكـذلد لـال حـدود قطـع 

فأقـل دل عـىل أن  0.05واضحة، فإذا كانت قيمتـال تسـاوي 

نة تاما ، وإذا كانت حمصـورة بـني النموذج يطابق بيانات العي

ــت  0.05-0.08 ــية، وإذا كان ــة كب ــة بدرج ــىل مطابق دل ع

دل عىل تطابق متوسـع أو مقبـول،  0.10-0.08حمصورة بني 

 & Browneفيدل عىل عدم تطـابق ) 0.10ت عن دأما إذا زا

Cudeck, 1993.)  عنـد مقارنـة النمـوذج مـع نـامذج بديلـة

 (χ2/df, AIC, PGFI, PNFI) يفضــل اســتخدام مــؤرات

(Hair et al., 1998). 

الطريقة الثانية الختبار النموذج تتمثل يف تقيـيم املعـات    

ة وتقـع يف املـد  املقبـول يف النموذج بحيـث تكـون منطقيـ

والتباينـات  تزيد عن الواحد الصحيح االرتباطات بب أالف

جم والداللـة احلشارة واإلأيضا  تقييم  تكون سالبة. بب أال

اإلحصائية ملعات املسارات يف النموذج، وكذلد حجم التأثي 

 وهي نسبة التباين املفا.  R2متمثال  يف 

انـات، ثبتت املـؤرات تطـابق النمـوذج مـع البيإذا أ    

ــت ذا ــات ليس ــب املع ــت أغل ــائية، أو إ وكان ــة إحص ن دالل

املتغيات فات نسبة قليلة، فال قيمة هلذا النموذج يف تفسي 

الظاهرة. لذلد ينصح بتقييم النموذج بشكل عام من خـالل 

التــي تتناســب مــع طبيعــة  جمموعــة مــن املــؤراتاختيــار 

، كام ينصح بتقيـيم ، وعدم االعتامد عىل مؤر واحدالنموذج

ي والداللـة معات النموذج من خالل وقوعها يف املد  املنطقـ

 اإلحصائية وحجم التأثي.

 :تعديل النموذج

غـي جيـدة، فـيمكن  إذا كانت مطابقة النموذج للبيانات       

ما بحـذف تعديلال للوصول إىل تطابق أفضل. ويتم التعديل إ

حصائيا ، ولكن إذا كانت مبنية دالة إال غي أو املسارات املعات

النمـوذج عىل أساس نظري قوي فيفضل عـدم حـذفها مـن 

(Schumacker & Lomax, 2010 كام يمكن إضافة معـات .)

غلب الربامج اإلحصـائية للنموذج لتحسني املطابقة، وتوفر أ

 ضافتها كمـؤركن إملعرفة املعات التي يمجمموعة من الطرق 

 التعديل وحتليل البواقي. 

مـن تعــديل وقـد حــذر العديـد مــن خـرباء النمذجــة    

مـن  و حـذف املعـات سن اهلـدفأ النموذج عن طريق إضافة

ىل النمـوذج احلقيقـي الـذي تعديل النموذج هـو الوصـول إ

وغالبا  ال يؤدي النمـوذج املعـدل املجتمع،  يفا الظاهرة يف

كـذلد فـإن  (.MacCallum, 1986ىل النمـوذج احلقيقـي )إ

لـيس هلـا أي معنـى و مسارات يف النموذج إضافة أي معات أ

تعـديل النمـوذج يـتم عـىل  أيضـا  ىل تطابق أفضل. ستؤدي إ

درجـة  بـالفإن تعميم النمـوذج املعـدل  من ثمنفس العينة، و

 كبية من عدم املصداقية.

نـام عىل النموذج، وإ تعديل أي جراءهذا ال يعني عدم إ   

امد فقع عـىل الطـرق اإلحصـائية يف تنبيال للباحث بعدم االعت
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وتفسيات يرات جراءات التعديل، إذ البد من تدعيمها بتربإ

ضـيق مبنية عىل نظريات أو دراسـات سـابقة وأن تكـون يف أ

مقارنة النموذج مع النامذج البديلـة التـي  احلدود. كام يفضل

مصـداقيتال عـىل  أو اختبـار تم صياغتها قبـل مجـع البيانـات

 ,Cross-Validation (Cudeck & Browneخـر  عينات أ

1983 .) 

  الطريقة واإلجراءات:

 :واختيار الدراساتطريقة البحث 

للحصول عـىل عـدد شـامل للدراسـات النفسـية التـي         

استخدمت طريقة النمذجة باملعادالت البنائية، تم البحث يف 

عدد من قواعد املعلومات العربية وهـي: قاعـدة املعلومـات 

، وقاعدة معلومـات العلـوم اإلنسـانية EduSearchالرتبوية 

HumanIndex قاعـدة البيانـات العربيـة من دار املنظومة، و

ــة  ــة"املتكامل ــد "معرف ــل، وبن ــات املنه ــد معلوم ، وقواع

ــرا  ــات الع ــة AskZadاملعلوم ــات العربي ــبكة املعلوم ، وش

ىل إ 2000. تم البحث يف الفرتة مـن ينـاير "شمعة"الرتبوية 

باستخدام أحد الكلامت: النمذجة باملعـادالت  2020يونيو 

ــة البنائ ــوذج املعادل ــة، نم ــادالت البنائي ــة باملع ــة، النمذج ي

اهليكلية، حتليل املسار، التحليـل العـاميل، التحليـل العـاميل 

 لنموذج السببي، النموذج البنائي.التوكيدي، ا

ن تشـمل يار الدراسة ضمن عينة البحث بب أوالخت    

باملعـادالت البنائيـة كالتحليـل  الدراسة أحد أنوا  النمذجة

العاميل التوكيدي، وحتليل املسار، ونمـوذج املعادلـة البنائيـة 

 الكامل. تم استبعاد الدراسات النظرية التي تناولت القضايا 

املتعلقة بالنمذجة باملعادالت البنائيـة والدراسـات التـي 

 تناولت رح النمذجة بأمثلة وبيانات توضيحية.

ن تكون الدراسة تتعلق بمواضيع علـم خر أاملعيار اآل     

وأن ينتمـي  ل حمتـو  الدراسـةالنفس وذلد عن طريق حتلي

.  وبعد البحث الباحث أو أحد الباحثني إىل قسم علم النفس

ــىل اس ــم احلصــول ع ــدقيق يف  180وىل ت ــد الت دراســة، وبع

التحليـل إما سهنا تناولت  سة؛درا 13الدراسات تم استبعاد 

أو أن الباحــث ال ينتمــي لقســم علــم  االستكشــايفالعــاميل 

العـاميل التوكيـدي لـيس  النفس أو تـم اسـتخدام التحليـل

وبـذلد يصـبح العـدد النهـائي  يف الدراسـة، كهدف رئيس

ــات  ــدا  167للدراس ــة ماع ــة العربي ــا باللغ ــة، كله  9دراس

ونظـرا  للمسـاحة املخصصـة  باللغـة اإلنجليزيـة.  دراسات

 ة الدراسات من الباحث.للبحث فيمكن طلب قائم

 إذيوضح عدد الدراسات وفقـا  لسـنة النرشـ،  1شكل   

يتضح زيادة بسيطة جدا  يف اسـتخدام النمذجـة باملعـادالت 

جـدا  يف البحـوث  ا  مها الزال حمـدوداالبنائية، إال أن اسـتخد

. فمتوسع عـدد الدراسـات الغربيةالعربية مقارنة بالبحوث 

. دراســات ســنويا   9 ريبــا  تق خــالل العرشــين ســنة املاضــية

ولتحديد اال اه العـام للتغـي يف عـدد الدراسـات، باعتبـار 

السنة متغـيا  مسـتقال  وعـدد الدراسـات متغـيا  تابعـا ، تـم 

طـي )الرتبيعـي(. اخلاستخدام حتليل االنحدار اخلطي وغـي 

تبني أن تأثي السنوات خطـي وذو داللـة إحصـائية بمقـدار 

 (. t = 4.85, p˂.001دراسة سنويا  ) 1.06
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 عدد الدراسات

 
 السنوات

 .: عدد الدراسات وفقا  لسنة النرش(1)شكل 

 Amos (67أكثر الربامج اإلحصـائية اسـتخداما  هـي    

ــة،  ــال ( 40.1%دراس ــة،  LISREL (53يلي  و، (31.7%دراس

MPlus و EQS (3  ،1.8%دراسات) يف حـني أن. لكل منهام 

 1( ت توضح الربنامج املستخدم. جدول 24.6%) دراسة 41

، حيث تـم نرشـ الت العلميةيصنف الدراسات حسب املج

غلب أن أ 1دول اي. يتبن من جملة علمية 61دراسة يف  167

 -ةالدراسات الرتبويـة والنفسـيالدراسات تم نرشها يف جملة 

رشاد النفيس جامعـة عـني جامعة السلطان قابوس وجملة اإل

جامعـة  -كليـة الرتبيـة(، ثم جملة لكل منهام 7.19%) شمس

 (.6.58%) بنها

 .الدراسات وفقا  للمجالت العلمية :توزيع(1)جدول 

 :وحدة التحليل يف الدراسة

ــر مــن نمــوذج مــن نــامذج          قــد يســتخدم الباحــث أكث

املعادالت البنائية يف الدراسة الواحدة، فقد يستخدم التحليل 

و قـد يسـتخدم نمـوذج اميل التوكيدي ثم حتليل املسار، أالع

املعادلة البنائية الكامل من خطوتني: النموذج القيـايس وهـو 

التحليل العاميل التوكيدي ثم النموذج البنـائي. لـذلد فـإن 

 موذج وليس الدراسة.وحدة التحليل يف هذه املراجعة هو الن

بـار : إذا تـم اختعـىل النحـو اآليتويتم حتديد النموذج    

جـري عليـال تعـديل، فـإن نموذج واحد عىل عينة واحـدة وأ

وحدة التحليـل. وإذا تـم اختبـار  د  النموذج قبل التعديل يع

نموذج واحد عىل عدة عينات، كعينة للذكور وعينة لإلناث، 

 التكرار )%( املجلة العلمية

 (7.19) 12 جامعة السلطان قابوس -جملة الدراسات الرتبوية والنفسية

 (7.19) 12 جامعة عني شمس -رشاد النفيسجملة اإل

 (6.58) 11 جامعة بنها-جملة كلية الرتبية

 (5.99) 10 املجلة املرصية للدراسات النفسية

 (5.99) 10 جامعة أسيوط -جملة كلية الرتبية

 (67.06) 112 جملة 56بقية املجالت وعددها 

 (100) 167 اإلمجا  )%(
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. وإذا تـم اختبـار عـدة حدة فيتم التعامل مع كل نموذج عىل

كيدي نامذج عىل نفس العينة، كاستخدام التحليل العاميل التو

ما إذا تم اختبار النموذج . أللمقاييس، فإن كل نموذج وحدة

رنـة، اسساس يف الدراسة مع عدة نامذج بديلة من أجـل املقا

 للتحليل. فيؤخذ النموذج اسسايس كوحدة

 أن أغلــب الدراســات بعــد املراجعــة والتــدقيق تبــني    

استخدمت أكثر من نموذج مـن نـامذج املعـادالت البنائيـة، 

 249دراسة هي  167فإن عدد النامذج التي تضمنتها  من ثمَّ و

حتليـل عـاميل  نموذج 156: عىل النحو اآليتموزعة  انموذج  

نمـوذج املعادلـة  18سـار، واملنموذج حتليـل  75توكيدي، و

 البنائية الكامل. 

 :التقييم وطريقة الرتميز وحتليل البياناتقائمة 

 تم بناء قائمة لتقييم استخدام النمذجة باملعادالت البنائية      

باالستفادة من الدراسات السـابقة و يف ضوء العرض السابق

(Baumgartner & Homburg, 1996; Hulland et al., 

1996; Shah & Goldstein, 2006; Martens, 2005 )

ح قائمـة التقيـيم يوضـ 2(. جـدول 2014عـامر )ودراسة 

للتأكد مـن عـدم وجـود أخطـاء ولزيـادة  وطريقة ترميزها.

( مـن 8%نمـوذج ) 20الثبات يف ترميز املتغيات، تم اختيار 

يات نموذج بشـكل عشـوائي. تـم ترميـز املتغـ 249أصل 

حد أعضاء هيةة التـدريس بشكل مستقل بواسطة الباحث وأ

من البحوث املنشورة باستخدام طريقـة جمموعة  البالقسم لدي

ــا   kappaالنمذجــة. وكانــت نســبة االتفــاق ومعامــل كاب

coefficient  عىل الرتتيب.، 0.90% و94لكل املتغيات 

تــم مناقشــة االخــتالف يف ترميــز بعــض املتغــيات بــني       

ىل اتفاق. أغلب اسمور املختلـف باحثني حتى تم التوصل إال

النموذج نظريا . كذلد تم االخـتالف يف بناء عليها تتمثل يف 

 بعض القضايا، عىل سبيل املثال نو  النمـوذج، ففـي بعـض

خر يتم ذكره يف يتم ذكره يف املنهجية، والبعض اآلالدراسات 

 التحليل.

 قائمة التقييم وطريقة الترميز :(2 ) جدول
 الرتميزطريقة  عنارص التقييم القسم

 بيانات أولية

 اسمي اسم املجلة

 السنة سنة النرش

 نو  النموذج
= حتليل املسار، 2= التحليل العاميل التوكيدي، 1

 = نموذج املعادلة البنائية الكامل3

 الربنامج اإلحصائي
1 =AMOS ،2 =LISREL ،3 =EQS ،4 =

Mplus ،5ت يذكر = 

 القضايا قبل مجع البيانات

 = ال2= نعم، 1 النموذج يف ضوء نظرياتبناء 

 = ال2= نعم، 1 بناء النموذج يف ضوء دراسات سابقة

 =ال2= نعم، 1 استخدام الرسم البياين لعرض النموذج

 =ال2= نعم، 1 صحة الرسم البياين

 كمي حجم العينة

 = ال2= نعم، 1 مناقشة تعيني النموذج

 = ال2= نعم، 1 عرض درجات احلرية

 = ال2= نعم، 1 صياغة نامذج بديلة
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 القضايا قبل التحليل

 = ال2= نعم، 1 مناقشة اعتدالية البيانات

 طريقة التقدير
1 =ML ،2  =WLS ،3 =GLS ،4 =ADF ،5 =

 ت يذكر -6أخر ، 

 = ال2= نعم، 1 مناقشة البيانات املفقودة

 تعامل مع البيانات املفقودة
1 =Listwise ،2- Pairwise ،3 =MI ،4- 

FIML ،5 ، ال ينطبق6= أخر = 

عرض مصفوفة االرتباط مع االنحراف املعياري أو 

 مصفوفة التغاير
 = ال2= نعم، 1

 القضايا أثناء التحليل

 املؤر عرض مؤرات اختبار النموذج

 = ال2= نعم، 1 عرض تقدير معات النموذج  )التشبعات، االنحدار(

 = ال2= نعم، 1 لقيم املعاتعرض الداللة اإلحصائية 

 = ال2= نعم، 1 عرض مؤر حجم التأثي

 = ال2= نعم، 1 تعديل النموذج

 = ال ينطبق3= ال، 2= نعم، 1 تعديل النموذج يف ضوء نظريات أو دراسات سابقة

 = ال2= نعم، 1 املقارنة مع نامذج بديلة

 اختبار النموذج عىل عينات أخر 
 

 = ال2= نعم، 1

يت: تفاق عىل قراءة اآللذلد حلل هذه اإلشكالية تم اال

امللخص، واملقدمة مع اإلطار النظري، واملنهجية، والتحليل 

يف كل دراسة. بعد ذلد قام الباحث بإدخال بقية النامذج 

. تم التحليل SPSS 25باستخدام الربنامج اإلحصائي 

الوصفي كالتكرارات والنسبة املةوية باستخدام اإلحصاء 

 ومقاييس النزعة املركزية والتشتت.

  :النتائج

 :القضايا قبل مجع البيانات

 :حتديد النموذج

تناولت نامذج التحليل العاميل التوكيدي البنيـة العامليـة        

العوامـل  يـة:اآلت للمقاييس، وكان أغلبها امقياس   156 عددل

ــذكاء للشخصــية،  الكــرب  اخلمســة ــة، وال ــذاكرة العامل ال

والذكاء االنفعا ، والـذكاء االجتامعـي، وجـودة الوجداين، 

 احلياة، واهلناء الذايت.

نامذج حتليل املسار ونامذج املعادلـة  تم بناء وحتديد مجيع   

يف ضوء الدراسات السابقة مـا  (انموذج   91) البنائية الكامل

النظريـات. تم حتديدمها يف ضـوء  حتليل مسار عدا نموذجني

 (، حيــث تــم2005خصــاونة )يف دراســة  النمــوذج اسول

( لبانـدورا لتفسـي 1982م نظريـة الـتعلم املعـريف )ااستخد

العوامل التي تؤثر عىل دافعية املعلم يف استخدام التكنولوجيا 

 يف دراسـة رحـوميخـر رتبوية يف الفصل، أما النمـوذج اآلال

( 1989خدام نظرية قبـول التقنيـة )، حيث تم است(2019)

نرتنـت وامل املؤثرة يف سلوك استخدام اإللديفيس ملعرفة الع

 لد  طلبة ايامعة.

أما ما يتعلق بالرسم البياين فقد تم تثيـل الـنامذج بيانيـا     

ـ 76(، ولكـن منهـا 78.3%) انموذج   195يف  تـت  انموذج 

 وإمـاإضافة مسارات بني املتغـيات ببشكل غي صحيح إما 

عالقات ارتباطية بني التبـاين يف أخطـاء القيـاس وت إضافة ب

 يتم مناقشتها يف اإلطار النظري للبحث.
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 :تعيني النموذج ودرجات احلرية

ــنامذج )        ــع ال ــتم مناقشــة قضــية التعيــني يف مجي  248ت ي

كذلد ت . %(0.4) اواحد   ا%( ما عدا نموذج  99.6، انموذج  

يتم عرض درجات احلرية يف الكثي من النامذج، حيث بلغت 

 .%(59نموذج ) 147

 :حجم العينة

، 43452إىل  60حجام العينة يف الـنامذج مـن تراوحت أ     

. وبلــ  2908.14وانحــراف معيــاري  608.58بمتوســع 

حجـام عينـة . عدد النامذج التي اعتمدت عىل أ256الوسيع 

بلـ   200-100ومـن (، 1.6%)ذج نام 4بل   100أقل من 

ـ 97 ــ 148بلــ   200وأكثــر مــن ، %(39) انموذج   انموذج 

(%59.4.) 

 :صياغة نامذج بديلة

 ، حيث بلغـتغلب النامذجيف أ نامذج بديلة صياغة ت يتم       

%( تم 11.6) انموذج   29(، يف حني 88.4%) انموذج   220

 حتليلهم بوجود نامذج بديلة.

 :القضايا قبل التحليل

 :االعتدالية وطريقة التقدير

غلـب ن مسلمة االعتدالية للبيانـات يف أت يتم التحقق م       

ــت  ــث بلغ ــنامذج، حي ــ 227ال ــع (. 91.2)% انموذج  ومجي

ـ 22ناقشت قضية االعتدالية، وعددها النامذج التي   انموذج 

(، تت من خالل التحقق من التوزيع الطبيعـي لكـل 8.8)%

متغي عىل حدة باستخدام مـؤري االلتـواء والـتفلطح، مـا 

، حيث تم التحقق من التوزيـع الطبيعـي اواحد   اعدا نموذج  

 . Maradia’sاملتعدد للمتغيات باستخدام اختبار 

هـي الطريقـة االفرتاضـية  MLأن طريقة من عىل الرغم   

نـال إال أ لتقدير معات النموذج يف برامج النمذجة اإلحصـائية،

غلب النامذج ت يوضح طريقة التقدير املسـتخدمة، حيـث يف أ

ـــ 168بلغـــت  أكثـــر طـــرق التقـــدير (. 67.5)% انموذج 

 72تــم اســتخدامها يف  ، حيــثMLطريقــة اســتخداما  هــي 

 ULS (4 إمـا عـىلدت بقية النامذج اعتمـ %(.28.9) انموذج  

تم تقدير  يف حني%(، 1.6نامذج،  4) WLS و%( أ1.6نامذج، 

 .Bayesianباستخدام طريقة  (0.4%) معات نموذج واحد

 :البيانات املفقودة

غلـب الـنامذج، اقشة قضية البيانات املفقودة يف أت يتم من       

ـ 243حيث بلغت   6أشـارت  يف حـني (.97.6)% انموذج 

لتعامل معهـا إىل قضية البيانات املفقودة وتم ا( 2.4نامذج )%

ــةعــىل النحــو اآليت ــوذجني باســتخدام طريق متوســع  : نم

، طريقـة التوقـع املـرجحنامذج باستخدام  3، واالستجابات

ــات  ــة التعامــل مــع البيان ونمــوذج واحــد ت يوضــح طريق

 املفقودة.

 :مصفوفة املدخالت

 فوفة االرتبــاط مقرونــة بــاالنحرافت يــتم عــرض مصــ       

غلب النامذج، حيـث بلغـت املعياري أو مصفوفة التغاير يف أ

عرضت ( 1.6نامذج )% 4(، يف حني 98.4%) انموذج   245

 مصفوفة االرتباط مع االنحراف املعياري.

 

 :القضايا أثناء التحليل

 :اختبار النموذج

أكثر مؤرات املطابقـة اسـتخداما ، كـام هـو موضـح يف        

، عـىل الرتتيـب. GFIو  χ2و   CFIو RMSEA، هي: 3جدول 

، عـىل NNFIو  ECVIو  AICو  PNFIقلها اسـتخداما  هـي: وأ

عدد النامذج التي اعتمدت عىل مؤر واحد بلغـت الرتتيب. 

عدد الـنامذج التـي حكمـت عـىل  يف حني(، 3.6%نامذج ) 9
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نموذج  27املطابقة بدون االعتامد عىل أي مؤر كانت جودة 

(10.8%.) 

 مؤرات حسن املطابقة املستخدمة(: 3 )جدول

بالنسبة الختبار النموذج من خالل املعـات )االنحـدار أو 

 قليـل مـن التشبع، الداللة اإلحصائية، حجم التأثي(، فعدد

 34معاملهـا، حيـث بلغـت مجيـع تـم توضـيح النامذج التـي 

(. أما عدد النامذج التي حكمت عىل جودة 13.7)% انموذج  

 23املطابقة بدون ذكـر أي معلومـة عـن قـيم املعـات كانـت 

 (.9.2)% انموذج  

تــم توضــيح قــيم االنحــدار أو التشــبعات يف أغلــب     

توضيح الداللـة تم أيضا  %(، و88.3نموذج،  221النامذج )

ـ 147) الـنامذج الكثـي مـناإلحصائية للمعـات يف  ، انموذج 

غلـب الـنامذج كن ت يتم توضيح حجم التأثي يف أ، ول%(59

 %(.80.3نموذج،  200)

 :تعديل النموذج

ــائج يف أ         ــتامد النت ــم اع ــدون إت ــنامذج ب ــب ال ــراء غل ج

%(. عدد النامذج التـي تـم 83.1نموذج،  207التعديالت )

تـم  انموذج   18(، منها 16.9)% انموذج   42التعديل عليها 

جراء التعديل بناء عىل أسس إحصـائية أو ت يـتم التوضـيح إ

ــ 24مــن قبــل البــاحثني، و تــم تعــديلها أيضــا  مــع  انموذج 

 تربيرات نظرية منطقية.

غلـب الـنامذج يتم املقارنة مع نامذج بديلـة يف أأيضا  ت     

عىل الـرغم أن و%( نظرا  لعدم صياغتها. 94، انموذج   245)

ـ 29تم صياغة نامذج بديلة بلغت النامذج التي عدد  ، انموذج 

ـ 15نال تم املقارنـة مـع نـامذج بديلـة يف إال أ (. 6)% انموذج 

كذلد عدد قليل جدا  من النامذج تم التحقق من مصـداقيتها 

( من أصـل 1.6نامذج )% 4عىل عينات أخر ، حيث بلغت 

249. 

  :املناقشة

باملعادالت البنائية  تم تقييم ومراجعة استخدام النمذجة       

يف البحوث النفسية العربية يف فرتة العرشين سنة املاضية. 

أن أغلب تم احلصول عىل عدد كبي من الدراسات وتبني و

 -الدراسات تم نرشها يف جملة الدراسات الرتبوية والنفسية

جامعة السلطان قابوس وجملة اإلرشاد النفيس جامعة عني 

أكثر النامذج امعة بنها. وج -شمس وجملة كلية الرتبية

استخداما  هو نموذج التحليل العاميل التوكيدي، والقليل 

من الدراسات استخدمت نموذج املعادلة البنائية الكامل. 

. LISREL، وAMOSأكثر الربامج اإلحصائية استخداما  كان 

 كام أوضحت نتائج املراجعة أن استخدام النمذجة

باملعادالت البنائية الزال حمدودا  جدا  يف البحوث العربية 

 مقارنة بالبحوث الغربية.

 التكرار )%( املؤر

RMSEA 197 (79.1) 

CFI 190 (76.3) 

χ2 175 (70.3) 

GFI 159 (63.9) 

NFI 125 (50.2) 

χ2/df 121 (48.6) 

AGFI 120 (48.2) 

IFI 87 (34.9) 

RMR  أو(RMSR) 78 (29.7) 

TLI 71 (28.5) 

NNFI 45 (18.1) 

ECVI 34 (13.7) 

AIC 19 (7.6) 

PNFI 7 (2.8) 
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بشكل عام تبني من املراجعة سوء استخدام طريقة   

ن الباحثني ال املعادالت البنائية يف البحوث، وأالنمذجة ب

يؤثر عىل جودة  من ثمَّ ، ويتبعون أفضل املامرسات املوىص هبا

ويمكن تفسي ذلد لسببني. . النتائجالبحوث ومصداقية 

التوضيحية  العربية السبب اسول هو قلة البحوث والكتب

ويتوفر حاليا  يف املتخصصة يف النمذجة باملعادالت البنائية. 

املكتبة العربية جمموعة قليلة من الكتب )عىل سبيل املثال: 

السبب  (.2018؛ عامر، 2018؛ الدورسي، 2018بلنتش، 

. بسهولة استخدام برامج النمذجة اإلحصائية خر يتعلقاآل

أن يكون  (AMOS, EQS) وال تتطلب أغلب الربامج

للباحث املعلومات الكافية الستخدام النمذجة باملعادالت 

يقوم الباحث  إذالبنائية نظرا  العتامدها عىل الرسم البياين، 

 برسم النموذج واحلصول عىل النتائج بكل سهولة. 

ايا: مجيع اخلاطةة تثلت يف عدة قضاملامرسات    

الدراسات ت تناقش قضية التعيني للنموذج وعرض درجات 

قامت بصياغة نامذج  ا من الدراساتاحلرية. القليل جد  

من النامذج  من هذه الدراسات استفادت جدا   بديلة، والقليل

البديلة للمقارنة مع النموذج املفرتض. أيضا  القليل من 

من اعتدالية البيانات الختيار طريقة الدراسات حتققت 

التقدير املناسبة، كام ت يتم توضيح طريقة التقدير يف الكثي 

من الدراسات. كذلد ت يتم مناقشة قضية البيانات املفقودة 

وطريقة التعامل معها. كام ت يتم عرض مصفوفة املدخالت 

عرض  ، وت يتملالستفادة من الدراسة يف البحوث املستقبلية

 قيم التقديرات ملعات النموذج والداللة اإلحصائية، كام ت يتم

 عرض حجم التأثي ملعرفة قدرة النموذج يف تفسي الظاهرة.

يت: معظم الدراسات املامرسات الصحيحة تثلت يف اآل   

قامت ببناء وحتديد النموذج يف ضوء دراسات سابقة، ولكن 

بتحديـد النمـوذج يف ضـوء  ادراستني فقع قامتـأن املالحظ 

ينصح باالستفادة من النظريـات يف تفسـي  لذلدالنظريات. 

النفسية. أيضا  معظم الدراسات استخدمت الرسـم  الظواهر

البياين، ولكن املالحظ عدم االهتامم من قبل الباحثني بصحة 

لوحظ عدم االلتزام باسشـكال املخصصـة  إذالرسم البياين، 

ــني للمتغــيات الظــاهرة وال ــة، أو إضــافة مســارات ب كامن

عـىل جـل احلصـول تغيات أو بـني أخطـاء القيـاس مـن أامل

 ثنـاء حتديـد النمـوذج. أيضـا  مطابقة أفضل دون التطرق هلا أ

. كـذلد حجام العينة املناسـبةت استخدمت أم الدراسامعظ

عدم اعـتامد الدراسـات عـىل مـؤر واحـد مـن مـؤرات 

ىل املؤرات املوىص هبـا املطابقة. واعتامد معظم الدراسات ع

(RMSEA, CFI  أيضا .)  غلـب أمن املامرسـات الصـحيحة يف

عدم يوء الباحثني للطـرق اإلحصـائية لتعـديل الدراسات 

 النموذج.

عىل الرغم من أنال يف هذه املراجعة تم تقييم الدراسـات    

يف ضــوء جمموعــة شــاملة مــن القضــايا املتعلقــة بالنمذجــة 

فقـد نال ت يكن شامال  لكل القضـايا. إال إباملعادالت البنائية، 

املامرسات. فقد ثناء مراجعة الدراسات وجود بعض لوحظ أ

لوحظ يف بعض الدراسات التي استخدمت إما نموذج حتليل 

نموذج املعادلة البنائية الكامـل وجـود عالقـات  وإمااملسار 

ارتباطية بني أخطاء القياس للمتغـيات الظـاهرة مـن أجـل 

بقة، علام  بأن مجيـع الدراسـات يف هـذه املراجعـة حتسني املطا

وال ( cross-sectionalمجعت البيانات يف فرتة زمنية واحدة )

دراســـة مجعـــت البيانـــات يف فـــرتات تتلفـــة  توجـــد أي

(longitudinal.) ــل ــذر هوي ــد ح ــانرت وق  & Hoyle) وب

Panter, 1995 من إجراء التعديل عىل النموذج من خـالل )

تغـيين ملأخطـاء القيـاس إضافة العالقات االرتباطيـة بـني 

قياسهام بنفس املحتو ، أو تـم اسـتخدام  تم ين إال إذاهاهر

لــوحظ اســتخدام  أيضــا  املتغــي الظــاهر يف فــرتات تتلفــة. 
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سـببي بكثـرة يف الدراسـات، مصطلح السببية أو النموذج ال

ــأ ــام  ب ــع الدراســات اســتخدمت املــنهج الوصــفي  نعل مجي

 االرتباطي ما عدا دراسة واحدة استخدمت املنهج التجريبي.

( من ادعاء السـببية يف Baumrind, 1983امرند )بوقد حذر 

النامذج البنائية سهنا تعتمد عىل عدة أمـور منهـا طريقـة مجـع 

ــة. ــتخدم يف الدراس ــنهج املس ــات وامل ــم  البيان ــا  معظ أيض

ت ت تتحقق من اختبار النموذج عىل عينـات أخـر  الدراسا

Cross-validation لذا ينصح بعدم استخدام هذا املصطلح ،

لوحظ  واستبدالال بمصطلح البنائية أو النموذج البنائي. أيضا  

عدم االلتزام بحدود القطع املناسبة ملؤرات املطابقة للحكم 

يف عىل صحة النموذج. لـذا يـوىص بمناقشـة تلـد القضـايا 

البحوث املستقبلية. من أكثر الصعوبات يف هذه املراجعة هـو 

االختالف الواضح والكبي بني الدراسات يف طريقة عـرض 

اء بحوث تتعلـق بوضـع املعـايي النتائج، لذلد يوىص بإجر

رشادات املتعلقة بعـرض النتـائج. كـام أن هنـاك حاجـة واإل

ماسة جـدا  ملزيـد مـن الدراسـات لرشـح طريقـة اسـتخدام 

 النمذجة باملعادالت البنائية من خالل بيانات توضيحية.
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 (1)عادل عبد الرحيم صالح امحد املاس

 جامعة عدن

  هـ1442/ 4/ 10وقبل  - هـ25/3/1441قدم للنرش 

ته ببعض املتغريات :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مستوى قلق الرياضيات لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية ردفان,  وعالق املستخلص:

 .أعد الباحث مقياس القلق الريايض هدف الدراسة , الصف الدرايس (. ولتحقيق اجلنسالتحصيل الدرايس , الديمغرافية )

-2018( طالبة, و تم تطبيق الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدرايس 125( طالبًا, و)133طالبًا وطالبًة, منهم )  (258تكونت عينة الدراسة من ) 

لريايض لدى م. واستخدم الباحث املتوسطات واالنحراف املعياري واختبار )ت( وحتليل التباين األحادي.  وأظهرت النتائج أن مستوى القلق ا2019

 وليست هناكعىل القلق الريايض, كام أنه توجد  عالقة عكسية بني  القلق الريايض والتحصيل الدرايس, , وأنه ال يوجد أثر للجنس الطلبة فوق املتوسط

 عالقة ترجع للصف الدرايس للقلق الريايض.

 التحصيل الدرايس. –اجلنس  -:  القلق الريايض الكلامت املفتاحية 
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 املقدمة

الرياضيات من األمور التي  يعد التحصيل الدرايس يف      

توجد عوامل كثرية تؤثر  إذهتامم  الباحثني الرتبويني, تشغل ا

وانفعالية  اجتامعية  عوامل جسمية وعقلية فيه منها 

من تلك العوامل االنفعالية و , وعوامل أخرى.ومدرسية

يعد من الظواهر امللحوظة يف العرص احلايل لدى  إذ القلق؛

األفراد نتيجة لظروف احلياة املختلفة, وختتلف درجته من 

خر حسب أهدافه وطموحاته  وأوضاعه اخلاصة ص آلشخ

 والظروف املحيطة به. ,والعامة

إن ظاهرة القلق من الظواهر امللحوظة يف العرص احلايل        

هلذا احتل ؛ ياة املختلفةلدى الطلبة نتيجة لظروف احل

وذلك  ملا  ؛يف الدراسات النفسية  مهامً  موضوع القلق  موقعاً 

يسببه القلق من ضغوط نفسية عىل الطلبة يف خمتلق مراحلهم 

النامئية سواء أكان ذلك يف مراحلهم التعليمية أم املهنية أم 

 (2005احلياتية ) الشهري ,

من  الطلبة  اً كثرين وألن الرياضيات مادة جمردة فإ       

يواجهون صعوبة يف فهمها وإتقان مهاراهتا  مما يسبب هلم 

ا عند اإلخفاق يف اختباراهتا وامتحاناهتا, هذا األمر يولد قلقً 

الطلبة, ويزيد من ذلك تراكم اإلخفاقات خالل سنوات 

الدراسة, واخلربات املاضية للزمالء واألقارب الذين 

 مما يولد حالة من اخلوف لدهيم.  ,يشكون من صعوبتها

ثر عىل ن أهم العوامل االنفعالية التي تؤم والقلق يعد         

ن هذه الظاهرة تحصيل, ويف جمال قلق الرياضيات فإال

موجودة لدى كثري من الطلبة وتعمل يف اجتاه مضاد ألهداف 

تدريس الرياضيات وتقويض القدرات العقلية لدى التالميذ 

 (.2017,39)فارس,

وعىل الرغم من  أمهية الرياضيات إال أنه لوحظ ازدياد        

بعض املراحل التعليمية فنجد  مجيعشكاوي الطلبة منها يف 

جدواها وال حيسون برضورة الطلبة ال يشعرون بأمهيتها و

تعلمها ومن ثم نجدهم يكرهوهنا ويتهربون منها حماولني 

ستوى القلق لدهيم جتنب دراستها قدر اإلمكان وكذا ازدياد م

 (.1995يف حتصيلها )أبوصايمة ,

, وملا كانت الرياضيات من أكثر املواد الدراسية جتريداً        

تعد من املواد ذات الطابع املقلق, لذا فقلق لذا فإهنا 

 ءأثناملشكالت التي يواجهها الطلبة  خطر االرياضيات من أ

ادة من تؤدي إىل عدم االستفمن ثمَّ تعلم الرياضيات, و

جل بناء تعليامت نوعية يف جلهود التي قد يبذهلا املعلم من أا

 (.2017مادة الرياضيات )فارس,

 املستوى الذي يمكن أن يبلغه يفوقد اختلف الباحثون        

القلق يف التحصيل, فقد أوضح البعض أن القلق يمكن أن 

يؤدي إىل زيادة  للتعلم واإلنجاز, ومن ثمَّ  ايكون دافعً 

صيل, وقد أطلق عىل هذا النوع من القلق )قلق الدفع( التح

ن القلق يسهم يف خفض التحصيل, آخرون أيف حني يرى 

وعليه تكون العالقة بني القلق والتحصيل عالقة عكسية 

 (.1999)حسانني ,

والقلق الريايض يمنع التفكري الريايض, لذلك ال يشتغل         

بسبب خوفهم من كثري من الطالب يف التفكري الريايض 

 (.2005)إبراهيم , الرياضيات

وقلق الرياضيات كام يعرفه ريتشاردسون وسوين         

(Richardson & Suinn,1972) شعور الفرد بالتوتر  هو

واجلزع الذي يعرتضه عند تعامله مع األرقام أو حله مسائل 

 رياضية هلا عالقة بمناحي احلياة اليومية أو األكاديمية.

( أن من Julie Whyte,2012يذكر جويل ويتيل )و        

إن ايض  العوامل األرسية, حيث العوامل املسببة للقلق الري

باء قد يكون لدهيم قلق, وخوف من الرياضيات وينقلونه اآل

 الناس بعض إن إىل األوالد, وكذا عوامل اجتامعية حيث
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 وبعضهم ,الرياضيات يف اإلناث من أفضل الذكور أن يرى

 قد املدرسة ويف رياضية, عقلية يملك الناس بعض أن يرى

عن سلوكيات املعلم, أو  منتجاً الريايض   القلق يكون

 توقعاته عن الطالب.

( املذكور يف Byrd,1982كام صنف بريد )        

( العوامل املسامهة يف تكون قلق الرياضيات 1996)يعقوب,

 شملت املجموعة األوىل ,لدى الفرد إىل ثالث جمموعات

منها عىل عوامل تتعلق بشخصية الفرد وميوله ورغباته وثقته 

 ,بنفسه فيام يتعلق بقدراته يف الرياضيات واجتاهاته نحوها 

 اإلنجاز ورضاه عن نفسه. وثقته بقدراته  العقلية وقدرته عىل

أما املجموعة الثانية فتتعلق بالبيئية املدرسية واملواقف 

ت يف تدريس الرياضيات التعليمية وتضم الطريقة التي اتبع

وشخصية املعلم والعوامل الصفية واملدرسية وعوامل قلق 

الفرد  الثالثة فتضم عوامل تتعلق ببيئة االختبار, أما املجموعة

االجتامعية كاحلالة وتضم هده املجموعات  العوامل 

ودور اجلنس   واالقتصادية والعوامل الوالديةاالجتامعية, 

 االجتامعي.

مثل الدقة واملنطق  ائص مادة الرياضياتإن خص       

إلثارة القلق  اوتركيزها عىل حل املسائل جتعل منها مصدرً 

القلق الريايض يبدأ من املرحلة األساسية ومع لدى الطلبة, و

تراكم اخلربات والتجارب غري اجليدة خالل سنوات 

لتعامل عىل ثقة املتعلم بقدراته عىل ا الدراسة, مما يؤثر سلباً 

يؤدي بطبيعة احلال إىل جتنب  ملسائل الرياضية وهذامع ا

 (.2015عقيل, )الرياضيات والتعامل معها مستقباًل 

( فريى أن قلق Deniz& uldas,2006) والدرز أما دينز      

ة بيئية وعقلية اضيات يعود إىل ثالثة عوامل رئيسالري

 وشخصية.

من   ( أن أهم أسباب قلق الطلبة1996ويذكر  زهران )       

 الرياضيات هي:

صعوبة مادة الرياضيات ومتيزها باجلفاف وعدم   -1

 ارتباطها بمواقف احلياة.

طريقة التدريس التي يتبعها املعلم والتي ال هتتم بنشاط  -2

بالفشل وإظهار ضعف قدراته  الطالب وهتديد الطالب دائامً 

 يف دراسة الرياضيات.

ها قبل تدريب الطالب علي أساليب التقويم املتبعة وقلة -3

 االختبارات.

بة الوالد لولده دون يف معاق الضغط األرسي متمثالً  -4

 لتحسني حتصيله. مشاركة فعالة

 من ثمَّ سلوك الطالب نفسه املتمثل يف توقع الفشل و -5

 حماولة االبتعاد واهلروب من دراسة الرياضيات.

انخفاض ومن ثمَّ ضعف قدرات الطالب الرياضية  -6

تب عليه خربات غري سارة يف حتصيله يف الرياضيات بام يرت

 القلق منها. حينئٍذ حيدثتعامله مع الرياضيات و

حسب أهدافه  وختتلف درجة القلق من طالب إىل آخر       

وهو  وأوضاعه اخلاصة والعامة, فهناك حد أدنى من القلق

ا بل ينبغي تشجيع للخوف منه مطلقً  يأمر طبيعي ال داع

املذاكرة وجعله قوة دافعة الطالب عىل استثامره يف الدراسة و

للتحصيل واإلنجاز وبذل اجلهد والنشاط  ليصل للنجاح 

والتفوق وإثبات الذات وحتقيق الطموحات, أما إذا كان 

هناك كثري من القلق لدرجة يمكن أن تؤدي إىل إعاقة تفكري 

فهذا أمر مبالغ فيه وجيب معاجلته والتخلص  ,الطالب وأدائه

 (.2008منه )جميد,

تعد مشكلة  ( أن الرياضيات2018ويؤكد )شطا,        

املشاكل بالنسبة للعديد من الطلبة حيث عم إحساس عدم 

الرغبة يف دراستها وعدم التحمس هلا واخلوف والذعر منها, 
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ها وحماولة اهلروب منها بل وكرهها  إىل درجة حتايش دراست

أكثر من ذلك أصبح اجلرب واهلندسة يعني اهلروب من و

 درسة لكثري من الطالب.امل

ن االهتامم بظاهرة قلق ( أ2004ويرى )األسطل ,       

الرياضيات وحماولة وضع العالج املناسب هلا يفرتض أن 

ا ا كبريً نه يعد عائقً عىل اهتامم القائمني عىل التعليم؛  إذ إحيوز 

 لتعلم الرياضيات.

وهو   يعد التحصيل  أحد أهم أهداف العملية التعليميةو       

جمموعة من املعارف  لبةعملية مستمرة يكتسب خالهلا الط

 واملهارات والقدرات العقلية.

وهو املعيار الذي من خالله يتم حتديد مستوى الطلبة          

من خالل االختبارات التحصيلية التي جترهيا املدرسة بشكل 

منتظم ويف ضوء حتصيل الطالب يتم حتديد  مستقبله  

وللتحصيل أمهية كبرية يف حياة الطالب املدرسية  األكاديمي,

والقائمني عىل أو العامة وكذلك له أمهية لدى املعلمني 

وألمهية التحصيل   متت  دراسة العوامل العملية التعليمة. 

ومن أمهها العوامل النفسية والوجدانية ويعد  ,املؤثرة فيه

لقلق كام أن ا ,لعوامل املؤثرة يف التحصيلالقلق من أهم ا

, يشتت الطلبة شخصيةلعامل تفكك وتصدع  املرتفع يعد

واقف وخاصة يف م ,اجلسمية والنفسية واملعرفيةطاقاهتم 

 (.56,2017)قفيفي ,  االختبار

من الدراسات عىل القلق الريايض  العديدقد أجريت و        

أجرى فقد   ىبالتحصيل وبعض املتغريات األخر تهعالقو

هدفت إىل التعرف عىل نسبة طالب ( دراسة 2018)شطا,

املرحلة الثانوية الذين يعانون من القلق يف مادة الرياضيات 

ومدى تأثري هذا القلق عىل التحصيل الدرايس يف مادة 

حيث تكونت  الرياضيات وطرق عالجه يف حمافظة ينبع,

باملرحلة الثانوية وتوصلت  ( طالباً 422) عينة الدراسة من

ب ة قلق من املواد الدراسية لدى الطالالنتائج أن أعىل نسب

ينة, و أجرى )التخا %(.69جاء يف الرياضيات بمقدار )

ر اسرتاتيجية التعليم ث( دراسة هدفت إىل تقيص أ2018

الدماغ يف تنمية التفكري الريايض وخفض القلق  املستند عىل

لدى طلبة املرحلة األساسية يف مدارس عامن وأسفرت نتائج  

( بني 0.05عند ) ود فروق دالة إحصائياً وجعن الدراسة 

املتوسطات احلسابية  لدرجات طلبة املجموعتني  التجريبية 

وجود الدراسة وكام أظهرت  ,وطلبة املجموعة الضابطة

قام  و التفكري الريايض والقلق الريايض. عالقة عكسية بني

طبيعة  ( بدراسة هدفت  إىل التعرف عىل2017)فارس,

لريايض لدى تالميذ لرياضيات والتحصيل االعالقة بني قلق ا

( 285تكونت عينة الدراسة  من ) مرحلة التعليم املتوسط,

الدراسة إىل أن التالميذ يمتلكون  وتوصلت وتلميذة, تلميذاً 

ىل وجود ا يف درجات قلق الرياضيات وإمستوى مرتفعً 

والتحصيل الريايض, كام  عالقة عكسية بني قلق الرياضيات 

 الذكور واإلناث يف قلق الرياضيات.فروق بني   نه ال توجدأ

( دراسة هدفت إىل الكشف عن 2017وأجرى )قفيفي, 

العالقة بني قلق الرياضيات والتحصيل الدرايس لدى تالميذ 

ثانوي الشعب العلمية, وتكونت عينة الدراسة الالسنة الثالثة 

وجود  وأظهرت النتائج عن ,ةوتلميذ ( تلميذاً 140من )

والتحصيل الدرايس يف عالقة ارتباطيه بني قلق الرياضيات 

ا بني الذكور ال توجد عالقة دالة إحصائيً الرياضيات و

قلق الرياضيات لدى تالميذ  واإلناث, و خيتلف مستوى

 Ramirezثانوي باختالف الشعبة, وأجرى   )الالثالثة  السنة

et al,2016قة بني ( دراسة  هدفت إىل التعرف عىل العال

ية املبكرة القلق الريايض والتحصيل يف املدرسة االبتدائ

( 564) لة, وقد تكونت العينة منواسرتاتيجيات حل املسأ

من  تلميذًا وتلميذة(  256)  عىل النحو اآليت:موزعني 
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  ( تلميذة 117( تلميذًا و)139) تالمذة الصف األول  منهم 

لثاين منهم ة الصف اذتلميذًا وتلميذة من تالم( 308و)

أظهرت النتائج أن هناك و, ( تلميذة167( تلميذًا و)141)

لدى الطلبة ذوي  للقلق  الريايض عىل  التحصيل  اً سلبي اً تأثري

( دراسة هدفت  إىل 2015وأجرى )عقيل , اإلنجاز املرتفع.

ة قسم وى القلق الريايض لدى عينة من طلبالتعرف عىل مست

وعالقته باإلنجاز  ,دالرتبية اخلاصة جامعة امللك خال

وأظهرت نتائج  ألكاديمي واالجتاه نحو الرياضيات؛ا

الدراسة أن مستوى قلق الرياضيات لدى الطالب يف 

املتوسط, وأسفرت النتائج أن مستوى قلق الرياضيات لدى 

ن قلق الطلبة تأثر بمستوى اإلنجاز األكاديمي وأالطالب ال ي

ب ذوي التحصيل بعكس الطال ذوي التحصيل املرتفع عالياً 

 .ااملنخفض الذين كان قلقهم ضعيفً 

 مشكلة الدراسة:

ن التوتر , حيث إإن عالقة أغلب الطلبة بالرياضيات سيئة      

 هبم احلال صلعنوان األبرز هلذه العالقة  وقد يوالقلق هو ال

دراسية إىل الكره للرياضيات وكل ما يرتبط هبا من حصة 

واختبارات وامتحانات, واجبات ومعلم وكتاب وعمليات و

كام أن القلق  واخلوف من الرياضيات جيعل بعض الطالب 

ينفر من كل ماله صلة بالرياضيات يف احلياة اليومية, مما يؤثر 

ذات  من الطالب برتك دراسة  التخصصات عىل  كثري

 العالقة بالرياضيات يف مرحلتهم اجلامعية.

س والتحصيل وجنوالزالت العالقة بني القلق الريايض        

من البحث, وقد ملس  الطالب  بحاجة إىل دراسة ومزيدٍ 

الباحث من خالل تدريسه ملادة الرياضيات النفور منها, 

رتبية وكذا قلة الطلبة امللتحقني بقسم الرياضيات يف كليات ال

لذا جاءت هذه الدراسة لدى مقارنة باألقسام األخرى, و

لباحث  يف  كشف العالقة طلبة الثانوية  مسامهة وحماولة من ا

بني القلق الريايض والتحصيل واملستوى الدرايس للطالب 

 وجنسه.

 أسئلة الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس        

لثانوية يف :  ما مستوى قلق الرياضيات لدى طلبة ااآليت

املستوى الدرايس والتحصيل ب مديرية ردفان وعالقته

 منه األسئلة الفرعية اآلتية: ؟ ويتفرع واجلنس

ما مستوى قلق الرياضيات لدى طلبة الثانوية يف مديرية  .1

 ردفان؟

هل ختتلف درجات قلق الرياضيات لدى الطلبة  .2

 ؟(طالبات –باختالف اجلنس )طالب 

هل توجد عالقة بني درجات الطلبة عىل مقياس  .3

 الرياضيات وحتصيلهم الدرايس؟

الطلبة عىل مقياس قلق الرياضيات هل ختتلف درجات  .4

 )الصف( الدرايس؟ باختالف املستوى

 هتدف الدراسة إىل: أهداف الدراسة:

التعرف عىل مستوى قلق الرياضيات لدى طلبة الثانوية  .1

 يف مديرية ردفان.

الكشف عن طبيعة الفروق يف القلق الريايض لدى طلبة  .2

 ا ملتغري اجلنس. الثانوية يف مديرية ردفان وفقً 

الكشف عن عالقة القلق الريايض بالتحصيل الدرايس  .3

 لدى طلبة الثانوية يف مديرية ردفان.

التعرف عن طبيعة الفروق يف القلق الريايض لدى طلبة  .4

 ملتغري الصف الدرايس. الثانوية تبعاً 
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 أمهية الدراسة :

 -تنبع أمهية الدراسة من:

سات القالئل يف بالدنا التي حتاول اركوهنا من الد .1

 . بالتحصيل بحث عن عالقة القلق الريايضال

تزود املختصني بمعلومات عن طبيعة القلق الريايض  .2

 لدى الطلبة.

للقلق الريايض يمكن أن يستفيد منه  تقدم مقياساً  .3

 الباحثون  يف قياس القلق الريايض يف مراحل دراسية أخرى.

حتدد  إذتستهدف مرحلة عمرية مهمة من الطلبة  .4

من الرياضيات ونوعية التخصص  وميوهلم اجتاهات الطلبة

 العلمية املستقبلية. ميف حياهت

 مصطلحات الدراسة:

 القلق الريايض:

(:  يعرف القلق بأنه التوتر واخلوف 2015تعريف عقيل ) 

العام من املواقف التي يتطلب فيها التعامل مع الرياضيات 

 واألرقام.

املتعلم بالتوتر بأنه شعور  :(2008ويعرفه صواحلة وعسفا )

واجلزع الذي يعرتيه عند تعامله مع األرقام أو حل املسائل 

 .الرياضية ذات العالقة بمناحي احلياة اليومية أو األكاديمية

  التي حيصل عليها الطلبةالدرجة هو  :التعريف اإلجرائي      

 .ا لذلكيف مقياس القلق الريايض املعد خصيًص 

 التحصيل:

بأنه مقدار ما حيصل عليه  (2003والنجار )يعرفه شحاته     

عنها  الطالب من معلومات أو معارف أو مهارات معرباً 

بدرجات يف االختبار املعد بشكل يمكن معه قياس 

 املستويات املحددة.

بأنه مدى استيعاب الطلبة (1999) ويعرفه اللقاين واجلمل

ملا اكتسبوه من خربات من خالل مقررات دراسية معينة 

ويقاس بالدرجة التي حيصل عليها الطالب يف االختبارات 

 التحصيلية املعدة هلذا الغرض.

: الدرجة التي حصل عليها الطلبة يف مادة التعريف اإلجرائي

الرياضيات  يف امتحانات الفصل الدرايس األول يف العام 

 .2019-2018الدرايس  

 منهج الدراسة و إجراءاهتا:  

 الدراسة املنهج الوصفي ملناسبته  هلا. : اتبعت منهج الدراسة 

ن جمتمع الدراسة من مجيع طلبة : تكوَّ جمتمع وعينة الدراسة

 لفصلللبنات املقيدين يف ا مدرستي لبوزة للبنني والصمود

( 1م اجلدول رقم )2019-2018الثاين للعام الدرايس 

 يوضح ذلك:

 .الدراسة يوضح جمتمع :(1جدول )

 املجموع النسبة الصمود للبنات لبوزة للبنني الصف

 575 %48 195 380 األول الثانوي

 344 %28 154 190 الثاين الثانوي 

 294 %24 174 120 الثالث الثانوي

  %100 %43 %57 النسبة

 1213  523 690 املجموع

من مدرستي ثانوية   وتم اختيار العينة من طلبة الثانوية

من طلبة الصفوف ود للبنات وثانوية الصم لبوزة للبنني
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تم  إذ  وهي عينة طبقية والثاين والثالث الثانوياألول 

ا  كام هو موضح يف اختيار شعبة من كل صف عشوائيً 

 (:2اجلدول رقم )

 .( يوضح عينة الدراسة2جدول )

 النسبة املجموع ناثإ ذكور الصف

 %40 102 55 47 األول الثانوي

 %37 96 46 50 الثاين الثانوي 

 %23 60 24 36 الثالث الثانوي

  258 125 133 املجموع

 %100  %48 %52 النسبة

مقياس القلق الريايض : استخدمت الدراسة  أداة الدراسة

هيدف إىل قياس مستوى القلق الريايض لدى طلبة أداة هلا, و

ثناء استفاد الباحث يف أ, والثانوية يف مديرية ردفاناملرحلة 

من مقيايس يعقوب وكريري يف إعداد قياس املإعداد 

 صورتهيف  ن املقياسوقد تكوَّ  ,اخلاص بالدراسة املقياس

 .فقرة 24األولية من  

: بعد إعداد املقياس يف صورته األولية تم صدق املقياس

( الستطالع آرائهم حول 1عرضه عىل املحكمني ملحق )

مناسبته لطلبة املرحلة الثانوية,  املقياس ووضوحه ومدى

مع  املقياسوقد تم حساب معامالت ارتباط فقرات 

يف اجلدول  عىل النحو املوضحللمقياس الدرجة الكلية 

(3): 

 .حصائيةوالداللة اإلاملقياس  مع الدرجة الكلية  للمقياس  يوضح معامالت ارتباط فقرات:(3جدول )

الداللة 

 حصائيةاإل

معامل ارتباط 

 بريسون
 الفقرة

الداللة 

 اإلحصائية

معامل ارتباط  

 بريسون
 الفقرة

الداللة 

 اإلحصائية

معامل ارتباط  

 بريسون
 الفقرة

0.000 0.843 17 0.000 0.695 9 0.000 0.964 1 

0.242 0.221 18 0.000 0.766 10 0.479 0.134 2 

0.000 0.886 19 0.000 0.803 11 0.000 0.850 3 

0.000 0.920 20 0.000 0.737 12 0.129 0.294 4 

0.097 0.308 21 0.000 0.864 13 0.002 0.545 5 

0.000 0.661 22 0.000 0.913 14 0.003 0.531 6 

0.000 0.848 23 0.000 0.919 15 0.003 0.530 7 

0.486 0.168 24 0.000 0.887 16 0.000 0.627 8 

أن معامالت ارتباط بريسون دالة  ( يتبني3من جدول )

( وقد تم حذف  هذه 2,4,18,24الفقرات )ا عدا حصائيً إ

 من عرشين فقرة. اصبح املقياس مكونً وأ الفقرات

طبيق املقياس عىل عينة : قام الباحث بتثبات املقياس

ع الدراسة خارج ا من جمتم( طالبً 30من ) استطالعية مكونة

بات املقياس عن جل حتديد صدق وثعينة الدراسة من أ

كرونباخ والتجزئة النصفية كام يف  الفطريق حساب معامل أ

 (.4اجلدول )
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 .كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس القلق لفامان ومعامالت أيوضح معامل ارتباط سبري:(4جدول)

 معامل ارتباط سبريمان براون األداة
 معامل الثبات

 التجزئة النصفية كرونباخلفا معامل أ

 0.757 0.567 0.862 القلق الريايض

( يتضح أن املقياس يتمتع بنسبة ثبات 4من جدول )

ء نتائج التجربة لذا فهو صالح لالستخدام, ويف ضو ,مقبولة

من  اء املحكمني أصبح املقياس مكونً اراالستطالعية وآ

ويتبع التدريج اخلاميس )موافق ( 2ملحق )( فقرة 20)

أعىل بشدة , موافق, حمايد , غري موافق, غري موافق بشدة( و

 .(20قل درجة هي) ( وأ100درجة للمقياس هي)

تم االستعانة بمعدالت الرياضيات  التحصيل الريايض:

للفصل الدرايس األول لطلبة املدرستني وذلك بعد 

احلصول عليها من سجالت املدرستني بقصد حساب 

 االرتباط بني القلق الريايض والتحصيل.

استخدم الباحث املتوسطات  :الوسائل اإلحصائية

واالنحراف املعياري واختبار )ت( لعينتني مستقلتني 

 تباين األحادي.وحتليل ال

 تم استخدام س القلق الريايض لعينة الدراسةولقيا       

وأقل  ,(100فيه هي ) مقياس مخايس التدريج, أعىل درجة

( 50الباحث أن درجة ) عتمدا(, ولذا فقد 20درجة هي )

متثل متوسط املقياس وأي درجة أقل منها تكون أقل من 

 من املتوسط.( فهي أكرب 50) أكرب مناملتوسط, وأي درجة 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

: ما مستوى قلق الرياضيات لدى الطلبة السؤال األول 

 عينة الدراسة ؟ 

حلساب مستوى قلق الطلبة عينة الدراسة يف الرياضيات تم 

تطبيق مقياس القلق عىل عينة الدراسة ثم حساب 

( T-testوقيمة اختبار ) املتوسطات واالنحراف املعياري

يف  عىل النحو املوضحالنتائج  لعينة واحدة وكانت

:يتاآل (5)اجلدول

.( ملقياس القلق الريايضT-test) يوضح املتوسطات واالنحراف املعياري وقيمة:(5جدول)

 النسبة املئوية ت  اجلدولية اإلحصائية الداللة احلرية درجة قيمة ت املعياري االنحراف املتوسط العدد

258 59.7442 9.859 97.33 256 0.00 1,972 59.7% 

متوسط قلق الطلبة عينة  ( يتضح أن5) من جدول

( بانحراف 59.7) كرب من املتوسط حيث بلغالدراسة أ

 ؛(97.33وبلغت قيمة )ت( املحسوبة )(, 9.86معياري )

كرب من قيمة )ت( اجلدولية بنسبه مئوية تقدر وهي أ

%(, وهذا يدل عىل أن قلق الطلبة فوق 59.7442)ــب

طلبة يف املدارس املتوسط, ويمكن تفسري ذلك بأن أغلب ال

من رموز التعامل مع كل ما يتعلق بالرياضيات  خيافون من

هيم اجتاهات سلبية وتولدت لدومتارين ومسائل رياضية, 

وألن االجتاهات واملعتقدات حول املادة  نحو الرياضيات.

 ةبثالث علم ومثابرته, ويمكن تفسري ذلك تؤثر يف دافعية املت

هي: السبب األول يرجع خلربات سيئة يف  أسباب؛

ن الطالب يف السنوات السابقة حيث إ الرياضيات مر هبا

ثر يف اجتاهه نحو املادة, ولذا درجة  الطالب يف الرياضيات تؤ

ت السابقة من الفشل يف الرياضيات, واإلخفاق يف ن اخلربافإ

حل متارينها, ومسائلها, وكذا فهم القوانني والرباهني 

يف  اً للامدة, وقلق اً كل هذا يولد لدى الطالب كره ؛الرياضية
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 اول التهرب منها وعدم استخدامها.التعامل معها, وحي

 تدريس املستخدمة يف الصفالسبب الثاين يرجع إىل  طريقة ال

األساليب التي يستخدمها املعلمون يف الصف يف  حيث تؤثر

ن استخدام طريقة جتاهات الطلبة نحو املادة, لذا فإتكوين ا

تدريسية واحدة وهي طريقة اإللقاء, وكذا عدم االهتامم 

كذا و باألهداف الوجدانية وعدم االهتامم باجلو النفيس,

ألسباب ومن ا سرتاتيجيات تدريسية غري مناسبة,استخدام ا

ة إليها بأهنا ماد كره الطلبة للرياضيات نظرهتم التي تؤدي إىل

 .وتلبي حاجاهتم جافة ليس فيها مجال وال تثري اهتامماهتم

ئة األرسية  واملجتمعية التي والسبب الثالث يرجع إىل  البي

الضغط األرسي عىل الطالب يولد  إذ ,فيها الطالب ينشأ

اعتبار الرياضيات مادة  وكذا ,يف مادة الرياضيات للنجاح

ارب الذين يقتدي هبم يصعب فهمها من قبل األبوين واألق

يف تكوين القلق لدى الطالب مما  يساهم  وهذا عامل  الطالب 

يولد لديه اجتاهات سلبية واعتقادات خاطئة نحو 

(  2017الرياضيات, وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )فارس,

 التي أظهرت أن مستوى القلق الريايض مرتفع لدى التالميذ

( التي أظهرت أن مستوى القلق  2008)دراسة عثامن,و

( التي 2015ة )عقيل ,ودراسالريايض متوسط لدى الطلبة 

 (2018دراسة )شطا,ن مستوى القلق يف املتوسط وأظهرت أ

 التي بينت أن القلق  لدى الطلبة مرتفع.

: هل ختتلف درجات قلق السؤال الثاين لإلجابة عن

 –الرياضيات لدى الطلبة باختالف اجلنس )طالب 

تم حساب املتوسطات واالنحراف املعياري  ؟(طالبات

يف  عىل النحو املوضحني مستقلتني ت( لعينT-testواختبار )

 ( .6اجلدول )

لعينتين مستقلتين لدرجات القلق الرياضي حسب جنس  (T-testيوضح المتوسطات االنحراف المعياري واختبار ):(6جدول)
 الطالب.

 اإلحصائية الداللة اجلدولية قيمة ت قيمة ت درجة احلرية املعياري االنحراف املتوسط العدد املقياس

 10.105 58.7 133 الذكور
256 1.725 1,972 0.086 

 9.51 60.83 125 اإلناث

( نجد أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 6) من جدول

جع إىل جنس الطالب بشكل عام حيث يف مقياس القلق تر

قل من قيمة أي أ ( وهي غري دالة1.727)ت بلغت ن قيمة إ

عىل صف درايس  وللتأكد من الفروق لكل )ت( اجلدولية,

حدة تم حساب املتوسطات واالنحراف املعياري واختبار 

(T-test لعينتني مستقلتني لكل صف درايس عىل النحو )

 :اآليت( 7) يف اجلدولاملوضح 

 األول–ثانوي الالثاين  -ستقلتني للصف )الثالث الثانويم ( لعينتني T-testيوضح املتوسطات واالنحراف املعياري واختبار ) :(7جدول)

 .ثانوي(ال

 نوعية الداللة الداللة اإلحصائية قيمة ت اجلدولية قيمة ت  درجة  احلرية  االنحراف املعياري املتوسط  العدد مقياس القلق 

 11.93 59.167 36 ذكورثانوي الثالث ال
 غري دال 0.289 2,009 1.07 58

 12.39 62.58 24 ثانوي إناثالثالث ال

 8.02 24.6 50 ثانوي ذكورالثاين ال
 دال 0.00 1,987 3.981 94

 8.97 31.5 46 ثاين إناثال

 غري دال 0.670 1,984 0.427 100 9.65 59.2979 47 ول ذكوراأل
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 نوعية الداللة الداللة اإلحصائية قيمة ت اجلدولية قيمة ت  درجة  احلرية  االنحراف املعياري املتوسط  العدد مقياس القلق 

 9.09 60.0909 55 ول إناثاأل

أعاله نجد أنه ال توجد فروق  ( 7( و)6) من اجلدولني

يف مقياس القلق الريايض ترجع جلنس  إحصائياً  دالة

, وكذا عند حساب مقياس ليًّاالطالب يف حساب املقياس ك

يف الصف  اً القلق لكل صف عىل حدة نجد أن هناك فرق

أي أن قلق اإلناث أعىل من  ,ثانوي لصالح اإلناثالالثاين 

ن القلق ال ويمكن تفسري هذه النتيجة بأ ,لذكورقلق ا

ليدية ال خيتلف بسبب أن األساليب املتبعة يف التدريس  تق

, بل تعتمد عىل أساليب التهديد والوعيد تشجع عىل املرح

د وكذا اخلربات السابقة للطلبة  التي تؤثر يف تولي ,والرصامة

كام أن صعوبة املادة وعدم توفر  ,القلق من الرياضيات

ئة املجتمعية الوسائل التعليمية يف الرياضيات وكذا البي

نه يف الصف الثاين الثانوي مرحلة نجد أ يف حنيمتساوية, 

املادة الرياضية أكثر  نإالنتقال إىل القسم العلمي حيث ا

الطالب   نجد أن قلق الطالبات أكثر من .وصعوبةً  جتريداً 

ربام يرجع إىل اخلوف من الفشل وعدم حتقيق مراكز متقدمة 

كام أن كثافة الكتاب الدرايس تعد  .بسبب نتيجة الرياضيات

 ؛ من العوامل التي تؤدي إىل اخلوف وزمحة الصفوفعاماًل 

إىل  , بل يلجأمما يضطر املعلم إىل عدم االهتامم بكل الطلبة

دم التأكد من فهم كل الطريقة التقليدية يف التدريس وع

مما يعني الضعف والفشل يف الرياضيات,  ,الطلبة للدروس

وهذه الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة التي أكدت عدم 

ىل الريايض ترجع إ يف القلق وجود فروق دالة إحصائياً 

( ودراسة )قفيفي 2017جنس الطالب مثل دراسة )فارس,

 دراسة( وختتلف عن 2013 (ودراسة )حسني,2017

(Vitasari,et,2010 التي أظهرت تفوق اإلناث يف القلق )

( التي أظهرت  2008)دراسة عثامن,الريايض عن الذكور و

 لصالح الذكور عىل اإلناث. دالة إحصائياً  اً فروق

هل توجد عالقة بني  :السؤال الثالث لإلجابة عن .1

درجات الطلبة عىل مقياس الرياضيات وحتصيلهم 

معامل ارتباط بريسون بني درجات تم حساب الدرايس؟ 

الطلبة عىل مقياس القلق الريايض وحتصيلهم الدرايس, 

التحصيل  لنتيجة أنه توجد عالقة عكسية بنيوكانت ا

 ن معامل ارتباط بريسون قد بلغ حيث إوالقلق الريايض 

(  بمعنى أنه 0.01عند ) (  وهي دالة إحصائياً 0.27-) 

ن القلق كن تفسري ذلك بأ, ويمكلام زاد القلق قل التحصيل

, الريايض عامل سلبي يولد لدى الطلبة اخلوف والرهبة

نحو الرياضيات وحواجز نفسية متنع  اً سلبي اً ويكون اعتقاد

من فهم املادة, وتقبله كام أنه يولد لدى الطلبة االعتقاد 

توقع  ازم بأن الرياضيات ال يفهمها إال األذكياء مما يعنياجل

الجتهاد وعدم وهذا يؤدي إىل عدم ا ,الفشل وعدم الفهم

هذه النتيجة تتفق مع معظم الدراسات و االنتباه يف الصف,

التي أظهرت وجود عالقة عكسية بني القلق والتحصيل 

 ( ودراسة2001الدرايس مثل دراسة )كريري 

 ,(Ramirez et al,2016(  ودراسة  )2017)فارس,

( التي بينت أن هناك عالقة 2018, ودراسة )التخاينة

 الريايض والتفكري الريايض ودراسةعكسية بني القلق 

( وختتلف عن Vitasari,et,2010) ودراسة( 2017)قفيفي

الطالب ذوي ( التي أظهرت أن قلق 2015دراسة )عقيل ,

بعكس الطالب ذوي التحصيل  التحصيل املرتفع عالٍ 

 .املنخفض
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: هل ختتلف درجات الطلبة السؤال الرابع ولإلجابة عن

عىل مقياس قلق الرياضيات باختالف الصف الدرايس؟ تم 

يف  عىل النحو املوضحي, استخدام  حتليل التباين األحاد

 ( اآليت:8) اجلدول

 .حسب الصف الدرايس الريايض طات درجات الطلبة يف مقياس القلق يوضح حتليل التباين األحادي ملتوس:(8جدول)

 الداللة اإلحصائية Fقيمة  متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 29.455 2 58.911 ما بني املجموعات

 97.742 255 24924.205 داخل املجموعات 0.740 0.301

  257 24983.116 املجموع

ترجع  نه ال توجد فروق إحصائية نجد أ( 8) من جدول

( وهي غري دالة (F=0.301ن قيمة إىل السنة الدراسية حيث إ

نه ال توجد فروق بني ( وهذا يدل عىل أ0.05ا عند )حصائيً إ

ن قلق يايض ترجع إىل الصف الدرايس إذ إالطلبة يف القلق الر

بة وينتقل معهم من صف درايس الرياضيات مصاحب للطل

وذلك لتشابه البيئة الدراسية والستمرار العوامل خر إىل آ

 ,املسببة للقلق من حيث الطرق الدراسية املستخدمة

وازدحام الصفوف وعدم اهتامم املعلمني باألهداف 

الوجدانية التي تنمي اجتاهات إجيابية لدى الطلبة وكذا نوعية 

الكتاب املدريس التي مل تتغري, لذا ال يتوقع أن ختتلف نسبة 

 لق الريايض باختالف الصف الدرايس للطالب.الق

 ملخص بنتائج الدراسة: 

 أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:

لريايض لدى الطلبة عينة أن مستوى متوسط القلق ا -

 .كرب من املتوسطالدراسة أ

ال توجد فروق بني متوسط درجات الطلبة عينة الدراسة  -

 عىل مقياس القلق الريايض ترجع جلنس الطالب.

