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 1اجلامعة طلبة ت جبودة احلياة األسرية لدى عينة من ئاة الذات كمنبر ااحلوار اإلجيايب واملرونة وإد

 نشوة كرم أبوبكر  لولوة صاحل الرشيد 
جامعة القصيم -كلية الرتبية  -قسم علم النفس  جامعة القصيم -كلية الرتبية  -قسم علم النفس    

 هـ28/3/1440 وقبل -هـ 27/1/1440 قدم للنشر

 

التنبؤ مبستوى جودة احليـاة األسـرية لـدى عينـة  جيايب، واملرونة، وإدارة الذات يفهدفت الدراسة إىل حتديد القيمة التنبؤية لكل من: احلوار اإل  :املستخلص
، واعتمدت الدراسة علـ  يف ضوء النوع واملستوى االقتصادي الذاتإلجيايب، واملرونة، وإدارة : احلوار اوالكشف عن الفروق يف جامعة القصيم،    طلبةمن  

للتأكـد مـن  منهـا اسـتمدمت كعينـة اسـتة؛عية   طالبًـا وطالبـةً  40( طالباً وطالبًة جبامعـة القصـيم، 336) املنهج الوصفي،  وتكونت عينة الدراسة  من 
،  ومت اسـتمدام مقيـال للاـوار اإلجيـايب، كعينة أساسية  إانث( 180ذكور،  116)  وطالبًة  طالباً  (296 و ) ت الدراسة،ااخلصائص السيكومرتية ألدو 

أمحد و  ،طلعت منصور من إعداد: ترمجة وتقنني: نشوة أبوبكر وأفراح الشمري، ومقيال إدارة الذات  (CD-RISCمن إعداد الباحثتني، ومقيال املرونة )
نتائج الدراسة إىل وجود (، وتوصلت 2010مسرية شند )و  ،أماين عبد املقصود  من إعداد  احلياة األسرية(، ومقيال جودة 2015إميان راين )و   ،عبداملنعم

جبـودة احليـاة األسـرية، وكانـت التنبـؤ  إدارة الـذات يفاحلوار اإلجيايب لدى أفـراد العينـة، وإسـهام كـل مـن احلـوار اإلجيـايب، واملرونـة و   نسب انتشار  اخنفاض يف
ترجع للمستوى  اجتاه اإلانث، وكانت الفروق اليت التنبؤ، كما وجدت فروق بني الذكور واإلانث عل  متغريات الدراسة يف ا يفأكثرهم إسهامً ة الذات ر اإد

 تائج.مقرتحة يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من ناجتاه املستوى االقتصادي املرتفع، واختتمت الدراسة بتوصيات  يفاالقتصادي عل  متغريات الدراسة 

 .اجلامعة طلبة -جودة احلياة األسرية ، ة الذاتر اإد ،املرونة ,: احلوار اإلجيايبالكلمات املفتاحية
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 قدمةامل

البـــــــاحثون واملمتصـــــــون بعلـــــــم الـــــــنفس إىل تـــــــوفري   يســـــــع 
ــراد،  ــية  ل فـ ــاة النفسـ ــات الصـ ــيتمقومـ ــع  والـ ــم التمتـ ــمن اـ تضـ

حبيــاة ســعيدة هانئــة، وال يقتصــر األمــر علــ  اجلانــب الشمصــي 
ميكــــن   منــــاحي حياتــــه، والــــيت مجيــــعللفــــرد، بــــل يتســــع ليشــــمل 

 .التعبري عنها من خ؛ل جودة احلياة
، بنـاء شمصـية األبنـاء ومتثل األسـرة البنيـة  األساسـية يف       

هــذه املرحلــة، مــن  يفوذلــأل ألةيــة مــا يــوفره الوالــدان ألبنــائهم 
خــ؛ل عمليــة الرتبيــة والتنشــئة، كمــا  يهيئــان اــم بيئــة مناســبة، 

همـا، إضـافًة تشـبع حاجـات أبنائ  ألوليـة الـيتويوفران اخلـدمات ا
ملا يقدمانه مـن دعـم نفسـي  مبـا اقـف التفاعـل األسـري، ويـوفر 
ألفــــراد األســــرة الســــعادة  فعنــــدما تتــــوفر هــــذه اجلوانــــب يصــــب  

علـ  التمتـع جبـودة احليـاة األسـرية، مـع التأكيـد   األفراد  قـادرون
تكـوين شمصـيته،  يفعل  أةيـة املرحلـة األوىل مـن حيـاة الفـرد 

ــر  ســــوليفان أن الوالــــدين ميناــــان الةفــــل مبرحلــــة الةفولــــة  ىويــ
حتقيـف التوافـف، وإذا أعيـف  اثبة والتدليل كوسيلة ملسـاعدته يفاإل

مبشــاعر ال؛ســواء إشــباع  هــذه احلاجــة  فــتن املكــوانت املرتبةــة 
ســوت تكــون أكثــر ســيةرة  علــ  نلــام الــذات للةفــل. ) عبــد 

 . (253  -252:  1998الرمحن ، 
ومـــــع ا دهـــــار اجملتمعـــــات وتةورهـــــا  وســـــعيها  ل؛هتمـــــام       

جبــودة حيـــاة أفرادهـــا، ومـــا ستعكســه جـــودة حيـــا م علـــ   ايدة 
ــداً  ــي مزيـ ــذي يلقـ ــر الـ ــاجيتهم، األمـ ــة إنتـ ــوء علـــ  دراسـ ــن الضـ مـ

وتتعـــدد تـــاالت جـــودة احليـــاة لتشـــمل اجملـــاالت  جـــودة احليـــاة،
ة  وأتيت جودة ياملادية والبيئية، واالجتماعية، والنفسية ، واألسر 

 النـواة الـيت مقدمة هذه اجملاالت، فاألسرة هي  احلياة األسرية يف
مجيــــع اجملــــاالت،  اــــا أن تضــــمن حتقــــف جــــودة احليــــاة يف ميكــــن
 يـــف أفـــراد األســـرة  ذا تـــوفر اـــا مجلـــة مـــن العوامـــل الـــيتلـــأل إوذ

، يليهـــــا شـــــ  تمتـــــع جبـــــودة احليـــــاة األســـــرية أوالً للوصـــــول إىل ال
 ب احلياة. نجوا
ال بـــــني أفـــــراد األســـــرة ليمثـــــل أحـــــد        وأييت التواصـــــل الفعـــــا
ــاة األســـرية، والـــذم ــه مـــن خـــ؛ل  يؤشـــرات جـــودة احليـ يعـــرب عنـ

احلـوار اإلجيــايب ألفــراد األسـرة، ومــدى مــا ميتلكونـه مــن مهــارات 
ــنهم  ال، الــــــذمتكــــ ــا ــوار اإلجيــــــايب الفعــــ ــاعدهم  يمــــــن احلــــ  يفيســــ
 ااــــم فرصــــً  يــــفيهوض وحــــل مشــــك؛ت احليــــاة اليوميــــة، و التفــــا

احلوار إىل  (2015اااجري  )ويشري   للتفاعل مع أفراد األسرة،
األســري هنــه التفاعـــل بــني الوالــدين واألبنـــاء مــن خــ؛ل تبـــادل 

ــف املناقشــــة ــار   .األحاديــــث وا راء واألفكــــار عــــن طريــ  كمــــا أشــ
إىل    Zuna,  Brown  &  Brown  (2016) ذوان وبـراون وبـراون

الع؛قـــات تفـــاع؛ت األســـرية و الو أن كــل مـــن: الـــدعم النفســـي، 
ــة،  ــة العامـ ــاة والرفاهيـ ــرية، الصـ ــدماتو األسـ ــودة اخلـ ــة  جـ املقدمـ

 .تؤثر عل  جودة احلياة األسرية ل سرة  من العوامل اليت
التمتـع جبـودة  تسـهم يف وتعد املرونـة أحـد اخلصـائص الـيت      

مـة جلـودة همث؛ثـة مؤشـرات   Wu (2011) احليـاة، فقـدم وي  
ــة، واملرونــــة واألمــــل ، ويف احليــــاة الذاتيــــة هــــي: أســــاليب املواجهــ

والنجاح  أمكن التنبؤ ابلصاة النفسية  (2012حممود )  دراسة  
ــادميي  ــر الــــذي يزيــــد مــــن إدارة الــــذات خــــ؛ل مــــن  األكـ ، األمـ

ملرونــة وإدارة الــذات، التواصــل واحلــوار، واالرتكيــز علــ  مهــارات 
 دراسـةتوصـلت   دفقحتقيف جودة احلياة األسرية،  وأةيتهما يف
 Geden &  Isaramalai  & Taylor  سـرما  وييلـورجيـدن  وإ

إىل وجــــود ع؛قــــات دالــــة بــــني إدارة الــــذات لــــ  وا     (2002)
 ا يشـري إىل أةيـة إدارة الـذات  يفوبني جودة احلياة الزوجيـة.  ـ

نه إدارة الـــــذات مـــــن وذلـــــأل ملـــــا تتضـــــم حتقيـــــف جـــــودة احليـــــاة، 
: التنليم الـذايت، إدارة الوقـت، التفـا ل، إدارة جوانب تتمثل يف

 الع؛قات االجتماعية، الثقة ابلنفس. 
ــابف، يتضـــــ         ــ؛ل العـــــرض الســـ ــن خـــ ــود عوامـــــل  ومـــ وجـــ

حتقيــــــف جــــــودة احليــــــاة، واقتصــــــرت  ومتغــــــريات عــــــدة تســــــهم يف
، ء عل : احلوار اإلجيايب، املرونةالدراسة احلالية عل  إلقاء الضو 

التنبـؤ جبـودة احليـاة  ا يفإدارة الذات، وحتديـد أيهـم أكثـر إسـهامً 
 األسرية.

  :الدراسة مشكلة

مع  ايدة االهتمام بكل ما من شأنه توفري الصاة النفسية  
ل فــراد، وتزامنــاً مــع ا دهــار علــم الــنفس اإلجيــايب، وخاصــة بعــد 
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 فقــد، Martin Seligman 2000إســهامات مــارتن ســيلجمان 
علــم  وكانــت نشــأة ات والســمات اإلجيابيــة ل فــراد، اهــتم ابخلــرب 

ــراً ال،  Positive Psychology الـــنفس اإلجيـــايب ــه مفجـ هتمامـ
ــود األفضــــــــل  ــا Well-beingمبوضــــــــوعات مثــــــــل: الوجــــــ ، والرضــــــ

Satisfaction ــل ــا ل Hope، واألمــ ــعادة Optimism، والتفــ ، والســ
Happiness  ،واملهارات الشمصـية،  واالستمتاع والرفاه النفسي ،

 :Joseph   2001 وغريهـا مـن اجلوانـب النفسـية اإلجيابيـة للفـرد 

3)  &  (Glenn ويهدت علم الـنفس اإلجيـايب إىل تنميـة جوانـب ،
مـن الكمـال واملثاليـة،  يءشمصية اإلنسان والوصول هبا إىل ش

ــل وحت ــيتبـ ــرية،  والـ ــاة األسـ ــودة احليـ ــف جـ ــاين  قيـ ــل معـ تعكـــس كـ
اإلجيابية داخل األسرة، متمثلًة يف  تنشئة أفرادهـا تنشـئة إجيابيـة 

سوية، من حيث الدعم سليمة، توفر ام  سبل احلياة النفسية ال
 النفسي، وتلبية االحتياجات األساسية، والتمتع ابلرفاهية. 

نيــــة إىل غــــرل اجلوانــــب املؤسســــات واجلهــــات املع  وتســــع     
عــاملني، أو طـــ؛ابً، شمصــية األفـــراد، ســواء كـــانوا  اإلجيابيــة يف

ــعياً يف ــيتهم، وذلــــأل ســ ــة لشمصــ ــة اإلجيابيــ ــذ التنميــ ــر الــ  ياألمــ
بصـفة  ينب حيا م، وعل  اجملتمع احمللـواينعكس عل  مجيع ج

 عامة.
ــوف      ــد تــ ــريويعــ اء بــ ــا ــايب البنــ ــوار اإلجيــ ــن احلــ ــو مــ ني أفــــراد   جــ

ــارات و  ــو مهــــ ــرل و ــــ ــدعاة لغــــ ــرة، مــــ ــل: األســــ ــة مثــــ ــيم إجيابيــــ قــــ
، التسـام ، الصـف ، األمـر التعـاونالتفاوض، حل املشك؛ت، 

ســـن مـــن تفـــاع؛ت أفــراد األســـرة، ويهيـــئهم إىل  التمتـــع الــذى ان
وأشــارت دراســات   ســوية مســتقرة تتصــف جبــودة احليــاة، هســرة

(  إىل أةيـــة احلـــوار 2013( و أمحـــد )2015ااـــاجري ويخـــرين )
حــني  لـ   ايدة كفـاءة أفـراد األسـرة، يفاألسـري وأثـره اإلجيـايب ع
( عل  الع؛قـة  بـني احلـوار األسـري 2012أكدت دراسة بدرة )

ــيم،  وجـــدير  ــايب والقـ ــة  ابلـــذكراإلجيـ ــاء  ابملرونـ أن اتصـــات األبنـ
تعرتضهم، ومواجهـة  عل  مواجهة املواقف املمتلفة اليتوالقدرة  
حيـــــاة أســـــرية  واملشـــــك؛ت بفعاليـــــة يســـــهم أيضـــــاً يف األ مـــــات

ــاو ذلـــأل الصـــدد كانـــت دراســـات  إجيابيـــة، ويف ــة والشـ  يخرابشـ
توصــــلت إىل وجــــود ع؛قــــة بــــني املرونــــة النفســــية  ( الــــيت2013)

( 2015وتوصــلت دراســة عـــامر  ) ،والع؛قــات األســرية الســوية

، كمـا خفض العنف األسري إىل فعالية  ايدة املرونة النفسية يف
 ) Cho  & Yoo & Hwang هـوانجتشاو ويـوو و  أكدت  دراسة 

املرونــة الذاتيــة هــي العامــل الــرئيس الــذي يــؤثر  إىل أن   (2016
نفسـية  يؤكـد علـ  أةيـة املرونـة ال ذي، األمر الـعل  جودة احلياة

حتقيف جـودة احليـاة   تسهم يف  كـأحد اخلصائص الشمصية اليت
 ل فراد.

ــافًة إىل أ     ــية يفإضـ ــارات شمصـ ــراد مبهـ ة ار إد ن اتصـــات األفـ
يســــــعون إىل  الــــــذات، وقــــــدر م علــــــ  حتديــــــد األهــــــدات الــــــيت

ويتشـــــــت  يـــــــؤهلهم للتمتـــــــع جبـــــــودة احليـــــــاة، فأشـــــــارحتقيقهـــــــا، 
ــون ــيلز وجونســـــ ــورتن  و سشـــــ  ,Wichit ومناتـــــــذجناين وكـــــ

Mnatzaganian, Courtney, Schulz &   Johnson  (2017)  إىل
 .أن تنمية  فعالية الذات و إدارة الذات اسن جودة احلياة

ن تــوفر خصــائص ومســات إجيابيــة ألفــراد إ :وميكـن القــول       
ــل، ومـــن خـــ؛ل  ــاة أفضـ ــول إىل نوعيـــة حيـ ــرة  يهيـــف للوصـ األسـ

: يتالسـؤال ا  بف ميكن حتديـد مشـكلة الدراسـة يفالعرض السا
: احلللوار خلل   مللن هللمي نكللن التنبلل  جبللودة احليللاة األسللرية 

 ؟ ة الذاتر ااإلجيايب واملرونة وإد
 ية:تتفرع منه التساؤالت الفرعية اآلوي

 أسئلة الدراسة: 

احلوار اإلجيايب، واملرونة، وإدارة الذات وجودة  مستوىما  -1
 ؟.الدراسة احلياة األسرية لدى عينة 

ــا القيمــــة التنبؤيــــة  الــــيت -2 ــهم هبــــا  كــــل مــــن  احلــــوار  مــ يســ
التنبـــؤ  جبـــودة احليـــاة  جيـــايب، واملرونـــة، وإدارة الـــذات يفاإل

 األسرية؟.
: احلـوار يف  هل خيتلف الذكور واإلانث ) عينة الدراسـة( -3

 اإلجيايب، واملرونة، وإدارة الذات وجودة احلياة ؟.
ــل خيتلــــف  -4 ــذات هــ ــة، وإدارة الــ ــايب، واملرونــ ــوار اإلجيــ : احلــ

ابخــــت؛ت املســــتوى االقتصــــادي  األســــرية وجــــودة احليــــاة
 ؟لعينة الدراسة

 :أمهية الدراسة
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 مهية النظرية: األ
فعيلـــه مـــن املتةلبـــات يعـــد االهتمـــام ابحلـــوار اإلجيـــايب و ايدة ت •

ا دهــــار اجملتمــــع، مــــن خــــ؛ل تنميــــة يف تســــهم  املعاصــــرة الــــيت
ة الع؛قــــــات بــــــني أفــــــراد األســــــرة وتصــــــاي  املفــــــاهيم اخلاطئــــــ

  ـا يعكـس  يف نفـول األبنـاء  وتثبت القـيم اإلجيابيـةونقدها،  
ــرة و  ــل  األســ ــة داخــ ــود إىل  ايدة  تفــــاع؛ت إجيابيــ اجملتمــــع  تقــ

 كفاءة األفراد وإنتاجيتهم. 
تشـكيل  من أهم مراحـل التعلـيم أتثـرياً يف  املرحلة اجلامعية  د  تع •

ــا تـــــــوفره مـــــــن  ارســـــــة ل نشـــــــةة  شمصـــــــيات الةـــــــ؛ ، مبـــــ
ع؛قـات  ومشاركات داخل اجلامعة وخارجها، وما تتياه من

األمر  كونصقل شمصيتهم، وي اجتماعية متنوعة، تسهم يف
أكثر فائدة إذا ما مت الرتكيز عل  تنمية اجلوانب اإلجيابيـة مـن 

ذات وغريهـا،  شمصيتهم، كـاحلوار اإلجيـايب، واملرونـة وإدارة الـ
  ا يعود ابلفائدة عل  الة؛  أنفسهم، وعل  أسرهم أيضاً.

ــوار اإلجيــــايب واملر  • ــة بــــني احلــ ــلة الوثيقــ ــة وإدارة حتديــــد الصــ ونــ
 جودة احلياة األسرية. الذات ومدى إسهامهم يف

 األمهية التطبيقية: 
ــت .1 ــة االســ ــة يفإمكانيــ ــة احلاليــ ــائج الدراســ ــن نتــ وضــــع  فادة مــ

، إدارة ات مثــل: احلــوار اإلجيــايب، املرونــةبــرامج لتنميــة املتغــري 
مـن شـأ ا حتسـني جـودة احليـاة األسـرية لـدى   الذات، واليت

 ط؛  اجلامعة.
ة تتمتــع ابخلصــائص الســكومرتية امل؛ئمــة لقيــال ر تقــدإ إدا .2

 احلوار اإلجيايب لدى ط؛  وطالبات جامعة القصيم.
 مــــن شــــأ ا تــــوفري حيــــاة أســـــرية االهتمــــام ابملقومــــات الــــيت .3

ــتقرة، يــــــــنعم أفرادهــــــــا ابلصــــــــاة النفســــــــية، ويتســــــــمون  مســـــ
 ابإلجيابية.

إعـداد ور  عمـل  ية االستفادة من نتائج الدراسـة يفإمكان .4
ونـــــدوات ودورات تدريبيـــــة، تنمـــــي اجلوانـــــب اإلجيابيـــــة مـــــن 

 شمصية الة؛ .
حــث القــائمني علــ  العمليــة التعليميــة والوحــدات التدريبيــة  .5

واإلرشـــــــادية ابجلامعـــــــة علـــــــ  حتـــــــديث اخلةـــــــ  التدريســـــــية 
والتدريبيــة للةــ؛   مبــا يتناســب مــع تنميــة القــيم اإلجيابيــة 

 للة؛ .
نشــر  لتةبيقيــة للدراســة إىل املســاةة يفكمــا ترجــع األةيــة ا .6

ــةً  ــراد اجملتمـــع عامـ ــة بـــني أفـ ــة ثقافـــة اإلجيابيـ ، وطـــ؛  اجلامعـ
 خاصًة.

 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة احلالية إىل: 
: احلوار اإلجيـايب، واملرونـة، التعرت عل  مستوايت كل من  -1

 وإدارة الذات وجودة احلياة األسرية لدى عينة الدراسة.
ــد  -2 ــن: حتديـ ــل مـ ــهام كـ ــبة إسـ ــة،  نسـ ــايب، واملرونـ ــوار اإلجيـ احلـ

 جبودة احلياة األسرية. يف التنبؤ وإدارة الذات
الفــــروق بــــني الــــذكور واإلانث  علــــ  كــــل  التعــــرت علــــ   -3

من: احلوار اإلجيايب، واملرونة، وإدارة الذات وجودة احلياة 
 .لدى عينة الدراسة األسرية

ــن   -4 ــروق الكشــــف عــ ــن الفــ ــل مــ ــايب، يف كــ ــوار اإلجيــ : احلــ
يف ضــــوء  وإدارة الــــذات وجــــودة احليــــاة األســــرية واملرونــــة،

 .املستوى االقتصادي لعينة الدراسة

 مصطلحات الدراسة: 

 احلوار اإلجيايب:  
احلوار األسري هنه التفاعل   (2015اااجري  )عرفت           

بـــــني الوالـــــدين واألبنـــــاء مـــــن خـــــ؛ل تبـــــادل األحاديـــــث وا راء 
ــيع الـــيتواألفكـــار عـــن طريـــف املنا ــنهم حـــول املواضـ ــة فيمـــا بيـ  قشـ

ختص األسرة واجملتمع من حواا، حبيث اقف األلفة واحملبـة بـني 
 تتمعهم. فرادها، ويساعدهم عل  االندما  يفأ

ثتان احلوار اإلجيايب هنه متكـن الةالـب مـن وتعرت الباح       
ــالت  عبري واإلنصــــات، وحســــن اســــتمدامها يفمهــــارات احلــــوار كــ

تنميــــة التفاعــــل  اهم مــــع ا خــــرين وحــــل املشــــك؛ت، ويفالتفــــ
هــا. ويتضــمن األبعــاد الفرعيــة االجتمــاعي داخــل األســرة وخارج

 ية:ا ت
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لكـــه وتعـــرت مهـــارات احلـــوار ه ـــا   مـــا ميت مهلللارات احللللوار:  
ــاع، واأل ــارات للتواصــــل، كاإلقنــ ــامعي مــــن مهــ ــة الةالــــب اجلــ دلــ

 نصات والتعبري عن رأيه.املنةقية، واإل
الةالــــب اجلـــــامعي اســــتمدام  التفللللاول وحلللللمي املشللللك ت: 

ــوار يف ــارات احلــ ــة واألســــرة  ملهــ ــع ا خــــرين ابجلامعــ التفــــاوض مــ
 حـــــل املشــــــك؛ت الــــــيت حليـــــاة العمليــــــة، واســـــتفادته منهــــــا يفوا

 تواجهه.
:   اسـتمدام  الةالـب اجلـامعي ملهــارات التفاعلمي ملا اآلخلرين
ــرة،  احلـــــوار اإلجيـــــايب يف تفاع؛تـــــه اليوميـــــة مـــــع ا خـــــرين: األســـ

 األصدقاء، الزم؛ء، األساتذة وغريهم.
اســـــــتمدام الةالـــــــب اجلـــــــامعي للعبـــــــارات  احلللللللرام اآلخلللللللرين:

؛تـــه تعام يفوالكلمـــات اإلجيابيـــة: كالثنـــاء، والشـــكر، والتقـــدير 
 تدل عل  احرتامه ام. اليتاليومية مع ا خرين، و 

اصل عليها  اليتويعرت احلوار اإلجيايب  إجرائياً ابلدرجة       
 الةالب عل  مقيال احلوار اإلجيايب.

 & kong & wang & hu كونج  ووينج وهي و     يعرتاملرونة:  

liu  (2015)  ــو يف ــ  النمـ ــدرة علـ ــا  القـ ــية  ه ـ ــة النفسـ املرونـ
 د  سـلبية وتلـأل املرونـة النفسـية تعـمواجهة املماطر واألحـداث ال

 .ضرورية من أجل الصاة النفسية والبدنية للفرد
 ه ــا جــودة الفــرد  (2003)يعرفهــا ديفيدســون وكــونر و         

مواجهــــــة الصــــــعا   يفمتكنــــــه مــــــن النجــــــاح  الــــــيتالشمصــــــية، 
وهـو التعريـف ،  .Connor and  Davidson  (2003)والشـدائد  

 تتبناه الباحثتان، العتمادةا عل  مقياسهما بعد ترمجته. الذي
حتصل عليهـا الةالبـة  اليتوتعرت املرونة إجرائياً ابلدرجة        

 عل  مقيال املرونة.
 إدراة الذات: 

( إىل 2015املــنعم  وراين )أشــار كــل مــن منصــور وعبــد        
ــ  تعــــديل أفكــــاره تعريــــف إدارة الــــذات ه ــا: قــــدرة الفــــرد علــ  ــ

والســـيةرة علـــ  الســـلوا وتنلـــيم العمليـــات الداخليـــة واملمتصـــة 
أ ــا تتضــمن  بتعــديل الــذات أو تعــديل الســلوا، وأضــافوا أيضــاً 

،  Self- regulation: التنلــيم الــذايت يتموعــة مــن ا ليــات هــ

الضغوط واالنفعـاالت  ارة، إد Time Managementإدارة الوقت 
Emotion Management  إدارة الع؛قـات االجتماعيـة ،Social 

relationship management  الثقـة ابلـنفس ،Self Confidance ،
 Self،  الضـــب  الـــذايت  Self Motivationالدافعيـــة الذاتيـــة 

Control  التفا ل ،Optimism التمةي  اجليد ،Planning . 

اصــل عليهــا  الــيتوتعــرت إدارة الــذات إجرائيــاً ابلدرجــة        
 الةالب عل  مقيال إدارة الذات.

 جودة احلياة األسرية:
(  جـــــودة احليـــــاة 2010عرفـــــت عبـــــد املقصـــــود وشـــــند )       

يتبعهــــــا  األســــــرية ه ــــــا الع؛قــــــات واملمارســــــات اإلجيابيــــــة الــــــيت
تنشــــئة األبنـــــاء، ومــــا يتســــم بـــــه مــــن دتء وتقبـــــل  الوالــــدان يف

ــان  ــاركة وتشـــجيع واستاسـ ــة،  يفومشـ ــة املمتلفـ املواقـــف احلياتيـ
وإدراا األبنـــــاء ذلـــــأل، وردود أفعـــــاام جتـــــاه هـــــذه املمارســـــات، 
والع؛قـــــات املتبادلـــــة بـــــني أفـــــراد األســـــرة، ومـــــا تتســـــم بـــــه هـــــذه 

التعامـــل لتاقيـــف األهـــدات،  يفالع؛قـــات مـــن أســـاليب ســـوية 
، املواقـف املمتلفـة يفجنا  األعمال واملهام ودعم أفراد األسرة وإ

، الوالديـة، األسـري التفاعـل وتقال من خ؛ل أبعادهـا الفرعيـة:
 املالية. االنفعالية، املقدرة السعادة

اصل عليها الةالب اجلـامعي   اليتوتعرت إجرائياً ابلدرجة      
 عل  مقيال جودة احلياة.

 الدراسات السابقة: 

 : دراسات تناولت احلوار اإلجيايب: أوالا 
 

جوانب   التعرت عل إىل(  2011دراسة قنديل )  هدفت
مجاعـات الشـبا  اجلـامعي، وحتديـد   ىثقافة احلـوار اإلجيـايب لـد

ــوار  ــة احلــ ــة ثقافــ ــاعي يف تنميــ ــائي االجتمــ ــن ل خصــ الــــدور املهــ
مجاعــــات الشــــبا  اجلــــامعي، إضــــافًة إىل رصــــد  ىاإلجيــــايب لــــد

ــة  ــائي االجتمـــاعي يف تنميـ املعوقـــات الـــيت حتـــد مـــن دور األخصـ
و  بــبعض  املقرتحـــات الــيت تعمـــل ثقافــة احلـــوار اإلجيــايب، واخلـــر 

دور األخصــائي االجتمــاعي يف تنميــة ثقافــة احلــوار  تفعيــل  علــ
ــة مــــن ) ــة الدراســ ــايب، تكونــــت عينــ ــاابً مــــن بــــني 120اإلجيــ ( شــ
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ــة  ــات جامعـــ ــة بكليـــ ــة والرابعـــ ــرقتني الثالثـــ ــات الفـــ طـــــ؛  وطالبـــ
ــوان، و  ــ  األدوات ا حلـ ــدت الدراســــة علـ ــةتاعتمـ اســــتمارة  : )يـ

احلــــــــوار للشــــــــبا  اجلــــــــامعي، وأخــــــــرى خاصــــــــة ابألخصــــــــائيني 
يني العــاملني هجهـــزة رعايــة الشــبا ، وكـــان مــن أهـــم االجتمــاع
ة احلـــوار توصـــلت إليهـــا الدراســة: أةيـــة تنميـــة ثقافـــ الـــيتالنتــائج 

 ـــــا تنمــــــي الع؛قـــــات اإلنســــــانية، وكـــــان احلــــــوار إذ إاإلجيـــــايب، 
اإلجيايب وسيلة فعَّالة للتواصل مع ا خر، كما ميكن من خـ؛ل 

اخل؛فــات واملشــك؛ت، إضــافة إىل احلــوار اإلجيــايب حــل أغلــب 
أن احلــــــوار اإلجيــــــايب يــــــدفع ا خــــــر إىل االســــــتماع إىل الةــــــرت 
املتاــــــدث   ــــــا اســــــن مــــــن الع؛قــــــات االجتماعيــــــة، ويوطــــــد 

 الص؛ت بينهم.
أتثـري املــدخل املعــريف  ( حتديــد2012وتناولـت دراســة أمحـد )    

علــ  الــزوا  هةيــة  الةالبــات اجلامعيــات املقــب؛ت يلــزايدة وعــ
 إىل أنســب األســاليب الع؛جيــة الــيتالتوصــل ، و ياحلــوار األســر 

ــزوا   ــ  الــ ــات املقــــب؛ت علــ ــات اجلامعيــ ــن وعــــي الةالبــ تزيــــد مــ
مـن طالبـات   (30،  تكونت عينة الدراسة من )يابحلوار األسر 

ملقابلــة كليــة اخلدمــة االجتماعيــة جبامعــة حلــوان، طبــف علــيهم  ا
 -املهنيـــــة كـــــأداة تشـــــميص، وتلقـــــوا برانتـــــاً ع؛جيـــــاً  )فـــــردي

ســة إىل وجــود  الةالبــات، وتوصــلت الدرا يمجــاعي( لتنميــة وعــ
 ل القبلي والبعدي للمجموعـة التجريبيـة يفيافروق دالة بني الق

الةالبــــــات اجلامعيــــــات املقــــــب؛ت علــــــ  الــــــزوا  ابحلــــــوار  يوعــــــ
ق دالـــــة بـــــني اجملموعـــــة وأبعـــــاده الفرعيـــــة، ووجـــــود فـــــرو  ياألســـــر 

ــاحل اجملموعــــة التجريب ــالتجريبيــــة والضــــابةة لصــ ة، كمــــا ذكــــرت يــ
أسبا  انعدام احلوار ترجع إىل  عدم استماع ا ابء   الدراسة أن

أو  إىل وجود مشـكلة احلـوار السـلي  ىأد  الذيألبنائهم، األمر  
ثقافة اجملتمع الريفي اليت   ضافًة إىلإانعدام احلوار داخل األسرة،  

ىل ضــرورة االهتمــام رأي املــرأة . كمــا توصــلت الدراســة إ مــ  
ملــا لــه   وثقافتــه لــدى األبنــاء هوأةيــة غــرل قيمــ يابحلــوار األســر 

 ثر إجيايب يف تنمية احلوار داخل األسرة.أمن 
( حتديـــد  الع؛قـــة  بـــني 2012وتناولـــت دراســـة بـــدرة ) 

احلــــوار األســــري والقــــيم، وتعــــرت أتثــــري غيــــا  احلــــوار األســــري  
ــل مــــن:   ــ  كـ ــراد علـ ــني األفـ ــروق بـ ــة الفـ ــرد، ودراسـ ــيم الفـ ــ  قـ علـ

احلـــــوار األســـــري والقـــــيم. طبقـــــت الدراســـــة ابجملتمـــــع اجلزائـــــري، 
مــن الصــف  البــةوط ( طالــب100وتكونــت عينــة الدراســة مــن )
قيــال م: اسـتمارة احلـوار األسـري، ومالثـاين الثـانوي، طبـف علــيه

وجـــود ع؛قـــة ارتباطيـــة دالـــة  بـــني القـــيم. وتوصـــلت النتـــائج إىل 
احلوار األسري وبني القيم، ووجود فروق عل  القيم بـني األكثـر 

 واألقل استمداماً للاوار األسري. 
 

ــة أمحــــد ) و  ــوار  إىل( 2013هــــدفت دراســ ــع احلــ معرفــــة واقــ
ن حيـث  املعوقـات واملتةلبـات،  األسري يف األسرة السودانية مـ
ــن) ــة مــ ــة الدراســ ــة اخلرطــــوم 500وتكونــــت عينــ ــة مباليــ ( متزوجــ

ــيةة  ــة العشــــوائية البســ ابلســــودان مت اختيــــارهن عــــن طريــــف العينــ
وطبف عليهن مقيال مهـارات احلـوار األسـري، وتوصـلت نتـائج 
ــلوكية  الدراســــة إىل أن: للاــــوار األســــري متةلبــــات معرفيــــة وســ

يتميــز احلــوار األســري يف األســرة الســودانية  ووجدانيــة، كمــا أنــه 
ابالخنفاض مبالية اخلرطـوم، كمـا أضـافت الدراسـة إىل أن نشـر  
ثقافــة احلــوار األســري تتةلــب تموعــة مــن املؤسســات،  تســع   
إىل تقدإ توعية األسرة وتصميم املناهج الرتبوية واالستفادة من 

؛م يف توعيـة املؤسسات الدينيـة ومنلمـات اجملتمـع املـدين واإلعـ
 اجملتمع.

ــة ااــــــــاجري  و  ــدفت دراســـــ ــد الغفــــــــور هـــــ ــيدي  وعبـــــ الرشـــــ
ــ2015) ــر   ( إىل التعـــرت علـ بـــني الوالـــدين  يواقـــع احلـــوار األسـ

مــن حيــث: مواضــيع احلــوار، ووقــت  ،واألبنــاء ابجملتمــع الكــوييت
( من الوالدين 567( فرداً، منهم )1071احلوار، تكونت العينة )

ــتبان ( أبنــــاء مــــن504)، و ــة اجلامعــــة،  مت اســــتمدام اســ ن تاطلبــ
( بنــداً،  وأخــرى 24) تان: إحــداةا للوالــدين وتضــمنتــإلكرتوني

تهدت ( بنـــداً، ومت نشــرةا للمجتمــع املســـ23ل بنــاء وتلــت  )
واتســــــــا (،   –)تــــــــويرت  يعــــــــرب وســــــــائل التواصــــــــل االجتمــــــــاع
فــراد العينــة ســواء مــن الوالــدين وتوصــلت النتــائج إىل أن غالبيــة أ

األبنـاء ميارسـون احلـوار فيهـا بيـنهم، وأ ـم راضـون عـن طريقــة  مأ
ــه  اقــــف  ــزات احلــــوار أنــ ــان مــــن  يــ ــذا احلــــوار، وكــ ــتهم اــ  ارســ

ــاهم يف ــتقرار والتفــ ــاة األ االســ ــه احليــ ــن انعكاســ ــً؛ عــ ــرية، فضــ ســ
 علــــ  شمصــــية األبنــــاء، وكانــــت أكثــــر املواضــــيع الــــيت اإلجيــــايب

 ،يمستقبل األبناء الدراسـ هي يتااور فيها الوالدان مع أبنائهم
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 الـذيوتوصلت الدراسة أيضاً إىل رضـا أفـراد العينـة عـن الوقـت 
التااور فيها بينهم، وعن ميلهم إىل التااور داخـل   يفيقضونه  
 املنزل.
 املرونة:دراسات تناولت : اثنياا 

وي      دراسة  املتغريات     (Wu 2011)هدفت  حتديد   إىل  
العوامل   دور  عل   والرتكيز  احلياة،  جلودة  والوسيةة  التنبؤية 
ا  االجتماعية الدميغرافية وأساليب املواجهة واملرونة واألمل وأثرة

ال الدراسة من )عل  جودة احلياة    (175ذاتية،  تكونت عينة 
يصاحبها   وقد  شديدة  نفسية  لصدمات  املعرضني  من  فرداً 
احلياة،    جودة  وسوء  واكتئا   الصدمة  بعد  ما  اضةرا  
الشمصية    املواقف  مواجهة  أن  املسار  حتليل  نتائج  وأشارت 

يؤثر   السابقة  بعد    اكبريً   أتثريًاالصادمة  ما  اضةرا   عل  
ما  وجد أن اضةرا    ة واالكتئا  والصاة البدنية، كماالصدم 

يؤثران   الصدمة واالكتئا   وغري مباشر عل     امباشرً   أتثريًابعد 
احلياة يتوسةان    ، جودة  واألمل  واملرونة  املواجهة  أساليب  وأن 

لتقدإ   يؤدي  واالكتئا    ا  الصدمة  بعد  ما  اضةرا   أثر 
مؤشرات   أساليب  همث؛ثة  هي:  الذاتية  احلياة  جلودة  مة 

 املواجهة، واملرونة واألمل.  
 Chen) تشن و سابري و ذمريمان وسوتري وبيلمردراسة ل  يفو     

&  Sabir & Zimmerman &  Suitor & Pillemer  2011)    
ركزت  عل  مدى أتثري ديناميكيات األسرة عل  جودة حياة  
األفراد من عم؛ء وكاالت التأهيل املهن، وقد مت اختبار عشرة  

احلياة جودة  فاص  أجل  من  حياتية  الصاة  هي   تاالت   :
النفسية   ،البدنية  التعليم  ، والصاة  واألنشةة  ،  والعمل/ 
األس  ،  والع؛قة اب خرين  , الرتفيهية  والع؛قات  ،  رية والع؛قات 

واالستق؛ل،  االجتماعية  املا   الروحاين.    ، والوضع  واجلانب 
التماسأل أن   إىل  النتائج  األسرية    وأشارت  واملرونة  األسري، 

املتغري    يف حني  ، نمستق؛ ن  ا متغري  احلياة هي  أن جودة  وجد 
واملرونة   األسرية  الوظائف  أن   إىل  أيضاً   وتوصلت  التابع. 
األشماص، كما   حياة  جودة  يف  حمورايً  دوراً  يلعبان  األسرية 
احلياة   وجودة  األسرية  الوظائف  بني  قوية  ع؛قة  وجدت  
كانت   كما  احلياة،  وجودة  األسرية  املرونة  إىل  ابإلضافة 

داالً جبةتية واملرونة األسرية مرتبالنفس   الوظائف   ميع ان ارتباطاً 
 تاالت جودة احلياة.  

   ( املالكي  دراسة  برانمج  2012هدفت  فاعلية  حتديد  إىل   )
امل اسرتاتيجيات  عل   قائم  مجعي  املرونة  إرشادي  لزايدة  رونة 

عينة من طالبات جامعة أم القرى، بلغ عددهن     النفسية لدى 
طالبات 189) من  طالبًة  اختيار    (  مت  والثامن،  األول  املستوى 
عل33) احلاص؛ت  من  طالبة  مقيال  (  عل   الدرجات  أقل    

وتوصلت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية    املرونة،
مبتوس  درجات الةالبات عل  مقيال املرونة اإلجيابية مبجال  
العريب   ختصص  لصاحل  ابلنفس  االعتناء  تال  هو  فق   واحد 

الدراسي(ابلنسبة مل كما وجدت فروق ذات    ،تغري )التمصص 
ية: تال تقبل التغيري،  ت إحصائية يف كل من اجملاالت ا   داللة

اكتشات الذات، اختاذ القرارات احلامسة لصاحل املستوى الثامن  
األكادميي( )املستوى  ملتغري  فروق ذات    ،ابلنسبة  كما وجدت 

مرونة   استبانة  عل   العينة  أفراد  درجات  بني  إحصائية  داللة 
االختبار   درجات  والبعدي يف صاحل  القبلي  االختبار  األان يف 

يف  ايدة     البعدي  وفاعليته  اإلرشادي  الربانمج  قدرة  يعن   ا 
 مرونة األان لدى عينة الدراسة. 

علـــ  حتديـــد  ( 2012نصـــر ) وركـــزت  دراســـة يل شـــويل و     
الفــروق بــني مرتفعــي ومنمفضــي املرونــة النفســية اإلجيابيــة علــ   
كــل مــن:  تقــدير الــذات واختــاذ القــرار، تكونــت عينــة الدراســة 

تراوحــت  إانث(،169ذكــور،  107( طالبــاً وطالبـًة )276مـن )
ســــنة  مــــن طــــ؛  كليــــة الرتبيــــة  (22) : (19)أعمــــارهم  بــــني 

جبامعة الباحة، ومت اسـتمدام  مقيـال املرونـة النفسـية اإلجيابيـة، 
ومقيال تقدير الذات، ومقيال اختاذ القـرار، وتوصـلت النتـائج 

املرونــة  وق بــني الــذكور واإلانث يف كــل مــن:إىل عــدم وجــود فــر 
النفســية اإلجيابيـــة، وتقـــدير الـــذات واختـــاذ القـــرار، كمـــا وجـــدت  
فروق دالة  بني مرتفعي ومنمفضي املرونـة النفسـية اإلجيابيـة يف 
 متغــري تقــدير الــذات يف اجتــاه مرتفعــي املرونــة النفســية اإلجيابيــة،

 .ال توجد فروق دالة إحصائياً يف متغري اختاذ القرار يف حني
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و      خرابشة  دراسة   ال2013)  يالشاو هدفت  إىل  كشف  ( 
إرشاد برانمج  فاعلية  الوجودية    ي عن  النلرية  إىل    يفمستند 

لدى   األسرية  والع؛قات  الذات  وقبول  النفسية  املرونة  حتسني 
األردن، تكونت    يف  يمن النساء املصاابت بسرطان الثد  عينة 

( الدراسة من  املصاابت بسرطان    ( مريضة 24عينة  النساء  من 
املرونة    ي الثد مقيال  عل   الدرجات  أدىن  عل   حصلن   ن 

ومقي األسرية،  النفسية  الع؛قات  ومقيال  الذات  قبول  ال 
متوسةات   بني  دالة  فروق  وجود  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت 
األسرية   الع؛قات  ومقيال  النفسية  املرونة  مقيال  عل   األداء 
 لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية، بعد تلقيهم الربانمج الع؛جي. 

( إىل وصــــف الع؛قــــة بــــني 2013هــــدفت دراســــة فرغلــــي ) و 
املرونة النفسية ومعىن احلياة، وحتديد  الفروق يف املرونة النفسية 

ترجـــع  ملتغـــري اجلـــنس، والتعـــرت علـــ  مـــدى  ومعـــىن احليـــاة الـــيت
إمكانيــة التنبــؤ مبعــىن احليــاة مــن خــ؛ل املرونــة النفســية وأبعادهــا 

ــة ) ــة  الدراســ ــة مــــن 250املمتلفــــة. تكونــــت عينــ ــاً وطالبــ ( طالبــ
( 120( طالبـاً، )130لـة املنيـا مـنهم )الة؛  املتفـوقني يف حماف

 ( سنة.  18(، )14) بني ، ترتاوح أعمارهم طالبةً 
شــعبان  الــذي أعــدهمت اســتمدام  مقيــال املرونــة النفســية 

حممد وكفايف والنيال    الذي أعدهمقيال معىن احلياة  (، و 2012)
ــارت نتــــائج الدراســــة إىل وجــــود ع؛قــــة ارتباطيــــ2005)  ة(. وأشـ

عادهــــا الفرعيــــة، و معــــىن موجبــــة  دالــــة بــــني املرونــــة النفســــية وأب
نــه  كلمــا  اد مســتوى املرونــة  النفســية كلمــا ارتفــع إ ياحليــاة، أ

مستوى معـىن احليـاة وأبعادهـا املمتلفـة لـديهم وشـعورهم بوجـود 
معــىن حليـــا م، كمـــا وجــدت  فـــروق دالـــة بــني الةـــ؛  الـــذكور 

ــية ل ــة النفسـ ــاواإلانث علـــ  املرونـ ــاً حل الـــذكور، صـ ووجـــدت أيضـ
فــروق دالــة بــني الةــ؛  الــذكور والةالبــات اإلانث علــ  معــىن 
احليــاة لصــاحل الةــ؛  الــذكور، كمــا  أمكــن التنبــؤ مبعــىن احليــاة 

 من خ؛ل املرونة النفسية.

   Akbar &  akram)كان اادت من  دراسة  أكرب و م؛ئه     

&  ahmed   &  hussain  &  lal, &   ljaz  2014)      استكشات
لدى   احلياة  عن  والرضا  املرونة  من    50)  فرد    (100)مستوى 

املرونة ومقيال    50والذكور   من اإلانث(، و استمدم مقيال 
الرضا عن احلياة، وأشارت نتائج التاليل اإلحصائي إىل وجود  
أشارت   احلياة، كما  املرونة والرضا عن  دال بني  إجيايب  ارتباط 

فر  وجود  إىل  واإلانث    دالا    ق  النتائج  الذكور  مستوى    يف بني 
احلياة،   عن  الذكور     يفالرضا  مل  يفاجتاه  فروق    حني  توجد 

وغري    يفبينهم   للعاملني  ترجع  فروق  توجد  مل  املرونة، كما 
احلياة    عن  الرضا  بني  دالة  إجيابية  ع؛قة  ووجدت  العاملني، 

 واملرونة. 
( إىل  حتديــد مــدى  فاعليــة 2015وهــدفت دراســة عــامر  )    

بـرانمج إرشــادي لـزايدة املرونــة النفسـية وخفــض العنـف األســري 
ــة العربيـــــة  ــن النســـــاء ابململكـــ ــة مـــ ــدى بعـــــض احلـــــاالت املعنفـــ لـــ

مقيــــــال و الســـــعودية، مت اســـــتمدام: مقيـــــال املرونـــــة النفســـــية، 
العنــــف ضــــد املــــرأة، وبــــرانمج إرشــــادي لــــزايدة املرونــــة النفســــية، 

ــة  ــددها )تالتلقـــــت اجملموعـــ ــة وعـــ ــربانمج ( طال10جريبيـــ ــات الـــ بـــ
ــائج إىل وجـــود فـــروق بـــني متوســـةي اإلرشـــادي، و  توصـــلت النتـ

ــة  ــة علــــ  مقيــــال املرونــ ــة التجريبيــ ــراد اجملموعــ ــات أفــ رتــــب درجــ
النفسية وأبعاده الفرعية  لصاحل القيال البعـدي،  كمـا كشـفت 
النتــائج عــن فاعليــة الــربانمج اإلرشــادي يف  ايدة املرونــة النفســية 

خفـض العنــف األســري لــدى بعـض احلــاالت املعنفــة مــن أفــراد و 
 .اجملموعة التجريبية

و      إبراهيم  دراسة  )هدفت  السرسي  و  إىل   2016إبراهيم   )
لتاسني   النفسية  املرونة  عل   قائم  برانمج  فاعلية  من  التاقف 

يف املرحلة الثانوية.  الكفاءة الوجدانية لدى عينة من الةالبات  
عينة  من    تكونت  األول    طالبةً   ( 50)الدراسة  الصف  يف 
  ( ضابةة  25الثانوي  طبف    25  -تموعة  جتريبية(،  تموعة 

واال  ن عليه االجتماعي  املستوى  ل مقيال   سرة  قتصادي 
النفسية، و  املرونة  الو ومقيال  الكفاءة  توصلت  مقيال  جدانية، 

إىل الدراسة  القبلي    نتائج  القياسني  بني  دالة  فروق  وجود 
النفسية، والكفاءة الوجدانية لدى أفراد   والبعدي عل   املرونة 
اجملموعة التجريبية يف اجتاه القيال البعدي، كما  وجدت فروق  

اجملموع بني  املرونة    تنيدالة  من  عل  كل  والضابةة  التجريبية 
 النفسية والكفاءة الوجدانية.   
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دراسة      و هوانج  هدفت  ويوو   Cho and Yoo and)  تشاو 

Hwang   2016)    فاص أثر املرونة الذاتية والوظائف األسرية
ياة لدى عينة من الناجني من اإلصابة بسرطان  احل عل  جودة  

عددهم   بلغ  الةفولة،  فرتة  يف  عليهم    (100)الدم  طبف  فرد، 
األسرية، والوظائف  للمرونة،  وقد    مقيال  احلياة،  وجودة 
ة احلياة، وكانت املرونة  وجدت ع؛قة ارتباطية بني املرونة وجود

احلياة    الذاتية  جبودة  إجيابياً  ارتباطاً  مرتبةة  األسرية  والوظائف 
  ملرونة الذاتية هي العامل الرئيس وأبعادها الفرعية، كما كانت ا
 الذي يؤثر عل  جودة احلياة. 

  & Xu  &  Lin)  كسيو ولني وتشني وليو  دراسة إل   يفو     

Chen & Liu & Liu 2016)    فاص  فيها الع؛قات  بني العمر
وجودة احلياة   ،التكيف والدعم األسريو  ، والقدرة عل  املواجهة

املناعة   لدى  كبار السن املصابني مبرض اإليد  )مرض نقص 
فرداً،  تزيد أعمارهم    ( 197)البشرية( تكونت عينة الدراسة من 

عن مخسني عاماً،  مت استمدام  وذ  لتاليل املسار من أجل  
واملواجهة   واملرونة  العمر  أسال  عل   البينية  الع؛قات  تقييم 
ابإلانث،   الذكور  ومقارنة  احلياة  وجودة  األسري  والدعم 
واإلانث    الذكور   بني  دالة  فروق  وجود  إىل  النتائج  وأشارت 

املرو  من:   الذكور،    يفنة واملواجهة  عل  كل  مل    يفاجتاه  حني 
جودة عل   دالة   فروق  الع؛قات    توجد  احلياة، كما كانت 

املسار:تا  يف حتليل  دالة إحصائياً  األسري  ية  املرونة    -الدعم 
املعياري=   بيتا  و  (0.18)معامل  والتمييز  ،  املرونة  بني  الع؛قة 

العمر )معامل بيتا= ني املرونة  الع؛قة ب، و ( 0.29-عل  أسال 
الع؛قة بني املواجهة وجودة  ، و ( 0.48وبني املواجهة )قيمة بيتا=

 (. 0.24احلياة )قيمة بيتا=
 ة الذات:  ر ادراسات تناولت إداثلثاا: 

وييلور       وإسرما   جيدن  دراسة   & Geden وتناولت 

Isaramalai  & Taylor (2002)    استكشات يراء األ وا   حول
  ( 172)إدارة الذات لدى البالغني، وتكونت عينة الدراسة من   

 وجة(، طبف عليهم مقيال القدرة عل  إدارة    86  - و   86)
وجود   إىل  النتائج  وتوصلت  احلياة،  جودة  ومقيال  الذات، 

احلياة   جودة  وبني  ل  وا    الذات  إدارة  بني  دالة  ع؛قات 
أن إدارة الذات  إىل  ر حتليل االحندار املتعدد  الزوجية، كما أسف 

 التنبؤ جبودة احلياة الزواجية.  يف  ا والتماسأل األسري أسهم
ــية وإدارة 2012وتناولـــت دراســـة حممـــود )      ( الصـــ؛بة النفسـ

الذات كمنبئات ابلصاة النفسية و النجـاح األكـادميي لـدى ) 
طالبـة ابلـدبلوم املهنيـة إانث (  و  85ذكور،  103( طالباً )188

من التمصصات املمتلفة ط؛  الـدبلوم املهنيـة بكليـة الرتبيـة، 
ارة الــذات، مقيــال إدعلــيهم  مقيــال الصــ؛بة النفســية  و طبــف 

، وتوصــلت النتـــائج إىل وجــود ع؛قـــة ومقيــال الصــاة النفســـية
كــــل مــــن: الصــــ؛بة النفســــية، وإدارة الــــذات و موجبــــة دالــــة بــــني 
نجاح األكادميي، كما أمكن التنبؤ ابلصـاة الصاة النفسية وال

إدارة الــذات. و كــذلأل بة النفســية، و النفسـية مــن خــ؛ل الصــ؛
التنبــؤ ابلنجــاح األكــادميي مــن خــ؛ل الصــ؛بة النفســية، وإدارة 

ر واإلانث علــــــ  الــــــذات. ووجــــــدت فــــــروق دالــــــة  بــــــني الــــــذكو 
ــية و  ــ؛بة النفسـ ــدت الصـ ــا وجـ ــذكور. كمـ ــاحل الـ ــذات لصـ إدارة الـ

لــــة إحصــــائًيا يف كــــل مــــن: الصــــ؛بة النفســــية، و إدارة فــــروق دا
اجتاه  املتزوجني. وكان  يفالذات بني املتزوجني، وغري املتزوجني 

إدارة الــذات مقارنــة أكثــر اتصــافاً ابلصــ؛بة النفســية و العــاملون 
 بغري العاملني.

( 2012) املــوايف  و عبداحلميــدمســلم  و  أيب وتناولــت دراســة
والتوافـــف املهــن لـــدى   مهــارات إدارة الــذاتحتديــد الع؛قــة بـــني 

، مت اســــــتمدام مقيــــــال مهــــــارات إدارة ( معلمـــــاً ومعلمــــــةً 271)
ــذات،  ومقيــــال التوافــــف املهــــن، وتضــــمنت  مهــــارات إدارة  الــ
الذات )تقدير الذات، إدارة الوقت، إدارة الغضب(، وتوصلت 
النتــائج إىل  عــدم وجــود فــروق دالــة علــ  مهــارات إدارة الــذات 
بني كل مـن املعلمـني واملعلمـات، وعـدم وجـود فـروق دالـة علـ  

رات إدارة الذات ترجع للمرحلة التعليميـة للمعلمـني مقيال مها
)ابتــدائي، إعــدادي، اثنـــوي(، كمــا وجــدت ع؛قـــة موجبــة بـــني 

 مهارات إدارة الذات والتوافف املهن. 
 : دراسات تناولت جودة احلياة: رابعاا 
( حتديـد طبيعـة 2010تناولت دراسة  عبد املقصود و شند )   

فاعليـة الـذات احليـاة األسـرية  و   ودةالع؛قة بني إدراا األبناء جلـ
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ترجـع   الـيتاختبـار الفـروق األبناء املراهقني مـن اجلنسـني، و لدى  
لتــأثري النــوع علــ  إدراا جــودة احليــاة األســرية وفاعليــة الــذات، 

مـــن طلبـــة  ومراهقـــة   ( مراهـــف  200تكونـــت عينـــة الدراســـة  مـــن )
 17-15الثـانوي، تراوحـت أعمـارهم الزمنيـة بـني )  الصف األول

( من 0.56)  ي(، واحنرات معيار 15.92) ي  سنة( مبتوس  عمر 
، مت ين حالة تصـدع أسـر يهم دون الشكوى ماملقيمني مع والد

ومقيـــــال فاعليـــــة  ، اســـــتمدام  مقيـــــال جـــــودة احليـــــاة األســـــرية
 ،ل ســرة ياالقتصــادو  يو مقيــال املســتوى االجتمــاع ، الــذات

ــائج  يو اختبـــــار الـــــذكاء اللفلـــــ للمرحلـــــة الثانويـــــة، أشـــــارت نتـــ
ــة م ــة ارتباطيـ ــود ع؛قـ ــة إىل  وجـ ــاة الدراسـ ــودة احليـ ــة بـــني جـ وجبـ

الـــذات، وكانـــت اإلانث أكثـــر إدراكـــاً جلـــودة فاعليـــة األســـرية  و 
احلياة األسرية مقارنة ابلذكور، ووجـدت فـروق دالـة علـ  إدراا 

ــرية بــــــني م ــاة األســــ ــودة احليــــ ــتوى جــــ ــي  املســــ نمفضــــــي ومرتفعــــ
 لصاحل املستوى االجتماعي املرتفع.  ياالجتماع

(  إىل حتســــني وتنميـــــة 2012هــــدفت دراســـــة أبــــو راســـــني )    
( 14ل بـرانمج تـدريي مقـرتح مكـون مـن )جودة احلياة من خـ؛

ــن ) ــة مـــ ــة الدراســـ ــة، تكونـــــت عينـــ ــاً ابلـــــدبلوم 31جلســـ (  طالبـــ
ــائج  ــارت نتـ ــد، وأشـ ــة امللـــأل خالـ ــة جامعـ ــة الرتبيـ الرتبـــوي يف كليـ

بـــني متوســـةي درجـــات التةبيـــف  دالا   الدراســـة إىل  وجـــود فـــرق  
القبلــي والتةبيــف البعــدي لصــاحل التةبيــف البعــدي علــ  مقيــال 

ــودة احل ــة. جــ ــاة وأبعــــاده الفرعيــ ــروق بــــني  يفيــ حــــني مل توجــــد فــ
متوسةي درجات التةبيقني البعدي والتتبعي يف الدرجة الكليـة 

 . عينة الدراسةجلودة احلياة لدى 
( إىل  (Shek &  Lin  2013وهدفت دراسة تشيأل ولني        

احلياة   وجودة  الشمصية  والرفاهية  الصاة  يف  الفروق  حتديد 
ومرتفعي    (FQoL)األسرية   منمفضي  الصينيني  املراهقني  لدى 

الفقراء   املراهقني  أن  النتائج  وأوضات  االقتصادي،  املستوى 
معدل   أقل  ادراكً   يفكانوا  وأقل  اإلجيايب،  احلياة  ا  النمو  جلودة 
 ابملراهقني مرتفعي املستوى االقتصادي.    األسرية، مقارنة

 Carlos &  Lucía)تناولت دراسة كارولس ولوسي وأندرل  و     

& Andrés 2014)     الوالدية املعاملة  أساليب  بني  الع؛قة 
وتةبيقها   الدراسة  تلأل  إجراء  مت  وقد  املدركة،  احلياة  وجودة 

بني  أعمارهم  تراوحت  وأبنائهم  األمور  أولياء  من  عينة    عل  
املدارل   11-13 إحدى  يف  استمدام     سنة  ومت  االبتدائية، 
ومقيال جودة احلياة األسرية  ،  أساليب املعاملة الوالدية  ةن بااست

(FQoL)    أن إىل  النتائج  وتوصلت  األسبانية.  إىل  املرتجم 
هو احلا م  الرتبية  املباوثني،    أسلو   بني كافة  انتشاراً  األكثر 

ارتفاع مؤشرات جودة احلياة، كما  وجدت قيم  إىل  ابإلضافة  
 اثلة يف حتديد أسلو  الرتبية الصاي  وجودة احلياة املتعلقة  
بنوع وعمر األبوين،  كما  وجدت  ع؛قات إجيابية ودالة بني  

احلياة  أسلو  الرتبية وبني جودة حياة األسرة والرضا عن جودة  
 األسرية.  

( إىل التعــرت علــ  العوامــل 2016هــدفت دراســة خــو   )     
األسـرية )خصــائص األسـرة، وجــودة حيــاة األسـرة( املنبئــة جبــودة 
احلياة لدى ت؛ميذ املرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية. 

ــة علـــ   ) ــة الدراسـ ــتملت عينـ ــداً 75( تلميـــذًة،  و)75واشـ ( والـ
املســ   ةناور الت؛ميــذ. ومت اســتمدام  اســتبأوليــاء أمــمــن ووالــدًة 
إعداد مركز فرانأل الذي من )نسمة املهتمني ابألطفال(    يالبيئ

فوقيــة عبــد الفتــاح وحممــد  بتعريــو بــورتر جراهــام لتنميــة الةفــل 
 الـــذي مـــن ة للت؛ميـــذ(، ومقيـــال جـــودة احليـــا2000) حســني،

ت نتـائج الدراسـة أن خصـائص أظهـر (،  و 2016إعداد خو  )
األســــرة وجــــودة حيا ــــا، مــــن أهــــم العوامــــل املنبئــــة جبــــودة حيــــاة 

 األطفال.
( استكشات أثر     (Patton    2016وتناولت دراسة ابتون      

دعم األقران واخلصائص الدميغرافية عل  جودة احلياة األسرية،   
أغلبية   أشار  وقد  األسرية،  احلياة  جودة  مقيال  استمدام  مت 
احلياة   جودة  عن  الرضا  شعور  إىل  احملايد  لشعورهم  املباوثني 

األسر   وكانت  جودة    اليتاألسرية،  عن  تنموية  برامج  تلقت 
وأةية  األسرية  احلياة    احلياة  جلودة  إدراكاً  أكثر  األقران،  دعم 

الربامج   دور  هةية  الدراسة  دعم    اليتاألسرية، وأوصت  تنمي 
 األصدقاء، وأثرها اإلجيايب عل   ايدة جودة احلياة األسرية. 

الع؛قة بني    (Ojha &   Kumar 2017)وتناول  أوجه وكومار      
احلياة،   عن  والرضا  اجلامعة  لة؛   النفسي  الرفاه  مشاعر 
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من اجلنسني، تراوحت    ( طالباً جامعياً 223العينة من )  تكونت
( عاماً، توصلت نتائج الدراسة  25( إىل  )18أعمارهم بني )

النفسي   إىل أن الرضا عن احلياة مرتب  إجيابياً مبشاعر الوجود 
 عة. األفضل لدى  ط؛  اجلام 

ا       دراسة  هينج  ويف  ويي  وكارول  وألييس  وموسيس  نري 
 Henry &   Moses  &  Alice  &  Carol  & Tai Hing)ويخرين   

 et al. 2018)    بني إجيابية  ع؛قة  وجود  حول  بنتائج   ودتنا 
والسعادة وجودة حيا ا وبني   ل سرة  األفضل  النفسي  الوجود 

والتفاعل   ا   يف املشاركة  وجبات  فكانت  إعداد  لةعام، 
أن املشاركة    1261استجاابت   إعداد وتناول وجبات    يففرداً 

حدوث    يفيسهم    الذي الةعام ختلف االتصال والتفاعل، األمر  
هذه   وسلةت  النفسي،  والرفاه  والسعادة  الفعَّال  التواصل 

التواصل   أةية  عل   الضوء  النفسي    يف النتيجة  الرفاه  تعزيز 
 وجودة احلياة األسرية. 

 تعقيب:
ــن  -1 ــابقة أمكـــ ــابف للدراســـــات الســـ مـــــن خـــــ؛ل العـــــرض الســـ

عـــدة حمـــاور: دراســـات تناولـــت التفاعـــل واحلـــوار  يفتصـــنيفها 
الرشـيدي  دراسـة ااـاجري  و ك  ع؛قته جبودة احليـاة  يفاألسري  

ــور ) ــد الغفـ ــد )، و (2015وعبـ ــيت( 2012دراســــة أمحـ ركــــزت  الـ
الةالبــات اجلامعيــات  يأتثــري املــدخل املعــريف لــزايدة وعــعلــ  

 .يعل  الزوا  هةية احلوار األسر  املقب؛ت
 

 تشاو ويخرين  دراسةكتناولت املرونة وجودة احلياة    وأخرى   -2
(Cho, et. Al   2016) أكــدت  أثــر املرونــة الذاتيــة  الــيت

إكســــــيو دراســــــة ظــــــائف األســــــرية علــــــ  جــــــودة احليــــــاة، و والو 
أشـارت أيضـاً إىل الع؛قـة  الـيت  Xu, et. Al.  2016) ) ويخـرين

حــــني أكــــدت نتــــائج  بعــــض  يفبــــني املرونــــة وجــــودة احليــــاة، 
كدراسةة    الدراسات عل  الع؛قة بني املرونة والرضا عـن احليـاة

  (Vitale  2015)، ودراس  فيتال   (akbar, et. Al. 2014)أكبر
 

  

ــودة احليــــاة -3 ــذات وجــ ــور الثالــــث إدارة الــ ــاول احملــ ، وتنــ
ــة  وتـــل دراســـات تناولـــت إدارة الـــذات وجـــودة احليـــاة كدراسـ

جيــدن  دراســة و (Wichit, et. Al  2017) ويتشـت ويخــرين 

 . وتناولـت دراسـات أخـرىGeden, et. Al.  200) ) ويخـرين 
ع؛قتهـــــا ابلتوافـــــف املهــــن والصـــــاة النفســـــية   يفإدارة الــــذات 

أحــد إدارة الــذات الــيت أكــدت أن ( 2012حممــود ) كدراســة 
مســـــــلم  واملـــــــوايف   أيب دراســـــــةو ، منبئـــــــات الصـــــــاة النفســـــــية

 .(2012) عبداحلميدو 
السابقة، نكن  ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسات  ف و 

 ية: تصياغة الفرول اآل 
 فرول الدراسة: 

ــتوايتتوجـــد  -1 ــايب،  مسـ ــن:  احلـــوار اإلجيـ ــةة لكـــل مـ متوسـ
واملرونـــــة، وإدارة الـــــذات وجـــــودة احليـــــاة األســـــرية لـــــدى عينـــــة 

 الدراسة من ط؛  اجلامعة.
 يفحلــوار اإلجيـــايب، واملرونـــة، وإدارة الـــذات ا يســهم كـــل مـــن -2

 جبودة احلياة األسرية.بؤ التن
توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية  بــــني الــــذكور واإلانث   -3

علـــــ  كـــــل مـــــن: احلـــــوار اإلجيـــــايب، واملرونـــــة، وإدارة الـــــذات 
 وجودة احلياة األسرية.

توجــــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية ترجــــــــع للمســــــــتوى  -4
االقتصـادي علــ  كــل مــن: احلــوار اإلجيــايب، واملرونــة، وإدارة 

 الذات وجودة احلياة األسرية.

