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اإلكتئاب    فيما  . ةافير الديموغ موضوعات  السادس  البحث  منبئة    ومؤشرات   والقلق تناول  كمتغيرات  الجسم  كتلة 
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املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين باملنطقة الشرقية في ضوء بعض املتغيرات؛ في حين جاء املوضوع الثامن في  

للتحقق  تخصص النفس ي حيث سعى  ق   القياس  العاملية ملقياس عملية املذاكرة و  البنية  باملعدل  من  التنبؤية  درته 

موضوعا في  فقد تناول  البحث التاسع  أما    سعود.األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة امللك  

أما في املجال املنهي   التوحد. سمات  ومستوى البصري  التجاهللتحقق من العالقة بين عتبة تمييز  علم النفس التجريبي 

 في دولة الكويت.   واملعلماتبالرضا الوظيفي لدى املعلمين    وعالقتهاشر موضوع التدفق النفس ي  فقد تناول البحث الع
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التي ستسهم بالشك في  الهادفة  وتعقيباتكميبخلوا علينا بمالحظاتكم آملين ال  ،والعلميةالبحثية  اهتماماتهمويالمس 

 من وراء القصد.   وهللا؛ وتطويرهاتحسين مستوى املجلة 
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 الطالب   - نمذجة العالقات بين اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة وعالقات األقران وعالقة املعلم

  (1)محمد سيد سعيد سليمان .د

 ه (1442 /6/ 11وقبل -ه 22/4/1442)قدم للنشر 

 ، وعالقات األقران   ،الكشف عن العالقات بين أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه  هدفت الدراسة الحالية إلى  املستخلص: 

لــــ )  ،بمدينة جدةا  ابتدائي    ا( معلم  50من )  تكونت عينة الدراسة  .والطالب  ،وعالقة املعلم  130يدرسون 
 
بالصفوف من األول حتى    ا( تلميذ

وتكونت أدوات الدراسة من ثالثة أدوات شملت مقياس   ،ADHD-Cالسادس يمثلون ذوي تشتت االنتباه وفرط الحركة " النوع املزدوج "  

استخدم الباحث   .الطالب  –، استبيان عالقة املعلماستبيان عالقات األقران   ،تباهتقدير خصائص اضطراب فرط الحركة وتشتت االن

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين    .تحليل االنحدار املتعدد التدريجي، أسلوب تحليل املسارمل ارتباط بيرسون،  معا

، ن تشتت االنتباه وعالقات األقران وإلى وجود عالقة ارتباطية دالة بياملعلم،    –وعالقة الطالب  اركة مع  أعراض تشتت االنتباه وفرط الح

األقران من أعراض تشتت    يمكن التنبؤ بعالقاتو ،  وعالقات األقران   افرط الحركة مع  وإلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين تشتت االنتباه و 

املعلم  .االنتباه بعالقة  التنبؤ  أعراض  –يمكن  من  مع    الطالب  االنتباه  وتشتت  الحركة  اافرط  بعالقات  التنبؤ  يمكن  ألقران من عالقة ، 

بين أعراض اضطراب فرط الحركة  كما    .لطالبا  –املعلم القائمة  التأثير واملسارات  بنائي يوضح عالقات  إلى نموذج  إلى التوصل  أشارت 

 .وقعت في املدى املثالي التي  ن املطابقةمؤشرات حسب، حيث حظي النموذج الطالب وعالقات األقران  –املعلموعالقة  ،وتشتت االنتباه

   .اململكة العربية السعودية ،النوع املزدوج  ، الطالب –عالقة املعلم  ،عالقات األقران ،فرط الحركة/ االندفاعية ،تشتت االنتباه  :فتاحيةاملكلمات ال

 
Modeling the  Relationships between ADHD, Peer Relationships, and the Teacher-Student 

Relationship  
(1)Dr. Muhammad Syed Said Suleiman 

(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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   ةمقدم

االنتباه أحد أكثر  ُيعد اضطراب فرط الحركة ونقص  

ا شيوع  الطفولة  تشخيص  ،  اضطرابات  يعتمد  حيث 

ونق الحركة  فرط  من  اضطراب  بعدين  على  االنتباه  ص 

إذا    .ونقص االنتباه  ،، فرط النشاط/ االندفاعيةاألعراض

ال أو  الطفل  البعديناستوفى  كال  معايير  فسيتم    ،بالغ 

بنوع مصاب  أنه  على  ونقص    تشخيصه  الحركة  فرط 

، إذا كان املفحوص  ADHD-Cن النوع الجمعي  االنتباه م

، فسيتم تشخيصه على أنه  يفي بمعايير عرض واحد فقط

واندفاعية   حركة  نقص  ADHD-HIفرط    انتباه   أو 
(American Psychiatric Association, 2013)  

ADHD-PI،   فرط  و الضطراب  االنتشار  معدالت  تتراوح 

بين   االنتباه  ونقص  األطفال    %20- 1الحركة  بين 

، مع  (Liu et al.,2018)واملراهقين في جميع أنحاء العالم  

 ,.Polanczyk et al)٪  5.29انتشار عاملي يقدر بـ    معدل

2007).   

بهذا   املرتبطة  والخصائص  األعراض  بسبب 

فرط    ، االضطراب باضطراب  املصابون  األطفال  يميل 

في  كبيرة  صعوبات  مواجهة  إلى  االنتباه  ونقص  الحركة 

،  على املدى الطويلو   ،(Kos et al., 2006)البيئة املدرسية  

يواجه األطفال املصابون باضطراب فرط الحركة ونقص  

ا ملا هو مناسب   االنتباه صعوبات في تعديل سلوكياتهم وفق 

ا ما يواجهون مشكالت سلوكية  الدراس يلفصل  في ا ، وغالب 

(Reid et al., 2005).   

املصابين   األطفال  أن  إلى  البحث  أدبيات  تشير 

االنتباه ونقص  الحركة  فرط  مشكالت    لديهم   باضطراب 

االجتماعي بنموهم  يتعلق  فيما  حيث واضحة  أظهرت    ، 

مثل السلوك    ،أن املهارات االجتماعية اإليجابية  الدراسات 

مثل   اإليجابية  االجتماعية  والسلوكيات  والتعاوني  الودي 

تقديم الدعم العاطفي وإظهار التعاطف واملشاركة تسمح  

ا املهام  في  بالنجاح  بشعبية  لألطفال  وترتبط  الجتماعية 

؛ حيث ُينظر إلى قدرة الطفل على تكوين صداقات  األقران

مؤشرات مهمة  والعمل بنجاح في مجموعة األقران على أنها  

في  ا  الحق  للتكيف  قوية  منبئات  وهي  االجتماعية  للكفاءة 

ين يظهرون مهارات  كما أشارت إلى أن األطفال الذ  .الحياة

جسدي،   وعدواني  تخريبي،  وسلوك  ضعيفة،  اجتماعية 

اجتماعي األقران  وغير  رفض  لخطر  معرضون   ،

(Veenstra et al.,2008 ;  Scholtens et al.,2012)،    ومن

  ، حيث يعاني هؤالء ADHDاضطراب    و ء األطفال ذو هؤال

أقرانهماأل  مع  أكثر  صراعات  من  ويشعطفال  بأنهم  ،  رون 

غيرهم من  أكثر  من  مرفوضون  أقل  ا  عدد  ويطورون   ،

 ,.Aduen et al., 2018 ; Mrug et al)   الصداقات معهم

2012).   

التكيف  بس  منبئةأنها    وتتسم صعوبات األقران  وء 

السلوك ومشاكل  املستقبل،  في  واالنحراف  االجتماعي   ،

(Miller-Johnson et al., 2002).  جد  ، وُ عالوة على ذلك

ونقص   الحركة  فرط  باضطراب  املصابين  األطفال  أن 

ع أكثر  لالنضمام  االنتباه  ،  نحرفيناملقران  األإلى  رضة 

في   املخدرات  لتعاطي  خطر  كعامل  تحديده  تم  والذي 

) مرحلة     هوزا   أشار  .Marshal et al., 2003)املراهقة 

Hoza (2007)      من األطفال املصابين  80  -50أن ما بين ٪

تصنيفهم   يمكن  االنتباه  ونقص  الحركة  فرط  باضطراب 

أقرانهم،  ع قبل  من  مرفوضون  أنهم  أن  لى  األطفال  كما 

الثالثة الضطراب فرط الحركة   الذين يعانون من األنواع 

، على  انوا في خطر متزايد لرفض األقراناالنتباه ك ونقص  

الذين   أولئك  بين  أعلى  يكون  قد  الخطر  أن  من  الرغم 

الضطراب فرط الحركة ونقص    النوع الجمعييعانون من  

   .(Gaub & Carlson, 1997) االنتباه 

النتائج  و  من  الرغم  املشاكل  على  بأن  تفيد  التي 

لألطفال   تدلالسلوكية  إذا  والتي  ما  أقرانهم    كان   على 

ال أم  هي  يحبونهم  تكون  ال  قد  األطفال  خصائص  فإن   ،

يطورها   التي  االجتماعية  لالنطباعات  الوحيدة  املحددات 

ا  ،  أقرانهم عنهم   اب مدى إعج  فيحيث قد يؤثر الكبار أيض 

بالطفل أقرانهم  إعجاب  عدم  أن  أو  فكرة  إلى  ا  استناد   ،

عند   الكبار  من  إشارات  يأخذون  أحكام  أقرانهم  إصدار 

  وينطبق ذلك على   ،(Farmer et al., 2011)الطفل    حول 

داخل تضع الصف  املعلم  املعلمين  سلوكيات  إن  حيث   ،  

املتوقع أن يعامل األطفال بعضهم    التي منللطالب األسس  



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

 

 3 

بدعم   فيها  بالسلوكيات  وقربالبعض  املتعلقة  واملعايير   ،

 Farmer et al., 2011; Mikami, et)التي تعتبر مناسبة  

al., 2012) .  الوقائية  ،وبالتالي العوامل  أحد  لحماية    فإن 

اضطراب   ذوي  العالقات من    ADHDاألطفال  تدني 

الداعمة   الطفل  عالقة  مدى  هو  أقرانهم  مع  االجتماعية 

املت  بالصراعوغير  الفصل  سمة  في  معلمه  تشير  مع   ،

العاديين الطالب  مع  أجريت  التي  أن جودة   الدراسات  إلى 

العالقة بين املعلم والطالب مصدر مهم لألمن واالستقرار  

يعمل على تعزيز جودة حياة الطالب وكفاءتهم األكاديمية  

باالنتماء   وشعورهم   ,Hamre & Pianta)واالجتماعية 

2001; Murray & Greenberg, 2006).    ا أيض  وهناك 

يمكن  دليل يشير إلى أن مستوى قبول األطفال من األقران  

 Hughesوجد    .أن يختلف كدالة لعالقة املعلم والطالب

et al. (2001)    منبئة    جودة العالقة بين املعلم والطالب أن

، كما تشير األدلة إلى درجات التفضيل االجتماعي لألطفالب

وا املعلم  بين  العالقات  تعديل أن  على  تعمل  لطالب 

بين مخاطر النمو االجتماعي والتكيف الالحق    االرتباطات

(Hamre & Pianta, 2001;  Meehan et al., 2003) ،  

كما تشير النتائج إلى أن العالقات بين املعلم والطالب هي  

 ,.Meehan et alمورد تعويض ي لألطفال املعرضين للخطر  

العالقات   (2006)  هؤ وزمال Hughes  وجد  ،(2003 أن 

املعلمي  بين  وقائية  الداعمة  وظيفة  تؤدي  والطالب  ن 

 .Meehan et al)فال املعرضين للرفض من أقرانهم  لألط

، وقد يتنبأ اإلعجاب الشخص ي للمعلم بالطفل بأن  (2003

الفصل  في  زمالئه  قبل  من  إيجابية  أكثر  الطفل  يصبح 

(Hughes & Im, 2016; Wang, et al., 2016)،    وباملثل

 De Laet et)عالقة دافئة بين املعلم والطفل    وجود  فإن

al., 2014)،    يعرض حيث  دراس ي  فصل  في  والتواجد 

 ,.Gest, et al)  امية داعمة عاطفي  املعلمون ممارسات تعلي

2014; Mikami et al., 2012)،    أن على  منبئة  عوامل 

ا من قبل أقرانهم  يصبح األطفال أقل    .كره 

لذلك تحاول الدراسة الحالية الكشف عن تأثير   

عالقة املعلم والطالب في عالقات األقران لألطفال ذوي  

   .اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه

 مشكلة البحث  

يعد ضعف العالقات مع األقران سمة بارزة مرتبطة   

 ,.Hoza, et al)بالطالب ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه  

وا  . (2005 املرتفع  الرفض  الشائعة  املظاهر  لقبول  تشمل 

أقرانهم مجموعة  في  و املنخفض  إلى،  صداقات    ميلهم 

معدومة أو  أقل  وجد    .(Hoza, et al., 2005)متبادلة 

الحركة   فرط  باضطراب  املصابين  األطفال  أن  الباحثون 

ونقص االنتباه أكثر عرضة للرفض من أقرانهم بنحو أربع  

العاديين باألطفال    ، (Hoza, et al., 2005)  مرات مقارنة 

أخرى  دراسات  نتائج  من  82  -  52أن    إلى  وأشارت   ٪

األطفال املصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  

درجا فوق  يسجلون  واحد  معياري  انحراف  من  أكبر  ت 

 Hoza, et) متوسط رفض األقران داخل الفصل املدرس ي 

al., 2005)،  أقرانهم إلى رفض  ، يظهر األطفال  وباإلضافة 

في    ا ضعف    ن باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه و املصاب

حيث تشير نتائج    ، (Parker & Asher,1993)صداقاتهم  

أن    البحث    املصابات   والبنات   املصابين  األوالد إلى 

  حال   أكثر عرضة في  باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه

بالعاديين في   بنحو مرتين مقارنة  عدم وجود أصدقاء لديهم

الدراسة    & Hoza, et al., 2005;  Blachman)حجرة 

Hinshaw,2002)،  76وجدت إحدى الدراسات أن كما  ٪

الحركة  امن   فرط  اضطراب  من  يعانون  الذين  ألطفال 

صفه  في  باملثل  واحد  صديق  لديهم  ليس  االنتباه    ونقص 

(Gresham , et al.,1998).  فة إلى وجود عدد أقل  باإلضا

ونقص    ، العالقة )الصراع، فإن ضعف جودة  من األصدقاء

 التقارب(
 

إلى أن يكون  رارعن عدم االستق  ، فضال ، وامليل 

أصد أكثرلديك  سلوكية  مشاكل  من  يعانون    تمثل   - قاء 

االضطراب   هذا  ذوي  األطفال  صداقات  تصف  سمات 

(Normand, et al., 2013 ; Marton et al., 2015).   

، فإن غالبية الدراسات السابقة لم تفرق  ومع ذلك

ف أعراض  االنتبين  تشتت  وأعراض  الحركة  عند    باهرط 

األقران   على عالقات  تأثيرها   ,.Hodgens, et al)دراسة 

2000; Tseng, et al., 2012) .    فجوة هذه  تعتبر  لذلك 
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يجب   لها  مهمة  هذا  في  التصدي  وهو  أدبيات  االضطراب 

 أحد األهداف التي تسعى الدراسة الحالية لتحقيقه.  

اضطراب   أعراض  بين  االرتباط  أن  من  الرغم  وعلى 

فرط الحركة ونقص االنتباه وضعف العالقات مع األقران 

 Hoza, 2007; Hoza et al., 2005; Mrug)إثباته قد تم 

et al., 2009) ،  ُيعرف فإن ال  عن    ه  ا  نسبي  القليل  سوى 

العالقة  عملياتال هذه  في  عدة    .املتضمنة  تفسر  قد 

مثل ضعف املهارات االجتماعية ووجود سلوكيات    ، عوامل

االجتماعي   والسلوك  العدوانية(  )مثل  أخرى  سلبية 

فرط    ، اإليجابي اضطراب  أعراض  بها  ترتبط  التي  اآلليات 

األقرانالحر  بمشاكل  االنتباه  ونقص  هذه  ،  كة  بين  ومن 

   .املعلم والطالبالعوامل عالقة  

والطالبتت املعلم  بين  العالقات  إيجابية    نبأ  بنتائج 

 ,.Dietrich, et al)اجتماعية وعاطفية متعلقة باإلنجاز  

حيث تؤكد نظرية التحليل النفس ي أن العالقات   ،(2020

للنتائج   خاصة  أهمية  لها  والطالب  املعلم  بين  اإليجابية 

والسلوكية الفصول    املعرفية  مع في  خاصة    الدراسية 

من   يعانون  الذين  اجتماعية    اضطراباتالطالب  نفسية 

من   أشار  ،(Dietrich et al.,2020)شديدة     العديد 

ج أن  واملعلمالباحثين  الطالب  بين  العالقات  كما ودة   ،  

كل   والطالب  يتصورها  املعلمين  مهمة  من  تأثيرات  لها    في ، 

 ,.Longobardi, et al)تكيف األطفال مع السياق املدرس ي  

2019; Longobardi, et al 2018; Longobardi, et al., 

تشير  ،(2016 الدراسات  حيث  جودة  بعض  عالقة   بأن 

 
 

عامال تعتبر  والطالب  الطفل  املعلم  لنمو  ا  وخطر  وقائي   ،

للتنمر األقران  ،التعرض  مجموعة  في  والتي  واالندماج   ،

ا بالتطور األفضل للسلوك االجتماعي اإليجابي ترتبط    أيض 
(Longobardi et al., 2018; Marengo et al., 2018; 

Roorda , et al., 2014). 

 وتشير نتائج األبحاث إلى أن النجاح في العالقات مع

االجتماعية   السلوكيات  وجود  على  يعتمد  األقران 

ألنه    ،(Crick, 1996)  اإليجابية مهم  اإليجابي  فالسلوك 

سن   في  األطفال  بين  الصداقات  واستقرار  تكوين  يعزز 

منبء    (Hartup & Stevens, 1997)املدرسة  ونقصه 

يمكن  و   ، (Crick, 1996)برفض األقران وتناقص قبولهم  

لدى   اإليجابية  االجتماعية  السلوكيات  يحفز  أن  للمعلم 

الط يتعلم  عالقي  نموذج  تقديم  خالل  من  من  الطفل  فل 

املعلم  ،خالله نفس  يعززه  أن  عالقة ويمكن  خالل  من   ،

 Longobardi , et)دافئة ومهتمة تتميز بالتقارب العاطفي  

al., 2020)   ا في باإلضافة إلى ذلك ا مهم  ، يلعب املعلم دور 

، ومساعدتهم  العالقات بين األقران في الفصل التوسط في

إدار  املجموعة  في  داخل  الصراعات  وتشجيع  ة  الصفية، 

الصحيحة غير  السلوكيات  السلوكيات  وتثبيط   ،

، يمكن للعالقة اإليجابية بين الطالب  وبالتالي  . الصحيحة

واملعلم أن تقلل من تكرار السلوكيات العدوانية وتعزز في  

املطاف  اإليجابية  نهاية  االجتماعية  مما  السلوكيات   ،

األقران  يساهم بشكل عام في زيادة الشعور باالندماج بين  

 ,Gastaldi, et al., 2015; Quaglia)في الفصل املدرس ي  

et al.,2013) .   

الحالية  تفترض  لذلك  وجود نموذج بنائي   الدراسة 

االنتباه   يجمع وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب    أعراض 

 . بين األقران والعالقات الطالب –وعالقة املعلم

التي   الدراسات  معظم  أجريت  أخرى،  ناحية  ومن 

ال الحاليتناولت  البحث  متغيرات  بين  الدول    عالقات  في 

وتايوانالغر  والصين  وأستراليا  وأمريكا  أوروبا  في    . بية 

يمكن  ،وبالتالي اململك  ال  على  نتائجها  العربية  تعميم  ة 

  .الختالف الفروق الثقافية السعودية

مما سبق وفي ضوء ما تقدم تحاول الدراسة الحالية  

   :عن التساؤالت اآلتية جابةاإل 

دالة  م (1 ارتباطية  عالقة  وجود  مدى  أعراض  ا  بين 

الحركة اضطراب   وفرط  االنتباه  تشتت  )  تشتت 

الحركة/االندفاعية،  االنتباه املزدوجفرط  النوع   ،  )

 
 

   األقران؟الطالب وعالقات  –من عالقة املعلم وكال

التنبؤية (2 القدرة  االنتباه  اضطراب  ألعراض    ما  تشتت 

الحركة   االنتباهوفرط  فرط    ، )تشتت 

   ؟ بعالقات األقران  (النوع املزدوج  ،الحركة/االندفاعية

التنبؤية  (3 القدرة  ا   ما  االنتباه  ضطراب  ألعراض  تشتت 

الحركة االنتباه)  وفرط  فرط  ،  تشتت 



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

 

 5 

املزدوج  ،الحركة/االندفاعية املعلم  (النوع    - بعالقات 

   ؟الطالب

القدرة   (4 املعلمما  لعالقة  بعالقة    -التنبؤية  الطالب 

وفرط  ذوي    التالميذلدى    األقران االنتباه  تشتت 

 ؟  الحركة

التأثير   (5 عالقات  يوضح  الذي  البنائي  النموذج  ما 

اضطراب   أعراض  بين  القائمة  تشتت  واملسارات 

الحركة وفرط  املعلم  ، االنتباه    ، الطالب  – عالقة 

   ؟عالقة األقران

 الدراسة أهداف         

 لى:إتهدف الدراسة الحالية          

ك  (1 بين  االرتباطية  العالقة  عن    الكشف 
فرط    ل  من 

   ، تشتت االنتباهاالندفاعية  /الحركة 
من عالقة    وكل 

   .الطالب وعالقات األقران –املعلم

مدى (2 عن  من    الكشف  األقران  بعالقات  التنبؤ 

  ، االنتباهاالندفاعية، وتشتت    /أعراض فرط الحركة

   .والنوع املزدوج

مدى   (3 عن  املعلمالكشف  بعالقة  الطالب    –التنبؤ 

الحركة  من فرط  وتشتت    ،االندفاعية  / أعراض 

   .والنوع املزدوج االنتباه، 

مدىالكشف   (4 من    عن  األقران  بعالقات  التنبؤ 

املعلم فرط    –عالقة  ذوي  األطفال  لدى  الطالب 

 .الحركة وتشتت االنتباه

البنائي (5 النموذج  إلى  الذي يوضح عالقات    التوصل 

اضطراب   أعراض  بين  القائمة  واملسارات  التأثير 

االنتباه وتشتت  الحركة  املعلم  ، فرط   – وعالقة 

 . وعالقات األقران ،الطالب

 أهمية الدراسة      

 : تأتي أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات            

  التي أشارت   الدراسات   تبرز أهمية الدراسة من نتائج (1

أن فرط    إلى  باضطراب  املصابين  األطفال  رفض 

أقرانهمالحر  قبل  من  االنتباه  ونقص  من    ، كة  يزيد 

واالنحراف   والقلق  لالكتئاب  تعرضهم  مخاطر 

األكل واضطرابات  األكاديمي  وتعاطي    والفشل 

 ;Green, et al.,1997)املخدرات في مرحلة املراهقة  

Mikami , et al.,2008)..   

اضطراب   (2 ذوي  بالطالب  اإليجابية  املعلمين  عالقة 

وتشتت  الحركة  هؤالء    فرط  تساعد  قد  االنتباه 

فيف من حدة األعراض االكتئابية  في التخ  الطالب

   التي قد يشعرون بها والقلق
 

يمثل  ، وهو ما مستقبال

 .تدخل مقترح تقدمه الدراسة الحالية

إطار   (3 العربية  للبيئة  الحالية  الدراسة    ا نظري    اتقدم 

ضطراب فرط  يوضح طبيعة العالقات بين أعراض ا 

الحركة وتشتت االنتباه، وعالقات األقران، وعالقة  

في األدب    الطالب، وهو ما يسد فجوة قائمة   –املعلم

 .طراباملرتبط بهذا االض العربي   التربوي 

حيث    تأتي (4 من  الحالية  الدراسة  غالبية  إأهمية  ن 

أعراض   بين  العالقة  تناولت  التي  الدراسات 

وعالقات  االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب 

إجرا تم  فؤ األقران  والصين  ها  الغربية  الدول  ي 

لم تجر دراسة مماثلة منشورة في    في حين ،  وتايوان

 . البيئة العربية

العربيةالدراسة  تقدم   (5 للمكتبة  ن  يمقياس   الحالية 

قة  ، واستبيان عالن؛ استبيان عالقة األقران يديثح

تقنينهما  –املعلم بعد  بمعامالت  الطالب  يتمتعان   ،

   .صدق وثبات مقبولة

 مصطلحات الدراسة             

ذو  وفرط    و التالميذ  االنتباه  تشتت  اضطراب 

تشتت    يهم لد  الذين   التالميذ   : الحركة اضطراب 

أو كالهما، مما یحتاج إلى   االنتباه أو فرط الحركة 

وجد لدى  ي، وال  تدخل وفق تقریر املعلم والوالدين

من   استفادته  دون  یحول  آخر  عوق  الطالب 

التعلیمي   التعليم)البرنامج  /  1436،وزارة 

1437،  19 ) 

هم التالميذ امللتحقون بفصول التعليم    اوإجرائي  

وال االبتدائية  املدارس  في  يتم  العام  ذين 

   .تشخيصهم وفق تقرير املعلمين
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األقران االجتماع  :عالقات  العالقات    ية تلك 

الرفاق  مجموعة  بين  في املتبادلة  تتمثل  والتي   ،

عن   الصادرة  األفعال  وردود  األفعال  مجموعة 

الصلة  ذات  االجتماعية  املواقف  في  األقران 

)شتيوي  املدرسية    . (13  ،2014  ،بالبيئة 

بأنه    ا وإجرائي   عليها  ُيعرف  يحصل  التي  الدرجة 

املقياس   على  بناء  املعلم  نظر  وجهة  من  التلميذ 

   .املستخدم في الدراسة

املعلم االجتماعية    :الطالب  –عالقة  الروابط 

في   والطالب  املعلم  بين  واألكاديمية  الشخصية 

الشخصية )كاهتمامه بميول    ضوء صفات املعلم 

واالطالب لهم،  ومدى قدرتهحترامه  تعزيز    ،  على 

طالبه مع  واألمن  العالية  الثقة  والتوقعات   ،

ية )كقدرته على جذب  بشأنهم( والصفات التدريس

تعلمهم أساليب  ومراعاة  طالبه،  ،  انتباه 

تدريسية طرق  وإدارته    ،متنوعة  واستخدامه 

مما يساهم في صياغة    (الصفية التي تثير الدافعية

)املعرفية   الطالبية  والسلوكية  املخرجات 

 ,Cornelius-White)بشكل إيجابي    (والشخصية

الدرجة    اواجرائي    .(2007,114 بأنها  تعرف 

في   املستخدم  املقياس  على  بناء  عليها  املتحصل 

 . الدراسة الحالية

 الدراسة   حدود

  : تتحدد الدراسة بالحدود التالية

الدراسة   :الزمانيةالحدود   تطبيق  خالل    تم  الحالية 

الدراس ي   العام  من  الثاني  الدراس ي    / 2018الفصل 

2019.   

بمدينة جدة باململكة    املدارس االبتدائية  :الحدود املكانية

 .العربية السعودية

البشرية ومعلمات    : الحدود  معلمي  الدراسة  شملت 

   .املدارس االبتدائية بمدينة جدة

الثالثة    :الحدود املوضوعية باملتغيرات  الدراسة  تحددت 

شملت الحركةالتي  فرط  أعراض  وتشتت    /:  االندفاعية، 

   .الطالب –، وعالقة املعلماالنتباه، وعالقات األقران

 اإلطار النظري 

التعلق   نظرية  على  الحالية  الدراسة  تستند 

attachment theory      التطورية األنظمة  ونظرية 

developmental systems theory    لشرح نظري  كإطار 

في  طبيعة  وتأثيرها  والطالب  املعلم  بين  العالقة    جودة 

االنتباه   وتشتت  الحركة  فرط  ذوي  األطفال  عالقات 

املدرس سياقات  ضمن  بأقرانهم   ,Pianta)ة  لألطفال 

1999; Sabol & Pianta, 2012)،  تفترضا أن    نحيث 

تكوين   في  أكبر  صعوبة  يواجهون  عام  بشكل  املعلمين 

السلوكية االضطرابات  ذوي  الطالب  مع  تتميز    عالقات 

التقارب(بال )أي  واملودة  والثقة     ،دفء 
 

ذلك  بدال ،  من 

السلبية   من  عالية  مستويات  تعكس  عالقات  يطورون 

 . (Zee , et al.,2017) (وعدم الثقة )أي الصراعوالخالف 

 وعالقات األقران   ADHDأعراض اضطراب 

ذو  األطفال  ونقص    و يعاني  الحركة  فرط  اضطراب 

  
 
مقارنة األقران  مع  العالقة  في  صعوبات  من  االنتباه 

 ,Hoza, 2007; McQuade & Hoza)  باألطفال العاديين

الدراسات   أكدت و   ، (2008 من  كبير  األطفال      عدد  أن 

الذين يعانون من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص  

في   كبير  ضعف  من  يعانون  باالنتباه  أقرانهم  عالقاتهم 
(Hoza, Mrug, et al., 2005; Hoza, 2007; Mrug et 

al., 2009)،  املبكرة املرجعية  للدراسات  ا  ُيظهر  وفق   ،

األطفال املصابون بأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص  

أوجه  من  املزيد  االجتماعية  االنتباه  املهارات  في  ،  القصور 

وصاخبون   متطفلون  أنهم  على  إليهم  ُينظر  ما  ا  وغالب 

أقرانهم قبل  من  ومكرهون   & Whalen)    ومزعجون 

Henker, 1985)،    أظهرت األبحاث التجريبية خالل العقد

الحركة   فرط  باضطراب  املصابين  األطفال  أن  املاض ي 

أقرانهم  قبل  من  رفضهم  يتم  ما  ا  غالب  االنتباه    ونقص 
(Hoza, Mrug, et al., 2005; Hoza, 2007; Mrug et 

al., 2009) ،  تشير التقديرات إلى أن أكثر    ، ملثالعلى سبيل ا

تم  50من   االضطراب  هذا  ذوي  األطفال  من  أكثر  أو   %

بنسبة   مقارنة  أقرانهم  قبل  من  من  15-10رفضهم   ٪

حيث تم رفض    ،(Hoza, et al., 2005)األطفال العاديين  
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هؤالء األطفال حتى في غضون الساعات القليلة األولى من  

املألو  غير  أقرانهم  مع   ,.Hodgens et al)فين  االجتماع 

2000).   

ذلك هذا    ،ومع  في  السابقة  الدراسات  غالبية  فإن 

واضح بشكل  تفرق  لم  تشتت  املجال  وفرط    بين  االنتباه 

األقران    الحركة عالقات  على  تأثيرها  دراسة  عند 

(Hodgens, et al., 2000).   األطفال  و فإن  عام  بشكل 

يميل النشاط  فرط  من  يعانون  أن  الذين  إلى  يكونوا  ون 

ويظهرون مزعجين مزعجة ألقرانهم  ،  تخريبية  ،  سلوكيات 

مجموعات   في  سلبية  اجتماعية  تفاعالت  في  ويشاركون 

يبدو   ،ومع ذلك  ،(Wheeler & Carlson, 1994)اللعب  

أن األطفال الذين يعانون من فرط النشاط ينخرطون في 

ويبدو أنهم    قدر كبير من التفاعل االجتماعي مثل أقرانهم 

في استجاباتهم للمواقف    من العاديين  ليسوا أقل إيجابية 

  . (Wheeler & Carlson, 1994)االجتماعية االفتراضية  

آخر  مهارات    بمعنى  يمتلكون  األطفال  هؤالء  أن  يبدو 

لتعلم   الفرص  من  العديد  ولديهم  مناسبة  اجتماعية 

املناسبة االجتماعية  أقرانهم    ،السلوكيات  يفعل  كما 

العجز االجتماعي لألطفال  وبالتالي  .نو خر اآل  ُيعزى  ، قد ال 

مفرطي النشاط إلى االفتقار إلى املعرفة االجتماعية أو عدم  

القدرة على بدء التفاعالت االجتماعية مع أقرانهم أو تجهيز  

 ، ف.Tseng et al.,(2012)املعلومات االجتماعية  
 

من    بدال

فرط    ،ذلك من  يعانون  الذين  األطفال  أن  املمكن  من 

واالندفاع قد ال يظهرون بشكل كامل القدرة على  النشاط  

املناسبة السلوكيات  اجتما  أداء  سياقات  محددة  في  عية 

الطبيعة االندفاعية  )مثل تفاعالت األقران( ربما بسبب   ،

 & Wheeler)لسلوكياتهم وضعف الضبط الذاتي لديهم 

Carlson, 1994).   

أخرى  ناحية  من    ، من  يعانون  الذين  األطفال  يميل 

طفال  أقل من األ   إلى إظهار سلوكيات مزعجة   تشتت االنتباه 

الحركة فرط  من  يعانون  من  الذين  يعانون  ذلك  ومع   ،

النشاط   مفرطي  نظرائهم  مثل  األقران  صعوبات 

(Hinshaw &      Melnick, 1995)،    يبدو هؤالء األطفال

في  املشاركة  إلى  ويميلون  ا  اجتماعي  ا  وانسحاب   
 

خجال أكثر 

أقرانهم من  أقل  اجتماعية   & Wheeler)  تفاعالت 

Carlson, 1994).   مشاكل بسبب  ذلك،  على  عالوة 

االهتمام  االنتباه في  صعوبات  األطفال  هؤالء  يواجه  قد   ،

للقوا  باإليماءات واالمتثال  الضمناالجتماعية  ية  عد 

، مما يؤدي إلى سلوكيات اجتماعية  للتفاعالت االجتماعية

و (Bierman , et al., 1993)غير حساسة وغريبة   هذا  ، 

ماعي إيجابي  يعني أنهم يمكنهم االستمرار في بدء سلوك اجت

وبالتالي اآلخرين،  األطفال  املعرفة  مع  إلى  يفتقرون  ال   ،

تما ااالجتماعية  ام  مهارات  ُيظهرون  فقد  غير    جتماعية، 

الجديد االجتماعي  السياق  في  التكيف  على   ,Lee)قادرة 

2015).   

االنتباه   تشتت  وقد أشارت العديد من الدراسات أن 

ا بشكل متزامن مع مشاكل عالقات األقران املتعددة  
 
مرتبط

األقران   قبول  انخفاض  ذلك  في   & Mikami)بما 

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

2015; Tseng, Kawabata, et al., 2014)،   كما أشارت  

أن  الحركة  الدراسات     فرط 
 
مع    مرتبط متزامن  بشكل 

  مشاكل عالقات األقران املتعددة بما في ذلك رفض األقران 
(Hoza, Mrug, et al., 2005; Mrug et al., 2009; 

Tseng, et al., 2012;) ،    وزيادة الصراعات مع األصدقاء

(Normand et al., 2011; Tseng, et al., 2012).   

   الطالب –وعالقة املعلم ADHDأعراض اضطراب 

املعلمون  في   نواتج  في  على مدى واسع   يؤثر  الطالب 

األكاديمي   التحصيل  ذلك  في  بما  املبكرة  الدراسة  سنوات 

من   العاطفي  االجتماعي  واألداء  بيئة    خالل للطالب  تعزيز 

الدراس ي   -Maldonado-Carreno & Votruba)الفصل 

Drzal, 2011). ،  الداعمة الصفية  و فالتفاعالت  التي  ، 

ومبادرته  الطفل  اهتمام  للمعلمين تحفز  تسمح  ليس    ، 

فقط بالتأثير على النواتج األكاديمية واملعرفية والسلوكية  

اإليج الذاتي  اإلدراك  تسهيل  ا  أيض  ولكن  ابي  اإليجابية 

  . (Pianta & Stuhlman, 2004)للطفل والكفاءة الذاتية  

تختلف العالقات بين الطالب واملعلم في طبيعتها وجودتها  

 ,.Mason, et al): التقارب والصراع  هما  ،جانبينباختالف  

يُ   ، .(2017 التقار حيث  الدافئة  ظهر  العالقة  مدى  ب 

واملعلم الطالب  بين  حين،  والرعاية  الصراع    في  ُيظهر 
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بين   وسلبية  متعارضة  العالقة  فيها  تكون  التي  الدرجة 

فالبعد  واملعلم.  مع  االطالب     يتناوالن   ان 
ً

الجوانب  كال من   

 & Pianta)اإليجابية والسلبية لعالقة املعلم مع الطالب  

Stuhlman, 2004).  عالقة  الصراع  يرتبط الطالب   في 

عند تعليم    الدراس يواملعلم بالعديد من تحديات الفصل  

ب املصاب  االنتباهالطفل  ونقص  الحركة  فرط    ، اضطراب 

خارج    مثل والسلوكيات  املضطرب،  الطفل  سلوك  سوء 

السلبية العاطفية  والتفاعالت  إدارة  املهمة،  وصعوبة   ،

والسلوك   املقابل  ، (Pianta, 1999)الفصل    ارتبط ،  في 

واملعلم  التقارب الطالب  بين  العالقة  ا    في  وثيق  ا 
 
ارتباط

واملعلم   الطفل  بين  اإليجابية  العاطفية  بالتفاعالت 

(Pianta, 1999).   

الدالئل   إلى  تشير  من    نتائجاملستندة  العديد 

ا    الدراسات أن مشاكل االنتباه والسلوك يمكن أن تؤثر سلب 

ومعلميهم   األطفال  هؤالء  بين  العالقات  جودة  على 
(Mautone, et al., 2011; Portilla, et al., 2014; 

Rogers, et al., 2015).،  ذلك على  ارتبطت    ،عالوة 

الذين   األطفال  عند  واملعلمين  الطالب  بين  العالقات 

وتشتت  أعراض فرط الحركة    يلتحقون باملدرسة من ذوي 

، والتي  ودة العالقات بين الطالب واملعلمبضعف ج  االنتباه 

ا وأقل تقارب    تتسم  Portilla et)  ابأنها عالقات أكثر صراع 

al., 2014; Rogers et al., 2015).  مع هذا  ما    ويتفق 

دراسة   نتائج  إليه  تناولت   (Ewe,2019)أشارت    والتي 

ا الطالب  بعالقات  املرتبط  لألدب  منهجية  لذين مراجعة 

اال  النشاط مع  يعانون من اضطراب نقص  نتباه مع فرط 

ن باضطراب فرط الحركة  ي الطالب املصاب ، إلى أنمعلميهم

ا من معلمهم    ونقص االنتباه  ا بأنهم أقل قرب  يشعرون عموم 

ب املصابين  غير  بأقرانهم  الحركة  مقارنة  فرط  اضطراب 

االنتباه املعلمينونقص  تصورات  مع  يتفق  ما  وهو   ، .  

ل وتعاون أقل  ، يعاني املعلمون من تقارب عاطفي أقتاليوبال

الصراعات   من  املصابين  ومزيد  طالبهم  مع  عالقاتهم  في 

بالطالب  مقارنة  االنتباه  ونقص  الحركة  فرط  باضطراب 

   .اآلخرين

العال تكون  والطالب قد  املعلم  بين  اإليجابية    قة 

بسبب  وقائية   التكيف  سوء  لخطر  املعرضين  للطالب 

لديهم   السلوكية    ، (Bosman, et al., 2018)الصعوبات 

نتائج طولية   أشارت  من    دراسة  يعانون  الذين  لألطفال 

السلوكيةمست الصعوبات  من  عالية  العالقة أن  ،  ويات 

بين املعلم والطالب في رياض األطفال )التي تميزت السلبية  

والتبعية(   حتى  منبئة  بالصراع  وسلوكية  أكاديمية  بنتائج 

   ، (Hamre & Pianta, 2001)الصف الثامن 

  أن   Hamre and Pianta (2005)دراسة    وجدت

على   )بناء   اعتبارهم  تم  الذين  األطفال  رياض  أطفال 

املعرفية   املؤشرات  في  مقاييس  واألكاديمية(  والسلوكية 

وظيفي،  األول    لديهم صراع   خطر  الصف  معلمي  مع  أقل 

  . معلمي رياض األطفال  على دعم عاطفي من  حال حصولهم

فإنوباملثل  ،  Buyse et al. (2008)      األطفال  وجد أن 

خارجية  أو  داخلية  سلوكيات  لديهم  لديهم    الذين  ممن 

ا لم يعودوا معرضين ل خطر تطوير  معلمين داعمين عاطفي 

ا مع معلميهم في وقت الحق   ا أو أكثر صراع  عالقات أقل قرب 

   . من دراستهم

أن   يتبين  سبق  من  مما  املتزايدة  املجموعة  هذه 

العالقات الوثيقة بين املعلم والطالب قد  تؤكد أن  األبحاث  

التي    السلوكيةفي حالة املخاطر  تكون مفيدة بشكل خاص  

 . األطفاليتعرض لها 

 –وعالقة املعلم ADHDعالقات األقران لدى ذوي 

 الطالب  

املبكرة السابقة  الدراسات  إلى    أظهرت  تستند  التي 

 social referencing theoryنظرية املرجعية االجتماعية  

(Feinman,1992)  الراجعة التغذية  اإليجابية    أن 

إلى تؤدي  األقران    عالقات  للمعلمين  بين  إيجابية  أكثر 

العاديللطال  الخاصةب  الحاجات  وذوي  أن  ين  حين  في   ،

الراجعة على    التغذية  قوي  سلبي  تأثير  لها  كان  السلبية 

، إن وجود عالقة دافئة بين املعلم  االجتماعي لديهمالقبول  

الطالب  ،الطالبو  يعرض    وتواجد  دراس ي حيث  في فصل 

عاطفي  املعلمو  داعمة  تعليمية  ممارسات  بأن ان  تنبأت   ،  

أقرانهمأقل    بحواأص  األطفال قبل  من  ا  وضع  كره  بعد   ،
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االعتبار   في  لألطفال  السلوكية   ,.Gest, et al)املشاكل 

دراسة      Hughes and Kwok (2006)وجد    ، (2014 في 

على   عامين  ملدة  معرضي  360طولية   
 

للخطر  طفال ن 

تنباألكاديمي األول  الصف  في  املعلمين  عالقات  أن  أت  ، 

   تمثل في ، وأن هذا التأثير  بقبول األقران في الصف الثاني

 Murray andيؤكد  و   . مشاركة األطفال في الفصل الدراس ي

Greenberg (2006)   ذوي للطالب  املعلم  رفض  أن 

ADHD  رفض خطر  من  الطالب  يزيد  لهؤالء  ، األقران 

)ؤ وزمال   Silver  وأظهر أسلوب با  ،(2005ه    ستخدام 

االنحدار  الذين    ،تحليل  األطفال  مستويات    أظهروا أن 

العدواني  مرتفعة من من  يقللون  قد  املدرسة  بداية  في    ة 

السلوك   من  النوع  هذا  إخراج    تطويرهم   حال احتماالت 

معلميهم مع  مبكرة  وثيقة  األطفال  عالقة  إن  حيث   ،

الرفض   العدوانيين  لخطر  عرضة  األقران  أكثر    . من 

   Schwab and Rossmann (2020)   وأظهرت نتائج دراسة

ال العالقات  منبئةأن  والطالب  املعلم  بين  بضعف    سلبية 

 . بالصف السابع بالنمسا  ا طالب    393عالقات األقران لدى  

ا فيما    يلعبون   ني ملعلمايتضح من هذا أن   ا وقائي  دور 

لديه  الذين  باألطفال  على  يتعلق  تنطوي  أقران  عالقات  م 

الر نزاعات،   تبين  وعلى  واضحة  آلية  وجود  عدم  من  غم 

الوقائي الدور  هذا  تطوير  يتم  اآلليات  فإ  كيف  إحدى  ن 

املفترضة تتمثل في أن املعلمين قد يساعدون الطالب على  

إيجابي   ينعكس  ما  وهو  االجتماعي  سلوكهم  على    ا تنظيم 

   .عالقات األقران

وعالقات األقران وعالقة   ADHDأعراض اضطراب 

 الطالب    –املعلم

األقران  قبل  من  الرفض  النتائج    ارتبط  من  بعدد 

يب عن املدرسة والفشل  ، بما في ذلك التغالسلبية لألطفال

املخدراتاألكاديمي   وتعاطي  واالكتئاب  وتعتبر    .والقلق 

واحدة من   ضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه أعراض ا

الطفل لخطر الرفض من   الخصائص الفردية التي تعرض

أقرانه الفرديةبو   .قبل  العوامل  هذه  إلى  قد  اإلضافة   ،

خصا مع  البيئية  العوامل  التنبؤ  تتفاعل  في  الطفل  ئص 

أحد العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر ، و برفض األقران

الط نتائج  حيث على  والطفل،  املعلم  بين  العالقة  هي    فل 

الباحثون   شقأن  أوضح  ذو  املعلم  وتعزيز  دور  تعليم  ين: 

املناسب الفرص  السلوك  تسهيل  إلى  باإلضافة   ،

اميات األقران في الفصل  االجتماعية لألطفال وتنظيم دين 

الطفل    –وبالتالي فإن طبيعة العالقة بين املعلم  .يالدراس 

قد تعمل كمتغير  ء كانت تنطوي على تقارب أو صراع  سوا

وسيط  معِدل فرط    في  أو  اضطراب  أعراض  بين  العالقة 

   .الحركة وتشتت االنتباه و عالقة األقران

 فروض الدراسة  

ضوء   وأدفي  وأهدافها  الدراسة  الدراسة  مشكلة  بيات 

السابقة   النحو  والدراسات  على  الدراسة  فروض  صيغت 

 :التالي

اتوجد عالقة ارتباطية دالة  - 1   بين أعراض  إحصائي 

و  االنتباه  الحركةتشتت  املزدوج   / فرط  والنوع    االندفاعية 

  
   .الطالب وعالقات األقران  –من عالقة املعلم وكل 

تشتت    يمكن التنبؤ بعالقات األقران من أعراض - 2

   .والنوع املزدوجاالندفاعية،   /فرط الحركة االنتباه و 

الطالب من أعراض    –التنبؤ بعالقة املعلميمكن   - 3

   .والنوع املزدوج، االندفاعية  /فرط الحركة تشتت االنتباه و 

  – يمكن التنبؤ بعالقات األقران من عالقة املعلم - 4

 . تشتت االنتباه وفرط الحركةالطالب لدى األطفال ذوي 

عالقات -5  يوضح  بنائي  نموذج  إلى  التوصل  يمكن 

فرط  التأثير   اضطراب  أعراض  بين  القائمة  واملسارات 

الطالب وعالقات   –الحركة وتشتت االنتباه وعالقة املعلم

   .األقران

   دراسةإجراءات ال

 الدراسة  منهج 

البحث   التنبؤي يستخدم  االرتباطي  الوصفي    املنهج 

االرتباطي التنبؤي متعدد العوامل ملناسبته    التصميم  يذ

  وفي الدراسة الحالية يعتبر كل    .وأهدافهالطبيعة الدراسة  

تشتت االنتباه وعالقة   /من أعراض اضطراب فرط الحركة

منبئة   –املعلم متغيرات  متغير    الطالب  األقران    ا وعالقات 

 .متنبأ به
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 عينة الدراسة  

من الدراسة  عينة  معلمي   امعلم  (  50)  تكونت    من 

( 130يدرسون لــــ )،  ذ املدارس االبتدائية بمدينة جدةتالمي

 
 
ذوي    اتلميذ يمثلون  السادس  حتى  األول  من  بالصفوف 

(  29منهم )  .تشتت االنتباه وفرط الحركة " النوع املزدوج "

معلمة21و)  امعلم   أعمارهم  بلغ    ،(  سنة    37.45متوسط 

معياري   متوسط عدد سنوات  وبلغ    ،سنة  6.35بانحراف 

   . سنة  9.57بانحراف معياري  سنة    18.63الخبرة التدريسية  

 أدوات الدراسة  

   :استخدم الباحث ثالثة أدوات في الدراسة الحالية تشمل

الحركة   (1 فرط  اضطراب  خصائص  تقدير  مقياس 

       وتشتت االنتباه

الذي    ADHDتم استخدام مقياس تقدير اضطراب  

املقياس    .Aboul-Ata and Amin (2018)  أعده يتكون 

مفردة بناء  على معايير تشخيص اضطراب فرط    18من  

الحركة ونقص االنتباه كما هو موضح في اإلصدار الخامس  

العقلي التشخيص ي واإلحصائي لالضطرابات  الدليل  ة  من 

النفس ي للطب  األمريكية  بع  ،للجمعية  على  ؛ موزعة  دين 

االنتباه مفردات9)   تشتت  الحر (  وفرط  االندفاعية    /كة ، 

مفردات9) رباعي    . (  ليكرت  مقياس  وفق  االستجابة  تتم 

- بدرجات تتراوح بين )صفر  ائم  ودا  ايتراوح بين نادر    التدريج 

ا" ل  (،3 ا" و "دائم  إيجابية    كل مفردةاعتبرت تقييمات "غالب 

، كما هو الحال في دراسات أخرى مماثلة.  لتوافر العرض

ة فأعلى تعني أن  درج  12الطالب على  وبالتالي فإن حصول  

  أعراض تشتت االنتباه أو فرط الحركة   الطالب يعاني من 

 االندفاعية.  /

استخدم مؤلفا املقياس التحليل العاملي    : صدق املقياس

للم عاملين  توافر  عن  أسفر  والذي  قياس؛  االستكشافي 

(  9ندفاعية ) اال   /، فرط الحركة( مفردات9تشتت االنتباه )

الترتيب على  استخدم  مفردات  الحالية  الدراسة  وفي   ،

اختبار   من  للتأكد  التوكيدي  العاملي  التحليل  الباحث 

األقص ى االحتمال  طريقة  باستخدام  املقياس    ، صحة 

معامالت   ضوء  في  للمقياس  الثنائية  البنية  أكد  والذي 

ي كما   ,χ2/sd=1.86, RMSEA=0.067)تي  أالنموذج 

CFI=0.91, NFI=0.91, GFI=0.92, AGFI=0.90). 
اغير دالة    χ2/sd  حيث كانت قيمة    ومؤشر   ،إحصائي 

التقريبي  الخطأ  مربع  متوسط  بين  RMSEA  جذر  يقع 

بلغ    0.08و    0.05 املطابقة    ،0.067حيث  ومؤشر 

بلغ    NFIومؤشر املطابقة املعياري    0.91بلغ    CFI  املقارن 

املطابقة    ،0.88 ومؤشر    0.92  بلغ  GFIومؤشر حسن 

   0.90بلغ  AGFIحسن املطابقة املصحح 

املقياس املقياس  :ثبات  مؤلفا    كرونباخ   -الفا  استخدم 

املقياس  ثبات  معامل  معامالت    ،لحساب  كانت  حيث 

جة الكلية  وللدر   0.89،  0.91والثاني    ،بات للبعد األول الث

، وفي الدراسة الحالية استخدم  0.93بلغ معامل الثبات  

الفا ث  - الباحث طريقة  بلغت معامالت  بات  كرونباخ حيث 

وللدرجة الكلية بلغ    0.91،  0.92البعدين األول والثاني  

   .0.94معامل الثبات  

 استبيان عالقات األقران   (2

والصعوبات القوة  نقاط  استبيان  استخدام   تم 

(SDQ; Goodman,1999) يقيس معياري  مقياس    ، وهو 

واالنفعالي االجتماعي  عمر  والسلوكي    األداء  من  لألطفال 

لى  موزعة ع  مفردة  25  يتكون املقياس من  .سنة  (4-16)

خمسة أبعاد؛ تشمل فرط الحركة، األعراض االنفعالية،  

األقران،   مشكالت  السلوك،  أو  التصرف  مشكالت 

من خمس   بعد  كل  يتكون  االيجابي،  االجتماعي  والسلوك 

أو    / يمكن إكمال االستبيان من قبل الوالدين و  ،مفردات

، تم استخدام  الدراسة   مع أهداف هذه  اوتماشي    .املعلمين

الفرعي عالقات   ،املقياس  لتقييم  فقط  األقران  مشاكل 

، أجاب  املقياس الخمس  من مفردات   فردةلكل م   .األقران

  1)ليس على اإلطالق(،    0من   املعلمون على مقياس يتدرج 

ا(، أو   ا(  2)أحيان  ا جد  إلى    فردات الخمسة، تنقسم امل)كثير 

إيجابية )مفردات  مفردة2، عددها  التص  (  وفق  يتم  حيح 

سلبية  (0- 1- 2)  تقديرات ومفردات   ،( وفق  3عددها   )

 . (2- 1- 0تقديرات )

الباحث  :االستبيانصدق   صدق    استخدم  طريقة 

املفردات  املفردات حيث  على عينة من    تم حساب صدق 
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)  يدرسون   الم  مع  20 من200لـ  طفل  املدارس    تالميذ   ( 

جدة بمدينة  معامل  االبتدائية  من خالل حساب  وذلك   ،

الكلية للبعد الذي    االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة

إليه ت الكلية    نتمي  الدرجة  من  املفردة  درجة  حذف  بعد 

بين  للبعد االرتباط  معامالت  قيم  تراوحت  وقد   ،0.64 -

املقياس  تشير إلى صدق  وهي قيم مرتفعة وموجبة و   0.77

 . املستخدم

  كرونباخ   -فااستخدم الباحث طريقة ال  :االستبيانثبات   

املقياس ثبات  الثبات  لحساب  معامل  بلغ  حيث   ،0.87  

   .للمقياس الفرعي املستخدم وهي قيمة موجبة ومرتفعة

 الطالب  –استبيان عالقة املعلم (3

عالقة   ملقياس  املختصرة  الصورة  استخدام  تم 

،  (STRS-SF; Settanni et al., 2015)الطالب    –املعلم

  ثماني يتكون املقياس من بعدين ؛ بعد الصراع و يتكون من  

السلبي   مفردات الجوانب  املعلم  تمثل  بين  العالقة  في  ة 

مفردات وتمثل    ست ويتكون من    ، وبعد التقاربوالطالب

العاطفية  تعزيز   العالقة  على  قادر  معلم  مع    الدافئة 

املدرسةملواقف  ا تجاه  املفتوح،  اإليجابية  والتواصل   ،

وتماشي  واملشاركة أه  ا ،  هذه مع  تم  الدراسة  داف   ،

إدراكات  لقياس  التقارب  بعد  ع   استخدام  ن  املعلمين 

  ، يقيم املعلمون تقديرهم العالقات بين املعلمين والطالب

 ثالثي  ليكرت  على مقياس  لكل مفردة من املفردات الستة

بين  يتراوح  أحيان  "0=   ا "أبد     التدريج  "دائم  1=    ا،    . "  2= ا، 

في دراسة العالقة بين    على تقييمات املعلم  يرجع االعتماد

إلى صغر أعمار الطالب في عينة الدراسة    املعلم والطالب

 الحالية.  

صدق    :االستبيانصدق   طريقة  الباحث  استخدم 

املفردات  املفردات حيث  على عينة من    تم حساب صدق 

)  يدرسون   ا معلم    20  200لـ 
 

طفال املدارس    من  (  تالميذ 

جدةاالبتدا بمدينة  معامل  ئية  من خالل حساب  وذلك   ،

الكلية للبعد الذي    االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة

إليه  درجة    تنتمي  حذف  الكلية    املفردةبعد  الدرجة  من 

بين  للبعد االرتباط  معامالت  قيم  تراوحت  وقد   ،0.57 -

وتشير إلى صدق املقياس  وموجبة    وهي قيم مرتفعة   0.92

  باستخدام ، كما استخدم الباحث صدق املحك  املستخدم

طوره الذي  والطالب  املعلم  عالقات   Pianta  مقياس 

  0.71حيث بلغ معامل االرتباط بين املقياسين    ،(2001)

 . وهي قيمة موجبة ومرتفعة

الفا  :االستبيانثبات   الباحث طريقة    كرونباخ   -استخدم 

امل ثبات  الثبات  قياسلحساب  معامل  بلغ  حيث   ،0.85  

املستخدم وهي قيمة موجبة ومرتفعة وتدل    لبعد التقارب

   .على معامل ثبات مقبول 

 إجراءات تنفيذ الدراسة  

للبحث   الجامعة  وكالة  موافقة  على  الحصول  تم 

إجراء    العلمي على  العليا  امليدانية والدراسات    الدراسة 

بمنطقة جدةبالتعا التعليم  إدارة  مع  إبالغ جميع    ، ون  تم 

 املشاركين بطبيعة وأهداف الدراسة.  

البيانات  - جمع  املوافقة  قبل  على  الحصول  تم   ،

و  املعلم  من  )كل  للمشاركة  تم    حيث  ،(الوالدينالفردية 

بأن   وإبالغهم  البيانات  سرية  على  للمشاركين  التأكيد 

يمكنهم رفض املشاركة    املشاركة في الدراسة تطوعية حيث

بعدم   شعروا  إذا  وقت  أي  في  الدراسة  من  االنسحاب  أو 

  .على أي أسئلة جابة االرتياح تجاه اإل 

املعلمين  - توجيه  واستبيانات  ب  تم  مقاييس  إكمال 

حيث  املقاييتعبئة    تم   الدراسة،  مجهول  جميع  بشكل  س 

  .الشكل الورقي  ع البياناتوأخذ تجمي   ،خالل أربعة أسابيع

املقاييس   بتعبئة  يقومون  املشاركون  كان  وعندما 

بق أسئلة    نع  جابةلل   باحث  مساعد  يواالستبيانات،  أي 

 . املوجودة في االستبيان حول املفردات 

 املعالجة االحصائية  

،  استخدمت الدراسة الحالية معامل ارتباط بيرسون 

املتعدد   االنحدار  املسار  التدريجيتحليل  تحليل  أسلوب   ،

     AMOS 21بين متغيرات البحث باستخدام برنامج 
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 : نتائج الدراسة

األول  الفرض  دالة    :نتائج  ارتباطية  عالقة  توجد 

ا أعراض  إحصائي  و   بين  االنتباه  الحركةتشتت    / فرط 

املزدوج  ،االندفاعية    والنوع 
 

املعلم  وكال عالقة    – من 

 . الطالب وعالقات األقران

 

ارتباط   معامل  الباحث  استخدم  الفرض  هذا  والختبار 

التوصل   تم  التي  النتائج  يوضح  التالي  والجدول  بيرسون 

   :إليها

 (: 1جدول )
 

 الطالب وعالقات األقران  –من عالقة املعلم قيم معامالت االرتباط بين أعراض فرط الحركة وتشتت االنتباه والنوع املزدوج وكال

 عالقات األقران املعلم -عالقة الطالب املتغيرات م

 **0.231- 0.133- تشتت االنتباه 

 0.076- 0.127- االندفاعية  /فرط الحركة 

 *0.197- *0.186- تشتت االنتباه وفرط الحركة 

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

 :اآلتي( يتضح  1من الجدول )

االنتباه   - تشتت  بين  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

 . املعلم -وعالقة الطالب

الحركة - فرط  بين  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد    / ال 

و    االندفاعية 
و   كل  األقران  عالقات  عالقة من 

   .املعلم –الطالب

توجد عالقة ارتباطية دالة بين أعراض تشتت االنتباه   -

مع   الحركة    و   اوفرط 
و   كل  األقران  عالقة من عالقات 

   .املعلم –الطالب

ارتباطية - عالقة  االنتباه    توجد  تشتت  بين  دالة 

 .وعالقات األقران

الثاني الفرض  من    :نتائج  األقران  بعالقات  التنبؤ  يمكن 

االندفاعية، والنوع   /فرط الحركةتشتت االنتباه و أعراض  

 .املزدوج

ت     استخدام  تم  الفرض  هذا  صحة  حليل  والختبار 

يوضح النتائج    ول التالي ، والجداالنحدار املتعدد التدريجي

 التي تم التوصل إليها. 

 

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

 املتغيرات املستقلة
املتغير 

 التابع 
 ت وداللتها R 2R B ف الثابت

  تشتت االنتباه

عالقات 

 األقران 

 

7.47 

 

7.21 

 

0.231 

 

0.053 

-0.129 -2.685** 

 0.015- 0.001- واالندفاعية فرط الحركة 

 0.491- 0.062- تشتت االنتباه وفرط الحركة

أنه يوجد داللة إحصائية عند    2  يتضح من الجدول 

( انحدار  0.01مستوى  ملعامل  االنتباه(  لم  تشتت  بينما   ،

الحركة واالندفاعية وتشتت    ،توجد داللة لكل من فرط 

؛ ويعني  R)2 0.0 =53(وكانت    ،ااالنتباه وفرط الحركة مع  

  ( %  5.3)  فسرت ما نسبته   ذلك أن أعراض تشتت االنتباه 

في   التباين  األقران من  املعادلة عالقات  كتابة  ويمكن   ،

 : التاليالتنبؤية على النحو 

 تشتت االنتباه  × 0.129 - 7.47=  عالقات األقران 

الثالث الفرض  املعلميمكن    :نتائج  بعالقة   –التنبؤ 

من و أعراض    الطالب  االنتباه  الحركة تشتت    / فرط 

 . والنوع املزدوج  ،االندفاعية

ت   استخدام  تم  الفرض  هذا  صحة  حليل  والختبار 

يوضح النتائج    ول التاليوالجد  ،االنحدار املتعدد التدريجي

 التي تم التوصل إليها. 
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 من أعراض تشتت االنتباه وفرط الحركة  الطالب –تحليل االنحدار املتعدد للتنبؤ بعالقة املعلم(: 3جدول )

 ت وداللتها R 2R B ف الثابت املتغير التابع  املتغيرات املستقلة 

  تشتت االنتباه 

  –عالقة املعلم 

   الطالب

 

3.273 

 

4.601 

 

0.186 

 

0.035 

0.005 -0.041 

 0.429 0.063 واالندفاعية فرط الحركة 

 *2.145- 0.014- تشتت االنتباه وفرط الحركة

 0.05دالة عند مستوى  *

أنه يوجد داللة إحصائية عند    3  يتضح من الجدول 

( انحدار  0.05مستوى  ملعامل  وفرط  (  االنتباه  تشتت 

مع   ال ،  االحركة  حين  تشتت  توجد    في  من  لكل  داللة 

واالندفاعية  االنتباه،  الحركة                            وكانت   ،وفرط 

)35= 0.0 2R(  االنتباه تشتت  أعراض  أن  ذلك  ويعني  ؛ 

من التباين    (%  3.5)  فسرت ما نسبته  اوفرط الحركة مع  

ويمكن كتابة املعادلة التنبؤية   ، الطالب –عالقة املعلمفي 

 : التاليعلى النحو 

املعلم  تشتت  ×  0.014  -  3.273    =    الطالب  –عالقة 

 . ااالنتباه وفرط الحركة مع  

ابع:   يمكن التنبؤ بعالقات األقران من  نتائج الفرض الر

الطالب لدى التالميذ ذوي تشتت االنتباه    –عالقة املعلم

 وفرط الحركة. 

تحليل     استخدام  تم  الفرض  هذا  صحة  والختبار 

االنحدار املتعدد التدريجي، والجدول التالي يوضح النتائج  

التي تم التوصل إليها. 

 الطالب  –(: تحليل االنحدار املتعدد للتنبؤ بعالقات األقران من عالقة املعلم4جدول )

 ت وداللتها R 2R B ف الثابت املتغير التابع  املتغيرات املستقلة

  

 عالقات األقران 

 

2.429 

 

8.755 

 

0.253 

 

 **2.959 0.953 الطالب  –عالقة املعلم 0.064

. 0.01دالة عند مستوى **

الجدول  من  عند    4  يتضح  إحصائية  داللة  يوجد  أنه 

( انحدار  0.01مستوى  ملعامل  املعلم(    ،الطالب  –عالقة 

أن )2R 0.0 =64(     وكانت ذلك  ويعني  املعلم  ؛    –عالقة 

عالقات من التباين في    (%  6.4)  فسرت ما نسبته    الطالب

 : التاليويمكن كتابة املعادلة التنبؤية على النحو  ،األقران

األقران  املعلم×  0.953  +  2.429=      عالقات    – عالقة 

 الطالب  

الخامس الفرض  بنائي    :نتائج  نموذج  إلى  التوصل  يمكن 

أعراض   بين  القائمة  واملسارات  التأثير  عالقات  يوضح 

الحركة  اضطراب   وفرط  االنتباه  املعلمتشتت   –وعالقة 

 .  الطالب وعالقات األقران

هذ صحة  من  تحليل  وللتحقق  استخدام  تم  الفرض  ا 

  :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي؛ املسار

 تقديرات معلمات النموذج البنائي(: 5جدول )
معامالت االنحدار غير  املسار 

 املعيارية 

معامالت االنحدار 

 املعيارية 

 قيمة " ت " 

 0.382 0.06 0.009 الطالب-عالقة املعلم                     تشتت االنتباه

 0.565 0.023 0.014 الطالب  –عالقة املعلم                      فرط الحركة

 *2.257- 0.314- 0.024- الطالب   –عالقة املعلم                      تشتت االنتباه وفرط الحركة

 *2.342- 0.208- 0.116- عالقات األقران                          تشتت االنتباه

 0.255 0.023 0.011 عالقات األقران                          فرط الحركة

 **2.703 0.228 0.860 عالقات األقران                       املعلم -عالقة الطالب
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 أنه:  سابقيتضح من الجدول ال

تشتت   - من  األقران  بعالقات  التنبؤ  االنتباه  يمكن 

 فقط.

املعلم - عالقة  من  األقران  بعالقات  التنبؤ    – يمكن 

 الطالب.

يمكن التنبؤ بعالقة املعلم الطالب من تشتت االنتباه   -

   .اوفرط الحركة مع  

التوصل   تم  الذي  البنائي  النموذج  يوضح  اآلتي  والشكل 

 إليه  

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

 
بالشكل   املوضح  املسار  تحليل  نموذج  حظي  على    1وقد 

كا قيمة  كانت  حيث  املطابقة  دالة    2مؤشرات حسن  غير 

ا بلغت    إحصائي  =    0.544حيث  حرية  عند    1بدرجات 

وقيمة مؤشر حسن املطابقة املقارن    ،(p=0.457)مستوى  

CFI  ومؤشر املطابقة املعياري  1.000بلغNFI  0.998بلغ 

 

 

املطابقة    في   0.998بلغ    GFIومؤشر حسن  وقعت  وكلها 

مطابقة   جودة  على  يدل  مما  مؤشر  لكل  املثالي  املدى 

 النموذج للبيانات موضع البحث. 

من   املباشرة  وغير  واملباشرة  الكلية  التأثيرات  وتم حساب 

التأث  تقييم  النموذج  يأجل  في  للمتغيرات  التنبؤية  رات 

   :والجدول اآلتي يوضح النتائج

 التأثيرات الكلية واملباشرة وغير املباشرة املرتبطة بالنموذج البنائي(: 6دول )ج

 

 العوامل املنبئة 

 

 العامل املتنبئ به

  التأثيرات املعيارية 

 قيمة "ت" 

 

 غير املباشرة  املباشرة  الكلية الخطأ املعياري 

 0.049 *2.342- 0.014 0.208- 0.194- عالقات األقران  تشتت االنتباه

 0.044 0.255 0.024 0.023 0.047 عالقات األقران  فرط الحركة

 0.318 **2.703 -------- 0.288 0.288 عالقات األقران  الطالب  –عالقة املعلم

 0.023 0.382 -------- 0.061 0.061 الطالب  –عالقة املعلم تشتت االنتباه

 0.024 0.565 -------- 0.105 0.105 الطالب  –عالقة املعلم فرط الحركة

تشتت االنتباه وفرط 

 الحركة

 0.019 *2.257- -------- 0.314- 0.314- الطالب  –عالقة املعلم

يتضح من الجدول أن تشتت االنتباه تؤثر في عالقات 

، وأن  اوسلبي   امباشر    اتأثير   (ß = -.21, p <.05)  األقران

  –االنتباه وفرط الحركة تؤثر في عالقة املعلمتشتت 

، وأن  اوسلبي   امباشر    اتأثير   (ß = -.31, p <.05) الطالب
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 ,ß =.29) الطالب تؤثر في عالقات األقران –عالقة املعلم

p <.05)   اوموجب   ا مباشر   اتأثير . 

ويتضح من هذا النموذج أن التأثير الكلي لتشتت االنتباه  

عالقات   لعالقة   (d=-0.2)بلغ    األقرانفي  الكلي  والتأثير 

والتأثير    ،(d=0.3)الطالب في عالقات األقران بلغ    –املعلم

  – في عالقة املعلم  االكلي لتشتت االنتباه وفرط الحركة مع  

بلغ   إليه    ،(d=-0.3)الطالب  أشار  ملا   Cohenوطبقا 

من   (1988) أقل  التأثير  حجم  يكون  عندما  أنه    0.2  من 

الت ضعيفيكون  بين  ،أثير  يكون  يكون   0.5-0.3 وعندما 

وعندما يكون حجم التأثير أكبر من    ،حجم التأثير متوسط

كبير    0.8 التأثير  حجم  فإن  اوتأسيس    ،ايكون  ذلك    على 

عالقات  في  التأثير  منخفض  بأنه  يوصف  االنتباه  تشتت 

توصفاألقران   حين  املعلم  في  بأنها    –عالقة  الطالب 

كما أن تشتت االنتباه    ،متوسطة التأثير في عالقات األقران

عالقة  في  التأثير  متوسط  بأنه  يوصف  الحركة  وفرط 

   املعلم –الطالب

 املناقشة  

وجود إلى  األول  فرضها  في  الدراسة  نتائج  عالقة    أشارت 

وفرط    ارتباطية االنتباه  تشتت  أعراض  بين  دالة  سالبة 

ويمكن عزو ذلك إلى    املعلم  –وعالقة الطالب  ا الحركة مع  

الفصل عند تعليم    ها املعلمون داخلهالتحديات التي يواج 

االنتباه  ونقص  الحركة  فرط  باضطراب  املصاب    الطفل 

املزدوج   النوع  سوء سلوك   مثل  ،ADHD-Cخاصة ذوي 

والسلوكيات خارج املهمة، والتفاعالت    ،ضطربالطفل امل

وصعوب السلبية،  الفصلالعاطفية  إدارة  تشير  ة  كما   ،

االنتباه    نتائج مشاكل  أن  إلى  الدراسات  من  العديد 

ا    والسلوك سلب  تؤثر  أن  بين   فييمكن  العالقات  جودة 

االضطراب  هذا  ذوي   Mautone, et)ومعلميهم    األطفال 

al., 2011; Portilla, et al., 2014; Rogers, et al., 

مع.(2015 هذا  ويتفق  دراسة    ،  نتائج  إليه  أشارت  ما 

(Ewe,2019) ،  مراجعة منهجية لألدب املرتبط    التي تناولت

نقص   اضطراب  من  يعانون  الذين  الطالب  بعالقات 

أن اال  إلى  معلميهم،  مع  النشاط  فرط  مع  الطالب    نتباه 

يشعرون   باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباهاملصابين 

معلمهم   من  ا  قرب  أقل  بأنهم  ا  غير  عموم  بأقرانهم  مقارنة 

، وهو ما  اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباهاملصابين ب

املعلمين يت تصورات  مع  من  وبالتالي  فق  املعلمون  يعاني   ،

الصراعات  من  ومزيد  أقل  وتعاون  أقل  عاطفي  في   تقارب 

الحركة   فرط  باضطراب  املصابين  طالبهم  مع  عالقاتهم 

ما يتفق هذا مع  ك  ،ونقص االنتباه مقارنة بالطالب اآلخرين

إليه   أشار  أفاد    حيث    Murray and Zvoch (2011)ما 

الدراسة  في  لديهم    املشاركون  من  الذين  عالية  مستويات 

الخارجي مع    السلوك  العالقات  في  أقل  ثقة  معلميهم  عن 

العاديين بالطالب  مشاكل  الذي   مقارنة  لديهم  ليس  ن 

أخر سلوكية ناحية  من  من  ،  العديد  نتائج  تشير  ى 

إلى    إلى  ات الدراس يفتقرون  املعلمين  من  العديد  أن 

ا  حول  الدقيقة  ونقص  املعلومات  الحركة  فرط  ضطراب 

األطفال  االنتباه تعليم  على  قدرتهم  في  ثقة  لديهم  وليس   ،

نوع  من  سلوكيات  من  يعانون  فرط    الذين  اضطراب 

األطفال ذوي    ، كما أنهم ينظرون إلىونقص االنتباهالحركة  

فرط   باعتبارهم اضطراب  االنتباه  ونقص  أكثر    الحركة 

ا في التدريس  
 
 إرهاق

(Ohan et al. 2011; Greene et al. 2002) . 

دالة ارتباطية  عالقة  وجود  عدم  الباحث  يعزو  بين    كما 

املع وعالقة  الحركة  فرط  أو  االنتباه  تشتت  – لمأعراض 

ارتباط  الطالب للتعلم    إلى  الداخلية  الدافعية  انخفاض 

النوع  ىلد أو    املزدوج  ذوي  االنتباه  تشتت  بذوي  مقارنة 

واالندفاعية   الحركة  كما    ،(Rogers et al.,2015)فرط 

من   يمكن عزو ذلك إلى األداء الضعيف لفئة النوع املزدوج

بالنوع   مقارنة  العاملة  الذاكرة  مهام  على  االضطراب 

ADHD-IP    والنوعADHD-HP    أداء على  يؤثر  ما  وهو 

، حيث إن هذا األداء  ب في املهام األكاديمية املدرسيةالطال 

املهام هذه  إليها     في  تستند  التي  الرئيسة  األسس    أحد 

   (Toste, et al.,2014)  العالقات بين املعلمين والطالب

األول    فرضها  في  الدراسة  نتائج    وجود  إلى  اأيض  وأشارت 

ارتباطية  ت  عالقة  بين  دالة  وعالقات  سالبة  االنتباه  شتت 

 ,Tseng)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات    ، األقران

et al., 2012; Kim et al., 2015; Forner, et al.,2017) ،  
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 Wheeler andويعزو الباحث ذلك في ضوء ما أشار إليه  

Carlson(1994)   ذوي تشتت االنتباه أكثر    من أن األطفال

وانسحاب    
 

اخجال إلى  ويميلون  ا  اجتماعي  في  ا  ملشاركة 

  ، مشاكل االنتباه  ، كما أنه بسببتفاعالت اجتماعية أقل

  قد يواجه هؤالء األطفال صعوبات في االهتمام باإليماءات 

في   املتضمنة  الضمنية  للقواعد  واالمتثال  االجتماعية 

مما يؤدي إلى سلوكيات اجتماعية    ، التفاعالت االجتماعية

قد  ا  كم  ،(Bierman, et al., 1993)بة  غير حساسة وغري

مهارات   في    اجتماعيةُيظهرون  التكيف  على  قادرة  غير 

   .(Lee, 2015)السياقات االجتماعية الجديدة 

وجود إلى  األول  فرضها  في  الدراسة  نتائج    عالقة  وأشارت 

  ا فرط الحركة مع  سالبة دالة بين تشتت االنتباه و ارتباطية  

األقران دراسة  وعالقات  نتائج  مع  هذا  ويتفق   ،

Diamond,(2005); Cordier et al., (2010)  حيث  ،

أن األطفال       Cordier et al.(2010)أظهرت نتائج دراسة  

ا أقل    ADHD-C  ذوي النوع املزدوج أظهروا مشاركة ودعم 

  بشكل ملحوظ لآلخرين مقارنة باألطفال الذين يعانون من 

ADHD-IP  ،ا تحديد  أكثر  أن  وبشكل  الباحثون  وجد   ،

من يعانون  الذين  درجات    ADHD-C  األطفال  أظهروا 

فئات في  اآلخرين"    منخفضة  لعب  و"دعم  "املشاركة" 

   .و"اللعب االجتماعي"

أن األطفال الذين يعانون  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى  

من    من األشياء  وأخذ  التدخل  إلى  يميلون  املزدوج  النوع 

وال  اآلخري دورهم،  انتظار  على  قادرين  غير  أنهم  كما  ن؛ 

اآلخرين   يراعون  بطرق    مشاعر  اللعب  بدء  إلى  ويميلون 

اإلطالق  مزعجة على  اللعب  بدء  في  يفشلون     أو 

(Diamond,2005).،  ذلك عزو  يمكن  ما    ،كما  ضوء  في 

دراسة إليه  أن    ،(Solanto, et al. , 2009)    أشارت  إلى 

املزدوج   النوع  من  يعانون  الذين   ADHD-Cاألطفال 

مشاكل   ولديهم  النفس  ضبط  إلى  ويفتقرون  عدوانيون 

ما   وهو  اآلخرين  الفرعيين  بالنوعين  مقارنة  أكبر  سلوكية 

 العالقة بينهم وبين معلميهم   فيبدرجة كبيرة  ايؤثر سلب  

يمكن    أنه  إلى  الثاني  فرضها  في  الدراسة  نتائج  وأشارت 

تتفق    .التنبؤ بعالقات األقران من أعراض تشتت االنتباه

النتائج السابقة التي تشير إلى  العديد من    مع  هذه النتيجة 

 من    أن
 

األطفال الذين يعانون من تشتت االنتباه أقل قبوال

 & Hoza, Mrug, et al., 2005; Mikami)  أقرانهم 

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

2015; Forner, et al.,2017)،  إلى   ،ربما  ،ويمكن عزو ذلك  

السلوكية   قلة الذخيرة  ومحدودية  االجتماعية    املعرفة 

 Murray-Close)  لالنخراط في أعمال اجتماعية إيجابية

et al., 2010)،  إلى أن مشاكل االنتباه قد     كما يمكن عزوه

باضطراب   املصابين  األطفال  على  الصعب  من  تجعل 

املهمة   االجتماعية  اإلشارات  التقاط  االنتباه  تشتت 

للتفاعل االجتماعي اإليجابي والسلوك االجتماعي اإليجابي  

(Bierman et al., 1993)،    كما يمكن عزو ذلك، كما تشير

االنتباه  األدبيات تشتت  من  يعانون  الذين  األطفال  أن   ،

ا ويشاركون في    اجتماعي 
 

إلى أن يكونوا أكثر انعزاال يميلون 

الذين   األطفال  من  أقرانهم  مع  أقل  اجتماعية  تفاعالت 

املزدوج   النوع  أو  الحركة  فرط  من   ADHD-Cيعانون 

(Wheeler & Carlson, 1994) .   التفاعالت    هذه

ل املحدودة  االنتباهاالجتماعية  تشتت  ذوي  تقلل    ألطفال 

لتطو  الكافية  الفرصة  منحهم  االجتماعية  من  الكفاءة  ير 

، بما في ذلك لعب األدوار والتعاطف والسلوك  بشكل كامل

  . حظةاالجتماعي اإليجابي من خالل التعلم القائم على املال 

االنتباه تشتت  أن  إلى  النتيجة  هذه  تشير  ما      كما  فسر 

مما يدل      من التباين في عالقات األقران  (%  5.3)  نسبته

على أن هناك عوامل أخرى قد تكون أكثر صلة بالعالقات 

   . وخاصة معاييرهم وقواعدهم ،بين األقران 

وأشارت نتائج الدراسة في فرضها الثالث إلى يمكن التنبؤ  

تشتت االنتباه وفرط  الطالب من أعراض    –بعالقة املعلم

النتيجة مع نتائج العديد من  ، قد تتفق هذه  االحركة مع  

 ,.Pianta, 1999 ; Mautone, et al)الدراسات السابقة

2011; Portilla, et al., 2014; Rogers, et al,,2015) ،  

سلب   تؤثر  والسلوك  االنتباه  مشاكل  أن  إلى  أشارت    ا والتي 

بين العالقة  جودة  االضطراب    على  هذا  ذوي  األطفال 

   .ومعلميهم
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ذلك   تفسير  نظرية ويمكن  ضوء      في 

Barkley(1997a,1997b)    التثبيط إزالة  بأن  القائلة 

التنفيذية  الوظيفة  الضطراب    وعجز  محددة  خصائص 

 ADHD-Cفرط الحركة وتشتت االنتباه من النوع املزدوج  

أن    ،ADHD-IPمقارنة بتشتت االنتباه   إلى  وهو ما يؤدي 

من  تدني األداء األكاديمي لذوي النوع املزدوج بدرجة أكبر  

وحيث إن العالقة بين    ،ذوي تشتت االنتباه أو فرط الحركة

األداء    –املعلم أهمها  أساسية  معايير  إلى  تستند  الطالب 

للطالب التنبؤية    ،األكاديمي  القدرة  تفسير  يمكن  فإنه 

،  الطالب  –بعالقة املعلم  املزدوجألعراض اضطراب النوع  

ما أشارت إليه نتائج    كما يمكن عزو هذه النتيجة في ضوء

إلى أن األطفال من ذوي      (Tzang , et al., 2009)دراسة  

   ارتفاعاالنوع املزدوج أظهروا 
 

في أبعاد قائمة سلوكيات    داال

والقلق الجسدية  الشكاوي  تشمل  والتي  الستة    / الطفل 

االنتباه   ومشاكل  االجتماعية  واملشكالت  االكتئاب 

والسلوك املنحرف والسلوك العدواني مقارنة بذوي تشتت  

الحركة وفرط  من    ،االنتباه  مزيد  إلى  يؤدي  وهوما 

ومعلميهم األطفال  هؤالء  بين  العالقة  في  كما    . الصراعات 

أعراض   أن  إلى  النتيجة  وفرط  أشارت  االنتباه  تشتت 

مع   نسبته  فسرت  االحركة  في   (%  3.5)  ما  التباين  من 

املعلم عوامل    ،الطالب  –عالقة  هناك  أن  إلى  يشير  مما 

   .أخرى أكثر صلة بالعالقة بين املعلم والطالب

أنه يمكن التنبؤ    إلى  وأشارت نتائج الدراسة في فرضها الرابع

املعلم من عالقة  األقران  األطفال    الطالب مع  –بعالقات 

تتفق هذه النتيجة مع    .وتشتت االنتباهذوي فرط الحركة  

دراسات    ;Murray & Greenberg, 2006)نتائج 

Schwab & Rossmann, 2020)  ،   التي أشارت إلى العالقة

ويمكن عزو    .بين املعلمين والطالب منبئة بعالقات األقران

 ,Luckner & Pianta)ذلك في ضوء ما أشارت إليه دراسة  

أن  ، (2011 املعلمون    هإلى  يتواصل  األطفال  عندما  مع 

عاطفي   داعمة  يمكنهم  ابطريقة  عندئذ  السلوك  ،  تعزيز 

عقدة  ، فالفصول الدراسية سياقات ماالجتماعي اإليجابي

تفاعل مؤسسية خاصة،   املعلمون هذه  مع قواعد  يوجه 

توضيح خالل  من  السلوك    القواعد  حيث  من  املتوقع 

ى تنظيم السلوكيات  مما يؤدي إل  ، والتفاعالت االجتماعية

كما تشير    .ما ينعكس على عالقات األقراناالجتماعية وهو  

  فسرت ما نسبته   الطالب  –عالقة املعلم  هذه النتيجة إلى

من التباين في عالقات األقران مما يدل على أن    (%  6.4)

بين   بالعالقات  صلة  أكثر  تكون  قد  أخرى  عوامل  هناك 

تفاعالت    حيث إنوخاصة معاييرهم وقواعدهم    ،األقران

لطرق التي  ا اأيض  و  الفصل الدراس ي يصعب عزلها وتحليلها

تؤثر بها العالقات والديناميكيات االجتماعية على بعضها  

   .البعض كذلك

الخامس فرضها  في  الدراسة  نتائج  تمتع  إ  وأشارت  لى 

مؤشرات حسن مطابقة مثالية  بالنموذج النظري املفترض  

مطا جودة  على  يدل  موضع  مما  للبيانات  النموذج  بقة 

تأثير    حيث   . البحث النموذج  تشتت    ا مباشر    ا أظهر  بين 

ضوء   في  تفسيره  يمكن  والذي  األقران  وعالقات  االنتباه 

للتفاعل   املهمة  االجتماعية  للشارات  اإلدراك  ضعف 

االجتماعي اإليجابي والسلوك االجتماعي اإليجابي لدى ذوي  

مع   االجتماعي  التفاعل  من  يقلل  مما  االنتباه  تشتت 

لتشتت   ، األقران مباشر  غير  تأثير  وجود  عدم  يعزى    وقد 

عالقة   في  املباشر  التأثير  عبر  األقران  بعالقات  االنتباه 

،  هذا التأثير  عوامل أخرى في  همةالطالب إلى مسا  -املعلم

وهو ما يجب أن تتوجه إليه البحوث املستقبلية لفحص  

الحركة   اضطراب فرط  أعراض  تنطوي على  التي  اآلليات 

االنتباه الوساطة    ،األقران  وعالقات  ، ونقص  وعوامل 

ااملحتم وضوح  أكثر  تبدو  التي  األخرى  لم    ،ذلك  ومع   .لة 

فرط   بين  مباشر  غير  أو  مباشر  تأثير  أي  النموذج  يظهر 

األقران  االندفاعية  /كة الحر  هذه    ،وعالقات  تتعارض 

النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة في العينات السريرية  

من    مفرطي الحركة ال يتم قبولهم  أن األطفال  التي تشير إلى

بقبل   جيدأقرانهم  التناقض  شكل  هذا  مرد  يكون  وقد   ،

 
 
في مصادر العينات )أي عينة املجتمع في الدراسة    االختالف

والعينات  السابقة  الحالية  الدراسات  في  كما  (السريرية   ،

أنه ربما األطفال مفرط إلى  الحركة أقل    ويمكن عزو ذلك 

 
 
ى  ، وربما تعز من أقرانهم ذوي تشتت االنتباه  ايجابي  إ  اسلوك

املعرفية  االجتماعية  العوامل  إلى  النتيجة  وليست    هذه 
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 Lansford)مثل تحيز العزو العدائي    ، العوامل السلوكية

et al., 2006).   

أيض   النموذج  االنتباه    ا تأثير    اأظهر  لتشتت  مباشر  غير 

في عالقات األقران   ADHD-Cالنوع املزدوج    وفرط الحركة

، والذي  والطالبمن خالل التأثير املباشر في عالقة املعلم  

املعرفية الخصائص  إلى  عزوه  والسلوكية    يمكن 

فرط   اضطراب  من  النوع  لهذا  املحددة  واالجتماعية 

   .الحركة وتشتت االنتباه

 التوصيات واملقترحات  

  قد تلقي نتائج هذه الدراسة الضوء على التدخالت التي -1

األطفال   لدى  األقران  بين  العالقات  تحسين  تستهدف 

تشتت االنتباه وفرط  الذين يعانون من أعراض اضطراب  

أظهرت هذه الدراسة أن عالقات املعلمين    ، حيث الحركة

ب  قد تلع  ،وبالتالي  .الب منبئة بالعالقات بين األقرانوالط

التدخل إلى  د تهدف برامج  وق،  في هذا االتجاه  اإيجابي    ادور  

السلوك    في تحسين   املعلمين من أجل تعزيز أدوارهم   تدريب

االجتماعي اإليجابي أو تدريب هؤالء األطفال على املهارات  

تحسين أداء األقران لدى هؤالء   مما يؤدي إلى ، االجتماعية

   .وخاصة ذوي النوع املزدوج وتشتت االنتباه  ،األطفال

تشتت االنتباه في عالقات للتأثير املباشر ألعراض    انظر    -2

، يجب أن يتوجه االهتمام نحو تبني برامج التدخل  األقران

في   فعاليتها  ثبت  تشتت  التي  اضطراب  أعراض  خفض 

العالقات بين األقران لدى هذه    من  االنتباه أجل تحسين 

   .الفئة من األطفال

ال مفرطي  يجب دراسة العالقات بين األقران لدى األطف -3

واالندفاعية   مصادر    باستخدام  ADHD-HIالحركة 

لمين والوالدين واألقران  معلومات متعددة مثل تقارير املع

 . من أجل زيادة الصدق البنائي للدراسة  ،أنفسهم

دراسة املتغيرات الوسيطة بين أعراض اضطراب فرط  -4

الحركة وتشتت االنتباه وعالقات األقران والتي تشير إليها  

االجتماعي  أدبيا السلوك  مثل  املجال  هذا  في  البحث  ت 

االنهماك السلوكي وغيرها من عوامل    ، العدوانية ، االيجابي

 . االوساطة األكثر وضوح  
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 سعود امللك  جامعة طالب وطالبات  كما يدركه والوطني  االجتماعي  االنتماء تعزيز في  الجامعة دور 

 ( 1)د. فاطمة بنت علي الدوسري 

 ه (1442 /6/ 13وقبل -ه 4/3/1442)قدم للنشر  

 امللك جامعة وطالبات  طالب كما يدركه والوطني  االجتماعي االنتماء تعزيز في الجامعة دور التعرف على  هدف البحث إلى    املستخلص: 
واملو ،  سعود والتخصص،  والعمر،  املتغيرات)النوع،  بعض  ضوء  في  وذلك  لديهم،  املواطنة  قيم  عينة    ستوى ترتيب  وشملت  الدراس ي(، 

بق( طالًبا وطالبة ب2360البحث )
ُ
بالرياض، وط الباحثة، وبعد   مقياسعليهم    جامعة امللك سعود  االنتماء االجتماعي والوطني من إعداد 

و  الوصفي  املنهج  البيانات  باستخدام  الذي ائيً إحصامعالجة  االنتماء االجتماعي والوطني  بأهمية  إدراك عام  النتائج عن وجود  ، أسفرت 
لد املواطنة  قيم  أعلى  أهم  ىيمثل  الجامعة، وأن  اال   طالب وطالبات  األمر،  قيم  أولي  التدين، وطاعة  في  تمثلت  نتماء االجتماعي والوطني 

بالحق  في  والوعي  الجامعة  يدركون دور  وأنهم  االجتماعي والو   تعزيزوق والوجبات،  لديهماالنتماء  أنه  .طني  النتائج  توجد فروق   وأوضحت 
تعز   ئًياإحصا  دالة والوطني  االجتماعي  االنتماء  قيم  فروق،  العمر  إلى  ى في  توجد  الجامعة  ئًياإحصادالة    كما  دور   االنتماء تعزيزل  في 

 وانتهي البحث ببعض التوصيات ومقترحات لبحوث مستقبلية.  ،الدراس ي  العمر واملستوى  إلى تعزى  والوطني  االجتماعي

 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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 قدمة امل

التعليم قاطر  الـأمم، وازدهارهايعد  ،  ة تقدم 

قيمها، وتأتي الجامعة    ىوالناقل لثقافتها، واملحافظ عل

وذلك    ىعل أبنائها  همم  لتشحذ  التعليمي  الهرم  قمة 

لتأهيل   البشرية  وسواعدها  الفنية،  كوادرها  بفضل 

هويته،   عن  والدفاع  وطنهم  أمانة  لحمل  طالبها 

عل ظروف  ىواملحافظة  ظل  في  سياسية    قيمه، 

 عصفت بدول كثيرة. ية وغيرهاواقتصاد

صارت    علىوتقع   جمة  مسؤولية  الجامعة 

في   السيما  العلمي،  والبحث  التعليم  مجرد  تتخطي 

بالفكر    األمم عصر تعاظمت فيه املعرفة، وتأثرت فيه  

املنوط  تاأليديولوجياوتعدد   هي  الجامعة  فأضحت   ،

وحماية   الوطنية،  الهوية  عن  والدفاع  التصدي  بها 

االجتم والثقافي  الطابع  يلتحقون    ألبنائهااعي  ممن 

لوطن في  لة  يقيادبعض املناصب ال  ويتولون بالجامعة،  

 (. 2016املستقبل)الثبيتي، 

أن    إلى (Boulton & Lucas,2011) وأشار  

الجامعات   أنحاء العالم تعتبر أن  الحكومات في جميع 

أساسية لتحقيق العديد من األولويات الوطنية، فهي  

ال الوحيد  أنفسنا  املكان  بين  الجمع  فيه  يتم  ذي 

مزو  أقوى  يجعلها  مما  واملعنى  ؤءوعاملنا،  للتفسير  د 

فالجامعة   املجتمعات،  تحتاجهما  اللذين  العقالنيين 

املتفاعلة هي مصدر الفوائد االقتصادية واالجتماعية  

املجتمع،   يقدرها  التي  املتعددة  واملنافع  والثقافية 

يأتي   مكان  تعني  الجامعة  كل  ا  إليهوفكرة  من  لطالب 

الذي   املكان  هو  الفكر،  وتداول  للتواصل  الربوع، 

أن   للعقل  يمكن  حيث  املدارس؛  مئات  فيه  تساهم 

مكان   إنه  بأمان.  وينصهر  وتفسير  يتم  ينمو  فهم 

وكشف  املعرفة وإتقانها،  االكتشافات  من  والتحقق   ،

واملعرفة   العقل،  مع  العقل  تباري  بسبب  الخطأ، 

بالفكرة والفكرة  بمعناه  باملعرفة،  املتبادل  فالتعليم   ،

للمجتمع   واملستمرة  العظيمة  املهن  أحد  هو  الواسع 

 البشري. 

وخر  الجامعات  طلبة  أهم  يويعد  من  جوها 

املكونات البشرية للمجتمعات، فمن خاللهم تستطيع  

عبء   يقع  عاتقهم  وعلى  مطامحها،  تحقق  أن  الدولة 

كثيرً  الدول  تستثمر  ثم  ومن  في  نهضتها،  األموال  من  ا 

للفرد  ا العامة  املصلحة  تحقيق  بغية  العالي  لتعليم 

(. بل يعول البعض على  2011والوطن )جابر ومهدي،  

للوفاء  العاملية  املواطنة  مهارات  تعزيز  في  الجامعة 

بمتطلبات سوق العمل في ظل تحديات العوملة )نياز،  

(، وتنمية مهارات القيادة  2019؛ عبد اللطيف،  2018

ال خريجيها  قدرة  األوطان  لتحقيق  بناء  في  تنافسية 

الوطنية   (؛2019)فرج،   الهوية  يعزز  العالي  فالتعليم 

القيم   وتأكيد  املجتمعية  القيم  ترسيخ  خالل  من 

)محمد،   والعادات  والثقافة  اللغة  والدين  املشتركة 

الثقافي 2016 للتعدد  السلبية  اآلثار  من  ويخفف  (؛ 

 (. Chunqiu, 2019والعوملة )

أن   الباحثين  بعض  عاتق  ويرى  على 

التربوية  املسؤوليات  من  العديد  تقع  الجامعات 

والبحث   التعليم  مجرد  تتخطى  التي  واألخالقية 

من   يكتنفه  بما  الحالي  عصرنا  في  السيما  العلمي، 

تعقيدات في دور املؤسسة الجامعية وتعاظم للمعرفة  

االتصاالت   وثورة  العوملة  لتأثيرات  دائم  وتتابع 

عنه  نتج  مما  وتعدد   واملعلوماتية،  فكرية  صراعات 

أو تطرف فكري أو ديني أو عرقي )الحازمي،    أيديولوجي

والزبون،  ؛  2017 والشريع،  ؛2018ربيعان  وطفة، 

بها  2018 املنوط  املؤسسة  هي  الجامعة  فأمست   ،)

عنها   والدفاع  للمجتمع  الوطنية  الهوية  على  املحافظة 

يسته الذي  التغيير  وأمواج  التغريب  تيارات  ف  دضد 

الهو  الجامعة  ضرب  وأصبحت  للمجتمع،  الوطنية  ية 

للمواطنين   والثقافي  االجتماعي  الطابع  حماية  تتولى 

الجامعية   باملؤسسة  يلتحقون   & Boulton)ممن 

Lucas, 2011; Larasquet & Pilniere, 2012) . 

أسمى   الجامعة  تمثل  املثالي  املستوى  وعلى 

حياته   في  املواطن  إليها  يرنو  التي  التعليم  مراحل 

وعناءالتع جهد  بعد  إليها  ويتوصل  تشكل    ،ليمية،  إذ 
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الجامعات بيئة تعليمية وتربوية متفردة بما توفره من  

ومجاالت   نوعية،  تعليمية  وأنشطة  ومهام  خبرات 

لتفاعالت االجتماعية الواسعة، وإمكانيات تساعد في  ل

عقالنيً  املتكاملة  الوطنية  للشخصية  البناء    ا إتمام 

االجتماعية  قيوتح  ا وأدائيً   اووجدانيً  العدالة  ق 

االجتماعي    بواسطة الحراك   & Coker)استثارة 

Darley, 2013; Harkavy, 2006)  الوعي وتنمية   ،

التي   التربوية  السياسات  رسم  خالل  من  السياس ي 

وتعز  الصالحة  املواطنة  تنمية  االنتماء    ز تستهدف 

( الدارسين  شخصيات  في  ؛  2017الغنيمين،  الوطني 

بذل2018علي،   لتكون  ورعاية  (  زرع  على  قادرة  ك 

املحافظة   على  وقادرة  الوطني،  االنتماء  معاني  جميع 

عالم   خضم  في  للوطن  باالنتماء  الشعور  ذلك  على 

تستدعي   التي  العوملة  وإشكاليات  بالتغيرات،  يموج 

في   الوطن  مصلحة  أجل  من  والتكاتف  التضامن 

وآخرون،   )الغنيمين  والسياس ي  الفكري  أمنه  تحقيق 

2018  ) 

)وترى   أهم  2018نياز  من  الجامعة  أن   )

الوطني والوالء   التي تعمل على تعزيز االنتماء  األدوات 

( الحازمي  وأكد  الناشئة،  عند  أن  2017للمجتمع   )

تبن  انتماء    ي الجامعة  أكثر  الطالب  تجعل  التي  األخالق 

حرصً وإيمانً  وأشد  بوطنهم،  عا  بلدهم،  ا  مستقبل  لى 

استعدادً  مجت   ا وأفضل  أجل  من  معهم،  للتضحية 

انفتاًح  وحوارهم  وأكثر  وتفكيرهم  عقولهم  في  ا 

ي والسلوكي لتلك  ونقاشهم، ويكون البناء الثقافي العلم

 
ً
متماسك التنوع،  االشخصية  تقبل  خالل  من  وذلك   ،

لغويً  املتعددة  الدول  في  السيما  اآلخر  مع  ا  والتعامل 

ا كبلدان الخليج ومنها اململكة نتيجة االحتكاك  وثقافيً 

املة أو الزائرين ألسباب دينية أو سياحية،  بالوفود الع

الثقة   طالبها  في  تغرس  أن  تستطيع  الجامعة  أن  كما 

بعق اآلخر  محاورة  على  والقدرة  وثقة،  بالنفس  النية 

رصيًد  الفرد     ا عاًم   ا وإكساب 
ً
املهارات    اومشترك من 

وتعزيز  تنمية  إلى  تؤدي  التي  والقيم  واملعارف 

وزيادة الوطنية  السعودية  اليتهم  فع  الشخصيات 

وال واملهنية  وآخرون،    ءاالجتماعية  )الكندري  للوطن 

العتيبي،  2011 الشخصية  2018؛  لتكون   ،)

الحراك   تنشيط  في  املساهمة  على  قادرة  الجامعية 

االجتماعي وإزالة الفوارق االجتماعية من خالل تنمية  

( املجتمع  في  الحياة  الدوسري،  ؛  2017عمر،  مهارات 

الجامعة2019 وتستطيع  توحيد    (،  على  تعمل  أن 

)قرواني،   الوطني  الجامعة  2018النسيج  أن  كما   ،)

ا من القيم التربوية التي تعمل على بناء  ا كبيرً توفر قدرً 

واالنتماء   الوالء  قيم  من  واإلعالء  الوطنية  الشخصية 

( طالبها  واألستاذ،  لدى  البلهيد،  ؛  2004حمدان 

2019.) 

به يلتحق  الجامعة  فإن  ذلك،  إلى  ا  باإلضافة 

فئة من الناشئة والشباب هم نواة القيادة في املجتمع  

(Cottrell, 2013  جابر يحدد  الخصوص،  هذا  وفي  (؛ 

( أن الهدف االستراتيجي من املؤسسة  2011ومهدي )

مواطنين   تكوين  هو  البلدان  جميع  في  الجامعية 

صحيحة،   ورؤية  فاعلة،  مشاركة  لديهم  صالحين 

املح  املجتمع  نحو  إيجابية  والعالم  واتجاهات  لي 

من   يتم  أن  يمكن  ذلك  أن  الباحثون  ويرى  الخارجي، 

الشباب   وإعداد  االجتماعية  القيم  رعاية  خالل 

املدنية،   والتربية  التنوع،  ورعاية  للمستقبل، 

 & Worthington, 2013; Camicia)واملحاسبية  

Zhu, 2011; Banks, 2004)     تعزيز جانب  إلى 

وتنم العلمي،  والبحث  املعرفة  املال  مفاهيم  رأس  ية 

يخدم   بما  املعلومات  مجتمع  نحو  والتحول  البشري، 

للوطن   واالنتماء  الوالء  فيهم  وينمي  مجتمعاتهم 

 (.2018  ؛ نمر،2018؛ بني هاني،  2019)اإلتربي،  

يرى   السياق،  هذا  دور    Harkavyوفي  أن 

املؤسسة الجامعية ومكانتها من األهمية بمكان بحيث  

الن  شخصية  تحدد  التي  هي  برمته،  إنها  التعليمي  ظام 

وتدريب   تعليم  من  بعده  وما  قبله  بما  وتتأثر  وتؤثر 

(Harkavy, 2006  بها منوط  الجامعات  أن  كما   .)

)محفوظ،   الطالب  في شخصيات  املواطنة  قيم  غرس 

التوافق  2003 وتحقيق  الوطني  انتمائهم  وتأكيد   ،)
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الذي من شأنه اإلعالء من االنتماء والوالء   االجتماعي 

 Azarova, 2003; Paulsen, 2007; Coker)للوطن  

& Darley, 2013)،    الطلبة وسلوكيات  القيم  وبناء 

واملجتمعي   الفكري  واألمن  السلم  على  للحفاظ 

منصور،  2018)الجاسم،   وتنمية  2017؛   ،)

األنشطة   ممارسة  خالل  من  االجتماعية  املسؤولية 

وآخرون،   )شاذلي  قيم  2019الطالبية  وتنمية   ،)

خ )بدر  وآخرون،  النزاهة  املوهبة  2017ان  ودعم   ،)

واإلبداع في ضوء إدارة املعرفة والنهوض باقتصاديات 

 (. 2019؛  محمد، 2017املعرفة )اإلتربي، 

مكانة   أعلى  تمثل  مدنية  حالة  هي  واملواطنة 

مجتمع   أي  في  يحققها  أن  للمرء  يمكن  اجتماعية 

ديمقراطي، وهي مزيج من حقوق والتزامات املواطن في  

وت األ بلده،  املواطنة  تجعلهم    فرادمنح  ا 
ً
حقوق

محمية   (Arieh, & Boyer, 2005) وممتلكاتهم 

على   القائمة  القيم  فئتين:  إلى  املواطنة  قيم  وتنقسم 

ينطوي   منها  وكل  الواجب،  على  القائمة  والقيم  الحق 

القائمة   املواطنة  وقيم  املواطنة،  قيم  من  مزيج  على 

األمن هي  الحق  واملساواة    ،والرفاه  ،والحرية   ، على 

على   القائمة  املواطنة  لقيم  وبالنسبة  واملشاركة؛ 

القانون  طاعة  بالتحديد  هي    ، واالحترام  ،الواجب 

وااللتزام تجاه املجتمع، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن  

الحق   على  القائمة  املواطنة  قيم  من  أي  تقسيم 

 والواجب على حد سواء إلى مكونات أكثر تحديًدا ودقة

Chanzanagh, et al, 2011) ) . 