توجد عالقة عكسية بني  القلق الريايض والتحصيل  -

 الدرايس لدى الطلبة عينة الدراسة.

قلق الريايض لدى الطلبة عينة ال خيتلف متوسط ال -

 .سة باختالف الصف الدرايسارالد

 توصيات الدراسة:

 :ام يأيتبسة يويص الباحث يف ضوء الدرا

االهتامم باستخدام طرق واسرتاتيجيات تدريسية حديثة  -

 تتناسب مع ميول واجتاهات الطلبة.

  .االهتامم بتنمية االجتاهات اإلجيابية نحو مادة الرياضيات -

  .رضورة االهتامم بالفروق الفردية بني الطلبة -

حتسني الظروف البيئية داخل الصف من خالل تقليص  -

 عدد الطالب يف الفصل وتوفري معمل الرياضيات.

يف احلياة عمل لقاءات لتوضيح أمهية الرياضيات  -

 للمعلمني والطلبة.

  مقرتحات الدراسة:

 يقرتح الباحث عمل الدراسات اآلتية:

 عمل دراسات مماثلة ملراحل تعليمية أخرى. -

إجراء املزيد من األبحاث ملعرفة أسباب القلق الريايض  -

 ومعاجلتها.

سرتاتيجيات احلديثة عىل القلق دراسة أثر  بعض اال -

 الرياضيات.الريايض واالجتاه نحو 
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التفكري من منظور تربوي  (.2005إبراهيم, جمدي عزيز.)

 عامل الكتب. :ةالقاهر .(أنامطه -تنميته – طبيعته –)تعريفه 

القلق والتحصيل (. 1995أبو صايمة , عايدة عبد اهلل.)
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جملة جامعة والتكنولوجيا وعالقته ببعض املتغريات, 
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العوامل املؤدية إىل تدين (. 2010) األسطل, كامل حممد زارع

رحلة األساسية التحصيل يف الرياضيات لدى تالمذة امل

رسالة ),  العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

 ,كلية الرتبية , جامعة غزة. (ماجستري غري منشورة

سرتاتيجية التعلم ثر استخدام ا(. أ2018, هبجت محد.)التخاينة

املستند إىل الدماغ  يف تنمية التفكري الريايض وخفض القلق 

جملة اجلامعة  مدارس عامن, لدى طلبة املرحلة األساسية يف

-283 (:1)26,اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية

301. 

قلق الرياضيات لدى  (.1996يعقوب, إبراهيم حممد .)

التالميذ وعالقته ببعض املتغريات الشخصية والنفسية 

 5,  جملة مركز البحوث الرتبوية بجامعة قطرواملعرفية , 

(9) :179-206 . 

(. جتريب استخدام 1999الرحيم .) عبدحسانني , عيل 

يف تعليم  Vسرتاتيجيتي خرائط املفاهيم وخريطة الشكل ا

الرياضيات عىل تنمية التفكري الريايض وخفض القلق لدى 

جملة تربويات الرياضيات تالميذ املرحلة اإلعدادية .

 .49-2 (:2مرص,)

(. قلق الرياضيات لدى طلبة كلية 2013سيا محود .)حسني , آ

دارة واالقتصاد/جامعة املستنرصية وعالقته ببعض اإل

 . 378-367: جملة كلية الرتبيةاملتغريات, 

(. فعالية استخدام التعلم 1996زهران ,العزب حممد .)   

التعاوين يف تدريس الرياضيات يف خفض مستوى قلق 

جملة كلية الرياضيات لدى تالميذ  املرحة اإلعدادية , 

 يوليو., عدد الرتبية ببنها

معجم املصطلحات ( . 2003شحاته ,حسن والنجار, زينب .)

 , الدار املرصية اللبنانية.القاهرة ,الرتبوية والنفسية 

استخدام (.  2007الشهري , حممد بن ردعان بن عيل.)

اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرياضيات لتنمية 

طالب  مهارات حل املشكلة واختزال القلق الريايض لدى 

, جامعة (رسالة ماجستري غري منشورة), الكلية التقنية باهبا

 ., اململكة العربية السعوديةامللك خالد

( .القلق من الرياضيات 2018محد عبد املعبود أبو زيد.)شطا, أ

 –أسبابهاملرحلة الثانوية بمحافظة ينبع )لدى طالب 

املجلة العربية لدراسات وبحوث (, عالجه مقرتحات

 .26-1: (10), الرتبوية واإلنسانية العلوم

(. مستوى قلق الرياضيات لدى 2015عقيل, عمر علوان.)

عينة من طالب قسم الرتبية اخلاصة بجامعة امللك خالد, 

 .295-275(:3)2, جملة العلوم الرتبوية

(. العالقة بني قلق الرياضيات والتحصيل  2017فارس, عيل .)

جملة دراسات م املتوسط. الرياضيايت  لتالميذ مرحلة التعلي

 )4  كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ,تربوية ونفسية

16:) 35-61. 

قلق الرياضيات وعالقته (. 2017قفيفي, عبد الوهاب .)

بالتحصيل الدرايس يف مادة الرياضيات لدى تالميذ السنة 

ثانوي الشعب العلمية دراسة ميدانية ببعض الالثالثة 

 ,(رسالة ماجستري غري منشورة), سكيكدةثانويات مدينة 

 سكيكدة اجلزائر. 1955اوت  20جامعة 

فعالية برنامج حاسويب (. 2011كريري, إبراهيم بن عيل. )

مقرتح لتدريس الرياضيات يف التحصيل واختزال القلق 



 ...يل يف ضوء مستوى قلق الرياضيات لدى طلبة الثانوية العامة يف مديرية ردفان وعالقته بالتحصعادل عبد الرحيم املاس: 

- 75 - 

رسالة ), الريايض لدى طالب الصف الرابع االبتدائي
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 االختبار املحوسب  حلكمة االختبارية خلفض مستوى قلقفعالية برنامج إرشادي قائم عىل ا

 لدى طالب املرحلة الثانوية باملدينة املنورة

) عبد الرمحن بن حاسن بن حمسن األمحدي
1
) 

 بمنطقة املدينة املنورة اإلدارة العامة للتعليم

  هـ1442/ 4/ 13وقبل  - هـ20/2/1442قدم للنرش 

هدفت الدراسة إىل إعداد برنامج إرشادي قائم عىل احلكمة االختبارية خلفض قلق االختبار املحوسب لدى طالب الصف الثاين الثـانوي   املستخلص:

ة ( طالبًا  وجمموعـ15جمموعة جتريبية )( طالبًا  بحيث تم تقسيمهم إىل جمموعتني بالتعيني العشوائي؛ 30والكشف عن فعاليته  وقد تكّونت العينة من )

( أسـابي،  والقيـاس 6  وقد تم تطبيق القياس البعدي بعد انتهاء الربنامج الذي استمر )التجريبيشبه ّتبعت الدراسة املنهج . ولقد ا( طالباً 15ضابطة )

املحوسـب بمقـرر ييل أدوات  وهي: االختبار التحصـ واستخدمت الدراسة ثالث( أسابي،. 6التتبعي للمجموعة التجريبية بعد انتهاء الربنامج بنحو )

(  والربنامج اإلرشادي القائم عىل احلكمة االختبارية  وقد 2013صور متكافئة )أ  ب  ج(  ومقياس قلق االختبار املحوسب للخزي ) األحياء بثالث

فـرو  دالـة وجـود برزهـا: توصلت الدراسة إىل نتائج عدة من أوقد  تم التأكد من اخلصائص السيكومرتية لألدوات بالتطبيق عىل العينة االستطالعية.

رتب درجات أفراد املجموعتني التجريبية والضـابطة عـىل مقيـاس قلـق االختبـار املحوسـب بالقيـاس البعـدي لصـال  أفـراد  إحصائيًا بني متوسطي

رتب درجات أفراد املجموعة التجريبية قبل تطبيق الربنامج وبعد التطبيـق لصـال  متوسطي تبني وجود فرو  دالة إحصائيًا بني و املجموعة التجريبية 

رتب درجات أفراد املجموعة الضابطة قبل تطبيق الربنامج وبعـد التطبيـق  متوسطي تبني عدم وجود فرو  دالة إحصائيًا بني  يف حنيالتطبيق البعدي  

  رتب درجات أفراد املجموعة التجريبية القياسني البعدي والتتبعي. تبني عدم وجود فرو  دالة إحصائيًا بني متوسطاتوكذلك 

 رشادي  احلكمة االختبارية  قلق االختبار  االختبار املحوسب  قلق االختبار املحوسب.اإلربنامج ال: الكلامت املفتاحية

The effectiveness of a counseling program based on Test-Wiseness to reduce the level of the computerized test 
anxiety among high school students in Al-Madina Al-Munawarah 
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General Administration of Education in Al-Madinah Munawara 
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Abstract:  This study aimed to prepare and assess the effectiveness of a counseling program based on a Test-
Wiseness to reduce the computerized test anxiety among students in a second-year level at a high school. The 
study was conducted on a sample of 30 students. Students were randomly divided into experimental and control 
groups which consisted of (15) students each. Three tools were used in the study: first, achievement test for 
biology course with three equivalent versions [a, b, and c]. Second, computerized test anxiety by Alkhezzi (2013). 
Third, the counseling program based on test-Wiseness. The result showed that there were statistically significant 
differences between students’ score in the experimental group before and after applying the counseling program 
for the Test–Wiseness training toward the post-test. The study showed no statistically significant differences 
between students' scores in the control group in the pre-test and post-test. There were statistically significant 
differences between the ranks of students' score of the experimental groups and the control group in term with the 
post-test measurement, in favor of the members of the experimental group. Also, the study showed no statistically 
significant differences between the ranks of students' score in the experimental group between post-test and 
iterative test. 
 Keywords: counseling program, Test-Wiseness, test anxiety, computerized test, computerized test anxiety. 
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  مقدمة:

املهمة التي ما زالت حتتل إىل ُيَعدُّ القلق من املوضوعات 

حد كبري مكان الصدارة يف البحوث النفسية حتى اآلن  ولقد 

تركزت أبحاث القلق ودراساته العديدة حول القلـق العـام  

ا إال أنه بجانـب االهـتامم الكبـري بـالقلق العـام  يهـر أيًضـ

االهتامم النسبّي بدراسة أنواع أخـرى  مثـل قلـق االختبـار  

قلـق  دُّ القلق املرتبط بمواقف التقويم  ويعـكشكل حمدد من 

االختبار من إحدى املشاكل التي يواجهها الطـالب  والتـي 

تظهر يف أي وقت من أوقات العام الدرايس كلام تمَّ اإلعـالن 

 عن االختبار أو قرب موعده. 

 "( إىل أنَّ قلق االختبـار 32 :1987ويشري عبداخلالق )

هو نوع من القلق املرتبط بمواقف االمتحان  بحيث تثري هذه 

املواقف يف الفرد شعوًرا باخلوف واهلّم العظيم عند مواجهـة 

  أي أن األفراد الـذين يكـون قلقهـم ملواقـف "االمتحانات 

االختبارات عالًيا يميلون إىل إدراك املواقـف التقويميـة عـىل 

 هّددة.أهنا مُ 

ب ا من أسباب القلق لدى الطـالوإذا كان االختبار سببً 

نـه يبلـأ أوجـه لـدى طـالب يف مجي، املراحل التعليميـة  ف 

ا بني طالب هـذه املرحلـة املرحلة الثانوية  وتزداد حدته غالبً 

إذا ما أدركوا أن مصريهم يف هـذا االختبـار هـو النجـا  أو 

إلثبـات وجـودهم أو الفشل  مما يعني اليشء الكثري بالنسـبة 

 (173 : 2004حتقيق ذواهتم. )سعادة وزامل وأبو زيادة  

إنَّ معظم الدراسات املتعلقة بقلق االختبار كانت تبحث 

يف االختبارات التقليدية  وم، توجه العديد مـن املسسسـات 

التعليمية والرتبوية حول العامل إللغاء نمط االختبار التقليدي 

ــة والق ــار املعتمــد عــىل الورق ــنمط االختب ــم  والتحــول ل ل

املحوسب يهرت احلاجة للتحقق من أن درجات املمتحنـني 

حاســوبًيا تعــرب عــن مســتواهم احلقيقــّي وال تتــأثر بعوامــل 

أخــرى  فاالختبــارات املحوســبة شــأهنا شــأن االختبــارات 

الورقية تتأثر بعوامل فردية وأخرى بيئية قد ُتعّزز مـن كفـاءة 

الختبارات أو قد ُتعيـق مـن حسـن استخدام هذا النَّوع من ا

 (220 :2010استخدامها. )اخلزي  

ومــ، ازديــاد اســتخدام االختبــارات ودورهــا يف حيــاة 

الطالب العلمية والعملية تظهر احلاجة إىل امـتالك مهـارات 

تساعد عىل تقديم االختبارات بطريقـة فعالـة ومر.ـة. فقـد 

يمثـل إىل أن املوقـف االختبـاري  (Chan,2006)أشار تشان 

ا لدى الطالب  وبالرغم من امتالكهم ملهارات ا وتوترً ضغطً 

فعالة ومناسبة للدراسة واالستذكار إال أهنم يواجهون بعض 

-Testالصــعوبات واملشــكالت عنــد خضــوعهم لالختبــار 

Taking ــالل ــن خ ــة م ــة االختباري ــارات احلكم   إال أن مه

تبـار اإلدارة اجليدة للوقت والتعامل اجلاد والفعال مـ، االخ

ل للتخفيف مـن حـدة هـذا القلـق والتـوتر حدى السبإهي 

والدف، بالطالب للحصول عىل درجات مرتفعة يف االختبار. 

 (2008)يف أبو هاشم  

ــة  ــة االختباري ــا  Test Wisenessواحلكم ــام يعرفه ك

( هي عبارة عن قدرة معرفيـة أو Sarnacki,1979سارناكي )

رفـ، عالمتـه جمموعة مـن املهـارات نكـن املفحـو  مـن 

 :2004برصف النظر عـن حمتـوى االختبـار. )يف يوسـف  

350) 

قــد  الدراســاتعــىل أن  (2007الشــحات ) أشــار كــام

عىل أن مرتفعي احلكمة االختبارية ال يعانون من قلـق  أكدت

جيابية نحـو االختبـارات مـ، ويمتلكون اجتاهات إ االختبار 

يف حالة عـدم القدرة عىل الرتكيز يف املهمة والتخمني الرسي، 

معرفة اإلجابة  وختطي املفردة الصعبة  وتوزي، الوقـت عـىل 

 األسئلة مما يشعرهم بالتحكم يف املوقف االختباري. 
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نتـائج العديـد مـن  ( عـىل أن2001كذلك أشار رز  )

تباع مهـارات جيـدة يف التعامـل مـ، أن اأيهرت الدراسات 

ج تعـد االختبار  سواء بدراستها أو التـدريب عليهـا كربنـام

للنجا  األكـاديمي  وطريـق إلعـادة الثقـة بـالنف   امفتاًح 

ووسيلة لـدفعهم  والسيطرة عىل قلق االختبار لدى الطالب 

جيابية نحو املدرسة واملناهج الدراسية  ممـا لتكوين اجتاهات إ

الشـعور  مـن ثـمَّ يرتتب عليه التفو  التحصييل للطـالب  و

 بالرضا النفيس.

أن معظـم الدراسـات عـىل ( 2010) كام أشـار اخلـزي

املتعلقــة بقلــق االختبــارات كانــت تبحــث يف االختبــارات 

  إال أن االختبارات املحوسـبة ليسـت  -الورقية  -التقليدية 

 Legg)مستثناة من هذه الظاهرة   فقد وجد كل من بري وليج 

&Buhr,1992)   أن حوسبة االختبارات قد تـسدي إىل فـرو

ــار. كــام أثبتــت دراســة  ــائج مرجعهــا قلــق االختب مــن النت

(Shermis & Lombard, 1998)  مدى تداخل وترابط عاميل

قلق االختبار وقلق احلاسوب ببعضهام أثناء أداء االختبارات 

املحوسبة  كام أيهرت أن الكثري مما يظن أنه قلق احلاسوب ما 

 قيقة إال يهور ألعراض قلق االختبار. هو يف احل

ومن الدراسات التي تناولـت تصـميم بـرامج إرشـادية 

 ,Baspinarنآخـريخلفض قلق االختبار؛ دراسـة باسـبينر و

Can, Dereboy,and Eskin, (2012) هـدفت إىل مقارنـة  إذ

فاعلية تقليل احلساسية املنتظم م، العالج املعريف للحـد مـن 

( طالًبـا مـن خرجيـي 50الدراسـة )قلق االختبار  وشملت 

املدارس الثانوية واملقبلني عىل أداء اختبار القبـول اجلـامعي  

وقد تم تقسيم العينة إىل جمموعتني: جمموعة تلقت التـدريب 

عىل تقليل احلساسية املنتظم  واملجموعة الثانية تلقى أفرادها 

العالج املعريف  وكان التدريب لكال املجموعتني عـىل مـدى 

( جلسات  وأيهرت النتائج وجود داللة إحصائية لكـال 9)

املجموعتني يف احلد من املظاهر املعرفية والفسيولوجية لقلـق 

 االختبار.

 ( دراسة هتـدف إىل معرفـة2013العاسمي ) كام أجرى

فاعلية كل من اإلرشاد املتمركـز عـىل العميـل  والتحصـني 

مسـتوى العضـيل يف خفـض  التدرجيي بمصاحبة االسرتخاء

( 45االختبار لدى طالب املرحلة الثانوية  وذلك لدى ) قلق

  وقد أيهرت طالًبا وطالبة من طالب املرحلة الثانوية العامة

النتائج أن اإلرشاد غري املوجه كـان أكثـر فاعليـة يف خفـض 

مستوى قلق االختبار  وحتسـني مفهـوم الـذات والتحصـيل 

رنة باملجموعة التـي الدرايس يف القياس البعدي واملتابعة مقا

كان للمجموعـة األخـرى  يف حنيتلقت اإلرشاد السلوكي  

يف خفــض املــساات الفيزيولوجيــة باملقارنــة مــ،  دال   أثــر  

 .املجموعة التجريبية األوىل والضابطة

 Fayand, Gargari, andنآخـريوأمـا دراسـة فايانـد 

Sarandi (2013 )   فقد هدفت للتحقق من آثار التدريب عىل

العالج املعريف يف قلق االختبار يف مرحلـة التعلـيم الثـانوي  

التي هتدف إىل معرفة فعالية التدريب املعريف يف خفـض قلـق 

( طالبة يف املرحلـة 60االختبار  وتكونت عينة الدراسة من )

وقد أيهرت النتائج انخفاض قلق االختبار بشـكل  الثانوية 

فعاليـة التـدريب ملحوظ يف املجموعة التجريبيـة ممـا يسكـد 

 املعريف يف احلد من قلق االختبار.

( دراسـة 2014ويف السيا  نفسه أجـرت أبـو مسـلم )

هتدف فيها إىل التحقق من فاعلية برنامج مقرت  خلفض قلـق 

لنتـائج أن الربنـامج   وقد أيهرت االثانوية العامة اختبارات

ااًل كربنامج إرشادي عالجي يسدي إىل خفض  املقرت  يعدُّ  فعَّ

مستويات القلق لدى طـالب الشـهادة الثانويـة العامـة ممـن 

قلـق "يعانون درجات قلـق عـاليف يف هـذا النـوع مـن القلـق 
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 -  برصف النظر عن ختصصهم الـدرايس )علمـي"االختبار

 إناث(. -أديب(  أو جنسهم )ذكور

دراستها والتي هتـدف مـن  (2014كام أجرت العتيبي )

خالهلا إىل الكشف عن فاعلية برنامج نفيسـ خلفـض القلـق 

النفيس  وقلق االختبار لدى عينة من الطالبات ذوات الذكاء 

والتحصيل املرتفعني من املرحلة الثانوية. وقد أيهرت نتائج 

الدراسة وجود فـرو  ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطي 

ريبيـة ودرجـات طالبـات درجات طالبـات املجموعـة التج

املجموعــة  يف اجتــاه متوســط درجــاتاملجموعــة الضــابطة 

التجريبية  وكذلك وجود فـرو  ذات داللـة إحصـائية بـني 

متوسطات درجات طالبات املجموعة التجريبية يف القياسني 

القبيل والبعدي لصال  القيـاس البعـدي  يف حـني مل توجـد 

بعـدي والتتبعـي فرو  ذات داللة إحصـائية يف القياسـني ال

 لدى طالبات املجموعة التجريبية.

ومن الدراسات التي تناولت احلكمة االختبارية كربامج 

( والتي هتدف  2007دراسة الشحات )إرشادية أو تدريبية؛ 

ــالب يف  ــات الط ــادة درج ــار وزي ــق االختب ــض قل إىل خف

االختبــارات التحصــيلية بالتــدريب عــىل مهــارات احلكمــة 

ــا 70كونــت عينــة البحــث مــن )االختباريــة  وقــد ت ( طالًب

وطالبة من طالب كلية الرتبية بجامعة بنهـا. وقـد توصـلت 

نتائج البحـث إىل وجـود فـر  دال إاحصـائي ا يف األداء عـىل 

مقياس حكمة األداء عىل االختبار لصال  طالب املجموعـة 

التجريبية  ووجود فر  دال إاحصائي ا يف األداء عـىل مقيـاس 

لصــال  املجموعــة الضــابطة  وهــذا يعنــي قلــق االختبــار 

انخفاض قلق االختبار لـدى املجموعـة التجريبيـة  وأيًضـا 

ــات الفصــل  ــة درج ــر  دال إاحصــائي ا يف جمموع ــود ف وج

الدرايس الثاين بعد تطبيق الربنامج لصـال  أفـراد املجموعـة 

 التجريبية.

( إىل إعـداد 2007هدفت دراسة عبـدالوهاب ) يف حني

برنامج تدريبي إلكساب الطـالب مهـارة حكمـة االختبـار  

ومعرفة أثر هذا الربنامج يف األداء عـىل االختبـار التحصـييل 

ومستوى قلق االختبار لدهيم  وقد تكونت عينة الدراسة من 

( طالًبا وطالبة من طالب كلية الرتبيـة بجامعـة املنيـا  146)

أيهرت النتـائج وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة  وقد

ا بني درجات الطـالب عـىل مقيـاس مهـارة حكمـة إحصائيً 

االختبار ودرجاهتم عىل االختبار التحصييل  كـذلك وجـود 

بني درجات الطالب عىل إاحصائي ا عالقة ارتباطية سالبة دالة 

مقياس مهارة حكمة االختبار ودرجاهتم عـىل مقيـاس قلـق 

بني متوسطي درجات إاحصائي ا بار  ووجود فرو  دالة االخت

الطالب عىل االختبار التحصييل يف التطبيق القـبيل والبعـدي 

جـود فـرو  دالـة وعـدم لصال  األداء يف التطبيق البعدي  

بني متوسطي درجات الطـالب عـىل مقيـاس قلـق إاحصائي ا 

لتطبيق االختبار يف التطبيق القبيل والبعدي لصال  األداء يف ا

 البعدي. 

(؛ 2010ومن الدراسات ذات الصلة دراسـة النـر) )

حيث هدفت إىل دراسة فاعليـة برنـامج تـدريبي قـائم عـىل 

اسرتاتيجيات حكمة األداء عىل االختبار عىل مستوى كامـل 

من فعالية الذات األكاديمية والقلق االختباري  وقد تكونت 

ب كلية الرتبيـة ( طالًبا وطالبة من طال92عينة الدراسة من )

ببورسعيد  وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجـود فـر  دال 

إاحصائي ا يف األداء عىل مقياس حكمـة األداء عـىل االختبـار  

وكذلك عىل مقياس فعالية الذات األكاديمية لصال  طـالب 

املجموعة التجريبيـة  وأيًضـا وجـود فـر  دال إاحصـائي ا يف 

يف اجتـاه متوسـط درجـات ر األداء عىل قائمـة قلـق االختبـا

 املجموعة الضابطة. 
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عـن أثـر  Gray (2011) جـراي كشفت دراسـة يف حني

التــدريب عــىل اســرتاتيجيات احلكمــة االختباريــة يف مركــز 

نت عينـة  الضبط وقلق االختبار واألداء األكاديمي  وقد تكوَّ

ــن ) ــة املتوســطة  95الدراســة م ــة يف املرحل ــا وطالب ( طالًب

وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فـرو  دالـة بـني طـالب 

لصـال   املجموعتني التجريبية والضـابطة يف مركـز الضـبط

املجموعة التجريبية  حيث حدث حتسن داّل وإجيايب يف مركز 

ــالب  ــني ط ــة ب ــرو  دال ــود ف ــارت إىل وج ــبط  وأش الض

املجموعتني التجريبية والضـابطة يف قلـق االختبـار لصـال  

املجموعـة التجريبيـة  حيــث حـدث حتسـن داّل وإجيــايب يف 

خفض مستويات قلق االختبار  وأشارت إىل وجـود فـرو  

يف اجتاه متوسط بني املجموعتني يف التحصيل األكاديمي دالة 

 املجموعة التجريبية.درجات 

ومن الدراسات التي تناولت قلق االختبـار املحوسـب؛ 

( والتي هـدفت إىل تطـوير أداة قيـاس 2008دراسة العنود )

حموسبة باللغة العربية والتحقـق مـن التكـافس السـيكومرتي 

يـدي(  والكشـف عـن تقل -لنموذجي االختبار )حموسـب 

العوامل املسثرة عىل التكافس السيكومرتي لنموذجي االختبار 

ــق  ــار وقل ــق االختب ــاجلن  وقل ــدي واملحوســب  ك التقلي

( 171احلاسب واالجتاه نحو احلاسب  تكونت العينـة مـن )

مفحوًصا من جامعة قطر  وقد أشـارت نتـائج الدراسـة إىل 

ــني ال ــة إاحصــائية ب ــرو  ذات دالل ــدم وجــود ف طــالب ع

ــب  ــار )املحوس ــوذجي االختب ــات نم ــات يف درج والطالب

والتقليدي( تبًعـا ملسـتويات قلـق االختبـار وقلـق احلاسـب 

واالجتاه نحو احلاسـب  وكـذلك عـدم وجـود فـرو  ذات 

داللــة إاحصــائية بــني درجــات املفحوصــني عــىل نمــوذجي 

االختبار )املحوسب والتقليدي( تبًعـا الخـتالف مسـتويات 

 قلق احلاسب واالجتاه نحو احلاسب. قلق االختبار و

 Stowell and Bennettهدفت دراسة سـتويل يف حني

إىل التحقق من فرضية أن تقديم االختبارات بطريقة  (2010)

إلكرتونية سوف يسدي إىل خفض مستوى قلق االختبار لدى 

إىل حتسني مستوى األداء واحلصول عـىل  ومن ثمَّ  املختربين 

( طالًبـا 69درجات أعىل يف االختبـار  وقـد أجريـت عـىل )

جامعي ا أخضعوا الختبارين: ورقي وإالكرتوين  وقد أيهرت 

النتائج أن الطالب الذين يعانون عادة من قلق االختبار أثناء 

تأدية االختبارات التقليدية قد انخفض معدل القلـق لـدهيم 

لكرتوين  والعك  فقـد يف كبري بشكل  أثناء أداء االختبار اإلا

ازداد معدل القلق لدى الطالب الذين ال يعـانون عـادة مـن 

لكـرتوين  كـام يف قلق االختبار الورقي  أثناء أداء االختبار اإلا

ــان إىل نتيجــة  وهــي: أن العالقــة بــني قلــق  خلــص الباحث

ـــار تكـــون أضـــعف يف ـــني األداء يف االختب ـــار وب  االختب

 االختبارات املحوسبة منها يف االختبارات الورقية.

 ,Fritts نوآخـــــري دراســـــة فـــــريت أمـــــا 

Barbara, Marszalek ,and Jacob (2012)   فقـد هـدفت

إىل عقد مقارنة بني معدالت القلق من االختبارات التكيفيـة 

باالختبــار التقليــدي )الورقــة والقلــم(   (CAT)باحلاســوب 

باإلضافة إىل دراسة معدالت القلق بـني الـذكور واإلنـاث  

( طالًبا من طالب 94وقد أجريت الدراسة عىل عينة بلغت )

املدرسة املتوسـطة ممـن حاـوا اختبـار تكيفـي إالكـرتوين  

( طالًبا طبقوا االختبار التقليدي؛ وقد أيهـرت 65وحوايل )

قلق احلالة والسـمة املطبـق  ود متوسط مرتف، منالنتائج وج

( وذلك مقارنـة بالعينـة األخـرى مـن (STAIC عىل األطفال

يأيت ذلـك بعـد إجـراء ضـبط   (CAT) الطالب املطبق عليهم

وحتكم يف اختبار سـامت القلـق وقلـق االختبـار باسـتخدام 

أيهرت النتائج وجود تأثري غري مباا ملتغـري كام احلاسوب  
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( ومتوسـط يف اختبـار (STAICالدرجات الختبار  اجلن  من

 سامت القلق.

دراسة هدفت Fengyang  (2012) وقد أجرى فينجانق 

الختبـار باحلاسـوب ملـادة إىل بحث حالة القلق الناجم عن ا

نجليزية وأثره عـىل مسـتوى األداء لـدى الطـالب  اللغة اإل

( اخلـا  بقيـاس وقامت الدراسة بتطبيق مقياس )سارسون

( مـن الطـالب خضـعوا لنظـام 80مقدار القلق عىل عـدد )

االختبار باستخدام احلاسوب داخل أحد معامل اللغويـات  

وقد أيهرت النتائج وجـود معـدل مرتفـ، نسـبي ا مـن قلـق 

االختبــار يرجــ، إىل عــدة أســباب بعضــها ذاتيــة واألخــرى 

 خارجية.  

التعـرف ( دراسـة هـدفت إىل 2013كام أجرى اخلزي )

لكـرتوين عـىل أداء طلبـة جامعـة  عىل أثـر قلـق االختبـار اإلا

ــة   لكرتوني ــارات اإلا ــت يف االختب ــق أهــداف الكوي ولتحقي

 حتصييلٍّ إلكـرتوينٍّ ملقـرر اإلدارة 
الدراسة تّم استخدام اختباريف

كانت األداة الثانيـة  يف حنياملدرسية ومن النوع املوضوعي  

لكـرت وتوصـلت الدراسـة إىل وين  استبانة قلـق االختبـار اإلا

لكرتوين أعىل من املتوسـط  وجود درجة قلق من االختبار اإلا

لكـرتوين  لدى الطالب  ووجود فرو  يف قلـق االختبـار اإلا

ُتعَزى ملتغري التخصص والتـدريب عـىل احلاسـوب واخلـربة 

احلاسوبية  ووجود عالقة ارتباط سـلبية بـني قلـق االختبـار 

لكرتوين  واألداء يف  لكرتوين.اإلا  االختبار اإلا

( دراسة هدفت إىل قياس 2015) بةخريأجرت  يف حني

درجــة قلــق االختبــار اإللكــرتوين  وكــذلك الكشــف عــن 

اختالف درجة قلق االختبار اإللكرتوين باختالف التحصيل 

( طالبـة مـن 193الدرايس  وقد تكونت عينة الدراسة من )

طالبات املستوى السادس مـن كليتـي اآلداب والرتبيـة مـن 

بمدينة أهبـا  ولتحقيـق  قسم علم النف  بجامعة امللك خالد

أهــداف الدراســة قامــت الباحثــة ب عــداد مقــايي  لقيــاس 

متغريات الدراسة  وهي: مقياس قلق االختبار اإللكـرتوين  

واختبــار إلكــرتوين حتصــييل تكــويني يف مقــرر االختبــارات 

واملقايي  النفسـية  وقـد أوضـحت النتـائج وجـود درجـة 

لكرتوين لدى  طالبات قسـم علـم متوسطة لقلق االختبار اإلا

النف  بكلية الرتبية  وعدم وجود فرو  دالـة إحصـائي ا بـني 

مرتفعات ومنخفضات التحصيل الدرايس يف قلـق االختبـار 

 اإللكرتوين.

ومــ، التقــدم امللحــوظ يف املسسســات التعليميــة نحــو 

حوسبة التعلـيم وأدوات القيـاس والتقـويم بـدأ التفكـري يف 

ــي يمكــن اختاذهــا  ــي يمكــن  اإلجــراءات الت والطــر  الت

استخدامها؛ لعالج مشكلة قلق االختبار املحوسـب  وهـذا 

َتَطلَّب وض، برامج إرشادية مبنية عىل أساليب مهنية عالجية 

نكن الفرد من استعادة قدراته  والرف، مـن مسـتوى أدائـه  

والتغلب عىل املعوقـات التـي قـد حتـد مـن حتقيـق أهدافـه  

يها تعك  مستواهم احلقيقي وللتأكد من أن نتائج الطالب ف

وال تتأثر بعامل القلق مـن االختبـار املحوسـب  فكـان مـن 

ــة  ــىل احلكم ــائم ع ــادّي ق ــامج إرش ــداد برن الاــوري إع

خفــض مســتوى قلــق والســعي ملعرفــة أثــره يف  االختباريــة

االختبار املحوسب  وذلك من خالل فنِّّيات تناسـب طبيعـة 

إلطار النظري للدراسـة  املشكلة وعينة الدراسة استناًدا إىل ا

 وكذلك الدراسات السابقة.

 أسئلة الدراسة:

التســا ل الــرئي  تــمَّ صــياغة جمموعــة مــن  لإلجابــة عــن

 التسا الت الفرعية  وهي:
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  يف مسـتوى حصائية للفـرالداللة اإلما  .1

يبية قبـل قلق االختبار املحوسب ألفراد املجموعة التجر

 رشادي ؟وبعد تنفيذ الربنامج اإل

يف مسـتوى قلـق االختبـار حصائية للفر  الداللة اإلما  .2

املحوسب ألفراد املجموعة الضابطة يف القيـاس الَقـّبيّل 

 والَبّعدّي؟

يف مسـتوى قلـق االختبـار حصائية للفر  الداللة اإلما  .3

املحوسب بني أفراد املجمـوعتني الضـابطة والتجريبيـة 

 ؟رشاديبعد تنفيذ الربنامج اإل

يف مسـتوى قلـق االختبـار للفر   حصائيةاإل ما الداللة .4

املحوسب ألفراد املجموعة التجريبية يف القياس الَبّعدّي 

 عّي ؟بُّ توالت

 أهداف الدراسة:

ق من فعالية وكفاءة الربنامج  هتدف الدراسة إىل التحقُّ

والسعي ملعرفة أثره  اإلرشادي القائم عىل احلكمة االختبارية

دى طـالب خفض مسـتوى قلـق االختبـار املحوسـب لـيف 

ن هـذا اهلـدف املرحلة الثانويـة باملدينـة املنـورة  ويتفـرع مـ

 ية:الرئي  األهداف اآلت

ــة  .1 ــة اإلمعرف ــر  الدالل ــق حصــائية للف يف مســتوى قل

االختبار املحوسـب ألفـراد املجموعـة التجريبيـة قبـل 

 وبعد تنفيذ الربنامج اإلرشادّي.

ــة  .2 ــة اإلمعرف ــر  الدالل ــق حصــائية للف يف مســتوى قل

ــابطة يف  ــة الض ــراد املجموع ــب ألف ــار املحوس االختب

 القياسني القبيل والبعدي.

ــة  .3 ــة اإلمعرف ــر  الدالل ــق حصــائية للف يف مســتوى قل

االختبار املحوسـب بـني أفـراد املجمـوعتني الضـابطة 

 والتجريبية بعد تنفيذ الربنامج اإلرشادي.

ــة  .4 ــة اإلمعرف ــر  الدالل ــق حصــائية للف يف مســتوى قل

ــار املحوســ ــة يف االختب ــة التجريبي ــراد املجموع ب ألف

 القياسني البعدي والتتبعّي.

 :أمهية الدراسة

 تتبَّني أمهية الدراسة يف جانبني عىل النَّحو اآليت:        

 األمهية النظرية:

تستمّد الدراسة أمهيتهـا مـن تناوهلـا موضـوًعا جـديًرا  .1

املحوسب يف يل التوس، يف  باالهتامم وهو قلق االختبار

االعــتامد عــىل التقنيــة يف القيــاس والتقــويم يف الوقــت 

تواجه كثـرًيا مـن الطـالب  حقيقةً  ُيعّد مشكلةً  إذ  احلايل

 يف مجي، املراحل التعليمية وخاصة يف املرحلة الثانوية.

تــربز أمهيــة الدراســة واحلاجــة إليهــا أيًضــا مــن أمهيــة  .2

رشادية القائمة عىل اسرتاتيجيات احلكمـة  األساليب اإلا

مدخاًل خلفض مستوى قلق  قد تكوناالختبارية  والتي 

 .املحوسب االختبار

ــال  .3 ــث يف جم ــا تبح ــة يف أهن ــذه الدراس ــة ه ــربز أمهي ت

االختبارات املحوسبة حيث إنَّ مـن أكثـر املوضـوعات 

هـو  الوقـت احلـايلالتي تشغل أذهـان املتخصصـني يف 

استخدام التقنية يف التعليم وحتويـل أدوات القيـاس إىل 

خاصة يف يل اإلجـراءات االحرتازيـة  صيغة إلكرتونية

 .املتخذة للوقاية من فريوس كورونا

 األمهية التطبيقية:

ُتسهم هذه الدراسة يف تقديم برنامج إرشادي يعمـل قد  .1

مسـتوى قلـق االختبـار املحوسـب لـدى عىل خفـض 

 طالب املرحلة الثانوية.

تفيد هذه الدراسة املهتمني بمجال اإلرشـاد النفيسـ قد  .2

رشادي القائم عـىل  والتعليمي بالتعرف عىل الربنامج اإلا
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احلكمــة االختباريــة وأســاليبه؛ الســتخدامه يف إرشــاد 

يساعد عىل خلق بيئات اختبارية مناسبة قد الطالب  مما 

 دي إىل حتسني املستويات التحصيلية للطالب.تس

 مصطلحات الدراسة:

رفه زهران  : Counseling programاإلرشادي   الربنامج ُيعِّ

برنامج خمطط ومنظم يف ضـوء أسـ  "بأنه  (499 :٢٠٠5)

املبـااة وغـري املبـااة  علمية لتقديم اخلدمات اإلرشـادية

ا ومجاعي ا؛ ـوّي  مسـاعدهتم يف حتقيـق  هبدف فردي  النمـو السَّ

 "النفيس والقيام باالختيار الواعي املتعقل  ولتحقيق التوافق

. 

: جمموعة من النشـاطات املخططـة  والقائمـة عـىل وإجرائي ا

احلكمة االختباريـة  والتـي تقـدم بصـورة مجاعيـة إىل أفـراد 

املجموعة التجريبية؛ لتحقيق األهداف املتوخاة وهي خفض 

 حوسب لدهيم.مستوى قلق االختبار امل

النشاط العقيل الذي  ":  Test wisenessاحلكمة االختبارية 

يقوم به الطالب لرف، درجتـه يف االختبـار سـواء مـن حيـث 

استغالل الوقت  أم االستفادة من خصائص االختبار ونـوع 

يروف التطبيق لالختبار أو التهيئة  حيث الفقرات فيه  أم من

 (128: 1989. )عودة  "النفسية

االختبـار  "هو   : Computerized testتبار املحوسب االخ

الذي يتم من خالل احلاسب اآليل  حيث يـتّم عـرض بنـود 

ــة  ــىل الشاش ــار ع ــب عن االختب ــااة وجيي ــب مب ــا الطال ه

باستخدام أدوات اإلدخال )لوحة املفـاتي   الفـأرة  شاشـة 

 ( 224 :2010. )اخلزي  "اللم ( 

يتم  إذاالختبار الذي يتم من خالل احلاسب اآليل   وإجرائي ا:

هـا تبـار عـىل الشاشـة وجييـب الطالـب عنعرض بنـود االخ

مبااة باستخدام أدوات اإلدخال ) لوحة املفـاتي   الفـأرة  

( 2شاشة اللم  ( لتقييم املهارات واملعارف ملقرر األحيـاء )

 يف نظام املقررات  م، وجود أو عدم وجـود تغذيـة راجعـة 

واالحتفاظ بملفات للتقويم للمحوسب لكل مـتعلم سـواء 

ذلـك  االختبار داخل القاعات الدراسـية املجهـزة أم تـمَّ  أتمَّ 

 ن ُبّعد عن طريق الشبكات.ع

  :Computerized test anxietyقلق االختبار املحوسب 

حالة نفسية من االنزعـاج والضـيق والتـوتر يشـعر هبـا "     

ختبار املحوسب تسثر عـىل األداء يف الطالب قبل أو خالل اال

 (224 :2010. )اخلزي  "املوقف االختباري

: حالة نفسية من االنزعاج والضـيق والتـوتر يشـعر وإجرائي ا

هبا الطالب قبل أو خالل أو بعد االختبـار  تـسثر عـىل األداء 

وعىل التعلم الطبيعي  ويقاس من خالل الدرجة التي .صل 

قلق االختبار املحوسـب للخـزي  عليها الطالب عىل مقياس

(2013.) 

 الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة

 التجريبـيشـبه اعتمدت الدراسـة احلاليـة عـىل املـنهج 

ــة ) ــار جمموعــة جتريبي ــامج  تعرضــتالقــائم عــىل اختي لربن

إرشادي قائم عىل احلكمة االختبارية(  وجمموعة ضـابطة )مل 

لربنامج إرشادي( بالتطبيق القبيل والبعدي والتَّتبعّي  تتعرض

 ملقياس قلق االختبار املحوسب. 

  :جمتم، الدراسة

تكّون جمتم، الدراسة مـن مجيـ، طـالب الصـف الثـاين 

الثانوي )مسار العلوم الطبيعية( باملدارس احلكوميـة التابعـة 

ات إلدارة التعليم باملدينة املنـورة  والتـي تتبـ، نظـام املقـرر

( مدرسـة 18هـ وعـددها )1438/ 1437للعام الدرايس  

 ( طالًبا.2861وحتتوي عىل )



  ...االختبار املحوسب فعالية برنامج إرشادي قائم عىل احلكمة االختبارية خلفض مستوى قلقعبد الرمحن بن حاسن األمحدي: 

- 85 - 

 :عينة الدراسة

مـن  اختـريوا( طالًبـا 30تكّونت عينة الدراسة من )

  حيث تـمَّ  العنقودية جمتم، الدراسة بطريقة العيِّنة العشوائية

اختيار مدرسة واحدة بشكل عشوائي  ثم تّم تطبيق مقيـاس 

قلق االختبار املحوسـب عـىل مجيـ، طـالب الصـف الثـاين 

الثانوي  كـام تـّم توزيـ، أفـراد العينـة الـذين حصـلوا عـىل 

درجات مرتفعة عـىل مقيـاس قلـق االختبـار املحوسـب إىل 

ّم اختيـار   كـام تـالبسيط جمموعتني بطريقة التعيني العشوائي

إحدى املجموعتني عشوائي ا لتكون جمموعة جتريبية وعـددها 

( طالًبا  وهي املجموعة التـي سـيطبق عليهـا الربنـامج 15)

وهـي ( طالًبـا  15اإلرشادي  واألخرى ضابطة وعـددها )

 يطبق عليها أي برنامج إرشادي. املجموعة التي لن 

التأكــد مــن جتــان  املجمــوعتني التجريبيــة كــام تــم 

ومتغـري املعـدل   من حيث السن )العمر الزمنـي(الضابطة و

التأكـد مـن تكـافس املجمـوعتني عـىل وكذلك تم  الرتاكمي 

  حيث تمَّ حساب داللـة الفـرو  بـني نتائج القياس القبيل

متوسطي ُرتب املجموعة التجريبية واملجموعة الضـابطة  

ــك  ــيوذل ــان ويتن ــة م  – Mann  (U) باســتخدام طريق

Whitny واتض  عـدم وجـود فـرو  دالـة إحصـائي ا بـني  

املجموعتني التجريبية واملجموعة الضابطة يف العمر الزمني  

يف العمر مما يدل عىل جتان  املجموعتني التجريبية والضابطة 

والقيـاس القـبيل عـىل درجـات املعـدل الرتاكمـي الزمنـي و

 .مقياس قلق االختبار املحوسب

 :أدوات الدراسة

 ية:األدوات اآلت الباحث يف الدراسة احلاليةاستخدم 

اختبار حتصييل حموسـب ملـادة األحيـاء للصـف الثـاين  .أ

 :() إعداد الباحث-نظام املقررات  -ثانوي ال

قام الباحث ب عداد اختبار حتصييل ملقرر مادة األحياء 

للصف الثاين الثانوي )نظام املقررات( من نوع االختيار مـن 

وللحكـم عـىل مالءمتـه للغـرض  متعدد وبصورة حموسـبة 

الذي وض، من أجله تّم مراعاة شموليته للمستويات املعرفية  

  .لتصنيف )بلوم(

 اخلصائص السيكومرتية لالختبار التحصييل املحوسب: 

 :: صد  االختبار التحصييل املحوسبأواًل 

ـد مـن كونـه  قا من صد  حمتوى االختبار  والتأكُّ لالَتَحقُّ

خيدم أهداف الدراسة  فقد تـم بنـاء الفقـرات االختباريـة يف 

 -( فقرة  ثم عرضها 30صورهتا األولية بحيث شملت عىل )

ضـافة إىل األهـداف التعليميـة باإل –بصور االختبار املتكافئة 

التي يسعى لتحقيقها وحتليل املحتـوى وجـدول املواصـفات 

عىل جمموعة من املحكمني يف جمال القياس والتقويم  وكذلك 

يف جمال املناهج وطر  تدري  العلوم من أساتذة اجلامعـات  

بلـأ  إذباإلضافة إىل عدد مـن املرشـفني الرتبـويني واملعلمـني 

 اًم. ( حمكِّ 11عددهم )

بقـاء عـىل مـا نسـبته  وقد تّم مجـ، نتـائج التحكـيم واإلا

ن بأهنا تقي  ما مج، عليها املحكمو%( من الفقرات التي أ80)

%( 80أعدت لقياسه  حيث نالت مجي، الفقـرات مـا نسـبته )

فأكثر  وكذلك تّم تعديل صياغة بعض األسـئلة حسـب رأي 

  .املحكمني

 :حوسب: ثبات االختبار التحصييل املثانًيا

 ية: بالطر  اآلتتمَّ التأكد من ثبات االختبار التحصييل     

 : ثبات الصور املتكافئة .أ

 تمَّ حساب معامل االرتباط عىل الدرجة الكلية لالختبار

( طالًبا من خارج عينـة 73) أ  ب  ج ( عىل ) بصوره الثالث

ــدول ) ــني ج ــية  ويب ــة األساس ــل 1الدراس ــيم معام ( أن ق

ــن ) ــدت م ــاط امت ــة 0.88إىل  0.70االرتب ــا دال (  ومجيعه
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 االختبارات الثالثة وحتقق الثبات.(  ممـا يسكـد تكـافس 0.01إحصائي ا عنـد مسـتوى الداللـة )

 .(73لالختبار التحصييل)ن= رتباط بني الصور الثالثمصفوفة معامالت اال:(1جدول )

 ج الصورة الصورة ب الصورة أ 

   ---- الصورة أ

  ---- **0.70 الصورة ب

 --- **0.88 **0.75 الصورة ج

 (0.01**دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة )

 :التجان  الداخيلثبات  .ب

( لألسئلة KR-20) بطريقة كودر ريتشاردسون  

املوضوعية  حيث تم حساب مسا ثبات االختبار بالتطبيق 

املتكافئة( ألفراد العينة االستطالعية  ول )للصور الثالثاأل

من طالب الصف الثاين الثانوي بتطبيق معادلة كودر 

تبني النتائج ( للفقرات املوضوعية  كام تKR-20ريتشاردسون )

 .(2بجدول )

 .(73)ن= لالختبار التحصييل بالصور الثالث( 20معامالت ثبات كودر ريتشاردسون ) :(2)جدول 

 ج الصورة الصورة ب الصورة أ 

 KR-20 0.91 0.93 0.92)معامل ثبات التجان  الداخيل )

يــ، معــامالت ( أنَّ مج5ويتبــني مــن نتــائج جــدول )

-KRبطريقة كودر ريتشاردسون ) الثبات بالصور الثالث

(  ممـا يعنـي تـوافر ثبـات 0.93إىل  0.91مـن )امتدت ( 20

ــداخيل ــثالث التجــان  ال ــار التحصــييل بصــوره ال  لالختب

 املتكافئة  ويمكن استخدامها بالدراسة احلالية.

ثالًثا: اخلصائص السـيكومرتية لفقـرات ) بنـود ( االختبـار 

 :التحصييل املحوسب

ة لفقـرات تم التأكد من تـوافر اخلصـائص السـيكومرتي

) أ  ب  ج (  مــن خــالل تــوافر  االختبــار بالصــور الــثالث

ائج تطبيـق معامالت الصعوبة املناسبة ومعامالت التمييز لنتـ

( طالًبا مـن طـالب العينـة 73عىل ) االختبار بصوره الثالث

االستطالعية مـن طـالب الصـف الثـاين الثـانوي  وقـد تـمَّ 

 : عىل النحو اآليتحساب معامالت الصعوبة والتمييز 

 سهولة: أ. معامالت الصعوبة وال

( 73بعد تطبيق االختبار عىل العينـة االسـتطالعية )ن=

وحتليل نتـائج التطبيـق عـىل مسـتوى املفـردات تـمَّ حسـاب 

االختبـار التحصـييل معامالت الصعوبة والسهولة ملفـردات 

من خالل حساب نسبة الطلبة الـذين أجـابوا  بالصور الثالث

  . إجابة صحيحة عىل الفقرة إىل عدد اإلجابات الكلية

وتم اعتبار املفردة التي يصل معامل السهولة فيهـا أكثـر 

مفردة شديدة السهولة  وأن املفردة التي يصـل  بأهنا% 80من 

مفردة صعبة وينبغـي  بأهنا% 20معامل الصعوبة فيها أقل من 

 حذفها من االختبار.

 معامالت التمييز: .ب

تم ترتيب الدرجات الكلية ألفراد العينـة االسـتطالعية 

ــا ترتيًبــ بحيــث تشــمل  -لكــل اختبــار عــىل حــدة  -ا تنازلي 

% مـن الـدرجات املتحصـلة  27املجموعة العليا عـىل أعـىل 

% مـن الـدرجات املتحصـلة  27واملجموعة الدنيا عىل أقـل 
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وعليه تم تطبيق معادلة حساب مسا التمييز من خالل طر  

جممــوع الــدرجات املتحصــلة مــن الفئــة العليــا مــن جممــوع 

تحصـلة مـن الفئـة الـدنيا  وقسـمة النـاتج عـىل الدرجات امل

(20.) 

وقد وجد أن معامالت التمييز املقبولة ضمن املدى من 

يمكـن الوثـو  بنتـائج حتليـل  من ثـمَّ (  و1.00إىل  0.39)

مساات التمييز للفقرات وصالحيتها للتطبيـق عـىل العينـة 

  األساسية لالختبارات املتكافئة الثالثة. 

 (:2013االختبار املحوسب إعداد اخلزي )مقياس قلق 

ــار  ــق االختب ــاس قل ــن صــد  مقي ــد م ــائج التأك أواًل: نت

 :املحوسب

تّم التأكد من صد  املقياس بالدراسة احلالية باستخدام 

طريقتني  ومها: صد  املحتوى  وصد  االتسـا  الـداخيل 

 : عىل النحو اآليتلفقرات املقياس 

 صد  املحتوى: .أ

قام الباحث بعـرض بنـود املقيـاس عـىل جمموعـة مـن 

املحكمني يف جمال اإلرشاد النفيس والصحة النفسية والقياس 

مني9بلأ عددهم ) إذ  النفيس ؛ وذلك إلبداء الرأي من ( حمكِّ

حيث الصياغة اللغوية ووضو  املعنى وصد  حمتوى البنـد 

ومدى ارتباطه بالبعـد يف ضـوء التعريـف اإلجرائـي حيـث 

عـىل  %  واعتامًدا80أقل نسبة اتفا  مقبولة ال تقل عن  كانت

جـراء التعـديالت الالزمـة  وقـد نثلـت هذه اخلطـوة تـم إ

مقرتحاهتم يف إعادة صياغة بعض البنـود  وبقـي عـدد بنـود 

( 20املقياس بصورته النهائية كام كان يف النسـخة األصـلية )

 بنًدا.

صـد  االتســا  الــداخيل لفقــرات مقيــاس قلــق  .ب

 االختبار املحوسب: 

تم التأكد مـن صـد  االتسـا  الـداخيل لفقـرات        

( طالًبـا 73املقياس بعد تطبيقه عىل عينة استطالعية شملت )

من خارج عينة الدراسـة األساسـية  ألغـراض التأكـد مـن 

خيل لفقرات املقياس  حيث تـم حسـاب صد  االتسا  الدا

معامل االرتباط بـني درجـات كـل فقـرة والدرجـة الكليـة 

للمقياس الذي تنتمي إليه الفقرة  كام تتبني النتائج يف جدول 

(3.)

 .ارتباط بريسون بني الفقرات والدرجة الكلية للمقياسمعامالت  :(3جدول )

 معامل االرتباط رقم البند معامل االرتباط رقم البند االرتباطمعامل  رقم البند معامل االرتباط رقم البند

1 0.55 6 0.49 11 0,68 16 0,60 

2 0.49 7 0,60 12 0,64 17 0,38 

3 0.70 8 0.41 13 0.70 18 0.59 

4 0,66 9 0,60 14 0,68 19 0.48 

5 0.74 10 0.56 15 0,61 20 0.44 

 0.01** دال عند مستوى الداللة 

ــني ــدول ) يتب ــن ج ــني 3م ــاط ب ــامالت االرتب ( أن مع

ا عنــد الفقــرات والدرجــة الكليــة للمقيــاس دالــة إحصــائيً 

(  وقد امتـدت معـامالت االرتبـاط 0.01مستوى الداللة )

يتــوافر صــد  االتســا   مــن ثــمَّ (  و0.74إىل  0.38مــن )

التسـاقها بالدرجـة الكليـة ا الداخيل لفقرات املقيـاس وفًقـ

 للمقياس.

 :ثانًيا: ثبات مقياس قلق االختبار املحوسب

ت مــسا الثبــات ملقيــاس قلــق تــم التأكــد مــن دالال

ــة  ــات بطريق ــل الثب ــار املحوســب باســتخدام معام االختب
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ــا  ــا كرونب ــداخيل ) ألف ــات  التجــان  ال ــل الثب (  ومعام

ــراون  ــة ســبريمان وب ــة النصــفية باســتخدام معادل بالتجزئ

ـــائج بجـــدول ) ـــني النت ـــل جـــتامن  كـــام تتب (.4ومعام

.معامالت ثبات مقياس قلق االختبار املحوسب (:4جدول )

 قيمة معامل الثبات أنواع معامالت الثبات

 0.90 ألفا كرونبا 

 0.89 سبريمان وبراون

 0.89 معامل جتامن

( أن معامالت الثبات عالية  4ويتض  من اجلدول رقم )      

بلأ معامل ثبـات التجـان  الـداخيل ألفـا كرونبـا  عـىل  إذ

(  0.90الدرجة الكلية ملقيـاس قلـق االختبـار املحوسـب )

ــفية  ــة النص ــة التجزئ ــراون )وبطريق ــبريمان وب (  0.89س

(  ومجيــ، قــيم معــامالت الثبــات 0.89وبطريقــة جــتامن )

بالطر  الثالثة املختلفـة تـدل عـىل نتـ، املقيـاس بالثبـات  

  ويمكن تطبيقه عىل العينة األساسية.

 تصحي  املقياس:

( عبارة تقي  مسـتوى قلـق 20يتكون املقياس من )

مقيـاس ليكـرت يعتمد املقياس عـىل  إذاالختبار املحوسب  

ــاميس  ــار   و(Likert Scale)اخل ــدائل خيت ــني الب ــة ب لإلجاب

ونتـد االسـتجابات املفحو  البـديل الـذي يـراه مناسـًبا  

دائـاًم  غالًبـا  أحياًنـا   "(  1-5عليها يف درجة الشـدة مـن )

  وتدلُّ الدرجة العليـا عـىل القلـق املرتفـ، مـن  " نادًرا  أبًدا

 االختبار.

مجي، العبارات بالصياغة السـلبية كـام وردت  وقد كانت       

  8  1باملقياس األصيل  باسـتثناء الفقـرات ذوات األرقـام )

ــدول ) 19  18  17 ــايب  واجل ــاه اإلجي ( يوضــ  5( باالجت

 ذلك.

 .توزي، الدرجات عىل بدائل مقياس قلق االختبار املحوسب :(5)جدول 

 العبارات
 البدائل

 أبًدا نادًرا أحياًنا غالبًا دائاًم 

 1 2 3 4 5 السلبية

 5 4 3 2 1 جيابيةاإل

رشادي )إعداد الباحث(:   الربنامج اإلا

عىل احلكمـة  قائاًم  امجعيً  اإرشاديً  ااستخدم الباحث برناجمً 

االختبارية؛ خلفض مستوى قلق االختبار املحوسب اسـتناًدا 

للمبادئ واألسـ  والنظريـات التـي تقـوم عليهـا الـربامج 

تصميم الربنامج عـىل اخلطـوات اإلرشادية  وتّم االعتامد يف 

 ية:اآلت

االطــالع عــىل الدراســات التجريبيــة احلديثــة املتعلقــة  .1

هتمـت بشكل عام  والتي ا بربامج اإلرشاد والعالج النفيس

باحلكمة االختبارية وأثرها يف خفض قلـق االختبـار بشـكل 

 .خا 

االطــالع عــىل الدراســات التجريبيــة احلديثــة املتعلقــة  .2

ب عداد برامج لتدريب الطالب عـىل اسـرتاتيجيات احلكمـة 

 االختبارية أو التي قدمت وصًفا لتوجهات أخذ االختبار.



  ...االختبار املحوسب فعالية برنامج إرشادي قائم عىل احلكمة االختبارية خلفض مستوى قلقعبد الرمحن بن حاسن األمحدي: 

- 89 - 

 القـائم عـىل احلكمـة عرض الربنامج اإلرشادي النفيس .3

االختبارية؛ خلفض مستوى قلق االختبار املحوسب عىل عدد 

من املحّكمني املتخصصني يف علم النف  واإلرشـاد النفيسـ 

والرتبويني  واألخذ بتوصـياهتم واقرتاحـاهتم ومالحظـاهتم 

 للخروج بالربنامج بصورته النهائية.

 :جلسات الربنامج 

  :العالقة اإلرشاديةاجللسة األوىل: التعارف وبناء 

إقامــة عالقــة تفاعليــة بــني الباحــث وأفــراد املجموعــة  -

 اإلرشادية وبني أفراد املجموعة نفسها. 

إتاحة الفرصة لتحقيق درجة من األلفـة والتعـاون بـني  -

 الباحث وأفراد املجموعة اإلرشادية.

التعريف بالربنامج وأهدافـه وحمتـوى جلسـاته وزمانـه  -

 ومكانه.

رشادية من الربنـامج  - الفائدة التي تعود عىل املجموعة اإلا

 اإلرشادي.

 القواعد املتبعة يف اجللسات. -

 توقعات املجموعة اإلرشادية املشاركة يف الربنامج. -

 القياس القبيل ملقياس قلق االختبار املحوسب. -

 :اجللسة الثانية: قلق االختبار وآثاره السلبية

ــار وأعراضــه النفســية التعريــف بمفهــوم قلــق ا - الختب

 واجلسمية والعقلية.

تــأثري قلــق االختبــار يف العمليــات العقليــة  كالــذاكرة  -

والرتكيز وما تعانيه املجموعـة اإلرشـادية مـن يـاهرة فـرا  

 العقل أثناء تقديم االختبار.

عرض اخلربات الشخصية للمجموعة  وما ينتاهبـا مـن  -

 توتر وخوف قبل وأثناء االختبار.

تاحة املجال للمجموعة اإلرشادية للتعبري عام بداخلهم إ -

 من أفكار ومشاعر.

اريــة وتأثريهــا عــىل القلــق اجللســة الثالثــة: احلكمــة االختب

 واألداء:

 مفهوم احلكمة االختبارية. -

 ماذا يقصد بالشخص احلكيم اختبارًيا؟ -

أسباب التبـاين يف درجـات االختبـارات بـني الطـالب  -

 العقلية الواحدة.ذوي القدرات 

 عرض مبادئ واسرتاتيجيات احلكمة االختبارية. -

 تأثري احلكمة االختبارية عىل األداء. -

 .تأثري احلكمة االختبارية عىل قلق االختبار -

اجللســة الرابعــة واخلامســة: اســرتاتيجية التهيئــة اجلســمية 

  :والنفسية لالختبار

 ار.أمهية التدريب واالستعداد املستمر لالختب -

بعض العادات السلوكية التي جيب مراعاهتا  والتي مـن  -

 شأهنا خفض قلق االختبار.

التدريب عىل مهارات تسدي إىل احلّد من قلـق االختبـار  -

 ."تقليل احلساسية التدرجيي"

ــزان  - ــدريب عــىل مهــارة االســرتخاء واهلــدوء واالت الت

 االنفعايل خلفض أثر قلق االختبار.

والسـابعة: اسـرتاتيجية اسـتخدام الوقـت اجللسة السادسة 

 :بفعالية

تبصري املجموعـة اإلرشـادية ب جيابيـات تنظـيم الوقـت  -

 واستثامره بفعالية كبرية.

 أمهية قراءة األسئلة بدقة وتركيز. -

حتديد مقدار الوقت الذي جيب أّن يقىض يف كل قسم من  -

 أقسام االختبار.

 .ختصيص جزء من الوقت ملراجعة اإلجابة -

التدريب العميل عىل مهـارة تنظـيم الوقـت واسـتغالله  -

 بالشكل األمثل.
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 اجللسة الثامنة والتاسعة: اسرتاتيجية جتنب األخطاء

 االهتامم والعناية بتعليامت االختبار. -

ر بوضو  لطبيعة السسال وحتديد املطلوب منه. -  التصوُّ

سسال املراقب أو باين االختبار عند الاـورة لتوضـي   -

 الغموض إذا سم   بذلك.

قراءة وفحص كل بدائل الفقرة جيـًدا ألسـئلة االختيـار  -

 من متعدد.

الرتكيز عىل األفعال الرئيسة التي تقدم دالالت عىل نوع  -

 املعلومات املطلوبة من األسئلة. 

حتديد النقاط واملوضوعات الرئيسة التي سوف يتناوهلـا  -

 السسال املقايل.

 ىل مهارة جتنب األخطاء.التدريب العميل ع -

 :: اسرتاتيجية التخمنيةاجللسة العااة واحلادية عرش

ميــل بــاين االختبــار جلعــل اإلجابــة الصــحيحة األكثــر  -

 تفصياًل وتوضيًحا.

مالحظة االتسا  اللغوي بني املـتن والبـديل الصـحي   -

 وعدم مراعاة ذلك م، املمّوهات.

ــوي عــىل  - ــي حتت ــدائل الت ــة حــذف الب حمــددات إمكاني

 وتعاميم؛ ألهنا غالًبا ما تكون خاطئة.