 : الدراسة إجراءات 

لوصـــف  املـــنهج الوصـــفيوتعتمـــد الدراســـة علـــ  : امللللنهج: أوالا 
يســهم هبــا   الــيتمــدى انتشــار متغــريات الدراســة، وحتديــد القيمــة 

ــل مــــن: ــايب، واملرونــــة، وإدارة الــــذات  كــ التنبــــؤ   يفاحلــــوار اإلجيــ
 جبودة احلياة األسرية.

يشـمل تتمـع الدراسـة طـ؛  جامعــة اثنيلاا:  تتملا الدراسلة: 
 القصيم. 

اشـتملت الدراسـة علـ  عينـة كليـة قوامهـا اثلثاا: عينة الدراسلة: 
العــــام  يف( طالبــــاً وطالبــــة مــــن طــــ؛  جامعــــة القصــــيم 336) 

قصـدية،  (، مت اختيارهم بةريقة غـري2018  /2017اجلامعي  )
 (40) :علـ  الناـو ا يت  وو عـوا  حيث مكان عمـل البـاحثتني،
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،  تراوحت أعمـارهم استة؛عيةاستمدمت كعينة  طالباً وطالبًة  
، واحنـــــــرات (21.30)عامـــــــاً مبتوســـــــ    (25)  إىل  (20)بـــــــني 
 180ذكـــــور،  116طالبـــــاً جامعيـــــاً ) (296). و 1.05 يمعيـــــار 
ــابع، إانث( ــتوايت  تلفـــــة  مـــــن  األول حـــــ  الســـ ، تلـــــوا مســـ

ــارهم بـــني ــاً، مبتوســـ  (30 :  18 ) تراوحـــت أعمـ   (21.81) عامـ

ــتوى ، ومت (2.01)  -+ ــي املســــــــ حتديــــــــــد منمفضــــــــــي ومرتفعــــــــ
االقتصادي من خ؛ل سؤال تقريـري مت االسـتجابة عليـه ضـمن 

يوضـــ  وصـــف  وليـــة للمســـتجيبني،  واجلـــدول ا يتالبيــاانت األ
 العينة.

  1 جدو 
 االقتصادي.يوضح وصف عينة الدراسة من حيث العدد والنوع والكلية واملستوى 

 كلية الربية العدد عينة الدراسة
 الربية البدنية وعلوم احلركة للط ب قسم علم النفس للطالبات

 17 23 40 العينة االستة؛عية
 180 116 296 العينة األساسية

ــتوى   العينـــــــــة األساســـــــــية مـــــــــن حيـــــــــث املســـــــ
 االقتصادي

منمفضـــو املســـتوى االقتصـــادي=  
 ال يوجد

االقتصـــــــادي ن=     ىاملســـــــتو متوســـــــةو  
214 

 82االقتصادي ن=     مرتفعو املستو

    
لعينـة الدراسـة مـن حيـث العـدد،  ايوضـ  اجلـدول السـابف وصـفً 

(  269)الباً وطالبة كعينة استة؛عية، و( ط40بلغ عددهم )  إذ
كعينة أساسية تضمنت الذكور واإلانث، كما تلت العينة من 

ــ ــنفوا إىل ث؛ثـــــ ــادي صـــــ ــتوى االقتصـــــ مســــــــتوايت  ةحيـــــــث املســـــ
ــو  ــتوى املتوســـــ  هـــ ــان املســـ مـــــنمفض، ومتوســـــ  ومرتفـــــع، وكـــ

 الشائع لدى عينة الدراسة.
 أدوات الدراسة:  : اثلثاا 

مقيللاا احلللوار اإلجيللايب لطلل ب جامعللة القصلليم، إعللداد  -1
 .الباحثتني

طلعــــت منصــــور  أمحــــد ، مقيلللاا مهلللارات إدارة اللللذات  -2
 (.2015  إميان حممد راين ) عبداملنعمالسيد 

 Connor–Davidson  (CD-RISC)مقيلاا املرونلة النفسلية  -3

Resilience Scale    كةةر ر وددسدسةةر   مةةإ داةةدادConnor, K. ; 

Davidson, J. (2003)    ر & أفةةرا  أبةةرب ترمجة وتقنني: نشـوة

الشمري
2  

  مســرية املقصــودأمــاين عبــد   مقيللاا جللودة احليللاة األسللرية -4
 (2013شند )

 . ني إعداد الباحثتمن : جيايباإل مقياا احلوار  -1

 
 في دراسة سابقة.  2

 مربرات إعداد املقياا:
ــدم تــــوفر       ــال، هــــو عــ ــاحثتني إىل إعــــداد املقيــ ــا دفــــع البــ  ــ

مقيــــــــال يتناســــــــب وأهــــــــدات وعينــــــــة الدراســــــــة، وكــــــــذلأل مــــــــا 
ــوار  ــمن احلــــ ــة تتضــــ ــاد فرعيــــ ــن أبعــــ ــا  مــــ ــال احلــــ يتضــــــمنه املقيــــ

 وحـــــــــــــل احلـــــــــــــوار، التفـــــــــــــاوض مهـــــــــــــاراتاإلجيــــــــــــايب، وهـــــــــــــي: 
 ا خرين. األسرة، احرتام مع املشك؛ت، التفاعل

 خطوات إعداد املقياا:  
أ( مت االطــــــ؛ع علــــــ  دراســــــات ومقــــــاييس ســــــابقة، كمقيــــــال  •

ــاجري ويخــــرين ) تضــــمن واقــــع احلــــوار بــــني  الــــذي(، و 2015ااـ
الوالــدين واألبنــاء، ومواضــيع احلــوار، والوقــت املناســب للاــوار،  

ــا مت اال ــة قنـــديل )كمـ ــة (، و 2011طـــ؛ع علـــ  دراسـ ــن دراسـ ابـ
 يفدوره فاعليـــة احلـــوار األســـري و   تناولـــت الـــيت(. 2011)خـــواي

ومت االطـــ؛ع علـــ    (2017ودراســـة الةنبـــاري ) ،تنشـــئة الةفـــل
 ما قدماه من إطار نلري.

 ( مت توجيه سؤال مفتوح لعدد من ط؛  جامعة القصيم، 
ــددهم  طالبـــــاً وطالبـــــًة، وطلـــــب مـــــنهم وصـــــف احلـــــوار  30عـــ
 اإلجيايب.
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 ( مت تكوين صـورة أوليـة لبنـود املقيـال وفقـاً ملراجعـة اإلطـار 
النلري واملقاييس السابقة، ووفقاً  راء طـ؛  اجلامعـة حـول 

 احلوار اإلجيايب.
ــ ــابقتني وابالطـــ؛ع علـــ  األد( مـــن خـــ؛ل اخلةـ ــر وتني السـ طـ

الصــورة األوليــة لبنــود املقيــال  النلريــة ذات الصــلة، مت إعــداد
 وعرضها عل  السادة احملكمني.

 ه( مت حذت بعض العبارات وتعديل العبارات األخرى.
 و( كما مت التأكد من اخلصائص السكومرتية للمقيال.

عبــارة مو عــة  (40)يتكــون املقيــال مــن  وصللف املقيللاا:
،  4،  3،  2،  1 ) علــ  أربعــة أبعــاد، تمهــارات احلــوار وعباراتــه:

التفاوض وحل املشك؛ت وعباراتـه:  ، (  10، 9، 8، 7، 6، 5
ــل  ،  (20،  19،  18،  17،  16،  15،  14،  13،  12،  11) التفاعـ

،  28،  27،  26،  25،  24،  23،  22، 21)  مع األسرة، وعباراته:

ــرتام  ، (  30،  29 ــرين و  احـ ،  34،  33،  32،  31) :عباراتــــها خـ

مـن خـ؛ل مقيـال  هـا ن[ جيـا  ع  40،  39،  38،  37،  36،  35
، غـــري موافـــف بشـــدة، غـــري موافـــف، حمايـــد،  يليكـــرت  اخلماســـ

عـدا  ،(5-4-3-2-1)الــدرجات  ويقابلهـا  أوافف، أوافـف بشـدة،  
 ، ويقابلها الدرجات (38-27-19-7-4العبارات العكسية ) 

( 5-  4-  3-  2-  1). 
 اخلصائص السيكومرية للمقياا:

ــ  صلللللدم ا كملللللني ــن أســـــاتذة   (  3): مت عـــــرض األداة علـــ مـــ
اتفــف  الـيتومت اإلبقــاء علـ  العبــارات  ،ومتمصصـي علــم الـنفس
 .عليها اثنان من احملكمني

: مت حســا  االتســاق الــداخلي للمقيــال ياالتسللام الللداخل 
تنتمــي  الــذيمــن خــ؛ل حســا  معامــل ارتبــاط العبــارة ابلبعــد 

 :يتوض  ابجلدول ا امل عل  الناوإليه، وابلدرجة الكلية، 

 2  جدو 
 ملقياا احلوار اإلجيايب من خ   معاممي االرتباط بني العبارات ودرجة البعد، والدرجة الكلية.  ييوضح االتسام الداخل 

بارة 
االرتباط   الع

 ابلبعد 

االرتباط  
ابلدرجة 
 الكلية

بارة 
االرتباط   الع

 ابلبعد 

االرتباط  
ابلدرجة 
 الكلية

بارة 
االرتباط   الع

 ابلبعد 
ابلدرجة 
بارة  الكلية

االرتباط   الع
 ابلبعد 

االرتباط  
ابلدرجة 
 الكلية

1 **665 .  **597 .  11 **800 .  **826 .  21 **744 .  **620 .  31 **712 .  **683 .  

2 **848 .  **782 .  12 **873 .  **845 .  22 **618 .  **591 .  32 **900 .  **811 .  
3 **812 .  **639 .  13 **781 .  **827 .  23 **597 .  **729 .  33 **814 .  **788 .  
4 **621 .  *632 .  14 **759 .  **745 .  24 **710 .  **646 .  34 **814 .  **759 .  
5 **837 .  *667 .  15 **813 .  **707 .  25 **864 .  **666 .  35 **766 .  **660 .  
6 **702 .  **587 .  16 **819 .  **718 .  26 **599 .  **510 .  36 **906 .  **821 .  
7 *315 .  *370 .  17 **819 .  **733 .  27 **0.412  *803 .  37 **786 .  **716 .  
8 *781 .  **728 .  18 **784 .  **710 .  28 *685 .  **598 .  38 **143 .  **230 .  
9 **556 .  **554 .  19 **583 .  **635 .  29 *672 .  **609 .  39 **853 .  **782 .  
10 **821 .  **755 .  20 **648 .  **619 .  30 **686 .  **656 .  40 **697 .  **690 .  

البنــود ( أن معــام؛ت االرتبــاط بــني 2تضــ  مــن اجلــدول رقــم )ي
: 0.35ايب تراوحـــت بـــني )وار اإلجيـــحلـــوالدرجـــة الكليـــة ملقيـــال ا

وكانت معام؛ت االرتباط بـني البنـد والدرجـة الكليـة ( ،  0.91

(. وهــو مـا يشــري إىل متتــع املقيــال 0.81:  0.37تـرتاوح بــني ) 
 مبعامل اتساق داخلي مقبول.

مت حسا  ثبات املقيال من خ؛ل معامل ثبات  : الثبات
 : يت اجلدول ا يف وض   امل عل  الناو ألفا والتجزئة النصفية، 

 3 جدو 
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 . معام ت ثبات ألفا  والتجزئة النصفية ملقياا احلوار اإلجيايب حيوض 

 سبريمان براون التجزئة النصفية كرونباخ ألفا مقياا احلوار اإلجيايب
. 777 مهارات احلوار  772 .  871 .  

. 848 التفاوض وحل املشك؛ت  650 .  788 .  
. 800 التفاعل مع األسرة  526 .  689 .  
. 888 احرتام ا خرين    788 .  881 .  
. 946 الدرجة الكلية  858 .  923 .  

( أن معام؛ت ثبات ألفا ملقيال 3يتض  من اجلدول رقم )    
وتراوحــــــت  (،0.95و  0.78احلـــــوار اإلجيــــــايب تراوحـــــت بــــــني )

(، وعنــدما مت 0.86و  0.53ة النصــفية بــني )معــام؛ت التجزئــ
(، 0.92و  0.69تعديلها مبعادلة سبريمان براون تراوحت بني )

 وهو ما يشري إىل متتع املقيال مبعام؛ت ثبات مقبولة.
 Connor–Davidson  (CD-RISC)مقيلاا املرونلة النفسلية :2

Resilience Scale  ، ــداد ــن إعـ ــال مـ  ; .Connor, Kاملقيـ

Davidson, J. (2003).    ،وأفـراح أبوبكر نشوة: وتقنني ترمجة 
وفقـاً ها نعبارة، جيا  ع(  25)ويتكون من    (،2017الشمري )

 ، وتـرتاوح الدرجـة الكليـة للمقيـال مـنملقيال ليكرت اخلماسي
ــة ا (100 –صــــفر ) ــة، وتــــدل الدرجــ ــاع درجــ ــة علــــ  ارتفــ ملرتفعــ

ابلتأكد من صدقه وثباته، مت حسا   معدا املقيال املرونة، قام
، وللتأكـــد ( 0.87)الثبـــات دعـــادة تةبيـــف االختبـــار ووصـــل إىل
مــع مقيــال الصــ؛بة  يمــن صــدقه، مت حســا  الصــدق الت؛ مــ

 ،Kobasa Hardiness Scaleلكوابل 

ــاط بــــني  ــام؛ت االرتبــ ــفر 0.83و  0.76وتراوحــــت معــ . ، وأســ
عـــــن وجـــــود مخســـــة عوامـــــل تشـــــبعت عليهـــــا  يالتاليـــــل العـــــامل

  2017عبارات املقيال. وقامت نشوة أبو بكر وأفراح الشـمري 
ىل العربيـة،  ومت عرضـه علـ  عـدد إمن اإلجنليزية  برتمجة املقيال  

كمــا مت التأكـد مــن صــدقه مـن  أســاتذة علـم الــنفس لتاكيمـه،  
حــت وتراو   ,(0.953)=  بــات ألفــا إىلوصــل معامــل ثوثباتــه، و 

إىل    (0.48)معــــــــام؛ت االرتبــــــــاط ل؛تســــــــاق الــــــــداخلي بــــــــني 
(0.77)   

 الدراسة احلالية:   ف  للمقياااخلصائص السيكومرية  
ــة   ومت التأكـــد مـــن اخلصـــائص الســـيكومرتية للمقيـــال علـــ  العينـ

 .االستة؛عية، من خ؛ل حسا  الثبات واالتساق الداخلي
، (0.936)مت حســــا  معامــــل ثبــــات ألفــــا كرونبــــا   الثبلللات: 

، ومت تعــديلها مبعادلــة  (0.818)ىل إووصــلت التجزئــة النصــفية 
   .(0.900)سبريمان براون وصل 

الـــداخلي كمـــا مت التأكـــد مـــن االتســـاق : ياالتسلللام اللللداخل 
للمقيــــال مـــــن خـــــ؛ل حســـــا  معامــــل االرتبـــــاط بـــــني العبـــــارة  

 .والدرجة الكلية

 4 جدو 
 . ملقياا املرونة من خ   معاممي االرتباط بني العبارات والدرجة الكلية ييوضح االتسام الداخل

بارة 
 الع

ممي  
معا

ط  
رتبا
اال

جة 
لدر
اب

كلية
 ال

بارة 
 الع

ممي  
معا

ط  
رتبا
اال

جة 
لدر
اب

كلية
 ال

بارة 
 الع

ممي  
معا

ط  
رتبا
اال

جة 
لدر
اب

كلية
 ال

بارة 
 الع

ممي  
معا

ط  
رتبا
اال

جة 
لدر
اب

كلية
 ال

1 **708 .  8 **685 .  14 *434 .  20 **583 .  
2 **784 .  9 **557 .  15 **615 .  21 **792 .  
3 **589 .  10 **725 .  16 **634 .  22 **703 .  
4 **662 .  11 **558 .  17 **638 .  23 **626 .  
5 **740 .  12 **557 .  18 **634 .  24 **574 .  
6 **650 .  13 **468 .  19 **522 .  25 **568 .  



 ...احلوار اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات كمنبئات جبودة احلياة األسرية لدى نشوة  بنت كرم أبوبكر ولولوة بنت صاحل الرشيد:  
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بارة 
 الع

ممي  
معا

ط  
رتبا
اال

جة 
لدر
اب

كلية
 ال

بارة 
 الع

ممي  
معا

ط  
رتبا
اال

جة 
لدر
اب

كلية
 ال

بارة 
 الع

ممي  
معا

ط  
رتبا
اال

جة 
لدر
اب

كلية
 ال

بارة 
 الع

ممي  
معا

ط  
رتبا
اال

جة 
لدر
اب

كلية
 ال

7 **805 .        

 الـــداخلي االتســـاق ( أن معـــام؛ت4) يتضـــ  مـــن اجلـــدول    
 والدرجة العبارات بني االرتباط معامل خ؛ل من  املرونة  ملقيال

 (. 0.81و 0.43حت بني )الكلية تراو 
مسللرية و  ،عبللد الوهللاب مقيللاا جللودة احليللاة األسللرية: أمللاي

ــن ، (2013شلللند ) ــال مـ ــون املقيـ ــارة 36يتكـ ــ  عبـ ــة علـ ، مو عـ
أبعـــاد: البعـــد األول: التفاعـــل األســـري ويشـــمل العبـــارات أربعـــة 

ــاين: 33  -29  -25  -21  -17  -13  -9  -5  -1) (  والبعـــــــــد الثـــــــ
 -22 -18 -14 -10 -6 -2الوالديـــــة،  ويشـــــمل العبـــــارات )

(  والبعد الثالث: السعادة االنفعاليـة،  ويشـمل 34  -30  -26
 ( 35 -31 -27 -23 -19 -15 -11 -7 -3العبــــــــــــــــــارات )

لرابــــــع: املقــــــدرة املاليــــــة / الســــــ؛مة الصــــــاية، ويشــــــمل البعــــــد ا
(، 36 -32 -28 -24 -20 -16 -12-8 -4العبـــــــــــــــارات ) 

ابلتأكد من صدقه  من خ؛ل: الصدق   وقامت معدي املقيال

ــي، صــــدق احملكمــــني  واالتســــاق الــــداخلي،  تراوحــــت  إذاملنةقـ
إىل  (0.368)  معام؛ت االرتباط بني البنود والدرجة الكلية بني

  كمــا مت (0.01). ومجيعهــا دالــة عنــد مســتوى داللــة (0.820)
وصل  الذيالتأكد من ثباته من خ؛ل إعادة تةبيف االختبار و 

 .( 0.836)وصلت إىل  إذ ،، وطريقة كرونبا (0.837) إىل
ســــتجابة واحــــدة مــــن ثــــ؛ث يــــتم اختيــــار ا تصللللحيح املقيللللاا:

: نعـــم، إىل حـــد مـــا،  ال، للعبـــارات اإلجيابيـــة، ياســـتجاابت هـــ
ـ 34 -21العبــارات ) يعبــارات الســلبية، وهــوتعكــس الدرجــة لل

35-  36).  
 الدراسة احلالية:  فاخلصائص السيكومرية للمقياا  

ــال        ــد مــــن ثبــــات املقيـ الدراســــة  احلاليــــة، مــــن  يفمت التأكـ
نصـفية، كمـا خ؛ل حسـا  معامـل ثبـات كرونبـا ، والتجزئـة ال

 :يتهو موض  ابجلدول ا 
 5 جدو 

 يوضح معام ت ثبات مقياا جودة احلياة األسرية   
 سبريمان براون  التجزئة النصفية  كرونباخ ألفا  مقياا جودة احلياة األسرية 

 0.76 0.62 0.83 يالتفاعل األسر 

 0.58 0.48 0.38 الوالدية 

 0.77 0.62 0.81 السعادة االنفعالية 

 0.96 0.51 0.67 املقدرة املالية 

 0.55 0.86 0.81 الدرجة الكلية 

     ( اجلدول  من  األسرية  5يتض   احلياة  جودة  مقيال  أن   )
 يتمتع مبعام؛ت ثبات مقبولة.  

: ) طلعلللللت منصللللللور  أ لللللد عبللللللد مقيلللللاا إدارة الللللللذات
صـورته النهائيـة  يفيتكون املقيـال  (2015املنعم  إنان راين  

، تسعة أبعاد، هي:  التنليم الذايت  عبارًة مو عة عل   (75)من  
 عبـــارة  (13)عبـــارة   إدارة الوقـــت، ويتضـــمن  (17)ويتضـــمن 

عبـارات   إدارة الع؛قـات االجتماعيـة،  (8)التفا ل، ويتضـمن  
 عبارات  (7) عبارات   إدارة الضغوط ويتضمن  (9)ويتضمن  

 6عبارات   الدافعية الذاتية ويتضمن  5الثقة ابلنفس ويتضمن 
عبــــارات  الضــــب  الــــذايت (5)عبــــارات  اختــــاذ القــــرار ويتضــــمن 

 عبارات. (5) ويتضمن
: قـــام معـــدو املقيـــال ابلتأكـــد مـــن صـــدقه مـــن صلللدم املقيلللاا

أسـفر عـن وجـود تسـعة  الـذيخ؛ل صدق التاليل العـاملي، و 
 عوامل كما سبف ذكرها ، وصدق املقارنة الةرفية.

ــن خــــ؛ل   ثبللللات املقيللللاا: ــال مــ ــات املقيــ ــد مــــن ثبــ مت التأكــ
ــا  و  ــل كرونبـــــ ــني الـــــــذيحســـــــا  معامـــــ ــراوح بـــــ إىل  (0.34) تـــــ
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إىل  (0.32)تراوحـــــت بـــــني  الـــــيت، والتجزئـــــة النصـــــفية و (0.91)
(0.88). 

 الدراسة احلالية: فللمقياا  اخلصائص السيكومرية

احلالية، من خ؛ل  الدراسة  يفمت التأكد من ثبات املقيال        
ــة ال ــا ، والتجزئـ ــات كرونبـ ــل ثبـ ــو حســـا  معامـ ــا هـ ــفية، كمـ نصـ

 :يتموض  ابجلدول ا 
  6 جدو 

 يوضح ثبات مقياا إدارة الذات وأبعاده الفرعية 
إدارة الذات مقياا    معادلة سبريمان براون  التجزئة النصفية  معاممي ثبات ألفا  

.960 التنليم الذايت   902.  949.  

.940 إدارة الوقت   884.  938.  

.904 التفا ل   834.  910.  

.900 إدارة الع؛قات االجتماعية   852.  920.  

.877 إدارة الضغوط   748.  856.  

.847 الثقة ابلنفس   730.  849.  

.853 الدافعية الذاتية   821.  902.  

.823 اختاذ القرار   779.  876.  

.843 الضب  الذايت   756.  865.  

.989 الدرجة الكلية   909.  952.  

اجلدول        من  الذات  6)ويتض   إدارة  مقيال  متتع   )
 مبعام؛ت ثبات مقبولة. 

وثبات أدوات الدراسة،  ومن خ؛ل العرض السابف لصدق       
 أمكن االطمئنان الستمدامها لقيال متغريات الدراسة. 

 نتائج الدراسة: خامساا: 

توجـد مسـتوايت  متوسـةة والذي ينص علـ :    الفرل األو :
احلوار اإلجيايب، واملرونة، وإدارة الـذات وجـودة احليـاة   لكل من:

 األسرية لدى عينة الدراسة من ط؛  اجلامعة.
مت حســــا  التكــــرار والنســــب املئويــــة   للتاقــــف مــــن الفــــرض    

 :يتعبارة، كما هو موض  ابجلدول ا لكل 
 7جدو 

 املئوية الستجاابت أفراد العينة على عبارات احلوار اإلجيايبيوضح التكرارات والنسب 
النسبة  
  املئوية

أوافق   املتوسط
 بشدة

  غري أحيانا  أوافق 
 موافق 

غري موافق  
 بشدة

 
 العبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللارة 

 

 
 

 ت  ت    ت  ت  ت 
 1 لآلخرين.   القدرة عل  توصيل فكريت  يلد 28 88 148 12 20 3.3 66.2%
 2 أستةيع إقناع ا خرين بوجهة نلري.  30 82 160 18 6 3.4 67.6%
 3 . ا خرين   نربة الصوت وم؛م  الوجه  وأان أحتدث مع  يأراع 88 84 90 20 14 3.7 74.3%
 4 قناع ا خرين مبا أقصد.إ  يفأجد صعوبة   34 58 142 48 14 3.2 63.4%
تبادل وجهات النلر والوصول لفكرة    يف  جيايباحلوار اإل   يساعدين 90 102 76 14 14 3.8 76.2%

 جيدة. 
5 

 6 حديثي مع ا خرين.   يفجيابية  العبارات اإل أنكثر من   68 100 98 20 10 3.7 73.2%
 7 فهم رسالة ا خرين من املرة األوىل.  ييصعب عل 34 64 136 48 14 3.2 63.8%



 ...احلوار اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات كمنبئات جبودة احلياة األسرية لدى نشوة  بنت كرم أبوبكر ولولوة بنت صاحل الرشيد:  
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اجلــــدول الســــابف وجــــود نســــب مرتفعــــة لــــبعض  يتضــــ  مــــن
ــارات  ــاراعبــ ــة: مهــ ــاده الفرعيــ ــايب ، فكانــــت أبعــ ــوار اإلجيــ ت احلــ

نـربة الصـوت وم؛مـ  الوجـه    ياحلوار، فاا ت العبارات: )أراعـ
وأان أحتدث مع ا خـرين، حـواري  اإلجيـايب مـع ا خـرين، يعـود 

 8 . ابألدلة املنةقية املقنعة  ييرأدعم  أ 46 116 110 16 8 3.6 71.9%
 9 . القدرة عل  إقناع ا خرين هسلو  هادئ  يلد 62 88 114 18 14 3.6 71.2%
 10 . ابلفائدة   ييعود علحواري  اإلجيايب مع ا خرين،   74 102 98 12 10 3.7 74.7%
 11 خر. ابحلوار والنقا  مع الةرت ا    أستةيع حل مشك؛يت 36 118 118 14 10 3.5 70.5%
 12 ا خرين. لدي القدرة عل  التفاهم مع   56 110 104 16 10 3.6 72.6%
 13 . يبنفس  عل   ايدة ثقيت  جيايباحلوار اإل   يساعدين 74 122 74 12 14 3.8 75.5%
عل  مواجهة  مشك؛ت    احلوار اإلجيايب يف   ايدة قدريت  يسهم 70 118 86 16 6 3.8 75.5%

 احلياة. 
14 

 15 عل  إدارة االنفعاالت.   قدريت  يمتكن من احلوار اإلجيايب ينم 62 130 80 16 8 3.8 75%
حل الكثري من املشك؛ت  قبل أن   يفيسهم    احلوار اإلجيايب 67 96 100 18 15 3.6 72.3%

 تتفاقم.
16 

 17 بعد إقناع الةرت ا خر.   أستةيع التوصل حلل مرض   44 122 106 14 10 3.6 71.9%
 18 النقا .   يغري الناقد يثر    احلوار اإلجيايب 52 80 104 42 18 3.4 67.2%
 19 أثناء النقا ، يفاقم من املشكلة يف  ارتفاع صويت   12 26 90 70 98 2.3 45.4%
 20 حلها.   يفعرضي الواض  والصاي  للمشكلة، هو ما يساعد   74 108 84 18 12 3.7 74.5%
 21 . االجتماعية  ع؛قايت  ييةور وينم  جيايباحلوار الفعال واإل  80 120 68 20 8 3.8 76.5%
 22   .مبناقشة بعض األمور معهم  يوالد   يسم    90 92 90 22 2 3.8 76.6%
 23 فعاال.  حبوار إجيايب  تتمتع أسريت 76 74 104 32 10 3.6 71.8%
 24 . أستمتع ابحلديث مع أفراد أسريت 90 86 84 26 10 3.7 74.9%
 25 . ح  وإن اختلفت بعض يرائهم  ييرائ  يتقبل أفراد أسريت 64 102 96 18 16 3.6 72.2%
  التسام ،و كالرضا،     جيابيةإمع ا خرين حول موضوعات  حتاور  أ 60 96 100 26 14 3.5 70.9%

 لتعاون. او 
26 

 27 . هانة ابألوامر، أو التعرض لإل  احلوار مع أفراد أسريت  يقد ينته 66 60 98 52 20 3.3 66.8%
 28 .وبني أفراد أسريت  من التفاهم بين  يزيد احلوار اإلجيايب 70 118 74 22 12 3.7 74.3%
 29 اختاذ القرارات.   يفأشارا أسريت   70 108 94 12 12 3.7 74.3%
 30 ينتهي احلوار مع أفراد أسريت ابلود والتفاهم.  60 114 100 16 6 3.7 73.9%
أحسنت، هذا عمل جيد،  ستمدم عبارات ملدح ا خرين مثل:  أ 96 102 70 18 10 3.9 77.3%

 وغريها .. 
31 

 32 شيئاً.  أثن عل  ا خرين إذا قدموا   122 82 70 16 6 4 80.1%
 33 . يءش  يفأابدر ابالعتذار إن أخةأت   110 82 78 14 12 3.9 77.8%
 34 أقدر أن لكل فرد وجهة نلره. 98 96 80 12 10 3.9 77.6%
 35 بتعد عن التجري . أعندما أنقد رأي ا خرين    116 90 76 14 0 4 80.8%
 36 جتني احلديث معهم.   مع ا خر، ال يعن  يالرأ  يفاخت؛يف   92 104 86 8 6 3.9 78.1%
 37 حرص عل  عدم االنشغال ابجلوال  عند حديثي مع ا خرين. أ 78 82 114 16 6 3.7 74.2%
 38 ا خرين ال جيدي. احلوار مع   78 34 114 44 26 3.3 66.4%
 39 موضوعات حمببة إليهم جيذ  انتباههم.   يفاحلوار مع ا خرين   102 92 80 16 6 3.9 78.1%
 40 أعرب عن مشاعر اإلجيابية لآلخرين.  74 110 98 10 4 3.8 76.2%
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القــــدرة علــــ  إقنــــاع ا خــــرين هســــلو   يا ابلفائــــدة، لــــد يا علــــ
تراوحت نسبها املئوية بني   إذ  دئ( عل  أعل  االستجاابت،ها

ــل   %    74.7% و    66.2 ــاين: التفـــــــــاوض وحـــــــ ــد الثـــــــ ويف  البعـــــــ
حـــل  يفيســـهم  ، حـــا ت العبـــارات )احلـــوار اإلجيـــايباملشـــك؛ت

احلــــــوار  كثــــــري مــــــن املشــــــك؛ت  قبــــــل أن تتفــــــاقم، يســــــاعدينال
ــ علــــ   ايدة ثقــــيت جيــــايباإل ــوار يبنفســ ــايب يف  ، يســــهم احلــ اإلجيــ

علــــ  نســــب  علــــ  مواجهــــة  مشــــك؛ت احليــــاة(  ريت ايدة قــــد
بنعـد وصلت النسب املئوية لعبـارات     ،%75.5مئوية وصلت ل 
، يسـم  ة )أستمتع ابحلديث مـع أفـراد أسـريتالتفاعل مع األسر 

 جيـايباألمـور معهـم، احلـوار الفعـال واإل  مبناقشة بعض  يوالد   
ــايت ييةـــور وينمـــ ــراد أســـريت ع؛قـ ــة، يتقبـــل أفـ ــ االجتماعيـ  ييرائـ

ــتوى ــم( علـــــ  أعلـــــ  املســـ  إذ حـــــ  وإن اختلفـــــت بعـــــض يرائهـــ
،  والبعــــــــد الرابــــــــع: احــــــــرتام ا خــــــــرين،   %76.6وصــــــــلت إىل 

شـــــيئاً،  ت )أثـــــن علـــــ  ا خـــــرين إذا قـــــدموا  فاـــــا ت العبـــــارا
بتعد عن التجري ، أابدر ابالعتـذار أعندما أنقد رأي ا خرين  

موضـوعات حمببـة  يف، احلوار مع ا خـرين يءش  يفإن أخةأت  
، حيث وصلت إليهم جيذ  انتباههم( عل  أعل  االستجاابت

 .%80.1النسب املئوية ل 
ــارات  ــبعض مهـ ــة بـ ــة الدراسـ ــات عينـ ــري إىل اتصـ ــا يشـ ــو مـ وهـ

حتقيــــف  يفاحلــــوار، واتفــــاقهم أيضــــاً علــــ  أةيــــة احلــــوار اإلجيــــايب 
 التواصل مع ا خرين.

يفتقـر إليهـا  الـيتحني كانت هناا بعض مهـارات احلـوار   يف
عكســتها العبــارات: ينتهــي احلــوار مــع أفــراد  الــيتأفــراد العينــة، و 
بعــد إقنــاع  ، أســتةيع التوصــل حلــل مــرض  والتفــاهمأســريت ابلــود 

دعــم أالقــدرة علــ  التفــاهم مــع ا خــرين، الةــرت ا خــر، لــدي 
فهـم رسـالة ا خـرين  يألدلة املنةقية املقنعة، يصعب علـرأيي اب

 من املرة األوىل.

وتفســر الباحثتـــان هـــذه النتيجـــة هنـــه تتعـــدد مهـــارات احلـــوار 
يلــزم علــ  الةالــب اجلــامعي اتقا ــا، بســبب تعــدد مواقــف  الــيت

 من ث تعرتضه: االجتماعية، واألسرية، واألكادميية، و   اليتاحلياة  
ــارات إفقـــد متكـــن الةـــ؛  مـــن  ارســـة و  تقـــان بعـــض هـــذه املهـ

 امواقــف احليــاة اليوميــة، وكــذلأل كانــت عنصـــرً  يفواســتمدامها 
ااًل  ــا ــة  فعـ ــرة  يفوذات أةيـ ــراد األسـ ــل مـــع أفـ ــار  التفاعـ ــا أشـ فكمـ

احلــوار اقــف أن   (2015الرشــيدي  وعبــد الغفــور )ااــاجري  و 
ــاهم  ــتقرار والتفــ ــاة األ يفاالســ ــه احليــ ــن انعكاســ ــً؛ عــ ــرية، فضــ ســ

ــايب ــاء اإلجيـ ــية األبنـ ــافت علـــ  شمصـ ــدرة )، وأضـ إىل  (2012بـ
ينــة  ارســة أفــراد العمــن  لـرغمواب ارتبـاط احلــوار األســري ابلقــيم  

ــارات ــت  اـــذه املهـ ــانوا يفـ ــارات تف م كـ ــرون إىل بعـــض املهـ ــيتقـ  الـ
متكنهم من احلوار اجليد الفعـاال: كالتفـاهم، والتفـاوض، وتقـدير 
يراء الةــرت ا خــر.  وذلــأل رمبــا أل ــم مل يتــدربوا عليهــا بشــكل  

، أو لعـــدم تلقـــيهم حماضـــرات أو نـــدوات توعويـــة  هـــذا  يفكـــات 
 اجلانب.

( مــن ضــرورة االهتمــام ابحلــوار 2012وهــو مــا أكــده أمحــد )
وثقافتــه بــني األبنــاء، وحــث ا ابء علــ  األســري، وغــرل قيمــه 

 يف( 2011االســتماع والتفاعــل مــع أبنــائهم، كمــا أكــد قنــديل )
 دراسته عل  أةية تنمية ثقافة احلوار اإلجيايب لدى األبناء.

يسـهم كـل مـن   احلـوار والذي ينص علـ : الفرل الثاي:   -5
 التنبؤ  جبودة احلياة األسرية.  يفاإلجيايب، واملرونة، وإدارة الذات  

وللتاقــــف مــــن هــــذا الفــــرض مت اســــتمدام حتليــــل االحنــــدار  
ــاة ــودة احليــ ــؤ جبــ ــة التنبــ ــن إمكانيــ ــف مــ  التــــدرجيي  املتعــــدد للتاقــ

وإدارة  األسرية كمتغري يبع من  خ؛ل احلـوار اإلجيـايب، واملرونـة
الـــذات كمتغـــريات مســـتقلة، وذلـــأل كمـــا هـــو موضـــ  ابجلـــدول 

 :يتا 

 
 

 8جدو 
 احلوار اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات درجاهتم على متغرياتخ   لدى أفراد عينة الدراسة من نتائج حتليمي االحندار للتنب  جبودة احلياة األسرية  



 ...احلوار اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات كمنبئات جبودة احلياة األسرية لدى نشوة  بنت كرم أبوبكر ولولوة بنت صاحل الرشيد:  
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العواممي  
 املنبئة

معاممي االرتباط  
 اجلزئي 

معاممي االحندار  
 (B) اجلزئي 

معاممي االحندار  
 اجلزئي )بيتا( 

معاممي االرتباط  
 (R)املتعدد 

معاممي التحديد  
 (2R)املعد  

النسبة املئوية  
 للقدرة علي التنب 

التغري ف قيمة معاممي  
 التحديد 

 قيمة ف

 مستوى ف القيمة 
 الداللة 

 مستوى القيمة 
 الداللة 

 0.01 62.86 0.01 62.86 0.18 %  18 0.18 0.42  59.84  الثابت 
إدارة  
 الذات 

0.42 0.11 0.42 

 0.01 53.12 0.01 6.26 0.01 %  19 0.19 0.44  54.18  الثابت 
إدارة  
 الذات 

0.24 0.08 0.30 

احلوار  
 اإلجيايب

0.15 0.09 0.18 

 0.01 26.46 0.01 7.57 0.02 %  21 0.21 0.46  60.06  الثابت 
إدارة  
 الذات 

0.25 0.08 0.31 

احلوار  
 اإلجيايب

0.20 0.14 0.26 

 0.17- 0.17- 0.16- املرونة 
أن إدارة الــذات هــي  يتضــ  مــن اجلــدول الســابف مــا أييت:    

ــرية،  ــودة احليــــاة األســ ــات جبــ ــل املنبئــ ــدأفضــ اســــتةاعت أن  فقــ
مــن تبـاين درجــات جــودة احليـاة األســرية، وهــو  %(18تفسـر )

(، وهي قيمة  62.86بلغت قيمة ت )  إذمقدار دال إحصائياً  
 (.0.01دالة إحصائياً عند مستوى )

املكون من إدارة الذات واحلوار اإلجيايب   يالنموذ  الثنائن  إ    
( من تباين درجات جـودة احليـاة %19قد استةاع أن يفسر )

بــذلأل متغــري احلــوار اإلجيــايب قــد اســتةاع أن األســرية، ويكــون 
يتنبــأ مبقـــدار إضـــايف مـــن تبــاين درجـــات جـــودة احليـــاة األســـرية 

بلغــت قيمــة ت  إذ(، وهــو مقــدار دال إحصــائياً %1مقــداره )
 (.0.01(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى )53.12)

ن النمـــــوذ  الث؛ثـــــي املكـــــون مـــــن إدارة الـــــذات واحلـــــوار إ     
مــــن تبــــاين  %(21اإلجيــــايب واملرونــــة قــــد اســــتةاع أن يفســــر )

درجات جودة احلياة األسرية، ويكـون بـذلأل متغـري املرونـة قـد 
استةاع أن يتنبأ مبقدار إضايف من تباين درجات جودة احلياة 

بلغـــت  إذ(، وهـــو مقـــدار دال إحصـــائياً %2األســـرية مقـــداره )

مســتوى  (، وهــي قيمــة دالــة إحصــائياً عنــد26.46قيمــة ت )
(0.01.) 

ضــــوء مــــا ســــبف ميكننــــا تكــــوين ثــــ؛ث معـــــادالت  يفو        
احنـدار للتنبـؤ جبــودة احليـاة األســرية مـن خــ؛ل متغـريات احلــوار 

 اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات وذلأل كما أييت:
 معادلة االحندار اخلاصة ابلنموذ  األحادي:

×  Bاملتغري التابع = قيمة الثابت + معامل االحندار اجلزئي   
 املتغري املستقل.

 × إدارة الذات. 0.11+    54.18جودة احلياة األسرية =   
ــفر،  يفو  ــتن قيمـــــة الثابـــــت = صـــ حالـــــة الـــــدرجات املعياريـــــة فـــ

 :عل  الناو ا يتوتكون معادلة االحندار 
 اجلزئي بيتا × املتغري املستقل.املتغري التابع = معامل االحندار 

 × إدارة الذات. 0.42جودة احلياة األسرية = 
 معادلة االحندار اخلاصة ابلنموذج الثنائي:

×  Bاملتغــري التــابع = قيمــة الثابــت + معامــل االحنــدار اجلزئــي 
 املتغري املستقل.
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× إدارة الــذات +  0.08+    59.84جــودة احليــاة األســرية = 
 .احلوار اإلجيايب×  0.09

ــفر،  يفو  ــتن قيمـــــة الثابـــــت = صـــ حالـــــة الـــــدرجات املعياريـــــة فـــ
 :عل  الناو ا يتوتكون معادلة االحندار 
×  0.18× إدارة الــذات +  0.30جــودة احليــاة األســرية = 

 .احلوار اإلجيايب
 معادلة االحندار اخلاصة ابلنموذ  الث؛ثي:

×  Bدار اجلزئــي املتغــري التــابع = قيمــة الثابــت + معامــل االحنــ
 املتغري املستقل.

× إدارة الـذات +  0.08+  60.06جـودة احليـاة األسـرية = 
 .× املرونة 0.17 -× احلوار اإلجيايب  0.14
حالــــة الــــدرجات املعياريــــة فــــتن قيمــــة الثابــــت = صــــفر،  يفو   

 :عل  الناو ا يتوتكون معادلة االحندار 
×  0.26× إدارة الــذات +  0.31جــودة احليــاة األســرية = 

 .× املرونة 0.17 -احلوار اإلجيايب 
وتفســر الباحثتــان هــذه النتيجــة هنــه: لكــي يصــل الةالــب     

األســـرية  فتنـــه اتـــا  إىل مقومـــات اجلـــامعي إىل جـــودة احليـــاة 
تتـــــوفر لـــــه، ومهـــــارات ميتلكهـــــا، وكـــــذلأل احتياجـــــات نفســـــية 
واجتماعيـــة وماديـــة توفرهـــا لـــه األســـرة، مبعـــىن أن جـــودة احليـــاة 
 منلومة متكاملة حتتا  لعدة جوانب، لكي يصل الفرد إليهـا،

  احليـاة، جبودة هشعور  عل  وثقافته الفرد  وإدراكات  قيم  تؤثر  إذ
 اخلارجيـة والقـيم املعـايري أن إىل( Vreeke, et al. 1997) فيشـري
 للفـرد وقيمـة أةيـة من متثله ما سياق يف إال  معىن  اا  يكون  ال

ــه، ــف نفســ ــع ذلــــأل ويتفــ ــا مــ ــار مــ ــه أشــ ــي   اليــ ــاظم منســ    وكــ
ــاة جبـــودة الشـــعور أن مـــن( 2006) ــر هـــو احليـ ــه نســـي  أمـ  ألنـ

 وظروفه.  وثقافته ابلفرد مرتب 
كانـــت املتغـــريات: إدارة الـــذات، واملرونـــة، واحلـــوار   مـــن ثو     

ؤ جبودة احلياة األسرية بنسب  تلفـة، تنبال  يفاإلجيايب مسهمة  
ــا إســــهاماً إدارة الــــذات، و  ــاداً  الــــيتوكانــــت أكثرهــ تتضــــمن أبعــ

فرعيــة كمــا مت قياســها، تلــت: التنلــيم الــذايت، إدارة الوقـــت، 

إدارة الضــــــغوط واالنفعــــــاالت، إدارة الع؛قــــــات االجتماعيــــــة، 
الثقــــة ابلـــــنفس، الدافعيــــة الذاتيـــــة، الضــــب  الـــــذايت، التفـــــا ل، 
ــ   ــذات علـ ــول إدارة الـ ــا يفســـر حصـ ــو مـ ــد، وهـ التمةـــي  اجليـ

التنبـؤ جبـودة احليـاة األسـرية، ت؛هـا   يفاإلسـهام    يفأعل  نسبة  
قيف جـودة حت يفتسهم    اليتاملرونة كأحد خصائص الشمصية  

 يفأن احلــوار اإلجيــايب أســهم بقــدر ضــئيل  غــرياحليــاة األســرية، 
التنبـــــؤ جبـــــودة احليـــــاة، وتفســـــر الباحثتـــــان  ذلـــــأل مـــــن خـــــ؛ل 

أشـارت إىل افتقـار  الـيتاالعتماد عل  نتـائج الفـرض األول ، و 
ــوار اإلجيـــــايب: كالتفـــــاوض،  ــبعض مهـــــارات احلـــ أفـــــراد العينـــــة لـــ

إىل إسـهامها  ىمـا أد  حل املشـك؛ت،  وهـو  يفواستمدامها  
التنبـؤ جبـودة احليـاة األسـرية، , فكمـا أشـارت   يفبنسبة ضـئيلة  

( إىل أنه كلما كان احلوار األسري أكثر تفـاعً؛،  2012بدرة )
كلما متتع أفراد األسرة  جبودة احلياة، وهو ما أكده بن العريب 

أشــــار إىل أن االتصـــــال  فقـــــد  ،دراســــته يف( 2017وداودي )
ــد ال أحـ ــَّ ــرة  الفعـ ــر ل سـ ــرة، ومؤشـ ــاة األسـ ــودة حيـ ــرات جـ مؤشـ

 القوية.
وتتفـــف هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا أكدتـــه دراســـة عبـــد املقصـــود     

( مـــــن االرتبـــــاط اإلجيـــــايب بـــــني فعاليـــــة الـــــذات 2010وشـــــند )
 ,Choوجــودة احليــاة األســرية، وأيضــاً مــا توصــلت إليــه دراســة 

Yoo and Hwang (2016)   ،من  ارتباط املرونـة جبـودة احليـاة
وكانــت املرونـــة  مـــن أكثـــر العوامـــل املـــؤثرة علـــ  جـــودة احليـــاة, 

توصــلت إىل أن املرونــة   الــيت Wu, H. (2011)وكــذلأل دراســة 
فسـية، واألمل يتوسـةان الع؛قـة بـني التعـرض ل؛ضـةراابت الن

توصـلت  الـيت  Chen (2011)وجـودة احليـاة، وكـذلأل دراسـة
 ن جبودة احلياة.آسأل األسري واملرونة األسرية تتنبإىل أن التما

فـروق ذات داللـة توجـد  والـذي يـنص علـ :  الفرل الثاللث:  
بني الذكور واإلانث  عل  كل من: احلـوار اإلجيـايب،   إحصائية

ــرية. ــاة األســــــــــــــ ــودة احليــــــــــــــ ــة، وإدارة الــــــــــــــــذات وجــــــــــــــ واملرونــــــــــــــ

 9جدو  
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 يوضح قيم )ت( للفروم بني الذكور واإلنث على احلوار اإلجيايب، واملرونة، وإدارة الذات وجودة احلياة األسرية.  
قيمة  180اإلنث  ن=  116الذكور ن =   متغريات الدراسة

 )ت( 
مستوى 
 احنرات معياري  متوس   معياري  احنرات متوس   الداللة 

 0.00 5.34 4.62 36.48 6.47 33.05 احلوار مهارات   مقيال احلوار اإلجيايب
 0.00 4.94 5.36 36.50 6.75 33.00 التفاوض وحل املشك؛ت 

 0.00 8.09 6.52 39.03 6.28 32.85 استمدام احلوار للتفاعل مع األسرة 
 0.00 8.90 5.94 40.98 7.06 34.21 احرتام ا خرين 
 0.00 8.11 18.84 153.00 23.13 133.09 الدرجة الكلية 

 0.05 2.41 9.55 75.41 14.41 72.05 للمرونة     الدرجة الكلية مقيال املرونة 
 0.00 9.70 31.76 279.10 52.78 234.41 إدارة  الذات  مقيال إدارة الذات 
مقيال جودة احلياة  

 األسرية 
 0.00 8.17 2.64 23.21 3.53 20.28 التفاعل األسري 

 0.05 2.46 3.20 22.13 4.47 21.03 الوالدية 
 0.00 7.74 2.69 22.84 3.25 20.15 السعادة االنفعالية / العاطفية 

 0.00 5.93 2.47 22.70 3.17 20.57 املقدرة املالية 
 0.0 6.68 9.80 90.91 12.99 82.03 الدرجة الكلية 

متغــريات يتضـ  مــن اجلــدول السـابف وجــود فــروق دالـة علــ  
:  مقيـــال احلـــوار ســـة بـــني الـــذكور واإلانث علـــ  كـــل مـــنالدرا

ــوار، التفــــاوض وحــــل  ــارات احلــ ــة: مهــ ــاده الفرعيــ ــايب وأبعــ اإلجيــ
املشك؛ت، و استمدام احلوار للتفاعـل مـع األسـرة، و احـرتام 
ــال إدارة  ــة، ومقيـ ــة  ومقيـــال املرونـ ــة الكليـ ــرين، و الدرجـ ا خـ

وأبعــــــاده الفرعيــــــة:  الــــــذات، ومقيــــــال جــــــودة احليــــــاة األســــــرية
التفاعل األسري ، الوالديـة ، السـعادة االنفعاليـة / العاطفيـة ، 
املقـــــدرة املاليـــــة / الســـــ؛مة الصـــــاية، وكانـــــت قـــــيم ت علـــــ  

ــوا : ،  9.70،  2.41،  8.11،  8.90،  8.09،  4.94،  5.34) التـــــــــ

ــة عنـــــــــــد   (،6.68،  5.93،  7.74،  2.46،  8.17 ــا دالـــــــــ ومجيعهـــــــــ
د الثــاين مــن مقيــال جــودة ، عــدا البعــ(0.01)مســتوى داللــة 
وكانـت مجيعهـا  (  0.05) ( دالـة عنـد الوالديلةاحليـاة األسـرية )

 اجتاه اإلانث. يف

اإلانث أكثـر متتعـًا هبـذه  وتفسر الباحثة هذه النتيجـة هن   
ــفات ــة،  يف الصـ ــة العمريـ ــذه املرحلـ ــيتهـ ــة  الـ ــا طبيعـ ختتلـــف فيهـ

االســـتق؛ل وتكـــوين  يفاملراهـــف عـــن املراهقـــة، فـــاملراهف يرغـــب 
شمصــية مســتقلة عــن األســرة، وقــد يتبــىن أهــدافًا ختتلــف عمــا 

ــه األعلــــ   ــة لنزعتــ ــرة، نتيجــ ــاه األســ ــر  يفتتبنــ ــتق؛ل  األمــ االســ
هــــذه املرحلــــة  يفجيعلــــه قــــد يتصــــادم مــــع نلــــام األســــرة  الــــذي

ن ابالمتثــال تصــفي إذيــه اإلانث العمريــة، علــ  العكــس  ــا عل
أكثـر  مـن ثل سرة وتعاليمها،  ا جيعلهـن أكثـر رضـا عنهـا، و 

إدراًكا جلود ـا، وتتفـف هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه عبـد 
( أن اإلانث أكثــر إدراكـاً جلــودة احليــاة 2010املقصـود وشــند )

 األسرية مقارنة ابلذكور.
توجــد فــروق ذات داللــة والــذي يــنص علــ :  الفللرل الرابللا:

إحصــائية ترجـــع للمســتوى االقتصـــادي علــ  كـــل مــن: احلـــوار 
ــة، وإدارة الـــــــذات ــر  اإلجيـــــــايب، واملرونـــــ ــودة احليـــــــاة األســـــ يةوجـــــ

 
 

 10جدو  
 يوضح قيم )ت( للفروم بني متوسطي ومرتفعي املستوى االقتصادي على احلوار اإلجيايب، واملرونة، وإدارة الذات وجودة احلياة األسرية.  

 متغريات الدراسة
االقتصادي ن=     ىمتوسطو املستو 

قيمة   82االقتصادي ن=     ىمرتفعو املستو  214
 )ت( 

مستوى  
 الداللة

 احنراف معياري متوسط احنراف معياري متوسط
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 متغريات الدراسة
االقتصادي ن=     ىمتوسطو املستو 

214 
قيمة   82االقتصادي ن=     ىمرتفعو املستو 

 )ت( 
مستوى  
 الداللة

 احنراف معياري متوسط احنراف معياري متوسط

مقيال احلوار  
 اإلجيايب

 0.00 3.74 5.34 37.16 5.63 34.43 مهارات احلوار 
 0.00 3.24 5.43 37.08 6.31 34.48 التفاوض وحل املشك؛ت 

 0.00 4.07 6.95 39.38 6.91 35.68 استمدام احلوار للتفاعل مع األسرة 
 0.05 2.07 6.40 39.84 7.41 37.89 احرتام ا خرين 
 0.00 3.75 20.29 153.46 22.96 142.47 الدرجة الكلية 

 0.00 3.65 9.93 78.27 12.10 72.72 للمرونة     الدرجة الكلية مقيال املرونة 
مقيال إدارة  

 0.05 2.17 37.08 270.56 50.38 257.06 إدارة  الذات  الذات 

مقيال جودة  
 احلياة األسرية 

 0.05 1.90 3.33 22.73 3.31 21.86 التفاعل األسري 
 غري دالة 1.60 3.19 22.33 3.96 21.52 الوالدية 

 0.00 3.03 3.01 22.75 3.19 21.49 السعادة االنفعالية / العاطفية 
 0.05 2.49 2.94 22.66 3.23 21.63 املقدرة املالية 
 0.05 2.58 11.79 90.52 11.81 86.50 الدرجة الكلية

يتضـ  مــن اجلــدول السـابف وجــود فــروق دالـة علــ  متغــريات 
الدراسـة بـني متوســةي ومرتفعـي املسـتوى االقتصــادي علـ  كــل 
من :  مقيال احلوار اإلجيايب وأبعاده الفرعيـة: مهـارات احلـوار، 
التفـــــاوض وحـــــل املشـــــك؛ت، اســـــتمدام احلـــــوار للتفاعـــــل مـــــع 

احــــرتام ا خــــرين، الدرجــــة الكليــــة  ومقيــــال املرونــــة، األســــرة، 
ــاده  ومقيـــال إدارة الـــذات، ومقيـــال جـــودة احليـــاة األســـرية وأبعـ
ــة /  الفرعيــــة: التفاعــــل األســــري ، الوالديــــة ، الســــعادة االنفعاليــ
العاطفيــة ، املقــدرة املاليــة / الســ؛مة الصــاية، وكانــت قــيم ت 

ــوا : ،  3.65،  3.75،  2.07،  4.07،  3.24،  3.74) علـــــــــــــ  التـــــــــــ

ــد (2.58،  2.49،  3.03،  1.90،  2.17 ــة عنــــــــــ ــا دالــــــــــ . ومجيعهــــــــــ
عــــــدا: احــــــرتام ا خــــــرين، مقيــــــال إدارة  0.01مســــــتوى داللــــــة 

الــذات، التفاعـــل األســري، املقـــدرة املاليــة / الســـ؛مة الصـــاية، 
الدرجـــة الكليـــة ملقيـــال جـــودة احليـــاة األســـرية  وكانـــت الفـــروق 

 عل  بعد الوالدية غري دال إحصائياً.
وميكـــــن تفســـــري هـــــذه النتـــــائج هن عـــــدم تـــــوفر اإلمكـــــاانت     

املاديــة، قــد تعــوق األســرة عــن تــوفري وتلبيــة بعــض االحتياجــات 
املادية، األمر الذي يزيد من الضغوط االقتصادية عل  أفرادها، 

 فجــودة وهـو مــا يــنعكس علــ  إدراكهــم جلــودة حيــا م األســرية.

ــاة ــري احليــ ــ  قاصــــرة غــ ــع علــ ــ األفــــراد متتــ  واخلصــــائص ماتابلســ
ــة ــوفر  اإلجيابيـ ــا تتةلــــب تـ ــ ، بــــل إ ـ ــة ظــــروت فقـ  مناســــبة بيئيـ
 الــذي والتقــدم التةــور مــن حيــث  كرميــة،  ل فــراد حيــاة تضــمن
معرفتــه، أي إن جــودة  مــن ويزيــد اإلنســان، خيــارات مــن يوســع

 املادية، اإلمكاانت  مثل  موضوعية  مرتبةة بعوامل  احلياة األسرية
  .التعليم ومستوى  الصاية، واحلالة
إىل جــودة  ( 2005) املعةــي عبــد ويف الصـدد  ذاتــه يشــري     

 واملاديــة  االجتماعيـة، اخلـدمات  مـن مســتوى أرقـ  احليـاة ه ـا
 ،2008) لوجنســــــت وهـــــو مـــــا أشـــــار إليـــــه .ل فـــــراد تقـــــدم الـــــيت

Longest )علــ  الفــرد قــدرة خــ؛ل احليــاة حتــدث مــن جــودة أن 
 والع؛قات البيولوجية وحاجاته النفسية الصاة حاجات  إشباع

 العمـــل عـــن والرضـــا األســـري واالســـتقرار اإلجيابيـــة، االجتماعيـــة
 االقتصادي. واالستقرار

( 2010وهو ما يتفف مع نتائج دراسة عبد املقصود وشند )    
ــدركون  ــع يـ ــادي مرتفـ ــاعي واقتصـ ــتوى اجتمـ ــون ملسـ ــن ينتمـ أن مـ
جودة احلياة األسـرية، مقارنـة مبـن ينتمـون ملسـتوايت منمفضـة، 

املـراهقني الـيت توصـلت إىل أن  Shek &  Lin  (2013)دراسـة 
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ا جلــودة  دراكًــ إالفقــراء كــانوا أقــل يف معــدل النمــو اإلجيــايب، وأقــل 
 ابملراهقني مرتفعي املستوى االقتصادي.احلياة األسرية، مقارنة 

إن كـل مــن: إدارة الــذات/ واملرونــة واحلــوار اإلجيــايب   اخل صللة:
التنبؤ جبودة احلياة األسرية، وفسـرت مـا يقـر  مـن   يفأسهمت  

من تباين جودة احلياة األسرية، األمر الـذي يلقـي الضـوء % 20
جــــودة احليــــاة علــــ  أةيــــة هــــذه املتغــــريات وإســــهامها يف تنميــــة 

ــة  ــاة مقارنــــ ــاً جبــــــودة احليــــ ــر متتعــــ ــرية، وكانــــــت اإلانث أكثــــ األســــ
ابلــذكور، وكــان للمســتوى االقتصــادي أتثــري يف املســاةة بتمتــع 

 الة؛  هبذه املتغريات.

 التوصيات: 
ــرو   ــن اخلــ ــة، ميكــ ــائج الدراســ ــه نتــ ــفرت عنــ ــا أســ ــوء مــ يف ضــ

 ية:تابلتوصيات ا 
تدريبيــة والنــدوات واحملاضــرات الدورات الــ  ايدة تقـدإ -1

ــامعيني ــ؛  اجلـ ــتهدت الةـ ــيت تسـ ــة الـ ــني  التوعويـ هبـــدت حتسـ
 .جودة احلياة 

ــام  -2 ــة الوالــــــدين ابالهتمــــ ــراد األســــــرة وخاصــــ توعيــــــة أفــــ
 ودة احلياة األسرية ألبنائهم.ابجلوانب املوضوعية والذاتية جل

ــه جبـــودة  -3 ــة احلـــوار اإلجيـــايب الرتباطـ توعيـــة الوالـــدين هةيـ
 سرية. احلياة األ

تقــــدإ بــــرامج إرشــــادية تســــتهدت تنميــــة إدارة الــــذات   -4
 لفاعليتها يف جودة احلياة األسرية.

  املرونــة النفســيةتقــدإ بــرامج إرشــادية تســتهدت تنميــة  -5
 لفاعليتها يف جودة احلياة األسرية.

حتسني جودة احلياة لـدى دور األسرة يف ب   ايدة التوعية -6
 .أبنائهم

احلـوار اإلجيــايب عـ؛م الـيت تتنـاول دور تكثيـف بـرامج اإل -7
 .يف حتسني جودة احلياة األسرية لدى األبناء

املرونــــــة الــــــيت تتنــــــاول دور  يــــــةع؛مربامج اإلالــــــتكثيــــــف  -8
 .النفسية يف حتسني جودة احلياة األسرية لدى األبناء

ــاق أخ؛قــــــــي ل إ -9 ــا عــــــــداد ميثــــــ ــرة يتضــــــــمن أدوارهــــــ ســــــ
ــ ــؤ ومســ ــا يتعلــ ــة فيمــ ــاء وخاصــ ــاه األبنــ جبــــودة ف وليتها جتــ

يتم تدريب الة؛   عل  أن احلياة وأبعادها املمتلفة، 
 امليثاق ضمن مقررات اجلامعات. عل 
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Abstract: The recent study aimed to determine the predictive value of: positive dialogue, flexibility, and self-management 

for predicting the quality of family life in a sample of the students of Qassim University, and identifying differences in: 

positive dialogue, flexibility, and self-management according to the variables: gender, economic status. The study was based 

on the descriptive methodology, and the sample of 40 male and female students, to ascertain the psychometric characteristics 

of the study tools, and a basic sample of 296 university students (116 males, 180 females) to test the study hypotheses, and a 

measurement of positive dialogue, prepared by the two researchers, was used. Also they used the psychological resilience 

measurement Connor – Davidson resilience Scale (Cd-risc) prepared by Connor & Davidson (2003) translated and legalized 

by Nashwa Abubakr and Afrah al-Shammari, the measurement of self-management by Talaat Mansour; Ahmed al-Sayyed 

Abdulmonem; Eman Mohammed Rayan (2015), Family life quality measurement by Amani Abdel Maqsoud; Samira 

Mohamed Shend (2010). The study showed a decline in positive dialogue among the sample members, the contribution of 

positive dialogue, flexibility and self-management in predicting the quality of family life, and the self- management was the 

most contributing to predictability. Also there were differences between males and females on the study variables in the side 

of females, and the differences in the economic status on the variables of the study in the side of the high economic position. 

The study ended with recommendations that will further activate positive dialogue and develop it among university students, 

and develop positive aspects to contribute to achieving the quality of family life.  

 

key words: Positive dialogue , Resilience ,  self-management , quality of  family life 
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 اجلامعة  طالب  حتصيل قياس  يف احملوسب  التكيفي القياس فاعلية
 

 أمني صربي نور الدين 
 كلية الرتبية جامعة عني مشس - كلية الرتبية جامعة اجلوف

 هـ23/5/1440 وقبل -هـ 22/2/1440 قدم للنشر

 
  ورقي اختبار حتصيلي  مت تطبيق  طالب.  حتصيل ال  لقياس  القياس التكيفي احملوسب  فاعليةمدى  لى  عالتعرف    إل   هدفت الدراسة احلالية  املستخلص:
من   متعدد  سؤاًل   (48)أتلف  من  الختيار  منط  من  جامعيً طالبً   (119)لى  ع  ذلك  ا؛  ا  على  اختبار حتصيلي  وبناء  إنشاء  ذي    تكيفيمت  حموسب 

  التكيفي الختبار  أدائهم على  . ومبقارنة  عينة السابقةمن ال   اا جامعيً طالبً   (25)، وتطبيقه على  مشتق من الختبار التحصيلي  خصائص سيكومرتية جيدة
و  ااحملوسب  الختبار  الختبار  على  فعالية  عن  النتائج  أسفرت  التقليدي؛  الختب  التكيفيلورقي  على  التقليدي  احملوسب  الورقي  إذ كان    )اخلطي(  ار 

دالة   يوفرهامتوسط  اليت  اخل، وأقل  (7.45)  املعلومات  قيمة  )مبت  عيارياملطأ  يف  بلغ  التقليدي (0.39وسط  الورقي  للقدرة ل خيتلف عن  تقدير  مع   ،  
دالة من  بصورة  أكثر  واختصر  الصلة  (% 50)،  ذات  التوصيات  من  الدراسة مبجموعة  اختتمت  وقد  األسئلة.  للقياس  من  إنشاء وحدة  أبرزها  من   ،

 والتقومي بكل جامعة تعين بوضع بنوك أسئلة للمقررات املناسبة. 
 

 نظرية الستجابة للمفردة. -علوماتدالة امل  -تقدير القدرة -حموسب تكيفياختبار  -: اختبار حتصيلياحيةالكلمات املفت
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 املقدمة  

اجلامعي يشكل   اهلرم    التعليم  التعليم  قمة  منظومة  يف 
ويعتمد   العام.  اجلامعي  املؤسسي  التعليم  مدى  جودة  على 

ما  هنية املهارات  املعارف و لون من املحيمأفراد   ته على ختريجقدر 
يف  التعليمية  العملية  قق أهداف  حيو العمل  وق  س متطلبات    ب يل

يف التعليم  أداء الطالب  تقومي    يعد  . ومن مث  املعرفة  شىت جمالت 
وتكمن أمهيته يف  ية.  هو الركن األهم يف العملية التعليم  اجلامعي 
لديه  على  قدرته   حتقق  من  وانتقاء  لتعليم  ا ف  أهداحتديد 
   .تطلبات سوق العمل ملتلبية  ؛ املرجوة اجلامعي

وفقً  اجلامعي  الطالب  تقومي  أساليب  لتخصصه  وتتنوع  ا 
  ،ومشاريع خترج   ، وطبيعة املقررات اليت يدرسها من كتابة تقارير
فصلية  وأعمال  وحتريرية  شفوية  يف    ،واختبارات  تصب  واليت 

ة  مبنزل كون  تيف شكل درجات أو معدل تراكمي و  املطافهناية  
اجلامعي.  للطالب  النهائي  الختبار    التقومي  سيظل  أنه  غري 
الكتايب   الختبار  أو  الفصل  التحصيلي  التحريري  هناية  يف 

تقومي  واألداة األساسية لاألكثر أمهية  ا العنصرالدراسي هو دائمً 
نتائجه    ،الطالب  على  التعويل  وفقً كثريً ويتم  ملتطلبات  ا  ا 

   املقررات املختلفة.
حتسني  إل  ا  دائمً والقياس النفسي  سعى التقومي الرتبوي  يو 

دقيقة  توفري معلومات   إل  عملية التقومي، وتطوير أدواته، وصوًل 
جمال  ف  .اجلامعة   طالب أداء    حول يف  احلديثة  الجتاهات  من 

  القياس التكيفي ما يطلق عليه  التقومي الرتبوي لطالب اجلامعة  
إل  املستند    Computerized Adaptive Testing  احملوسب

 ,Item Response Theory.  (Chen  للمفردةنظرية الستجابة  

Wang, Xin, & Chang, 2017; Su, 2016; van Der 

Linden, & Glas, 2010; Wainer et al. 2000) . 

