المجلة السعودية للعلوم النفسية

6

8053

1658

1443

2021

املجلة السعودية للعلوم النفسية
اهليئة االستشارية
أ.د .إيامن بنت فوزي شاهني
جامعة عني شمس (مرص)
الصويغ
أ.د .سهام بنت عبد الرمحن
ّ
جامعة اخلليج العريب (البحرين)
أ.د .عبد الرمحن بن سليامن الطريري
جامعة امللك سعود (السعودية)
أ.د .عبد املنان مل معمور بار
جامعة أم القرى (السعودية)
أ.د .ماهر بن حممد أبو هلل
جامعة السلطان قابوس (عامن)


رئيس التحرير
أ .د .فهد بن عبدالل الدليم
جامعة امللك سعود (السعودية)


مدير التحرير
أ.د .السيد حممد أبو هاشم
جامعة امللك سعود (السعودية)


أعضاء هيئة التحرير
أ.د .أمحد بن مهدي مصطفى
جامعة األزهر (مرص)
أ.د .راشد بن محاد الدورسي
جامعة البحرين (البحرين)
أ.د .سعد بن عبدالل املشوح

© 1443ه ـ2021 /م ،الجمعية السعودية للعلوم
التربوية والنفسية.
 جميع الحقوق محفوظة. ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أونسخة دون الحصول على موافقة كتابية من
رئيس التحرير أو رئيس الجمعية
 توجه جميع املراسالت باسم رئيس التحرير علىالعنوان التالي:
املجلة السعودية للعلوم النفسية :ص.ب ،2458
الرياض /11451:اململكة العربية السعودية
هاتف 4677017 :فاكس4674664 :
SJPSgesten@ksu.edu.sa

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسلمية (السعودية)
أ.د .مروان بن طاهر الزعبي
اجلامعة األردنية (األردن)
د .حممد بن جعفر ثابت
جامعة أم القرى (السعودية)


سكرتي التحرير
أ .بكيل أمحد الدروان


ُ
ُ
عبر بالضرورة عن وجهة نظر املجلة أو الجمعية
عبر عن وجهة نظر كاتبها وال ت ِّ
جميع اآلراء في هذه املجلة ت ِّ

جملة دورية حمكّمة
تصدرمرتين في العام الجامعي (إبريل  -نوفمبر)
تنشر املجلة البحوث واملراجعات العلمية التي لم يسبق نشرها ،باللغة العربية أو اإلنجليزية بحيث تشمل ،البحوث التي
تتميزباألصالة واالبتكار.


الرؤية – الرسالة – األهداف
الرؤية:
الريادة وتحقيق التميز على املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية في مجال نشر البحوث العلمية النفسية.
الرسالة:
االرتقاء بمستوى البحوث والدراسات النفسية إلى مستويات متميزة وبما يتسق مع القيم االسالمية ويحقق معايير
الجودة العاملية للنشر العلمي.

األهداف:
 )1نشر الفكر النفس ي وترسيخ املعرفة النفسية.
 )2اإلسهام في إثراء التراكم املعرفي في مختلف مجاالت علم النفس.
 )3نشر البحوث والدراسات املتخصصة في مجاالت علم النفس املختلفة.
جماالت النشر:
جميع موضوعات وقضايا علم النفس بفروعه النظرية والتطبيقية.


حقائق وتواريخ
صدرأول عدد بعنوان "رسالة التربية وعلم النفس"
تغيراسم املجلة إلى "املجلة السعودية للعلوم النفسية"
عدد البحوث املنشورة حتى آخر عدد (العدد  )6ربيع األول 1443هـ/نوفمبر2021م
عدد البحوث قيد النشر


شعبان 1410هـ /مارس 1990م
 -27جمادى األولى 1439 -هـ/
 -12مارس2018 -م
 415بحثا
~5

الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على نبينا محمد املصطفى ،تسعد هيئة تحرير املجلة السعودية للعلوم النفسية
بتقديم عددها السادس (عدد نوفمبر  )2021 /والذي يتضمن عشرة موضوعات بحثية في مختلف فروع علم النفس
كالتربوي واإلرشادي والقياس واإلجتماعي واملنهي والتجريبي والصحة النفسية.
لقد تناول البحث األول موضوع التعرف على نمذجة العالقات بين اضطراب تشتت اإلنتباه وفرط الحركة وعالقة
األقران وعالقة املعلم بالطالب .أما البحث الثاني فقد تناول موضوعا يتعلق بدورالجامعة في تعزيزاإلنتماء اإلجتماعي
والوطني كما يدركه طلبة جامعة امللك سعود .في حين تطرق البحث الثالث ملوضوع التقاعس الجتماعي والعوامل
املنبئة به لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .ومن جانب آخر فقد تناول البحث الرابع
موضوعا حيويا ومعاصرا هو قياس مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية عن التعليم عن بعد
خالل فترة جائحة كوفيد  19-باململكة العربية السعودية .أما البحث الخامس فقد تضمن دراسة تنبؤية مقارنة
ملوضوع األفكار التلقائية السلبية في عالقتها بالقلق لدى عينة من سكان منطقة جازان في ضوء بعض املتغيرات
الديموغر افية .فيما تناول البحث السادس موضوعات اإلكتئاب والقلق ومؤشرات كتلة الجسم كمتغيرات منبئة
بسلوكات املخاطرة بالصحة لدى طلبة جامعة امللك سعود .أما البحث السابع فقد كان في موضوع العمليات املعرفية
املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين باملنطقة الشرقية في ضوء بعض املتغيرات؛ في حين جاء املوضوع الثامن في
تخصص القياس النفس ي حيث سعى للتحقق من البنية العاملية ملقياس عملية املذاكرة و قدرته التنبؤية باملعدل
األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة امللك سعود .أما البحث التاسع فقد تناول موضوعا في
علم النفس التجريبي للتحقق من العالقة بين عتبة تمييزالتجاه البصري ومستوى سمات التوحد .أما في املجال املنهي
فقد تناول البحث العاشرموضوع التدفق النفس ي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات في دولة الكويت.
ختاما تأمل هيئة تحرير املجلة في أن يجد الباحثون والدارسون وعامة قراء هذا العدد ما يحوز على قبولهم ورضاهم
ويالمس اهتماماتهم البحثية والعلمية ،آملين ال يبخلوا علينا بمالحظاتكم وتعقيباتكم الهادفة التي ستسهم بالشك في
تحسين مستوى املجلة وتطويرها؛ وهللا من وراء القصد.
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 الطالب- نمذجة العالقات بين اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة وعالقات األقران وعالقة املعلم:محمد سيد سعيد سليمان

 الطالب-نمذجة العالقات بين اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة وعالقات األقران وعالقة املعلم
)1( محمد سيد سعيد سليمان.د

) ه1442 /6/ 11 وقبل- ه1442/4/22 (قدم للنشر
، وعالقات األقران، هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقات بين أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:املستخلص
) تلميذا بالصفوف من األول حتى130(  يدرسون لـ ـ،) معلما ابتدائيا بمدينة جدة50(  تكونت عينة الدراسة من. والطالب،وعالقة املعلم
 وتكونت أدوات الدراسة من ثالثة أدوات شملت مقياس،ADHD-C " السادس يمثلون ذوي تشتت االنتباه وفرط الحركة " النوع املزدوج
 استخدم الباحث. استبيان عالقة املعلم– الطالب، استبيان عالقات األقران،تقدير خصائص اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه
 أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين. أسلوب تحليل املسار، تحليل االنحدار املتعدد التدريجي،معامل ارتباط بيرسون
، وإلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين تشتت االنتباه وعالقات األقران،أعراض تشتت االنتباه وفرط الحركة معا وعالقة الطالب– املعلم
 ويمكن التنبؤ بعالقات األقران من أعراض تشتت،وإلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين تشتت االنتباه وفرط الحركة معا وعالقات األقران
 يمكن التنبؤ بعالقات األقران من عالقة، يمكن التنبؤ بعالقة املعلم– الطالب من أعراض فرط الحركة وتشتت االنتباه معا.االنتباه
 كما أشارت إلى التوصل إلى نموذج بنائي يوضح عالقات التأثير واملسارات القائمة بين أعراض اضطراب فرط الحركة.املعلم– الطالب
. حيث حظي النموذج بمؤشرات حسن املطابقة التي وقعت في املدى املثالي، وعالقة املعلم– الطالب وعالقات األقران،وتشتت االنتباه
. اململكة العربية السعودية، النوع املزدوج، عالقة املعلم– الطالب، عالقات األقران، االندفاعية/ فرط الحركة، تشتت االنتباه:الكلمات املفتاحية
Modeling the Relationships between ADHD, Peer Relationships, and the Teacher-Student
Relationship
Dr. Muhammad Syed Said Suleiman(1)
(Submitted 7-12-2020 and Accepted on 24-1-2021)
Abstract: The present study aimed to identify the relationships between ADHD symptoms, peer relationships,
and teacher-student relationships. The sample of the study consisted of (50) primary school teachers in Jeddah,
studing for (130) pupils in grades one through six representing those with attention deficit hyperactivity
disorder "combined type" ADHD-C. The study instruments consisted of three tools, including a scale for
estimating the characteristics of ADHD, a peer relationship questionnaire, and a teacher-student relationship
questionnaire. The researcher used the Pearson correlation coefficient, progressive multiple regression
analysis, and the path analysis method. The results of the study indicated the existence of significant correlation
Between the symptoms of inattention and hyperactivity together and the student - teacher relationship, and the
existence of significant correlational relationship between inattention and peer relationships, and the existence
of significant correlation between inattention and hyperactivity together and peer relationships. It indicated
also, peer relationships can be predicted by the symptoms of inattention, the student -teacher relationship can
be predicted by symptoms of ADHD together, and peer relationships can be predicted from the teacher-student
relationship. lastly, it indicated that a structural model has been reached that clarifies the influencing
relationships and pathways between ADHD symptoms, the teacher-student relationship and peer relationships.
the detected model has perfect goodness of fit indices.
Keywords: Peer relationships; Teacher-student relationship; Inattention; Hyperactivity/Impulsivity; Kingdom
of Saudi Arabia.
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مقدمة
ُيعد اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أحد أكثر
اضطرابات الطفولة شيوعا ،حيث يعتمد تشخيص
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه على بعدين من
األعراض ،فرط النشاط /االندفاعية ،ونقص االنتباه .إذا
استوفى الطفل أو البالغ معايير كال البعدين ،فسيتم
تشخيصه على أنه مصاب بنوع فرط الحركة ونقص
االنتباه من النوع الجمعي  ،ADHD-Cإذا كان املفحوص
يفي بمعايير عرض واحد فقط ،فسيتم تشخيصه على أنه
فرط حركة واندفاعية  ADHD-HIأو نقص انتباه
Psychiatric

)Association, 2013
 ،ADHD-PIوتتراوح معدالت

الحياة .كما أشارت إلى أن األطفال الذين يظهرون مهارات
اجتماعية ضعيفة ،وسلوك تخريبي ،وعدواني جسدي،
وغير اجتماعي ،معرضون لخطر رفض األقران
) ،(Veenstra et al.,2008 ; Scholtens et al.,2012ومن
هؤالء األطفال ذوو اضطراب  ،ADHDحيث يعاني هؤالء
األطفال من صراعات أكثر مع أقرانهم ،ويشعرون بأنهم
مرفوضون أكثر من غيرهم ،ويطورون عددا أقل من
الصداقات معهم (Aduen et al., 2018 ; Mrug et al.,
.)2012
وتتسم صعوبات األقران أنها منبئة بسوء التكيف
االجتماعي في املستقبل ،ومشاكل السلوك ،واالنحراف
) .(Miller-Johnson et al., 2002عالوة على ذلكُ ،وجد
أن األطفال املصابين باضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه أكثر عرضة لالنضمام إلى األقران املنحرفين،
والذي تم تحديده كعامل خطر لتعاطي املخدرات في
مرحلة املراهقة ( .(Marshal et al., 2003أشار هوزا
) Hoza (2007أن ما بين  ٪80 -50من األطفال املصابين
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه يمكن تصنيفهم
على أنهم مرفوضون من قبل أقرانهم ،كما أن األطفال
الذين يعانون من األنواع الثالثة الضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه كانوا في خطر متزايد لرفض األقران ،على
الرغم من أن الخطر قد يكون أعلى بين أولئك الذين
يعانون من النوع الجمعي الضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه ).(Gaub & Carlson, 1997
وعلى الرغم من النتائج التي تفيد بأن املشاكل
السلوكية لألطفال والتي تدل على ما إذا كان أقرانهم
يحبونهم أم ال ،فإن خصائص األطفال قد ال تكون هي
املحددات الوحيدة لالنطباعات االجتماعية التي يطورها
أقرانهم عنهم ،حيث قد يؤثر الكبار أيضا في مدى إعجاب
أو عدم إعجاب أقرانهم بالطفل ،استنادا إلى فكرة أن
أقرانهم يأخذون إشارات من الكبار عند إصدار أحكام
حول الطفل ) ،(Farmer et al., 2011وينطبق ذلك على
املعلم داخل الصف ،حيث إن سلوكيات املعلمين تضع
للطالب األسس التي من املتوقع أن يعامل األطفال بعضهم

(American

االنتشار الضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه بين  %20-1بين األطفال
واملراهقين في جميع أنحاء العالم ) ،(Liu et al.,2018مع
معدل انتشار عاملي يقدر بـ (Polanczyk et al., ٪5.29
).2007
بسبب األعراض والخصائص املرتبطة بهذا
االضطراب ،يميل األطفال املصابون باضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه إلى مواجهة صعوبات كبيرة في
البيئة املدرسية ) ،(Kos et al., 2006وعلى املدى الطويل،
يواجه األطفال املصابون باضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه صعوبات في تعديل سلوكياتهم وفقا ملا هو مناسب
في الفصل الدراس ي ،وغالبا ما يواجهون مشكالت سلوكية
).(Reid et al., 2005
تشير أدبيات البحث إلى أن األطفال املصابين
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه لديهم مشكالت
واضحة فيما يتعلق بنموهم االجتماعي ،حيث أظهرت
الدراسات أن املهارات االجتماعية اإليجابية ،مثل السلوك
الودي والتعاوني والسلوكيات االجتماعية اإليجابية مثل
تقديم الدعم العاطفي وإظهار التعاطف واملشاركة تسمح
لألطفال بالنجاح في املهام االجتماعية وترتبط بشعبية
األقران؛ حيث ُينظر إلى قدرة الطفل على تكوين صداقات
والعمل بنجاح في مجموعة األقران على أنها مؤشرات مهمة
للكفاءة االجتماعية وهي منبئات قوية للتكيف الحقا في
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مشكلة البحث
يعد ضعف العالقات مع األقران سمة بارزة مرتبطة
بالطالب ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه (Hoza, et al.,
) .2005تشمل املظاهر الشائعة الرفض املرتفع والقبول
املنخفض في مجموعة أقرانهم ،وميلهم إلى صداقات
متبادلة أقل أو معدومة) .(Hoza, et al., 2005وجد
الباحثون أن األطفال املصابين باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه أكثر عرضة للرفض من أقرانهم بنحو أربع
مرات مقارنة باألطفال العاديين )،(Hoza, et al., 2005
وأشارت نتائج دراسات أخرى إلى أن  ٪82 - 52من
األطفال املصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
يسجلون درجات أكبر من انحراف معياري واحد فوق
متوسط رفض األقران داخل الفصل املدرس ي (Hoza, et
) ،al., 2005وباإلضافة إلى رفض أقرانهم ،يظهر األطفال
املصابون باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ضعفا في
صداقاتهم ) ،(Parker & Asher,1993حيث تشير نتائج
البحث إلى أن األوالد املصابين والبنات املصابات
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أكثر عرضة في حال
عدم وجود أصدقاء لديهم بنحو مرتين مقارنة بالعاديين في
حجرة الدراسة & (Hoza, et al., 2005; Blachman
) ،Hinshaw,2002كما وجدت إحدى الدراسات أن ٪76
من األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه ليس لديهم صديق واحد باملثل في صفه
) .(Gresham , et al.,1998باإلضافة إلى وجود عدد أقل
من األصدقاء ،فإن ضعف جودة العالقة (الصراع ،ونقص
التقارب) ،فضال عن عدم االستقرار ،وامليل إلى أن يكون
لديك أصدقاء يعانون من مشاكل سلوكية أكثر -تمثل
سمات تصف صداقات األطفال ذوي هذا االضطراب
).(Normand, et al., 2013 ; Marton et al., 2015
ومع ذلك ،فإن غالبية الدراسات السابقة لم تفرق
بين أعراض فرط الحركة وأعراض تشتت االنتباه عند
دراسة تأثيرها على عالقات األقران (Hodgens, et al.,
) .2000; Tseng, et al., 2012لذلك تعتبر هذه فجوة

البعض فيها بدعم وقرب ،واملعايير املتعلقة بالسلوكيات
التي تعتبر مناسبة (Farmer et al., 2011; Mikami, et
) .al., 2012وبالتالي ،فإن أحد العوامل الوقائية لحماية
األطفال ذوي اضطراب  ADHDمن تدني العالقات
االجتماعية مع أقرانهم هو مدى عالقة الطفل الداعمة
وغير املتسمة بالصراع مع معلمه في الفصل ،تشير
الدراسات التي أجريت مع الطالب العاديين إلى أن جودة
العالقة بين املعلم والطالب مصدر مهم لألمن واالستقرار
يعمل على تعزيز جودة حياة الطالب وكفاءتهم األكاديمية
واالجتماعية وشعورهم باالنتماء (Hamre & Pianta,
) .2001; Murray & Greenberg, 2006وهناك أيضا
دليل يشير إلى أن مستوى قبول األطفال من األقران يمكن
أن يختلف كدالة لعالقة املعلم والطالب .وجد Hughes
) et al. (2001أن جودة العالقة بين املعلم والطالب منبئة
بدرجات التفضيل االجتماعي لألطفال ،كما تشير األدلة إلى
أن العالقات بين املعلم والطالب تعمل على تعديل
االرتباطات بين مخاطر النمو االجتماعي والتكيف الالحق
)،(Hamre & Pianta, 2001; Meehan et al., 2003
كما تشير النتائج إلى أن العالقات بين املعلم والطالب هي
مورد تعويض ي لألطفال املعرضين للخطر Meehan et al.,
) ،2003وجد Hughesوزمالؤه ( )2006أن العالقات
الداعمة بين املعلمين والطالب تؤدي وظيفة وقائية
لألطفال املعرضين للرفض من أقرانهم ( Meehan et al.
) ،2003وقد يتنبأ اإلعجاب الشخص ي للمعلم بالطفل بأن
يصبح الطفل أكثر إيجابية من قبل زمالئه في الفصل
) ،(Hughes & Im, 2016; Wang, et al., 2016وباملثل
فإن وجود عالقة دافئة بين املعلم والطفل (De Laet et
) ،al., 2014والتواجد في فصل دراس ي حيث يعرض
املعلمون ممارسات تعليمية داعمة عاطفيا (Gest, et al.,
) ،2014; Mikami et al., 2012عوامل منبئة على أن
يصبح األطفال أقل كرها من قبل أقرانهم.
لذلك تحاول الدراسة الحالية الكشف عن تأثير
عالقة املعلم والطالب في عالقات األقران لألطفال ذوي
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.
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للمعلم أن يحفز السلوكيات االجتماعية اإليجابية لدى
الطفل من خالل تقديم نموذج عالقي يتعلم الطفل من
خالله ،ويمكن أن يعززه نفس املعلم ،من خالل عالقة
دافئة ومهتمة تتميز بالتقارب العاطفي (Longobardi , et
) al., 2020باإلضافة إلى ذلك ،يلعب املعلم دورا مهما في
التوسط في العالقات بين األقران في الفصل ،ومساعدتهم
في إدارة الصراعات داخل املجموعة الصفية ،وتشجيع
السلوكيات الصحيحة ،وتثبيط السلوكيات غير
الصحيحة .وبالتالي ،يمكن للعالقة اإليجابية بين الطالب
واملعلم أن تقلل من تكرار السلوكيات العدوانية وتعزز في
نهاية املطاف السلوكيات االجتماعية اإليجابية ،مما
يساهم بشكل عام في زيادة الشعور باالندماج بين األقران
في الفصل املدرس ي (Gastaldi, et al., 2015; Quaglia,
).et al.,2013
لذلك تفترض الدراسة الحالية وجود نموذج بنائي
يجمع أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه
وعالقة املعلم– الطالب والعالقات بين األقران.
ومن ناحية أخرى ،أجريت معظم الدراسات التي
تناولت العالقات بين متغيرات البحث الحالي في الدول
الغربية في أوروبا وأمريكا وأستراليا والصين وتايوان.
وبالتالي ،ال يمكن تعميم نتائجها على اململكة العربية
السعودية الختالف الفروق الثقافية.
مما سبق وفي ضوء ما تقدم تحاول الدراسة الحالية
اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 )1ما مدى وجود عالقة ارتباطية دالة بين أعراض
اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة (تشتت
االنتباه ،فرط الحركة/االندفاعية ،النوع املزدوج)
وكال من عالقة املعلم– الطالب وعالقات األقران؟
 )2ما القدرة التنبؤية ألعراض اضطراب تشتت االنتباه
وفرط الحركة (تشتت االنتباه ،فرط
الحركة/االندفاعية ،النوع املزدوج) بعالقات األقران؟
 )3ما القدرة التنبؤية ألعراض اضطراب تشتت االنتباه
وفرط الحركة (تشتت االنتباه ،فرط

مهمة يجب التصدي لها في أدبيات هذا االضطراب وهو
أحد األهداف التي تسعى الدراسة الحالية لتحقيقه.
وعلى الرغم من أن االرتباط بين أعراض اضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه وضعف العالقات مع األقران
قد تم إثباته (Hoza, 2007; Hoza et al., 2005; Mrug
) ،et al., 2009فإنه ال ُيعرف سوى القليل نسبيا عن
العمليات املتضمنة في هذه العالقة .قد تفسر عدة
عوامل ،مثل ضعف املهارات االجتماعية ووجود سلوكيات
سلبية أخرى (مثل العدوانية) والسلوك االجتماعي
اإليجابي ،اآلليات التي ترتبط بها أعراض اضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه بمشاكل األقران ،ومن بين هذه
العوامل عالقة املعلم والطالب.
تتنبأ العالقات بين املعلم والطالب بنتائج إيجابية
اجتماعية وعاطفية متعلقة باإلنجاز (Dietrich, et al.,
 ،)2020حيث تؤكد نظرية التحليل النفس ي أن العالقات
اإليجابية بين املعلم والطالب لها أهمية خاصة للنتائج
املعرفية والسلوكية في الفصول الدراسية خاصة مع
الطالب الذين يعانون من اضطرابات نفسية اجتماعية
شديدة ) ،(Dietrich et al.,2020أشار العديد من
الباحثين أن جودة العالقات بين الطالب واملعلم ،كما
يتصورها كل من املعلمين والطالب ،لها تأثيرات مهمة في
تكيف األطفال مع السياق املدرس ي (Longobardi, et al.,
2019; Longobardi, et al 2018; Longobardi, et al.,
) ،2016حيث تشير بعض الدراسات بأن جودة عالقة

املعلم والطالب تعتبر عامال وقائيا لنمو الطفل ،وخطر
التعرض للتنمر ،واالندماج في مجموعة األقران ،والتي
ترتبط أيضا بالتطور األفضل للسلوك االجتماعي اإليجابي
;(Longobardi et al., 2018; Marengo et al., 2018
).Roorda , et al., 2014

وتشير نتائج األبحاث إلى أن النجاح في العالقات مع
األقران يعتمد على وجود السلوكيات االجتماعية
اإليجابية ) ،(Crick, 1996فالسلوك اإليجابي مهم ألنه
يعزز تكوين واستقرار الصداقات بين األطفال في سن
املدرسة) (Hartup & Stevens, 1997ونقصه منبء
برفض األقران وتناقص قبولهم ) ،(Crick, 1996ويمكن
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الحركة/االندفاعية ،النوع املزدوج) بعالقات املعلم-
الطالب؟
 )4ما القدرة التنبؤية لعالقة املعلم -الطالب بعالقة
األقران لدى التالميذ ذوي تشتت االنتباه وفرط
الحركة؟
 )5ما النموذج البنائي الذي يوضح عالقات التأثير
واملسارات القائمة بين أعراض اضطراب تشتت
االنتباه وفرط الحركة ،عالقة املعلم– الطالب،
عالقة األقران؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 )1الكشف عن العالقة االرتباطية بين كل من فرط
الحركة /االندفاعية ،تشتت االنتباه وكل من عالقة
املعلم– الطالب وعالقات األقران.
 )2الكشف عن مدى التنبؤ بعالقات األقران من
أعراض فرط الحركة /االندفاعية ،وتشتت االنتباه،
والنوع املزدوج.
 )3الكشف عن مدى التنبؤ بعالقة املعلم– الطالب
من أعراض فرط الحركة /االندفاعية ،وتشتت
االنتباه ،والنوع املزدوج.
 )4الكشف عن مدى التنبؤ بعالقات األقران من
عالقة املعلم– الطالب لدى األطفال ذوي فرط
الحركة وتشتت االنتباه.
 )5التوصل إلى النموذج البنائي الذي يوضح عالقات
التأثير واملسارات القائمة بين أعراض اضطراب
فرط الحركة وتشتت االنتباه ،وعالقة املعلم–
الطالب ،وعالقات األقران.
أهمية الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات:
 )1تبرز أهمية الدراسة من نتائج الدراسات التي أشارت
إلى أن رفض األطفال املصابين باضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه من قبل أقرانهم ،يزيد من
مخاطر تعرضهم لالكتئاب والقلق واالنحراف
والفشل األكاديمي واضطرابات األكل وتعاطي

املخدرات في مرحلة املراهقة
.Mikami , et al.,2008).
عالقة املعلمين اإليجابية بالطالب ذوي اضطراب
فرط الحركة وتشتت االنتباه قد تساعد هؤالء
الطالب في التخفيف من حدة األعراض االكتئابية
والقلق التي قد يشعرون بها مستقبال ،وهو ما يمثل
تدخل مقترح تقدمه الدراسة الحالية.
تقدم الدراسة الحالية للبيئة العربية إطارا نظريا
يوضح طبيعة العالقات بين أعراض اضطراب فرط
الحركة وتشتت االنتباه ،وعالقات األقران ،وعالقة
املعلم– الطالب ،وهو ما يسد فجوة قائمة في األدب
التربوي العربي املرتبط بهذا االضطراب.
تأتي أهمية الدراسة الحالية من حيث إن غالبية
الدراسات التي تناولت العالقة بين أعراض
اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه وعالقات
األقران تم إجراؤها في الدول الغربية والصين
وتايوان ،في حين لم تجر دراسة مماثلة منشورة في
البيئة العربية.
تقدم الدراسة الحالية للمكتبة العربية مقياسين
حديثين؛ استبيان عالقة األقران ،واستبيان عالقة
املعلم– الطالب بعد تقنينهما ،يتمتعان بمعامالت
صدق وثبات مقبولة.
مصطلحات الدراسة
التالميذ ذوو اضطراب تشتت االنتباه وفرط
الحركة :التالميذ الذين لديهم اضطراب تشتت
االنتباه أو فرط الحركة أو كالهما ،مما یحتاج إلى
تدخل وفق تقریر املعلم والوالدين ،وال يوجد لدى
الطالب عوق آخر یحول دون استفادته من
البرنامج التعلیمي (وزارة التعليم/1436،
)19 ،1437
وإجرائيا هم التالميذ امللتحقون بفصول التعليم
العام في املدارس االبتدائية والذين يتم
تشخيصهم وفق تقرير املعلمين.
;(Green, et al.,1997

)2

)3

)4

)5

5

املجلة السعودية للعلوم النفسية – العدد – 6الرياض (ربيع األول1443ه  /نوفمبر 2021م)

اإلطارالنظري
تستند الدراسة الحالية على نظرية التعلق
 attachment theoryونظرية األنظمة التطورية
 developmental systems theoryكإطار نظري لشرح
طبيعة جودة العالقة بين املعلم والطالب وتأثيرها في
عالقات األطفال ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه
لألطفال بأقرانهم ضمن سياقات املدرسة (Pianta,
) ،1999; Sabol & Pianta, 2012حيث تفترضان أن
املعلمين بشكل عام يواجهون صعوبة أكبر في تكوين
عالقات مع الطالب ذوي االضطرابات السلوكية تتميز
بالدفء والثقة واملودة (أي التقارب) ،بدال من ذلك،
يطورون عالقات تعكس مستويات عالية من السلبية
والخالف وعدم الثقة (أي الصراع) ).(Zee , et al.,2017
أعراض اضطراب  ADHDوعالقات األقران
يعاني األطفال ذوو اضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه من صعوبات في العالقة مع األقران مقارنة
باألطفال العاديين (Hoza, 2007; McQuade & Hoza,
) ،2008وأكدت عدد كبير من الدراسات أن األطفال
الذين يعانون من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه يعانون من ضعف كبير في عالقاتهم بأقرانهم

عالقات األقران :تلك العالقات االجتماعية
املتبادلة بين مجموعة الرفاق ،والتي تتمثل في
مجموعة األفعال وردود األفعال الصادرة عن
األقران في املواقف االجتماعية ذات الصلة
بالبيئة املدرسية (شتيوي.)13 ،2014 ،
وإجرائيا ُيعرف بأنه الدرجة التي يحصل عليها
التلميذ من وجهة نظر املعلم بناء على املقياس
املستخدم في الدراسة.
عالقة املعلم– الطالب :الروابط االجتماعية
الشخصية واألكاديمية بين املعلم والطالب في
ضوء صفات املعلم الشخصية (كاهتمامه بميول
الطالب ،واحترامه لهم ،ومدى قدرته على تعزيز
الثقة واألمن مع طالبه ،والتوقعات العالية
بشأنهم) والصفات التدريسية (كقدرته على جذب
انتباه طالبه ،ومراعاة أساليب تعلمهم،
واستخدامه طرق تدريسية متنوعة ،وإدارته
الصفية التي تثير الدافعية) مما يساهم في صياغة
املخرجات الطالبية (املعرفية والسلوكية
والشخصية) بشكل إيجابي (Cornelius-White,
) .2007,114واجرائيا تعرف بأنها الدرجة
املتحصل عليها بناء على املقياس املستخدم في
الدراسة الحالية.
حدود الدراسة
تتحدد الدراسة بالحدود التالية:
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة الحالية خالل
الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي /2018
.2019
الحدود املكانية :املدارس االبتدائية بمدينة جدة باململكة
العربية السعودية.
الحدود البشرية :شملت الدراسة معلمي ومعلمات
املدارس االبتدائية بمدينة جدة.
الحدود املوضوعية :تحددت الدراسة باملتغيرات الثالثة
التي شملت :أعراض فرط الحركة /االندفاعية ،وتشتت
االنتباه ،وعالقات األقران ،وعالقة املعلم– الطالب.

(Hoza, Mrug, et al., 2005; Hoza, 2007; Mrug et
) ،al., 2009وفقا للدراسات املرجعية املبكرةُ ،يظهر

األطفال املصابون بأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه املزيد من أوجه القصور في املهارات االجتماعية،
وغالبا ما ُينظر إليهم على أنهم متطفلون وصاخبون
ومزعجون ومكرهون من قبل أقرانهم ( & Whalen
) ،Henker, 1985أظهرت األبحاث التجريبية خالل العقد
املاض ي أن األطفال املصابين باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه غالبا ما يتم رفضهم من قبل أقرانهم
(Hoza, Mrug, et al., 2005; Hoza, 2007; Mrug et
) ،al., 2009على سبيل املثال ،تشير التقديرات إلى أن أكثر

من  %50أو أكثر من األطفال ذوي هذا االضطراب تم
رفضهم من قبل أقرانهم مقارنة بنسبة  ٪15-10من
األطفال العاديين ) ،(Hoza, et al., 2005حيث تم رفض
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هؤالء األطفال حتى في غضون الساعات القليلة األولى من
االجتماع مع أقرانهم غير املألوفين (Hodgens et al.,
).2000
ومع ذلك ،فإن غالبية الدراسات السابقة في هذا
املجال لم تفرق بشكل واضح بين تشتت االنتباه وفرط
الحركة عند دراسة تأثيرها على عالقات األقران
) .(Hodgens, et al., 2000وبشكل عام فإن األطفال
الذين يعانون من فرط النشاط يميلون إلى أن يكونوا
مزعجين ،ويظهرون سلوكيات تخريبية مزعجة ألقرانهم،
ويشاركون في تفاعالت اجتماعية سلبية في مجموعات
اللعب ) ،(Wheeler & Carlson, 1994ومع ذلك ،يبدو
أن األطفال الذين يعانون من فرط النشاط ينخرطون في
قدر كبير من التفاعل االجتماعي مثل أقرانهم ويبدو أنهم
ليسوا أقل إيجابية من العاديين في استجاباتهم للمواقف
االجتماعية االفتراضية ).(Wheeler & Carlson, 1994
بمعنى آخر يبدو أن هؤالء األطفال يمتلكون مهارات
اجتماعية مناسبة ولديهم العديد من الفرص لتعلم
السلوكيات االجتماعية املناسبة ،كما يفعل أقرانهم
اآلخرون .وبالتالي ،قد ال ُيعزى العجز االجتماعي لألطفال
مفرطي النشاط إلى االفتقار إلى املعرفة االجتماعية أو عدم
القدرة على بدء التفاعالت االجتماعية مع أقرانهم أو تجهيز
املعلومات االجتماعية  ،Tseng et al.,(2012).فبدال من
ذلك ،من املمكن أن األطفال الذين يعانون من فرط
النشاط واالندفاع قد ال يظهرون بشكل كامل القدرة على
أداء السلوكيات املناسبة في سياقات اجتماعية محددة
(مثل تفاعالت األقران) ،ربما بسبب الطبيعة االندفاعية
لسلوكياتهم وضعف الضبط الذاتي لديهم & (Wheeler
).Carlson, 1994
من ناحية أخرى ،يميل األطفال الذين يعانون من
تشتت االنتباه إلى إظهار سلوكيات مزعجة أقل من األطفال
الذين يعانون من فرط الحركة ،ومع ذلك يعانون من
صعوبات األقران مثل نظرائهم مفرطي النشاط
&  ، Melnick, 1995) (Hinshawيبدو هؤالء األطفال
أكثر خجال وانسحابا اجتماعيا ويميلون إلى املشاركة في

تفاعالت اجتماعية أقل من أقرانهم
Carlson, 1994).عالوة على ذلك ،بسبب مشاكل
االنتباه ،قد يواجه هؤالء األطفال صعوبات في االهتمام
باإليماءات االجتماعية واالمتثال للقواعد الضمنية
للتفاعالت االجتماعية ،مما يؤدي إلى سلوكيات اجتماعية
غير حساسة وغريبة ) ،(Bierman , et al., 1993وهذا
يعني أنهم يمكنهم االستمرار في بدء سلوك اجتماعي إيجابي
مع األطفال اآلخرين ،وبالتالي ،ال يفتقرون إلى املعرفة
االجتماعية تماما ،فقد ُيظهرون مهارات اجتماعية غير
قادرة على التكيف في السياق االجتماعي الجديد (Lee,
).2015
وقد أشارت العديد من الدراسات أن تشتت االنتباه
مرتبطا بشكل متزامن مع مشاكل عالقات األقران املتعددة
بما في ذلك انخفاض قبول األقران & (Mikami
& (Wheeler

Lorenzi, 2011; Tseng, et al., 2012; Kim et al.,

 ،)2015; Tseng, Kawabata, et al., 2014كما أشارت
الدراسات أن فرط الحركة مرتبط بشكل متزامن مع
مشاكل عالقات األقران املتعددة بما في ذلك رفض األقران
;(Hoza, Mrug, et al., 2005; Mrug et al., 2009

); ،Tseng, et al., 2012وزيادة الصراعات مع األصدقاء
.)(Normand et al., 2011; Tseng, et al., 2012
أعراض اضطراب  ADHDوعالقة املعلم– الطالب
يؤثر املعلمون على مدى واسع في نواتج الطالب في
سنوات الدراسة املبكرة بما في ذلك التحصيل األكاديمي
للطالب واألداء االجتماعي العاطفي من خالل تعزيز بيئة
الفصل الدراس ي (Maldonado-Carreno & Votruba-
 ،Drzal, 2011).فالتفاعالت الصفية الداعمة ،والتي
تحفز اهتمام الطفل ومبادرته ،تسمح للمعلمين ليس
فقط بالتأثير على النواتج األكاديمية واملعرفية والسلوكية
اإليجابية ولكن أيضا تسهيل اإلدراك الذاتي اإليجابي
للطفل والكفاءة الذاتية ).(Pianta & Stuhlman, 2004
تختلف العالقات بين الطالب واملعلم في طبيعتها وجودتها
باختالف جانبين ،هما :التقارب والصراع (Mason, et al.,
 ،2017).حيث ُيظهر التقارب مدى العالقة الدافئة
والرعاية بين الطالب واملعلم ،في حين ُيظهر الصراع
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قد تكون العالقة اإليجابية بين املعلم والطالب
وقائية للطالب املعرضين لخطر سوء التكيف بسبب
الصعوبات السلوكية لديهم )،(Bosman, et al., 2018
أشارت نتائج دراسة طولية لألطفال الذين يعانون من
مستويات عالية من الصعوبات السلوكية ،أن العالقة
السلبية بين املعلم والطالب في رياض األطفال (التي تميزت
بالصراع والتبعية) منبئة بنتائج أكاديمية وسلوكية حتى
الصف الثامن )،(Hamre & Pianta, 2001
وجدت دراسة ) Hamre and Pianta (2005أن
أطفال رياض األطفال الذين تم اعتبارهم (بناء على
مقاييس املؤشرات املعرفية والسلوكية واألكاديمية) في
خطر وظيفي ،لديهم صراع أقل مع معلمي الصف األول
حال حصولهم على دعم عاطفي من معلمي رياض األطفال.
وباملثل ،فإن ) Buyse et al. (2008وجد أن األطفال
الذين لديهم سلوكيات داخلية أو خارجية ممن لديهم
معلمين داعمين عاطفيا لم يعودوا معرضين لخطر تطوير
عالقات أقل قربا أو أكثر صراعا مع معلميهم في وقت الحق
من دراستهم.
مما سبق يتبين أن هذه املجموعة املتزايدة من
األبحاث تؤكد أن العالقات الوثيقة بين املعلم والطالب قد
تكون مفيدة بشكل خاص في حالة املخاطر السلوكية التي
يتعرض لها األطفال.
عالقات األقران لدى ذوي  ADHDوعالقة املعلم–
الطالب
أظهرت الدراسات السابقة املبكرة التي تستند إلى
نظرية املرجعية االجتماعية social referencing theory
) (Feinman,1992أن التغذية الراجعة اإليجابية
للمعلمين تؤدي إلى عالقات أكثر إيجابية بين األقران
للطالب العاديين وذوي الحاجات الخاصة ،في حين أن
التغذية الراجعة السلبية كان لها تأثير سلبي قوي على
القبول االجتماعي لديهم ،إن وجود عالقة دافئة بين املعلم
والطالب ،وتواجد الطالب في فصل دراس ي حيث يعرض
املعلمون ممارسات تعليمية داعمة عاطفيا ،تنبأت بأن
األطفال أصبحوا أقل كرها من قبل أقرانهم ،بعد وضع

الدرجة التي تكون فيها العالقة متعارضة وسلبية بين
ً
الطالب واملعلم .فالبعدان معا يتناوالن كال من الجوانب
اإليجابية والسلبية لعالقة املعلم مع الطالب & (Pianta
) .Stuhlman, 2004يرتبط الصراع في عالقة الطالب
واملعلم بالعديد من تحديات الفصل الدراس ي عند تعليم
الطفل املصاب باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه،
مثل سوء سلوك الطفل املضطرب ،والسلوكيات خارج
املهمة ،والتفاعالت العاطفية السلبية ،وصعوبة إدارة
الفصل والسلوك ) ،(Pianta, 1999في املقابل ،ارتبط
التقارب في العالقة بين الطالب واملعلم ارتباطا وثيقا
بالتفاعالت العاطفية اإليجابية بين الطفل واملعلم
).(Pianta, 1999
تشير الدالئل املستندة إلى نتائج العديد من
الدراسات أن مشاكل االنتباه والسلوك يمكن أن تؤثر سلبا
على جودة العالقات بين هؤالء األطفال ومعلميهم
;(Mautone, et al., 2011; Portilla, et al., 2014

 ،Rogers, et al., 2015).عالوة على ذلك ،ارتبطت
العالقات بين الطالب واملعلمين عند األطفال الذين
يلتحقون باملدرسة من ذوي أعراض فرط الحركة وتشتت
االنتباه بضعف جودة العالقات بين الطالب واملعلم ،والتي
تتسم بأنها عالقات أكثر صراعا وأقل تقاربا (Portilla et
 .)al., 2014; Rogers et al., 2015ويتفق هذا مع ما
أشارت إليه نتائج دراسة ) (Ewe,2019والتي تناولت
مراجعة منهجية لألدب املرتبط بعالقات الطالب الذين
يعانون من اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط مع
معلميهم ،إلى أن الطالب املصابين باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه يشعرون عموما بأنهم أقل قربا من معلمهم
مقارنة بأقرانهم غير املصابين باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه ،وهو ما يتفق مع تصورات املعلمين.
وبالتالي ،يعاني املعلمون من تقارب عاطفي أقل وتعاون أقل
ومزيد من الصراعات في عالقاتهم مع طالبهم املصابين
باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه مقارنة بالطالب
اآلخرين.
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على نتائج الطفل هي العالقة بين املعلم والطفل ،حيث
أوضح الباحثون أن دور املعلم ذو شقين :تعليم وتعزيز
السلوك املناسب ،باإلضافة إلى تسهيل الفرص
االجتماعية لألطفال وتنظيم ديناميات األقران في الفصل
الدراس ي .وبالتالي فإن طبيعة العالقة بين املعلم– الطفل
سواء كانت تنطوي على تقارب أو صراع قد تعمل كمتغير
معدل أو وسيط في العالقة بين أعراض اضطراب فرط
ِ
الحركة وتشتت االنتباه و عالقة األقران.
فروض الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وأدبيات الدراسة
والدراسات السابقة صيغت فروض الدراسة على النحو
التالي:
 -1توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين أعراض
تشتت االنتباه وفرط الحركة /االندفاعية والنوع املزدوج
وكل من عالقة املعلم– الطالب وعالقات األقران.
 -2يمكن التنبؤ بعالقات األقران من أعراض تشتت
االنتباه وفرط الحركة /االندفاعية ،والنوع املزدوج.
 -3يمكن التنبؤ بعالقة املعلم– الطالب من أعراض
تشتت االنتباه وفرط الحركة /االندفاعية ،والنوع املزدوج.
 -4يمكن التنبؤ بعالقات األقران من عالقة املعلم–
الطالب لدى األطفال ذوي تشتت االنتباه وفرط الحركة.
-5يمكن التوصل إلى نموذج بنائي يوضح عالقات
التأثير واملسارات القائمة بين أعراض اضطراب فرط
الحركة وتشتت االنتباه وعالقة املعلم– الطالب وعالقات
األقران.
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة
يستخدم البحث املنهج الوصفي االرتباطي التنبؤي
ذي التصميم االرتباطي التنبؤي متعدد العوامل ملناسبته
لطبيعة الدراسة وأهدافها .وفي الدراسة الحالية يعتبر كل
من أعراض اضطراب فرط الحركة /تشتت االنتباه وعالقة
املعلم– الطالب متغيرات منبئة وعالقات األقران متغيرا
متنبأ به.

املشاكل السلوكية لألطفال في االعتبار
) ،2014وجد ) Hughes and Kwok (2006في دراسة
طولية ملدة عامين على  360طفال معرضين للخطر
األكاديمي ،أن عالقات املعلمين في الصف األول تنبأت
بقبول األقران في الصف الثاني ،وأن هذا التأثير تمثل في
مشاركة األطفال في الفصل الدراس ي .ويؤكد Murray and
) Greenberg (2006أن رفض املعلم للطالب ذوي
 ADHDيزيد من خطر رفض األقران لهؤالء الطالب،
وأظهر  Silverوزمالؤه ( ،)2005باستخدام أسلوب
تحليل االنحدار ،أن األطفال الذين أظهروا مستويات
مرتفعة من العدوانية في بداية املدرسة قد يقللون من
احتماالت إخراج هذا النوع من السلوك حال تطويرهم
عالقة وثيقة مبكرة مع معلميهم ،حيث إن األطفال
العدوانيين أكثر عرضة لخطر الرفض من األقران.
وأظهرت نتائج دراسة )Schwab and Rossmann (2020
أن العالقات السلبية بين املعلم والطالب منبئة بضعف
عالقات األقران لدى  393طالبا بالصف السابع بالنمسا.
يتضح من هذا أن املعلمين يلعبون دورا وقائيا فيما
يتعلق باألطفال الذين لديهم عالقات أقران تنطوي على
نزاعات ،وعلى الرغم من عدم وجود آلية واضحة تبين
كيف يتم تطوير هذا الدور الوقائي فإن إحدى اآلليات
املفترضة تتمثل في أن املعلمين قد يساعدون الطالب على
تنظيم سلوكهم االجتماعي وهو ما ينعكس إيجابيا على
عالقات األقران.
أعراض اضطراب  ADHDوعالقات األقران وعالقة
املعلم– الطالب
ارتبط الرفض من قبل األقران بعدد من النتائج
السلبية لألطفال ،بما في ذلك التغيب عن املدرسة والفشل
األكاديمي والقلق واالكتئاب وتعاطي املخدرات .وتعتبر
أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه واحدة من
الخصائص الفردية التي تعرض الطفل لخطر الرفض من
قبل أقرانه .وباإلضافة إلى هذه العوامل الفردية ،قد
تتفاعل العوامل البيئية مع خصائص الطفل في التنبؤ
برفض األقران ،وأحد العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر
(Gest, et al.,
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النموذج كما يأتي

عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )50معلما من معلمي
تالميذ املدارس االبتدائية بمدينة جدة ،يدرسون لـ ـ ()130
تلميذا بالصفوف من األول حتى السادس يمثلون ذوي
تشتت االنتباه وفرط الحركة " النوع املزدوج " .منهم ()29
معلما و( )21معلمة ،بلغ متوسط أعمارهم  37.45سنة
بانحراف معياري  6.35سنة ،وبلغ متوسط عدد سنوات
الخبرة التدريسية  18.63سنة بانحراف معياري  9.57سنة.
أدوات الدراسة
استخدم الباحث ثالثة أدوات في الدراسة الحالية تشمل:
 )1مقياس تقدير خصائص اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه
تم استخدام مقياس تقدير اضطراب  ADHDالذي
أعده ) .Aboul-Ata and Amin (2018يتكون املقياس
من  18مفردة بناء على معايير تشخيص اضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه كما هو موضح في اإلصدار الخامس
من الدليل التشخيص ي واإلحصائي لالضطرابات العقلية
للجمعية األمريكية للطب النفس ي ،موزعة على بعدين ؛
تشتت االنتباه ( )9مفردات ،وفرط الحركة /االندفاعية
( )9مفردات .تتم االستجابة وفق مقياس ليكرت رباعي
التدريج يتراوح بين نادرا ودائما بدرجات تتراوح بين (صفر-
 ،)3اعتبرت تقييمات "غالبا" و "دائما" لكل مفردة إيجابية
لتوافر العرض ،كما هو الحال في دراسات أخرى مماثلة.
وبالتالي فإن حصول الطالب على  12درجة فأعلى تعني أن
الطالب يعاني من أعراض تشتت االنتباه أو فرط الحركة
/االندفاعية.
صدق املقياس :استخدم مؤلفا املقياس التحليل العاملي
االستكشافي والذي أسفر عن توافر عاملين للمقياس؛
تشتت االنتباه ( )9مفردات ،فرط الحركة /االندفاعية ()9
مفردات على الترتيب ،وفي الدراسة الحالية استخدم
الباحث التحليل العاملي التوكيدي للتأكد من اختبار
صحة املقياس باستخدام طريقة االحتمال األقص ى،
والذي أكد البنية الثنائية للمقياس في ضوء معامالت

(χ2/sd=1.86, RMSEA=0.067,

CFI=0.91, NFI=0.91, GFI=0.92, AGFI=0.90).
حيث كانت قيمة  χ2/sdغير دالة إحصائيا ،ومؤشر

جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي RMSEAيقع بين
 0.05و 0.08حيث بلغ  ،0.067ومؤشر املطابقة
املقارن  CFIبلغ  0.91ومؤشر املطابقة املعياري  NFIبلغ
 ،0.88ومؤشر حسن املطابقة  GFIبلغ  0.92ومؤشر
حسن املطابقة املصحح  AGFIبلغ 0.90
ثبات املقياس :استخدم مؤلفا املقياس الفا -كرونباخ
لحساب معامل ثبات املقياس ،حيث كانت معامالت
الثبات للبعد األول ،والثاني  0.89 ،0.91وللدرجة الكلية
بلغ معامل الثبات  ،0.93وفي الدراسة الحالية استخدم
الباحث طريقة الفا -كرونباخ حيث بلغت معامالت ثبات
البعدين األول والثاني  0.91 ،0.92وللدرجة الكلية بلغ
معامل الثبات .0.94
 )2استبيان عالقات األقران
تم استخدام استبيان نقاط القوة والصعوبات
) ،(SDQ; Goodman,1999وهو مقياس معياري يقيس
األداء االجتماعي واالنفعالي والسلوكي لألطفال من عمر
( )16-4سنة .يتكون املقياس من  25مفردة موزعة على
خمسة أبعاد؛ تشمل فرط الحركة ،األعراض االنفعالية،
مشكالت التصرف أو السلوك ،مشكالت األقران،
والسلوك االجتماعي االيجابي ،يتكون كل بعد من خمس
مفردات ،يمكن إكمال االستبيان من قبل الوالدين و /أو
املعلمين .وتماشيا مع أهداف هذه الدراسة ،تم استخدام
املقياس الفرعي ،مشاكل األقران فقط لتقييم عالقات
األقران .لكل مفردة من مفردات املقياس الخمس ،أجاب
املعلمون على مقياس يتدرج من ( 0ليس على اإلطالق)1 ،
(أحيانا) ،أو ( 2كثيرا جدا) ،تنقسم املفردات الخمسة إلى
مفردات إيجابية ،عددها ( )2مفردة يتم التصحيح وفق
تقديرات ( ،)0-1-2ومفردات سلبية عددها ( )3وفق
تقديرات (.)2-1-0
صدق االستبيان :استخدم الباحث طريقة صدق
املفردات حيث تم حساب صدق املفردات على عينة من
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 20معلما يدرسون لـ ( )200طفل من تالميذ املدارس
االبتدائية بمدينة جدة ،وذلك من خالل حساب معامل
االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي
تنتمي إليه بعد حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية
للبعد ،وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين -0.64
 0.77وهي قيم مرتفعة وموجبة وتشير إلى صدق املقياس
املستخدم.
ثبات االستبيان :استخدم الباحث طريقة الفا -كرونباخ
لحساب ثبات املقياس ،حيث بلغ معامل الثبات 0.87
للمقياس الفرعي املستخدم وهي قيمة موجبة ومرتفعة.
 )3استبيان عالقة املعلم– الطالب
تم استخدام الصورة املختصرة ملقياس عالقة
املعلم– الطالب )،(STRS-SF; Settanni et al., 2015
يتكون املقياس من بعدين ؛ بعد الصراع و يتكون من ثماني
مفردات تمثل الجوانب السلبية في العالقة بين املعلم
والطالب ،وبعد التقارب ويتكون من ست مفردات وتمثل
العالقة العاطفية الدافئة مع معلم قادر على تعزيز
املواقف اإليجابية تجاه املدرسة ،والتواصل املفتوح،
واملشاركة ،وتماشيا مع أهداف هذه الدراسة ،تم
استخدام بعد التقارب لقياس إدراكات املعلمين عن
العالقات بين املعلمين والطالب ،يقيم املعلمون تقديرهم
لكل مفردة من املفردات الستة على مقياس ليكرت ثالثي
التدريج يتراوح بين "أبدا = ،"0أحيانا = " ،1دائما=." 2
يرجع االعتماد على تقييمات املعلم في دراسة العالقة بين
املعلم والطالب إلى صغر أعمار الطالب في عينة الدراسة
الحالية.
صدق االستبيان :استخدم الباحث طريقة صدق
املفردات حيث تم حساب صدق املفردات على عينة من
 20معلما يدرسون لـ ( )200طفال من تالميذ املدارس
االبتدائية بمدينة جدة ،وذلك من خالل حساب معامل
االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي
تنتمي إليه بعد حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية
للبعد ،وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين -0.57
 0.92وهي قيم مرتفعة وموجبة وتشير إلى صدق املقياس

املستخدم ،كما استخدم الباحث صدق املحك باستخدام
مقياس عالقات املعلم والطالب الذي طوره Pianta
) ،(2001حيث بلغ معامل االرتباط بين املقياسين 0.71
وهي قيمة موجبة ومرتفعة.
ثبات االستبيان :استخدم الباحث طريقة الفا -كرونباخ
لحساب ثبات املقياس ،حيث بلغ معامل الثبات 0.85
لبعد التقارب املستخدم وهي قيمة موجبة ومرتفعة وتدل
على معامل ثبات مقبول.
إجراءات تنفيذ الدراسة
تم الحصول على موافقة وكالة الجامعة للبحث
العلمي والدراسات العليا على إجراء الدراسة امليدانية
بالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة جدة ،تم إبالغ جميع
املشاركين بطبيعة وأهداف الدراسة.
 قبل جمع البيانات ،تم الحصول على املوافقةالفردية للمشاركة (كل من املعلم والوالدين) ،حيث تم
التأكيد للمشاركين على سرية البيانات وإبالغهم بأن
املشاركة في الدراسة تطوعية حيث يمكنهم رفض املشاركة
أو االنسحاب من الدراسة في أي وقت إذا شعروا بعدم
االرتياح تجاه اإلجابة على أي أسئلة.
 تم توجيه املعلمين بإكمال مقاييس واستبياناتالدراسة ،حيث تم تعبئة جميع املقاييس بشكل مجهول
خالل أربعة أسابيع ،وأخذ تجميع البيانات الشكل الورقي.
وعندما كان املشاركون يقومون بتعبئة املقاييس
واالستبيانات ،بقي مساعد باحث للجابة عن أي أسئلة
حول املفردات املوجودة في االستبيان.
املعالجة االحصائية
استخدمت الدراسة الحالية معامل ارتباط بيرسون،
تحليل االنحدار املتعدد التدريجي ،أسلوب تحليل املسار
بين متغيرات البحث باستخدام برنامج AMOS 21
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نتائج الدراسة:
نتائج الفرض األول :توجد عالقة ارتباطية دالة
إحصائيا بين أعراض تشتت االنتباه وفرط الحركة/
االندفاعية ،والنوع املزدوج وكال من عالقة املعلم–
الطالب وعالقات األقران.

والختبار هذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط
بيرسون والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل
إليها:

جدول ( :)1قيم معامالت االرتباط بين أعراض فرط الحركة وتشتت االنتباه والنوع املزدوج وكال من عالقة املعلم– الطالب وعالقات األقران
م

املتغيرات
تشتت االنتباه
فرط الحركة /االندفاعية
تشتت االنتباه وفرط الحركة

عالقات األقران
**-0.231
-0.076
*-0.197

عالقة الطالب -املعلم
-0.133
-0.127
*-0.186

**دالة عند مستوى  * ،0.01دالة عند مستوى 0.05

من الجدول ( )1يتضح اآلتي:

 توجد عالقة ارتباطية دالة بين تشتت االنتباهوعالقات األقران.
نتائج الفرض الثاني :يمكن التنبؤ بعالقات األقران من
أعراض تشتت االنتباه وفرط الحركة /االندفاعية ،والنوع
املزدوج.
والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل
االنحدار املتعدد التدريجي ،والجدول التالي يوضح النتائج
التي تم التوصل إليها.

 ال توجد عالقة ارتباطية دالة بين تشتت االنتباهوعالقة الطالب -املعلم.
 ال توجد عالقة ارتباطية دالة بين فرط الحركة/االندفاعية وكل من عالقات األقران وعالقة
الطالب– املعلم.
 توجد عالقة ارتباطية دالة بين أعراض تشتت االنتباهوفرط الحركة معا وكل من عالقات األقران وعالقة
الطالب– املعلم.

جدول ( :)2تحليل االنحدار املتعدد للتنبؤ بعالقات األقران من أعراض تشتت االنتباه وفرط الحركة
املتغيرات املستقلة
تشتت االنتباه
فرط الحركة واالندفاعية
تشتت االنتباه وفرط الحركة

املتغير
التابع
عالقات
األقران

الثابت
7.47

ف
7.21

يتضح من الجدول  2أنه يوجد داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.01ملعامل انحدار تشتت االنتباه ،بينما لم
توجد داللة لكل من فرط الحركة واالندفاعية ،وتشتت
االنتباه وفرط الحركة معا ،وكانت )(R2 = 0.053؛ ويعني
ذلك أن أعراض تشتت االنتباه فسرت ما نسبته ()% 5.3
من التباين في عالقات األقران ،ويمكن كتابة املعادلة
التنبؤية على النحو التالي:
عالقات األقران =  ×0.129 - 7.47تشتت االنتباه

R
0.231

R2
0.053

B

ت وداللتها

-0.129
-0.001
-0.062

**-2.685
-0.015
-0.491

نتائج الفرض الثالث :يمكن التنبؤ بعالقة املعلم–
الطالب من أعراض تشتت االنتباه وفرط الحركة/
االندفاعية ،والنوع املزدوج.
والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل
االنحدار املتعدد التدريجي ،والجدول التالي يوضح النتائج
التي تم التوصل إليها.

12

محمد سيد سعيد سليمان :نمذجة العالقات بين اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة وعالقات األقران وعالقة املعلم -الطالب

جدول ( :)3تحليل االنحدار املتعدد للتنبؤ بعالقة املعلم– الطالب من أعراض تشتت االنتباه وفرط الحركة
املتغيرات املستقلة
تشتت االنتباه
فرط الحركة واالندفاعية
تشتت االنتباه وفرط الحركة

املتغيرالتابع

الثابت

ف

R

R2

عالقة املعلم–
الطالب

3.273

4.601

0.186

0.035

B
0.005
0.063
-0.014

ت وداللتها
-0.041
0.429
*-2.145

* دالة عند مستوى 0.05

يتضح من الجدول  3أنه يوجد داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05ملعامل انحدار تشتت االنتباه وفرط
الحركة معا ،في حين ال توجد داللة لكل من تشتت
االنتباه ،وفرط الحركة واالندفاعية ،وكانت
)(R2 = 0.035؛ ويعني ذلك أن أعراض تشتت االنتباه
وفرط الحركة معا فسرت ما نسبته ( )% 3.5من التباين
في عالقة املعلم– الطالب ،ويمكن كتابة املعادلة التنبؤية
على النحو التالي:

عالقة املعلم– الطالب =
االنتباه وفرط الحركة معا.
نتائج الفرض الرابع :يمكن التنبؤ بعالقات األقران من
عالقة املعلم– الطالب لدى التالميذ ذوي تشتت االنتباه
وفرط الحركة.
والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل
االنحدار املتعدد التدريجي ،والجدول التالي يوضح النتائج
التي تم التوصل إليها.
- 3.273

 ×0.014تشتت

جدول ( :)4تحليل االنحدار املتعدد للتنبؤ بعالقات األقران من عالقة املعلم– الطالب
املتغيرات املستقلة

املتغير التابع

الثابت

ف

R

R2

B

ت وداللتها

عالقة املعلم– الطالب

عالقات األقران

2.429

8.755

0.253

0.064

0.953

**2.959

**دالة عند مستوى .0.01

يتضح من الجدول  4أنه يوجد داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.01ملعامل انحدار عالقة املعلم– الطالب،
وكانت ) (R2 = 0.064؛ ويعني ذلك أن عالقة املعلم–
الطالب فسرت ما نسبته ( )% 6.4من التباين في عالقات
األقران ،ويمكن كتابة املعادلة التنبؤية على النحو التالي:
عالقات األقران =  ×0.953 + 2.429عالقة املعلم–
الطالب

نتائج الفرض الخامس :يمكن التوصل إلى نموذج بنائي
يوضح عالقات التأثير واملسارات القائمة بين أعراض
اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة وعالقة املعلم–
الطالب وعالقات األقران.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل
املسار؛ وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:

جدول ( :)5تقديرات معلمات النموذج البنائي
معامالت االنحدار غير
املعيارية
0.009
0.014
-0.024
-0.116
0.011
0.860

املسار
عالقة املعلم-الطالب
تشتت االنتباه
عالقة املعلم– الطالب
فرط الحركة
عالقة املعلم– الطالب
تشتت االنتباه وفرط الحركة
عالقات األقران
تشتت االنتباه
عالقات األقران
فرط الحركة
عالقات األقران
عالقة الطالب -املعلم
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معامالت االنحدار
املعيارية
0.06
0.023
-0.314
-0.208
0.023
0.228

قيمة " ت "
0.382
0.565
*-2.257
*-2.342
0.255
**2.703
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يتضح من الجدول السابق أنه:

 يمكن التنبؤ بعالقة املعلم الطالب من تشتت االنتباهوفرط الحركة معا.
والشكل اآلتي يوضح النموذج البنائي الذي تم التوصل
إليه

 يمكن التنبؤ بعالقات األقران من تشتت االنتباهفقط.
 يمكن التنبؤ بعالقات األقران من عالقة املعلم–الطالب.

شكل ( :)1مخطط تحليل املسار للتنبؤ بعالقات األقران لدى األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة

ومؤشر حسن املطابقة  GFIبلغ  0.998وكلها وقعت في
املدى املثالي لكل مؤشر مما يدل على جودة مطابقة
النموذج للبيانات موضع البحث.
وتم حساب التأثيرات الكلية واملباشرة وغير املباشرة من
أجل تقييم التأثيرات التنبؤية للمتغيرات في النموذج
والجدول اآلتي يوضح النتائج:

وقد حظي نموذج تحليل املسار املوضح بالشكل  1على
مؤشرات حسن املطابقة حيث كانت قيمة كا 2غير دالة
إحصائيا حيث بلغت  0.544بدرجات حرية =  1عند
مستوى ) ،(p=0.457وقيمة مؤشر حسن املطابقة املقارن
 CFIبلغ  1.000ومؤشر املطابقة املعياري  NFIبلغ 0.998

جدول ( :)6التأثيرات الكلية واملباشرة وغير املباشرة املرتبطة بالنموذج البنائي
العوامل املنبئة
تشتت االنتباه
فرط الحركة
عالقة املعلم– الطالب
تشتت االنتباه
فرط الحركة
تشتت االنتباه وفرط
الحركة

العامل املتنبئ به
عالقات األقران
عالقات األقران
عالقات األقران
عالقة املعلم– الطالب
عالقة املعلم– الطالب
عالقة املعلم– الطالب

الكلية
-0.194
0.047
0.288
0.061
0.105
-0.314

التأثيرات املعيارية
املباشرة
-0.208
0.023
0.288
0.061
0.105
-0.314

يتضح من الجدول أن تشتت االنتباه تؤثر في عالقات
األقران ) (ß = -.21, p <.05تأثيرا مباشرا وسلبيا ،وأن

غير املباشرة
0.014
0.024
-----------------------------

قيمة "ت"
*-2.342
0.255
**2.703
0.382
0.565
*-2.257

الخطأ املعياري
0.049
0.044
0.318
0.023
0.024
0.019

تشتت االنتباه وفرط الحركة تؤثر في عالقة املعلم–
الطالب ) (ß = -.31, p <.05تأثيرا مباشرا وسلبيا ،وأن
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عموما بأنهم أقل قربا من معلمهم مقارنة بأقرانهم غير
املصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ،وهو ما
يتفق مع تصورات املعلمين وبالتالي ،يعاني املعلمون من
تقارب عاطفي أقل وتعاون أقل ومزيد من الصراعات في
عالقاتهم مع طالبهم املصابين باضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه مقارنة بالطالب اآلخرين ،كما يتفق هذا مع
ما أشار إليه ) Murray and Zvoch (2011حيث أفاد
املشاركون في الدراسة الذين لديهم مستويات عالية من
السلوك الخارجي عن ثقة أقل في العالقات مع معلميهم
مقارنة بالطالب العاديين الذين ليس لديهم مشاكل
سلوكية ،من ناحية أخرى تشير نتائج العديد من
الدراسات إلى أن العديد من املعلمين يفتقرون إلى
املعلومات الدقيقة حول اضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه ،وليس لديهم ثقة في قدرتهم على تعليم األطفال
الذين يعانون من سلوكيات من نوع اضطراب فرط
الحركة ونقص االنتباه ،كما أنهم ينظرون إلى األطفال ذوي
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه باعتبارهم أكثر
إرهاقا في التدريس
.)(Ohan et al. 2011; Greene et al. 2002
كما يعزو الباحث عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين
أعراض تشتت االنتباه أو فرط الحركة وعالقة املعلم–
الطالب إلى ارتباط انخفاض الدافعية الداخلية للتعلم
لدى ذوي النوع املزدوج مقارنة بذوي تشتت االنتباه أو
فرط الحركة واالندفاعية ) ،(Rogers et al.,2015كما
يمكن عزو ذلك إلى األداء الضعيف لفئة النوع املزدوج من
االضطراب على مهام الذاكرة العاملة مقارنة بالنوع
 ADHD-IPوالنوع  ADHD-HPوهو ما يؤثر على أداء
الطالب في املهام األكاديمية املدرسية ،حيث إن هذا األداء
في هذه املهام أحد األسس الرئيسة التي تستند إليها
العالقات بين املعلمين والطالب )(Toste, et al.,2014
وأشارت نتائج الدراسة في فرضها األول أيضا إلى وجود
عالقة ارتباطية سالبة دالة بين تشتت االنتباه وعالقات
األقران ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات (Tseng,
)،et al., 2012; Kim et al., 2015; Forner, et al.,2017

عالقة املعلم– الطالب تؤثر في عالقات األقران
) p <.05تأثيرا مباشرا وموجبا.
ويتضح من هذا النموذج أن التأثير الكلي لتشتت االنتباه
في عالقات األقران بلغ ) (d=-0.2والتأثير الكلي لعالقة
املعلم– الطالب في عالقات األقران بلغ ) ،(d=0.3والتأثير
الكلي لتشتت االنتباه وفرط الحركة معا في عالقة املعلم–
الطالب بلغ ) ،(d=-0.3وطبقا ملا أشار إليه Cohen
) (1988من أنه عندما يكون حجم التأثير أقل من 0.2
يكون التأثير ضعيف ،وعندما يكون بين  0.3-0.5يكون
حجم التأثير متوسط ،وعندما يكون حجم التأثير أكبر من
 0.8يكون حجم التأثير كبيرا ،وتأسيسا على ذلك فإن
تشتت االنتباه يوصف بأنه منخفض التأثير في عالقات
األقران في حين توصف عالقة املعلم– الطالب بأنها
متوسطة التأثير في عالقات األقران ،كما أن تشتت االنتباه
وفرط الحركة يوصف بأنه متوسط التأثير في عالقة
الطالب– املعلم
املناقشة
أشارت نتائج الدراسة في فرضها األول إلى وجود عالقة
ارتباطية سالبة دالة بين أعراض تشتت االنتباه وفرط
الحركة معا وعالقة الطالب– املعلم ويمكن عزو ذلك إلى
التحديات التي يواجهها املعلمون داخل الفصل عند تعليم
الطفل املصاب باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
خاصة ذوي النوع املزدوج  ،ADHD-Cمثل سوء سلوك
الطفل املضطرب ،والسلوكيات خارج املهمة ،والتفاعالت
العاطفية السلبية ،وصعوبة إدارة الفصل ،كما تشير
نتائج العديد من الدراسات إلى أن مشاكل االنتباه
والسلوك يمكن أن تؤثر سلبا في جودة العالقات بين
األطفال ذوي هذا االضطراب ومعلميهم (Mautone, et
(ß =.29,

al., 2011; Portilla, et al., 2014; Rogers, et al.,
 ،2015).ويتفق هذا مع ما أشارت إليه نتائج دراسة

) ،(Ewe,2019التي تناولت مراجعة منهجية لألدب املرتبط
بعالقات الطالب الذين يعانون من اضطراب نقص
االنتباه مع فرط النشاط مع معلميهم ،إلى أن الطالب
املصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه يشعرون
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ويعزو الباحث ذلك في ضوء ما أشار إليه
) Carlson(1994من أن األطفال ذوي تشتت االنتباه أكثر
خجال وانسحابا اجتماعيا ويميلون إلى املشاركة في
تفاعالت اجتماعية أقل ،كما أنه بسبب مشاكل االنتباه،
قد يواجه هؤالء األطفال صعوبات في االهتمام باإليماءات
االجتماعية واالمتثال للقواعد الضمنية املتضمنة في
التفاعالت االجتماعية ،مما يؤدي إلى سلوكيات اجتماعية
غير حساسة وغريبة ) ،(Bierman, et al., 1993كما قد
ُيظهرون مهارات اجتماعية غير قادرة على التكيف في
السياقات االجتماعية الجديدة ).(Lee, 2015
وأشارت نتائج الدراسة في فرضها األول إلى وجود عالقة
ارتباطية سالبة دالة بين تشتت االنتباه وفرط الحركة معا
وعالقات األقران ،ويتفق هذا مع نتائج دراسة
) ،Diamond,(2005); Cordier et al., (2010حيث
أظهرت نتائج دراسة ) Cordier et al.(2010أن األطفال
ذوي النوع املزدوج  ADHD-Cأظهروا مشاركة ودعما أقل
بشكل ملحوظ لآلخرين مقارنة باألطفال الذين يعانون من
 ،ADHD-IPوبشكل أكثر تحديدا ،وجد الباحثون أن
األطفال الذين يعانون من  ADHD-Cأظهروا درجات
منخفضة في فئات "املشاركة" و"دعم لعب اآلخرين"
و"اللعب االجتماعي".
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن األطفال الذين يعانون
من النوع املزدوج يميلون إلى التدخل وأخذ األشياء من
اآلخرين؛ كما أنهم غير قادرين على انتظار دورهم ،وال
يراعون مشاعر اآلخرين ويميلون إلى بدء اللعب بطرق
مزعجة أو يفشلون في بدء اللعب على اإلطالق
 ،(Diamond,2005).كما يمكن عزو ذلك ،في ضوء ما
أشارت إليه دراسة ) ،(Solanto, et al. , 2009إلى أن
األطفال الذين يعانون من النوع املزدوج ADHD-C
عدوانيون ويفتقرون إلى ضبط النفس ولديهم مشاكل
سلوكية أكبر مقارنة بالنوعين الفرعيين اآلخرين وهو ما
يؤثر سلبا بدرجة كبيرة في العالقة بينهم وبين معلميهم
وأشارت نتائج الدراسة في فرضها الثاني إلى أنه يمكن
التنبؤ بعالقات األقران من أعراض تشتت االنتباه .تتفق

هذه النتيجة مع العديد من النتائج السابقة التي تشير إلى
أن األطفال الذين يعانون من تشتت االنتباه أقل قبوال من
أقرانهم & (Hoza, Mrug, et al., 2005; Mikami

Wheeler and

Lorenzi, 2011; Tseng, et al., 2012; Kim et al.,
) ،2015; Forner, et al.,2017ويمكن عزو ذلك ،ربما ،إلى

قلة املعرفة االجتماعية ومحدودية الذخيرة السلوكية
لالنخراط في أعمال اجتماعية إيجابية (Murray-Close
 ،)et al., 2010كما يمكن عزوه إلى أن مشاكل االنتباه قد
تجعل من الصعب على األطفال املصابين باضطراب
تشتت االنتباه التقاط اإلشارات االجتماعية املهمة
للتفاعل االجتماعي اإليجابي والسلوك االجتماعي اإليجابي
) ،(Bierman et al., 1993كما يمكن عزو ذلك ،كما تشير
األدبيات ،أن األطفال الذين يعانون من تشتت االنتباه
يميلون إلى أن يكونوا أكثر انعزاال اجتماعيا ويشاركون في
تفاعالت اجتماعية أقل مع أقرانهم من األطفال الذين
يعانون من فرط الحركة أو النوع املزدوج ADHD-C
) .(Wheeler & Carlson, 1994هذه التفاعالت
االجتماعية املحدودة لألطفال ذوي تشتت االنتباه تقلل
من منحهم الفرصة الكافية لتطوير الكفاءة االجتماعية
بشكل كامل ،بما في ذلك لعب األدوار والتعاطف والسلوك
االجتماعي اإليجابي من خالل التعلم القائم على املالحظة.
كما تشير هذه النتيجة إلى أن تشتت االنتباه فسر ما
نسبته ( )% 5.3من التباين في عالقات األقران مما يدل
على أن هناك عوامل أخرى قد تكون أكثر صلة بالعالقات
بين األقران ،وخاصة معاييرهم وقواعدهم.
وأشارت نتائج الدراسة في فرضها الثالث إلى يمكن التنبؤ
بعالقة املعلم– الطالب من أعراض تشتت االنتباه وفرط
الحركة معا ،قد تتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من
الدراسات السابقة (Pianta, 1999 ; Mautone, et al.,
)،2011; Portilla, et al., 2014; Rogers, et al,,2015
والتي أشارت إلى أن مشاكل االنتباه والسلوك تؤثر سلبا
على جودة العالقة بين األطفال ذوي هذا االضطراب
ومعلميهم.
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والتفاعالت االجتماعية ،مما يؤدي إلى تنظيم السلوكيات
االجتماعية وهو ما ينعكس على عالقات األقران .كما تشير
هذه النتيجة إلى عالقة املعلم– الطالب فسرت ما نسبته
( )% 6.4من التباين في عالقات األقران مما يدل على أن
هناك عوامل أخرى قد تكون أكثر صلة بالعالقات بين
األقران ،وخاصة معاييرهم وقواعدهم حيث إن تفاعالت
الفصل الدراس ي يصعب عزلها وتحليلها وأيضا الطرق التي
تؤثر بها العالقات والديناميكيات االجتماعية على بعضها
البعض كذلك.
وأشارت نتائج الدراسة في فرضها الخامس إلى تمتع
النموذج النظري املفترض بمؤشرات حسن مطابقة مثالية
مما يدل على جودة مطابقة النموذج للبيانات موضع
البحث .حيث أظهر النموذج تأثيرا مباشرا بين تشتت
االنتباه وعالقات األقران والذي يمكن تفسيره في ضوء
ضعف اإلدراك للشارات االجتماعية املهمة للتفاعل
االجتماعي اإليجابي والسلوك االجتماعي اإليجابي لدى ذوي
تشتت االنتباه مما يقلل من التفاعل االجتماعي مع
األقران ،وقد يعزى عدم وجود تأثير غير مباشر لتشتت
االنتباه بعالقات األقران عبر التأثير املباشر في عالقة
املعلم -الطالب إلى مساهمة عوامل أخرى في هذا التأثير،
وهو ما يجب أن تتوجه إليه البحوث املستقبلية لفحص
اآلليات التي تنطوي على أعراض اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه ،وعالقات األقران ،وعوامل الوساطة
املحتملة األخرى التي تبدو أكثر وضوحا .ومع ذلك ،لم
يظهر النموذج أي تأثير مباشر أو غير مباشر بين فرط
الحركة /االندفاعية وعالقات األقران ،تتعارض هذه
النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة في العينات السريرية
التي تشير إلى أن األطفال مفرطي الحركة ال يتم قبولهم من
قبل أقرانهم بشكل جيد ،وقد يكون مرد هذا التناقض
االختالف في مصادر العينات (أي عينة املجتمع في الدراسة
الحالية والعينات السريرية في الدراسات السابقة) ،كما
يمكن عزو ذلك إلى أنه ربما األطفال مفرطو الحركة أقل
سلوكا إيجابيا من أقرانهم ذوي تشتت االنتباه ،وربما تعزى
هذه النتيجة إلى العوامل االجتماعية املعرفية وليست

ويمكن تفسير ذلك في ضوء نظرية
) Barkley(1997a,1997bالقائلة بأن إزالة التثبيط
وعجز الوظيفة التنفيذية خصائص محددة الضطراب
فرط الحركة وتشتت االنتباه من النوع املزدوج ADHD-C
مقارنة بتشتت االنتباه  ،ADHD-IPوهو ما يؤدي إلى أن
تدني األداء األكاديمي لذوي النوع املزدوج بدرجة أكبر من
ذوي تشتت االنتباه أو فرط الحركة ،وحيث إن العالقة بين
املعلم– الطالب تستند إلى معايير أساسية أهمها األداء
األكاديمي للطالب ،فإنه يمكن تفسير القدرة التنبؤية
ألعراض اضطراب النوع املزدوج بعالقة املعلم– الطالب،
كما يمكن عزو هذه النتيجة في ضوء ما أشارت إليه نتائج
دراسة ) (Tzang , et al., 2009إلى أن األطفال من ذوي
النوع املزدوج أظهروا ارتفاعا داال في أبعاد قائمة سلوكيات
الطفل الستة والتي تشمل الشكاوي الجسدية والقلق/
االكتئاب واملشكالت االجتماعية ومشاكل االنتباه
والسلوك املنحرف والسلوك العدواني مقارنة بذوي تشتت
االنتباه وفرط الحركة ،وهوما يؤدي إلى مزيد من
الصراعات في العالقة بين هؤالء األطفال ومعلميهم .كما
أشارت النتيجة إلى أن أعراض تشتت االنتباه وفرط
الحركة معا فسرت ما نسبته ( )% 3.5من التباين في
عالقة املعلم– الطالب ،مما يشير إلى أن هناك عوامل
أخرى أكثر صلة بالعالقة بين املعلم والطالب.
وأشارت نتائج الدراسة في فرضها الرابع إلى أنه يمكن التنبؤ
بعالقات األقران من عالقة املعلم– الطالب مع األطفال
ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه .تتفق هذه النتيجة مع
نتائج دراسات ;(Murray & Greenberg, 2006
) ،Schwab & Rossmann, 2020التي أشارت إلى العالقة
بين املعلمين والطالب منبئة بعالقات األقران .ويمكن عزو
ذلك في ضوء ما أشارت إليه دراسة (Luckner & Pianta,
) ،2011إلى أنه عندما يتواصل املعلمون مع األطفال
بطريقة داعمة عاطفيا ،عندئذ يمكنهم تعزيز السلوك
االجتماعي اإليجابي ،فالفصول الدراسية سياقات معقدة
مع قواعد تفاعل مؤسسية خاصة ،يوجه املعلمون هذه
القواعد من خالل توضيح املتوقع من حيث السلوك
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العوامل السلوكية ،مثل تحيز العزو العدائي
).et al., 2006
أظهر النموذج أيضا تأثيرا غير مباشر لتشتت االنتباه
وفرط الحركة النوع املزدوج  ADHD-Cفي عالقات األقران
من خالل التأثير املباشر في عالقة املعلم والطالب ،والذي
يمكن عزوه إلى الخصائص املعرفية والسلوكية
واالجتماعية املحددة لهذا النوع من اضطراب فرط
الحركة وتشتت االنتباه.
التوصيات واملقترحات
-1قد تلقي نتائج هذه الدراسة الضوء على التدخالت التي
تستهدف تحسين العالقات بين األقران لدى األطفال
الذين يعانون من أعراض اضطراب تشتت االنتباه وفرط
الحركة ،حيث أظهرت هذه الدراسة أن عالقات املعلمين
والطالب منبئة بالعالقات بين األقران .وبالتالي ،قد تلعب
دورا إيجابيا في هذا االتجاه ،وقد تهدف برامج التدخل إلى
تدريب املعلمين من أجل تعزيز أدوارهم في تحسين السلوك
االجتماعي اإليجابي أو تدريب هؤالء األطفال على املهارات

االجتماعية ،مما يؤدي إلى تحسين أداء األقران لدى هؤالء
األطفال ،وخاصة ذوي النوع املزدوج وتشتت االنتباه.
 -2نظرا للتأثير املباشر ألعراض تشتت االنتباه في عالقات
األقران ،يجب أن يتوجه االهتمام نحو تبني برامج التدخل
التي ثبت فعاليتها في خفض أعراض اضطراب تشتت
االنتباه من أجل تحسين العالقات بين األقران لدى هذه
الفئة من األطفال.
-3يجب دراسة العالقات بين األقران لدى األطفال مفرطي
الحركة واالندفاعية  ADHD-HIباستخدام مصادر
معلومات متعددة مثل تقارير املعلمين والوالدين واألقران
أنفسهم ،من أجل زيادة الصدق البنائي للدراسة.
-4دراسة املتغيرات الوسيطة بين أعراض اضطراب فرط
الحركة وتشتت االنتباه وعالقات األقران والتي تشير إليها
أدبيات البحث في هذا املجال مثل السلوك االجتماعي
االيجابي ،العدوانية ،االنهماك السلوكي وغيرها من عوامل
الوساطة األكثر وضوحا.
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 دور الجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني كما يدركه طالب وطالبات جامعة امللك سعود:فاطمة بنت علي الدوسري

دور الجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني كما يدركه طالب وطالبات جامعة امللك سعود
)1( فاطمة بنت علي الدوسري.د

) ه1442 /6/ 13 وقبل- ه1442/3/4 (قدم للنشر
 هدف البحث إلى التعرف على دور الجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني كما يدركه طالب وطالبات جامعة امللك:املستخلص
 وشملت عينة،) واملستوى الدراس ي، والتخصص، والعمر، وذلك في ضوء بعض املتغيرات(النوع، وترتيب قيم املواطنة لديهم،سعود
ُ
ً )2360( البحث
 وبعد، وطبق عليهم مقياس االنتماء االجتماعي والوطني من إعداد الباحثة،طالبا وطالبة بجامعة امللك سعود بالرياض
ً
 أسفرت النتائج عن وجود إدراك عام بأهمية االنتماء االجتماعي والوطني الذي،استخدام املنهج الوصفي وبمعالجة البيانات إحصائيا
، وطاعة أولي األمر، وأن أهم قيم االنتماء االجتماعي والوطني تمثلت في التدين،يمثل أعلى قيم املواطنة لدى طالب وطالبات الجامعة
 وأوضحت النتائج أنه توجد فروق. وأنهم يدركون دور الجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني لديهم،والوعي بالحقوق والوجبات
 كما توجد فروق دالة إحصا ًئيا في دور الجامعة لتعزيز االنتماء،دالة إحصا ًئيا في قيم االنتماء االجتماعي والوطني تعزى إلى العمر
. وانتهي البحث ببعض التوصيات ومقترحات لبحوث مستقبلية،االجتماعي والوطني تعزى إلى العمر واملستوى الدراس ي
. االنتماء الوطني- االنتماء االجتماعي-  الدور:الكلمات املفتاحية
The university’s role in promoting social and national belonging, as perceived by King
Saud University students

Dr. Fatima Ali Al-Dosari(1)
(Submitted 21-10-2020 and Accepted on 26-01-2021)
Abstract: The aim of the research is to identify the university’s role in promoting social and national
belonging as perceived by students of King Saud University, and to arrange the values of citizenship for
them, in light of some variables (gender, age, specialization, and academic level), and the research sample
included (2360) male and female university students King Saud in Riyadh, and the measure of social and
national belonging prepared by the researcher was applied to them, and after using the descriptive method
and treating the data statistically, the results resulted in a general awareness of the importance of social and
national belonging, which represents the highest values of citizenship among university students, and that the
most important values of social and national belonging were represented in Religiosity, obedience to the
rulers, awareness of rights and duties, and that they are aware of the university’s role in promoting social and
national belonging to them. The results indicated that there are statistically significant differences in the
values of social and national belonging attributable to age, and there are also statistically significant
differences in the university’s role to enhance social and national belonging. To the age and academic level,
the research ended with some recommendations and proposals for future research.
Keywords: Role - social affiliation - national affiliation.
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ويعد طلبة الجامعات وخريجوها من أهم
املكونات البشرية للمجتمعات ،فمن خاللهم تستطيع
الدولة أن تحقق مطامحها ،وعلى عاتقهم يقع عبء
نهضتها ،ومن ثم تستثمر الدول ً
كثيرا من األموال في
التعليم العالي بغية تحقيق املصلحة العامة للفرد
والوطن (جابر ومهدي .)2011 ،بل يعول البعض على
الجامعة في تعزيز مهارات املواطنة العاملية للوفاء
بمتطلبات سوق العمل في ظل تحديات العوملة (نياز،
2018؛ عبد اللطيف ،)2019 ،وتنمية مهارات القيادة
لتحقيق قدرة خريجيها التنافسية في بناء األوطان
(فرج)2019 ،؛ فالتعليم العالي يعزز الهوية الوطنية
من خالل ترسيخ القيم املجتمعية وتأكيد القيم
املشتركة والدين اللغة والثقافة والعادات (محمد،
)2016؛ ويخفف من اآلثار السلبية للتعدد الثقافي
والعوملة (.)Chunqiu, 2019
ويرى بعض الباحثين أن على عاتق
الجامعات تقع العديد من املسؤوليات التربوية
واألخالقية التي تتخطى مجرد التعليم والبحث
العلمي ،السيما في عصرنا الحالي بما يكتنفه من
تعقيدات في دور املؤسسة الجامعية وتعاظم للمعرفة
وتتابع دائم لتأثيرات العوملة وثورة االتصاالت
واملعلوماتية ،مما نتج عنه صراعات فكرية وتعدد
أيديولوجي أو تطرف فكري أو ديني أو عرقي (الحازمي،
2017؛ ربيعان والزبون2018 ،؛وطفة ،والشريع،
 ،)2018فأمست الجامعة هي املؤسسة املنوط بها
املحافظة على الهوية الوطنية للمجتمع والدفاع عنها
ضد تيارات التغريب وأمواج التغيير الذي يستهدف
ضرب الهوية الوطنية للمجتمع ،وأصبحت الجامعة
تتولى حماية الطابع االجتماعي والثقافي للمواطنين
ممن يلتحقون باملؤسسة الجامعية & (Boulton
).Lucas, 2011; Larasquet & Pilniere, 2012
وعلى املستوى املثالي تمثل الجامعة أسمى
مراحل التعليم التي يرنو إليها املواطن في حياته
التعليمية ،ويتوصل إليها بعد جهد وعناء ،إذ تشكل

املقدمة
يعد التعليم قاطرة تقدم الـأمم ،وازدهارها،
والناقل لثقافتها ،واملحافظ على قيمها ،وتأتي الجامعة
على قمة الهرم التعليمي لتشحذ همم أبنائها وذلك
بفضل كوادرها الفنية ،وسواعدها البشرية لتأهيل
طالبها لحمل أمانة وطنهم والدفاع عن هويته،
واملحافظة على قيمه ،في ظل ظروف سياسية
واقتصادية وغيرها عصفت بدول كثيرة.
وتقع على الجامعة مسؤولية جمة صارت
تتخطي مجرد التعليم والبحث العلمي ،السيما في
عصر تعاظمت فيه املعرفة ،وتأثرت فيه األمم بالفكر
وتعدد األيديولوجيات ،فأضحت الجامعة هي املنوط
بها التصدي والدفاع عن الهوية الوطنية ،وحماية
الطابع االجتماعي والثقافي ألبنائها ممن يلتحقون
بالجامعة ،ويتولون بعض املناصب القيادية للوطن في
املستقبل(الثبيتي.)2016 ،
وأشار ) (Boulton & Lucas,2011إلى أن
الحكومات في جميع أنحاء العالم تعتبر أن الجامعات
أساسية لتحقيق العديد من األولويات الوطنية ،فهي
املكان الوحيد الذي يتم فيه الجمع بين أنفسنا
وعاملنا ،مما يجعلها أقوى مزوؤءد للتفسير واملعنى
العقالنيين اللذين تحتاجهما املجتمعات ،فالجامعة
املتفاعلة هي مصدر الفوائد االقتصادية واالجتماعية
والثقافية واملنافع املتعددة التي يقدرها املجتمع،
وفكرة الجامعة تعني مكان يأتي إليه الطالب من كل
الربوع ،للتواصل وتداول الفكر ،هو املكان الذي
تساهم فيه مئات املدارس؛ حيث يمكن للعقل أن
ينمو وينصهر بأمان .إنه مكان يتم فهم وتفسير
املعرفة ،والتحقق من االكتشافات وإتقانها ،وكشف
الخطأ ،بسبب تباري العقل مع العقل ،واملعرفة
باملعرفة ،والفكرة بالفكرة ،فالتعليم املتبادل بمعناه
الواسع هو أحد املهن العظيمة واملستمرة للمجتمع
البشري.
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االجتماعية واملهنية والء للوطن (الكندري وآخرون،
2011؛ العتيبي ،)2018 ،لتكون الشخصية
الجامعية قادرة على املساهمة في تنشيط الحراك
االجتماعي وإزالة الفوارق االجتماعية من خالل تنمية
مهارات الحياة في املجتمع (عمر2017 ،؛ الدوسري،
 ،)2019وتستطيع الجامعة أن تعمل على توحيد
النسيج الوطني (قرواني ،)2018 ،كما أن الجامعة
قدرا ً
توفر ً
كبيرا من القيم التربوية التي تعمل على بناء
الشخصية الوطنية واإلعالء من قيم الوالء واالنتماء
لدى طالبها (حمدان واألستاذ2004 ،؛ البلهيد،
.)2019
باإلضافة إلى ذلك ،فإن الجامعة يلتحق بها
فئة من الناشئة والشباب هم نواة القيادة في املجتمع
()Cottrell, 2013؛ وفي هذا الخصوص ،يحدد جابر
ومهدي ( )2011أن الهدف االستراتيجي من املؤسسة
الجامعية في جميع البلدان هو تكوين مواطنين
صالحين لديهم مشاركة فاعلة ،ورؤية صحيحة،
واتجاهات إيجابية نحو املجتمع املحلي والعالم
الخارجي ،ويرى الباحثون أن ذلك يمكن أن يتم من
خالل رعاية القيم االجتماعية وإعداد الشباب
للمستقبل ،ورعاية التنوع ،والتربية املدنية،
واملحاسبية & (Worthington, 2013; Camicia
) Zhu, 2011; Banks, 2004إلى جانب تعزيز
مفاهيم املعرفة والبحث العلمي ،وتنمية رأس املال
البشري ،والتحول نحو مجتمع املعلومات بما يخدم
مجتمعاتهم وينمي فيهم الوالء واالنتماء للوطن
(اإلتربي2019 ،؛ بني هاني2018 ،؛ نمر.)2018 ،
وفي هذا السياق ،يرى  Harkavyأن دور
املؤسسة الجامعية ومكانتها من األهمية بمكان بحيث
إنها هي التي تحدد شخصية النظام التعليمي برمته،
وتؤثر وتتأثر بما قبله وما بعده من تعليم وتدريب
( .)Harkavy, 2006كما أن الجامعات منوط بها
غرس قيم املواطنة في شخصيات الطالب (محفوظ،
 ،)2003وتأكيد انتمائهم الوطني وتحقيق التوافق

الجامعات بيئة تعليمية وتربوية متفردة بما توفره من
خبرات ومهام وأنشطة تعليمية نوعية ،ومجاالت
للتفاعالت االجتماعية الواسعة ،وإمكانيات تساعد في
ً
عقالنيا
إتمام البناء للشخصية الوطنية املتكاملة
ً
ً
وأدائيا وتحقيق العدالة االجتماعية
ووجدانيا
بواسطة استثارة الحراك االجتماعي & (Coker
) ،Darley, 2013; Harkavy, 2006وتنمية الوعي
السياس ي من خالل رسم السياسات التربوية التي
تستهدف تنمية املواطنة الصالحة وتعزز االنتماء
الوطني في شخصيات الدارسين (الغنيمين2017 ،؛
علي )2018 ،لتكون بذلك قادرة على زرع ورعاية
جميع معاني االنتماء الوطني ،وقادرة على املحافظة
على ذلك الشعور باالنتماء للوطن في خضم عالم
يموج بالتغيرات ،وإشكاليات العوملة التي تستدعي
التضامن والتكاتف من أجل مصلحة الوطن في
تحقيق أمنه الفكري والسياس ي (الغنيمين وآخرون،
)2018
وترى نياز ( )2018أن الجامعة من أهم
األدوات التي تعمل على تعزيز االنتماء الوطني والوالء
للمجتمع عند الناشئة ،وأكد الحازمي ( )2017أن
الجامعة تبني األخالق التي تجعل الطالب أكثر انتماء
ً
ً
حرصا على مستقبل بلدهم،
وإيمانا بوطنهم ،وأشد
ً
استعدادا للتضحية من أجل مجتمعهم،
وأفضل
ً
وأكثر انفتاحا في عقولهم وتفكيرهم وحوارهم
ونقاشهم ،ويكون البناء الثقافي العلمي والسلوكي لتلك
ً
الشخصية متماسكا ،وذلك من خالل تقبل التنوع،
والتعامل مع اآلخر السيما في الدول املتعددة ً
لغويا
ً
وثقافيا كبلدان الخليج ومنها اململكة نتيجة االحتكاك
بالوفود العاملة أو الزائرين ألسباب دينية أو سياحية،
كما أن الجامعة تستطيع أن تغرس في طالبها الثقة
بالنفس والقدرة على محاورة اآلخر بعقالنية وثقة،
ً
ً
رصيدا ً
عاما ومشتركا من املهارات
وإكساب الفرد
واملعارف والقيم التي تؤدي إلى تنمية وتعزيز
الشخصيات السعودية الوطنية وزيادة فعاليتهم
25

املجلة السعودية للعلوم النفسية – العدد – 6الرياض (ربيع األول1443ه  /نوفمبر 2021م)

كما يجعلهم على دراية بأدوارهم وحقوقهم وواجباتهم
داخل حدود وطنهم.
وأشار) (Al-Qatawneh, et al, 2019إلى
أن هوبنكز  )2002( Hopkinsحدد خمسة جوانب
رئيسة للمواطنة الصالحة واالنتماء تمثل املواطن
الصالح:
ً
صادقا أميناً
▪ الصدق :يجب أن يكون املواطن
ً
مواطنا
مع اآلخرين ،ومع نفسه ،حتى يصبح
ً
صالحا في مجتمعه.
▪ التعاطف :يشير التراحم إلى العاطفة املتمثلة في
رعاية الناس والكائنات األخرى ،فالرحمة تنتج
ً
ً
عاطفيا بين املواطنين.
رابطا
▪ االحترام :يشير إلى احترام املواطن لذاته واحترام
أفكار اآلخرين واحترام القوانين واللوائح.
ً
▪ املسؤولية :وهي تتضمن كال من املسؤولية
الشخصية عن النفس واملسؤولية العامة عن
املجتمع ،وتشمل مسؤولية املرء في إعالم
نفسه ،والتزام املرء بقيم املجتمع ،ومسؤولية
املرء والتزامه بالدفاع عن الوطن وحمايته.
▪ الشجاعة :وهي مهمة للمواطنة الصالحة ألنها
تلهم املواطن للمشاركة في إحداث التغييرات
املطلوبة في املجتمع حتى عندما تكون غير
مألوفة.
ومن خالل ما سبق ترى الباحثة أن هناك عدة نقاط
ينبغي اإلشارة إليها ،منها:
▪ املواطنة مفهوم عميق يحمل في طياته
جوانب مادية منها تراب الوطن وجغرافيته،
وحضاراته وآثاره ،ومقدراته ومكتسباته،
وجوانب معنوية منها تاريخه ،وثقافته ورموزه
وقياداته ونحوها.
▪ كما أن املواطنة كلمة مجردة تحمل في
ً
أبعادا متعددة ثقافية ،وسياسية،
مكنونها
واقتصادية ،واجتماعية ....الخ.