مالحظة الكلامت املفتاحية الواردة يف كل من متن الفقرة  -

 والبديل الصحي .

إمكانية حذف البدائل التي تبدو غري مقبولة منطقًيـا مـ،  -

 متن الفقرة.

 حذف البدائل التي تتضمن بعضها البعض. -

 التدريب العميل ملهارة التخمني. -

 :: جلسة تقويمية ختامية ةسة الثانية عرشاجلل

مراجعة اجللسات واملوضوعات التي نـت مناقشـتها يف  -

 اجللسات السابقة.

 الوقوف عىل نقاط القوة والضعف يف الربنامج. -

النتائج التي توصل إليها أفراد املجموعة اإلرشادية مـن  -

 خالل جلسات الربنامج.

تـّم اكتسـابه وتوييفـه يف أمهية االسـتمرار يف تنفيـذ مـا  -

 املواقف االختبارية.

 التطبيق البعدي ملقياس قلق االختبار املحوسب -

 صد  الربنامج اإلرشادي القائم عىل احلكمة االختبارية: 

معنى صد  الربنامج أن يقي  ما أعّد لقياسه؛ فنظًرا 

ألن الربنامج اإلرشادي قائم عىل احلكمـة االختباريـة  فقـد 

قام الباحث بالتأكد من مدى مناسبة الربنامج لطالب الصف 

الثاين الثانوي من خـالل عرضـه ومكوناتـه عـىل جلنـة مـن 

(  وقد كانت هناك مالحظات 2-3املحكمني )انظر ملحق: 

 الربنامج تتعلـق باجللسـات وكيفيـة تطبيقهـا  وقـد تـم عىل

مراعاة املالحظات وتعـديل بعـض اإلجـراءات باجللسـات 

 اإلرشادية. 

 أسلوب حتليل البيانات:

قام الباحث بتحليل البيانات باسـتخدام برنـامج الـرزم 

ستخدام املعاجلات ( وباSPSSاإلاحصائية للعلوم االجتامعية )

 ية:اإلحصائية اآلت

مل ارتباط بريسون لقياس معامل االرتباط؛ للتأكـد مـن معا -

صد  االتسا  الداخيل عىل عينة التقنـني  وكـذلك معادلـة 

ألفـا كرونبــا  ومعادلـة جــتامن وسـبريمان بــراون للتجزئــة 

 النصفية.

 الالمعلمـي( Mann-Whitney Test ) اختبـار مـان وتنـي  -

للكشف عن داللة الفرو  اإلاحصـائية بـني ُرتـب درجـات 

مقياس قلق االختبار املحوسـب بالقيـاس البعـدي والقـبيل 

 للمجموعة التجريبية والضابطة.
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 Wilcoxon Signed Ranks )اختبار ولكوكسـون لإلشـارة  -

Test )  للكشف عـن داللـة الفـرو  اإلحصـائية بـني ُرتـب

القـبيل والبعـدي  درجات مقياس قلق االختبـار املحوسـب

للمجموعــة التجريبيــة والضــابطة  والبعــدي والتتبعــي 

 للمجموعة التجريبية. 

حساب حجم األثر لألساليب الالمعلمية اخلاصة باختباري  -

 ولكوكسون ومان وتني.

 نتائج الدراسة وتفسريها

توجد فرو  ذات داللة إحصائية بني  "الفرض األول: 

املجموعة التجريبية عىل متوسطات ُرتب درجات أفراد 

القبيل والبعدي  مقياس قلق االختبار املحوسب يف القياسني

 . "البعدي لصال  القياس 

ــمَّ          ــرض ت ــحة الف ــار ص ــار والختب ــتخدام اختب  اس

  لتحديـد Wilcoxon Signed Ranks Test)ولكوكسون( 

فعالية الربنامج اإلرشادي يف خفض مستوى قلق االختبار 

املجموعة التجريبية  وذلـك باملقارنـة بـني  املحوسب لدى

نتائج  ( اآليت6القياسني القبيل والبعدي  ويوض  اجلدول )

 ذلك:

 نتائج اختبار ولكوكسون للفرو  بني القياسني القبيل والبعدي يف درجات مقياس قلق االختبار املحوسب  :(6)جدول 

 .للمجموعة التجريبية

 الداللة Zقيمة  الرتب جمموع الرتب متوسط العدد الرتب املتغري
2 

  ،إيتا تربي

 التأثري حجم

 120.00 8.00 15 السلبية قلق االختبار املحوسب

-3.413 
0.001 

 دالة

  

 كبري 0.777 0.000 0.000 00 اإلجيابية

      املتعادلة

( أنه توجد فرو  دالة إحصائي ا 6اجلدول )يتض  من 

بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية التي تم 

تطبيق الربنامج اإلرشادي القائم عىل احلكمة االختبارية 

عليها وذلك لصال  القياس البعدي  مما يدل عىل وجود 

فعالية للربنامج اإلرشادي القائم عىل احلكمة االختبارية 

  يف خفض مستوى قلق االختبار املحوسب لدى املقرت

 طالب املرحلة الثانوية.

(  وكانت الداللة 3.413-) Zحيث بلغت قيمة 

اإلحصائية للفرو  بني القياس القبيل والبعدي لدرجات 

(  مما يعني أن 0.001مقياس قلق االختبار املحوسب )

ااًل  نه إا   يف خفض قلق االختبار املحوسب إذالربنامج كان فعَّ

عند مقارنة الرتب السلبية م، الرتب اإلجيابية نالحظ أن 

بعد تطبيق الربنامج متوسط الرتب اإلجيابية مساويف للصفر 

 عليهم.

يمكن استنتاج أنَّ الربنامج اإلرشادي القائم  من ثمَّ و

عىل احلكمة االختبارية كان فّعااًل يف خفض مستوى قلق 

االختبار املحوسب؛ ويعزو الباحث أسباب نجا  الربنامج 

إىل فعالية االسرتاتيجيات واألنشطة والفنيات والتدريبات 

املنزلية باجللسات اإلرشادية  من خالل االعتامد عىل تطبيق 

االسرتاتيجيات املكتسبة يف املواقف احلقيقية لالختبارات 

 املدرسية وقت تنفيذ الربنامج. 

وللتعرف عىل فعالية الربنامج اإلرشادي القائم عىل 

احلكمة االختبارية يف خفض مستوى قلق االختبار 

املحوسب لدى أفراد عينة الدراسة  قام الباحث بالتحقق من 
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ر باستخدام معادلة مرب، إيتا حجم التأثري بحساب حجم األث

(2)    مما يدل وتوصلت النتائج إىل أن قيمة مرب، إيتا كبري

عىل وجود أثر للربنامج القائم عىل احلكمة االختبارية يف 

 خفض مستوى قلق االختبار املحوسب لدى أفراد العينة.

( الفر  بني متوسطات درجات طالب 1ويبني شكل )

موعة التجريبية التي خضعت الصف الثاين الثانوي باملج

للربنامج اإلرشادي القائم عىل احلكمة االختبارية بالقياس 

 القبيل والبعدي عىل مقياس قلق االختبار املحوسب.

 

: التمثيل البياين ملتوسطات درجات مقياس قلق  1شكل 

االختبار املحوسب للمجموعة التجريبية عىل القياسني القبيل 

 .والبعدي

ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية "الفرض الثاين: 

بني متوسطات ُرتب درجات أفراد املجموعة الضابطة عىل 

مقياس قلق االختبار املحوسب يف القياسني القبيل 

 ."والبعدي

استخدام اختبار  والختبار صحة الفرض تمَّ 

؛ للكشف Wilcoxon Signed Ranks Test )ولكوكسون(

عن الفرو  اإلحصائية بني درجات مقياس قلق االختبار 

املحوسب لدى املجموعة الضابطة  وذلك باملقارنة بني 

 نتائج ( اآليت7القياسني القبيل والبعدي  ويوض  اجلدول )

ذلك.

 قلق االختبار املحوسب سنتائج اختبار ولكوكسون للفرو  بني القياسني القبيل والبعدي يف درجات مقيا :(7)جدول 

.الضابطة للمجموعة 

 الداللة Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب املتغري

 36.00 7.20 5 السلبية قلق االختبار املحوسب

-0.284 
0.776  

 غري دالة
 30.00 5.00 6 اإلجيابية

   4 املتعادلة

( أنه ال توجد فرو  دالة 7يتض  من جدول )

إحصائي ا بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة الضابطة 

التي مل يتم تطبيق الربنامج اإلرشادي القائم عىل احلكمة 

وكانت   Z (-0.284)االختبارية عليها  حيث بلغت قيمة 

الداللة اإلحصائية للفرو  بني القياسني القبيل والبعدي 

(  مما 0.776لدرجات مقياس قلق االختبار املحوسب )

يعني أنَّ درجات قلق االختبار املحوسب كانت متشاهبة لدى 

الربنامج طالب املجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق 

من ناحية  ومن ناحية أخرى يسكد عدم وجود  اإلرشادي

رو  تعزى ألي تأثريات خارجية خالف الربنامج ف

 .اإلرشادي

( الفرو  بني متوسطات درجات 2ويبني شكل )

طالب الصف الثاين الثانوي باملجموعة الضابطة التي مل 

للربنامج اإلرشادي القائم عىل احلكمة االختبارية  تتعرض

بالقياسني القبيل والبعدي عىل مقياس قلق االختبار 

 املحوسب.
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التمثيل البياين ملتوسطات درجات مقياس قلق االختبار :  2شكل 

 .املحوسب للمجموعة الضابطة عىل القياسني القبيل والبعدي

توجد فرو  ذات داللة إحصائية بني  "الفرض الثالث: 

متوسطات ُرتب درجات أفراد املجموعتني التجريبية 

والضابطة عىل مقياس قلق االختبار املحوسب يف القياس 

 ."البعدي لصال  املجموعة التجريبية 

والختبار صحة الفرض تم استخدام اختبار )مان 

من أجل الكشف عن داللة Mann-Whitney Test وتني( 

الفرو  بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة بعد 

 نتائج ( اآليت8تطبيق الربنامج مبااًة  ويوض  اجلدول )

 ذلك.

( للكشف عن داللة الفرو  اإلاحصائية يف درجات مقياس قلق االختبار املحوسب يف القياس Uنتائج اختبار مان وتني ) :(8)جدول 

 .البعدي بني املجموعتني التجريبية والضابطة

 العدد املجموعة املتغري
متوسط 

 الرتب

جمموع 

 الرتب
 الداللة Zقيمة  Uقيمة 

2 

 إيتا تربي،

حجم 

 التأثري

 قلق االختبار املحوسب
 345.00 23.00 15 الضابطة

0.000 -4.669 
0.001 

 دالة 

  

 كبري 0.726 120.00 8.00 15 التجريبية

( أنه توجد فرو  دالة 8يتض  من نتائج جدول )

إحصائي ا بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف القياس 

بلغت  إذالبعدي يف درجات مقياس قلق االختبار املحوسب 

 Z(  وبلغت قيمة 0.000للدرجة الكلية ) U قيمة مان وتني

(  مما يعني 0.001(  وكانت داللتها اإلحصائية )4.669-)

ني ُرتب متوسطات الدرجات يف وجود فرو  دالة إحصائي ا ب

 مقياس قلق االختبار املحوسب بني املجموعتني.

وكانت الفرو  يف انخفاض مستوى قلق االختبار 

املحوسب لصال  املجموعة التجريبية التي تم تطبيق 

 إذالربنامج اإلرشادي القائم عىل احلكمة االختبارية عليهم  

( أقل من 8.00كان متوسط الُرتب للمجموعة التجريبية )

ن إ (  وحيث23.00متوسط الرتب للمجموعة الضابطة )

الدرجة املنخفضة عىل درجات املقياس الكلية تشري إىل 

وجود فعالية للربنامج  فكلام انخفضت الدرجة دل ذلك 

عىل فعالية الربنامج يف خفض مستوى قلق االختبار 

 املحوسب لدى الطالب. 

تفو   سالبة مما يدل عىل Zكام ُيالحظ أن قيمة اختبار 

املجموعة التجريبية يف خفض مستوى قلق االختبار 

املحوسب مقارنة باملجموعة الضابطة  ويمكن تفسري النتيجة 

السابقة بسبب استخدام الربنامج اإلرشادي القائم عىل 

احلكمة االختبارية الذي ساعد الطالب يف خفض مستوى 

الباحث بالتحقق من  كام قام قلق االختبار املحوسب لدهيم 

حجم التأثري بحساب حجم األثر باستخدام معادلة مرب، إيتا 

(2)    مما يدل وتوصلت النتائج إىل أن قيمة مرب، إيتا كبري

عىل أثر الربنامج القائم عىل احلكمة االختبارية يف خفض 

  مستوى قلق االختبار املحوسب لدى أفراد العينة.

أكدت أدبيات املوضوع عىل فعالية الربامج وقد 

اإلرشادية القائمة عىل احلكمة االختبارية يف اكتساب 
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اسرتاتيجيات للتعامل م، السسال للوصول لإلجابة 

كدراسة الشحات  الصحيحة دون االعتامد عىل املحتوى

 ,Gray) ودراسة  (2010(  ودراسة النر) )2007)

2011). 

متوسطات درجات  ( الفرو  بني3ويبني شكل ) 

طالب الصف الثاين الثانوي بني املجموعتني التجريبية 

والضابطة بالقياس البعدي عىل مقياس قلق االختبار 

 املحوسب.

 

التمثيل البياين ملتوسطات درجات مقياس قلق  : 3شكل 

االختبار املحوسب للمجموعتني التجريبية والضابطة عىل القياس 

 البعدي.

توجد فرو  ذات داللة إحصائية  ال "الفرض الراب،: 

بني متوسطات ُرتب درجات أفراد املجموعة التجريبية عىل 

وسب يف القياسني البعدي مقياس قلق االختبار املح

 ."والتتبعي

والختبار صحة الفرض تمَّ استخدام اختبار 

  للكشف Wilcoxon Signed Ranks Test)ولكوكسون( 

عن الفرو  اإلحصائية بني درجات مقياس قلق االختبار 

املحوسب لدى املجموعة التجريبية  وذلك باملقارنة بني 

القياسني البعدي والتتبعي بعد ستة أسابي، عىل انتهاء 

  نتائج ذلك.( اآليت9التجربة  ويوض  اجلدول )

 بار ولكوكسون للفرو  بني القياسني البعدي والتتبعي يف درجات مقياس قلق االختبار املحوسب نتائج اخت( 9)جدول  

 .للمجموعة التجريبية

 الداللة Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب املتغري

 قلق االختبار املحوسب

 27.00 5.40 5 السلبية

-0.577 
0.564 

 غري دالة
 18.00 4.50 4 اإلجيابية

   6 املتعادلة

(  أنــه ال توجــد فــرو  دالــة 9يتضــ  مــن جــدول )

إحصائي ا بني القياسني البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية 

التـي تــم تطبيـق الربنــامج اإلرشــادي القـائم عــىل احلكمــة 

وكانـت   Z (-0.577)االختبارية عليها  حيث بلغت قيمة 

الداللة اإلحصائية للفرو  بـني القيـاس البعـدي لـدرجات 

مقياس قلق االختبار املحوسب والقياس التتبعـي بعـد سـتة 

(  ممـا يعنـي أن 0.564أسابي، من انتهاء تطبيـق الربنـامج )

درجات مقياس قلق االختبار املحوسب كانت متشاهبة لدى 

تبعـي ممـا طالب املجموعة التجريبية بالقياسني البعـدي والت

يدل عىل قدرة الطالب الذين تم تدريبهم عىل اسـرتاتيجيات 

احلكمة االختبارية يف االحتفاظ باملهارات املكتسبة للتعامـل 

م، أسئلة االختبارات باحلكمة واملعقوليـة  مـن خـالل أثـر 

الربنامج وفعاليته يف تعميم املواقف التي تـمَّ التـدريب فيهـا 

 . عىل مواقف حياتية شبيهة

( الفرو  بني متوسطات درجـات أفـراد 4ويبني شكل )       

املجموعة التجريبية التي خضعت للربنامج اإلرشادي القائم 

عىل احلكمـة االختباريـة بالقياسـني البعـدي والتتبعـي عـىل 

  .مقياس قلق االختبار املحوسب
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 التوصيات واملقرتحات

توجيه املزيد من االهتامم نحو عالج قلق االختبار الـذي  .1

يعــاين منــه أغلــب الطــالب وخاصــة طــالب املرحلــة 

 الثانوية. 

العمل عىل تدريب املرشدين الطالبيني عـىل طـر  بنـاء  .2

وتصميم الربامج اإلرشادية للحـد مـن قلـق االختبـار 

 بصفة عامة وقلق االختبار املحوسب بصفة خاصة. 

ىل اسرتاتيجيات احلكمة االختباريـة  تدريب الطالب ع .3

وتنميتها لدهيم  وحتفيـزهم عـىل ممارسـتها يف املواقـف 

 االختبارية املختلفة كاسرتاتيجيات إرشادية وقائية 

ملواجهة قلق االختبار املحوسب  وملا هلا من تأثري مباا  .4

 يف حتسني مستوى أداء الطالب وخفض قلقهم.

بمجـال قلـق إجراء مزيـد مـن البحـوث والدراسـات  .5

االختبار املحوسب من حيث عالقته باملتغريات النفسية 

 والرتبوية األخرى. 

دراسة فاعلية بـرامج إرشـادية أخـرى يف خفـض قلـق  .6

 االختبار املحوسب لدى طالب املرحلة الثانوية.

تكــرار تطبيــق الدراســة احلاليــة لقيــاس أثــر اســتخدام  .7

طيـة بالتحصـيل اخلاالختبارات املحوسبة اخلطية وغـري 

 .الدرايس ودافعية الطالب وقلق االختبار

التمثيل البياين ملتوسطات درجات مقياس قلق  :(4)شكل 

االختبار املحوسب للمجموعة التجريبية عىل القياسني البعدي 

 والتتبعي.

 املراجـ،

(. فاعلية برنامج مقرت  خلفض 2014أبو مسلم  مايسة فاضل )

العامة يف عالقته ببعض املتغريات قلق امتحانات الثانوية 

  جامعة عني جملة كلية الرتبية لدى طالب املرحلة الثانوية.

 .149-106(  38) 2شم   

(. النموذج البنائي التنبسي 2008أبو هاشم  السيد حممد )

ملهارات الدراسة واحلكمة االختبارية والتحصيل الدرايس 

جامعة   بيةجملة كلية الرتلدى طالب املرحلة الثانوية. 

 .270-211(. 68) 1املنصورة  

 –اختبار رافن )املحوسب تكافس (. 2008آل ثاين  العنود مبارك )

عينة من طالب وطالبات جامعة قطر يف  ( لدىالتقليدي

. ضوء قلق االختبار وقلق احلاسب واالجتاه نحو احلاسب

 رسالة دكتوراه غري منشورة  كلية الرتبية  جامعة أم القرى.

(. قلق االختبار اإللكرتوين واالجتاه 2015  إيناس حممد )خريبة

نحوه يف ضوء كل من التحصيل الدرايس والتفضيل 

االختباري لدى طالبات قسم علم النف  بكلية الرتبية. 

 .50-11(.162)3  جامعة األزهر  جملة كلية الرتبية

(. أثر قلق االختبار وبعض املتغريات 2010اخلزي  فهد عبداهلل )

ة جامعة الكويت يف االختبارات يموغرافية عىل أداء طلبالد

  جملة جامعة صنعاء للعلوم الرتبوية والنفسيةلكرتونية. اإل

7  (1  .)219-270. 

(. أثر قلق االختبار عىل أداء عينة من 2013اخلزي  فهد عبداهلل )

بجامعة الكويت يف االختبارات  طلبة كلية الرتبية

املجلة الدولية لكرتونية: دراسة وصفية ارتباطية  اإل

جامعة اإلمارات العربية املتحدة    الرتبويةلألبحاث 

(33 .)1-29 . 
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(. االجتاهات احلديثة يف دراسة 2001رز   حممد عبدالسمي، )

جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية مهارات االستذكار. 

 .120-80(. 2) 12  واالجتامعية واإلنسانية

  التوجيه واإلرشاد النفيس(. 2005زهران  حامد عبد السالم )

 عامل الكتب.  القاهرة  5ط

(. أثر 2004سعادة  جودت وزامل  جمدي وأبو زيادة  إسامعيل )

بعض املتغريات النفسية والديموغرافية عىل مستوى قلق 

االمتحان لدى طلبة الثانوية العامة يف شامل فلسطني خالل 

  جامعة قطر  جملة مركز البحوث الرتبويةانتفاضة األقىص. 

13 (25 .)171-201. 

. أثر التدريب عىل احلكمة (2007الشحات  جمدي حممد )

االختيارية عىل مستوى كل من قلق االختبار والتحصيل 

-1(. 69) 17  جامعة بنها  جملة كلية الرتبية. الدرايس

37. 

(. فعالية كل من اإلرشاد 2013  رياض نايل )العاسمي

السلوكي واملتمركز حول العميل يف خفض مستوى قلق 

جملة االختبار لدى طالب املرحلة الثانوية بمدينة دمشق. 

 .99-76(. 97) 26  مرص  علم النف 

عامل   الكويت  قلق املوت(. 1987)  عبداخلالق  أمحد حممد

 املعرفة.

أثر برنامج تدريبي ملهارة (. 2007) عبدالوهاب  حممد حممود

حكمة االختبار عىل مستوى األداء التحصييل وقلق 

. رسالة االختبار لدى عينة من طلبة كلية الرتبية باملنيا

 كلية الرتبية  جامعة املنيا.  ماجستري غري منشورة

فاعلية برنامج إرشادي نفيس (. 2014العتيبي  بدرية سعود )

قلق االختبار لدى الطالبات لتخفيض القلق النفيس و

رسالة  .ذوات الذكاء والتحصيل املرتفعني يف الكويت

كلية الدراسات العليا  جامعة اخلليج   دكتوراه غري منشورة

 العريب.

(. أثر تعليم اسرتاتيجية التخمني يف 1989عودة  أمحد سليامن )

اكتساب الطلبة باملستوى اجلامعي ملهارة حكمة االختبار  

 .137-113(. 20) 6  جامعة الكويت  لرتبويةاملجلة ا

(. فاعلية برنامج تدريبي قائم عىل 2010النر)  هشام إبراهيم )

اسرتاتيجيات حكمة األداء عىل االختبار عىل مستوى كل 

اجلمعية من فعالية الذات األكاديمية والقلق االختباري. 

 . 463-423(.  77)19املرصية للدراسات النفسية 

(.  أثر حكمة االختبار يف 2004يوسف  عامد عبد املسي  )

جملة جامعة املنيا.  -حتصيل عينة من طلبة كلية الرتبية 

 .383 – 349(. 3)17  البحث يف الرتبية وعلم النف 
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 اخلصائص السيكومرتية ملقياس امليل لالنفعاالت اإلجيابية لدى عينة من طالبات جامعة امللك سعود 

)يعقيلة ساير العنز
1
)سمية عبداهلل النجايش، ( 

2
) 

 سعود  جامعة امللك

  هـ1442/ 4/ 17وقبل  - هـ28/11/1441قدم للنرش 

والتحقق من خصائصه  نفعاالت اإلجيابية ع ى عينة من طالبات جامعة امللك سعودهدفت الدراسة احلالية إىل ترمجة مقياس امليل لال: املستخلص

، هي: مقياس السعادة، والقناعة، والفخر، واحلب، والرمحة، والتسلية، والدهشة. ولتحقيق هدف ، ويتكون املقياس من سبعة أبعادالسيكومرتية 

ة من اللغة اإلنجليزية للعربية، والرتمجة العكسية، والتحقق من صدق وثبات النسخة اتبعت خطوات الرتمجة للمقياس، والتي شملت الرتمج الدراسة،

طالبة من طالبات جامعة امللك سعود. وقد طبق التحليل العاميل االستكشايف، ومن بعده  313األولية من املقياس، وبعدها مجعت استجابات عينة من 

، وأسفرت النتائج عن كون املقياس ال يمثل يف للمقياسي للمقياس، واملقاييس السبعة الفرعية التحليل العاميل التوكيدي للتحقق من الصدق البنائ

من  ة  ن ستالنسخة املطبقة ع ى عينة الدراسة، وحدة بنائية، غري أن املقاييس الفرعية قد قدمت أدلة أقوى ع ى صدق بنائها كمقاييس منفصلة، فظهر أ

البناء، يف حني أخفق مقياس الفخر يف الوصول إىل صدق البناء. وبالنظر إىل ثبات املقياس، اتضح أن املقياس املقاييس الفرعية متثل مقاييس صادقة 

ا. وهذه النتائج توضح أن املقاييس الفرعية متلك قدرة أفضل من ا جيد  يتح ى بثبات جيد، وأن مجيع املقاييس الفرعية باستثناء بعد الرمحة حققت ثبات  

 عن بعض. بعضها قياس االنفعاالت اإلجيابية منفصلةالدرجة الكلية ع ى 

 االنفعاالت اإلجيابية، امليل لالنفعاالت اإلجيابية، اخلصائص السيكومرتية، طالبات اجلامعة، تقنني. الكلامت املفتاحية:

Psychometric Properties of the Dispositional Positive Emotions Scale in a Sample of Female 
Undergraduates in King Saud University 

Aqilah  Sayer Alanazi
(1)

 ,  Sumyah Abdullah Alnajashi
(2)
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Abstract  The current study aims to translate the dispositional positive emotions scale and test its psychometric 
properties in a sample of female undergraduates from King Saud University. The scale includes seven subscales: joy, 
contentment, pride, love, compassion, amusement and awe.In order to achieve the aim of the study, the steps of 
scale translation were followed which include the translation from English language into Arabic,, the inversed 
translation and examination of validity and reliability of the first version of the scale. Then responses were collected 
from a sample of 313 female students from King Saud University. We ran exploratory factor analysis followed by 
confirmatory factor analysis to verify the construct validity of the scale and the subscales. The results show that the 
scale does not represent a unified factor. Nevertheless, the subscales show stronger evidence of construct validity. 
The results indicate that six from the subscales have construct validity while the pride scale failed to achieve 
construct validity. With regards to the scale reliability, the results show that the scale has good reliability, and all 
subscales apart from compassion, achieved good reliability. These results indicate that the subscales are more 
robust compared to the total scale in measuring dispositional positive emotions as discrete emotions. 
Key words: positive emotions, dispositional positive emotions, psychometric properties, female undergraduates, 
validation.  
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 مقدمة

االنفعاالت اإلجيابية ذات تأثري واضح يف حياة الفرد إن 

 ;Griskevicius et al., 2010)اليومية واالجتامعية 

Keltner&Haidt, 1999; Kim et al., 2020; López et 

al., 2017; Piff et al., 2015)( واملهنيةHahn et al., 

2012; Manasia et al., 2020; Swope et al., 2020) ،

 ;Morris et al., 2013) ويف تكيفه مع ما يواجهه من أزمات

Weiss et al., 2020) وزيادة املناعة لديه من األمراض ،

االنفعاالت وتؤدي (، Stellar et al., 2015)جلسميةا

ا يف توسيع مدارك الفرد وزيادة كفاءة قدراته اإلجيابية دور  

 ;Rahimi et al., 2014; Fredrickson, 1998املعرفية )

(. وملا كانت االنفعاالت اإلجيابية متعددة من ناحية 2001

 ;Campos et al., 2013; Ekman et al., 1983)) طبيعتها

Shiota et al., 2007; Tracy & Robins, 2004; 2007 

 ;Harmon-Jones et al., 2016)واملثريات التي حتفزها

Shiota et al., 2011)وتة من حيث شدهتا ا، ومتف

(Harmon-Jones et al., 2016; Stellar et al., 2012) ،

فإن احلاجة لوجود مقاييس متعددة لقياس االنفعاالت 

 حت جلية لدى املتخصصني.اإلجيابية أصب

نفعاالت اإلجيابية كحالة عابرة، وينبغي التمييز بني اال

إلظهار كسمة تتمثل يف امليل اإلجيابية  واالنفعاالت

الفرد، اخلربات التي يمر هبا انفعاالت إجيابية معينة يف 

ويكون هلا تأثري ع ى سلوك الفرد وقدراته ع ى املدى الطويل 

(Fredrickson, 1998 .) موضوع أمهية وع ى الرغم من

امليل  يؤديهالدور الذي وأمهية االنفعاالت اإلجيابية، 

، فإن املقاييس التي يف حياة األفراد اإلجيابيةلالنفعاالت 

ا ع ى املستوى العاملي. تقيس هذه االنفعاالت شحيحة جد  

من مقاييس فهو إما عام يقيس االنفعاالت يوجد وما 

، أو (Watson et al., 1988)ا واحد   ابعد   وصفهااإلجيابية ب

ا من أبعاد االنفعاالت اإلجيابية، مثل ا واحد  يقيس بعد  

 Lindsay et al., 2014; López et)الرمحة  مقياس انفعال

al., 2017; Weng et al., 2015)  أما فيام يتعلق بالبيئة

لقياس مقنن مقياس  -علمنا حسب  -العربية، فال يوجد 

اإلجيابية، وهذا ما دفع بالدراسة احلالية  امليل لالنفعاالت

قياس امليل اخلصائص السيكومرتية مل تحقق من لل

 .(Shiota et al., 2006)لالنفعاالت اإلجيابية لشيوتا

 :مشكلة الدراسة

 تتمثل مشكلة الدراسة يف السؤال اآليت: 

مقياس من العربية اخلصائص السيكومرتية للنسخة  ما 

 جيابية؟ لالنفعاالت اإلامليل 

 :أسئلة الدراسة

 :عدة أسئلة ع ى النحو اآليتمشكلة الدراسة يتفرع من و 

النفعاالت اإلجيابية لمقياس امليل صدق دالالت ما  -1

طالبات جامعة امللك ع ى عند تطبيقه وأبعاده الفرعية 

 سعود؟

اإلجيابية ومقاييسه لالنفعاالت مقياس امليل هل يتمتع  -2

قياس االنفعاالت اإلجيابية يف الفرعية بالصدق البنائي 

 لدى طالبات جامعة امللك سعود؟

اإلجيابية لالنفعاالت مقياس امليل ثبات  معامالتما  -3

ع ى  طالبات جامعة امللك عند تطبيقه وأبعاده الفرعية 

 سعود؟

 ف الدراسة:اأهد

هتدف الدراسة احلالية إىل ترمجة مقياس امليل إىل 

عربية والتحقق من خصائصه االنفعاالت اإلجيابية إىل اللغة ال

 السيكومرتية ع ى عينة من طالبات جامعة امللك سعود.
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  :أمهية الدراسة ومربراهتا

 األمهية النظرية: 

قد تسهم الدراسة احلالية ونتائجها عدة إسهامات نظرية 

 تتمثل يف: 

تشجيع الدراسات العلمية املهتمة بعلم النفس اإلجيايب،  -1

ابية، والعوامل املتصلة وبموضوعات االنفعاالت اإلجي

 هبا. 

صالحية نموذج مدى تقّيم نتائج إحصائية تقديم  -2

االنفعاالت اإلجيابية الذي يقسم االنفعاالت اإلجيابية 

امليل ، وتابعة ملتغري كامن هو مستقلةإىل سبع انفعاالت 

 اإلجيابية.لالنفعاالت 

االت اإلجيابية التأكيد ع ى أمهية التمييز بني االنفع -3

ا منفصلة يتصل كل منها بعوامل ها أبعاد  لفة، بوصفاملخت

 .قد ختتلف عن العوامل التي تتصل هبا بقية األبعاد

 لكونه؛اإلجيابية امليل لالنفعاالت تعزيز االهتامم بدراسة  -4

 ا واستمرارية من االنفعاالت رسيعة التغري. أكثر ثبات  

 األمهية التطبيقية:

 النقاط اآلتية: تتمثل األمهية التطبيقية للدراسة يف

لالنفعاالت مقياس امليل توفري نسخة عربية من  -1

اإلجيابية، تكون مالئمة للتطبيق ع ى طالبات املرحلة 

 اجلامعية. 

تزويد املختصني يف جماالت اإلرشاد والعالج النفيس  -2

بأداة لقياس أثر األساليب اإلرشادية والعالجية املتبعة 

 دى األفراد.يف رفع مستوى االنفعاالت اإلجيابية ل

تزويد العاملني يف جماالت خدمة املجتمع بأداة لقياس  -3

التي يمكن أن تستخدم و ؛االنفعاالت اإلجيابية

ألغراض قياس أثر برامج التدخل واملساندة للفئات 

 املستفيدة. 

من املمكن أن يكون للمقياس تطبيقات يف جمال  -4

املوارد البرشية بحيث يستفاد منه كأداة للتعرف ع ى 

توى االنفعاالت اإلجيابية لدى العاملني يف الظروف مس

 املختلفة، وكذلك يف جماالت التعيني الوظيفي.

تزويد الباحثني بأداة تقيس امليل لالنفعاالت  -5

يمكن استخدامه يف جماالت التنبؤ  اإلجيابية، بحيث

بعوامل حمددة، أو قياس أثر متغريات جتريبية أو ضابطة 

 يف الدراسات العلمية. 

 ود الدراسة:حد

 الدراسة حمددة باحلدود اآلتية: 

مجعت بيانات هذه الدراسة خالل العامني  احلدود الزمانية:

 هـ. 1440-1441

جرى تطبيق هذه الدراسة يف احلرم اجلامعي احلدود املكانية: 

 امعة امللك سعود. جل

اقترص تطبيق هذه الدراسة ع ى طالبات احلدود البرشية: 

 عة امللك سعود.البكالوريوس يف جام

  :حمددات الدراسة

لالنفعاالت اإلجيابية ال يشمل مجيع مقياس امليل  -1

انفعاالت  ةيركز ع ى سبع، فهو اإلجيابيةاالنفعاالت 

 ,.Shiota et al)وتايشما وضعته إجيابية فقط؛ بناء ع ى 

2006). 

ن حيث إنتائج الدراسة احلالية حمددة بطبيعة العينة،  -2

ات البكالوريوس فقط يف جامعة املقياس طبق ع ى طالب

امللك سعود، ولذا ينبغي احلذر من تعميم تطبيق املقياس 
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ع ى فئات أخرى، دون التحقق من صدق وثبات 

 املقياس فيها. 

 مصطلحات الدراسة:

 هي: psychometric properties اخلصائص السيكومرتية

 Ginty)املقياس وصدقه وثباتهبناء أدلة إحصائية ع ى مالءمة 

et al., 2013)  . 

هي انفعاالت  : positive emotionsاالنفعاالت اإلجيابية

تتصل باحلصول ع ى فرص أو مكافآت، يصاحبها زيادة 

الدافعية، وزيادة قوة االرتباط باملثريات أو األشخاص، 

 ,Fredrickson)وتؤدي الستجابات معرفية أو حركية

1998)  . 

 dispositional positiveاإلجيابيةامليل لالنفعاالت 

emotions : مدى تكرار وشدة إحساس الفرد بانفعال

حمدد، وما يصاحب ذلك من ميول سلوكية 

 . (Fredrickson, 1998)ومعرفية

  :والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 لالنفعاالت اإلجيابية: قياس امليل ملاإلطار النظري 

ا هبوصفاالنفعاالت اإلجيابية علامء النفس يقّيمون كان 

  positive affectيمثل الوجدان اإلجيايب  اا واحد  بعد  

 negative affect (Watson etويقابله الوجدان السلبي 

al., 1988) ، التوجه ظهر غري أنه يف هناية القرن العرشين

بقيادة للتمييز بني أنواع متاميزة من االنفعاالت اإلجيابية 

، (Fredrickson et al., 1998; 2001)باربرا فريدريكسون

فقد رأت أن النظريات املفرسة لالنفعاالت السلبية غري 

هنا ترى أن ما فسري االنفعاالت اإلجيابية، حيث إمالئمة لت

يثري االنفعاالت السلبية هو اإلحساس باخلطر والذي جيعل 

الفرد يقرص استجاباته ع ى فعل رسيع وحمدد للتخلص من 

ال ترتبط بمواقف  االنفعاالت اإلجيابية يف حني أناخلطر. 

تتطلب استجابة فورية، كام أن الفرد ال يضطر لالستجابة 

ون االستجابة معرفية أو فسيولوجية بطريقة حمددة، بل قد تك

أو حركية. واالنفعاالت اإلجيابية هبذا الوصف توسع وتبني 

ذخرية الفرد من األفكار واألفعال، وهو ما ينعكس ع ى 

لفرد، ويزيد من قدرته ع ى املدى الطويل ع ى نمو قدرات ا

التكيف. كام  ركزت باربرا فريدريكسون يف نظريتها ع ى 

يف نظريتها  وضعتالتمييز بني االنفعاالت اإلجيابية، فأمهية 

انفعاالت هي السعادة، واالستمتاع،  ةا بني أربعمتييز  

والقناعة، واحلب. وأن هذه االنفعاالت تتميز عن بعضها 

، وما يصحبها من استجابات، وإن فيام يثريها من مثريات

اهتمت ومن هذا املنطلق كان حيصل بينها تداخل. 

ا حمددة من االنفعاالت الدراسات ببناء مقاييس تقيس أنواع  

(Harmon-Jones et al., 2016; Shiota et al., 2006).  

 ,.Shiota et al)وآخرون وتاأعدت ميشيل شيفقد 

 :هي االت إجيابيةانفع ةلسبع امليلمقياس يقيس  (2006

)السعادة، القناعة ، الفخر ، احلب ، الرمحة ، التسلية 

االنفعال الذي ينتج عن حصول والسعادة هي  والدهشة(

الشخص ع ى مكافأة، ويتمثل االنفعال يف زيادة يف طاقة 

الفرد كتعبري عن سعادته، والقناعة وهي انفعال ينتاب 

ا ما رد، وغالب  عام لديه من موا االشخص عند شعوره بالرض

ينتاب الشخص انفعال القناعة بعد احلصول ع ى 

، وانفعال الفخر وهو الشعور  (Fredrickson, 1998)مكافأة

باحلصول ع ى مكاسب اجتامعية بسبب إنجاز عمل أو 

، واحلب وهو (Tracy & Robins, 2004)احلصول ع ى مزية

م، ا ما يستحق الثقة ملا يوجهه لك من اهتامالشعور بأن شخص  

 ,Fredrickson)والشعور باالستعداد للتفاين من أجله

ا ما ويتمثل باإلحساس بأن شخص  ، وانفعال الرمحة  (1998
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غري حمصن، وأنه بحاجة للمساعدة، والتسلية وهي تأمل 

 – مثال   –املعارف إلدراكها بطرق خمتلفة، وهو ما جيعل الفرد 

ءمة سامع ُطرفة، والدهشة وهي حماولة املوا ديضحك عن

الذهنية الرسيعة ملعلومة معقدة تفوق قدرة الفرد ع ى 

 . (Shiota et al., 2006)إدراكها

خمتلفة،  اتهذه االنفعاالت السبعة إىل جمموع ت  م  ّس قُ و 

إىل:   (Shiota et al., 2006)وزمالؤها فقد قسمتها شيوتا

انفعاالت تتصل باحلصول ع ى مكافآت، وهي انفعاالت 

الفخر، وانفعاالت اجتامعية، وهي احلب السعادة والقناعة و

والرمحة، وانفعاالت متصلة باإلدراك للمعرفة، وهي التسلية 

 –، فانفعال الفخر ، ومل يكن هذا التقسيم حاسام  والدهشة

 ا انفعاال  أيض   ويعد باملكافأة يتصل – املثال سبيل ع ى

بل ا. ويف املقاإحصائي  مل ُُيترب ا، كام أن هذا النموذج اجتامعي  

 (Gusewell&Roch, 2012) م غيوسويلوروتشقّس 

ا، وهي السعادة االنفعاالت إىل انفعاالت موجهة ذاتي  

والقناعة والفخر، وانفعاالت حمددة باملثريات البيئية، وهي 

ا هلذا عاملي   احلب والرمحة والتسلية والدهشة، وأجريا حتليال  

 ةيمعظم االنفعاالت السبعة كانت منتمأن النموذج، غري 

للمجموعتني. وهبذا يظهر أن التوجه احلايل يف دراسة 

االنفعاالت هو التمييز بينها، وأن تصنيف االنفعاالت 

 ما زال بحاجة ملزيد من الدراسة. وتعريفاهتا 

تواترت الدراسات التي أيدت رضورة متييز لقد و

الفسيولوجي  ىاالنفعاالت اإلجيابية عن بعضها، فع ى املستو

أن انفعاالت   (Shiota et al., 2011)رونوآخ وجد شيوتا

حمددة احلب واملرح واحلامس والدهشة عندما تستثار بصور 

)مثل: صور الطبيعة الستثارة انفعال الدهشة(، تظهر ع ى 

األفراد تغريات فسيولوجية مميزة لكل انفعال، فانفعال احلب 

 يزيد رسعة التنفس، ويقلل ضغط الدم، وانفعال مثال  

تظهر فيه تغريات واضحة يف التنفس أو ضغط الدهشة ال 

مجيع هذه  يف حني أنالدم أو استجابات اجللد الكهربائية، 

 س.ا مع انفعال احلامالوظائف الفسيولوجية تزداد نشاط  

يف قدرهتا ع ى االنفعاالت اإلجيابية أنه قد ظهر متايز كام 

 ال ُيتلف ، فمثال  التنبؤ ببعض االضطرابات النفسية

الذين سبقت هلم اإلصابة باضطراب ثنائي األشخاص 

القطب عن األشخاص العاديني يف انفعال الفخر والتسلية، 

يظهرون درجات أقل من غريهم يف كل من انفعال  يف حني

 ,.Gruber et al)السعادة والقناعة واحلب والرمحة والدهشة 

ا نتائج دالة ع ى تباين االنفعاالت يف ووجدت أيض  . (2009

 التنبؤ باحتاملية اإلصابة باهلوس، فقد وجد أن قدرهتا ع ى

االنفعاالت املتصلة باملكافأة الذاتية مثل السعادة والفخر 

متتلك قدرة ع ى التنبؤ باحتاملية اإلصابة باهلوس، مقارنة 

 & Gruber)باالنفعاالت االجتامعية مثل احلب والرمحة 

Johnson, 2009) . 

التي استخدم فيها جاالت املتعدد وجتدر اإلشارة إىل 

، فقد استخدم يف النفعاالت اإلجيابيةلمقياس امليل 

الدراسات التي تعرضت للصحة النفسية واالضطرابات 

 ,.Gruber & Johnson, 2009; Gruber et al)االنفعالية. 

والتأهيل يف حاالت األمراض اخلطرية واملزمنة . (2009

(Morris et al., 2013)تنمية ، ويف جماالت التطوير و

، وتتبع مراحل . (Mohsen et al., 2015)الكفاءات الذاتية 

 ,.Alvi et al)النمو االنفعايل يف الفئات العمرية املختلفة 

حفزت ويبدو أن تعدد جماالت استخدام املقياس  .(2017

بيئات وثقافات دراسة اخلصائص السيكومرتية للمقياس يف 

عدة باته يف ُترجم املقياس واخُتربر صدقه وث، حيث عدة

أملانيا – احلرص ال املثال سبيل ع ى –جمتمعات، ومنها 

(Gusewell&Roch, 2012)تركيا، و(Akin et al., 2014) ،
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 Sugawara et)، واليابان (Mohsen et al., 2015)وإيران 

al., 2017) والباكستان ،(Alvi et al., 2017) وأمريكا ،

(Dixson et al., 2018). 

قياس اخلصائص السيكومرتية ملتربت اخالتي الدراسات 

 : لالنفعاالت اإلجيابيةامليل 

ناء بب (Shiota et al., 2006)ها شيوتا وزمالؤ تقام

 )املقياس ع ىطبقوا  ولالنفعاالت اإلجيابية مقياس امليل 

من طالب اجلامعة كام طبقوا  طالباتو طالب (108

مقياس التعلق، ومقياس الصفات : مقياسني آخرين مها

مس الكربى للشخصية. وكان اهلدف من الدراسة هو اخل

بعضها عن معرفة ما إذا كانت االنفعاالت اإلجيابية خمتلفة 

يف قوة ارتباطها بأبعاد الشخصية والتعلق. وقد ظهر  بعض

فيام ظهر من نتائج الدراسة أن مجيع االنفعاالت اإلجيابية 

 دون –اتصلت ببعد االنبساطية، وأن انفعايل احلب والرمحة 

ا بصفة الوداعة يف إجياب   ارتبطا قد – اإلجيابية االنفعاالت بقية

الشخصية، أما الدعابة والدهشة والرمحة فقد اتصلت بصفة 

بية  االنفتاح. ومثل هذه النتائج تشري إىل أن االنفعاالت اإلجيا

 ، وهلا أدوار خمتلفة يف حياة الفرد. بعضها عن بعضمنفصلة 

 &Gueswell)وروتش ويلويف دراسة أجراها غيوس

Ruch, 2012) لالنفعاالت امليل  هبدف التعرف ع ى عالقة

اإلجيابية بعنارص قوة الشخصية، سعى الباحثان للتحقق من 

 Shiota et)نفعاالت اإلجيابية لشيوتاامليل لالقدرة مقياس 

al., 2006) انفعاالت منفصلة.  ةع ى التمييز بني سبع

الراشدين الذين شاركوا من  (574)وشملت عينة الدراسة 

اإلجيابية ومقياس القيم يف امليل لالنفعاالت بتطبيق مقيايس 

األفعال لقياس قوة الشخصية. وقد أظهرت النتائج 

لالنفعاالت مقياس امليل ارتباطات إجيابية بني أبعاد من 

اإلجيابية، ومقياس قوة الشخصية، تتلخص يف ارتباط كل من 

ر بجميع عنارص قوة الشخصية، بعد السعادة والقناعة والفخ

يرتبط كل من بعد احلب والرمحة والتسلية والدهشة  يف حني

بعنارص حمددة من مقياس قوة الشخصية. أو ما يتعلق بأبعاد 

قد توصل الباحثان بعد لالنفعاالت اإلجيابية، ومقياس امليل 

تطبيق عدة نامذج من خالل التحليل العاميل التوكيدي إىل 

 بدال  أبعاد وذج األول: يقسم املقياس إىل ستة النمنموذجني: 

من سبعة، جيمع البعد األول بني عبارات بعد السعادة 

والقناعة يف املقياس األصيل لشيوتا، وتظل فيه بقية األبعاد 

الثاين:  ليه يف املقياس األصيل، والنموذجاخلمسة كام كانت ع

من هو جيعل أبعاد السعادة والقناعة والفخر متصلة بعامل كا

يوجد عامل كامن ثاين  ، يف حنيااالنفعاالت املوجهة ذاتي  

يتمثل يف االنفعاالت املحددة بتجربة املواقف واألشياء، 

سلية ويتصل هبذا العامل كل من بعد احلب والرمحة والت

ن هذه العوامل األربعة حسبام والدهشة، وربام يمكن القول إ

عي.  غري أن هذا رآه الباحثان يغلب عليها الطابع االجتام

ا، ا بارز  النموذج األخري مل يميز بني عبارات املقياس متييز  

 فعديد من عبارات املقياس كانت حمملة ع ى مجيع العاملني. 

 ,.Akin et al)وزمالؤه  نويف تركيا، أجرى آك 

لالنفعاالت اإلجيابية مقياس امليل دراسة لتقنني  (2014

وطالبة من طالب  اطالب   (249)بجميع مقاييسه الفرعية ع ى 

ا اجلامعة. وتوصلوا إىل أن املقياس يتميز بصدق البناء تبع  

لنتائج التحليل العاميل التوكيدي.  غري أن الدراسة أشارت 

 ا يف مستوى الثبات. إىل أن مقياس احلب كان منخفض  

 (Mohsen et al., 2015)وأجرى حمسن وزمالؤه 

ل التعليم يف إيران من العاملني يف جما (270)دراسة ع ى 

امليل هبدف التعرف ع ى العالقة بني أبعاد مقياس 

. وطبق النفعاالت اإلجيابية والوجدان اإلجيايب واالبتكاريل

لالنفعاالت اإلجيابية، ومقياس مقياس امليل كل من 
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الوجدان اإلجيايب، ومقياس لالبتكار، ومجيعها مقاييس مبنية 

ئج أن الوجدان اإلجيايب ع ى التقرير الذايت. وأظهرت النتا

من االنفعاالت اإلجيابية وهي القناعة  ةا بني ثالثيعمل وسيط  

والفخر واحلب من ناحية، واالبتكار من ناحية أخرى.  

ين أدوار االنفعاالت اإلجيابية وهذه النتيجة دالة ع ى تبا

 . بعضها عن بعض انفعاالت منفصلة بوصفها

، (Dixson et al., 2018)ويف دراسة لديكسون وزمالئه 

اخلصائص ُأجريت سلسلة من أربع دراسات للتحقق من 

لالنفعاالت اإلجيابية بجميع قياس امليل السيكومرتية مل

مقاييسه الفرعية ع ى عينات من طالب اجلامعة، ومن 

 (250)ا من الراشدين. وكان حجم العينة يف كل دراسة قريب  

للتحقق  ا. وقد سعت الدراسة من ضمن ما سعت إليهفرد  

مع مقياس الوجدان اإلجيايب من الصدق التالزمي للمقياس 

، وكذلك (Watson et al., 1988)والسلبي لواتسون 

التحقق من صدق بناء املقياس، وصدق بناء كل بعد من 

 أبعاده السبعة بشكل منفرد.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن كون املقياس يتح ى 

الصدق البنائي، وأن بدرجة مقبولة من الصدق التالزمي و

ا متيزت بصدق بنائي مقبول، مما يدل مخسة من أبعاده أيض  

ع ى كوهنا مقاييس مستقلة. يف حني انخفضت مؤرشات 

صدق البناء ملقياسني فرعيني مها مقياس احلب، ومقياس 

 الدهشة. 

مقياس امليل ونتائج الدراسات جمتمعة تدل ع ى أن 

كبري من الدراسة يف لالنفعاالت اإلجيابية قد حظي بقدر 

الدراسات اتفقت بطريقة أو معظم هذه جمتمعات عدة، وأن 

ا من سبعة مقاييس منفصلة بأخرى ع ى كون املقياس مكون  

 ,.Shiota et al)وجدت دراسة شيوتافقد ، بعضها عن بعض

أن املقاييس السبعة الفرعية من مقياس االنفعاالت  (2006

صفات الشخصية الكربى اإلجيابية خمتلفة يف ارتباطاهتا ب

 Mohsen et)، كام وجدت حمسن وزمالؤه وبنمط التعلق

al., 2015)  دون  -أن انفعاالت القناعة والفخر واحلب

ارتبطت من خالل الوجدان اإلجيايب بالقدرة ع ى  -غريها 

ووجد كل من ، االبتكار

أن درجات   (Gusewell&Roch, 2012)غويسويلوروتش

اإلجيابية ترتبط لالنفعاالت س امليل قيااملقاييس الفرعية مل

وجد ديكسون ارتباطات خمتلفة بعنارص قوة الشخصية، و

قياس أن املقاييس السبعة مل (Dixson et al., 2018)زمالؤه و

حسب بعضها عن بعض اإلجيابية منفصلة لالنفعاالت امليل 

 نتائج التحليل العاميل التوكيدي.

قق الصدق يف حتنتائج الدراسات فيام بينها وتباينت 

: ، أو يف مجيع مقاييسه الفرعية، فمثال  البنائي يف املقياس كليًّا

 (Gusewell& Roch,2012)نتائج دراسة غويسويلوروتش

دراسة  يف حني أن، كليًّايف أملانيا دلت ع ى صدق بناء املقياس 

فكانت خمتلفة عنها،  (Akin et al., 2014)ه وزمالئ نآك

ائي التي عرضتها الدراسة معظم مؤرشات الصدق البن

منخفضة عن احلد املقبول. كام أن الدراسة ذاهتا وجدت 

أظهرت دراسة  يف حنيدرجة منخفضة للثبات لبعد احلب، 

يف أمريكا  (Dixson et al., 2018)ون وزمالئه سديك

انخفاض مؤرشات الصدق البنائي لبعدي احلب والدهشة، 

 مرتيةوبذلك تتضح أمهية اختبار اخلصائص السيكو

يتوقع أن تتأثر املقاييس النفسية  إذالثقافات، للمقياس عرب 

 ,Geisinger)بوجه عام بخصائص الثقافات التي تنقل إليها 

1994; Tsang et al., 2017). ى وهلذا فالدراسة احلالية تسع

قياس امليل مل تحقق من اخلصائص السكومرتية لل

السعودي، لالنفعاالت اإلجيابية ع ى رشحية من املجتمع 

ومالءمته للتطبيق  السيكومرتية ههبدف التحقق من خصائص
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اإلفادة منه يف الدراسات وذلك من أجل ودقة نتائجه، 

 النظرية، واملامرسات العملية يف جماالت عدة.

 :الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:

 (Creswell, 2003) اتبعت الدراسة املنهج الوصفي

ملتعلقة بالتحقق من صدق ملالءمته ألغراض الدراسة ا

نفعاالت اإلجيابية، ،والذي يشمل اختبار امليل لالمقياس 

االرتباطات بني درجات الفقرات واألبعاد والدرجة الكلية 

للمقياس، وإجراء املقارنات بني الفئة املرتفعة واملنخفضة من 

العينة يف أبعاد املقياس. وكذلك التحقق من ثبات املقياس، 

ة بنية املقياس، ومطابقة نتائج املشاركات والتحقق من وحد

ملتضمن تقسيم درجات يف الدراسة احلالية مع النموذج ا

درجات يقيس كل منها درجة أحد االنفعاالت  املقياس لسبع

اإلجيابية السبع: السعادة، والقناعة، والفخر، واحلب، 

 Akin et al., 2014; Dixson) والرمحة، والتسلية، والدهشة

et al., 2018; Gusewell& Ruch, 2012; Shiota et al., 
2006 . 

  :عينة الدراسة

طالبة من  39نت العينة االستطالعية للدراسة من تكو  

مُجعوا بطريقة طالبات البكالوريوس يف جامعة امللك سعود، 

 18.942وكان متوسط أعامر أفراد العينة العينة املتاحة، 

ن اهلدف من سنة، وكا 0.639، وبانحراف معياري سنة

تطبيق املقياس ع ى العينة االستطالعية هو التحقق من 

وضوح فقرات املقياس بعد ترمجتها إىل العربية، واختبار 

 صدق وثبات املقياس  قبل تطبيقه ع ى العينة النهائية.

( طالبة من 313للدراسة من )األساسية نت العينة تكو  

لسعودية، من سعود باململكة العربية ا طالبات جامعة امللك

وبلغ  وبمستويات دراسية خمتلفة، ،خمتلف الكليات واألقسام

( سنة وبانحراف معياري 20.776) متوسط أعامر العينة

األساسية ( سنة. واستخدمت بيانات العينة 2.525قدره )

   .الدراسةأسئلة  يف اإلجابة عن

  :أداة الدراسة

 Dispositional لالنفعاالت اإلجيابيةمقياس امليل 

positive emotions scale (DPES):   هو مقياس تقرير

، (Shiota et al., 2006) نوآخري ذايت من إعداد شيوتا

وزعة ع ى سبعة من ( فقرة م38ويتألف املقياس من )

: )السعادة، القناعة ، الفخر ، احلب ، الرمحة ، املقاييس فرعية

عور التسلية والدهشة( والتي تقيس نزوع األفراد وميلهم للش

ة، ويصنف باملشاعر اإلجيابية جتاه اآلخرين يف حياهتم اليومي

امليل لالنفعاالت هذا املقياس بأنه املقياس األول لقياس 

 اإلجيابية بشكل مستقل.

ملدرج ليكرت  اوتتم اإلجابة عن فقرات املقياس وفق  

أوافق " 7و "أوافق بشدةال "  1الذي يرتاوح بني السباعي و

( وأقل 266ة يمكن احلصول عليها )أع ى درج، و "بشدة

 . (38) درجة

 ملقياس:اإجراءات ترمجة 

متت ترمجة املقياس من اللغة االنجليزية إىل اللغة العربية 

ن ني من اللغتني، ومن ثم ترمجة املقياس  من قبل ُمرتمجر ني متمكِّ

ترمجة عكسية من قبل مرتمجني آخرين ال يملكان معرفة 

لتأكد من دقة الرتمجة. ومتت باملقياس األصيل؛ وذلك ل

املقارنة بني الرتمجتني، وبعد ذلك تم عرضه ع ى ثامنية من 

املحكمني املختصني حسب اإلجراءات التي سيتم عرضها 

 .يف اجلزء اخلاص بصدق املحكمني
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 :صدق املقياس

التحقق من صدق املقياس باالعتامد ع ى نوعني من  تم

 : الصدق مها

  ) حقق من صدق املحتوىللت صدق املحكمني : -أ

Content Validity )   تم عرض املقياس ع ى ثامنية من

املحكمني  املختصني يف جمال علم النفس من  جامعة امللك 

من انتامء فقرات  تأكدلسعود وجامعة اإلمام حممد بن سعود ل

، ومالءمتها للموضوع املراد ليًّابعاد وللمقياس كاملقياس لأل

وضوحها . ويف الصياغة للفقرات و ، ومدى مناسبةقياسه 

ضوء  اقرتاحاهتم تم  تعديل صياغة بعض الفقرات  لكي 

تتالءم مع البيئة السعودية. ومل يتم حذف أي فقرة من 

 .املقياس

ُطّبق املقياس ع ى عينة استطالعية من  االتساق الداخيل: -ب

، وجرى ن طالبات البكالوريوس يف اجلامعةطالبة م 39

باط فقرات املقياس بالدرجة الفرعية لكل بعد التحقق من ارت

من أبعاد املقياس السبعة، وكذلك ارتباط الفقرات بالدرجة 

الكلية للمقياس، إضافة إىل ارتباط درجات كل بعد بالدرجة 

  . للدراسةاالستطالعية الكلية للمقياس، وذلك ع ى العينة 

أظهرت نتائج اختبارات معامل االرتباط بريسون 

Pearson Correlation   ارتباط الفقرات ارتباطات إجيابية

مع درجات األبعاد التي تنتمي إليها؛ فقد تراوحت 

، باستثناء ( 0.965و  0.322)معامالت االرتباط بني 

(، وفقرة 0.209درجات فقرة واحدة من بعد السعادة )

 (. 0.002-واحدة من بعد الرمحة )

الدرجة وبالنسبة الرتباط درجات فقرات املقياس ب 

الكلية للمقياس، فقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بني 

فقرة من فقرات املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس بني  32

(. أما ارتباط درجات الفقرات الثامن 0.326( و )0.741)

 :، وشملت0.3كلية فقد كانت أقل من املتبقية بالدرجة ال

وفقرة واحدة  (،0.184فقرة واحدة من فقرات بعد القناعة )

(، وفقرة واحدة من بعد 0.121من فقرات بعد الفخر )

من فقرات بعد الرمحة  (، وفقرة واحدة0.106احلب )

(، -0.020قرات من بعد التسلية )ثالث ف(، و0.287)

(، وفقرة واحدة من بعد الدهشة 0.131)(، و 0.186)و

(0.163.) 

 أما بالنسبة الرتباطات درجات أبعاد املقياس السبعة

بالدرجة الكلية للمقياس فكانت ع ى التوايل: بعد السعادة 

(، واحلب 0.586(، والفخر )0.635(، والقناعة )0.705)

(، 0.382(، والتسلية )0.489(، والرمحة )0.680)

 (. 0.596والدهشة )

وجممل نتائج اختبار معامالت االرتباط هو أن درجات 

درجة الكلية ا مع الا إجيابي  أبعاد املقياس تظهر ارتباط  

فقرة من فقرات املقياس ترتبط بدرجة  29للمقياس، وأن 

البعد املنتمية إليه، وبالدرجة الكلية للمقياس، وأن درجات 

سبع فقرات ارتبطت فقط بدرجة البعد املنتمية إليه، وفقرة 

واحدة ارتبطت بالدرجة الكلية للمقياس، وتوجد فقرة 

درجة بعد الرمحة وال واحدة من فقرات بعد الرمحة مل ترتبط ب

 بالدرجة الكلية للمقياس. 

 ثبات املقياس:

 تم التحقق من ثبات املقياس بطريقتني: 

 بعد –أعيد تطبيق االختبار ثبات إعادة االختبار:  -أ

مشاركة من نفس أفراد العينة  (33) ع ى – أسبوعني

مشاركة؛ حيث  (39)ا من االستطالعية التي تشكلت أساس  

املشاركات، واستخدم معامل االرتباط  تعذر حضور مجيع

بريسون حلساب االرتباط بني الدرجات الكلية للمقياس يف 
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، ومستوى 0.838التطبيق األول والثاين، وكانت قيمة ر = .

 ، وهي درجة ارتباط مرتفعة. 0.001 >الداللة 

كام ُحسب معامل االرتباط بريسون لالرتباط بني درجة 

ل بعد من أبعاد املقياس، واتضح التطبيق القبيل والبعدي لك

 ، ومل يكن داال  0.196أن معامل ارتباط بعد الرمحة = 

تراوحت معامالت االرتباط بني بقية ، يف حني اإحصائي  

ا ، وكانت مجيعها دالة إحصائي  0.884و  0.424األبعاد بني 

، باستثناء معامل ارتباط بعد 0.001عند مستوى الداللة 

( عند مستوى 0.424ل ارتباطه )القناعة الذي كان معام

 . 0.01الداللة 

بت معادلة ألفا كرونباخ ع ى  حساب ألفا كرونباخ: -ب ُحسر

( طالبة من طالبات 39) نتائج العينة االستطالعية املكونة من

، وهي 0.856 = اجلامعة، وكانت قيمة ألفا للمقياس كامال  

 تدل ع ى مستوى ثبات جيد.

عاد املقياس ع ى النحو خ ألبوكانت قيم ألفا كرونبا

، 0.823، وبعد القناعة = 0.827: بعد السعادة = اآليت

، وبعد الرمحة 0.710، وبعد احلب = 0.748وبعد الفخر = 

، وبعد الدهشة 0.641، وبعد التسلية = 0.085= 

. وهذا يشري إىل أن مجيع األبعاد حققت درجة 0.706=

انخفضت درجة  كافية من الثبات، باستثناء بعد التسلية الذي

، ومع ذلك فهي درجة ثبات مقبولة، أما بعد 0.6ثباته عن 

الرمحة فلم يظهر قيمة ثبات، حيث اقرتبت قيمة ألفا من 

 الصفر. 

وهبذا يتضح أن مخسة من أبعاد املقياس حققت درجة 

مقبولة من الصدق والثبات يف العينة االستطالعية، وهي 

حلب، والدهشة، أبعاد السعادة، والقناعة، والفخر، وا

وبالنسبة لبعد التسلية فقد احتوى ع ى ثالث من أصل مخس 

ا بالدرجة الكلية للمقياس، ا إجيابي  فقرات ال ترتبط ارتباط  

إضافة إىل أن درجة معامل ارتباط هذا البعد بالدرجة الكلية 

ا، فقد وإن كانت ذات داللة إحصائية. وأخري   ،كانت ضعيفة

مل ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ظهرت فقرة يف بعد الرمحة 

ا ا جد  وال بالبعد ذاته، إضافة إىل أن ثبات البعد ظهر متدني  

حسبام ظهر يف طريقتي حساب ألفا كرونباخ، وإعادة تطبيق 

املقياس. غري أنه مل يستبعد أي بعد من أبعاد املقياس وال فقرة 

هو أن املقياس حيظى بانتشار واسع يف  بمن فقراته، والسب

دة جمتمعات غربية، والدراسة احلالية هي أول دراسة جتري ع

ا هلذا املقياس ع ى املجتمع السعودي، ولذا فقد تقرر تطبيق  

تطبيق مجيع فقرات املقياس ع ى عينة الدراسة األساسية 

للتحقق مما إذا كان ينبغي استبعاد بعض فقرات وأبعاد 

 املقياس. 

 أساليب التحليل اإلحصائي: 

 SPSSدراسة برنامج التحليل اإلحصائي استخدمت ال

(v.22)  وبرنامج ،R studio (v.4) لتطبيق حزمة من ،

االختبارات اإلحصائية تشمل معامالت ارتباط بريسون 

Pearson  من صدق االتساق الداخيل للمقياس للتحقق

 "ت"وثبات املقياس بطريقة إعادة االختبار، واختبار 

  independent sample t testللمجموعات املستقلة 

واستخدمت  للتحقق من صدق التاميز الداخيل للمقياس.

