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افتتاحيه العدد الرابع والستني من اجمللة السعودية للعلوم النفسية

احلمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل نبينا حممد و على آله و صحبه أمجعني  .تسعد هيئة حترير
جملة العلوم النفسية بتقديم عددها الرابع والستني والذي يتضمن مخسة أحباث تتناول موضوعات منوعة
من فروع علم النفس يأتي يف مقدمتها حبث جدوى متغريات احلوار اإلجيابي و املرونة وإدارة الذات
كمنبئات جبودة احلياة األسرية لدى عينة من طلبة جامعة القصيم .أما البحث الثاني فقد تناول فاعلية
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حني تطرق البحث الثالث لدور اإلمتنان واألمل كمتغريين منبئني بالسعادة لدى عينة مكونة من  396من
طلبة جامعة القريات .من جانب آخر فقد تناول البحث الرابع دالالت الصدق والثبات ملقياس امليول املهنية
املصور للفتيات ( 83طالبه) من ذوات القصور الفكري املتوسط يف معاهد الرتبية الفكرية مبدينة الرياض.
أما البحث اخلامس واألخري فقد تناول موضوعا يتعلق بتأثري ثقافات الشعوب من منظور منحى
التوافق و دورها يف إحداث الصدمات الثقافية لدى عينة (  )155من الطلبة املبتعثني للدراسة يف بريطانيا
وعالقة كل ذلك مبتغريات دميوغرافية مثل احلالة االجتماعية و النوع و املرحلة الدراسية.
ختاما تأمل هيئة حترير اجمللة يف أن جيد الباحثون و الدارسون وعامة قراء العدد ما حيوز على قبوهلم
ورضاهم آملني اال يبخلوا علينا مبالحظاتهم وتعقيباتهم اليت ستسهم بال شك يف حتسني مستوى اجمللة
وتطويرها؛ واهلل من وراء القصد .
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نشوة كرم أبوبكر

لولوة صالح الرشيد

قسم علم النفس  -كلية الرتبية -جامعة القصيم

قسم علم النفس  -كلية الرتبية -جامعة القصيم

قدم للنشر 1440/1/27هـ  -وقبل 1440/3/28هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل حتديد القيمة التنبؤية لكل من :احلوار اإلجيايب ،واملرونة ،وإدارة الذات يف التنبؤ مبستوى جودة احلياة األسرية لدى عينة
من طلبة جامعة القصيم ،والكشف عن الفروق يف  :احلوار اإلجيايب ،واملرونة ،وإدارة الذات يف ضوء النوع واملستوى االقتصادي ،واعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )336طالباً وطالبةً جبامعة القصـيم 40 ،طالبًـا وطالبـةً منهـا اسـتمدمت كعينـة اسـتة؛عية للتأكـد مـن

اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة ،و (  )296طالباً وطالبةً (  116ذكور 180 ،إناث) كعينة أساسية ،ومت اسـتمدام مقيـال للاـوار اإلجيـايب،
من إعداد الباحثتني ،ومقيال املرونة ( )CD-RISCترمجة وتقنني :نشوة أبوبكر وأفراح الشمري ،ومقيال إدارة الذات من إعداد :طلعت منصور ،وأمحد
عبــداملنعم ،وإميــار ريــار ( ،)2015ومقيــال جــودة احليــاة األسـرية مــن إعــداد أمــاع عبــد املقصــود ،ومسـ ة شــند ( ،)2010وتوصــلت نتــائج الدراســة إىل
وجـود اففـاف يف نســا انتشـار احلـوار اإلجيــايب لـدى أفـراد العينــة ،وإسـهام كـل مــن احلـوار اإلجيـايب ،واملرونــة وإدارة الـذات يف التنبـؤ جبــودة احليـاة األسـرية،
إسهاما يف التنبؤ ،كما وجدت فروق بني الـذكور واإلنـاث علـى متتـ ات الدراسـة يف اجتـا اإلنـاث ،وكانـت الفـروق الـي ترجـ
وكانت إدارة الذات أكثرهم
ً

للمستوى االقتصادي على متت ات الدراسة يف اجتا املستوى االقتصادي املرتف  ،واختتمت الدراسـة بتوصـيات مقرتحـة يف ضـوء مـا أسـفرت عنـر الدراسـة

من نتائج.
الكلمات المفتاحية :احلوار اإلجيايب ،املرونة ،إدارة الذات ،جودة احلياة األسرية -طلبة اجلامعة.

 1تتوجر الباحثتار خبالص الشكر والتقدير لكرسي الشيخ عبد العزيز السعوي لتنمية اإلجيابية جبامعة القصيم على دعمهم املادي واملعنوي للباث.
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احلـوار اإلجيــايب ألفـراد األســرة ،ومـدى مــا ميتلكونـر مــن مهــارات
الفع ـ ــال ،ال ـ ــذي يس ـ ــاعدهم يف
متك ـ ــنهم م ـ ــن احل ـ ـ ـوار اإلجي ـ ــايب ر
فرصـ ـا
التف ــاوف وح ــل مش ــك؛ت احلي ــاة اليومي ــة ،ويهي ــف ا ــم ً
للتفاعل م أفراد األسرة ،ويش اااجري ( )2015إىل احلوار
األســري بأنــر التفاعــل بــني الوالــدين واألبنــاء مــن خــ؛ل تبــادل
األحادي ــث وا راء واألفك ــار ع ــن طريـ ـ املناقش ــة .كم ــا أش ــار
ذونـا وبـراور وبـراور ) Zuna, Brown & Brown (2016إىل
أر كــل مــن :الــدعم النفســي ،والتفــاع؛ت األس ـرية والع؛قــات
األس ـرية ،الص ــاة والرفاهي ــة العام ــة ،وج ــودة اخل ــدمات املقدم ــة
ل سرة من العوامل الي تؤثر على جودة احلياة األسرية.
وتعد املرونة أحـد اخلصـائص الـي تسـهم يف التمتـ جبـودة
احليـاة ،فقـدم وي ) Wu (2011ث؛ثـة مؤشـرات مهمـة جلـودة
احلي ــاة الذاتي ــة ه ــي :أس ــاليا املواجه ــة ،واملرون ــة واألم ــل ،ويف
دراسة حممود (  )2012أمكن التنبؤ بالصاة النفسية والنجاح
األك ــادميي م ــن خ ــ؛ل إدارة ال ــذات ،األم ــر ال ــذي يزي ــد م ــن
الرتكيــز علــى مهــارات التواصــل واحل ـوار ،واملرونــة وإدارة الــذات،
وأةيتهما يف حتقي جودة احلياة األسرية ،فقد توصلت دراسـة
جيـدر وإسـرما وتـايلور Geden & Isaramalai & Taylor
) (2002إىل وج ــود ع؛ق ــات دال ــة ب ــني إدارة ال ــذات لـ ـ وا
وبني جودة احلياة الزوجيـة .ـا يشـ إىل أةيـة إدارة الـذات يف
حتقي ـ ـ جـ ــودة احليـ ــاة ،وذلـ ــأل ملـ ــا تتضـ ــمنر إدارة الـ ــذات مـ ــن
جوانا تتمثل يف :التنليم الذايت ،إدارة الوقت ،التفـالل ،إدارة
الع؛قات االجتماعية ،الثقة بالنفس.
وم ـ ــن خ ـ ــ؛ل الع ـ ــرف الس ـ ــاب  ،يتضـ ـ ـ وج ـ ــود عوام ـ ــل
ومتتـ ـ ـ ات ع ـ ــدة تس ـ ــهم يف حتقيـ ـ ـ ج ـ ــودة احلي ـ ــاة ،واقتص ـ ــرت
الدراسة احلالية على إلقاء الضوء على :احلوار اإلجيايب ،املرونة،
ـهاما يف التنبـؤ جبـودة احليـاة
إدارة الذات ،وحتديد أيهـم أكثـر إس ً
األسرية.

المقدمة
يسـ ـ ــعى البـ ـ ــاحثور واملمتصـ ـ ــور بعلـ ـ ــم الـ ـ ــنفس إىل تـ ـ ــوف
مقوم ــات الص ــاة النفس ــية ل ف ـراد ،وال ــي تض ــمن ا ــم التمت ـ
حبيــاة ســعيدة هانئــة ،وال يقتصــر األمــر علــى اجلانــا الشمصــي
للف ــرد ،ب ــل يتسـ ـ ليش ــمل مجيـ ـ من ــاحي حيات ــر ،وال ــي ميك ــن
التعب عنها من خ؛ل جودة احلياة.
ومتثل األسرة البنيـة األساسـية يف بنـاء شمصـية األبنـاء،
وذلــأل ألةيــة مــا يــوفر الوالــدار ألبنــائهم يف هــذ املرحلــة ،مــن
خــ؛ل عمليــة الرتبيــة والتنشــئة ،كمــا يهيئــار اــم بيئــة مناســبة،
ويوفرار اخلـدمات األوليـة الـي تشـب حاجـات أبنائهمـا ،إضـافةً
ملا يقدمانر من دعـم نفسـي مبـا قـ التفاعـل األسـري ،ويـوفر
ألفـ ـراد األس ــرة الس ــعادة فعن ــدما تت ــوفر ه ــذ اجلوان ــا يص ــب
األفراد قـادرور علـى التمتـ جبـودة احليـاة األسـرية ،مـ التأكيـد
على أةيـة املرحلـة األوىل مـن حيـاة الفـرد يف تكـوين شمصـيتر،
ويـ ــرى سـ ــوليفار أر الوالـ ــدين ميناـ ــار الةفـ ــل مبرحلـ ــة الةفولـ ــة
اإلثابة والتدليل كوسيلة ملسـاعدتر يف حتقيـ التوافـ  ،وإذا أعيـ
إشــباع هــذ احلاجــة فــار املكونــات املرتبةــة مبشــاعر ال؛سـواء
ســوت تكــور أكثــر ســيةرة علــى نلــام الــذات للةفــل ( .عبــد
الرمحن .)253 -252 :1998 ،
وم ـ ـ ا دهـ ــار اجملتمعـ ــات وتةورهـ ــا وسـ ــعيها ل؛هتمـ ــام
جبــودة حيــاة أفرادهــا ،ومــا ستعكســر جــودة حيــا م علــى يــادة
إنت ــاجيتهم ،األم ــر ال ــذي يلق ــي مزي ــداً م ــن الض ــوء عل ــى دراس ــة
جــودة احليــاة ،وتتعــدد تــاالت جــودة احليــاة لتشــمل اجملــاالت
املادية والبيئية ،واالجتماعية ،والنفسية  ،واألسرية وتأيت جودة
احلياة األسرية يف مقدمة هذ اجملاالت ،فاألسرة هي النـواة الـي
ميك ــن ا ــا أر تض ــمن حتقـ ـ ج ــودة احلي ــاة يف مجيـ ـ اجمل ــاالت،
وذلــأل إذا تــوفر اــا مجلــة مــن العوامــل الــي يــف أف ـراد األســرة
للوص ـ ــول إىل التمت ـ ـ جب ـ ــودة احلي ـ ــاة األس ـ ـرية أوالً ،يليه ـ ــا ش ـ ـ
جوانا احلياة.
الفعـ ــال بـ ــني أف ـ ـراد األسـ ــرة ليمثـ ــل أحـ ــد
ويـ ــأيت التواصـ ــل ر
مؤش ـرات جــودة احلي ــاة األس ـرية ،وال ــذي يعــرب عن ــر مــن خ ــ؛ل

مشكلة الدراسة:
م يادة االهتمام بكل ما من شأنر توف الصاة النفسية
ل فـراد ،وتزامنـاً مـ ا دهــار علــم الــنفس اإلجيــايب ،وخاصــة بعــد
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والع؛قــات األس ـرية الســوية ،وتوصــلت دراســة عــامر ()2015
إىل فعالية يادة املرونة النفسية يف خفض العنف األسري ،كما
أكدت دراسة تشـاو ويـوو وهـوانج ( Cho & Yoo & Hwang
) 2016إىل أر املرونــة الذاتيــة هــي العامــل الـرئيس الــذي يــؤثر
على جودة احلياة ،األمر الـذي يؤكـد علـى أةيـة املرونـة النفسـية
كـأحد اخلصائص الشمصية الي تسهم يف حتقي جودة احليـاة
ل فراد.
إض ــافةً إىل أر اتص ــات األف ـراد مبه ــارات شمص ــية يف إدارة
ال ـ ــذات ،وق ـ ــدر م عل ـ ــى حتدي ـ ــد األه ـ ــدات ال ـ ــي يس ـ ــعور إىل
حتقيقهـ ـ ــا ،ي ـ ـ ــؤهلهم للتمت ـ ـ ـ جب ـ ـ ــودة احلي ـ ـ ــاة ،فأش ـ ـ ــار ويتش ـ ـ ــت
Wichit,
ومنات ـ ـ ــذجناين وك ـ ـ ــورتس و سش ـ ـ ــيلز وجونس ـ ـ ــور
) Mnatzaganian, Courtney, Schulz & Johnson (2017إىل
أر تنمية فعالية الذات و إدارة الذات سن جودة احلياة.
وميكـن القــول :إر تــوفر خصــائص ومســات إجيابيــة ألفـراد
األس ــرة يهي ــف للوص ــول إىل نوعي ــة حي ــاة أفض ــل ،وم ــن خ ــ؛ل
العرف الساب ميكن حتديـد مشـكلة الدراسـة يف السـؤال ا يت:

إســهامات مــارتن ســيلجمار  ،Martin Seligman 2000فقــد
اهتم بـاخلربات والسـمات اإلجيابيـة ل فـراد ،وكانـت نشـأة علـم
ال ــنفس اإلجي ــايب  ،Positive Psychologyمفج ـراً الهتمام ــر
مبوض ـ ـ ــوعات مثـ ـ ـ ــل :الوجـ ـ ـ ــود األفضـ ـ ـ ــل  ،Well-beingوالرضـ ـ ـ ــا
 ،Satisfactionواألمـ ــل  ،Hopeوالتفـ ــالل  ،Optimismوالسـ ــعادة
 ،Happinessواالستمتاع والرفا النفسي ،واملهارات الشمصـية،
وغ هـا مـن اجلوانـا النفسـية اإلجيابيـة للفـرد Joseph 2001:
) ،(Glenn & 3ويهدت علم النفس اإلجيـايب إىل تنميـة جوانـا
شمصية اإلنسار والوصول هبا إىل شيء من الكمـال واملثاليـة،
ب ــل وحتقيـ ـ ج ــودة احلي ــاة األس ـرية ،وال ــي تعك ــس ك ــل مع ــاع
اإلجيابية داخل األسرة ،متمثلةً يف تنشئة أفرادها تنشـئة إجيابيـة
س ــليمة ،ت ــوفر ا ــم س ــبل احلي ــاة النفس ــية الس ــوية ،م ــن حي ــث
الـ ـ ــدعم النفس ـ ـ ــي ،وتلبي ـ ـ ــة االحتياجـ ـ ــات األساس ـ ـ ــية ،والتمت ـ ـ ـ
بالرفاهية.
وتس ــعى املؤسس ــات واجله ــات املعني ــة إىل غ ــرل اجلوان ــا
اإلجيابيــة يف شمصــية األف ـراد ،س ـواء كــانوا عــاملني ،أو ط؛ب ـاً،
وذل ــأل س ــعياً يف التنمي ــة اإلجيابي ــة لشمص ــيتهم ،األم ــر ال ــذي
ينعكس على مجي جوانا حيا م ،وعلى اجملتم احمللي بصفة
عامة.
ويعـ ــد تـ ــوف جـ ــو مـ ــن احل ـ ـوار اإلجيـ ــايب البنرـ ــاء ب ـ ـني أف ـ ـراد
األس ـ ــرة ،م ـ ــدعاة لتـ ـ ــرل و ـ ــو مه ـ ــارات وقـ ـ ــيم إجيابي ـ ــة مثـ ـ ــل:
التفاوف ،حل املشك؛ت ،التعـاور ،التسـام  ،الصـف  ،األمـر
الــذى ن ســن مــن تفــاع؛ت أف ـراد األســرة ،ويهيــئهم إىل التمت ـ
بأســرة ســوية مســتقرة تتصــف جبــودة احليــاة ،وأشــارت دراســات
ااــاجري ويخ ـرين ( )2015و أمحــد ( )2013إىل أةيــة احل ـوار
األسري وأثر اإلجيـايب علـى يـادة كفـاءة أفـراد األسـرة ،يف حـني
أكدت دراسة بدرة ( )2012على الع؛قـة بـني احلـوار األسـري
اإلجيــايب والقــيم ،وجــدير بالــذكر أر اتصــات األبنــاء باملرونــة
والقدرة على مواجهة املواقف املمتلفة الي تعرتضهم ،ومواجهة
األ مـ ــات واملشـ ــك؛ت بفعاليـ ــة يسـ ــهم أيض ـ ـاً يف حيـ ــاة أس ـ ـرية
إجيابيــة ،ويف ذل ــأل الص ــدد كان ــت دراس ــات خرابش ــة والش ــاوي
( )2013ال ــي توص ــلت إىل وج ــود ع؛ق ــة ب ــني املرون ــة النفس ــية

هل يمكن التنبؤ بجودة الحياة األسرية من خالل :الحوار

اإليجابي والمرونة وإدارة الذات؟

ويتفرع منه التساؤالت الفرعية اآلتية:
أسئلة الدراسة:
-1
-2

-3
-4
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ما مستوى احلوار اإلجيايب ،واملرونة ،وإدارة الذات وجودة
احلياة األسرية لدى عينة الدراسة؟.
م ــا القيمـ ــة التنبؤيـ ــة الـ ــي يس ــهم هبـ ــا كـ ــل مـ ــن احل ـ ـوار
اإلجيــايب ،واملرونــة ،وإدارة الــذات يف التنبــؤ جبــودة احليــاة
األسرية؟.
هل خيتلف الذكور واإلناث ( عينة الدراسـة) يف :احلـوار
اإلجيايب ،واملرونة ،وإدارة الذات وجودة احلياة ؟.
ه ــل خيتلـ ــف :احل ـ ـوار اإلجيـ ــايب ،واملرونـ ــة ،وإدارة الـ ــذات
وج ــودة احلي ــاة األسـ ـرية ب ــاخت؛ت املس ــتوى االقتص ــادي
لعينة الدراسة؟

اجمللة السعودية للعلوم النفسية – العدد  – 64الرياف (ربي األول 1441ه ـ /نوفمرب 2019م)

 .5حــث القــائمني علــى العمليــة التعليميــة والوحــدات التدريبيــة
واإلرشـ ـ ــادية باجلامعـ ـ ــة علـ ـ ــى حتـ ـ ــديث اخلة ـ ـ ـ التدريسـ ـ ــية
والتدريبيــة للةــ؛ مبــا يتناســا م ـ تنميــة القــيم اإلجيابيــة
للة؛ .
 .6كمــا ترجـ األةيــة التةبيقيــة للدراســة إىل املســاةة يف نشــر
ثقافــة اإلجيابي ــة ب ــني أف ـراد اجملتم ـ عام ـةً ،وط ــ؛ اجلامع ــة
خاصةً.

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:

 يعــد االهتمــام بــاحلوار اإلجيــايب و يــادة تفعيلــر مــن املتةلبــات
املعاص ــرة ال ــي تس ــهم يف ا ده ــار اجملتمـ ـ  ،م ــن خ ــ؛ل تنمي ــة
الع؛ق ـ ــات ب ـ ــني أفـ ـ ـراد األس ـ ــرة وتص ـ ــاي املف ـ ــاهيم اخلاطئـ ـ ـة
ونقدها ،وتثبت القيم اإلجيابيـة يف نفـول األبنـاء ـا يعكـس
تف ــاع؛ت إجيابي ــة داخ ــل األس ــرة واجملتمـ ـ تق ــود إىل ي ــادة
كفاءة األفراد وإنتاجيتهم.
 تعد املرحلة اجلامعية من أهم مراحل التعليم تأث اً يف تشـكيل
شمص ـ ـ ــيات الة ـ ـ ــ؛  ،مب ـ ـ ــا ت ـ ـ ــوفر م ـ ـ ــن ارس ـ ـ ــة ل نش ـ ـ ــةة
ومشاركات داخل اجلامعة وخارجها ،وما تتيار من ع؛قـات
اجتماعيـ ــة متنوعـ ــة ،تسـ ــهم يف صـ ــقل شمصـ ــيتهم ،ويكـ ــور
األمـ ــر أكثـ ــر فائـ ــدة إذا مـ ــا مت الرتكيـ ــز علـ ــى تنميـ ــة اجلوانـ ــا
اإلجيابي ــة م ــن شمص ــيتهم ،ك ــاحلوار اإلجي ــايب ،واملرون ــة وإدارة
الــذات وغ هــا ،ــا يعــود بالفائــدة علــى الةــ؛ أنفســهم،
وعلى أسرهم أيضاً.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 -1التعرت على مستويات كل من :احلوار اإلجيـايب ،واملرونـة،
وإدارة الذات وجودة احلياة األسرية لدى عينة الدراسة.
 -2حتدي ــد نس ــبة إس ــهام ك ــل م ــن :احلـ ـوار اإلجي ــايب ،واملرون ــة،
وإدارة الذات يف التنبؤ جبودة احلياة األسرية.
 -3التع ــرت عل ــى الف ــروق ب ــني ال ــذكور واإلن ــاث عل ــى ك ــل
من :احلوار اإلجيايب ،واملرونة ،وإدارة الذات وجودة احلياة
األسرية لدى عينة الدراسة.
 -4الكش ــف عـ ــن الفـ ــروق يف كـ ــل مـ ــن :احل ـ ـوار اإلجيـ ــايب،
واملرون ــة ،وإدارة ال ــذات وج ــودة احلي ــاة األسـ ـرية يف ض ــوء
املستوى االقتصادي لعينة الدراسة.

 حتدي ــد الص ــلة الوثيق ــة ب ــني احل ـ ـوار اإلجي ــايب واملرون ــة وإدارة
الذات ومدى إسهامهم يف جودة احلياة األسرية.

األهمية التطبيقية:
 .1إمكانيـ ــة االسـ ــتفادة مـ ــن نتـ ــائج الدراسـ ــة احلاليـ ــة يف وض ـ ـ
بـرامج لتنميــة املتتـ ات مثــل :احلـوار اإلجيــايب ،املرونــة ،إدارة
الذات ،والي مـن شـأ ا حتسـني جـودة احليـاة األسـرية لـدى
ط؛ اجلامعة.
 .2تقــدإ إدارة تتمت ـ باخلصــائص الســكومرتية امل؛ئمــة لقيــال
احلوار اإلجيايب لدى ط؛ وطالبات جامعة القصيم.
 .3االهتمـ ــام باملقومـ ــات الـ ــي مـ ــن شـ ــأ ا تـ ــوف حيـ ــاة أس ـ ـرية
مس ـ ـ ــتقرة ،ي ـ ـ ــنعم أفراده ـ ـ ــا بالص ـ ـ ــاة النفس ـ ـ ــية ،ويتس ـ ـ ــمور
باإلجيابية.
 .4إمكانية االستفادة من نتائج الدراسـة يف إعـداد ور عمـل
ونـ ــدوات ودورات تدريبيـ ــة ،تنمـ ــي اجلوانـ ــا اإلجيابيـ ــة مـ ــن
شمصية الة؛ .

مصطلحات الدراسة:
الحوار اإليجابي:
عرفت اااجري ( )2015احلوار األسري بأنر التفاعل
ب ـ ــني الوال ـ ــدين واألبن ـ ــاء م ـ ــن خ ـ ــ؛ل تب ـ ــادل األحادي ـ ــث وا راء
واألفكــار عــن طري ـ املناقشــة فيمــا بيــنهم حــول املواضــي الــي
ختص األسرة واجملتم من حواا ،حبيث ق األلفة واحملبـة بـني
أفرادها ،ويساعدهم على االندما يف تتمعهم.
وتعرت الباحثتار احلوار اإلجيايب بأنر متكـن الةالـا مـن
مه ــارات احلـ ـوار ك ــالتعب واإلنص ــات ،وحس ــن اس ــتمدامها يف
التف ـ ـاهم م ـ ـ ا خ ـ ـرين وحـ ــل املشـ ــك؛ت ،ويف تنميـ ــة التفاعـ ــل
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بتعــديل الــذات أو تعــديل الســلوي ،وأضــافوا أيضـاً أ ــا تتضــمن
تموعـة مــن ا ليــات هـي :التنلــيم الــذايت ،Self- regulation
إدارة الوقت  ،Time Managementإدارة الضتوط واالنفعـاالت
 ،Emotion Managementإدارة الع؛قـات االجتماعيـة Social
 ،relationship managementالثقـة بـالنفس ،Self Confidance
 ،Self Motivationالضــب الــذايت Self
الدافعيــة الذاتيــة
 ،Controlالتفالل  ،Optimismالتمةي اجليد .Planning
وتعــرت إدارة الــذات إجرائيـاً بالدرجــة الــي صــل عليهــا
الةالا على مقيال إدارة الذات.

االجتمــاعي داخــل األســرة وخارجهــا .ويتضــمن األبعــاد الفرعيــة
ا تية:
مهااارات الحااوار :وتعــرت مهــارات احل ـوار بأ ــا مــا ميتلكــر

الةال ــا اجل ــامعي مـ ــن مه ــارات للتواصـ ــل ،كاإلقن ــاع ،واألدلـ ــة
املنةقية ،واإلنصات والتعب عن رأير.
التف اااول وح اال المشا ااكالت :اس ــتمدام الةال ــا اجل ــامعي

ملهـ ــارات احل ـ ـوار يف التفـ ــاوف م ـ ـ ا خ ـ ـرين باجلامعـ ــة واألسـ ــرة
واحلي ـ ــاة العملي ـ ــة ،واس ـ ــتفادتر منه ـ ــا يف ح ـ ــل املش ـ ــك؛ت ال ـ ــي
تواجهر.

جودة الحياة األسرية:

التفاعال ماا اآلخارين :اسـتمدام الةالـا اجلـامعي ملهــارات

عرف ـ ــت عب ـ ــد املقص ـ ــود وش ـ ــند ( )2010ج ـ ــودة احلي ـ ــاة
األسـ ـ ـرية بأ ـ ــا الع؛ق ـ ــات واملمارس ـ ــات اإلجيابي ـ ــة ال ـ ــي يتبعه ـ ــا
الوالـ ــدار يف تنشـ ــئة األبنـ ــاء ،ومـ ــا يتسـ ــم بـ ــر مـ ــن دتء وتقبـ ــل
ومش ــاركة وتش ــجي واستاس ــار يف املواق ــف احلياتي ــة املمتلف ــة،
وإدراي األبنـ ــاء ذلـ ــأل ،وردود أفعـ ــاام جتـ ــا هـ ــذ املمارسـ ــات،
والع؛قـ ــات املتبادلـ ــة بـ ــني أف ـ ـراد األسـ ــرة ،ومـ ــا تتسـ ــم بـ ــر هـ ــذ
الع؛قــات م ــن أســاليا س ــوية يف التعامــل لتاقي ـ األه ــدات،
وإجنا األعمال واملهام ودعم أفراد األسرة يف املواقف املمتلفة،
وتقال من خ؛ل أبعادها الفرعيـة :التفاعـل األسـري ،الوالديـة،
السعادة االنفعالية ،املقدرة املالية.
وتعرت إجرائياً بالدرجة الي صل عليها الةالا اجلـامعي
على مقيال جودة احلياة.

احل ـ ـوار اإلجي ـ ــايب يف تفاع؛ت ـ ــر اليومي ـ ــة م ـ ـ ا خ ـ ـرين :األس ـ ــرة،
األصدقاء ،الزم؛ء ،األساتذة وغ هم.