الختبتو  جذور  أعمال  رجع  إل  األصل  يف  التكيفي  ار 
، إذ  لعشرين ا   املبتكرة يف أوائل القرن  Alfred Binet  ألفرد بينيه

إل املستوى القاعدي  به  ابتكر األسلوب الذي ميكن التوصل  
ابلنسبة  الختبار  هذتو   ،فردكل  ل  وسقف    ي ه  الطريقة  هعد 

التكيفي  إرهاصات  الختبارات  وقد استمر استخدام    ، القياس 

و  خمتلفة  أبساليب  الستين  أمساءالتكيفية  يف    ات متعددة 
يطوالسبعين إذ كان  املاضي،  القرن  من  مصطلح  ات  عليه  لق 

املفصل -responseاملشروطة  الستجابة    أوtailored   القياس 

contingent    املربمج املفر ِّد   programmedأو    أو 
individualized   املتفرع اآلل   branched  أو    automated  أو 

(Hambleton, Zaal, & Pieters, 1994, p. 342; Lord, 

1980, p. 150;  Murphy & Davidshofer, 1994, p. 192; 

Weiss, 1983, p. 6)   . 
الثابت   التفريع  اسرتاتيجيات  استخدام  مت   fixedوقد 

branching    املرحلة ثنائي  القياس  مثل  األمر،  بداية  -twoيف 

stage    اهلرمي املرن    pyramidalأو  املستوى  ذي  القياس  أو 
flexilevel    الطبقي القياس  وكان  stradaptive  التكيفيأو   .

أواخر   منذ  السبعين  ات اخلمسينذلك  أوائل      ات. حىت 
مب السرتاتيجيات  تلك  املبكرة    ةنزلواعتربت  البداايت 

 ,Thissen & Mislevy)انتقاء املفردات احلال  لسرتاتيجيات  

1990, p. 110) .  ونتائج البحوث اليت أجريت على الختبارات
نصفه    ة ر إل قرابالتكيفية أكدت أنه خيفض من طول الختبا

احملة  مقارن مع  التقليدية  وقياسه  اابلختبارات  على صدقه  فظة 
بينهما   القياس  لدقة  اختالف  ودون  املتغريات  لنفس 

(McBride & Martine, 1983; Urry, 1977)   . 
الذي   القياس  ذلك  هو  التكيفي  والقياس 

يتعرض     tailored"يفصل" ل  حبيث  حدة؛  على  فرد  لكل 
ابلنسبة له. بل تقدم  ا  ا، ول الصعبة جدً للمفردات السهلة جدً 

توى قدرته. فال يشرتط  له املفردات اليت تتناسب فقط مع مس
مجيع األسئلة أو بنفس الرتتيب؛ إمنا خيتلف عدد    ناإلجابة ع

املفردات املطبقة وترتيبها من فرد آلخر؛ حسب قدرة كل فرد.  
غالبً  التكيفي  الختبار  تقدمي  لذا  ويتم  احلاسب،  طريق  عن  ا 

إل  عملية التكيفية يف القياس  ال . وتستند  يوصف أبنه حموسب
اإلجابة   احتمالية  تقدم  اليت  للمفردة  الستجابة  نظرية 

بناء على عينة خمتربة  الصحيحة لكل مفردة على حدة؛ وذلك  
   من قبل.
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الختبارات   انتشرت  جم  التكيفية لقد  يف  الت  احملوسبة 
من   والقياس خمتلفة  الرتبوية التحصيل  الختبارات  فمؤسسة   ،  

Educational Testing Services (ETS)    عددً حو من  لت  ا 
اختبارات   إل  الشهرية  مثل    تكيفية الختبارات  حموسبة 

اختبارات  و   (GMAT)  و   (GRE)و  (TOEFL) اختبارات  
للتمريض    The Licensure Exam of Nationalاإلجازة 

Council of State Board Of Nursing (NCLEX)     كما .
ا الزمالة  أيضً قامت  اختباراهتا  بتحويل  األمريكية  إل  لطبية  ا 

الصورة    تكيفية  اخلاصة  النشر  دور  بعض  وأصدرت  حموسبة. 
الستعدادات    تكيفيةال اختبارات  مثل  لختباراهتا  احملوسبة 

 ,Differential Aptitude Tests.  (Meijer & Neringالفارقة  

1999, p. 187; Rubin, 1997; Rudner & Peyton, 2006; 

van Der Linden, & Glas, 2010; Wang & Vispoel, 

1998, p. 109; Zwick, Thayer, & Wingersky, 1994, p. 

121)  . 
األفضل يف جمال  حنو    ننطلقأن  يف بيئتنا العربية  وحري بنا  
تقومي    ميدانأن نواكب التطورات احلديثة يف  و التقومي والقياس،  

راهتم وأدائهم،  يف تقدير قد   حتقيق دقة أعلى الطالب من أجل  
ال   ا واستدراكً  هلا  يتعرض  اليت  اهلائلة  النفسي،  للتطورات  قياس 

إن تطوير حركة القياس    واللحاق بركب حركة القياس املعاصرة.
لن   العربية  البيئة  يف  تكنولوجيا  يالنفسي  ابسترياد  فقط  كون 

أو   للقياس.  العلم؛    حمضجديدة  معاصرة يف  لصيحة  النقياد 
ابلستع يكون  الثقايف  وإمنا  السياق  داخل  لتقبلها  داد 

التام   الكامل ألهدافها، واإلتقان  املستخدمة فيه، والستيعاب 
وراءها.   تعمل  اليت  والنظرية  الدراسة  ملكوانهتا  مشكلة  وتتبلور 

احلالية يف تعريف الباحثني وأخصائي  القياس والتقومي جبدوى  
يف   الطالب  حتصيل  وتقومي  قياس  يف  الجتاه  هذا  وأمهية 
اجلامعات، فقد منا اجتاه يف وحدات القياس والتقومي ابجلامعات  

 املختلفة إلنشاء بنوك أسئلة دومنا استفادة قيمة منها.     
على    ةاحلالي  الدراسة سعى  تولذلك   التعرف  مدى  إل 
احملوسب يف أحد مقررات    تكيفي التحصيلي ال  فعالية الختبار 

مقارنة    -لقياس والتقوميا مقرر احتديدً –الدبلوم العام يف الرتبية  

التقليدي.   الورقي  تقدم  ابلختبار  ما  على  تتلخص  وبناء 
 يف السؤال اآليت:  الدراسة احلالية مشكلة 

فاع مدى  اختبار  ما  تقومي    تكيفيلية  يف  حتصيل  حموسب 
خصائصه   هي  وما  القياس  دقة  وحتقيق  اجلامعة  طالب 

 السيكومرتية املختلفة؟ 
 ية: اآلت  ا السؤال األسئلة يتفرع من هذو 
  والختبار احملوسب    التكيفي   الختبار ما دللة الفرق بني    -1

متوسطات يف  التقليدي  املعياري    الورقي  اخلطأ  تقديرات 
 لتقدير القدرة؟ 

  والختبار احملوسب  التكيفي    الختبار ما دللة الفرق بني    -2
املعلومات  دالة  متوسطات  يف  التقليدي  لتقدير    الورقي 

 ؟  القدرة
مدى ختتلف متوسطات تقديرات قدرة الطالب  إل أي    -3

 التقليدي؟ القياس الورقي احملوسب القياس التكيفي بني 
التحصيلي    -4 لالختبار  السيكومرتية  اخلصائص  هي  ما 

اليت     مقارنة ابلختبار الورقي التقليدي   احملوسب  تكيفيال
القدرة،  تتضمن   لتقدير  املعياري  اخلطأ  قيم  متوسطات 

ال معلومات  ومعامالت  ودوال  األسئلة،  وعدد  ختبار، 
 ؟ الثبات 

 أهداف الدراسة: 

الدرا فتسعى  مدى  على  التعرف  إل  احلالية  لية  ع اسة 
ومدى قدرته على تقدير    ، احملوسب  التكيفي التحصيلي    القياس 

الختبار   ثبات  حيث  من  اجلامعة  طالب  ومقدار  قدرة 
يقدمها   الذي  املعياري  املعلومات  اخلطأ  مؤشرات  واخنفاض 

وغري ذلك من    ،دير القدرة، ودراسة خصائصه السيكومرتية لتق
 املؤشرات مقارنة ابختبار ورقي تقليدي.  

   :أمهية الدراسة 

يت فيما  احلالية  الدراسة  أمهية  به  كمن  القياس  تمتع 
احملوسب   سيكومرتية  من  التكيفي  تدفع    فريدة خصائص 
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حتصيلية   اختبارات  تقدمي  على  الرتبوي  اجملال  يف  الباحثني 
تقيس حتصيل الطالب  أخرى يف جمالت خمتلفة  حموسبة    فية تكي

الوصول إل مستوايت مرتفعة من    بدقة عالية. يف    القياسإن 
الختبارات    الطالب تقومي   خالل  يدفع    تكيفيةال من  احملوسبة 

 إل فتح آفاق جديدة لقياس حتصيل الطالب مستندة  الرتبويني 
 ة.  مناذج نظرية الستجابة للمفردة املتعددإل  

أن  على    كما  القائمني  انتباه  تلفت  الدراسة  هذه  نتائج 
متهيدً  أسئلة  بنوك  إنشاء  بضرورة  الرتبوي  إلجراء  العمل  ا 

حموسبة تتميز ابألمان واملوثوقية ابإلضافة إل    تكيفيةاختبارات  
التقليدية. ابلختبارات  مقارنة  املرتفع  أمهية    ثباهتا  أن  كما 

الباحثني   احلالية تشجع  املعريف  الدراسة  النفس  الرتبية وعلم  يف 
ال  الختبارات  دمج  جتهيز  تكيفي على  مداخل  مع  احملوسبة  ة 

يف  املع الطالب  أخطاء  وعالج  لتشخيص  عملية  لومات  أثناء 
 التعلم. 

 مصطلحات الدراسة: 

التكيفي  Computerized Adaptive  احملوسب  القياس 

Testing  :  ذلك الذي  هو  كل  ل   tailored"ل يفص  " الختبار 
  -من خالل احلاسوب–األسئلة  تعرض    إذ الب على حدة؛  ط

اليت تتناسب مع مستوى  ابستخدام نظرية الستجابة للمفردة و 
الطالب  و   قدرة  مثفقط.  قدر    من  أقصى  على  احلصول  يتم 

قدرة   عن  املعلومات  من  من    الطالبممكن  ممكن  قدر  أبقل 
  عد ب  الفردقدرة  يعيد تقدير  ألن احلاسب  ا  ونظرً .  األسئلةعدد  

و  مفردة،  األكثر  كل  املفردات  له  من  مالءمة؛  ينتقي  فإنه 
لتقدير   الدقة  من  عالية  مستوايت  إل  الوصول  قدرة  الاملمكن 

الختبار  مفردات  من  حمدود  عدد  انتقاء    . ابستخدام  فبعد 
شاشة   خالل  من  الفرد  على  تعرض  للتطبيق،  املناسبة  املفردة 

عليه  وبناء  تصحح  عليها  استجابته  وعقب  جيرى  احلاسب؛  ؛ 
تقدير قدرته، وقبل عرض مفردة أخرى مناسبة؛ يتم الرجوع إل  

اإلهناء حمك  أو  فإن  termination / stopping rule  قاعدة  ؛ 
حتققت القاعدة أو ذلك احملك ينتهي الختبار؛ وإل يتم انتقاء  

الختبار   إلهناء  خمتلفة  حمكات  وهناك  وهكذا..  اتلية  مفردة 
لكي   منها  أي  استخدام  التكيفي  ميكن  الختبار  يتوقف 

أو مقدار من   املفردات،  الزمن  احملوسب، مثل عدد معني من 
املفردات، أو حد أدىن من اخلطأ    يقضيه الفرد يف اإلجابة عن 

املعياري لتقدير القدرة، أو قيمة حمددة من املعلومات عن قدرة  
 الفرد. 

هو ذلك الختبار الذي    : )اخلطي(  الورقي التقليدي االختبار  
ذو عدد  تطب اختبار  أنه  أي  أسئلته على كل طالب؛  ق مجيع 

ويعرض   األسئلة  من  وحمدد  جلميع  اثبت  الرتتيب  بنفس 
 . الطالب بصورة ورقية 

هو ذلك الختبار الذي يقدم أقل قيمة من    : لية االختبارعاف
من   عدد  أبقل  املعلومات،  لدالة  قيمة  وأكرب  املعياري،  اخلطأ 

 ير القدرة.  املفردات، مع عدم اختالف يف تقد 
 اإلطار النظري: 

حتسني   إل  اجلامعي  اجملال  يف  الرتبوي  التقومي  يسعى 
الطالب  تقييم  اليت    أدوات  النتائج  من  الستفادة  خالل  من 

النفسي   امليدان  يف  والبحوث  الدراسات  إليها  توصلت 
وهو يف سعيه هذا يهدف إل تطوير تلك األدوات    .والرتبوي 

إل   الوصول  يكفل  الطالب  قياس    يف دقة  المبا  مع  حتصيل 
واجلهد   الوقت  واختصار  التطبيق  على  سهولة  احلفاظ  عالوة 

أمنية مناسبة.   على سرية الختبارات عن طريق وضع ضوابط 
ا  يف اآلونة األخرية تطورً والتقومي  ولقد تطورت أساليب القياس  

النظري؛  هائاًل  املستوى  فعلى  الستجابة    رحت ط  .  "نظرية 
ظهورها     Item Response Theory (IRT)للمفردة"  يف  منذ 
املاضي  اخلمسين القرن  من  للقياس    اجديدً   نظرايً   اأساسً ات 

.  من بعض النماذج الرايضية احلديثة مستفيدة  النفسي والرتبوي  
التطبيقي؛  و  املستوى  إنشاء  على  اختبارات    عددمت  من 

تلك  على مبادئ  لطالب اجلامعة  التحصيل والستعداد املقننة  
املدرسي  الختبارات  لك  تمن  و   النظرية. الستعداد  اختبار 

Scholastic Aptitude Test (SAT)    كاليفورنيا واختبار 
واختبار    California Achievement Test (CAT)للتحصيل  
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للتحصيل وبطارية     Stanford Achievement Testاستنُفرد 
النفس-ُودُكك  Woodcock-Johnsonرتبوية ال -يةجُنسن 

Psycho-Educational Battery (Hambleton et al., 1994, 

p. 341; Leow, Marcus, Zanutto, & Boruch, 2004)  . 
املتالحق  وقد   التطور  هذا  النفسي  واكب  طفرة  للقياس 

تقنيات احلاسبات سواء يف جمال     معدات احلاسبات هائلة يف 
Hardware    الربجميات بداية    Softwareأو  مع  خاصة 
. وكان من جراء استخدام القياس  يمن القرن املاض  الثمانينات 

أساليب جديدة   ظهرت  أن  احلديثة  التقنية  للتطورات  النفسي 
الورقة والقلم  احتلت مكان  لالختبار على احلاسب   اختبارات 

 Chen & Xin)  التقليدية لتطبيق الختبار يف سياقات عديدة 

2013; Haberman, & von Davier, 2014; Murphy & 

Davidshofer, 1994, p. 188)   . 
إل ظهور  التطورات املتالحقة يف ميدان التقومي    تقد أدل

مصطلحات عديدة لتعرب عن أشكال خمتلفة من القياس وعلى  
احملوسب   الختبار  مصطلح    Computerized Testingرأسها 

يستخدم    إذ أن  ميكن  جوانب  عدة  إل  املصطلح  هذا  يشري 
البي  ختزين  مثل  النفسي  القياس  يف  احلاسب  أو    ؛ اانت فيها 

الختبارات  الدرجات  ؛تطبيق  تفسري  اختيار    ؛أو  حىت  أو 
امل  التشخيص  إجراء  بعد  املناسب  العالج  ويتم    . الئمأسلوب 

إما عن طريق تقدمي مجيع مفردات    تطبيق الختبارات احملوسبة 
  ب، وبنفس الرتتياألفراد  سب جلميع  املقياس معروضة على احلا

اخلطو  "الختبار  بـ  النمط  يقدم  ي احملوسب"،  يسمى ذلك  أو 
ل تقدم    إذ   adaptive  تكيفيةذلك الختبار احملوسب بطريقة  

فقط،   للفرد مستواه  مع  تتناسب  اليت  املفردات  ما  و   إل  هو 
ب "يسمى   Computerized  "احملوسب  تكيفيال  القياسـ 

Adaptive Testing (CAT) .    من    الفرد ويف ذلك تعرض على
احلاسب   من  خالل  استطالعيً اختبارً   تشكل املفردات  عدد  ا  ا 

أدائه على   ذلك الختبار  لتحديد مستواه املبدئي، وبناء على 
مع    الستطالعي  تتناسب  اليت  الختبار  مفردات  له  تقدم 

استجاابته   سلسلة  على  ما  مفردة  اختيار  ويعتمد  مستواه. 
عملية  ال . وتستند  وخصائص تلك املفردات   ، للمفردات السابقة

الختبار    التكيفية تقدم    إليف  اليت  للمفردة  الستجابة  نظرية 
على حدة؛ وذلك بناء  مفردة لكل  اإلجابة الصحيحة  احتمالية 

 ,Murphy, & Davidshofer, 1994) على عينة خمتربة من قبل

p. 192; Veldkamp, 2016) .   
التمييز بني   والختبار  احملوسب    لتكيفيالختبار اوينبغي 

ففي    .sequential probability ratio test (SPRT)التتابعي  
يتم تطبيق مفردات الختبار إما برتتيب اثبت  التتابعي الختبار 

  تكيفي أما يف الختبار ال  ا من بنك املفردات.أو تنتقى عشوائيً 
فإن املفردات تنتقى من بنك املفردات بناء على قاعدة حمددة  

املفردات سلفً  لنتقاء  استجاابت    ا  غري  الفرد واتريخ  هنما  أ . 
والذي    فرد يف تفاوت عدد املفردات اليت يتلقاها كل  هبان  يتشا
الختبارات  غالبً  يف  املفردات  عدد  من  أقل  يكون  ما  ا 

 ;Huebner, & Finkelman, 2016, p. 144)اخلطية

Piegorsch, & Padgett, 2011; Seitz, & Frey 2013; 

Weiss & Schleisman, 1997, p. 881)    . 
او  للقياس  احمل   التكيفي  لقياسيتطلب  نظرية  وجود  وسب 

تعتمد على كل من خصائص املفردة وقدرة الفرد؛ وليس جمرد  
يتلقى   الصحيحة. ألنه قد  العدد    فردانعدد اإلجاابت  نفس 

من املفردات، ولكن يتلقى أحدمها مفردات شديدة السهولة،  
نوعً  مفردات صعبة  يتلقى  فإنه لبد من  واآلخر  من مث؛  ما،  ا 

من  قياس يف تصحيح وانتقاء املفردات. و الستناد على نظرية لل 
ال الختبارات  أساليب  على    تكيفيةأبرز  املعتمدة  تلك  هي 

 ;Eggen, & Straetmans, 2000)  .نظرية الستجابة للمفردة 

Green, Bock, Humphreys & Reckase, 1984, p. 348)   . 
مناسبة مع الختبارات    ن نظرية الختبار التقليدية غريأل

املفردف  ، ةتكيفي ال وصالحية  والصدق  الثبات    اتمؤشرات 
مجيع  تقليدي ال يتلقى  عندما  مناسبة  تكون  الختبار  األفراد  ة 
فإن األمر خمتلف ابلنسبة    تكيفيأما يف حالة الختبار ال  ؛ لًياك

إ ؛  على حدة  فردلكل   يتلقى عددً إذ  ا من  ا خمتلفً ن كل منهم 
نسبيً  املختلفة  اآلخرين. ومناملفردات  األفراد  املتاح    ا عن  غري 

اإلجاابت   وتصحيح  الختبار  تطبيق  التقليدية  اإلجراءات  يف 
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أن   القياس. كما  من  النمط  للمفردةهبذا  الستجابة    نظرية 
الصحيحة  حتسب   اإلجابة  حدة؛  مفردة  لكل  احتمالية  على 

   احملوسب. تكيفي لالختبار ال لنظرية املناسبة  هي ا فلذا 
ال  الختبارات  أصبحت  أهم  ساحملو   تكيفيةوقد  أحد  بة 

فالنظرية  .  مة لنظرية الستجابة للمفردة هوأحدث التطبيقات امل
  ، وقوة متييزية للمفردات  ،تقدم مناذج لتقديرات الصعوبة للمفردة

ا على عينة  اعتمادً   ؛واحتمالية اإلجابة الصحيحة ملفردة بعينها 
 & Eggen, & Straetmans, 2000; Weiss)  خمتربة. 

Kingsbury, 1984, p. 361).   
ختيار منوذج  ااحملوسب    يتطلب إنشاء الختبار التكيفي و 

للمفردة  و   استجابة  املفرداتمناسب،  مستودع  و بناء  حتديد  ، 
انتقاء املفردة املناسب  اختيار أسلوب تقدير القدرة  ، و أسلوب 

 . اختيار أسلوب قاعدة اإلهناء املناسبة، و املناسب

 IRTة  هناك عدد من النماذج يف نظرية الستجابة للمفرد

models    ، للمفردة    إذ الستجابة  نظرية  كأحد  –تشرتط 
مطابقة البياانت اليت مت احلصول عليها من   -فروضها األساسية

ناسب  ويعتمد اختيار النموذج امل األفراد مع أحد هذه النماذج. 
املفردات العينة    على طبيعة  املفردات عالوة على حجم  وعدد 
ال لتقدير  غريـاملستخدمة  ْعل مات.  هي  م  البياانت  طبيعة  أن   

املناسب.   النموذج  لختيار  األول  مناذج  و املوجه  ثالثة  هناك 
ثنائيً  املصححة  البياانت  يف  الستخدام    -1وهي:    ،ا شائعة 

-Oneم ْعل م  ـيعتمد النموذج أحادي ال  :النموذج أحادي املَْعَلم 

Parameter Logistic Model   ًوفق املفردات  تدريج  ا  على 
املفردة    إذ لصعوبتها فقط،   متييز   equal itemيشرتط تساوي 

discrimination    قيمة ويشرتط  (Vale, 1986)0.588عند   ،
كذلك أل يوجد يف بياانت الختبار فرصة للتخمني أي يكون  

ومتثل  .  zero lower asymptoteاخلط التقاريب األسفل= صفر  
 Hambleton)  يةْعل م ابملعادلة اآلتم  ـالدالة يف النموذج أحادي ال

& Swaminathan, 1985, p. 49) : 

 

 Two-Parameter Logistic :  النمووذج ننووائي املَْعلوَوم -2

Model  يشــــــــرتط أن تكــــــــون مفــــــــردات الختبــــــــار متفاوتــــــــة يف
ا؛ لكــن ل يوجــد هبــا جمــال للتخمــني. الصــعوبة ويف التمييــز أيضًــ 

ْعل م ابملعادلــــــــة اآلتومتثــــــــل الدالــــــــة يف النمــــــــوذج ثنــــــــائي الــــــــ  يــــــــةـم 
(Hambleton & Swaminathan, 1985, p. 49): 

 
 Three-Parameter Logistic : النموذج نالني املَْعَلم  -3

Model   يفرتض أن بياانت الختبار تتفاوت يف صـعوبتها ويف و
ــا التمييزيـــــــة وكـــــــذلك يف احتماليـــــــة التخمـــــــني إلجاابهتـــــــا.  قوهتـــــ

ْعل م ـيف النمــوذج ثالثــي الــوتفــرتض نظريــة الســتجابة للمفــردة  م 
أن هنــــاك دالــــة رايضــــية تــــربط احتماليــــة الســــتجابة الصــــحيحة 

لفرد ذي قدرة ما ابملعلمـات الثالثـة )الصـعوبة والتمييـز   للمفردة
. وتســـــمى هـــــذه الدالـــــة الرايضـــــية دالـــــة الســـــتجابة والتخمـــــني(

 P(θ)ابلرمـز والـيت يرمـز هلـا  item response functionللمفـردة
ملفــردة. وذلــك علــى الســتجابة الصــحيحة علــى اأي احتماليــة 
. ومتثــــــل الدالــــــة يف (θ)تزيــــــد بــــــزايدة القــــــدرة  P(θ)افــــــرتاض أن 
ــوذج ث ــالنمـ ــي الـ ــة اآلتالثـ ْعل م ابملعادلـ ـــم   & Hambleton)ة يـ

Swaminathan, 1985, p. 49)  : 

 
ــز  إذ ــردة كمــــا  يتللم   cو bو aترمـ ــات الثالثــــة للمفـ : ْعل مـ

ْعل م ـال  discriminating powerالقـوة التمييزيـة للمفـردة ميثل  aم 
ْعل م ـال ميثلو  item difficultyصعوبة املفردة ميثل فهو  bأما   cم 

ــفل  ــاريب األسـ ــمل املميــــز  lower asymptoteاخلـــط التقـ للمنحـ
أو كمـا ،   guessing parameterللمفـردة وهـو م ْعلـ م التخمـني 

مســتوى شــبه الصــدفة  Lord (1980, pp.12-13)أطلــق عليــه 
Pseudo-chance level parameter .  

هــي لـُـب  Information functionوتعــد دالــة املعلومــات 
املفـردة  هنظرية الستجابة للمفـردة، ويقصـد هبـا مقـدار مـا تعطيـ

ذات مـــن معلومـــات عنـــد مســـتوايت القـــدرة املختلفـــة. واملفـــردة 



 فاعلية القياس التكيفي احملوسب يف قياس حتصيل طالب اجلامعة أمني بن صربي نور الدين: 

 

35 

ا مـن املعلومـات تعطـي مقـدارً التمييز العال والتخمني املنخفض 
لتمييــــز املــــنخفض والتخمــــني العــــال املفــــردات ذات ا أكثــــر مــــن

(Stocking, 1984, p.4).   ودالة املعلومات يف نظرية الستجابة
ويتم حساهبا عـن طريـق مقلـوب   ،للمفردة مشروطة على القدرة

ويـتم  .( Weiss & Yoes, 1994, p. 79)تبـاين اخلطـأ املعيـاري
 ية:معلومات الختبار ابملعادلة اآلتقياس مقدار 

 

 
أو "بنك املفردات"    Item pool  "ملفردات ستودع ا"م  يعد  و 

Item bank    التكيفي لل  ياألساس   املتطلب هو احملوسب    قياس 
ال ْعل ماتـمبصاحبة  للمفردة. املقدرة    م  الستجابة  نظرية    من 

ذلك البنك أبنه    Millman & Arter (1984, p. 315)ويعرف  
نسبي  " السهل  جمموعة كبرية  من  اليت  اختبار  أسئلة  من  ا 

 " . استخدامه

يف    Item selection proceduresإن عملية انتقاء املفردة  
التكيفي  تسمح    القياس  اليت  العملية  أبهنا  توصف  احملوسب 

بصورة   املفردة  ابختيار  ا  طبقً   adaptivelyة  تكيفيلالختبار 
املفردات السابقة. وهذه    بعد اإلجابة عن  للفردللقدرة املقدرة  

ل نظرية الستجابة على املفردة  العملية جترى بسهولة من خال 
على مفردة ما بناء    فرد واليت ميكنها التنبؤ ابحتمالية استجابة ال

قبل   من  املقدرة  املفردة  وم ْعل مات  للقدرة  سابق  تقدير  على 
(Meijer & Nering, 1999, P. 189; Veldkamp, 2016, p. 

املفرداتان رئيسأسلواب بصفة عامة هناك  و .  (224 :  ن لنتقاء 
 Maximum أسلوب املعلومات القصوى ألسلوب األول هو  ا

Information Method    أقصى  يتم انتقاء املفردة اليت توفر    إذ
أثناء عملية  يف    فرد معلومات ممكنة عن التقدير احلال لقدرة ال 

ا  القياس.  البييزي   هو  لثان واألسلوب   Bayesian  األسلوب 

Item Selection Method  املفردات ينتقي  طريق    الذي  عن 
أدىن حد  إل    التباين التال املتوقع من تقديرات القدرة  تقليص 

إحدى   عن  البحث  يف  يشرتكان  اإلجراءين  وكال  ممكن. 
 املفردات غري املطبقة داخل الرصيد الكبري للمفردات. 

رئيس أسلوابن  مها  انهناك  القدرة  تقدير  :  لتقدير 
البييزية واألساليب  القصوى  ت و   . األرجحية  ير  قديستخدم 

القصوى    Maximum Likelihood Estimationاألرجحية 

(MLE)   البارامرت لتقدير  موسعة  تطبيقات  بصورة  يف  ات 
إحصائية عديدة. وهذا األسلوب شائع الستخدام يف سياق  

.  هو احلد األقصى لدالة الحتمال احملوسب. و   القياس التكيفي
ابملعادل  القدرة  لتقدير  القصوى  األرجحية  دالة  عن  ة  ويعرب 

 : ية آلتا
( )

1

( )
n

i i
i

L u p u 
=

=  
: إ   حيث على    P i(ui|θ )   ن  احلصول  احتمالية   =
للمفردة  uiاستجابة   البارامرت  الثالثي  النموذج  ثنائية    iيف 

= عدد  n= متجه الستجابة جملموعة مفردات و   uالتصحيح و
 & Wang, Hanson & Lau, 1999, p. 265; Wang)املفردات

Vispoel, 1998, p. 111)  .   

عن   ختتلف  فهي  القدرة  تقدير  يف  البييزية  األساليب  أما 
قدرة   توزيع  الفروض حول  أن  يف  القصوى  األرجحية  أسلوب 

ونظرايً  القدرة.  تقدير  داخل  مدجمة  هذه  اجملتمع  فإن  ؛ 
اإلجراءات تعطي تقديرات للقدرة اليت تدمج املعلومات حول  
  احتمال احلصول على مفردات صحيحة وخاطئة مع الفروض 

و  املستهدف.  القدرة  توزيع  وتباين  مجيع  حول شكل ومتوسط 
التقدير   يتم     Bayesian techniquesالبييزيةأساليب  هذه 

القدرة.  دالة  على  بناء  األساليب  حساهبا  هذه    : وتشمل 
و  أوين،  املتوقأسلوب  البعدي  وأسلوب  أسلوب  البعدي  ع، 

ويعد  األقصى منوال    .  األقصى  البعدي  التوزيع    modeتقدير 
أسلوب البعدي  يعد    يف حني  posterior distributionالبعدي  
 . متوسط التوزيع البعدي املتوقع

املناس املفردة  انتقاء  املفردة  بعد  تلك  تعرض  للتطبيق،  بة 
عليها  للفرد   استجابته  وعقب  احلاسب؛  شاشة  خالل  من 

  على تلك املفردة  الفردتصحح وبناء عليه؛ جيرى تقدير قدرة  
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سبقها   ملا  مفرداتإضافة  أخرى  من  مفردة  عرض  وقبل   ،
القاعدة   حتققت  فإن  اإلهناء؛  قاعدة  إل  الرجوع  يتم  مناسبة؛ 

وهكذا.. اتلية  مفردة  انتقاء  يتم  وإل  الختبار  وهناك    ينتهي 
  termination / stopping ruleحمكات خمتلفة إلهناء الختبار  

فيمكن أن ينتهي الختبار بعد تطبيق عدد حمدد من املفردات  
لقدرة   أو  الفرداملقاربة  للمعلومات  استنادً .  قيمة  أدىن  إل  ا 

minimum Information   يصل   عندماظل يطبق، و فالختبار ي
أدىن   إل  املفردة  الختبار  معلومات  من  املصاحبة  مستوى 

الختبار.  لتقدير   يتوقف  خطأ  أو  القدرة  أدىن  حتقيق  حىت 
القدر   إذ   minimum standard errorمعياري   بعد  تقدر  ة 

و  مفردة،  يتطبيق كل  امل   صل عندما  املعياري  صاحب  اخلطأ 
سلفً عند    القدرةتقدير  ل حمددة  ينتهي    دىنأأو  ا  قيمة  منها 

معياري  خطأ  أدىن  حساب  ويتم  الختبار    الختبار.  إلهناء 
 ,Nering, 1997, p. 119; Veldkamp, 2016)ية  ابملعادلة اآلت

p. 220) : 
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الثقة   وميكن مستوى  حمك  يستخدم  الختبار    أن  إلهناء 
اإلجازة   اختبار  يف  عادة  احملك  هذا   masteryويستخدم 

testing   فبدًل خطأ  ،  أدىن  على  بناء  الختبار  إهناء  من   
ا  معياري؛ ينتهي الختبار التحصيلي أو اختبار اإلجازة استنادً 

الثقةإل   مسافة    level of confidenceمستوى  من    مثل  ما 
النجاح   %  85. مثل  distance from pass/fail pointدرجة 

اجتياز  تعين  بنجاح.  85  اليت  املفردات  من   %(Powell, 

1994) .   
أنظمة   توظيف  إل  الباحثني  جهود  أسفرت  لقد 

ال من    تكيفية الختبارات  جديدة  أمناط  قياس  يف  احملوسبة 
استنادً  جلأ  املفردات  اإلجاابت. كما  متعددة  النماذج  إل  ا 

أيضً ب الباحثني  أنظمة  عض  إليها  تستند  أخرى  مفاهيم  إل  ا 
ال  احملوسبة  تكيفي الختبارات  الستجابة  –ة  نظرية  خبالف 

وزاوج    –للمفردة   واملهين.  الرتبوي  اجملال  يف  اإلتقان  لقياس 

ممثاًل  النفسي  القياس  جمال  بني  آخرون  الختبار  ابحثون  يف   
من خالل مدخل  احملوسب وجمال علم النفس املعريف    تكيفيال

عنه   نتج  مما  املعلومات؛  تكيفيً جتهيز  حموسبً "معرفيً   اقياس  ا  ا" 
التالميذ   أخطاء  وعالج  التعلم.  يف  لتشخيص  عملية  أثناء 

الباحثو  او مل  الختبار  يقوم  أن  إمكانية  يف    لتكيفي ن 
املمكن   غري  من  قدرات كان  لقياس  اجملال  بفتح  احملوسب 

 قياسها ابلختبارات التقليدية. 
الو  الختبارات  وظيفة  تقف  جمرد  تكيفيمل  على  احملوسبة  ة 

هذه   تدخلت  بل  للفرد  درجات  جمموعة  أو  درجة  تقدمي 
ا يف عملية التشخيص املعريف، واندمج القياس  الختبارات أيضً 

ومل   املعريف.  النفس  علم  مع  السياق  هذا  يف  املتقدم  النفسي 
فاهيم  يقتصر احلال على هذا فحسب؛ بل جلأ الباحثون إل م

تستند إليها أنظمة    -خبالف نظرية الستجابة للمفردة–أخرى  
ال  داخل  تكيفية  الختبارات  املتقنني  متييز  أجل  من  احملوسبة 

إن التحولت احلديثة تلك اليت طرأت على    الفصل الدراسي. 
نتاجً  النفسي كانت  ومثرة  القياس  اجملال،  يف  الباحثني  جلهد  ا 

يف   أجريت  اليت  الدراسات  ال ملئات  الختبارات    تكيفيةسياق 
 . احملوسبة 

 : الدراسات السابقة
أجريت عدد من الدراسات يف جمال القياس التكيفي    لقد
معظمها    ،احملوسب أتثري  استهدفت    القياس   متطلباتفحص 

ومن  احملوسب    كيفيالت املختلفة  القياس  دقة  مؤشرات  على 
 تلك الدراسات: 

صو   Shermis & Stemmer (1996)دراسة   رة  إلعداد 
الثانوية.    تكيفية املرحلة  يف  الرايضيات  لختبار    فقدحموسبة 

بتدريج   من    الرايضيات اختبار    calibratingقاما  عينة  على 
  تكيفية طالب، مث طبقا بعد ذلك صورة    500الطالب قوامها  

على   الختبار  من  الدراسة  اطالبً   122حموسبة  أظهرت  وقد   .
تبار األصلي؛  % عن الخ 25أن عدد األسئلة اخنفض بنسبة  

 مع اخنفاض دال يف الزمن املستغرق.  
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فقد    Chen, Ankenmann & Chang (2000)دراسة  أما  
املعلومات  اخترب   املفردة وهي: أسلوب  أساليب لنتقاء  مخسة 

Fisher information    املعلومات فرتات   Fisherوأسلوب 

interval information    التوزيع ذي  املعلومات  وأسلوب 
  Fisher information with a posterior distributionالبعدي 

معلومات   معلومات    Kullback-Leiblerوأسلوب  وأسلوب 
Kullback-Leibler   زيع البعدي وذلك يف بداية عملية  ذي التو

 . القياس التكيفي 
ببياانت حماكاة   أجريت  اليت  الدراسة  نتائج هذه  أسفرت 

املعلومات   أسلوب  األخر يأن  األساليب  على  البديلة  تفوق  ى 
الصفر.   من  القدرة  تقدير  يقرتب  إذاعندما  تقدير  ا  أما  بتعد 

تتفوق األساليب األخرى على أسلوب  فإهنا  القدرة عن الصفر  
بني   يذكر  فرق  مث  ليس  الختبار  طول  وبزايدة  املعلومات. 
لتقدير   املعياري  اخلطأ  يف  أو  التحيز  يف  اخلمسة  األساليب 

 األخرى. القدرة أو يف مؤشرات دقة القياس 
دراسة ملقارنة بني أربعة   Wang & Wang (2001)  ىأجر و 

وتقدير   القصوى،  األرجحية  تقدير  القدرة:  لتقدير  أساليب 
، والبعدي املتوقع، والبعدي  (WLE)األرجحية القصوى املوزون 

األقصى على ثالثة أحجام خمتلفة ملستودعات املفردات، وأربعة  
( لالختبارات  خمتلفة  ( كمحكات  20،  15،  10،  5أطوال 

إلهناء الختبار، وثالثة حمكات أخرى إلهناء الختبار بقاعدة  
خالل   ومن  اجلزئية  امليزة  منوذج  على  وذلك  املعياري،  اخلطأ 
القصوى   األرجحية  أن  النتائج  أوضحت  حماكاة.  بياانت 

قة من تقدير األرجحية القصوى مع القياس  املوزون كان أكثر د
املفر   التكيفي اثبت  أكثر  احملوسب  املتوقع  البعدي  وأن  دات. 

القياس التكيفي  دقة من البعدي األقصى حتت خمتلف حالت  
حملوسب. وأن األرجحية القصوى واألرجحية القصوى املوزون  ا

ا من البعدي املتوقع والبعدي األقصى ولكنه ذو قيمة  أقل حتيزً 
أثبتت   اآلخرين. كما  األسلوبني  من  املعياري  اخلطأ  يف  أعلى 

ا  ا أن البعدي املتوقع والبعدي األقصى تفوقً دراسة أيضً نتائج ال
فيما   القصوى  واألرجحية  املوزون  القصوى  األرجحية  على 

بني   اختالف  وجود  من  ابلرغم  وأنه  الختبار.  بكفاءة  يتعلق 
  فإنه األساليب األربعة يف اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات اخلطأ  

 ا.  إحصائيً مل يكن داًل 
  Ozturk, & Dogan, (2015)دراسة  فحصت  كما  

التحكم   أساليب  على  أتثريات  العرض  املفردات  يف  تكشف 
من خالل أساليب انتقاء  ، وذلك  أمن الختبار دقة القياس و و 

استخدمت الدراسة بياانت    . املفردات وخصائص بنوك األسئلة
من   أساليب    10000حماكاة  وثالثة  الثنائية  للبياانت  حماكى 

الدراسة أن األساليب الثالثة كانت  أظهرت    .لنتقاء املفردات 
وأن أسلوب    ، فرداتمدى تكشف املإل حد كبري مشاهبة يف  

Fade-Away    كان التواء    يف حنيهو األفضل ألمان الختبار
 . اع الختبار كبريً د بياانت مستو 

   van Groen, Eggen, & Veldkamp (2016)دراسةأما  
وفقً فقد   األفراد  لتصنيف  أساليب  عدة  لفحصت  ختبار  ا 

املتتابعة   الحتمالية  األبعاد  النسبة  طريق  متعددة  القياس  عن 
مناسبة. وصوًل احملوسب    التكيفي  للتوقف  قاعدة  إل     

من   مؤلفة  حماكاة  بياانت  الدراسة  مفردة    180استخدمت 
و   1000و توقف    ةربع أحماكى  مع  املفردات  لنتقاء  أساليب 

الدراسة إمكانو مفردة.    50الختبار عند   ية استخدام  أظهرت 
إل حد  متاثل    وقد أعطى نتائج    ،اختبار النسبة متعدد األبعاد 

 البياانت أحادية البعد. بعيد 
 تعقيب على الدراسات السابقة: 

الإن   لتلك  العامة  أن    دراساتالنتيجة  للقياس  هي 
ملعامالت  احملوسب    التكيفي مكافئة  وصدق  ثبات  معامالت 

التقليدية الختبارات  وصدق  أ  ،ثبات  مع  أو  حىت  منها  على 
حوال  خفض   إل  الختبارات  تقيس    مع،  %50طول  أهنا 

% إل  25نفس املتغريات. وتراوح اخنفاض زمن الختبار من  
فقدان  75 دون  األصلي  الختبار  زمن  من  القياس ل%    . دقة 

بلغت   ثبات  تقديرات  إل  الوصول  مت  طريق    0.80كما  عن 
 مفردات فقط.  9تطبيق 
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الذي طرأ على القياس النفسي يف    هذا التطور اهلائل  ومع
إل    إذالغرب؛   الورقية  الختبارات  من  الكثري  ة  تكيفيحتولت 
املؤسسات العسكرية والتعليمية الرمسية    أغلب أن    ومعحموسبة،  

ال الختبارات  تبنت  قد  الرمسية  يف  تكيفيوغري  احملوسبة  ة 
العربية خيفمع كل هذا  أنظمتها؛   بيئتنا  القياس يف  زال  طو  ما 

أن هناك الكثري    من   ابلرغمو ،  وات متواضعة يف ذلك اجملال خط
من اجلهود العربية اليت بذلت يف هذا السياق مثل )نور الدين،  

الدين،  و ؛  2002 الربصان،  و ؛  2008عبيدات  و ؛  2006نور 
هنا حتتاج إل مزيد من  (؛ فإ 2015وخبيت،    الربصان و ؛  2012

والستقصاء،  مبكان    التقصي  األمهية  من  ابت  نلحق  لذا  أن 
بركب حركة القياس املعاصرة، وأن نسري بصورة موازية معه إن  

 مل نسبقه.  
يف   البحثية  واملشكالت  التساؤلت  من  الكثري  هناك  إن 

ها الدراسات بعد، وحتتاج  ال القياس النفسي اليت مل جتب عنجم
ها لتفتح املزيد  اجل هد لتسليط الضوء لإلجابة عن  إل املزيد من

 سة يف علم النفس.  من اآلفاق للدرا
ال  ة احملوسبة ل تستهلك إل  تكيفي فإذا كانت الختبارات 

ابلختبارات    ( %50)حوال   مقارنة  املفردات  عدد  من 
الدراسات   أظهرت  القياس، كما  لدقة  فقدان  دون  التقليدية، 
والوصول   للقياس  أعلى  دقة  حتقيق  املمكن  من  فهل  السابقة؛ 

أق  بنسبة  مرتفعة  ثبات  معامالت  عدد  إل  نصف  من  ل 
مع اختبارات حتصيلية على طالب    املفردات لالختبار األصلي

مدى فعالية  ولذلك هتدف الدراسة احلالية إل اختبار    ؟اجلامعة 
حتصيلي   اجلامعة    تكيفياختبار  طالب  تقومي  يف  حموسب 

 وحتقيق دقة القياس وما هي خصائصه السيكومرتية املختلفة؟ 

 إجراءات الدراسة: منهج  

 املستخدم: املنهج  
املنهج         هو  احلالية  الدراسة  يف  املستخدم  املنهج 
إن التجريب   أسلوب    املتغري   إذ  هو  التجربة  هلذه  املستقل 

سواء   ورقية أالختبار  اختبارات  حموسبة   أم   كان  أما    ،تكيفية 

القياس   التجربة فتتضمن مؤشرات فعالية  التابعة هلذه  املتغريات 
معلومات   دالة  واخلطمتضمنة  للقياس  الختبار  املعياري  أ 

 ا. يشري إليها الباحث لحقً وتقدير القدرة على النحو الذي 
 : أفراد الدراسة
الدراسة جمموعة    أتلفت من  الدراسة  يف    أفراد  احلالية 

ا وهم مجيع من يدرس الدبلوم العام  طالبً  (119)جزأين األول:  
الد العام  من  األول  الفصل  يف  البنني  من  الرتبية  راسي  يف 

وقد    (ه1438  /1437) اجلوف،  جامعة  الرتبية  مت  يف كلية 
ا. واجلزء الثان: مت  تطبيق الختبار الورقي التقليدي عليهم مجيعً 

الختبار  منهم  ا  طالبً   ( 25)اختيار   لتطبيق  عشوائي  بشكل 
 التحصيلي احملوسب.   تكيفيال

 : الدراسة أدوات  إعداد   : ااثني  
   : أداتني أتلفت أدوات الدراسة احلالية من 

األول:  الورقي    هي و   األداة  التحصيلي  الذي  الختبار 
من   متعدد  سؤاًل   48يتألف  من  الختيار  منط  من  )أربعة   

النهائي  بدائل(  الطالب  اختبار  من  القياس  يف  كجزء  مقرر 
والتقومي، وقد مت تطبيق هذه املفردات يف سياق اختبارات هناية  

 . ا نظاميً ا ا ورقيً الفصل الدراسي األول تطبيقً 
احملوسب    تكيفيالختبار التحصيلي ال   وهي  : األداة الثانية

الختبار   على  الطالب  أداءات  على  بناء  إنشاؤه  مت  والذي 
مث   ومن  واشتقاق  حساب  مت  الورقي،  املفردات  خصائص 

  اوفقً   ا لتضمينها يف بنك املفردات ا متهيدً منه  املختلفةعلمات  امل
 ية: تللخطوات اآل

 على املفحوصني: تطبيق املفردات -1
تقدير   عملية  التكيفي املفردة  معلمات  تتطلب    للقياس 

بصورة ورقية يف البداية على عينة كبرية  األسئلة  احملوسب تطبيق  
  ( 48)اليت أتلفت من  مفردات الختبار  ا. وقد مت تطبيق  نسبيً 
األربعة،  سؤاًل  البدائل  ذات  متعدد  من  الختيار  منط  من   

املقرر  جوانب  مجيع  يف    وتشمل  العام  الدبلوم  طالب  على 
  / 1437)الرتبية يف هناية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  

و هـ(    1438 القياس  مقرر  اختبار  من  قاعة  كجزء  يف  التقومي 
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الدراسة   .الختبار  أفراد  بلغ  مجيع  طالبً   (119)  وقد  وهم  ا 
 طالب الدبلوم العام الذين حضروا الختبار.  

   مفردات واالختبار:التحليل اإلحصائي لل -2
أن   أداء  بعد  بتجميع  الباحث  على  طالبً   ( 119)قام  ا 

متعدد؛    (48) من  الختيار  منط  من  الباحث  مفردة  قام 
يعها على احلاسب من خالل برانمج  إبدخال تلك البياانت مج

(IBM SPSS, 20)    IBM CORP. RELEASED (2011) 
من   للتأكد  أخرى  مرة  مراجعتها  إعادة  مع  اتمة  صحة  بدقة 

املسجلة يف   تلك  الطالب مع  املدخلة ألداء  البياانت  مطابقة 
التصحيح   مفتاح  الربانمج   الباحُث  لقن  مث  اإلجابة.  ورقة 

  الطالب   اختياراتا لتتحول من  لتصحيح إجاابت الطالب آليً 
)إجابة صحيحة(    ( 1) إل أرقام ثنائية إما  )أ، ب، ج، د(    من
 )إجابة خاطئة(.   (صفر )أو  
 أحادية الُبعد   التحقق من -3

البعد   أحادية  من  ابلتحقق  ذلك  بعد  الباحث  قام 
UNIDIMENSIONALITY   شروط نظرية  أحد لضمان حتقق

للمفردة.   الختبار  أخضع    فقدالستجابة  للتحليل  مفردات 
برانم  الستكشايف   العاملي   .  (IBM SPSS, 20)ج  ابستخدام 

أن   النتائج عن  تشبعتمعظم  وأسفرت  قد  الختبار    مفردات 
من   تراوحت  بنسب  العام،  العامل  هو  واحد  عامل  على 

مخس مفردات كانت أقل من  ابستثناء    ( 0.64)إل    (0.13)
  وراءه عاماًل  يتضمنيف جممله مما يشري إل أن الختبار  ، 0.10
 .  اعامً 

ل حد كبري لتفسري العامل  هذه التشبعات مقبولة إ  د  وتع
قيم  العام  وبفحص  الكامن.     EIGENVALUESاجلذر 

القيمة   أن  الختبار  نتائج  أظهرت  العاملي  التحليل  ملصفوفة 
مما    ( 2.5)كانت القيمة الثانية    يف حني  ، (5.5)األول كانت  

   ا فقط.  واحدً يؤكد أن املفردات تقيس ابلفعل عاماًل 
   االختيار املناسب لنموذج االستجابة للمفردة: -4

ابختبا الباحث  قام  الُبعد؛  أحادية  من  التأكد  ر  بعد 
استجاابت   من  119)  الطالب مجيع  مطابقة  املتاحون  وهم   )

احلالية   الدراسة  نظرً أفراد  املعلم  ثالثي  طبيعة  للنموذج  ألن  ا 
تتفاوت املفردات  من مث  و   ،البياانت تتضمن اختيار من متعدد 

  . قوهتا التمييزية وكذلك صعوبتها  عن  فضاًل   ، يف معلم التخمني
تقدير  و  حبساب  الباحث  قام  برانمج    ات املعلمقد  ابستخدام 

BILOG MG  (Zimowski, Muraki, Mislevy, & Bock, 

  لبارامرتات اإلحصاءات الوصفية    (1)   ويعرض اجلدول  (1996
 . مفردات الختبار التحصيلي 

 1جدول 
 : بارامرتات مفردات االختبار التحصيلياإلحصاءات الوصفية ل 

 املفردة  ختمني متييز املفردة صعوبة املفردة   النموذج  اخلصائص
 ع م ع م ع م

 0.059 0.263 0.386 1.013 1.697 1.094- الثالثي 

)  يبني صع1اجلدول  متوسط  أن  السابق  املفردات  (  وبة 
نوع   إل سهولة  التمييز كان    ، ما   يشري  متوسط معامالت  وأن 

معامالت    ، (0.80)جتاوز    إذ  ،امناسبً  متوسط  وكذلك 
معلمات جيدة  إل    مما يشري ،  ( 0.25)ا من  التخمني كان قريبً 

و  الختبار  األسئلة. ملفردات  بنك  إلنشاء  ويوضح    صالحيته 
( يف  امعلمات  (  1ملحق  املتضمنة  واألربعني  الثمانية  ملفردات 
 . الدراسة

   إعداد بنوك األسئلة:  -5
الختبار   تدريج  وإعادة  املفردات  خصائص  على  بناء 
إعداد   مت  املفردات؛  معلمات  واشتقاق  للطالب،  التحصيلي 

ستودع املفردات من أسئلة الختبار التحصيلي الورقي الذي  م
مت تطبيقه على مجيع الطالب يف هناية الفصل الدراسي األول.  

من   الختبار  مفردات  على  سؤاًل   48وتتألف  إدخاهلم  مت   
 FASTTESTPRO  ASSESSMENT SYSTEMSبرانمج  
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CORPORATION. (1999)   الختبار  م إنشاء  أجل  ن 
 ب. احملوس  التكيفي

 : الدراسة تطبيق   إجراءات 
ال  بتطبيق الختبار  الباحث  احملوسب يف هناية    تكيفيقام 

الدراسي   العام  من  األول  الدراسي    ه 1438  / 1437الفصل 
جلس   وقد  ابلباحث.  خاص  واحد  شخصي  حاسوب  على 

ا التعليمات اليت ألقاها الباحث  كل طالب أمام احلاسوب متبعً 
من  أكثر  األمر  حيتاج  ل  حيث  )املاوس(   عليه    استخدام 

مث   صحيحة،  الطالب  يراها  اليت  اإلجابة  رقم  إل  لإلشارة 
زر  على  الربانمج  )التال(     NEXT  الضغط  فيقوم  فقط. 

 (. 1ابختيار املفردة التالية وهكذا.. كما يف الشكل ) 

 
 لقطة ألحد املفردات اليت أجريت ابستخدام احلاسب  :1شكل

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

السمت   الرئيس ثل  احلالية يف  ؤال  فعالية    : للدراسة  ما مدى 
تقومي    تكيفياختبار   يف  اجلامعة  طالب  حتصيل  حموسب 

القياس  دقة  السيكومرتية    وحتقيق  خصائصه  هي  وما 
 ؟ تلفةاملخ

الختبار   فعالية  احملوسب؛    التكيفيالتحصيلي  ولتحديد 
حمددة مؤشرات  الباحث  هو  ،  اختذ  فعالية  األكثر  فالختبار 

 ختبار:  الذلك 
 الذي يقدم أقل قيمة من اخلطأ املعياري.   .1
 الذي يقدم أكرب قيمة لدالة املعلومات.  .2
متوسطً  .3 يقدم  خيتلف  الذي  ل  القدرة  لتقدير  ا 
داًل اختالفً  متو ا  عن  اآلخر   ابلختبار  القدرة  تقدير    سط 
   املقارن.
الذي يستخدم أقل عدد من املفردات للوصول   .4

 إل دقة قياس حمددة. 
جييب الباحث عن  تلك املؤشرات احملددة؛   وبناء على 

 :  ية ت األسئلة اآل
   : اإلجابة عن السؤال األول

االختبار  ما داللة الفرق بني  "األول على  ينص السؤال  
الورقي التقليدي يف متوسطات    واالختباراحملوسب    التكيفي 

 " تقديرات اخلطأ املعياري لتقدير القدرة؟ 
ث حبساب تقديرات  قام الباحلإلجابة عن السؤال األول  

الورقي   الختبار  من  لكل  القدرة  لتقدير  املعياري  اخلطأ 
ال   التقليدي  مث    تكيفيوالختبار  فرق    اخترب احملوسب،  دللة 

، ويعرض  t Testمن خالل اختبار "ت"    متوسطي األسلوبني
 ( نتائج ذلك. 2اجلدول )

 2جدول 
 : احملوسب تكيفيلكل من االختبار التقليدي واالختبار الداللة الفرق بني متوسطي اخلطأ املعياري لتقدير القدرة  

 اإلحصاءات    
 األسلوب 

 الداللة قيمة ت  د. ح.  ع م ن

 الختبار التقليدي 
25 

0.4426 0.07276 
24 2.153 0.04 

 0.08995 0.3912 احملوسب   تكيفيال
)الأسفرت   اجلدول  يعرضها  متوسط  2نتائج كما  أن   )

ا لتقدير  املعياري  الاخلطأ  احملوسب كان    تكيفيلقدرة لالختبار 
متوسط اخلطأ   عن  ( 0.05)أقل بصورة دالة عند مستوى دللة 

التقليدي مما يشري إل   القدرة لالختبار الورقي  املعياري لتقدير 
احملوسب يف تقدير قدرة الطالب    تكيفيدقة قياس الختبار ال 

التقليدي الورقي  ابلختبار  التأثريمقارنة  حجم  وحبساب   ،  
احملسوبة  "ت"  فقد كان  لقيمة  القيمة    عد  تو   ،0.628؛  هذه 

وفقً  متوسط  أتثري  حجم  ملا  ذات  )  ذكرها  ص  2000مراد   ،
246 ) 
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 : اإلجابة عن السؤال الثان 
السؤال الفرق بني  " الثان على    ينص    االختبار ما داللة 

الورقي التقليدي يف متوسطات    واالختباراحملوسب    التكيفي 
 " ؟ دير القدرةلتق  دالة املعلومات 

الثان  السؤال  عن  دالة    لإلجابة  حبساب  الباحث  قام 
والختبار   التقليدي  الورقي  الختبار  من  لكل  املعلومات 

دالة املعلومات  دللة فرق متوسطي    اختربمث  احملوسب    تكيفيال
اختبار "ت"    ألسلوبني ل اجلدول    t Testابستخدام  ويعرض   ،
 ( نتائج ذلك. 3)

 3 جدول
 احملوسب  تكيفيبني متوسطي دالة املعلومات لتقدير القدرة لكل من االختبار التقليدي واالختبار ال داللة الفرق 

 اإلحصاءات    
 األسلوب 

 الداللة قيمة ت  د. ح.  ع م ن

 الختبار التقليدي 
25 

5.469 1.5310 
24 -2.97 0.007 

 2.9752 7.445 احملوسب   التكيفي
طي دالة املعلومات  الفرق بني متوس( أن  3يشري جدول )

القياس  لصاحل    (0.01) عند مستوى دللة أقل من  داًل   كان
"ت"  وحباحملوسب؛    التكيفي لقيمة  التأثري  حجم  ساب 

(، وهو يدل على حجم أتثري مرتفع  0.83بة، فقد كان )سو احمل
مما يعين أن الختبار  (،  246، ص  2000ا ملا ذكره مراد )وفقً 

مقدارً   التكيفي يعطي  بصورة  ا  احملوسب  أعلى  املعلومات  من 
التقليدي.  الورقي  الختبار  من  )  دالة  امللحق  (  2ويعرض 

املعياري  واخلطأ  القدرة  يف    تقديرات  لألفراد   املعلومات  ودالة 
 . كل من التطبيقني اخلطي والتكيفي 

 : اإلجابة عن السؤال الثالث 
السؤال   على  ينص  ختتلف  "الثالث  مدى  أي  إىل 

الط  قدرة  تقديرات  بني  متوسطات  التكيفي الب    القياس 
 " احملوسب واالختبار الورقي التقليدي؟
الثالث  السؤال  عن  حبساب    لإلجابة  الباحث  قام 

ار الورقي  تقديرات قدرة الطالب يف أدائهم على كل من الختب
بني  فرق  ال دللة    اخترب مث  احملوسب    تكيفي التقليدي والختبار ال

لألمتوسطي   القدرة  ويعرض  تقديرات  )سلوبني،  (  4اجلدول 
 نتائج ذلك. 

 4جدول 
 احملوسب  التكيفيداللة الفرق بني متوسطي تقدير القدرة لكل من االختبار التقليدي واالختبار  

 اإلحصاءات 
 األسلوب 

 الداللة قيمة ت  د. ح.  ع م ن

 الختبار التقليدي 
25 

-0.4225 0.9848 
 غري دالة 0.930 24

 1.148 0.6397- احملوسب   التكيفي
النتائجب )   يشري كما    ينت  هناك  أنه    (4اجلدول  تكن  مل 

فروق دالة بني متوسطي تقدير القدرة لكل من الختبار الورقي  
والختبار   أن    التكيفي التقليدي  يعين  مما  القياس  احملوسب 

احملوسب مينح نفس مستوى تقدير القدرة اليت مينحها    التكيفي
ير أو يبخس تقدير  الورقي التقليدي؛ فال يفرط يف التقد القياس

للقياس   املعياري  واخلطأ  املعلومات  دقته يف  مع زايدة  الطالب 
 كما بينتها النتائج السابقة. 

   : اإلجابة عن السؤال الرابع
ما هي اخلصائص السيكومرتية  " الرابع على ؤال ينص الس

التحصيلي   ابالختبار    احملوسب  التكيفيلالختبار  مقارنة 
متوسطات قيم اخلطأ املعياري  اليت تتضمن    ورقي التقليدي ال

األسئلة،   االختبار، وعدد  معلومات  ودوال  القدرة،  لتقدير 
 ؟" ومعامالت الثبات  
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الرابع  السؤال  عن  حبساب    لإلجابة  الباحث  قام 
تتضمن   واليت  السيكومرتية  املذكورة  توسطات  املاخلصائص 

 . ( قيم املتوسطات املختلفة5ويعرض جدول )

 5جدول 
 احملوسب  تكيفياالختبار الورقي التقليدي واالختبار ال السيكومرتية لكل من إحصاءات اخلصائص  

 األسلوب 
 اإلحصاءات 

 احملوسب   التكيفياالختبار   االختبار الورقي التقليدي 

 * 0.39 0.44 متوسط اخلطأ املعياري لتقدير القدرة 
 * 7.45 5.47 متوسط دالة املعلومات 

 * 0.85 0.80 قيمة الثبات 
 سؤال*  20 سؤال   48 عدد األسئلة  

 *= القيمة األفضل 
متيز   إل  السابقة  النتائج  احملوسب    تكيفي ال  القياس تشري 

الورقي التقليدي يف متوسط اخلطأ املعياري لتقدير    القياسعن  
يف    ة كان متوسط يف حني  (،  0.39بلغت قيمته )  فقد   ، القدرة
)  القياس املعلومات  0.44التقليدي  دالة  متوسط  (. كما كان 

التقليدي،    القياس ا أعلى من نظريه يف  أيضً   القياس التكيفي يف  
أيضً  الثبات كانت أعلى  بلغت    إذ   ، ا ومن مث فإن قيمة معامل 

حني   ، ( 0.85) الورقي كانت    يف  الختبار  يف  الثبات  قيمة 
أيضً (.  0.80) النتائج  أظهرت  يف  كما  األسئلة  عدد  أن  ا 

مل يتطلب    يف حني(،  سؤاًل 48الختبار التقليدي الورقي كان )
( فقط، مما يؤكد  سؤاًل 20)أكثر من  احملوسب    تكيفيال   القياس

تفوق   على    التكيفي   القياس على  الورقي    القياس احملوسب 
 يف اخلصائص السيكومرتية. وفعاليته التقليدي 

 : مناقشة النتائج 

فعالية   احلالية  الدراسة  نتائج    التكيفي   القياس أكدت 
مقارنة   ال  ابلقياساحملوسب  لالورقي  الطالب  تقليدي  نفس 

الدراسي   وذات مع    ،املقرر  إليه  متفقة  توصلت  أن  سبق  ما 
السياق السابقة يف ذلك   ,McBride & Martine)الدراسات 

; Wainer, 2010 Wang & Vispoel, 1998;1983; 

Sinharay, 2016)    التكيفيأن فعالية    احملوسب  القياس  أكثر 
 . الورقي التقليدي القياس من 

احلالية   دأفرا -فالطالب   اختبار  طُ   -الدراسة  عليهم  بق 
الفصلية   رقيو  اختباراهتم  من  طُ   ،كجزء  اختبار مث  عليهم    بق 

من    تكيفي حموسب سبق  ذات  مشتق  الذي  الورقي  الختبار 
مل تكن هناك    هوقد أظهرت النتائج أن من قبل،  أن اختربوا فيه  

كان متوسط    إذسلوبني  لأل تقديرات  فروق دالة بني متوسطي ال
دير ــــــط تقـــــمتوس  أما(،  0.42-القدرة لالختبار الورقي )   تقدير 
التكيفيـــــــالق لالختبار  وكان  (0.63-)  فإنه  وسبـــاحمل  درة   ،

 لالختبار القدرة رات  تقدي بني للفروق املطلقة  القيم متوسط

 أتثري جراء  مل يكن مث    ه مما يعين أن   ؛  (0.22)  والتكيفي  اخلطي
أسلوب   إل    من   القياس تغري  تقليدي  حموسب؛    تكيفي ورقي 
ذلك   ال ومع  الختبار  عدد    تكيفي فقد كان  أقل يف  احملوسب 

  ، أي بنسبة األسئلة أبكثر من نصف الختبار الورقي األصلي
فقط    (سؤاًل 20)احملوسب    تكيفي بلغ الختبار ال  إذ %(،  42)

الدراسات  متفقة مع    (سؤاًل 48)كان الختبار الورقي    يف حني
Boyd,  ;cBride & Martine, 1983, p. 235(Mالسابقة  

; McCloy, and Gibby, 2011 ;Dodd, & Choi, 2010

Chang, 2012; Liu, You, Wang, Ding, & Chang, 

2014) .   
من  احمل  تكيفي ال  القياس وكان   دقة  أكثر    القياس وسب 

القدرة    إذ التقليدي  الورقي   لتقدير  املعياري  اخلطأ  متوسط  بلغ 
(  0.80أي ما يقابل معامل ثبات )(  0.44)لالختبار الورقي  

احملوسب    للقياس التكيفي كان متوسط اخلطأ املعياري    يف حني
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( وهو أقل بصورة  0.85أي ما يقابل معامل ثبات )(  0.39)
أن   على  يؤكد  مما  الورقي  الختبار  من  التكيفي  دالة  القياس 

 احملوسب أكثر دقة من الختبار الورقي.  
ا أن متوسط دالة املعلومات اليت  كما أكدت النتائج أيضً 

القياس  (، أما  5.47توصل إليها الختبار الورقي كانت بقيمة )
مقدارً التكيفي   حقق  فقد  من احملوسب  متوسطة   ا    املعلومات 

على  (،  7.45) يؤكد  التكيفي أسلوب    تفوق مما    القياس 
كثر فعالية من  أاحملوسب يف تقدير قدرة الطالب بصورة أدق و 

مفهوم    .التقليدي  الورقي   القياس   التكيفي   القياسويعد 
 احملوسب من الجتاهات احلديثة يف جمال التقومي الرتبوي.  