ا معادلة ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات الدرجات، وأيض  

استخدمت حزمة االختبارات اإلحصائية 

Lavaan(Rosseel, 2012)  من خالل برنامجR studio 

 Confirmatoryإلجراء التحليل العاميل التوكيدي للمقياس 

factor analysis (CFA)  هبدف التحقق من مطابقة النموذج

لالنفعاالت اإلجيابية ومقاييسه مقياس امليل املقرتح لنتائج 

 الفرعية. .
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 :نتائج الدراسة

فيام يتعلق بالسؤال األول حول مستوى صدق املقياس 

وصدق أبعاده الفرعية للتطبيق ع ى طالبات جامعة امللك 

بريسون للكشف عن  تم حساب معامل ارتباط دسعود، فق

معامالت االرتباط بني درجات كل فقرة من فقرات املقياس 

ارتباط كل درجات  قياس، وكذاوالدرجة الكلية للم

ات الفرعية ألبعاد املقياس، إضافة إىل الفقرات بالدرج

ارتباط الدرجات الفرعية للمقياس واخلاصة بأبعاد املقياس 

 .1السبعة بالدرجة الكلية للمقياس. انظر جدول 

درجات معامالت االرتباط بني فقرات املقياس واألبعاد املنتمية هلا، واالرتباطات بني الدرجة الكلية للمقياس وكل من (: 1)  جدول

 .فقرات وأبعاد املقياس

 ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية  بالدرجة الكليةاالرتباط  بدرجة البعداالرتباط  الفقرة البعد

 799. 603. 743. 1 السعادة 

 2 .772 .689  

 3 .671 .566  

 4 .796 .612  

 5 .798 .599  

 6 .758 .572  

 759. 488. 627. 7 القناعة 

 8 .786 .620  

 9 .875 .618  

 10 .853 .654  

 11 .845 .649  

 733. 624. 782. 12 الفخر 

 13 .827 .602  

 14 .721 .529  

 15 .728 .488  

 16 .729 .519  

 627. 402. 722. 17 احلب  

 18 ..694 .511  

 19 .782 .438  

 20 .653 .258  

 21 .618 .473  

 22 .741 .563  

 551. 405. 680. 23 الرمحة

 24 .761 .394  

 25 .781 .437  
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 ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية  بالدرجة الكليةاالرتباط  بدرجة البعداالرتباط  الفقرة البعد

 26 .747 .455  

 27 .693 .331  

 603. 422. 808. 28 التسلية 

 29 .680  .433  

 30 .644 .656  

 31 .628 .357  

 32 .788 .300  

 772. 571. 616. 33 الدهشة 

 34 .767 .683  

 35 .713 .597  

 36 .744 .447  

 37 .746  .607  

 38 .707 .429  

 .0.001*مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة 

أن االرتباطات بني درجات  (1)ويتضح من اجلدول 

فقرات املقياس يف كل بعد ودرجة البعد الذي تنتمي إليه 

كانت بصفة عامة متوسطة إىل مرتفعة، فقد تراوحت قيم 

ت بعد السعادة بدرجة معامالت االرتباط بني درجات فقرا

، وتراوحت قيم االرتباط بني 0.798و  0.671البعد بني 

وبني  0.627درجات فقرات بعد القناعة بدرجة البعد بني 

، وكانت قيم معامالت االرتباط لدرجة بعد الفخر 0.875

، وكذا كان تراوح 0.827و  0.721بدرجات فقراته بني 

ملتبقية ودرجاهتا قيم االرتباط بني درجة كل من األبعاد ا

الفرعية ع ى النحو اآليت: معامالت االرتباط بالنسبة لبعد 

، وبالنسبة لبعد الرمحة 0.782و  0.618احلب كانت بني 

، وفيام يتعلق ببعد التسلية كانت 0.781و  0.680كانت بني 

ا كان تفاوت قيم االرتباط ، وأخري  0.808و  0.628بني 

 . 0.767 و 0.616اخلاصة ببعد الدهشة بني 

أما بالنسبة ملعامالت االرتباط بني درجات فقرات 

 0.258املقياس والدرجة الكلية للمقياس فقد تراوحت بني 

. ويشار إىل أن فقرة واحدة تابعة لبعد احلب 0.689و 

، أما بقية 0.258انخفض ارتباطها بالدرجة الكلية إىل 

. 0.3الفقرات فتجاوزت درجة ارتباطها باملقياس قيمة 

ا تراوحت درجات معامالت االرتباط بني أبعاد أخري  و

لبعد التسلية،  0.603املقياس والدرجة الكلية للمقياس بني 

 لبعد السعادة.  0.799و 

وللتحقق من صدق التاميز الداخيل للمقياس، اختريت 

وهو مقياس  –املجموعتان الطرفيتان من أحد املقاييس 

% من 27أقل % و27واللتان متثالن أع ى  –السعادة 

الدرجات يف مقياس السعادة، وقورن بني درجات هاتني 

املجموعتني يف بقية املقاييس الفرعية. وقد بلغ عدد الطالبات 

طالبة.  وجرت املقارنة بواسطة  85يف كل جمموعة طرفية 

ملقارنة املجموعات املستقلة، للتحقق من  "ت"اختبار 

للمقياس. اختالف درجات املجموعتني يف درجات أبعاد 

 .2انظر اجلدول 
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 .للمقارنة بني املجموعتني "ت"املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل جمموعة وقيمة (: 2) اجلدول

 املجموعة املنخفضة املجموعة املرتفعة البعد 
 (168) ت

 االنحراف املعياري  املتوسط احلسايب االنحراف املعياري املتوسط احلسايب

1 36.247 2.028 22.011 4.187 28.205*** 

2 28.835 4.333 18.717 6.560 11.864*** 

3 29.717 4.216 23.823 5.265 7.963*** 

4 26.952 6.670 19.964 6.228 7.059*** 

5 31.223 3.553 28.694 9.018  2.406* 

6 27.047 4.145 22.200 5.854 6.229*** 

7 32.600 5.175 24.564 5.337 9.964*** 

 .0.001مستوى الداللة أقل من  ***  0.05*مستوى الداللة أقل من 

للمجموعات املستقلة  "ت"ويتضح من نتائج اختبار 

أن مجيع أبعاد املقياس  السبعة تتمتع بصدق التاميز الداخيل؛ 

ن درجات املجموعتني املرتفعة واملنخفضة يف مقياس إإذ 

 ألبعاد األخرى.السعادة اختلفت اختالفات دالة يف مجيع ا

املتعلق بصدق الثاين  ولإلجابة عن سؤال الدراسة

أجري التحليل انفعاالت إجيابية،  ةاملقياس يف قياس سبع

العاميل التوكيدي باستخدام طريقة االحتاملية القصوى 

Maximum likelihood (ML) ومل تكن القيم اإلحصائية ،

كاي  ملالءمة النموذج مقبولة، فقد كانت نتيجة اختبار

ا، ، دالة إحصائي  644بدرجة احلرية =  Chi squareسكواير

مما يدل ع ى وجود فرق دال بني املالحظات والنموذج 

. عند مستوى الداللة ,x2 = 1654,826, df 644املستخدم، 

 Comparative. وكانت قيمة مؤرش املطابقة املقارن 0.001=

fit index (CFI)  =0.798 ومؤرش توكر لويس ،Tucker 

Lewis index (TLI)  =0.780 وكانت قيمة جذر جمموع ،

 -، وهذه القيمة ترتاوح RMSEA  =0.071مربع اخلطأ 

 (. 0.075-0.067بني ) -% 90حسب نسبة ثقة 

وهذه املؤرشات تدل ع ى أن النموذج غري مقبول، فع ى 

غري مناسب للعينات التي تتجاوز  2كاالرغم من كون مؤرش 

، 0.9كانت أقل من  TLIو CFIؤرشي يف حجمها، فإن م 200

وهي القيمة التي تقبل املؤرشات التي تفوقها )أي القيم التي 

 ,Cangur&Ercan, 2015; Kenny)( 0.95و    0.9تكون بني 

2020 Kline, 2016)   أما بالنسبة ملؤرش .RMSEA  فع ى

وهي القيمة التي تقبل  0.10الرغم من كون القيمة تقل عن 

، (Cangur&Elcan, 2015)تكون أقل منها املؤرشات التي 

فإن املؤرش مل تؤيده بقية املؤرشات املستخرجة.  وبخصوص 

بكل عامل من   factor loadingمعامالت ارتباط الفقرات 

 . 3العوامل السبعة الكامنة فهي موضحة يف اجلدول 

عوامل  ةتائج التحليل العاميل التوكيدي املتضمن سبعمعامالت ارتباط كل فقرة بالعامل الكامن الذي محلت عليه، حسب ن(:3)جدول 

 .كامنة للمقياس

 م
 بعد

(1)  

 بعد

(2)  

 بعد

(3)  

 بعد

(4)  

 بعد

(5)  

 بعد

(6)  

 بعد

(7)  

1 1*  1 1 1 1 1 1 

2 1.19 1.71 0.97 1.10 1.23 0.58 1.45 

3 0.64 2.09 0.51 1.12 1.34 0.55 1.41 
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 م
 بعد

(1)  

 بعد

(2)  

 بعد

(3)  

 بعد

(4)  

 بعد

(5)  

 بعد

(6)  

 بعد

(7)  

4 1.15 1.89 0.62 0.76 1.55 0.49 1.32 

5 1.20 1.94 0.56 0.71 1.08 0.93 1.50 

6 1.17   1.05   1.11 

 . marker، حيث جرى اتباع طريقة املحدد 1*املتغري األول من كل عامل ثابت عند قيمة 

أما بالنسبة لقيم التباين لكل فقرة من فقرات  

. وبالنسبة للتغاير 4املقياس، فهي موضحة يف اجلدول 

covariance   العوامل السبعة فهي موضحة لكل عامل من

 6. وعند استعراض قيم التغاير يف اجلدول 5يف اجلدول 

يتضح أن قيم التغاير لبعد الرمحة مع مجيع األبعاد األخرى 

، وهو ما يدل ع ى أن التباين يف 0.3كان أقل من 

ا ا واضح  االستجابات لفقرات بعد الرمحة غري مرتبط ارتباط  

ا ظهر أن ة فقرات املقياس. وأيض  بالتباين يف االستجابة لبقي

التغاير لبعد احلب مع كل من بعد القناعة والدهشة كان 

، وكذا كان احلال بالنسبة للتغاير لبعد 0.3ا أقل من أيض  

ا أقل من القناعة مع بعد التسلية والذي كانت قيمته أيض  

0.3 . 

 .لسبعة يف املقياسقيم التباين لكل فقرة من فقرات املقياس، وللعوامل ا(: 4) جدول 

 م
 بعد

(1)  

 بعد

(2)  

 بعد

(3)  

 بعد

(4)  

 بعد

(5)  

 بعد

(6)  

 بعد

(7)  

1 0.83 1.54 1.02 1.43 0.49 1.06 1.18 

2 0.84 1.40 0.81 2.33 0.33 1.61 0.62 

3 0.55 0.87 0.73 1.35 0.57 1.41 1.31 

4 0.92 0.93 1.03 1.87 0.12 1.29 1.38 

5 0.94 0.99 1.16 1.35 0.20 1.34 1.38 

6 1.18   1.14   1.47 

 0.47 1.69 0.33 1.06 1.56 0.51 0.74 ك*

 *ك = العامل الكيل للبعد.

 .قيم التغاير لألبعاد السبعة يف املقياس(: 5)جدول 

 7 6 5 4 3 2 1  بعد

2  0.47       

3  0.65 0.63      

4  0.44 0.25 0.49     

5  0.18 0.12 0.24 0.17    

6  0.48 0.16 0.41 0.58 0.25   

7  0.40 0.30 0.54 0.29 0.19 0.36  

 ,.Dixson et al)ا ملا أوىص به ديكسون وزمالؤه وتبع  

من رضورة معاملة كل مقياس من املقاييس السبعة  (2018

، فقد أعيد منفصال   امقياس   وصفهلالنفعاالت اإلجيابية ب

ل مقياس من ع ى ك (CFA)تطبيق التحليل العاميل التوكيدي 

مؤرشات يظهر  6املقاييس السبعة ع ى حدة. واجلدول 

 مطابقة النموذج املقرتح لنتائج املقياس. 

 .النفعاالت اإلجيابيةالفرعية ملقياس امؤرشات مطابقة النموذج لكل مقياس من املقاييس السبعة (:6) جدول 
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 م
 مربع كاي

CFI TLI 
RMSEA  90واملدى بنسبة ثقة% 

X2(df) P RMSEA إىل من 

1 (9=)53.54 *** 0.936 0.893 0.126 0.094 0.159 

2 (5=)15.90 ** 0.985 0.970 0.083 0.039 0.131 

3 (5=)96.00 *** 0.832 0.663 0.241 0.200 0.284 

4 (9=)28.79 *** 0.956 0.927 0.084 0.051 0.119 

5 (5=)7.30 - 0.992 0.984 0.038 0.000 0.094 

6 (5=)35.59 *** 0.914 0.829 0.140 0.099 0.185 

7 (9=)18.94 *** 0.980 0.966 0.059 0.020 0.097 

ويظهر من نتائج التحليل العاميل التوكيدي أن مقياس 

القناعة، ومقياس احلب، ومقياس الرمحة، ومقياس الدهشة، 

حصلت ع ى درجات مقبولة أو جيدة يف كل من مؤرشات 

CFI و ،TLI و ،RMSEAكل من مقياس السعادة  . وحصل

 TLIانخفض مؤرش  يف حنيمقبول،  CFIوالتسلية ع ى مؤرش 

لالختبارين أع ى من  RMSEA، وكانت قيم 0.9 عن قليال  

% كان 90ا ملستوى الثقة ، غري أن مدى كل قيمة تبع  0.1

ا قبول مؤرشات ، وهبذا يمكن أيض  0.1 أقل من يشمل قيام  

لية. أما بالنسبة ملقياس كل من مقياس السعادة ومقياس التس

 الفخر فلم تكن مؤرشاته مقبولة.  

أما بالنسبة ملعامالت ارتباط املتغريات بالعامل الوحيد 

و  0.642للمقياس فقد تراوحت يف مقياس السعادة بني 

، ويف مقياس 2.730و  1، ويف مقياس القناعة بني 1.219

، ويف بعد احلب بني 1.065و  0.580الفخر تراوحت بني 

و  1.054، ويف مقياس الرمحة بني 1.128و  0.633

، ويف 0.974و  0.440، ويف مقياس التسلية بني 1.592

 . 1.618و  1مقياس الدهشة بني  

وبالنسبة لقيم التباين، كان مداها يف مقياس السعادة بني 

و  0.742، ويف مقياس القناعة بني 1.188و  0.556

، ويف 1.250و  0.696، ويف مقياس الفخر بني 1.526

، ويف مقياس الرمحة  بني 2.414و  1.207مقياس احلب بني 

و  0.928، ويف مقياس التسلية بني 16.089، و 0.318

 . 1.424و  0.681، ويف مقياس الدهشة بني 1.677

ولإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة، واخلاص 

ثبات املقياس، فقد تم التحقق من ثبات املقياس  عامالتبم

حساب معامل ألفا كرونباخ وكانت معامالت ألفا  من خالل

: السعادة = اآليتكرونباخ ألبعاد املقياس ع ى النحو 

، واحلب = 0.802، والفخر = 0.856، والقناعة = 0.0845

، والدهشة = 0.744، والتسلية = 0.392، والرمحة = 0.782

. أما بالنسبة ملعامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية 0.798

. وعليه فإن املقياس يتمتع 0.902فكانت =  للمقياس

بدرجة ثبات عالية، وكذا معظم أبعاده، باستثناء بعد الرمحة 

 الذي مل حيقق درجة مقبولة من الثبات. 

  :املناقشة

فيام يتعلق بإجابة السؤال األول املتصل بصدق املقياس 

وصدق املقاييس الفرعية. فقد ظهر من خالل معامالت 

لفقرات والدرجات الفرعية، أن مدى ارتباط االرتباط بني ا

الفقرات باملقاييس الفرعية التي تنتمي إليها أع ى من مدى 

االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية، كام ظهر من خالل 

يف جزء نتائج  (1)معامالت االرتباط املعروضة يف اجلدول 
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الدراسة. كام أن فقرة من فقرات املقياس منتمية ملقياس 

حتاج أيمكنني االعتامد ع ى اآلخرين عندما  "، وهي احلب

ا بالدرجة الكلية، ع ى ا منخفض  ؛ أظهرت ارتباط  "للمساعدة

الرغم من ارتباطها بدرجة متوسطة بدرجة مقياس احلب. 

وهذا يشري إىل متتع املقياس بدرجة مقبولة من االتساق 

الداخيل، وأن املقاييس الفرعية تتمتع بدرجة عالية من 

 تساق الداخيل. اال

كام أن نتائج صدق التاميز الداخيل للمقياس دلت ع ى 

ن املجموعتني إصدق مجيع املقاييس الفرعية، حيث 

 ا داال  لفت درجاهتا اختالف  الطرفيتني يف مقياس السعادة، اخت

يف بقية املقاييس. وعليه فإن املقياس املرتجم للغة العربية 

ا ملا لبات اجلامعة، طبق  يتح ى بدرجة من الصدق يف جمتمع طا

وجدته دراسات أجريت يف جمتمعات أخرى ع ى طلبة 

 Akin et al., 2014; Dixson et)اجلامعة وع ى الراشدين 

al., 2018; Gusewell& Ruch, 2012). ، 

، فقد اقرتح ديكسون كليًّاوبالنسبة لوحدة بنية املقياس 

األبعاد  اعتبار (Dixson et al., 2018)وزمالؤه يف دراستهم 

مقاييس السبعة للمقياس مقاييس مستقلة، وهذا ما أيدته 

أخرى شملت مقاييس منفصلة ألنواع انفعاالت متعددة 

(e.g., Harmon-Jones et al., 2016). 

ن نتائج الصدق العاميل التوكيدي مل تكن دالة إوحيث 

ع ى مطابقة النموذج املقرتح للمقياس الكيل لنتائج الدراسة 

فقد أجري التحليل العاميل التوكيدي ع ى كل احلالية، 

من  ستةا، وظهر أن مقياس من املقاييس السبعة منفرد  

املقاييس متثل مقاييس مستقلة، أما املقياس السابع وهو 

مقياس الفخر فلم تكن املؤرشات دالة ع ى مطابقة النموذج 

لنتائجه. وهذا يستوجب إعادة التحقق من بناء مقياس 

خدامه يف دراسات الحقة يف جمتمع الدراسة الفخر قبل است

احلالية. وربام يكون تفسري إخفاق هذا املقياس يف قياس 

انفعال الفخر، هو أن التعبري عن انفعال الفخر ُيتلف من 

ثقافة ألخرى، وذلك بسبب تقييم الفرد للمثريات التي 

ينتابه االنفعال للفخر هبا، بناء ع ى ما يتوقعه من املحيطني به 

(Tracy & Robins, 2007). 

ا إىل أن أبعاد مقياس االنفعاالت اإلشارة أيض   وجتدر

اإلجيابية، ختتلف يف فاعليتها ومالءمتها للتطبيق من جمتمع 

 (Dixson et al., 2018)وزمالئه آلخر. ففي دراسة ديكسون

كانت مؤرشات الصدق البنائي من خالل مطابقة النموذج 

كان هذان املقياسان  يف حني ملقيايس احلب والدهشة ضعيفة،

ي  مؤرشات جيدة يف الدراسة احلالية. وقد ترجع الفروق  و  ذ 

الثقافية إىل اختالف مفهوم االنفعاالت اإلجيابية بني 

 Kuppens et)ه وزمالئ رت دراسة كوبينزاالثقافات، فقد أش

al., 2008)  إىل وجود فروق بني أفراد املجتمعات املختلفة يف

النفعاالت اإلجيابية، فاالنفعاالت اإلجيابية تصورهم لدور ا

ا أكرب يف املجتمعات التي تركز ع ى اعتبار الذات دور   ؤديت

مقارنة باملجتمعات التي ينرصف اهتاممها بتحقيق احلاجات 

 األساسية للحياة. 

ا يف متوسطات غري أن الفروق الثقافية مل تظهر اختالف  

ونتائج دراسات الدرجات بني نتائج الدراسة احلالية، 

أخرى، فقد تراوح متوسط درجات أبعاد املقياس يف الدراسة 

لبعد احلب، وهذه  4.01لبعد الرمحة، و  5.02احلالية بني 

الدرجات يف اجلملة قريبة من متوسطات درجات املقياس 

 (Gusewell&Roch, 2012) يف دراسة غيوسويلوروتش

 تلك أع ى درجة يف –حيث كان متوسط درجات بعد الفخر 

كان متوسط درجات بعد  يف حني، 5.58هو  -الدراسة 

. وما يالحظ بوجه 4.32  -وهي الدرجة األدنى  –التسلية 

األبعاد عن  و ارتفاع متوسط الدرجات يف مجيععام ه
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جونز -(، وهذا ما أشار إليه هارمون4الدرجة املحايدة )

من كون األفراد  (Harmon-Jones et al., 2016)وزمالؤه 

يعتهم يميلون إىل تقييم انفعاالهتم يف األوقات التي ال بطب

تستثار فيها انفعاالهتم بمثريات قوية بشكل إجيايب إما ألن 

 وإمافرتات إجيابية بالنسبة هلم،  د  فرتات ضعف االستثارة تع

 ا. ا عام هو مقبول اجتامعي  بحث  

 بوصفهاوثبات املقاييس السبعة  ليًّاوعن ثبات املقياس ك

س منفصلة، فالنتائج تشري إىل ثبات جيد للمقياس مقايي

بصفة عامة، وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة، فقد 

ع ى سبيل  –(Shiota et al., 2006) وجدت دراسة شيوتا

. كام 0.08كانت  لي اأن درجة ثبات املقياس ك -املثال 

وجدت الدراسة احلالية درجة ثبات مقبولة لكل مقياس من 

املكونة له باستثناء مقياس الرمحة، الذي كانت  املقاييس

درجته يف الثبات غري مقبولة. وال توجد تفسريات نظرية 

ا ع ى العينة احلالية، ا مناسب  قوية لسبب فقد مقياس الرمحة ثبات  

إال أن العديد من الدراسات أشارت إىل كون انفعال الرمحة 

ت أو ا للذانه قد يكون موجه  إا؛ حيث  معقد  انفعاال  

 ,.Lindsay &Creswell, 2014 ; López et al)لآلخرين

، كام أن هذا االنفعال يتأثر بدرجة واضحة بالبيئة التي (2017

ولذا فإنه حيسن  .(Stellar et al., 2012)ينشأ فيها الفرد

إعادة تطبيق االختبار ع ى عينات أخرى قبل حذف هذا 

ية. إضافة إىل املقياس من املقياس الكيل لالنفعاالت اإلجياب

ذلك فإن الدراسات التي قننت املقياس يف جمتمعات أخرى، 

مل جتد درجة منخفضة لثبات مقياس الرمحة، وإن كانت قد 

وجدت قيم ثبات منخفضة ملقاييس أخرى، فقد وجد عند 

تقنني املقياس ع ى طالب اجلامعة يف تركيا أن بعد احلب 

 ,.Akin et al)والتسلية قد أحرزا درجات ثبات منخفضة 

2014) . 

مقياس امليل وخالصة هذه النتائج هي أن  

لالنفعاالت اإلجيابية الذي سعت الدراسة احلالية لرتمجته 

وتقنينه ع ى جمتمع طالبات اجلامعة يف إحدى اجلامعات 

باململكة العربية السعودية يشمل عدة مقاييس منفصلة، 

ق ويمكن تطبيقها بشكل مستقل، ملا تتمتع به من الصد

والثبات ووحدة البناء لكل مقياس بمفرده، أما الدرجة 

الكلية للمقياس فهي بحاجة إلعادة التحقق من صدقها 

وثباهتا يف املجتمع املحيل قبل التوسع يف اعتامدها كدرجة دالة 

ع ى مستوى االنفعاالت اإلجيابية. ويضاف إىل ذلك أن 

ة مقبولة مقياسني من املقاييس السبعة الفرعية، مل حتقق درج

من الصدق أو الثبات، فمقياس الفخر مل يعط مؤرشات 

ا، ومقياس الرمحة مل ا واحد   كامن  مقبولة باعتباره يمثل عامال  

حيقق درجة مقبولة من الثبات، ولذا جيب إعادة التحقق من 

صدق وثبات هذين املقياسني قبل التوسع يف تطبيقها بشكل 

السعادة والقناعة  وهي مقياس –فردي. أما بقية املقاييس 

فقد دلت نتائج الدراسة ع ى  –واحلب والتسلية والدهشة 

مالءمتها للتطبيق ع ى جمتمع الدراسة احلالية بشكل مستقل. 

ة الفروق الثقافية يف اا: فهذه الدراسة تؤكد أمهية مراعوأخري  

نتائج ن إتفسري نتائج مقياس االنفعاالت اإلجيابية؛ حيث 

خصائص يملك املقياس حت أن الدراسات السابقة أوض

 سيكومرتية خمتلفة بني جمتمعات وثقافات خمتلفة.

 :التوصيات

بناء ع ى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، ُوضعت 

 ية: اآلتالتوصيات 

توجيه الباحثني لدراسة املوضوعات املتصلة بعلم  -

النفس اإلجيايب بام فيها االنفعاالت اإلجيابية؛ ملا هلا من دور يف 

 سني قدرات األفراد ع ى التكيف النفيس واالجتامعي.حت
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انفعاالت  وصفهااالهتامم بقياس االنفعاالت اإلجيابية ب -

، وحتديد العوامل املتصلة بكل بعضعن بعضها منفصلة 

 انفعال من هذه االنفعاالت.

اإلفادة يف املجاالت البحثية وامليدانية من املقاييس  -

ها بوصفة ع ى صدق بنيتها الفرعية التي دلت النتائج احلالي

مقاييس مستقلة، وهي مقياس السعادة، ومقياس القناعة، 

 ومقياس احلب، ومقياس التسلية، ومقياس الدهشة. 

إعادة التحقق من صدق وثبات املقاييس الفرعية التي مل  -

حتقق اخلصائص السيكومرتية املطلوبة، وهي مقياس الفخر، 

 ومقياس الرمحة. 

س ع ى عينات خمتلفة يف املجتمع إعادة تطبيق املقيا -

املحيل هبدف تعميم تطبيق املقياس واإلفادة منه يف خمتلف 

جماالت اإلرشاد النفيس واملهني، وجماالت العالج النفيس، 

 وكذلك جماالت اخلدمة االجتامعية. 

املقارنة بني فئات خمتلفة يف مستويات االنفعاالت  -

ناث، وكذلك املقارنة اإلجيابية، مثل املقارنة بني الذكور واإل

بني الفئات العمرية املختلفة، بحيث تبنى خطط تقديم 

املساندة، وحتسني جودة احلياة بناء ع ى ما بني الفئات املختلفة 

 من فروق. 
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 جامعة أم القرىطالبات  لدى والرصاع النفيس والقلقالتنافر املعريف  بنينمذجة العالقات 

)اللحياينأمحد مريم محيد 
1
)سمرية حمارب العتيبي ، (

2
) 

 القرى أم جامعه

  هـ1442/ 4/ 10وقبل  - هـ25/3/1441قدم للنرش 

 وذجالتنافر املعريف والرصاع النفيس والقلق لدى طالبات جامعة أم القرى من خالل نمىل الكشف عن العالقة بني هدفت الدراسة احلالية إ املستخلص:

لبة طا 607ىل أسس معرفية اعتمدت أسلوب حتليل املسار لتفسري القلق والرصاع النفيس والتنافر املعريف، وقد تكونت عينه الدراسة من مقرتح يستند إ

الرصاع النفيس ، ومقياس (2020عداد العتيبي واللحياين )عريف إاستخدمت الدراسة مقياس التنافر املا، كام عشوائي   بجامعه أم القرى، تم اختيارهن

 فروق وجود ، وأظهرت النتائج عدمBeck & Steer (1985)عداد بيك وستيري، ومقياس القلق إ(1999)تقنني الدسوقي  - conte et al عدادإ

=  AGFI  =0.994  ،CFI =1  ،TLI =1 ،GFIكانت ) والتي املطابقة مؤرشات الرتفاع املثايل والنموذج املقرتح النموذج بني داللة إحصائية ذات

0.999  ،IFI=1 ،RMSEA =0.000 ،NFI=0.998كام تم الرجوع إىل مؤرشات التعديل التي يقدمها برنامج ،)AMOS   لتحسني النموذج

ا، كام حصائي  نموذج بحذف املسارات غري الدالة إعليه تم األخذ باملقرتحات لتحسني ال وبناء  االفرتايض، حيث أظهر الربنامج وجود بعض املؤرشات 

 ثار الكلية، وللتأثريات املبارشة وغري املبارشة للمتغريات.رت الدراسة نتائج خمتلفة لآلأظه

 القلق.التنافر املعريف، الرصاع النفيس، نمذجة العالقات، : الكلامت املفتاحية
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Abstract: The current study aimed to reveal the relationship between cognitive dissonance, psychological conflict 
and anxiety among female students at Umm Al-Qura University through a proposed model based on cognitive 
foundations that adopted the method of path analysis to explain anxiety, psychological conflict and cognitive 
dissonance, and the sample of the study 
Consisted of 607 students at Umm Al-Qura University, who were selected randomly, the study 
Also used the cognitive dissonance scale prepared by Al-Otaibi and Al-Lahiani (2020), the Psychological Conflict 
scale by conte et al - and the al-Desouki codification (1999), and the 
Anxiety scale by Beck and Steer (1985), and the results showed no significant differences. A statistic between the 
proposed model and the ideal model for the rise in conformity indicators which were (AGFI = 0.994, CFI = 1, TLI = 1, 
GFI = 0.999, IFI = 1, RMSEA = 0.000, NFI = 0.998), and the adjustment indicators provided by AMOS were also 
referred to. To improve the hypothetical model, as the program showed the presence of some indicators, and 
accordingly proposals were taken to improve the model by deleting the paths that are not statistically significant, 
and the study showed different results for the overall effects, and for the direct and indirect effects of the 

variables. 

Key words: relationship modeling, cognitive dissonance, psychological conflict, anxiety 
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 مقدمة

نشعر وقد القلق رد فعل طبيعي للمواقف العصيبة، ُيعد 

ا بالقلق  جزء أسايس من غريزة البقاء لدينا  وهومجيع 

ا  مهام   شيئ اإخبارنا أن هناك بويساعدنا  حيدث. قد يكون موقف 

ا نحتاج إىل جتنبه، أو مهمة نحتاج إىل إنجازها برسعة  -خطري 

ا يف بعض األحيان.  لذلك ُيعد القليل من القلق مفيد 

بأنه حالة غري سارة نتوقع فيها حدوث  القلقويعرف 

ا من خالل ظروفنا الفعلية،  يشء خميف ال يمكن التنبؤ به متام 

ات الفسيولوجية والسلوكية فهو مزيج معقد من املكون

واملعرفية، كام أنه مزيج معقد من العواطف واإلدراكات غري 

ا ا نحو املستقبل وأكثر انتشار  السارة والتي تكون أكثر توجه  

 . (Barlow, 2002,104)من اخلوف 

من أوائل من حتدثوا عن القلق يف  Freud فرويد يعد  و

الستجابة إلحدى بأنه اعلم النفس، وقد فرس القلق النفيس 

حاالت اخلطر الناجتة عن جتربة سابقة، كام قدم مصطلحات 

عملية  أحدهاتوليد القلق والقلق التلقائي، حيث يصف 

تكثيف اإلحساس لدى األفراد واآلخر للتعبري عن رد الفعل 

الالإرادي حلالة مؤملة، بحيث يميز بذلك نوعني من القلق 

 ,Rachman, 1998, 64; Snowdon) الواقعي والعصاب

2013). 

ا مهام  من نظريته        الشخصية،وجعل فرويد القلق جزء 

ا أنه أسايس لتطور كل السلوك العصبي  . والذهنيمؤكد 

فالقلق ينبه الفرد بأن األنا تتعرض للتهديد وأنه ما مل يتم اختاذ 

أن حتمي  إجراء، فقد يتم اإلطاحة باألنا. كيف يمكن لألنا

نفسها أو تدافع عنها؟ هناك عدد من اخليارات: اهلروب من 

املوقف املهدد، أو منع احلاجة املندفعة التي هي مصدر 

اخلطر، أو إطاعة إمالءات الضمري. إذا مل تنجح أي من هذه 

-األساليب العقالنية، فقد يلجأ الشخص إىل آليات الدفاع 

األنا ممة للدفاع عن وهي االسرتاتيجيات غري العقالنية املص

(Schultz,2017& Schultz). 

أن م Karen Horney 1937 هورين كام أوضحت

الثقافة من شأهنا أن ختلق قدرا  كبريا  من القلق يف الفرد الذي 

القلق استجابة انفعالية تكون  د  ، ويعيعيش يف هذه الثقافة

موجهة إىل املكونات األساسية للشخصية. ويتفق 

يف تأكيدمها عىل   Horny"هورين"مع   Sullivan"سوليفان"

فكرة أن عدم توفر األمان االجتامعي يسبب القلق، والقلق 

بناٌء وهدم يف الوقت نفسه، فالقلق البسيط يمكن أن يغري 

اإلنسان ويبعده عن اخلطر، أما القلق الشامل الكيل فإنه 

يؤدي إىل اضطراب كامل بالشخصية، وجيعل الشخص 

ويرى  ، السليم أو القيام بأي عمل عقيلالتفكريعن  اعاجز  

سلبية، بناء  عىل  ةنفعالياكاستجابة  السلوكيون القلق

دوالرد من  يرى كل  دراسات سابقة أجراها بافلوف، كام 

أن القلق كقوة ثانوية يتم اكتساهبا   Dollard & Millerوميللر

مكتسب أو قابل  دافعٌ ، فالقلق لدهيام من خالل التعلم

كتساب، وعندما يزداد هذا الدافع إىل حد معني يؤدي إىل لال

 .تدهور األداء والعكس صحيح

 Moehle & Eugene, 1991) ; 25-23، 2001،عثامن(. 

 Dollard & Miller   (1966)فرق دوالرد وميلر وقد 

مصدر اخلوف "بني اخلوف والقلق ويذكران أنه عندما يكون 

ا بالقمع، غالب ا ما يشار إليه باسم القلق ا أو حمجوب  . "غامض 

ُينظر إىل القلق عىل أنه ينشأ فقط يف ظل ظروف معينة من و

 . (p.63) العصايبالرصاع 

ة أن القلق هو سلوك قد اكتسبه يرى أنصار هذه املدرسو

عن طريق عمليات  هالتي يعيش فيها، وأن نسان من البيئةاإل

)ترشيط( وتدعيم بل واستفحال هذا  امعينة يتم من خالهل
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منعه طاملا هو متعلم  أو بإزالتهالقلق والذي يمكن عالجه 

 (2016 ،)غانم

ا مع و تظهر النظريات السلوكية للقلق تداخال  قوي 

النظريات املعرفية، والتي تركز عىل التحكم التنظيمي، 

وتفاعالت املنبهات، واألفكار، أو اإلدراك، والتعزيز املتاح. 

وتوفر املنبهات معلومات حول املوقف، وتسهل التنبؤ 

تشري  Beck et alن وبحسب بيك وآخري ،باملستقبل

النظريات السلوكية املعرفية إىل أن اضطرابات القلق تستمر 

قلق نتيجة التفاعل بني هذه العوامل يف النموذج املعريف لل

توقع األحداث وتفسريها، وليس جمرد أحداث يف حد ذاهتا، ب

. وهو يعمل بمفرده حتكم جتربة املرء. فاإلدراك ال يعمل

بالتآزر مع األنظمة البدائية األخرى، عىل سبيل املثال، 

ُتعزى األولوية إىل دور  االنفعالية والسلوكية والفسيولوجية

مج املدخالت اإلدراك ألن النظام املعريف مسؤول عن د

 واختيار خطة مناسبة وتفعيل األنظمة الفرعية األخرى

& Pine, 2004)(Sweeney. 

كام يرى بيك أن القلق ينتج عن أنامط التفكري املشوهة 

واخلاطئة يف تقييم املواقف، وما يرتتب عن ذلك من تكوين 

مركبات معرفية نشطة حتول املثريات البيئية إىل مصادر 

للشعور بالقلق وظهور أعراضه فاملشكلة للقلق، وتؤدي 

ا يف طريقة التفكري، وليست يف االنفعال تكمن أساس  

  (.314، 2003ومنظوماته )غانم،

املرىض املصابني باضطراب القلق يميلون إىل  أنكام    

املبالغة يف تقدير درجة اخلطر واحتاملية الرضر يف موقف 

التهديدات  معني والتقليل من قدراهتم عىل التعامل مع

 ,Kaplan & Sadock) املتصورة لرفاههم النفيس واجلسدي

1989, 965) 

ويتضمن القلق بعض التغـريات الفسـيولوجية كـربودة 

األطراف وتصبب العرق وعدم القـدرة عـىل تركيـز االنتبـاه 

واإلحســاس الــدائم بتوقــع اهلزيمــة والعجــز واالكتئــاب، 

مصـطلح والقلق إما أن يكون سمة أو حالة، فـإذا اسـتخدم 

ة لشخصية الفرد، كان معناه أن القلق يف وصف السمة الرئيس

ـ  Trait Anxietyقسمة القل ا متنوعـة، أي لديه تظهر أعراض 

أن الفرد خيترب شعور القلق بصورة مزمنة، تسـمح بـأن يقـال 

 State يتضمن قلق احلالة يف حنيعنه بأنه يتسم بسمة القلق، 

Anxiety   بعض التغريات الفيزيولوجية، وهي خـربة عـابرة

 ,Hantona)تتفـاوت مـن حيـث الشـدة مـن وقـت آلخـر 

Mellalieub& Hallc,2002.1126)   بمعنى أن قلق احلالـة .

State Anxiety  هو قلق مؤقت، ناجم عـن الظـروف اآلنيـة

يمكن وصفه بأنه استعداد خمتلف لتجربة مسـتويات القلـق، 

فالظروف املؤملة أو الصـعبة ال تـؤدي إىل تغـريات يف القلـق 

كسمة، بل تساهم يف تغريات شدة احلالة. ألن مسـتوى قلـق 

احلالة يف مواقف معينة هو جزئي ا من وظيفة اخلـربة  الفرد من

 ,Menasco & Hawkins)السابقة يف مواقف أخرى سـابقة 

1978,650). 

 لدرجـة واخلـوف بـالتوتر بالشـعور تتسم حالة فالقلق

 احليـاة اليوميـة. أنشـطة يف وتـؤثر عليهـا السـيطرة يصعب

 العـام القلـق مـن تـرتاوح القلـق، مـن خمتلفة أنواع وهناك

الرهاب )سورايا، كـانين  وفـورمر،  حاالت إىل واالجتامعي

2018.) 

 مظـاهر من وغريه خوف منكذلك ما يصاحب القلق 

 إجيـاد يف للفشـل مظَهـر واالضطراب هـو النفيس، الرصاع

 الـذي يعـاين مـن  فالشـخص ،القـوى هـذه بـني التـوازن

 قـد شـخص باالضـطراب أو املصـاب النفيس "العصاب"

رة  حياتـه فأصـبحت التـواُزن هذا إجياد يف ذاته أخفقت َكـدر
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ا وأصبح َتعرسة،  هلـا متـيقظ  ولكنه حالته، إىل مرتاح غري قلق 

د التوازن أن حياول التيق  ، أشد  بمختلـف فقـده الذي يوجر

 )74 ،2017 ،)جالل .الوسائل

 Moehle & Eugene كل من موهيل وإجيني كام ذكر

غري سارة يعمل  أن القلق خربة( 2001) وعثامن  (1991)

الفرد عىل جتنبها، حتدث نتيجة الرصاع، مما يؤدي إىل حالة من 

  .عدم االتزان والشعور بالقلق

اسـتمر  ( فـإن الرصـاع إذا2007وبحسب رضوان )    

مـراض القلـق والتـوتر واألىل لفرته طويله دون حـل يقـود إ

 (.342ص) اجلسدية والنفسية واجلسدية النفسية

ة وثيقة بـني ن أن هناك عالقوآخري وأكدت دراسة ميللر

حقيق اسـتجابة ن الرصاع هو نزعه لتالرصاع والقلق، حيث إ

حجــام( فعنـد فشـل الفــرد يف إ –قـدام دافعيـه ملتناقضـني )إ

كـام أكـدت  (.134، 2000حتقيقها يصاب بـالقلق )جبـل،

( التي وجدت أن هناك عالقة بني 2013) ذلك دراسة رزيقة

 والقلق )حالة أو سمة(. الرصاع النفيس واالجتامعي

 يتعـرض عنـدما الفـرد عنـد النفيسـ الرصـاع وحيدث

 كـل حيبـذ بحيـث أكثـر أو لـرغبتني أو لنزعتني أو لدافعني

ا الشخصـية مكونـات مكون مـن  يقـع وهنـا منهـا، واحـد 

 الـذي األمـر ،وأجهزهتـا الشخصـية مكونـات بني الرصاع

 املوقف وجهتي ما بني وتردده وارتباكه حرية الفرد إىل يؤدي

 النفيسـ البنـاء عـىل يـؤثر أن يمكن موقف وهو الرصاعي،

 نفسـية أعـراض أو سـلوكية انحرافـات ويسبب للشخصية

 (.2005 ،مرضية )ربيع

يمكــن إرجــاع جــذور النظريــات احلديثــة للرصــاع إىل 

ماكس ويرب وكارل ماكس وسيغموند فرويـد وإن مكيـافييل 

 Max Weber, Karl Max and سـميث وكالوزفيتـز وآدم

Sigmund Freud, Machiavelli, Clausewitz and 

Adam Smith،  .وهم من الكتاب املهمني بتحليـل الرصـاع

ركز علامء  ، حيثنظرية لفهم الرصاعالناهج وقد اختلفت امل

ركز علامء الـنفس  ، كامشخصيةالنفس عىل الرصاعات بني ال

االجـــتامع عـــىل النزاعـــات بـــني األفـــراد واملجموعـــات 

(Roderick,1999  .) 

يمكن النظر إىل الرصـاع عـىل أنـه حيـدث عـىل مـدى و

األبعاد املعرفية )اإلدراك( والعاطفية )الشـعور( والسـلوكية 

يساعدنا هذا املنظـور ثالثـي األبعـاد يف فهـم  وقدداء(. األ)

وعىل الرغم من أن كـل ُبعـد مـن األبعـاد تعقيدات الرصاع 

فـإن التغيـري يف مسـتوى الثالثة يؤثر عىل األبعـاد األخـرى، 

حيدث تغيري مماثل أن بالرضورة ال يعني الرصاع يف ُبعد واحد 

يف األبعاد األخرى، ففي بعض األحيان ترتبط الزيادة يف أحد 

األبعاد بانخفاض يف ُبعد آخر. عىل سـبيل املثـال، يـنخفض 

املكون العاطفي للرصاع أحيان ا مع زيادة وعي الناس بوجود 

لطبيعته. هذا هو أحد األسباب التي جتعـل  الرصاع وفهمهم

ا وال يمكن التنبؤ به  .(Bernard,2000) الرصاع يبدو مربك 

فرويــد هــو أول مــن أشــار إىل وجــود الرصــاع  عــد  ويُ 

ن مكونــات أسـاس غريـزي، حيـث إاملبني عىل األساسـي 

ا للتعبيــر عــن نفســها فــي )اهلـو( الغريزيـة تسـعى دومـ 

ي تقـــف فيـــه األنـــا هلـــذه النزعـــات الوقــت الـــذ

ــ ادباملرصــ ويرتتــــب علــــى  ،ـا عــــن الشخصــــيةدفاعـ 

نهمــا وجـــود موظيفــة كــل يف االخــتالف والتعــارض 

أعمـاق الـنفس الالشـعورية، صــراع صـراع داخلـي فـي 

بـــني قـــوة مانعـــة حتـــول دون هـــذه العناصـــر الغريزيـــة 

ن هذه القوة املانعة املمثلة تعبيـر عنهـا بأالشـعورية وبـني الال

فـي األنـا ختـاف علـى الــدوام مــن أن تقهــر مــن مثــل 

ة املمثلة يف )اهلو( ومن ثم تعيش يف قلــق يالنزعـات الغريـز

 .)197، 1998دائم )فهمـي، 
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 ، كام يرى فرويد العقل ال حيتمل الرصاع الظـاهر طـويال 

فإن الرصاع معناه انقسام العقل عىل نفسه، معناه نشوب نوع 

ونتيجـة خطـورة ذلـك داخل الـنفس، « احلرب األهلية»من 

 الرصـاع أن ينتهـي بحـل  ذلـك ال َيلبـث عىل السواء النفيس 

 ى،ب إحـدى النـزعَتني املتضـادتني عـىل األخـرتغل  متمثل ب

مـن الشـعور وَتنحـدر إىل النزعـة غـري املختـارة تبُعد حيث 

وُيطَلق عىل استبعاد الرغبة أو الفكرة من الشعور ، الالشعور

ا اسم  وعـىل ذلـك ) الكبـت)ودفعها إىل الالشعور اصطالح 

اع بني نزعتني ينتهـي دائـام  بكبـت إحـدى النـزعتني،  فالرصظ

ا مـن شـعور واملكبوت ينمحي من الذاكرة وال ُيصبرح جـزء  

كبوتة التي تظل  خمتفية يف والنزعات الالشعورية املص الشخ

 بطريقـةالالشعور، تتحنين الفرص املناسبة للتعبري عن نفسها 

إذ  ،سـافرةو، فتبدو متخفية بدل أن تبدو رصحيـة ةغري مبارش

، ولكنها يف حماولة ضغط حتت تبقى  إىل لتصـل دائمة ُمستمر 

 .(67، 22، 2017 جالل،) ُحرمته الذي اإلشباع

وترى نظرية التحليل النفيس الرصـاع عنـدما تتعـارض 

بعـض يف املوضـوع. مع املتطلبات الداخلية املتناقضة بعضها 

ا  بني رغبة ورضورة أخالقية، عىل -قد يكون الرصاع واضح 

أو قد يكون كامن ا، -سبيل املثال، أو بني عاطفتني متناقضتني 

ويف هذه احلالة يكون من املمكن التعبري عنه بطريقة مشـوهة 

يف الرصاع الواضح، والذي يظهر بشكل خـاص يف تشـكيل 

واضطرابات الشخصية، وما األعراض، واملشاكل السلوكية، 

يعترب التحليل النفيس أن الرصاع جزء من تكوين وإىل ذلك. 

 (Becker, Groninger, Luzar, 2012) اإلنسان

قد حيدث بـني أن الرصاع  مدرسه التحليل النفيس رىوت

وذلـك  رصاع بـني دوافـع اهلـوحيدث  إذ، نفسهالفرد دوافع 

ام إىل هدفـه وال عندما ينطوي اهلو عىل دافعني يسعى كل منه

. كام ا مثل دافع اجلنس ودافع األمومةيمكن حتقيق اهلدفني مع  

وذلـك د نا األعىل لدى الفرالرصاع بني دافع اهلو واألحيدث 

احلاجات األولية للهو مما  يمكن التوفيق بينهام وبني عندما ال

تصبح النزعات اجلنسـية وامليـول  إذ، ىل الرصاع بينهاميؤدي إ

نا األعـىل فيظهـر ة مع القيم األخالقية لألمتعارضالعدوانية 

وذلـك  نا األعىلالرصاع بني مكونات األ. كام حيدث الرصاع

بـني و أ ،وأخـرى أخالقيةرصاع بني قيمه  عندما يكون هناك

 (.2009والتل، قطيشات خر )واجب وآ

ا أمكـن جتـاوز وحـل نا أكثـر نضـج  كذلك كلام كان األ

الرصاعات النامجة عن تضارب اجتاهات الدوافع واملتطلبات 

نـا غـري األعىل، فـإذا كـان األنا اخلارجي واألاألخرى للعامل 

شكاالهتا، فقد لتوسط بني الدوافع املختلفة وحل إقادر عىل ا

ا املنشأ، ومـن ينمو القلق الالشعوري أي الذي يكون غامض  

ض ومواجهته والتغلب عليه يقـوم مأجل صد هذا القلق الغا

آليـات ال  د  نا بحشـد وسـائل الـدفاع األوليـة والتـي تعـاأل

 (.350، 2007شعوريه )رضوان، 

تنظر نظرية التحليل النفيس إىل الرصاع عىل أنه نوع من و

ممـا يعنـي أن الفـرد  تقسيم الوظائف الشخصية عـىل الـذات

 (.Kagan, 1991القلق )سيعاين من مشاعر 

او فإن هذا الرصاع موجود دائام  ألن الغرائز  لفرويد، وفق 

تعمـل املحرمـات يف  يف حني الرضا،دائام  ما تضغط من أجل 

املجتمع دائام  عىل احلد مـن هـذا الرضـا. مجيـع السـلوكيات 

مدفوعة بـالغرائز  وباملثـل، فـإن مجيـع السـلوكيات دفاعيـة 

بمعنى الدفاع ضد القلـق. قـد تتقلـب حـدة املعركـة داخـل 

ــف  ــا ال تتوق ــية، لكنه ا )الشخص ــد   &Schultz,2017أب

Schultz.) 

ـ النفيسـ يف حني فرست النظرية السلوكية الرصاع  اوفق 

 أن إىلوذهـب أصـحاهبا الـتعلم  وقوانني االشرتاط ملفاهيم

 مثـري إىل احلـي الكائن تعرض ما إذا ينشأ أن الرصاع يمكن
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 اسـتجابتني طبيعيني يستثريان بمثريين ارتباطه سبق رشطي

 (110 ،1998 القريطي،القوة ) يف متساويتني متناقضتني

 عـدة النفيسـ الرصـاع " فـنيلي كـريت " صـنف كـام

 – اإلقدام رصاع وهي الرصاع حتليله ألنواع نتيجة تصنيفات

 أن عليـه موقـف يف نفسه الفرد جيد حني ينشأالذي  اإلقدام

 رصاعو .من اجلاذبيـة القوة نفس له كالمها هدفني بني خيتار

 يف نفسـه الفـرد جيـد حينام ينشأالذي  اإلحجام – اإلحجام

 القـوة مـن نفـس له كالمها هدفني بني خيتار أن عليه موقف

 جيـد حـني ينشـأالـذي  اإلحجام – اإلقدام رصاعر. والنفو

ا ، ه. وأخـريعيوبـ وله مزاياه له واحد هدف أمام نفسه الفرد

 الفرد جيد حني ينشأالذي  املزدوج اإلحجام – اإلقدام رصاع

 مزايـاه له منهام كل   هدفني بني خيتار أن عليه موقف يف نفسه

 . (32-31 ،2005حسيب، ) هعيوب وله

ــ ــني ق ــذ اميف ح ــر وتالمي ــل ميلل ــةبه ني ــن  مجموع م

حجام والتي لعبـت واإلقدام الدراسات التجريبية لرصاع اإل

مـن  جمموعـهوقـدم  ،ام  مهـا ا تفسريي  فيها مفاهيم التعلم دور  

ىل االقرتاب النزعة إ-1للرصاع أمهها:  دراستهاملصادرات يف 

للهـدف ا كثر قرب  قوة كلام كان الفرد أثر أك نحو اهلدف تصبح

املثريات السلبية يكـون أقـوى كلـام  حتايشىل امليل إأن  -2و 

حجـام اإل استجابةيزداد قوة  -3 –ا من املثري ازداد الفرد قرب  

 اقـرتبقـدام كلـام سـتجابة اإلدل أكثر مـن زيـادة قـوة ابمع

ىل إ االسـتجابةيتوقف ميـل  -4، من املثري املنفرالكائن احلي 

حجام عىل شدة استجابة اإلو أقدام الظهور سواء استجابة اإل

عندما توجـد اسـتجابتان  هنأ -5كل منهام  يثريهالدافع الذي 

متعارضتان فإن االستجابة املطلقة للنزعة األقوى هـي التـي 

 .(1972،غنيم  2005 ،داهري حتدث ) ال

ا  التنافر املعريف ؤدييمكن أن يو الرصاع يف  فاعال  دور 

 يمكنف. امأو يف القضاء عليه اسواء يف استمرارمه-والقلق 

أن تتفاقم و / أو تقلل الرصاعات واسعة النطاق  مثال  

الرصاع العرقي ك وصغرية احلجم بسبب التنافر املعريف

(Barker, 2003). 

-Cassel & Taylor 1962كاسيل وتايلور وبحسب 

تنشأ فكرة التنافر املعريف من القوة الثانية لعلم النفس.   2001

ا تستمد من عمل سيجموند فرويد. وذكر فرويد أن وحتديد  

األفراد الذين لدهيم مشاكل نفسية يعانون من اآلالم 

واإلصابات العميقة يف الالوعي مما يعيقهم من الوصول 

ا لذلك، فإن اهلدف هو الكشف الكاملة. وتبع   إلمكاناهتم

 ,Thompson)عن اإلصابات وحتويلها ملستوى الوعي 

2008) Chow, Barnhart&  

حالة من عدم الراحة النفسية ينتج  ويمثل التنافر املعريف

عن وجود معارف غري متجانسة، أو عنارص عن الذات، أو 

ص سلوك الشخص، أو البيئة وينشأ الرصاع ألن الشخ

ا بني شيئني. ويكون الشخص مدفوع   االختياريتوجب عليه 

 (.Festionger, 1957يف اجتاهني يف وقت واحد )

ا، والذي  يعد  كام  ا قوي  التنافر / الرصاع املعريف حافز 

غالب ا ما يقودنا إىل تغيري واحد أو آخر من املعتقد أو الفعل 

يف طريقة . أي تناقض، أي املعتقدات االفرتاضية، عارضاملت

تفكرينا أو ترصفنا ينتج عنه تنافر، وهو أمر غري مريح وخيلق 

ا لتقليل التوتر من خالل إعادة تقييم صالحيته  دافع 

(Gawronski, 2002, 665 .) 

تنص نظرية التنافر عىل أن الناس يسعون كذلك 

بعض من مع جاهدين للحفاظ عىل تناسق إدراكهم بعضهم 

امسك. ومع ذلك، فإن الفعل أجل احلفاظ عىل الشعور بالت

غري املتسق املفاجئ )مثل الترصف بطريقة متناقضة( قد يضع 

يقلب الشعور بالتامسك.  من ثمن سق يف رصاع، واملتاإلدراك 

نتيجة لذلك، فإن اجلهد العقيل سوف يضطرب إلعادة 
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 ,Festinger, 1957) استقرار )أو إعادة تنظيم( هذا اإلدراك

Harmon-Jones & Mills,1999)   

املعريف حالة عاطفية تنشأ عندما تتكون  التنافر شكلوي

لدى الشخص عنارص معرفية تقتيض أن يكون أحدها أو 

تكون هناك عندما  بعضها عكس اآلخر. وكحالة من التوتر

من ختفيض عدد أو أمهية  العمل املعريفمثابرة حتى يتمكن 

املعارف املتناقضة مع العنارص األكثر مقاومة للتغيري. ويمكن 

إضافة بعض املعارف خالل من  العمل املعريفأن يتكون هذا 

التقليل باملقابل املنسجمة، وزيادة أمهية املعارف املتناغمة، و

 د  ويع ،من املعارف املتنافرة وختفيض أمهية املعارف املتنافرة

هو لب النظرية، ألنه بدونه تصبح  مقاومة التغيريهوم مف

وهو يوفر نقطة منظمة  ،ا مستحيال  توقعات النظرية أمر  

لتحديد أمهية أو قدر التنافر وكيف يمكن ختفيض هذا 

ولية الشخصية.  أن هذه النظرية تنطوي عىل املسؤالتنافر. كام

 عن ال  ولتنافر عندما يشعر املرء بأنه مسؤألنه يمكن ختفيف ا

 .متسقةجلب املعارف يف عالقات غري متناغمة أو 

(Wicklund & Brehm, 1976)  

كام يوصف التنافر املعريف بأنه النظرية التي تفرتض أنه 

 .)(Myers,2008للحد من االنزعاج، نربر أفعالنا ألنفسنا 

وقد أجريت العديد من الدراسات والتجارب الختبار نظرية 

خمتلفة،  مستخدمة تصاميم ومواقف جتريبيةالتنافر املعريف 

جتارب ، و(Kretchmar, 2014) احلرجتارب االختيار  منها

ا جتارب وأخري   ،(Festinger & Carlsmith ,1959)اإلذعان 

 .أيضا  من األمور التي تستثري التنافر  التربيرف تربير اجلهد

(Kretchmar, 2014) 

يمكن لألفراد الذين لدهيم دافع حلالة التنافر العاطفي و

السلبي املشاركة يف احلد من التناقض من خالل التقليل من 

التنافر عن طريق تغيري اإلدراك األصيل، أو إضافة / طرح 

إدراك جديد )عىل سبيل املثال، املواقف اجلديدة، والسلوك، 

 ,Hinojosa) اإلدراكأو املعتقدات(، أو تعديل أمهية 

Gardner & Walker,  2016). 

أحيانا  لسبب أو آخر، تفشل حماولة حتقيق ولكن 

التجانس، ولذلك تستمر التناقضات يف الوجود، ويف ظل 

 هنالك يظهر – التناقضات وجود يف أي–هذه الظروف 

وهذا النوع من  . (Festinger, 1957)جي السيكولو القلق

 ،ا قويا  نحو ختفيض التنافردافع   د  القلق السيكولوجي يع

كلام كان حجم  نه، أي إخصائص حتريضية لتنافرلن إف لذلك

 ،تخفيفه أو إزالتهل أكثر التنافر كبريا ، حاول الشخص

وإحدى الطرق لتخفيف التنافر هي عن طريق تغيري مواقف 

 الفردالفرد حتى تقرتب من التوافق مع ما يفعله أو ما فعله 

(Rabbie, Brrhm& Cohen, 1959)  

( العالقة بني 1962) Festinger وقد حدد فستنجر

العنارص املعرفية ذات الصلة يف نوعني، يتمثل النوع األول يف 

ن أو الفكرتني يتضمن عالقة انسجام وهي أن أحد العنرصي

ا عىل األوىل تدل ضمني   ةخر بمعنى أن الفكرعن اآلا شيئ  

عالقة الرصاع وتنشأ هذه الثانية متثل  يف حني، الفكرة الثانية

خر عند أحد العنارص ناجم عن اآل ساس نقيضالعالقة عىل أ

لفرد حيمل فكرتني أحدمها نقيض تأملها لوحدها بمعنى أن ا

 . ( (P.12-14خراآل

 Festinger (1957) حدد فستنجر باإلضافة لذلك

من الناحية  أهنام يرى الفرق بني الرصاع والتنافر ألنه

الشخص يف وضع  يكونآثارمها، والديناميكية خمتلفان يف 

وبعد أن يتخذ ، قبل اختاذ القراررصاع متنافر وومتضارب 

فهو قد اختذ  ،أو تضارب يف حالة رصاع يكونقراره ال 

ا يف مل يعد مدفوع   أي أنه، قد حل الرصاع من ثمن و ،اختياره

وهو اآلن ملتزم بمسار الفعل  ،أكثر من اجتاه يف وقت واحد

لصالح االختيار  رالتنافأو يتزايد املختار. وهنا حيدث 

https://www.mendeley.com/authors/55994088800/
https://www.mendeley.com/authors/7202841337/
https://www.mendeley.com/authors/7202541578/
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وتظهر اجلهود خلفض التنافر لصالح االختيار ، املرفوض

ن لديه عرضاا ح الفرق، ختيل شخص  يوضتلوالذي تم، 

 1للوظيفة جليدةالعنارص املعرفية ا قام بتحديدللتوظيف. و

 ،أملجموعة باهذه املعرفة  م تسميةوت، 2للوظيفة  جليدةوغري ا

املجموعة ثم قام بعمل  ،1الوظيفة اختيارمما يوجهه باجتاه 

، 2للوظيفة  يدةاجلعرفية العنارص املووضع ، ب املعرفية

، الوظيفة ب اختيار، مما يوجهه باجتاه 1للوظيفة  يدةوغري اجل

 رصاع.ال حيدث ابالوظيفتني مع  ال يمكن األخذ  هنوحيث إ

ولكن من الرضوري أن نحدد أكثر أين يقع الرصاع، فهو 

أي  ،بأ واملجموعة املعرفية  املعرفية املجموعةليس بني 

جيدة، كالمها  2و 1ليس هناك رصاع بني معرفة أن الوظيفة 

بني  االختيارينشأ الرصاع ألن الشخص يتوجب عليه ولكن 

 ماعندلكن وا يف اجتاهني يف وقت واحد. ومدفوع   ،شيئني

رصاع، ال يتوقف 1كاختياره للوظيفة البدائل  خيتار أحد

تنافر مع معرفته  يف باملجموعة املعرفية ن ألذي حيدث وا

الذي سلكه، حيدث هذا التنافر عىل املستوى املعريف،  لالجتاه

، غري مهمة بني جمموعتي املعرفتنيوتظل هناك عالقات 

يف تناغم مع  املجموعة املعرفية أنجد  يف الوقت الذيولكن 

تتنافر معه، فالشخص اآلن يتحرك  املجموعة بالقرار، نجد 

 .((P.38-42اجتاه واحد وحياول ختفيض التنافر املعريفيف 

حيدث بني الذي ن التنافر املعريف ويتضح من ذلك أ

عندما يكون البد  املجموعة املعرفية أ واملجموعة املعرفية ب

يؤدي لظهور الرصاع املصاحب  الوظيفتني أحدمن اختيار 

تؤدي  أ وب غري املنسجمةاملعارف  نأي إ لعملية التنافر،

شدة تنافرها عىل املستوى املعريف )املرتبط باختاذ قرار( 

ه الختيار حلدوث رصاع نفيس داخل الفرد يضغط علي

خر، مما حيل حالة الرصاع عىل أحدمها وترجيحه عىل اآل

ظهور ب، ويسمح حد الوظيفتنيباختيار أ املستوى النفيس

 التنافر املعريف مرة أخرى بني املجموعتني، وملنع حدوث

هذا عديدة خلفض  تتتم حماوالالنفيس للمرة الثانية  الرصاع

  مر الذي تم اختياره أو ترجيحه.التنافر لصالح الوظيفة أو األ

عن عن طريق البحث املمكن ختفيض التنافر ومن 

قليل أمهية املعلومات غري تيف  همعلومات إضافية قد تساعد

. املتجانسة مبارشة، أو معلومات تنسجم مع التزامه

عن طريق واالحتامل اآلخر لتخفيض التنافر قد يكون 

أسهل طريقة  وهو واختاذ موقف جديد، اإلقرار باخلطأ

 . (Brehm & Cohen, 1962) املعريفلتخفيض التنافر 

 & Menasco ميناسكو وهاكنزولقد تناول كل من 

Hawkins ((1978 دراسة الالتنافر املعريف والقلق ب

بتقييم عدد  فحوصنياملالتجريبية، والتي اعتمدت عىل قيام 

، من البدائل ثم اختيار بديل واحد من بني تلك املقدمة

هبدف التحقيق يف حالة القلق كمقياس حلجم التنافر  وذلك

ا لألجهزة من من املشرتين حديث   173عينة من ل، بعد الرشاء

ت مع كل أجريت املقابالوقد ثالثة منافذ بيع بالتجزئة. 

وتم استخدام مستجيب خالل أسبوع من تاريخ الرشاء. 

، األفرادمستوى قلق احلالة لدى مقياس القلق لقياس 

وقد  ومقياس صعوبة قرار الرشاء الستنتاج إثارة التنافر.

رشوط الرشاء التي جيب أن تنتج مستويات متفاوتة  حددت

هلا تأثري متوقع عىل مقياس لقلق و ،من التنافر بعد الرشاء

أن التنافر بعد القرار هو وقد توصلت النتائج إىل احلالة. 

ا عىل حل حالة الرصاع.  شكل من أشكال قلق احلالة رد 

ارتبطت الزيادة يف مقاييس قلق احلالة  كامباإلضافة إىل ذلك، 

يف صعوبة القرار املبل  عنها والتي جيب أن تؤدي إىل  بزيادة

مع انخفض قلق احلالة املقاس  كام وجد أن ،يف التنافر زيادة

 الوقت منذ الرشاء. 
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 منتحقق دراسة لل Suinn (1965) وينس كام أجرت

الفرضية القائلة بأن مستوى التنافر يرتبط بشكل إجيايب 

وقياسني للقلق  مقياس تايلور استخدامتم و ،بمستوى القلق

العالقة املتوقعة تم النتائج إىل أن شارت وقد أللتنافر. 