احتا ا اارام اآلخا ا اارين :اسـ ـ ــتمدام الةالـ ـ ــا اجلـ ـ ــامعي للعبـ ـ ــارات
والكلمــات اإلجيابيــة :كالثنــاء ،والشــكر ،والتقــدير يف تعام؛تــر
اليومية م ا خرين ،والي تدل على احرتامر ام.
ويعرت احلوار اإلجيايب إجرائياً بالدرجة الي صل عليها
الةالا على مقيال احلوار اإلجيايب.
المرونة :يعـرت كـونج وويـنج وهـي و

kong & wang & hu

) & liu (2015املرونــة النفســية بأ ــا القــدرة علــى النمــو يف
مواجهة املماطر واألحـداث السـلبية وتلـأل املرونـة النفسـية تعـد
ضرورية من أجل الصاة النفسية والبدنية للفرد.
ويعرفهــا ديفيدســور وكــونر ( )2003بأ ــا جــودة الفــرد
الشمص ـ ــية ،ال ـ ــي متكن ـ ــر م ـ ــن النج ـ ــاح يف مواجه ـ ــة الص ـ ــعا
والشـدائد  ، Connor and Davidson (2003).وهـو التعريـف
الذي تتبنا الباحثتار ،العتمادةا على مقياسهما بعد ترمجتر.
وتعرت املرونة إجرائياً بالدرجة الي حتصل عليهـا الةالبـة
على مقيال املرونة.

الدراسات السابقة:
أوالا :دراسات تناولت الحوار اإليجابي:

هدفت دراسة قنديل (  )2011إىل التعرت على جوانا
ثقافة احلـوار اإلجيـايب لـدى مجاعـات الشـبا اجلـامعي ،وحتديـد
ال ــدور املهـ ــس ل خص ــائي االجتمـ ــاعي يف تنمي ــة ثقافـ ــة احل ـ ـوار
اإلجي ــايب ل ــدى مجاع ــات الش ــبا اجل ــامعي ،إض ــافةً إىل رص ــد
املعوقــات ال ــي حت ــد م ــن دور األخص ــائي االجتم ــاعي يف تنمي ــة
ثقافــة احل ـوار اإلجيــايب ،واخلــرو بــبعض املقرتحــات الــي تعمــل

إدراة الذات:

أشــار كــل مــن منصــور وعبــد املــنعم وريــار ( )2015إىل
تعريـ ــف إدارة الـ ــذات بأ ـ ــا :قـ ــدرة الفـ ــرد علـ ــى تعـ ــديل أفكـ ــار
والســيةرة علــى الســلوي وتنلــيم العمليــات الداخليــة واملمتصــة

5

اجمللة السعودية للعلوم النفسية – العدد  – 64الرياف (ربي األول 1441ه ـ /نوفمرب 2019م)

وتناولــت دراســة بــدرة (  )2012حتديــد الع؛قــة بــني
احلـ ـوار األس ــري والق ــيم ،وتع ــرت ت ــأث غي ــا احلـ ـوار األس ــري
عل ــى ق ــيم الف ــرد ،ودراس ــة الف ــروق ب ــني األفـ ـراد عل ــى ك ــل م ــن:
احل ـ ـوار األسـ ــري والقـ ــيم .طبقـ ــت الدراسـ ــة بـ ــاجملتم اجلزائـ ــري،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )100طالــا وطالبــة مــن الصــف
الثاع الثانوي ،طبـ علـيهم :اسـتمارة احلـوار األسـري ،ومقيـال
القــيم .وتوصــلت النتــائج إىل وجــود ع؛قــة ارتباطيــة دالــة بــني
احلوار األسري وبني القيم ،ووجود فروق على القيم بني األكثر
واألقل استمداماً للاوار األسري.

علـى تفعيــل دور األخصــائي االجتمــاعي يف تنميــة ثقافــة احلـوار
اإلجي ــايب ،تكونـ ــت عين ــة الدراسـ ــة م ــن ( )120شـ ــاباً م ــن بـ ــني
ط ـ ـ؛ وطالب ـ ــات الف ـ ــرقتني الثالث ـ ــة والرابع ـ ــة بكلي ـ ــات جامع ـ ــة
حل ـوار ،واعتم ــدت الدراس ــة عل ــى األدوات ا تي ــة ( :اس ــتمارة
احلـ ـ ـ ـوار للش ـ ـ ــبا اجل ـ ـ ــامعي ،وأخ ـ ـ ــرى خاص ـ ـ ــة باألخص ـ ـ ــائيني
االجتمــاعيني العــاملني بــأجهزة رعايــة الشــبا  ،وكــار مــن أهــم
النتــائج الــي توصــلت إليهــا الدراســة :أةيــة تنميــة ثقاف ـة احل ـوار
اإلجي ـ ــايب ،إذ إ ـ ــا تنم ـ ــي الع؛ق ـ ــات اإلنس ـ ــانية ،وك ـ ــار احلـ ـ ـوار
اإلجيايب وسيلة فعَّالة للتواصل م ا خر ،كما ميكن من خـ؛ل
احلـوار اإلجيــايب حــل أغلــا اخل؛فــات واملشــك؛ت ،إضــافة إىل
أر احلـ ـ ـوار اإلجي ـ ــايب ي ـ ــدف ا خ ـ ــر إىل االس ـ ــتماع إىل الة ـ ــرت
املتا ـ ــدث ـ ــا س ـ ــن م ـ ــن الع؛قـ ـ ـات االجتماعي ـ ــة ،ويوط ـ ــد
الص؛ت بينهم.
وتناولـت دراسـة أمحـد ( )2012حتديــد تـأث املـدخل املعــريف
لزيــادة وعـي الةالبــات اجلامعيــات املقــب؛ت علــى الــزوا بأةيــة
احلـوار األســري ،والتوصــل إىل أنســا األســاليا الع؛جيــة الــي
تزي ــد مـ ــن وع ــي الةالبـ ــات اجلامعيـ ــات املق ــب؛ت علـ ــى الـ ــزوا
باحلوار األسري ،تكونت عينة الدراسة من ( )30مـن طالبـات
كليــة اخلدمــة االجتماعيــة جبامعــة حلـوار ،طبـ علــيهم املقابلــة
املهني ـ ــة ك ـ ــأداة تش ـ ــميص ،وتلقـ ـ ـوا برناتـ ـ ـاً ع؛جيـ ـ ـاً (ف ـ ــردي-
مجــاعي) لتنميــة وع ـي الةالبــات ،وتوصــلت الدراســة إىل وجــود
فروق دالة بني القيال القبلي والبعدي للمجموعـة التجريبيـة يف
وعـ ـ ـي الةالب ـ ــات اجلامعي ـ ــات املق ـ ــب؛ت عل ـ ــى ال ـ ــزوا ب ـ ــاحلوار
األسـ ــري وأبعـ ــاد الفرعيـ ــة ،ووجـ ــود فـ ــروق دالـ ــة بـ ــني اجملموعـ ــة
التجريبي ــة والض ــابةة لص ــاحل اجملموع ــة التجريبي ـ ـة ،كم ــا ذك ــرت
الدراسة أر أسبا انعدام احلوار ترج إىل عدم استماع ا باء
ألبنائهم ،األمر الذي أدى إىل وجود مشكلة احلـوار السـلي أو
انعدام احلوار داخل األسرة ،إضافةً إىل ثقافة اجملتم الريفي الي
مـ رأي املـرأة  .كمــا توصــلت الدراســة إىل ضــرورة االهتمــام
بـاحلوار األســري وأةيــة غــرل قيمـر وثقافتـر لــدى األبنــاء ملــا لــر
من أثر إجيايب يف تنمية احلوار داخل األسرة.

وه ــدفت دراس ــة أمح ــد (  )2013إىل معرف ــة واق ـ ـ احل ـ ـوار
األسري يف األسرة السودانية مـن حيـث املعوقـات واملتةلبـات،
وتكونـ ــت عينـ ــة الدراسـ ــة مـ ــن( )500متزوجـ ــة مباليـ ــة اخلرطـ ــوم
بالس ــودار مت اختي ــارهن ع ــن طري ـ ـ العين ــة العش ـ ـوائية البس ــيةة
وطب عليهن مقيال مهـارات احلـوار األسـري ،وتوصـلت نتـائج
الدراس ــة إىل أر :للا ـ ـوار األس ــري متةلب ــات معرفي ــة وس ــلوكية
ووجدانيـة ،كمـا أنــر يتميـز احلـوار األســري يف األسـرة الســودانية
باالففاف مبالية اخلرطوم ،كمـا أضـافت الدراسـة إىل أر نشـر
ثقافــة احلـوار األســري تتةلــا تموعــة مــن املؤسســات ،تســعى
إىل تقدإ توعية األسرة وتصميم املناهج الرتبوية واالستفادة من
املؤسسات الدينية ومنلمـات اجملتمـ املـدع واإلعـ؛م يف توعيـة
اجملتم .
ه ـ ـ ــدفت دراس ـ ـ ــة اا ـ ـ ــاجري والرش ـ ـ ــيدي وعب ـ ـ ــد التف ـ ـ ــور
( )2015إىل التعــرت عل ـى واق ـ احل ـوار األس ــري ب ــني الوال ــدين
واألبنــاء بــاجملتم الكــويي ،مــن حيــث :مواضــي احل ـوار ،ووقــت
احل ـ ـ ـوار ،تكونـ ـ ــت العينـ ـ ــة ( )1071فـ ـ ــرداً ،مـ ـ ــنهم ( )567مـ ـ ــن
الوال ـ ــدين  ،و( )504أبن ـ ــاء م ـ ــن طلب ـ ــة اجلامع ـ ــة ،مت اس ـ ــتمدام
استبانتار إلكرتونيتار :إحداةا للوالدين وتضمنت ( )24بنـداً،
وأخ ـ ــرى ل بن ـ ــاء و ل ـ ــت ( )23بن ـ ــداً ،ومت نش ـ ــرةا للمجتمـ ـ ـ
املس ـ ـ ـ ـتهدت ع ـ ـ ــرب وس ـ ـ ــائل التواص ـ ـ ــل االجتم ـ ـ ــاعي (ت ـ ـ ــويرت –
واتســا ) ،وتوصــلت النتــائج إىل أر غالبيــة أف ـراد العينــة س ـواء
من الوالدين أم األبناء ميارسور احلوار فيها بينهم ،وأ م راضور
عــن طريقــة ارســتهم اــذا احل ـوار ،وكــار مــن يـزات احل ـوار أنــر
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األسرية يلعبار دوراً حمورياً يف جودة حياة األشماص ،كما
وجدت ع؛قة قوية بني الوظائف األسرية وجودة احلياة
باإلضافة إىل املرونة األسرية وجودة احلياة ،كما كانت
الوظائف النفسية واملرونة األسرية مرتبةتار ارتباطاً داالً جبمي
تاالت جودة احلياة.

ق االستقرار والتفاهم يف احلياة األسرية ،فض؛ً عن انعكاسر
اإلجي ــايب عل ــى شمص ــية األبن ــاء ،وكان ــت أكث ــر املواض ــي ال ــي
يتااور فيها الوالدار م أبنائهم هي مستقبل األبناء الدراسي،
وتوصلت الدراسة أيضاً إىل رضـا أفـراد العينـة عـن الوقـت الـذي
يقضونر يف التااور فيها بينهم ،وعن ميلهم إىل التااور داخل
املنزل.

هدفت دراسة املالكي ( )2012إىل حتديد فاعلية برنامج
إرشادي مجعي قائم على اسرتاتيجيات املرونة لزيادة املرونة
النفسية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى ،بلغ عددهن
( )189طالبةً من طالبات املستوى األول والثامن ،مت اختيار
( )33طالبة من احلاص؛ت على أقل الدرجات على مقيال
املرونة ،وتوصلت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
مبتوس درجات الةالبات على مقيال املرونة اإلجيابية مبجال
واحد فق هو تال االعتناء بالنفس لصاحل ختصص العريب
بالنسبة ملتت (التمصص الدراسي) ،كما وجدت فروق ذات
داللة إحصائية يف كل من اجملاالت ا تية :تال تقبل التتي ،
اكتشات الذات ،اختاذ القرارات احلامسة لصاحل املستوى الثامن
بالنسبة ملتت (املستوى األكادميي) ،كما وجدت فروق ذات
داللة إحصائية بني درجات أفراد العينة على استبانة مرونة
األنا يف االختبار القبلي والبعدي يف صاحل درجات االختبار
البعدي ا يعس قدرة الربنامج اإلرشادي وفاعليتر يف يادة
مرونة األنا لدى عينة الدراسة.
وركــزت دراســة يل شــويل ونصــر (  )2012علــى حتديــد
الفــروق بــني مرتفعــي ومنمفضــي املرونــة النفســية اإلجيابيــة علــى
كــل مــن :تقــدير الــذات واختــاذ الق ـرار ،تكونــت عينــة الدراســة
من ( )276طالبـاً وطالبـةً ( 107ذكـور169 ،إنـاث) ،تراوحـت
أعم ــارهم ب ــني ( )22( : )19س ــنة م ــن ط ــ؛ كلي ــة الرتبي ــة
جبامعة الباحة ،ومت اسـتمدام مقيـال املرونـة النفسـية اإلجيابيـة،
ومقيال تقدير الذات ،ومقيال اختاذ القـرار ،وتوصـلت النتـائج
إىل عــدم وجــود فــروق بــني الــذكور واإلنــاث يف كــل مــن :املرونــة
النفســية اإلجيابيــة ،وتقــدير الــذات واختــاذ الق ـرار ،كمــا وجــدت
فروق دالة بني مرتفعي ومنمفضي املرونـة النفسـية اإلجيابيـة يف

ثاني ا :دراسات تناولت المرونة:

هدفت دراسة وي ) (Wu 2011إىل حتديد املتت ات
التنبؤية والوسيةة جلودة احلياة ،والرتكيز على دور العوامل
االجتماعية الدميترافية وأساليا املواجهة واملرونة واألمل وأثرةا
على جودة احلياة الذاتية ،تكونت عينة الدراسة من ()175
فرداً من املعرضني لصدمات نفسية شديدة وقد يصاحبها
اضةرا ما بعد الصدمة واكتئا وسوء جودة احلياة،
وأشارت نتائج حتليل املسار أر مواجهة املواقف الشمصية
الصادمة السابقة يؤثر تأث ًا كب ًا على اضةرا ما بعد
الصدمة واالكتئا والصاة البدنية ،كما وجد أر اضةرا ما
مباشرا وغ مباشر على
بعد الصدمة واالكتئا يؤثرار تأث ًا
ً
جودة احلياة ،وأر أساليا املواجهة واملرونة واألمل يتوسةار
ا يؤدي لتقدإ
أثر اضةرا ما بعد الصدمة واالكتئا
ث؛ثة مؤشرات مهمة جلودة احلياة الذاتية هي :أساليا
املواجهة ،واملرونة واألمل.
ويف دراسة لتشن و ساب و ذم مار وسوت وبيلمر (Chen
)2011

& Sabir & Zimmerman & Suitor & Pillemer

ركزت على مدى تأث ديناميكيات األسرة على جودة حياة
األفراد من عم؛ء وكاالت التأهيل املهس ،وقد مت اختبار عشرة
تاالت حياتية من أجل فاص جودة احلياة هي :الصاة
البدنية ،والصاة النفسية ،والعمل /التعليم ،واألنشةة
الرتفيهية ،والع؛قة با خرين ،والع؛قات األسرية ،والع؛قات
االجتماعية ،والوض املا واالستق؛ل ،واجلانا الروحاع.
وأشارت النتائج إىل أر التماسأل األسري ،واملرونة األسرية
متت ار مستق؛ر ،يف حني وجد أر جودة احلياة هي املتت
التاب  .وتوصلت أيضاً إىل أر الوظائف األسرية واملرونة
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كار اادت من دراسة أكرب و م؛ئر

متتـ تقــدير الــذات يف اجتــا مرتفعــي املرونــة النفســية اإلجيابيــة،

يف حني ال توجد فروق دالة إحصائياً يف متت اختاذ القرار.