االجتماعي الذي من شأنه اإلعالء من االنتماء والوالء
للوطن (Azarova, 2003; Paulsen, 2007; Coker
) ،& Darley, 2013وبناء القيم وسلوكيات الطلبة
للحفاظ على السلم واألمن الفكري واملجتمعي
(الجاسم2018 ،؛ منصور ،)2017 ،وتنمية
املسؤولية االجتماعية من خالل ممارسة األنشطة
الطالبية (شاذلي وآخرون ،)2019 ،وتنمية قيم
النزاهة (بدر خان وآخرون ،)2017 ،ودعم املوهبة
واإلبداع في ضوء إدارة املعرفة والنهوض باقتصاديات
املعرفة (اإلتربي2017 ،؛ محمد.)2019 ،
واملواطنة هي حالة مدنية تمثل أعلى مكانة
اجتماعية يمكن للمرء أن يحققها في أي مجتمع
ديمقراطي ،وهي مزيج من حقوق والتزامات املواطن في
ً
بلده ،وتمنح املواطنة األفراد حقوقا تجعلهم
وممتلكاتهم محمية)(Arieh, & Boyer, 2005
وتنقسم قيم املواطنة إلى فئتين :القيم القائمة على
الحق والقيم القائمة على الواجب ،وكل منها ينطوي
على مزيج من قيم املواطنة ،وقيم املواطنة القائمة
على الحق هي األمن ،والحرية ،والرفاه ،واملساواة
واملشاركة؛ وبالنسبة لقيم املواطنة القائمة على
الواجب هي بالتحديد طاعة القانون ،واالحترام،
وااللتزام تجاه املجتمع ،ومن الجدير بالذكر أنه يمكن
تقسيم أي من قيم املواطنة القائمة على الحق
ً
تحديدا ودقة
والواجب على حد سواء إلى مكونات أكثر
).)Chanzanagh, et al, 2011
ويشير ) (Griffith,2012إلى أن املواطنة ال
تشير فقط إلى معرفة املواطن بحقوقه ولكن ً
أيضا
رغبته في ممارستها من خالل شخصيته املستقلة؛
ً
دائما االعتبارات
بحيث تعكس قراراته وسلوكه
األخالقية للعدالة االجتماعية وكرامته اإلنسانية،
ويعد تعليم املواطنة أحد أهم أشكال التربية
االجتماعية التي تقوم بها املؤسسات التعليمية ألنه
يساعد الطالب على فهم املجتمع الذي يعيشون فيه،
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▪ تقتض ي املواطنة الوعي بالحقوق ،والسعي
ألداء الواجبات ،وفهم مشكالت الوطن،
واملسئولية في الدفاع عنه ماديا وفكريا.
▪ أن االنتماء االجتماعي للوطن يقتض ي أن
يتكافل األفراد فيما بينهم ،ويتعاونون على
البر والتقوى من أجل خدمة مجتمعهم،
ورفعة وطنهم.
▪ أن التعليم وخاصة الجامعة تستطيع أن
تؤدي ً
دورا ً
كبيرا في تنمية قيم املواطنة من
خالل القائمين على إداراتها ،وأعضاء هيئة
ً
التدريس بها ،وما تبذله من جهد تنفيذا
للسياسات التي يرسمها قادة الوطن.
وظهرت العديد من النظريات املفسرة لالنتماء
االجتماعي والوطني ومن هذه النظريات نظرية التعلق؛
حيث اوضح ) )Pollini, 2005يأن هذه النظرية تدل
على ان االنتماء يرتبط بمدي تعلق الفرد باملكان الذي
يولد ويتربي فيه والخدمات التي تقدم له ومدي احترام
حقوقه واستثمار طاقاته .كما عرض)(Owen, 2010
نظرية التعددية واملساواة السياسية والتي رأي فيها ان
املساواة في الحقوق والواجبات وخاصة الحقوق
السياسية تعزز من فرص االنتماء لدى أفراد املجتمع.
ويمكن عرض بعض الدراسات ذات الصلة
بمتغرات البحث ،فقد حاولت دراسة عمر()2017
التعـرف علـى دور الجامعـة فـي تنميـة قيـم املواطنـة
والتعرف علـى درجـة تمثـل هـذه القيـم لـدى طالبهـا
ووعيهـم بأثـر تحديـات العوملـة فـي مفهـوم وأبعـاد
املواطنــة ،على عينة قوامها( )1065طالبا وطالبة،
وتوصلـت إلـى أن الجامعـة تسـهم بدرجـة كبيـرة فـي
تنميـة قيـم املواطنـة ،وأن درجـة تمثـل طلبـة جامعـة
أسـيوط وسـوهاج لقيـم املواطنـة كانـت مرتفعـة ،كمـا
أنـه ال توجـد فـروق دالة في درجـة تمثـل الطلبـة لقيـم
املواطنـة تعـزى ملتغيـر العمـر ونـوع الكليـات.
وقام العتيبي( )2018بدراسة للتعرف على
قيم املواطنة(االنتماء ،والوالء ،والحريات العامة)

لدى طلبة جامعة امللك سعود في ضوء الفروق قي
متغيرات النوع ،والتخصص ،واملستوى التعليمي
للوالدين ،والخلفية االجتماعية ،وذلك على عينة
قوامها(ً )384
طالبا وطالبة بجامعة امللك سعود،
وأظهرت النتائج ارتفاع درجة تمثل قيم املواطنة في
جميع أبعادها ،ولم توجد فروق تعزى إلى متغيرات
الدراسة ،غير أنه توجد فروق بين متوسطات درجات
الطالب على بعد االنتماء يعزى إلى املستوى التعليمي
لألب.
وأجرى نياز( )2018دراسته للتعرف على
مستوى دور عضو هيئة التدريس في تعزيز قيمة
االنتماء الوطني من وجهة نظر الطالبات الجامعيات
بكلية التربية بجامعة أم القرى ،والتعرف إلى مستوى
الدور تبعا ملتغيرات :املستوى الدراس ي ،والقسم
األكاديمي ،واملعدل التراكمي .ولتحقيق هدف الدراسة
أعدت مقياس اشتمل على ( )20فقرة ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )417طالبة ،وأظهرت النتائج أن
مستوى دور األستاذ الجامعي في تعزيز قيم االنتماء
الوطني كان متوسطا بصورة عامة ،وأظهرت النتائج
ً
إحصائيا تعزى ملتغيرات:
أيضا وجود فروق دالة
املستوى الدراس ي لصالح املستوى السابع واملستوى
الثامن ،وملتغير القسم األكاديمي في اتجاه قسم التربية
الفنية والتربية الخاصة ،وملتغير املعدل التراكمي في
اتجاه معدل ممتاز.
وحاولت دراسة عماشة( )2019التعرف على قيم
املواطنة التي ينبغي تحقيقها وأثرها في مستوى
الطموح األكاديمي لدى طالبات جامعة الطائف،
وذلك على عينة بلغ قوامها( )300طالبة ،وأوضحت
النتائج أن تعزيز قيمة املواطنة يحفز الطالبات
ويدفعهن للتميز والتفوق الدراس ي.
مشكلة البحث
في خضم ما يتعرض له املجتمع من مخاطر
كثيرة نتيجة املؤثرات الداخلية والخارجية وفي ظل
التغيرات االجتماعية التي يمر بها الوطن العربي بوجه
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عام ،واململكة بصفة خاصة ً
وفقا لتداعيات التوسع
في استخدام التكنولوجيا الحديثة وثورة االتصاالت،
وخطط التطوير الوطني مثل رؤية ( 2030بني هاني،
 ،)2018ومع تغلغل وسائل التواصل االجتماعي على
النظام االجتماعي وما أفرزته تلك الوسائط من
سلبيات تهدد قيم الوالء واملواطنة لدى الشباب
الجامعي ،تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه
املؤسسة الجامعية بما يتوافر فيها من موارد وإمكانات
تمكنها من تربية وتوجيه الطالب نحو القيم املرغوبة
ً
اجتماعيا ،واملتسقة مع القيم العليا للدين اإلسالمي،
والسمت العام للمملكة العربية اإلسالمية ،السيما
قيم املواطنة بما تتضمنه من والء للوطن والتزام
بمعايير املجتمع ،وشعور باملسؤولية األخالقية تجاه ما
يواجهه املجتمع املعاصر من قضايا (الكراسنة
وآخرون2009 ،؛ بني هاني2018 ،؛ ربيعان
والزبون2018 ،؛ البلهيد2019 ،؛ الدوسري،
.)2019
ويذكر ) (Arthur & Bohlin,2005أن
هناك ً
قلقا ً
كبيرا في املجتمع من أن الطالب يفتقرون
إلى الوعي واالنتماء االجتماعي ،وأنهم قد يكونون
مدفوعين إلى حد كبير بالقيم املادية ،ويمكن أن تقدم
ً ً
مسارا بديال للطالب يساعدهم على اكتشاف
املواطنة
هويتهم ،فاملسؤولية األساسية للجامعة هي تثقيف
طالبها ،وتوسيع معارفهم ،وتعليمهم ملتابعة الحقيقة
وتطوير حياتهم الفكرية واملهنية ،ويمكن لها ً
أيضا
مساعدة الطالب على اتخاذ قرارات بشأن حياتهم
الشخصية ،وحول الحرية واملسؤولية والرموز
األخالقية التي قد تواجههم .وبذلك تعمل الجامعة
بنشاط على تطوير املهارات الحاسمة للطالب بهدف
التفكير في املشكالت التي تنشأ في حياتهم.
ومن هذا املنطلق فإن البحث الحالي
يتصدي ملشكلة كبيرة وهي املحافظة على االنتماء
االجتماعي والوطني والذي وقعت فيه ً
كثيرا من الدول
املجاورة؛ فأصابها الضعف والوهن ومن هنا فإن

التعليم وخاصة الجامعة عليها دور كبير في توعية
ابناء الوطن عامة وتعزيز االنتماء االجتماعي والوطني
لطالبها بصفة خاصة؛ فقد اشارات بعض الدراسات
السابقة أن هناك العديد من املشكالت التي تترتب
على ضعف االنتماء االجتماعي والوطني منها االنضمام
إلى الجماعات املتطرفة ،وتخريب املمتلكات العامة
والخاصة ،وانخفاض التحصيل ،وضعف الدافعية،
وغيرها .كما يذكر ) )Antonsich, 2010أن احتمال
ضعف االنتماء هو احتمال شاق ومحفوف باملخاطر.
وأنه على املستوى العاطفي يمكن أن يؤدي ضعف
االنتماء إلى الشعور بالوحدة والعزلة والغربة والنزوح
من الوطن.
ً
ً
واستنادا أيضا إلى دعوات كثير من الباحثين
بضرورة أن تتبوأ املؤسسة الجامعية دورها في توعية
الشباب بأهمية اإلسهام في تنمية شخصية الطالب
من أجل بناء املجتمع السوي (عمر2017 ،؛
الغنيمين وآخرون 2018؛ مبارز ،)2019 ،ونتيجة
ملا تقدم تحاول الباحثة من خالل البحث الحالي
التحقق من الدور املجتمعي للجامعة ال سيما جامعة
ً
امللك سعود التي تسعى ً
سعيا حثيثا إلى أداء دور
ً
اجتماعي وتثقيفي فضال عن دورها التعليمي ليس على
مستوى منطقة الرياض فحسب بل على مستوى
اململكة العربية السعودية ،التز ًاما منها في خطتها
االستراتيجية بتبني رؤية ورسالة التطوير املبنية على
رؤية  2030والتي تهدف إلى التميز والتواصل بإيجابية
مع أبناء الوطن ،من خالل غرس قيم املواطنة
واالنتماء للجامعة والوطن (بني هاني2018 ،؛
الدوسري2019 ،؛ البلهيد؛  ،)2019كما أن
البحوث في مجال االنتماء يحمي الشباب من
االنحراف(العبد القادر ،)2018 ،ويأتي هذا البحث
تفعيال للمؤتمر الذي عقد بجامعة االمام محمد بن
سعود اإلسالمية في الفترة من  29-28يناير
2018م ،والذي جاءت بحوثه لتؤكد واجب
الجامعات السعودية في حماية الشباب من الجماعات
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فاطمة بنت علي الدوسري :دور الجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني كما يدركه طالب وطالبات جامعة امللك سعود

واألحزاب واالنحرفات .وعليه ،كان لز ًاما إجراء هذه
البحث للوقوف على دور إدارة الجامعة في تعزيز
االنتماء االجتماعي والوطني لدى طالبها .وبناء عليه،
يمكن للبحث الحالي اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
التسـ ـ ـ ــاؤل األول :مـ ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ــرز قـ ـ ـ ــيم االنتمـ ـ ـ ـاء االجتمـ ـ ـ ــاعي
والـوطني كمـا يــدركها طــالب وطالبـات جامعـة امللــك
سعود؟
التس ـ ــاؤل الث ـ ــاني :م ـ ــا دور الجامع ـ ــة ف ـ ــي تعزي ـ ــز االنتم ـ ــاء
االجتماعي والوطني كما يدركه طالب وطالبات جامعة
امللك سعود؟
التس ــاؤل الثال ــث :ه ــل توج ــد ف ــروق دال ــة إحص ــا ًئيا ف ــي
متوسـ ـ ــطات درجـ ـ ــات طـ ـ ــالب وطالبـ ـ ــات جامعـ ـ ــة امللـ ـ ــك
س ــعود ف ــي ق ــيم االنتم ــاء االجتم ــاعي وال ــوطني يمك ـن أن
تع ـ ـ ـ ـ ــزى ملتغي ـ ـ ـ ـ ـرات (الن ـ ـ ـ ـ ــوع ،والعم ـ ـ ـ ـ ــر ،والتخص ـ ـ ـ ـ ــص،
واملستوى الدراس ي)؟
التسـ ــاؤل الرابـ ــع :هـ ــل توجـ ــد فـ ــروق دالـ ــة إحصـ ــا ًئيا فـ ــي
متوسـ ـ ــطات درجـ ـ ــات طـ ـ ــالب وطالبـ ـ ــات جامعـ ـ ــة امللـ ـ ــك
سـ ــعود عل ـ ــى مقي ـ ــاس دور الجامعـ ــة ف ـ ــي تعزي ـ ــز االنتم ـ ــاء
االجتم ــاعي وال ــوطني يمك ــن أن تع ــزى ملتغيـ ـرات (الن ــوع،
والعمر ،والتخصص ،واملستوى الدراس ي)؟
أهداف البحث
• التعرف على أبرز قيم االنتماء االجتماعي
والوطني لدى طالب وطالبات جامعة امللك
سعود.
• التحقق من دور الجامعة في تعزيز االنتماء
االجتماعي والوطني كما يدركه طالب وطالبات
جامعة امللك سعود.
• الكشف على الفروق في قيم االنتماء
االجتماعي والوطني لدى طالب وطالبات
جامعة امللك سعود التي يمكن أن تعزى
للمتغيرات الديموغرافية (النوع ،والعمر،
والتخصص ،واملستوى الدراس ي).
• الكشف على الفروق في دور الجامعة في
تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني كما يدركها

طالب وطالبات جامعة امللك سعود والتي
يمكن أن تعزى للمتغيرات الديموغرافية
(النوع ،والعمر ،والتخصص ،واملستوى
الدراس ي).
أهمية البحث :تتحدد أهمية البحث في جانبين
أحدهما نظري من خالل التعرف على ترتيب قيم
االنتماء االجتماعي والوطني لدى طالب جامعة امللك
سعود ،ودور الجامعة في تعزيز هذا االنتماء وفق
الفروق في بعض املتغيرات املتمثلة في (النوع ،والعمر،
والتخصص ،واملستوى الدراس ي) ،وهناك جانب آخر
تطبيقي من خالل تزويد صناع القرار في تشريع
األساليب الفعالة لتفعيل دور الجامعة في تعزيز
االنتماء االجتماعي والوطني لدى الطلبة لتحقيق
أقص ى فائدة للعملية التعليمية على املستوى
الجامعي.
مصطلحات البحث
الدور  : Roleيعرفه عطا( )26 :1997بأنه"
مجموعة األنماط السلوكية التي يتخذها الفرد أو
املؤسسة التربوية في املجتمع بغرض تحقيق أهداف
تربوية محددة" .ويرى ( )Lerner, 2005أن الدور يمثل
جملة من السلوكيات التي تتسم باالستقرار النسبي
والتنوع والتعقيد يوصف أنماط العالقات
والسلوكيات الفردية واالجتماعية ،ويذكر (Gleave,
) et al, 2009أن مفهوم الدور االجتماعي يقترن
ً
اجتماعيا عند
بوصف املكونات الثقافية املقبولة
إنجاز عمل من شأنه تحقيق أهداف املجتمع أو
التفاعل املوضوعي مع عناصر الثقافة املجتمعية.
وإجرائ ًيا في هذه البحث ،يمثل مفهوم الدور
اإلجراءات الواقعية التي تقوم بها الجامعات في اململكة
العربية السعودية عن قصد وتخطيط بما من شأنه
زيادة وعي وإدراك طالب الجامعة بقيم االنتماء
االجتماعي والوطني ،وبالدرجة التي يحصل عليها
املفحوص على أداة البحث.
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البحث ،وقد استخدم في هذه البحث العينة الطبقية
العشوائية كأسلوب لجمع البيانات ،فاعتبرت كل كلية
طبقة منفصلة ُسحبت منها عينة عشوائية .ويبين
الجدول اآلتي توزيع العينة بحسب النوع والعمر
والتخصص واملستوى الدراس ي:

 االنتماء االجتماعي والوطني تعرفه الباحثة بأنه"ً
ً
ً
ومعرفيا،
وسلوكيا
وجدانيا
انتساب الفرد إلى وطنه
وإدراكه للتشابه بينه وبين اآلخرين ،وأنه له أهمية في
مجتمعه ،ويشارك أفراده في مناسباتهم ،ويشعر بأنه
جزء من بنية أكبر يمكن االعتماد عليها ،ويتفاعل
بإيجابية مع األحداث التي يمر بها وطنه ،ويحافظ على
تقاليده وثقافته في أي مكان داخل وطنه أو خارجه،
ومستعد للتضحية والدفاع عن وطنه بشتى السبل
ً
جاهدا لتحقيق رفعة وطنه
املادية واملعنوية ،ويسعى
في أي مجال يتواجد فيه".
 تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني :تعرفه الباحثةبأنه عبارة عن "تلك األنشطة واملمارسات واإلرشادات
والتعليمات واللوائح التي تتبناها الجامعة والتي من
شأنها تنمي قيم االنتماء االجتماعي والوطني لدى
طالبها ،وتثقل شخصيتهم ،وتعمل على زيادة وعيهم
بقيمة وطنهم ،ورموزه الحالية والتاريخية ،واملحافظة
على مكتسباته املادية واألدبية".
حدود البحث :يتحدد البحث في إطار املشاركين من
طالب جامعة امللك سعود بالرياض في اململكة العربية
السعودية ،خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام
2019 - 2018م ،وباملقياس ،واألساليب اإلحصائية
املستخدمة في معالجة البيانات
اجراءات البحث
منهج البحث :قامت الباحثة باستخدام املنهج
الوصفي الستقصاء آراء املفحوصين ،وذلك ملالءمته
لدراسة الظاهرة موضوع البحث.
مجتمع عينة البحث :يتكون مجتمع عينة البحث من
جميع طالب جامعة امللك سعود ،واملقيدين في العام
الجامعي 2019-2018م وعددهم  66174بحسب
إحصائيات عمادة القبول والتسجيل بالجامعة؛ حيث
ً
شارك في الدراسة ً 2360
طالبا وطالبة من مختلف
الكليات واألقسام العلمية واألدبية ،ومن كافة
الشعب واألقسام العلمية والكليات الدراسية،
يمثلون  %3.67من إجمالي املجتمع األصلي لعينة

جدول ( :)1توزيع عينة البحث ً
وفقا ملتغيرات النوع والعمر
والتخصص واملستوى الدراس ي ن=2360
املتغير

نوعه

التكرارات

النسبة
املئوية

النوع

ذكور
إناث
 18-16سنة
-18فما فوق
علمي
نظري

1,412
948
1888
472
704

%59.8
%40.2
%80
%20
%29.8
%70.2

العمر
التخصص
املستوى
الدراس ي

مستجد
خريج قريبا

1,656
1991
369

%84.36
%15.64

أداة البحث :قامت الباحثة بإعداد مقياس للتحقق
من تساؤالت البحث ،وقد تم إعداد املقياس من خالل
الخطوات اآلتي:
(أ)ُ -
اعت ِم َد في بناء املقياس على مراجعة اإلطار النظري
للبحوث والدراسات السابقة ملفهوم االنتماء
االجتماعي والوطني وبعض املقاييس ذات الصلة
منها(:االتربي2007 ،؛ صالح وزكريا2015 ،؛
الغنيمين2018 ،؛ الدوسري 2019؛ عبد
اللطيف(Morais, & Ogden, 2011; )2019،
)Choi, et al,2017; Kim, & Choi, 2018

(ب) -وصف املقياس :يتكون املقياس من بيانات أولية
لوصف خصائص العينة من حيث النوع(ذكور/
إناث) ،والعمر( ،18-16اكبر من  18سنة) واملستوى
الدراس ي(مستجد -ومقيد من أعوام سابقة)،
والتخصص(علمي -أدبي) ،وقد جاءت عبارات املقياس
في محورين :أحدهما يتكون من ( )8عبارات للتعرف
على مدي توافر سلوك االنتماء االجتماعي والوطني
وإدراك قيم املواطنة لدى طالب الجامعة ،ويستجيب
عليها عينة البحث من خالل ميزان خماس ي(موافق
ً
جدا ،موافق ،ال أعرف ،رافض ،رافض جدا) ،واملحور
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معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية
للمحور الذي تنتمي إليه:

الثاني يتكون من ( )7عبارات تهدف إلى قياس مدى
تعزيز الجامعة لالنتماء االجتماعي والوطني كما يدركه
أفراد العينة ،حيث يستجيب عليها الطالب من خالل
ميزان خماس ي (مرتفعة ً
جدا ،مرتفعة ،متوسطة،
ضعيفة ،غير موجودة).

جدول( :)2معامالت االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية
للمحور ن=()90
املحور األول

الخصائص السيكومترية للمقياس :قامت الباحثة
بالتحقق من الخصائص السيكومترية بالطرائق
اآلتية:
 -1آراء الخبراء :تم عرض املقياس في صورته األولية
والتي تتكون من( )15عبارة على تسعة من مجموعة
املتخصصين في مجال علم االجتماع ،وأصول التربية،
وعلم االجتماع التربوي ،وعلم النفس االجتماعي،
وذلك إلبداء الرأي حول كفاءة املقياس في التعرف
على االنتماء االجتماعي والوطني لدى طالب الجامعة،
ومدى مناسبة العبارات للمفهوم ،ودقة الصياغة
اللغوية ومناسبتها ملستوى أفراد العينة ،وقد تراوحت
نسب االتفاق بين املحكمين على عبارات املقياس ما
بين ( )%100- %80فيما عدا ثالث عبارات كانت نسب
االتفاق عليها أقل من  %80لذا تم حذفهم من
املقياس ،وقد أوص ي بعض الخبراء بتعديل صياغة
بعض العبارات لتناسب عينة البحث وقد راعت
الباحثة ذلك ،وأصبح املقياس يتكون من ( )12عبارة
بعد أخذ اراء الخبراء.
 -2االتساق الداخلي للمقياس:
تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة
والدرجة الكلية للمحور ،وذلك بعد تطبيقه على()90
ً
طالبا وطالبة من املشاركين في دراسة الخصائص
السيكومترية ملقياس البحث ،والجدول اآلتي يوضح

رقم العبارة

االرتباط

1
2
3
4
5
6

**0.672
**0.754
**0.654
**0.567
**0.736
**0.765

املحور الثاني
االرتباط
رقم
العبارة
**0.674
7
**0.564
8
**0.642
9
**0.654
10
**0.765
11
**0.752
12

** دال عند مستوى ()0.01

يتضح من الجدول السـابق أن قـيم معـامالت
االرتب ـ ــاط تراوح ـ ــت م ـ ــا ب ـ ــين ( )0.765- 0.564وه ـ ــي ق ـ ــيم
دال ـ ــة إحص ـ ــا ًئيا عن ـ ــد مس ـ ــتوى( )0 .01مم ـ ــا ي ـ ــدل عل ـ ــى
الوث ـ ــوق فـ ـ ــي النتـ ـ ــائج التـ ـ ــي يتوصـ ـ ــل إليهـ ـ ــا عنـ ـ ــد تطبيـ ـ ــق
املقياس على العينة النهائية.
 -3الثب ا ااات :قام ـ ــت الباحث ـ ــة بحس ـ ــاب ثب ـ ــات املقي ـ ــاس
باس ـ ــتخدام معامـ ـ ــل ألف ـ ــا كرونبـ ـ ــا  ،حي ـ ــث بلـ ـ ــغ ثبـ ـ ــات
املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور األول( ،)0.725ومعام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ثب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
الث ـ ــاني( ،)0.776والدرج ـ ــة الكلي ـ ــة للمقي ـ ــاس(،)0.751
وهـي معـامالت ثبـات مقبولـة إحصـا ًئيا؛ ممـا يـدعو إلـى
الثقـة فـي النتـائج التـي يمكـن التوصـل إليهـا عنـد تطبيـق
املقياس.
نتائج تساؤالت البحث ومناقشتها:
التساؤل األول وينص على ما يلي :ما أبرز قيم االنتماء
االجتماعي والوطني كما يدركها طالب وطالبات جامعة
امللك سعود؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
الستجابات عينة البحث على املحور األول من
املقياس وفق النتائج املوضحة في الجدول اآلتي:
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جدول ( :)3أبرز سمات ومفاهيم االنتماء االجتماعي والوطني وقيم املواطنة كما يدركه الطالب ن=()2360
مضمون العبارة
( )1االرتباط بالدين اإلسالمي وإرضاء هللا ورسوله
( )2الصدق وطاعة ولي األمر ومعرفة الحقوق والواجبات واالعتزاز
بالثقافة والعروبة والدين
( )3الوعي بمجريات األمور والتفكير في الصالح العام للوطن.
( )4االنتساب الغريزي للوطن بالقلب والعقل والوجدان.
( )5االهتمام بمشكالت الوطن والعمل على حلها والدفاع عن الوطن
بالقول والعمل.
( )6متابعة القضايا واألحداث الجارية ومناقشتها وتحليلها بعقالنية.
املتوسط العام لالستجابات وانحر افها املعياري.

املتوسط الحسابي
4.89
4.56

االنحراف املعياري
0.87
0.83

الترتيب
1
2

4.13
4.07
3.86

0.81
0.79
0.73

3
4
5

4.21

0.69
0.78

6

3.77

يبين جدول ( )3أن أهم سمة االنتماء
االجتماعي والوطني تتعلق باالرتباط بالدين اإلسالمي
وإرضاء هللا ورسوله بمتوسط حسابي قيمته()4.89
وانحراف معياري( ،)0.87ثم جاء في املرتبة الثانية
الصدق وطاعة ولي األمر ومعرفة الفرد لحقوقه
وواجباته واالعتزاز بثقافته وعروبته ودينه بمتوسط
حسابي قدره( )4.56وانحراف معياري ( ) 0.83بينما جاء
في الترتيب الثالث الوعي بمجريات األمور والتفكير
والعمل من أجل الصالح العام للوطن بمتوسط
حسابي( ،)4.13وانحراف معياري( ،)0.81ثم جاء في
ً
ووجدانا
املرتبة الرابعة االنتساب الغريزي للوطن قلبا
وبالعقل بمتوسط حسابي( ،)4.07وانحراف
معياري( ،)0.79ثم جاء في املرتبة الخامسة االهتمام
بمشكالت الوطن والدفاع عنه قوال وعمال بمتوسط
حسابي ( )3.86وانحراف معياري( ،)0.73وفي املرتبة
السادسة جاءت متابعة األحداث والقضايا الجارية
والحرص على مناقشتها وتحليلها بعقالنية بمتوسط
حسابي( ،)3.77وانحراف معياري(.)0.69
وقد اتفقت نتيجة ذلك التساؤل مع نتائج
بعض الدراسات السابقة التي وجدت أن قيم املواطنة
ومنها االنتماء االجتماعي والوطني هي موجودة لدى طلبة
الجامعة مثل دراسة(االتربي2007 ،؛ والعتيبي2018 ،؛
وعماشة ،)2019 ،ويتبين من نتائج التساؤل األول أن

هناك قيما متجذرة في الشخصية السعودية وهي نتاج
للتنشئة االجتماعية التي تقوم على ثوابت ومسلمات لم
تتزحزح عبر التاريخ ألنها منبثقة من عقيدة راسخة.
ولذا ،جاءت قيمة االرتباط بالدين اإلسالمي وإرضاء هللا
ورسوله في مقدمة قيم االنتماء االجتماعي والوطني،
فاململكة مما ال شك فيه هي محتضنة للكثير من شعائر
اإلسالم وهذا أعطى لها ميزة انعكست على تنشئة
الشخصية السعودية ،وتأتي قيمة الصدق وطاعة ولي
األمر ومعرفة الحقوق والواجبات واالعتزاز بالدين،
والثقافة والعروبة ،وهي قيمة مترتبة على سابقتها
وامتداد ومكملة لها ،فال يتحقق اإليمان الكامل إال
بالصدق وطاعة ولي األمر ،وأداء الواجبات والبحث عن
الحقوق ،وقد كان والة األمر في اململكة وال يزالون في
خدمة دينهم ووطنهم وعروبتهم ،ولذا تشعر الشخصية
السعودية بقيمة االنتماء االجتماعي والوطني ألمتهم
ويمتد هذا االنتماء إلى كل من هو عربي وإسالمي على
مستوى الفرد والبعد الجغرافي ،ثم تأتي قيمة وعي
الطالب بالتفكير في مشكالت وطنهم والخوف عليه من
أي خطر يقترب منه ،وهذا يجعلهم أكثر اعتزازا بوطنهم؛
فهو اعتزاز عن وعي وفهم بتاريخه املادي واألدبي .ولهذا،
يسعون ً
دائما للتعرف على مشكالته وتقديم الدعم
االجتماعي والوجداني لوطنهم قيادة وأفر ًادا.

32

فاطمة بنت علي الدوسري :دور الجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني كما يدركه طالب وطالبات جامعة امللك سعود

الثاني للمقياس ً
تبعا للمتوسطات الحسابية واالنحراف
املعياري واستنتاج درجة التوافر ً
وفقا للمقياس
جدول(:)4
يوضحه
كما
املستخدم

التساؤل الثاني والذي ينص على ما يلي" ما دور
الجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني كما يدركه
طالب وطالبات جامعة امللك سعود؟ ولإلجابة عن هذا
التساؤل؛ فقد تم ترتيب استجابات الطالب على املحور

جدول ( :)4يوضح النسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات الطالب والطالبات وترتيبها بحسب
درجة التوافر وفق مدركاتهم ن=()2360
العبارة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة التو افر

الترتيب

توفر الكلية/الجامعة منشورات
ومطبوعات هدفها تنمية قيم املواطنة
الصالحة واملشاركة اإليجابية في خدمة
املجتمع.

4.44

0.67

مرتفعة جدا

1

توفر الكلية/الجامعة برامج توعوية تحث
الطالب على حب الوطن واالنتماء له.

4.72

0.57

مرتفعة جدا

2

تقوم الكلية/الجامعة بعقد الندوات
والدورات التثقيفية للتعريف بالتحديات
واملشكالت التي تواجه الوطن.

3.83

0.66

مرتفعة

3

تكرم الكلية/الجامعة الطالب املتميزين
في الخدمة العامة على مستوى الجامعة
واملجتمع املحلي والوطن.

3.77

0.63

مرتفعة

4

تنظم الكلية/الجامعة رحالت داخلية أو
مناطقية تعزز من معرفة الطالب
بالوطن.

3.39

0.61

متوسطة

5

تقدم الكلية/الجامعة هدايا تذكارية عند
االحتفال باليوم الوطني وغيره من
املناسبات الوطنية.

2.78

0.60

متوسطة

6

يتضح من جدول ( )4أن استجابات الطالب على
املحور الثاني تتراوح درجات توافرها ما بين مرتفعة إلى
متوسطة؛ حيث كان تنظيم الرحالت التعريفية
بمناطق اململكة وتقديم الهداية التذكارية هما األقل
من حيث دورهما في التوعية بقيم املواطنة وتعزيز
االنتماء الوطني ،ربما ألن الطالب يدركون أن الرحالت
أو الهدايا التذكارية ال تضيف ً
كثيرا إلى زيادة وعيهم
الوطني أو تعضيد قيم املواطنة واالنتماء كما تفعل
العناصر األخرى.
وقد اتفقت نتيجة ذلك التساؤل مع نتائج
بعض الدراسات السابقة التي وجدت أن الجامعة لها
دور في تعزيز قيم االنتماء االجتماعي والوطني مثل

دراسة(الثبيتي2016 ،؛ و عمر2017 ،؛ ومنصور،
2017؛ ونيازي.)2018 ،
وللتعرف على العالقة بين مدركات
املفحوصين ومفاهيمهم عن االنتماء الوطني وقيم
املواطنة الصالحة وبين دور الجامعة في تعزيز
الشخصية الوطنية في اململكة ،قامت الباحثة
ً
بحساب معامل االرتباط بين دور الجامعة متمثال في
املحور الثاني من الدراسة وبين مفاهيم وسمات
ً
االنتماء الوطني متمثال في املحور األول؛ حيث كانت
قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي( ) 0.717وهي
قيمة دالة عند مستوى داللة( ،)0.01مما يدل على
أهمية دور الجامعة في بناء وتعزيز الشخصية الوطنية

33

املجلة السعودية للعلوم النفسية – العدد – 6الرياض (ربيع األول1443ه  /نوفمبر 2021م)

اآلتية التي تبلور دور الجامعة في تعزيز الشخصية
الوطنية:
▪ توفير املنشورات واملطبوعات الهادفة إلى تنمية
قيم املواطنة واملشاركة اإليجابية في خدمة
الوطن.
▪ توفير البرامج التوعوية التي تحث على االنتماء
وحب الوطن.
▪ عقد الندوات والدورات التثقيفية للتعريف
بالتحديات واملشكالت التي قد تهدد قيم املواطنة
واالنتماء للوطن.
▪ تكريم الطالب املتميزين في خدمة الجامعة
واملجتمع املحلي ،ومن ثم ،خدمة الوطن بصفة
عامة.
▪ تنظيم الرحالت الداخلية وفي مناطق اململكة
لتعزيز معرفة الطالب بوطنهم.
▪ منح الهدايا التذكارية عند االحتفال باليوم
الوطني وفي املناسبات الوطنية املختلفة.
ً
وتأسيسا على نتائج الدراسة الحالية ،يمكن
استنباط تصور عام لالرتقاء بدور الجامعة على نحو
أكبر وأكثر ً
ً
وتأثيرا في تعزيز الشخصية الوطنية
تنوعا
في اململكة العربية السعودية .ويمكن تناول هذا
التصور من خالل بعدين رئيسين ،هما :نظم الدراسة
وما يرتبط بها من تنظيمات معرفية ،ومراكز خدمة
املجتمع.

في جامعات اململكة ،كما تؤكد أهمية الدور الذي
تقوم به اململكة في صورة األنشطة الطالبية والدورات
والبرامج واملطبوعات وغيرها من الفعاليات التي
تساعد في تعزيز قيم املواطنة الصالحة وتنمية
االنتماء االجتماعي والوطني على نحو إيجابي.
ويرى ) (Harkavy, 2006أنه يجب أن يكون
هدف الجامعات املساهمة بشكل كبير في تطوير
واستدامة املجتمعات الديمقراطية ،ومن خالل
العمل على تحقيق هذا الهدف يمكن لألكاديميين ذوي
العقلية الديمقراطية أن يساعدوا بقوة التعليم
العالي ،وتعليم الطالب بشكل فعال ليكونوا
ديمقراطيين ،ومبدعين.
وترى الباحثة أن الجامعات عندما تعطي
أولوية عالية لحل املشكالت الواقعية واالستراتيجية
في مجتمعها املحلي بشكل نشط؛ فهناك احتمال كبير
أنها ستعزز املواطنة والعدالة االجتماعية والصالح
ً
تحديدا من خالل
العام بشكل كبير ،وبشكل أكثر
التركيز على حل املشكالت التي تتجلى في مجتمعاتهم
املحلية ،وستكون مؤسسات التعليم العالي أكثر قدرة
على تحقيق رفاهية اإلنسان ،وتعزيز قيم االنتماء
االجتماعي والوطني لديه.
ويمكن تلخيص دور الجامعة في تعزيز قيم
املواطنة الصالحة واالنتماء إلى الوطن في األنشطة

شكل ( :)1تصورمقترح لتفعيل دورالجامعة في تعزيز الشخصية الوطنية
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ويمكن توضيح هذا التصور فيما يأتي من نقاط:
ً
أوال -نظم الدراسة:
من الضروري تعزيز املناهج الدراسية
الجامعية بمقررات تستهدف زيادة الوعي بأهمية
االنتماء للوطن وتعزيز قيم املواطنة لتخريج املواطن
الصالح الذي يخدمه مجتمعه املحلي ووطنه األكبر،
وأن تكون هذه املقررات مبنية على زيادة الوعي الوطني
وبناء مشاعر الوالء للدين والوطن ،وأن تكون هذه
املقررات موحدة ضمن املكون الثقافي لكافة البرامج في
كافة الجامعات .كما ينبغي أن تكون البرامج اإلضافية
مثل برامج كليات املجتمع وبرامج الدراسات العليا
متضمنة مثل هذا املكون الثقافي الذي يستهدف زيادة
الوعي بقيم املواطنة وتعزيز االنتماء االجتماعي
والوطني .ويجب أن يعاد النظر في محتوي هذه
املقررات والبرامج في ضوء مرئيات رؤية 2030
ورسالة اململكة للولوج في القرن الحادي والعشرين
وبناء مستقبل الوطن في ضوء التحديات التي تواجه
ً
حاليا على املستوى السياس ي واالجتماعي
اململكة
واالقتصادي.
كما ينبغي العمل على تنويع األنشطة
والفعاليات واإلجراءات التي من شأنها تعزيز
الشخصية الوطنية من خالل االنشطة غير الصفية
الهادفة إلى إكساب املعارف والحقائق وبناء
االتجاهات وتكوين الشخصية من مصادر غير املنهج
املقصود واملخطط له من قبل اإلدارة الجامعية ،وهو
ً
وتأثيرا في بناء وتشكيل الشخصية
منهج أكثر أهمية
من خالل غرس وتعديل وتوجيه السلوكيات والقيم
واملعاني التي يستقيها الطالب من أقرانهم ومعلميهم
بطريقة التشرب ودون إشراف عمدي ومن خالل
األنشطة غير الصفية وضرب األمثلة والقدوة التي
تساهم في زيادة االهتمام باملكونات اإلنسانية
واالجتماعية لدى طالب الجامعة والتي تسهم بشكل
ما في تعزيز الجوانب القيمية واالتجاهات اإليجابية
نحو االنتماء االجتماعي والوطني وهو ما يمكن من

خالل البرامج واألنشطة االجتماعية والترفيهية
والتربوية .وهذا يسترعي ً
أيضا تدريب أساتذة الجامعة
على أهمية املنهج الخفي في تعزيز مقومات الشخصية
الوطنية.
ً
ثانيا -مراكز خدمة املجتمع:
تقوم الجامعة بثالث وظائف حيوية في
التعليم العالي ،وهي إعداد الشباب لسوق العمل من
خالل برامج الدراسة في املستوى الجامعي األول،
والدراسات العليا والبحث العلمي ،ثم خدمة املجتمع.
وهذه الوظيفة الثالثة للجامعة واملتمثلة في خدمة
املجتمع تتمثل في وجود مراكز ومعاهد خدمية تعمل
على توجيه املنتسبين للجامعة من طالب وهيئات
تدريسية وخدمات معاونة ،وهذه املراكز تقومـ
ً
تدريجيا وبشكل خفي بتقديم الدعم والتعزيز
واملساندة للشخصية الوطنية من خالل ما يمكن
تطويره من استراتيجيات وخطط عمل تتبناها
الجامعات بحسب احتياجات كل مجتمع محلي
تستهدف على املدى البعيد االرتقاء باالنتماء
االجتماعي والوطني وزيادة الوعي بقيم املواطنة وحب
الوطن وتنمية أخالقيات املعاملة واملسؤولية الوطنية
إزاء املجتمع املحلي والوطن بصفة عامة .وهنا يمكن
أن تقوم املراكز الثقافية امللحقة على الجامعات
بتنظيم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية
والتوعوية والتثقيفية التي تستهدف بناء الشعور
الوطني ورعاية وتعزيز الشخصية الوطنية.
التساؤل الثالث والذي ينص على ما يلي" :هل توجد
فروق دالة إحصا ًئيا في متوسطات درجات طالب
وطالبات جامعة امللك سعود في قيم االنتماء
االجتماعي والوطني يمكن أن تعزى ملتغيرات (النوع،
والعمر ،والتخصص ،واملستوى الدراس ي)؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل ،تم استخدام اختبار مان
ويتني وهو االختبار الالبارامتري البديل الختبار"ت"
ملجموعتين مستقلتين نظرا لعدم توافر شرط تقارب
أعداد املجموعتين ،كما كانت نتائج اختبار
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أفراد العينة على املحور األول من املقياس والخاص
باالنتماء االجتماعي والوطني لدى طلبة جامعة امللك
سعود في ضوء املتغيرات املدروسة.

 )0.207( Kolmogorov-Smirnovوهي قيمة دالة
ً
إحصائيا؛ مما يشير على عدم اعتدالية التوزيع.
وبالتالي ال يمكن استخدام اختبار"ت" ،والجدول
التالي يوضح قيم ( )Uملعرفة الفروق بين استجابات

جدول ( :)5نتائج اختبار مان ويتني ملعرفة الفروق في استجابات عينة البحث على املحور األول لالستبيان في ضوء املتغيرات الديموغرافية
(النوع ،والعمر ،والتخصص ،واملستوى الدراس ي) ن=()2360
املحور2
قيم االنتماء
االجتماعي
والوطني

املتغير
العمر

النوع

التخصص

املستوى
الدراس ي

العدد

متوسط
الرتب

مجموع الرتب

 18-16سنة

1888

11.524

21716.00

-18فما فوق

472

13.014

6143.00

ذكر

1114

11.41

12715

أنثى

1241

12.47

15144

نظري

1442

11.43

16487

عملي

918

12.38

11372

مستجد

1991

11.58

23064

خريج قريبا

369

12.99

4795

قيمة ()U

مستوى الداللة

388.000

0.01

6502.500

6083.000

3234.500

0.722
غير دالة

0.422
غير دالة

0.435
غير دالة

وتشير نتائج البحث إلى أن مدركات الطالب
لقيم االنتماء االجتماعي والوطني يتفق عليها
الدارسون بصرف النظر عن نوعهم ،ومستوياتهم
الدراسية ،وهو ما يعني أن نضج مفاهيم طالب
الجامعة ،وزيادة وعيهم بقيم االنتماء االجتماعي
والوطني ال يختلف باختالف النوع واملستوى الدراس ي
والتخصص ،في حين تتأثر استجابات الطالب على
هذا البعد بمتغير العمر ،فكلما كبر الطالب زاد وعيه
بقيم املواطنة ،وساعد في ذلك أن اململكة وظفت
الجامعة لتقديم املعرفة لكل أفرادها دون تفريق بين
أبنائها ،وهذا جعل الطالب يدركون أهمية وطنهم ،وأن
قيادتهم توفر لهم العلم واملعرفة وتلبي احتياجاتهم
على الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية للمملكة ،كما
أن القائمين على إدارة الجامعة وأعضائها وإن كان
بعضهم من خارج الجامعة فلهم نفس الثقافة

يتضح من جدول( )5أن قيمة ( )uملعرفة
الفروق في املحور األول واملتعلق بسمات ومفاهيم
االنتماء وقيم املواطنة في ضوء متغير العمر بلغت
ً
إحصائيا عند مستوى 0.01
( )388وهي قيمة دالة
مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في هذا
املحور ترجع ملتغير العمر ،وتعزى هذه الفروق لصالح
األعلى متوسط رتب وهي مجموع (ً 18
عاما فما فوق)،
وبالنسبة للمتغيرات (النوع – التخصص – املستوى
الدراس ي) عدم جود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات رتب استجابات املفحوصين على هذه
املتغيرات؛ حيث كانت قيم ( )uاملحسوبة غير دالة
ً
إحصائيا عند مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في املحور األول ترجع لهذه املتغيرات.

36

فاطمة بنت علي الدوسري :دور الجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني كما يدركه طالب وطالبات جامعة امللك سعود

ً
إحصائيا عند
ملجموعتين ( )0.237وهي قيمة دالة
مستوى 0.01؛ مما يشير إلى عدم اعتدالية التوزيع.
لذا ،تم استخدام اختبار مان ويتني.
ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة وجد أن نتائج
البحث الحالي اتفقت مع العديد من الدراسات
السابقة منها (الثبيتي2016 ،؛ نيازي2108 ،؛
العتيبي)2018 ،
الفروق بين استجابات الطالب والطالبات على املحور
الثاني من املقياس والخاص باالنتماء االجتماعي
والوطني لدى طلبة جامعة امللك سعود كما يوضحه
جدول
(:)6

اإلسالمية والعربية ،والخوف على هذا الوطن الغالي
على كل مسلم خارج اململكة فما ظنك بمن ولد وعاش
فيها ووجد فيها العلم واملعرفة والعبادة والقيادة
ً
ً
فيقينا سيكون أكثر اعتز ًازا بوطنه وخوفا
الرشيدة؟!
عليه.
التساؤل الرابع والذي ينص على ما يلي" :هل توجد
فروق دالة إحصا ًئيا في متوسطات درجات طالب
وطالبات جامعة امللك سعود على مقياس دور
الجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني يمكن
أن تعزى ملتغيرات (النوع ،والعمر ،والتخصص،
واملستوى الدراس ي)؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل ،تم استخدام اختبار مان
ويتني وهو االختبار الالبارامتري البديل الختبار"ت"

جدول ( :)6نتائج اختبار مان ويتني ملعرفة الفروق في استجابات عينة البحث على املحور الثاني للمقياس في ضوء املتغيرات الديموغرافية
(النوع ،والعمر ،والتخصص ،واملستوى الدراس ي) ن=()2360
ن

متوسط
الرتب

مجموع الرتب

قيمة ()U

مستوى الداللة

العمر

 18-16سنة
-18فما فوق

1888
472

11.61
12.58

219197
594008

408.500

0.01
دالة

النوع

ذكر

1114

12.55

13981

745.000

0.754
غيردالة

أنثى

1246

11.13

13877

نظري

1442

11.65

16811

عملي

918

11.03

10126

مستجد

1991

11.63

23161

خريج قريبا

369

12.73

4697

املحور 3

دور الجامعة
في تعزيز
االنتماء
االجتماعي
والوطني

املتغير

التخصص

املستوى
الدراس ي

يتضح من جدول( )6وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات استجابات الطالب على
متغيرات العمر والنوع واملستوى الدراسة؛ حيث بلغت
قيم ( )Uاملحسوبة(408.5و )333.5على التوالي،

630.350

333.500

0.454
غيردالة

0.01
دالة

وهي قيم كلها دالة عند مستوى( )0.01مما يشير إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية في هذا املحور ترجع
ملتغير العمر واملستوى الدراس ي ،وتعزى هذه الفروق
لصالح األعلى متوسط رتب وهي مجموع ( 18عام فما
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فوق ) ومجموعة الخريجين قريبا ،في حين ال توجد
فروق بين متوسطات رتب استجابات املفحوصين على
هذه املتغيرات تعزى للنوع والتخصص؛ حيث كانت
ً
إحصائيا عند مما يشير
قيم ( )uاملحسوبة غير دالة
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في املحور
األول ترجع لهذه املتغيرات مما يدلل على زيادة وعي
املفحوصين بدور الجامعة في اإلعالء من قيم املواطنة
الصالحة.
ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة ذات
الصلة يتبن ان نتائج البحث الحالي اختلفت مع بعض
الدراسات التي لم تجد فروق في االنتماء يعزى إلى
النوع مثل دراسة(الثبيتي2016 ،؛ والعتيبي،
ً ،)2018
وأيضا اتفقت مع بعض الدراسات السابقة
التي وجدت انه ال توجد فروق تعزى للتخصص مثل
دراسة الثبيتي2016 ،؛ والعتيبي )2018 ،كما
اتفقت مع بعض الدراسات السابقة التي وجدت أنه
توجد فروق لصالح املستوى األعلى مثل دراسة
(الثبيتي2016 ،؛ نيازي.)2018 ،
وترى الباحثة أن النتائج تبين أن للجامعة
ً
دورا ً
كبيرا في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني لدى
طالبها ،وأن هذا الدور ال يختلف باختالف النوع أي
ً
إنها ال تفرق في دورها بين الذكور واإلناث ألن كال منهم
له دور في بناء املجتمع ،كما أن دور الجامعة في تعزيز
االنتماء االجتماعي والوطني ال يختلف باختالف
التخصص وهذا يدل على أنها تعزز االنتماء االجتماعي
والوطني بغض النظر عن التخصص الذي يلتحق به
ً
الطالب ،كما بينت النتائج أن هناك فروقا في دور
الجامعة تعزى للعمر في اتجاه العمر األكبر ،كما
توجد فروق في املستوى الدراس ي في اتجاه املستوى
األعلى وهذا يعني أن الطالب والطالبات األكبر ً
سنا
واألعلى في املستوى الدراس ي هم أكثر انتماء من غيرهم
وهذا نتيجة لتراكم الخبرات التي يتلقونها منذ دخولهم
الجامعة.

ومن ثم فإن الجامعة تسعى إلى ترسيخ
وتعزيز قيم االنتماء االجتماعي والوطني بغض النظر
عن املتغيرات الديموغرافية أو األكاديمية ،كما يتضح
أن الطالب يدركون أن الجامعة تقدم لهم األنشطة
واملعارف التي تعزز قيم االنتماء االجتماعي والوطني
على جميع املستويات من خالل استراتيجية منظمة
تتماش ى مع استراتيجية  2030التي تبنتها اململكة،
والتي ال تميز بين أبنائها على أساس النوع أو
التخصص أو غير ذلك؛ فالجامعة تنظر إلى طالبها
على أساس أنهم أعضاء لهم فرص كبيرة لخدمة
وطنهم كل حسب تخصصه.
الخاتمة والتوصيات:
أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن أهمية
دور الجامعة في تعزيز قيم االنتماء االجتماعي والوطني
كما يدركه الطالب أنفسهم ،وقد اتفقت عينة
الدراسة على املفاهيم األساسية لالنتماء االجتماعي
والوطني باعتباره في املقام األول انتماء هلل وللوطن
ً
وعمال بسنة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم الذي
ً
ه
َّللا ْب ِن
ضرب مثال لالنتماء لوطنه (فقد روي عن عبد ِ
َعدي ْابن ْال َح ْم َراء َأ هن ُه َسم َع ه
الن ِب هي صل هللا عليه وسلم
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َُ ُ ََُ َ ٌ ْ
ُ ق َ ه َ ََه
ه
َ
ْ
َ
َ
َّللا إن ِك
يقول وهو وا ِقف بالحزور ِة في سو ِ مكة :و ِ
ه َ َ ِ َ ُّ َ ْ ِ ه َ ه َ َ ْ َ َ
َ َ َ
َّللا ،ولوال أ ِني
َّللا ،وأحب أر
لخ ْي ُر أ ْر
َّللا إلى ِ
ض ِ
ض ِ
ِ
ِ
ُأ ْخر ْج ُت م ْنك َما َخ َر ْج ُت َ .ر َو ُاه َأ ْح َم ُد َو ْاب ُن َم َ
اج ْه
ِ ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ه
ْ
ُّ
التر ِم ِذي وصححه) ،ويرتبط باالنتماء االجتماعي
و ِ
والوطني وقيم املواطنة الصالحة الصدق مع النفس
وطاعة ولي األمر ،ومعرفة الحقوق والواجبات
واالعتزاز بالثقافة الوطنية واللغة والعروبة والدين.
ومن االنتماء أيضا بحسب مدركات أفراد العينة الوعي
بمجريات األمور واألحداث الجارية ومناقشتها بعقالنية
والدفاع عن الوطن بالقول والعمل .كما أوضحت
النتائج اتفاق أفراد العينة على أن الجامعة تضطلع
بدورها الحيوي في تعضيد معاني االنتماء وقيم
املواطنة بغض النظر عن العوامل الديموغرافية
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املراجع

واألكاديمية .وبناء على هذه النتائج ،توص ي الباحثة
بما يأتي:
▪ زيادة اهتمام الجامعة برعاية قيم االحترام
املتبادل واملساواة في الحقوق والفرص واالهتمام
بالتوعية بحقوق اإلنسان وحقوق املرأة
ومساواتها مع الرجل بما يتوافق مع الرؤية
اإلسالمية املنصفة.
▪ توظيف ثقافة السالم ونبذ الطبقية والعرقية
والقبلية والتوعية بأهمية أداء الحقوق
والواجبات كقيم عليا في الوطن.
▪ توفير الجامعات لبرامج توعوية هادفة إلى تدريب
الطالب على ثقافة التنوع واحترام االختالف
وتنمية مهارات املواطنة املدنية واملواطنة العاملية
وتعزيز طاقات الطالب نحو التعبير عن آرائهم
بحرية واحترام ورؤية العالم من وجهة نظر
الثقافات األخرى دون اعتداء.
▪ قيام الجامعة بتوفير بيئة إيجابية تسمح بالتعبير
عن آرائهم بحرية من خالل توفر صحافة طالبية
جامعية حرة نشطة ومنابر حوارية مفتوحة تلبى
رغبة الطلبة في إظهار إبداعاتهم بشتى
التخصصات.
مقترحات لبحوث مستقبلية:
▪ دراسة العالقة بين معايير املجتمع وأخالقياته
وثقافة الحوار وتأثيراتها في االنتماء االجتماعي
والوطني.
▪ دراسة تأثيرات وسائل التفاعل االجتماعي على
اإلنترنت في منظومة القيم العليا لالنتماء
االجتماعي والوطني.
▪ دراسة تأثيرات األنشطة الالصفية في االنتماء
االجتماعي والوطني وقيم املواطنة.

األتربي ،هويدا محمود .)2007(.قيم املواطنة وسبل
تعزيزها لدى طالب الجامعة" دراسة ميدانيه
تربوية" .التربية املعاصرة ،رابطه التربية
الحديثة.1-44 ،(75) 23 ،
البلهيد ،نورة .)2019( .دور أعضاء هيئة التدريس في
تنمية قيم املواطنة لدى طالبات جامعة
األميرة نوره بنت عبد الرحمن .مجلة دراسات
تربوية ونفسية ،جامعة الزقازيق103- ،185،
.234
بني هاني ،سلفيا إسماعيل .)2018( .دور جامعة حائل
للتحول نحو مجتمع املعلومات في ضوء رؤية
اململكة العربية السعودية  "2030دراسة
ميدانية" .مجلة العلوم التربوية ،جامعة امللك
سعود.554-537،)3( ،30،
الثبيتي ،محمد عثمان؛ وعبد الفتاح ،محمد
فتحي .)2016(.دور إدارة الجامعة في تنمية
قيم املواطنة لدى طلبة جامعة تبوك .مجلة
جامعة طيبة للعلوم التربوية ،كلية التربية،
جامعة طيبة بالسعودية.365-349 ،)3(11 ،
جابر ،محمد ،مهدي ،ناصر .)2011( .دور الجامعات
في تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى
طلبتها ،دراسة مقارنة بين جامعتي حلوان (ج.
م .ع) وجامعة األزهر (فلسطين) .مؤتمر

االجتماعية

للجامعات

املسؤولية
الفلسطينية ،جامعة القدس املفتوحة.

الجاسم ،عبد العزيز خضر .)2018( .دور الجامعة في
بناء القيــم وسلوكيات الطلبة للحفاظ على
السلم واألمن املجتمعي .مجلة جامعة األنبار
للعلوم اإلنسانية ،جامعة األنبار-301،)4(1 ،
.318
الحازمي ،محمد .)2017( .دور الجامعة التربوية في
تعزيز القيم الخلقية في املجتمع الطالبي.
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السعودية للعلوم التربوية ،جامعة امللك
سعود.146-123 :63 ،
ربيعان ،سعود ،والزبون ،محمد .)2018( .دور جامعة
حائل في وقاية الشباب من مظاهر التطرف
الفكري .مجلة دراسات ،العلوم التربوية،
الجامعة األردنية.150-130 ،)4(45 ،
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 التقاعس االجتماعي والعوامل املنبئة به لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة:بندر بن صالح املليبي

التقاعس االجتماعي والعوامل املنبئة به لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
)1( بندر بن صالح امليلبي.د

) ه1442 /6/ 13 وقبل- ه1442/1/24 (قدم للنشر
املس ت تتت ل هدفت الدراس ة ةةة اللالية شف المش ة ةةل عن م ة ةةتو اع التقاعس االجتماعي وعدالة توزيع املكافأة ووض ة ةةوح املومة ومواءمة
الجود وتماسة ة ةةة الجماعة لدى أعضة ة ةةاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسة ة ةةالمية والعوامل املنبئة بالتقاعس االجتماعي اسة ة ةةت دم البا
) عضة ة ةةو هيئة276(  عل عينة عشة ة ةةواةية طبقية مكونة من- بعد التحقق من صة ة ةةال ي ا-املنهج املست ت ت ي التنبؤي وط ِّبقت أدواع الدراسة ة ةةة
تدريس في الجامعة اإلسة ة ةةالمية وتلئة ة ةةت النتاةو شف م ة ة ةةتو اع متوسة ة ةةهة من التقاعس االجتماعي ووضة ة ةةوح املومة ومواءمة الجود و ف
م توى ضعيل من عدالة التوزيع ومرتفع من تماسة الجماعة كما كشفت النتاةو عن القدرة التنبؤ ة ملتغيراع عدالة التوزيع ووضوح
ً بئفته- ومواءمة الجود- بئف ا منبئاع سالبة-املومة وتماسة الجماعة
ً
 للتنبؤ بالتقاعس االجتماعي-موجبا
منبئا
الكلمات املفتاحية التقاعس االجتماعي العمل الجماعي عدالة التوزيع وضوح املومة مواءمة الجود تماسة الجماعة
Social loafing and predictive factors among the faculty members at the Islamic University of
Medina
Dr. Bander Salah Almailabi(1)
(Submitted 12-09-2020 and Accepted on 26-01-2021)
Abstract: The current study sought to reveal the levels of social loafing, distributive justice of reward, task
visibility, matching effort, and group cohesion among faculty members at the Islamic University of Medina,
as well as predictive factors related to social loafing. The researcher used the predictive survey method
approach, and the study tools were applied, after verifying their validity, to a Stratified random sample of 276
faculty members at the Islamic University of Medina. The results showed medium levels of social loafing, task
visibility, and matching effort, a weak level of distributive justice, and a high level of group cohesion. The
results also revealed the predictive power of distributive justice, task visibility, and group cohesion (as negative
predictors) and matching effort (as a positive predictor) to predict social loafing.
Keywords: social loafing, teamwork, distributive justice, task visibility, matching effort, group cohesion.
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املقدمة
كثرة األي ةةدي ت فل من ع ةة،ء العم ةةل م ةةل ش ة ة ة ةةير شف
أهمي ة ةةة العم ة ةةل الجم ة ةةاعي ف مع من العقول واألي ة ةةدي
ين ِّ ز م ةةا ال ين ِّ زل العق ةةل الوا ةةد والي ةةد الوا ةةدة لمن
ماذا عن مقدار الجود املبذول أيز د في املوام الجماعية
أم ينقص؟
تش ة ة ة ةةير أدبي ة ةةاع البح ة ة في م ة ةةال الت ة ةةأ ير االجتم ة ةةاعي-
ً
وتحديدا الت ة ة ة ةةويل االجتماعي -شف أن ض ة ة ة ةةور ا تر ن
يلقي بظاللةةه عل أداء الفرد شي ةةا ًبةا وس ة ة ة ةةل ًبةا أي شنةةه قةةد
يح ِّ ة ة ةنه أو ي ِّقلل من جودته فحن كان للضة ة ةةور ا تر ن
يحفزنا لتقديم
هذا األ ر فماذا عن مشارك م العمل؟ أ ِّ
أفض ةةل ما لدينا أم أنه ي ِّقلل من جودنا؟ يبدو أن املنهق
يقل مع كون العمةةل الجمةةاعي يحفز الفرد لتقةةديم أداء
أفضةل شال أن العلم ال عتر ب ذا املنهق ما لم تدعمه
دراساع علمية تؤ دل
في الواقع ت ة ةةدعم معظم ال ة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةاع العلمي ة ةةة م ة ةةل:

األداء و قل التقاعس تلة العالقة ال ة ة ة ةةالبة كش ة ة ة ةةفت
عن ا دراس ة ة ةةاع م ل(Murphy et al., 2003; Thanh :
) & Van, 2018كما قد يؤدي وضة ة ة ةةوح املومة Task
 Visibilityشف تفض التقاعس ;(Liden et al., 2004
) Pabico et al., 2015ف ةةاألفراد ين ش ة ة ة ةةعرون ب ةةأن
املش ة ة ة ة ةةر ع ةل ة ف ةةر ةةق ال ةع ةم ة ةةل م ة ةةدر ل ةج ةو ة ةةده ةةم وا
قل تقاع ة ة ةةوم كما يحدي أ ياناً
بالتقئة ة ةةير شن دي د
أن ي ش ى الفرد استغالل جودل من قبل بقية األعضاء
فيعم ة ةةل عل املواءم ة ةةة بين جو ة ةةدل وجو ة ةةد ا تر ن تل ة ةةة
املواءمة للجود  Matching of Effortداعية للتقاعس
االجتماعي فحن أ ة ة ةةن األعضة ة ةةاء أ ة ة ة دةنا و ن أسة ة ةةا وا
أس ة ة ة ة ةةأن ةةا وق ةةد دعم ةةت نت ةةاةو ال ةةدراس ة ة ة ة ةةاع العلمي ةةة تل ةةة
ال ةع ةةالق ة ةةة امل ةةوج ةب ة ةةة ب ةي ةةن م ةةواءم ة ةةة ال ةج ةو ة ةةد وال ةت ةق ة ةةاع ةةس
االج ة ةت ة ةم ة ةةاع ة ةةي (Comer, 1995; Piezon & Ferree,
) 2008وع ة ةل ة ة الة ةةرغة ةةم مة ةةن ذل ة ةةة ف ة ةةحن ال ة ةج ة ةم ة ةةاع ة ةةاع
املتماسة ةةمة ال ي ة ةةعد الفرد بعضة ةةو ا ويشة ةةعر بف ِّر
االنتم ةةاء شلي ةةا يق ةةل تق ةةاعس أفراده ةةا عن أداء مو ةةاموم
وتلة العالقة ال ةةالبة كشةةفت عن ا دراسةتا & (Karau

;(Kidwell & Bennett, 1993; Comer, 1995
;Karau & Hart, 1998; Murphy et al., 2003
;Liden et al., 2004; Høigaard et al., 2006
) Pabico et al., 2015; Singer, 2019الةفةرضة ة ة ة ةي ة ةةة

)Hart, 1998; Liden et al., 2004

القةةاةلةةة بةةأن أداء الفرد يقةةل في املوةةام الجمةةاعيةةة مقةةارنةةة
ب ةةأداة ةةه في املو ةةام الفردي ةةة َ
عر ان ف ةةاض أداء الفرد في
أ نة ةةاء قية ةةامة ةةه بمومة ةةة جمة ةةاعية ةةة بة ةةالتقة ةةاعس االجتمة ةةاعي
 social loafingوهو نزع ةةة ل ةةدى الفرد لخفض جو ةةدل
عند العمل في جماعة ) (Latané et al., 1979وتشة ة ةةير
األبح ةةاي في ه ةةذل املج ةةال شف أن األفراد يب ةةذلون غ ةةال ًب ةا
ً
جو ةةدا أق ة دةل عن ةةد التح ةةاقوم بعم ةةل جم ةةاعي & (Karau
) Williams, 1993وعل الرغم من ذلةةة فةةاألمر ل س
تم ًية ةا شذ تش ة ة ة ةةير الة ةةدراسة ة ة ة ة ةةاع شف عة ةةدد من املتغيراع
الوسة ةةيهة ال ي من شة ةةأ ا اللد من ذلة التقاعس ومن
ب ةي ةةن ت ةل ة ةةة امل ةت ةغ ةي ةراع ع ة ةةدال ة ةةة ال ةت ةةوزي ةةع Distributive
 Justiceوفي ةا ش ة ة ة ةةعر العةاملون بةأن املكةافةأة ومقةدارهةا
م ز ِّان مقارنة بما يبذلونه من جود وعندها قد يرتفع

وفي املج ةةال األك ةةادي ي تتهل ةة ،الم ير من املو ةةام العم ةةل
ض ة ة ة ةةمن فر ق عم ةةل جم ةةاعي كةةاللج ةةان املت ئ ة ة ة ةئة ة ة ة ةةة
واملج ة ةةالس العلمي ة ةةة وفرق األبح ة ةةاي العلمي ة ةةة ولج ة ةةان
االعتماداع األكاديمية تعر تلة الجماعاع ب ماعاع
د
املوةام  Task Groupsال ي تتش ة ة ة ةكةل في أوسة ة ة ة ةةا العمةل
لتحقيق هد معين ش ة ة ة ةةبع ذلة االنض ة ة ة ةةمام ً
عددا من
اللاجاع النف ة ة ة ةةية كحش ة ة ة ةةبا اللاجة شف التض ة ة ة ةةمين
والضبط واللاجاع الوجدانية
شن طبيعةةة العمةةل الجمةةاعي ينهوي عل ض ة ة ة ةةرورة شن ةةاز
كل عضة ة ةةو للمومة املكلل ب ا والتقئة ة ةةير اللاصة ة ةةل من
أي عض ة ة ة ةةو ًأيا كانت مبرراته يؤ ر في أداء الفر ق بأكمله
ِّ
وملا كان للعمل الجماعي يز واس ةةع في املجال األكادي ي
ك ةةان لزا ًم ةا عل الب ةةا ين دراس ة ة ة ة ةةة الظواهر النف ة ة ة ةي ةةة
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أهداف الدراسة
ت ة ة ة ةةا الةدراسة ة ة ة ةةة اللةاليةة شف التعر عل م ة ة ة ةةتو ةاع
التقاعس االجتماعي وعدالة التوزيع ووض ة ة ة ةةوح املومة
ومواءمة الجود وتماسة ة ةةة الجماعة لدى أعضة ة ةةاء هيئة
التدريس في الجامعة اإلس ةةالمية كما ت د شف المش ةةل
عةن الةق ة ةةدرة الةتةنةبةؤ ة ةةة لةلةتةق ة ةةاعةس االجةتةم ة ةةاعةي بةمةعةرف ة ةةة
املةتةغةيةراع املةنةبةئ ة ةةة :ع ة ةةدال ة ةةة الةتةوزيةع ووض ة ة ة ةةوح املةوةم ة ةةة
ومواءمة الجود وتماسة الجماعة
أهمية الدراسة
د
شذا م ةةا أت ةةذن ةةا في االعتب ةةار أن التق ةةاعس االجتم ةةاعي ق ةةد
د َ
رس عن ك ةة ،في ب ئةةاع أجنبيةةة وفي أوس ة ة ة ة ةةا و يفيةةة
متنوعة فحن نتاةو الدراس ةةة اللالية قد تش ةةكل شض ةةافة
أولية عن قيقة التقاعس االجتماعي كظاهرة نف ة ة ة ةةية
اجتمةةاعيةةة تتواجةةد في وس ة ة ة ةةط و قةةافةةة مغةةايرة لتلةةة ال ي
تناول ا الدراساع ال ابقة
كةم ة ةةا أن الةتةعةةر عةلة الةعةةوام ة ةةل املةنةبةئ ة ةةة ب ة ةالةتةق ة ةةاعةةس
االجتم ة ةةاعي ل ة ةةه أهمي ة ةةة تهبيقي ة ةةة تتم ة ةةل في أت ة ةةذ تل ة ةةة
العوام ةةل بعين االعتب ةةار عن ةةد بن ةةاء فرق العم ةةل مم ةةا ق ةةد
ة ة ة ةةوم في االس ة ة ة ةةتفةادة القئ ة ة ة ةةوى من اإلمكةانةاع املةاديةة
والبشر ة املتا ة
كمةا تزداد أهميةة الةدراسة ة ة ة ةةة اللةاليةة شذا مةا علمنةا بنةدرة
الة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةاع العلمية ةةة ال ي تنة ةةاولة ةةت ة ةةاهرة التقة ةةاعس
االجتمةاعي تةاصة ة ة ة ةةة في أوسة ة ة ة ةةا العمةل العربيةة وعليةه
فقد تح الدراسة ة ةةة اللالية وما تتوصة ة ةةل شليه من نتاةو
ال ةب ة ةةا ة ةيةةن ال ةعةةره شف ة ت ةن ة ةةاول ه ة ةةذا امل ةف ةوةةوم وعةةالق ةت ة ةةه
باملتغيراع النف ية االجتماعية في ب ئاع عمل مغايرة
حدود الدراسة
اقتئرع الدراسة اللالية عل اللدود التالية:
اللدود املوضوعية :موضو التقاعس االجتماعي
وعدالة التوزيع ووضوح املومة ومواءمة الجود
وتماسة الجماعة لدى أعضاء هيئة التدريس في
الجامعة اإلسالمية

االجتم ةةاعي ةةة املرتبه ةةة ب ةةه ومن بين ةةا س ة ة ة ةةلو التق ةةاعس
االجتماعي الذي عيق تقدم الجماعة نحو بلوغ أهدافوا
وتحقيق آمالوا
وعليه ت ة ة ة ةةا الدراسة ة ة ةةة اللالية شف دراسة ة ة ةةة التقاعس
ً
وتحديدا لدى أعض ة ةةاء
االجتماعي في الوس ة ةةط األكادي ي-
هيئة التدريس -والمشة ة ة ةةل عن العوامل املنبئة به ً
علما
ب ة ةةأن ال ة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةاع الةعةربةي ة ةةة فةي ه ة ةةذا الةج ة ةةان ة ةة ،ال تةزال
متواضعة وبحاجة شف مز د من البح والتقص ي
مشكلة الدراسة
تب ن ةةت مش ة ة ة ةةكل ةةة ال ةةدراس ة ة ة ة ةةة الل ةةالي ةةة من تالل العم ةةل
األ ةك ةةادي ي للبة ةةا ة ة ومش ة ة ة ة ة ةةاركتة ةةه في عة ةةدد من اللجة ةةان
العلمية والفرق البح ية في الجامعة اإلس ة ةةالمية باملدينة
املنورة وكهبيعةة العمةل الجمةاعي قةد يحةدي التقئ ة ة ة ةةير
أ ً
يانا من بعض أعض ةةاء الفر ق مما يفإة ة ي شف ض ةةعل
جودة النتةاةو وتحمةل البعض م ة ة ة ةةؤوليةة شكمةال املومةة
هذل املال ظة لم تقتئة ة ةةر عل البا فح ة ة ةة ،ولمن
قةد تكون متةداولةة في األوس ة ة ة ةةا األكةاديميةة ويعةا ي من ةا
ً
وسعيا من البا تناول
بعض العاملين في هذا املجال
ه ة ةةذل املشة ة ة ة ةكةل ة ةةة وفةةق مةنةهةةج عةلة ةةي رغةب ة ةةة فةةي فةوةةم أدق
للظاهرة وتنبؤ بالعوامل املنبئة ب ا -مما قد ة ة ة ةةاعد في
ض ة ة ة ةةبط الظرو ال ي ت ة ة ة ةةب ةةا -فقةةد تحةةددع مش ة ة ة ةةكلةةة
الدراسة اللالية بال ؤالين التاليين:
 )1ما م ة ة ةةتوى التقاعس االجتماعي ووض ة ة ةةوح املومة
وع ة ةةدال ة ةةة الةتةوزيةع ومةواءم ة ةةة الةجةو ة ةةد وتةم ة ةةاس ة ة ة ة ة ةةة
الجمةاعةة لةدى أعض ة ة ة ةةاء هيئةة التةدريس في الجةامعةة
اإلسالمية؟
 )2هة ةةل يممن التنبؤ بة ةةالتقة ةةاعس االجتمة ةةاعي بمعرفة ةةة
املتغيراع املنبئةة :عةدالةة التوزيع ووض ة ة ة ةةوح املومةة
ومواءمة الجود وتماسة ة ة ةةة الجماعة لدى أعضة ة ة ةةاء
هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية؟
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اللةدود البش ة ة ة ةةر ةة :أعض ة ة ة ةةاء هيئةة التةدريس في الجةامعةة
اإلسالمية
اللدود الزمانية :الفئ ة ةةل الئ ة ةةيفي من العام الدراس ة ة ي
1441/1440هة
اللدود املكانية :الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
مصطلحات الدراسة
التق تتاعس االجتم تتاعي نزع ةةة الفرد لخفض جو ةةدل عن ةةد
العمةل في جمةاعةة ) (Latané et al., 1979و ن م عنةه
تقئة ة ةةير الفرد عن أداء املوام املكلل ب ا وقضة ة ةةا ل ً
وقتا
أقةل في م ة ة ة ةةاعةدة بقيةة األعض ة ة ة ةةاء وبةذلةه جو ًةدا أقةل شن
أدى ا ترون العمل
عدالة التوزيع اإلنئةا املدر للمكافتع ال ي يتلقاها
الفرد ) (Greenberg, 1990وفيه شة ةةعر الفرد بالرض ةةا
عن املكافأة ومقدارها مقارنة بما يحئل عليه ا ترون
وض ت ت ت تتوح امل مة :اعتقاد الفرد بأن املش ة ة ة ةةر عل العمل
مة ةةدر للجوة ةةد الة ةةذي يبة ةةذلة ةةه ( Kidwell & Bennett,
 )1993وم ةةدر للتق ةةاعس شن ةةدي من أ ةةد أعضة ة ة ة ةةاء
الفر ق
مواءمتة الج تد محةاولةة الفرد املوازنةة بين مةا يبةذلةه من
جود ليكافئ ما يبذله ا ترون (Jackson & Harkins,
) 1985أي ش دن شداء الفرد يرتفع شن ش ة ة ة ةةعر بةةارتفةةا أداء
ا تر ن و ن فض بتقئةيرهم تشةية اسةتغالل أعضةاء
الفر ق لجودل
تماس ت ت ت الجماعة :الدرجة ال ي ين ذه في ا األعضة ة ة ةةاء
لبعض ة ة ة ةةوم البعض ورغب م في البق ةةاء م ًع ةا (Mudrack,
) 1989وهو القوة ال ي تربط األعض ة ة ة ة ة ةةاء ب ة ةةاملجموع ة ةةة
وتحث م بةالبقةاء في ةا ) (Festinger, 1950وفيةه ش ة ة ة ةةعر
الفرد بةةاالنتمةةاء شف فر ق العمةةل معتقة ًةدا بةةأنةةه جزء من
هذا الفر ق وسعيد بعضو ته في الجماعة
العمل الجماعي :العمل الذي ش ةةتر فيه م موعة من
أعض ةةاء هيئة التدريس في الجامعة اإلس ةةالمية واملش ة ِّةك ِّل
لتحقيق هةةد معين ةكةاللجةةان العلميةةة وفرق البحة

وف ةةرق ال ةخ ةه ة ةةة االس ة ة ة ة ةت ةرات ةي ة ةي ة ةةة وف ةةرق االع ةت ةم ة ةةاداع
األكاديمية
اإلطارالنظري ومراجعة الدراسات السابقة
ينز الفرد شف بةذل جوةد أقةل في املوةام الجمةاعيةة مقةارنةة
ب ةةأداة ةةه في املوة ةةام الفردي ةةة تلة ةةة النزع ةةة لخفض الجو ةةد
م ل ةةة ب ةةالعم ةةل ومحبه ةةة ألعض ة ة ة ة ةةاء الفر ق وق ةةد تن ةةاول
البا ون هذل الظاهرة في س ة ة ةةياقاع م تلفة كال ة ة ةةياق
األكادي ي والر اض ة ة ة ة ي والت اري ويعرض البا متغير
التقاعس االجتماعي والعوامل األكثر شس ً
ةواما في دو ه-
وف ًقةا للةدراسة ة ة ة ةةاع العلميةة ال ي تنةاولتةه -ال ي جةاءع عل
النحو التافي:
أ .التقاعس االجتماعي Social Loafing
ق ةةام غر نغلم ةةانغ في م ةةانيني ةاع القرن الت ةةاس ة ة ة ةةع عش ة ة ة ةةر
بت رب ةةة ق ةةد ت َع ةد األوف من نوعو ةةا في م ةةال علم النفس
االجتم ة ةةاعي ين طل ة ةة ،من املتهوعين املش ة ة ة ة ة ةةارك ة ةةة في
م ة ة ة ة ةةابق ةةة لش ة ة ة ة ةةد اللب ةةل ب ةةأقص ة ة ة ة ى م ةةا يممن وض ة ة ة ةةمن
َ
م موعةةاع م تلفةةة ال جم فحةةدي أنةةه كلمةةا زاد جم
امل ةج ةمةةوع ة ةةة ق ة ة دةل األداء )(Kravitz & Martin, 1986
و د
قد َم ( )Steiner, 1972س ة ة ةةببين محتملين للدوي هذل
د
الظاهرة تم ال في :فقدان التتزر  coordination lossأي
ع ةةدم تزامن جوود أفراد املجموع ةةة وفق ةةدان ال ةةدافعي ةةة
 motivation lossفة ةةدافعية ةةة الفرد تن فض بعة ةةد فترة
وج ةي ةةزة م ةةن ال ةع ةم ة ةةل ن ةت ةي ة ة ةةة الع ةت ةم ة ةةادل ع ةل ة ا ت ةةر ةةن
وان فاض الدافعية يفإ ة ي شف ان فاض الجود ال ًقا
ً
وتحديدا في العام ( )1974د
كر َر غان وامغ وزمال ل ت ربة
ش ة ة ة ة ةةد اللب ةةل لمن ه ةةذل املرة أوهموا املش ة ة ة ة ةةاركين ب ةةأ م
شة ة ةةدون اللبل برفقة آتر ن عن طر ق عئة ة ةة ،أعين م
بلفافة وكش ة ة ةةفت النتاةو عن اس ة ة ةةتمرار ان فاض األداء
عزز ال ج ةةة
مع التوهم بز ةةادة جم املجموع ةةة وه ةةذا ِّ
القةاةلةة بةأن أداء األفراد ين فض ً
نظرا الن فةاض الجود
ول س لفقةةدان التةةتزر َ
تبع ذلةة ت ربةة غالتينيةةهغ وزمال ل
عةام ( )1979ال ي طلة ،في ةا من املشة ة ة ة ةةاركين -منفردين
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) Bennett, 1993: 446فةعةن ة ةةدم ة ةةا شة ة ة ة ةعةةر الةفةةرد دأن
املشةةر عل الفر ق مدر لجودل وجود زمالةه ومنتبه
للتقئ ة ة ة ةةير شن وقع كةةان ذل ةةة م ةةدع ةةاة الرتف ةةا األداء في
ين قد يفإ ي ضعل اإلدرا ِّ واالنتبال للجود شف وقو
املةو ةل فةي الةتةق ة ةةاعةس االجةتةم ة ةةاعةي د
شن مةال ةظ ة ةةة جةو ة ةةد
املو ل وتقييمه ة ة ةةومان في رفع درجة وض ة ة ةةوح املومة
لةذا عنةدمةا عمةل الفرد و ي ًةدا وتقةاس م رجةاع عملةه
ً
مرتفعا (Jones, 1984:
يئ ة ةةبو م ة ةةتوى وض ة ةةوح املومة
) 686تبدو الدراسةاع في هذا املجال مت ةقة فالعالقة
بين وضةةوح املومة وممارسةةة سةةلو التقاعس االجتماعي
س ة ةةالبة فكلما كان الجود واض ة ة ًةلا للمش ة ةةر عل العمل
ً
د
قل تقاعس أفراد الفر ق والعمس صة ةةليو وتفئة ةةيال
تلئ ة ة ة ة ةةت دراس ة ة ة ة ةةة ) (George, 1992شف وجود عالق ةةة
س ة ة ةةالبة بين وض ة ة ةةوح املومة والتقاعس االجتماعي (r = -
) 0.29, < 0.001كمةا د
أن لوض ة ة ة ةةوح املومةة قةدرة تنبؤ ةة
بالتقاعس االجتماعي (ب تا  )0.16-وفق ما كشة ة ة ةةفت
عزز ذلةة
عنةه نتةاةو دراس ة ة ة ةةة (ِّ )Liden et al., 2004
نتةاةو دراس ة ة ة ةةة ) (Pabico et al., 2015ال ي كش ة ة ة ةفةت
ً
أيض ة ةا عن عالقة س ة ةةالبة بين املتغيرين < (r = -.20,p

وجماعاع -الئ ة ةراف والتئ ة ةةفيق بئ ة ةةوع مرتفع وعزى
الب ةةا ون ان ف ةةاض األداء ه ةةذل املرة شف ع ةةاملي الت ةةتزر
وفقدان الدافعية ً
معا
تدعم الدراس ة ة ة ةةاع العلميةة وجود هذل الظةاهرة بن ة ة ة ةة،
متف ةةاوت ةةة بين الع ةةاملين فعل س ة ة ة ةةبي ةةل امل ةةال كش ة ة ة ةف ةةت
دراسة ة ة ةةة ) (Liden et al., 2004عن انتشة ة ة ةةار التقاعس
االجتمةةاعي انتشة ة ة ة ة ًةارا ض ة ة ة ةةعي ًفةا (م  )1.68بين ()168
مو ًفا في منظمة كبرى ً
وفقا لتقر ر ذاتي للم ة ة ة ةةت يبين
عن انتشة ةةار الظاهرة كما كشة ةةفت دراسة ةةة & (Piezon
) Ferree, 2008ع ةةن أن ( )%8م ةةن ال ةع ة ةةدد اإلج ةم ة ةةاف ةةي
للهاله املش ة ة ة ةةاركين (ن  )227قد مارس ة ة ة ةةوا التقاعس
االجتمة ةةاعي هة ةةذا في ة ةةال التقييم الة ةةذاتي شال أن هة ةةذل
الن ة ة ة ةبةةة ارتفعةةت لتئة ة ة ة ةةل شف ( )%35.7عنةةد تقييموم
لبقي ة ةةة أعض ة ة ة ة ة ةةاء الفر ق و ممن عزو ه ة ةةذا التب ة ةةاين شف
ة ةةاه ة ةةرة ت ة ةح ة ةي ة ةةز امل ة ةةرغ ة ةةوب ة ةي ة ةةة االج ة ةت ة ةم ة ةةاع ة ةي ة ةةة Social
 desirability biasفة ةةي ال ة ةت ة ةق ة ةةار ة ةةر ال ة ةةذات ة ةي ة ةةة فة ةةوف ة ة ًق ة ةا
لة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةغنيدرو غ ( )1985د
فحن ( %10شف  )%75من
التبة ةةاين في اس ة ة ة ةةت ة ةةابة ةةاع املشة ة ة ة ة ةةاركين يممن عزوهة ةةا شف
تقدير انتشار
املرغوبية االجتماعية ما من شأنه تفض
ِّ
ة ةةاهرة معين ة ةةة أو املب ة ةةالغ ة ةةة في تق ة ةةديره ة ةةا ي ة ة يمي ة ةةل
املش ة ة ة ة ةةاركون بش ة ة ة ةكةةل وا أو غير وا شف االس ة ة ة ةةت ةةابةةة
بهر قةةة متوافقةةة مع القيم االجتمةةاعيةةة مةةايةةة و عالء
للذاع وتلئةت دراسةة )(Himmetoglu et al., 2018
أن معل ي املر ل ةةة االبت ةةداةي ةةة عتق ةةدون د
شف د
أن زمالءهم
يتقاع ةةون عن العمل (ن  )652تقاع ً ةا ض ة ً
ةعيفا (م
 )2.49في ين كشفت دراسة (سلمان  )2019شف
أن ( )%25من املعلمةةاع مةةارس ة ة ة ة َةن التقةةاعس االجتمةةاعي
ممارس ةةة عالية و ( )%63مارس ة َنه بدرجة متوس ةةهة و
( )%13من ن بدرجة من فضة
ب .وضوح امل مة Task Visibilty
ش ة ةةير وض ة ةةوح املومة شف اعتقاد الفرد بأن املش ة ةةر عل
ال ةع ةم ة ةةل م ة ةةدر ل ةل ةج ةو ة ةةد ال ة ةةذي ي ةب ة ةةذل ة ةةه ( & Kidwell