كان هناك ميل كام  التنافر. قيايس تأكيدها بقياس واحد من

للقياس اآلخر للتنافر إلظهار عالقة مماثلة، ويتأثر الدافع يف 

حاالت التنافر بالرغبة يف احلد من التنافر وامليل إىل السعي 

  .للحد من القلق

 :النموذج

 إجراء هذه الدراسة كوهنا أمهيةيمكن االستدالل عىل 

ضمن نموذج مقرتح والقلق الرصاع تتناول التنافر املعريف و

يتضمن العالقات املبارشة وغري املبارشة من خالل ما تم 

تناوله يف األدب النظري للتنافر، وقد أكدت عالقته بالقلق 

Menasco & Hawkins (1978 )دراسة ميناسكو وهاكنز 

 بأن (، علام  1965) Suinnسوين التجريبية، وكذلك دراسة 

ا بني التنافر املعريف ا وسيط  الرصاع النفيس قد يكون متغري  

والقلق ، وذلك عندما يزداد عدم التجانس بني املعارف 

بدوره ا الذي ويزداد التنافر بينها مما قد يسبب رصاعا  نفسي  

يؤدي حلدوث القلق، أو أن شدة تنافر هذه املعارف قد تؤدي 

 Festinger ، وقد قام فستنجرالقلقارشة إىل بصورة مب

بتناول كل من الرصاع والقلق من خالل  (1957,1962)

ك حتديد متى وصف عملية حدوث التنافر املعريف، وكذل

يضاحه عملية التنافر، وهذا ما تم إثناء يبدأ وينتهي الرصاع أ

فيام سبق،  ةمن خالل تناول األطر النظرية للمتغريات الثالث

عليه فإن النموذج املقرتح يفرتض وجود عالقات وبناء 

، باإلضافة إىل وجود ةمبارشه بني هذه املتغريات الثالث

ا ا وسيط  عالقات غري مبارشة يلعب فيها الرصاع النفيس دور  

بني التنافر املعريف والقلق ، وعليه يمكن افرتاض النموذج 

 :آليتا

 
للعالقة بني : يوضح النموذج االفرتايض املقرتح (1)شكل 

 أبعاد التنافر املعريف والقلق والرصاع

 :مشكله البحث

د بأن التنافر اعتقابناء  عىل األدب النظري السابق ثمة 

ا ما مت املعريف يرتبط بكل  تمن الرصاع والقلق، ولكن نادر 

من  إذدراستهم معا  من خالل نمذجة تلك العالقات، 

املحتمل أن يؤثر التنافر املعريف بنمط حياة الطالبات من 

خاصه خالل الرصاع وحالة القلق املصاحبة للتنافر املعريف، 

بكل من  والدراسات البحوث يف امتزايد   ااهتامم   أننا نشهد

الرصاع والقلق والتنافر املعريف، إال أن االهتامم بنمذجة 

ث النفسية األجنبية العالقات بني تلك املتغريات بالبحو

بأمهية ودور كل  التسليم يظهر بشكل واضح رغم مل والعربية

نظرية تفرتض من الرصاع والقلق يف التنافر املعريف، حيث 

ن األفراد يفضلون االتساق املعريف أ CDT التنافر املعريف

ويشعرون بعدم االرتياح عندما يواجهون فجوة يف اتساقهم 

مما قد يؤدي حلدوث عملية  .(Cooper,2012,174)املعريف 

 إذالرصاع نتيجة عدم هذا االتساق أو التنافر احلاصل، 

االجتامعي مشكلة أساسيه  أصبح الرصاع سواء النفيس أم

(، 2003هتدد حياة الفرد يف كثري من املجتمعات )عسكر،
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ىل القلق ذا الرصاع لفرتة دون حل قد يقود إفإذا استمر ه

 (2017) الصحة العاملية (، وبحسب منظمه2007)رضوان،

World Health Organization  أكثر القلق يمثل 

ا النفسية الصحة اضطرابات  العامل. مستوى عىل شيوع 

 للتحقق من مطابقة نموذجلذلك يسعى البحث احلايل 

يوضح العالقة بني التنافر مقرتح للعالقات بني املتغريات 

جامعة أم  طالبات املعريف والرصاع النفيس والقلق لدى

لكل  حاث وحمفزن التنافر املعريف عامل أا القرى، خصوص  

عن  اإلجابة خالل من من الرصاع والقلق، وذلك

 :يةاآلت التساؤالت

كـل مـن ا بـني حصـائي  هل توجد عالقة ارتباطيـة دالـة إ -

يف التنــافر املعــريف  القــرىم درجــات طالبــات جامعــة أ

املخترصــ وأبعــاده )التنــافر األتي، التنــافر الوجــداين، 

تنافر التوافق الذايت، التنافر االجتامعي( ودرجـاهتن عـىل 

 مقيايس القلق والرصاع النفيس؟

هل يمكن التنبؤ بدرجة القلق لدى طالبـات جامعـة أم  -

عـىل مقيـاس  نالقرى بمكة املكرمة من خالل درجـاهت

 التنافر املعريف؟

هل يمكن التنبؤ بدرجة الرصاع النفيس لـدى طالبـات  -

عـىل ن جامعة أم القرى بمكة املكرمة من خالل درجاهت

 مقياس التنافر املعريف؟

هل يمكن التنبؤ بدرجة القلق لدى طالبـات جامعـة أم  -

عـىل مقيـاس  نالقرى بمكة املكرمة من خالل درجـاهت

 الرصاع النفيس؟

مكن التنبؤ بدرجة القلق لدى طالبات جامعة أم هل ي -

ىل مقياس القرى بمكة املكرمة من خالل درجاهتن ع

 عىل أبعاد التنافر املعريف؟  الرصاع النفيس، ودرجاهتن

ما النموذج األمثل للعالقة بني متغـريات التنـافر املعـريف  -

 والقلق والرصاع النفيس لدى طالبات جامعة أم القرى؟

الكلية، املبارشة وغري املبارشة ملتغـريات التنـافر  ثارما اآل -

 املعريف يف الرصاع النفيس من خالل مرورها بالقلق؟

 :أهداف البحث

 هتدف الدراسة احلالية إىل:

 كـل مـن ا بـنيحصـائي  العالقة االرتباطية الدالة إمعرفة  -

يف التنـافر املعــريف  ات طالبـات جامعـة أم القـرىدرجـ

املخترص وأبعـاده )التنـافر األتي، التنـافر الوجـداين، 

تنافر التوافق الذايت، التنافر االجتامعي( ودرجاهتن عـىل 

 .مقيايس القلق والرصاع النفيس

يمكن التنبؤ بدرجة القلق لدى طالبات جامعة أم القرى  -

عـىل مقيـاس التنـافر  نبمكة املكرمة من خالل درجاهت

 املعريف؟

يمكن التنبؤ بدرجة الرصاع النفيس لدى طالبات جامعة  -

عىل مقياس  نأم القرى بمكة املكرمة من خالل درجاهت

 التنافر املعريف؟

يمكن التنبؤ بدرجة القلق لدى طالبات جامعة أم القرى  -

عىل مقياس الرصـاع  نبمكة املكرمة من خالل درجاهت

 النفيس؟

قرى ؤ بدرجة القلق لدى طالبات جامعة أم اليمكن التنب -

ىل مقياس الرصاع ع بمكة املكرمة من خالل درجاهتن

 عىل أبعاد التنافر املعريف؟  النفيس، ودرجاهتن

الكشف عن النمـوذج األمثـل للعالقـة بـني متغـريات  -

لـدى طالبـات النفيسـ التنافر املعريف والقلق والرصـاع 

 .جامعة أم القرى
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الكليـة، واملبـارشة وغـري املبـارشة  الكشف عـن اآلثـار -

مـن خـالل  النفيسـ ملتغريات التنافر املعريف يف الرصـاع

 .مرورها بأبعاد القلق

 :البحث أمهية

 العالقـاتب لبحـثيف حماولته ااحلايل  بحثال أمهية تنبع

التنـافر املعـريف كل من  بنياملبارشة وغري املبارشة  والتأثريات

ديب األ لـرتاثلعلمية  عد إضافةيُ مما والقلق لنفيس ا والرصاع

 يف بحثـت التي أوىل الدراسات من ُتعد   البحث كامملتغريات 

 هذه املتغريات. للعالقات بني النموذج

 :حدود البحث

البــات طيف للبحــث احلــايل  البرشــية تتحــدد احلــدود

البكـالوريوس، وحـدودها  مرحلـةب جامعة أم القرى بمكـة

ــة يف  ــلالزماني ــدرايس ال الفص ــاين ال ــامث ــدرايس  للع ال

 التـي بـاألدوات جهـانتائحـددت  كـام(، 1440/1441)

إىل  باإلضـافة، وثباهتـا صـدقها حيـث مـن استخدمت فيها

-االرتباطي) املنهج الوصفي وهو تم استخدامه الذي املنهج

 جامعةب ملكانيةوحدودها ا ،حتليل املسار التنبؤي( باستخدام

 .املكرمةمكة بأم القرى 

  :الدراسة املصطلحات

التنـافر Festinger (1957)  عرف فيسـتينجر :املعريفالتنافر 

اثنان من العنارص يكونان يف عالقة متنـافرة، إذا أخـذنا " هبأن

هذين العنرصين فقط، إذا كان عكس أحد العنارص يأيت مـن 

كـام ذكـرت كـل مـن العتيبـي واللحيـاين . "العنرص اآلخـر

 اثنانأن التنافر املعريف هو الوضع الذي يكون فيه ب (2020)

أو أكثر من املعارف أو األفكار يف حالة عدم توافـق بعضـهام 

ُبعـد  هـيواملعـريف أربعـة أبعـاد  للتنـافر حدد، كام بعضمع 

كـل مـا يتعلـق بحيـاة ويمثل  تي()األتية العالقات األ

الوالدين لعالقات األتية مع األفراد داخل األتة وتشمل ا

ما يتعلق بالعالقـات ويمثل كل  الُبعد االجتامعيو. خوةواإل

خر ضمن النسيج االجتامعي اخلارجي، ومهـا والتواصل باآل

ــافر املعــريف اخلــارجي ــذايتو. يمــثالن التن ــق ال  ُبعــد التواف

الفرد عىل تكـوين رد  )الشخيص( ويمثل كل ما يتعلق بقدرة

، اة بـني األفـرادفعل للضغوط االجتامعيـة والداخليـة للحيـ

كل مـا يتعلـق باسـتجابات األفـراد ويمثل  الُبعد الوجداينو

، العاطفية والتحكم هبا يف التعامل مع اآلخرين ومـع الـذات

 .((P.9 الداخيلومها يمثالن التنافر املعريف 

الدرجة التي حيصل  ا يف هذه الدراسة بأنهويعرف إجرائي   -

إعـداد -املعـريفالتنـافر ن عىل مقيـاس عليها املفحوصو

 .2020عام عتيبي واللحياين ال

 ,Beckيمـري وجـرينبريج إكـل مـن بيـك و عـرف :القلـق

Emery & Greenberg  (1985)  ــه ــق بأن ــتجابة "القل اس

هو تقييم اخلطر. "عاطفية أثارها اخلوف. وهكذا فإن اخلوف 

والقلق هو حالة الشعور غري السارة التي تثريهـا عنـدما يـتم 

، ويتمثل يف أربعة أبعاد هـي البعـد العصـبي، "حتفيز اخلوف

 (P. 9) . اإلراديالبعد الشخيص، بعد اهللع، البعد 

القلق عىل أنه حالـة مزاجيـة سـلبية مصـحوبة  كام ُعرف

بأعراض جسدية مثل زيادة معدل رضبـات القلـب، وتـوتر 

العضالت، والشعور بعدم االرتياح، واخلوف مـن املسـتقبل 

(Barlow,2002).  

صل ا يف هذه الدراسة بأنه الدرجة التي حيإجرائي   ويعرف

 & Beckلبيك واسـتري القلقن عىل مقياس عليها املفحوصو

Steer  1990عام. 

 ةغري سار حالة" ( بأنه2007الدسوقي )ه عرف  :الرصاع

متناقضتني يف وقت تنشأ لدى الفرد نتيجة وجود رغبتني 
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والرتدد والضيق ة واالرتباك ريىل شعور باحلواحد مما يؤدي إ

، "ىل حل حمددلوصول إو اار أينتيجة عجزه عن االخت

ويتكون من ثالث حماور وهي التقبل / الرفض، االستقالل 

 .(72-11ص) / االتكالية، الضبط / عدم الضبط

الدرجة التي حيصل  ا يف هذه الدراسة بأنهويعرف إجرائي  

إعداد -مقياس الرصاع النفيس ن عىلعليها املفحوصو

 .2007الدسوقي عام 

 :جراءاتمنهج البحث واإل

 :منهج البحث

بشّقيه االرتباطي الوصفي تتبع هذه الدراسة املنهج 

االنحدار املتعدد  من خالل استخدام أسلوب نبؤيوالت

حتليل املسار، الذي يتناول دراسة األحداث  وأسلوب

والتحليل، والتنبؤ كالظواهر بحيث يتفاعل معها بالوصف 

مقرتح يفرتض أن الرصاع وذلك من خالل اختبار َنموذج 

 من ثمن ويف النموذج السببي البنائي،  نتابعا ريانمتغوالقلق 

والقلق الرصاع  كل من تؤثر أبعاد التنافر املعريف يف مستوى

وجود يفرتض بشكل مبارش لدى عينة البحث، كذلك 

باعتبار  قلقالتنافر املعريف عىل التأثريات غري مبارشة ألبعاد 

 ا.ا وسيط  متغري  رصاع ال

 :جمتمع وعينة البحث

ن جمتمع البحث من مجيع طالبات جامعة أم القرى تكون 

هـ، والبال  عددهن 1442باألقسام األدبية والعلمية لعام 

وقد تم اختيار العينة األساسية  طالبة. 49787

وذلك عىل النحو  ئية منتظمة،واالستطالعية بطريقة عشوا

 :اآليت

طالبة من  607العينة األساسية للدراسة وتكونت من   -

باململكة العربية السعودية،  لقرىطالبات جامعة أم ا

 .3.14 ، بانحراف معياري22.9وكان متوسط أعامرهن 

العينة االستطالعية لدراسة اخلصائص السيكومرتية  -

ات لبطالبة من طا 150ألدوات البحث، وبل  عددها 

، بانحراف 21.78 جامعة أم القرى، متوسط أعامرهن

 .2.97 معياري

  :بحثال واتأد

 :مقياس التنافر املعريفأوال : 

 ببناء مقياس( 2020)من العتيبي واللحياين  قامت كل  

طالبة  من  337وقد تم تطبيقه عىل  ،املخترص التنافر املعريف

ربعة عوامل أ استخراجوقد تم طالبات جامعة أم القرى 

تفرس ما قيمته مفردة  43املخترص مكونة من للتنافر املعريف 

يه من بنود العوامل بحسب ما حتتو ةتم تسميو ،51,062

تية )األتة(، وُبعد العالقات وهي ُبعد العالقات األ

، وُبعد ويمثالن التنافر اخلارجي االجتامعية )االجتامعي(

. كام مثالن التنافر الداخيلوجداين ويالتوافق الذايت، واُلبعد ال

مع مقياس القلق والرصاع أظهرت نتائج الصدق التقاريب 

معامالت ارتباط دالة عند طالبة  450والتي طبقت عىل 

املخترص  ثبات ملقياس التنافرالدرجات  راوحتتو، 0,01

ملعامل ثبات املقياس  0,91 بنيبعاده بطريقة إعادة التطبيق وأ

ملعامل ثبات بعد التوافق  0.72وأقل قيمة كانت  ،الكيل

الذايت. كام كانت أعىل قيمة ملعامل ثبات ألفا كرونباخ عند 

قل قيمة ملعامل ثبات وأ ،للدرجة الكلية ملقياس التنافر 0.89

لبعد التوافق الذايت، وأكدت النتائج  0,77ألفا كرونباخ عند 

  والصدق.متتع املقياس بقدر جيد من الثبات 

كام تم التحقق من صدق مقياس التنافر املعريف 

 وذلك عىل عينة الدراسة االستطالعية، بالبحث احلايل
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برنامج  من خاللباستخدام التحليل العاميل التوكيدي 

AMOS،   يل توكيدي عمل هلذا املقياس هذا أول حتل ويعد

وقد ، ، وثاين دراسة تستخدمهعداده من قبل املؤلفتنيبعد إ

التنافر  التحليل البناء العاميل الرباعي ملقياسهذا أكد 

أظهرت النتائج أن قيمة مربع كاي تساوي املعريف، فقد 

داللة تساوي  ، ومستوى1، ودرجات حرية تساوي 1.724

، وتشري إىل مطابقة غري دالة إحصائي اهنا ، أي إ0.189

النموذج اجليدة للبيانات، كام أن مؤرشات جودة حسن 

وقعت  (RMSEA, GFI, AGFI, NFI, CFI, TLI, IFI)املطابقة 

ا مطابقة النموذج يف املدى املثايل لكل مؤرش وهي تؤكد أيض  

 .ااملقرتح للبيانات، وأن املقياس صادق عاملي  

 
 .البناء العاميل ملقياس التنافر يوضح (:3)شكل

 .للبيانات مقياس التنافر املعريفمطابقة النموذج مؤرشات (: 1)جدول 

 القيمة يف النموذج املفرتض املدى املثايل املؤرش

GFI)0.999 1- 0.90 ) مؤرش جودة املطابقة 

NFI)0.996 1- 0.90 ) مؤرش املطابقة املعياري 

CFI )0.998 1- 0.90 ) مؤرش املطابقة املقارن 

TLI 0.990 1- 0.90 (لويس –)مؤرش تاكر 

AGFI 0.989 1- 0.90 جودة املطابقة املعدل () مؤرش 

IFI )0.998 1-0.90 ) مؤرش املطابقة املتزايدة 

RMSEA)0.035 0.05أقل من  ) مؤرش جذر مربع البواقي 

Chi- square إحصائي اغري دالة 1.724 احصائي  غري دالة إ 

 0.01عند  إحصائي ا** دالة 

االتساق الـداخيل للمقيـاس، وذلـك كذلك تم حساب 

الدرجة الكليـة بإجياد معامل االرتباط بني درجة كل مفردة و

ليـه، وكانـت قـيم معـامالت االرتبـاط للبعد الذي تنتمـي إ

ا معـامالت ارتبـاط ، ومجيعهـ0,425و 0,954ترتاوح بـني 

، ممـا يؤكـد عـىل 0.01حصـائيا  عنـد مسـتوىموجبة ودالة إ

كام تـم حسـاب معامـل الثبـات  مقياس.لاالتساق الداخيل ل

قيمتـه لبعـد التنـافر  وبلغتباستخدام معادلة ألفا كرونباخ، 

ــافر التكيفــي0.857 األتي ، ولبعــد 0.833، ولبعــد التن
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، 0.915، ولبعد التنافر االجتامعي 0.875التنافر الوجداين 

ة الكلية للمقياس، وهي قيم جيـدة للدرج 0.920كام بلغت

 ثبات مقياس التنافر املعريف.ا، مما يدل عىل حصائي  إ

 :ثانيا : مقياس الرصاع النفيس

 conte et al (1995)وآخرون  أعد هذا املقياس كونيتي

لقيــاس جوانــب الرصــاع النفيســ ورصاع الفــرد يف عالقتــه 

حماور وهي التقبـل / الـرفض،  ةباآلخرين، ويتكون من ثالث

االستقالل / االتكالية، الضـبط / عـدم الضـبط. وللتأكــد 

مـن صدق املحتوى تم عرضه عىل جمموعة من املتخصصـني 

قاموا بتحديد املخاوف التي تـرتبط بكـل رغبة، وبنـاء عليـه 

تــم صــياغة البنــود يف ضــوء الرغبــات واملخــاوف املرتبطــة 

ود عن طريق حذف البنود التـي ببعضها، وتم تقليل عدد البن

 ، والبنـود التـي جـاء اتفـاق املحكمـنيحتمل نفس املضمون

%، وكذلك البنود التي جاء االرتباط بينهام 80عليها أقل من 

وبني التقدير الكيل للمقيـاس منخفضـا ، كـام تــم حســاب 

كرونباخ فتم التوصـل إىل معامـل ثبـات  االثبـات بطريقة ألف

 .0,88قدره 

( بفحـــص املحـــددات 1999الدســـوقي )كـــام قـــام 

بنــدا  موزعــة عــىل  25السـيكومرتية للمقيــاس املكــون مـن 

حماوره الثالثة، وللتحقق من الصدق تـم اسـتخدام الصـدق 

. وتـم 0.01التمييزي وكانـت النتـائج دالـة عنـد مسـتوى 

ــاخ )معا ــاس بطريقــة كرونب ــات املقي مــل ألفــا( حســاب ثب

نحني، وقـد بلغـت سـوياء واجلـاللمقياس عىل عينة مـن األ

بالنسـبة لعينـة غـري  0.82بالنسبة لعينة اجلـانحني، و 0.79

، مما يدل 0.01اجلانحني، ومجيعها دال إحصائيا  عند مستوى 

 عىل أن املقياس ثابت.

وقد تم التحقق من صدق وثبات مقياس الرصاع 

بالبحث احلايل عىل عينة الدراسة االستطالعية من خالل 

بحساب معامل االرتباط بني درجة  االتساق الداخيل، وذلك

ليه، وكانت الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إكل مفردة و

 ،0,636و 0,319قيم معامالت االرتباط ترتاوح بني 

حصائية عند عامالت ارتباط موجبة وذات داللة إومجيعها م

. كام تم حساب معامل الثبات باستخدام 0.01مستوى 

 0،741لتجزئة النصفية وا 0.745معادلة ألفا كرونباخ 

ا، مما يدل حصائي  الكلية للمقياس وهي قيم مقبولة إ للدرجة

كذلك أوضحت نتائج قيم الصدق  عىل ثبات املقياس.

االرتباطي لعبارات املقياس أن قيم مجيع معامالت االرتباط 

، مما يشري إىل 0,05و 0,01للعبارات دالة عند مستوى 

 ة.صالحية استخدامه بالدراسة احلالي

  :مقياس القلق: االث  ث

 يستن وبراون وستريقائمة بيك للقلق من إعداد بيك وإب

Beck, Epstein, Brown & Steerوتم نرشه من ، 1988 عام

ــك وســتري  ــل بي ــل  (1990)عــام  Beck & Steerقب يف دلي

تعليامت مستقل لقياس شدة القلق أو لتقييم أعـراض القلـق 

لدى املراهقني والبالغني، وتتألف القائمة بصورهتا األصـلية 

 وجود عن أسفر وقدبندا  ناجتة عن التحليل العاميل،  21من 

بني عاملني، يمثل األول البعد اجلسدي للقلق  مرتفع ارتباط

يصـ للقلـق، ثـم تـم إجـراء يف حني يمثل الثاين البعـد الشخ

 عـن للكشف وذلك BAIملقياس بيك للقلق  حتليل عنقودي

مـن  مؤلفة عينة عىل بعاد األساسية،األ حول املتغريات جتمع

 تعكـس جمموعـات ألربع اضطراب القلق مرىض من 393

اهللـع،  الشخيص، بعـد العصبي، البعد أربعة أبعاد هي البعد

 الداخليـة االرتباطـات رادي، وتـم حسـابغـري اإل البعـد

 ألفا معامل باستخدام للقلق بيك مقياس يف األربعة لألبعاد
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 مسـتوى عند دالة كانت االرتباطات وكل فرعي، لكل بعد

أشــار بيــك وزمــالؤه إىل متتــع القائمــة  . كــام0,001اللــة د

بمؤرشات اتساق داخيل عالية بطريقة معامل ألفـا كرونبـاخ 

بيق بفارق زمني مقـداره ، ومؤرشات ثبات إعادة التط0.92

مؤرشات صدق تالزمـي مناسـبة و ،0.67أسبوع واحد بل  

من خالل عالقة األداء عـىل املقيـاس بـاألداء عـىل مقـاييس 

دالة عند  0.51أخرى للقلق كمقياس هاملتون لتقدير القلق 

 لسـبيلبريجر القلـق سـمة –وقائمـة حالـة  0.001مستوى 

ملقيـاس السـمة،  0.001مستوى ا عند وهي دالة أيض   0.58

 ملقياس احلالة.  0.001دالة عند مستوى  0.47و

ــد  ــت وق ــطي قام ــائص 2015)الش ــص اخلص ( بفح

مـن طلبـة  612القياسية لقائمة بيك للقلق عىل عينة بلغـت 

مــن مــرىض  22بلغــت جامعــة الكويــت، وعينــة مرضــية 

اضطراب القلق العام، وقد توصلت النتـائج إىل متتـع قائمـة 

 إذبيك للقلق بخصائص جيدة من ناحية الثبـات والصـدق، 

، 0،90 – 0,83تراوحت معامالت التجزئـة النصـفية بـني 

، كــام تــم حســاب 0،92 – 0,88واالتســاق الــداخيل بــني 

 إذالصدق العـاميل والتقـاريب والتميـزي، الصدق من خالل 

رتبط القلق بعالقات موجبة مع كل مـن التشـاؤم واليـأس، ا

 وعالقات سالبة مع التفاؤل.

يف مقيـاس القلـق وثبـات لتحقق مـن صـدق تم اكام 

مـن خـالل  ،عىل عينة الدراسـة االسـتطالعية البحث احلايل

بني درجة  ، وذلك بحساب معامل االرتباطاالتساق الداخيل

ليـه، وكانـت تنتمـي إالدرجة الكلية للبعد الذي كل مفردة و

ــني  ــرتاوح ب ــاط ت ــيم معــامالت االرتب ، 0,748و 0,418ق

حصائية عنـد عامالت ارتباط موجبة وذات داللة إومجيعها م

معامل الثبات باستخدام معادلة ألفـا  بل كام  .0.01مستوى 

الكليـة  للدرجـة 0.823النصفيةوالتجزئة  0.869كرونباخ 

أوضحت نتـائج قـيم . كام احصائي  للمقياس وهي قيم جيدة إ

الصدق االرتباطي لعبـارات مقيـاس القلـق لعينـة الدراسـة 

االســتطالعية أن قــيم مجيــع معــامالت االرتبــاط لعبــارات 

، ممـا يشـري إىل 0,05و 0,01مقياس القلق دالة عند مستوى 

 صالحية استخدامه بالدراسة احلالية.

 :نتائج البحث

 :جابة عن التساؤل األولاإل

ا حصائي  إ ارتباطية دالةهل توجد عالقة  :الذي ينص عىل

املعريف يف التنافر  القرىم درجات طالبات جامعة أكل من بني 

 تنافر الوجداين،التنافر  األتي، )التنافر املخترص وأبعاده

 القلق مقيايس عىل ودرجاهتنالتنافر االجتامعي(  ،ذايتال التوافق

 الرصاع النفيس؟و

العالقة للكشف عن ون تم استخدام معامل ارتباط بريس

، املعريف وأبعادهيف التنافر  القرىم بني درجات طالبات جامعة أ

 :عىل النحو اآليتوذلك 

 .معامالت االرتباط بني مقياس التنافر املعريف وأبعاده ومقياس القلق ومقياس الرصاع(: 2) جدول

 مقياس الرصاع القلقمقياس  مقياس التنافر املعريف

 **0.205 **0.161 التنافر األتي 

 **0.186 **0.150 الذايتالتوافق تنافر  

 **0.125 **0.134 وجداينالالتنافر 

 **0.116 **0.129 التنافر االجتامعي

 **0.186 **0.168 (جمموع التنافر الداخيل )وجداين + ذايت
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 مقياس الرصاع القلقمقياس  مقياس التنافر املعريف

 **0.208 **0.182 جمموع التنافر اخلارجي )أتي + اجتامعي( 

 **0.229 **0.204 الدرجة الكلية للتنافر املعريف 

 **0.404 - الدرجة الكلية ملقياس القلق

 0.01عند  ** دالة إحصائي ا

 :يتضح من اجلدول السابق

حصـائية بـني عالقة ارتباطيـة موجبـة ذات داللـة إوجود  -

التنافر املعريف املخترص، والقلق، والرصاع النفيس بشـكل عـام 

 لدى طالبات جامعة أم القرى. 

حصائية بني أبعاد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إوجود  -

 التنافر املعريف )التنافر األتي، التنافر الوجداين، التنافر التوافق

 لق والرصاع. من الق الذايت، التنافر االجتامعي( وكل  

ا بالقلق والرصاع النفيس هو أكثر أبعاد التنافر املعريف ارتباط   -

بعد التنافر األتي، ثم يليه بعد تنافر التوافق الـذايت، ثـم يـأيت 

 التنافر االجتامعي.ويأيت يف األخري التنافر الوجداين،  هبعد

ا بـالقلق والرصـاع مـن كام أن التنافر اخلارجي أكثر ارتباط   -

 الداخيل.  التنافر

حصـائية عنـد ة إوجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللـ -

بـني درجـات طالبـات جامعـة أم القـرى بـني  0.01مستوى 

 مقيايس القلق والرصاع النفيس.

 :التساؤل الثاين اإلجابة عن

الذي ينص عىل: هل يمكن التنبؤ بدرجة القلق لدى طالبات 

عىل  نمن خالل درجاهت جامعة أم القرى بمكة املكرمة

 مقياس التنافر املعريف؟

 هذا التساؤل عىل مرحلتني:  متت اإلجابة عن

القلق )املتغري التابع( من الدرجة الكلية  ةالتنبؤ بدرج -أ

للتنافر املعريف )املتغري املستقل( وذلك باستخدام حتليل 

، ويوضح Enterاالنحدار اخلطي البسيط باستخدام طريقة 

  ذلك:اآليت اجلدول

 .الدراسةعينة  يوضح معامالت انحدار التنافر املعريف املنبئة بدرجة القلق لدى(: 3) جدول

 قيمة )ف( وداللتها  قيمة ت وداللتها  ميل خط االنحدار  βقيمة بيتا  R2نسبة التباين املفرس  قيمة الثابت  املتغري التابع  املتغري املستقل 

 **26.28 **5.162 0.069 0.204 0.042 31.11 القلق  التنافر املعريف 

 0.01عند  ** دالة إحصائي ا

تضح من نتائج اجلدول السابق أن متغري التنافر املعريف ي   

يسهم يف التنبؤ بدرجة القلق لدى عينة الدراسة، وقد بلغت 

لتحليل االنحدار  "ف"%، كام بلغت قيمة 4.2نسبة املسامهة 

يمكن صياغة معادلة  ومن ثمن ا، حصائي  وهي دالة إ 26.28

 :عىل النحو اآليتالتنبؤ 

الدرجة الكلية للتنافر  X 0.069+  31.11درجة القلق = 

 :املعريف

التنبؤ بدرجة القلق )املتغري التابع( من أبعاد التنافر -ب

املعريف )املتغري املستقل( وذلك باستخدام حتليل االنحدار 

ا عىل طريقة اعتامد   Multiple Regression Analysisاملتعدد 

بغرض حتديد  Stepwise Regression درجالتحليل املت

مهية النسبية للمتغريات املستقلة )أبعاد التنافر املعريف( األ

وللوقوف عىل أهم هذه املتغريات يف حتديد التباين يف قيمة 

  ذلك:اآليتاملتغري التابع )القلق(، ويوضح اجلدول 
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 .التنافر املعريف املنبئة بدرجة القلق لدى عينة الدراسةيوضح معامالت انحدار أبعاد (: 4) جدول

 قيمة )ف( وداللتها قيمة ت وداللتها ميل خط االنحدار βقيمة بيتا  R2نسبة التباين املفرس  قيمة الثابت املتغري التابع املتغري املستقل

 **2.532 0.081 0.103 0.042 31.193 القلق التنافر األتي

 0.01**دالة عند مستوى داللة 

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن بعد التنافر األتي 

يسهم يف التنبؤ بدرجة القلق، كام يتضح من النتائج أن نسبة 

ملعادلة التنبؤية عىل %(، ويمكن صياغة ا4.2املسامهة بلغت )

 :النحو اآليت

 .التنافر األتي 0.081X+  31.193درجة القلق =

 التساؤل الثالث: اإلجابة عن

: هل يمكن التنبؤ بدرجة الرصاع اآليت الذي ينص عىل

من  النفيس لدى طالبات جامعة أم القرى بمكة املكرمة

 عىل مقياس التنافر املعريف؟ خالل درجاهتن

 هذا التساؤل عىل مرحلتني:  عنمتت اإلجابة 

التنبؤ بالرصاع النفيس )املتغري التابع( من -أ

الدرجة الكلية للتنافر املعريف )املتغري املستقل( وذلك 

باستخدام حتليل االنحدار اخلطي البسيط باستخدام 

  ذلك:اآليت ، ويوضح اجلدولEnterطريقة 

 .املنبئة بدرجة الرصاع النفيس لدى عينة الدراسةيوضح معامالت انحدار التنافر املعريف (: 5)جدول

R2املفرس  نسبة التباين قيمة الثابت املتغري التابع املتغري املستقل
 قيمة )ف( وداللتها قيمة ت وداللتها االنحدار ميل خط βقيمة بيتا  

 **33.559 **5.793 0.035 0.229 0.053 31.94 الرصاع النفيس التنافر املعريف

 0.01** دالة عند مستوى 

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن متغري التنافر املعريف 

يسهم يف التنبؤ بدرجة الرصاع النفيس لدى عينة الدراسة، 

%، كام كان التغري يف قيمة 5.3حيث بلغت نسبة املسامهة 

، احصائي  وهي دالة إ 33.559لتحليل االنحدار  "ف"

 :عىل النحو اآليتويمكن صياغة معادلة التنبؤ 

 الدرجة الكلية X 0.035+  31.94درجة الرصاع النفيس = 

 .للتنافر املعريف

التنبؤ بدرجة الرصاع النفيس )املتغري التابع( من أبعاد  -ب

التنافر املعريف )املتغري املستقل( وذلك باستخدام حتليل 

ا اعتامد   Multiple Regression Analysisاالنحدار املتعدد 

 Stepwise Regression املتدرجعىل طريقة التحليل 

مهية النسبية للمتغريات املستقلة )أبعاد بغرض حتديد األ

التنافر املعريف( وللوقوف عىل أهم هذه املتغريات يف حتديد 

التباين يف قيمة املتغري التابع )الرصاع النفيس(، ويوضح 

       ذلك:اآليت اجلدول

 .معامالت انحدار أبعاد التنافر املعريف املنبئة بدرجة الرصاع النفيس لدى عينة الدراسة  (:6)جدول

R2نسبة التباين املفرس  قيمة الثابت املتغري التابع املتغري املستقل
 قيمة )ف( وداللتها  قيمة ت وداللتها ميل خط االنحدار βقيمة بيتا  

 التنافر األتي
 0.058 31.97 الرصاع النفيس

0.161 0.057 3.852** 
18.548** 

 **3.203 0.056 0.134 تنافر التوافق الذايت

 0.01**دالة عند مستوى داللة 

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن أبعاد التنافر املعريف 

تنافر التوافق الذايت( تسهم يف التنبؤ -)التنافر األتي
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بدرجة الرصاع النفيس، كام يتضح من النتائج أن نسبة 

ملعادلة التنبؤية عىل %، ويمكن صياغة ا 5.8املسامهة بلغت 

 :النحو اآليت

التنافر  0.057X+ 31.97الرصاع النفيس = درجة

 تنافر التوافق الذايت x 0.056األتي + 

 التساؤل الرابع: اإلجابة عن

: هل يمكن التنبؤ بدرجة القلق لدى اآليت الذي ينص عىل

 من خالل درجاهتن طالبات جامعة أم القرى بمكة املكرمة

 عىل مقياس الرصاع النفيس؟

تم استخدام حتليل االنحدار هذا التساؤل  لإلجابة عن

اجلدول  ، ويوضحEnterالبسيط باستخدام طريقة اخلطي 

  ذلك:اآليت

 .يوضح معامالت انحدار الرصاع النفيس املنبئة بدرجة القلق لدى عينة الدراسة(: 7)جدول

R2نسبة التباين املفرس  قيمة الثابت املتغري التابع املتغري املستقل
 قيمة )ف( وداللتها قيمة ت وداللتها االنحدارميل خط  βقيمة بيتا  

 **145.565 **12.056 0.972 0.440 0.194 3.45 القلق الرصاع النفيس

 0.01**دالة عند مستوى داللة 

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن متغري الرصاع 

الدراسة، النفيس يسهم يف التنبؤ بدرجة القلق لدى عينة 

%، كام كان التغري يف قيمة 19.4حيث بلغت نسبة املسامهة 

ا، حصائي  وهي دالة إ145.565لتحليل االنحدار  "ف"

 :عىل النحو اآليتويمكن صياغة معادلة التنبؤ 

 الرصاع النفيس 0.972x+ 3.45درجة القلق = 

 التساؤل اخلامس: اإلجابة عن

بدرجة القلق لدى : هل يمكن التنبؤ اآليت الذي ينص عىل

 من خالل درجاهتن طالبات جامعة أم القرى بمكة املكرمة

عىل أبعاد التنافر  ىل مقياس الرصاع النفيس، ودرجاهتنع

 املعريف؟ 

هذا التساؤل تم باستخدام حتليل االنحدار  لإلجابة عن

ا عىل طريقة اعتامد   Multiple Regression Analysisاملتعدد 

بغرض حتديد  Stepwise Regressionالتحليل املتتابع 

مهية النسبية للمتغريات املستقلة أبعاد التنافر املعريف، األ

ودرجات الرصاع النفيس وللوقوف عىل أهم هذه املتغريات 

يف حتديد التباين يف قيمة املتغري التابع )القلق(، ويوضح 

 : ذلكاآليت اجلدول

 .يوضح معامالت انحدار الرصاع النفيس وأبعاد التنافر املعريف املنبئة بدرجة القلق لدى عينة الدراسة  (: 8)جدول

Rنسبة التباين املفرس  قيمة الثابت املتغري املستقل املتغري التابع
 قيمة )ف( وداللتها قيمة ت وداللتها ميل خط االنحدار βقيمة بيتا  2

 القلق
 الرصاع النفيس

2.351 0.20 
0.430 0.950 11.737** 

75.607** 
 *2.179 0.082 0.080 التنافر الوجداين 

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن درجات أفراد العينة 

عىل بعد التنافر  عىل مقياس الرصاع النفيس ودرجاهتن

الوجداين تسهم يف التنبؤ بدرجة القلق لدى أفراد عينة 

%، كام كان التغري يف  20الدراسة، حيث بلغت نسبة املسامهة 

ا، حصائي  وهي دالة إ 75.607لتحليل االنحدار  "ف"قيمة 

 :ملعادلة التنبؤية عىل النحو اآليتويمكن صياغة ا

 0.08لنفيس + الرصاع ا 0.950X+ 2.351درجة القلق =

x التنافر الوجداين 
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 التساؤل السادس:  اإلجابة عن

ما النموذج األمثل للعالقة بني الذي ينص عىل: 

متغريات التنافر املعريف والقلق والرصاع لدى طالبات 

 ؟جامعة أم القرى

 Amosبرنامج  من خاللتم استخدام برنامج حتليل املسار     

أبعاد والذي يفرتض أن ، 1واختبار النموذج املقرتح بالشكل 

يف مستوى  Exogenousكمتغري خارجي تؤثر التنافر املعريف 

شكل مبارش لدى وذلك ب )متغري داخيل( Endogenousالقلق 

النموذج وجود تأثريات غري  ، كذلك يتضمنالعينةأفراد 

ا ر الرصاع متغري  مبارشة ألبعاد التنافر املعريف عىل القلق باعتبا

 mediator variableا وسيط  

وللتحقق من مطابقة النموذج املفرتض وموافقته للبيانات،         

تعكس القيم املقاربة  إذتم استخراج عدد من مؤرشات املطابقة، 

 ,NFI, GFI)لكل من املؤرشات  0.90أو التي تزيد عن  1ل 

CFI, TLI, AGFI)   ا عىل مدى مطابقة البيانات للنموذج  جيد  دليال

يعد  0.05إذا كانت أقل من  RMSEAاالفرتايض، كام أن قيمة 

ا عىل مطابقة البيانات للنموذج االفرتايض. وقد  جيد  دليال  

أظهرت النتائج أن مجيع مؤرشات املطابقة قد وقعت يف املدى 

املثايل، وبعد التحقق من مطابقة النموذج االفرتايض لبيانات 

الدراسة، كحصوله عىل قيم تقع ضمن املدى املثايل، تم الرجوع 

)مؤرشات التعديل( التي يقدمها  Modification Indicesإىل 

أظهر الربنامج  إذلتحسني النموذج االفرتايض،  AMOS برنامج

عليه تم األخذ باملقرتحات  وجود بعض املؤرشات وبناء  

 :آليتعىل النحو التحسني النموذج وأصبح النموذج 

 
: النموذج األمثل للعالقة بني أبعاد التنافر املعريف والقلق 3شكل

 .والرصاع

وللتأكد من مطابقة البيانات للنموذج البديل تم فحص مؤرشات 

 :عىل النحو اآليتاملطابقة اخلاصة بالنموذج البديل 

 .املقرتح مؤرشات جودة املطابقة للنموذج(: 9) جدول 

 القيمة يف النموذج املفرتض املدى املثايل املؤرش

GFI)1 1- 0.90 ) مؤرش جودة املطابقة 

NFI)1 1- 0.90 ) مؤرش املطابقة املعياري 

CFI )1 1- 0.90 ) مؤرش املطابقة املقارن 

TLI 1 1- 0.90 (لويس –)مؤرش تاكر 

AGFI) 1 1- 0.90 ) مؤرش جودة املطابقة املعدل 

IFI 1 1-0.90 ()مؤرش املطابقة املتزايدة 

RMSEA  0 0.05أقل من 

Chi- square غري دالة0.007 احصائي  غري دالة إ 

قد  أن مجيع مؤرشات املطابقة (9)يتضح من اجلدول 

حيقق النموذج األمثل فإن  من ثمن وقعت يف املدى املثايل و

مجيع مؤرشات املطابقة. كام تم استخراج قيمة مربع كاي 

chi –square  بدرجات حرية  0.007التي بلغت قيمتها



 م(2021 إبرايلهـ/ 1442 شعبانالرياض )   – 67 العدد –املجلة السعودية للعلوم النفسية 

- 138 - 

ا، حصائي  وهي قيمة غري دالة إ 0.932، ومستوى داللة 1

مما يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة بني النموذج 

ىل املطابقة مع النموذج رتح والنموذج املثايل وهذا يشري إاملق

 (.2018األمثل )القهوجي، وأبو عواد، 

 التساؤل السابع: اإلجابة عن

هل ختتلف التـأثريات املبـارشة : اآليت الذي ينص عىل

عن التأثريات غري املبارشة ملتغريات التنافر املعريف يف القلق 

 من خالل مرورها بالرصاع النفيس؟

األمثل : بالنسبة للتأثريات املبارشة يتضح من النموذج أوال  

 للبيانات:

وهو  0.04املسار من التنافر املعريف األتي للقلق =  -

ا، مما يدل أن التنافر املعريف األتي حصائي  غري دال إ

ليس له تأثري معنوي عىل القلق لدى أفراد عينة 

 الدراسة.

 0.161املسار من التنافر املعريف األتي للرصاع =  -

نافر املعريف ، مما يدل عىل أن التإحصائي اوهو دال 

 األتي يؤثر عىل الرصاع النفيس لدى عينة الدراسة.

وهو  0.01املسار من تنافر التوافق الذايت للقلق =  -

، مما يدل أن تنافر التوافق الذايت ليس إحصائي اغري دال 

 له تأثري معنوي عىل القلق لدى أفراد عينة الدراسة.

=  املسار من تنافر التوافق الذايت للرصاع النفيس -

، مما يدل عىل أن تنافر إحصائي اوهو دال  0.134

ا عىل الرصاع النفيس التوافق الذايت له تأثري دال معنوي  

 لدى أفراد عينة الدراسة.

وهو غري  0.06املسار من التنافر الوجداين للقلق =  -

ا، مما يدل عىل أن التنافر الوجداين ليس له حصائي  دال إ

 ة الدراسة.تأثري معنوي عىل القلق لدى عين

وهو غري  0.02املسار من التنافر الوجداين للرصاع = -

، مما يدل عىل أن التنافر الوجداين ليس له دال إحصائي ا

 تأثري معنوي عىل الرصاع لدى عينة الدراسة.

وهو غري  0.06املسار من التنافر االجتامعي للقلق =  -

، مما يدل عىل أن التنافر االجتامعي ليس إحصائي ادال 

 تأثري معنوي عىل القلق لدى عينة الدراسة.له 

وهو دال  0.42املسار من الرصاع النفيس للقلق =  -

، مما يدل عىل أن الرصاع النفيس له تأثري إحصائي ا

 معنوي عىل القلق لدى أفراد عينة الدراسة.

 ا: التأثريات غري املبارشة:ثاني  

 بالنسبة لتأثري التنافر املعريف األتي يف درجة القلق -

ا بالرصاع النفيس كمتغري وسيط، يتكون هذا مرور  

التأثري من حاصل رضب املسارين، وبذلك يكون التأثري 

غري املبارش للتنافر املعريف األتي يف القلق يف حالة 

 0.161x 0.42  =0.068توسط الرصاع النفيس = 

وهذا يعني وجود تأثري غري مبارش للتنافر املعريف 

ا بالرصاع ويتضح من النتائج األتي عىل القلق مرور  

ا أن التأثري غري املبارش للتنافر األتي عىل القلق مرور  

بالرصاع النفيس كانت قيمته أعىل من التأثري املبارش يف 

 حالة عدم توسط الرصاع النفيس.

ا بالنسبة لتأثري تنافر التوافق الذايت يف درجة القلق مرور   -

هذا التأثري من بالرصاع النفيس كمتغري وسيط، يتكون 
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حاصل رضب املسارين، وبذلك يكون التأثري غري 

املبارش لتنافر التوافق الذايت يف القلق يف حالة توسط 

وهذا يعني  x 0.42  =0.054 0.13الرصاع النفيس = 

وجود تأثري غري مبارش لتنافر التوافق الذايت عىل القلق 

ويتضح من النتائج أن التأثري غري  بالرصاع،ا مرور  

ا بالرصاع املبارش للتنافر الذايت التوافقي عىل القلق مرور  

النفيس كانت قيمته أعىل من التأثري املبارش يف حالة عدم 

 توسط الرصاع النفيس.

ا بالنسبة لتأثري التنافر الوجداين يف درجة القلق مرور  

بالرصاع النفيس كمتغري وسيط، يتكون من حاصل رضب 

ري غري املبارش للتنافر الوجداين املسارين، وبذلك يكون التأث

=  x 0.42 0.02يف القلق يف حالة توسط الرصاع النفيس= 

وهذا يعني وجود تأثري غري مبارش للتنافر الوجداين  0.008

ا بالرصاع، ويتضح من النتائج أن التأثري عىل القلق مرور  

ا بالرصاع غري املبارش للتنافر الوجداين عىل القلق مرور  

قيمته أقل من التأثري املبارش يف حالة عدم  النفيس كانت

 .توسط الرصاع النفيس

وتلخيصا  لنتائج هذا السؤال يتضح أن التأثريات 

ألبعاد التنافر املعريف عىل القلق ختتلف عن  ةاملبارش

التأثريات غري املبارشة، مما يعني أن الرصاع النفيس يلعب 

التنافر املعريف يف العالقة بني   mediationا توسطي دور  

والقلق، عىل الرغم من أن بعض التأثريات املبارشة 

ا، إال أنه يمكن أن حصائي  التأثريات غري املبارشة غري دال إو

تفرس ذلك يف ضوء طبيعة املفحوصني، حيث متت دراسة 

ض قد يكون بحالة التنافر املعريف يف ظروف طبيعية فالبع

 خر ال يعاين من ذلك.تنافر والبعض اآل

 :مناقشة النتائج

توصــلت نتــائج التســاؤل األول لوجــود عالقــة ذات 

بعـاد التنـافر صائية بني كل من الدرجـة الكليـة وأداللة إح

املعريف وكل من القلق والرصاع النفيس، وعـىل الـرغم مـن 

وجود هذه الداللة اإلحصائية فإن قيمة االرتباطـات متيـل 

التنـافر قياس ظاهرة  لالنخفاض، وقد يعود ذلك حلساسية

حالة موقفيه باحلياة اليومية والتـي تتضـمن  املعريف بوصفها

إدراكات متنافرة ومتناسقة، كام يتأثر التنافر باإلدراك فكلـام 

، (Festinger, 1975) زادت أمهية اإلدراك زاد وزن التنـافر

مايكــل وميناســكو وديــل  وقــد أكــدت دراســة كــل مــن

ودراسـة  Menasco & Del Hawkins (1978)هـاوكينس 

فقـد  العالقـة بـني القلـق والتنـافر، Suinn (1965) وينس

أن القلق ينتج عـن أنـامط التفكـري املشـوهة  "بيك"أوضح 

ا يف طريقـة واخلطأ يف تقييم املواقف، فاملشكلة تكمن أساس  

القلـق مـن نـواتج د  كام يعـ(. 314، 2009التفكري )غانم،

الة رب عنه باحلعراضه، والذي يعمن أ االتنافر املعريف وعرض  

العاطفية التي تنشأ عندما تتكـون لـدى الشـخص عنـارص 

معرفية تقتيض أن يكون أحدها أو بعضها عكس اآلخر. مما 

تؤدي  (Wicklund & Brehm, 1976)ينشأ حالة من التوتر 

إىل القلق، ويمثل هذا التوتر حالة من الرصاع لتغليب أحـد 

فـض التنـافر العنارص املعرفية عىل األخـرى، ممـا يـؤدي خل

 مـن ثـمن املعريف يف حالة االختيـار وانتهـاء حالـة الرصـاع و

 توقف القلق. 

توصلت نتـائج التسـاؤل الثـاين والثالـث والرابـع كام 

 :عىل النحو اآليتواخلامس إىل عدد من معادالت التنبؤ 

يف التنبـؤ بدرجـة  %4.2يسهم التنافر املعريف بنسـبة  -

 26.28"ف"القلق لدى عينة الدراسة، وقـد بلغـت قيمـة 

درجة القلق = ا، ومتثلت معادلة التنبؤ يف حصائي  وهي دالة إ
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31.11  +0.069 X .ــريف ــافر املع ــة للتن ــة الكلي  الدرج

أن بعـد التنـافر وبالنسبة ألبعاد التنـافر املعـريف فقـد وجـد 

رجة القلق، ومتثلت % يف التنبؤ بد4.2األتي يسهم بنسبة 

 0.081X+  31.193درجـة القلـق =املعادلة التنبؤيـة يف 

 التنافر األتي.

% يف التنبـؤ بدرجـة 5.3يسهم التنافر املعريف بنسـبة  -

 "ف"الرصاع النفيس لدى عينة الدراسة، وقد بلغت قيمـة 

، ومتثلـت معادلـة التنبــؤ يف إحصـائي اوهـي دالـة 33.559

الدرجــة  X 0.035+  31.94درجــة الرصــاع النفيســ = 

وبالنسبة ألبعاد التنـافر املعـريف فقـد  الكلية للتنافر املعريف.

التنافر األتي وتنافر التوافق الـذايت تسـهامن بنسـبة  وجد

%، يف التنبؤ بدرجة الرصاع النفيسـ، ومتثلـت املعادلـة  5.8

 0.057X+ 31.97درجــة الرصــاع النفيســ =التنبؤيــة يف 

 .تنافر التوافق الذايت x 0.056التنافر األتي + 

% يف التنبؤ 19.4كام يسهم الرصاع النفيس بنسبة  -

 "ف"بدرجة القلق لدى عينة الدراسة، وقد بلغت قيمة 

ا، ومتثلت معادلة التنبؤ يف حصائي  وهي دالة إ145.565

 .الرصاع النفيس 0.972x+ 3.45درجة القلق = 

كذلك يتضح أن كل من الرصاع النفيس وبعد التنافر  -

% يف التنبؤ بدرجة القلق لدى  20الوجداين يسهامن بنسبة 

وهي  75.607 "ف"بلغت قيمة  إذأفراد عينة الدراسة، 

درجة القلق ، ومتثلت املعادلة التنبؤية يف دالة إحصائي ا

=2.351 +0.950X  + 0.08الرصاع النفيس x  التنافر

 .الوجداين

خر، كل متغري باآلسهام وتوضح هذه النتائج حجم إ

فقد أسهم التنافر املعريف يف التنبؤ بالرصاع النفيس بقيمة 

أكرب من إسهامه يف التنبؤ بالقلق، كام أن كل من الرصاع 

يف التنبؤ ا النفيس والتنافر املعريف)الوجداين( يسهامن مع  

ح ذلك ولتوضيسهامهام منفصلني. بالقلق بشكل أكرب من إ

عىل هذا النوع من  Festinger (1957)فقد أطلق فستنجر 

ا قويا  نحو دافع   لق مسمى القلق السيكولوجي، ويعد  الق

افر خصائص حتريضية، أي لذلك فإن للتن ختفيض التنافر،

نه كلام كان حجم التنافر كبريا ، حاول الشخص أكثر إ

 ،(Rabbie, Brrhm& Cohen, 1959)لتخفيفه أو إزالته 

عىل أساس أن الفرد  ومن هنا تنشأ عالقة الرصاع القائمة

 Festinger ى خرامها نقيض األحدحيمل فكرتني إ

(. وكلام زاد التناقض بني هذه األفكار واملعتقدات 1962)

والسلوك الصادر من الفرد زاد الرصاع داخله وارتفع 

 معدل القلق الذي يعمل عىل الدفع نحو حل الرصاع.

ة إلجابة السؤال السادس املعامل الرئيسكذلك تدل قيم 

مطابقة البيانات للنموذج االفرتايض الذي يفـرتض أن  عىل

أبعاد التنافر املعريف تؤثر يف مستوى كل من الرصاع والقلـق 

بشكل مبارش لـدى أفـراد عينـة البحـث، كـذلك يتضـمن 

النموذج وجود تأثريات غري مبارشة ألبعاد التنـافر املعـريف 

ا. وقـد أظهـرت ا وسـيط  عتبار الرصـاع متغـري  عىل القلق با

النتائج أن مجيع مؤرشات املطابقة قد وقعت يف املدى املثايل، 

وبعد التحقـق مـن مطابقـة النمـوذج االفـرتايض لبيانـات 

الرجوع تم حتسني النموذج االفرتايض من خالل الدراسة، 

لتحسـني  AMOS إىل مؤرشات التعديل التي يقدمها برنامج

ــرتايض، النمــوذج اال ــر ا إذف ــامج وجــود بعــض أظه لربن

عليــه تــم األخــذ باملقرتحــات لتحســني  املــؤرشات وبنــاء  

، ويتضـح احصـائي  نموذج بحذف املسارات غـري الدالـة إال

وهي تنـافر ، أن أبعاد التنافر املعريف 3-1باملقارنة بني شكل

ــذايت  ــأثريات غــري تي والوجــداين ذات واألالتوافــق ال ت

ماعـدا بعـد  اا وسـيط  اعتبار الرصاع متغري  مبارشة عىل القلق ب

التنافر االجتامعي الذي اكتفى بالتـأثري املبـارش عـىل القلـق 
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تي يف كــون التوافــق الــذايت واألويمكــن تفســري ذلــك 

والوجداين يؤثران عىل الصورة الذاتية للفرد، فالتنافر يكون 

ا عىل وجه اخلصوص عندما يـنعكس عـدم االنسـجام حاد  

( فيـؤدي إىل (Aronson ,1992عىل الصورة الذاتيـة للفـرد 

الرصاع. إما فيام خيص بعد التنافر االجتامعي الـذي اكتفـى 

بالتأثري املبارش عىل القلق، فيمكن تفسريه من خالل مدخل 

ـــديل  ـــافر الب ـــوذج التن  Model Dissonanceأو نم

Vicarious"  لذي ُيعد مدخال  نظريا  جديـدا  ينطلـق مـن وا

العالقــة الرابطـــة بــــني نظريتــــي اهلويــــة االجتامعيــــة 

Theory Identity Social  ـــافر املعــريف  Theoryوالتنـ

Dissonance Cognitive   وتقــوم هــذه النظريــة  عــىل أن

بسـلوك متنـافر،  الفرد الذي يالح  قيـام أحد أفراد مجاعته

 Dissonance ن يعايش حالة من التنافر البديلمن املتوقع أ

Vicarious  حالــة مــن القلــق واالنزعــاج وهــو يتمثــل يف

الناتج عن ختيـل الـذات   Discomfort Vicarious  البديل

متارس السلوك املتنـافر، وينتج عن ذلـك قيـام الفـرد  وهي

بجهود مشاهبة ملا يقوم به أبنـاء مجاعتـه أصـحاب السـلوك 

 Consonance الوصول حلالـة مـن التوافـق  املتنافر هبدف

 ,Benoft, Norton, cooper & Michael) مـرة أخـرى

، ويف هذه احلالة ينخفض التنـافر االجتامعـي لـدى (2003

م مصـطلح االفرد، وقد عـرب فسـتنجر عـن ذلـك باسـتخد

الذي يعمل عىل تقليل التنـافر نتيجـة  "التوافق املفروض"

لوك وارتباطه بالقبول لدى يف قبول الس "التربير"استخدام 

 .(Festinger,1957)لي ااجلامعة ك

 ن مجيـع أبعـاد التنـافر وهـي تنـافرالنموذج أظهر كام أ

تي والوجـداين واالجتامعـي تـؤدي التوافق الـذايت واأل

ـ، وقـد يعـود ذلـك إىل مبارشة إىل القلـق  اأن هنـاك مفهوم 

ا آخر يف النظرية األصلية وهو حالة التنافر ويمثل نسبة  رئيس 

أو مقدار التنافر، فاملواقف يف حياتنا اليومية تتضمن كل من 

اإلدراك املتنافر واملتوافق، وقد تم تعريف مقدار التنافر عىل 

نه كلام زادت أمهية تنافر إىل اإلدراك املتوافق، أي إأنه نسبة ال

 تعـــد   مـــن ثـــم، و(Festinger,1962)اإلدراك زاد وزنـــه 

دراكات اخلاصة بالتنافر املتعلقة باألتة وبالتوافق الذايت اإل

دراكات األخـرى أكثر أمهية من اإلوالوجداين واالجتامعي 

ـ قبـل  اوالتي قد تتسبب بالقلق عند معرفة أن هنـاك تعارض 

الــدخول يف الرصــاع مــا بــني هــذه األفكــار أو املعتقــدات 

 رد.والسلوك الصادر من الف

وتؤكد نتائج التساؤل السـابع النتيجـة السـابقة، فقـد 

وجد أن أكرب حجم للتأثري الكيل عىل القلـق كـان للرصـاع 

ــافر  ــه التن ــذايت، يلي ــق ال ــم التواف ــافر األتي، ث ــه التن يلي

أن لتنافر االجتامعي، وقد يعود ذلك إىل ا االوجداين، وأخري  

ذا ما أكدته من القلق والرصاع عمليتان متالزمتان، وه كال  

الدراسات التي وجدت عالقة بني الرصاع والقلق كدراسة 

(، التي أكدت تلـك العالقـة بوجـود مسـار 2013رزيقة )

مبارش مـن الرصـاع إىل القلـق. كـذلك وجـدت مسـارات 

مبارشة ألبعاد التنافر املعـريف تـؤثر يف القلـق وهـي املسـار 

افق الـذايت ثـم التوباملبارش لتأثري التنافر األتي يليه التنافر 

ُبعد العالقات الوجداين ثم االجتامعي، وقد يعود ذلك ألن 

كل ما يتعلق بحياة األفراد داخـل يمثل  تي()األ األتية

. خـوةلعالقات األتية مع الوالـدين واإلاألتة وتشمل ا

 )الشخيص( يمثل كل ما يتعلـق بقـدرة ُبعد التوافق الذايتو

الفرد عىل تكوين رد فعل للضغوط االجتامعيـة والداخليـة 

كـل مـا يتعلـق ويمثل والُبعد الوجداين  للحياة بني األفراد

باستجابات األفراد العاطفية والتحكم هبـا يف التعامـل مـع 

مـا يمثـل كـل و الُبعـد االجتامعـياآلخرين ومع الذات، و

ــاآل ــل ب ــات والتواص ــق بالعالق ــيج يتعل ــمن النس خر ض
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ويمثـل ُبعـد التوافـق الـذايت والُبعـد . امعي اخلارجياالجت

التنافر املعريف الداخيل الـذي يتنـاول داخـل ذات  الوجداين

تيـة أو العالقـات األتي يمثل الُبعـد األ يف حنيالفرد، 

والُبعد االجتامعي التنـافر اخلـارجي والـذي يتنـاول شـتى 

ىل الفرد وتؤثر ع املوضوعات اخلارجية التي ترتبط بمجتمع

بسـالمة  ، ومهـا مجيعـا  يـؤثرانةالداخلي معتقداته وسالمته 

التـي تته وجمتمعه، النفسية وراحته يف حميط أالفرد الذاتية 

دراكـي لفرد احلياتية، وذات أمهية وثقل إمن أولويات ا تعد  

 Oxoby (2004) وهذا ما أشار إليـه أوكسـبي   لدى الفرد. 

 يف الصورة ا مهام  جانب   د  من أنه إذا كان الوضع االجتامعي يع

ا الذاتية للفرد، فإن األفراد الـذين ينفقـون مـواردهم سـعي  

ــإهنم  ــه، ف ــلون يف بلوغ ــنهم يفش ــع ولك ــذا الوض وراء ه

يشهدون التنافر، ولتخفيف تنافرهم فقد ينفقون موارد أكرب 

    يف السعي لتحقيق ذلك.

كذلك وجدت مسارات غري مبـارشة تـؤثر يف القلـق، 

ر غري املبارش لتأثري كـل مـن التنـافر األتي ثـم وهي املسا

تنافر التوافق الذايت ثم التنافر الوجداين عىل القلق يتوسـطه 

تي بعد التنافر األمتغري الرصاع، وقد يعود ذلك بالنسبة ل

تية والتعامل معها لدى الفرد، حيث ألمهية العالقات األ

أنـواع  ، فـبعضوجد هلا تأثري مبارش وغري مبـارش يف القلـق

تي والتوافـق الـذايت والوجـداين قـد مسببات التنـافر األ

تؤدي بالفرد للقلق مبارشة، أو قد حتدث حالة من الرصـاع 

املؤدية إىل ارتفاع مستوى القلق الذي يعمل كـدافع إلهنـاء 

هذه ن أا حل التنافر. خصوص   من ثمن حالة الرصاع النفيس و

تـه عـىل الـتحكم تتعلـق بـالفرد نفسـه وقدر بعاد الثالثةاأل

باستجاباته العاطفية الشخصية أو األتية والقيام بقرارات 

نتـائج املحتملـة الىل التفكري بؤدي إمصريية بالنسبة له، مما ي

ملختلف أوجه القرار املطلوب اختـاذه ممـا ينـتج عنـه رصاع 

املتعارضــة، وال دراكــات التضــارب احلــاد بــني اإلنتيجــة 

ار، وحل الرصاع وانخفـاض باختاذ القر يتوقف الرصاع إال

 مستوى القلق.
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 بمحافظة ينبع املرحلة الثانوية طالبلدى  األكاديمي اهلناءب اوعالقتهليقظة العقلية ا

)محد احلريببن جابر 
1
) 

 إدارة التعليم بمحافظة ينبع 

  هـ1442/ 6/ 8وقبل  - هـ20/2/1442قدم للنرش 

العالقة االرتباطية بني املتغريين، والكشف عن الفروق  ومعرفة، واهلناء األكاديميهدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى اليقظة العقلية،  املستخلص:

من الذكور، تمَّ  ( طالب  200ة، وتكونت العينة من )املرحلة الثانوي طالبلدى  )علمي/رشعي( باختالف التخصص الدرايس اهلناء األكاديمييف 

( 17,11الزمنية ) هم، وبلغ متوسط أعامربالسعودية املرحلة الثانوية ببعض املدارس الثانوية التابعة ملحافظة ينبع طالباختيارهم بطريقة عشوائية من 

 (Bear, et  al., 2006)رين بيري وآخالعوامل اخلمسة لليقظة العقلية من إعداد  ةان(، واستخدمت الدراسة استب1,00ي )سنة، وبانحراف معيار

عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني املتوسط من إعداد الباحث، وأسفرت النتائج عن  قياس اهلناء األكاديمي(، وم2014ن، يوترمجة )البحريي وآخر

يعني أن مستوى املتغريين يف حدود ، وهذا واهلناء األكاديميالفريض واملتوسط احلسايب لدرجات أفراد عينة الدراسة عىل مقيايس اليقظة العقلية 

األبعاد -)الدرجة الكلية واهلناء األكاديميارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بني اليقظة العقلية )الدرجة الكلية/األبعاد الفرعية( ، ووجود عالقة املتوسط

، وعدم وجود فروق ترجع إىل العلميلصالح ذوي التخصص  الدرايسالتخصص إىل الفرعية(، ووجود فروق دالة إحصائًيا يف اليقظة العقلية ترجع 

 .اهلناء األكاديميالتخصص الدرايس يف 

  املرحلة الثانوية. طالب-اهلناء األكاديمي-اليقظة العقلية الكلامت املفتاحية:
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Abstract: The present study aimed to exploring the level of mindfulness and academic subjective well-being among 

sample of secondary stage students and identifying the relationship between mindfulness and academic subjective 

well-being and investigate the differences in academic subjective well-being among research sample according to 

specialization. The sample consisted of (200) students from males were chosen from Al-Yanbu secondary school 

district, (Mage= 17.11 ± 1.00). The researcher applied the following tools: mindfulness questionnaire (Bear, et al., 

2006), and academic subjective well-being scale (prepared by researcher). Results showed an average level in both of 

mindfulness and academic subjective well-being and all its domains. There was significant statistical positive 

correlation between the total score of sample's study in mindfulness and academic subjective well-being. There were 

significant statistical differences in mindfulness according to specialization. There were no significant statistical 

differences in academic subjective well-being according to gender and specialization. 
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 :الدراسةمقدمة 

أحدث املتغريات النفسية املعرفية اليقظة العقلية من  تعد  

االضطرابات  أدبياتضحت تستخدم بشكل واسع يف أالتي 

النفسية لوصف عدد كبري من املامرسات والعمليات 

واخلصائص التي ترتبط بالقدرات والوظائف املعرفية العليا 

كاالنتباه، والوعي والذاكرة واالحتفاظ، والقبول، والتمييز 

(Van Dam, et al., 2017). 

 يف النصوص القديمة ترمجةً  Mindfulness وتعد كلمة

لغة هندية - Pali "بايل"يف لغة  "Sati"إنجليزية لكلمة 

 واالنتباه، Awareness ، وهي تعني: الوعي-قديمة

Attention ، والتذكرRemembering ، وظهرت أول ترمجة

عام  ""Mindfulness إىل كلمة "Sati" لكلمة ةقاموسي

-أيًضا-"بايل"كام كان يطلق عليها يف لغة  ،م1921

""Bhavaniالتي تم ترمجتها إىل النمو من خالل التدريب ، و

. ""Development through Mental Training العقيل

وعىل الرغم من أصوهلا اللغوية اهلندية، فقد اجتهد الباحثون 

 اخلربة غري اللفظية"يف تقديم تعريف مطلق هلا يشري إىل 

Nonverbal Experience"  لكل من املريض واملعالج

 (.2018)الرشيدي، 

اخلالف حول كيفية دمج اليقظة العقلية من غم عىل الرو

مفهوًما نفسًيا خالًصا بعيًدا عن  وصفهايف علم النفس ب

التقاليد الدينية، إال أنه قد تزايد االهتامم هبا يف جمال علم 

الرؤى  وتعددتالنفس خالل العرشين سنة املاضية، 

والتوجهات يف تعريفاهتا؛ فتارًة ُينظر إليها عىل أهنا قدرة 

يف الشخصية، أو خاصية وثابتة معرفية، أو سمة مستقرة 

، أو أسلوب معريف، أو Quality of Consciousnessللوعي 

حتى توجه للحياة، وتارة أخرى ُيشار إليها عىل أهنا عملية، 

لتأملية، أو تدخل أو حالة مؤقتة، أو نوع من املامرسة ا

 & Vago) خلفض االضطرابات النفسية عالجي

Silbersweig, 2012 Renshaw, 2012; .) 