(Akbar & akram

) & ahmed & hussain & lal, & ljaz 2014استكشات
مستوى املرونة والرضا عن احلياة لدى ( )100فرد ( 50من
الذكور و 50من اإلناث) ،و استمدم مقيال املرونة ومقيال
الرضا عن احلياة ،وأشارت نتائج التاليل اإلحصائي إىل وجود
ارتباط إجيايب دال بني املرونة والرضا عن احلياة ،كما أشارت
النتائج إىل وجود فرق دال بني الذكور واإلناث يف مستوى
الرضا عن احلياة ،يف اجتا الذكور يف حني مل توجد فروق
بينهم يف املرونة ،كما مل توجد فروق ترج للعاملني وغ
العاملني ،ووجدت ع؛قة إجيابية دالة بني الرضا عن احلياة
واملرونة.
وهــدفت دراســة عــامر ( )2015إىل حتديــد مــدى فاعليــة
برنـامج إرشـادي لزيــادة املرونـة النفسـية وخفــض العنـف األســري
ل ـ ــدى بع ـ ــض احل ـ ــاالت املعنف ـ ــة م ـ ــن النس ـ ــاء باململك ـ ــة العربي ـ ــة
الس ـ ــعودية ،مت اس ـ ــتمدام :مقي ـ ــال املرون ـ ــة النفس ـ ــية ،ومقي ـ ــال
العن ــف ض ــد املـ ـرأة ،وبرن ــامج إرش ــادي لزي ــادة املرون ــة النفس ــية،
تلق ـ ــت اجملموع ـ ــة التجريبي ـ ــة وع ـ ــددها ( )10طالب ـ ــات الربن ـ ــامج
اإلرش ــادي ،وتوص ــلت النت ــائج إىل وج ــود ف ــروق ب ــني متوس ــةي
رت ــا درج ــات أف ـ ـراد اجملموع ــة التجريبي ــة عل ــى مقي ــال املرونـ ــة
النفسية وأبعاد الفرعية لصاحل القيال البعـدي ،كمـا كشـفت
النتـائج عــن فاعليـة الربنــامج اإلرشـادي يف يــادة املرونـة النفســية
وخفـض العنــف األســري لـدى بعــض احلــاالت املعنفـة مــن أفـراد

هدفت دراسة خرابشة والشاوي ( )2013إىل الكشف
عن فاعلية برنامج إرشادي مستند إىل النلرية الوجودية يف
حتسني املرونة النفسية وقبول الذات والع؛قات األسرية لدى
عينة من النساء املصابات بسرطار الثدي يف األردر ،تكونت
عينة الدراسة من ( )24مريضة من النساء املصابات بسرطار
الثدي ن حصلن على أدىن الدرجات على مقيال املرونة
النفسية ومقيال قبول الذات ومقيال الع؛قات األسرية،
أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة بني متوسةات
األداء على مقيال املرونة النفسية ومقيال الع؛قات األسرية
لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية ،بعد تلقيهم الربنامج الع؛جي.
وه ــدفت دراس ــة فرغل ــي (  )2013إىل وص ــف الع؛ق ــة ب ــني
املرونة النفسية ومعىن احلياة ،وحتديد الفروق يف املرونة النفسية
ومعــىن احليــاة الــي ترج ـ ملتت ـ اجلــنس ،والتعــرت علــى مــدى
إمكانيــة التنبــؤ مبعــىن احليــاة مــن خــ؛ل املرونــة النفســية وأبعادهــا
املمتلف ــة .تكون ــت عين ــة الدراس ــة ( )250طالب ـ ـاً وطالب ــة م ــن
الة؛ املتفوقني يف حمافلـة املنيـا مـنهم ( )130طالبـاً)120( ،
طالبةً ،ترتاوح أعمارهم بني ( )18( ،)14سنة.
مت اســتمدام مقيــال املرونــة النفســية الــذي أعــد شــعبار
( ،)2012ومقي ـ ــال مع ـ ــىن احلي ـ ــاة ال ـ ــذي أع ـ ــد حمم ـ ــد وكف ـ ــايف
والني ــال ( .)2005وأشـ ــارت نت ــائج الدراسـ ــة إىل وج ــود ع؛قـ ــة
ارتباطي ـة موجبــة دالــة بــني املرونــة النفســية وأبعادهــا الفرعيــة ،و
معــىن احليــاة ،أي إنــر كلمــا اد مســتوى املرونــة النفســية كلمــا
ارتفـ مســتوى معــىن احليــاة وأبعادهــا املمتلفــة لــديهم وشــعورهم
بوجــود معــىن حليــا م ،كمــا وجــدت فــروق دالــة بــني الةــ؛
الــذكور واإلنــاث علــى املرونــة النفســية لصــاحل الــذكور ،ووجــدت
أيضـاً فــروق دالــة بــني الةــ؛ الــذكور والةالبــات اإلنــاث علــى
معــىن احليــاة لصــاحل الةــ؛ الــذكور ،كمــا أمكــن التنبــؤ مبعــىن
احلياة من خ؛ل املرونة النفسية.

اجملموعة التجريبية.

هدفت دراسة إبراهيم وإبراهيم و السرسي ( )2016إىل
التاق من فاعلية برنامج قائم على املرونة النفسية لتاسني
الكفاءة الوجدانية لدى عينة من الةالبات يف املرحلة الثانوية.
تكونت عينة الدراسة من ( )50طالبةً يف الصف األول
الثانوي (  25تموعة ضابةة 25 -تموعة جتريبية) ،طب
عليهن مقيال املستوى االجتماعي واالقتصادي ل سرة
ومقيال املرونة النفسية ،ومقيال الكفاءة الوجدانية ،توصلت
نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة بني القياسني القبلي
والبعدي على املرونة النفسية ،والكفاءة الوجدانية لدى أفراد
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إدارة الذات لدى البالتني ،وتكونت عينة الدراسة من ()172
( 86و  86 -وجة) ،طب عليهم مقيال القدرة على إدارة
الذات ،ومقيال جودة احلياة ،وتوصلت النتائج إىل وجود
ع؛قات دالة بني إدارة الذات ل وا وبني جودة احلياة
الزوجية ،كما أسفر حتليل االحندار املتعدد إىل أر إدارة الذات
والتماسأل األسري أسهما يف التنبؤ جبودة احلياة الزواجية.
وتناولــت دراســة حممــود (  )2012الصــ؛بة النفســية وإدارة
الذات كمنبئات بالصاة النفسية و النجـاح األكـادميي لـدى (
 )188طالباً ( 103ذكور 85 ،إناث ) وطالبة بالـدبلوم املهنيـة
من التمصصات املمتلفة ط؛ الـدبلوم املهنيـة بكليـة الرتبيـة،
طبـ علــيهم مقيــال الصــ؛بة النفســية ومقيــال إدارة الــذات،
ومقيــال الصــاة النفســية ،وتوصــلت النتــائج إىل وجــود ع؛قــة
موجب ــة دال ــة ب ــني الص ــ؛بة النفس ــية ،وإدارة ال ــذات وك ــل م ــن:
الصاة النفسية والنجاح األكادميي ،كما أمكن التنبؤ بالصاة
النفسـية مــن خـ؛ل الصــ؛بة النفسـية ،وإدارة الــذات .و كــذلأل
التنبــؤ بالنجــاح األكــادميي مــن خــ؛ل الصــ؛بة النفســية ،وإدارة
ال ـ ــذات .ووج ـ ــدت ف ـ ــروق دال ـ ــة ب ـ ــني ال ـ ــذكور واإلن ـ ــاث عل ـ ــى
الص ــ؛بة النفس ــية وإدارة ال ــذات لص ــاحل ال ــذكور .كم ــا وج ــدت
ف ــروق دال ــة إحص ــائيًا يف ك ــل م ــن :الص ــ؛بة النفس ــية ،و إدارة
الذات بني املتزوجني ،وغ املتزوجني يف اجتا املتزوجني .وكار
العــاملور أكثــر اتصــافاً بالصــ؛بة النفســية وإدارة الــذات مقارنــة
بت العاملني.

اجملموعة التجريبية يف اجتا القيال البعدي ،كما وجدت فروق
دالة بني اجملموعتني التجريبية والضابةة على كل من املرونة
النفسية والكفاءة الوجدانية.
هدفت دراسة تشاو ويوو و هوانج
) Hwang 2016فاص أثر املرونة الذاتية والوظائف األسرية
على جودة احلياة لدى عينة من الناجني من اإلصابة بسرطار
الدم يف فرتة الةفولة ،بلغ عددهم ( )100فرد ،طب عليهم
مقيال للمرونة ،والوظائف األسرية ،وجودة احلياة ،وقد
وجدت ع؛قة ارتباطية بني املرونة وجودة احلياة ،وكانت املرونة
الذاتية والوظائف األسرية مرتبةة ارتباطاً إجيابياً جبودة احلياة
وأبعادها الفرعية ،كما كانت املرونة الذاتية هي العامل الرئيس
الذي يؤثر على جودة احلياة.
(Cho and Yoo and

ويف دراسة إلكسيو ولني وتشني وليو
) Chen & Liu & Liu 2016فاص فيها الع؛قات بني العمر
والقدرة على املواجهة ،والتكيف والدعم األسري ،وجودة
احلياة لدى كبار السن املصابني مبرف اإليد (مرف نقص
املناعة البشرية) تكونت عينة الدراسة من ( )197فرداً ،تزيد
أعمارهم عن مخسني عاماً ،مت استمدام وذ لتاليل املسار
من أجل تقييم الع؛قات البينية على أسال العمر واملرونة
واملواجهة والدعم األسري وجودة احلياة ومقارنة الذكور
باإلناث ،وأشارت النتائج إىل وجود فروق دالة بني الذكور
واإلناث على كل من :املرونة واملواجهة يف اجتا الذكور ،يف
حني مل توجد فروق دالة على جودة احلياة ،كما كانت
الع؛قات ا تية دالة إحصائياً يف حتليل املسار :الدعم
األسري -املرونة (معامل بيتا املعياري=  ،)0.18و الع؛قة بني
املرونة والتمييز على أسال العمر (معامل بيتا=،)0.29-
والع؛قة بني املرونة وبني املواجهة (قيمة بيتا= ،)0.48والع؛قة
بني املواجهة وجودة احلياة (قيمة بيتا=.)0.24
& (Xu & Lin

وتناولـت دراسـة أيب مسـلم واملـوايف و عبداحلميــد ()2012

حتديــد الع؛قــة بــني مهــارات إدارة الــذات والتواف ـ املهــس لــدى
( )271معلمـ ـ ـاً ومعلمـ ـ ـةً ،مت اس ـ ــتمدام مقي ـ ــال مه ـ ــارات إدارة
الـ ــذات ،ومقيـ ــال التواف ـ ـ املهـ ــس ،وتضـ ــمنت مهـ ــارات إدارة
الذات (تقدير الذات ،إدارة الوقت ،إدارة التضا) ،وتوصلت
النتــائج إىل عــدم وجــود فــروق دالــة علــى مهــارات إدارة الــذات
بني كل مـن املعلمـني واملعلمـات ،وعـدم وجـود فـروق دالـة علـى
مقيال مهارات إدارة الذات ترج للمرحلة التعليمية للمعلمـني
(ابتــدائي ،إعــدادي ،ثــانوي) ،كمــا وجــدت ع؛قــة موجبــة بــني
مهارات إدارة الذات والتواف املهس.