أمهية   العاملية  الرتبوية  املؤسسات  من  الكثري  أدركت  لقد 
من   اختباراهتا  من  العديد  حتويل  إل  دفعها  مما  الجتاه  هذا 

اللغة    احملوسبة مثل "اختبار   تكيفية الصورة الورقية إل الصورة ال
أجنبية"    Test of English as a Foreignاإلجنليزية كلغة 

Language (TOEFL)    الدراسي الستعداد  واختبارات 
Scholastic Aptitude tests (SAT)     التسجيل واختبارات 

العليا     Graduate Record Examination (GRE)للدراسات 
 وغريها من الختبارات.  

زز نتائج البحوث السابقة يف  الدراسة احلالية تع نتائج  إن  
ال  الختبارات  وتدفع    تكيفيةفعالية  املؤسسات  احملوسبة، 

الت واجلامعات  التعليمية   الختبارات  نظام  تبين  مية  واؤ إل 
ختبارات التقليدية الورقية وذلك ملا تتميز به   لالموازايً احملوسبة  

مكانية جتميع أسئلة الختبارات  إب الختبارات  ذلك النمط من  
برامج  ا  ميً رق خالل  من  صياغتها  إعادة  أو  وحتريرها  وختزينها 

أو   تكبريها  أو  تصغريها  مثل  اتمة  بسهولة  الكلمات  معاجلة 
 إعادة تنسيقها أو نسخها... إخل.  

ال  الختبارات  ت تكيفي إن  احملوسبة  مفردات  ة  عدد  يف  وفر 
( عن  تزيد  بنسبة  املت50الختبار  يف  الختبار  %(  عن  وسط 

الورق يصل    ،ي التقليدي  بنسبة  القياس  دقة  يف  زايدة  مع 
( إل  الختبار  20متوسطها  عن  الورقي%(  ا  أهن  . التقليدي 

متناهية تصل  ب  تسمح بفعالية عالية ودقة  قياس زمن الختبار 

عرض    1/1000حىت   توقيت  ضبط  إمكانية  مع  الثانية،  من 
من   خمتلفة  ألنواع  الفرصة  يتيح  مما  حدة  على  سؤال  كل 

تتميالقياس.   يف  كما  إبمكاانهتا  كذلك  كمون  ز  قياس 
امل عرض  بدء  منذ  الزمين  الفارق  أي  حىت  الستجابة  فردة 

ها مما يساعد الباحثني على إجراء املزيد  النتهاء من اإلجابة عن
اختيارات   تتبع  إمكانية  تتيح  أهنا  املعرفية. كما  الدراسات  من 

ل للربط   إل القرار النهائي إلجابته مما يفتح اجملاالطالب وصوًل 
 بني نواتج األداء والعمليات املعرفية. 
املرجوة؛   النتائج  تلك  احلالية جمموعة  ومع  الدراسة  تطرح 

ن اجل هد لتسليط الضوء  حتتاج إل املزيد ممن التساؤلت اليت  
أن يرتاجع الطالب عن بعض    مدى السماح مثل    لإلجابة عنها 

ال الختبار  سياق  يف  تصحيحها  وإعادة    تكيفي إجاابته 
القياس دقة  على  ذلك  وأثر  الدين،    احملوسب  .  (2006)نور 

على   األول  املفردات  تكشف  يؤثر  معلومات  وهل  دالة 
التقدير   خيتلف  مدى  أي  وإل  الفرد؟  قدرة  وتقدير  الختبار 
يف   األفراد  قدرة  تقدير  يف  القصوى  واألرجحية  البييزي 

وأخريً  التحصيلية؟  توزانالختبارات  يتحقق  أي مستوى  إل    ا 
 احملوسب؟   تكيفي ال  القياس حمتوى الختبار التحصيلي يف جمال 

الختبارات   فعالية  مدى  من  التحقق  الضروري  من  إنه 
السياق   يف  وذلك  األفراد  قدرة  تقدير  يف  احملوسبة  التكيفية 

فعدم األلفة ابحلاسب كجهاز رمبا يعطي  الثقايف لبيئاتنا العربية.  
فـ"الصرامة" اليت قد    ، نتائج متباينة. وقد حيدث العكس كذلك

ليواجه هبا    ”as a machine“احلاسب على نفسه كآلة    يضفها 
عملية    ،ملفحوص ا على  احلاسب  يفرضها  اليت  و"احلداثة" 

القياس و"احليادية" يف التطبيق والتصحيح كما قد  ملها نفس  
من احلاسب؛ كل هذه املعان لن تكون مبعزل عن تفسري    الفرد

يف   تظهر  قد  فروق  و أي  القدرة،  يصاحبهاتقدير  من    ما 
أخرى  سيكومرتية  الدين،    خصائص  فأسلوب    . (2002)نور 

من   واختالفها  املفردات  عدد  وتفاوت  الدرجات  تقدير 
فإنه   لذا  احملوسب؛  التكيفي  ابلقياس  الصلة  وثيقة  اخلصائص 
القياس   منطي  بني  التكافؤ  من  التحقق  مبكان  الصعوبة  من 
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ب مقارنة  وأي  واخلطي،  حبذر.  التكيفي  تتم  أن  لبد  إن  ينهما 
الدراسة   تلك  املزيد من اآلفاق  نتائج  الطالب يف  تفتح  لتقومي 

 .  املنشودةا ألهداف التعليم اجلامعي املؤسسات اجلامعية حتقيقً 

  التوصيات:  

توصي   نتائج  من  عليه  أسفرت  ما  على  الدراسة  بناء 
 : يتاحلالية مبا   

 . وسبةة احملتكيفي لالختبارات ال ات تبين اجلامع •
وضع  ب  تعمل   ة جامعكل  للقياس والتقومي ب  وحدةإنشاء   •

ل  أسئلة  ذلك  تاليت    لمقررات بنوك  معها  تناسب 
   .الجتاه

الورقية   • التحصيلية  الختبارات  حتويل  يف    التوسع 
 ة حموسبة. تكيفيإل اختبارات واخلطية احملوسبة 

ذات   • املختلفة  للمقررات  أسئلة  بنوك  تصميم 
 مواصفات جيدة.  

الطالب  إجراء   • مراجعة  حول  الدراسات  من  املزيد 
 احملوسب.  تكيفي إلجاابته يف الختبار ال

 : املراجع

( سالمة.  بن  إمساعيل  ابستخدام :  ( 2012الربصان،  التكيفي  القياس  فاعلية 
جملة جامعة امللك   .  فقرات ذات إجابة منتقاة وفقرات ذات إجابة منشأة

الرتبوية والدراسات اإلسالمي  -سعود   امللك سعودالعلوم  مج   ة: جامعة 
 . 1426  –  1401:  4, ع  24

سليمان،   سالمة  إمساعيل  هللا.    ،خبيتو الربصان،  عطا  فرح  الدين  صالح 
التكيفي يف الكشف عن املوهوبني ابستخدام  ف  (2015) القياس  اعلية 

املعياري املتتابعة  رافن للمصفوفات  النفس:  . .اختبار  الرتبية وعلم  رسالة 
:  50ع  اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  -جامعة امللك سعود  

75  -  97. 
التكيفي احملوسب يف .  ( 2008)عبيدات، عمر سليمان علي، فاعلية الختبار 

رافن  مصفوفات  ابستخدام  العقلية  القدرات  دكتوراه  ،تقدير  غري    رسالة 
 . . جامعة الريموك، إربد منشورة

يف العلوم النفسية والرتبوية    األساليب اإلحصائية(.  2000مراد، صالح أمحد )
 . مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة. والجتماعية

فاعلية استخدام الختبار املوائم ابستخدام  (.  2002نور الدين، أمني صربي )
،  تقدير قدرة األفراد وحتديد اخلصائص السيكومرتية للمقياس يف  احلاسب  

 ني مشس. جامعة ع  -رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية 
 ( أمني صربي  الدين،  على    (.2006نور  املفردات  وتعديل  مراجعة  سلوك  أثر 

احملوسبة التواؤمية  الختبارات  يف  القياس  وكفاية  القدرة  جمللة  ا،  تقدير 
النفسية، اجمللد السادس عشر، للدراسات  ، ص ص 53العدد    املصرية 

75-  132 . 
 

Assessment Systems Corporation. (1999). The FastTest 

Professional Testing System. Version 1.5. 

[computer program]. St. Paul MN: Author. 

Boyd, A., Dodd, B., & Choi, S. (2010). Polytomous 

models in computerized adaptive testing. In M. L. 

Nering, R. Ostini, M. L. Nering, R. Ostini (Eds.) 

, Handbook of polytomous item response theory 

models (pp. 229-255). New York, NY, US: 

Routledge/Taylor & Francis Group. 

Chang, H. (2012). Making computerized adaptive 

testing diagnostic tools for schools. In R. W. 

Lissitz, H. Jiao, R. W. Lissitz, H. Jiao (Eds.) 

, Computers and their impact on state assessments: 

Recent history and predictions for the future (pp. 

195-226). Charlotte, NC, US: IAP Information Age 

Publishing. 

Chen, P., & Xin, T. (2013). Developing online 

calibration methods for multidimensional 

computerized adaptive testing. Paper presented at 

the 78th Meeting of the Psychometric Society, 

Arnhem, the Netherlands, July. 

Chen, P., Wang, C., Xin, T., & Chang, H. (2017). 

Developing new online calibration methods for 

multidimensional computerized adaptive 

testing. British Journal Of Mathematical And 

Statistical Psychology, 70(1), 81-117. 

Chen, S., Ankenmann, R. & Chang, H. (2000). A 

comparison of item selection rules at the early 

stages of computerized adaptive testing. Applied 

Psychological Measurement, 24, 241-255. 

Eggen, T. & Straetmans, G. J. (2000). Computerized 

adaptive testing for classifying examinees into three 

categories. Educational and Psychological 

Measurement, 60, 713–734. 

Green, B., Bock, R., Humphreys, L., Linn, R., & 

Reckase, M. (1984). Technical guidelines for 

assessing computerized adaptive tests. Journal of 

Educational Measurement, 2, 347-360. 

Hambleton, Ronald K. & Swaminathan, Hariharan. 

 (1985).  Item response theory : principles and 

applications.  Boston : Hingham, MA, U.S.A : 

 Kluwer-Nijhoff Pub. ; Distributors for North 

America, Kluwer Boston 

Haberman, S. & von Davier, A. (2014). Considerations 

on parameter estimation, scoring, and linking in 

multistage testing. In D. L. Yan, A. A. von Davier, 



 فاعلية القياس التكيفي احملوسب يف قياس حتصيل طالب اجلامعة أمني بن صربي نور الدين: 

 

45 

& C. Lewis (Eds.), Computerized multistage 

testing: Theory and applications (pp. 229–248). 

Boca Raton, FL: CRC Press. 

Hambleton, R., Zaal, J. & Pieters, Jo P. (1994). 

Computerized adaptive testing: Theory, 

applications, and standards. In R. K. Hambleton, & 

J. N. Zaal. (eds.), Advances in educational and 

psychological testing : theory and applications. (pp. 

341-366) Boston: Kluwer academic. 

Huebner, A., & Finkelman, M. (2016). On computing 

the key probability in the Stochastically Curtailed 

Sequential Probability Ratio Test. Applied 

Psychological Measurement, 40(2), 142-156. 

IBM Corp. Released (2011). IBM SPSS Statistics for 

Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp. 

Leow, C., Marcus, S., Zanutto, E., & Boruch, R. 

(2004). Effects of Advanced Course-Taking on 

Math and Science Achievement: Addressing 

Selection Bias Using Propensity Scores. American 

Journal of Evaluation, 25(4), 461–478. 

Liu, H., You, X., Wang, W., Ding, S., & Chang, H. 

(2014). Large-scale implementation of 

computerized adaptive testing with cognitive 

diagnosis in China. In Y. Cheng, H. Chang, Y. 

Cheng, H. Chang (Eds.) , Advancing methodologies 

to support both summative and formative 

assessments (pp. 245-261). Charlotte, NC, US: IAP 

Information Age Publishing. 

Lord, F. M. (1980). Applications of item response 

theory to practical testing problems. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum. 

McBride, J., & Martine, J. (1983). Reliability and 

validity of adaptive ability tests in a military setting. 

In D. J. Weiss (Ed.), New horizons in testing. (Pp. 

223-236). New York: Academic Press. 

McCloy, R. and Gibby, R. (2011). Computerized 

Adaptive Testing, in Technology-Enhanced 

Assessment of Talent (eds N. T. Tippins, S. Adler 

and A. I. Kraut), Jossey-Bass, San Francisco, CA, 

USA. 

Meijer, R. & Nering, M. (1999). Computerized adaptive 

testing: Overview and introduction. Applied 

Psychological Measurement, 23, 187-194. 

Millman, J. & Arter, J. (1984). Issues in item banking. 

Journal of Educational Measurement, 21, 315-330. 

Murphy, K., & Davidshofer, C. O. (1994). 

Psychological testing: Principles and applications. 

3ed., New Jersey: Prentice-Hall. 

Nering, M. (1997). The distribution of index of person 

fit within the computerized adaptive testing 

environment. Applied Psychological Measurement, 

21, 115-127. 

Ozturk, N. B., & Dogan, N. (2015). Investigating item 

exposure control methods in computerized adaptive 

testing. Kuram Ve Uygulamada Eğitim 

Bilimleri, 15(1), 85-97.  

Piegorsch, W. & Padgett, W. (2011). Sequential 

Probability Ratio Test. In M. Lovric, (ED.) 

International Encyclopedia of Statistical Science. 

Springer, Berlin Heidelberg, (pp. 1305-1308). 

Powell, Z. (1994). The psychological impacts of 

computerized adaptive testing methods. 

Educational technology, 76, 41-47. 

Rubin, D. (1997). Estimating causal effects from large 

data sets using propensity scores. Annals of Internal 

Medicine, 127, 757–763. 

Rudner, L. & Peyton, J. (2006). Consider propensity 

scores to compare treatments. Practical Assessment 

Research & Evaluation, 11. (Available online: 

http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=9 

Seitz, N., & Frey, A. (2013). The sequential probability 

ratio test for multidimensional adaptive testing with 

between-item multidimensionality. Psychological 

Test And Assessment Modeling, 55(1), 105-123. 

Shermis, M. & Stemmer, P. (1996). Computerized 

adaptive skill assessment in a statewide testing 

program. Journal of Research on computing in 

Education, 29, 49-68. 

Sinharay, S. (2016). Person fit analysis in computerized 

adaptive testing using tests for a change 

point. Journal Of Educational And Behavioral 

Statistics, 41(5), 521-549. 

Stocking, M. (1984). Two Simulated Feasibility Study 

in Computerized Adaptive Testing. (Research Rep. 

84-15). Princeton NJ: Educational Testing Service. 

Su, Y. (2016). A comparison of constrained item 

selection methods in multidimensional 

computerized adaptive testing. Applied 

Psychological Measurement, 40(5), 346-360. 

Thissen, D., & Mislevy, R. (1990). Testing algorithms. 

In H. Wainer, N. Dorans, R. Flaugher, B. Green, R. 

Mislevy, L. Steinberg, & D. Thissen (Eds.), 

Computerized-adaptive testing: A primer (PP. 103-

135). Hillsdale, NJ: lawrence Erlbaum Associates, 

Inc. 

van Der Linden, W. J. & Glas, C. A. (EDS.) (2010) 

Elements of Adaptive Testing. New York, NY: 

Springer. 

van Groen, M. Eggen, T. & Veldkamp, B. (2016). 

Multidimensional computerized adaptive testing for 

classifying examinees with within-

dimensionality. Applied Psychological 

Measurement, 40(6), 387-404. 

Veldkamp, B. (2016). On the issue of item selection in 

computerized adaptive testing with response 

times. Journal Of Educational Measurement, 53(2), 

212-228.  

Urry, V. (1977). Tailored testing A successful 

application of latent trait theory. Journal of 

Educational Measurement, 14, 181-196. 

http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=9


 ( م2019نوفمرب  /هــ1441الرايض )ربيع األول    – 2العدد  – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

46 

Wainer, H., Dorans, N. J., Eignor, D., Flaugher, R., 

Green, B. F., Mislevy, R. J., Steinberg, L., & 

Thissen, D. (2000). Computerized adaptive testing: 

A primer (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum. 

Wang, S. & Wang, T. (2001). Precision of Warm’s 

weighted likelihood estimates for a polytomous 

model in computerized adaptive testing. Applied 

Psychological Measurement, 25, 317-331. 

Wang, T. & Vispoel, W. (1998). Properties of ability 

estimation methods in computerized adaptive 

testing. Journal of Educational Measurement, 35, 

109-135. 

Wang, T., Hanson, B. & Lau, C. (1999). Reducing bias 

in CAT trait estimation: A comparison of 

approaches. Applied Psychological Measurement, 

23, 263-278. 

Weiss, D. (1983). New horizons in testing: latent trait 

test theory and computerized – adaptive testing. 

New York: Academic Press. 

Weiss, D. & Schleisman, J. (1997). Applications of 

measurement in research : Adaptive testing. In J. P. 

Keeves (ED.), Educational research, methodology, 

and measurement: an international handbook. (pp. 

881-885). U.K. Pergamon. 

Weiss, D. & Yoes, M. (1994). Item response theory. In 

R. K. Hambleton, & J. N. Zaal. (eds.), Advances in 

educational and psychological testing : theory and 

applications. (pp. 69-95) Boston: Kluwer academic. 

Zimowski, M. F., Muraki, E., Mislevy, R. J., & Bock, 

R. D. (1996). BILOG-MG: Multiple-group IRT 

analysis and test maintenance for binary items 

[Computer software]. Chicago: Scientific Software 

International. 

Zwick, R., Thayer, D. & Wingersky, M. (1994). A 

simulation study of methods for assessing 

differential item functioning in computerized 

adaptive tests. Applied Psychological Measurement, 

18, 121-140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فاعلية القياس التكيفي احملوسب يف قياس حتصيل طالب اجلامعة أمني بن صربي نور الدين: 

 

47 

 

 

 

 

 

 

The Effectiveness of Computerized Adaptive achievement Testing in  

Evaluation of University Students 

Amin Sabry Nour-Eddin 

Faculty of Education, Jouf University 

, Faculty of Education, Ain Shams University 

 

Submitted 05-11-2018 and Accepted on 29-01-2019  

 

Abstract: The present study aimed to answer the next questions: What is the effectiveness of computerized 

adaptive achievement testing in terms of efficiency, standard error of estimation ability, and information 

functions- compared with paper-administered testing of Students of AlJouf University? Calibration sample 

consisted of (119) students of General diploma of Education , Of them, (25) students have been administered 

CAT. Results showed that CAT performed better than paper-administered testing. CAT required (20) items to 

yield reliabilities from (0.56) to (0.93). Results also indicated that CAT could reduce test lengths by (50%) or 

more and yet yielded levels of reliability superior to those yielded by paper-administered testing. This conclusion 

was consistent with the findings of other investigations of CAT procedures based on IRT models. There were 

limitations to the study that need to be addressed. For example, the sample size was limited. Additional research 

with larger size is needed. Also, the results of this study may be specific to one course test. Computerization of 

other achievement tests, such as psychology of personality or communication skills course tests, may show better 

results.  

 

Keywords: Achievement Test – Computerized Adaptive Testing – ability Estimation – Information Function- 

Item Response Theory  
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 يف التنبؤ ابلسعادة لدى طلبة اجلامعة.   األمل و  االمتنان  :سهام  متغريي إ

 عبدهللا بن عبداهلادي سليم العنزي 
 داب ابلقرايت كلية العلوم وال   –جامعة اجلوف  

 هـ3/7/1440 وقبل -هـ 4/5/1440 قدم للنشر

 
يف التنبــؤ ابلســعادة لــدى طلبــة اجلامعــة وال شــ  عــن  األمــلو  متنــان اال :ســهام  متغــرييإ  اســتهد ا الدساســة اةاليــة  التعــرف علــ  مــدىاملستتتصل : 

واسـتددم  ،داب ابلقـرايتمن طلبة كلية العلوم وال وطالبة  ا  ( طالب396) ت ونا عينة الدساسة منبني الطالب والطالبات يف متغريات الدساسة. و الفروق  
 نيخـــر آعـــداد وات نــز و إ :االمتنــان مقيـــا  و ,  Argyel, Martin& Lu ستن ولـــوسجايـــل ومــاأ إعــدادقائمـــة اكســفوسد للســـعادة:    الباحــيف يف الدساســة

(2003(Watkins, Woodward, Stone, & Kolts,   وآخـرون سنايدس  :األملومقيا( 1991 Snyder, et al., ) وجـود   وأظهـرت نتـائا الدساسـة
يف  اجيابيـة دالـة إحصـائي  إاستباطيـه  جـة ال ليـة مـ  مقيـا  السـعادة. ووجـود عالقـةوالدس  االمتنـان بعـاد مقيـا  أا يف مجيـ  جيابية دالة إحصـائي  إعالقة استباطيه  

ــ   ــا  أمجيـ ــاد مقيـ ــلبعـ ــا   األمـ ــة  قيـ ــة ال ليـ ــع األمـــلوالدسجـ ــا  السـ ــ  مقيـ ــة مـ ــود  ـــروق  ات داللـ ــدم وجـ ــائية  يفإادة , وعـ ــعادة بـــني الطـــالب  حصـ  السـ
خـرين ووجـود  ـروق  ات داللـة لآل االمتنـان بعـاد  الشـعوس ابلرخـا  و أ ب والطالبـات علـ حصـائية  بـني الطـالإوعـدم و جـود  ـروق  ات داللـة  ,الطالبـاتو 

وجود  روق  ات داللة إحصـائية , ولصاحل الطالبات , وعدم االمتنان الدسجة ال لية  قيا  البسيط و  االمتنان إحصائية بني الطالب والطالبات عل  بعد 
بشـ ل كلـو ومجيـ  أبعـاد    األمـلو  االمتنـان أن مقيـا   إىلالطالبات وانتها الدساسة و بني الطالب  األمل والدسجة ال لية   قيا   األملبعاد مقيا   أيف  

 .ابلسعادة  لدى طلبة جامعة اجلوف جمتمعة تستطي  التنبؤ
 

   , السعادة.األمل,  االمتنان  الكلمات املفتاحية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( م2019نو مرب  /هــ1441الرايض )سبي  األول    – 2العدد  – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

50 

 : مقدمة 

جيابية يف إلا تالسماوالسعادة من    األملو   االمتنانيعد      
 جيـا,,هلـا ابلدساسـة والب ـيف علـن الـنف  اإلالشدصـية الـت تناو 

ــا   ــ ا اال ـ ــي  هـ ــل يف ذسـ ــ  الفيفـ ــلي مان إىلويرجـ ــاستن سـ  مـ
Martin Seligman  الرتكيـــــز علـــــ  اجلوانـــــ   إىلالـــــت دعـــــا

  من الرتكيز عل  اجلوان  السلبية. راد بدال  ألجيابية لدى ااإل
  لفرتة طويلة عل  القيفااي النفسية وقد كان تركيز علن النف  

والعدائيـة، واخلـربات  واخلـوف، السـلبية ملـل: القلـا واالكت،ـاب،
ــن  ــا  عـ ــرا  يف األ ـ ــه لن ـ ــد لـ ــه النقـ ــ اج ه توجيـ ــادمة، لـ الصـ

ــنف  ــن الــ ــلبية لعلــ ــربات  ،اجلوانــــ  الســ ــط  ــ ــت اهتمــــا  قــ والــ
 ،وىلأ مـن االهتمـام بسـعادكن كوولويـة ا عاانة لدى األ راد بدال  

لــــ لد  قـــــد بـــــدأ بعـــــو البــــاحلني يركـــــزون جهـــــودهن لف ـــــ  
، والســــعادة األمــــل، و االمتنــــانا فــــاهين النفســــية اإلجيابيــــة ملــــل 

(2009 Chen, Hung,Chen, Kee & Tsai.)، أحـد أعمـدة  د  ويعـ
 :جيابيـــــة )ملــــــلدساســـــة االنفعـــــاالت اإل جيـــــا  علـــــن الـــــنف  اإل

عــة مــن النــواتا والــت تــرتبط ع موعــة متنو  (,األمــل، و االمتنــان
 .Hoy,Suldo & Mendez,2013)جيابية لدى الشباب إلالنفسية ا

ــة       ــات ا تقدمــ ــر اجملتمعــ ــعادة ب إىلوتنظــ ــفالســ ــد وصــ ها أحــ
يركـــز علـــن الـــنف  اإلجيـــا, علـــ   هـــن أهـــدا ها األكلـــر أ يـــة. و

وعلـــ   -أحـــد مواـــوعاته الرئيســـة  ل وهنـــا –وتفســري الســـعادة 
.    (Carr, 2004)إليهــا  يلــت تــؤدنبــؤ بشــ ل دقيــا ابلعوامــل االت

ت ــــوين "علــــن  أبنــــهعلــــن الــــنف  اإلجيــــا,  إىلا يُشــــاس وعــــادة مــــ
جيــا, إلو لــد مــ  تقبــل علــن الــنف  ا , happiology السـعادة

ن ــــــاس إبشـــــ ل مفتــــــوا لالنفعــــــاالت الســــــلبية, وعــــــدم  اولــــــة 
الســعادة  إىلويُنظــر  .(Hefferon & Boniwell, 2011)وجودهــا 
ا بشـ ل متزايـد يف ا مهمـ  ا خـربة إجيابيـة, ومفهومـ  هوصفال اتية ب

 .(Uysal & Satci,2014)علن النف  
 ــــا مــــن "متغــــريات علــــن  االمتنــــانو  األمــــلوابلــــرنن مــــن أن   

 ـــا  أجريـــا أالســـعادة,  قـــد  إىلالـــنف  اإلجيـــا," ابإلاـــا ة 
ابألحــرى   صــا و    ــ  العالقــات بيــنهن. إىلقليلــة كــدف 

ابةـــاالت  االمتنــانو  األمــلمــن دساســات عديــدة عالقــات كـــل 
 & Toussaint)لســعادة كــا  ؛السـلبية, ولــي  ابةــاالت ا وجبــة

Friedman,2009)  

 امنو جـ    ( Park, Peterson & Seligman,2004)وقد وا     
وا عـــــاسف,  ،اة مــــة ويتيفــــمن ســــا  يفــــائل إنســـــانية ) وهــــ

  وتتيفمن ،ية, والعدالة, والزهد, والتسامو(والش اعة, واإلنسان
ــة  ــية اإلجيابيـ ــيلة بعـــو القـــوى أو اـــات الشدصـ ــت كـــل  يفـ الـ

ــؤد ــ إىل يتــــ ــعادة. والفيفـــــــائل هــــ ــائ  اإلنســـــــانية  والســــ اخلصــــ
ــية الــــت ــطة الفالســــفة األ األساســ ــ  قيمــــة بواســ , خالقيــــنيتُعطــ

 ,(Park & Peterson 2009) الدينيني, والفل لوس الشعيب ينوا ف ر 
ة جمموعــــة مــــن الســــمات الشدصــــي وأمــــا قــــوى الشدصــــية  هــــ

تُعطـــــ  قيمـــــة   , والـــــتالعامـــــة واللابتـــــة بشـــــ ل نســـــيب جيابيــــةاإل
 وا شــــــاعر تظهــــــر مــــــن خــــــالل التف ــــــري )ا عر ــــــة(,أخالقيــــــة, و 
ــدان( مهمــــة  د  تعــــ , والفعــــل )الســــلوج( والــــت سادة, واإل )الوجــ

 Chen, et؛(Park & Peterson, 2009  .لت قيـا السـعادة
al.2009 )  

 إىلكمتغـريات خدصـية   ناالمتنـاو   ,األمـلكل من    ووينتم    
 Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005)  يفيلة التسامو

 متغـــريات  ـــا  يفألأن ا إىل (Niemiec (2012 )ويشـــري  ,(
ا ـز  بينهـا, ونـواتا   ستددامها, وذثـريمن حييف ا  –الشدصية
 .حد ما إىلمنطقة  لية جديدة  د  تع-كل منها 

اةالية بف   إسهام  كل او  ما سبا كتن الدساسة   ويف   
يف السعادة  لدى عينة من طالب اجلامعة  األملو  االمتنانمن  

 والفروق بني الطالب والطالبات يف متغريات الدساسة.

 :مشكلة الدراسة
العديـــــــد مـــــــن متغـــــــريات الشدصـــــــية منب،ـــــــات قويـــــــة  د  تعـــــــ     

ووجــد البــاحلون أن العوامــل  , (Hill & Buss, 2008)للســعادة
ــة,  الـــدخل, واخللفيـــة التعليميـــة, :لـــلاخلاسجيـــة م واةالـــة الزواجيـ

ــداسا   ــر مقـ ــ،يال   تفسـ ــعادة,  اـ ــايي  السـ ــاين يف مقـ ــن التبـ ــط مـ  قـ
لــ لد  قــد حولـــوا اهتمــامهن عـــو  هــن العالقـــة بــني الشدصـــية 

 إىل (Allan,2014)ويشـري  ,(Emine & Satci, 2010) والسـعادة
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عـــــــددة أن اـــــــات الشدصـــــــية اإلجيابيـــــــة تـــــــرتبط اب ؤخـــــــرات ا ت
الشـــــائ  دساســــــتها   علـــــن الــــــنف   للســـــعادة, ومـــــن ا تغــــــريات

الســــعادة,  إىلجيــــا  اــــات الشدصــــية اإلجيابيــــة, ابإلاــــا ة اإل
ــا  عالقـــات ــعادة وتظهـــر األ ـ ــة بـــني تلـــد الســـمات والسـ  دالـ

(Niemiec,2012). 
الســــــنوات القليلــــــة ا ااــــــية؛ ا دادت دساســــــة متغــــــريات  ويف    

الصرحية ابلنسبة للص ة   ائدهاالشدصية بش ل كبري بسب   و 
هـ ا ا واـوع علـ   لـة يف ـا  قليأوم   لد توجد   ,والسعادة

Saldañ)مستوى طالب اجلامعة  a,et al.,2014) . 
  ن النتي ـــــةأ ),2011Linley& Maltby Proctor,( يــــ كرو  

وجـــود استباطـــات دالـــة بـــني  والشــائعة يف الدساســـات اةديلـــة هـــ
, االمتنــــان, و األمــــل  تمللــــة يفومتغــــريات الشدصــــية ا الســــعادة
 ونريها .

 وأوا ا الدساسات السـابقة أن متغـريات خدصـية نوعيـة    
جيـــــا  ابجلوانــــــ  إ( تــــــرتبط بشـــــ ل االمتنـــــانو  ,األمـــــل :ملـــــل)

الوجــدان و  ,الراــا العــام عــن اةيــاة :ا دتلفــة مــن الســعادة ملــل
  Weber,Wagner) ال ابلوجـدان السـ سـليب , وبشـ لا وجـ 

& Ruch , 2014)   
أن ا ـــربني جيـــ  أن   (Park & Peterson,2009) كـــرو    

هتمـام الطالب السـعادة مـن خـالل تركيـز االحيرصوا عل  تعلين  
 ــا  أن بعــو متغــريات الشدصــية. وتظهــر األ متغــرياتعلــ  

-بينشدصـية  ات طبيعة  د  والت تع -االمتنانالشدصية ملل 
 د  تعـــ األخــرى الــتمــن ا تغــريات  كــربأتــرتبط ابلســعادة بدسجــة 
 بداع.  ردية   طبيعتها ملل اإل

 اإلجيابيــة الــت نفعــاالتيزيــد اال االمتنــانأن  إىلاــا ة ابإل     
 ,will-being  (Watkinsخيربهــا الفــرد, لــ ا  هــو يســت يف اهلنــا 

عـــاالت وأحـــد هـــو أحـــد االنف االمتنـــانمـــ   لـــد,  ـــ ن .   (2014
   .ال ا ية يف علن النف   مل حتظ ابلدساسة  الفيفائل ا هملة والت

Satici , Uysal,& Akin. 2014)  )ه وصــفب وقــد يُفســر  لــد
ــز  ــن ا ا  جــ ــام لأإلمــ ــال العــ ــا  ــ ــاالتاال يف  ــ اإلجيابيــــة,  نفعــ

ن ي ــــــون مرتبطــــــا  بقــــــوة أ متنــــــان, يُتوقــــــ  لاليوبشــــــ ل تصــــــوس 
   .((Froha,  YurKewicw & Kashdan, 2009 .ابلسعادة

نــري مست شــ   امواــوع   د  يعــ تنــاناالمأن  إىل اــا ةابإل      
بشـــ ل كبـــري لـــدى الشـــباب  وتوجـــد حاجـــة إلجـــرا  ا زيـــد مـــن 

وتشـري  ( Froh et al.,2009؛ (Bono & Froh,2009 األ ـا ,
 االمتنــانأنــه يوجــد استبــا  بــني  إىلمربيقيــة نالبيــة الدساســات اإل
 Randy, Sansone, Lori &  Sansone ) .واإلحسـا  ابلسـعادة

 رنوبة اجتماعي ا ,   نه يرتبط ا االمتنانبسب  طبيعة  و   (  2010,
, والراا عن اةياة ا وج جيابي ا ب ل من السعادة, والوجدان إ

(Satici, et al.,2014). 
ا  ليــا   يلقــ  اهتمامــ   -دا عــو –كمفهــوم معــريف   - األمــلو      

حتقيــا الراــا عــن  قــوة نفســية تســهن يف هوصــفيف علــن الــنف  ب
مـ   لـد,  ـ ن و  ( (Valle, Huebner & Suldo, 2006اةيـاة  

 د  لــدى ا ــراهقني تعــعلــ  اهلنــا   األمــلتقــي  أثــر  األ ــا  الــت
وتـــدعن   Ciaorroch, Heaven & Davis, 2007))قليلـــة  

, (Edwards,2009ابلسـعادة ) يـرتبط األملالدساسات   رة أن 
ــة   & Shorey, Little, Snyder, Kluck )وتوصـــلا  دساسـ

Robitschek , 2007   )ا بش ل موج  أييف   يرتبط األملأن  إىل
( .(Valle ,et al 2006 وكشــفا نتــائا دساســة, ابهلنــا  الــ اي

 بشــ ل  ــوسي,استــبط ابلراــا عــن اةيــاة  األمــلالطوليــة عــن أن 
 وبعد سنة, واستبط بش ل سليب أبحدا  اةياة اليفانطة.

ــة هــــــ   ا تغــــــريات األــــــ ا يــــــرى الباحــــــيف   ة جيابيــــــإلن دساســــ
ــان) ــعادة (األمــــــــلو  االمتنـــــ ــدسكما التنبؤيــــــــة ابلســـــ جــــــــديرة  يف قـــــ
ــ ن دساســـات تناولـــا الســـعادة  وجـــود ومـــ  ,الهتمـــاماب هنـــاج  ـ

ــ  ا  قصـــوس  ــاول ا  وااـ ــان, ونـــدسة يف تنـ ــا أنـــه الاالمتنـ ــد  , كمـ توجـ
تناولــــا عالقــــة  - حســــ  اطــــالع الباحــــيف –دساســــة  عربيــــة 

سهام يف إلا وأابلسعادة لدى طالب اجلامعة )  األملو   االمتنان
لــ ا جــا ت هــ   الدساســة لســد هــ   اللغــرة يف علــن ؛ التنبــؤ (ــا(
صــــيانة  مشــــ لة الدساســـــة يف   ـــــنميجيــــا,. وعليــــه إلالــــنف  ا

 :التيةجابة عن األس،لة اإل
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ن توجـــــد عالقـــــة استباطيـــــه دالـــــة إحصـــــائيا  بـــــني االمتنـــــاهـــــل -1
  ؟اجلوف لدى طلبة جامعة والسعادة

بــــــني األمــــــل حصــــــائيا  دالــــــة إ ةتوجــــــد عالقــــــة استباطيــــــهــــــل  -2
 ؟لدى طلبة جامعة اجلوف والسعادة

ا بني طالب وطالبات جامعة  دالة إحصائي  توجد  روق هل   -3
     ؟ اجلوف يف السعادة 

ا بني طالب وطالبات جامعة توجد  روق دالة إحصائي   هل  -4
 ؟االمتنان يفاجلوف 

ــ هــــل  -5 ــد  ــ ــة إحصــــائي  توجــ بــــني طــــالب وطالبــــات  اروق دالــ
 ؟ليف األمجامعة اجلوف 

مي ن التنبؤ ابلسعادة من خالل االمتنـان واألمـل لـدى هل   -6
 ؟طلبة اجلامعة

 : أهداف الدراسة 
, االمتنــــاننظــــري متصــــل عفــــاهين الســــعادة, و  تقــــدا إطــــاس -1

 تفتقد األدبيات العربية  لل ه ا التنظري.  إ  ,األملو 
, االمتنــان :ال شـ  عــن دوس بعـو ا تغــريات النفسـية ملــل -2

 صية إجيابية يف حتقيا السعادة.كمتغريات خد  األملو 
ــريات  -3 ــة يف متغــــ ــروق بــــــني الطلبــــ ــن الفــــ ــلال شــــــ  عــــ  األمــــ

 والسعادة. االمتنانو 

 : أمهية الدراسة 
 :الي يف ت من أ ية الدساسة اةالية   

ــمين  مي ـــن -1 ــا يف تصـ ــن نتائ هـ ــتفادة مـ ــراما لت ســـني االسـ بـ
ــان الغيفــــ ,   ســــاعدة طــــالب اجلامعــــة علــــ  تقليــــل االمتنـ
ــعوس  ,انوالعـــــــدو  ــتوى الشـــــ ــعادةابو ايدة مســـــ ــد   ،لســـــ  إ  تعـــــ

مــــن بــــني التــــدخالت  االمتنــــان حتســــني (ــــدفالتــــدخالت 
ــعادة يف علـــن الـــنف  اإل ااألكلـــر  احـــ   جيـــا, ا ســـت لة للسـ

(Waters,2012) 
يف او  نتائ ها مي ن إعداد براما تدسيبية نوعية لت سـني  -2

والســـعادة لـــدى الطـــالب, مـــا مي ـــنهن مـــن ا شـــاسكة  األمـــل
 جملتمعية اإلجيابية.ا

دمـا  إىللفـا نظـر وااـعو ا نـاها  إىلنتائ هـا  يقد تـؤد -3
متغــريات الشدصــية اإلجيابيــة يف الــرباما األكادمييــة ا قدمــة 

 مـــــن للطـــــالب, والـــــ ي جيـــــ  أن ي ـــــون جـــــز  ا مت ـــــامال  
جيـا, ميو للطالب, حتـا مسـم  التعلـين اإلالربانما األكاد
 بيـــــة, والـــــ ي يعـــــيات الشدصـــــية اإلجياســـــمل تغـــــريات أو 

جان  تعلين السـمات   إىلتعلين كل من ا هاسات التقليدية  
تنميـــــة القــــــدسات األكادمييـــــة للطــــــالب  مــــــن ماإلجيابيـــــة, و 

 ابلتوا ي م  خدصياكن.
قصــــــوس الدساســــــات يف البي،ــــــة العربيــــــة الــــــت تناولــــــا متغــــــري  -4

جيـــــا, يف الشدصــــية ونـــــدسة الدساســـــات إكمتغـــــري   االمتنــــان
الــت تناولـــا  -د مــا اطلـــ  عليــه الباحــيفيف حــدو  -العربيــة

 .يف التنبؤ ابلسعادة االمتنانمدى إسهام 

 :ات الدراسةمصطلح
 :happinessالسعادة -1

أبهنــــا  :الســــعادة (2003)وآخــــرون  اعبــــد اخلــــال  يعــــرف     
 .حالة خعوسية مي ن االستدالل عليها من اةالة ا زاجية للفرد

ل عليها الطال /ة من جرائيا  تعرف: ابلدسجة الت حيصإو        
 خالل اإلجابة عن ا قيا  ا ستددم يف الدساسة.

  :Gratitude االمتنان-2
يتيفــمن   إجيــا,ي  انفعــال   :نــهأب االمتنــانيعــرف الباحــيف     

اإلحسا  ابلتقدير، والش ر، واإلع اب  ا قد يتلقا  من 
ــن  ــاعدات مــــ ــدااي أو مســــ ــد أو هــــ ــنو أو  وائــــ ــااي أو مــــ عطــــ

نري بشرية من هللا عز وجل,  كاناأمصادس خاسجية سوا  
مصــادس طبيعيــة م أ مصــادس بشــرية مــن األ ــراد الخــرين,م أ
ا جرائيـــــ  إبرؤيـــــة منـــــاظر الـــــوسود واألهنـــــاس, و  ســـــتمتاعلـــــل االم

يعــرف: ابلدسجــة الــت حيصــل عليهــا الطالــ /ة مــن خـــالل 
 .اإلجابة عن ا قيا  ا ستددم يف الدساسة

 : Hopeاألمل-3
حالة دا عية  :هنأب األمل Snyder,et al.,( 1991 يعرف)    
ــد إ ــة تعتمـ ــعلـــ  جيابيـ ــة موجهـ ــاا وطاقـ ــعوس ابلن ـ ــو  ةالشـ عـ
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, ) يف عبـــداخلالا اهلـــدف والتدطـــيط لت قيـــا هـــ ا اهلـــدف
 ( ويشمل بعدين  ا: 2004

كلـر أرد ا تصوسة للعلوس عل  واحـد أو قدسة الف  :ا ساسات •
ــاساتمــــن  ــة للوصــــول األ ا ســ ــر  عاليــ ــداف و األ إىلكلــ ــدىهــ   مــ

 إىلقدستــــه علــــ  واــــ  خطــــط بديلــــة عنــــد العقبــــات للوصــــول 
 (.Arnau, Rosen,Finch,Rhudy &Fortunato, 2007)اهلدف

مي ن للفرد أن    اس التمدى األ  إىل: تشري  القوة الدا عة  •
  (, Irving, snyder & Jr,1998) هـــدافيولــدها لت قيــا األ

ة مــــن /ا: ابلدسجــــة الــــت حيصــــل عليهــــا الطالــــ جرائيــــ  إويعــــرف 
 خالل اإلجابة عن ا قيا  ا ستددم يف الدساسة.

 : طار النظري للبحثاإل
 أواًل السعادة:

 أن :, منهــامــن التعريفــات للســعادة جمموعــةلون قــدم البــاح    
ــري  ــعادة تشـ ــة الــــت  إىلالسـ ــام ا عر يـ ــة واألح ـ ــربات الوجدانيـ اخلـ

كمـا أهنــا , (Larsen & Eid, 2008)لـدى الفـرد وا تصــلة  ياتـه
تتيفــمن "حــاالت مزاجيــة وانفعاليــة موجبــة داخــل اخلــربة ال اتيــة 
للفــــــــــرد, وتقــــــــــوا معــــــــــريف إجيــــــــــا, ومــــــــــرض لظــــــــــروف حياتــــــــــه 

(Pavot,2008:124). 
نفعاليـة سـت اابت االظـاهرة تتيفـمن اال :ا عر ا أبهناوأييف      

, واألح ـــام لأ ـــراد, واألح ـــام ال ليـــة علـــ  الراـــا عـــن اةيـــاة
 ,Emine & Satci)اتيـة النوعيـة. الراـا عـن اجملـاالت اةيعلـ  

ع ـــــا  لل الـــــة ا زاجيـــــة نكمـــــا أهنـــــا حالـــــة خـــــعوسية, وا.(2010
, ونيــاب ا وجــ هلــا م ــوانت تــرتبط (ــا كالوجــدان لأ ــراد, و 

) الطيــــــــــــــ ,  , والراــــــــــــــا عــــــــــــــن اةيــــــــــــــاةالوجــــــــــــــدان الســــــــــــــليب
 اجيـا, ومسـتمر نسـبي  إ(. وهو انفعال وجـدا  2009لبهاص,او 

ــل  ــةإميلــ ــا  الفــــرد ابلبه ــ ــلنشــــراا و واال حســ ا صــــ وب  األمــ
جيـا, إوهو خـعوس داخلـو   (.2007)  مود,    ابلتفاؤل والراا

ــية , والطموني خـــــبه دائـــــن يع ـــــ  الراـــــا عـــــن اةيـــــاة نـــــة النفســـ
 قــدسةالوالبه ــة واالســتمتاع واليفــبط الــداخلو وحتقيــا الــ ات و 

ــل مـــــ   ــا ةعلـــــ  التعامـــ ــة وكفـــ ــعوابت وا شـــــ الت بفاعليـــ        الصـــ

ــدالوهاب , ــين األ ــــراد ةيــــاكن, 2006) عبــ ( وتت ــــون مــــن تقيــ
ــاعر  ــا , ويتيفــــمن مشــ ــين قــــد ي ــــون ســــلبيا  أو إجيابيــ وهــــ ا التقيــ

ــ ــات وسدود وأح ـ ــاة, واالهتمامـ ــن اةيـ ــا عـ ــدى الراـ ــول مـ ام حـ
ــلالفعـــــل اال ــاة ملـــ ــدا  اةيـــ ــا  أحـــ ــة  ـــ ــزن :نفعاليـــ ــرا واةـــ          الفـــ
 (.2013)دايب, 
ــرى الباحـــيف     ــوويـ ــعادة هـ ــر  :أن السـ ــام الفـ ــة أح ـ د ا عر يـ

 وصــفهااجملــاالت النوعيــة مــن حياتــه ب أوعلــ  املــةعلــ  حياتــه ك
ــن  ــة مـ ــتوايت مرتفعـ ــه  سـ ــه  وامتالكـ ــبة لـ ــبعة ابلنسـ ــية ومشـ مراـ
ا شاعر واةاالت ا زاجية اإلجيابية , ومستوايت مندفيفـة مـن 

 ا شاعر واةاالت ا زاجية السلبية يف معظن األوقات.
ــعادة .  فـــو   وتعـــددت التصـــوسات النظريـــة يف    تفســـري السـ

تصـــن   Authentic Happinessكتابــه" الســـعادة اةقيقيـــة 
ــاالت اإل (2002)  ســــيل مان ــةاالنفعــ ــات  ثــــال  ىلإ جيابيــ  ،ــ

ــتقبل. وتتيفـــمن و: تلـــد ا رتبطـــة اب ااـــوهـــ , واةااـــر, وا سـ
, واللقـــــة,  األمـــــلنفعـــــاالت ا رتبطـــــة اب ســـــتقبل: التفـــــاؤل, و اال
: الراـــــــا و ااـــــــابت ا رتبطـــــــة نفعـــــــاالميـــــــان, وتتيفـــــــمن االواإل

نفعــــاالت  ــــا , والفدــــر, وتوجــــد  ،تــــان مــــن االوالقناعــــة, واإل
 .اإلجيابيـــة ا تصـــلة ابةااـــر و ـــا: ا تـــ  الل ظيـــة )ا ؤقتـــة(

momentary pleasuresواإلخــباعات الدائمــة , Enduring 

gratifications.  Carr, 2004)؛( Froh, 2009. 
الســعادة  ة مــن أ ــا  دينــر يفس الخــر للســعادالتصــو  أيي  
" ويتـول  subjective well-beingيسـميها" اهلنـا  الـ اي  والـت
هـــو: الوجـــدان ا وجـــ  ا ت ـــرس, والوجـــدان  م ـــوانت( 3)مـــن

ــاة )ا  ـــــون  ــ  عـــــن اةيـــ ــري ا ت ـــــرس, والراـــــا ا رتفـــ الســـــال  نـــ
مرتبطـــة ببعيفـــها,   هنـــا  د  أن هـــ   ا  ـــوانت تعـــ ومـــ (. ا عـــريف

 (Froh, 2009) . تبدو مستقلة
ــأو  ا  هــــــ ا النمــــــو   للهنــــــا  دعمــــــ  تلقــــــ   ــة كبــــــرية لــــ دى ولويــــ

ــ اي ــاحلني, ويشــــري اهلنــــا  الــ تقييمــــات األ ــــراد ةيــــاكن  إىل البــ
ويتيفمن م ونني  ا: "ا  ون ا عريف " ويتملـل يف  الراـا عـن 

 .للفــــرد جلــــودة حياتــــه ييــــاة وهــــو التقيــــين ا عــــريف الشــــعوس اة

(Abolghasemi & Varaniyab,2010) ــا أنـــه ــة : , كمـ عمليـ
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 راد جودة حياكن يف او  جمموعة  يها يقي  األ  ح مية والت
,  والراـا عـن اةيـاة (Hoy, et al.,2013)متفـردة مـن اا ـات 

حيـاة الفـرد(, أو قـد   )أي األح ـام العامـة علـ قد ي ون عامـا  
ي ــون ساــا عــن جمــاالت اةيــاة النوعيــة ) ملــل الــزوا  أو الراــا 

الوجـــدان  :مـــن عمـــل (, وا  ـــون الوجـــدا  ويشـــمل كـــال  عـــن ال
جيابيـــة( االنفعـــاالت واةـــاالت ا زاجيـــة اإل يا وجـــ  ا رتفـــ  )أ

والوجدان السليب ا ندفو )أي االنفعاالت واةـاالت ا زاجيـة 
 & Diener, Kesebir & Tov,2009; Hefferon ) نري الساسة(.

Boniwell,  2011 ). 
وجــــدان ا وجــــ  والوجــــدان الســــال  كــــل مــــن ال  د  لــــ ا يعــــ  

ــتقلة للهنـــــا  الـــــ اي. ــة  م ـــــوانت مســـ ــن أوتوجـــــد ثالثـــ منـــــا  مـــ
 استقالل الوجدان ا وج  والوجدان السال :

نــه خــالل  ــرتة  ــددة مــن أ بــه ويعــى: االســتقالل البنــائو .1
مــــن  عــــدد ا (  ــــ ن الفــــرد قــــد خيــــربالــــزمن ) أســــبوع واحــــد مــــلال  

وال يوجد ميـل ل ـو  –لسلبيةاإلجيابية وا–االنفعاالت ا دتلفة 
 ا يف وقا ما. خيرب الف،تني مع  

ويعى .2 السبيب:  ا وج     به   االستقالل  الوجدان  أن 
 والوجدان السليب  ينت ان عن أسباب خمتلفة.  

ات الل ظيــــــــة اخلــــــــرب  بــــــــه أن ويعــــــــى :االســــــــتقالل الــــــــوقت .3
مستقلة عن اخلربات الل ظيـة ابلوجـدان  د  ابلوجدان ا وج  تع

 . (Schimmack, 2008)السال 
عدد من خصائ  السعادة/   إىل ابحلو علن النف وتوصل 

 اهلنا  ال اي منها: 
 .ال يوجد  دد واحد للسعادة / اهلنا  ال اي -1
)ملــل : الــ اي ا رتفــ  اــروسية للهنــا   د  تعــبعــو الشــرو   -2

اإلجيابيــة( ول نهــا ال  االجتماعيــةالصــ ة النفســية, والعالقــات 
 .كا ية لت قيا السعادةيف حد  اكا   د  تع

 يســـــع  األ ـــــراد إىل اتـــــه  يفهـــــد ا   الســـــعادة  قـــــد ت ـــــون -3
 وقد ت ون اة ,حتقيقه, أو وسيلة لت قيا نواتا إجيابية أخرى

 بعـو ا واقـ  دون نريهـا يفتنشـو  اثبتـة لـدى الفـرد, أو حالـة

(Larsen & Eid,2008) .  

, وعوامـــل ملـــل الصـــ ة الـــ ايتوجـــد عالقـــات بـــني اهلنـــا   -4
اخلاسجيـة  العوامـل  أن  األ ـا تظهـر  و   ,واةالة الزواجيـة  ,اللروةو 
تلعـ    -الـدخل, الصـ ة, عـدد األصـدقا  لـدى الفـرد  :ملل-
 .( Hill, & Buss, 2008)  قط يف السعادة. ا،يال   ا  دوس 
حــــــد مــــــا ومرتبطــــــة برتكيبــــــات  إىلموسوثــــــة الســــــعادة  د  تعــــــ -5

ــات  ــيولوجية, و وعمليـ ــرب الوقــــا, حــــىنفــــ   سـ يف  مســــتقرة عـ
تـــــرتبط بســـــمات ئيســـــة, وكـــــ لد  مواجهـــــة أحـــــدا  اةيـــــاة الر 

 . ( Lucas, 2008)الشدصية اللابتة
, ا عر ية, والوجدانية األ راد ةياكن جد اتساق يف تقوايو  -6

ا دتلفـــة مـــن  تقـــدير اجلوانـــ  عنـــدما يطلـــ  مـــن األ ــراد  مــلال  
ــرين, ودخلهــــــن, :)ملــــــل حيــــــاكن  وصــــــ تهن, عالقــــــاكن ابلخــــ

بــني التقــديرات قويــة  إىل نــه توجــد استباطــات معتدلــة وبي،ــتهن(  
 .( Lucas, 2008)ا تنوعة  عرب اجملاالتا تعددة, 

ترتبط بش ل موج  ابلتسامو, وبش ل   -7 ال اتية  السعادة 
األعراض  و   ابالنتقام   ليب س اإلنرتنا    وإدمان ,  االكت،ابية بوجود 

(Uysal &  Satci, 2014).    المتنان اب ومن ا توق  استباطها إجيااب  
 .  األمل و 

ــر األ ويتميـــز ــعادة ـ بعـــدد مـــن  اد ا رتفعـــون يف الشـــعوس ابلسـ
 اخلصائ  منها:

ــ -1 ــتوايت أعلـ ــرون مسـ ــة   يظهـ ــن اةالـ ــة عـ ــداع ان ـ ــن اإلبـ مـ
اؤل أكـرب, وتفـ ا هـام,   عللديهن ملابرة أكرب  و   زاجية الساسة,ا 

ــوثر ابألمــــراض,و  ,االجتماعيــــة إىلونزعــــة  ــل قابليــــة للتــ ــل  أقــ وأقــ
  (Hefferon & Boniwell,  2011).ا حول ال اتوأقل متركز    ,عدائية

ــ ا اةيــــاةانج ــــني يف العديــــد مــــن جمــــاالت  وند  عــــي -2 , وهــ
 وإيلــاس لــديهن نشــا ,و  .ســعادكن ا عــنا جزئيــ  ان ــ   د  عــيا الن ــا 

ولــديهن عالقــات  ,, ومهــاسات جيــدة يف حــل الصــراعاتهنغــري ل
ــر انبســـاطية   & Larsen)اجتماعيـــة وثيقـــة ابلخـــرين, و أكلـ

Eid,2008). 
أكلــر حــول أنفســهن, لــديهن -3  ولــديهن ساـــا أ  ــاس إجيابيــة ر

  ا أقــل عفـردهنيقيفــون وقتـ  االجتماعيــة و أكلـر عــن العالقـات 

(Uysal &  Satci, 2014). 
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 أ يفل أدا   يظهرون و , دسة عل  حل ا ش التلديهن الق -4
خيــــربون صــــ ة و لليفــــغو ,  أكلــــر ولــــديهن مقاومــــةالعمــــل,  يف

 .(Park, et al., 2004)  جسمية أ يفل
  :االمتناناثنيا 
 أن متنان, منهامها الباحلون لالدق  تتعدد التعريفات الت        
ــان ــرد  ابإل :االمتنـ ــعوس الفـ ــد خـ ــا قـ ــدير  ـ ــ ر والتقـ ــاب والشـ ع ـ

د مــن األ ــرا ومنــا  , قــد تُقــدم لــه بشــ ل بينشدصــيتلقــا  مــن 
لــ لد  ,عــز وجــل()مــن هللا  بشــ ل يت ــاو  البشــر أو الخــرين

, وال مي ـــن أن يوجهـــه والبـــد لـــه مـــن مصـــدس خـــاسج االمتنـــان 
 (Emmons. McCulloug & Tsang ,2003)الشد  عو  اته

ــوو   ــأ هــ رب  الفــــرد موجهــــا  عــــو مصــــدس ييفــــا  انفعــــال إجيــــا, خيــ
م لفــــة,  أبهنــــاتُفســــر و  ,يقــــدم مســــاعدة للفــــرد للدــــري وخــــاسج

 & Wood, Joseph)   ييلـاس إو ات قيمـة, ومقصـودة بشـ ل 

Maltby ,2008) .  :عنــد  بتهــا ابلشــ ر, واال الشــعوس كمــا أنــه
 ا ما, سوا  أكانا ه    اهلدية خي،  الفرد  منفعة أو هدية   وتلق

 من خد  آخر, أو ةظة من التمت  جبمـال الطبيعـة ا  ملموس

(Froh, et al.,2009)   يشــعر بــه  يالــ  نفعــالاال ا, وهــو أييفــ
ت ــون نــري  ة والــتيتلقــ  هديــة أو  ائــدة خدصــي الفــرد عنــدما

الفرد وخ ر   وا أنه وعكم  متوقعة , ويقدمها له خد  آخر,
وهـو  :Bono & Froh,2009) ) حتـد  لـه الطيبـة الـتلأخـيا  

ــاعدة يـــــدسكها  ــاانفعـــــال حيـــــد  عقـــــ  تلقـــــو األ ـــــراد مســـ  أبهنـــ
 & (Geraghty,2010يلاسيـــــــــــــــــــــةإو  و ات قيمـــــــــــــــــــــة, م لفـــــــــــــــــــــة,

(Wood,Froh    يتلقـا  مـن هـدااي اعرتاف الفـرد وتقـدير   ـا   وهو
 ,Breen, Kashdan, Lenser & Fincham يلاسيـة مــن نــري إ

ــي"تقــــدير  وهــــو( .(2010 معــــى ابلنســــبة للفــــرد  اقيمــــة و  ا  د  عــ
 انفعــاي هــو حالــة عامــة مــن الشــ ر, أو هــو سد  عــل أو نفســه,

 Randy, et هديــة أو  ائــدة مــن خــد  مــا وإجيــا, لتلقــ

al.,2010:18)) اجليدة الت  الفرد لأخيا وعو وتقدير    :كما أنه 
 وتعبــــــــري  عــــــــن الشــــــــ ر عليهــــــــا ,حتــــــــد  لــــــــه يف حياتــــــــه

Lanham,Rye,Rimsky&) Weill,2012  ) :انفعــــال  وهــــو
 –وى أن يعطيـــه أو ينــ –ه يشــعر بـــه الفــرد عنــدما يعطيـــ جيــا,إ

قيمـــة ابلنســـبة لـــه ا خـــي، ا مـــا    يسادإخــد  مـــا آخـــر بشـــ ل 
Satici, Uysal & Akin,2014))  :تقيــين معــريف وهــو كــ لد

ليـه مـن إيقـدم  وأميـنو لـه  جيا, يقوم بـه الفـرد  ـا  مـاإوجدا   
ــو  مايد ــدمات يف اـ ــدماتخـ ــ   اخلـ ــدير هلـ ــن تقـ ــرد مـ ــه الفـ , سكـ

داد  اســــــتع إىلوالفوائــــــد الــــــت حيصــــــل عليهــــــا, مــــــا قــــــد يــــــؤدي 
) مـــــد,  نـــــري يـــــة والشـــــ ر للم ســـــنني و بـــــة جيابللتصـــــرف إ

2014). 
نـه: أ إىلخيل  الباحيف  ناناالمتويف او  عرض مفهوم    

يتيفـــــــــمن اإلحســـــــــا  ابلتقـــــــــدير، والشـــــــــ ر،  نفعــــــــال إجيـــــــــا,ا
واإلع ـاب  ـا قـد يتلقـا  مـن عطـااي أو مـنو أو  وائـد أو هـدااي 

كانا نري بشرية من أ   أو مساعدات من مصادس خاسجية سوا
مصادس  مأ ,مصادس بشرية من األ راد الخرين  مأ  هللا عز وجل,
 برؤية مناظر الوسود واألهناس. ستمتاعطبيعية ملل اال

 ولالمتنان عدد من اخلصائ  منها:
يصـــع  تصـــنيفها,  ـــيم ن  الـــتمـــن ا فـــاهين النفســـية  د  عـــي -1

و  يفـيلة خلقيـة, , أو ا اهـا , أاالنفعـاالتأحـد    وصفهبتصوس   
, كما أنه أحـد خدصية, أو است ابة مواجهةأو عادة, أو اة 

 ,Emmons) الشدصـو.ا  اهلنـ تزيد من التالشدصية  متغريات

et al. 2003; Randy, et al.,2010; Breen, et al. 2010)  معـانولـه 
االستعدادات  إىل( )ا ؤقاالل ظو  متعددة, متتد من الوجدان  

 (Bono, Emmons & Mc Cullough  ,) 2004 األمــدطويلــة 
 Hoy, et)لأحــــدا  ا ااــــية ا  اســــرتجاعي ا  ويســــتلزم تقــــدير 

al.,2013)   جيــا, يف تــ كر أحــدا  اةيــاةابلت يــز اإل ويــرتبط 
Lanham, et al,2012). ) 

ــت ابة وجدانيـــــة )الوجـــــدان  اعتبـــــاس مي ـــــن  -2 ــا اســـ أو  االمتنـــ
 ا" اســت ابة تعبرييــة ملــل قــول "خــ ر   أو ( المتنــانابالشــعوس 
 ,Unswortha ,Turner)    .(االمتنـان, أو  عـل االمتنـا  )التعبـري

Williams & Piccin-Houle,2010)  ــد حيســـــن ا يـــــل و  إىلقـــ
 Satici, et).التســامو, ويســاعد علــ  تقليــل مشــاعر االنتقــام 

al.,2014)  
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دساس  -3 مسبا    إىل تشري   اة وجدانية  بوصفهته  تتن  استعداد 
؛    االمتنان   إلخباس  حالة  أو  ا دتلفة,  ا واق   أن    عيتعرب 

مشاعر   خيرب  ال  قد  ا منت  ةظة,    يف  االمتنانالشد   كل 
   (Watkins, et al., 2003). مواق  نوعية   يفول نه  

لــــدى األ ــــراد مــــن  وتنميتــــه االمتنــــا  التف ــــري ــــن تعلــــين مي -4
بـــرانما التف ـــري  :خــالل اســـتددام بــراما خمصصـــة لـــ لد ملــل

 .سنة11 -8اجليد لأطفال من سن 
ــ   -5 وقــــد  مــــن اســــرتاتي يات حــــل ا شــــ الت, االمتنــــانيوسـ

 ,.Froh, et al )السـلبية النفعـاالتايزيـل التـوثريات النا ـة عـن 

2014).     

ت اةياتية مي ن أن تستلري  أن جمموعة متنوعة من اخلربام   -6
من      نه,  االمتنان   مشاعر عادة  تلق     إدساج ينبلا  أنه  الفرد 

آخر  خد   من  أو  ائدة  النظر    و  ,هدية    أبنه   إليه مي ن 
أو  ,  إ ادة الخرين   إىلالسلوج اهلادف    إىليقود    خلقوانفعال  

اجتماعوكان   االمتنان  التعبري عن    .(Emmons, 2009)  فعال 
الناج ة   اروساي    د  عي األمد  عل   لد  وبنا     للعالقات طويلة 

  من ا توق  استباطه ابلسعادة لدى األ راد. 
 ن:  راد ا متنون أبألويتميز ا     

تقـدم  الـتكبري لآلخرين عند تلقـيهن للهـدااي لديهن تقدير   -1
ــو , وقـــــا  أيهلـــــن يف  ــانون ابيشـــــعر , و ابجلميـــــل رتافاعـــ  المتنـــ

 Bono & Froh). يتلقوهنـا ة ائـد أليو  ,بشـ ل مت ـرس لآلخـرين
,2009) 

 إيـ ائهنبغيفـ  بعـد  يسـت يبوامن ااتمل بدسجة أقل أن   -2
  (Breen, et al., 2010). الخرينمن قبل 

مصــــدس   ون, ويعــــز ســــعادكن يف الخــــرينيقــــدسون إســــهام  -3
الــــــنعن  وون ا تـــــ  البســـــيطة, وهـــــيقـــــدس , و خـــــرينال إىلا نـــــا   
متاحــــة بســــهولة  عظـــــن  د  تعــــ والــــتاةيــــاة اليوميــــة  يفالشــــائعة 
ــا  ــة , و النــ ــ لد أب يــ ــرون كــ ــاسيقــ ــان أخبــ ــه  االمتنــ ــري عنــ والتعبــ

(Watkins, et al., 2003) 
 والــت "" هــدااي/ عطــااي اهنــأبحيــاكن وخــرباكن  إىلينظــرون  -4

ســمية أ يفــل, خيــربون صــ ة جو ي ونــون حامــدين مــن أجلهــا 

 أ يفــلواــغوطا  أقــل, وعــادات نــوم  ,جســمية ويقــرسون أمرااــا  
(Hill,Allemand & Roberts,2013). 

 الـــــتمـــــن الظـــــروف اةياتيـــــة  واســـــ ي ـــــون لـــــديهن مـــــدى  -5
عــــاالت خيــــربوا االنف أن إىلمييلــــون , و عوهــــا المتنــــانابيشــــعرون 

كــرب عــن حيــاكن, يســتمتعوا براــا أ أنكــرب, و أجيابيــة بدسجــة اإل
(Bono, et al., 2004).  