)0.05
عدالة التوزيع Distributive Justice

ج
تشةةير عدالة التوزيع شف اإلنئةةا املدر للمكافتع ال ي
يتلق ةةاه ةةا الفرد ) (Greenberg, 1990وال يقئة ة ة ة ة ةةد ب ةةه
توزيع املكافتع ً
توزيعا مت ة ةةاو ً ا  equalityبين األعض ة ةةاء
بةغةض الةنةظةر عةن مةق ة ةةدار امل ة ة ة ة ة ةةاهةم ة ةةة و نةم ة ةةا تةنةهةوي
العدالة عل توزيع املكافتع ً
تبعا إلس ة ة ة ةةوام كل عض ة ة ة ةةو في
بلوغ الود فالفرد ين ش ة ة ة ةةعر بأن مكافأته مواز ة ملا
ق ة دةدم من جو ةةد اطمئن لع ةةدال ةةة التوزيع فوو يوزان بين
م ةةدتالت ةةه (ك ةةالوق ةةت والجو ةةد املب ةةذولين) وم ةةا ي ني ةةه من
م رجاع (كاألجر والترقيةة وعبةاراع الش ة ة ة ةةمر وال نةاء)
فمق ةةدار العه ةةاء مبني عل تقييم ةةه للموقل وم ةةا يترت ةة،
علي ةةه من ف ةةاة ةةدة مرجوة أو م ةةاطر محتمل ةةة ف ةةحن د
قي َم
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َ
ةل عةلة أس ة ة ة ة ة ةةاس د
أن الةف ة ةةاة ة ةةدة املةةرجةةوة أكةبة َةر مةةن
املةةوقة
التكة ةةاليل اس ة ة ة ةةتمر في عهة ةةاةة ةةه و ن فة ةةاقة ةةت التكة ةةاليل
الف ةةاة ةةدة أع ةةاد قراءة املوقل د
وتف َ
ض من جو ةةدل ليوازي
مةا يحئة ة ة ة ةةل عليةةه فةاإل ة ة ة ة ةةان ميةال بهبعةةه اف تحقيق
الربو وت نة ،الخ ة ة ة ة ةةارة وهةذا مةا تب نةه نظر ةة التبةادل
االجتماعي (Homans, 1961) Social Exchange
د
شن األفراد ض ة ة ة ةةمن فر ق العم ةةل م ى م ةةا ش ة ة ة ةةعروا بع ةةدم
االنئةا وعدم ت ةاوي مدتالت م (كالجود املبذول) مع
م رج ة ةةات م (كة ةةاألجر) ق ة ةةد يلج ة ةةأون شف تقلي ة ةةل جو ة ةةدهم
(تقاعس اجتماعي) ليكافئ ما يحئ ة ة ة ةةلون عليه وتت ة ة ة ةةق
هذل النظرة مع نتاةو الدراسةةاع العلمية في هذا املجال
فقد تلئت دراسة ) (Murphy et al., 2003شف عالقة
سة ة ة ةةالبة بين عدالة التوزيع والتقاعس االجتماعي (r = -
د
) .20,p < 0.05وعززع تلة النتي ة دراس ة ة ة ي (Liden
) et al., 2004; Thanh & Van, 2018ال ي كشة ة ة ةةفت
عن الق ةةدرة التنبؤ ةةة لع ةةدال ةةة التوزيع للتنبؤ ب ةةالتق ةةاعس
االجتماعي (ب تا ).14-
د .مواءمة الج د Matching of Effort
ينز األفراد شف املواءمةةة بين جوودهم وجوود ا تر ن في
فر ق العمةةل و حةةدي التقةةاعس االجتمةةاعي ين يتوقع
الفرد تراخي بقية أفراد املجموعة في فض ة ة ة ةةون جودهم
ً
طلبا للعدالة ) (Jackson & Harkins,1985وتش ةةية
اسة ة ةةتغاللوم من قبل أفراد املجموعة ()Comer, 1995
ً
وتظور مواءمةةة الجوةةد جل ديةة ين يق ِّلةل الفرد من جوةةدل
شن ق د
ئ ة ة ة ة َر ا ترون ويعلي من أداة ةةه شن ب ة َ
ةذل ا ترون
وق ةةد ت َع ةد تل ةةة يل ةةة دف ةةاعي ةةة ينتهجو ةةا الفرد دف ةةا ًع ةا عن
َ
ذاتةه فال ة ة ة ة َتغةل جوةدل ليؤدي دورل ودور غيرل وهةذا
م ة ةةا أس ة ة ة ة ةم ة ةةال ( )Comer, 1995أ ةةر دور األ ةم ةةق The
 sucker role effectفي النموذج ال ة ةةذي ق ة ةةدم ة ةةه -بع ة ةةد
مراجعة لعدة د اس ة ة ةةاع في هذا املجالَ -
ليت َ
ض ة ة ة دم َن ً
عددا
ر
من العوامةةل املتوقع شس ة ة ة ةوةةاموةةا في التقةةاعس االجتمةةاعي
من بين ةةا مواءمةةة الجوةةد وقةةد كش ة ة ة ةفةةت الةةدراس ة ة ة ة ةةة ال ي

أجراها ) (Mulvey & Klein, 1998عل (ً )392
طالبا
وزعوا عل ( )104م موعةة ص ة ة ة ةةغيرة مكونةة من ( )3شف
( )5أعضة ة ة ة ة ةةاء عن عالق ة ةةة موجب ة ةةة بين مواءم ة ةةة الجوة ةةد
والتقاعس االجتماعي ) (r = .35 p < 0.01وات ق ذلة
مع دراسة ) (Piezon & Ferree, 2008ال ي أجر ت عل
مة ةمةةوع ة ةةاع صة ة ة ة ةغةيةةرة مةكةةون ة ةةة مةةن ( )4شفة ( )9طةةاله
وكش ة ة ة ةفةةت عن وجود عالقةةة موجبةةة بين مواءمةةة الجوةةد
والتقاعس االجتماعي ) (r = .79, p < .01كما تلئةةت
دراس ة ة ة ة ةةة ) (Singer, 2019شف د
أن ( )%3.5من أص ة ة ة ة ةةل
ً
ةذل الجو ة ِّةد تش ة ة ة ةي ةةة
( )229ط ةةالب ةا يتق ةةاع ة ة ة ةةون عن ب ة ِّ
استغاللوم من قبل بقية أفراد املجموعة
ه .تماس الجماعة Group cohesiveness
ت َعد الجماعة و دة اجتماعية مكونة من ش ة ةةخئ ة ةةين أو
أكثر تميزها س ة ةةماع عدة :كالعض ة ةةو ة أي ش ة ةةعور الفرد
بأنه عضةةو في الجماعة وقبول ا تر ن لتلة العضةةو ة
كما يميز الجماعة وجود تفاعل بين أعضةاه ا وتأ ير كل
من م في ا تر و لزم أن تكون للجماعة أهدا مشة ةةتركة
منسجمة فيما بين ا ف اي عضو لتحقيق هدفه وم
في تحقيق عض ة ة ة ةةو آتر ألهةدافةه س ة ة ة ةمةة أترى للجمةاعة
تتم ةةل في املعةةايير املش ة ة ة ةةتركةةة أي شن أعضة ة ة ة ةةاء الجمةةاعةةة
الةوا ة ةةدة يةحةمةلةون مةع ة ةةايةيةر وقةواع ة ةةد مشة ة ة ة ةتةرك ة ةةة تةوج ة ةةه
س ة ة ة ةةلوكوم و لتزم أعض ة ة ة ة ة ةةاء الجم ة ةةاع ة ةةة بتل ة ةةة املع ة ةةايير
والقواع ةةد ) (DeLamater et al., 2015شن للجم ةةاع ةةة
بنية ةةة تش ة ة ة ة ِّةكلوة ةةا وتمة ةةاسة ة ة ة ة ةةة الجمة ةةاعة ةةة أ ة ةةد البنة ةةاءاع
األسة ةةاسة ةةية املشة ة ِّةكلة لوا و عني بتماسة ةةة الجماعة :مدى
رغبة أعضاه ا البقاء في ا ومقاومة تركوا
وق ةةد كش ة ة ة ةف ةةت أبح ةةاي دين ةةامي ةةاع الجم ةةاع ةةة عن ال ةةدور
الرة س الةةذي يؤديةةه تمةةاس ة ة ة ة ةةة الجمةةاعةةة في التةةأ ير عل
أداء الةفةر ةق ف ة ةةالةجةم ة ةةاع ة ةةة املةتةم ة ةةاس ة ة ة ةم ة ةةة الة ةي يةنة ة ةةذه
أعض ة ةةا ها لبعض ة ةةوم البعض ويش ة ةةعرون بانتماه م لوا
وسة ةةعادت م بكو م ً
جزءا من ا يرتفع أدا ها وعمس ذلة
من عدم ان ذاه وضة ة ةةعل انتماء ووالء قد يفإة ة ة ي شف
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البا من تلة الدراس ة ة ةةاع في اتتيار أدواع الدراس ة ة ةةة
وتح ةةدي ةةد العوام ةةل املنبئة ةة ب ةةالتق ةةاعس االجتم ةةاعي كم ةةا
ً
نللظ ات ةةاقا في نتاةو تلة الدراس ةةاع فالعالقة موجبة
ما بين التقاعس االجتماعي ومواءمة الجود وس ةةالبة مع
عةةدالةةة التوزيع ووض ة ة ة ةةوح املومةةة وتمةةاسة ة ة ة ةةة الجمةةاعةةة
و ظور أن الةدراس ة ة ة ةةاع املتقةدمةة في التقةاعس االجتمةاعي
أجر ةةت ض ة ة ة ةةمن ب ئ ةةاع م بري ةةة مئ ة ة ة ةةهنع ةةة (George,
) 1992; Karau & Hart, 1998م انتقلت شف ب ئاع
واقعية -عل الرغم من اس ة ة ة ةةتمرار الدراس ة ة ة ةةاع املخبرية-
ضة ةةمن أوسة ةةا م تلفة اشة ةةتملت عل طاله (Singer,
) 2019وم ةع ةل ةم ة ةةاع (أ ةم ة ةةد  )2019ور ة ةةاض ة ة ة ة ةي ةيةةن
) (Høigaard et al., 2006ومو في ش ة ة ةةركاع تاصة ة ةةة
( )Liden et al., 2004وتتميز الةةدراسة ة ة ة ةةة اللةةاليةةة عن
الدراس ة ةةاع آنفة الذكر بأن هذل الدراس ة ةةة س ة ةةت د
هبق عل
عينة من أعضاء هيئة التدريس في التعليم العافي
وبناء عل ما عرض من مفاهيم ونتاةو دراس ة ةةاع س ة ةةابقة
يممن صياغة الفرض البحثي التافي:
غت ة ة ة ة ِّوم متغيراع ع ة ةةدال ة ةةة التوزيع ووض ة ة ة ةةوح املوم ة ةةة
وتماس ة ةةة الجماعة (بئ ة ةةف ا منبئاع س ة ةةالبة) ومواءمة
الجوة ةةد (بئ ة ة ة ةةفتة ةةه منب ًئة ةا موج ًبة ةا) في التنبؤ بة ةةالتقة ةةاعس
االجتماعيغ
منهج الدراسة وإجراءاتها
ً
منهجا مسة ة ة ةةلياً
لبلوغ أهدا الدراسة ة ة ةةة اعتمد البا
تنبؤ ً ا فالتعر عل م ة ةةتو اع متغيراع الدراسة ةةة لدى
أفراد العين ة ةةة ة ة ة ةةتلزم س ة ة ة ةةؤالوم عن درج ة ةةة توافره ة ةةا
ً
متغيرا متنبةأ بةه
والتنبؤ بةالتقةاعس االجتمةاعي -بئ ة ة ة ةةفتةه
(تابع) -بمعرفة عدالة التوزيع ووضةوح املومة ومواءمة
الجو ةةد وتم ةةاس ة ة ة ة ةةة الجم ةةاع ةةة بئ ة ة ة ةةف ةةا متغيراع منبئ ةةة
(م تقلة) تلزم ً
منهجا تنبؤ ً ا
مجتمع الدراسة وعينتها
تح دةد َد م تمع الةدراسة ة ة ة ةةة اللةاليةة ب ميع أعضة ة ة ة ةةاء هيئةة
التة ةةدريس في الجة ةةامعة ةةة اإلس ة ة ة ةةالمية ةةة املكون من ()936

التقاعس االجتماعي وقد كشة ة ة ةةفت الدراسة ة ة ةةاع العلمية
عن أن التقةاعس االجتمةاعي يقةل عنةدمةا عمةل األفراد في
جمةةاعةةاع متمةةاس ة ة ة ةمةةة ;(Karau & Williams, 1997
) Karau & Hart, 1998; Liden et al., 2004ففي
ال ةةدراسة ة ة ة ة ةةة الت ر بي ةةة ال ي أجراه ةةا (Karau & Hart,
) 1998عةلة ( )118ط ة ةةالة ًب ة ةا لةلةتةحةقةق مةن فةرض ة ة ة ةي ة ةةة أن
التق ةةاعس االجتم ةةاعي ي ِّق ةل في الجم ةةاع ةةاع املتم ةةاس ة ة ة ةم ةةة
كش ة ة ة ةةفت نتاة وا عن تقديم أفراد م موعة التماس ة ة ة ةة
ً
تعاونيا (م ً )32.10
أداء أفض ة ةةل من املومة
املن فض
الجم ة ةةاعي ة ةةة (م  )20.72كم ة ةةا ق ة ة دةدم أفراد املجموعة ةةة
الض ة ة ة ة ة ةةابه ة ةةة تع ة ةةاون ًي ة ةا (م ً )34.15
أداء افض ة ة ة ة ة ةةل من
الجمة ةةاعي (م  )22.40في ين قة ةةدم أفراد م موع ةةة
ً
جماعيا (م ً )28.55
أداء أفضةل من
التماسةة املرتفع
التع ةةاو ي (م  )26.4دعم تل ةةة النتي ةةة م ةةا آل ةةت ألي ةةه
دراس ة ة ة ة ة ةةة ) (Mulvey & Klein, 1998املةهةبةق ة ةةة عةلة
( )392ط ةةال ًب ةا ال ي تلئ ة ة ة ة ةةت شف عالق ةةة س ة ة ة ة ةةالب ةةة بين
تماسة الجماعة والتقاعس االجتماعي < (r = -.42, p
) 0.01و ت ة ة ةةق ذلة مع نتي ة )-)Liden et al., 2004
املهبقة عل ( )168مو ًفا ش ة ة ة ةةاركوا في ( )23م موعة
عمل -والكاش ة ةةفة عن وجود عالقة س ة ةةالبة بين تماس ة ةةة
الجماعة والتقاعس االجتماعي فكلما زاد تماسة أفراد
الجمةةاعةةة قة دةل تقةةاعس أفرادهةةا عن العمةةل (r = -.58,p
ويعزز تلة النتاةو ما تلئ ة ة ة ةةت شليه دراس ة ة ة ةةة
)ِّ < 0.01
) (Høigaard et al., 2006الة ةي أجةر ة ةةت عةلة ()118
ر اض ة ة ة ة ًةيا من ( )12فر ًقا وكش ة ة ة ةةفت نتاة وا عن عالقة
س ة ة ة ةةالبة بين تماس ة ة ة ةةة أفراد الفر ق وتقاع ة ة ة ةةوم (r = -
) .25,p < 0.01وعليه فقد ات ة ةةقت نتاةو الدراس ة ةةاع
العلمية ةةة من ية ة العالقة ةةة ال ة ة ة ة ة ةةالبة ةةة بين تمة ةاسة ة ة ة ة ةةة
الجمةةاعةةة والتقةةاعس االجتمةةاعي أي كلمةةا زاد تمةةاسة ة ة ة ةةة
الجماعة د
قل تقاعس أفرادها عن أداء مواموم
وبناء عل ما سبق تتفق الدراسة اللالية مع الدراساع
ال ة ة ة ة ةةابق ةةة من ي ة الو ةةد من شجراءه ةةا واس ة ة ة ةةتف ةةاد

53

املجلة ال عودية للعلوم النف ية – العدد – 6الر اض (ربيع األول1443ه  /نوفمبر 2021م)

عض ة ةةو هيئة تدريس للعام الدراس ة ة ي 1441/1440ه
موزعين عل ( )9كلية ةةاع ومعوة ةةد لتعليم اللغة ةةة العربية ةةة
لةلةن ة ةةاطةقةيةن بةغةيةره ة ةةا س ة ة ة ةلةب ة ةةت مةن ه ة ةةذا املةجةتةمةع عةيةن ة ةةة
عش ة ة ة ةةواةيةةة طبقيةةة تكونةةت من ( )276عض ة ة ة ة ًةوا بحية
تما لت ةة ،أعضةةاء هيئة التدريس في الكلياع بن ة م
في عينة الدراسة
جاءع كلية الشة ةةريعة بأكبر ة ةةبة ي بلغت ()%24
وه ةةذل الن ة ة ة ةب ةةة املرتفع ةةة تتن ةةاس ة ة ة ة ةة ،مع جم املجتمع
ي يبلغ عدد أعض ةةاء هيئة التدريس في كلية الش ةةريعة
( )225عض ة ة ة ة ًةوا تلي ة ةةا كلي ة ةةة ال ة ةةدعوة وأص ة ة ة ةول ال ة ةةدين
( )%22ةةم الةلةغ ة ةةة الةعةربةي ة ةةة ( )%13فةكةلةي ة ةةة الةقةرآن
المر م والة ةةدراسة ة ة ة ة ةةاع اإلس ة ة ة ةةالمية ةةة ( )%11تل ة ةةا كلية ةةة
اللدي الشة ة ةةر ل والدراسة ة ةةاع اإلسة ة ةةالمية ( )%10م
معود تعليم اللغة العربية ( )%7فكلية اللاس ة ة ةة ،ا في
ً
وأتيرا كليتا الوندس ة ة ة ةةة والعلوم بن ة ة ة ةةبة ()% 4
()%5
ً
و وفر الجدول ( )1وصة ة ة ةةفا لخئة ة ة ةةاةص عينة الدراس ة ة ةةة
ً
تبعا ملتغيري العمر والرتبة العلمية

أداة الدراسة
َ
في س ة ة ة ةةعيه لةجابة عن أس ة ة ة ةةئلة الدراس ة ة ة ةةة د
طبق البا
تم ةةة مقاي س م ةةت ً
دما مقياس ليمرع الخماسة ة ي
يحئة ةةل امل ة ةةت ي ،عل تمس درجاع عند االجابة ب ة ة ة ة ة ة
(موافق بش ةةدة) ودرجة وا دة عند اتتيار (غير موافق
َ
بش ة ة ة ة ة ةةدة) وتعمس تل ة ةةة ال ة ةةدرج ة ةةاع في ة ةةال العب ة ةةاراع
ال ةةالبة ولتحديد مدى املتوسةةهاع وفق شجاباع فئاع
 ،املدى وفق املعادلة التالية:
عينة الدراسة
اللد األعل للمقياس) − (5اللد األد ى للمقياس)(1
عدد الفئاع املهلوبة )(5

و وضح الجدول ( )2معيار اللمم عل نتاةو األدواع-:
جدول ( )2معيارالحكم على نتائج أدوات الدراسة
املدى
أقل من 1 80
 -1 8أقل من 2 60
 -2 60أقل من 3 40
 – 3 40أقل من 4 20
 4 20شف 5

الحكم
من فضة جداً
من فضة
متوسهة
مرتفعة
مرتفعة جداً

جدول ( :)1وصل لخئاةص عينة الدارسة
املتغير
العمر

الرتبة العلمية

الفئة
30-20

النسبة املئوية
%3 1

41-31

%34 4

52-42

%37 5

 52فأعلى

%25

محاضر

%3 3

أستاذ مساعد

%40 6

أستاذ مشارك

%24 8

أستاذ

%31 3

وفيما يلي وصل لألدواع:
أ التقاعس االجتماعي
اقتبس البةا ة سة ة ة ة ةةت عبةاراع من مقيةاس (George,
ً
) 1992وأجرى تعديال عل العباراع :األوف وال انية
والرابعة لتتناس ة ةة ،وطبيعة عينة الدراس ة ةةة وعل الرغم
من قةةدم املقيةةاس فةةحنةةه مةةا زال ة ة ة ةةت ةةدم في دراس ة ة ة ة ةةاع
دي ة )(Pabico et al., 2015; Singh et al., 2017
جةةاءع جميع العبةةاراع موجبةةة االت ةةال تش ة ة ة ةةير الةةدرجةةة
امل ةةرت ةف ةع ة ةةة شف ة ت ةق ة ةةاع ةةس اج ةت ةم ة ةةاع ةةي م ةةرت ةف ةةع وال ة ةةدرج ة ةةة
املن فضة شف تقاعس اجتماعي من فض
ه عدالة التوزيع
اقتبس البةا ة الي عبةاراع من مقيةاس عةدالةة التوزيع
ل ة ) (Welbourne et al., 1993وجميعوا موجبة
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االت ال تش ة ة ة ةةير الدرجة املرتفعة شف ش ة ة ة ةةعور امل ة ة ة ةةت ي،
بة ةةدرجة ةةة مرتفعة ةةة من عة ةةدالة ةةة التوزيع وتش ة ة ة ةةير الة ةةدرجة ةةة
املن فضة شف عدم الرضا عن عدالة التوزيع
ج وضوح املومة
اقتبس الب ةةا ة تمس عب ةةاراع من مقي ةةاس (George,
ً
) 1992لوض ة ة ة ةةوح املوم ةةة وأجرى تع ةةديال عل العب ةةارتين
األوف والرابع ةةة من ةةه لتتن ةةاس ة ة ة ة ةة ،وطبيع ةةة عين ةةة البح ة
ج ة ةةاءع الةعةب ة ةةاراع :األوفة والة ة ةةانةي ة ةةة والةرابةع ة ةةة مةوجةب ة ةةة
االت ةةال في ين د
أن العب ةةارتين ال ةةال ةةة والخ ةةام ة ة ة ة ةةة من ةةه
س ةةالبة االت ال تش ةةير الدرجة املرتفعة شف وض ةةوح للمومة
مرتفع وال ة ةةدرج ة ةةة املن فض ة ة ة ة ة ةةة شف درج ة ةةة مت ة ةةدني ة ةةة من
الوضوح
د مواءمة الجود
َ
ص ة ة ة ة دم َم البةا ة اس ة ة ة ةةتبةانةة مكونةة من ( )4فقراع موجبةة
االت ةةال تق س مواءم ةةة عض ة ة ة ةةو هيئ ةةة الت ةةدريس لجو ةةدل
ً
م ة ة ة ةةتعين ةا ب ةةدراس ة ة ة ة ةةاع ;(Jackson & Harkins,1985

هيئة تدريس وجاءع الخئ ة ة ةةاةص ال ة ة ةةيكومترية ألدواع
الدراسة عل النحو التافي:
ا
أوال الصدق
أ :صدق امللممين
للتأكد من دقة الترجمة وال المة اللغو ة للعباراع
عرضت أدواع الدراسة عل م موعة من أعضاء هيئة
التدريس -في الجامعاع ال عودية -املختئين في علم
النفس واللغة اإلن ليزية أعيدع صياغة بعض
العباراع في ضوء املقتر اع املقدمة ليتحقق بذلة
صدق امللممين
ه :صدق االت اق الداتلي
،
للتحقق من صدق االت اق الداتلي لألداة
البا معامالع ارتبا غبيرسونغ لقياس العالقة بين
كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس الخاص ب ا يبين
الجدول ( )3د
أن قيم معامالع االرتبا في مقياس
التقاعس االجتماعي تراو ت بين ( )0.80 –0.45وبين
( )0.94 –0.78في مقياس عدالة التوزيع وتراو ت في
مقياس وضوح املومة بين ( )0.70 –0.41وجاءع بين
( )0.80 –0.56في مقياس مواءمة الجود وتراو ت في
مقياس تماسة الجماعة بين ) (0.87-0.57وهي قيم
ً
ئاةيا عند م توى الداللة ( )0.01تشير شف
دالة ش
تمتع أدواع الدراسة بدرجة مناسبة من االت اق
الداتلي

Comer, 1995; Piezon & Ferree, 2008; Singer,
) 2019تش ة ة ة ةةير ال ة ةةدرج ة ةةة املرتفع ة ةةة شف مواءم ة ةةة مرتفع ة ةةة

للجود والدرجة املن فضة شف مواءمة متدنية
ه تماسة الجماعة
َ
صة ة ة ةم َم املقياس األصة ة ة ةةلي لتماسة ة ة ةةة الجماعة لي د
هبق عل
ِّ
مة ةمةوع ة ةةاع كةبةيةرة ) (Bollen & Hoyle, 1990شال أن
) (Chin et al., 1999نةقةحةول لةيةهة دبة َق عةلة املةجةمةوع ة ةةاع
الئ ة ة ة ةةغيرة وه ةةذا م ةةا تبن ةةال الب ةةا ة في دراس ة ة ة ةت ةةه يتكون
املقياس من س ة ةةت عباراع موجبة االت ال تش ة ةةير الدرجة
املرتفعةةة شف تمةةاسة ة ة ة ةةة اجتمةةاعي مرتفع وتش ة ة ة ةةير الةةدرجةةة
املن فضة شف ضعل تماسة الجماعة
وزع ة ةةت األداة ع ةل ة ع ةي ةن ة ةةة اس ة ة ة ة ةت ةه ةةالع ةي ة ةةة ب ةل ةغ ة ةةت ()52
م ة ةةت ًيبا م أرس ة ةةلت في املر لة التالية شف كامل م تمع
الدراس ةةة و ئ ةةل البا عل اس ةةت ابة ( )276عض ةةو
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جدول ( :)3معامل ارتبا بيرسون للعالقة بين املفردة والدرجة الكلية للمقياس التابعة له (ن )52
التقاعس االجتماعي
معامل
املفردة
االرتبا

عدالة التوزيع
املفردة

معامل
االرتبا

وضوح امل مة
معامل
املفردة
االرتبا

مواءمة الج د
معامل
املفردة
االرتبا

تماس الجماعة
معامل االرتبا
املفردة

1

**.576

7

**.780

10

**.409

15

**.560

19

**.796

2

**.688

8

**.879

11

**.698

16

**.757

20

**.867

3

**.450

9

**.944

12

**.682

17

**.808

21

**.859

4

**.750

13

**.582

18

**.62

22

**.568

5

**.731

14

**.641

23

**.731

6

**.802

24

**.766

ا
ثانيا الثبات
است دم البا معامل غألفا كرونبافغ للتحقق من
باع مقاي س أدواع الدراسة والنتاةو موضلة في
الجدول التافي:
جدول ( :)4معامالع ال باع غألفا كرونبافغ ملقاي س الدراسة
(ن )52
الت ت تتت ت تقت ت تتاعت ت تتس
االجتماعي
0.71

ع ت ت ت تتدال ت ت ت تتة
التوزيع
0 84

وض ت ت ت ت ت تتوح
امل مة
0 78

م ت ت تتواءم ت ت تتة
الج د
0 73

ت ت تم ت تتاس ت ت ت ت ت ت
الجماعة
0 80

يتضح من الجدول ( )4أن قيم معامالع غألفا كرونبافغ
ل بةاع التقةاعس االجتمةاعي وعةدالةة التوزيع ووض ة ة ة ةةوح
املومةة ومواءمةة الجوةد وتمةاسة ة ة ة ةةة الجمةاعةة قةد بلغةت
( )0.80 0.73 0.78 0.84 0.71وه ة ةةي ق ة ةي ة ةةم
تشير شف تمتع أدواع الدراسة بثباع جيد
نتائج الدراسة ومناقشتها
ال ةؤال األول :ما م ةتوى التقاعس االجتماعي وعدالة
التوزيع ووض ة ة ة ةةوح املومةةة ومواءمةةة الجوةةد وتمةةاس ة ة ة ة ةةة
الجم ةةاع ةةة ل ةةدى أعضة ة ة ة ة ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس في الج ةةامع ةةة
اإلسالمية؟
لةةةج ة ةةاب ة ةةة عةةن ه ة ةةذا ال ة ة ة ة ةةؤال اسة ة ة ة ةتةعةم ة ةةل الةب ة ةةا ة ة
املتوس ة ة ة ةهةاع واالنحرافةاع املعيةار ةة لكةل عبةارة ومن م

ة ةاه املتوس ة ةةط العام لكل مقياس عل دة وجميع
النتاةو موضلة في الجدول ()5
بناء عل البياناع الواردة في الجدول ( )5يقيم أعض ة ةةاء
هيئة ةةة التة ةةدريس درجة ةةة تقة ةةاع ة ة ة ةةوم االجتمة ةةاعي بة ةةدرج ةةة
متوسة ة ة ةةهة (م  )3.09و نسة ة ة ةةجم ذلة مع ما ان ت شليه
دراس ة ة ة ة ة ةةاع (Kidwell & Bennett, 1993; Comer,
1995; Karau & Hart, 1998; Murphy et al.,
;2003; Liden et al., 2004; Høigaard et al., 2006
) Pabico et al., 2015ال ي تلئة ة ة ة ةةت شف نزع ةةة الفرد

لخفض جوةةدل ةةال مش ة ة ة ة ةةاركتةةه في مومةةة جمةةاعيةةة وقةةد
عزى هذا التقاعس شف عوامل عدة من ا ضة ةةعل شة ةةعور
عض ةةو هيئة التدريس بعدالة التوزيع فما يحئ ةةل عليه
من ع ةةاة ةةد ق ةةد ال يوازي م ةةا يب ةةذل ةةه من جو ةةد فيلج ةةأ شف
ً
تحقيقا ملبدأ العدالة
تفض جودل
د
كم ةةا يبين الج ةةدول ( )5أن أعض ة ة ة ة ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس في
الجامعة اإلس ة ة ةةالمية ش ة ة ةةعرون بض ة ة ةةعل عدالة التوزيع
(م  )2.43وقةةد عزى ذلةةة شف د
أن األعمةةال الجمةةاعيةة
في الجامعاع ال ة ة ة ةةعودية متفاوتة في املكافأة ومقدارها
بين لجةان ي ئ ة ة ة ةةص ألفرادهةا مكةافةأة مةاليةة وأترى قةد
ال ي ئص لوا فعل سبيل امل الً -
وفقا لالةحة املنظمة
لش ة ة ةةؤون من ة ة ةةويي الجامعاع ال ة ة ةةعوديين من أعضة ة ةةاء
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بةقةي ة ةةة فةر ةق الةعةم ة ةةل مةواءم ة ةةة مةتةوسة ة ة ة ةه ة ةةة (م )3.04
بةاس ة ة ة ةةتثنةاء عبةارة (يرتفع أدائي شذا ش ة ة ة ةةعرع أن أعض ة ة ة ةةاء
الفر ق عملون ب ةد) ال ي ج ةةاءع مرتفع ةةة وق ةةد ش ة ة ة ةةير
ذلة شف شن العمل ب د شة ة ةةيع ً
نوعا من اإلي ابية داتل
ً
نموذجا قد يحتذي به
فر ق العمل ل ش ة ة ة ة ِّةك َل ممارس ة ة ة ةةه
ا ترون
د
كم ة ةةا يظور أن أعض ة ة ة ة ة ةةاء هيئ ة ةةة الت ة ةةدريس في الج ة ةةامع ة ةةة
اإلس ة ة ة ةةالميةةة ش ة ة ة ةةعرون بتمةةاس ة ة ة ة ةةة جمةةاعةةة فرق العمةةل
ً
تم ةةاس ة ة ة ةك ةا مرتف ًع ةا (م  )4.22وتمش ة ة ة ةةل تل ةةة ال ةةدرج ةةة
املرتفعة من التماسة االجتماعي  social cohesionعن
عالقة ةةة ت ة ة ة ةةودهة ةةا امللبة ةةة واأللفة ةةة بين أعضة ة ة ة ة ةةاء هيئة ةةة
التةةدريس في الجةةامعةةة وقةةد عزى ذلةةة شف التش ة ة ة ة ةةابةةه في
ً
التعليم واملك ة ةةان ة ةةة ال ة ةةذي ع ة ةةد ع ة ةةامال رة ً ة ة ة ة ة ةا في تعز ز
التماس ةةة االجتماعي بين أفراد الجماعة (DeLamater
) et al., 2015وتنبي تلة الدرجة املرتفعة من تماسة ة ةةة
الجماعة عن سعادة الفرد بعضو ته وشعورل باالنتماء
لوا

هيئة التدريس ومن في ممه -يئ ة ةةر لكل من ش ة ةةتر
في ش ةةدى اللج ةةان ال ةةداةم ةةة ال ي تش ة ة ة ةك ةةل في الج ةةامع ةةاع
مكةافةأة قةدرهةا ( )200ر ةال عن كةل جل ة ة ة ة ةةة في ين ال
تئ ة ة ة ةةر تلةةة املكةةافةةأة ألعضة ة ة ة ةةاء اللجةةان العةةاديةةة (وزارة
التعليم  )1418ه ةةذا التف ةةاوع ربم ةةا أفإ ة ة ة ة ى شف ع ةةدم
د
وول َد ش ً
ةعورا لدى أفراد
الرضةا عن عدالة توزيع املكافأة
العين ةةة ب ةةأن املك ةةاف ةةأة ال ي يحئ ة ة ة ةةلون علي ةةا غير ع ةةادل ةةة
مقارنة بما يحئل عليه ا ترون
وفيمة ةةا ي ص وض ة ة ة ةةوح املومة ةةة عتقة ةةد أعضة ة ة ة ة ةةاء هيئة ةةة
الت ةةدريس أن م ة ة ة ةةتوى وض ة ة ة ةةوح املوم ةةة متوس ة ة ة ةةط (م
 )3.64أي ش دن شدرا املش ة ة ة ةةر للجو ة ةةد املب ة ةةذول شدرا
متوسة ة ةةط وقد تكون هذل النتي ة منهقية فالتقئة ة ةةير
في شداء املومة يؤدي شف عدم اكتمالوا فيئ ةةبو التقئ ةةير
بة ً
ةارزا مقةةارنةةة بمةةا يبةةذل من جوةةد إلكمةةال املومةةة وعليةةه
فحن شدرا األعض ة ة ةةاء أن جودهم غير واض ة ة ةةح للمش ة ة ةةر
يفإ ة ة ة ة ي شف دافعي ة ةةة أق ة ةةل إلن ة ةةاز املو ة ةةام املوكل ة ةةة شلي م
)(George, 1992

و مش ة ة ة ةةل الج ةةدول ( )5د
أن أعض ة ة ة ة ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس في
الجامعة اإلس ة ةةالمية يوأمون جودهم بما يتناس ة ةة ،وأداء

جدول ( :)5املتوسهاع الل ابية واالنحرافاع املعيار ة ملتغيراع :التقاعس االجتماعي وعدالة التوزيع ووضوح املومة ومواءمة
الجود وتماسة الجماعة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية (ن )276
م

العبارة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

ا
أوال التقاعس االجتماعي
1

أقإ ي ً
وقتا أقل في م اعدة بقية أعضاء املجموعة شن تواجد ا ترون

3.38

1.19

2

يقل جودي في العمل عندما يكون أعضاء الفر ق ا تر ن متواجدين

3.26

1.23

3

أبذل ً
جودا أقل شن أدى بقية األعضاء العمل

3.39

1.12

4

أ يل م ؤولياتي املكلل ب ا شف بقية أعضاء الفر ق

2.97

1.05

5

أقوم ب ود أقل من بقية أعضاء فر ق العمل

2.87

1.18

6

ال أقوم بالجزء املكلل به في العمل

2.65

1.23

3.09

1.17

املتوسط العام
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تابع الجدول ال ابق
ا
ثانيا عدالة التوزيع
7

املكافأة ال ي أ ئل علي ا عادلة

2.76

1.1

8

مقدار املكافأة ال ي أ ئل علي ا عادل

2.53

1.07

9

أ ئل عل مكافأة عادلة مقارنة بما يحئل علي ا ا ترون

2.01

0.98

2.43

1.05

املتوسط العام
ا
ثالثا وضوح امل مة
10

ينتبه رة س الفر ق ً
غالبا عندما يؤدي أ د األعضاء ً
أداء أقل من املتوسط

3.21

.750

11

ينتبه رة س الفر ق عند تقاعس أ د األعضاء

2.78

.823

12

يدر رة س الفر ق الجود الذي أبذله

2.43

1.034

13

من الئعوبة بمكان أن عر رة س الفر ق مقدار الجود الذي أبذله

2.32

.696

14

يئع ،عل رة س الفر ق معرفة مدى ما نبذله من جود

2.42

.995

2.63

0.86

املتوسط العام
ر ا
ابعا مواءمة الج د
15

يرتفع أدائي شذا شعرع أن أعضاء الفر ق عملون ب د

3.61

0.56

16

أل ي أعمل ب د أتش ى أن تغل أعضاء الفر ق ذلة

3.11

0.71

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

18

أقوم بما أكلل به من عمل سواء قام بقية الفر ق بأعمالوم أم قئروا

2.84

0.41

19

يقل أدائي شن شعرع ب اون أعضاء الفر ق

2.61

0.85

3.04

0.63

م

العبارة

املتوسط العام
ا
خامسا تماس الجماعة
19

أشعر بانتمائي شف فر ق العمل

4.50

0.61

20

مقتنع بكو ي جزء من فر ق العمل

4.41

0.48

4.20

0.50

22

أرى نفس ي ك زء من من فر ق العمل

4.12

0.98

23

أشعر أ ي عضو في فر ق العمل

3.76

0.49

24

م موعة فر ق العمل ال ي أعمل ضمن ا هي األفضل عل االطالق

3.14

0.95

4.02

0.66

21

عد ي أن أكون ً
جزءا من من فر ق العمل

املتوسط العام
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ً
انيا :التحقق من الفرض البحثي
نص الفرض البحثي عل ما يلي :غت ة ة ة ةةوم متغيراع عدالة
التوزيع ووض ة ة ة ةةوح املومةة وتمةاس ة ة ة ةةة الجمةاعةة -بئ ة ة ة ةةف ةا
منبئاع سةالبة -ومواءمة الجود -بئةفته ً
ً
موجبا -في
منبئا
التنبؤ بالتقاعس االجتماعيغ
قب ةةل الب ةةدء في عملي ةةة التحلي ةةل عم ةةد الب ةةا ة شف التحقق
من افتراض ة ة ة ة ةةاع تحلي ةةل االنح ةةدار ال ي يؤ ر ان ةةاكو ةةا عل
جودة البياناع ي بلغت قيمة م ة ةةافاع كو )(0.85
مش ة ةةيرة شف تلو البياناع من القيم املتهرفة كما كشة ةةل
اتتبار ديربن -واط ن  Durbin-Watsonعن استقاللية
قيم البواقي ي بلغ ( )1.78ووقوعه ض ة ة ةةمن املدى (-1
 )3ش ة ة ةةير شف االس ة ة ةةتقاللية ) (Field, 2017كما ال تعا ي
البي ةةان ةةاع من مش ة ة ة ةةكل ةةة الخهي ةةة املتع ةةددة (أي :العالق ةةة
متغي َر ِّين أو أكثر من املتغيراع امل ة ة ة ةةتقل ةةة)
املرتفع ةةة بين ِّ
ي ة شن جميع قيم - VIFتراو ةةت بين -1.018-1.113
ةكةانةةت دون القيمةةة ( )10كمةةا أن قيم ش ئة ة ة ة ةةاء التحمةةل
 Tolerance Statisticsجةمةيةعةو ة ةةا تةراو ة ةةت بةيةن (.982-
) .899أي أعةلة مةن  0.02وهةي قةيةم تشة ة ة ة ةيةر شفة ع ة ةةدم
االزدواج الخهي بين املتغيراع امل تقلة )(Field, 2017
بع ةةد التحقق من من ةةاس ة ة ة ةب ةةة البي ةةان ةةاع لتحلي ةةل االنح ةةدار
اس ة ة ة ةةت ةةدم الب ةةا ة تحلي ةةل االنح ةةدار املتع ةةدد الت ةةدر ي
 Stepwise Multiple Regressionوالنتاةو موضلة في
الجدولين ()7 6

يةظةوةةر ج ة ةةدول تةحةلةي ة ةةل الةتةب ة ةةايةةن رقةةم ( )6أن نةمةةوذج
االنةح ة ةةدار (لةلةعةالق ة ةةة بةيةن املةتةغةيةراع امل ة ة ة ةتةقةل ة ةةة :ع ة ةةدال ة ةةة
التوزيع ووض ة ة ة ةةوح املوم ةةة ومواءم ةةة الجو ةةد وتم ةةاس ة ة ة ة ةةة
الجمةاعةة واملتغير التةابع التقةاعس االجتمةاعي) أفض ة ة ة ةةل
تنبؤا باملتغير التابع عند م توى داللة مرتفعة
( )α <0.001من م رد اسةتعمال متوسةط املتغير التابع
عند غياه هذل املتغيراع امل تقلة
يتمتع نموذج االنحةدار بمهةابقةة جيةدة للبيةانةاع ية
بلغ معة ةةامة ةةل التحة ةةدية ةةد ) (𝑅2 = 0.28أي شن املتغيراع
امل ة ة ة ةةتقل ةةة :ع ةةدال ةةة التوزيع ووض ة ة ة ةةوح املوم ةةة ومواءم ةةة
الجود وتماس ة ة ةةة الجماعة تف ة ة ة ةر م تمعة ( )% 28من
تباين املتغير التابع :التقاعس االجتماعي
بةةالنظر شف الجةةدول رقم ( )7يتض ة ة ة ةةح شس ة ة ة ةوةةام كةةل متغير
م ة ة ة ةةتقةل في التنبؤ بةاملتغير التةابع الةذي يمش ة ة ة ةةل عن دأن
معامالع االنحدار املعيار ة لوض ة ة ةةوح املومة (ب تا )-29
وعدالة التوزيع (ب تا  )-0.24وتماس ة ة ة ةةة الجماعة (ب تا
 )0.21ومواءم ةةة الجو ةةد (ب ت ةةا  )-0.14جميعو ةةا دال ةةة
ا ئةة ً
ةاةيا عند م ة ةةتوى متقدم (دون  )0.001باس ة ةةتثناء
ً
متغير مواءم ة ةةة الجو ة ةةد ال ة ةةذي ك ة ةةان داال عن ة ةةد م ة ة ة ةةتوى
( )0.01وج ة ةةاءع مةتةغةيةراع وضة ة ة ة ةةوح املةوةم ة ةةة وع ة ةةدال ة ةةة
التوزيع وتماسة الجماعة كمنبئاع سالبة في ين جاء
متغير مواءمة الجود كمنبئ موج،
ولتف ير ذلة يممن القول :بأنه كلما زاد وضوح املومة
بو دة معيار ة وا دة د
قل اس ة ة ة ةةتعمال س ة ة ة ةةلو التقاعس
االجةتةم ة ةةاعةي بةمةق ة ةةدار ) (0.29و ة ةةدة مةعةي ة ةةار ة ةةة وبةم ة ةةا أن
االن ةح ةرا امل ةع ةي ة ةةاري مل ةت ةغ ةي ةةر وض ة ة ة ة ةةوح امل ةو ةم ة ةةة ()5.15
واالنحرا املعياري ملتغير التقاعس االجتماعي ()7.05
فمعنى ذلة أنه كلما زاد مؤشة ة ة ةةر وضة ة ة ةةوح املومة بانحرا
معيةاري وا ةد (أي )5.15 :درجةة ق دةل س ة ة ة ةةلو التقةاعس
االجتماعي بة ة ة ( )0.29انحرا معياري أي بمقدار (.29
) × 7.05= 2.04وذلة عند ت بيت املتغيراع امل ة ة ة ةةتقلة
الباقية وبالهر قة ذات ا بوس ة ة ةةعنا تف ة ة ةةير بقية النتاةو

جدول ( :)6تحليل التباين التتبار داللة العالقة اإل ئاةية بين
املتغيراع امل تقلة :عدالة التوزيع ووضوح املومة ومواءمة الجود
وتماسة الجماعة واملتغير التابع التقاعس االجتماعي (ن
)276
النموذج

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
"ف"

الداللة
اإلحصائية

االنحدار

3865.902

4

966.476

26.680

0.001

البواقي

9816.833

271

36.224

املجموع

13682.736

275
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فة ةةارتفة ةةا عة ةةدالة ةةة التوزيع بة ةةانحرا معية ةةاري وا ة ةةد (أي:
 )3.15يئ ة ة ة ة ة ةةا ةب ة ةةه انة ةف ة ةةاض فةةي سة ة ة ة ةلةةو الةتةق ة ةةاعةةس
االجتم ةةاعي بمق ةةدار ) (0.24انحرا معي ةةاري أي بمق ةةدار
) (.24 × 7.05 =1.69ونظير ذلة ةةة ارتفة ةةا تمة ةةاس ة ة ة ة ة ةةة
الجماعة بانحرا معياري ) (3.93يئ ة ةةا به ان فاض في

س ة ة ة ةةلو التقة ةةاعس االجتمة ةةاعي بمقة ةةدار ) (0.21انحرا
معيةاري أي ) (0.21 × 7.05 = 1.48في ين د
أن ارتفةا
س ة ة ة ةةلو مواءم ةةة الجو ةةد ب ةةانحرا معي ةةاري وا ةةد )(2.54
يرافق ةةه ارتف ةةا في س ة ة ة ةةلو التق ةةاعس االجتم ةةاعي بمق ةةدار
) (.14أي )(.14 × 7.05 = 0.99

جدول ( :)7االنحدار املتعدد املتدرج التتبار مدى م اهمة املتغيراع امل تقلة :عدالة التوزيع وضوح املومة مواءمة الجود تماسة
الجماعة في التنبؤ باملتغير التابع التقاعس االجتماعي (ن )276
املتغيرات املستقلة

معامالت االنحدار الجزئية

معامالت بيتا

قيمة" ت"

الداللة اإلحصائية

وضوح امل مة

-.400

-.292

-5.383

0.001

عدالة التوزيع

-.535

-.240

-4.462

0.001

تماس الجامعة

-.385

-.214

-4.128

0.001

مواءمة الج د

.382

0.138

2.640

0.01

مؤشر مطابقة نموذج االنحدار معامل التحديد املتعدد

وبنةةاء عل املعلومةةاع الواردة في جةةدول ( )7يممن كتةةابةةة
مع ةةادل ةةة نموذج االنح ةةدار الخ ةةاص ب ةةالتق ةةاعس االجتم ةةاعي
عل النحو التافي:
التق ةةاعس االجتم ةةاعي  × )0.40-( + 32.65وض ة ة ة ةةوح
املومة  × )0.53-( +عدالة التوزيع  × )0.39-( +تماسة
الجماعة  × )0.38( +مواءمة الجود
و ممن مواصلة تف ير النتاةو عل النحو التافي :يبدو دأن
العالقة ةةة ال ة ة ة ة ة ةةالبة ةةة مة ةةا بين وض ة ة ة ةةوح املومة ةةة والتقة ةةاعس
االجتم ةةاعي عالق ةةة منهقي ةةة منس ة ة ة ةةجم ةةة في نت ةةاة و ةةا مع مةةا
تلئ ة ة ة ةةت شليه الدراس ة ة ة ةةاع ال ة ة ة ةةابقة ;(George, 1992
) Liden et al., 2004; Pabico et al., 2015فكلما كان
ً
املش ة ة ة ةةر مةدر ةكا ملةا يبةذل من جوةد ومنت ً ةا للتقئ ة ة ة ةةير شن
وقع ةك ةةان ذلة ةةة مة ةةدعة ةةاة للعمة ةةل الجة ةةاد و ن ة ةةاز املوة ةةام في
املق ةةاب ةةل ف ةةحن ع ةةدم وض ة ة ة ةةوح املوم ةةة ش ة ة ة ةعر الع ةةاملين أن
ً
تكةاس ة ة ة ةةلوم عن أداء موةاموم لن يكون مللو ةا فال فةاةةدة
مرجوة من بذل جود وال عقوبة متوقعة لنقئه (latane
) et al., 1979ه ة ةةذا الشة ة ة ة ةعةور ق ة ةةد يةقةود الةع ة ةةامةلةيةن شفة

0.28

معامل التحديد املتعدد املصحح

0.27

التقاعس االجتماعي فاملراقبة وتقييم أداء املو فين من
شأ ما تفض تقاع وم عن العمل ).(Jones, 1984
وفيم ة ةةا ي ص العالق ة ةةة ال ة ة ة ة ة ةةالب ة ةةة بين ع ة ةةدال ة ةةة التوزيع
والتقاعس االجتماعي ال ي ات ة ة ةةقت مع نتاةو الدراس ة ة ةةاع
ال ابقة ;(Murphy et al., 2003; Liden et al., 2004
)Thanh & Van, 2018فيممن تف يرها في ضوء نموذج
التوقع -القيمة  expectancy- value modelالذي يؤكد
عل د
أن س ة ةةلو الفرد هو محئ ة ةةلة اعتقاداته عن النتاةو
املتوقع ةةة لل ة ة ة ةةلو وتقييم ةةه لتل ةةة النت ةةاةو وعلي ةةه ف ةةحن
توقع الفرد د
أن قيامه بمومة معينة يترت ،عليه اللئة ةةول
عل مك ةةاف ةةأة م ز ةةة أق ة َ
ةدم عل االتي ةةان ب ةةال ة ة ة ةةلو و ن
تةةوقةةع تةةال ذل ة ةةة أ ةجةةم كةم ة ةةا د
أن مةةوازن ة ةةة الةفةةرد بةيةةن
مةةدتالتةةه ( ةكةالجوةةد املبةةذول إلن ةةاز مومةةة مةةا) وم رجةةاتةةه
(كاملكافأة ال ي س ةةيحئ ةةل علي ا) يحدد نو ال ةةلو الذي
سة ةةيأتي به وبناء عليه د
فحن شة ةةعور عضة ةةو هيئة التدريس
ب ة ةةاتةتةةالل تةل ة ةةة الةعةةالق ة ةةة -أي :الةعةةالق ة ةةة بةيةةن امل ة ةةدتةةالع
واملخرجاع -قد يفإ ي به شف التقاعس االجتماعي
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وتتةا ًمةا يلفةت البةا ة االنتبةال نحو ض ة ة ة ةةرورة مراعةاة دأن
النتاةو اللالية هي نتاج تقار ر ذاتية للم ة ة ةةت يبين وقد
تتة ةةأ ر بتحيزاع املرغوبية ةةة االجتمة ةةاعية ةةة وتة ةةدمة ةةة الة ةةذاع
اللتين من ش ة ةةأ ما تفض أو رفع ة ةةبة انتش ة ةةار الظاهرة
محل الدراسة
التوصيات
ن لص مما سة ة ة ةةبق عرضة ة ة ةةه شف م موعة من التوصة ة ة ةةياع
مب نةةة عل مةةا ان ةةت شليةةه نتةةاةو الةةدراسة ة ة ة ةةة اللةةاليةةة وقةةد
جاءع عل النحو التافي:
 1ض ة ة ةةرورة توض ة ة ةةيو األدوار وامل ة ة ةةؤولياع املناطة لكل
عض ة ة ة ةةو في الفر ق فغموض األدوار واملو ةةام ق ةةد ش ة ة ة ةةعر
الفرد بعةدم اإلنئة ة ة ة ةةا فيلجةأ شف تفض جوةدل تش ة ة ة ةيةة
استغالله من قبل ا تر ن
 2العمل عل األتذ بالعوامل ال ي ت ة ة ة ةةوم في تماسة ة ة ةةة
الجماعة ملا له من أ ر في أداه م فالجماعة املتماس ة ة ة ةةمة
يرتفع أداء أعضة ة ة ةةاه ا و قل تقاع ة ة ة ةةوم عما كلفوا به من
يرتفع أداء أعضاءها و قل تقاع وم موام
 3العم ةةل عل تحقيق مب ةةدأ ع ةةدال ةةة توزيع املك ةةاف ةةأة بين
أعض ة ة ة ةةاء الفر ق فش ة ة ة ةةعور األفراد بأن املكافأة ومقدارها
مك ةةافئ مل ةةا ب ةذل من جو ةةد من ش ة ة ة ة ةةأن ةةه شعالء دافعي م نحو
تحقيق أهدا الجماعة
 4تةق ة ةةديةم تةغ ة ةةذي ة ةةة دور ة ةةة راجةع ة ةةة ألعض ة ة ة ة ة ةةاء الةفةر ةق
فمال ظ ةةة جو ةةد الفرد وتقييم ةةه ة ة ة ةةوم ةةان في رفع درج ةةة
وض ة ة ة ةةوح املومةة ممةا ينعمس شي ةا ًبةا عل شداةةه و قلةل من
تقاع ه

وفيمةا يتعلق بةالعالقةة ال ة ة ة ة ةةالبةة بين تمةاسة ة ة ة ةةة الجمةاعةة
والتق ةةاعس االجتم ةةاعي املت ة ة ة ةق ةةة مع نت ةةاةو ال ةةدراس ة ة ة ة ةةاع
ال ة ة ة ة ةةابق ةةة & (Karau & Williams, 1997; Karau
) Hart, 1998; Liden et al., 2004املشةةيرة شف أنه كلما
زاد تمة ةةاسة ة ة ة ة ةةة الجمة ةةاعة ةةة قة ة دةل تقة ةةاعس أفرادهة ةةا عن أداء
مو ةةاموم فق ةةد عزى ذل ةةة شف الض ة ة ة ةةغط ال ةةذي تم ةةارس ة ة ة ة ةةه
الجمةاعةاع املتمةاس ة ة ة ةمةة عل أعض ة ة ة ةةاه ةا لتحقيق أهةدافوةا
) (Useem & Zald, 1982وم ى ما شةعر أعضةاء الفر ق
بحسة ة ة ةةواموم في تحقيق الود الن ائي للجماعة كانت ذلة
مدعاة للعمل الجاد
وأتةية ًةرا ج ة ةةاءع الةعةةالق ة ةةة مةةوجةب ة ةةة بةيةةن مةةواءم ة ةةة الةجةو ة ةةد
والتقاعس االجتماعي أي شنه كلما ارتفعت مواءمة الفرد
لجودل زاد تقاع ة ة ة ةةه عن العمل وتنس ة ة ة ةةجم هذل النتي ة
مع مةةا آلةةت شلي ةةا دراس ة ة ة ة ي ;(Mulvey & Klein, 1998
) Piezon & Ferree, 2008ال ي كش ة ة ة ةفة ةةت عن عالقة ةةة
موجب ةةة بين مواءم ةةة الجو ةةد والتق ةةاعس االجتم ةةاعي = (r
) 0.35, 0.79عل التوافي تلةة املواءمةة قةد تكون شي ةابيةة
ال ارتفا أداء أعض ة ة ةةاء الفر ق لمن ا قد تكون س ة ة ةةلبية
عند ان فاض أداء املجموعة وقد تقل تشية استغالل
ا تر ن لجودنا تلل تلة املواءمة
ً
ً
ولللةةد من هةةذا األ ر ين َ ة ة ة ةح بتوزيع العمةةل توزيعةا عةةادال
ً
متناسبا مع مقدار املكافأة املقرر
وبةن ة ةةاء عةلة م ة ةةا سة ة ة ة ةبةق نة ةلةص شفة الةق ة ةةدرة الةتةنةبةؤ ة ةةة
ملتغيراع :ع ةةدال ةةة التوزيع ووض ة ة ة ةةوح املوم ةةة وتم ةةاس ة ة ة ة ةةة
الجم ةةاع ةةة (كمنبئ ةةاع س ة ة ة ة ةةالب ةةة) ومواءم ةةة الجو ةةد (كمنبئ
موج )،في التنبؤ بالتقاعس االجتماعيغ
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... مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية عن التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا:عبدالعزيز عبدهللا القحطاني

مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية عن التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا في
اململكة العربية السعودية
)1( عبد العزيز عبد هللا القحطاني.د

) ه1442 /8/ 7 وقبل- ه1442/6/9 (قدم للنشر
 هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل:املستخلص
 املستوى، نوع الكلية، درجة اإلعاقة، جنس الطلبة: وكذلك مستوى الرضا لديهم وفقا ملتغير،جائحة كورونا باململكة العربية السعودية
،) طالبة30( ) طالبا28( ) طالبا من الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية بواقع58(  وطبقت الدراسة على عينة قوامها،الدراس ي
ُ
 وأظهرت النتائج أن مستوى، الباحث:طبق عليهم مقياس رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد إعداد
 وكذلك وجدت،رضا الطلبة الصم وضعاف السمع في املرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا كان متوسط بشكل عام
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد وفقا ملتغير جنس الطلبة لصالح اإلناث في جميع املحاور ما عدا في
 كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد وفقا ملتغير املستوى الدراس ي للطلبة،محور التواصل
 كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة.لصالح جميع املستويات الدراسية للطلبة في جميع املحاور ما عدا في محور التقنية
. ونوع الكلية،إحصائية في مستوى رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد تبعا ملتغيري درجة اإلعاقة
. جائحة كورونا، املرحلة الجامعية، ضعاف السمع، الصم، التعليم عن بعد:الكلمات املفتاحية
Satisfaction of College Students Who Are Deaf and Hard of Hearing (DHH) in Distance
Learning Courses During the COVID-19 Pandemic in Kingdom of Saudi Arabia.
Abdulaziz Abdullah Alqahtani(1)
(Submitted 22-01-2021 and Accepted on 20-03-2021)
Abstract: The purpose of this study was to investigate the level of satisfactions for college students
who are deaf and hard of hearing (DHH) in distance learning courses during the COVID-19
pandemic in Kingdom of Saudi Arabia. The present study analyses this issue in Saudi DHH
students (N = 58; Male=28; Female=30) through an online survey. The questionnaire was
developed for the research context. The results indicated that DHH students reported a medium
level of satisfaction toward their distance learning during the COVID-19. Also, the results highlight
the most DHH college students’ interest in maintaining their studies remotely (62.1%).
Furthermore, the results of this study has showed that DHH students' gender and college level were
significantly related to their level of satisfactions of distance learning courses in higher education.
However, for students' degree of hearing loss (deaf or hard of hearing) and students' college (Art
or Science) related to the level of satisfaction, they were not significantly related with DHH
students' satisfactions toward their distance learning courses.
Keywords: Distance learning, deaf, hard of hearing, college, coronavirus pandemic- COVID-19.
(1) Special Education Department – College of Education –
Taif University
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مقدمة
بالرغم من الجهود املبذولة لتطوير تعليم الصم وضعاف
السمع في اململكة العربية السعودية ،وما صاحب ذلك
من ازدياد برامج التعليم العالي للصم في الجامعات
السعودية لتخريج أفراد صم وضعاف سمع مؤهلين من
خالل إيجاد بيئة تعلم جامعية متميزة وتوفير طرق
تدريس تتالءم مع احتياجاتهم التعليمية ،فإن التحول
املفاجئ إلى التعلم عن بعد وتعدد منصات التعلم
اإللكتروني بسبب جائحة كورونا ربما يؤدي إلى ظهور
صعوبات وعقبات غير مقصودة أمام تعلم الطلبة الصم
وضعاف السمع في املرحلة الجامعية ،وعلى الرغم من
أهمية التكنولوجيا وفوائدها املتعددة في تعليم الطلبة
الصم وضعاف السمع ،كتقليل أثر اإلعاقة على تعلمهم
(حنفي ،)2009،وتوفير فرص التواصل بشكل أفضل
(ش ـرادقــة والزريقــات ،)2012 ،وتعزز دافعية التعلم
عن بعد ) ،)Verdinelli & Kutner, 2016وتحسين
فاعلية التدريس (الزيلعي ،)2019،وجعل الطلبة
محورا للتعلم وزيادة ثقتهم بأنفسهم (الصليلي،)2019،
فإن هناك العديد من العقبات والتحديات التي تواجه
الطلبة الصم وضعاف السمع في استخدام التكنولوجيا
والتعليم عن بعد منها :عدم كفاءة املعلمين الستخدام
التكنولوجيا في التعليم (حنفي ،)2010 ،وكذلك عدم
إملامهم باستخدام الواقع االفتراض ي في التدريس
(السالم ،)2017 ،فضال عن قلة وجود التكنولوجيا
واستخدامها في مؤسسات التعليم (عيس ى والشهراني،
 ،)2017وكذلك قلة توفر املوارد املادية واإلدارية
والفنية ( Berge & Muilenburg, 2005؛أخضر
2006؛ التويجري .)2014 ،وليس من العدل نقل
التعليم من التقليدي الى بيئة التعليم االفتراض ي في
املرحلة الجامعية مع عدم مراعاة التحديات واحتياجات
الطلبة ذوي اإلعاقة (.)Samules, 2013; Gregg, 2009

وقد أكد مرسوم املقام السامي رقم (/7ب)9173/
بتاريخ (1423/5/4ه) على إتاحة الفرصة للطلبة
الصم وضعاف السمع إلكمال تعليمهم الجامعي في
الكليات والجامعات السعودية أسوة بأقرانهم السامعين
وبمــا يتناســب مــع قــدراتهم واحتياجاتهم (التركي،
 ،)2005حيث إنه يتوقف مدى نجاح التعليم العالي
للصم وضعاف السمع على مدى مواكبة املنظومة
التعليمية للتغيرات الحالية في التعليم من التعليم
التقليدي إلى التعليم عن بعد (االفتراض ي) من خالل
استخدام التقنيات في العملية التعليمية كمنظومة
البالك بورد الجامعية التي تساعد على سبيل املثال في
الوقت الحالي على إنشاء فصول افتراضية ،وهذا ما دعا
إلى ضرورة تقييم واقع التعليم عن بعد للطلبة الصم
وضعاف السمع في املرحلة الجامعية ،ومدى كفاءة
التكنولوجيا املستخدمة في تعليمهم ( Council for
 ،)Exceptional Children- CEC, 2000وتكييفها في
الفصول االفتراضية لتطوير أساليب التعليم ورفع
الكفاءة املهنية للمتخصصين في املجال التعليمي والتقني
(تطوير.)2014 ،
وتزداد في الوقت الراهن  -نتيجة للتعليم عن بعد-
الحاجة إلى تقييم مدى فاعلية التقنيات والبرامج
الحديثة املستخدمة في التعليم عن بعد حيث إن أعضاء
هيئة التدريس في الجامعات والكليات مطالبون بامتالك
املهارات الالزمة في توظيف التقنيات الحديثة في العملية
التعليمية لتكييف املقررات التعليمية وإيجاد بيئة
تعليمية تسهم في تحسين مهارات الطلبة الصم وضعاف
السمع ( ،)CEC, 2000للحد من الصعوبات التي
تواجههم خالل التعليم عن بعد والتي قد تؤثر سلبا في
أدائهم الدراس ي (الجبر والخضير 2019؛ السالم،
2017؛ املقدامي ،)2018،واستمراريتهم في البرامج
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األكاديمية ( .( Newman et al., 2020لذا ،تحاول
الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .1ما مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع
باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل
جائحة كورونا؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات أفراد العينة حول مستوى رضا
الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية
نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبعا
ملتغير الجنس (ذكور – إناث)؟

خالل جائحة كورونا تبعا ملتغير الجنس (ذكور –
إناث).
• التعرف على مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف
السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد
خالل جائحة كورونا تبعا ملتغير درجة اإلعاقة (صم
– ضعاف سمع).
• التعرف على مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف
السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد
خالل جائحة كورونا تبعا ملتغير نوع الكلية (نظرية -
علمية).
• التعرف على مستوى الطلبة الصم وضعاف السمع
باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل
جائحة كورونا تبعا ملتغير املستوى الدراس ي (السنة
األولى – السنة الثانية – السنة الثالثة – السنة
الرابعة).
أهمية الدراسة
األهمية النظرية:
• إثراء األدبيات املتعلقة بمجال التعليم العالي للصم
وضعاف السمع من خالل إلقاء الضوء على واقع
التعليم عن بعد للطلبة الصم وضعاف السمع في
املرحلة الجامعية.
األهمية التطبيقية:
• إفادة املختصين واملسؤولين في مجال التعليم
العالي للصم وضعاف السمع حول التحديات التي
تواجه الطلبة الصم وضعاف السمع في التعليم
عن بعد؛ بهدف إيجاد بيئة تعلم جامعية متميزة
تشبع احتياجاتهم وتسهم في مساعدتهم ملواصلة
تعليميهم الجامعي.
• تزود نتائج هذه الدراسة املسؤولين في التعليم العالي
بحلول تمكنهم من تفعيل استخدام التقنيات
والبرامج الحديثة مما يؤدي إلى زيادة قدرات الطلبة

 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات أفراد العينة حول مستوى رضا
الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية
نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبعا
ملتغير درجة اإلعاقة (صم – ضعاف سمع)؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات أفراد العينة حول مستوى رضا
الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية
نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبعا
ملتغير نوع الكلية (نظرية  -علمية)؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات أفراد العينة حول مستوى
الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية
نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبعا
ملتغير املستوى الدراس ي (السنة األولى – السنة
الثانية – السنة الثالثة – السنة الرابعة)؟
أهداف الدراسة
• التعرف على مستوى رضا الطالب الصم وضعاف
السمع عن التعليم عن بعد في املرحلة الجامعية
خالل جائحة كورونا.
• التعرف على مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف
السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد
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الخدمات التعليمية املقدمة لهم خالل التعليم عن بعد،
والذي يقاس من خالل مقياس الدراسة.
الصم :هم األفراد الذين يعانون من فقدان سمعي يبدأ
من ( )70ديسبل فأكثر ،مما يسبب صعوبة في فهم
الكالم سواء باستخدام املعينات السمعية أو بدونها
(.)Moorse, 2001
إجرائيا :الطلبة الذين لديهم فقدان سمعي تام وال
يستطيعون التواصل إال من خالل لغة اإلشارة
وامللتحقين باملرحلة الجامعية في اململكة العربية
السعودية.
ضعاف السمع :هم األفراد الذي يعانون من فقدان
سمعي يتراوح بين ( )69 -35ديسبل ،مما يسبب لهم
صعوبة في فهم الكالم من خالل األذن الواحدة سواء
باستخدام املعينات السمعية أو بدونها ( Moorse,
.)2001
إجرائيا :الطلبة الذين يعانون صعوبة في سماع األصوات
وفهم الكالم وامللتحقين باملرحلة الجامعية في اململكة
العربية السعودية.
التعليم الجامعي للصم وضعاف السمع :تتوفر فرصة
التعليم الجامعي للطلبة الصم وضعاف السمع في كليات
وجامعات متعددة باململكة العربية السعودية منها
الجامعة العربية املفتوحة ،جامعة امللك سعود ،جامعة
امللك عبد العزيز ،جامعة االميرة نورة ،كلية االتصاالت،
بعض الكليات التقنية .وقد تأسس أول برنامج للتعليم
العالي للطلبة للصم وضعاف السمع بكلية االتصاالت في
عام 1425ه ،وتتنوع حاليا برامج التعليم الجامعي
للطلبة الصم وضعاف السمع بالكليات والجامعات
السعودية في تخصصات متعددة تناسب استعداداتهم
ويمنح مثال الخريجون الصم وضعاف السمع درجة
الدبلوم ملدة عاميين دراسيين في تخصص الحاسب االلي
والتسويق والسكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب ،أو

الصم وضعاف السمع في التوصل والتفاعل
واملشاركة الفعالة.
حدود الدراسة
تتحدد هذه الدراسة ونتائجها بعينتها وأدواتها ووقت
تطبيقها (الفصل األول  1442ه) واألساليب اإلحصائية
املستخدمة.
 الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة في نهايةالفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي
1442ه.
 الحدود املكانية :طبقت هذه الدراسة على عينة منالطلبة الصم وضعاف السمع في أربع جامعات
(الطائف – امللك سعود – امللك عبد العزيز –
الجامعة العربية املفتوحة) باململكة العربية
السعودية.
 الحدود البشرية :طبقت هذه الدراسة على عينةمن الطلبة الصم وضعاف السمع الذين يدرسون
حاليا باملرحلة الجامعية باململكة العربية
السعودية.
مصطلحات الدراسة
التعليم عن بعد :إجراء تعليمي يتم فيه فصل الطلبة
واملعلمين جغرافيا مما يتطلب التواصل عبر وسائط
تعليمية متعددة مثل :الهاتف أو الراديو أو الفيديو أو
البريد أو التلفزيون أو الكمبيوتر عبر اإلنترنت ( Moore
.)& Thompson, 1997
إجرائيا :استخدام التقنيات الحديثة لتقديم التعليم
الجامعي للطلبة الصم وضعاف السمع إلزاميا من
خالل املحاضرات االفتراضية عبر وسائط تعليمية
متعددة ،مثل( :البالك بورد ،وزوم) بدال من املحاضرات
التقليدية الحضورية املقدمة داخل حرم الجامعة
نتيجة للظروف الحالية (جائحة كورونا).
رضا الطلبة عن التعليم عن بعد :هو شعور داخلي يعبر
عن مدى ارتياح الطلبة الصم وضعاف السمع عن
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أظهرت بعض نتائجها إلى وجود عالقة بين اختيار الطلبة
لبرنامج الدراسة عن بعد وإعاقتهم ،وأن هذه البرامج
توفر لهم فرصة التواصل بشكل أفضل مع أقرانهم
وأساتذتهم وتنمية مهاراتهم في اللغة التعبيرية (ش ـرادقــة
والزريقــات .)2012 ،باإلضافة لذلك ،يوفر التعليم عن
بعد للطلبة الصم وضعاف السمع فرصة التعبير عن
أفكارهم داخل القاعة الدراسية ()Long et. al.,2011
وتوفير خيارات للتعاون مع زمالئهم لتعزيز خبراتهم
التعليمية ( .(Lang, 2002لذا ،يسهم التعلم عن بعد في
تجنب مشاكل الوصول والتواصل التي تواجه الطلبة
الصم وضعاف السمع خالل املحاضرات الحضورية في
الجامعات (.)Richardson, 2009
كذلك تلعب التكنولوجيا دورا رئيسيا في تفاعل
الطلبة الصم وضعاف السمع خالل التعليم عن بعد مما
يسهم في زيادة مستوى التحصيل لديهم ،ففي دراسة
أجراها ( Long et al. (2011حول أهمية التفاعل في
النجاح األكاديمي للطلبة الصم وضعاف السمع من
خالل التعليم اإللكتروني (مقررات أونالين) .أظهرت
النتائج أن الطالب الصم وضعاف السمع املسجلين في
املواد أونالين حصلوا على مستوى مرتفع من التفاعل
والتحصيل في املقررات االفتراضية مقارنة باملواد
الحضورية .أيضا أظهرت نتائج الدراسة أن مواد أونالين
وفرت للطلبة الصم وضعاف السمع زيادة في مستوى
التحصيل األكاديمي من خالل املناقشات اإللكترونية،
كما توصلت دراسة  -(2005( Richardsonالتي تناولت
التحصيل األكاديمي للطلبة الصم وضعاف السمع في
التعليم عن -أن الطلبة الصم وضعاف السمع الذين
ليس لديهم إعاقات مصاحبة كانوا أكثر احتمالية
إلكمال مقررات التعليم عن بعد من أقرانهم السامعين،
وكان من املرجح أن يجتازوا جميع املقررات التي أكملوها
والحصول على درجات جيدة فيها؛ لذا يتضح أن التفاعل
في املناقشات عبر اإلنترنت يعتبر من أهم العوامل التي

درجة البكالوريوس في تخصص التربية خاصة ،والتربية
فنية ،واالقتصاد املنزلي.
إجرائيا :مرحلة دراسية من مراحل التعليم العالي يدرس
فيها الطلبة الصم وضعاف السمع بنفس محتوى
املقررات الجامعية املطبقة مع أقرانهم السامعين.
أدبيات الدراسة
يتناول الباحث األطر النظرية والدراسات
السابقة املرتبطة باستخدام التقنية الحديثة في مجال
تعليم الصم وضعاف السمع على النحو التالي:
أهمية التقنية الحديثة في تعليم الصم وضعاف السمع.
تلعب التكنولوجيا دورا إيجابيا في تعليم الطالب الصم
وضعاف السمع .وفي هذا الصدد أجرى حنفـي ()2009
دراسة هـدفت إلى التعـرف علــي دور التكنولوجيـا
املسـاعدة فــي تفعيـل أهداف تعلــيم الطـالب الصـم فــي
معاهـد وبـرامج الــدمج ،وأظهرت النتائج أن التكنولوجيــا
املساندة تستطيع تفعيل أهداف تعليم الطالب الصم
مع تقليل أثر اإلعاقة على تعلمهم واثـراء املنـاهج
الدراسية لهم .أما دراسة الصليلي ( )2019فقد
توصلت إلى أن استخدام التكنولوجيا في التدريس له
عدة فوائد على الطلبة الصم وضعاف السمع والعملية
التعليمية مثل إزالة املعيقات التي تحد من تعلم الطلبة،
وجعل الطلبة محورا للتعلم وزيادة ثقتهم بأنفسهم ،ونقل
أثر التعلم وربطه بحياة الطلبة ،كما أشارت نتائج دراسة
الزيلعي ( )2019إلى أن استخدام التكنولوجيا لتدريس
الطلبة الصم اللغة اإلنجليزية يحسن فاعلية التدريس.
لذا ،تشجع نتائج الدراسات على استخدام تقنيات
التعليم ملا لها من دور إيجابي في تحسين عملية التعلم
والتعليم للطلبة الصم وضعاف السمع.
أما الدراسة التي اجراها Verdinelli and Kutner
( )2016للتعرف على عوامل اإلصرار (االستمرارية)
للطلبة املعاقين الجامعيين في برامج الدراسات العليا
املقدمة أونالين ،واألسباب التي دفعتهم لاللتحاق بها،
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األخرى للطلبة الصم وضعاف السمع والذي يساعدهم
في الوصول للمحتوى التعليمي بشكل مفيد ،وتدعم
النتائج السابقة دراسة الجبر والخضير ( )2019حيث
أكدت نتائجها إلى أن الجوانب املادية ،واإلدارية والفنية
من أبرز التحديات التي تواجه معلمات الطالبات الصم
وضعاف السمع في استخدام التقنيات الحديثة ،مع
عدم وجود فروق دالة احصائيا متعلقة باملعيقات تعزى
الى متغير عدد سنوات الخبرة واملؤهل التعليمي والدورات
التدريبة .لذا يجب توفير الدعم الالزم للطلبة ذوي
اإلعاقة بما يتناسب مع إعاقتهم حيث إنه متى ما توفر
الدعم املناسب للطلبة ذوي اإلعاقة استطاعوا
االستمرار في البرامج الجامعية سواء مدتها سنتين أو أربع
سنوات والتخرج بمعدالت أعلى عندما يوجد دعم
متخصص مثل مركز الدعم في الرياضيات والكتابة
والذي ال يتطلب اظهار اإلعاقة (Newman et. al.,
).2020
كذلك مدى كفاءة املتخصصين في تطبيق التقنيات
الحديثة في التعليم عن بعد من التحديات في تعليم
الصم وضعاف السمع .حيث توصل حنفـي ( )2010إلى
أن استخدام املعلمين لتلك التكنولوجيا في تعليم الصم
ليس بالدرجة املطلوبة .كما أشار السالم ( )2017إلى
أن معظم معلمي الصم وضعاف السمع ليس لديهم إملام
باستخدام الواقع االفتراض ي في التدريس ،باإلضافة إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات سنوات
الخبرة ،واملؤهل التعليمي ،واملرحلة الدراسية .وتتفق
هذه النتائج مع نتائج دراسة املقدامي ( )2018والتي
هدفت إلى الكشف عن محددات واقع معلمي الصم
وضعاف السمع في استخدام التقنيات التعليمية
واملعوقات التي تحد من استخدامها ،والتي كانت أبرز
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات املعلمين تعزى ملتغيرات املؤهل العلمي
للمعلمين ،وسنوات الخبرة حيث كانت النتائج لصالح

تسهم في نجاح الطالب الصم وضعاف السمع وزيادة
تحصيلهم في التعليم اإللكتروني مما يعزز من ارتفاع
قدراتهم على مواصلة تعليمهم ،كما يسهم التعليم عن
بعد في تعزيز تفاعل ومشاركة الطالب الصم وضعاف
السمع مع أقرانهم السامعين في املحاضرات االفتراضية
والذي تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في نجاح الطالب
ذوي اإلعاقة داخل البيئة التعليمية ;(Schwier, 2011
) Arnold & Paulus, 2010حيث وجود أي عقبات مثل
الشعور باالنعزال أو الوحدة للطلبة ربما تؤثر على
تحصيلهم واستمراريتهم في الجامعة (Richardson,
).2015
تحديات تطبيق التقنية الحديثة في تعليم الصم
وضعاف السمع.
على الرغم من أهمية استخدام التقنية في تعليم الطلبة
الصم وضعاف السمع ،فإن هناك صعوبات التزال تقف
في سبيل تطبيقها ،فقد أكد املوس ى ( )2002على أن
اسـتخدام هذه التقنيـات في التعلـيم مـازال يسـير بـبطء،
وعــدم توفير برامج تــدريبة للمعلمــين علــى اســتخدام
الحاسـب اآللـي وتقنيـات التعلـيم وتوظيفهما فـي العمليـة
التعليميـة .وقد أكدت دراسة عيس ى والشهراني ()2017
على وقلة وجود التكنولوجيا البسيطة واستخدامها في
مؤسسات التعليم ،وحاجة هذه املؤسسات إلى توفير
واستخدام التكنولوجيا السمعية املتقدمة وأجهزة
التواصل واالتصال ،وبرامج الترجمة الفورية ،ووجود
فروق بين معلمي الصم وضعاف السمع في استخدام
التقنيات املساندة لصالح معلمي العلوم والخبرة األكثر.
كما أشار ) Butler (2019أن الطلبة الصم وضعاف
السمع يطالبون بتوفير الوسائط املكتوبة ()Captions
للوصول املباشر إلى مقاطع الفيديو والشاشات في
الوقت الفعلي (مباشر) وهذا يؤثر على فهم الطلبة
وتعلمهم ،وضرورة إظهار التسميات التوضيحية عن
األماكن العامة والتعليمية واالجتماعية والثقافية
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ذوي الخبرة (األقل من خمس سنوات) .لذا يجب أن
يكون املتخصصون واالداريون الذين يعملون في مجال
تعليم الصم وضعاف السمع على دراية وإدراك
الصعوبات التعليمية التي تواجه طالبهم ،وعلى وعي
بأنواع التكيفيات املوجودة ملساعدة طالبهم ذوي
اإلعاقة ).(Beminger, 2011
كما تناولت العديد من الدراسات املعيقات
الخاصة بالتعلم عن بعد لدى الطلبة الصم وضعاف
السمع ،فقد توصلت دراسة  MuilenburgوBerge
( )2005إلى أن من أهم العوامل التي تحد من التعلم
اإللكتروني للطلبة القضايا اإلدارية ،املهارات التقنية،
الوقت والدعم ،التكلفة والوصول لإلنترنت ،املشاكل
التقنية .وتتفق في ذلك دراسة أخضر ( )2005حيث
أشارت إلى أن من أهم معوقات استخدام الحاسب اآللي
في تعليم الصم هو قلة املخصصات املالية واألجهزة مع
ضعف في مستوى تدريب املعلمين .وقد أكدت دراسة
التويجري ( )2014وجود مشكالت إدارية وفنية
ومالية ،مثل قلة امليزانية املخصصة ،وندرة البرامج
واملواقع اإللكترونية املفيدة للصم وضعاف السمع،
وعدم وجود شبكة انترنت ،وأن التقنيات الحالية ال
توفر للطلبة الحد األدنى من االحتياج ،وعدم إيجابية
البيئة الخارجية الستخدام التقنيات ،كما ال يوجد
خطط حالية لدمج التقنية بتعليم الصم وضعاف
السمع ،ولم يراع كثافة املادة العلمية وعدم كفاية
حصص الحاسب اآللي ،كما لم تظهر الدراسة فروق
ذات داللة بين عينة الدراسة في تحديد املشكالت وفق
متغير الحالة السمعية للطلبة ،والتخصص ،واملؤهل
العلمي.
وللتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه
الطلبة الصم في التعليم واالستفادة من التكنولوجيا
وما توفره من فرص التعلم عن بعد ،يجب األخذ بعين
االعتبار آراء ومشاركة الطلبة الصم وضعاف السمع

واملتخصصين في التعليم عند تصميم بيئة التعليم عن
بعد (.)No Child Left Behind Act- NCLB, 2001
وفي الحقيقة مشاركة الطلبة والتربويين في تطوير
التكنولوجيا التفاعلية للتطبيقات التربوية تعتبر من
التحديات التي تواجه ميدان التربية الخاصة حيث إن
عدم فهمهم لها واالعتماد على خبراء ال يفهمون حاجات
املعلمين وذوي اإلعاقة في تصميم وتطوير األجهزة
والبرامج التعليمية (الخطيب ،)2005 ،وعلى الرغم من
أن أعضاء هيئة التدريس واملعلمين مطالبين بتكييف
محتوى املقررات الجامعية للطلبة الصم وضعاف
السمع إال أنه ربما من الصعب عليهم عمل تسهيالت
للمقرر وتكييفها بطريقه فعالة نتيجة لعدم االخذ في
االعتبار عند التصميم لالحتياجات املتعددة للطلبة
ذوي اإلعاقة ( .)Schmetzke, 2001وأكدت دراسة
محسن ( )2002أن التكنولوجيا املساعدة ذات أهمية
كبيرة ،ويمكن استخدامها في التغلب على ما يعانيه
الصم من مشكالت إذا تم تقديم املعلومة املطلوبة
بأسلوب تواصلي ال يعتمد اعتمادا كليا على اللفظ
املنطوق أو املسموع ،وإنما مخاطبة أكثر من حاسة.
باإلضافة لذلك فقد توصلت دراسة Cavender
( )2010إلى أن الطلبة الصم وضعاف السمع يتعلمون
محتوى املحاضرات من خالل تسجيل محتوى
املحاضرات كمقاطع فيديوهات مدعومة بالترجمة بلغة
اإلشارة .كما يتطلب دعم املحاضرات عن بعد
بالنصوص املكتوبة ( )Captionsالتي توفرها املنصات
والفيديوهات التعليمية ( (Stinson & Stevenson,
) 2013وتسمح للمعلمين والطلبة في إعادة املحتوى أو
الرسالة او الشرح مما يحسن من تعلم املواد التعليمية
ملجموعة متنوعة/مختلفة من الطلبة (Gernsbacher,
) .2015باإلضافة لذلك ،توصلت دراسة Stinson
وآخرون ( )2017إلى استخدام طباعة التسميات
Printذات فائدة أعلى من كتابة
التوضيحيةC-
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املرحلة الجامعية ،فضال عن وجود تحديات تعيق
استخدام التقنيات الحديثة بشكل فعال في مجال تعليم
الصم.
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة :املنهج الوصفي املقارن.
مجتمع الدراسة :الطلبة الصم وضعاف السمع
بالجامعات السعودية.
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة في صورتها النهائية
من ( )58طالبا من الطلبة الصم وضعاف السمع خريجي
معاهد األمل ومدارس الدمج في الثانوية ويدرسون حاليا
باملرحلة الجامعية حيث تم اختيارهم من خالل التواصل
مع جامعاتهم ممثلة في برامج التعليم العالي للطلبة الصم
وضعاف السمع ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة
بالجامعات ،وتزويد كل جامعة بنسخ من مقياس
الدراسة مرفق بها الرابط اإللكتروني للمقياس بعد
تصميمة إلكترونيا ليقوم املشارك بتعبئتها أو يقوم
بإرسالها مباشرة عبر املوقع اإللكتروني أو إلى البريد
اإللكتروني للباحث املرفق في االستبانة ،وفيما يلي وصفا
ألفراد عينة الدراسة.

املالحظات خالل املحاضرات كما يساعد في تذكر
املحتوى ،ويزيد من دافعية الطلبة الصم وضعاف
السمع على التعلم عند حفظ النصوص اإللكترونية
( .)Stinson et al., 2017لذا يجب تلبية االحتياجات
األساسية للطلبة الصم وضعاف السمع عند تصميم
برامج ومقررات التعليم عن بعد أو تصميم محدد يراعي
احتياج كل فئة ()Horney & Keeler, 2007
كاستخدام النصوص املكتوبة عند عرض الفيديوهات
أو شاشات العرض عند تدريس الطلبة الصم وضعاف
السمع ملا لها من فوائد في إيصال املحتوى (Cavender,
) 2010وزيادة الدافعية ()Stinson et al., 2017
وتطوير مهارة القراءة والكتابة للطالب ;(Lewis, 2001
) .Cavender, 2010لذلك ،يجب مراعاة الطلبة الصم
وضعاف السمع خالل التعليم عن بعد من خالل دعم
توظيف مميزات التقنية الحديثة في املحاضرات ،حيث
إن الكثير منهم ال يستطيعون إثبات قدراتهم األكاديمية
ومعرفتهم بدون هذه التسهيالت ;(Samuels, 2013
).Gregg, 2009
وفي ضوء ما سبق يتضح اتفاق أغلب الدراسات
على أهمية التكنولوجيا وتوظيفها وتقييم مدى تطويعها
في بيئة التعلم عن بعد للطلبة الصم وضعاف السمع في

جدول ( :)1خصائص أفراد عينة الدراسة
اخلصائص ألفراد عينة الدراسة من الطلبة الصم وضعاف السمع

العدد

اجملموع

النسبة
عدد

نسبة

اجلنس
ذكر

28

%48.3

أنثى

30

%51.7

58

%100

احلالة السمعية
أصم

26

%44.8

ضعيف مسع

32

%55.2

58

%100

الكلية
نظرية

44

%75.9

علمية

14

%24.1

املستوى الدراسي
18

السنة األوىل

72

%31

58

%100
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السنة الثانية

18

%31

السنة الثالثة

6

%10.3

السنة الرابعة

6

%10.3

السنة اخلامسة

10

%17.2

58

%100

عدد املقررات املسجلة افرتاضيا (عن بعد) ومت اجتيازها:
مجيع املقررات

30

%51.7

بعض املقررات

12

%20.7

ال يوجد

16

%27.6

58

%100

عدد املقررات املسجلة افرتاضيا (عن بعد) ومل تسطع اكماهلا:
مجيع املقررات

4

%6.9

بعض املقررات

22

%37.9

ال يوجد

32

%55.2

58

%100

ارغب يف التعليم االفرتاضي
نعم

36

%62.1

ال

22

%37.9

أداة الدراسة
قام الباحث بإعداد مقياس مدى رضا الطلبة الصم
وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد
كما يلي:
 -مراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة

 وتم تحديد طريقة االستجابة على الفقرات ،وفقالطريقة ليكرت خماس ي التدريج وهي( :موافق
بشدة=  5درجات)( ،موافق=  4درجات)،
(محايد= 3درجات)( ،غير موافق= 2درجة)( ،غير
موافق بشدة= 1درجة).
تقنين املقياس :تم تقنين مقياس الدراسة على عينة
قوامها ( )25من الطالب الصم وضعاف السمع باملرحلة
الجامعية ذلك على النحو التالي:
ً
اوال :الصدق
الصدق الظاهري :عرض املقياس في صورته األولية على
( )5من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين في التربية
الخاصة ،وتم إجراء التعديالت املطلوبة ،وعليه أصبح
املقياس مكونا من ( )35فقرة موزعة على أربعة أبعاد
كالتالي (7( :فقرات لبعد التواصل ،و ( )9فقرات لبعد
التفاعل ،و ) (12فقرات لبعد التعليم ،و ) (7فقرات
لبعد التقنية .كذلك تم عرض املقياس على عدد ( )3من
املتخصصين في لغة اإلشارة بهدف تقييم ترجمة املقياس
إلى اللغة اإلشارية.

;(Butler,2019; Long et al., 2011
Richardson, 2015; Verdinelli & Kutner,
) 2016واملقاييس ذات العالقة (Berge et al.,
)2005; Omar, 2014

-

58

%100

في مجال التعليم العالي

للصم وضعاف السمع.
تكون املقياس في صورته األولية من ( )4أبعاد
(التواصل ،التفاعل ،التعليم ،التقنية) ،وزعت على
( )37فقرة ،حيث إضافة مقطع بلغة اإلشارة لكل
فقرة من فقرات االستبانة بهدف تزويد الطلبة
الصم بمعنى واضح لكل فقرة من فقرات املقياس
والتغلب على بعض الصعوبات القرائية التي قد
تحد من فهم الطلبة الصم للمطلوب نتيجة لعدم
قدراتهم على معرفة معني بعض املصطلحات
الجديدة في فقرات املقاييس.
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وقد جاءت جميعا دالة إحصائيا.

صدق االتساق الداخلي :تم حساب قيم معامالت
االرتباط بين فقرات كل بعد والدرجة الكلية له،

جدول ( :)2قيم معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للبعد( ،ن=)58
التفاعل

التواصل
رقم الفقرة

معامل
االرتباط

رقم الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
-----------

**0.689
**0.370
**0.754
**0.690
**0.675
**0.509
**0.782
-----------

8
9
10
11
12
13
14
15
16
-------

التعلم

معامل االرتباط

رقم الفقرة

17
**0.813
18
**0.945
19
**0.475
20
**0.836
21
**0.960
22
**0.674
23
**0.886
24
**0.593
25
**0.671
26
--27
--28
--مالحظة** :دالة عند مستوى ()0.01

التقنية
معامل
االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

**0.779
**0.721
**0.545
**0.970
**0.786
**0.663
**0.654
**0.705
**0.734
**0.573
**0.750
**0.806

29
30
31
32
33
34
34
-----------

**0.937
**0.736
**0.739
**0.807
**0.903
**0.641
**0.645
-----------

جميعها دالة إحصائيا عند مستوى (.)0.01

كما تم حساب قيم معامالت االرتباط البينية لألبعاد،
ومعامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية ،وقد جاءت

جدول ( :)3قيم معامالت االرتباط البينية لألبعاد ،ومعامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية
األبعاد
التفاعل
التعليم
التقنية
الدرجة الكلية

األبعاد
التواصل
**0.696
**0.621
**0.582
**0.814

التفاعل

التعليم

**0.621
**0.400
**0.788
مالحظة** :دالة عند مستوى ()0.01

**0.816
**0.933

اثنياً :الثبات
تم حساب ثبات املقياس باستخدام طريقة التجزئة
النصفية بطريقة جتمان ( ،)Guttmannواستخراج قيم

التقنية

**0.839

معامل ألفا كرو نباخ ،وجاءت قيم معامالت الثبات
مرتفعة كما في الجدول التالي.