ثالث ا :دراسات تناولت إدارة الذات:

وتناولت دراسة جيدر وإسرما وتايلور
) Isaramalai & Taylor (2002استكشات يراء األ وا حول
& Geden
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رابعا :دراسات تناولت جودة الحياة:

وتناولت دراسة كارولس ولوسي وأندرل
) & Andrés 2014الع؛قة بني أساليا املعاملة الوالدية
وجودة احلياة املدركة ،وقد مت إجراء تلأل الدراسة وتةبيقها
على عينة من أولياء األمور وأبنائهم تراوحت أعمارهم بني
 13-11سنة يف إحدى املدارل االبتدائية ،ومت استمدام
استبانة أساليا املعاملة الوالدية ،ومقيال جودة احلياة األسرية
) (FQoLاملرتجم إىل األسبانية .وتوصلت النتائج إىل أر
أسلو الرتبية احلا م هو األكثر انتشاراً بني كافة املباوثني،
باإلضافة إىل ارتفاع مؤشرات جودة احلياة ،كما وجدت قيم
اثلة يف حتديد أسلو الرتبية الصاي وجودة احلياة املتعلقة
بنوع وعمر األبوين ،كما وجدت ع؛قات إجيابية ودالة بني
أسلو الرتبية وبني جودة حياة األسرة والرضا عن جودة احلياة
األسرية.
هــدفت دراســة خــو (  )2016إىل التعــرت علــى العوامــل
األسـرية (خصـائص األســرة ،وجـودة حيـاة األســرة) املنبئـة جبــودة
احلياة لدى ت؛ميذ املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية.
واشــتملت عين ــة الدراس ــة عل ــى ( )75تلمي ــذةً ،و( )75وال ــداً
ووالــد ًة مــن أوليــاء أمـور الت؛ميــذ .ومت اســتمدام اســتبانة املسـ
البيئي (نسمة املهتمني باألطفال) الذي من إعداد مركز فرانأل
بــورتر جراهــام لتنميــة الةفــل وتعري ـا فوقيــة عبــد الفتــاح وحممــد
حســني ،)2000( ،ومقيــال جــودة احليــاة للت؛ميــذ الــذي مــن
إعداد خو ( ،)2016وأظهـرت نتـائج الدراسـة أر خصـائص
األس ــرة وج ــودة حيا ــا ،م ــن أه ــم العوام ــل املنبئ ــة جب ــودة حي ــاة
األطفال.
وتناولت دراسة باتور ) ) Patton 2016استكشات أثر
دعم األقرار واخلصائص الدميترافية على جودة احلياة األسرية،
مت استمدام مقيال جودة احلياة األسرية ،وقد أشار أغلبية
املباوثني لشعورهم احملايد إىل شعور الرضا عن جودة احلياة
األسرية ،وكانت األسر الي تلقت برامج تنموية عن جودة
احلياة األسرية وأةية دعم األقرار ،أكثر إدراكاً جلودة احلياة
األسرية ،وأوصت الدراسة بأةية دور الربامج الي تنمي دعم
األصدقاء ،وأثرها اإلجيايب على يادة جودة احلياة األسرية.
(Carlos & Lucía

تناولت دراسة عبد املقصود و شند ( )2010حتديـد طبيعـة
الع؛قة بني إدراي األبناء جلـودة احليـاة األسـرية وفاعليـة الـذات
لدى األبناء املراهقني مـن اجلنسـني ،واختبـار الفـروق الـي ترجـ
لتــأث النــوع علــى إدراي جــودة احليــاة األس ـرية وفاعليــة الــذات،
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )200مراه ـ ومراهقــة مــن طلبــة
الصف األول الثانوي ،تراوحـت أعمـارهم الزمنيـة بـني (17-15
سنة) مبتوس عمري ( ،)15.92واحنرات معياري ( )0.56من
املقيمــني م ـ والــديهم دور الشــكوى مــن حالــة تصــدع أســري،
مت اســتمدام مقيــال ج ــودة احليــاة األس ـرية ،ومقيــال فاعلي ــة
الــذات ،و مقيــال املســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي ل ســرة،
و اختب ـ ــار ال ـ ــذكاء اللفل ـ ـي للمرحل ـ ــة الثانوي ـ ــة ،أش ـ ــارت نت ـ ــائج
الدراس ــة إىل وج ــود ع؛ق ــة ارتباطي ــة موجب ــة ب ــني ج ــودة احلي ــاة
األس ـرية وفاعليــة الــذات ،وكانــت اإلنــاث أكثــر إدراك ـاً جلــودة
احلياة األسرية مقارنة بالذكور ،ووجـدت فـروق دالـة علـى إدراي
جـ ـ ــودة احليـ ـ ــاة األس ـ ـ ـرية بـ ـ ــني منمفضـ ـ ــي ومرتفعـ ـ ــي املسـ ـ ــتوى
االجتماعي لصاحل املستوى االجتماعي املرتف .
هـ ــدفت دراسـ ــة أبـ ــو راسـ ــني ( )2012إىل حتسـ ــني وتنميـ ــة
جودة احلياة من خـ؛ل برنـامج تـدريي مقـرتح مكـور مـن ()14
جلس ـ ــة ،تكون ـ ــت عين ـ ــة الدراس ـ ــة م ـ ــن ( )31طالبـ ـ ـاً بال ـ ــدبلوم
الرتب ــوي يف كلي ــة الرتبي ــة جامع ــة املل ــأل خال ــد ،وأش ــارت نت ــائج
الدراســة إىل وجــود فــرق دال بــني متوســةي درجــات التةبي ـ
القبلــي والتةبي ـ البعــدي لصــاحل التةبي ـ البعــدي علــى مقيــال
ج ــودة احلي ــاة وأبع ــاد الفرعي ــة .يف ح ــني مل توج ــد ف ــروق ب ــني
متوسةي درجات التةبيقني البعدي والتتبعي يف الدرجة الكليـة
جلودة احلياة لدى عينة الدراسة.
وهدفت دراسة تشيأل ولني ) )Shek & Lin 2013إىل
حتديد الفروق يف الصاة والرفاهية الشمصية وجودة احلياة
األسرية ) (FQoLلدى املراهقني الصينيني منمفضي ومرتفعي
املستوى االقتصادي ،وأوضات النتائج أر املراهقني الفقراء
كانوا أقل معدل يف النمو اإلجيايب ،وأقل ادرا ًكا جلودة احلياة
األسرية ،مقارنة باملراهقني مرتفعي املستوى االقتصادي.
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نشوة بنت كرم أبوبكر ولولوة بنت صاحل الرشيد :احلوار اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات كمنبئات جبودة احلياة األسرية لدى ...

 -3وتنـ ــاول احملـ ــور الثالـ ــث إدارة الـ ــذات وجـ ــودة احليـ ــاة،
و ــل دراســات تناولــت إدارة الــذات وجــودة احليــاة كدراس ــة
ويتشـت ويخـرين ) (Wichit, et. Al 2017و دراســة جيــدر
ويخـرين ( . (Geden, et. Al. 200وتناولـت دراسـات أخـرى
إدارة الـ ــذات يف ع؛قتهـ ــا بـ ــالتواف املهـ ــس والصـ ــاة النفسـ ــية
كدراســة حممــود (  )2012الــي أكــدت أر إدارة الــذات أحــد
منبئـ ـ ــات الصـ ـ ــاة النفسـ ـ ــية ،و دراسـ ـ ــة أيب مسـ ـ ــلم وامل ـ ـ ـوايف

وتناول أوجر وكومار ) (Ojha & Kumar 2017الع؛قة بني
مشاعر الرفا النفسي لة؛ اجلامعة والرضا عن احلياة،
تكونت العينة من ( )223طالباً جامعياً من اجلنسني ،تراوحت
أعمارهم بني ( )18إىل ( )25عاماً ،توصلت نتائج الدراسة
إىل أر الرضا عن احلياة مرتب إجيابياً مبشاعر الوجود النفسي
األفضل لدى ط؛ اجلامعة.
ويف دراسة انري وموسيس وألييس وكارول وتاي هينج
ويخرين (Henry & Moses & Alice & Carol & Tai Hing
) et al. 2018ودتنا بنتائج حول وجود ع؛قة إجيابية بني
الوجود النفسي األفضل ل سرة والسعادة وجودة حيا ا وبني
املشاركة والتفاعل يف إعداد وجبات الةعام ،فكانت
استجابات  1261فرداً أر املشاركة يف إعداد وتناول وجبات
الةعام ختل االتصال والتفاعل ،األمر الذي يسهم يف حدوث
الفعال والسعادة والرفا النفسي ،وسلةت هذ
التواصل َّ
النتيجة الضوء على أةية التواصل يف تعزيز الرفا النفسي
وجودة احلياة األسرية.

وعبداحلميد (.)2012

وفي ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة ،يمكن
صياغة الفرول اآلتية:
فرول الدراسة:

 -1توج ــد مس ــتويات متوس ــةة لك ــل م ــن :احل ـوار اإلجي ــايب،
واملرونـ ــة ،وإدارة الـ ــذات وجـ ــودة احليـ ــاة األس ـ ـرية لـ ــدى عينـ ــة
الدراسة من ط؛ اجلامعة.
 -2يســهم كــل مــن احل ـوار اإلجيــايب ،واملرونــة ،وإدارة الــذات يف
التنبؤ جبودة احلياة األسرية.
 -3توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــني ال ــذكور واإلن ــاث
علـ ــى كـ ــل مـ ــن :احل ـ ـوار اإلجيـ ــايب ،واملرونـ ــة ،وإدارة الـ ــذات
وجودة احلياة األسرية.
 -4توج ـ ـ ــد ف ـ ـ ــروق ذات دالل ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائية ترج ـ ـ ـ ـ للمس ـ ـ ــتوى
االقتصـادي علــى كـل مــن :احلـوار اإلجيــايب ،واملرونــة ،وإدارة
الذات وجودة احلياة األسرية.

تعقيب:

 -1م ـ ــن خ ـ ــ؛ل الع ـ ــرف الس ـ ــاب للدراس ـ ــات الس ـ ــابقة أمك ـ ــن
تصــنيفها يف عــدة حمــاور :دراســات تناولــت التفاعــل واحل ـوار
األسري يف ع؛قتر جبودة احلياة كدراسة اااجري والرشـيدي
وعب ــد التف ــور ( ،)2015ودراس ــة أمح ــد ( )2012ال ــي رك ــزت
علــى تــأث املــدخل املعــريف لزيــادة وع ـي الةالبــات اجلامعيــات
املقب؛ت على الزوا بأةية احلوار األسري.

إجراءات الدراسة:

 -2وأخرى تناولت املرونة وجودة احلياة كدراسة تشاو ويخرين
) (Cho, et. Al 2016الــي أكــدت أثــر املرونــة الذاتيــة
والوظ ـ ــائف األسـ ـ ـرية عل ـ ــى ج ـ ــودة احلي ـ ــاة ،ودراس ـ ــة إكس ـ ــيو

أوال :الماانهج :وتعتمــد الدراســة علــى املــنهج الوصــفي لوصــف
ا

مـدى انتشـار متتـ ات الدراسـة ،وحتديــد القيمـة الــي يسـهم هبــا
كـ ــل مـ ــن :احل ـ ـوار اإلجيـ ــايب ،واملرونـ ــة ،وإدارة الـ ــذات يف التنبـ ــؤ
جبودة احلياة األسرية.

ويخـرين (  (Xu, et. Al. 2016الـي أشـارت أيضـاً إىل الع؛قـة
ب ــني املرون ــة وج ــودة احلي ــاة ،يف ح ــني أك ــدت نت ــائج بع ــض
الدراسات على الع؛قة بني املرونة والرضـا عـن احليـاة كدراسة

ثاني ا :مجتما الدراسة :يشمل تتم الدراسة ط؛ جامعـة
القصيم.

أكبر ) ، (akbar, et. Al. 2014ودراس فيتال )(Vitale 2015
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إنـ ــاث) ،ل ـ ـوا مسـ ــتويات تلفـ ــة مـ ــن األول ح ـ ـ السـ ــاب ،

ثالثا :عينة الدراسة :اشـتملت الدراسـة علـى عينـة كليـة قوامهـا

تراوحــت أعمــارهم بــني (  )30 : 18عام ـاً ،مبتوس ـ ()21.81
 ،)2.01( -+ومت حتديـ ـ ـ ـ ــد منمفضـ ـ ـ ـ ــي ومرتفعـ ـ ـ ـ ــي املسـ ـ ـ ـ ــتوى
االقتصادي من خ؛ل سؤال تقريـري مت االسـتجابة عليـر ضـمن
البيانــات األوليــة للمســتجيبني ،واجلــدول ا يت يوض ـ وصــف
العينة.

(  )336طالبـ ـاً وطالب ــة م ــن ط ــ؛ جامع ــة القص ــيم يف الع ــام
اجلامعي ( ،)2018 /2017مت اختيارهم بةريقة غ قصـدية،
حيث مكار عمـل البـاحثتني ،وو عـوا علـى الناـو ا يت)40( :

طالباً وطالبةً استمدمت كعينة استة؛عية ،تراوحت أعمارهم
بـ ـ ــني ( )20إىل ( )25عام ـ ـ ـاً مبتوس ـ ـ ـ ( ،)21.30واحن ـ ـ ـرات
معيـ ــاري  . 1.05و( )296طالب ـ ـاً جامعي ـ ـاً ( 116ذك ـ ــور180 ،

جدول 1
يوضح وصف عينة الدراسة من حيث العدد والنوع والكلية والمستوى االقتصادي.
عينة الدراسة

كلية التربية

العدد
قسم علم النفس للطالبات

التربية البدنية وعلوم الحركة للطالب

17
23
40
العينة االستة؛عية
180
116
296
العينة األساسية
العينـ ـ ـ ــة األساسـ ـ ـ ــية مـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ــث املسـ ـ ـ ــتوى منمفض ــو املس ــتوى االقتص ــادي= متوسـ ـ ــةو املسـ ـ ــتوى االقتصـ ـ ــادي ر= مرتفعو املستو االقتصادي ر= 82
214
ال يوجد
االقتصادي

 -4مقياس جودة الحياة األسارية أمـاع عبـد املقصـود مسـ ة

يوضـ اجلـدول السـاب وصـ ًفا لعينـة الدراسـة مـن حيـث العـدد،
إذ بلغ عددهم ( )40طالباً وطالبة كعينة استة؛عية ،و()269
كعينة أساسية تضمنت الذكور واإلناث ،كما لت العينة من
حي ـ ـ ــث املس ـ ـ ــتوى االقتص ـ ـ ــادي ص ـ ـ ــنفوا إىل ث؛ثـ ـ ـ ـة مس ـ ـ ــتويات
م ـ ــنمفض ،ومتوس ـ ـ ومرتف ـ ـ  ،وك ـ ــار املس ـ ــتوى املتوس ـ ـ ه ـ ــو
الشائ لدى عينة الدراسة.