ويســتددمون  ,سا  موجبــة عــن بي،ــاكن االجتماعيــةلــديهن آ -6
 ,جيابيــة متعــددةإولــديهن اــات  ئيــة,اســرتاتي يات مواجهــة وقا

ــة اإل النـــواحويركـــزون علـــ  و  ــاكن, ويقـــدسون يفجيابيـ ــاكن  بي،ـ حيـ
 .((Wood, Joseph & Maltby, 2009  ومتل اكن

و اصـة عنـدما  , ن اةيـاةخيربون سعادة أكرب ألهنن يقدسو  -7
ــرين والـــــ ين يعيشـــــون  يف يقـــــاسنون أنفســـــهن ابألخـــــداص الخـــ

 .(Chen et al., 2009)ظروف صعبة 
ــة مرتف -8 ــاة, خيـــربون دسجـ ــن اةيـ ــا عـ ــن الراـ ــة مـ ــعادة, و عـ السـ
من االستيا , واالكت،اب , , ومستوايت مندفيفة نسبيا   األملو 

 جيابيــة,مــن االنفعــاالت اإل أعلــ يقــرسون مســتوايت واةســد , و 
 أكلـر عـو اجتماعيـا  السلوكيات ا رنوبة    يفيندجمون  , و والتفاؤل
 .( Emmons, 2009)الخرين
ــانتفســـري  التصـــوسات النظريـــة يفوتعـــددت      ــو   االمتنـ  فـ

ــوس عـــــــــــن األ اااولـــــــــــة ــانوىل لتقـــــــــــدا تصـــــــــ  يفـــــــــــرتض :االمتنـــــــــ
McCullough,Kilpatrick,Emmons & Larson, 2001) )  أن

  القــائن علــ يُنــتا ويســتلري الســلوج  أخالقــو وجــدان :االمتنــان
هنا اب عى  واألخالقالسعادة لشد  آخر, االهتمام بت قيا  

ن الفرد قد يتلق  هديـة مـا لـزايدة أا طلا بسب     النسيب ولي 
ى ولــــــو مل ت ــــــن مفيــــــدة هلــــــ ا , حــــــســــــعادته مــــــن خــــــد  مــــــا

, كمــا يفـرتض هــ ا التصــوس (Bono, et al., 2004) الشـد .
 متنــانأو جوانــ  اجتماعيــة لال خالقيــةأوظــائ   ود ثــال وجــ
 :ووه
تنــتا عـادة االنفعــاالت  :مقياستتاً أقالايتاً  وصتف ب االمتنتان•

 الشـــــــــد الفـــــــــرد أن  إدساجيـــــــــة مـــــــــن االمتنانوالســـــــــلوكيات 
  . ابلسعادة)ا تربع( يستهدف حيف إحساسه الخر
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ــان ل ـــون: اأقالايتتتً  ادافعتتتً بوصتتتف   االمتنتتتان• ــد    االمتنـ يـ
السـلوكيات بلط  م  ا تربع , أو مين    يتعامل  نأ  إىلا ستفيد  

 . ا ستقبل يف مأ  وسيا ؤ ية  اهه سوا  بش ل 
 االمتنـان ـ ن التعبـري عـن  :أقالايتاً   معتزااً    وصفب  االمتنان•
ــد  ــرس ســــلوكهأن ا تــــربع  ســــوف  احتمــــاليزيـ  يف أخــــرىمــــرة  ي ـ

 االمتنــانالتعبــري عــن عــو معــاك ,  ــ ن عــدم   ا ســتقبل, وعلــ
اخلري   علعل  لغيف  لدى ا تربع, وقد ال يش عه غر  اقد ي
 . (Bono, et al., 2004; Emmons, 2009)ا ستقبل يف

جيابيـــــــة التوســـــــي  والبنـــــــا  نظريـــــــة االنفعـــــــاالت اإل وتقـــــــرتا  
(Fredrickson,2001) ــانن أ  ــــراد علــــ  بنــــا  يســــاعد األ االمتنــ

 عية بداع, والداة للهنا . بش ل  دد  هو يدعن اإلقويمصادس  
ــة, ــة مـــــــن اال الداخليــــ نفعـــــــاالت والنـــــــواتا ويلـــــــري دائـــــــرة حلزونيــــ

ن ي ونـوا أ إىلاإلجيابية. وه ا يفسر  ا ا مييـل األ ـراد  ا متنـون 
  حالــــة أعلــــ  مــــن اةيويــــة, والتفــــاؤل, والتــــدين, والروحانيــــة, 

متنـان,  ـ ن  هنـه يُوسـ  وعندما ي ون الفـرد   حالـة ا,  واهلنا 
ــ ول ـــــ ــه يس الـــــ دو يشـــــمل إدساج الـــ ــا  يؤديـــ الخـــــرون   حتقيـــ

  ا يزيد اعتقاد  أبن  العـامل ملـوس اهيته, و ايدة أمله وتفاؤله, م
    خــرون لــه مــن مســاعدة ــراد الابخلــري مــن خــالل مــا يقدمــه األ

(as cited in Froh, et al.,2009 ; Lanham, et al., 2012 ) 
 وجــود أسبعـــة (Emmons, et al.,2003) منــو   ويفــرتض  
 :االمتنان هن خربات  اوئها ظوسات خمتلفة مي ن يفمن

 إىل, ويشــري األكلــر عموميــةنظــوس ا  :االســتعداديا نظــوس  -1
ــبيهة ابلســــمة  ــول العامــــة الشــ ــدى الفــــرد –ا يــ أن خيــــرب  إىل -لــ

 .واق  والظروف اةياتية ا دتلفةعرب الوقا وعرب ا  االمتنان
 قـــط عنـــدما  المتنـــانابو يـــه يشـــعر الفـــرد  :الفائـــدةمنظـــوس  -2
 نا   النوعية بغو النظر عن الشد  ا تربع. ا   يتلق
 الــت االمتنــاندسجــة   و يــه يــتن الرتكيــز علــ :منظــوس ا تــربع -3

سلسـلة قدم له   ائدة أو  يد  معني, وال يشعر (ا الفرد لش
 من الفوائد.

وهــو تــزاو   منظــوس  منظــوس التفاعــل بــني الفائــدة وا تــربع: -4
بدسجـــة  االهتمـــامحيـــيف  , ركـــز علـــ  ا تـــربع ا نفعـــة, وا نظـــوس ا

ــان  والــــتيشــــعر (ــــا الفــــرد ابلنســــبة لفائــــدة نوعيــــة ,  الــــت االمتنـ
ي ــون التوكيــد علــ  كــل مــن اهلديــة  مــن مو  يقـدمها متــربع مــا,

 (Emmons, et al., 2003).   وا انو
متعــدد ا  ــوانت  منظــوسا   ((Watkins,et al.,2003قــدم و   
علـــ   جوانـــ  مـــن التقـــدير عـــدةتيفـــمن ي يوالـــ  االمتنـــانعـــن 

   :يالن و ال
وعدم الشعوس    ،’’sense of abundance‘‘اإلحسا  ابلو رة  -1

 ابةرمان. 
ــدير ا تــــ  البســــيطة -2  appreciation of simple ""تقـ

pleasures. 
  يف ’’contribution of others’’ الخرين  إسهامتقدير  -3

 .هنا  الفرد
 انيزمــات ااتملــة ا ي (Watkins, et al., 2003) اقــرتاو  
التقــدير متعــدد ا  ــوانت  /االمتنــانمــن خالهلــا يســت يف  الــت

 حـدا حيسن كل من خربة األ  االمتنانن إ :اهلنا  ال اي  ملل
 وترميــــزحــــدا  الســــلبية, , وا واجهــــة الت يفيــــة مــــ  األجيابيــــةاإل

, والشــب ة االجتماعيــة جيابيــةواســرتجاع األحــدا  اإل )تشــفري(
 (Fagley, 2012).  أو خيف  االكت،اب وويقللفرد, 

 Appreciationيف التقدير  ( Fagley, 2012)تصوس ويرى 
 –مـا   عرتاف بقيمـة ومعـى خـوالالتقدير هو اأن    :االمتنان  /

 ا مواوع  م ما, أ اوك  سل مما, أ اخدص   م, أما ن حداث  كاأسوا   
ن بــــه, لــــ لد  ــــ  جيــــا,اإل ستبــــا  االنفعــــايوالشــــعوس ابال –مــــا 

 ليــهإعر ــة والوجــدان. والتقــدير يُنظــر  مــن ا التقــدير يتيفــمن كــال  
ما ميتل ه,   تركيز الفرد عل :هو  جوان مثانية  عتباس  يتيفمن  اب

ــلوكيات  ــة سـ ــيا , وماسسـ ــة األخـ ــن سوعـ ــة مـ ــا  ابلدهشـ واإلحسـ
اةالية, وا قاسانت ال اتية لدعن التقدير, واالندما  يف الل ظة  

, والتف ـري يف ااـن لـدعن االمتنـانر, و جتماعية لدعن التقديواال
 .التقدير, وتقدير الخرين

والتقـــــدير  االمتنـــــانبـــــني  ييســـــاو العلمـــــا  بعـــــو أن  مـــــ و  
 د  عــيا لــنف  ا فهــوم,  ــ ن التقــدير خمتلفــة تقريبــ   أاــا  بوصــفهما

يتيفــــــمن  مثانيــــــة جوانــــــ  مــــــن بينهــــــا  يمفهومــــــا  أوســــــ  والــــــ 
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  االمتنانا تربع, أما  " وهو انفعال موجه عو الشد   االمتنان"
وكل جان  منها  جوان  للتقدير,  يةمن مثان  واحدا    جانبا    د  ع ي

  (Fagley, 2012).قد يدعن اهلنا  ال اي
 :األمل -ا اثلثً 
هتمــام العديــد مــن الفالســفة, وعلمــا  ا مواــ  األمــل د  عــي  

الـــنف , وا ـــربيني, وسجـــال الـــدين, والعلمـــا  عـــرب الســـنني, ومـــ  
بشــ ل  األمــللــن الــنف  اإلجيــا, بــدأت دساســة ظهــوس حركــة ع

 . يف علن النف أكلر مشوال  

, Dinou, & Katsadima, 2013 ;  Papantoniou  , Moraitou   )                                                                      
Edwards,2009  )      

ــاحلون  و       ــدمها البـ ــى قـ ــات الـ ــوم تعـــددت التعريفـ ــلفهـ  األمـ
هـــداف خدصـــية  ات الفـــرد أل مـــتالجاهـــو " األمـــلأن  :ومنهـــا

ــبة لــــه, ســــرتاتي يات وقــــدسة مدسكــــة علــــ  توليــــد اال قيمــــة ابلنســ
ــا تلـــــــد ــة لت قيـــــ ــداف, ا الئمـــــ ــة لتنفيـــــــ  تلـــــــد و  األهـــــ دا عيـــــ

: كـ لد  هـوو  ,(.(Shorey, et al.,2007:1918 االسـرتاتي يات
ــالد الا ــا  ا ســ ــتطي  إنتــ ــه يســ ــرد أبنــ ــاد الفــ ــة لت قيــــا عتقــ ال مــ

بــــد  ال  األهــــداف ا رنوبــــة )تف ــــري ا ســــاسات(, وأنــــه يســــتطي 
واالســــــــــتمراس   الت ــــــــــرج عــــــــــو األهــــــــــداف )تف ــــــــــري القــــــــــوة( 

Ciaorrochi,et al.,2007) )  حالــة  هنيــة إجيابيــة  ا:, وهــو أييفــ
نفعـال اقيا األهداف ا ستقبلية, أو هـو متصلة ابلقدسة عل  حت

متوثرا  ابلظروف البي،ية, ويسمو   ي ونيُقاد من خالل ا عر ة, و 
  .(Edwards,2009)ي أوقات الت د دعين جهود األ راد يفبت

ويتيفـمن توقـ    ,مركـز علـ  ا سـتقبل  جيا,إانفعال  األمل  و      
عتقـاد, ا وهـو.  (Hoy, et al.,2013) حـدو  أخـيا  طيبـة  يـه
ــاتا  مو  وسنبـــة, و يـــل  هـــي ــرتبط بنـ ــتقبل, ويـ ــه عـــو ا سـ  يجـ

ــة, وا ــ قيمــ ــي يلــ ــ   د  عــ ــي ام نــ ــري يقيــ ــن بشــــ ل نــ ــه ول ــ  حدوثــ
Howell & Larsen,2015) ). سنباتــه  ندساج الفــرد أبإ :وهــو

صـــراس الرنبـــة واإل إىلقهـــا, و لـــد يد عـــه وأهدا ـــه مي ـــن أن حيق
ــادأة ومواصـــــــــــلة ال فـــــــــــاا لت قيـــــــــــا هـــــــــــ     هـــــــــــدافألاوا بـــــــــ

 .(2005)عبدالصمد,

يف ري قـ  الفــرد حـدو  اخلــهـو تو  األمــلن أالباحـيف  ويـرى  
ــه ا ســـتقبل ــه  اجلهـــد ا ناســـ  لت قيـــا هـــ ا اخلـــري,, وب لـ وقدستـ

ــ ــه  علـ ــة ابلنســــبة لـ ــية  ات قيمـ ــ  أهــــداف خدصـ   وعلــــ ,واـ
ــةواـــــ   ــن جمموعـــ ــا تلـــــد  االســـــرتاتي يات مـــ ــدائل لت قيـــ والبـــ

يــة ا ناســبة لت قيــا تلــد األهــداف األهــداف, وامتالكــه الدا ع
 .سرتاتي ياتوتنفي  تلد اال
أن    صائ  منهااخلعدد من  إىلف  علن النو وتوصل ابحل

 : األمل
ــرتبط ابألهـــداف  -1 ــتمفهـــوم مـ ــع الـ ــا  يسـ ــراد إليهـ ــو , و األ ـ هـ

ــائل  ــد الوسـ ــتأحـ ــ الـ ــدا هن, و مـ ــراد أهـ ــدير األ ـ ــا يـ ــين خالهلـ  د  عـ
ت اةيـاة ا تعـددة متيفـمنة اجملـال جمـاال  مواجهـة عـرب  سرتاتي يةا

يف للفــرد ولــ لد يُعــرف  اةيــاي ــا  يســهن يف اإلو  األكــادميو
        ســــــــــــــياق علــــــــــــــن الــــــــــــــنف  اإلجيــــــــــــــا, أبنــــــــــــــه قــــــــــــــوة إنســــــــــــــانية

Papantoniou, et al., 2013) ). 

ــا  أ هـــو -2 ــدسة علـــ   ييفـ ــة تتعلـــا ابلقـ ــة عامـ ــة  هنيـ ــا حتحالـ قيـ
 .(Edwards,2009األهداف يف ا ستقبل )

ــرتبط  -3 ــ ات,  يــ ــدير الــ ــاالتبتقــ ــة  واالنفعــ ــة, وا واجهــ ا وجبــ
 مــن يقــواجلسـمية, كمــا  , والصــ ةاألكــادميوالفعالـة, واإل ــا  

  ـوساي   د  عـيو السـلبية,   االنفعاالتاأل  اس الناقدة لل ات, ومن  
وينشــط ال فـاا ا وجـه عــو اهلـدف, و اصــة  ,للصـ ة النفسـية

عندما ت ون إم انية حتقيا اهلدف موا  خد, وعندما يُنظر 
 ( Hefferon  & Boniwell, 2011) .امهن جد   أبنهاهلدف  إىل
, واستعداد, وحالـة, و يفـيلة, وعمليـة معر ة أبنهنظر إليه يو  -4

يتيفـــمن جمموعـــة مـــن و ,   انفعـــالمواجهـــة معر يـــة مؤسســـة علـــ
بسـب  عـدم اليقـني مـن    ا وج  والسـال  والوجدان,  األح ام

ــون متوجهــــا   ــومول, وقــــد ي ـ ــدو  النــــاتا ا ـ ــو  حـ أو  اإلقــــدامعـ
 .  (Howell  & Larsen, 2015)اإلح ام 

،  بعدد من اخلصائ  منها األمل فعو مرتاأل راد  ويتميز    
 : أهنن

 مي ـن أن تقــود الـتيسـتطيعون البـد  واالحتفـاأل ابألنشــطة  -1
مسـالد  إنتا  إىلابإلاا ة  تف ري القوة(,حتقيا أهدا هن )  إىل
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 كـل الطـرق لـديهن   (,تف ـري ا سـاساتم نة لتلـد األهـداف )

  .(Papantoniou,et al., 2013)واإلسادة لت قيا أهدا هن 

مســاسات بديلــة  لت قيــا األهــداف, و اصــة عنــدما  نيبنــو  -2
, مــ   لــد ول دون حتقــيقهن لأهــداف ا همــة.توجـد عوائــا حتــ
ــاسات  ــ ن ا ســــ ــ ــــ ــدة إ ا د  تعــــ ــة الفائــــ ــاسف مل  عدميــــ ــرتبط اب عــــ تــــ

 مـــــــنعبة أكلـــــــر الصـــــــيفيفـــــــلون األهـــــــداف و ا ســـــــت لة للقـــــــوة, 
 ,Lopez, Rose, Robinson)حققوها يف السابا  التاألهداف 

 Marques  & Pais-Ribeiro, 2009).  

ــمون األهـــــداف  -3 ــغر, ولـــــديهن  إىليقســـ ــداف  رعيـــــة أصـــ أهـــ
 األكـادميومن الن اا يف أدائهن, ويف اإل ـا    مستوايت أعل

(Hefferon  & Boniwell,  2011). 
ــروا  أن خيـــربوا االنفعـــاالت ا وجبـــة , إىلمييلـــون  -4  إىلوأن ينظـ

ــاا  ــاعوائـــا الن ـ ــد ابعتباسهـ ــا ال  حتـــدايت بـ ــغو  مـــن اعتباسهـ  ا  طاـ
(Lloyd & Hastings,2009).  
يســتددمون تف ــري القـــوة عنــدما يواجهـــون ا عوقــات ا لـــرية  -5

ــدي ــديهن انفعــــاالت للت ـ ــنف , يف اــــو  إ, ولـ ــة وثقــــة ابلـ جيابيـ
ــ ــل النـــاجو مـــ  اليفـ ــن مـــن التعامـ ــدا هن غو اتسخيهـ , وحتقيـــا أهـ
(Lopez, Snyder & Pedrotti, 2003 ).  

 ميـز, والتـزام ساياو  وأدا دير  ات مرتف ,  ي ون لديهن تق -6
أكــرب اب ماسســات الصــ ية, وي ــون لــديهن قلــا االختبــاس وقلــا 

لـــ ا يـــرى  .(Valle, et al.,2006)أقـــل  واكت،ـــابأقـــل,  األدا 
 ا   ـــا هن األكـــادميو مرتفعـــإمـــن ا توقـــ   أن ي ــون  نـــهأالباحــيف 

هلـن  رونوامتنـان  ـا يقدمـه الخـ  ولديهن خعوس ابلراا والسـعادة
 يف او  تلد اخلصائ .

حتلــيالت تصــوسية  األمــل وقــدم عــدد مــن منظــري وابحلــو    
يف  من األبعاد الت  جمموعة, والت ت ش  عن  األملخلصائ   

. وبصــفة عامـة  ــ ن معظــن األمـلاـوئها مي ــن أن يت ـون منهــا 
ــرايت ا تعلقــــ  أبهنــــامــــا إمي ــــن تصــــنيفها يف  ،تــــني  ألمــــلة ابالنظـ

ومـ   ,ا عر ـة  مؤسسـة علـ  أبهنـامـا ، وإالنفعـاال  مؤسسـة علـ
مـن  األمـل لد يوجد تداخل بني الف،تني. والنما   الى حتـدد 

ــ ــة  تعـ ــة نظـــر وجدانيـ ــل يف العـــدد مـــن تلـــد الـــت د  وجهـ ــ أقـ  د  تعـ

 يو يمــا أي,  (Lopez et al., 2003)معر يــة أكلــر يف طبيعتهــا
 :األملبعو التصوسات النظرية  فهوم 

والت   األملظرية  ن   Snyderقدم      التسعينات,  بداية    يف 
تفسريي   بنمو    الباحلني  للف     ودت  خييف   يزال  وال 

االعتباساإل يف  سنايدس  ييف   ومل  الن.  حى    األمل   مربيقو 
ول ن  انفعاال    وصفه ب دا عي  نظام    بوصفه,  معر ي  ا  دينامي  ا    ا ا 

(Papantoniou, et al., 2013 ) . 
  جيابيــةإحالــة دا عيــة  أبنــه األمتتليُعتترف يف هــ   النظريــة    

التف ـري يف  مـن: إحسـا  مشـتا بشـ ل تفـاعلو  مؤسسـة علـ
 ,الطاقة ا وجهة عو اهلدف( )الدا عة  تف ري القوة  و   ,األهداف

 Lopez, et)التدطــيط لت قيــا األهــداف() ساتوتف ــري ا ســا

al., 2003, 2009;Howell & Larsen, 2015 )ي. و يمــا أي 
 :األمل نظرية تيتناول الباحيف م وان

النظرية  وه  األهداف:   -أواًل   يف  الزاوية    من و   ح ر 
 هنا: أ  خصائصها 

 يرن  الفرد أن خيرب , أو حيصـل عليـه,  خو   أيقد ت ون   -1
  .) et al, Lopez,. 2009( أو يفعله

 خـــو منهـــا ) االقـــرتاب قـــد ت ـــون  ات طبيعـــة موجهـــة عـــو -2
مــا  و خــ نبهــا ) إىلأن حيــد (, أو  ات طبيعــة تــدعو  نتمــى

            (Lopez, et al.,2003). سليب نريد أن يتوق  حدوثه(
 رية األمد ملل )خرا  دساجة(من قص   ميقد تتباين بش ل   -3
ــة خــــــــ) األمــــــــدطويلــــــــة  إىل ــل بنــــــــا  نظريــــــ ــة ملــــــ املة يف الدا عيــــــ

  .(Valle ,et al.,2006 ; Lopez, et al.,2003,  2009)(اإلنسانية
إم انيـة حتقيقهـا مـن االحتمـال   وقد تتبـاين يف أ يتهـا, ويف -4

ــد   ــندفو جــ ــد   إىلا ا ــ ــ  جــ ــداف مســــت يلة ا رتفــ ــى األهــ ا, حــ
 مــن خــالل اجلهــد, الت قيــا  يمــا يبــدو, مي ــن حتقيقهــا أحيــاان  

 ,Valle ,et al.,2006; Lopez, et al., 2003) والتدطـيط األكـرب
2009 )   . 

  إىليســـــع  الفـــــرد  كـــــوجيـــــ  أن ت ـــــون  ات قيمـــــة كا يـــــة   -5
 . (Lopez, et al., 2003)هاحتقيق
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دساج إ ا  ـــون الـــدا عو وتشـــري إىل وهـــ: فكتتتار القتتتوةأا: ًً اثين
ــ ــتمراس يف األالشـــد  أنـ ــد  واالسـ ــتطي  البـ ــة ه يسـ ــال ا طلوبـ  عـ

 ماألهـداف سـوا  ا ااـية, أ  لت قيا أهدا ه, وه ا ينطبـا علـ
د ـ  الشـد  لت قيـا   تعمـل علـ ووه ,ا ستقبلية ماةالية, أ

مهمــة بشــ ل خــاص عنــدما جيــد الفــرد معوقــات   د  أهدا ــه, وتعــ
 & Lopez, et al.,2003 ; Hefferon) .يف الوصـول ألهدا ـه

Boniwell, 2011) 

توليد   متلل القدسة ا دسكة للفرد عل :أفكار املسارات  :ااثلثً 
خالل ويظهر تف ري ا ساسات من   لت قيا األهداف,  مساسات

هـ ا التف ـري يتطلـ  أن  ومـ  .حـدييف الفـرد الـداخلو مـ   اتـه
ا رتف   األمل يو لت قيا هدف ما,   ن األ راد   واحدا   ساسا  م

ديلــة, وتصــبو هــ   ا ســالد متعــددة ب امســال   يتديلــون عــادة 
 Lopez, et) عندما يواجه الفرد عوائا  سـل ه األصـلواروسية 

al., 2003;  Lloyd & Hastings,2009)  . 
 :األمليف نظرية  تنفعاالواال ط,والضغو  دور العوائق,

جيابية نفعاالت اإلالدوس ا هن لال  عل يؤكد ه ا التصوس      
 ويفرتض أنه: لت قيا األهداف وعند السع

, األهــدافحتــول دون حتقيــا  الــتعنــد مواجهــة العوائــا  -1
مواق  اانطة, وتنشو  اهنأبيقدسون تلد اةاالت   األ راد  ن  

يف حتقيـــا أهدا ـــه  الفـــرد لفشـــله إدساجالنفعـــاالت الســـلبية مـــن ا
نتي ة للعوائا ا دتلفة, أو لفشله  يف حتقيا الن اا ابلرنن من 

 عدم وجود عوائا.
جيابيـــة بســـب  مـــدسكات الفـــرد أبنـــه تنشـــو االنفعـــاالت اإل -2

ــا أهدا ـــه. ــ ن ا ـــدسكات  يســـع  بشـــ ل انجـــو لت قيـ ــ لد  ـ لـ
الناجو عو حتقيا اهلدف تستلري بش ل سبيب   ابلسعوا تعلقة  
 إىل ياإلجيابيــة, أمــا الفشــل يف حتقيــا اهلــدف  يــؤد تاالنفعــاال

االنفعـــاالت الســـلبية, كمـــا أن هـــ   االنفعـــاالت تعمـــل كتغ يـــة 
 .(Lopez, et al., 2003; Valle, et al.,2006) ساجعة

 ن: أ  إىل وما سبا خيل  الباحيف  
 Snyder, 1994; Snyder, et)لسنايدس و مالئه    األملنظرية    -1

al., 1991) ه بنــا  هــ    إ يف العقــود ا ااــية,  مــا  اهتما لقيــا

ا عــــاسف, ومــــ  تطوسهــــا تيفــــمنا   النظريــــة بشــــ ل وحيــــد علــــ
   (Lopez, et al., 2003) لالنفعاالت  أدواسا  

ا عــــن تعريفــــات القــــوامي  خمتلفــــ   د  هــــ ا التفســــري لأمــــل يعــــ -2
حتقيــــا  إىل ا  , أو سنبــــة, أو توقــــإجيابيــــا   " توقعــــا   ابعتبــــاس لأمــــل 
 .(Hefferon & Boniwell, 2011:108)األ يفل"

 ,وا ســـاسات اـــروسيني الدا عـــة القـــوة يتف ـــري كـــل مـــن   د  يعـــ -3
 الســـــعولـــــدعن  يف حـــــد  اتــــه كا يـــــا   أي منهمـــــا د  يعـــــ الول ــــن 

 .( Lopez, et al., 2009 ) الناجو لت قيا األهداف
, بعيفــهما  ابليفــروسة معتمــدين علــ ي ــواننا  ـونني ال  إن -4

بـد    علـ قـادسا   أييف القـوة  فعـا   الشد  مي ن أن ي ـون مرت
يف تف ــــري  الفعــــل ا وجــــه عــــو الفعــــل, ول نــــه ي ــــون مندفيفــــا  

أهنمــا  يــل العـاملو التوكيــديووجــدت دساسـات الت ل ا سـاسات,
 (. Lloyd & Hastings,2009)بعوعن مستقلني بعيفهما    ي وانن
ســتة  (Dufault & Martocchio ,1985)تصــوس وحيـدد     

 جيابيـــــة,يشـــــمل ا شـــــاعر اإلو لوجـــــدا  )عـــــد االب لأمـــــل: بعـــــادأ
 ,ول نهــا مــ   لــد مرتبطــة بعــدم اليقــني مــن حــدو  األ يفــل(

م انيــة حتقيــا األ يفــل إ  يشــمل األح ــام علــو البعــد ا عــريف )و 
ــتقبل( ــلوكاو  ,يف ا ســ ــد الســ ــل ولبعــ ــه الفعــ ــمل توجيــ ــو  )ويشــ عــ

يتيفــــمن عالقــــات و ) والبعــــد االنتمــــائ,و (األملحتقيــــا مواــــوع 
والبعد  (,ىخيا  ا عاخة, وال ائنات األخر واأل خرين,الفرد ابل
السياقو)ويشـمل  والبعـد  ,)ويشمل التوجه عو ا ستقبل(  الزمي

 & as cited in: Howell ) .   (اخلربات اةديلة للشد 
 Larsen , 2015) . 

 ( (Schrank, Mag, Sibitz, & Lauber,2010تصوسويفرتض     

ال فــاا مــن أجــل  ي: اللقــة )أووجــود أسبعــة أبعــاد لأمــل, هــ 
التوجه ا ستقبلو ف, واخلربات السابقة اإلجيابية (, و حتقيا اهلد
 ,(ا ســـتقبلية وصـــن  اخلطـــط  لمســـتقبل,التطلـــ  ل ي)أ اإلجيـــا,

ــة,و  ــة اإلجيابيــــــــ ــة  العالقــــــــــات اإلجتماعيــــــــ ــا  ابلقيمــــــــ واإلحســــــــ
 وجود منظوس مستقبلو., الشدصية

 :(Howell & Larsen, 2015)تصـوس  يفــرتض يف حـني  
 تشــــــمل: مــــــن اخلصــــــائ  ااــــــددة والــــــت عــــــددلــــــه  األمــــــلأن 
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جيا, والواقعية, والتوق  اإل  ,للت  ن اادودة  ني, والقابليةالاليق
وواــ   ,أو  نــ  النــواتا نــري ا رنوبــة لت قيــا النــواتا ا رنوبــة

ــة الدا ع ــيط, والطاقــــ ــداف, والتدطــــ ــه األهــــ ــة, والتوجــــ ــة العامــــ يــــ
 أو يوســـــياقات الت ـــــد دسكـــــة ا رتفعـــــة, يـــــة ا واأل ا ســــتقبلو,
 اخلساسة. 

علـ   ثـال   ،ات يفويعرض الباحيف للدساسات السابقة   
 :يالن و ال

 : منها ابلسعادة االمتناندراسات تناولت عالاة   : أواًل 
بنا  مقيا   هد ا إىل الت (Watkins, et al., 2003)دراسة 

ابهلنـا   وال ش  عن عالقتـه ,(GRAT) يستعداداال  متنانلال
) ومتللـــــا مؤخـــــراته يف الراـــــا عـــــن اةيـــــاة, والســـــعادة,  الـــــ اي

ــال , وأحــــــدا  اةيــــــاة اليفــــــانطة,  والوجــــــدان ا وجــــــ  والســــ
 األحـــــــدا , والتـــــــدين, يف والـــــــت  ن الشدصـــــــ واالعتقـــــــاد يف

( دساســـات  رعيـــة, وذلفـــا العينـــة 4وتيفـــمنا ) كت،ـــاب(.واال 
ا ( مــــــن طــــــالب اجلامعــــــة. وكشــــــفا بعــــــو نتــــــائ277مــــــن )
 , وثبــات  مـــيوداخلــ تســاقاســة عــن أن ا قيــا  يتمتــ  ابالدس 

ععظـن مقـايي  اهلنـا   جيـا إبش ل    متنانمرض. كما استبط اال
  .حيسن اةالة ا زاجية متنا , وأن التف ري االال اي

معر ــــة  (Chen & Kee,2008) دساســــة واســــتهد ا        
وتيفمنا   واهلنا  لدى عينة من الرايايني.  االمتنانبني   العالقة

القـــــــة بـــــــني الدساســـــــة األوىل:   صـــــــا الع دساســـــــتني  ـــــــرعيتني,
 وساياــــ( 169) وذلفــــا العينــــة مــــن كســــمة واهلنــــا ,  االمتنــــان
أن  ( عـــن1وكشـــفا نتـــائا الدساســـة ) اب دسســـة العليـــا, اتيـــوا 

ا عـــــن الفريـــــا, بشـــــ ل موجـــــ  ابلراـــــ ئكســـــمة تنبـــــ  االمتنـــــان
 ا   ــ  (  قــد اســتهد2) أمــا الدساســة وابلراــا عــن اةيــاة,

وت ونـا العينـة  ,واهلنـا  واجملال الراياـ يف االمتنان العالقة بني
 االمتنـان( أن 2وأظهـرت نتـائا الدساسـة ) ,( ساياو265من )
 .جيا  ابلراا عن الفرياإبش ل  ئنبي واجملال الرايا يف

ال شــ  عــن إىل  (Chen, et al., 2009) دساســةهــد ا و 
ــة  ــانعالقـــــ ــاؤل, االمتنـــــ ــل مـــــــن التفـــــ ــ ب ـــــ ــل  عادة,والســـــ وعوامـــــ

( مــــــن 608وتيفـــــمنا العينـــــة ) .الشدصـــــية اخلمـــــ  ال ــــــربى

 االمتنانن أعن  , وكشفا نتائا الدساسةبتايونطالب اجلامعة  
ب ــل مــن التفــاؤل, والســعادة , وا قبوليــة,  جيــا,إاستــبط بشــ ل 
 .واالنبساطية

 معر ـــــة بدساســــة هــــد ا (Froha,et al.,2009) قــــامو 
يف مرحلــــــة ا راهقــــــة ا ب ــــــرة   والســــــعادة االمتنــــــانالعالقــــــة بــــــني 

وال ش  عن الفروق بني اجلنسـني وت ونـا عينـة الدساسـة مـن 
وجـــــود عالقـــــة  إىلوتوصـــــلا الدساســـــة  ا وطالبـــــة,طالبـــــ   (154)

ــة بـــــني  ــة موجبـــ ــاناستباطيـــ ــاة, االمتنـــ ــا عـــــن اةيـــ ــا   والراـــ واستبـــ
 ا  جيابيـــة,كما وجـــدت  روقـــمـــ  الصـــفات الوجدانيـــة اإل االمتنـــان

 لصاحل ال كوس . االمتنان  يف اناإلبني ال كوس و 
معر ــة مــدى  إىلهــد ا  دساســة ( Lin, 2013) جــرىأو    

يف التنبؤ ابلسعادة والعوامل اخلمسة ال ربى يف   االمتنانسهام  إ
وطالبـــة  ا( طالبــ  540الشدصــية  وت ونــا عينـــة الدساســة مـــن )

ن أالدساسة خلصا هلا الت  النتائا    بني  من, و من طلبة اجلامعة
 يسهن يف التنبؤ ابلسعادة لدى طلبة اجلامعة. االمتنان

معر ـة العالقـة بـني   إىلبدساسة هد ا    (2013, مد)  اوقام 
ســامو والســعادة علــ  عينــة والت االمتنــاننوعيــة اةيــاة وكــل مــن 

والراخــدين وا ســنني ومــن   ــرد مــن ا ــراهقني( 500) م ونـة مــن
ابيـة بـني جيإوجود عالقة الدساسة  ليهاإبني النتائا الت توصلا 
ــن  ــل مـ ــاة وكـ ــة اةيـ ــاننوعيـ ــعادة االمتنـ ــامو والسـ ــود  ,والتسـ ووجـ
ــ كوس واإل ــني الـ ــروق بـ ــانان  يف  ـ ــاحل اإل االمتنـ ــدم  ان لصـ وعـ

  ان  يف السعادة.وجود  روق بني ال كوس واإل
ــة وهـــد ا  ــد)دساسـ ــة  إىل (2014,  مـ ال شـــ  عـــن عالقـ
ســـــهام إوالتعــــرف علــــ  دسجــــة , ابلســــعادة االمتنــــانالتســــامو و 

 الفـــروق ال شـــ  عـــنيف التنبـــؤ ابلســـعادة و  االمتنـــانلتســـامو و ا
ــة  ــريات الدساســـة وت ونـــا عينـ بـــني الطـــالب والطالبـــات يف متغـ

مـن و , وطالبـة مـن طلبـة جامعـة ا ينـا  ا( طالب  269الدساسة من )
 االمتنـانالدساسة وجـود عالقـة بـني  هلاتوصلا بني النتائا الت 

ــعادة  ــانن أو والسـ ــهن االمتنـ ــ يسـ ــعادةيف التنبـ ــة  ؤ ابلسـ لـــدى طلبـ
ــة ــني الطــــالب ــــر  وجــــودو  اجلامعــ  االمتنــــانوالطالبــــات يف  وق بــ
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لصاحل الطالب وعدم وجود  روق دالة بني الطالب والطالبات 
 .ابلسعادة عوسيف الش

 ابلسعادة:  األملدراسات تناولت عالاة ا: اثنيً 
 ( Stats, Comer & Kaffenberge,2007)هد ا دساسة  

م ونـــــة مـــــن  دى عينـــــةلســـــعادة لـــــال شـــــ  عـــــن مصـــــادس اإىل 
ــ   (258) ــةطالبـــ ــة اجلامعـــ ــن طلبـــ ــة مـــ ــلا, ا وطالبـــ ــائا  وتوصـــ نتـــ

,  األمــلالدساسـة عــن وجــود عالقــة استبــا  موجبــة بــني الســعادة و 
التنبـؤ ابلسـعادة لـدى يف   األمـلكما كشفا الدساسة عن قدسة  

 عينة الدساسة.
ــة هـــد ابد (2007,الفن ـــري) قـــامو     ال شـــ  عـــن  ساسـ

 يـةت( والسـعادة ال اا سـاساتو  القوة الدا عـة)    ملاألالعالقة بني  
ــا  واإل ــروقو  ـــ بـــــني اجلنســـــني يف متغـــــريات  ال شـــــ  عـــــن الفـــ

ا وطالبـة مـن ( طالبـ  423وت ونا عينـة الدساسـة مـن )  ,الدساسة
نتـائا الدساسـة عـن وجـود عالقـة  خلصـاو  ,طالب كلية الرتبيـة

جــــود وعــــدم و  ,( والســــعادة ال اتيــــةالقــــوة الدا عــــة)  األمــــلبــــني 
ــة بــــــــني  ــاسات)بعــــــــد  األمــــــــلعالقــــــ ــعادة ا (ا ســــــ ــة,  والســــــ ل اتيــــــ

وجــــود  ــــروق جوهريــــة بــــني  كماكشــــفا نتــــائا الدساســــة عــــن
والسـعادة ال اتيـة  (ا ساسات)بعد  األملالطالب والطالبات يف 

سادة( والســــعادة )بعــــد اإل األمــــلبيــــنهن يف  ــــروق وعــــدم وجــــود 
 ال اتية .

 دساسـة هـد اب (Abdel-Khalek & Lester, 2010) وقـام 
ال ش  عن العالقة بـني ا تغـريات االجتماعيـة والشدصـية   إىل
ــة مــــنو  ــة م ونــ ــعادة لــــدى عينــ ــة  (234) الســ ــة جامعــ ــن طلبــ مــ

سفرت نتائا الدساسة عن وجود عالقة استبا  دالـة أو   ,ال ويا
   .والتفاؤل والص ة اجلسمية والص ة األملبني السعادة و 

معر ــــــة  إىل  (2008, عبــــــداةالا وعيــــــد)دساســــــة  هــــــد او 
ــة  ــاة ابهلعالقـ ــن نـــحـــ  اةيـ ــة مـ ــو لـــدى عينـــة م ونـ ا  الشدصـ

ا وطالبة من طلبة جامعة ال ويا وبريوت العربية. ( طالب  425)
ــا  ــة الــــت انتهـ ــائا الدساسـ ــني  نتـ ــن بـ ــاإومـ ــة ليهـ وجــــود   الدساسـ

 . األملعالقة بني السعادة و 

ال شــ  عــن  إىل دساســة هــد اب (2010,جــودة ) قامــاو 
عينـة والسـعادة والعالقـة بينهمـا لـدى   األملؤل و مستوايت التفا

ا وتلميـــ ة, ( تلميـــ   363بلغـــا )مـــن ا ـــراهقني يف  ا ظـــة نـــزة 
ومــن بــني النتــائا الــت توصــلا هلــا الدساســة وجــود عالقــة دالــة 

 ـروق بـني التالميـ   ابلسعادة, وعدم وجـود    األملبني  وموجبة  
 . األمليف متغري 
ــد او     ــودة و )دساســــة  هـ معر ــــة  إىل (2011,د جــــرا ,أجـ

 يـــة النســـبية والتفـــاؤل وحتديــد األ األمـــلالعالقــة بـــني الســعادة و 
ل ل من ه   ا تغريات يف تفسري السعادة لدى عينة مـن طلبـة 

ــة القـــد  ا فتوحـــة ــا جامعـ ــ   (187) بلـــج ح مهـ ــة, طالبـ ا وطالبـ
 األمـــــلمتغــــري الســــعادة استـــــبط مــــ   أنوبينــــا نتــــائا الدساســـــة 

ســـهما يف التنبـــؤ أ والتفـــاؤل األمـــل:ن متغرييأو  اجيابيـــ  إوالتفـــاؤل 
 ابلسعادة لدى عينة الدساسة.

 االمتنتتتانو  األمتتتلدراستتتات تناولتتتت عالاتتتة  تتتل متتتن  ا:اثلثتتتً 
 :ابلسعادة
عالقــة  معر ــة إىلهــد ا   (Lanham, et al., 2012) دساســة
 األمـلحرتاق النفسو و ب ل من اال  ) ك الة, وكسمة(  االمتنان

 تدصصـــــــني   الصـــــــ ة النفســـــــية.لـــــــدى ا  ووالراـــــــا الـــــــوظيف
 ,( من ا تدصصني   الص ة النفسية65)  من  العينة  وت ونا

ب ـل مـن  ئك الـة تنبـ  االمتنـانوكشفا نتائا الدساسة عـن أن  
حـــــــرتاق النفســـــــو(, والراـــــــا كبعـــــــد لال) االســـــــتنفاد االنفعـــــــاي

ــا والـــوظيف ــي, كمـ ــان ئنبـ ــتعداد االمتنـ ــن اإل ياالسـ ــا ب ـــل مـ   ـ
, النفســــــو(, والراــــــا الــــــوظيفو قحــــــرتا) كبعــــــد لالو الشدصــــــ

 .األملو  االمتنانووجدت عالقات موجبة دالة بني 
 من قالل العرض السابق للدراسات السابقة: 

 :ملـــل ,الســـعادة إىلا تغـــريات الــت تشـــري  أاـــا  اتنوعــ    
, الراـا عـن اةيـاة أو الراـا ) مـ  تنـوع مؤخـراته("  الـ اياهلنا   

  .الراا عن الفرياأو الوظيفو 
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العينات ا ستددمة يف الدساسات ما بني    ا تنوعك لد      
ا داس  ساخدين طالب  وعينات  اجلامعة,  وطالب  وعينات     , 

   .متدة عرب أعماس خمتلفة 
اختلفـــــا نتـــــائا الدساســـــات الـــــت تناولـــــا الفـــــروق بـــــني    

        انتهــــا دساســــة االمتنــــان فــــو  ؛يف متغــــريات الدساســــة اجلنســــني
(Froha, et al., 2009 ;  2014, مـد ) وجـود  ـروق بـني  إىل

 ,) مــدبينمــا يف دساســة  .الطــالب والطالبــات لصــاحل الطــالب
ــلا (2013 ــا توصـ ــاحل اإلان   إىل نتائ هـ ــروق لصـ ــري  ـ يف متغـ
ــائا دساســــة )الفن ــــري,و  ،األمــــل ــود  إىل( 2007انتهــــا نتــ وجــ
وعـدم وجـود ( ا سـاساتيف )بعد بني الطالب والطالبات   روق  
 (2010دساســة )جــودة , وأمــا ،(وة الدا عــةالقــيف ) بيــنهن  ــروق

ــا  ــروق بـــــني اجلنســـــني يف  إىل دلصـــــا نتائ هـــ ــود  ـــ عـــــدم وجـــ
 .األمل
تناولـا الفـروق بــني نتـائا الدساسـات الـت  يف حـني اتفقـا 

دساســــات : ملــــلعــــدم وجــــود  ــــروق  إىل اجلنســــني يف الســــعادة
 .( 2014,  مد ;2013 مد , ; 2007)الفن ري,

جــديرة و  مهمــةولــا متغــريات نفســية الدساســة اةاليــة تنا   
نــه بعــد مراجعــة أ, كمــا جيــا,جمــال علــن الــنف  اإل ابلب ـيف يف

 األدب الســــي ولوجو اتيفـــــو نـــــدسة الدساســـــات الـــــت تناولـــــا
 ةمل يعلـر الباحـيف علـ  أيـ  إ متغريات الدساسة اةالية جمتمعة,  
ا يف حـــدود مـــا ومرتابطـــة معـــ   دساســـة متعلقـــة عتغـــريات الدساســـة

   .من دساسات -يفللباح-توا ر
من      أ ادت  قد  اةالية  الدساسة  أن  ابل كر  واجلدير 

وأهدا ها    الدساسة  مش لة  حتديد  يف  السابقة  الدساسات 
 وتفسري النتائا.   النظري ومنه يتها وصيانة الفروض واإلطاس 

 فروض الدراسة: 
الد  استقرا   او   النظري,  يف  واإلطاس  السابقة,  ساسات 
 ة عل  الن و الي: م ن صيانة  روض الدساس أ

ــ .1 ــد عالقـ ــة ةتوجـ ــتوى داللـ ــد مسـ ــائيا  عنـ ــة إحصـ ــه دالـ  استباطيـ
 . لدى طلبة جامعة اجلوف والسعادة االمتنان بني( 0.05)&=

ــة  .2 ــتوى داللـ ــد مسـ ــائيا  عنـ ــة إحصـ ــه دالـ ــة استباطيـ ــد عالقـ توجـ
 .لدى طلبة جامعة اجلوف والسعادة األمل(  بني 0.05&=)

 ســــــــتوى داللــــــــةعنــــــــد م ادالــــــــة إحصــــــــائي  ال توجــــــــد  ــــــــروق  .3
 .يف السعادة جامعة اجلوف طالباتبني طالب و  (0.05)&=

ــة إحصـــــــائي   .4 ــة ال توجـــــــد  ـــــــروق  دالـــــ ــتوى داللـــــ ا عنـــــــد مســـــ
  .االمتنانيف بني طالب وطالبات جامعة اجلوف ( 0.05)&=

 & =) ا عنـــد مســتوى داللـــةال توجــد  ــروق  دالـــة إحصــائي   .5
 .األمليف بني طالب وطالبات جامعة اجلوف (  0.05

طلبة لدى    األملو   االمتنانالتنبؤ ابلسعادة من خالل    مي ن .6
 .اجلامعة

 : إجراءات الدراسة
؛ ألنـه الستباطوا ستددام ا نها الوصفوه ا  :منهج الدراسة :أوالً  

 ا نها األنس  للدساسة اةالية.
       ن جمتم  الدساسة من  ت و  جمتمع وعينة الدراسة:  : اثنياً 

ابلفصـل ا سـ لني اب ابلقـرايت دوم والكليـة العلـمجي  طلبـة  
وعـددهن  هــ1439 /1438الدساسو اللا  من العام الدساسو 

                                                           .( طالبا  وطالبة3514)
 عينة الدراسة: 

وطالبة    ا  ( طالب180)  م ونة من  العيةطستالدراسة اال عينة  أ(
ب(  .ســــي ومرتية للمقــــايي مــــن اخلصــــائ  البغــــرض التوكــــد 

( 396نــا عينــة الدساســة مــن )ت و  : ساستتيةألالدراستتة ا عينتتة
ابلقرايت/ جامعة  ا وطالبة من طالب كلية العلوم والدابطالب  

 .عشوائيةالطريقة ابله اختياسهن  اجلوف
يواو تو ي  عينة الدساسة حس  متغري  (  1واجلدول سقن )
. والنوع  التدص  
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 1جدول 
 : نة الدراسة حسب متغري التصص  والنوعتوايع عي

 دوات الدراسة:أ
عن تساؤالكا،  قد لغرض حتقيا أهداف الدساسة واإلجابة      

 :استددم الباحيف
ــاستأ عـــدادإ :لســـعادةكســـفوسد لأ مقيـــا .1  ن ولـــوسجايـــل ومـ

Argyel , Martin& Lu  : ( 2003) عبداخلالاترمجة.  
 2003Watkins et) نيخر آعداد وات نز و إ  :االمتنانمقيا   .2

al.,)  ( 2015ترمجة عبابنة). 
 snyder, et)1991) نيخـر وآ سـنايدسإعـداد  :األمـلمقيـا  .3

al.,  (2004) ترمجة عبداخلالا. 
 ي:وص  للمقيا  عل  الن و ال يو يما أي

 سجايـل ومـاستن ولـوأعـداد إ: فورد للستعادة سأ مقياس :الً و أ

Argyel , Martin& Lu:  (2003) نوآخري عبداخلالاترمجة . 
( عبــاسة يف الصــوسة 29) ن ا قيــا  مــنت ــو   :وصتتا املقيتتاس 

وهــو  ,ولــه دسجــة كليــةبعــاد أالعربيــة ا عدلــة وال يوجــد للمقيــا  
ــدير  اي ي ــا  تقــــ ــن مقيــــ ــاسة عــــ ــتعبــــ ــة مســــ ــمن تســــ وايت تيفــــ

دسجـات,  4ا" = دسجات, "كلري    5ا" ="نالب    لالست ابة هو:
ا" = دسجـة اندس   "= دسجتـان," "قلـيال   دسجات,  3=  "  أحياان  "  

وا ( وتــرتا5-1) واحــدة, وتــرتاوا الدسجــة علــ  كــل عبــاسة  مــن

االدسجــــة ال ليــــة علــــ  ا قيــــا  ك و قــــرات  (145-29مــــن ) ليــــ 
 جيا,. إا قيا   ات ا ا  واحد 

 :ئ  السيكومرتية للمقياساخلصا
( مــن صــدق 2003وآخــرون , احتقــا )عبــد اخلــال :صتتد ال -

ــن  ــة مـ ــ  عينـ ــداخلو علـ ــاق الـ ــتددام صـــدق االتسـ ــا  ابسـ ا قيـ
طلبـــة ا رحلـــة اللانويـــة واجلامعيـــة وعلـــ  ا ـــوظفني وا وظفـــات يف 

ــويت ــ  ال ـ ــا   ،اجملتمـ ــين  استبـ ــ  قـ ــائا إىل أن مجيـ ــلا النتـ وتوصـ
-0,24بـــني ) ة للمقيـــا  تراوحـــا مـــاالفقـــرات ابلدسجـــة ال ليـــ

 ا.(  وهو قين دالة إحصائي  0,75
    ابسـتددام  ـد خـاسجو لت قا مـن الصـدق ا ابوقام أييف       

ت النتائا إىل أن قين االستبا  ) التقدير ال اي للسعادة( وأظهر 
( 0,70-0,56) بــني تراوحــا مــا اخلــاسجو ني ا قيــا  وااــدبـ

  ا.وهو دالة إحصائي  
ابلت قــا مــن  قــام الباحــيف  :للمقيتتاس ستتا  التتداقل االت –

ــاق الــــداخلو  ــة  علــــ  االتســ ــاس  عينــ ــتطالعية مــــن خــ ــة اســ عينــ
مـن طلبـة وطالبـة  ا  ( طالبـ180)  م ونة مناألساسية    الدساسة  
ــة و  ــابه اجلامعـ ــا   حسـ ــل استبـ ــل معامـ ــة كـ ــر دسجـ ــة  قـ ة ابلدسجـ

 : لد ويواو الياجلدول و  ,ال لية  قيا  السعادة
 2 جدول

 : (180)ن=للمقياسبني  ل فقرة والدرجة الكلية  رتباطالعامالت ام
رام  
 الفقرة

 معامل
 االرتباط مع الدرجة الكلية 

 معامل رام الفقرة 
 االرتباط مع الدرجة الكلية 

 معامل رام الفقرة 
 االرتباط مع الدرجة الكلية 

1 **.793 11 .793  ** 21 .788 ** 
2 .761 ** 12 .806 ** 22 .761 ** 
3 .714 ** 13 .820 ** 23 .763 ** 
4 .798 ** 14 .825 ** 24 .854 ** 

 اجملموع طالب املتغري
 التصص  

 
 396 109 علمو 
 287 نظري 

 النوع
 

 396 224 طالب  
 172 طالبات 
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رام  
 الفقرة

 معامل
 االرتباط مع الدرجة الكلية 

 معامل رام الفقرة 
 االرتباط مع الدرجة الكلية 

 معامل رام الفقرة 
 االرتباط مع الدرجة الكلية 

5 .670 ** 15 .777 ** 25 .785 ** 
6 .869 ** 16 .689 ** 26 .847 ** 
7 .812  ** 17 .805 ** 27 .802 ** 
8 .760 ** 18 .758 ** 28 .624 ** 
9 .590 ** 19 .851 ** 29 .820 ** 
10 .712 ** 20 .734  **   

 (   0.01)&=ا عند مستوى إحصائي   دالة**

( أن معــامالت االستبــا  بــني دسجــة كــل  قــرة 2) يبــني اجلــدول
 -0.590)  بــــــــني والدسجــــــــة ال ليــــــــة للمقيــــــــا  تراوحــــــــا مــــــــا

ــبة و تـــدل علـــ  و  (,0.869 ــين مناسـ ــو قـ ــداخلوهـ ــاق الـ  االتسـ
 . قيا  السعادة

ه قيــــا  ا للت قــــا مــــن ثبــــات ثبتتتتات مقيتتتتاس الستتتتعادة: _2
 ساسـية األ عينـة الدساسـة نـريمـن  استطالعية    عينةعلتطبيقه  

ه و اجلامعـــــة  مـــــن طـــــالبا وطالبـــــة ( طالبـــــ  180)  م ونـــــة مـــــن
وبلـــج  لفـــا كرونبـــا أابســـتددام معادلـــة  مـــل اللبـــاتحســـاب معا

ه الت قــا مــن اللبــات بطريقــة كمــا   (,0.978)معامــل اللبــات 
ــة النصــــفية ا صــــ و  ابســــتددام معادلــــة ســــبريمان بــــراون الت زئـ

(, وهــو قــين مرتفعــة وتــدل علــ  0.952) بلــج معامــل اللبــاتو 
 ثبات مقيا  السعادة.

ترمجـة  (Watkins et al.,2003)  إعـداد :االمتنتانمقيتاس  :اثنيتاً 
 (.2015عبابنة )

مو عـــة علـــ  (  قـــرة 41ن ا قيـــا  مـــن ):ت ـــو  وصتتتا املقيتتتاس 
البســيط  االمتنــان( و 16-1) الشــعوس ابلرخــا  هــو:بعــاد أثالثــة 

وهــو عبــاسة عــن ، (41-30)  خــرين:لآل االمتنــانو ( 17-29)
 تســة مســتوايت لالســت ابة هــو:مقيــا  تقــدير  اي يتيفــمن 

 دسجــات, "  ايـــد 4=" وا ـــاأ" دسجــات, 5" =وا ــا بشـــدة أ"
وا ــــــا بشــــــدة" أ= دسجتــــــان, " ال "وا ــــــا أدسجــــــات, "ال  3="

, 4, 3, 2) ةتيــالبية وتع ــ  ابلفقــرات الســل=دسجــة واحــدة, 
وترتاوا الدسجة عل  كل   (15, 14,  12, 11, 9, 8,  7, 6, 5

ا( وتــرتاوا الدسجــة ال ليــة علــ  ا قيــا  ك5-1) عبــاسة  مــن  ليــ 
  (.205-41من )

 :اخلصائ  السيكومرتية للمقياس
( مــــن صـــــدق 2015حتققــــا )عبابنــــه , :صتتتتد  املقيتتتتتاس-

علــــ  عينــــة  بنــــا ابســــتددام صــــدق ال ا قيــــا  يف البي،ــــة العربيــــة
ــن ) ــة مـ ــة  (50م ونـ ــة اجلامعـ ــن طلبـ ــة مـ ــا  وطالبـ ــلا طالبـ وتوصـ

ن مجي  قـين االستبـا  بـني الفقـرات والبعـد تراوحـا أ  ىلإالنتائا  
(  وبـني الفقـرة والدسجـة ال ليـة للمقيـا  0,81-0.33بني )ما  

 ا.حصائي  وهو قين دالة إ (0.61-0.31بني) تراوحا ما
لت قـــا مـــن اب م الباحـــيفقـــا :االتستتتا  التتتداقل  للمقيتتتاس -
ســـتطالعية مـــن نـــري ا عينـــة  لـــ مقيـــا  عللالتســـاق الـــداخلو ا

 مــن طالبــةا و طالبــ   (180 ) م ونــة مــن ساســيةعينــة الدساســة األ
  قـــرةحســـاب  معامـــل االستبـــا  بـــني كـــل ه و  طـــالب اجلامعـــة 

 : لديبني  يال, واجلدول االمتنانالدسجة ال لية  قيا  و 

 3 جدول
 : (180)ن= لي .إ الذي تنتم الدرجة الكلية للبعد و  بني  ل فقرة اطرتبالمعامالت ا 
 قرين لآل  االمتنان البسيط  االمتنان الشعور ابلرقاء  

 االرتباط   رام الفقرة  االرتباط   رام الفقرة  االرتباط   رام الفقرة 
1 .198 * 17 .486 ** 30 .694 ** 
2 .642 ** 18 .735 ** 31 .613 ** 
3 .556 ** 19 .746 ** 32 .666 ** 
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 قرين لآل  االمتنان البسيط  االمتنان الشعور ابلرقاء  
 االرتباط   رام الفقرة  االرتباط   رام الفقرة  االرتباط   رام الفقرة 

4 .597 ** 20 .843 ** 33 .314 ** 
5 .531 ** 21 .836 ** 34 .714 ** 
6 .735 ** 22 .863 ** 35 .615 ** 
7 .759 ** 23 .733 ** 36 .748 ** 
8 .750 ** 24 .564 ** 37 .720 ** 
9 .503 ** 25 .798 ** 38 .761 ** 

10 .022 26 .731 ** 39 .355 ** 
11 .561 ** 27 .813 ** 40 .604 ** 
12 .468 ** 28 .684 ** 41 .659 ** 
13 .076 29 .692 **   
14 .556 **     
15 .558 **     
16 .074      

 (  0.01)&=ا عند مستوى إحصائي   دالة**(    0.05)&=ا عند مستوى إحصائي   دالة*

    ( اجلدول  مقيا   3يبني  استبا   قرات  معامالت  أن   )
. وكانا قين استبا   ه ل   نتميةم  الدسجة ال لية للبعد ا  االمتنان
)  ما    ابلرخا    س الشعو بعد   وبعد  0.759  -  0.022بني   )

  االمتنان عد  ب( و 0.863  -  0.486)    بنيما  البسيط    االمتنان
وتدل    ،(, وهو قين مناسبة 0.761-  0.314)     بني  خرينلآل
الداخلواال   عل الفقرات   المتنانا قيا     تساق   ابستلنا  

ابل (  16,  13,  10) الشعوس  بعد  قين   قد   , رخا من    جا ت 
و اعيف  فقرات الاستبا    استبعادها  وه  صب ا  قرات  أ ة, 
االستباطات بني دسجة كل  وه الت قا من  ,  (  قرة38ا قيا  )

و بع للمقيا   ال لية  والدسجة  ه      ي الل  اجلدو د  يبني 
 .  ا عامالت

 4جدول 
 :(180)ن=االمتنانابلدرجة الكلية ملقياس   ل بعدمعامل ارتباط درجة  

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  األبعاد
 ** 0.364 الشعوس ابلرخا  

 ** 0.837 البسيط   االمتنان
 ** 0.810 خرين لآل  االمتنان

 (  0.01ا عند مستوى )&= إحصائي   دالة**

ابلدسجـــة كـــل بعـــد    أن معـــامالت استبـــا( 4يبـــني اجلـــدول )    
هـو ( و 0.837- 0.364) تراوحا بني االمتنانال لية  قيا  

 قـــــوةتـــــدل علـــــ  و  (0.01) عنـــــد مســـــتوى ائي  قـــــين دالـــــة إحصـــــا
 األبعاد والدسجة ال لية للمقيا . االستباطات بني
قيــا  ه تطبيــا ا للت قــا مــن ثبــات  :االمتنتتانثبتتات مقيتتاس 

ــة  ــا  علـــــ  عينـــ ــن  اســـــتطالعية ا قيـــ ــة الدساســـــةمـــ  خـــــاس  عينـــ

مـن طـالب اجلامعـة   ا وطالبـةطالبـ  ( 180م ونة من )  ساسيةاأل
كرونبــــا     لفــــاأ ابســــتددام معادلــــةمعامــــل اللبــــات  حســــابه و 

ه الت قا من اللبات بطريقة الت زئة النصفية ا ص و ك لد  
ــبريمان بــــراون و  ــة ســ يبــــني هــــ    يالاجلــــدول ابســــتددام معادلــ

 .ا عامالت

 
 5اجلدول 



 إسهام  متغريي: االمتنان واألمل يف التنبؤ ابلسعادة لدى طلبة اجلامعة عبد هللا بن عبد اهلادي العنزي: 
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 :(180)ن= االمتنانوالتجزئة النصفية ملقياس لفا  رونباخ أ ابستصداممعامالت الثبات 
 ة  التجزئة النصفي   لفا  رونباخأ األبعاد

 0.833 0.880 الشعوس ابلرخا  
 0.925 0.944 البسيط   االمتنان
 0.850 0.898 خرين آلل  االمتنان

 0.848 0.887 الدسجة ال لية للمقيا  
 ( أن معــامالت اللبــات ابســتددام معادلــة5يبــني اجلــدول )    
 يف حــني( 0.887ا  )بلــج للدسجــة ال ليــة للمقيــكرونبــا    لفــاأ

ــات  ــامالت اللبــــــ ــالأتراوحــــــــا معــــــ ــاد مــــــ  -0.880) بــــــــني بعــــــ
, وبلغـــا معـــامالت اللبـــات بطريقـــة الت زئـــة النصـــفية (0.944

ــراون للدسجـــــة ال ليـــــة للمقيـــــا          ا صـــــ و ععادلـــــة ســـــبريمان بـــ
ــني(0.848)  ــات ، يف حــــ ــا معـــــــامالت اللبــــ ــا تراوحــــ  بـــــــني مــــ
ــدل ع0.925 - 0.833) ــين مناســـــبة وتـــ ــو قـــ ــ  ثبـــــات ( وهـــ لـــ

 .االمتنانمقيا  
 (,.1991snyder, et al) خـرونوآسـنايدس  :األملمقياس ا: اثلثً 

  (.2004ترمجة عبداخلالا)
ا قيــا  عــا  (1991) خــرونآطــوس ســنايدس و : وصتتا املقيتتاس

ــن ــا  مـ ــون ا قيـ ــالغني, ويت ـ ــراهقني والبـ ــ  ا ـ ( 12) يتناســـ  مـ
  :البعدين التينيعباسة مو عة عل  

 .(12 -10 - 9 -2) القوة الدا عة ول:البعد األ
 .(8 -6 -4 -1) ا ساسات والبعد اللا :

ه واـــعها يف  مقيـــا  ال تصـــ و  اـــمن دسجـــةسبعـــة بنـــود أو   
ا قيــا  لتشــتيا  هــن ا ف ــوص وعــدم معر ــة هــدف ا قيــا   

عبـــــــاسة عـــــــن تقـــــــدير  اي وا قيـــــــا   (.11 -7 -5 -3وهـــــــو )

 4ا" = و متامـ  صـ ي" سبعة مستوايت لالست ابة هـو:أيتيفمن  
 2" =اخطـــــــو متامـــــــ  "دسجات, 3= " اصـــــــ يو نالبـــــــ  دسجـــــــات, 

= دسجـة واحـدة, وتـرتاوا الدسجـة ال ليـة "انالب   دسجات, "خطو
 (. 32-8عل  ا قيا  بني )

 اخلصائ  السيكومرتية للمقياس:
( ابلت قـــــا مـــــن 2004 قـــــام )عبـــــداخلالا , :صتتتتتد  املقيتتتتتاس
ــه مــــ  صــــدق ا قيــــا  ــاب قيمــــة استباطــ  ــــد  عــــن طريــــا حســ

قيــا  وكــل مــن: مقيـــا  ا خــاسجو   انــا قــين االستبــا  بـــني 
( ومقيـا  التوقعـات العامـة 0.60"التفـاؤل" )  التوجه عو اةياة

ــاا ( ومقيــــا  0.58) ومقيــــا  تقــــدير الــــ ات (,0.55) للن ــ
  .احصائي  وهو قين دالة إ  (0.72حتقيا ال ات )

  مـــــن   قــــاقــــام الباحــــيف ابلت يتتتتاس:قاالتستتتتا  التتتتتداقل  للم
ستطالعية من نري عينة عل  عينة اللمقيا   التساق الداخلو  ا

مـن طـالب  ا وطالبـة( طالبـ  180م ونة من)  ساسيةالدساسة األ
وه حســاب  معامــل االستبــا  بــني كــل  قــرة  والدسجــة  اجلامعــة
 يبني ه   النتائا. يالاجلدول و  ,األمل  قيا ال لية 

 6  جدول
 : (180)ن= األمل الدرجة الكلية ملقياسلبعد املنتمية ل  و الكلية ل مع الدرجة ل فقرة معامالت ارتباط   

 جياد املساراتإ القوة الدافعة
 االرتباط مع الدرجة الكلية  االرتباط مع البعد  رام الفقرة  االرتباط مع الدرجة الكلية  االرتباط مع البعد  رام الفقرة 
2 .607  ** .675  ** 1 .552  ** .620  ** 
9 .704  ** .697  ** 4 .613 ** .632  ** 
10 .718  ** .704  ** 6 .663  ** .665  ** 
12 .731  ** .714  ** 8 .652 ** .647 ** 

    .(0.01ا عند مستوى )&= **دالة إحصائي  
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 قـرة مـن  كل  دسجة عامالت استبا ( أن م6يبني اجلدول )     
ــا  ا  قـــــرات  ــة ال ليـــــة قيـــ ــة للبعـــــد مـــــ  الدسجـــ ــة ال ليـــ والدسجـــ

ــ  النللمقيــــــا   ــو الي: علــــ ــد  ــــ ــةبعــــ ــوة الدا عــــ تراوحــــــا  القــــ
 مــا بــني دسجــة الفقــرة والدسجــة ال ليــة للبعــدمعــامالت االستبــا  

وحـا معـامالت االستبـا  ترا يف حـني  ,(0.731-0.607)بني  
 -0.675) بـــــــني مـــــــاوالدسجـــــــة ال ليـــــــة للمقيـــــــا   بـــــــني البعـــــــد

  رتاوحـا معـامالت االستبـا  بـني  ا سـاساتبعد  ما  أ  ،(0.714

 (0.663-0.552) بـني  مـا  والدسجـة ال ليـة للبعـدالفقرة  دسجة  
 -0.620) بـنيمـا  للمقيـا  الدسجـة ال ليـةالفقـرة و   دسجـة  وبني

 االتســـــاق الـــــداخلو تـــــدل علـــــ  هـــــو قـــــين مناســـــبة و و ( 0.665
ــا   ــل قيـ ــا  .األمـ ــات بــــني كمـ ــدق االستباطـ ــن صـ ــا مـ ه الت قـ
يبني ه    يالل اجلدو بعاد والدسجة ال لية للمقيا  و دسجة األ

  :عامالتا 

 7جدول 
 األمل الدرجة الكلية ملقياس و بعد  ل درجة   بني  رتباطاالمعامل  

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  األبعاد
 ** 0.929 القوة الدا عة 