ال   (Griffith,2012) ويشير املواطنة  أن  إلى 

أيًضا   ولكن  بحقوقه  املواطن  معرفة  إلى  فقط  تشير 

املستقلة؛   شخصيته  خالل  من  ممارستها  في  رغبته 

االعتبارات   دائًما  وسلوكه  قراراته  تعكس  بحيث 

اإلنسانية،   وكرامته  االجتماعية  للعدالة  األخالقية 

أح املواطنة  تعليم  التربية  ويعد  أشكال  أهم  د 

ألنه   التعليمية  املؤسسات  بها  تقوم  التي  االجتماعية 

يساعد الطالب على فهم املجتمع الذي يعيشون فيه،  

كما يجعلهم على دراية بأدوارهم وحقوقهم وواجباتهم  

 داخل حدود وطنهم. 

  إلى   (Al-Qatawneh, et al, 2019) وأشار 

  حدد خمسة جوانب   Hopkins    (2002 )هوبنكز  أن

املواطن  رئيس تمثل  واالنتماء  الصالحة  للمواطنة  ة 

 الصالح:  

املواطن   ▪ يكون  أن  يجب   الصدق: 
ً
أميًنا    اصادق

نفسه ومع  اآلخرين،  حتى  مع  مواطًنا    يصبح، 

 .صالًحا في مجتمعه

التعاطف: يشير التراحم إلى العاطفة املتمثلة في   ▪

الناس     تنتج   الرحمةفاألخرى،  والكائنات  رعاية 

ا عاطفيً 
ً
 . ينا بين املواطن رابط

االحترام: يشير إلى احترام املواطن لذاته واحترام   ▪

 أفكار اآلخرين واحترام القوانين واللوائح.

 وهي  املسؤولية:   ▪
ً

كال املسؤولية  تتضمن  من   

عن   العامة  واملسؤولية  النفس  عن  الشخصية 

إعالم  في  املرء  مسؤولية  وتشمل  املجتمع، 

و  املجتمع،  بقيم  املرء  والتزام  مسؤولية  نفسه، 

 املرء والتزامه بالدفاع عن الوطن وحمايته. 

ألنها    وهيالشجاعة:   ▪ الصالحة  للمواطنة  مهمة 

التغييرات   إحداث  في  للمشاركة  املواطن  تلهم 

غير   تكون  عندما  حتى  املجتمع  في  املطلوبة 

 مألوفة.

الباحثة أن هناك عدة نقاط    ى ومن خالل ما سبق تر 

 منها:  ، إليها اإلشارة ينبغي 

طياته  املواط ▪ في  يحمل  عميق  مفهوم  نة 

الوطن وجغرافيته،   منها تراب  مادية  جوانب 

ومكتسباته،   ومقدراته  وآثاره،  وحضاراته 

وجوانب معنوية منها تاريخه، وثقافته ورموزه  

 وقياداته ونحوها.

أن   ▪ في اكما  تحمل  مجردة  كلمة  ملواطنة 

أبعادً  متعددةمكنونها  وسياسية،    ا  ثقافية، 

 ية.... الخ.  واقتصادية، واجتماع
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والسعي  ▪ بالحقوق،  الوعي  املواطنة  تقتض ي 

الواجبات،   الوطن،  و ألداء  مشكالت  فهم 

 واملسئولية في الدفاع عنه ماديا وفكريا.

أن   ▪ يقتض ي  للوطن  االجتماعي  االنتماء  أن 

بينهم،   فراداأل يتكافل   عل  فيما    ى ويتعاونون 

مجتمعهم،    والتقوى البر   خدمة  أجل  من 

 ورفعة وطنهم. 

التع ▪ الجامعة  أن  وخاصة  أن    تستطيعليم 

ق تنمية  في  كبيًرا  دوًرا  من  تؤدي  املواطنة  يم 

عل القائمين  هيئة    ىخالل  وأعضاء  إداراتها، 

ا  
ً
تنفيذ جهد  من  تبذله  وما  بها،  التدريس 

 للسياسات التي يرسمها قادة الوطن. 

من   العديد  املفسر وظهرت  لالنتماء  النظريات  ة 

ات نظرية التعلق؛ ومن هذه النظرياالجتماعي والوطني  

اوضح   تدل  ,Pollini (2005حيث  النظرية  يأن هذه   )

على ان االنتماء يرتبط بمدي تعلق الفرد باملكان الذي  

يولد ويتربي فيه والخدمات التي تقدم له ومدي احترام  

   )Owen ,2010(كما عرضحقوقه واستثمار طاقاته.  

  ان نظرية التعددية واملساواة السياسية والتي رأي فيها  

الحقوق   وخاصة  والواجبات  الحقوق  في  املساواة 

   املجتمع.    أفراد لدى االنتماءالسياسية تعزز من فرص 

الصلة  ذات  الدراسات  بعض  عرض  ويمكن 

فقد  البحث،  عمر)   بمتغرات  دراسة  (  2017حاولت 

املواطنـة   قيـم  تنميـة  فـي  الجامعـة  دور  علـى  التعـرف 

القي هـذه  تمثـل  درجـة  علـى  طوالتعرف  لـدى  بهـا  الـم 

وأبعـاد  مفهـوم  فـي  العوملـة  تحديـات  بأثـر  ووعيهـم 

قوامها)  علىاملواطنــة،   وطالبة 1065عينة  طالبا   ) ،  

فـي   كبيـرة  بدرجـة  تسـهم  الجامعـة  أن  إلـى  وتوصلـت 

جامعـة   طلبـة  تمثـل  درجـة  وأن  املواطنـة،  قيـم  تنميـة 

مرتف كانـت  املواطنـة  لقيـم  وسـوهاج  كمـا  أسـيوط  عـة، 

لقيـم   الطلبـة  تمثـل  درجـة  في  دالة  فـروق  توجـد  ال  أنـه 

 .املواطنـة تعـزى ملتغيـر العمـر ونـوع الكليـات

العتيبي) للتعرف  2018وقام  بدراسة    على( 

املواطنة)االنتماء،   العامة(  و الوالء،  و قيم  الحريات 

قي   لدى الفروق  ضوء  في  سعود  امللك  جامعة  طلبة 

و  النوع،  واملمتغيرات  التعليمي    ستوى التخصص، 

االجتماعية، والخلفية  عينة    على وذلك    للوالدين، 

طالبً 384قوامها)  سعود،    ا (  امللك  بجامعة  وطالبة 

في   املواطنة  قيم  تمثل  درجة  ارتفاع  النتائج  وأظهرت 

تعز  فروق  توجد  ولم  أبعادها،  متغيرات    إلى  ى جميع 

الدراسة، غير أنه توجد فروق بين متوسطات درجات  

يعز   علىطالب  ال االنتماء  التعليمي    ستوى امل  ىلإ  ى بعد 

 . لألب

ل (  2018نياز)   ى وأجر   علىلتعرف  دراسته 

قيمة   تعزيز  في  التدريس  هيئة  عضو  دور  مستوى 

الجامعيات  االنتماء   الطالبات  نظر  وجهة  من  الوطني 

إلى مستوى   القرى، والتعرف  أم  التربية بجامعة  بكلية 

املستوى  ملتغيرات:  تبعا  والقسم    الدور  الدراس ي، 

الدراسة  األكاديمي، واملعدل التراكمي. ولتحقيق هدف  

( فقرة، وتكونت عينة  20على )  اشتمل   مقياس  أعدت

 ( من  وأظهرت  417الدراسة  طالبة،  أن  (  النتائج 

دور   االنتماء    األستاذمستوى  قيم  تعزيز  في  الجامعي 

النتائج   وأظهرت  عامة،  بصورة  متوسطا  كان  الوطني 

وجو  دالة  أيضا  فروق  ملتغيرات:    إحصائًياد  تعزى 

السابع   املستوى  لصالح  الدراس ي  واملستوى  املستوى 

قسم التربية    في اتجاهالثامن، وملتغير القسم األكاديمي  

وملتغير   الخاصة،  والتربية  التراكمي  الفنية  في  املعدل 

 . معدل ممتاز اتجاه

عماشة) وحا دراسة  عل2019ولت  التعرف  قيم    ى( 

ا تحقيقها  املواطنة  ينبغي    مستوى في    اوأثرهلتي 

األكاديمي   الطائف،    لدىالطموح  جامعة  طالبات 

قوامها)  علىوذلك   بلغ  طالبة،  300عينة    وأوضحت ( 

الطالبات   يحفز  املواطنة  قيمة  تعزيز  أن  النتائج 

 ويدفعهن للتميز والتفوق الدراس ي.

 مشكلة البحث 

في خضم ما يتعرض له املجتمع من مخاطر  

نتيجة  ظل    كثيرة  وفي  والخارجية  الداخلية  املؤثرات 

التغيرات االجتماعية التي يمر بها الوطن العربي بوجه 
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وفًق  خاصة  بصفة  واململكة  التوسع    اعام،  لتداعيات 

االتصاالت،   وثورة  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  في 

)بني هاني،    2030وخطط التطوير الوطني مثل رؤية  

التواصل 2018 االجتماعي على    (، ومع تغلغل وسائل 

من   الوسائط  تلك  أفرزته  وما  االجتماعي  النظام 

الشباب   لدى  واملواطنة  الوالء  قيم  تهدد  سلبيات 

تؤديه   أن  يمكن  الذي  الدور  أهمية  تبرز  الجامعي، 

املؤسسة الجامعية بما يتوافر فيها من موارد وإمكانات  

املرغوبة   القيم  نحو  الطالب  وتوجيه  تربية  من  تمكنها 

مع القيم العليا للدين اإلسالمي،    واملتسقة،  ااجتماعيً 

اإل  العربية  للمملكة  العام  السيما  سالميةوالسمت   ،

والتزام   للوطن  والء  من  تتضمنه  بما  املواطنة  قيم 

بمعايير املجتمع، وشعور باملسؤولية األخالقية تجاه ما  

)الكراسنة   قضايا  من  املعاصر  املجتمع  يواجهه 

هاني،  ؛  2009خرون،  آو  ربيعان    ؛2018بني 

البلهيد،  2018والزبون،   الدوسري،  2019؛  ؛ 

2019.) 

أن    (Arthur & Bohlin,2005) ويذكر  

قلًق  يفتقرون    اكبيرً   اهناك  الطالب  أن  من  املجتمع  في 

يكونو  قد  وأنهم  االجتماعي،  واالنتماء  الوعي    ن إلى 

أن تقدم  حد كبير بالقيم املادية، ويمكن    ن إلىيمدفوع

 املواطنة مساًرا بدي
ً

للطالب يساعدهم على اكتشاف    ال

تثقيف   هي  للجامعة  األساسية  فاملسؤولية  هويتهم، 

الحقيقة   ملتابعة  وتعليمهم  معارفهم،  وتوسيع  طالبها، 

أيًضا   لها  ويمكن  واملهنية،  الفكرية  حياتهم  وتطوير 

حياتهم   بشأن  قرارات  اتخاذ  على  الطالب  مساعدة 

والرموز   واملسؤولية  الحرية  وحول  الشخصية، 

تو ا قد  التي  الجامعة  األخالقية  تعمل  وبذلك  جههم. 

تطوير   على  للطالب  املهارات بنشاط    بهدف   الحاسمة 

 تفكير في املشكالت التي تنشأ في حياتهم. ال

الحالي   البحث  فإن  املنطلق  هذا  ومن 

االنتماء   على  املحافظة  وهي  كبيرة  ملشكلة  يتصدي 

الدو  ل  االجتماعي والوطني والذي وقعت فيه كثيًرا من 

فإن   هنا  ومن  والوهن  الضعف  فأصابها  املجاورة؛ 

توعية   في  كبير  دور  عليها  الجامعة  وخاصة  التعليم 

االنتماء االجتماعي والوطني   الوطن عامة وتعزيز  ابناء 

الدراسات  لطال بها بصفة خاصة؛ فقد اشارات بعض 

تترتب  التي  املشكالت  من  العديد  هناك  أن  السابقة 

ي والوطني منها االنضمام  ضعف االنتماء االجتماع  على

العامة    إلى املمتلكات  وتخريب  املتطرفة،  الجماعات 

الدافعية،   وضعف  التحصيل،  وانخفاض  والخاصة، 

يذكر    وغيرها.   احتمال   أن(  (Antonsich, 2010كما 

.  باملخاطر  ومحفوف   شاق  احتمال  هو   االنتماء   ضعف

على ضعف   العاطفي  املستوى   وأنه  يؤدي  أن    يمكن 

والنزوح    والغربة  والعزلة  بالوحدة  الشعور   إلى  االنتماء 

 .  من الوطن

إلى دعوات كثير من الباحثين    أيًضا  ا ستنادً وا

توعية   في  دورها  الجامعية  املؤسسة  تتبوأ  أن  بضرورة 

الطالب   شخصية  تنمية  في  اإلسهام  بأهمية  الشباب 

( السوي  املجتمع  بناء  أجل    ؛ 2017عمر،  من 

مبارز،  2018الغنيمين وآخرون    نتيجةو (،  2019؛ 

من     تقدم ملا الباحثة  الحالي   لخالتحاول    البحث 

 جامعة  سيما  ال للجامعة املجتمعي الدور  التحقق من

 سعيً   تسعى التي  سعود امللك
ً
حثيث دور  ا  أداء  إلى  ا 

 
ً

 عن دورها التعليمي ليس على  اجتماعي وتثقيفي فضال

مستوى   على  بل  فحسب  الرياض  منطقة  مستوى 

السعود العربية  التزاًم اململكة  خطتها  ية،  في  منها  ا 

على   املبنية  التطوير  ورسالة  رؤية  بتبني  االستراتيجية 

والتي تهدف إلى التميز والتواصل بإيجابية   2030رؤية 

املواطنة   قيم  غرس  خالل  من  الوطن،  أبناء  مع 

( والوطن  للجامعة  هاني،  واالنتماء    ؛ 2018بني 

البلهيد؛  2019الدوسري،   أن    (،2019؛  كما 

من  البحوث   الشباب  يحمي  االنتماء  مجال  في 

القادر،   البحث    (،2018االنحراف)العبد  هذا  ويأتي 

بن   محمد  االمام  بجامعة  عقد  الذي  للمؤتمر  تفعيال 

اإل  من    سالميةسعود  الفترة  يناير    29-28في 

واجب  2018 لتؤكد   بحوثه  جاءت  والذي  م، 

الجامعات السعودية في حماية الشباب من الجماعات  
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لزاًم   ،وعليه  .االنحرفاتو   حزابواأل  هذه  كان  إجراء  ا 

في   الجامعة  إدارة  دور  على  للوقوف    تعزيزالبحث 

طالبها لدى  والوطني  االجتماعي  عليه  .االنتماء    ، وبناء 

 : اآلتيةالتساؤالت    نعيمكن للبحث الحالي اإلجابة 

ـــــــيمالتســـــــــــاؤل األول: مـــــــــــا أبـــــــــــرز  ـــ ـــــــ قـ ـــ ـــــــاعي االنتمـ ـــ اء االجتمـ

 امللــك جامعـة اتطــالب وطالبـ كمـا يــدركهاوالـوطني 

 ؟سعود

ـــــانيالتســــــاؤل  ـــــز: مــــــا دور الجامعــــــة فــــــي الثـ ـــــاء  تعزيـ االنتمـ

 جامعة طالب وطالبات كما يدركهاالجتماعي والوطني  

 ؟سعود امللك

ــا: هــــل توجــــد فــــروق دالــــة الثالــــثالتســــاؤل  فــــي  ائيً إحصــ

ـــك  متوســــــــطات درجــــــــات طــــــــالب وطالبــــــــات ــة امللـــــ ــ ـــ جامعـ

ــفــــي قــــيم ا ســــعود ن أن النتمــــاء االجتمــــاعي والــــوطني يمكــ

تعـــــــــــــــزى ملتغيـــــــــــــــرات )النـــــــــــــــوع، والعمـــــــــــــــر، والتخصـــــــــــــــص، 

 الدراس ي(؟ ستوى وامل

ــــعالتســـــاؤل  ــا: هـــــل توجـــــد فـــــروق دالـــــة الرابـ ــ ــــي  ائيً إحصـ فـ

ـــك  متوســــــــطات درجــــــــات طــــــــالب وطالبــــــــات ــة امللـــــ ــ ـــ جامعـ

ـــعود ـــــى ســ ـــــاس علـ دور الجامعـــــة فــــــي تعزيــــــز االنتمــــــاء  مقيـ

االجتمــــاعي والــــوطني يمكــــن أن تعــــزى ملتغيــــرات )النــــوع، 

 الدراس ي(؟ ستوى ، واملوالعمر، والتخصص

 هداف البحث أ

عل • االجتماعي  االنتم  قيمأبرز    ىالتعرف  اء 

وطالبات  لدى  والوطني  امللك جامعة طالب 

 . سعود

في    من  التحقق  • الجامعة  االنتماء    تعزيزدور 

 طالب وطالبات  كما يدركهاالجتماعي والوطني  

 .سعود امللك جامعة

في • الفروق  على  االنتماء  قيم    الكشف 

وطالبات  ىلد  والوطني  االجتماعي  طالب 

يتال  سعود امللك جامعة تعزى  ي  أن  مكن 

الديموغرافية  والعمر،    للمتغيرات  )النوع، 

 .الدراس ي(  ستوى والتخصص، وامل

الفروق   • على  في في  الكشف  الجامعة  دور 

كما يدركها    تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني

وطالبات ي  توال  سعود امللك جامعة  طالب 

تعزى  ي أن  الديموغرافية مكن    للمتغيرات 

وامل والتخصص،  والعمر،    ستوى )النوع، 

 . الدراس ي(

البحث: جانبين    أهمية  في  البحث  أهمية  تتحدد 

خالل من  نظري  قيم    علىالتعرف    أحدهما  ترتيب 

والوطني   االجتماعي  جام  لدىاالنتماء  امللك  عطالب  ة 

وفق   االنتماء  هذا  تعزيز  في  الجامعة  ودور  سعود، 

)النوع، والعمر،  ة في  لاملتغيرات املتمث الفروق في بعض  

وامل   آخر وهناك جانب  ،  الدراس ي(  ستوى والتخصص، 

خالل  من  تشريع    في  القرار  صناع تزويد  تطبيقي 

في   الجامعة  دور  لتفعيل  الفعالة   تعزيز األساليب 

الطلبةاالنتما لدى  والوطني  االجتماعي  لتحقيق    ء 

التعليمية   للعملية  فائدة  املستوى    علىأقص ى 

 جامعي. ال

 صطلحات البحثم

عطا Role الدور  يعرفه  بأنه" 26:  1997):   )

أو   الفرد  يتخذها  التي  السلوكية  األنماط  مجموعة 

أهداف   تحقيق  بغرض  املجتمع  في  التربوية  املؤسسة 

( أن الدور يمثل  Lerner, 2005)  ى تربوية محددة". وير 

النسبي   باالستقرار  تتسم  التي  السلوكيات  من  جملة 

وال العالقات والتنوع  أنماط  يوصف  تعقيد 

 ,Gleave) والسلوكيات الفردية واالجتماعية، ويذكر

et al, 2009)    يقترن االجتماعي  الدور  مفهوم  أن 

اجتماعيً  املقبولة  الثقافية  املكونات  عند  بوصف  ا 

أو   املجتمع  أهداف  تحقيق  شأنه  من  عمل  إنجاز 

 التفاعل املوضوعي مع عناصر الثقافة املجتمعية. 

البحث  ايً وإجرائ  هذه  الدور    ،في  مفهوم  يمثل 

اإلجراءات الواقعية التي تقوم بها الجامعات في اململكة  

شأنه   من  بما  وتخطيط  قصد  عن  السعودية  العربية 

االنتماء   بقيم  الجامعة  طالب  وإدراك  وعي  زيادة 

عليها   يحصل  التي  وبالدرجة  والوطني،  االجتماعي 

 أداة البحث.   علىاملفحوص 
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ا   - تعرفاالنتماء  والوطني  بأنه"  الجتماعي  الباحثة  ه 

إل الفرد  وجدانيً   ىانتساب  وسلوكيً وطنه  ومعرفيً ا  ا،  ا 

في  أهمية  له  اآلخرين، وأنه  بينه وبين  للتشابه  وإدراكه 

ويشارك   بأنه  أفرادمجتمعه،  ويشعر  مناسباتهم،  في  ه 

عليها االعتماد  يمكن  أكبر  بنية  من  ويتفاعل  جزء   ،

  على يمر بها وطنه، ويحافظ    التي  األحداثبإيجابية مع  

أو خارجه،   وطنه  داخل  مكان  أي  في  وثقافته  تقاليده 

بشتى ومس وطنه  عن  والدفاع  للتضحية  السبل    تعد 

و  واملعنوية،  وطنه  جاهًد   يسعىاملادية  رفعة  لتحقيق  ا 

 في أي مجال يتواجد فيه".

الباحثة    - تعرفه  والوطني:  االجتماعي  االنتماء  تعزيز 

  واإلرشادات واملمارسات    األنشطة  "تلك  عبارة عن  بأنه

من   والتي  الجامعة  تتبناها  التي  واللوائح  والتعليمات 

والوطني   االجتماعي  االنتماء  قيم  تنمي    لدى شأنها 

وتعمل   شخصيتهم،  وتثقل  وعيهم    علىطالبها،  زيادة 

ا ورموزه  وطنهم،  واملحافظة  بقيمة  والتاريخية،  لحالية 

 مكتسباته املادية واألدبية".  على

البحث:ح من    دود  املشاركين  إطار  في  البحث  يتحدد 

طالب جامعة امللك سعود بالرياض في اململكة العربية 

العام   من  الثاني  الدراس ي  الفصل  خالل  السعودية، 

ئية  حصا، واألساليب اإل وباملقياسم،  2019  -  2018

 املستخدمة في معالجة البيانات 

 اجراءات البحث 

البحث باستخمنهج  الباحثة  قامت  املنهج  :  دام 

ملالءمته   وذلك  املفحوصين،  آراء  الستقصاء  الوصفي 

 لدراسة الظاهرة موضوع البحث.

يتكون مجتمع عينة البحث من    مجتمع عينة البحث:

العام   في  واملقيدين  امللك سعود،  جميع طالب جامعة 

بحسب    66174م وعددهم  2019-2018الجامعي  

ث  ئيات عمادة القبول والتسجيل بالجامعة؛ حيإحصا

الدراسة   في  مختلف    اطالبً   2360شارك  من   
ً
وطالبة

كافة   ومن  واألدبية،  العلمية  واألقسام  الكليات 

الدراسية،   والكليات  العلمية  واألقسام  الشعب 

لعينة  3.67يمثلون   األصلي  املجتمع  إجمالي  من   %

البحث، وقد استخدم في هذه البحث العينة الطبقية  

اعتبرت كل كلية  العشوائية كأسلوب لجمع البيانات، ف

ويبين   عشوائية.  عينة  منها  ُسحبت  منفصلة  طبقة 

بحسب العينة  توزيع  اآلتي  والعمر    الجدول  النوع 

 : الدراس ي ستوى والتخصص وامل
(: توزيع عينة البحث وفًقا ملتغيرات النوع والعمر  1جدول )

 2360والتخصص واملستوى الدراس ي ن=

النسبة  التكرارات  نوعه  املتغير 
 املئوية 

 % 59.8 1,412 ذكور  نوع ال

 % 40.2 948 إناث 

 % 80 1888 سنة   18-16 العمر 

 % 20 472 فما فوق -18

 % 29.8 704 علمي التخصص

 % 70.2 1,656 نظري 

املستوى 
 الدراس ي

 % 84.36 1991 مستجد 

 % 15.64 369 خريج قريبا

البحث:  بإعداد    أداة  الباحثة  للتحقق    مقياس قامت 

من خالل    املقياس م إعداد من تساؤالت البحث، وقد ت

 الخطوات اآلتي: 

على مراجعة اإلطار النظري    املقياس اعُتِمَد في بناء   -)أ(

االنتماء   ملفهوم  السابقة  والدراسات  للبحوث 

الصلة  ذات  املقاييس  وبعض  والوطني  االجتماعي 

وزكريا،  2007منها:)االتربي،   صالح  ؛  2015؛ 

الدوسري  2018الغنيمين،   عبد 2019؛    ؛ 

 ;Morais, & Ogden, 2011) (2019ف،اللطي

Choi, et al,2017; Kim, & Choi, 2018) 
من بيانات أولية    املقياستكون  ي:  املقياسوصف    -)ب(

النوع)ذكور/   حيث  من  العينة  خصائص  لوصف 

سنة( واملستوى    18، اكبر من  18-16إناث(، والعمر) 

سابقة(،    -)مستجد الدراس ي أعوام  من  ومقيد 

  املقياس (، وقد جاءت عبارات  أدبي -يوالتخصص)علم

( من  يتكون  أحدهما  محورين:  للتعرف  8في  عبارات   )

االنتماء   سلوك  توافر  مدي  و على  الوطني  االجتماعي 

وإدراك قيم املواطنة لدى طالب الجامعة، ويستجيب  

خماس ي)موافق   ميزان  خالل  من  البحث  عينة  عليها 

ا، موافق، ال أعرف، رافض، رافض جدا(، واملحور  جًد 
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)ال من  يتكون  مدى  7ثاني  قياس  إلى  تهدف  عبارات   )

الوطني كما يدركه  و   االجتماعي  تعزيز الجامعة لالنتماء

، حيث يستجيب عليها الطالب من خالل  أفراد العينة

جًد  )مرتفعة  خماس ي  متوسطة،  ميزان  مرتفعة،  ا، 

 ضعيفة، غير موجودة(.

للمقياس:   السيكومترية  الباحثة  الخصائص  قامت 

ا من  بالطرائق  بالتحقق  السيكومترية  لخصائص 

 اآلتية:

الخبراء  -1 األولية  آراء  صورته  في  املقياس  عرض  تم   :

 ( عبارة على تسعة من مجموعة 15والتي تتكون من)

املتخصصين في مجال علم االجتماع، وأصول التربية،  

االجتماعي،   النفس  وعلم  التربوي،  االجتماع  وعلم 

كفاءة   حول  الرأي  إلبداء  التعرف    املقياس وذلك  في 

لدى طالب الجامعة،    االجتماعي والوطني  على االنتماء

الصياغة  ودقة  للمفهوم،  العبارات  مناسبة  ومدى 

العينة، وقد تراوحت    أفراد اللغوية ومناسبتها ملستوى  

عبارات   على  املحكمين  بين  االتفاق  ما    املقياسنسب 

%( فيما عدا ثالث عبارات كانت نسب  100-% 80بين )

عل من  االتفاق  أقل  من  80يها  حذفهم  تم  لذا   %

صياغة  املقياس بتعديل  الخبراء  بعض  أوص ي  وقد   ،

الب عينة  لتناسب  العبارات  راعت  بعض  وقد  حث 

)الباحثة ذلك، وأصبح املقياس ي ( عبارة  12تكون من 

 بعد أخذ اراء الخبراء. 

 : للمقياساالتساق الداخلي  -2

عبارة   كل  درجة  بين  االرتباط  معامالت  حساب  تم 

للمحور، وذلك بعد تطبيقه على)وا الكلية  ( 90لدرجة 

الخصائص   دراسة  في  املشاركين  من  وطالبة  طالًبا 

يوضح    ملقياسالسيكومترية   اآلتي  والجدول  البحث، 

معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  

   للمحور الذي تنتمي إليه:       
درجة الكلية  : معامالت االرتباط بين العبارة وال(2جدول)

 (90للمحور ن=)

 ( 0.01) ** دال عند مستوى 

من الجدول السـابق أن قـيم معـامالت يتضح  
ـــــيم 0.765- 0.564االرتبــــــاط تراوحــــــت مــــــا بــــــين ) ـــــي قـ ( وهـ

ـــــة  ـــــادالـ ـــــدل 0 .01ئًيا عنــــــد مســــــتوى)إحصـ ــا يـ ـــ ــى(  ممـ ـــ  علـ
ــــق إالوثـــــــوق فــــــــي النتــــــــائج التــــــــي يتوصــــــــل  ـــ ــــد تطبيـ ـــ ــــا عنـ ـــ ليهـ

 العينة النهائية. على املقياس

ـــــتالثباااااااات -3  ــات  : قامـ ـــ ــاب ثبـ ـــ ــة بحسـ ـــ  املقيـــــــاسالباحثـ
ــــل أ ـــ لفـــــــا كرونبــــــــا ، حيـــــــث بلــــــــغ ثبــــــــات باســـــــتخدام معامـ

(، ومعامـــــــــــــــــــــل ثبـــــــــــــــــــــات املحـــــــــــــــــــــور 0.725املحـــــــــــــــــــــور األول)
(، 0.751)للمقيـــــــاس(، والدرجـــــــة الكليـــــــة 0.776الثـــــــاني)

 إلـى يـدعو ممـا ئًيا؛إحصـاوهـي معـامالت ثبـات مقبولـة 
تطبيـق  عنـد إليهـا التوصـل يمكـن التـي النتـائج فـي الثقـة

  .املقياس

 نتائج تساؤالت البحث ومناقشتها:

أبرز قيم االنتماء    ما  ما يلي:  ىينص علو   ل األول التساؤ 
 جامعة طالب وطالبات االجتماعي والوطني كما يدركها 

حساب    نعولإلجابة  سعود؟   امللك تم  التساؤل  هذا 
املعيارية   واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات 
من   األول  املحور  على  البحث  عينة  الستجابات 

 : ل اآلتيوفق النتائج املوضحة في الجدو  املقياس

 

 

 

 

 املحور الثاني   املحور األول 

رقم  االرتباط  رقم العبارة

 العبارة 

 االرتباط 

1 0.672 ** 7 0.674 ** 

2 0.754 ** 8 0.564 ** 

3 0.654 ** 9 0.642 ** 

4 0.567 ** 10 0.654 ** 

5 0.736 ** 11 0.765 ** 

6 0.765 ** 12 0.752 ** 
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 ( 2360الطالب ن=) والوطني وقيم املواطنة كما يدركهأبرز سمات ومفاهيم االنتماء االجتماعي (: 3جدول )

 الترتيب  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مضمون العبارة 

 1 0.87 4.89 ( االرتباط بالدين اإلسالمي وإرضاء هللا ورسوله 1)

رفة الحقوق والواجبات واالعتزاز  ( الصدق وطاعة ولي األمر ومع2)

 بالثقافة والعروبة والدين 

4.56 0.83 2 

 3 0.81 4.13 . ( الوعي بمجريات األمور والتفكير في الصالح العام للوطن3)

 4 0.79 4.07 . ( االنتساب الغريزي للوطن بالقلب والعقل والوجدان4)

الوطن   ( االهتمام بمشكالت الوطن والعمل على حلها والدفاع عن5)

 . بالقول والعمل

3.86 0.73 5 

 6 0.69 3.77 .( متابعة القضايا واألحداث الجارية ومناقشتها وتحليلها بعقالنية6)

افها املعياري    0.78 4.21 . املتوسط العام لالستجابات وانحر

 
( جدول  االنتماء  3يبين  سمة  أهم  أن   )

اإلسالمي  بالدين  باالرتباط  تتعلق  والوطني    االجتماعي 

قيمته حسابي  بمتوسط  ورسوله  هللا  ( 4.89)وإرضاء 

معياري  الثانية  0.87)وانحراف  املرتبة  في  جاء  ثم   ،)

لحقوقه   الفرد  ومعرفة  األمر  ولي  وطاعة  الصدق 

بمتوسط  ودينه  وعروبته  بثقافته  واالعتزاز  وواجباته 

( بينما جاء    0.83( وانحراف معياري )4.56)حسابي قدره

الوعي الثالث  الترتيب  والتفكير    في  األمور  بمجريات 

بمتوسط   للوطن  العام  الصالح  أجل  من  والعمل 

معياري)4.13حسابي) وانحراف  في  0.81(،  جاء  ثم   ،)

ووجدانً  قلبا  للوطن  الغريزي  االنتساب  الرابعة    ا املرتبة 

حسابي) بمتوسط  وانحراف  4.07وبالعقل   ،)

االهتمام  0.79معياري) الخامسة  املرتبة  في  جاء  ثم   ،)

بمتوسط  بمشكالت   وعمال  قوال  عنه  والدفاع  الوطن 

( معياري)3.86حسابي  وانحراف  املرتبة 0.73(  وفي   ،)

الجارية   والقضايا  األحداث  متابعة  جاءت  السادسة 

بمتوسط   بعقالنية  وتحليلها  مناقشتها  على  والحرص 

 (. 0.69(، وانحراف معياري)3.77حسابي)

نتيجة  و  اتفقت  التساؤل قد  نتائج    ذلك  مع 

الدراسا أن  بعض  التي وجدت  السابقة  املواطنة  ت  قيم 

طلبة    لدى ومنها االنتماء االجتماعي والوطني هي موجودة  

؛ 2018؛ والعتيبي،  2007االتربي،  )الجامعة مثل دراسة

أن  (،  2019وعماشة،   األول  التساؤل  نتائج  من  ويتبين 

نتاج   وهي  السعودية  الشخصية  في  متجذرة  قيما  هناك 

 ثوابت ومسلمات لم   علىقوم للتنشئة االجتماعية التي ت

راسخة عقيدة  من  منبثقة  ألنها  التاريخ  عبر    . تتزحزح 

جاءت قيمة االرتباط بالدين اإلسالمي وإرضاء هللا    ،ولذا

والوطني،   االجتماعي  االنتماء  قيم  مقدمة  في  ورسوله 

فاململكة مما ال شك فيه هي محتضنة للكثير من شعائر  

انعكس  أعطى وهذا    اإلسالم ميزة  تنشئة    على ت  لها 

ولي   وطاعة  الصدق  قيمة  وتأتي  السعودية،  الشخصية 

بالدين،   واالعتزاز  والواجبات  الحقوق  ومعرفة  األمر 

مترتبة   قيمة  وهي  والعروبة،  سابقتها    علىوالثقافة 

يتحقق   فال  لها،  ومكملة    إال الكامل    اإليمان وامتداد 

، وأداء الواجبات والبحث عن  األمربالصدق وطاعة ولي  

والة  الحقوق  كان  وقد  وال  األمر،  اململكة  في    في  يزالون 

الشخصية   تشعر  ولذا  وعروبتهم،  ووطنهم  دينهم  خدمة 

ألمتهم   والوطني  االجتماعي  االنتماء  بقيمة  السعودية 

االنتماء   هذا  عربي    إلىويمتد  هو  من  على  كل  وإسالمي 

وعي    مستوى  قيمة  تأتي  ثم  الجغرافي،  والبعد  الفرد 

م في  بالتفكير  والخوف عليه من  الطالب  شكالت وطنهم 

اعتزازا بوطنهم؛   أكثري خطر يقترب منه، وهذا يجعلهم أ

  ، ولهذا  .واألدبيفهو اعتزاز عن وعي وفهم بتاريخه املادي  

دائًم  للتعرف  يسعون  الدعم    علىا  وتقديم  مشكالته 

 ا. أفرادً االجتماعي والوجداني لوطنهم قيادة و 
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الثاني على  التساؤل  ينص  يلي  والذي  دور  ما  ما   "

 كما يدركهالجامعة في تعزيز االنتماء االجتماعي والوطني  

هذا    عن سعود؟ ولإلجابة   امللك جامعة طالب وطالبات

التساؤل؛ فقد تم ترتيب استجابات الطالب على املحور  

واالنحراف  للمتوسطات الحسابية    اتبعً   للمقياس الثاني  

وفًق   املعياري  التوافر  درجة    للمقياس   ا واستنتاج 

جدول)ستخدم  امل يوضحه  (:4كما 

 

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

افر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة   الترتيب  درجة التو

ة منشورات  توفر الكلية/الجامع
ومطبوعات هدفها تنمية قيم املواطنة  
الصالحة واملشاركة اإليجابية في خدمة  

 املجتمع. 

 1 مرتفعة جدا  0.67 4.44

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

 2 مرتفعة جدا  0.57 4.72

تقوم الكلية/الجامعة بعقد الندوات  
فية للتعريف بالتحديات والدورات التثقي

 واملشكالت التي تواجه الوطن.

 3 مرتفعة  0.66 3.83

تكرم الكلية/الجامعة الطالب املتميزين 
في الخدمة العامة على مستوى الجامعة  

 واملجتمع املحلي والوطن. 

 4 مرتفعة  0.63 3.77

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

 ن.بالوط 

 5 متوسطة 0.61 3.39

عند   ةتقدم الكلية/الجامعة هدايا تذكاري
االحتفال باليوم الوطني وغيره من 

 املناسبات الوطنية. 

 6 متوسطة 0.60 2.78

 
 ( جدول  من  على  4يتضح  الطالب  استجابات  أن   )

املحور الثاني تتراوح درجات توافرها ما بين مرتفعة إلى 

الرحالت تنظيم  كان  حيث  التعريفية    متوسطة؛ 

األقل   هما  التذكارية  الهداية  وتقديم  اململكة  بمناطق 

وتعزيز   املواطنة  بقيم  التوعية  في  دورهما  حيث  من 

االنتماء الوطني، ربما ألن الطالب يدركون أن الرحالت  

كثيرً  تضيف  ال  التذكارية  الهدايا  وعيهم    اأو  زيادة  إلى 

تفع كما  واالنتماء  املواطنة  قيم  تعضيد  أو  ل  الوطني 

 العناصر األخرى.

نتائج   مع  التساؤل  ذلك  نتيجة  اتفقت  وقد 

بعض الدراسات السابقة التي وجدت أن الجامعة لها  

مثل   والوطني  االجتماعي  االنتماء  قيم  تعزيز  في  دور 

عمر،  2016دراسة)الثبيتي،   و  ومنصور،  2017؛  ؛ 

 (. 2018؛ ونيازي، 2017

مدركات   بين  العالقة  على  وللتعرف 

ومف  وقيم  املفحوصين  الوطني  االنتماء  عن  اهيمهم 

تعزيز   في  الجامعة  دور  وبين  الصالحة  املواطنة 

الباحثة   قامت  اململكة،  في  الوطنية  الشخصية 

 
ً

متمثال الجامعة  دور  بين  االرتباط  معامل  في   بحساب 

وسمات   مفاهيم  وبين  الدراسة  من  الثاني  املحور 

 
ً

متمثال الوطني  كانت    االنتماء  حيث  األول؛  املحور  في 

تساوي) بيرسون  ارتباط  معامل  وهي   0.717قيمة   )

دالة عند مستوى داللة على  0.01) قيمة  يدل  مما   ،)

أهمية دور الجامعة في بناء وتعزيز الشخصية الوطنية  
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الذي   الدور  أهمية  تؤكد  كما  اململكة،  جامعات  في 

تقوم به اململكة في صورة األنشطة الطالبية والدورات  

وغير  واملطبوعات  التي  والبرامج  الفعاليات  من  ها 

وتنمية   الصالحة  املواطنة  قيم  تعزيز  في  تساعد 

 االنتماء االجتماعي والوطني على نحو إيجابي.

أنه يجب أن يكون   (Harkavy, 2006) ويرى  

تطوير  في  كبير  بشكل  املساهمة  الجامعات  هدف 

خالل   ومن  الديمقراطية،  املجتمعات  واستدامة 

ن لألكاديميين ذوي العمل على تحقيق هذا الهدف يمك

التعليم   بقوة  يساعدوا  أن  الديمقراطية  العقلية 

ليكونوا   فعال  بشكل  الطالب  وتعليم  العالي، 

 ديمقراطيين، ومبدعين. 

تعطي    ى وتر  عندما  الجامعات  أن  الباحثة 

واالستراتيجية   الواقعية  املشكالت  لحل  عالية  أولوية 

اك احتمال كبير  في مجتمعها املحلي بشكل نشط؛ فهن

املواطنة  ستعزز  والصالح    أنها  االجتماعية  والعدالة 

خالل   من  تحديًدا  أكثر  وبشكل  كبير،  بشكل  العام 

مجتمعاتهم   في  تتجلى  التي  املشكالت  حل  على  التركيز 

املحلية، وستكون مؤسسات التعليم العالي أكثر قدرة  

االنتماء   قيم  وتعزيز  اإلنسان،  رفاهية  تحقيق  على 

 عي والوطني لديه. االجتما

قيم   تعزيز  في  الجامعة  دور  تلخيص  ويمكن 

األنشطة   في  الوطن  إلى  واالنتماء  الصالحة  املواطنة 

الشخصية  تعزيز  في  الجامعة  دور  تبلور  التي  اآلتية 

 الوطنية: 

تنمية   ▪ إلى  الهادفة  واملطبوعات  املنشورات  توفير 

خدمة   في  اإليجابية  واملشاركة  املواطنة  قيم 

 الوطن. 

االنتماء    توفير ▪ على  تحث  التي  التوعوية  البرامج 

 وحب الوطن. 

للتعريف  ▪ التثقيفية  والدورات  الندوات  عقد 

بالتحديات واملشكالت التي قد تهدد قيم املواطنة  

 واالنتماء للوطن. 

الجامعة   ▪ خدمة  في  املتميزين  الطالب  تكريم 

بصفة   الوطن  خدمة  ثم،  ومن  املحلي،  واملجتمع 

 عامة. 

الد ▪ الرحالت  اململكة  تنظيم  مناطق  وفي  اخلية 

 لتعزيز معرفة الطالب بوطنهم. 

باليوم   ▪ االحتفال  عند  التذكارية  الهدايا  منح 

 الوطني وفي املناسبات الوطنية املختلفة. 

على نتائج الدراسة الحالية، يمكن    اوتأسيًس 

الجامعة على نحو   استنباط تصور عام لالرتقاء بدور 

تنوعً  وأكثر  تعزيز  ا وتأثيرً   اأكبر  الوطنية    في  الشخصية 

هذا   تناول  ويمكن  السعودية.  العربية  اململكة  في 

نظم الدراسة    :هما  ،التصور من خالل بعدين رئيسين

خدمة   ومراكز  معرفية،  تنظيمات  من  بها  يرتبط  وما 

 املجتمع. 

 
(: تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في تعزيز الشخصية الوطنية1شكل ) 
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 يما يأتي من نقاط: ويمكن توضيح هذا التصور ف

 
ً

 نظم الدراسة:  -أوال

الضروري   الدراسية    تعزيزمن  املناهج 

بأهمية   الوعي  زيادة  تستهدف  بمقررات  الجامعية 

املواطن   لتخريج  املواطنة  قيم  وتعزيز  للوطن  االنتماء 

األكبر،   ووطنه  املحلي  مجتمعه  يخدمه  الذي  الصالح 

لوطني  وأن تكون هذه املقررات مبنية على زيادة الوعي ا

هذه   تكون  وأن  والوطن،  للدين  الوالء  مشاعر  وبناء 

املقررات موحدة ضمن املكون الثقافي لكافة البرامج في  

كافة الجامعات. كما ينبغي أن تكون البرامج اإلضافية  

العليا  الدراسات  وبرامج  املجتمع  كليات  برامج  مثل 

متضمنة مثل هذا املكون الثقافي الذي يستهدف زيادة  

بق االجتماعي  الوعي  االنتماء  وتعزيز  املواطنة  يم 

أن   ويجب  هذه والوطني.  محتوي  في  النظر    يعاد 

رؤية   مرئيات  ضوء  في  والبرامج    2030املقررات 

والعشرين   الحادي  القرن  في  للولوج  اململكة  ورسالة 

تواجه   التي  التحديات  في ضوء  الوطن  مستقبل  وبناء 

حاليً  واالجتم اململكة  السياس ي  املستوى  على  اعي  ا 

 واالقتصادي.  

األنشطة   تنويع  على  العمل  ينبغي  كما 

تعزيز   شأنها  من  التي  واإلجراءات  والفعاليات 

الصفية   غير  االنشطة  من خالل  الوطنية  الشخصية 

وبناء    ةالهادف والحقائق  املعارف  إكساب  إلى 

املنهج   االتجاهات وتكوين الشخصية من مصادر غير 

الجامعية، وهو  املقصود واملخطط له من قبل اإلدارة  

وتأثيرً  أهمية  أكثر  الشخصية    ا منهج  وتشكيل  بناء  في 

والقيم   السلوكيات  وتوجيه  وتعديل  غرس  خالل  من 

ومعلميهم   أقرانهم  من  الطالب  يستقيها  التي  واملعاني 

خالل   ومن  عمدي  إشراف  ودون  التشرب  بطريقة 

التي   والقدوة  األمثلة  وضرب  الصفية  غير  األنشطة 

اال  زيادة  في  اإلنسانية  تساهم  باملكونات  هتمام 

بشكل   تسهم  والتي  الجامعة  طالب  لدى  واالجتماعية 

اإليجابية   واالتجاهات  القيمية  الجوانب  تعزيز  في  ما 

من   يمكن  ما  وهو  والوطني  االجتماعي  االنتماء  نحو 

والترفيهية   االجتماعية  واألنشطة  البرامج  خالل 

معة  تدريب أساتذة الجا  اوالتربوية. وهذا يسترعي أيضً 

على أهمية املنهج الخفي في تعزيز مقومات الشخصية  

 الوطنية. 

 مراكز خدمة املجتمع:  -اثانيً 

في  حيوية  وظائف  بثالث  الجامعة  تقوم 

من   العمل  الشباب لسوق  إعداد  العالي، وهي  التعليم 

األول،   الجامعي  املستوى  في  الدراسة  برامج  خالل 

جتمع.  والدراسات العليا والبحث العلمي، ثم خدمة امل

خدمة   في  واملتمثلة  للجامعة  الثالثة  الوظيفة  وهذه 

تعمل   مراكز ومعاهد خدمية  في وجود  تتمثل  املجتمع 

وهيئات   طالب  من  للجامعة  املنتسبين  توجيه  على 

ا وهذه  معاونة،  وخدمات  تقومـ  تدريسية  ملراكز 

خفيتدريجيً  وبشكل  والتعزيز    ا  الدعم  بتقديم 

خ من  الوطنية  للشخصية  يمكن  واملساندة  ما  الل 

تتبناها   عمل  وخطط  استراتيجيات  من  تطويره 

محلي   مجتمع  كل  احتياجات  بحسب  الجامعات 

باالنتماء   االرتقاء  البعيد  املدى  على  تستهدف 

وحب   املواطنة  بقيم  الوعي  وزيادة  والوطني  االجتماعي 

الوطن وتنمية أخالقيات املعاملة واملسؤولية الوطنية  

والوطن املحلي  املجتمع  يمكن    إزاء  وهنا  عامة.  بصفة 

الجامعات   على  امللحقة  الثقافية  املراكز  تقوم  أن 

التدريبية   والبرامج  العمل  وورش  الندوات  بتنظيم 

الشعور   بناء  تستهدف  التي  والتثقيفية  والتوعوية 

 الوطني ورعاية وتعزيز الشخصية الوطنية. 

ين  الثالثالتساؤل   علوالذي  يلي  ىص  توجد    :ما  "هل 

دالة   طالب    ا ئيً إحصافروق  درجات  متوسطات  في 

سعود  وطالبات امللك  ا  جامعة  قيم  النتماء  في 

)النوع،   ملتغيرات  تعزى  أن  يمكن  والوطني  االجتماعي 

 الدراس ي(؟   ستوى والعمر، والتخصص، وامل

تم  عنولإلجابة   التساؤل،  اختبار مان    هذا  استخدام 

الختبار"ت"   البديل  الالبارامتري  االختبار  وهو  ويتني 

تقارب  ملجموعت توافر شرط  لعدم  نظرا  ين مستقلتين 

املجموعتين  اختبار    ،أعداد  نتائج  كانت  كما 
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Kolmogorov-Smirnov   (0.207وه )  دالة قيمة  ي 

عإحصائًيا يشير  مما  التوزيع؛  اعتدالية  عدم    .لى 

اختبار"ت" استخدام  يمكن  ال  والجدول    ،وبالتالي 

يوضح  لالتا الفروق  (U)قيم  ي  استجابات  ب  ملعرفة  ين 

من    العينة  أفراد األول  املحور  والخاص    املقياسعلى 

امللك   جامعة  طلبة  لدى  والوطني  االجتماعي  باالنتماء 

املدروسة.    سعود املتغيرات  ضوء  في 

  نتائج اختبار مان ويتني ملعرفة الفروق في استجابات عينة البحث على املحور األول لالستبيان في ضوء املتغيرات الديموغرافية(: 5جدول )

 ( 2360الدراس ي( ن=) ستوى )النوع، والعمر، والتخصص، وامل

متوسط   العدد املتغير  2املحور 

 الرتب

 مستوى الداللة (Uقيمة ) مجموع الرتب

االنتماء   قيم

االجتماعي 

 والوطني 

 0.01 388.000 21716.00 11.524 1888 سنة   18-16 العمر 

 6143.00 13.014 472 فما فوق -18 

 0.722 6502.500 12715 11.41 1114 ذكر  النوع

 غير دالة 

 15144 12.47 1241 أنثى 

 0.422 6083.000 16487 11.43 1442 نظري  التخصص 

 غير دالة 

 11372 12.38 918 عملي

املستوى 

 دراس ي ال

 0.435 3234.500 23064 11.58 1991 مستجد 

 غير دالة 

 4795 12.99 369 خريج قريبا

 
جدول  من  )(  5) يتضح  قيمة  ملعرفة uأن   )

بسمات  واملتعلق  األول  املحور  في    ومفاهيم   الفروق 

بلغت     املواطنة  وقيم  االنتماء العمر  متغير  ضوء  في 

   0.01عند مستوى    إحصائًيا( وهي قيمة دالة   388)

في هذا  ئية  إحصامما يشير إلى وجود فروق ذات داللة  

الح  ، وتعزى هذه الفروق لص املحور ترجع ملتغير العمر

  ، فما فوق(  ا عاًم   18األعلى متوسط رتب وهي مجموع )

املستوى    –التخصص    –وبالنسبة للمتغيرات  )النوع  

داللة  عدم    ( دراس يال ذات  فروق  بين  إحصاجود  ئية 

على  رتب  متوسطات   املفحوصين  هذه  استجابات 

دالة    غير  املحسوبة  (u)قيم    كانت حيث    ؛املتغيرات

عدم    عند   إحصائًيا إلى  يشير  ذات  مما  فروق  وجود 

 ئية في املحور األول ترجع لهذه املتغيرات. إحصاداللة 

 

 

الطالب  أن مدركات  إلى  البحث  نتائج  وتشير 

والوطني   االنتماء  لقيم عليها    االجتماعي  يتفق 

ومستوياتهم   نوعهم،  عن  النظر  بصرف  الدارسون 

طالب   مفاهيم  نضج  أن  يعني  ما  وهو  الدراسية، 

بقي وعيهم  وزيادة  االجتماعي  م  الجامعة،  االنتماء 

  النوع واملستوى الدراس ي ال يختلف باختالف    والوطني

حين   والتخصص،  على    في  الطالب  استجابات  تتأثر 

عيه  و   فكلما كبر الطالب زاد  ،العمرهذا البعد بمتغير  

املواطنة وظفت    ،بقيم  اململكة  أن  ذلك  في  وساعد 

لتقديم املعرفة لكل   بين  أفرادالجامعة  ها دون تفريق 

نائها، وهذا جعل الطالب يدركون أهمية وطنهم، وأن  أب

احتياجاتهم   وتلبي  واملعرفة  العلم  لهم  توفر  قيادتهم 

الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية للمملكة، كما    على

القائمين   كان    علىأن  وإن  وأعضائها  الجامعة  إدارة 

الثقافة   نفس  فلهم  الجامعة  خارج  من  بعضهم 
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والخو   سالميةاإل  الغالي   علىف  والعربية،  الوطن  هذا 

كل مسلم خارج اململكة فما ظنك بمن ولد وعاش    على

والقيادة   والعبادة  واملعرفة  العلم  فيها  ووجد  فيها 

اعتزازً فيقينً   ؟!الرشيدة أكثر  سيكون   ا 
ً
وخوف بوطنه  ا  ا 

 عليه.

عل الرابع  التساؤل   ينص  يلي  ىوالذي  توجد  :  ما  "هل 

دالة   درجات    ا ئيً إحصافروق  متوسطات  طالب  في 

سعود  وطالبات امللك  دور    مقياس   على  جامعة 

يمكن   والوطني  االجتماعي  االنتماء  تعزيز  في  الجامعة 

والتخصص،   والعمر،  )النوع،  ملتغيرات  تعزى  أن 

 الدراس ي(؟   ستوى وامل

تم  نولإلجابة ع التساؤل،  اختبار مان    هذا  استخدام 

الختبار"ت"   البديل  الالبارامتري  االختبار  وهو  ويتني 

عند  0.237)   عتينملجمو  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهي   )

التوزيع.  0.01مستوى   اعتدالية  إلى عدم  يشير  مما  ؛ 

 لذا، تم استخدام اختبار مان ويتني. 

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة وجد أن نتائج  

الدراسات   من  العديد  مع  اتفقت  الحالي  البحث 

)الثبيتي،   منها  نيازي،  2016السابقة  ؛  2108؛ 

 ( 2018ي، العتيب

الفروق بين استجابات الطالب والطالبات على املحور  

من   االجتماعي    املقياسالثاني  باالنتماء  والخاص 

يوضحه  كما  امللك سعود  جامعة  طلبة  لدى     والوطني 

( (:  6جدول 

  ي ضوء املتغيرات الديموغرافيةنتائج اختبار مان ويتني ملعرفة الفروق في استجابات عينة البحث على املحور الثاني للمقياس ف(: 6جدول )

 ( 2360الدراس ي( ن=) ستوى )النوع، والعمر، والتخصص، وامل
متوسط   ن املتغير  3املحور 

 الرتب

 مستوى الداللة (Uقيمة ) مجموع الرتب

 

 

دور الجامعة  

في تعزيز 

االنتماء 

االجتماعي 

 والوطني 

 0.01 408.500 219197 11.61 1888 سنة   18-16 العمر 

 594008 12.58 472 فما فوق -18 دالة 

 0.754 745.000 13981 12.55 1114 ذكر  النوع

 غيردالة 

 13877 11.13 1246 أنثى 

 0.454 630.350 16811 11.65 1442 نظري  التخصص 

 غيردالة 

 10126 11.03 918 عملي

املستوى 

 دراس ي ال

 0.01 333.500 23161 11.63 1991 مستجد 

 دالة 

 4697 12.73 369 خريج قريبا

 
( وجود فروق ذات داللة  6يتضح من جدول) 

على  إحصا الطالب  استجابات  متوسطات  بين  ئية 

؛ حيث بلغت الدراسةمتغيرات العمر والنوع واملستوى  

التوالي،   على(  333.5و 408.5) املحسوبة  (U)قيم  

مما يشير إلى  (  0.01)مستوى وهي قيم كلها دالة عند  

ئية في هذا املحور ترجع  حصاإوجود فروق ذات داللة  

، وتعزى هذه الفروق  دراس ي ال  ستوى ملتغير العمر  وامل

عام فما    18لصالح األعلى متوسط رتب وهي مجموع )
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قريبا، الخريجين  ومجموعة   ) توجد    فوق  ال  حين  في 

استجابات املفحوصين على  رتب  بين متوسطات   فروق

تعز  املتغيرات  والتخصص  ى هذه  حيث  للنوع    كانت ؛ 

مما يشير    عند    إحصائًيادالة    غير  املحسوبة   ( u)قيم  

داللة   ذات  فروق  وجود  عدم  املحور  إحصاإلى  في  ئية 

املتغيرات  لهذه  ترجع  وعي    األول  زيادة  على  يدلل  مما 

املفحوصين بدور الجامعة في اإلعالء من قيم املواطنة  

 الصالحة. 

السابقة ذات  ومن خالل مراجعة الدراسات  

اختلفت مع بعض    البحث الحاليالصلة يتبن ان نتائج  

االنتماء   في  فروق  تجد  لم  التي    إلى   يعزى الدراسات 

دراسة)الثبيتي،   مثل  والعتيبي،  2016النوع  ؛ 

اتفقت مع بعض الدراسات السابقة    وأيًضا(،  2018

تعز  توجد فروق  ال  انه  مثل    ى التي وجدت  للتخصص 

الثبيتي والعتيبي،  2016  ،دراسة  كما  2018؛   )

بعض   مع  وجدت  اتفقت  التي  السابقة  نه  أالدراسات 

امل لصالح  فروق  دراسة    علىاأل   ستوى توجد  مثل 

 (.2018؛ نيازي،  2016الثبيتي،  )

تبين  أالباحثة    ى وتر  النتائج  لن  لجامعة  أن 

لدى    اكبيرً   ادورً  والوطني  االجتماعي  االنتماء  تعزيز  في 

و  النوع  أطالبها،  باختالف  يختلف  ال  الدور  هذا  ي  أن 

 ناث أل في دورها بين الذكور واإل ال تفرق    نها إ
ً

منهم    ن كال

أن دور الجامعة في تعزيز    له دور في بناء املجتمع، كما

ال والوطني  االجتماعي  باختالف   االنتماء    يختلف 

االجتماعي    االنتماء  تعزز   أنها  علىوهذا يدل  التخصص  

به  طوالو  يلتحق  الذي  التخصص  النظر عن  ني بغض 

النتائج  الطالب بينت  كما     ن أ، 
ً
فروق دور   اهناك  في 

األ  عزى تالجامعة   العمر  اتجاه  في  كما    ،كبرللعمر 

امل في  فروق  امل  دراس يال  ستوى توجد  اتجاه    ستوى في 

يعني    على األ  األأ وهذا  والطالبات  الطالب  سنً ن  ا  كبر 

كثر انتماء من غيرهم  أهم    دراس ي ال  ستوى في امل  على واأل 

دخولهم  وهذا نتيجة لتراكم الخبرات التي يتلقونها منذ  

    الجامعة.  

فإن ثم  ترسيخ    إلى  تسعىالجامعة    ومن 

النظر   بغض  والوطني  االجتماعي  االنتماء  قيم  وتعزيز 

عن املتغيرات الديموغرافية أو األكاديمية، كما يتضح  

يد الطالب  لهم  ر أن  تقدم  الجامعة  أن    األنشطة كون 

االجتماعي   االنتماء  قيم  تعزز  التي  والوطني  واملعارف 

منظمة  جميع    ىعل استراتيجية  خالل  من  املستويات 

استراتيجية    ىتتماش   اململكة،    2030مع  تبنتها  التي 

عل  أبنائها  بين  تميز  ال  أو    أساس  ىوالتي  النوع 

ذ  أوالتخصص   طالبها  غير  إلى  تنظر  فالجامعة  لك؛ 

لخدمة    أعضاء   أنهم   أساس  على كبيرة  فرص  لهم 

 وطنهم كل حسب تخصصه.

 الخاتمة والتوصيات: 

ن أهمية  أسفرت  عن  الحالية  الدراسة  تائج 

قيم االنتماء االجتماعي والوطني  دور الجامعة في تعزيز  

يدركه عينة    كما  اتفقت  وقد  أنفسهم،  الطالب 

االجتماعي   لالنتماء  األساسية  املفاهيم  على  الدراسة 

وللوطن   هلل  انتماء  األول  املقام  في  باعتباره  والوطني 

 
ً

صل  وعمال محمد  نبينا  عل  ىبسنة  الذي  هللا  وسلم  يه 

 
ً
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ْ
خ
ُ
َماَجْه   .أ َواْبُن  ْحَمُد 

َ
أ َرَواُه 

االجتماعي   باالنتماء  ويرتبط  َحُه(،  َوَصحه ْرِمِذيُّ  ِ
 
َوالت

النفس   مع  الصدق  الصالحة  املواطنة  وقيم  والوطني 

والواجبات   الحقوق  ومعرفة  األمر،  ولي  وطاعة 

والدين.  واالعتزا  والعروبة  واللغة  الوطنية  بالثقافة  ز 

العينة الوعي    أفرادومن االنتماء أيضا بحسب مدركات  

بمجريات األمور واألحداث الجارية ومناقشتها بعقالنية  

والعمل بالقول  الوطن  عن    أوضحت كما    .والدفاع 

اتفاق   تضطلع   أفرادالنتائج  الجامعة  أن  على  العينة 

تعضيد   في  الحيوي  وقيم  بدورها  االنتماء  معاني 

الع عن  النظر  بغض  الديموغرافية  املواطنة  وامل 
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الباحثة    واألكاديمية.  توص ي  النتائج،  هذه  على  وبناء 

 بما يأتي:

االحترام   ▪ قيم  برعاية  الجامعة  اهتمام  زيادة 

املتبادل واملساواة في الحقوق والفرص واالهتمام  

املرأة   وحقوق  اإلنسان  بحقوق  بالتوعية 

م الرؤية  ومساواتها  مع  يتوافق  بما  الرجل  ع 

 املنصفة.   سالميةاإل 

ونب ▪ السالم  ثقافة  والعرقية    ذتوظيف  الطبقية 

الحقوق   أداء  بأهمية  والتوعية  والقبلية 

 والواجبات كقيم عليا في الوطن. 

إلى تدريب   ▪ توفير الجامعات لبرامج توعوية هادفة 

االختالف   واحترام  التنوع  ثقافة  على  الطالب 

املواطنة املدنية واملواطنة العاملية  وتنمية مهارات  

آرائهم   عن  التعبير  نحو  الطالب  طاقات  وتعزيز 

نظر   وجهة  من  العالم  ورؤية  واحترام  بحرية 

 الثقافات األخرى دون اعتداء. 

قيام الجامعة بتوفير بيئة إيجابية تسمح بالتعبير   ▪

عن آرائهم بحرية من خالل توفر صحافة طالبية  

حوارية مفتوحة تلبى    جامعية حرة نشطة ومنابر

بشتى   إبداعاتهم  إظهار  في  الطلبة  رغبة 

 التخصصات.

 مقترحات لبحوث مستقبلية: 

وأخالقياته   ▪ املجتمع  معايير  بين  العالقة  دراسة 

االجتماعي   االنتماء  في  وتأثيراتها  الحوار  وثقافة 

 والوطني. 

على   ▪ االجتماعي  التفاعل  وسائل  تأثيرات  دراسة 

القيم  منظومة  في  لالنتماء    اإلنترنت  العليا 

 االجتماعي والوطني. 

تأثيرات   ▪ الال دراسة  االنتماء  األنشطة  في  صفية 

 االجتماعي والوطني وقيم املواطنة.

 **** 
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 التقاعس االجتماعي والعوامل املنبئة به لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 (1)د. بندر بن صالح امليلبي

 ه (1442 /6/ 13وقبل -ه 24/1/1442)قدم للنشر 

 
  ووضةةةةةةةوح املومة  ومواءمة  توزيع املكافأةهدفت الدراسةةةةةةةة اللالية شف  المشةةةةةةةل عن م ةةةةةةةتو اع التقاعس االجتماعي  وعدالة   املستتتتتتت ل   

 
 

الجود  وتماسةةةةةةةةة الجماعة لدى أعضةةةةةةةةاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسةةةةةةةةالمية  والعوامل املنبئة بالتقاعس االجتماعي  اسةةةةةةةةت دم البا  

قت   املستتتتتتت ياملنهج   ِّ
ب 
 
( عضةةةةةةةةو هيئة  276مكونة من )  عشةةةةةةةةواةية طبقية  عل  عينة  -بعد التحقق من صةةةةةةةةال ي  ا - أدواع الدراسةةةةةةةةةالتنبؤي  وط

تدريس في الجامعة اإلسةةةةةةةةالمية  وتلئةةةةةةةةت النتاةو شف  م ةةةةةةةةتو اع متوسةةةةةةةةهة من التقاعس االجتماعي  ووضةةةةةةةةوح 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  

 للتنبؤ بالتقاعس االجتماعي  -بئفته منبًئا موجًبا-ومواءمة الجود  -بئف  ا منبئاع سالبة -وتماسة الجماعةاملومة   

  التقاعس االجتماعي  العمل الجماعي  عدالة التوزيع  وضوح املومة  مواءمة الجود  تماسة الجماعة الكلمات املفتاحية  

 
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 األيةةةةدي ت فل من عةةةة،ء العمةةةةل  م ةةةةل   شةةةةةةةةةةةةةير شف  

العقول واأليةةةةةةدي   الجمةةةةةةةاعي  ف مع  من  أهميةةةةةةةة العمةةةةةةةل 

ل  العقةةةةل الوا ةةةةد واليةةةةد الوا ةةةةدة  لمن  ز  ِّ 
ن  ز  مةةةةا ال ي  ِّ 

ن  ي 

ماذا عن مقدار الجود املبذول  أيز د  في املوام الجماعية  

 أم ينقص؟ 

االجتمةةةةةةاعي  التةةةةةةأ ير  في م ةةةةةةال  البحةةةةةة   أدبيةةةةةةاع    -تشةةةةةةةةةةةةةير 

شف  أن  ضةةةةةةةةةةةةور ا تر ن   -وتحديًدا الت ةةةةةةةةةةةةويل االجتماعي

ا  أي   ا وسةةةةةةةةةةةةةلبةةً نةةه قةةد شيلقي بظاللةةه عل  أداء الفرد شي ةةابةةً

ل  من جودته  فحن كان للضةةةةةةةةور ا تر ن  ِّ
 
قل نه  أو ي  ِّ

يح ةةةةةةةة 

ِّ أهذا األ ر  فماذا عن مشارك  م العمل؟  
زنا لتقديم يحف 

 أفضةةةل ما لدينا أم أنه ي  
 
املنهق    من جودنا؟ يبدو أن ل  قلِّ

 
 

 أداء    لتقةةديمالفرد    ز  حف  مع كون العمةةل الجمةةاعي ي    يقل

 
 

لم تدعمه   ب ذا املنهق ما أفضةل  شال أن العلم ال  عتر 

 علمية تؤ دل  دراساع

الواقع     العلميةةةةةةةتةةةةةةدعم   في  الةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  م ةةةةةةل:    معظم 
(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, 2019)   الةفةرضةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةة  

في املوةةام الجمةةاعيةةة مقةةارنةةة   القةةاةلةةة بةةأن أداء الفرد يقةةل  

 بةةةأداةةةةه في املوةةةام الفرديةةةة
 

عَر  في ء الفرد  ان فةةةاض أدا      

بةةةةةالتقةةةةةاعس االجتمةةةةةاعي   أ نةةةةةاء قيةةةةةامةةةةةه بمومةةةةةة جمةةةةةاعيةةةةةة 

social loafing  خفض جوةةةدل  لالفرد    لةةةدى  نزعةةةة  وهو

 تشةةةةةةةةير    و (Latané et al., 1979)عند العمل في جماعة  

ا   األبحةةةاي في هةةةذل املجةةةال شف  أن األفراد يبةةةذلون    غةةةالبةةةً

 & Karau)  أقةةةةلد عنةةةةد التحةةةةاقوم بعمةةةةل جمةةةةاعيجوةةةةًدا  

Williams, 1993) فةةاألمر ل سعل  الرغم من ذلةةة     و 

ا    من املتغيراع    عةةةةةدد  شف   الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةاع    تشةةةةةةةةةةةةةير  شذ   تميةةةةةً

اللد  من ذلة التقاعس  ومن   من شةةةةةأ  االوسةةةةةيهة ال ي  

الةةةتةةةوزيةةةع   املةةةتةةةغةةةيةةةراع عةةةةةةةدالةةةةةةةة  تةةةلةةةةةةةة   Distributiveبةةةيةةةن 

Justice  وفي ةا  شةةةةةةةةةةةةةعر  العةاملون بةأن املكةافةأة ومقةدارهةا  

مقارنة بما يبذلونه من جود  وعندها قد يرتفع     انِّ م ز 

األداء و قل  التقاعس  تلة العالقة ال ةةةةةةةةةةةةةالبة كشةةةةةةةةةةةةةفت  

 Murphy et al., 2003; Thanh)عن ا دراسةةةةةةةةةاع م ل:  

& Van, 2018)    كما قد يؤدي وضةةةةةةةةةةةوح املومة  Task 

Visibility  شف  تفض التقاعس(Liden et al., 2004; 

Pabico et al., 2015) فةةةاألفراد  ين  شةةةةةةةةةةةةةعرون بةةةأن  

لةةةجةةةوةةةةةةةدهةةةم  وا     مةةةةةةةدر    الةةةعةةةمةةةةةةةل  فةةةر ةةةق  عةةةلةةة   املشةةةةةةةةةةةةةةةر  

قلد تقاع ةةةةةةةةوم  كما يحدي أ ياًنا    ن   ديشبالتقئةةةةةةةةير  

أن  ي ش ى الفرد استغالل جودل من قبل بقية األعضاء  

تلةةةةةةة  املواءمةةةةةةة بين جوةةةةةةدل وجوةةةةةةد ا تر ن   فيعمةةةةةةل عل  

 للتقاعس   Matching of Effortاملواءمة للجود  
 
داعية

ا و ن  أسةةةةةةةةا وا  االجتماعي  فحن أ  ةةةةةةةةن األعضةةةةةةةةاء أ  ةةةةةةةةند 

لعلميةةةةة تلةةةةة أسةةةةةةةةةةةةةةةةأنةةةةا  وقةةةةد دعمةةةةت نتةةةةاةو الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةاع ا

والةةةتةةةقةةةةةةةاعةةةس  الةةةجةةةوةةةةةةةد  مةةةواءمةةةةةةةة  بةةةيةةةن  املةةةوجةةةبةةةةةةةة  الةةةعةةةالقةةةةةةةة 

 ,Comer, 1995; Piezon & Ferree)االجةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةةاعةةةةةةةي  

الةةةةةجةةةةةمةةةةةةةاعةةةةةةةاع و    (2008 فةةةةةةةحن  ذلةةةةةةةة   مةةةةةن  الةةةةةرغةةةةةم  عةةةةةلةةةةة  

املتماسةةةةةمة ال ي   ةةةةةعد  الفرد بعضةةةةةو   ا  ويشةةةةةعر  بف رِّ 

يقةةةةل  تقةةةةاعس أفرادهةةةةا عن أداء موةةةةاموم     شلي ةةةةااالنتمةةةةاء  

 & Karau)  تاشةةفت عن ا دراسةةوتلة العالقة ال ةةالبة ك

Hart, 1998; Liden et al., 2004)  

العمةةةةل    املوةةةةاممن    الم ير    تتهلةةةة،  وفي املجةةةةال األكةةةةادي ي  

   ضةةةةةةةةةةةةةمن فر ق عمةةةل جمةةةاعي  كةةةاللجةةةان املت ئةةةةةةةةةةةةةئةةةةةةةةةةةةةةةة 

األبحةةةةةةاي العلميةةةةةةة  و    واملجةةةةةةالس العلميةةةةةةة لجةةةةةةان  وفرق 

 تلة الجماعاع ب ماعاع  االعتماداع األكاديمية
 

  تعر 

ل  في أوسةةةةةةةةةةةةةةا  العمةل   Task Groupsاملوةام  
د
ال ي تتشةةةةةةةةةةةةةكة

شةةةةةةةةةةةةبع  ذلة االنضةةةةةةةةةةةةمام عدًدا من   لتحقيق هد  معين    

اللاجاع النف ةةةةةةةةةةةةةية  كحشةةةةةةةةةةةةةبا  اللاجة شف  التضةةةةةةةةةةةةةمين   

 والضبط  واللاجاع الوجدانية 

شن طبيعةةة العمةةل الجمةةاعي ينهوي عل  ضةةةةةةةةةةةةةرورة شن ةةاز  

كل عضةةةةةةةةو للمومة املكلل ب ا  والتقئةةةةةةةةير اللاصةةةةةةةةل من  

 ِّ
أداء الفر ق بأكمله   فيعضةةةةةةةةةةةةةو  أًيا كانت مبرراته يؤ ر    أي 

في املجال األكادي ي     يز واسةةةةعوملا كان للعمل الجماعي  

ا عل  البةةةةا  ين دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة الظواهر   النف ةةةةةةةةةةةةةيةةةةة  كةةةةان لزامةةةةً
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املرتبهةةةة بةةةه  ومن بين ةةةا سةةةةةةةةةةةةةلو  التقةةةاعس   االجتمةةةاعيةةةة

عيق  تقدم الجماعة نحو بلوغ أهدافوا   االجتماعي الذي   

 آمالوا   وتحقيق

وعليه  ت ةةةةةةةةةةةا  الدراسةةةةةةةةةةةة اللالية شف  دراسةةةةةةةةةةةة التقاعس  

وتحديًدا لدى أعضةةةةةةاء  -األكادي ي  في الوسةةةةةةطاالجتماعي  

والمشةةةةةةةةةةةل عن العوامل املنبئة به  علًما   -هيئة التدريس

تةزال   ال  الةجةةةةةةةانةةةةةةة،  هةةةةةةةذا  فةي  الةعةربةيةةةةةةةة  الةةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  بةةةةةةةأن 

 متواضعة  وبحاجة شف  مز د  من البح  والتقص ي 

  مشكلة الدراسة

تالل العمةةةةل  تب نةةةةت مشةةةةةةةةةةةةةكلةةةةة الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة اللةةةةاليةةةةة من  

للبةةةةةا ةةةةة  ومشةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركتةةةةةه في عةةةةةدد من اللجةةةةةان   األكةةةةةادي ي 

العلمية والفرق البح ية في الجامعة اإلسةةةةةةةالمية باملدينة 

 التقئةةةةةةةةةةةةةير  
 

املنورة  وكهبيعةة العمةل الجمةاعي قةد يحةدي

أ ياًنا من بعض أعضةةةةاء الفر ق مما يفإةةةة ي شف  ضةةةةعل 

عض م ةةةةةةةةةةةةةؤوليةة شكمةال املومةة   ل البجودة النتةاةو وتحمة  

هذل املال ظة لم تقتئةةةةةةةةةر عل  البا   فح ةةةةةةةةة،  ولمن 

قةد تكون متةداولةة في األوسةةةةةةةةةةةةةا  األكةاديميةة  ويعةا ي من ةا  

من البا   تناول   وسعًيابعض العاملين في هذا املجال   

املشةةةةةةةةةةةةةةكةةلةةةةةةةة وفةةق   رغةةبةةةةةةةةهةةةةةةةذل  عةةلةة ةةي  فةةوةةم    مةةنةةهةةج   أدقفةةي 

  ةةةةةةةةةةةاعد في  مما قد  -للظاهرة  وتنبؤ بالعوامل املنبئة ب ا

فقةةد تحةةددع مشةةةةةةةةةةةةةكلةةة   -ضةةةةةةةةةةةةةبط الظرو  ال ي ت ةةةةةةةةةةةةةب  ةةا

 الدراسة اللالية بال ؤالين التاليين: 

  ما م ةةةةةةةةةتوى التقاعس االجتماعي  ووضةةةةةةةةةوح املومة  (1

الةتةوزيةع    الةجةوةةةةةةةد  وتةمةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وعةةةةةةةدالةةةةةةةة  ومةواءمةةةةةةةة 

الجمةاعةة لةدى أعضةةةةةةةةةةةةةاء هيئةة التةدريس في الجةامعةة  

 اإلسالمية؟

التنبؤ بةةةةةالتقةةةةةاعس االجتمةةةةةاعي   (2 بمعرفةةةةةة هةةةةةل يممن 

  عةدالةة التوزيع  ووضةةةةةةةةةةةةةوح املومةة  املتغيراع املنبئةة:

ومواءمة الجود  وتماسةةةةةةةةةةةة الجماعة لدى أعضةةةةةةةةةةةاء 

 هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية؟

 

 

 أهداف الدراسة

ت ةةةةةةةةةةةةةا  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اللةاليةة شف  التعر  عل  م ةةةةةةةةةةةةةتو ةاع  

   ووضةةةةةةةةةةةةوح املومة   ع وعدالة التوزي  التقاعس االجتماعي 

ومواءمة الجود  وتماسةةةةةةةةة الجماعة لدى أعضةةةةةةةةاء هيئة  

 شف  المشةةةل التدريس في الجامعة اإلسةةةالمية
 

  كما ت د 

بةمةعةرفةةةةةةةة  االجةتةمةةةةةةةاعةي  لةلةتةقةةةةةةةاعةس  الةتةنةبةؤ ةةةةةةةة  الةقةةةةةةةدرة  عةن 

الةتةوزيةع  و  املةوةمةةةةةةة   املةتةغةيةراع املةنةبةئةةةةةةةة: عةةةةةةةدالةةةةةةةة  وضةةةةةةةةةةةةةوح 

  ومواءمة الجود  وتماسة الجماعة

 الدراسةهمية أ

مةةةةا أتةةةةذنةةةةا في االعتبةةةةار أند التقةةةةاعس االجتمةةةةاعي قةةةةد شذا  

رَس عن ك ةة، في ب ئةةاع أجنبيةةة وفي أوسةةةةةةةةةةةةةةةا  و يفيةةة   د 

ل  شضةةةةافة     متنوعة
 
شةةةةك

 
فحن نتاةو الدراسةةةةة اللالية قد ت

أولية عن  قيقة التقاعس االجتماعي كظاهرة نف ةةةةةةةةةةةية  

وسةةةةةةةةةةةةةط و قةةافةةة مغةةايرة لتلةةة ال ي  اجتمةةاعيةةة تتواجةةد في  

 ل ابقة  تناول  ا الدراساع ا

بةةةةةةة املةةنةةبةةئةةةةةةةة  الةةعةةوامةةةةةةةل  عةةلةة   الةةتةةعةةر   أن   الةةتةةقةةةةةةةاعةةس  كةةمةةةةةةةا 

تلةةةةةةة االجتمةةةةةةاعي   أتةةةةةةذ  في  تتم ةةةةةةل  أهميةةةةةةة تهبيقيةةةةةةة  لةةةةةةه 

ممةةةةا قةةةةد   العوامةةةةل بعين االعتبةةةةار عنةةةةد بنةةةةاء فرق العمةةةةل

   ةةةةةةةةةةةةةوم في االسةةةةةةةةةةةةةتفةادة القئةةةةةةةةةةةةةوى من اإلمكةانةاع املةاديةة 

 والبشر ة املتا ة 

 نةدرةبتزداد أهميةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اللةاليةة شذا مةا علمنةا كمةا 

التقةةةةةاعس  ةةةةةاهرة  ال ي تنةةةةةاولةةةةةت  العلميةةةةةة  الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  

وعليةه    االجتمةاعي تةاصةةةةةةةةةةةةةةة في أوسةةةةةةةةةةةةةةا  العمةل العربيةة

فقد تح  الدراسةةةةةةةةة اللالية وما تتوصةةةةةةةةل شليه من نتاةو 

املةةفةةوةةوم وعةةالقةةتةةةةةةةه   هةةةةةةةذا  تةةنةةةةةةةاول  شفةة   الةةعةةره  الةةبةةةةةةةا ةة ةةيةةن 

 باملتغيراع النف ية االجتماعية في ب ئاع عمل مغايرة 

 حدود الدراسة

 عل  اللدود التالية: الدراسة اللالية  اقتئرع

موضو    املوضوعية:  االجتماعياللدود     التقاعس 

التوزيع    املومةوعدالة  الجود      ووضوح  ومواءمة 

الجماعة في    وتماسة  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى 

   الجامعة اإلسالمية
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أعضةةةةةةةةةةةةةاء هيئةة التةدريس في الجةامعةة  اللةدود البشةةةةةةةةةةةةةر ةة: 

 اإلسالمية 

من العام الدراسةةةةةةة ي   الئةةةةةةةيفيلزمانية: الفئةةةةةةةل  اللدود ا

  هة1440/1441

 الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة اللدود املكانية: 

 مصطلحات الدراسة

خفض جوةةةدل عنةةةد لنزعةةةة الفرد    التقتتتاعس االجتمتتتاعي 

و ن م عنةه    (Latané et al., 1979)العمةل في جمةاعةة 

الفرد عن أداء املوام املكلل ب ا  وقضةةةةةةةةا ل وقًتا   تقئةةةةةةةةير

أقةل في م ةةةةةةةةةةةةةاعةدة بقيةة األعضةةةةةةةةةةةةةاء  وبةذلةه جوةًدا أقةل شن   

  أدى ا ترون العمل

اإلنئةا  املدر  للمكافتع ال ي يتلقاها  عدالة التوزيع 

وفيه  شةةةةةعر الفرد بالرضةةةةا     (Greenberg, 1990)الفرد  

  ا ترونمقارنة بما يحئل عليه عن املكافأة ومقدارها  

اعتقاد الفرد بأن املشةةةةةةةةةةةةر  عل  العمل  : وضتتتتتتتتتتتتوح امل مة

الةةةةةذي يبةةةةةذلةةةةةه    مةةةةةدر     ,Kidwell & Bennett)للجوةةةةةد 

 ةةةدي من أ ةةةد أعضةةةةةةةةةةةةةةةاء شن     ومةةةدر   للتقةةةاعس   (1993

   الفر ق

محةاولةة الفرد املوازنةة بين مةا يبةذلةه من    مواءمتة الج تد 

 ,Jackson & Harkins) جود ليكافئ ما يبذله ا ترون

شن  شةةةةةةةةةةةةةعر بةةارتفةةا  أداء   يرتفع  شداء الفردند  شأي     (1985

اسةتغالل أعضةاء  و ن فض بتقئةيرهم تشةيةا تر ن   

 الفر ق لجودل  

في ا األعضةةةةةةةةةةةاء   الدرجة ال ي ين ذه  :  تماستتتتتتتتتت  الجماعة

ا    ,Mudrack)لبعضةةةةةةةةةةةةةوم البعض ورغب  م في البقةةةاء معةةةً

بةةةةةةةاملجموعةةةةةةة  وهو     (1989 األعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  ال ي تربط  القوة 

 وفيةه  شةةةةةةةةةةةةةعر  (Festinger, 1950)وتحث م بةالبقةاء في ةا  

بةةأنةةه جزء من    معتقةةًداالفرد بةةاالنتمةةاء شف  فر ق العمةةل   

  وسعيد  بعضو ته في الجماعة هذا الفر ق  

: العمل الذي  شةةةتر  فيه م موعة من  العمل الجماعي 

لِّ  أعضةةةاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسةةةال  ِّ
 
مية  واملشةةةك

لتحقيق هةةد  معين  كةةاللجةةان العلميةةة  وفرق البحةة    

االعةةةتةةةمةةةةةةةاداع   الةةةخةةةهةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةراتةةةيةةة ةةةيةةةةةةةة  وفةةةرق  وفةةةرق 

 األكاديمية 

 ومراجعة الدراسات السابقة اإلطار النظري 

ينز   الفرد شف  بةذل جوةد  أقةل في املوةام الجمةاعيةة مقةارنةة  

بةةةةأداةةةةةه في املوةةةةةام الفرديةةةةة  تلةةةةةة النزعةةةةة لخفض الجوةةةةد  

م لةةةةة بةةةةالعمةةةةل ومحبهةةةةة ألعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء الفر ق  وقةةةةد تنةةةةاول  

البا  ون هذل الظاهرة في سةةةةةةةةةةياقاع م تلفة كال ةةةةةةةةةةياق  

األكادي ي والر اضةةةةةةةةةةةةة ي والت اري  ويعرض  البا   متغير  

 -سةواًما في  دو هشاعي والعوامل األكثر  التقاعس االجتم

ا للةدراسةةةةةةةةةةةةةةاع العلميةة ال ي تنةاولتةه ال ي جةاءع عل   -وفقةً

 النحو التافي: 

 Social Loafingلتقاعس االجتماعي ا .أ 

اع القرن التةةةةاسةةةةةةةةةةةةةع عشةةةةةةةةةةةةةر يةةةةقةةةةام غر نغلمةةةةانغ في  مةةةةانين

عةةةَ 
 
د  األوف  من نوعوةةةا في م ةةةال علم النفس بت ربةةةة قةةةد ت

املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةةةةةة في  طلةةةةةةة، من     يناالجتمةةةةةةةاعي    املتهوعين 

وضةةةةةةةةةةةةةمن     م ةةةةةةةةةةةةةةةابقةةةة لشةةةةةةةةةةةةةةةد اللبةةةل بةةةأقصةةةةةةةةةةةةة ى مةةةا يممن

 
َ

أنةةه كلمةةا زاد  جم    م موعةةاع م تلفةةة ال جم  فحةةدي

األداء      (Kravitz & Martin, 1986)املةةجةةمةةوعةةةةةةةة قةةةةةةةلد 

( سةةةةةةةةةةببين محتملين للدوي هذل Steiner, 1972َم )قدد و 

 
د
أي    coordination lossال في: فقدان التتزر  الظاهرة تم 

الةةةدافعيةةةة    وفقةةةدانعةةةدم تزامن جوود أفراد املجموعةةةة  

motivation loss   فةةةةةدافعيةةةةةة الفرد تن فض  بعةةةةةد فترة

ا تةةةر ةةةن    عةةةلةةة   نةةةتةةةيةةة ةةةةةةةة العةةةتةةةمةةةةةةةادل  الةةةعةةةمةةةةةةةل  مةةةن  وجةةةيةةةزة 

الجود  ال ًقا     ان فاضوان فاض الدافعية يفإةةةة ي شف   

غان وامغ وزمال ل ت ربة   َر ( كرد 1974وتحديًدا في العام )

هةةةذل املرة أوهموا املشةةةةةةةةةةةةةةةاركين بةةةأ  م    شةةةةةةةةةةةةةةةد اللبةةةل  لمن

 شةةةةةةةةدون اللبل برفقة آتر ن عن طر ق عئةةةةةةةة، أعين م  

النتاةو عن اسةةةةةةةةةتمرار ان فاض األداء    بلفافة  وكشةةةةةةةةةفت  

ِّ ز ةةةةادة  جم املجموعةةةةة  وهةةةةذا    ب  التوهم  مع
ز  ال جةةةة  عز 

نظًرا الن فةاض الجود    القةاةلةة بةأن أداء األفراد ين فض  

غ وزمال ل  التينيةةهت ربةة غ  ذلةة  ول س لفقةةدان التةةتزر  تبَع 

لة، في ةا من املشةةةةةةةةةةةةةةاركين1979عةام )
 
منفردين    -( ال ي ط
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وعزى    الئةةةةةةةراف والتئةةةةةةةفيق بئةةةةةةةوع مرتفع  -وجماعاع

البةةةةا  ون ان فةةةةاض األداء هةةةةذل املرة شف  عةةةةاملي التةةةةتزر  

 وفقدان الدافعية مًعا 

تدعم  الدراسةةةةةةةةةةةةةاع العلميةة وجود هذل الظةاهرة بن ةةةةةةةةةةةةة، 

متفةةةاوتةةةة بين العةةةاملين  فعل  سةةةةةةةةةةةةةبيةةةل امل ةةةال  كشةةةةةةةةةةةةةفةةةت  

عن انتشةةةةةةةةةةةار التقاعس    (Liden et al., 2004)دراسةةةةةةةةةةةة  

ا )م     (  168( بين )1.68االجتمةةاعي انتشةةةةةةةةةةةةةةاًرا ضةةةةةةةةةةةةةعيفةةً

مو ًفا في منظمة كبرى وفًقا لتقر ر ذاتي للم ةةةةةةةةةةةةت يبين  

 & Piezon)عن انتشةةةةةار الظاهرة  كما كشةةةةةفت  دراسةةةةةة  

Ferree, 2008)  ( أن  اإلجةةةةمةةةةةةةافةةةةي    %(8عةةةةن  الةةةةعةةةةةةةدد  مةةةةن 

( قد مارسةةةةةةةةةةةةةوا التقاعس  227للهاله املشةةةةةةةةةةةةةاركين )ن   

االجتمةةةةةاعي  هةةةةةذا في  ةةةةةال التقييم الةةةةةذاتي  شال أن هةةةةةذل 

عنةةد تقييموم  %( 35.7)  الن ةةةةةةةةةةةةةبةةة ارتفعةةت لتئةةةةةةةةةةةةةةل شف 

شف   التبةةةةةةاين  هةةةةةةذا  الفر ق  و ممن  عزو  لبقيةةةةةةة أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

االجةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةةاعةةةةةةةيةةةةةةةة   املةةةةةةةرغةةةةةةةوبةةةةةةةيةةةةةةةة  تةةةةةةةحةةةةةةةيةةةةةةةز   Social ةةةةةةةاهةةةةةةةرة 

desirability bias   ا فةةةةةوفةةةةةقةةةةةةةً الةةةةةةةذاتةةةةةيةةةةةةةة   الةةةةةتةةةةةقةةةةةةةار ةةةةةر  فةةةةةي 

من    %(75% شف   10)فحند     (1985غنيدرو غ )لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

التبةةةةةاين في اسةةةةةةةةةةةةةت ةةةةةابةةةةةاع املشةةةةةةةةةةةةةةةةةاركين يممن عزوهةةةةةا شف  

ما من شأنه تفض  تقديرِّ انتشار   االجتماعيةاملرغوبية  

تقةةةةةةديرهةةةةةةا   يةةةةةة  يميةةةةةةل   في  املبةةةةةةالغةةةةةةة  أو   ةةةةةةاهرة معينةةةةةةة 

شف  االسةةةةةةةةةةةةةت ةةابةةة     بشةةةةةةةةةةةةةكةةل وا   أو غير وا      املشةةةةةةةةةةةةةةةاركون 

عالء  بهر قةةة متوافقةةة مع القيم االجتمةةاعيةةة   مةةايةةة و 

  (Himmetoglu et al., 2018)للذاع  وتلئةت دراسةة  

هم  ءتةةةداةيةةةة  عتقةةةدون أند زمالشف  أند معل ي املر لةةةة االب

ا ضةةةةعيًفا )م 652يتقاع ةةةةون عن العمل )ن     ( تقاع ةةةةً

( شف  2019في  ين كشفت دراسة )سلمان      (2.49   

( من املعلمةةاع مةةارسةةةةةةةةةةةةةَن التقةةاعس االجتمةةاعي  %25أن )

َنه  بدرجة متوسةةةةهة  و %( مارسةةةة  63ممارسةةةةة عالية  و )

 %( من ن بدرجة من فضة  13)

 Task Visibiltyوضوح امل مة  . ب

وضةةةةةةةوح املومة شف  اعتقاد الفرد بأن املشةةةةةةةر  عل     شةةةةةةةير  

مةةةةةةةدر    يةةةبةةةةةةةذلةةةةةةةه    الةةةعةةةمةةةةةةةل  الةةةةةةةذي   & Kidwell)لةةةلةةةجةةةوةةةةةةةد 

Bennett, 1993: 446)       أند الةةفةةرد   فةةعةةنةةةةةةةدمةةةةةةةا  شةةةةةةةةةةةةةةعةةر  

املشةةر  عل  الفر ق مدر   لجودل وجود زمالةه  ومنتبه   

للتقئةةةةةةةةةةةةةير شن  وقع  كةةةان ذلةةةة مةةةدعةةةاة الرتفةةةا  األداء  في  

 اإلدرا ِّ واالنتبال للجود شف  وقو  
 

فإ ي ضعل  ين قد ي 

مةال ةظةةةةةةةة جةوةةةةةةةد  شند  االجةتةمةةةةةةةاعةي   الةتةقةةةةةةةاعةس  فةي  املةو ةل 

   في رفع درجة وضةةةةةةةةةوح املومة   املو ل وتقييمه    ةةةةةةةةةومان

عنةدمةا  عمةل الفرد و يةًدا  وتقةاس  م رجةاع عملةه   لةذا

 :Jones, 1984)يئةةةةةةبو  م ةةةةةةتوى وضةةةةةةوح املومة مرتفًعا  

تبدو الدراسةاع في هذا املجال مت ةقة  فالعالقة    (686

بين وضةةوح املومة وممارسةةة سةةلو  التقاعس االجتماعي  

فكلما كان الجود واضةةةةةةًلا للمشةةةةةةر  عل  العمل    سةةةةةةالبة 

  فر ق   قلد تقاعس أفراد ال
ً

والعمس صةةةةةليو  وتفئةةةةةيال

شف  وجود عالقةةةة   (George, 1992)تلئةةةةةةةةةةةةةةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  

- = r)سةةةةةةةةةالبة بين وضةةةةةةةةةوح املومة والتقاعس االجتماعي  

كمةا  أند لوضةةةةةةةةةةةةةوح املومةة قةدرة تنبؤ ةة    (0.001 > ,0.29

وفق ما كشةةةةةةةةةةةفت     (0.16-   )ب تا  بالتقاعس االجتماعي  

ز  ذلةة    (Liden et al., 2004نتةاةو دراسةةةةةةةةةةةةةة ) عنةه ِّ
عز    

   ال ي كشةةةةةةةةةةةةةفةت   (Pabico et al., 2015)نتةاةو دراسةةةةةةةةةةةةةة 

ا  > r = -.20,p)عن عالقة سةةةةةةةالبة بين املتغيرين     أيضةةةةةةةً

0.05)  

 Distributive Justiceعدالة التوزيع ج  

عدالة التوزيع شف  اإلنئةةا  املدر  للمكافتع ال ي    تشةةير  

بةةةةه (Greenberg, 1990)يتلقةةةةاهةةةةا الفرد   قئةةةةةةةةةةةةةةةةةد    وال ي 

بين األعضةةةةةةاء   equalityتوزيع املكافتع توزيًعا مت ةةةةةةاوً ا  

تةنةهةوي  و نةمةةةةةةةا  امل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةمةةةةةةةة   مةقةةةةةةةدار  عةن  الةنةظةر  بةغةض 

العدالة عل  توزيع املكافتع تبًعا إلسةةةةةةةةةةةةوام كل عضةةةةةةةةةةةةو في 

 ملا بلوغ الود   فالفر 
 
د   ين  شةةةةةةةةةةةةعر  بأن مكافأته مواز ة

م من جوةةةةد    وزان بين ي  طمئن لعةةةةدالةةةةة التوزيع  فوو  اقةةةةدد

من    ي نيةةةةه( ومةةةةا  نيمةةةةدتالتةةةةه )كةةةةالوقةةةةت والجوةةةةد املبةةةةذول

    نةاء( الشةةةةةةةةةةةةةمر و العبةاراع  و ترقيةة   وال   كاألجرم رجاع )

  عل  تقييمةةةةه للموقل ومةةةةا يترتةةةة،    مبني    فمقةةةةدار العهةةةةاء

 َم فةةةةحن قيد    عليةةةةه من فةةةةاةةةةةدة مرجوة أو م ةةةةاطر محتملةةةةة
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َ

أند   املةةوقةةل أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس  أكةةبةةَر   عةةلةة   املةةرجةةوة  مةةن    الةةفةةةةةةةاةةةةةةةةدة 

  و ن فةةةةةاقةةةةةت التكةةةةةاليل  عهةةةةةاةةةةةةهالتكةةةةةاليل اسةةةةةةةةةةةةةتمر في  

َض من جوةةةدل ليوازي الفةةةاةةةةدة   أعةةةاد قراءة املوقل وتفد

ال  مةا يحئةةةةةةةةةةةةةةل عليةةه تحقيق    بهبعةةه اف    فةاإل  ةةةةةةةةةةةةةةان ميةة 

نةه   الربو وت نة، الخ ةةةةةةةةةةةةةةارة ب  
 
نظر ةة التبةادل   وهةذا مةا ت

   Social Exchange (Homans, 1961)االجتماعي 

األفراد ضةةةةةةةةةةةةةمن فر ق العمةةةةل م ى مةةةةا شةةةةةةةةةةةةةعروا بعةةةةدم   شند 

االنئةا  وعدم ت ةاوي مدتالت م )كالجود املبذول( مع 

تقليةةةةةةل جوةةةةةةدهم   شف   يلجةةةةةةأون  قةةةةةةد  م رجةةةةةةات م )كةةةةةةاألجر( 

 ما يحئةةةةةةةةةةةةةلون عليه  وتت ةةةةةةةةةةةةةق   ليكافئجتماعي(  ا)تقاعس 

هذل النظرة مع نتاةو الدراسةةاع العلمية في هذا املجال   

شف  عالقة   (Murphy et al., 2003)دراسة    فقد تلئت  

- = r)سةةةةةةةةةةةالبة بين عدالة التوزيع والتقاعس االجتماعي  

.20,p < 0.05)   زع  تلة النتي ة  Liden)دراسةةةةةةةة ي    وعزد

et al., 2004; Thanh & Van, 2018)    ال ي كشةةةةةةةةةةةفت

عن القةةةدرة التنبؤ ةةةة لعةةةدالةةةة التوزيع للتنبؤ بةةةالتقةةةاعس 

 ( 14.-االجتماعي )ب تا   

 Matching of Effort الج د د. مواءمة 

شف  املواءمةةة بين جوودهم وجوود ا تر ن في  األفراد    ينز   

 
 

  التقةةاعس االجتمةةاعي  ين يتوقع    فر ق العمةةل  و حةةدي

  في فضةةةةةةةةةةةةةون جودهمأفراد املجموعة   بقيةتراخي   الفرد  

تشةةةية و     (Jackson & Harkins,1985) طلًبا للعدالة

 ( Comer, 1995اسةةةةةةةةتغاللوم من قبل أفراد املجموعة )

ل  الفرد من جوةةدل وتظور  مواءمةةة الجوةةد جليةةد  ِّ
 
قلةة   ين ي 

ً
ة

علي من أداةةةةه شن  بةةةذَل ا ترون   َر ا ترون  وي  شن  قئةةةةةةةةةةةةةد

ا عن   ينتهجوةةةا الفرد دفةةةاعةةةً
 
 دفةةةاعيةةةة

 
د  تلةةةة  يلةةةة عةةةَ

 
وقةةةد ت

ل  جوةدل  ليؤدي دورل ودور غيرل  وهةذا 
َ
َتغة ذاتةه  فال    ةةةةةةةةةةةةة 

أسةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةال   األ ةةمةةةق  (Comer, 1995)مةةةةةةةا   The  أ ةةر دور 

sucker role effect  قةةةةةةةدمةةةةةةةه الةةةةةةةذي  النموذج  بعةةةةةةةد   -في 

َن عدًدا   -في هذا املجال لعدة دراسةةةةةةةةةاعمراجعة   مد ليَتضةةةةةةةةةَ

سةةةةةةةةةةةةةوةةاموةةا في التقةةاعس االجتمةةاعي  شمن العوامةةل املتوقع  

من بين ةةا مواءمةةة الجوةةد  وقةةد كشةةةةةةةةةةةةةفةةت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ال ي  

( طالًبا  392عل  )  (Mulvey & Klein, 1998)أجراها  

( شف  3ونةة من )( م موعةة صةةةةةةةةةةةةةغيرة مك104وزعوا عل  )

( أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء عن عالقةةةةةةة موجبةةةةةةة بين مواءمةةةةةةة الجوةةةةةد  5)

وات ق ذلة     (r = .35 p < 0.01)والتقاعس االجتماعي  

ال ي أجر ت عل    ,Piezon & Ferree)  (2008مع دراسة  

( مةةن  مةةكةةونةةةةةةةة  )4مةة ةةمةةوعةةةةةةةاع صةةةةةةةةةةةةةةغةةيةةرة  شفةة   ( طةةاله  9( 

وكشةةةةةةةةةةةةةفةةت عن وجود عالقةةة موجبةةة بين مواءمةةة الجوةةد  

كما تلئةةت     (r = .79, p < .01)  والتقاعس االجتماعي

من أصةةةةةةةةةةةةةةةةل  %(  3.5)شف  أند    (Singer, 2019)  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة

ا يتقةةةةاع ةةةةةةةةةةةةةون عن بةةةةذلِّ 229) تشةةةةةةةةةةةةةيةةةةة   الجوةةةةدِّ   ( طةةةةالبةةةةً

 استغاللوم من قبل بقية أفراد املجموعة 

 Group cohesivenessتماس  الجماعة ه. 