شند ()2013

 -1مقياس الحوار اإليجابي :من إعداد الباحثتين.
مبررات إعداد المقياس:

ـ ــا دف ـ ـ البـ ــاحثتني إىل إعـ ــداد املقيـ ــال ،هـ ــو عـ ــدم تـ ــوفر
مقي ـ ـ ــال يتناس ـ ـ ــا وأه ـ ـ ــدات وعين ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــة ،وك ـ ـ ــذلأل م ـ ـ ــا
يتض ـ ــمنر املقيـ ـ ــال احل ـ ــا مـ ـ ــن أبع ـ ــاد فرعيـ ـ ــة تتض ـ ــمن احل ـ ـ ـوار
اإلجي ـ ـ ـ ـ ـ ــايب ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــي :مه ـ ـ ـ ـ ـ ــارات احل ـ ـ ـ ـ ـ ـوار ،التف ـ ـ ـ ـ ـ ــاوف وح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
املشك؛ت ،التفاعل م األسرة ،احرتام ا خرين.

ثالث ا :أدوات الدراسة:

 -1مقياس الحوار اإليجابي لطالب جامعة القصيم ،إعاداد
الباحثتين.

-2

مقي اااس مه ااارات إدارة ال ااذات ،طلع ــت منص ــور أمح ــد

السيد عبداملنعم إميار حممد ريار ( .)2015

 -3مقياس المرونة النفسية

( CD-RISC) Connor–Davidson

 Resilience Scaleمة عدةداد كةنرر ودفددسةن
)Davidson, J. (2003
الشمري

2



ترمجـة وتقنـني :نشـوة

; Connor, K.
أبةنب ر & أفةرا

خطوات إعداد المقياس:

أ) مت االط ـ ــ؛ع عل ـ ــى دراس ـ ــات ومق ـ ــاييس س ـ ــابقة ،كمقي ـ ــال
اا ــاجري ويخـ ـرين ( ،)2015وال ــذي تض ــمن واقـ ـ احلـ ـوار ب ــني
الوالــدين واألبنــاء ،ومواضــي احلـوار ،والوقــت املناســا للا ـوار،
كم ــا مت االط ــ؛ع عل ــى دراس ــة قن ــديل ( ،)2011ودراس ــة اب ــن

خويــا( .)2011الــي تناولــت فاعليــة احل ـوار األســري ودور يف
تنشــئة الةفــل ،ودراســة الةنبــاري ( )2017ومت االطــ؛ع علــى
ما قدما من إطار نلري.

 2في دراسة سابقة.
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نشوة بنت كرم أبوبكر ولولوة بنت صاحل الرشيد :احلوار اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات كمنبئات جبودة احلياة األسرية لدى ...
(،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21

م األسرة ،وعباراتر:
 ،) 30 ،29احـ ـرتام ا خـ ـرين وعبارات ــر،34 ،33 ،32 ،31( :
 ] 40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35جيـا عنهـا مـن خـ؛ل مقيـال
ليكــرت اخلماس ـي ،غ ـ مواف ـ بشــدة ،غ ـ مواف ـ  ،حمايــد،
أوافـ  ،أوافـ بشـدة ،ويقابلهـا الـدرجات ( ،)5-4-3-2-1عــدا
العبارات العكسية (  ،)38-27-19-7-4ويقابلها الدرجات
( .)1 -2 -3 -4 -5

) مت توجير سؤال مفتوح لعدد من ط؛ جامعة القصيم،
ع ـ ــددهم  30طالب ـ ـاً وطالب ـ ـةً ،وطل ـ ــا م ـ ــنهم وص ـ ــف احل ـ ـوار
اإلجيايب.
) مت تكوين صورة أوليـة لبنـود املقيـال وفقـاً ملراجعـة اإلطـار
النلري واملقاييس السابقة ،ووفقاً راء طـ؛ اجلامعـة حـول
احلوار اإلجيايب.
د) مــن خ ــ؛ل اخلة ـوتني الس ــابقتني وبــاالط؛ع عل ــى األط ــر
النلريــة ذات الصــلة ،مت إعــداد الصــورة األوليــة لبنــود املقيــال
وعرضها على السادة احملكمني.
ه) مت حذت بعض العبارات وتعديل العبارات األخرى.
و) كما مت التأكد من اخلصائص السكومرتية للمقيال.

الخصائص السيكومترية للمقياس:

ص اادل المحكم ااين :مت ع ــرف األداة عل ــى ( ) 3م ــن أس ــاتذة
ومتمصصي علـم الـنفس ،ومت اإلبقـاء علـى العبـارات الـي اتفـ
عليها اثنار من احملكمني.

وصف المقياس :يتكـور املقيـال مـن ( )40عبـارة مو عـة

االتسااال الااداخلي :مت حســا االتســاق الــداخلي للمقيــال

،4 ،3 ، 2 ،1

مــن خــ؛ل حســا معامــل ارتبــاط العبــارة بالبعــد الــذي تنتمــي
إلير ،وبالدرجة الكلية ،على الناو املوض باجلدول ا يت:

علــى أربعــة أبعــاد ،تمهــارات احل ـوار وعباراتــر( :
 ،) 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5التفاوف وحل املشـك؛ت وعباراتـر:
( ، )20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11التفاع ــل

جدول 2
يوضح االتسال الداخلي لمقياس الحوار اإليجابي من خالل معامل االرتباط بين العبارات ودرجة البعد ،والدرجة الكلية.
العبارة

العبارة

الكلية

بالبعد

العبارة

بالبعد

بالدرجة

بالدرجة
الكلية

بالبعد

الكلية

العبارة

االرتباط

االرتباط

االرتباط

االرتباط

االرتباط

بالدرجة

االرتباط
بالبعد

االرتباط
بالدرجة
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
4

**.812
**.621

**.639
*.632

13
14

**.781
**.759

**.827
**.745

23
24

**.597
**.710

**.729
**.646

33
34

**.814
**.814

**.788
**.759

5
6

**.837
**.702

*.667
**.587

15
16

**.813
**.819

**.707
**.718

25
26

**.864
**.599

**.666
**.510

35
36

**.766
**.906

**.660
**.821

7
8

*.315
*.781

*.370
**.728

17
18

**.819
**.784

**.733
**.710

27
28

**0.412
*.685

*.380
**.598

37
38

**.786
**.143

**.716
**.230

9
10

**.556
**.821

**.554
**.755

19
20

**.583
**.648

**.635
**.619

29
30

*.672
**.686

**.609
**.656

39
40

**.853
**.697

**.782
**.690

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

يتضـ مـن اجلــدول رقـم ( )2أر معـام؛ت االرتبــاط بـني البنــود
والدرجــة الكليــة ملقيــال احل ـوار اإلجي ـايب تراوحــت بــني (:0.35
 ، )0.91وكانت معام؛ت االرتباط بـني البنـد والدرجـة الكليـة

الثبات :مت حسا ثبات املقيال من خ؛ل معامل ثبات

ألفا والتجزئة النصفية ،على الناو املوض يف اجلدول ا يت:
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جدول 3
يوضح معامالت ثبات ألفا والتجزئة النصفية لمقياس الحوار اإليجابي.
مقياس الحوار اإليجابي

كرونباخ ألفا

التجزئة النصفية

سبيرمان براون

مهارات احلوار
التفاوف وحل املشك؛ت
التفاعل م األسرة
احرتام ا خرين
الدرجة الكلية

.777
.848
.800
.888
.946

.772
.650
.526
.788
.858

.871
.788
.689
.881
.923

يتض من اجلدول رقم ( )3أر معام؛ت ثبات ألفا ملقيال
احلـ ـ ـوار اإلجي ـ ــايب تراوح ـ ــت ب ـ ــني ( 0.78و  ،)0.95وتراوح ـ ــت
معــام؛ت التجزئ ـة النصــفية بــني ( 0.53و  ،)0.86وعنــدما مت
تعديلها مبعادلة سب مار براور تراوحت بني ( 0.69و ،)0.92
وهو ما يش إىل متت املقيال مبعام؛ت ثبات مقبولة.

:2مقيااس المروناة النفساية

عبارات املقيال .وقامت نشوة أبو بكر وأفراح الشـمري
برتمجة املقيال من اإلجنليزية إىل العربيـة ،ومت عرضـر علـى عـدد
من أسـاتذة علـم الـنفس لتاكيمـر ،كمـا مت التأكـد مـن صـدقر
وثباتــر ،ووصــل معامــل ثبــات ألفــا إىل = ( ،)0.953وتراوحــت
مع ـ ـ ــام؛ت االرتب ـ ـ ــاط ل؛تس ـ ـ ــاق ال ـ ـ ــداخلي ب ـ ـ ــني ( )0.48إىل
()0.77
2017

)Connor–Davidson (CD-RISC

الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:

 ، Resilience Scaleاملقي ــال م ــن إع ــداد
 ، Davidson, J. (2003).ترمجة وتقنني :نشوة أبوبكر وأفـراح
الشمري ( ،)2017ويتكور من () 25عبارة ،جيا عنها وفقـاً
ملقيال ليكرت اخلماسي ،وترتاوح الدرجـة الكليـة للمقيـال مـن
(ص ــفر –  )100درج ــة ،وت ــدل الدرج ــة املرتفع ــة عل ــى ارتف ــاع
املرونة ،قام معدا املقيال بالتأكد من صدقر وثباتر ،مت حسا
الثبــات باعــادة تةبي ـ االختبــار ووصــل إىل( ،) 0.87وللتأكــد
مــن صــدقر ،مت حســا الصــدق الت؛ مـي مـ مقيــال الصــ؛بة
لكوبال ،Kobasa Hardiness Scale
وتراوح ــت مع ــام؛ت االرتب ــاط ب ــني  0.76و  ، .0.83وأس ــفر
التاليـ ــل العـ ــاملي عـ ــن وجـ ــود مخسـ ــة عوامـ ــل تشـ ــبعت عليهـ ــا
;

K.

Connor,

ومت التأكــد مــن اخلصــائص الســيكومرتية للمقيــال علــى العينــة
االستة؛عية ،من خ؛ل حسا الثبات واالتساق الداخلي.

الثب ااات :مت حس ــا معام ــل ثب ــات ألف ــا كرونب ــا (،)0.936

ووصــلت التجزئــة النصــفية إىل ( ، )0.818ومت تعــديلها مبعادلــة
سب مار براور وصل (.)0.900
االتس ااال ال ااداخلي :كمــا مت التأكــد مــن االتســاق ال ــداخلي

للمقيـ ــال مـ ــن خـ ــ؛ل حسـ ــا معامـ ــل االرتبـ ــاط بـ ــني العبـ ــارة
والدرجة الكلية.

جدول 4
يوضح االتسال الداخلي لمقياس المرونة من خالل معامل االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية.
العبارة

الكلية

بالدرجة

االرتباط

معامل

الكلية
العبارة

بالدرجة

االرتباط

العبارة
معامل

الكلية

بالدرجة

االرتباط

معامل

العبارة

الكلية

بالدرجة

االرتباط

2

**.784

9

**.557

15

**.615

21

**.792

3

**.589

10

**.725

16

**.634

22

**.703

4

**.662

11

**.558

17

**.638

23

**.626

**.740

12

**.557

18

**.634

24

**.574

5

14

معامل

1

**.708

8

**.685

14

*.434

20

**.583

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

الكلية

بالدرجة

االرتباط

معامل

الكلية
العبارة

بالدرجة

االرتباط

العبارة
معامل

الكلية

بالدرجة

االرتباط

معامل

العبارة

ش ااند ( ،)2013يتك ــور املقي ــال م ــن  36عب ــارة ،مو ع ــة عل ــى

تص ااحيح المقي اااس :ي ــتم اختي ــار اســتجابة واح ــدة م ــن ث ــ؛ث

أربعــة أبعــاد :البعــد األول :التفاعــل األســري ويشــمل العبــارات
( )33 -29 -25 -21 -17 -13 -9 -5 -1والبع ـ ـ ـ ــد الث ـ ـ ـ ــاع:
الوالديـ ــة ،ويش ـ ــمل العب ـ ــارات (-22 -18 -14 -10 -6 -2
 )34 -30 -26والبعد الثالث :السعادة االنفعاليـة ،ويشـمل
العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ()35 -31 -27 -23 -19 -15 -11 -7 -3
البع ـ ــد الرابـ ـ ـ  :املق ـ ــدرة املالي ـ ــة  /الس ـ ــ؛مة الص ـ ــاية ،ويش ـ ــمل
العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ( ،)36 -32 -28 -24 -20 -16 -12-8 -4
وقامت معدتا املقيال بالتأكد من صدقر من خ؛ل :الصدق

اســتجابات ه ـي :نعــم ،إىل حــد مــا ،ال ،للعبــارات اإلجيابيــة،
وتعكــس الدرجــة للعبــارات الســلبية ،وه ـي العبــارات ( 34 -21ـ
.)36 -35
الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:
مت التأك ــد م ــن ثب ــات املقي ــال يف الدراس ــة احلالي ــة ،م ــن
خ؛ل حسـا معامـل ثبـات كرونبـا  ،والتجزئـة النصـفية ،كمـا
هو موض باجلدول ا يت:

جدول 5
يوضح معامالت ثبات مقياس جودة الحياة األسرية
التفاعل األسري
الوالدية
السعادة االنفعالية
املقدرة املالية
الدرجة الكلية

الكلية

املنةق ــي ،ص ــدق احملكم ــني واالتس ــاق ال ــداخلي ،إذ تراوح ــت
معام؛ت االرتباط بني البنود والدرجة الكلية بني ( )0.368إىل
( .)0.820ومجيعهــا دالــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.01كمــا مت
التأكد من ثباتر من خ؛ل إعادة تةبي االختبار والذي وصل
إىل ( ،)0.837وطريقة كرونبا  ،إذ وصلت إىل (.) 0.836

مقياس جودة الحياة األسرية :أماني عباد الوهااب ،وساميرة

مقياس جودة الحياة األسرية

بالدرجة

يتض ـ م ــن اجل ــدول ( )4أر مع ــام؛ت االتس ــاق ال ــداخلي
ملقيال املرونة من خ؛ل معامل االرتباط بني العبارات والدرجة
الكلية تراوحت بني ( 0.43و.)0.81

االرتباط

7

**.805

**.468

معامل

6

**.650

13

19

**.522

25

**.568

كرونباخ ألفا

التجزئة النصفية

سبيرمان براون

0.83

0.62

0.76

0.38

0.48

0.58

0.81

0.62

0.77

0.67

0.51

0.96

0.81

0.86

0.55

االجتماعيــة ،ويتضــمن ( )9عبــارات إدارة الضــتوط ويتضــمن
( )7عب ــارات الثق ــة ب ــالنفس ويتض ــمن  5عب ــارات الدافعي ــة
الذاتية ويتضمن  6عبارات اختاذ القرار ويتضمن ()5عبـارات
الضب الذايت ويتضمن ( )5عبارات.