 ** 0.919 ا ساسات جياد  إ
 (   0.01ا عند مستوى )&= إحصائي   ة**دال

ــاد ابلدس  (7يبـــني اجلـــدول )      ــةأن معـــامالت استبـــا  األبعـ  جـ
( 0.929- 0.919)  بــــني مــــا تراوحــــا األمــــلال ليــــة  قيــــا  

 قــوةتــدل علـ  ( و 0.01) عنــد مسـتوى اوهـو قـين دالــة إحصـائي  
 الدسجة ال لية للمقيا .االستباطات بني األبعاد و 

ه  األمــــلللت قــــا مــــن ثبــــات مقيــــا   :األمتتتتلثبتتتات مقيتتتتاس 
خــاس  عينــة الدساســة  مــناســتطالعية تطبيــا ا قيــا  علــ  عينــة 

 ,اجلامعة ا وطالبة من طالبطالب   (180) م ونة منساسية األ
لفــــا كرونبــــا  أمعامــــل اللبــــات ابســــتددام معادلــــة  ه حســــابو 

وك لد ه الت قا من اللبات بطريقة الت زئة النصفية ا ص و 
ــبريمان بــــراون و  ــة ســ يبــــني هــــ    يالاجلــــدول ابســــتددام معادلــ

   .ا عامالت

 8جدول 
 :(180)ن=األملالتجزئة النصفية ملقياس لفا  رونباخ و أ معامالت الثبات بطريقيت 

 ة  التجزئة النصفي   لفا  رونباخأ األبعاد
 0.856 0.845 القوة الدا عة 

 0.762 0.802 ا ساسات اجياد  
 0.840 0.890 الدسجة ال لية للمقيا  

( أن معـامالت اللبـات ابسـتددام معادلـة 8يبني اجلـدول )     
 وأمـــــا( 0.890) لدسجـــــة ال ليـــــة للمقيـــــا لبلـــــج  لفــــا كرونبـــــا أ

- 0.802) بـــــــنيمـــــــا  رتاوحـــــــا  بعـــــــادلألبـــــــات معـــــــامالت ال
بلغــــا معــــامالت اللبــــات بطريقــــة الت زئــــة يف حــــني (, 0.845

ــة  ــبريمان بــــــراون للدسجــــــة ال ليــــ النصــــــفية ا صــــــ و ععادلــــــة ســــ
بني ما   بعادلأتراوحا معامالت اللبات و   ، (0.840)للمقيا 

ــ0.856- 0.762) ــبة وتــــــدل علــــــ  ثبــــــات ( وهــــــو قــــ ين مناســــ
  .األملمقيا  

 نتائج الدراسة ومنااشتها:
ين  على أن  " توجتد عالاتة  ارتباطيت  دالتة   :الفرض األول
 االمتنتتتتانبتتتتني (0.05عنتتتتد مستتتتتوى داللتتتتة ) =إحصتتتتائياً 
  :لدى طلبة جامعة اجلوف والسعادة

ه حســـــاب معـــــامالت الفـــــرض  هــــ ا للت قــــا مـــــن صـــــ ة    
والدسجـــة ال ليـــة ومقيـــا   االمتنـــانمقيـــا   االستبـــا  بـــني أبعـــاد

 :يبني ه   النتائا يالاجلدول السعادة و 



 إسهام  متغريي: االمتنان واألمل يف التنبؤ ابلسعادة لدى طلبة اجلامعة عبد هللا بن عبد اهلادي العنزي: 
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 : (396)ن=والدرجة الكلية ومقياس السعادة. االمتنانس معامل ارتباط بريسون بني أبعاد مقيا

 معامل االرتباط ابلسعادة  االمتنانبعاد  أ
 ** 638. الشعوس ابلرخا  

 ** 495. البسيط   االمتنان
 ** 757. خرين لآل  االمتنان

 ** 801. االمتنان الدسجة ال لية  قيا   
 (   0.01)&= ا عند مستوى إحصائي   ة**دال

ــدول )        ــه 9يبــــني جــ ــة استباطيــ ــود عالقــ ــة إ( وجــ ــة دالــ جيابيــ
البسـيط,  االمتنـانا يف مجيـ  األبعـاد )الشـعوس ابلرخـا , إحصـائي  

مـــــ   االمتنـــــان قيـــــا لآلخـــــرين ( والدسجـــــة ال ليـــــة   االمتنـــــانو 
ــد )الشــــعوس  ــا  بــــني بعــ ــج معامــــل االستبــ ــعادة, وبلــ ــا  الســ مقيــ

ــعادة ) ــا  الســـ ــا ( ومقيـــ ــان) ( وبـــــني بعـــــد0.638ابلرخـــ  االمتنـــ
ــعادة ) ــا  الســ ــيط ( ومقيــ ــان) ( وبــــني بعــــد0.495البســ  االمتنــ
( وبــــني الدسجــــة ال ليــــة 0.757لآلخــــرين( ومقيــــا  الســــعادة )

 ( وهــو قــين استبــا 0.801) ومقيــا  الســعادة االمتنــان قيــا  
 .(0.01دالة عند مستوى داللة )

 ا وداال  ا موجبــــ  يــــرتبط استباطــــ   االمتنــــانويــــدل هــــ ا علــــ  أن     
لـدى الطلبـة  االمتنـانن استفـاع أابلسعادة لدى طلبـة اجلامعـة, و 

وتتسا هـ   النتي ـة   ستفاع يف الشعوس ابلسعادة لديهن,يناظر  ا
نالبيــــة الدساســــات  أن(Randy,et al.,2010)  مــــ  مــــا أوسد 

ــا  بــــني وجــــود  إىلتشــــري مربيقيــــة اإل ــاناستبــ ــا   االمتنــ واإلحســ
أبن األ ــراد  (Chen et al., 2009)ومــ  مــا  كــر   .ابلســعادة
و اصــــة  ,ســــعادة أكــــرب ألهنــــن يقــــدسون اةيــــاة  خيــــربوننيا متنــــ

خــرين والــ ين يعيشــون عنــدما يقــاسنون أنفســهن ابألخــداص ال
أبن  (Emmons, 2009)ليـه إل ومـ  مـا توصـ ,يف ظـروف صـعبة
ت  يقــــــرسون مســــــتوايت أعلــــــ  مــــــن االنفعــــــاالنياأل ــــــراد ا متنــــــ

ــن اةيــــــــاة  ــة, والراــــــــا عــــــ ــاؤل,اإلجيابيــــــ وينــــــــدجمون يف  , والتفــــــ
    ا أكلــــــر, ومــــــ  مــــــا أخــــــاس إليــــــهالســــــلوكيات ا رنوبــــــة اجتماعيــــــ  

Uysal & Satci, 2014)أكلـر حـول  ان لـديهن أ  ـاس  ( أب إجيابيـة ر
 ساا أكلر عن العالقات االجتماعية. أنفسهن, ولديهن

وتتفــا نتــائا الدساســة اةاليــة مــ  نتــائا بعــو الدساســات      
وجـــود عالقـــة استباطيـــه بـــني  إىلالســـابقة الـــت توصـــلا نتائ هـــا 

 & Watkins, et al., 2003) Chen;والسـعادة ملـل  االمتنـان
Kee,2008; Chen et al., 2009 ;  Froha, et al., 2009 ; 

 (.2014 مد,
 , ة يف او  مشاعر وسلوج األ رادومي ن تفسري ه   النتي     
 ـا يقدمـه  االمتنـان عندما مياسسون سـلوج أل راد ا متننين اإ  إ 

ــرون  ــن الخـــــ ــدااي أو هلـــــ ــد أو هـــــ ــنو أو  وائـــــ ــااي أو مـــــ مـــــــن عطـــــ
كانــا نــري بشــرية مــن أمســاعدات مــن مصــادس خاسجيــة ســوا  

مصادس  مأ اد الخرين,مصادس بشرية من األ ر   مأ  هللا عز وجل,
ــة منـــاظر الـــوسود واألهنـــاس  يظهـــرون طبيعيـــة ملـــل االســـتمتاع برؤيـ

عـــــــرتاف االو  ,هلـــــــن االمتنـــــــانو  والشـــــــ ر، واإلع ـــــــابالتقـــــــدير 
ــرة اب ــا يرتتـــ  علـــ   لـــد نظـ ــة تـــنع   إجلميـــل, مـ صـــ ة جيابيـ

ــل ــ   ,جســـمية أ يفـ ــمية اوأمرااـ ــون  ,جسـ ــل, ومياسسـ ــغوطا  أقـ واـ
ــاالت  ــةإانفعـ ــة  جيابيـ ــرب,أبدسجـ ــا  كـ ــتمتعون براـ ــن أويسـ ــرب عـ كـ

وعليه ي ون الفرض األول قد حياكن ل لد يشعرون ابلسعادة  
 .حتقا

نت " توجتد عالاتة ارتباطيتت  أالتذي يتن  علتى  :الفترض الثتاين
 األمتل(  بتني 0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللتة ) =

 : لدى طلبة جامعة اجلوف والسعادة"
امالت للت قــــا مـــــن صـــــ ة هــــ ا الفـــــرض ه حســـــاب معـــــ    

اجلـــدول ومقيـــا  الســـعادة و  األمـــلاالستبـــا  بـــني أبعـــاد مقيـــا  
 يبني ه   النتائا : يال
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 :(396)ن= ومقياس السعادة والدرجة الكلية األملمقياس .معامل ارتباط بريسون بني أبعاد 

األملأبعاد    معامل االرتباط ابلسعادة  
 **  690. القوة الدا عة 

 **   1.70 ا ساسات جياد  إ
 **   787. األمل الدسجة ال لية  قيا   

 (   0.01)&=ا عند مستوى **دال إحصائي  

جيابيـــــة دالـــــة إ( وجـــــود عالقـــــة استباطيـــــه 10يبـــــني اجلـــــدول )    
( والدسجـة ال ليـة ا سـاسات, و القوة الدا عـة)  ا يف بعديإحصائي  
مــ  مقيــا  الســعادة. وبلــج معامــل االستبــا  بــني  األمــل قيــا  
 بــــني بعــــد( و 0.690( ومقيــــا  الســــعادة )قــــوة الدا عــــةالبعــــد )

(, وبــني الدسجــة ال ليــة 0.701) ( ومقيــا  الســعادةا ســاسات)
ــل قيـــــا   ــا  الســـــعادة )و  األمـــ ــ0.787مقيـــ ــين دالـــ  ة( وهـــــو قـــ
(, وقــد جــا ت هــ   النتي ــة يف 0.01ا عنــد مســتوى )إحصــائي  

فـ  اإلطاس ا توق   وتعي أن األ ـراد الـ ين يتمتعـون عسـتوى مرت
 يس لون مستوى مرتف  عل  مقيا  السعادة . األملمن 
 إىل (Allan,2014)ليـه إأخـاس  وتتفا ه   النتي ة مـ  مـا         

أن اـــــــات الشدصـــــــية اإلجيابيـــــــة تـــــــرتبط اب ؤخـــــــرات ا تعـــــــددة 
وتظهــر األ ــا  عالقــات  دالــة بــني تلــد الســمات  للســعادة,
 Sciloli) ليـهإ ومـ  مـا توصـل(in Niemiec, 2012)   والسـعادة

& Biller ,2009)  والســـعادة مفهومـــان يـــؤثر كـــل  األمـــلأبن
ــر ــا يف الخـ ــد  ، إ منهمـ ــليعـ ــوان   األمـ ــ   م ـ ــوانت سئيسـ ــن م ـ ا مـ

يــرتبط  األمــلوتــدعن الدساســات   ــرة أن  اةيــاة الســوية للفــرد.
 ,.Shorey, et al)ووجدت دساسة (,Edwards,2009ابلسعادة )

 .وج  ابهلنا  ال ايبش ل م ايرتبط أييف   األملأن  (2007
ــائا  دساســـــــات      ــة مـــــــ  نتـــــ ــة اةاليـــــ ــائا الدساســـــ ــا نتـــــ    وتتفـــــ
(Staats,et al. 2007  Abdel-Khalek & Lester, 2010; ؛ 

بـــــو أو  جـــــودة , ؛2010جـــــودة , ؛2008عبـــــد اخلـــــالا وعيـــــد, 
ــراد ــت انتهــــا نتائ هــــا 2011 ,جــ ــا  بــــني  إىل( الــ ــود استبــ وجــ
( 2007)الفن ــري, ساســةا مــ  نتــائا دوالســعادة. وجزئيــ   األمــل

( القــــوة الدا عــــة)  األمــــلوجــــود عالقــــة بــــني  إىلالــــت خلصــــا 

 (ا ساساتبعد ) األملوالسعادة ال اتية وعدم وجود عالقة بني 
 .والسعادة ال اتية

ويفسر الباحيف النتي ـة يف اـو  خصـائ  األ ـراد مرتفعـو     
 والســعادة  أبهنــن يســتطيعون البــد  واالحتفــاأل ابألنشــطة األمــل

إنتــــا   حتقيــــا أهــــدا هن ابإلاــــا ة إىل إىلالــــت مي ــــن أن تقــــود 
واإلسادة   مسالد م نة  لتلد األهداف  لديهن كـل مـن الطـرق

ــدا هن ــا أهـ ــ لد   (Papantoniou, et al., 2013) لت قيـ كـ
 مـن اعتباسهـا عوائا الن اا ابعتباسها حتـدايت بـدال    إىل  نينظرو 
أكلر حول  ،ا  اغوط ساا أكلر أنفسهن, و   ولديهن أ  اس إجيابية ر

ــز عــــن العالقــــات االجتماعيــــة , وتقــــدير  ات مرتفــــ , وأدا  ميــ
(Valle, et al.,2006)  ويرتتـــ  علــ   لـــد  ساـــا عـــن  واكـــن

ا ان ــ   د  و ــاا يف العديــد مــن جمــاالت اةيــاة, وهــ ا الن ــاا يعــ
, ومهــاسات هنلغــري عــن ســعادكن ولــديهن نشــا , وإيلــاس ا جزئيــ  

. وعليـه ي ـون  (Larsen & Eid,2008)جيدة يف حل الصراعات
عنـــــد  حصــــائيا  إللــــا  قــــد حتقــــا بوجــــود عالقــــة دالــــة الفــــرض ا

 والسعادة. األمل( بني 0.01)مستوى داللة 
ا توجتتد فتترو   دالتتة إحصتتائيً "ال نتت  أالفتترض الثالتتث التتذي يتتن  علتتى 

بتتتتتتني الطتتتتتتالب والطالبتتتتتتات يف   (0.05عنتتتتتتد مستتتتتتتوى داللتتتتتتة ) =
 :السعادة
ا توســطات  حســاب ه  ة هــ ا الفــرضللت قــا مــن صــ      
  - -T-Testوقيمـــــــــة "ت"  ةســـــــــابية واالعرا ـــــــــات ا عياسيـــــــــة ا

 تغــــري النــــوع  بــــني الطــــالب والطالبــــات  ا قيــــا  الســــعادة تبعــــ  
  :يبني ه   النتائا يالاجلدول و 
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 11جدول 
 (396)ن= ملتغري النوع بني الطالب و الطالباتا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و ايمة "ت" ملقياس السعادة تبعً 

حصائيةاإل  مستوى الداللة     ايمة "ت"  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  النوع  
 0.32 0.99 29.52 93.47 224 طالب 
 26.63 90.62 172 طالبات  

 (   0.05)&=ا عند مستوى **دال إحصائي  

الطــالب  بــنيلســعادة ( أن قيمــة " ت" ل11يبــني اجلــدول )    
وهــ ا  ا( وهـو قيمـة نـري دالـة إحصـائي  0.99والطالبـات بلغـا )

ــدم وجـــــــود ــدل علـــــــ  عــــ ــروق  يــــ ــني الطـــــــالب  ــــ يف الســـــــعادة بــــ
 .والطالبات

  مــد,) نتــائا الدساســة اةاليــة مــ  نتــائا  دساســاتوتتفــا     
ــد,  ؛2013 ــلا 2014 مـ ــت توصـ ــروق  إىل( الـ ــود  ـ ــدم وجـ عـ

يف الشعوس ابلسعادة. و تل  مـ  دالة بني الطالب والطالبات  
وجود  روق بني   إىل( الت توصلا  2014) الطراونة,    دساسات

 لصاحل اإلان . الطلبة يف السعادة
ويعـــــزو الباحــــــيف هــــــ   النتي ـــــة يف اــــــو   طبيعــــــة ا رحلــــــة     

ه اجلامعيــة  ــالظروف الــت ميــر  يهــا الطلبــة ت ــاد ت ــون متشـــا(
يتعــرض لــه الطلبــة مــن مواقــ   , ومــا البي،ـة اجلامعيــة يف مؤثراكــا

وظــروف حياتيــة  خمتلفــة ت ــاد ت ــون متشــا(ة ملــل: اليفــغو  
ــية  ــات الن ــــاا واةصــــول  إىلاألســــرية ابإلاــــا ة و الدساسـ متطلبـ

عل  مؤهل علمو م ما يلـو  لـد مـن اـغو  مابعـد اةصـول 
عل  ا ؤهل الدساسو يف الب يف عن عمل لتومني مستقبلهن يف 

مقاسنـــــة اب ااـــــو و ايدة دسجـــــة  ظـــــل تقلـــــ  الفـــــرص الوظيفيـــــة
كـون طبيعـة   إىلا نا سة , ك لد قد ت ون ه   النتي ة عائدة 

ا ـــواد الدساســـية و تواهـــا ا تشـــا(ة بـــني الطلبـــة وعـــدم اختال هـــا 
تقــدم لل ميــ  بــنف   إ  )طــالب وطالبــات( ابخــتالف النــوع 

ن الطلبة يتوثرون (   الظروف    ومن م  ،ااتوى وال ن والنوع
 األمــر الــ ي  تغــريات وا ــؤثرات عســتوى ي ــاد ي ــون متقــاساب  وا

 .قد ي ون أسهن يف عدم وجـود  ـروق بيـنهن يف متغـري السـعادة
وبــ لد حتقــا الفــرض اللالــيف بعــدم وجــود  ــروق بــني الطــالب 

 والطالبات يف السعادة.
 اإحصتتائيً توجتتد فتترو  دالتتة  النت  "أعلتتى التتذي يتتن   :الرابتتع الفترض

جامعتتتتة طالبتتتتات و طتتتتالب  بتتتتني( 0.05) = عنتتتتد مستتتتتوى داللتتتتة
 :"االمتنانيف  اجلوف 

ــاب ا توســــطات هــــ ا للت قــــا مــــن صــــ ة    الفــــرض ه حســ
ــة ا ــات ا عياسيـــــ ــابية واالعرا ـــــ ــة "ت"  ةســـــ  - -T-Testوقيمـــــ

ا  تغـري النـوع بـني الطـالب وأبعاد  الفرعية تبعـ    االمتنان قيا   
 :يبني ه   النتائا يالو الطالبات و اجلدول 

 12اجلدول
 : (396)ن=و الطالبات ا ملتغري النوع بني الطالبوأبعاده الفرعية تبعً  االمتنانملقياس  واالحنرافات املعيارية وايمة "ت املتوسطات احلسابية

 الداللة اإلحصائيةمستوى   ايمة "ت"  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  النوع بعاداأل
 0.76 0.29 9.17 38.65 224 طالب  الشعوس ابلرخا  

 9.63 38.93 172 طالبات  
 ** 0.004 2.86 10.15 50.04 224 طالب  البسيط   االمتنان

 9.50 52.90 172 طالبات  
 0.08 1.74 7.50 47.83 224 طالب  خرين لآل  االمتنان

 6.75 49.10 172 طالبات  
 * 0.014 2.46 17.96 136.51 224 طالب  الدسجة ال لية لالمتنان 

 17.32 140.93 172 طالبات  
 (  0.05)&=ا عند مستوى إحصائي   دالة*(    0.01)&= ا عند مستوى إحصائي   دالة**
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ــدول )     ــني اجلـ ــة "ت" 12يبـ ــعوس ابلرخــــا  ( أن قيمـ ــد الشـ لبعـ
يف حني بلغا , ا وهو قيمة نري دالة إحصائي   ( 0.29بلغا )

ــة "ت ــد  قيمـ ــانلبعـ ــيط  االمتنـ ــة2.86) البسـ ــو قيمـ ــة   ( وهـ دالـ
(. بينما بلغا قيمة "ت"  0.01عند مستوى داللة  )  إحصائي ا
 إحصــائي ا( وهــو قيمـة نــري دالــة 1.74لالخــرين ) االمتنــانلبعـد 

بلغــــــــــــا قيمــــــــــــة "ت" للدسجـــــــــــة ال ليــــــــــــة  قيــــــــــــا  يف حـــــــــــني 
عنـد مسـتوى الداللـة  إحصـائي ا( وهو قيمة دالة 2.46)االمتنان

إحصـــائية  وهـــ ا يـــدل علـــ  وجـــود  ـــروق  ات داللـــة (.0.05)
جـة البسـيط( والدس  االمتنـانبني الطـالب والطالبـات علـ  بعـد )
   ,الطالبــــات ا لصــــاحلمجيعــــ   ال ليــــة للمقيــــا , وجــــا ت الفــــروق

ــ  بعـــــدي  ــني الطـــــالب والطالبـــــات علـــ ــود  ـــــروق بـــ ــدم وجـــ وعـــ
 خرين(.لآل االمتنان)الشعوس ابلرخا , و 

 & Timmers كــر  ) وتتفــا نتي ــة هــ   الدساســة مــ  مــا     

Fisher,1998 ) ــرأة أن ــ  أا ــــــــ ــر دعمــــــــ ــ  كلــــــــ ــات ا وخلقــــــــ ا للعالقــــــــ
 ا منشــــغال  ي ــــون الرجــــل دائمــــ   إ االجتماعيــــة مقاسنــــة ابلرجــــال 

و ل ســ  ا ــال االجتمــاع هــاابةيــاة العمليــة علــ  حســاب دوس 
ا عــن كلـر تعبــري  لـ لد ت ــون ا ــرأة األ ســرةوتـو ري احتياجــات األ

 (.2013)يف  مد, االمتنان
ــائا الد      ــة واتفقـــا نتـ ــة اةاليـ ــ  ساسـ ــة جزئيـ ــائا دساسـ ا مـــ   نتـ

بـني  إحصـائي اوجود  ـروق دالـة   إىل( الت انتها  2013) مد,
و تلـ  مـ  لصـاحل الطالبـات,   االمتنـانالطالب والطالبات يف  
( الــت  Froha, et al., 2009 ؛2014نتــائا دساســة ) مــد, 

بـني الطـالب والطالبـات  إحصـائي اوجـود  ـروق دالـة  إىلانتهـا 
 حل الطالب.لصا
ــاحـــيف وجـــود  ـــروق بـــني الطـــالب والطاويرجـــ  البا     ت يف لبـ

قـد البسـيط والدسجـة ال ليـة للمقيـا    االمتنـانيف بعد    االمتنان
يرتبط ابجلان  الوجدا  العـاطفو  االمتناني ون عائدا   ل ون 

طبيعة ا رأة ب وهنا   نأستباطه ابجلان  العقلو ا عريف و كلر من اأ
ري صــــراحة عــــن الرجــــل وحتــــرص علــــ  التعبــــكلــــر مــــن أعاطفيــــة 

 و تعــامال  أ اخـرين عنــدما يقـدم هلـا معرو ـ  مشـاعرها وتقـديرها لآل
 .و هدية ما مقاسنة ابلرجلأ اساقي  

ن أطبيعة الدوس االجتماعو ال ي يفرتض  إىل وقد ي ون عائدا  
ــون ا ــــرأ ــرأ  ةت ــ ــريا  إ كلــ ــاعرها وعواطفهــــا  جيابيــــة وتعبــ عــــن مشــ
لــــ ا ي ـــــون  ،ســـــريةت االجتماعيــــة واألواصــــر العالقـــــاألتوطيــــد 

يشعرن لديهن اعرتاف ابجلميل, و و   ,لديهن تقدير  ا يقدم هلن  
 كلر من الرجل. ألآلخرين  المتناناب
بعــدي  يفبــني الطلبـة  إحصـائي امـا عـدم وجــود  ـروق دالــة أ     

بعتد يف  ه الباحـيفلآلخرين(  ريجعـ االمتنانو )الشعوس ابلرخا , 
ــون  إىل  الشتتتعور ابلرقتتتاء ــاد ي ـ ــادي ي ـ ــتوى االقتصـ أن  ا سـ

للطلبـة مـن م ا ـ ت   أل راد العينة.  مـا تقدمـه اجلامعـة متقاساب  
ــهرية ــن  ,خـ ــر عـ ــ  بغـــو النظـ ــدم لل ميـ ــة  تقـ ــ ت حتفيزيـ وم ا ـ

وقــــد ي ــــون التشــــابه يف ا ســــتوى  النــــوع ) طــــالب وطالبــــات(,
خــر يف عــدم وجــود  ــروق ا آقتصــادي ألســر أ ــراد العينــة ســبب  اال

 ة يف الشعوس ابلرخا . بني الطلب
ب يعــزو الباحــيف عــدم وجــود  ــروق بــني الطــال يف حــني       

أن مــا يقــدم أل ــراد  إىل لآلقتترين االمتنتتانبعتتد يف  والطالبــات
 م ســــــــــوا  يف اجلانــــــــــ  التعليمــــــــــو أ - العينــــــــــة مــــــــــن خــــــــــدمات

خيتلـــ  ابخـــتالف  ال –اإلسخـــادي  مأ الصـــ و ماالجتمـــاعو أ
ــوع ــتوى ،النــ ــدم هلــــن عســ ــ ا ي ــــون   واحــــد ,  اخلــــدمات تقــ و(ــ

ــعوسهن اب ــانخــ ــا(   المتنــ ــرين متشــ ــا ة لآلخــ ــة   إىلا , ابإلاــ طبيعــ
جيابية  الت تربط الطلبة ابلخرين ت اد تتشابه  ما العالقات اإل
قــد ي ــون أســهن يف عــدم مــر الــ ي األ ،هلــن المتنــانيشــعرهن اب

, وب لد حتقا الفرض لآلخرين  االمتنان وجود  روق بينهن يف
 .ائي  الراب  جز 

توجتتتد فتتترو   ال  "نتتت  أالتتتذي يتتتن  علتتتى  :الفتتترض اخلتتتام 
بتتتتني  (0.05 =   ) عنتتتتد مستتتتتوى داللتتتتة إحصتتتتائًيادالتتتتة 

 :"األمليف  جامعة اجلوف طالباتطالب و 
ــاب ا توســـــطات        ــ ة الفـــــرض  ه حســـ ــا مـــــن صـــ للت قـــ
أبعاد    األملوقيمة "ت"  قيا  ةسابية واالعرا ات ا عياسية  ا

 يالاجلـدول  تغري النوع بني الطـالب والطالبـات و  االفرعية تبع  
 :يبني ه   النتائا



 إسهام  متغريي: االمتنان واألمل يف التنبؤ ابلسعادة لدى طلبة اجلامعة عبد هللا بن عبد اهلادي العنزي: 

  

73 

 13 جدول
 : (396)ن=ا ملتغري النوع بني الطالب والطالباتوأبعاده الفرعية تبعً  األملايمة "ت"  ملقياس ية و املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار  
 الداللة اإلحصائية ايمة "ت" رياالحنراف املعيا املتوسط احلسايب العدد النوع بعاداأل

 0.28 1.06 3.13 12.39 224 طالب  القوة الدا عة 
 2.76 12.72 172 طالبات  

 0.45 0.74 2.47 13.30 224 طالب  ا ساسات جياد  إ
 2.53 13.11 172 طالبات  

 0.79 0.26 5.08 25.69 224 طالب  مل الدسجة ال لية لأ
 4.76 25.83 172 طالبات  

 (   0.05)&= عند مستوى    إحصائي ا  الةد*
( لبعـــد 1.06( أن قيمـــة " ت" بلغـــا )13يبـــني اجلـــدول )    

, وللدسجة ال لية  قيا  ا ساسات( لبعد 0.74و)  القوة الدا عة
 عند مستوى داللة إحصائي ا( وهو قين نري دالة   0.26)  األمل

عدم وجود  روق  ات داللة إحصائية  إىلوه ا يشري  (0.05)
( والدسجــة ال ليــة  قيــا  ا ســاسات, و القــوة الدا عــة)  بعــدي يف

 الطالبات. و بني الطالب  األمل
ــة     ــائا دساسـ ــ  نتـ ــة مـ ــة اةاليـ ــائا الدساسـ ــا نتـ  ,)جــــودة وتتسـ

عـــدم وجـــود  ـــروق بـــني التالميـــ  يف  إىل( الـــت توصـــلا 2010
  ;.Staats,et al, 2007ا مــــ  دساســــة )وجزئيــــ   األمــــلمتغــــري 

ــروق الـــــت كشـــــفا نتائ هـــــا  (2007الفن ـــــري, عـــــن وجـــــود  ـــ
ــة بـــني الطـــالب والطالبـــات يف  ــاسات) بعـــد  األمـــلجوهريـ ( ا سـ

 )بعد اإلسادة(. األملوعدم وجود  روق بينهن يف 
أن الطـالب والطالبـات ال  إىلويعـزو الباحـيف هـ   النتي ـة     

حتقيقهــا وا تمللــة يف  حتســني  إىل تلــ  أهــدا هن الــت يســعون 
 األهـداف لـديهن  ،واالجتمـاعو واالقتصـادي  مستواهن العلمـو

متشــــا(ة  يف التدــــر  مــــن اجلامعــــة واةصــــول علــــ   -انالبــــ   –

الشهادة اجلامعية الت تؤهلهن للمنا سة  لل صول علـ  وظيفـة 
مـا  إىلن خطواكن يف ت وين  واكـن ابإلاـا ة و من خالهلا يبدؤ 

مـن  تو ر  اجلامعة من ظروف متشـا(ة للمنا سـة  يمـا يقـدم هلـن
 طبيعــة البي،ــة اجلامعيــة الــت يعيشــها الطلبــة   ,م ا ــ ت وحــوا ز

ــا( البي،ـــة اخلاسجيـــة وا تغـــريات إىلابإلاـــا ة    ةت ـــاد ت ـــون متشـ
ن الطلبة  يتوثرون (   الظـروف وا تغـريات     ومن م  ،ومتقاسبة

األمــر الــ ي قــد ي ــون أســهن يف  عســتوى ي ــاد ي ــون متقــاساب  
 وب لد حتقا الفرض اخلام . عدم وجود الفروق بينهن.

ميكتتتتن التنبتتتتؤ " نتتتت أالتتتتذي يتتتتن  علتتتتى  الستتتتادس:الفتتتترض 
 :"لدى طلبة اجلامعة األملو  االمتنانابلسعادة من قالل 

حســــاب  معــــامالت الفــــرض ه    هــــ ا صــــ ة    للت قــــا مــــن        
االعـــداس اخلطـــو ا تعـــدد  قيـــا  الســـعادة  لـــدى طلبـــة اجلامعـــة  

يبني ه      ي ال جمتمعة , واجلدول    األمل و  االمتنان   تغريات  ا تبع  
 : النتائا 

 14جدول  
 (.396)ن=  جمتمعة   األمل و    االمتنان ا ملتغريات  تبعً ملقياس السعادة لدى طلبة اجلامعة    معامالت حتليل االحندار اخلط  املتعدد 

املعامالت  املعامالت غري املعيارية النموذج 
 βاملعيارية بيتا  

الداللة  ايمة ت 
 اإلحصائية

R 2R   ايمة 
 ف

داللة التغري يف 
 اخلطأ املعياري معامل االحندار   مربع االرتباط 

 *000. 942.823 880. 938. *000. 4.171   085. 354. اللابا 
 *000. 23.602 566. 019. 442. االمتنان
 *000. 22.628 542. 021. 466. األمل
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الــــت أظهــــرت أن  ( معــــامالت االعــــداس14يبــــني اجلــــدول )    
%( مــن 88) ( جمتمعــة تفســراالمتنــانو  األمــلمجيــ  ا تغــريات )

ــة و التبـــــاي هـــــ ا التفســـــري دال ن يف الســـــعادة لـــــدى طلبـــــة اجلامعـــ
ــائي ا ــر اجلـــــدول أن قـــــين 0.05عنـــــد مســـــتوى ) إحصـــ (, و يظهـــ

ة جــا ت موجبـة  ودالـة إحصـائيا  علــ   معـامالت االعـداس ا عـري 
(؛  p= 0.000؛ 23.602؛ ت=β= 0.566)  االمتنـانمتغـري 

ــة علـــ  مقيـــا   ــة و دالـ ؛ -β= 0.542)  األمـــلوجـــا ت موجبـ

ــا  p=0.000؛ 22.628ت=  ــل االستبـــــــ ــج معامـــــــ (؛ وقـــــــــد بلـــــــ
ــو ــريات و الســــعادة  R2ال لـ ــ ا يعــــي أن 0.880بــــني ا تغـ , وهـ
، الســـعادة  يفســـر مـــن خـــالل ا تغـــريات% مـــن التبـــاين يف  80
 ( االمتنانو  األمل% من 80أي مي ننا التنبؤ ابلسعادة بنسبة )

)   0.466( +  االمتنــان)  0.442معادلــة التنبــؤ  ابلســعادة = 
تفصـيل  ـدى مسـا ة كـل متغـري  يف اليو  0.354( +  األمـل

 :من ا تغريات عل  السعادة
 15جدول  

 : تنان واالم   األمل ا ملتغريات  تبعً اهلرم  ملقياس السعادة  لدى طلبة اجلامعة  معامالت حتليل االحندار اخلط  املتعدد    
املعامالت   املعامالت غري املعيارية النموذج 

 βاملعيارية بيتا 
الداللة   ايمة ت 

 حصائيةاإل
R 2R   التغري يف

2R 
 ايمة 
 ف

داللة التغري يف  
 اخلطأ املعياري  معامل االحندار   مربع االرتباط

      *000. 4.171   085. 354. اللابا 
 *000. 460.831 641. 641. 801. *000. 23.602 566. 019. 442. االمتنان 
 *000. 512.031 239. 880. 938. *000. 22.628 542. 021. 466. األمل

االعــــداس الــــت أظهــــرت أن  ( معــــامالت15يبــــني اجلــــدول )    
ــلتغــــريات ممجيــــ   ــانو  األمــ ــر ) االمتنــ ــة تفســ ــن 88جمتمعــ %( مــ
ــة و التبـــــاي دال لتفســـــري هـــــ ا ان يف الســـــعادة لـــــدى طلبـــــة اجلامعـــ

ــائي ا ــتوى ) إحصــــ ــد مســــ ــين (, و 0.05عنــــ ــدول أن قــــ ــر اجلــــ يظهــــ
ة جــا ت موجبــة معــامال ودالــة إحصــائيا  علــ  ت االعــداس ا عــري 
(؛ p= 0.00؛ 23.602؛ ت= β= 0.566) االمتنــانمتغــري 

مــــــــن  % ( 64.1)  يفســــــــر مــــــــا نســــــــبته االمتنــــــــانن متغــــــــري أو 
%(  64.1) بـــمي ـن التنبـؤ  نـهإ, وهـو قيمـة مرتفعـة أي السـعادة

 .االمتنانمن السعادة من خالل متغري 
     0.442=  السعادة  االمتنانمعادلة التنبؤ ابلسعادة من 

 0.354( +  االمتنان )  
ابلسعادة  االمتنانإسهام    رىوت      التنبؤ  ي ون    أبنه  يف  قد 

ال يعائد   األ راد  ل ون  من    ن ا  مرتفعة  دسجة     االمتنان لديهن 
ولآلخ  لبي،تهن  نظركن  مزاج    جيابيةإ رين  ت ون  لديهن  يولد    اما 

 خعوس ابالستياا النفسو  ويسب  هلن السعادة.   من مو  ا، جيابي  إ
عــــن بي،ــــاكن  جيابيــــة إمــــا يتمتعــــون بــــه مــــن  آسا   إىلابإلاــــا ة 
يات مواجهـــــــة وقائيـــــــة, , ويســـــــتددمون اســـــــرتاتي االجتماعيـــــــة

جيابيــة متعــددة , ويقــدسون حيــاكن ومتل ــاكن. إولــديهن اــات 

ه ا التوجه اةياي يتناقو م  النظرة االكت،ابيـة والـت تتيفـمن و 
ــتقبل  الرتكيـــز علـــ  اجلوانـــ  الســـلبية مـــن الـــ ات, والعـــامل, وا سـ

(Wood et al., 2009)  ســعادة أكــرب ألهنــن ومــن هنــا  خيــربون
و اصـــة عنـــدما يقـــاسنون أنفســـهن ابألخـــداص  يقـــدسون اةيـــاة,

ومــن ااتمــل أن  , الخــرين والــ ين يعيشــون يف ظــروف صــعبة
 .و أي طرف  ايدأطوف عو ا تربع يسل وا بش ل ع

) Chen et al.,2009 .) 
الفرد ا منت لآلخرين سلوج           االمتنان ل لد  عندما مياس  

  نه يقر  مينو له من هللا أو من الخرين  والش ر  ا يقدم له أو  
  عن حياته ما جيعله خيرب   عن مدى ساا   وب لد يشعر ابلراا 

يؤدي  إمشاعر   بدوس   وال ي  وساسة  خعوس     إىلجيابية   ايدة 
 ابلسعادة. 

 & Chen ) نتـائا دساسـة وتتفـا نتـائا الدساسـة اةاليـة مـ     

Kee,2008 ;Watkins, et al., 2003; Lin, 2013  ;  ,مـد 
يف التنبـــؤ  االمتنـــانإســـهام  إىل( الـــت توصـــلا نتائ هـــا  2014

 ابلسعادة.
قين معامل االعداس جا ت موجبـة ( أن 15ويبني اجلدول )    
؛ 22.628؛ ت= -β=0.542)  األمـــــلدالـــــة علـــــ  مقيـــــا  و 
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p=0.000 ــلن متغـــري أ(؛ و ــبته األمـ ــا نسـ ــر مـ %(  23.9) يفسـ
ــو قي ــعادة , وهــ ــن الســ ــبة أي مــ ــة مناســ ــهإمــ ــؤ  نــ ــن التنبــ ـــمي ــ ) بــ

 .األمل% ( من السعادة من خالل متغري 23.9
    0.446=ستتتتتتعادةال األمتتتتتتلمعادلتتتتتتة التنبتتتتتتؤ ابلستتتتتتعادة متتتتتتن 

 0.687( +األمل)
أن األ راد    إىليف التنبؤ ابلسعادة    األملومي ن تفسري قدسة      

من   عالية   عستوايت  يتسمون  ععى    األملال ين  يشعرون 
حتقيا   عو  حيركهن  ال ي  الدا    ولديهن  والسعادة  اةياة 

جيابية واللقة ابلنف , يف  دا هن  هن يتسمون ابالنفعاالت اإلأه
وحتقيا    او  اليفغو ,  م   الناجو  التعامل  من  اتسخيهن 

 أهدا هن ا رنوبة. 
 األمـــلأن األ ـــراد مرتفعـــو  Valle, et al.,2006)) ويؤكـــد    

ــزامي ـــون  لـــديهن  تقـــد أكـــرب اب ماسســـات  ير  ات مرتفـــ , والتـ
 الصـــــ ية, وي ــــــون لــــــديهن قلـــــا االختبــــــاس وقلــــــا الدا  أقــــــل,

   أقل. واكت،اب
 هنـن مييلـون إىلأ(  Lloyd & Hastings,2009) حـني يـرى يف   
ــة , و أ ــاالت ا وجبــــ ــربوا االنفعــــ ــروا  ىلإن خيــــ ــا  إىلأن ينظــــ عوائــــ

  . اغوطات من اعتباسها الن اا ابعتباسها حتدايت بدال  
 Staats,et) وتتفا نتائا الدساسة اةالية م  نتائا دساسـات    

al. 2007 ;  Chen et al., 2009 2011جـراد, جـودة وأ,؛) 
 يف التنبؤ ابلسعادة.   األملإسهام  إىللت توصلا نتائ ها ا

يف التنبـؤ  األمـلو  االمتنـانن إسهام كل من  أويرى الباحيف      
ابلسعادة جا ت متسقة م  النظرايت والدساسات السابقة الت 

أ يـة هـ ين ا تغـريين  إىل( و األمـلو   االمتنـانتناولا  ا تغـريين )
    واــــــــــ ه أوهــــــــــ ا مـــــــــا  . ـــــــــراديف التنبـــــــــؤ ابلســـــــــعادة لــــــــــدى األ

((Weber,et al., 2014   عند مراجعته للدساسات السابقة وجـد
ــل ) ــية نوعيــــة ملـ ــريات خدصـ ــان, و األمــــلأن متغـ ( تــــرتبط االمتنـ

جيا, ابجلوانـ  ا دتلفـة مـن السـعادة ملـل الراـا العـام إبش ل  
 .ا وج والوجدان  عن اةياة ,

ا تغريات      ه    بين   طبيعة  بتوثري  ترتبط  يما  جيا,   إها 
من خالل   تت قا  األ  األمل  السعادة  به  يشعر  يف     راد ال ي 

  ن والسعادة حتد  نتي ة المتنا  ليها إ الت سعوا    هدا هنأحتقيا  
الالفرد   من دعن ومساندة من  يتلقا   ن  ايدة   ل ا    خرين  ا 

الل  مستوى الشعوس ابلسعادة لدى األ راد مي ن أن يتن من خ
 . األمل و   االمتنان ابية ملل جيإتنمية متغريات  

 الرؤية املستقبلية والبحوث املقرتحة: 
مي ــن تقــدا  ,نتــائا مــن يف اــو  ماتوصــلا إليــه الدساســة    

 والدساسات التية: ا قرتحات
ــراما -1 ــ  بــ ــاديةواــ ــاهين إىل كــــدف إسخــ ــة مفــ ــعادة  تنميــ الســ
لدساســــية يف خمتلــــ  ا راحــــل ا لــــدى الطلبــــة األمــــلو   االمتنــــانو 

كـــــرب قـــــدس مـــــن الراـــــا عـــــن حيـــــاكن أعلـــــ  حتقيـــــا   ســـــاعدكن
 والشعوس ابلسعادة. 

جيا, الت  مهاسات التف ري اإل  قرساتمتيفمني براما اجلامعة  -2
  ايدة مستوى السعادة لدى الطلبة.  إىلتؤدي 

مواجهة  -3 عل   الطلبة  تش    تدسيبية  وبراما  ندوات  عقد 
وتعز  اةياة  يف  التشاؤمية  اإل  النظرة  يسو النظرة  دها  جيابية 

اب تنع      األملو   المتنان الشعوس  الت  عل   جيابي  إوالسعادة  ا 
 .  األكادميو ا هن إرجات الطلبة التعليمية وتسهن يف خم
اة مة,    ,أخرى ) اإليلاس   جيابيةإ ات  إجرا  دساسة عن متغري -4

 . العفة, اللقة ابلنف ( كمنب ت للسعادة
لدى  من جهة والسعادة    األملو   االمتنان دساسة العالقة بني  -5

 يف اجملتم .   أخرى ،ات  
ا -6 دساسة عن من جة  و إجرا   السعادة  بني    االمتنان لعالقات 
 لدى طلبة اجلامعة.   األمل و 

 املراجع : 
التفاؤل واألمــل وعالقتهمــا ابلســعادة لــدى عينــة مــن    .(2010مال )آجودة , 

ن الــــنف , سابطــــة  قليمــــو اللــــا  لعلــــ ا ــــؤمتر اإل   ا ــــراهقني يف  ا ظــــة نــــزة.
 .671-639ني النفسيني ا صريني ص  خصائياإل 
ــالآجـــودة,   ــراد,  ـــدي)أو   مـ ــعادة يف اـــو  األمـــل    .(2011بـــو جـ التنبـــؤ ابلسـ

ــة,   ــة القــــد  ا فتوحــ ــة جامعــ ــة مــــن طلبــ ــاؤل لــــدى عينــ ــد   والتفــ ــة القــ جملــ
 .162-129ص ,(2)  الراب  والعشرون العدد  , ا  والدساساتأا فتوحة ل

   .داس الزهرا . الرايض :    جيا,علن النف  اإل .  (  2013دايب ,سخا أ د )
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األ . (2014)   دأالطراونة,   لدى   خالقوال كا   النفسية  ابلسعادة    وعالقته 
  -  158 هر, العدد ,  ,جامعة األ   جملة كلية الرتبية  طلبة جامعة الريموج,

 . 825-809, صاجلز  اللا 
  الصــــــ ة النفســــــية وعلــــــن الــــــنف .(2009البهاص,ســــــيد )  ;الطيــــــ ,  مــــــد
 لقاهرة: م تبة األ لو ا صرية.. ااإلجيا,
ــدأعبــــداخلالا ,   ــد ,  , والشــــطو,   ــ ــن, واللــــويي,  وعبــــا ,  تغريــ ــة,    سوســ انديــ
معــدالت    .(2003) ــاة    والســعيدي,  خــيما ,   ــد,ااا, وأ وال ي  ,

جملــة الدساســات      الســعادة لــدى عينــات عمريــة خمتلفــة مــن اجملتمــ  ال ــويت
 .  612-581, ص  (4)  (,العدد13اجمللد).القاهرة ,  النفسية

  اســتقالليتهحــ  اةيــاة ومــدى    .(2008وعيــد نــادة )    ;  ــدأعبــداخلالا ,    
ــو  و  أ ــا  الشدصــ ــريات اهلنــ ــة عتغــ ــة.  أاستباطــ ــاة الطيبــ ــات  و اةيــ ــة دساســ جملــ

 .600-587( ص4( العدد )  18اجمللد )  نفسية ,
ــداخلالا , ــدأ  عبــ ــنايدس لأ.(2004)   ــ ــا  ســ ــة  قيــ ــيغة العربيــ ــل,  الصــ جملــــة  مــ
 .193-183( , القاهرة , ص2( عدد)14, ما )ت نفسيةدساسا

الشــعوس ابألمــل والرنبــة ابلــت  ن لــدى عينــة مــن  .(2005عبدالصــمد,  يفــل)
ــة ا ــا جبامعــــ ــات العليــــ ــنف   طــــــالب الدساســــ ــن الــــ ــو  علــــ ــة يف اــــ  نيا"دساســــ

, اجمللــــد اللــــامن عشــــر,    جملــــة الب ــــيف يف الرتبيــــة وعلــــن الــــنف جيــــا,",  اإل 
 .80-32,ص  العدد الراب 

ا تغريات  2006)  ما أ  الوهاب,عبد ببعو  وعالقتها  النفسية  السعادة   :)
اجلنسني,   من  ا راهقني  من  عينة  لدى  النفسية  النفسية  الب و   جملة 

 . 306-254العدد اللا ,  ص  ,والرتبوية
االمتنان والسعادة وجودة اةياة لدى طلبة    (.2015كوك  يوس  )  عبنابنة,

 جامعة الريموج.ري منشوسة, كلية الرتبية,اجسيرت نسسالة مجامعة الريموج,
ــة وااأل   .(2007الفن ـــــــري, حســـــــن) ــعادة ال اتيـــــ ــه ابلســـــ ــا إل مـــــــل وعالقتـــــ    ـــــ

ــادميوأل ا ــودة واعتكــ ــو اللــــامن للرتبيــــة ) جــ مــــاد مؤسســــات  , ا ــــؤمتر العلمــ
 .1428-1405( ص2مصر ,ما)  -ن العر,(طالتعلين العام يف الو 
للتسامو واالمتنان يف التنبؤ    سهام النسيباإل   (:2014 مد , ها  سعيد )

, دساسات  جيا,دساسة يف علن النف  اإل   ابلسعادة لدى طالب اجلامعة:
 . 184-143, ص  2, ع  24, ما  نفسية  
نوعية اةياة وعالقتها ب ل من: االمتنان  .(2013عصام الدين )  مد, سخا

منائية  دساسة   : والتسامو  منشوسة,والسعادة  نري  سسالة ماجستري  كلية    . 
 داب ,جامعة طنطا. ال 

السعادة كما يدسكها  إمستوايت ومصادس    .(  2007حالم )أ مود,     خباع 
خرى,   لقين الدينية وبعو ا تغريات األ ا سنون يف او  دسجة متس هن اب
النفسية للدساسات  ا صرية  ,ص    (56  )العدد   (17),اجمللد    اجمللة 

115-193 . 
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Abstract:  The Contribution of the Variables of Gratitude and Hope to change of University Students' Happiness  The current 
study aimed to identify how the variables of gratitude and hope contribute to the prediction of university students’ happiness 
(psychological well-being) and to explore the differences between male and female students. The study sample consisted of (396) 
male and female students selected from the Faculty of Science and Arts in Qurayyat. The researcher employed the Oxford 
Happiness Questionnaire prepared by Argyle, Martin & Lu (2003) and translated by Ahmed Abdul Khalek (2003). The Scale of 
Gratitude prepared by Watkins et al. (2003), translated by Ababna (2015,) together with The Scale of Hope prepared by Snyder, 
et al., translated by Ahmed Abdul Khaleq (2004), were also used in the project. 
The results of the study manifested a statistically significant positive correlation between all dimensions of the Scale of Gratitude 
and its total score with the Scale of Happiness. It also showed the existence of a statistically positive correlation in all dimensions 
of the Scale of Hope and its total score with the Scale of Happiness. Moreover, the study indicated no statistical differences in 
happiness between male and female students and no statistical differences in their feelings of prosperity or gratitude towards 
others. Besides, there were some statistical differences in the dimensions of simple gratitude and the total score of the Scale of 
Gratitude in favor of the female students. No statistical differences in the dimensions of the Scale of Hope and its total score 
were noticed between male and female students. The study concluded that the scales of gratitude and hope together with all 
dimensions can predict happiness among Al-Jouf University students. 
Keywords: gratitude, hope, happiness 
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 من ذوات القصور الفكري املتوسط يف مدينة الرايض   بات مقياس امليول املهنية املصور للفتيات دالالت صدق وث
 

 ابتسام بنت عبد العزيز البديري 
 وزارة التعليم –مشرفة تربوية 

 عبدهللا احلرب بنت  عبري
 جامعة امللك سعود  -قسم الرتبية اخلاصة 

 هـ18/9/1440 وقبل -هـ 1/8/1440 للنشرقدم 

 
مقياس امليول املهنية املصور للفتيات من ذوات القصور الفكري املتوسط    دالالت صدق وثباتعلى  هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف    املستخلص:

  ترتاوح   ن، كما أن درجة ذكائها( عام  20-15أعمارهن بني )  ( فتاة من ذوات القصور الفكري املتوسط ترتاوح  83مبدينة الرايض، وتكونت العينة من )
  ( الفكرية  54-40بني  الرتبية  معاهد  يتعلمن داخل  الاليت  الفتيات  ملفات  الذكاء يف  مقاييس  الرايض، وكشفت   وأشرق  يف  ( حسب  مدينة  غرب 

نتائج صدق احملكمنيللم  مقبولةالنتائج عن وجود دالالت صدق   املقبولة و ثبات  ال  أما دالالت   ،التكوينوصدق  ،  قياس من خالل  بني  غري  فترتاوح 
خالل  قبولةامل النصفيةو   لفا كرونباخأثبات    معامالت  من  خبصائص ،  التجزئة  يفسر  أن  ميكن  املقياس،و   شاركاتامل  والذي  النتائج و   طبيعة  ضوء  يف 

 املستقبلية. تقدمي عدد من التوصيات واملقرتحات البحثية  ت  ومناقشتها
 

 . ، املقاييس املصورة الفكري املتوسط ، القصورلثبات، امليول املهنيةالت ا، دالالصدقدالالت : الكلمات املفتاحية
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 املقدمة: 
املهين  ي    التأهيل  موضوع  من  عد  اإلعاقة  ذوي  لألفراد 

األهداف اليت تسعى هلا احلكومات يف االستفادة من الطاقات  
لديهم العربية    إذ   ، املوجودة  اململكة  يف  اإلعاقة  نسبة  تبلغ 

إ 7.1السعودية   السعوديني% من  السكان    لميث و   ،مجايل عدد 
منهم   فراد  عدد األأن  كما  %،  3.4انث  %، واإل 3.7الذكور 

ذوي القصور الفكري املدموجني يف املدارس واملراكز املختصة  
هذه   وتدريب  هو بتدريس  الذكور    وعدد   ،( 17602)  الفئة 

واإل ( 11293)منهم   للتخطيط  8074)انث  ،  الوزارة  )وكالة   )
 . (2017 واملعلومات،

ىل حتقيق  إ  لوصوللهدف  يعداد  األهذه  على    تعرفالإن   
التأهيلية   التعليمية  األلتمكني  األهداف    من فراد  هؤالء 

االستقاللية الذاتية وفق أفضل املعايري، ومن هذا املنطلق بدأت  
الدولية   االتفاقية  بتوقيع  السعودية  العربية  اململكة  حكومة 

عام  حلق اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إذ 2008وق  املادة  تنص    ، 
حبق  االععلى    27 اإلرتاف  ذوي  مهن  األفراد  عمل  يف  عاقة 

بعد تسهيل ظروف العمل  هتم واحتياجاهتم  ما تتناسب مع اهتما
وضمان حقوقهم الكاملة اليت حتميهم وبعد متكينهم من برامج  

التوظيف   وخدمات  املهين  والتأهيل   The United)التوجيه 

Nations (UN), 2006). 
وضع األنظمة  إىل اململكة العربية السعودية    منها انطلقت    

يلتحق هبا  االتفاقية ووضع امل   لتطبيق الكفيلة   هام والربامج اليت 
االجتماعية    فقد  ،اإلعاقة  ذوو الشؤون  وزارة  وزارة  )كانت 

حالي   االجتماعية  والتنمية  الوزارا العمل  من  عنيت    تا(  اليت 
ولذلك  ب معينة،  مهنة  ضمن  التأهيل  الالئحة  توفري  أصدرت 

وت تعديله عام    ،1426بقرار وزاري عام  التنفيذية لوزارة العمل  
املادة  وقد    ،1436 على  تضمن  نصت  اليت  والعشرين  الثامنة 

يستخد"أ عمل  صاحب  عامال  ن  كل  وعشرين  مخسة    م 
املعوقني  كثر أف تشغيل  من  متكنه  لديه  العمل  طبيعة  وكانت   ،

ماله  % من جمموع عدد ع4ن يشغل أ ؛ا ت أتهيلهم مهني    ن الذي
لك عن طريق ترشيح  كان ذأ ، سواء  املعوقني املؤهلني مهنيا  من  

أم التوظيف    . (7، ص.هـ1437)وزارة العمل،  غريها"   وحدات 
إ أدى  من  مما  االستفادة  يف  اخلاص  القطاع  تشجيع  برامج  ىل 

الشركات   بعض  تبنتها  اليت  ابلتوظيف  املنتهية  ليتم  التأهيل 
 توظيف األفراد ذوي اإلعاقة.   

ابلدرجة    غري  اقتصر  الواقع  أرض  على  االهتمام  هذا  أن 
الذكور،   الفتيات ذوات حظ  األكرب على  وقد    . وفريومل تكن 

التعليقأ رقم    شار  ف  3العام  االتفاقية  الفتيات  على  خيص  يما 
اإل ذوات  حمدودية  والنساء  التمييز ضدهن يف  يتم  الاليت  عاقة 

املساواة   إىل عدم  للتعليم والعمل ابإلضافة  املتاحة هلن  الفرص 
ذوات   الفتيات  هلا  تتعرض  اليت  واملخاطر  األجور   عاقةاإليف 

(The United Nations (UN), 2016)   . 
السعودية     التأهيلية  كانت    ،ويف  والفرص  األنظمة  هذه 

على الورش املوجودة    وهي مقتصرة ،  لإلانث   حمدودةوالوظيفية  
واملعاهد   املدارس  تدريب وفق  يف  مل  حمدد   منط  ولكن  يستمر  ، 

طويال   اليت    2030ية  ؤ ر ب  مرتبط حراك    ظهرفقد    ،الوضع 
نصت    2017سنة    طلقتأ   من  ك   سنم"أبنه  واليت  أبناءان  ن 

من ذوي   وتعليم    اإلعاقة  مناسبة  عمل  فرص  على  احلصول 
يف    استقالليتهميضمن   فاعلة  عناصر  بوصفهم  واندماجهم 

بكل   سنمدهم  كما  اليت  والدورات    التسهيالت اجملتمع، 
رؤية اململكة العربية السعودية  )  " تساعدهم على حتقيق النجاح

2030 ،2016 .)   
الرؤيةوقد    التأهيل    يتحققكهدف    عملت  عملية  بتقنني 

من الطاقات البشرية اليت    كوهنمىل التمكني الوظيفي  للوصول إ
استثما من  بواسطتهم    اهر البد  االقتصادية  العجلة  وإدارة 

املهين   وميوهلم  قدراهتم  وفق  العمل  سوق  يف  منهم  واالستفادة 
ابألخص  .  واهتماماهتم الفكري  القصور  ذوي  أن    ون جيدإال 

اختا يف  لذا  صعوبة  املهين  القرار  ان  إفذ  املهين  إلتوفري  رشاد 
مساعد   املهنية  هلم    واملشورة  ومهنية  وظيفية  فرص  خللق 

    . ( 2017)املصري، 
أن  و   املؤكد  الدراسات  من  أبعض  عامل  اثبتت  امليول  ن 

للمهنة   الفرد  تقبل  يف  لتعلم    ا  معزز   عد  ت    ، كماهبا ومتيزه  مهم 
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املهنةهارات  م أشار  وقد  ؛  ( 2009حممد،  )  ومتطلبات 
وجود خطة انتقالية فردية لكل طالب  أبن    (2016الدوسري )

من ذوي القصور الفكري البسيط والذي يقوم إبعدادها فريق  
وميوله   قدراته  مع  متناسبة  وتكون  التخصصات  متعدد 

مؤشر   تعد  القصور  واهتماماته  ذي  الفرد  جناح  إمكانية  على  ا 
العمل  مرحلة  يف  تتحقق   .   الفكري  النجاح    ولكي  أهداف 

  غري   ، البد من توفر املقاييس اليت حتدد تلك امليول املهنيةاملهين  
مل  أ الدراسات  أي     تسع  ن  تقنني  البيئة    من   إىل  على  املقاييس 

و املهن املتوفرة  حتاكي هذا اجملال بطبيعة البيئة أالسعودية اليت  
علما  أبن للجنسني امليول    .  قياس  معرفة  عملية  تتطلب  املهنية 

امليول  هذه  قياس  عمليه  على  تقوم  اليت  واملبادئ    ابألسس 
 لألفراد.  دراكية واللفظية اإل والسمات 
أ بعض  أ إىل    ( 2006)  احملرزي  شار وقد  املقاييس  ن  هذه 

النفسي واملهين و  الشخصية،  أقائم على نظرايت اإلرشاد  مناط 
در  على  قائم  هو  ما  خصائص  اومنها  يف  األفراسة  املهن  د 

على  ف املختل قائم  اآلخر  وبعضها  ترمز  دراسة،  اليت  األنشطة  ة 
املهن   الوظائف  املختلفة إىل  يف  امليول  مضمون  حتليل  أو   ،

أن يقوم به الفرد  وما ال جيب  أو الكشف عما جيب    املختلفة
 . (2017، كاظم، وبكار   ،حسن ، )العمري 

واملقاييس  رااالختباف  ميكن  ت  أدوالنفسية  او   الرتبويةت 
أنواعها    ها تطبيق أو  إلكرتوني  مبختلف  التقليدية،    ابلطريقةا، 

وتعمل  (.  2004بيع،  رالد الفظية كانت أو مصورة )الصمادي و 
املصور رااالختبا ذكر   ةت  وصادق    كما  على    ( 2001)هبدار 

املو إثرا ابملثري اء  التعليمية  البصرية  اقف  على  إجيابي    فينعكست  ا 
و   إذ   الفرد الرضا  من  حالة  خلق  تكثيف  ايتم  نتيجة  القتناع 

و  التشوق  و اعناصر  معها  اإلهبار  فيتفاعل    ، )العمريلوضوح 
وبكار،    ،حسن يناسب    ، ( 2017كاظم  ذوي  غالبا   وهذا 

اللغة ال يستطيعون    منهم حمدودوا  كثري  ن  إ   إذ القصور الفكري  
عنصر  املصور  االختبار  جيعل  مما  اللفظي  يف    فعاال    ا  التعبري 

 املهنية.  ميوهلم التعرف على 

عد من  ميول األفراد ي    على( أن التعرف 1992عالم ) رىتو     
التعليمية والتدريبية   الربامج  اليت توجه يف ضوئها  املهمة  األمور 

يف احلياة  دوارهم  أب ترتبط    إذ  املهنية لتنمية امليول، وخباصة امليول  
املهنية  و اجتاهاهتم  دعا  و   . حتديد  ما  دراسة    الباحثني هذا  إىل 

املهنية  حمور   فقد  ، امليول  )   ا  كانت  الدراسات  من  عدد  مثل  يف 
هللا وعبد  العنزي،2014،  مقداد  احلسني،  2011  ؛  عبد  ؛ 

اخلطيب،  2009  حممد،   ؛2010 احلمي  ؛2005؛  ،  د عبد 
طاه2003 البداين 2000،  ر؛  لطفي،  1996،  ة ؛  ؛  1993؛ 
الدراسات  و   .( 1992عالم،   املهنية ت عىن ابا  هنأ   معهذه    مليول 
القصور  هنإ ف  ،وقياسها  ذوي  عند  امليول  على  للرتكيز  تفتقر  ا 
حني.  الفكري عيد  كانت    يف  دراسة  الهي    ( 2006)دراسة 

العريب  وحيدة  ال املستوى  امله متناولت  اليت  على  لذوي  نيول  ة 
الفكري   جعل    ،البسيط القصور  الفكري يف  مما  الرتاث  نقص 

اجملال   ت عد    ا  دافع  ا  حمركهذا  اليت  الدراسة  أصيلة كوهنا  هلذه 
تقنني مقياس امليول املهنية للفتيات ذوات القصور  إىل  هتدف  

الثانوييف    الفكري املتوسط   املرحلة   هذه   إن  إذ   ة مرحلة ما بعد 
 . العمل سوقإلعدادهن لالستقاللية و  مهمة   مرحلة  تعد  

 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا: 
علمي   املتقدمة  الدول  وحضاراي  إن  امليول  ا  بدراسة  هتتم   

ألن القوانني الدولية تكفل حق ذوي    وذلك ،  عام  وجهملهنية با
إىل   الوصول  يف  األفراد،    كلاإلعاقة  جلميع  املقدمة  اخلدمات 

اهتماماهتم   مع  تتناسب  وظيفة  امتهان  يف  حقهم  ضمنها  من 
مهنية مالئمة، ونظر   برامج  التفضيالت  واحلصول على  ا ألمهية 

املقا  وأمهية  املهنية  اهتم  يوامليول  فقد  اجملال،  هذا  يف  يس 
مقاييس   وتصميم  إبعداد  املهين  اإلرشاد  جمال  يف  الباحثون 

وثبا للتفضيال صدقها  من  والتحقق  وحتديدها،  املهنية  هتا،  ت 
استخدامها   املختلفة،  لكلوإمكانية  والفئات    إذ   األعمار 

ودقيقة   مفصلة  معلومات  على  احلصول  من  الباحثني  مكنت 
ذوات  (Swanson & Fouad, 2010)وشاملة   ألن  ونتيجة   .