جدول ( :)4قيم معامالت ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية ألبعاد املقياس
األبعاد
التواصل
التفاعل
التعليم
التقنية
معامل الثبات الكلي للمقياس

الفقرات
7
9
12
7
35
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قيم معامل ألفا كرونباخ
0.634
0.810
0.860
0.895
0.929

التجزئة النصفية
**0.563
**0.688
**0.917
**0.900
--------
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املستقلة ،واالختبارات الالمعلمية مثل :واختبار مربع
كاي ،واختبار مان-ويتني ،وكروسكال – واليس للكشف
عن داللة الفروق إحصائيا.
نتائج الدراسة ومناقشاتها:
لإلجابة عن السؤال األول (ما مستوى رضا الطلبة الصم
وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد
خالل جائحة كورونا؟)
تم حساب قيم املتوسطات واالنحرافات املعيارية،
والنسب املئوية ملتوسط الفقرة ،والتي تمثل املدى = 5
–  ،4 = 1وعلى اعتبار أنه يوجد ثالثة مستويات
لالستجابات يكون طول كل فئة  1.33= 3/ 4وبالتالي
تكون مستويات االستجابة على الفقرات كالتي :منخفض
( ،)1-2.33متوسط ( ،)2.34- 3.67مرتفع (.)3.68- 5
ويوضح الجدول التالي النتائج التي توصل إليها الباحث.

إجراءات تطبيق أدوات الدراسة
تم توزيع نسختين من مقياس الدراسة (ورقية –
إلكترونية) من خالل التواصل مع الجامعات وتزويد كل
جامعة بنسخ من مقياس الدراسة مرفق بها الرابط
للمقياس
اإللكتروني
(.)https://forms.gle/VnHeWS6kAMjaiE9B6
وقد تم جمع عدد ( )62استجابة ،منها ( )4استجابات
تم استبعادها لعدم اكتمال االستجابات على الفقرات،
وبذلك يصبح عدد االستجابات النهائية ( )58استجابة.
تحليل البيانات:
تم تحليل البيانات التي تم تجميعها باستخدام برنامج
"،)Crawley,2012( "R for Statistical Package
وشملت األساليب اإلحصائية التالية :املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية ،واالختبارات املعلمية،
مثل :اختبار (ت) للعينة

جدول ( :)5قيم املتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة (ن=)58
األبعاد
التواصل
التفاعل
التعليم
التقنية
الدرجة الكلية

قيم االنحراف املعياري
0.470
0.456
0.811
1.134
0.606

قيم املتوسط الحسابي
4.034
3.91
3.31
2.40
3.41

من الجدول ( )5يتضح أن مستوى رضا الطلبة الصم
وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد
لإلبعاد األربعة تتراوح ما بين متوسط حسابي ( 2.40إلى
 ،)4.03وجميع قيم املتوسطات تقع ما بين املستوى
املتوسط واملرتفع ،وكذلك متوسط الدرجة الكلية
لقائمة أبعاد مقياس رضا الطلبة الصم وضعاف السمع
يساوي ( ،)3.41وهذا يعطينا مؤشرا أن رضا الطلبة
الصم وضعاف السمع في املرحلة الجامعية نحو التعليم
عن بعد خالل جائحة كورونا كان بشكل عام بدرجة
متوسط ،حيث إن ما نسبته ( )%62.1من الطلبة الصم

مستوى االستجابة
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط

وضعاف السمع – عينة الدراسة الحالية -يرغبون في
استمرارية التعليم عن بعد مقارنة بما نسبته ()%37.9
ال يرغبون في التعليم عن بعد ،ألسباب غير معروفه لدى
الباحث (انظر في الجدول رقم  .)1وهذا يرجع إلى خبرة
عينة البحث من الطلبة الصم وضعاف السمع في الحكم
على مدى فائدة تطبيق التعليم عن بعد لطلبة الصم
وضعاف السمع ومدى مراعاة الجامعات الحتياجات
وقدرات الطلبة الصم وضعاف السمع عند تصميم
وتطبيق برامج وخدمات التعليم عن بعد.
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جدول ( :)6قيم النسب واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املقياس -محور التواصل (ن=)58
م
1
2
3
4
5
6
7

الفقرات

ال أو افق
بشدة

ال أو افق

التواصل

تجربة التعليم عن
بعد عززت مهاراتي في
التواصل بشكل فعال
تجربة التعليم عن
%0
%34.5
بعد عززت مهاراتي في
لغة اإلشارة
تجربة التعليم عن
%0
%37.9
بعد شعرت بالرضا
عن كيفية تواصلي
داخل املحاضرة
االفتراضية
عن
تجربة التعليم
%0
27.6
بعد شعرت بالضيق
لصعوبة التواصل مع
اآلخرين في املحاضرة
االفتراضية
تجربة التعليم عن
%0
%34.5
بعد تضايقني الن
أستاذي ال يستطيع
فهم ما أريد داخل
املحاضرة االفتراضية
تجربة التعليم عن
%0
%51.7
بعد تشجعت على
التحدث مع أستاذي
التعلم االفتراض ي
%41.4
%24.1
يشعرك بالعزلة
الدرجة الكلية ملحور التواصل
%24.1

نسبة االستجابة
أو افق
محايد

%0

أو افق
وبشدة

ال ينطبق

قيم
املتوسط
الحسابي

قيم
االنحراف
املعياري

مستوى
االستجابة

%1702

%55.2

%0

%3.4

4.13

0.736

مرتفع

%6.9

%34.5

%0

%24.1

4.75

0.904

مرتفع

%10.3

%44.8

%0

%6.9

4.41

0.773

مرتفع

%27.6

%41.7

%0

%3.4

4.06

0.834

مرتفع

%27.6

%34.5

%0

%3.4

4.13

0.867

مرتفع

%6.9

%37.9

%0

%3.4

4.51

0.681

مرتفع

%31.0

%0

%0

%3.4

2.20
4.034

1.03
0.470

منخفض
مرتفع

كذلك يتضح من جدول ( )6أن مستوى رضا الطلبة
الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم
عن بعد في محور التواصل مرتفع (قيم املتوسط
الحسابي= ،4.034االنحراف معياري= ،)0.470حيث
يتراوح قيم املتوسط الحسابي للفقرات ما بين (4.00
إلى ،)4.75وجميع املتوسطات تقع في املستوى املرتفع،
إذ إن تواصل الطلبة خالل التعليم عن بعد يتم بطرق
متعددة منها ( )%37.9باللغة املنطوقة ،وما نسبته
( )%34.5بلغة اإلشارة ،وتقريبا ما نسبه ()%27.6
باستخدام لغة اإلشارة واللغة املنطوقة معا (انظر
جدول رقم  .)1كذلك أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن
التعليم عن بعد يوفر للطلبة الصم وضعاف السمع
قنوات تواصل متعددة غير مباشره مع أقرانهم
وأساتذتهم حيث ما نسبته تقريبا ( )%37.9عن طريق

الرسائل الفورية ،و ( )%34.5باإليميالت ،وما نسبته
( )%6.9عن طريق الفيديوهات .وأخيرا )%3.4( ،عن
طريق املدونات –( Blogsانظر جدول رقم  .)1وتتفق
هذه النتيجة مع بعض الدراسات كنتيجة دراسة
ش ـرادقــة والزريقــات ( )2012ودراسة Verdinelli
) ،& Kutner)2016ودراسة ). Long et al. (2011
ويؤكد الباحث على أهمية التعليم عن بعد للطلبة الصم
وضعاف السمع للتغلب على املشاكل والتحديات التي
تواجه الطلبة الصم وضعاف السمع في قاعات الدراسة
الحضورية لصعوبة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس
وزمالئهم السامعين وللتغلب على مشكلة عدم توفر
مترجمي لغة اإلشارة في جميع املقررات الجامعية مما قد
يؤدي إلى شعور الطلبة الصم باالنعزال أو الوحدة التي
ربما تؤثر في تحصيلهم واستمراريتهم في الجامعة.
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جدول( :)7قيم النسب واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املقياس -محور التفاعل (ن=)58
م

الفقرات

ال أوافق
بشدة

ال
أوافق

1

تجربة التعليم عن بعد عززت من
تفاعلي في املناقشات مع أستاذ املقرر
خالل التعلم عن بعد
تجربة التعليم عن بعد عززت
مشاركتي في املناقشات العلمية مع
زمالئي خالل التعلم عن بعد
تجربة التعليم عن بعد عززت من
قدرتي على استخدم التقنيات
االجتماعية (مثل :الفيسبوك،
يوتيوب ،توتير ،بالك بورد) في
التواصل مع زمالئي
تجربة التعليم عن بعد جعلت أستاذ
املقرر يشجع الطالب على املشاركة
والتفاعل في املحاضرات االفتراضية
تجربة التعليم عن بعد عززت من
قدرتي على التفاعل مع الجميع في
املحاضرات االفتراضية
تجربة التعليم عن بعد عززت من
رغبتي ودافعيتي للمشاركة والتفاعل
أثناء املحاضرة
التعليم االفتراض ي يشعرني بالثقة
والراحة
أشعر باالرتباك عندما يتم دمج
التكنولوجيا للمشاركة في املحاضرة
االفتراضية
التعليم االفتراض ي يقلل من التعاون
بين الطالب

%27.6

%0

2
3

4
5
6
7
8
9

نسبة االستجابة
أوافق
محايد

أوافق
وبشدة

ال
ينطبق

قيم
املتوسط
الحسابي

قيم
االنحراف
املعياري

مستوى
االستجابة

التفاعل
%55.2 %13.8

%0

%3.4

4.20

0.719

%37.9

%0

%13.8

%44.8

%0

%3.4

4.31

0.754

%24.1

%0

%10.3

%62.1

%0

%3.4

4.20

0.669

%24.1

%0

%17.2

%55.2

%0

%3.4

4.13

0.736

%34.5

%0

%6.9

%55.2

%0

%3.4

4.34

0.663

%27.6

%0

%24.1

%48.3

%0

%0

4.03

0.724

%27.6
%17.2

%0
%0

%20.7
%17.2

%48.3
%62.1

%0
%0

%3.4
%3.4

4.13
4.06

0.782
0.697

%41.4

%37.9

%20.7

%0

%0

%0

1.79

0.677

منخفض

3.91

0.456

مرتفع

الدرجة الكلية ملحور التفاعل

كذلك يتضح من جدول ( )7أن مستوى رضا الطلبة
الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم
عن بعد بشكل عام مرتفع في محور التفاعل (قيم
املتوسط حسابي =  ،3.91وقيم االنحراف
املعياري= ،)0.456حيث تتراوح متوسط االستجابات
على فقرات مقياس التفاعل ما بين املستوى املتوسط
واملرتفع .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة Long et al.
( .)2011ويؤكد ذلك أن كمية التفاعل في املناقشات
عبر اإلنترنت تعتبر من أهم العوامل لنجاح الطلبة الصم

مرتفع
مرتفع
مرتفع

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

وضعاف السمع وزيادة تحصيلهم في التعلم اإللكتروني.
كذلك تظهر الفقرة رقم ( )9متوسط حسابي ()1.79
عند مستوى رضا منخفض أن التعليم االفتراض ي يقلل
من التعاون بين الطلبة الصم وضعاف السمع ،وهذه
النتيجة مع دراسة  )2002( Lang et al.ودراسة
( .)Schwier, 2011ويرى الباحث أن التعلم عن بعد
يسهم في تعزيز التفاعل ومشاركة الطلبة الصم وضعاف
السمع مع أقرانهم السامعين في املحاضرات االفتراضية.
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جدول ( :)8قيم النسب واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املقياس -محور التعلم (ن=)58

0.731

مرتفع
مرتفع

م

الفقرات

1

تجربة التعليم عن بعد جعلت
مستوى تحصيلي أفضل خالل
التعليم عن بعد
تجربة التعليم عن بعد تعلمت
بشكل أفضل خالل التعليم عن
بعد
تجربة التعليم عن بعد حسنت
مهاراتي في الكتابة

4

تقديم املحتوي التعليمي
للمقررات الدراسية ال يتم في
الوقت املحدد

%24.1

5

بيئة التعلم بها ليست محفزة
للتعلم
تأخر التغذية الراجعة
للمحاضر وال تقدمها في الوقت
املناسب
جودة املحتوى والتعليمات
منخفضة عبر اإلنترنت

%41.4

%37.9

%24.1

%41.4

%13.8

%24.1

%37.9

%24.1

%0

8

تجربة التعليم عن بعد عززت
من قدرتي على التعلم الذاتي
املسئولية عن التعلم
تجربة التعليم عن بعد تتطلب
وقت أكثر مني

%27.6

%0

%3.4

%58.6

%0

%27.6

%41.4

%20.7

%0

%0

%10.3

10

التعليم االفتراض ي ممتع

%44.8

%0

%10.3

%37.9

%0

%6.9

4.48

11

عدد الطالب في املحاضرة
االفتراض ي غير مناسبا للتعلم

%13.8

%58.6

%17.2

%0

%0

%10.3

2.44

1.33

12

ضعف الدافعية للتعلم
االفتراض ي

%31.0 %334.5 %20.7
الدرجة الكلية ملحور التعليم

%0

%0

%13.8

2.65
3.31

1.52
0.811

2
3

6
7

9

ال أوافق
بشدة

نسبة االستجابة
محايد
ال أوافق

قيم
املتوسط
الحسابي

قيم
االنحراف
املعياري

مستوى
االستجابة

أوافق

%44.8

%0

التعلم
%6.9

أوافق
وبشدة

ال
ينطبق

%41.4

%0

%6.9

4.51

%41.4

%0

%0

%55.2

%0

%3.4

4.48

0.569

%27.6

%0

%6.9

%58.6

%0

%6.9

4.34

0.714

مرتفع

%55.2

%6.9

%0

%0

%13.8

2.37

1.55

متوسط

%3.4

%0

%0

%17.2

2.31

1.77

منخفض

%0

%0

%20.7

2.27

1.79

منخفض

%0

%13.8

2.55

1.55

متوسط

%17.2

4.51

0.821

مرتفع

2.34

1.43

متوسط

0.777

مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط

كذلك يتضح من جدول ( )8أن مستوى رضا الطلبة
الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم
عن بعد في محور التعليم بشكل عام متوسط (قيم
املتوسط الحسابي =  ،3.31قيم االنحراف
املعياري= ،)0.811حيث تتراوح متوسط االستجابات
على فقرات مقياس التعلم ما بين املستوى املتوسط
واملرتفع ،إذ إن الفقرات اإليجابية (فقرة،8 ،3 ،2 ،1
 )10عند مستوى استجابة مرتفع ،والفقرات السلبية
(فقرة  )12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4عند مستوى رضا ما
بين متوسط ومنخفض ،حيث ما نسبته ( )%51.7من
الطلبة الصم وضعاف السمع جميع مقرراتهم مسجلة
افتراضيا وتم اجتيازها ،وما نسبته ( )%37.9لديهم

بعض املقررات املقدمة افتراضيا وتم اجتيازها بنجاح،
باملقارنة مع ما نسبته ( )%6.9من الطلبة لم يستطيعوا
إكمال مقرراتهم املقدمة افتراضيا (انظر الجدول رقم )1
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة Long et al.
( ،)2011ودراسة  .)2001( Schmetzkeويرى الباحث
أهمية زيادة وعي األساتذة باحتياجات الطلبة الصم
وضعاف السمع عند تصميم املحتوى التعليمي للتعليم
عن بعد ملا يوفره من تسهيالت تعزز من تفاعل الطلبة
الصم وضعاف السمع في املناقشات مع بعضهم البعض
عبر اإلنترنت وتبادل الخبرات واألفكار مما يسهم في
تعلمهم وزيادة تحصيلهم.
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جدول ( :)9قيم النسب واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املقياس -محور التقنية (ن=)58
أوافق
وبشدة

ال ينطبق

قيم
املتوسط
الحسابي

قيم
االنحراف
املعياري

مستوى
االستجابة

%6.9

2.06

1.21

منخفض

3.00

1.65

متوسط

1.44

منخفض
منخفض

م

الفقرات

ال أوافق
بشدة

نسبة االستجابة
أوافق
محايد
ال أوافق
التقنية

1

األدوات املستخدمة في
املحاضرات االفتراضية غير
مناسبة
التدريب على استخدام
منظومة التعلم اإللكتروني
غير كافي

%27.6

%58.6

%6.9

%0

%0

%10.3

%41.4

%27.6

%0

%0

%20.7

3

االنقطاع املتزايد لخدمة
االنترنت أثناء الدراسة في
املنزل
التكنولوجيا املطلوبة في
التعلم االفتراض ي غير
متوفرة/غير كافية
ع
دم وجود منصات وبرامج
ذات كفاءة في التعلم
االفتراض ي

%31.0

%48.3

%13.8

%0

%0

%6.9

2.10

%31.0

%44.8

%13.8

%0

%0

%10.3

2.24

1.44

%20.7

%51.7

%17.2

%0

%0

%10.3

2.37

1.38

متوسط

6

عدم تزويد الفيديوهات
بعبارات وجمل مكتوبة
متزامنة مع الشرح

%34.5

%27.6

%24.1

%0

%0

%13.8

2.44

1.62

متوسط

7

نقص املساعدة الفنية

%17.2

%48.3

%20.7

%0

%0

%13.8

2.51

1.51

متوسط

2.40

1.134

متوسط

2

4
5

الدرجة الكلية ملحور التقنية

الطلبة رضا بشكل متوسط حول نقص املساعدة الفنية
وعدم وجود منصات وبرامج ذات كفاءة خالل التعلم
االفتراض ي ،وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة
التويجري ( ،)2014ودراسة  MuilenburgوBerge
( .)2005ويعزو الباحث السبب في هذه النتيجة إلى
الدعم من مؤسسات التعليم العالي بتوفير كافة
املستلزمات والتجهيزات التعليمية لدعم كافة الطلبة
الصم وضعاف السمع في جميع املؤسسات التعليمية
ومن ضمنها مؤسسات التعليم العالي خالل جائحة
كورونا .لذا يجب تلبية االحتياجات األساسية للطلبة
الصم وضعاف السمع خالل التعليم عن بعد كاستخدام
النصوص املكتوبة عند عرض الفيديوهات أو شاشات
العرض عند تدريس الطلبة الصم وضعاف السمع.
وجاءت إجابة السؤال الثاني  -هل توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة
حول مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع
باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل جائحة

كذلك يتضح من جدول ( )9أن مستوى رضا الطلبة
الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم
عن بعد في محور التقنية متوسط بشكل عام (قيم
املتوسط الحسابي =  ،.2.40قيم االنحراف
املعياري= ،)1.134إذ إن الفقرات رقم ()7 ،6 ،5 ،2
كانت عند مستوى استجابة متوسط ،والفقرات رقم
( )4 ،3 ،1كانت عند مستوى استجابة منخفض ،حيث
إن أغلب تلك الوسائل التقنية املستخدمة في التعليم
عن بعد كان البالك بورد – Blackboardالجامعي
( )%62.1يليه برنامج رزم )%13.3( Zoom-وأخيرا
الجوال (10و( )%3انظر جدول رقم  .)1ويؤكد مستوى
االستجابات املتوسطة لبعض فقرات مقياس التقنية ما
توصلت إليه نتائج دراسة ) Butler(2019أن الطلبة
الصم وضعاف السمع يطالبون بتوفير الوسائط
املكتوبة ( )Captionsللوصول املباشر إلى مقاطع
الفيديو والشاشات في الوقت الفعلي (مباشر) وهذا يؤثر
على فهم الطلبة وتعلمهم .كذلك أظهرت استجابة
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كورونا تبعا ملتغير الجنس (ذكور – إناث)؟ كما بالجدول
التالي
جدول ( :)10نتائج اختبار(ت) للفروق بين مستويات رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد حسب اختالف الجنس
املحور
التواصل
التفاعل
التعليم
التقنية

املجموعة
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

العدد
28
30
28
30
28
30
28
30

املتوسط
3.39
4.41
3.76
4.05
3.05
3.55
2.153
2.638

من الجدول ( ،)10يتضح أنه توجد فروق دالة إحصائيا
عند مستوى داللة )𝛼 ≥  (0.05بين الذكور واإلناث في
مستوى الرضا نحو التعليم عن بعد في جميع محاور
الدراسة ،ماعدا محور التواصل حيث ال توجد فروق
دالة إحصائيا بين الذكور واالناث ،إذ كانت غير دالة
حيث بلغت قيمة (ت)  -1.552وهي قيمة غير دالة
إحصائيا عند مستوى داللة )𝛼 ≥  .(0.05وبالنظر إلى
قيم املتوسطات الحسابية الواردة في الجدول ( )11فإن
الفروق في مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع
يختلف حسب جنس الطلبة (الذكور واإلناث) في محور
التفاعل والتعليم والتقنية لصالح اإلناث (متوسط
التفاعل=4.405؛ متوسط التعليم=3.55؛ متوسط
التقنية= )2.638أعلى مقارنة بالذكور (متوسط
التفاعل=3.76؛ متوسط التعليم=3.05؛ متوسط
التقنية= ،)2.153حيث إن هذا ربما يفسر بزيادة
إقبال الطالبات على التعليم عن بعد (عدد= )30مقارنة
بالطالب (عدد = .)28وهذا ما يتفق مع دراسة
) Muilenburg (2005و.Berge

االنحراف املعياري
0.24
0.602
0.364
0.496
0.296
1.045
0.531
1.465

قيمة ت

الداللة

1.552-

0.129

2.472.461.69-

0.016
0.019
0.09

من ناحية أخرى ،تختلف نتيجة الدراسة الحالية
بخصوص محور التواصل مع دراسة Muilenburg
) .Berge(2005ويعزو الباحث السبب في أن قيم
متوسط الرضا عند الطالبات أعلى من الطالب يمكن أن
يرجع إلى أن معظم الطالبات واملتخصصين وأعضاء
هيئة التدريس شطر الطالبات لديهم إملام باستخدام
الواقع االفتراض ي في التواصل والتدريس مقارنة بشطر
الطالب .لذا ،يرى أن االهتمام من الجهات ذات العالقة
بتوفير كافة املستلزمات والتجهيزات لجميع الطلبة
الصم وضعاف السمع مطلب أساس ي لدعم ونجاح
تجربة التعلم عن بعد.
أما السؤال الثالث  -هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول
مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة
الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبعا
ملتغير درجة اإلعاقة (صم – ضعاف سمع)؟  -جاءت
نتائجه كما بالجدول التالي:
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جدول ( :)11نتائج اختبار(ت) للفروق بين مستويات رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد حسب اختالف درجة اإلعاقة (صم -ضعاف سمع)
املحور
التواصل
التفاعل
التعليم
التقنية

العدد
26
32
26
32
26
32
26
32

املجموعة
صم
ضعاف السمع
صم
ضعاف السمع
صم
ضعاف السمع
صم
ضعاف السمع

املتوسط
4.04
4.17
4.01
3.83
3.55
3.11
2.79
4.232

يتضح من جدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات مستوى رضا الطلبة
الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم
عن بعد لجميع محاور الدراسة حسب درجة اإلعاقة
للطلبة (صم -ضعاف سمع) ماعدا محور التقنية ،إذ
كانت قيمة (ت) تتراوح ما بين  1.944 – 0.0.269هي
قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة ≥ (0.05
)𝛼 .وبالعودة إلى قيم املتوسطات الحسابية الواردة في
الجدول ( ،)12فإن الفروق في متوسط مستوى رضا
الطلبة الصم وضعاف السمع نحو التعليم عن بعد ال
يختلف باختالف درجة اإلعاقة للطالب (أصم أو ضعيف
سمع) .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
 ،)2011( Long et al.ودراسة  VerdinelliوKutner
( .)2016لذا ،يرى الباحث أن نتيجة هذا السؤال تعزز

االنحراف املعياري
0.619
0.311
0.426
0.429
1.130
0.299
1.487
0.632

قيمة ت
0.269

الداللة
0.768

1.546

0.129

1.944

0.06

2.264

0.031

من فرضية أن التعليم عن بعد يساعد في تجنب مشاكل
الوصول والتواصل التي تواجه الطلبة الصم وضعاف
السمع خالل املحاضرات الحضورية في الجامعات مما
يسهم في إعطاء فرصة للطلبة الصم وضعاف السمع
للتواصل والتعاون بسهولة وبشكل مرتفع مع زمالئهم من
خالل التعبير عن أفكارهم داخل املحاضرات االفتراضية.
وبخصوص السؤال الرابع  -هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول
مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة
الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبعا
ملتغير نوع الكلية (نظرية  -علمية)؟  -جاءت النتائج على
النحو التالي

جدول ( :)12نتائج اختبار مان -ويتني للفروق في مستوى رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد حسب نوع الكلية (نظرية -علمية)
املحور

الكلية

العدد

التواصل

نظرية
علمية
نظرية
علمية
نظرية
علمية
نظرية
علمية

44
14
44
14
44
14
44
14

التفاعل
التعليم
التقنية

متوسط
الرتب
28.59
32.36
27.77
34.93
31.77
22.36
29.27
30.21

مجموع الرتب

U

W

Z

1258.0
453.00
1222.00
489.00
1398.0
313.00
1288.00
423.00

268.0

1258.0

0.737-

232.00

1222.0

1.394-

0.461
0.163

2.08.00

313.00

1.826-

0.068

298.00

1288.00

0.183-

0.855
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يتضح من الجدول السابق ( ،)12أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة )𝛼 ≥  (0.05بين
متوسطي رتب الدرجات لكل محور من محاور الدراسة
مع متغير الكلية (نظرية -علمية) في مستوى رضا الطلبة
الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم
عن بعد ،ماعدا محور التقنية إذ كانت قيمة ()Z
 2.451وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
)𝛼 ≥  .(0.05وبالعودة إلى متوسط الرتب ملحور التقنية
الوارد في الجدول ،فإن الفروق في متوسط رتب رضا
الطلبة الصم وضعاف السمع نحو التعليم عن بعد في
محور التقنية يختلف باختالف الكلية (نظرية -علمية)،
حيث كان متوسط رتب الكليات النظرية (متوسط
رتب= )32.55أعلى من متوسط رتب الكليات العلمية
(متوسط رتب= ،)19.93ويعزو الباحث

السبب في تلك النتيجة إلى أن التكنولوجيا املطلوبة
للطلبة الصم وضعاف السمع في التخصصات العلمية
غير كافية أو عدم وجود برامج ومنصات ذات كفاءة في
التعلم االفتراض ي ذات الطابع التطبيقي .وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة عيس ى والشهراني ( .)2017لذا ،يرى
الباحث أنه يجب األخذ في االعتبار مدى الحاجة إلى
مراعاة طبيعة الكلية ومتطلباتها التعليمية عند تقديم
التعلم عن بعد للطلبة الصم وضعاف السمع.
أما السؤال الخامس (هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول
مستوى الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة
الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبعا
ملتغير املستوى الدراس ي؟)
جاءت النتائج على النحو التالي:

جدول ( :)13نتائج تحليل التباين لكروسكال – واليس للفروق بين مستوى رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد حسب املستوى الدراس ي
املحور
التواصل

التفاعل

التعليم

التقنية

املجموعة
السنة األولى

العدد
18

متوسط الرتب
37.83

السنة الثانية

18

25.06

السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة

6
6
10
18
18
6
6
10
18
18
6
6
10
18
18
6
6
10

34.83
31.50
18.10
27.61
34.50
12.17
46.83
23.90
32.72
19.50
48.83
30.83
29.30
28.61
29.28
43.50
18.83
29.50
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قيمة كا^2

11.160

15.841

15.017

6.631

الداللة

0.025

0.003

0.005

0.157
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يتضح من الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى )𝛼 ≥  (0.05فأقل لكل
محور من محاور مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف
السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد حسب
املستوى الدراس ي ماعدا محور التقنية ،إذ كانت قيمة
(كا^ )2تتراوح ما بين  15.841 –11.160ملحور التواصل
والتفاعل والتعليم وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى
داللة )𝛼 ≥  .(0.05كذلك قيمة (كا^ )2أعلى في
جميع املحاور ما عدا محور التقنية ،وهذا يمكن أن
يفسر أن أغلب الدعم مركز على املستوى التقني
والتعليمي أكثر من التواصلي حيث نالحظ أعداد الطلبة
في السنة األولى والثانية أكثر من السنوات األخرى .وهذا
ما أكدته نتائج دراسة السالم ( .)2017وبالعودة إلى
متوسطات الرتب الواردة في الجدول ،فإن الفروق في
متوسط رتب مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع
نحو التعليم عن بعد يختلف باختالف املستوى
الدراس ي ،إذ كانت مستويات الرتب في الغالب أعلى عند
الطلبة في السنة األولى مقارنة بالطلبة في السنوات
األخرى ،وهذا ربما يفسر أن الدعم كان أكثر للطلبة
املستجدين مقارنة بالطلبة ذوي املستويات الدراسية

العليا ،وتؤكد هذه النتيجة ما أكدته نتائج دراسة الجبر
والخضير ( .)2019ويرى الباحث أنه يجب توفير الدعم
الالزم لجميع للطلبة الصم وضعاف السمع في جميع
مراحل الدراسة الجامعية بما يتناسب مع احتياجاتهم
سواء التواصلية ،أو التفاعلية ،أو التعليمية ،أو التقنية
حيث إنه متى ما توفر الدعم املناسب للطلبة الصم
وضعاف السمع استطاعوا االستمرار في البرامج
الجامعية والتخرج بمعدالت أعلى عندما يوجد دعم
مناسب.
التوصيات :في ضوء نتائج الدراسة ،يوص ي الباحث
بالتالي:
• مراعاة خصائص واحتياجات الطلبة الصم
وضعاف السمع عند تصميم برامج ومنصات
التعليم اإللكتروني.
• تدريب املتخصصين واملسؤولين في برامج التعليم
العالي للصم وضعاف السمع على كيفية توظيف
التقنية في التدريس.
• دمج التقنيات الحديثة في جميع املقررات للطلبة
الصم وضعاف السمع.
****
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... دراسة تنبؤية ومقارنة في ضوء بعض املتغيرات: األفكار التلقائية السلبية والقلق لدى عينة من منطقة جازان:هادي بن ظافر كريري

أدراسةأتنبؤيةأومقارنةأفيأضوءأبعضأاملتغيراتأ:فكارأالتلقائيةأالسلبيةأوالقلقألدىأعينةأمنأمنطقةأجازان
ا أل أ
الديموغر افي أة أ
)أ أ1(أهاديأبنأظافرأكريريأ.د

) ه1442 /8/ 12 وقبل-ه1441 /12/21 (قدم للنشر
 والفروق في األفكار التلقائية السلبية، هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين القلق واألفكار التلقائية السلبية:املستخلص أ
ً
ً 853  وتكونت عينة الدراسة من. ومستوى الدخل، مستوى التعليم، الحالة االجتماعية،وفقا للنوع االجتماعي
ً 422( فردا
) أنثى431 ،ذكرا
، استخدمت مقياس األفكار التلقائية السلبية.)M= 42.7, SD= 1.7(  سنة60  إلى20  تراوحت أعمارهم من،من منطقة جازان في السعودية
ً
 وأن األفكار التلقائية،إحصائيا بين األفكار التلقائية السلبية والقلق
 كشفت الدراسة عن وجود ارتباط موجب دال.ومقياس بيك للقلق
ً
ً
. وأظهرت فروقا ذات داللة إحصائية في األفكار السلبية التلقائية وفقا للحالة االجتماعية ومستوى التعليم والدخل.السلبية منبئة بالقلق
. دراسة تنبؤية، القلق، األفكار التلقائية السلبية:الكلماتأاملفتاحية أ
Automatic negative thoughts and anxiety: A Comparative and Predictive Study of a sample
from Jizan Region population in light of some demographic variables
Hadi dafer kariry(1)
(Submitted 11-08-2020 and Accepted on 25-03-2021)
Abstract: The aim of this study was to examine the relationship between anxiety and Automatic negative
thoughts It aims also to discover. The Role of Automatic negative thoughts in Predicting Anxiety It aims also
to discover statistically significant differences in negative thoughts among A sample from Jizan According to
Some Demographic Variable. Method A sample (N=853) completed Beck Anxiety Scale and Automatic
negative thoughts Scale. Results. The study concluded that there was a statistically significant positive
correlation between negative automatic thoughts and anxiety, as the study revealed the ability of negative
automatic thoughts to predict anxiety, and the study revealed statistically significant differences in negative
spontaneous thoughts according to social status, education level and income, and the study also concluded that
there are no Statistically significant differences in the spontaneous negative thoughts due to the housing type
variable.
Keywords: Anxiety, Automatic negative thoughts.
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املقدمةأ أ
في السنوات األخيرة بدأ الباحثون بتحليل خبرة القلق
بهدف معرفة أسبابه وفهم مكوناته األساسية ،حيث ركز
االتجاه املعرفي على دراسة العوامل املعرفية التي ُيمكن
أن ترتبط بحدوث القلق ،فتمت محاوالت بحثية
الستكشاف البنية املعرفية الكامنة وراء االضطرابات
(Calvete&Connorالنفسية ومنها القلق
) .smith,2005فظهر مفهوم األفكار التلقائية السلبية
والتي تتمثل في املعتقدات األساسية غير العقالنية عن
الذات والخرين واملستقبل ،باعتبار أن هذه األفكار
ُ
السلبية هي ضمن العوامل املحتملة املساعدة على ظهور
أعراض القلق ) .)Beck AT &Haigh, 2014كما قيمت
دراسات السمات املعرفية للفراد املصابين باضطراب
القلق فظهر مفهوم األفكار التلقائية السلبية التي
يعانون منها ،مثل مشاعر العجز والتوتر وخبرات
الفشل ،باعتبارها ضمن التشوهات املعرفية التي ُيمكن
أن تسبب القلق (Irfan, Zulkefly, Aun, & Ismail,
) .2019وقد أدى ذلك إلى اعتبار إمكانية أن اضطراب
القلق الذي يعاني منه الفرد إنما هي ناتجة عن األفكار
التلقائية السلبية ،لذلك هدفت الدراسة الراهنة ملعرفة
العالقة بين القلق واألفكار التلقائية السلبية لدى عينة
من املجتمع السعودي.
مشكلةأالدراس أة أ
على الرغم من أهمية ما توصلت إليه األبحاث لكيفية
ً
موضوعا
ارتباط العوامل املعرفية والقلق فإنه ال يزال
ً
متشابكا تتعارض األدلة البحثية حوله .حيث برهنت
دراسات كل من

حدود علمه  -دراسة تناولت تلك العالقة في املجتمع
السعوديً ،
علما بأن اضطرابات القلق من أكثر
ً
االضطرابات النفسية شيوعا بين أفراد املجتمع
السعودي ()٪23.2
من Al‐Habeeb Al‐Desouki, Aradati, & Kessler,
) ،)2020وبناء على ما سبق تتمحور مشكلة الدراسة في
Altwaijri, ‐Subaie

لدى كل

السؤال الرئيس( :ما العالقة بين القلق واألفكار التلقائية
السلبية لدى عينة الدراسة)؟ وصياغتها في األسئلة
الفرعية التالية( :ما العالقة بين القلق واألفكار التلقائية
السلبية لدى عينة الدراسة؟ هل تسهم األفكار التلقائية
السلبية كمنبئات بالقلق لدى أفراد عينة الدراسة؟ وما
الفروق في األفكار التلقائية السلبية ً
وفقا للنوع
االجتماعي الحالة االجتماعية نوع السكن  -مستوى
التعليم  -مستوى الدخل)؟
طارأالنظريأوالدراساتأالسابق أة أ
ا أل أ
 -1القلق
القلق هو التوجس بتوقع الخطر والخوف وعدم االرتياح
والشعور بالتهديد مع معرفة الفرد للسباب وراء ذلك ،أو
حتى دون أن يعرف السبب الواضح (Mohammadi et
;al,2020
Huang
&
Zhao,
;2020
;Hofmann et al., 2010;Brandt&Dieterich,2020

؛ الكايد والليثي2020 ،؛ ومحمد 2020،؛ الشعراوي
ُ .)2019,يصاحب هذا الشعور مجموعة من األعراض،
منها الجسدية ً
أيضا ،وهناك بعض األعراض النفسية،
االنفعال الزائد ،مع امليل إلى العدوان ،الشعور بالتهديد

(Nileset al.,2020; Carlbring et al.,

وسيطرة األفكار السلبية ،امليل للعزلة والوحدة

) 2020لوجود دور مباشر للفكار التلقائية سلبية في
حدوث القلق ،في حين بحوث أخرى (Buschmann et

واضطراب العالقات االجتماعية (أبو خزام ودندى،
2020؛ الليثي 2020 ،؛ الدليمي والجبوري.)2019،

) al., 2018; Lunkenheimer et al, 2020أشارت إلى

يرى أصحاب النظرية املعرفية أن معتقدات الفرد
وأفكاره الخاطئة لها الدور الكبير في توليد القلق لديه،
ً
وأن أخطاء التفكير تكون ً
سببا ملحوظا ألعراض القلق.
ً
ً
معرفيا للقلق ،ويرى أن
نموذجا
كما أعد (أرون بيك)
االضطرابات االنفعالية ناتجة أساسا عن أخطاء في

أن الضغوط النفسية هي األساس في تنشيط األفكار
التلقائية السلبية ،وهنا يحدث القلق .ومن جهة أخرى،
ورغم هذه األهمية وهذا الجدل بشأن عالقة القلق
باألفكار التلقائية السلبية لم يجد الباحث الحالي  -في
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للح ل للاالت ع ل للاطلفلي ل للة ملرضل ل ل ل لي ل للة،

تفكير الفرد وأشار إلي أن توقع املخاطر والكوارث هي
املكونات األساسية التي تميز مرض القلق (طه،( 2007 ،
ومن جهة ثانية ،يرى البرت أليس أن القلق إنما هو نتاج
للتفكير غير العقالني الذي يتبناه اإلنسان فاملشكالت
النفسية ال تنجم عن األحداث والظروف بحد ذاتها ,وإنما
من تفسير اإلنسان وتقييمه لتلك األحداث والظروف.
ويشير (اليس ،وبيك) إلى أن القلق يعد نتيجة مباشرة
للطريقة التي يفكر بها الشخص وليس بالضرورة
لخصائص خارجية مهددة (الصالحي.)2011 ،
األفكار التلقائية السلبية Negative automatic
: thoughts
يعطى االتجاه املعرفي لكل من امري وشو روش وبيك
( )Emery & Shaw ،Rush ،Beck,1979أهمية مركزية
ملحتوى األفكار التلقائية واملعتقدات السلبية ،حيث
يشير هذا املصطلح إلى األفكار والصور التي تحدث
بصورة غير إرادية في مسار وعى الشخص (البناء،
 .)2006ويعرف بيك األفكار التلقائية كتصور للفرد
نتيجة ملخطط معرفي أو معتقد أساس ي يتم تنشيطه في
موقف ضاغط (Vakili & Maleknejad,20فاألفكار
التلقائية السلبية هي األفكار التي تتبادر الى الذهن عند
التعرض لبعض مواقف الحياة واللية التي تفسر بها
املوقف .وقد ذكر كل من ميشيل وبينسون وكنوس
وكيمبريل وأناستوبولوس (Mitchell, Benson, ,

(Kaplan, Morrison,

Goldin, Olino, Heimberg & Gross, 2017).

كما يرى ولبي أن األفكار التلقائية السلبية ضمن
املخططات املنظمة التي تتكون من خالل مرحلة
الطفولة حيث يتشكل التصور السلبي عن الذات من
خالل نقص أو حرمان الرعاية الوالدية .ويتصف
النموذج السلبى عن الذات بالتصور السلبى عن
الخرين ،وعن املستقبل فيتصور الفرد نفسه في هذه
الحالة أنه مرفوض وغير موثوق فيه ،وأن سلبية
النموذج الذاتي تظهر في االعتمادية والسلبية
والحساسية املفرطة ،تجاه نقد الخرين بل تجنبهم في
مواقف كثيرة ).(Otani et al., 2016
الدراساتأالسابق أة أ
سوف نعرض الدراسات السابقة في ضوء محورين على
النحو التالي:
املحور األول :دراسات تناولت العالقة بين األفكار
التلقائية السلبية والقلق:
هدفت دراسة ونج ( )Wong,2008الكشف عن
العالقة بين األفكار التلقائية السلبية ،واملعتقدات غير
املنطقية ،وقلق االختبار لدى عينة من ً 138
طالبا
ً
جامعيا .في جامعة والية هاواي طبق عليهم مقاييس
األفكار التلقائية السلبية ،وقلق االختبار األفكار
الالعقالنية ،أظهرت نتائج تحليل االنحدار املتعدد أن
الثالوث املعرفي ككل مؤشر هام على القلق .ووجود
ً
إحصائيا بين األفكار التلقائية
عالقة موجبة ودالة
السلبية وقلق االختبار .وحاولت دراسة موريس ،روس،
وفان واملين Muris, Roos, & van Wamelen,
) )2009تقييم األفكار التلقائية السلبية والتحكم في
القلق كمؤشرات للتغيير الناتج عن العالج السلوكي
املعرفي للشباب الذين يعانون من اضطرابات
القلق ،أشارت النتائج إلى أن العالج املعرفي السلوكي كان
ً
فعاال في الحد من أعراض القلق.
كما سعت دراسة ماجدة خميس ( )2012إلى الكشف
عن األفكار التلقائية السلبية بين مرتفعي ومنخفض ي
القلق واملخاوف االجتماعية من طالب جامعة سوهاج

)Knouse, , Kimbrel, & Anastopoulos, 2013

بعض الصور التي تكون عليها هذه التلقائية السلبية في
التفكير كتقدير احتمالية حدوث أحداث سلبية،
والتهويل بتوقع ّ
أن الفرد لن يكون ً
قادرا على التأقلم.
وترى النظرية املعرفية أن األفكار التلقائية الس ل ل لللبية
مترس للخة لدى الفرد ،ومع تعرض لله للض للغط تنش للط هذه
االتجاهات وتتطور لدى الفرد مما يؤدي إلى االضطرابات
النفسية) .(Black & Possel, 2015ويرى بيك وآخرون
أن األفك للار التلق للائي للة الس ل ل ل لللبي للة تش ل ل ل للكل للت من األح للداث
الخلارجيلة واس ل ل ل للتجلابلة الفرد االنفعلاليلة ،ف ي تعتبر جزء
من طريقلة تفكير الفرد نحو ذاتله ،والتي تحلدث بش ل ل ل لكلل
ً
دائم وس ل ل ل للريع ومتكرر ،وأ هللا تولللد إدراكلا مش ل ل ل للو ًهلا ،وتيئ
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التقبل الذاتي املنخفض .وهدفت دراسة باشا ()2015
إلى فحص العالقة بين األحكام التلقائية السلبية عن
الذات وأعراض القلق واالكتئاب لدى طالب الجامعة.
على عينة من ( )270من طالب الجامعة أدوات الدراسة
مقياس االستجابات االجترارية ،ومقياس األحكام
التلقائية عن الذات ،ومقياس بيك لالكتئاب ،ومقياس
ً
إحصائيا بين
القلق .وتوصلت النتائج لوجود فروق دالة
ً
متوسطي درجات طالب الجامعة ً
ذكورا وإناثا في كل من
االجترار والقلق ،والفروق لصالح اإلناث .في حين ال توجد
فروق دالة بين متوسطي درجات طالب الجامعة ً
ذكورا
ً
وإناثا في التشويه املعرفي ،كما توجد عالقة موجبة دالة
ً
إحصائيا بين درجات اجترار األفكار وكل من تعميم
الفشل ولوم الذات والقلق واالكتئاب ،في حين ارتبطت
املبالغة في املعايير ومستويات األداء بشكل موجب
بالقلق واالكتئاب لدى اإلناث فقط .أما دراسة ارديش ي،
وفوليتي ) )Erdeši, & Vuletić,2018فقد استهدفت
فحص العالقة بين نوعية الحياة الذاتية واألفكار
التلقائية السلبية والقلق وتحديد ما إذا كانت تلك
املتغيرات ذات الخصائص االجتماعية والديموغرافية
تتنبأ بنوعية الحياة الذاتية واستكشاف االختالفات بين
ً
شخصا أجابوا على
الجنسين .تضمنت العينة 485
مقياس جودة الحياة ،ومقياس األفكار التلقائية
السلبية ،ومقياس القلق .وكشفت الدراسة عن وجود
ً
إحصائيا بين جودة الحياة الذاتية
ارتباط سالب دال
واألفكار التلقائية السلبية والقلق.
وهدفت دراسة كورد ومحمدي (&Mohammadi,2019
 (Kordلفحص صعوبات التنظيم العاطفي واألفكار
التلقائية السلبية في التنبؤ بقلق الطالب جامعة آزاد
اإلسالمية ،فرع بوكان.تم اختيار عينة من ً 325
طالبا،
تم استخدام مقياس صعوبة تنظيم العاطفة )(DERS
واألفكار التلقائية السلبية ,ومقياس القلق ،وكشفت
ً
إحصائيا بين
الدراسة عن وجود عالقة إيجابية ودالة
صعوبات التنظيم العاطفي واألفكار التلقائية السلبية
مع قلق الطالب و أشارت النتائج إلى أن  ٪23من تباين
القلق يرجع الى األفكار التلقائية السلبية وصعوبات

من الجنسين .)،لدى عينة من  351من طالب كلية
الداب بسوهاج بمتوسط عمري  ،19.6تم تطبيق
قائمة القلق واملخاوف االجتماعية ،وقائمة األفكار
السلبية ،ومقياس اليأس ،أشارت النتائج إلى وجود
ً
إحصائيا بين الطالب مرتفعي ومنخفض ي
فروق دالة
القلق ،واملخاوف االجتماعية في األفكار السلبية
التلقائية ،واليأس في اتجاه العينة مرتفعة القلق،
ً
إحصائيا بين
واملخاوف االجتماعية ،ووجدت عالقة دالة
القلق ،واملخاوف االجتماعية ،واألفكار السلبية
ً
ً
إحصائيا بين
التلقائية ،واليأس .كما وجدت فروقا دالة
الطالب والطالبات في (القلق واملخاوف االجتماعية،
واألفكار السلبية التلقائية ،واليأس) في اتجاه الطالبات،
وكان متغيرا القلق ،والخوف من السلطة أكثر املتغيرات
ً
تنبؤا باألفكار السلبية التلقائية .أما دراسة كل من رادو
وخوشبو وبول ريتفو Radhu , Khushboo & Paul
) )Ritvo,2013هدفت للكشف عن دور األفكار
التلقائية السلبية وحساسية القلق كمتغيرات وسيطيه
في العالقة بين الكمالية وأعراض القلق واالكتئاب.
ً
طبقت مقاييس الدراسة على  992مشاركا في املرحلة
الجامعية للكمالية واألفكار التلقائية السلبية والقلق
وأعراض االكتئاب .كشفت النتائج عن دور القلق
واألفكار التلقائية السلبية في التوسط في العالقة بين
الكمالية وأعراض القلق واالكتئاب ،ووجود ارتباطات
موجبة بين القلق واألفكار التلقائية السلبية .وأجرى
(Ozsivadjian,
أوزيفادجيان وهولوكسهيبرد
) Hibberd, & Hollocks, 2014دراسة بهدف التعرف
على العالقات القائمة بين مستوى القلق واألفكار
التلقائية السلبية ،والتقبل الذاتي غير املشروط على
ً
شخصا طبق عليهم مقياس قلق
عينة العينة من 50
هاملتون ،ومقياس األفكار التلقائية ،ومقياس التقبل
الذاتي غير املشروط .كشفت النتائج أن القلق النفس ي
ً
يرتبط ارتباطا إيجاب ًيا باألفكار التلقائية السلبية ،في حين
ً
ارتباطا ً
سلبيا بكليهما
يرتبط قبول الذات غير املشروط
القلق النفس ي والقلق الجسدي .كما أظهرت النتائج
ارتفاع القلق واألفكار التلقائية السلبية ،ألصحاب

90

هادي بن ظافر كريري :األفكار التلقائية السلبية والقلق لدى عينة من منطقة جازان :دراسة تنبؤية ومقارنة في ضوء بعض املتغيرات...

والفروق في صالح غير املتزوجين ،عدم وجود فروق ذات
داللة في القلق في النوع .ومن جهة أخرى دراسة
هجيمدال وستيلسز وولس & Hjemdal, Stiles, T.
 )Wells,. 2013).التى استخدام بيانات املسح من عينة
أمريكية وطنية كبيرة قوامها  6955من املتزوجين وغير
املتزوجين ،كشفت عن وجود فروق في القلق وبين
املتزوجين وغير املتزوجين لصالح غير املتزوجين .كما أن
دراسة هيتشدورماز وإنس ي وكارهان( Hiçdurmaz İnci,
 )& Karahan,2017التي أجريت على عينة قوامها530
ً
طالبا مسجلين في إحدى الجامعات في تركيا .كشفت عن
أن العوامل االجتماعية الديموغرافية والعمر ذات
التأثير تنبؤي باألفكار التلقائية السلبية لدى طالب
الجامعة.
فروضأالدراس أة أ
ً
إحصائيا بين
الفرض األول :يوجد ارتباط موجب دالة
األفكار التلقائية السلبية والقلق لدى عينة الدراسة.
الفرض الثاني :يمكن التنبؤ بالقلق من خالل معرفة
مستوى األفكار التلقائية السلبية لدى عينة الدراسة.
الفرض الثالث :توجد فروق ذات داللة إحصائية في
األفكار التلقائية السلبية تعزى للمتغيرات (نوع الجنس،
الحالة االجتماعية ،مستوى التعليم ،مستوى الدخل)
لدى عينة الدراسة.
املنهجأوالجراءات أ
أ
ً
أول-أمنهجأالدراسة أ
أ
املنهج الوصفي االرتباطي واملقارن
ً
ثانيا -مجتمع الدراسة :منطقة جازان ،امللكة العربية
السعودية
ً
ثالثا -عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ً 853
فردا (ً 422
ذكرا431 ،
أنثى) ،تراوحت من  20إلى  60سنة بمتوسط قدره
( )42.7سنة بانحراف معياري ( ،)1.7جدول()1
يوضح الخصائص الديموجرافية ألفراد العينة.

التنظيم العاطفي.كشف الدراسة ان صعوبات التنظيم
العاطفي واألفكار التلقائية السلبية تتنبئ بالقلق ،وبينت
دراسة باريم وايرينسوي لوس & Parim, Erensoy,
) )Lus,2020إلى الكشف عن العالقة بين أعراض القلق
ً
وظيفيا
األفكار التلقائية السلبية و االتجاهات املختلة
لدى عينة من طالب جامعة أنقرة منهم ( )100من طالب
البكالوريوس ومجموعة أخرى من طالب الدراسات
العليا ،استخدمت الدراسة مقياس بيك ) (BAIالقلق
النسخة التركية ومقياس األفكار التلقائية
السلبية( )ATQومقياس االتجاهات املختلة()DAS
واستمارة بيانات الديموغرافية ،وأشارت النتائج إلى
ً
إحصائيا بين القلق و
وجود عالقة ارتباط إيجابية دالة
كل من األفكار التلقائية و االتجاهات املختلة وظيفيا
ً
إحصائيا بين،
وأظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال
أعراض القلق .واالتجاهات املختلة وظيفيا.
املحور الثاني :دراسات أظهرت دور املتغيرات
الديموغرافية واالجتماعية في كل من األفكار التلقائية
السلبية والقلق:
أشارت دراسة كل من نوبري ،وبينتو جوفيا & (Nobre,
) Pinto Gouveia,2008على عينة منً 491
فردا (163
ً
امرأة و 232رجال بدون مشاكل جنسية و 47امرأة و49
ً
رجال لديهم تشخيص  DSM-IVللضعف الجنس ي)_ إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية في األفكار التلقائية
السلبية بين الرجال والنساء في اتجاه اإلناث .أما دراسة
سكوت ويلز وانجير ماير وبروميت ديجير والمور وكرم
( Scott., Wells, , Angermeyer, M., Brugha, T..,
) Bromet, E., Demyttenaere, & Karam,2012والتي
أجريت في  15دولة من مبادرة مسح الصحة النفسية
العاملية ملنظمة الصحة العاملية (العدد =  ،)34493مع
تقييم تشخيص ي منظم لالضطرابات النفسية
باستخدام املقابلة التشخيصية لوجود فروق ذات داللة
إحصائية في القلق بين املتزوجين وغير املتزوجين
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جدول ( :)1يوضح توزيع العينة من حيث املستوى التعليمي والدخل والحالة االجتماعية
الحالةأالجتماعيةأ
أرملة
عازب /عازبة
متزوجة /متزوج
مطلق/مطلقة ة
مجموع
مستوى الدخل

العدد
4
324
497
28
853
العدد
34
64
189
191
375
853

 20000فأكثر
16000- 20000
15000-11000
5000- 10000
أقل من 5000
مجموع

%
.5
38.0
58.3
3.3
100.0
%
4.0
7.5
22.1
22.4
44.0
100.0

ابعا-أدواتأالدراسة أ :أ
ر ًأ
مقياس األفكار التلقائية السلبية من اعداد الباحث:
تم وضع املقياس في صورته املبدئية واملكونة من ()37
لتغطي خمسة أبعاد ،هي (-1مفهوم الذات
السلبى( )12عبارة -2االرتباك ( )7بنود وسوء التوافق
والرغبة في التغيير( )3بنود والشعور بالعزلة(،)4
والعجز واالستسالم( )12بندا.؛ وبذلك توزعت
ً
جميعا على خمسة أبعاد ،يجيب املفحوص
العبارات
على فقراتها من خالل بدائل اإلجابة من خالل متصل
ً
أحيانا ً
نادرا ،أ ًبدا  -بحيث
من رباعي خيارات (دائما –
تعطي الدرجة كما يلى دائما= 4درجات ل أحيانا=3
ونادرا=2درجة ،وابدا=.)1
صدق املحكمين :عرض االستبانة على مجموعة من
أعضاء هيئات التدريس قوامها ( )6بأقسام علم

مستوىأالتعليم
ثانوي
جامعي
دراسات عليا
مجموع

العدد
135
491
227
853

%
15.8
57.6
26.6
100.0

النفس وبناء على هذا اإلجراء تم حذف ( )7بنود وقد
تراوحت نسب االتفاق بين املحكمين بين%80
إلي ،%97ومن ثم فإن في املقياس تتوفر فيهما
املؤشرات األولية للصدق.
صدق البناء :تم حساب صدق البناء للمقياس
باستخدام التحليل العاملي ،وذلك بعد تطبيق
املقياس في صورته األولية على عينة استطالعية قوامها
( )200فرد يمثلون نفس أفراد املجتمع األصلي لعينة
الدراسة وتم استخدام طريقة املكونات األساسية .وتم
استخالص خمسة عوامل كان الجذر الكامن ّ
لكل منها
أكبر من الواحد ،والتشبعات الدالة على العوامل أكبر
من  ،0.3والجدول التالي يوضح العوامل املستخرجة

جدول ( :)2التالي يوضح العوامل املستخرجة بعد التدوير املتعامد ملقياس األفكار التلقائية السلبية .عينة استطالعية (ن=)200
رقم
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8

العواملأ أ
الولأ أ

الثاني أ

الثالث أ

رقمأالعبارة أ
الرابع أ الخامسأ أ
.599

.697
.783
.568
.486
.482
.670
.697

17
18
19
20
21
22
23
24
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العواملأ أ
الولأ أ
.748
.798

الثاني أ

.601
.710
.705
.603
.679
.525

الثالث أ

الرابع أ

الخامسأ أ
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.621

9
10
11

.649

12
13
14
15

.704
.649
.750

16

.501

25
26
27
.493
تابع الجدول السابق
.477

28
29
30
الجذرأ
نأ
الكام أ
نسبةأ
التباين %أ
نسبةأ
التباينأ
التراكميةأ أ

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
أسفر التحليل ا عن خمسة عوامل كان الجذر
الكامن لكل منها على الترتيب (3.492 - 3.686 -6.118
  )2.767 - 2.828بنسب تباين (%12.287 - %20.394  )%9.225 - % 9.427 – 11.641تشبعت عليها جميعالعبارات موضحة في التالي:
العاملأ أالولأ :تشبع عليه ( )10عبارات تكشف
مضامينها عن اعتقاد الفرد بعدم قيمته في الحياة ،وفي
ضوء ذلك يمكن تسمية هذا العامل بل " مفهوم الذات
السلبي".
العاملأ الثاني :تشبع عليه ( )7عبارات تكشف
مضامينها عن اعتقاد الفرد بعدم قدرته على املبادرة
وعجزه عن السيطرة على أموره الحياتية ،وفي ضوء
ذلك يمكن تسمية هذا العامل بل " االرتباك".
العاملأ الثالث :تشبع عليه ( )3عبارات تكشف
مضامينها عن اعتقاد الفرد بأن حياته ال تسير بالكيفية
التي يرغبها وفي ضوء ذلك يمكن تسمية هذا العامل بل
"سوء التوافق والرغبة في التغيير".
العاملأ الراب أع :تشبع عليه ( )4عبارات تكشف
مضامينها عن اعتقاد الفرد بأنه يواجه العالم بمفره،
مع شعوره بخيبة األمل في نفسه وأن مستقبله مظلم
وفي ضوء ذلك يمكن تسمية هذا العامل بل " الشعور
بالعزلة".

.327
.704
.615
.506
.765
6.118

3.686

3.492

2.828

.527
2.767

20.394

12.287

11.641

9.427

9.225

20,394

32,681

44,322

53,749

62,974

العاملأ الخامس :تشبع عليه ( )6عبارات تكشف
مضامينها عن اعتقاد بعجزه وعدم قدرته على فهم
أمور كثيرة من حوله ،وفي ضوء ذلك يمكن تسمية هذا
العامل بل " العجز واالستسالم".
ثباتأاملقياس
تم حساب ثبات املقياس باستخدام معامل الفا
كرونباخ ،والجدول التالي يوضح ذلك .أ
جدول ( :)3معامالت الثبات ألبعاد مقياس األفكار التلقائية
السلبية والدرجة الكلية
مأ
1
2
3
4
5
6

ُ
البعد أ
مفهوم الذات السلبي
االرتباك
سوء التوافق والرغبة في التغيير
الشعور بالعزلة
العجز واالستسالم
الدرجة الكلية

معاملأألفاأكرونباخأ أ
.735
.705
.655
.695
.711
.823

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات ألبعاد
مقياس األفكار التلقائية السلبية والدرجة الكلية بلغت
على الترتيب (– 0.695 – 0.655 – 0.705 – 0.735
 )0.823 – 0.711وهي معامالت ثبات مقبولة؛مما يشير
إلى ثبات املقياس.
مقياسأأبيكأأللقلق:أأمن اعداد بيك ( )1990ترجمة
وتقنين س ى ياسين( ،)2015يتكون املقياس من 21
عبارة وصفية تقيس شدة أعراض القلق واإلجابة تكون
بالطلب من املفحوصين االستجابة أربعة بدائل (أبدا،
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بشكل خفيف ،معتدل ،شديد) لكل عبارة ،ليكون
الحد األعلى للدرجات ( .)63-21ويتمتع املقياس في
صورته األجنبية واملترجمة إلى العربية بخصائص
سيكومترية جيدة ،وتم حساب صدق وثبات وقد تم
حساب صدق املقياس بطريقتين ،هما :االتساق
الداخلي للمقياس إذ حسبت معامالت االرتباط بين كل
بند والدرجة الكلية للعامل الفرعي ،وانحصرت قيم
معامالت االرتباط ( 0،90و)0،80؛ والصدق العاملي
باستخدام التحليل العاملي االستكشافي بطريقة

املكونات األساسية وجاءت النتائج لتؤكد صدق البناء
ملقياس بيك للقلق وتم حساب ثبات املقياس بمعامل
ألفا للمقياس ككل()0.90
التحققأمنأالخصائصأالسيكومتريةأللمقياسأ
بالدراسةأالحالي أة أ
صدقأاملقياس :تم حساب معامل االرتباط بين درجة
العبارة ودرجة ُ
البعد الذي تنتمي إليه على مقياس
القلق وذلك بعد حذف درجة العبارة ،والجدول التالي
يوضح ذلك.

جدول ( :)4معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة ُ
البعد الذي تنتمي إليه ملقياس القلق
العراضأالجسميةأ أ
رقمأالعبارة أ
معاملأالرتباطأ أ
رقمأالعبارة أ
12
**.505
1
**
13
.354
2
15
**.287
3
**
18
.440
4
19
**.247
6
**
20
.421
7
21
**.495
11
**دال عند مستوى 0.01

الخوفأوالتوترأ أ
معاملأالرتباطأ أ
رقمأالعبارة أ
**.600
5
**
.607
8
**.697
9
**
.687
10
**.651
14
**
.591
16
**.416
17

يتضل ل للح من الجدول السل ل للابق أن معامالت االرتباط بين
درجل للة العبل للارة ودرجل للة ُ
البعل للد الل للذي تنتمي إليل لله دالل للة
إحص ل ل ل ل ً
لائيا عند مس ل ل ل للتوى  0.01مما يش ل ل ل للير إلى ص ل ل ل للدق
املقياس.
الثبات باسل ل ل للتخدام معامل الفا كرونباخ ،وذلك ألبعاد
املقياس والدرجة الكلية ،والجدول التالي يوضح ذلك.

( ،)0.865 – 0.780 – 0.713وهي معامالت ثبات
مقبولة مما يشير إلى ثبات املقياس.
الجراءات أ:أ أ
خامسا -أ
ًأ
تم تطبيق أدوات الدراسة على العينة من خالل
االنترنت وذلك باستخدام نماذج قوقل اإللكتروني
لجمع بيانات الدراسة.

جدول ( :)5معامالت الثبات ألبعاد مقياس األفكار التلقائية
السلبية والدرجة الكلية
مأ

ُ
البعد أ

معاملأألفاأكرونباخأ أ

1
2
3

الخوف والتوتر
األعراض الجسمية
الدرجة الكلية

.713
.780
.865

معاملأالرتباطأ أ
**.281
**.501
**.320
**.535
**.568
**.607
**.614

سادسا-أنتائجأالدراسةأومناقشتها :أ
ًأ
نتائجأالفرضأالولأ والذي نصه :يوجد ارتباط موجب
ً
إحصائيا بين األفكار التلقائية السلبية والقلق
دال
لدى عينة الدراسة .وللتحقق من صحة هذا الفرض
حسب معامل ارتباط بيرسون ملعرفة العالقة بين
درجات أفراد العينة على ّ
كل من مقياس األفكار
التلقائية السلبية والقلق ،والجدول التالي يوضح ذلك.

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات ألبعاد
مقياس القلق والدرجة الكلية بلغت على الترتيب

94

هادي بن ظافر كريري :األفكار التلقائية السلبية والقلق لدى عينة من منطقة جازان :دراسة تنبؤية ومقارنة في ضوء بعض املتغيرات...

جدول( :)6معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على كل من مقياس ي األفكار التلقائية السلبية والقلق
أ
أبعادأالقلق أ
الخوفأوالوترأ أ
العراضأالجسميةأ أ
الدرجةأالكلي أة أ

مفهوم الذات
السلبي
**.605
**.486
**.567

االرتباك
**.625
**.485
**.575

فكارأالتلقائيةأالسلبيةأ أ
ا أل أ
الشعور
سوء التوافق والرغبة
بالعزلة
في التغيير
**.596
**.547
**
.474
**.407
**.556
**.492

يتضح من الجدول السابق ما يلي :أن معامالت االرتباط
بين األفكار التلقائية السلبية (مفهوم الذات السلبي –
االرتباك – سوء التوافق والرغبة في التغيير – الشعور
بالعزلة – العجز واالستسالم – الدرجة الكلية) وأبعاد
القلق (الخوف والتوتر – األعراض الجسمية) دالة
ً
إحصائيا عند مستوى .0.01
مناقشةأنتائجأالفرضأالو أل أ
جاءت نتيجة الفرض األول على أن األفكار السلبية
التلقائية والقبول غير املشروط للذات .الطريقة التي
يفسر بها املرء األحداث ،والتفسير املبني على الظروف
املحيطة التي تحدث ،وطريقة تفسير الفرد ،للحداث
ً
جزءا من التجربة
املاضية األخرى التي تشكل
الشخصية للفرد كلما ازدادت درجة األفكار السلبية
التلقائية ازدادت نسبة القلق والعكس صحيح،
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة

العجز واالستسالم

الدرجة الكلية

**.619
**.522
**.595

**.659
**.525
**.614

بين األفكار التلقائية السلبية والقلق .كما يمكن تفسير
هذه النتيجة في ضوء نظرية اإلدراك السلبي التلقائي
والتي تؤكد أهمية الهياكل التي تمثل التجارب السابقة
التي تؤثر في معالجة وتنظيم املعلومات الحالية ،وهي
الهياكل التي سميت باإلدراك السلبي التلقائي .هذه هي
املنتجات املعرفية في شكل التفكير والتنبؤ التي يقوم
بها الفرد حول الذات والعالم واملستقبل .إن اإلدراك
التلقائي للتعرف على الذات هو متكرر ويفتقر إلى
السيطرة الفورية مما يؤدى إلى القلق وتوتر لدى الفرد
(.)Palos&Viscu, 2014
نتائجأالفرضأالثاني والذي نصه :يمكن التنبؤ بالقلق
من خالل معرفة مستوى األفكار التلقائية السلبية
لدى عينة الدراسة .وللتحقق من صحة هذا الفرض تم
استخدام تحليل االنحدار املتعدد املتدرج ملعرفة
إمكانية التنبؤ بالقلق من خالل األفكار التلقائية
السلبية ،وكذلك معرفة أكثر هذه األفكار إ ً
سهاما في
التنبؤ بالقلق لدى عينة الدراسة ،والجدول التالي
يوضح ذلك.

;(Hougaard&Thastum,2019
)Zulkefly,Yahya,2019; Ozsoy&Tasci,2020

ً
إحصائيا
التي انتهت إلى وجود ارتباطات موجبة ودال

جدول ( :)8نتائج تحليل االنحدار املتعدد املتدرج ملعرفة إمكانية التنبؤ بالقلق من خالل األفكار التلقائية السلبية لدى عينة الدراسة

ُ
البعد أ

املتغيرأاملستقلأ أ

رأالجزئ أي أ

الخوف
والتوتر

االرتباك
الشعور بالعزلة
العجز واالستسالم
العجز واالستسالم
الشعور بالعزلة
العجز واالستسالم
الشعور بالعزلة
االرتباك

.625
.472
.337
.522
.474
.595
.325
.312

األعراض
الجسمية
الدرجة
الكلية
للقلق

ر2أالجزئ أي أ ر2أالنموذجأ أ قيمةأ"ف أ" أ
.391
.223
.114
.276
.126
.354
.106
.097

.390
.220
.111
.273
.120
.349
.102
.094

**215.051

**165.222

**173.340
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B
.215
.295
.218
.577
.335
.700
.581
.326

الخطأأ
املعياريأ أ
.040
.058
.055
.070
.091
.132
.141
.095

أ
.279
.219
.212
.388
.172
.295
.187
.183

قيمةأ"ت أ" أ
**5.448
**5.044
**3.983
**8.295
**3.676
**5.298
**4.118
**3.416
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يتضح من الجدول السابق ما يلي :أن قيمة "ف" ملعرفة
إمكانية التنبؤ بالقلق وأبعاده املدروسة من خالل
األفكار التلقائية السلبية بلغت على الترتيب (215.051
ً
إحصائيا عند
–  )173.340 -165.222وهي قيم دالة
مستوى 0.01؛ مما يشير إلى إمكانية التنبؤ بالقلق
وأبعاده املدروسة من خالل األفكار التلقائية السلبية
لدى أفراد العينة ،وفيما يلي عرض لإلسهام النسبي
للفكار التلقائية السلبية في كل من ُبعدي القلق
والدرجة الكلية:
بالنسبةأللدرجةأالكليةأللقلق:أيتضح من الجدول أن
ً
إسهاما
العجز واالستسالم هو أكثر املتغيرات املدروسة
فيأأالتنبؤ بالدرجة الكلية للقلق؛ حيث بلغت القيمة
ً
إحصائيا عند
التنبؤية له ( )5.298وهي قيمة دالة
مستوى  ،0.01كما بلغ معامل التفسير النهائي
املصاحب لدخول املتغيرات إلى معادلة االنحدار (ر2

النموذج)  ،0.349وهذا معناه أن العجز واالستسالم
يسهم بنسبة  %34.9في التنبؤ بالدرجة الكلية للقلق.
ويأتي في املرتبة الثانية الشعور بالعزلة؛ حيث كانت
ً
إحصائيا
القيمة التنبؤية له ( )4.118وهي قيمة دالة
عند مستوى  ،0.01كما بلغ معامل التفسير (ر2
النموذج)  ،0.102وهذا معناه أن الشعور بالعزلة
يسهم بنسبة  %10.2في التنبؤ بالدرجة الكلية للقلق.
ويأتي في املرتبة الثالثة االرتباك؛ حيث كانت القيمة
ً
إحصائيا عند
التنبؤية له ( )3.416وهي قيمة دالة
مستوى  ،0.01كما بلغ معامل التفسير (ر 2النموذج)
 ،0.094وهذا معناه أن االرتباك يسهم بنسبة  %9.4في
التنبؤ بالدرجة الكلية للقلق.
كما تم حساب القيمة التنبؤية للمتغيرات التي لم
تدخل معادلة االنحدار بالنسبة ألبعاد القلق والدرجة
الكلية ،والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول ( :)9القيمة التنبؤية للمتغيرات التي لم تدخل معادلة االنحدار
البعدأ أ

املتغيرأاملستقلأ أ

رأالجزئ أي أ

قيمةأ"ت أ" أ

مستوىأالدللةأ أ

الخوفأوالتوترأ أ

مفهوم الذات السلبي
سوء التوافق والرغبة في التغيير
مفهوم الذات السلبي
االرتباك
سوء التوافق والرغبة في التغيير
مفهوم الذات السلبي
سوء التوافق والرغبة في التغيير

.047
.063
1.467
1.717
.494
1.164
.679

1.359
1.816
.051
.059
.017
.040
.024

غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال

العراضأالجسميةأ أ

قأ
الدرجةأالكليةأللقل أ

يتض ل ل للح مل ل ل للن الجل ل ل للدول السل ل ل للابق مل ل ل للا يلل ل ل للي :أن القيمل ل ل للة
التنبؤي ل ل للة لك ل ل للل مل ل للن (مفه ل ل للوم الل ل للذات السل ل لللبي ،س ل ل للوء
التوافل ل للق والرغب ل ل للة ف ل ل للي التغيي ل ل للر) غيل ل للر دال ل ل للة بالنس ل ل للبة
ُلبع ل ل للد الخ ل ل للوف والت ل ل للوتر ،وأن القيمل ل للة التنبؤي ل ل للة لكل ل للل
مل ل ل ل للن (مفهل ل ل ل للوم الل ل ل ل للذات السل ل ل ل لللبي  -االرتبل ل ل ل للاك  -سل ل ل ل للوء
التوافل ل للق والرغب ل ل للة ف ل ل للي التغيي ل ل للر) غيل ل للر دال ل ل للة بالنس ل ل للبة
ُلبع ل ل ل ل ل للد األعل ل ل ل ل ل لراض الجس ل ل ل ل ل للمية ،وكل ل ل ل ل ل للذلك القيمل ل ل ل ل ل للة
التنبؤي ل ل للة لك ل ل للل م ل ل للن (مفه ل ل لوم الل ل للذات السل ل لللبي ،س ل ل للوء
التواف ل ل ل للق والرغب ل ل ل للة ف ل ل ل للي التغيي ل ل ل للر) بالنس ل ل ل للبة للدرج ل ل ل للة
الكلية لذا لم تدخل معادلة االنحدار.
مناقش ة ة ةةةأالفة ة ة ةةرضأالثة ة ة ةةاني:أج ل ل للاءت نتيج ل ل للة الفل ل للرض
الث ل للاني متس ل للقة م ل للع نت ل للائج الف ل للرض األول وق ل للد أش ل للارت

نت ل ل للائج ه ل ل للذا الف ل ل للرض إل ل ل للى اس ل ل للهام األفك ل ل للار التلقائي ل ل للة
الس ل لللبية ف ل للي التنب ل للؤ ب ل للالقلق ومكونات ل لله الفرعي ل للة وي ل للرى
الباحل ل للث أن التعمل ل لليم املمتل ل للد مل ل للن الخبل ل لرات السل ل للابقة
وتض ل للخيم االحل ل للداث وامليل ل للل إلل ل للى االعتقل ل للاد السل ل لللبي فل ل للي
ال ل ل ل ل ل للذات والع ل ل ل ل ل للالم وتجن ل ل ل ل ل للب مواجه ل ل ل ل ل للة املشل ل ل ل ل ل للكالت
والشل ل للعور بل ل للالعجز يترت ل ل للب عليهل ل للا القل ل ل للق وقل ل للد ج ل ل للاءت
ه للذه النتيج للة متفق للة م للع دراس للات (Calvete et
al., 2013; Visla et al.,2013; Buschmann
)et al., 2020; Blankenship et al., 2018

الت ل للي انته ل للت إل ل للى أن األفكل ل للار التلقائي ل للة الس ل لللبية تتنبل ل للأ
ب ل ل ل للالقلق وي ل ل ل للدعم ه ل ل ل للذه النتيج ل ل ل للة تص ل ل ل للور املعرفي ل ل ل للون
وال ل للذين ي ل للرون أن القل ل للق ينش ل للأ م ل للن األفك ل للار الس ل لللبية
التلقائي ل ل ل للة الت ل ل ل للي ت ل ل ل للدور ح ل ل ل للول خط ل ل ل للورة املواق ل ل ل للف أو
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للمتغيرات (نوع الجنس ،الحالة االجتماعية ،مستوى
التعليم ،مستوى الدخل) لدى عينة الدراسة.
فكارأالتلقائيةأالسلبيةأفيأضوءأمتغيرأ
الفروقأفيأا أل أ
النوع أ .أ
ملعرف ل ل للة الف ل ل للروق ف ل ل للي األفك ل ل للار التلقائيل ل للة الس ل ل لللبية ف ل ل للي
ض ل ل ل للوء متغيل ل ل ل للر النل ل ل ل للوع تل ل ل ل للم اسل ل ل ل للتخدام اختبل ل ل ل للار "ت"
ملجم ل ل ل للوعتين مس ل ل ل للتقلتين ،والج ل ل ل للدول الت ل ل ل للالي يوض ل ل ل للح
ذلك.

ح ل ل للدث م ل ل للا وظه ل ل للور مجموع ل ل للة م ل ل للن األفكل ل للار الس ل ل لللبية
الت ل للي تجع ل للل الف ل للرد يش ل للعر ب ل للالقلق والتهدي ل للد فاألفك ل للار
التلقائي ل ل للة الس ل ل لللبية ه ل ل للي مص ل ل للدر رئ ل ل لليس للقل ل ل للق ف ل ل للإذ
ارتبطل ل ل ل ل للت بالسل ل ل ل ل لللبية والخل ل ل ل ل للوف والتهديل ل ل ل ل للد تنشل ل ل ل ل للط
املعتقل ل ل ل للدات املتلقل ل ل ل للة بل ل ل ل للالعجز عل ل ل ل للن األداء وأن تلل ل ل ل للك
األفك ل للار ت ل للؤثر فل ل للي امل ل لزاج فل ل للي الجوان ل للب الفسل ل لليولوجية
والسلوك والتصرفات (الشعراوي.)2019 ،
نتائج أالفرضأالثالث والذي نصه :توجد فروق ذات
داللة إحصائية في األفكار التلقائية السلبية تعزى
ُ
البعد أ

جدول ( :)10قيمة "ت" ملعرفة الفروق في األفكار التلقائية السلبية في ضوء متغير النوع

مفهومأالذاتأالسلبي أ
الرتباكأ أ
سوءأالتو افقأوالرغبةأفيأ
التغيير أ
الشعورأبالعزلةأ أ
العجزأوالستسالمأ أ
الدرجةأالكلي أة أ

املجموعةأ أ
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

املتوسطأ
الحسابي أ

العدد أ

20.526
20.900
15.504
16.404
7.858
8.216
9.151
9.788
11.351
11.673
64.391
66.983

416
420
416
420
416
420
416
420
416
420
416
420

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
أن قيمة "ت" ملعرفة الفروق في األفكار التلقائية
السلبية في ضوء متغير النوع بلغت على الترتيب
(– 0.989 – 1.558 – 1.760 – 1.070 – 0.682
ً
إحصائيا؛ مما يشير إلى
 )1.602وهي قيم غير دالة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع إلى متغير

النحرافأ
املعياريأ أ
7.954
7.888
6.190
6.377
2.961
2.926
3.513
3.682
4.605
4.834
23.164
23.610

قيمةأ"ت أ" أ

مستوىأالدللةأ أ

.682

غير دال

1.070

غير دال

1.760

غير دال

1.558

غير دال

.989

غير دال

1.602

غير دال

النوع ،وهذا معناه تكافؤ الذكور واإلناث في األفكار
التلقائية السلبية.
فكارأالتلقائيةأالسلبيةأفيأضوءأمتغيرأ
الفرقأفيأا أل أ
الحالةأالجتماعيةأ(متزوجأ–أغيرأمتزوج أ)
ملعرفة الفروق في األفكار التلقائية السلبية في ضوء
متغير الحالة االجتماعية تم استخدام اختبار "ت"
ملجموعتين مستقلتين ،والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول ( :)11قيمة "ت" ملعرفة الفروق في األفكار التلقائية السلبية في ضوء متغير الحالة االجتماعية

ُ
البعد أ

مفهومأالذاتأالسلبي أ
الرتباكأ أ
سوءأالتو افقأوالرغبةأفيأالتغيير أ

املجموعةأ أ
متزوج
غير متزوج
متزوج
غير متزوج
متزوج

املتوسطأ
الحسابي أ

العدد أ
488
348
488
348
488
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20.084
21.597
15.266
16.925
7.707

النحرافأ
املعياريأ أ
7.812
7.992
6.160
6.368
2.924

قيمةأ"ت أ" أ

مستوىأ
الدللةأ أ

2.735

0.01

3.784

0.01

3.881

0.01
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الشعورأبالعزلةأ أ
العجزأوالستسالمأ أ
الدرجةأالكلي أة أ

348
488
348
488
348
488
348

غير متزوج
متزوج
غير متزوج
متزوج
غير متزوج
متزوج
غير متزوج

8.502
8.854
10.336
11.038
12.178
62.950
69.540

2.921
3.499
3.593
4.580
4.841
23.055
23.397

5.968

0.01

3.461

0.01

4.048

0.01

 )4.048 - 3.461وه ل ل ل للي ق ل ل ل لليم دال ل ل ل للة إحص ل ل ل ل ً
لائيا عن ل ل ل للد
مس ل ل للتوى 0.01؛ مم ل ل للا يش ل ل للير إل ل ل للى وج ل ل للود ف ل ل للروق ذات
دالل ل ل ل للة إحصل ل ل للائية ف ل ل ل للي األفك ل ل ل للار الس ل ل ل لللبية التلقائي ل ل ل للة
ترجل ل ل ل للع ملتغيل ل ل ل للر الحالل ل ل ل للة االجتماعيل ل ل ل للة وترجل ل ل ل للع هل ل ل ل للذه
الفروق لصالح مجموعة غير املتزوجين.

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
أن قيم ل ل ل ل ل ل للة "ت" ملعرف ل ل ل ل ل ل للة الف ل ل ل ل ل ل للروق ف ل ل ل ل ل ل للي األفك ل ل ل ل ل ل للار
التلقائيل ل ل ل ل للة السل ل ل ل ل لللبية فل ل ل ل ل للي ضل ل ل ل ل للوء متغيل ل ل ل ل للر الحالل ل ل ل ل للة
االجتماعي ل ل ل للة (مت ل ل ل للزوج – غي ل ل ل للر مت ل ل ل للزوج) بلغ ل ل ل للت عل ل ل ل للى
الترتي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للب (- 5.968 - 3.881 - 3.784 - 2.735

جدول ( :)13قيمة "ف" ملعرفة الفروق في األفكار التلقائية السلبية في ضوء متغير مستوى التعليم
مصدرأالتباين أ

البعاد أ
مفهومأالذاتأالسلبي أ
أ
الرتباكأ أ

سوءأالتو افقأوالرغبةأفيأ
التغيير أ
الشعورأبالعزلةأ أ
أ
العجزأوالستسالمأ أ

أ
الدرجةأالكلي أة أ

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموعأاملربعات أ
2352.647
50008.026
52360.673
1260.395
31856.055
33116.450
307.001
6947.775
7254.775
408.208
10482.103
10890.311
630.311
17984.544
18614.855
21275.529
436376.079
457651.608

درجاتأالحرية أ متوسطأاملربعات أ قيمةأ"ف أ" أ مستوىأالدللة أ
2
833
835
2
833
835
2
833
835
2
833
835
2
833
835
2
833
835

يتضح من الجدول السابق ما يلي :أن قيمة "ف" ملعرفة
الفروق في األفكار التلقائية السلبية في ضوء متغير
مستوى التعليم بلغت على الترتيب (- 19.594
 )20.306 -14.597 -16.220 -18.404 -16.479وهي
ً
إحصائيا عند مستوى 0.01؛ مما يشير إلى
قيم دالة

1176.324
60.034

19.594

0.01

630.198
38.243

16.479

0.01

153.500
8.341

18.404

0.01

204.104
12.584

16.220

0.01

315.155
21.590

14.597

0.01

10637.764
523.861

20.306

0.01

وجود فروق ذات داللة إحصائية في األفكار السلبية
ترجع إلى متغير مستوى التعليم ،وملعرفة اتجاه الفروق
بين مستويات التعليم تم استخدام اختبار شيفيه،
والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ( :)14نتائج اختبار شيفيه ملعرفة اجتاه الفروق يف األفكار السلبية يف ضوء مستوى التعليم
البعاد أ
مفهومأالذاتأالسلبي أ
أ
الرتباكأ أ

سوءأالتو افقأوالرغبةأفيأ
التغيير أ
الشعورأبالعزلةأ أ
أ
العجزأوالستسالمأ أ

أ
الدرجةأالكلي أة أ

املجموعاتأ أ
ثانوي فأقل
جامعي
دراسات عليا
ثانوي فأقل
جامعي
دراسات عليا
ثانوي فأقل
جامعي
دراسات عليا
ثانوي فأقل
جامعي
دراسات عليا
ثانوي فأقل
جامعي
دراسات عليا
ثانوي فأقل
جامعي
دراسات عليا

النحرافأاملعياريأ أ ثانويأفأقلأ أ

املتوسطأالحسابيأ أ

8.477
7.635
7.527
6.395
6.228
5.952
2.949
2.986
2.620
3.505
3.612
3.428
4.639
4.758
4.398
23.239
23.139
22.113

23.768
20.885
18.500
18.156
16.104
14.310
9.007
8.175
7.157
10.343
9.739
8.364
13.052
11.627
10.337
74.328
66.531
58.671

يتضح من الجدول السابق ما يلي :أن نتائج اختبار
شيفيه ملعرفة اتجاه الفروق في األفكار التلقائية
ً
إحصائيا عند مستوى 0.05؛ مما يشير
السلبية دالة
إلى وجود فروق بين مستويات التعليم املختلفة (ثانوي
فأقل – جامعي – دراسات عليا) ،وتعزى هذه الفروق
لصالح املجموعة األعلى متوسط حسابي وهي على
الترتيب مجموعة التعليم الثانوي فأقل يليها ،ثم

للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل
للل

جامعي أ

دراساتأعلياأ أ

*2.88324

*5.26866

للل
للل
*2.05255
للل
للل
*.83246
للل
للل
.60370
للل
للل
*1.42516
للل
للل
*7.79711
للل
للل

*2.38542
للل
*3.84591
*1.79336
للل
*1.84981
*1.01734
للل
*1.97842
*1.37472
للل
*2.71440
*1.28925
للل
*15.65719
*7.86008
للل

التعليم الجامعي ،ثم الدراسات العليا ،وهذا معناه أن
األفكار التلقائية السلبية تتأثر بمستوى تعليم الفرد.
فكارأأالتلقائيةأ السلبيةأ ضوءأ متغيرأ
الفروقأ فيأ ا أل أ
لأ :أ
مستوىأالدخ أ
ملعرفة الفروق في األفكار التلقائية السلبية في ضوء
متغير مستوى الدخل تم استخدام تحليل التباين
أحادي االتجاه ،والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول ( :)15قيمة "ف" ملعرفة الفروق في األفكار التلقائية السلبية في ضوء متغير مستوى الدخل
البعاد أ

مصدرأالتباين أ

مجموعأاملربعات أ

مفهومأالذاتأالسلبي أ
أ

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

1402.555
50958.118
52360.673
1522.449
31594.001
33116.450
432.210
6822.565
7254.775
797.145
10093.166
10890.311
689.351
17925.505

الرتباكأ أ

سوءأالتو افقأوالرغبةأفيأ
التغيير أ
الشعورأبالعزلةأ أ
أ
العجزأوالستسالمأ أ

درجاتأالحرية أ متوسطأاملربعات أ
3
832
835
3
832
835
3
832
835
3
832
835
3
832
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قيمةأ"ف أ" أ

مستوىأ
الدللة أ

467.518
61.248

7.633

0.01

507.483
37.974

13.364

0.01

144.070
8.200

17.569

0.01

265.715
12.131

21.903

0.01

229.784
21.545

10.665

0.01
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أ
الدرجةأالكلي أة أ

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

835
3
832
835

18614.855
22683.047
434968.561
457651.608

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
أن قيمة "ف" ملعرفة الفروق في األفكار التلقائية
السلبية في ضوء متغير مستوى الدخل بلغت على
الترتيب (- 21.903 - 17.569 - 13.364 - 7.633
ً
إحصائيا عند
 )14.463 - 10.665وهي قيم دالة

7561.016
522.799

14.463

0.01

مستوى 0.01؛ مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في األفكار السلبية ترجع إلى متغير مستوى
الدخل ،وملعرفة اتجاه الفروق بين مستويات الدخل
تم استخدام اختبار شيفيه ،والجدول التالي يوضح
ذلك.