َعد  
 
الجماعة و دة اجتماعية مكونة من شةةةةةةةخئةةةةةةةين أو ت

أي شةةةةةةعور الفرد   عدة:  كالعضةةةةةةو ة سةةةةةةماع    تميزهاأكثر  

بأنه عضةةو في الجماعة  وقبول ا تر ن لتلة العضةةو ة  

أعضةاه ا  وتأ ير كل  تفاعل بين كما يميز  الجماعة وجود 

من م في ا تر  و لزم أن تكون للجماعة أهدا  مشةةةةةتركة  

  وم    هدفهف اي عضو لتحقيق     منسجمة فيما بين ا

سةةةةةةةةةةةةةمةة أترى للجمةاعة    في تحقيق عضةةةةةةةةةةةةةو آتر ألهةدافةه 

أعضةةةةةةةةةةةةةةاء الجمةةاعةةة    نشتتم ةةل في املعةةايير املشةةةةةةةةةةةةةتركةةة  أي  

تةوجةةةةةةةه يةحةمةلةون  الةوا ةةةةةةةدة   مشةةةةةةةةةةةةةتةركةةةةةةةة  مةعةةةةةةةايةيةر وقةواعةةةةةةةد 

الجمةةةةةةةاعةةةةةةةة  و    سةةةةةةةةةةةةةلوكوم أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  املعةةةةةةةايير   لتزم  بتلةةةةةةةة 

شن للجمةةةاعةةةة    (DeLamater et al., 2015)والقواعةةةد  

لوةةةةةا ِّ
 
الجمةةةةةاعةةةةةة أ ةةةةةد البنةةةةةاءاع    بنيةةةةةة تشةةةةةةةةةةةةةك وتمةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

لة لوا  و عني بتماسةةةةةة الجماعة: مدى   ِّ
 
األسةةةةةاسةةةةةية املشةةةةةك

  رغبة أعضاه ا البقاء في ا ومقاومة تركوا

شةةةةةةةةةةةةةفةةةةت أبحةةةةاي دينةةةةاميةةةةاع الجمةةةةاعةةةةة عن الةةةةدور  وقةةةةد ك

الرة س الةةذي يؤديةةه تمةةاسةةةةةةةةةةةةةةةة الجمةةاعةةة في التةةأ ير عل  

الة ة املةتةمةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةة  فةةةةةةةالةجةمةةةةةةةاعةةةةةةةة  الةفةر ةق   يةنة ةةةةةةةذه  أداء   ي 

لبعضةةةةةةةوم البعض  ويشةةةةةةةعرون بانتماه م لوا    أعضةةةةةةةا ها

 وعمس ذلة أدا ها   وسةةةةةعادت م بكو  م جزًءا من ا يرتفع  

يفإةةةةةةةة ي شف  قد   من عدم ان ذاه   وضةةةةةةةةعل انتماء ووالء
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كشةةةةةةةةةةةفت الدراسةةةةةةةةةةةاع العلمية  وقد  التقاعس االجتماعي 

عن أن التقةاعس االجتمةاعي يقةل  عنةدمةا  عمةل األفراد في 

 ;Karau & Williams, 1997)متمةةاسةةةةةةةةةةةةةمةةة   جمةةاعةةاع

Karau & Hart, 1998; Liden et al., 2004)في   ف

 ,Karau & Hart)ال ي أجراهةةةةا    الت ر بيةةةةة  الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة

1998)  ( ا  118عةلة   طةةةةةةةالةبةةةةةةةً أن    لةلةتةحةقةق(  مةن فةرضةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةة 

   ل  في الجمةةةاعةةةاع املتمةةةاسةةةةةةةةةةةةةمةةةة التقةةةاعس االجتمةةةاعي يقةةةِّ 

ة  أفراد م موعة التماسةةةةةةةةةةةةكشةةةةةةةةةةةةفت  نتاة وا عن تقديم  

( أداًء أفضةةةةةةل من املومة  32.10املن فض تعاونًيا )م   

م أفراد املجموعةةةةةة  (  كمةةةةةةا قةةةةةةدد 20.72الجمةةةةةةاعيةةةةةةة )م   

ا )م    تعةةةةةةاونيةةةةةةً ( أداًء افضةةةةةةةةةةةةةةةةةةل من  34.15الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةابهةةةةةةة 

في  ين قةةةةةدم أفراد م موعةةةةة     (22.40الجمةةةةةاعي )م   

( أداًء أفضةل من  28.55التماسةة املرتفع جماعًيا )م  

دعم تلةةةة النتي ةةةة مةةةا آلةةةت أليةةةه    ( 26.4التعةةةاو ي )م    

عةةلةة     (Mulvey & Klein, 1998)دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   املةةهةةبةةقةةةةةةةة 

ا  ال ي تلئةةةةةةةةةةةةةةةةت شف  عالقةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةةةالبةةةةة بين 392) ( طةةةةالبةةةةً

 > r = -.42, p)تماسة الجماعة والتقاعس االجتماعي  

  -( (Liden et al., 2004  نتي ةذلة مع     ت ةةةةةةةةق    و (0.01

( م موعة  23( مو ًفا شةةةةةةةةةةةةاركوا في )168عل  )  املهبقة

وجود عالقة سةةةةةةالبة بين تماسةةةةةةة   والكاشةةةةةةفة عن  -عمل

الجماعة والتقاعس االجتماعي  فكلما زاد تماسة أفراد 

 r = -.58,p)تقةةاعس أفرادهةةا عن العمةةل    الجمةةاعةةة قةةلد 

< 0.01) ِّ
شليه دراسةةةةةةةةةةةةة   تلة النتاةو  ما تلئةةةةةةةةةةةةت   ز    ويعز 

(Høigaard et al., 2006)  ( عةلة   أجةر ةةةةةةةت  (  118الة ةي 

نتاة وا عن عالقة   ( فر ًقا  وكشةةةةةةةةةةةةةفت  12من )  ر اضةةةةةةةةةةةةةًيا

- = r)  وتقاع ةةةةةةةةةةةةومسةةةةةةةةةةةةالبة بين تماسةةةةةةةةةةةةة أفراد الفر ق  

.25,p < 0.01)    وعليه  فقد ات ةةةةةةقت نتاةو الدراسةةةةةةاع

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةة  العلميةةةةةة من  يةةةةة  العالقةةةةةة ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةالبةةةةةة بين تمةةةةة

الجمةةاعةةة والتقةةاعس االجتمةةاعي  أي كلمةةا زاد تمةةاسةةةةةةةةةةةةةةة  

 الجماعة قلد تقاعس أفرادها عن أداء مواموم 

وبناء عل  ما سبق  تتفق  الدراسة اللالية مع الدراساع  

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةابقةةةةة من  يةةةة  الوةةةةد  من شجراءهةةةةا  واسةةةةةةةةةةةةةتفةةةةاد  

 من تلة الدراسةةةةةةةةةةاع في اتتيار أدواع الدراسةةةةةةةةةة  
 

البا  

ة بةةةةالتقةةةةاعس االجتمةةةةاعي  كمةةةةا  وتحةةةةديةةةةد العوامةةةةل املنبئةةةة

  
 
ا في نتاةو تلة الدراسةةةةاع فالعالقة موجبة

ً
نللظ ات ةةةةاق

 مع 
 
ما بين التقاعس االجتماعي ومواءمة الجود  وسةةةةالبة

عةةدالةةة التوزيع  ووضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةة  وتمةةاسةةةةةةةةةةةةةةة الجمةةاعةةة   

و ظور  أن الةدراسةةةةةةةةةةةةةاع املتقةدمةة في التقةاعس االجتمةاعي  

جر ةةةت  ضةةةةةةةةةةةةةمن ب ئةةةاع م بريةةةة مئةةةةةةةةةةةةةهنعةةةة  
 
 ,George)أ

1992; Karau & Hart, 1998) م انتقلت شف  ب ئاع   

  -عل  الرغم من اسةةةةةةةةةةةةةتمرار الدراسةةةةةةةةةةةةةاع املخبرية   -واقعية

 ,Singer)م تلفة اشةةةةةتملت عل  طاله   أوسةةةةةا   ضةةةةةمن  

)أ ةةمةةةةةةةد      (2019  ور ةةةةةةةاضةةةةةةةةةةةةةةةيةةيةةن    ( 2019ومةةعةةلةةمةةةةةةةاع  

(Høigaard et al., 2006)  شةةةةةةةةةركاع تاصةةةةةةةةة    يومو ف

(Liden et al., 2004   )  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اللةةاليةةة عن   وتتميز

هبد   بأن هذل الدراسةةةةةةةالدراسةةةةةةاع آنفة الذكر   عل    قسةةةةةةت 

 عينة من أعضاء هيئة التدريس في التعليم العافي 

رض من مفاهيم  ونتاةو دراسةةةةةةاع سةةةةةةابقة وبناء عل   ما ع 

ممن  صياغة الفرض البحثي التافي:  ي 

املومةةةةةةةة     التوزيع  ووضةةةةةةةةةةةةةوح  عةةةةةةةدالةةةةةةةة  م  متغيراع  وِّ
 ةةةةةةةةةةةةة 

 
غت

وتماسةةةةةةةة الجماعة )بئةةةةةةةف  ا منبئاع سةةةةةةةالبة(  ومواءمة  

التنبؤ بةةةةةالتقةةةةةاعس  ا( في  ا موجبةةةةةً الجوةةةةةد )بئةةةةةةةةةةةةةفتةةةةةه منبئةةةةةً

 االجتماعيغ 

 منهج الدراسة وإجراءاتها

لبلوغ أهدا  الدراسةةةةةةةةةةةة اعتمد البا   منهًجا مسةةةةةةةةةةةلًيا  

يراع الدراسةةةةةة لدى تنبؤً ا  فالتعر  عل  م ةةةةةتو اع متغ

توافرهةةةةةةا    العينةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةتلزم  سةةةةةةةةةةةةةؤالوم عن درجةةةةةةة  أفراد 

بئةةةةةةةةةةةةةفتةه متغيًرا متنبةأ بةه   -والتنبؤ بةالتقةاعس االجتمةاعي

بمعرفة عدالة التوزيع  ووضةوح املومة  ومواءمة   -)تابع(

الجوةةةد  وتمةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةة الجمةةةاعةةةة بئةةةةةةةةةةةةةف  ةةةا متغيراع منبئةةةة  

 )م تقلة(   تلزم  منهًجا تنبؤً ا 

 عينتهامجتمع الدراسة و 

َد م تمع  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اللةاليةة ب ميع أعضةةةةةةةةةةةةةةاء هيئةة   تحةدد

الجةةةةةامعةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةةةةالميةةةةةة املكون من ) (  936التةةةةةدريس في 
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ه   1441/ 1440للعام الدراسةةةةةةة ي   عضةةةةةةةو هيئة تدريس

ومعوةةةةةد لتعليم اللغةةةةةة العربيةةةةةة   ( كليةةةةةاع9موزعين عل  )

لةبةةةةةةةت     لةلةنةةةةةةةاطةقةيةن بةغةيةرهةةةةةةةا املةجةتةمةع عةيةنةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةذا  مةن 

( عضةةةةةةةةةةةةةًوا  بحيةة   276)عشةةةةةةةةةةةةةواةيةةة طبقيةةة تكونةةت من  

تما لت   ةة،  أعضةةاء هيئة التدريس في الكلياع بن ةة  م  

 في عينة الدراسة  

  ( %24جاءع كلية الشةةةةةريعة بأكبر   ةةةةةبة  ي  بلغت )

وهةةةذل الن ةةةةةةةةةةةةةبةةةة املرتفعةةةة تتنةةةاسةةةةةةةةةةةةةةة، مع  جم املجتمع   

 ي  يبلغ عدد أعضةةةاء هيئة التدريس في كلية الشةةةريعة 

الةةةةةةدعوة وأصةةةةةةةةةةةةة( عضةةةةةةةةةةةةةًوا   225) كليةةةةةةة  ول الةةةةةةدين تلي ةةةةةةا 

الةةعةةربةةيةةةةةةةة  22%) الةةلةةغةةةةةةةة  الةةقةةرآن  %13)(   ةةم  (  فةةكةةلةةيةةةةةةةة 

  تل  ةةةةةا كليةةةةةة %(11)المر م والةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةاع اإلسةةةةةةةةةةةةةالميةةةةةة  

   م %(10)اللدي  الشةةةةةةةةر ل والدراسةةةةةةةةاع اإلسةةةةةةةةالمية  

  فكلية اللاسةةةةةةةةة، ا في %(7)  لعربيةامعود تعليم اللغة 

(  %  4الوندسةةةةةةةةةةةةةة والعلوم بن ةةةةةةةةةةةةةبة ) ا(  وأتيًرا كليت5%)

( وصةةةةةةةةةةةًفا لخئةةةةةةةةةةةاةص عينة الدراسةةةةةةةةةةة  1الجدول )و وفر  

  تبًعا ملتغيري العمر والرتبة العلمية

 (:  وصل لخئاةص عينة الدارسة1جدول )
 النسبة املئوية  الفئة املتغير 

 % 1 3 30-20 العمر 

31-41 34 4 % 

42-52 37 5 % 

 % 25 فأعلى 52

 % 3 3 محاضر  الرتبة العلمية 

 % 6 40 أستاذ مساعد

 % 8 24 أستاذ مشارك

 % 3 31 أستاذ 

 

 

 

 أداة الدراسة 
 
 

َق البا   في سةةةةةةةةةةةةةعيه لةجابة عن أسةةةةةةةةةةةةةئلة الدراسةةةةةةةةةةةةةة طبد

تم ةةةةة مقاي س  م ةةةةت دًما مقياس ليمرع الخماسةةةة ي   

يحئةةةةةل  امل ةةةةةت ي،  عل  تمس درجاع عند االجابة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

)موافق بشةةةةدة(  ودرجة وا دة عند اتتيار )غير موافق 

العبةةةةةةاراع  بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة(    الةةةةةةدرجةةةةةةاع في  ةةةةةةال  تلةةةةةةة  س  
َ
عم

 
وت

ال ةةالبة  ولتحديد مدى املتوسةةهاع وفق شجاباع فئاع 

 عينة الدراسة     ، املدى وفق املعادلة التالية:

اللد  األد ى للمقياس(1) − اللد  األعل  للمقياس(5)

عدد الفئاع املهلوبة (5)
 

 -( معيار اللمم عل  نتاةو األدواع:2 وضح الجدول )و 

 معيار الحكم على نتائج أدوات الدراسة (  2جدول )

 الحكم  املدى

 من فضة جًدا 80 1أقل من 

 من فضة 60 2أقل من   -8 1

 متوسهة  40 3أقل من  -60 2

 مرتفعة  20 4أقل من  – 40 3

 مرتفعة جًدا  5شف   20 4

 

 لألدواع:
 

 وفيما يلي وصل

 التقاعس االجتماعي   أ 

 سةةةةةةةةةةةةةةت عبةاراع من مقيةاس   
 

 ,George)اقتبس البةا ة 

 عل  العباراع: األوف   وال انية (1992
ً

   وأجرى تعديال

والرابعة لتتناسةةةةةة، وطبيعة عينة الدراسةةةةةةة  وعل  الرغم  

من قةةدم املقيةةاس فةةحنةةه مةةا زال    ةةةةةةةةةةةةةت ةةدم في دراسةةةةةةةةةةةةةةةاع 

  (Pabico et al., 2015; Singh et al., 2017) دي ة 

شةةةةةةةةةةةةةير  الةةدرجةةة جةةاءع جميع 
 
العبةةاراع موجبةةة االت ةةال  ت

مةةةرتةةةفةةةع  والةةةةةةةدرجةةةةةةةة  اجةةةتةةةمةةةةةةةاعةةةي  تةةةقةةةةةةةاعةةةس  شفةةة   املةةةرتةةةفةةةعةةةةةةةة 

 املن فضة شف  تقاعس اجتماعي من فض  

 عدالة التوزيع  ه

اقتبس البةا ة   الي عبةاراع من مقيةاس عةدالةة التوزيع 

   وجميعوا موجبة(Welbourne et al., 1993)لةة  
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ر الدرجة املرتفعة شف  شةةةةةةةةةةةةعور امل ةةةةةةةةةةةةت ي،   شةةةةةةةةةةةةي 
 
االت ال  ت

ر الةةةةةدرجةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةي 
 
بةةةةةدرجةةةةةة مرتفعةةةةةة من عةةةةةدالةةةةةة التوزيع  وت

 املن فضة شف  عدم الرضا عن عدالة التوزيع 

 وضوح املومة ج 

    اقتبس
 

 ,George)مقيةةةةاس  تمس عبةةةةاراع من  البةةةةا ةةةة 

 عل  العبةةةةارتين   لوضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةةةة  (1992
ً

  وأجرى تعةةةةديال

لتتنةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةة، وطبيعةةةةة عينةةةةة البحةةةة      منةةةةه  األوف  والرابعةةةةة

مةوجةبةةةةةةة   األوفة   والة ةةةةةةةانةيةةةةةةةة  والةرابةعةةةةةةةة  الةعةبةةةةةةةاراع:  جةةةةةةةاءع 

العبةةةارتين ال ةةةال ةةةة والخةةةام ةةةةةةةةةةةةةةةة منةةةه   االت ةةةال  في  ين أند 

شةةةير  الدرجة املرتفعة شف  وضةةةوح للمومة  
 
سةةةالبة االت ال  ت

والةةةةةةةد متةةةةةةةدنيةةةةةةةة من  مرتفع   شف  درجةةةةةةةة  رجةةةةةةةة املن فضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الوضوح 

 د  مواءمة الجود

 اسةةةةةةةةةةةةةتبةانةة مكونةة من )
 

َم البةا ة  مد ( فقراع موجبةة 4صةةةةةةةةةةةةةَ

االت ةةةةال تق س  مواءمةةةةة عضةةةةةةةةةةةةةو هيئةةةةة التةةةةدريس لجوةةةةدل   

ا بةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةاع    ;Jackson & Harkins,1985)م ةةةةةةةةةةةةةتعينةةةً

Comer, 1995; Piezon & Ferree, 2008; Singer, 

شف  مواءمةةةةةةة مرتفعةةةةةةة     (2019 الةةةةةةدرجةةةةةةة املرتفعةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةير  
 
ت

 للجود  والدرجة املن فضة شف  مواءمة متدنية  

 ه  تماسة الجماعة

ِّ صةةةةةةةةةةة  
هبد   لتماسةةةةةةةةةةةة الجماعة  املقياس األصةةةةةةةةةةةلي  َم م  عل    َق لي 

كةبةيةرة   أن  (Bollen & Hoyle, 1990)مة ةمةوعةةةةةةةاع    شال 

(Chin et al., 1999)  املةجةمةوعةةةةةةاع    َق هةبةد لةية    نةقةحةول عةلة  

   وهةةةذا مةةةا تبنةةةال البةةةا ةةة  في دراسةةةةةةةةةةةةةتةةةه   الئةةةةةةةةةةةةةغيرة
  يتكون 

شةةةةةةير  الدرجة    من سةةةةةةت عباراع  املقياس  
 
موجبة االت ال  ت

شةةةةةةةةةةةةةير  الةةدرجةةة  
 
املرتفعةةة شف  تمةةاسةةةةةةةةةةةةةةة اجتمةةاعي مرتفع  وت

 املن فضة شف  ضعل تماسة الجماعة 

( بةةةلةةةغةةةةةةةت  اسةةةةةةةةةةةةةةةتةةةهةةةالعةةةيةةةةةةةة  عةةةيةةةنةةةةةةةة  األداة عةةةلةةة   زعةةةةةةةت  (  52و 

رسةةةةةةلت في املر لة التالية شف  كامل م تمع  
 
م ةةةةةةت يًبا   م أ

( عضةةةو  276الدراسةةةة  و ئةةةل البا   عل  اسةةةت ابة  )

تدريس  وجاءع الخئةةةةةةةةةاةص ال ةةةةةةةةةيكومترية ألدواع  هيئة  

 الدراسة عل  النحو التافي:

 
ا
 الصدق أوال

 أ: صدق امللممين 

للعباراع  اللغو ة  وال المة  الترجمة  دقة  من  للتأكد 

الدراسة عل  م موعة من أعضاء هيئة   أدواع  رضت  ع 

ال عودية  -التدريس الجامعاع  علم    -في  في  املختئين 

بعض   صياغة  عيدع 
 
أ اإلن ليزية   واللغة  النفس 

بذلة   ليتحقق  املقدمة  املقتر اع  ضوء  في  العباراع 

 صدق امللممين   

 االت اق الداتلي ه: صدق  

الداتلي   االت اق  صدق  من    ،    لألداةللتحقق 

بين    البا   العالقة  لقياس  غبيرسونغ  ارتبا   معامالع 

الكلية   والدرجة  عبارة  ب اكل  الخاص  يبين  للمقياس    

( مقياس    أند (  3الجدول  في  االرتبا   معامالع  قيم 

وبين    ( 0.80  –0.45)التقاعس االجتماعي تراو ت بين  

في مقياس عدالة التوزيع  وتراو ت في    (0.94  –0.78)

وجاءع بين    ( 0.70  –0.41)مقياس وضوح املومة بين  

في مقياس مواءمة الجود  وتراو ت في    (0.80  –0.56)

بين   الجماعة  تماسة  قيم     (0.57-0.87)مقياس  وهي 

الداللة   م توى  عند  ش ئاةًيا  شف     ( 0.01)دالة  تشير 

الدراسة   تمتع االت اق    أدواع  من  مناسبة  بدرجة 

 الداتلي  
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ا  الثبات  ثانيا

است دم البا   معامل غألفا كرونبافغ للتحقق من       

الدراسة    أدواع  مقاي س  في   باع  موضلة  والنتاةو 

 الجدول التافي: 

معامالع ال باع غألفا كرونبافغ ملقاي س الدراسة (: 4جدول )

 (52)ن  

التتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتاعتتتتتتتتس 

 االجتماعي

عتتتتتتتتتتتتدالتتتتتتتتتتتتة 

 التوزيع

وضتتتتتتتتتتتتتتتتتتوح  

 امل مة

متتتتتتتتتواءمتتتتتتتتتة 

 الج د

تتتتتتتتمتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 الجماعة

0.71 0 84 0 78 0 73 0 80 

 

 ( أن قيم معامالع غألفا كرونبافغ4)يتضح من الجدول  

ل بةاع التقةاعس االجتمةاعي  وعةدالةة التوزيع  ووضةةةةةةةةةةةةةوح 

املومةة  ومواءمةة الجوةد  وتمةاسةةةةةةةةةةةةةةة الجمةاعةة قةد بلغةت 

قةةةةةةةيةةةةةةةم   0.80   0.73   0.78   0.84   0.71) (  وهةةةةةةةي 

 تشير شف  تمتع أدواع الدراسة بثباع جيد 

 ومناقشتها تائج الدراسةن

التقاعس االجتماعي  وعدالة   م ةتوى ما   ال ةؤال األول:

التوزيع  ووضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةة  ومواءمةةة الجوةةد  وتمةةاسةةةةةةةةةةةةةةةة 

الجمةةةةاعةةةةة لةةةةدى أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس في الجةةةةامعةةةةة  

 اإلسالمية؟

الةةبةةةةةةةا ةةةةةةة       اسةةةةةةةةةةةةةةتةةعةةمةةةةةةةل  ال ةةةةةةةةةةةةةةؤال  هةةةةةةةذا  عةةن  لةةةجةةةةةةةابةةةةةةةة 

  ومن  م عبةارةاملتوسةةةةةةةةةةةةةهةاع واالنحرافةاع املعيةار ةة لكةل 

وجميع   اه املتوسةةةةةةةط العام لكل مقياس عل   دة   ةةةةةةة

 ( 5)النتاةو موضلة في الجدول 

قيم(   5بناء عل  البياناع الواردة في الجدول ) أعضةةةةةةاء   ي 

تقةةةةةاع ةةةةةةةةةةةةةوم االجتمةةةةةاعي بةةةةةدرجةةةةة    درجةةةةةةهيئةةةةةة التةةةةةدريس  

 نسةةةةةةةةةةةجم ذلة مع ما ان  ت شليه (  و 3.09م  متوسةةةةةةةةةةةهة )

 ,Kidwell & Bennett, 1993; Comer)  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع

1995; Karau & Hart, 1998; Murphy et al., 

2003; Liden et al., 2004; Høigaard et al., 2006; 

Pabico et al., 2015)   ال ي تلئةةةةةةةةةةةةةةةةت شف  نزعةةةةة الفرد

لخفض جوةةدل  ةةال مشةةةةةةةةةةةةةةةاركتةةه في مومةةة جمةةاعيةةة  وقةةد 

 عزى هذا التقاعس شف  عوامل عدة من ا ضةةةةةعل شةةةةةعور 

عضةةةو هيئة التدريس بعدالة التوزيع  فما يحئةةةل عليه 

من عةةةةاةةةةةد قةةةةد ال يوازي مةةةةا يبةةةةذلةةةةه من جوةةةةد  فيلجةةةةأ شف  

 تحقيًقا ملبدأ العدالة  تفض جودل 

أند أعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس في   (5كمةةةةا يبين الجةةةةدول )

الجامعة اإلسةةةةةةةةةةالمية  شةةةةةةةةةةعرون بضةةةةةةةةةةعل عدالة التوزيع 

األعمةةال الجمةةاعيةة   أند (   وقةةد  عزى ذلةةة شف   2.43)م   

في الجامعاع ال ةةةةةةةةةةةعودية متفاوتة في املكافأة ومقدارها   

بين لجةان ي  ئةةةةةةةةةةةةةص ألفرادهةا مكةافةأة مةاليةة  وأترى قةد 

املنظمة    وفًقا لالةحة  -  فعل  سبيل امل الال ي  ئص لوا

عضةةةةةةةةةاء ألشةةةةةةةةةؤون من ةةةةةةةةةويي الجامعاع ال ةةةةةةةةةعوديين من  

 (52الكلية للمقياس التابعة له )ن    معامل ارتبا  بيرسون للعالقة بين املفردة والدرجة :(3جدول )

 الجماعة تماس   مواءمة الج د وضوح امل مة  عدالة التوزيع  لتقاعس االجتماعي ا

معامل   املفردة 

 االرتبا  

معامل   املفردة 

 االرتبا  

معامل   املفردة 

 االرتبا  

معامل   املفردة 

 االرتبا  

 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 
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 ي    -هيئة التدريس ومن في  ممه
 

لكل من  شةةةةةةةتر   ئةةةةةةةر 

 
 
شةةةةةةةةةةةةةكةةةةل في الجةةةةامعةةةةاع  في ش ةةةةدى اللجةةةةان الةةةةداةمةةةةة ال ي ت

  في  ين ال عن كةل جل ةةةةةةةةةةةةةةة ر ةال (200مكةافةأة قةدرهةا )

ئةةةةةةةةةةةةةر 
 
)وزارة    ألعضةةةةةةةةةةةةةةةاء اللجةةان العةةاديةةةتلةةة املكةةافةةأة    ت

هةةةذا التفةةةاوع ربمةةةا أفإةةةةةةةةةةةةة ى شف  عةةةدم   (1418التعليم   

َد شةعوًرا لدى أفراد   الرضةا
د
عن عدالة توزيع املكافأة  وول

كةةةةافةةةةأة ال ي يحئةةةةةةةةةةةةةلون علي ةةةةا غير عةةةةادلةةةةة العينةةةةة بةةةةأن امل

 مقارنة بما يحئل عليه ا ترون 

هيئةةةةةة    أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء   عتقةةةةةد   وفيمةةةةةا ي ص وضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةةةةة

)م    التةةةةدريس أن م ةةةةةةةةةةةةةتوى وضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةةةة متوسةةةةةةةةةةةةةط  

أي  (3.64 شدرا  املشةةةةةةةةةةةةةر  للجوةةةةةةد املبةةةةةةذول شدرا      ند ش  

متوسةةةةةةةةط  وقد تكون هذل النتي ة منهقية  فالتقئةةةةةةةةير 

في شداء املومة يؤدي شف  عدم اكتمالوا فيئةةةةبو التقئةةةةير  

وعليةةه  بةةارًزا مقةةارنةةة بمةةا يبةةذل من جوةةد  إلكمةةال املومةةة  

فحن شدرا  األعضةةةةةةةةةاء أن جودهم غير واضةةةةةةةةةح للمشةةةةةةةةةر  

أقةةةةةةل إلن ةةةةةةاز امل شف  دافعيةةةةةةة  شلي م يفإةةةةةةةةةةةةة ي  املوكلةةةةةةة  وةةةةةةام 
(George, 1992) 

أعضةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةة التةةةدريس في   أند (  5الجةةةدول )  و مشةةةةةةةةةةةةةل

الجامعة اإلسةةةةةةةالمية يوأمون جودهم بما يتناسةةةةةةة، وأداء 

مةواءمةةةةةةةة مةتةوسةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةة )م     فةر ةقبةقةيةةةةةةةة   (  3.04الةعةمةةةةةةةل 

يرتفع أدائي شذا شةةةةةةةةةةةةةعرع أن أعضةةةةةةةةةةةةةاء بةاسةةةةةةةةةةةةةتثنةاء عبةارة )

د( ال ي جةةةاءع مرتفعةةةة  وقةةةد  شةةةةةةةةةةةةةير الفر ق  عملون ب ةةة

ن العمل ب د  شةةةةةةةةيع نوًعا من اإلي ابية داتل شذلة شف  

َل ممارسةةةةةةةةةةةةه نموذًجا قد يحتذي به  ِّ
 
فر ق العمل  ل شةةةةةةةةةةةةك

 ا ترون  

أند كمةةةةةةا ي الجةةةةةةامعةةةةةةة   ظور  التةةةةةةدريس في  هيئةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

اإلسةةةةةةةةةةةةةالميةةة  شةةةةةةةةةةةةةعرون بتمةةاسةةةةةةةةةةةةةةةة جمةةاعةةة فرق العمةةل 

ات ا مرتفعةةةةً
ً

تلةةةةة الةةةةدرجةةةةة    وتمشةةةةةةةةةةةةةل   (4.22)م     مةةةةاسةةةةةةةةةةةةةكةةةة

عن   social cohesionالتماسة االجتماعي    مناملرتفعة  

عالقةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةةودهةةةةةا امللبةةةةةة واأللفةةةةةة بين أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةة  

التشةةةةةةةةةةةةةةةابةةه في وقةةد  عزى ذلةةة شف   التةةدريس في الجةةامعةةة  

ا في تعز ز   رة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةً
ً

عةةةةةةامال عةةةةةةد   الةةةةةةذي    التعليم واملكةةةةةةانةةةةةةة 

 DeLamater)أفراد الجماعة   التماسةةةةة االجتماعي بين

et al., 2015) نبي تلة الدرجة املرتفعة من تماسةةةةةةةةة
 
  وت

الجماعة عن سعادة الفرد بعضو ته  وشعورل باالنتماء 

لوا 

وعدالة التوزيع  ووضوح املومة  ومواءمة  املتوسهاع الل ابية واالنحرافاع املعيار ة ملتغيراع: التقاعس االجتماعي  (: 5جدول )

 (276الجود  وتماسة الجماعة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية )ن  

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة  م

  التقاعس االجتماعي 
ا
 أوال

 1.19 3.38 ا ترون  أقإ ي وقًتا أقل في م اعدة بقية أعضاء املجموعة شن  تواجد   1

 1.23 3.26 يقل جودي في العمل عندما يكون أعضاء الفر ق ا تر ن متواجدين   2

 1.12 3.39 أبذل جوًدا أقل شن أدى بقية األعضاء العمل  3

 1.05 2.97 لياتي املكلل ب ا شف  بقية أعضاء الفر ق و أ يل م ؤ  4

 1.18 2.87 أقوم ب ود أقل من بقية أعضاء فر ق العمل  5

 1.23 2.65 ال أقوم بالجزء املكلل به في العمل   6

 املتوسط العام 

 

 

3.09 1.17 
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 تابع الجدول ال ابق 

ا  عدالة التوزيع   ثانيا

 1.1 2.76 املكافأة ال ي أ ئل علي ا عادلة   7

 1.07 2.53 مقدار املكافأة ال ي أ ئل علي ا عادل  8

 0.98 2.01 مقارنة بما يحئل علي ا ا ترون أ ئل عل  مكافأة عادلة  9

 1.05 2.43 املتوسط العام 

ا  وضوح امل مة 
ا
 ثالث

 750. 3.21 ينتبه رة س الفر ق غالًبا عندما يؤدي أ د األعضاء أداًء أقل من املتوسط   10

 823. 2.78 ينتبه رة س الفر ق عند تقاعس أ د األعضاء  11

 1.034 2.43 الجود الذي أبذله يدر  رة س الفر ق  12

 696. 2.32 من الئعوبة بمكان أن  عر  رة س الفر ق مقدار الجود الذي أبذله    13

 995. 2.42 يئع، عل  رة س الفر ق معرفة مدى ما نبذله من جود   14

 860. 2.63 املتوسط العام 

ا  مواءمة الج د  رابعا

 0.56 3.61 الفر ق  عملون ب د يرتفع أدائي شذا شعرع أن أعضاء   15

 

 

 

 0.71 3.11 أل ي أعمل ب د  أتش ى أن   تغل أعضاء الفر ق ذلة   16

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة  م

 0.41 2.84 أقوم بما أكلل به من عمل سواء قام بقية الفر ق بأعمالوم أم قئروا   18

 0.85 2.61 الفر ق  يقل أدائي شن شعرع ب  اون أعضاء  19

 0.63 3.04 املتوسط العام 

ا  تماس  الجماعة   خامسا

 0.61 4.50 أشعر بانتمائي شف  فر ق العمل  19

 0.48 4.41 مقتنع بكو ي جزء من فر ق العمل  20

 0.50 4.20   عد ي أن أكون جزًءا من من فر ق العمل  21

 0.98 4.12 أرى نفس ي ك زء من من فر ق العمل   22

 0.49 3.76 أشعر أ ي عضو في فر ق العمل  23

 0.95 3.14 م موعة فر ق العمل ال ي أعمل ضمن ا هي األفضل عل  االطالق  24

 660. 4.02 املتوسط العام 
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  انًيا: التحقق من الفرض البحثي 

 ةةةةةةةةةةةةةوم متغيراع  ما يلي  نص الفرض البحثي عل 
 
عدالة : غت

بئةةةةةةةةةةةةةف  ةا  -التوزيع ووضةةةةةةةةةةةةةوح املومةة  وتمةاسةةةةةةةةةةةةةة الجمةاعةة

في  - بئةفته منبًئا موجًبا -ومواءمة الجود -منبئاع سةالبة

 التنبؤ بالتقاعس االجتماعيغ 

 شف  التحقق  
 

قبةةةل البةةةدء في عمليةةةة التحليةةةل عمةةةد البةةةا ةةة 

من افتراضةةةةةةةةةةةةةةةاع تحليةةةل االنحةةةدار ال ي يؤ ر ان  ةةةاكوةةةا عل  

  (0.85)قيمة م ةةةةةافاع كو   جودة البياناع   ي  بلغت 

شةةةةةةيرة شف  تلو البياناع من القيم املتهرفة  كما كشةةةةةل   م 

عن استقاللية    Durbin-Watsonواط ن    -اتتبار ديربن

- 1)( ووقوعه ضةةةةةةةةةةمن املدى  1.78قيم البواقي  ي  بلغ )

  كما ال تعا ي (Field, 2017) شةةةةةةةةةةير شف  االسةةةةةةةةةةتقاللية    (3

البيةةةةانةةةةاع من مشةةةةةةةةةةةةةكلةةةةة الخهيةةةةة املتعةةةةددة )أي: العالقةةةةة 

َرينِّ املرتفعةةةةة بين   ِّ
أو أكثر من املتغيراع امل ةةةةةةةةةةةةةتقلةةةةة(   متغي 

  -1.113-1.018تراو ةةةةت بين  -  VIFن جميع قيم  ش يةةةة   

(  كمةةا أن قيم ش ئةةةةةةةةةةةةةةةاء التحمةةل  10كةةانةةت دون القيمةةة )

Tolerance Statistics    بةيةن تةراو ةةةةةةةت   -982.)جةمةيةعةوةةةةةةةا 

مةن  (899. أعةلة   عةةةةةةةدم   0.02  أي  شفة   تشةةةةةةةةةةةةةةيةر  قةيةم   وهةي 

  (Field, 2017) االزدواج الخهي بين املتغيراع امل تقلة

بعةةةد التحقق من منةةةاسةةةةةةةةةةةةةبةةةة البيةةةانةةةاع لتحليةةةل االنحةةةدار   

اسةةةةةةةةةةةةةت ةةةدم البةةةا ةةة  تحليةةةل االنحةةةدار املتعةةةدد التةةةدر  ي 

Stepwise Multiple Regression     والنتاةو موضلة في

 ( 7  6الجدولين )

تحليل التباين التتبار داللة العالقة اإل ئاةية بين  (: 6جدول )

املتغيراع امل تقلة: عدالة التوزيع ووضوح املومة ومواءمة الجود  

وتماسة الجماعة  واملتغير التابع التقاعس االجتماعي )ن    

276  ) 
مجموع   النموذج

 املربعات

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

قيمة 

 "ف"

الداللة 

 ئية اإلحصا

 0.001 26.680 966.476 4 3865.902 االنحدار 

 36.224 271 9816.833 البواقي

 275 13682.736 املجموع 

   

ظةةوةةر         الةةتةةبةةةةةةةايةةن رقةةم    يةة  تةةحةةلةةيةةةةةةةل  نةةمةةوذج    (6)جةةةةةةةدول  أن 

امل ةةةةةةةةةةةةةتةقةلةةةةةةةة: عةةةةةةةدالةةةةةةةة   املةتةغةيةراع  بةيةن  )لةلةعةالقةةةةةةةة  االنةحةةةةةةةدار 

وتمةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةة    ومواءمةةةةة الجوةةةةد   ووضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةةةة   التوزيع

  واملتغير التةابع التقةاعس االجتمةاعي(  أفضةةةةةةةةةةةةةل الجمةاعةة

 تنبؤا باملتغير التابع عند م توى داللة مرتفعة 

( <0.001  α ) من م رد اسةتعمال متوسةط املتغير التابع

 هذل املتغيراع امل تقلة  عند غياه

مهةابقةة جيةدة للبيةانةاع  ية   ب  نموذج االنحةدار تمتع  ي    

𝑅2)بلغ معةةةةةامةةةةةل التحةةةةةديةةةةةد   = ن املتغيراع  شأي     (0.28

ومواءمةةةةة    ووضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةةةة   عةةةةدالةةةةة التوزيع:  امل ةةةةةةةةةةةةةتقلةةةةة

 تماسةةةةةةةةةةة الجماعة  و    الجود
 
من  ( %  28)م تمعة    ر  ف ةةةةةةةةةة  ت

   االجتماعيتباين املتغير التابع: التقاعس 

سةةةةةةةةةةةةةوةةام كةةل متغير  ش  يتضةةةةةةةةةةةةةح(  7بةةالنظر شف  الجةةدول رقم )

  أند  م ةةةةةةةةةةةةةتقةل في التنبؤ بةاملتغير التةابع الةذي يمشةةةةةةةةةةةةةل عن

(  29-   )ب تا  لوضةةةةةةةةةةوح املومةمعامالع االنحدار املعيار ة  

)ب تا   وتماسةةةةةةةةةةةةةة الجماعة(  0.24-)ب تا    وعدالة التوزيع

جميعوةةةةا دالةةةةة (  -0.14)ب تةةةةا      ومواءمةةةةة الجوةةةةد(   0.21   

  باسةةةةةةةتثناء  (0.001عند م ةةةةةةةتوى متقدم )دون   اا ئةةةةةةةاةيً 

م ةةةةةةةةةةةةةتوى   عنةةةةةةةد   
ً

كةةةةةةةان داال الةةةةةةةذي  الجوةةةةةةةد  مواءمةةةةةةةة  متغير 

املةةوةةمةةةةةةةة  وعةةةةةةةدالةةةةةةةة    ( 0.01) مةةتةةغةةيةةراع وضةةةةةةةةةةةةةةوح  وجةةةةةةةاءع 

التوزيع  وتماسة الجماعة كمنبئاع سالبة  في  ين جاء 

  متغير مواءمة الجود كمنبئ موج،

وضوح املومة    كلما زاد  ولتف ير ذلة يممن القول: بأنه      

اسةةةةةةةةةةةةتعمال سةةةةةةةةةةةةلو  التقاعس    بو دة معيار ة وا دة قلد 

بةمةقةةةةةةةدار أن     مةعةيةةةةةةةار ةةةةةةةة  ةو ةةةةةةةد  (0.29)  االجةتةمةةةةةةةاعةي  وبةمةةةةةةةا 

( املةةةوةةةمةةةةةةةة  ملةةةتةةةغةةةيةةةر وضةةةةةةةةةةةةةةةوح  املةةةعةةةيةةةةةةةاري  (   5.15االنةةةحةةةرا  

  ( 7.05واالنحرا  املعياري ملتغير التقاعس االجتماعي )

كلما زاد مؤشةةةةةةةةةةةر وضةةةةةةةةةةةوح املومة بانحرا   أنه  ذلة   فمعنى

سةةةةةةةةةةةةةلو  التقةاعس   درجةة  قةلد   (5.15)أي:   معيةاري وا ةد

 29.)ر  ( انحرا  معياري  أي بمقدا0.29)ةةةةةة  بةةةاالجتماعي  

امل ةةةةةةةةةةةةتقلة   وذلة عند ت بيت املتغيراع   (2.04 =7.05 ×

   تف ةةةةةةةةةير بقية النتاةو وبالهر قة ذات ا  بوسةةةةةةةةةعنا    الباقية 
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بةةةةةانحرا  معيةةةةةاري وا ةةةةةد )أي:  فةةةةةارتفةةةةةا  عةةةةةدالةةةةةة التوزيع 

الةةتةةقةةةةةةةاعةةس 3.15 سةةةةةةةةةةةةةةلةةو   فةةي  انةة ةةفةةةةةةةاض  ( يئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةبةةةةةةةه 

انحرا  معيةةةاري  أي بمقةةةدار    (0.24)االجتمةةةاعي بمقةةةدار  

  ونظير ذلةةةةةة  ارتفةةةةةا  تمةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  (1.69= 7.05 × 24.)

يئةةةةةةا به ان فاض  في    (3.93)الجماعة بانحرا  معياري  

انحرا     (0.21)بمقةةةةةدار   سةةةةةةةةةةةةةلو  التقةةةةةاعس االجتمةةةةةاعي

ارتفةا      في  ين أند (1.48 = 7.05 × 0.21)معيةاري  أي  

  (2.54)سةةةةةةةةةةةةةلو  مواءمةةةة الجوةةةد بةةةانحرا  معيةةةاري وا ةةةد  

بمقةةةدار   يرافقةةةه ارتفةةةا  في سةةةةةةةةةةةةةلو  التقةةةاعس االجتمةةةاعي

 (0.99 = 7.05 × 14.)أي  (14.)

 

ممن كتةةابةةة  7وبنةةاء عل  املعلومةةاع الواردة في جةةدول ) (  ي 

معةةةادلةةةة نموذج االنحةةةدار الخةةةاص بةةةالتقةةةاعس االجتمةةةاعي  

 عل  النحو التافي:

وضةةةةةةةةةةةةةوح  × (0.40-+ )  32.65التقةةةاعس االجتمةةةاعي       

تماسة    ×(  0.39-عدالة التوزيع + )  ×(  0.53-)املومة +  

 مواءمة الجود ×( 0.38الجماعة + )

  و ممن مواصلة تف ير النتاةو عل  النحو التافي: يبدو أند 

مةةةةةا بين وضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةةةةة والتقةةةةةاعس ا ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةالبةةةةةة  لعالقةةةةةة 

في نتةةةاة وةةةا مع مةةا   منسةةةةةةةةةةةةةجمةةةةاالجتمةةةاعي عالقةةةة منهقيةةةة  

 ;George, 1992)  تلئةةةةةةةةةةةةت شليه الدراسةةةةةةةةةةةةاع ال ةةةةةةةةةةةةابقة

Liden et al., 2004; Pabico et al., 2015)   فكلما كان

ا للتقئةةةةةةةةةةةةةير شن    ذل  من جوةد   ومنت  ةً بة  ا ملةا ي 
ً
املشةةةةةةةةةةةةةر  مةدركة

مةةةةةدعةةةةةاة للعمةةةةةل الجةةةةةاد و ن ةةةةةاز املوةةةةةام  في  كةةةةةان ذلةةةةةة  وقع 

عر  العةةةا
 

شةةةةةةةةةةةةة ملين أن  املقةةةابةةةل  فةةةحن عةةةدم وضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةةة   

ا  فال فةاةةدة 
ً
تكةاسةةةةةةةةةةةةةلوم عن أداء موةاموم لن يكون مللو ة

 latane)مرجوة من بذل جود وال عقوبة متوقعة لنقئه  

et al., 1979)    قةةةةةةةد الشةةةةةةةةةةةةةةعةور  الةعةةةةةةةامةلةيةنهةةةةةةةذا   شفة   يةقةود 

االجتماعي  فاملراقبة وتقييم أداء املو فين من  التقاعس 

  (Jones, 1984).شأ  ما تفض تقاع وم عن العمل 

التوزيع  عةةةةةةةدالةةةةةةةة  بين  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالبةةةةةةةة  العالقةةةةةةةة  وفيمةةةةةةةا ي ص 

والتقاعس االجتماعي ال ي ات ةةةةةةةةةةقت مع نتاةو الدراسةةةةةةةةةةاع  

 ;Murphy et al., 2003; Liden et al., 2004)ال ابقة  

Thanh & Van, 2018)  في ضوء نموذج فيممن  تف يرها

الذي يؤكد   expectancy- value modelالقيمة    -التوقع

د هو محئةةةةةةلة اعتقاداته عن النتاةو  عل  أند سةةةةةةلو  الفر 

املتوقعةةةة لل ةةةةةةةةةةةةةلو  وتقييمةةةه لتلةةةة النتةةةاةو  وعليةةةه  فةةةحن  

توقع الفرد أند قيامه بمومة معينة يترت، عليه اللئةةةةةول  

عل  مكةةةافةةةأة م ز ةةةة أقةةةدَم عل  االتيةةةان بةةةال ةةةةةةةةةةةةةلو   و ن   

أند  كةةمةةةةةةةا  أ ةةجةةم   ذلةةةةةةةة  تةةال   بةةيةةن   تةةوقةةع  الةةفةةرد  مةةوازنةةةةةةةة 

 ةةاز مومةةة مةةا( وم رجةةاتةةه  مةةدتالتةةه )كةةالجوةةد املبةةذول إلن

)كاملكافأة ال ي سةةةيحئةةةل علي ا( يحدد نو  ال ةةةلو  الذي 

سةةةةةيأتي به  وبناء عليه  فحند شةةةةةعور عضةةةةةو هيئة التدريس  

الةةعةةالقةةةةةةةة تةةلةةةةةةةة  املةةةةةةةدتةةالع    -بةةةةةةةاتةةتةةالل  بةةيةةن  الةةعةةالقةةةةةةةة  أي: 

 قد يفإ ي به شف  التقاعس االجتماعي   -واملخرجاع

االنحدار املتعدد املتدرج التتبار مدى م اهمة املتغيراع امل تقلة: عدالة التوزيع  وضوح املومة  مواءمة الجود  تماسة  (: 7جدول )

 ( 276ي )ن   الجماعة في التنبؤ باملتغير التابع التقاعس االجتماع

 الداللة اإلحصائية قيمة" ت"   معامالت بيتا  معامالت االنحدار الجزئية  املتغيرات املستقلة

 0010. 5.383- 292.- 400.- وضوح امل مة 

 0010. 4.462- 240.- 535.- عدالة التوزيع 

 0010. 4.128- 214.- 385.- تماس  الجامعة 

 010. 2.640 1380. 382. مواءمة الج د

 270. معامل التحديد املتعدد املصحح 280. مؤشر مطابقة نموذج االنحدار      معامل التحديد املتعدد
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وفيمةا يتعلق بةالعالقةة ال ةةةةةةةةةةةةةةالبةة بين تمةاسةةةةةةةةةةةةةةة الجمةاعةة  

والتقةةةةاعس االجتمةةةةاعي املت ةةةةةةةةةةةةةقةةةةة مع نتةةةةاةو الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةاع  

 & Karau & Williams, 1997; Karau)ال ةةةةةةةةةةةةةةةةابقةةةةة  

Hart, 1998; Liden et al., 2004)  شف  أنه كلما   شةةيرةامل

زاد تمةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجمةةةةةاعةةةةةة قةةةةةلد تقةةةةةاعس أفرادهةةةةةا عن أداء 

عزى ذلةةةة شف  الضةةةةةةةةةةةةةغط الةةةذي تمةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةه   موةةةاموم  فقةةةد   

  الجمةاعةاع املتمةاسةةةةةةةةةةةةةمةة عل  أعضةةةةةةةةةةةةةاه ةا لتحقيق أهةدافوةا

1982) Useem & Zald,(  وم ى ما شةعر أعضةاء الفر ق  

بحسةةةةةةةةةةةواموم في تحقيق الود  الن ائي للجماعة كانت ذلة 

 الجاد   مدعاة للعمل

الةةجةةوةةةةةةد   مةةواءمةةةةةةةة  بةةيةةن  مةةوجةةبةةةةةةةة  الةةعةةالقةةةةةةةة  وأتةةيةةًرا  جةةةةةةةاءع 

نه كلما ارتفعت مواءمة الفرد شوالتقاعس االجتماعي  أي  

لجودل زاد تقاع ةةةةةةةةةةةةه عن العمل  وتنسةةةةةةةةةةةةجم هذل النتي ة  

 ;Mulvey & Klein, 1998)مع مةةا آلةةت شلي ةةا دراسةةةةةةةةةةةةة ي  

Piezon & Ferree, 2008)   ال ي كشةةةةةةةةةةةةةفةةةةةت عن عالقةةةةةة

 = r)الجوةةةةد والتقةةةةاعس االجتمةةةةاعي    موجبةةةةة بين مواءمةةةةة

عل  التوافي  تلةة املواءمةة قةد تكون شي ةابيةة    (0.79 ,0.35

   ال ارتفا  أداء أعضةةةةةةةةةاء الفر ق  لمن ا قد تكون سةةةةةةةةةلبية

عند ان فاض أداء املجموعة  وقد تقل تشية استغالل  

 ا تر ن لجودنا تلل تلة املواءمة  

 
ً

ا عةةادال ح  بتوزيع العمةةل توزيعةةً ن  ةةةةةةةةةةةةةَ ولللةةد من هةةذا األ ر ي 

 متناسًبا مع مقدار املكافأة املقرر 

الةتةنةبةؤ ةةةةةةة      الةقةةةةةةةدرة  شفة   نة ةلةص  مةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةبةق   عةلة   وبةنةةةةةةةاء 

وتمةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةة    ملتغيراع: عةةةةدالةةةةة التوزيع  ووضةةةةةةةةةةةةةوح املومةةةةة 

الجمةةةةاعةةةةة )كمنبئةةةةاع سةةةةةةةةةةةةةةةةالبةةةةة( ومواءمةةةةة الجوةةةةد )كمنبئ  

 موج،( في التنبؤ بالتقاعس االجتماعيغ 

ا  يلفةت البةا ة  االنتبةال نحو ضةةةةةةةةةةةةةرورة مراعةاة أند   وتتةامةً

النتاةو اللالية هي نتاج تقار ر ذاتية للم ةةةةةةةةت يبين  وقد 

تتةةةةةأ ر  بتحيزاع املرغوبيةةةةةة االجتمةةةةةاعيةةةةةة وتةةةةةدمةةةةةة الةةةةةذاع  

 ما تفض أو رفع   ةةةةةةبة انتشةةةةةةار الظاهرة  اللتين من شةةةةةةأ 

 محل الدراسة 

 التوصيات

ن لص مما سةةةةةةةةةةةبق عرضةةةةةةةةةةةه شف  م موعة من التوصةةةةةةةةةةةياع  

مب نةةة عل  مةةا ان  ةةت شليةةه نتةةاةو الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اللةةاليةةة  وقةةد  

 جاءع عل  النحو التافي:

ضةةةةةةةةةرورة توضةةةةةةةةةيو األدوار وامل ةةةةةةةةةؤولياع املناطة لكل   1

شةةةةةةةةةةةةةعر عضةةةةةةةةةةةةةو في الفر ق  فغموض األدوار   واملوةةةةام قةةةةد   

الفرد بعةدم اإلنئةةةةةةةةةةةةةةا  فيلجةأ شف  تفض جوةدل تشةةةةةةةةةةةةةيةة 

 استغالله من قبل ا تر ن 

العمل عل  األتذ بالعوامل ال ي ت ةةةةةةةةةةةوم في تماسةةةةةةةةةةةة    2

الجماعة  ملا له من أ ر في أداه م  فالجماعة املتماسةةةةةةةةةةةةةمة 

يرتفع أداء أعضةةةةةةةةةةةاه ا  و قل تقاع ةةةةةةةةةةةوم عما كلفوا به من  

 موام تقاع وم يرتفع أداء أعضاءها  و قل 

العمةةةل عل  تحقيق مبةةةدأ عةةةدالةةةة توزيع املكةةةافةةةأة بين   3

أعضةةةةةةةةةةةةاء الفر ق  فشةةةةةةةةةةةةعور األفراد بأن املكافأة ومقدارها  

ذل من جوةةةد من شةةةةةةةةةةةةةةةأنةةةه شعالء دافعي  م نحو  مكةةةافئ ملةةةا بةةة 

 تحقيق أهدا  الجماعة   

الةفةر ةق     4 راجةعةةةةةةةة ألعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  دور ةةةةةةةة  تةغةةةةةةةذيةةةةةةةة  تةقةةةةةةةديةم 

رفع درجةةةةة   فمال ظةةةةة جوةةةةد الفرد وتقييمةةةةه   ةةةةةةةةةةةةةومةةةةان في

ا عل  شداةةه  و قلةل من   وضةةةةةةةةةةةةةوح املومةة ممةا ينعمس شي ةابةً

 تقاع ه 

 

 **** 
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مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية عن التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا في  

 اململكة العربية السعودية 

  (1)د. عبد العزيز عبد هللا القحطاني

 ه (1442 /8/ 7وقبل -ه 9/6/1442)قدم للنشر 

 
مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل  هدفت الدراسة إلى التعرف على  املستخلص:  

  ى املستو   ،ملتغير: جنس الطلبة، درجة اإلعاقة، نوع الكلية  اجائحة كورونا باململكة العربية السعودية، وكذلك مستوى الرضا لديهم وفق  

( طالبة،  30)  ا( طالب  28طلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية بواقع ) من ال  ا( طالب  58الدراس ي، وطبقت الدراسة على عينة قوامها )

بق عليهم مقياس رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد إعداد: الباحث، وأظهرت النتائج أن مستوى  
ُ
ط

د خالل جائحة كورونا كان متوسط بشكل عام، وكذلك وجدت رضا الطلبة الصم وضعاف السمع في املرحلة الجامعية نحو التعليم عن بع

عدا في   ملتغير جنس الطلبة لصالح اإلناث في جميع املحاور ما ا رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد وفق  في مستوى فروق ذات داللة إحصائية 

  ملتغير املستوى الدراس ي للطلبة ابعد وفق   رضا الطلبة نحو التعليم عن في مستوى محور التواصل، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية 

ما  لصالح   املحاور  في جميع  للطلبة  الدراسية  املستويات  التقنية. كما  جميع  في محور  توجدعدا  أنه ال  النتائج   داللة فروق ذات    أظهرت 

 .  ا ملتغيري درجة اإلعاقة، ونوع الكلية إحصائية في مستوى رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد تبع  

  : التعليم عن بعد، الصم، ضعاف السمع، املرحلة الجامعية، جائحة كورونا.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. 

 (1)Abdulaziz Abdullah Alqahtani 

(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.  
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مقدمة 

بالرغم من الجهود املبذولة لتطوير تعليم الصم وضعاف  

العربية السعودية، وما صاحب ذلك  اململكة  في  السمع 

الجامعات   في  للصم  العالي  التعليم  برامج  ازدياد  من 

صم وضعاف سمع مؤهلين من    أفراد السعودية لتخريج  

طرق   وتوفير  متميزة  جامعية  تعلم  بيئة  إيجاد  خالل 

التعليمية،   احتياجاتهم  مع  تتالءم  التحول  ن  فإتدريس 

التعلم   منصات  وتعدد  بعد  عن  التعلم  إلى  املفاجئ 

ظهور  لكتروني  اإل إلى  يؤدي  ربما  كورونا  جائحة  بسبب 

صم  صعوبات وعقبات غير مقصودة أمام تعلم الطلبة ال

من   الرغم  وعلى  الجامعية،  املرحلة  في  السمع  وضعاف 

في   املتعددة  التكنولوجيا وفوائدها  الطلبة أهمية  تعليم 

تقليل أثر اإلعاقة على تعلمهم  الصم وضعاف السمع، ك 

أفضل     ير فرصوتوف(،  2009،)حنفي التواصل بشكل 

والزريقــات،  ) التعلم  (2012شــرادقــة  دافعية  وتعزز   ،

بعد   و tner,& Ku   Verdinelli 2016(عن  ن  يتحس (، 

)الزيلعي التدريس  الطلبة  2019،فاعلية  وجعل   ،)

(،  2019،الصليليللتعلم وزيادة ثقتهم بأنفسهم ) ا محور  

العديد من  فإ هناك  تواجه  ن  التي  العقبات والتحديات 

الطلبة الصم وضعاف السمع في استخدام التكنولوجيا  

بعدو  عن  كفاءة    التعليم  املعلمين الستخدام  منها: عدم 

(، وكذلك عدم  2010التكنولوجيا في التعليم )حنفي،  

التدريس   في  االفتراض ي  الواقع  باستخدام  إملامهم 

 2017السالم،  )
 

فضال التكنولوجيا    (،  وجود  قلة  عن 

والشهراني،   )عيس ى  التعليم  مؤسسات  في  واستخدامها 

املادية  2017 املوارد  توفر  قلة  وكذلك  واإلدارية  (، 

( أخضر  ؛   2005Muilenburg,   & Bergeوالفنية 

نقل  (2014التويجري،    ؛2006 العدل  من  وليس   .

في   االفتراض ي  التعليم  بيئة  الى  التقليدي  من  التعليم 

املرحلة الجامعية مع عدم مراعاة التحديات واحتياجات  

 (.  Samules, 2013; Gregg, 2009الطلبة ذوي اإلعاقة )

ا مرسوم  أكد  )وقد  رقم  السامي  (  9173/ب/ 7ملقام 

( للطلبة  1423/ 5/ 4بتاريخ  الفرصة  إتاحة  على  ه( 

في  الجامعي  تعليمهم  إلكمال  السمع  وضعاف  الصم 

الكليات والجامعات السعودية أسوة بأقرانهم السامعين  

)التركي،   واحتياجاتهم  قــدراتهم  مــع  يتناســب  وبمــا 

ال2005 التعليم  نجاح  مدى  يتوقف  إنه  حيث  عالي (، 

املنظومة   مواكبة  مدى  على  السمع  وضعاف  للصم 

التعليم   من  التعليم  في  الحالية  للتغيرات  التعليمية 

خالل   من  )االفتراض ي(  بعد  عن  التعليم  إلى  التقليدي 

كمنظومة   التعليمية  العملية  في  التقنيات  استخدام 

في   املثال  تساعد على سبيل  التي  الجامعية  بورد  البالك 

إنشاء فصول افتراضية، وهذا ما دعا   الوقت الحالي على

الصم   للطلبة  بعد  عن  التعليم  واقع  تقييم  ضرورة  إلى 

كفاءة   ومدى  الجامعية،  املرحلة  في  السمع  وضعاف 

( تعليمهم  في  املستخدمة   Council forالتكنولوجيا 

Exceptional Children- CEC, 2000  في وتكييفها   ،)

التعلي أساليب  لتطوير  االفتراضية  ورفع  الفصول  م 

الكفاءة املهنية للمتخصصين في املجال التعليمي والتقني  

 (. 2014)تطوير، 

الراهن    الوقت  في  بعد  -وتزداد  عن  للتعليم    - نتيجة 

والبرامج   التقنيات  فاعلية  مدى  تقييم  إلى  الحاجة 

الحديثة املستخدمة في التعليم عن بعد حيث إن أعضاء  

بون بامتالك  هيئة التدريس في الجامعات والكليات مطال

املهارات الالزمة في توظيف التقنيات الحديثة في العملية  

بيئة   وإيجاد  التعليمية  املقررات  لتكييف  التعليمية 

تعليمية تسهم في تحسين مهارات الطلبة الصم وضعاف  

التي  CEC, 2000)السمع   الصعوبات  من  للحد   ،)

تؤثر سلب   التعليم عن بعد والتي قد    في   اتواجههم خالل 

) أدا الدراس ي  والخضير  ئهم  السالم،    ؛2019الجبر 

البرامج    (، 2018املقدامي،  ؛2017 في  واستمراريتهم 
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)كاديمياأل تحاول    ،لذا  .)  al., Newman et 2020ة 

 الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت التالية:  

السمع   .1 وضعاف  الصم  الطلبة  رضا  مستوى  ما 

خالل   بعد  عن  التعليم  نحو  الجامعية  باملرحلة 

 جائحة كورونا؟  

بين   .2 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

العينة حول مستوى رضا    أفرادمتوسطات درجات  

الجامعية   باملرحلة  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة 

تبع   كورونا  جائحة  خالل  بعد  عن  التعليم  ا  نحو 

 إناث(؟   –ملتغير الجنس )ذكور 

بين   .3 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

العينة حول مستوى رضا    أفرادمتوسطات درجات  

الجامعية   باملرحلة  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة 

تبع   كورونا  جائحة  خالل  بعد  عن  التعليم  ا  نحو 

 ضعاف سمع(؟  – ملتغير درجة اإلعاقة )صم 

إحصا .4 داللة  ذات  فروق  توجد  بين  هل  ئية 

العينة حول مستوى رضا    أفرادمتوسطات درجات  

الجامعية   باملرحلة  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة 

تبع   كورونا  جائحة  خالل  بعد  عن  التعليم  ا  نحو 

 علمية(؟ -ملتغير نوع الكلية )نظرية 

بين   .5 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

درجات   مستوى    أفرادمتوسطات  حول  العينة 

وضع الصم  الجامعية  الطلبة  باملرحلة  السمع  اف 

تبعا   كورونا  جائحة  خالل  بعد  عن  التعليم  نحو 

املستو  األول  ى ملتغير  )السنة  السنة    –  ى الدراس ي 

 السنة الرابعة(؟   –السنة الثالثة   –الثانية 

 أهداف الدراسة

الصم وضعاف   • الطالب  رضا  مستوى  على  التعرف 

املرحلة   في  بعد  عن  التعليم  عن  الجامعية  السمع 

 خالل جائحة كورونا. 

وضعاف   • الصم  الطلبة  رضا  مستوى  على  التعرف 

بعد  عن  التعليم  نحو  الجامعية  باملرحلة  السمع 

)ذكور   الجنس  ملتغير  تبعا  كورونا  جائحة    – خالل 

 إناث(. 

وضعاف   • الصم  الطلبة  رضا  مستوى  على  التعرف 

بعد  عن  التعليم  نحو  الجامعية  باملرحلة  السمع 

ا ملتغير درجة اإلعاقة )صم  جائحة كورونا تبع  خالل 

 ضعاف سمع(.   –

وضعاف   • الصم  الطلبة  رضا  مستوى  على  التعرف 

بعد  عن  التعليم  نحو  الجامعية  باملرحلة  السمع 

  - ا ملتغير نوع الكلية )نظرية  خالل جائحة كورونا تبع  

 علمية(.

التعرف على مستوى الطلبة الصم وضعاف السمع   •

الجامعية  خالل    باملرحلة  بعد  عن  التعليم  نحو 

الدراس ي )السنة    ى ا ملتغير املستو جائحة كورونا تبع  

الثانية    –  ىاألول الثالثة    –السنة  السنة    –السنة 

 الرابعة(. 

 أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية:  

إثراء األدبيات املتعلقة بمجال التعليم العالي للصم  •

واقع   على  الضوء  إلقاء  من خالل  السمع  وضعاف 

السمع  ا الصم وضعاف  للطلبة  بعد  في  لتعليم عن 

 املرحلة الجامعية. 

 األهمية التطبيقية:  

التعليم   • مجال  في  واملسؤولين  املختصين  إفادة 

العالي للصم وضعاف السمع حول التحديات التي  

التعليم  في  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة  تواجه 

متميزة   جامعية  تعلم  بيئة  إيجاد  بهدف  بعد؛  عن 

ملواصلة  تشبع   مساعدتهم  في  وتسهم  احتياجاتهم 

 تعليميهم الجامعي. 

تزود نتائج هذه الدراسة املسؤولين في التعليم العالي  •

التقنيات    تمكنهمبحلول   استخدام  تفعيل  من 

والبرامج الحديثة مما يؤدي إلى زيادة قدرات الطلبة  
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والتفاعل   التوصل  في  السمع  وضعاف  الصم 

 واملشاركة الفعالة. 

 لدراسةحدود ا

ووقت   وأدواتها  بعينتها  ونتائجها  الدراسة  هذه  تتحدد 

ه( واألساليب اإلحصائية    1442تطبيقها )الفصل األول  

 املستخدمة.  

نهاية   - في  الدراسة  هذه  طبقت  الزمانية:  الحدود 

الدراس ي   العام  من  األول  الدراس ي  الفصل 

 ه.   1442

الحدود املكانية: طبقت هذه الدراسة على عينة من   -

جامعات   أربع  في  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة 

سعود    –)الطائف   العزي  –امللك  عبد    –   زامللك 

املفتوحة(   العربية  العربالجامعة  ية باململكة 

 .السعودية

عينة   - على  الدراسة  هذه  طبقت  البشرية:  الحدود 

من الطلبة الصم وضعاف السمع الذين يدرسون  

الجامعية    احالي   العربية  باملرحلة  باململكة 

 . السعودية

 مصطلحات الدراسة 

بعد:   عن  الطلبة  التعليم  فصل  فيه  يتم  تعليمي  إجراء 

جغرافي   وسائط    ا واملعلمين  عبر  التواصل  يتطلب  مما 

أو  الفيديو  أو  الراديو  أو  الهاتف  تعليمية متعددة مثل: 

 Mooreالبريد أو التلفزيون أو الكمبيوتر عبر اإلنترنت )

& Thompson, 1997   .) 

: استخدام التقنيات الحديثة لتقديم التعليم  اإجرائي  

من    اي  إلزامالجامعي للطلبة الصم وضعاف السمع 

حاضرات االفتراضية عبر وسائط تعليمية  خالل امل

 وزوم )البالك بورد،  : ، مثلمتعددة
 

من املحاضرات   ( بدال

التقليدية الحضورية املقدمة داخل حرم الجامعة  

 . (جائحة كورونا)نتيجة للظروف الحالية 

هو شعور داخلي يعبر  رضا الطلبة عن التعليم عن بعد:  

عن   السمع  وضعاف  الصم  الطلبة  ارتياح  مدى  عن 

الخدمات التعليمية املقدمة لهم خالل التعليم عن بعد،  

 .  والذي يقاس من خالل مقياس الدراسة

الذين يعانون من فقدان سمعي يبدأ    فرادهم األ   :الصم

( صعوبة  70من  يسبب  مما  فأكثر،  ديسبل  فهم  في  ( 

باستخد  سواء  بدونها  الكالم  أو  السمعية  املعينات  ام 

(Moorse, 2001.) 

وال  اإجرائي   تام  سمعي  فقدان  لديهم  الذين  الطلبة   :

اإلشارة    ن يستطيعو  لغة  خالل  من  إال  التواصل 

العربية   اململكة  في  الجامعية  باملرحلة  وامللتحقين 

 السعودية. 

األ  هم  السمع:  فقدان    فرادضعاف  من  يعانون  الذي 

( بين  يتراوح  لهم  69  - 35سمعي  يسبب  مما  ديسبل،   )

سواء   الواحدة  األذن  خالل  من  الكالم  فهم  في  صعوبة 

بدونها أو  السمعية  املعينات   ,Moorse)  باستخدام 

2001 .)   

: الطلبة الذين يعانون صعوبة في سماع األصوات  اإجرائي  

الجا باملرحلة  وامللتحقين  الكالم  اململكة  وفهم  في  معية 

 العربية السعودية. 

فرصة   تتوفر  السمع:  وضعاف  للصم  الجامعي  التعليم 

التعليم الجامعي للطلبة الصم وضعاف السمع في كليات  

منها   السعودية  العربية  باململكة  متعددة  وجامعات 

الجامعة العربية املفتوحة، جامعة امللك سعود، جامعة 

نورة، كلية االتصاالت،    امللك عبد العزيز، جامعة االميرة

الكليات التقنية. وقد تأسس أول برنامج للتعليم   بعض 

العالي للطلبة للصم وضعاف السمع بكلية االتصاالت في  

الجامعي  ه1425عام   التعليم  برامج  ا  حالي  وتتنوع   ،

والجامعات   بالكليات  السمع  وضعاف  الصم  للطلبة 

السعودية في تخصصات متعددة تناسب استعداداتهم  

 
 

مثال درجة    ويمنح  السمع  وضعاف  الصم  الخريجون 

الدبلوم ملدة عاميين دراسيين في تخصص الحاسب االلي  

أو   املكاتب،  وإدارة  التنفيذية  والسكرتارية  والتسويق 
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البكالوريوس في تخصص التربية خاصة، والتربية   درجة 

 فنية، واالقتصاد املنزلي.  

: مرحلة دراسية من مراحل التعليم العالي يدرس  اإجرائي  

فيها الطلبة الصم وضعاف السمع بنفس محتوى  

 املقررات الجامعية املطبقة مع أقرانهم السامعين.  

 أدبيات الدراسة  

والدراسات   النظرية  األطر  الباحث  يتناول 

السابقة املرتبطة باستخدام التقنية الحديثة في مجال  

 تعليم الصم وضعاف السمع على النحو التالي:  

 أهمية التقنية الحديثة في تعليم الصم وضعاف السمع.  

الطالب الصم   تعليم  في  ا  إيجابي  ا  التكنولوجيا دور  تلعب 

(  2009صدد أجرى حنفـي ) وضعاف السمع. وفي هذا ال

التكنولوجيـا   دور  علــي  التعـرف  إلى  هـدفت  دراسة 

فــي  الصـم  الطـالب  تعلــيم  أهداف  تفعيـل  فــي  املسـاعدة 

معاهـد وبـرامج الــدمج، وأظهرت النتائج أن التكنولوجيــا  

الصم   الطالب  تعليم  أهداف  تفعيل  تستطيع  املساندة 

تعلمه على  اإلعاقة  أثر  تقليل  املنـاهج  مع  واثـراء  م 

دراسة   أما  لهم.  فقد  2019)  الصليليالدراسية   )

إلى  له    أن   توصلت  التدريس  في  التكنولوجيا  استخدام 

عدة فوائد على الطلبة الصم وضعاف السمع والعملية  

زالة املعيقات التي تحد من تعلم الطلبة،  إالتعليمية مثل  

، ونقل  م بأنفسهم للتعلم وزيادة ثقته  اوجعل الطلبة محور  

بحياة الطلبة، كما أشارت نتائج دراسة    أثر التعلم وربطه

أن استخدام التكنولوجيا لتدريس    إلى  ( 2019الزيلعي )

  . الطلبة الصم اللغة اإلنجليزية يحسن فاعلية التدريس

تقنيات    ،لذا استخدام  على  الدراسات  نتائج  تشجع 

التعلم   في تحسين عملية  إيجابي  لها من دور  ملا  التعليم 

 التعليم للطلبة الصم وضعاف السمع.   و 

اجراها   التي  الدراسة    and Kutner   Verdinelliأما 

)االستمرارية(  2016) اإلصرار  عوامل  على  للتعرف   )

الجامع املعاقين  العليا ي للطلبة  الدراسات  برامج  في  ين 

لال دفعتهم  التي  واألسباب  أونالين،  بها،    قتحالاملقدمة 

وجود عالقة بين اختيار الطلبة  أظهرت بعض نتائجها إلى  

البرامج   هذه  وأن  وإعاقتهم،  بعد  عن  الدراسة  لبرنامج 

أقرانهم   مع  أفضل  بشكل  التواصل  فرصة  لهم  توفر 

شــرادقــة  وأساتذتهم وتنمية مهاراتهم في اللغة التعبيرية )

. باإلضافة لذلك، يوفر التعليم عن  (2012والزريقــات،  

السمع وضعاف  الصم  للطلبة  عن    بعد  التعبير  فرصة 

(  ,.2011Long et. alأفكارهم داخل القاعة الدراسية )

خبراتهم   لتعزيز  زمالئهم  مع  للتعاون  خيارات  وتوفير 

يسهم التعلم عن بعد في    ، . لذا ,Lang)2002التعليمية )

الطلبة   تواجه  التي  والتواصل  الوصول  مشاكل  تجنب 

في  املحاضرات الحضورية  السمع خالل  الصم وضعاف 

 (. ,2009Richardsonجامعات )ال

ا في تفاعل    ا رئيسي  كذلك تلعب التكنولوجيا دور 

الطلبة الصم وضعاف السمع خالل التعليم عن بعد مما  

دراسة   ففي  لديهم،  التحصيل  مستوى  زيادة  في  يسهم 

( في    ) .2011Long et alأجراها  التفاعل  أهمية  حول 

األ من   كاديميالنجاح  السمع  وضعاف  الصم    للطلبة 

اإل التعليم  أظهرت    لكترونيخالل  أونالين(.  )مقررات 

في   املسجلين  السمع  الصم وضعاف  الطالب  أن  النتائج 

التفاعل   من  مرتفع  مستوى  على  أونالين حصلوا  املواد 

باملواد   مقارنة  االفتراضية  املقررات  في  والتحصيل 

أظهرت نتائج الدراسة أن مواد أونالين    االحضورية. أيض  

ا للطلبة  مستوى  وفرت  في  زيادة  السمع  وضعاف  لصم 

     ة،لكترونيمن خالل املناقشات اإل كاديميالتحصيل األ

التي تناولت    - Richardson   ((2005كما توصلت دراسة  

األ في  طلبة  لل  كاديميالتحصيل  السمع  وضعاف  الصم 

عن الذين    - التعليم  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة  أن 

احتمالية   أكثر  كانوا  مصاحبة  إعاقات  لديهم  ليس 

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  

ي اإلنترنت  عبر  املناقشات  التي  في  العوامل  أهم  من  عتبر 
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وزيادة   السمع  وضعاف  الصم  الطالب  نجاح  في  تسهم 

اإل التعليم  في  ارتفاع    لكترونيتحصيلهم  من  يعزز  مما 

تهم على مواصلة تعليمهم،  كما يسهم التعليم عن  اقدر 

وضعاف   الصم  الطالب  ومشاركة  تفاعل  تعزيز  في  بعد 

راضية  السمع مع أقرانهم السامعين في املحاضرات االفت

نجاح الطالب   فيوالذي تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر  

   ;Schwier, 2011)داخل البيئة التعليمية  اإلعاقةذوي  

Arnold & Paulus, 2010)     حيث وجود أي عقبات مثل

للطلب الوحدة  أو  باالنعزال  على  الشعور  تؤثر  ربما  ة 

الجامعة   في  واستمراريتهم   ,Richardson)تحصيلهم 

2015) . 

الصم    تعليم  في  الحديثة  التقنية  تطبيق  تحديات 

 .  وضعاف السمع

الطلبة  على الرغم من أهمية استخدام التقنية في تعليم  

ن هناك صعوبات التزال تقف  فإالصم وضعاف السمع،  

املوس ى  سبيل  في   أكد  فقد  أن  2002) تطبيقها،  على   )

اسـتخدام هذه التقنيـات في التعلـيم مـازال يسـير بـبطء،  

اســتخدام   علــى  للمعلمــين  تــدريبة  برامج  توفير  وعــدم 

الحاسـب اآللـي وتقنيـات التعلـيم وتوظيفهما فـي العمليـة  

(  2017عيس ى والشهراني ) التعليميـة. وقد أكدت دراسة  

الب  التكنولوجيا  وجود  وقلة  في  على  واستخدامها  سيطة 

توفير   إلى  املؤسسات  هذه  وحاجة  التعليم،  مؤسسات 

وأجهزة   املتقدمة  السمعية  التكنولوجيا  واستخدام 

ووجود   الفورية،  الترجمة  وبرامج  واالتصال،  التواصل 

استخدام   في  السمع  وضعاف  الصم  معلمي  بين  فروق 

والخبرة األكثر.   التقنيات املساندة لصالح معلمي العلوم

وضعاف    Butler (2019)أشار    كما الصم  الطلبة  أن 

( املكتوبة  الوسائط  بتوفير  يطالبون  (  Captionsالسمع 

في  والشاشات  الفيديو  مقاطع  إلى  املباشر  للوصول 

الطلبة   فهم  على  يؤثر  وهذا  )مباشر(  الفعلي  الوقت 

عن   التوضيحية  التسميات  إظهار  وضرورة  وتعلمهم، 

واالج والتعليمية  العامة  والثقافية  األماكن  تماعية 

األخرى للطلبة الصم وضعاف السمع والذي يساعدهم  

وتدعم   مفيد،  بشكل  التعليمي  للمحتوى  الوصول  في 

( حيث  2019النتائج السابقة دراسة الجبر والخضير )

أكدت نتائجها إلى أن الجوانب املادية، واإلدارية والفنية  

  من أبرز التحديات التي تواجه معلمات الطالبات الصم 

مع   الحديثة،  التقنيات  استخدام  في  السمع  وضعاف 

متعلقة باملعيقات تعزى    اعدم وجود فروق دالة احصائي  

الى متغير عدد سنوات الخبرة واملؤهل التعليمي والدورات  

ذوي   للطلبة  الالزم  الدعم  توفير  يجب  لذا  التدريبة. 

توفر   ما  متى  إنه  إعاقتهم حيث  مع  يتناسب  بما  اإلعاقة 

استطاعوا   اإلعاقة  ذوي  للطلبة  املناسب  الدعم 

سنتين أو أربع    االستمرار في البرامج الجامعية سواء مدتها 

دعم   يوجد  عندما  أعلى  بمعدالت  والتخرج  سنوات 

مركز  مثل  والكتابة    متخصص  الرياضيات  في  الدعم 

اإلعاقة   اظهار  يتطلب  ال  ) ,.Newman et. alوالذي 

)2020 . 

التقنيات   تطبيق  في  املتخصصين  كفاءة  مدى  كذلك 

تعليم  في  التحديات  من  بعد  عن  التعليم  في  الحديثة 

( إلى  2010حيث توصل حنفـي )سمع.  الصم وضعاف ال

أن استخدام املعلمين لتلك التكنولوجيا في تعليم الصم  

( إلى 2017كما أشار السالم ) ليس بالدرجة املطلوبة.  

أن معظم معلمي الصم وضعاف السمع ليس لديهم إملام  

باستخدام الواقع االفتراض ي في التدريس، باإلضافة إلى  

تعزى ملتغيرات سنوات    وجود فروق ذات داللة إحصائية

وتتفق   الدراسية.  واملرحلة  التعليمي،  واملؤهل  الخبرة، 

 ( املقدامي  دراسة  نتائج  مع  النتائج  والتي  2018هذه   )

الصم   معلمي  واقع  محددات  عن  الكشف  إلى  هدفت 

التعليمية   التقنيات  استخدام  في  السمع  وضعاف 

أبرز   كانت  والتي  استخدامها،  من  تحد  التي  واملعوقات 

تائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  الن

العلمي   املؤهل  ملتغيرات  تعزى  املعلمين  درجات 

لصالح  ل النتائج  كانت  حيث  الخبرة  وسنوات  لمعلمين، 
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أن   يجب  لذا  من خمس سنوات(.   )األقل  الخبرة  ذوي 

يكون املتخصصون واالداريون الذين يعملون في مجال  

دراي على  السمع  وضعاف  الصم  وإدراك  تعليم  ة 

وعي   وعلى  طالبهم،  تواجه  التي  التعليمية  الصعوبات 

ذوي   طالبهم  ملساعدة  املوجودة  التكيفيات  بأنواع 

 .   ,Beminger)2011(اإلعاقة 

املعيقات   الدراسات  من  العديد  تناولت  كما 

الصم وضعاف   الطلبة  لدى  بعد  عن  بالتعلم  الخاصة 

دراسة   توصلت  فقد    Bergeو  Muilenburgالسمع، 

( إلى أن من أهم العوامل التي تحد من التعلم  5200)

التقنية،    لكترونياإل املهارات  اإلدارية،  القضايا  للطلبة 

املشاكل   لإلنترنت،  والوصول  التكلفة  والدعم،  الوقت 

( أخضر  دراسة  ذلك  في  وتتفق  ( حيث  2005التقنية. 

أن من أهم معوقات استخدام الحاسب اآللي    إلى  أشارت

لة املخصصات املالية واألجهزة مع  في تعليم الصم هو ق

دراسة   أكدت  وقد  املعلمين.  تدريب  مستوى  في  ضعف 

( وفنية  2014التويجري  إدارية  مشكالت  وجود   )

البرامج    ة،ومالي وندرة  املخصصة،  امليزانية  قلة  مثل 

اإل السمع،  لكترونيواملواقع  وضعاف  للصم  املفيدة  ة 

الحالية التقنيات  وأن  انترنت،  شبكة  وجود  ال    وعدم 

إيجابية   األدنى من االحتياج، وعدم  الحد  للطلبة  توفر 

يوجد   ال  كما  التقنيات،  الستخدام  الخارجية  البيئة 

وضعاف   الصم  بتعليم  التقنية  لدمج  حالية  خطط 

كفاية   وعدم  العلمية  املادة  كثافة  يراع  ولم  السمع، 

فروق   الدراسة  تظهر  لم  كما  اآللي،  الحاسب  حصص 

اسة في تحديد املشكالت وفق  ذات داللة بين عينة الدر 

واملؤهل   والتخصص،  للطلبة،  السمعية  الحالة  متغير 

 العلمي.

وللتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه  

التكنولوجيا   من  واالستفادة  التعليم  في  الصم  الطلبة 

األخذ بعين  وما توفره من فرص التعلم عن بعد، يجب  

ومشاركة آراء  السمع    االعتبار  وضعاف  الصم  الطلبة 

واملتخصصين في التعليم عند تصميم بيئة التعليم عن  

(. 2001NCLB,  -No Child Left Behind Actبعد )

والتربويين   الطلبة  مشاركة  الحقيقة  تطوير  وفي  في 

التربوية للتطبيقات  التفاعلية  من    التكنولوجيا  تعتبر 

التربية الخاصة حي ث إن  التحديات التي تواجه ميدان 

عدم فهمهم لها واالعتماد على خبراء ال يفهمون حاجات  

األجهزة   وتطوير  تصميم  في  اإلعاقة  وذوي  املعلمين 

وعلى الرغم من    (، 2005والبرامج التعليمية )الخطيب،  

بتكييف   مطالبين  واملعلمين  التدريس  هيئة  أعضاء  أن 

وضعاف   الصم  للطلبة  الجامعية  املقررات  محتوى 

ربم أنه  إال  تسهيالت  السمع  عمل  عليهم  الصعب  من  ا 

في   االخذ  لعدم  نتيجة  فعالة  بطريقه  وتكييفها  للمقرر 

للطلبة  املتعددة  لالحتياجات  التصميم  عند  االعتبار 

دراسة   ,2001Schmetzke)  اإلعاقة ذوي   وأكدت   .)

( أن التكنولوجيا املساعدة ذات أهمية  2002محسن )

ي ما  على  التغلب  في  استخدامها  ويمكن  عانيه كبيرة، 

املطلوبة  املعلومة  تقديم  تم  إذا  مشكالت  من  الصم 

اعتماد   يعتمد  ال  تواصلي  اللفظ   اكلي    ا بأسلوب  على 

حاسة.   من  أكثر  مخاطبة  وإنما  املسموع،  أو  املنطوق 

دراسة   توصلت  فقد  لذلك    Cavenderباإلضافة 

  ضعاف السمع يتعلمون ( إلى أن الطلبة الصم و 2010)

خالل   من  املحاضرات  محتوى  محتوى  تسجيل 

املحاضرات كمقاطع فيديوهات مدعومة بالترجمة بلغة 

بعد   عن  املحاضرات  دعم  يتطلب  كما  اإلشارة. 

( املكتوبة  املنصات  Captionsبالنصوص  توفرها  التي   )

التعليمية    ,Stinson & Stevenson)) والفيديوهات 

أو    2013( وتسمح للمعلمين والطلبة في إعادة املحتوى 

ح مما يحسن من تعلم املواد التعليمية  الرسالة او الشر 

 ,Gernsbacher)ملجموعة متنوعة/مختلفة من الطلبة

دراسة  2015( توصلت  لذلك،  باإلضافة   .Stinson  

( التسميات  2017وآخرون  طباعة  استخدام  إلى   )

كتابة  C-     Print التوضيحية من  أعلى  فائدة  ذات 
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تذكر   في  يساعد  كما  املحاضرات  خالل  املالحظات 

وضعاف  املح  الصم  الطلبة  دافعية  من  ويزيد  توى، 

اإل النصوص  حفظ  عند  التعلم  على  ة  لكترونيالسمع 

(2017Stinson et al.,   االحتياجات تلبية  لذا يجب   .)

تصميم   عند  السمع  وضعاف  الصم  للطلبة  األساسية 

برامج ومقررات التعليم عن بعد أو تصميم محدد يراعي  

( فئة  كل  (  2007Keeler,     &Horneyاحتياج 

كاستخدام النصوص املكتوبة عند عرض الفيديوهات  

أو شاشات العرض عند تدريس الطلبة الصم وضعاف  

 ,Cavender)السمع ملا لها من فوائد في إيصال املحتوى  

)2010  ( الدافعية  (   ,.2017Stinson et alوزيادة 

  ) ,2001Lewis;وتطوير مهارة القراءة والكتابة للطالب 

)2010Cavender, يجب مراعاة الطلبة الصم    ،. لذلك

وضعاف السمع خالل التعليم عن بعد من خالل دعم  

حيث  توظيف مميزات التقنية الحديثة في املحاضرات،  

ة  كاديميثبات قدراتهم األإ  ال يستطيعون الكثير منهم إن 

التسهيالت   هذه  بدون  ) ,2013Samuels; ومعرفتهم 

)2009Gregg,  . 

سب            ما  الدراسات  وفي ضوء  أغلب  اتفاق  يتضح  ق 

على أهمية التكنولوجيا وتوظيفها وتقييم مدى تطويعها  

في بيئة التعلم عن بعد للطلبة الصم وضعاف السمع في  

 
 

فضال الجامعية،  تعيق    املرحلة  تحديات  وجود  عن 

استخدام التقنيات الحديثة بشكل فعال في مجال تعليم  

 الصم.  

 إجراءات الدراسة 

 املنهج الوصفي املقارن.    الدراسة:منهج 

مجتمع الدراسة: الطلبة الصم وضعاف السمع  

 بالجامعات السعودية.  

تكونت عينة الدراسة في صورتها النهائية    عينة الدراسة:

من الطلبة الصم وضعاف السمع خريجي    ا( طالب  58من )

  ا معاهد األمل ومدارس الدمج في الثانوية ويدرسون حالي  

جامعية حيث تم اختيارهم من خالل التواصل  باملرحلة ال

مع جامعاتهم ممثلة في برامج التعليم العالي للطلبة الصم  

الخاصة   االحتياجات  ذوي  ومراكز  السمع  وضعاف 

مقياس   من  بنسخ  جامعة  كل  وتزويد  بالجامعات، 

اإل الرابط  بها  مرفق  بعد    لكترونيالدراسة  للمقياس 

بتع  اإلكترونيتصميمة   املشارك  يقوم  ليقوم  أو  بئتها 

اإل املوقع  عبر  مباشرة  البريد   لكترونيبإرسالها  إلى  أو 

  ا للباحث املرفق في االستبانة، وفيما يلي وصف    لكترونياإل

   عينة الدراسة. فرادأل 

 

 عينة الدراسة  أفرادخصائص (: 1جدول )

 اجملموع  النسبة  العدد  عينة الدراسة من الطلبة الصم وضعاف السمع  فراداخلصائص أل
 نسبة  عدد 

 اجلنس 
 %100 58 %48.3 28 ذكر 
 %51.7 30 أنثى 

 احلالة السمعية 
 %100 58 %44.8 26 أصم

 %55.2 32 ضعيف مسع 
     الكلية 

 %100 58 %75.9 44 نظرية 
 %24.1 14 علمية 

 املستوى الدراسي 
   %31 18 السنة األوىل
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  %31 18 السنة الثانية 
58 

 
 %10.3 6 السنة الثالثة  100%

 %10.3 6 السنة الرابعة 
 %17.2 10 السنة اخلامسة 

 عدد املقررات املسجلة افرتاضيا )عن بعد( ومت اجتيازها: 
  %51.7 30 مجيع املقررات 

58 
 
 %20.7 12 املقررات بعض  100%

 %27.6 16 ال يوجد 
 عدد املقررات املسجلة افرتاضيا )عن بعد( ومل تسطع اكماهلا: 

  %6.9 4 مجيع املقررات 
58 

 
 %37.9 22 بعض املقررات  100%

 %55.2 32 ال يوجد 
 ارغب يف التعليم االفرتاضي 

 %100 58 %62.1 36 نعم
 %37.9 22 ال 

 
 أداة الدراسة 

مقياس   بإعداد  الباحث  الصم  قام  الطلبة  رضا  مدى 

وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد  

 يلي:  كما

السابقة   - والدراسات  النظرية  األطر  مراجعة 
(Butler,2019; Long et al., 2011; 

Richardson, 2015; Verdinelli & Kutner, 

العالقة    (2016 ذات    ,.Berge et al)واملقاييس 

2005; Omar, 2014)   العالي التعليم  مجال  في 

 للصم وضعاف السمع.  

- ( من  األولية  صورته  في  املقياس  أبعاد  4تكون   )

)التواصل، التفاعل، التعليم، التقنية(، وزعت على  

ل  ( فقرة، حيث إضافة مقطع بلغة اإلشارة لك 37)

الطلبة   تزويد  بهدف  االستبانة  فقرات  من  فقرة 

املقياس   الصم بمعنى واضح لكل فقرة من فقرات 

قد   التي  القرائية  الصعوبات  بعض  على  والتغلب 

تحد من فهم الطلبة الصم للمطلوب نتيجة لعدم  

املصطلحات   بعض  معني  معرفة  على  قدراتهم 

 الجديدة في فقرات املقاييس.  

االست - طريقة  تحديد  وفق  وتم  الفقرات،  على    ا جابة 

)موافق  وهي:  التدريج  خماس ي  ليكرت  لطريقة 

)موافق=    5بشدة=   درجات(،    4درجات(، 

موافق=  3)محايد=  )غير  )غير    2درجات(،  درجة(، 

 درجة(.   1موافق بشدة= 

عينة   على  الدراسة  مقياس  تقنين  تم  املقياس:  تقنين 

( من الطالب الصم وضعاف السمع باملرحلة  25قوامها ) 

 لجامعية ذلك على النحو التالي:  ا

:
ً
 الصدق   اوال

عرض املقياس في صورته األولية على    الصدق الظاهري:

التربية  5) في  املتخصصين  التدريس  هيئة  أعضاء  من   )

أصبح   وعليه  املطلوبة،  التعديالت  إجراء  وتم  الخاصة، 

 ( من  مكونا  أبعاد  35املقياس  أربعة  على  موزعة  فقرة   )

( )  7)كالتالي:  و  التواصل،  لبعد  لبعد  9فقرات  فقرات   )

و   و    (12)التفاعل،  التعليم،  لبعد  فقرات    (7)فقرات 

( من  3تم عرض املقياس على عدد ) لبعد التقنية. كذلك

املتخصصين في لغة اإلشارة بهدف تقييم ترجمة املقياس  

 ة.  شاريإلى اللغة اإل 
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الدا االتساق  معامالت  صدق  قيم  حساب  تم  خلي: 

   االرتباط بين فقرات كل بعد والدرجة الكلية له،

.اوقد جاءت جميعا دالة إحصائي   

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

 التقنية  التعلم  التفاعل  التواصل 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

 االرتباط 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة 

1 0.689 ** 8 0.813 ** 17 0.779 ** 29 0.937 ** 

2 0.370 ** 9 0.945 ** 18 0.721 ** 30 0.736 ** 

3 0.754 ** 10 0.475 ** 19 0.545 ** 31 0.739 ** 

4 0.690 ** 11 0.836 ** 20 0.970 ** 32 0.807 ** 

5 0.675 ** 12 0.960 ** 21 0.786 ** 33 0.903 ** 

6 0.509 ** 13 0.674 ** 22 0.663 ** 34 0.641 ** 

7 0.782 ** 14 0.886 ** 23 0.654 ** 34 0.645 ** 

--- --- 15 0.593 ** 24 0.705 ** --- --- 

--- --- 16 0.671 ** 25 0.734 ** --- --- 

--- --- --- --- 26 0.573 ** --- --- 

--- --- --- --- 27 0.750 ** --- --- 

--- --- --- --- 28 0.806 ** --- --- 

(  0.01: **دالة عند مستوى )مالحظة

كما تم حساب قيم معامالت االرتباط البينية لألبعاد،  

 ومعامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية، وقد جاءت

(.0.01عند مستوى ) ا جميعها دالة إحصائي  

 ية قيم معامالت االرتباط البينية لألبعاد، ومعامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكل(: 3جدول )

 األبعاد األبعاد

 التقنية  التعليم التفاعل  التواصل 

    ** 0.696 التفاعل 

   ** 0.621 ** 0.621 التعليم

  ** 0.816 ** 0.400 ** 0.582 التقنية 

 ** 0.839 ** 0.933 ** 0.788 ** 0.814 الدرجة الكلية 

 ( 0.01: **دالة عند مستوى )مالحظة

 الثبات  اثنيًا: 
التجزئة   طريقة  باستخدام  املقياس  ثبات  حساب  تم 

    (، واستخراج قيم Guttmannالنصفية بطريقة جتمان )

 

الثبات  معامل   معامالت  قيم  وجاءت  نباخ،  كرو  ألفا 

مرتفعة كما في الجدول التالي.

 ريقة التجزئة النصفية ألبعاد املقياسقيم معامالت ألفا كرونباخ وط (: 4جدول )

 التجزئة النصفية  قيم معامل ألفا كرونباخ الفقرات األبعاد

 ** 0.563 0.634 7 التواصل 

 ** 0.688 0.810 9 التفاعل 

 ** 0.917 0.860 12 التعليم

 ** 0.900 0.895 7 التقنية 

 --------  0.929 35 معامل الثبات الكلي للمقياس
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 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة

نسخت     توزيع  )ورقية  ي تم  الدراسة  مقياس  من    – ن 

ة( من خالل التواصل مع الجامعات وتزويد كل  إلكتروني

الرابط  بها  مرفق  الدراسة  مقياس  من  بنسخ  جامعة 

للمقياس    لكترونياإل

(https://forms.gle/VnHeWS6kAMjaiE9B6.)  

 ( ( استجابات  4( استجابة، منها )62وقد تم جمع عدد 

تم استبعادها لعدم اكتمال االستجابات على الفقرات،  

 ( استجابة.  58وبذلك يصبح عدد االستجابات النهائية )

 تحليل البيانات:  

تح تجميعتم  تم  التي  البيانات  برنامج  هليل  باستخدام  ا 

"R for Statistical Package(  "Crawley,2012  ،)

املتوسطات   التالية:  اإلحصائية  األساليب  وشملت 

املعيارية، واالختبارات املعلمية   ، الحسابية واالنحرافات 

 مثل: اختبار )ت( للعينة  

واختبار مثل:  الالمعلمية  واالختبارات  مربع    املستقلة، 

واليس للكشف    –ويتني، وكروسكال  -كاي، واختبار مان

 . اعن داللة الفروق إحصائي  

 ومناقشاتها:   نتائج الدراسة

ما مستوى رضا الطلبة الصم  لإلجابة عن السؤال األول )

وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد  

 خالل جائحة كورونا؟( 

حساب   املعيارية،  قيم  تم  واالنحرافات  املتوسطات 

  5والنسب املئوية ملتوسط الفقرة، والتي تمثل املدى =  

مستويات 4=    1  – ثالثة  يوجد  أنه  اعتبار  وعلى   ،

وبالتالي    1.33=   3/   4لالستجابات يكون طول كل فئة  

التي: منخفض  تكون مستويات االستجابة على الفقرات ك 

(1-2.33( متوسط   ،)2.34- 3.67( مرتفع   ،)3.68- 5  .)

يوضح الجدول التالي النتائج التي توصل إليها الباحث. و 

 (58العينة )ن= أفرادقيم املتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات  (: 5جدول )

 مستوى االستجابة  االنحراف املعياري  قيم املتوسط الحسابي قيم األبعاد

 مرتفع  0.470 4.034 التواصل 

 مرتفع  0.456 3.91 التفاعل 

 متوسط  0.811 3.31 التعليم

 متوسط  1.134 2.40 التقنية 

 متوسط  0.606 3.41 الدرجة الكلية 

( الجدول  أن  5من  يتضح  الصم  (  الطلبة  رضا  مستوى 

وضعاف السمع باملرحلة الجامعية نحو التعليم عن بعد  

إلى    2.40لإلبعاد األربعة تتراوح ما بين متوسط حسابي )

املستوى  4.03 بين  ما  تقع  املتوسطات  قيم  وجميع   ،)

واملرتفع الكلية    ،املتوسط  الدرجة  متوسط  وكذلك 

لقائمة أبعاد مقياس رضا الطلبة الصم وضعاف السمع  

( وهذا3.41يساوي  مؤشر    (،  الطلبة    ا يعطينا  رضا  أن 

الصم وضعاف السمع في املرحلة الجامعية نحو التعليم  

بدرجة   عام  بشكل  كان  كورونا  جائحة  خالل  بعد  عن 

%( من الطلبة الصم  62.1متوسط، حيث إن ما نسبته )

السمع   الحالية  –وضعاف  الدراسة  في    -عينة  يرغبون 

%( 37.9)استمرارية التعليم عن بعد مقارنة بما نسبته  

ال يرغبون في التعليم عن بعد، ألسباب غير معروفه لدى  

الجدول رقم   في  )انظر  إلى خبرة  1الباحث  (. وهذا يرجع 

عينة البحث من الطلبة الصم وضعاف السمع في الحكم  

الصم   لطلبة  بعد  عن  التعليم  تطبيق  فائدة  مدى  على 

الحتياجات   الجامعات  مراعاة  ومدى  السمع  وضعاف 

الطل تصميم  وقدرات  عند  السمع  وضعاف  الصم  بة 

 وتطبيق برامج وخدمات التعليم عن بعد. 

 

https://forms.gle/VnHeWS6kAMjaiE9B6
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 (58محور التواصل )ن=-النسب واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املقياس قيم (: 6جدول )

 

 م

 
 الفقرات

 
 نسبة االستجابة

 
يم ق

 املتوسط 
 الحسابي

 
يم ق

االنحراف 
 املعياري 

 
مستوى 

افق  االستجابة  ال أو
 بشدة

افق  افق  محايد ال أو افق  أو أو
 وبشدة

 ال ينطبق

 التواصل 

تجربة التعليم عن  1
بعد عززت مهاراتي في  
 التواصل بشكل فعال 

 مرتفع  0.736 4.13 % 3.4 0% % 55.2 % 1702 0% % 24.1

تجربة التعليم عن  2
بعد عززت مهاراتي في  

 لغة اإلشارة 
 مرتفع  0.904 4.75 % 24.1 0% % 34.5 % 6.9 0% % 34.5

تجربة التعليم عن  3
بالرضا   شعرتبعد 

عن كيفية تواصلي 
داخل املحاضرة 

 االفتراضية 

 مرتفع  0.773 4.41 % 6.9 0% % 44.8 % 10.3 0% % 37.9

تجربة التعليم عن  4
بالضيق   شعرتبعد 

لصعوبة التواصل مع  
خرين في املحاضرة اآل 

 االفتراضية 

 مرتفع  0.834 4.06 % 3.4 0% % 41.7 % 27.6 0% 27.6

تجربة التعليم عن  5
بعد تضايقني الن 

ستاذي ال يستطيع  أ
داخل  أريدفهم ما 

 املحاضرة االفتراضية 

 مرتفع  0.867 4.13 % 3.4 0% % 34.5 % 27.6 0% % 34.5

تجربة التعليم عن  6
على  تشجعتبعد 

 التحدث مع أستاذي 
 مرتفع  0.681 4.51 % 3.4 0% % 37.9 % 6.9 0% % 51.7

التعلم االفتراض ي  7
 منخفض  1.03 2.20 % 3.4 %0 %0 % 31.0 % 41.4 % 24.1 يشعرك بالعزلة 

 مرتفع  0.470 4.034   الدرجة الكلية ملحور التواصل 

( جدول  من  يتضح  الطلبة  أن    ( 6كذلك  رضا  مستوى 

التعليم   نحو  الجامعية  باملرحلة  السمع  الصم وضعاف 

املتوسط   )قيم  مرتفع  التواصل  محور  في  بعد  عن 

(، حيث  0.470، االنحراف معياري=4.034الحسابي= 

املتوس قيم  ) يتراوح  بين  ما  للفقرات  الحسابي    4.00ط 

(، وجميع املتوسطات تقع في املستوى املرتفع،  4.75إلى

إذ إن تواصل الطلبة خالل التعليم عن بعد يتم بطرق  

 ( منها  نسبته  37.9متعددة  وما  املنطوقة،  باللغة   )%

وتقريب  34.5) اإلشارة،  بلغة  )  ا%(  نسبه  %(  27.6ما 

املنط واللغة  اإلشارة  لغة  مع  باستخدام  )انظر    اوقة 

(. كذلك أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن  1جدول رقم  

السمع   وضعاف  الصم  للطلبة  يوفر  بعد  عن  التعليم 

أقرانهم   مع  مباشره  غير  متعددة  تواصل  قنوات 

%( عن طريق  37.9)  اوأساتذتهم حيث ما نسبته تقريب  

( و  الفورية،  باإل 34.5الرسائل  نسبته  %(  وما  يميالت، 

الفيديوهات%( عن ط6.9) عن  3.4)  ، اوأخير    .ريق   )%

املدونات   رقم    Blogs–طريق  جدول  وتتفق  1)انظر   .)

دراسة   كنتيجة  الدراسات  بعض  مع  النتيجة  هذه 

 ( والزريقــات    Verdinelliودراسة  (  2012شــرادقــة 

2016))Kutner  &  ودراسة  ،)(2011 et al. Long   .