املتوسط   الفكري  ي    ا غالب  القصور  حصر  هم  ما  عند  لن 
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املهنية  امليول  أو  بعض  ،  االحتياجات  يواجهن  أهنن  كما 
عليها   يتدربن  الاليت  املهين  التدريب  جماالت  يف  املشكالت 

اآلخر ال يستفدن من    هن بعضفبعضهن ال يتكيفن مع املهنة و 
التدريب املقدم هلن. وبغض النظر عن العوامل اليت تسببت يف  

الفتيات ال    أن املالحظ أن هؤالء   غري   ، ظهور عقبات توظيفهن 
   .بشكل كاف  يتم توجيههن 

التأهيل    خالل  من  العقبات  هذا  مواجهة  وجب  لذلك 
املهين، لتنمية القدرات واملهارات الضرورية لديهن مما يؤدي إىل  

الوظيفي  االستقرار  ب  حتقيق  االنتقالية يف  وذلك  الربامج  تقدمي  
مريكي  تعريف القانون األ   املتوافقة معاملدارس واملراكز التعليمية  

جمموعة من األنشطة اليت تتسم بنفس النسق وهتدف إىل    هنا أب
حتسني   على  تركز  واليت  اإلعاقة  ذوي  من  الطفل  مع  التعامل 

عاقة وذلك  التحصيل األكادميي والوظيفي للطفل من ذوي اإل
املدرسة   بعد  ما  إىل مرحلة  املدرسة  مرحلة  انتقاله من  لتسهيل 

التعليم املستمر  و تعليم جامعي،  و تعليم مهين،  مبا يف ذلك من  
العمل،  و للكبار،   مضمار  واملشاركة  و خوض  املستقل،  العيش 

على  إذاالجتماعية   األنشطة  هذه    احتياجات  تستند 
مراعاة الطفل  مع  رغباته   القوة  نقاط الفردية،  للطفل، 
)with Disabilities Education  Individuals وميوله

)(IDEA, 2004 Improvement Act of 2004    
إن  فتوافر اخلدمات الرتبوية واالجتماعية    وعلى الرغم من 

عاقة، يف اململكة العربية السعودية  جمال التأهيل املهين لذوي اإل
حول    يشكو ندرة يف حبوثه بوجه عام، وخاصة تلك اليت تدور 

اإلعاقة   لذوي  املهنية  ذوي  و امليول    الفكري   القصور ابألخص 
املهنية  تفضيالهتم  إىل  أن  .والتعرف  الدراسات    ورغم  بعض 

ركزت على وضع برامج لتأهيل ذوي القصور الفكري ومل هتتم  
هلم،   املهنية  امليول  عن  ابلبحث  خالل  الدراسات  من  إال 

حمدودة   )دراسات  عيد  دراسة  إىل  (  2006ومنها  هدفت  اليت 
البسيط   الفكري  القصور  لذوي  املهنية  امليول  على  التعرف 

ا، حبيث ت  وإعداد أداة مقننة لقياس هذه امليول لتوجيههم مهني  
البسيط  استخدام مقياس امليول املهني  ة لذوي القصور الفكري 

إ ا من ذوي القصور  ( فرد  52وت تطبيقه على )   عيدعداد  من 
ابإلضاف البسيط.  متغريات الفكري  دراسة  إىل  )اجلنس،    ة 

ظهرت النتائج وجود  أ ، درجة الذكاء(، و العمر، املكان اجلغرايف
املهنية   امليول  يف  اجملموعتني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

اجلنس   متغري  امليكانيكي،    إذ حسب  العمل  الذكور  فضل 
،  حني فضلت الفتيات العمل الفندقي  يف  ،عمال تشييد البناء أ

اتضحت   املنسوجات. كما  وأعمال  املستشفيات  يف  العمل 
املتغري   حسب  املهنية  امليول  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

األقاليم    فقد   ،اجلغرايف  يف  املقيمني  جمموعة  مهن  إمالت  ىل 
ىل العمل  إالتشييد والبناء يف حني أن املقيمني يف القاهرة مالوا  

ستشفيات، ومل توجد أي فروق ذات داللة إحصائية يف  يف امل
يف   املهنية  واألامليول  "األقل  الذكاء  )درجة  "(  علىمتغريي 

 "(. كربواألا ومتغري )العمر" األصغر عمر  
ومن هنا نشأت فكرة التعرف على ميول ذوات القصور     

الفكري املتوسط بطريقه علمية حىت ميكن االستفادة من نتائج  
األ اليت سيتدربن عليها يف  تطبيق  املهن  إىل  داة عند توجيههن 

احملمية  املهين وابلورش  التأهيل  املهين ومراكز  التدريب    جماالت 
من   عليها  حصلت  اليت  امليل  تفضيالت  حسب  وذلك 

إبجراء دراسات للتعرف على تفضيل  قام الباحثون    إذ ،  املقياس 
للعمل يف الورش  وأسرهم والعاملني معهم ذوي القصور الفكري  

بيئات  احملمية   الواقعية  أو  أالعمل  واتضح  الغالبية  املدموجة  ن 
  بيئات الدمج إذا قدم هلم ؤمنون إبمكانية ممارستهم العمل يف  ي

   (Migliore, Mank, Grossi, & Rogan, 2007)         الدعم
 . املقاييس اخلاصة ابمليول املهنية  كما سعى آخرون إىل تقنني 
لريرت   أخرى  دراسة  إ  (Reiter,1990)ويف  هدفت  ىل  واليت 

املهين   التأهيل  مبراكز  للتدريس  والدافعية  املهنية  امليول  دراسة 
القائمة استخدام  ت  الفكري،  القصور  املفسرة    لذوي  املهنية 

لقياس الدافعية للعمل    ةمصمم  ةخاص  ةان ( واستب1980لريرت )
ا  ( فرد  152الذي يعتمد على منوذج هيدزبرج ت تطبيقها على )

و  الفكري،  القصور  النتائج  أمن ذوي  وجود عالقة  إىل  شارت 
من   مستمرة  أمناط  وظهور  العينة،  لدى  والدافعية  امليول  بني 
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و  املختلفة،  املهنية  ذوي  أ املعرفة  وضع  بضرورة  الدراسة  وصت 
األ  مع  واالشرتاك  طبيعية  عمل  بيئة  يف  الفكري  ايدي  القصور 

 . العاملة يف سوق العمل اخلارجي 
أشارت   تكونت   (Ralph,1987) رالف  دراسة كما  واليت 

( ذوي  300من  من  الثانوية  املدرسة  طالب  من  طالب   )
البسيط،   الفكري  )  إذ القصور  تطبيق  مقياس11ت    ا  فرعي  ا  ( 

على هؤالء الطالب من مقياس قائمة امليل املهين غري القرائي  
احملللة   اإلجراءات  من  سلسلة  يف  متتابعتني  بطريقتني  ونظم 

النتائج   )امليل  5)  ىلإ وأشارت  للميل  واضحة  جماالت   )
امليكانيكي الطبيعي، اخلدمة الشخصية،    امليكانيكي،   الطبيعي،

النتائج وجود فروق  ثبتت  أ  . وقداخلدمة االجتماعية الشخصية( 
وا الذكور  امليول إلانبني  العمل    ، يف حنيث يف  الذكور  اختار 

  :انث أوال  إل ا  اختارت  وقد،  على السيارات يتبعه أعمال البناء 
املستشفيات   يف  املالبسالعمل    ليه يالعمل  فإعداد  على   ،

 خرين. اآل الطعام مث خدمة
هدف   مشاهبه  دراسة  التعرف  إىل    (2012)إبراهيم  ويف 

على امليول املهنية لدى ذوي القصور السمعي وذوي القصور  
ات خمتلفة عن القصور الفكري  أنه استهدف فئ  ومع  ،البصري 

ابستخدام  فإ املهنية  امليول  قاس  املهنية  نه  امليول  مقياس 
إعدادهللمكفوفني   املهنية  و   من  امليول  القصور  مقياس  لذوي 

،  البسيط  الفكري عيد  حممد  يوسف  قام  (  2006)  حبيث   ،
( على  النور    ا  طالب(  139بتطبيقه  مدارس  من  وطالبة 

للصم مبحافظة القاهرة وحمافظة كفر  ل للمكفوفني ومدارس األم
وت دراسة املتغريات اليت تؤثر على امليول    الشيخ وحمافظة الغربية 

)العمر  ة املهني ومنها  اإلعاقة  شدة    ،لذوي  القصور  اجلنس، 
و   ة "بسيط  شديدة"(،  النتائج  أ /  ذات  أن ظهرت  فروق  توجد  ه 

من    ةدالل  القصور  نوع  نفس  من  اجملموعتني  بني  إحصائية 
والعمر اجلنس  متغري  ال    غري   ، حيث  داللة  أنه  أي  توجد 

إحصائية ملتغري شدة القصور لدى ذوي القصور البصري، يف  
 وأتثري لدى ذوي القصور السمعي.  ةذات دالل أهنا حني 

 احلالية سةلدراا مشكلة صياغة ميكن األساس هذا وعلى

 :يتال  الرئيس التساؤل خالل من
مقياس امليول املهنية لدى الفتيات من ذوات   يتصف هل  

املتوسط   الفكري  صدق   السعودية البيئة  يفالقصور  بدالالت 
امليول   عن الكشف عملية يف  لالستخدامقابال    جتعلهوثبات  

املتوسطة والثانوية للفتيات من ذوات القصور   املرحلة يف املهنية
 سنة؟  20 إىل 15 بنيأعمارهن  ترتاوح الفكري املتوسط واليت 

 :على النحو اآليت تساؤالت عدة الرئيس السؤال من ويتفرع
للفتيات ملقياس الصدق دالالت  ما 1. املهنية  ذوات   امليول 

 ؟ القصور الفكري املتوسط 
للفتيات ملقياس الثبات دالالت  ما 2. املهنية  ذوات   امليول 

 ؟ القصور الفكري املتوسط 

   : هدف الدراسة
إىل   احلالية  الدراسة  يقيس  هدفت  مصور  مقياس  إعداد 

املتوسط   الفكري  القصور  ذوات  الفتيات  لدى  املهنية  امليول 
 . والتحقق من صدقه وثباته مبدينة الرايض

 أمهية الدراسة:  
 : ية اآلت يف اجلوانب احلالية أمهية الدراسة  تكمن  

مقياس مصور للميول املهنية يناسب ذوات القصور  توفر  .  1
املتوسط   تندر    عدي  حبيث  الفكري  الذي  امليدان  إىل  إضافة 

ذوات  فيه   للفتيات  املهين  للتوجيه  املستخدمة  املقاييس 
 القصور الفكري املتوسط. 

حاجة امليدان إىل أداة تساعد على حتديد امليول املهنية    .  2
مناسبة   للفتيات  املتوسط  الفكري  القصور  بذوي  اخلاصة 

الربامج املهنية احلكومية    يف للبيئة اليت تعيش فيها الطالبات  
 وتتسم ابلصدق والثبات. 

   : حدود الدراسة
استجابة  تتحدد   بدرجة  الدراسة  على  أفراد  نتائج  العينة 

الفكري   القصور  ذوات  للفتيات  املصور  امليول  مقياس  فقرات 
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امللتحقات مبعاهد  الفكرية   املتوسط  ترتاوح    الرتبية  ابلرايض ممن 
ومنها العمر، واملرحلة    ومتغرياهتا   ( سنة، 20-15عمارهن بني )أ

الدراسي   الفصل  يف  وذلك  اجلغرايف.  املعهد  وموقع  الدراسية، 
 . ه  1437األول من عام 

 : منهج الدراسة وإجراءاهتا
 : منهج الدراسة 

الوصفي  هاملناحلالية  الدراسة  يف    الباحثتان   استخدمت  ج 
اليت تسعى  للوصول لألهداف  و احلالية  لطبيعة الدراسة  ملناسبته  

 . ا هحتقيقإىل 
 : الدراسة املشاركات يف  

اختيار   مقصودة املشاركات  ت  حصر    ت و   ،بطريقة 
  الرايض   مدينةيف شرق وغرب امللتحقات مبعاهد الرتبية الفكرية 

تلتحق الطالبات ذوات القصور الفكري املتوسط يف هذه    إذ)
فقط(   من   20-15بني  أعمارهن  ترتاوح    والاليتاملعاهد    سنة 

الفكري القصور  فتاة92)عددهن  بلغ  ي و   املتوسط  ذوي  مبا    ( 

اجملتمع لل  ميثل  استبعدت   ،دراسة الكلي  طالبات    مخس   كما 
ابإلضافة إىل طالبتني  النقطاعهن عن املؤسسة يف فرتة التطبيق  

.  معهما فرتة التطبيق فتعذر التواصل    أكثر من مرة خالل  تغيبتا 
لعدم  و   ،طالبتني بياانت  ا  أيض  استبعدت  و  التطبيق  بعد  ت 

البيوغرافية   البياانت  اباكتمال  أن  ملتغريات.  املرتبطة  يعين  مما 
اليت  عددهن  عل  الدراسة   ت أجري  املشاركات  من  83)يهن   )

ن  أعمارهترتاوح  الاليت الفتيات ذوات القصور الفكري املتوسط
عام  20-15)بني   بنيودرج  ،ا (  ذكائهن  (  54-40)  ات 

 ابملعهد.  حسب مقاييس الذكاء يف ملفات الفتيات 
ت   املشاركاتوقد  الفكري    ذواتمن    اختيار  القصور 

اقتصرت الربامج    إذاملتوفرة هلن،  لقلة الربامج االنتقالية    املتوسط 
البسيطعلى   الفكري  القصور  حني.  ذوات  تدريب    كان   يف 

املتوسط   الفكري  القصور  املرحلة  اقاصر  ذوات  املتوسطة    على 
بدون   املعاهد  )تدريب وظيفي   أيداخل    ضح يو   (1، جدول 

 : املشاركاتبياانت 

 1 جدول
 : ، املرحلة الدراسية(يةالعمر  املرحلة ، املؤسسة موقع) ات الدميغرافيةمتغري  وفق العينة فرادأ توزيع 

 النسبة العدد  املؤسسة  موقع
 47.0 39 الرايض   شرقيف    الفكرية  الرتبية  معهد
 53.0 44 الرايض   غربيف    الفكرية  الرتبية  معهد

 100 83 اجملموع 
 النسبة العدد   العمرية املرحلة  

15-16   27 33% 
17-18    35 42% 
19-20 21 25% 

 100 83 اجملموع 
 % العدد   املرحلة الدراسية

 47.0 39 املرحلة املتوسطة  
 53.0 44 املرحلة االبتدائية   

 100 83 اجملموع 

من  و  )يتضح  أمبتغري    املتعلق  (1جدول  وفق  توزيع  العينة  فراد 
اجلغرايف املوقع  معهداملشاركات  معظم    أن،  متغري  الرتبية    يف 

من  %(  47) نسبةب و   %(، 53)بنسبة  الرايض  غرب يف  الفكرية  

يف  الفكرية    الفتيات كن  الرتبية  الرايض معهد  شرق  أما  و .  يف 
العمرية، فيتضح من يتعلق مبتغري املرحلة  أن    (1جدول )  فيما 

بني   العمرية  املرحلة  يف    %(، 33)سنة    18-17الغالبية كن 
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من  تليها   العمرية  املرحلة  27)سنة    16-15املرحلة  مث   ،)%
املشاركات  توزيع  وابلنسبة ل%(  25)سنة    20-19العمرية من  

أن الغالبية    ( 1جدول )متغري املرحلة الدراسية يتضح من    وفق
( االبتدائية  ابملرحلة  املتوسطة  تليها    %(،53كن  املرحلة 

(47 )% . 
 الدراسة:  اة أد

املصور  املهنية  امليول  مقياس  و هي  مهين  ،  مقياس  هو 
ص   املهين،  مصور  الفتيات  ميول  لتحديد  حتديد  وقد  مم  ت 

ت اختيار    إذاحمللية،  يف بيئة العمل  اجملاالت بناء على ما وجد  
املستجدة املهن  الوظيفي    بعض  امليدان  متطلبات  رؤية  من 

ومتطلبات أصحاب العمل من الشركات واملؤسسات اليت تعىن  
الفتيات  متوسطة    بتوظيف  بدرجة  الفكري  القصور  وما  ذوات 

  احملافظة. سر  القيام به وفق قدراهتن وطبيعة األ  هن ابملقابلميكن
لذوي   املصور  املهنية  امليول  مقياس  فكرة  على  املقياس  وب ين 

البسيط من   شر  ن  الذي    ( 2006عيد )عداد  إالقصور الفكري 
العقلية   اإلعاقة  ذوي  من  عينة  لدى  املهنية  )امليول  دراسة  يف 

للتعلم(،   القابلني  فئة  فيه  البسيطة  استخدم    برانمج والذي 
عرض صورتني يف كل  قام ب  إذ(، Power pointعرض الشرائح )

 شرحية. 
املصور  قياس  مقياس  يتميز    املهنية  على    ابحتوائهامليول 

واملهن   املهنية  اجملاالت  متثل  اليت  امللونة  الصور  من  جمموعة 
فيها  للفتاة    إذ   ،املرتبطة  منها،  ن  أميكن  هذا  لذا  ختتار  يكون 

االستخدام  يف  أسهل  أثر    ،املقياس  من  يتخلص  أنه  كما 
القراءة( وصعوابت  اللغوي  )كالفهم  اللغوية  أما    .املعوقات 

ل املهين ابلنسبة  امليل  بناتج    تحديد  عنه  يعرب  فقد كان  للفتاة 
جمال يف كل  الدرجات  والذيجمموع  يتكرر  فيه  ي فرتض    ،  أن 

اجملال   الفتاةاختيار   نفس  يف  ما  مهنة  متثل  اليت  .  للصورة 
وكل جمال    تاختيارها خبمسة جماالاليت ت    وتنحصر اجملاالت

( على  مهن3حيتوي  أن(  صورة  ل  ك  . كما  عنها  تعرب  مهنة 
( تكررت  فقط  هذه    مرات،(  4واحدة  أبن  ميكن  املهن  علما  

ويوضح املقياس    كمساعدةو  أفتاة العمل هبا بشكل مستقل  لل

الرئيس آ  امليل  ميل  هلا  يكون  أن  وميكن  فرعي  للفتاه،  خر 
الصور.حسب   تكرارات  اجملاالت    جمموع  تتضح هذه    ومهنها 

 :  يت على النحو اآل
لألعمال  -1 األ  : املكتبية امليل  تفضيل  املرتبطة  وتعين  عمال 

اآليل،   احلاسب  على  األوراق  طباعة  مثل  املكتبية  ابألعمال 
 ا ترتيب امللفات واألوراق. وتصوير األوراق وأيض  

احلرفية: -2 لألعمال  األ  امليل  تفضيل  املرتبطة  ويعين  عمال 
وامل الشعر  تصفيف  مثل  احلرفية  وعمل  ك ابألعمال  ياج 

 ا اخلياطة. الفخار وأيض   ابستخدامشكال األ
الفنية: -3 لألعمال  األ  امليل  تفضيل  املرتبطة  ويعين  عمال 

جب الرسم  مثل  الفنية  األأ  ميعابألعمال  وتصميم  ساور  نواعه 
 الفوتوغرايف. ا التصوير ابخلرز وأيض  

العامة: -4 لألعمال  األ  امليل  تفضيل  املرتبطة  ويعين  عمال 
الضيوف   خدمة  مثل  العامة  املأكوالت  و ابألعمال  تقدمي 

املنازل واملكاتب وأيض    وأواملشروابت   ا رعاية األطفال  تنظيف 
 والعناية هبم. 

املهنية:-5 للخدمات  األ  امليل  تفضيل  املرتبطة  ويعين  عمال 
املهن مبساعدة  املتعلقة  املهنية  يف  يابألعمال  يعملون  الذين  ني 

 التعليم والطهو والبيع. 
 املقياس: عداد  إخطوات 

االطالع على عدة دراسات انقشت امليول املهنية ودراسة   .1
  عداد املقياس. إوكيفية  )اجلنس والعمر ونوع اإلعاقة(  املتغريات  

  هنية بقياس امليول املبحث عن املقاييس اليت اهتمت  ل ا  ت  كما
منه  االستفادة  يتم  مقياس  على    الباحثتاناطلعت    فقد .  حىت 

من  و   ، (1984)األشول   املقياس  من  نسخة  على  احلصول  ت 
األ القصور    جنلو مكتبة  لفئة  األشول  مقياس  صمم  املصرية، 

مته  ء ورغم مال  الفكري البسيط، وهو عبارة عن مقياس مصور
،  )يتم تدريب وتعليم هذه الفئة ضمن الصور(   من حيث املبدأ 

عبارة عن صفني    أبن املقياس تضح  إال أنه بعد االطالع عليه ا
وقد يكون هذا مشتت  ( صور  6كل صف حيوي )،  من الصور 

متوسطة ابألخص. كما  النتباه   بدرجة  الفكري  القصور  ذوي 
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و  خطية  الرسومات  ملونكانت  يدواي  وإمنا    ة غري  مما    مرسومة 
 تفسري.  كثر من أجيعلها غري واضحة وحتتمل  

أن بعض       املوجودة  كما  تعرب عن    ابإلانث  اخلاصةاملهن  ال 
مثل )مهنة غسل املالبس، عاملة    هنالبيئة السعودية وال تناسب

للفتيات(  ابلنسبة  السينما،  دور  يف  الزابئن  مرشدة       . تدليك، 
مع   تطبيقه  من  يعيق  الفكري  مبا  القصور  ذوات  الفتيات 

الفكري    الثايناملقياس    كانو   املتوسط.  القصور  هو  لذوي 
املهنية  ا  مقياس  هذا  2006)عيد،    أعده  الذي مليول  وكان   .)

األفضل كونه   تعرضاملقياس  فقط  صورتني  عن  على    عبارة 
وكانت   البوربوينت  برانمج  بواسطة  مصورة    املهنالفتاة 

املقياس    ومع،  اتوغرافي  و ف إىل  الوصول    املهنبعض  ن  فإصعوبة 
البيئة   مناسبة  غري انث  اخلاصة مبعايري اإل  املذكورة   السعودية   يف 

التشييد  أ  امليكانيكي،   )العمل مثل  العمل    والبناء،عمال 
  للبحث  األجنبية   املعلومات  قواعد   يف  البحث   ت   كما   البحري(

مع البيئة    تتالءممل    ولكن معظمها للميول املهنية    مقاييس   عن
اليت    التدربالسعودية الختالف مستوى اخلدمات االنتقالية و 

 القصور الفكري يف تلك اجملتمعات.   ذوات   اهاق  تتل 

خالل    حتديد .2 من  حتقق  املختلفة  املهنية  الرجوع  اجملاالت 
الثقايف أفضل  وال   الفكري  للرتاث  إىل  اليت  توصل  اجملاالت 

وسؤال   اجملتمع  يف  هلن  واملتاحة  الفتيات  قدرات  مع  تتناسب 
املختصات يف مراكز التأهيل التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية  

على    العلالط قائم  هو  وما  املراكز  يف  املوجودة  املهن  على 
 الواقع. رض أ

واحد  ت  كما   .3 معىن  وحتمل  واضحة  مهن  صور    ا  اختيار 
للصور اليت    googelومناسبة للفتيات وفق البيئة السعودية من  

دون   هبا  واملشاركة  استخدامها  إبعادة  نشرها  حقوق  تسمح 
ت توثيق كل الصور وتوضيح  نه  أبمع العلم    ،ترخيص و  أرسوم  

 رخصة استخدامها.  

املستخدمة    حيوض  ( 1)  ملحق عداد  إت   .4 الصور  )رخص 
املصور وامللكية  للمهن مع اتريخ نشرها واملوقع املرخص واسم  

 .  لكرتوين( وموقع الصورة اإل 

بعد اختيار عدة صور متثل املهن يف اجملاالت املختلفة ت  و  .5
(  1)( معلمات و3)  ( من 12احملكمني وعددهم )  عرضها على 

يف   خربة  لديهن  امليدان  من  تربوية  ذوات  مشرفة  مع  العمل 
الصورة   وضوح  على  للحكم  املتوسط  الفكري  القصور 

( من  8و)  ومناسبتها لقدرات الفتيات ولثقافة اجملتمع السعودي 
يف   اخلاصة  الرتبية  جمال  يف  اخلربة  وذوي  املختصني  احملكمني 
جمال القصور الفكري والربامج االنتقالية والتوحد واالستشارات  

 . (2)  ملحقالنفسية  

عليها    .6 اتفق  اليت  الصور  اختيار  اتفق    اليت أو    ون كماحملت 
، والصور اليت مل يتم االتفاق عليها ت  نهمم  12من    11عليها  

م الصور اليت اتفق عليها  اتغيريها وإعادة حتكيمها ليتم استخد
 احملكمني. من  11أو  12

أعمارهم   .7 أطفال ذوات ذكاء طبيعي  الصور على  ت عرض 
بني   متاثل   10  -  3)ما  للعينة  تقريب    سنوات(  العقلي  العمر  ا 
يفق  ااتفليوضح   العمرية   الطفالت  على  امل  املراحل  ختلفة 

 . وضوح الصور واملهن املعربة عنها 

حتديد  .8 اجملال    ت  من  مهنة  عن كل  تعرب  واحدة  صورة 
التكراري   التكراري وتكرارها ابلتوزيع  علها  وذلك جل  يف اجلدول 

ل  الفكري  مناسبة  القصور  ذوي  من  الفتيات    املتوسطقدرات 
 . ( 1)ملحق  

يف كل    حمكمة  صورتني املقياس كان من خالل عرض    إعداد •
الصورة   عن  خمتلف  مهين  جمال  عن  تعرب  صورة  شرحية، كل 

  السؤال   طباعة  وت.  ( 2)   جدول  تكراري  جدول  وفق  ىاألخر 
 . شرحية  كل  يف
  ومن   خلية  256  من   يتكون  الذي   التكراري   اجلدول   إعداد •

  يف  املهن  متثل"  ا  عمود  16و"  اجملاالت   يف  املهن  متثل"  ا  صف  16
  املهنة  تكون  حبيث   اجملاالت  على   املهن  توزيع  ت"  اجملاالت

  يف  الثاين   اجملال   يف   األوىل   املهنة   مع   األول   اجملال   يف   األوىل 
  األول اجملال يف  الثانية املهنة( 2) رقم  والشرحية( 1) رقم  الشرحية

  تكرار   عدد   وتكون   وهكذا  الثاين   اجملال   يف   الثانية   املهنة   مع
(  30)  يف   صورة(  60)  الصور  وعدد  مرات(  4)  الواحدة  املهنة
 . شرحية 
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 2 جدول
  :يوضح اجلدول التكراري للصور 

 اخلدمات املهنية  اخلدمات العامة  املهن الفنية  املهن احلرفية  عمال املكتبية  األ اجملال  
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  ، ها نعجاابت  ل اإلجابة اليت سيتم تسجيت إعداد ورقة اإل •
تشمل   شرحية،  حبيث  يف كل  الصور  وأرقام  الشرائح    إذ عدد 

ن يف كل شرحية وعلى مطبق املقياس وضع  يكون هناك صورات
إشارة على اإلجابة اليت اختارهتا الفتاة. كما تشمل كل بطاقة  

 سم الفتاة وعمرها الزمين.  ال ا  خالي  مكاان  
تطبي إت   • صورة    ووضع  املقياس  قعداد خطوات وتعليمات 

 . خمتصرة منه يف نفس املقياس

 املقياس يف صورته النهائية 
 العينة االستطالعية: 

الصور      عرض  األوليةت  املختصني  ة  من  احملكمني    على 
معلمات يعملن يف ميدان الرتبية اخلاصة مع    3ومشرفة تربوية  

املتوسط  الفكري  القصور  اخلربة    ذوات  ذوي  من  واملختصني 
للبيئة    العلمية  ومناسبتها  الصور،  وضوح  مدى  لقياس  وذلك 

الفتيات   هبا  تعمل  اليت  املتاحة  للمهن  ومناسبتها  السعودية، 
صور لقياس نفس امليل وت    ةرض الواقع، وت عرض عدأعلى  

بنسبة    احملكمنيق  اتفا املعروضة  الصور  %،  87.5على 
 عام.  وجه رت اللجنة استحساهنا للمقياس ب وأظه 

النهائي.  إبعد ذلك ت   -أ املقياس ابلشكل  ه  عرض بعد  عداد 
الرتبية   جمال  العلمية يف  اخلربة  وذوي  املختصني  احملكمني  على 

القصور الفكري والربامج االنتقالية واضطراب    اخلاصة يف جمال
  ملحق ، ويوضح  (12التوحد واالستشارات النفسية وعددهم )

 . مساء احملكمني أ ( 2)

طفالت   -ب على  املقياس  عرض  )ت  عمر  -3من 
لقياس  10 طبيعي  ذكاء  ذوات  واملهن  سنوات(  الصور  وضوح 

واضحة  املعربة   الصور  فكانت  ابلنسبة    ا جيد    وضوح اعنها، 
. ومل  األطفال( صور )خدمة الضيوف ورعاية  للطفالت ما عدا  
ت ابإلمكان  احملكمو يكن  اتفق  اليت  الصور  هذه  على  ن  غيري 

كانت  مل تكن واضحة ابلنسبة هلن ولكنها  . ورغم أهنا  ا مالءمته
  للفتيات ذوات القصور الفكري ألهنن يتعاملن   واضحة ابلنسبة 

تعليمهن يف  الصور  الصور    ، مع  عن  اعتدن    مرأفتعبريهن  قد 
النم  ذوي  األطفال  بعكس  هذه    وعليه  وتعطي  الطبيعي، 

وضوح الصور ابلنسبة لفتيات    ن جيدة ع  فكرة   الدراسة األولية 
الفكري مي  القصور  الاليت  من  ا  تقريب    ثلن ااملتوسط  الطفالت 

 .  العقلي  هنعمر حيث 

 التطبيق: طريقة  
يتم تطبيق املقياس بصوره فردية على الفتاة، بعد اختيار   -1

 املشتتات.  اخلايل من املكان املناسب 
بسيطة   -2 عربية  بلغة  الفتاة  سؤال  تفضلني  يتم  مهنة  )أي 

هبا املستقبل   العمل  الصورتني    ةصور   ابختياروتقوم    (يف  من 
 مامها يف الشرحية. أاملعروضة  

خيار   -3 أبي  للفتاة  اإلحياء  الوقت  ؤ وإعطاعدم  ها 
 لالختيار. 

جاابهتا  إعند اختيار الفتاة ألي من الصورتني يتم تدوين   -4
 . مباشرة على ورقة التصحيح 

 االنتقال بعد ذلك مباشرة للشرحية التالية.  -5

هي   -6 الواحد  اجملال  يف  الفتاة  ختتارها  اليت  الصور  عدد 
 درجتها يف هذا اجملال. 

لى درجة يف  كل صورة يتم اختيارها متثل درجة كاملة، أع -7
   .وأقلها صفر  4املهنة هي 

)ال -8 هي  املهين  للمجال  امليل  يف  درجة  12درجة  قل  أ و ( 
 درجة هي الصفر. 

أعلى جمموع درجات لكل من اجملاالت املهنية ميثل ميول   -9
املهنية كما   ميل  أالطالبة  متثل  الواحدة  للمهنة  درجة  أعلى  ن 

 . الطالبة ملهنة حبد ذاهتا

 : نتائج الدراسة 

ذوات القصور   امليول املهنية للفتيات  ملقياس صدقدالالت      
ن  انوع  ستخدم اللتحقق من صدق املقياس  الفكري املتوسط،  

  احملكمني   صدق عتمد على  ا  إذ الصدق؛  طرق التحقق من  من  
وكذلك   العالقة    تكوين الصدق  حساب  للمقياس  خالل  من 

يتم استعراضها على النحو  و بني الفقرات واألبعاد املكونة هلا،  
 : اآليت
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 : احملكمي  صدق  -1
لعدة صور ت عرضها على معلمات    الباحثتنيبعد اختيار  ف

يعملن يف امليدان مع طالبات ذوات القصور الفكري املتوسط،  
شرفت على عدة برامج  أرفة تربوية تعاملت مع الطالبات و ومش

الفكرية  وذلك  و   للرتبية  االختصاص،  ذوي  من  حمكمني  على 
احملك عدد  ابملهنة  وارتباطها  الصورة  وضوح  على  ني  مللحكم 

اتفاق  ( 12) واستبعاد  وت  الصور  على  غري    احملكمني  الصور 
 احملكمني. نسبة اتفاق ( 3)جدول  ويوضح ناسبة،  امل

  3جدول 
 : وسببه واإلجراء املتبع، ي على الصورمنسبة اتفاق احملك 

 سبب عدم التغري اإلجراء املتبع مالحظات احملكمي حوهلا  نسبة االتفاق  الصورة 
طباعة على احلاسب  

 يلاآل 

 - التعديل ت   الصورة غري واضحة  75%

 - - الصورة واضحة ومرتبطة ابملهنة  % 100 وراق تصوير األ 

 - - الصورة واضحة  %83 امللفات ترتيب  
 - - الصورة واضحة ومرتبطة ابملهنة  % 100 الشعر واملكياج 

 الواقع يف مراكز التأهيل اخلاصة ابلفتيات أرض  املهنة موجودة يف   مل يتم التعديل قدمية الصورة واضحة ولكنها مهنة   %83 العمل على الفخار 
 - - الصورة واضحة ومرتبطة ابملهنة  % 100 اخلياطة 
   - ت التعديل  الصورة غري واضحة  %75 الرسم
ساور  تصميم األ 
 ابخلرز 

 - ت التعديل  الصورة غري واضحة  75%

 - - الصورة واضحة ومرتبطة ابملهنة  % 100 تصوير فوتوغرايف 
 - - الصورة واضحة  %83 خدمة الضيوف 
و أتنظيف املنازل  

 مكاتب 
 - التعديل   ت الصورة غري واضحة  75%

الصورة غري واضحة ومل ترتبط   %75 رعاية األطفال 
 ابملهنة 

 - ت التعديل 

   - - الصورة واضحة  %83 معلمة 
 - التعديل ت   الصورة غري واضحة  %75 ابئعة 

تعديل -2 احملكم  ت  عليها  يتفق  مل  اليت  رباء  اخل  ون الصور 
معلمات يعملن ابمليدان الرتبوي مع فتيات من    ن منختصو املو 

مع   التعليم  املتوسط وخرباهتن يف جمال  الفكري  القصور  ذوات 
ابلعمل مع  ة  الرئيسخربة الباحثة و سنوات ،   10هذه الفئة فوق 

 . سنة 15هذه الفئة ألكثر من 

 
 

 : تكوين الصدق   -3

درجة كل    الباحثتان قامت       بني  االرتباط  معامل  حبساب 
ليه  إ فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  

( من  املكونة  الدراسة  عينة  ذوات  83على  الفتيات  من   )
من   للتحقق  وذلك  الرايض،  مبدينة  املتوسط  الفكري  القصور 

 يوضح قيم معامالت االرتباط.   (4) جدول قياس، امل صدق 
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 4جدول 
 : (83معامالت ارتباط البنود ابلدرجة الكلية ملقياس امليول املهنية )ن = 

 معامل ارتباط امليل ابلدرجة الكلية  معامل ارتباط الفقرات ابمليل  الفقرات امليول
 0.781 ** 0.757 يلطباعة على احلاسب اآل  املكتبية األعمال  

 ** 0.838 وراق أل تصوير ا
 ** 0.748 وراق ترتيب األ 

 0.744 ** 0.731 الشعر واملكياج  احلرفية األعمال  
 ** 0.771 لعمل على الفخار ا

 ** 0.729 اخلياطة 
 0.776 ** 0.743 الرسم الفنية األعمال  

 ** 0.774 ساور ابخلرز تصميم األ 
 ** 0.810 تصوير فوتوغرايف 

 0.687 ** 0.697 الضيوف خدمة   العامة األعمال  
 ** 0.665 و مكاتبأتنظيف املنازل  

 ** 0.700 األطفال   رعاية
 0.711 ** 0.723 معلمة  املهنية   اخلدمات

 ** 0.664 طباخة 
 ** 0.745 ابئعة 

نتائج   - )تشري  ارتباط    ( 4جدول  معامالت  قيم  ارتفاع  إىل 
تنتمي  كل   الذي  ابلبعد  من  إ فقرة  املهنية  مقياس  ليه  امليول 

مبدينة   املتوسط  الفكري  القصور  ذوات  للفتيات  املصور 
 . االتساق الداخلي للمقياسالرايض، مما يؤكد حتقق صدق 

للفتيات مقياس ثباتدالالت   املهنية  القصور   امليول  ذوات 
املتوسط،   من  و الفكري  استخدم   ثبات للتحقق    تاملقياس 

من    الباحثتان   والتجزئة  كرونباخ  ألفاثبات    الثبات نوعني 
 : يتهلذه الطرق فيما ي  الباحثتان عرضت ، و النصفية

 الثبات ابستخدام ألفاكرونباخ.    -1

ثبات       )،  كرونباخ   ألفات حساب    نتائج   يوضح  (5جدول 
 . اإلجراء هذا

 5دول ج
  :(83=  ن)امليول املهنية املصور  مقياس لثبات كرونباخ   لفاأ ثبات عامالتم 

 لفاأ  معامل املقياس

 0.681 املكتبية   األعمال

 0.681 احلرفية   األعمال

 0.524 الفنية   األعمال
 0.441 األعمال العامة 

 0.400 املهنية اخلدمات  

ثبات املقياسأ  إىل  (5جدول )  نتائج  تشري   مقبول   غري  ن 
بعض   بعض  أ ال  إ،  ألفا   ثبات ل  عامالت امل  قيميف    أجزاء ن 

 للمقياس.   ، وحيقق ثباات  مقبول املقياس معامل الثبات فيها  

النصفية  -2 التجزئة  ابستخدام  )  الثبات  ( 6جدول 
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 6دول ج
 :(83=  ن)امليول املهنية املصور  مقياس لثبات (مبعادلة سبريمان براون)  التجزئة النصفية ثبات معامالت 

 النصفية  التجزئة املقياس

 0.665 املكتبية   األعمال

 0.665 احلرفية   األعمال

 0.492 الفنية   األعمال
 0.443 األعمال العامة 

 0.298 املهنية اخلدمات  

نتائج   )تشري  يف  أ إىل    ( 6جدول  مرتفع  املقياس  ثبات  ن 
التجزئة النصفية ابستثناء اخلدمات  ات  بعض قيم املعامالت لثب

وت تصحيح الطول مبعادلة سبريمان براون ملقياس امليول    املهنية
املقياس   ثبات  جيعل حتقق  مما  املصور؛  ن  أ  غري ،  مقبوال  املهنية 

فيها الثبات  معامل  املقياس  أجزاء  بني بعض  املتوسط    يرتاوح 
ىل االخنفاض منها  إ ، ويعود ذلك لعدة عناصر أدت  واملنخفض 

املفردات وطبيعة الفئة اليت  طبيعة بناء املقياس والعدد األقل من  
 اس وقلة عدد العينة. ييتعامل معها املق

   : تفسري النتائج 

هدفت الدراسة إىل التعرف على دالالت الصدق والثبات  
للفتيات اقياس  مل املهنية  املتوسط   مليول  الفكري  القصور  ذوات 

الرايض،   مبدينة  السعودية،  البيئة  املقياس    إذ يف  إعداد  ت 
ومالئما    مناسبا   يكون  حىت  السعودية،  البيئة  على  وتكييفه 
من   مما ميكن  الرايض،  امليول يف مدينة  الكشف عن  ألغراض 

التأهيلي الربامج  إعداد  يف  منه  تطبيقه  ة االستفادة  ت  مث  ومن   ،
عينة  لنتائج    على  مؤكدة  الدراسة  نتائج  وجاءت  الدراسة، 

ميول املهنية  لل  اييس املصورةق املالدراسات السابقة اليت تناولت  
دراسة الفكرية  اإلعاقة  ذوات  املسعود  )  للفتيات 

عيد، 2013وطنوس، إنه 2006  ؛  إذ   ، صدق    (  جمال  يف 
جراء فحص منظم جملموعة  االختبار أمجع اخلرباء الذين قاموا إب

واألبعاد  للمقياس    البنود  الظاهري  الصدق  توفر  كما  على 
امليول   قياس  يف  ودقته  ومالئمته  ومناسبته  وضوحه  إىل  أشاروا 

 املهنية.   

وفيما يتعلق بثبات املقياس فقد ت التحقق منه بعدة طرق   
أ ه مبعامل  الداخلي  االتساق  قياس  والتجزئة  ي:  لفا كرونباخ، 

التعديل مبعادلة س بعد  النتائج  النصفية  براون. وكشفت  بريمان 
   .قبولةاملغري ترتاوح بني املقبولة و عن دالالت ثبات 

يرجع إىل قلة عدد املفردات أو    الثبات   معاملن اخنفاض  إ 
األبعاد االرتباط بني  ،  ( Tavakol & Dennick, 2011) نقص 

املقياس    متوفران ن  السببا ن  وهذا إنيف  يشمل  كل    إذ    ٣بعد 
بعد اخلدمات املهنية خيتلف عن املهن احلرفية  مفردات كما أن  

الفنية يرى      . أو  الثبات  معامل  اخنفاض  تفسريات  بني  ومن 
( ختتلف  1962فريمان  االستخبارات  ثبات  معامالت  أن   )

عبد  اختالفا  كبريا  فبعضها هلا معامالت منخفضة وغري مقبولة )
أن  2000  اخلالق،  معامالت  ال ( كما  استقرار  ثبات  خنفاض 

أسبااب  االس الذكاء  الختبارات  ابلنسبة  ضمنه  تخبارات  ا  من 
على من استقرار السلوك الذي  استقرار السلوك املعريف بدرجة أ

اخلالق،  )عبد  االستخبارات  هذا  ،  ( 2000  تقيسه  يرجع  وقد 
اخلاصة   املشاركات  خصائص  إهنن إىل  القصور    إذ  ذوات  من 

معدالت الثبات قد  . كما أن االختالفات يف  الفكري املتوسط
راجع   ابملهن  ايكون  الفتيات  وعي  نقص  اتضح    فقد  ،إىل 

دراسةا  مسبق    & ,Ferrara, Rudrud, Wendlegass) يف 

Markve, 1985)     ن التوعية والتعريف ابملهن من املمكن  أإىل
.  مقاييس التفضيل املهين  على    األداءأن يؤثر إىل حد ما على  

ا إىل عوامل أخرى مل يتم استطالعها يف املقياس  أيض    ترجعوقد  
املسيطرة  مثل  إ   اليد  ميىن  ذا كفيما  أو  يسرى  شارت  أ  إذ انت 

.  التقييم املهين إىل أتثريها على      Samadi (2011)نتائج دراسة  
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أ بني  ورغم  يرتاوح  الثبات  مفإ  0.30و  0.67ن  هذا  ا  ن 
 ,Nurcahyo, Azwar, Martani, & Kartowagiran)هاعترب 

التفضيل    قياس ا يف حبثهم لتطوير مقياس مصور لكافي      (2019
م العادي املهين  النمو  من ذوي  املراهقني  أيض  علم    ،ع  ا  ا أبهنم 
أعلى ابستخدام إعادة االختبار    ىمعامالت ثبات أخر أوجدوا  

تكون   قد  املستقبلية من  واليت  لتحقق  ل  املقرتحة   األحباث 
   . من ثبات املقياسضايف اإل

الثبات  وهذا   نسب  الثبات االختالف يف  نتائج  مع    يتفق 
امليول املهنية  مقياس يف الدراسات السابقة اليت تناولت املتفاوتة  
الفكري   للفتيات  القصور  وطنوس مثل  ذوات    املسعود 

(  0.82-0.58)كان معدل الثبات يرتاوح بني    فقد  ،( 2013)
  ( بني  يرتاوح  صدق  يف  0.69-0.18ومعامل  أما    عيد( 

(2006)  ( بني  الثبات  معدل  ما  وأ  ،( 0.95-0.80كان 
فق احملكمني    ىاكتف  د الصدق  نسبة  بصدق  إىل  وصل  الذي 

ن  يف معامالت الثبات للمقياس، فإ التباين  ورغم    . % 95اتفاق  
بصفته   القصور  املقياس  ذوات  الفتيات  مكن  قد  املصورة 

تفضيالهتن   الفكري عن  التعبري  من  يدل    املتوسط  مما  املهنية 
لالستخدام والتطبيق يف  املقياس موضع الدراسة  على صالحية  

متعدد  احمللي تمع  اجمل ابملقاييس  الوسائطأسوة    األخرى   ة 
(Stock, Davies    Secor, & Wehmeyer, 2003).  . 

 : التوصيات واملقرتحات

والتأهيلي يف  1 الرتبوي  امليدان  املقياس يف  واستخدام  تفعيل   /
للفتيات املهنية  امليول  على  الفكري   التعرف  القصور  ذوات 

   الوظيفية املتوافقة مع ميوهلن. املتوسط هبدف حتديد املهن 
الذكور  2 املشاركني  من  مماثل  عدد  على  املقياس  تطبيق   /

للمقياس السيكومرتية  اخلصائص  من  ستخدام  اب  والتحقق 
 . التطبيق و إعادة التطبيق

   . جبميع الفئات ذوي اإلعاقة مهنية تعىن مقاييس / توفري  3

 

 املراجع  

امليول املهنية لدى عينة من طلبة  (.  2012)عبد الرزاق  حمسن درغام    إبراهيم،
االحتياجات   ذوي  من  الثانوية  رسالةاخلاصةاملرحلة  غري    .  ماجستري 

 معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، القاهرة   منشورة،
( عادل  عقليا  (.  1984األشول،  للمتخلفني  املصور  املهنية  امليول    استبيان 

 ، مكتبة األجنلو املصرية،. القاهرة،  بة()كتيب التعليمات وكراسة اإلجا
امليول املهنية وعالقتها ابلقيم الشخصية والتحصيل  (.  2011العنزي، عايش )

الدراسي لدى طلبة الصف األول الثانوي يف إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة  
 ، تبوك. عمادة الدراسات العليارسالة ماجستري غري منشورة،    .تبوك

املهين    .( 1996).  ذايب  البداينة، والتفضيل  األجيال  بني  االجتماعي  احلراك 
 . 207  -243(   9) 5  ،الرتبويةجملة مركز البحوث    األبناء.لدى  

( آمال  وصادق،  سعدية؛  القاهر والطفل   الدراما(.  ٢٠٠١هبدار،  عامل    ة،. 
 . الكتب

 http://cutt.us/xezjp  ت االسرتجاع من موقع
ا   .( 2005محد يوسف )أصاحل    اخلطيب، املهنية لطالب  الثانوية  امليول  ملرحلة 

اإل  الدراسي  بدولة  التحصيل  من  بكل  وعالقتها  املتحدة  العربية  مارات 
الدارسني  وعلم    .وختصص  للرتبية  العربية  اجلامعات  احتاد    النفس، جملة 

3(1  ،)43  -85 . 
الوز  سعد  مبارك  )الدوسري،  األ 2016رة  تشغيل  جناح  معيقات  ذوي (.  فراد 

البسيطة.   الفكرية  والبحث اإلعاقة  للدراسة  الدويل  املعهد  )جملة   ،2  ،)
15-31   . 

(. ت االسرتجاع من موقع  2016)2030  رؤية اململكة العربية السعودية  
https://vision2030.gov.sa/ 

و  عبدهللا؛  )االصمادي،  ماهر  النفسي    القياس(.  2004لدرإبيع،  والتقومي 
 . وائلدار  ،  عمان   ،والرتبوي

دراسة2000)جعفر.  هدى    طاهر، الستخبار    (.  السيكومرتية  اخلصائص 
  املهنية.البحث املوجه للذات مع دراسة الفروق بني اجلنسني يف امليول  

  .  109  –  80(،  69)18اإلنسانية،  اجمللة العربية للعلوم  
)  احلسني،عبد   السائدة    مناطأل ا(.  2010هبة  املهنية  والتفضيالت  الشخصية 

و  املوهوبني  الطلبة  هوالندألدى  منوذج  وفق  االعتيادين  رسالة    .قراهنم 
 العراق.   املستنصرية، كلية اآلداب،ماجستري غري منشورة، اجلامعة  

مقارنة    املهنية:االهتمامات    .(2003)شوقي  إبراهيم    احلميد،عبد   دراسة 
الدراسي   والتحصيل  التخصص  من  حسب  عينة  لدى  الوالدين  وتعليم 

 .  203  -171(،  1)  3  جملة الدراسات العربية،.  امعة اجلطالبات  

http://cutt.us/xezjp
https://vision2030.gov.sa/
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أ اخلالق،  )عبد  حممد  دار  الشخصية   تاستخبارا   (.2000محد  الكويت،   ،
 املعرفة اجلامعية. 

ورقة    للمرأة،سرة والتنشئة  األ   .فرباير(   25-23،  1992اعتماد حممد )  عالم،
جمتمعات   يف  االجتماعية  التنشئة  ندوة  فعاليات  ضمن  مقدمة  عمل 

 245-254  مارات،اإل   ،اخلليج
سعيد؛    العمري، سامل  احلمي  حسن،زهرة  مهدي؛   كاظم،سعيد؛    دعبد    علي 

سليمان  بكار بكار  املصور 2017)،  املهنية  امليول  مقياس  بناؤه  (.   :
من   الصفوف  طلبة  لدى  جملة كلية  عمان يف سلطنة    10-5وتقنينه   ،

 . 301-262(،  111)28الرتبية، جامعة بنها،  
املهنية لدى عينة من ذوي    امليول  (.2006محد )أسف  يوسف حممد يو   عيد،

للتعليم القابلني  فئة  من  البسيطة  العقلية  غري رسالة    .اإلعاقة  ماجستري 
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Abstract: This study aims to identify the validity and reliability significance of pictorial vocational preferences scale for girls 

with moderate intellectual disability. The study was conducted in Riyadh with 83 participants with moderate intellectual 

disability their ages between 15-20 years, and their intelligence quotient between 40-54 according to their records in the 

intellectual education centers in west and east Riyadh. Methods include testing the content and construct validity, whereas, 

reliability was assessed by split-half and Alpha Cronbach's coefficient. The findings revealed that the questionnaire has an 

acceptable validity value. Whereas the reliability ranged between acceptable and non-acceptable value. This however could 

be explained by the special characteristics of participants and the  nature of the  scale.  In light of these findings and 

discussion, many recommendations and future research ideas were proposed.  
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 ة املتحدة ـكـي اململـفن ـيـدارسـوديني الـعـسـال الطلبة   لدى الدميوغرافية  ض املتغريات ـ عـبـتها بـالقـوعة ـيـافـقـثـة الـدمـالص
 

 األمسري بن عبدالرمحن  عبدهللا  
 قسم علم النفس، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

  هـ21/11/1440 وقبل -هـ 10/8/1440 قدم للنشر

 العواملأهم املنح الدراسية من  اليت تقرتن ابلتبادل الثقايف بني الشعوب والثقافات. وتعد برامج   النفسية  إحدى الظواهر  الصدمة الثقافية هي  املستخلص:
اجملموعات ذات األغلبية  إحدى  يف اخلارج  نح الدراسية  املالسعوديون احلاصلون على    املبتعثون يشكل  و يف عملية التبادل الثقايف بني الثقافات.  تسهم  اليت  

 راسة إىل د  البحثهدف هذا  وي السعوديني.    الطلبةاألجانب يف اململكة املتحدة، وتعد الصدمة الثقافية واحدة من الصعوابت اليت تواجه    الطلبةوسط  
 ليت الصدمة الثقافية ا  قياسستبانة  ستخدم الباحث اوقد اخالل فرتة دراستهم يف اململكة املتحدة.    والعوامل املؤثرة فيها  نيالسعودي  نيبني املبتعث  مظاهرها

اليت  Mumford  (1998  مومفوردا  عدهأ اإلضافات  بعض  إدخال  مع  حتقيق  (  البحث  أسهمت يف  .  ية األساس   ستبانةاالثبات    يفتؤثر  ومل  أهداف 
التأثر  يعيش مرحلة الفرح وعدم    أو املغرتب  املبتعث  يف أن اليت تتمثل    التوافقثبات نظرية منحىن  إإىل    امشارك    155اليت أجريت على  وخلصت الدراسة  

تسعة  ، وملدة  هذين الشهرينبعد مضي  الثقافية   حساس ابلصدمةإلمث يبدأ يف ا  اجلديدة،  الثقافةجمال  خالل الشهرين األولني من دخوله    الثقافية  ةابلصدم 
  قياس الصدمة ستبانة  على ا  انثواإلبني الذكور  دم وجود فروق  إىل عكما تشري الدراسة    مع الثقافة اجلديدة.شعوره ابلتحسن والتأقلم    بعدها، يبدأ  أشهر

يف  .  عند ابتعاثهم  مستوى الصدمة الثقافية  يف  السعودية(العربية    )اململكةيف بلدهم األم    املبتعثني  إقامة  أتثري اختالف مكان . ابإلضافة إىل عدم  الثقافية 
تشري الدراسة إىل أن مرحلة دراسة و   تزوجني.غري امللصاحل    عند املبتعثني  الصدمة الثقافيةهذه  يف مستوى    اأتثري  جتماعية  االأن للحالة  الدراسة    أثبتت  حني

النتيجة أن درجة إو اللغة هلا أتثري كبري على مستوى الشعور ابلصدمة الثقافية عند عينة البحث،   تقان اللغة للثقافة اجلديدة من أهم يستنبط من هذه 
 نسان. التواصل االجتماعي عند اإل ساس يف الصدمة الثقافية لكون اللغة أ العوامل املؤثرة

. التوافقالثقافية، املبتعثني، الصحة النفسية،  الصدمة: الكلمات املفتاحية
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 مقدمة 

من وضع    يعد     أول  أوبريج  الثقافية  تعريف ا  كلفريو  للصدمة 
عام   والقلق    فقد ،  1954يف  التوتر  من  مزيج  أبهنا  عرفها 

للدخول   املصاحب  والوهن والفقدان  واالرتباك  العزلة  ومشاعر 
 ,Eckermann, Dowd, Echong, Nixon)  إىل ثقافة جديدة

Gray, & Johnson, 2006 )  بسبب الظاهرة  هذه  وحتدث   .
التفاعل   عالمات  مجيع  فقدان  يسببها  اليت  القلق  مشاعر 

لل  املألوفةاالجتماعي   انتقاله  قبل  اجلديدةـافـقـثـ للشخص  .  ة 
ابملشاركة يف   الوعي  عدم  الثقافية يف  الصدمة  ويتمثل حدوث 
األمور   من  جمموعة  يتطلب  الذي  االجتماعي،  التواصل 
السلوكية   والقواعد  واإلمياءات  الكلمات  مثل،  املرتابطة، 

عند    والعادات والتقاليد وما شابه ذلك، واليت يكتسبها األفراد
وجيعلوهنا   ولغتهم.  جزء ا  نشأهتم  ومعتقداهتم  ثقافتهم  من 

ال   األمور  هذه  معظم  تعتمد  ،  شعورايً وُتكتسب  منها  والكثري 
و  النفسية  األفراد  صحة  اليومية  على  أنشطتهم  بفعالية  أداء 

(Eckermann, et al, 2006). 
الثقافية إىل الدخول يف       ويرجع السبب يف ظاهرة الصدمة 

تؤدي  ثقافة جديدة،   اختفاء إ واليت  املرتابطة    أغلب  ىل  األمور 
للشخص  معظمها   املألوفة  مت  أو  اليت  السمكة  مثل  فيصبح   ،

له   يسبب  مما  املياه،  من  فجأة  ابإلحباط  شعور ا  إخراجها 
صطلح  مل  Colman  (2009 )  كوملان   لتعريفوفق ا    ؛والتوتر 

 : الذي ميكن ترمجته إىل أنه الصدمة الثقافية 
الناجتة    ملشاعر العزلة والرفض ــــ  غالب ا  مصاحب  تباك  ر ا"

بلد   إىل  اهلجرة  بسبب  الثقافة،  يف  اجلذري  التغري  عن 
خمتلف أو عندما تصطدم ثقافة الشخص بثقافة أخرى  
غريبة عنه. ويف احلاالت الشديدة، رمبا يؤدي ذلك إىل  

 (. Colman, 2009, p 1850)  " التكّيفيف اضطراب 
انحية،          من  نفسية  حالة  الثقافية  الصدمة  اعتبار  ميكن 
ي ردـتبارهـاع  ا  ضـأيكن  ـمـكما  "طبيعي   ة ا  انحية  ةفعل  من   "

الثقافية    ومع أخرى.   ما تتصل بتجارب غري  غالب ا  أن الصدمة 

األحيان،   أو جتارب سلبية يف بعض  هلا    فإنهسارة  يكون  رمبا 
 إجيابية على بعض األفراد الذين مروا هبا. آاثر 

 : مشكلة البحث
أن        إىل  تشري  تقارير  كثري  هناك  بتعثني  امل  من   ا هناك 

للدراسة  خمتلفة   السعوديني  دراسية  مستوايت  من    يف  عدد  يف 
ذلك، فإن جتربة    وإضافة إىل.  دول العامل ومنها اململكة املتحدة 

النفس   ا  الباحث، بصفته متخصص ، وعمل يف  ومبتعثا    يف علم 
الربي  املدن  إحدى  يف  السعوديني  الطلبة  قد  اندي  طانية، 

له مع    ــ  أوضحت  ومقابالته  مشاهداته  خالل  من    عدد  من 
اململكة    الطلبة يف  والدراسة  اليومية  حياهتم  بشأن  السعوديني 

مثة ـــ    املتحدة يواجهها    أن  اليت  الثقافية  للصدمة  عديدة  مناذج 
دراس  وديونـالسع  املبتعثون ومعـ تـأثناء  اململكة  ـيـهم  يف  شتهم 

الباحث إىل دراسة مس  املتحدة. ولذلك الـيهدف  دمة  ـصـتوى 
الدميوغرافية   الثقافية  ابملتغريات  هبا    ،وعالقته  مير    الطلبة اليت 

منحىن   نظرية  وفق  ببعض    (U)  التوافقالسعوديون  وعالقتها 
 . املتغريات

 : البحثأمهية 
املعرفة واألحباث يف    البحثهذا    أيمل الباحث يف أن يثري     

و جمال   النفسية  وعوامل  الصحة  الثقايف  الثقايف    التوافق التبادل 
أنالدوليني.    الطلبة وسط   الدراسة    كما  تكون  هذه  سوف 

أيض الدوليني   ا  مهمة  يف حتسني  نتائجها  تسهم    وقد.  للطالب 
أو تشرف عليها يف    أدوار املؤسسات اليت تقدم املنح الدراسية

أو يف اجلامعات اليت  اجلامعات(  و   التعليم،وزارة    :)مثلاململكة  
املبتعثون؛   فيها  يدرس  مساعدة    إذ سوف  على    الطلبة ميكن 

أعراض   احلد يواجهوهنا  من  اليت  الثقافية  التقليل  الصدمة  أو   ،
    من آاثرها.

ذلك،      إىل  على    البحث سلط  ي   سوف   ابإلضافة  الضوء 
من   حتسني  جمموعة  يف  تساعد  قد  واليت  الدميوغرافية،  األبعاد 

املقدمة إىل   الثقافات    الطلبة اخلدمات  للتكيف مع  السعوديني 
األبعاد مهمة جدا  يف دراسة أي  املختلفة  أن هذه  ، وال شك 
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من الظواهر النفسية وتطوير املوارد البشرية؛ ألنه ال ميكن بناء  
واإلدراك املعرفية  للقدرات  التطوير  واملهاريـيـعملية  من  ـة  إال  ة 

 . الل منظومه اجتماعية متكاملة ـخ

 : البحث أسئلة 
يني يف  . ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعود1

تعزى  اليت  املتحدة  بلد    اململكة  املبتعث يف  اليت قضاها  للمدة 
 البعثة؟ 

. ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف  2
العربية   اململكة  يف  العيش  ملكان  تعزى  اليت  املتحدة  اململكة 

 السعودية؟ 

. ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف  3
 اململكة املتحدة اليت تعزى لنوع الدراسة؟ 

. ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف  4
للحال  تعزي  اليت  املتحدة  )متزوج،  اململكة  االجتماعية  ة 

 أعزب(؟ 

. ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف  5
 أنثى(؟ -)ذكر اجلنس اململكة املتحدة اليت تعزى لنوع

 : اإلطار النظري للبحث
األفراد يف       يواجهه  الواقع رد فعل  الثقافية هي يف  الصدمة 

أي األف  إهنا  العادة،  يتكيف من خالهلا  األمــعملية  أول  ر  ــراد 
 ,Hofstede, Pedersen & Hofstede)ة  ـوفـألـر مـ يـة غـ افـقـع ثـم

 Eckermann, et رونـوآخان،  ـرمـيـ ا إكـهـيـار إلـأش(. كما 2002

al, 2006)    األفراد عدون  مير أبن  اإلجهاد    يدةمبستوايت  من 
ثقافتهم، وتتعلق   ثقافة ختتلف عن  إىل  واالنفعال عند دخوهلم 
النظام   جتارب اإلجهاد واالنفعال هذه ابلتغريات األساسية يف 

وإضافة  الغذائي واملناخ واإلقامة والتواصل واألدوار االجتماعية.  
اجلسدية    إىل الصحة  تتأثر  أن  احملتمل  من    والنفسية ذلك، 

بصدمة األ  واالجتماعية  عن  حياة  االنفصال  يف  املهمني  فراد 
مث واألحباء.  ل؛  الشخص،  ذكره  ملووفق ا  العائلة  رمان  ـيـإكا 

الثقافية ؤ وزمال  الصدمة  أعراض  بعض  تتضمن  من    ه،  حالة 

العائلة   إىل  واحلنني  والكآبة  ابلوحدة  والشعور  واإلاثرة  النشوة 
والش ابلـواالكتئاب  وفـوهـعور  الـقـن  واإلحراج  ـقـثـدان  ة 
 . والشعور ابلضياع  واضطراابت النوم 

الصدمة    فإن ،( Pedersen, 1995)  لبيدرسنووفق ا          
يُ الثقافية   اليت  السلبية  العواقب  بسبب  وقوعها،  حتدث  شى 

مثل اإلحباط أو فقدان السيطرة واالستغالل والقوالب النمطية  
ويرى   والرفض.  الصدمة    الدارسني  عضب السلبية  درجة  أن 

اال العالقات  على  تتوقف  والعوامل  تجالثقافية  السابقة  ماعية 
العوامل  النفسية تتضمن  يف حني  من  ــــ  ،  تقلل  أن  ميكن  اليت 

القلق  عاب من جانب املؤسسات  واالستي  التعاون ـــ    مستوايت 
 . االجتماعية 

ت      ظـيـسـفـميكن  حسـر  الثقافية  الصدمة  النسبـاهرة    ية و ب 
(relativism )،    فلسفية نظر  وجهة  السلوك  وهي  أن  تفرتض 

تقوم بتحديدها، وميكن القول   ليس هلا مرجعية  والقيم اإلنسانية
السلوك  إ تفرتض  منطا  هنا  جتنب    ثقافيا    البشري  إىل  يسعى 
هم  ـسـال األشخاص كما  فهم  حماولة  خالل  من  العرقي  لوك 
 ,Berry, J.W. Ype H. Poortinga, elووبورتينيقا  بريي، ييب)

رمبا ينظر األفراد، الذين يعيشون يف ثقافة أخرى، إىل  و .  (2002
جم أبهنا  الثقافية  الراسخة  االختالفات  لقيمهم  حتدايت  رد 

الثقافات ابعتبارها جتربة    أو  ،ابلفعل  تفاعلهم بني  ينظرون إىل 
سارة   سلبية    إذ ،  متام ا غري  نظر  وجهات  حول  جًدا  يكّونون 

 (. Berry, 1997بريي الثقافة األخرى ) 
نفسها      الثقافية  وابلطريقة  الصدمة  ظاهرة  إىل  يُنظر  رمبا   ،

الثقايف  التبادل  مفهوم  التبادل    إذ ؛  حسب  الفرد ظروف  يفهم 
املتلقي(،   للمجتمع  واملتصورة  املوضوعية  )اخلصائص  الثقايف 
ونتائج   السائدة(،  الثقافة  )اتباع  الثقايف  التبادل  وتوجهات 
ابلقبول   والشعور  النفسي  الضغط  )مواجهة  الثقايف  التبادل 

لذلك، مييل املهاجرون إىل  ووفق ا  وما إىل ذلك(،    ...  ، والرضا
الوقت   ويف  الثقايف  أصلهم  على  يتحمسون  نفسه  احلفاظ 

الثقافة السائدة )  ,Sam and Berryسام وبريي،للمشاركة يف 

2006 .) 
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مراحل    تفسر      ظاهرة  ا نظرية  حدوث  الثقافية  لصدمة 
الثقافية   خالل الصدمة  السبع  من  املراحل    للتكيف  وصف 

االحتضان  . والتوافق مرحلة  املراحل هي  نشوء  ،  وهذه  ومرحلة 
ومرحلة فهم ثقافة البلد  ،  زمات من األنشطة اليومية العادية األ

الر ،  املضيف األم ومرحلة  البلد  لثقافة  املوضوعية  ومرحلة    ،ؤية 
االندماج الثق ،  إعادة  الصدمة  العكسية ومرحلة  رحلة  وم،  افية 

األم  البلد  يف  التكيف  هذه    الباحثني   بعض ويرى  .  إعادة  أن 
مبنحىن   عليه  يطلق  ما  إىل  تشري  على  الذي    التوافق املراحل 

حرف   رقم  (U)شكل  الشكل  يف  املوضح  النحو  على   ،1  ،
إىل   بعد  فيما  نطاقه  اتسع  على  الذي    التوافق نحىن  موالذي 

حـكــــش غ ـبـق  نـم (W) رفـــل  وغـوالهـل  فــــوالهــورن  ي  ـورن 
1963 Gullahorn and Gullahorn     موضح هو  كما 

رقم   تشابه بني عملية  2ابلشكل  افرتاض وجود  بعد    التوافق ، 
وعملية   للوطن  العودة  اخلارج    التوافقعند  يف  األصلية 

(Pedersen, 1995 .) 

 
افق/ التكيف على شكل 1شكل رقم )      U( منحنى التو

 
افق/ التكيف على شكل ( 2شكل رقم )  Wمنحنى التو

راحل  نظرايت املكما يشار يف املرجع نفسه إىل أن  
يف عملية مكونة من    الصدمةشرح تصدمة الثقافية ل لاألخرى 

(  2( مرحلة املتفرج عند الوصول، )1مراحل، وهي، )ثالث 
حيتاج الفرد فيها إىل أن يندمج يف ثقافة   إذ مرحلة االندماج 

يتعلم األفراد وسائل   إذ( مرحلة التقبل  3)  املضيف،البلد 
ك، ميكن  ل ابإلضافة إىل ذ . املضيفللتكيف مع ثقافة البلد 
ملنظور النموذج املرضي للصدمة  وفق ا شرح الصدمة الثقافية 

بارها  ينظر هذا النموذج إىل الصدمة الثقافية ابعت إذ   الثقافية،
 قابلة للمقارنة مع األمراض اليت تسبب عجز ا مؤقت ا أو عجز ا 

املالئم.   العالج  بتقدمي  معاجلتها  ميكن  ذلك  ومع  دائم ا، 
فالصدمة الثقافية هي رد فعل حزين على فقدان العالقات يف  

األمالب أن    ليسو ،  لد  الضروري  يشعر مجيع األفراد ابحلزن  من 
الثقافية،   الصدمة  جتربة  ال    إذ من  ذاهتا  الثقافية  الصدمة  إن 

، يفرتض  وابلطريقة نفسها بردود األفعال احلزينة.  حصراًي  ترتبط  
حتمي   حدث  هي  الثقافية  الصدمة  أن  املرضي  النموذج 

 (. Pedersen, 1995)للمغرتبني  
حادي البعد للتعددية  األإىل أن النموذج  هنا  جتدر اإلشارة  و     

معيار   الثقايف حيدث وفق  التوجه  يف  التغري  أن  يوضح  الثقافية 
من   عديدة  جوانب  يف  خسائر  هناك  يكون  مبقتضاه  واحد، 

 Sam andيتبىن الفرد جوانب ثقافة األغلبية )  إذ الرتاث الثقايف  

Berry, 2006 يتوقع    (. وميكن مالحظة ذلك، من خالل مثال
ه أن تنخفض قدرة الفرد على التحدث بلغته الرتاثية اليت من  في

ميكن افرتاض أن مفهوم  و خالهلا تتطور إجادته للغة السائدة.  
الـدمـصـال ابعتبارهـ يـافـقـثـة  ال  ظاهرة  ا ة،  عـخـشـيواجهها  د  ـنـ ص 

النقطاع   نتيجة  هو  مألوفة،  وغري  جديدة  ثقافة  يف  االندماج 
الفرد، املتمثلة يف الذات من انحية، وهيكل  الرابط بني نفسية  

من   الذات،  تتضمن  اليت  االجتماعية  اجملموعات  وعمليات 
( أخرى  تفسري  Brewer and Yuki, 2007انحية  ويتم   .)