جدول ( :)16نتائج اختبار شيفيه ملعرفة اتجاه الفروق في األفكار السلبية في ضوء مستوى الدخل
البعاد أ

املجموعاتأ أ

مفهومأالذاتأ
السلبي أ
أ

أقل من5000
من)) 10000 – 5000
أكثر من ( – 15000
)10000
أكثر من ( (20000 -
15000
أقل من5000
من)) 10000 – 5000
أكثر من ( – 15000
)10000
أكثر من ( (20000 -
15000
أقل من5000
من)) 10000 – 5000
أكثر من ( – 15000
)10000
أكثر من ( (20000 -
15000
أقل من5000
من)) 10000 – 5000
أكثر من ( – 15000
)10000
أكثر من ( (20000 -
15000
أقل من5000
من)) 10000 – 5000
أكثر من ( – 15000
)10000
أكثر من ( (20000 -
15000
أقل من5000
من)) 10000 – 5000

الرتباكأ أ

سوءأ
التو افقأ
والرغبةأفيأ
التغيير أ

الشعورأ
بالعزلةأ أ
أ

العجزأ
والستسالمأ أ

أ

املتوسطأ
الحسابي أ
22.010
20.475
19.437

النحرافأ
املعياريأ أ
8.005
7.636
7.726

أقل من
5000
للل
للل
للل

– (5000
) 10000أ
*1.53499
للل
للل

– (10000
)15000
*2.57318
*1.03818
للل

(15000)20000
*4.59916
*3.06417
*2.02599

17.411

7.620

للل

للل

للل

للل

17.382
15.609
14.437

6.299
6.388
5.683

للل
للل
للل

*1.77289
للل
للل

*2.94476
1.17187
للل

*3.73545
1.96257
.79069

13.647

6.754

للل

للل

للل

للل

8.792
7.770
7.361

2.890
3.001
2.768

للل
للل
للل

*1.02230
للل
للل

*1.43090
.40861
للل

*2.43941
1.41711
1.00850

6.352

2.435

للل

للل

للل

للل

10.541
8.978
8.502

3.540
3.530
3.387

للل
للل
للل

*1.56237
للل
للل

*2.03898
.47660
للل

*2.77628
*1.21390
.73730

7.764

3.275

للل

للل

للل

للل

12.426
11.481
10.393

4.942
4.404
4.364

للل
للل
للل

.94495
للل
للل

*2.03266
1.08771
للل

*2.36741
1.42246
.33475

10.058

4.525

للل

للل

للل

للل

71.153
64.315

23.366
22.946

للل
للل

*6.83750
للل

*11.02048
4.18298

*15.91771
9.08021
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البعاد أ

املجموعاتأ أ

الدرجةأ
الكلية أ

أكثر من ( – 15000
)10000
أكثر من ( (20000 -
15000

املتوسطأ
الحسابي أ
60.132

النحرافأ
املعياريأ أ
22.020

أقل من
5000
للل

– (5000
) 10000أ
للل

– (10000
)15000
للل

(15000)20000
4.89724

55.235

23.021

للل

للل

للل

للل

يتضح من الجدول السابق ما يلي :أن نتائج اختبار
شيفيه ملعرفة اتجاه الفروق في األفكار التلقائية
ً
إحصائيا
السلبية في ضوء متغير مستوى الدخل دالة
عند مستوى 0.05؛ مما يشير إلى وجود فروق بين
مستويات الدخل املختلفة (أقل من  – 5000من 5000
إلى  – 10000من  10000إلى  15000 – 15000الى
 ،)20000وتعزى هذه الفروق لصالح املجموعة األعلى
متوسط حسابي وهي على الترتيب مجموعة األقل من
 ،5000ثم من  5000إلى  ،10000ن  10000إلى
 ،15000ثم  15000الى  ،20000وهذا معناه أن األفكار
التلقائية السلبية تتأثر بمستوى دخل الفرد.
ثأ
مناقشةأنتائجأالفرضأالثال أ
تفسير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع إلى
متغير النوع ان األفكار التلقائية السلبية هي نتيجة
عوامل إدراكات خارجية كالظروف املحيطة بالفرد أو
داخلية ذاتية إدراك الفرد لذاته.
نأ أ
وتتفقأهذهأالنتيجةأمعأدراس أةأكلأم أ
أ( )Scott et al,2012; Hjemdal et al, 2013أالتي
انتهت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى األفكار التلقائية السلبية بين الذكور
واإلناث.
تفسير وجود فروق ذات داللة إحصائية في األفكار
السلبية التلقائية ً
وفقا للحالة االجتماعية وترجع هذه
الفروق لصالح مجموعة غير املتزوجين وهذه النتيجة
منطقية في املجتمعات العربية إذ يعتبر الزواج هو
السكن واالطمئنان ويزيد من إيجابية الفرد من ناحية
التفكير والسلوك ويقلل الضغوط الحياتية في املقابل
من ذلك يمكن تفسير وجود أفكار تلقائية سلبية لدى
أ

غير املتزوجين إلى كثرة الضغوط التي تنشط تلك
األفكار السلبية.
نفسر وجود فروق ذات داللة إحصائية في األفكار
السلبية التلقائية ترجع إلى متغير مستوى التعليم،
والفروق في صالح املستوى التعليمي األقل ،جاءت هذه
النتيجة منطقية لتؤكد أنه كلما ارتقى مستوى تعليم
الفرد تزايد تفكيره اإليجابي واملنطقي.
ويرجع وجود فروق ذات داللة إحصائية في األفكار
السلبية التلقائية إلى متغير مستوى الدخل والفروق في
صالح املستوى الدخل األقل جاءت هذه النتيجة
منطقية لتؤكد أنه كلما ارتفع مستوى دخل الفرد تزايد
تفكيره اإليجابي واملنطقي الذي يسمح للفرد بتعدد
مصادر املعرفة التي تؤثر بشكل موجب في طريقة
تفكيره بشكل أكثر إيجابية .وخالصة ذلك يمكن القول
إن هناك عوامل محددة أخرى لها عالقة بتحديد
مستوى األفكار التلقائية السلبية والتي تتمثل بعض
عوامل خارجية مثل املثيرات املنشطة ،ويشير
املعرفيون من أمثال يونج  Youngوكيلوي Kelloyإلى
ثمة عوامل تؤدى إلى األفكار التلقائية السلبية ،وأهم
هذه العوامل هي الخبرات الصادمة في حياة الفرد.
إضافة إلى خبرات إحباط حاجات الفرد اإلنسانية،
مثل الحب والقبول والتقدير والتفهم والتدليل املفرط
واملبالغة في رعاية الطفل وحمايته(Meyer, ،
Ginovart , Boovariwala, Sagrati, Hussey, Garcia
)& Houle, 2006
أ
أ
أ
أ
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ً
ثالثا-أاملقترحات أ :أ
أ
 -1إجراء دراسة عن األفكار التلقائية السلبية على
عينات متعددة ودراسات عبر ثقافية.
 -2إجراء دراسة عن عالقة األفكار التلقائية
السلبية بالعديد من املتغيرات النفسية (االكتئاب،
الوسواس ،الرهاب االجتماعي.....الخ)
 -4إجراء دراسة اثر برنامج إرشادي لخفض األفكار

ثانيا-أالتوصيات أ :أ
ًأ
بناء على ما أظهرته نتائج الدراسة الحالية يوص ي
الباحث بالتالي:
-1دراسة العوامل (املخططات املعرفية) املؤثرة في
العالقة بين األفكار التلقائية السلبية والقلق ملعرفة
األسباب التي تؤدي الى اإلدراك السلبي للفراد
للمواقف واالحداث والحياة بصفة عامة
-2القيام بدورات وورش عمل ارشادية ووقائية للحد
من األفكار التلقائية السلبية لدى األفراد.

التلقائية السلبية.

****
املراجعأ أ

صالح ،منى وياسين ،حمدي محمد ( )2020تقدير الذات مدخل
لخفض مستوي القلق لدى السيدات املصابة
بالسرطان استخدام السيكو دراما.أ أمجلةأ البحثأ
العلميأفيأالتربية.أجامعةأعينأشمس  -كلية البنات
لآلداب والعلوم والتربية338-370 .)7(1 .
الصالحي ،حنان خالد إبراهيم ( )2011مستوى القلق لدى طلبة
جامعة األنبار .مجلةأ جامعةأ النبارأ للعلومأ
اإلنسانية.209-225
عبد العظيم طه حسين ( ،)2007العالج النفس ي املعرفي،
مفاهيم وتطبيقات ،ط ،1دار الوفاء للطباعة والنشر،
اإلسكندرية.
على ،ماجدة خميس ( )2012الفروق بين مرتفعي ومنخفض ي
القلق واملخاوف االجتماعية في اليأس واألفكار السلبية
اللية  .مركز البحوث والدراسات النفسية-1 ،)10(8 ،
.91
أالكايد ،ذين صالح ( ،)2020الفرق في مستوى القلق لدى أولياء
أمور األطفال املعاقين وأولياء أمور األطفال العاديين.
دراسات تربوية الجامعة األردنية375-388 .)1(47 .
الليثى ،محمد أحمد ( )2020املناعة النفسية وعالقتها بالقلق
وتوهم املرض املترتب على جائحة فيروس كرونا
املستجد  Covid-19لعينة من طالب الجامعة .مجلةأ
البحثأالعلميأفيأالتربية.أجامعةأعينأشمسأ  -كلية
البنات لآلداب والعلوم والتربية219-183 .)21(8 .
محمد ،إبراهيم عتريس عبد العاطي) )2020اضطراب كرب ما
بعد الصدمة وعالقته بالقلق واالكتئاب لدى عينة من
املراهقين .مجلةأالبحثأالعلميأفيأاآلداب .جامعة عين
شمس  -كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية391-369.

أبو خزام ،نعيمة علي ودندى أحالم بكر )2020(0مستوى القلق
لدى عينة من طلبة السنة الثانية ثانوية بمدينة جنرور.
مجل كليات التربية76-58.)18(18،
باشا ،شيماء عزت ()2015إجترار األفكار والتشويه املعرفي
وعالقتهما بأعراض القلق واالكتئاب .املجلة املصرية
لعلم النفسأالكلينيكيأوالرشادي.582-535 .)4(3 ،
البناء ،حنان خليل ( )2006القلق االجتماعي وعالقته بالتفكير
السلبي التلقائي لدى طالب من جامعة الكويت.
دراساتأنفسية .مج.16ع 291-312 .2
الدليمى ،راقية عباس والجبورى ،علي ( )2019اضطراب القلق
املعمم لدى طلبة الجامعة .مجلة العلوم اإلنسانية
كلية التربية للعلوم اإلنسانية.36،4 ،
الدليمي ،صالح سمير( )2015ظاهرة القلق :مفهومها -أسبابها
وكيفية التعامل معها :دراسة نظرية تحليلية .مجلة
كلية الداب .جامعة الزقازيق300-257 .73 .
رضوان ،سامر جميل ( )2002دراسة ميدانية لتقنين مقياس
القلق االجتماعي ،مجلة مركز البحوث التربوية ،جامعة
قطر ،السنة العاشرة.46-74 ،)25( ،
سالمة ،ممدوحة محمد ( )1990استبيان األحكام التلقائية عن
الذات .القاهرة .مكتبة األنجلو املصرية.
سورايا ،بولس وتوماس ،كينج وبولو ،فورلم ( )2018التعامل مع
القلق واالكتئاب نهج لنظام متكامل تقرير منتدى
القلق واالكتئاب التابع ملؤتمر ويش  2018الدوحة.
قطر مؤتمر القمة العاملي لالبتكار والرعاية الصحية.
الشعراوي ،صالح فؤاد ( )2019األفكار السلبية وعالقتها
بالقلق لدى طالب جامعة امللك خالد مع تصور برنامج
مقترح لعالجها .دراساتأعربيةأفيأالتربيةأوعلمأالنفس.
140-109 .11
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) الكفاءة السيكومترية ملقياس بيك للقلق2015(  س ى،ياسين
 رسالةأ.على عينات من األسوياء واملرض ى النفسيين
. جامعة دمشق. كلية التربية.ماجستير
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...  ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات، القلق، االكتئاب:غادة سعد الطلحة

 ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات، القلق،االكتئاب
جامعة امللك سعود
)1( غادة سعد الطلحة.د

)ه1442 /08/ 29 وقبل- ه1442/5/27 (قدم للنشر
ً
 فضال عن، ومؤشر كتلة الجسم، القلق، االكتئاب، هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقات بين سلوكيات املخاطرة بالصحة:املستخلص
ً استكشاف الفروق بين الذكور واإلناث
وفقا ملتغيرات الدراسة وتحديد منبئات سلوكيات املخاطرة بالصحة بين طلبة جامعة امللك سعود
 وتكونت عينة الدراسة،2020-2019  طبقت الدراسة في أغسطس خالل الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي: املشاركون.بالرياض
ً )1867( من
 استخدمت الدراسة:  املنهج.)1030(  أما عدد اإلناث فقد بلغ،)837(  وبلغ عدد الذكور،طالبا وطالبة من جامعة امللك سعود
 باستثناء البعد الثاني (النظام:في اختيار العينة الطريقة العشوائية البسيطة وطبق البحث باستخدام املنهج الوصفي االرتباطي النتائج
 توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصا ًئيا بين الذكور واإلناث في أربعة من خمسة أبعاد محددة في سلوكيات املخاطرة،)الغذائي
 وعدم وجود فروق دالة في، ومؤشر كتلة الجسم، القلق، كذلك فروق دالة إحصا ًئيا بين الذكور واإلناث في مستويات االكتئاب،بالصحة
 ومؤشر كتلة، القلق، وتنبأت سلوكيات املخاطرة بالصحة بمتغيرات االكتئاب،درجات االكتئاب والقلق ترجع إلى مؤشر كتلة الجسم
ً  خلص الدراسة إلى أن سلوكيات املخاطرة بالصحة من العوامل املؤثرة: االستنتاج.الجسم
سلبا في الصحة النفسية لدى طلبة الجامعة
ً
 إن رفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحية قد يساعد في تحسين مستوى الصحة النفسية لدى.وتحديدا فيما يتعلق باالكتئاب والقلق
.مجتمع طلبة الجامعة
. طلبة الجامعة، مؤشر كتلة الجسم، القلق، االكتئاب، سلوكيات املخاطرة بالصحة:الكلمات املفتاحية

Depression, anxiety, and body mass index as predictors of health risk behaviors
among university students
Ghada S. Altalha (1)
(Submitted 11-01-2021 and Accepted on 11-04-2021)
Abstract: The present study was designed to determine if health risk behaviors effect depression and anxiety,
and body mass index. Furthermore, this study investigated the differences between males and females
regarding these variables and determined the predictors of health risk behaviors among students who were
studying at King Saud University in Riyadh. Participants: the survey was delivered in August during the first
semester of the 2019-2020 academic year to a student sample comprised of (n=1867) participants. Male
students were counted at (837), and female students were counted at (1030). Method: the study used simple
random sampling and descriptive correlational research design. Results: with the exception of the second
component (Diet), the results revealed that there was a significant difference between males and females in
four of the five defining components of health risk behaviors overall. Also, males and females differed in levels
of depression, anxiety, and body mass index, but there was no a significant difference in the degrees of
depression and anxiety variables due to BMI. Also, health risk behaviors were predictive of depression, anxiety,
and BMI. Conclusion: health risk behaviors were one of the factors that could be negatively influential on
student’s mental health, especially depression and anxiety. Subsequently, improving awareness of health
behaviors could help the mental health of students’ community.
Key words: Health risk behaviors, Depression, Anxiety, University students.
(1) King Saud University
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مقدمة الدراسة
يعتبر االكتئاب والقلق من االضطرابات النفسية
الشائعة على مستوى العالمً .
وفقا ملنظمة الصحة
العاملية (Health Organization world )2017
تقسم االضطرابات النفسية الشائعة إلى فئتين ،هما
اضطرابات االكتئاب واضطرابات القلق .هذه
االضطرابات منتشرة بشكل كبير ،فاالكتئاب
ً
أيضا
 Depressionهو اضطراب مزاجي ويسمى
(اضطراب اكتئابي رئيس أو سريري) وهو أكثر
ً
شيوعا ،يعاني فيه الفرد من
االضطرابات النفسية
املشاعر السلبية والشعور بالحزن ،ويمكن أن يؤثر في
أفكار الشخص وسلوكه ،وفقدان االهتمام باألنشطة
التي يستمتع بها الفرد عادة ،كما يؤدي إلى مجموعة من
املشكالت العاطفية والجسدية ،ويمكن أن يقلل من
قدرة الفرد على أداء مهامه في العمل واملنزل (DSM-5
)APA,2013

قدرت منظمة الصحة العاملية  )2020( WHOإصابة
أكثر من  300مليون شخص باالكتئاب حول العالم،
وذلك ما يعادل  ٪4.4من سكان العالم .كما ترتفع
نسبة االكتئاب لدى اإلناث ( )٪5.1مقارنة بالذكور
( .)٪3.6وأظهر املسح الوطني السعودي للصحة
النفسية ( )2019أن نسبة االكتئاب في اململكة
( ،)%6كما ترتفع نسبة االكتئاب لدى اإلناث ()%8.9
مقارنة بالذكور (.)%2.9
ويتميز اضطراب القلق  Anxietyبأنه شعور بالخوف
املفرط ،وال يمكن السيطرة عليه ،و ً
غالبا يكون غير
عقالني ،ويكون بسبب توقعات حول األحداث
واألنشطة اليومية (Amercan Psychiatric
.)Associaton, 2013
أشارت  )2017( WHOإلى أن عدد األشخاص الذين
يعانون من القلق حول العالم يقدر بـ  264مليون،
وذلك ما يعادل ( ،)%3.6كما ترتفع نسبة القلق لدى
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اإلناث ( )٪4.6مقارنة بالذكور ( ،)٪2.6وتقدر نسبة
القلق في اململكة بـ ( )%1.9كما أن نسبة القلق لدى
اإلناث ( )%3.1أي إنها أكثر ارتفاعا من الذكور
(( )%1.9املسح الوطني السعودي للصحة النفسية،
.)2019
ويعتبر االكتئاب والقلق من االضطرابات النفسية
الشائعة بين طالب الجامعة ،حيث يمر الطالب
بمرحلة انتقالية عند دخوله الجامعة ،وهذه املرحلة
تنطوي على تغيرات في كل مجاالت الحياة والتي قد
تؤدي إلى العديد من املشاكل النفسية ،السلوكية،
والصحية (.)Sok et al., 2020
فقد أظهرت دراسة هجدوك وآخرين Hajduk et
) al.(2019أن ( )٪35.5و( )٪25.5من الطالب
يعانون من االكتئاب والقلق.
قد تتداخل العديد من العوامل التي تؤثر في
االضطرابات النفسية والتي قد تؤثر ً
أيضا في الصحة
الجسدية وفي بعض السلوكيات املتعلقة بالصحة.
تتمثل هذه العوامل في الجوانب النفسية واالجتماعية
دورا ً
والتي تلعب ً
هاما في حدوث اضطرابات الصحة
النفسية والجسدية وظهور أعراض املرض .ويؤكد
إينجل ( )1977مؤسس النموذج الحيوي النفس ي
االجتماعي أن العقل والجسم مسؤوالن عن الوضع
الصحي واملرض ي ،وأن الصحة واملرض يتسببان بعدد
من العوامل ،وينتج عنهما آثار متعددة ،حيث ترتبط
الصحة النفسية بالصحة الجسدية ،وترجع الصحة
النفسية إلى تفاعل عوامل متعددة بما في ذلك العوامل
البيولوجية كالتغذية ،والرياضة ،وجودة النوم،
ومؤشر كتلة الجسم والعوامل النفسية كالقدرة على
التحكم ،والتكيف ،والشعور بالكآبة ،والعوامل
االجتماعية مثل الحالة االقتصادية واالجتماعية،
والثقافية ،واملساندة.)Fuller,2017( ،

غادة سعد الطلحة :االكتئاب ،القلق ،ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات ...

بين اإلجهاد النفس ي واالجتماعي واملرتبطة باملتطلبات
األكاديمية ،والتقدير الذاتي السلبي للصحة وبين
أعراض االكتئاب والقلق بين طالب الجامعة.
وتعتبر مستويات مؤشر كتلة الجسم Body Mass
 Indexمن العوامل املهمة والتي تؤثر في املشكالت
الصحية الشائعة ،ففي عام  2014كان أكثر من 1.9
مليار بالغ من سن  18وأكثر من مستوى زائدي الوزن،
ويعتبر مؤشر كتلة الجسم ً
نوعا من القياس الذي
يشير إلى الحالة الغذائية لدى البالغين ،ويمكن قياس
مستويات مؤشر كتلة الجسم من خالل قياس مؤشر
كتلة الجسم "الوزن مقسوما على الطول باملتر تربيع"
واملحدد بخمس مستويات بداية من املستوى
الطبيعية ،زيادة في الوزن ،سمنة خفيفة ،سمنة
متوسطة ،ومستوى سمنة مفرطة (Helth World
.)Organization,2016
وهن ــاك الع ــدي ــد من العوام ــل التي ق ــد تس ـ ـ ـ ـب ــب ارتف ــاع
مس ـ ــتوى مؤش ـ ــر كتلة الجس ـ ــم ،مثل العوامل الوراثية،
الفس ــيولوجية ،النفس ــية ،االجتماعية ،واالقتص ــادية،
والتمثيل الغذائي (.)Prouzou,2019
ويرتبط ارتفاع مستوى مؤشر كتلة الجسم مع
زيادة ارتفاع مخاطر اإلصابة ببعض األمراض النفسية
كاالكتئاب والقلق ). (Bjekset et al,2008
قد يتسبب االكتئاب في نقص الشهية وفقدان الوزن،
إال أن بعض الحاالت قد يتسبب االكئتاب في زيادة
الشهية تتبعها زيادة في الوزن (.)Bhowmik et al,2012
وكشفت دراسات عدة وجود عالقة بين االكتئاب
والقلق وبين زيادة مؤشر كتلة الجسم حيث ارتبط
ارتفاع أعراض االكتئاب مع زيادة مؤشر كتلة الجسم
لدى اإلناث ( (Clum et al,2013وظهرت عالقة بين
القلق وبين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الذكور من
أصل كاريبي ولدى اإلناث من أصل أمريكي إفريقي ،كما
ارتبط االكتئاب بارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى اإلناث
من أصل كاريبي ،وارتبطت أعراض القلق مع ارتفاع
مؤشر كتلة الجسم لدى املجموعات اإلفريقية
والبيض ،إال أنه لم يظهر ذلك لدى املجموعات

كذلك تتأثر الصحة الجسمية بالبيئة السيكولوجية
واالجتماعية ،حيث إن بقاء الفرد بصحة جيدة يتقرر
إلى حد كبير بالسلوكيات الصحية التي يتبنها الفرد
خالل مراحل حياته العمرية ،كذلك تتأثر الصحة
بالعادات الصحية للفرد املتعلقة بعامل القدرة على
التحكم الشخص ي وااللتزام (بريك وداود.)2007 ،
ويعرف السلوك الصحي بأنه أي نشاط يتم القيام به
بهدف الوقاية أو الكشف عن مرض أو لتحسين الحالة
الصحية ،وتنقسم السلوكيات الصحية إلى سلوكيات
معززة للصحة مثل" ممارسة التمارين الرياضية،
التغذية املتوازنة" وسلوكيات مخاطرة بالصحة أو غير
صحية مثل " التدخين ،قلة ممارسة النشاط البدني،
قلة النوم ،البدانة ،عدم لبس حزام األمان"
(.)Conner,2002
وفي هذا البحث ،تم اختيار السلوكيات غير الصحية
والتي تحددت في هذه الدراسة بمصطلح (سلوكيات
املخاطرة بالصحة)  Health Risk Behaviorsلدى
طلبة الجامعة والتي تم تحديدها كاآلتي (ممارسة
النشاط البدني ،النظام الغذائي ،جودة النوم ،سلوك
التدخين ،سلوك األمن والسالمة في الطرقات) .وتشير
السلوكيات املخاطرة املتعلقة بالصحة إلى أنماط من
السلوكيات التي ترتبط بزيادة القابلية للتعرض
للمرض أو إلى مشكالت صحية ،كما تعرف كنوع من
االستجابة أو آلية التعامل مع الظروف الحياتية غير
املالئمة ()world health organization,1998
كذلك تظهر كمجموعة من السلوكيات التي يمكن أن
تؤثر ً
سلبا في صحة الفرد الجسدية والنفسية (أشواق،
.)2008
وتعتبر املتطلبات االكاديمية ،ومقابلة رفقاء جدد
وغيرها من الضغوط النفسية ،االجتماعية ،والحياتية
التي يمر بها الطالب ،باإلضافة إلى العادات الشخصية
الصحية من العوامل التي قد تتداخل وتؤثر ً
سلبا في
الصحة النفسية والجسدية ،وفي تبني أو تغيير بعض
السلوكيات املرتبطة بالصحة .حيث أشار كولب
وآخرون ) Kolb et al. (2018إلى وجود عالقة إيجابية
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اآلسيوية والقوقازية )Assari,2014; Dejesus et al
) .2016كما أشار بجورنجارد وآخرون (Bjorngaard
)et al ,2015إلى وجود عالقة إيجابية بين زيادة مؤشر
كتلة الجسم وبين االكتئاب ،إال أنه ال توجد أي عالقة
بين زيادة مؤشر كتلة الجسم والقلق.
كما أشارت دراسات عدة إلى وجود عالقة بين
زيادة مؤشر كتلة الجسم وبين االكتئاب والقلق وبين
ارتباطه ببعض سلوكيات املخاطرة بالصحة ،فقد أثر
االكتئاب ً
سلبا في السلوكيات الصحية وفي ارتفاع
مؤشر كتلة الجسم ،وظهر تأثير غير مباشر لالكتئاب
في مؤشر كتلة الجسم من خالل قلة النشاط البدني،
كذلك وجدت عالقة بين ارتفاع أعراض االكتئاب وبين
سلوك قلة النشاط البدني والنظام غذائي غير صحي
مع احتمال أعلى ملمارسة التدخين (Hoerster et al,
).2019
كما أن األفراد الذين تم تشخصيهم حاليا
باالكتئاب والقلق أكثر ميال ملمارسة التدخين،
والبدانة ،وقلة النشاط البدني وشرب الكحول مقارنة
باألفراد الذين لم يتم تشخصيهم باالكتئاب والقلق،
كما وجدت عالقة بين االكتئاب الحاد وبين انتشار
سلوك التدخين ،البدانة ،قلة النشاط البدني وشرب
الكحول ،وارتبط تشخيص االكتئاب والقلق مع
انتشار سلوك التدخين ( )Strine et al,2008وعانى
املدخنين من مستويات مرتفعة من القلق واالكتئاب
مقارنة بغير املدخنين (النفسية.)2015،
وارتبطت اضطرابات النوم مع ارتفاع معدالت
االكتئاب والقلق لدى الطالب في القياس القبلي مقارنة
بالقياس البعدي بعد خضوعهم لبرنامج تحسين جودة
النوم ()Baroni et al , 2018
كما أشار وينجان وآخرون Wenjuan et al.
) (2019إلى ارتفاع مستويات القلق فوق املتوسطة
لدى الطالبات مقارنة بالطالب في السنة األولى والثانية
من املرحلة الجامعية ،وارتبطت مستويات القلق لدى
اإلناث باالنطوائية ،صورة الجسم ،واالداء األكاديمي،
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في حين وجدت مستويات أعلى من االكتئاب لدى
الطالب مقارنة بالطالبات.
وبناء على ما تشير إليه اإلحصائيات من انتشار
سلوكيات املخاطرة بالصحة لدى الشباب في املرحلة
الجامعية والذين يعانون من االكتئاب والقلق وارتفاع
مؤشر كتلة الجسم (Hoerster,2019; Strine et
 )al.,2007حيث وجد أن ( )٪29يمارسون سلوك
التدخين ،و ( )٪17يعانون من زيادة الوزن ،و
( )٪40.2يعانون من مشاعر الحزن واليأس ،و ()٪5
حاول االنتحار )٪5.11( ،لم يرتدوا حزام األمان
(.)Saead,2016
وكشفت دراسات عدة عن الفروق في ممارسة
سلوكيات املخاطرة بالصحة ً
وفقا لبعض املتغيرات
ومنها النوع ،فقد كان متوسط درجات السلوك الصحي
العام لدى الذكور أعلى من متوسط درجات اإلناث.
(قباجة وسالمة )2018 ،وظهرت فروق بين الذكور
واإلناث في مستوى سلوكيات املخاطرة بالصحة حيث
كانت لصالح الذكور (الزيادات .)2018 ،وكانت
النسبة املئوية ملمارسة السلوك الرياض ي لدى الطلبة
أعلى لدى الذكور من اإلناث (الذنيبات ومبيضين،
 )2019وارتفع متوسط درجات ممارسة سلوك
التدخين لدى الذكور مقارنة باإلناث (الزغبي.)2011،
وأشار عبد الخالق وآخرون ( )2014إلى أن
مشكالت النوم كانت مرتفعة لدى مجموعة الطالبات،
تليها مجموعة املوظفات مقارنة بمجموعتي الطالب
واملوظفين.
ً
أما الفروق في مؤشرات كتلة الجسم وفقا للنوع،
فقد أشار لزانج وآخرون  (2019) Zhang et alإلى أن
انتشار نقص الوزن عند الذكور واإلناث كان (،)٪3.2
( )٪ 3.5على التوالي ،في حين انتشار معدل زيادة الوزن
لدى الذكور واإلناث كان ( )٪ .34.6( ،)٪35.7على
التوالي.
وأشارت دراسات عدة إلى عالقة سلوكيات
املخاطرة بالصحة وقدرتها التنبؤية بكل من االكتئاب
والقلق ومؤشر كتلة الجسم حيث إن سلوكيات

غادة سعد الطلحة :االكتئاب ،القلق ،ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات ...

وقد تظهر أهمية هذا البحث في دراسة سلوكيات
املخاطرة بالصحة لدى طلبة الجامعة وعالقتها
بمشكالت الصحة النفسية واملحددة في الدراسة
بمتغير االكتئاب والقلق العام ،كذلك التعرف على ما
إذا كان ملؤشرات كتلة الجسم دورا مؤثر في االكتئاب
والقلق العام ،باإلضافة إلى التعرف على مستويات
مؤشرات كتلة الجسم ،سلوكيات املخاطرة بالصحة،
االكتئاب ،والقلق العام لدى طالب وطالبات جامعة
امللك سعود.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
(ما هي عالقة االكتئاب والقلق ،مؤشرات كتلة
الجسم بسلوكيات املخاطرة بالصحة "ممارسة
النشاط البدني ،النظام الغذائي ،جودة النوم ،سلوك
التدخين ،سلوك األمن وسالمة الطرقات" لدى طالب
وطالبات جامعة امللك سعود؟).
أسئلة الدراسة:
تشمل متغيرات الدراسة أربعة متغيرات أساسية،
هي :مؤشرات كتلة الجسم ،سلوكيات املخاطرة
بالصحة ،االكتئاب ،والقلق العام ،وتهدف إلى اإلجابة
عن األسئلة التالية:
 )1ما مستويات كتلة الجسم ،سلوكيات املخاطرة
بالصحة ،االكتئاب ،والقلق العام لدى طلبة
الجامعة
 )2هل توجد فروق بين الذكور واإلناث في متغيرات
الدراسة؟
 )3هل توجد فروق في متوسط درجات االكتئاب،
والقلق العام ً
تبعا إلى متغير مؤشرات كتلة الجسم؟
 )4هل توجد فروق في متوسط درجات االكتئاب،
والقلق العام ً
تبعا إلى متغير سلوكيات املخاطرة
بالصحة؟
 )5ما منبئات سلوكيات املخاطرة بالصحة؟

املخاطرة والتي تتضمن التدخين ،زيادة الوزن ،عدم
ممارسة النشاط الرياض ي ،واتباع نظام غذائي غير
صحي تتنبأ باحتمالية اإلصابة باالكتئاب .حيث وجد
أن ( )٪16من املفحوصين لديهم تشخيص مسبق
باالكتئاب ،وارتبط التدخين بشكل عال مع االكتئاب
خاصة لدى فئة الشباب من عمر(18ـ )39مقارنة
بفئة متوسطي العمر وكبار السن بمعدل ( )207مرة
مقارنة بغير املدخنين من نفس الفئة العمرية ،وكانت
زيادة الوزن ثاني عامل سلوك مخاطرة يلي التدخين،
وكان املفحوصون األصغر ً
سنا لديهم احتمالية
لإلصابة باالكئتاب بنسبة ( )%65مقارنة باملفحوصين
غير البدناء ،كما وجد أن املفحوصين ذوي النشاط
الرياض ي املنخفض أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب مع
تقدمهم في العمر ،كما أرتبط اتباع نظام غذائي غير
صحي مع زيادة احتمالية االكتئاب في مجموعات
منتصف العمر وكبار السن .كما أن احتمالية اإلصابة
باالكتئاب تتضاعف إلى ستة أضعاف في حالة وجود
أربعة عوامل من سلوكيات املخاطرة ()Walton,2018
كما أن األفراد الذين تعرضوا لالكتئاب في مرحلة
سابقة من حياتهم ارتفع لديهم معدالت ممارسة سلوك
التدخين ،وسوء استخدام للعقاقير ،ولم يظهر ذلك في
زيادة مؤشر كتلة الجسم(Asamow et al, 2014( .
ً
وطبقا لسليمان وآخرين (Soleiman et )2019
 alأظهرت عالقة موجبة بين القلق واالكتئاب وبين
حدوث سلوكيات املخاطرة ،كما تنبأ القلق واالكتئاب
بشكل إيجابي ودال بحدوث السلوكيات املخاطرة
بالصحة.
في هذا البحث تم تناول دراس ـ ــة عالقة كل من
االكـتـئ ـ ــاب والـقـلـق بـك ـ ــل مـن مـؤشـ ـ ـ ـ ــر كـتـل ـ ــة الـجس ـ ـ ـ ــم
وس ـ ـ ـ ــلوكيـات املخـاطرة بـالص ـ ـ ـ ـحـة لـدى طالب وطـالبـات
الجـامعـة ،وهـدفـت الـدراسـ ـ ـ ـ ــة الحـاليـة إلى التعرف على
عالقة االكتئاب ،القلق ،وكتلة الجس ـ ـ ــم بالس ـ ـ ــلوكيات
املخــاطرة بــالص ـ ـ ـ ـحــة ،كــذلــك التعرف على الفروق بين
الذكور واإلناث في متغيرات الدراس ـ ـ ـ ــة ،والكش ـ ـ ـ ــف عن
منبئات سلوكيات املخاطرة بالصحة.

فروض الدراسة:
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 توجد فروق دالة إحصا ًئيا بين الذكور واإلناث فيمتوسط درجات سلوكيات املخاطرة الصحية،
االكتئاب ،القلق العام ،ومؤشرات كتلة الجسم.
 توجد فروق دالة إحصا ًئيا في متوسط درجاتالطلبة على مقياس االكتئاب ،ومقياس القلق
العام ،يعزى ملتغير مؤشرات كتلة الجسم.
 توجد فروق دالة إحصا ًئيا في متوسط درجاتالطلبة على مقياس االكتئاب والقلق العام ً
تبعا
إلى متغير مستويات السلوكيات املخاطرة
بالصحة.
 يعد االكتئاب ،القلق ،ومؤشرات كتلة الجسم منمنبئات سلوكيات املخاطرة بالصحة.
منهج الدراسة وإجراءاتها:
بناء على مشكلة الدراسة وتساؤالتها وأهدافها فإن
املنهج املالئم للدراسة الحالية هو املنهج الوصفي
االرتباطي ،وبناء على ذلك اختارت الدراسة الحالية
هذا املنهج لوصف الظاهرة املدروسة وعالقاتها على
عينة الدراسة من طلبة املرحلة الجامعية (ذكور
وإناث) ،ثم تحليل البيانات وتفسير النتائج التي تم
التوصل إليها .وتضمنت األساليب اإلحصائية لتحليل
نتائج الدراسة :اختبار (ت) ) (T testللمجموعات غير
املترابطة ،اختبار تحليل التباين األحادي (ف) لدراسة

الفروق بين املجموعات ،معامالت االرتباط ومعامل
التحديد.
عينة الدراسة:
طالب وطالبات جامعة امللك سعود في مدينة
الرياض ،وتكونت عينة الدراسة النهائية من ()1867
ً
طالبا وطالبة ،في الفصل الدراس ي األول 2020
ـ .2019تتراوح أعمارهم من  18وما فوق .وبعد
الحصول على موافقة أجراء الدراسة الحالية من
اللجنة العلمية الدائمة للبحوث العلمية في جامعة
امللك سعود بتاريخ  21/7/2020ورقم kSU-HE-
.20-313
تم اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة من
خالل إرسال رابط ادوات الدراسة إلى جميع طالب
وطالبات الجامعة ،عن طريق البريد اإللكتروني
الجامعي للطلبة ،من خالل نظام تواصل الخاص
بجامعة امللك سعود ،مع شرح للمشاركين بعنوان
البحث وأهدافه وحرية االستمرار في اإلجابة عن أدوات
الدراسة ،وفيما يلي وصف لخصائص العينة العامة،
ً
وفقا ملتغير النوع ،املستوى الدراس ي ومؤشرات كتلة
الجسم.

جدول ( :)1وصف عينة الدراسة وفق متغير النوع ،املستوى الدراس ي ،التخصص ومؤشرات كتلة الجسم
وصف العينة وفق متغير النوع
837
طالب
1030
طالبة
1867
إجمالي
وصف العينة وفق متغير العمر
1602
24-18
219
34-25
46
44-35
1867
إجمالي

وصف العينة وفق املستوى
الدراس ي
926
السنة األولى
285
السنة الثانية
164
السنة الثالثة
126
السنة الرابعة
السنة الخامسة فما
366
فوق
اإلجمالي

1866

يبين الجدول ( )1أن عدد الطلبة الذكور قد بلغ
(ً )837
طالبا ،أما عدد الطالبات اإلناث فقد بلغ ()1030
طالبة ،وكان عدد الطلبة والذي يتراوح مؤشر كتلة
الجسم في حدود الوزن الطبيعي (ً )1085
طالبا وطالبة،
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وصف العينة وفق متغير
التخصص
كليات إنسانية

595

كليات طبيعية

835

كليات طبية

437

إجمالي

1867

وصف العينة وفق متغير مؤشر كتلة
الجسم
1085
طبيعي
426
وزن زائد
208
سمنة خفيفة
سمنة
94
متوسطة
54
سمنة مفرطة
إجمالي

1867

أما عدد الطلبة الذين تراوحت نسبة مؤشر كتلة الجسم
أعلى من الطبيعي في مستوياته الثالثة فقد كان ()822
ً
طالبا وطالبة.
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جدول (:)2وصف العينة الكلية التي تم تطبيق األدوات عليها وفق مؤشرات كتلة الجسم
املستوى

أقل من املعدل

وزن طبيعي

زيادة في الوزن

سمنة خفيفة

سمنة متوسطة

سمنة مفرطة

التقدير

أقل من 18.50

24.99-18.50

29.99-25.00

34.99-30.00

39.99-35.00

 40.00فأكثر

العدد

276

1085

426

208

94

54

2143

النسبة املئوية

%12.9

%50.6

%19.9

%9.7

%4.4

2.5

%100

إجمالي

جدول ( :)3وصف العينة وفق مستويات السلوكيات املخاطرة بالصحة
م
1
2
3
4
5

الوسط الحسابي
ينحصر بين قيمتي:
()1.80-1.00
()2.60-1.80
)3.40-2.60
()4.20-3.40
()5.00-4.20

مستويات املخاطرة
بالصحة العامة
ضعيفة ً
جدا
ضعيفة
متوسطة
عالية
عالية جداً
إجمالي

ولإلجابة عن السؤال األول املتعلق بوصف العينة
وفق مستويات مؤشر كتلة الجسم ،سلوكيات املخاطرة
بالصحة ،االكتئاب ،والقلق العام ،يبين الجدول ( )2أن
العينة التي تم تطبيق األدوات عليها ( ،)2143وتضمنت
العينة ( )276من األفراد أقل من املعدل الطبيعي في
مؤشر كتلة الجسم .ويالحظ أنه قد تم استبعاد هذا
العدد من عينة الدراسة في املعالجات اإلحصائية ،لعدم
ارتباطها بأهداف الدراسة الحالية ،لذا فإن عينة
الدراسة تكونت من ( ،)1867كما مثلت  %36.5نسبة
الطلبة الذين كان مؤشر كتلة ال يتعدى لديهم مؤشر
كتلة الجسم أعلى من الطبيعي في املستويات األربعة

العدد

النسبة املئوية

84
674
1010
99
1867

%4.50
%36.10
%54.10
%5.30
%100

(زيادة في الوزن ،سمنة خفيفة ،سمنة متوسطة ،وسمنة
مفرطة) مقارنة بنسبة  ٪50.6والتي مثلت الطلبة الذي
يعتبر مؤشر كتلة الجسم لديهم في املستوى الطبيعي.
ويمكن وصف العينة وفق متغيرات الدراسة.
وكما يبين الجدول ( )3مستويات سلوكيات املخاطرة
بالصحة لدى الطالب والطالبات ،حيث كان املستوى
املتوسط لسلوكيات املخاطرة بالصحة ( )٪54.10وهو ما
يعادل ( )1010طالب وطالبة ،أما املستوى العالي
لسلوكيات املخاطرة بالصحة فقد ظهر بنسبة ()٪5.30
وهو ما يعادل (ً )99
طالبا وطالبة.

جدول (:)4وصف مستويات العينة في مقياس االكتئاب
املجموعة

العدد

الوسط الحسابي

الطالب

836

24.67

االنحراف
املعياري
41.

الطالبات

1030

23.95

6.59

العينة ككل

1867

24.27

6.98
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الدرجة الكلية
للمقياس

36

النسبة املئوية

الداللة

%68.53

مستوى متوسط من
االكتئاب
مستوى متوسط من
االكتئاب
مستوى متوسط من
االكتئاب

%66.53
%67.42
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متوسط من االكتئاب،وكان مستوى االكتئاب لدى
الطالب ( )٪68.53مرتفعا مقارنة بمستوى االكتئاب
لدى الطالبات ( )٪66.53وكالهما يمثل مستوى
متوسط من االكتئاب

ويبين الجدول ( )4مستويات االكتئاب لدى عينة
الدراسة وبعد تحويل تدرج ليكرت املنفصل إلى تدرج
متصل باستخدام النسبة املئوية ،حيث بلغت نسبة
االكئتاب لعينة الدراسة ( )٪67.42وهي تمثل مستوى

جدول (:)5وصف مستويات العينة في مقياس القلق العام
املجموعة

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الطالب
الطالبات
العينة ككل

837
1030
1867

144.87
152.87
149.28

40.19
39.27
39.87

يبين الجدول ( )5مستويات القلق العام لدى عينة
الدراسة وبعد تحويل تدرج ليكرت املنفصل إلى تدرج
متصل باستخدام النسبة املئوية ،حيث بلغت مستويات
القلق العام لدى عينة الدراسة ( )٪51.48وهي تمثل
مستوى حدي وتقترب من املستوى املتوسط للقلق
العام ،وكانت مستويات القلق العام لدى الطالبات
( )52.71مرتفعة وهي تمثل املستوى املتوسط مقارنة
بمستوى القلق العام لدى الطالب ( )٪49.96والتي
تمثل مستوى قلق عام ضعيف إلى حد ما.
وسائل جمع البيانات:
تكونت أدوات الدراسة من ثالثة أدوات أساسية،
باإلضافة إلى تقييم ذاتي للطول والوزن ،وهي مقياس
سلوكيات املخاطرة بالصحة من إعداد الباحثة وتكون
املقياس من (ً )46
بندا وخمسة أبعاد وهي (ممارسة
النشاط الرياض ي ،النظام الغذائي ،جودة النوم ،سلوك
التدخين ،واألمن والسالمة في الطرقات) مثال (هل
مارست في األسبوعين األخيرين أي نوع من األنشطة
الرياضية).
مقياس االكتئاب ( )PHQ_9من إعداد سبتزر وآخرين
( )Spitzer et al.,2001النسخة املترجمة إلى اللغة
العربية ،ويحتوي على تسعة بنود ،ويتضمن املقياس
تقييم األعراض التسعة املحورية لألكتئاب املشخصة من
رابطة االخصائيين النفسيين األمريكية  APAيقيم فيها
املفحوص ذاته خالل أخر أسبوعين ،مثال (أفكار حول
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الدرجة الكلية
للمقياس

290

النسبة املئوية
للمتوسط
%49.96
%52.71
%51.48

الداللة
قلق ضعيف
قلق متوسط
قلق ضعيف

الرغبة في املوت أو إيذاء الذات بطريقة ما) .وتكون
مقياس القلق العام من ( )58بند من إعداد (بن عبد
هللا )2016،ويحتوي املقياس على أربعة أبعاد وهي
(البعد االنفعالي ،البعد املعرفي ،البعد السلوكي
والعالئقي ،والبعد الجسدي) يقيم فيها املفحوص ذاته
خالل الستة األشهر االخيرة حول أعراض القلق العام،
مثال (أشعر بانزعاج شديد) .كما شمل القياس تقييم
الطالب لوزنه ولطوله الستخراج مؤشرات كتلة الجسم
عن طريق معادلة تقسيم الوزن على الطول باملتر تربيع
مضروب في مائة ،واستخراج مؤشرات كتلة الجسم عن
طريق برنامج التحليل اإلحصائي .SPSS
صدق أدوات الدراسة:
تم قياس الصدق الظاهري ملقياس مقياس سلوكيات
املخاطرة بالصحة من أعداد الباحثة على مجموعة من
املختصين عددهم ( )5ملراجعة مدى ارتباط املفردات
باألداة ،وارتباطها بالهدف من القياس ،مع دراسة دقة
الصياغة والدقة اللغوية ووضوح املعنى .كما تم
استخدام اختبارات التحليل العاملي االستكشافي
لتحديد العالقات بين العوامل واملتغيرات الكامنة،
واعتمد اختبار التحليل العاملي على طريقة املكونات
األساسية )(Principal Componentsنظرا لدقتها،
واختزال األبعاد إلى أقل عدد بدرجة عالية من التشبع،
ويوضح جدول رقم ( )6العالقات االرتباطية بين أبعاد
املقياس.

غادة سعد الطلحة :االكتئاب ،القلق ،ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات ...

جدول (:)6معامالت االرتباطات بين األبعاد
السلوك الرياض ي

األبعاد
السلوك الرياض ي
النظام الغذائي
جودة النوم
سلوك التدخين
األمن والسالمة في
الطرقات

النظام الغذائي
0.377

0.377
0.027
0.0240.094

جودة النوم
0.027
0.147

0.147
0.0060.085

سلوك التدخين
 0.0240.0060.065

0.65
0.033

األمن والسالمة في الطرقات
0.094
0.085
0.033
0.071

0.071
Determinant= 0.818

يبين الجدول ( )6وجود عالقات ارتباطية بين األبعاد
الخمسة املكونة ملقياس سلوكيات املخاطرة الصحية،
كما يتضح من قيمة املحدد ) (Determinantأنها قيمة
أكبر من ( ،)0.01لذا يتم إجراء التحليل العاملي بدون
حذف أي من الجوانب الخمسة .ويتبين من الجدول ()7
أن قيمة ( )KMOأكبر من ()0.50

وهي قيمة تشير إلى العديد من املؤشرات:
ً
أوال :كفاية حجم الدراسة
ً
ثانيا :زيادة االعتمادية التي نحصل عليها من التحليل
العاملي ،كما يتضح من جدول ( )7أن مستوى الداللة
الختبار بارتلت)  (Barlettأقل من ( )0.05وهي ضرورة تؤكد
إمكانية إجراء التحليل العاملي.

جدول ( : )7قيمة KMO
األبعاد

القيم

تقدير قيمة اختبار KMO

0.511

تقدير مربع كاي

373.554

درجات الحرية

10

مستوى الداللة الختبار بارتلت Barlett

0.000

جدول (:)8شيوع األبعاد وتشبعها (نوعية تمثيل األبعاد)
م
1
2
3
4

األبعاد
السلوك الرياض ي
النظام الغذائي
جودة النوم
سلوك التدخين

5

األمن والسالمة في الطرقات

القيم األولية
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

يبين الجدول ( )8أن قيم نوعية تمثيل املتغيرات أكبر
من ( ،)0.4وعليه يتم قبول جميع األبعاد .ويتم دراسة

قيم تمثيل املتغير
0.660
0.682
0.755
0.753
0.698

العالقة بين املتغيرات من خالل حساب قيم التباين
املفسر لكل بعد على حدة كما في جدول (.)9

جدول ( :)9مصفوفة التباين املفسر
م

األبعاد

قيم التباين املفسر

القيم الذاتية
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الجذر الكامن

نسبة التباين
املفسر
28.865
21.262
20.857
-

نسبة التباين املفسر
التجميعي
28.865
50.127
70.984
-

اإلجمالي

1
2
3
4

السلوك الرياض ي
النظام الغذائي
جودة النوم
سلوك التدخين

1.443
1.063
1.043
0.847

نسبة
التباين
28.865
21.262
20.857
16.93

نسبة التباين
التجميعي
28.865
50.127
70.984
87.921

1.443
1.063
1.043
-

-

-

5

األمن والسالمة في الطرقات

0.604

12.079

100.00

-

يبين الجدول ( )9ومن استقراء قيم التباين أن السلوك
الرياض ي يفسر نسبة ( )%28.865من سلوكيات
املخاطرة بالصحة ،في حين أن بعد النظام الغذائي
يفسر نسبة ( )%21.262من سلوكيات املخاطرة
بالصحة بين أفراد العينة ،كما أن بعد جودة النوم
يفسر ( )%20.857من سلوكيات املخاطرة بالصحة،
وبعد سلوك التدخين يفسر  %16.930من سلوكيات
املخاطرة بالصحة ،وجاء في املرتبة األخيرة بعد األمن
والسالمة في الطرقات ،حيث يفسر نسبة ()%12.079
من سلوكيات املخاطرة بالصحة.
كما يتضح من جدول ( )9أن قيمة الجذر الكامن ،والتي

كما تم قياس صدق االتساق الداخلي ملقياس

تستخدم لحساب التباين املفسر ،كانت أكبر من

سلوكيات املخاطرة بالصحة ،مقياس االكتئاب،

الواحد الصحيح في األبعاد الثالثة ،مما يشير إلى ارتفاع
تأثير هذه األبعاد في تفسير سلوكيات املخاطرة

ومقياس القلق العام ،بحساب معامالت االرتباط
لبيرسون بين درجة كل مفردة ودرجة األداة ككل،

الصحية .وتشير نتيجة التحليل العاملي إلى تشبع

وكانت النتائج كما يلي:

املقياس بمفردات األبعاد الخمسة ،تزيد قيمة التأثير
في األبعاد الثالثة األولى (السلوك الرياض ي والنظام
الغذائي وجودة النوم) على الترتيب ،حيث تفسر
األبعاد الثالثة مجمعة نسبة ( )%70.984من
سلوكيات املخاطرة الصحية ،وتقل في بعدي (سلوك
التدخين واألمن والسالمة في الطرقات) .وبصفة عامة
تشير نتائج التحليل العاملي إلى مؤشرات حول صدق
مفردات وأبعاد مقياس سلوكيات املخاطرة الصحية.

جدول (:)10معامالت ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي ملقياس سلوكيات املخاطرة بالصحة ومقياس االكتئاب
رقم
املفردة

معامل
االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9

**0.407
**0.539
**0.546
**0.453
**0.570
**0.459
**0.491
**0.608
**0.421

معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
املفردة االرتباط
االرتباط
املفردة
االرتباط
املفردة
االرتباط
املفردة
االرتباط
املفردة
مقياس االكتئاب
مقياس سلوكيات املخاطرة بالصحة
**0.460
1
**0.433
37
**0.442
28
**0.422
19
**0.496
10
**0.401
2
**0.558
38
**0.428
29
**0.431
20
**0.461
11
**0.493
3
**0.640
39
**0.671
30
**0.618
21
**0.406
12
**0.416
4
**0.501
40
**0.523
31
**0.418
22
**0.431
13
**0.492
5
**0.614
41
**0.690
32
**0.449
23
**0.471
14
**0.427
6
**0.599
42
**0.419
33
**0.429
24
**0.411
15
**0.434
7
**0.430
43
**0.479
34
**0.431
25
**0.453
16
**0.573
8
**0.509
44
**0.406
35
**0.401
26
**0.481
17
**0.608
9
**0.472
45
**0.462
36
**0.407
27
**0.490
18
(*) تشير إلى الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة ( )**( .)0.05تشير إلى الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة (.)0.01

يبين الجدول ( )10أن معامالت االرتباط ملفردات
مقياس سلوكيات املخاطرة بالصحة ذات عالقة
ارتباطية موجبة متوسطة ،وانحصرت بين قيمتي (0.401
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 ،)0.690وهي قيم دالة إحصا ًئيا عند مستوى داللة( ،)0.01مما يشير إلى اتساق مفردات مقياس سلوكيات
املخاطرة بالصحة ،وصدق األداة.

غادة سعد الطلحة :االكتئاب ،القلق ،ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات ...

قيم دالة إحصا ًئيا عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يشير
إلى اتساق مفردات مقياس االكتئاب ،وصدق األداة.

كما يتبين من جدول ( )10أن معامالت االرتباط
ملفردات مقياس االكتئاب ذات عالقة ارتباطية موجبة
متوسطة ،وانحصرت بين قيمتي ( ،)0.608 -0.401وهي

جدول (:)11معامالت ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي ملقياس القلق العام
رقم
املفردة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل
االرتباط
**0.653
**0.464
**0.691
**0.425
**0.747
**0.733
**0.511
**0.531
**0.417
**0.792

رقم
املفردة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل
االرتباط
**0.757
**0.828
**0.676
**0.726
**0.684
**0.662
**0.670
**0.560
**0.488
**0.467

رقم
املفردة
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

معامل
االرتباط
**0.536
**0.432
**0.771
**0.693
**0.779
**0.632
**0.442
**0.688
**0.805
**0.704

رقم
املفردة
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

يبين الجدول ( )11أن معامالت االرتباط ملفردات مقياس
القلق العام ،ذات عالقة ارتباطية موجبة قوية وعالقة
ارتباطية متوسطة ،وانحصرت بين قيمتي (،)0.805-0.404
وهي قيم دالة إحصا ًئيا عند مستوى داللة ( ،)0.01مما
يشير إلى اتساق مفردات مقياس القلق العام ،وصدق
األداء.
األدوات
مقياس سلوكيات
املخاطرة بالصحة

معامل
االرتباط
**0.752
**0.430
**0.403
**0.485
**0.404
**0.469
**0.582
**0.662
**0.722
**0.626

رقم
املفردة
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

معامل
االرتباط
**0.407
**0.404
**0.440
**0.564
**0.563
**0.559
**0.602
**0.712
**0.433
**0.579

رقم
املفردة
51
52
53
54
55
56
57
58

معامل
االرتباط
**0.579
**0.502
**0.491
**0.429
**0.432
**0.411
**0.668
**0.640

ثبات أدوات الدراسة
تم قياس ثبات املقاييس الثالثة (مقياس سلوكيات
املخاطرة بالصحة ،مقياس االكتئاب ،ومقياس القلق
العام) باستخدام معامل ألفا كرونباخ ،وكانت النتائج
كما يوضحها جدول ( )12التالي:

جدول (: )12معامالت ألفا كرونباخ لقياس ثبات أدوات الدراسة
عدد املفردات
9
12
12
7
5
45
9
58

األبعاد
السلوك الرايضي
النظام الغذائي
جودة النوم
سلوك التدخي
األمن والسالمة يف الطرقات
إمجايل املقياس
مقياس االكتئاب
مقياس القلق العام

يبين الجدول ( )12أن قيم معامالت ألفاكرونباخ
لدراسة الثبات عن طريق االتساق ملقياس السلوكيات
املخاطرة بالصحة انحصرت بين قيمتي (،-0.432
 ،)0.866وتعد قيم مرتفعة على مستوى املقياس ككل،
ومستوى كل بعد على حدة.
ويشير ذلك إلى أن مستوى اتساق املفردات كان
ً
مرتفعا بدرجة عالية ،مما يشير إلى ثبات مفردات مقياس
سلوكيات املخاطرة بالصحة بصفة عامة ،ومستوى كل

معامل ألفاكرونباخ
0.805
0.432
0.582
0.477
0.466
0.866
0.868
0.953

بعد على حدة .كما يبين جدول ( )12ثبات مفردات
مقياس االكتئاب ،والقلق العام.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج الفرض األول:
ينص الفرض األول على أنه "توجد فروق دالة
إحصا ًئيا بين الذكور واإلناث في متوسط درجات
سلوكيات املخاطرة بالصحة ،االكتئاب ،القلق ،ومؤشر
كتلة الجسم " وللتحقق من صحة هذا الفرض ،قامت
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الباحثة باستخدام اختبار (ت) للمجموعتين غير
املترابطتين لدراسة الفروق ً
تبعا إلى النوع (ذكور ،إناث)

على مقياس سلوكيات املخاطرة بالصحة ،االكتئاب،
القلق العام ،ومؤشرات كتلة الجسم والجدول التالي
يوضح نتائج التحليل اإلحصائي لهذا الفرض.

جدول (:)13نتائج اختبار (ت) للمجموعتين غير املترابطتين لدراسة الفروق التي تعزى إلى النوع في مقياس السلوكيات املخاطرة بالصحة،
االكتئاب ،القلق العام ،ومؤشرات كتلة الجسم
املقاييس األبعاد
السلوك الرياض ي
النظام الغذائي
جودة النوم
سلوك التدخين
األمن والسالمة
إجمال مقياس سلوكيات
املخاطرة بالصحة
مقياس االكتئاب
مقياس القلق العام
مؤشرات كتلة الجسم

النوع

العدد

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

837
1030
837
1030
837
1030
837
1030
837
1030
837
1030
837
1030
837
1030
837
1030

الوسط
الحسابي
25.04
25.77
32.34
32.20
33.53
34.45
13.82
13.24
12.56
14.74
117.29
120.37
24.67
23.95
144.87
152.87
26.85
24.47

ً
يبين الجدول رقم ( )13أن هناك فروقا دالة إحصا ًئيا
عند مستوى ( )α≤ 0.01بين متوسط درجات الطلبة
(الذكور واإلناث) في سلوكيات املخاطرة الصحية بصفة
عامة ،وذلك لصالح اإلناث.
أما فيما يتعلق بأبعاد مقياس سلوكيات املخاطرة
بالصحة فقد ظهرت فروق دالة إحصا ًئيا عند مستوى
( )α≤ 0.05بين متوسط درجات الطلبة (الذكور واإلناث)
في بعد السلوك الرياض ي وذلك لصالح اإلناث ،وفروق
دالة إحصا ًئيا عند مستوى ( )α≤ 0.01بين متوسط
درجات الطلبة (الذكور واإلناث) في بعد جودة النوم،
وبعد األمن وسالمة الطرقات وذلك لصالح اإلناث ،كما
ظهرت فروق دالة إحصا ًئيا عند مستوى ( )α≤ 0.01بين
متوسط درجات الطلبة (الذكور واإلناث) في بعد سلوك
التدخين وذلك لصالح الذكور ،وعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة (الذكور
واإلناث) في بعد النظام الغذائي.
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االنحراف
املعياري
6.27
6.01
4.67
5.21
6.80
6.51
1.67
1.01
2.58
2.92
12.33
12.64
7.41
6.59
40.19
39.27
6.50
5.17

قيمة (ت)

درجات الحرية

الداللة
الحصائية

2.588

1865

*0.011

0.617

1865

0.537

2.970

1865

**0.003

9.179

1865

**0.000

16.824

1865

**0.000

5.291

1865

**0.000

2.212

1865

*0.027

2.186

1865

*0.029

8.797

1865

**0.000

وفيما يتعلق بمتغير االكتئاب ،القلق العام،
ومؤشرات كتلة الجسم ،فقد وجدت فروق دالة
إحصا ًئيا عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05بين متوسط
درجات الطلبة (ذكور وإناث) على مقياس االكتئاب،
وذلك لصالح الذكور ،كما وجدت فروق دالة إحصا ًئيا
عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.01بين متوسط درجات
الطلبة (ذكور وإناث) على مقياس القلق العام ،وذلك
لصالح اإلناث ،وفروق دالة إحصا ًئيا عند مستوى
الداللة ( )α≤ 0.01بين متوسط درجات الطلبة (ذكور
وإناث) على مؤشرات كتلة الجسم ،وذلك لصالح الذكور.

نتائج الفرض الثاني
ينص الفرض الثاني على أنه “توجد فروق دالة
إحصا ًئيا في متوسط درجات الطلبة على مقياس
االكتئاب ،ومقياس القلق العامً ،
تبعا ملتغير مؤشرات

غادة سعد الطلحة :االكتئاب ،القلق ،ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات ...

لدراسة الفروق ،والجدول التالي يوضح نتائج التحليل
اإلحصائي لهذا الفرض.
كتلة الجسم” .وللتحقق من صحة هذا الفرض،
استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين األحادي (ف)
جدول (:)14نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (ف) لدراسة الفروق في مقياس االكتئاب ومقياس القلق العام تعزي ملتغير مؤشر كتلة
الجسم
املقياس

مصدر التباين

مجموع املربعات

مقياس االكتئاب

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

49.009
90941.395
90990.404
3510.922
2963620.689
2967131.611

مقياس القلق العام

درجات
الحرية
4
1862
1866
4
1862
1866

يبين الجدول رقم ( )14ومن استقراء قيم (ف)،
ومستويات الداللة اإلحصائية ،عدم وجود الداللة
اإلحصائية للفروق بين األوساط الحسابية ملقياس
االكتئاب ومقياس القلق العام وفقا ملستويات مؤشر
كتلة الجسم ،مما يشير إلى رفض الفرض الثاني وقبول
الفرض الصفري :أي ال توجد فروق دالة إحصا ًئيا في
متوسط درجات مقياس االكتئاب ومقياس القلق العام
ً
تبعا ملتغير مؤشرات كتلة الجسم في كل مستوياته.

متوسط
املربعات
12.252
48.841

قيمة
(ف)
0.251

الداللة
الحصائية
0.909

877.731
1591.633

0.551

0.698

نتائج الفرض الثالث:
ينص الفرض الثالث على أنه “توجد فروق دالة
إحصا ًئيا في متوسط درجات الطلبة على مقياس
االكتئاب والقلق العام ً
تبعا إلى متغير مستويات
السلوكيات املخاطرة بالصحة ،وللتحقق من صحة نتائج
هذا الفرض ،استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين
األحادي (ف) ،والجدول التالي يوضح نتائج التحليل
اإلحصائي لهذا الفرض

جدول ( :)15نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (ف) لدراسة الفروق في مقياس االكتئاب ومقياس القلق العام تعزي ملتغير مستويات
السلوكيات املخاطرة بالصحة
املقياس

مصدر التباين

مجموع املربعات

مقياس االكتئاب

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

14630.862
76359.542
90990.404
424912.145
2542219.466
2967131.611

مقياس القلق العام

درجات
الحرية
3
1863
1866
3
1863
1866

متوسط املربعات

قيمة
(ف)
118.987

الداللة
الحصائية
**0.000

141637.382
1364.584

103.795

**0.000

4867.954
40.987

الطلبة على مقياس االكتئاب والقلق العام ً
تبعا إلى متغير
مستويات السلوكيات املخاطرة بالصحة ،ولدراسة إلى
من تؤول الفروق ذات الداللة اإلحصائية تم استخدام
اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة ،والجدول التالي
يوضح نتائج التحليل على النحو اآلتي:

يبين الجدول رقم ( )15ومن استقراء قيم (ف)
ومستويات الداللة اإلحصائية ،داللة الفروق بين
األوساط الحسابية ملقياس االكتئاب والقلق العام ،مما
يشير إلى قبول الفرض ،حيث توجد فروق دالة إحصا ًئيا
عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.01في متوسط درجات
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جدول( :) 16نتائج اختبار (شيفيه) لدراسة املقارنات البعدية لتحديد إلى من تؤول الفروق الدالة في مقياس االكتئاب ومقياس القلق
العام التي تعزى ملتغير مستويات السلوكيات املخاطرة بالصحة
املقياس

مستويات املخاطرة بالصحة

مقياس
االكتئاب
مقياس القلق
العام

متوسط الفروق وداللتها

ضعيفة ً
جدا
ضعيفة
متوسطة
ضعيفة ً
جدا

ضعيفة ً
جدا
-

ضعيفة
0.540
2.262-

متوسطة
**5.986
**5.445
**31.579-

عالية
**7.602
**0.7.061
1.615
**41.040-

ضعيفة
متوسطة

-

-

**29.317-

**38.7889.460

يبين الجدول رقم ( )16املقارنات البعدية أنه وفقا
التجاه تدرج ليكرت املستخدم للمفردات السلبية
ملقياس االكتئاب ،فأن تأويل الفروق ذات الداللة بصفة
عامة لصالح مجموعة العينة من مستوى ضعيف جدا
في املخاطرة الصحية ،وهذا يعني تأثير درجة املخاطرة
بالصحة على مستوى االكتئاب ،مما يشير إلى أن
انخفاض مستوى سلوكيات املخاطرة بالصحة يؤدي إلى
خفض مستويات االكتئاب لدى أفراد العينة ،وأن زيادة
مستوى سلوكيات املخاطرة بالصحة يؤدي إلى زيادة
مستويات االكتئاب بين أفراد العينة .أما فيما يتعلق
بمقياس القلق العام ،وفقا التجاه تدرج ليكرت
املستخدم ملفردات املقياس اإليجابية ،يتبين أن اتجاه
الداللة لصالح أفراد العينة من مجموعة املخاطرة

بالصحة ذات املستوى املرتفع في املخاطرة ،مما يشير إلى
ارتفاع مستوى قلق أفراد العينة بارتفاع مستوى
املخاطرة بالصحة ،وهذا يعني تأثير مستوى املخاطرة
بالصحة على مستوى القلق العام ،مما يشير إلى أن القلق
يتأثر بصورة مباشرة بارتفاع أو بانخفاض مستويات
سلوكيات املخاطرة بالصحة لدى أفراد العينة.
نتائج الفرض الرابع:
ينص نتائج الفرض الرابع على “يعد االكتئاب ،القلق،
ومؤشرات كتلة الجسم من منبئات سلوكيات املخاطرة
بالصحة” .وللتحقق من صحة هذا الفرض ،استخدمت
الباحثة نموذج االنحدار الخطي لدراسة األثر ،وتحديد
معادلة التنبؤ بمتغيرات الدراسة ،والجدول التالي يوضح
نتائج التحليل اإلحصائي لهذا الفرض.

جدول (::)17معامل االرتباط ومعامل التحديد لتفسير العالقة بين السلوكيات املخاطرة بالصحة كمتغير مستقل ومتغيرات االكتئاب
والقلق ومؤشر كتلة الجسم كمتغيرات تابعة
املقياس
االكتئاب
القلق
مؤشر كتلة الجسم

معامل االرتباط)(R

معامل التحديد)(R2

معامل التحديد املعدل

الخطأ املعيار للتقدير

0.364
0.357
0.042

0.133
0.128
0.002

0.132
0.127
0.001

6.505
37.254
5.927

يبين الجدول رقم ( )17وجود عالقة ارتباطية موجبة
بين سلوكيات املخاطرة بالصحة وبين االكتئاب ،كما أن
قيمة معامل التحديد التباين املفسر يساوي ()0.132
وهي قيمة تنبؤية توضح أن ( )%13.2من درجة االكتئاب
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يمكن تفسيرها باستخدام سلوكيات املخاطرة بالصحة،
في حين أن النسبة املتبقية تعزى إلى متغيرات أخرى.
كما تبين وجود عالقة ارتباطية موجبة بين سلوكيات
املخاطرة بالصحة وبين القلق العام ،حيث إن قيمة
معامل التحديد التباين املفسر يساوي ( ،)0.127وهي

غادة سعد الطلحة :االكتئاب ،القلق ،ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات ...

مؤشر كتلة الجسم يمكن تفسيرها من خالل سلوكيات
املخاطرة بالصحة ،في حين أن النسبة املتبقية تعزى إلى
متغيرات أخرى.
والختبار داللة االنحدار الخطي ،توضح الجداول
التالية نتائج التحليل اإلحصائي لتحليل التباين
( )ANOVAلسلوكيات املخاطرة بالصحة على مستوى
االكتئاب ،القلق العام ومؤشرات كتلة الجسم.

قيمة تنبؤية ،تبين أن ( )%12.7من درجة القلق يمكن
تفسيرها من خالل سلوكيات املخاطرة بالصحة ،في حين
أن النسبة املتبقية تعزى إلى متغيرات أخرى.
كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة لكنها ضعيفة جداً
بين سلوكيات املخاطرة بالصحة وبين مؤشر كتلة
الجسم ،حيث إن قيمة معامل التحديد التباين املفسر
يساوي ( ،)0.001وهي قيمة تنبؤية ،تبين أن ( )%0.1من

جدول ( :)18نتائج تحليل التباين الختبار داللة االنحدار الخطي في دراسة تأثير السلوكيات غير الصحية على مستوى االكتئاب والقلق
ومؤشر كتلة الجسم.
املقياس

مصدر التباين

مجموع املربعات

االكتئاب

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

12071.852
78918.552
90990.404
378729.122
2588402.489
2967131.611
113.990
65516.631
65630.621

القلق

مؤشر كتلة
الجسم

درجات
الحرية
1
1865
1866
1
1865
1866
1
1865
1866

يبين الجدول رقم ( )18ومن استقراء قيمة تحليل التباين
األحادي (ف) الداللة اإلحصائية ملتغير االكتئاب ،والقلق
العام عند مستوى ( ،)0.01مما يبين القوة التفسيرية
لنموذج االنحدار الخطي املتعدد في دراسة العالقة
االرتباطية بين متغير سلوكيات املخاطرة بالصحة ومتغير

الداللة
الحصائية

متوسط املربعات

قيمة (ف)

12071.852
42.316

285.282

**0.000

378729.122
1387.883

272.883

**0.000

113.990
35.130

3.245

0.072

االكتئاب ،والقلق العام ووجود تأثير دال عند مستوى
داللة ( )0.01للسلوكيات املخاطرة بالصحة على
االكتئاب والقلق ،إال أنها غير دالة في حالة متغير
مؤشرات كتلة الجسم.

جدول (:)19معامل وثابت االنحدار لتوصيف العالقة بين السلوكيات املخاطرة بالصحة ودرجة االكتئاب والقلق ومؤشر كتلة الجسم
املقياس

النموذج

االكتئاب

الثابت
متغير االكتئاب
الثابت
القلق
الثابت
مؤشر كتلة الجسم

االنحدار غير

الخطأ املعياري

املعياري )(B

القلق
مؤشر كتلة
الجسم

االنحدار املعياري

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

8.597
16.890
17.798
16.519
1.794
1.801

**0.000
**0.000
**0.000
**0.000

)(Beta

12.298-

1.431
0.012
8.192
0.068
1.303
0.011

0.202
14.698
1.131
23.198
0.020

يبين الجدول ( ،)19ومن استقراء قيمة (ت) داللة
االنحدار الخطي في تفسير العالقة بين متغير سلوكيات
املخاطرة بالصحة ومتغير االكتئاب والقلق العام عند

0.364
0.357
0.042

0.073
0.072

مستوى داللة ( ،)0.01كما يبين الجدول ( )19أن قيمة
معامل االنحدار دالة إحصا ًئيا ،ويمكن كتابة معادلة
االنحدار لوصف العالقة بين السلوكيات املخاطرة
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بالصحة ومتغيرات االكتئاب والقلق العام ومؤشرات
كتلة الجسم كما يلي:
• درجة االكتئاب =  0.202درجة سلوكيات
املخاطرة بالصحة – 12.298
القيمة املعيارية لدرجة االكتئاب=  0.364
•
القيمة املعيارية لدرجة السلوكيات غير الصحية
• درجة القلق العام =  1.131درجة سلوكيات
املخاطرة بالصحة 14.698 +
• القيمة املعيارية لدرجة القلق العام = 0.357
 القيمة املعيارية لدرجة سلوكيات املخاطرة بالصحة.
مناقشة نتائج الدراسة:
في ضوء ما عرضته الدراسة الحالية من تحليل لنتائج
فروض الدراسة ،وبالنظر إلى نتائج فروض الدراسة،
اتضح كما في الفرض األول وفيما يتعلق بحالة الفروق
اإلحصائية بين الذكور واإلناث من خالل متوسطات
درجات متغيرات الدراسة ،فأن نتائج الدراسة دلت على
وجود فروق دالة إحصا ًئيا بين الذكور واإلناث في
سلوكيات املخاطرة بالصحة وذلك لصالح اإلناث ،أي أن
اإلناث أظهروا درجات أعلى في مستوى سلوكيات
املخاطرة بالصحة بشكل عام مقارنة مع الذكور وهذا
يؤكد صحة جزء من الفرض األول والذي يشير إلى وجود
فروق دالة إحصا ًئيا في متوسطات درجات سلوكيات
املخاطرة الكلية بين الذكور واإلناث.
ويمكن القول إن نتائج هذه الدراسة تتفق ً
جزئيا مع
نتائج دراسة (قباجه وسالمة )2018,حيث أثبتت
دراسته أن السلوك الصحي العام كان أعلى لدى الذكور
مقارنة باإلناث.
وفيما يتعلق بالفروق في متوسط أبعاد
سلوكيات املخاطرة ،فقد اتضح أن متوسط درجات
اإلناث في بعد السلوك الرياض ي ،جودة النوم ،بعد األمن
وسالمة الطرقات أعلى من الذكور .ونتائج هذا الجزء من
الفرض األول يتفق ً
جزئيا مع نتائج دراسة (الذنيبات
ومبيضين  )2019,والتي أوضحت أن مستوى ممارسة
السلوك الرياض ي لدى الطالب كان أعلى من الطالبات.
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ويتفق مع دراسة (عبد الخالق وآخرون  )2014,الذين
أظهرت دراستهم ارتفاع مشكالت النوم لدى مجموعة
الطالبات واملوظفات ،مقارنة بمجموعتي الطالب
واملوظفين .وقد ترجع الفروق بين الذكور واإلناث في
سلوكيات املخاطرة إلى اختالفات ثقافية حيث إن ظروف
ممارسة الرياضة أضيق إلى حد ما من فرصة ممارسة
التمارين الرياضية لدى الذكور ،أو قد يكون الوعي
بفرصة ممارسة التمارين أقل عند اإلناث ،أما جودة
النوم ففي الدراسة الحالية اتضحت أن درجة القلق
العام ترتفع لدى اإلناث مقارنة بالذكور وقد يكون ذلك
عامل مؤثر في جودة النوم ،أما ارتفاع مستوى املخاطرة
في األمن وسالمة الطرقات ،قد يكون بسبب الفروق في
الوعي بأهمية االلتزام بإجراءات األمن والسالمة في
الطرقات ،خاصة في حدود املعايير الثقافية ،فإن بقاء
الذكور خارج املنزل مقبول وأعلى من بقاء اإلناث خارج
ً
عامال ً
املنزل وفي الطرقات مما قد يكون
مؤثرا في ظهور
هذه النتيجة.
وفيما يتعلق ببعد سلوك التدخين فقد أظهرت نتائج
الدراسة الحالية وجود فروق دالة إحصا ًئيا وذلك لصالح
الذكور .وتتفق هذه النتائج مع دراسة (الزغبي )2011,
حيث تبين في دراسته أن متوسط درجات الذكور في
سلوك التدخين أعلى من اإلناث .وقد يرجع ذلك إلى قبول
الثقافي لتدخين الذكور وإمكانية ممارسة التدخين في
ً
محدودا في حالة اإلناث .إال أنه
الخارج في حين يكون ذلك
لم تظهر أي فروق بين الذكور واإلناث في سلوك (النظام
الغذائي) وقد يرجع ذلك إلى الثقافة العامة بين الذكور
واإلناث في السلوك الغذائي لدى مجتمع الدراسة.
كما أظهرت نتائج الفرض األول وجود فروق بين
الذكور واإلناث في متوسط درجات االكتئاب والقلق،
حيث إن متوسط درجات االكتئاب أعلى لدى الذكور من
اإلناث ،بينما كان متوسط درجات القلق أعلى لدى
اإلناث مقارنة بالذكور وبالرجوع إلى نتائج الدراسات
السابقة ،فأن هذه النتيجة تتفق مع دراسة (Wenjuan
 )et al.,2019والتي أظهرت درجات مرتفعة في مستويات

غادة سعد الطلحة :االكتئاب ،القلق ،ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات ...

حيث أظهرت دراسته وجود عالقة إيجابية دالة إحصا ًئيا
بين زيادة مؤشرات كتلة الجسم وبين االكتئاب ،إال أن
ً
جزءا من نتائج دراسته اتفقت مع ما أظهرته نتيجة
الفرض الثاني ً
جزئيا ،حيث لم يجد أي عالقة بين زيادة
مؤشر كتلة الجسم والقلق.
إن طـبـيـع ـ ــة خص ـ ـ ـ ـ ـ ــائـص الـعـيـن ـ ــة مـن حـي ـ ــث نسـ ـ ـ ـ ـب ـ ــة
املجموعات التي يرتفع لديها مؤشـ ـ ــرات كتلة الجسـ ـ ــم من
مسـ ــتوى زيادة الوزن ،سـ ــمنة خفيفة ،سـ ــمنة متوسـ ــطة،
وس ـ ـ ــمنة مفرطة تعادل ( )٪36.5مقارنة بمس ـ ـ ــتوى وزن
طبيعي ( )٪50.6وهي مرتفعة نسـ ًـبيا ،كما هي مصــنفة في
العين ــة ،ورغم ذل ــك لم تظهر فروق في االكتئ ــاب والقلق
الع ــام ترجع إلى مؤش ـ ـ ـ ـرات كتل ــة الجس ـ ـ ـ ــم ،كم ــا أن ــه تم
اس ــتبعاد املفحوص ــين ذوي مؤش ــر كتلة الجس ــم أقل من
الطبيعي ألنها ال تدخل ض ـ ـ ــمن خص ـ ـ ــائص عينة وأهداف
الدراسة ،وقد ترجع نتائج هذا الفرض إلى وجود متغيرات
أخرى متس ـ ــاوية األهمية بما في ذلك الظروف االجتماعية
واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي ــة ،أس ـ ـ ـ ــلوب الحي ــاة ،والفروق الثق ــافي ــة،
واملنطقــة الجغرافيــة فقــد يكون لكــل مــا ذكر من عوامــل
وظروف محتملة أثر في ظهور هذه النتيجة.
وبالنظر إلى نتائج الفرض الثالث ،أظهرت نتائج
التحليل اإلحصائي وجود فروق في متوسط درجات
الطلبة لالكتئاب والقلق العام تعزى إلى مستويات
سلوكيات املخاطرة بالصحة ،حيث إن ارتفاع مستوى
املخاطرة بالصحة يؤثر في ارتفاع مستوى االكتئاب
ً
جزئيا مع
والقلق العام .وتتفق نتيجة الفرض الثالث
نتائج دراسة ( )Strine et al.,2008حيث إن األفراد
ً
املشخصين باالكتئاب والقلق أكثر ميال ملمارسة
سلوكيات مخاطرة بالصحة كالتدخين وقلة النشاط
البدني وشرب الكحول مقارنة مع االفراد الذين ال يعانون
من أعراض االكتئاب والقلق .واتفقت دراسة هوستر
وزمالئه (ً )Hoster et al., 2019
جزئيا بأن االكتئاب كان
ً
ً
سلبيا في ممارسة سلوكيات املخاطرة بالصحة.
مؤثرا
وكذلك تدعم هذه النتيجة دراسة (Baroni et.,2018
;alالنفيسة )2015،والتي أظهرت نتائج دراسة النفيسة
بأن درجات االكتئاب والقلق كانت أعلى لدى املدخنين

االكتئاب لدى الطالب مقارنة بالطالبات ،بينما أرتفعت
مستويات القلق لدى الطالبات مقارنة بالطالب.
وفيما يتعلق بالفروق بين الذكور واإلناث في
متغير مؤشرات كتلة الجسم ،فقد أظهرت نتائج الدراسة
الحالية اختالف معدالت مؤشرات كتلة الجسم بين
الطالب والطالبات حيث كانت مرتفعة لدى الذكور
مقارنة باإلناث .وتتفق نتائج هذه الدراسة ً
جزئيا مع نتائج
دراسة ( )Zahang et al., 2019حيث أظهرت دراسته أن
معدل مؤشرات كتلة الجسم لدى الذكور كانت مرتفعة
مقارنة مع اإلناث ،كما أن معدل نقص الوزن عند اإلناث
أعلى من الذكور.
وفيما يتعلق بالفرض الثاني واملتضمن وجود فروق
دالة إحصا ًئيا في متوسط درجات االكتئاب والقلق لدى
الطلبة يعزى إلى متغير مؤشرات كتلة الجسم ،فإن نتائج
التحليل املتحصل عليها في الفرض الثاني أظهرت عدم
وجود فروق دالة إحصا ًئيا بين األوساط الحسابية
ملقياس االكتئاب والقلق العام في كل املستويات األربعة
ملؤشرات كتلة الجسم ،مما يشير إلى رفض الفرض
الثاني ،وهذه النتيجة تتنافى مع الواقع النظري والذي
يشير إلى أن االكتئاب والقلق من العوامل املؤثرة في
مؤشرات كتلة الجسم (Prouzou,2019;Bjerkeset et
 )al., 2008كما أنه من أعراض االكتئاب قد يكون زيادة
الوزن أو نقص في الوزن ( .)Bhowmik et al,2012كما
تتعارض نتيجة الفرض الثاني مع نتائج بعض الدراسات
ً
جزئيا ( )Culm et al, 2013حيث أظهرت نتائج دراسته
أن ارتفاع معدالت االكتئاب
قد ارتبط مع زيادة مؤشرات كتلة الجسم لدى اإلناث
دون الذكور .كما تتعارض هذه النتائج ً
جزئيا مع دراسة
( )Assari,2014; Dejesus et al., 2016التي أظهرت
وجود عالقة دالة إحصا ًئيا بين االكتئاب والقلق وبين
ارتفاع مؤشرات كتلة الجسم لدى بعض املجموعات
(اإلفريقية والبيض) إال أن هذه العالقة لم تظهر في
مجموعات أخرى (اآلسيوية والقوقازية) وهذا يتفق
ً
جزئيا مع نتائج الفرض الثاني .كما تتعارض نتائج هذا
الفرض ً
جزئيا مع دراسة )(Bjomgaard et al, 2015
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من غير املدخنين .أما دراسة باروني وزمالئه فقد أظهرت
ارتفاع درجات االكتئاب والقلق لدى الطالب الذين
يعانون من اضطرابات النوم في القياس القبلي مقارنة
بالقياس البعدي لبرنامج تحسين جودة النوم.
وتظهر نتائج الفرض الرابع في الدراس ـ ــة الحالية وجود
عالقة موجبة بين س ــلوكيات املخاطرة بالص ــحة وبين كل
من االكتئـ ــاب ،القلق العـ ــام ،كمـ ــا ـك ــانـ ــت هـ ــذه العالقـ ــة
موجبة ،ولكنها ضعيفة ً
جدا مع مؤشر كتلة الجسم ،مما
يش ـ ـ ـ ــير إلى أن س ـ ـ ـ ــلوكي ـ ــات املخ ـ ــاطرة ب ـ ــالص ـ ـ ـ ـح ـ ــة تتنب ـ ــأ
باالكئتـاب ،القلق العـام ،ومؤش ـ ـ ـ ــرات كتلـة الجس ـ ـ ـ ــم ،مع
تفـاوت الـدرجـات بين هـذه املتغيرات .وتتفق نتـائج الفرض
الرابع ً
جزئيا مع دراسة ( )Soleimani et al., 2019حيث
أظهرت دراس ـ ـ ـ ــتهم بتنبؤ االكتئ ــاب والقلق وبش ـ ـ ـ ـك ــل دال
وموجب بحـدوث س ـ ـ ـ ــلوكيـات املخـاطرة بالص ـ ـ ـ ـحـة .كذلك
اتفقـت نتـائج دراس ـ ـ ـ ــة (Walton et al.,2018; Asamow
 )et al,2014مع نتائج الدراسـ ــة الحالية في أن سـ ــلوكيات
املخـاطرة بـالص ـ ـ ـ ـحـة والتي كـانـت في دراس ـ ـ ـ ــة والتن وزمالئـه
محددة بس ـ ــلوك التدخين ،ممارس ـ ــة الرياض ـ ـة ،الس ـ ــلوك
الغــذائي ،وزيــادة الوزن ،قــد تنبــأت بــاحتمــاليــة االصـ ـ ـ ـ ــابــة
بــاالكتئــاب .ودراس ـ ـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ـ ــامو وزمالئـه اتفقــت جزئ ًيـا مع
نتيجة الدراس ــة الحالية في أن األش ــخاص الذين أص ــيبوا
ب ــاالكتئ ــاب س ـ ـ ـ ـ ــاب ًق ـا ،ارتفع ــت ل ــديهم مع ــدالت مم ــارس ـ ـ ـ ـ ــة
سلوك التدخين ،وسوء استخدام العقاقير.
االستنتاج ومحددات الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق بمستويات
متغيرات الدراسة ارتفاع مؤشرات كتلة الجسم ً
نسبيا
ومستويات متوسطة من سلوكيات املخاطرة بالصحة،
االكتئاب ،والقلق العام ،وبناء على النتائج التي تم
التوصل إليها في الدراسة الحالية وبناء على مقارنتها مع
نتائج الدراسات السابقة ،بأن سلوكيات املخاطرة
بالصحة واملحددة في هذه الدراسة (بالسلوك الرياض ي،
السلوك الغذائي ،سلوك التدخين ،جودة النوم ،واألمن
وسالمة الطرقات) تؤثر ً
سلبا في الصحة النفسية لدى
ً
وتحديدا االكتئاب والقلق،
طالب وطالبات الجامعة
ً
واختلفت هذه التأثيرات وفقا للنوع ،فقد ارتفع معدل
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ممارسة السلوكيات املخاطرة بالصحة بصورة عامة لدى
اإلناث مقارنة بالذكور ،كما كان سلوك التدخين مرتفعا
لدى الطالب ،أما الطالبات فقد أرتفع لديهن سلوك
املخاطرة في عدم ممارسة التمارين الرياضية ،جودة
النوم ،واألمن وسالمة الطرقات ،وعلى الرغم من أن
مستويات االكتئاب والقلق العام كانت متوسطة فإنها لم
تؤثر في مؤشرات كتلة الجسم في كل مستوياته األربعة.
أن تحسين مستويات السلوكيات الصحية لدى
طالب وطالبات الجامعة قد يؤثر بشكل إيجابي على
مستوى الصحة النفسية ويقلل احتمالية اإلصابة
باالكتئاب والقلق العام.
يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية على مجتمع
الدراسة املحدد بطلبة جامعة امللك سعود (الذكور
اإلناث) ،مع وجود بعض املحددات ،حيث اقتصرت
الدراسة الحالية في دراسة متغيرات البحث على طالب
وطالبات الجامعة ،وحيث كانت طريقة جمع البيانات
عن طريق اإلجابة على مقاييس الدراسة وتقدير
املفحوص للوزن والطول لحساب مؤشرات كتلة
الجسم ،وقد يكون ذلك من محددات الدراسة.
ومع ذلك تبقى هناك حاجة إلى مزيد من البحث بهدف
الوصول إلى ضبط أكثر لهذه املتغيرات واستخدام أدوات
قياس أخرى وعينات مختلفة ومتغيرات وسيطة أخرى،
بالتالي االستفادة أكثر من النتائج ومقارنتها مع نتائج
أخرى .كذلك إجراء مزيد من الدراسات حول عالقة
مؤشرات كتلة الجسم بالصحة النفسية تحديدا فيما
يتعلق باالكتئاب والقلق ومتغيرات أخرى ذات العالقة.
وتوص ي الدراسة الحالية بتشجيع الطلبة ورفع الوعي
بأهمية ممارسة السلوكيات الصحية التي تحسن بدورها
مستوى الصحة النفسية ،كذلك توفير البيئة الصحية
التي تحفز على ممارسة السلوكيات الصحية داخل
الحرم الجامعي كتوفير األندية الرياضية والغذاء
الصحي ،كذلك االهتمام بجانب التثقيف التوعوي
بأهمية جودة النوم والوعي بأهمية االلتزام بإجراءات
األمن والسالمة في األماكن العامة والطرقات.
****

...  ومؤشرات كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة بالصحة لدى طالب وطالبات، القلق، االكتئاب:غادة سعد الطلحة
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العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين باملنطقة الشرقية في ضوء بعض املتغيرات
)2(مالك عبدالعزيز العبداللطيف
)1(ردينة محمد الفضلي

)ه1442 /10/ 4 وقبل- ه1442/6/5 (قدم للنشر
 هدفت الدراسةة لى معرفة متةىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين في املرا ل املىوسةطة والواةو ة:املستتلل
والجامعية باملنطقة الش ةةرقيةا وال ش ةةف رو الفروس في مت ةةىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لد تبعا للمر لة والنوع والىفارل
) طالبا وطالبة مو املرا ل املىوس ةةطة والواةو ة والجامعيةا375(  وقد اتبعت البا وىان املنهج الوص ةةفتا وت وةت رينة الدراس ةةة مو.بين ما
) طالباا وجميعه مو الذيو اجىازوا اخىبار املش ة ةةروع الوطشف لل ش ة ةةف رو املوهوبين باململ ة العربية الت ة ةةعوديةا72() طالبة و303( من
Miller (  واس ة ة ة ةةىاةةدمةةت البةةا وىةةان مقيةةا العمليةةات املعرفيةةة املرتبطةةة بةةاإلبةةداعا املعةةد مو.وقةةد ت اخىيةةار الطلبةةة بةةالطر قةةة العش ة ة ة ةةوا يةةة
(ا والذي تمت ترجمىه وتعديل رباراته بما يتناس ة مب البالة العربيةا وقد ت الىمق مو خه ةةا ه ةةه الت ةةي ومقهية ومو تطبيقه2014
 أن متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع كان مرتفعا لدى الطلبة:  وبعد معالجة البياةات ل ها يا ت الىوصل لى.رل أفراد العينة
) بين الطلبة املوهوبين في رينة الدراسةةة تع ى لىريهα ≤ 0.05( املوهوبين في رينة الدراسةةةا وأةه ت توجد فروس دالة ل هةةا يا رند متةةىوى
) تع ى ملىريه النوعα ≤ 0.05( املر لة الدراسةةيةا أو الىفارل بين املر لة الدراسةةية والنوعا في ين توجد فروس دالة ل هةةا يا رند متةةىوى
.لهالح الذكور رل اإلةاث في املر لة الواةو ة
.الكلمات املفتاحية املوهبةا اإلبداعا العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداعا الطلبة املوهوبين
Cognitive Processes Associated with Creativity (CPAC) among gifted students in
intermediate, secondary, university stages in the Eastern Province Considering Some
Variables.
Rodynah Alfodhly(1)
Malak Alabdullatif (2)

)Submitted 18-01-2021 and Accepted on 16-05-2021)
Abstract: The study aimed to find out the level of CPAC among gifted students in intermediate, secondary,
university stages in the Eastern Province, and to reveal the differences in the level of CPAC according to the
stage, gender, and interaction between them. The researchers followed the descriptive approach. The study
sample consisted of (375) male and female students from intermediate, secondary, and university stages (303
female and 72 male students), all of whom passed the national project test for gifted identification in the
Kingdom of Saudi Arabia. The students were selected Randomly. The researchers used the self-report
instrument; CPAC, prepared from Miller (2014), which has been translated and standardized in the Arab
environment. The instrument’s psychometric properties were verified. The results revealed that the level of
CPAC was high among gifted students on the study sample, and that there were no statistically significant
differences at the level of (α ≤ 0.05) between gifted students in the study sample due to the change in the
academic stage, or the interaction between the school stage and gender. While there are statistically significant
differences at (α ≤ 0.05) due to the gender variable in favor of males over females in the secondary stage.
Keywords: Giftedness, Creativity, Cognitive Processes Associated with Creativity, gifted students.
(1) PhD student in gifted education at King Faisal University.
(2) PhD student in gifted education at King Faisal University.