ويؤكد الباحث على أهمية التعليم عن بعد للطلبة الصم  

التي   والتحديات  املشاكل  على  للتغلب  السمع  وضعاف 

تواجه الطلبة الصم وضعاف السمع في قاعات الدراسة  

الحضورية لصعوبة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس 

توفر   عدم  مشكلة  على  وللتغلب  السامعين  وزمالئهم 

جميع املقررات الجامعية مما قد  مترجمي لغة اإلشارة في  

الصم باالنعزال أو الوحدة التي  يؤدي إلى شعور الطلبة  

تحصيلهم واستمراريتهم في الجامعة.   فيربما تؤثر 
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 ( 58محور التفاعل )ن=-النسب واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املقياس قيم (: 7جدول)
 

 م

 

 الفقرات

قيم  نسبة االستجابة
 املتوسط 
 الحسابي

قيم 
االنحراف 

 املعياري 

مستوى 
 االستجابة 

ال أوافق  

 بشدة

ال 

 أوافق 

أوافق   أوافق  محايد 

 وبشدة 

ال 

 ينطبق 

 التفاعل 

تجربة التعليم عن بعد عززت من   1
تفاعلي في املناقشات مع أستاذ املقرر 

 خالل التعلم عن بعد 
27.6 % 0% 13.8 % 55.2 % 0% 3.4 % 4.20 0.719  

 مرتفع 

تجربة التعليم عن بعد عززت   2
مشاركتي في املناقشات العلمية مع 

 زمالئي خالل التعلم عن بعد 
37.9 % 0% 13.8 % 44.8 % 0% 3.4 % 4.31 0.754  

 
 مرتفع 

تجربة التعليم عن بعد عززت من   3
قدرتي على استخدم التقنيات  

الفيسبوك، االجتماعية )مثل: 
يوتيوب، توتير، بالك بورد( في  

 التواصل مع زمالئي 

24.1 % 0% 10.3 % 62.1 % 0% 3.4 % 4.20 0.669  
 

 مرتفع 

تجربة التعليم عن بعد جعلت أستاذ   4
املقرر يشجع الطالب على املشاركة  
 والتفاعل في املحاضرات االفتراضية 

24.1 % 0% 17.2 % 55.2 % 0% 3.4 % 4.13 0.736  
 

 مرتفع 

تجربة التعليم عن بعد عززت من   5
قدرتي على التفاعل مع الجميع في 

 املحاضرات االفتراضية 
34.5 % 0% 6.9 % 55.2 % 0% 3.4 % 4.34 0.663  

 
 مرتفع 

تجربة التعليم عن بعد عززت من   6
رغبتي ودافعيتي للمشاركة والتفاعل  

 أثناء املحاضرة 
27.6 % 0% 24.1 % 48.3 % 0% 0% 4.03 0.724  

 
 مرتفع 

التعليم االفتراض ي يشعرني بالثقة   7
  0.782 4.13 % 3.4 %0 % 48.3 % 20.7 %0 % 27.6 والراحة 

 مرتفع 
باالرتباك عندما يتم دمج  أشعر 8

التكنولوجيا للمشاركة في املحاضرة  
 االفتراضية 

17.2 % 0% 17.2 % 62.1 % 0% 3.4 % 4.06 0.697  
 

 مرتفع 

االفتراض ي يقلل من التعاون  التعليم   9
  0.677 1.79 %0 %0 %0 % 20.7 % 37.9 % 41.4 بين الطالب 

 منخفض 

 مرتفع  0.456 3.91     الدرجة الكلية ملحور التفاعل  

( جدول  من  يتضح  الطلبة  أن    ( 7كذلك  رضا  مستوى 

التعليم   نحو  الجامعية  باملرحلة  السمع  الصم وضعاف 

)قيم   التفاعل  محور  في  مرتفع  عام  بشكل  بعد  عن 

  = حسابي  االنحراف  3.91املتوسط  وقيم   ،

االستجابات  0.456املعياري= متوسط  تتراوح  حيث   ،)

التفاعل على   مقياس  املتوسط    فقرات  املستوى  بين  ما 

ا هذه  وتتفق  دراسةواملرتفع.  مع    et al.   Longلنتيجة 

ويؤكد  2011) املناقشات  (.  في  التفاعل  كمية  أن  ذلك 

العوامل لنجاح الطلبة الصم   عبر اإلنترنت تعتبر من أهم

التعلم اإل . لكترونيوضعاف السمع وزيادة تحصيلهم في 

( الفقرة رقم  )9كذلك تظهر  (  1.79( متوسط حسابي 

راض ي يقلل  عند مستوى رضا منخفض أن التعليم االفت

وهذه   السمع،  وضعاف  الصم  الطلبة  بين  التعاون  من 

دراسة مع  ودراسة  et al.   Lang   (2002النتيجة   )

(2011Schwier,   .) بعد   ويرى عن  التعلم  أن  الباحث 

تعزيز التفاعل ومشاركة الطلبة الصم وضعاف  يسهم في  

 السمع مع أقرانهم السامعين في املحاضرات االفتراضية.  
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 (58محور التعلم )ن=-النسب واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املقياس  قيم(: 8جدول )

قيم   نسبة االستجابة الفقرات م
 املتوسط 
 الحسابي

قيم 
االنحراف 

 املعياري 

مستوى 
 االستجابة 

ال أوافق  
 بشدة

أوافق   أوافق  محايد  ال أوافق 
 وبشدة 

ال 
 ينطبق 

 التعلم 

تجربة التعليم عن بعد جعلت   1
مستوى تحصيلي أفضل خالل 

 التعليم عن بعد 
 مرتفع  0.731 4.51 % 6.9 0% % 41.4 % 6.9 0% % 44.8

  تعلمتتجربة التعليم عن بعد  2
بشكل أفضل خالل التعليم عن 

 بعد 
 مرتفع  0.569 4.48 % 3.4 0% % 55.2 0% 0% % 41.4

تجربة التعليم عن بعد حسنت   3
 مرتفع  0.714 4.34 % 6.9 %0 % 58.6 % 6.9 %0 % 27.6 مهاراتي في الكتابة 

تقديم املحتوي التعليمي   4
للمقررات الدراسية ال يتم في  

 الوقت املحدد 
 متوسط  1.55 2.37 % 13.8 0% 0% % 6.9 % 55.2 % 24.1

بيئة التعلم بها ليست محفزة  5
 منخفض  1.77 2.31 % 17.2 %0 %0 % 3.4 % 37.9 % 41.4 للتعلم 

تأخر التغذية الراجعة   6
للمحاضر وال تقدمها في الوقت 

 املناسب 
 منخفض  1.79 2.27 % 20.7 0% 0% % 13.8 % 41.4 % 24.1

جودة املحتوى والتعليمات  7
 متوسط  1.55 2.55 % 13.8 %0 %0 % 24.1 % 37.9 % 24.1 منخفضة عبر اإلنترنت 

تجربة التعليم عن بعد عززت   8
من قدرتي على التعلم الذاتي  

 املسئولية عن التعلم 
 مرتفع  0.821 4.51 % 17.2 0% % 58.6 % 3.4 0% % 27.6

تجربة التعليم عن بعد تتطلب   9
 متوسط  1.43 2.34 % 10.3 %0 %0 % 20.7 % 41.4 % 27.6 وقت أكثر مني 

 مرتفع  0.777 4.48 % 6.9 %0 % 37.9 % 10.3 %0 % 44.8 التعليم االفتراض ي ممتع 10

عدد الطالب في املحاضرة  11
 متوسط  1.33 2.44 % 10.3 %0 %0 % 17.2 % 58.6 % 13.8 االفتراض ي غير مناسبا للتعلم 

ضعف الدافعية للتعلم  12
 متوسط  1.52 2.65 % 13.8 %0 %0 % 31.0 % 334.5 % 20.7 االفتراض ي 

 متوسط  0.811 3.31 الدرجة الكلية ملحور التعليم 

( جدول  من  يتضح  الطلبة  أن    ( 8كذلك  رضا  مستوى 

التعليم   نحو  الجامعية  باملرحلة  السمع  الصم وضعاف 

)قيم   متوسط  عام  بشكل  التعليم  محور  في  بعد  عن 

  = الحسابي  االنحراف  3.31املتوسط  قيم   ،

االستجابات  0.811املعياري= متوسط  تتراوح  حيث   ،)

التعلمعلى   مقياس  املتوسط    فقرات  املستوى  بين  ما 

الفقر  إن  إذ  )فقرةواملرتفع،  اإليجابية  ،  8،  3،  2،  1ات 

السلبية  10 والفقرات  مرتفع،  استجابة  عند مستوى   )

( عند مستوى رضا ما  12،  11،  9،  7،  6،  5،  4)فقرة  

%( من  51.7بين متوسط ومنخفض، حيث ما نسبته ) 

مقرراتهم مسجلة   السمع جميع  الصم وضعاف  الطلبة 

)  اافتراضي   نسبته  وما  اجتيازها،  لديهم  37.9وتم   )%

افتراضي   املقدمة  املقررات  بنجاح،    ابعض  اجتيازها  وتم 

%( من الطلبة لم يستطيعوا  6.9باملقارنة مع ما نسبته )

  ( 1إكمال مقرراتهم املقدمة افتراضيا )انظر الجدول رقم  

دراسة   نتائج  مع  النتائج  هذه    et al. Longوتتفق 

. ويرى الباحث  Schmetzke  (2001)ودراسة  (،  2011)

زيادة   الصم  أهمية  الطلبة  باحتياجات  األساتذة  وعي 

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  

في   يسهم  مما  واألفكار  الخبرات  وتبادل  اإلنترنت  عبر 

تعلمهم وزيادة تحصيلهم.  
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 (58محور التقنية )ن=-النسب واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املقياس قيم  (: 9جدول )
 
 م

 
 الفقرات

قيم   نسبة االستجابة
 املتوسط 
 الحسابي

قيم 
االنحراف 

 املعياري 

مستوى 
ال أوافق   االستجابة 

 بشدة
أوافق   أوافق  محايد  ال أوافق 

 وبشدة 
 ينطبق ال 

 التقنية   

1  
األدوات املستخدمة في  

املحاضرات االفتراضية غير  
 مناسبة

 منخفض  1.21 2.06 % 6.9 0% 0% % 6.9 % 58.6 % 27.6

2  
التدريب على استخدام  

  لكترونيمنظومة التعلم اإل
 غير كافي 

 متوسط  1.65 3.00 % 20.7 0% 0% % 27.6 % 41.4 % 10.3

3  
لخدمة  االنقطاع املتزايد 

االنترنت أثناء الدراسة في  
 املنزل 

 منخفض  1.44 2.10 % 6.9 0% 0% % 13.8 % 48.3 % 31.0

4  
التكنولوجيا املطلوبة في  
التعلم االفتراض ي غير 

 متوفرة/غير كافية

 منخفض  1.44 2.24 % 10.3 0% 0% % 13.8 % 44.8 % 31.0

 ع 5
دم وجود منصات وبرامج  
ذات كفاءة في التعلم  

 االفتراض ي 

 متوسط  1.38 2.37 % 10.3 0% 0% % 17.2 % 51.7 % 20.7

6  
عدم تزويد الفيديوهات  
بعبارات وجمل مكتوبة 

 متزامنة مع الشرح 

 متوسط  1.62 2.44 % 13.8 0% 0% % 24.1 % 27.6 % 34.5

7  
 متوسط  1.51 2.51 % 13.8 %0 %0 % 20.7 % 48.3 % 17.2 نقص املساعدة الفنية 

 متوسط  1.134 2.40 ملحور التقنية الدرجة الكلية 

( جدول  من  يتضح  الطلبة  أن    ( 9كذلك  رضا  مستوى 

التعليم   نحو  الجامعية  باملرحلة  السمع  الصم وضعاف 

في   بعد  التقنية  عن  )قيم  محور  عام  بشكل  متوسط 

  = الحسابي  االنحراف  2.40املتوسط  قيم   ،.

(  7،  6،  5،  2(، إذ إن الفقرات رقم ) 1.134املعياري=

رقم   والفقرات  متوسط،  استجابة  مستوى  عند  كانت 

( كانت عند مستوى استجابة منخفض، حيث  4،  3،  1)

التعليم   في  املستخدمة  التقنية  الوسائل  تلك  أغلب  إن 

بورد   البالك  كان  بعد  الجامعي    Blackboard– عن 

رزم62.1) برنامج  يليه   )%-Zoom   (13.3  وأخير   ا %( 

(. ويؤكد مستوى  1%( )انظر جدول رقم  3و 10الجوال ) 

االستجابات املتوسطة لبعض فقرات مقياس التقنية ما  

الطلبة    Butler(2019)دراسة  نتائج  إليه  توصلت   أن 

الوسائط   بتوفير  يطالبون  السمع  وضعاف  الصم 

( مقاطع  Captionsاملكتوبة  إلى  املباشر  للوصول   )

ت في الوقت الفعلي )مباشر( وهذا يؤثر  الفيديو والشاشا

وتعلمهم. الطلبة  فهم  استجابة    على  أظهرت  كذلك 

الطلبة رضا بشكل متوسط حول نقص املساعدة الفنية  

التعلم   خالل  كفاءة  ذات  وبرامج  منصات  وجود  وعدم 

نتائج دراسة   هاالفتراض ي، وتتفق هذ   النتيجة مع بعض 

 (   rgeBeو  Muilenburgدراسة  و   (،2014التويجري 

إلى  2005) النتيجة  هذه  في  السبب  الباحث  ويعزو   .)

كافة   بتوفير  العالي  التعليم  مؤسسات  من  الدعم 

الطلبة   كافة  لدعم  التعليمية  والتجهيزات  املستلزمات 

التعليمية   املؤسسات  جميع  في  السمع  وضعاف  الصم 

جائحة   خالل  العالي  التعليم  مؤسسات  ضمنها  ومن 

 ياجات األساسية للطلبة  يجب تلبية االحتكورونا. لذا 

الصم وضعاف السمع خالل التعليم عن بعد كاستخدام  

النصوص املكتوبة عند عرض الفيديوهات أو شاشات  

 العرض عند تدريس الطلبة الصم وضعاف السمع. 

الثاني   السؤال  إجابة  ذات    - وجاءت  فروق  توجد  هل 

درجات   متوسطات  بين  إحصائية  العينة    أفرادداللة 

السمع   وضعاف  الصم  الطلبة  رضا  مستوى  حول 

جائحة   بعد خالل  عن  التعليم  نحو  الجامعية  باملرحلة 
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بالجدول    كما   إناث(؟    –ا ملتغير الجنس )ذكور  كورونا تبع  

يالتال

ج اختبار)ت( للفروق بين مستويات رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد حسب اختالف الجنس نتائ(: 10جدول )

(، يتضح أنه توجد فروق دالة إحصائيا  10من الجدول )

0.05)داللة عند مستوى   ≥ 𝛼)    بين الذكور واإلناث في

الرضا   محاور  مستوى  جميع  في  بعد  عن  التعليم  نحو 

ال حيث  التواصل  محور  ماعدا  فروق    الدراسة،  توجد 

إحصائي   دالة  دالة  غير  كانت  إذ  واالناث،  الذكور  بين  ا 

)ت(   قيمة  بلغت  دالة  وهي    -1.552حيث  غير  قيمة 

0.05)عند مستوى داللة    اإحصائي   ≥ 𝛼)  وبالنظر إلى .

( فإن  11قيم املتوسطات الحسابية الواردة في الجدول )

السمع   الصم وضعاف  الطلبة  مستوى رضا  في  الفروق 

يختلف حسب جنس الطلبة )الذكور واإلناث( في محور  

اإلناث   لصالح  والتقنية  والتعليم  )متوسط  التفاعل 

التعليم=4.405التفاعل=  متوسط  متوسط  3.55؛  ؛ 

)متوسط  2.638التقنية=  بالذكور  مقارنة  أعلى   )

التعليم=3.76التفاعل=  متوسط  متوسط  3.05؛  ؛ 

بزيادة (2.153التقنية=  يفسر  ربما  هذا  إن  حيث   ،

( مقارنة  30إقبال الطالبات على التعليم عن بعد )عدد=

= )عدد  دراسة  28بالطالب  مع  يتفق  ما  وهذا   .)

2005)( rgMuilenbu وBerge  . 

الحالية   الدراسة  نتيجة  تختلف  أخرى،  ناحية  من 

محور   مع بخصوص    Muilenburgدراسة    التواصل 

(2005)Berge  .  قيم أن  في  السبب  الباحث  ويعزو 

متوسط الرضا عند الطالبات أعلى من الطالب يمكن أن  

إلى   واملتخصصين  يرجع  الطالبات  معظم  وأعضاء  أن 

شط التدريس  إملام  الطالبات   رهيئة  باستخدام  لديهم 

التواصل والتدريس مقارنة بشطر   في  االفتراض ي  الواقع 

ذات العالقة يرى أن االهتمام من الجهات    ،لذا الطالب.

الطلبة   لجميع  والتجهيزات  املستلزمات  كافة  بتوفير 

ونجاح   لدعم  أساس ي  مطلب  السمع  وضعاف  الصم 

 بعد. تجربة التعلم عن

الثالث   السؤال  داللة    -أما  ذات  فروق  توجد  هل 

درجات   متوسطات  بين  حول    أفراد إحصائية  العينة 

باملرحلة   السمع  وضعاف  الصم  الطلبة  رضا  مستوى 

ا  الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبع  

)صم   اإلعاقة  درجة  سمع(؟    –ملتغير  جاءت    -ضعاف 

نتائجه كما بالجدول التالي: 

 

 

 

 

 الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  العدد املجموعة  املحور 

 التواصل 

 

  0.24 3.39 28 ذكور 

-1.552 

 

 0.602 4.41 30 إناث  0.129

  0.364 3.76 28 ذكور  التفاعل 

-2.47 

 

 0.496 4.05 30 إناث  0.016

 التعليم

 

  0.296 3.05 28 ذكور 

-2.46 

 

 1.045 3.55 30 إناث  0.019

  0.531 2.153 28 ذكور  التقنية 

-1.69 

 

 1.465 2.638 30 إناث  0.09
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 ضعاف سمع( -بار)ت( للفروق بين مستويات رضا الطلبة نحو التعليم عن بعد حسب اختالف درجة اإلعاقة )صم نتائج اخت(: 11جدول )
 الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  العدد املجموعة  املحور 

 التواصل 

 

 0.768 0.269 0.619 4.04 26 صم 

 0.311 4.17 32 ضعاف السمع 

 0.129 1.546 0.426 4.01 26 صم  التفاعل 

 0.429 3.83 32 ضعاف السمع 

 التعليم

 

 0.06 1.944 1.130 3.55 26 صم 

 0.299 3.11 32 ضعاف السمع 

 0.031 2.264 1.487 2.79 26 صم  التقنية 

 0.632 4.232 32 ضعاف السمع 

( جدول  من  داللة 11يتضح  ذات  فروق  وجود  عدم   )

الطلبة   رضا  مستوى  درجات  متوسط  بين  إحصائية 

التعليم   نحو  الجامعية  باملرحلة  السمع  وضعاف  الصم 

اإلعاقة   درجة  حسب  الدراسة  محاور  لجميع  بعد  عن 

)صم   التقنية،  -للطلبة  محور  ماعدا  سمع(  إذ  ضعاف 

هي    1.944  –  0.0.269كانت قيمة )ت( تتراوح ما بين  

غ إحصائي  قيمة  دالة  داللة    اير  مستوى  0.05)عند  ≥

𝛼) في الواردة  الحسابية  املتوسطات  قيم  إلى  وبالعودة   .

 ( رضا  12الجدول  مستوى  متوسط  في  الفروق  فإن   ،)

ال   بعد  عن  التعليم  نحو  السمع  الصم وضعاف  الطلبة 

يختلف باختالف درجة اإلعاقة للطالب )أصم أو ضعيف  

 اسة     سمع(. وتتفق هذه النتيجة مع در 

 et al.  Long   (2011)،    ودراسةVerdinelli  وKutner  

يرى الباحث أن نتيجة هذا السؤال تعزز    ، لذا.  (2016)

من فرضية أن التعليم عن بعد يساعد في تجنب مشاكل  

وضعاف   الصم  الطلبة  تواجه  التي  والتواصل  الوصول 

الجامعات في  الحضورية  املحاضرات  خالل  مما    السمع 

السمع  يسهم   وضعاف  الصم  للطلبة  فرصة  إعطاء  في 

للتواصل والتعاون بسهولة وبشكل مرتفع مع زمالئهم من  

 خالل التعبير عن أفكارهم داخل املحاضرات االفتراضية. 

 هل توجد فروق ذات داللة  - وبخصوص السؤال الرابع 

درجات    متوسطات  بين  حول    أفرادإحصائية  العينة 

باملرحلة    مستوى  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة  رضا 

ا  الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبع  

جاءت النتائج على    - علمية(؟    -ملتغير نوع الكلية )نظرية  

النحو التالي

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

 متوسط  العدد الكلية املحور 

 الرتب

 الداللة U W Z مجموع الرتب

  0.737- 1258.0 268.0 1258.0 28.59 44 نظرية  التواصل 

 453.00 32.36 14 علمية 0.461

 0.163 1.394- 1222.0 232.00 1222.00 27.77 44 نظرية  التفاعل 

 489.00 34.93 14 علمية

 التعليم

 

 0.068 1.826- 313.00 2.08.00 1398.0 31.77 44 نظرية 

 313.00 22.36 14 علمية

 0.855 0.183- 1288.00 298.00 1288.00 29.27 44 نظرية  التقنية 

 423.00 30.21 14 علمية
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(، أنه ال توجد فروق ذات  12يتضح من الجدول السابق )

مستوى   عند  إحصائية  0.05)داللة  داللة  ≥ 𝛼)    بين

متوسطي رتب الدرجات لكل محور من محاور الدراسة  

مستوى رضا الطلبة  في    علمية(-  )نظريةمع متغير الكلية  

التعليم   نحو  الجامعية  باملرحلة  السمع  الصم وضعاف 

إذ  التقنية  محور  ماعدا  بعد،  )  عن  قيمة  (  Zكانت 

إحصائي  وهي    2.451 دالة  داللة    اقيمة  مستوى  عند 

(0.05 ≥ 𝛼)  .  وبالعودة إلى متوسط الرتب ملحور التقنية

رضا   رتب  متوسط  في  الفروق  فإن  الجدول،  في  الوارد 

في   التعليم عن بعد  الصم وضعاف السمع نحو  الطلبة 

علمية(،  -  محور التقنية يختلف باختالف الكلية )نظرية

النظرية  الكليات  رتب  متوسط  كان  )متوسط    حيث 

الكلي 32.55رتب= أعلى من متوسط رتب  العلمية  (  ات 

 (، ويعزو الباحث  19.93)متوسط رتب= 

املطلوبة  التكنولوجيا  أن  إلى  النتيجة  تلك  في  السبب 

العلمية   التخصصات  في  السمع  الصم وضعاف  للطلبة 

غير كافية أو عدم وجود برامج ومنصات ذات كفاءة في 

هذه   وتتفق  التطبيقي.  الطابع  ذات  االفتراض ي  التعلم 

يرى    ، (. لذا2017الشهراني )عيس ى و النتيجة مع دراسة  

األ  يجب  أنه  االعتبار  الباحث  في  إلى خذ  الحاجة  مدى 

تقديم   عند  التعليمية  ومتطلباتها  الكلية  طبيعة  مراعاة 

 التعلم عن بعد للطلبة الصم وضعاف السمع.

( الخامس  السؤال  داللة أما  ذات  فروق  توجد  هل 

درجات   متوسطات  بين  حول    أفراد إحصائية  العينة 

ا باملرحلة  مستوى  السمع  وضعاف  الصم  لطلبة 

ا  الجامعية نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا تبع  

 الدراس ي؟(    ى ملتغير املستو 

 جاءت النتائج على النحو التالي: 

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

 الداللة 2قيمة كا^ متوسط الرتب  العدد املجموعة  املحور 

  37.83 18 ى السنة األول التواصل 

 

11.160 

 

 

 

 

0.025 

 

 25.06 18 السنة الثانية 

 34.83 6 السنة الثالثة 

 31.50 6 السنة الرابعة 

 18.10 10 السنة الخامسة 

  27.61 18 ى السنة األول التفاعل 

 

15.841 

 

 

 

 

0.003 

 34.50 18 السنة الثانية 

 12.17 6 السنة الثالثة 

 46.83 6 السنة الرابعة 

 23.90 10 السنة الخامسة 

  32.72 18 ى السنة األول التعليم

 

15.017 

 

 

0.005 

 19.50 18 السنة الثانية 

 48.83 6 الثالثة السنة 

 30.83 6 السنة الرابعة 

 29.30 10 السنة الخامسة 

  28.61 18 ى السنة األول التقنية 

 

6.631 

 

 

0.157 

 29.28 18 السنة الثانية 

 43.50 6 السنة الثالثة 

 18.83 6 السنة الرابعة 

 29.50 10 السنة الخامسة 



 ... مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع باملرحلة الجامعية عن التعليم عن بعد خالل جائحة كوروناعبدالعزيز عبدهللا القحطاني: 

 

 

83 

( الجدول  من  داللة  13يتضح  ذات  فروق  وجود   )

مستوى   عند  0.05)إحصائية  ≥ 𝛼)    لكل فأقل 

مستوى   محاور  من  وضعاف  محور  الصم  الطلبة  رضا 

التعليم عن بعد حسب   الجامعية نحو  باملرحلة  السمع 

التقنية،   ماعدا محور  الدراس ي  قيمة  املستوى  كانت  إذ 

( ̂ ر التواصل  ملحو   15.841  –11.160( تتراوح ما بين  2كا

عند مستوى    اقيمة دالة إحصائي  والتفاعل والتعليم وهي  

0.05)داللة   ≥ 𝛼)  كذلك  .( ̂ قيمة  في 2كا أعلى   )

ما  املحاور  أن    جميع  يمكن  وهذا  التقنية،  محور  عدا 

التقني   املستوى  على  مركز  الدعم  أغلب  أن  يفسر 

والتعليمي أكثر من التواصلي حيث نالحظ أعداد الطلبة  

وهذا  في السنة األولى والثانية أكثر من السنوات األخرى.  

نتائج   أكدته  )ما  السالم  إلى (.  2017دراسة  وبالعودة 

الجد في  الواردة  الرتب  في  متوسطات  الفروق  فإن  ول، 

متوسط رتب مستوى رضا الطلبة الصم وضعاف السمع  

املستوى   باختالف  يختلف  بعد  عن  التعليم  نحو 

الدراس ي، إذ كانت مستويات الرتب في الغالب أعلى عند  

السنوات   في  بالطلبة  مقارنة  األولى  السنة  في  الطلبة 

للطلبة   أكثر  كان  الدعم  أن  يفسر  ربما  وهذا  األخرى، 

الدراسية  املستج املستويات  ذوي  بالطلبة  مقارنة  دين 

دراسة الجبر  وتؤكد هذه النتيجة ما أكدته نتائج  العليا،  

(. ويرى الباحث أنه يجب توفير الدعم  2019والخضير )

جميع   في  السمع  وضعاف  الصم  للطلبة  لجميع  الالزم 

احتياجاتهم   مع  يتناسب  بما  الجامعية  الدراسة  مراحل 

لتفاعلية، أو التعليمية، أو التقنية  سواء التواصلية، أو ا

الصم   للطلبة  املناسب  الدعم  توفر  ما  متى  إنه  حيث 

البرامج   في  االستمرار  استطاعوا  السمع  وضعاف 

دعم  الجامعية   يوجد  عندما  أعلى  بمعدالت  والتخرج 

 مناسب. 

الباحث  التوصيات:   يوص ي  الدراسة،  نتائج  ضوء  في 

  :بالتالي

خصائص   • الصم  مراعاة  الطلبة  واحتياجات 

ومنصات   برامج  تصميم  عند  السمع  وضعاف 

 . لكترونيالتعليم اإل

التعليم   • برامج  في  واملسؤولين  املتخصصين  تدريب 

توظيف   كيفية  على  السمع  وضعاف  للصم  العالي 

 التقنية في التدريس.  

للطلبة   • املقررات  جميع  في  الحديثة  التقنيات  دمج 

 الصم وضعاف السمع.  

  **** 

 املراجع  
واقع استخدام الحاسب اآللي ومعوقاته  (.  2006أخضر، أروى. )

. رسالة  االبتدائيةفي مناهج معاهد وبرامج األمل للمرحلة  

امللك  جامعة  التربية،  كلية  منشورة،  غير  ماجستير 

 سعود. 

( يوسف.  السمع(.  2005التركي،  الصم وضعاف  وتعليم  .  تربية 

 الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية. 

املشكالت التي تواجه معلمي (.  2014التويجري، عبد الرحمن. )

في   السمع  وضعاف  الصم  وبرامج  استخدام معاهد 

نظر  وجهة  من  بريدة  مدينة  في  التعليمية  التقنيات 

أم    املعلمين  جامعة  التربية  كلية  ماجستير،  )رسالة 

موقع   من  االسترجاع  تم  القرى(. 

http://gulfkids.com/pdf/Alsoby_A1.pd  

(. التحديات التي 2019الجبر، عبد العزيز.، والخضير، أسماء. )

وضع الصم  الطالبات  معلمات  في تواجه  السمع  اف 

الثانوية.   باملرحلة  الحديثة  التقنيات  املجلة استخدام 

  .461-431 (9)3، العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة

( جمال.  التربية  (.  2005الخطيب،  في  التكنولوجيا  استخدامات 

 . . عمان: دار وائل للنشر الخاصة



 م( 2021 نوفمبر /ه  1443ربيع األول الرياض )   – 6العدد –النفسية املجلة السعودية للعلوم 

 

 

84 

( مع  2019الزيلعي، عبد هللا.  التكنولوجيا  استخدام  الطالب  (. 

أجنبية  الصم، كلغة  االنجليزية  اللغة  مجلة  . لتعلم 

 . 156 -137 ٬( 21)3 ٬العلوم التربوية والنفسية

 ( ماجد.  الواقع 2017السالم،  لتقنية  املعلمين  تطبيق  واقع   .)

وضعاف   الصم  دمج  وبرامج  األمل  بمعاهد  االفتراض ي 

العلوم   مجلة  السعودية.  العربية  اململكة  في  السمع 

 .506  – 477(، 3)18التربوية والنفسية، 

(. مفهوم وسائل تكنولوجيا التعليم من 2019الصليلي، احمد. )

نظر. معلمي اإلعاقة   التربوية،  السمعيةوجهة  العلوم   .

46(2 ،)221-  223 . 

( نعيمة.  التقنيات 2018املقدامي،  استخدام  واقع  محددات   .)

لدى معلمي الصم وضعاف السمع في معاهد   التعليمية

 .566 –  524(، 5) 34وبرامج األمل. مجلة كلية التربية، 

الحاسوبية  استخدام تقنية املعلومات  (.  2002املوس ى، عبد هللا. )

الخليج دول  في  االبتدائية  املرحلة  األساس ي:  التعليم  .  في 

 الرياض: مكتب التربية لدول الخليج.  

( لتطوير 2014تطوير.  العزيز  عبد  بن  عبد هللا  امللك  مشروع   .)

بتاريخ   استرجاعه  تم  والتعليم.  التربية  وزارة  15التعليم. 

 على الرابط:  10/2018/ 

project-.sa/ar/about/https://sc.tatweer.edu 

)نفح علي.  تفعيل  2009ي،  في  ودورها  املساندة  التكنولوجيا   .)

الـدمج:  وبرامج  معاهـد  في  الصم  الطالب  تعليم  أهداف 

تحليله املؤتمر   .دارسـة  التربوية،  العلوم  مجلة  القاهرة، 

الثالثة:   األلفية  مطلع  في  "التعليم  السابع:  الدولي  الدولي 

الحياةالتعل-اإلتاحة-الجودة مدى  يوليو   15-16 :يم 

  .م، املجلد األول 2009

(. استخدام املعلمين للتكنولوجيا املساعدة 2010حنفي، علي. )

تحليلية   دراسة  السمع:  الصم وضعاف  الطالب  تعليم  في 

املصرية   املجلة  املتغيرات.  بعض  ضوء  في  تقويمية 

 . 310- 267(، 20) 66للدراسات النفسية.

ماهر.،   )شرادقة،  إبراهيم.  برنامج 2012والزريقات،  فاعلية   .)

من   عينة  لدى  التعبيرية  اللغة  لتنمية  محوسب  تعليمي 

العلوم   دراسات  البسيطة.  السمعية  اإلعاقة  الطلبة ذوي 

 (. 2)39التربوية، 

 ( محمد.  والشهراني،  أحمد؛  استخدام2017عيس ى،  تقييم   .) 

ن  التقنيات املساندة لتمكين دمج الصم وضعاف السمع م

في اململكة العربية مجلة   .وجهة نظر املختصين واملعلمين 

 .53-1 (21)6التربية الخاصة والتأهيل، 

( حنان.  التقنيات  2002محسن،  ودور  الصم  تعليم  مشكالت   .)

التكنولوجية في تقديمها التعليمي. الندوة العلمية السابعة 

الصم.   رعاية  في  العاملة  للهيئات  العربي  الدوحة لالتحاد 

 . 4/ 30- 28خالل الفترة من
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ومقارنةأفيأضوءأبعضأاملتغيراتأأأة:أدراسةأتنبؤيجازانأنطقةمعينةأمنأوالقلقألدىأأالتلقائيةأالسلبيةأفكارأالأ

افيةأ أالديموغر

أ(أ1)هاديأبنأظافرأكريريأد.أ

 ه (1442 /8/ 12وقبل -ه1441 /21/12)قدم للنشر 

التلقائية السلبية   فكارفي األ  الفروقو  ،التلقائية السلبية فكارالعالقة بين القلق واأل هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن  املستخلص:أ

 أنثى( 431، ا ذكرً  422) افردً  853من وتكونت عينة الدراسة  .مستوى الدخلو   ،مستوى التعليم، الحالة االجتماعية ، للنوع االجتماعي وفًقا

 ،التلقائية السلبية  فكاراستخدمت مقياس األ .  (M= 42.7, SD= 1.7)  سنة  60إلى    20من  أعمارهم  ، تراوحت  من منطقة جازان في السعودية

التلقائية   فكاراأل   ، وأن  التلقائية السلبية والقلق  فكاربين األ   إحصائًياوجود ارتباط موجب دال  عن    الدراسة  كشفت  .ومقياس بيك للقلق

  أظهرتو بالقلق.  ئةالسلبية منب
ً
 . لللحالة االجتماعية ومستوى التعليم والدخ وفًقاالسلبية التلقائية  فكارة في األ إحصائيذات داللة  افروق

 . تنبؤيةدراسة ، القلق ،التلقائية السلبية فكاراأل  :أالكلماتأاملفتاحية

 
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 
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Keywords: Anxiety, Automatic negative thoughts. 
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أاملقدمةأأ

األخير في     الباحثون    ةالسنوات  القلق    بتحليل بدأ  خبرة 

   حيث   األساسية، بهدف معرفة أسبابه وفهم مكوناته  
 
ز  رك

التي ُيمكن  املعرفية  العوامل  دراسة  على  االتجاه املعرفي  

ب ترتبط  بحثية    القلق،   حدوث أن  محاوالت  فتمت 

الكامنة    نية لب ا  الستكشاف  االضطرابات  املعرفية  وراء 

القلق   ومنها  -Calvete&Connor)النفسية 

smith,2005).  مفهوم  ف السلبية    فكاراأل ظهر  التلقائية 

في تتمثل  العقالنية عن  األساسية  املعتقدات    والتي  غير 

وال  أن  ،  واملستقبل  خرينالذات  األ   باعتبار    فكار هذه 

ساعد  السلبية
ُ
على ظهور    ةهي ضمن العوامل املحتملة امل

قيمت    كما .  ((Beck AT &Haigh, 2014أعراض القلق  

لل  املعرفية  السمات  باضطراب    فراددراسات  املصابين 

ال  فكاراأل مفهوم  ظهر  فالقلق   التي  التلقائية  سلبية 

منها وخبرات    ،يعانون  والتوتر  العجز  مشاعر  مثل 

ُيمكن    التي  التشوهات املعرفية باعتبارها ضمن    ، الفشل

 ,Irfan, Zulkefly, Aun, & Ismail)  القلق  تسببأن  

اعتبار    . (2019 إلى  ذلك  أدى  اضطراب  إمكانية  وقد  أن 

ال الفرد إنما ه  ييعان  ذيالقلق    فكار ناتجة عن األ   يمنه 

 ملعرفةالدراسة الراهنة    هدفت  لذلك،  سلبيةالتلقائية  ال

لدى عينة    سلبيةالتلقائية  ال  فكاراأل و العالقة بين القلق  

 .السعوديمن املجتمع  

أمشكلةأالدراسةأ

ا  إليه األبحاث   لرغم على  ما توصلت  لكيفية    من أهمية 

والقلق   املعرفية  العوامل  موضوعً   ال فإنه  ارتباط  ا  يزال 

 
ً
األدلةمتشابك تتعارض    برهنت   حيث  حوله.  البحثية  ا 

 ,.Nileset al.,2020; Carlbring et al)كل من    دراسات

لل ل  (2020 مباشر  دور  في  ال  فكاروجود  سلبية  تلقائية 

القلق  Buschmann et)أخرى بحوث    في حين،  حدوث 

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

هأن   النفسية  األ   يالضغوط  تنشيط  في    فكار األساس 

،  أخرى من جهة  و   .وهنا يحدث القلق  ،التلقائية السلبية 

القلق  و  عالقة  بشأن  الجدل  وهذا  األهمية  هذه  رغم 

الحالي  فكار باأل  الباحث  يجد  لم  السلبية  في    -   التلقائية 

علمه   تناول  -حدود  العالقة  تدراسة  املجتمع    تلك  في 

القلق  بأن    اعلًم   ،السعودي أكثر    اضطرابات  من 

 
ً
شيوعا النفسية  املجتمع    أفرادبين    االضطرابات 

كل    ى لد Altwaijri, ‐Subaie (٪23.2)  السعودي

 ,Al‐Habeeb Al‐Desouki, Aradati, & Kesslerمن

في  مشكلة الدراسة    تتمحور ما سبق    ىوبناء عل  ،((2020

التلقائية    فكار لقلق واأل ما العالقة بين ا: )السؤال الرئيس

الدراسة عينة  لدى  في؟  (السلبية  األسئلة    وصياغتها 

التلقائية    فكارواأل   بين القلق  ما العالقة)التالية:  الفرعية  

التلقائية    فكاراأل   تسهم هل    ؟عينة الدراسةلدى    السلبية

ما  و   ؟عينة الدراسة   أفرادلدى    بالقلق  كمنبئات   السلبية

األ الفروق   السلبية  فكارفي  للنوع   وفًقا  التلقائية 

السكن  االجتماعي   نوع  االجتماعية    مستوى   - الحالة 

 ؟ (الدخل  مستوى   - التعليم

أالنظريأوالدراساتأالسابقةأأطارأالأ

  القلق  -1

  االرتياح عدم  و الخوف  و   بتوقع الخطر توجس  الهو    القلق

مع معرفة الفرد للسباب وراء ذلك، أو  تهديد  والشعور بال

 Mohammadi et)  دون أن يعرف السبب الواضححتى  

al,2020; Huang & Zhao, 2020; 

 Brandt&Dieterich,2020;;2010 Hofmann et al.,   
والليثي؛   الشعراوي  ؛  2020،ومحمد  ؛  2020  ، الكايد 

  ، ُيصاحب هذا الشعور مجموعة من األعراض  (.2019,

أيضً  الجسدية  النفسيةو   ،امنها  األعراض    ، هناك بعض 

الشعور بالتهديد  ،  امليل إلى العدوانمع    ،االنفعال الزائد

األ  والوحدة السلبية  فكاروسيطرة  للعزلة  امليل   ،

االجتماعية العالقات  ودندى  )أبو  واضطراب   ،خزام 

 (.2019، والجبوري الدليمي؛  2020  ،الليثي  ؛2020

املعرفيةأصحاب    ى ير  الفرد    أن  النظرية  معتقدات 

الدور  أفكار و  الخاطئة لها  القلق لديه  الكبيره    ، في توليد 

 التفكير تكون سببً   أخطاءن  أو 
ً
ا ألعراض القلق.  ا ملحوظ

بيكأكما   )أرون  معرفيً نموذًج   ( عد  أن  ا  ويرى  للقلق،  ا 

عن   أساسا  ناتجة  االنفعالية  في    أخطاءاالضطرابات 
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الفرد   أن  تفكير  إلي  والكوارثتوقع  وأشار  هي    املخاطر 

  ، ) 2007املكونات األساسية التي تميز مرض القلق )طه، 

أن القلق إنما هو نتاج   البرت أليس  يرى   ،جهة ثانية  ومن

اإلنسان   يتبناه  الذي  العقالني  غير  ملشكالت  فاللتفكير 

وإنما    , النفسية ال تنجم عن األحداث والظروف بحد ذاتها

والظروف.   األحداث  لتلك  وتقييمه  اإلنسان  تفسير  من 

)اليس مباشرة    ، ويشير  نتيجة  يعد  القلق  أن  إلى  وبيك( 

ال بها  يفكر  التي  باشخللطريقة  وليس  لضرورة  ص 

 (. 2011، الصالحي) لخصائص خارجية مهددة

السلبية  فكاراأل    Negative automaticالتلقائية 

thoughts : 

وبيك    روشوشو    ري ماملعرفي لكل من ا   يعطى االتجاه 

(Beck,1979  ،Rush  ،Shaw  &Emery  أهمية مركزية )

األ  السلبيةالتلقائية    فكارملحتوى  حيث  واملعتقدات   ،

امليشير   األ هذا  إلى  تحدث    التيوالصور    فكارصطلح 

الشخص   وعى  مسار  في  إرادية  غير  البناء،  )بصورة 

بيك    (.2006 للفردالتلقائية    فكاراأل ويعرف    كتصور 

نتيجة ملخطط معرفي أو معتقد أساس ي يتم تنشيطه في 

  فكار فاأل    Vakili & Maleknejad,20)ضاغطموقف  

التي تتبادر الى الذهن عند    فكار هي األ التلقائية السلبية  

بها   تفسر  التي  واللية  الحياة  مواقف  لبعض  التعرض 

وقد  فاملوق من  ذكر  .  وكنوس كل  وبينسون    ميشيل 

 , ,Mitchell, Benson)وأناستوبولوس  وكيمبريل 

Knouse, , Kimbrel, & Anastopoulos, 2013)  
كون عليها هذه التلقائية السلبية في  تبعض الصور التي  

كتقدير  ي التفك سلبيةر  أحداث  حدوث  ،  احتمالية 

   .على التأقلم اأّن الفرد لن يكون قادرً توقع ب التهويلو 

 التلقائية السلللللللللللبية  فكاراأل أن    ترى النظرية املعرفيةو  

ضللللغط تنشللللط هذه تعرضلللله لللدى الفرد، ومع مترسللللخة  

االضطرابات    ىمما يؤدي إل  االتجاهات وتتطور لدى الفرد

بيك وآخرون   ى وير   .(Black & Possel, 2015)النفسية

من األحلللداث  السللللللللللللللبيلللة تشلللللللللللللكللللت    التلقلللائيلللة  فكلللارأن األ 

الخلارجيلة واسلللللللللللللتجلابلة الفرد االنفعلاليلة، ف ي تعتبر جزء 

والتي تحلدث بشلللللللللللللكلل   ،من طريقلة تفكير الفرد نحو ذاتله

 تولللد   هللادائم وسلللللللللللللريع ومتكرر، وأ 
ً
ا، وتيإدراكلل  ئا مشلللللللللللللوهللً

علللللللاطلفليلللللللة    ,Kaplan, Morrison)  ملرضلللللللللللللليلللللللة،للحلللللللاالت 

  .Goldin, Olino, Heimberg & Gross, 2017)  
ولبي يرى  ضمن  السلبية    التلقائية  فكاراأل   أن    كما 

مرحلة   خالل  من  تتكون  التي  املنظمة  املخططات 

السلبحيث  الطفولة   التصور  الذات    ييتشكل  من  عن 

الوالدية الرعاية  حرمان  أو  نقص  ويتصف .  خالل 

عن   السلبى  بالتصور  الذات  عن  السلبى  النموذج 

نفسه  ،  خرينال  الفرد  فيتصور  املستقبل    ه هذ  فيوعن 

وغير  مرفوض  أنه  فيه  الحالة  سلبية    ، موثوق  وأن 

تظهر   الذاتي  والسلبية    فيالنموذج  االعتمادية 

املفرطة ال   ، والحساسية  نقد  تجنبهم  خرينتجاه  في    بل 

 . (Otani et al., 2016) مواقف كثيرة

أالدراساتأالسابقةأ

  ىعلمحورين  سوف نعرض الدراسات السابقة في ضوء

 النحو التالي:

بين  : األول املحور    العالقة  تناولت    فكار األ   دراسات 

 :والقلق السلبيةالتلقائية 

)دراسة    هدفت  عن    (Wong,2008ونج  الكشف 

واملعتقدات غير    ،السلبية  التلقائية  فكار األ العالقة بين  

االختبار    ، املنطقية طالًبا    138  من  عينة  ى لدوقلق 

جامعة  جامعًيا. عليهم  في  طبق  هاواي  مقاييس    والية 

األ و   ،السلبية  التلقائية  فكاراأل  االختبار    فكار قلق 

املتعدد تحليل    نتائج أظهرت    ،الالعقالنية أن    االنحدار 

القلق على  هام  مؤشر  ككل  املعرفي  وجود و .  الثالوث 

ودال موجبة    التلقائية   فكاراأل بين    إحصائًيا   ةعالقة 

روس،    ،وحاولت دراسة موريس.  وقلق االختبار  السلبية

 ,Muris, Roos, & van Wamelen واملينوفان  

األ   ((2009 في   فكارتقييم  والتحكم  السلبية  التلقائية 

السلوكي   العالج  عن  الناتج  للتغيير  كمؤشرات  القلق 

اضطرابات   من  يعانون  الذين  للشباب  املعرفي 

أشارت النتائج إلى أن العالج املعرفي السلوكي كان   ،القلق

 
ً
 .في الحد من أعراض القلق فعاال

( إلى الكشف  2012)  دراسة ماجدة خميسسعت  كما   

السلبية  فكار األ   عن ومنخفض ي    التلقائية  مرتفعي  بين 

جامعة سوهاج   طالب  من  االجتماعية  واملخاوف  القلق 
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الجنسين،(.   كلية    351من    عينة  ىلدمن  طالب  من 

عمري   بمتوسط  بسوهاج  تطبيق    ،19.6الداب  تم 

االجتماعية واملخاوف  القلق  األ   ،قائمة    فكار وقائمة 

اليأس  ،السلبية النتائج    ،ومقياس  وجود  إلى  أشارت 

دالة   ومنخفض ي    إحصائًيا فروق  مرتفعي  الطالب  بين 

األ  في  االجتماعية  واملخاوف  السلبية    فكارالقلق، 

القلق،   مرتفعة  العينة  اتجاه  في  واليأس  التلقائية، 

بين    إحصائًياوجدت عالقة دالة  و واملخاوف االجتماعية،  

واأل  االجتماعية،  واملخاوف  ة  السلبي  فكارالقلق، 

 
ً
بين    إحصائًيادالة    االتلقائية، واليأس. كما وجدت فروق

)القلق في  والطالبات  االجتماعية،    الطالب  واملخاوف 

السلبية التلقائية، واليأس( في اتجاه الطالبات،    فكارواأل 

وكان متغيرا القلق، والخوف من السلطة أكثر املتغيرات  

أما دراسة كل من رادو  السلبية التلقائية.    فكارباأل   اتنبؤً 

ريتفو   وبول   Radhu , Khushboo & Paulوخوشبو 

Ritvo,2013)  عن للكشف  هدفت  األ (    فكار دور 

  كمتغيرات وسيطيه التلقائية السلبية وحساسية القلق  

القلق   في وأعراض  الكمالية  بين  .  واالكتئاب  العالقة 

على الدراسة  مقاييس  في  992  طبقت  ا 
ً
املرحلة    مشارك

والقلق    ةالسلبي  ةالتلقائي  فكار واأل   ةلكماليلالجامعية  

االكتئاب.   النتائجوأعراض  القلق    عن  كشفت  دور 

بين   فكارواأل  العالقة  في  التوسط  في  السلبية  التلقائية 

القلق    الكمالية  ارتباطات    د ووجو   ،واالكتئابوأعراض 

واأل  القلق  بين  السلبية  فكارموجبة    ى جر أو   .التلقائية 

وهولوكسهيبرد )  ,Ozsivadjian  أوزيفادجيان 

Hibberd,  & Hollocks, 2014)  التعرف  دراسة بهدف

العالقات   بيعلى  القلق    نالقائمة    فكار األ و مستوى 

املشروط    التقبل و   ، السلبيةالتلقائية   غير    ى علالذاتي 

من  عينة   عليهمشخًصا    50العينة  قلق  مقياس    طبق 

  التقبل   ومقياس  ،التلقائية  فكاراأل   ومقياسهاملتون،  

النفس ي    أن  النتائجكشفت    الذاتي غير املشروط. القلق 

ا  
ً
  في حين   ،السلبية  التلقائية  فكارًيا باأل إيجابيرتبط ارتباط

بكليهما   ا سلبًيا 
ً
ارتباط الذات غير املشروط  يرتبط قبول 

الجسدي والقلق  النفس ي  النتائج  كما    .القلق  أظهرت 

واأل ارتفاع   السلبي  فكار القلق  ألصحاب    ،ةالتلقائية 

  ( 2015دراسة باشا ) دفت  هو .  التقبل الذاتي املنخفض

التلقائية  األحكام  بين  العالقة  فحص  عن  السلبية    إلى 

الجامعة.   طالب  لدى  واالكتئاب  القلق  وأعراض  الذات 

( من طالب الجامعة أدوات الدراسة  270عينة من )  على

اال  االستجابات  األحكام    ومقياسترارية،  ج مقياس 

ومقياس    ،ومقياس بيك لالكتئاب  ،التلقائية عن الذات

بين    إحصائًيافروق دالة    لوجودئج  القلق. وتوصلت النتا

   امتوسطي درجات طالب الجامعة ذكورً 
ً
في كل من    اوإناث

ال توجد    في حيناإلناث.    لصالح االجترار والقلق، والفروق  

الجامعة ذكورً  بين متوسطي درجات طالب  دالة    ا فروق 

 
ً
كما توجد عالقة موجبة دالة    ،في التشويه املعرفي  اوإناث

األ   اإحصائيً  اجترار  درجات  تعميم    فكاربين  من  وكل 

ارتبطت    في حين  ،الفشل ولوم الذات والقلق واالكتئاب

موجب   بشكل  األداء  ومستويات  املعايير  في  املبالغة 

  ، ارديش ي أما دراسةبالقلق واالكتئاب لدى اإلناث فقط.  

استهدفت   ( & ,Vuletić,2018)Erdeši  وفوليتي   فقد 

واأل  الذاتية  الحياة  نوعية  بين  العالقة    فكار فحص 

تلك   كانت  إذا  ما  وتحديد  والقلق  السلبية  التلقائية 

والديموغرافية   االجتماعية  الخصائص  ذات  املتغيرات 

االختالفات بين    واستكشاف تتنبأ بنوعية الحياة الذاتية

العينة   تضمنت  على    ا جابو أشخًصا    485الجنسين. 

الحياة جودة  ة  التلقائي  فكاراأل   ومقياس  ، مقياس 

وجود    . القلقومقياس    ،السلبية عن  الدراسة  وكشفت 

دال   سالب  الذاتية   بين  إحصائًيا ارتباط  الحياة    جودة 

 .التلقائية السلبية والقلق  فكارأل او 

 &  2019Mohammadi,)   ومحمدي  دراسة كورد  هدفتو 

(Kord  واأل ل العاطفي  التنظيم  صعوبات    فكار فحص 

آزاد   جامعة  الطالب  بقلق  التنبؤ  في  السلبية  التلقائية 

  ، طالًبا  325تم اختيار عينة من  .فرع بوكان  ،اإلسالمية

 (DERS) تم استخدام مقياس صعوبة تنظيم العاطفة

السلبية    فكار واأل  كشفت  و   ،القلق  ومقياس,التلقائية 

وجود عن  بين    إحصائًيا   ةودالية  إيجاب عالقة    الدراسة 

واأل  العاطفي  التنظيم  السلبية    فكار صعوبات  التلقائية 

٪ من تباين  23مع قلق الطالب و أشارت النتائج إلى أن  

الىالقلق   وصعوبات    فكار األ   يرجع  السلبية  التلقائية 
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صعوبات التنظيم    كشف الدراسة ان.التنظيم العاطفي

  وبينت   ،بالقلق  تتنبئ  التلقائية السلبية  فكارالعاطفي واأل 

لوس    دراسة وايرينسوي   ,Erensoy, & Parimباريم 

Lus,2020))    إلى الكشف عن العالقة بين أعراض القلق

املختلة  التلقائية  فكاراأل  االتجاهات  و    ا وظيفيً   السلبية 

طالب  من    (100منهم )  نقرةأمن طالب جامعة    عينة  ىلد

الدراسات    أخرى ومجموعة    البكالوريوس  طالب  من 

بيك    ،العليا الدراسة مقياس  لقلق  ا  (BAI)استخدمت 

األ  ومقياس  التركية  التلقائية    فكارالنسخة 

املختلة)ATQالسلبية) االتجاهات  ومقياس   )DAS )

الديموغرافية  بيانات  إلى  و   ،واستمارة  النتائج  أشارت 

  بين القلق و   إحصائًيا دالة  ية  إيجابوجود عالقة ارتباط  

من   وظيفيا   التلقائية  فكار األ كل  املختلة  االتجاهات    و 

،  بين  إحصائًيا النتائج وجود ارتباط موجب دال  أظهرت و 

 . واالتجاهات املختلة وظيفياأعراض القلق. 

الثاني: املتغيرات    أظهرتدراسات    املحور  دور 

من كل  في  واالجتماعية    التلقائية   فكاراأل   الديموغرافية 

 : والقلق السلبية

 & ,Nobre)  وبينتو جوفيا   ، نوبري   أشارت دراسة كل من 

)Gouveia,2008 Pinto  163فرًدا )  491عينة من   على  

   232و امرأة  
ً
  49امرأة و  47جنسية و مشاكل  بدون    رجال

 
ً
إلى    _ للضعف الجنس ي(  DSM-IVلديهم تشخيص    رجال

داللة   ذات  فروق  األ إحصائيوجود  في  التلقائية    فكارة 

أما دراسة    في اتجاه اإلناث.  السلبية بين الرجال والنساء

وكرم والمور  ديجير  وبروميت  ماير  وانجير  ويلز    سكوت 

(Scott., Wells, , Angermeyer, M., Brugha, T.., 

Bromet, E., Demyttenaere, & Karam,2012)    والتي

النفسية    15في    جريتأ الصحة  مبادرة مسح  من  دولة 

مع    ،(34493العاملية ملنظمة الصحة العاملية )العدد =  

النفسية   لالضطرابات  منظم  تشخيص ي  تقييم 

وجود فروق ذات داللة  ل باستخدام املقابلة التشخيصية  

املتزوجين  إحصائي وغير  املتزوجين  بين  القلق  في  ة 

عدم وجود فروق ذات   ،املتزوجين والفروق في صالح غير  

القلق   في  النوعداللة  جهة    . في    دراسة   أخرى ومن 

وولس وستيلسز   & .Hjemdal, Stiles, T  هجيمدال 

Wells,. 2013).)    استخدام بيانات املسح من عينة  التى

من املتزوجين وغير    6955  قوامها   أمريكية وطنية كبيرة 

القلق   ، املتزوجين في  فروق  وجود  عن  وبين    كشفت 

كما أن    .لصالح غير املتزوجيناملتزوجين وغير املتزوجين  

 ,Hiçdurmaz İnci)وإنس ي وكارهان دراسة هيتشدورماز

& Karahan,2017)    530قوامها   عينة   على التي أجريت  

كشفت عن    .إحدى الجامعات في تركيا  طالًبا مسجلين في

ذات  والعمر  الديموغرافية  االجتماعية  العوامل    أن 

باأل  تنبؤي  طالب    فكار التأثير  لدى  السلبية  التلقائية 

 .  الجامعة

أفروضأالدراسةأ

موجبيوجد    : األول الفرض   بين    إحصائًيا دالة    ارتباط 

 لدى عينة الدراسة.  القلق التلقائية السلبية و   فكاراأل 

الثاني خالل  :الفرض  من  بالقلق  التنبؤ  معرفة    يمكن 

 لدى عينة الدراسة.  التلقائية السلبية  فكاراأل مستوى 

الثالث داللة    : الفرض  ذات  فروق  في  إحصائيتوجد  ة 

  نوع الجنس، التلقائية السلبية تعزى للمتغيرات )  فكار األ 

االجتماعية   ( الدخل  مستوى عليم،  الت   مستوى   ،الحالة 

 . لدى عينة الدراسة

أاتجراءاملنهجأوالأ

أ
ً
أمنهجأالدراسةأ-أول

 املقارن و االرتباطي املنهج الوصفي 

الدراسة  -اثانيً  جازان  : مجتمع  العربية  منطقة  امللكة   ،

   السعودية

 
ً
   عينة الدراسة:-ا ثالث

  314  ،اذكرً  422) افردً   853من  تكونت عينة الدراسة

تراوحت(أنثى قدر   سنة  60إلى    20من    ،    ه بمتوسط 

معياري   سنة  (742.) (  1جدول)،  (.71)  بانحراف 

. العينة  فرادأل  لديموجرافيةيوضح الخصائص ا
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 االجتماعيةيوضح توزيع العينة من حيث املستوى التعليمي والدخل والحالة (: 1جدول )

أ:أةأدواتأالدراس-ارابعًأ

 من اعداد الباحث:التلقائية السلبية   فكارمقياس األ 

  ( 37املبدئية واملكونة من )   املقياس في صورتهتم وضع  

الذات  - 1)  هي   أبعاد،خمسة  لتغطي   مفهوم 

وسوء التوافق  ( بنود  7) الرتباك  ا-2  ( عبارة12)السلبى

التغيير في  بنود3)والرغبة  بالعزلة  (  ،  (4)والشعور 

توزعت    ؛.بندا(  12واالستسالم)والعجز   وبذلك 

املفحوص  أبع  خمسة على    ا العبارات جميعً  يجيب  اد، 

خالل متصل  من  بدائل اإلجابة  على فقراتها من خالل  

بحيث    -ا  بًد أ ،انادرً   اأحيانً   – دائما  خيارات )  رباعيمن  

كما   الدرجة  دائما= تعطي  أحيانا=   4يلى  ل    3درجات 

   (.1= وابدا ،درجة2ونادرا=

املحكمين مجموعة    االستبانةعرض    :صدق  من  على 

 ( بأقسام علم  6)  قوامهاأعضاء هيئات التدريس 

 

( بنود وقد  7تم حذف )  جراءهذا اإل   ىالنفس وبناء عل

بين  املحكمين  بين  االتفاق  نسب  %  80تراوحت 

فإن 97إلي ثم  ومن  فيهما    %،  تتوفر  املقياس  في 

 ية للصدق.األولاملؤشرات  

البناء صدق    :صدق  حساب  لتم  لمقياس  البناء 

العامليباستخدام   بعد  ، التحليل  تطبيق    وذلك 

قوامها  ية على عينة استطالعية  األولاملقياس في صورته  

املجتمع األصلي لعينة    أفراديمثلون نفس  فرد  (  200)

  وتم  وتم استخدام طريقة املكونات األساسية.  الدراسة 

  منها   الجذر الكامن لكّل  كان    خمسة عواملاستخالص  

والتشبعات الدالة على العوامل أكبر    ،الواحدأكبر من  

   ، والجدول التالي يوضح العوامل املستخرجة0.3من  

 
 ( 200)ن= السلبية. عينة استطالعيةالتلقائية  فكاراأل  التالي يوضح العوامل املستخرجة بعد التدوير املتعامد ملقياس (:2جدول )

 % العدد مستوىأالتعليم % العدد الحالةأالجتماعيةأ

 15.8 135 ثانوي  5. 4 أرملة 

 57.6 491 جامعي 38.0 324 عازب/ عازبة

 26.6 227 دراسات عليا  58.3 497 متزوجة/ متزوج 

 100.0 853 مجموع 3.3 28 مطلق/مطلقة ة 

    100.0 853 مجموع

 % العدد  مستوى الدخل 
  

   

فأكثر 20000  34 4.0 
   

16000- 20000 64 7.5 
  

  

15000-11000 189 22.1 
   

5000- 10000 191 22.4    

    44.0 375 أقل من 5000

    100.0 853 مجموع

رقم 

 العبارة 

أالعواملأأرقمأالعبارةأالعواملأ

أالخامسأأالرابعأالثالثأالثانيأالولأأالخامسأأالرابعأالثالثأالثانيأالولأ

1    .599  17 .748     

2 .697     18 .798     

3 .783     19  .601    

4    .568  20  .710    

5     .486 21 .705     

6     .482 22  .603    

7 .670     23 .679     

8 .697     24 .525     
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 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

الجذر    أسفر   كان  عوامل  خمسة  عن  ا  التحليل 

  3.492  -  3.686  -6.118)الكامن لكل منها على الترتيب  

%  12.287  -%  20.394( بنسب تباين ) 2.767  -  2.828  -

تشبعت عليها جميع    (9.225%  -%    9.427  –  11.641  -

   :موضحة في التاليالعبارات  

أ )   : الولأالعاملأ عليه  تكشف  10تشبع  عبارات   )

وفي   ،مضامينها عن اعتقاد الفرد بعدم قيمته في الحياة

ضوء ذلك يمكن تسمية هذا العامل بل " مفهوم الذات  

 . السلبي"

الثاني )  :العاملأ عليه  تكشف  7تشبع  عبارات   )

املبادرة  على  قدرته  بعدم  الفرد  اعتقاد  عن    مضامينها 

ضوء   وفي  الحياتية،  أموره  على  السيطرة  عن  وعجزه 

 .ذلك يمكن تسمية هذا العامل بل " االرتباك"

الثالث )  :العاملأ عليه  تكشف  3تشبع  عبارات   )

مضامينها عن اعتقاد الفرد بأن حياته ال تسير بالكيفية  

التي يرغبها وفي ضوء ذلك يمكن تسمية هذا العامل بل 

 "سوء التوافق والرغبة في التغيير".

الرابعأ )  :العاملأ عليه  تكشف  4تشبع  عبارات   )

  ، مضامينها عن اعتقاد الفرد بأنه يواجه العالم بمفره

مع شعوره بخيبة األمل في نفسه وأن مستقبله مظلم  

بل العامل  الشعور    وفي ضوء ذلك يمكن تسمية هذا   "

 بالعزلة". 

الخامس )  :العاملأ عليه  تكشف  6تشبع  عبارات   )

اعتقاد عن  فهم    مضامينها  على  قدرته  وعدم  بعجزه 

وفي ضوء ذلك يمكن تسمية هذا    ، أمور كثيرة من حوله

 العامل بل " العجز واالستسالم". 

   املقياسأثبات

الفا   معامل  باستخدام  املقياس  ثبات  حساب  تم 

أ.والجدول التالي يوضح ذلك  ،كرونباخ

التلقائية  فكارمعامالت الثبات ألبعاد مقياس األ  (: 3جدول )

 السلبية والدرجة الكلية

أمعاملأألفاأكرونباخأأالُبعدأم

 735. مفهوم الذات السلبي  1

 705. االرتباك  2

 655. سوء التوافق والرغبة في التغيير  3

 695. الشعور بالعزلة  4

 711. واالستسالمالعجز  5

 823. الدرجة الكلية  6

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات ألبعاد  

التلقائية السلبية والدرجة الكلية بلغت    فكار مقياس األ 

( الترتيب    –   0.695  –  0.655  –  0.705  –  0.735على 

يشير    مما ؛وهي معامالت ثبات مقبولة  (0.823  –  0.711

 إلى ثبات املقياس.  

بيك:أأللقلقأأبيكأأمقياس اعداد  ترجمة    (1990)  من 

ياسين)وتقنين   من  ،  (2015س ى  املقياس    21يتكون 

واإلجابة تكون  تقيس شدة أعراض القلق  عبارة وصفية  

  ، أبدا)  االستجابة أربعة بدائل   املفحوصين بالطلب من  

9   .621   25     .327 

10    .649  26   .704   

11     .493 27 .615     

ع الجدول السابق تاب  

12     .477 28    .506  

13  .704    29   .765   

14  .649    30     .527 

الجذرأأ    750.  15

أالكامنأ

6.118 3.686 3.492 2.828 2.767 

نسبةأأ    501.  16

أالتباين%

20.394 12.287 11.641 9.427 9.225 

نسبةأأ      

التباينأ

أالتراكميةأ

20,394 32,681 44,322 53,749 62,974 
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خفيف  ليكون    ،معتدل  ،بشكل  عبارة،  لكل  شديد( 

( للدرجات  األعلى  في .  (63-21الحد  املقياس  ويتمتع 

األجنبية بخصائص  صورته  العربية  إلى    واملترجمة 

تم   وقد  وثبات  صدق  حساب  وتم  جيدة،  سيكومترية 

بطريقتين املقياس  صدق  االتساق    :هما  ،حساب 

الداخلي للمقياس إذ حسبت معامالت االرتباط بين كل  

الفرعي للعامل  الكلية  والدرجة  قيم    ،بند  وانحصرت 

االرتباط العاملي    ؛(0،80و  0،90)  معامالت  والصدق 

بطريقة   االستكشافي  العاملي  التحليل  باستخدام 

املكونات األساسية وجاءت النتائج لتؤكد صدق البناء  

ق وتم حساب ثبات املقياس بمعامل  ملقياس بيك للقل

 (0.90ألفا للمقياس ككل)

التحققأمنأالخصائصأالسيكومتريةأللمقياسأأ

أبالدراسةأالحاليةأ

تم حساب معامل االرتباط بين درجة    :صدقأاملقياس

مقياس   على  إليه  تنتمي  الذي  الُبعد  ودرجة  العبارة 

والجدول التالي    ،القلق وذلك بعد حذف درجة العبارة

 يوضح ذلك. 

 معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة الُبعد الذي تنتمي إليه ملقياس القلق (:4جدول )

أالعراضأالجسميةأأالخوفأوالتوترأ

أالرتباطأمعاملأأرقمأالعبارةأمعاملأالرتباطأأرقمأالعبارةأمعاملأالرتباطأأرقمأالعبارة

5 .600** 1 .505** 12 .281** 

8 .607** 2 .354** 13 .501** 

9 .697** 3 .287** 15 .320** 

10 .687** 4 .440** 18 .535** 

14 .651** 6 .247** 19 .568** 

16 .591** 7 .421** 20 .607** 

17 .416** 11 .495** 21 .614** 

 0.01دال عند مستوى  **

يتضللللللللح من الجدول السللللللللابق أن معامالت االرتباط بين 

إليللللله داللللللة  اللللللذي تنتمي  الُبعلللللد  العبلللللارة ودرجلللللة  درجلللللة 

مما يشلللللللللللللير إلى صلللللللللللللدق    0.01عند مسلللللللللللللتوى    إحصلللللللللللللائًيا

 املقياس.

وذلك ألبعاد  ،باسلللللللللللتخدام معامل الفا كرونباخ  الثبات

 والجدول التالي يوضح ذلك. ،املقياس والدرجة الكلية

التلقائية  فكارمعامالت الثبات ألبعاد مقياس األ (: 5جدول )

 السلبية والدرجة الكلية

أمعاملأألفاأكرونباخأأالُبعدأم

 713. الخوف والتوتر  1

 780. األعراض الجسمية 2

 865. الدرجة الكلية  3

 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات ألبعاد  

الترتيب  على  بلغت  الكلية  والدرجة  القلق    مقياس 

ثبات    ، (0.865  –  0.780  –  0.713) معامالت  وهي 

 مما يشير إلى ثبات املقياس. مقبولة

أأأ:أاتجراءالأ-اخامًسأ

على   الدراسة  أدوات  تطبيق    خالل من    العينةتم 

باستخداماالنترنت   اإللكتروني  نماذج    وذلك  قوقل 

 . لجمع بيانات الدراسة

أ:نتائجأالدراسةأومناقشتهاأ-اسادًسأ

يوجد ارتباط موجب    :والذي نصه  الولأالفرضأأنتائجأأ

األ   إحصائًيا دال   والقلق    فكار بين  السلبية  التلقائية 

الدراسة. عينة  الفرض  و   لدى  للتحقق من صحة هذا 

بين    حسب العالقة  ملعرفة  بيرسون  ارتباط  معامل 

كّل    أفراد درجات   على  األ   العينة  مقياس    فكار من 

 يوضح ذلك.  التالي والجدول  ، التلقائية السلبية والقلق

 
 

 
 



 ... : دراسة تنبؤية ومقارنة في ضوء بعض املتغيراتمنطقة جازان والقلق لدى عينة من  األفكار التلقائية السلبيةهادي بن ظافر كريري: 

 

  

 
95 

 التلقائية السلبية والقلق  فكارالعينة على كل من مقياس ي األ  أفرادمعامالت االرتباط بين درجات  :(6)جدول 

أ

أأبعادأالقلق

أأأالتلقائيةأالسلبيةأفكارأالأ

مفهوم الذات 

 السلبي 

سوء التوافق والرغبة   االرتباك 

 في التغيير 

الشعور  

 بالعزلة 

 الدرجة الكلية  العجز واالستسالم

 **659. **619. **596. **547. **625. **605.أالخوفأوالوترأ

 **525. **522. **474. **407. **485. **486.أالعراضأالجسميةأ

 **614. **595. **556. **492. **575. **567.أالدرجةأالكليةأ

أن معامالت االرتباط    :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

  – التلقائية السلبية )مفهوم الذات السلبي   فكاربين األ 

الشعور   –سوء التوافق والرغبة في التغيير   –االرتباك 

وأبعاد  (الدرجة الكلية –العجز واالستسالم  –بالعزلة 

والتوتر   )الخوف  الجسمية  – القلق  دالة    (األعراض 

   . 0.01عند مستوى   إحصائًيا

أالولأمناقشةأنتائجأالفرضأ 

الفرض نتيجة  األ   على  األول   جاءت  السلبية    فكار أن 

التي   الطريقة  للذات.  املشروط  غير  والقبول  التلقائية 

والتفسير املبني على الظروف    ، يفسر بها املرء األحداث

التي تحدث للحداث    ،تفسير الفرد  وطريقة   ،املحيطة 

التجربة   من  جزًءا  تشكل  التي  األخرى  املاضية 

للفرد   درجةالشخصية  ازدادت  السلبية    فكار األ   كلما 

صحيح،   والعكس  القلق  نسبة  ازدادت  التلقائية 

نتائج مع  متفقة  النتيجة  هذه  ة  دراس  وجاءت 
(Hougaard&Thastum,2019; 

Ozsoy&Tasci,2020)  Zulkefly,Yahya,2019;  
ودال    التي موجبة  ارتباطات  وجود  إلى    إحصائًيا انتهت 

يمكن تفسير  كما    التلقائية السلبية والقلق.  فكاربين األ 

النتيجة في ضوء اإل   هذه  التلقائي   دراكنظرية    السلبي 

أهمية الهياكل التي تمثل التجارب السابقة    والتي تؤكد

تؤثر   الحالية  فيالتي  املعلومات  وتنظيم  وهي    ،معالجة 

السلبي التلقائي. هذه هي    دراكالهياكل التي سميت باإل 

التي يقوم   التفكير والتنبؤ  في شكل  املنتجات املعرفية 

اإل  إن  واملستقبل.  الذات والعالم  الفرد حول    دراك بها 

للتعر   إلى  التلقائي  ويفتقر  متكرر  هو  الذات  على  ف 

  مما يؤدى إلى القلق وتوتر لدى الفرد  السيطرة الفورية

(Palos&Viscu, 2014) . 

يمكن التنبؤ بالقلق    :الذي نصهو   الفرضأالثانينتائجأأ

خالل مستوى    من  السلبية   فكاراأل معرفة    التلقائية 

للتحقق من صحة هذا الفرض تم  و لدى عينة الدراسة.  

ملعرفة   املتدرج  املتعدد  االنحدار  تحليل  استخدام 

األ  خالل  من  بالقلق  التنبؤ  التلقائية    فكار إمكانية 

األ   ، السلبية هذه  أكثر  معرفة  في  سهاًم إ  فكاروكذلك  ا 

الدراسة عينة  لدى  بالقلق  التالي    ،التنبؤ  والجدول 

 يوضح ذلك. 

 ية لدى عينة الدراسة التلقائية السلب فكارنتائج تحليل االنحدار املتعدد املتدرج ملعرفة إمكانية التنبؤ بالقلق من خالل األ (: 8جدول )

الخطأأ Bأقيمةأ"ف"أأالنموذجأأ2رأالجزئيأأ2رأرأالجزئيأأاملتغيرأاملستقلأأالُبعد

أاملعياريأ

أقيمةأ"ت"أأ

الخوف  

 والتوتر 

 5.448** 279. 040. 215. ** 215.051 390. 391. 625. االرتباك 

 5.044** 219. 058. 295. 220. 223. 472. الشعور بالعزلة 

 3.983** 212. 055. 218. 111. 114. 337. العجز واالستسالم

األعراض 

 الجسمية

 8.295** 388. 070. 577. **165.222 273. 276. 522. العجز واالستسالم

 3.676** 172. 091. 335. 120. 126. 474. الشعور بالعزلة 

الدرجة 

الكلية 

 للقلق 

 5.298** 295. 132. 700. 173.340** 349. 354. 595. واالستسالمالعجز 

 4.118** 187. 141. 581. 102. 106. 325. الشعور بالعزلة 

 3.416** 183. 095. 326. 094. 097. 312. االرتباك 
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أن قيمة "ف" ملعرفة    يتضح من الجدول السابق ما يلي:

خالل   من  املدروسة  وأبعاده  بالقلق  التنبؤ  إمكانية 

  215.051التلقائية السلبية بلغت على الترتيب )  فكاراأل 

عند    إحصائًيا( وهي قيم دالة  173.340  -165.222  –

بالقلق    ؛0.01مستوى   التنبؤ  إمكانية  إلى  يشير  مما 

التلقائية السلبية    فكاروأبعاده املدروسة من خالل األ 

النسبي    أفرادلدى   لإلسهام  عرض  يلي  وفيما  العينة، 

القلق    فكارلل  ُبعدي  من  كل  في  السلبية  التلقائية 

 : والدرجة الكلية

يتضح من الجدول أن  :أأبالنسبةأللدرجةأالكليةأللقلق

  إسهاًما العجز واالستسالم هو أكثر املتغيرات املدروسة  

للقأأفي الكلية  بالدرجة  القيمة    ؛لقالتنبؤ  بلغت  حيث 

( له  دالة  5.298التنبؤية  قيمة  وهي  عند    إحصائًيا( 

النهائي    ،0.01مستوى   التفسير  معامل  بلغ  كما 

)ر االنحدار  معادلة  إلى  املتغيرات  لدخول    2املصاحب 

العجز واالستسالم    ،0.349النموذج(   أن  معناه  وهذا 

الكلية للقلق.34.9يسهم بنسبة   التنبؤ بالدرجة    % في 

بالعزلة الشعور  الثانية  املرتبة  في  كانت   ؛ويأتي  حيث 

( له  التنبؤية  دالة  4.118القيمة  قيمة    إحصائًيا( وهي 

مستوى   )ر  ،0.01عند  التفسير  معامل  بلغ    2كما 

الش  ،0.102النموذج(   أن  معناه  بالعزلة وهذا  عور 

الكلية للقلق.10.2يسهم بنسبة   التنبؤ بالدرجة    % في 

القيمة   كانت  حيث  االرتباك؛  الثالثة  املرتبة  في  ويأتي 

( له  دالة  3.416التنبؤية  قيمة  وهي  عند    إحصائًيا( 

التفسير )ر  ،0.01مستوى   النموذج(    2كما بلغ معامل 

% في 9.4وهذا معناه أن االرتباك يسهم بنسبة    ،0.094

 لتنبؤ بالدرجة الكلية للقلق.ا

لم   التي  للمتغيرات  التنبؤية  القيمة  حساب  تم  كما 

تدخل معادلة االنحدار بالنسبة ألبعاد القلق والدرجة  

 والجدول التالي يوضح ذلك. ،الكلية

 االنحدارالقيمة التنبؤية للمتغيرات التي لم تدخل معادلة (: 9جدول )

أمستوىأالدللةأأقيمةأ"ت"أأرأالجزئيأأاملتغيرأاملستقلأأالبعدأأ

 غير دال  1.359 047. مفهوم الذات السلبي أالخوفأوالتوترأ

 غير دال  1.816 063. سوء التوافق والرغبة في التغيير 

 غير دال  051. 1.467 مفهوم الذات السلبي أالعراضأالجسميةأ

دال غير  059. 1.717 االرتباك   

 غير دال  017. 494. سوء التوافق والرغبة في التغيير 

 غير دال  040. 1.164 مفهوم الذات السلبي أالدرجةأالكليةأللقلقأ

 غير دال  024. 679. سوء التوافق والرغبة في التغيير 

أن القيملللللللللللة  :يتضللللللللللح ملللللللللللن الجلللللللللللدول السلللللللللللابق ملللللللللللا يللللللللللللي

سلللللللللوء  ،)مفهلللللللللوم اللللللللللذات السللللللللللبيالتنبؤيلللللللللة لكلللللللللل ملللللللللن 

التوافلللللللللق والرغبللللللللللة فلللللللللي التغييللللللللللر( غيلللللللللر دالللللللللللة بالنسللللللللللبة 

وأن القيملللللللللة التنبؤيلللللللللة لكلللللللللل  ،لُبعلللللللللد الخلللللللللوف والتلللللللللوتر

سللللللللللللللوء  -االرتبللللللللللللللاك  - مللللللللللللللن )مفهللللللللللللللوم الللللللللللللللذات السلللللللللللللللبي

التوافلللللللللق والرغبللللللللللة فلللللللللي التغييللللللللللر( غيلللللللللر دالللللللللللة بالنسللللللللللبة 

وكللللللللللللللللللللذلك القيمللللللللللللللللللللة  ،لُبعلللللللللللللللللللد األعللللللللللللللللللللراض الجسلللللللللللللللللللمية

سلللللللللوء  ،وم اللللللللللذات السللللللللللبيالتنبؤيلللللللللة لكلللللللللل ملللللللللن )مفهللللللللل

التوافللللللللللللق والرغبلللللللللللللة فللللللللللللي التغييلللللللللللللر( بالنسللللللللللللبة للدرجلللللللللللللة 

 الكلية لذا لم تدخل معادلة االنحدار.

جلللللللللاءت نتيجلللللللللة الفلللللللللرض :أالثةةةةةةةةةةةانيمناقشةةةةةةةةةةةأالفةةةةةةةةةةةرضأ

وقللللللد أشللللللارت  األول متسللللللقة مللللللع نتللللللائج الفللللللرض  الثللللللاني

التلقائيللللللللللة  فكللللللللللاراأل  نتللللللللللائج هللللللللللذا الفللللللللللرض إلللللللللللى اسللللللللللهام

 يلللللللرى السلللللللبية فلللللللي التنبلللللللؤ بللللللالقلق ومكوناتللللللله الفرعيلللللللة و 

الباحللللللللث أن التعملللللللليم املمتللللللللد مللللللللن الخبللللللللرات السللللللللابقة 

وتضلللللللخيم االحللللللللداث وامليللللللللل إلللللللللى االعتقللللللللاد السلللللللللبي فللللللللي 

مواجهلللللللللللللللللللة املشللللللللللللللللللللكالت  اللللللللللللللللللللذات والعلللللللللللللللللللالم وتجنلللللللللللللللللللب

وقللللللللد جلللللللللاءت  والشللللللللعور بللللللللالعجز يترتلللللللللب عليهللللللللا القللللللللللق

) Calvete et دراسللللاتهللللذه النتيجللللة متفقللللة مللللع 

,2013; Buschmann et al. 2013; Visla al.,

et al., 2020; Blankenship et al., 2018)   
التلقائيلللللللة السللللللللبية تتنبللللللللأ  فكللللللللارانتهلللللللت إللللللللى أن األ  التلللللللي

ويللللللللللللدعم هللللللللللللذه النتيجللللللللللللة تصللللللللللللور املعرفيللللللللللللون  بللللللللللللالقلق

السللللللللبية  فكلللللللارواللللللللذين يلللللللرون أن القللللللللق ينشلللللللأ ملللللللن األ 

التلقائيلللللللللللللة التلللللللللللللي تلللللللللللللدور حلللللللللللللول خطلللللللللللللورة املواقلللللللللللللف أو 
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السللللللللللبية  فكلللللللللارحلللللللللدث ملللللللللا وظهلللللللللور مجموعلللللللللة ملللللللللن األ 

 فكلللللللارالتلللللللي تجعلللللللل الفلللللللرد يشلللللللعر بلللللللالقلق والتهديلللللللد فاأل 

التلقائيللللللللللة السلللللللللللبية هللللللللللي مصللللللللللدر رئلللللللللليس للقلللللللللللق فللللللللللإذ 

ارتبطلللللللللللللللللت بالسللللللللللللللللللبية والخلللللللللللللللللوف والتهديلللللللللللللللللد تنشلللللللللللللللللط 

املعتقللللللللللللللدات املتلقللللللللللللللة بللللللللللللللالعجز عللللللللللللللن األداء وأن تلللللللللللللللك 

تلللللللؤثر فللللللللي امللللللللزاج فللللللللي الجوانلللللللب الفسلللللللليولوجية  فكلللللللاراأل 

 (.2019الشعراوي، ) والسلوك والتصرفات

الثالثنتائجأأ ذات   :نصه  يوالذ  الفرضأ توجد فروق 

األ إحصائيداللة   في  تعزى    فكار ة  السلبية  التلقائية 

الجنس، )نوع  االجتماعية، مستوى    للمتغيرات  الحالة 

 . لدى عينة الدراسة ( التعليم، مستوى الدخل

الأ فيأ متغيرأأأأفكارأالفروقأ فيأضوءأ السلبيةأ التلقائيةأ

أالنوع.أ

التلقائيلللللللللة السللللللللللبية فللللللللللي  فكللللللللللارملعرفلللللللللة الفلللللللللروق فلللللللللي األ 

ضلللللللللللللوء متغيللللللللللللللر النللللللللللللللوع تللللللللللللللم اسللللللللللللللتخدام اختبللللللللللللللار "ت" 

والجلللللللللللللدول التلللللللللللللالي يوضلللللللللللللح  ،ملجملللللللللللللوعتين مسلللللللللللللتقلتين

 ذلك.

 
 التلقائية السلبية في ضوء متغير النوع  فكارقيمة "ت" ملعرفة الفروق في األ (: 10جدول )

املتوسطأأأالعددأاملجموعةأأالُبعد

أالحسابي

النحرافأ

أاملعياريأ

أمستوىأالدللةأأقيمةأ"ت"أ

 682. 7.954 20.526 416 ذكر أمفهومأالذاتأالسلبي

 

 غير دال 

 7.888 20.900 420 أنثى 

 1.070 6.190 15.504 416 ذكر أالرتباكأ

 

 غير دال 

 6.377 16.404 420 أنثى 

افقأوالرغبةأفيأ سوءأالتو

أالتغيير

 غير دال  1.760 2.961 7.858 416 ذكر 

 2.926 8.216 420 أنثى 

 غير دال  1.558 3.513 9.151 416 ذكر أالشعورأبالعزلةأ

 3.682 9.788 420 أنثى 

 غير دال  989. 4.605 11.351 416 ذكر أوالستسالمأالعجزأ

 4.834 11.673 420 أنثى 

 1.602 23.164 64.391 416 ذكر أالدرجةأالكليةأ

 

 غير دال 

 23.610 66.983 420 أنثى 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

األ  في  الفروق  ملعرفة  "ت"  قيمة  التلقائية    فكارأن 

الترتيب  على  بلغت  النوع  متغير  ضوء  في  السلبية 

(0.682  –  1.070  –  1.760  –  1.558   –  0.989   –  

دالة  1.602 غير  قيم  وهي  إلى   ؛إحصائًيا(  يشير  مما 

ة ترجع إلى متغير  إحصائيعدم وجود فروق ذات داللة  

األ   ،النوع في  واإلناث  الذكور  تكافؤ  معناه    فكار وهذا 

 ة.التلقائية السلبي 

التلقائيةأالسلبيةأفيأضوءأمتغيرأأأفكارأالفرقأفيأالأ

 غيرأمتزوج(أأ–الحالةأالجتماعيةأ)متزوجأ

التلقائية السلبية في ضوء   فكارملعرفة الفروق في األ 

"ت"   اختبار  استخدام  تم  االجتماعية  الحالة  متغير 

 والجدول التالي يوضح ذلك. ، ملجموعتين مستقلتين

 التلقائية السلبية في ضوء متغير الحالة االجتماعية  فكارقيمة "ت" ملعرفة الفروق في األ (: 11جدول )
املتوسطأأأالعددأاملجموعةأأالُبعد

أالحسابي

النحرافأ

أاملعياريأ

مستوىأأقيمةأ"ت"أ

أالدللةأ

 0.01 2.735 7.812 20.084 488 متزوجأمفهومأالذاتأالسلبي

 7.992 21.597 348 متزوج غير

 3.784 6.160 15.266 488 متزوجأالرتباكأ

 

0.01 

 6.368 16.925 348 متزوج غير

افقأوالرغبةأفيأالتغيير  0.01 3.881 2.924 7.707 488 متزوجأسوءأالتو
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  2.921 8.502 348 متزوج غير

 0.01 5.968 3.499 8.854 488 متزوجأالشعورأبالعزلةأ

 3.593 10.336 348 متزوج غير

 0.01 3.461 4.580 11.038 488 متزوجأالعجزأوالستسالمأ

 4.841 12.178 348 متزوج غير

 0.01 4.048 23.055 62.950 488 متزوجأالدرجةأالكليةأ

 23.397 69.540 348 متزوج غير

 :الجدول السابق ما يلييتضح من 

 فكللللللللللللللللللللللارأن قيمللللللللللللللللللللللة "ت" ملعرفللللللللللللللللللللللة الفللللللللللللللللللللللروق فللللللللللللللللللللللي األ 

التلقائيلللللللللللللللللة السللللللللللللللللللبية فلللللللللللللللللي ضلللللللللللللللللوء متغيلللللللللللللللللر الحاللللللللللللللللللة 

بلغللللللللللللت علللللللللللللى  (غيللللللللللللر متللللللللللللزوج –متللللللللللللزوج )االجتماعيللللللللللللة 

 - 5.968 - 3.881 - 3.784 - 2.735الترتيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب )

عنلللللللللللللد  إحصلللللللللللللائًياوهلللللللللللللي قللللللللللللليم داللللللللللللللة  (4.048 - 3.461

ممللللللللللا يشللللللللللير إلللللللللللى وجللللللللللود فللللللللللروق ذات  ؛0.01مسللللللللللتوى 

السلللللللللللللبية التلقائيللللللللللللة  فكللللللللللللارة فللللللللللللي األ إحصللللللللللللائيداللللللللللللللة 

ترجللللللللللللللع ملتغيللللللللللللللر الحالللللللللللللللة االجتماعيللللللللللللللة وترجللللللللللللللع هللللللللللللللذه 

 .الفروق لصالح مجموعة غير املتزوجين

 التلقائية السلبية في ضوء متغير مستوى التعليم  فكارقيمة "ف" ملعرفة الفروق في األ (: 13جدول )

أمستوىأالدللةأقيمةأ"ف"أأمتوسطأاملربعاتأدرجاتأالحريةأمجموعأاملربعاتأمصدرأالتباينأالبعاد

أمفهومأالذاتأالسلبي

أ

 19.594 1176.324 2 2352.647 بين املجموعات 

 

0.01 

 60.034 833 50008.026 املجموعات   داخل 

  835 52360.673 املجموع

 16.479 630.198 2 1260.395 بين املجموعات أالرتباكأ

 

0.01 

 38.243 833 31856.055 املجموعات   داخل

  835 33116.450 املجموع

افقأوالرغبةأفيأ سوءأالتو

أالتغيير

 18.404 153.500 2 307.001 بين املجموعات 

 

0.01 

 8.341 833 6947.775 املجموعات   داخل

  835 7254.775 املجموع

أالشعورأبالعزلةأ

أ

 16.220 204.104 2 408.208 بين املجموعات 

 

0.01 

 12.584 833 10482.103 املجموعات   داخل

  835 10890.311 املجموع

 14.597 315.155 2 630.311 بين املجموعات أالعجزأوالستسالمأ

 

0.01 

 21.590 833 17984.544 املجموعات   داخل

  835 18614.855 املجموع

أ

أالدرجةأالكليةأ

 20.306 10637.764 2 21275.529 بين املجموعات 

 

0.01 

 523.861 833 436376.079 املجموعات   داخل

  835 457651.608 املجموع

أن قيمة "ف" ملعرفة    :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

األ  في  متغير    فكار الفروق  ضوء  في  السلبية  التلقائية 

( الترتيب  على  بلغت  التعليم   -  19.594مستوى 

وهي  20.306  -14.597  -16.220  -18.404  -16.479  )

دالة   مستوى    إحصائًياقيم  إلى    ؛0.01عند  يشير  مما 

داللة    فروقوجود   األ إحصائيذات  في  السلبية    فكارة 

لفروق  ترجع إلى متغير مستوى التعليم، وملعرفة اتجاه ا

شيفيه اختبار  استخدام  تم  التعليم  مستويات    ، بين 

 والجدول التالي يوضح ذلك. 
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 السلبية يف ضوء مستوى التعليم فكارنتائج اختبار شيفيه ملعرفة اجتاه الفروق يف األ(: 14جدول )
أدراساتأعلياأأجامعيأثانويأفأقلأأالنحرافأاملعياريأأأاملتوسطأالحسابيأأاملجموعاتأأالبعاد

أمفهومأالذاتأالسلبي

أ

 *5.26866 *2.88324 للللللل 8.477 23.768 ثانوي فأقل 

 *2.38542 للللللل للللللل 7.635 20.885 جامعي

 للللللل للللللل للللللل 7.527 18.500 دراسات عليا 

 *3.84591 *2.05255  6.395 18.156 ثانوي فأقل أالرتباكأ

 *1.79336 للللللل للللللل 6.228 16.104 جامعي

 للللللل للللللل للللللل 5.952 14.310 دراسات عليا 

افقأوالرغبةأفيأ سوءأالتو

أالتغيير

 *1.84981 *83246. للللللل 2.949 9.007 ثانوي فأقل 

 *1.01734 للللللل للللللل 2.986 8.175 جامعي

 للللللل للللللل للللللل 2.620 7.157 عليا دراسات 

أالشعورأبالعزلةأ

أ

 *1.97842 60370. للللللل 3.505 10.343 ثانوي فأقل 

 *1.37472 للللللل للللللل 3.612 9.739 جامعي

 للللللل للللللل للللللل 3.428 8.364 دراسات عليا 

 *2.71440 *1.42516 للللللل 4.639 13.052 ثانوي فأقل أالعجزأوالستسالمأ

 *1.28925 للللللل للللللل 4.758 11.627 جامعي

 للللللل للللللل للللللل 4.398 10.337 دراسات عليا 

أ

أالدرجةأالكليةأ

 *15.65719 *7.79711 للللللل 23.239 74.328 ثانوي فأقل 

 *7.86008 للللللل للللللل 23.139 66.531 جامعي

 للللللل للللللل للللللل 22.113 58.671 دراسات عليا 

يلي: ما  السابق  الجدول  من  اختبار    يتضح  نتائج  أن 

األ  في  الفروق  اتجاه  ملعرفة  التلقائية    فكار شيفيه 

مما يشير    ؛0.05عند مستوى    إحصائًيادالة    السلبية

إلى وجود فروق بين مستويات التعليم املختلفة )ثانوي  

وتعزى هذه الفروق    ،(دراسات عليا  –جامعي    –فأقل  

على   وهي  حسابي  متوسط  األعلى  املجموعة  لصالح 

يليها فأقل  الثانوي  التعليم  مجموعة  ثم    ،الترتيب 

وهذا معناه أن    ،ثم الدراسات العليا  ،التعليم الجامعي

 لقائية السلبية تتأثر بمستوى تعليم الفرد.  الت  فكاراأل 

الأ فيأ أفكارأالفروقأ متغيرأأأ ضوءأ السلبيةأ التلقائيةأ

أ:أمستوىأالدخلأ

األ  في  الفروق  ضوء    فكارملعرفة  في  السلبية  التلقائية 

التباين   تحليل  استخدام  تم  الدخل  مستوى  متغير 

 والجدول التالي يوضح ذلك.  ، أحادي االتجاه

 التلقائية السلبية في ضوء متغير مستوى الدخل فكارقيمة "ف" ملعرفة الفروق في األ (: 15جدول )
مستوىأأقيمةأ"ف"أأمتوسطأاملربعاتأدرجاتأالحريةأمجموعأاملربعاتأمصدرأالتباينأالبعاد

أالدللة

أمفهومأالذاتأالسلبي

أ

 7.633 467.518 3 1402.555 بين املجموعات 

 

0.01 

 61.248 832 50958.118 املجموعات   داخل 

  835 52360.673 املجموع

 13.364 507.483 3 1522.449 بين املجموعات أالرتباكأ

 

0.01 

 37.974 832 31594.001 املجموعات   داخل

  835 33116.450 املجموع

افقأوالرغبةأفيأ سوءأالتو

أالتغيير

 17.569 144.070 3 432.210 بين املجموعات 

 

0.01 

 8.200 832 6822.565 املجموعات   داخل

  835 7254.775 املجموع

أالشعورأبالعزلةأ

أ

 21.903 265.715 3 797.145 بين املجموعات 

 

0.01 

 12.131 832 10093.166 املجموعات   داخل

  835 10890.311 املجموع

 10.665 229.784 3 689.351 بين املجموعات أالعجزأوالستسالمأ

 

0.01 

 21.545 832 17925.505 املجموعات   داخل
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  835 18614.855 املجموع

أ

أالدرجةأالكليةأ

 14.463 7561.016 3 22683.047 بين املجموعات 

 

0.01 

 522.799 832 434968.561 املجموعات   داخل

  835 457651.608 املجموع

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

األ  في  الفروق  ملعرفة  "ف"  قيمة  التلقائية    فكارأن 

على   بلغت  الدخل  مستوى  متغير  ضوء  في  السلبية 

(   -  21.903  -  17.569  -   13.364  -  7.633الترتيب 

دالة  14.463  -  10.665 قيم  وهي  عند    إحصائًيا( 

فرو   ؛0.01مستوى   وجود  إلى  يشير  داللة    قمما  ذات 

األ إحصائي في  متغير مستوى    فكارة  إلى  ترجع  السلبية 

الدخل   مستويات  بين  الفروق  اتجاه  وملعرفة  الدخل، 

شيفيه اختبار  استخدام  يوضح    ،تم  التالي  والجدول 

ذلك. 

 

 السلبية في ضوء مستوى الدخل  فكارنتائج اختبار شيفيه ملعرفة اتجاه الفروق في األ (: 16)جدول 

املتوسطأأأاملجموعاتأأالبعاد

أالحسابي

النحرافأ

أاملعياريأ

 من أقل

5000 

(5000 – 

أ(10000

(10000 – 

15000) 

(15000- 

20000) 

مفهومأالذاتأ

أالسلبي

أ

 4.59916* 2.57318* 1.53499* للللللل 8.005 22.010 5000 من أقل

 3.06417* 1.03818* للللللل للللللل 7.636 20.475 ( (5000 – 10000 من

 – 15000)من  أكثر

10000 ) 

 2.02599* للللللل للللللل للللللل 7.726 19.437

 - 20000)من ) أكثر

15000 

 للللللل للللللل للللللل للللللل 7.620 17.411

 3.73545* 2.94476* 1.77289* للللللل 6.299 17.382 5000 من أقلأالرتباكأ

 1.96257 1.17187 للللللل للللللل 6.388 15.609 ( (5000 – 10000 من

 – 15000)من  أكثر

10000 ) 

 79069. للللللل للللللل للللللل 5.683 14.437

 - 20000)من ) أكثر

15000 

 للللللل للللللل للللللل للللللل 6.754 13.647

سوءأأ

افقأأ التو

والرغبةأفيأأ

أالتغيير

 2.43941* 1.43090* 1.02230* للللللل 2.890 8.792 5000 من أقل

 1.41711 40861. للللللل للللللل 3.001 7.770 ( (5000 – 10000 من

 – 15000)من  أكثر

10000 ) 

 1.00850 للللللل للللللل للللللل 2.768 7.361

 - 20000)من ) أكثر

15000 

 للللللل للللللل للللللل للللللل 2.435 6.352

الشعورأ

أبالعزلةأ

أ

 2.77628* 2.03898* 1.56237* للللللل 3.540 10.541 5000 من أقل

 1.21390* 47660. للللللل للللللل 3.530 8.978 ( (5000 – 10000 من

 – 15000)من  أكثر

10000 ) 

 73730. للللللل للللللل للللللل 3.387 8.502

 - 20000)من ) أكثر

15000 

 للللللل للللللل للللللل للللللل 3.275 7.764

العجزأ

أوالستسالمأ

 2.36741* 2.03266* 94495. للللللل 4.942 12.426 5000 من أقل

 1.42246 1.08771 للللللل للللللل 4.404 11.481 ( (5000 – 10000 من

 – 15000)من  أكثر

10000 ) 

 33475. للللللل للللللل للللللل 4.364 10.393

 - 20000)من ) أكثر

15000 

 للللللل للللللل للللللل للللللل 4.525 10.058

 15.91771* 11.02048* 6.83750* للللللل 23.366 71.153 5000 من أقلأ

 9.08021 4.18298 للللللل للللللل 22.946 64.315 ( (5000 – 10000 من
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املتوسطأأأاملجموعاتأأالبعاد

أالحسابي

النحرافأ

أاملعياريأ

 من أقل

5000 

(5000 – 

أ(10000

(10000 – 

15000) 

(15000- 

20000) 

الدرجةأأ

أالكلية

 – 15000)من  أكثر

10000 ) 

 4.89724 للللللل للللللل للللللل 22.020 60.132

 - 20000)من ) أكثر

15000 

 للللللل للللللل للللللل للللللل 23.021 55.235

أن نتائج اختبار    يتضح من الجدول السابق ما يلي:

األ  في  الفروق  اتجاه  ملعرفة  التلقائية    فكار شيفيه 

  إحصائًيا في ضوء متغير مستوى الدخل دالة    السلبية

مستوى   بين    ؛0.05عند  فروق  وجود  إلى  يشير  مما 

 5000من    –  5000مستويات الدخل املختلفة )أقل من  

الى   15000  –  15000إلى    10000من    –  10000إلى  

وتعزى هذه الفروق لصالح املجموعة األعلى    ،(20000

متوسط حسابي وهي على الترتيب مجموعة األقل من  

من    ،5000 ن  10000إلى    5000ثم  إلى    10000، 

  فكار وهذا معناه أن األ   ،20000الى    15000، ثم  15000

 التلقائية السلبية تتأثر بمستوى دخل الفرد.  

أمناقشةأنتائجأالفرضأالثالثأ

ة ترجع إلى إحصائيفروق ذات داللة    عدم وجودتفسير  

النوع   األ متغير  نتيجة    فكاران  هي  السلبية  التلقائية 

بالفرد  إدراك عوامل   املحيطة  كالظروف  و  أات خارجية 

 . الفرد لذاته إدراك داخلية ذاتية  

أأأكلأمنأأأةأوتتفقأهذهأالنتيجةأمعأدراس 

التي  أأ(Scott et al,2012; Hjemdal et al, 2013)أ

ة في  إحصائيانتهت إلى عدم وجود فروق ذات داللة  

األ  الذكور    فكارمستوى  بين  السلبية  التلقائية 

 واإلناث. 

داللة   ذات  فروق  وجود  األ إحصائيتفسير  في    فكار ة 

للحالة االجتماعية وترجع هذه    وفًقاالسلبية التلقائية  

  وهذه النتيجة   الفروق لصالح مجموعة غير املتزوجين 

في العربية    منطقية  هو    ذإاملجتمعات  الزواج  يعتبر 

ية الفرد من ناحية  إيجابويزيد من    السكن واالطمئنان

في املقابل    التفكير والسلوك ويقلل الضغوط الحياتية

ة سلبية لدى  تلقائي  أفكارمن ذلك يمكن تفسير وجود  

تلك   تنشط  التي  الضغوط  كثرة  إلى  املتزوجين  غير 

 . السلبية  فكاراأل 

فرو   نفسر داللة    ق وجود  األ إحصائيذات  في    فكار ة 

التلقائية التعليم،   السلبية  مستوى  متغير  إلى    ترجع 

، جاءت هذه  املستوى التعليمي األقل  والفروق في صالح

ارتق  هنأ  لتؤكدالنتيجة منطقية   مستوى تعليم    ىكلما 

 .ي واملنطقييجاباإل   هالفرد تزايد تفكير 

فرو   يرجعو  داللة    قوجود  األ إحصائيذات  في    فكار ة 

والفروق في   إلى متغير مستوى الدخل  السلبية التلقائية

األقل  صالح  الدخل  النتيجة    املستوى  هذه  جاءت 

مستوى دخل الفرد تزايد    رتفعا كلما    هنأكد  ؤ منطقية لت

الذيجاباإل   هتفكير  واملنطقي  بتعدد ليسمح    ي ي  لفرد 

طريقة   في  موجب  بشكل  تؤثر  التي  املعرفة  مصادر 

وخالصة ذلك يمكن القول   . يةإيجابكثر أبشكل   هتفكير 

محددة  إ عوامل  هناك  عالقة  أخرى ن  بتحديد    لها 

األ  تتمثل  فكار مستوى  والتي  السلبية  بعض    التلقائية 

ويشير   املنشطة،  املثيرات  مثل  خارجية  عوامل 

يونج   أمثال  إلى    Kelloy وكيلوي   Youngاملعرفيون من 

وأهم    ،التلقائية السلبية  فكارثمة عوامل تؤدى إلى األ 

الفرد.  حياة  في  الصادمة  الخبرات  هي  العوامل    هذه 

اإلنسانية،   الفرد  حاجات  إحباط  خبرات  إلى  إضافة 

قدير والتفهم والتدليل املفرط  مثل الحب والقبول والت

وحمايته،   الطفل  رعاية  في   ,Meyer)واملبالغة 

Ginovart , Boovariwala, Sagrati, Hussey, Garcia 

& Houle, 2006)  

أ

أ

أ

أأ
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أ:أالتوصياتأ-اثانيًأ

يوص ي   الحالية  الدراسة  نتائج  أظهرته  ما  على  بناء 

 :يبالتالالباحث 

املؤثرة في   ()املخططات املعرفية دراسة العوامل-1

ملعرفة  والقلق التلقائية السلبية  فكار األ العالقة بين 

  فرادالسلبي لل  دراكالى اإل األسباب التي تؤدي 

 للمواقف واالحداث والحياة بصفة عامة  

القيام بدورات وورش عمل ارشادية ووقائية للحد  -2

   .فرادلدى األ  التلقائية السلبية  فكارمن األ 

أ 
ً
أ:أاملقترحاتأ-اثالث

التلقائية السلبية على    فكاراأل دراسة عن    إجراء -1

 .عينات متعددة ودراسات عبر ثقافية

عالقة   دراسة  إجراء  -2 التلقائية    فكاراأل   عن 

)االكتئاب  السلبية النفسية  املتغيرات  من  ،  بالعديد 

 ....الخ( .الرهاب االجتماعي،  الوسواس

  فكار األ دراسة اثر برنامج إرشادي لخفض    إجراء  -4

   . التلقائية السلبية

  ****

أاملراجعأأ

( مستوى القلق  2020)0حالم بكرأأبو خزام، نعيمة علي ودندى   

  . لدى عينة من طلبة السنة الثانية ثانوية بمدينة جنرور 

 76-58.(18)18،مجل كليات التربية

عزت    ،باشا  األ (2015)شيماء  املعرفي   فكارإجترار  والتشويه 

واالكتئاب.  القلق  بأعراض  املصرية  وعالقتهما  املجلة 

 .582-535. (4)3 ،النفسأالكلينيكيأوالرشاديلعلم 

( القلق االجتماعي وعالقته بالتفكير  2006)  البناء، حنان خليل

الكويت.   جامعة  من  طالب  لدى  التلقائي  السلبي 

 291-312. 2ع .16. مجدراساتأنفسية

( اضطراب القلق 2019)  الدليمى، راقية عباس والجبورى، علي 

اإلنسانية   العلوم  مجلة  الجامعة.  طلبة  لدى  املعمم 

 .36،4 ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية

مفهومها2015الدليمي، صالح سمير) القلق:  ظاهرة  أسبابها    -( 

تحليل نظرية  دراسة  معها:  التعامل  مجلة  يوكيفية  ة. 

 300-257 .73كلية الداب. جامعة الزقازيق. 