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

مقي ا اااس إدارة ال ا ااذات ( :طلع ا اات منص ا ااور أحم ا ااد عب ا ااد
الما اانعم إيم ا ااان ري ا ااان  )2015يتكـ ــور املقيـ ــال يف صـ ــورتر

صاادل المقياااس :قــام معــدو املقيــال بالتأكــد مــن صــدقر مــن

النهائي ـ ــة م ـ ــن ( )75عب ـ ــارًة مو ع ـ ــة عل ـ ــى تس ـ ــعة أبع ـ ــاد ،ه ـ ــي:
التنليم الذايت ،ويتضمن ( )17عبارة إدارة الوقـت ،ويتضـمن
( )13عبارة التفالل ،ويتضمن ( )8عبارات إدارة الع؛قات

خ؛ل صدق التاليل العـاملي ،والـذي أسـفر عـن وجـود تسـعة
عوامل كما سب ذكرها  ،وصدق املقارنة الةرفية.
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ثب ااات المقيااااس :مت التأك ــد م ــن ثب ــات املقي ــال م ــن خ ــ؛ل

الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:

حس ـ ـ ــا معام ـ ـ ــل كرونب ـ ـ ــا وال ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـراوح ب ـ ـ ــني ( )0.34إىل
( ،)0.91والتجزئـ ــة النصـ ــفية والـ ــي تراوحـ ــت بـ ــني ( )0.32إىل
(.)0.88

مت التأكد من ثبات املقيال يف الدراسة احلالية ،من خ؛ل
حس ــا معام ــل ثب ــات كرونب ــا  ،والتجزئ ــة النص ــفية ،كم ــا ه ــو
موض باجلدول ا يت:

جدول 6
يوضح ثبات مقياس إدارة الذات وأبعاده الفرعية

مقياس إدارة الذات

معامل ثبات ألفا

التجزئة النصفية

معادلة سبيرمان براون

التنليم الذايت
إدارة الوقت
التفالل

.960

.902

.949

.940

.884

.938

.904

.834

.910

إدارة الع؛قات االجتماعية

.900

.852

.920

إدارة الضتوط
الثقة بالنفس
الدافعية الذاتية
اختاذ القرار
الضب الذايت

.877

.748

.856

.847

.730

.849

.853

.821

.902

.823

.779

.876

.843

.756

.865

الدرجة الكلية

.989

.909

.952

الفرل األول :والذي ينص علـى :توجـد مسـتويات متوسـةة

ويتض من اجلدول ( )6متت مقيال إدارة الذات
مبعام؛ت ثبات مقبولة.
ومن خ؛ل العرف الساب لصدق وثبات أدوات الدراسة،
أمكن االطمئنار الستمدامها لقيال متت ات الدراسة.

لكل من :احلوار اإلجيايب ،واملرونة ،وإدارة الـذات وجـودة احليـاة
األسرية لدى عينة الدراسة من ط؛ اجلامعة.
للتاقـ ـ م ــن الف ــرف مت حس ــا التكـ ـرار والنس ــا املئوي ــة
لكل عبارة ،كما هو موض باجلدول ا يت:

خامسا :نتائج الدراسة:

جدول7
يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة على عبارات الحوار اإليجابي
العب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارة

1
2
3
4
5

لدي القدرة على توصيل فكريت لآلخرين.
أستةي إقناع ا خرين بوجهة نلري.
أراعي نربة الصوت وم؛م الوجر وأنا أحتدث م ا خرين.
أجد صعوبة يف إقناع ا خرين مبا أقصد.
يساعدع احلوار اإلجيايب يف تبادل وجهات النلر والوصول لفكرة
جيدة.

أحيانا

أوافق

أوافق

غير موافق
ت

ت

ت

ت

ت

28

88

148

30

82

بشدة

غير

موافق

بشدة

المتوسط

النسبة

المئوية

12

20

3.3

%66.2

18

6

3.4

%67.6

88

84

90

20

14

3.7

%74.3

34

58

142

48

14

3.2

%63.4

90

102

76

14

14

3.8

%76.2

16

160

نشوة بنت كرم أبوبكر ولولوة بنت صاحل الرشيد :احلوار اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات كمنبئات جبودة احلياة األسرية لدى ...
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

أنكثر من العبارات اإلجيابية يف حديثي م ا خرين.
يصعا علي فهم رسالة ا خرين من املرة األوىل.
أدعم رأيي باألدلة املنةقية املقنعة.
لدي القدرة على إقناع ا خرين بأسلو هادئ.
حواري اإلجيايب م ا خرين ،يعود علي بالفائدة.
أستةي حل مشك؛يت باحلوار والنقا م الةرت ا خر.
لدي القدرة على التفاهم م ا خرين.
يساعدع احلوار اإلجيايب على يادة ثقي بنفسي.
يسهم احلوار اإلجيايب يف يادة قدريت على مواجهة مشك؛ت
احلياة.
متكس من احلوار اإلجيايب ينمي قدريت على إدارة االنفعاالت.
احلوار اإلجيايب يسهم يف حل الكث من املشك؛ت قبل أر
تتفاقم.
أستةي التوصل حلل مرف بعد إقناع الةرت ا خر.
احلوار اإلجيايب غ الناقد يثري النقا .
ارتفاع صويت يف أثناء النقا  ،يفاقم من املشكلة
عرضي الواض والصاي للمشكلة ،هو ما يساعد يف حلها.
احلوار الفعال واإلجيايب يةور وينمي ع؛قايت االجتماعية.
والدي مبناقشة بعض األمور معهم.
يسم
فعال.
تتمت أسريت حبوار إجيايب ر
أستمت باحلديث م أفراد أسريت.
يتقبل أفراد أسريت يرائي ح وإر اختلفت بعض يرائهم.
أحتاور م ا خرين حول موضوعات إجيابية كالرضا ،والتسام ،
والتعاور.
قد ينتهي احلوار م أفراد أسريت باألوامر ،أو التعرف لإلهانة.
يزيد احلوار اإلجيايب من التفاهم بيس وبني أفراد أسريت.
أشاري أسريت يف اختاذ القرارات.
ينتهي احلوار م أفراد أسريت بالود والتفاهم.
أستمدم عبارات ملدح ا خرين مثل :أحسنت ،هذا عمل جيد،
وغ ها ..
أثس على ا خرين إذا قدموا شيئاً.
أبادر باالعتذار إر أخةأت يف شيء.
أقدر أر لكل فرد وجهة نلر .
عندما أنقد رأي ا خرين أبتعد عن التجري .
اخت؛يف يف الرأي م ا خر ،ال يعس جتني احلديث معهم.
أحرص على عدم االنشتال باجلوال عند حديثي م ا خرين.
احلوار م ا خرين ال جيدي.
احلوار م ا خرين يف موضوعات حمببة إليهم جيذ انتباههم.
أعرب عن مشاعر اإلجيابية لآلخرين.

68

100

98

20

10

3.7

%73.2

34

64

136

48

14

3.2

%63.8

46

116

110

16

8

3.6

%71.9

62

88

114

18

14

3.6

%71.2

74

102

98

12

10

3.7

%74.7

36

118

118

14

10

3.5

%70.5

56

110

104

16

10

3.6

%72.6

74

122

74

12

14

3.8

%75.5

70

118

86

16

6

3.8

%75.5

62

130

80

16

8

3.8

%75

67

96

100

18

15

3.6

%72.3

44

122

106

14

10

3.6

%71.9

52

80

104

42

18

3.4

%67.2

12

26

90

70

98

2.3

%45.4

74

108

84

18

12

3.7

%74.5

80

120

68

20

8

3.8

%76.5

90

92

90

22

2

3.8

%76.6

76

74

104

32

10

3.6

%71.8

90

86

84

26

10

3.7

%74.9

64

102

96

18

16

3.6

%72.2

60

96

100

26

3.5

%70.9

66

60

98

52

20

3.3

%66.8

70

118

74

22

12

3.7

%74.3

70

108

94

12

12

3.7

%74.3

60

114

100

16

6

3.7

%73.9

96

102

70

18

10

3.9

%77.3

122

82

70

16

6

4

%80.1

110

82

78

14

12

3.9

%77.8

98

96

80

12

10

3.9

%77.6

116

90

76

14

0

4

%80.8

92

104

86

8

6

3.9

%78.1

78

82

114

16

6

3.7

%74.2

78

34

114

44

26

3.3

%66.4

102

92

80

16

6

3.9

%78.1

74

110

98

10

4

3.8

%76.2

17
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يتضـ ـ م ــن اجل ــدول الس ــاب وج ــود نس ــا مرتفع ــة ل ــبعض
عب ــارات احل ـ ـوار اإلجي ــايب  ،فكان ــت أبع ــاد الفرعي ــة :مهـ ــارات
احلوار ،فاا ت العبارات( :أراعـي نـربة الصـوت وم؛مـ الوجـر
وأنا أحتدث م ا خـرين ،حـواري اإلجيـايب مـ ا خـرين ،يعـود
ي القـ ــدرة علـ ــى إقنـ ــاع ا خ ـ ـرين بأسـ ــلو
عل ـ ـ ري بالفائـ ــدة ،لـ ــد ر
هادئ) على أعلى االستجابات ،إذ تراوحت نسبها املئوية بني
 % 66.2و  % 74.7ويف البع ـ ـ ـ ــد الث ـ ـ ـ ــاع :التف ـ ـ ـ ــاوف وح ـ ـ ـ ــل
املشــك؛ت ،حــا ت العبــارات (احل ـوار اإلجيــايب يســهم يف حــل
الكثـ ـ ـ م ـ ــن املش ـ ــك؛ت قب ـ ــل أر تتف ـ ــاقم ،يس ـ ــاعدع احلـ ـ ـوار
اإلجي ــايب عل ــى ي ــادة ثق ــي بنفسـ ـي ،يس ــهم احلـ ـوار اإلجي ــايب يف
ي ــادة ق ــدريت عل ــى مواجه ــة مش ــك؛ت احلي ــاة) عل ــى نس ــا
مئوية وصلت ل  ،%75.5وصلت النسا املئوية لعبـارات بنعـد
التفاعل م األسرة (أستمت باحلديث م أفـراد أسـريت ،يسـم
والدي مبناقشة بعض األمور معهـم ،احلـوار الفعـال واإلجيـايب
ية ــور وينم ـي ع؛ق ــايت االجتماعي ــة ،يتقب ــل أف ـراد أس ــريت يرائ ـي
ح ـ ـ وإر اختلف ـ ــت بع ـ ــض يرائه ـ ــم) عل ـ ــى أعل ـ ــى املس ـ ــتوى إذ
وصـ ـ ـ ــلت إىل  ، %76.6والبعـ ـ ـ ــد الراب ـ ـ ـ ـ  :اح ـ ـ ـ ـرتام ا خ ـ ـ ـ ـرين،
فاـ ــا ت العبـ ــارات (أثـ ــس علـ ــى ا خ ـ ـرين إذا قـ ــدموا شـ ــيئاً،
عندما أنقد رأي ا خرين أبتعد عن التجري  ،أبادر باالعتـذار
إر أخةأت يف شيء ،احلوار م ا خـرين يف موضـوعات حمببـة
إل ـ ــيهم جي ـ ــذ انتب ـ ــاههم) عل ـ ــى أعل ـ ــى االس ـ ــتجابات ،حي ـ ــث
وصلت النسا املئوية ل .%80.1
وه ــو م ــا يش ـ إىل اتص ــات عين ــة الدراس ــة ب ــبعض مه ــارات
احلـ ـوار ،واتف ــاقهم أيضـ ـاً عل ــى أةي ــة احلـ ـوار اإلجي ــايب يف حتقيـ ـ
التواصل م ا خرين.
يف حني كانت هناي بعض مهـارات احلـوار الـي يفتقـر إليهـا
أف ـراد العينــة ،والــي عكســتها العبــارات :ينتهــي احل ـوار م ـ أف ـراد
أســريت بــالود والتفــاهم ،أســتةي التوصــل حلــل مــرف بعــد إقنــاع
الةـرت ا خــر ،لــدي القــدرة علــى التفــاهم مـ ا خـرين ،أدعــم

رأيي باألدلة املنةقية املقنعة ،يصعا علي فهم رسـالة ا خـرين
من املرة األوىل.
وتفســر الباحثتــار هــذ النتيجــة بأنــر تتعــدد مهــارات احل ـوار
الــي يلــزم علــى الةالــا اجلــامعي اتقا ــا ،بســبا تعــدد مواقــف
احلياة الي تعرتضر :االجتماعية ،واألسرية ،واألكادميية ،ومن مث
فقــد متكــن الةــ؛ مــن ارســة وإتقــار بعــض هــذ امله ــارات
واســتمدامها يف مواقــف احليــاة اليوميــة ،وكــذلأل كانــت عنصـ ًـرا
فع ـ ًـاال وذات أةي ــة يف التفاع ــل م ـ أف ـراد األس ــرة فكم ــا أش ــار
ر
ااــاجري والرشــيدي وعبــد التفــور ( )2015أر احلـوار ق ـ
االس ــتقرار والتف ــاهم يف احلي ــاة األس ـ ـرية ،فض ـ ـ؛ً ع ــن انعكاس ــر
اإلجي ــايب عل ــى شمص ــية األبن ــاء ،وأض ــافت ب ــدرة ( )2012إىل
ارتباط احلوار األسـري بـالقيم وبـالرغم مـن ارسـة أفـراد العينـة
اــذ امله ــارات فــا م ك ــانوا يفتق ــرور إىل بعــض امله ــارات ال ــي
الفعال :كالتفاهم ،والتفاوف ،وتقـدير
متكنهم من احلوار اجليد ر
يراء الةرت ا خر .وذلأل رمبـا أل ـم مل يتـدربوا عليهـا بشـكل
كــات ،أو لعــدم تلقــيهم حماض ـرات أو نــدوات توعويــة يف هــذا
اجلانا.
وهــو مــا أكــد أمحــد ( )2012مــن ضــرورة االهتمــام بــاحلوار
األســري ،وغــرل قيمــر وثقافتــر بــني األبنــاء ،وحــث ا بــاء علــى
االسـتماع والتفاعـل مـ أبنــائهم ،كمـا أكـد قنــديل ( )2011يف
دراستر على أةية تنمية ثقافة احلوار اإلجيايب لدى األبناء.