. ) طالبة دكىوراة في تربية املوهوبين في جامعة امللك فيهل1(
. ) طالبة دكىوراة في تربية املوهوبين في جامعة امللك فيهل2(
E-mail: malaakalabd@gmail.com

127

املجلة التعودية للعلوم النفتية – العدد  – 6الر اض ربيب األول  /1443ةوفمبه 2021م)

املقدمة
منذ بدء الخليقة كان اإلنتان بماجة لإلبداع
ل ت يطور الحياة ويعمر األرض .ومب تعقد الحياة بدأ
اإلنتان يواجه مش الت أكثه تعقيدا وتىطل لوت
لبدارية أكثه تقدما .أما في ال مو الحاىيا فقد اسىطاع
ال ا و البشري أن يمق تقدما كبيها في ماىلف جواة
الحياة العلمية واتجىمارية واتقىهاديةا وذلك ةتيجة
للىطور الىقشف واةتشار العوملة .لت أن ذلك ساه أيضا
في ظهور مش الت ديوة مو ةوع آخر سريعة اتةتشار
وذات تأ يه رال رل ماىلف جواة الحياة .ولذاا
أصبمت دراسة العمليات اإلبدارية التف تقوم رلي ا
لول املش الت ضرورة تسىمرار الحياة ولاس ترفا.
ومب ظهور املفاهي املىعددة األبعاد للموهبة في ن اية
التبعينيات و تى اآلنا أدرك العلماء أةنا بماجةا لى
جاة املحللينا للمبدرين مو القادة املؤ ر و والعلماء
الباررين في شتى املجاتت .ولذاا تعددت وتنورت
املجاتت والقدرات التف تتت دفها برامج املوهوبين .وقد
أكدت العديد مو الدراسات ضرورة اتهىمام بالعمليات
اإلبدارية لى جاة الىمليلية؛ رل سبيل املوال

في ين تشيه مي ر ) Maker (2021لى أةها وبارىبار
الذكاء واإلبداع م وةات ر اتة للموهبةا تمت لرادة
صياغة املفهوم الحديث للموهبةا ضمو مىطلبات
القرن الوا د والعشر وا بميث يجعل ممور تركيزه
الحل اإلبداعي للمش التا وهدفه الوصول للح مة.
كما يرى رلماء املوهبة في العهر الحديث أن العوامل
الشخهية والبالة واتجىمارية تتشارك جميعا في
تطو ر املواه اإلبدارية ( .)Harder, 2012لى جاة
ذلكا يشيه كل مو هيو وهي وونغ Hui, He and Wong
) (2019لى أن اإلبداع رملية دينامي يةا و م و أن ينمو
و قهاجب و ادم أهدافا ماىلفة لألفراد طوال دورة
الحياة .وهو ما استوار البا وىين تسى شاف متىوى
العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة
املوهوبين ربه املرا ل الدراسية وطبيعة الفروس في ذلك
بين ا وذلك مو خالل الىقر ر الذاتت Self-Report
والتف هي األنت لقيا العمليات املعرفية اإلبدارية
بهفت ا مرا ل ولاتت ةاتجا ن ا يا ).(Miller, 2009
اإلطارالنظري
اإلبداع والعمليات املعرفية والطلبة املوهوبين
تىف ةظر ات املوهبة في ارىبار اإلبداع م وةا ر اتا
مو م وةات املوهبةا وإن كاةت تاىلف في وجهة النظر
ألسلوب ت و نها فعل سبيل املوال ت الحهرا هناك
ةظر ات تهف اإلبداع رل أةه قدرة م وةة للموهبة كما
في ةظر ة ر نزوىي وموة سا أو تهفها رل أن ا أ د
أةماط الث ذكاءات كما في سىيهةبهغا بانما هناك
ةظر ات أخرى تعىبهه م وةا ضمنيا ر اتا مل وةات أخرى
مول ةظر ة تاةنبوم )(Davis, Rimm, & Siegle, 2017
 .أما النظر ة املنظومية الحديوة فقهى أن املوهبة ل تعد
مىموضعة في الفرد بل أن هناك روامل بيئية وشخهيةا
خارجية  Exogenousوأخرى داخلية Endogenous؛
يج أخذها جميعا في اترىبارا ومو هذه النظر ات

(Chamberlin & Moon, 2005; Kornilov, Tan,
Elliott, Sternberg, & Grigorenko, 2012; Luria,
;O’Brien, & Kaufman, 2016; McCluskey, 2017
;Nakano, Primi, Ribeiro & Almeida, 2016
).Sternberg, 2010, 2018a, 2018b

و رى رلماء النفس املعرفي بأن اإلبداع رامل مه في
ت و و املعرفةا لذ لن املعالجة اإلبدارية للمعلومات
تىضمو أن يعمل اإلبداع رل بناء املعرفة وربط املعرفة
باملعرفة األخرى في شب ات الذاكرة طو لة املدى (شوةكا
2020ا  .)2016كما يؤكد املعرفيون أن اإلبداع شأةه
شأن غيهه مو العمليات املعرفية يم و تنميىه وتطو رها
و در ذلك ما توصلت لليه العديد مو األبماث
والدراسات (التلطانا 2012؛ العقيلا الشايبا
والجريمانا 2019؛ Lamb, 2020; Stambaugh,
.)Little, 2017; Zhang et al., 2018
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النظر ة التف يىبناها ةموذج ميجا

لةىاج األف ار رالية الجودةا كما أن ررضة إلةىاج
األف ار الرديلةا و مىاجون أيضا للقدرات الىمليلية
للىأكد مو قيمة أف اره الجديدة واسقهاتيجيات
وقدرات العملية لوضب أف اره موضب الىنفيذا
والتتو لهاا وإقناع اآلخر و بقيمة تلك األف ارا كما
أن هذه القدرات لاتت ابىة أو ساكنةا بل تىطور مو
خالل الىفارالت مب البالةا يث يبدأ األشخاص
كمبىد ين في اسىادامه للقدراتا يىقدمون ربه
املرا ل املخىلفة و طورون الخبهة مو خالل تهرفات ا
استنادا لى اسىادام هذه القدرات الناميةا وبالىاىي
القدرات قابلة للىعديل ودينامي ية Kornilov et al.
).)2012
تاةنبوم (2003ا )2011يعرف املوهبة لدى األطفال
بأن ا قدرات كامنة تم و األطفال ذوي املوهبة مو األداء
املىميزا أو اإلةىاج النموذجي لألف ارا في مجاتت النشاط
التف تقوي الحياة البدةيةا واتةفعاليةا واتجىماريةا
والعقليةا والجمالية لإلنتان .و رى تاةنبوم
) Tannenbaum (2009بأن هناك ةورين مو املوهوبين؛
منىجين  producersومؤديو  .performersو م و أن
مو خالل العمل بطر قة
يوبىوا تميزه
لبدارية creativelyأو باررة .proficiently
ةموذج ميجا  Megamodelفإن القدرة ال امنة قد
تىطور ورل مدى طو ل في الث متىو اتا يث تىطور
ال فاءة لى خبهةا ومو الخبهة يظهر الىميز في سلوك
لبداعي في مجال ممدد (.)Subotnik et al., 2011
أما أةموذج الوا ة اإل رائت فيذكر الجريمان
( )2018بأن التلوك اإلبداعي يظهر ةتيجة الىفارل بين
القدرات الذهنية (لبدارية وتمليلية) والتمات
الشخهية واتجىمارية والعوامل التياقية األخرى
للبالةا و م و تنمية هذه القدرات والتمات لى أقص ى
الطاقات املم نة التف تتمح به قدرة فطر ة رامة.

Megamodel

(Subotnik, Olszewski-Kubilius, & Worrell,
)2011ا ومو النظر ات املنظومية أيضا النظر ة التف

يىبناها األةموذج التعودي (أةموذج الوا ة لرراية ذوي
املوهبة) (الجريمانا .)2018
ولىوضيح طبيعة اإلبداع لدى املوهوبين ةأخذ بعض
هذه النظر ات بش فء مو الىفهيلا فنظر ة الحلقات
الوالث لر نزوىي The Three Ring Conception of
Giftedness؛ تنص رل أن املوهبة لاتت سمة ابىة
للموهوب ول ن ا سلوك يظهر ةتيجة تفارل الث
لقاتا هي القدرات الىمليلية فوس املىوسطةا قدر
راىي مو اإلبداعا واتلقزام باملهمة .لضافة لى ذلكا
تمدث ر نزوىي رو املوهبة اإلةىاجية اإلبدارية والتف
ت دف لى ز ادة فرصة أن يىمول الطلبة املوهوبين لى
مبدرين يم و إلةىاجات املتىقبلية أن تريه في أ د
مجاتت العلوم أو الوقافةا و ضيف ر نزوىي بإن مواقف
الىعل املهممة لىع املوهبة اإلةىاجية اإلبدارية
تؤكد رل اسىادام وتطبي املعلومات (املحىوى)
والعمليات اإلبدارية بطر قة مى املة واسىقرا ية
(.)Renzulli, 2016
وقد وسب موة س  Monksةظر ة ر نزوىيا يث يرى أةها
لى جاة القدرات اتسىثنا ية واإلبداعا يج ارىبار
م ون آخر غيه معرفي يىمول في الدافعية وذلك بارىبارها
ج ءا أساسيا لى و و املوهبةا باإلضافة لى املؤ رات
البيئية (العا لة واملدرسة واألقران) بارىبارها روامل
متاردة (.)Monks, & Katzko, 2005
ةظر ة أخرى ال ية وذائعة الهاتا النظر ة الوال ية
لتىيهةبهغ (الذكاء الناجح) وتهف هذه النظر ة املوهبة
رل أن ا القدرة رل اإلدارة والىنتي بين الث قدراتا
تمليلية وإبدارية ورمليةا وتشقهط وجود قدر رال
للقدرات الوالثا و رى بأن األشخاص ذوو الذكاء الناجح
يمىاجون لى قدرات لبدارية لىوليد أف ار جديدة
وللىعامل مب الجدة النتبيةا وبذلك فه قادرون رل
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املش الت اإلبدارية بطرس مو وقة وصادقة أو بمقاياس
القل والورقةا في ين ت تتمح بعض ةواحي اإلبداع
بمول هذه البموث (.)Runco, 2014
و ققهح وات أن العملية اإلبدارية تمر بأربب مرا لا
هي" :اإلرداد" و "الحضاةة" و "اإلشراس" و "الىمق "ا
ل املش الت بجمب
وفي ا يقوم الفرد الذي يمار
املعلومات وما شابه ذلك مو لجراءات تىعل باملش لةا
أما في مر لة الحضاةة فيضب الفرد املش لة جاةبا ورل
الرغ مو أةه ت يمار العمل رلي ا ظاهر اا فإن العمل
رل الحل ساتىمر في الالوعي لديها وهذا يؤدي للمر لة
الوالوةا وهي اإلشراس يث تظهر ف رة جديدةا وذلك
يمهد الطر للمر لة الرابعة التف هي الىمق مو أن
الف رة تؤدي للحل و قوم الفرد املبدع باتخىبار
والىعديل لذا تطل األمر ). (Reisberg, 2019
قياس اإلبداع العمليات اإلبداعية
تشيه الدراسات لى شيوع اسىادام اخىبارات اإلبداع
رل ةطاس واسب وبعدة طرس ماىلفة (ديف ا
2011ا2003؛ الجريمانا  .)2018ومو أشهر هذه
اتخىبارات داخىبار تورنس  Torrance Testesواخىبار
جليفورد  Guilford Testواخىبار واتتش وكوجان
Wallach and Koganا واخىبار جيقزلس وجاكتون
( Getzels and Jacksonالجريمانا  .)2018لت أن
هذه اتخىبارات تقاس اإلبداع بارىباره منىجا ن ا يا
ولاس رملية لبدارية يم و مو خاللها تمديد املعالجات
املر لية لإلبداع ).)Miller, 2014
وقد قامت ميلر ) Miller (2014بىطو ر مقيا
خماس ف تقر ر ذاتت (مو  25فقرة) لقيا العمليات
املعرفية املرتبطة باإلبداع the Cognitive Processes
Associated with Creativity (CPAC) scaleا وذلك
ب دف البمث بش ل مباشر في سىة أبعادا هي :رمليات
العهف الذهشفا والىف يه املجازي والقياس فا وأخذ
وجهات النظرا والىهو را و ضاةة األف ار وتدف

ورل الجاة اآلخرا ت ثه اإلشارة ملفهوم أو تعر ف
اإلبداع في األدب القهبويا مو خالل املنىج اإلبداعي
كعامل ر اس أو مموري؛ يث يعىقد ماكينون
( )MacKinnon, 1987أن تمليل املنىج وتمديد املعيار
الذي يجعل منه منىجا لبداريا ومىميزا رو األرمال
العاديةا هو األسا الذي تقوم رليه جميب دراسات
اإلبداعا ويشيه ماكينون لى أن تعر ف كل وجه مو أوجه
اإلبداع املخىلفة والتف تشمل املنىج اإلبداعيا والعملية
اإلبداريةا والشخص املبدعا واملوقف اإلبداعي يتىل م
اإلشارة لى املنىج اإلبداعي.
ومب ذلكا ذر ر ن و ( Runco (2014مو أن يقود
هذا اتتفاسا رل تعر ف اإلبداع بارىبار املنىجا لى تميز
ضد األفراد الذيو يمىل ون طاقات كامنة ول ن ل
يعبهوا رن ا بعدا أو ل يعبهوا رن ا بطرس تم و اآلخر و
مو ارىبارها .ولذاا يرى ر ن و أهمية ارىبار العملية
اإلبداريةا واألبعاد األخرى التف تقود لى املنىج اإلبداعي.
ويشيه كل مو وارد وسميث وفينك Ward, Smith,
) &Finke (2010لى أن اإلبداع املعرفي هو امىداد لعل
النفس املعرفيا وله هدفان ر اتانا األول هو تع
الفه العلمف لإلبداع مو خالل ت ييف املفاهي
والنظر ات واألسالي واألطر الخاصة بعل النفس
املعرفيا وذلك ةمو الدراسة الدقيقة والىوصيف
الدقي للعمليات املعرفية األساسية .أما الهدف الوانتا
فهو توسيب الفه العلمف للمعرفة بش ل رام؛ مو خالل
لجراء بموث للعمليات املعرفية التف ت شف رو
العمليات اإلبدارية رندما ينارط النا في مهام
لةىاجية.
ومو املم و القول بأن معظ النظر ات املعرفية
تتناول اإلبداعا يث ترك النظر ات املعرفية رل
مهارات الىف يه والعمليات العقليةا وذلك ألن العمليات
اإلبدارية تقوم في األسا رل األسس املعرفيةا هذا
بدوره يقود لى أةنا نتىطيب دراسة األسس املعرفية لحل
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وأ بتت دراسة
) (2018وجود أ ر ليجابت لبهةامج تعليمف قا رل تنمية
اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين .كما أكدت ةىا ج الدراسة
النورية Suparmi, Suardiman, and Budiningsih
) (2020والتف است دفت مجمورة مو الطلبة في املر لة
اتبىدا ية وردد مو آبائ وأقران ا وردد مو املعلمين
واإلدار ين واملشرفين وجود أ ر ليجابت للىدخل مو أجل
تنمية اإلبداع .هذا وقد أ بتت دراسة العقيل وآخرون
( )2019وجود فروس ذات دتلة ل ها ية لهالح
املجمورة الىجر بية في اخىبار الىف يه اإلبداعي البعدي
للطلبة املوهوبين في املر لة اتبىدا ية.
ورل الجاة اآلخرا فيما يىعل بمتىوى اإلبداع لدى
الطلبة املوهوبين والفروس بين النورينا هدفت دراسة
الرشيديا الخالديا و ال ودي ( )2015لى الىعرف
رل متىوى الىف يه اإلبداعي لدى الطلبة املوهوبين في
املر لة الواةو ة بمنطقة تبوك في اململ ة العربية
التعوديةا وت وةت العينة مو  82طالبا و  94طالبة
بمجموع 176ا وقد أظهرت النىا ج أن لدى الطلبة
املوهوبين متىوى "مىوسطا" مو الىف يه اإلبداعيا وأن
متىوى أداء اإلةاث ال لي رل مهارات الىف يه اإلبداعي
كان أرل مو متىوى أداء الذكورا كما أظهرت النىا ج
أن متىوى الىف يه اإلبداعي لدى الطلبة املوهوبين مو
الذكور واإلةاث رل مهارات الىف يه اإلبداعي ك ل أرل
مو الطلبة اآلخر و في الهف.
وقد تناولت دراسة )Miller and Dumford (2016
الفروس في العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداعا وذلك
مو خالل الىفارل بين النوع والتنة الدراسيةا يث
ت وةت العينة مو طلبة الجامعة في التنة األوى الذيو
بلغ ردده ( )3465والطلبة في التنة األخيهة الذيو بلغ
ردده ()5259ا وبلرت نتبة اإلةاث ()%63.3
وبلرت نتبت الذكور ( .)%36.4وأظهرت النىا ج وجود
فروس لهالح الذكور في التنة الدراسية األوى رل

األف ارا وقد است دفت املقيا طلبة الجامعةا وبش ل
رام توصلت ةىا ج الدراسة لوجود دليال أوليا يوبت
صال ية الخها ص التي ومقهية ملقيا .CPAC
أكدت العديد مو البموث أن اإلبداع صفة
مىطورة و م و تنميت ا ولاتت سمة ابىة ( Lamb,
)2020ا ومب ذلك تظهر الدراسات واألبماث امليداةية
ةىا ج مىباينة في الفروس في املتىو ات اإلبدارية بين
الطلبة ربه املرا ل الدراسيةا رل سبيل املوال أظهرت
ةىا ج دراسة هي وونغ) He and Wong (2015وجود
تراجب في متىوى اإلبداع في أ ناء اةىقال الطلبة مو
مر لة دراسية لى أخرىا وفي سياس مشابها كشفت
ةىاج دراسة ) Cheung and Lau (2013والتف تناولت
اإلبداع لدى الطلبة مو الهف الرابب و تى الىاسب في
هونغ كونغ في الهينا رو معدل ةمو أسرع في اإلبداع
للذكور؛ كما أن تذبذب النمو كان في متىوى أرل مما
كان رليه لدى اإلةاثا يث دث الهبوط في تطور
دت
اإلبداع في الهف التاد والتابب والواموا
رودة للظهور مرة أخرى في الهف الىاسبا في ين دث
الهبوط لدى اإلةاث مو الهف التاد و تى الىاسبا
وقد أشارت الدراسة لى أن ذلك قد يعود ترىبارات
قافية واجىماريةا وترى البا وىان أن ذلك الىفتيه
يىف مب ةظر ة كولبهغ  Kohlbergوالتف ترى أن تطور
العلميات اإلبدارية يقهاجب في مر لة الىقاليد وهي
مر لة بداية املراهقةا يث ُيبدي األطفال طوارية
تمىوال األوامر والىقاليد والعرف اتجىماعي وذلك رغبة
في تمقي الذات اتجىمارية ( .)Runco, 2014في ين
أ بتت ال ويه مو الدراسات وجود أ ر ليجابت للىدخل مو
أجل تنمية اإلبداعا يث أظهرت دراسة التلطان
( )2012وجود فروس ذات دتلة ل ها ية بين
املىوسطات في القدرات اإلبدارية لهالح املجمورة
الىجر بية مو الطالبات املوهوبات مو املر لة
املىوسطة.

DUCHOVIČOVÁ et al.
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وأظهرت النىا ج أن األداء اإلبداعي لإلةاث أفضل ب ويه
مو أداء الذكور.
وهدفت دراسة الرامدي ( )2020لى الىعرف رل
متىوى ةواتج الىعل اإلبداعي لدى الطلبة املوهوبين في
املر لة الواةو ةا وت وةت رينة الدراسة مو ()110
طال وطالبة موهوبةا وقد أشارت النىا ج لى أن
متىوى الطلبة املوهوبين في ةواتج الىعل اإلبداعي كان
مرتفعاا وأةه ت توجد فروس دالة ل ها يا تع ى ملىريه
النوع.
في ين است دفت دراسة Sayed and Mohamed
) (2013اسى شاف الفروس بين النورين في الىف يه
الىباردي -وهو أ د أةماط الىف يه اإلبداعي -وتأ يه
الىفارل بين الهف والنوع رل الىف يه الىبارديا
وت وةت العينة مو  901طفل ( 367ذكور و534
لةاث) مو ر اض األطفالا وقد أشارت ةىا ج الدراسة لى
ردم وجود فروس بين النورين في الىف يه الىبارديا في
ين كاةت الفروس دالة ل ها يا في تأ يه متىوى الهف
وتأ يه الىفارل بين النوع ومتىوى الهف الدراس ف.
وهدفت دراسة الحربت والبور شف ( )2020لى الىعرف
رل متىوى الىف يه اإلبداعي لدى الطلبة املوهوبين في
اململ ة العربية التعوديةا وت وةت رينة الدراسة مو
 349طالبا و 234طالبةا ( 152مو املر لة املىوسطة
و 431مو املر لة الواةو ة)ا وكشفت النىا ج رو أن
متىوى الىف يه اإلبداعي لدى الطلبة كان مرتفعاا وأةه
توجد فروس دالة ل ها يا في الث مو مهارات الىف يه
وهي (الطالقة واألصالة والىفاصيل) لهالح اإلةاثا كما
أظهرت فروس دالة ل ها يا في بعد (املروةة) لهالح
الذكور وفروس تع ى ملىريه املر لة الدراسية لهالح
املر لة الواةو ة.
كذلك هدفت دراسة Jia, Yang, Qian, and Wu
) (2020لى اسى شاف الفروس بين النورين في اإلبداعا
يث ت وةت العينة مو طلبة الهف الرابب ()112,314

املقيا الفرعي للعمليات (الىأملية) املقهودة اإلبدارية
deliberate creative processesا بانما كاةت اإلةاث في
التنة األوى أرل مو الذكور في العلميات الحدسية
اإلبدارية Intuitive Creative Processesا أما بالنتبة
للطلبة في التنة األخيهة مو الجامعة فال توجد فروس
ذات دتلة ل ها ية تع ى ملىريه النوع في العمليات
(الىأملية) املقهودة اإلبداريةا في ين كاةت اإلةاث في
التنة األخيهة أرل مو الذكور في العمليات الحدسية
اإلبدارية.
كما هدفت دراسة التالمة ( )2018لى الىعرف رل
متىوى الىف يه الر اض ف ورالقىه بمهارات الىف يه
اإلبداعي لدى الطلبة املوهوبين في مدينة الر اض وفقا
ملىريهي الهف الدراس ف والنوع في املر لة الواةو ةا
وت وةت رينة الدراسة مو ( )105طال و()105
طالبةا وأشارت ةىا ج الدراسة لى أن متىوى الىف يه
الر اض ف لدى الطلبة املوهوبين قد جاء بدرجة
مىوسطةا وجاء بدرجة مرتفعة في مهارات الىف يه
اإلبداعي.
وهدفت دراسة القمطانت ( )2018لى الىعرف رل
درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين باملر لىين
املىوسطة والواةو ة بمدينة أب ا باململ ة العربية
التعوديةا وت وةت رينة الدراسة مو  228طالبا
وطالبة موهوبةا وقد أشارت النىا ج لى أن درجة اإلبداع
كاةت مرتفعة لدى الطلبةا وأةه توجد فروس دالة
ل ها يا بين الطلبة املوهوبين في أبعاد اإلبداع
(الطالقةا املروةةا الىوسب والىفهيلا الحتاسية
للمش الت) لهالح الطالبات املوهوبات.
وأيضاا هدفت دراسة )Hemdan and Kazem (2019
لى اسى شاف املتارات الىنمو ة إلم اةية اإلبداع
للطالب املىفوقينا وت وةت العينة مو  982فردا (506
طالبةا و484طالبا) مو الهف األول لى العاشرا
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والهف الوامو ()74,808ا وأشارت النىا ج لى أن لدى
الطالب في الهف الوامو لبدارا أرل ب ويه مو
الطالبات.
وهدفت دراسة Said-Metwaly, Van den
) Noortgate, and Barbot (2021لى معرفة
اتخىالفات بين النورين والتنة الدراسية في مهارات
الىف يه واإلبداع رل رينة م وةة مو  621طالبا وطالبة
في املر لة الجامعيةا وقد أظهرت النىا ج وجود
اخىالفات دالة ل ها يا تع ى للتنة الدراسية
وللىاهص الدراس فا وردم وجود فروس تع ى للنوع.
ومما سب ا ومو خالل اسىعراض األدب القهبوي
والدراسات التابقةا يم ننا الخلوص لى أن لجراء هذا
النوع مو الدراسات غيه شائب خاصة في الدراسات
العربيةا وقد ي ون ذلك بتب ميل الدراسات لى قيا
متىوى اإلبداع بارىبار املنىج مو خالل اخىبارات
اإلبداع .وبمت رل البا وىينا ت توجد دراسات
رربية تقاس متىوى العلميات املعرفية املرتبطة
باإلبداعا رل الرغ مو أهمية البمث في العمليات
املعرفية اإلبدارية بش ل راما ومعرفة متىوى هذه
العمليات لدى الطلبة ذوي املوهبة وتأ يه املىريهات
املخىلفة رليه .ولذا ترجو البا وىين أن ت ون هذه
الدراسة باروة وممف ة لدراسات أخرى كمية وةورية في
العلميات املعرفية املرتبطة باإلبداع وكيفية تأ يهها
وتأ رها باملىريهات املخىلفة.
مشكلة الدراسة
ةظرا ألن اإلبداع مفهوم واسبا ومو الهع تمديدها
خاصة تسىادامات البموث امليداةيةا فقد أوص ى
البا وون بىمديد البعد املعرفي لإلبداع (Runco,
) .2014; Ward Smith, &Finke 2010لذا اتجهت
البموث لدراسة العلميات املعرفية لإلبداع مول؛

Miller, 2009; Miller, 2014; Miller, & Dumford,
).2016

وأ بتت النظر ات املعرفية أةه يم و تطو ر وتنمية
العمليات اإلبداريةا وأن البالة تلع دورا هاما في ذلك
(شوةكا 2020ا  .)2016وقد وضب األدب القهبوي
تهورات لهذا الىطورا فعل سبيل املوالا يرى
كولبهغ  Kohlbergبأن تطور العلميات اإلبدارية يقهاجب
في مر لة الىقاليد وهي مر لة بداية املراهقةا يث
ُيبدي األطفال طوارية تمىوال األوامر والىقاليد والعرف
اتجىماعي وذلك رغبة في تمقي الذات اتجىمارية
( .)Runco, 2014لت أةه ت ي ال هناك غموض ول
طبيعة هذا الىطور .مو ةا ية أخرى؛ توصل جيلمان
وجوتفر د ) Gelman and Gottfried (2016لعدد مو
التتاؤتت التف ير ان أهمية البمث في اا ولعل أبرزها:
هل يهبح األطفال أكثه أو أقل لبدارا مب مرور ال مو؟
وأشارا لى وجود سب مقنب لالرىقاد أن األطفال أكثه
لبدارا مو ال بار في ين أن ال بار أكثه رفية.
ولذلك استشعرت البا وىان وجود فجوة معرفية
تىعل بالفروس في متىوى تقدم العمليات املعرفية ربه
مرا ل دراسية ماىلفة وبين كال النورين مو الطالب
والطالبات .و در توجه البا وىينا ما ورد في األدب
القهبويا يث أوصت دراسة ميلر )Miller (2009
بإجراء م د مو البموث ول الفروس بين اإلةاث
والذكور في العمليات املعرفية اإلبداريةا كما أوصت
بأهمية تناول ماىلف املرا ل الدراسية وتناول فلة
الطلبة املوهوبين رل وجه الىمديد بالبمث .كما أكدت
دراسة ) Miller and Dumford (2016أهمية لجراء
امل د مو البموث أيضا في الفروس بين الذكور واإلةاث في
العمليات املعرفية .وةتيجة ل ل ما ذكر جاءت هذه
الدراسة لى شف رو متىوى العمليات املعرفية
املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين في املرا ل
الدراسية الوالث (املىوسطا والواةو ةا والجامعية)ا

(Bermejo Garcia, Ferrando Prieto, Sainz
;Gomez, Soto Martinez, & Ruiz Melero, 2014
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ودراسة الفروس بين ا والىفارل بين املر لة الدراسية
والنوع في تلك العمليات.
أسئلة الدراسة
 -1ما متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع
لدى الطلبة املوهوبين في املرا ل املىوسطة
والواةو ة والجامعية؟
 -2هل يوجد فرس بين الطلبة املوهوبين في العمليات
املعرفية املرتبطة باإلبداع تبعا للمر لة الدراسية
والنوع والىفارل بين ما؟
أهداف الدراسة
 معرفة متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداعلدى الطلبة املوهوبين في رينة الدراسة.
 ال شف رو الفروس في متىوى العمليات املعرفيةاملرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين في رينة
الدراسة تبعا للمر لة والنوع والىفارل بين ما.
أهمية الدراسة
 .1ت مو أهمية هذه الدراسة كون ا األوى مو بين
الدراسات العربيةا ت رل البا وىينا التف
تتناول مىريه العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع.
 .2تلفت هذه الدراسة ةظر البا وين لىناول العمليات
املعرفية املرتبطة باإلبداع بمنهجيات ماىلفة
وضمو مىريهات مىنورةا تته في سد الفجوة
املعرفية وإ راء امليدان العربت.
 .3تأمل هذه الدراسة أن تته في توجيه البموث
لىوظيف اسقهاتيجيات صفية جديدة لىنمية
العمليات املعرفية اإلبدارية للطلبة املوهوبين.
 .4تلفت هذه الدراسة ةظر البا وين للبمث في الفروس
بين النورين في العمليات املعرفية املرتبطة
باإلبداعا والبمث في األسباب واملىريهات املخىلفة
املؤ رة في ذلك.

 .5قد تمهد هذه الدراسات لدراسات طولية لىطور
العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداعا وتتبب النمو
والقهاجب في ا ربه املرا ل الدراسية املخىلفة.
حدود الدراسة
الحدود الزمانية أجر ت الدراسة في الفهل الدراس ف
األول للعام  1442هة.
الحدود امل اةية :اقىهرت الدراسة رل املنطقة
الشرقية واأل تاء.
الحدود البشر ة :اقىهرت الدراسة رل الطلبة
املوهوبين الحاصلين رل درجة اجىياز مقيا موهبة
وهي ت ما ددته موهبة ()2021؛  1290فأرل ا
في املرا ل املىوسطة والواةو ة والجامعية.
الحدود املوضورية :اقىهرت الدراسة رل العمليات
املرتبطة باإلبداع.
مصطلحات الدراسة
العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع :هي رمليات ال فاءة
الذهنية لىوليد وتطو ر األف ار الجديدة مو أجل
الحهول رل ُمارج هادف وةافب وقي ( & Ward
 .)Kololmyts, 2019وتىضمو سىة أبعاد؛ ( )1الىالر
باألف ار وهي لجراء ترييه في لطار التياس الحاىي
للحهول رل ل فر د ) (David, 2004في (Miller,
) )2( )2014الىهور/الحسا وهو القدرة رل تهور
الحلول أو األف ار بهور وأ اساس ;(Miller, 2009
) )3( Miller 2014تدف األف ار وهي الة مو الىلقا ية
في األف ار مب القهكيز الواعي (Csikszentmihalyi,
)2013ا ( )4الىف يه املجازي وهو لةىاج أف ار جديدةا
رو طر أخذ أف ار (أو كلمات) مو سياس ووضعها في
سياس آخر )(Miller, 2009ا توليد األف ارا القدرة رل
لةىاج أكبه قدر مو األف ار دون الح رلي ا
)(Sternberg, 2019ا و ضاةة األف ار وهي الىف يه
الالواعي في املش لة والذي يقود لى تقدم كبيه
ُ
) .(Reisberg, 2019وتعرف العمليات املعرفية املرتبطة
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باإلبداع لجرا يا بأن ا :الدرجة التف يمهل رلي ا الطال
أو الطالبة في مقيا العمليات املعرفية املرتبطة
باإلبداع املتىادم في الدراسة.
الطلبة املوهوبين :تعرف وزارة الىعلي في اململ ة العربية
التعودية الطال املوهوب بأةه" :هو الذي تىوفر لديه
َّ
مىميز رو بقية
اسىعدادات وقدرات غيه راديةا أو أداء ِّ
يقدرها
أقراةها في مجال أو أكثه مو املجاتت التف ِّ
املجىمبا وخاصة في مجاتت الىفوس العقلي والىف يه
اتبى اريا والىمهيل العلمف واملهارات والقدرات
الخاصةا و مىاج لى رراية تعليمية خاصة ت تىوفر له
بش ل مى امل في منهج املدرسة العادية" (اإلدارة العامة
للموهوبينا  .)2019وه في هذه الدراسة الطلبة الذيو
تم نوا مو اجىياز اخىبار املشروع الوطشف للىعرف رل
الطلبة املوهوبين في اململ ة العربية التعودية.
لجراءات الدراسة
ً
أول منهج الدراسة اسىادمت الدراسة املنهج
الوصفت؛ وذلك ل ون هذا املنهج هو أكثه املناهج مالءمة
لطبيعة هذه الدراسة.
ثا ًنيا مجتمع وعينة الدراسة :ت ون مجىمب الدراسة مو
جميب الطلبة املوهوبين الذيو اجىازوا مقيا ال شف
رو املوهوبين في اململ ة العربية التعودية في اإلدارات
العامة للقهبية والىعلي للبنين والبنات باملنطقة الشرقية
واأل تاء.
رينة الدراسة اتسىطالرية :للىمق مو الخها ص
التي ومقهية للمقيا ا ت اخىيار رينة الدراسة
اتسىطالرية بالطر قة املاترةا وت وةت العينة مو

( )140طالبة موهوبة مو املرا ل املىوسطة والواةو ة
والجامعية باملنطقة الشرقية واأل تاء.
رينة الدراسة األساسية :ت اخىيار العينة مو الطالب
والطالبات املوهوبينا باملرا ل املىوسطة والواةو ة
والجامعيةا بالطر قة العشوا ية العنقودية وذلك رو
طر لدارات البنين والبنات باملنطقة الشرقية بما في ا
مدار األ تاءا وقد ت اسىادام معادلة Steven
 Thompsonفي (  )Thompson, 2012لىمديد حج
رينة الدراسة املناس والذي وهي كالىاىي:

)N  p(1− p

N −1(d  z )+ p(1− p)
2

2

=n

يث  Nتعبه رو حج املجىمبا  Pتعبه رو القيمة
ات ىماليةا  dتعبه رو هامش الخطأا و zتعبه رو
الدرجة املعيار ة .وفي الدراسة الحالية فإن قيمة = N
30906ا P=0,50ا =d 0,05ا وz= 1,96ا يث تعبهz
رو الدرجة املعيار ة املقابلة ملتىوى املعنو ة ()0,05
ومتىوى الوقة ( .)0,95وقد بلغ الحج املطلوب وف
املعادلة ()380ا وقد تم نت البا وىان مو الحهول
رل ردد مقارب؛ يث بلغ حج العينة في الدراسة
الحالية ()375ا من ( )72طالبا و( )303طالبة .وبالرغ
مو رص البا وىين رل وصول األداة لعدد متتاو مو
الطالب والطالباتا فإن البا وىين واجهىا مش لة
ضعف اسىجابة الطالبا مما أدى لى وجود رينة مو
الطالب أقل ب ويه مو الطالبات .والجدول ( )1يبين
توزيعه وفقا ملىريهات الدراسة.

جدول( )1توزيع عينة الدراسة حسب متغيري النوع واملرحلة الدراسية
ا لنوع

ذكور

إناث

النسبة املئوية

املجموع

املر لة
متوسط
ثانوي
جامعي
املجموع
النسبة املئوية

17
32
23
72

108
106
89
303

125
138
112
375

%19.2

%80.8

%100
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ً
ثالثا أدوات الدراسة
اسىادمت البا وىان مقيا العمليات املعرفية
املرتبطة باإلبداعا املعد مو قبل )Miller, (2014
والذي تمت ترجمىه وتعديل رباراته بما يتناس مب
البالة العربية .وقد قامت ) Miller, (2014بإجراء
الىمليل العاملي اتسى شافي للمقيا الذي أردتها
وتشبعت العناصر رل  6رواملا وهي( :الىالر
األف ارا الىف يه
باألف ارا الحسا تدف
املجازي/الىما ليا توليد األف ارا ضاةة األف ار)ا
وتى ون مو  28فقرةا وذلك ف تدر ج لي ارت خماس ف
(دا ماا في كويه مو األ يانا في بعض األ يانا ةادراا
أبدا) .كما قامت ميلر بإجراء الهدس الىالزمت والهدس
الىباردي للمقيا ا وبالنتبة للوبات؛ ت تاب
معامل ألفا كروةباخ وكاةت قيمىه .0.855
صدق املقياس في الدراسة الحالية قامت البا وىان
بمتاب صدس املقيا مو خالل:
 -1صدس املح مين :ت ررض املقيا رل خمتة
مم مين مىاههين في مجال املوهبةا للح رل
مدى مناسبة كل فقرة مو يث اةىمائ اا ومدى
مالءمة الفقرات للمقيا ك لا والىأكد مو الهياغة
اللرو ةا ومدى مالءمة املقيا لىمقي أهداف
الدراسةا وقد ت تعديل صياغة بعض الفقراتا ول
يى ذف أي فقرةا وت تعديل صياغة متىو ات
املقيا لى (دا ماا غالباا أ ياةاا ةادراا أبدا).
 -2ص ة ة ة ة ةةدس الىملي ةةل الع ةةاملي :ت تطبي املقي ةةا رل
رينةة اس ة ة ة ةةىطالريةة ت وةةت مو  14٠طةالبةا وطةالبةة مو
املرا ل املىوسةطة والواةو ة باملنطقة الشةرقية .وقد ت
الىمق مو منةاس ة ة ة ةبةة البيةاةةات وحج العينةة لىطبي
الىملي ةةل الع ةةاملي وذل ةةك ب ةةاس ة ة ة ةةىا ةةدام اخىب ةةار KMO
and Bartlett's Test؛ لذ بلرت قيمة =KMO 0,865
وهي أكبه مو ()0,50ا وكاةت قيمة الدالة اإل هة ة ةةا ية

في اخىب ة ةةار )Chi-Square < 0.000) αوهي أق ة ةةل مو
( )0,05مما يدل رل مناس ة ةةبة البياةات وحج العينة
لىطبي الىمليةةل العةةاملي .وقةةد أظهر الىمليةةل العةةاملي
باس ة ة ة ةةىاةدام أس ة ة ة ةةلوب امل وةات األس ة ة ة ةةاس ة ة ة ةيةة والىةدو ر
املىعامد باس ة ةةىادام أس ة ةةلوب  varimaxوجود خمت ة ةةة
روامةةل هي :العةةامةةل األول :الىالرة بةةاألف ةةار وتوليةةدهةةاا
وتش ة ة ة ةةبب رل ه ةةذا الع ةةام ةةل (  ) 8فقراتا وبلر ةةت قيم ةةة
الجذر ال امو له ( )8,19وفت ة ة ةةر نت ة ة ةةبة ()%35,62
مو الىبة ةةايو العة ةةام .العة ةةامة ةةل الوة ةةانت :الىف يه املجة ةةازي/
الىما ليا وتشةةبب رليه ( )٥فقراتا وبلرت قيمة الجذر
ال امو ( )1,88وفتة ة ة ةةر نتة ة ة ةةبة ( )%8,17مو الىبايو
العام .العامل الوالث :تدف األف ارا وتش ة ة ةةبب رليه ( 4
) فقراتا وبلرت قيمة الجذر ال امو ( )1,45وفت ة ة ة ةةر
نت ة ة ة ةب ةةة ( )%6,29مو الىب ةةايو الع ةةام .الع ةةام ةةل الرابب:
ضة ة ة ة ةةاةةةة األف ةةارا وتش ة ة ة ةةبب رلي ةةه ( )3فقراتا وبلر ةةت
قيمة الجذر ال امو ( )١,36وفت ة ةةر نت ة ةةبة ()%5,90
مو الىبةايو العةام .العةامةل الخةامس :الىه ة ة ة ةةور/الحسا
وتش ة ة ة ةةبب رليةه ( )3فقراتا وبلرةت قيمةة الجةذر ال ةامو
( )١,09وفت ة ة ة ةةر نت ة ة ة ةبةة ( )%4,72مو الىبةايو العةام.
وبةةذلةةك ت ون الخمتة ة ة ة ةةة روامةةل مجىمعةةة قةةد فت ة ة ة ةةرت
واىي ( )%60,71مو نت ة ة ة ةبة ةةة الىبة ةةايو ال لي .وقة ةةد ت
ةةذف  5فقراتا بت ة ة ة ةب ة ر ةةدم تش ة ة ة ةةبعه ةةا رل أي مو
العوامةلا أو بت ة ة ة ةبة رةدم تش ة ة ة ةةبعهةا بنت ة ة ة ةبةة أرل مو
()٠,٤ا وه ذا ي ون املقيا قد ا ىوى رل  23فقرة.
 -3التس ت تتاق الدا لي ت ت ة ةةاب ص ة ةةدس املقيا مو
خالل تطبيق ة ةةه رل رين ة ةةة اس ة ة ة ةةىطالري ة ةةة بلغ ر ة ةةدده ة ةةا
(ن=)140ا وذلك بمت ة ة ة ةةاب قي معامالت اترتباط بين
درجةات فقرات كةل بعةد والةدرجةة ال ليةة للبعةد املنىميةة
لليه .وكاةت القي في بقية الفقرات دالة ل ه ةةا يا رند
مت ةةىوى ()α ≤ 0.01ا وتراو ت قي معامالت اترتباط
بين ( 0,51و )0,82ا بعة ةةد ذلة ةةك ت ت ة ة ة ة ة ةةاب معة ةةامة ةةل
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وبناء رل ذلك ت تمديد املعيار اآلتت لىهيف متىوى
الطالبات في املقيا  / 2,32-1 :الدرجة مىدةيةا -2,33
 / 3,66الدرجة مىوسطةا  / 5-3,67الدرجة كبيهة.
األساليب اإلحصائية
اسىادمت البا وىان البهةامج اإل هائت ()JASP
ملعالجة البياةات واسىاراج النىا جا يث ت
اسىادام الىمليل العاملي ومعامل ألفا كروةباخ
لحتاب الهدس والوباتا ولإلجابة رو أسللة الدراسة
ت اسىادام األسالي اإل ها ية الىالية :املىوسطات
الحتابية واتةمرافات املعيار ةا وتمليل الىبايو

اترتبةةاط بين أبعةةاد املقيةةا والةةدرجةةة ال ليةةة للمقيةةا
يث كاةت دالة ل ه ة ة ةةا يا رند مت ة ة ةةىوى ()α ≤ 0.01ا
وتراو ت قي معامل اترتباط بين ( 0,57و )0,91؛ كما
هو موضح في (جدول.)2
جدول( :)2قي معامل اترتباط بين أبعاد املقيا والدرجة
ال لية للمقيا (ن=)140
البعد

معامل الرتباط

التالعب باألفكار وتوليدها

**0.91

التفكير املجازي /التماثلي

**0.78

تدفق األفكار

**0.79

حضانة األفكار

**0.57

التصور /الحس

**0.81

الونائت .Tow-way ANOVA
نتائج الدراسة ومناقشتها
إجابة السؤال األول ما مستوى العمليات املعرفية
املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين في عينة
الدراسة؟
لإلجابة رو هذا التؤال ت اسىادام املىوسطات
الحتابية واتةمرافات املعيار ة ألبعاد املقيا
وللدرجة ال لية للمقيا لجميب املرا لا كما هو
موضح في جدول ()3ا كما ت تاب املىوسطات
الحتابية واتةمرافات املعيار ة للدرجة ال لية
للمقيا ل ل مر لة رل دة كما هو موضح في
جدول (.)4

ً
احصائيا عند ( )α ≤ 0.01
** دال

ثبات املقياس في الدراسة الحالية
ت تاب الوبات رو طر معامل ألفا كروةباخ
يث (ردد الفقرات=)23ا وقد بلرت قيمة معامل
ألفاكروةباخ ()0,91ا وهي قيمة مرتفعة للوبات .لذ لن
قيمة معامل الوبات مقبولة كمد أدنى لذا بلرت
()0,701ا وكلما كاةت أقرب مو الوا د دل ذلك رل
ز ادة بات املقيا (أبورالما .)2011وبذلك ت ون
املقيا في صورته الن ا ية مو  23فقرة موزرة رل 5
أبعادا وهي( :الىالر باألف ار وتوليدهاا الىف يه
املجازي/الىما ليا تدف األف ارا ضاةة األف ارا
الىهور /الحس).
وت تمديد معيار لىهنيف متىوى الطلبة في
املقيا ا وذلك وف املعادلة الىالية:
الحداألرل للمقيا ) –(5الحد األدنى للمقيا )(1
ردد الفلات املطلووبة )(3

جدول( :)3املىوسطات الحتابية واتةمرافات املعيار ة وترتا
متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لجميب املرا ل
(ن= )375
م

البعد

1

الىالر باألف ار
وتوليدها
الىف يه املجازي /الىما لي
تدف األف ار
ضاةة األف ار
الىهور /الحس
املقيا ك ل

2
3
4
5
7

= 1.33 = 3/1-5

يث تى لضافة الجواب ( )1,33لى ن اية كل فلة.
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املتوسط النحراف الترتيب املستوى
الحسابي املعياري
4.27

0.51

1

مرتفب

4.02
4.09
3.23
3.93
4.00

0.55
0.53
0.89
0.69
0.45

3
2
5
4

مرتفب
مرتفب
مىوسط
مرتفب
مرتفب
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جدول( :)4املىوسطات الحتابية واتةمرافات املعيار ة وترتا
متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع ل ل مر لة (ن=
)375
املتوسط النحراف الترتيب املستوى
املرحلة
م
1
2
3

الدراسية
املىوسطة

الحسابي
3.95

املعياري
0.42

3

مرتفب

الواةو ة

3.99

0.44

2

مرتفب

الجامعية

4.08

0.47

1

مرتفب

لدى الطلبة املوهوبين في املر لىين املىوسطة
والواةو ةا وةىا ج دراسة الرامدي ( )2020والتف
كشفت أيضا رو متىوى مرتفب لنواتج الىعل
اإلبداعي للطلبة املوهوبين باملر لة الواةو ةا وةىا ج
دراسة الحربت والبور شف ( )2020التف أظهرت أن
متىوى الىف يه اإلبداعي كان مرتفعا لدى الطلبة
املوهوبين في املر لىين املىوسطة والواةو ة .ول ن ا
تاىلف مب دراسة الرشيدي وآخر و ( )2015يث
أظهرت أن متىوى الىف يه اإلبداعي لدى الطلبة
املوهوبين كان مىوسطا .وقد يعود ذلك لعوامل ردة
تىعل باألداة وطر قة تطبيقها أو العينة التف ت
اخىيارها أو البالة أو الفارس ال مشف .وقد ت ظ
البا وون تأ يه البالة (تأ يه فلين) رل املوهبة ربه مر
األجيالا يث يرتفب معامل نتبة الذكاء ةتيجة
الىطور العلمف والىقشف (Daley, & Onwuegbuzie,
) .2011; Flynn, 2011; Hertzog, 2011فالطلبة في
العهر الحاىي يىعاملون مب مش الت معقدةا رل
سبيل املوال املش الت الى نولوجيةا والتف تىطل
من متىوى راليا مو القدرات اإلبدارية لحلها.
وقد كاةت متىو ات الطلبة املوهوبين في املرا ل
الوالث رل جميب األبعاد للمقيا مرتفعة ما ردا بعد
ضاةة األف ار فقد جاء مىوسطاا ولعل ذلك يعود لى
ما أشار لليه ريتبيهغ ) Reisberg (2019مو ردم
لجماع النىا ج التف تناولت ضاةة األف ار رل وجود
األ ر اإليجابت لها رل العمليات اإلبدارية؛ يث أورد
ريتبيهغ رددا مو الدراسات التف تعطت ةىا جا
مىفاوتةا وتوصل لى أن تأ يه ضاةة األف ار يعىمد
رل طبيعة التياس لحل املش لة والظروف الداخلية
والخارجية للشخص املفموص .لذا فإةه يرى بأن ا قد
تتارد بعض األشخاص أو في مواقف ممددة في ين
أن ا لاتت كذلك ألشخاص أو مواقف أخرى.

يشيه جدول ( )3لى أن متىوى العمليات املعرفية
املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين في رينة
الدراسة كان مرتفعاا بمىوسط تابت مقداره (.)4,00
وقد تراو ت املىوسطات الحتابية لألبعاد مو ()3,23
لى ( .)4,27وقد جاء ترتا األبعاد ت املىوسطات
الحتابية كالىاىي( :الىالر باألف ار وتوليدهاا تدف
األف ارا الىف يه املجازيا الىهورا ضاةة األف ار)
بمىوسطات تابية ( 4,27ا  4,09ا  4,02ا  3,93ا
 ) 3,23رل الىواىي.
ويشيه جدول ( )4لى أن متىوى العمليات املعرفية
املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين مرتفب في كل
املرا ل الدراسية ت القهتا الىاىي( :الجامعيةا
الواةو ةا املىوسطة) بمىوسطات تابية ( 4,08ا
 3,99ا  )3,95رل الىواىي.
مناقشة نتائج السؤال األول
أظهرت ةىا ج الدراسة الحالية أن املتىوى العام
للعمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة
املوهوبين في املر لة املىوسطة والواةو ة والجامعة كان
مرتفعاا وهذا يىف مب ما ورد في األدب القهبوي؛ يث
لن اإلبداع يعىبه م وةا مو م وةات املوهبة في العديد
مو ةظر ات املوهبة .وتىف هذه النتيجة مب ةىا ج
دراسة التالمة ( )2018والتف أسفرت رو أن درجات
الطلبة املوهوبين كاةت مرتفعة في مهارات الىف يه
اإلبداعي في املر لة الواةو ةا وةىا ج دراسة القمطانت
( )2018التف أظهرت أن درجة اإلبداع كاةت مرتفعة
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ت توجد فروس دالة ل ها يا تع ى للىفارل بين النوع
واملر لة الدراسية يث بلرت قيمة يث بلرت قيمة
(ف) ( )0.076بدتلة ل ها ية (  )0.926وهي غيه
دالة ل ها يا رند متىوى )  . (0.05 ≤ αفي ين
أظهرت النىا ج أةه توجد فروس دالة ل ها يا في
العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع تع ى للنوعا يث
بلرت قيمة (ف) ( )13.792بدتلة ل ها ية
( )0.000وهي دالة ل ها يا رند متىوى) 0.05 ≤ α
( .وملعرفة لهالح مو تلك الفروسا فيى ذلك مو خالل
اخىبار املقارةات البعدية  Post Hocت  Lcdكما
هو موضح في جدول (.)6

إجابة السؤال الثاني هل يوجد فرس بين الطلبة
املوهوبين في العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع تبعا
للمر لة والنوع والىفارل بين ما؟
لإلجابة رو هذا التؤال ت اخىبار فرضيات
الدراسة باسىادام تمليل الىبايو الونائت Tow-way
ANOVAا بعد أن ت الىمق مو استيفاء افقهاضات
تمليل الىبايو الونائت  .Tow-way ANOVAيث ت
الىمق مو ارىدالية الىوزيب باسىادام اخىبار
 .Shapiro-Wilkوكاةت قي الدتلة اإل ها ية ل ل
مر لة مو املرا ل الوالث (املىوسطا الواةويا
والجامعي)0.725( :ا 0.358ا  )0.185رل الىواىي.
وجميعها أكبه مو ()0.05؛ مما يدل رل أن املنمشى
يتبب الىوزيب الطبيعي .كما ت الىمق مو تجانس
الىبايو باسىادام اخىبار Leveneيث بلرت قيمة
( )α >0.843وهي أكبه مو ( )0.05أي لن الىبايو
مىجانس .و وضح جدول رق ( )5اخىبار تمليل الىبايو
الونائت.

جدول ( )6املقارنات البعدية بين املتوسطات

جامعي

2
1
2

املرحلة الدراسية 0.381
2.633
النوع
0.029
املرحلة
الدراسية*النوع
369 70.422
الخطأ
375 6086.049
الكلي

-0.221
0.221
-*0.244
-*0.244
0.191
0.191

0.114
0.114
0.088
0.088
0.102
0.102

0.053
0.053
0.006
0.006
0.062
0.062

* دال ا ها يا رند()α ≤ 0.05

في الجدول ( )6يىضح أن الفروس دالة ل ها يا بين
الذكور واإلةاث في املر لة الواةو ة يث ((α< 0,006ا
وكان املىوسط الحتابت للذكور أرل منه لإلةاث في
املر لة الواةو ة ب ة ة ( )0,244ا مما يشيه لى أن الفروس
هي لهالح الطالب الذكور مو املر لة الواةو ة في
العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع .بانما ت توجد
فروس في املر لىين املىوسطة والجامعية تع ى للنوع.

مجموع درجات متوسط قيمة ف الدللة
اإلحصائية
املربعات الحرية املربعات
0.997 0.190
13.792 2.633
0.076 0.015

متوسط

أةثى
ذكر
أةثى
ذكر
أةثى
ذكر

ذكر
أةثى
ذكر
أةثى
ذكر
ذكر

ثانوي

جدول( )5نتائج تحليل التباين الثنائي للعمليات املعرفية
املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين ً
وفقا للنوع واملرحلة
الدراسية والتفاعل بينهما.
مصدر التباين

املرحلة
الدراسية

النوع

النوع

الفروق بين الخطأ الدللة
الحتمالية
املتوسطات

0.370
0.000
0.926

0.191

* دال ا ها يا رند ()α ≤ 0.05

أظهرت ةىا ج تمليل الىبايو الونائت في الجدول ()5
أةه ت توجد فروس دالة ل ها يا في العمليات املعرفية
املرتبطة باإلبداع تع ى للمر لة الدراسيةا يث بلرت
قيمة (ف) ( )0.997بدتلة ل ها ية ( )0.370وهي
غيه دالة ل ها يا رند متىوى )  (0.05 ≤ αا كذلك

مناقشة نتائج السؤال الثاني
أظهرت ةىا ج الدراسة الحالية أةه ت توجد فروس
ذات دتلة ل ها ية في العمليات املرتبطة باإلبداع
تع ى للمر لة الدراسية أو للىفارل بين املر لة
الدراسية والنوع .بالرغ مو أن ةىا ج التؤال األول
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ُ
تظهر أن متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع
ي داد في اترتفاع مب الىقدم في املر لة .وبالرجوع لألدب
القهبويا تظهر األبماث والدراسات ةىا ج مىفاوتة وغيه
متىقرة في بعض األ يان .ففت ين تشيه بعض
الدراسات لوجود فروس ت الهف أو التنة
الدراسية لهالح الهف األرل ا تشيه بعضها لنىا ج
ماىلفة بتب تأ يه روامل -مول اتةىقال ربه املرا ل
والهفوف والوقافة اتجىمارية -رل متىوى
العمليات اإلبدارية لدى الطلبة والطلبة املوهوبين
بش ل خاص.
لن وجود فروس لهالح املر لة األرل -وإن كاةت
لاتت دالة ل ها يا في الدراسة الحالية -مدروم بعدة
شواهد ةظر ة وبموية.
يث يؤكد أر تون) Ericsson (2003في ةظر ىه
تأ يه الخبهة في اكتتاب املعرفة والتف تمدث بش ل
تدر جي ورل مدى زمشف مو الىعل  .أما بالنتبة
للدراساتا فقد أ بتت دراسة الحربت والبور شف
( )2020وجود فروس في متىوى الىف يه اإلبداعي بين
الطلبة املوهوبين في املر لة املىوسطة والواةو ة لهالح
املر لة الواةو ة .كما أ بتت دراسة Said-Metwaly et
) al., (2021بأن طلبة التنة الرابعة مو الجامعة
أ رزوا درجات أرل بفرس دال ل ها يا مو طلبة
التنة األوى في مهارات الىف يه واإلبداعا وقد فتروا
ذلك بأةه قد يعود لعامل الىقدم في الخبهة واملعرفة
الناتج لعملية الىعل  .وهذا يىف أيضا مب ةىا ج دراسة
) Hemdan and Kazem (2019يث كشفت رو
وجود دت ل لىطور اإلبداع للطلبة مو ذوي الىمهيل
املىقدم مو الهف األول و تى العاشر وذلك ربه
الىقدم خالل املتىو ات الدراسية.
ورل الجاة اآلخرا أكدت ةىا ج ردد مو الدراسات
رل وجود هبوط مؤقت في متىوى اإلبداع مول؛
( ;Cheung & Lau 2013; He & Wong, 2015

 )Sayed & Mohamed, 2013وقد ت تفتيه ذلك
با ىمالية تأ يه تفارل طبيعة مر لة النمو وروامل
قافية واجىمارية (لىفاصيل أكثه يرج النظر لإلطار
النظري)ا أما دراسة Saggar, Xie, Beaty,
) Stankov, Schreier and Reiss (2019فقد وجدت
أةه رل الرغ مو أن بعض األطفال يظهرون اةافاضا
كالسي يا في القدرة اإلبداريةا فإن آخر و يظهرون
ز ادة كبيهة في اإلبداع بمرور الوقتا كما أكدت ةىا ج
الدراسة رل أةه ل ي و متار الهبوط واترتفاع
مرتبطا باتخىالفات في الذكاء أو العمر أو النوع.
كما أظهرت ةىا ج الدراسة الحالية أيضاا وجود
فروس دالة ل ها يا في العمليات املعرفية املرتبطة
باإلبداع بين الذكور واإلةاث في املر لة الواةو ة تع ى
للنوع لهالح الذكور .وتجدر اإلشارة لى أن هذه
النتيجة قد ت يم و تعميمها يث لن رينة اإلةاث
أرل ب ويه مو الذكور .ورل أية ال تىف هذه
النتيجة مب دراسة الحربت والبور شف ( )2020التف
أظهرت فروقا دالة ل ها يا في متىوى الىف يه
اإلبداعي لهالح الذكور مو املر لة الواةو ة .ومب
دراسة ) Jia et al. (2020التف أظهرت أن الطالب في
الهف الوامو كاةوا أرل لبدارا مو الطالبات.
وتاىلف النىا ج الحالية مب دراسة Said-Metwaly
) et al. (2021التف أظهرت ردم وجود فروس دالة
ل ها يا تع ى للنوعا وكذلك دراسة Hemdan and
) Kazem (2019التف أظهرت أن األداء اإلبداعي لإلةاث
أفضل ب ويه مو أداء الذكور.
لن هذه النتيجةا تفوس الذكور رل اإلةاث في املر لة
الواةو ة في متىوى العمليات املعرفية املرتبطة
باإلبداعا تدرو لل ويه مو الىأمل .ولعل أه تلك
األسباب ممدودية لم اةية الىعمي ا كما وردت اإلشارة
سابقاا بتب الفارس ال بيه بين رينة الذكور ورينة
اإلةاث .كما أن ذلك قد يعود لىأ يه روامل؛ من ا ما
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ذكره )Oral, Oral, Kaufman and Agars (2007

 -2ضرورة تطو ر وإ راء بالة الىعل في مدار
املوهوبين وفهوله لى ون اضنة لإلبداع
لد .
 -3ضرورة توفيه واف معنو ة ومادية للطالب
املوهوبين املبدرين لتشجيعه رل اإلبداع.
 -4اتسىفادة مو املقيا املوجود في الدراسة لقيا
متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع.
دراسات وبحوث مقترحة
تققهح البا وىان لجراء الدراسات الىالية:
 -1لجراء دراسة ة ة ة ة ةةات ول مىريهات أخرى مرتبطة ةةة
ب ةةالعملي ةةات املعرفي ةةة املرتبط ةةة ب ةةاإلب ةةداع و م ن ةةا
الىنبؤ ب ا.
 -2لجراء دراس ةةات تجر بية ول تأ يه برامج ل را ية
قةا مةة رل العمليةات املعرفيةة املرتبطةة بةاإلبةداع
رل مىريهات يمىاج الطلبة املوهوبين لى تنميت ا
مول القدرة رل اتااذ القرار.
 -3لجراء دراس ة ة ة ة ةةات تتن ةةاول العالق ةةة بين العملي ةةات
املعرفي ةةة املرتبط ةةة ب ةاإلب ةةداع والطلب ةةة املوهوبين
مو ذوي صعوبات الىعل أو الىمهيل املىدنت.
 -4لجراء دراس ة ة ة ة ة ةةات ول ت ة ةةأ يه الوق ة ةةاف ة ةةة املحلية ةةة
والهة ة ة ة ةةور الةنةمةطةي ة ةةة رةلة متة ة ة ة ةىةوى الةعةمةلةي ة ةةات
املعرفي ةةة املرتبط ةةة ب ةةاإلب ةةداع بين بال ةةات ماىلف ةةة
ومقارةة النىا ج.

بأن الطالبات في هذه املر لة يىأ رن أكثه بالعوامل
الىمفيزية الخارجية مول الىقيي ا والحهول رل
متىو ات أرل مو الىمهيل الدراس ف مقارةة
بالذكورا لذ أن ا مر لة مهيهية لىمديد متىقبلهوا
األمر الذي يجعلهو يبذلو امل د مو الجهد في القيام
بمهام (النهف األيتر مو الدماغ) والىقليل مو قيمة
مهام (النهف األيمو مو الدماغ) املتؤول رو الجاة
اإلبداعي .لضافة لى أن الطالبات في هذه املر لة -بناء
رل ما أورده ر ن و ( )Runco, 2014ول ةظر ة
كولبهغا وقد تمت اإلشارة لذلك في اإلطار النظري -ومو
أجل الحهول رل الدرجات؛ يهبمو أكثه امىوات
لألوامر واتلقزام بالقوارد وردم املخاطرةا وهذا كله
قد يؤ ر في الجاة اإلبداعي لد و .كما يشيه Lubart,
Glaveavu, Vriea, Camargo, and Storme
) (2019لى ا ىمال تأ يه الوقافة والوضب اتجىماعي

رل ل داث الفروس في اإلبداع لدى النورين .في ين
تع و ةىا ج ردد مو الدراسات تفوس الذكور رل اإلةاث
لىأ يه الهور النمطية مول (Stoeger, Debatin,
Heilemann, & Ziegler, 2019; Luria, O'Brien,
& Kaufman, 2016; van den Hurk, Meelissen,
) .& van Langen, 2019وفي الحقيقةا جميب

األسباب الواردة هي ا ىماتت واردة تدرو إلجراء م د
مو البموث ال مية والنورية واملخىلطة لل شف رو
امل د مو النىا ج.
توصيات الدراسة
توص ف البا وىان باآلتت:
 -1الىأكيد رل املعلمين واملعلمات واملتؤولين في
امليدان القهبوي بضرورة اتبىعاد رو الطرس
الىقليدية في تدريس املوهوبينا واتهىمام
باتسقهاتيجيات التف لها أ ر أكبه في تنمية
العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع.

****
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...) والقدرة التنبؤية له باملعدل التراكمي لدى طلبةR-SPQ-2F(  التحقق من البنية العاملية ملقياس عملية املذاكرة:بندر نواف الجراح

) والقدرة التنبؤية له باملعدل التراكمي لدىR-SPQ-2F( التحقق من البنية العاملية ملقياس عملية املذاكرة
طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة امللك سعود
)1(بندر نواف توفيق الجراح.د

) ه1442 /10/ 20 وقبل- ه1442/6/14 (قدم للنشر
) باستخدام أفضل املمارساتR-SPQ-2F(  تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من البنية العاملية ملقياس عملية املذاكرة املنقح:املستخلص
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق املقياس على طلبة الدراسات،الحصائية في التحليل العاملي الستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي
 وأفرزت نتائج،( طالبا وطالبة675) العليا بكلية التربية في جامعة امللك سعود وبلغت العينة التي استخدم فيها التحليل العاملي الستكشافي
) وطريقة دوران تبسيط البناءPA-MRFA( التحليل الستكشافي من خالل طريقة التحليل املتوازي املبني على الرتبة الدنى للتحليل العاملي
) طالبا وطالبة661(  وطبق التحليل العاملي التوكيدي على عينة أخرى بلغت،) أن عدد عوامل املقياس عامالن اثنانSimplimax( املعقد
) املناسبة ملتغيرات متعددة التدريجات فنتج أيضا عامالن للمقياسDWLS( باستخدام طريقة تقدير املربعات الصغرى املوزونة قطريا
 وتم حساب معامل الثبات غير الخطي في املعادلت.سمي الول الطريقة العميقة في املذاكرة وسمي الثاني الطريقة السطحية في املذاكرة
) وبلغت قيمة0.78(  ملناسبته مع طبيعة البيانات متعددة التدريجات وبلغت قيمة معامل الثبات غير الخطي للطريقة العميقة،البنائية
 وقد أظهرت نتائج التحليل ضعف القدرة التنبؤية للمقياس باملعدل التراكمي للطلبة،)0.77( معامل الثبات غير الخطي للطريقة السطحية
 وكذلك أظهرت النتائج أن طريقة املذاكرة املفضلة لدى الطلبة سواء كانوا،)%2,2( حيث بلغ التباين املفسر الذي يعزى لطريقة املذاكرة
.ذكورا أم إناثا هي الطريقة العميقة مع درجة تفضيل أعلى قليال للناث
 الطريقة العميقة في،)R-SPQ-2F(  مقياس عملية املذاكرة، التحليل العاملي التوكيدي، التحليل العاملي الستكشافي:الكلمات املفتاحية
. الطريقة السطحية في املذاكرة،املذاكرة
Verification of the Factorial structure of the Study Process Scale (R-SPQ-2F) using best practices and
its predictive power with the GPA of graduate students in the College of Education at King Saud
University
Bandar Nawaf Tawfiegq Jarrah(1)

(Submitted 27-01-2021 and Accepted on 01-06-2021)
Abstract: This study aims to verify the factorial structure of the Revised Study Process Scale (R-SPQ-2F) using the best
statistical practices in exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis , In order to achieve the objectives of
the study the scale was applied to graduate students at the College of Education at King Saud University, and the size of
sample in which exploratory factor analysis was used reached (675) of students , The results of the exploratory analysis
were obtained through the method of parallel analysis based on the minimum rank factor analysis (PA-MRFA) and the
method of rotation (Simplimax) that the number of scale factors is two, the confirmatory factor analysis was applied to
another sample (661) of students using the diagonally weighted least squares (DWLS) estimation method suitable
polytomous scale , the two factors were also produced for the scale, the first was called the deep method of studying, and
the second was called the surface method in studying, The nonlinear stability coefficient was calculated in the structural
equations modeling for its suitability with the polytomous scale , The value of the nonlinear stability coefficient for the
deep method was (0.78) and the value of the nonlinear stability coefficient for the surface method was (0.77). The results
of the analysis showed the weakness of the predictive ability of the scale with the GPA students, The interpreted variance
attributed to the study method reached (2.2%). The results also showed that the preferred study method of students whether
male or female is the deep method with a slightly higher degree of preference for females.
Keywords: exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, study process scale (2F-R-SPQ), deep method of
studying, superficial method of study.
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ولقد قام كثير من الباحثين بتطوير ممارسات
إحصائية لجراء هذين السلوبين من خالل الدراسات
إما على بيانات حقيقية أو بيانات مولدة ضمن محددات
معينة مثل دراسة بيفرز ولونسباري وريتشارد وجينفرز
(Beavers,
وهوك وسكلوليتس واسكيوفل

مقدمة
يعتبر املعدل التراكمي الجامعي من أهم املؤشرات التي
تعكس مقدار تعلم الطلبة من املعارف واملهارات
والتوجهات التي اكتسبوها خالل دراستهم الجامعية،
يتأثر هذا التحصيل بعوامل كثيرة منها ما هو خارجي
متعلق بالظروف الخارجية ومنها ما هو داخلي يتعلق
بالحالة النفسية للطالب ،ولعل من أبرز ما يؤثر في
التحصيل بشكل مباشر الطريقة التي يتبعها الطلبة في
املذاكرة وهي نوعان طريقة املذاكرة العميقة وطريقة
املذاكرة السطحية التي أول من طرحها كل من مارتن
وسالجو (.)Marton& Säljö, 1976
ثم قام بيجز ( )Biggs, 1987a, 1987b, 1987cبوضع
مقياس تقييم ذاتي لعملية املذاكرة مبني على املفهومين
اللذين قدمهما مارتن وسالجو مكون من  43فقرة
وأطلق عليها اسم مقياس عملية املذاكرة ( Study
 )Process Questionnaireيرمز له بـ ـ( )SPQهما الفهم
العميق والفهم السطحي ،ثم قام أيضا بيجز وكمبر
وليونغ )(Biggs, Kember, & Leung, 2001
باختصاره إلى عشرين فقرة موزعة على عاملين ،الول
هو الطريقة العميقة ،وتتكون من الدوافع
والستراتيجيات العميقة .والثاني الطريقة السطحية،
وتتكون من الدوافع والستراتيجيات السطحية.
للوثوق بنتائج مقياس ما ،ل بد أن تتمتع بصدق وثبات
مقبولين بما هو متعارف عليه في وسط القياس
النفس ي ،وقد قام املهتمون في هذا املجال بتطوير كثير
من الساليب والطرق الحصائية للتأكد من صدق نتائج
املقياس وثباته .ومن الساليب الشائعة التي لقى
استخدامها قبول كبيرا في امليدان التربوي والنفس ي
استخدام التحليل العاملي بنوعيه الستكشافي
والتوكيدي الذي يقوم على تحديد عدد العوامل في
املقياس ومقدار ارتباط فقرات املقياس بتلك البعاد
وما يعرف بالتشبعات حسب ننلي (.)Nunnally,1994

Huck,

Jennifer,

John,

Lounsbury,

) Skolits,Gary&Esquivel,2013الذين تطرقوا فيها
إلى أهم الشروط العملية التي يجب أخذها في العتبار
عند إجراء التحليل العاملي،ودراسة التي قدمها جاسون
وآنا وكاستيلوا ( )Jason,Anna&Costello, 2008والتي
تناولوا فيها أيضا أهم املمارسات الحصائية في التحليل
وفيرناندو
سيفا
ودراسة
العاملي،
( )Seva&Fernando,2006التي قدما فيها برنامجا
إحصائيا أسمياه بـ ( )FACTORوهو برنامج مبني على
أفضل املمارسات الحصائية في التحليل العاملي.
ولجراء التحليل العاملي الستكشافي والتوكيدي
بطريقة صحيحة لعطاء نتائج تقدير دقيقة ل بد أن
يؤخذ في عين العتبار بعض الشروط املهمة مثل فحص
افتراض التوزيع الطبيعي للبيانات ،مستوى قياس
املتغيرات املستخدمة ،وحجم العينة ،بالضافة إلى
التأكد من مدى صالحية مصفوفة الرتباطات الداخلية
بين فقرات املقياس،و عادة ما يجرى التحليل العاملي
الستكشافي أول ثم يليه التحليل التوكيدي.
ويبدأ التحليل العاملي الستكشافي بالتأكد من صالحية
مصفوفة الرتباطات الداخلية وتكون من خالل
اختبارات تجرى للمصفوفة وهي ثالثة أنواع ،الول
اختبار بارتليت ( )Bartlet’s Test of Sphercityوالذي
يقوم على اختبار مصفوفة معامالت الرتباط بأنها
تختلف عن الصفر ،فإذا كانت قيمة الختبار دال
إحصائيا أشار ذلك أن ارتباطات املصفوفة في املجتمع
تختلف عن الصفر ،والثاني اختبار كيزرماير
أولكين( )KMO-testللتأكد من كفاية حجم العينة
وتعتبر العينة مناسبة إذا كانت قيمة الختبار أكبر من
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املكونات ت ّ
ض ِمن جميع أنواع التباينات املشتركة
والفريدة والخطأ في الحسابات .لذلك ،يتوقع تضخم
القيم الناتجة ،أما في تحليل العوامل املشتركة فيتم
إزالة التباين الفريد وتباين الخطأ من التحليالت وإبقاء
التباين املشترك والشكل ( )1يوضح الفرق بينهما حسب
بيفرز وآخرين(.)Beavers,et al, 2013

( ،)0.5والثالث اختبار فحص الرتباطات الداخلية بين
( )Multicollinearityيكون
املتغيرات
ذلك من خالل محدد املصفوفة والذي يجب أن يكون
أكبر من ( )0.00001فإذا كان محدد املصفوفة أقل من
هذه القيمة دل ذلك على وجود عالقات قوية بين
املتغيرات مما يشير إلى تكرار نفس املعلومات التي
تقدمها املتغيرات.
وبعد التأكد من صالحية املصفوفة للتحليل العاملي
تأتي طريقة استخالص أو تقدير العوامل ،وهناك
طريقتان لجراء ذلك كما يوضح الشكل ( ،)1الطريقة
الولى تحليل املكونات الساسية؛ Principle
 )PC( Componentsالذي يفترض بأن العوامل تتكون
نتيجة تركيب أو تجميع الداء املالحظ على فقرات
املقياس ،الطريقة الثانية تحليل العوامل املشتركة
 )CF( Common Factorsالتي تفترض بأن النتائج على
الفقرات سببها عوامل أو سمات كامنة ،وقد انبثق من
هذه الطريقة عدة طرق ،منها طريقة املحاور الساسية
 ،)PAF( Axes Factoring Principleوطريقة
الرجحية العظمى ،)ML( Maximum Likelihood
وطريقة املربعات الصغرى غير املوزونة Unweighted
 ،)ULS( Least Squareوطريقة املربعات الصغرى
املعممة )GLS( Generalized Least Square
وطريقة ألفا ( )Alpha Factoringوطريقة التحليل
العاملي النعكاس ي ( )Image Factoringوطريقة الحد
الدنى لرتبة املصفوفة للتحليل العاملي Minimum
 )MRFA( Rank Factor Analysisوذلك حسب
(Timmerman
دراسة تمبرمان ولوينزوا سيفا
) &Lorenzo-Seva,2011وكما اشار الى ذلك (تيغزة،
.)2012
ورياضيا تختلف طريقة تحليل املكونات عن طريقة
تحليل العوامل املشتركة في كيفية التعامل مع التباين
املشترك والتباين الفريد وتباين الخطأ ،فطريقة تحليل

فقرة
1
فقرة
2ف
فقرة
3

العامل

تحليل املكونات الساسية ()PC
فقرة

العامل

11
فقرة2
فقرة\\\

فقرة3

تحليل العوامل املشتركة ()CF
الشكل ( )1الفرق بين تحليل املكونات الساسية وتحليل
العوامل املشتركة

يأتي بعد الستخالص الولي للعوامل تحديد عدد
العوامل الفعلي ،وهناك العديد من الطرق لستخالص
العوامل ولتحديد عدد العوامل منها محك كيزر
( )Kaiser Criterionوالتي تقوم على فكرة قيمة الجذر
الكامن للعوامل فإذا كانت أكبر من واحد يعتبر عامال
وطريقة اختبار املنحدر ( )scree plotولكن عيب تينك
الطريقتين أنهما تفرزان عددا كبيرا من العوامل.
وهناك طريقة أخرى أكثر فعالية في تحديد العوامل
حسب دراسة رشيو وروخ )Ruscio & Roche, 2012).
والتي قارنا فيها بين سبع طرق لتحديد عدد العوامل ،إذ
توصال إلى نتيجة مفادها طريقة التحليل املتوازي ()PA
التي قدمها هورن ( )Horn, 1965كانت القل تحيزا
وأكثر دقة في تحديد عدد العوامل بين جميع الطرق،
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والتي تقوم على فكرة مقارنة بين متوسط قيم الجذور
الكامنة التي يتم توليدها عشوائيا لعدد كبير من
العينات العشوائية قد تصل ( )500عينة متولدة بنفس
عدد الفراد واملتغيرات مع متوسط الجذر الكامن
للبيانات الحقيقية ،والعوامل التي يكون متوسطها أعلى
من البيانات العشوائية يتم الحتفاظ بها ،ومن خالل
رسم منحنى الجذور الكامنة للعينات العشوائية ثم
رسم منحنى للجذور الكامنة للبيانات الحقيقية وتكون
نقطة التقاطع بينها يساوي عدد العوامل املتوقع.
وفي دراسة تبمرمان -سيفا و لورينزو (Timmerman
) & Lorenzo-Seva,2011بعنوان تقييم البعدية في
فقرات متعددة التدريجات فقد أوصت نتائج الدراسة
( )PA-MRFAحيث تشير
باستخدام طريقة
( )PAإلى التحليل املتوازي لتحديد عدد العوامل مع
( )MRFAوالتي تشير إلى الحد الدنى لرتبة املصفوفة
للتحليل العاملي والتي تقوم على تقدير التباين املشترك
املفسر بعد إزالة التباين الفريد وتباين الخطأ ،وفي
دراسة شاربرو و تن ( )Shapiro&Ten,2002التي أوصيا
فيها باستخدام طريقة ( )MRFAفي حالة املتغيرات
الرتبية وانتهاك التوزيع الطبيعي،
ثم يأتي بعد ذلك عملية تدوير العوامل .وإذا ما عرفنا
العامل بأنه تجميع خطي لتشبع الفقرات على العامل،
وبناء على دراسة فابرقار وآخرين (Fabrigar et al.,
 1999).فهناك عدد ل نهائي من التجميعات الخطية
التي تشرح نفس كمية التباين .وعليه فإن هدف الدوران
إيجاد تجميع خطي يهدف إلى تبسيط وتوضيح البيانات
دون أن يؤثر ذلك في كمية التباين املستخلص من
واسبورن
كاستيلو
وحسب
الفقرات.
( )Costello&Osborne,2005هناك نوعان من
الدوران ،الول املتعامد الذي يفترض أن معامل
الرتباط بين العوامل يساوي صفرا والثاني املائل والذي
يفترض أن هناك ارتباطا بين العوامل ،وفق دراسة كيرز

( )Kiers,1994التي توصل فيها إلى أن طريقة تبسيط
البناء املعقد  Simplimaxقد تفوقت على باقي طرق
الدوران املعروفة في استعادة املصفوفة الصلية
للبيانات.
ثم يتبع التحليل العاملي الستكشافي التحليل العاملي
التوكيدي على بيانات مختلفة للتأكد من عدد العوامل
املستخلصة ،ويمر التحليل العاملي التوكيدي باملراحل
التالية (بناء النموذج ،تعيين النموذج ،تقدير معالم
النموذج ،اختبار حسن مطابقة النموذج ،وإعادة
تحديد النموذج في ضوء فحص البواقي) ،حيث يعتمد
بناء النموذج على الجانب التنظيري من قبل الباحث،
والتعيين يعرف بمدى توفر املعلومات الكافية في بيانات
العينة للتوصل إلى حل وحيد ومحدد للمعالم الحرة
للنموذج العاملي املفترض ،من أمثلة ذلك (تقدير
تشبعات الفقرات على العوامل ،تقدير أخطاء القياس
للفقرات ،تقدير الرتباطات البينية) من خالل طرق
التقدير التالية :طريقة املربعات الصغرى ذات
املرحلتين،)TSLS( Two-Stage Least Square
طريقة املربعات غير املوزونة Unweighted Least
 ،)ULS(Squareطريقة املربعات الصغرى املعممة
( ،)GLSطريقة الرجحية العظمى ( ،)MLطريقة
املربعات الصغرى املوزونة Weighted Least Square
( ،)WLSطريقة املربعات الصغرى املوزونة
قطريا Diagonal Weighted Least Square
( ،)DWLSطريقة املربعات الصغرى املوزونة للوسط
والتباين Weighted Least Square Mean Variance
(،)WLSMVحيث أن لكل طريقة شروطها وظروفها
الخاصة بها لستخدامها وتهدف كل هذه الطرق إلى
تقدير املعالم املناسبة التي تعمل على تقليص الفارق
بين مصفوفة التباين والتباينات املشتركة للعينة
ومصفوفة التباين والتباينات املشتركة الناتجة عن
النموذج املفترض ،فطريقة الرجحية العظمى ()ML
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دال إحصائيا عند مستوى الدللة ( )0.05كما في
الجدول رقم (.)1

تتناسب مع املتغيرات املتصلة املوزعة توزيعا طبيعيا ،في
حين طريقة املربعات الصغرى املوزونة قطريا ()DWLS
وطريقة ( )WLSMVتتناسب مع املتغيرات الرتبية في
حالة انتهاك التوزيع الطبيعي وذلك حسب ما أشار وانغ
وانغ (.)Wang&Wang.2020
ثم ياتي بعد ذلك اختبار حسن املطابقة من خالل
مجموعة من مؤشرات حسن املطابقة التي تصنف إلى
قسمين رئيسيين حسب ذاكار ( )Thakkar,2020هما:
الول :مؤشرات املطابقة املطلقة وتشمل أيضا
املؤشرات القتصادية وتقوم على فحص الفرضية
الصفرية التالية ( (S-∑ =0فإذا كان الفارق بين
مصفوفة التباينات والتباينات املشتركة ملصفوفة
العينة ( )Sمع مصفوفة التباينات والتباينات املشتركة
َ
للنموذج (∑) غير دال إحصائيا أو يساوي صفرا عندها
يكون النموذج مطابق لذلك فإن اهتمام الباحثين قبول
الفرض الصفري لنه يدل على تطابق البيانات ومنها
( )SRMR,RMSEA, WRMR,GFIكما أورد ذلك
قاناوبروك (.)Gana&Broc, 2019
الثاني :املؤشرات النسبية ،وتشمل أيضا مؤشرات
املطابقة التزايدية ومؤشرات املقارنة التي تقدر التحسن
النسبي في املطابقة والتي يتمتع بها نموذج الباحث مع
نموذج قاعدي والذي يفترض أن التباينات املشتركة
للمتغيرات املالحظة على مستوى املجتمع تساوي صفرا
ومن أشهرها ( )IFI ،TLI،NFI ،CFIكما في الجدول
رقم (.)5
وينتج عن التحليل العاملي الستكشافي والتوكيدي عدد
من املعالم ،وأهمها تشبع الفقرات على العامل والذي
يعرف بأنه مقدار الرتباط بين املتغير والعامل وتربيع
التشبع يعطي مقدار ما يفسر املتغير من العامل ،وقدم
وبابن
وبالك
هير
واندرسون(Hair,Black,Babin&Anderson,2019,1
 )52جدول يوضح فيه حجم العينة وأقل مقدار للتشبع

جدول ( :)1قيم التشبعات وحجم العينة املناسب
حجم العينة املطلوب حتى يكون داال إحصائيا
350
100
50

مقدار التشبع
0.30
0.55
0.75

ويعتبر ثبات املقياس من املؤشرات السيكومترية
الساسية للوثوق في نتائج املقياس والذي يدل على دقة
القياس من خالل تقدير أخطاء القياس ،ومن أكثر
املؤشرات شيوعا في البحوث التربوية لقياس الثبات
()Cronbach,1951
معامل كرونباخ ألفا
وذلك لسهولة تفسيره وحسابه وتوفره في الحزم
الحصائية ،يقوم عامل كرونباخ الفا على ثالثة
افتراضات أساسية ،هي أول :أن العالمة املشاهدة
للفقرات تساوي العالمة الحقيقية ،بالضافة إلى أخطاء
في القياس ،ثانيا :يفترض أن جميع الفقرات تساهم
بنفس الدرجة من التشبعات في حالة البعد الواحد ما
يعرف( ،)tau-equivalentثالثا :أن أخطاء درجات
الفقرات مستقلة عن بعضها البعض ،إل أن هذه
الفتراضات عادة ما تنتهك بدرجة ما لذلك عند تقدير
قيم الثبات يمكن أن يتحيز على نحو موجب أو على نحو
سالب حسب ( ،)Yang&Green, 2009a,2011وكما
أشار سجتزما ( )Sijtisma, 2009وبنتلر
( )Bentlar,2009أن معامل ألفا غير مالئم لقياس
التساق الداخلي للعالمة املركبة.
وتكون العالقة بين العوامل والفقرات في املقياس الذي
يتكون من تدريجين أو تدريجات خماسية كمقياس
ليكرت عالقة غير خطية كما أورد ذلك فني و دستفانو
( ،)Finney&DiStefano, 2006لذلك قدم قرين وينغ
( )Green & Yang,2009b, 2015وأيضا كم ولو
وكوهين ( )Kim,Lu&Cohen.2020طريقة لتقدير
معامل الثبات غير الخطي في املقاييس ذات املتغيرات
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الرتبية في التحليل العاملي ،تمر عملية حساب معامل
الثبات غير الخطي بثالثة مراحل:
أول :تقدير العتبات ( )Thresholdsومعامالت الرتباط
بوليكورك ( )polychoricباستخدام طريقة الرجحية
العظمى
ثانيا :تقدير تشبعات الفقرات على العوامل باستخدام
طريقة ( (WLSMVو ( )DWLSبالعتماد على
مصفوفة معامالت الرتباط بوليكورك.
ثالثا :تعويض القيم الناتجة في املعادلة التالية:
𝟏𝑪𝒋́−
𝟏́𝒄𝒋 −𝟏 𝒄𝒋−
𝟏𝑪𝒊 −
∑
∑[
𝒗(
𝟏=𝒌∑)−
]) ́𝒋𝒉( 𝟏∅ 𝟏=𝒍∑ ) 𝒌𝒋𝒗( 𝟏∅
́𝒋𝒋𝑴𝝆; 𝒍́𝒋𝒉𝒋́=𝟏 𝒌=𝟏 𝒍=𝟏 ∅𝟐 𝒋𝒌 ,
𝒍
𝑪
𝟏́𝒄𝒋 −𝟏 𝒄𝒋−
𝟏𝑪𝒊−
𝒋
𝒋
∑
∑[ ́ ∑
∑
𝟏∑ 𝒋́−
𝟏=𝒋 𝟏=𝒋
]) 𝒍́𝒋𝒉( 𝟏∅ 𝟏=𝒍 ) 𝒌𝒋𝒗( 𝟏∅ 𝟏=𝒌∑𝒌=𝟏 𝒍=𝟏 ∅𝟐 (𝒗𝒋𝒌 ,𝒉𝒋́𝒍 ;𝝆𝑿∗𝒋 𝑿∗𝒋́ )−

𝒋∑ 𝟏=𝒋𝒋∑

يتبعها الطلبة في أثناء املذكرة أحد أهم السباب التي
تساهم في رفع جودة املخرجات التعليمية للبرامج
الكاديمية ،استنادا إلى الدب التربوي فإن الطريقة التي
يتبعها الطلبة في املذاكرة تنطلق من سؤالين الول (ملاذا
يتعلمون؟) الدافع نحو التعلم ،والسؤال الثاني(ماذا
يفعلون حتى يتعلموا) الستراتيجية التي يتبعونها حتى
يتعلموا؟ حسب جستيشا وآخرين (Justicia,et, al
) ,2008وفوقان ( ،)Vaughan, 2018ينتج عن إجابة
هذين السؤالين تحديد طريقة التعلم املفضلة لدى
الطلبة فيمكن أن تكون عميقة ،ويمكن أن تكون
سطحية.
طريقة التعلم العميقة هي التي يستخدم بها املتعلم
ممارسات دراسية عميقة منطلقة من دوافع عميقة
فاملتعلمون من خالل هذه الطريقة عادة ما يقومون
بفحص املفاهيم املضمنة في املحتوى الدراس ي ،وعالقة
هذه املفاهيم بالحياة اليومية والخبرات السابقة.
طريقة التعلم السطحية وهي الطريقة التي يستخدم بها
املتعلمون ممارسات دراسية سطحية منطلقة من
دوافع سطحية تؤدي بهم إلى تذكر الحقائق واملفاهيم
دون ربطها باملعرفة السابقة وبالحياة اليومية عادة ما
يقومون بإنجاز ما هو مطلوب منهم في املقرر الدراس ي
فقط ،وهمهم فقط أن ينجحوا بالختبارات.
وتأتي هذا الدراسة لتعريف املهتمين بأفضل املمارسات
الحصائية لتقدير صدق وثبات املقاييس الرتبية
متعددة التدريجات باستخدام التحليل العاملي
الستكشافي والتوكيدي ،وذلك لشح الدراسات التي
تناولت هذا املوضوع لن الحزم الحصائية املشهورة
مثل  SPSSلم تدرجها ضمن خيارتها ،ومن تلك
املمارسات طريقة ( )PA-MRFAوطريقة تقدير
الثبات غير الخطي ،ومن جهة أخرى فإن أغلب
الدراسات التي أجريت على مقياس عملية املذاكرة
طبقت على طلبة في مرحلة البكالوريوس بالكليات

= 𝒏𝒐𝒏𝝆

حيث تشير كل من الرموز التالية 𝑗 و ́𝑗 إلى فقرات
املقياس 𝑗𝐶 و ́𝑗𝐶 إلى عدد تدريجات الفقرات في
املقياس {𝑣𝑗1 , … . . , 𝑣𝑗𝑐𝑗−1 } ،و } {ℎ𝑗́ 1 , … . . , ℎ𝑗́ 𝑐𝑗́ −1
إلى العتبات لكل من الفقرة 𝑗 و ́𝑗  ∅1(𝑣𝑗𝑘 ) ،إلى
املجموع التراكمي لدالة التوزيع الثنائي الطبيعي للعتبات
) 𝑘𝑗𝑣(  ∅1(ℎ𝑗𝑙́ ) ،إلى املجموع التراكمي لدالة التوزيع
) ́𝑙𝑗، (ℎ
للعتبات
الطبيعي
الثنائي
) ∗́𝑗𝑋∗𝑗𝑋𝜌 ; 𝑙 ́𝑗 ∅2 (𝑣𝑗𝑘 , ℎإلى املجموع التراكمي لدالة
التوزيع الثنائي الطبيعي للعتبات ) 𝑘𝑗𝑣( و ) ́𝑙𝑗(ℎ
مع ) ∗́𝑗𝑋∗𝑗𝑋𝜌( (𝜌𝑋𝑗∗𝑋𝑗́∗ ) ،تشير إلى معامالت الرتباط بين
متغيرين متصلين كامنين ،يمكن أن تعطى في العالقة
التالية
𝑀

𝑀

̀𝑗𝑚𝜆 𝑗𝑚𝜆 ∑ ∑ = ∗́𝑗𝑋∗𝑗𝑋𝜌
̀𝑚𝜂 𝑚𝜂𝜌 ̀
̀
𝑚=1 𝑚=1

إذا كانت  Mتتكون من عوامل كامنة حيث تشير
̀𝑗𝑚𝜆
إلى مقدار التشبعات على العامل ) 𝑚𝜂( و ̀
وتشير إلى مقدار التشبعات على العامل ) ̀𝑚𝜂( ،
̀𝑚𝜂𝑚𝜂𝜌 تشير إلى معامل ارتباط بين العاملين
ولتوظيف تلك املمارسات التحليلية تم تبني مقياس
بيجز املنقح ( )Biggs, 2001الذي يقيس عملية
املذاكرة يعرف بـ ()Study Process Questionnaire
ويرمز له بـ ( ،)SPQحيث تعتبر طريقة الدراسة التي
𝑗𝑚𝜆
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أهداف الدراسة
 .1توظيف أفضل املمارسات الحصائية في التحليل
العاملي الستكشافي والتوكيدي املناسبة لبيانات
الدراسة للتحقق من صدق وثبات مقياس عملية
املذاكرة.
 .2التعرف على الطريقة السائدة في املذاكرة لدى
طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة امللك
سعود.
 .3التعرف على القدرة التنبؤية ملقياس عملية
املذاكرة ( )SPQفي التحصيل الدراس ي.
أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في تعريف امليدان التربوي
والنفس ي بأفضل املمارسات الحصائية للتحليل
العاملي الستكشافي والتوكيدي وطريقة تقدير الثبات
التي تتناسب مع بيانات املقياس الرتبي متعدد البعاد
ومتعدد التدريجات ،والتعرف على طريقة املذاكرة
املفضلة (العميقة أم السطحية) لدى طلبة الدراسات
العليا بكلية التربية بجامعة امللك سعود ،وهل لهذه
الطريقة أثر في التحصيل الدراس ي ،وهل تختلف
باختالف النوع.
الدراسات السابقة
تم تناول هذا املقياس في كثير الدراسات من قبل
الباحثين وقد تعددت أوجه هذه الدراسات من حيث
دراسة أبعاد املقياس أو الخصائص السيكومترية
للمقياس و عالقة املقياس بالتحصيل الدراس ي ومنها
( &Biggs,Kemmber
دراسة بيجز وكمبر وليونغ
 )Lueng, 2001بعنوان تنقيح استبانة عملية املذاكرة
والتي هدفت إلى مساعدة أعضاء هيئة التدريس في
التعرف على طرق التعلم لدى طلبتهم من خالل أداة
تقييم منقحة بعدد قليل من الفقرات ،تم تطبيق
استبانة مكونة ( )43فقرة على عينة مكونة من ()229
من طلبة العلوم الصحية و( )495من باقي القسام