وتعددت وجهات النظر يف تناول اليقظة العقلية يف علم 

النفس، وهناك رأيان يف هذا الشأن؛ يرى األول أن اليقظة 

ه تأميل  يستمد من  Meditation Orientedالعقلية توج 

التقاليد التأملية والفلسفية البوذية، وينظر هذا التوجه إىل 

اليقظة العقلية كخاصية للعقل، يتم صقلها من خالل 

ه عقيل  يف حنيممارسات التأمل،  يرى الثاين أهنا توج 

Mindset Oriented  ،يستمد من األدبيات العلمية الغربية

درة عقلية، أو انفتاح وينظر هذا التوجه إىل اليقظة العقلية كق

رضة، والوعي هبا عقيل عىل معلومات جديدة يف اللحظة احلا

دة، وابتكار فئات جديدة، َوُينسب هذا من وجهات نظر ُمتَعد  

وظهر البحث يف هذا االجتاه من  Langer (1989).االجتاه إىل 

خالل االهتامم بمفهوم معاكس لليقظة العقلية، وهو مفهوم 

التي تشري إىل أن السلوك  Mindlessnessالغفلة العقلية 

يميل إىل اآللية أو التلقائية، ومقاومة التغيري، والرتكيز عىل 

 .(Kang, Gruber & Gray, 2013)وجهة نظر أحادية 

وتعرف اليقظة العقلية بأهنا الرتكيز عن قصد يف اللحظة 

، أي أن يكون الفرد احلارضة ودون إصدار أحكام تقييمية

وتقبل كل خربات احلياة اإلجيابية  "نا واآلنه"واعًيا بـ 

(. كام تعرف بأهنا عملية 2013وطلب،  والسلبية )الضبع

من اإلدراك العمدي للخربات واألحداث التي يتعرض هلا 

الفرد، دون الترسع يف إصدار أحكام تقييمية عليها، مع تقبل 

الفرد ألفكار ومشاعره املوجودة يف اللحظة احلالية من خالل 

 DaPaz)تفكري والتأمل فيها بدالً من االستجابة املبارشة هلا ال

& Wallander, 2017) . كام تعرف بأهنا كفاءة الوعي باخلربة

اآلنية، سواء كانت داخلية أم خارجية، مع القدرة عىل 

املالحظة والوصف الدقيق ملا حتمله من معنى مبارش، دون 
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هو كائن، واإلدراك التقيد باألحكام القبلية، وتقبل الفرد كام 

 (.2018الواعي، واإلحساس بمعايشة التجربة )خشبة، 

من  وهناك اتفاق بني الباحثني عىل أن اليقظة العقلية ُتَعد  

املفاهيم احلديثة املنبثقة عن علم النفس اإلجيايب وتصوراته 

وتطبيقاته التي يمكن استخدامها كمنبئ بالصحة النفسية، 

كالذاكرة  العمليات املعرفية والنفسيةوتسهم يف حتسني بعض 

ة حاجز ضد الضغوط النفسية والدافعية، وتعمل بمنزل

ةحية املؤثرة يف األداء والتوافق النفيس لألفراد بشكل عام ورش

ون من أكثر رشائح املجتمع الطالب بشكل خاص الذين يعد  

ا للضغوط بام يؤثر عىل تركيزهم وإنجازهم تعرًض 

التوجه إليها يف املجال الرتبوي جلعل  األكاديمي، فقد تمَّ 

التعليم جتربة أكثر وعًيا من خالل تدريب الطالب عىل 

السيطرة األفضل عىل تركيزهم يف املهامت املطلوبة، وزيادة 

مشاعر الكفاية الذاتية، وتسهيل االنفتاح عىل اخلربات، 

متغري اليقظة العقلية أصبح يف اآلونة االخرية أن فضاًل عن 

دارة ىل نطاق واسع كتدخل عالجي خلفض وإع يستخدم

دةاالضطرابات النفسية حتت مسميات  منها: خفض  ُمَتَعد 

 Mindfulness-Basedالضغوط القائم عىل اليقظة العقلية 

Stress Reduction  والعالج السلوكي اجلديل ،

Dialectical Behavior Therapy والعالج بالقبول ،

، Acceptance and Commitment Therapyوااللتزام 

-Mindfulnessوالعالج املعريف القائم عىل اليقظة العقلية 

Based Cognitive Therapy   ،؛ 2016)الضبعNilsson & 

Kazemi, 2016  ؛ 2017؛ الوليديLu, Huang, & Rios 

 .(2018؛ الطوطو، 2017؛ حممود،  2017

ويظهر من خالل مراجعة الباحث للدراسات والبحوث 

التي تناولت دور اليقظة العقلية يف بعض املتغريات املرتبطة 

 كل من اتدراسمثل بالصحة النفسية بشكل عام 

(Daigneault, et al., 2016  ؛2017أبوزيد، ؛ Suyi, 

Meredith, & Khan, 2017 ؛Bronson, 2017 عبد ؛

 Mohammed, et؛ 2018رشم، حممد واأل ؛2018اخلالق، 

al., 2018   ؛Galante, et al., 2018 ؛;Askey-Jones, 

؛ 2017وعبد الرمحن والطائي، ؛ 2017الوليدي،  2018

Parveen2017 & Chhabra Reb, et al., 2017  ؛

Heshmati & Maanifar, 2018 ؛Wojujutari, et al., 

 & ,Finkelstein-Fox, Park؛  Brett, et al., 2018؛ 2018

Riley., 2018 ؛(Raza, et al. 2018.Liu, et al., 2018  أن

مهية يف جمال من املتغريات املعرفية بالغة األ اليقظة العقلية تعد  

الصحة النفسية؛ إذ بلغ  معامل تأثريها يف حتقيق السعادة 

%(، 24باالكتئاب بنسبة تبلغ )(، وأهنا تتنبأ 0,174النفسية  )

من التباين يف جودة احلياة، وأن معامل %( 6وتفرس حوايل )

 %(، ومعامل تأثريها يف46,80تأثريها يف التوافق النفيس )

(، كام أهنا تتوسط العالقة بني 0,22استخدام الكحول )

خربات الطفولة الصادمة واستخدام الكحول. وأهنا ترتبط 

بعالقات ارتباطية موجبة بالتنظيم االنفعايل، والقلق، 

الحرتاق النفيس، وتتوسط العالقة بني خربة واالكتئاب، وا

اإلساءة اجلنسية وضغوط ما بعد الصدمة، كام أهنا تؤثر تأثرًيا 

مبارًشا يف جودة النوم، كام أن تدخالت اليقظة العقلية تسهم 

يف خفض صعوبات التنظيم االنفعايل، وخفض الضغوط، 

واالحرتاق املهني، وحتسني مهارات تنظيم الذات، وحتسني 

 رفاهية، وتنمية الصمود يف مواجهة الضغوط.ال

وتعد اليقظة العقلية ذات أمهية خاصة يف املجال 

األكاديمي، وال سيام لدى الطالب؛ حيث تعزز قدرات 

الطالب يف جمال التنظيم الذايت لالنتباه واالنفعاالت وهذا 

ينعكس بشكل إجيايب عىل مواجهة الظروف الضاغطة التي 

ن  .(Meiklejohn, et al., 2012)يتعرضون هلا  ومتك 
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الطالب من حتسني عادات دراستهم ومذاكرهتم، 

والتخطيط، وإكساهبم املهارات التنظيمية، كام أهنا مفيدة يف 

حلظة التعلم، وتركز عىل املهارات اخلاصة باملستقبل 

((Broderick & Jennings, 2012 فاليقظة العقلية جتعل .

ببيئتهم، وما يدور حوهلم حلظة التالميذ واعني بشكل كامل 

 عىل قادًرا الطالب بلحظة، وبدون رشود عقيل، وجتعل

 التعلم لبيئة املفيدة واملناسب أساليب التعلم بني التمييز

 وتظهر ومثرًيا، فعاالً  التعليم جتعل يالت باملثريات الغنية

وتفكريه )الفرحايت،  الطالب جوانب شخصية يف نتائجه

 (. 2018؛ جرب، 2017

 Human اهلناء اإلنساينومن جانب آخر، يعد مفهوم 

well-being  ًا يف علم النفس والتي من املفاهيم احلديثة نسبي

ىل علم النفس اإلجيايب إ تتفق مع التحول احلديث نسبًيا

والذي هيتم بدراسة اجلوانب اإلجيابية يف اإلنسان؛ حيث 

علم النفس  أصبحت الرفاهية من املوضوعات األساسية يف

اإلجيايب حتى أن البعض يعرف علم النفس اإلجيايب بأنه 

 ,Renshaw ، أو السعادة اإلنسانيةللهناءالدراسة العلمية 

Long, & Cook, 2014).) 

 اهلناءإىل أن مفهوم  Andrews (1991)يشري أندريوز و

wellbeing  يعد أحد األمثلة اجليدة عىل إشكالية تعقد

الرغم فعىل املصطلحات وتعدد أبعاده ودالالته واستعامالته، 

من آالف البحوث التي تناولته بالدراسة منذ الستينات حتى 

وقتنا احلارض، إال أن االرتباك الذي يشعر به الباحثون عندما 

القريبة يتناولونه بالدراسة يعود إىل تداخله مع املصطلحات 

منه؛ كالسعادة وجودة احلياة والعافية املرتبطة بالصحة. 

املصطلح إىل شيوع تعدد مرادفات ويرجع أحد أسباب 

استعامله وعدم حتديده بسبب استعامالته غري املحدودة من 

قبل املتخصصني والعامة عىل حد سواء، فهو يشري إىل تقييم 

ربة له مثل احلرية الفرد حلياته، مما ينقلنا إىل املعاين املقا

والسعادة والعيش الطيب وحتقيق الذات والصحة النفسية 

واجلسدية واحلياة اجليدة بام فيها من املتع. كام يعد مفهوم 

من املفاهيم احلديثة التي مل تدخل الدراسات العربية  الرفاهية

، ومازال العديد من الباحثني ينظرون له عىل أنه  بشكل كاف 

ا عن احلياة السعادة، عىل الرغم من جزء من مفهوم الرض

 (.2017ف بينه وبينهم )يف: املري، وجود اختال

إىل  Subjective well-beingوقد متت ترمجة مصطلح 

العربية بعدة صيغ منها: اهلناء الذايت، واهلناء الشخيص، 

والوجود الشخيص األفضل، ومتام األحوال، والرفاهية 

عادة الذاتية، والسعادة الذاتية، والشعور بالسعادة، والس

النفسية، والتنعم الذايت وكلها تشري إىل معنى واحد )سعيد، 

2009.)  

أحد املجاالت األساسية لعلم النفس  يعد اهلناء الذايتو

تقدير الفرد وتقييمه حلياته الشخصية  اأهنبعرف ياإلجيايب، و

من الناحيتني املعرفية والوجدانية، ويتضمن هذا التقييم 

مكونني، مها: ردود األفعال االنفعالية لألحداث، واألحكام 

املعرفية املتعلقة بالرضا اإلشباع، ومن ثم يكون اهلناء الذايت 

مفهوًما شاماًل يتضمن خربة االنفعاالت السارة، ومستوى 

منخفض من املزاج السلبي، ودرجة مرتفعة من الرضا عن 

 (. 2011احلياة )عبد اخلالق وعيد، 

اهلناء ( إىل أنه يمكن تقييم 2015أشار شلبي وأمحد )و

الرضا عن احلياة: يعني -أ ية:من خالل املكونات اآلت الذايت

أحكام الفرد الكلية عن حياته، أو عن بعد أو أكثر من 

-العمل، والرضا الزواجي. ب أبعادها، كالرضا عن

الوجدان اإلجيايب: يعني املرور بالعديد من اخلربات السارة، 

ومؤرشاته هي: التفاؤل، واألمل، وحب احلياة، والفرح، 

غياب -ج والقناعة، والعاطفة، والزهو، واالفتخار.
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الوجدان السلبي: يعني املرور بخربات أقل من املشاعر غري 

من مشاعر الغضب، واحلزن،  السارة، فيعكس مستوى أقل

 والذنب، واخلزي، والقلق.

تكون من تقييم ي اهلناء الذايت( أن 2011ويرى يونس )

تهم؛ وهذا التقييم الذي قد يكون سلبًيا أو إجيابًيا لاألفراد حلا

بتضمني مشاعر وأحكام حول مدى الرضا عن احلياة، 

ياة، واالهتاممات، وردود األفعال االنفعالية جتاه أحداث احل

مثل: الفرح واحلزن والرضا عن بعض مظاهر احلياة، مثل 

العمل، والعالقات االجتامعية، والصحة االبتكار، واملعنى، 

 واهلدف.

يف جماالت فرعية كاملجال اهلناء الذايت ويمكن دراسة 

سليجامن وإرنست األكاديمي، ويتفق ذلك مع ما ذكره 

 ,Seligman, Ernst, Gillham وجيلهام ورفيش ولينكنس

Reivich, & Linkins (2009)  من أن الرتبية اإلجيابية بأهنا

الرتبية الكتساب املهارات التقليدية، والرتبية من أجل 

، وأن الرتبية اإلجيابية هبذا املعنى هلا ثالث فوائد الرفاهية

تتمثل يف تعزيز التعلم، وعالج املشكالت السلوكية 

والرضا عن احلياة  الرفاهيةجتامعية، وحتقيق واالنفعالية واال

 .بشكل عام

بشكل للهناء الذايت األكاديمي بعًدا نوعًيا اهلناء عد يو

باألنشطة  املرتبط طالبلدى ال هلناءقترص عىل اهو يعام، و

 األكاديمية، ومواقف التعلم املختلفة يف املدرسة، ويقصد به

حياته تلك األحكام التي يكوهنا الطالب عن نوعية 

ر األكاديمية بشكل عام عن طريق حتديد انفعاالت لتقري

تتشابه هذه  ىل أي مدىمدى جودة ظروف حياته العقلية وإ

ن يشعر به ويعيشه فيام يرغب أمنياته الظروف مع توقعاته وأ

 (.2015)احلولة وعبد املجيد، 

عىل أنه قد تزايد يف  Lumby (2011)ويؤكد لومبي  

ليس فقط  املدرسةكيد عىل أنه جيب عىل السنوات األخرية التأ

تزويد الطالب بالرتبية التقليدية والرتكيز عىل الكفاءة 

األكاديمية فقط، بل جيب أن تقدم هلم الفرص واألدوات 

التي ةحيتاجوهنا لكي يصبحوا واثقني من أنفسهم وسعداء 

 وصامدين يف مواجهة ضغوط احلياة املختلفة. 

ومن اجلدير بالذكر ما أشار إليه تيان وونج وهيوبنر  

Tian, Wang, & Huebner (2014)  من أنه من الرضوري

 عوامل االجتامعية والوجدانية التياالعرتاف بشكل كامل بال

تتعلق بأداء الطالب يف املدرسة، لذلك جيب عىل القادة 

الرتبويني االنتباه ليس فقط إىل التحصيل األكاديمي 

، بل وإىل جتارهبم وخرباهتم وانطباعاهتم املدرسية بطاللل

مثل الرضا عن املدرسة، والسعادة الدراسية؛ فقد تكون 

الدراسية وإنجازهم  طالبهناك عالقة تبادلية بني خربات ال

وحتصيلهم األكاديمي،  لذلك فهناك حاجة شديدة إىل املزيد 

رة من العالقات املدرسية وسلوك الطالب وقدراهتم، ورضو

إعداد مقاييس نفسية متطورة وسليمة لقياس السعادة 

 املدرسية. 

وىف السياق نفسه، يمكن القول إن املشاعر اإلجيابية يف 

، طالباملدرسة من شأهنا أن تسهم يف التعلم األكاديمي لل

الذين يشعرون بعدم السعادة  طالبوالعكس صحيح، فال

ية، ويكونون جتاه جتارهبم املدرسية يعانون من صعوبات تكيف

 ,Whitley).أقل حتصياًل دراسًيا وأقل مشاركة مدرسية )

Huebner, Hills, & Valois, 2012  

 ,Anttilaوسيوين شار أنتتيال وباهيلتو وبيرتيانن أو

Pyhältö, Pietarinen, & Soini, (2018)  إىل أن التفاعالت

االجتامعية داخل املجتمع املدريس، وخصوًصا بني 

الطالب، والطالب وأقراهنم تتيح جماالً للعديد من -املعلمني
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االنفعاالت التي تسهم ليس فقط يف إنجاز التالميذ، بل أيضًا 

يف خرباهتم العامة يف املدرسة، ونموهم اإلجيايب ورفاهيتهم 

 النفسية.

م تيان  لـدى  للهناء األكاديميتصوًرا  Tian (2008)وقدَّ

 اهلنــاء املــدريسأطلــق عليــه الطــالب يف الســياق املــدريس 

school well-being  ويتضـــمن هـــذا النمـــوذج تقـــارير

البعد األول: الرضا  وإدراكات وتقييامت الطالب يف بعدين:

يشمل التقيـيم املعـريف : school satisfaction (SS) املدريس

للحياة املدرسية بشكل عام، ويشمل هذا التقييم العديد مـن 

جماالت احلياة املدرسية عىل أساس معـايريهم اخلاصـة مثـل 

الرضا عن الدراسة األكاديمية، والرضا عـن العالقـات بـني 

 البعــد الثــاين: الوجــدان يف املدرســةو الطــالب واملعلمــني. 

affect in school (AS) :شمل االنفعـاالت اإلجيابيـة التـي ي

خيربها يف املدرسـة مثـل السـعادة، كـام يشـمل االنفعـاالت 

 السلبية مثل امللل واالكتئاب.

رئيسة  أربعة مؤرشات Renshaw (2016) رنشاووحدد 

، وهي: الرضا الدرايس، والرتابط املدريس، للهناء األكاديمي

حـددت دراسـة واالمتنان الدرايس، الفاعلية الدراسية. كـام 

، التعليميـةاملؤرشات املرتبطة بالبيئـة ( بعض 2018القرين )

باهلنـاء والتي قـد يكـون هلـا تـأثري كبـري يف شـعور الطـالب 

، وهي االندماج األكاديمي، والرضـا عـن احليـاة األكاديمي

األكاديمية، والصـمود األكـاديمي، واالمتنـان األكـاديمي، 

 األكاديمية.والتفاؤل األكاديمي، وفاعلية الذات 

 الدراسة:مشكلة 

تم اشتقاق مشكلة الدراسة من خالل األدبيات التي تم 

عرضها يف املقدمة والتي تؤكد عىل أمهية اليقظة العقلية 

بشكل عام، ويف احلياة األكاديمية لدى الطالب يف خمتلف 

املراحل التعليمية بشكل خاص؛ فالتعلم األكاديمي ةحيتاج إىل 

االنتباه والرتكيز والبعد عن مشتتات االنتباه. ولذا تأيت أمهية 

ذكره فيرش دراسة اليقظة العقلية لدى الطالب يف ضوء ما 

Fisher (2006)  من أن الطالب يف عامل اليوم بمعطياته

الصور واألصوات  التكنولوجية يواجهون واباًل مستمًرا من

واملثريات التي تشت ت انتباههم، وهذا يمثل حتدًيا أمام 

قدرهتم عىل التفكري، وجيعل من عملية التعلم أمًرا يف غاية 

فإن تعليمهم اليقظة العقلية يزيد جودة  ومن ثمالصعوبة، 

أداء تعلمهم، وجيعلهم أكثر قدرة عىل مواجهة الضغوط 

حلياة بشكل عام. وكذلك املتعلقة بالدراسة، أو ضغوط ا

( إىل أمهية إكساب الطالب ملهارات 2016أشار الضبع )

اليقظة العقلية من أجل مساعدهتم عىل تركيز االنتباه، 

وخاصة فيام يتعلق باألنشطة املرتبطة بالدراسة، وما يرتتب 

عىل ذلك من رفاهيتهم وسعادهتم الدراسية كمؤرش عىل 

سعادهتم النفسية بشكل إنجازهم األكاديمي، ووصوالً إىل 

 عام.

الذايت  كام أصبح من الرضوري االهتامم بدراسة الشعور

لدى الطالب يف ظل الضغوط األكاديمية  باهلناء األكاديمي

التي يواجهوهنا والتي تؤثر بالسلب عىل توافقهم األكاديمي. 

الطالب جانًبا مهاًم يف تطوير  هناءوكذلك أصبحت دراسة 

الربامج األكاديمية التي تعزز الكفاءة األكاديمية، القدرات 

 & ,Lustrea, Al Ghazi) االجتامعية والشخصية للطالب.

Predecu, 2018). 

ومن خالل الرجوع إىل الدراسات السابقة، الحظ 

عدم وجود دراسات تناولت  -يف حدود علمه-الباحث

، األكاديمي واهلناءالعالقة االرتباطية بني اليقظة العقلية 

وخاصة يف البيئة السعودية، عىل الرغم من وجود دراسات 

تناولت اليقظة العقلية وعالقتها بالرفاهية النفسية، وهي 
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( اليقظة 2016ام. وتناولت دراسة )الضبع، مفهوم ع

املرحلة االبتدائية يف  طالبالعقلية والسعادة الدراسية لدى 

( السعادة 2019)عياد البيئة املرصية؛ كذلك تناولت دراسة 

الدراسية وارتباطها بالذكاء الروحي لدى طالب املرحلة 

؛ وأيًضا تناولت دراسة شلبي والقصبي الثانوية يف مرص

( الرفاهية األكاديمية وعالقتها الكاملية 2020يش )وأحمد

 األكاديمية لدى طالب اجلامعة.

 الدراسة احلاليةمشكلة حتديد يمكن ويف ضوء ما سبق، 

ليقظة هناك عالقة ارتباطية بني اهل : الرئيس اآليت السؤاليف 

 ؟املرحلة الثانوية طالبلدى  األكاديمي واهلناءالعقلية 

 :تتمثل فيام يأيت أسئلة فرعيةالرئيس  السؤالويتفرع عن هذا 

املرحلة الثانوية  طالبلدى  اليقظة العقليةمستوى ما -1

  ؟ينبع باململكة العربية السعودية بمحافظة

املرحلة الثانوية  طالبلدى  األكاديمي اهلناءما مستوى -2

 ينبع باململكة العربية السعودية؟ بمحافظة

 األكاديمي واهلناءما طبيعة العالقة بني اليقظة العقلية -3

ينبع باململكة  بمحافظةاملرحلة الثانوية  طالبلدى 

 العربية السعودية؟

اليقظة يف هناك اختالف يف متوسط درجات الطالب هل -4

التخصص الدرايس تبًعا لتأثري متغري  العقلية

 ؟)علمي/رشعي(

 اهلناءهل هناك اختالف يف متوسط درجات الطالب يف -5

تبًعا لتأثري متغري التخصص الدرايس  األكاديمي

 )علمي/رشعي(؟

لدى  األكاديمي باهلناءما إسهام اليقظة العقلية يف التنبؤ -6

 طالب املرحلة الثانوية؟

 

 :الدراسةأهداف 

 إىل: الدراسة احلاليةهدفت 

املرحلة  طالبلدى  العقليةاليقظة الكشف عن مستوى -1

 .ينبع باململكة العربية السعودية بمحافظةالثانوية 

 طالبلدى  األكاديمي اهلناءالكشف عن مستوى -2

 ينبع باململكة العربية السعودية. بمحافظةاملرحلة الثانوية 

 واهلناءالتعرف عىل طبيعة العالقة بني اليقظة العقلية -3

ينبع  بمحافظةاملرحلة الثانوية  طالبلدى  األكاديمي

 باململكة العربية السعودية.

متغري باختالف  اليقظة العقليةالتعرف عىل الفروق يف -4

 طالبلدى )علمي/رشعي(  التخصص الدرايس

 املرحلة الثانوية.

باختالف متغري  اهلناء األكاديميالتعرف عىل الفروق يف -5

 طالبلدى )علمي/رشعي(  التخصص الدرايس

 املرحلة الثانوية.

 باهلناءالتعرف عىل إسهام اليقظة العقلية يف التنبؤ -6

 لدى طالب املرحلة الثانوية؟ األكاديمي

 :الدراسةأمهية 

 األمهية النظرية:

واهلناء اليقظة العقلية، عن إثراء املكتبة العربية بأطر نظرية -1

إجيابيني متغريين ، واالهتامم هبام بوصفهام األكاديمي

 .املجال األكاديميومؤثرين يف 

املرحلة العمرية، وهي املرحلة الثانوية، والتي تقابل أمهية -2

 مرحلة املراهقة املتوسطة بضغوطها وحتدياهتا.

يف حدود علم -ندرة الدراسات العربية واملحلية-3

وخاصة اليقظة ، الدراسةالتي تناولت موضوع -الباحث
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املرحلة  طالبلدى  األكاديمي باهلناءوعالقتها العقلية 

 الثانوية.

 األمهية التطبيقية:

من واقع البيئة السعودية  األكاديمي اهلناءإعداد مقياس -1

املرحلة  طالبوالتحقق من خصائصه السيكومرتية عىل 

 الثانوية.

العاملني يف احلقل الرتبوي من معلمني لفت نظر -2

ومسؤولني عن العملية التعليمية، وكذلك أولياء األمور 

، وخاصة يف ظل طالبلدى الأمهية اليقظة العقلية إىل 

العوامل التي تشتت انتباههم وتفقدهم القدرة عىل 

 الرتكيز واالندماج يف األنشطة األكاديمية.

القابلة للتدخل ن املتغريات ا البحث ميعد متغريً -3

إرشادية تساعد دراستها عىل بناء برامج ؛ ووالتعديل

، طالبعديل بعض اخلصائص الشخصية لللتنميتها، وت

 يف الدراسة. ىل رفع مستوى شعورهم بالرفاهيةإ بام يؤدي

 :الدراسةمصطلحات 

 : Mindfulness اليقظة العقلية

وعي الفرد وتركيز "يمكن تعريف اليقظة العقلية بأهنا 

انتباهه يف هنا واآلن، واحلضور بشكل هادئ يف اللحظة 

احلارضة، ومراقبة ومعايشة اخلربات فيها كام هي، دون 

 "تقييمها وإصدار أحكام عليها، وتتحدد باألبعاد التالية

 (. 129، ص. 2014)البحريي والضبع وطلب والعواملة، 

: تعني املالحظة واالنتباه Observingاملالحظة -1

لداخلية واخلارجية مثل اإلحساسات للخربات ا

 واملعارف واالنفعاالت واملشاهد واألصوات والروائح.

: يعني وصف اخلربات Describingالوصف -2

 الداخلية، والتعبري عنها من خالل الكلامت.

: Acting with Awarenessالترصف بوعي -3

يعني ما يقوم به الشخص من أنشطة يف حلظة ما، وإن 

كه التلقائي حتى وإن كان يركز انتباهه اختلفت مع سلو

 عىل يشء آخر.

: Nonjudgingعدم احلكم عىل اخلربات الداخلية -4

يعني عدم إصدار أحكام تقييمية عىل األفكار واملشاعر 

 الداخلية.

عدم التفاعل مع اخلربات الداخلية -5

Nonreactivity يعني امليل إىل السامح لألفكار واملشاعر :

ون أن تشتت تفكري الفرد، أو ينشغل هبا، لتأيت وتذهب د

 وتفقده تركيزه يف اللحظة احلارضة.

األداء بأهنا -إجرائًيا-عريف اليقظة العقليةويمكن ت

املرتفع للطالب ما فوق املتوسط عىل أبعاد اليقظة العقلية 

 .الدراسةعىل املقياس املستخدم يف ودرجتها الكلية 

 :Academic Well-Being اهلناء األكاديمي

فه بأنه جمموعة من  Renshaw (2016)رنشاو  عرَّ

بمتعة  طالبالاملؤرشات واإلدراكات التي تعكس إحساس 

، ووضوح اهلدف لدهيم، املدرسةالتعلم، وترابطهم يف 

واعتقادهم يف فاعليتهم األكاديمية، وما يرتتب عىل ذلك من 

 . (P. 5) إنجاز أكاديمي

الطالب جلوانب حياته الباحث بأنه تقييم  ويعرفه

تضمن مستوى إنجازه واندماجه يف ياملدرسية ورضاه عنها، و

الدراسة، وعالقاته االجتامعية يف املدرسة وفعاليته الدراسية، 

وكذلك الوجدان يف املدرسة، ويشمل االنفعاالت اإلجيابية 

والسلبية التي يشعر هبا الطالب يف الدراسة مثل الشعور 

لل والفخر واليأس واالمتنان والقلق بمتعة التعلم أو امل

 واإلحباط.
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االستجابة  بأنه-إجرائًيا-األكاديمي ويمكن تعريف اهلناء

مجموع الدرجات األدائية املرتفعة للطالب، ويتم تقديرها ب

 التي ةحيصل عليها الطالب عىل املقياس املستخدم يف الدراسة.

 :حمددات الدراسة

 .األكاديمي واهلناءاليقظة العقلية احلدود املوضوعية: -1

 . املرحلة الثانوية طالبعينة من احلدود البرشية: -2

ينبع  بمحافظةبعض املدارس الثانوية احلدود املكانية: -3

 .باململكة العربية السعودية

من العام  الثايناحلدود الزمانية: الفصل الدرايس -4

 هـ.1441هـ/ 1440 الدرايس

أدوات قياس املتغريات، وإجراءات احلدود األدائية: -5

 البحث، واألساليب اإلحصائية املستخدمة.

 دراسات سابقة:

يمكن عرض الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع 

 يف حمورين: الدراسة

املرحلة  طالبأوالً: دراسات تناولت اليقظة العقلية لدى 

 الثانوية.

دراسة  (Saini & Punia, 2013)سايني وبانا أجرى 

إىل التعرف عىل العالقة االرتباطية بني الضغوط هدفت 

األكاديمية واليقظة العقلية وفعالية الذات األكاديمية لدى 

( طالب 400عينة من )الطالب املرحلة الثانوية، وتكونت 

( 200( طالب، و)200املرحلة الثانوية بواقع )ب وطالبة

اس ية: مقي. واستخدمت الدراسة األدوات اآلتطالبة

، ومقياس Busariالضغوط األكاديمية من إعداد بوساري 

 فعالية الذات العامة من إعداد سواريزز وجورزاليم

(Schwarzer & Jerusalem, 1995) ومقياس اليقظة ،

وأشارت نتائج  .(Brown & Ryan, 2003)رباون وريان ل

الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائًيا بني 

األكاديمية وفعالية الذات، وجود عالقة ارتباطية الضغوط 

سالبة ودالة إحصائًيا بني الضغوط األكاديمية واليقظة 

العقلية، كام وجدت عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا 

 بني اليقظة العقلية وفعالية الذات.

إىل فحص  (Pepping, 2016)  بيبنج وهدفت دراسة

الدور الوسيط للتنظيم االنفعايل يف العالقة بني اليقظة العقلية 

وكل من: القلق، واالكتئاب، والضغوط لدى املراهقني. 

وطالبة باملرحلة الثانوية،  ( طالًبا113عينة من )الوتكونت 

أنثى(، متوسط أعامرهم الزمنية  63ذكًرا، و 50منهم )

(. وأشارت النتائج 1.60( سنة بانحراف معياري )14.90)

إىل وجود عالقات ارتباطية سلبية بني اليقظة العقلية والقمع 

-(، واالكتئاب )0.22-(، والقلق )0.26-التعبريي )

(، ووجود عالقات ارتباطية 0.30-والضغوط ) ،(،460

(، 0.30-سلبية ودالة إحصائًيا بني إعادة التقييم والقلق )

، ووجود (0.28-(، والضغوط )0.43-واالكتئاب )

عالقات ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بني القمع التعبريي 

(، والضغوط 0.45(، واالكتئاب )0.34وكل من: القلق )

(، ووجود تأثري غري مبارش لليقظة العقلية يف القلق 0,29)

 واالكتئاب والضغوط عرب وسيط التنظيم االنفعايل.

 العالقة عن الكشف ( إىل2018وهدفت دراسة السيد )

 املراهقني من عينة احلياة لدى عن والرضا العقلية اليقظة بني

 والرضا العقلية، اليقظة مستوى عن والكشف اجلنسني، من

 واإلناث الذكور بني عينة الدراسة والفروق لدى عن احلياة

 132( طالًبا وطالبة )250املتغريين، وتكونت العينة من ) يف

، متوسـط أعامرهـم الزمنيـة من اإلنـاث( 118من الذكور+

(، واستخدمت الدراسة 0,64( بانحراف معياري )17,47)

مقياس العوامل اخلمسة لليقظة العقلية من ترمجة )البحـريي 
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(، ومقيــاس الرضــا عــن احليــاة مــن 2014وآخــرين، 

(، وأســفرت النتــائج عــن وجــود 2013إعداد)الدسـوقي، 

لدى عينـة مستوى متوسط لليقظة العقلية والرضا عن احلياة 

الدراســة، وعــدم وجــود فــروق بــني الــذكور واإلنــاث يف 

املتغريين، ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا عند مسـتوى 

  ( بني اليقظة العقلية والرضا عن احلياة.0,01)

ــاجواين ) ــدفت دراســة ن ــن 2019وه ( إىل الكشــف ع

التعليم ما بعد األسـايس  طالبمستوى اليقظة العقلية لدى 

ــانو ي( يف حمافظــة مســقط، والتعــرف عــىل الفــروق يف )الث

مستوى اليقظة العقلية حسب املتغريات، وتكونت العينة من 

( طالب وطالبة، واستخدمت الدراسة مقياس كنتاكي 600)

لليقظــة العقليــة، وأشــارت النتــائج إىل أن مســتوى اليقظــة 

التعليم ما بعـد األسـايس،  طالبالعقلية كان متوسًطا لدى 

النتائج عدم وجود فروق دالـة إحصـائًيا تعـزى  كام أظهرت

ــتوى  ــر، واملس ــدرايس والعم ــف ال ــنس والص ــري اجل ملتغ

 .التحصييل

ــدفت دراســة صــفحي ) ــن 2019وه ( إىل الكشــف ع

مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى املــراهقني املعــاقني برصــًيا، 

والتعرف عىل الفـروق يف اليقظـة العقليـة لـدهيم بـاختالف 

الديموجرافية، وتكونت عينة الدراسـة مـن بعض املتغريات 

ــاقني برصــًيا 89) ــن املع ــة م ــا وطالب ــرحليف ( طالًب ني: تامل

املتوسطة، والثانوية بمدارس الدمج التابعة إلدارات التعلـيم 

بمدن: أهبا، ومخيس مشيط، وجازان، وقـد اشـتملت العينـة 

عىل اجلنسني )ذكور وإناث(، ومعاقني جزئًيا، ومعاقني كلًيا، 

( سنة، وانحراف معيـاري 17,06)سط أعامرهم الزمنية متو

دراسة مقياس اليقظـة العقليـة مـن استخدمت ال(. و2,16)

، (Droutmana, et al., 2018)آخـرين إعـداد دورتومانـا و

وترمجة الباحـث. وأشـارت النتـائج إىل أن مسـتوى اليقظـة 

العقلية لدى أفراد العينة جاء متوسًطا سواء يف الدرجة الكلية 

ليقظة العقلية، أو يف أبعادها الفرعية، وعـدم وجـود فـروق ل

 ظة العقلية بني الذكور واإلناث، يف حنيدالة إحصائًيا يف اليق

وجدت فروق دالة إحصائًيا فيها ترجـع إىل درجـة اإلعاقـة، 

 والعمر الزمني، وذلك لصالح املعاقني جزيًئا، واألكرب سنًّا.

تعـرف إىل  (2019وهدفت دراسـة العكـييل والنـواب )

الثانويـة املتميـزين، وعالقتـه  طالبالتوجه نحو احلياة لدى 

بالذكاء الروحي واليقظة العقلية، والعالقـة االرتباطيـة بـني 

 سـهام متغـريي الـذكاء الروحـيإاملتغريات الثالثة، ومـدى 

، يف التغري الكيل ملتغري )التوجه نحـو احليـاة( اليقظة العقليةو

الثانويـة  طالبوطالبًة من ا البً ( ط318من )وتكونت العينة 

املتميزين التابعـة ملـديريات تربيـة الرصـافة: األوىل والثانيـة 

: التوجه نحـو احليـاة، والـذكاء تم تطبيق مقاييسو والثالثة،

 طـالبمتتـع  أظهـرت النتـائج، وواليقظة العقليـة الروحي،

 الـذكاء الروحـي، والتوجه نحـو احليـاةالثانوية املتميزين بــ

ًيا حصائإعالقة ارتباطية موجبة دالة ، ووجود ة العقليةاليقظو

بـــ  متغـري اليقظـة العقليـة، ويسـهم تغـريات الثالثـةاملبني 

%( من التباين الكيل ملتغري التوجه نحـو احليـاة، وأن  10.4)

 .ال يسهم يف متغري التوجه نحو احلياة الذكاء الروحي متغري

 درجة عىل التعرف ( إىل2019وهدفت دراسة املالكي )

 بيـنهام لـدى والعالقـة التحلـييل والتفكـري العقليـة اليقظـة

وتكونـت العينـة مـن  الثانويـة، باملرحلـة املتفوقني الطالب

املتفوقني باملرحلة الثانويـة  طالب( طالًبا وطالبة من ال280)

من اإلنـاث(  148من الذكور،  132بمكتب تعليم ميسان )

 طالبال لدى العقلية اليقظة درجة أن إىل الدراسة وتوصلت

 التحلـييل التفكـري درجة كانت فيام كانت مرتفعة، املتفوقني

 وجـدت عالقـة كـذلك متوسـطة، املتفوقني طالبال لدى

 التحلييل، والتفكري العقلية اليقظة بني إحصائًيا دالة ارتباطية
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إحصـائًيا يف اليقظـة  دالـة وجـود فـروق النتائج أظهرت كام

 تكـن مل فـيام الـذكور، لصـالح اجلـنس متغـري وفق العقلية

 الدرايس. متغري الصف وفق دالة املتغري هذا يف الفروق

 األكاديمي. اهلناءثانًيا: دراسات تناولت 

ــد ) ــد املجي ــة وعب ــة احلول ــدفت دراس ــر 2015ه ( أث

اسرتاتيجيتني للتعلم النشط يف تنمية مهارات التعبري الشفهي 

املتفـوقني ذوي  طـالبلـدى عينـة مـن ال كاديمياأل واهلناء

( طالبة من الصـف الثـاين 16صعوبات التعلم بلغ عددهم )

الثانوي، وأكدت نتائج الدراسة فاعلية اسـرتاتيجيتي الـتعلم 

النشط يف تنمية مهارات التعبـري الشـفهي والرفاهيـة الذاتيـة 

األكاديميــة لــدى عينــة الطــالب املتفــوقني ذوي صــعوبات 

 التعلم. 

إىل التعرف عىل مستوى  (2016وهدفت دراسة الضبع )

 طـالباليقظة العقلية وعالقتهـا بالسـعادة الدراسـية لـدى 

املرحلة االبتدائية يف ضوء متغري النوع، والتعرف عىل إمكانية 

التنبؤ بالسعادة الدراسية من خالل اليقظة العقلية. وتكونـت 

 طـالبتم اختيـارهم مـن  وطالبة، طالب( 200العينة من )

،  ذكـر   100الصف السادس االبتدائي بمحافظـة سـوهاج )

( ســنة، 23,11أنثــى(، بمتوســط عمــري قــدره ) 100

(. واسـتخدمت الدراسـة 0,74وانحراف معيـاري قـدره )

مقياس اليقظة العقلية لدى الطفل واملراهـق إعـداد جريسـو 

، والسعادة الدراسية إعـداد  (Greco, et al. 2011)وآخرين

. وأشــارت  (Renshaw, et al., 2014)رنشــاو وآخــرين

النتائج إىل متتـع األداتـني املعـربتني بخصـائص سـيكومرتية 

جيدة مشاهبة ملثيالهتا يف النسخة األصلية لألداتني، وارتفـاع 

مستوى اليقظة العقليـة لـدى أفـراد عينـة الدراسـة، وعـدم 

وجود فـروق دالـة إحصـائًيا يف اليقظـة العقليـة بـني البنـني 

عالقة ارتباطية موجبة ودالـة إحصـائًيا بـني  والبنات، وجود

اليقظة العقلية والسعادة الدراسية، ويمكن التنبـؤ بالسـعادة 

 الدراسية من خالل اليقظة العقلية.

 ,Tian, Tian)كام هدفت دراسة كل من يان وتيان وهيبنري 

Huebner, 2016)   مياألكـادي اهلنـاء إىل دراسة العالقة بني 

دة االجتامعيـة لـدى املـراهقني الصـينيني، يف املدرسة واملسان

( من املراهقني يف الصني، مـنهم  1476وتكونت العينة من )

ــع ) ــة 712بواق ــم الزمني ــط أعامره ــذكور، متوس ــن ال ( م

( ســنة، واســتخدمت الدراســة مقــاييس لقيــاس: 15,40)

ـــة  ـــة يف الدراس ـــة الذاتي ـــة، والرفاهي ـــاندة االجتامعي املس

ت النتــائج إىل أن املســاندة واالحتياجــات النفســية، وأشــار

االجتامعية املرتبطـة بالدراسـة )دعـم املعلـم ودعـم زمـالء 

 األكاديمي.باهلناء الدراسة( يرتبط إجيابًيا 

مستوى ( إىل التعرف عىل 2018هدفت دراسة القرين )و 

لـدى  ، و اهلنـاء األكـاديميالتعـاطف مـع الـذاتكل مـن: 

طبيعـة العالقـة جامعة امللك خالد، والكشـف عـن  طالبات

، بــاختالف التخصــص الــدرايساملتغــريين االرتباطيــة بــني 

( طالبة تم اختيارهن من طالبات: 429وتكونت العينة من )

كلية الرتبية، والعلوم اإلنسانية، والعلوم بجامعة امللك خالد 

( ســنة، 20,78)أعامرهــن الزمنيــة يف مدينــة أهبــا، متوســط 

مقيـاس الدراسة  استخدمت(، و1,56وبانحراف معياري )

(، ومقيــاس 2013التعــاطف مــع الــذات )إعــداد الضــبع، 

 ,Renshaw)مـن إعـداد رنشـاو  ةاألكاديميالرفاهية الذاتية 

، وتوصلت النتـائج إىل أن مسـتوى ترمجة الباحث، و (2016

التعاطف مع الذات واهلناء الذايت األكـاديمي لـدى بالشعور 

أفراد عينة البحث جـاء متوسـًطا، ووجـود عالقـة ارتباطيـة 

التعـاطف ( بـني 0,01موجبة ودالة إحصائًيا عند مسـتوى )

هلنــاء الــذايت األكــاديمي، وال رتلــف درجــة مــع الــذات وا

الطالبـات بـاختالف التخصـص التعاطف مع الذات لـدى 



 م(2021 إبرايلهـ/ 1442 شعبانالرياض )   – 67 العدد –املجلة السعودية للعلوم النفسية 

- 158 - 

ــة للهنــاء الــذايت  ويمكــنالــدرايس،  التنبــؤ بالدرجــة الكلي

األكاديمي من خالل أبعاد التعاطف مع الـذات لـدى عينـة 

 . الدراسة

( إىل الكشف عـن مسـتوى 2019)عياد وهدفت دراسة 

العالقـة  عـىل الذكاء الروحي والسعادة الدراسية، والتعـرف

االرتباطيــة بــني املتغــريين لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة، 

ــوع والكشــف عــن ا ــاختالف متغــريي الن ــيهام ب ــروق ف لف

( طالًبـا 282والتخصص الـدرايس، وتكونـت العينـة مـن )

وطالبة بالصف الثاين الثانوي العام باملـدارس التابعـة إلدارة 

( سـنة 16,8حلوان التعليميـة، متوسـط أعامرهـم الزمنيـة )

(، واسـتخدمت الدراسـة مقيـاس 0,57بانحراف معياري )

السعادة الدراسية، واملقياسان مـن ومقياس ، الذكاء الروحي

أسفرت النتائج عن مستوى متوسط للذكاء إعداد الباحثة، و

لــدى أفــراد عينــة الدراســة، الروحــي والســعادة الدراســية 

عالقة ارتباطية موجبة ودالـة إحصـائًيا بـني الـذكاء ووجود 

الروحي والسعادة الدراسية، وعـدم وجـود فـروق دالـة يف 

للتخصـص الـدرايس، ووجـدت  السعادة الدراسـية ترجـع

فروق ترجع للنوع، وذلك  لصالح اإلناث، ويسـهم الـذكاء 

 الروحي يف التنبؤ بالسعادة الدراسية.

( إىل 2020)والقصبي وأحمـديش وهدفت دراسة شلبي 

وضع نموذج بنائي للعالقات بني الرفاهية األكاديميـة وكـل 

 طـالبمن: الكاملية والصمود األكاديمي والتحصيل لـدى 

جلامعة، والتعرف عىل الفروق بـني الطـالب والطالبـات يف ا

 106( بواقع )229متغريات الدراسة. وتكونت العينة من )

ة امللـك خالـد بأهبـا، جامعـ طالبطالبة( من 123، طالب

ــط أ ــان متوس ــم )وك ــاري 19.83عامره ــانحراف معي ( ب

والكامليـة  األكـاديمي اهلناء(، طبقت عليهم مقاييس 1.97)

كاديميــة والصــمود األكــاديمي. وقــد دعمــت البيانــات األ

صــحة النمــوذج البنــائي املقــرتح للعالقــات  لوصــفيةا

وكـل  األكاديمي اهلناءوالتأثريات املبارشة وغري املبارشة بني 

 طـالبمن: الكاملية والصمود األكاديمي والتحصيل لـدى 

 اهلناءوسط من اجلامعة. كام أظهرت النتائج وجود مستوى مت

دود فــروق يف جــعــدم وولــدى أفــراد العينــة،  اديميكــاأل

ووجود فروق دالة  ،الذكور واإلناثالرفاهية األكاديمية بني 

 النوع لصالح الذكور.ملتغري ا كاديمية وفقً يف الكاملية األ

 التعليق عىل الدراسات السابقة:

الباحث قدر اإلمكـان عـىل من حيث األهداف: اقترص -

اليقظـة العقليـة وعالقتهـا بـبعض لتي تناولـت الدراسات ا

املرحلة الثانوية، وما أتيح له االطـالع  طالباملتغريات لدى 

 عليــه مــن دراســات تناولــت الرفاهيــة الذاتيــة األكاديميــة.

وأشارت النتائج إىل أمهية اليقظة العقلية لدى طالب املرحلة 

الثانوية من خالل ارتباطها بمتغريات عديـدة منهـا: الرضـا 

، وتنظيم االنفعال، والضغوط األكاديمية وفعاليـة عن احلياة

الذات األكاديمية والتوجه نحو احلياة، كذلك أكدت النتائج 

لدى الطالب وارتباطه بالصـمود  اهلناء األكاديميعىل أمهية 

 األكاديمي والذكاء الروحي والتحصيل الدرايس.

من حيث املنهج: اقترصت الدراسات السابقة عىل املنهج -

؛ كي تتفق مع أهداف الدراسة االرتباطي املقارن الوصفي

متغريي لكشف عن العالقات االرتباطية بني احلالية يف ا

 .هام باختالف التخصص الدرايسالفروق فيالدراسة و

التي من حيث العينات: اقترصت الدراسات السابقة -

املرحلة الثانوية نظًرا  طالبتناولت اليقظة العقلية عىل 

التي تناولت اليقظة العقلية يف املراحل  لوفرة الدراسات

التعليمية املختلفة، بينام يف متغري الرفاهية الذاتية األكاديمية 
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ن دراسات نظًرا لباحث ما أتيح له االطالع عليه معرض ا

 حلداثة تناول هذا املفهوم.

مقياس معظم الدراسات استخدمت من حيث األدوات: -

العوامل اخلمسة لليقظة العقلية من ترمجة )البحريي 

األكاديمي  اهلناءواعتمدت دراسات (، 2014وآخرين، 

، أو تم إعداد (Renshaw, 2016)عىل مقياس رنشاو 

 مقاييس يف بعض هذه الدراسات.

موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: يتضح عدم -

تناولت -يف حدود علم الباحث-وجود دراسات عربية

موضوع الدراسة لدى طالب املرحلة الثانوية يف البيئة 

، ووجدت دراسة واحدة فقط، وهي دراسة السعودية

( وتناولت اليقظة العقلية وعالقتها 2016)الضبع، 

تالميذ املرحلة االبتدائية يف البيئة  بالسعادة الدراسية لدى

 املرصية.

االستفادة من الدراسات السابقة: استفاد الباحث منها يف -

شكلة وأسئلتها، املعرض مفاهيم الدراسة، وصياغة 

 اهلناءواملقاييس املستخدمة فيها، وخاصة يف إعداد مقياس 

 األكاديمي.

 اإلجراءات:واملنهج 

 : منهج الدراسة:أواًل 

الوصفي االرتباطي املقارن  الدراسة احلالية عىل اعتمدت

الذي يتفق مع حتقيق أهدافها املتمثلة يف الكشف عن مستوى 

 طالبلدى أفراد عينتها من  األكاديمي واهلناءاليقظة العقلية 

املتغريين باختالف والكشف عن الفروق يف املرحلة الثانوية، 

االرتباطيــة وكــذلك تعـرف العالقـة ، التخصـص الـدرايس

 .بينهام

 

 ثانًيا: عينة الدراسة:

مــن أجــل التحقــق مــن مــدى مالءمــة أدوات الدراســة 

ــة  ــم تطبيقهــا عــىل عين ــا األساســية، ت ــق عــىل عينته للتطبي

بطريقة عشوائية  اختريوا، البً ( طا90استطالعية بلغ عددها )

أعامرهـم من طالب املرحلة الثانوية بمحافظة ينبع، متوسط 

. (0,99( ســنة، وبــانحراف معيــاري )17,13) الزمنيــة

( 100بواقـع ) لـب  ( طا200من )األساسية نت العينة وتكو

، واقترصـت رشعـي(علمي /طالب لكل رصص درايس )

تمَّ اختيارهم من طالب املرحلـة الثانويـة ، العينة عىل الذكور

)ثانويـة أيب  ببعض املـدارس الثانويـة التابعـة ملحافظـة ينبـع

، ، ثانوية امللك عبد العزيز، ثانوية السـويق(طلحة األنصاري

( 19-16وقد تراوحت األعامر الزمنية هلذه العينة مـا بـني )

( سنة، وبانحراف 17,11سنة، وبمتوسط عمر زمني قدره )

  .(1,00معياري )

 ثالًثا: أدوات الدراسة:

قلية ترمجـة وتعريـب العوامل اخلمسة لليقظة الع ةاناستب-1

 (:2014ن، )البحريي وآخري

ــرون  ــري وآخ ــدَّ بي ــخة  (Bear, et al., 2006)أع النس

العوامل اخلمسة لليقظة العقليـة، وتتكـون  ةانية الستباألصل

( فقرة موزعة عىل مخسة عوامل، وهـي: املالحظـة: 39من )

( فقرات تقيس املالحظـة واالنتبـاه للخـربات 8يتكون من )

ـــارف  ـــات واملع ـــل اإلحساس ـــة مث ـــة واخلارجي الداخلي

فعاالت واملشاهد واألصـوات والـروائح، والوصـف: واالن

( فقـرات تقـيس وصـف اخلـربات الداخليـة، 8يتكون من )

( 8والتعبري عنها من خـالل الكلـامت، والترصـف بـوعي: )

فقرات تقيس ما يقوم به الشخص مـن أنشـطة يف حلظـة مـا، 

وإن اختلف هذا النشاط مع سلوكه التلقائي حتـى وإن كـان 

ء آخـر، وعـدم احلكـم عـىل اخلـربات يركز انتباهـه عـىل يش
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( فقرات تقيس عدم إصدار أحكام تقييمية عىل 8الداخلية: )

األفكار واملشـاعر الداخليـة، وعـدم التفاعـل مـع اخلـربات 

ــة: ) ــل إىل الســامح لألفكــار 7الداخلي ــيس املي ــرات تق ( فق

واملشــاعر لتــأيت وتــذهب دون أن تشــتت تفكــري الفــرد، أو 

. وتتم اإلجابة زه يف اللحظة احلارضةينشغل هبا، وتفقده تركي

من خالل إجابة مخاسـية تتبـع طريقـة  ةانعن عبارات االستب

ال تنطبـق متاًمـا(، حيـث -ليكرت ترتاوح بني )تنطبـق متاًمـا

 يف حـنيعـىل مخـس درجـات،  "تنطبق متاًما"حتصل اإلجابة 

عىل درجة واحدة إذا كانـت  "ال تنطبق متاًما"حتصل اإلجابة 

بة االجتـاه، والعكـس صـحيح يف حالـة العبـارة العبارة موج

سالبة االجتاه. وتشري الدرجة املرتفعة إىل ارتفاع درجة اليقظة 

 العقلية أو درجة الصفة التي يقيسها الُبعد الفرعي. 

( برتمجــة وتقنــني 2014رون )وقــد قــام البحــريي وآخــ

ــات: مرصــية  ةاناالســتب ــالث عين ــة عــىل ث ــة العربي يف البيئ

 ةانمتتعت الصورة املعربة مـن االسـتب وسعودية وأردنية، وقد

تراوحـت معـامالت  إذبدرجة جيدة من االتساق الـداخيل، 

بـني  ةاناخلمسـة مـع الدرجـة الكليـة لالسـتب اتساق األبعاد

ـــني )0,480-0,790) ـــية، وب ـــة املرص -0,452( للعين

( للعينـة 0,715-0,443عودية، وبني )( للعينة الس0,706

ات ألفا كرونباخ لألبعـاد األردنية. كام تراوحت معامالت ثب

( للعينة املرصية، وبني 0,837-0,527بني ) ة كليةً انواالستب

-0,559( للعينـــة الســـعودية، وبـــني )0,516-0.799)

( للعينــة األردنيــة. كــام أن نتــائج التحليــل العــاميل 0,806

ائج االتساق الـداخيل مـن انتظـام البنيـة التوكيدي عززت نت

العاملية املستخلصة يف مخسة عوامـل وتشـبع الفقـرات عـىل 

 ةانوفـق االسـتب-ى العينات الثالثةلد-العوامل املنتمية إليها

. ويسـتخدم املقيـاس بكثـرة يف الدراسـات العربيـة ةاألصلي

 بشكل عام، والدراسات يف البيئة السعودية بشكل خاص.

عـىل  سـتبانةالحسـاب الصـدق لاحلالية تم  ويف الدراسة

( طالًبـا ممـن يدرسـون يف 90عينة استطالعية مكونـة مـن )

املرحلة الثانويـة بمحافظـة ينبـع، وذلـك باسـتخدام طريقـة 

االتســاق الــداخيل حيــث قــام الباحــث بحســاب مصــفوفة 

اليقظـة  ةاناألبعاد األساسـية املكونـة السـتب االرتباطات بني

 ( نتائج ذلك. 1كلية. ويوضح جدول )العقلية والدرجة ال

 والدرجة الكلية ةانملكونة لالستبية امصفوفة االرتباطات بني األبعاد األساس: (1جدول )

 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد

 **0,857 عدم احلكم عىل اخلربات الداخلية **0,745 املالحظة

 **0,778 عدم التفاعل مع اخلربات الداخلية **0,835 الوصف

   **0,761 الترصف بوعي

 (0,01** دالة عند مستوى )
( إىل أن اليقظة العقلية 1تشري النتائج املبينة يف جدول )

حظيت بدرجة مقبولة من التامسك واالتساق الداخيل، إذ 

بالدرجة الكلية للقائمة بني امتدت معامالت ارتباطها 

**( ومجيع تلك املعامالت كانت 0,857-** 0,745)

 (.0,01دالة إحصائًيا عند مستوى )

اليقظة العقلية عىل  ةانكام تم حساب معامل ثبات استب

( طالًبا ممن يدرسون يف املرحلة 90عينة استطالعية شملت )

كرونباخ الثانوية يف حمافظة ينبع وذلك باستخدام طريقة ألفا 

Cronbach’s Alpha ،ةانوبلغ معامل ثبات االستب 

(0.905 .) 
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 من إعداد الباحث. األكاديمي اهلناءمقياس -2

 األكـاديمي اهلنـاءتم إعداد املقياس احلايل هبـدف قيـاس 

املرحلة الثانوية، ومن أجل إعداد هـذا املقيـاس  طالبلدى 

 اهلناء الـذايتتم االطالع عىل الرتاث النظري اخلاص بمفهوم 

وأبعاده وتوظيفها يف املجال األكاديمي، كام تم االطالع عـىل 

 عدد من املقاييس، ومنها: 

من إعداد رنشاو ولونج  طالبلل اهلناء الذايتمقياس 

صياغة ، ومتت (Renshaw, Long& Cook, 2014) وكوك

، وهي الصورة اهلناء األكاديميلقياس مفردة ( 23عدد )

وتم عرضها عىل عدد من اخلرباء األولية للمقياس، 

املحكمني يف جمال الصحة النفسية للحكم عىل مدى مالءمتها 

( 5لقياس اهلدف منها، ويف ضوء هذه اخلطوة تم حذف )

بموافقة املحكمني، مع إجراء تعديالت يف  مل حتظَ ات عبار

أصبحت الصورة التجريبية  . ومن ثمَّ العباراتصياغة بعض 

جابة عنها تبًعا ( عبارة، تتم اإل18للمقياس تتكون من )

ال -ال أوافق-أحياًناأوافق -: )أوافق متاًمايةلالستجابات اآلت

( 1، 2، 3، 4، 5أوافق مطلًقا(، وتقدر الدرجات بـ )

 للعبارات املوجبة، وبالعكس للعبارات السلبية. 

صدق وثبات املقياس بعد تطبيقه عىل عينـة  للتحقق منو

طالًبا ممـن يدرسـون يف املرحلـة  (90استطالعية مكونة من )

د عـىل الصـدق العـاميل، ، وتمَّ االعتامالثانوية بمحافظة ينبع

 الـداخيل االتسـاق حساب تم العاميل التحليل وقبل إجراء

 بريسـون، معـامالت ارتبـاط باسـتخدام اسـتباقية كخطوة

 مفـردة مل يصـل ارتباطهـا بالدرجـة أي هبدف حذف وذلك

(، أو 0,5عنــد مســتوى ) االحصــائية الداللــة إىل الكليــة

(. وقد تمَّ حساب معامالت االرتبـاط بـني درجـات 0,01)

كل عبارة والدرجة الكلية عىل املقياس، وأسفرت النتائج عن 

ــني ) ــا ب ــاط تراوحــت م ــامالت االرتب ــيم مع ، 0,398أن ق

ومل يصــل معامــل ارتبــاط (، 0,01( عنــد مســتوى )0,761

ى الداللة اإلحصائية، وتـمَّ إىل مستو( 15، 9رقم ) املفردتني

ويف ضوء ما سبق أصبح عدد املفـردات  من املقياس، امحذفه

 . ( مفردة16هلا ) التحليل العاميلالتي سيتم إجراء 

وبعـد حســاب االتســاق الـداخيل، تــمَّ إجــراء التحليــل 

ــية  ــات األساس ــة املكون ــاس بطريق ــردات املقي ــاميل ملف الع

principul components  هوتيللنج "لـ" Hottelling وتم ،

 "كـايزر "لــ varimaX "الفاريامكس"تدوير املحاور بطريقة 

Kaiser وسعًيا نحو مزيد مـن النقـاء والوضـوح يف املعنـى ،

السيكولوجي لتشبعات املفردات عىل العوامل اعترب التشـبع 

. "جيلفـورد"( فأكثر وفقًا ملحك 0,3=<املالئم الذي يبلغ )

، عــاملنيعــىل عبــارة ( 16تشــبع )وأســفرت النتــائج عــن 

ــا الكــاجــذرمه  ت  من أكــرب مــن الواحــد الصــحيح، وفرسَّ

من التباين الكيل، وبذلك يكون عـدد مفـردات  (47,671)

 عـاملني( مفردة موزعة عـىل 16املقياس يف صورته النهائية )

 : النحو اآليتعىلا يمكن تفسريمه

( مـن 24,309العامل األول: اسـتقطب هـذا العامـل )

( 9( وتشــبعت بــه )3,889اين الكــيل، بجــذر كــامن )التبــ

، (0,758، 0,444تراوحـت تشـبعاهتا مـا بـني )مفردات، 

تقييم الطالب جلوانب حياته املدرسية، وتدور املفردات حول 

وتتضمن مستوى إنجازه واندماجـه يف الدراسـة، وعالقاتـه 

 ، لذا يقرتح الباحـثاالجتامعية يف املدرسة وفعاليته الدراسية

 ."الرضا املدريس"ية هذا العامل بــ تسم

( مـن 23,632العامل الثـاين: اسـتقطب هـذا العامـل )

( 7( وتشــبعت بــه )3,738التبــاين الكــيل، بجــذر كــامن )

(، 0,835، 0,421تراوحـت تشـبعاهتا مـا بـني )مفردات، 

االنفعاالت اإلجيابيـة والسـلبية التـي وتدور املفردات حول 

الشـعور بمتعـة الـتعلم أو مثل يشعر هبا الطالب يف الدراسة 
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لذا يقرتح  واالمتنان والقلق واإلحباط،واليأس امللل والفخر 

 ."الوجدان يف املدرسة"الباحث تسمية هذا العامل بـ 

تم حساب ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ، وبلغـت و

وهـي قيمـة (، 0,823للدرجـة الكليـة )كرونبـاخ قيمة ألفا 

 املقياس بدرجة جيدة من الثبات.  مرتفعة؛ مما يدل عىل متتع

 نتائج الدراسة:

 نتائج اإلجابة عن السؤال األول:

 اليقظة العقليةما مستوى ": اآليت ينُص هذا السؤال عىل 

ينبع باململكة العربية  بمحافظةاملرحلة الثانوية  طالبلدى 

  "السعودية؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسط الفريض عىل 

لعينة  "ت"ودرجته الكلية، وتم استخدام اختبار  ةاناالستبأبعاد 

واحدة للتحقق من داللة الفروق بني املتوسط الفريض 

اليقظة العقلية. ويوضح جدول  ةاناستبواملتوسط احلسايب عىل 

 ( نتائج ذلك.2)

اليقظة العقلية لدى أفراد عينة  ةاناستبلعينة واحدة للفروق بني درجة املتوسط احلسايب واملتوسط الفريض عىل  "ت"نتائج اختبار : ( 2جدول )

 .الدراسة من طالب املرحلة الثانوية بينبع

 قيمة ت املتوسط الفريض االنحراف املعياري املتوسط احلسايب عدد العبارات األبعاد

 1,71 24 6,10 24,73 8 املالحظة

 1,68 24 5,40 23,36 8 الوصف

 0,80 24 7,10 23,60 8 الترصف بوعي

 0,03 24 6,67 23,99 8 عدم احلكم

 0,16 21 4,80 20,95 7 عدم التفاعل

 0,23 117 23,92 116,62 39 الدرجة الكلية

وجود فروق ( إىل عدم 2تشري النتائج الواردة يف جدول )

احلسايب عىل  دالة إحصائًيا بني املتوسط الفريض واملتوسط

اليقظة العقلية لدى أفراد عينة الدراسة، وهذا يعني  ةاناستب

جاء يف حدود املتوسط سواء  ةاناالستبأن املستوى العام عىل 

 عىل الدرجة الكلية لليقظة العقلية، أو أبعادها الفرعية.

؛ 2018واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات )السيد، 

( التي أظهرت نتائجها 2019؛ وصفحي، 2019ناجواين، 

املرحلة الثانوية كان  طالبأن مستوى اليقظة العقلية لدى 

؛ 2017دراسات )إسامعيل، متوسًطا، كام اتفقت مع نتائج 

( التي أظهرت نتائجها أن 2019؛ والربيع، 2017والوليدي، 

 طالبتوى اليقظة العقلية كان متوسًطا لدى عيناهتا من مس

واختلفت مع نتائج دراسات )العكييل والنواب، اجلامعة. 

( التي أظهرت ارتفاع مستوى 2019؛ واملالكي، 2019

املرحلة الثانوية املتفوقني، كام  طالباليقظة العقلية لدى 

؛ والضبع، 2015دراسات )يونس، اختلفت مع نتائج 

؛ 2018؛ وجرب، 2018ملعموري وهادي، ؛ وا2016

( التي أظهرت نتائجها ارتفاع مستوى اليقظة 2018والشلوي، 

العقلية لدى طالب املراحل التعليمية املختلفة 

 )االبتدائية/املتوسطة/اجلامعية(.

 العمرية املرحلةذه ه يف طالبال أن إىل ذلك يعزى وقد

 أحداث نتيجة بلحظة حلظة املستمرة الوعي حالة يفقدون

ب خرباهتم حس يستجيبون جيعلهم مما املتسارعة، احلياة

 التياآللية والروتينية  التفكري عمليات فيتبعون ،وجتارهبم

 واعني غري فهم نمطية، تكون ترصفاهتم و اكتسبوها،
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 يف ويعيشون ، أفكارهم نمط لتغيري حمفزين وغري ألنفسهم

 الدراسيةاملناهج  وأن، وسلوكهم أفكارهم دائرة نفس

  تنمية عىل عملت ال املعلمون يتبعها التي التدريس وطرق

 أمهية يدركون وال طالبال لدى العقلية اليقظة مهارات

العمرية قد املرحلة ذه هل العمرية الطبيعة أن كام، عليها الرتكيز

 من  طالبذي حققه الال املستوى املتوسطتكون السبب يف 

 بتغرياتهذه املرحلة  يف طالبال يمر إذ ؛ اليقظة العقلية

 حتدد ضمنها من لدهيم والتي الشخصية وانب اجل شملت

 لتلك التطورات ونتيجة ،سلوكياهتم وترصفاهتم من الكثري

، احلالية باللحظة يقل لدهيم الوعي واالهتامم هلم دثحت التي

صعوبة يصعب عليهم و األحكام، إصدار ويترسعون يف

 واملشاعر األحداث واألفكار مع والقبول باالنفتاح التعامل

 (.2019)ناجواين،  اجلديدة )واخلارجية الداخلية

يف -املراهقنيويرى الباحث أن ذلك يمكن تفسريه بأن 

وإدماهنم لأللعاب -عامل اليوم بمعطياته التكنولوجية

اإللكرتونية واهلواتف املحمولة، وأهنم يتعرضون باستمرار 

م وتفقدهم القدرة لصور وأصوات ومثريات تشت ت انتباهه

عىل الرتكيز واالنتباه والوعي ملا يدور حوهلم يف اللحظة 

 احلالية.

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين:

 اهلناءما مستوى ": اآليت ينُص هذا السؤال عىل

ينبع  بمحافظةاملرحلة الثانوية  طالبلدى  األكاديمي

  "باململكة العربية السعودية؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسط الفريض عىل 

لعينة  "ت"بعدي املقياس ودرجته الكلية، وتم استخدام اختبار 

واحدة للتحقق من داللة الفروق بني املتوسط الفريض 

( 3ول )ويوضح جد .ديمياألكا اهلناءواملتوسط احلسايب عىل 

 نتائج ذلك.

لدى أفراد  األكاديمي اهلناءلعينة واحدة للفروق بني درجة املتوسط احلسايب واملتوسط الفريض عىل مقياس  "ت"نتائج اختبار  : (3جدول )

 .بينبعلدراسة من طالب املرحلة الثانوية بمحافظة عينة ا

 قيمة ت املتوسط الفريض االنحراف املعياري املتوسط عدد العبارات األبعاد

 0,54 27 4,83 27,19 9 املدريسالرضا 

 0,26 21 4,87 20,91 7 املدريس الوجدان 

 0,15 48 9,01 48,10 16 الدرجة الكلية

( إىل عدم وجود فروق 3تشري النتائج الواردة يف جدول )

دالة إحصائيًا بني املتوسط الفريض واملتوسط احلسايب عىل 

لدى أفراد عينة الدراسة، وهذا يعني أن  األكاديمي اهلناءمقياس 

جاء يف حدود  األكاديمي اهلناءمقياس املستوى العام عىل 

)الرضا  املتوسط سواء عىل الدرجة الكلية أو بعدهيا الفرعيني

 .املدريس، والوجدان يف املدرسة(

( التي 2019وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عيَّاد )

لدى  للهناء األكاديميتوى متوسط أسفرت عن وجود مس

شلبي والقصبي املرحلة الثانوية، وكذلك نتائج دراسة  طالب

التي أسفرت عن وجود مستوى متوسط  (2020وأحمديش )

، ورتلف هذه النتيجة مع اجلامعة طالبلدى  للهناء األكاديمي

( التي أسفرت عن ارتفاع مستوى 2017نتائج دراسة الراشد )

 .النفسية لدى طالبات الصف الثاين الثانوي الشعور بالسعادة
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رتبط هم يوهناء طالبويمكن تفسري ذلك بأن سعادة ال

املرحلة  طالبباإلشباع البيولوجي واالجتامعي والنفيس، وأن 

الثانوية ةحياولون الوصول إىل درجات اإلشباع التي حتقق هلم 

السعادة، ولكن الضوابط االجتامعية واألرسية واملدرسية تقف 

وحتقيقهم لرغباهتم؛ مما يؤثر بشكل  طالبكثرًيا أمام إشباع ال

 (. 2010سلبي عىل شعورهم بالسعادة )شعبان، 

ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعد منطقية، وتعرب عن تقدير 

من أعباء ومسؤوليات تتعلق  ذايت للطالب ملا يستشعرونه

بالدراسة حترمهم من االستمتاع بحياهتم، كام تسيطر عليهم 

بعض االنفعاالت السلبية كاخلوف من الفشل، خاصة وهم يف 

مرحلة حتدد مستقبلهم واختياراهتم األكاديمية املستقبلية يف 

ضوء إنجازهم فيها، كام قد يكون هناك دور للمناهج الدراسية 

ىل احلفظ والتلقني، وطرق التدريس التقليدية التي التي تشجع ع

طبيعة الشعور بمتعة التعليم، يضاف إىل ذلك  طالبتفقد ال

وخصائص املرحلة العمرية التي تتعرض هلا الدراسة، وهي 

، الضغوط وتقلباهتا االنفعالية املراهقة بضغوطها وحتدياهتا

 يف بريالتي تؤثر بشكل ك طالباألكاديمية التي يتعرض هلا ال

 يف املدرسة.أدائهم األكاديمي وتوافقهم 

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:

العالقة بني اليقظة طبيعة : ما اآليت ينُص هذا السؤال عىل

 طـالبلدى أفراد عينة البحث من  األكاديمي واهلناءالعقلية 

 ؟بمحافظة ينبعاملرحلة الثانوية 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حسـاب معامـل االرتبـاط 

)بطريقة بريسون( بني الدرجات اخلام ألفراد عينـة الدراسـة 

اليقظـة العقليـة  ةاناملرحلة الثانوية بينبع عىل استب طالبمن 

األبعاد الفرعية(، ودرجـاهتم عـىل مقيـاس -)الدرجة الكلية

ة(، ويوضح األبعاد الفرعي-)الدرجة الكلية األكاديمي اهلناء

 ( نتائج ذلك.4جدول )

األبعاد الفرعية(، ودرجاهتم -معامالت االرتباط بني درجات أفراد عينة الدراسة عىل استبيان اليقظة العقلية )الدرجة الكلية : (4جدول )

 .(200 األبعاد الفرعية( )ن=-)الدرجة الكلية األكاديمي اهلناءعىل مقياس 

 املتغريات
 الرفاهية الذاتية األكاديمية

 الدرجة الكلية الوجدان يف املدرسة الرضا املدريس

 ** 0,548 **0,531 ** 0,487 املالحظة

 ** 0,603 ** 0,536 ** 0,584 الوصف

 ** 0,482 ** 0,404 ** 0,491 الترصف بوعي

 ** 0,597 ** 0,546 ** 0,563 عدم احلكم

 ** 0,606 ** 0,566 ** 0,560 عدم التفاعل

 ** 0,706 ** 0,641 ** 0,670 الدرجة الكلية لليقظة العقلية

   (0,01) ** دالة عند مستوى
( وجود عالقات 4يتضح من النتائج الواردة يف جدول )

( بني 0,01ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى )

وبعدهيا  األكاديمي واهلناءاليقظة العقلية وأبعادها الفرعية 

 الفرعيني.