اجملموعات   وعمليات  وهيكل  الفرد  نفسية  بني  الرابط  مفهوم 
حتديد   على  الشخص  قدرة  أن  فكرة  خالل  من  االجتماعية 

االجتماعية األفراد    اهلوية  بني  األساسية  العالقة  تنظم 
 (. Brewer and Yuki, 2007واجملموعات االجتماعية )
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 السابقة   والدراسات البحوث 
اجلزء         هذا  اليت    والدراسات  البحوثيناقش  تم  يالسابقة 

الصد تناول  وسط  فيها  الثقافية  اليت    أو  بـانـاألج  الطلبة مة 
الثقايف  ـتعـت التوافق  جبانب  النفسية لق  أكدت    فقد   .والصحة 

الربيطاين   الشباب  من  متطوعني  على  الدراسات  إحدى 
لصدمة  اب أقوى عامل تنبؤ    أنلكة املتحدة،  ـمـالعاملني خارج امل

خالل   حيدث  األوىل  الثقافية  الثالثة  الوصول،  األسابيع  من 
واألمر نفسه ابلنسبة للتنبؤ بقلة الرضا عن الوقت الذي يقضيه  

الشباب خ )هؤالء  بالدهم  وهذا  Mumford, 2000ارج  ما  (. 
ال  مراحل  مع  املنحىن يتفق  يف  املوضحة  الثقافية  الذي    صدمة 

 . 1انظر الشكل رقم  -(U) على شكل 
 
موري اليت  دراسة  الف إىل  Mori (2000)   أجراها  ن  أ   تشري 

الدوليني    الفردية   التحدايت  يللطالب  ابلـمـسـتـالذين  وع  ـنـتـون 
كما  عادة ما يتم إغفاهلا،    األمريكيةرم الكليات  ـ حيف والتزايد  

تدفعهم    حتدايتالدوليني يواجهون    الطلبةتشري الدالئل إىل أن  
الثقافية،   الناحية  من  التكيف  ذلك إىل  م  ولكن  ظم  ـعـيعرض 

أنه    الدراسة   تؤكدو املشكالت النفسية.    طر الوقوع يف خل  الطلبة 
  التمتع   من  متكنهم  فيةالدوليني خبدمات كا  الطلبة تزويد    ينبغي

النفسيةلاب الثقافية  صحة  املتغريات  الدراسة  وأشارت  .  ملواجهة 
زيد من  يعدم االستفادة من اخلدمات االستشارية  أن    إىل   أيضا  

اخلدمات   فراتو  عدمإىل  إضافةنسبة تعرضهم للضغوط النفسية  
   (. Mori, 2000)  ثقافية اليت حيتاجوهناال
( على  2000)  Gawدراسة جاو    ركزتويف الوقت نفسه،      

اندماج   إعادة  الوالايت    الطلبة جتارب  يف  ابلكليات  املغرتبني 
تضمنت   واليت  وت  66املتحدة،  ال  ناولتمشارك ا،  دراسة  هذه 

فحص ما إذا كانت الصدمة الثقافية العكسية تؤثر على مدى  
و  ذاتيًا،  عنها  املبلغ  املشكالت  احلصول  كذا  خطورة  الرغبة يف 

 .  الطلبة على مساعدة استشارّي واالستفادة من خدمات دعم 
خدمات  وتوفري  تنظيم  أبمهية  وأظهرت الدراسة نتائج تتعلق      

أشارت  ،  الطلبة  التكيف  كما  عمليات  من  قدر ا كبري ا  أن  إىل 

الظهور   إىل  أقرب  اخلجل  من  النابعة  واملشكالت  الشخصي 
ا من الصدمة    ن العائدين الذي  الطلبة   على شهدوا مستوى متزايد 

الذين شهدوا    الطلبة من أولئك  الثقافية العكسية بدرجة أكرب  
مستوى منخفض ا منها. وعالوة على ذلك، ليس ابلضرورة أن  

اس هناك عالقة بني  للحـدادهـعـتـ تكون  مسـصـم  دة ـاعـول على 
الثقافية   صدمتهم  ومستوى  الشخصية  للمشاكل  مستشار 

ة سلبية  ـ القـالعكسية اليت يعانون منها. وميكن أيض ا مالحظة ع
واستخدام   العكسية  الثقافية  الصدمة  ات  ـدمـخـل  الطلبةبني 

من اخلدمات    الطلبة نسبة استفادة    اخنفضتم، أي كلما  ــدعـال
)  زادتاالستشارية   عندهم  الثقافية  الصدمة   ,Gawحدة 

2000 .) 
 ,Constantine, Okazakiن  ي كونستانتني وآخر دراسة  ويف       

and Utsey (2004) ،    الثقمت الصدمة    الطلبة افية وسط  تناول 
  دجمها اليت ميكن    املظاهر من خالهلا بعض  قشوا  انو األجانب،  

مثل الثقافية،  الصدمة  واالكتئاب    : ضمن  الذات  إخفاء 
الشخصية  و   وضعف  األجانب    الطلبة   بلغقد  االجتماعية. 

الدراسةاملشاركون   آ  طالب ا   320  يف  وأمريكا  من  وإفريقيا  سيا 
دراسة سلوكيات    مت   ومن خالل الدراسة االستطالعية  الالتينية.

الذا االجتماعية،  إخفاء  الذاتية  والكفاءة  حبث  كما  ت  مت 
الثقا  واإلجهاد  االكتئاب  بني  عوامل  العالقة  ابستخدام  يف، 

حمتملة  الذاتية  ،  وسيطة  والكفاءة  الذات  إخفاء  مثل 
نتائج االجتماعية.   أن  البحث  وأشارت  عالقةإىل  يوجد  ال    ه 

والكفاءة  إل الذات  جتارب الذاتية  االجتماعية  خفاء    بني 
واالكتئاب   الثقايف  من  الطلبة  عنداإلجهاد    مناطق   القادمني 

 سيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية. آ
وسط  ويف      الثقافية  الصدمة  تتناول  أخرى    الطلبة دراسة 

  Yoon and Portmanوبورمتان  ،األجانب أجراها كل من يوون 
أن    أشارت (،  2004) يواجهون    الطلبةإىل  رمبا  األجانب 

مشكالت شبيهة بتلك املتعلقة بطالب "البلد األصليني" فيما  
ا  أو العيش    الرشد أثناء مرحلة  يف  يص التكيف املطلوب   بعيد 

يواجه   ذلك،  ومع  مرة.  ألول  املنزل  األجانب    الطلبة عن 
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اللغة    مشكالت  حاجز  مثل،  حالتهم،  على  تقتصر 
الش والتكيف  الثقافية  والتمييز  واالختالفات  خصي 

 غري املألوفة.  األكادميية والنظم   االجتماعي،
اخلاصة       املشكالت  بسبب  ابلقلق  شعور  ينشأ  ورمبا 

املهنيني   أن  إال  االجتماعي،  والتفاعل  الشخصي  ابلتكيف 
هذه  املساعدة يف معاجلة  عون  ي الذي يقدمون الدعم رمبا يستط

األمريكيني   الطلبة ومبقارنة  .  املشكالت بنظرائهم    الدوليني 
ميتلكون    الطلبةأن   الدراسة  أوضحت أقل  فرص ا  الدوليني 

من الرمسي،  لالستفادة  غري  االجتماعي  الدعم    كما   شبكات 
ومساعدهتم، مع  الدوليني    الطلبةحاالت  فهم  شارت إىل أمهية  أ

هلا   يتعرضون  اليت  الصعوابت  اسمراعاة  من  ـلتسهيل  تفادهتم 
 . ل االجتماعيـفاعـتـبكات الـش
ي  الطلبة أن  أيض ا    الدراسة   ت وضحوأ      ون  ـلـيـمـاألجانب 
عـعـلل اسـزوف  الـتـن  االسـدمـخـخدام  الـاريـشـتـات  يـة  ا  ـرهـوفـيت 
اجلامعي،  ـحـال مـاعـسـمـالب  ـلـط  ون ـلـؤجـويرم  الـدة    نيني ـهـمـن 

. ويشري  معاجلة مشكالهتمـل ن ـيـيـيني أو الطبـسـ النفني يـصائـواألخ
الرغم  أنه    البحث إىل    يعانون منالدوليني    الطلبة   أن من  على 

عدم   يفضلون  فإهنم  هبا،  يشعرون  اليت  االرتياح  عدم  حالة 
نظرائهم   من  أكرب  بدرجة  االستشارية  املراكز  يف  الظهور 

 األمريكان.  
اليت    جرائية اإلواألدلة  معظم الكتب  بينت الدراسة أن  ما  ك      

ال  أمريكا  يف    الذين يشكلون أقليات   الطلبة تتناول موضوعات  
فيه املتعلقة  ـائـسـمـال  ا تعاجل  اسل  للطالب  ـشـتـبتقدمي  ارات 

أنكما    ،الدوليني  إىل  يف    أشارت  تستخدم  اليت  النظرايت 
للطالب املعتربين من األقليات  اليت تقدم    ستشاراتأساليب اال
تقدم  األمريكية   اليت  نفسها  الدوليني هي  ن  أبعلما   ،  للطالب 

االختالفات  مثل  ،  اليت جيب مراعاهتا   هناك بعض االختالفات 
ب الثقايف  التبادل  األقـيـيف  و ـن  األمريكية  الدوليني    الطلبةليات 

 . على الرغم من وجود أوجه تشابه بني احلالتني 
 Suanet and وتشري دراسة أجراها كل من سوانيت وفونز    

Fons  (2009  وسط نفسية  أعراض  وجود  إىل    الطلبة ( 

احل  مثل  روسيا،  و األجانب يف  الوطن  إىل  التكيف  صعوبة  نني 
مثل  االجتماعي   مع  صعوبة  الثقايف،  الروس.    الطلبة التواصل 

أبراابنيل  دراسة  تشري  ذلك،  إىل  Abarbanel  (2009 ومع   )
ابلكفاءات   تتعلق  الشباب،  املسافرين  تواجه  حتدايت  وجود 

  وأن هذه التحدايت رمبا تؤثر   ، العاطفية الالزمة للتبادل الثقايف
 الغرض األساسي للبقاء.  يف
جتاه الطعام    ة قوي  ميوال  أيض ا  الدوليني    الطلبة ويُظهر بعض      

وي يتعودون  الذي   األم،  بلدهم  يف  الطعام    بدوعليه  هذا  أن 
ابهلوية   الــوج  الثقافية،يرتبط  الـيـحـ ودة  تشري  ـكة  ـلـشامـاة  ما 

األنــلــعي  ـفة  ــقــابـســال  اتـالدراس والــيــوجــولـــروبــثــم    ة ـذيـــغــتــا 
وهـارول  وإدورد   ,Brown, Edwards, & Harwell  )بــراون 

. ابإلضافة إىل ذلك، تشري الدراسة إىل قلة األحباث اليت  2010
 .الدوليني الطلبةاجلانب من جتارب أجريت فيما يص هذا 

دراسة و      )  تشري  والشريفني  مصطفى    اليت   (2013بين 
الوافدين يف   منا وطالبة ( طالب  158)عددها  عينه على  أجريت

الريموك الوحدة  إىل    جامعة  مستوى  الطلبة  أن  لدى  النفسية 
لة  دالذات    ا فروق    أن هناك   كذلكوتبني  ا، الوافدين كان متوسط  

النفسيةحصائية  إ الوحدة  مستوى  و   يف  جمال  ككل،  يف 
و  األسرية  اجلنس  جمال  العالقات  ملتغري  تبعا   الذاتية  املشاعر 

لشعور  ق يف مستوى ا و وجود فر ابإلضافة إىل  ،  الطالباتلصاحل  
مقياس األمن النفسي للدراسة    جماالت ومجيع  .  ابألمن النفسي 

 تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور. 
أن االختالفات    ىـرة إلـيـثـرى كـات أخـدراس  رـيـشـت  يف حني       

اجلنسني   البني  الـ صـعـيف  عندما    ، ي ـالـحـر  يتساوى  وخصوصا  
الرتبية الذكور واإلانث  والتعليم  نظام  أن تعزى  ال ميكن  ـــ    بني 

  اخلدام و  الغنم  أيب  : دراسة اتدراسمن هذه ال،  جلنسمتغري اإىل 
)و  النفسية  عن    ( 2016نعيمات  الالجئني    لدىاآلاثر  الطلبة 

يف املتغرياتاملدار   السوريني  لبعض  تبعا   األردنية    فقد؛  س 
أنه   إىل  إحصائيةخلصت  داللة  ذات  فروق  توجد  لألاثر    ال 

 . النفسية عند عينة الدراسة تعزى ملتغري اجلنس 
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واالنتقال من ثقافة    التبادل الثقايفإن    : ميكن القول  من مث و     
مثل املنح الدراسية أو السفر  ، بسبب عوامل ألخرى قد حيدث

أو األعمال. وهذا يعين أن الصدمة الثقافية رمبا حتدث وسط  
ثقافة    الطلبةوالعمال و الزوار ورجال األعمال   انتقاهلم إىل  عند 

تغريات املتعلقة ابلصدمة  املن  ع ذلك، هناك عدد مخمتلفة. وم
يف   الثقافية  تؤثر  قد  لدى   واليت  الثقافتني  بني  التوافق    مستوى 

االجتماعيةالفرد واحلالة  اجلنس  ومنها  يتم    ،  أن  ينبغي  واليت 
 . الرتكيز عليها يف دراسات قياس الصدمة الثقافية

أظهرت       و   وقد  أن البحوث  السابقة  ندرة    الدراسات  هناك 
اب املتعلقة  الدراسات  ومدى    الثقايف  النتقاللالنفسية  اثر  أليف 

لدى   ثقافات جديدة  الطلبةالتوافق  يف  مث      ؛  املغرتبني  ومن 
أبن   بعضها  أوصى  املستقبلية    تركزفقد  جتارب  البحوث  على 

  ,Brown, et al ن، ـيرـ وآخ  راونـبة  ـثل، دراسـن )مـيـ يـدولــال  الطلبة 
و   أظهرت، كما  (2010 أن البحوث  السابقة  هناك    الدراسات 
يف البحوث اليت اهتمت بقياس مســتوى الـصـدمة الثقافية    ندرة

ابملتغريات   وعـالقـتها  للـدراسـة  املبتعثني  على  الدميوغرافية  عـند 
السعوديني حبث   .املبتعثني  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  ولذلك، 

السعوديني الذين    الطلبة  حياةجوانب جتربة التبادل الثقايف يف  
الصدمة   مع  يتعاملون  وكيف  املتحدة،  اململكة  يف  يدرسون 

املتحدة  إقامتهمفرتة  أثناء  يف  الثقافية   اململكة  خالل    يف  من 
التوافق  البحث.  نظرية  منحىن    نظرية من  تحقق  ال  على   ويركز 

 . 1املوضح يف الشكل رقم  (U) التوافق 

 : البحث فرضيات 
داللة  فروق  وجدت .1 ال  إحصائية   ذات  الصدمة  ة  ـيـقافـ ثـيف 

الـل السعوديـمـدى  تعزى نيبتعثني  املتحدة  اململكة  يف     
حسب ما جاء    للمدة اليت قضاها املبتعث يف بلد البعثة 

 . (U)على شكل حرف  التوافق يف نظرية منحىن 
ة  ـيـافـقـ ثــة الـدمــيف الص  ئية حصاإذات داللة    فروق   وجدت .2

الـل السعوديـمـدى  تعزى  نيبتعثني  املتحدة  اململكة  يف   
 السعودية. ة ـيـربـعـلكة الــمـمـمكان العيش يف الـل

ة  ـيـافـقـثـة الـدمــيف الص  ةي حصائإذات داللة    فروق  وجدت .3
الـل السعودـثـ تعـبـمـدى  تعزى  يني  املتحدة  اململكة  يف  ني 

 . الدراسة وحالة لنوع 
ة  ـيـافـقـثـ ة الـ دمـصــيف ال  ةي ائـصـــحإذات داللة    فروق   وجدت .4

الـل السعود ـمـدى  اململكة  يبتعثني  يف    تعزى املتحدة  ني 
 للحالة االجتماعية )متزوج، أعزب(. 

دالل  روق ـف  دـوجـت .5 ال  ةـيـائـص ـحإة  ـذات  ة ـدمـــصـــيف 
لـقـثـال الـافية  املتحدة  ني يف اململكة  يبتعثني السعود ـمـدى 

 . ثى( أن -)ذكر  اجلنس  لنوع

 : البحث  منهج
الوصفي  الباحث    استخدم    على وصف  املنهج  يقوم  الذي 

للتحقق من  الظاهرة وتفسريها بناء  على البياانت اليت مت مجعها  
 . البحث فروض

 : جمتمع البحث
املبتعث      هو  البحث  يف  و الدارسن  و السعودين  و جمتمع  ن 

 . اململكة املتحدة
 : عينة البحث

السعوديني  ـمـالمـن    طبقية شوائية  ـع  ينة ـع  اخـتـيـرت     بتعثني 
املتحدة اململكة  يف  من    البحث  عينة   أتلفت  إذ ،  الدارسني 

دراس  امبتعث  (  155) مستوايت  ومن  اجلنسني  خمتلفة  ـمن  ية 
  ية ـعـ امـات اجلــدراســالب الــا وطــيــلـعــات الــدراســالب الـ)أي، ط
مراف للمبتعثنيـيـقـأو  حن  ومن  )أي،  االت  ـ(  خمتلفة  اجتماعية 

البعثة   أعزب أو متزوج( بعض املشاركني من    وكذلك،  يف مقر 
ملدة    املبتعثني  املتحدة  اململكة  يف  يعيشون  الذين  )أي،  اجلدد 

أقل  أو  الدراسة إعند    شهرين  اململكة    ون يعيشوممن  (  جراء  يف 
 شهرين.  علىاملتحدة ملدة تزيد 

أيت       عينة  وفيما  تفاصيل  للخصائص    البحث   تبعا  
 . ة للبحث كما يتضح يف األشكال اآلتيالدميوغرافية  

 
 . اجلنس من حيث نوع - أوًل 
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 . ش وقدم منها املبتعث يف السعوديةمن حيث املنطقة اليت عا –ا اثنيً 

 
 . جراء الدراسةإللمبتعث أثناء  من حيث نوع الدراسة –ا اثلثً 

 
 . احلالة الجتماعيةمن حيث  –ا رابعً 

 
 . البتعاثمدة  –ا خامسً 

 
 : األدوات

يفاُ      البحث  هذ  ستخدم  مومفورد    اأعده  اليت  ستبانةاال ا 
Mumford  (1998)  الثقافية  لقياس فقرة    ضافةإ مع    الصدمة 

الشخصية  العربية   املفردات ترمجة  و ؛  للبياانت  اللغة  .  إىل 
العناصر    مث   الشخصية   البياانت  على  االستبانةواشتملت  

د  ـعن؛ بُ ـيـ جزئ  يف تكون  األساسية لقياس الصدمة الثقافية واليت ت 
بـخ األساسيةـصدمـ ال  رـظاهـمـاص  الثقافية  اآلـعـبـُ وال  ة    ر ـخد 
بـلـعـتـي الـوبـ عـصـق  الشخصيةـالقـ عـات    ستبانة االدأ  وتب.  ات 

متعلقة بكيفية اإلجابة  مث تعليمات    البحثمبقدمة عن غرض  
من  عن   جزء  املشاركونيبدإذ  ؛  ستبانةاالكل  عن    أ  ابإلجابة 

الشخصية األسئلة   نوع  واملعلومات  مثل  األم  اجلنس  ،  واملدينة 
  واحلالة االجتماعية، وبعد ذلك يتم االنتقال إىل القسم الرئيس 

 .  ستبانة االمن 
بثالث    ستبانةاالكل سؤال من    عناملشارك    جابة حتتسب إ    

الكلية  اإل  درجاتلقيم   الدرجة  من خالهلا حتتسب  اليت  جابة 
الفرعية ألبعاد    ستبانةلال مت منح ثالث قيم    فقد ،  ستبانة االأو 

الثالث رقمية لكل من اإل قـيمة    إذ،  ة جاابت من اخليارات  متنح 
(  3) قيمة  ال"  يف أغلب األحيان الـدرجة عـنـد اخـتيار اإلجابة "

) الو  آلخر"،  2قيمة  حني  "من  اخليار  اختيار  عند  حني(    يف 
اختيار  يف حال مت(  1)درجة    له  حتتسب   "ال على    اإلجابة  
 . " اإلطالق
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الصدمة    قياس  ستبانةا  صدق  من  ابلتحقق  الباحث  قام     
  على   التطبيق  بعد  له  الداخلي  االتساق  صدق  حبساب  الثقافية

 حساب  طريق  عن  ،فردا    (50)  عددها  استطالعية  عينة

  ستبانةاال  مفردات  من  مفردة  كل  درجة  بني  االرتباط  معامالت

  معامل   حبساب   الباحث  قام  كما  إليه،  تنتمي  الذي  البعد  ودرجة

  والدرجة   ستبانةاال  أبعاد  من  بعد  كل  درجات  بني  االرتباط

  اجلدولني   يف  حةموض   هي  كما   النتائج  وجاءت  .اهل  الكلية

   يني:تاآل
 1 جدول

 (50)ن =  إليه تنتمي الذي البعد ودرجة الصدمة الثقافية  ستبانةا مفردات من مفردة  كل درجة بني باطالرت معامل قيم يبني 
 الصدمة الثقافية قياس ستبانةا

 بصعوابت العالقات الشخصية الصدمة الثقافية األساسية   مظاهر
 معامل الرتباط ابلدرجة الكلية  العبارة رقم   معامل الرتباط ابلدرجة الكلية  رقم العبارة 

1 .421(**) 8 .445(**) 
2 .666(**) 9 .640(**) 
3 .706(**) 10 .775(**) 
4 .792(**) 11 .678(**) 
5 .658(**) 12 .701(**) 
6 .471(**)   
7 .445(**)   

 ( 0.01دال عند مستوى ) **       

  بني   االرتباط  معامالت  أن  السابق  اجلدول  من  ويتضح

  تنتمي  الذي  البعد  ودرجة  ستبانةاال  مفردات  من  مفردة  كل  درجة

  ، فأقل   (0.01)  داللة  مستوى  عند  ائي  إحصا   دالة  مجيعها  إليه
  الصدمة  قياس  بانةتسال  الداخلي  االتساق  صدق  إىل  يشري  وهذا

   .الثقافية 
  كل   درجات  بني  االرتباط  معامل  حبساب   الباحث  قام  كما

  .اهل  الكلية  والدرجة  الثقافية  الصدمة   قياس  بانةتسا  أبعاد  من  بعد
 : تاآل  اجلدول  يف  موضحة  هي  كما  ائجالنت  وجاءت

 2 جدول
 االصدمة الثقافية وبعديه ستبانةلرجة الكلية الد بني الرتباط معامل
 ( 50)ن = 

 البعد  ستبانةلال معامل الرتباط ابلدرجة الكلية  
 الصدمة الثقافية األساسية   مظاهر (**) 945.

 بصعوابت العالقات الشخصية  (**) 889.

 ( 0.01**  دال عند مستوى )
  بني   االرتباط  معامالت  أن  (2)  رقم  اجلدول  من  ويتضح

الثقافية  ستبانةال  الكلية  الدرجة   بلغت   ،هاوبعدي  الصدمة 

  ودالة   مرتفعة  ارتباط  معامالت  وهي  (،0.945  ـــــ   0.889)

  تساقاال صدق يؤكد وهذا (0.01) داللة مستوى عند إحصائيا  

 . ستبانة اال  ههلذ  الداخلي
 : يف البحث األداةثبات  -ب

ثبات   من  ابلتحقق  الباحث  الصدمة    استبانةقام  قياس 
ثبات  املستخدم يف البحث    الثقافية عن طريق حساب معامل 

  قياس الصدمة الثقافية   استبانةمن أبعاد    ألفا كرونباك لكل بعد
النصفية    ككل، التجزئة  طريقة  ابستخدام  الباحث  قام  كما 

ثبات    –)سبريمان   من  للتحقق  وجاءت  ستبانة االبراون(   .
 : تائج كما يظهر يف اجلدول اآل النت

 
 
 

 3جدول
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 ابستخدام معامل ألفا كرونباك والتجزئة النصفية   ستبانةاليبني ثبات  

 عدد العبارات  ستبانة الأبعاد  
 طريقة حساب الثبات

 التجزئة النصفية )سبريمان_براون(  ألفا كرونباك 
 0.676 0.622 7 الصدمة الثقافية األساسية   مظاهر
 0.675 0.658 5 صعوابت العالقات الشخصية مظاهر  

 0.771 0.781 12 ككل   البعدين
ويتبني من اجلدول السابق أن قيم معامل الثبات بطريقة        

ق كرونباك  بلغت  ـألفا  دي  ـعـبـ ل  (0.658)و   (،0.622)د 
و األساسية   ستبانةاال بلغت    للبعدين  ( 0.871)،  ككل، كما 

)سبريمان_براون(   النصفية  التجزئة  بطريقة  الثبات  قيم 
و ( 0.676) ،  األساسية  ستبانة االلبعدي    ( 0.675)، 
ككل ومجيعها قيم مناسبة تدل على درجة    للبعدين ( 0.771)و

وإمكانية االعتماد    ستبانة االمبا يؤكد ثبات    لألداة ثبات مرضية  
  البحث.يف   اوالوثوق يف نتائجه  اعليه

 ات اإلجراء
توزيع    طريق  عن  البياانت  على  احلصول  على  االستباانت  مت 

املتطوعني   املشاركني  البحث من  فردي    عينة  ابلتعاون  بشكل 
السعوديني   الطلبة  اندي    ومت .  الربيطانية   مبدينة كولشسرتمع 

زمنية   فرتة  خالل  البياانت  األسابيع    امتدت مجع  من  لعدد 
ويوافقون  ـاقـعـاملت يرغبون  الذين  مع  هذا    على بة  يف  املشاركة 

 البحث. 

 ائج البحث نت

 نتائج الفرض األول: 
الفرض        داللة    األول ينص  ذات  فروق  توجد   " أنه  على 

يف   السعوديني  املبتعثني  لدى  الثقافية  الصدمة  يف  إحصائية 
اململكة املتحدة تعزى للمدة اليت قضاها املبتعث يف بلد البعثة  

نظرية   يف  جاء  ما  حرف    التوافقنحىن  م حسب  شكل  على 
(U )  ." 

والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث مبقارنة متوسطات  
العي على  رتب  الثقافية  استبانة نة  الصدمة  طريق    قياس  عن 

واليس   اختبار كروسكال  ال    بديال    Kruskal Wallisاستخدام 
االجتاه  معلمي   أحادي  التباين  حتليل  من   One Wayا 

ANOVA  ،الفرعية اجملموعات  بعض  أفراد  لقلة عدد  ، وذلك 
ا يف  اآل والتفاوت  واجلدول  بينها،  فيما  )ت ألعداد  رقم   4  )

 يوضح النتائج اليت توصل إليها الباحث:  
 4جدول 

قياس الصدمة الثقافية   استبانةسعوديني يف اململكة املتحدة على ني متوسطات رتب درجات املبتعثني ال بنتائج اختبار كروسكال واليس للفروق  
 : البعثةا للمدة اليت قضاها املبتعث يف بلد تبعً 

متوسط   العدد  املدة اليت قضاها املبتعث يف بلد البعثة  قياس الصدمة الثقافية  استبانة
مستوى   درجات احلرية  كاي تربيع  الرتب

 الدللة

 األساسية  الثقافية  الصدمة  مظاهر

 4.50 8 فأقل  ناشهر 

42.490 2 .000 
 111.06 35 أشهر  تسعة إىل شهرين  بنيما  

 72.92 112 أشهر تسعة  من أكثر

  155 اإلمجايل

مظاهر صعوابت العالقات  
 الشخصية 

 14.88 8 فأقل  ناشهر 

49.323 2 .000 
 118.37 35 أشهر  تسعة إىل شهرين  بنيما  

 69.89 112 أشهر تسعة  من أكثر

  155 اإلمجايل

 000. 2 46.396 4.50 8 فأقل  ناشهر  الثقافية  للصدمة  الكلية  الدرجة
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متوسط   العدد  املدة اليت قضاها املبتعث يف بلد البعثة  قياس الصدمة الثقافية  استبانة
مستوى   درجات احلرية  كاي تربيع  الرتب

 الدللة
 114.09 35 أشهر  تسعة إىل شهرين  بنيما  

 71.97 112 أشهر تسعة  من أكثر

  155 اإلمجايل

يتبني من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية      
فأقل يف الصدمة الثقافية )البعدين    (0.01)عند مستوى داللة  

املتحدة   اململكة  السعوديني يف  املبتعثني  الكلية( لدى  والدرجة 
وملعرفة اجتاه تلك   تعزى للمدة اليت قضاها املبتعث يف بلد البعثة

الباحث   قام  وداللتها،  ويتين  الفروق  مــــان  اختبار  ابستخدام 
Mann-Whitney U    رقم  ت للجدول اآلا  وجاءت النتائج وفق 

(5 :) 

 5جدول 
قياس   استبانة اململكة املتحدة على نتائج اختبار مان ويتين ملعرفة الجتاهات والدللت والفروق يف رتب درجات املبتعثني السعوديني يف 

 : الصدمة الثقافية اليت تعزى للمدة اليت قضاها املبتعث يف بلد البعثة

بلد املدة اليت قضاها املبتعث يف   قياس الصدمة الثقافية  استبانة
متوسط   العدد  البعثة

معامل مان  جمموع الرتب الرتب
مستوى   z قيمة   ويتين

 الدللة

 الثقافية  الصدمة  مظاهر
 األساسية 

 36.00 4.50 8 فأقل  ناشهر 
.000 

-

4.489 
 910.00 26.00 35 أشهر  تسعة إىل شهرين  بنيما   000.

 36.00 4.50 8 فأقل  ناشهر 
.000 

-

4.762 
 7224.00 64.50 112 أشهر تسعة  من أكثر 000.

 3607.00 103.06 35 أشهر  تسعة إىل شهرين  بنيما  
943.0 

-

4.666 
 7271.00 64.92 112 أشهر تسعة  من أكثر 000.

مظاهر صعوابت العالقات  
 الشخصية 

 36.00 4.50 8 فأقل  ناشهر 
.000 

-

5.147 
 910.00 26.00 35 أشهر  تسعة إىل شهرين  بنيما   000.

 119.00 14.88 8 فأقل  ناشهر 
83.0 

-

3.891 
 7141.00 63.76 112 أشهر تسعة  من أكثر 000.

 3863.00 110.37 35 أشهر  تسعة إىل شهرين  بنيما  
687.0 

-

5.895 
 7015.00 62.63 112 أشهر تسعة  من أكثر 000.

 الثقافية  للصدمة  الكلية  الدرجة

 36.00 4.50 8 فأقل  ناشهر 
.000 

-

4.483 
 910.00 26.00 35 أشهر  تسعة إىل شهرين  بنيما   000.

 36.00 4.50 8 فأقل  ناشهر 
.000 

-

4.729 
 7224.00 64.50 112 أشهر  تسعة من أكثر   000.

 3713.00 106.09 35 أشهر  تسعة إىل شهرين  بنيما  
837.0 

-

5.127 
 7165.00 63.97 112 أشهر تسعة  من أكثر 000.

الفروق      اجتاه  أن  السابق  اجلدول  من  النحو  ويتبني  على 
 : اآلت

  ( 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -
لدى   الكلية(  والدرجة  )البعدين  الثقافية  الصدمة  يف  فأقل 

بني   مااملبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة بني ذوي املدة ) 
شهرين إىل تسعة أشهر( وبني ابقي اجملموعات يف اجتاه ذوي  

( أشهرما  املدة  تسعة  إىل  شهرين  الصدمة  إأي    (، بني  ن 
 الثقافية أعلى لدى هذه اجملموعة. 
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  ( 0.05)روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد ف -
لدى   الكلية(  والدرجة  )البعدين  الثقافية  الصدمة  يف  فأقل 
املدة   ذوي  بني  املتحدة  اململكة  يف  السعوديني  املبتعثني 

يف    (، أكثر من تسعة أشهر املدة ) )شهرين فأقل(، وبني ذوي  
أعلى  ن الصدمة الثقافية إاه ذوي املدة )شهرين فأقل(، أي اجت

 لدى هذه اجملموعة. 
يتبني من متوسطات الرتب أن الصدمة الثقافية تكون يف أقل   -

على معدالهتا من شهرين  أمعدالهتا حىت شهرين، مث تزيد إىل  
االخنفاض  إ يف  تبدأ  مث  أشهر،  تسعة  الشهر  ا  بدء  ىل  من 

 التاسع. 
 نتائج الفرض الثاين: 

توجــد فــروق ذات داللــة  يــنص الفــرض الثــاين علــى أنــه "
إحصــــائية يف الصــــدمة الثقافيــــة لــــدى املبتعثــــني الســــعوديني يف 
اململكــــــة املتحــــــدة تعــــــزى ملكــــــان العــــــيش يف اململكــــــة العربيــــــة 

 السعودية". 
والختبـــــــار صـــــــحة هـــــــذا الفـــــــرض قـــــــام الباحـــــــث مبقارنـــــــة 

عن   قياس الصدمة الثقافية  استبانةمتوسطات رتب العينة على  
 Kruskal Wallisس ـاختبـــار كروســـكال واليـــطريــق اســـتخدام 

 One Wayمن حتليل التباين أحادي االجتـاه  ا  ال معلمي بديال  

ANOVA ،وذلك لقلة عدد أفراد بعـض اجملموعـات الفرعيـة ،
ــا. ــا بينهـ ــم )تواجلـــدول اآل والتفـــاوت يف األعـــداد فيمـ ( 6 رقـ

 يوضح النتائج اليت توصل إليها الباحث: 
  6جدول 

قياس الصدمة الثقافية  استبانةسعوديني يف اململكة املتحدة على ني متوسطات رتب درجات املبتعثني البنتائج اختبار كروسكال واليس للفروق  
 : السعودية ا ملكان العيش يف اململكة العربية تبعً 

 مستوى الدللة  درجات احلرية  كاي تربيع  متوسط الرتب العدد  مكان العيش يف السعودية  قياس الصدمة الثقافية  استبانة

 األساسية  الثقافية  الصدمة  مظاهر

 72.54 24 الرايض 

12.408 12 .413 

 84.02 30 مكة
 50.63 12 املدينة 
 74.20 23 الشرقية 
 66.44 8 القصيم
 93.69 8 جيزان 
 97.42 6 تبوك

 96.50 7 الشمالية  احلدود
 78.36 7 جنران
 76.86 7 عسري 
 78.63 8 حائل 
 103.93 7 اجلوف 
 66.31 8 الباحة 

  155 اإلمجايل

مظاهر صعوابت العالقات  
 الشخصية 

 79.17 24 الرايض 

14.010 12 .300 

 72.37 30 مكة
 51.75 12 املدينة 
 72.43 23 الشرقية 
 82.69 8 القصيم
 92.69 8 جيزان 
 122.50 6 تبوك
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 مستوى الدللة  درجات احلرية  كاي تربيع  متوسط الرتب العدد  مكان العيش يف السعودية  قياس الصدمة الثقافية  استبانة
 94.29 7 الشمالية  احلدود

 81.71 7 جنران
 86.93 7 عسري 
 67.44 8 حائل 
 83.21 7 اجلوف 
 78.94 8 الباحة 

   155 اإلمجايل

 الثقافية  للصدمة  الكلية  الدرجة

 75.94 24 الرايض 

12.028 12 .443 

 78.80 30 مكة
 48.08 12 املدينة 
 76.80 23 الشرقية 
 72.06 8 القصيم
 93.75 8 جيزان 
 108.00 6 تبوك

 96.79 7 الشمالية  احلدود
 81.93 7 جنران
 80.86 7 عسري 
 69.19 8 حائل 
 93.71 7 اجلوف 
 69.88 8 الباحة 

  155 اإلمجايل
 : تويتبني من اجلدول السابق ما أي 

الثقافية   - الصدمة  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
املبتعثني   لدى  الكلية(  والدرجة  يف  )البعدين  السعوديني 

العربية   اململكة  يف  العيش  ملكان  تعزى  املتحدة  اململكة 
 السعودية. 

 نتائج الفرض الثالث: 

توجـد فــروق ذات داللــة  يـنص الفــرض الثالـث علــى أنـه "
إحصـــــائية يف الصـــــدمة الثقافيـــــة لـــــدى املبتعثـــــني الســـــعوديني يف 

دراسـة  -دورة لغـة -اململكة املتحدة تعزى لنوع الدراسة )مرافق
 دراسات عليا(".  -جامعية

والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث مبقارنة متوسطات      
على   العينة  الثقافية   استبانةرتب  الصدمة  طريق    عن  قياس 

واليس   اختبار كروسكال  ال    بديال    Kruskal Wallisاستخدام 
االجتاه    ا  معلمي أحادي  التباين  حتليل   One Wayمن 

ANOVA  ،الفرعية اجملموعات  بعض  أفراد  لقلة عدد  ، وذلك 
بينها. فيما  األعداد  يف  اآل و  والتفاوت  )تاجلدول  رقم   7  )

 يوضح النتائج اليت توصل إليها الباحث:  
 

 

 

 



 ( م2019نوفمرب  /هــ1441الرايض )ربيع األول    – 2العدد  – لة السعودية للعلوم النفسيةاجمل

 

112 

 7جدول

قياس الصدمة الثقافية   استبانةسعوديني يف اململكة املتحدة على ني متوسطات رتب درجات املبتعثني ال بنتائج اختبار كروسكال واليس للفروق  
 دراسات عليا(  -دراسة جامعية  -دورة لغة -تبعا لنوع الدراسة )مرافق

 مستوى الدللة  درجات احلرية  كاي تربيع  متوسط الرتب العدد  نوع الدراسة  قياس الصدمة الثقافيةاستبانة  

 األساسية  الثقافية  الصدمة  مظاهر

 60.29 14 مرافق 

8.554 3 .036 
 97.45 29 لغة  دورة
 81.67 15 جامعية  دراسة

 74.18 97 عليا  دراسات 
  155 اإلمجايل

 مظاهر صعوابت العالقات الشخصية 

 010. 3 11.378 59.54 14 مرافق 
 100.40 29 لغة  دورة

 83.90 15 جامعية  دراسة   
 73.06 97 عليا  دراسات 

  155 اإلمجايل

 الثقافية  للصدمة  الكلية  الدرجة

 57.32 14 مرافق 

10.225 3 .017 
 98.90 29 لغة  دورة
 82.47 15 جامعية  دراسة

 74.05 97 عليا  دراسات 
  155 اإلمجايل

 : تويتبني من اجلدول السابق ما أي 
داللة   - مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

يف  0.05) فأقل  والدرجة  (  )البعدين  الثقافية  الصدمة 
الكلية( لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة تعزى  

دراسات    -دراسة جامعية  -دورة لغة  -لنوع الدراسة )مرافق
 عليا(. 

وملعرفة اجتاه تلك الفروق وداللتها، قام الباحث ابستخدام   -
ويتين   مــــان  النتائج    Mann-Whitney Uاختبار  وجاءت 

 (: 8 رقم )ت للجدول اآلا  وفق  
الـيـبـتـوي     من  الـجـن  اتـسـدول  أن  الفروق  ـجـابق  على  اه 

 : النحو اآلت 
داللة   - مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

والدرجة  0.05) )البعدين  الثقافية  الصدمة  يف  فأقل   )

بني   املتحدة  اململكة  يف  السعوديني  املبتعثني  لدى  الكلية( 
لغ  اللغة، أي  املرافق ودارس دورة  ن  إة يف اجتاه دارس دورة 

 الصدمة الثقافية أعلى لدى دارس اللغة. 
دال - ذات  فروق  داللة  توجد  مستوى  عند  إحصائية  لة 

والدرجة  0.05) )البعدين  الثقافية  الصدمة  يف  فأقل   )
بني   املتحدة  اململكة  يف  السعوديني  املبتعثني  لدى  الكلية( 

ا يف اجتاه دارس دورة  دارس دورة لغة ودارس الدراسات العلي
 ن الصدمة الثقافية أعلى لدى دارس اللغة. إ اللغة، أي 

دالل - ذات  فروق  توجد  اجملمعات  ال  ابقي  بني  إحصائية  ة 
الفرعية يف الصدمة الثقافية )البعدين والدرجة الكلية( لدى  

  املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة.

 
 



 عبدهللا بن عبدالرمحن األمسري: الصـدمـة الـثـقـافـيـة وعـالقـتها بـبـعـض املتغريات الدميوغرافية لدى الطلبة الـسـعـوديني... 

 

113 

 8جدول 
 دراسات عليا(  -دراسة جامعية -دورة لغة -الدراسة )مرافقيبني نتائج اختبار مــــان ويتين ملعرفة اجتاهات ودللت الفروق اليت تعزى لنوع  

 مستوى الدللة  z قيمة   معامل مان ويتين  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد  نوع الدراسة  قياس الصدمة الثقافية  استبانة

 األساسية  الثقافية  الصدمة  مظاهر

 224.50 16.04 14 مرافق 
 721.50 24.88 29 لغة  دورة 026. 2.225- 119.5

 187.00 13.36 14 مرافق 
 248.00 16.53 15 جامعية  دراسة 308. 1.019- 82.0

 642.50 45.89 14 مرافق 
 5573.50 57.46 97 عليا  دراسات  204. 1.271- 537.5

 701.50 24.19 29 لغة  دورة
 288.50 19.23 15 جامعية  دراسة 214. 1.242- 168.5

 2273.00 78.38 29 لغة  دورة
 5728.00 59.05 97 عليا  دراسات  012. 2.522- 975.0

 928.50 61.90 15 جامعية  دراسة
 5399.50 55.66 97 عليا  دراسات  484. 699.- 646.5

 مظاهر صعوابت العالقات الشخصية 

 224.00 16.00 14 مرافق 
 722.00 24.90 29 لغة  دورة 016. 2.412- 119.0

 175.50 12.54 14 مرافق 
 259.50 17.30 15 جامعية  دراسة 110. 1.599- 70.5

 644.00 46.00 14 مرافق 
 5572.00 57.44 97 عليا  دراسات  208. 1.259- 539.0

 702.50 24.22 29 لغة  دورة
 287.50 19.17 15 جامعية  دراسة 174. 1.358- 167.5

 2357.00 81.28 29 لغة  دورة
891.0 -3.032 .002 

 5644.00 58.19 97 عليا  دراسات 
 368. 900.- 623.5 951.50 63.43 15 جامعية  دراسة

 5376.50 55.43 97 عليا  دراسات 

 الثقافية  للصدمة  الكلية  الدرجة

 207.00 14.79 14 مرافق 
102.0 -2.676 .007 

 739.00 25.48 29 لغة  دورة
 178.00 12.71 14 مرافق 

73.0 -1.415 .157 
 257.00 17.13 15 جامعية  دراسة

 627.50 44.82 14 مرافق 
522.5 -1.395 .163 

 5588.50 57.61 97 عليا  دراسات 
 707.00 24.38 29 لغة  دورة

163.0 -1.385 .166 
 283.00 18.87 15 جامعية  دراسة

 2292.00 79.03 29 لغة  دورة
956.0 -2.620 .009 

 5709.00 58.86 97 عليا  دراسات 
 937.00 62.47 15 جامعية  دراسة

638.0 -.767 .443 
 5391.00 55.58 97 عليا  دراسات 
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 ائج الفرض الرابع: نت
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  ينص الفرض الرابع على أنــه "    

يف الصـــدمة الثقافيـــة لــــدى املبتعثـــني الســــعوديني يف اململكـــة املتحــــدة 
 تعزى للحالة االجتماعية )متزوج، أعزب(".  

متوسطات       مبقارنة  الباحث  قام  الفرض  هذا  صحة  والختبار 
على   العينة  الثقافية  استبانةرتب  الصدمة  طريق   قياس  عن 

مــــ اختبار  ويتين  استخدام  ال    بديال    Mann-Whitney Uان 
ب  ا  معلمي للفروق  )ت(  اختبار  متوسـيـعن  درجـن  ات  ـطي 

مـيـتـوعـمـجـم ،  Independent Samples T-Testلتني  ـقـتـسـن 
يف  للتفاوت  )متزوج  وذلك  اجملموعتني  واجلدول  أعزب(،    -أعداد 

 ( يوضح النتائج اليت توصل إليها الباحث:  9 رقم )تاآل
عند   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  ويتبني 

( فأقل يف الصدمة الثقافية )البعدين والدرجة  0.01مستوى داللة ) 
للحالة   تعزى  املتحدة  اململكة  السعوديني يف  املبتعثني  لدى  الكلية( 

)متزوج املاالجتماعية  اجتاه  يف  أعزب(  أي  ،  الصدمة  إتزوجني،  ن 
 الثقافية أعلى لدى املتزوجني. 

  9جدول 
 نتائج اختبار مــــان ويتين ملعرفة اجتاهات ودللت الفروق اليت تعزى للحالة الجتماعية )متزوج، أعزب( يبني

مستوى   z قيمة   معامل مان ويتين  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد  احلالة الجتماعية قياس الصدمة الثقافية  استبانة
 الدللة

 األساسية  الثقافية  الصدمة  مظاهر
 9366.00 88.36 106 متزوج 

 2724.00 55.59 49 أعزب 000. 4.257- 1499.0
   155 إمجايل

 مظاهر صعوابت العالقات الشخصية 

 001. 3.396- 1728.5 9136.50 86.19 106 متزوج 
 2953.50 60.28 49 أعزب

   
   155 إمجايل

 الثقافية  للصدمة  الكلية  الدرجة
 9312.50 87.85 106 متزوج 

 2777.50 56.68 49 أعزب 000. 4.033- 1552.5
   155 إمجايل

 نتائج الفرض اخلامس: 
الفرض   داللة    اخلامس ينص  ذات  فروق  "توجد  أنه:  على 

يف   السعوديني  املبتعثني  لدى  الثقافية  الصدمة  يف  إحصائية 
 أنثى(".  -اململكة املتحدة تعزى لنوع اجلنس )ذكر

اختبار   ابستخدام  الباحث  قام  الفرض  هذا  صحة  والختبار 
درج متوسطي  بني  للفروق  مـ )ت(  مستقلتني  ـمـجـات  وعتني 

Independent Samples T-Test  متوسطات  ـمـلل بني  قارنة 
على   املتحدة  اململكة  يف  السعوديني  املبتعثني    استبانةدرجات 

الثقافية   الصدمة  وفق  قياس  الكلية(  والدرجة  ملتغري  )البعدين  ا 
)ذكرالنو  النتائج    -ع  وجاءت  املوضحأنثى(،  النحو  يف    على 

 : ت اجلدول اآل

 10جدول 
قياس الصدمة الثقافية )البعدين  استبانة لسعوديني يف اململكة املتحدة علىيبني نتيجة اختبار ت للفروق بني متوسطات درجات املبتعثني ا 

 أنثى(  -ا ملتغري النوع )ذكروالدرجة الكلية( وفقً 
 الدللة مستوى   ت  الحنراف املعياري املتوسط العدد  النوع قياس الصدمة الثقافية  استبانة

 األساسية  الثقافية  الصدمة  مظاهر
 2.74441 14.4409 93 ذكر

 2.80760 15.2258 62 أنثى 086. 1.728-

 084. 1.741- 1.93713 9.4839 93 ذكر مظاهر صعوابت العالقات الشخصية 
 2.03597 10.0484 62 أنثى
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 الدللة مستوى   ت  الحنراف املعياري املتوسط العدد  النوع قياس الصدمة الثقافية  استبانة

 الثقافية  للصدمة  الكلية  الدرجة
 4.228 23.92 93 ذكر

-1.885 .061 
 4.567 25.27 62 أنثى

 : تويتبني من اجلدول السابق ما أي     
متوسطات   - بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

قياس    استبانةاملبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة على  
الثقافية وفق    الصدمة  الكلية(  والدرجة  ملتغري  )البعدين  ا 

 أنثى(.  -النوع )ذكر

 : املناقشة 

البحث         أتثري   معرفة  إىلهدف  الثقافية    مستوى  الصدمة 
السعودي املبتعثني  املتحدة  للدراسة    نيلدى  اململكة    حسبيف 

يف هذه الدراسة كما  تبني  وقد  .  يف بلد البعثة  قضوهاملدة اليت  ا
من   األول نتائج  يتضح  يشري    ،الفرض  )وكما  أن    ( 5اجلدول 

شهرين حىت  معدالهتا  أقل  يف  تكون  الثقافية  من    الصدمة 
،  رحلة االحتضان ما يسمى مب  ذاوه  دخول املبتعث أرض البعثة

تزيد   الثقافية  مث  شهرين  أإىل  الصدمة  من  معدالهتا  ىل  إ على 
أشهر ما  تسعة  له    وهو    Pedersen  (1995 )   بيدرسنأشار 

العادية مب اليومية  األنشطة  من  األزمات  نشوء  تبدأ  رحلة  مث   ،
االخنفاض  الصدمة   الشهر  ا  بدء  يف  مرحلة    التاسعمن  وهي 
يبدأ املبتعث يف التكيف مع الثقافة اليت عاش فيها    إذ التكيف  
وهي مرحلة فهم ثقافة البلد املضيف  شهرا     أحد عشرأكثر من  

اجلديدة   الثقافة  يف  االندماج  مع  ما    اوهذوإعادة  نظرية  يتفق 
ح  على   التوافق منحىن   أن    (U)رف  ـشكل  إىل  تشري  واليت 

يتأثر   يقضيها يف  اإلنسان  اليت  املدة  الثقافية حبسب  ابلصدمة 
فق مع نتائج  أن نتائج هذه الدراسة تت  كما     ،البلد املستضيف 

يعاين  الدراسات   اليت  الثقافية  االجتماعية  للصعوابت  السابقة 
دراسة  األجانب    الطلبةمنها   &  )مثل   بوخنري،فورمهان 

Furnham, & Bochner  1982  رل  ــيــ؛ س  &  ، ؛    1990ارد 
   . (Ward, & Kennedy ،1993كينيدي   &وارد 

يف  للدراسة    ني املبتعثني السعودين  إطيع القول  ت ا نسـنـوه       
غريهم من املغرتبني أو املبتعثني  يتلفون عن    املتحدة ال اململكة  

فات أخرى، على الرغم من أن جهات االبتعاث تقدم  امن ثق
خروجهم    جمموعة قبل  للمبتعثني  العمل  وورش  امللتقيات  من 
 للبعثة. 

البحث   هدفكما        معرفة  هذا  الصدمة  ال  إىل  يف  فروق 
تعزى  اليت  الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة  

أنه  الفرض الثاين  نتائج وقد تبني من  ،أنثى( -لنوع اجلنس )ذكر
الذكور وا املتوقع،  إلال توجد فروق بني    توقَّع ي   إذانث خبالف 

ا النساء ملغرتابت  أن  ينتقلن  من  ذات    من   الالت  جمتمعات 
اجل عيتأثرن  ماعي  الطابع  من  ـهـشـيـعند  ذات  ـمعـتـجـيف  ات 

املم(  Individualism)  الفردي  طابع ال الـكـلــمثل  دة  ـحـتـمـة 
املتحدة الرجالك أ  والوالايت  من  عرضه    ثر  أكثر  جيعلهم  مما 

نست  .الثقافية   للصدمة  أن  الثقافة  بنونستطيع  أن  هذا  من  ط 
خاصة    د عنالسعودية   منهم  تاملبتعثني  الـأخـال  ع  ـابـطـذ 

للعوامل  ل كامل، ابإلـ كـشـب  (Collectivism)  يــاعــمــجلا ضافة 
قربت   اليت  تاملعاصرة  مثل  بعضها  من  ة  ـيـنـ قـالثقافات 

ووسـومـلـعـمـال الـائـات  االجتماعيتواـل  ذلك  ،  صل  يكون  وقد 
املستضيف   اجملتمع  يف  املشاركة  أتثري  حبثنا  للمبتعثني  من  يف 

 . يتسم ابلطابع الفردي   ن اجملتمع املستضيفإذ إ احلايل
مث و      ل  من  أتثري  التوجهات  لمشاركة  هناك  على  تؤثر  واليت 

ويغريها  الشخصية، ومن مث يصبح املغرتب يعيد تقييم توجهاته  
املستضيف  لتوافق  ل اجملتمع  هوية  ذلك  مع  تناقش  نظرية  كما 

االج )أبرامس    (Social Identity Theory)ة  ـيـاعـمـتـاهلوية 
  . كما ميكن عزو ذلك ( Abrams & Michael 1990ومايكل  

ا   إىل من  جيد  النفسية  مستوى  هبالصحة  يتمتع  أفراد    اليت 
م به  ك طابع التقبل والتسامح الذي يتسوكذلالسعودي  اجملتمع  
 . البحث نتائج حسب 
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أن         هدفكما  أتثري  إىل    البحث  مدى  على  التعرف 
اختالف مكان العيش للمبتعثني يف بلدهم األم اململكة العربية  

، وتبني من  عند ابتعاثهم  الثقافية السعودية يف مستوى الصدمة  
الثالث   الفرض  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  أنه  نتائج 

اململكة   يف  السعوديني  املبتعثني  لدى  الثقافية  الصدمة  يف 
 املتحدة تعزى ملكان العيش يف اململكة العربية السعودية. 

اإلوميكننا         الثقافات  بني  التجانس  نستنتج  قليمية  أن 
ناطق اململكة مع كرب مساحة اململكة واختالف طرق  جلميع م

سبيل املثال ميكن القول أبن  ا ابلثقافات األخرى. فعلى  اتصاهل
غريها   من  أكثر  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  منطقيت  سكان 

يزورها    اتصاال   اليت  املقدسة  األماكن  الثقافات حبكم  مبختلف 
العامل،   أحناء  من خمتلف  اجلنسيات  من  القول  كثري  ن  إ وميكن 

خرى بسبب  ألأيضا  تتمتع ابتصال ابلثقافات ا  ملنطقة الشرقية ا
العامل. أخمتلف    منالعاملني   ذلك  ورمبا  حناء    لثورةا   إىل  يعود 

يع اجملتمعات الثقافية  التقنية وسهولة التواصل والتعرف على مج
 املختلفة. 

أهداف        املبتعثأتثري  معرفة    ايل احل  البحثومن    حالة 
دراسات    -دراسة جامعية  -دورة لغة   -)مرافق  وصلته ابلدراسة

الثقافية،عليا(   الصدمة  مستوى  من    يف  الفرض  وتبني  نتائج 
الثقافية  وجود    الرابع الصدمة  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

اللدى   تعزى املبتعثني  املتحدة  اململكة  يف  لنوع    سعوديني 
   دراسات عليا(.  -دراسة جامعية -دورة لغة -الدراسة )مرافق

أ وعند       هم  اللغة  لدراسة  املبتعثني  أن  ذلك وجد  ثر  كتتبع 
املختلفة  ابلصدمة  املبتعثنيم  أتثرا   من  غريهم    ن أبعلما   ،  ن 

العينة  ن للبلد  للغة  امستوى  دليل أن  وهو  ،  16.71سبتهم من 
أهم عوامل الصدمة الثقافية وهو  من    عد  ي املضيف عند املبتعث  

مع   يتوافق  إليه ما  ما  مثل    أشار  السابقة  الدراسات  بعض  يف 
واليت تشري    ( Yoon & Portman,    2004 بورمتان،  &)يوون  

امل من  اللغة  حاجز  أن  حالاليت    شكالتإىل  على  ة  تقتصر 
  ول يف ثقافة جديدة ذات لغة خمتلفةعند الدخ  األجانب   الطلبة 

األم.   لغتهم  لهعن  أشار  ما    & )براون    منكل    وكذلك 

أشاروا لعدد    ( حني Brown, & Eisterhold,  2004إسرتهولد،  
الدالة  النظرايت  اللغة    على   من  بني  املتبادلة  العالقات  قوة 

وهذا    ، الدارسني يف الفصول الدراسية  يف والثقافة وأتثر كليهما  
  اكبري    اثر  أ   على أن للغة   ن هذه الدراسة تدلل ابلنتائج أب  ما يؤكد

الثقافية  الصدمة  شدة  يف    يف  تغري  حالة  عن  عبارة  هي  اليت 
   . الدخول يف ثقافة جديدة د الثقافة الشخصية عن

فإن  أل و        االجتماعي  التواصل  وسائل  أهم  هي  اللغة  ن 
يسبب   ضعفها  أو  جلفقدان  فقداهنا  ضعف  عالمات  أو  ميع 

للثقافة   انتقاله  قبل  للشخص  املألوفة  االجتماعي  التفاعل 
م  اجلديدة يـوهذا  مـتـا  نـوافق  ما     وآخرون،   ريمان ـإكه  ـشـاقـ ع 

Eckermann, et. al  (2006) ،  الوعي ابملشاركة  دم  ـع  بـبـسـوي
االجتماعي   التواصل  مع  أو وجو يف  للتواصل  املانعة  العوامل  د 

املرتابطة  خرين  اآل األمور  من  توثر  الفرد    حبياةجمموعة    يف اليت 
   النفسية وعالقاته االجتماعية.  صحته 
شري إىل أن  احلالية تن نتائج الدراسة  إىل ذلك فإ ابإلضافة       

من   مدةأكثر   املبتعث  فيها  وأضغ   يعاين  الصدمة  وط  عراض 
هي فرتة من شهرين إىل تسعة  معدالهتا  وتصل ألعلى  ثقافية  ال

املتحدة،   أشهر للمملكة  قدومه  اتريخ  من  ما وغالب    اعتبارا     ا 
الفرتة هي    تكون  اللغةهذه  املبتعثني،    لكثري من  مرحلة دراسة 

النتيجة  هذه  توافقت  دراسة    وقد    Pedersen  بيدرسنمع 
(1995) .   

االجتماعية للمبتعث  أتثري احلالة  ملعرفة    هدف البحث كما       
متزوج/أعزب(   بني    الثقافية الصدمة  مستوى  على  )أي: 

املتحدة اململكة  يف  السعوديني  نتائج    هذهوبينت  ،  املبتعثني 
اخلامس  لدى  فروق  وجود    الفرض  إحصائية  داللة  ذات 

ال للحالة  ـيـوديــسعــاملبتعثني  تعزى  املتحدة  اململكة  يف  ن 
)مـيـاعـمـتـاالج أعـتـة  فـزوج،  اتـزب(  املتزوجني ـجـي  أي  اه  ن  إ، 

،  غري املتزوجني منها عند    الصدمة الثقافية أعلى لدى املتزوجني
قد   أنوهذا  بسبب  من    يكون  يؤثرأي  خر  اآل  يف  الزوجني 

نوع  وي له  يؤدي ا  سبب  الذي  القلق  زايدة   من  مستوى    إىل 
الثقافية اجملتمع    دعن  الصدمة  لكون  ذلك  يعود  كليهما. كما 
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إىلالذي  السعودي   ا  ينتمي  جلماعية  الثقافات 
(Collectivism  )؛ الذي  أهداف اجملتمع واجملموعة   ويركز على

ة  أن يكون على املستوى األسري بدرج يستنتج يف هذا البحث
تقل عندما تتسع الدائرة األسرية على مستوى    يف حني   ، كبرية

،  اجملتمع كما أشران له يف نتائج الفرض الثاين من هذا البحث 
الذين هم  ومصطلح اجلماعية   األفراد  أهم من  يرى أن اجملتمع 

اجملتمع وقيم  أهداف  حتقيق  على  الرتكيز  الفرد  وعلى    مكوانته 
الفردانية د  ـاضـعـتـلاب   ، كما يتصف(Huang, 1999)  وهي ضد 

طـوه الـابـو  املسلمة،ـمـتـجـمـع  الــكـبع عات  الذي  ـمـتـجـمـس  ع 
)ـفـتصف ابلـي الIndividualismردانية  يـ(  اـز عـركـ ذي  قيمة  ـ للى 
كما قد  (.  Jung, 1989)  لى نفسهـاده عـمــواعت  رد ـفـلوية ل ـنـمعـال

أن املبتعث الذي يصطحب أسرته يكون أكثر    إىل يرجع ذلك  
ختتلف   اليت  الغربية  والثقافية  االجتماعية  القيم  جتاه  حساسية 

االج القيم  املـماعـتـعن  السعودي  للشعب  والثقافية  سلم  ـية 
القيم  بسبب ح تلك  أتثري  على عدم  على  رصه  سلبية  بطريقه 

مث ومن  أسرته،  و   أفراد  قلقه  من  الثقافية    ابلصدمة شعوره  يزيد 
 عما إذا كان مبفرده. 

 : اخلامتة والتوصيات
معظم          و يف  الرتكيز  البحوث  أن  جند  السابقة  الدراسات 

كان على مدى أتثر املغرتبني حسب املدة اليت قضوها يف بلد  
اجلنس   مثل  األخرى  للمتغريات  ينظر  ومل  اهلجرة  أو  البعثة 

لدراسة، أو  ة املبتعث ل، أو حال الثقافية يف البلد األم  واخللفيات
   . احلالة االجتماعية

على    التوافق نظرية منحىن  التحقق من ويف هذه الدراسة مت        
،  بني املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة   (U)شكل حرف  

الدراسة   عينة  وانضمام  النظرية  مراحل  على  النتائج  وبرهنت 
اليت   اجملتمعات  الألقائمة  عليها  تـوك  ة. ـريـظـنـجريت  م  ـذلك 

أتثري كبري يف دراسة مستوى  ثبات أن املتغريات الدميوغرافية هلا  إ
واملغرتبني،    الصدمة املبتعثني  عند  الدراسة    إذالثقافية  خلصت 

للصدمة   إىل تعرضا   أكثر  املتزوجني  من    أن    غريهم، الثقافية 

أتثرا    أكثر  هم  اللغة  مرحلة  يف  الدارسني  أن  إىل  ابإلضافة 
ال مـيـ افـقـثـابلصدمة  ابملرافـ ارنـقـة  اجلامعية  ـ يـقـة  املرحلة  وطالب  ن 

؛ ألن اللغة أساس عملية التواصل مع  وطالب الدراسات العليا 
   . اآلخرين

 الذكور  مل تبني نتائج الدراسة وجود أي فروق بني  يف حني     
الصدمة واإل أتثري  يف  السعوديني.    انث  املبتعثني  عند  الثقافية 

أي   الدراسة  تبني  مل  العيش  الأتثري  كما  مكان  ختالف 
مستوى    علىمبتعثني يف بلدهم األم اململكة العربية السعودية  لل

وهذا يزيد من    بعد ابتعاثهم للمملكة املتحدة.   الصدمة الثقافية 
أمهية تركيز الدراسات اإلنسانية على خمتلف املتغريات اليت قد  
وخصوصا    الدراسات  تلك  نتائج  تفسري  على  أتثري  هلا  يكون 

 واالجتماعية. ذات العالقة ابجلوانب النفسية 
الدراسة        اجملال جراء  إبوتوصي  هذا  يف  األحباث  من    مزيد 

نظرية  على   من  للتحقق  االبتعاث  من  عودهتم  بعد  مبتعثني 
)  التوافق منحىن   الشكل  أتخذ  من  ابإل   . ( wاليت  ملزيد  ضافة 

من  الدراسات   االجتماعية  للتحقق  اهلوية  أتثري  نظرية  ومدى 
وأتثريه  املشاركة   للهوية  الذات  التقييم  من  على  التقليل  يف 

الثقافية. التهيئة    الصدمة  لقاءات  أمهية  الدراسة  ترى  كما 
ومقابال  أصحللمبتعثني  مع  نفس    اب هتم  يف  السابقة  اخلربات 

ت معايري ومؤشرات  وتطو ـقـالدولة وفق  التقومي  اس  من خالل  ر 
 املستمر.  

للمبتعثني  ـعلالهتمام ابإل  الباحـثي  ـصو ـيكما         اللغوي  داد 
يد سوف  اليت  اللغة  أعراض  حسب  من  للتخفيف  هبا  رسون 

من خالل  ، وميكن ذلك  مرحلة بداية البعثة الثقافية يف    الصدمة
تقان لغة بلد  اخلية للغة ووضع احلد األدىن من إدورات د تنظيم
  ة للمملك أن حيصل الطالب املبتعث    فعلى سبيل املثال  ؛البعثة 

األقل    4.5املتحدة على درجة   للغة  ختبار  االيف  على  الدويل 
"اإل درجة    أال على  (  IELTS)  "س تاأليلجنليزية  مهارة  تقل 

من االختبار يف جمال    ة فرعية جكدر   5.5التحدث عن  طالقة  
 . مهارة التحدث 
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Abstract: This research aimed to find out the symptoms and extent of the culture shock among Saudi students during their 

study in the United Kingdom. The Researcher used the culture shock questionnaire (Mumford, 1998) with some additions 

introduction that contribute to the achievement of goals the study.  The study Consists of 155 participants concluded that 

proving the theory of U-curve adjustment, whereas the student is living the stage of spectator phase on arrival (Honeymoon) 

and not being affected by the cultural shock during the first two months of entering the new culture, and then begins to feel 

the shock of culture after these two months, and for nine months, then begins to feel better and adapt with the new culture. 

The study also indicates that there are no differences between males and females on the scale of cultural shock. In addition, 

the difference in the place of residence of students in their home country (KSA) does not affect the level of culture shock. 

However, the study shows that married scholarship more affected on cultural shock than single. The study indicates that The 

studying language period has a great impact on the level of culture shock. It may be deduced from this result that the degree 

of mastery of language of the new culture is one of the most important factors affecting culture shock. 

Keywords: culture shock, scholarship, mental health, culture adjustment.  

  



 