الطبية والهندسية ،وهناك ندرة في الدراسات التي طبق
فيها املقياس على طلبة املاجستير والدكتوراة في الكليات
النسانية.
مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة من وجهين أولها مع تزايد
الهتمام بالتحليل العاملي الستكشافي والتوكيدي في
الوساط التربوية والنفسية نالحظ أن هناك حيثيات
كثيرة يجب أن تؤخذ في عين العتبار ،وقد يغفل عنها
بعض الباحثين وأيضا ظهور طرق تحليل متنوعة من
خالل برمجيات متعددة لجراء التحليالت املطلوبة مما
قد يربك بعض الباحثين في اختيار أفضل املمارسات
الحصائية الخاصة بالتحليل العاملي الستكشافي
والتوكيدي املناسبة لبيانات الدراسة واملبنية على
دراسات علمية أظهرت فعالية تلك املمارسات
التحليلية ،ثانيها تتمثل في التأكد من مدى مصداقية
أبعاد مقياس املذاكرة ( )SPQوثبات نتائج تطبيقه و من
ثم التعرف على عمليات أو الطريقة املفضلة في
املذاكرة بين طلبة الدراسات العليا حيث يتوقع أن يكون
دافع طلبة الدراسات العليا بأن يتعمقوا في فهم
املحتوى الدراس ي من خالل اتباع استراتيجيات
وممارسات تحقق ذلك.
أسئلة الدراسة
 .1ما البنية العاملية ملقياس عملية املذاكرة ()SPQ؟
 .2ما قيمة معامالت الثبات غير الخطية لبعاد
مقياس عملية املذاكرة ؟
 .3ما هي القدرة التنبؤية لبعاد مقياس عملية
املذاكرة باملعدل التراكمي ؟
 .4هل تختلف متوسطات فقرات مقياس عملية
املذاكرة باختالف النوع (ذكر ،أنثى) ؟
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وفي دراسة حديثة ملالك وخان ومالك وهيوون وبت وباج
( Malik, Khan, Malik, Humayun, Butt,
 )Baig.2019التي هدفت إلى تقييم ثبات وصدق مقياس
عملية املذاكرة املنقح لتحديد الطريقة املفضلة لطلبة
كلية الطب في الباكستان ،تم تطبيق املقياس على عينة
من طلبة كلية الطب في جامعة الشيخ زايد الطبية في
لهور الباكستان مكونة من ( )480طالبا وطالبة من
مستويات مختلفة تبدأ من طلبة السنة الولى إلى ما بعد
التخرج ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم التحليل
العاملي التوكيدي من خالل برنامج  AMOSللتأكد من
صدق املقياس .وأظهرت نتائج التحليل أن املقياس
يتكون من بعدين وبلغ معامل كرونباخ ألفا للطريقة
العميقة ( )0.78للطريقة السطحية (  ،) 0.72وقد
أوص ى الباحثون بتطبيق مقياس عملية املذاكرة على
الكليات النسانية لندرة الدراسات في الكليات
النسانية للتأكد من صدق وثبات املقياس.
بالنسبة للدراسات التي تناولت أفضل املمارسات
الحصائية في التحليل العاملي ،والتي تتناسب مع
متغيرات متعددة التدريجات فقدم باقلن (Baglin,
) 2014ورقة بحثية تناول فيها أفضل املمارسات
الحصائية للتحليل العاملي باستخدام برنامج
 ،FACTORوقد لخص أفضل املمارسات فيما يلي:
 .1التحليل العاملي الستكشافي مبني نظريا على إيجاد
عالقات ضمنية بين املتغيرات لقياس متغير كامن.
 .2معامالت الرتباط بوليكورك  ploychoricهي
املناسبة في حالة املتغيرات الرتبية متعددة
التدريجات
 .3طريقة الستخالص املفضلة للعوامل هي التحليل
املتوازي املبني على الرتبة الدنى للتحليل العاملي
(.)PA-MRFA
وقد اعتمد باقلن في توظيف هذه املمارسات على بيانات
حقيقية للعوامل الخمسة الكبرى وهي النفتاح

استخدم التحليل العاملي التوكيدي توصلوا إلى نتيجة
مفادها أن ( )20فقرة تغني عن ( )43فقرة بمعامل ثبات
كرونباخ الفا ( )0.73لبعد الطريقة العميقة وبمعامل
ثبات كرونباخ الفا ( )0.64لبعد الطريقة السطحية.
دراسة جستيشيا وآخرين ()Justicia et al, 2008
بعنوان التحليل العاملي الستكشافي والتوكيدي على
مستوى الفقرة ملقياس عملية املذاكرة املنقح وقد طبق
املقياس على عينة مكونة ( )314على طالب السنة الولى
لعلم النفس لجراء التحليل الستكشافي استخدموا
التحليل العاملي الساس ي Principle Factor
 )PFA( Analysisملصفوفة معامالت الرتباط
بوليكورك( )Polychoricوتم استخالص عاملين بناء
على اختبار ،)MAP( Minimum Average partial
ثم طبق على عينة مكونة من ( )248طالبا وطالبة لجراء
التحليل التوكيدي واستخدم فيها أيضا مصفوفة
معامالت الرتباط بوليكورك( )Polychoricوطريقة
تقدير املربعات الصغرى املوزونة Weighted Least
 )WLS( Squareوقد أظهرت نتائج تحليل العاملي
الستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي أن مقياس
عملية املذاكرة يتكون من عاملين هما طريقة التعلم
السطحية وطريقة التعلم العميقة.
وقد أجرى الشيخ وآخرون دراسة ()Shaik et al ,2017
استخدموا مقياس عملية املذاكرة املنقح ( )SPQوطبق
على عينة مكونة من ( )610من طلبة كلية الطب في
جامعة امللك سعود باملستوى الول والثاني والثالث
توصلوا إلى النتائج التالية :أن طريقة املذاكرة املفضلة
لدى الطلبة هي الطريقة العميقة وانحصرت قيم
معامل كرونباخ ألفا بين ( )0.775 – 0.703لبعد
الطريقة العميقة و( )0.763 -0.730للطريقة
السطحية ،للتأكد من أبعاد املقياس استخدموا تحليل
املكونات الساسية ( )PCفكانت نسبة التباين املفسر
للعامل الول  %36والثاني .%27
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ذكور  551إناث) والعينة الثانية كانت على طلبة السنة
الثانية والثالثة استخدم فيها التحليل العاملي
( 548إناث
التوكيدي تكونت من  661وانقسمت
و  113ذكور).
أداة الدراسة
قام بيجز ( )Biggs, 1987a, 1987b, 1987cبوضع
مقياس لتقييم ذاتي لعملية املذاكرة مكون  43فقرة
(ل تنطبق ،تنطبق
مدرجة تدريج خماس ي
لحد ما ،تنطبق أحيانا ،تنطبق غالبا ،تنطبق دائما)
وأطلق عليه اسم مقياس عملية املذاكرة ( Study
 )Process Questionnaireرمز له بـ ـ( )SPQوهو مبني
على مفهومين قدمهما مارتن وسالجو &(Marton
) Säljö, 1976هما الفهم العميق والفهم السطحي ،ثم
قام أيضا بيجز وكمبر ولوينغ
) (Biggs,Kember,&Leung, 2001باختصاره إلى
عشرين فقرة وأسموه Revised Study Prosess
 Questionare Two Factotsوقد رمز له (R-SPQ-
 )2Fووزعت على بعدين ،الول الطريقة العميقة تتكون
من الدوافع و الستراتيجيات العميقة والبعد الثاني
الطريقة السطحية ،وتتكون من الدوافع
والستراتيجيات السطحية ،وقد لقى مقياس عملية
املذاكرة املنقح استسحانا كبيرا بين الباحثين في التعليم
العالي للكشف عن طبيعة ممارسات املذاكرة املفضلة
لدى الطلبة ويظهر الجدول رقم ( )6فقرات املقياس
املنقح.
البرامج واملعالجة الحصائية املستخدمة
لجراء التحليالت الحصائية املناسبة للبيانات فقد تم
استخدام البرامج التالية:
أول :برنامج( )FACTOR.V1الذي أعده وطوره لورينزو
وفيرناندو ) (Lorenzo&Fernado,2006,2020ويعرف
بـ ( )FCATOR.V2لجراء التحليل العاملي
الستكشافي ،وبناء على نتائج الدراسة التي أجراها

والضمير والنبساط و الوفاق والعصابية تم تنزيلها من
التالية
البيانات
قاعدة
) (http://personalitytesting.info/وتتضمن 11000
اختبار واختير منها بشكل عشوائي  500اختبار ،ثم
توصل إلى نتيجة مفادها أن العائق في استخدام أفضل
املمارسات الحصائية املناسبة للبيانات الرتبية متعددة
التدريجات عدم توفرها في الحزمة الحصائية SPSS
الكثر شهرة في مجال التحليالت ،أما برنامج
 FACTORالذي قام على إعداده وتطويره كل من
لورينزو وفيرناندو (Lorenzo & Fernando,2006,
) 2020فقد تضمن كثيرا من الخيارات الحصائية التي
تناسب بيانات الدراسة ،وباستعراض الدراسات
السابقة وجد أن هناك ندرة في الدراسات التي عملت
على توظيف أفضل املمارسات الحصائية للتحقق من
صدق وثبات مقياس عملية املذاكرة باستخدام
التحليل العاملي الستكشافي التوكيدي ،وأيضا قلة
الدراسات التي طبق فيها املقياس على طلبة من كليات
إنسانية وبالذات لطلبة ما بعد مرحلة البكالوريوس.
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة :للجابة عن أسئلة الدارسة اتبع املنهج
الوصفي التحليلي.
مجتمع الدراسة وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات العليا في كلية
التربية بجامعة امللك سعود للعام الجامعي
( )2018,2019وبلغ عددهم ( )3977حسب التقرير
السنوي الصادر من الكلية ( ،),2019 2018وقد تم
تعميم رابط الكتروني تضمن فقرات مقياس عملية
املذاكرة على مدار عامين جامعيين واستجاب عليه
) (1336أي ما نسبته  %33من املجتمع الكلي وقسمت
الستجابات على عينتين الولى استخدم فيها التحليل
العاملي الستكشافي كانت على طلبة السنة الولى من
الدراسات العليا وتكونت من  675وانقسمت (124
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الستكشافي ،في البداية تم حساب قيم املؤشرات
الحصائية التي تدلل على مدى مناسبة البيانات
للتحليل العاملي الستكشافي وكانت على النحو اآلتي:
أول :محدد املصفوفة الذي بلغت قيمته ()0.00015
والذي يدل على وجود عالقات خطية بين املتغيرات
حيث إن قيمة املحدد أكبر (.)0.00001
ثانيا :اختبار بارتليت وبلغت قيمته ( )5676هو دال
إحصائيا عند مستوى دللة ( )0.000010والذي يدل
على توفر الحد الدنى من الرتباطات بين املتغيرات.
ثالثا :مؤشر ( )KMOوبلغت قيمته ( )0.8534وحسب
دراسة بيفرس وآخرين ( )Beavers , et all , 2013يقع
ضمن الفئة الثانية ( )0.80-89والذي يشير إلى مقدار
التباين املشترك بين الفقرات أي إن مستوى الرتباط
بين الفقرات كاف وجدير بالثقة لجراء التحليل
العاملي.
وبعد الطمئنان لصالحية البيانات للتحليل العاملي يأتي
اختيار الطريقة املناسبة لستخالص العوامل وبناء على
أوسوبورن
كوستيلو
دراسة
( )Costello&Osborne,2005وبيفرس وآخرين
( )Beavers. Et al.2013وباقلن ( )Baglin,2014التي
أوصت جميعها باستخدام التحليل العاملي املشترك
( )CFالذي يفترض بأن درجات الفقرات تنتج عن
عوامل أو بنيه كامنة ،وفي حالة املتغيرات الرتبية يفضل
استخدام معامالت الرتباط من نوع بوليكورك
( )Polychoricوطريقة التحليل املتوازي املبني على
الرتبة الدنى للتحليل العاملي ( )PA-MRFAالتي
أوص ى بها تبمرمان -سيفا و لورينزو
(.)Timmerman&Lorenzo-Seva, 2011

لوريت وآخرون ( )Lloret et al. , 2017التي قارنوا فيها
بين برامج متعددة فقد أوصوا باستخدام برنامج
( )FACTORلجراء التحليل العاملي الستكشافي وذلك
لسهولة استخدامه وتبنيه أفضل املمارسات املتبعة في
التحليل العاملي والتي أوصت بها دراسة جاسون
وآخرون )) Jason et al, 2008
ثانيا :برنامج  R -Studioهو برنامج مجاني تم إنشاؤه
تطويره من قبل روس ايكا و روبرت جنتلمان (Ross
 )& Robert ,1991يتكون من عدد كبير من الحزم
( )Packgesالحصائية
املتخصصة لجراء تحليالت إحصائية دقيقة ،فقد
استخدمت الحزم التالية (psych, psychTools,
) GPArotationلجراء التحليل العاملي الستكشافي،
تم استخدام الحزم الحصائية التالية (lavaan ,
) semToolsلجراء التحليل العاملي التوكيدي
ولحساب مؤشرات املطابقة والحزمة التالية
( )pbivnormلحساب معامالت الثبات غير الخطية.
ثالثا:برنامج  Mplusالذي أعده وطوره
( )Muthen&Muthen, 1999وقد استخدم لجراء
التحليل العاملي التوكيدي وهو من البرامج الحصائية
التي تستخدم في كثير من التحليالت الحصائية ومنها
التحليل الستكشافي والتوكيدي والتنبؤ باملعدل
التراكمي.
رابعا :برنامج  SPSSوهو من الحزم الحصائية املشهورة
في مجال العلوم الجتماعية والنفسية وقد استخدم
ليجاد الفروق بين متوسطات الذكور والناث على
املقياس.
النتائج
للجابة عن السؤال الول:
استخدم برنامج ( )FACTOR.V2,2020وأيضا برنامج
 R-Studioمن خالل الحقائب التالية ( psych,
 )psychTools, GPArotationلجراء التحليل العاملي
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جدول ( :)2قيم التشبعات املقدرة باستخدام
برنامجي  FACTOR.V2و R-Studioفي التحليل الستكشافي
ملقياس املذاكرة على عينة ((675
البعد

الطريقة العميقة

الطريقة السطحية

الرمز
DM1
DM5
DM9
DM13
DM17
DS2
DS6
DS10
DS14
DS18
SM3
SM7
SM11
SM15
SM19
SS4
SS8
SS12
SS16
SS20

جدول ( :)3قيم التباينات للبيانات الحقيقة والعشوائية واملئين
 % 95للتباين العشوائي الناتج عن التحليل بطريقة التحليل
املتوازي املبني على الرتبة الدنى للتحليل العاملي ()PA-MRFA
املئين
متوسط تباين
عدد
95للبيانات
البيانات
متوسط تباين
العوامل
العشوائية
العشوائية
البيانات الحقيقية
11.2540
10.0535
*31.7626
1
10.4239
9.3617
*19.2035
2
9.6857
8.8092
6.5433
3
9.0779
8.2657
5.6516
4
*يتم وضع عالمة النجمة عندما يتجاوز قيمة التباين الحقيقي قيمة التباين
العشوائي (تشير إلى عدد العوامل).

مقدار التشعبات
0.54
0.73
0.61
0.67
0.53
0.41
0.69
0.67
0.74
0.57
0.55
0.57
0.55
0.72
0.70
0.52
0.60
0.62
0.68
0.56

يوضح الجدول ( )3طريقة التحليل املتوازي املبنية على
الرتبة الدنى للتحليل العاملي ( )PA-MRFAلتحديد
عدد العوامل في البيانات متعددة التدريجات بناء على
محكين الول :متوسط التباين العشوائي املستخلص،
الثاني :املئين  % 95نسبة التباين العشوائي ،يتم مقارنة
بين متوسط التباين العشوائي واملئين  % 95مع
متوسط تباين البيانات الحقيقية فإذا تعدت قيمهما
متوسط التباين املالحظ للبيانات الحقيقة يكون عدد
العوامل املستخلص ،وكما هو مالحظ من الجدول ()3
فإن قيمهما قد تعدت تباين البيانات الحقيقية عند
العامل الثالث وبالتالي فإن عدد العوامل املناسب لهذه
البيانات هو عاملين.
للجابة عن السؤال الثاني:
تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي بطريقة تقدير
طريقة املربعات الصغرى املوزونة قطريا ( )DWLSمن
خالل برنامج ( )Rايف رسل وآخرين( Yves Rosseel
 ،),et al, 2020وطريقة تقدير املربعات الصغرى
املوزونة للمتوسط والنحراف املعياري املعدل
( )WLSMVمن خالل برنامج  Mplus.7التي تتناسب
مع املتغيرات متعددة التدريجات وقد طبق على عينة
مقدارها ( )661وكانت النتائج متماثلة في البرنامجين وهي
كما في الجدول رقم (.)4

يوضح الجدول رقم ( )2مقدار التشبعات بعد إجراء
التحليل العاملي الستكشافي بطريقة ()PA-MRFA
وطريقة تدوير ( )Simplimaxوانحصرت قيم
التشبعات على العامل الول الطريقة العميقة (– 0.41
 ،)0.74وانحصرت قيم التشبعات على العامل الثاني
الطريقة السطحية ( .0.72) – 0.52حيث تشير الرموز
التالية ( )DMدافع عميق ( )DSاستراتيجية عمقية
( )SMدافع سطحي ( )SSاستراتيجية سطحية.
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جدول ( :)4قيم التشبعات املقدرة بواسطة برنامجي  mplusو  R-studioفي التحليل التوكيدي ملقياس عملية املذاكرة
البعد

الرمز
DM1
DM5
DM9
DM13
DM17
DS2
DS6
DS10
DS14
DS18
SM3
SM7
SM11
SM15
SM19
SS4
SS8
SS12
SS16
SS20

الطريقة العميقة

الطريقة السطحية

مقدار التشبعات
0.57
0.56
0.49
0.76
0.56
0.33
0.62
0.58
0.77
0.48
0.54
0.60
0.33
0.78
0.62
0.47
0.46
0.71
0.73
0.39

يوضح الجدول رقم ( )4قيم التشبعات بعد إجراء
التحليل العاملي التوكيدي وانحصرت مقدار التشبعات
على الطريقة العميقة ( )0.77- 0.33وعلى الطريقة
( ،)0.78 -0.33للتأكد من مطابقة
السطحية

البيانات للنموذج في التحليل العاملي التوكيدي تم
حساب مؤشرات املطابقة املطلقة والنسبية كما يوضح
الجدول رقم (.)5

جدول ( :)5قيم مؤشرات جودة حسن مطابقة النموذج الناتجة عن التحليل العاملي التوكيدي
نوع املؤشر

اسم املؤشر

قيمة املؤشر الفعلية
))Mplus
()R

RMSEA

0.07

0.07

= <0.05تطابق جيد جدا
=  ≤ 0.06 - ≤ 0.08تطابق جيد

GFI
SRMR

0.98
0.07

-

> 0.9
 ≤ 0.08تطابق جيد

CFI

0.95

0.95

NFI

0.94

-

TLI

0.95

0.95

IFI

0.95

-

مطلق

نسبي

القيمة املفضلة
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=  ≥ 0.90 - ≤ 0.94تطابق جيد
 ≥ 0.95تطابق جيد جدا
> 0.9
=  ≥ 0.90 - ≤ 0.94تطابق جيد
 ≥ 0.95تطابق جيد جدا
> 0.9
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يظهر الجدول رقم ( )5قيم مؤشرات التطابق الفعلية
والقيم املفضلة ملؤشرات للتطابق حسب ما قدمه قانا
وبروك ( ،)Gana&Broc,2019,43وقد وقعت القيم
الفعلية ملؤشرات املطابقة املطلقة ضمن فئة التطابق
الجيد إلى جيد جدا فمؤشر الجذر التربيعي ملتوسط
خطأ القتراب ( )RMSEAيساوي ( )0.07ضمن الفئة
الجيد ،وقيمة مؤشر( )GFIيساوي  ) (0.98وقد
تعدى القيمة املفضلة واملؤشر ( )SRMRيساوي
( )0.07يقع ضمن فئة الجيد.
وأظهرت قيم مؤشرات التطابق النسبية تطابق جيد
َ
جدا فمؤشر ( )CFIتساوي ( )0.95ومؤشر ()NFI
تساوي ( )0.94ومؤشر ( )TLIتساوي ( )0.95ومؤشر
( )IFIتساوي ( )0.95وجميعها تعدت قيم الفئات
املفضلة للحكم على املؤشر.
ثبات مقياس عملية املذاكرة
ليجاد قيمة ثبات عوامل املقياس تم استخدام طريقة
جرين وينغ ( )Green&yang.2009b,2015التي
تتناسب مع طبيعة البيانات الناتجة من مقياس ذي
تدريج خماس ي ثنائي البعاد حسب املعادلة رقم ()1
وكانت قيمة الثبات غير الخطي للطريقة السطحية
( .)0.77إن  %23من التباين الكلي يعزى إلى الخطاء في
القياس بالتالي يمكن استخدام املقياس في التنبؤ لنه
تعدى القيمة املقبولة ،وهي ( )0.70كما أشار إلى ذلك
بدهايزر (.)Pedhazur,1997
للجابة عن السؤال الثالث :بعد التأكد من صدق
العاملي ملقياس عملية املذاكرة والتي نتج عنها عامالن
كامنان هما طريقة املذاكرة العميقة ( )DAوطريقة
املذاكرة السطحية ( )SAوالتأكد من ثبات املقياس فإنه
يمكن استخدامه في التنبؤ باملعدل التراكمي للطلبة،
فهل تؤثر طريقة املذاكرة في تحصيل الطلبة؟ يمكن
الجابة عن هذا التساؤل من خالل حساب قيم
معامالت النحدار للبعدين ،وقد استخدمت طريقة

متعدد املؤشرات ومتعدد السباب
 )MIMIC( indicators and Multiple Causesفي
برنامج  R- Studioووبرنامج ( )Mplus.7ونتج عنه
الشكل ()2
Multiple

شكل ( :)2النمذجة باملعادلت البنائية باستخدام برنامج (R-
 )Studioلفقرات مقياس عملية املذاكرة والقدرة التنبؤية
باملعدل التراكمي

يوضح الشكل رقم ( )2مقدار تشبعات الفقرات على
بعدي املقياس والقدرة التنبؤية لكل بعد بالتحصيل
ويالحظ أن قيمة معامل النحدار املعياري للطريقة
العميقة تساوي ( )β=0.13وهي دالة عند مستوى
الدللة ) (0.006وبلغت قيمة مربع معامل الرتباط
البسيط للطريقة العميقة (( r2= 0.02بمعنى  %2من
التباين في تحصيل الطلبة يعزى إلى الطريقة العميقة.
وبلغت قيمة معامل النحدار املعياري للطريقة
(  )β=-0.03وهي دالة عند مستوى
السطحية
الدللة ( )0.544وبلغت قيمة مربع معامل الرتباط
( ) r2=0.009بمعنى
البسيط للطريقة السطحية
 %0.9من التباين في التحصيل يعزى إلى الطريقة
السطحية ،وبلغت قيمة مربع معامل الرتباط املتعدد
( )R2= 0.022أي إن قيمة  %2.2من التباين في
تحصيل الطلبة يعزى إلى الطريقة التي يتبعها الطلبة في
املذاكرة سواء عميقة أم سطحية ،كما وجد أن هناك
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عالقة ارتباطية بين الفقرة السابعة والفقرة الثانية
بمقدار ( )0.38والفقرة الولى والثانية بمقدار ()0.30
وهذا يحسن من مدى مطابقة البيانات للنموذج.
للجابة عن السؤال الرابع:
تم اختيار جميع املستجيبين من الذكور في العينة

الستكشافية والتوكيدية حيث بلغ عددها ( )243ذكرا،
وتم اختيار عينة مماثلة من الناث بعدد ( )243وتم
إجراء تحليل التباين الحادي ( )ANOVAوكانت
النتائج كما في الجدول رقم (.)6

جدول( :)6تحليل التباين الحادي ( )ANOVAملتوسطات تقديرات الطالب (ذكور) والطالبات (إناث) على مقياس عملية طريقة املذاكرة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

املمارسة
أجد أن الدراسة في بعض الحيان تعطيني شعورا عميقا من الرتياح
الشخص ي "الرضا عن النفس"
أشعر أن أي موضوع تقريبا يمكن أن يصبح شيقا جدا عندما
أتعمق فيه بإسهاب.
تكون
مثيرة
أجد أن دراسة املواضيع الكاديمية في بعض الحيان
وشيقة كقراءة الرواية أو مشاهدة فيلم.
أعمل بجد في دراستي لنني أجد املقررات أو املواد مثيرة لالهتمام.
عادة ما آتي إلى معظم املحاضرات وفي ذهني أسئلة أحتاج الجابة
عنها.
أجد أنه لزاما علي أن أبذل جهدا كبيرا بشأن موضوع دراس ي معين
حتى أستطيع أن أشكل استنتاجاتي الخاصة قبل أن أشعر بالرتياح.
أجد أن معظم املواضيع الجديدة مثيرة لالهتمام وكثيرا ما أنفق وقتا
إضافيا للحصول على مزيد من املعلومات عنها.
أختبر نفس ي في املواضيع الهامة حتى أفهما تماما.
أقض ي الكثير من وقت فراغي في محاولة العثور على مزيد من
املعلومات عن املواضيع املثيرة لالهتمام التي نوقشت في فصول
املختلفة.
أهتم بالنظر في املراجع املقترحة واملتعلقة بما يعطى في املحاضرات
هدفي أن أنجح في املقررات بأقل جهد مبذول.
ل أجد مقرراتي ممتعة كثيرا لذلك أبذل الحد الدنى من الجهد فيها.
أجد أنني من املمكن أن أجتاز معظم الختبارات عن طريق حفظ
املعلومات الرئيسة دون بذل جهد ملحاولة فهمها.
أجد من غير املفيد دراسة املواضيع بعمق وأنه م ِربك ومضيعة
للوقت ،كل ما أحتاجه أن أنجح باملعارف الواردة في مواضيع
املقررات.
ل أرى أي فائدة في تعلم مواد من غير املحتمل أن تكون ضمن
الختبار.
أدرس بجد واجتهاد ما يعطى في الفصل أو الخطوط العريضة
للمقرر فقط
أتعلم بعض الشياء بالتكرار لذلك أقوم بتكرارها ِمرارا حتى أحفظها
عن ظهر قلب حتى ولو لم أفهمها.
التزم عادة بدراستي واستذكاري ملا هو مقرر لنني أعتقد أنه من غير
الضروري القيام بأي ش يء إضافي.
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الرمز

متوسط الناث
()244

متوسط الذكور
()244

الداللة
الحصائية

DM1

4.31

4.30

0.879

DM5

4.05

4.18

0.139

DM9

3.44

3.40

0.678

DM13

4.12

4.06

0.511

DM17

3.53

3.47

0.520

DS2

4.04

4

0.715

DS6

4.12

4.12

1

DS10

3.85

3.95

0.271

DS14

3.73

3.66

0.471

DS18
SM3
SM7

3.70
1.87
1.89

3.66
2.18
1.99

0.758
0.007
0.003

MS11

2.73

2.72

0.362

DS15

2.09

2.18

0.401

MS19

2.27

2.33

0.592

SS4

2.77

3.02

0.044

SS8

2.23

2.63

0.001

SS12

2.42

2.40

0.881

املجلة السعودية للعلوم النفسية – العدد – 6الرياض (ربيع الول1443ه  /نوفمبر 2021م)
19
20

أعتقد أنه ل ينبغي على الساتذة أن يتوقعوا من الطالب قضاء
أوقات طويلة في استذكار مواضيع ومواد لن يختبر بها.
أجد أن أفضل طريقة لجتياز الختبارات هي محاولة تذكر إجابات
السئلة التي من املحتمل أن تأتي في الختبار.

يوضح الجدول رقم ( )6قيم متوسطات فقرات مقياس
عملية املذاكرة بين الذكور والناث وقد انحصرت قيم
املتوسطات على بعد "الطريقة العميقة " عند الناث
( )4.31- 3.44وكان أدناها للفقرة رقم ( )3والتي تحمل
رمز ( " )DM9أجد أن دراسة املواضيع الكاديمية في
بعض الحيان تكون مثيرة وشيقة كقراءة الرواية أو
مشاهدة فيلم " وأعالها للفقرة ( )1والتي تحمل رمز
( " )DM1أجد أن الدراسة في بعض الحيان تعطيني
شعور عميق من الرتياح الشخص ي " الرضا عن
النفس" ،وانحصرت قيم املتوسطات على بعد الطريقة
العميقة عند الذكور)  )4.30–3.40وكان أدناها أيضا
للفقرة رقم ( )3والتي تحمل الرمز ( )DM9وأعالها
أيضا للفقرة رقم ( )1والتي تحمل الرمز (.) DM1
ويالحظ تقارب املتوسطات على فقرات مقياس عملية
املذاكرة بين الذكور والناث لبعد "الطريقة العميقة"
بحيث ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية بينهما،
ويالحظ بأن قيم التقديرات عالية ،فقد بلغ متوسط
التقدير للذكور والناث ( )3.88بانحراف معياري
مقداره ( )6وهذا يشير إلى أن الطريقة املفضلة بين
الطلبة سواء كانوا ذكورا أم إناثا هي الطريقة العميقة في
املذاكرة ،والتي يقوم فيها الطلبة بمحاولة فهم املحتوى
املعرفي من خالل ربطه بالحياة واملعرفة السابقة.
وقد انحصرت قيم املتوسطات على بعد "الطريقة
السطحية" عند الناث ) )2.86–1.87وكان أدناها
الفقرة رقم ( )11التي تحمل رمز (" )SM3هدفي أن أنجح
في املقررات بأقل جهد مبذول" وأعالها للفقرة ( )20والتي
"أجد أن أفضل طريقة
تحمل رمز ()SS20
لجتياز الختبارات هي محاولة تذكر إجابات السئلة
التي من املحتمل أن تأتي في الختبار" ،وانحصرت قيم
املتوسطات على بعد الطريقة السطحية عند الذكور
( )3.02– 1.99وكان أدناها للفقرة رقم ( )12والتي

SS16

2.63

2.83

0.093

SS20

2.86

3.02

0.175

تحمل الرمز ( " )SM7ل أجد مقرراتي ممتعة كثيرا
لذلك أبذل الحد الدنى من الجهد فيها " وأعالها للفقرة
رقم ( )16والتي تحمل رمز ( " )SS4أدرس بجد واجتهاد
ما يعطى في الفصل أو الخطوط العريضة للمقرر
فقط" والفقرة رقم ( )20والتي تحمل رمز (" )SS20أجد
أن أفضل طريقة لجتياز الختبارات هي محاولة تذكر
إجابات السئلة التي من املحتمل أن تأتي في الختبار".
املناقشة
السؤال الول:
أظهرت نتائج التحليل الستكشافي باستخدام طريقة
استخالص العوامل املبنية على الرتبة الدنى للتحليل
العاملي ( )PA-MRFAاملعتمدة على مصفوفة
معامالت الرتباط بوليكورك ( )Polychoricاملناسبة
لبيانات مقياس عملية املذاكرة متعدد التدريجات أنه
يتكون من عاملين ،هما الطريقة العميقة والطريقة
السطحية ،وهذا ما أكدته دراسة جستيشيا وآخرين
( )Justicia et al, 2008الذين استخدموا مصفوفة
معامالت الرتباط  ploychoricوطريقة استخالص
 )PAF( principle Factor Analysisواختبار فاسلر
ماب Velicer’s ( Minimum Average Partial
 )MAPوالتي أيضا أفرزت النتيجة نفسها .وهذا التطابق
بين نتيجة هذه الدراسة والدراسات السابقة يؤكد أن
الطار النظري ملقياس عملية املذاكرة الذي أعده وطوره
بيجز وكمبر وليونغ (Biggs ,Kember &Leung
) ,2001هو إطار أصيل وحقيقي وإن عملية املذاكرة
تنطلق فعال من دوافع واستراتيجيات عميقة أو داوفع
واستراتيجيات سطحية.
السؤال الثاني:
أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي لتقدير
التشبعات باستخدام طريقة املربعات الصغرى
املوزونة قطريا ( )DWLSواملناسبة للمتغيرات متعددة
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التدريجات ،وجد أن قيم تشبعات فقرات على العاملين
أعلى ( ،)0.33هذا مؤشر إلى أن جميع الفقرات مرتبطة
ارتباطا وثيقا مع العامل الذي تنتمي اليه ،وأيضا أظهرت
القيم الفعلية لجميع املؤشرات املطابقة املطلقة
والنسبية أن هناك تطابقا من جيد إلى جيد جدا ،يشير
هذا التطابق بين البيانات والنموذج املقترح إلى املقياس
الذي بني على أساس أن الفقرات تتوزع على عاملين لكل
منهما عشر فقرات ،تمثل الطريقة العميقة عامال
والطريقة السطحية عامال آخر ،هذا أيضا يتفق مع
دراسة جستيشيا وآخرين( ،)Justicia et al, 2008وهذا
التفاق بين نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة
يدعم الطار النظري للمقياس املبني على دوافع
واستراتيجيات عميقة ودوافع واستراتيجيات سطحية
والذي أعده وطوره بيجز وكمبر وليونغ (Biggs
). ,Kember & Leung,2001
السؤال الثالث:
أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي وبناء على قيم
معامالت النحدار املعيارية ومربع معامل الرتباط
الناتج ،أن القدرة التنبؤية للمقياس ( )SPQضعيفة،
وهذا يتفق أيضا مع الدراسة التي أجراها تشوي
& (Choy, O'Grady
واوقرادي وروتقان
) Rotgans, 2012حيث بلغ معامل الرتباط بين
الطريقة العميقة مع التحصيل ( )r=0.1والطريقة
السطحية مع التحصيل ( ،)r = -0.07ويالحظ أن
الطريقة العميقة تتنبأ بالتحصيل أكثر قليال مقارنة مع
الطريقة السطحية هذا دليل أن الطريقة العميقة في
املذاكرة واملنطلقة من دوافع واستراتيجيات عميقة
أفضل من حيث مقدار التعلم واملعرفة الذي يكتسبها
الطالب من خالل ربطها مع املعرفة السابقة والحياة
العملية ،قد يرجع هذا الضعف في التنبؤ أن مقدار
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تباين درجات طالب الدراسات العليا قليل نتيجة
التقارب في درجات الطالب في التحصيل .وهذا يضعف
القدرة التنبؤية ملقياس عملية املذاكرة.
السؤال الرابع:
أظهرت نتائج التحليل أنه ل يوجد فروق ذات دللة
إحصائية عند مستوى الدللة ( )0.05في التقديرات
على فقرات املقياس بين الذكور والناث لبعد " الطريقة
السحطية" إل بين أربع فقرات وهي الفقرة رقم
((11والتي تحمل الرمز (" )SM3هدفي أن أنجح في
املقررات بأقل جهد مبذول" وكان الفرق لصالح الذكور،
وأيضا الفقرة رقم ( )12والتي تحمل رمز (" )SM7ل
أجد مقرراتي ممتعة كثيرا لذلك أبذل الحد الدنى من
الجهد فيها" وكانت أيضا لصالح الذكور ،وأيضا الفقرة
رقم ( )16والتي تحمل الرمز رقم (" )SS4أدرس بجد
واجتهاد ما يعطى في الفصل أو الخطوط العريضة
للمقرر فقط" ،وكانت أيضا لصالح الذكور ،الفقرة رقم
( )17والتي تحمل الرمز( " )SS8أتعلم بعض الشياء
بالتكرار لذلك أقوم بتكرارها ِمرارا حتى أحفظها عن
ظهر قلب حتى ولو لم أفهمها" ،ويالحظ بأن قيم
التقديرات العامة للطريقة منخفضة حيث بلغ
املتوسط العام لبعد الطريقة السطحية ()2.43
بانحراف معياري ( )7.8وهذا يدعم الستنتاج السابق
أن الطريقة املفضلة بين الطلبة سواء كانوا ذكورا أم
إناثا هي الطريقة العميقة في املذاكرة مع زيادة طفيفة
في درجة التفضيل لـ"الطريقة العميقة" لدى الناث،
وهذا متوقع من قبل طلبة الدراسات العليا لن الطلبة
في هذه املرحلة يكون دافعهم الفهم العميق للمحتوى
الدراس ي.

ملخص النتائج
 .1يتكون مقياس املذاكرة املنقح ( )R-SPQ-2Fمن
عاملين هما الطريقة العميقة والطريقة
السطحية وهذا يدعم الصدق العاملي للمقياس.
 .2يتمتع بعدا مقياس عملية املذاكرة بدرجة مقبولة
من الثبات.
 .3تعتبر القدرة التنبؤية لبعدي املقياس بتحصيل
الطلبة ضعيفة مع ارتفاع طفيف للقدرة التنبؤية
للطريقة العميقة.
 .4الطريقة املفضلة في طريقة املذاكرة لدى الطلبة
هي الطريقة العميقة مع زيادة قليلة لدى اإلناث.
التوصيات
 .1توص ي الدراسة باستخدام طريقة التحليل
املتوازي املبني على الرتبة األدنى للتحليل العاملي
( )PA-MRFAالستخالص عدد العوامل
ملصفوفة معامالت االرتباط بوليكورك
( )polychoricالتي تناسب مقاييس متعددة
التدريجات مع طريقة تبسيط البناء املعقد
 Simplimaxلتدوير العوامل.
 .2توص ي الدراسة باستخدام طريقة تقدير طريقة
املربعات الصغرى املوزونة للمتوسط واالنحراف
املعياري املعدل ( )WLSMVأو املربعات الصغرى
ً
قطريا ( )DWLSملصفوفة معامالت
املوزونة
االرتباط بوليكورك ( )polychoricلتقدير مقدار
التشبعات على العوامل والتي تناسب مقاييس
متعددة التدريجات.
 .3توص ي الدراسة باستخدام معامل الثبات غير
الخطي والتي تتناسب مع مقاييس متعددة
التدريجات وفق معادلة ينغ وغرين
(.)Yang&Green,2015
 .4على الطلبة أن يتبعوا الطريقة العميقة في
املذاكرة ألن هذا سينعكس على تحصيلهم
األكاديمي ً
وأيضا املعرفي.

 .5على أعضاء هيئة التدريس أن يشجعوا الطالب
على اتباع الطريقة العميقة في املذاكرة.
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 عينة سعودية: التحقق من العالقة بين عتبة تمييز االتجاه البصري ومستوى سمات التوحد:عبدهللا بن فهد بن داود
 عينة سعودية:التحقق من العالقة بين عتبة تمييزاالتجاه البصري ومستوى سمات التوحد
)1( عبد هللا بن فهد بن داود.د

) ه1442 /11/ 20 وقبل- ه1442/9/1 (قدم للنشر
 ومن املؤشرات غير املباشرة. تعزو إحدى الفرضيات طيف التوحد إلى اختالل في توازن التنشيط والتثبيط في القشرة املخية:املستخلص
 الرتباط مستوى األداء في،التي استخدمت للتدليل على صحة هذه الفرضية مستوى األداء في مهام سيكوفيزيقية كمهمة تمييز االتجاه
 هدفت الدراسة. الناقل التثبيطي الرئيس في القشرة املخية في الفص القذالي--)املهمة بمستوى تركيز حمض غاما أمينوبيوتيريك (جابا
46  شارك في الدراسة.الحالية إلى التحقق من العالقة بين عتبة تمييز االتجاه البصري من جهة ومستوى سمات التوحد من جهة أخرى
ً
 تم قياس عتبة تمييز االتجاه البصري بواسطة مهمة.متطوعا من طالب مرحلة البكالوريوس من قسم علم النفس بجامعة امللك سعود
 والذي تم التأكد، كما تم قياس سمات التوحد بواسطة مقياس طيف التوحد،تمييز االتجاه البصري بجزأيها املستقيم (العمودي) واملائل
 وجدت الدراسة.) سنة64- 18(  مشارك من الذكور البالغين104 من مقبولية خصائصه السيكومترية في دراسة استطالعية ضمت عينتها
 حيث يرتبط تدهور األداء في املهمة،الحالية أن العالقة بين مستوى األداء في مهمة تمييز االتجاه ومستوى سمات التوحد عالقة عكسية
 وهي على، هذه النتيجة تقترح أن األفراد الذين لديهم سمات التوحد مرتفعة لديهم زيادة في التنشيط العصبي.بارتفاع سمات التوحد
النقيض من العالقة التي وجدت بين تفوق األداء في مهمة تمييز االتجاه وارتفاع مستوى سمات التوحد في دراسات سابقة على عينات
 ناقشت الدراسة الحالية األسباب. والتي تقترح أن األفراد الذين لديهم سمات التوحد مرتفعة لديهم زيادة في التثبيط العصبي،بريطانية
ّ
 واقترحت عمل دراسة تقارن األداء في مهمة تمييز االتجاه بين أفراد ُمشخصين،املحتملة لعدم اتساق نتائجها مع نتائج الدراسات السابقة
ّ ُ
.بطيف التوحد من املجتمع السعودي مع نظرائهم غيراملشخصين لبحث مدى إمكانية التحقق من نتائج الدراسة الحالية على عينة عيادية
. مهمة تمييز االتجاه البصري، سمات التوحد، توازن التنشيط والتثبيط العصبي:الكلمات املفتاحية

Investigation of The Relationship Between Visual Orientation Discrimination Thresholds and
Autistic Traits: A Saudi Sample
Abdullah Fahad Bin Dawood(1)
(Submitted 30-04-2021 and Accepted on 30-06-2021 )
Abstract: Autism Spectrum Condition (ASC) has been hypothesised to associate with cortical Excitation-Inhibition
balance. Indirect indications supporting such hypothesis comes from performance level in psychophysical tasks such as
Orientation Discrimination task (ODT), given the association between performance in such task and the main inhibitory
transmitter (GABA) in the occipital cortex. The current study aimed to reinvestigate the relationship between orientation
discrimination thresholds (measured by ODT) and autistic traits (measured by Autism Spectrum Quotient (AQ)) with a
Saudi sample. Due to the lack of any information regarding the psychometric properties of the Arabic version of AQ, a
pilot study was conducted to check the reliability and the validity of the AQ scale via an online survey. Analyses of 104
complete responses to the AQ online survey from male adults (18-64) showed that the Arabic version of AQ has acceptable
reliability and validity properties. To investigate the relationship between orientation discrimination thresholds, Data from
46 male undergraduate students at the Psychology Department of King Saud University were collected. Results showed
that individuals with higher autistic traits had higher OD thresholds (lower performance level), suggesting increased cortical
excitation in individuals with high autistic traits. Current findings are inconsistent with previous studies conducted with
British samples, which showed that high autistic traits were associated with enhanced ODT performance, suggesting
increased cortical inhibition in individuals with high autistic traits. Possible explanations of the inconsistencies between
the findings of the current study and previous ones are discussed. Future studies should investigate whether such a relation
between ODT performance and autistic traits of the Saudi sample could be replicated with Saudi individuals with ASC.
KeywordsExcitation-Inhibition balance, Autsitic Traits, Orientation Discrimination Task, ODT.
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املقدمة
يلعب توازن التنشيط والتثبيط العصبي (Excitation-

كاضطراب طيف التوحد

) Inhibition balanceفي القشرة املخية ً
دورا ً
مهما في
العمليات الذهنية والسلوكية (Dunn & Jones,

;2001

(Hussman,

) ،Rubenstein & Merzenich, 2003والذي يتصف
بصعوبات في التواصل والتفاعل االجتماعي ،ونمطية
متكررة وتقييد في السلوك واالهتمامات واألنشطة
ُ
) .(APA, 2020فعلى سبيل املثال ،تشير العديد من
الدراسات إلى زيادة معدل التنشيط العصبي بالنسبة
ُ ّ
للتثبيط في القشرة املخية لدى األفراد املشخصين
بطيف التوحد (Coghlan et al., 2012; Hussman,
) ،2001; Rubenstein & Merzenich, 2003إال أن
هذا االتجاه في العالقة بين التنشيط والتثبيط قد تم
تحديه بمجموعة من الدراسات التي تشير نتائجها إلى أن
طيف التوحد مرتبط بزيادة معدل التثبيط العصبي
مقارنة بالتنشيط (Bertone et al., 2005; Bonnel et

;2020; Edden et al., 2012; Kondo & Lin, 2020
) ،Yizhar et al., 2011كما ُويعتقد أنه األساس الكامن

وراء مستوى األداء في الكثير من املهام السيكوفيزيقية
باختالف أشكالها مثل مهمة تمييز النغمة الصوتية
((Bonnel et al., )Pitch Discrimination Tesk
) ،2010; Bonnel et al., 2003ومهمة تمييز اللمس
الحس-جسدي ()Tactile Discrimination Task
) ،(Fujimoto et al., 2014; Puts et al., 2011ومهمة
تمييز االتجاه البصري ( Visual Orientation
.(Dickinson et al., 2014) )Discrimination Task
و ُيمكن تعريف توازن التنشيط والتثبيط في القشرة
املخية من مستويات متعددة ;(He & Cline, 2019
ً
) .Sohal & Rubenstein, 2019فمثالُ ،يقصد بتوازن
التنشيط والتثبيط العصبي على مستوى الخلية
العصبية الواحدة بأنه التنظيم الفائق لعدد املشابك
التنشيطية والتثبيطية على الخلية الهرمية الواحدة
ً
نسبيا من املشابك التنشيطية
لتوليد نسبة ثابتة
والتثبيطية عبر األجزاء التغصنية للخلية & (Sohal
)ً .Rubenstein, 2019
أيضاُ ،يقصد بتوازن التنشيط
والتثبيط العصبي على مستوى الدوائر العصبية بأنه
معدل التفاعالت التنشيطية والتثبيطية داخل دوائر
عصبية معينة ،والذي يتم العناية به للحفاظ على
مستوى طبيعي من النشاط داخل وبين الدوائر
العصبية (Isaacson & Scanziani, 2011; Wu et
).al., 2011
ُويعد االختالل في توازن التنشيط والتثبيط في القشرة
ً
ً
تفسيرا محتمال لالضطرابات النمائية العصبية
املخية

al., 2010; Bonnel et al., 2003; Dickinson,
Bruyns-Haylett, et al., 2016; Franklin et al.,
) ،2008انظر لـ )(Dickinson, Jones, et al., 2016

ملراجعة طبيعة العالقة بين توازن التنشيط والتثبيط
العصبي من جهة وطيف التوحد من جهة أخرى .كما
وتجدر اإلشارة إلى أن طبيعة العالقة بين توازن
التنشيط والتثبيط العصبي من جهة وطيف التوحد من
جهة أخرى ال تعدو أن تكون فرضية تحتاج إلى مزيد من
التحقق والبحث ،ال سيما أن قياس توازن التنشيط
والتثبيط العصبي ال يتم بصورة مباشرة ،بل من خالل
مؤشرات غير مباشرة تتفاوت في دقتها وشموليتها
).(Dickinson, Jones, et al., 2016
ومن األدوات التي يتم االستدالل بها على توازن التنشيط
والثتبيط العصبي في القشرة املخية البصرية املهام
السيكوفيزيقية كمهمة تمييز االتجاه (Edden et al.,
) .2009; Shaw et al., 2019في أثناء مهمة تمييز
االتجاه ،يتم عرض زوج من املنبهات البصرية املخططة
بشكل تسلسلي على شاشة الحاسب اآللي ،حيث تكون
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االنتقائية العصبية التجاهات معينة للمنبه
) .et al., 2011; Sillito, 1975تؤيد الدراسات البشرية
مثل هذه النتائج حيث إن مستوى تركيز جابا في القشرة
املخية البصرية يرتبط بمستوى القدرة التمييزة
ً
التجاهات املنبهات البصرية ،فمثال لقد ُوجد أن زيادة
نسبة تركيز جابا في املنطقة املسؤولة عن اإلدراك
البصري ترتبط بتفوق األداء في مهمة تمييز االتجاه،
واملعبرعنها بعتبة منخفضة/صغيرة الدرجة بين اتجاه
املنبه املرجعي واملستهدف ;(Edden et al., 2009
) .Shaw et al., 2019إال أنه من الجدير بالذكر اإلشارة
إلى أن هذه العالقة االرتباطية بين مستوى تركيز جابا
واألداء في تمييز االتجاه كانت موجودة مع الجزء املائل
من مهمة تمييز االتجاه وغائبة مع الجزء املستقيم
(العمودي)) .(Edden et al., 2009أحد التفسيرات
املحتملة لعدم وجود ارتباط ذي داللة إحصائية بين
مستوى تركيز جابا واألداء في الجزء املستقيم من مهمة
تمييز االتجاه مرتبط بتأثير السقف ()Ceiling Effect
) ،(Garin, 2014حيث إن الجزء املستقيم من املهمة
سهل للغاية بدليل أن معظم عتابات املشاركين التمييزة
بين درجات املنبه املرجعي واملستهدف منخفضة /صغيرة
ً
جدا ،وهذه السهولة املنعكسة في األداء املتفوق في
املهمة تحد من إمكانية تباين األداء لدرجة تسمح
بالكشف عن العالقة بين مستوى تركيز جابا واألداء في
مهمة تمييز األداء-االجزء املستقيم (Edden et al.,
).2009
ومن املعلوم أن األداء في الجزء املستقيم (العمودي،
األفقي) من مهام تمييز االتجاه أسهل بكثير من الجزء
املائل ).(Appelle, 1972; Vogels & Orban, 1985
كما أن عتبة تمييز االتجاه في الجزء املستقيم أقل
بحوالي خمسة أضعاف العتبة في الجزء املائل
).(Dickinson et al., 2014; Edden et al., 2009
الفرق بين األداء في الجزء املستقيم واملائل من مهمة
تمييز االتجاه يعكس ما يسمى بتأثير امليالن ( Oblique
(Appelle, 1972; Vogels & Orban, )Effect
) .1985أحد التفسيرات املحتملة لظاهرة تأثير امليالن

خطوط املنبه الثاني (املنبه املستهدف)
) Stimulusقد تم تدويرها مع/عكس عقارب الساعة
مقارنة بخطوط املنبه األول (املنبه املرجعي)
) ،)Reference Stimulusويطلب من املشارك اإلدالء
بما إذا كان تم تدوير املنبه املستهدف مع/عكس عقارب
الساعة مقارنة باملنبه املرجعي بواسطة الضغط على
السهم األيمن (مع عقارب الساعة) أو األيسر (عكس
عقارب الساعة) املوجودين على لوحة مفاتيح الحاسب
اآللي ;(Dickinson et al., 2014; Edden et al., 2009
) .Shaw et al., 2019ويمكن أن تتضمن مهمة تمييز
االتجاه أجزاء مختلفة بناء على درجة اتجاه خطوط
املنبه املرجعي لتشمل الجزء املستقيم (والتي تكون فيه
خطوط املنبه املرجعي إما عمودية بدرجة صفر أو
أفقية بدرجة  ،)90والجزء املائل (والتي تكون فيه
خطوط املنبه املرجعي مائلة بـ  45درجة أو  135درجة).
يتم استخدام ساللم ( )Staircasesلتقدير أدنى عتبة
(أعلى قدرة تمييزية) يمكن بموثوقية تمييزها في التفريق
بين درجتي املنبه املرجعي واملستهدف (Treutwein,
).1995
إن االرتباط بين األداء في مهمة تمييز االتجاه والتوازن في
التنشيط والتثبيط في القشرة املخية تؤيده نتائج
الدراسات الحيوانية والبشرية التي بحثت العالقة بين
مستوى تركيز املثبط العصبي الرئيس (Gamma-
)( )aminobutyric acid (GABAجابا) في القشرة
املخية البصرية واالنتقائية العصبية التجاهات املنبهات
(مستقيمة مقابل مائلة) والقدرة على تمييز االتجاهات

(Katzner

(Target

;(Edden et al., 2009; Katzner et al., 2011
Kurcyus et al., 2018; Leventhal et al., 2003; Li
).et al., 2008; Shaw et al., 2019; Sillito, 1975

فعلى سبيل املثال ،أظهرت الدراسات الحيوانية أن
االنتقائية العصبية التجاهات املنبهات تعتمد بشكل
ملحوظ على تركيز جابا حيث إن تقديم مناهضات جابا
( )GABA agonistيزيد من االنتقائية العصبية
التجاهات معينة للمنبه (Leventhal et al., 2003; Li
) ،et al., 2008في حين تقديم مضادات جابا ( GABA
 )antagonistيقود إلى تأثير عكس ي ،حيث يقلل من
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أن هناك ً
عددا أكبر من الخاليا العصبية التي تستجيب
للمنبهات املستقيمة من تلك التي تستجيب للمنبهات
املائلة ) .(Li et al., 2003; Mansfield, 1974وهذا
التفضيل للمنبهات ذات االتجاه املستقيم مرتبط
بالتثبيط العصبي ،واملستدل عليه بزيادة تركيز مستوى
النواقل العصبية املثبطة في املناطق املسؤولة عن
معالجة املعلومات البصرية ;(Katzner et al., 2011
) .Li et al., 2008ولطبيعة العالقة بين األداء في مهمة
تمييز االتجاه ومستوى تركيز جابا في القشرة املخية
البصرية ،استخدمت الكثير من الدراسات مهام تمييز
االتجاه كمؤشر غير مباشر على توازن التنشيط
والتثبيط العصبي ;(Bin Dawood et al., 2020

) .2016كانت نتائج هذه الدراسة متسقة مع تلك التي
اختبرت العالقة بين األداء في مهمة تمييز االتجاه
ُ ّ
وسمات التوحد حيث كان أداء األفراد املشخصين
بطيف التوحد في الجزء املائل من املهمة متفوقا مقارنة
ُ ّ
بأداء نظرائهم غير املشخصين (Dickinson et al.,
) .2014كلتا الدراستين عزت تفوق األداء في الجزء املائل
من مهمة تمييز االتجاه -سواء كان ألولئك الذين كانت
ُ ّ
سمات التوحد لديهم أعلى أو املشخصين بطيف
التوحد -بأنه مؤشر على زيادة التثبيط العصبي في
القشرة املخية البصرية (الفص القذالي) (Dickinson,
Bruyns-Haylett, et al., 2016; Dickinson et al.,
) .2014إضافة لذلك ،اتسقت نتائج املؤشرات

العصب-فسيوليجة ،والتي استخدمت تقنية التخطيط
الكهربائي للدماغ))(Electroencephalogram (EEG
ً
مع نتائج هاتين الدراستين حيث كان هناك إرتباطا
ً
طرديا بين مستوى سمات التوحد وذروة موجات جاما
()Peak gamma oscillatory frequency
) ،(Dickinson et al., 2015كما أن ذروة موجات جاما
ُ ّ
كانت مرتفعة بشكل عام لدى األفراد املشخصين بطيف
ُ ّ
التوحد مقارنة بنظرائهم غير املشخصين (Dickinson,
) .Bruyns-Haylett, et al., 2016ولطبيعة العالقة
الطردية بين مستوى تركيز أهم النواقل العصبية
املثبطة (جابا) مع ذروة موجات جاما (Edden et al.,
) ،2009; Shaw et al., 2019اعتبرت نتائج هذه
املؤشرات العصب-فسيولوجية على أنها مؤشرات غير
مباشرة على زيادة التثبيط العصبي في القشرة املخية
البصرية ،وهي متسقة مع تلك التي تم التحصل عليها من
املهمة السيكوفيزيقة (مهمة تمييز االتجاه)

Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; Shafai
et al., 2015; Shaw et al., 2019; Tibber et al.,
).2006

ومن الدراسات التي استخدمت مهام تمييز االتجاه تلك
التي اختبرت مدى صحة الفرضية التي تقول بإمكانية
تفسير طيف التوحد على أنه نتاج خلل في توازن
التنشيط والتثبيط العصبي (Dickinson, Bruyns-
;Haylett, et al., 2016; Dickinson et al., 2015
) .Dickinson et al., 2014فعلى سبيل املثال ،اختبرت

إحدى الدراسات مدى ارتباط مستوى األداء في مهمة
تمييز االتجاه بجزأيها العمودي واملائل ومستوى سمات
التوحد املعبر عنه بالدرجة في مقياس طيف التوحد
))(Dickinson (Autism Spectrum Quotient (AQ

) .et al., 2014أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى
ً
األداء في مهمة تمييز االتجاه كان مرتبطا بسمات التوحد
حيث كان هناك ارتباط عكس ي بين عتبة تمييز االتجاه
في الجزء املائل من املهمة والدرجة في مقياس طيف
التوحد ،ويعني ذلك أن أولئك الذين كانت سمات
التوحد لديهم أعلى كان أداؤهم بشكل عام أفضل في
الجزء املائل من مهمة تمييز االتجاه مقارنة بأداء أولئك
الذين كانت سمات التوحد لديهم أقل (Dickinson et
) .al., 2014دراسة أخرى قامت باستخدام نفس املهمة
لتختبر ما إذا كانت مثل هذه النتائج تنطبق على األفراد
ُ ّ
املشخصين بطيف التوحد مقارنة بنظرائهم غير
ُ ّ
املشخصين (Dickinson, Bruyns-Haylett, et al.,

;(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016
).Dickinson et al., 2015; Dickinson et al., 2014

مشكلة الدراسة وأهميتها
على الرغم من اتساق نتائج الدراسات التي تم اإلشارة
إليها فيما يتعلق بطبيعة العالقة بين األداء في مهمة
تمييز االتجاه ومستوى سمات التوحد ،فإنه من املهم
معرفة مدى إمكانية التحقق من هذه النتائج في مجتمع
آخر ال سيما أن الدراسات السابقة أجريت في مجتمع

170

عبدهللا بن فهد بن داود :التحقق من العالقة بين عتبة تمييز االتجاه البصري ومستوى سمات التوحد :عينة سعودية
الفئات ً
وفقا لوجود أدلة تشير إلى أن األداء في مثل هذه
املهام السيكوفيزيقية يرتبط بمستوى تركيز النواقل
العصبية مثل جابا (Edden et al., 2009; van Loon
).et al., 2013
إضافة لذلك ،التحقق من العالقة بين األداء في مهمة
تمييز االتجاه ومستوى سمات التوحد في مجتمع آخر
قد يسهم في تعميق الفهم لطبيعة العالقة بين مهمة
تمييز االتجاه وسمات التوحد ،بغض النظر عن اتجاه
نتيجة الدراسة الحالية مقارنة بالسابقة ،حيث إن
التحصل على نتائج مطابقة للدراسات السابقة قد يفيد
بعاملية العالقة بين متغيرات الدراسة ،كما أن التحصل
على نتائج مخالفة قد يفيد بالعكس ،مما يعكس
احتمالية تأثير أو توسط العوامل الثقافية واالجتماعية
العالقة بين األداء في مهمة تمييز االتجاه وسمات
التوحد.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار ما إذا كان األداء في
مهمة تمييز االتجاه يختلف بين الجزء العمودي والجزء
املائل .كما هدفت ً
أيضا إلى اختبار العالقة بين األداء في
مهمة تمييز االتجاه بجزأيها العمودي واملائل من جهة
ومستوى سمات التوحد من جهة أخرى على أفراد من
املجتمع السعودي ملعرفة مدى إمكانية تكرار نتائج
بحث العالقة بين األداء في مهمة تمييز االتجاه وسمات
التوحد التي وجدتها الدراسات البريطانية (Dickinson

واحد (بريطانيا) مما ُيعزز أهمية بحث هذه العالقة في
مجتمع آخر ملا للعوامل الثقافية واالجتماعية من دور
مهم في الكشف و/أوالتشخيص بطيف التوحد (Masi
) .et al., 2017; Matson et al., 2017فعلى سبيل
املثالُ ،يعزى التفاوت في نسب شيوع طيف التوحد بين
الدول واملجتمعات إلى االختالف الثقافي في النظر إلى
ً
مظاهر التوحد حيثما قد يكون
مظهرا لطيف التوحد
ً
يستدعي الكشف في مجتمع معين قد يكون سلوكا
ً
طبيعيا في مجتمع آخر (مثل مهارات التواصل االجتماعي
كالتواصل اللغوي والعيني) ).(Masi et al., 2017
إضافة لذلك ،قد تؤثر العوامل الثقافية واالجتماعية
ً
أيضا في العمليات الذهنية (املعرفية) (Ueda et al.,
ً
) 2018; Čeněk & Čeněk, 2015حيث ُرصدت فروقا
عبر ثقافية في العمليات الذهنية كاالنتباه (Amer et
) al., 2017واإلدراك ) (Phillips, 2019والذاكرة
)ُ ،(Wong et al., 2018
وعزيت إلى عوامل منها--على
سبيل املثال ال الحصر -اللغة والوراثة ومستوى التقدم
الصناعي ) .(Čeněk & Čeněk, 2015وعليه ،فهناك
حاجة إلى التحقق من العالقة بين مهمة تمييز االتجاه
وطيف التوحد ملعرفة مدى إمكانية تكرار النتائج في
مجتمع آخر (سعودي) ،وهذا ما سعت إليه الدراسة.
أحد الجوانب املهمة للتحقق من هذه العالقة في ثقافة
أخرى (سعودية مقارنة بالبريطانية) يكمن في أهمية
التوصيات التي تبنى على نتائج مثل هذا الدراسات،
حيث يرى بعض الباحثين أن مثل هذه املهام
السيكوفيزيقية قد تصلح ألن تكون أدوات أولية
مساعدة للكشف عن بعض االضطرابات النمائية
كاظطراب طيف التوحد (Dickinson, Jones, et al.,
) 2016حيث ،بناء على نتائج مجموعة من الدراسات

)et al., .2015; Dickinson et al., 2014

أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن سؤالين رئيسيين.
• السؤال األول يتعلق باألداء في مهمة تمييز االتجاه،
وهو :هل يوجد فرق بين األداء في الجزء العمودي
من مهمة تمييز االتجاه مقارنة بالجزء املائل؟
• السؤال الثاني يتعلق بطبيعة العالقة االرتباطية
بين األداء في مهمة تمييز االتجاه ومستوى سمات
التوحد ،ويتفرع عنه السؤاالن الفرعيان اآلتيان:
 .1ما العالقة االرتباطية بين األداء في مهمة تمييز
االتجاه في الجزء العمودي ومستوى سمات
التوحد؟

;(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016

)،Freyberg et al., 2015; Robertson et al., 2013
يتباين األداء في املهام السيكوفيزيقة (مثل مهمة تمييز
ُ ّ
االتجاه ومهمة التنافس العيني) بين األفراد املشخصين
ُ ّ
وغير املشخصين بطيف التوحد ،على سبيل املثال
) .(Dickinson et al., 2016هذا التباين ُيعزى إلى
احتماية وجود فروق في النشاط العصبي بين هذه
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الجلسة التجريبية ،كما أن الدراسة قد تحصلت على
موافقة كاملة من لجنة أخالقيات البحث العلمي في
قسم علم النفس بجامعة شفيلد البريطانية باإلضافة
إلى تحصلها على موافقة قسم علم النفس بجامعة امللك
سعود على إجراء الدراسة في معامل القسم.
أدوات الدراسة:
مهمة تمييزاالتجاه البصري
في الدراسة الحالية ،استخدمت مهمة تمييز االتجاه التي
سبق استخدامها في الدراسات البريطانية

 .2ما العالقة االرتباطية بين األداء في مهمة تمييز
االتجاه في الجزء املائل ومستوى سمات التوحد؟
فروض الدراسة:
سعت الدراسة الحالية للتحقق من ثالثة فروض:
ً
حصائيا بين األداء في الجزء
 .1يوجد فرق دال إ
العمودي من مهمة تمييز االتجاه مقارنة بالجزء
املائل ،حيث ستكون عتبة تمييز االتجاه منخفضة
في الجزء العمودي مقارنة بالجزء املائل بناء على
نتائج الدراسات السابقة ;(Edden et al., .2009

;(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016
) ،Dickinson et al., 2014والتي طورت في البداية من

Shaw et al., 2019).

 .2ال يوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين
األداء في الجزء العمودي من مهمة تمييز االتجاه
وسمات التوحد بناء على نتائج الدراسات السابقة

قبل ) .(Edden et al., 2009في مهمة تمييز االتجاه،
يعرض على املشارك زوج من املنبهات البصرية املخططة
بشكل متعاقب ،ويطلب منه تحديد ما إذا تمت استمالة
/استدارة خطوط الدائرة الثانية (املنبه املستهدف)
مع/عكس عقارب الساعة مقارنة بخطوط الدائرة األولى
(املنبه املرجعي) .تتكون مهمة تمييز االتجاه من جزأين
بناء على اتجاه خطوط املنبه املرجعي :عمودي ومائل .في
الجزء العمودي ،تكون خطوط املنبه املرجعي موجهة
بدرجة  ،0في حين تكون في الجزء املائل موجهة بدرجة
 45درجة .يضم كل من هذين الجزأين سلمين بناء على
اتجاه خطوط املنبه املستهدف :إما مع أو عكس عقارب
الساعة مقارنة بخطوط املنبه املرجعي .انظر الشكل
رقم (.)1

(Dickinson et al., 2015; .Dickinson et al.,
)2014

 .3يوجد عالقة ارتباطية عكسية "سالبة" ذات داللة
إحصائية بين األداء في الجزء املائل من مهمة تمييز
االتجاه وسمات التوحد بناء على نتائج الدراسات
السابقة Dickinson et al., 2015; .Dickinson
)et al., 2014

أفراد الدراسة :شارك في الدراسة األساسية 46
ً
متطوعا من طالب مرحلة البكالوريوس لقسم علم
النفس بكلية التربية بجامعة امللك سعود .كان
ً
طبيعيا أو تم
املشاركون يتمتعون بحدة إبصار جيدة
ً
تصحيحها .قدم املشاركون موافقة خطية بداية

الشكل رقم (:)1رسم تخطيطي يوضح مهمة تمييز االتجاه .تم إعادة طباعة هذا الشكل بعد أخذ اإلذن من ) .(Dickinson et al., 2014في
كل محاولة ،يعرض على املشارك مثبت بصري (عالمة ” )“+ملدة  250جزء من الثانية (م ث) ،ويعقبه املنبه املرجعي ملدة  350م ث ،وبعده
مثبت بصري آخر ملدة  500م ث ،وبعد ذلك يعرض املنبه املستهدف ملدة  350م ث ،وتنتهي املحاولة بأن يحدد املشارك اتجاه املنبه
املستهدف مقارنة باملنبه املرجعي من خالل الضغط على السهم األيمن أو األيسر في لوحة املفاتيح.
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ً
(املعروضة أوال) ،وذلك بالضغط على مفاتيح األسهم في
لوحة مفاتيح جهاز عرض مهمة تمييز االتجاه.
بعد تلقيهم تعليمات املهمة ،بدأ املشاركون باختبار
تدريبي مكون من  10محاوالت لكل من الجزء العمودي
واملائل بشقيهما (مع وعكس عقارب الساعة) ليكون
مجموع املحاوالت التدريبية  40محاولة .الهدف من
هذا االختبار التدريبي التأكد من وضوح التعليمات
للمشاركين واإلجابة على أي أسئلة متعلقة باملهمة .بعد
ذلك ،أكمل املشاركون الجزء التجريبي من املهمة،
والذي يحتوي على  140محاولة لكل من الجزء
العمودي واملائل بشقيهما (مع وعكس عقارب الساعة).
تم استخدام آخر ستة انعكاسات لكل سلم لحساب
عتبات التمييز بعد التخلص من أول انعكاسين،
العتبارهما تهيئة .بعد ذلك ،تم حساب عتبات التمييز
لكل من الجزء العمودي واملائل على حدة من خالل
حساب متوسط درجات السلم األيمن (مع عقارب
الساعة) واأليسر (عكس عقارب الساعة) لكل جزء
(العمودي واملائل) .الخطوات اإلجرائية املستخدمة
مطابقة لتلك التي استخدمت في الدراسات البريطانية

تقاس عتبة تمييز االتجاه باستخدام االختيار القسري
بين خيارين من البدائل ( Two-alternative forced
) )choice (2AFCمن خالل السلم التكيفي بإجراء
يعرف بواحدة ألعلى وثالث ألسفل املتقارب بدقة
 .%79في بداية املحاوالت ) .(Leek, 2001يتم تدوير
خطوط املنبه املستهدف بمقدار  5درجات مقارنة
بدرجة خطوط املنبه املرجعي ،والتي تعتبر ،عادة،
ً
نسبيا .بعد ذلك يتم تقليل الفرق بين اتجاه
سهلة
تدوير خطوط املنبه املستهدف وخطوط املنبه املرجعي
حتى يقوم املشارك باختيار إجابة غير صحيحة في
تحديد اتجاه خطوط املنبه املرجعي مقارنة بخطوط
املنبه املستهدف .عند هذه النقطة ينعكس السلم
ليزداد الفرق بين اتجاه خطوط الدائرتين املتعاقبتين
(املنبه املرجعي واملستهدف) حتى يقوم املشارك
بإجابات صحيحة لثالث محاوالت متتالية لينعكس
السلم مرة أخرى ويبدأ بتقليل الفرق بين خطوط املنبه
املرجعي واملنبه املستهدف .في البداية ،تكون حجم
خطوة السلم درجة واحدة ،وتتغير بنسبة  %75بعد
كل عملية انعكاس.
تعليمات مهمة تمييزاالتجاه البصري
في أثناء الجلسة التجريبية ،تم توجيه املشاركين إلى
الجلوس بشكل مريح على كرس ي بمسافة  57سم بين
رؤوسهم والشاشة .ومحاكاة لإلجراءات التجريبية في
الدراسات السابقة (Dickinson, Bruyns-Haylett,
) ،et al., 2016; Dickinson et al., 2014لم يتم
استخدام مسندة الذقن في الدراسة الحالية .لقد تم
وضع غطاء دائري الشكل على الشاشة للتخلص من
أي إشارات خارجية لالتجاه قد توحي بها حواف
الشاشة ،وهذا الغطاء يحتوي على دائرة مفرغة في
منتصفه بقطر  5سم يمكن من خاللها رؤية املنبهات
ُ
البصرية (املرجعية واملستهدفة) بوضوح .لقد طلب من
املشاركين الحكم على اتجاه خطوط املنبهات البصرية
املعروضة على الشاشة ،تحديدا ما إذا كانت خطوط
املنبه املستهدف (املعروضة ً
ثانيا) تم تدويرها مع/عكس
عقارب الساعة مقارنة بخطوط املنبه املرجعي

;(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016
).Dickinson et al., 2014

مقياس طيف التوحد
استخدمت الدراسة الحالية النسخة العربية من
ُ
مقياس طيف التوحد املعد من قبل سايمون بارون
كوهين وزمالئه في مركز أبحاث التوحد في كامبرديج،
اململكة املتحدة عام (Baron-Cohen et al., 2001
) ،2001والذي تم تعريبه بواسطة قدور واملسياوي
حيث أتيحت النسخة العربية من املقياس في املوقع
التوحد في
االفتراض ي ملركز أبحاث
كامبرديج،اململكةاملتحدة
(https://www.autismresearchcentre.com/tests/
) .autism-spectrum-quotient-aq-adult/يتكون

مقياس طيف التوحد من  50فقرة مصممة لقياس
سمات التوحد لدى األفراد ً
وفقا لنموذج ليكرت
الرباعي ،حيت تتراوح الخيارات من ”أتفق بشدة“ إلى
غير ”موافق ً
بتاتا“ .مقياس طيف التوحد يحتوي على
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ُ
أنها لم تشر إلى الخصائص السيكومترية للمقياس في
نسخته العربية مما استدعى إجراء دراسة استطالعية
للتحقق من مؤشرات الثبات والصدق للمقياس.
في الدراسة االستطالعية من الدراسة الحالية ،تم جمع
بيانات مكتملة ملقياس طيف التوحد بنسخته العربية
من  104مشارك من الذكور ،وتراوحت أعمارهم من
 18إلى  64سنة (متوسط األعمار 28.62 :سنة)
بواسطة استبانة إلكترونية عبر منصةكوالتركس
استخدمت
).(https://www.qualtrics.com
الدراسة االستطالعية الحالية معامل ألفا كرونباخ
كمؤشر على ثبات املقياس ،كما قدرت صدق البناء
للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين
درجة كل بعد والدرجة الكلية.
أظهرت نتائج الدراسة االستطالعية الحالية أن
املقياس يتمتع بمؤشرات ثبات وصدق في الحدود
املقبولة ،حيث كان معامل ألفا كرونباخ ،.67
وتراوحت معامالت االرتباط بين أبعاد املقياس والدرجة
الكلية من  .30إلى  .80كما يتبين في الجدول رقم (.)1

خمسة أبعاد فرعية تشمل :التخيل ،واالهتمام
بالتفاصيل ،والتواصل ،وتحويل االنتباه ،واملهارات
االجتماعية .تترواح الدرجة الكلية في هذا املقياس من
ُ
 50-0درجة ،كما أن الدرجة املرتفعة تعبر عن ارتفاع
مستوى سمات التوحد لدى املستجيب (Baron-
) .Cohen et al., 2001وعلى الرغم أن مقياس طيف
ً
ً
تشخيصيا للتوحد فإن
مقياسا
التوحد اليعتبر
ً
فحصا ً
أوليا لألفراد الذين يحتمل
مؤشراته قد تعتبر
أن يكون لديهم توحد ;(Baron-Cohen et al., 2001
).Woodbury-Smith et al., 2005
الخصائص السيكومترية ملقياس طيف التوحد
تشير العديد من الدراسات السابقة إلى أن مقياس
طيف التوحد يتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة إلى
جيدة في مختلف الثقافات ;(Austin, 2005
Hoekstra et al., 2008; Hurst et al., 2007; Lau
et al., 2013; Pisula et al., 2013; Wakabayashi
) .et al., 2006وعلى الرغم من أن ً
عددا من الدراسات

استخدمت النسخة العربية من مقياس طيف التوحد
) ،(Daoud et al., 2015; Dawoud et al., 2019إال

جدول ( :)1معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس طيف التوحد والدرجة الكلية للمقياس

أبعاد املقياس

التخيل

االهتمام بالتفاصيل

التواصل

تحويل االنتباه

املهارات اإلجتماعية

الدرجة الكلية

**0.4

**0.3

**0.76

**0.41

**0.80

(**) دال عند مستوى 0.01

النتائج
ً
تم استخدام بيانات  42مشاركا (مدى العمر،24-19:
متوسطه ،20.70:اليدوية 37 :من املشاركين أيمن
اليد) لفحص العالقة بين األداء في اختبار تمييز االتجاه
وسمات التوحد بعد استبعاد بيانات أربعة مشاركين
حيث كان متوسط عتبات تميز االتجاه لثالثة منهم في
أي من الجزأين (العمودي واملائل) تبعد عن متوسط
العتبات لكافة املشاركين بأكثر من انحرافين معايريين،

إجراءات الدراسة
بعد تقديم املوافقة املكتوبة للمشاركة في الدراسة ،بدأ
املشاركون باستكمال الجزء املتعلق بمهمة تمييز
االتجاه .بعد ذلك ،طلب منهم إكمال استبانة إلكترونية
تتضمن مقياس طيف التوحد ،والتي عرضت لهم عبر
منصة كوالتركس .استغرقت الجلسة التجريبية لكل
مشارك قرابة  45دقيقة.
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لإلجابة عن السؤال الرئيس األول :هل يوجد فرق دال
ً
حصائيا بين األداء في الجزء العمودي من مهمة تمييز
إ
االتجاه مقارنة بالجزء املائل؟ تم استخدام اختبار ت
ً
لعينتين مترابطتين .أظهرت النتائج فرقا ذا داللة
إحصائية بين األداء في الجزء العمودي من مهمة تمييز
االتجاه والجزء املائل (ت (.)0.0001=α ،21.202-=)41
هذا الفرق الكبير في تمييز اتجاه خطوط املنبهات
العمودية (الجزء العمودي) مقارنة بخطوط املنبهات
املائلة (الجزء املائل) يعكس ما يسمى "بتأثير امليالن"،
انظر الشكل رقم (.)2

كما أن الرابع لم يكمل اإلجابة على مقياس طيف
التوحد.
تراوحت الدرجات في مقياس طيف التوحد من  11إلى
 32درجة بمتوسط  21درجة ،وهي متسقة مع متوسط
الدرجة في مقياس طيف التوحد في ثقافة عربية
(مصرية (متوسط(Daoud et al., 2015) ))22.72 :
وشرقية (يابانية (متوسط الدرجة(Kurita ))22.20 :
).et al., 2005
ً
أيضا ،كان متوسط عتبة تمييز االتجاه في الجزء
العمودي  2.22درجة بانحراف معياري  0.86درجة،
في حين كان متوسط عتبة تمييز االتجاه في الجزء املائل
 8.82درجة بانحراف معياري  2.38درجة.

14

****

12

8

6

4

عتبةت مييز ا لت جا ه )بالدرجة(

10

2

0

الجزء الع مودي

الجزء الائل

الشكل رقم ( .)2شكل توضيحي للفرق بين عتبة تمييزاالتجاه العمودي وعتبة تمييزاالتجاه املائل.
الفرق في تمييز اتجاه الجزء العمودي وتمييز اتجاه الجزء املائل يعكس "تأثير امليالن" )****( .دال عند مستوى 0.0001

لإلجابة عن السؤال الفرعي األول من السؤال الرئيس
الثاني :ما العالقة االرتباطية بين األداء في مهمة تمييز
االتجاه في الجزء العمودي ومستوى سمات التوحد؟ تم
استخدام معامل ارتباط بيرسون ثنائي الذيل .أظهرت
النتائج وجود عالقة موجبة (طردية) ذات داللة
إحصائية بين العتبة في تمييز االتجاه في الجزء العمودي
والدرجة في مقياس طيف التوحد (ن= ،42ر=،0.457
 .)0.0001=αانظر الشكل رقم ( 3أ).

لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني من السؤال الرئيس
الثاني :ما العالقة االرتباطية بين األداء في مهمة تمييز
االتجاه في الجزء املائل ومستوى سمات التوحد؟ تم
استخدام معامل ارتباط بيرسون ثنائي الذيل .أظهرت
النتائج وجود عالقة موجبة (طردية) ذات داللة
إحصائية بين العتبة في تمييز االتجاه في الجزء املائل
والدرجة في مقياس طيف التوحد (ن= ،42ر=،0.402
 ،.)0.0001=αانظر الشكل رقم ( 3ب).
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الشكالن ( 3أ وب) أشكال توضيحية للعالقة االرتباطية بين عتبة تمييز االتجاه (العمودي واملائل) ومستوى سمات التوحد (الدرجة في
مقياس طيف التوحد) .الشكل ( .3أ) يوضح العالقة االرتباطية بين عتبة تمييز االتجاه في الجزء العمودي والدرجة في مقياس طيف
التوحد( ،ر= .)0.457الشكل (.3ب) يوضح العالقة االرتباطية بين عتبة تمييز االتجاه في الجزء املائل والدرجة في مقياس طيف التوحد،
(ر= .)0.402عتبة تمييز االتجاه املنخفضة/الصغيرة تعني مستوى أداء عال (متفوق) في مهمة تمييز االتجاه ،وكلما كبرت (ارتفعت) عتبة
تمييز االتجاه فهذا مؤشر على ضعف األداء في مهمة تمييز االتجاه.