( 2017وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الوليدي، 

بني اليقظة العقلية والسعادة ارتباط التي أشارت إىل وجود 

( التي 2018مع نتائج دراسة )السيد، والنفسية بشكل عام، 

بني اليقظة العقلية والرضا عن ارتباط أشارت إىل وجود 
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( التي أشارت 2019نتائج دراسة )خريبه وسامل، واحلياة، 

إىل وجود عالقة ارتباطية بني اليقظة العقلية والرفاهية 

 ,Wilson)، وكذلك دراسة ويلسون وويس وشوك النفسية

Weiss, & Shook, 2020)  التي أشارت إىل وجود تأثري

 فاهية النفسية.مبارش لليقظة العقلية يف الر

ويمكن تفسري ذلك يف ضوء أن اليقظة العقلية تساعد 

عىل االنتباه والرتكيز، والتحكم يف األحداث،  طالبال

ورؤية املوقف من زوايا متعددة، والقدرة عىل االبتكار 

والتصنيف يف فئات جديدة، واالستبصار، واالحتفاظ 

 باملعلومات، ويرتتب عىل ذلك الكفاءة الدراسية لدى

ووضوح اهلدف، وانخراطهم واندماجهم يف  طالبال

األنشطة الدراسية واستمتاعهم بعملية التعلم. ويتفق ذلك 

 & ,Ager, Albrecht أجري وألربشت وكوهنيمع ما ذكره 

Cohen (2015)  من أن اليقظة العقلية تساعد عىل تركيز

. طالباالنتباه، وهلا طاقة تعمل عىل تعزيز السعادة لدى ال

 & ,Napoli, Krechذكر نابويل وكريش وهويل  وكذلك

Holley (2005)  عىل اللحظة احلالية يمكن  طالبالأن تركيز

أن يزيد من جودة األداء التعليمي لدهيم، ويكونوا قادرين 

بشكل أفضل عىل التعامل مع املواقف الضاغطة، مما ينعكس 

 . رفاهيةعىل إحساسهم بال

وبرون وأستني  ويتفق ما سبق مع ما ذكره شابريو

Shapiro, Brown, & Astin (2011)  أن اليقظة العقلية تعزز

النمو املعريف، وتزيد من جودة األداء األكاديمي، وذلك من 

عىل إدارة الضغوط الدراسية،  طالبالخالل مساعدة 

وحتقيق النمو الشامل؛ فهي حتافظ عىل االستعداد وتوجيه 

ت برسعة ودقة، وتؤدي االنتباه، وتعمل عىل معاجلة املعلوما

إىل اإلنجاز األكاديمي، ويرتتب عىل ذلك إحساسهم 

( أن 2017كام ذكر السيد ) بالسعادة النفسية بشكل عام.

 عقلًيا يظهرون انتباًها ورغبة يف أداء اليقظني طالبال بعض

املهام، وحتسني الذاكرة، وأهنم يكونون أكثر إبداعًا، وأكثر 

 حًثا عن معينات التعلم.محاًسا يف التعليم، وأكثر ب

 نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع:

: هل هناك فروق يف اليقظة اآليت ينُص هذا السؤال عىل

ينبع ترجع إىل  بمحافظة املرحلة الثانوية طالبالعقلية لدى 

 (؟رشعي/علميالتخصص )

ت -ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار

للعينات املستقلة حلساب داللة الفروق بني متوسطات 

، والرشعي يف العلميدرجات أفراد العينة يف التخصصني: 

 ( نتائج ذلك.5اليقظة العقلية، ويوضح جدول )

 .والرشعي يف اليقظة العقلية العلمييف التخصصني  طالبت لداللة الفروق بني متوسطات ال-نتائج اختبار :(5جدول )

 املتغريات
 100ن= التخصص الرشعي 100ن= التخصص العلمي

 قيمة )ت( 
 ع م ع م

 * 2,21 5,89 25,83 6,16 27,71 املالحظة

 ** 2,88 5,93 25,28 4,59 27,44 الوصف

 * 2,13 6,98 22,54 7,10 24,66 الترصف بوعي

 1,13 6,93 24,45 6,39 25,52 عدم احلكم

 0,84 5,10 22,66 4,53 23,23 عدم التفاعل

 * 2,33 25,57 120,76 21,67 128,56 الدرجة الكلية

  ( 0,05) * دالة عند مستوى  (0,01)** دالة عند مستوى 
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وجود فروق ( 5الواردة يف جدول )يتضح من النتائج 

ثالثة أبعاد ، ودالة إحصائًيا يف الدرجة الكلية لليقظة العقلية

والوصف، والترصف فقط من أبعادها، ومها: املالحظة، 

؛ حيث جاءت قيم التخصص الدرايسترجع إىل ، بوعي

 ( يف الدرجة الكلية0,05)ت( دالة إحصائًيا عند مستوى )

كانت عند يف حني ، ف بوعيوبعدي: املالحظة، والترص

وتعني هذه النتيجة أن د: الوصف. ( يف بع0,01مستوى )

 .تتأثر بالتخصص الدرايساليقظة العقلية 

عبد اهلادي )دراسات وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

؛ 2018، خشبة؛ 2018، عيسى؛ 2017، والبسطامي

التي أسفرت عن وجود فروق يف  (2018بديوي وعبد، 

اليقظة العقلية حسب متغري التخصص لصالح ذوي 

ورتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة التخصص العلمي، 

( التي توصلت إىل عدم وجود فروق ذات 2013عبد اهلل )

داللة إحصائية يف اليقظة العقلية حسب متغري التخصص 

، الطوطو) ، كام رتلف مع نتائج دراسة)علمي/إنساين(

( التي أسفرت عن وجود فروق يف اليقظة العقلية 2018

 حسب متغري التخصص لصالح ذوي التخصص األديب.

ويمكن تفسري ذلك بطبيعة الدراسة يف التخصص 

التخصص  طالبالعلمي، فاملقررات الدراسية التي يدرسها 

العلمي تتطلب درجة عالية من الرتكيز واالنتباه واملالحظة 

املهارة والترصف بوعي يقظ كي يتمكنوا من الدقيقة و

استيعاهبا، وهذا جيعلهم يتمتعون بمستوى يفوق أقراهنم يف 

 (.2018التخصص اإلنساين )خشبة، 

ويتفق الباحث ما سبق ويرى أن املقررات الطبيعية 

تتطلب تركيز االنتباه، وان جزًءا كبرًيا من هذه املقررات 

يف طرق التدريس، وجتديد يتطلب الدراسة العملية، والتنوع 

، وهذا يكرس روتني بيئة التعلم من خالل االنتقال إىل املعمل

، ومن ثم يسهم يف تنمية طالبالتعلم، وينشط االنتباه لدى ال

 م.اليقظة العقلية لدهي

 :نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس

 اهلناء: هل هناك فروق يف اآليت ينُص هذا السؤال عىل

ترجع  بمحافظة ينبعاملرحلة الثانوية  طالبلدى  األكاديمي

 (؟رشعي/علوم علميإىل التخصص )

ت -ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار

للعينات املستقلة حلساب داللة الفروق بني متوسطات 

، والرشعي يف العلميدرجات أفراد العينة يف التخصصني: 

 ( نتائج ذلك.6ويوضح جدول ) األكاديمي اهلناء

 .الهناء األكاديميوالشرعي في  العلميفي التخصصين  طالبت لداللة الفروق بين متوسطات ال-نتائج اختبار :(6جدول )

 املتغريات
 100العلوم الرشعية ن= 100العلوم الطبيعية ن=

 قيمة )ت( 
 ع م ع م

 1,36 4,43 28,72 5,18 29,65 الرضا املدريس

 0,47 4,94 24,73 4,72 25,05 الوجدان يف املدرسة

 1,13 9,35 53,36 8,56 54,79 الدرجة الكلية

أن قيمة )ت( مل ( 6يتضح من النتائج الواردة يف جدول )

تصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية؛ مما يعني عدم وجود 

ترجع إىل التخصص  األكاديمي اهلناءفروق دالة إحصائًيا يف 

 الدرايس.
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( التي 2019 عياد،)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

أسفرت عن عدم وجود فروق يف السعادة الدراسية بني 

كام تتفق مع نتائج  التخصص العلمي واألديب، طالب

الدراسات التي أظهرت عدم وجود فروق بني التخصصني 

ات شكل عام، ومنها دراسيف الرفاهية والسعادة النفسية ب

  .(2013، الرباعي؛ و2010، شعبان)

 ال عالقة له اهلناء األكاديميويمكن تفسري ذلك بأن 

يف كال التخصصني  طالببالتخصص الدرايس؛ فال

 ويرتبطيتعرضون لظروف أكاديمية متشاهبة يف املدرسة، 

حلاجاهتم وميوهلم  طالببدرجة إشباع ال اهلناء األكاديمي

وحتقيق طموحاهتم واألنشطة التي يامرسوهنا ومدى 

اندماجهم فيها، والعالقات االجتامعية املشبعة بالرضا يف 

ومعلميهم أو مع أقراهنم،  طالبالبيئة املدرسية سواء بني ال

 والفاعلية األكاديمية ودرجة اإلنجاز الدرايس.

 ,Tian) وبنرتيان وتيان وهينتائج دراسة  ويتفق ذلك مع

Tian & Huebner, 2016)  التي أشارت إىل وجود عالقة

يف املدارس  طالبارتباطية موجبة بني سعادة ورفاهية ال

 وإشباع حاجاهتم األساسية.

 نتائج اإلجابة عن السؤال السادس:

: ما إسهام اليقظة العقلية يف اآليت ينُص هذا السؤال عىل

لدى طالب املرحلة الثانوية بمحافظة  األكاديمي باهلناءالتنبؤ 

 ؟ينبع

 :بام يأيتقام الباحث ولإلجابة عن هذا السؤال 

مــن الدرجــة الكليــة لليقظــة األكــاديمي  باهلنــاءالتنبــؤ -أ

لعقليــة، وقــد تــم اســتخدام حتليــل االنحــدار البســيط ا

Simple Regression  بطريقةEnter.  ويوضـح جـدول

 ( نتائج ذلك.7)

 .لعقليةاليقظة من الدرجة الكلية ل األكاديمي باهلناءحتليل االنحدار البسيط للتنبؤ ( نتائج 7جدول )

 ت وداللتها بيتا R R2 الثابت املتغري التابع املتغري املستقل

 **13,98 0,266 0,497 0,705 17,125 األكاديمي اهلناء اليقظة العقلية

 0,01** دالة عند مستوى  

أنه توجد داللة ( 7يتضح من النتائج الواردة يف جدول )

اليقظة "( ملعامل انحدار 0,01إحصائية عند مستوى )

، وبلغت قيمة بيتا األكاديمي باهلناءللتنبؤ  "العقلية

، ومن ثم فالدرجة = R2) 0,497(، وبلغت قيمة )0,226)

 اهلناء%( من التباين يف  49,7لعقلية تفرس )االكلية لليقظة 

: عىل النحو اآليت، ويمكن كتابة املعادلة التنبؤية األكاديمي

 اليقظة العقلية.×  0,226+  17,125=  األكاديمي اهلناء

من أبعاد اليقظة العقلية،  باهلناء األكاديميالتنبؤ -ب

 باهلناءعاد اليقظة العقلية أكثر تنبًؤا وذلك ملعرفة أي من أب

، وقد تم استخدام حتليل االنحدار املتعدد األكاديمي

Multiple Regression  بطريقةStepwise ويوضح جدول .

 ( نتائج ذلك.8)

 .اليقظة العقليةمن أبعاد باهلناء األكاديمي حتليل االنحدار املتعدد للتنبؤ  :(8جدول )

 قيمة ت بيتا R R2 الثابت املتغري التابع املتغري املستقل

 الترصف بوعي
 0,506 0,711 16,485 اهلناء األكاديمي

0,512 4,00** 

 **3,20 0,330 املالحظة
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 قيمة ت بيتا R R2 الثابت املتغري التابع املتغري املستقل

 *2,59 0,302 الوصف

 *2,32 0,240 عدم التفاعل

 (0,05) (   * دالة عند مستوى0,01) ** دالة عند مستوى

توجد داللة إحصائية عند أنه ( 8يتضح من جدول )

ي: الترصف بوعي، ( ملعامل انحدار ُبعد0,01مستوى )

 .( عىل الرتتيب3,20، 0,512بيتا ) تا، وبلغت قيمواملالحظة

( ملعامل انحدار 0,05توجد داللة إحصائية عند مستوى )و

، التفاعل مع اخلربات الداخلية: الوصف وعدم يُبعد

ال و عىل الرتتيب. (0,240، 0,0,302بيتا ) تاوبلغت قيم

للتنبؤ  عدم احلكم"انحدار بعد ل توجد داللة إحصائية ملعام

، وهذا يعني = R2)0,506وبلغت قيمة ) .األكاديمي باهلناء

%( من التباين يف  50,6يفرسون سوًيا ) األربعةأن األبعاد 

ملعادلة التنبؤية عىل النحو ، ويمكن كتابة ااألكاديمي اهلناء

 :اآليت

 الترصف بوعي×  0,512+  16,485=  األكاديمي اهلناء

عد ×  0,240الوصف + ×  0,302 +املالحظة ×  0,320+ 

 التفاعل مع اخلربات الداخلية.

تعني النتيجة السابقة أن أبعاد اليقظة العقلية األربعة و

، األكاديمي اهلناء%( من التباين يف 50,6تسهم يف تفسري )

وأنه يمكن التنبؤ هبا بمعلومية هذه األبعاد، والنسبة الباقية 

بأن اليقظة ويمكن تفسري ذلك  ترجع إىل عوامل أخرى.

؛ فهي توسع مدركات األكاديمي باهلناءالعقلية تعد منبًئا داالً 

الطالب، وجتعلهم أكثر مرونة، وترصًفا بوعي يف املواقف 

 واألنشطة التي تتطلبها عملية التعلم.

 التوصيات واملقرتحات البحثية:

 ية:لدراسة يمكن تقديم التوصيات اآلتيف ضوء نتائج ا

عمل دورات وندوات وورش عمل تثقيفية لتعريف -1

باليقظة العقلية وأمهيتها بشكل عام، ويف  طالبال

 املجال األكاديمي بشكل خاص.

توظيف مهارات اليقظة العقلية يف التعليم، والرتكيز -2

عىل التعليم التأميل، وذلك من منطلق أن التأمل يتيح 

الفرصة لالنفتاح العقيل، واالستجابة للعامل 

بموضوعية ومرونة، ورؤية املواقف واألحداث من 

منظور أوسع، ويف سياقات خمتلفة بدالً من الرتكيز عىل 

 ددة. االنتباه ملثريات حم

املناهج واملقررات الدراسية ومراجعتها  تقييم إعادة-3

 بميول وربطها حداثة، وتشويًقا، أكثر لتصبح

 وحاجاهتم، ومشكالهتم. الطالب،

رضورة االهتامم باألنشطة الطالبية التي تسهم يف -4

من مجيع اجلوانب، وتنمية  طالبتنمية شخصية ال

 صقل وعيهم بأمهية ممارسة األنشطة الطالبية يف

مهاراهتم ومواهبهم، وإكساهبم مهارات التفاعل 

 االجتامعي والعالقات اإلجيابية مع اآلخرين. 

تصميم وإعداد برامج إرشادية باستخدام التدخالت -5

لدى  اهلناء األكاديميالقائمة عىل اليقظة العقلية لتنمية 

 املرحلة الثانوية. طالب

دراسات يف إجراء  كام تقرتح الدراسة يف ضوء نتائجها

 ية:املجاالت اآلت

واهلناء إسهام املناخ املدريس يف التنبؤ باليقظة العقلية -1

 املرحلة الثانوية. طالبلدى  األكاديمي
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لدى  باهلناء األكاديمياالنفعاالت األكاديمية وعالقتها -2

 املرحلة الثانوية. طالب

اليقظة العقلية وعالقتها بفعالية الذات األكاديمية لدى -3

 املرحلة الثانوية. طالب

 طالبفعالية برنامج إرشادي لتنمية اليقظة العقلية لدى -4

 املرحلة الثانوية.

لدى  اهلناء األكاديميفعالية برنامج إرشادي لتنمية -5

 املرحلة الثانوية. طالب

 قائمة املراجـع:

(. فعالية التدريب عىل 2017أبو زيد، أمحد حممد جاد الرب )

مدخل سلوكي جديل يف خفض صعوبات اليقظة العقلية ك

تنظيم االنتباه لدى الطالبات ذوات اضطراب الشخصية 

، جملة اإلرشاد النفيساحلدية وأثره عىل هذا االضطراب. 

 .68-1، 51جامعة عني شمس، 

البحريي، عبد الرقيب أمحد، والضبع، فتحي عبد الرمحن، وطلب، 

(.  الصورة 2014أمحد حممود، والعواملة، عائدة أمحد )

العربية ملقياس العوامل اخلمسة لليقظة العقلية: دراسة 

ميدانية عىل عينة من طالب اجلامعة يف ضوء أثر متغريي 

شاد النفيس، ، مركز اإلرجملة اإلرشاد النفيسالثقافة والنوع. 

 .168-120، 39جامعة عني شمس، 

(. اليقظة 2018مها صدام ) ،بديوي، زينب حياوي؛ وعبد

علوم لاجلامعة. جملة أبحاث البرصة )ل طالبالذهنية لدى 

 .442-418(، 1) 43اإلنسانية(، العراق، 

 بأساليب وعالقتها العقلية (. اليقظة2018جرب، أمل مهدي )

 العلمي للبنات. املؤمتر الرتبية كلية طالبات لدى التعلم

 املعارصة االجتاهات" عنوان التاسع حتت الدويل األكاديمي

 18-17، "والطبيعية اإلنسانية، االجتامعية، العلوم يف

 يوليو، إستانبول، تركيا.

(. أثر 2015احلولة، عبد احلميد فتحي؛ وعبد املجيد سامح مجعة )

ارات التعبري الشفهي اسرتاتيجيتني للتعلم النشط يف تنمية مه

والرفاهية الذاتية األكاديمية لدى عينة من الطالب املتفوقني 

ذوي صعوبات التعلم. دراسات عربية يف الرتبية وعلم 

 .246-199، 62النفس، السعودية، 

( 2019، إيناس حممد صفوت؛ سامل، هانم أمحد حممود )خريبة

والذكاء  العقلية اليقظة بني للعالقات البنائي النموذج

 األوىل الفرقة طالب لدى النفسية والرفاهية الوجداين

 الرتبية يف عربية دراساتالزقازيق.  جامعة بكلية الرتبية

 .164-105، 116، رابطة الرتبويني العرب، النفس وعلم

(. التنبؤ بمستوى اليقظة العقلية من 2018خشبة، فاطمة السيد )

جملة خالل بعض املتغريات النفسية لدى طالبات اجلامعة. 

 .598-494(، 1) 179، جامعة األزهر، مرص، كلية الرتبية

الشعور بالسعادة وعالقته (. 2013الرباعي، سعاد ياسني )

 طالببالعوامل اخلمسة الكربى للشخصية لدى عينة من 

. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق

 جامعة دمشق، سوريا.

أثر برنامج (. 2018الرشيدي، حممد بن نايض بن عوض )

تدريبي يف التأمل التجاوزي لتحسني مستوى اليقظة العقلية، 

وخفض الضغط النفيس لدى مدمني املخدرات واملؤثرات 

. نفسية بمدينة الرياضالعقلية يف جممع األمل للصحة ال

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك خالد، 

 أهبا، اململكة العربية السعودية.

(. مستوى الذكاء الروحي وعالقته 2019) ذكي، مرييان عياد

بالسعادة الدراسية لدى طالب املرحلة الثانوية. رسالة 

 لوان.ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة ح
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العلوم  معلمي(. فاعلية تدريب 2017رحايت )السيد، حممود الف

سياق يف والرياضيات على التعليم الدامج للتفكير النشط 

تنمية قدرات يف وخرائط التفكير  CSATاجتامعي 

االستدالل واليقظة العقلية ودافعية التعلم والمستويات 

الرتبوية الدولية للعلوم  املجلة. SSMITالمعرفية الختبار 

سسة العربية للبحث العلمي والتنمية ؤالم، والنفسية

 .25- 12، 4، مصر، البشرية

 وعالقتها العقلية (. اليقظة2018السيد، هدى مجال حممد )

جملة اجلنسني.  من من املراهقني عينة لدى احلياة عن بالرضا

، رابطة األخصائيني النفسيني املرصية، مرص، دراسات نفسية

28 (4 ،)883-945. 

العالقة بني السعادة والذكاء (. 2010شعبان، أكرم عيل )

. رسالة املرحلة الثانوية يف منطقة عكا طالباالنفعايل لدى 

ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عامن العربية، 

 األردن.

شلبي، يوسف حممد؛ القصبي، وسام محدي؛ وحسن، صاحلة أمحد 

(. النموذج البنائي للعالقات املتبادلة بني الرفاهية 2020)

األكاديمية وكل من: الكاملية والصمود األكاديمي 

، كلية املجلة الرتبويةاجلامعة.  طالبوالتحصيل لدى 

 .845-802، 74الرتبية، جامعة سوهاج، 

(. اليقظة العقلية وعالقتها 2016لرمحن )الضبع، فتحي عبد ا

بالسعادة الدراسية لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية. 

 . 149-111، 91، مرص، املجلة املرصية للدراسات النفسية

(. 2013طلب ) تحي عبد الرمحن، وحممود، أمحد عيلالضبع، ف

فاعلية اليقظة العقلية يف خفض أعراض االكتئاب النفيس 

جامعة  جملة اإلرشاد النفيسلدى عينة من طالب اجلامعة. 

 . 75-1، 34عني شمس، 

(. اليقظة العقلية 2018موفق؛ ورزق، أمينة ) الطوطو، رانية

جملة جامعة دمشق.  طالبوعالقتها بالتفكري التأميل لدى 

 .45-11(، 4) 40سوريا، ، جامعة البعث

(. فعالية برنامج تدريبي 2018عبد اخلالق، حممد أمحد محاد )

لتنمية اليقظة العقلية يف حتسني مهارات تنظيم الذات 

وخفض صعوبات االنتباه لدى األطفال ذوي صعوبات 

(، 6)34، جامعة أسيوط، مرص، جملة كلية الرتبيةالتعلم، 

43-115. 

(. 2017عبد الرمحن، حممد السيد؛ والطائي، إيامن حممد محدان )

اليقظة العقلية وعالقتها باالكتئاب لدى طالب اجلامعة يف 

جملة كل من مرص والعراق دراسة عرب ثقافية مقارنة. 

، جامعة الزقازيق، دراسات تربوية ونفسية، كلية الرتبية

 .40-5، 97مرص، 

 طالباليقظة الذهنية لدى (. 2013عبد اهلل، أحالم مهدي )

 .366-343، 20اجلامعة. جملة األستاذ، العراق، 

(. 2017عبد اهلادي، سامر عدنان؛ البسطامي، غانم جارس )

القدرة التنبؤية ليقظة الذهن يف مهارة التمثيل العاطفي لدى 

، املجلة الدولية للبحوث الرتبويةالبكالوريوس.  طالب

 186-147(، 4)41اإلمارات، 

(. التوجه 2019العكييل، جبار وادي؛ والنواب، ناجي حممود )

نحو احلياة وعالقته بالذكاء الروحي واليقظة العقلية لدى 

، جامعة جملة كلية الرتبية األساسيةالثانوية املتميزين.  طالب

 .827-769(، 104) 25بغداد، العراق، 

 ما (. اليقظة العقلية وعالقتها بالتفكري2018عيسى، هبة جميد )

كلية الرتبية  طالبوراء املعريف واحلاجة إىل املعرفة لدى 

جملة أبحاث للعلوم اإلنسانية والرصفة )بناء وتطبيق(. 

 .295-268(، 2) 43، البرصة للعلوم اإلنسانية
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(. اليقظة العقلية وعالقتها بأساليب 2019املالكي، ماجد أمحد )

لة الثانوية. التفكري التحلييل لدى الطالب املتفوقني باملرح

 .351-309(، 10) 35، جامعة أسيوط، جملة كلية الرتبية

حممد، السيد يس التهامي؛ واألرشم، رضا إبراهيم حممد 

(. فعالية برنامج قائم عىل اليقظة العقلية يف خفض 2018)

الضغوط وحتسني الرفاهية لدى معلمي األطفال ذوي 

، مركز جملة الرتبية اخلاصةاضطراب طيف التوحد. 

املعلومات الرتبوية والنفسية والبيئية، كلية الرتبية، جامعة 

 .81-1، 24الزقازيق، مرص، 

(. فاعلية تدريب معلمي العلوم 2017حممود، الفرحايت السيد )

والرياضيات عىل التعليم الدامج للتفكري النشط يف سياق 

 قدراتوخرائط التفكري يف تنمية  TASCاجتامعي 

قلية ودافعية التعلم واملستويات عاالستدالل واليقظة ال

املجلة الدولية للعلوم الرتبوية . TIMSSاملعرفية الختبار 

، املؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية البرشية، والنفسية

 .125-12، 4مرص، 

(. اليقظة 2018املعموري، عيل حسني؛ وهادي، سالم حممد )

كلية  ية،جملة العلوم اإلنساناجلامعة.  طالبالعقلية لدى 

 .19-1(، 3) 25الرتبية للعلوم اإلنسانية، 

 طالب لدى العقلية (. اليقظة2019ناجواين، نجالء عبد اخلالق )

 حمافظة يف املتغريات بعض ضوء يف األسايس بعد ما التعليم

، جامعة السلطان جملة الدراسات الرتبوية والنفسيةمسقط. 

 .234-220(، 2) 13قابوس، 

(. أثر أبعاد اليقظة الذهنية يف اإلبداع 2012نوري، أسامء طه )

التنظيمي: دراسة ميدانية يف عدد من كليات جامعة بغداد. 

(، 68) 18جامعة بغداد، ، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية

206 – 236 . 

(. اليقظة العقلية وعالقتها بالسعادة 2017الوليدي، عيل حممد )

جملة جامعة امللك جامعة امللك خالد.  طالبالنفسية لدى 

 .68-41، 28، خالد للعلوم الرتبوية

. علم النفس اإلجيايب للجميع(. 2011مرعي سالمة )يونس، 

 القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية.
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) سامل عيل الكريديسبنت ريم 
1
)  

 عبدالرمحن بنت نورة األمرية جامعة

  هـ1442/ 6/ 11وقبل  - هـ16/4/1442قدم للنرش 

عـ  التعـر   وهدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني املواطنة والصحة النفسية لـدى عينـة مـن الشـباب السـعودي   ستخلص: امل

   إمكانية التنبؤ باملواطنة من خالل الصحة النفسـية لـدى الشـباب السـعوديومدى   م املواطنة والصحة النفسية لدهيدرجات الفروق يف 

(  2006)خليـل مقياس املواطنة إعداد الباحثة  ومقياس الصـحة النفسـية إعـداد  طبق( من الشباب السعودي  150) تكونت العينة من 

وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة قوية بني املواطنة والصحة النفسـية لـدى رفـراد عينـة البحـو   ووجـود عالقـة إىل  النتائجوتوصلت 

ّ،  ارتباطية طردية موجبة قوية بني املواطن ذوي التعلـيم املتوسـ   و ة والصحة النفسية لدى رفراد عينة البحو من الشباب السعودي األمـ

الصـحة النفسـية يرجـ  واملواطنـة  يسفروق ذات داللـة إحصـائية بـني الشـباب السـعودي يف مقيـاكام تبني وجود   ذوي التعليم العايلو

 .لصالح املستوى التعليمّ األع  فيام بينهم مستوى التعليم الختال 

 .الشباب ،  النفسية الصحة ،: املواطنة الكلامت املفتاحة
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 مقدمة:

  ع  اتعتمد املجتمعات ع  اختال  طبيعتها وُمتغرياهت

ول األول عن صالح الُقوى البرشية  فاملواطن هو املسؤ

 املجتم  من خالل سلوكياته ورفعاله ومدى انتامئه وارتباطه

  وهذا ما يفرض ع  املجتمعات رمهية التوعية لوطنه

مواجهة التحديات  سبيلكوهنا املواطنة والعمل ع  تنميتها ب

فاعل م  التالداخلية واملخاطر اخلارجية  من خالل 

األحداث السياسية واالقتصادية واالجتامعية داخل 

 .(2008احلسن  ) جمتمعاهتم

وتتطلب املواطنة دعم بعض اجلهات داخل الدول         

 هاوالتّ من شأهنا توعية املواطنني بامهية املواطنه ورمهيت

املبارشة رو الطرق    سواء بالطرقبالنسبة هلم وللمجتم  كليًّا

 .(2011)عيد   غري املبارشة

عداد إلالرتبية ع  قيم املواطنة هّ سبيل األوطان وُتعد         

يسهمون يف بناء وسمون باحلرية والديمقراطية  يت مواطنني

جمتم  حضاري وسلمّ  قائم ع  االحرتام والتعاون 

 .(Chui & leung, 2014)والتسامح.

وُتعد اململكة العربية السعودية من الدول التّ هلا باٌع        

تنص سياستها  إذكبرٌي يف االهتامم باملواطنة واملواطنني  

التعليمية  ع  إعداد املواطن الصالح وفًقا لقيم اململكة 

التابعة للدين اإلسالمّ وِقَيِمِه  وُيطبق هذا العنرص يف 

ية الوطنية السياسة التعليمية من خالل تدريس مادة للرتب

تنمية الشعور باهلوية   من شأهنا بمدارس التعليم العام

 (.ـه1416)وزارة املعار    واالنتامء

( ع  رمهية الدور الرتبوي 2008غريب )ربوويؤكد       

توصلت نتائج  إذبالتعليم املتوس    بتدعيم املناهج االهتاممو

دراسته إىل قصوٍر يف عملية غرس قيم املواطنة لدى الطالب  

ٍٍ عدم مراعاة تقديم املو  واقف واألنشطة العملية كنموذ

 سلوك  املواطنة.ملامرسة 

مراعاة حمتوى  رن( 2011) والرنتييس ىدراسة مرجتورثبتت 

مناهج الرتبية املدنية باملرحلة املتوسطة وعدم التوازن ردَّى إىل 

 . فاض مستوى تعليم املواطنة للطالبانخ

فاملؤسسات الرتبوية هّ ررس املنظومة التّ توجه      

اهتاممها إىل املواطنة وتربية األجيال ع  حب املواطنة 

ما يتطلب من اجلهات الرتبوية حتقيق   وهذا هوالعمل لصاحل

 :يأيت

  غرس قيم الديمقراطية  والتعر  ع  ماهية حقوق

 اإلنسان.

 اآلخرين.تنمية القيم واألخالقيات التّ تتعلق بالفرد وب 

 وتنمية مهارات ل ع  تفعيل املشاركة املجتمعية  العم

  )وزارة الرتبية  دولة الكويت يتالتواصل  والتعلم الذا

2010). 

( ع  دور 2017) خرينكام ركدت دراسة  بومهراس وآ

 اإلرشاد الرتبوي واإلرشاد النفيس يف تعزيز قيم املواطنة.

إغفال الدور الذي جيب  وباإلضافة إىل هذا البد من عدم       

ن قيم املواطنة لدى األبناء  حيو إ األرسة  يف تنمية ؤديهرن ت

 والوالء وحب الوطن  هّنتامء ع  االجتامعية التنشئة اال

العنرص األسايس لتعلم األبناء ماهية املواطنة  وهذا ما ركدت 

 هـ(.1429عليه دراسة )محدان  

يضًا  عند التحدث ا رمن العوامل التّ ال يمكن إغفاهل      

كنولوحيه التّ عن تعلم معنى املواطنة  عوامل التقنية الت

جتامعّ ومواق  التواصل االنرتنت تتمثل يف شبكات اإل

 .(2011) نصار   والربامج الثقافية املبثة عربها والفضائيات

يتم تعزيز قيم املواطنة  والعمل ع  غرسها لدى املواطن  إذ 



 ريم بنت سامل الكريديس: املواطنة وعالقتها بالصحة النفسية لدى عينة من الشباب السعودي )دراسة مقارنة(

- 179 - 

ّ هتم الرشائح املختلفة ة القضايا التمن خالل طرح ومناقش

 .(2020)الساليمة   باملجتم 

كام ال يمكن إغفال دور اإلرشاد النفيس يف تنمية قيم        

املواطنة من املنظور النفيس  إذ تعد  املواطنة لدى املواطنني  

 إىل الدولة والقائمني عليها  وهّنتامء الشعور باال ّه

 .(2002مصدر األمن واألمان واحلامية للفرد ) ياسني  

ل الدور األسايس لألرسة يف غرس قيم املواطنة وال ُيغفَ        

وحب الوطن واالنتامء لدى األبناء  وتبرصهم بامهية 

      . (2018  )فضلونحقوقهم وواجباهتم جتاه وطنهم 

معه سواء ع  اجلانب تفاعل املواطن داخل جمتويتطلب 

الدينّ  متت  املواطن  االجتامعّ رم السيايس رم االقتصادي رم

بالصحة النفسية  وخلوه من االضطرابات النفسية التّ ُتعيق 

)عبد  للمجتم   والتفاعل م  اآلخريننتامء حتقيق عملية اال

 .(2010الفتاح  

كام تتطلب عملية التفاعل ريضًا مساعدة املؤسسات       

األجيال القادمة  فالعديد من الطالب لة عن والرتبوية املسؤ

قد يتعرضون داخل املؤسسات التعليمية إىل بعض 

بعضها عائقًا كون ي طرابات النفسية واالجتامعية  التّاالض

 ومن ثمَّ ول دون حتقيق متطلبات الصحة النفسية  هلم حي

 إليهنتامء اال   رو الرغبه يفالتفاعل م  املجتم  عزوفهم عن

 .(2014)رمحد  

ُيعد من املنظور النفيس وحسب  االنتامءع  الرغم من رن       

حاجة من احلاجات البيولوجية رنه نظرية احلاجات ملاسلو   

وإقامة العالقات خرين والتّ ترتجم إىل احتياٍ الفرد لآل

املستمرة  ومن ثم حتقيق األمن الذي   الديموميةجتامعية اال

 .(2011مود و مطر  )حم االنتامءيرتب  ارتباطًا وثيقًا ب

يف مقدمة احلاجات اخلمس ويض  فروم االنتامء       

والتّ تتمثل يف االنتامء واالرتباط واهلوية  للشخصية 

والتوجه والسمو  بل ويرى رن حتقيق االرتباط واهلوية 

 .(2011)جرار  التوجه يتوقف ع  حتقيق االنتامءو

 :مشكلة الدراسة

هتامم الدول باملواطنة وجوب ا مشكلة الدراسة منتنب         

ها واحلفاظ رستمرااًل رساسيًا يف بقاء املجتمعات واكوهنا عام

ع  اهلويه القومية  والعرق والدين والنظم واألعرا  

فاملواطنة ينظر إليها من اجلانب النفيس كوهنا  املجتمعية

 سلوكيات الفرد جتاه املجتم .

املواطنة املرجعية الدستورية  واملؤسسة التّ  وتعد        

طنة اتستوعب مجي  املواطنني ع  اختال  توجهاهتم  فاملو

بعد كل ما ي   وهّخرينيدعو لاِلحرتام وتقبل اآل مفهوم

البعد عن التميز رو التهميش رو اإلقصاء ) طه وعبد 

 .(2013احلكيم 

الوالء  بني املواطن الذي يقدمجتامعية عالقة ا فهّ      

 .( 2011لدولة التّ تقدم احلامية )فيرب  ل

نتشار االضطرابات كام تنب  مشكلة الدراسة من خطر ا      

د تؤثر ع  صحتهم النفسية  النفسية بني فئة الشباب والتّ ق

هتم السليمة نحو انخراطهم داخل املجت   وع  اجتاهوع  ا

 . امءاالنتذواهتم ونحو جمتمعهم   وشعورهم باهلويه و

مدى توافق وتكيف وحتدي  النفسية هّالصحة  عد  إذ تُ       

 .(2012الفرد للظرو  املحيطة )عيد  

عملية ُمعقدة متشابكة  تتأثر بالبيئة املحيطة  وبأفراد  فهّ      

املجتم   وميوهلم واجتاهاهتم نحو الفرد  فقد تتأثر الصحة 

 (2018خليفّ   خرين فيه. )النفسية للفرد بناًء ع  آراء اآل

 & Alazziوهذا ما يتفق م  رآي رلزي وشيدو )       

Chiodo, 2008ها رن متطلبات املواطنة التّ تنُشد ( يف

اعل  املجتمعّ  الذي ال قدرة الفرد ع  التف املجتمعات  هّ
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من خالل الشخصية السوية التّ تتمت  بكامل  يتحقق إال

خالل الُبعد تحقق املواطنة من صحتها النفسية  إذ ت

د عل بني رفراد املجتم   والُبعجتامعّ الذي يتمثل يف التفااال

السيايس الذي يتمثل يف تفاعل املواطن م  الدولة 

 ومؤسساهتا.

نة إذ تتطلب ات املواطونظرًا ريضًا ملا تتطلبه مستوي       

لية الفرد ألفعاله   كام تتطلب وحتمل مسؤاملواطنة املسؤولة 

ركية مشاركة الفرد يف خدمة املجتم   وكذلك املواطنة التشا

ختاذ للفرد رن يقوم من خالهلا بابغّ ناملشاركة املوجهة التّ ي

 & westhemierالقرارات ووض  احللول اجلذرية هلا ) 

Kahne,2004). 

ستكامالً للدراسات التّ بحثت وحتاول الدراسة احلالية ا       

درجة املواطنة لدى عينة يف العالقة بني املواطنة  التعر  ع  

 من الشباب السعودي وعالقتها بتمتعهم بالصحة النفسية. 

 ملشكلة حتاول الدراسة اإلجابة عنومن خالل صياغة ا      

 للدراسة:  التساؤل الرئيس

نفسية لدى عينة من ما العالقة بني املواطنة والصحة ال)

 .(الشباب السعودي

 ية: الفرعية اآلتتفرع منه التساؤالت وت      

ما الفرق يف مستوى املواطنة لدى عينة من الشباب  -1

 السعودي باختال  مستوى التعليم؟

ما الفرق يف مستويات الصحة النفسية لدى عينة من  -2

 الشباب السعودي باختال  مستوى التعليم؟

 ؟باملواطنة من خالل الصحة النفسيةما إمكانية التنبؤ  -3

 رمهية الدراسة: 

   النظرية:األمهية 

تنبثق رمهية الدراسة من رمهية املتغريات التّ تناولتها          

يف الدراسات  تناوهلا من عدة روجه خمتلفة  ندروالتّ 

ع  كيفية تنمية قيم املواطنة لدى  االهتاممانصبَّ  إذ  العربية

 .املواطنني

وحتاول الدراسة احلالية الكشف عن عالقة بني درجة         

 عن كام حتاول الكشف وعالقتها بالصحة النفسية  املواطنة

إمكانية التنبؤ باملواطنة من خالل الصحة النفسية لدى 

اء رساًسا للسوُتعد الصحة النفسية  إذالشباب السعودي  

إىل   التّ يقدم هبا العطاء النفيس  وعامل استدعاء للطاقة

 والسعادة.   وطنه  م  شعوره بالرضا التام 

مة وكبرية من مهكام تتمثل عينة الدراسة يف رشحية        

  من الفئة 2019لعام  تهنسب الذي تبلغاملجتم  السعودي  

% من إمجايل السكان  36.7( عاًما  34:  15العمرية )

 (2019السعوديني. )اهليئة العامة لإلحصاء  

 :األمهية التطبيقية 

قد تفيد اجلهات الرتبوية واإلعالمية املختصة  بوض          

خط  مناسبة لتنمية درجة املواطنة لدى الشباب والتوعية 

 بأمهيتها. 

 رهدا  الدراسة:

 هتد  الدراسة احلالية إىل:       

العالقة بني املواطنة والصحة النفسية لدى  التعر  ع  .1

 عينة من الشباب السعودي. 

الفروق يف درجة املواطنة لدى الشباب  التعر  ع   .2

 السعودي  تبًعا للمستوى التعليمّ. 

الفروق يف درجة الصحة النفسية  لدى  التعر  ع   .3

 الشباب السعودي  تبًعا للمستوى التعليمّ. 

إمكانية التنبؤ باملواطنة من خالل الصحة النفسية لدى  -4

 الشباب السعودي.
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 مصطلحات الدراسة: 

 :Citizenship املواطنة

هّ الدور اإلجيايب الذي يقدمه املواطن   من خالل        

املشاركة اإلجيابية جتاه الوطن  واحلفاظ ع  القواعد 

والقوانني  مقابل احلصول ع  املساواة الكاملة بني ربناء 

   (2015  قرييشالوطن.)

 التعريف اإلجرائّ للدراسة:

حالة االنتامء االجتامعّ والثقايف والسيايس التّ  هّ       

يشعر هبا املواطن جتاه وطنه  وترتجم يف احرتام القوانني 

والترشيعات  وإثبات الوالء وتقديم التضحيات  يف مقابل  

 .ة اواملساومان  تطبيق العدل تقديم الوطن األمن واأل

ع   الدرجة التّ حيصل عليها املفحوص كام تتمثل يف       

 .مقياس املواطنة

 : mental healthالصحة النفسية

هّ حالة من التوافق النفيس واجلسمّ واالجتامعّ        

اته  لتحقيق ما متكنه من استخدام قدراته وإمكان لدى الفرد

 .(2012  عيد)ُيريض به ذاته واآلخرين   

 التعريف اإلجرائّ للدراسة:

والنفيس واالجتامعّ حالة التوافق العقيل هّ        

ّ السليم  واجلسدي  متكن الفرد من التفاعل االجتامع

والشعور بالسعادة  من خالل وإتيان السلوك السوي  

 اته.الستخدام األمثل  لقدراته وإمكانا

الدرجة التّ حيصل عليها املفحوص ع   كام تتمثل يف      

  مقياس الصحة النفسية.

  youth: الشباب

الرشد  النضج وجتم  بني فرتة هو املرحلة العمرية التّ         

واملشاركة  بالقوة واالستقاللية  يتسم هبا الفرد والتّ

لية  كام تتسم واملسؤ والقدرة ع  حتمل اإلجيابية باملجتم 

 .(2019)عبيد  ضج النفيس واجلسديبالن

  التعريف اإلجرائّ للدراسة:

 واخلامسةكل من ترتاوح رعامرهم بني اخلامسة عرش         

حاصاًل ع  كان روالثالثني من املواطنني السعوديني  سواء 

غري  مؤهل متوس   رم مؤهل تعليمّ عاٍل  رم حاصاًل ع 

 حاصل ع  ري مؤهل تعليمّ. 

 : حدود الدراسة

شباب السعودي الاحلدود املوضوعية: اختريت العينة من 

 ( عامًا. 35: 25الذين ترتاوح رعامرهم من )

 .1442احلدود الزمانية: حتددت الدراسة بالعام اهلجري 

 احلدود املكانية: مدينة الرياض.

 :اإلطار النظري

 املواطنة:  -املحور األول

 تعريف املواطنة:  -رواًل 

بأهنا متت  املواطنني بحقوق  (2017يعرفها مراد )        

وواجبات متساوية داخل نطاق الدولة  ويرتجم هذا يف 

 صورة القوانني والترشيعات. 

حيو حتدد الدولة عالقتها باملواطن  وما تقتضيه هذه       

  Heywood, 1994)العالقة من حقوق وواجبات. )

توجهاهتم  رغمربناء الوطن فهّ حالة من املساواة بني 

وانتامءاهتم السياسة واالقتصادية واالجتامعية والدينية 

 .( 2012)رضوان 

حالة تنظم من خالل اإلطار القانوين الذي حيدد  كام ُتعد       

ُيلزم املواطن بتقديم الوالء  إذالعالقة بني الفرد واملجتم    

 (2009للمجتم  مقابل احلامية .) وزارة الرتبية الكويت  
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( رن املواطنة جمموعة من القيم 2011) نرصويضيف        

التّ هتد  إلعداد جيل صالح  قوي الشعور باالنتامء  يلتزم 

نحو وطنه بِاحرتام القوانني والرري والرري اآلخر  وواٍع بام 

 له من حقوق وما عليه من واجبات .

آل من   ويوردها كل   قيم املواطنة:   -ثانًيا        

 :(2012)عيد( و2017) مرادو (2011)عبود

التمييز بني ربناء الوطن  والتّ عدم وهّ املساواة:    -1

تعطّ حًقا متساوًيا للجمي  يف التعليم والعمل واملسألة 

 القانونية ورداء الواجبات واحلصول ع  احلقوق. 

استخدام املواطنني حق التفاعل  م  قضايا  وهّاحلرية :  -2

املجتم  والتعبري عن اآلراء وإبداء املقرتحات يف ضوء األطر 

 والقوانني املرشعة داخل الدولة.

استخدام املواطنني املشاركة السياسية  وهّاملشاركة:  -3

  واالجتامعية واخلدمية داخل املجتم .

الواجبات تأدية املواطنني  وهّاالجتامعية: ولية املسؤ -4

  .بالقوانني والترشيعاتنحو املجتم  وااللتزام 

 (2015) قرييشمن  ل  ويوردها ك عنارص املواطنة:  -ثالًثا

 :(2015) حمفوظو

: هو الشعور اإلجيايب املتواجد لدى املواطن جتاه االنتامء -1

ّ مصاحله  إذوطنه  ويرتب  االنتامء بعقالنية الفرد  ال ُينَحِّ

 الشخصية جانًبا إذا تعارضت م  مصالح املجتم .

ن مدى صدق انتامء وهو العنرص الذي يعرب ع الوالء: -2

من خالل البيئة  امكتسبً  االوالء شعورً  املواطن لوطنه  ويعد  

 . املحيطة

  الوالء الوطنّب ما يسمى ويندرٍ حتت بند الوالء      

  الوالء االقتصاديو  االجتامعّالوالء و  الوالء املهنّو

  .الوالء السيايسو

ّ العنرص الذي يقوم ع  املساواة يف : وهالديمقراطية -3

ورداء الواجبات السياسية والقانونية  استعامل احلقوق

  واالجتامعية   بغض النظر عن اجلنس رو التعلم رو الديانة

بل   امطلقً  اوال يمكن التعامل م  الديمقراطية كوهنا مفهومً 

هّ عملية متغرية من جمتم  آلخر حسب احلضارات 

 والعادات والقوانني.

 املواطنة من املنظور النفيس:   -رابعًا 

ملواطنة كوهنا مفردة معظم املفاهيم التّ تناولت ا تعددت       

جتامعية  وندرت املفاهيم والدراسات التّ سياسية  رو ا

 بحثت املواطنة كوهنا مفردة نفسية.

الذي   ليًّاعالقة الفرد باملجتم  ك فكون املواطنة هّ       

يتفاعل معه من خالل القيم واألعرا  واحلقوق 

من جانب دواف  وحاجات والواجبات  وتتم هذه العملية 

يصبح التأصيل النفيس هلا جتامعية رو شخصية  وديناميات ا

 .(2010 )يوسف  رضورياً 

ظور النفيس بأهنا الشعور حيو تعر  املواطنه من املن       

والوالء للوطن واألنظمة السياسية السائدة  والتّ  االنتامءب

  .(2010 متثل احلامية ) صقر 

املنظور النفيس ترمجة واقعية  كام ُتعد املواطنة من حيو       

ملشاعر الوالء واالنتامء ووعّ الفرد بحقوقه وواجباته يف 

 .(2011والترشيعات )جرار   القواننيضوء 

  :املحور الثاين : الصحة النفسية

 : تعريف الصحة النفسية -رواًل 

( بأهنا حالة دائمة نسبًيا  يتوافر 2005) ُيعرفها زهران        

من خالهلا حتقيق التوافق النفيس والشخيص واالجتامعّ 

  ادة واالستفادة من قدراته وإمكاناتهالشعور بالسع وللفرد  

 والتحيل بالسلوك السوي.  املواجهة والقدرة ع 
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حالة السالمة اجلسدية والعقلية واالجتامعية  ليس  وُتعد       

 (2016جمرد غياب املرض )منظمة الصحة العاملية  

خلو الفرد من األمراض  ا( رهن2014) السمري  يرىو       

العقلية والنفسية وقدرته ع  التوافق م  ذاته وم  اآلخرين 

  ه.جمتمعيف 

خلو ب( رن الصحة النفسية تتحقق 2011) عناين ويرى       

وتوافقه م  الفرد من األمراض العقلية والنفسية والعضوية  

 الغري. ذاته وم  

 : ة النفسية لدى اجتاهات علم النفسمفهوم الصح -ثانًيا

     اجتاه التحليل النفيس : -1

عن الرصاع   ينتجيرى فرويد رن الصحة النفسية هّ ما       

 الداخيل داخل النفس البرشية  والذي يتمثل يف القدرة ع 

يف )اهلو(   املمثلةمواجهة الدواف  البيولوجية والغريزية  

والتّ يتصدى هلا )األنا األع ( ممثاًل يف القيم والضمري  

 ويأيت

 التزان بني اهلو واألنا العليا  ورهنا)األنا( لتحقيق ا دور

   والقدرة ع  املرحاع واالبتكار  واإلنجابيف اإلبد تتبلور

ويتفق معه ردلر من حيو جماالت الصحة النفسية يف جمال 

  لذي قسمه إىل )احلب  الرشاكة( و)املهنةاإلبداع واالبتكار ا

راعى ردلر اجلانب االجتامعّ لدى الفرد  يف حنياملجتم (   

 .(2015) بشري   من خالل  جمال )املجتم   الصداقة(

وُيعد االجتاه اإلنساين هو االجتاه االجتاه اإلنساين:  -2

ينظر لإلنسان من خالله  إذالتفاؤيل نحو الطبيعة اإلنسانية  

 رنه:  

  خري وفطرة اخلري  وما يطرر من سلوكيات غري مقبولة

 هو نتاٍ البيئة.

   حر يف اختيار سلوكياته واختاذ قراراته  ولكن هناك

 مواقف قد حتد هذه احلرية. 

 سعى للكامل  واالجتاه نحو األفضل. ي 

 جماله اإلدراكّ .  يف متفرد 

  ية اإلنسانية  هرم ماسلو للحاجاتومن ركائز النظر        

الذي يصل ماسلو من خالله إىل رن الصحة النفسية تتحقق 

عندما يتمكن الفرد من إشباع حاجاته وحتقيق رغباته بصورة 

 .(2017) بلقندوز   مرضية وآدمية

 جتاه السلوكّ: اال -3

هو االجتاه الذي يؤكد رن اإلنسان جمرد متلٍق  ورن مجي          

رفعاله جمرد استجابات جتاه املثريات املقدمة له  فالسلوك غري 

السوي من وجهة نظر االجتاه السلوكّ ليس مرًضا رو عرًضا 

بل   هو نم   ُمتعلم  رسوة بالسلوك السوي الذي ينشأ ريًضا 

ق الصحة النفسية لدى االجتاه من خالل  قَّ التعلم  وحُتَ

 عيد السلوكّ  عند تقديم االستجابة املناسبة للمثري )

2012). 

توظيف املواطنة بالبحو حسب نظريات الصحة النفسية 

 السابقة: 

فطري لدى ال سلوكالترى الباحثة رن سلوك املواطنة هو        

 من خالله ذات ويرتجم ذلك يفاإلنسان  اخلري بطبيعته 

  )املجتم     الرشاكة( و )املهنة   املجتم (احلب) جماالت 

 الصداقة(.

 دراسات سابقة : ال

وعالقتها بمتغريات  تناولت عالقة املواطنة دراسات -روالً 

 خمتلفة لدى الشباب: 

ة إىل ( هدفت الدراس2019سليامن )دراسة طلب و -1

ولية االجتامعية وقيم املواطنة الكشف عن العالقة بني املسؤ

( 400) تكونت العينة منلدى عينة من طالب اجلامعة  

طالٍب وطالبٍة  من طالب كلية الرتبية جامعة امللك خالد  
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تم والتجريبّ   عت الدراسة املنهجني الوصفّ  وشبهواتب

ولية االجتامعية وقيم املواطنة  وبرنامج تطبيق مقيايس املسؤ

توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إرشادي  وقد 

ولية وجبة ذات داللة إحصائية بني املسؤارتباطية م

االجتامعية وقيم املواطنة لدى عينة الدراسة  وعدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية ُتعَزى للجنس ع  مقيايس 

الربنامج اإلرشادي يف الدراسة  كام رثبتت الدراسة فاعلية 

جتامعية وتعزيز قيم املواطنة لدى رفراد ولية االتنمية املسؤ

 املجموعة التجريبية. 

الكشف  إىل ( هدفت الدراسة2017دراسة الراشدية ) -2

ثل مفاهيم املواطنة لدى امتن العالقة بني الكفاءة الذاتية وع

( من 227) تكونت العينة منعينة من طالب اجلامعة  

دراسة طالب كلية العلوم الرشعية بسلطنة عامن  واتبعت ال

 يساملنهج الوصفّ التحلييل  ومن األدوات تم تطبيق مقيا

الكفاءة الذاتية   مفاهيم املواطنة  وتوصلت نتائج الدراسة 

ارتفاع مفاهيم املواطن اتية وإىل ارتفاع  مستوى الكفاءة الذ

ائية يف وجود فروق ذات داللة إحص وعدم  لدى الطالب

توجد فروق   حنييفعَزى للجنس  مستوى الكفاءة الذاتية تُ 

ذات داللة إحصائية ُتعَزى للسنة الدراسية لصالح طلبة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  وريضاً البكالوريوس  

يف مستوى مفاهيم املواطنة ُتعَزى للجنس لصالح الذكور  

ال توجد فروق يف مستوى مفاهيم املواطنة ُتعَزى للسنة  حني

 الدراسية. 

والتّ هدفت إىل الكشف عن ( 2017دراسة مجعة  )  -3

بعادها وبعض املتغريات النفسية العالقة بني املواطنة بأ

 حتقيق – الذات تقدير – والعاطفة احلب –األمن النفيس )

( طالٍب وطالبٍة من 300)تكونت العينة من   (الذات

املدارس الثانوية بمحافظة الرشقية  وقد اتبعت الدراسة 

تم تطبيق مقياس قيم املواطنة املنهج الوصفّ  ومن األدوات 

ومقياس املتغريات النفسية  كام طبقت استامرة املستوى 

االجتامعّ واالقتصادي  وقد توصلت نتائج الدراسة إىل 

وجود عالقة ارتباطية موجبة بني املواطنة بجمي  ربعادها 

   املتغريات النفسية املختلفة.وبني

عر  هدفت الدراسة إىل الت (2012دراسة الصالل ) -4

ع  دور الفضائيات الكويتية الرسمية واخلاصة يف تعزيز 

تكونت العينة ربعاد املواطنة لدى شباب املجتم  الكويتّ  

( طالًبا وطالبًة من جامعة الكويت  واتبعت 370) من 

لقياس  ةانتم تطبيق استب والدراسة املنهج الوصفّ املسحّ  

مستويات القنوات الفضائية وقياس ربعاد املواطنة  

وجود عالقة ارتباطية موجبة بني وتوصلت النتائج إىل 

املواطنة لدى  مشاهدة الربامج الفضائية الكويتية وبني تعزيز

وعدم وجود فروق ذات داللة   الشباب عينة البحو

ز يف تعزي إحصائية بني الطلبة جتاه دور القنوات الفضائية

 كام  (الدراسية السنة – اجلامعة –اجلنس املواطنة ُتعَزى إىل )

 بني إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل النتائج توصلت

 يف الكويتية الفضائية القنوات جتاه الدراسة عينة الطالب

 ساعات 3) لصالح املشاهدة  ملعدل ُتعَزى املواطنة تعزيز

 (.فأكثر يومًيا

وعالقتها بمتغريات دراسات تناولت الصحة النفسية  -ثانياً 

 خمتلفة لدى الشباب:

 التعر  ع  ( هدفت الدراسة إىل 2018دراسة شاي  ) -1

طالب املرحلة عينة من  مدى سلوك التنمر املدريس لدى 

عينة   وتكونت ومستوى الصحة النفسية لدهيم   املتوسطة

املرحلة املتوسطة من طالب ا طالبً ( 12842من )الدراسة 

  واتبعت الدراسة املنهج بمحافظة القادسية بالعراق

اس التنمر املدريس  ومقياس يمق وتم تطبيقالوصفّ  
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إىل عدم وجود درجة  الدراسةالصحة النفسية  وتوصلت 

اضطرابات يف  وجودمن درجات التنمر املدريس  وعدم 

  كام توصلت لدى الطالب عينة الدراسة الصحة النفسية

لوجود عالقة طردية بني سلوك التنمر املدريس  وسلوك 

 .الطالبالصحة النفسية لدى 

هدفت الدراسة  (Skinner et al, 2019 ) سكنري دراسة -2

قلق ودرجات االمتحانات الإىل تأثري الصحة النفسية ع  

تبعت الدراسة املنهج الدى عينة من طالب كلية التمريض  

  وتم ا( طالبً 63من )الوصفّ  وتكونت عينة الدراسة 

وتوصلت نتائج الدراسة إىل رن درجات   ATIتطبيق اختبار 

للصحة العقلية تزداد عندما يشعر الطالب  ATIاختبار 

ت النفسية  كام توصلويقل قلقهم م  رعاية الصحة   باألمان

الدراسة إىل رن قد تساعد املحاكاة الطالب ع  الشعور 

 سية. براحة ركرب م  رعاية الصحة النف

(  هدفت الدراسة إىل حتديد عالقة 2020دراسة النيل ) -3

حة النفسية لدى عينة ضغوط البيئة املدرسية بمستوى الص

  الوصفّ االرتباطّتبعت الدراسة املنهج من الطالب  ا

( طالب وطالبة من طالب 400وتكونت عينة الدراسة من )

بمرص  وطبقت  الرشقيةالصف األول الثانوي  بمحافظة ا

دراسة مقياس ضغوط البيئة املدرسية  ومقياس الصحة ال

النفسية لدى الشباب  وتوصلت النتائج إىل حيو رظهرت 

نتائج الدراسة وجود عالقه ارتباطية سالبة بني ضغوط البيئة 

كام توصلت  املدرسية ومستوى الشعور بالصحة النفسية 

 نفسية لدى طالب املرحلةالصحة الالتنبؤ ب الدراسة إلمكانية

 .الثانوية

 

 

دراسات تناولت املواطنة وعالقتها بالصحة النفسية  -ثالثاً 

 وعالقتها بمتغريات خمتلفة لدى الشباب:

( وهدفت إىل Madrigal,2014دراسة مدرجيل )  -1

الكشف عن العالقة بني املواطنة والصحة النفسية لدى كبار 

السن الالتينيني  واتبعت الدراسة املنهج الوصفّ املسحّ  

(   وتوصلت CHIS,2009األدوات تم تطبيق مقياس ) ومن

النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية 

بني املواطنة والصحة النفسية لدى املسنني الالتينيني عينة 

 الدراسة. 

( هدفت الدراسة إىل Soriano,2015دراسة رسيانو ) -2

جتامعية اال ملواطنة وحالة اهلجرة واحلالةتأثري ا عن الكشف

سية لدى املراهقني قتصادية واجلنس ع  الصحة النفواال

ج الوصفّ  ومن األدوات تبعت الدراسة املنهالالتينيني  وا

(   وتوصلت نتائج الدراسة CHIS, 2007) ةانتم تطبيق استب

إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني املواطنة 

يف لدى عينة الدراسة  واهلجرة واجلنس وبني الصحة النفسية 

قتصادية ع  واالجتامعية ال يوجد تأثري للمتغريات اال حني

 الصحة النفسية لدى العينة. 

 التعقيب ع  الدراسات السابقة : 

تعددت الدراسات التّ تناولت مفهوم املواطنة         

وتباينت فيام بينها  فقامت بعض الدراسات ع  تناول 

بعض املتغريات عالقتها ب خالل مفهوم املواطنة من

 يف حني  (2019) طلب وسليامن االجتامعية  كدراسة

دراسات رخرى عالقات املواطنة ببعض املتغريات  تبحث

( كام 2017) مجعةو (2017) النفسية كدراسات  الراشدية

ذهبت بعض الدراسات األخرى بالبحو يف قيم املواطنة 

 رل ةاملعلمني كدراسوربعادها للشباب   سواء من وجهة نظر 
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( رو دراسات طبقت AL- Qatawneh, et al ,2019) قطونه

( ودراسة كيم 2012) الصاللع  الشباب كدراسات 

 (.2019Kim & Hanوهان)

بالصحة النفسية لدى هتمت كام تبايت الدراسات التّ ا       

( بالتعر  ع  2018 ) شاي  ةهتمت دراسالشباب  حيو ا

 طالب املرحلة املتوسطة لدى مستويات الصحة النفسية 

وكذلك دراسة  ومدى عالقتها لسلوك التنمر املدريس لدهيم 

الصحة التّ هدفت للتعر  ع  مستويات ( 2020) النيل

 نة من طالب الصف األول الثانوي  يف حنيالنفسية لدى عي

التعر  ع    (Skinner et al, 2019)سكنريتناولت دراسة 

رثر الصحة النفسية ع  متغري القلق وع  درجات 

مريض  واتفقت معها االمتحانات لدى عينة من طالب الت

 يف التعر  ع 

مدرجيل  ( وSoriano,2015)رسيانو اتفقت دراستا  كام       

(Madrigal,2014 م  الدراسة احلالية من حيو تناول )

 .املواطنة والصحة النفسيةالعالقة بني ومتغريي الدراسة 

فرد الدراسة احلالية بالتطبيق ع  البيئة السعودية  وتن        

واملقارنة بني مستويات التعليم املختلفة لدى الشباب 

 السعودي. 

من خالل االستفادة من الدراسات السابقة تم صياغة و        

 : ع  النحو اآليتفروض الدراسة 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني املواطنة  " -1

 . "والصحة النفسية لدى عينة من الشباب السعودي

وجد فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات ت " -2

يرج  الختال   يف مستوى املواطنةالشباب السعودي 

 ."مستوى التعليم

وجد فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات ت " -3

رج  الصحة النفسية ت  مستوياتيفالشباب السعودي 

 ."مستوى التعليمالختال  

إمكانية التنبؤ باملواطنة من خالل الصحة النفسية لدى  " -4

 ."الشباب السعودي

 :إجراءات البحو

االطالع ع  األطر النظرية والدراسات والبحوث  -1

 املتعلقة بمتغريات البحو )املواطنة  الصحة النفسية(.

تتضمن مقياس املواطنة   و والتّإعداد ردوات البح -2

 تقنني مقياس الصحة النفسية.و

 .لكفاءة السيكومرتية ألدوات البحوالتحقق من ا -3

 تطبيق ردوات البحو. -4

 .ساليب اإلحصائية املناسبة للبحواختيار األ -5

 مناقشة النتائج وتفسريها. -6

  .اقرتاح البحوث والتوصيات يف ضوء نتائج البحو -7

 : منهج البحو

 .املقارن املنهج الوصفّ االرتباطّ الدراسةتبعت ا        

وُيعر  املنهج املقارن بأنه رحد مناهج البحو العلمّ 

ويستخدم يف املقارنة بني ظاهرتني رو ركثر   وهيد  ريضًا 

سة بام للتوصل إىل نتائج حول الظواهر رو املشكالت املدرو

 .(2019 املحمودي )  يمكن من ختطيطها مستقبالً 

 عينة الدراسة:

 ( من 50تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )

الشباب السعودي  ُطبق عليهم االختبارات املستخدمة يف 

هذه الدراسة للتأكد من صدق وثبات األدوات )اخلصائص 

 السيكومرتية(.
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 ( شاًبا من 150تكونت عينة البحو النهائية من )

تم استقراء  شاًبا( رمًيا 50الشباب السعودي  بواق  )

وتوضيحها هلم وقامت الباحثة بتدوين  راتالعبا

شاًبا(  50شاًبا( متوس  التعليم  و) 50  و)ستجاباتاال

 .تعليم عايل

 ردوات الدراسة:

 ية وهّ:استخدمت يف الدراسة األدوات اآلت      

 مقياس املواطنة )إعداد الباحثة(. -1

 (. 2006مقياس الصحة النفسية )مقياس خليل  -2

  الباحثة(مقياس املواطنة )إعداد: 

 :ملقياس بعدة خطوات نوضحها فيام يأيتمر هذا ا       

: تتضمن الدراسة االستطالعية مج  الدراسة االستطالعية

ذلك من خالل كان رمصادر املعرفة املرتبطة باملقياس  سواء 

الوقو   تفنيد الدراسات واملقاييس  رم حتليل النظريات  رم

رباء  ويمكن الكشف ع  املالحظات امليدانية من ِقَبل اخل

 :عن ذلك فيام يأيت

دراسة وحتليل النظريات والبحوث السابقة: وذلك  -1

هبد  معرفة وجهات النظر املختلفة يف تفسري هذا املفهوم  

مما يساعد ع  استخالص جماالت ومكونات الظاهرة 

خطوة رساسية لبناء  وحتديد التعريف اإلجرائّ  ويعد ذلك

 املقياس وحتديد مكوناته. 