)  ،رضوان  جميل  مقياس    (2002سامر  لتقنين  ميدانية  دراسة 

القلق االجتماعي، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة  

 .46-74 ،(25قطر، السنة العاشرة، )

األحكام التلقائية عن   استبيان  (1990) سالمة، ممدوحة محمد 

 . الذات. القاهرة. مكتبة األنجلو املصرية

التعامل مع    ( 2018)  كينج وبولو، فورلم  ،سورايا، بولس وتوماس

منتدى   تقرير  متكامل  لنظام  نهج  واالكتئاب  القلق 

ويش   ملؤتمر  التابع  واالكتئاب  الدوحة.   2018القلق 

 . يةقطر مؤتمر القمة العاملي لالبتكار والرعاية الصح

)،  ي الشعراو  فؤاد  وعالقتها  فكاراأل   (2019صالح  السلبية 

لدى طالب جامعة امللك خالد مع تصور برنامج   بالقلق

.  دراساتأعربيةأفيأالتربيةأوعلمأالنفسمقترح لعالجها.  

11 .109-140 

( تقدير الذات مدخل  2020)  محمد  حمديمنى وياسين،    ،صالح

لد القلق  مستوي  املصابة    ىلخفض  السيدات 

دراما.  السيكو  استخدام  أبالسرطان  البحثأأ مجلةأ

التربية.أجامعةأعينأشمس فيأ البنات    -  العلميأ كلية 

 338-370 .(7)1لآلداب والعلوم والتربية. 

مستوى القلق لدى طلبة    ( 2011)  الصالحي، حنان خالد إبراهيم

األنبار.   للعلومأأجامعة  النبارأ جامعةأ مجلةأ

 .209- 225اإلنسانية

( حسين  طه  العظيم  املعرفي، 2007عبد  النفس ي  العالج   ،)

، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1مفاهيم وتطبيقات، ط

 .اإلسكندرية

خميس ماجدة  ومنخفض ي    (2012)  على،  مرتفعي  بين  الفروق 

السلبية    فكارالقلق واملخاوف االجتماعية في اليأس واأل 

-1(،  10)8،  مركز البحوث والدراسات النفسية   .لليةا

91 . 

الفرق في مستوى القلق لدى أولياء   ،(2020)ذين صالح    ،الكايدأ

العاديين.  أمور   أمور األطفال  املعاقين وأولياء  األطفال 

 375- 388 .(1)47 دراسات تربوية الجامعة األردنية.

)   ،الليثى  أحمد  بالقلق   (2020محمد  النفسية وعالقتها  املناعة 

كرونا   فيروس  جائحة  على  املترتب  املرض  وتوهم 

الجامعة.   Covid-19 املستجد مجلةأألعينة من طالب 

التربية.أجامعةأعينأشمسأ فيأ كلية    -  البحثأالعلميأ

 219- 183 .( 21)8البنات لآلداب والعلوم والتربية. 

( اضطراب كرب ما 2020(محمد، إبراهيم عتريس عبد العاطي 

عينة من  ىبعد الصدمة وعالقته بالقلق واالكتئاب لد

. جامعة عين  مجلةأالبحثأالعلميأفيأاآلداباملراهقين.  

 391-369كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية.  -مس  ش

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/955289
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/955289
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1961&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1961&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1961&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1961&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0229&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0229&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0229&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A
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بالصحة لدى طالب وطالبات   كتلة الجسم بوصفها منبئة بسلوكيات املخاطرة اتئاب، القلق، ومؤشر تاالك

 جامعة امللك سعود 

 ( 1)الطلحة سعد د. غادة

 (ه1442 /08/ 29وقبل - ه27/5/1442قدم للنشر )

 

   الجسم،  ومؤشر كتلةاملخاطرة بالصحة، االكتئاب، القلق،    بين سلوكياتهدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقات    املستخلص: 
ً

   عن فضال

سلوكيات املخاطرة بالصحة بين طلبة جامعة امللك سعود    وتحديد منبئاتا ملتغيرات الدراسة  استكشاف الفروق بين الذكور واإلناث وفًق 

وتكونت عينة الدراسة    ،2020- 2019راسة في أغسطس خالل الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي  طبقت الد  ن:و املشاركبالرياض.  

(. املنهج : استخدمت الدراسة  1030(، أما عدد اإلناث فقد بلغ )837وطالبة من جامعة امللك سعود، وبلغ عدد الذكور ) ا( طالبً 1867من )

ستثناء البعد الثاني )النظام  االنتائج: ب  بق البحث باستخدام املنهج الوصفي االرتباطيفي اختيار العينة الطريقة العشوائية البسيطة وط

بين الذكور واإلناث في أربعة من خمسة  أبعاد محددة في سلوكيات املخاطرة   ائيً إحصاالغذائي(، توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة  

االكتئاب، القلق، ومؤشر كتلة الجسم، وعدم وجود فروق دالة في    بين الذكور واإلناث في مستويات  ا ئيً إحصابالصحة، كذلك فروق دالة  

الجسم كتلة  إلى مؤشر  ترجع  والقلق  االكتئاب  امل  ،درجات  كتلة  وتنبأت سلوكيات  القلق، ومؤشر  االكتئاب،  بمتغيرات  بالصحة  خاطرة 

طلبة الجامعة   النفسية لدىالصحة    فيا  الدراسة إلى أن سلوكيات املخاطرة بالصحة من العوامل املؤثرة سلبً   خلصالجسم. االستنتاج:  

مستوى الصحة النفسية لدى    تحسين   فييساعد    الصحية قدإن رفع مستوى الوعي بالسلوكيات    .ا فيما يتعلق باالكتئاب والقلقوتحديًد 

 مجتمع طلبة الجامعة.  

 ، القلق، مؤشر كتلة الجسم، طلبة الجامعة. بالصحة، االكتئابسلوكيات املخاطرة   :املفتاحيةالكلمات 

 
 

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. 
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 الدراسة  مقدمة

النفسية   االضطرابات  من  والقلق  االكتئاب  يعتبر 

على   وفًق مالشائعة  العالم.  الصحة  ستوى  ملنظمة  ا 

 (   world  Health Organization(  2017العاملية 

إلى    تقسم االضطرابات هما    ، فئتينالنفسية الشائعة 

هذه   القلق.  واضطرابات  االكتئاب  اضطرابات 

فاالكتئاب   كبير،  بشكل  منتشرة  االضطرابات 

Depression    ويسمى مزاجي  اضطراب    أيًضا هو 

أكثر   وهو  سريري(  أو  رئيس  اكتئابي  )اضطراب 

شيوعً  النفسية  من  االضطرابات  الفرد  فيه  يعاني  ا، 

  في املشاعر السلبية والشعور بالحزن، ويمكن أن يؤثر  

طة  أفكار الشخص وسلوكه، وفقدان االهتمام باألنش

كما يؤدي إلى مجموعة من   ،ها الفرد عادةب التي يستمتع  

من   يقلل  أن  ويمكن  والجسدية،  العاطفية  املشكالت 

 DSM-5) في العمل واملنزل  هقدرة الفرد على أداء مهام

APA,2013) 
( إصابة  2020)  WHOالصحة العاملية    قدرت منظمة

  ، حول العالمشخص باالكتئاب    مليون   300أكثر من  

يعادل    وذلك ال4.4ما  سكان  من  ترتفع    .عالم٪  كما 

االكتئاب   اإلناثنسبة  مقارنة  5.1)  لدى  بالذكور  ٪( 

للصحة ٪(3.6) السعودي  الوطني  املسح  وأظهر   .

 ( أن 2019النفسية  اململكة  (  في  االكتئاب   نسبة 

%(  8.9لدى اإلناث )  كما ترتفع نسبة االكتئاب  ،%(6)

 . %(2.9)مقارنة بالذكور 

شعور بالخوف    بأنه  Anxietyالقلق  اضطراب  ويتميز  

وال السيطرة    املفرط،  غير  غالبً و ،  عليهيمكن  يكون  ا 

األحداث   حول  توقعات  بسبب  ويكون  عقالني، 

اليومية     Amercan Psychiatric)واألنشطة 

Associaton, 2013.)  

إلى أن عدد األشخاص الذين    WHO  (2017 )أشارت   

يقدر العالم  حول  القلق  من  مليون،    264  بـ  يعانون 

لدى  ترتفع نسبة القلق    كما   ،%(3.6ما يعادل )  كوذل

تقدر نسبة  و ،  ٪(2.6٪( مقارنة بالذكور ) 4.6)   اإلناث

اململكةالق   القلق لدى %( كما أن نسبة  1.9)  بـ  لق في 

)اإلن الذكور ارتفاعأكثر    إنها  أي%(  3.1اث  من    ا 

النفسية،   %( )املسح 1.9)   الوطني السعودي للصحة 

2019  .) 

النفسية   االضطرابات  من  والقلق  االكتئاب  ويعتبر 

الجامعة،   طالب  بين  الطالب  الشائعة  يمر  حيث 

املرحلة   وهذه  الجامعة،  عند دخوله  انتقالية  بمرحلة 

قد   والتي  الحياة  مجاالت  كل  في  تغيرات  على  تنطوي 

السلوكية،   النفسية،  املشاكل  من  العديد  إلى  تؤدي 

 (. Sok et al., 2020والصحية )

هجدوك  ف  دراسة  أظهرت   Hajduk etن  يوآخر قد 

al.(2019)  ( و)35.5أن  من ٪25.5(  الطالب   ٪( 

 والقلق.  كتئاب يعانون من اال

تؤثر    التي  العوامل  من  العديد  تتداخل    في قد 

الصحة   في  أيًضااالضطرابات النفسية والتي قد تؤثر  

 بعض السلوكيات املتعلقة بالصحة.   فيالجسدية و

النفسية واالجتماعية    في الجوانبتتمثل هذه العوامل 

دورً  تلعب  هامً والتي  الصحة  ا  اضطرابات  حدوث  في  ا 

وظهور  والجسدية  ويؤكد    املرض.  أعراض  النفسية 

( مؤسس  1977إينجل  النفس ي  ال(  الحيوي  نموذج 

الوضع   عن  مسؤوالن  والجسم  العقل  أن  االجتماعي 

عدد  بحي واملرض ي، وأن الصحة واملرض يتسببان  الص 

ال ترتبط  من  متعددة، حيث  آثار  عنهما  وينتج  عوامل، 

النفسية الجسدية،  الصحة  وترجع الصحة  بالصحة 

النفسية إلى تفاعل عوامل متعددة بما في ذلك العوامل  

كالتغذية وجودة  البيولوجية  والرياضة،    النوم، ، 

النفسية كالقدرة على    والعواملالجسم  ومؤشر كتلة  

بالكآبة، والشعور  والتكيف،  والعوامل    التحكم، 

واالجتماعية،   االقتصادية  الحالة  مثل  االجتماعية 

 (.  Fuller,2017) واملساندة،والثقافية، 
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الصحة  كذلك   بالبيئةتتأثر    السيكولوجية   الجسمية 

يتقرر  إواالجتماعية، حيث   الفرد بصحة جيدة  بقاء  ن 

ك حد  الفر إلى  يتبنها  التي  الصحية  بالسلوكيات  د  بير 

مراحل   تتأثر العمرية،    حياته خالل  الصحة    كذلك 

للفرد    بالعادات بعاملالصحية  على    املتعلقة  القدرة 

 (.  2007، وداودالتحكم الشخص ي وااللتزام )بريك 

ويعرف السلوك الصحي بأنه أي نشاط يتم القيام به  

لتحسين الحالة  بهدف الوقاية أو الكشف عن مرض أو  

الصحية، وتنقسم السلوكيات الصحية إلى سلوكيات  

الرياضية،   التمارين  ممارسة  مثل"  للصحة  معززة 

التغذية املتوازنة" وسلوكيات مخاطرة بالصحة أو غير  

صحية مثل " التدخين، قلة ممارسة النشاط البدني،  

األ  حزام  لبس  عدم  البدانة،  النوم،  مان"  قلة 

(Conner,2002.) 

غير الصحية    اختيار السلوكيات  البحث، تمهذا  وفي  

فيوالتي   بمصطلحهذه    تحددت  )سلوكيات    الدراسة 

بالصحة(     لدى   Health Risk Behaviorsاملخاطرة 

)ممارسة   كاآلتي  تحديدها  تم  والتي  الجامعة  طلبة 

النشاط البدني، النظام الغذائي، جودة النوم، سلوك  

وتشير  رقات(.  التدخين، سلوك األمن والسالمة في الط

إلى املخاطرة املتعلقة    السلوكيات  أنماط من    بالصحة 

للتعرض   القابلية  بزيادة  ترتبط  التي  السلوكيات 

إلى مشكالت صحية، كما تعرف كنوع من   أو  للمرض 

غير   الحياتية  الظروف  مع  التعامل  آلية  أو  االستجابة 

 ( world health organization,1998)املالئمة 

كمجموعة من السلوكيات التي يمكن أن    كذلك تظهر

أشواق،  والنفسية )صحة الفرد الجسدية    فيا  تؤثر سلبً 

2008.) 

رفقاء   ومقابلة  االكاديمية،  املتطلبات  جدد  وتعتبر 

والحياتية  النفسية، االجتماعية،    من الضغوط  وغيرها

يمر بها الطالب، باإلضافة إلى العادات الشخصية   التي

العوامل تتداخل وتؤثر سلبً ال  الصحية من   فيا  تي قد 

تبني أو تغيير بعض    وفيوالجسدية،  الصحة النفسية  

بالصحة. املرتبطة  كولب    السلوكيات  أشار  حيث 

إيجابية  عالقة    إلى وجود  Kolb et al. (2018)وآخرون  

واالجتماعي    بين النفس ي  باملتطلبات  واملرتبطة  اإلجهاد 

و األكاديمية وبين  ،  للصحة  السلبي  الذاتي  التقدير 

 االكتئاب والقلق بين طالب الجامعة.    أعراض

الجسم  و   كتلة  مؤشر  مستويات    Body Massتعتبر 

Index  والتي املهمة  العوامل  املشكالت    فيتؤثر    من 

  1.9كان أكثر من    2014  ففي عام  الصحية الشائعة،

الوزن،  وأكثر من مستوى زائدي    18مليار بالغ من سن  

نوعً  الجسم  كتلة  مؤشر  الذي    اويعتبر  القياس  من 

يشير إلى الحالة الغذائية لدى البالغين، ويمكن قياس  

مستويات مؤشر كتلة الجسم من خالل قياس مؤشر  

  كتلة الجسم "الوزن مقسوما على الطول باملتر تربيع" 

املستوى   من  بداية  مستويات  بخمس  واملحدد 

الوزن،    ،الطبيعية في  سمنة  زيادة  خفيفة،  سمنة 

( مفرطة  سمنة  ومستوى    Helth Worldمتوسطة، 

Organization,2016 .) 

ـــــبـــب   ـــ   ارتفـــاعوهنـــاك العـــديـــد من العوامـــل التي قـــد تســـــ

  مثل العوامل الوراثية،  ،مســــــتوى مؤشــــــر كتلة الجســــــم

الفســـيولوجية، النفســـية، االجتماعية، واالقتصـــادية،  

  .(Prouzou,2019) ئيوالتمثيل الغذا

كتلة    ارتفاعيرتبط  و  مؤشر  مع  مستوى  الجسم 

ببعض األمراض النفسية    اإلصابةمخاطر    ارتفاعزيادة  

 . (Bjekset et al,2008)  كاالكتئاب والقلق

قد يتسبب االكتئاب في نقص الشهية وفقدان الوزن،  

زيادة   في  االكئتاب  يتسبب  قد  الحاالت  بعض  أن  إال 

 (. Bhowmik et al,2012الشهية تتبعها زيادة في الوزن )

بين االكتئاب  وكشفت دراسات عدة   وجود عالقة 

الجسم والقل كتلة  مؤشر  زيادة  وبين  ارتبط  حيث    ق 

ز   أعراض  ارتفاع يادة مؤشر كتلة الجسم  االكتئاب مع 

 ( اإلناث  عالقة  Clum et al,2013)لدى  بين    وظهرت 

من    ور مؤشر كتلة الجسم لدى الذك  ارتفاعالقلق وبين  

، كما  إفريقيمريكي  أأصل كاريبي ولدى اإلناث من أصل  

  مؤشر كتلة الجسم لدى اإلناث   ارتفاع ارتبط االكتئاب ب

و  كاريبي،  أصل  مع    أعراض  ارتبطتمن    ارتفاع القلق 

اإل  املجموعات  لدى  الجسم  كتلة  ة  فريقي مؤشر 

املجموعات   لدى  ذلك  يظهر  لم  أنه  إال  والبيض، 
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والقوقازية     ( Assari,2014; Dejesus et alاآلسيوية 

 Bjorngaard)    بجورنجارد وآخرون  أشار كما    . (2016

et al ,2015)  وجود عالقة إيجابية بين زيادة مؤشر  إلى

أي عالقة    توجد  وبين االكتئاب، إال أنه ال سم  كتلة الج

  بين زيادة مؤشر كتلة الجسم والقلق.

عدة ك           دراسات  أشارت  بين  إلى    ما  عالقة  وجود 

وبين االكتئاب والقلق وبين    زيادة مؤشر كتلة الجسم

فقد أثر    ،سلوكيات املخاطرة بالصحةرتباطه ببعض  ا

الصحية    فيا  سلبً االكتئاب     ارتفاع   وفيالسلوكيات 

تأثير غير مباشر لالكتئاب    الجسم، وظهرمؤشر كتلة  

مؤشر كتلة الجسم من خالل قلة النشاط البدني،    في

االكتئاب وبين    أعراض  ارتفاعكذلك وجدت عالقة بين  

البدني والنظام غذائي غير صحي   النشاط  سلوك قلة 

 ,Hoerster et al)  مع احتمال أعلى ملمارسة التدخين

2019) . 

األفراد   أن  حاليا  كما  تشخصيهم  تم  الذين 

التدخين،    باالكتئاب  ملمارسة  ميال  أكثر  والقلق 

بدني وشرب الكحول مقارنة  والبدانة، وقلة النشاط ال

والقلق،    باألفراد باالكتئاب  تشخصيهم  يتم  لم  الذين 

وبين   الحاد  االكتئاب  بين  عالقة  وجدت    انتشار كما 

ة النشاط البدني وشرب  سلوك التدخين، البدانة، قل

تشخيصالكحول،   مع  االكتئا  وارتبط  والقلق  ب 

)  انتشار  التدخين  وعانى    ( Strine et al,2008سلوك 

وا  القلق  من    الكتئاب املدخنين من مستويات مرتفعة 

 (.2015مقارنة بغير املدخنين )النفسية، 

مع    النوم  اضطرابات  معدالت    ارتفاعوارتبطت 

القياس القبلي مقارنة    الطالب فياالكتئاب والقلق لدى  

بالقياس البعدي بعد خضوعهم لبرنامج تحسين جودة  

 (Baroni et al , 2018النوم )

أشار    et al.  Wenjuanوآخرون  وينجان  كما 

املتوسطة    ارتفاع   إلى  2019)( فوق  القلق  مستويات 

بالطالب في السنة األولى والثانية    الطالبات مقارنة لدى  

وارتبطت مستويات القلق لدى    الجامعية،من املرحلة  

،  األكاديمي، صورة الجسم، واالداء  نطوائيةاإلناث باال 

حين   لدى    وجدتفي  االكتئاب  من  أعلى  مستويات 

 الطالب مقارنة بالطالبات. 

اإل  إليه  تشير  ما  على    انتشار من    حصائياتوبناء 

املخاطرة   املرحلة    الشبابلدى  بالصحة  سلوكيات  في 

  ارتفاع الجامعية والذين يعانون من االكتئاب والقلق و 

 ( الجسم  كتلة    Hoerster,2019; Strine etمؤشر 

al.,2007  )أ   حيث )وجد  سلوك  29ن  يمارسون   )٪

( و  و  17التدخين،  الوزن،  زيادة  من  يعانون   )٪

٪(  5٪( يعانون من مشاعر الحزن واليأس، و )40.2)

) حاول   األمان  5.11االنتحار،  حزام  يرتدوا  لم   )٪

(Saead,2016.) 

لفروق في ممارسة  اعن  كشفت دراسات عدة  و 

بالصحة  املخاطرة  لوفًق   سلوكيات  املتغيرات  بعض  ا 

متوسط درجات السلوك الصحي    ومنها النوع، فقد كان

اإلناث.  درجات  متوسط  من  أعلى  الذكور  لدى    العام 

وسالمة فروق  (  2018  ،)قباجة  الذكور  وظهرت  بين 

بالصحة حيث  املخاطرة    سلوكياتواإلناث في مستوى  

لصالح  )الزيادات،    كانت  وكانت    (. 2018الذكور 

الطلبة  سلوك الرياض ي لدى  النسبة املئوية ملمارسة ال

)الذنيبات    علىأ اإلناث  من  الذكور  ،  ومبيضينلدى 

متوسط2019 وارتفع  سلوك    (  ممارسة  درجات 

 (.  2011التدخين لدى الذكور مقارنة باإلناث )الزغبي، 

عبد  )   وأشار  وآخرون  أن  إلى    (2014الخالق 

  الطالبات، النوم كانت مرتفعة لدى مجموعة    مشكالت

الطالب   بمجموعتي  مقارنة  املوظفات  مجموعة  تليها 

 واملوظفين. 

ا للنوع،  أما الفروق في مؤشرات كتلة الجسم وفًق 

إلى أن    Zhang et al  (2019)  وآخرون  أشار لزانج فقد  

  (، ٪3.2نقص الوزن عند الذكور واإلناث كان )  انتشار 

معدل زيادة الوزن    انتشار  في حين ٪( على التوالي،    3.5)

( كان  واإلناث  الذكور  )35.7لدى  على  ٪.  ٪34.6(،   )

 التوالي.  

دراسات   سلوكيات    عالقةإلى  عدة  وأشارت 

  من االكتئاب   التنبؤية بكلبالصحة وقدرتها  املخاطرة  

الج كتلة  ومؤشر  سلوكيات  ن  إحيث  سم  والقلق 
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عدم   الوزن،  زيادة  التدخين،  تتضمن  والتي  املخاطرة 

غير   غذائي  نظام  واتباع  الرياض ي،  النشاط  ممارسة 

تتنب اإل   أصحي  وجد  باحتمالية  باالكتئاب. حيث  صابة 

مسبق    (٪16)أن   تشخيص  لديهم  املفحوصين  من 

التدخين بشكل عال   مع االكتئاب    باالكتئاب، وارتبط 

عمر) من  الشباب  فئة  لدى  مقارنة  39ـ18خاصة   )

  ( مرة 207بفئة متوسطي العمر وكبار السن بمعدل ) 

، وكانت  الفئة العمريةمقارنة بغير املدخنين من نفس  

التدخين،   يلي  ثاني عامل سلوك مخاطرة  الوزن  زيادة 

املفحو  سنً و صوكان  األصغر  احتمالية  ن  لديهم  ا 

%( مقارنة باملفحوصين  65نسبة )لإلصابة باالكئتاب ب

النشاط   ذوي  املفحوصين  أن  وجد  كما  البدناء،  غير 

الرياض ي املنخفض أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب مع  

غير   نظام غذائي  اتباع  أرتبط  كما  العمر،  في  تقدمهم 

مجموعات   في  االكتئاب  احتمالية  زيادة  مع  صحي 

بة  كما أن احتمالية اإلصا  منتصف العمر وكبار السن.

في حالة وجود  أضعاف  إلى ستة  تتضاعف  باالكتئاب 

  ( Walton,2018) أربعة عوامل من سلوكيات املخاطرة

مرحلة   في  لالكتئاب  تعرضوا  الذين  األفراد  أن  كما 

ارتفع لديهم معدالت ممارسة سلوك  سابقة من حياتهم  

ذلك في   ولم يظهرسوء استخدام للعقاقير،  و   التدخين،

 Asamow et al, 2014))زيادة مؤشر كتلة الجسم. 

 Soleiman et (2019ن )يسليمان وآخر ل اوطبًق 

al  وبين    أظهرت واالكتئاب  القلق  بين  موجبة  عالقة 

حدوث سلوكيات املخاطرة، كما تنبأ القلق واالكتئاب  

املخاطرة   السلوكيات  بحدوث  ودال  إيجابي  بشكل 

 بالصحة.

عالقة كل من   تناول دراســـــــةفي هذا البحث تم    

كـتـلـــــــة   ـــــــــر  مـؤشـــــ مـن  بـكـــــــل  ــم  االكـتـئـــــــاب والـقـلـق  ـــ ـــ الـجســـــ

ـــــلوكيـاتو  ـــ ـــــحـة لـدىاملخـاطرة   ســـــ ـــ ات  طالب وطـالبـ بـالصـــــ

الجـامعـة، وهـدفـت الـدراســــــــــــــة الحـاليـة إلى التعرف على  

ــــمعالقة االكتئاب، القلق،   ــــلوكيات   وكتلة الجســـــ بالســـــ

ـــــحــة،املخــاطرة   ـــ كــذلــك التعرف على الفروق بين    بــالصـــــ

عن    الدراســــــــــــة، والكشــــــــــــفالذكور واإلناث في متغيرات  

 سلوكيات املخاطرة بالصحة.ئات منب

ات  وقد تظهر أهمية هذا البحث في دراسة سلوكي 

الجامعة   طلبة  لدى  بالصحة  وعالقتها  املخاطرة 

الدراسة    بمشكالت في  واملحددة  النفسية  الصحة 

العام، كذلك التعرف على ما    بمتغير االكتئاب والقلق

كتلة الجسم دورا مؤثر في االكتئاب    اتإذا كان ملؤشر 

مستويات   على  التعرف  إلى  باإلضافة  العام،  والقلق 

، سلوكيات املخاطرة بالصحة،  كتلة الجسم  اتمؤشر 

العام والقلق  ط   االكتئاب،  وطالباتلدى  جامعة    الب 

 امللك سعود. 

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي:

االكتئاب   عالقة  هي  كتلة    مؤشرات  والقلق،)ما 

"ممارسة   بالصحة  املخاطرة  بسلوكيات  الجسم 

النشاط البدني، النظام الغذائي، جودة النوم، سلوك  

طالب    " لدىالتدخين، سلوك األمن وسالمة الطرقات

 وطالبات جامعة امللك سعود؟(.

 الدراسة: أسئلة 

،  متغيرات أساسية  ةتشمل متغيرات الدراسة أربع

سلوكيات كتلة    ات مؤشر   هي: املخاطرة    الجسم، 

وتهدف إلى اإلجابة  االكتئاب، والقلق العام،  ،  بالصحة

   : األسئلة التالية نع

املخاطرة   (1 سلوكيات  الجسم،  كتلة  مستويات  ما 

طلبة   لدى  العام  والقلق  االكتئاب،  بالصحة، 

 الجامعة 

توجد   (2 بين هل  متغيرات    فروق  في  واإلناث  الذكور 

 الدراسة؟ 

د  (3 متوسط  في  فروق  توجد  االكتئاب،  هل  رجات 

 كتلة الجسم؟   اتإلى متغير مؤشر   اوالقلق العام تبعً 

د  (4 متوسط  في  فروق  توجد  االكتئاب،  هل  رجات 

تبعً  العام  املخاطرة    اوالقلق  سلوكيات  متغير  إلى 

 بالصحة؟ 

 سلوكيات املخاطرة بالصحة؟   ات ما منبئ (5

 

 

   الدراسة: فروض 
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بين الذكور واإلناث في    ائيً إحصاتوجد فروق دالة   -

سلوكيات متوسط     الصحية، املخاطرة    درجات 

 كتلة الجسم.  اتاالكتئاب، القلق العام، ومؤشر 

دالة   - فروق  درجات    ائيً إحصاتوجد  متوسط  في 

القلق   ومقياس  االكتئاب،  مقياس  على  الطلبة 

 كتلة الجسم.  ات العام، يعزى ملتغير مؤشر 

دالة    - فروق  درجات    ائيً إحصاتوجد  متوسط  في 

على   تبعً الطلبة  العام  والقلق  االكتئاب    ا مقياس 

املخاطرة   السلوكيات  مستويات  متغير  إلى 

 بالصحة. 

يعد االكتئاب، القلق، ومؤشرات كتلة الجسم من   -

 .بالصحةاملخاطرة  منبئات سلوكيات 

 منهج الدراسة وإجراءاتها:  

  وأهدافها فإن بناء على مشكلة الدراسة وتساؤالتها  

الوصفي   املنهج  هو  الحالية  للدراسة  املالئم  املنهج 

الحالية   الدراسة  اختارت  ذلك  على  وبناء  االرتباطي، 

على   وعالقاتها  املدروسة  الظاهرة  لوصف  املنهج  هذا 

الجامعية  املرحلة  طلبة  من  الدراسة  )ذكور    عينة 

تم  وإناث( التي  النتائج  وتفسير  البيانات  تحليل  ثم   ،

إليها. وتضمن اإل التوصل  لتحليل    ئيةحصات األساليب 

غير    تللمجموعا  (T test)ت(  اختبار )  الدراسة:نتائج  

املترابطة، اختبار تحليل التباين األحادي )ف( لدراسة  

ومعامل   االرتباط  معامالت  املجموعات،  بين  الفروق 

 التحديد.  

 

 الدراسة:  عينة

مدينة   في  سعود  امللك  جامعة  وطالبات  طالب 

(  1867الرياض، وتكونت عينة الدراسة النهائية من ) 

األول    اطالبً  الدراس ي  الفصل  في    2020وطالبة، 

من  2019ـ أعمارهم  تتراوح  وبعد    وما   18.  فوق. 

الحالية   الدراسة  أجراء  موافقة  على  من  الحصول 

جامعة    اللجنة  في  العلمية  للبحوث  الدائمة  العلمية 

سعود -kSU-HEورقم    2020/7/21بتاريخ    امللك 

20-313. 

اختيار    بطريقةتم  من    العينة  بسيطة  عشوائية 

ادوات   رابط  إرسال  طالب  الدراسة  خالل  جميع  إلى 

الجامعة،   اإلعن  وطالبات  البريد   لكتروني طريق 

من   للطلبة،  نظامالجامعي  الخاص    خالل  تواصل 

امللك   معبجامعة  بعنوان   شرح  سعود،    للمشاركين 

أدوات    ن في اإلجابة ع  وحرية االستمرار  ه وأهدافالبحث  

،  يلي وصف لخصائص العينة العامة  الدراسة، وفيما

كتلة  وفًق  ومؤشرات  الدراس ي  املستوى  النوع،  ملتغير  ا 

    .الجسم

 كتلة الجسم  اتعينة الدراسة وفق متغير النوع، املستوى الدراس ي، التخصص ومؤشر وصف  :(1جدول )

 وصف العينة وفق متغير النوع 
وصف العينة وفق املستوى 

 الدراس ي

وصف العينة وفق متغير  

 التخصص

وصف العينة وفق متغير مؤشر كتلة  

 الجسم 

 926 السنة األولى  837 طالب 
 595 كليات إنسانية 

 1085 طبيعي

 426 وزن زائد  285 السنة الثانية  1030 طالبة 

 164 السنة الثالثة  1867 إجمالي 
 835 كليات طبيعية 

 208 سمنة خفيفة

سمنة   126 السنة الرابعة  وصف العينة وفق متغير العمر 

 متوسطة
94 

السنة الخامسة فما  1602 18-24

 فوق 
 437 كليات طبية  366

 54 سمنة مفرطة 219 25-34

35-44 46 
 1867 إجمالي  1867 إجمالي  1866 اإلجمالي 

 1867 إجمالي 

 
الجدول   الذكور    أن(  1)  يبين  الطلبة  بلغ عدد  قد 

(  1030، أما عدد الطالبات اإلناث فقد بلغ )ا( طالبً 837)

عددطالبة،   والذي    وكان  كتلة    يتراوحالطلبة  مؤشر 

وطالبة،    ا ( طالبً 1085الجسم في حدود الوزن الطبيعي )

أما عدد الطلبة الذين تراوحت نسبة مؤشر كتلة الجسم  

( كان  الثالثة فقد  في مستوياته  الطبيعي  من  (  822أعلى 

 وطالبة.  اطالبً 
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 وصف العينة الكلية التي تم تطبيق األدوات عليها وفق مؤشرات كتلة الجسم:(2جدول )

 إجمالي  سمنة مفرطة  سمنة متوسطة  سمنة خفيفة  زيادة في الوزن  وزن طبيعي أقل من املعدل املستوى 

 فأكثر 40.00 39.99- 35.00 34.99- 30.00 29.99- 25.00 24.99- 18.50 18.50أقل من  التقدير 

 2143 54 94 208 426 1085 276 العدد 

 % 100 2.5 % 4.4 % 9.7 % 19.9 % 50.6 % 12.9 النسبة املئوية 

 
 وصف العينة وفق مستويات السلوكيات املخاطرة بالصحة :(3جدول )

 مستويات املخاطرة  م

 بالصحة العامة

 الوسط الحسابي

 ينحصر بين قيمتي: 

 النسبة املئوية  العدد

 % 4.50 84 ( 1.80-1.00) ا ضعيفة جًد  1

 % 36.10 674 ( 2.60-1.80) ضعيفة  2

 % 54.10 1010 ( 3.40-2.60 متوسطة 3

 % 5.30 99 ( 4.20- 3.40) عالية  4

 - - ( 5.00-4.20) اعالية جًد   5

 % 100 1867 إجمالي 

 
ع العينة    نولإلجابة  بوصف  املتعلق  األول  السؤال 

وفق مستويات مؤشر كتلة الجسم، سلوكيات املخاطرة  

( أن  2)  الجدول   يبينبالصحة، االكتئاب، والقلق العام،  

التي تم تطبيق األدوات عليها ) (، وتضمنت 2143العينة 

( في  276العينة  الطبيعي  املعدل  من  أقل  األفراد  من   )

أن  ويالحظ  الجسم.  كتلة  هذا  مؤشر  استبعاد  تم  قد  ه 

، لعدم  ئيةحصاالعدد من عينة الدراسة في املعالجات اإل 

عينة   فإن  لذا  الحالية،  الدراسة  بأهداف  ارتباطها 

( من  تكونت  مثلت  1867الدراسة  كما  نسبة  36.5(،   %

مؤشر   لديهم  يتعدى  ال  كتلة  مؤشر  كان  الذين  الطلبة 

األربعة املستويات  في  الطبيعي  من  أعلى  الجسم    كتلة 

وسمنة  في الوزن، سمنة خفيفة، سمنة متوسطة،    )زيادة

بنسبة  مفرطة الذي  50.6( مقارنة  الطلبة  مثلت  والتي   ٪

الطبيعي.   املستوى  في  لديهم  الجسم  كتلة  مؤشر  يعتبر 

 ويمكن وصف العينة وفق متغيرات الدراسة. 

ال وكما   )يبين  مستويات3جدول  املخاطرة    سلوكيات   ( 

املستوى   كان  حيث  والطالبات،  الطالب  لدى  بالصحة 

ما    ٪( وهو54.10)  بالصحةاملتوسط لسلوكيات املخاطرة  

العالي    وطالبة،طالب    (1010)يعادل   املستوى  أما 

 (٪5.30)لسلوكيات املخاطرة بالصحة فقد ظهر بنسبة  

وطالبة.  اطالبً  (99)وهو ما يعادل 

 مستويات العينة في مقياس االكتئابوصف :(4جدول )

االنحراف  الوسط الحسابي العدد املجموعة 

 املعياري 

 الدرجة الكلية 

 للمقياس 

 الداللة النسبة املئوية 

 41. 24.67 836 الطالب 

36 

مستوى متوسط من  % 68.53

 االكتئاب 

مستوى متوسط من  % 66.53 6.59 23.95 1030 الطالبات 

 االكتئاب 

مستوى متوسط من  % 67.42 6.98 24.27 1867 العينة ككل 

 االكتئاب 
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ال )ويبين  مستويات4جدول  عينة    (  لدى  االكتئاب 

تدرج  إلى  املنفصل  ليكرت  تدرج  تحويل  وبعد    الدراسة 

نسبة   بلغت  حيث  املئوية،  النسبة  باستخدام  متصل 

الدراسة ) لعينة  ٪( وهي تمثل مستوى  67.42االكئتاب 

لدى  االكتئاب  مستوى  االكتئاب،وكان  من    متوسط 

( االكتئاب 68.53الطالب  بمستوى  مقارنة  مرتفعا   )٪  

)لدى   مستوى  66.53الطالبات  يمثل  وكالهما   )٪

متوسط من االكتئاب 

 وصف مستويات العينة في مقياس القلق العام :(5جدول )
 الدرجة الكلية  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد املجموعة 

 للمقياس 

 النسبة املئوية 

 للمتوسط   

 الداللة

 40.19 144.87 837 الطالب 

290 

 قلق ضعيف % 49.96

 قلق متوسط  % 52.71 39.27 152.87 1030 الطالبات 

 قلق ضعيف % 51.48 39.87 149.28 1867 العينة ككل 

الجدول  عينة  5)   يبين  لدى  العام  القلق  مستويات   )

تدرج   إلى  املنفصل  ليكرت  تدرج  تحويل  وبعد  الدراسة 

حيث بلغت مستويات    املئوية،متصل باستخدام النسبة  

( الدراسة  عينة  لدى  العام  تمثل  51.48القلق  وهي   )٪

للقلق  املتوسط  املستوى  من  وتقترب  حدي  مستوى 

ال لدى  العام  القلق  مستويات  وكانت  طالبات  العام، 

مقارنة  52.71) املتوسط  املستوى  تمثل  وهي  مرتفعة   )

( الطالب  لدى  العام  القلق  والتي  49.96بمستوى   )٪

 تمثل مستوى قلق عام ضعيف إلى حد ما. 

 وسائل جمع البيانات: 

أساسية،   أدوات  ثالثة  من  الدراسة  أدوات  تكونت 

للطول   ذاتي  تقييم  إلى  مقياس    والوزن، باإلضافة  وهي 

امل من  سلوكيات  بالصحة  وتكون    إعدادخاطرة  الباحثة 

 ( من  بنًد 46املقياس  أبعاد  ا(  )ممارسة    وخمسة  وهي 

الغذائي، جودة النوم، سلوك    الرياض ي، النظامالنشاط  

في   والسالمة  واألمن  مثالالتدخين،  هل  )  الطرقات( 

األنشطة   من  نوع  أي  األخيرين  األسبوعين  في  مارست 

 الرياضية(.  

ن  يوآخر إعداد سبتزر    من (  PHQ_9االكتئاب )مقياس  

(Spitzer et al.,2001)   اللغة إلى  املترجمة  النسخة 

املقياس  العربية،   ويتضمن  بنود،  تسعة  على  ويحتوي 

التسعة املحورية لألكتئاب املشخصة من    عراضتقييم األ 

األمريكية   النفسيين  االخصائيين  فيها    APAرابطة  يقيم 

سبوعين، مثال )أفكار حول  خالل أخر أ  ذاتهاملفحوص  

املوتالرغبة   ما(.  في  بطريقة  الذات  إيذاء  وتكون    أو 

( من  العام  القلق  عبد  58مقياس  )بن  إعداد  من  بند   )

وهي    (2016هللا، أبعاد  أربعة  على  املقياس  ويحتوي 

السلوكي   البعد  املعرفي،  البعد  االنفعالي،  )البعد 

الجسدي( والبعد  املفحوص    والعالئقي،  فيها    ذاتهيقيم 

الستة األشهر االخيرة حول   ،  العام  القلق   أعراض خالل 

ب )أشعر  تقييم  امثال  القياس  كما شمل  نزعاج شديد(. 

الجسم  مؤشرات كتلة    الستخراج   طولهلالطالب لوزنه و 

تقسيم الوزن على الطول باملتر تربيع  معادلة  طريق    عن

كتلة الجسم عن    اتواستخراج مؤشر مضروب في مائة،  

 .SPSS  ئيحصاالتحليل اإل طريق برنامج 

 : صدق أدوات الدراسة

مقياس سلوكيات   الظاهري ملقياستم قياس الصدق  

مجموعة من    الباحثة على أعداد    بالصحة مناملخاطرة  

 ( عددهم  املفردات  5املختصين  ارتباط  مدى  ملراجعة   )

دقة   دراسة  مع  القياس،  من  بالهدف  وارتباطها  باألداة، 

املعنى. ووضوح  اللغوية  والدقة  تم    الصياغة  كما 

االستكشافي   العاملي  التحليل  اختبارات  استخدام 

الكامنة،  لتحديد   واملتغيرات  العوامل  بين  العالقات 

املكونات   طريقة  على  العاملي  التحليل  اختبار  واعتمد 

  (Principal Components)  األساسية
 
لدقتها،    نظرا

التشبع،  إلى أقل عدد بدرجة عالية من    واختزال األبعاد 

( رقم  جدول  أبعاد  6ويوضح  بين  االرتباطية  العالقات   )

املقياس. 
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 معامالت االرتباطات بين األبعاد:(6)جدول 

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

 0.094 0.024 - 0.027 0.377  السلوك الرياض ي 

 0.085 0.006- 0.147  0.377 النظام الغذائي 

 0.033 0.065  0.147 0.027 جودة النوم 

 0.071  0.65 0.006- 0.024- التدخين سلوك 

األمن والسالمة في  

 الطرقات 

0.094 0.085 0.033 0.071  

Determinant= 0.818  

 
( وجود عالقات ارتباطية بين األبعاد 6جدول )يبين ال

قياس سلوكيات املخاطرة الصحية،  املكونة مل  الخمسة

أنها قيمة    (Determinant)  املحدد   من قيمة كما يتضح  

(، لذا يتم إجراء التحليل العاملي بدون  0.01أكبر من )

( 7جدول )ال   ويتبين من   حذف أي من الجوانب الخمسة. 

 (0.50( أكبر من )KMOأن قيمة )

 

 KMOقيمة  :  (7جدول )

 القيم األبعاد

 KMO 0.511تقدير قيمة اختبار 

 373.554 تقدير مربع كاي

 10 درجات الحرية 

 Barlett 0.000مستوى الداللة الختبار بارتلت 

 
 تمثيل األبعاد(  )نوعيةشيوع األبعاد وتشبعها :(8جدول )

 قيم تمثيل املتغير  القيم األولية   األبعاد م

 0.660 1.0 السلوك الرياض ي  1

 0.682 1.0 الغذائي النظام  2

 0.755 1.0 جودة النوم  3

 0.753 1.0 سلوك التدخين  4

 0.698 1.0 األمن والسالمة في الطرقات  5

الجدول   أكبر  (  8)يبين  املتغيرات  تمثيل  نوعية  قيم  أن 

ويتم دراسة    وعليه يتم قبول جميع األبعاد.  (،0.4)من  

التباين   قيم  حساب  خالل  من  املتغيرات  بين  العالقة 

 (.  9املفسر لكل بعد على حدة كما في جدول )

 
 

 مصفوفة التباين املفسر :(9جدول )

 قيم التباين املفسر القيم الذاتية األبعاد م

 :وهي قيمة تشير إلى العديد من املؤشرات

: كفاية حجم الدراسة
ً
 أوال

: زيادة االعتمادية التي نحصل عليها من التحليل     
ً
ثانيا

( أن مستوى الداللة 7العاملي، كما يتضح من جدول )

( وهي ضرورة تؤكد 0.05أقل من ) Barlett) (الختبار بارتلت

 إمكانية إجراء التحليل العاملي.
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نسبة  اإلجمالي 

 التباين 

نسبة التباين  

 التجميعي 

نسبة التباين   الكامن الجذر 

 املفسر 

نسبة التباين املفسر 

 التجميعي 

 28.865 28.865 1.443 28.865 28.865 1.443 السلوك الرياض ي  1

 50.127 21.262 1.063 50.127 21.262 1.063 النظام الغذائي  2

 70.984 20.857 1.043 70.984 20.857 1.043 جودة النوم  3

 - - - 87.921 16.93 0.847 سلوك التدخين  4

 - - - 100.00 12.079 0.604 األمن والسالمة في الطرقات  5

 
( ومن استقراء قيم التباين أن السلوك  9يبين الجدول )

( نسبة  يفسر  سلوكيات  28.865الرياض ي  من   )%
الغذائي   النظام  بعد  أن  حين  في  بالصحة،  املخاطرة 

نسبة   املخاطرة  21.262)يفسر  سلوكيات  من   )%

النوم  جودة  بعد  أن  كما  العينة،  أفراد  بين  بالصحة 
( بالصحة،  20.857يفسر  املخاطرة  من سلوكيات   )%

% من سلوكيات  16.930وبعد سلوك التدخين يفسر  
األمن   بعد  األخيرة  املرتبة  في  وجاء  بالصحة،  املخاطرة 

(  %12.079والسالمة في الطرقات، حيث يفسر نسبة )

 من سلوكيات املخاطرة بالصحة. 

( أن قيمة الجذر الكامن، والتي  9كما يتضح من جدول )

من   أكبر  كانت  املفسر،  التباين  لحساب  تستخدم 

الواحد الصحيح في األبعاد الثالثة، مما يشير إلى ارتفاع  

املخاطرة   سلوكيات  تفسير  في  األبعاد  هذه  تأثير 

إ  الصحية. العاملي  التحليل  نتيجة  تشبع  وتشير  لى 

املقياس بمفردات األبعاد الخمسة، تزيد قيمة التأثير  

والنظام   الرياض ي  )السلوك  األولى  الثالثة  األبعاد  في 

تفسر   حيث  الترتيب،  على  النوم(  وجودة  الغذائي 

( نسبة  مجمعة  الثالثة  من  70.984األبعاد   )%

سلوكيات املخاطرة الصحية، وتقل في   بعدي )سلوك  

المة في الطرقات(. وبصفة عامة  التدخين واألمن والس

تشير نتائج التحليل العاملي إلى مؤشرات حول صدق  

 مفردات وأبعاد مقياس سلوكيات املخاطرة الصحية. 

ملقياس   الداخلي  االتساق  صدق  قياس  تم  كما 

االكتئاب،   مقياس  بالصحة،  املخاطرة  سلوكيات 

معا بحساب  العام،  القلق  االرتباط  ومقياس  مالت 

ككل،   األداة  ودرجة  مفردة  كل  درجة  بين  لبيرسون 

وكانت النتائج كما يلي:

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

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

 مقياس االكتئاب  مقياس سلوكيات املخاطرة بالصحة 

1 0.407 ** 10 0.496 ** 19 0.422 ** 28 0.442 ** 37 0.433 ** 1 0.460 ** 

2 0.539 ** 11 0.461 ** 20 0.431 ** 29 0.428 ** 38 0.558 ** 2 0.401 ** 

3 0.546 ** 12 0.406 ** 21 0.618 ** 30 0.671 ** 39 0.640 ** 3 0.493 ** 

4 0.453 ** 13 0.431 ** 22 0.418 ** 31 0.523 ** 40 0.501 ** 4 0.416 ** 

5 0.570 ** 14 0.471 ** 23 0.449 ** 32 0.690 ** 41 0.614 ** 5 0.492 ** 

6 0.459 ** 15 0.411 ** 24 0.429 ** 33 0.419 ** 42 0.599 ** 6 0.427 ** 

7 0.491 ** 16 0.453 ** 25 0.431 ** 34 0.479 ** 43 0.430 ** 7 0.434 ** 

8 0.608 ** 17 0.481 ** 26 0.401 ** 35 0.406 ** 44 0.509 ** 8 0.573 ** 

9 0.421 ** 18 0.490 ** 27 0.407 ** 36 0.462 ** 45 0.472 ** 9 0.608 ** 

 (. 0.01مستوى داللة )عند  ئيةحصاإلى الداللة اإل  *( تشير(. )*0.05عند مستوى داللة ) ئيةحصاالداللة اإل )*( تشير إلى 

 
)ال  يبين ملفردات  10جدول  االرتباط  معامالت  أن   )

بالصحة   املخاطرة  سلوكيات  عالقة مقياس  ذات 

 0.401)ارتباطية موجبة متوسطة، وانحصرت بين قيمتي  

وهي  0.690- دالة(،  داللة    ائيً إحصا   قيم  مستوى  عند 

(، مما يشير إلى اتساق مفردات مقياس سلوكيات  0.01)

                         .              وصدق األداة  بالصحة،املخاطرة 
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من    يتبين  )كما  معامالت10جدول  أن  االرتباط    ( 

موجبة    عالقة  ذات االكتئاب    مقياس ملفردات   ارتباطية 

(، وهي  0.608  -0.401متوسطة، وانحصرت بين قيمتي )

(، مما يشير  0.01عند مستوى داللة )  ائيً إحصاقيم دالة 

 األداة. اتساق مفردات مقياس االكتئاب، وصدق  إلى

 
 معامالت ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي ملقياس القلق العام:(11جدول )

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

1 0.653 ** 11 0.757 ** 21 0.536 ** 31 0.752 ** 41 0.407 ** 51 0.579 ** 

2 0.464 ** 12 0.828 ** 22 0.432 ** 32 0.430 ** 42 0.404 ** 52 0.502 ** 

3 0.691 ** 13 0.676 ** 23 0.771 ** 33 0.403 ** 43 0.440 ** 53 0.491 ** 

4 0.425 ** 14 0.726 ** 24 0.693 ** 34 0.485 ** 44 0.564 ** 54 0.429 ** 

5 0.747 ** 15 0.684 ** 25 0.779 ** 35 0.404 ** 45 0.563 ** 55 0.432 ** 

6 0.733 ** 16 0.662 ** 26 0.632 ** 36 0.469 ** 46 0.559 ** 56 0.411 ** 

7 0.511 ** 17 0.670 ** 27 0.442 ** 37 0.582 ** 47 0.602 ** 57 0.668 ** 

8 0.531 ** 18 0.560 ** 28 0.688 ** 38 0.662 ** 48 0.712 ** 58 0.640 ** 

9 0.417 ** 19 0.488 ** 29 0.805 ** 39 0.722 ** 49 0.433 **  

10 0.792 ** 20 0.467 ** 30 0.704 ** 40 0.626 ** 50 0.579 ** 

     
)ال  يبين مقياس  11جدول  ملفردات  االرتباط  معامالت  أن   )

العام،   عالقةالقلق  وعالقة  ذات  قوية  موجبة   ارتباطية 

(،  0.805-0.404)بين قيمتي  وانحصرتارتباطية متوسطة، 

قيم )  ائيً إحصادالة    وهي  داللة  مستوى  مما  0.01عند   ،)

اتساق إلى  وصدق    يشير  العام،  القلق  مقياس  مفردات 

 األداء. 

 ثبات أدوات الدراسة  

املقاييس    ثبات  قياس  سلوكيات    تم  )مقياس  الثالثة 

القلق    بالصحة،املخاطرة   ومقياس  االكتئاب،  مقياس 

النتائج   وكانت  كرونباخ،  ألفا  معامل  باستخدام  العام( 

 ( التالي: 12جدول )كما يوضحها 

 ثبات أدوات الدراسة  كرونباخ لقياسمعامالت ألفا : (12جدول )
 معامل ألفاكرونباخ  عدد املفردات  األبعاد  األدوات

 
مقياس سلوكيات  
 املخاطرة بالصحة 

 0.805 9 السلوك الرايضي 
 0.432 12 النظام الغذائي 
 0.582 12 جودة النوم

 0.477 7 التدخي سلوك 
 0.466 5 األمن والسالمة يف الطرقات 

 0.866 45 إمجايل املقياس 
 0.868 9 مقياس االكتئاب 

 0.953 58 مقياس القلق العام 

)ال   يبين ألفاكرونباخ  12جدول  معامالت  قيم  أن   )

السلوكيات   ملقياس  االتساق  طريق  الثبات عن  لدراسة 
بالصحة بين    املخاطرة  )انحصرت  ، -0.432قيمتي 

(، وتعد قيم مرتفعة على مستوى املقياس ككل،  0.866

 .ومستوى كل بعد على حدة
املفردات    اتساق  مستوى  أن  إلى  ذلك  كان  ويشير 

يشير إلى ثبات مفردات مقياس  ، مما  عالية  بدرجةا  مرتفعً 

سلوكيات املخاطرة بالصحة بصفة عامة، ومستوى كل  

كما   حدة.  على  )  يبينبعد  ثبات12جدول  مفردات   ( 

 القلق العام.و ، مقياس االكتئاب
 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 تائج الفرض األول: ن
دالة   فروق  "توجد  أنه  على  األول  الفرض  ينص 

متوسط    ائيً إحصا في  واإلناث  الذكور  درجات  بين 

االكتئاب، القلق، ومؤشر    ،بالصحةاملخاطرة    سلوكيات
 كتلة الجسم " وللتحقق من صحة هذا الفرض، قامت  
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للمجموعتين   )ت(  اختبار  باستخدام  غير  الباحثة 

النوع )ذكور، إناث(  إلى    ا الفروق تبعً املترابطتين لدراسة  

بالصحةع املخاطرة  سلوكيات  مقياس  االكتئاب،  لى   ،
ومؤشر  العام،  التالي   اتالقلق  والجدول  الجسم  كتلة 

 ئي لهذا الفرض.  حصايوضح نتائج التحليل اإل 
 

، بالصحةع في مقياس السلوكيات املخاطرة إلى النو  ترابطتين لدراسة الفروق التي تعزى للمجموعتين غير امل اختبار )ت( نتائج :(13جدول )
 كتلة الجسم  العام، ومؤشراتالقلق  االكتئاب،

 العدد النوع  املقاييس األبعاد 
الوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 املعياري 

 درجات الحرية قيمة )ت( 
الداللة 

 ئية حصاال 

 الرياض ي السلوك 
 6.27 25.04 837 ذكر 

2.588 1865 0.011 * 
 6.01 25.77 1030 أنثى 

 النظام الغذائي 
 4.67 32.34 837 ذكر 

0.617 1865 0.537 
 5.21 32.20 1030 أنثى 

 جودة النوم 
 6.80 33.53 837 ذكر 

2.970 1865 0.003 ** 
 6.51 34.45 1030 أنثى 

 سلوك التدخين
 1.67 13.82 837 ذكر 

9.179 1865 0.000 ** 
 1.01 13.24 1030 أنثى 

 األمن والسالمة
 2.58 12.56 837 ذكر 

16.824 1865 0.000 ** 
 2.92 14.74 1030 أنثى 

إجمال مقياس سلوكيات 
 املخاطرة بالصحة 

 12.33 117.29 837 ذكر 
5.291 1865 0.000 ** 

 12.64 120.37 1030 أنثى 

 االكتئابمقياس 
 7.41 24.67 837 ذكر 

2.212 1865 0.027 * 
 6.59 23.95 1030 أنثى 

 مقياس القلق العام
 40.19 144.87 837 ذكر 

2.186 1865 0.029 * 
 39.27 152.87 1030 أنثى 

 مؤشرات كتلة الجسم
 6.50 26.85 837 ذكر 

8.797 1865 0.000 ** 
 5.17 24.47 1030 أنثى 

   
   (13الجدول رقم )  يبين

ً
  ائيً إحصادالة    اأن هناك فروق

( مستوى  درجات    بين(  α≤ 0.01عند  الطلبة متوسط 

الذكور واإلناث( في سلوكيات املخاطرة الصحية بصفة  )

 عامة، وذلك لصالح اإلناث.  

املخاطرة    سلوكيات  مقياس  بأبعاد  يتعلق  فيما  أما 

دالة    بالصحة عند مستوى    ا ئيً إحصافقد ظهرت فروق 

(α≤ 0.05)     واإلناث(    بين متوسط درجات الطلبة )الذكور

الرياض ي   السلوك  بعد  وفروق  وذلك  في  اإلناث،  لصالح 

)   ائيً إحصادالة   مستوى  متوسط  (  α≤ 0.01عند  بين 

النو  جودة  بعد  في  واإلناث(  )الذكور  الطلبة  م،  درجات 

كما  لصالح اإلناث،    وبعد األمن وسالمة الطرقات وذلك

بين  (  α≤ 0.01عند مستوى )  ا ئيً إحصاظهرت فروق دالة  

سلوك متوسط درجات الطلبة )الذكور واإلناث( في بعد  

التدخين وذلك لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات 

)الذكور    ئية إحصاداللة   الطلبة  درجات  متوسطي  بين 

   في بعد النظام الغذائي. واإلناث(

االكتئاب، بمتغير  يتعلق  العام،   وفيما  القلق 

فقدكتلة    اتومؤشر  دالة  و   الجسم،  فروق  جدت 

) عند مستوى    ائيً إحصا بين متوسط  (  α≤ 0.05الداللة 

مقياس   على  وإناث(  )ذكور  الطلبة    االكتئاب، درجات 

دالة   كما وجدت فروق  الذكور،    ا ئيً إحصاوذلك لصالح 

مستوى   )عند  درجات    بين (  α≤ 0.01الداللة  متوسط 

العام، القلق  مقياس  على  وإناث(  )ذكور  وذلك    الطلبة 

دالة   وفروق  اإلناث،  مستوى    ائيً إحصالصالح  عند 

( )ذكور    بين (  α≤ 0.01الداللة  الطلبة  درجات  متوسط 

 .  الذكور كتلة الجسم، وذلك لصالح    اتوإناث( على مؤشر 

 

 

 

   نتائج الفرض الثاني

دالة   فروق  “توجد  أنه  على  الثاني  الفرض  ينص 

مقياس    ائيً إحصا على  الطلبة  درجات  متوسط  في 

   اتملتغير مؤشر  اكتئاب، ومقياس القلق العام، تبعً اال
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الجسم”. الفرض،    كتلة  هذا  صحة  من  وللتحقق 

استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين األحادي )ف(  

التحليل   نتائج  يوضح  التالي  والجدول  الفروق،  لدراسة 

   ئي لهذا الفرض.حصااإل 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ف( لدراسة الفروق في مقياس االكتئاب ومقياس القلق العام تعزي ملتغير مؤشر كتلة  :(14جدول )

 الجسم 

درجات   مجموع املربعات مصدر التباين املقياس

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

 قيمة

 )ف( 

الداللة 

 ئية حصاال 

 0.909 0.251 12.252 4 49.009 بين املجموعات  مقياس االكتئاب

 48.841 1862 90941.395 داخل املجموعات 

 1866 90990.404 املجموع 

 0.698 0.551 877.731 4 3510.922 بين املجموعات  مقياس القلق العام

 1591.633 1862 2963620.689 داخل املجموعات 

 1866 2967131.611 املجموع 

   
)  يبين رقم  )ف(،  14الجدول  قيم  استقراء  ومن   )

اإل  الداللة  عدم  ئية حصاومستويات  الداللة  وجود  ، 

ملقياس    ئيةحصااإل  الحسابية  األوساط  بين  للفروق 

مؤشر   ملستويات  وفقا  العام  القلق  ومقياس  االكتئاب 

  الثاني وقبول   كتلة الجسم، مما يشير إلى رفض الفرض

دالة   فروق  توجد  ال  أي  الصفري:  في   ا ئيً إحصاالفرض 

تئاب ومقياس القلق العام  متوسط درجات مقياس االك

 ملتغير مؤشرات كتلة الجسم في كل مستوياته.   اتبعً 

   الثالث:نتائج الفرض  

أنه   على  الثالث  الفرض  دالة   “توجدينص  فروق 

على    ائيً إحصا الطلبة  درجات  متوسط  مقياس  في 

تبعً  العام  والقلق  مستويات    ااالكتئاب  متغير  إلى 

السلوكيات املخاطرة بالصحة، وللتحقق من صحة نتائج  

هذا الفرض، استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين  

)ف نتا  (،األحادي  يوضح  التالي  التحليل    ئجوالجدول 

ض ئي لهذا الفر حصااإل 

 

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

 السلوكيات املخاطرة بالصحة

درجات   مجموع املربعات مصدر التباين املقياس

 الحرية 

 قيمة متوسط املربعات

 )ف( 

الداللة 

 ئية حصاال 

 ** 0.000 118.987 4867.954 3 14630.862 بين املجموعات  مقياس االكتئاب

 40.987 1863 76359.542 املجموعات داخل  

 1866 90990.404 املجموع 

 ** 0.000 103.795 141637.382 3 424912.145 بين املجموعات  مقياس القلق العام

 1364.584 1863 2542219.466 داخل املجموعات 

 1866 2967131.611 املجموع 

رقم    يبين )ف(  15)الجدول  قيم  استقراء  ومن   )

اإل  الداللة  بين  ئية حصاومستويات  الفروق  داللة   ،

األوساط الحسابية ملقياس االكتئاب والقلق العام، مما  

  ا ئيً إحصايشير إلى قبول الفرض، حيث توجد فروق دالة  

( الداللة  مستوى  درجات    (α≤ 0.01عند  متوسط  في 

متغير    إلى  ااالكتئاب والقلق العام تبعً مقياس    الطلبة على

ولدراسة  بالصحة،  املخاطرة  السلوكيات  إلى    مستويات 

تم استخدام    ئيةحصاذات الداللة اإل   من تؤول الفروق

     التالي   املتعددة، والجدول اختبار شيفيه للمقارنات 

  :تييوضح نتائج التحليل على النحو اآل
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في مقياس االكتئاب ومقياس القلق  دالةال إلى من تؤول الفروقنتائج اختبار )شيفيه( لدراسة املقارنات البعدية لتحديد  :( 16جدول)

 ملتغير مستويات السلوكيات املخاطرة بالصحة  ى العام التي تعز 

 متوسط الفروق وداللتها  بالصحةمستويات املخاطرة  املقياس

 عالية متوسطة ضعيفة  ا ضعيفة جًد 

مقياس  

 االكتئاب

 ** 7.602 ** 5.986 0.540 - ا ضعيفة جًد 

 ** 0.7.061 ** 5.445 - - ضعيفة 

 1.615 - - - متوسطة

مقياس القلق 

 العام

 ** 41.040- ** 31.579- 2.262- - ا ضعيفة جًد 

 ** 38.788- ** 29.317- - - ضعيفة 

 9.460 - - - متوسطة

 
رقم    يبين املقارنات16)الجدول  وفقا  (  أنه    البعدية 

للمفردا املستخدم  ليكرت  تدرج  السلبية  التجاه  ت 

الداللة بصفة  ذات    الفروق  تأويل  االكتئاب، فأنملقياس  

عامة لصالح مجموعة العينة من مستوى ضعيف جدا  

الصحية،   املخاطرة  املخاطرة  في  درجة  تأثير  يعني  وهذا 

االكتئاب،  بالصحة مستوى  إلى  على  يشير    أن   مما 

إلى   املخاطرة بالصحة يؤديانخفاض مستوى سلوكيات  

خفض مستويات االكتئاب لدى أفراد العينة، وأن زيادة  

سلوكيا زيادة  مستوى  إلى  يؤدي  بالصحة  املخاطرة  ت 

العينة. أفراد  بين  االكتئاب  يتعلق    مستويات  فيما  أما 

ليكرت   تدرج  التجاه  وفقا  العام،  القلق  بمقياس 

اإليجابية، املقياس  ملفردات  اتجاه    املستخدم  أن  يتبين 

   الداللة لصالح أفراد العينة من مجموعة املخاطرة

 

ذات املستوى املرتفع في املخاطرة، مما يشير إلى    بالصحة

ب  ارتفاع العينة  أفراد  قلق  مستوى    ارتفاع مستوى 

بالصحة،  املخاطرة  يعني  وهذا    املخاطرة  مستوى  تأثير 

القلق    مما يشير إلى أن  على مستوى القلق العام،  بالصحة

ب مباشرة  بصورة  مستويات  بأو    ارتفاع يتأثر  انخفاض 

   املخاطرة بالصحة لدى أفراد العينة.سلوكيات  

 نتائج الفرض الرابع:  

يعد االكتئاب، القلق،  ينص نتائج الفرض الرابع على “

منبئات سلوكيات املخاطرة    ومؤشرات كتلة الجسم من 

. وللتحقق من صحة هذا الفرض، استخدمت  بالصحة”

الباحثة نموذج االنحدار الخطي لدراسة األثر، وتحديد  

التنبؤ بمتغيرات الدراسة، والجدول التالي يوضح  معادلة 

    ئي لهذا الفرض.حصاالتحليل اإل  نتائج

   
مستقل ومتغيرات االكتئاب   بالصحة كمتغير معامل االرتباط ومعامل التحديد لتفسير العالقة بين السلوكيات املخاطرة ::(17جدول )

 والقلق ومؤشر كتلة الجسم كمتغيرات تابعة

 الخطأ املعيار للتقدير  معامل التحديد املعدل   (R2) معامل التحديد (R) معامل االرتباط املقياس

 6.505 0.132 0.133 0.364 االكتئاب

 37.254 0.127 0.128 0.357 القلق

 5.927 0.001 0.002 0.042 مؤشر كتلة الجسم

( وجود عالقة ارتباطية موجبة  17الجدول رقم )  يبين

كما أن    االكتئاب،بين سلوكيات املخاطرة بالصحة وبين  

التباين    قيمة التحديد  يساوي معامل  (  0.132)  املفسر 

%( من درجة االكتئاب  13.2أن )توضح   ةتنبؤيوهي قيمة 

يمكن تفسيرها باستخدام سلوكيات املخاطرة بالصحة،  

 متغيرات أخرى.  في حين أن النسبة املتبقية تعزى إلى

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين سلوكيات    كما تبين

حيث   العام،  القلق  وبين  بالصحة  قيمة  إ املخاطرة  ن 

التباين   التحديد  )معامل  يساوي  وهي  0.127املفسر   ،)
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( أن  تبين  تنبؤية،  يمكن  12.7قيمة  القلق  درجة  من   )%

تفسيرها من خالل سلوكيات املخاطرة بالصحة، في حين  

 لنسبة املتبقية تعزى إلى متغيرات أخرى. أن ا

ا  جًد  ة كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة لكنها ضعيف

املخاط سلوكيات  كتلة  بين  مؤشر  وبين  بالصحة  رة 

  معامل التحديد التباين املفسر  ن قيمةإ حيث    الجسم، 

%( من  0.1(، وهي قيمة تنبؤية، تبين أن )0.001يساوي )

مؤشر كتلة الجسم يمكن تفسيرها من خالل سلوكيات  

املخاطرة بالصحة، في حين أن النسبة املتبقية تعزى إلى  

 متغيرات أخرى.

االنحدار    والختبار الجداول    توضح  الخطي،داللة 

نتائج التباين  حصااإل   التحليل  التالية  لتحليل  ئي 

(ANOVA  )  مستوى على  بالصحة  املخاطرة  لسلوكيات 

كتلة الجسم. العام ومؤشرات الكتئاب، القلق  ا

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

.ومؤشر كتلة الجسم  
درجات   مجموع املربعات مصدر التباين املقياس

 الحرية 

الداللة  قيمة )ف(  متوسط املربعات

 ئية حصاال 

 12071.852 1 12071.852 بين املجموعات  االكتئاب

 42.316 1865 78918.552 داخل املجموعات  ** 0.000 285.282

 1866 90990.404 املجموع 

 ** 0.000 272.883 378729.122 1 378729.122 بين املجموعات  القلق

 1387.883 1865 2588402.489 داخل املجموعات 

 1866 2967131.611 املجموع

مؤشر كتلة 

 الجسم 

 0.072 3.245 113.990 1 113.990 بين املجموعات 

 35.130 1865 65516.631 داخل املجموعات 

 1866 65630.621 املجموع

( ومن استقراء قيمة تحليل التباين  18)الجدول رقم    يبين

ملتغير االكتئاب، والقلق    ئية حصااألحادي )ف( الداللة اإل 

عند )  العام  التفسيرية  0.01مستوى  القوة  يبين  مما   ،)

الخطي  االنحدار  العالقة   املتعدد  لنموذج  دراسة  في 

سلوكيات املخاطرة بالصحة ومتغير    االرتباطية بين متغير 

العام   والقلق  مستوى  االكتئاب،  عند  دال  تأثير  ووجود 

( للسلوكيات0.01داللة  على    املخاطرة  (  بالصحة 

أنهااالكتئاب   إال  متغير    والقلق،  حالة  في  دالة  غير 

 كتلة الجسم.   اتمؤشر 

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

االنحدار غير   النموذج  املقياس 

  (B)املعياري 

االنحدار املعياري   الخطأ املعياري 

(Beta)  

الداللة  قيمة )ت(

 ئية حصااإل 

 ** 0.000 8.597 - 1.431 12.298- الثابت  االكتئاب 

 ** 0.000 16.890 0.364 0.012 0.202 متغير االكتئاب  

 ** 0.000 17.798 - 8.192 14.698 الثابت  القلق 

 ** 0.000 16.519 0.357 0.068 1.131 القلق 

مؤشر كتلة 

 الجسم

 0.073 1.794 - 1.303 23.198 الثابت 
 0.072 1.801 0.042 0.011 0.020 مؤشر كتلة الجسم

)ال  يبين داللة  19جدول  )ت(  قيمة  استقراء  ومن   ،)

  سلوكيات   االنحدار الخطي في تفسير العالقة بين متغير

ومتغير املخاطرة   عند    بالصحة  العام  والقلق  االكتئاب 

( أن قيمة  19) جدول  يبين ال(، كما  0.01)داللة  مستوى  

دالة   االنحدار  معادلة  ا ئيً إحصامعامل  كتابة  ويمكن   ،

العالقة   لوصف  السلوكيات االنحدار  املخاطرة    بين 
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والقلق   االكتئاب  ومتغيرات  ومؤشرات بالصحة    العام 

 كتلة الجسم كما يلي:  

•   = االكتئاب  سلوكيات    0.202درجة  درجة 

 12.298  – املخاطرة بالصحة

    0.364القيمة املعيارية لدرجة االكتئاب=   •

 القيمة املعيارية لدرجة السلوكيات غير الصحية 

درجة سلوكيات    1.131درجة القلق العام =   •

 14.698+   املخاطرة بالصحة

  0.357القيمة املعيارية لدرجة القلق العام =   •

   املعيارية لدرجة سلوكيات املخاطرة بالصحة. القيمة 

 

 مناقشة نتائج الدراسة:  

في ضوء ما عرضته الدراسة الحالية من تحليل لنتائج  

الدراسة،   الدراسة،  فروض  فروض  نتائج  إلى  وبالنظر 

الفروق    اتضح يتعلق بحالة  األول وفيما  الفرض  في  كما 

الذكور    ئية حصااإل  متوسطات  و بين  خالل  من  اإلناث 

درجات متغيرات الدراسة، فأن نتائج الدراسة دلت على  

دالة   فروق  في    ائيً إحصاوجود  واإلناث  الذكور  بين 

وذلك لصالح اإلناث، أي أن    بالصحة  سلوكيات املخاطرة

أع  اأظهرو   اإلناث سلوكيات    لىدرجات  مستوى  في 

عامبالصحة  املخاطرة   ال  بشكل  مع  وهذا    ذكور مقارنة 

إلى وجود  والذي يشير يؤكد صحة جزء من الفرض األول 

دالة   سلوكيات    ائيً إحصافروق  درجات  متوسطات  في 

 بين الذكور واإلناث.  املخاطرة الكلية 

القول   ا مع  هذه الدراسة تتفق جزئيً   نتائج  ن إويمكن 

)نتائج   حيث2018وسالمة,   قباجهدراسة  أثبتت    ( 

أعلى لدى الذكور    العام كان دراسته أن السلوك الصحي  

 مقارنة باإلناث.

أبعاد     متوسط  في  بالفروق  يتعلق  وفيما 

فقد   املخاطرة،  درجات    أن  اتضحسلوكيات  متوسط 

الرياض ي، جودة النوم، بعد األمن    بعد السلوكاإلناث في 

ونتائج هذا الجزء من    الذكور.وسالمة الطرقات أعلى من  

يتفق   األول  نتائج    جزئًياالفرض  )الذنيباتمع    دراسة 

, ممارسة  2019ومبيضين  مستوى  أن  أوضحت  والتي   )

الطالبات.  الطالب كان أعلى من  الرياض ي لدى    السلوك 

  نيذ( ال2014,   الخالق وآخرون  عبد)دراسة  ويتفق مع  

دراسته  مجموعة    ارتفاع   مأظهرت  لدى  النوم  مشكالت 

الطالب   بمجموعتي  مقارنة  واملوظفات،  الطالبات 

في   واإلناث  الذكور  بين  الفروق  ترجع  وقد  واملوظفين. 

ن ظروف  إ سلوكيات املخاطرة إلى اختالفات ثقافية حيث  

ممارسة   فرصة  من  ما  حد  إلى  أضيق  الرياضة  ممارسة 

الوعي   يكون  قد  أو  الذكور،  لدى  الرياضية  التمارين 

جودة   أما  اإلناث،  عند  أقل  التمارين  ممارسة  بفرصة 

الحالية   الدراسة  ففي  القلق  اتضحالنوم  درجة  أن  ت 

العام ترتفع لدى اإلناث مقارنة بالذكور وقد يكون ذلك  

مستوى املخاطرة    ارتفاع جودة النوم، أما    فيعامل مؤثر  

في   الفروق  الطرقات، قد يكون بسبب  األمن وسالمة  في 

في  والسالمة  األمن  بإجراءات  االلتزام  بأهمية  الوعي 

الثقافية املعايير  حدود  في  خاصة  بقاء    ، الطرقات،  فإن 

اإلناث خارج   بقاء  من  وأعلى  املنزل مقبول  الذكور خارج 

م الطرقات  وفي   املنزل 
ً

عامال يكون  قد  ظهور    في  ا مؤثرً   ما 

 هذه النتيجة.  

أظهرت نتائج    التدخين فقد بعد سلوك  وفيما يتعلق ب

  وذلك لصالح   ائيً إحصادالة  لحالية وجود فروق  الدراسة ا

 , (  2011الذكور. وتتفق هذه النتائج مع دراسة )الزغبي 

في   الذكور  درجات  متوسط  أن  دراسته  في  تبين  حيث 

سلوك التدخين أعلى من اإلناث. وقد يرجع ذلك إلى قبول  

في   التدخين  ممارسة  وإمكانية  الذكور  لتدخين  الثقافي 

إال أنه  ا في حالة اإلناث.  يكون ذلك محدودً   في حين الخارج  

ر أي فروق بين الذكور واإلناث في سلوك )النظام  لم تظه

العامة   الثقافة  إلى  الذكور  الغذائي( وقد يرجع ذلك  بين 

 .  سلوك الغذائي لدى مجتمع الدراسةفي الواإلناث 

بين   فروق  وجود  األول  الفرض  نتائج  أظهرت  كما 

فيالذكور   والقلق،    واإلناث  االكتئاب  درجات  متوسط 

ن متوسط درجات االكتئاب أعلى لدى الذكور من  إحيث  

لدى   أعلى  القلق  درجات  متوسط  كان  بينما  اإلناث، 

الدراسات   نتائج  إلى  وبالرجوع  بالذكور  مقارنة  اإلناث 

  Wenjuanمع دراسة )  النتيجة تتفقالسابقة، فأن هذه  

et al.,2019  ) أظهرت درجات مرتفعة في مستويات    والتي
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ارنة بالطالبات، بينما أرتفعت  االكتئاب لدى الطالب مق

 مستويات القلق لدى الطالبات مقارنة بالطالب.  

ب    بالفروق  يتعلق  في  وفيما  واإلناث  الذكور  ين 

الجسم، فقد أظهرت نتائج الدراسة    مؤشرات كتلةمتغير  

مؤشر  معدالت  اختالف  بين    اتالحالية  الجسم  كتلة 

الذكور   لدى  مرتفعة  كانت  حيث  والطالبات  الطالب 

مع نتائج    جزئًياارنة باإلناث. وتتفق نتائج هذه الدراسة  مق

حيث أظهرت دراسته أن  (  Zahang et al., 2019دراسة )

معدل مؤشرات كتلة الجسم لدى الذكور كانت مرتفعة  

مقارنة مع اإلناث، كما أن معدل نقص الوزن عند اإلناث  

 أعلى من الذكور.  

واملتضمن الثاني  بالفرض  يتعلق  فروق  وجود    وفيما 

في متوسط درجات االكتئاب والقلق لدى    ائيً إحصادالة  

  ن نتائج فإكتلة الجسم،    اتالطلبة يعزى إلى متغير مؤشر 

عدم   أظهرت  الثاني  الفرض  في  عليها  املتحصل  التحليل 

دالة   فروق  الحسابية    ائيً إحصاوجود  األوساط  بين 

ملقياس االكتئاب والقلق العام في كل املستويات األربعة 

الفرض    اتملؤشر  رفض  إلى  يشير  مما  الجسم،  كتلة 

والذي   النظري  الواقع  مع  تتنافى  النتيجة  وهذه  الثاني، 

في   املؤثرة  العوامل  من  والقلق  االكتئاب  أن  إلى  يشير 

)مؤشرات   الجسم    Prouzou,2019;Bjerkeset etكتلة 

al., 2008  )  االكتئاب قد يكون زيادة    أعراضكما أنه من

كما  (.  Bhowmik et al,2012)  الوزن أو نقص في الوزن 

نتائج بعض الدراسات    الثاني معتتعارض نتيجة الفرض  

نتائج دراسته  (  Culm et al, 2013)ا  جزئيً  أظهرت  حيث 

 معدالت االكتئاب  ارتفاعأن  

كتلة الجسم لدى اإلناث   اتقد ارتبط مع زيادة مؤشر 

ا مع دراسة  دون الذكور. كما تتعارض هذه النتائج جزئيً 

(Assari,2014; Dejesus et al., 2016  )  ظهرت  أ التي

دالة   عالقة  وبين    ائيً إحصاوجود  والقلق  االكتئاب  بين 

املجموعات    ات مؤشر   ارتفاع بعض  لدى  الجسم  كتلة 

هذه  فريقي)اإل  أن  إال  والبيض(  في ة  تظهر  لم  العالقة 

)اآل  أخرى  يتفق  يسمجموعات  وهذا  والقوقازية(  وية 

هذا  جزئيً  نتائج  تتعارض  كما  الثاني.  الفرض  نتائج  مع  ا 

جزئيً  دراسة  الفرض  مع    (Bjomgaard et al, 2015)ا 

  ا ئيً إحصاحيث أظهرت دراسته وجود عالقة إيجابية دالة  

زيادة مؤشر  وبين    اتبين  الجسم  إالكتلة  ن  أ  االكتئاب، 

نتيجة    اجزءً  أظهرته  ما  مع  اتفقت  دراسته  نتائج  من 

يجد أي عالقة بين زيادة    حيث لم ا،  الفرض الثاني جزئيً 

   مؤشر كتلة الجسم والقلق. 

ــبـــــــة إ ـــ ـــ نســـــ مـن حـيـــــــث  الـعـيـنـــــــة  ــــائـص  ـــ ـــــــ طـبـيـعـــــــة خصـــــ ن 

ــــر  ـــ ــــم من   اتاملجموعات التي يرتفع لديها مؤشـ ـــ كتلة الجسـ

ــــطة،  ،مســـــتوى زيادة الوزن ــــمنة متوسـ ــــمنة خفيفة، سـ   سـ

ــــمنة مفرطة تعادل ٪( مقارنة بمســـــــــتوى وزن 36.5)  وســـــ

في  كما هي مصــنفة  ا،٪( وهي مرتفعة نســبيً 50.6طبيعي )

تئــــاب والقلق العينــــة، ورغم ذلــــك لم تظهر فروق في االك

ـــــرات كتلــــةالعــــام ترجع إلى   ـــ ـــــم،  مؤشـــــ ـــ ـــه تم   الجســـــ ـــا أنـ كمـ

الجســــم أقل من اســــتبعاد املفحوصــــين ذوي مؤشــــر كتلة  

ـــــائص عينة وأهداف   ـــ ـــــمن خصـ ـــ الطبيعي ألنها ال تدخل ضـ

الدراسة، وقد ترجع نتائج هذا الفرض إلى وجود متغيرات  

أخرى متســــــاوية األهمية بما في ذلك الظروف االجتماعية  

ـــــاديــــة ـــــــ ــاة  ،واالقتصـــــ ـــــلوب الحيــ ـــ والفروق الثقــــافيــــة،    ،أســـــ

عوامــل    يكون لكــل مــا ذكر من  قــدف  واملنطقــة الجغرافيــة

  أثر في ظهور هذه النتيجة. محتملة وظروف

الثالث الفرض  نتائج  إلى  نتائج    ،وبالنظر  أظهرت 

اإل  درجات  حصاالتحليل  متوسط  في  فروق  وجود  ئي 

تعزى   العام  والقلق  لالكتئاب  مستوياتالطلبة   إلى 

حيث   بالصحة،  املخاطرة  مستوى    ارتفاع ن  إسلوكيات 

يؤثر   بالصحة  االكتئاب    ارتفاع  فياملخاطرة  مستوى 

جزئيً  الثالث  الفرض  نتيجة  وتتفق  العام.  مع  والقلق  ا 

( دراسة  حيث  Strine et al.,2008نتائج  األفراد  إ(  ن 

 
ً

ميال أكثر  والقلق  باالكتئاب  ملمارسة  املشخصين   

النشاط   وقلة  كالتدخين  بالصحة  مخاطرة  سلوكيات 

مقارنة مع االفراد الذين ال يعانون    البدني وشرب الكحول 

هوستر    أعراضمن   دراسة  واتفقت  والقلق.  االكتئاب 

ا بأن االكتئاب كان  جزئيً (  Hoster et al., 2019)   هوزمالئ

سلبيً مؤثرً  بالصحة.    فيا  ا  املخاطرة  سلوكيات  ممارسة 

( النتيجة دراسة  تدعم هذه    Baroni et,.2018وكذلك 

al; ،التي أظهرت نتائج دراسة النفيسة  ( و 2015النفيسة

املدخنين   لدى  أعلى  كانت  والقلق  االكتئاب  درجات  بأن 
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فقد أظهرت    هأما دراسة باروني وزمالئ  من غير املدخنين.

والقل  ارتفاع االكتئاب  الذين  درجات  الطالب  لدى  ق 

مقارنة   القبلي  القياس  في  النوم  اضطرابات  من  يعانون 

 بالقياس البعدي لبرنامج تحسين جودة النوم.  

ظهر نتائج الفرض الرابع في الدراســــــة الحالية وجود تو 

عالقة موجبة بين ســــلوكيات املخاطرة بالصــــحة وبين كل 

ــــة  ــــذه العالقـ ــــت هـ ــانـ ــــا ـكــ ــــام، كمـ ــــاب، القلق العـ من االكتئـ

ا مع مؤشر كتلة الجسم، مما  ولكنها ضعيفة جًد   ،جبةمو 

ــأ  ـــ تتنبـ ــة  ـــ ـــــحـ ـــ ــالصـــــ ـــ بـ ــاطرة  ـــ املخـ ــات  ـــ ـــــلوكيـ ـــ أن ســـــ إلى  ـــــير  ـــ يشـــــ

ـــــر  ـــ ـــــم،كتلـة    اتباالكئتـاب، القلق العـام، ومؤشـــــ ـــ مع   الجســـــ

تفـاوت الـدرجـات بين هـذه املتغيرات. وتتفق نتـائج الفرض 

حيث (  Soleimani et al,.  2019دراسة )ا مع  الرابع جزئيً 

ـــــكـــل دال   بؤبتنأظهرت دراســـــــــــــتهم   ـــ االكتئـــاب والقلق وبشـــــ

ـــــحـة. كذلك  ـــ ـــــلوكيـات املخـاطرة بالصـــــ ـــ وموجب بحـدوث ســـــ

  Walton et al.,2018; Asamowاتفقـت نتـائج دراســـــــــــــة )

et al,2014  )ـــلوكيات مع نتائج الدراســـــة ال حالية في أن ســ

 هاملخـاطرة بـالصـــــــــــــحـة والتي ـكانـت في دراســـــــــــــة والتن وزمالئـ

ـــــلوك ةمحددة بســــــلوك التدخين، ممارســــــة الرياضــــــ ، السـ

ــابــة   الغــذائي، وزيــادة الوزن، قــد تنبــأت بــاحتمــاليــة االصــــــــــــ

ا مع اتفقــت جزئيــً   هبــاالكتئــاب. ودراســـــــــــــــة اســـــــــــــــامو وزمالئــ

نتيجة الدراســــة الحالية في أن األشــــخاص الذين أصــــيبوا  

ا، ارتفعـــت لـــديهم معـــدالت ممـــارســـــــــــــــة  بـــاالكتئـــاب ســـــــــــــــابقـــً 

 استخدام العقاقير. سلوك التدخين، وسوء 

 االستنتاج ومحددات الدراسة: 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق بمستويات  

الدراسة   نسبيً   اتمؤشر   ارتفاعمتغيرات  الجسم  ا  كتلة 

من متوسطة  بالصحة،    ومستويات  املخاطرة  سلوكيات 

العاماال والقلق  النتائجوبناء  ،  كتئاب،  تم    على  التي 

في   إليها  وبناء على مقارنتها مع  التوصل  الحالية  الدراسة 

السابقة،  الدراسات  املخاطرة    نتائج  سلوكيات  بأن 

بالصحة واملحددة في هذه الدراسة )بالسلوك الرياض ي،  

السلوك الغذائي، سلوك التدخين، جودة النوم، واألمن  

الطرقات( سلبً   وسالمة  لدى    في  اتؤثر  النفسية  الصحة 

وتحديًد  الجامعة  وطالبات  والقلق،طالب  االكتئاب    ا 

وفًق  التأثيرات  هذه  معدل  واختلفت  ارتفع  فقد  للنوع،  ا 

ممارسة السلوكيات املخاطرة بالصحة بصورة عامة لدى  

كما كان سلوك التدخين مرتفعا    اإلناث مقارنة بالذكور،

سلوك   لديهن  أرتفع  فقد  الطالبات  أما  الطالب،  لدى 

الرياضية، التمارين  ممارسة  عدم  في  جودة    املخاطرة 

أن   من  الرغم  وعلى  الطرقات،  وسالمة  واألمن  النوم، 

لم    نهافإكانت متوسطة  العام    االكتئاب والقلق  مستويات

 . ربعةلة الجسم في كل مستوياته األ كت اتمؤشر  فيتؤثر 

لدى    الصحية  السلوكيات  مستويات  تحسين  أن 

على   إيجابي  بشكل  يؤثر  قد  الجامعة  وطالبات  طالب 

اإلصابة   احتمالية  ويقلل  النفسية  الصحة  مستوى 

 باالكتئاب والقلق العام.

تعميم  مجتمع    يمكن  على  الحالية  الدراسة  نتائج 

سعود امللك  جامعة  بطلبة  املحدد  )الذكور    الدراسة 

وجوداإلناث( مع  حيث    ،  املحددات،    اقتصرتبعض 

طالب   على  البحث  متغيرات  دراسة  في  الحالية  الدراسة 

البيانات   جمع  طريقة  كانت  وحيث  الجامعة،  وطالبات 

اإل  طريق  وتقدير  عن  الدراسة  مقاييس  على  جابة 

مؤشر  لحساب  والطول  للوزن  كتلة    اتاملفحوص 

   يكون ذلك من محددات الدراسة. الجسم، وقد

ومع ذلك تبقى هناك حاجة إلى مزيد من البحث بهدف  

الوصول إلى ضبط أكثر لهذه املتغيرات واستخدام أدوات  

  ، مختلفة ومتغيرات وسيطة أخرى   أخرى وعينات قياس  

نتائج   مع  ومقارنتها  النتائج  من  أكثر  االستفادة  بالتالي 

إجراء  .أخرى  من    كذلك  حول الدراسامزيد  عالقة    ت 

فيما    ات مؤشر  تحديدا  النفسية  بالصحة  الجسم  كتلة 

 يتعلق باالكتئاب والقلق ومتغيرات أخرى ذات العالقة. 

ورفع الوعي    تشجيع الطلبةب وتوص ي الدراسة الحالية  

بأهمية ممارسة السلوكيات الصحية التي تحسن بدورها  

البيئة الصحية    كذلك توفيرمستوى الصحة النفسية،  

تح داخل  التي  الصحية  السلوكيات  ممارسة  على  فز 

والغذاء  الرياضية  األندية  كتوفير  الجامعي  الحرم 

التوعوي    الصحي، التثقيف  بجانب  االهتمام  كذلك 

والوعي   النوم  جودة    بإجراءات االلتزام    بأهمية بأهمية 

   العامة والطرقات. ماكن ة في األ األمن والسالم 

 **** 
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 في ضوء بعض املتغيرات  باملنطقة الشرقية املوهوبينالعمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة 

 ( 2)العبداللطيف عبدالعزيز  مالك                                    (1)الفضلي   محمد ردينة    

  (ه1442 /10/ 4وقبل - ه5/6/1442قدم للنشر )       

 
هدفت الدراسةة لى  معرفة متةىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين في املرا ل املىوسةطة والواةو ة املستتلل:   

والىفارل    لنوعللمر لة وا اوالجامعية باملنطقة الشةةةرقيةا وال شةةةف رو الفروس في متةةةىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لد    تبع  

وطالبة مو املرا ل املىوسةةةةطة والواةو ة والجامعيةا  ا( طالب  375بين ما. وقد اتبعت البا وىان املنهج الوصةةةةفتا وت وةت رينة الدراسةةةةة مو )

ديةا ا وجميعه  مو الذيو اجىازوا اخىبار املشةةةةةةروع الوطشف لل شةةةةةةف رو املوهوبين باململ ة العربية التةةةةةةعو ا( طالب  72( طالبة و)303) من  

 Millerوقةةد ت  اخىيةةار الطلبةةة بةةالطر قةةة العشةةةةةةةةةةةةةوا يةةة. واسةةةةةةةةةةةةةىاةةدمةةت البةةا وىةةان مقيةةا  العمليةةات املعرفيةةة املرتبطةةة بةةاإلبةةداعا املعةةد مو )

ا والذي تمت ترجمىه وتعديل رباراته بما يتناسةةةة  مب البالة العربيةا وقد ت  الىمق  مو خهةةةةا هةةةةه التةةةةي ومقهية ومو    تطبيقه 2014)

لدى الطلبة   ات  الىوصل لى : أن متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع كان مرتفع   اعينة. وبعد معالجة البياةات ل ها ي  رل  أفراد ال

( بين الطلبة املوهوبين في رينة الدراسةةة تع ى لىريه  α ≤ 0.05) رند متةةىوى   ااملوهوبين في رينة الدراسةةةا وأةه ت توجد فروس دالة ل هةةا ي  

  النوع ( تع ى ملىريه  α ≤ 0.05) رند متةةىوى  اتوجد فروس دالة ل هةةا ي    في  ين ا  النوعاملر لة الدراسةةيةا أو الىفارل بين املر لة الدراسةةية و 

 لهالح الذكور رل  اإلةاث في املر لة الواةو ة.

  الطلبة املوهوبين.العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداعا املوهبةا اإلبداعا  الكلمات املفتاحية  
 

Cognitive Processes Associated with Creativity (CPAC) among gifted students in 

intermediate, secondary, university stages in the Eastern Province Considering Some 

Variables. 
(2) AlabdullatifMalak               (1)  Rodynah Alfodhly 
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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. 
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 املقدمة          

بد  لإلبداع    ءمنذ  بماجة  اإلنتان  كان  الخليقة 

بدأ   الحياة  تعقد  ومب  األرض.  ويعمر  الحياة  يطور  ل ت 

  
 

وتىطل   لوت ا  تعقيد  أكثه  مش الت  يواجه  اإلنتان 

ا. أما في ال مو الحاىيا فقد اسىطاع   لبدارية أكثه تقدم 

ا في ماىلف جواة    ا كبيه  ال ا و البشري أن يمق  تقدم 

ةتيجة  وذلك  ىمارية واتقىهاديةا  الحياة العلمية واتج

ا    ذلكللىطور الىقشف واةتشار العوملة. لت أن   ساه  أيض 

في ظهور مش الت  ديوة مو ةوع آخر سريعة اتةتشار  

رال   تأ يه  الحياة  وذات  جواة   ماىلف    ا ولذا  .رل  

دراسة   رلي ا  أصبمت  تقوم  التف  اإلبدارية  العمليات 

ا.      لول املش الت
 
       ضرورة تسىمرار الحياة ولاس ترف

مب ظهور املفاهي  املىعددة األبعاد للموهبة في ن اية و     

اآلنايالتبعين و تى  لى    ات  بماجةا  أةنا  العلماء  أدرك 

املؤ ر و والعلماء  القادة  للمبدرين مو  املحللينا  جاة  

ولذا املجاتت.  شتى  في  وتنورت    االباررين  تعددت 

وقد    برامج املوهوبين.القدرات التف تتت دفها  املجاتت و 

أكدت العديد مو الدراسات ضرورة اتهىمام بالعمليات  

املوال   سبيل  رل   الىمليلية؛  جاة   لى   اإلبدارية 
(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) . 

النفس املعرفي بأن اإلبداع رامل مه  في       و رى رلماء 

لذ   املعرفةا  للمعلومات  لت و و  اإلبدارية  املعالجة  ن 

تىضمو أن يعمل اإلبداع رل  بناء املعرفة وربط املعرفة  

في شب ات الذاكرة طو لة املدى )شوةكا  باملعرفة األخرى  

كما يؤكد املعرفيون أن اإلبداع شأةه    .(2016  ا2020

شأن غيهه مو العمليات املعرفية يم و تنميىه وتطو رها  

توصلت   ما  ذلك  األبماث    لليه و در   مو  العديد 

)التلطانا   الشايبا  2012والدراسات  العقيلا  ؛ 

 ,Lamb, 2020; Stambaugh؛  2019والجريمانا  

Little, 2017; Zhang et al., 2018). 

ها وبارىبار  لى  أة  Maker (2021)  في  ين تشيه مي ر    

لرادة   تمت  للموهبةا  ر اتة  م وةات  واإلبداع  الذكاء 

مىطلبات  ضمو  للموهبةا  الحديث  املفهوم    صياغة 

والعشر  الوا د  بميث  القرن  تركيزه  وا  ممور  يجعل 

للمش الت اإلبداعي  للح مة.    االحل  الوصول  وهدفه 

املوهبة  كما الحديث  يرى رلماء  العهر    العوامل أن    في 

و ال واتجىمارية  شخهية  في البالة  ا  جميع    تتشارك 

املو  تطو  )  اه ر  جاة     (.Harder, 2012اإلبدارية  لى  

  Hui, He and Wongمو هيو وهي وونغ    يشيه كل    ذلكا

لى  أن اإلبداع رملية دينامي يةا و م و أن ينمو    (2019)

 
 
أهداف و ادم  دورة    ا و قهاجب  طوال  لألفراد  ماىلفة 

متىوى   تسى شاف  البا وىين  استوار  ما  وهو  الحياة. 

الطلبة   لدى  باإلبداع  املرتبطة  املعرفية  العمليات 

املوهوبين ربه املرا ل الدراسية وطبيعة الفروس في ذلك  

الذاتت   الىقر ر  خالل  مو  وذلك    Self-Reportبين  ا 

املعرف العمليات  لقيا   األنت   هي  اإلبدارية والتف    ية 

 . (Miller, 2009) ان ا ي    اج  ةات تبهفت ا مرا ل ولات 

 اإلطار النظري 

 اإلبداع والعمليات املعرفية والطلبة املوهوبين 

ر ات       ا 
م وة  اإلبداع  ارىبار  في  املوهبة  ةظر ات    ا تىف  

النظر   مو م وةات املوهبةا وإن كاةت تاىلف في وجهة 

الحهر ت  املوال  سبيل  فعل   ت و نها  هناك    ا ألسلوب 

ةظر ات تهف اإلبداع رل  أةه قدرة م وةة للموهبة كما  

أ د   أن ا  رل   تهفها  أو  وموة سا  ر نزوىي  ةظر ة  في 

سىيهةبهغ في  كما  ذكاءات  هناك    ا أةماط  الث  بانما 

ا مل وةات أخرى  ةظر ات أخرى تعىبه  ا ر ات  ا ضمني  ه م وة 

 (Davis, Rimm, & Siegle, 2017)مول ةظر ة تاةنبوم  

أما النظر ة املنظومية الحديوة فقهى أن املوهبة ل  تعد   .

ة وشخهيةا  يروامل بيئ هناك    بل أن   مىموضعة في الفرد 

داخلية    Exogenousخارجية     ؛ Endogenousوأخرى 

في   ا  جميع  أخذها  النظر ات يج   هذه  ومو    اترىبارا 
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يىبناها التف  ميجا    النظر ة    Megamodelةموذج 
(Subotnik, Olszewski-Kubilius, & Worrell, 

النظر ات  ا (2011 التف    اأيض    املنظومية  ومو  النظر ة 

يىبناها األةموذج التعودي )أةموذج الوا ة لرراية ذوي  

 .(2018املوهبة( )الجريمانا 

ةأخذ ولىوضيح        املوهوبين  لدى  اإلبداع    بعض   طبيعة 

ف الىفهيلا  مو  بش فء  النظر ات  الحلقات  هذه  نظر ة 

لر نزوىي    The Three Ring Conception ofالوالث 

Giftednessاملوهبة أن  رل   تنص  سمة  ابىة    ؛  لاتت 

ول ن ا  تفارل  الث   للموهوب  ةتيجة  يظهر  سلوك 

املىوسطةا  ا لقات فوس  الىمليلية  القدرات  قدر    هي 

ذلكا   لى   لضافة  باملهمة.  واتلقزام  اإلبداعا  مو  راىي 

والتف   اإلبدارية  اإلةىاجية  املوهبة  رو  ر نزوىي  تمدث 

لى   املوهوبين  الطلبة  يىمول  أن  فرصة  ز ادة  لى   ت دف 

أ د   في  تريه  أن  املتىقبلية  إلةىاجات    يم و  مبدرين 

مجاتت العلوم أو الوقافةا و ضيف ر نزوىي بإن مواقف  

اإلبدارية  ا اإلةىاجية  املوهبة  لىع     املهممة  لىعل  

)املحىوى(   املعلومات  وتطبي   اسىادام  رل   تؤكد 

اإلبدارية واسىقرا ية    والعمليات  مى املة  بطر قة 

(Renzulli, 2016  .) 

  ا ةظر ة ر نزوىيا  يث يرى أةه  Monksوقد وسب موة س  

واإلبداع اتسىثنا ية  القدرات  جاة   ارىبار    ا لى   يج  

خر غيه معرفي يىمول في الدافعية وذلك بارىبارها  آم ون  

املؤ رات    ا أساسي    اج ء   لى   باإلضافة  املوهبةا  لى و و 

روامل   بارىبارها  واألقران(  واملدرسة  )العا لة  البيئية 

 .(Monks, & Katzko, 2005متاردة ) 

 ية وذائعة الهاتا النظر ة الوال ية  ةظر ة أخرى  ال    

وتهف هذه النظر ة املوهبة    (الذكاء الناجح)لتىيهةبهغ  

  ا رل  أن ا القدرة رل  اإلدارة والىنتي  بين  الث قدرات

رال   قدر  وجود  وتشقهط  ورمليةا  وإبدارية    تمليلية 

للقدرات الوالثا و رى بأن األشخاص ذوو الذكاء الناجح  

جديدة   أف ار  لىوليد  لبدارية  قدرات  لى   يمىاجون 

النتبية الجدة  مب  رل   ا  وللىعامل  قادرون  فه   وبذلك 

الجودة رالية  األف ار  إلةىاج    ا لةىاج  ررضة  أن    كما 

الىمليلية   للقدرات  ا  أيض  و مىاجون  الرديلةا  األف ار 

قي  مو  واسقهاتيجيات    للىأكد  الجديدة  أف اره   مة 

الىنفيذ موضب  أف اره   لوضب  العملية  ا  وقدرات   

لها األف ارا كما    ا والتتو    تلك  بقيمة  اآلخر و  وإقناع 

أن هذه القدرات لاتت  ابىة أو ساكنةا بل تىطور مو  

األشخاص   يبدأ  البالةا  يث  مب  الىفارالت  خالل 

ي للقدراتا     اسىادامه   في  ربه  كمبىد ين  ىقدمون 

املرا ل املخىلفة و طورون الخبهة مو خالل تهرفات  ا  

وبالىاىي  الناميةا  القدرات  هذه  اسىادام  لى   ا  استناد 

ودينامي ية   للىعديل  قابلة   .Kornilov et alالقدرات 

2012)) . 

    ( األطفال  2003ا2011تاةنبوم  لدى  املوهبة  يعرف   )

وهبة مو األداء  بأن ا قدرات كامنة تم و األطفال ذوي امل

في مجاتت النشاط    ااملىميزا أو اإلةىاج النموذجي لألف ار

البدةية الحياة  تقوي    ا واتجىمارية  اواتةفعالية  ا التف 

تاةنبوم    اوالعقلية و رى  لإلنتان.  والجمالية 

Tannenbaum (2009)  ؛  وبينبأن هناك ةورين مو املوه

أن .  performersو  يومؤد  producersن  يمنىج    و م و 

بطر قة   العمل  خالل  مو  تميزه   يوبىوا 

 . proficientlyأو باررة   creativelyلبدارية 

ميجا      ال امنة فإن    Megamodelةموذج  قد    القدرة 

ا  يث تىطور  ورل  مدى طو ل في  الث متىو ات  تىطور 

سلوك   في  الىميز  يظهر  الخبهة  ومو  خبهةا  لى   ال فاءة 

 (. Subotnik et al., 2011لبداعي في مجال ممدد )

الجريمان        فيذكر  اإل رائت  الوا ة  أةموذج  أما 

( بأن التلوك اإلبداعي يظهر ةتيجة الىفارل بين  2018)

والتمات   وتمليلية(  )لبدارية  الذهنية  القدرات 

واتجىمارية  األخرى    الشخهية  التياقية  والعوامل 

  ا و م و تنمية هذه القدرات والتمات لى  أقص ى للبالة

 الطاقات املم نة التف تتمح به قدرة فطر ة رامة. 
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اآلخرا  و      الجاة   تعر ف    ت ثهرل   أو  ملفهوم  اإلشارة 

القهبوي اإلبداع   األدب  اإلبداعي    ا في  املنىج  خالل  مو 

ماكينون   يعىقد  مموري؛  يث  أو  ر اس  كعامل 

(MacKinnon, 1987  أن تمليل املنىج وتمديد املعيار )

األرمال   رو  ا  ومىميز  ا  لبداري  ا  منىج  منه  يجعل  الذي 

دراسات   جميب  رليه  تقوم  الذي  األسا   هو  العاديةا 

اإلبداعا ويشيه ماكينون لى  أن تعر ف كل وجه مو أوجه  

اإلبداع املخىلفة والتف تشمل املنىج اإلبداعيا والعملية  

دعا واملوقف اإلبداعي يتىل م  اإلبداريةا والشخص املب 

 .اإلشارة لى  املنىج اإلبداعي

    ( ر ن و  ذلكا  ذر  يقود    Runco (2014ومب  أن  مو 

لى  تميز    تعر ف اإلبداع بارىبار املنىجارل   ا  اتتفاسهذا  

ل    ول ن    كامنة  طاقات  يمىل ون  الذيو  األفراد  ضد 

ر و  يعبهوا رن ا بعدا أو ل  يعبهوا رن ا بطرس تم و اآلخ

ارىبارها العملية    ا ولذا  . مو  ارىبار  أهمية  ر ن و  يرى 

 اإلبداريةا واألبعاد األخرى التف تقود لى  املنىج اإلبداعي. 