ُ ّ
تمييز االتجاه مقارنة بنظرائهم غير املشخصين حيث
ُ ّ
كان أداء األفراد املشخصين بطيف التوحد في مهام
ً
ُ ّ
تمييز االتجاه متفوقا مقارنة بنظرائهم غير املشخصين
)ً .(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016
أيضا
أظهرت دراسة بريطانية أخرى أن األشخاص الذين
كانت درجاتهم في مقياس طيف التوحد مرتفعة (سمات
ً
توحد عالية) كان أداؤهم في مهمة تمييز االتجاه متفوقا
مقارنة بنظرائهم ممن كانت درجاتهم منخفضة في
مقياس طيف التوحد (سمات توحد
منخفضة) ) .(Dickinson et al., 2014وألن هذه
الدراسات كانت مطبقة في مجتمع غربي (بريطانيا) ،كان
من املهم اختبار مدى إمكانية تكرار مثل هذه النتائج في
مجتمع آخر ملا للعوامل الثقافية واالجتماعية من دور
محتمل في تشكيل طبيعة العالقة بين تمييز االتجاه
وسمات التوحد (Masi et al., 2017; Matson et al.,
) .2017وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية أظهرت أن
هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األداء في
مهمة تمييز االتجاه وسمات التوحد ،فإن نتائجها غير
متسقة مع نتائج الدراسات التي أجريت على مشاركين في

املناقشة
هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار العالقة بين األداء في
مهمة تمييز االتجاه بجزأيها العمودي واملائل من جهة
وسمات التوحد املعبر عنها بالدرجة في مقياس طيف
التوحد من جهة أخرى على عينة سعودية ،في حين
ُيعتقد أن األداء في مهمة تمييز االتجاه يعتمد على توازن
التنشيط والتثبيط في القشرة املخية في الفص القذالي
(Edden et al., 2009; Kurcyus et al., 2018; Shaw
)ُ ،et al., 2019; Tibber et al., 2006يعتقد ً
أيضا أن

التوحد نتاج اختالل في توازن التنشيط والتثبيط
العصبي في القشرة املخية ،و ُينظر الختالل توازن
ً
ً
تفسيرا محتمال للفروق
التنشيط والتثبيط على أنه
السلوكية ،واإلدراكية ،والذهنية لدى األفراد الذين
لديهم اضطراب طيف توحد ;(Bertone et al., 2005
;Bonnel et al., 2010; Bonnel et al., 2003
;Coghlan et al., 2012; Dickinson et al., 2016
;Franklin et al., 2008; Hussman, 2001
 .Rubenstein & Merzenich, 2003).فعلى سبيل

املثال ،لقد وجدت دراسة بريطانية أن األفراد
ُ ّ
املشخصين بطيف التوحد يختلف أداؤهم في مهام
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بريطانيا

) ،Rubenstein & Merzenich, 2003تشير نتائج
الدراسة الحالية أن األداء في مهمة تمييز االتجاه ،والتي
ُيظن أنها تعطي مؤشرات غير مباشرة على توازن
التنشيط والتثبيط العصبي في القشرة املخية البصرية
(الفص القذالي) ،مرتبط بمستوى سمات التوحد املعبر
عنها هنا بالدرجة الكلية في مقياس طيف التوحد .وعلى
الرغم من أن هذه النتيجة متوافقة مع الفرضية
السائدة التي تقول بارتفاع معدل التنشيط على
التثبيط العصبي في القشرة املخية لدى من لديهم
اضطراب طيف توحد ;(Coghlan et al., 2012

(Dickinson et al., 2015; Dickinson et

) al., 2014حيث ارتبطت عتبات تمييز االتجاه
ً
طرديا مع الدرجة في مقياس طيف
العمودي واملائل
التوحد في العينة السعودية .هذه النتائج سيتم
منقاشتها في هذا الجزء من البحث.
كما هو متوقع بناء على نتائج الدراسات السابقة فيما
يتعلق باألداء في جزأي مهمة تمييز االتجاه (العمودي
واملائل) (Edden et al., 2009; Kurcyus et al.,
;2018; Shaw et al., 2019; Tibber et al., 2006
) ،Vogels & Orban, 1985كانت القدرة التمييزة

لالتجاه في الجزء العمودي فائقة مقارنة بالجزء املائل،
وهذا الفرق يعرف باسم تأثير امليالن ;(Appelle, 1972
)ُ .Vogels & Orban, 1985يعزى التفوق في تمييز
االتجاه ذو الطبيعة املستقيمة (عمودية كانت أم
أفقية) مقارنة بتمييز االتجاه ذو الطبيعة املائلة إلى
زيادة حساسية الخاليا العصبية في القشرة املخية في
الفص القذالي للمنبهات املستقيمة بمقارنة بتلك املائلة
) .(Li et al., 2003; Mansfield, 1974هذه النتيجة
متسقة مع مجموعة كبيرة من الدراسات التي
استخدمت مهام تحتوي على منبهات مستقيمة ومائلة
حيث كان األداء أفضل في الجزء الذي يحتوي على
منبهات مستقيمة مقارنة بتلك التي تحتوي على منبهات
مائلة ;(Edden et al., 2009; Kurcyus et al., 2018
) .Shaw et al., 2019; Tibber et al., 2006مثل هذا
التفوق في تمييز املنبهات املستقيمة مقارنة باملنبهات
املائلة وجد لدى األطفال )(Shafai et al., 2015
والكبار ) (Peven et al., 2019وحتى من لديهم
اضطرابات عصبية ونمائية كالفصام والتوحد
والشقيقة (الصداع النصفي)(Dickinson, Bruyns-

Hussman, 2001; Rubenstein & Merzenich,
) ،2003إال أنها تخالف الفرضية الصاعدة التي تقول

بعكس ذلك ،والتي استقت أدلتها من مهام سلوكية (مثل
مهام تمييز االتجاه) ومؤشرات عصبية (مثل موجات
جاما العصبية) ُيظن أنها تعكس طبيعة توازن التنشيط
والتثبيط في القشرة املخية البصرية الرتباطها بمستوى
تركيز جابا في القشرة املخية في الفص القذالي ،والذي
يعتبر أهم النواقل العصبية املثبطة (Bertone et al.,
;2005; Bonnel et al., 2010; Bonnel et al., 2003
;Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016
ً
) .Franklin et al., 2008فمثال ،وجد أن البالغين

ُ ّ
املشخصين بطيف التوحد يمتازون على نظرائهم غير
ُ ّ
املشخصين في أداء تمييز االتجاه (الجزء املائل) ،كما أن
ذروة موجات جاما لديهم مرتفعة مقارنة بنظرائهم غير
ُ ّ
املشخصين (Dickinson, Bruyns-Haylett, et al.,
) .2016كما وجدت دراسة أخرى أن األشخاص غير
ُ ّ
املشخصين بطيف التوحد وحققوا درجات عالية في
مقياس طيف التوحد (سمات توحد مرتفعة) كان
أداؤهم مرتفع /متفوق في الجزء املائل من مهمة تمييز
ُ ّ
االتجاه مقارنة بنظرائهم غير املشخصين وحققوا
درجات منخفضة في مقياس طيف التوحد (سمات
توحد منخفضة)) .(Dickinson et al., 2014إضافة
ً
ً
طرديا بين الدرجة في
لذلكُ ،وجد أن هناك ارتباطا
مقياس طيف التوحد وذروة موجات جاما العصبية
) ،(Dickinson et al., 2015مما يؤخذ على أنه مؤشر
على زيادة معدل التثبيط في القشرة املخية البصرية

Haylett, et al., 2016; Shaw et al., 2019; Tibber
).et al., 2006

ً
اتساقا مع الفرضية التي تقول بأن طيف التوحد قد
يكون نتاج اختالل في توازن التنشيط والتثبيط العصبي
في القشرة املخية (Bertone et al., 2005; Bonnel et
al., 2010; Bonnel et al., 2003; Coghlan et al.,
;2012; Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016
;Franklin et al., 2008; Hussman, 2001
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املهمة ليست بذات درجة السهولة داخل أفراد
املجموعة-الواحدة أو بين املجموعات املتعددة.
إن عدم اتساق نتائج الدراسة الحالية (وجود عالقة
طردية بين عتبة تمييز االتجاه والدرجة في مقياس طيف
التوحد) مع الدراسات السابقة (Dickinson et al.,
ً
) ،2015; Dickinson et al., 2014والتي وجدت ارتباطا
ً
عكسيا بين عتبة تمييز االتجاه والدرجة في مقياس
ً
طيف التوحد وتلك التي وجدت تفوقا في أداء األفراد
ُ ّ
املشخصين بطيف التوحد (عتبة تمييز
ُ ّ
منخفضة/صغيرة) مقارنة بنظرائهم غير املشخصين،
يمكن تفسيره بأحد احتمالين .االحتمال التفسيري األول
لعدم االتساق متعلق بطبيعة طيف التوحد غير
املتجانسة ،حيث يعتبر عدم تجانس طيف التوحد
ً
ً
معلوما ومالحظا على الصعيد العاملي & (Lenroot
) .Yeung, 2013; Masi et al., 2017إن النظر إلى
طيف التوحد على أنه صنف واحد بمعزل عن عوامل
مهمة كالتاريخ النمائي ،والذكاء ،والشدة يجعل من
إمكانية فهم طبيعة هذا االضطراب مهمة أكثر صعوبة،
كما أن هذا التبسيط (النظر إلى طيف التوحد على أنه
صنف واحد) يؤثر ً
سلبا في اختيار آليات التدخل الالزمة
والتخطيط للبرامج املناسبة (Mottron & Bzdok,
) .2020ولهذا ،فإن عدم اتساق نتائج الدراسة الحالية
والد اسات السابقة قد يكون ً
ناشئا من التباين بين
ر
خصائص األفراد ذوي الدرجات املرتفعة في مقياس
طيف التوحد في الدراسة الحالية وتلك السابقة

) .(Edden et al., 2009وعلى النقيض من هذه النتائج،
تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن مستوى األداء في
ُ
يضعف بزيادة مستوى سمات
مهمة تمييز االتجاه
التوحد كما هو منعكس في العالقة اإليجابية بين عتبة
تمييز االتجاه بجزأيها العمودي واملائل والدرجة في
مقياس طيف التوحد .وعليه ،هذه النتيجة تؤيد
الفرضية الكالسيكية التي تقول بزيادة معدل التنشيط
ُ ّ
العصبي في القشرية املخية لألفراد املشخصين بطيف
التوحد أو من لديهم سمات توحد مرتفعة (Coghlan
& et al., 2012; Hussman, 2001; Rubenstein
).Merzenich, 2003

وعلى غير املتوقع بناء على مجموعة من الدراسات
السابقة التي تقول باحتمالية ضعف حساسية الجزء
العمودي من مهمة تمييز االتجاه للتمييز بين أداء األفراد
داخل املجموعة الواحدة أو بين املجموعات املتعددة
لسهولته (تأثير السقف) ;(Dickinson et al., 2015
) ،Dickinson et al., 2014; Edden et al., 2009لقد
كان األداء في الجزء العمودي من مهمة تمييز االتجاه
ً
متباينا للدرجة التي سمحت بالكشف عن ارتباط ذي
داللة إحصائية بينه وبين الدرجة في مقياس طيف
التوحد .أحد التفسيرات املحتملة لحساسية الجزء
العمودي هنا للكشف عن التباين في األداء هو أنه قد
ً
يكون
حساسا للكشف عن ضعف األداء ال عن تميزه،
حيث إن األخير هو السائد لسهولة األداء فيه ،وعليه
فإن حساسيته تكون منحصرة على كشف الضعف ال
التميز .قد يدعم هذا التفسير ً
جزئيا نتائج الدراسات
ُ ّ
السابقة التي أشارت إلى تفوق في أداء املشخصين بطيف
التوحد في الجزء املائل من مهمة تمييز االتجاه مقارنة
ُ ّ
بنظرائهم غير املشخصين ،ولكن مثل هذا التميز لم يكن
ً
ظاهرا في الجزء العمودي لسهولة األداء فيه ،مما
ُيضعف احتمالية الكشف عن تباين في األداء نتيجة
لتأثير السقف ) .(Garin, 2014ولكن العكس محتمل
جدا ،حيث إنه من املمكن أن تزيد حساسية الجزء
العمودي للكشف عن التباين في األداء عندما تكون

(Dickinson et al., 2015; Dickinson et al.,
ً
خصوصا أن عينة الدراسة الحالية اقتصرت
)،2014

على الذكور في حين تراوحت نسبة الذكور من العينة في
تلك الدراسات ما بين  % 44إلى  ،% 75مما يزيد من
احتمالية عدم التجانس سيما وأن شيوع طيف التوحد
متباين بناء على الجنس ،حيث تمثل نسبة انتشار طيف
التوحد حوالي  4للذكور مقابل إنثى واحدة (Werling
).& Geschwind, 2013
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االحتمال التفسيري الثاني لعدم اتساق نتائج الدراسة
الحالية والدراسات السابقة قد يكون متعلق بالعوامل
الثقافية واالجتماعية .تشير الدراسات السابقة إلى أن
العوامل الثقافية واالجتماعية ال تؤثر فقط في معدالت
التشخيص بطيف التوحد ،بل تؤثر حتى في مقبولية
أدوات الكشف والتشخيص املستخدمة ;(Kim, 2012
) .Masi et al., 2017; Matson et al., 2017وبالنظر
ُ
إلى أن املالحظة في السياق االجتماعي تعتبر من املحطات
األولى التي تدفع إلجراء التشخيص ،فإن املجتمعات
تتفاوت في نظرتها لبعض املظاهر السلوكية (مثال
املهارات اللغوية والتواصل العيني) .وبالتالي ،ما قد ُيعتبر
ً
مؤشرا على التوحد يستدعي الكشف أو
في مجتمع ما
التدخل ،قد ال يكون كذلك في مجتمع آخر (Kim,
) .2012; Masi et al., 2017إضافة لذلك ،تشير
مجموعة من الدراسات عبر الثقافية إلى وجود تباينات
في مجموعة من العمليات الذهنية كاالنتباه ،والذاكرة،
واإلدراك بين أفراد الثقافات املختلفة (Amer et al.,
) 2017; Phillips, 2019; Wong et al., 2018مما قد
يفسر ً
أيضا عدم اتساق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج
الدراسات السابقة .عادة يتم عزو مثل هذه االختالفات
أو الفروق عبر الثقافية في العمليات الذهنية إلى تباين
في املعالجات الذهنية في املستويات الذهنية العليا
كالتفكير والتحليل بين املجتمعات ،والتي قد تكون -أي
تلك العمليات الذهنية -متأثرة بالعوامل اللغوية،
والوراثية ،ومستوى التقدم الحضاري (Varnum et
) .al., 2010فعلى سبيل في املثال ،في أداء املهام التي
تتطلب تصنيف منبهات بصرية ،يميل الشرقيون (مثل
الصينيين) إلى معالجة شاملة ،تهتم بطبيعة العالقات
بين املثيرات في املجال السياقي ،في حين يميل الغربيون
(مثل األمريكان) إلى استخدام معالجة مركزة ،تهتم
بسمات املثير البارزة بشكل مستقل عن املجال السياقي
) .(Ueda et al., 2018لكن حصر سبب االختالف في
طريقة املعالجة الذهنية عبر الثقافية باختالف يرجع
إلى التباين في طرق املعالجة عالية املستوى قد يكون
ً
قاصرا عن تفسير التباين في املهام التي تتطلب معالجة

ذهنية دنيا كالفروق في األداء في مهام عدم التماثل
ألطوال الخطوط وتمييز االتجاه بين مجتمع شرقي
وغربي ،والتي قد تعكس ً
تباينا في معالجة املعلومات
البصرية ناتج عن تأثير ثقافي على النظام البصري
للتعامل مع املثيرات البصرية ;(Ksander et al., 2018
 .Ueda et al., 2018).وعليه ،قد تكون العوامل
الثقافية واالجتماعية بين عينة الدراسة الحالية (عينة
سعودية) وعينات الدراسات السابقة (بريطانية)
ً
ت ً
فسيرا محتمال لعدم اتساق النتائج باإلضافة إلى طبيعة
طيف التوحد غير املتجانسة.
محددات الدراسة الحالية تتمثل في ثالث محددات
رئيسة .املحدد األول هو اقتصار عينة الدراسة على
الذكور دون اإلناث .وعلى الرغم من أن اقتصار العينة
ً
على جنس بعينة قد يكون
محمودا عندما يكون حجم
ً
صغيرا لزيادة التجانس ،فإنه يحد من
عينة الدراسة
إمكانية تعميم النتائج على الجنس غير املشمول في
الدراسة .ولهذا ،فإن نتائج الدراسة الحالية قد يصعب
تعميمها على اإلناث ال سيما مع نتائج الدراسات التي
تشير إلى وجود فروق في النشاط العصبي والعمليات
الذهنية بين الجنسين (Munro et al., 2012; van
) .Pelt et al., 2018املحدد الثاني يتمثل في اقتصار
الدراسة الحالية على الطالب "طالب قسم علم النفس
بجامعة امللك سعود" ،وعلى الرغم من شيوع اقتصار
املشاركين في البحوث النفسية ذات الطابع املعملي على
طالب أقسام علم النفس ) ،(Shen et al., 2011فإن
ذلك قد يحد من إمكانية تعميم النتائج على املجتمع
العام ) .(Hanel & Vione, 2016املحدد الثالث في
الدراسة الحالية يتمثل في ضيق املدى العمري
للمشاركين ( 24-19سنة) .وعلى الرغم من أن ذلك قد
يزيد من تجانس عينة الدراسة ،ال سيما أن العمر قد
يلعب ً
دورا ً
مهما في النشاط العصبي والعمليات الذهنية
)،(Böttger et al., 2002; Darowski et al., 2008
فإن محدودية املدى العمري قد يحد من إمكانية تعميم
النتائج على الذكور من فئات عمرية أكبر.
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في القشرة املخية كتفسير محتمل للتباين السلوكي
 قد يكون من.والذهني واإلدراكي املرتبط بطيف التوحد
املهم توجيه الدراسات املستقبلية الختبار ما إذا كانت
هناك فروق في األداء في مهمة تمييز االتجاه بين األفراد
ّ ُ
ّ ُ
املشخصين بطيف التوحد ونظرائهم غير املشخصين
.على عينة سعودية

 الدراسة الحالية اختبرت العالقة بين األداء،في الختام
في مهمة تمييز االتجاه بجزأيها العمودي واملائل من جهة
 على النقيض.ومستوى سمات التوحد من جهة أخرى
ً
من الدراسات السابقة التي وجدت ارتباطا بين تفوق
،األداء في مهمة تمييز االتجاه وارتفاع سمات التوحد
ً
ً ارتباطا
طرديا بين ضعف األداء
وجدت الدراسة الحالية
في مهمة تمييز االتجاه بجزأيها العمودي واملائل وارتفاع
 نتائج الدراسة الحالية متسقة مع.سمات التوحد
الفرضية الشائعة التي تقول بزيادة التنشيط العصبي
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التدفق النفس ي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات في دولة الكويت: عويد سلطان املشعان

التدفق النفس ي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات في دولة الكويت
)1( عويد سلطان املشعان. د.أ

) ه1442 /11/ 24 وقبل- ه1442/8/25 (قدم للنشر
 وتكونت عينة الدراسة من. هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين التدفق النفس ي والرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات:املستخلص
ً )422(
ً )93( معلما ومعلمة بواقع
 في، وأظهرت النتائج عن وجود عالقة موجبة بين التدفق النفس ي والرضا الوظيفي.) أنثى329(  و،ذكرا
 تبين وجود فروق في املتغيرات الديموغرافية في متغير التدفق.حين ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في التدفق النفس ي والرضا الوظيفي
 وأظهرت النتائج. وال توجد فروق في الحالة االجتماعية.) فأقل30(  فأقل) لصالح الخبرة األصغر سن30( النفس ي لصالح األعمار الصغيرة
 أما في التنبؤ فإن متغير الرضا الوظيفي. ولكن توجد فروق لصالح األعزب في مقياس الرضا الوظيفي،بأنه ال توجد فروق في العمر والخبرة
ً
.إحصائيا
يتنبأ بشكل دال
. التدفق النفس ي – الرضا الوظيفي – املعلمين:الكلمات املفتاحية
Psychological flow and its relationship to job satisfaction among male and female teachers in
the State of Kuwait
Owaid Sultan Al-Mashaan(1)
(Submitted 07-04-2021 and Accepted on 04-07-2021)
ABSTRACT: The study aims at examining the relation between psychological flow and Job satisfaction for
males, and female teachers. The sample of study consisted of (422) teachers: (93) males, and (329) females.
The results of the study revealed that there was a significant positive correlation between psychological flow
and Job satisfaction. No significant differences were found between males and females in both psychological
flow and job satisfaction. Significant differences were found and could attributed to age (younger teachers),
and experience (lower experience) in psychological flow only. No significant differences were found with
regard to demographic variables in job satisfaction except for marital status (single teachers seems more
satisfied with their job) Finally, job satisfaction significantly predicts psychological flow.
Keywords: Psychological flow – Job satisfaction –Teachers.
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وش دديلو( )2014أهمية العالقة بين التدفق النفس د ي وكل
من الدافعية الذاتية والسعادة الحياتية واإلبداض.
ت د ددوصد د د د د د دل د ددت دراسد د د د د د ددة جد د دران د ددزي د ددر و بد د دي د ددر د ددر
( (Granziera, H., & Perera, H. N,2019إلى أن رضدا
املعلم الوظيفي ق ددائم على اعتق دداد ب ددامتالل الف دداعلي ددة
الذاتية التي تمكنه من القيام بمهامه مما يحقق الرض د ددا
الوظيفي ل دددي دده ،واهتمد ددت دراسد د د د د ددة ر شد د د د د دداردز ووش د د د ددو
برنوهيميفيل (R Richards, K. A., Washburn, N.
) S., & Hemphill, M. A.,2019بالكش د د د د عن دور
العوام ددل االجتم دداعي ددة ،والعالق ددات اإليج ددابي ددة للمعلم في
ب مدة العمدل ،والتي تعكس رةيدة الفرد عن نفس د د د دده ،وهدذا
يدول د ددد ب د دددور تدمديد املدعدلدم ،واهدتدم د ددام د دده بدتدحدفديد طدالب د دده،
وقددرتده على إدارة الفصد د د د ددل ،وفهم طبيعدة و صد د د د ددائص
املرحلدة العمريدة لطالبده ،وكدل هدذا من العوامدل واألبعداد
للرضا الوظيفي للمعلمين( .سالمة .)2019
ومن املفداهيم الحددي دة في علم النفس اإليجدا ي
التدفق النفس د ي ،إذ ي دف إلى تعزيز الجوانس اإليجابية
في ش د د د ددخص د د د ديدة الفرد ،ويم دل ظداهرة إيجدابيدة بداعتبدارهدا
برة ذاتيدة تتحقق عنددمدا ينس د د د د ى الفرد نفس د د د دده في أثندا
أعمال التدبر والتفكير في حل بعض املش د ددكالت فيذوب
الفرد في تنفيذ املهام واألعمال املرتبطة ب ذ املشدكالت،
مقترًندا بحدالدة من النش د د د ددوة واالبت دا  ،و عداين من اللهدا
بهجة الحياة ،ويكتش د د معناها ،وتص د ددبه حياته هادفة
وجديرة بأن ع ش د د ددها .غريس ( )295 :2015الص د د ددوافي
(.)3 :2020
و شد ددير شد دديكز ميم الي إلى أن التدفق النفسد د ي
عل ددس ً
دورا مه ًم دا في مس د د د د دداع دددة الفرد على رفع إنت دداج دده
وجع ددل حي دداتدده ترتقي إلى األفأ د د د د ددل ،كم ددا أندده عزز لددديدده
الش د د ددعور بالرض د د ددا عن الحياة والس د د ددعادة Fong et al,
).(2014
وإذا كان التدفق النفس ي يؤثر ويتأثر بالسعادة
فهو كذلك يتأثر بما يحمله الفرد من مش د د د دداعر م تلفة

مقدمة
ظهر مفهوم الت د دددفق النفس د د د د ي ألول مرة ع د ددام
 1979على ي ددد ع ددالم النفس األمريكي الش د د د ددهير م ددالي
ش د د د ديدكدز ن دتدمد د د ددالي ) (Mishaly Csikszentmihalyiفي
كت دداب ددة م ددا ورا املل ددل والقلق :تج ددارب الت دددفق في العم ددل
.)Guan
,
2013:
(85
واألدا
وتعتبدر حالة التدفق النفس ي من أهم الحاالت النفسية
ً
كون ا تشدكل ً
إيجابيا للفرد في عطائه وعمله وأدائه
جانبا
ومش د د د د د دداعر  ،وهي دليد ددل على امتالل معد ددالم ال د د د دحد ددة
النفسد ددية الجيدة إال أن ا حالة تجلس ل اسد ددان الشد ددعور
ب ددالس د د د دع ددادة والرض د د د د ددا (أبو حي ددة  .)2 :2019كم ددا ع ددد
التدفق النفس د د ي أحد موض د ددوعات علم النفس اإليجا ي
الدح د ددديد د ددة ذوي الدت د دأثديددر املدب د دداش د د د د ددر فددي ا دريددن ومد د ددم
املعلمون ،ورضد د د دداهم الوظيفي  Job Satisfactionالذي
س د د د ددهم في تحس د د د ددين إنت د دداجيت د دده وف د دداعليت د دده في العملي د ددة
التعليميدة ،حيدي يؤدي ارتفداض رضد د د د ددا املعلم تجدا مهنتده
إلى ارتف دداض درج ددة حم دداس د د د د دده ودافعيت دده في العم ددل املنتج
الخالق( .سالمة .)24 :2019
وظهر کتید ددار أو اتجد ددا فكري حد ددديد ددي على يد ددد
مارتن سد د د ددلیجمان ) martin seligman (1998وقد دعا
إلى التركي د د ددز على القوة والخب د د درات اإليجابية لدى البشر
وإثرائ ا بالبحوث والدراس د د د ددات على اعتبار أن إثرا ها له
أثدر فدع د ددال فدي إت د دداح د ددة الدفدرص د د د د د ددة لدلدفدرد لدلدندمدو والدتدطور
النفس د ي الس ددليم ،وما لذلك من ااعكاس ددات على ص ددحته
النفسية والجسمية.
وأش د ددارت دراس د ددة مارتن ( )Martin, 2005إلى
أهمية دور علم النفس اإليجا ي في تعظیم وزيادة الرضدا
والدددوافع واإلنتدداجيددة في ب مددة العمددل .وأن للمتغيد د د د د د د د درات
اإليجابية ً
دورا في تعزيز الشد د ددعور بالرضد د ددا الوظيفي لدى
املعلمين ،وتشدير دراسدة لي كوان ) (Chuan ch.2013إلى
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد التدفق النفس ي
واألدا الد د ددوظد د ديد د دفد د ددي ،وأبد د ددرزت دراسد د د د د د ددة الد د ددكسد د د د د د دن د دددر
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اإلب ددداعي ددة تعتم ددد على ح ددال ددة االاغم دداس ال ددذه ي للفرد
واالستغراق الكلي في املهام التي يؤدي ا باستمتاض.
و شد د ددير ( Guan )2013في دراس د د ددته إلى أن برة
التدفق النفس د د د د ي أشد د د ددبه بمغناط س للعملية التعليمية
فعن طريقه د ددا تص د د د ددبه العملي د ددة التعليمي د ددة أك ر متع د ددة
للمعلم والطالس أو التلميذ .وبالتالي ،تس د ددتمر في تحقيق
أهدافها املنش د ددودة .وتش د ددير الدراس د ددة إلى أن مرور املعلم
ب د دبددرة ال دت د دددفددق ال دنددفس د د د د ددي ي دح دفددز ع دلددى األدا ال دج دي د ددد
واالس د د د ددتمرار فيده مع حرص د د د دده على تكرار تجربدة التددفق
النفسد د د د ي أك د د د د د د د در من مرة مما يؤدي إلى إشد د د ددعال الرغبة
والحم دداس لددديدده ،وهي طرق جي دددة تعم ددل على لق ب م ددة
تعليمي د ددة محفزة تؤدي إلى االرتق د ددا بمنظوم د ددة العملي د ددة
التعليمية.
إن البحد ددي الحد ددالي س د د د د ى إلى فحص طبيعد ددة
العالقة بين التدفق النفسد ي والرضدا الوظيفي والكشد
عن إس د ددهام متغيرات البحي في التنبؤ بالتدفق النفس د د ي
ل د دددى املدعدلدمديددن ،وك د ددذل د ددك الددكشد د د د د عددن ت د ددأثديددر بدعددض
املتغيرات ال ددديموغرافي ددة كددالنوض (ذكور -إن دداث) ،العمر،
والخبرة والحالة االجتماعية.
مشكلة البحث
أدت الد دورات والدتدطدورات الدعدلدمدي د ددة واملدعدرفدي د ددة
والدتدكدندولدوجدي د ددة والد دق د ددافدي د ددة الدتدي ش د د د ده د ددده د ددا املدجدتدمدع فدي
الس د د ددنوات املاض د د ددية إلى إحداث تغيرات جذرية في ش د د ددتى
من ددالي الحي دداة بص د د د دف ددة ع ددام ددة واملؤس د د د دس د د د د ددات التربوي ددة
والتعليمية بصدفة اصدة ،أصدبحت مسدتحدثات الحياة
املعاصد د ددرة تفرض على الفرد ً
أدوارا ومسد د دؤوليات جديدة
مستمدة من سياق العصر وما لحق به من تغير وتطور،
وأصبحت الأغوا املهنية الواقعة على الفرد سمة من
س د د د دمدات هدذا العص د د د ددر حتى إن دا بداتدت تش د د د دكدل جز ً ا من
حي ددات دده بس د د د دب ددس ك رة التح دددي ددات التي يواجهه ددا في ه ددذا
العص د د ددر ،األمر الذي أثر في ص د د ددحته الجس د د ددمية وحالته
النفس د د د دي ددة ومن ثم ااعكس ذل ددك على أدائ دده وح ددال دون

تجدا وظيفتده واملعبر ع دا بدالرضد د د د ددا الوظيفي ( ،ش د د د دبدة
 ،)2017كدم د ددا أظدهدرت دراس د د د د د ددة يدوشد د د د ديدوكدي , 2006
 Yoshiyukiضد د د د ددرورة تدمدتدع الدفدرد ب د ددالدق د دددرة عدلدى إدارة
الوقددت والتفدداعددل اإليجددا ي مع ا رين بزيددادة الدددافعيددة
ل دددي دده مع اس د د د ددت دددام امله ددارات االجتم دداعي ددة أي مه ددارات
أدا والفرد ً
التواصددل ،وف ا يكون القلق من ف ً
بعيدا عن
اإلحب دداا والي ددأس والالمب دداالة ،وه ددذا يرفع من مس د د د ددتو
الرض د د ددا الوظيفي لدى املعلمين في املؤس د د دس د د ددة التعليمية
ممدا ينعكس إيجداب ًيدا على زيدادة الكفدا ة اإلنتداجيدة .مريم
العندزي (.)5-4 :2019
وقدد أش د د د ددارت الددراس د د د ددات التي تنداولدت التددفق
النفسد ي والرضددا الوظيفي إلى وجود عالقة موجبة بي ما
ك دددراس د د د د ددة ددار و رين ( )2013والتي أس د د د ددفرت عن
وجود عالقة ذات داللة إحصد ددائية بين التدفق النفس د د ي
املتم ددل في( :االس د د د ددتغراق -االس د د د ددتمت داض  -ال دددافع ال ددذاتي
والرضد د د د ددا الوظيفي ،ودراسد د د د ددة Mearan & Cangiano
) (2013والتي أش د د د د د ددارت إلى وجود عالقد ددة موجبد ددة بين
الت دددفق والرض د د د د ددا الوظيفي وإس د د د ده ددام الت دددفق في التنبؤ
بالرض د ددا الوظيفي ،ودراس د ددة ( Burke et al )2016والتي
أش ددارت إلى أن املمرض ددات الالتي ا ددجلن درجات مرتفعة
على مقيد دداس التد دددفق لد دددي ن مس د د د ددتويد ددات مرتفعد ددة من
الكفا ة والتفااي في العمل والرض د د ددا الوظيفي باإلض د د ددافة
إلى أن ن أبلغن عن استمتاعهن بالعمل.
ً
و عد التدفق النفس د د د د ي شد د د ددرطا أسد د د دداسد د د د ًديا لكي
يتمكن املعلم من مهنته ويصد د د ددل بأدائه إلى أعلى تجليات
اإلبدداض ،كمدا أنده من العوامدل املؤثرة في زيدادة كفدا تده في
عملده وأدا دور بفعداليدة نحو طالبده وزمالئده ورةس د د د ددائده
ومجتمع دده بم ددا س د د د ددهم في ب ددالعملي ددة التعليمي ددة وتحقيق
أه دددافه ددا ( .ش د د د دب ددة  )2017و ش د د د ددير جومل ددان (:2000
 )139وإلى أن التدفق النفس د د د ي في مهنة التدر س يحفز
من الل برة التدفق النفسد د ي وهذ الخبرة هي الدافع
للوصد ددول إلى املسد ددتوى األفأد ددل فاألفأد ددل ،فاإلنجازات
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وكدذلدك الكش د د د د عن املتغيرات الدديموغرافيدة (العمر،
الخبرة ،الح ددال ددة االجتم دداعي ددة) ل دددى املعلمين واملعلم ددات،
والكش د د د د عن مدددى إس د د د دهددام متغيري البحددي في التنبؤ
بالتدفق النفس ي لدى عينة الدراسة.
أهمية الدراسة
س د د د ددتمددد البحددي أهميتدده من أهميددة املوض د د د ددوض
الذي يتناوله التدفق النفس ي الذي عد من املوضوعات
املهم د ددة التي لم تح ب د دداهتم د ددام الع د دددي د ددد من الب د دداح ين
بد ددالرغم من النتد ددائج اإليجد ددابيد ددة التي يحققهد ددا في الب مد ددة
الدتدعدلديدمدي د ددة ،والدتدي لدن تدعدود عدلدى املدعدلدم فدقدض ب د ددارتدق د ددا
مسد ددتوى أدائه وإنما على املنظومة التعليمية ككل حيي
يؤدي إلى تطورها وتقدمها.
األهمية النظرية:
تتحدد أهمية الدراسدة في األهمية النظرية التي
تتناول العالقة بين متغيري الدراس د ددة ،كما تنعكس هذ
األهمية من الل فكرة إمكانية التنبؤ بالتدفق النفس ي
للمعلمين ورضاهم الوظيفي بالتدفق.
األهمية التطبيقية:
تكمن ألهميد ددة التطبيقيد ددة التي تتعلق بد ددإعد ددداد
أدوات يمكن للباح ين االستعانة ب ا في قياس املتغيرات،
كما يمكن للتربويين واملعلمين توظي نتائج الدراسددة في
تحس د د د ددين أس د د د د د ددالي د ددس العملي د ددة التربوي د ددة وتق د ددديم برامج
وأاشد د ددطة مدرسد د ددية قائمة على فهم صد د ددائص املعلمين
الشخصية.
مصطلحات الدراسة:
ً
أوال -التدفق النفس يPsychological Flow :
عرف ( (Csikszentminalyi 2014الت د دددفق النفس د د د د ي
بأنه حالة عميقه من االس ددتغراق في النش دداا ،ممتعة في
جددوهددره د ددا ويدندظددر األفدراد فددي ه د ددذ الدح د ددال د ددة إلددى أدائد ددم
ب دداعتب ددار ممت ًعد دا ون ددا ًحد دا ،كم ددا ينظرون إلى النشد د د د د دداا
بدداعتبددار س د د د ددتحق القيددام بدده حتى لو لم يصد د د د ددل ب م إلى
تحقيق مزيد من األهداف.

قدرته على اسددتمتاعه بعمله وأدائه بااسدديابية ،فال أحد
ينكر أهمي د ددة الع د ددام د ددل النفس د د د د ي وت د ددأثير في فكر الفرد
وق دددرات دده العقلي ددة وس د د د ددلوك دده وأدائ دده وعلى م دددى كف ددا ت دده
املهنية (.شبة .)227 :2017
وتعد مهنة التدر س من املهن اإلاسانية امل قلة
ب ددالع دددي ددد من األعب ددا التي تس د د د دب ددس التوتر والأ د د د ددغوا
واالحتراق النفس د د د د ي للعاملين ب ا بس د د د ددبس ك رة متطلبا ا
ومس د ددؤوليا ا وتنوض األدوار التي يقوم ب ا املعلم ،فاملعلم
في عمله بالتدر س مطالس النمو املنهي املس د ددتمر ،والذي
يتأ د د ددمن االطالض على كل ما هو جديد ومتعلق بالعملية
التعليميددة من طرائق وأس د د د د دداليددس حدددي ددة تس د د د ددت دددم في
توص د د د ديدل املدادة العلميدة ول س هدذا فحسد د د د ددس بدل هندال
العديد من األمور والتي تش ددكل بدورها مع ما س ددبق ذكر
ً
عائقا وع ًبما يؤدي إلى مزيد من الأد د ددغوا املهنية امللقاة
على عداتق املعلم والتي تؤثر س د د د دلب ًيدا في حدالتده النفس د د د ددية
وتحول دون اسد د د ددتغراقه في عمله واسد د د ددتمتاعه به وأدائه
بإاسيابية.
وتأتي هذ الدراسددة لتسددلض الأددو على أهمية
الت د د دددفق النفس ي والحاجة إليه كظاهرة إيجابية كما أن
أهمية الرضد د د ددا الوظيفي ال تقل عنه أهمية ،فلو لم يكن
راض د د د د ًديا عن عمله فلن يحدث لديه التدفق النفس د د د د ي في
العمل ،وأي ً
أ د د د دا توض د د د ددح الدراس د د د ددة العالقة بين التدفق
النفس د د د د ي والرض د د د د ددا الوظيفي حي ددي عتبر الوقود ال ددذي
يحرل اإلاس ددان في عمله و س ددتغرق فيه وبالتالي لي ف
عنه أعبا العمل.
كما أن الدراسدات العربية التي تناولت التدفق
والرضد د د د ددا الوظيفي نددادرة مقددارنددة بددالتدداري الفعلي لظهور
مفهوم التد دددفق النفس د د د د ي الد ددذي لقيد دده في الد دددراس د د د د د ددات
األجنبية األمر الذي دفع الباحي للقيام ب ذ الدراسة.
أهداف الدراسة:
ي ددف البحدي إلى فحص العالقدة بين التددفق النفس د د د د ي
والرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات.
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أعراض االكتمداب املرتبطدة بدالعمدل لهدا تدأثير س د د د ددل ي
على التدفق النفس ي للفرد في عمله.
 -2وأجر مي ورادو و د ددرون ((mesurado, et 2016
 al,دراسدته على عينة تكونت من ( )347من طالب
الجد ددامعد ددات في كد ددل من الفلبين واألرجنتين موزعد ددة
ع دل ددى ( )176ط د ددال د ًب د دا ف دل دب دي دن د ًي د دا و ( )171ط د ددال د ددس
أرجنت ن ًي د دا ومن أهم النت د ددائج التي توص د د د دل د ددت إل د ددا
ال دددراس د د د د ددة أن التغ ددذي ددة الراجع ددة للبي ددان ددات من كال
البلد دددين جيد دددة ولك د ددا غير ثد ددابتد ددة ،حيد ددي تبين أن
التدفق النفس د د د د ي له تأثير ذاتي بشد د د ددكل إيجا ي على
نفسدية الطالس مما يدفعه إلى االن راا واالندما
األكد ددادياي في املس د د د د د دداف د ددات ،كم د ددا ا د د د دج د ددل الطالب
األرجدندتد دنديدون درج د ددات أعدلدى فدي الدكدف د ددا ة ال د ددذاتدي د ددة
والخبرة والتدفقات النفس د د ددية والخبرات األكاديمية
والتمي الذاتي من الطالب الفلبينيين.
 -3وقد قام أيمن عبدالعزيز سدالمة ( )2019بدراسدة
عدلدى عديدن د ددة تدكدون د ددت مدن ( )150مدعدلدم د دة فدي ري د دداض
األطف ددال وتوص د د د دل ددت النت ددائج إلى أن دده توج ددد عالق ددة
موجبة بين التدفق النفس د ي والرض ددا الوظيفي ،كما
ً
فروقا دالة إحص د د د ً
دائيا في التدفق النفس د د د ي
أنه وجد
لص د ددالح املعلمات املت ص د دص د ددات ،وأي ً
أ د دا املعلمات
الالتي لدي ن الخبرة أك د د د د د د د د در من عش د د د ددر س د د د ددنوات،
وك ددذل ددك وج دد فروق دال ددة إحص د د د د ددائ ًيد دا في الرض د د د د ددا
الوظيفي لص د ددالح املعلمات املت ص د دص د ددات ،وأي ً
أ د دا
للمعلمدات الالتي لم تت وجن ،وكدذلدك يمكن التنبؤ
بد ددالرض د د د د د ددا الوظيفي للمعلمد ددات من الل التد دددفق
النفس ي لدي ن.
 -4وأجر لی كوان ( (Li, chuan, 2013دراس د د د دتده على
عديدن د دة بدلدغ د ددت ) (326مدعدلد ًم د دا عدن مدعدلدادي املدرحدل د ددة
االبتد دددائيد ددة ،وكش د د د دفد ددت النتد ددائج عن وجود عالقد ددة
مدوجدب د ددة بديدن الدت د دددفدق الدندفس د د د د دي واألدا الدوظديدفدي،
وكد ددذلد ددك توص د د د دلد ددت إلى أهميد ددة الجد دداند ددس اإليجد ددا ي

و ش د د د ددير ( (Chiang,et al, 2017على التد دددفق
النفسد د د د ي أنه حالة شد د د ددعر الفرد ف ا بترکي شد د د ددديد من
النش د د د د دداا ال ددذي يؤدي دده مع إدرال التوازن بين التح دددي
واملهارة.
ً
ثانيا -الرضددا الوظيفي :عد الرضددا الوظيفي من
املوض د د د ددوعد ددات التي حظيد ددت بد دداهتمد ددام كبير من جد دداند ددس
العديد من العلما في م تل الت ص د دص د ددات ،حيي إن
هنال عالقة بين رضا املعلمين عن عملهم أو وظ د د د ددائفهم
وإنتاجيت م واس د د ددتمرارهم فيه ،كما عد رض د د ددا الفرد عن
عملدده األس د د د د دداس لتحقيق التدددفق النفس د د د د ي واالجتمددا ي
والوظيفي واألم ي.
و عرف الطعااي والكس دداس ددرة ( )2008الرض ددا
الوظيفي ب ددأن دده :ش د د د ددعور املوظ ب ددالطم ددأن ن ددة والراح ددة
النفس د د د ددية والس د د د ددعادة في عمله ،نتيجة لش د د د ددعور بتلبية
تطلعداتده املداديدة واملعنويدة ،ممدا ينعكس بش د د د دكدل إيجدا ي
على انتم ددائ دده ووالئ دده وتع ددامل دده في املنظم ددة التي عم ددل ب ددا.
كدم د ددا عدرفدت د دده ندورة الدبدلدهدي د ددد ( )2014ب د ددأن د ده :مدجدمدوع د ددة
املش د د د دداعر الوجدانية اإليجابية التي ش د د د ددعر ب ا املوظ
تجا عمله أو وظيفته التي تعبر عن مدى اإلش ددباض الذي
يحققه العمل بالنسبة له.
الدراسات السابقة:
دراسات تناولت العالقة بين التدفق النفس ي والرضا
الوظيفي
 -1قد ددام موس د د د ددتنج وأ رون ()Mosing, et al, 2018
بد دددراسد د د د د ددة على العالقد ددة بين األعراض االكتمد ددابيد ددة
بالعمل والتدفق النفسد د د د ي على عينة بلغت )(139
من العدداملين في الس د د د ددويددد ،وأس د د د ددفرت النتددائج بددأندده
توجد عالقة قوية س د د ددلبية بين األعراض االكتمابية
بدالعمدل وبين التددفق النفس د د د د ي للفرد ،وأن أعراض
االكتمداب املرتبطدة بدالعمدل هي اإلرهداق وامللدل وعددم
الق د دددرة على التركي  ،وع د دددم ال ق د ددة ب د ددالنفس ،وأن
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رئ ًسدا في الرضددا الوظيفي ،كما أشددارت نتائج تحليل
االنح دددار إلى إس د د د ده ددام الت دددفق في التنبؤ ب ددالرض د د د د ددا
الوظيفي.
 -7وأجريت دراس د د د ددة ((maeran & cangiano, 2013
ً
على عينة تكونت من ( )150عامال من العاملين في
محدافظدة بدادوفدا بدإيطداليدا ،بواقع ( )62أنثى)88( ،
ً
ذکرا ،وتراوح ددت أعم دداهم م ددا بين ( ،)64-21وق ددد
أس د د د ددفرت النت د ددائج عن ووجود عالق د ددة موجب د ددة بين
التدفق النفس د ي والرض ددا الوظيفي وإس ددهام التدفق
في التنبؤ ب ددالرض د د د د ددا الوظيفي ،كم ددا وج دددت عالق ددة
موجبدة بين ص د د د ددائص العمدل والتددفق النفس د د د د ي،
وأس د د د ددفرت نت د ددائج تحلي د ددل االنح د دددار عن إس د د د ده د ددام
صد د د د د ددائص العمد ددل في التنبؤ بد ددالتد دددفق ،وكد ددذلد ددك
إمكانية تحفي مفهوم التدفق في مكان العمل.
 -8وقدام ( (Burke, et al, 2016بددراس د د د دتده على عيندة
مد دكد ددون د دده مد ددن ( )224مد دمد ددرض د د د د د ددة مد ددن الد دع د ددامد ددالت
بمس د د د ددتش د د د ددفيدات أنقرة ،وقدد أس د د د ددفرت النتدائج عن
وجود عالقة موجبة بين التدفق النفس د د د ي والرض د د ددا
الوظيفي واملشاركة ف ددي العمل ،كما أشارت النتائج
إلى أن املمرضد د د د ددات الالتي ا د د د ددجلن درجدات مرتفعدة
على مقي دداس الت دددفق النفس د د د د ي ل دددي ن مس د د د ددتوي ددات
مرتفع ددة من الكف ددا ة والتف ددااي في العم ددل والرض د د د د ددا
الوظيفي واالس د د د ددتغراق في النش د د د دداا ،كما أش د د د ددارت
الدندت د ددائدج إلدى إبدال املدمدرض د د د د د ددات عدن اس د د د دتدمدت د دداعهن
بدالعمدل ،بداإلضد د د د ددافدة إلى ارتفداض مس د د د ددتوى الوجددان
اإليجا ي ،وان فاض مس ددتوى الأ ددغوا الدا لية،
حيي أبلغت عن ان فاض مس د د د ددتوى القلق لدي ن،
وقد ددد أس د د د ددفرت نتد ددائج تحليد ددل االنحد دددار عن عد دددم
إمكد ددانيد ددة التنبؤ بد ددالرفد دداهيد ددة النفس د د د ديد ددة من الل
التدفق.
 -9وقد أجر ( )Vinothkumar, et al 2016دراس د ددته
على عينددة مكونددة من ( )170طددالبددا وقددد أس د د د ددفرت

املرتبض بالعمل واملزا اإليجا ي وال دحة النفسدية
وس ددمات الش ددخص ددية ،ووجد أن س ددمات الش ددخص ددية
ً
تعتبد د د ًرا متغيد د د ًرا وسيطا بين التدفق النفس ي واألدا
الوظيفي للمعلمين.
 -5أما دراس د د د ددة ( (brassfield, 2012فقد أجريت على
عين ددة تكون ددت من ( )301من األفراد من س د د د دك ددان
الواليات املتحدة األمريكية من الل اسدتطالض رأى
تم عبد د در اإلنترنت وتراوحت أعمارهم ما بين (– 21
 )70عددامددا ،وقددد اس د د د ددت دددم مقيدداس حددالددة التدددفق
الدندفس د د د د دي ومدقدي د دداس الدرض د د د د د ددا الدوظديدفدي ومدقدي د دداس
الوجدان اإليجا ي والسد د ددل ي ،وقد أسد د ددفرت النتائج
عن أن التأثير االجتما ي الخارجي يزيد من مس ددتوى
املزا اإليجددا ي والرض د د د د ددا الوظيفي ،كمددا عددد ً
مؤثرا
على الرضا الوظيفي ،وبد ددالرغم من ذلك فإن التأثير
االج دت دم د ددا ددي ال د دددا دل ددي ل د ددس م ددؤث درا ع دل ددى ال ددرض د د د د د ددا
الدوظديدفدي ،وتشد د د د ديدر الدندت د ددائدج إلدى أن هدن د ددال عدالق د ددة
مددوجدب د ددة دال د ددة بديددن الدت د ددأثديددر االجدتدم د ددا ددي الدخ د ددارجددي
والتدفق النفس د ي ،والتأثير االجتما ي الخارجي يزيد
من التدددفق النفس د د د د ي لدددى املوظفين كمددا ال توجددد
عالق د ددة دال د ددة إحص د د د د د ددائ ًي د دا بين الت د ددأثير االجتم د ددا ي
الدا لي والتدفق النفس د د د د ي .وتش د د د ددير النتائج إلى أن
التدفق النفس د ي يتوس ددض جزئيا العالقة بين التأثير
االجدتدم د ددا ددي الدخ د ددارجددي واملدزا اإليدج د ددا ددي والددرض د د د د د ددا
الوظيفي ،وقددد أشد د د د ددارت نتددائج تحليددل االنحدددار إلى
إس د د د ده ددام الت ددأثير االجتم ددا ي الخ ددارجي في التنبؤ عن
التدفق النفس ي.
 -6وقام ار و رون ( )Kari, et al, 2013بدراسد ددته
على عيند ددة تكوند ددت من (ً (260
فردا من العد دداملين
بالش د ددركة الص د ددناعية العس د ددكرية في أص د ددفهان ،وقد
أس د د د ددفرت النتد ددائج عن وجود عالقد ددة موجبد ددة دالد ددة
إحص د د د ً
دائيا بين التدفق النفس د د د ي والرض د د ددا الوظيفي.
عالوة على ذلك فإن االس د د ددتمتاض بالعمل يلعس د ًورا
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املرحل ددة التي ي دددرس ف ددا املعلم (ابت ددداإي إع دددادي -
ث ددانوي) ووجود فروق دال ددة إحص د د د د ددائ ًي دا في الت دددفق
النفس د د د د ي ترجع لصد د د د ددالح مرتف ي الددد ددل ،واللقددس
العلاي لصالح املعلم الخبير.
 -12وقدامدت مر م العي ي ( )2019بددراسد د د د ددة على عيندة
تكون د ددت من ( )479ط د ددالب د ددة من ج د ددامع د ددة الجوف
وتوص ددلت نتائج الدراس ددة إلى وجود درجة متوس ددطة
مددن الدت د دددفددق الدنددفس د د د د ددي واإلتدزان االندفدع د ددالددي ل د دددى
الطالبات وعدم وجود عالقة بين التدفق النفس د د د ي
واإلتزان االنفعالي لدى الطالبات.
 -13أم ددا املح ددادين ( )2014فق ددد تن دداول الكش د د د د عن
فع د ددالي د ددة برن د ددامج إرش د د د د د ددادي جم ي دواي في تنمي د ددة
التس د د ددامه والتدفق النفس د د د ي لدى طالبات الصد د د
الع دداش د د د ددر في مح ددافظ ددة الكرل .وق ددد تكون ددت عين ددة
ال دددارس د د د د ددة من ( )30ط ددالب ددة من ط ددالب ددات الص د د د د
العاش د د ددر ،وأظهرت نتائج الدارس د د ددة أن الطالبات في
املجموع ددة التجريبي ددة في الص د د د د الع دداش د د د ددر ل دددي ن
مسددتوى تدفق نفسد ي وتسددامه أفأددل مما كان قبل
إ أاعهن للبرنامج ،كما كان لدي ن مستوى تدفق
نفس د د د د ي وتس د د د ددامه أفأ د د د ددل من الطدالبدات أعأ د د د ددا
املجموعد ددة الأد د د د د ددابطد ددة ،كمد ددا تبين وجود فروق في
املس د د د ددتوى االقتصد د د د د ددادي في التسد د د د د ددامه الوجد دددااي
والتسد د د د ددامه الكلي لصد د د د ددالح الطدالبدات في املس د د د ددتوى
االقتصادي املتوسض ،وبنا على نتائج الدراسة.
 -14واسد د د ددت دفت دراسد د د ددة بلبقرة ( )2018التعرف على
الدعدالق د ددة بديدن الدت د دددفدق الدندفس د د د د دي واألدا الدوظديدفدي.
ً
وتكونت عينة الدارسددة من ( )70عامال من العمال
الدائمين في مديرية التجارة بورقلة ،وتوصلت نتائج
ال دددارس د د د د ددة إلى وجود عالق ددة إيج ددابي ددة بين الت دددفق
النفس د د د د ي واألدا الوظيفي ل دددى عين ددة ال دددراس د د د د ددة،
وكددذلددك ال توجددد فروق في التدددفق واألدا الوظيفي
لدى عينة الدراسة.

النتددائج عن وجود ارتبدداا سد د د د ددالددس بين التس د د د ددوي
واألدا األكد ددادياي ،وارتب د دداا موج د ددس بين الت د دددفق
النفسد ي واألدا األكادياي وفعالية الذات .كما تبين
عدم وجد عالقة دالة بين األدا األكادياي والعالقة
النفس د د د ديدة كمدا أس د د د ددفرت النتدائج أن فعداليدة الدذات
تتوس ددض العالقة بين التدفق النفس د ي والتس ددوي ،
ووجدود عدالق د ددة س د د د د د ددالدب د ددة بديددن الدت د دددفدق الدنددفس د د د د دي
والتسوي .
 -10أما دراس د ددة ( (Tsaur, et al 2012على عينة مكونة
من ) (339من متس د د د ددلقي الجبددال في تددايوان ،فقددد
أظهرت النت ددائج وجود عالق ددة إيج ددابي ددة بين الت دددفق
النفس د د د د ي والس د د د دع ددادة ،بوجود عالق ددة إيج ددابي ددة بين
تس د د د ددلق الجبد ددال والتجربد ددة فد ددائقد ددة الحد ددد والتد دددفق
النفسد ي ،كما تشددير النتائج أن التجربة فائقة الحد
يمكن أن تؤثر في التدفق النفس د د د د ي والس د د د ددعادة من
الل اش دداا تس ددلق الجبال ،وأس ددفرت النتائج عن
وجود فروق في املتعة بين املتسد د د ددلقين املخأد د د ددرمين
واملبتدئين باتجا املخأ د د ددرمين ،وعدم وجود فروق
في املتعدة بين املس د د د ددتحقين املبتددئين واملتعدة ،وذلدك
بس د د د دبددس ص د د د ددعوبددة املغددامرة ،ونيددة الوص د د د ددول الددذي
ينطوي على مسد د ددتويات م تلفة من التحدي وعدم
اليقين وعدم األلفة.
 -11وأجرت ش ددبة ( )2017بدراس ددة على عينة مكونة
مدن ( )513مدعدلد ًم د دا بدواقدع ( )253ذك ًدرا ،و()260
أن د د د د د د د د دى ،وتراوحت أعمارهم ما بين (ً )60-25
عاما
وقدد أس د د د ددفرت النتدائج عن وجود عالقدة موجبدة بين
التدفق النفس د د د د ي والتس د د د ددوي  ،وإس د د د ددهام متغيرات
البح ددي في التنبؤ ب ددالت دددفق النفس د د د د ي ،و ع ددد متغير
السدعادة أفأدل متغيرات البحي إسدهاما في التنبؤ،
كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحص د د د د ً
دائيا في
الت د دددفق النفس د د د د ي ترجع إلى طبيع د ددة املواد (أدبي د ددة
علميددة) فرض املؤس د د د دسد د د د ددة (أزهر  -عددام) العمر ،نوض
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اإلن د دداث ،و عأ د د د ده د ددا ا ر بين أن د دده ال توج د ددد فروق بين
ال دذكور واإلن دداث ،وق ددد اس د د د ددتف دداد الب دداح ددي من تع ددارض
الدندت د ددائدج إلجدرا ه د ددذ ال د دددراس د د د د د ددة عدلدى عديدن د ددة املدعدلدمديدن
واملعلمات.
توظي نتائج الدراس د د ددة بما عود بالفائدة على املعلمين
واملعلمات من أجل التدر س وتحسين كفا م األدائية.

 -15وقدام عبدد إبراهيم ( )2018بددراسد د د د ددة اس د د د ددت ددفدت
التعرف على ح د ددال د ددة الت د دددفق والنفس د د د د ي وعالقت د ددا
بمسددتوى الطمول لدى عينة من الع ي السددباحة في
محددافظددة دمش د د د ددق ،و دكدانددت عينددة الدددراس د د د د ددة بلغددت
( )77العدب د ددا مد د ددم ( )54مددن ال د ددذكددور و( )23مددن
اإلناث ،وتوص د د ددلت نتائج الدراس د د ددة إلى وجود عالقة
بين التددفق النفس د د د د ي ومس د د د ددتوى الطمول ،وكدذلدك
وجود فروق في التدفق النفس ي لدى عينة الدراسة
عزى لزيادة العمر.
التعقيب على الدراسات السابقة:
لوح تنوض مسددتوى التدفق النفسد ي والرضددا الوظيفي،
وركزت الع دددي ددد من ال دددراسد د د د د ددات على عين ددات م تلف ددة
دك ددالعد دداملين في املس د د د ددتش د د د ددفيد ددات والش د د د ددر دك ددات والوزارات
ال د د د د د دح د د د د د دك د د د د د ددوم د د د د د دي د د د د د ددة م د د د د د د د د د د د ددل دراس د د د د د د د د د ددات ك د د د د د ددل
م د د د د د د د د د د د ددن(Martinez,2014;geyser,2012;tsaur,etal, :
) 2012,collins,et al 2018وق د ددد أس د د د د د دف د ددرت ن د دت د ددائ د ددج
الدراسد د ددات عن تعارض فبعأد د ددها وجدت عالقة موجبة
بين التدفق والرض د د د ددا الوظيفي والس د د د ددعادة م ل دراس د د د ددة

فروض الدراسة:
تمت صياغة فروض الدراسة على النحو ا تي:
 -1توجد عالقة موجبة ذات دالله إحصائية بين
التدفق النفس ي والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة.
ً
إحصائيا بين الكويتيين وغير
 -2توجد فروق دالة
الكويتيين في التدفق النفس ي والرضا الوظيفي.
ً
إحصائيا بين التدفق النفس ي
 -3توجد فروق دالة
والرضا الوظيفي من حيي الجنس.
ً
إحصائيا في التدفق النفس ي
 -4توجد فروق دالة
والرضا الوظيفي من حيي (العمر والخبرة في
العمل والحالة االجتماعية).
ً
ً
إحصائيا
 -5يمكن التنبؤ بالتدفق النفس ي تنبؤا
الرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة من الل
درجات الرضا الوظيفي.
املنهجية والتصميم
منهج الدراسد ددة :تم اسد ددت دام املنهج الوصد ددفي االرتباطي
املقارن نظرا ملالئمته ملوضوض الدراسة.
عينة الدراسددة :تكونت عينة الدراسددة من (ً )422
معلما
ومعلمة بواقع  93من الذكور و 329من اإلناث.

(Burk et al 2018),(sahoo8sahu,2009), (collins,
et al 2008) (brassfilded,2012), (Maeran,8
)cangiano,2013

والبعض وجدد عالقدة سد د د د ددالبدة بين التددفق والتس د د د ددوي
األكادياي كدراسة ;(Kim& seol 2013 ; seo , 2011
)vinothkumar ,2013

وهنددال تندداقض وتعددارض بين نتددائج الفروق بين الددذكور
واإلناث في التدفق النفسد د د د ي والرضد د د ددا الوظيفي ،فبعض
النت ددائج ج ددا ت ب داتج ددا ال ددذكور والبعض ا ر ب داتج ددا

جدول (: )1توز ع العينة ً
وفقا للمتغيرات الديموغرافية للدراسة
املتغيرات
النوض
الجنسية
العمر

العدد
93
329
325
97
92
123

الفئات
ذكور
إناث
كويتي
غير كويتي
أقل من 30
40 – 30
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النسبة املئوية %
% 22,53
% 77,96
% 77,51
% 22,98
% 21,80
% 29,14
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الخبرة في العمل
الحالة االجتماعية

162
45
277
129
354
36
32

50 – 40
أك ر من 50
أقل من 20
من 30-20
مت و
أعزب
مطلق

أداتا الدراسة:
تم لت أداتا الدراس د ددة من مقياس التدفق النفس د د ي من
إعداد جاكس د ددون ومار ،Marsh & Jackson1996 :
ترجم ددة املح ددادين  2014ويت ددأل املقي دداس من ()36
فدقدرة ،وأن جدمديدع عدب د ددارات املدقدي د دداس كدلده د ددا فدي االتدج د ددا
اإليج ددا ي ،ويج ددس ع ددا املفحور ب ددا تي ددار ب دددي ددل من
الخمس البدددائددل ،وتدددل الدددرجددة املرتفعددة على املقيدداس
بارتفاض مستوى التدفق النفس ي.
ً
أوال -صدق املقياس:
 -1ق ددام دت الب دداح ددة مريم العي ي بحس د د د د دداب ص د د د د دددق
املحكمين وصدق االتساق الدا لي (البنا )
ً
ثانيا -ثبات املقياس:
 -2مدع د ددام د ددل الد دب د ددات بدطدريدق د ددة إع د ددادة الدتدطدبديددق :تددم
التحقق من ثب ددات األداة من الل تطبيقه ددا على
عينة اسد د د ددتطالعية ( )50من طالب الجامعة .وتم
حس د د د ددس معدامدل ال بدات بطريقدة اإلعدادة بفداص د د د ددل
زمند د د د د د د د ددي مقدددار ثالثددة أس د د د د ددابيع حيددي بلغددت فيده
معامل ال بات بطريقة اإلعادة (.)0,92
 -3معد ددامد ددل ألفد ددا کرو نبد ددام لل بد ددات :ثم التحقق من
ثب ددات األداة وف ًق دا ملع ددادل ددة ألف ددا کرو نب ددام وبلغ ددت
قيم ددة مع ددام ددل ال ب ددات ( )0,81وهو مع ددام ددل دال
إحص د د ً
دائيا مما يدعو لل قة من ص د ددحة النتائج التي
سفر ع ا املقياس.
ً
ثددال دا -معددامددل الص د د د د دددق وال بددات في الدددراس د د د د ددة الحدداليددة
ملقيداس التددفق النفس د د د د ي والرضد د د د ددا الوظيفي لددى عيندة
املعلمين واملعلمات:
 معددامددل الصد د د د دددق (االتس د د د د دداق الدددا لي) ،وقددد تمحس د د د د دداب مع ددامالت االرتب دداا بين درج ددة ك ددل عب ددارة
وال دددرج ددة الكلي ددة للمقي دداس ،حي ددي تتراول م ددا بين

% 38,38
% 10,66
% 65,63
% 30,56
% 83,88
% 8,53
% 7,58

( )09300و ( )0,628و دك دداند ددت جميع معد ددامالت
االرتباا دالة إحص د د د د ً
دائيا ،وهذا يؤكد بأن املقياس
يتمتع بدرجة عالية من الصدق.
 معددامددل ال بددات لعددامددل الفددا کرو نبددام (.)0,952وهدذا معدامدل دال إحصد د د د ددائ ًيدا ممدا يددعو لل قدة من
صحة النتائج التي سفر ع ا املقياس.
ر ً
ابعا -مقياس الرضا الوظيفي:
مقياس الرض د د ددا الوظيفي من إعداد "كوبر" ( Cooper,
 )1988وتدرجدم د ددة املشد د د د دع د ددان ( ،)1994حدي د ددي يدتدكدون
املقي د دداس من ( )22بن د د ًددا لقي د دداس الرض د د د د د ددا الوظيفي،
ويجي ددس املبحوث على ك ددل بن ددد لتح دددي ددد درج ددة رض د د د د ددا
بدا تيدار أحدد البددائدل الس د د د دتدة (غير راض بددرجدة كبيرة
ج د ًددا ،غير راض ب دددرج ددة كبيرة ،غير راض ،راض ،راض
بددرجدة كبيرة ،راض بددرجدة كبيرة ج ًددا) .وطبق املقيداس
على الب مد ددة الكويتيد ددة وتم حسد د د د د دداب معد ددامالت ال بد ددات
والصد دددق على عينة من املوظفين في القطاض الحكومية
لدراسد د ددة املشد د ددعان ( )2002حيي بلغ معامل االرتباا
للص د د د د دددق التالزمي ( )0,721وهو دال عنددد مس د د د ددتوى
 ،0,01وبلغ معددامددل ال بددات (( )0,74العبدددالس د د د ددالم،
.)2011
 معامل الص دددق ملقياس الرض ددا الوظيفي الدراس ددةالحدداليددة .وقددد ثم حس د د د د دداب معددامالت االرتبدداا بين
درجددة كددل عبددارة بددالدددرجددة الكليددة للمقيدداس ،حيددي
تراوح د ددت م د ددا بين ( .)0,636 – 0,257وكد ددان د ددت
جميع مع ددامالت االرتب دداا دال ددة إحص د د د د ددائ ًي دا ،وه ددذا
يؤكد أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الص دددق
مم ددا يجع ددل الب دداح ددي مطمم ًن دا لتطبيق دده على الب مددة
الكويتية.
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جدول ( :)2يبين معامل االرتباط بين التدفق النفس ي والرضا
الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات في دولة الكويت

 مع د ددام د ددل ال ب د ددات ملقي د دداس الرض د د د د د ددا الوظيفي وبلغمعدامدل ألفدا کرونبدام في ( ،)0,885وهدذا يؤكدد أن
ال بدات عدال ممدا يجعدل األمر مطمم ًندا إلجرائده على
الب مة الكويتية.
نتائج الدراسة :نتائج الفرض األول توجد فروق
ً
إحصائيا بين التدفق النفس ي والرضا
إيجابية ودالة
الوظيفي

الرضا الوظيفي
***0,347

املتغيرات
التدفق النفس ي

يتضح من الجدول ( )2بأنه توجد عالقة إيجابية دالة
ً
إحصائيا بين التدفق النفس ي والرضا الوظيفي

نتائج الفرض الثاني:

ً
إحصائيا بين الذكور واإلناث في التدفق النفس ي والرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات في دولة الكويت
جدول ( )3توجد فروق دالة
املتغيرات

التدفق النفس ي
الرضا الوظيفي

النوع

العينة

ذكور

93

إناث
ذكور
إناث

329
93
329

االنحراف
املعياري

املتوسط
70,774

قيمة ت

15,245

69,264
44,903
43,805

0,771

17,045
15,297
15,664

يتض د د د ددح من الج د دددول ( )3ب د ددأن د دده ال توج د ددد فروق دال د ددة
ً
إحصائيا بين الذكور واإلناث في متغير التدفق

الداللة

0,600

ً
حصائيا
غير دال إ
ً
حصائيا
غير دال إ

النفس ي والرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات.

نتائج الفرض الثالث:
جدول ( :)4توجد فروق بين الكويتيين وغير الكويتيين في التدفق النفس ي والرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات
النوع

املتغيرات

العينة

املتوسط

325
97
325
97

70,44
66,78
44,63
42,09

كويتي
غير كويتي
كويتي
غير كويتي

التدفق النفس ي
الرضا الوظيفي

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)

17,51
13,11
16,09
13,61

الداللة

1,90

ً
احصائيا
غير دال

1,41

ً
إحصائيا
غير دال

ً
إحصائيا
يتضح من جدول ( )4بأنه ال توجد فروق دالة
بين الكويتيين وغير الكويتيين في التدفق
ً
.جدول (:)5يبين املتوسطات واالنحرافات املعيارية وفقا للعمر والخبرة والحالة االجتماعية

النفس ي والرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات

املتغيرات
التدفق النفس ي

العمر
أقل من 30
40 – 30
50 – 40
أكبر من 50

العينة
92
123
162
45
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املتوسط
75,97
69,76
67,07
65,22

االنحراف املعياري
18,31
17,43
15,65
9,77
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أقل من 30
40 – 30
50 - 40
أكبر من 50

الرضا الوظيفي

املتغيرات

46,52
43,25
44,52
39,44

االنحراف املعياري

الخبرة في العمل

العينة

أقل من 20
30 – 20
أقل من 20
30 – 20

277
129
277
129

الحالة االجتماعية

العينة

املتوسط

أعزب
مت و
مطلق
أعزب
مت و
مطلق

36
354
32
36
354
32

73,03
69,10
71,19
49,14
42,79
52,25

التدفق النفس ي
الرضا الوظيفي

ملتغيرات

92
123
162
45

التدفق النفس ي

الرضا الوظيفي

14,71
16,10
16,62
10,25

املتوسط

17,36
14,66
16,01
15,64

71,82
66,04
44,66
43,64

االنحراف املعياري
10,89
17,10
16,88
14,97
14,97
19,29

املعلمين ً
وفقا للمتغيرات الديموغرافية ( .العمر والخبرة
في العمل والحالة االجتماعية).

ً
إحصائيا بين
نتائج الفرض الرابع :توجد فروق دالة
الذكور واإلناث في التدفق النفس ي والرضا الوظيفي لدى

جدول ( :)6تحليل التباين املتعدد للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
املتغيرات
التدفق النفس ي
الرضا الوظيفي

مصدر التباين
بين املجموعات
دا ل املجموعات
بين املجموعات
دا ل املجموعات

مجموع املربعات

درجة الحرية
3
418
3
418

5629,04
111216,47
16313,96
100463,66

متوسط املربعات
1876,35
266,07
543,80
240,34

قيمة (ف)

الداللة

***
7,05

ً
إحصائيا
دال

2,26

ً
إحصائيا
دال

الصد د د ددغيرة أك ر اسد د د ددتقر ًارا وإ ً
نجازا في العمل من األعمار
األ رى ،في حين ال توجد فروق دالة إحص ً
دائيا في العمر
في متغير الرضا الوظيفي.

يتضدح من الجدول ( )6بأنه توجد فروق دالة إحص ً
دائيا
وتعزى إلى متغير العمر في الت د دددفق النفس د د د د ي ب د دداتج د ددا
العمر أق ددل من  30س د د د دن ددة ،وه ددذا ي دددل على أن االعم ددار

جدول (: )7املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) في التدفق النفس ي والرضا الوظيفي ً
وفقا للخبرة

املتغيرات
التدفق النفس ي
الرضا الوظيفي

الخبرة في العمل
أقل من  20سنة
 30 – 20سنة
أقل من  20سنة
 30 – 20سنة

العينة

املتوسط

277
129
277
129

71,82
66,04
44,66
43,64

االنحراف املعياري

قيمة ت

الداللة

17,36
14,66
16,01
15,13

**
3,28

ً
إحصائيا
دال

0,604

ً
إحصائيا
دال

هم أك ر اس ددتغر ًاقا وإ ً
نجازا واس د ً
دتمتاعا في العمل مقارنة
ً
حصائيا
بالخبرات األ رى ،في حين ال توجد فروق دالة إ
في الرضا الوظيفي ً
وفقا ملتغير الخبرة.

يتضدح من الجدول ( )7بأنه توجد فروق دالة إحص ً
دائيا
في متغير الت دددفق النفس د د د د ي وف ًق دا للخبرة ،وب ددالرجوض إلى
املتوس د ددطات نجد أن الذين بر م أقل من ( )20س د ددنة
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جدول ( :)8بين نتائج تحليل التباين املتعدد للفروق بين استجابات عينة الد اسة ً
وفقا للحالة االجتماعية
ر
املتغيرات
التدفق النفس ي
الرضا الوظيفي

مصدر التباين

مجموع املربعات

بين املجموعات
دا ل املجموعات
بين املجموعات
دا ل املجموعات

590,54
116254,98
3647,64
98447,42

متوسط املربعات

درجة الحرية
2
419
2
419

قيمة (ت)

295,27
277,46
1823,82
234,96

الداللة

1,06

ً
إحصائيا
غير دال

7,76

ً
إحصائيا عند
دال
مستوى 0,000

حين ال توجددد فروق دالددة إحص د د د د ددائ ًيدا في متغير التدددفق
النفس ي ً
وفقا للحالة االجتماعية.

يتض د د د ددح من جددول ( )8بدأنده توجدد فروق دالدة
إحصائيا في الرضا الوظيفي ً
ً
وفقا الحالة االجتماعية في

جدول (: )9نتائج ا تبار توكي  Tukyلتحديد اتجا الفروق بين مجموعات الحالة االجتماعية ملقياس الرضا الوظيفي
الحالة االجتماعية ()J

الحالة االجتماعية ()1
أعزب 1
مت و 2

املتوسطات

مطلقة 2
مطلقة 3

الداللة

6.35075
9.46186

يتض ددح من جدول ( )9أن النتائج جا ت لص ددالح األعزب
عنددد مقددارنتدده بدداملت و  ،ولصد د د د ددالح املطلق عنددد مقددارنتدده

0.9048
0.9003

ً
إحصائيا
دال
ً
إحصائيا
دال

باملت و بما ع ي أن املت و أقل في الرض ددا الوظيفي من
ً
إحصائيا.
كل من األعزب واملطلق بشكل دال

كشفت نتائج الفرض الخامس الذي ينص على أنه :يمكن التنبؤ بالتدفق النفس ي من خالل الرضا الوظيفي لدى
عينة املعلمين واملعلمات بدولة الكويت
جدول (: )10نتائج تحليل االنحدار الخطى للتنبؤ بالتدفق النفس ي من خالل الرضا الوظيفي لدى عينة املعلمين واملعلمات
املنبئ
الرض الوظيفي

معامل التحديد R2

معمل االنحدار Beta

0.120

0,347

قيمة ت T
7,581

الداللة
ً
إحصائيا أقل من 0.001
دال

إحصد د د ً
دائيا عند  0.001كما كانت قيمة التباين املفسد د ددر
 % 12ملتغير الت دددفق النفس د د د د ي ب دداس د د د ددت دددام الرض د د د د ددا
الوظيفي.

يتض د د ددح من جدول ( )10أن متغير الرض د د ددا يتنبأ بش د د ددكل
دال إحص د د د د ددائ ًي دا عن ددد مس د د د ددتوى دال ددة  0.001ب ددالت دددفق
النفس د د د د ي ،حيد ددي دك دداند ددت قيمد ددة ت  7.581وهي دالد ددة

جدول ( :)11تبين نتائج تحليل االنحدار املتدر للتنبؤ بالتدفق النفس ي من الل الرضا الوظيفي
النموذج

مجموع املربعات

االنحدار
البواقي

14064,19
102781,33

درجة الحرية
1
420

مجموعة املتوسطات
14064,19
2447,17

يتض د د د ددح من جدول ( )11داللة نموذ االنحدار للتنبؤ
بالتدفق النفس د ي من الل الرض ددا الوظيفي للمعلمين،
حي ددي كددان ددت قيم ددة "ف" دال ددة عن ددد مس د د د ددتوى (أق ددل من
.)0.001

قيمة ف
57,47

الداللة
دال مستوى أقل من 0.001

معادلة االنحدار:
ال دت د دددف ددق ال دن ددفس د د د د ددي ( 0.371 + 35.25ال ددرض د د د د د ددا
الوظيفي)
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و ق دع ففالم الرضف ف ف ف ف ففا الوظيفيم والت ففدفق النفس ف ف ف ف ي
للمعلمين ال ة بف ف ففالنفك واوتالة ال د إ ع السيطرإ
ع اى ش ف ف ف ف ف ف ففطة بص ف ف ف ف ف ف ففو إ إ جابية واملوا وة بين قرا ات
املعلمين وواا اتهم واين وا وا اووه و ص ففعواات تذ
ً
ض ف ف ف ف فا الن رإ
ع طةيع ففة وان ففة املعلمينم ويؤي ففد ذل ف
الفس ف ف ف فيولو يففة للتففدفق النفس ف ف ف ف ي حيففا كتسف ف ف ف ف امل
اوطةاعا إ ً
جابيا جعله قوأ الص ف ففع إ س ف ففاآ .ويؤيد
ذل د اس ف ففة عةدابراهیمم  )2018الوج فس ف ففر التوا ن
والتقف ففدج وال شف ف ف ف ف ففا وواف ففا ات املعلمين وقف ففد اتهم و
الأ ال ففدافعي ففة امل ال ففوا ي ففة وال ي تعم ففآ ع ولي ففد
الطاقة اإل جابية لدى املعلمات وما يش ف ف ففعره بالتدفق
النفسف ف ف ف ي الوج جعلا ما سف ف ف ف اى شف ف ف ففطة و الطلةة
بق وإبدا و ميز وؤداه الرضا الوظيفي.
وكش ف ف ف فففت وتالذ الفر ال ا ي الوج ن بأوه و د
فرو دال ففة إحص ف ف ف ف ففال ًي فا بين ال ففوتو واإلو ففا في الت ففدفق
النفس ف ي والرض ففا الوظيفي لدى عينة املعلمين واملعلمات
ويتفق و هف فوه النتيجف ففة د اسف ف ف ف ف ففات تف ففآ و (العةيف ففدج
2016؛ Collins, et al, 2013; fagerling, et al,2008

مناقشة النتائج:
كش ف ف ف فففت وتفالذ الفر اىوأ الفوج ن ع وفه و فد
عالقفة وو ةفة بين التفدفق النفس ف ف ف ف ي والرضف ف ف ف ففا الوظيفي
لففدى املعلمين واملعلمففات في دولففة الكويففتم ويت ف ف ف ف و
ً
إحصاليا ووو ةة بين
دوأ ( )2بأوه و د عالقة دالة
التدفق النفسف ي والرضفا الوظيفي وهوه وتيجة وتوقعةم
حي ففا تففاو ففت وعف ف ف ف ف ف ف ف ف ففاوالت ا ة ففا في ا ج ففاه املتوق م
ويمك فس ف ف ففيب هوا ا ةا املو ف ف ف ف ف ف ف ف بأوه تلما ا ف
التدفق النفس ف ي ا ف وعدأ وس ففتوى الرض ففا الوظيفيم
و تفق و هوه النتيجة د اس ف ف ف ففات تآ و ( ا و ري
2013؛ Burke, et al Brassfield,2013, Li, chuan,
2013; Maeran, & 2016 cangiano; 2013م املوسوج
وشط 2016؛ عةدابراهیم 2018؛ شةة .)2017
ويفس ف ف ف ففر الة ف ففاح ف ففا و ود عالق ف ففة وو ة ف ففة بين الت ف ففدفق
النفس ف ف ف ف ي والرض ف ف ف ففا الوظيفي بأن ل العالقة ا عة إ
الدو املح ف ف ف ف ف ف ففو ج واملام الوج لعةه الرض ف ففا الوظيفي في
تعزيز وسف ف ففتوى التدفق النفسف ف ف يم وقد شف ف ففا العاسف ف ف ي
( (2016إ وه تلما ا ف وس ففتوى الرض ففا الوظيفي تان
الفرد اض ف ف ف فيففا ع عملففه وقةففا لففه ووتقمس ف ف ف ف ففا وو تن ًعفا
ووس ف ف ف ففتمعففا بففأدالففه واففد ففة عففاليففة و ا فففا إ تووففه
قففآ ش ف ف ف ففعو ً ا بففالتع ف وامللففآم ويمك ال وأ و ن ا فففا
وس ف ف ف ففتوى الرض ف ف ف ف ف ففا الوظيفي ل ف ففه بل اى ر في ووا ا ف ففة
الض ف ف ف ف و في العمفآ بمش ف ف ف ففاعر إ جفابيفة و فكفا ففا ليفة
وه ففوا ب ففدو ه ل ففه بل اى ر في ا ففا بمس ف ف ف ففتوى اىدا
و قس ف ففخنه ( .ش ف ففةه )2017م ويؤيد املوس ف ففوج وش ف ففط
( )2016ب ففأن ح ففال ففة الت ففدفق النفس ف ف ف ف ي جع ففآ املعلمين
يشف ف ف ففعرون بالسف ف ف ففعادإ والةثاةم وما دفعام إ امل ابرإ
والاد والعمآ املتميز ليصف ف ف ففلوا في النها ة إ اإلبدا وما
كس ففنهم س ففةة و الرض ففا الوظيفي .كما فس ففر الةاحا
العالقة ا ةاطية املو ةة بين التدفق النفس ف ي والرض ففا
الوظيفي وذل ف ف و الأ ال ي ف ففاو ب ف ففاىدوا الوظيفي ف ففة
للمعلمين وا سف ف ف ففت را الكاوآ في دا املامة ال ي كل
بهام و صف ففآ إ وسف ففتوى ،ياي الواتم ويرى الةاحا وه

;Mao, et al, 2016 ;Abdasa'd, 2016
).Dammyr, 2011

2008

وير الس ف ف ف ف ف إ ن فرم العمفآ ص ف ف ف ففةقفت وتفاحفةم
وك ف ففول ف ف وف ف ففاو اى ففو وفففرم الف ففبقفي ف ففات واملفك ف ففاف ف ف ت
والحوافز والتطو الوظيفي واىو الوظيفي وا تماعي
واملشف ف ف ف ف ففا كف ففة في ص ف ف ف ففن وا ف ففاذ ال را ووال وف ففة العمف ففآ
للطموحات الشف ف ص ففية و ق يق العدالة واملس ففاواإ بين
الزوال في العم ففآ والش ف ف ف ففعو ءع ففدال ففة ويم اىدا كم ففا
يعخش ف ف ف ففون في بخدففة ففافيففة واحفدإ ويتل ون وفك اىعةففا
الت ف ففد وس ف ف ف في ف ففة دون م ف ففا ز بينهمم ل ف ففوا ا تف ف ففت الفرو
الفرد ففة بينهم .وق ففد ر إ ع ففدإ وو ونه ففا اوتالكام
و املاا ات وال ببات وا ؤهلام للسف ف ف ففيطرإ والتقكم في
اوفعفا تهم و و ههافا بفا جفابيفة بمفا فدو عمليفة التعليم
ووعز اىدا م وحرص ففام ع وض ففيم الادر و الد
قةفآ ش ف ف ف ففرحفه ءش ف ف ف فكفآ فواي ووقفز للطالي وهفوا ومفا
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ع وو العمآ في وجاأ التد وك تيم لام املش ف ف ففا كة في
ا اذ ال را ات وص ف ف ف ففنعاام و اهم وتس ف ف ف ففاوون في الح و
والوا ة ففات ويل ون املع ففاول فة اإل س ف ف ف ف ففاوي ففة اإل ج ففابي ففة و
قة ف ففآ الر س ف ف ف ف ف ففا وامل ف ففد ا م وهن ف ففاة ا هتم ف ففاو والت ف ففد ر
الش ف ف ا ف ف ي واملادج والدعم ا تماعي بد ة وتسف ففاوية
كمففا يعطون ا س ف ف ف ففت الليففة والحريففة في العمففآ والتفففاعفآ
ا تمف ففاعي و واليهم في العمف ففآ دون قيز و وقف ففابف ففاإ
وهوه العواوآ وجتمعة س ف ففامت في ا تفا الفرو بين
الفكففويفتفيفيففن و،فيففب الفكففويفتفيفيففن فففي الفعفم ف ففآ .كفم ف ففا فج ف ففدون
ا ح باو والت د ر واملسف ف ففاودإ ا تماعي ف ف ف ف ف ف ففة و ف ف ف ف ف ف ف بخدة
العمآم كما اهم د تون ن اى و ال ي قص ففلون علهها
وناس ف ف ف ففةة قياس ف ف ف ففا بما تاووا قص ف ف ف ففلون عليه في بلدااهمم
وهفوا جعلام ك ب ونفا وظيف ًيفا وع وس ف ف ف ففت ةلام و ك ب
قناعة و ضف ف ف فا ع إدا إ العمآ وتلما تان املعلم شف ف ف ف ً
فاعرا
با سف ففت را واىو النفسف ف ي والوظيفي وا تماعي ا ف
لد ه التدفق النفس ف ف ف ي والرض ف ف ففا الوظيفيم و ادت قد ه
ع اإلوتاج والو للااة ال ي يعمآ بها.
وي ف ففوه ف ف ال ف ف في ف ففي وال فع ف ففزج ( )2014إ ف ن
إ فا املد سف ففة في وفيب بخدة تعليمية وناسف ففةة تسف ففاعد
املعلم ع دا عمله بفاعلية باإلض ف ففافة إ و ود و او
تعلي ي يسمم للمعلم بالتعةيب ع اله بقرية جعله
قمآ وش ف ف ففاعر س ف ف ففلةية جاه ود س ف ف ففته فين ف لد ه
التدفق النفس ف ف ف ف ي والرض ف ف ف ففا الوظيفيم والوج بدو ه ؤ ر
ع داله فيف د اهتماوه بالعمآ وحةه وو له ملد سته.
وكش ف ف ف ف فا فتفائج ال ث الثانه الفأن نو دف فف و ف
فثوق دال ففة إحص ف ف ف ف ففائ ني فا مت كون الت ف فق الن س ف ف ف ف و
ن
والث ف ففا ال ي ى ل ن ينة اين كو واين ات وف ا
ل ت كوات ال ف ف لث افيف ففة خالن ث واالةو واا ف ففالف ففة
اال ت ا ية).
واال س ففةة ملت يب العمر كش فففت وتالذ الد اس ففة
ب ففأو ففه و ففد فرو دال ففة إحص ف ف ف ف ففال ًي فا تعز املت يب العمر
واالر و للمتوسف ف ففطات وجد ن وتوسف ف ف قآ و (30
س ف ف ف فنففة) ذو الففد لففة اإلحصف ف ف ف ففاليففة .وهففوا يع ي ن اىعمفا

يسف ففاعد ع لق ونام يسف ففام في وعايشف ففة كال الطرفين
لحفالفة التفدفق النفس ف ف ف ف ي لفدى املعلمين والطالي وكفولف
س ففعههم في ن يس ففود الود وا ح باو العالقة بين املعلمين
واين طالبهم وهففوا لففه ففأ يب إ جففااي في وسف ف ف ف ففاعففدتهم ع
ق يق التوا ن بين التقفد فات ال ي وا اواهفا ووافا اتهم
ال ي بدو ها تسف ف ففام في ق يق التدفق النفسف ف ف ي في وجاأ
عملامم والوج تضم ا ست را و ا ودواج في املامة
وا سف ف ف ففتمتا بالعمآ والدافعية الوا ية اىور الوج دى
لتالش ي الفرو بينهم.
وكففول ف يعخش ف ف ف ففون في بخدففة ففافيففة وا تمففاعيففة و راويففة
وتشفابهة إ حد كةيبم كما اهم تعرضفون بالتسفاوج إ
وفك املؤ رات ال افية و الةخدة النمطية ال ي صةقت
فر بين الوتو واإلوا في املااأ ال ببوج.
وهف ففوا ر إ ن ال رور الطةيعيف ففة ال ي يعمف ففآ فههف ففا
املعلمون وتش ف ف ف ففابهة و تذ لام الفرص ف ف ف ففة س ف ف ف ففت داو وا
ل ففدمهم و وا ففا ات وق ففد ات واس ف ف ف ففتع ففدادات وإوك ففاو ففات
و ن ي لففدمهم حف املةففاد إ كمففا اهم تل ون وفك ال ففد
و ف امل فم في فزات ال ف ففي فج فع فل فا ففم ك ف ففب ق ف ففد إ وو ف ف ففد إ و ف
ا ستمرا في عمالام.
وكشف ف ف ا فتائج ال ث اليالن الأن نو د ف
فثوق دالة إحصف ف ن
فائيا دكو الي ويكو ولكوالي ويكو
الت فق الن سف و والث ففا ال ي ى ل ن ينة اين كو
واين ات دولة الي ا.
ويمك فس ف ف ف ففيب ه ف ففوه النتيج ف ففة ب ف ففأن املعلمين في مي
ودا الكويت ض ففعون لن او تعلي ي واحد واخد ف ف ف ف ف ففة
ففافي ففة وتش ف ف ف ف ففابه ففة كم ففا ن هن ففاة تش ف ف ف ف ففابه ففا في ال رور
التعليميففة وا تمففاعيففة وا قتصف ف ف ف ففاد ففةم ووعطون وفك
اى ففو واملفك ف ففاف ف ف ت والفحففوافففز ولفخففك هفن ف ففاة فم ف ففا ففز فففي
الا س ف ف ف في ففة بين الكوي ي و،يب الكوي ي ب ففآ ع ففدال ففة ويم
اىدا هي الفيصآ بين ا نين.
كفم ف ففا فمفكف فففس ف ف ف ف فيففب ع ف ففدو و ففود فففرو بفيففن
الكويتيين و،يب الكويتيين في التفدفق النفس ف ف ف ف ي والرض ف ف ف ففا
الوظيفي يعود إ ن املعلمين في املااأ ال ببوج اضففون
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ً
الص ف ف ف ف يبإ ك ب اس ف ف ف ففتمت ففا ًع فا وإوج ففا ً ا و ش ف ف ف ف ففاط فا وإب ففدا ًع فا
ً
وطموحا و ا وة باىعما الكةيبإ.
وا ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففت د اس ف ففة تآ و (الارا 2021؛
Voiskounsky & Wong; Dalton, et al, 2014,
 )2014وال ي ش ففا ت إ و ود فرو في التدفق النفس ف ي

با جاه العمر اىص ف ف ف ر .كما ن التدفق النفس ف ف ف ي قد
و ى و ففا وافرت ال رور املاللم ففة ل ففه واملتم ل ففة في بخد ففة
تعليمية داعمة ووقفزإ تسفاعد املعلم الاد د ع دا
عملفه بفا س ف ف ف فيفابيفة و وفر بخدفة داعمفة ووقفزإ وعنويفة
تس ف ف ففم باملرووة و و ف ف ف ف ف ف ف ففود وش ف ف ففا كة فعالف ف ف ف ف ف ف ففة و قةآ
الطاليم وهوا ؤكد بأن اىعما الصف ف ف يبإ ك ب ش ف ف ففعو ا
بالتدفق النفس ي و ا وة باىعماأ الكةيبإ.
وبالنسبة لللةو الن ل :ف د كشفت وتالذ الد اسة201
بففأوففه و ففد فرو دالففة إحصف ف ف ف ففال ًيفا في التففدفق النفس ف ف ف ف ي
تعزى إ ال ببإ .حيفا وجفد الفو ببتهم قفآ و (20
ً
ً
س ف ففنة) هم ك ب اس ف ف ً
وإبداعا
فتمتاعا واس ف ففت راقا في العمآ
وإوج ففا ً ام و ففا و ففة ب ففال ببات اىك بم كم ففا و ففد فرو
دالة إحص ً
فاليا في ال ببإ في وت يب الرضفا الوظيفي ويتفق
و ه ففوه النتيج ففة د اس ف ف ف ف ففات ت ففآ و (س ف ف ف ففالو ففة 2019م
وع ف ففري 2011م و ف فل ف في ف ففآ وش ف ف ف ف ف فري ف ففر 2011م وو ف في ف فبان
وتاوجةاوو & Mearan.(Janmaat & Keading 2017,
Congiano,2013

ويفس ف ف ف ففر الة ففاح ففا وتيج ففة الةق ففا الح ففا ي ب ففأن
املعلم ل ففد ففه ق ففد ففد وس ف ف ف ففتمر ملوا ا ففة وتطلة ففات املانففة
والتكي و ض ف ف و بخدة العمآ ووتطلةات الحياإ ووا
كل ب ففه و وا ففاو إدا ي ففة و تعليمي ففة ب ففاإلض ف ف ف ف ففاف ففة إ
اىعةففا املانيففة و جايز الوس ف ف ف ف ففالففآ التعليميففة املنففاس ف ف ف فةففة
للطالي واى ش ف ففطة التعليمية بمس ف ففتوياتها امل تلفة وما
جعلفه في حفالفة قفيز وافوأ العطفا بص ف ف ف ففو إ وس ف ف ف ففتمرإ
ء الن ر ع سنوات ال ببإ.
وبففالنس ف ف ف فبففة لل ففالففة اال ت ففا يففة :ف ففد كش ف ف ف ففففت وتففالذ
الد اس ف ف ففة بأوه و د فرو دالة إحص ف ف ف ً
فاليا في التدفق
النفسف ف ف ففي وف ً ا للحالة ا تماعيف ف ف ففة في حين و د فرو
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دالة إحص ف ً
فاليا في الرض ففا الوظيفي با ج ف ف ف ف ففاه اىعزي عند
و فا وتفه بفامل زوجم وافا جفاه املطلق عنفد و فا وتفه بفامل زوجم
ومفا يع ي ن امل زوج قفآ ش ف ف ف ففعو ً ا بفالرض ف ف ف ففا الوظيفي و
ً
إحصاليا.
اىعزي واملطلق ءشكآ داأ
ويففسف ف ف ف ففر الفة ف ففاح ف ففا ه ف ففوه الفنفتفيفج ف ففة ففي ضف ف ف ف ففو
الض ف ف ف ف و املانيفة النفا جفة ع عمفآ املعلم في املفدا م
وال ي نعكك ع طةيع ففة حي ففا ففه ا تم ففاعي ففة ف ففاملعلم
امل زوج لد ه وا ف ف ف ففاو وال زاوات سرية جعله في حيبإ
بين ال يفاو بمس ف ف ف ففؤوليفا فه اىس ف ف ف فريفة وا عفداد لش ش ف ف ف فطفة
ففا ج وق ففت العم ففآ في حين ،يب امل زوج وامل زو ففة ت ففا
لام ففا وزي ففد و الوق ففت لل ي ففاو ب ففأعم ففالام ففام و،يب امل زوج
يس ف ف ف ففا اهدا إل ةات الواتم ويدعم ذل م عدو و ود
وسؤوليات سرية تشتت اودها.
وقد كشفففت وتالذ الفر ال اوك الوج ن ع وه
مك الت ةؤ ب ف ففالت ف ففدفق النفس ف ف ف ف ي ل ف ففدى عين ف ففة املعلمين
واملعلمفات و الأ د فات الرض ف ف ف ففا الوظيفيم وو فدت
وتالذ الد اس ففة ن وت يب الرض ففا الوظيفي داأ إحص ف ً
فاليا
عنفد وس ف ف ف ففتوى  0.001بفالتفدفق النفس ف ف ف ف يم حيفا تفاوفت
قيمففة ت( )7.581وهی دالففة إحصف ف ف ف ففال ًيفا عنففد وس ف ف ف ففتوى
 0.001كمفا تفاوفت قيمفة التةفا املفس ف ف ف ففر  %12ملت يب
التدفق النفس ي باست داو الرضا الوظيفي .ويت و
ف ففدوأ ( )15د لف ففة وموذج ا وقف ففدا للت ةؤ بف ففالتف ففدفق
النفسف ف ف ي و الأ الرضف ف ففا الوظيفي لدى عينة املعلمين
واملعلم ففاتم حي ففا تففاو ففت قيم ففة ورو داأ عن ففد وس ف ف ف ففتوى
قآ و  .0.001وهوا دأ ع صالحية وموذج الت ةؤ.
ويفس ف ف ففر الةاحا النتيجة الحالية للد اس ف ف ففة في
ن الت ففدفق النفس ف ف ف ف ي للمعلمين واملعلم ففات يع ففد بم ففاب ففة
وظيف ففة حيوي ففة و ففاءع ففة و دا ففآ الفرد جع ففآ الط ففاق ففة
اإل جابية سف ف ففاي بقرية و دفق وما ار السف ف ففلوكيات
املدعمة للنجا والتمي ف ف ف ف ف ف ف ففز ووكران الوات وا ودواج في
دا وا ف ففاو العم ف ففآ والت طي ل ف ففهم وك ف ففول ف ف الت ف ففو ف ففة
الرا ع ففة طواأ ف بات دا العم ففآم وم ففا جع ففآ املعلمين

عويد سلطان املشعان :التدفق النفس ي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات في دولة الكويت

فرضف ف ف ف ففون وظفيففف ًي ف فا عف وفافنف فهفم وفافم ف ففا ت ف ففاو ف ففت الف فرور
املحيط ففة بهم ووام ففا بل ففت وت ففاع ف املان ففةم ويؤي ففد ذل ف
وتفالذ د اس ف ف ف فتفه ي توان ) (Li ,Chuan 2013ومفا فوكر
ً
ض ف فا ن التدفق النفس ف ف ي دعم الطمأوخنة وا س ف ففت را
والصف ف ففحة النفسف ف ففية والتصف ف ففال و النفك وو اآل ري
و كوي عالقفات ا جفابيفة و اآل ري م وتفآ هفوه العواوآ
ون دففة بفالرضف ف ف ف ففا الوظيفيم والتففدفق النفس ف ف ف ف ي للمعلم
جعله ما الس ف ففلوكيات النفس ف ففية الس ف ففلةيةم تال لق.
واف ففالتف ففا ي كون قري للرض ف ف ف ف ف ففا ع الحيف ففاإ عف ففاوف ففة وع
الوظيفة ال ي ما س ف ف ففاا اص ف ف ففةم وهوا وا دعمه النهام
( )2002وال ي وص ف ففلت د اس ف ففته إ عالقة س ف ففلةية بين
الت ففدفق النفس ف ف ف ف ي وال لقم والا ففد ر ب ففال ففوكر ن املعلم
ال ففوج تص ف ف ف ف ب ففالت ففدفق النفس ف ف ف ف ي ل ففد ففه ال ففد إ ع
التجفاو ع وتفاعف املانفة و طي ص ف ف ف ففعوافاتهفا .وو م
التوافق و وتطلةات املانة.
الت صيات:
بنا ع وا سفرت عنه الد اسة و وتالذ وص ي
الةاحا بما ي:
 -1ا هتمف ففاو بتنميف ففة التف ففدفق النفس ف ف ف ف ي لف ففدى املعلمين
واملعلمات في ال طا ال ببوج.

 -2العم ففآ ع نمي ففة الرض ف ف ف ف ففا الوظيفي ل ففدى املعلمين
واملفعفلفم ف ففاتم وذل ف ف وف ففالأ الفعففواو ف ففآ الفةفيف في ف ففة
امل تلفة ال ي تس ف ففاهم في يادإ التدفق النفس ف ف ي وما
نعكك إ ً
جابيا ع عملام.
 -3العمففآ ع ال يففاو بببوففاوذ اإل ش ف ف ف ف ففاد الامففاعي لففدى
املعلمين واملعلمات لتنمية التدفق النفس ف ي والرض ففا
الوظيفي ل ففدمهم لزي ففادإ الكف ففا إ اإلوت ففا ي ففة والاودإ
في التد وك.
 -4العمآ ع ف وس ف ف ففتوى الرض ف ف ففا الوظيفي والتدفق
النفس ي لدى العاولين في ال طا ال ببوج.
البح ث اي توحة:
 -1عالقة التدفق النفسف ي باملسفؤولية ا تماعية لدى
العاولين.
 -2التدفق النفسف ف ف ي وعالقته بالصف ف ففمود النفسف ف ف ي لدى
عضا هيدة التد وك.
 -3التدفق النفسف ف ف ف ي وعالقته بالضف ف ف ف و املعينة لدى
املعلمين واملعلمات.
 -4عالقة الرضا الوظيفي بأسالي ووا اة الض و
النفسية لدى املوظفين في ال طا الحكووي.
****

ايثا ه النثبية
ابراهیمم حس عةد ( .)2018حالة التدفق النفس ي وعالقته
بمستوى الطمو لدى عينة و عبي السةاحة في وقاف ة
دوشقم مج ة امنة البنن ،س ر ا 17 ،خ)40م خ-11
.)44
اب الشيخم ايعة ( )2015القة اال زاو االف نال دالت فق
الن س و دراسة مي افية لى ينة من أسا أ التن يم
الياف ن د نة ورق ة .سالة وا ستيبم تلية العلوو
اإل ساوية وا تماعيةم اوعة قاصدج وراا م و قلةم
الازالر.
بو حالوإم وقمد السعيد ( .)2013حالة التدفق املفاووم اىءعاد
وال يا  .ا ج اإلصدا املتسلسآ لكتاي الشةكةم 29م
إصدا ات شةكة العلوو النفسية العرايةم (.)49-1
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