االطالع ع  املقاييس واالختبارات السابقة: التّ   -2

فحصت املواطنة لدى الشباب هبد  االستفادة منها يف 

حتديد مكونات املقياس  والتعر  بصورة عملية ع  كيفية 

 .( 2011املقياس كمقياس )آل عبود  كتابة بنود

اس يف ضوء مصادر املعرفة تم صياغة مفردات املقي -3

السابقة  وبناء ع  التعريفات اإلجرائية اخلاصة بكل مكون  

وصيغت عبارات املقياس بلغٍة عربيٍة سهلٍة واضحٍة غرِي 

 موحيٍة رو مزدوجِة املعنى.

مقياس املواطنة  حيتويالصورة النهائية للمقياس:  -4

ع   ( ربعاد3( عبارًة موزعًة ع  )38) ع بصورته النهائية 

 :النحو اآليت

 ( عبارًة.13حب الوطن ويتضمن ) 

 ( عبارًة.11االلتزام القانوين ويتضمن ) 

 ( عبارةً 14املشاركة االجتامعية ويتضمن ). 

تم تصحيح املقياس تبعًا للتدرٍ اخلاميس ملقياس ليكرت  -5

 غري -رحياناً   – موافق –) موافق متامًا  ع  النحو اآليت:

( لتأخذ العبارات تبعًا هلذا التدرٍ متاماً  موافق غري – موافق

( 190وبلغت الدرجة العليا للمقياس ) (5-4-3-2-1)

 (.38والدرجة الدنيا )

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس املواطنة :

قامت الباحثة بالتحقق من توافر الرشوط السيكومرتية       

ع  النحو  للمقياس(  الداخيل االتساق -الثبات –)الصدق 

 :اآليت

 :رواًل : صدق املقياس

اعتمدت الباحثة يف هذا البحو ع  صدق املحكمني         

 : توضيح لذلكنة الطرفية وفيام يأيتوصدق املقار

قامت الباحثة  :صدق املحكمني )الصدق الظاهري( . ر

بعرض املقياس يف صورته األولية ع  جمموعة من 

املتخصصني يف جمال علم النفس والصحة النفسية  وذلك 

إلبداء الرري حول مدى انتامء العبارات للبعد الذي تندرٍ 

  ومدى ا لبديلني )مالئمة / غري مالئمة(حتته وذلك وفقً 

لبديلني  مناسبة العبارة للهد  العام من املقياس وفًقا

)مناسبة/ غري مناسبة(   ومدى وضوح العبارات وفًقا 

لبديلني )واضحة/ غري واضحة(  واقرتاح التعديل بام يرونه 
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  وبناًء ع  آرائهم قامت مناسًبا سواء باحلذ  رو باإلضافة

لتّ اتفق عليها املحكمون  وقد الباحثة بإجراء التعديالت ا

 صالحيتها السادة بقت الباحثة العبارات التّ اتفق ع ر

( يوضح 1 جدول )% فأكثر   وفيام يأيت80بنسبة  املحكمون

اس وربعاده وما تتضمنه من نسب اتفاق املحكمني ع  املقي

 :عبارات

.نسب االتفاق بني املحكمني ع  مقياس املواطنة :(1جدول )

 نسب االتفاق املقياس ربعاد م

 %90.77 حب الوطن 1

 %91.82 االلتزام القانوين 2

 %89.29 املشاركة االجتامعية 3

 %90.62 نسبة االتفاق ع  املقياس كليًّا

تم ترتيـب الـدرجات الكليـة  صدق املقارنة الطرفية : . ب

ــا   ورخــذ رعــ  وردنــى  ــا تنازلًي % مــن 27للمقيــاس ترتيًب

% الشـباب املـرتفعني يف 27الدرجات لتمثل جمموعة رعـ  

% مـن الـدرجات 27مستوى املواطنة   ومتثل جمموعة ردنى 

الشباب املنخفضـني يف مسـتوى املواطنـة  وذلـك باسـتخدام 

املقارنة بـني املتوسـطات  اختبار )ت( ملجموعتني مستقلتني يف

ملعرفة معامالت التمييز بني الشباب املرتفعني واملنخفضـني يف 

 (:2 )واطنة كام هو موضح باجلدول اآليتامل

 .يف مقياس املواطنة  داللة الفروق بني رتب املجموعات الطرفية )اإلرباعّ األع   واإلرباعّ األدنى( :(2جدول )

 جمموعة اإلرباعّ األع 

 14املواطنة( ن =  )مرتفعو

  جمموعة اإلرباعّ األدنى

 14ن =  املواطنة( )منخفضو

 قيمة

 )د.ح(

)ت(  قيمة

 املحسوبة

Sig مستوى الداللة 

 االنحرا  املعياري املتوس   االنحرا  املعياري املتوس  
 (0.01دالة عند مستوى ) 0.000 20.247 26

154.14 10.421 60.43 13.833 

 (:2يتضح من اجلدول )

( 0.01رنه يوجد فرق ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى )    

ربـــاعّ األعـــ  بـــني متوســـطات درجـــات جمموعـــة اإل

األدنـى يف مقيـاس  ومتوسطات درجات جمموعة اإلربـاعّ

(  ممـا 0.01املواطنة  كام رن قيمة )ت( دالـة عنـد مسـتوى )

يدل عـ  الصـدق التمييـزي للمقيـاس  وهـذا يعنـّ متتـ  

 املقياس بدرجة عالية من الصدق.

 :: ثبات املقياساثانيً  

تم حساب ثبات املقياس بعدة طرق وهّ معامل رلفا      

وذلك ع  لنصفية وإعادة التطبيق   كرونباخ والتجزئة ا

 :النحو اآليت

: استخدمت الباحثة هذه الطريقة يف   ر.معامل رلفا كرونباخ

( 50حساب ثبات املقياس وذلك بتطبيقه ع  عينة قوامها )

( معامالت 3شاًبا من الشباب السعودي  ويوضح جدول )

الثبات لكل بعد من ربعاد املقياس وكذلك الدرجة الكلية 

ة معامل رلفا كرونباخ باستخدام معامل رلفا  وقد بلغت قيم

 ( .0.992) للمقياس كليًّا

ب.التجزئة النصفية : كام تم حساب معامل ثبات املقياس 

بطريقة التجزئة النصفية  وتم بعد ذلك استخراٍ معامالت 

 كل االرتباط البسي  )بريسون( بني درجات النصفني يف

براون(   -مهارة  تم تصحيحها باستخدام معادلة )سبريمان

ومتان كام هو موضح يف اجلدول ثم تم استخدام معادلة ج

(3)
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 .وللمقياس كليًّا املواطنةقيم معامل الثبات لكل بعد من ربعاد مقياس : (3)جدول

معامل رلفا  األبعاد

 كرونباخ

الثبات باستخدام معامل 

 بريسون

 بعد التصحيحمعامل الثبات 

 (براون –)سبريمان 

 معامل جومتان

 0.977 0.980 0.961 0.984 حب الوطن

 0.954 0.968 0.938 0.981 االلتزام القانوين

 0.992 0.992 0.983 0.992 املشاركة االجتامعية

 0.908 0.912 0.838 0.992 املقياس كليًّا

وتدل هذه القيم ع  رن املقياس يتمت  بدرجة مناسبة 

 .الوثوق به  كام رنه صالح للتطبيقمن الثبات   ويمكن 

تم حساب ثبات املقياس بطريقة  جـ.إعادة التطبيق:

  حيو قامت  Test-retestالتطبيق وإعادة التطبيق 

( يوًما من التطبيق 20الباحثة بإعادة تطبيق االختبار بعد )

وقد ( شاًبا من الشباب السعودي  50األول ع  عدد )

 (.0.964قيمة معامل الثبات إىل ) وصلت

وتدل هذه القيم ع  رن املقياس يتمت  بدرجة مناسبة 

السعودي  ومن ثم املواطنة لدى الشباب من الثبات لقياس 

  وهذا يعنّ رن القيم مناسبة يمكن الوثوق ت املقياس كليًّاثبا

 .وتدل ع  صالحية املقياس للتطبيقهبا 

 ثالًثا: االتساق الداخيل:

تم التحقق من االتساق الداخيل ملقياس املواطنة من 

خالل التطبيق الذي تم للمقياس ع  العينة االستطالعية التّ 

ع  النحو ( شاًبا من الشباب السعودي   وذلك 50قوامها )

 : اآليت

 .عد من ربعاد مقياس املواطنة والدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل بُ :(4جدول )

 معامل االرتباط ربعاد املقياس

 **0.886 حب الوطن

 **0.982 االلتزام القانوين

 **0.956 املشاركة االجتامعية

 (0.01** دالة عند مستوى )

وتدل هذه القيم ع  رن املقياس يتمت  بدرجة مناسبة من 

السـعودي  ومـن ثـم الثبات لقياس املواطنة لـدى الشـباب 

  وهـذا يعنـّ رن القـيم مناسـبة يمكـن ثبات املقيـاس كليًّـا

 .الوثوق هبا وتدل ع  صالحية املقياس للتطبيق

 (2006مقياس الصحة النفسية )إعداد خليل  

 ملقياس الصحة النفسية :اخلصائص السيكومرتية 

( عبارًة  رمام 33يتكون املقياس يف صورته األصلية من )

 وهـّ(  ربـًدا –رحياًنـا –كل فقرة ثالثة خيارات هّ: ) دائاًم 

 تـرتاوح وبـذلك  (1 – 2 -3) التـوايل عـ  درجـات تأخد

( 66) قـدره بمتوسـ ( 99 – 33) بـني ما املقياس درجات

 –: االتـزان االنفعـايل حمـاور هـّيتكون املقياس من ثالثة و

 . الذات وحتقيق – واالنفعايل الشخيص التوافق

قام الباحو )ُمِعد، املقياس( بالتحقق من تـوافر الرشـوط 

ــيكومرتية ) الصــدق  ــات –الس ــاق -الثب ــداخيل االتس (  ال

 :ع  النحو اآليت للمقياس
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 رواًل : صدق املقياس

 اعتمدت الباحثة يف هذا البحو ع :

: حيــو قــام بعــرض املقيــاس عــ   الصــدق الظــاهري

جمموعة من املحكمـني  وقـام بـإجراء التعـديالت املطلوبـة 

 وصواًل إىل الصورة النهائية.

: وكانت الدرجة الكليـة لصـدق املقيـاس الصدق الذايت

(0.93.) 

: الـذي رفـرزه معامـل صدق البناء التكـوينّ للمقيـاس

ــة ارتبــاط بريســون بــني درجــة كــل فقــرة والد رجــة الكلي

للمقياس  وقد حققت كل الفقرات الداللة اإلحصائية عنـد 

 (.0.05مستوى )

وقامت الباحثة بالتحقق من صـدق املقيـاس باسـتخدام 

 :صدق املقارنة الطرفية

تم ترتيب الدرجات الكلية للمقياس  صدق املقارنة الطرفية :

% من الـدرجات لتمثـل 27ترتيًبا تنازلًيا  ورخذ رع  وردنى 

% الشـباب املـرتفعني يف مسـتوى الصـحة 27موعة رعـ  جم

% مـن الـدرجات الشـباب 27النفسية   ومتثل جمموعة ردنى 

املنخفضني يف مستوى الصـحة النفسـية  وذلـك باسـتخدام 

اختبار )ت( ملجموعتني مستقلتني يف املقارنة بني املتوسـطات 

ملعرفة معامالت التمييز بني الشباب املـرتفعني واملنخفضـني 

 (:5 )لنفسية كام هو موضح باجلدول اآليت الصحة ايف

 .داللة الفروق بني رتب املجموعات الطرفية )اإلرباعّ األع   واإلرباعّ األدنى( يف مقياس الصحة النفسية : (5جدول )

 جمموعة اإلرباعّ األع 

 14ن =  الصحة النفسية(  )مرتفعو

  اإلرباعّ األدنىجمموعة 

 14ن =  الصحة النفسية( )منخفضو

 قيمة

 )د.ح(

 قيمة

 )ت( املحسوبة
Sig مستوى الداللة 

 االنحرا  املعياري املتوس   االنحرا  املعياري املتوس  
 (0.01دالة عند مستوى ) 0.000 105.087 26

91.14 2.070 33.00 0.000 

 (:5اجلدول السابق )يتضح من 

( 0.01رنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى )

بـــني متوســـطات درجـــات جمموعـــة اإلربـــاعّ األعـــ  

ومتوسطات درجات جمموعة اإلربـاعّ األدنـى يف مقيـاس 

ــتوى  ــد مس ــة عن ــة )ت( دال ــام رن قيم ــية  ك الصــحة النفس

مما يدل ع  الصـدق التمييـزي للمقيـاس  وهـذا   (0.01)

 متت  املقياس بدرجة عالية من الصدق.يعنّ 

 ثانيا : ثبات املقياس

قام ُمعد املقياس باستخدام مؤرَشيِن للثبات مها: معامل 

 رلفا كرونباخ ومعامل التجزئة النصفية:

ة معامل رلفا وقد بلغت قيم ر. معامل رلفا كرونباخ : 

 (.0.871) كرونباخ للمقياس كليًّا

(  0.704: وصل معامل االرتباط )  ب. التجزئة النصفية

( وهو معامل ارتباط قوي 0.01عند مستوى الداللة )

 ومقبول.

وقد قامت الباحثة بالتأكد من ثبات املقياس باستخدام 

 –)معامل بريسون  ومعامل الثبات بعد التصحيح )سبريمان 

تطبيق( وهو ما يوضحه ال وإعادة جومتان  ومعامل( بروان

 .اجلدول اآليت

 .وللمقياس كليًّا الصحة النفسيةقيم معامل الثبات لكل ُبعٍد من ربعاد مقياس  :(6)جدول 

 معامل جومتان براون( –)سبريمان  معامل الثبات بعد التصحيح الثبات باستخدام معامل بريسون األبعاد

 0.991 0.993 0.986 االتزان االنفعايل
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 معامل جومتان براون( –)سبريمان  معامل الثبات بعد التصحيح الثبات باستخدام معامل بريسون األبعاد

 0.958 0.962 0.925 الشخيص واالجتامعّالتوافق 

 0.964 0.967 0.935 حتقيق الذات

 0.982 0.983 0.966 املقياس كليًّا

وتدل هذه القيم ع  رن املقياس يتمت  بدرجة مناسبة من 

 .الوثوق به  كام رنه صالح للتطبيقالثبات  ويمكن 

تم حساب ثبات املقياس بطريقة التطبيق  جـ.إعادة التطبيق:

  حيو قامت الباحثة بإعادة Test-retestوإعادة التطبيق 

  .تطبيق االختبار

ل ع  عد20بعد ) ( شاًبا 50د )( يوًما من التطبيق األوَّ

وقد وصلت قيمة معامل الثبات إىل من الشباب السعودي  

(0.883.) 

 حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس: (1
 .معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل ُبعد من ربعاد مقياس الصحة النفسية والدرجة الكلية للمقياس  :(7)جدول 

 معامل االرتباط ربعاد املقياس

 **0.995 االتزان االنفعايل

 **0.993 واالجتامعّالتوافق الشخيص 

 **0.988 حتقيق الذات

 (0.01** دالة عند مستوى )

وتدل هذه القيم ع  رن املقياس يتمت  بدرجة مناسبة من 

السعودي  ومن الثبات لقياس الصحة النفسية لدى الشباب 

  وهذا يعنـّ رن القـيم مناسـبة يمكـن ثم ثبات املقياس كليًّا

 .وتدل ع  صالحية املقياس للتطبيقالوثوق هبا 

وتفسريهانتائج الدراسة   

 لتحقق من صحة فروضه .عرض النتائج ل فيام يأيت

  .رواًل : التحقق من صحة الفرض األول 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني املواطنة والصحة  "

  "الشباب السعودي النفسية لدى عينة من

ــون  ــاط بريس ــل ارتب ــتخدام معام ــة باس ــت الباحث قام

Pearson رتباطيــة بــني درجــات عينــة لتحديــد العالقــة اال

يف مقياس املواطنة ودرجاهتم يف مقياس الصـحة  البحو كليًّا

 :(10)  باجلدول اآليتكام هو مبني النفسية 

 .ة والصحة النفسيةيف مقيايس املواطناإلحصاء الوصفّ لدرجات رفراد جمموعة البحو  :(8جدول )

 االنحرا  املعياري املتوس  العدد األبعاد املقياس

 13.129 34.49 150 حب الوطن املواطنة

 13.154 35.03 150 االلتزام القانوين

 13.356 34.57 150 املشاركة االجتامعية

 39.239 104.09 150 املقياس كليًّا

 7.442 26.47 150 االتزان االنفعايل الصحة النفسية

 7.442 26.47 150 التوافق الشخيص واالجتامعّ
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 االنحرا  املعياري املتوس  العدد األبعاد املقياس

 7.550 26.47 150 حتقيق الذات

 21.995 79.42 150 املقياس ككل

 يتضح من اجلدول السابق رن:

  ــة ــة الكلي ــاس يف  للبحــومتوســ  درجــات العين مقي

ـــا ـــة كليًّ ـــدره 104.09) املواطن ـــاري ق ـــانحرا  معي ( ب

(39.239)  . 

  ــة للبحــو ــة الكلي ــاس متوســ  درجــات العين يف مقي

( بــانحرا  معيــاري قــدره 79.42) يًّــالكالصــحة النفســية 

(21.995.)

 .الكلية( يف مقياس املواطنة ودرجاهتم يف مقياس الصحة النفسيةدراسة العالقة االرتباطية بني درجات )العينة  :(9)جدول 

 مقياس املواطنة
 مقياس الصحة النفسية

 يًّالكاملقياس  حتقيق الذات التوافق الشخيص واالجتامعّ االتزان االنفعايل

 **0.869 **0.815 **0.856 **0.886 حب الوطن

 **0.879 **0.825 **0.879 **0.881 االلتزام القانوين

 **0.867 **0.818 **0.857 **0.875 املشاركة االجتامعية

 **0.880 **0.828 **0.873 **0.890 املقياس كليًّا

 ( 0.01)**( دالة عند مستوى )

وجود ارتباط طردي قوي  يتضح من اجلدول السابق     

مرتب  بمتغري تغري املواطنة يف كل ُبعد ع  حدة وككل مل

 الصحة النفسية يف كل ُبعد ع  حدة وككل.

يشري إىل وجود الذي   ويعنّ هذا قبول الفرض األول       

عالقة ارتباطية طردية موجبة قوية بني املواطنة والصحة 

النفسية لدى رفراد عينة البحو من الشباب السعودي )العينة 

 .الكلية للبحو(

عملية  تفاعل املواطن رن  الفرضيةهذه وتفرس الباحثة        

السيايس  ع  اجلانب االجتامعّ رمكان رداخل جمتمعه سواء 

تتطلب متت  املواطن بالصحة  الدينّ  ي رماالقتصاد رم

النفسية  وخلوه من االضطرابات النفسية التّ قد ُتعيق 

حتقيق عملية االنتامء للمجتم   والتفاعل م  اآلخرين. )عبد 

    (2010الفتاح  

ة النفسية  هم ن األفراد الذين يفتقدون للصححيو إ      

نشغال واخلجل واخلو  واالنطواء األفراد األقرب لال

هتامم بمشكالت املجتم   رو بالذات  مما يبعدهم عن اال

اخلو  من جمرد احلديو عن املشكلة  رو املواجهة والتصدي 

 هلا. 

ضطرابات النفسية فقد خيشى الفرد الذي يعاين من اال       

قه الدستورية  والذي يفتقد للصحة النفسية من املطالبة بحقو

نقاشات م   نتخابات  رو الدخول يفرو املشاركة يف اال

ومن ثمَّ هو اسية  يخرين حول األوضاع العامة رو الساآل

 االنتامءعن التفاعل املجتمعّ  وال يشعر ب شخص بعيد

 خرين. للمجتم  رو اآل

( يف  Alazzi & Chiodo, 2008)رلزي وشيدو ورده ما رو       

رن متطلبات املواطنة التّ تنُشدها املجتمعات  هّ قدرة 

الفرد ع  التفاعل  املجتمعّ  الذي ال يتحقق إال من خالل 

الشخصية السوية التّ تتمت  بكامل صحتها النفسية  إذ 

حُتقق املواطنة من خالل الُبعد االجتامعّ الذي يتمثل يف 
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التفاعل بني رفراد املجتم   والُبعد السيايس الذي يتمثل يف 

 تفاعل املواطن م  الدولة ومؤسساهتا.

ق عندما يتمكن يرى ماسلو رن الصحة او        قَّ لنفسية حُتَ

الفرد من إشباع حاجاته وحتقيق رغباته بصورة ُمرضية 

وآدمية  وحسبام يرى فروم فإن االنتامء الذي يمثل رحد 

ملواطنة هو ما يأيت يف مقدمة احلاجات اخلمس مفاهيم ا

لإلنسان   التّ روردها يف االنتامء واالرتباط واهلوية والتوجه 

 والسمو  بل إن حتقيق االرتباط واهلوية والتوجه يتوقف ع 

 .(2011)جرار حتقيق االنتامء

توصلت إىل وجود عالقة  التّ  (2017دراسة مجعة  )و       

ارتباطية موجبة بني املواطنة بجمي  ربعادها وبني املتغريات 

 رسيانوالنفسية املختلفة  كام اتفقت م  نتائج دراسة 

(Soriano,2015 التّ توصلت  إىل وجود عالقة موجبة )

طنة و الصحة النفسية لدى ذات داللة إحصائية بني املوا

 ني الالتينيني. املراهق

  :الثاين: التحقق من صحة الفرض اثانيً 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية ": والذي ينص ع  رنه       

بني جمموعات الشباب السعودي يف مقياس املواطنة يرج  

 .  "الختال  املستويات التعليمية بينهم

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام رسلوب        

ع  النحو   one way  ANOVAحتليل التباين رحادي االجتاه 

 :اآليت

 .يف مقياس املواطنة املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملجموعات البحو :(10)جدول 

 االنحرا  املعياري املتوس  احلسايب العينة املجموعة

 31.926 86.32 50 )جمموعة الشباب األميني(  (1املجموعة )

 30.741 93.60 50 )جمموعة الشباب متوسطّ التعليم( (2املجموعة )

 38.309 132.36 50 )جمموعة الشباب ذوي التعليم العايل( (3املجموعة )

رن متوسـطات املجموعــات  (10) جــدوليتضـح مـن         

جاءت متفاوتة  فقد جاءت يف  ليةً الثالثة يف مقياس املواطنة ك

الثانيـة  ثـم وعـة مثـم املج  املرتبة األوىل املجموعـة الثالثـة

 .األوىل

ولتأكيد النتيجـة السـابقة تـم اسـتخدام حتليـل التبـاين         

اين   لتحديـد مصـدر التبـ  one way  ANOVرحادي االجتـاه

 :يوضح ذلك وحساب قيمة ) ( واجلدول اآليت

 ." one way ANOVA "داللة الفروق بني املجموعات يف مقياس املواطنة   :(11)جدول 

 جمموع املربعات مصدر التباين املتغريات
درجات 

 احلرية

متوس  جمموع 

 املربعات
 قيمة ) (

مستوى 

 الداللة

 0.01 26.771 30625.147 2 61250.293 بني املجموعات املواطنة

 1143.948 147 168160.400 داخل املجموعات

  149 229410.693 الكيل

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق بني متوسـطات      

لبحـو   ولدرجات املجموعات الثالثة يف مقياس املواطنـة

عن موض  الفروق بـني املجموعـات نتيجـًة لالخـتال  يف 

 " scheffe شـيفيه "تعليمّ  تم استخدام رسلوب املستوى ال

ـــدول اآليتللمقا ـــحها اجل ـــة يوض ـــات البعدي (:12) رن
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 .يف املواطنة ثبني املجموعات الثال اختبار شيفيه :(12)جدول

 (3املجموعة ) (2املجموعة ) (1املجموعة ) املجموعات املتوسطات

 *46.04 7.28 ـــــــ (1املجموعة ) 86.32

 *38.76 ـــــــ  (2املجموعة ) 93.60

 ـــــــ   (3املجموعة ) 132.36

 0.01)*( دالة عند مستوى 

 يتضح من اجلدول السابق :

( بـني 0.01وجود فرق دال إحصـائًيا عنـد مسـتوى ) -

ــة  ــة  األوىلاملجموع ــ  املجموع ــة م ــة لصــالح والثاني الثالث

 .املجموعة الثالثة

( 0.01عدم وجود فرق دال إحصـائًيا عنـد مسـتوى ) -

 بني املجموعة األوىل واملجموعة الثانية التّ تشمل الشباب.

يشـري إىل وجـود الذي    الثاينويعنّ هذا قبول الفرض        

يف مقياس  فروق ذات داللة إحصائية بني الشباب السعودي

 .املواطنة يرج  الختال  املستويات التعليمية فيام بينهم

 جودوتفرس الباحثة صحة هذه الفرضية استناًدا  لدراسة         

(Judd,2006 التّ رشارت إىل وجـود عالقـة بـني التعلـيم  )

ومستوياته يف تنمية املهارات واخلربات املختلفة بام حتويه هذه 

واطنة وتعديل السلوك  بام يـؤدي ملاخلربات من قيم ترسيخ ا

ـــل املامإ ـــية وتفعي ـــاة السياس ـــامهة يف احلي ـــات ىل املس رس

الديمقراطية واحرتام النظام  كام ترج  الباحثة ذلك إىل مدى 

 هالوعّ الذي يكتسبه الفرد من خالل التعليم  بامهية حقوقـ

 جتامعية. واالة يوتفعيله لألدوار السياسوواجباته جتاه وطنه  

تتطلـب  إذات املواطنـة ونظرًا ريضـًا ملـا تتطلبـه مسـتوي        

لية الفرد ألفعاله   كام تتطلب ولة   حتمل مسؤواملواطنة املسؤ

املواطنة التشاركية مشاركة الفرد يف خدمة املجتم   وكـذلك 

ختـاذ للفرد رن يقوم من خالهلا بابغّ ناملشاركة املوجهة التّ ي

 & westhemierريـة هلـا ) القرارات ووضـ  احللـول اجلذ

Kahne,2004). 

الباحثة رنه يتطلب القدر الكايف مـن التعلـيم  وهذا ما تراه      

يتمكن من بلوغ مستويات مرتفعـة  حتىوالثقافة لدى الفرد 

 من املواطنة. 

  :الثالو: التحقق من صحة الفرض ثالثاً 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية "والذي ينص ع  رنه :       

عودي يف مقياس الصحة النفسية بني جمموعات الشباب الس

 .  "رج  الختال  املستويات التعليمية بينهمت

وللتحقق من صحة هذا الفرض تـم اسـتخدام رسـلوب        

ع  النحو   one way  ANOVAحتليل التباين رحادي االجتاه 

 :اآليت

 .يف مقياس الصحة النفسية احلسابية واالنحرافات املعيارية ملجموعات البحواملتوسطات  :(13جدول)

 االنحرا  املعياري املتوس  احلسايب العينة املجموعة

 25.606 73.04 50 )جمموعة الشباب األميني(  (1املجموعة )

 21.014 77.66 50 )جمموعة الشباب متوسطّ التعليم( (2املجموعة )

 16.173 87.56 50 )جمموعة الشباب ذوي التعليم العايل( (3املجموعة )

رن متوسـطات املجموعـات  يتضح من اجلـدول السـابق      

جاءت متفاوتة  فقـد  ليةً يف مقياس الصحة النفسية ك الثالث
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جاءت يف املرتبة األوىل املجموعة الثالثـة  ويف املرتبـة الثانيـة 

الثـة جمموعة الشباب متوسطّ التعليم  ويف املرتبة الثجاءت 

 .جاءت جمموعة الشباب األميني

ولتأكيد النتيجة السابقة تم استخدام حتليل التباين رحادي      

اين وحساب   لتحديد مصدر التب  one way  ANOVاالجتاه

 :يوضح ذلك قيمة ) ( واجلدول اآليت

 ."one way ANOVA "داللة الفروق بني املجموعات يف مقياس الصحة النفسية  :(14)جدول 

 مستوى الداللة قيمة ) ( املربعات متوس  جمموع احلرية درجات جمموع املربعات مصدر التباين املتغريات

 0.01 6.075 2751.540 2 5503.080 بني املجموعات الصحة النفسية

 452.935 147 66581.460 داخل املجموعات

  149 72084.540 الكيل

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق بني متوسـطات        

يف مقيـاس  جات كل مـن طـالب املجموعـات الـثالثدر

ــية ــني الصــحة النفس ــروق ب ــن موضــ  الف   وبالبحــو ع

تـم   التعليمـّاملجموعـات نتيجـة لالخـتال  يف املسـتوى 

رنـات البعديـة للمقا " scheffe شـيفيه "استخدام رسلوب 

 (:15 ) يوضحها اجلدول اآليت

 .يف الصحة النفسية بني املجموعات الثالث اختبار شيفيه :(15)جدول 

 (3املجموعة ) (2املجموعة ) (1املجموعة ) املجموعات املتوسطات

 *14.52 4.62 ـــــــ (1املجموعة ) 73.04

 9.90 ـــــــ  (2املجموعة ) 77.66

 ـــــــ   (3املجموعة ) 87.56

 0.01)*( دالة عند مستوى 

 :يتضح من اجلدول السابق

( بني 0.01وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) -

املجموعة الثالثة لصالح والثانية م   املجموعة األوىل

 .املجموعة الثالثة

( بني 0.01عدم وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) -

 .املجموعة األوىل واملجموعة الثانية

  ويشري هذا إىل وجود الثالوويعنّ هذا قبول الفرض        

فروق ذات داللة إحصائية بني الشباب السعودي يف مقياس 

املستويات التعليمية فيام الصحة النفسية يرج  الختال  

 .بينهم

( رن الصحة النفسية عملية 2018 )حيو ذكرت خليفّ       

معقدة متشابكة  تتأثر بالبيئة املحيطة  وبأفراد املجتم   

وميوهلم للمجتم  واجتاهاهتم نحو الفرد  فقد تتأثر الصحة 

 النفسية للفرد بناًء ع  آراء اآلخرين فيه.

ثة ذلك إىل ما يراه فرويد رن الصحة كام ترج  الباح       

(  وهذا ما 2015) النفسية تتبلور يف اإلبداع واالبتكار بشري

ية  فالطالب اجلامعّ قد يتوفر يف ضوء اخلربة والثقافة التعليم

املجال األوس  واخلربة الكافية واملصادر املتاحة  يكون لديه

بالشاب  مقارنةً بتكار متكنه من القدرة ع  اإلبداع واالالتّ 

 األمّ. 

وهذا ما تستند إليه الباحثة يف تقييم املجتم  لألفراد         

حسب املستوى التعليمّ مما خيلق لدهيم بعض املعاناة 

 والفروق يف التمت  بالصحة النفسية.
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 :** التحقق من صحة الفرض الراب 

إمكانية التنبؤ باملواطنة من  ": والذي ينص ع  رنه       

 ."الل الصحة النفسية لدى الشباب السعودي خ

صحة هذا الفرض تم استخدام معادلة من وللتحقق        

 Simple Linear Regressionاالنحدار اخلطّ البسي  

Analysis ؛ وذلك لصحة النفسية ع  متغري املواطنةملتغري ا

من التنبؤ بمستوى املواطنة من خالل الصحة النفسية لدى 

الكلية )الشباب السعودي خمتلف مستوى  عينة الدراسة

 (:16 )جلدول اآليتالتعليم(  كام هو مبني با

 .نتائج حتليل التباين النحدار متغري الصحة النفسية ع  املواطنة :(16جدول ) 

 جمموع املربعات مصدر التباين
 درجات احلرية

df 
 متوس  املربعات

 قيمة

) ( 
 الداللة

 177801.755 1 177801.755 االنحدار

 348.709 148 51608.939 البواقّ 0.000 509.886

  149 229410.693 الكل

 :املنبئات: )الثابت(  الصحة النفسية

 :املتغري التاب : املواطنة

ا عنـد يتضح من اجلـدول وجـود تـأثري دال إحصـائيً 

( للصــحة النفســية لــدى الشــباب 0.01داللــة )مســتوى 

 السعودي عينة البحو ع  مستوى مواطنتهم.

 .ع  املواطنة لدى الشباب السعودي عينة البحو نتائج حتليل االنحدار اخلطّ البسي  ملتغري الصحة النفسية  :(17جدول ) 

 مصدر االنحدار
 معامل االنحدار

B 

 معامل بيتا املعياري اخلطأ

Beta 

 معامل التحديد

R2 

 قيمة

 )ت(
 الداللة

 5.730 20.638- الثابت
0.880 0.775 

3.602 0.000 

 0.000 22.581 0.070 1.571 الصحة النفسية

يتضح من اجلدول السابق رن متغري الصحة النفسية رسـهم 

الكيل ملتغري املواطنة؛ مما يدل عـ  %( من التباين 77.5بنسبة )

متغـري  غيري احلاصل يف املواطنة يرجـ  إىل%( من الت77.5رن )

 ( وهـ22.581ّام رن قيمـة )ت( بلغـت )الصحة النفسية  ك

( ؛ وهــذا يــدل عــ  رن 0.01ا عنــد مســتوى )دالــة إحصــائيً 

الصحة النفسية متغري مؤثر يف املواطنة وجيب رن يكون ضـمن 

حدار التـّ تتضـح مـن خـالل معادلـة خـ  نموذٍ خ  االن

 :ع  النحو اآليتاالنحدار ملتغري الصحة النفسية م  املواطنة 

 20.638 –الصحة النفسية  1.571املواطنة = 

 

 ( :1وهو ما يتضح من خالل الشكل التايل )  -
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 السعودي عينة البح ومتغري املواطنة لدى الشبابالبسي  بني متغري الصحة النفسية معادلة االنحدار اخلطّ ( 1شكل )

 إىل رن توافر القدروترج  الباحثة صحة هذا الفرض 

 املواجهة الكايف من التوافق النفيس واالجتامعّ والقدرة ع 

القدرة ع  التوافق م  الذات و والتحيل بالسلوك السوي

ما ينتج عنه  لدى الشباب  هو(  2005خرين. )زهران  واآل

له واحلفاظ ع  القواعد  االنتامءالقدرة ع  العطاء للوطن و

خرين كان ركثر   فكلام توافق الفرد م  ذاته واآلوالقوانني

 ها بطريقة سليمة.  والعمل ع  تفعيلتهباتفهاًم حلقوقه وواج

 ت الدراسة: توصيا

تفعيل دور املؤسسات الرتبوية يف العمل ع  توضيح  -1

من   بالصحة النفسية لألفرادرتباطها ومدى ا رمهية املواطنة 

 خالل رنشطة إضافية بجانب املقررات الدراسية.

توعية وسائل اإلعالم املواطنني  كيفية تطبيق سلوك  -2

 .ورثرها ع  الصحة النفسية للمواطن املواطنة

الدور رثناء  رداءاملعلمني لطرق املحاكاة وتفعيل  -3

 تدريس املقررات اخلاصة باملواطنة.

 البحوث املقرتحة: 

لتنمية قيم املواطنة لدى عينة  فاعلية برنامج إرشادي -1

 من الشباب األميني.

العالقة بني التعليم اإللكرتوين وقيم املواطنة لدى  -2

 الطالب السعوديني.

واطنة لدى املواطن رثر جودة احلياة ع  درجة امل -3

 السعودي.

 املراج :

الصحة النفسية وعالقتها بالذكاء (. 2014رش  )رمحد  ر 

. الوجداين لدى عينة من طالبات كلية الرتبية بالبيضاء

رسالة ماجستري غري منشورة  كلية الرتبية  جامعة عمر 

 املختار.

قيم املواطنة لدى الشباب وإسهامها (. 2011آل عبود  عبد اهلل )

. الرياض  جامعة نايف العربية يف تعزيز األمن الوقائّ

 للعلوم األمنية.

(. رمهية ممارسة النشاط الريايض يف حتقيق 2015بشري  حسام )

  جملة علوم الرياضة .الصحة النفسية للمعاقني حركًيا

7(20  )60-72. 

(. واق  الصحة النفسية لدى طلبة 2017بلقندوز  زينب )

جملة العلوم  .مستغانم -باديس جامعة عبد احلميد بن

 .266-248( 1)4  النفسية والرتبوية

بومهراس  الزهرة؛ ويمنية  توفيق؛ وعمريات  فاطمة  

(. إسهامات اإلرشاد النفيس والرتبوي يف تعزيز 2017)
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قيم املواطنة لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي 

والية  -ر بمتتلييلدراسة ميدانية بثانوية احلاٍ عالل بن بيتو

جملة اجلام  يف الدراسات النفسية والعلوم . -غرداية

 .137-124( 1) 50  الرتبوية 

 .عامن  دار وائل للنرش.املواطنة العاملية(. 2011جرار  رماين )

قيم املواطنة وعالقتها ببعض املتغريات (. 2017مجعة  شيامء )

  لدى املراهقني بالتعليم الثانوي النفسية والديموجرافية

رسالة ماجستري منشورة  كلية الدراسات العليا للرتبية  

 جامعة القاهرة.

(. مقاالت وروراق رولية حول 2008احلسن   بنّ طالل )

  6 سلسلة كراسات املنتدى .املواطنة يف الوطن العريب

54-66 . 

قيم  دور األرسة يف تنميةهـ(. 1429محدان  سعيد بن سعيد )

  متاح ع  املواطنة لدى الشباب يف ظل حتديات العوملة

https://ksastudies.net/ksa 

(. الصحة النفسية وعالقتها بالضغوط 2018خليفّ  نادية )

النفسية لدى طلبة اجلامعة دراسة ميدانية ع  عينة من طلبة 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة مولود معمري 

جملة اجلام  يف الدراسات النفسية والعلوم  .تيزي وزو 

 .69-33 8  الرتبوية

(. املناخ األرسي وعالقته بالصحة 2006خليل  غفراء )

-483(  9)49  جملة الرتبية األساسيةالنفسية لألبناء  

507. 

العالقة بني الكفاءة الذاتية ومتثل (. 2017الراشدية   درية )

 .ملواطنة بسلطنة ُعامنطلبة كلية العلوم الرشعية ملفاهيم ا

  كلية العلوم واآلداب  جامعة منشورة رسالة ماجستري

 نزوى.

رزمة اهلوية والثورة ع  الدولة يف (. 2012رضوان  عبري )

دار السالم   . القاهرةغياب املواطنة وبروز الطائفية

 للطباعة والنرش والتوزي  والرتمجة.

    القاهرةةمقدمة يف الصحة النفسي(. 2005زهران  حامد )

 عامل الكتب. 

. صنعاء  دار مناهج البحو العلمّ(. 2019املحمودي  حممد )

 الكتب. 

دور وسائل التواصل االجتامعّ ( ٢٠٢٠الساليمة  لبنى عيل )

يمية لدى املعلمني يف املدارس يف تعزيز سلوك املواطنة التنظ

ساسية اخلاصة يف العاصمة عامن من وجهة نظر األ

   جامعة الرشق األوس .رسالة ماجستري منشورة .املديرين

  جملة الكويت .(. الصحة النفسية2014السمري  حممد )

398  50-76. 

(. سلوك التنمر املدريس وعالقته 2018شاي   رنا حمسن )

جملة كلية  .بالصحة النفسية لدى طلبة املرحلة املتوسطة

  ة بابلالرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية  جامع

40 364-379. 

الثقافة السياسية وانعكاسها ع  (. 2010صقر  وسام حممد )

مفهوم املواطنة لدى الشباب اجلامعّ يف قطاع غزة 

م )دراسة ميدانية ع  عينة من طلبة 2005-2009

رسالة ماجستري غري منشورة  جامعة  .جامعات قطاع غزة(

 األزهر بغزة. 

الفضائيات الكويتية الرسمية دور (. 2012الصالل  بدر )

رسالة  .واخلاصة يف تعزيز املواطنة لدى الشباب الكويتّ

 ماجستري غري منشورة  جامعة الرشق األوس . 

لية برنامج إرشادي (. فاع2019سليامن  عمرو )طلب  رمحد ؛ و

ولية االجتامعية وتعزيز قيم املواطنة لدى يف تنمية املسؤ

  59  ية  جامعة امللك خالداملجلة الرتبو .طالب اجلامعة

10-67 . 

تربية (. 2013طه  رماين؛ وعبد احلكيم فاروق جعفر ) 

مكتبة األنجلو   . القاهرةاملواطنة بني النظرية والطبيق

 املرصية.
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رثر املشاركة االجتامعية يف (. 2010) ثابت عبد الفتاح  منال

رسالة  .ختفيف حدة االكتئاب لدى عينة من املسنني

 كلية الرتبية  جامعة عني شمس.  ماجستري 

رهاب النفيس ودور الشباب اجلامعّ (. اإل2020عبيد  ميسم.)

املجلة الدولية للدراسات الرتبوية  .يف التصدي له

  http://search.shamaa.org.  متاح ع والنفسية

دار الفكر   ُعامن  الصحة النفسية(. 2011العناين  حنان )

 نارشون وموزعون. 

  . القاهرةمقدمة يف الصحة النفسية(. 2012عيد  إبراهيم )

 مكتبة األنجلو املرصية. 

(. مسامهة األرسة يف تنمية قيم املواطنة 2018فضلون  الزهراء )

  جملة الرساٍ يف الرتبية وقضايا املجتم  .عند الطفل

7 266-277 . 

. جتامعهيم رساسية يف علم االمفا(. 2011فيرب  ماكس ) 

 )ترمجة( صالح هالل  القاهرة: املركز القومّ للرتمجة.

(. التدين وعالقته بسلوك املواطنة لدى 2015قرييش  فيصل )

جملة تنمية املوارد  .الطالب اجلامعّ اجلزائري

 .93 44 11 البرشية

  . العراقالعامل العريب ودولة املواطنة(. 2010حمفوظ  حممد )

 شبكة النبأ املعلوماتية.

  . عامنمفهوم الذات(. 2011؛ ومطر  شيامء) حممود  غازي

 مكتبة املجتم  العريب للنرش والتوزي . 

  دراسة –مكانة املواطن واملواطنة يف املدن (. 2017مراد  حنان )

كلية العلوم اإلنسانية  منشورة. رسالة دكتوراة -استرشاقية

 اجلزائر. -بسكرة  -يرضواالجتامعية  جامعة حممد خ

(. تقييم حمتوى الرتبية 2011مرجتى  زكّ  والرنتييس  حممود )

املدنية للصفو  الساب  والثامن والتاس  األسايس يف ضوء 

-161(  2) 19   جملة اجلامعة اإلسالميةقيم املواطنة. 

195. 

تقييم وحتسني جودة الرعاية (. 2016منظمة الصحة العاملية )

مرفق الصحة النفسية والرعاية  يف وحقوق اإلنسان

 .جتامعيةاال

وما  عرص العوملة تربوية يفقضايا (. 2011نصار  سامّ ) 

 الدار املرصية اللبنانية.  . القاهرةبعد احلداثة

(. فاعلية برنامج تدريبّ مقرتح يف تنمية 2011نرص  حممد )

الكفايات املهنية ملراكز الشباب ودورها يف تعزيز املواطنة 

 .املجلة الرتبوية .يناير 25واالنعكاسات الرتبوية لثورة 

 .324-219  30   جامعة سوهاٍ

(. ضغوط البيئة املدرسية وعالقتها 2020النيل  عمرو نبيل)

عينة من طالب بمستوى الشعور بالصحة النفسية لدى 

املجلة العربية للعلوم الرتبوية  .الصف األول الثانوي

 .158-133( 18)4  والنفسية

.  الشباب السعودي يف ررقام(. 2019اهليئة العامة لإلحصاء )

 https://www.stats.gov.sa/arمتاح ع  

اسرتاتيجية تكديس مفاهيم املواطنة (. 2010وزارة الرتبية )

والوالء واالنتامء لدى النشء يف املناهج الدراسية بدولة 

جلنة إعداد خطة اسرتاتيجية متكاملة  . الكويت:الكويت

لتكريس مفاهيم املواطنة والوالء واالنتامء لدى النشء يف 

 مناهج وزارة الرتبية.

وثيقة سياسة التعليم يف اململكة ه(. 1416وزارة املعار  )

 . الرياض: البيان للنرش.العربية السعودية

ت تربية املواطنة يف ضوء التحديا(. 2011يوسف  سناء عيل )

ر العلم واإليامن للنرش والتوزي  دا  املعارصة. دسوق

 اإلقليمّ للرشق األوس .
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 (نموذجاً أُ  لقلق االجتامعيااضطراب ) النفيسوالعالج  يف التشخيصالكفاءة الثقافية 

)غادة بنت عبداهلل اخلضري
1
) 

 سعود امللك جامعة

  هـ1442/ 6/ 26وقبل  - هـ24/4/1442قدم للنرش 

أيضًا العمل رجعية رضورية لفهم هذه التجربة والثقافة عامل مهم عند التعامل مع  التجربة اإلنسانية إذ أنه من املتفق عليه أهنا تعترب متعترب : املستخلص

خيص و العـالج لتشعىل التنبأ بأثرها. من منطلق هذه األمهية  العامة لدور الثقافة؛ هتدف هذه املقالة بشكل خاص إىل توضيح أمهية الكفاءة الثقافية يف ا

الفـرد )العميـل( النفيس والتي تعنى بالدرجة األوىل بفكرة أنه صار الزمًا عىل املختص النفيس حتى حيقق قدرًا من النجاح يف العالقة العالجية أن يفهم 

الرتكيز عـىل كوهنـا بربـة إنسـانية فريـدة  الذي يتعامل معه يف ظل مرجعيته الثقافية و إطاره احليايت اخلاص ,و ينتقل من حيز تعميم التجربة احلياتية إىل

 سامهت الثقافة يف تشكيلها و منحها هذا الطابع املختلف. 

إىل الثقافة التـي ينتمـي  ـا الفـرد؛ يف هـذا   يف إطار أكثر حتديدًا, تتناول هذه املقالة أمهية و دور الكفاءة الثقافية يف فهم االضطرابات النفسية إستناداً 

الجه بنـاء الصدد يأيت اضطراب القلق االجتامعي كأحد أهم االضطرابات التي تؤثر فيها الثقافة من ناحية فهم االضطراب  ثقافيًا و كيفية تشخيصه وع

ية عام سبق, ُتقدم هذه املقالة احاولة متواضعة جديرة بالتأمل عىل الكيفية التي تشكل فيه هذه الثقافة أعراض هذا االضطراب. من جانب أخر ال يقل أمه

نتبـاه للوقوف عىل طبيعة شخصية )الفرد( الذي تظهر عليه أعراض القلق االجتامعي يف املجتمع السعودي, وهي احاولة هتدف إىل مـنح مزيـدًا مـن اال

ثقافات خمتلفة , و أيضًا الوعي بالفرق بني ماهو ثقايف  يستلزم الفهـم ومـا يمكـن حول أمهية كفاءة األخصائي النفيس الثقافية عند التعامل مع أفراد من 

 أعتباره عرض مريض يستلزم التشخيص والعالج.
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 مقدمة:

كـان التسـا ل حـول التجربـة الفرديـة أو الذاتيـة لطاملا 

 "املعانـاة"بشكل عام, وبربتـه الذاتيـة يف  لإلنسان يف احلياة

ثـراء هـذه  يف للتفكـري والتأمـلخصـبًا بشكل خاص جمـاالً 

 هاخلاصة ومعايشت الفرد لر ىاملتغرية وفقًا و املتنوعة التجربة

صوابًا علميًا, ال  إنسانيًا, ودالً  ذا قد ال يكون ع ؛الشخصية

ومـن  ,معدة مسبقًا يف قوالب جاهزة,  "الفرد"هذا  أن نضع 

 ثم نضع الفتـات معتمـدة وموحـدة ملسـمى تلـك التجربـة

وملاهيتها. وبالرغم من وجود مشرتك إنسـا  بـني  اإلنسانية 

األفراد واملجتمعات ال يمكن باهله أو حتـى التحايـل عـىل 

وأسنان  ,وجوده؛ إال أن املساواة يف جوهرها ال تعني التسوية

املشـ  هــي يف العــدل ال يف الفـروق الفرديــة؛ ومــن ضــمن 

 عـىل "الفـردي"األخرية النظر للمعاناة الفردية. وقد يكـون 

مستوى الثقافة الواحدة؛ إذ االسترياد من الثقافات األخـرى 

تجربــة ومعانــاة وخصوصــية لبــدون يحــيص هــو باهــل 

املجتمع الواحد, وفهم خاطئ للمشـرتك اإلنسـا . بمعنـى 

آخر وموجز؛ ال يمكن فهم الفرد من خالل منظور مسـتورد 

من ثقافات أخـرى؛ ولكـن  ـب فهمـه مـن خـالل ثقافتـه 

داخل سياقة الثقايف املشرتك واملتاميز يف آن واحـد ومعاناته يف 

من خالل تعاطيه  تتكونعن العاملية اإلنسانية. فمعاناة الفرد 

من خالل وذلك ذاته منها شكل يف جزء كبري مع ثقافته التي تُ 

الذات واآلخـر  هذهوالطريقة التي يتصور هبا املعايري والقيم 

 والعامل.

متواضعَا جدًا ملحاولة إعـادة عامًا مدخاًل هذا ربام يكون 

؛ "نسـانيةإلالتجربـة الفردية/ا"مع  التعاملالتفكري يف كيفية 

عادة التفكري هذه مـع طبيعـة كيفية استخدام نواتج إ من ثم  و

هذا العمل الذي ُيمّثُل اإلنسان نواَة  .عملنا يف املجال النفيس

؛ اإلنسان بكل ما حيملـه مـن إرأ أو تـراكم عـىل احلراك فيه

 ملستويني الفردي والثقايف.ا

الثقافة عامل مهـم يف ن من منطلق ما سبق يمكننا القول إ

فهمه وتفسريه والتنبؤ بـه.  من ثم  معادلة السلوك اإلنسا ؛ و

دت العديد من الدراسات عرب الثقافية عىل فكـرة أن أكفلقد 

عـىل اووانـب  ل الثقافية تـؤثر عـىل ذات الفـرد؛ ثـمالعوام

-النفسية التي تشكل هذه الذات. وهذا قـد يعنـي أن الفـرد 

يشــكل العديــد مــن خرباتــه ومعارفــه  -وإىل حــد مالحــ 

وسلوكياته وطريقة تنظيمـه للمعلومـات التـي لديـه )بـام يف 

ذلك الصورة الذهنية لألحداأ واملواقف احلياتية التـي يمـر 

هبذا هـو يتفـف بنـاء ليها, إهبا( بناء عىل الثقافة التي ينتمي 

عىل احتوى هذه املخطوطة الذهنية )الثقافية( التـي تشـكلت 

لديه وصارت مرجعًا رئيسًا )للحكم والتعامـل مـع الـذات 

 واآلخر والعامل اخلارجي(. 

لفهـم السـلوك  ارئيًس  ااحك  بعل الثقافة هذه الر ية التي 

 ارئيًسـ ااحك   -عىل جمال العمل النفيس بناءً - من ثم  نسا  واإل

أيضًا للتشـخيص والعـالج؛ تقلـل مـن رواج فكـرة اخلامـة 

توزيعهـا تقسيمها ومـن ثـم الواسعة للتشخيص التي يمكن 

وبغض النظر عن خلفياهتم  ,بالتساوي عىل األفراد أينام كانوا

 "ةبرجمـ"الثقافية التي سامهت يف تشكيل وربـام دون مبالغـة 

لســطوهتا ومســاحات احلريــة الضــييلة التــي  ذواهتــم وفقــاً 

تطـرح هـذه الر يـة ذاتـه يف الوقت و .سمحت هبا ألفرادها

أال وهـي الكفـاءة الثقافيـة للمخـتص أخـرى  فكرة مهمـة 

ور تلك الكفاءة يف بويـد دَ و  ,النفيس الذي يتعامل مع الفرد

العمل فيام يتعلق بتشخيص االضطرابات النفسية وعالجهـا 

.(Lo & Fung, 2003) 
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 القلق االجتامعي: اضطراب الكفاءة الثقافية و

ــائدة  ــات الس ــىل التشخيص ــق ع ــا ينطب ــك أن م ال ش

القلق االجتامعي  اضطراب لالضطرابات النفسية ينطبق عىل

التعامل مع األعراض املكونة له  لكفاءةالذي صار من املهم  

 ر يته أيضًا من خالل هذه العدسة الثقافية. 

طرح تسا ل من قبيل: من هو الشـخص ما سبق يدفعنا ل

الذي يعا  مـن أعـراض القلـق االجتامعـيف كيـف نفهمـه 

كيـف من ثم  ونفهم األعراض الظاهرة عليه يف ظل ثقافتهف و

نتعامل معه من منطلق فهمنـا العميـق قـدر املسـتطال لتلـك 

 الثقافة )الثقافة املشرتكة بني العميل واملعالج(ف

ملعرفيـة والسـلوكية التـي أغلب الـنامذج والدراسـات ا 

 "ذات الفـرد"تتناول عالج أعراض القلق االجتامعي تضـع 

موضع اهتامم وتركيـز مـن حيـي كيـف يتعامـل الفـرد مـع 

خـالل يف يدرك ذاته واآلخرين مـن ك املواقف االجتامعيةف 

أثنـاء قـيم هذه املواقف التي قد ي كيف يفرسف وهذه املواقف

دور اآلخر  اآلخرينف وما بطريقة سلبية من قبل تواجده فيها

 الذات وما يتعلق هبا من أفكار وانفعاالتفهذه يف تنظيم 

وجهـة نظـر   Moscovitsh (2009)قدم يف هذا الشأن    

ثرية وعميقة حول فهم القلق االجتامعي. وهـذا مـن خـالل 

ـــراض  ـــتمرار أع ـــة الس ـــباب الرئيس توضـــيحه أن األس

 فكـرة  االضطراب ليسـت قائمـة عـىل اخلـوف املبـا  مـن

حراج أو اإلهانـة أو اخلوف من التعرض لإل, التقييم السلبي

يف املوقف االجتامعـي )كـام أشـارت معظـم نـامذج العـالج 

املعريف( وإنام هناك ما هو أبعد من ذلك. إن هـذه األعـراض 

تتمثل يف خوف الفرد عىل ذاته من أن تنكشف أمام اآلخرين, 

ه يف إخفـاء وأن يظهر ضعف مهاراتـه االجتامعيـة مـع فشـل

عالمات قلقه, أو عدم جودة مظهـره اخلـارجي, أو خلـل يف 

شخصيته أكثر من خوفه من املوقـف االجتامعـي بحـد ذاتـه 

)رغم أنه من وجهـة نظرنـا أن مـا سـبق ال يقلـل مـن أمهيـة 

العالقـة  تلـكاملوقـف االجتامعـي كمثـري أو احفـز ملواجهـة 

املوقـف هـو  املتوترة بني الفرد وذاته داخل املوقف, إذ يبقـى

 مرسح برهان حضوره االجتامعي(. 

خطـوة رئيسـة لفهـم كهذه الر يـة حـول أمهيـة الـذات 

يف التسـا ل الـذي أيضًا  جاءت  اضطراب القلق االجتامعي

مفهـوم الفـرد حـول  حول: ملاذا يعد   Stopa (2009)طرحته 

ــامً  ــرًا مه ــه أم ــق  ذات ــد تشــخيص وعــالج أعــراض القل عن

االجتامعيف وقد طرحت كمحاولة إل اد إجابة  ذا السؤال 

نموذجًا يسهم يف فهم الذات فيام يتعلـق بـالقلق االجتامعـي 

 :ما يأيت الرتكيز عىل وذلك من خالل

املعلومات واخلربات التي حيملها الفرد عن ذاته, وكيف   (1

 الجتامعيفيستخدمها يف تقديم نفسه يف املوقف ا

بمفهـوم  ةاملرتبط تنظيم الفرد لتلك املعلومات واخلربات (2

ويمكن االستفادة  ةومنظم ةواضح تكون الذات بحيي 

 يف املوقف االجتامعيف امنه

ــــاها (3 ــــي  نتب ــــات الت ــــرد للمعلوم ــــه الف ــــق ب  تتعل

تقيـيم  حتى يستطيعالتي يستخدمها  "االسرتاتيجيات"و

 ذاته داخل املوقف االجتامعيف

أمهية فهم طبيعة الذات عند التعامـل مـع األفـراد إذن     

الذين تظهر عليهم أعراض القلق االجتامعي أمر حيـوي قـد 

أفضــل لشخصــية الفــرد, وتســمح  يســاهم يف تــوفري فهــم  

عىل الفهم للعالقة العالجيـة. كـذلك  يباستهالل جيد ومبن

فهـم الفـرد "قائم عىل ا دف األساس  ذه العالقة أال وهو 

 . "املعريف اخلاص وبربته اإلنسانية الفريدةيف إطاره 

وهو حقيقًة ال خيلو من أن يكون -قد يبدو األمر صعبًا     

؛ وتعــدد طــرق "الــذات اإلنســانية"نظــرًا لتعقــد  -كــذلك

الوصول إىل معرفتها. لكن هذا ال يعني أنه ال يوجـد مـا قـد 
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 :ييضء هذه الر ية إلتاحة فهم أفضل بحيي يمكننا أن نفرس

ا خيتلف شخص عـن آخـر يف طريقـة تفكـريه ومشـاعره ملاذ

 وسلوكياته اختالفًا قد يؤثر عىل طريقة تعامله مع ذاته. 

 Triandis حول احاولة باوز صعوبة هذا األمر؛ وضح   

: )اهتامم الفـرد بنفسـه "الفردية"أن وجود مفهومي  (2004)

ــي  ــا"حي ــىل  "أن ــدم ع ــن"تتق ــرد إىل  "نح ــل الف ــع مي م

: )اهتامم الفرد بعالقاته مع اآلخـر "اومعية"و االستقاللية(؛

مع ميل الفرد إىل االعتامديـة(  "أنا"عىل  "نحن"حيي تتقدم 

كعوامل ثقافية تشكل طبيعة تكوين الفرد قد يساهم يف فهـم 

 .   (Triandis, 2004)االختالفات بني األفراد

 ةإىل ثالثـ  Markus and Kitayama (1991)شـارأكـام   

ييز هذه الثقافات اومعية )ثقافة األرسة رئيسة عوامل ثقافية 

ــة  ــات الفردي ــن الثقاف ــعودي( ع ــاملجتمع الس ــة ك والقبيل

 : )كاملجتمع الغريب(

الفرد يف الثقافة اومعية قد يكون أكثر انتباهًا وحساسـية  (1

 .باه اآلخرين

الفرد يف الثقافات اومعيـة قـد ال ينفصـل عـن السـياق  (2

 .عليه بشكل واضحاالجتامعي العام ويعتمد 

التفاعل االجتامعي يف الثقافات اومعية  مـن املمكـن أن  (3

إىل املواقف غـري االجتامعيـة وقـد يتـدخل يف  اً يكون ممتد

حياة الفرد الشخصية واملهنية وغـري ذلـك مـن جمـاالت 

 .احلياة العامة

ــا إضــافة عامــل  (4 ــا هن ــه الرويتــع آويمكنن خــر أشــار إلي

ة والبحـي عنـد ( وهو عامـل جـدير باملالحظـ2014)

احلديي عن تقدير الذات لـدى الفـرد والـذي تـوفر لـه 

شعور بالرضا النفيس, أو التنـاغم  "املجاراة االجتامعية"

 مكانية التعرض للعقاب االجتامعي.إبعيدًا عن 

ــا     ــاذا علين ــد توضــح مل ــة ق ــل الثقافي ــذه العوام إذن ه

والكفـاءة كمختصني أن نمتلـك قـدر مـن الدقـة واحلكمـة 

املبـادرة السـتخدام الطـرق أو أيضًا عنـد و ,التشخيصعند

 يف ثقافة خمتلفة عن ثقافة الفرد.  "إنتاجها"ي تم الت العالجات

 اضطراب القلق االجتامعي وثقافة املجتمع السعودي:

لقـراءة طبيعـة  متواضـعة  سنقدم احاولـة يف هذا اوزء    

 يف سيتعامل معها املختص النفيسـالتي  "الذات"الشخصية 

مياًل للجمعية( بناء عـىل  أكثر د  والذي يعاملجتمع السعودي )

يف هذا املجال مضافًا إليهـا بعـض مـن  "القليلة"الدراسات 

العيادية النابة عن التعامل مع أفراد لـدمم  اخلربات املهنية/

وهـي بطبيعـة احلـال نقـا  غـري  ,جتامعيالأعراض القلق ا

 مل والبحي: هي خاضعة للتأ خاضعة للتعميم بقدر ما

الثقافة اومعية يتاز بكوهنا ثقافة قاسية/نقدية. فالـذي   (1

حيدد سلوك الفرد هنا هو تلك املعايري الصـارمة ولـيس 

تطلعاته الشخصية, أو رغباته أو اباهاته الذاتية, و ـذا 

إمكانية تعرض الفرد فيها للنقد املبـا  أو غـري املبـا  

 .من األمور الواردة جداً 

مما  عله يتحاشى أن  حساسية الفرد للنقد السلبي تزداد  (2

أو يتفف بطريقة مغايره عام هو مطلوب, إذ هـو  يقول

 كـون فيـهبدقـة والـذي ي "املعيار االجتامعـي"هنا يتبع 

 خر.محاية أو ملجأ له من نقد اآل

مـا  إىل تنظيم ذاته بنـاء عـىليف هذه الثقافة يسعى الفرد   (3

لدمم )أو وفقًا ملا هـو  الً يرغبه اآلخرون وما يكون مقبو

موجود يف الكتاب االجتامعي االفرتايض والذي حيفظـه 

عن ظهر غيب(. فالرىض عن الذات هنا مرهون بـرىض 

 .املجتمع ومباركته ودعمه لسلوك الفرد

عطيـات مل يكون وفقـاً عن مشاعره وأفكاره  تعبري الفرد  (4

املوقف الذي يوجد فيه مما  عله يبدو متناقضًا أمام ذاته, 
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هذا التناقض حيميه مـن التعـرض ذاته ولكن يف الوقت 

 هـذا للمواقف التي تسبب له النقد السلبي. عالوة عـىل

ــه  ــاقض, وإعطائ ــذا التن ــع ه ــايذ م ــىل التع ــه ع قدرت

ــب  ــع املطل ــب م ــذات وتتناس ــة لل ــريات مطمين تفس

 االجتامعي.

تعبريه عن ذاته غـري واضـح. وقـد يعـود ذلـك لرغبـة   (5

املجتمع يف أال يكون خمتلفًا عن غريه, متواضـعًا بشـكل 

يتقبله فيه اآلخـرون )التواضـع هنـا قـد يكـون حاجـة 

 اجتامعية أكثر من كونه قيمة فردية(.

املرغوبية االجتامعية بأن يكون الفرد متواضعًا قـد  تلك  (6

د إبراز اووانب اإل ابية تفرس لنا سبب عدم احاولة الفر

يف شخصيته أو االعتزاز بوجودها, ألنه بذلك قد يفقـد 

الصـــفة ذات القيمـــة العاليـــة يف  "التواضـــع"صـــفة 

 .املجتمعات اومعية

, قد ال يستطيع الفرد إدراك اووانـب اإل ابيـة من ثم  و  (7

يف شخصيته )ليس ألهنا غـري موجـودة(, ولكـن ألهنـا 

ــ ــوًة بالص ــارزة أس ــت ب ــت ليس ــلبية, وليس فات الس

اجتامعيــًا بحيــي تظهــر تلقائيــًا؛ بــل عــىل  "مدعومــة"

العكس إظهار الفرد ملـا هـو إ ـايب قـد يعرضـه للنقـد 

 .السلبي

طبيعة املجتمع الناقد بعل الفرد يتبنى النقد السلبي مع   (8

ذاته كنول من أنوال ضب  سلوكيات الذات وحتسـينها. 

جهـة نظـره( أن فكلام زاد النقـد اسـتطال الفـرد )مـن و

ــة  ــا مقبول ــف  عله ــا؛ وكي ــه ويتجاوزه ــرف عيوب يع

وخاضعة لتوقعات اآلخرين. وهـذا مبحـي ثـري ملـن 

يريد االستزادة من فهم الذات ثقافيًا؛ والتعمـق يف فهـم 

 ايب إلالعالقة بني تقدير الذات السلبي وتقدير الذات ا

 يف املجتمعات األكثر مياًل للجمعية.

سلبي يساعده أيضًا عىل محاية نفسه  االجرتار ملا هو هذا  (9

من أي مواقف غامضة طارئة قـد تظهـر لـه يف املوقـف 

االجتامعي. فمراجعة املواقف السابقة قد يكون هـدفها 

احاولة حتسـني املواقـف الالحقـة وعـدم التفاعـل فيهـا 

وهـذا  علـه أكثـر  حراج.بالشكل الذي قد يعرضه لإل

لـذات ال خيلـو مـن عىل ذاته. هذا الرتكيـز عـىل ا تركيزاً 

وذلـك لضـامن نفسه الرتكيز عىل اآلخر أيضًا يف الوقت 

؛ مما  عـل "اآلخر"وما يريده  "أنا"التوافق بني ما أفعله 

التعامــل مــع أعــراض القلــق االجتامعــي يف الثقافــات 

اومعية قائم عىل العالقة بني الفرد وبييته ولـيس الفـرد 

خيرسـ هـذا  فق ؛ ألن الفـرد بطبيعـة احلـال ال يريـد أن

التناغم املجتمعي والذي يسـمح لـه باإلحسـاس بذاتـه 

 .عىل نحو أفضل

هذه املعايري االجتامعية الدقيقة والقاسية هي يف األصـل  (10

معايري غري مكتوبة أو  ا مرجعية مدونة, ولكنها تعمـل 

بطريقة تلقائية يف ذهن العميل ألن هذا ما رسبته الثقافـة 

طريقـة تنظيمـه  ضـب "بشكل خفـي إىل الفـرد هبـدف 

 عنـدها  . إذن هي معلومات خمزنة يـتم اسـتدعا"لذاته

 ."احلامية الذاتية من النقد املجتمعي"وجود حاجة إىل 

 

الــوعي بأمهيــة اخللفيــة الثقافيــة للفــرد أضــحى  أخــريًا,

نسا , وللتفرقـة أيضـًا إلرضورة لدقة فهم وتفسري السلوك ا

جـاز التعبـري؛ هو عرض مـريض إن  هو ثقايف وبني ما بني ما

عالوة عىل كونه طريقة حكيمة لتفادي خامـة التشخيصـات 

 الواسعة وتوزيعاهتا العادلة عىل األفراد!

واخلالصة البسيطة قوالً والعميقة تصورًا هي أنه لفهـم    

علينا التعامـل معـه مـن خـالل سـياق تفـرده   ب اإلنسان
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 عدا ذلـك, فهـيسياق خصوصيته الثقافية, أيضًا واإلنسا  

 حطابة ليل!
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