وفينك    وسميث  وارد  مو  كل   ,Ward, Smithويشيه 

&Finke (2010)    لى  أن اإلبداع املعرفي هو امىداد لعل

تع      هو  األول  ر اتانا  هدفان  وله  املعرفيا  النفس 

املفاهي    ت ييف  خالل  مو  لإلبداع  العلمف  الفه  

النفس   بعل   الخاصة  واألطر  واألسالي   والنظر ات 

والىوصيف   الدقيقة  الدراسة  ةمو  وذلك  املعرفيا 

  ا ا الهدف الوانتأم  .الدقي  للعمليات املعرفية األساسية

فهو توسيب الفه  العلمف للمعرفة بش ل رام؛ مو خالل  

التف   املعرفية  للعمليات  بموث  رو  لجراء  ت شف 

اإلبدارية مهام    العمليات  في  النا   ينارط  رندما 

 لةىاجية. 

املعرفية       النظر ات  معظ   بأن  القول  املم و  ومو 

رل    املعرفية  النظر ات  ترك   اإلبداعا  يث  تتناول 

مهارات الىف يه والعمليات العقليةا وذلك ألن العمليات  

هذا   املعرفيةا  األسس  رل   األسا   في  تقوم  اإلبدارية 

بدوره يقود لى  أةنا نتىطيب دراسة األسس املعرفية لحل  

  مقاياس املش الت اإلبدارية بطرس مو وقة وصادقة أو ب

اإلبداع   ةواحي  بعض  تتمح  ت  في  ين  والورقةا  القل  

 (.Runco, 2014) ذه البموث بمول ه

ا  تمر بأربب مرا لوات  أن العملية اإلبدارية     ققهحو     

"اإل اإلرداد"  هي: و  "الحضاةة"  و  "الىمق " شراس"  و    ا " 

ب املش الت  يمار   ل  الذي  الفرد  يقوم  جمب  وفي ا 

مو لجراءات تىعل  باملش لةا    املعلومات وما شابه ذلك

ا ورل    أما في مر لة الحضاةة فيضب الفرد املش لة جاةب 

اا   العمل   فإنالرغ  مو أةه ت يمار  العمل رلي ا ظاهر  

وهذا يؤدي للمر لة    ارل  الحل ساتىمر في الالوعي لديه

وهي الوالوة وذلك    اإلشراس   ا  جديدةا  ف رة  تظهر   يث 

الراب للمر لة  الطر    هي   عة يمهد  أن  الىمق     التف  مو 

للحل تؤدي  ا   الف رة  باتخىبار  و قوم  املبدع  لفرد 

 .  (Reisberg, 2019) لذا تطل  األمر ىعديلوال

 اإلبداع العمليات اإلبداعية  قياس

شيوع اسىادام اخىبارات اإلبداع  لى  الدراسات تشيه      

)ديف ا  رل    ماىلفة  طرس  وبعدة  واسب  ةطاس 

هذه  2018ا  الجريمان؛  2011ا2003 أشهر  ومو   .)

واخىبار    Torrance Testesاخىبار تورنس  داتخىبارات  

وكوجان    Guilford Testجليفورد   واتتش  واخىبار 

Wallach and Kogan  وجاكتون جيقزلس  واخىبار  ا 

Getzels and Jackson  أن    (.2018  ا )الجريمان لت 

منىج   بارىباره  اإلبداع  تقاس  اتخىبارات    ا ا ي  ن   اهذه 

ة يم و مو خاللها تمديد املعالجات  ولاس رملية لبداري

 (.(Miller, 2014 املر لية لإلبداع

ميلر       قامت  مقيا     Miller (2014)وقد  بىطو ر 

)مو   ذاتت  تقر ر  العمليات    25خماس ف  لقيا   فقرة( 

 the Cognitive Processesاملعرفية املرتبطة باإلبداع  

Associated with Creativity (CPAC) scale  ا وذلك

رمليات    : هي  اب دف البمث بش ل مباشر في سىة أبعاد

وا الذهشفا  وأخذ  العهف  والقياس فا  املجازي  لىف يه 

والىهو را   النظرا  األف اروجهات  تدف   و   و ضاةة 
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األف ارا وقد است دفت املقيا  طلبة الجامعةا وبش ل  

لوجود   الدراسة  ةىا ج  توصلت  ا  رام  أولي   
 

يوبت  دليال

 .  CPACالتي ومقهية ملقيا   خها صال صال ية

البموث       مو  العديد  صفة    أكدت  اإلبداع  أن 

( سمة  ابىة  ولاتت  تنميت ا  و م و   ,Lambمىطورة 

امليداةية  2020 واألبماث  الدراسات  تظهر  ذلك  ومب  (ا 

املتىو  في  الفروس  في  مىباينة  بين  ةىا ج  اإلبدارية  ات 

الطلبة ربه املرا ل الدراسيةا رل  سبيل املوال أظهرت  

وجود    He and Wong  (2015) ةىا ج دراسة هي وونغ

اإلبداع   متىوى  في  مو  في  تراجب  الطلبة  اةىقال  أ ناء 

كشفت   مشابها  سياس  وفي  أخرىا  لى   دراسية  مر لة 

دراسة     اولت تنوالتف    Cheung and Lau (2013)ةىاج 

في  الىاسب  الرابب و تى  الهف  مو  الطلبة  لدى  اإلبداع 

اإلبداع   في  أسرع  ةمو  الهينا رو معدل  في  كونغ  هونغ 

للذكور؛ كما أن تذبذب النمو كان في متىوى أرل  مما  

تطور   في  الهبوط  اإلةاثا  يث  دث  لدى  رليه  كان 

اإلبداع في الهف التاد  والتابب والواموا     د ت  

خرى في الهف الىاسبا في  ين  دث  رودة للظهور مرة أ

الهبوط لدى اإلةاث مو الهف التاد  و تى الىاسبا  

ترىبارات   يعود  قد  ذلك  أن  لى   الدراسة  أشارت  وقد 

الىفتيه   ذلك  أن  البا وىان  وترى  واجىماريةا   قافية 

أن تطور     Kohlbergيىف  مب ةظر ة كولبهغ   والتف ترى 

مر لة   في  يقهاجب  اإلبدارية  وهي العلميات  الىقاليد 

طوارية   األطفال  ُيبدي  املراهقةا  يث  بداية  مر لة 

تمىوال األوامر والىقاليد والعرف اتجىماعي وذلك رغبة  

  في  ين (.  Runco, 2014في تمقي  الذات اتجىمارية )

أ بتت ال ويه مو الدراسات وجود أ ر ليجابت للىدخل مو  

التلطان   دراسة  أظهرت  اإلبداعا  يث  تنمية  أجل 

بين  2012) ل ها ية  دتلة  ذات  فروس  وجود   )

املجمورة   لهالح  اإلبدارية  القدرات  في  املىوسطات 

املر لة   مو  املوهوبات  الطالبات  مو  الىجر بية 

 . املىوسطة

دراسة    .DUCHOVIČOVÁ et alوأ بتت 

وجود أ ر ليجابت لبهةامج تعليمف قا   رل  تنمية      (2018)

أكدت ةىا ج الدراسة    اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين. كما

 Suparmi, Suardiman, and Budiningsihالنورية  

والتف است دفت مجمورة مو الطلبة في املر لة    (2020)

   وأقران  ا وردد مو املعلمين  ئباآاتبىدا ية وردد مو  

واإلدار ين واملشرفين وجود أ ر ليجابت للىدخل مو أجل  

العق دراسة  أ بتت  وقد  هذا  اإلبداع.  وآخرون    يلتنمية 

لهالح  2019) ل ها ية  دتلة  ذات  فروس  وجود   )

املجمورة الىجر بية في اخىبار الىف يه اإلبداعي البعدي  

 للطلبة املوهوبين في املر لة اتبىدا ية. 

ورل  الجاة  اآلخرا فيما يىعل  بمتىوى اإلبداع لدى      

بين   املوهوبين والفروس  ينا هدفت دراسة  النورالطلبة 

ال  ودي و  الخالديا  الىعرف  2015)  الرشيديا  لى    )

رل  متىوى الىف يه اإلبداعي لدى الطلبة املوهوبين في  

العربية   اململ ة  في  تبوك  بمنطقة  الواةو ة  املر لة 

وت  مو  التعوديةا  العينة  طالبة    94و    اطالب    82وةت 

الطلبة  176بمجموع   لدى  أن  النىا ج  أظهرت  وقد  ا 

 
 
ا" مو الىف يه اإلبداعيا وأن  املوهوبين متىوى  "مىوسط

متىوى أداء اإلةاث ال لي رل  مهارات الىف يه اإلبداعي  

الذكورا كما أظهرت النىا ج   كان أرل  مو متىوى أداء 

ي لدى الطلبة املوهوبين مو  أن متىوى الىف يه اإلبداع

الذكور واإلةاث رل  مهارات الىف يه اإلبداعي ك ل أرل   

 في الهف.   ومو الطلبة اآلخر 

تناولت دراسة         Miller and Dumford (2016)وقد 

في باإلبداع   الفروس  املرتبطة  املعرفية  وذلك   االعمليات 

خالل بين    مو  الدراسيةا  يث    النوعالىفارل  والتنة 

الذيو   ت وةت العينة مو طلبة الجامعة في التنة األوى  

( والطلبة في التنة األخيهة الذيو بلغ  3465بلغ ردده  )

 ( ) 5259ردده   اإلةاث  نتبة  وبلرت  %(  63.3(ا 

وأظهرت النىا ج وجود    .%( 36.4وبلرت نتبت الذكور ) 

ر األوى   الدراسية  التنة  في  الذكور  لهالح  ل   فروس 
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املقيا  الفرعي للعمليات )الىأملية( املقهودة اإلبدارية  

deliberate creative processes ا بانما كاةت اإلةاث في

الحدسية   العلميات  في  الذكور  مو  أرل   األوى   التنة 

ا أما بالنتبة  Intuitive Creative Processesاإلبدارية  

فرو  توجد  فال  الجامعة  مو  األخيهة  التنة  في  س  للطلبة 

ملىريه تع ى  ل ها ية  دتلة  العمليات    النوع   ذات  في 

اإلةاث في    في  ين كاةت)الىأملية( املقهودة اإلبداريةا  

الحد   العمليات  في  الذكور  مو  أرل   األخيهة  سية  التنة 

 اإلبدارية.   

 ( التالمة  دراسة  هدفت  رل   2018كما  الىعرف  لى    )

الىف يه  بمهارات  ورالقىه  الر اض ف  الىف يه    متىوى 

وفق   الر اض  مدينة  في  املوهوبين  الطلبة  لدى    ا اإلبداعي 

و  الدراس ف  الهف  الواةو ةا    النوعملىريهي  املر لة  في 

 ( مو  الدراسة  رينة  و)105وت وةت  طال     )105  )

الىف يه   متىوى  أن  لى   الدراسة  ةىا ج  وأشارت  طالبةا 

بدرجة   جاء  قد  املوهوبين  الطلبة  لدى  الر اض ف 

مر و مىوسطةا   بدرجة  الىف يه  في  تفعة  جاء  مهارات 

 اإلبداعي.  

( القمطانت  دراسة  رل   2018وهدفت  الىعرف  لى    )

باملر لىين   املوهوبين  الطلبة  لدى  اإلبداع  درجة 

العربية   باململ ة  أب ا  بمدينة  والواةو ة  املىوسطة 

مو   الدراسة  رينة  وت وةت    ا طالب    228التعوديةا 

وطالبة موهوبةا وقد أشارت النىا ج لى  أن درجة اإلبداع  

دالة   فروس  توجد  وأةه  الطلبةا  لدى  مرتفعة  كاةت 

اإلبداع    ال ها ي   أبعاد  في  املوهوبين  الطلبة  بين 

الحتاسية   والىفهيلا  الىوسب  املروةةا  )الطالقةا 

 للمش الت( لهالح الطالبات املوهوبات.

  Hemdan and Kazem (2019)هدفت دراسة    ااوأيض  

اإلبداع   إلم اةية  الىنمو ة  املتارات  اسى شاف  لى  

  506)   افرد    982للطالب املىفوقينا وت وةت العينة مو  

و  العاشرا  اطالب  484طالبةا  لى   األول  الهف  مو   )

وأظهرت النىا ج أن األداء اإلبداعي لإلةاث أفضل ب ويه  

 مو أداء الذكور.  

) و      الرامدي  دراسة  ل2020هدفت  رل   (  الىعرف  ى  

متىوى ةواتج الىعل  اإلبداعي لدى الطلبة املوهوبين في  

( مو  الدراسة  رينة  وت وةت  الواةو ةا  (  110املر لة 

أن   لى   النىا ج  أشارت  وقد  موهوبةا  وطالبة  طال  

الىعل  اإلبداعي كان   الطلبة املوهوبين في ةواتج  متىوى 

ملىريه  تع ى    ا ا وأةه ت توجد فروس دالة ل ها ي  امرتفع  

 . النوع

دراسة   است دفت   Sayed and Mohamedفي  ين 

بين    (2013) الفروس  الىف يه  النوراسى شاف  في  ين 

اإلبداعي-الىباردي   الىف يه  أةماط  أ د  وتأ يه    -وهو 

وا الهف  بين  الىبارديا    لنوعالىفارل  الىف يه  رل  

مو   العينة  )  901وت وةت  و  367طفل    534ذكور 

وقد أشارت ةىا ج الدراسة لى   لةاث( مو ر اض األطفالا  

في  ين في الىف يه الىبارديا  النورردم وجود فروس بين  

في تأ يه متىوى الهف   اكاةت الفروس دالة ل ها ي     ين

 ومتىوى الهف الدراس ف.   النوعوتأ يه الىفارل بين 

)و  والبور شف  الحربت  دراسة  الىعرف  2020هدفت  لى    )

الطلبة املوهوبين في  رل  متىوى الىف يه اإلبداعي لدى  

مو   الدراسة  رينة  وت وةت  التعوديةا  العربية  اململ ة 

ا و  349 مو املر لة املىوسطة   152طالبةا ) 234طالب 

أن    431و رو  النىا ج  وكشفت  الواةو ة(ا  املر لة  مو 

ا وأةه  امتىوى الىف يه اإلبداعي لدى الطلبة كان مرتفع  

ا في  الث مو مهارا الىف يه  توجد فروس دالة ل ها ي  ت 

وهي )الطالقة واألصالة والىفاصيل( لهالح اإلةاثا كما  

لهالح   )املروةة(  بعد  في  ا  ل ها ي  دالة  فروس  أظهرت 

لهالح   الدراسية  املر لة  ملىريه  تع ى  وفروس  الذكور 

 املر لة الواةو ة.

 Jia, Yang, Qian, and Wuكذلك هدفت دراسة       

في اإلبداعا    ينلنور لى  اسى شاف الفروس بين ا  (2020)

( 112,314 يث ت وةت العينة مو طلبة الهف الرابب )



 ... باملنطقة الشرقية في  العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين  :مالك العبداللطيف؛ ردينة الفضلي       

 

 

133 

لى   74,808والهف الوامو )   لدى   أن (ا وأشارت النىا ج 

لبدار   الوامو  الهف  في  مو    ا الطالب  ب ويه  أرل  

 الطالبات.

دراسة        Said-Metwaly, Van denوهدفت 

Noortgate, and Barbot (2021)    معرفة لى  

بين   الدراسيةالنور اتخىالفات  والتنة  مهارات    ين  في 

ا وطالبة    621الىف يه واإلبداع رل  رينة م وةة مو   طالب 

وجود   النىا ج  أظهرت  وقد  الجامعيةا  املر لة  في 

ل ها ي   دالة  الدراس  ا اخىالفات  للتنة  ة  يتع ى 

 .نوعوللىاهص الدراس فا وردم وجود فروس تع ى لل

القهبوي      األدب  اسىعراض  خالل  ومو  سب ا  ومما 

أن لجراء هذا  لى   والدراسات التابقةا يم ننا الخلوص  

الدراسات   في  خاصة  شائب  غيه  الدراسات  مو  النوع 

ميل الدراسات لى  قيا   وقد ي ون ذلك بتب     االعربية

خالل   مو  املنىج  بارىبار  اإلبداع  اخىبارات  متىوى 

البا رل   وبمت   تو   ا وىيناإلبداع.  دراسات  جت  د 

املرتبطة   املعرفية  العلميات  متىوى  تقاس  رربية 

العمليات   في  البمث  أهمية  مو  الرغ   رل   باإلبداعا 

هذه   متىوى  ومعرفة  راما  بش ل  اإلبدارية  املعرفية 

املىريهات   وتأ يه  املوهبة  ذوي  الطلبة  لدى  العمليات 

هذه   ت ون  أن  البا وىين  ترجو  ولذا  رليه.  املخىلفة 

وةورية في  لدراسة باروة وممف ة لدراسات أخرى كمية  ا

تأ يهها   وكيفية  باإلبداع  املرتبطة  املعرفية  العلميات 

   وتأ رها باملىريهات املخىلفة.

   لدراسةمشكلة ا

ا ألن اإلبداع مفهوم واسبا ومو الهع  تمديده       ا ةظر 

أوص ى   فقد  امليداةيةا  البموث  تسىادامات  خاصة 

لإلبداع   املعرفي  البعد  بىمديد   ,Runco)البا وون 

2014; Ward Smith, &Finke 2010).    اتجهت لذا 

مول؛   لإلبداع  املعرفية  العلميات  لدراسة  البموث 
(Bermejo Garcia, Ferrando Prieto, Sainz 

Gomez, Soto Martinez, & Ruiz Melero, 2014; 

Miller, 2009; Miller, 2014; Miller, & Dumford, 

2016) . 

وتنمية  و     تطو ر  يم و  أةه  املعرفية  النظر ات  أ بتت 

ا هاما في ذلك   العمليات اإلبداريةا وأن البالة تلع  دور 

القهبوي    .(2016  ا2020)شوةكا   األدب  وضب  وقد 

يرى   املوالا  سبيل  فعل   الىطورا  لهذا  تهورات 

بأن تطور العلميات اإلبدارية يقهاجب      Kohlbergكولبهغ

املراهقةا  يث   بداية  مر لة  وهي  الىقاليد  مر لة  في 

ُيبدي األطفال طوارية تمىوال األوامر والىقاليد والعرف  

ات  الذات  تمقي   في  رغبة  وذلك  جىمارية  اتجىماعي 

(Runco, 2014).    غموض  ول هناك  ي ال  ت  أةه  لت 

جيلمان   توصل  أخرى؛  ةا ية  مو  الىطور.  هذا  طبيعة 

لعدد مو    Gelman and Gottfried (2016)وجوتفر د  

أبرزها ولعل  في اا  البمث  أهمية  ير ان  التف    : التتاؤتت 

ا مب مرور ال مو؟   هل يهبح األطفال أكثه أو أقل لبدار 

لى أكثه  وأشارا  األطفال  أن  لالرىقاد  مقنب    وجود سب  

ا مو ال بار في  ين أن ال بار أكثه  رفية  . لبدار 

معرفية       فجوة  وجود  البا وىان  استشعرت  ولذلك 

  ربه تىعل  بالفروس في متىوى تقدم العمليات املعرفية  

الطالب   مو  النورين  كال  وبين  ماىلفة  دراسية  مرا ل 

األدب   في  ورد  ما  البا وىينا  توجه  و در   والطالبات. 

ميلر   دراسة  أوصت    Miller (2009)القهبويا  يث 

اإلةاث   بين  الفروس  البموث  ول  مو  م  د  بإجراء 

أوصت   كما  اإلبداريةا  املعرفية  العمليات  في  والذكور 

املر  ماىلف  تناول  فلة  بأهمية  وتناول  الدراسية  ا ل 

الطلبة املوهوبين رل  وجه الىمديد بالبمث. كما أكدت  

لجراء    Miller and Dumford (2016)دراسة   أهمية 

ا في الفروس بين الذكور واإلةاث في   امل  د مو البموث أيض 

هذه   جاءت  ذكر  ما  ل ل  وةتيجة  املعرفية.  العمليات 

املعر  العمليات  متىوى  رو  لى شف  فية  الدراسة 

املرا ل   في  املوهوبين  الطلبة  لدى  باإلبداع  املرتبطة 

والجامعية(ا   والواةو ةا  )املىوسطا  الوالث  الدراسية 
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الدراسية   املر لة  بين  والىفارل  بين ا  الفروس  ودراسة 

 والنوع في تلك العمليات.

 أسئلة الدراسة 

باإلبداع   -1 املرتبطة  املعرفية  العمليات  متىوى  ما 

املوهوبين الطلبة  املىوسطة    لدى  املرا ل  في 

 والواةو ة والجامعية؟ 

فرس   -2 يوجد  املوهوبين  بين  هل  العمليات  الطلبة  في 

باإلبداع  املرتبطة  الدراسية    اتبع    املعرفية  للمر لة 

 والىفارل بين ما؟   نوعوال

 أهداف الدراسة

معرفة متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع   -

 الدراسة. لدى الطلبة املوهوبين في رينة 

ال شف رو الفروس في متىوى العمليات املعرفية   -

رينة   في  املوهوبين  الطلبة  لدى  باإلبداع  املرتبطة 

 والىفارل بين ما.  النوعللمر لة و  االدراسة تبع  

 أهمية الدراسة  

بين   .1 مو  األوى   كون ا  الدراسة  هذه  أهمية  ت مو 

التف   البا وىينا  رل   العربيةا  ت   الدراسات 

   .تتناول مىريه العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع

تلفت هذه الدراسة ةظر البا وين لىناول العمليات   .2

ماىلفة  بمنهجيات  باإلبداع  املرتبطة    املعرفية 

مىنورة مىريهات  الفجوة  وضمو  سد  في  تته   ا 

 .املعرفية وإ راء امليدان العربت

ت .3 في  تته   أن  الدراسة  هذه  البموث  تأمل  وجيه 

لىنمية  لىوظ جديدة  صفية  اسقهاتيجيات  يف 

 . العمليات املعرفية اإلبدارية للطلبة املوهوبين

تلفت هذه الدراسة ةظر البا وين للبمث في الفروس   .4

النورين   املرتبطة  بين  املعرفية  العمليات  في 

املخىلفة   واملىريهات  األسباب  في  والبمث  باإلبداعا 

 املؤ رة في ذلك.

هذه   .5 تمهد  لىطور  قد  طولية  لدراسات  الدراسات 

النمو   وتتبب  باإلبداعا  املرتبطة  املعرفية  العمليات 

 والقهاجب في ا ربه املرا ل الدراسية املخىلفة. 

 حدود الدراسة

الزمانية  الدراس ف    فيالدراسة  أجر ت    الحدود  الفهل 

 هة.  1442األول للعام 

امل اةية:   املنطقة  الحدود  رل   الدراسة  اقىهرت 

 واأل تاء.  الشرقية

البشر ة: الطلبة    الحدود  رل   الدراسة  اقىهرت 

موهبة    املوهوبين مقيا   اجىياز  درجة  رل   الحاصلين 

  فأرل ا   1290(؛  2021وهي  ت  ما  ددته موهبة ) 

 في املرا ل املىوسطة والواةو ة والجامعية. 

املوضورية:   العمليات  الحدود  رل   الدراسة  اقىهرت 

 باإلبداع. املرتبطة 

 مصطلحات الدراسة 

هي رمليات ال فاءة  العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع:  

أجل   مو  الجديدة  األف ار  وتطو ر  لىوليد  الذهنية 

هادف   ُمارج  رل   )و الحهول  وقي    & Wardةافب 

Kololmyts, 2019) .  الىالر  ( 1)وتىضمو سىة أبعاد؛  

الحاىي   التياس  لطار  في  ترييه  لجراء  وهي  باألف ار 

 ,Miller)في  (David, 2004) للحهول رل   ل فر د  

تهور    ىهور/الحساال(  2) (  (2014 رل   القدرة  وهو 

وأ اساس   بهور  األف ار  أو   ;Miller, 2009)الحلول 

Miller 2014)  (3  ) وهي  الة مو الىلقا ية    تدف  األف ار

القهكيز مب  األف ار   ,Csikszentmihalyi)الواعي    في 

املجازي (  4) ا  (2013 لةىاج أف ار جديدةا    الىف يه  وهو 

رو طر   أخذ أف ار )أو كلمات( مو سياس ووضعها في  

القدرة رل     ا توليد األف ارا (Miller, 2009)سياس آخر

رلي ا   الح    دون  األف ار  مو  قدر  أكبه  لةىاج 

(Sternberg, 2019)  األف ار ا ا  و ضاةة  لىف يه  وهي 

كبيه   تقدم  لى   يقود  والذي  املش لة  في  الالواعي 

(Reisberg, 2019)عرف
ُ
العمليات املعرفية املرتبطة   . وت
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بأن ا: الدرجة التف يمهل رلي ا الطال     الجرا ي    باإلبداع

املرتبطة   املعرفية  العمليات  مقيا   في  الطالبة  أو 

 .  املتىادم في الدراسة  باإلبداع

عرف وزارة الىعلي  في اململ ة العربية  تالطلبة املوهوبين:  

التعودية الطال  املوهوب بأةه: "هو الذي تىوفر لديه  

ز رو بقية   ِّ
ةا أو أداء مىمي  اسىعدادات وقدرات غيه راديَّ

رها   ِّ
يقد  التف  املجاتت  مو  أكثه  أو  مجال  في  أقراةها 

والىف يه   العقلي  الىفوس  مجاتت  في  وخاصة  املجىمبا 

والىمه  والقدرات  اتبى اريا  واملهارات  العلمف  يل 

الخاصةا و مىاج لى  رراية تعليمية خاصة ت تىوفر له   

بش ل مى امل في منهج املدرسة العادية" )اإلدارة العامة  

(. وه  في هذه الدراسة الطلبة الذيو  2019للموهوبينا  

الوطشف للىعرف رل    تم نوا مو اجىياز اخىبار املشروع 

 .مل ة العربية التعوديةفي امل الطلبة املوهوبين 

 لجراءات الدراسة 

 
ً
الدراسة أول منهج  املنهج       الدراسة  اسىادمت 

الوصفت؛ وذلك ل ون هذا املنهج هو أكثه املناهج مالءمة  

 لطبيعة هذه الدراسة. 

: ت ون مجىمب الدراسة مو    مجتمع وعينة الدراسةانيً ثا

ال شف  جميب الطلبة املوهوبين الذيو اجىازوا مقيا   

اململ ة العربية التعودية في اإلدارات   رو املوهوبين في 

العامة للقهبية والىعلي  للبنين والبنات باملنطقة الشرقية  

 واأل تاء.

الخها ص   مو  للىمق   اتسىطالرية:  الدراسة  رينة 

الدراسة   رينة  اخىيار  ت   للمقيا ا  التي ومقهية 

العينةاملاترة بالطر قة    اتسىطالرية وت وةت  مو    ا 

والواةو ة  140) املىوسطة  املرا ل  مو  موهوبة  طالبة   )

 والجامعية باملنطقة الشرقية واأل تاء. 

الدراسة األساسية: ت  اخىيار العينة مو الطالب   رينة 

والواةو ة   املىوسطة  باملرا ل  املوهوبينا  والطالبات 

رو   وذلك  العنقودية  العشوا ية  بالطر قة  والجامعيةا 

طر   لدارات البنين والبنات باملنطقة الشرقية بما في ا  

معادلة   اسىادام  ت   وقد  األ تاءا   Stevenمدار  

Thompson    في  (Thompson, 2012   حج لىمديد   )

 كالىاىي: رينة الدراسة املناس  والذي وهي
 
 
 

املجىمبا    N يث   حج   رو  القيمة    Pتعبه  رو  تعبه 

و  dات ىماليةا   الخطأا  هامش  رو  رو    zتعبه  تعبه 

الحالية فإن قيمة   الدراسة   = Nالدرجة املعيار ة. وفي 

و d 0,05=ا  P=0,50ا  30906 تعبهz= 1,96ا    zا  يث 

 ( املعنو ة  ملتىوى  املقابلة  املعيار ة  الدرجة  (  0,05رو 

( الوقة  (. وقد بلغ الحج  املطلوب وف   0,95ومتىوى 

( البا وىان 380املعادلة  تم نت  وقد  الحهول    (ا  مو 

ردد  الدراسة    رل   في  العينة  حج   بلغ  مقارب؛  يث 

ا و)72(ا من   )375الحالية ) ( طالبة. وبالرغ   303( طالب 

مو  رص البا وىين رل  وصول األداة لعدد متتاو  مو  

واجهىا البا وىين  فإن  والطالباتا  مش لة    الطالب 

مو   رينة  لى  وجود  أدى  مما  الطالبا  اسىجابة  ضعف 

الطالب مو  ب ويه  أقل  )الطالب  والجدول  يبين  1ات.   )

ا ملىريهات الدراسة.   توزيعه  وفق 

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

 لنوع  ا                                                

 املر لة

 النسبة املئوية  املجموع  إناث  ذكور 

 % 33.33 125 108 17 متوسط 

 %36.8 138 106 32 ثانوي 

 % 29.87 112 89 23 جامعي

 % 100 375 303 72 املجموع 

  % 100 %80.8 %19.2 النسبة املئوية 

( )
( )  ( ) ppzdN

ppN
n

−+−

−
=
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ً
     أدوات الدراسةاثالث

املعرفية        العمليات  مقيا   البا وىان  اسىادمت 

قبل   مو  املعد  باإلبداعا    Miller, (2014)املرتبطة 

مب   يتناس   بما  رباراته  وتعديل  ترجمىه  تمت  والذي 

قامت   وقد  العربية.  بإجراء    Miller, (2014)البالة 

أردتها   الذي  للمقيا   اتسى شافي  العاملي  الىمليل 

رل    العناصر  )الىالر     رواملا  6وتشبعت  وهي: 

الىف يه   األف ارا  تدف   الحسا  باألف ارا 

األف ار(ا   األف ارا  ضاةة  توليد  املجازي/الىما ليا 

فقرةا وذلك ف  تدر ج لي ارت خماس ف    28وتى ون مو  

ةادر  ا)دا م   األ يانا  في بعض  في كويه مو األ يانا  ا  اا 

بإجراء الهدس الىالزمت والهدس    ميلر  (. كما قامتاأبد  

ت   تاب  الىب للوبات؛  وبالنتبة  للمقيا ا  اردي 

 . 0.855معامل ألفا كروةباخ وكاةت قيمىه 

قامت البا وىان  صدق املقياس في الدراسة الحالية  

 بمتاب صدس املقيا  مو خالل:

خمتة    -1 رل   املقيا   ررض  ت   املح مين:  صدس 

رل    للح    املوهبةا  مجال  في  مىاههين  مم مين 

فقرة   كل  مناسبة  ومدى  مدى  اةىمائ اا  مو  يث 

مالءمة الفقرات للمقيا  ك لا والىأكد مو الهياغة  

أهداف   لىمقي   املقيا   مالءمة  ومدى  اللرو ةا 

الدراسةا وقد ت  تعديل صياغة بعض الفقراتا ول   

متىو ات   صياغة  تعديل  وت   فقرةا  أي  يى   ذف 

 (. اا أبد  اا ةادر  ا ا أ ياة  اا غالب  ااملقيا  لى  )دا م  

س الىمليةةةل العةةةاملي: ت  تطبي  املقيةةةا  رل  صةةةةةةةةةةةةةةةد  -2

وطةالبةة مو   اطةالبة    14٠رينةة اسةةةةةةةةةةةةةىطالريةة ت وةةت مو  

املرا ل املىوسةطة والواةو ة باملنطقة الشةرقية. وقد ت   

الىمق  مو منةاسةةةةةةةةةةةةةبةة البيةاةةات وحج  العينةة لىطبي   

 KMOالىمليةةةل العةةةاملي وذلةةةك بةةةاسةةةةةةةةةةةةةىاةةةدام اخىبةةةار   

and Bartlett's Test  0,865؛ لذ بلرت قيمة  KMO  =

(ا وكاةت قيمة الدالة اإل هةةةةةةةةا ية  0,50وهي أكبه مو )

اخىبةةةةةةار أقةةةةةةل مو  Chi-Square  < 0.000) αفي  ( وهي 

( مما يدل رل  مناسةةةةةةةبة البياةات وحج  العينة  0,05)

لىطبي  الىمليةةل العةةاملي. وقةةد أظهر الىمليةةل العةةاملي  

ت األسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةيةة والىةدو ر  باسةةةةةةةةةةةةةىاةدام أسةةةةةةةةةةةةةلوب امل وةا

وجود خمتةةةةةةةة    varimaxاملىعامد باسةةةةةةةىادام أسةةةةةةةلوب  

روامةةل هي: العةةامةةل األول: الىالرةة  بةةاألف ةةار وتوليةةدهةةاا  

( فقراتا وبلرةةةت قيمةةةة    8وتشةةةةةةةةةةةةةبب رل  هةةةذا العةةةامةةةل )  

%(  35,62( وفتةةةةةةةةةةر نتةةةةةةةةةةبة )8,19الجذر ال امو له )

العةةةةةامةةةةةل الوةةةةةانت: الىف يه املجةةةةةازي/   مو الىبةةةةةايو العةةةةةام. 

( فقراتا وبلرت قيمة الجذر  ٥ليا وتشةةبب رليه )الىما 

%( مو الىبايو  8,17( وفتةةةةةةةةةةةر نتةةةةةةةةةةةبة )1,88ال امو )

  4العام. العامل الوالث: تدف  األف ارا وتشةةةةةةةةةةبب رليه )  

( وفتةةةةةةةةةةةةةر 1,45( فقراتا وبلرت قيمة الجذر ال امو )

%( مو الىبةةةةايو العةةةةام. العةةةةامةةةةل الرابب: 6,29نتةةةةةةةةةةةةةبةةةةة )

( فقراتا وبلرةةةت 3 ضةةةةةةةةةةةةةةةاةةةة األف ةةةارا وتشةةةةةةةةةةةةةبب رليةةةه )

%(  5,90( وفتةةةةةةر نتةةةةةةبة )١,36قيمة الجذر ال امو )

مو الىبةايو العةام. العةامةل الخةامس: الىهةةةةةةةةةةةةةور/الحسا  

( فقراتا وبلرةت قيمةة الجةذر ال ةامو  3وتشةةةةةةةةةةةةةبب رليةه )

العةام. %( مو الىبةايو 4,72( وفتةةةةةةةةةةةةةر نتةةةةةةةةةةةةةبةة )09,١)

وبةةذلةةك ت ون الخمتةةةةةةةةةةةةةةة روامةةل مجىمعةةة قةةد فتةةةةةةةةةةةةةرت  

لىبةةةةةايو ال لي. وقةةةةةد ت   %( مو نتةةةةةةةةةةةةةبةةةةةة ا60,71 واىي )

فقراتا بتةةةةةةةةةةةةةبةةة  رةةةدم تشةةةةةةةةةةةةةبعهةةةا رل  أي مو    5 ةةةذف  

العوامةلا أو بتةةةةةةةةةةةةةبة  رةدم تشةةةةةةةةةةةةةبعهةا بنتةةةةةةةةةةةةةبةة أرل  مو  

 فقرة.  23(ا وه ذا ي ون املقيا  قد ا ىوى رل  ٠,٤)

ت   تةةةةةةاب صةةةةةةدس املقيا  مو  التستتتتتتاق الدا لي    -3

رةةةةةةددهةةةةةةا  اسةةةةةةةةةةةةةىطالريةةةةةةة بلغ  خالل تطبيقةةةةةةه رل  رينةةةةةةة 

ي  معامالت اترتباط بين  (ا وذلك بمتةةةةةةةةةةةةةاب ق140)ن=

درجةات فقرات كةل بعةد والةدرجةة ال ليةة للبعةد املنىميةة  

رند    الليه. وكاةت القي  في بقية الفقرات دالة ل هةةةةا ي  

(ا وتراو ت قي  معامالت اترتباط  α ≤ 0.01متةةةةىوى )

بعةةةةةد ذلةةةةةك ت   تةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب معةةةةةامةةةةةل  0,82و    0,51بين ) (ا 
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ال ليةةة للمقيةةا   اترتبةةاط بين أبعةةاد املقيةةا  والةةدرجةةة 

(ا α ≤ 0.01رند متةةةةةةةةةةىوى ) ا يث كاةت دالة ل هةةةةةةةةةةا ي  

(؛ كما  0,91و  0,57وتراو ت قي  معامل اترتباط بين )

 (.2هو موضح في )جدول 

قي  معامل اترتباط بين أبعاد املقيا  والدرجة  (:2جدول)

 ( 140ال لية للمقيا  )ن=

 

 ثبات املقياس في الدراسة الحالية

كروةباخ      ألفا  معامل  طر    رو  الوبات    ت   تاب 

الفقرات= )ردد  معامل  23 يث  قيمة  بلرت  وقد  (ا 

ن  ل(ا وهي قيمة مرتفعة للوبات. لذ  0,91ألفاكروةباخ )

بلرت   لذا  أدنى  كمد  مقبولة  الوبات  معامل  قيمة 

رل   0,701) الوا د دل ذلك  مو  أقرب  كاةت  وكلما  (ا 

املقيا )أبورالما ت ون  2011ز ادة  بات  وبذلك   .)

 5فقرة موزرة رل     23املقيا  في صورته الن ا ية مو  

الىف يه   وتوليدهاا  باألف ار  )الىالر   وهي:  أبعادا 

األف ارا   األف ارا  ضاةة  تدف   املجازي/الىما ليا 

 الىهور/ الحس(. 

في   الطلبة  متىوى  لىهنيف  معيار  تمديد  وت  

   املعادلة الىالية:  املقيا ا وذلك وف 
 =

(5)– الحد األدنى للمقيا  (1)   الحداألرل    للمقيا

ردد  الفلات  املطلووبة (3)
5-1/3 = 1.33 

 ( لى  ن اية كل فلة.  1,33 يث تى  لضافة الجواب )

وبناء رل  ذلك ت  تمديد املعيار اآلتت لىهيف متىوى  

- 2,33/ الدرجة مىدةيةا    2,32-1الطالبات في املقيا :  

 / الدرجة كبيهة. 5- 3,67/ الدرجة مىوسطةا   3,66

 األساليب اإلحصائية 

 ( JASPاسىادمت البا وىان البهةامج اإل هائت )     

ت    النىا جا  يث  واسىاراج  البياةات  ملعالجة 

كروةباخ  اسى ألفا  ومعامل  العاملي  الىمليل  ادام 

لحتاب الهدس والوباتا ولإلجابة رو أسللة الدراسة  

ت  اسىادام األسالي  اإل ها ية الىالية: املىوسطات  

الىبايو   وتمليل  املعيار ةا  واتةمرافات  الحتابية 

 .Tow-way ANOVA الونائت
 نتائج الدراسة ومناقشتها 

مستوى العمليات املعرفية  إجابة السؤال األول  ما  

عينة   في  املوهوبين  الطلبة  لدى  باإلبداع  املرتبطة 

 الدراسة؟ 

ر      املىوسطات    ولإلجابة  اسىادام  ت   التؤال  هذا 

املقيا    ألبعاد  املعيار ة  واتةمرافات  الحتابية 

هو   كما  املرا لا  لجميب  للمقيا   ال لية  وللدرجة 

( جدول  في  املىوسطات  3موضح  ت   تاب  كما  (ا 

ال لية   للدرجة  املعيار ة  واتةمرافات  الحتابية 

في  موضح  هو  كما  رل   دة  مر لة  ل ل  للمقيا  

 (.4جدول )
املىوسطات الحتابية واتةمرافات املعيار ة وترتا    (:3)جدول 

متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع لجميب املرا ل 

 (375 )ن=

 معامل الرتباط  البعد

 ** 0.91 وتوليدها التالعب باألفكار 

 ** 0.78 التفكير املجازي/ التماثلي 

 ** 0.79 تدفق األفكار

 ** 0.57 حضانة األفكار

 ** 0.81 التصور/ الحس 

 ( α ≤ 0.01** دال احصائًيا عند ) 

املتوسط   البعد م

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 املستوى  الترتيب 

الىالر  باألف ار  1

 وتوليدها 

 مرتفب  1 0.51 4.27

 مرتفب  3 0.55 4.02 املجازي/ الىما لي الىف يه  2

 مرتفب  2 0.53 4.09 تدف  األف ار  3

 مىوسط  5 0.89 3.23  ضاةة األف ار  4

 مرتفب  4 0.69 3.93 الىهور/ الحس  5

 مرتفب   0.45 4.00 املقيا  ك ل  7
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املىوسطات الحتابية واتةمرافات املعيار ة وترتا    (:4)جدول 

 متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع ل ل مر لة  )ن=

375 ) 

املرحلة  م

 الدراسية
املتوسط  

 الحسابي
النحراف 

 املعياري 
 املستوى  لترتيب ا

 مرتفب  3 0.42 3.95 املىوسطة  1

 مرتفب  2 0.44 3.99 الواةو ة  2

 مرتفب  1 0.47 4.08 الجامعية  3

( جدول  املعرفية  3يشيه  العمليات  متىوى  أن  لى    )

رينة   في  املوهوبين  الطلبة  لدى  باإلبداع  املرتبطة 

(.  4,00ا بمىوسط  تابت مقداره )االدراسة كان مرتفع  

(  3,23وقد تراو ت املىوسطات الحتابية لألبعاد مو )

األبعاد  ت  املىوسطات  (. وقد جاء ترتا   4,27لى  )

تدف    وتوليدهاا  باألف ار  )الىالر   كالىاىي:  الحتابية 

األف ار(   الىهورا  ضاةة  املجازيا  الىف يه  األف ارا 

( ا   3,93ا    4,02ا    4,09ا    4,27بمىوسطات  تابية 

 ( رل  الىواىي.  3,23

( جدول  املعرفية  4ويشيه  العمليات  متىوى  أن  لى    )

ا لدى  باإلبداع  كل  املرتبطة  في  مرتفب  املوهوبين  لطلبة 

الىاىي:   القهتا   الدراسية  ت   ا  )الجامعيةاملرا ل 

  ( بمىوسطات  تابية  املىوسطة(  ا  4,08الواةو ةا 

 ( رل  الىواىي.  3,95ا  3,99

 مناقشة نتائج السؤال األول 

العام        املتىوى  أن  الحالية  الدراسة  ةىا ج  أظهرت 

املرتبطة  ملللع املعرفية  الطلبة  يات  لدى  باإلبداع 

املوهوبين في املر لة املىوسطة والواةو ة والجامعة كان  

اا وهذا يىف  مب ما ورد في األدب القهبوي؛  يث    مرتفع 

مو م وةات املوهبة في العديد    ااإلبداع يعىبه م وة    لن

ةىا ج   مب  النتيجة  هذه  وتىف   املوهبة.  ةظر ات  مو 

و أن درجات  ( والتف أسفرت ر2018) دراسة التالمة 

الىف يه   مهارات  في  مرتفعة  كاةت  املوهوبين  الطلبة 

الواةو ةا   دراسة القمطانت    وةىا جاإلبداعي في املر لة 

أن درجة اإلبداع كاةت مرتفعة  2018) التف أظهرت   )

املر لىين  في  املوهوبين  الطلبة  املىوسطة    لدى 

الرامدي   دراسة  وةىا ج  والتف  2020)والواةو ةا   )

ر ا  أيض  الىعل   كشفت  لنواتج  مرتفب  متىوى  و 

وةىا ج  الواةو ةا  باملر لة  املوهوبين  للطلبة  اإلبداعي 

والبور شف   الحربت  أن  2020) دراسة  أظهرت  التف   )

مرتفع   كان  اإلبداعي  الىف يه  الطلبة    امتىوى  لدى 

ول ن ا   والواةو ة.  املىوسطة  املر لىين  في  املوهوبين 

وآخر  الرشيدي  دراسة  مب   يث    ( 2015)و   تاىلف 

الطلبة   لدى  اإلبداعي  الىف يه  متىوى  أن  أظهرت 

 
 
مىوسط كان  وقدااملوهوبين  ردة    .  لعوامل  ذلك  يعود 

أو  تىعل    تطبيقها  وطر قة  ت   باألداة  التف  العينة 

ال مشف.   الفارس  أو  البالة  أو  ت ظ  اخىيارها  وقد 

رل  املوهبة ربه مر    )تأ يه فلين(  البا وون تأ يه البالة

الذكاءاألجيالا   نتبة  معامل  يرتفب  ةتيجة     يث 

 ,Daley, & Onwuegbuzie)الىطور العلمف والىقشف  

2011; Flynn, 2011; Hertzog, 2011) .   فالطلبة في

معقدة مش الت  مب  يىعاملون  الحاىي  رل     االعهر 

الى نولوجية املش الت  املوال  تىطل     اسبيل  والتف 

المن   متىوى را  مو القدرات اإلبدارية لحلها.   ي 

املرا ل       في  املوهوبين  الطلبة  متىو ات  كاةت  وقد 

الوالث رل  جميب األبعاد للمقيا  مرتفعة ما ردا بعد  

اا ولعل ذلك يعود لى  
 
 ضاةة األف ار فقد جاء مىوسط

ريتبيهغ   لليه  أشار  ردم    Reisberg (2019)ما  مو 

لجماع النىا ج التف تناولت  ضاةة األف ار رل  وجود  

 يث أورد    ؛األ ر اإليجابت لها رل  العمليات اإلبدارية

ردد   ةىا ج    اريتبيهغ  تعطت  التف  الدراسات    ا مو 

يعىمد   األف ار  تأ يه  ضاةة  أن  لى   وتوصل  مىفاوتةا 

الداخلية   املش لة والظروف  التياس لحل  رل  طبيعة 

لذا فإةه يرى بأن ا قد    .للشخص املفموص  والخارجية

تتارد بعض األشخاص أو في مواقف ممددة في  ين  

 أن ا لاتت كذلك ألشخاص أو مواقف أخرى. 
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الثاني   السؤال  الطلبة    إجابة  بين  فرس  يوجد  هل 

  ا املوهوبين في العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع تبع  

 للمر لة والنوع والىفارل بين ما؟ 

ر     فرضيات    ولإلجابة  اخىبار  ت   التؤال  هذا 

 Tow-wayالدراسة باسىادام تمليل الىبايو الونائت 

ANOVA  ا بعد أن ت  الىمق  مو استيفاء افقهاضات

 يث ت     .Tow-way ANOVAتمليل الىبايو الونائت  

اخىبار   باسىادام  الىوزيب  ارىدالية  مو  الىمق  

Shapiro-Wilk.   اإل ها الدتلة  قي   ل ل  وكاةت  ية 

الواةويا   )املىوسطا  الوالث  املرا ل  مو  مر لة 

  . ( رل  الىواىي0.185ا  0.358ا  0.725والجامعي(: )

( مو  أكبه  املنمشى  0.05وجميعها  أن  رل   يدل  مما  (؛ 

تجانس  مو  الىمق   ت   كما  الطبيعي.  الىوزيب  يتبب 

اخىبار باسىادام  قيمة    Leveneالىبايو  بلرت   يث 

(0.843α > ( مو  أكبه  وهي  أي  0.05(  الىبايو  ل(  ن 

( اخىبار تمليل الىبايو  5و وضح جدول رق  )  مىجانس.

 الونائت.

نتائج تحليل التباين الثنائي للعمليات املعرفية (  5)جدول 

واملرحلة  نوع لل ااملرتبطة باإلبداع لدى الطلبة املوهوبين وفًق 

 الدراسية والتفاعل بينهما. 
مجموع   مصدر التباين

 املربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

الدللة  قيمة ف

 اإلحصائية 

 0.370 0.997 0.190 2 0.381 املرحلة الدراسية

 0.000 13.792 2.633 1 2.633 النوع 

املرحلة 

 الدراسية*النوع 

0.029 2 0.015 0.076 0.926 

   0.191 369 70.422 الخطأ

    375 6086.049 الكلي

 ( ≥ α 0.05رند ) ا* دال ا ها ي  

   ( الجدول  في  الونائت  الىبايو  تمليل  ةىا ج  (  5أظهرت 

في العمليات املعرفية   ا أةه ت توجد فروس دالة ل ها ي  

املرتبطة باإلبداع تع ى للمر لة الدراسيةا  يث بلرت 

( وهي  0.370( بدتلة ل ها ية )0.997قيمة )ف( )

ا كذلك  ) α    ≤0.05  (رند متىوى    اغيه دالة ل ها ي  

تع ى للىفارل بين النوع    ات توجد فروس دالة ل ها ي  

واملر لة الدراسية  يث بلرت قيمة  يث بلرت قيمة  

( )  0.076)ف(  ل ها ية  بدتلة  غيه  0.926(  وهي   )

ل ها ي   متىوى    ادالة  في  ين  ) α    ≤0.05  (رند   .

ل ها ي   دالة  فروس  توجد  أةه  النىا ج  في    اأظهرت 

ا  يث  نوعالعمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع تع ى لل

 ( )ف(  قيمة  ل ها ية  13.792بلرت  بدتلة   )

 α    ≤0.05  (رند متىوى   ا( وهي دالة ل ها ي  0.000)

. وملعرفة لهالح مو تلك الفروسا فيى  ذلك مو خالل  )

كما    Lcd ت     Post Hocاخىبار املقارةات البعدية  

 (. 6هو موضح في جدول )

 املقارنات البعدية بين املتوسطات   (6)ول جد
املرحلة 

 الدراسية

الفروق بين   النوع  لنوع ا

 املتوسطات

دللة ال لخطأا

 الحتمالية

 0.053 0.114 - 0.221 ذكر  أةثى  متوسط 

 0.053 0.114 0.221 أةثى  ذكر 

 0.006 0.088 - * 0.244 ذكر  أةثى  ثانوي 

 0.006 0.088 - * 0.244 أةثى  ذكر 

 0.062 0.102 0.191 ذكر  أةثى  جامعي

 0.062 0.102 0.191 ذكر  ذكر 

 ( ≥ α 0.05رند) ا* دال ا ها ي  

بين    ا( يىضح أن الفروس دالة ل ها ي  6في الجدول )    

ا  >α)  0,006)الذكور واإلةاث في املر لة الواةو ة  يث  

في  لإلةاث  منه  أرل   للذكور  الحتابت  املىوسط  وكان 

(ا مما يشيه لى  أن الفروس  0,244املر لة الواةو ة بةةةةة )  

في  الواةو ة  املر لة  مو  الذكور  الطالب  لهالح  هي 

توجد   ت  بانما  باإلبداع.  املرتبطة  املعرفية  العمليات 

 . نوعفروس في املر لىين املىوسطة والجامعية تع ى لل

 مناقشة نتائج السؤال الثاني 

فروس        توجد  ت  أةه  الحالية  الدراسة  ةىا ج  أظهرت 

باإلبداع   املرتبطة  العمليات  في  ل ها ية  دتلة  ذات 

املر لة   بين  للىفارل  أو  الدراسية  للمر لة  تع ى 

والنوع األول    . الدراسية  التؤال  ةىا ج  أن  مو  بالرغ  



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

 

 

140 

ظهر أن متىوى العمليات  
ُ
املعرفية املرتبطة باإلبداع  ت

. وبالرجوع لألدب  ي داد في اترتفاع مب الىقدم في املر لة

الدراسات ةىا ج مىفاوتة وغيه  األبماث و تظهر    االقهبوي 

األ يان بعض  في  بعض    . متىقرة  تشيه  ففت  ين 

التنة   أو  الهف  فروس  ت   لوجود  الدراسات 

بعضها  ي الدراس تشيه  األرل ا  الهف  لهالح  لنىا ج  ة 

مول اتةىقال ربه املرا ل   -ماىلفة بتب  تأ يه روامل

اتجىمارية والوقافة  متىوى    -والهفوف  رل  

املوهوبين   والطلبة  الطلبة  لدى  اإلبدارية  العمليات 

   .بش ل خاص

األرل         املر لة  لهالح  فروس  وجود  كاةت  -لن  وإن 

ا في الدراسة الحالية مدروم بعدة    - لاتت دالة ل ها ي 

   وبموية.  هد ةظر ةشوا
أر  تون  يؤكد  ةظر ىه    Ericsson (2003) يث  في 

بش ل   تمدث  والتف  املعرفة  اكتتاب  في  الخبهة  تأ يه 

بالنتبة   أما  الىعل .  مو  زمشف  مدى  ورل   تدر جي 

فقد والبور شف    للدراساتا  الحربت  دراسة  أ بتت 

( وجود فروس في متىوى الىف يه اإلبداعي بين  2020)

الطلبة املوهوبين في املر لة املىوسطة والواةو ة لهالح  

 Said-Metwaly etكما أ بتت دراسة    .اةو ةاملر لة الو

al., (2021)    الجامعة مو  الرابعة  التنة  طلبة  بأن 

طلبة   مو  ا  ل ها ي  دال  بفرس  أرل   درجات  أ رزوا 

الىف يه واإلبداعا وقد فتروا   في مهارات  التنة األوى  

واملعرفة   الخبهة  في  الىقدم  لعامل  يعود  قد  بأةه  ذلك 

ا مب ةىا ج دراسة  وهذا    .الناتج لعملية الىعل  يىف  أيض 

Hemdan and Kazem (2019)    رو كشفت   يث 

وجود دت ل لىطور اإلبداع للطلبة مو ذوي الىمهيل  

مو ربه    املىقدم  وذلك  العاشر  و تى  األول  الهف 

 .الىقدم خالل املتىو ات الدراسية

ورل  الجاة  اآلخرا أكدت ةىا ج ردد مو الدراسات      

في   مؤقت  هبوط  وجود  مول؛ رل   اإلبداع    متىوى 

(Cheung & Lau 2013; He & Wong, 2015; 

Sayed & Mohamed, 2013 )    ذلك تفتيه  ت   وقد 

وروامل   النمو  مر لة  طبيعة  تفارل  تأ يه  با ىمالية 

 قافية واجىمارية )لىفاصيل أكثه يرج  النظر لإلطار  

دراسة   أما   ,Saggar, Xie, Beatyالنظري(ا 

Stankov, Schreier and Reiss (2019)      فقد وجدت

ا   أةه رل  الرغ  مو أن بعض األطفال يظهرون اةافاض 

ا يظهرون    كالسي ي  آخر و  فإن  اإلبداريةا  القدرة  في 

ز ادة كبيهة في اإلبداع بمرور الوقتا كما أكدت ةىا ج  

واترتفاع   الهبوط  متار  ي و  ل   أةه  رل   الدراسة 

 
 
 باتخىالفات في الذكاء أو العمر أو النوع.  امرتبط

وجود        اا  أيض  الحالية  الدراسة  ةىا ج  أظهرت  كما 

ل ها ي   دالة  ال  افروس  املرتبطة  في  املعرفية  عمليات 

تع ى   الواةو ة  املر لة  في  الذكور واإلةاث  بين  باإلبداع 

الذكور   نوعلل هذه    .لهالح  أن  لى   اإلشارة  وتجدر 

اإلةاث   رينة  لن  تعميمها  يث  يم و  ت  قد  النتيجة 

أية  ال   ورل   الذكور.  مو  ب ويه  هذه  أرل   تىف  

 ( والبور شف  الحربت  دراسة  مب  ال2020النتيجة  تف  ( 

 
 
فروق الىف يه    اأظهرت  متىوى  في  ا  ل ها ي  دالة 

الواةو ة املر لة  مو  الذكور  لهالح  ومب   .اإلبداعي 

في   Jia et al. (2020)دراسة   الطالب  التف أظهرت أن 

 مو الطالبات.    االهف الوامو كاةوا أرل  لبدار  

 Said-Metwaly  دراسة  تاىلف النىا ج الحالية مبو     

et al. (2021)    دالة فروس  وجود  ردم  أظهرت  التف 

لل  ال ها ي    Hemdan andا وكذلك دراسة  نوع تع ى 

Kazem (2019)    التف أظهرت أن األداء اإلبداعي لإلةاث

 .  أفضل ب ويه مو أداء الذكور 

في املر لة اإلةاث  رل   الذكور  ا تفوس  ن هذه النتيجةل     

الع متىوى  في  املرتبطة  يات  ملالواةو ة  املعرفية 

الىأمل.  باإلبداعا  مو  لل ويه  تلك   تدرو  أه   ولعل 

األسباب ممدودية لم اةية الىعمي ا كما وردت اإلشارة  

ورينة   الذكور  رينة  بين  ال بيه  الفارس  بتب   اا  سابق 

ق ذلك  أن  كما  يعوداإلةاث.  م  د  روامل؛  ما  نلىأ يه   ا 
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    Oral, Oral, Kaufman and Agars (2007)ذكره

بالعوامل   أكثه  يىأ رن  املر لة  هذه  في  الطالبات  بأن 

رل    والحهول  الىقيي ا  مول  الخارجية  الىمفيزية 

مقارةة   الدراس ف  الىمهيل  مو  أرل   متىو ات 

متىقبلهو  ابالذكور  لىمديد  مهيهية  مر لة  أن ا    ا لذ 

الجه يبذلو امل  د مو  الذي يجعلهو  القيام  األمر  في  د 

بمهام )النهف األيتر مو الدماغ( والىقليل مو قيمة  

مهام )النهف األيمو مو الدماغ( املتؤول رو الجاة   

بناء   -اإلبداعي. لضافة لى  أن الطالبات في هذه املر لة

ر ن و     رل أورده  ةظر ة    (Runco, 2014)ما   ول 

ومو    -النظري تمت اإلشارة لذلك في اإلطار  ا وقد  كولبهغ

 
 

امىوات أكثه  يهبمو  الدرجات؛  رل   الحهول    أجل 

كله   املخاطرةا وهذا  بالقوارد وردم  واتلقزام  لألوامر 

 ,Lubartالجاة  اإلبداعي لد  و. كما يشيه    فيقد يؤ ر  

Glaveavu, Vriea, Camargo, and Storme 

لى  ا ىمال تأ يه الوقافة والوضب اتجىماعي      (2019)

النورينرل  ل داث     في  ين .  الفروس في اإلبداع لدى 

ةاث  تع و ةىا ج ردد مو الدراسات تفوس الذكور رل  اإل 

مول   النمطية  الهور   ,Stoeger, Debatin)لىأ يه 

Heilemann, & Ziegler, 2019; Luria, O'Brien, 

& Kaufman, 2016; van den Hurk, Meelissen, 

& van Langen, 2019)  وفي جميب  .  الحقيقةا 

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:

في  -1 واملتؤولين  واملعلمات  املعلمين  رل   الىأكيد 

الطرس   رو  اتبىعاد  بضرورة  القهبوي  امليدان 

واتهىمام   املوهوبينا  تدريس  في  الىقليدية 

تنمية   في  أكبه  أ ر  لها  التف  باتسقهاتيجيات 

 العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع. 

مدار    -2 في  الىعل   بالة  وإ راء  تطو ر  ضرورة 

لإلبداع   لى ون  اضنة  وفهوله   املوهوبين 

 لد   . 

للطالب   -3 ومادية  معنو ة  توفيه  واف   ضرورة 

 بدرين لتشجيعه  رل  اإلبداع. املوهوبين امل

اتسىفادة مو املقيا  املوجود في الدراسة لقيا    -4

 متىوى العمليات املعرفية املرتبطة باإلبداع. 

 دراسات وبحوث مقترحة 

 تققهح البا وىان لجراء الدراسات الىالية:

لجراء دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةات  ول مىريهات أخرى مرتبطةةةةةة   -1

بةةةاإلبةةةداع و م ن ةةةا بةةةالعمليةةةات املعرفيةةةة املرتبطةةةة  

 الىنبؤ ب ا.

لجراء دراسةةةات تجر بية  ول تأ يه برامج ل را ية   -2

قةا مةة رل  العمليةات املعرفيةة املرتبطةة بةاإلبةداع  

رل  مىريهات يمىاج الطلبة املوهوبين لى  تنميت ا  

 مول القدرة رل  اتااذ القرار.

لجراء دراسةةةةةةةةةةةةةةةات تتنةةةاول العالقةةةة بين العمليةةةات   -3

اإلبةةةةداع والطلبةةةةة املوهوبين  املعرفيةةةةة املرتبطةةةةة بةةةة

 مو ذوي صعوبات الىعل  أو الىمهيل املىدنت.

الوقةةةةةةافةةةةةةة املحليةةةةةة -4 تةةةةةةأ يه    لجراء دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  ول 

الةنةمةطةيةةةةةةةة الةعةمةلةيةةةةةةةات    والهةةةةةةةةةةةةةةور  متةةةةةةةةةةةةةةىةوى  رةلة  

املعرفيةةةة املرتبطةةةة بةةةاإلبةةةداع بين بالةةةات ماىلفةةةة  

 ومقارةة النىا ج.

 **** 
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 املراجتع 

( للموهوبين  العامة  واإلجرائت (.  2019اإلدارة  الىنظيمف  الدليل 

 وزارة الىعلي . .ملراك  املوهوبين )الدليل املطور(

(. البنية األساسية للمجال املعرفي. في كىاب  2011بروةرا جيهوم )

)ممرران(.   شيفر  دبليو  وشيهىي  مي ر  جون  اذج  ةمس ف. 

املوهوبين  تعلي   في  القرةة.  .  تدريتية  ترجمة داود سليمان 

 (.2005صلي نشر في العبي ان. )العمل األ 

( ل.  ةي وت   2011تاةنبوم  كىاب  في  املوهبة.  في  والبالة  الورا ة   .)

  املرجب في تربية املوهوبين.كوتةجيلو وغاري ديفيز )ممرر(ا  

أبوجادو مممد  صالح  جادو.    ترجمة  أبو  مممد  ومممود 

 (.2003العبي ان. )العمل األصلي نشر في 

(. الدليل الشامل لىاطيط برامج تربية  2018الجريمانا ربدهللا )

 ذوي املوهبة. الر اض: العبي ان. 

(. متىوى  2020الحربتا ةادر ربيد شعاع؛ البور شفا ليمان سعيد )

لطلبة  الىف يه اإلبداعي ورالقىه بالتمات الشخهية لدى ا

املجلة العربية لعلوم املوهوبين باململ ة العربية التعودية.  

 .228– 179, 12ا عاإلراقة واملوهبة

( أي.  جاريى  املبدرينا  2011ديف ا  الطالب  رو  ال شف   .)

الىدريس مو أجل اإلبداع. )صالح مممد أبوجادو ومممود  

مممد أبوجادوا مقهجمين(. في ةي وت  كوتةجيلوا ا وغاري  

العبي ان. )العمل األصلي    املرجب في تربية املوهوبين.  ديفيز.

 (. 2003نشر في 

مممد.) ال  وديا  مر  ؛  الخالديا  هدى؛  (.  2015الرشيديا 

متىوى الىف يه اتبداعي لدى الطلبة املوهوبين في املر لة  

في  التعودية  العربية  اململ ة  في  تبوك  منطقة  في  الواةو ة 

املىريهات.   بعض  الدضوء  للموهوبين  املؤتمر  الوانت  وىي 

لرراية    -واملىفوقين   وطنية  اسقهاتيجية  "ةمو  شعار  تمت 

القهبية  املبى ر و /كلية  الخاصة  القهبية  قت   "تنظي  

جامعة اإلمارات العربية املىمدة برراية جا  ة  مدان بو  /

 راشد آل م ىوم لألداء الىعليمف املىميز.

( مروان  ورال2018التالمةا  الر اض ف  الىف يه  بمهارات  (.  قىه 

الر اض.  في مدينة  الىف يه اإلبداعي لدى الطلبة املوهوبين 

القهبية ل لية  العلمية  م)  –  املجلة  أسيوطا  (ا 34جامعة 

 (. 2(ا ج)3ع)

( جواهةر  برةامةج  (.  2012التةلطانا  ةظر ةةة ل رائت  أ ةر  رةل   قا ة  

طالبةات  لةدى  اإلبدارية  القةةدرات  تنميةةة  في  الناجةةح    الةةذكاء 

ةموه  واتجاهات و  األ تاء  ممافظة  في  املىوسطة   . املر لة 

امللك   جامعة  القهبيةا  كلية  منشورةا  غيه  ماجتىيه  رسالة 

 فيهلا اململ ة العربية التعودية. 

( ه.  ديل  تربوي (.  2020شوةكا  منظور  الىعل ا  )ترجة    .ةظر ات 

سعود.  امللك  جامعة  دار  سحلول(.  شفي   شوقي  وليد 

 (. 2016ي )العمل األصلي نشر ف

(. أ ر 2019ا ربد هللا )العقيلا مممد؛ الشايبا فهد؛ والجريمان 

الىف يه   تنمية  في  ل را ية مققه ة  أنشطة رلمية  اسىادام 

اتبىدا ية.   املر لة  في  املوهوبين  الىالميذ  لدى  اإلبداعي 

امللك فيهل لجامعة  العلمية  )املجلة  املجلد  العدد  ٢٠ا  (ا 

   .١٠١ -٨١(ا ص ١)

ب  ا ةورة سعد. متىوي ةواتج الىعل  اإلبداعي لدي الطال يالرامد

املوهوبين باملر لة الواةو ة بممافظة جدة في ضوء تطبي   

  كلية  سوهاج   جامعة  .القهبو ة  املجلة STEM. تعلي 

مو2454  -  2423(:  2020)  79ج القهبية متقهجب   . 

http://search.mandumah.com/Record/1085259 

أ مد.) الفلات 2019القمطانتا  طالب  لدى  اإلبداع  درجة   .)

العربية  باململکة  أب ا  بمدينة  )املوهوبين(  الخاصة 

 622 ,(10)35. مجلة کلية القهبية. )أسيوط(ا  .التعودية
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والقدرة  التنبؤية  له  باملعدل التراكمي لدى  ( R-SPQ-2F)  ملقياس عملية املذاكرة   من البنية العاملية  التحقق

 طلبة الدراسات العليا في كلية التربية  بجامعة امللك سعود 

 (1)جراحالبندر نواف توفيق  د.

 ه (1442 /10/ 20وقبل -ه 14/6/1442)قدم للنشر 
أفضل املمارسات    (  باستخدامR-SPQ-2Fالتحقق من البنية العاملية ملقياس عملية املذاكرة املنقح  ):  تهدف هذه الدراسة إلى  املستخلص

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق املقياس  على طلبة الدراسات    ،ي  والتحليل العاملي التوكيديستكشافة في التحليل العاملي ال حصائيال 

وأفرزت نتائج    ، وطالبة  اطالب    (675)ي  ستكشاففيها التحليل العاملي ال   استخدمالعليا بكلية التربية في جامعة امللك سعود وبلغت العينة التي  

تبسيط البناء    دوران  ( وطريقةPA-MRFAللتحليل العاملي )  دنىال   تبة ر ي  من خالل طريقة التحليل املتوازي املبني على الستكشافالتحليل ال 

  وطالبة   اطالب    (661)  بلغت  وطبق التحليل العاملي التوكيدي على عينة أخرى   ،عامالن اثنان املقياس    عواملأن عدد    (Simplimax)ملعقد  ا

التدريجات(  DWLS)  اباستخدام طريقة تقدير املربعات الصغرى املوزونة قطري   انتج  ف  املناسبة ملتغيرات متعددة    للمقياس ن  عامال   أيض 

وتم حساب معامل الثبات غير الخطي في املعادلت   .الطريقة السطحية في املذاكرة  مي الثانيوس  في املذاكرة    الطريقة العميقة  ول ال   مي س  

وبلغت قيمة   (0.78)الثبات غير الخطي للطريقة العميقة    قيمة معاململناسبته مع طبيعة البيانات متعددة التدريجات وبلغت    ،البنائية

وقد أظهرت نتائج التحليل ضعف القدرة التنبؤية للمقياس باملعدل التراكمي للطلبة    ،(0.77معامل الثبات غير الخطي للطريقة السطحية )

وكذلك أظهرت النتائج  أن طريقة املذاكرة املفضلة لدى الطلبة سواء كانوا   ،%(2,2لطريقة املذاكرة ) ى سر الذي يعز حيث بلغ التباين املف

  اإناثذكورا أم 
 

  .ناثلل  هي الطريقة العميقة مع درجة تفضيل أعلى قليال

الطريقة العميقة في  ،(2F-R-SPQاملذاكرة ) مقياس عملية ،العاملي التوكيدي التحليل ،يستكشافالتحليل العاملي ال  الكلمات املفتاحية: 

  .الطريقة السطحية في املذاكرة ،املذاكرة
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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. 
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 مقدمة 

الجامعي من أهم   ؤشرات التي  امليعتبر املعدل التراكمي 

واملهارات   املعارف  من  الطلبة  تعلم  مقدار  تعكس 

دراستهم  والتوجهات   خالل  اكتسبوها  ،  الجامعيةالتي 

الأيت هذا  كثير ثر  بعوامل  خارجي   ة  تحصيل  ما هو  منها 

داخلي هو  ما  ومنها  الخارجية  بالظروف  يتعلق    متعلق 

للطالب النفسية  يؤثر    ،بالحالة  ما  أبرز  من    فيولعل 

طريقة التي يتبعها الطلبة في الالتحصيل بشكل مباشر  

وطريقة  املذاكرة   العميقة  املذاكرة  طريقة  نوعان  وهي 

مارتن  كل من    طرحها    من   أول التي    املذاكرة السطحية 

  .(Marton& Säljö, 1976وسالجو )

بوضع    (Biggs, 1987a, 1987b, 1987c)  قام بيجز ثم  

  ينمبني على املفهوممقياس تقييم ذاتي لعملية املذاكرة  

وسالجو مقدمه   ذينلال مارتن  فقرة    43  من   مكون   ا 

املذاكر أو  عملية  مقياس  اسم  عليها   Study)  ةطلق 

Process Questionnaire)    ـيرمز له بـ(SPQ)    هما الفهم

السطحي والفهم  قام    ، العميق  اثم  وكمبر    بيجز  أيض 

  (Biggs, Kember, & Leung, 2001)   وليونغ

موزعة   إلى عشرين فقرة    ول ال   ، عاملينعلى  باختصاره 

العميقة الطريقة  الدوافعو   ، هو  من    تتكون 

السطحيةو   .العميقة  اتالستراتيجيو  الطريقة    ، الثاني 

 . ستراتيجيات السطحيةل او  دوافعوتتكون من ال

ل بد أن تتمتع بصدق وثبات    ، للوثوق بنتائج مقياس ما

في عليه  متعارف  هو  بما  القياس   مقبولين  وسط 

النفس ي، وقد قام املهتمون في هذا املجال بتطوير كثير  

ة للتأكد من صدق نتائج  حصائيساليب والطرق ال من ال 

وثباته ال .  املقياس  لقى ساليب  ومن  التي  الشائعة 

 
 

قبول والنفس ي    ا كبير    استخدامها  التربوي  امليدان  في 

ال  بنوعيه  العاملي  التحليل  ي ستكشافاستخدام 

ال في ي  ذيوالتوكيدي  العوامل  عدد  تحديد  على  قوم 

ال بتلك  املقياس  فقرات  ارتباط  ومقدار   بعاد املقياس 

 .(Nunnally,1994وما يعرف بالتشبعات حسب ننلي )

ممارسات   بتطوير  الباحثين   من  كثير  قام  ولقد 

ال   جراءة ل إحصائي سلوبين من خالل الدراسات  هذين 

إما على بيانات حقيقية أو بيانات مولدة ضمن محددات  

  وريتشارد وجينفرز لونسباري  و   بيفرز   دراسة  مثل  معينة

واسكيوفل وسكلوليتس   ,Beavers)    وهوك 

Lounsbury, John, Jennifer, Huck, 

Skolits,Gary&Esquivel,2013)  فيها  تطرقوا   نالذي  

التي يجب أخذها في    الشروطأهم  إلى     العتبارالعملية 

جاسون  دراسة التي قدمها  و ،التحليل العاملي  إجراءعند  

والتي  ( Jason,Anna&Costello, 2008)  وآنا وكاستيلوا 

افيها    وا  تناول ة في التحليل  حصائيأهم املمارسات ال   أيض 

وفيرناندو  ،العاملي سيفا   ودراسة 

(Seva&Fernando,2006)    برنامج  قدما  التي   ا فيها 

ا   على  مبني وهو برنامج    (FACTOR)بـ    اهيأسم   إحصائي 

   .ة في التحليل العامليحصائيأفضل املمارسات ال 

ال   جراءل و   العاملي  والتوكيدي  ي  ستكشافالتحليل 

تقدير دقيقة ل نتائج  أن    بطريقة صحيحة لعطاء  بد 

املهمة مثل فحص    الشروطفي عين العتبار بعض    يؤخذ

للبيانات الطبيعي  التوزيع  قياس    ،افتراض  مستوى 

املستخدمة العينة  ، املتغيرات  إلى    ،وحجم  بالضافة 

التأكد من مدى صالحية مصفوفة الرتباطات الداخلية  

امل ي  و  ،قياسبين فقرات  ما  العاملي  عادة  التحليل  جرى 

   .ثم يليه التحليل التوكيدي أول ي  ستكشافال 

بالتأكد من صالحية   يستكشافيبدأ التحليل العاملي ال و 

خالل   من  وتكون  الداخلية  الرتباطات  مصفوفة 

أنو  ثالثة  وهي  للمصفوفة  تجرى     ول ال   ،اعاختبارات 

والذي  (  Bartlet’s Test of Sphercity)اختبار بارتليت  

الرتباط   معامالت  مصفوفة  اختبار  على  أنها  بيقوم 

الصفر عن  قيمة    إذاف  ،تختلف  دال  ال كانت  ختبار 

ا أشار ذلك أن ارتباطات املصفوفة في املجتمع  إحصائي

و  الصفر،  عن  كيزرماير    الثانيتختلف  اختبار 

العينة    ( KMO-test)كينأول حجم  كفاية  من  للتأكد 

كانت قيمة الختبار أكبر من    إذاوتعتبر العينة مناسبة  

file:///C:/Users/User/Desktop/بحث_بيخز/ex_2factor_spq.pdf
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  بين الداخلية    تاختبار فحص الرتباطا  الثالثو   ،(0.5)

( يكون  Multicollinearity)                             املتغيرات   

ذلك من خالل محدد املصفوفة والذي يجب أن يكون  

كان محدد املصفوفة أقل من    إذاف(  0.00001)أكبر من  

بين  قوية  عالقات  وجود  على  ذلك  دل  القيمة  هذه 

التي   املعلومات  نفس  تكرار  إلى  يشير  مما  املتغيرات 

 . تقدمها املتغيرات

العاملي   للتحليل  املصفوفة  صالحية  من  التأكد  وبعد 

طريقة   العوامل  استخالص تأتي  تقدير  هناك  و   ، أو 

 ، الطريقة(1)كل  ذلك كما يوضح الش   جراء ل طريقتان  

املكونات  ولال  تحليل   Principle؛الساسيةى 

Components  (PC)   الذي يفترض بأن العوامل تتكون

ال  تجميع  أو  تركيب  علىنتيجة  املالحظ  فقرات   داء 

املشتركة    ،املقياس العوامل  تحليل  الثانية   الطريقة 

Common Factors  (CF)  ي تفترض بأن النتائج على  ت ال

نبثق من  اوقد    ،الفقرات سببها عوامل أو سمات كامنة

  ساسية منها طريقة املحاور ال  ، هذه الطريقة عدة طرق 

Principle   Axes Factoring  (PAF)  ، طريقة  و

العظمى  رجحال    ، Maximum Likelihood   (ML)ية 

املوزونة غير  الصغرى  املربعات   Unweightedوطريقة 

Least Square   (ULS)،    الصغرى املربعات  وطريقة 

 Generalized Least Square   (GLS)  املعممة

التحليل    (Alpha Factoring)لفا  أوطريقة   وطريقة 

الحد    وطريقة  ( Image Factoring)  العاملي النعكاس ي

العاملي  دنىال  للتحليل  املصفوفة   Minimum لرتبة 

Rank Factor Analysis     (MRFA  حسب وذلك   )

 Timmerman)            تمبرمان ولوينزوا سيفا  دراسة  

&Lorenzo-Seva,2011)  تيغزة،  )    وكما اشار الى ذلك

2012).   

طريقة    اورياضي   عن  املكونات  تحليل  طريقة  تختلف 

التعامل مع التباين   العوامل املشتركة في كيفية  تحليل 

طريقة تحليل  ف  ،املشترك والتباين الفريد وتباين الخطأ

 املكونات  
 
املشتركة  ت التباينات  أنواع  جميع  ّضِمن 

الحسابات في  والخطأ  تضخم    ،لذلك  . والفريدة  يتوقع 

الناتجة الع  في  أما   ،القيم  يتم  ف  ة املشترك  وامل تحليل 

إزالة التباين الفريد وتباين الخطأ من التحليالت وإبقاء  

حسب  ( يوضح الفرق بينهما  1الشكل ) و التباين املشترك  

     .(Beavers,et al, 2013)نيوآخر   بيفرز 

 

 

 

 

 

 ( PC)الساسية تحليل املكونات 

 

 

 

 

 (CF)  ةاملشترك  العوامل تحليل          

وتحليل   ساسيةتحليل املكونات ال (  الفرق بين 1الشكل )

  العوامل املشتركة

ال  بعد  عدد  ولال   ستخالصيأتي  تحديد  للعوامل  ي 

  ستخالصطرق ل العديد من الهناك  و   ، العوامل الفعلي

منها   العوامل  عدد  ولتحديد    كيزر   محكالعوامل 

(Kaiser Criterion )  والتي تقوم على فكرة قيمة الجذر

للعوامل ف    إذا الكامن 
 

يعتبر عامال أكبر من واحد    كانت 

ينك  ولكن عيب ت  (scree plot) وطريقة اختبار املنحدر  

 من العوامل.   اكبير   اعدد   انا تفرز مالطريقتين أنه

العوامل    تحديد  في  فعالية  أكثر  أخرى  طريقة  وهناك 

  ( .(Ruscio & Roche, 2012  و وروخشيدراسة ر   حسب

  ، إذفيها بين سبع طرق لتحديد عدد العوامل  قارناالتي و 

  (PA)  التحليل املتوازي طريقة   إلى نتيجة مفادها  توصال

قدمها   )التي  كانتHorn, 1965هورن    ا تحيز  ل  الق  ( 

الطرق  بين جميع  العوامل  عدد  تحديد  في  دقة    ، وأكثر 

فقرة العامل

ف2

فقرة 

1 
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ر  و تقوم على فكرة مقارنة بين متوسط قيم الجذوالتي  

عشوائي    ةالكامن توليدها  يتم  من    االتي  كبير  لعدد 

( عينة متولدة بنفس  500العينات العشوائية قد تصل )

ال  الكامن  عدد  الجذر  متوسط  مع  واملتغيرات  فراد 

والعوامل التي يكون متوسطها أعلى    ،  للبيانات الحقيقية

بها الحتفاظ  يتم  العشوائية  البيانات    من خاللو   ،من 

منح ثم  الى  ن رسم  العشوائية  للعينات  الكامنة  جذور 

وتكون    ى للجذور الكامنة للبيانات الحقيقية  منحنرسم  

 .  املتوقععدد العوامل   يساوي نقطة التقاطع بينها 

ت  Timmerman) لورينزوو    سيفا   - بمرمانوفي دراسة  

& Lorenzo-Seva,2011)    في البعدية  تقييم  بعنوان 

  الدراسة فقد أوصت نتائج    فقرات متعددة التدريجات

حيث تشير    (PA-MRFA)                       ستخدام طريقةبا

(PA  )املتوازي   لىإ مع    التحليل  العوامل  عدد  لتحديد 

(MRFA)  إلى  والتي لرتبة املصفوفة    دنىال الحد    تشير 

والتي تقوم على تقدير التباين املشترك   للتحليل العاملي

الخطأ،   وتباين  الفريد  التباين  إزالة  بعد  وفي  املفسر 

  أوصيا التي    (Shapiro&Ten,2002)  تن  ودراسة شاربرو  

طريقة  فيها املتغيرات    في  (MRFA)  باستخدام  حالة 

  ، الرتبية وانتهاك التوزيع الطبيعي

ما عرفنا    إذاو   .العوامل  بعد ذلك عملية تدويريأتي    ثم

  ، تجميع خطي لتشبع الفقرات على العاملبأنه  العامل  

وآخر على    وبناء   فابرقار   ,.Fabrigar et al)ن  يدراسة 

لف   .(1999 عدد  الخطية    هناك  التجميعات  من  نهائي 

ن هدف الدوران  إوعليه ف  .التي تشرح نفس كمية التباين

طي يهدف إلى تبسيط وتوضيح البيانات  إيجاد تجميع خ

ذلك يؤثر  أن  من    في  دون  املستخلص  التباين  كمية 

واسبورن  و   .الفقرات كاستيلو  حسب 

(Costello&Osborne,2005  )نوع من  اهناك  ن 

معامل    ول ال   ،الدوران أن  يفترض  الذي  املتعامد 

والثاني املائل والذي   ا الرتباط بين العوامل يساوي صفر  

 
 
دراسة كيرز    وفق  ، بين العوامل  ايفترض أن هناك ارتباط

(Kiers,1994  فيها توصل  التي  طريقة إلى  (  تبسيط    أن 

املعقد  طرق    Simplimax  البناء  باقي  على  تفوقت  قد 

املعروفة   ال   استعادةفي  الدوران  صلية  املصفوفة 

   .للبيانات

ال  العاملي  التحليل  يتبع  العاملي  ستكشافثم  التحليل  ي 

التوكيدي على بيانات مختلفة للتأكد من عدد العوامل  

يمر التحليل العاملي التوكيدي باملراحل  و   ، املستخلصة

النموذج )بناء  النموذج  ،التالية  معالم    ، تعيين  تقدير 

مطابقة حسن  اختبار  إعادة  و النموذج،    النموذج، 

حيث يعتمد    ،(تحديد النموذج في ضوء فحص البواقي

الباحث التنظيري من قبل  الجانب  النموذج على    ،بناء 

بمدى توفر املعلومات الكافية في بيانات    يعرف   التعيينو 

ومحدد   وحيد  إلى حل  للتوصل  الحرة   العينة  للمعالم 

املفترض العاملي  أمثل  ،للنموذج  ذلك  من  تقدير  )ة 

أخطاء القياس  تقدير    ، تشبعات الفقرات على العوامل

البينيةتقدير    ،للفقرات طرق    ( الرتباطات  خالل  من 

التالية ذات    :التقدير  الصغرى  املربعات  طريقة 

  ،Two-Stage Least Square  (TSLS) املرحلتين

 Unweighted Least   طريقة املربعات غير املوزونة  

Square  (ULS)،   امل املعممة  طريقة  الصغرى  ربعات 

(GLS)،   ال العظمى  رجحطريقة  طريقة    ،(ML)ية 

 Weighted Least Square املربعات الصغرى املوزونة  

(WLS)،   املوزونة الصغرى  املربعات  طريقة 

   Diagonal Weighted Least Squareقطريا

(DWLS)  للوسط املوزونة  الصغرى  املربعات  طريقة   ،

   Weighted Least Square Mean Varianceوالتباين 

(WLSMV)،وظروف شروطها  طريقة  لكل  أن  ها  حيث 

بها   إلى  و لستخدامها    الخاصة  الطرق  هذه  كل  تهدف 

الفارق   تقليص  على  تعمل  التي  املناسبة  املعالم  تقدير 

للعينة   املشتركة  والتباينات  التباين  مصفوفة  بين 

ا املشتركة  والتباينات  التباين  عن  ومصفوفة  لناتجة 

فطريقة   املفترض،  العظمى  رجحال النموذج  (  ML)ية 
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في    ،اطبيعيا  توزيع  املوزعة  تتناسب مع املتغيرات املتصلة  

( DWLS)  اقطري  املربعات الصغرى املوزونة  طريقة    حين

( في  WLSMVوطريقة  الرتبية  املتغيرات  مع  تتناسب   )

وانغ    ما أشار    حسب   الة انتهاك التوزيع الطبيعي وذلكح

 . (Wang&Wang.2020)وانغ 

ثم ياتي بعد ذلك اختبار حسن املطابقة من خالل  

مجموعة من مؤشرات حسن املطابقة التي تصنف إلى  

 : هما ( Thakkar,2020)قسمين رئيسيين حسب ذاكار 

وتشمل    : ول ال  املطلقة  املطابقة  امؤشرات    أيض 

فحص  على  وتقوم  القتصادية    الفرضية   املؤشرات 

بين    إذاف  S-∑ =0))  ةالتالي  ةالصفري الفارق   كان  

ملصفوفة   املشتركة  والتباينات  التباينات  مصفوفة 

مع مصفوفة التباينات والتباينات املشتركة  (  S) العينة

  ا  إحصائيغير دال      ( ∑)  للنموذج
َ
عندها  أو يساوي صفرا

ن اهتمام الباحثين قبول  إلذلك ف  مطابقيكون النموذج  

على   يدل  لنه  الصفري  ومنالفرض  البيانات  ها  تطابق 

(WRMR,GFI  SRMR,RMSEA,)    ذلك أورد  كما 

  .(Gana&Broc, 2019) قاناوبروك

النسبية  :الثاني اوتشمل    ،املؤشرات  مؤشرات    أيض 

   طابقة التزايديةامل
 
قدر التحسن  ومؤشرات املقارنة التي ت

مع   الباحث  نموذج  بها  يتمتع  والتي  املطابقة  في  النسبي 

املشتركة   التباينات  أن  يفترض  والذي  قاعدي  نموذج 

  اللمتغيرات املالحظة على مستوى املجتمع تساوي صفر  

الجدول     في  كما    (CFI،  NFI،TLI  ،IFI)  ومن أشهرها 

   .(5رقم ) 

  عددي والتوكيدي  ستكشافالتحليل العاملي ال وينتج عن  

املعالم والذي    ، من  العامل  على  الفقرات  تشبع  وأهمها 

والعامل   املتغير  بين  الرتباط  مقدار  بأنه  تربيع  و يعرف 

وقدم   ، التشبع يعطي مقدار ما يفسر املتغير من العامل

وبابن هير   وبالك 

Hair,Black,Babin&Anderson,2019,1)واندرسون 

 جدو  (52
 

لتشبع  ليوضح فيه حجم العينة وأقل مقدار    ل

)إحصائي  دال   الدللة  مستوى  عند  في   0.05ا  كما    )

 . (1الجدول رقم )

 املناسب التشبعات وحجم العينة  قيم(: 1جدول )
 مقدار التشبع   ا إحصائي  حجم العينة املطلوب حتى يكون داال 

350 0.30 

100 0.55 

50 0.75  

السيكومترية  و  املؤشرات  من  املقياس  ثبات  يعتبر 

دقة    دل علىيوالذي    الساسية للوثوق في نتائج املقياس

تقدي خالل  من  القياسأ  رالقياس  أكثر  و     ،خطاء  من 

شيوع   الثبات     ااملؤشرات  لقياس  التربوية  البحوث  في 

 (Cronbach,1951)                     ألفا    معامل كرونباخ

الحزم  وذلك   في  وتوفره  وحسابه  تفسيره  لسهولة 

ثالثة عامل   يقوم    ،ةحصائيال  على  الفا  كرونباخ 

أساسيةا املشاهدة    : أولهي    ، فتراضات  العالمة  أن 

أخطاء    إلى  بالضافة   ،للفقرات تساوي العالمة الحقيقية

القياس تساهم  اثاني    ،في  الفقرات  جميع  أن  يفترض   :

بنفس الدرجة من التشبعات في حالة البعد الواحد ما  

 (tau-equivalent)يعرف
 
ثالث درجات    :ا،  أخطاء  أن 

البعض بعضها  عن  مستقلة  هذه    ،الفقرات  أن  إل 

تنتهك بدرجة ما لذلك عند تقدير  ا  الفتراضات عادة م

  على نحو  موجب أو    قيم الثبات يمكن أن يتحيز على نحو  

حسب   وكما  (Yang&Green, 2009a,2011)سالب   ،

سجتزما وبنتلر    (Sijtisma, 2009)  أشار 

(Bentlar,2009مالئم غير  ألفا  معامل  أن  لقياس     ( 

 .التساق الداخلي للعالمة املركبة 

وتكون العالقة بين العوامل والفقرات في املقياس الذي  

أو   تدريجين  من  كمقياس      خماسية  تدريجاتيتكون 

   دستفانوكما أورد ذلك فني و  ليكرت عالقة غير خطية 

(Finney&DiStefano, 2006)لذلك قدم قرين وينغ ،  

(Green & Yang,2009b, 2015  ) او ولو  أيض   كم 

لتقدير   (Kim,Lu&Cohen.2020)وكوهين     طريقة 

االثبات  غير  المعامل   املقاييس ذات  ملتغيرات  خطي في 
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  تمر عملية حساب معامل   ،ية  في التحليل العامليالرتب

 الثبات غير الخطي بثالثة مراحل:

( ومعامالت الرتباط  Thresholdsتقدير العتبات )  : أول

ال   ( polychoric)بوليكورك   طريقة  ية  رجحباستخدام 

 العظمى  

تقدير تشبعات الفقرات على العوامل باستخدام    :اثاني  

)  WLSMV))طريقة   على    (DWLSو  بالعتماد 

   .ركو كيمصفوفة معامالت الرتباط بول

 
 
  :تعويض القيم الناتجة في املعادلة التالية :اثالث

 𝝆𝒏𝒐𝒏 =
∑ ∑ [∑ ∑ ∅𝟐

𝒄𝒋−́𝟏
𝒍=𝟏

𝒄𝒋−𝟏

𝒌=𝟏
(𝒗𝒋𝒌,𝒉�́�𝒍

;𝝆𝑴𝒋�́�
)−∑ ∅𝟏(𝒗𝒋𝒌) ∑ ∅𝟏

𝑪�́�−𝟏
𝒍=𝟏

𝑪𝒊−𝟏
𝒌=𝟏 (𝒉�́�𝒍

)]
𝒋
�́�=𝟏

𝒋
𝒋=𝟏

∑ ∑ [∑ ∑ ∅𝟐
𝒄𝒋−́𝟏
𝒍=𝟏

𝒄𝒋−𝟏

𝒌=𝟏
(𝒗𝒋𝒌,𝒉�́�𝒍

;𝝆𝑿𝒋
∗𝑿�́�

∗)−∑ ∅𝟏(𝒗𝒋𝒌) ∑ ∅𝟏
𝑪�́�−𝟏
𝒍=𝟏

𝑪𝒊−𝟏
𝒌=𝟏

(𝒉�́�𝒍
)]

𝒋

𝒋=𝟏́
𝒋
𝒋=𝟏

 

    

التالية   الرموز  من  كل  تشير  فقرات   �́�   و  𝑗   حيث  إلى 

إلى عدد تدريجات الفقرات في      𝐶�́�   و      𝐶𝑗       املقياس

,𝑣𝑗1}   ،املقياس … . . , 𝑣𝑗𝑐𝑗−1
,ℎ�́�1} و   { … . . , ℎ�́�𝑐�́�−1

}  

الفقرة  إ العتبات لكل من  لى  إ �́�،     ∅1(𝑣𝑗𝑘)   و    𝑗   لى 

املجموع التراكمي لدالة التوزيع الثنائي الطبيعي للعتبات  

   (𝑣𝑗𝑘)،     ∅1(ℎ𝑗𝑙́ لى املجموع التراكمي لدالة التوزيع إ  (

للعتبات   الطبيعي  ℎ𝑗𝑙́)     الثنائي  ) ،

 ∅2 (𝑣𝑗𝑘 , ℎ�́�𝑙
; 𝜌𝑋𝑗

∗𝑋�́�
لدالة  إ   (∗ التراكمي  املجموع  لى 

للعتبات   الطبيعي  الثنائي  ℎ𝑗𝑙́)     و    (𝑣𝑗𝑘)   التوزيع  ) 

𝜌𝑋𝑗)مع  
∗𝑋�́�

∗)،  (𝜌𝑋𝑗
∗𝑋�́�

لى معامالت الرتباط بين  إتشير     (∗

كامنين متصلين  العالقة   ، متغيرين  في  تعطى  أن  يمكن 

 التالية   

    𝜌𝑋𝑗
∗𝑋�́�

∗ = ∑ ∑ 𝜆𝑚𝑗

𝑀

 𝑚=1̀

𝜆𝑚�̀�̀ 𝜌𝜂𝑚𝜂�̀�

𝑀

𝑚=1

 

 𝜆𝑚𝑗   تتكون من عوامل كامنة حيث تشير     M  كانت  إذا

التشبعاتإ مقدار  العامل    لى   𝜆𝑚�̀�̀   و  (𝜂𝑚)   على 

العامل   على  التشبعات  مقدار  إلى  ،   (𝜂�̀�)   وتشير 

   𝜌𝜂𝑚𝜂�̀�
 رتباط بين العاملينا لى معامل إتشير  

مقياس  و   تبني  تم  التحليلية  املمارسات  تلك  لتوظيف 

عملية    ( Biggs, 2001)  املنقحبيجز   يقيس  الذي 

ي     ( Study Process Questionnaire)بـ    عرفاملذاكرة 

بـ  يو  له  طريقةحيث    ،(SPQ)رمز  التي    تعتبر  الدراسة 

ال   في  الطلبةيتبعها   أهم  أحد  املذكرة  التي    سبابأثناء 

للبرامج   التعليمية  املخرجات  جودة  رفع  في  تساهم 

ن الطريقة التي  إف  دب التربوي لى ال إ  ااستناد    ،ةكاديميال

  اذا مل) ول سؤالين ال يتبعها الطلبة في املذاكرة تنطلق من 

الثاني  (؟ن يتعلمو  والسؤال  التعلم،  نحو    ماذا )الدافع 

يتعلموا  ن يفعلو  حتى    ةالستراتيجي  (حتى  يتبعونها  التي 

وآخر  جستيشا  حسب   Justicia,et, al)ن  ييتعلموا؟ 

عن    ،(Vaughan, 2018) وفوقان  (2008,   إجابةينتج 

طريقة  تحديد  السؤالين  لدى    التعلم  هذين  املفضلة 

تكون  ف  الطلبة أن  تكون    ،ةعميقيمكن  أن  ويمكن 

 .  سطحية

هي العميقة  التعلم  املتعلم    طريقة  بها  يستخدم  التي 

عميقم دوافع  من  منطلقة  عميقة  دراسية    ةمارسات 

عادة  ون املتعلمف الطريقة  هذه  خالل  يقومون    ما  من 

وعالقة   ،املحتوى الدراس ي ياملفاهيم املضمنة ف بفحص

 والخبرات السابقة.   هذه املفاهيم بالحياة اليومية

وهي الطريقة التي يستخدم بها   ةالتعلم السطحيطريقة 

من  م  ن و املتعلم منطلقة  سطحية  دراسية  مارسات 

به  الحقائقإ  مدوافع سطحية تؤدي    واملفاهيم   لى تذكر 

السابقة اليوميةو   دون ربطها باملعرفة    ما عادة    بالحياة 

منه  ن و يقوم ما هو مطلوب  الدراس ي  م  بإنجاز  املقرر  في 

 ختبارات.  همهم فقط أن ينجحوا بال و  ،فقط

املمارسات    بأفضل  لتعريف املهتمين   الدراسة تي هذا  أتو  

وثبات  حصائيال  صدق  لتقدير    الرتبية   قاييس املة 

العاملي  التدريجات  متعددة   التحليل  باستخدام 

والتوكيديستكشافال  التي    ،ي  الدراسات  لشح  وذلك 

ل تناول املوضوع  هذا  ال ت  الحزم  املشهورة  حصائين  ة 

تدرج  SPSSمثل   خيارتها  ها لم  تلك    ومن    ،ضمن 

تقدير    (  PA-MRFA)  طريقة  املمارسات   وطريقة 

الخطيال غير  أخرى   ،ثبات  جهة  أغلب  إف  ومن  ن 

املذاكرة   عملية  مقياس  على  أجريت  التي  الدراسات 

طلبة  تطبق مرحلة  على  الكليات  بالبكالوريوس    في 
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التي طبق  اسات وهناك ندرة في الدر  ،الطبية والهندسية

في الكليات  املقياس على طلبة املاجستير والدكتوراة  فيها  

 . ية نسانال
 دراسة مشكلة ال 

وجهين   من  الدراسة  مشكلة  تزايد    اه أولتتمثل  مع 

ال  العاملي  بالتحليل  في ستكشافالهتمام  والتوكيدي  ي 

والنفسية  ال  التربوية  حيثيات  وساط  هناك  أن  نالحظ 

يجب  عنها    ،العتبار  عين   في  ؤخذت  أن   كثيرة  يغفل  وقد 

الباحثين  او   بعض  من    تحليل  طرق   ظهور   أيض  متنوعة 

املطلوبة مما    التحليالت  جراءل   متعددة  برمجياتخالل  

في   الباحثين  بعض  يربك  املمارسات    اختيار قد  أفضل 

ال حصائيال  العاملي  بالتحليل  الخاصة  ي  ستكشافة 

على   واملبنية  الدراسة  لبيانات  املناسبة  والتوكيدي 

تلك   فعالية  أظهرت  علمية  املمارسات  دراسات 

مصداقية    هاثاني  ، التحليلية مدى  من  التأكد  في  تتمثل 

( وثبات نتائج تطبيقه و من  SPQمقياس املذاكرة )  أبعاد

على   التعرف  في أو    عمليات   ثم  املفضلة    الطريقة 

راسات العليا حيث يتوقع أن يكون  املذاكرة بين طلبة الد

فهم   في  يتعمقوا  بأن  العليا  الدراسات  طلبة  دافع 

استراتيجيات  اتباع  خالل  من  الدراس ي    املحتوى 

حقق ذلك وممارسات 
 
   .ت

 الدراسة أسئلة 

 ؟(SPQاملذاكرة )  ةقياس عمليمل  البنية العامليةما   .1

الما   .2 معامالت  ل  ثبات قيمة  الخطية   بعاد غير 

 املذاكرة ؟   عمليةقياس م

التنبؤية .3 القدرة  هي  عملي  بعادل  ما    ة مقياس 

 ؟  باملعدل التراكمي  املذاكرة

مقياس  .4 فقرات  متوسطات  تختلف    عملية   هل 

 ؟   (أنثى  ،النوع )ذكرختالف اب املذاكرة

 

 

 

 دراسةأهداف ال 

ال  .1 املمارسات  أفضل  التحليل  حصائيتوظيف  في  ة 

ال  والتوكيدي  ستكشافالعاملي  لبيانات    املناسبة ي 

  عملية   قياسمالدراسة للتحقق من صدق وثبات  

   .املذاكرة

لدى   .2 املذاكرة  في  السائدة  الطريقة  على  التعرف 

طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة امللك  

  .سعود

ملقياس  .3 التنبؤية  القدرة  على    عملية   التعرف 

   . في التحصيل الدراس ي (SPQ)       املذاكرة

   دراسةأهمية ال

أهمية   التربوي  في    الدراسةتتمثل  امليدان  تعريف 

ال  املمارسات  بأفضل  للتحليل  حصائيوالنفس ي  ة 

ال  الثبات  طريقة  و   ي والتوكيديستكشافالعاملي  تقدير 

ال  مع  تناسبتالتي   متعدد  الرتبي  املقياس    بعادبيانات 

التدريجات على  و   ،ومتعدد  املذاكرة  طريقة  التعرف 

لدى طلبة الدراسات    ()العميقة أم السطحية املفضلة  

سعود امللك  بجامعة  التربية  بكلية  لهذه   ،العليا  وهل 

الدراس ي  فيأثر  الطريقة   تختلف    ،التحصيل  وهل 

   .ختالف النوعاب

 الدراسات السابقة  

في  تناول تم    املقياس  قبل   دراساتال  كثير  هذا    من 

تعددت  باحثين  ال الدراسات  وقد  هذه  حيث  أوجه  من 

السيكومترية    أبعاددراسة   الخصائص  أو  املقياس 

الدراس ي بالتحصيل  املقياس  عالقة  و  ومنها    للمقياس 

 &Biggs,Kemmber)                غز وكمبر وليونيجب  دراسة  

Lueng, 2001)    عملية املذاكرة بانة  بعنوان تنقيح است  

التدريس    مساعدةإلى  هدفت    والتي هيئة  في     أعضاء 

أداة   خالل  من  طلبتهم  لدى  التعلم  طرق  على  التعرف 

الفقرات، من  قليل  بعدد  منقحة  تطبيق    تقييم  تم 

)استبانة م (  229)  عينة مكونة منفقرة على  (  43كونة 

و) الصحية  العلوم  طلبة  القسام  من     (495من     باقي 

file:///C:/Users/User/Desktop/بحث_بيخز/the_revised_britsh_1.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/بحث_بيخز/the_revised_britsh_1.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/بحث_بيخز/the_revised_britsh_1.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/بحث_بيخز/the_revised_britsh_1.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/بحث_بيخز/the_revised_britsh_1.pdf
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التحليل العاملي التوكيدي توصلوا إلى نتيجة    استخدم

  ( فقرة بمعامل ثبات 43)  عن غنية تفقر  (20)مفادها أن 

و 0.73)  الفا    كرونباخ  العميقة  الطريقة  لبعد  بمعامل  ( 

 . لبعد الطريقة السطحية (0.64الفا )كرونباخ  ثبات

وآخر شيجستي   دراسة   ( Justicia et al, 2008)  نيا 

ال بعنوان    العاملي  على  ستكشافالتحليل  والتوكيدي  ي 

طبق  وقد   املنقحمستوى الفقرة ملقياس عملية املذاكرة  

ى ول( على طالب السنة ال 314املقياس على عينة مكونة )

ل  النفس  ال   جراءلعلم    ا و استخدم  يستكشافالتحليل 

الساس ي   العاملي   Principle Factorالتحليل 

Analysis   (PFA  الرتباط معامالت  ملصفوفة   )

وتم  Polychoricبوليكورك) بناء    استخالص(    عاملين 

اختبار    ، Minimum Average partial   (MAP)  على 

  جراءل   وطالبة  اطالب    (248ثم طبق على عينة مكونة من )

التوكيد افيها    استخدم و   ي  التحليل  مصفوفة    أيض 

بوليكورك)  الرتباط  وطريقةPolychoricمعامالت   )  

املوزونة  تقدير الصغرى   Weighted Least  املربعات 

Square  (WLS)      العاملي  وقد تحليل  نتائج   أظهرت 

العاملي  ي  ستكشافال  مقياس  والتحليل  أن  التوكيدي 

املذاكرة يتكون من   هما  طريقة التعلم      عاملينعملية 

 .  السطحية وطريقة التعلم العميقة

  ( Shaik et al ,2017)  دراسة  ون الشيخ وآخر   أجرى   وقد

طبق  و  (SPQاملذاكرة املنقح )عملية  وا مقياس استخدم

مكونة عينة   في  610)  من  على  الطب  كلية  طلبة  من   )

سعود   امللك  ال   جامعة  والثالث    ول باملستوى  والثاني 

  املفضلةاملذاكرة    أن طريقة  :النتائج التالية  لىإتوصلوا  

العميقة   الطريقة  هي  الطلبة    قيم   وانحصرتلدى 

بين معامل   ألفا  لبعد  0.775  –   0.703)  كرونباخ   )

و) العميقة  للطريقة   0.763  - 0.730الطريقة   )

وا تحليل  استخدم املقياس  أبعادللتأكد من   ، السطحية

ال  )املكونات  املفسر  ف(  PCساسية  التباين  كانت نسبة 

 . %27% والثاني 36 ول للعامل ال 

وفي دراسة حديثة  ملالك وخان ومالك وهيوون وبت وباج  

(Malik, Khan, Malik, Humayun, Butt, 

Baig.2019  تقييم ثبات وصدق مقياس  إلى  ( التي هدفت

لطلبة   املفضلةطريقة  ال  لتحديدعملية املذاكرة املنقح  

على عينة   تم تطبيق املقياس  ، في الباكستان كلية الطب

في  الطبية  زايد  الشيخ  في جامعة  الطب  كلية  من طلبة 

  من وطالبة    ا طالب      (480)  من  لهور الباكستان مكونة

ما بعد  إلى  ى  ولمن طلبة السنة ال مختلفة  تبدأ    مستويات

الدراسة    ،التخرج هدف  التحليل    استخدمولتحقيق 

كد من  أللت  AMOSمن خالل برنامج      العاملي التوكيدي

املقياس املقياس    . صدق  أن  التحليل  نتائج  وأظهرت 

بعدين من  ألفا  وبلغ  يتكون  كرونباخ  للطريقة    معامل 

السطحية  (0.78)ة  قالعمي وقد   ، (  0.72  )  للطريقة 

على    ىأوص  املذاكرة  عملية  مقياس  بتطبيق  الباحثون 

ال الكليانسانالكليات  في  الدراسات  لندرة    تية 

 . وثبات املقياسد من صدق أكلتلية نسانال

التي   للدراسات  املمارسات  ت  تناولبالنسبة  أفضل 

العاملي  ة حصائيال  التحليل  مع    ،في  تتناسب  والتي 

 ,Baglin)باقلن    مفقد  التدريجات   متعددة  متغيرات

بحثية    (2014 املمارسات    فيها  تناول ورقة  أفضل 

العاملي لل  ةحصائيال  برنامج    تحليل  باستخدام 

FACTOR،  يليوقد لخص أفضل املمارسات فيما : 

على إيجاد    اي مبني نظري  ستكشافالتحليل العاملي ال  .1

 . عالقات ضمنية بين املتغيرات لقياس متغير كامن

بول .2 الرتباط    هي    ploychoricرك   و كيمعامالت 

الرتبية    املناسبة املتغيرات  حالة  متعددة في 

 التدريجات 

التحليل  لعوامل هي  لاملفضلة    ستخالصطريقة ال   .3

على   املبني  العاملي  دنىال   الرتبةاملتوازي    للتحليل 

(PA-MRFA).   

وقد اعتمد باقلن في توظيف هذه املمارسات على بيانات  

الكبرى  الخمسة  للعوامل  النفتاح    وهي  حقيقية 



 ... ( والقدرة  التنبؤية  له  باملعدل التراكمي لدى طلبةR-SPQ-2Fعملية املذاكرة  ) العاملية ملقياسالتحقق من البنية بندر نواف الجراح: 
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 منوالضمير والنبساط و الوفاق والعصابية  تم تنزيلها  

التالية    قاعدة البيانات 

)http://personalitytesting.info/(   11000تتضمنو 

عشوائي    اختيرو اختبار   بشكل  ثم    ،اختبار   500منها 

العائق في استخدام أفضل  توصل إلى نتيجة مفادها أن 

متعددة    ة املناسبة للبيانات الرتبيةحصائياملمارسات ال 

توفرها    التدريجات  الحزمةعدم    SPSSة  حصائيال   في 

التحليالت مجال  في  شهرة  برنامج    أما       ،الكثر 

FACTOR  إعداد على  قام  وتطويره  الذي  من  ه    كل 

 ,Lorenzo & Fernando,2006)وفيرناندو  لورينزو

التي  ة  حصائيمن الخيارات ال   ا تضمن كثير    قدف  (2020

الدراسة بيانات  الدراسات  و   ، تناسب  باستعراض 

عملت  التي  الدراسات  في  ندرة  هناك  أن  وجد    السابقة 

للتحقق من    ةحصائياملمارسات ال   أفضلتوظيف    على

باستخدام   املذاكرة  عملية  مقياس  وثبات  صدق 

ال  العاملي  او   ، التوكيدي  يستكشافالتحليل  قلة    أيض 

بق فيها املقياس على طلبة من كليات  
 
الدراسات التي ط

   .ما بعد مرحلة البكالوريوس لطلبة بالذاتو ية إنسان

 ات الدراسة  إجراء

  تبع املنهجاعن أسئلة الدارسة   جابةلل  :منهج الدراسة

 . الوصفي التحليلي

 مجتمع الدراسة وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات العليا في كلية  

سعود امللك  بجامعة  الجامعي    التربية  للعام 

(2018,2019( عددهم  وبلغ  التقرير  3977(  حسب   )

الكلية من  الصادر  تم    ،(2019,  2018)    السنوي  وقد 

الكتروني  تعميم   عملية    رابط  مقياس  فقرات  تضمن 

    واستجاب عليهمدار عامين جامعيين   على    املذاكرة

  وقسمت %  من املجتمع الكلي 33نسبته   أي ما  (1336)

التحليل    استخدم  ىولال عينتين  على    الستجابات فيها 

ال  ال ستكشافالعاملي  السنة  طلبة  على  كانت  من  ولي  ى 

من   وتكونت  العليا  )   675  الدراسات     124وانقسمت 

السنة   والعينة الثانية كانت على طلبة  (إناث 551ذكور 

والثالثة   العاملي    استخدمالثانية  التحليل  فيها 

  إناث  548)            وانقسمت    661التوكيدي تكونت من  

   .ذكور( 113و 

 أداة الدراسة 

بيجز  بوضع    (Biggs, 1987a, 1987b, 1987c)  قام 

لتقييم   املذاكرة  مقياس  لعملية  فقرة    43مكون  ذاتي 

تنطبق    ل تنطبق، )                         مدرجة تدريج خماس ي

ما أحيان    ،لحد  غالب    ،اتنطبق  دائما  ،اتنطبق  (  تنطبق 

 و 
 
املذاكر أ عملية  مقياس  اسم  عليه   Study)  ةطلق 

Process Questionnaire)  مز ـ  ر  بـ  وهو مبني    (SPQ)له 

وسالجو  قدمهما    ين مفهومعلى    &Marton)مارتن 

Säljö, 1976)  ثم    ،هما الفهم العميق والفهم السطحي

اقام   ولوينغ  بيجز  أيض     وكمبر 

(Biggs,Kember,&Leung, 2001)   إلى      باختصاره

فقرة    Revised Study Prosessه  و وأسمعشرين 

Questionare Two Factots   مز له -R-SPQ)   وقد ر 

2F  زعت   الطريقة  العميقة تتكون    ول ال   ،على بعدين( وو 

الدوافع   الثاني    اتالستراتيجي   ومن  والبعد  العميقة  

السطحية الدوافع  ، الطريقة  من    وتتكون 

السطحيةوال  لقى    ،ستراتيجيات    عملية   مقياسوقد 

بين الباحثين في التعليم    اكبير    ااستسحان    املنقح   املذاكرة

املذاكرة   املفضلة  العالي للكشف عن طبيعة ممارسات 

الطلبة رقم  وي    لدى  الجدول  املقياس  (  6)ظهر  فقرات 

   .املنقح

 ة املستخدمة  حصائيال  واملعالجة البرامج 

ة املناسبة للبيانات فقد تم  حصائيالتحليالت ال  جراءل 

 : استخدام البرامج التالية

 
 

لورينزو  وطوره  أعده  الذي    (FACTOR.V1)برنامج:  أول

ويعرف     (Lorenzo&Fernado,2006,2020)  وفيرناندو

العاملي    جراءل (  FCATOR.V2)بـ   التحليل 

علىو   ،يستكشافال  ال  بناء  أجراها  دراسة  نتائج  التي 

http://personalitytesting.info/
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التي قارنوا فيها    (Lloret et al. , 2017لوريت وآخرون )

برامج   أوصو   متعددة  بين  برنامج    افقد  باستخدام 

(FACTOR  ) ي وذلك ستكشافالتحليل العاملي ال   جراءل

في بعة  تبنيه أفضل املمارسات املتو   ة استخدامهلسهول

العاملي ال جاسون    تحليل  دراسة  بها  أوصت  والتي 

 ( (Jason et al, 2008 وآخرون  

ه  ؤ إنشا مجاني  تم هو برنامج    Studio-  R: برنامج   اثاني  

 Ross)    تطويره  من قبل روس ايكا و روبرت جنتلمان

& Robert ,1991)    الحزم من  كبير  عدد  من  يتكون 

(Packges ال )ة  حصائي 

دقيقةإحصائيتحليالت    جراءل املتخصصة   فقد    ،ة 

التالية  استخدم الحزم   ,psych, psychTools)ت 

GPArotation)   ال   جراءل العاملي    ،يستكشافالتحليل 

استخدام    , lavaan)التالية      ة حصائيال   الحزم تم 

semTools)   التوكيدي      جراءل العاملي  التحليل 

التالية  والحزمة  املطابقة  مؤشرات    ولحساب 

(pbivnorm ) لحساب معامالت الثبات غير الخطية . 

 
 
ه  وطور أعده  الذي    Mplus:برنامج  اثالث

(Muthen&Muthen, 1999  )  جراء ل   استخدموقد  

ة  حصائيالتحليل العاملي التوكيدي وهو من البرامج ال 

ال  التحليالت  من  كثير  في  تستخدم  ومنها  حصائيالتي  ة 

ال  باملعدل  ستكشافالتحليل  والتنبؤ  والتوكيدي  ي 

 . التراكمي

املشهورة  ة  حصائيوهو من الحزم ال   SPSSبرنامج    :ارابع  

وقد والنفسية  الجتماعية  العلوم  مجال  ستخدم  ا  في 

وال  الذكور  متوسطات  بين  الفروق  على    ناث ليجاد 

   .املقياس

 النتائج  

 : ول ال  عن السؤال جابةلل 

او   (FACTOR.V2,2020برنامج )  استخدم  برنامج    أيض 

R-Studio  خالل التالية    من   ,psych)الحقائب 

psychTools, GPArotation)   التحليل العاملي   جراءل  

ق  ،يستكشافال  حساب  تم  البداية  املؤشرات  يم  في 

على  ة حصائيال  تدلل  البيانات    مناسبة دى  م   التي 

 : اآلتيعلى النحو كانت و  يستكشافال   للتحليل العاملي

  
 

املصفوفةم    :أول قيمتهالذي    حدد  (  0.00015)  بلغت 

املتغيرات  و  بين  خطية  عالقات  وجود  على  يدل  الذي 

   .(0.00001)ن قيمة املحدد أكبر إ حيث 

بارتليت    :اثاني   قيمتهاختبار  دال  5676)  وبلغت  هو   )

دللة  إحصائي مستوى  عند  يدل    والذي  ( 0.000010)ا 

 . بين املتغيرات الرتباطات من دنىال  الحد توفر على

 
 
)  :اثالث   حسب و (  0.8534)وبلغت قيمته  (  KMOمؤشر 

يقع    (Beavers , et all , 2013)ن  يدراسة بيفرس وآخر 

يشير إلى مقدار    والذي  (89-0.80)  ضمن الفئة الثانية  

أي   الفقرات  بين  املشترك  الرتباط    نإ التباين  مستوى 

كاف     بين ل   الفقرات   بالثقة  التحليل    جراءوجدير 

 .العاملي

يأتي  لصالحية البيانات للتحليل العاملي    نوبعد الطمئنا

العوامل وبناء على   ستخالصاختيار الطريقة املناسبة ل 

أوسوبورن   كوستيلو  دراسة 

(Costello&Osborne,2005 )   وآخر ن  يوبيفرس 

(Beavers. Et al.2013( التي    (Baglin,2014( وباقلن 

املجميعها    أوصت العاملي  التحليل    شترك باستخدام 

(CF)  ب يفترض  عن  ن  أالذي  تنتج  الفقرات  درجات 

وفي حالة املتغيرات الرتبية يفضل    ،عوامل أو بنيه كامنة

نوع  من  الرتباط  معامالت    بوليكورك  استخدام 

(Polychoric  ) على و املبني  املتوازي  التحليل    طريقة 

العاملي    دنىال   الرتبة التي    (PA-MRFA)للتحليل 

بها     لورينزوو    سيفا  -تبمرمان أوص ى 

(Timmerman&Lorenzo-Seva, 2011) . 
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التشبعات املقدرة باستخدام  قيم (: 2جدول )

ي ستكشاففي التحليل ال  R-Studioو  FACTOR.V2برنامجي

 )675ملقياس املذاكرة على عينة )

 مقدار التشعبات الرمز البعد   

 

 

 الطريقة العميقة  

DM1 0.54 

DM5 0.73 

DM9 0.61 

DM13 0.67 

DM17 0.53 

DS2 0.41 

DS6 0.69 

DS10 0.67 

DS14 0.74 

DS18 0.57 

 

 

 الطريقة السطحية 

SM3 0.55 

SM7 0.57 

SM11 0.55 

SM15 0.72 

SM19 0.70 

SS4 0.52 

SS8 0.60 

SS12 0.62 

SS16 0.68 

SS20 0.56 

 

( رقم  الجدول  بعد  2يوضح  التشبعات  مقدار    إجراء( 

ال  العاملي  بطريقة  ستكشافالتحليل   (PA-MRFA)ي 

قيم    وانحصرت  (Simplimax)ير  دو ت  وطريقة

  –  0.41)   الطريقة العميقة  ول ال   العاملالتشبعات على  

على    وانحصرت،  (0.74 التشبعات  الثاني    العاملقيم 

حيث تشير الرموز    .(0.72  –  0.52الطريقة السطحية )

( )DMالتالية  عميق  دافع   )DS  عمقية استراتيجية   )

(SM( دافع سطحي )SSاستراتيجية سطحية ).   

 

 

 

 

 

التباينات للبيانات الحقيقة والعشوائية واملئين   قيم (: 3جدول )

تحليل بطريقة التحليل  ال% للتباين العشوائي الناتج عن  95

 (PA-MRFA)للتحليل العاملي  دنىال  رتبةاملتوازي املبني على ال

عدد 

تباين  متوسط   العوامل 

 ةيبيانات  الحقيقال

تباين  متوسط  

البيانات 

 العشوائية 

 املئين 

للبيانات 95

 العشوائية 

1 31.7626* 10.0535 11.2540 

2 19.2035* 9.3617 10.4239 

3 6.5433 8.8092 9.6857 

4 5.6516 8.2657 9.0779 

يتم وضع عالمة النجمة عندما يتجاوز قيمة التباين الحقيقي قيمة التباين *

 .(لى عدد العواملإ)تشير  العشوائي 

على    ة( طريقة التحليل املتوازي املبني3يوضح الجدول )

العاملي    دنىال   رتبةال لتحديد   (PA-MRFA)للتحليل 

بناء على    في البيانات متعددة التدريجات    عواملعدد ال

  ، متوسط التباين العشوائي املستخلص  :ول ال     محكين

يتم مقارنة    ،نسبة التباين العشوائي  %  95املئين    :الثاني

العشوائي   التباين  متوسط  مع       %95 املئين  و   بين 

ف الحقيقية  البيانات  تباين  قيمهما   إذامتوسط    تعدت 

تباين املالحظ للبيانات الحقيقة يكون عدد  ال  متوسط

(  3الحظ من الجدول )كما هو م و   ، املستخلصالعوامل  

تباين  فإن   تعدت  قد  عند  البيانات  قيمهما  الحقيقية  

ن عدد العوامل املناسب لهذه  إالعامل  الثالث وبالتالي ف

 .  عاملينالبيانات هو 

 : عن السؤال الثاني جابةلل 

تقدير    إجراءتم   بطريقة  التوكيدي  العاملي  التحليل 

من  (  DWLSطريقة املربعات الصغرى املوزونة قطريا )

برنامج  Yves Rosseelن)يايف رسل وآخر   (R)  خالل 

,et al, 2020)،    املربعاتو تقدير   الصغرى  طريقة 

املعدل   املعياري  والنحراف  للمتوسط  املوزونة 

(WLSMV  ) برنامج   تناسبتالتي    Mplus.7  من خالل 

التدريجات  مع متعددة  عينة    املتغيرات  على  طبق  وقد 

وكانت النتائج متماثلة في البرنامجين وهي  (  661مقدارها )

 (.4ما في الجدول رقم )ك
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 املذاكرة عملية في التحليل التوكيدي ملقياس R-studioو  mplusالتشبعات املقدرة بواسطة برنامجي   قيم (: 4جدول )

 مقدار التشبعات الرمز البعد  

 

 

 الطريقة العميقة 

DM1 0.57 

DM5 0.56 

DM9 0.49 

DM13 0.76 

DM17 0.56 

DS2 0.33 

DS6 0.62 

DS10 0.58 

DS14 0.77 

DS18 0.48 

 

 

 الطريقة  السطحية 

SM3 0.54 

SM7 0.60 

SM11 0.33 

SM15 0.78 

SM19 0.62 

SS4 0.47 

SS8 0.46 

SS12 0.71 

SS16 0.73 

SS20 0.39 

( رقم  الجدول  قيم  4يوضح  إجراء  (  بعد  التشبعات 

التحليل العاملي التوكيدي وانحصرت مقدار التشبعات  

( العميقة  الطريقة  الطريقة 0.77-  0.33على  وعلى   )

(، للتأكد من مطابقة  0.78 -0.33السطحية                   )

تم   التوكيدي  العاملي  التحليل  في  للنموذج  البيانات 

والنسبية كما يوضح  حساب مؤشرات املطابقة املطلقة 

 (. 5الجدول رقم )

 

 التوكيدي العاملي مطابقة النموذج الناتجة عن التحليل جودة حسن مؤشراتقيم  (: 5جدول )

 اسم املؤشر  نوع املؤشر 
 قيمة املؤشر الفعلية 

 القيمة املفضلة 
(R) Mplus)) 

 مطلق 

RMSEA 0.07 0.07 
 ا تطابق جيد جد   =0.05>

 تطابق جيد  = 0.08 ≥ - 0.06 ≥

GFI 0.98 - > 0.9 

SRMR 0.07 - ≤ 0.08   تطابق جيد 

     

 نسبي

CFI 0.95 0.95 
 تطابق جيد = 0.94 ≥  - 0.90 ≤

 تطابق جيد جدا   0.95 ≤

NFI 0.94 - > 0.9 

TLI 0.95 0.95 
 تطابق جيد = 0.94 ≥  - 0.90 ≤

 تطابق جيد جدا   0.95 ≤

IFI 0.95 - > 0.9 
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)  ظهري الفعلية    قيم(  5الجدول رقم  التطابق  مؤشرات 

قانا   ما قدمه   حسب  لتطابقلاملفضلة ملؤشرات  والقيم  

( وقعت  ،  (Gana&Broc,2019,43وبروك  القيم وقد 

ال  ات املطابقة املطلقةؤشر الفعلية مل تطابق  ضمن فئة 

فمؤشر إجيد  ال جدا  جيد  ملتوسط    لى  التربيعي  الجذر 

( ضمن الفئة  0.07يساوي )  (RMSEAخطأ القتراب )

وقد  (  0.98)        يساوي    (GFI)وقيمة مؤشر  ،الجيد

املفضلة   القيمة  يساوي  SRMR)املؤشر  و تعدى   )

   . ضمن فئة الجيديقع  ( 0.07)

جيد   تطابق  النسبية  التطابق  مؤشرات  قيم  وأظهرت 

فمؤشر    
َ
)  (CFI)جدا ومؤشر  0.95تساوي   )(NFI) 

( ومؤشر  0.94تساوي   )(TLI)  ( ومؤشر  0.95تساوي   )

(IFI  )( تعدت  (  0.95تساوي  الفئات وجميعها    قيم 

   .للحكم على املؤشر املفضلة

 املذاكرة   عمليةقياس مثبات 

املقياس تم استخدام طريقة    عواملليجاد قيمة ثبات  

وينغ   التي    (Green&yang.2009b,2015)جرين 

ذ مقياس  من  الناتجة  البيانات  طبيعة  مع    ي تتناسب 

ال ثنائي  خماس ي  )  بعادتدريج  رقم  املعادلة  (  1حسب 

السطحية   للطريقة  الخطي  غير  الثبات  قيمة  وكانت 

خطاء في  إلى ال  ى الكلي يعز من التباين %  23 نإ .(0.77)

التنبؤ    القياس في  نه  ل بالتالي يمكن استخدام املقياس 

القيمة املقبولة )  ، تعدى  لى ذلك إشار  أ( كما  0.70وهي 

   .(Pedhazur,1997) بدهايزر 

الثالث  جابةلل  السؤال  صدق    : عن  من  التأكد  بعد 

عنها  مل  العاملي نتج  والتي  املذاكرة  عملية    نعامال قياس 

)اكامن العميقة  املذاكرة  طريقة  هما  وطريقة  DAن   )

نه  إ( والتأكد من ثبات املقياس فSAاملذاكرة السطحية )

للطلبة التراكمي  باملعدل  التنبؤ  في  استخدامه    ،يمكن 

املذاكرة   طريقة  تؤثر  يمكن    فيفهل  الطلبة؟  تحصيل 

قيم    جابةال  حساب  خالل  من  التساؤل  هذا  عن 

للبعدينامعامالت   طريقة  استخدموقد    ،لنحدار  ت 

ال  ومتعدد  املؤشرات   Multiple  سباب متعدد 

indicators and Multiple Causes     (MIMIC)     في

)  -Studio   Rبرنامج    عنه    (Mplus.7ووبرنامج   ونتج 

     (2الشكل )

 

 
-R(: النمذجة باملعادلت البنائية باستخدام برنامج )2شكل )

Studio لفقرات مقياس عملية املذاكرة والقدرة التنبؤية )

 باملعدل التراكمي  

 ( الشكل رقم  على  2يوضح  الفقرات  مقدار تشبعات   )

بالتحصيل   بعد  لكل  التنبؤية  والقدرة  املقياس  بعدي 

املعيار  النحدار  معامل  قيمة  أن  للطريقة  ويالحظ  ي 

( تساوي  مستوى  β= 0.13العميقة  عند  دالة  وهي   )

الرتباط  0.006) الدللة معامل  مربع  قيمة  وبلغت   )

من    % 2بمعنى  )    2r=  0.02البسيط للطريقة العميقة )

 في  تحصيل الطلبة يعزى إلى الطريقة  العميقة.     التباين

للطريقة   املعياري  النحدار  معامل  قيمة  وبلغت 

( وهي دالة عند مستوى  β= 0.03-السطحية             )

الرتباط    (0.544)الدللة   معامل  مربع  قيمة  وبلغت 

بمعنى     ( 2r=0.009)البسيط للطريقة السطحية            

الطريقة     0.9% إلى  يعزى  التحصيل  في  التباين  من 

املتعدد   الرتباط  قيمة مربع معامل  وبلغت  السطحية، 

(0.022  =2R)   قيمة    أي في  2.2إن   التباين  من    %

يعزى إلى الطريقة التي يتبعها الطلبة في    تحصيل الطلبة

املذاكرة سواء عميقة أم سطحية، كما وجد أن هناك  
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الثانية   والفقرة  السابعة  الفقرة  بين  ارتباطية  عالقة 

( )0.38بمقدار  بمقدار  والثانية  الولى  والفقرة   )0.30  )

 لبيانات للنموذج. وهذا يحسن من مدى مطابقة ا

 : للجابة عن السؤال الرابع 

 تم اختيار جميع املستجيبين من الذكور في العينة  

ا،  243الستكشافية والتوكيدية حيث بلغ عددها ) ( ذكر 

( بعدد  الناث  من  مماثلة  عينة  اختيار  وتم  243وتم   )

( الحادي  التباين  تحليل  وكانت  ANOVAإجراء   )

 . (6)النتائج كما في الجدول رقم 

 طريقة املذاكرة عملية ( على مقياس  إناثوالطالبات ) (الطالب )ذكور تقديرات توسطات ( ملANOVA) حاديتحليل التباين ال  (:6)جدول 

 م

 املمارسة 

  ناثال وسط تم الرمز

(244 ) 

 متوسط الذكور 

(244 ) 

 الداللة

 ة حصائيال 

 من الرتياح اعميق   احيان تعطيني شعور  أجد أن الدراسة في بعض ال  1

 " الرضا عن النفس  "الشخص ي
DM1 4.31 4.30 0.879 

عندما   اا جد  يمكن أن يصبح شيق   اأشعر أن أي موضوع تقريب   2

 . أتعمق فيه بإسهاب
DM5 4.05 4.18 0.139 

ة في بعض الحيان تكون مثيرة كاديميأجد أن دراسة املواضيع ال 3

 . لميأو مشاهدة ف وشيقة كقراءة الرواية
DM9 3.44 3.40 0.678 

 DM13 4.12 4.06 0.511 .في دراستي لنني أجد املقررات أو املواد مثيرة لالهتمام أعمل بجد 4

 جابةاملحاضرات وفي ذهني أسئلة أحتاج ال  عادة ما آتي إلى معظم 5

 .عنها
DM17 3.53 3.47 0.520 

بشأن موضوع دراس ي معين   اكبير   اأن أبذل جهد   يعل اأجد أنه لزام   6

 .أستطيع أن أشكل استنتاجاتي الخاصة قبل أن أشعر بالرتياح حتى
DS2 4.04 4 0.715 

 اأنفق وقت   ما الالهتمام وكثير  املواضيع الجديدة مثيرة  أجد أن معظم 7

 .املعلومات عنها  للحصول على مزيد من اإضافي  
DS6 4.12 4.12 1 

 DS10 3.85 3.95 0.271 .اأختبر نفس ي في املواضيع الهامة حتى أفهما تمام   8

العثور على مزيد من   محاولةأقض ي الكثير من وقت فراغي في  9

املعلومات عن املواضيع املثيرة لالهتمام التي نوقشت في فصول  

 .املختلفة

DS14 3.73 3.66 0.471 

 DS18 3.70 3.66 0.758 أهتم بالنظر في املراجع املقترحة واملتعلقة بما يعطى في املحاضرات  10

 SM3 1.87 2.18 0.007 .هدفي أن أنجح في املقررات بأقل جهد مبذول  11

 SM7 1.89 1.99 0.003 .من الجهد فيها دنىلذلك أبذل الحد ال  ال أجد مقرراتي ممتعة كثير   12

أجد أنني من املمكن أن أجتاز معظم الختبارات عن طريق حفظ   13

 .فهمها حاولةاملعلومات الرئيسة دون بذل جهد مل
MS11 2.73 2.72 0.362 

رِبك ومضيعة من غير املفيد  أجد 14 دراسة املواضيع بعمق وأنه م 

في مواضيع  باملعارف الواردة كل ما أحتاجه أن أنجح ،للوقت

 .املقررات

DS15 2.09 2.18 0.401 

في تعلم مواد من غير املحتمل أن تكون ضمن  ل أرى أي فائدة 15

 . الختبار
MS19 2.27 2.33 0.592 

عطى ما أدرس بجد واجتهاد 16  الفصل أو الخطوط العريضةفي  ي 

 فقط  للمقرر 
SS4 2.77 3.02 0.044 

حتى أحفظها  اأتعلم بعض الشياء بالتكرار لذلك أقوم بتكرارها ِمرار   17

 . عن ظهر قلب حتى ولو لم أفهمها
SS8 2.23 2.63 0.001 

قرر  التزم عادة بدراستي واستذكاري  18 غير   عتقد أنه منألنني  ملا هو م 

 .الضروري القيام بأي ش يء إضافي
SS12 2.42 2.40 0.881 
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قضاء  أن يتوقعوا من الطالب ساتذةأعتقد أنه ل ينبغي على ال  19

ختبر بها أوقات طويلة  . في استذكار مواضيع ومواد لن ي 
SS16 2.63 2.83 0.093 

تذكر إجابات   محاولةأجد أن أفضل طريقة لجتياز الختبارات هي   20

 .التي من املحتمل أن تأتي في الختبار  السئلة
SS20 2.86 3.02 0.175 

  قياس ممتوسطات فقرات    قيم  (  6يوضح الجدول رقم ) 

قيم    انحصرتوقد    ناثبين الذكور وال    عملية املذاكرة 

ب    املتوسطات العميقة  "عد  على    ناثال عند  "  الطريقة 

(  والتي تحمل  3رقم )(  وكان أدناها للفقرة  3.44 -4.31)

ال"    (DM9)رمز   املواضيع  دراسة  أن  في كاديميأجد  ة 

الرواية كقراءة  وشيقة  مثيرة  تكون  الحيان  أو    بعض 

ف )    "  لميمشاهدة  للفقرة  رمز  (  1وأعالها  تحمل  والتي 

(DM1  " ال (  بعض  في  الدراسة  أن  تعطيني  أجد  حيان 

الرتياح من  عميق  عن   " الشخص ي  شعور  الرضا 

على بعد الطريقة    املتوسطات  قيم انحصرت  و   ،"النفس

ال عند  أدناها    (4.30–3.40  (ذكور العميقة  اوكان    أيض 

(  وأعالها  DM9والتي تحمل الرمز )  ( 3)          للفقرة رقم 

ا  .( DM1)والتي تحمل الرمز   (1)للفقرة رقم  أيض 

املتوسطات على فقرات مقياس عملية   تقارب  ويالحظ 

الذكور   بين  العميقة"    ناثل ا و املذاكرة  "الطريقة  عد  لب 

دللة   ذات  فروق  يوجد  ل  بينهما،  إحصائيبحيث  ة 

ب عالية  أنويالحظ  التقديرات  فقدقيم  متوسط    ،  بلغ 

وال  للذكور  معياري  3.88)   ناثالتقدير  بانحراف   )

بين  (  6) مقداره   املفضلة  الطريقة  أن  إلى  يشير  وهذا 

 ا أم  الطلبة سواء كانوا ذكور  
 
هي الطريقة العميقة في    ا إناث

فهم املحتوى    محاولةوالتي يقوم فيها الطلبة ب  ،املذاكرة

 املعرفي من خالل ربطه بالحياة واملعرفة السابقة.   

"الطريقة    انحصرت  وقد  عد  ب  على  املتوسطات  قيم 

ال  عند  أدناها    (2.86– (1.87  ناثالسطحية"  وكان 

هدفي أن أنجح  "  (SM3) التي تحمل رمز    (11)الفقرة رقم  

والتي  (  20" وأعالها للفقرة )في املقررات بأقل جهد مبذول 

أجد أن أفضل طريقة  "      (              SS20)  تحمل رمز

  تذكر إجابات السئلة  محاولة لجتياز الختبارات هي  

  قيم   وانحصرت   ، "التي من املحتمل أن تأتي في الختبار

الذكور  عند  السطحية  الطريقة  بعد  على     املتوسطات 

(1.99  –3.02 )   ( رقم  للفقرة  أدناها  والتي    (12وكان 

( الرمز  "  SM7تحمل  كثير  (  ممتعة  مقرراتي  أجد    ا ل 

"  وأعالها للفقرة    من الجهد فيها  دنىلذلك أبذل الحد ال 

  أدرس بجد واجتهاد"    (SS4(  والتي تحمل رمز  )16رقم )

عطى ما العريضة  ي  الخطوط  أو  الفصل    للمقرر  في 

أجد  ( "SS20والتي تحمل رمز ) ( 20" والفقرة رقم )فقط

تذكر    محاولةأن أفضل طريقة لجتياز الختبارات هي  

 ".  التي من املحتمل أن تأتي في الختبار  إجابات السئلة

 املناقشة 

 : ول السؤال ال 

ال  التحليل  نتائج  باستخدام  ستكشافأظهرت  طريقة  ي 

ال   العوامل  استخالص الرتبة  على  للتحليل    دنىاملبنية 

م(  PA-MRFA)  العاملي   على  صفوفة  املعتمدة 

الرتباط املناسبة    (Polychoric)   بوليكورك  معامالت 

املذاكرة  عمقياس    لبيانات التدريجات ملية    أنه  متعدد 

من   الع  ،عاملينيتكون  الطريقة  والطريقة  ميقة  هما 

دراسة  وهذا    ، السطحية أكدته    نيوآخر جستيشيا  ما 

(Justicia et al, 2008)  ةمصفوفوا  استخدمن  الذي  

الرتباط     استخالص  ريقة وط   ploychoricمعامالت 

principle Factor  Analysis  (PAF  )  واختبار فاسلر

 Minimum Average Partial   (Velicer’s   ماب

MAP)    اوالتي التطابق    هذاو   .نفسها  ت النتيجةز أفر   أيض 

السابقة الدراسة والدراسات  نتيجة هذه  ن  أ  يؤكد  بين 

الذي أعده وطوره    طار النظري ملقياس عملية املذاكرةال 

وليون  بيجز  Biggs ,Kember &Leung) غوكمبر 

إطار    (2001, و هو  وحقيقي  املذاكرة  إ أصيل  عملية  ن 

   تنطلق
 

  ة أو داوفعقعمي   اتيواستراتيج  من دوافع  فعال

   .سطحية اتيواستراتيج

 : السؤال الثاني

لتقدي التوكيدي  العاملي  التحليل  نتائج  ر  أظهرت 

الصغرى    امستخدباالتشبعات    املربعات  طريقة 

واملناسبة للمتغيرات متعددة   ( DWLSا )املوزونة قطري  
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 ... ( والقدرة  التنبؤية  له  باملعدل التراكمي لدى طلبةR-SPQ-2Fعملية املذاكرة  ) العاملية ملقياسالتحقق من البنية بندر نواف الجراح: 
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  العاملينعلى    فقرات  أن قيم  تشبعات  وجد  ،التدريجات

إلى أن جميع الفقرات مرتبطة    مؤشر  هذا     ، (0.33أعلى )

 
 
او   ، الذي تنتمي اليه  مع العامل  ا وثيق    اارتباط أظهرت    أيض 

الفعلية املطلقة  املات  ؤشر ملا  لجميع  القيم  طابقة 

  يشير    ، الى جيد جد  إجيد  من    اتطابق    أن هناك      والنسبية 

  قياس ملإلى ا النموذج املقترحو تطابق بين البيانات  هذا ال

لكل    عاملين الذي بني على أساس أن الفقرات تتوزع على  

فقرات  منهما العميقة    ،عشر  الطريقة   تمثل 
 

  عامال

السطحية    والطريقة 
 

اهذا     ،آخر   عامال مع    أيض  يتفق 

هذا  و   ، (Justicia et al, 2008)نيدراسة جستيشيا وآخر 

التفاق بين نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة  

ال  النظري  يدعم  دوافع    لمقياسلطار  على  املبني 

عميواستراتيج سطحية يات  واستراتيجيات  ودوافع    قة 

أعده   وليونيجبطوره  و والذي  وكمبر   Biggs)  غز 

,Kember & Leung,2001) .      

 : لثالسؤال الثا 

على قيم    وبناء    أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي 

الرتباط   معامالت معامل  ومربع  املعيارية    النحدار 

  ، ( ضعيفةSPQالتنبؤية  للمقياس )  القدرة أن      ،الناتج

يتفق ا  وهذا  أجر   أيض  التي  الدراسة  تشوي  امع  ها 

 & Choy, O'Grady)                        روتقانو   واوقرادي

Rotgans, 2012)    بين الرتباط  معامل  بلغ  حيث 

مع   العميقة  )الطريقة  والطريقة  r=0.1التحصيل    )

مع  حالسط أن    ،(r = -0.07)التحصيل  ية   ويالحظ 

 
 

مقارنة مع    الطريقة العميقة تتنبأ بالتحصيل أكثر قليال

العميقةأن    دليل  الطريقة السطحية هذا   في    الطريقة 

واستراتيج دوافع  من  واملنطلقة  عميقة ياملذاكرة    ات 

  ايكتسبه  ذي المقدار التعلم واملعرفة     أفضل من حيث  

ربطها  الطالب خالل  امل   من  والحياة  مع  السابقة  عرفة 

مقدار    ،العملية أن  التنبؤ  في  الضعف  هذا  يرجع  قد 

نتيجة   قليل  العليا  الدراسات  طالب  درجات  تباين 

عف  هذا يض و   .في التحصيلتقارب في درجات الطالب  ال

   .املذاكرةقياس عملية  القدرة التنبؤية مل

 :السؤال الرابع 

دللة   ذات  فروق  يوجد  ل  أنه  التحليل  نتائج  أظهرت 

)إحصائي الدللة  مستوى  عند  التقديرات  0.05ة  في   )

عد " الطريقة    ناثعلى فقرات املقياس بين الذكور وال  لب 

فقرات      السحطية" أربع  بين  رقم  إل  الفقرة  وهي 

(11(( الرمز  تحمل  أن  SM3والتي  "هدفي  في  (  أنجح 

  ، املقررات بأقل جهد مبذول" وكان الفرق لصالح الذكور 

او  )  أيض  رقم  )(  12الفقرة  رمز  تحمل  "ل  SM7والتي   )

من    دنىلذلك أبذل الحد ال   اأجد مقرراتي ممتعة كثير  

االجهد فيها" وكانت   او   ،لصالح الذكور   أيض  الفقرة    أيض 

 ( )(  16رقم  رقم  الرمز  تحمل  "أدرس  SS4والتي  بجد  ( 

عطى ما واجتهاد العريضة ي  الخطوط  أو  الفصل   في 

ا وكانت ، فقط" للمقرر  الفقرة رقم    ،لصالح الذكور  أيض 

الرمز)17) تحمل  والتي   )SS8  الشياء بعض  أتعلم   "  )

ِمرار   بتكرارها  أقوم  لذلك  عن    ا بالتكرار  أحفظها  حتى 

أفهمها" لم  ولو  حتى  قلب  ب  ،ظهر  قيم  أويالحظ  ن 

بلغ التقديرات   حيث  منخفضة  للطريقة  العامة 

( السطحية  الطريقة  لبعد  العام    (2.43املتوسط 

السابق  7.8)بانحراف معياري   يدعم الستنتاج  ( وهذا 

ذكور   كانوا  سواء  الطلبة  بين  املفضلة  الطريقة  أم  أن  ا 

 
 
هي الطريقة العميقة في املذاكرة  مع زيادة طفيفة    اإناث

التفضيل  درجة  العمال"لـ  في  ال طريقة  لدى    ، ناثيقة" 

ن الطلبة  وهذا متوقع من قبل طلبة الدراسات العليا ل 

دافعه  يكون  املرحلة  هذه  للمال  مفي  العميق  حتوى  فهم 

     .الدراس ي
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 ملخص النتائج  

1.  ( املنقح  ( من R-SPQ-2Fيتكون مقياس املذاكرة 

والطريقة   العميقة  الطريقة  هما  عاملين 

 السطحية وهذا يدعم الصدق العاملي للمقياس. 

يتمتع بعدا مقياس عملية املذاكرة بدرجة مقبولة   .2

 من الثبات.   

بتحصيل   .3 املقياس  لبعدي  التنبؤية  القدرة  تعتبر 

الطلبة ضعيفة مع ارتفاع طفيف للقدرة التنبؤية  

 للطريقة العميقة.  

الطلبة   .4 الطريقة املفضلة في طريقة املذاكرة لدى 

 .هي الطريقة العميقة مع زيادة قليلة لدى اإلناث

 توصيات   ال

التحليل   .1 طريقة  باستخدام  الدراسة  توص ي 

العاملي    املتوازي املبني على الرتبة األدنى للتحليل 

(PA-MRFA  ) العوامل عدد    الستخالص 

بوليكورك   االرتباط  معامالت  ملصفوفة 

(polychoric متعددة مقاييس  تناسب  التي   )

طريقة   مع  املعقد  التدريجات  البناء  تبسيط 

Simplimax     .لتدوير العوامل 

ب .2 الدراسة  طريقة  استخدام  توص ي  تقدير  طريقة 

املوزونة للمتوسط واالنحراف   الصغرى  املربعات

املربعات الصغرى أو    (WLSMVاملعياري املعدل ) 

قطرًيا معامالت    ( DWLS)   املوزونة  ملصفوفة 

دار  لتقدير مق   (polychoricبوليكورك )االرتباط  

مقاييس   تناسب   والتي  العوامل  على  التشبعات 

 متعددة التدريجات.  

غير   .3 الثبات  معامل  باستخدام  الدراسة  توص ي 

متعددة  مقاييس  مع  تتناسب  والتي  الخطي 

وغرين   ينغ  معادلة  وفق  التدريجات 

(Yang&Green,2015  .) 

في   .4 العميقة  الطريقة  يتبعوا  أن  الطلبة  على 

هذا   ألن  تحصيلهم  املذاكرة  على  سينعكس 

 األكاديمي وأيًضا املعرفي.

الطالب   .5 يشجعوا  أن  التدريس  هيئة  أعضاء  على 

 على اتباع الطريقة العميقة في املذاكرة.  

 **** 
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 التحقق من العالقة بين عتبة تمييز االتجاه البصري ومستوى سمات التوحد: عينة سعودية 

 ( 1)هللا بن فهد بن داود  عبدد.

 ه (1442 /11/ 20وقبل -ه 1/9/1442)قدم للنشر 

تعزو إحدى الفرضيات طيف التوحد إلى اختالل في توازن التنشيط والتثبيط في القشرة املخية. ومن املؤشرات غير املباشرة    : املستخلص

في  تمييز االتجاه، الرتباط مستوى األداء  في مهام سيكوفيزيقية كمهمة  للتدليل على صحة هذه الفرضية مستوى األداء  التي استخدمت 

الناقل التثبيطي الرئيس في القشرة املخية في الفص القذالي. هدفت الدراسة   --ما أمينوبيوتيريك )جابا(املهمة بمستوى تركيز حمض غا

 46الحالية إلى التحقق من العالقة بين عتبة تمييز االتجاه البصري من جهة ومستوى سمات التوحد من جهة أخرى. شارك في الدراسة  

لم النفس بجامعة امللك سعود. تم قياس عتبة تمييز االتجاه البصري بواسطة مهمة  متطوًعا من طالب مرحلة البكالوريوس من قسم ع 

تمييز االتجاه البصري بجزأيها املستقيم )العمودي( واملائل، كما تم قياس سمات التوحد بواسطة مقياس طيف التوحد، والذي تم التأكد  

سنة(. وجدت الدراسة   64- 18مشارك من الذكور البالغين ) 104من مقبولية خصائصه السيكومترية في دراسة استطالعية ضمت عينتها 

الحالية أن العالقة بين مستوى األداء في مهمة تمييز االتجاه ومستوى سمات التوحد عالقة عكسية، حيث يرتبط تدهور األداء في املهمة  

التوحد مرت لديهم سمات  الذين  األفراد  أن  تقترح  النتيجة  التوحد. هذه  وهي على بارتفاع سمات  العصبي،  التنشيط  في  زيادة  لديهم  فعة 

في دراسات سابقة على عينات   التوحد  تمييز االتجاه وارتفاع مستوى سمات  في مهمة  بين تفوق األداء  التي وجدت  النقيض من العالقة 

ناقشت الدراسة الحالية األسباب  بريطانية، والتي تقترح أن األفراد الذين لديهم سمات التوحد مرتفعة لديهم زيادة في التثبيط العصبي.  

صي
ّ
ن  املحتملة لعدم اتساق نتائجها مع نتائج الدراسات السابقة، واقترحت عمل دراسة تقارن األداء في مهمة تمييز االتجاه بين أفراد ُمشخ

صين لبحث مدى إمكانية التحقق من نتائج الدراسة ال
ّ
شخ

ُ
 حالية على عينة عيادية.بطيف التوحد من املجتمع السعودي مع نظرائهم غيرامل

 . توازن التنشيط والتثبيط العصبي، سمات التوحد، مهمة تمييز االتجاه البصري الكلمات املفتاحية: 

 

Investigation of The Relationship Between Visual Orientation Discrimination Thresholds and 

Autistic Traits: A Saudi Sample 
(1)Abdullah Fahad Bin Dawood 

(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  

-Excitation)  العصبي  والتثبيط  التنشيط  توازن   يلعب

Inhibition balance)  في  ا مهًم   ادورً   املخية   القشرة  في 

 ,Dunn & Jones)  والسلوكية   الذهنية  العمليات

2020; Edden et al., 2012; Kondo & Lin, 2020; 

Yizhar et al., 2011)،    الكامن   األساس  أنه  وُيعتقدكما  

السيكوفيزيقية    الكثير  في  األداء  مستوى   وراء املهام  من 

أشكالها  اب   الصوتية  النغمة   تمييز  مهمة  مثلختالف 

(Pitch Discrimination Tesk)  (Bonnel et al., 

2010; Bonnel et al., 2003)،  اللمس  تمييز  ومهمة  

(  Tactile Discrimination Task)  جسدي-الحس

(Fujimoto et al., 2014; Puts et al., 2011)،   ومهمة

االتجاه    Visual Orientation)  البصري تمييز 

Discrimination Task )  (Dickinson et al., 2014).  

توازن  يُ و  تعريف  القشرة    التنشيط مكن  في  والتثبيط 

 ;He & Cline, 2019)  املخية من مستويات متعددة

Sohal & Rubenstein, 2019)  . 
ً

قصد بتوازن  يُ ،  فمثال

الخلية    العصبي  والتثبيط   التنشيط  مستوى  على 

بأنه الواحدة  املشابك    العصبية  لعدد  الفائق  التنظيم 

الواحدة   الهرمية  الخلية  على  والتثبيطية  التنشيطية 

نسبيً  ثابتة  نسبة  التنشيطية    التوليد  املشابك  من 

للخلية    والتثبيطية التغصنية  األجزاء   & Sohal)عبر 

Rubenstein, 2019).  التقصد  يُ ،  أيًضا شيط  نبتوازن 

العصبية  والتثبيط الدوائر  مستوى  على    بأنه  العصبي 

و  التنشيطية  التفاعالت  دوائر    يةالتثبيطمعدل  داخل 

مع بهةين عصبية  العناية  يتم  والذي  على    ،  للحفاظ 

النشاط  من  طبيعي  الدوائر    مستوى  وبين  داخل 

 Isaacson & Scanziani, 2011; Wu et)  العصبية

al., 2011) . 

القشرة    عدويُ  التنشيط والتثبيط في  االختالل في توازن 

تفسيرً     ااملخية 
ً

العصبية   محتمال النمائية    لالضطرابات 

 ;Hussman, 2001)  التوحد   طيف  كاضطراب 

Rubenstein & Merzenich, 2003)،    والذي يتصف

ونمطية   االجتماعي،  والتفاعل  التواصل  في  بصعوبات 

واالهتم السلوك  في  وتقييد  واألنشطة  متكررة  امات 

(APA, 2020)  .املثال،  سبيل  فعلى   
ُ
  من   العديد  شيرت

بالنسبة    معدل  زيادة  إلى  الدراسات  العصبي  التنشيط 

   األفراد  لدى  املخية  القشرة  في  ثبيطتلل
ُ
 امل

ّ
صين  شخ

 ,Coghlan et al., 2012; Hussman)  التوحد  بطيف

2001; Rubenstein & Merzenich, 2003)،    أن إال 

  تم  قد  والتثبيط  التنشيط  بين  العالقة  في  االتجاه  هذا

  أن   إلى  نتائجها  تشير  التي  الدراسات  من  بمجموعة  تحديه

بزيادة   مرتبط  التوحد  العصبي    معدلطيف  التثبيط 

 Bertone et al., 2005; Bonnel et)  مقارنة بالتنشيط 

al., 2010; Bonnel et al., 2003; Dickinson, 

Bruyns-Haylett, et al., 2016; Franklin et al., 

  (Dickinson, Jones, et al., 2016)لـ    انظر،  (2008

و  التنشيط  توازن  بين  العالقة    التثبيطملراجعة طبيعة 

جهة   من  كما  .  أخرى   جهة  من التوحد    وطيف العصبي 

  توازن   بين  العالقة  طبيعة  أن  إلى  اإلشارة  تجدرو 

  من   التوحد   طيفو   جهة  من   العصبي   ثبيط توال  التنشيط 

تحتاج إلى مزيد من    ةفرضيتكون    أنتعدو    الجهة أخرى  

والبحث الال    ،التحقق  توازن  قياس  أن    شيط تنسيما 

  خالل   من  بل  مباشرة،  بصورة  يتم  ال  العصبي  والتثبيط

مباشرة   مؤشرات  وشموليتها  غير  دقتها  في    تتفاوت 

(Dickinson, Jones, et al., 2016) . 

ستدالل بها على توازن التنشيط  التي يتم اال   األدوات  منو 

املخية توالث القشرة  في  العصبي    املهام   البصرية   بيط 

االتجاهك   السيكوفيزيقية  تمييز   ,.Edden et al)  مهمة 

2009; Shaw et al., 2019)  .  تمييز   مهمة   أثناء في  

  املخططة   البصرية  املنبهات  من  زوج  عرض  يتم  االتجاه،

  تكون   حيث  اآللي،  الحاسب  شاشة  على  تسلسلي  بشكل
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 Target)  (املستهدف)املنبه    الثاني  املنبه  خطوط

Stimulus)   يرها مع/عكس عقارب الساعة  و تم تد  قد

املرجعي(  )املنبه  األول  املنبه  بخطوط   مقارنة 

Reference Stimulus))،  اإلدالء  املشارك  من  ويطلب  

  عقاربعكس /مع هدفستامل  املنبه تدوير تم كان إذا بما

  على  الضغط  بواسطة  املرجعي  باملنبه  مقارنة  الساعة

)عكس    األيسر   أو(  الساعة  عقارب)مع    األيمن   السهم

  الحاسب   مفاتيح   لوحة على  املوجودين( الساعة عقارب

 ;Dickinson et al., 2014; Edden et al., 2009)  اآللي

Shaw et al., 2019)  . تمييز  و يمكن أن تتضمن مهمة 

خطوط   اتجاه  درجة  على  بناء  مختلفة  أجزاء  االتجاه 

  فيه   تكون   تي )والاملنبه املرجعي لتشمل الجزء املستقيم  

أو   صفر  بدرجة  عمودية  إما  املرجعي  املنبه  خطوط 

تكون   ، (90بدرجة    ةأفقي )والتي  املائل    فيه   والجزء 

(.  درجة  135أو    درجة  45خطوط املنبه املرجعي مائلة بـ  

استخدام ساللم  عتبة  ( Staircases)  يتم  أدنى    لتقدير 

  التفريق في    يمكن بموثوقية تمييزها  )أعلى قدرة تمييزية(

واملستهدف املرجعي  املنبه  درجتي   ,Treutwein)  بين 

1995) . 

إن االرتباط بين األداء في مهمة تمييز االتجاه والتوازن في  

نتائج   تؤيده  املخية  القشرة  في  والتثبيط  التنشيط 

بين   العالقة  التي بحثت  الحيوانية والبشرية  الدراسات 

الرئيس  مستوى  العصبي  املثبط  -Gamma)  تركيز 

aminobutyric acid (GABA))    القشرة في  )جابا( 

العصبية التجاهات املنبهات    تقائية واالناملخية البصرية  

  االتجاهات  تمييز   على   القدرة و )مستقيمة مقابل مائلة(  
(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)  .

أن   الحيوانية  الدراسات  أظهرت  املثال،  سبيل  فعلى 

تعتمد   املنبهات  التجاهات  العصبية    بشكلاالنتقائية 

  جابا مناهضات  تقديم  ن إ  حيث  جابا  تركيز  علىملحوظ 

(GABA agonist)  العصبية  االنتقائية  من   يزيد  

 Leventhal et al., 2003; Li)  للمنبه   معينة  التجاهات

et al., 2008)، تقديم مضادات جابا في حين (GABA 

antagonist  )  من يقلل  حيث  عكس ي،  تأثير  إلى  يقود 

 Katzner)  االنتقائية العصبية التجاهات معينة للمنبه 

et al., 2011; Sillito, 1975)بشرية  . تؤيد الدراسات ال

ن مستوى تركيز جابا في القشرة  إمثل هذه النتائج حيث  

التمييزة   القدرة  بمستوى  يرتبط  البصرية  املخية 

 
ً

البصرية، فمثال املنبهات    زيادة  أن  جد وُ لقد    التجاهات 

  اإلدراك   عن  املسؤولة  املنطقة  في  جابا  تركيز  نسبة

  االتجاه،  تمييز  مهمة  في  األداء  بتفوق   ترتبط  البصري 

اتجاه    صغيرة/ منخفضة  بعتبة  واملعبرعنها بين  الدرجة 

املرجعي  ;Edden et al., 2009)  املستهدفو   املنبه 

Shaw et al., 2019)  إال أنه من الجدير بالذكر اإلشارة .

تركيز جابا  أن  إلى   بين مستوى  االرتباطية  العالقة  هذه 

واألداء في تمييز االتجاه كانت موجودة مع الجزء املائل  

املستقيممن   الجزء  مع  وغائبة  االتجاه  تمييز    مهمة 

التفسيرات  (Edden et al., 2009))العمودي( أحد   .

ارتباط   وجود  لعدم    بين حصائية  إداللة    يذ املحتملة 

  مهمة من  املستقيم  الجزء  في  واألداء جابا  تركيز  مستوى 

  ( Ceiling Effect)  السقف  بتأثير   مرتبط  االتجاه  تمييز 

(Garin, 2014)،  املهمة  من  املستقيم  الجزء  نإ  حيث  

  التمييزة  املشاركين   عتابات  معظم   أن   بدليل  للغاية  سهل 

  صغيرة  / منخفضة  واملستهدف  املرجعي  املنبه  درجات  بين

في  جًد  املتفوق  األداء  في  املنعكسة  السهولة  وهذه  ا، 

من  تاملهمة   األ مكانية  إحد  تسمح  تباين  لدرجة  داء 

مستوى تركيز جابا واألداء في  بالكشف عن العالقة بين  

األداء تمييز   ,.Edden et al)  املستقيم   الجزءا-مهمة 

2009) . 

)العمودي،    املستقيم  الجزء  في  األداء  أن  املعلوم  منو 

  الجزء  من   بكثير   أسهل  االتجاه  تمييز  مهام   من(  األفقي

.  (Appelle, 1972; Vogels & Orban, 1985)  املائل

تمييز  أن    كما أقل  عتبة  املستقيم  الجزء  في  االتجاه 

املائل الجزء  في  العتبة  أضعاف  خمسة    بحوالي 

(Dickinson et al., 2014; Edden et al., 2009)  .

املستقيم الجزء  في  األداء  بين  مهمة    واملائل  الفرق  من 

 Oblique)  تمييز االتجاه يعكس ما يسمى بتأثير امليالن

Effect)  (Appelle, 1972; Vogels & Orban, 

امليالن  (1985 تأثير  لظاهرة  املحتملة  التفسيرات  أحد   .
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أكبر من الخاليا العصبية التي تستجيب   اأن هناك عددً 

للمنبهات   تستجيب  التي  تلك  من  املستقيمة  للمنبهات 

هذا  و .  (Li et al., 2003; Mansfield, 1974)  املائلة

مرتبط   املستقيم  االتجاه  ذات  للمنبهات  التفضيل 

  مستوى   تركيز  بزيادة  عليهبالتثبيط العصبي، واملستدل  

  عن  املسؤولة  املناطق  في  املثبطة  العصبية  النواقل

 ;Katzner et al., 2011)  البصرية  املعلومات  معالجة

Li et al., 2008)  . العالقة بين األداء في مهمة    ولطبيعة

االت  املخية  تمييز  القشرة  في  جابا  تركيز  ومستوى  جاه 

  تمييز  مهام  الدراسات  من   الكثير  استخدمتالبصرية،  

  التنشيط  توازن   على  مباشر   غير   كمؤشر  االتجاه 

 ;Bin Dawood et al., 2020)  العصبي   التثبيطو 

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

et al., 2015; Shaw et al., 2019; Tibber et al., 

2006) . 

 تلك  االتجاه   تمييز   مهام  استخدمت  التي   الدراسات  منو 

  مكانيةإب  تقول   التي   الفرضية  صحة   مدى   اختبرت  التي 

  توازن   في  خلل  نتاج   أنه   على   التوحد  طيف   تفسير 

-Dickinson, Bruyns)  العصبي  بيطث والت  التنشيط

Haylett, et al., 2016; Dickinson et al., 2015; 

Dickinson et al., 2014)،اختبرت   . فعلى سبيل املثال

الدراساتإ ارتباط مستوى    حدى  مهمة    األداءمدى  في 

  مستوى سمات تمييز االتجاه بجزأيها العمودي واملائل و 

التوحد  طيف  مقياس  في  بالدرجة  عنه  املعبر    التوحد 
(Autism Spectrum Quotient (AQ))  (Dickinson 

et al., 2014)  أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى .

 
ً
التوحد    سماتب  ااألداء في مهمة تمييز االتجاه كان مرتبط

حيث كان هناك ارتباط عكس ي بين عتبة تمييز االتجاه  

املائل   الجزء  طيف  في  مقياس  في  والدرجة  املهمة  من 

أن   ذلك  ويعني  سمات    أولئكالتوحد،  كانت  الذين 

كان   أعلى  لديهم  في  هم  ؤ أداالتوحد  أفضل  عام  بشكل 

  أولئك  بأداء  مقارنة  االتجاه الجزء املائل من مهمة تمييز

 Dickinson et) التوحد لديهم أقل  سماتالذين كانت 

al., 2014)  باستخدام نفس املهمة  . دراسة أخرى قامت

لتختبر ما إذا كانت مثل هذه النتائج تنطبق على األفراد  

 
ُ
 امل

ّ
مقارنة  شخ التوحد  بطيف  غير  صين  بنظرائهم 

 
ُ
 امل

ّ
 ,.Dickinson, Bruyns-Haylett, et al)  صين شخ

التي  (2016 تلك  الدراسة متسقة مع  نتائج هذه  . كانت 

تمييز   مهمة  في  األداء  بين  العالقة  االتجاه  اختبرت 

األفراد    سماتو  أداء  كان  حيث   التوحد 
ُ
 امل

ّ
صين  شخ

  مقارنة بطيف التوحد في الجزء املائل من املهمة متفوقا  

 غير    نظرائهم  أداءب
ُ
 امل

ّ
 ,.Dickinson et al)صين  شخ

في الجزء املائل    . كلتا الدراستين عزت تفوق األداء(2014

  كانت  الذين  ألولئك  كان  سواء-  من مهمة تمييز االتجاه

   أو  أعلى  لديهم  التوحد  سمات
ُ
 امل

ّ
  بطيفصين  شخ

في   -التوحد العصبي  التثبيط  زيادة  على  مؤشر  بأنه 

 ,Dickinson)  القشرة املخية البصرية )الفص القذالي(

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

املؤشرات  (2014 نتائج  اتسقت  لذلك،  إضافة   .

تقنية التخطيط    والتي استخدمت   فسيوليجة،-العصب

  (Electroencephalogram (EEG)) الكهربائي للدماغ

   مع
ً
إرتباط هناك  كان  حيث  الدراستين  هاتين    انتائج 

  التوحد وذروة موجات جاما  مستوى سماتبين    اطرديً 

(Peak gamma oscillatory frequency )  

(Dickinson et al., 2015)  ذروة موجات جاما  أن ، كما  

   األفراد  لدى  عام  بشكل  مرتفعة  كانت
ُ
 امل

ّ
  بطيفصين  شخ

   غير  بنظرائهم  مقارنة  التوحد
ُ
 امل

ّ
 ,Dickinson)  صينشخ

Bruyns-Haylett, et al., 2016)  العالقة ولطبيعة   .

أهم   تركيز  مستوى  بين  العصبية  الطردية  النواقل 

 ,.Edden et al)  ااماملثبطة )جابا( مع ذروة موجات ج

2009; Shaw et al., 2019)،  هذه   نتائج  اعتبرت  

غير    اتمؤشر   أنها  على  فسيولوجية-العصب  املؤشرات

املخية    ةمباشر  القشرة  في  العصبي  التثبيط  زيادة  على 

البصرية، وهي متسقة مع تلك التي تم التحصل عليها من  

االتجاه(  تمييز  )مهمة  السيكوفيزيقة    املهمة 
(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 

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

 وأهميتها  الدراسة مشكلة 

اإل   لىع التي تم  اتساق نتائج الدراسات  شارة  الرغم من 

مهمة    فيما  إليها في  األداء  بين  العالقة  بطبيعة  يتعلق 

االتجاه     املهم  من  نهفإ  التوحد،سمات    ومستوى تمييز 

  مجتمع في النتائج هذه من  التحقق إمكانية مدى معرفة

أجريت في مجتمع    السابقة  الدراسات أن    سيماال    آخر
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العالقة في    ه عزز أهمية بحث هذمما يُ   واحد )بريطانيا(

  دور   منالثقافية واالجتماعية    لعوامل مجتمع آخر ملا ل

 Masi)  الكشف و/أوالتشخيص بطيف التوحد في مهم 

et al., 2017; Matson et al., 2017)  سبيل فعلى   .

التفاوت في نسب شيوع طيف التوحد بين    عزى املثال، يُ 

إلى   النظر  في  الثقافي  االختالف  إلى  واملجتمعات  الدول 

التوحد حيثما قد يكون مظهرً  التوحد    امظاهر  لطيف 

 
ً
سلوك يكون  قد  معين  مجتمع  في  الكشف    ا يستدعي 

في مجتمع آخر )مثل مهارات التواصل االجتماعي    اطبيعيً 

 . (Masi et al., 2017) كالتواصل اللغوي والعيني( 

الثقافية واالجتماعية   العوامل  إضافة لذلك، قد تؤثر 

)املعرفية(  أيًضا الذهنية  العمليات   ,.Ueda et al)  في 

2018; Čeněk & Čeněk, 2015)  ُرصدت  حيث   
ً
  افروق

 Amer et)  كاالنتباه  الذهنية  العمليات  في  ثقافية  عبر 

al., 2017)   دراكإل وا  (Phillips, 2019)  والذاكرة  

(Wong et al., 2018)،  على--منها  عوامل  إلى  وُعزيت  

اللغة والوراثة ومستوى التقدم   -الحصر  ال  املثال  سبيل

فهناك  (Čeněk & Čeněk, 2015)  الصناعي وعليه،   .

حاجة إلى التحقق من العالقة بين مهمة تمييز االتجاه  

في  النتائج  تكرار  إمكانية  مدى  ملعرفة  التوحد  وطيف 

ما وهذا  )سعودي(،  آخر  الدراسةيلإسعت    مجتمع   . ه 

  ثقافة  في  العالقة  هذه  من   للتحقق  املهمة   الجوانب   أحد

بالبريطانية(  أخرى  مقارنة  أهمية    )سعودية  في  يكمن 

نتائج   على  تبنى  التي  الدراسات،    هذا  مثلالتوصيات 

الباحثين بعض  يرى  املهام    مثل   أن   حيث  هذه 

أدوات   السيكوفيزيقية  تكون  ألن  تصلح  أولية    قد 

النمائية   االضطرابات  بعض  عن  للكشف  مساعدة 

 ,.Dickinson, Jones, et al)  كاظطراب طيف التوحد

نتائج    حيث،   (2016 على  الدراسات    من   مجموعة بناء 
(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 

Freyberg et al., 2015; Robertson et al., 2013) ،  

تمييز    السيكوفيزيقة  املهام   في  األداء   يتباين مهمة  )مثل 

   االتجاه ومهمة التنافس العيني( 
ُ
 بين األفراد امل

ّ
صين  شخ

 وغير  
ُ
 امل

ّ
  املثال   سبيل  على  ،التوحد  طيف بصين  شخ

(Dickinson et al., 2016)  التباين هذا  إلى    عزى يُ . 

  هذه   بين   العصبي   النشاط  في  فروقوجود    احتماية 

  هذه   مثل   في األداء أن إلى  تشير   أدلة لوجود  اوفًق  الفئات

  النواقل  تركيز   بمستوى   يرتبط  السيكوفيزيقية  املهام

 Edden et al., 2009; van Loon)  جابا مثل العصبية

et al., 2013)  . 

التحقق من العالقة بين األداء في مهمة   إضافة لذلك، 

آخر   في مجتمع  التوحد  االتجاه ومستوى سمات  تمييز 

في  يقد   بين    الفهم  تعميقسهم  العالقة    مهمة لطبيعة 

وسمات التوحد، بغض النظر عن اتجاه    االتجاه  تمييز 

بالسابقة  نتيجة مقارنة  الحالية    إن   حيث  ،الدراسة 

  يفيد  قد  السابقة   للدراسات  قة مطاب  نتائج   على  التحصل

  التحصلالعالقة بين متغيرات الدراسة، كما أن  ةبعاملي

يفيد   قد  مخالفة  نتائج  يعكس    ،العكسبعلى  مما 

احتمالية تأثير أو توسط العوامل الثقافية واالجتماعية  

وسمات   االتجاه  تمييز  مهمة  في  األداء  بين  العالقة 

 التوحد.  

 :الدراسة أهداف

إلى اختبار ما إذا كان األداء في هدفت الدراسة الحالية  

مهمة تمييز االتجاه يختلف بين الجزء العمودي والجزء  

العالقة بين األداء في   إلى اختبار  أيًضاهدفت كما  املائل.  

العمودي   بجزأيها  االتجاه  تمييز  جهة   املائل و مهمة    من 

على أفراد من    من جهة أخرى   التوحد   مستوى سمات و 

السعودي  نتائج    املجتمع  تكرار  إمكانية  مدى  ملعرفة 

بحث العالقة بين األداء في مهمة تمييز االتجاه وسمات  

 Dickinson)  سات البريطانيةالدر التوحد التي وجدتها ا

et al., .2015; Dickinson et al., 2014) 
 : أسئلة الدراسة

 سؤالين رئيسيين.  عنسعت الدراسة الحالية لإلجابة  

السؤال األول يتعلق باألداء في مهمة تمييز االتجاه،   •

وهو: هل يوجد فرق بين األداء في الجزء العمودي  

 مقارنة بالجزء املائل؟ من مهمة تمييز االتجاه  

  االرتباطية   العالقة  بطبيعة  يتعلق  الثاني  السؤال  •

  سمات   ومستوى   االتجاه  تمييز   مهمة   في  األداء   بين

 اآلتيان:  ن وحد، ويتفرع عنه السؤاالن الفرعياالت

تمييز   .1 مهمة  في  األداء  بين  االرتباطية  العالقة  ما 

سمات   ومستوى  العمودي  الجزء  في  االتجاه 

 التوحد؟  
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تمييز  ما   .2 مهمة  في  األداء  بين  االرتباطية  العالقة 

 االتجاه في الجزء املائل ومستوى سمات التوحد؟ 

 : فروض الدراسة

 :سعت الدراسة الحالية للتحقق من ثالثة فروض

دال   .1 فرق  الجزء    احصائيً إيوجد  في  األداء  بين 

بالجزء   مقارنة  االتجاه  تمييز  مهمة  من  العمودي 

املائل، حيث ستكون عتبة تمييز االتجاه منخفضة  

على   بناء  املائل  بالجزء  مقارنة  العمودي  الجزء  في 

 ;Edden et al., .2009)نتائج الدراسات السابقة  

Shaw et al., 2019). 
حصائية بين  إعالقة ارتباطية ذات داللة    ال يوجود  .2

االتجاه تمييز  مهمة  من  العمودي  الجزء  في    األداء 

 بناء على نتائج الدراسات السابقةوسمات التوحد  

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

2014) 
يوجد عالقة ارتباطية عكسية "سالبة" ذات داللة   .3

ل من مهمة تمييز  حصائية بين األداء في الجزء املائإ

التوحد بناء على   الدراسات  نتائج  االتجاه وسمات 

 Dickinson et al., 2015; .Dickinsonالسابقة

et al., 2014) 
الدراسة   :الدراسة  أفراد في    46  األساسية   شارك 

علم    امتطوعً  لقسم  البكالوريوس  مرحلة  طالب  من 

كان   سعود.  امللك  بجامعة  التربية  بكلية  النفس 

طبيعيً  جيدة  إبصار  بحدة  يتمتعون  تم    ا املشاركون  أو 

موااتصحيحهً  املشاركون  قدم  بداية  .  خطية  فقة 

التجريبية، الدراسة قد تحصلت    الجلسة  أن  على  كما 

أخالقياتموافقة   لجنة  من  العلم  كاملة  في  ي  البحث 

  ة باإلضافقسم علم النفس بجامعة شفيلد البريطانية  

موافقة قسم علم النفس بجامعة امللك  إلى تحصلها على  

 . معامل القسمسعود على إجراء الدراسة في 

 : الدراسة  أدوات 

 البصري تجاه مهمة تمييز اال

الدراسة الحالية، استخدمت مهمة تمييز االتجاه التي    في

البريطانية   الدراسات  في  استخدامها  سبق 
(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 

Dickinson et al., 2014) ،    والتي طورت في البداية من

االتجاه،  .  (Edden et al., 2009)قبل   تمييز  مهمة  في 

املخططة    املنبهات البصريةيعرض على املشارك زوج من  

بشكل متعاقب، ويطلب منه تحديد ما إذا تمت استمالة  

/( الثانية  الدائرة  خطوط  (  املستهدف  املنبهاستدارة 

مع/عكس عقارب الساعة مقارنة بخطوط الدائرة األولى  

ا تتكون  (.  املرجعي  املنبه)   تجاه من جزأين المهمة تمييز 

ومائل. في    ي: عموداملرجعي  املنبهخطوط  تجاه  ابناء على  

تكون خطوط   العمودي،  موجهة  املرجعي    املنبه الجزء 

تكون في الجزء املائل موجهة بدرجة    في حين،  0بدرجة  

بناء على    سلمينمن هذين الجزأين    يضم كل    درجة.   45

املستهدف: إما مع أو عكس عقارب  املنبه اتجاه خطوط 

بخطوط   مقارنة  الشكل    انظر  املرجعي.  املنبهالساعة 

(.1رقم ) 

. في (Dickinson et al., 2014) ذن مناإل الشكل بعد أخذ  اتخطيطي يوضح مهمة تمييز االتجاه. تم إعادة طباعة هذ رسم:(1رقم ) الشكل

 م ث، وبعده 350جزء من الثانية )م ث(، ويعقبه املنبه املرجعي ملدة  250( ملدة ”+“كل محاولة، يعرض على املشارك مثبت بصري )عالمة 

ملشارك اتجاه املنبه  ا يحدد هي املحاولة بأن تتنم ث، و  350ه املستهدف ملدة بناملم ث، وبعد ذلك يعرض  500مثبت بصري آخر ملدة 

 .املستهدف مقارنة باملنبه املرجعي من خالل الضغط على السهم األيمن أو األيسر في لوحة املفاتيح
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ستخدام االختيار القسري  اعتبة تمييز االتجاه ب تقاس

البدائل  Two-alternative forced)  بين خيارين من 

choice (2AFC))    خالل بإجراء  التكيفي    السلممن 

بدقة   املتقارب  ألسفل  وثالث  ألعلى  بواحدة  يعرف 

املحاوالت%.  79 بداية  يتم تدوير    .(Leek, 2001)  في 

بمقدار    املنبهخطوط   مقارنة    5املستهدف  درجات 

خطوط   تعتبر، املرجعي  املنبه بدرجة  والتي  عادة،    ، 

نسبيً  اتجاه  .  اسهلة  بين  الفرق  تقليل  يتم  ذلك  بعد 

املرجعي    املنبه خطوط  دف و هاملست   املنبه تدوير خطوط  

ب املشارك  يقوم  صحيحة  إختيار  احتى  غير  في  جابة 

اتجاه خطوط   بخطوط    املرجعي  املنبهتحديد  مقارنة 

ينعكس    املنبه النقطة  هذه  عند    السلم املستهدف. 

اتجاه خطوط   بين  الفرق  املتليزداد  اقبتين  عالدائرتين 

املشارك  املنبه  ) يقوم  حتى  واملستهدف(  املرجعي 

متتالية   محاوالت  لثالث  صحيحة    نعكس ليبإجابات 

  املنبه مرة أخرى ويبدأ بتقليل الفرق بين خطوط  السلم  

و  حجم  املنبه  املرجعي  تكون  البداية،  في  املستهدف. 

% بعد  75درجة واحدة، وتتغير بنسبة    السلم خطوة  

 ية انعكاس. كل عمل

 تعليمات مهمة تمييز االتجاه البصري 

إلى  في   املشاركين  توجيه  تم  التجريبية،  الجلسة  أثناء 

سم بين    57الجلوس بشكل مريح على كرس ي بمسافة  

والشاشة. في  و   رؤوسهم  التجريبية  لإلجراءات  محاكاة 

 ,Dickinson, Bruyns-Haylett)لدراسات السابقة  ا

et al., 2016; Dickinson et al., 2014) ،    يتم لم  

لقد تم      في الدراسة الحالية.  الذقن  ةمسند  استخدام

من   للتخلص  الشاشة  على  الشكل  دائري  وضع غطاء 

حواف  شارات  إأي   بها  توحي  قد  لالتجاه  خارجية 

ال وهذا  في  غالشاشة،  مفرغة  دائرة  على  يحتوي  طاء 

  املنبهات سم يمكن من خاللها رؤية    5منتصفه بقطر  

   البصرية )املرجعية واملستهدفة( بوضوح. لقد
ُ
لب من  ط

  املنبهات البصرية   خطوط  اتجاهلحكم على  ااملشاركين  

إذا كانت خطوط  تحديدا    ، الشاشة  على  املعروضة  ما 

مع/عكس    تدويرهاتم    (ا)املعروضة ثانيً   املستهدف   املنبه

بخطوط   مقارنة  الساعة    املرجعي   املنبهعقارب 

 
ً

وذلك بالضغط على مفاتيح األسهم في    (،)املعروضة أوال

 . لوحة مفاتيح جهاز عرض مهمة تمييز االتجاه

باختبار   املشاركون  بدأ  املهمة،  تعليمات  تلقيهم  بعد 

محاوالت لكل من الجزء العمودي    10تدريبي مكون من  

ليكون   الساعة(  عقارب  وعكس  )مع  بشقيهما  واملائل 

التدريبية   املحاوالت  من    40مجموع  الهدف  محاولة. 

التعليمات   وضوح  من  التأكد  التدريبي  االختبار  هذا 

بعد  .  باملهمة  متعلقةأي أسئلة    للمشاركين واإلجابة على

املهمة،   من  التجريبي  الجزء  املشاركون  أكمل  ذلك، 

يح  على  توالذي  الجزء    140وي  من  لكل  محاولة 

.  العمودي واملائل بشقيهما )مع وعكس عقارب الساعة(

لحساب    سلم نعكاسات لكل  اتم استخدام آخر ستة  

الت  انعكميعتبات  أول  من  التخلص  بعد  اسين،  يز 

تهيئة. بعد ذلك، تم حساب عتبات التمييز  العتبارهما  

واملائل   العمودي  الجزء  من  خالل  لكل  من  حدة  على 

عقارب    السلمدرجات    متوسط حساب   )مع  األيمن 

الساعة(  عقارب  )عكس  واأليسر  جزء   الساعة(    لكل 

واملائل( املستخدمة    اإلجرائية   الخطوات  .)العمودي 

مطابقة لتلك التي استخدمت في الدراسات البريطانية  
(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 

Dickinson et al., 2014) . 

 مقياس طيف التوحد  

من   الحالية   الدراسة  استخدمت العربية    النسخة 

   التوحد  طيف مقياس  
ُ
قبلامل من  بارون    عد  سايمون 

وزمال  كامبرديج، ئكوهين  في  التوحد  أبحاث  مركز  في  ه 

 ,.Baron-Cohen et al)  2001اململكة املتحدة عام  

قدور    تعريبه  تم   الذي و   ، (2001   املسياوي و بواسطة 

املوقع   في  املقياس  من  العربية  النسخة  أتيحت  حيث 

 في  التوحد   أبحاث  ركز مل  االفتراض ي 

 كامبرديج،اململكةاملتحدة

(https://www.autismresearchcentre.com/tests/

autism-spectrum-quotient-aq-adult/)  . يتكون  

لقياس    فقرة  50  منالتوحد    طيف  مقياس مصممة 

األفراد   لدى  التوحد  ليكرت    اوفًق سمات  لنموذج 

من   الخيارات  تتراوح  بشدة”الرباعي، حيت  إلى    “أتفق 

. مقياس طيف التوحد يحتوي على  “ا موافق بتاتً ”غير  
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  واالهتمام   التخيل،  : تشمل  فرعية  أبعاد  خمسة

  واملهارات   االنتباه،  وتحويل  والتواصل،  بالتفاصيل،

  من   املقياس  هذا  في  الكلية  الدرجة  تترواح.  جتماعيةاال 

 درجة،    0-50
ُ
رتفاع  عبر عن ا كما أن الدرجة املرتفعة ت

-Baron)  املستجيب  لدى  التوحد   سمات  مستوى 

Cohen et al., 2001)  وعلى الرغم أن مقياس طيف .

مقياًس  اليعتبر  ن  فإ للتوحد    اتشخيصيً   االتوحد 

تعتبر فحصً  الذين يحتمل    اأوليً   امؤشراته قد  لألفراد 

 ;Baron-Cohen et al., 2001)  د أن يكون لديهم توح

Woodbury-Smith et al., 2005) . 

 د الخصائص السيكومترية ملقياس طيف التوح

  مقياس   أن  إلى  السابقة  الدراسات   من   العديد  تشير 

  إلى   مقبولة  سيكومترية  بخصائص   يتمتع  التوحد   طيف 

 ;Austin, 2005)ثقافاتال  مختلف  في  جيدة

Hoekstra et al., 2008; Hurst et al., 2007; Lau 

et al., 2013; Pisula et al., 2013; Wakabayashi 

et al., 2006) ًمن الدراسات   ا . وعلى الرغم من أن عدد

  استخدمت النسخة العربية من مقياس طيف التوحد 

(Daoud et al., 2015; Dawoud et al., 2019)،   إال  

   لم  أنها 
ُ
  في   للمقياس  السيكومترية  الخصائص  إلى  شرت

  استطالعية  دراسة   إجراء استدعى مما  العربية نسخته

 . للمقياس والصدق الثبات  مؤشرات من للتحقق

في الدراسة االستطالعية من الدراسة الحالية، تم جمع  

بيانات مكتملة ملقياس طيف التوحد بنسخته العربية  

مشارك من الذكور، وتراوحت أعمارهم من    104من  

األعمار:    64إلى    18 )متوسط  سنة(    28.62سنة 

منصةكوالتركس   عبر  إلكترونية  استبانة  بواسطة 

(https://www.qualtrics.com)استخ دمت  . 

كرونباخ   ألفا  معامل  الحالية  االستطالعية  الدراسة 

املقياس ثبات  على  كما  كمؤشر  البناء    قدرت،  صدق 

حس خالل  من  اال للمقياس  معامالت  بين  بتر اب  اط 

 درجة كل بعد والدرجة الكلية. 

  أن   الحالية  االستطالعية  الدراسة  نتائج  أظهرت

  الحدود   في  وصدق   باتث  بمؤشرات   يتمتع   املقياس 

.،  67  كرونباخ   ألفا  معامل  كان  حيث  املقبولة،

وتراوحت معامالت االرتباط بين أبعاد املقياس والدرجة  

(.1) الجدول رقم  . كما يتبين في80  . إلى30الكلية من  

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

 

 املهارات اإلجتماعية 

 

 تحويل االنتباه 

 

 التواصل 

 

 بالتفاصيل  االهتمام

 

 التخيل

 

 أبعاد املقياس

0.80** 0.41** 0.76** 0.3** 0.4** 

 

 الدرجة الكلية 

 0.01)**( دال عند مستوى 

 الدراسة  إجراءات

  بدأ  الدراسة،  في  للمشاركة   املكتوبة املوافقة  تقديم  بعد

  تمييز  بمهمة  املتعلق  الجزء  باستكمال  املشاركون 

  إلكترونية  استبانة إكمال منهم  طلب ذلك،  بعد.  االتجاه

  عبر   لهم  عرضت والتي    ، التوحد  طيف   مقياس   تتضمن

استغرقكوالتركس  منصة التجريبية  ت .  لكل    الجلسة 

 دقيقة.  45قرابة   مشارك 

 

 

 النتائج 

   42 بيانات استخدام تم
ً
  ،24-19: العمر)مدى   امشارك

اليدوية:  20.70:متوسطه أيمن    37،  املشاركين  من 

( لفحص العالقة بين األداء في اختبار تمييز االتجاه  اليد

بعد    سماتو  مشاركين    استبعادالتوحد  أربعة  بيانات 

في  لثالثة منهم  تميز االتجاه  حيث كان متوسط عتبات 

متوسط   عن  تبعد  واملائل(  )العمودي  الجزأين  من  أي 

معايريين،  نحرافين  االعتبات لكافة املشاركين بأكثر من  
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يكمل   لم  الرابع  أن  طيف    اإلجابةكما  مقياس  على 

 التوحد.  

إلى    11من  تراوحت الدرجات في مقياس طيف التوحد  

درجة، وهي متسقة مع متوسط    21درجة بمتوسط    32

عربية   ثقافة  في  التوحد  طيف  مقياس  في  الدرجة 

  (Daoud et al., 2015)((  22.72)مصرية )متوسط:  

 Kurita) ((22.20وشرقية )يابانية )متوسط الدرجة: 

et al., 2005)  . 

الجزء    في  االتجاه  تمييز   عتبة   متوسط كان    ،أيًضا

درجة،    0.86درجة بانحراف معياري    2.22العمودي  

  املائل في الجزء االتجاه  تمييز عتبةمتوسط  كان في حين

 درجة.  2.38درجة بانحراف معياري   8.82

هل يوجد فرق دال  األول: الرئيس السؤال  عنلإلجابة 

العمودي من مهمة تمييز    بين األداء في  الجزء   احصائيً إ

املائل؟   بالجزء  مقارنة    ت   اختبار   استخدام   تماالتجاه 

   نتائجال   أظهرت.  مترابطتين  لعينتين
ً
  داللة  ذا  افرق

بين األداء في الجزء العمودي من مهمة تمييز    إحصائية

  (. α=0.0001،  21.202- =(41)  ت)  االتجاه والجزء املائل

اتجاه   تمييز  في  الكبير  الفرق    املنبهات  خطوط هذا 

العمودي(  ةالعمودي   املنبهات  بخطوطمقارنة    )الجزء 

املائل(  املائلة ،  "امليالن  بتأثير"ما يسمى    يعكس  )الجزء 

 . (2الشكل رقم )  انظر

 .االتجاه العمودي وعتبة تمييز االتجاه املائل(. شكل توضيحي للفرق بين عتبة تمييز 2الشكل رقم )

 0.0001الفرق في تمييز اتجاه الجزء العمودي وتمييز اتجاه الجزء املائل يعكس "تأثير امليالن". )****( دال عند مستوى 

السؤال الفرعي األول من السؤال الرئيس    عنلإلجابة  

العالقة    الثاني: تمييز  ما  في مهمة  األداء  بين  االرتباطية 

االتجاه في الجزء العمودي ومستوى سمات التوحد؟ تم  

الذيل. ثنائي  بيرسون  ارتباط  معامل  أظهرت    استخدام 

)طردية( موجبة  عالقة  وجود  داللة    النتائج  ذات 

بين العتبة في تمييز االتجاه في الجزء العمودي    إحصائية

( التوحد  في مقياس طيف  ، 0.457، ر=42ن=والدرجة 

α=0.0001.) أ(.   3الشكل رقم   انظر( 

 

السؤال الفرعي الثاني من السؤال الرئيس    عنلإلجابة  

تمييز    الثاني: في مهمة  األداء  بين  االرتباطية  العالقة  ما 

تم   التوحد؟  سمات  ومستوى  املائل  الجزء  في  االتجاه 

الذيل.   ثنائي  بيرسون  ارتباط  معامل  أظهرت  استخدام 

)طردية( موجبة  عالقة  وجود  داللة    النتائج  ذات 

املائل    إحصائية الجزء  في  االتجاه  تمييز  في  العتبة  بين 

في مقياس طي التوحد  والدرجة  ، 0.402، ر=42)ن=ف 

α=0.0001.) ،ب(.) 3  الشكل رقم انظر 
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التوحد )الدرجة في    مستوى سماتأ وب( أشكال توضيحية للعالقة االرتباطية بين عتبة تمييز االتجاه )العمودي واملائل( و ) 3الشكالن 

يوضح العالقة االرتباطية بين عتبة تمييز االتجاه في الجزء العمودي والدرجة في مقياس طيف   (أ) . 3. الشكل (مقياس طيف التوحد

،  وحديوضح العالقة االرتباطية بين عتبة تمييز االتجاه في الجزء املائل والدرجة في مقياس طيف الت (ب). 3. الشكل (0.457، )ر=التوحد

ارتفعت( عتبة  تعني مستوى أداء عال )متفوق( في مهمة تمييز االتجاه، وكلما كبرت )ملنخفضة/الصغيرة تمييز االتجاه ا عتبة .(0.402)ر=

تمييز االتجاه فهذا مؤشر على ضعف األداء في مهمة تمييز االتجاه.  

 املناقشة 

  في  األداء  بين   العالقة  اختبار  إلى  الحالية   الدراسة  هدفت

جهة    ابجزأيه  االتجاه  تمييز   مهمة من  واملائل  العمودي 

  طيف   مقياس  في  بالدرجة  عنها  املعبر  التوحد وسمات  

سعودية  أخرى   جهة  من  التوحد عينة  حين  ،على    في 

عتقد أن األداء في مهمة تمييز االتجاه يعتمد على توازن  يُ 

في القشرة املخية في الفص القذالي   التنشيط والتثبيط 
(Edden et al., 2009; Kurcyus et al., 2018; Shaw 

et al., 2019; Tibber et al., 2006) ُأن  أيًضا  عتقد، ي  

  والتثبيط  التنشيط  توازن   في  اختالل  نتاج  التوحد

توازن    نظريُ و   ، املخية  القشرة   في  العصبي الختالل 

والتثبيط  أنه    التنشيط     اتفسيرً على 
ً

للفروق    محتمال

األفر  لدى  والذهنية  واإلدراكية،    الذين   د االسلوكية، 

 ;Bertone et al., 2005)توحد  طيف   اضطراب   لديهم 

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)..    سبيل فعلى 

بريطانية    توجد  لقد  املثال،    األفراد  أندراسة 

 
ُ
 امل

ّ
  مهام  في  أداؤهم  يختلف  التوحد  بطيف  صينشخ

   بنظرائهم  مقارنة  االتجاه  تمييز
ُ
امل  غير 

ّ
حيث  صين  شخ

األفراد    كان  أداء 
ُ
 امل

ّ
مهام    التوحد  بطيفصين  شخ في 

   تمييز االتجاه
ً
 غير    نظرائهمب  مقارنة  امتفوق

ُ
 امل

ّ
صين  شخ

(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016).   أيًضا  

الذي  أنأخرى    بريطانية  دراسةأظهرت     ناألشخاص 

)سمات   مرتفعة التوحد  طيف مقياس  في درجاتهم كانت 

   تجاهفي مهمة تمييز اال  أداؤهم  كان   توحد عالية(
ً
  امتفوق

كانت  ب  مقارنة  ممن   فيمنخفضة    درجاتهم نظرائهم 

توحد    التوحد   طيف  مقياس )سمات 

  هذه  وألن .   (Dickinson et al., 2014)منخفضة(

  كان)بريطانيا(،    غربي  مجتمع  في  مطبقة  كانت   الدراسات 

  في النتائج  هذه  مثل  تكرار إمكانية  مدى  اختبار املهم  نم

من دور    واالجتماعية  الثقافية  للعوامل   ملا  آخر   مجتمع 

بين   العالقة  طبيعة  تشكيل  في  االتجاه    تمييز محتمل 

 ,.Masi et al., 2017; Matson et al)التوحد    وسمات

وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية أظهرت أن  .  (2017

بين األداء في    إحصائية  داللة   ذات   هناك عالقة ارتباطية

االتجاه و  تمييز    غير نتائجها    فإن،  التوحد  سماتمهمة 

 في  مشاركين   على  أجريت  التي   الدراسات   نتائج  مع  متسقة 
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 Dickinson et al., 2015; Dickinson et)  بريطانيا

al., 2014)    االتجاه  تمييز  عتبات  ارتبطت حيث  

  طيف   مقياس  في  الدرجة  مع   اطرديً   واملائل  العمودي

السعودية.    في  توحدال   سيتم   النتائج  هذهالعينة 

 .البحث من الجزء هذا  في منقاشتها 

هو متوقع بناء على نتائج الدراسات السابقة فيما    كما

باألداء   )الع  أيجز   فييتعلق  االتجاه  تمييز    موديمهمة 

 ,.Edden et al., 2009; Kurcyus et al)  (واملائل

2018; Shaw et al., 2019; Tibber et al., 2006; 

Vogels & Orban, 1985) ،    ةالتمييز   قدرة الكانت  

لجزء املائل،  بالالتجاه في الجزء العمودي فائقة مقارنة  

 ;Appelle, 1972)  تأثير امليالن  باسموهذا الفرق يعرف  

Vogels & Orban, 1985) ُي تمييز  .  في  التفوق  عزى 

أم   كانت  )عمودية  املستقيمة  الطبيعة  ذو  االتجاه 

إلى   املائلة  الطبيعة  ذو  االتجاه  بتمييز  مقارنة  أفقية( 

في   العصبية  الخاليا  حساسية  في  القشرة  زيادة  املخية 

  ةالفص القذالي للمنبهات املستقيمة بمقارنة بتلك املائل

(Li et al., 2003; Mansfield, 1974)  . النتيجة  هذه  

  التي   الدراسات  من  كبيرة  مجموعة  مع  متسقة

  ومائلة  مستقيمة  منبهات  على  تحتوي   مهام  استخدمت

على   يحتوي  الذي  الجزء  في  أفضل  األداء  كان  حيث 

منبهات مستقيمة مقارنة بتلك التي تحتوي على منبهات  

 ;Edden et al., 2009; Kurcyus et al., 2018) مائلة

Shaw et al., 2019; Tibber et al., 2006)  مثل هذا .

مقارنة   املستقيمة  املنبهات  تمييز  في  باملنبهات  التفوق 

األطفال  املائلة لدى    (Shafai et al., 2015)  وجد 

  لديهم  من   وحتى   (Peven et al., 2019)  والكبار 

  والتوحد   كالفصام  ونمائية   عصبية  اضطرابات

-Dickinson, Bruyns)(النصفي)الصداع    شقيقة وال

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

et al., 2006) . 

 
ً
قد    ااتساق التوحد  طيف  بأن  تقول  التي  الفرضية  مع 

العصبي  والتثبيط  يكون نتاج اختالل في توازن التنشيط  

 Bertone et al., 2005; Bonnel et)في القشرة املخية  

al., 2010; Bonnel et al., 2003; Coghlan et al., 

2012; Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 

Franklin et al., 2008; Hussman, 2001; 

Rubenstein & Merzenich, 2003) ،   نتائج  تشير  

أن األداء في مهمة تمييز االتجاه، والتي    ة يالحال  الدراسة 

توازن  يُ  على  مباشرة  غير  مؤشرات  تعطي  أنها  ظن 

  البصرية  املخية  القشرة  في  العصبي  والتثبيطالتنشيط  

التوحد املعبر    مستوى سمات بالقذالي(، مرتبط  )الفص  

  ىهنا بالدرجة الكلية في مقياس طيف التوحد. وعل  اعنه

متوافقة   أن   من   الرغم النتيجة  الفرضية    مع  هذه 

تقول   التي  على    بارتفاعالسائدة  التنشيط  معدل 

  لديهم   من  لدى  ية خامل  القشرة  في  العصبي  ثبيطتال

 ;Coghlan et al., 2012)  توحد  طيف اضطراب  

Hussman, 2001; Rubenstein & Merzenich, 

تقول    ضيةالفر   تخالف   أنها   إال   ، (2003 التي  الصاعدة 

)مثل    سلوكية  مهام  من  أدلتها  استقتبعكس ذلك، والتي  

)مثل  االتجاه  تمييز   مهام  عصبية  ومؤشرات    موجات ( 

تعكس طبيعة توازن التنشيط    هاأن   ُيظن العصبية(    جاما

رتباطها بمستوى  والتثبيط في القشرة املخية البصرية ال 

والذي    في القشرة املخية في الفص القذالي، جابا تركيز  

 ,.Bertone et al)أهم النواقل العصبية املثبطة  يعتبر

2005; Bonnel et al., 2010; Bonnel et al., 2003; 

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

Franklin et al., 2008) 
ً

فمثال البالغين  .  أن  وجد   ،

 
ُ
 امل

ّ
نظرائهم    نيمتازو   التوحد   بطيف  صين شخ غير  على 

 
ُ
 امل

ّ
  أن  كما   ،)الجزء املائل(  في أداء تمييز االتجاه   صين شخ

غير    ظرائهم نب  مقارنة   مرتفعة  لديهم   جاما   موجات   ذروة

 
ُ
 امل

ّ
 ,.Dickinson, Bruyns-Haylett, et al)  صين شخ

األشخاص(2016 أن  أخرى  دراسة  وجدت  كما  غير    . 

 
ُ
 امل

ّ
في   التوحد   بطيف   صين شخ عالية  درجات  وحققوا 

التوحد طيف  مرتفعة(  مقياس  توحد  كان    )سمات 

املائل من   في  متفوق   /مرتفع   أداؤهم  مهمة تمييز    الجزء 

بنظرائهم   مقارنة   غير  االتجاه 
ُ
 امل

ّ
وحققوا    صين شخ

التوحد طيف  مقياس  في  منخفضة  )سمات    درجات 

منخفضة( إضافة  (Dickinson et al., 2014)توحد   .

وُ   لذلك، 
ً
ارتباط هناك  أن  في   اطرديً   اجد  الدرجة  بين 

العصبية جاما  موجات  وذروة  التوحد  طيف    مقياس 

(Dickinson et al., 2015)مؤشر  أنه  على  ذ، مما يؤخ  

  البصرية  املخية  القشرةفي    ثبيطتلا  معدل  زيادة  على
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(Edden et al., 2009)  . النقيض من هذه النتائج،    علىو

 في  األداء  مستوى   أن  إلى  الحالية  الدراسة  نتائج  تشير

سمات بزيادة    فيضعُ   االتجاه  تمييز  مهمة   مستوى 

كما هو منعكس في العالقة اإليجابية بين عتبة    التوحد

االتجاه   في    ئل واملا  العمودي  بجزأيهاتمييز  والدرجة 

تؤيد   النتيجة  هذه  وعليه،  التوحد.  طيف  مقياس 

الفرضية الكالسيكية التي تقول بزيادة معدل التنشيط  

لألفراد    في  العصبي املخية   القشرية 
ُ
 امل

ّ
بطيف    صين شخ

 Coghlan)التوحد أو من لديهم سمات توحد مرتفعة   

et al., 2012; Hussman, 2001; Rubenstein & 

Merzenich, 2003) . 

  الدراسات   من   مجموعة  لىع  بناء   املتوقع  غير   علىو 

  الجزء   حساسية  ضعف  باحتمالية  تقول   التي  السابقة

  األفراد  أداء  بين  للتمييز   االتجاه   تمييز  مهمة  من  العمودي

 املتعددة  املجموعات  بين  أو  الواحدة  املجموعة  داخل

 ;Dickinson et al., 2015)  ( السقف)تأثير    لسهولته

Dickinson et al., 2014; Edden et al., 2009)  لقد ،

االتجاه   تمييز  مهمة  من  العمودي  الجزء  في  األداء  كان 

ارتباط    امتباينً  عن  بالكشف  التي سمحت    ذي للدرجة 

طيحصائية  إداللة   مقياس  في  الدرجة  وبين    ف بينه 

أحد   الجزء    التفسيراتالتوحد.  لحساسية  املحتملة 

في األداء هو أنه قد    التباينالعمودي هنا للكشف عن  

للكشف عن ضعف األداء ال عن تميزه،    ا يكون حساًس 

فيه، وعليه    إن حيث   األداء  السائد لسهولة  هو  األخير 

تكون منحصرة على كشف الضعف ال  حساسيته    فإن

جزئيً  التفسير  هذا  يدعم  قد  الدراسات    االتميز.  نتائج 

 السابقة التي أشارت إلى تفوق في أداء  
ُ
 امل

ّ
  بطيف صين  شخ

املائل من مهمة تمييز االتجاه مقارنة    دالتوح في الجزء 

   غير   بنظرائهم
ُ
 امل

ّ
ولكن مثل هذا التميز لم يكن    ، صينشخ

لسهولة    اظاهرً  العمودي  الجزء    مما   ،هفي  األداءفي 

  نتيجة   األداء   في  تباين  عن   الكشف   احتمالية   ضعفيُ 

العكس محتمل  (Garin, 2014)  السقف  لتأثير . ولكن 

حيث   الجزء    إنهجدا،  حساسية  تزيد  أن  املمكن  من 

عن   للكشف  تكون    التباينالعمودي  عندما  األداء  في 

أفراد   داخل  السهولة  درجة  بذات  ليست  املهمة 

 أو بين املجموعات املتعددة.  ةواحدال- املجموعة

عالقة   اتساق   عدم  إن )وجود  الحالية  الدراسة  نتائج 

والدرجة في مقياس طيف    االتجاه  تمييز  عتبةطردية بين  

ا  التوحد(  ,.Dickinson et al)  السابقة   لدراساتمع 

2015; Dickinson et al., 2014)،   
ً
  اوالتي وجدت ارتباط

والدرجة   عتبة   بين   اعكسيً  االتجاه  مقياس    في  تمييز 

   وجدت  التي  وتلك  التوحد  طيف
ً
 األفراد  أداء  في  اتفوق

 
ُ
 امل

ّ
تمييز    التوحد  بطيف   صينشخ )عتبة 

بنظرائهم    (صغيرة/ منخفضة  غير  مقارنة 
ُ
 امل

ّ
،  صينشخ

  األول   تفسيري ال  حتمال ال ا .  احتمالينيمكن تفسيره بأحد  

االتساق  غير    التوحد  طيف   بطبيعةمتعلق    لعدم 

التوحد    حيث ،  تجانسةامل طيف  تجانس  عدم  يعتبر 

   امعلوًم 
ً
العاملي  ا ومالحظ الصعيد   & Lenroot)على 

Yeung, 2013; Masi et al., 2017).  إلى  إن  النظر 

عوامل  عن    بمعزل التوحد على أنه صنف واحد    طيف

من   يجعل  والشدة  والذكاء،  النمائي،  كالتاريخ  مهمة 

فهم طبيعة هذا االضطراب مهمة أكثر صعوبة،  مكانية  إ

)النظر إلى طيف التوحد على أنه  كما أن هذا التبسيط  

في اختيار آليات التدخل الالزمة    ا يؤثر سلبً   صنف واحد( 

 ,Mottron & Bzdok)املناسبة  للبرامج  طيط والتخ

ا، فإن عدم اتساق نتائج الدراسة الحالية  . ولهذ(2020

ناشئً  يكون  قد  السابقة  بين    اوالدراسات  التباين  من 

مقياس   في  املرتفعة  الدرجات  ذوي  األفراد  خصائص 

السابقة  وتلك  الحالية  الدراسة  في  التوحد    طيف 
(Dickinson et al., 2015; Dickinson et al., 

  اقتصرت  الحالية  الدراسة  عينة  أن   ا خصوصً   ، (2014

في    من العينة   الذكور   نسبة  تراوحت   في حين   الذكور   على

الدراسات ما   %، مما يزيد من    75إلى    %  44  بين تلك 

احتمالية عدم التجانس سيما وأن شيوع طيف التوحد  

طيف    نسبة انتشار  تمثل  حيث   ،بناء على الجنس  متباين

إنثى واحدة  4حوالي    التوحد  Werling)للذكور مقابل 

& Geschwind, 2013)   . 
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الدراسة    ي التفسير   حتمال اال  اتساق نتائج  الثاني لعدم 

بالعوامل    متعلقيكون    قدالحالية والدراسات السابقة  

إلى أن  واالجتماعية  الثقافية  السابقة  . تشير الدراسات 

معدالت    في  فقط   الثقافية واالجتماعية ال تؤثر  العوامل 

التوحد،   بطيف  مقبولية    تؤثر  بل التشخيص  في  حتى 

 ;Kim, 2012)املستخدمة الكشف والتشخيص   أدوات

Masi et al., 2017; Matson et al., 2017)  وبالنظر .

 إلى أن املالحظة في السياق االجتماعي  
ُ
من املحطات    عتبرت

إلجراء   تدفع  التي    املجتمعات   فإن  ،التشخيصاألولى 

)مثال    السلوكية   املظاهر  لبعض  نظرتها   في  تتفاوت

  عتبر يُ   قد  ما   ،وبالتالي  .(العيني  والتواصل   اللغوية  املهارات

أو    التوحد  على   ا مؤشرً   ما  مجتمع  في الكشف  يستدعي 

آخر  التدخل،  مجتمع  في  كذلك  يكون  ال   ,Kim)  قد 

2012; Masi et al., 2017)  تشير لذلك،  إضافة   .

ثقافية إلى وجود تباينات  المجموعة من الدراسات عبر  

الذهنية كاالنتباه، والذاكرة،    العملياتفي مجموعة من  

 ,.Amer et al)  املختلفة  الثقافات  أفراد  بين  دراكاإل و 

2017; Phillips, 2019; Wong et al., 2018)   مما قد

تائج  ن  مععدم اتساق نتائج الدراسة الحالية    أيًضايفسر  

  االختالفات  هذه مثل  عزو  يتم  عادة. الدراسات السابقة

إلى تباين    ثقافية في العمليات الذهنيةال  عبر  الفروق  أو

العليا  الذهنية  املستويات  في  الذهنية  املعالجات  في 

  أي -تكون   قد  والتي  ،بين املجتمعات  والتحليل  كالتفكير 

 اللغوية،   بالعوامل  متأثرة  -الذهنية  العمليات  تلك

 Varnum et)الحضاري   التقدم  ومستوى   والوراثية، 

al., 2010).  في    فعلى املهام    املثال،سبيل  أداء    التيفي 

)مثل  يميل الشرقيون    بصرية،   هاتب من  تصنيف  تتطلب

 العالقات   بطبيعة  تهتم  شاملة،  معالجة   إلىن(  ي الصيني

  الغربيون   يميل  في حين  ،السياقي  املجال  في  املثيرات  بين

األمريكان( تهتم    )مثل  مركزة،  معالجة  استخدام  إلى 

  املجال السياقي  بسمات املثير البارزة بشكل مستقل عن

(Ueda et al., 2018)  .  في لكن حصر سبب االختالف 

عبر   الذهنية  املعالجة  يرجع    الثقافيةطريقة  باختالف 

يكون   قد  املستوى  عالية  املعالجة  طرق  في  التباين  إلى 

عن تفسير التباين في املهام التي تتطلب معالجة    اقاصرً 

دنيا   في  ك ذهنية  األداء  في  التماثل    عدم  مهام الفروق 

االتجاه  الخطوط  ألطوال شرقي    وتمييز  مجتمع  بين 

تباينً  تعكس  قد  والتي  املعلومات   اوغربي،  معالجة  في 

البصري   النظام  على  ثقافي  تأثير  عن  ناتج  البصرية 

 ;Ksander et al., 2018)البصريةللتعامل مع املثيرات 

Ueda et al., 2018).   .،العوامل    تكون قد    وعليه

بين عينة الدراسة الحالية )عينة    واالجتماعية  الثقافية

)بريطانية(   السابقة  الدراسات  وعينات  سعودية( 

   ا فسيرً ت
ً

  طبيعة   إلىلعدم اتساق النتائج باإلضافة    محتمال

 . املتجانسة  غير التوحد  طيف

  محددات  ثالث  في  تتمثل  الحالية  الدراسة  محددات

  على   الدراسة  عينة  اقتصار  هو  األول   املحدد.  رئيسة

  العينة   اقتصار  أن  من  الرغم  وعلى.  اإلناث  دون   الذكور 

  حجم   يكون   عندما  امحمودً   يكون   قد  بعينة  جنس  على

  من  يحد   نهفإ  التجانس،  لزيادة  اصغيرً   الدراسة  عينة

الجنس  إم على  النتائج  تعميم   في  شمول امل  غير كانية 

  يصعب  قد  الحالية  الدراسة  نتائج  فإن  ولهذا،. الدراسة

  التي   الدراسات  نتائج  مع  سيماال    ناثاإل   على  تعميمها 

  والعمليات  العصبي  النشاط  في  فروق  وجود  إلى  تشير

 Munro et al., 2012; van)  الجنسين  بين  الذهنية 

Pelt et al., 2018)  .اقتصار  في  يتمثل  الثاني  املحدد  

  النفس  علم  قسم   طالب"   الطالب  على   الحالية   الدراسة 

  اقتصار   شيوع  من  الرغم  وعلى  ،"سعود  امللك   بجامعة

  على   املعملي  الطابع  ذات  النفسية  البحوث  في  املشاركين

  ن فإ  ،(Shen et al., 2011)  النفس  علم   أقسام  طالب

  املجتمع  على  النتائج  تعميم  إمكانية  من  يحد  قد  ذلك

 في  الثالث  املحدد.  (Hanel & Vione, 2016)  العام

  العمري   املدى  ضيق  في  يتمثل  الحالية  الدراسة

  قد  ذلك أن  من الرغم  وعلى(. سنة 24- 19) للمشاركين 

  قد  العمر  أن  سيما  ، الالدراسة  عينة  تجانس  من  يزيد

  الذهنية   والعمليات العصبي  النشاط في امهًم  ادورً  يلعب

(Böttger et al., 2002; Darowski et al., 2008)،  

  تعميم   إمكانية  من   يحد  قد   العمري   املدى   محدودية  نفإ

 . أكبر عمرية فئات  من  الذكور   على النتائج
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العالقة بين األداء    اختبرتالختام، الدراسة الحالية    في

العمودي واملائل من جهة   افي مهمة تمييز االتجاه بجزأيه 

  النقيضالتوحد من جهة أخرى. على    مستوى سماتو 

   وجدت  التي  السابقة  الدراسات  من
ً
  تفوق   بين  اارتباط

التوحد،    سمات  وارتفاع  االتجاه  تمييز   مهمة  في  األداء

 
ً
بين ضعف األداء    اطرديً   اوجدت الدراسة الحالية ارتباط

  وارتفاع   العمودي واملائل  افي مهمة تمييز االتجاه بجزأيه

التوحد.   مع    الحالية  الدراسة   نتائج سمات  متسقة 

العصبي   التنشيط  بزيادة  التي تقول  الشائعة  الفرضية 

كتفسير  املخية  القشرة  السلوكي    محتمل   في  للتباين 

  من  والذهني واإلدراكي املرتبط بطيف التوحد. قد يكون 

إذا كان  الدراسات املستقبلية  توجيه   املهم   ت الختبار ما 

اد  هناك فروق في األداء في مهمة تمييز االتجاه بين األفر 

 
ُ
 امل

ّ
غير  صين  شخ ونظرائهم  التوحد   بطيف 

ُ
 امل

ّ
صين  شخ

 .سعودية  عينة على

 

*** *
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 التدفق النفس ي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات في دولة الكويت 

 ( 1)أ. د. عويد سلطان املشعان

 ه (1442 /11/ 24وقبل -ه 25/8/1442)قدم للنشر 

املعلمين واملعلمات. وتكونت عينة الدراسة من  إلى فحص العالقة بين التدفق النفس ي والرضا الوظيفي لدى الدراسة  هدفتستخلص: امل

في   ،( أنثى. وأظهرت النتائج عن وجود عالقة موجبة بين التدفق النفس ي والرضا الوظيفي329و ) ،( ذكًرا93( معلًما ومعلمة بواقع )422)

فروق في املتغيرات الديموغرافية في متغير التدفق  تبين وجود .النفس ي والرضا الوظيفي دفقال توجد فروق بين الذكور واإلناث في الت حين 

قل(. وال توجد فروق في الحالة االجتماعية. وأظهرت النتائج  أف  30الخبرة األصغر سن ) لصالحقل( أف  30األعمار الصغيرة ) لصالحالنفس ي 

متغير الرضا الوظيفي   في. أما في التنبؤ فإن  األعزب في مقياس الرضا الوظي لصالحولكن توجد فروق  ،بأنه ال توجد فروق في العمر والخبرة

 يتنبأ بشكل دال إحصائًيا. 

   .املعلمين  –الرضا الوظيفي  –التدفق النفس ي  : يةفتاحامل الكلمات

 
Psychological flow and its relationship to job satisfaction among male and female teachers in 

the State of Kuwait 

(1)Mashaan-Owaid Sultan Al 

(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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 مقدمة 

عددددددام  النفسددددددددددددد ي ألول مرة  التدددددددفق  ظهر مفهوم 

على يددددد عددددالم النفس األمريكي الشدددددددددددددهير م  ددددالي   1979

ن دتدمد د دددددددالي   في   (Mishaly Csikszentmihalyi)شددددددددددددديدكدز 

القلق: تجددددارب التدددددفق في العمددددل لددددل و كتددددابددددة مددددا ورا  امل

(  (. Guan,    85 :2013واألدا  

النفسية  ر حالة التدفق النفس ي من أهم الحاالت  دتعتبو 

للفرد في عطائه وعمله وأدائه   اإيجابيً  اكون ا تشدكل جانبً 

وهي دليدددددل على امتالل معدددددالم ال دددددددددددددحدددددة   ،ومشدددددددددددددددددداعر 

النفسدددددية الجيدة إال أن ا حالة تجلس ل اسدددددان الشدددددعور 

كمددددا  عددددد (.  2:  2019بددددالسدددددددددددددعددددادة والرضددددددددددددددددا )أبو حيددددة  

التدفق النفسدددددد ي أحد موضددددددوعات علم النفس اإليجا ي 

الددتددددددد  الددحدددددددديدد دددددددة ومدد دد ددم ذوي  ا  ددريددن  فددي  املددبددددددداشدددددددددددددددر  أثدديددر 

الذي   Job Satisfaction  ورضددددددددددداهم الوظيفياملعلمون،  

العمليددددددة   في  إنتدددددداجيتدددددده وفدددددداعليتدددددده  سدددددددددددددهم في تحسدددددددددددددين 

التعليميدة، حيدي يؤدي ارتفداض رضددددددددددددددا املعلم تجدا  مهنتده  

إلى ارتفدددداض درجددددة حمدددداسدددددددددددددددده ودافعيتدددده في العمددددل املنتج  

 .(24: 2019)سالمة  .الخالق

يدددددد اکتیدددددار أو  ظهر  و  تجدددددا  فكري حدددددديدددددي على 

وقد دعا   martin seligman  (1998)  انممارتن سدددددددددددلیج

رات اإليجابية لدى البشر  دددددددددعلى القوة والخب  التركيدددددددددزإلى 

ثرا ها له إأن    اعتباروإثرائ ا بالبحوث والدراسددددددددددددات على 

إتددددددداحدددددددة   فدي  فدعدددددددال  لدلدندمدو والدتدطور  الدأثدر  لدلدفدرد  فدرصدددددددددددددددددددة 

على صددددحته    ااعكاسدددداتوما لذلك من    ،النفسدددد ي السددددليم

  .النفسية والجسمية

( إلى ,Martin  2005وأشدددددددارت دراسدددددددة مارتن )

أهمية دور علم النفس اإليجا ي في تعظیم وزيادة الرضدا 

رات ددددددددددددددددددددددددددللمتغيأن  و  .والدددوافع واإلنتدداجيددة في ب مددة العمددل

في تعزيز الشددددددددعور بالرضددددددددا الوظيفي لدى  ااإليجابية دورً 

إلى   (Chuan ch.2013)املعلمين، وتشدير دراسدة لي كوان  

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد التدفق النفس ي  

الددددددددكسددددددددددددددددددددنددددددددر   دراسددددددددددددددددددددة  وأبددددددددرزت  الددددددددوظدددددددديددددددددفددددددددي،  واألدا  

( أهمية العالقة بين التدفق النفسددد ي وكل 2014وشددديلو)

 تية واإلبداض.من الدافعية الذاتية والسعادة الحيا

بددددددديدددددددر دددددددر    و  جدددددددراندددددددزيدددددددر   دراسددددددددددددددددددددة  تدددددددوصددددددددددددددددددددلدددددددت 

((Granziera, H., & Perera, H. N,2019   إلى أن رضدا

املعلم الوظيفي قددددائم على اعتقدددداد  بددددامتالل الفدددداعليددددة  

مه مما يحقق الرضدددددددا  الذاتية التي تمكنه من القيام بمها

واهتمدددددت دراسدددددددددددددددددة ر شددددددددددددددددداردز ووشدددددددددددددو   الوظيفي لددددديدددده،

 .R Richards, K. A., Washburn, N)  برنوهيميفيل

S., & Hemphill, M. A.,2019)   بالكشدددددددددددد  عن دور

العوامدددل االجتمددداعيدددة، والعالقدددات اإليجدددابيدددة للمعلم في 

وهدذا   ،ب مدة العمدل، والتي تعكس رةيدة الفرد عن نفسددددددددددددده

املدعدلدم تدمديد   بددددددددور   واهدتدمدددددددامددددددده بدتدحدفديد  طدالبددددددده،   ،يدولدددددددد 

وقددرتده على إدارة الفصددددددددددددددل، وفهم طبيعدة و صددددددددددددددائص 

املرحلدة العمريدة لطالبده، وكدل هدذا من العوامدل واألبعداد 

 (.2019)سالمة  .للرضا الوظيفي للمعلمين

النفس اإليجدا ي  لمومن املفداهيم الحددي دة في ع

إذ ي دف إلى تعزيز الجوانس اإليجابية    ،التدفق النفسدددد ي

 بداعتبدارهدافي شدددددددددددددخصددددددددددددديدة الفرد، ويم دل ظداهرة إيجدابيدة 

أثندا   في الفرد نفسددددددددددددده  ى برة ذاتيدة تتحقق عنددمدا ينسددددددددددددد 

أعمال التدبر والتفكير في حل بعض املشدددددددكالت فيذوب 

 ،الفرد في تنفيذ املهام واألعمال املرتبطة ب ذ  املشدكالت

و عداين من  اللهدا   ،واالبت دا   ا بحدالدة من النشدددددددددددددوةمقترندً 

وتصددددددبه حياته هادفة   ،ويكتشدددددد  معناها  ،بهجة الحياة

( الصددددددددددوافي 295:  2015)غريس    .بأن  ع شددددددددددهاوجديرة  

(2020 :3.) 

أن التدفق النفسددددد ي   إلى  و شدددددير شددددديكز ميم  الي

في مسدددددددددددددددداعدددددة الفرد على رفع إنتدددداجدددده   اهمددددً م  ا علددددس دورً 

وجعدددل حيددداتدده ترتقي إلى األفأدددددددددددددددل، كمدددا أندده  عزز لددديدده 

 ,Fong et alالشددددددددددعور بالرضددددددددددا عن الحياة والسددددددددددعادة  

(2014). 

وإذا كان التدفق النفس ي يؤثر ويتأثر بالسعادة  

فهو كذلك يتأثر بما يحمله الفرد من مشددددددددددددداعر م تلفة 
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) شدددددددددددددبدة  ،لوظيفيتجدا  وظيفتده واملعبر ع  دا بدالرضددددددددددددددا ا

يدوشدددددددددددددديدوكدي  2017 أظدهدرت دراسدددددددددددددددددددة  ,   2006(، كدمدددددددا 

Yoshiyuki    إدارة عدلدى  بدددددددالدقددددددددرة  الدفدرد  تدمدتدع  ضددددددددددددددرورة 

بزيددادة الدددافعيددة  رين  الوقددت والتفدداعددل اإليجددا ي مع ا  

أي مهددددارات  لددددديدددده مع اسدددددددددددددت دددددام املهددددارات االجتمدددداعيددددة  

عن  اوالفرد بعيًد   االتواصددل، وف  ا يكون القلق من فأددً 

اإلحبددداا واليدددأس والالمبددداالة، وهدددذا يرفع من مسدددددددددددددتو   

الرضدددددددددا الوظيفي لدى املعلمين في املؤسدددددددددسدددددددددة التعليمية 

مريم   .اإلنتداجيدة  الكفدا ةعلى زيدادة   اممدا ينعكس إيجدابيدً 

 (. 5-4: 2019)زي دالعن

وقدد أشدددددددددددددارت الددراسدددددددددددددات التي تنداولدت التددفق 

النفسدد ي والرضددا الوظيفي إلى وجود عالقة موجبة بي  ما 

( والتي أسدددددددددددددفرت عن 2013ن )يكدددددراسددددددددددددددددة  ددددار  و  ر 

وجود عالقة ذات داللة إحصدددددائية بين التدفق النفسددددد ي  

الددددافع الدددذاتي   -اض تددداالسدددددددددددددتم  -االسدددددددددددددتغراق)املتم دددل في:  

 Mearan & Cangianoوالرضددددددددددددددا الوظيفي، ودراسددددددددددددددة

والتي أشددددددددددددددددددارت إلى وجود عالقدددددة موجبدددددة بين    (2013)

التددددفق والرضدددددددددددددددا الوظيفي وإسدددددددددددددهدددام التددددفق في التنبؤ  

والتي    Burke et al(  2016)بالرضدددددددا الوظيفي، ودراسدددددددة 

أشددددارت إلى أن املمرضددددات الالتي اددددجلن درجات مرتفعة 

لددددددي ن مسدددددددددددددتويدددددات مرتفعدددددة من  التددددددفق  على مقيددددداس 

الكفا ة والتفااي في العمل والرضدددددددددا الوظيفي باإلضدددددددددافة 

 بالعمل. استمتاعهنإلى أن ن أبلغن عن 

 
ً
لكي   اأسددددددددددداسددددددددددديً   او عد التدفق النفسددددددددددد ي شدددددددددددرط

أعلى تجليات إلى  بأدائهيتمكن املعلم من مهنته ويصدددددددددددل 

اإلبدداض، كمدا أنده من العوامدل املؤثرة في زيدادة كفدا تده في 

عملده وأدا  دور  بفعداليدة نحو طالبده وزمالئده ورةسدددددددددددددائده 

ليميددددة وتحقيق بدددالعمليددددة التع  ومجتمعدددده بمددددا  سدددددددددددددهم في

:  2000( و شدددددددددددددير جوملدددان )2017) شدددددددددددددبدددة    .أهددددافهدددا

أن التدفق النفسددددددددد ي في مهنة التدر س يحفز إلى  و (  139

من  الل  برة التدفق النفسددددد ي وهذ  الخبرة هي الدافع 

للوصدددددول إلى املسدددددتوى األفأدددددل فاألفأدددددل، فاإلنجازات  

اإلبددددداعيددددة تعتمددددد على حددددالددددة االاغمدددداس الددددذه ي للفرد 

 . باستمتاضفي املهام التي يؤدي ا  الكلي واالستغراق

في دراسدددددددددته إلى أن  برة   Guan(  2013و شدددددددددير )

التدفق النفسددددددددددد ي أشدددددددددددبه بمغناط س للعملية التعليمية 

أك ر متعدددددددة  التعليميدددددددة  العمليدددددددة  فعن طريقهدددددددا تصدددددددددددددبه 

تسددددددتمر في تحقيق   ،وبالتالي  .للمعلم والطالس أو التلميذ

أهدافها املنشدددددددودة. وتشدددددددير الدراسدددددددة إلى أن مرور املعلم 

الددجدد األدا   عددلددى  يددحددفددز   الددنددفسددددددددددددد ددي  الددتددددددددفددق  يدددددددد بدد ددبددرة 

سدددددددددددددتمرار فيده مع حرصددددددددددددده على تكرار تجربدة التددفق واال 

ر من مرة مما يؤدي إلى إشدددددددددددعال الرغبة ددددددددددددددددددددددددك أالنفسددددددددددد ي  

طرق جيددددة تعمدددل على  لق ب مدددة ، وهي  والحمددداس لددديدده

اتتعليميددددددة محفزة   إلى  رتقددددددا  بمنظومددددددة العمليددددددة ال ؤدي 

 .التعليمية

إلى فحص طبيعدددددة    إن البحدددددي الحدددددالي  سددددددددددددد ى 

العالقة بين التدفق النفسد ي والرضدا الوظيفي والكشد  

عن إسدددددددهام متغيرات البحي في التنبؤ بالتدفق النفسددددددد ي  

بددعددض  تدددددددأثدديددر  الددكشدددددددددددددد  عددن  املددعددلددمدديددن، وكدددددددذلدددددددك  لددددددددى 

إنددداث(، العمر،   -)ذكور   املتغيرات الدددديموغرافيدددة كدددالنوض

 .والخبرة والحالة االجتماعية

     مشكلة البحث 

والدتد الد دورات  الدعدلدمديدددددددة واملدعدرفديدددددددة أدت  طدورات 

املدجدتدمدع فدي  الدتدي شدددددددددددددهددددددددهدددددددا  والدتدكدندولدوجديدددددددة والد دقدددددددافديدددددددة 

السددددددددددنوات املاضددددددددددية إلى إحداث تغيرات جذرية في شددددددددددتى  

منددددالي الحيدددداة بصدددددددددددددفددددة عدددامدددة واملؤسدددددددددددددسددددددددددددددددات التربويدددة 

الحياة    مسدتحدثات  أصدبحتوالتعليمية بصدفة  اصدة،  

وليات جديدة ؤ ومسدددددددد  ااملعاصددددددددرة تفرض على الفرد أدوارً 

العصر وما لحق به من تغير وتطور،   مستمدة من سياق

الفرد سمة من   وأصبحت الأغوا املهنية الواقعة على

ا من ن دا بداتدت تشدددددددددددددكدل جز ً إسدددددددددددددمدات هدذا العصدددددددددددددر حتى 

حيدددداتدددده بسدددددددددددددبددددس ك رة التحددددديددددات التي يواجههددددا في هددددذا  

صددددددددددحته الجسددددددددددمية وحالته  فيالعصددددددددددر، األمر الذي أثر  

أدائددده وحدددال دون لدددك على  ذاعكس  االنفسددددددددددددديدددة ومن ثم  
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، فال أحد ااسدديابيةقدرته على اسددتمتاعه بعمله وأدائه ب

وتدددددددأثير    النفسددددددددددددد ي  العدددددددامدددددددل  أهميدددددددة  الفرد   فيينكر  فكر 

وقددددراتددده العقليدددة وسدددددددددددددلوكددده وأدائددده وعلى مددددى كفدددا تددده 

 . (227: 2017 شبة .)املهنية

وتعد مهنة التدر س من املهن اإلاسانية امل قلة 

بددددالعددددديددددد من األعبددددا  التي تسدددددددددددددبددددس التوتر والأدددددددددددددغوا 

واالحتراق النفسدددددددددددد ي للعاملين ب ا بسددددددددددددبس ك رة متطلبا  ا  

ومسددددددؤوليا  ا وتنوض األدوار التي يقوم ب ا املعلم، فاملعلم 

عمله بالتدر س مطالس النمو املنهي املسدددددددتمر، والذي في 

على كل ما هو جديد ومتعلق بالعملية   الضاالطيتأددددددددددمن  

التعليميددة من طرائق وأسددددددددددددددداليددس حدددي ددة تسدددددددددددددت دددم في 

توصددددددددددددديدل املدادة العلميدة ول س هدذا فحسددددددددددددددس بدل هندال 

العديد من األمور والتي تشدددكل بدورها مع ما سدددبق ذكر  

 امللقاةيؤدي إلى مزيد من الأدددددددددغوا املهنية   ابمً عو   اعائًق 

حدالتده النفسدددددددددددددية   في البيدً على عداتق املعلم والتي تؤثر سددددددددددددد

في عمله واسدددددددددددتمتاعه به وأدائه   اسدددددددددددتغراقهوتحول دون 

  .بإاسيابية

وتأتي هذ  الدراسددة لتسددلض الأددو  على أهمية  

التددددددددددفق النفس ي والحاجة إليه كظاهرة إيجابية كما أن 

يكن فلو لم   ،أهمية الرضدددددددددددا الوظيفي ال تقل عنه أهمية

التدفق النفسدددددددددددد ي في لن يحدث لديه فا عن عمله  راضدددددددددددديً 

االعمل، و  توضددددددددددددح الدراسددددددددددددة العالقة بين التدفق  أيأددددددددددددً

النفسددددددددددددد ي والرضددددددددددددددددا الوظيفي حيدددي  عتبر الوقود الدددذي 

يحرل اإلاسدددان في عمله و سدددتغرق فيه وبالتالي لي ف  

 عنه أعبا  العمل.

كما أن الدراسدات العربية التي تناولت التدفق   

علي لظهور والرضددددددددددددددا الوظيفي نددادرة مقددارنددة بددالتدداري  الف

الددددددراسددددددددددددددددددات   مفهوم التددددددفق النفسددددددددددددد ي الدددددذي لقيددددده في 

 األمر الذي دفع الباحي للقيام ب ذ  الدراسة. األجنبية

 :أهداف الدراسة

ي ددف البحدي إلى فحص العالقدة بين التددفق النفسددددددددددددد ي  

 املعلمين واملعلمات. والرضا الوظيفي لدى

العمر، )وكدذلدك الكشددددددددددددد  عن املتغيرات الدديموغرافيدة  

لددددى املعلمين واملعلمدددات،   (االجتمددداعيدددةالخبرة، الحدددالدددة  

  والكشددددددددددددد  عن مدددى إسدددددددددددددهددام متغيري البحددي في التنبؤ

 بالتدفق النفس ي لدى عينة الدراسة.

 أهمية الدراسة 

ملوضدددددددددددددوض   سدددددددددددددتمددد البحددي أهميتدده من أهميددة ا

من املوضوعات   الذي  عدس ي  الذي يتناوله التدفق النف

البدددددداح ين    بدددددداهتمددددددامهمددددددة التي لم تح   امل العددددددديددددددد من 

الب مدددددة من  بدددددالرغم   النتدددددائج اإليجدددددابيدددددة التي يحققهدددددا في 

املدعدلدم    ،الدتدعدلديدمديدددددددة عدلدى  تدعدود  لدن   بدددددددارتدقدددددددا فدقدض  والدتدي 

مسدددددتوى أدائه وإنما على املنظومة التعليمية ككل حيي 

 وتقدمها. يؤدي إلى تطورها

 : النظريةاألهمية  

دد أهمية الدراسدة في األهمية النظرية التي  تحت

هذ   تنعكسكما    ،الدراسدددددددةتناول العالقة بين متغيري  ت

التدفق النفس ي  بفكرة إمكانية التنبؤ   الل  األهمية من  

 بالتدفق.  معلمين ورضاهم الوظيفي لل

 : األهمية التطبيقية

بدددددإعدددددداد أل ن  مكت هميدددددة التطبيقيدددددة التي تتعلق 

ب ا في قياس املتغيرات،    االستعانةن للباح ين  أدوات يمك

كما يمكن للتربويين واملعلمين توظي  نتائج الدراسددة في 

التربويددددددة وتقددددددديم برامج  تحسدددددددددددددين أسدددددددددددددددددداليددددددس العمليددددددة 

وأاشددددددددطة مدرسددددددددية قائمة على فهم  صددددددددائص املعلمين 

 .الشخصية

 : مصطلحات الدراسة

 
ً
   Psychological Flowالتدفق النفس ي:  - أوال

النفسددددددددددددد ي  ا  Csikszentminalyi)  2014) عرف   لتدددددددفق 

في النشدددداا، ممتعة في   االسددددتغراقبأنه حالة عميقه من  

إلددى الددحدددددددالدددددددة  هدددددددذ   فددي  األفددراد  ويددنددظددر  أدائدد ددم    جددوهددرهدددددددا 

ا، كمددددا ينظرون إلى النشددددددددددددددددداا  ا ونددددا حددددً ممتعددددً   بدددداعتبددددار 

ب م إلى   يصددددددددددددددلحتى لو لم     سدددددددددددددتحق القيددام بدده بدداعتبددار 

 تحقيق مزيد من األهداف.
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التددددددفق على    ,Chiang,et al)  2017)و شدددددددددددددير  

ف  ا بترکي  شدددددددددددديد من نفسددددددددددد ي أنه حالة  شدددددددددددعر الفرد  ال

النشدددددددددددددددداا الددددذي يؤديدددده مع إدرال التوازن بين التحدددددي  

 .واملهارة

الرضددا الوظيفي:  عد الرضددا الوظيفي من   -اثانيً 

كبير من جددددداندددددس   بددددداهتمددددداماملوضدددددددددددددوعدددددات التي حظيدددددت  

ن إصددددددات، حيي  الت صددددددالعديد من العلما  في م تل   

هنال عالقة بين رضا املعلمين عن عملهم أو وظدددددددددددددائفهم 

فيه، كما  عد رضددددددددددا الفرد عن   واسددددددددددتمرارهم وإنتاجيت م  

  واالجتمددا يعملدده األسددددددددددددددداس لتحقيق التدددفق النفسددددددددددددد ي 

 والوظيفي واألم ي. 

( الرضددددا  2008و عرف الطعااي والكسدددداسددددرة )

شدددددددددددددعور املوظ  بددددالطمددددأن نددددة والراحددددة   :الوظيفي بددددأندددده

 ةالنفسددددددددددددية والسددددددددددددعادة في عمله، نتيجة لشددددددددددددعور  بتلبي

شدددددددددددددكدل إيجدا ي تطلعداتده املداديدة واملعنويدة، ممدا ينعكس ب

ووالئددده وتعددداملددده في املنظمدددة التي  عمدددل ب دددا.   انتمدددائدددهعلى  

بدددددددأنددددددد2014الدبدلدهديدددددددد )  ندورةكدمدددددددا عدرفدتددددددده   مدجدمدوعددددددة    ه:( 

املشددددددددددددداعر الوجدانية اإليجابية التي  شدددددددددددددعر ب ا املوظ  

تجا  عمله أو وظيفته التي تعبر عن مدى اإلشدددباض الذي 

 يحققه العمل بالنسبة له. 

 :الدراسات السابقة

تناولت العالقة بين التدفق النفس ي والرضا  دراسات 

 الوظيفي 

( ,Mosing, et al  2018)قدددددام موسدددددددددددددتنج وأ رون   -1

كتمدددددابيدددددة  األعراض اال  بددددددراسدددددددددددددددددة على العالقدددددة بين

  )139(بلغت   عينةبالعمل والتدفق النفسددددددددددد ي على  

ت النتددائج بددأندده أسدددددددددددددفر من العدداملين في السدددددددددددددويددد، و 

كتمابية  توجد عالقة قوية سددددددددددلبية بين األعراض اال

بدالعمدل وبين التددفق النفسددددددددددددد ي للفرد، وأن أعراض 

املرتبطدة بدالعمدل هي اإلرهداق وامللدل وعددم   االكتمداب

وأن   بددددددالنفس،  ال قددددددة  التركي ، وعدددددددم  القدددددددرة على 

 سدددددددددددددل ياملرتبطدة بدالعمدل لهدا تدأثير   االكتمدابأعراض  

 ي للفرد في عمله.على التدفق النفس 

 mesurado, et)  2016) دددددرون   وأجر  مي ورادو و  -2

al,    ( من طالب 347تكونت من )  عينةدراسدته على

كدددددل من الفلبين واألرجنتين موزعدددددة   الجدددددامعدددددات في 

طدددددددالدددددددس   (171)و    افدددلدددبددديدددنددديدددددددً   اطدددددددالدددبدددددددً   (176)عدددلدددى  

إل  ددددددا و   اأرجنت نيددددددً  التي توصدددددددددددددلددددددت  أهم النتددددددائج  من 

الددددراسدددددددددددددددة أن التغدددذيدددة الراجعدددة للبيددداندددات من كال 

البلددددددين جيددددددة ولك  دددددا غير ثدددددابتدددددة، حيدددددي تبين أن 

التدفق النفسددددددددددد ي له تأثير ذاتي بشدددددددددددكل إيجا ي على 

  واالندما   االن راادفعه إلى ينفسدية الطالس مما  

الطالب  املسددددددددددددددددددافددددددات، كمددددددا ادددددددددددددجددددددل  األكددددددادياي في 

الدددددددذاتديدددددددة األرجدندتد دنديد الدكدفدددددددا ة  فدي  أعدلدى  ون درجدددددددات 

والخبرة والتدفقات النفسدددددددددية والخبرات األكاديمية 

 والتمي  الذاتي من الطالب الفلبينيين.

( بدراسدة 2019)  ةقام أيمن عبدالعزيز سدالموقد  -3

)  عديدندددددددةعدلدى   مدن  مدعدلدمددددددد150تدكدوندددددددت  ريددددددداض   فدي  ة( 

األطفددددال وتوصدددددددددددددلددددت النتددددائج إلى أندددده توجددددد عالقددددة 

كما   ،النفسددد ي والرضدددا الوظيفيبين التدفق    موجبة

 أنه  
ً
في التدفق النفسدددددددددد ي   ادالة إحصددددددددددائيً  اوجد فروق

الصددددددالح املعلمات املت صددددددصددددددات، و  املعلمات  أيأددددددً

سددددددددددددنوات،    ر من عشددددددددددددرددددددددددددددددددددددددددأك   الالتي لدي ن الخبرة

ا  دالددددةد فروق  وكددددذلددددك وجدددد في الرضددددددددددددددددا   إحصددددددددددددددددائيددددً

الصددددددالح املعلمات املت صددددددصددددددات، و   الوظيفي  أيأددددددً

يمكن التنبؤ    تي لم تت وجن، وكدذلدكالللمعلمدات ال

التددددددفق  الوظيفي للمعلمدددددات من  الل  بدددددالرضددددددددددددددددددا 

 النفس ي لدي ن.

دراسدددددددددددددتده على  ,chuan,  (Li  2013)وأجر  لی كوان  -4

املدرحدلدددددددة    امدعدلدمدددددددً   )326(بدلدغدددددددت    ةعديدنددددددد مدعدلدادي  عدن 

 ، وكشدددددددددددددفدددددت النتدددددائج عن وجود عالقدددددةاالبتددددددائيدددددة

الدوظديدفدي،   الدندفسددددددددددددد دي واألدا   الدتددددددددفدق  بديدن  مدوجدبدددددددة 

أهميدددددة الجددددداندددددس اإليجدددددا ي  وكدددددذلدددددك توصدددددددددددددلدددددت إلى 
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املرتبض بالعمل واملزا  اإليجا ي وال دحة النفسدية  

أن سدددمات الشدددخصدددية  وجد وسدددمات الشدددخصدددية، و 

   ارً ددددددددمتغي  ارً ددددددددتعتب
ً
بين التدفق النفس ي واألدا    اوسيط

 الوظيفي للمعلمين.

أجريت على   فقد,brassfield)   2012أما دراسددددددددددددة ) -5

من سدددددددددددددكددددان    من األفراد  (301)تكونددددت من    عينددددة

رأى   اسدتطالضالواليات املتحدة األمريكية من  الل  

 –   21)ر اإلنترنت وتراوحت أعمارهم ما بين  ددددددددتم عب

مقيدداس حددالددة التدددفق  اسدددددددددددددت دددمعددامددا، وقددد    (70

الدوظديدفدي ومدقديددددددداس  الدرضدددددددددددددددددددا  الدندفسددددددددددددد دي ومدقديددددددداس 

الوجدان اإليجا ي والسددددددددل ي، وقد أسددددددددفرت النتائج 

الخارجي يزيد من مسدددتوى    االجتما يعن أن التأثير  

 ااملزا  اإليجددا ي والرضدددددددددددددددا الوظيفي، كمددا  عددد مؤثرً 

على الرضا الوظيفي، وبدددددالرغم من ذلك فإن التأثير  

الدددرضدددددددددددددددددددا الددددددددا دددلدددي    االجدددتدددمدددددددا دددي عدددلدددى  مدددؤثدددرا  لددد دددس 

عدالقدددددددة  أن هدندددددددال  إلدى  الدندتدددددددائدج  الدوظديدفدي، وتشددددددددددددديدر 

الددتدددددددأثدديددر    دالدددددددةمددوجددبدددددددة   الددخدددددددارجددي   االجددتددمدددددددا دديبدديددن 

الخارجي يزيد   االجتما يوالتدفق النفسددد ي، والتأثير  

من التدددفق النفسددددددددددددد ي لدددى املوظفين كمددا ال توجددد 

دالدددددددة   اعالقدددددددة  االجتمدددددددا ي    إحصدددددددددددددددددددائيدددددددً التدددددددأثير  بين 

. وتشدددددددددددددير النتائج إلى أن الدا لي والتدفق النفسددددددددددددد ي

العالقة بين التأثير    جزئياالتدفق النفسددد ي يتوسدددض 

اإليددجدددددددا ددي والددرضدددددددددددددددددددا    االجددتددمدددددددا ددي الددخدددددددارجددي واملددزا  

إلى  االنحدددارالوظيفي، وقددد أشددددددددددددددارت نتددائج تحليددل  

عن الخددددارجي في التنبؤ    االجتمددددا يإسدددددددددددددهددددام التددددأثير  

 التدفق النفس ي.

بدراسدددددته  (  ,Kari, et al  2013)وقام  ار  و  رون   -6

ا من العددددداملين فردً   )260)تكوندددددت من    عيندددددةعلى  

 ، وقد أصددددددفهانبالشددددددركة الصددددددناعية العسددددددكرية في 

دالدددددة   موجبدددددةأسدددددددددددددفرت النتدددددائج عن وجود عالقدددددة  

  .والرضدددددددددا الوظيفي   بين التدفق النفسددددددددد ي  اإحصدددددددددائيً 

 اورً سددددددددددتمتاض بالعمل يلعس دعالوة على ذلك فإن اال 

ا في الرضددا الوظيفي، كما أشددارت نتائج تحليل رئ سددً 

التدددددفق في التنبؤ بددددالرضددددددددددددددددا   إلى إسدددددددددددددهددددام  االنحدددددار

 الوظيفي.

  ,maeran & cangiano)  2013)أجريت دراسددددددددددددة  و  -7

 150على عينة تكونت من )
ً
من العاملين في   ( عامال

(  88أنثى، ) (62)محدافظدة بدادوفدا بدإيطداليدا، بواقع  

، وقددددد (64-21)، وتراوحددددت أعمدددداهم مددددا بين  اذکرً 

وجود عالقددددددة موجبددددددة بين  و أسدددددددددددددفرت النتددددددائج عن  

التدفق النفسدددد ي والرضددددا الوظيفي وإسددددهام التدفق 

في التنبؤ بددددالرضددددددددددددددددا الوظيفي، كمددددا وجدددددت عالقددددة 

موجبدة بين  صدددددددددددددائص العمدل والتددفق النفسددددددددددددد ي،  

اال أو  تحليدددددددل  نتدددددددائج  إسدددددددددددددهدددددددام سدددددددددددددفرت  نحددددددددار عن 

التنبؤ وكدددددذلدددددك   ،بدددددالتددددددفق   صددددددددددددددددددائص العمدددددل في 

 إمكانية تحفي  مفهوم التدفق في مكان العمل.

 عيندةبددراسدددددددددددددتده على   ,Burke, et al) 2016)قدام  و  -8

مدددددن   الدددددعدددددددامدددددالت   (224)مدددددكدددددونددددددده  مدددددن  مدددددمدددددرضدددددددددددددددددددة 

بمسدددددددددددددتشدددددددددددددفيدات أنقرة، وقدد أسدددددددددددددفرت النتدائج عن 

وجود عالقة موجبة بين التدفق النفسددددددددد ي والرضدددددددددا  

الوظيفي واملشاركة فددددي العمل، كما أشارت النتائج 

إلى أن املمرضددددددددددددددات الالتي ادددددددددددددجلن درجدات مرتفعدة 

على مقيددداس التددددفق النفسددددددددددددد ي لددددي ن مسدددددددددددددتويدددات 

لعمددددل والرضددددددددددددددددا  مرتفعددددة من الكفددددا ة والتفددددااي في ا

في النشددددددددددددداا، كما أشدددددددددددددارت    واالسدددددددددددددتغراقالوظيفي  

املدمدرضدددددددددددددددددددات عدن   إبدال   إلدى    اسدددددددددددددتدمدتددددددداعهنالدندتدددددددائدج 

مسدددددددددددددتوى الوجددان    ارتفداضبدالعمدل، بداإلضددددددددددددددافدة إلى 

مسدددتوى الأدددغوا الدا لية،   وان فاضاإليجا ي،  

مسدددددددددددددتوى القلق لدي ن،   ان فاضحيي أبلغت عن  

أسدددددددددددددفرت نتدددددائج تحليدددددل   عن عددددددم   االنحدددددداروقدددددد 

النفسددددددددددددديدددددة من  الل  بدددددالرفددددداهيدددددة  إمكدددددانيدددددة التنبؤ 

 التدفق. 

دراسدددددددته (  ,et al  Vinothkumar  2016أجر  )وقد  -9

طددالبددا وقددد أسدددددددددددددفرت    (170)على عينددة مكونددة من  
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سددددددددددددددالددس بين التسدددددددددددددوي   ارتبددااالنتددائج عن وجود  

األكدددددددادياي،   التددددددددفق   وارتبدددددددااواألدا   موجدددددددس بين 

وفعالية الذات. كما تبين   النفسدد ي واألدا  األكادياي

عدم وجد عالقة دالة بين األدا  األكادياي والعالقة 

النفسددددددددددددديدة كمدا أسدددددددددددددفرت النتدائج أن فعداليدة الدذات 

النفسدددد ي والتسددددوي ،    تتوسددددض العالقة بين التدفق

الدنددفسددددددددددددد دي   الدتددددددددفدق  بديددن  سدددددددددددددددددددالدبدددددددة  عدالقدددددددة  ووجدود 

 والتسوي .

على عينة مكونة   Tsaur, et al)  2012)أما دراسدددددددة   -10

قددد فمن متسدددددددددددددلقي الجبددال في تددايوان،    )339(من  

أظهرت النتدددائج وجود عالقدددة إيجدددابيدددة بين التددددفق 

النفسددددددددددددد ي والسدددددددددددددعدددادة، بوجود عالقدددة إيجدددابيدددة بين 

تسدددددددددددددلق الجبدددددال والتجربدددددة فدددددائقدددددة الحدددددد والتددددددفق 

النفسدد ي، كما تشددير النتائج أن التجربة فائقة الحد  

التدفق النفسددددددددددددد ي والسدددددددددددددعادة من   فيتؤثر يمكن أن  

 الل اشدددداا تسددددلق الجبال، وأسددددفرت النتائج عن 

وجود فروق في املتعة بين املتسدددددددددددلقين املخأدددددددددددرمين  

املخأدددددددددرمين، وعدم وجود فروق  باتجا واملبتدئين  

في املتعدة بين املسدددددددددددددتحقين املبتددئين واملتعدة، وذلدك 

بسدددددددددددددبددس صدددددددددددددعوبددة املغددامرة، ونيددة الوصدددددددددددددول الددذي 

مسددددددددتويات م تلفة من التحدي وعدم  لىينطوي ع

 اليقين وعدم األلفة.

( بدراسددددة على عينة مكونة 2017وأجرت  شددددبة ) -11

( مدعدلدمدددددددً 513مدن  )  ا(  (  260، و)ا( ذكدرً 253بدواقدع 

ا ( عاًم 60-25هم ما بين )وتراوحت أعمار   ،ىدددددددددددددددددددددددددن أ

النتدائج عن وجود عالقدة موجبدة بين   توقدد أسدددددددددددددفر 

التدفق النفسدددددددددددد ي والتسددددددددددددوي ، وإسددددددددددددهام متغيرات  

البحدددي في التنبؤ بدددالتددددفق النفسددددددددددددد ي، و عدددد متغير  

السدعادة أفأدل متغيرات البحي إسدهاما في التنبؤ،  

في  إحصدددددددددددددائًياكما أظهرت النتائج وجود فروق دالة 

إلى طبيعددددددة املواد   النفسددددددددددددد ي ترجع  أدبيددددددة )التدددددددفق 

العمر، نوض   (عددام  -أزهر )رض املؤسدددددددددددددسددددددددددددددة علميددة( ف

 -ابتدددداإي إعددددادي  )املرحلدددة التي يددددرس ف  دددا املعلم  

اثددددانوي( ووجود فروق دالددددة   في التدددددفق   إحصددددددددددددددددائيددددً

النفسددددددددددددد ي ترجع لصدددددددددددددددالح مرتف ي الددد ددل، واللقددس 

 صالح املعلم الخبير.لالعلاي 

( بددراسددددددددددددددة على عيندة 2019قدامدت مر م العي ي )و  -12

( من  ال  ( طدددددددالبدددددددة من479تكوندددددددت  وف ججدددددددامعدددددددة 

وتوصددددلت نتائج الدراسددددة إلى وجود درجة متوسددددطة 

الددنددفسددددددددددددد ددي واإلتددزان اال   مددن لددددددددى الددتددددددددفددق  نددفددعدددددددالددي 

الطالبات وعدم وجود عالقة بين التدفق النفسددددددددد ي  

 نفعالي لدى الطالبات.واإلتزان اال 

تندددداول الكشددددددددددددد  عن فقددددد  (  2014أمددددا املحددددادين ) -13

تنميددددددة    جم يي  إرشددددددددددددددددددادفعدددددداليددددددة برنددددددامج   في  دواي 

التسدددددددددامه والتدفق النفسددددددددد ي لدى طالبات الصددددددددد  

وقددددد تكونددددت عينددددة .  العدددداشدددددددددددددر في محددددافظددددة الكرل

( طدددالبدددة من طدددالبدددات الصددددددددددددد  30الددددارسدددددددددددددددة من )

العاشدددددددددر، وأظهرت نتائج الدارسدددددددددة أن الطالبات في 

املجموعدددة التجريبيدددة في الصددددددددددددد  العددداشدددددددددددددر لددددي ن 

مسددتوى تدفق نفسدد ي وتسددامه أفأددل مما كان قبل 

كما كان لدي ن مستوى تدفق   ،أاعهن للبرنامجإ 

نفسددددددددددددد ي وتسدددددددددددددامه أفأدددددددددددددل من الطدالبدات أعأدددددددددددددا  

املجموعدددددة الأدددددددددددددددددابطدددددة، كمدددددا تبين وجود فروق في 

التسدددددددددددددددددامه الوجددددددااي  املسدددددددددددددتوى االقتصدددددددددددددددددادي في 

والتسددددددددددددددامه الكلي لصددددددددددددددالح الطدالبدات في املسدددددددددددددتوى  

 .املتوسض، وبنا  على نتائج الدراسة االقتصادي

( التعرف على 2018بقرة )دراسدددددددددددة بل  تواسدددددددددددت دف -14

الدوظديدفدي  الدندفسددددددددددددد دي واألدا   الدتددددددددفدق  بديدن    .الدعدالقدددددددة 

 70وتكونت عينة الدارسددة من )
ً
من العمال   ( عامال

الدائمين في مديرية التجارة بورقلة، وتوصلت نتائج 

الدددددارسددددددددددددددددة إلى وجود عالقددددة إيجددددابيددددة بين التدددددفق 

  ،النفسددددددددددددد ي واألدا  الوظيفي لددددى عيندددة الددددراسدددددددددددددددة 

توجددد فروق في التدددفق واألدا  الوظيفي  وكددذلددك ال  

 لدى عينة الدراسة.
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( بددراسددددددددددددددة اسدددددددددددددت ددفدت  2018وقدام عبدد إبراهيم ) -15

التدددددددفق والنفسددددددددددددد ي وعالقت ددددددا  التعرف على حددددددالددددددة 

بمسددتوى الطمول لدى عينة من الع ي السددباحة في 

محددافظددة دمشدددددددددددددق، وكددانددت عينددة الدددراسدددددددددددددددة بلغددت 

(77)  ( مدد دد ددم  الدددددددذكددور و)54العددبدددددددا  مددن  مددن (  23( 

نتائج الدراسدددددددددة إلى وجود عالقة  توصدددددددددلت، و ناثاإل 

بين التددفق النفسددددددددددددد ي ومسدددددددددددددتوى الطمول، وكدذلدك 

ة الدراسة  نوجود فروق في التدفق النفس ي لدى عي

  عزى لزيادة العمر.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

لوح  تنوض مسددتوى التدفق النفسدد ي والرضددا الوظيفي،  

عينددددات م تلفددددة  وركزت العددددديددددد من الدددددراسدددددددددددددددددات على  

املسدددددددددددددتشدددددددددددددفيدددددات والشدددددددددددددركدددددات والوزارات   كدددددالعددددداملين في 

كددددددددددددددددددل  دراسددددددددددددددددددددددددددددددات  مدددددددددددددددددد ددددددددددددددددددل  الددددددددددددددددددحددددددددددددددددددكددددددددددددددددددومدددددددددددددددددديددددددددددددددددددة 

 ,Martinez,2014;geyser,2012;tsaur,etal):مددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

2012,collins,et al 2018)    ندددددددتدددددددائدددددددج وقدددددددد أسدددددددددددددددددددفدددددددرت 

الدراسددددددددات عن تعارض فبعأددددددددها وجدت عالقة موجبة 

 بين التدفق والرضددددددددددددا الوظيفي والسددددددددددددعادة م ل دراسددددددددددددة
(Burk et al 2018),(sahoo8sahu,2009), (collins, 

et al 2008) (brassfilded,2012), (Maeran,8 

cangiano,2013) 
والبعض وجدد عالقدة سددددددددددددددالبدة بين التددفق والتسدددددددددددددوي  

 ;Kim& seol 2013 ; seo , 2011)  األكادياي كدراسة

vinothkumar ,2013) 
الددذكور وهنددال تندداقض وتعددارض بين نتددائج الفروق بين  

فبعض   ،واإلناث في التدفق النفسددددددددددد ي والرضدددددددددددا الوظيفي

تجددددا  ابدددد ر  تجددددا  الددددذكور والبعض ا  االنتددددائج جددددا ت بدددد

أندددددده، و عأدددددددددددددندددددداثاإل  ا  ر بين  ال توجددددددد فروق بين   هددددددا 

سدددددددددددددتفدددداد البدددداحددددي من تعددددارض اذكور واإلندددداث، وقددددد  الدددد

املدعدلدمديدن   عديدندددددددة  عدلدى  الددددددددراسدددددددددددددددددددة  هدددددددذ   الدندتدددددددائدج إلجدرا  

 واملعلمات. 

توظي  نتائج الدراسددددددددددة بما  عود بالفائدة على املعلمين 

 . جل التدر س وتحسين كفا   م األدائيةن أواملعلمات م

 

 : فروض الدراسة

 :على النحو ا تي صياغة فروض الدراسة  تم  ت

موجبة ذات دالله إحصائية بين  توجد عالقة   -1

 التدفق النفس ي والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة. 

بين الكويتيين وغير    ا إحصائيً   دالة توجد فروق   -2

 الكويتيين في التدفق النفس ي والرضا الوظيفي. 

النفس ي    إحصائًيا  دالةتوجد فروق   -3 التدفق  بين 

 .الجنسلرضا الوظيفي من حيي وا

دالة   -4 فروق  النفس ي    إحصائًياتوجد  التدفق  في 

حيي  من  الوظيفي  في )  والرضا  والخبرة  العمر 

 . (العمل والحالة االجتماعية

التنبؤ   -5 تنبؤً بيمكن  النفس ي    إحصائًيا  االتدفق 

من  الل   الدراسة  عينة  لدى  الوظيفي  الرضا 

 درجات الرضا الوظيفي. 

 املنهجية والتصميم 

منهج الدراسدددددة: تم اسدددددت دام املنهج الوصدددددفي االرتباطي  

 .ملوضوض الدراسة هاملقارن نظرا ملالئمت

 امعلًم (  422عينة الدراسددة: تكونت عينة الدراسددة من )

 اإلناث.من  329وذكور لامن  93بواقع ومعلمة 

 للمتغيرات الديموغرافية للدراسة وفًقاتوز ع العينة :( 1جدول )

 %  النسبة املئوية العدد الفئات املتغيرات

 %  22,53 93 ذكور  النوض

 %  77,96 329 إناث 

 %  77,51 325 كويتي  الجنسية

 %  22,98 97 غير كويتي 

 %  21,80 92 30أقل من  العمر 

30 – 40 123 29,14  % 



 التدفق النفس ي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات في دولة الكويتعويد سلطان املشعان :
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40 – 50 162 38,38  % 

 %  10,66 45 50أك ر من 

 %  65,63 277 20أقل من  الخبرة في العمل 

 %  30,56 129 30-20من 

 %  83,88 354 مت و  الحالة االجتماعية 

 %   8,53 36 أعزب 

 %   7,58 32 مطلق 

 : أداتا الدراسة 

تم لت أداتا الدراسدددددددة من مقياس التدفق النفسددددددد ي من  

  ،Jackson1996   &Marsh   :إعداد جاكسدددددددون ومار 

(  36ويتددددأل  املقيدددداس من  )  2014ترجمددددة املحددددادين  

االتدجدددددددا   وأن    ،فدقدرة فدي  كدلدهدددددددا  املدقديددددددداس  عدبدددددددارات  جدمديدع 

ويجددددس ع  ددددا املفحور بددددا تيددددار بددددديددددل من    ،اإليجددددا ي

  وتدددل الدددرجددة املرتفعددة على املقيدداس  ،بدددائددلالالخمس 

 بارتفاض مستوى التدفق النفس ي.

 
ً
 :صدق املقياس -أوال

بحسدددددددددددددددداب صدددددددددددددددددق  البدددداح ددددة مريم العي ي    تقددددامدددد -1

 الدا لي )البنا ( تساقاملحكمين وصدق اال

 :ثبات املقياس -اثانيً 

تددم  -2 الددتددطددبدديددق:  إعدددددددادة  بددطددريددقدددددددة  الدد ددبدددددددات  مددعدددددددامدددددددل 

التحقق من ثبددددات األداة من  الل تطبيقهددددا على  

وتم   .من طالب الجامعة(  50عينة اسدددددددددددتطالعية )

معدامدل ال بدات بطريقدة اإلعدادة بفداصدددددددددددددل   حسدددددددددددددس

ه بلغددت فيدد  مقدددار  ثالثددة أسدددددددددددددددابيع حيددي  دددددددددددددددددددددددددديزمن

 (.0,92بطريقة اإلعادة )معامل ال بات 

معدددددامدددددل ألفدددددا کرو نبدددددام لل بدددددات: ثم التحقق من   -3

اثبددددات األداة   کرو نبددددام وبلغددددت   ملعددددادلددددة ألفددددا  وفقددددً

( وهو معددددامددددل دال  0,81ال بددددات )  قيمددددة معددددامددددل

يدعو لل قة من صددددددحة النتائج التي    مما  احصددددددائيً إ

  سفر ع  ا املقياس.

 
ً
معددامددل الصددددددددددددددددق وال بددات في الدددراسدددددددددددددددة الحدداليددة    -اثددال دد

والرضددددددددددددددا الوظيفي لددى عيندة    ملقيداس التددفق النفسددددددددددددد ي

 :املعلمين واملعلمات

، وقددد تم (الدددا لي  تسددددددددددددددداقاال)معددامددل الصددددددددددددددددق    -

درجدددة كدددل عبدددارة   حسددددددددددددددداب معدددامالت االرتبددداا بين

والدددددرجددددة الكليددددة للمقيدددداس، حيددددي تتراول مددددا بين 

معدددددامالت ( وكددددداندددددت جميع  0,628)( و  09300)

املقياس   وهذا يؤكد بأن  ،إحصدددددددددددددائًيااالرتباا دالة 

 يتمتع بدرجة عالية من الصدق.

(.  0,952معددامددل ال بددات لعددامددل الفددا کرو نبددام )  -

اوهدذا معدامدل دال   ممدا يددعو لل قدة من    إحصددددددددددددددائيدً

 صحة النتائج التي  سفر ع  ا املقياس.

 : مقياس الرضا الوظيفي -ارابعً 

 ,Cooperالوظيفي من إعداد "كوبر" )مقياس الرضددددددددددا  

1988( املشددددددددددددددعدددددددان  يدتدكدون 1994( وتدرجدمدددددددة  (، حديدددددددي 

( بندددددددًد 22املقيددددددداس من  الوظيفي، (  الرضدددددددددددددددددددا  لقيددددددداس  ا 

ويجيدددس املبحوث على كدددل بندددد لتحدددديدددد درجدددة رضددددددددددددددددا   

بدا تيدار أحدد البددائدل السدددددددددددددتدة )غير راض بددرجدة كبيرة 

ا، غير راض بددددرجدددة كبيرة، غير راض، راض، راض  جدددًد 

. وطبق املقيداس  (ابيرة، راض بددرجدة كبيرة جدًد بددرجدة ك

على الب مدددددة الكويتيدددددة وتم حسددددددددددددددددداب معدددددامالت ال بدددددات  

والصددددددق على عينة من املوظفين في القطاض الحكومية  

حيي بلغ معامل االرتباا    (2002)املشددددددددعان    لدراسددددددددة

( وهو دال عنددد مسدددددددددددددتوى  0,721للصددددددددددددددددق التالزمي )

السدددددددددددددالم، ( )العبددد0,74وبلغ معددامددل ال بددات ) ،0,01

2011.) 

لدراسددددة  معامل الصدددددق ملقياس الرضددددا الوظيفي ا -

وقددد ثم حسددددددددددددددداب معددامالت االرتبدداا بين الحدداليددة. 

حيددي  درجددة كددل عبددارة بددالدددرجددة الكليددة للمقيدداس،  

مدددددددا   )تراوحدددددددت  (. وكدددددددانددددددت  0,636  –  0,257بين 

وهدددذا   ،ادالدددة إحصدددددددددددددددائيدددً   جميع معدددامالت االرتبددداا

يؤكد أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدددددق  

لتطبيقددده على الب مددة    اممدددا يجعدددل البددداحدددي مطممندددً 

 الكويتية.
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معددددددامددددددل ال بددددددات ملقيدددددداس الرضددددددددددددددددددا الوظيفي وبلغ  -

وهدذا يؤكدد أن    ،(0,885)معدامدل ألفدا کرونبدام في  

على  ا إلجرائدهال بدات عدال ممدا يجعدل األمر مطممندً 

 .الب مة الكويتية

الدراسة فروق    :نتائج  توجد  األول  الفرض  نتائج 

ودالة   والرضا    إحصائًياإيجابية  النفس ي  التدفق  بين 

 الوظيفي 

يبين معامل االرتباط بين التدفق النفس ي والرضا   : (2جدول )

 الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات في دولة الكويت
 الرضا الوظيفي  املتغيرات

 *** 0,347 التدفق النفس ي 

( بأنه توجد عالقة إيجابية دالة  2يتضح من الجدول )

بين التدفق النفس ي والرضا الوظيفي  إحصائًيا

 نتائج الفرض الثاني: 

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

 املتوسط  العينة النوع  املتغيرات
االنحراف 

 املعياري 
 الداللة قيمة ت

 التدفق النفس ي 
 15,245 70,774 93 ذكور 

 ا حصائيً إغير دال  0,771

 17,045 69,264 329 إناث 

 الرضا الوظيفي 
 15,297 44,903 93 ذكور 

 ا حصائيً إغير دال  0,600
 15,664 43,805 329 إناث 

بددددددأندددددده ال توجددددددد فروق دالددددددة 3يتضدددددددددددددح من الجدددددددول )  )   

     بين الذكور واإلناث في متغير التدفق  إحصائًيا

.والرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلماتالنفس ي 

 نتائج الفرض الثالث: 

 في التدفق النفس ي والرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات وق بين الكويتيين وغير الكويتيين توجد فر  (:4)جدول  

 املتوسط  العينة النوع  املتغيرات
االنحراف 

 املعياري 
 الداللة ( ت)قيمة 

 التدفق النفس ي 
 17,51 70,44 325 كويتي 

 ا غير دال احصائيً  1,90
 13,11 66,78 97 غير كويتي 

 الرضا الوظيفي 
 16,09 44,63 325 كويتي 

 إحصائًيا غير دال  1,41
 13,61 42,09 97 غير كويتي 

  ا ( بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيً 4يتضح من جدول )

   بين الكويتيين وغير الكويتيين في التدفق 

النفس ي والرضا الوظيفي لدى املعلمين واملعلمات 

 للعمر والخبرة والحالة االجتماعية  وفًقايبين املتوسطات واالنحرافات املعيارية :(5جدول ).

 االنحراف املعياري  املتوسط  العينة العمر  املتغيرات 

 التدفق النفس ي 

 18,31 75,97 92 30أقل من 

30 – 40 123 69,76 17,43 

40 – 50 162 67,07 15,65 

 9,77 65,22 45 50من  أكبر
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 الرضا الوظيفي

 14,71 46,52 92 30أقل من 

30 – 40   123 43,25 16,10 

40 - 50 162 44,52 16,62 

 10,25 39,44 45 50أكبر من 
 

 

 االنحراف املعياري  املتوسط  العينة الخبرة في العمل  املتغيرات

 التدفق النفس ي 
 17,36 71,82 277 20أقل من 

20 – 30 129 66,04 14,66 

 الرضا الوظيفي 
 16,01 44,66 277 20أقل من 

20 – 30   129 43,64 15,64 
 

 

 االنحراف املعياري  املتوسط  العينة الحالة االجتماعية  ملتغيرات

 التدفق النفس ي 

 10,89 73,03 36 أعزب 

 17,10 69,10 354 مت و 

 16,88 71,19 32 مطلق 

 الرضا الوظيفي 

 14,97 49,14 36 أعزب 

 14,97 42,79 354 مت و 

 19,29 52,25 32 مطلق 
 

توجد   الرابع:  الفرض  إحصائيً نتائج  دالة  بين    افروق 

الذكور واإلناث في التدفق النفس ي والرضا الوظيفي لدى  

)العمر والخبرة  .  للمتغيرات الديموغرافية    وفًقااملعلمين  

 .في العمل والحالة االجتماعية(

 تحليل التباين املتعدد للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة  (:6جدول )
 

 الداللة قيمة )ف(  متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغيرات

 التدفق النفس ي 
 ***  1876,35 3 5629,04 بين املجموعات 

7,05 
 ا دال إحصائيً 

 266,07 418 111216,47 دا ل املجموعات 

 الرضا الوظيفي 
 543,80 3 16313,96 بين املجموعات 

 ا دال إحصائيً  2,26
 240,34 418 100463,66 دا ل املجموعات 

 إحصدائًيا( بأنه توجد فروق دالة 6يتضدح من الجدول )

بدددددداتجددددددا     ى تعز و  النفسددددددددددددد ي  التدددددددفق  إلى متغير العمر في 

وهدددذا يددددل على أن االعمدددار    ،سدددددددددددددندددة  30العمر أقدددل من  

عمار  في العمل من األ   انجازً إو   االصدددددددددددغيرة أك ر اسدددددددددددتقرارً 

في العمر   احصدائيً إال توجد فروق دالة    في حين  ،األ رى 

 في متغير الرضا الوظيفي.

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

 الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  العينة الخبرة في العمل  املتغيرات

 التدفق النفس ي 
 ** 17,36 71,82 277 سنة 20أقل من 

3,28 
 ا دال إحصائيً 

 14,66 66,04 129 سنة  30 – 20

 الرضا الوظيفي 
 16,01 44,66 277 سنة 20أقل من 

 ا دال إحصائيً  0,604
 15,13 43,64 129 سنة  30 – 20

 إحصدائًيانه توجد فروق دالة أ( ب7يتضدح من الجدول )

ا  في متغير التددددفق النفسددددددددددددد ي وبدددالرجوض إلى   ،للخبرة  وفقدددً

( سددددددنة 20املتوسددددددطات نجد أن الذين  بر  م أقل من )

 
ً
ا في العمل مقارنة  واسدددتمتاعً   انجازً إا و هم أك ر اسدددتغراق

 احصائيً إال توجد فروق دالة    في حين  ،بالخبرات األ رى 

 .ملتغير الخبرة وفًقافي الرضا الوظيفي 



 م( 2021ه / نوفمبر 1443الرياض )ربيع األول    – 6العدد –املجلة السعودية للعلوم النفسية 

 

 
198 

 للحالة االجتماعية وفًقاالدراسة  بين نتائج تحليل التباين املتعدد للفروق بين استجابات عينة : (8جدول )

 الداللة قيمة )ت(  متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغيرات

 التدفق النفس ي 
 295,27 2 590,54 بين املجموعات 

 إحصائًيا دال غير  1,06
 277,46 419 116254,98 املجموعات دا ل  

 الرضا الوظيفي 
 1823,82 2 3647,64 بين املجموعات 

7,76 
عند   إحصائًيادال 

 234,96 419 98447,42 دا ل املجموعات  0,000مستوى 

بدأنده توجدد فروق دالدة    (8)يتضدددددددددددددح من جددول 

 في  الحالة االجتماعية   افي الرضا الوظيفي وفًق   إحصائًيا

 

اال توجددد فروق دالددة    حين في متغير التدددفق    إحصدددددددددددددددائيددً

 للحالة االجتماعية. اوفًق  النفس ي

 

 

 الحالة االجتماعية ملقياس الرضا الوظيفي  لتحديد اتجا  الفروق بين مجموعات Tukyنتائج ا تبار توكي : (9)جدول 

  الداللة املتوسطات (Jالحالة االجتماعية ) (1الحالة االجتماعية )

 ا دال إحصائيً  0.9048 6.35075 2مطلقة  1أعزب 

 ا دال إحصائيً  0.9003 9.46186 3مطلقة  2مت و  

( أن النتائج جا ت لصدددالح األعزب  9يتضدددح من جدول )

ولصددددددددددددددالح املطلق عنددد مقددارنتدده   عنددد مقددارنتدده بدداملت و ،

الوظيفي من    باملت و  بما  ع ي أن املت و  أقل في الرضددددا

 .إحصائًياكل من األعزب واملطلق بشكل دال 

 

يمكن التنبؤ بالتدفق النفس ي من خالل الرضا الوظيفي لدى   :على أنه كشفت نتائج الفرض الخامس الذي ينص  

 عينة املعلمين واملعلمات بدولة الكويت
 

 الرضا الوظيفي لدى عينة املعلمين واملعلمات  تحليل االنحدار الخطى للتنبؤ بالتدفق النفس ي من خالل نتائج:  (10)جدول 

 الداللة T قيمة ت  R2معامل التحديد  Beta االنحدارمعمل  ئاملنب

 0.001أقل من  إحصائًيادال  7,581 0.120 0,347 الرض الوظيفي 

( أن متغير الرضدددددددددا يتنبأ بشدددددددددكل 10يتضدددددددددح من جدول )

ادال   بدددالتددددفق   0.001دالدددة    عندددد مسدددددددددددددتوى   إحصددددددددددددددددائيدددً

وهي دالدددددة   7.581قيمدددددة ت    النفسددددددددددددد ي، حيدددددي كددددداندددددت  

كما كانت قيمة التباين املفسددددددددر    0.001عند   اإحصددددددددائيً 

بدددداسدددددددددددددت دددددام الرضددددددددددددددددا    % ملتغير التدددددفق النفسددددددددددددد ي  12

 الوظيفي.

  الل الرضا الوظيفي  در  للتنبؤ بالتدفق النفس ي منتتبين نتائج تحليل االنحدار امل :(11جدول )

 الداللة قيمة ف مجموعة املتوسطات  درجة الحرية مجموع املربعات النموذج 

 14064,19 1 14064,19 االنحدار 
 0.001دال مستوى أقل من  57,47

 2447,17 420 102781,33 البواقي 

( داللة نموذ  االنحدار للتنبؤ 11يتضددددددددددددح من جدول )

بالتدفق النفسددد ي من  الل الرضدددا الوظيفي للمعلمين، 

)أقدددل من    حيدددي كددداندددت قيمدددة "ف" دالدددة عندددد مسدددددددددددددتوى 

0.001.) 

 

   : معادلة االنحدار

)الددددرضدددددددددددددددددددا   0.371  +  35.25   الددددنددددفسددددددددددددد دددديالددددتددددددددفددددق  

 الوظيفي(
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 مناقشة النتائج: 

كشفففففففففففففففت وتفالذ الفر  اىوأ الفوج  ن  ع    وفه  و فد 

عالقفة وو ةفة بين التفدفق النفسففففففففففففف ي والرضففففففففففففففا الوظيفي  

لففدى املعلمين واملعلمففات في دولففة الكويففتم ويت ففففففففففففف  و  

( بأوه  و د عالقة دالة إحصالًيا ووو ةة بين 2 دوأ )

وهوه وتيجة وتوقعةم التدفق النفسف ي والرضفا الوظيفي  

حيفففا تفففاوفففت وعفففففففففففففففففففففففففففففاوالت ا   ةفففا  في ا  جفففاه املتوق م 

ويمك   فسففففففففففيب هوا ا   ةا  املو ففففففففففففففففففففففف  بأوه تلما ا  ف  

التدفق النفسفففف ي ا  ف  وعدأ وسففففتوى الرضففففا الوظيفيم  

و تفق و  هوه النتيجة د اسففففففففففففات تآ و  ) ا   و  ري   

 ,Burke, et al Brassfield,2013, Li, chuan؛  2013

2013; Maeran, & 2016 cangiano; 2013  م املوسوج

 (. 2017؛  شةة 2018؛ عةدابراهیم 2016وشط  

التففففففدفق  الةففففففاحففففففا و ود عالقففففففة وو ةففففففة بين  ويفسفففففففففففففر 

النفسفففففففففففف ي والرضففففففففففففا الوظيفي بأن  ل  العالقة  ا عة إ   

الدو  املحفففففففففففففففففففففو ج واملام الوج  لعةه الرضفففففففا الوظيفي في 

شففففففففا  العاسفففففففف ي تعزيز وسففففففففتوى التدفق النفسفففففففف يم وقد  

إ    وه تلما ا  ف  وسففففتوى الرضففففا الوظيفي تان   2016))

ا  الفرد  اضفففففففففففففيففا ع   عملففه وقةففا لففه ووتقمسفففففففففففففففا وو تنعففً

ووسفففففففففففففتمعففا بففأدالففه واففد  ففة عففاليففة و  ا  فففا  إ   تووففه 

 قففآ شفففففففففففففعوً ا بففالتعفف  وامللففآم ويمك  ال وأ و ن ا  فففا   

في ووا اففففففة   اى ر  لففففففه  بل   الوظيفي  وسفففففففففففففتوى الرضفففففففففففففففففففا 

في العمفآ بمشفففففففففففففاعر إ جفابيفة و فكفا   ففا ليفة الضففففففففففففف و  

وهففففوا بففففدو ه لففففه  بل  اى ر في ا    ففففا  بمسفففففففففففففتوى اىدا  

(م ويؤيد املوسففففففوج وشففففففط  2017و قسففففففخنه. ) شففففففةه 

( بفففأن حفففالفففة التفففدفق النفسففففففففففففف ي  جعفففآ املعلمين 2016)

يشفففففففففففعرون بالسفففففففففففعادإ والةثاةم وما  دفعام إ   امل ابرإ 

لنها ة إ   اإلبدا  وما والاد والعمآ املتميز ليصفففففففففففلوا في ا

 كسففففنهم  سففففةة و  الرضففففا الوظيفي. كما  فسففففر الةاحا 

العالقة ا   ةاطية املو ةة بين التدفق النفسففف ي والرضفففا  

الوظيفيففففففة   بففففففاىدوا   ال يففففففاو  الوظيفي وذلفففففف  و   الأ 

للمعلمين وا سفففففففففففت را  الكاوآ في  دا  املامة ال ي  كل  

الةاحا  وه بهام و صفففففآ إ   وسفففففتوى ،ياي الواتم ويرى 

و    ق  دعففففالم الرضفففففففففففففففففا الوظيفيم والتففففدفق النفسففففففففففففف ي  

للمعلمين ال  ة بففففففففالنفك واوتالة ال د إ ع   السيطرإ 

ع   اى شففففففففففففففففففففففطة بصففففففففففففففففففففففو إ إ جابية واملوا وة بين قرا ات 

املعلمين وواا اتهم واين وا  وا اووه و  صففففعواات   تذ 

ا الن رإ  ع  طةيعفففة وانفففة املعلمينم ويؤيفففد ذلففف    ضففففففففففففففففً

يولو يففة للتففدفق النفسففففففففففففف ي حيففا  كتسفففففففففففففف  امل   الفسففففففففففففف

اوطةاعا إ جابًيا  جعله  قوأ الصفففففففع  إ   سفففففففاآ. ويؤيد 

( الوج فسفففففففر التوا ن  2018ذل  د اسفففففففة عةدابراهیمم  

والتقفففففدج وال شفففففففففففففففففا  ووافففففا ات املعلمين وقفففففد اتهم و  

 الأ الففففدافعيففففة امل    الففففوا يففففة وال ي تعمففففآ ع    وليففففد 

وما يشفففففففففعره  بالتدفق الطاقة اإل جابية لدى املعلمات  

النفسففففففففففف ي الوج  جعلا   ما سففففففففففف  اى شفففففففففففطة و  الطلةة 

 بق  وإبدا  و ميز وؤداه الرضا الوظيفي.

وكشفففففففففففففت وتالذ الفر  ال ا ي الوج  ن  بأوه    و د 

ا بين الفففوتو  واإلوفففا  في التفففدفق  فرو  دالفففة إحصفففففففففففففففاليفففً

النفسففف ي والرضفففا الوظيفي لدى عينة املعلمين واملعلمات 

وه النتيجفففففة د اسفففففففففففففففففات تفففففآ و  )العةيفففففدج ويتفق و  هففففف

 Collins, et al, 2013; fagerling, et al,2008؛2016

2008  Mao, et al, 2016 ;Abdasa'd, 2016; 

Dammyr, 2011). 

وير   السففففففففففففف ف  إ    ن فرم العمفآ  صفففففففففففففةقفت وتفاحفةم 

واملففكفففففففافففففففف ت  الفف ففبقففيفففففففات  اى ففو  وفففرم  وفف فففففففاو  وكفففففففولففففففف  

ظيفي وا  تماعي  والحوافز والتطو  الوظيفي واىو  الو 

واملشفففففففففففففففففا كفففففة في صفففففففففففففن  وا  فففففاذ ال را  ووال وفففففة العمفففففآ 

للطموحات الشفففف صففففية و ق يق العدالة واملسففففاواإ بين 

الزوال  في العمففففآ والشفففففففففففففعو  ءعففففدالففففة   ويم اىدا  كمففففا  

يعخشفففففففففففففون في بخدففة   ففافيففة واحفدإ ويتل ون وفك اىعةففا   

لففففففوا ا تفففففففت الفرو   بينهمم  التففففففد وسفففففففففففففيففففففة دون  مففففففا ز 

بينهم. وقففففد  ر   إ   عففففدإ  وو  ونهففففا اوتالكام  الفرد ففففة  

و  املاا ات وال ببات وا  ؤهلام للسفففففففففففيطرإ والتقكم في 

اوفعفا تهم و و ههافا بفا جفابيفة بمفا   فدو عمليفة التعليم 

ووعز  اىدا م وحرصففففام ع    وضففففيم الادر و  الد   

قةفآ شفففففففففففففرحفه ءشفففففففففففففكفآ  فواي ووقفز للطالي وهفوا ومفا  
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في وعايشفففففة كال الطرفين يسفففففاعد ع    لق ونام يسفففففام  

لحفالفة التفدفق النفسففففففففففففف ي لفدى املعلمين والطالي وكفولف  

سفففعههم في  ن يسفففود الود وا ح باو العالقة بين املعلمين 

واين طالبهم وهففوا لففه  ففأ يب إ جففااي في وسففففففففففففففاعففدتهم ع   

 ق يق التوا ن بين التقفد فات ال ي  وا اواهفا ووافا اتهم  

النفسفففففففف ي في وجاأ  ال ي بدو ها تسففففففففام في  ق يق التدفق  

عملامم والوج  تضم  ا ست را   و ا ودواج في املامة  

وا سفففففففففففتمتا  بالعمآ والدافعية الوا ية اىور الوج  دى 

 لتالش ي الفرو  بينهم. 

وكففولفف  يعخشفففففففففففففون في بخدففة   ففافيففة وا تمففاعيففة و راويففة 

وتشفابهة إ   حد كةيبم كما  اهم  تعرضفون بالتسفاوج إ   

ة  و الةخدة النمطية ال ي  صةقت  وفك املؤ رات ال  افي

    فر  بين الوتو  واإلوا  في املااأ ال ببوج.

إ    ن ال رور الطةيعيفففففة ال ي يعمفففففآ فههفففففا  وهفففففوا  ر   

املعلمون وتشففففففففففففابهة و  تذ لام الفرصففففففففففففة  سففففففففففففت داو وا 

لففففدمهم و  واففففا ات وقففففد ات واسفففففففففففففتعففففدادات وإوكففففاوففففات  

ك ال ففد   و ن ي لففدمهم حفف  املةففاد إ كمففا  اهم  تل ون وف

وففف   ووففف فففففففد إ  قفففففففد إ  الففف فففي  فففجفففعفففلفففافففم  كففف فففب  املفففمفففيفففزات  وففف  

 ا ستمرا  في  عمالام.

وكشفففففففف ا فتائج ال ث  اليالن الأن  نو د ف        

ا دكو الي  ويكو ولكو الي  ويكو     فثوق دالة إحصفففففائين

الت فق الن سفف و والث ففا ال  ي ى ل ن  ينة اين  كو  

 واين  ات    دولة الي  ا.

هففففففو في  مي  ويمك   فسفففففففففففففيب  املعلمين  بففففففأن  النتيجففففففة  ه 

ودا   الكويت   ضففففعون لن او تعلي ي واحد واخدففففففففففففففففففة 

  فففافيفففة وتشفففففففففففففففابهفففة كمفففا  ن هنفففاة تشفففففففففففففففابهفففا في ال رور 

التعليميففة وا  تمففاعيففة وا قتصففففففففففففففاد ففةم ووعطون وفك 

فففي  هففنفففففففاة  ففمفففففففا ففز  والففحففوافففز ولففخففك  واملففكفففففففافففففففف ت  اى ففو  

يم الا سفففففففففففففيففففة بين الكوي ي و،يب الكوي ي بففففآ عففففدالففففة   و 

 اىدا  هي الفيصآ بين ا  نين. 

بففيففن  فففرو   و ففود  عفففففففدو  كففمفففففففا  ففمففكفف   فففسففففففففففففففيففب 

الكويتيين و،يب الكويتيين في التفدفق النفسففففففففففففف ي والرضفففففففففففففا  

الوظيفي يعود إ    ن املعلمين في املااأ ال ببوج  اضففون  

ع  وو  العمآ في وجاأ التد وك  تيم لام املشفففففففففا كة في 

ا  اذ ال را ات وصففففففففففففنعاام و اهم وتسففففففففففففاوون في الح و   

ة اإل سفففففففففففففففاويفففة اإل جفففابيفففة و  والوا ةفففات ويل ون املعفففاولففف

الر سففففففففففففففففففا  واملففففففد ا م وهنففففففاة ا هتمففففففاو والت ففففففد ر  قةففففففآ 

الشففففف اففففف ي واملادج والدعم ا  تماعي بد  ة وتسفففففاوية 

كمففا يعطون ا سفففففففففففففت الليففة والحريففة في العمففآ والتفففاعفآ  

العمفففففآ دون  قيز  و وقفففففابفففففاإ   ا  تمفففففاعي و   واليهم في 

بين   وهوه العواوآ وجتمعة  سفففففففامت في ا تفا  الفرو 

كففمفففففففا  ففجفففففففدون  الففعففمفففففففآ.  فففي  الففكففويففتففيففيففن  الففكففويففتففيففيففن و،ففيففب 

ا ح باو والت د ر واملسففففففففاودإ ا  تماعيففففففففففففففففففففففة وفففففففففففففففففففففف  بخدة 

العمآم كما  اهم  د تون  ن اى و  ال ي  قصففففلون علهها 

وناسففففففففففففةة قياسففففففففففففا بما تاووا  قصففففففففففففلون عليه في بلدااهمم  

ا وع   وسفففففففففففففت ةلام و ك ب   وهفوا  جعلام  ك ب  ونفا وظيفيفً

ا ع  إدا إ العمآ وتلما تان املعلم شفففففففففففاعًرا  قناعة و ضففففففففففف

با سفففففت را  واىو  النفسففففف ي والوظيفي وا  تماعي ا  ف  

لد ه التدفق النفسفففففففففف ي والرضففففففففففا الوظيفيم و ادت قد  ه 

 ع   اإلوتاج والو   للااة ال ي يعمآ بها. 

( والفففعففف فففزج  الففف ففف فففيففف فففي  إ ففف   ن  2014ويفففففففوهففففففف    )

سفففففةة تسفففففاعد إ فا  املد سفففففة في  وفيب بخدة تعليمية ونا

املعلم ع    دا  عمله بفاعلية باإلضففففففافة إ   و ود و او 

تعلي ي   يسمم للمعلم بالتعةيب ع    اله بقرية  جعله 

 قمآ وشففففففففففاعر سففففففففففلةية  جاه ود سففففففففففته فين ف  لد ه 

التدفق النفسففففففففففففف ي والرضفففففففففففففا الوظيفيم والوج بدو ه  ؤ ر 

 ع    داله فيف د اهتماوه بالعمآ وحةه وو له ملد سته.

شفففففففففففف فا فتفائج ال ث  الثانه الفأن  نو دف فف  و ف   وك

ا    مت كون التفففف فق الن سفففففففففففف و   فثوق دالففففة إحصفففففففففففففففائيففففن

ا 
ن
والث فففففففا ال  ي ى ل ن  ينة اين  كو واين  ات وف 

افيفففففة خالن ث واالةو  واا فففففالفففففة   ل  ت كوات الففففف    لث

 اال ت ا ية(.

واال سففففةة ملت يب العمر كشفففففت وتالذ الد اسففففة  

ا تعز  املت يب العمر  بفففأوفففه  و فففد فرو  دالفففة إحصفففففففففففففففاليفففً

  30واالر و  للمتوسففففففففطات وجد  ن وتوسفففففففف   قآ و  )

سفففففففففففففنففة( ذو الففد لففة اإلحصففففففففففففففاليففة. وهففوا يع ي  ن اىعمفا   
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ا   ا وإبفففداعففً
ً
ا وإوجفففاً ا و شفففففففففففففففاطففف الصففففففففففففف يبإ  ك ب اسفففففففففففففتمتفففاعفففً

 ةيبإ.وطموًحا و ا وة باىعما  الك

؛  2021وا ف ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففت د اسففففففة تآ و  )الارا   
Dalton, et al, 2014,  Voiskounsky & Wong; 

( وال ي  شفففا ت إ   و ود فرو  في التدفق النفسفف ي  2014

با جاه العمر اىصففففففففف ر. كما  ن التدفق النفسففففففففف ي  قد  

و ى وففففا  وافرت ال رور املاللمففففة لففففه واملتم لففففة في بخدففففة 

املعلم الاد د ع    دا  تعليمية داعمة ووقفزإ تسفاعد  

عملفه بفا سفففففففففففففيفابيفة و   وفر بخدفة داعمفة ووقفزإ وعنويفة 

 تسفففففففففم باملرووة و  و فففففففففففففففففففففففود وشفففففففففا كة فعالفففففففففففففففففففففففة و  قةآ 

الطاليم وهوا  ؤكد بأن اىعما  الصففففففففف يبإ  ك ب شفففففففففعو ا 

 بالتدفق النفس ي و ا وة باىعماأ الكةيبإ. 

ف د كشفت وتالذ الد اسة    وبالنسبة لللةو     الن ل:

ا في التففدفق النفسففففففففففففف ي  بففأ وففه  و ففد فرو  دالففة إحصففففففففففففففاليففً

  20تعزى إ   ال ببإ. حيفا وجفد الفو    ببتهم  قفآ و  )

ا في العمآ وإبداًعا  
ً
سففففففنة( هم  ك ب اسففففففتمتاًعا واسففففففت راق

وإوجفففاً ام و فففا وفففة بفففال ببات اىك بم كمفففا    و فففد فرو  

دالة إحصفالًيا في ال ببإ في وت يب الرضفا الوظيفي ويتفق 

م  2019النتيجفففة د اسفففففففففففففففات تفففآ و  )سفففففففففففففالوفففة  و  هفففوه  

م ووففففففيففففففبان  2011م و ففففففلففففففيفففففففآ وشففففففففففففففففففريففففففر  2011وعففففففري  

 ,Mearan.(Janmaat & Keading 2017وتاوجةاوو &  

Congiano,2013  
ويفسفففففففففففففر الةففففاحففففا وتيجففففة الةقففففا الحففففا ي بففففأن 

املعلم لفففد فففه  قفففد فففد وسفففففففففففففتمر ملوا افففة وتطلةفففات املانففة  

وا والتكي  و  ضففففففف و  بخدة العمآ ووتطلةات الحياإ و 

 كل  بففففه و  واففففاو إدا يففففة  و تعليميففففة بففففاإلضففففففففففففففففافففففة إ   

اىعةففا  املانيففة و جايز الوسفففففففففففففففالففآ التعليميففة املنففاسفففففففففففففةففة 

للطالي واى شفففففففطة التعليمية بمسفففففففتوياتها امل تلفة وما 

 جعلفه في حفالفة  قفيز وافوأ العطفا  بصفففففففففففففو إ وسفففففففففففففتمرإ  

 ء   الن ر ع  سنوات ال ببإ.

فففت وتففالذ ف ففد كشففففففففففففف  وبففالنسففففففففففففبففة لل ففالففة اال ت ففا يففة:

الد اسفففففففففة بأوه    و د فرو  دالة إحصفففففففففالًيا في التدفق 

النفسفففففففففففي وفً ا للحالة ا  تماعيفففففففففففة في حين  و د فرو  

دالة  إحصفففالًيا في الرضفففا الوظيفي با جففففففففففففففففاه اىعزي عند 

و فا وتفه بفامل زوجم وافا جفاه املطلق عنفد و فا وتفه بفامل زوجم  

ظيفي و  ومفا يع ي  ن امل زوج  قفآ شفففففففففففففعوً ا بفالرضفففففففففففففا الو 

 اىعزي واملطلق ءشكآ داأ إحصالًيا.

ففي ضففففففففففففففو   الفنفتفيفجفففففففة  هفففففففوه  الفةفففففففاحفففففففا  ويففسففففففففففففففر 

الضففففففففففففف و  املانيفة النفا جفة ع  عمفآ املعلم في املفدا  م  

وال ي  نعكك ع   طةيعففففة حيففففا ففففه ا  تمففففاعيففففة فففففاملعلم 

امل زوج لد ه وافففففففففففففاو وال زاوات  سرية  جعله     في حيبإ 

ريفة وا عفداد لش شفففففففففففففطفة بين ال يفاو بمسفففففففففففففؤوليفا فه اىسففففففففففففف

 ففففا ج وقففففت العمففففآ في حين ،يب امل زوج وامل زو ففففة  تففففا  

لامفففا وزيفففد و  الوقفففت لل يفففاو بفففأعمفففالامفففام و،يب امل زوج  

يسففففففففففففا   اهدا إل ةات الواتم ويدعم ذل م عدو و ود 

 وسؤوليات  سرية تشتت  اودها. 

وقد كشفففت وتالذ الفر  ال اوك الوج  ن  ع    وه 

بففففففالتففففففد الت ةؤ  لففففففدى عينففففففة املعلمين  مك   فق النفسففففففففففففف ي 

واملعلمفات و   الأ د  فات الرضفففففففففففففا الوظيفيم وو فدت 

وتالذ الد اسففففة  ن وت يب الرضففففا الوظيفي داأ إحصففففالًيا 

بفالتفدفق النفسففففففففففففف يم حيفا تفاوفت   0.001عنفد وسفففففففففففففتوى  

ا عنففد وسفففففففففففففتوى  7.581قيمففة ت) ( وهی دالففة إحصففففففففففففففاليففً

% ملت يب 12كمفا تفاوفت قيمفة التةفا   املفسفففففففففففففر   0.001

فق النفس ي باست داو الرضا الوظيفي. ويت   و  التد

بفففففالتفففففدفق 15 فففففدوأ ) ( د لفففففة وموذج ا وقفففففدا  للت ةؤ 

النفسفففففففف ي و   الأ الرضففففففففا الوظيفي لدى عينة املعلمين 

واملعلمفففاتم حيفففا تفففاوفففت قيمفففة ورو داأ عنفففد وسفففففففففففففتوى  

 . وهوا  دأ ع   صالحية وموذج الت ةؤ. 0.001 قآ و   

للد اسففففففففففة في    ويفسففففففففففر الةاحا النتيجة الحالية

 ن التفففدفق النفسففففففففففففف ي للمعلمين واملعلمفففات يعفففد بم فففابفففة 

وظيفففففة حيويففففة وففففاءعففففة و  دا ففففآ الفرد  جعففففآ الطففففاقففففة 

اإل جابية   سففففففففاي بقرية و دفق وما   ار السففففففففلوكيات  

املدعمة للنجا  والتميفففففففففففففففففففففففففز ووكران الوات وا ودواج في 

لففففففهم وكففففففولفففففف  الت ففففففو ففففففة  واففففففاو العمففففففآ والت طي    دا  

ف بات  دا  العمفففآم ومفففا  جعفففآ املعلمين الرا عفففة طواأ  

201 
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الف فرور  تفففففففاوفففففففت  وفافمفففففففا  وفافنف فهفم  عف   ا   فرضففففففففففففففون وظفيفففيفففففففً

املحيطففففة بهم ووامففففا بل ففففت وتففففاعفففف  املانففففةم ويؤيففففد ذلفففف  

ومفا  فوكر   (Li ,Chuan 2013)وتفالذ د اسفففففففففففففتفه  ي توان  

ا  ن التدفق النفسفففففف ي  دعم الطمأوخنة وا سففففففت را      ضففففففً

اآل ري   والصففففففففحة النفسففففففففية والتصففففففففال  و  النفك وو 

و كوي  عالقفات ا جفابيفة و  اآل ري م وتفآ هفوه العواوآ  

ون دففة بفالرضففففففففففففففا الوظيفيم والتففدفق النفسففففففففففففف ي للمعلم   

 جعله  ما   السففففففلوكيات النفسففففففية السففففففلةيةم تال لق. 

وافففففالتفففففا ي  كون  قري للرضففففففففففففففففففا ع  الحيفففففاإ عفففففاوفففففة وع  

الوظيفة ال ي  ما سفففففففففاا  اصفففففففففةم وهوا وا دعمه النهام 

 وصفففففففلت د اسفففففففته إ   عالقة سفففففففلةية بين   ( وال ي2002)

التففففدفق النفسففففففففففففف ي وال لقم والاففففد ر بففففالففففوكر  ن املعلم 

ال ففففد إ ع    النفسففففففففففففف ي لففففد ففففه  بففففالتففففدفق  الففففوج  تصففففففففففففف  

التجفاو  ع  وتفاعف  املانفة و  طي صفففففففففففففعوافاتهفا. وو   م 

 التوافق و  وتطلةات املانة.

 الت صيات: 

بنا  ع   وا  سفرت عنه الد اسة و  وتالذ  وص ي  

 بما   ي: الةاحا

ا هتمفففففاو بتنميفففففة التفففففدفق النفسففففففففففففف ي لفففففدى املعلمين  -1

 واملعلمات في ال طا  ال ببوج.

العمففففآ ع    نميففففة الرضففففففففففففففففا الوظيفي لففففدى املعلمين  -2

الففةففيفف ففيفففففففة  الففعففواوفففففففآ  وفف   ففالأ  وذلففففففف   واملففعففلففمفففففففاتم 

امل تلفة ال ي تسففففففاهم في  يادإ التدفق النفسفففففف ي وما  

  نعكك إ جابًيا ع   عملام.

ال يففاو بببوففاوذ اإل شفففففففففففففففاد الامففاعي لففدى العمففآ ع     -3

املعلمين واملعلمات لتنمية التدفق النفسفففف ي والرضففففا  

الوظيفي لفففدمهم لزيفففادإ الكففففا إ اإلوتفففا يفففة والاودإ 

 في التد وك.

العمآ ع    ف  وسفففففففففتوى الرضفففففففففا الوظيفي والتدفق  -4

 النفس ي لدى العاولين في ال طا  ال ببوج.

 البح ث اي توحة: 

سف ي باملسفؤولية ا  تماعية لدى عالقة التدفق النف -1

 العاولين.

التدفق النفسفففففففف ي وعالقته بالصففففففففمود النفسفففففففف ي لدى  -2

  عضا  هيدة التد وك.

التدفق النفسففففففففففف ي وعالقته بالضففففففففففف و  املعينة لدى  -3

 املعلمين واملعلمات.

عالقة الرضا الوظيفي بأسالي  ووا اة الض و    -4

النفسية لدى املوظفين في ال طا  الحكووي. 

  **** 

 ايثا ه النثبية

)ابراهیم عةد  حس   وعالقته 2018م  النفس ي  التدفق  حالة   .)

بمستوى الطمو  لدى عينة و   عبي السةاحة في وقاف ة  

س ر ا،  دوشقم   البنن،  -11خم  (40خ  17مج ة  امنة 

44). 

( الشيخم  ايعة  دالت فق  (  2015اب   االف نال   اال زاو   القة 

التن يم  أسا أ   من  مي افية  لى  ينة  دراسة  الن س و 

ورق ة د   نة  العلوو  الياف ن  تلية  وا ستيبم  .  سالة 

و قلةم  وراا م  قاصدج  وا  تماعيةم  اوعة  اإل ساوية 

 الازالر.

(. حالة التدفق املفاووم اىءعاد 2013 بو حالوإم وقمد السعيد )

الشةكةم   لكتاي  املتسلسآ  اإلصدا   م  29وال يا .  ا ج 

 (. 49-1إصدا ات شةكة العلوو النفسية العرايةم )

وعاوية   ،زاأم  العالو يم مح  د بو  فرا   حمدم  الحمو  م  م 

(.  و اات اىهدار وعالق ها بت د ر 2013وقمود حس  )

اليبووة   طلةة  اوعة  لدى  اىتاد  ي  والتسوي   الوات 

الااشمية   اى دوية  التود  ة،  باململكة  خج  108املج ة   ،2 )

 (. 154-111خ

ا(  2019 بو حيةم سميةم  تي ) لن س و والث ا ال  ي ى  الت فق 

الي بي  ث   مةومج   ل ن  األسثن  داالنسجام  و القته ا 

م  دايؤسسات اا ي مية د حافظات لز ،  امنة األقص ى 

تلية ال ببيةم قسم علم النفكم  سالة وا ستيب ،يب و شو إ 

 (.  181-1م )

( حمزإ  املرحلة  2015اىحس م  وعل ي  لدى  املانية  الض و    )

وا عكاساته لدمهم  ا بتدالية  الوات  وستوى   د ر  ع    ا 

و خةا إ.   الةليدإ  في  ويداوية  الن سية  د اسة  الن  م  مج ة 

 .  (215-18 8(، خ1خ 1والتود  ة، 
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)الةلايد وقمد  وو إ  لدى  2014م  الوظيفي  الرضا  وستوى   .)

املوظفات اإلدا يات في  اوعة اىويبإ وو إ ب ت عةدالرحم   

الد مو،رافية.   املت يبات  بةع   ال ولية  وعالقته  املج ة 

 (. 163-147(، خ10خ 3التود  ة ايتخصصة، 

الت فق الن س و وال  ق اال ت اع  (.  2010النهامم سيد  حمفد )

م خدراسة ل ن  ينة  اإلفتوفا  مستخ مى  ايثاه كو  ن 

ال اوك عشرم    إك ينييية(.  -سيي متو ة   السنوج  املؤ مر 

اإل شاد اىسرج و نمية املاتم م وقو  فا  إ شاد ة  حةةم في 

و    وركز  2010 كتوار    4  3الف بإ  عين شمكم  .  اوعة 

 (.  169-118اإل شاد النفس يم )

(. عواوآ  2014د ب  عويد )ال  ي يم وقمد ب  عةدهللام الع زجم  ال

و اة   و   ال ريات  وقاف ة  وعل ي  لدى  الوظيفي   الرضا 

ال ريات.  بمقاف ة  والتعليم  ال ببية  إدا إ  د اسة  و رهم: 

 (. 118-99(، خ6خ 3املج ة ال ولية التود  ة ايتخصصة،  

( عةدالعزيز  حمد  الن الة (  2021الارا م  دكو  النالقة 

والث  ال  ي ى،  والث ا  ل ن  التنظي ية  اا يا    ا  ن 

ل طكواو النامة  اإلدار   ،يب  م   ى  وا ستيب  م  سالة 

ا  تماعيةم   العلوو  تلية  العليام  الد اسات  تلية  و شو إم 

 قسم علم النفكم  اوعة الكويت. 

( حس   السيد  فاطمة  وعالقته  2017 شةةم  النفس ي  التدفق   )

املت يبات  ضو   في  ا  تماعية  النفسية  املت يبات  بةع  

املعلمينم  الد مو  لدى  ل  راسات  رافية  ايصث ة  املج ة 

 (. 316 -220(. ص خ27( مج ة خ96الن سية، الن د خ

(. د  ة الرضا الوظيفي لدى  عضا   2016الدعخكم وقمد واجي. )

و رهم.   و اة  و   صفا   بجاوعة  التد وك  املج ة  هيدة 

-143(، خ23خ  9النثبية لض او   د  التن يم ااجامع ،  

166). 

وقمد سليمم الزاونم سليم عودإم الزيودم وقمد صا آم  الزاونم  

( وعل ي  2007ال والدإم  خسيب.  لدى  الوظيفي  الرضا   .)

باملانة.   با ستمرا   ذل   وعالقة  اى دن  في  ال اووية  املرحلة 

شمك:   عين  خ اوعة  التودية،  ك ية  خ31مج ة  ج   )1  ،)

 (. 430-401خ

 ( وقمود  واجيم  النوايم  النفس ي  (  2019  یم  لق  الرم  التدفق 

مثكز البح ث الن سية  امنة ن  اد،  لدى طلةة الااوعة. 

 (. 1042-983(، ااجزء اليانى ص خ28الن د خ

(. الرضا الوظيفي ملعل ي  2008الزيودجم وقمدم الز،لوأم عماد )

ال اصة   باملدا    فيه  املؤ رإ  والعواوآ  ال اصة  ال ببية 

وال الحكووية  باملدا    فيه  املؤ رإ  في والعواوآ   اصة 

باى دن.   العاصمة  التود  ة  وقاف ة  الن  م  مج ة 

 (. 176-162( خ1( خ9والن سية، خ

( التدفق النفس ي وعالقته بالرضا  2019سالوةم   م  عةدالعزيز )

املت يبات   ضو   في  اىطفاأ  وعلمات  يا   لدى  الوظيفي 

التود  ة الد مو،رافيةم   ل ن  م  اين فية  مج ة  امنة 

 . 331 - 239( ااجزء األول حتى 12والن سية، الن د خ

( العطيةم  سما   عاط م  الت ةؤية 2019الشراي يم  ال يمة   )

للتفا أ في التدفق النفس ي لدى  عضا  هيدة التد وك )دوأ 

اي ه م ال ليذ ووصر( ود اسة و ا وةم   األردفية     املج ة 

 .(376 -359( ص خ3( ع خ15التود  ة ع خ

( شرير  بةع   2011الشيخم  ليآ  وعالقته  الوظيفي  الرضا   )

املعلمين   لدى  الد مو،رافية  ااجامنة املت يبات  مج ة 

خ املج    اإلنسافية  ال راسات  س س ة  ( 16اإلسالمية، 

 .368 - 311الن د األول ص 

(. وستوى الرضا املنهي وعالقته 2015الصمادجم  ساوة  وس  )

ا وعلمات  الدج  املت يبات  ال اصة.  بةع   وجلة  ل ببية 

والنفسية ال ببوية  للد اسات  اإلسالوية  خالااوعة   ،23 )

 (. 167-143(، خ2خ

( واصر  ب   وقمد  للسعادإ 2020الصوافي  الت ةؤية  ال د إ   )

النفسية في التدفق النفس ي ووفاوو الوات لدى طلةة التاس   

عمان.   ءسلطة  املضيبي  و  ة  ودا    في  املالة اىساس ي 

ا واىبقا  اإللك بووية  لل شر  املعرفة  وتعددإ  لشاولة 

 (.23-1( م ) 21العدد )، العلمية ال ببوية

( عابد  وقمود  حتاولةم  لطفيم  وصاد   2011الطقاويةم  یاد   .)

وقاف ة   في  الرياضية  ال ببية  وعل ي  لدى  املانية  الض و  

التد وك.   ب بة  و ،ة هم  العلوو  الز قا   د اسات  وجلة 

 (. 1029-1015(، خ3( خ38، خال ببوية

(. الرضا الوظيفي 2005الطعا يم حس م الكساسةة عةدالوهاي )

لدى وعل ي املرحلة ال اووية في املدا   الحكووية وال اصة  

املالة  في وقاف ة املا والعواوآ املؤ رإ فيه )د اسة و ا وة(.  

 (. 200-189(، خ24( خ1، خاى دوية في العلوو ال ببوية

عةدهللا حاودم  وعل ي  2013)  طالفقهم  عند  العمآ  ض و    )

باى دنم   اىساسية  للمرحلة  ا  تماعية  الد اسات 

عنهام   النا مة  اإلسالوية واملشكالت  الااوعة  وجلة 

 (. 294 -257( خ1(، خ2، خللد اسات ال ببوية والنفسية

( وا آ  السريرجم  2016العاس يم  يا   اإل جااي  النفس ي  (.علم 

 اى دنم دا  اإلعصا  العل ي. 

)ال إبراهيم  عفرا   طلةة 2016عةيدجم  لدى  النفس ي  التدفق   .)

. وجلة  الااوعة في ضو  وت يب الا ك والت ص  الد اس ي 

الراء  العل ي  باملؤ مر  ال ام  العدد  خاىستاذ   ،112-

197 .) 
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( السعيد  ال ببية  2011عريم  الد  وعل ي  لدى  املنهي  الرضا   )

وقاف  في  الحكووية  واملؤسسات  املدا    في  ة ال اصة 

املت يباتم   بةع   وعالقته  اإل شاد  املامعة  وجلة 

 .29 تلية ال ببية العدد -النفس يم وركز اإل شاد النفس ي 

( واهيتهم  2019العزيزجم وقمود عةده  اإل جااي:  النفس ي  (. علم 

واف باضا ه  طةي ا ه   للعلوو  سسه  اىودلك  وجلة 

اليم  اىودلك  وا  تماعيةم  اوعة  خاإل ساوية   ،22 )

 (. 35-6( خ6خ

( وستوى التدفق النفس ي لدى طالةات 2019الع زجم وریمم وزاأ )

املنوفيةم   ا وفعا يم  اوعة  با زااه   وعالقته(  ) اوعة 

 . 30( السنة 117، الن د خوجلة بقو  تلية اآلداي

إ نا  وقمود ) النفس ي وعالقته بتقمآ 2015،ری م  التدفق   .)

وجلة   مال مو  وامل اطر الدى طالةات  اوعة ال صيم

 (. 354-292(، خ165( خ3، خال ببية  اوعة اى هر

( عزوي  تي  ويبفتم  عةدالاوادم  التفكيب 2013فتحي  سما م   )

التدفق   بأءعاد  كمن دات  التوكيفدج  والسلوة  ا  جااي 

املتفوقين د اسيام   لدى عينة و   املالة املصرية النفس ي 

 (. 57-97ص خ للد اسات النفسية

( ونصو   سحر  النفسية 2014ال طاوجم  بالسعادإ  الشعو    .)

وعالقته بةع  املت يبات لدى عينة و  املعاقين سمعيا.  

النفك   وعلم  ال ببية  في  عراية  خالسعود ة-د اسات   ،1  )

 (. 46-11(، خ45خ

حمید  وعريم  ها رم  وصالحيم  وقمرا يم  ويبم  تآم  طاهر   ا  م 

( با  2013 ضا  ور ة   شيفتكي  و ضایت  (:  ابطة   ا  

و اويم   د  ا کنا ي    شركت صنع ي  وجلة ط   ش  ی 

م صفقات 1392م  اءستان  25م شما   15دو إ  ،  و اوي

(141-148.) 

( وا د  طلةة  2019وقمد  ي  م  لدى  النفس ي  التدفق  وعرفة   )

(م  37العدد )،  وجلة تلية ال ببيةم  اوعة واس الااوعةم  

 (.  420-395الاز  ال ا ي. م )

هةة س )وقمودم  بمستوى  2018اوي  النفس ي وعالقته  التدفق   .)

ال ببيةم   تلية  طالي  و   عينة  لدى  تلية  الطمو   وجلة 

النفسية العلوو  في  )ال ببية  شمكم  عين  (  42م  اوعة 

 (. 277-277(، خ11خ

( اسود  ا ك  وشط م  حيد م  عةدالعزيز  (.  2016املوسوجم 

طلةة   لدى  اإل جااي  التفكيب  وفق  ع    النفس ي  التدفق 

( 10، خوجلة تلية ال ببية للةنات للعلوو إ ساوية.  الااوعة

 (.  92-49(، خ18خ

وعاا هم صفا    إبراهیمم  ووض ي  الدم وعةدهللام هشاو  املخسام 

( و  2019 حمد  اىتاد  ي  اإلوجا   بدافعية  الت ةؤ   .)

في   ال اووية  املرحلة  طالي  لدى  النفس ي  التدفق  وستوى 

الكويت.   ال دولة  للعلوو  العراية  والنفسية املالة  ببوية 

 (. 268-233(، خ11، خالكويت
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