 -5الفرل الثاني :والذي ينص على :يسهم كل من احلـوار
اإلجيايب ،واملرونة ،وإدارة الذات يف التنبؤ جبودة احلياة األسرية.
وللتاق ـ ـ م ــن ه ــذا الف ــرف مت اس ــتمدام حتلي ــل االحن ــدار
الت ــدرجيي املتع ــدد للتاق ـ ـ مـ ــن إمكاني ــة التنب ــؤ جب ــودة احليـ ــاة
األسرية كمتت تاب من خ؛ل احلـوار اإلجيـايب ،واملرونـة وإدارة
الــذات كمتت ـ ات مســتقلة ،وذلــأل كمــا هــو موض ـ باجلــدول
ا يت:
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جدول8
نتائج تحليل االنحدار للتنبؤ بجودة الحياة األسرية لدى أفراد عينة الدراسة من خالل درجاتهم على متغيرات الحوار اإليجابي والمرونة وإدارة
الذات
العوامل

معامل

معامل االنحدار

معامل االنحدار

معامل االرتباط

معامل التحديد

المنبئة

االرتباط

الجزئي ()B

الجزئي (بيتا)

المتعدد ()R

المعدل (  )Rللقدرة علي التنبؤ

0.42

59.84
0.11

0.42

0.24

54.18
0.08

0.30

0.15

0.09

0.18

الثابت
إدارة
الذات
الثابت
إدارة
الذات
احلوار
اإلجيايب

الجزئي

الثابت
إدارة
الذات
احلوار
اإلجيايب
املرونة

النسبة المئوية

التغير في قيمة معامل
التحديد

2

القيمة

60.06
0.25

0.08

0.20

0.14

0.26

0.16-

0.17-

0.17-

ف

مستوى القيمة مستوى
الداللة

الداللة

0.42

0.18

% 18

0.01 62.86 0.01 62.86 0.18

0.44

0.19

% 19

0.01 53.12 0.01 6.26 0.01

0.46
0.31

قيمة ف

0.21

يتضـ مــن اجلــدول الســاب مــا يــأيت :أر إدارة الــذات هــي
أفضـ ــل املنبئـ ــات جبـ ــودة احليـ ــاة األس ـ ـرية ،فقـ ــد اسـ ــتةاعت أر
تفسـر ( )%18مــن تبـاين درجــات جــودة احليـاة األسـرية ،وهــو
مقـ ــدار دال إحص ـ ــائياً إذ بلت ـ ــت قيم ـ ــة ت ( ،)62.86وه ـ ــي
قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (.)0.01
إر النمـ ـ ــوذ الثنـ ـ ــائي املكـ ـ ــور مـ ـ ــن إدارة الـ ـ ــذات واحل ـ ـ ـوار
اإلجي ــايب ق ــد اس ــتةاع أر يفس ــر ( )%19م ــن تب ــاين درج ــات
جودة احلياة األسـرية ،ويكـور بـذلأل متتـ احلـوار اإلجيـايب قـد
استةاع أر يتنبأ مبقدار إضايف من تباين درجات جودة احلياة
األس ـرية مقــدار ( ،)%1وهــو مقــدار دال إحصــائياً إذ بلتــت
قيمــة ت ( ،)53.12وهــي قيمــة دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى
(.)0.01
إر النمـ ــوذ الث؛ثـ ــي املكـ ــور مـ ــن إدارة الـ ــذات واحل ـ ـوار
اإلجيـ ــايب واملرونـ ــة قـ ــد اسـ ــتةاع أر يفسـ ــر ( )%21مـ ــن تبـ ــاين

% 21

0.01 26.46 0.01 7.57 0.02

درجات جودة احلياة األسرية ،ويكـور بـذلأل متتـ املرونـة قـد
استةاع أر يتنبأ مبقدار إضايف من تباين درجات جودة احلياة
األس ـرية مقــدار ( ،)%2وهــو مقــدار دال إحصــائياً إذ بلتــت
قيمــة ت ( ،)26.46وهــي قيمــة دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى
(.)0.01
ويف ضـ ــوء مـ ــا سـ ــب ميكننـ ــا تكـ ــوين ثـ ــ؛ث معـ ــادالت
احنـدار للتنبـؤ جبــودة احليـاة األسـرية مـن خــ؛ل متتـ ات احلـوار
اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات وذلأل كما يأيت:
معادلة االحندار اخلاصة بالنموذ األحادي:
املتت التاب = قيمة الثابت  +معامل االحندار اجلزئي × B
املتت املستقل.
جودة احلياة األسرية =  × 0.11 + 54.18إدارة الذات.
ويف حال ـ ــة ال ـ ــدرجات املعياري ـ ــة ف ـ ــار قيم ـ ــة الثاب ـ ــت = ص ـ ــفر،
وتكور معادلة االحندار على الناو ا يت:
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ومــن مث كانــت املتت ـ ات :إدارة الــذات ،واملرونــة ،واحل ـوار
اإلجيايب مسهمة يف التنبؤ جبودة احلياة األسرية بنسا تلفـة،
وكان ــت أكثره ــا إس ــهاماً إدارة ال ــذات ،وال ــي تتض ــمن أبع ــاداً
فرعيــة كمــا مت قياســها ،لــت :التنلــيم الــذايت ،إدارة الوقــت،
إدارة الض ـ ــتوط واالنفع ـ ــاالت ،إدارة الع؛ق ـ ــات االجتماعي ـ ــة،
الثقـ ــة بـ ــالنفس ،الدافعيـ ــة الذاتيـ ــة ،الضـ ــب الـ ــذايت ،التفـ ــالل،
التمة ــي اجلي ــد ،وه ــو م ــا يفس ــر حص ــول إدارة ال ــذات عل ــى
أعلى نسبة يف اإلسـهام يف التنبـؤ جبـودة احليـاة األسـرية ،ت؛هـا
املرونة كأحد خصائص الشمصية الي تسهم يف حتقي جودة
احليـاة األسـرية ،غـ أر احلـوار اإلجيـايب أســهم بقــدر ضــئيل يف
التنبـ ــؤ جبـ ــودة احليـ ــاة ،وتفس ـ ــر الباحثتـ ــار ذلـ ــأل مـ ــن خ ـ ــ؛ل
االعتماد على نتـائج الفـرف األول  ،والـي أشـارت إىل افتقـار
أف ـ ـراد العين ـ ــة ل ـ ــبعض مه ـ ــارات احل ـ ـوار اإلجي ـ ــايب :كالتف ـ ــاوف،
واستمدامها يف حل املشـك؛ت ،وهـو مـا أدى إىل إسـهامها
بنسبة ضـئيلة يف التنبـؤ جبـودة احليـاة األسـرية ، ،فكمـا أشـارت
بدرة ( )2012إىل أنر كلما كار احلوار األسري أكثر تفاع؛ً،
كلما متت أفراد األسرة جبودة احلياة ،وهو ما أكد بن العريب
وداودي ( )2017يف دراسـ ــتر ،فقـ ــد أشـ ــار إىل أر االتصـ ــال
الفع ــال أح ــد مؤش ـرات ج ــودة حي ــاة األس ــرة ،ومؤش ــر ل س ــرة
َّ
القوية.
وتتف ـ هــذ النتيجــة م ـ مــا أكدتــر دراســة عبــد املقصــود
وشـ ــند ( )2010مـ ــن االرتبـ ــاط اإلجي ـ ــايب بـ ــني فعاليـ ــة ال ـ ــذات
وجــودة احليــاة األسـرية ،وأيضـاً مــا توصــلت إليــر دراســة Cho,
) Yoo and Hwang (2016من ارتبـاط املرونـة جبـودة احليـاة،
وكانــت املرونــة مــن أكثــر العوامــل املــؤثرة علــى جــودة احليــاة،
وكــذلأل دراســة ) Wu, H. (2011الــي توصــلت إىل أر املرونــة
واألمل يتوسـةار الع؛قـة بـني التعـرف ل؛ضـةرابات النفسـية،
وجـودة احليـاة ،وكـذلأل دراسـة ) Chen (2011الـي توصـلت
إىل أر التماسأل األسري واملرونة األسرية تتنبآر جبودة احلياة.

املتت التاب = معامل االحندار اجلزئي بيتا × املتت املستقل.
جودة احلياة األسرية =  × 0.42إدارة الذات.

معادلة االنحدار الخاصة بالنموذج الثنائي:
املتتـ التــاب = قيمــة الثابــت  +معامــل االحنــدار اجلزئــي × B
املتت املستقل.
جــودة احليــاة األسـرية =  × 0.08 + 59.84إدارة الــذات +
 × 0.09احلوار اإلجيايب.
ويف حال ـ ــة ال ـ ــدرجات املعياري ـ ــة ف ـ ــار قيم ـ ــة الثاب ـ ــت = ص ـ ــفر،
وتكور معادلة االحندار على الناو ا يت:
جــودة احليــاة األسـرية =  × 0.30إدارة الــذات × 0.18 +
احلوار اإلجيايب.
معادلة االحندار اخلاصة بالنموذ الث؛ثي:
املتتـ التــاب = قيمــة الثابــت  +معامــل االحنــدار اجلزئــي × B
املتت املستقل.
جـودة احليـاة األسـرية =  × 0.08 + 60.06إدارة الـذات +
 × 0.14احلوار اإلجيايب  × 0.17 -املرونة.
ويف حال ــة ال ــدرجات املعياري ــة ف ــار قيم ــة الثاب ــت = ص ــفر،
وتكور معادلة االحندار على الناو ا يت:
جــودة احليــاة األسـرية =  × 0.31إدارة الــذات × 0.26 +
احلوار اإلجيايب  × 0.17 -املرونة.
وتفســر الباحثتــار هــذ النتيجــة بأنــر :لكــي يصــل الةالــا
اجلــامعي إىل جــودة احليــاة األس ـرية فانــر تــا إىل مقومــات
تتـ ــوفر ل ـ ــر ،ومه ـ ــارات ميتلكه ـ ــا ،وك ـ ــذلأل احتياج ـ ــات نفس ـ ــية
واجتماعيــة وماديــة توفرهــا لــر األســرة ،مبعــىن أر جــودة احليــاة
منلومة متكاملة حتتا لعدة جوانا ،لكي يصل الفرد إليهـا،
إذ تؤثر قيم وإدراكات الفرد وثقافتر على شعور جبودة احلياة،
فيشـ ( )Vreeke, et al. 1997إىل أر املعـاي والقـيم اخلارجيـة
ال يكور اا معىن إال يف سياق ما متثلر من أةيـة وقيمـة للفـرد
نفس ــر ،ويتف ـ ـ ذل ــأل م ـ ـ م ــا أش ــار الي ــر منس ــي وك ــاظم
( )2006مــن أر الش ــعور جبــودة احلي ــاة هــو أم ــر نســي ألن ــر
مرتب بالفرد وثقافتر وظروفر.
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الفرل الثالاث :والـذي يـنص علـى :توجـد فـروق ذات داللـة

واملرونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وإدارة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذات وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة احليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية.

إحصائية بني الذكور واإلناث على كل من :احلـوار اإلجيـايب،

جدول 9
يوضح قيم (ت) للفرول بين الذكور واإلناث على الحوار اإليجابي ،والمرونة ،وإدارة الذات وجودة الحياة األسرية.
متغيرات الدراسة

مقيال احلوار
اإلجيايب

مقيال املرونة
مقيال إدارة الذات
مقيال جودة احلياة
األسرية

اإلناث ن= 180

الذكور ن = 116
متوس

احنرات معياري

متوس

احنرات معياري

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

مهارات احلوار
التفاوف وحل املشك؛ت
استمدام احلوار للتفاعل م األسرة
احرتام ا خرين
الدرجة الكلية
الدرجة الكلية للمرونة
إدارة الذات
التفاعل األسري
الوالدية
السعادة االنفعالية  /العاطفية
املقدرة املالية

33.05
33.00
32.85
34.21
133.09
72.05
234.41
20.28
21.03
20.15
20.57

6.47
6.75
6.28
7.06
23.13
14.41
52.78
3.53
4.47
3.25
3.17

36.48
36.50
39.03
40.98
153.00
75.41
279.10
23.21
22.13
22.84
22.70

4.62
5.36
6.52
5.94
18.84
9.55
31.76
2.64
3.20
2.69
2.47

5.34
4.94
8.09
8.90
8.11
2.41
9.70
8.17
2.46
7.74
5.93

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00

الدرجة الكلية

82.03

12.99

90.91

9.80

6.68

0.0

يتضـ مــن اجلــدول السـاب وجــود فــروق دالـة علــى متتـ ات
الدراســة بــني الــذكور واإلنــاث علــى كــل مــن :مقيــال احل ـوار
اإلجي ــايب وأبع ــاد الفرعي ــة :مه ــارات احل ـ ـوار ،التف ــاوف وحـ ــل
املشك؛ت ،و استمدام احلوار للتفاعل مـ األسـرة ،و احـرتام
ا خ ـرين ،و الدرج ــة الكلي ــة ومقي ــال املرون ــة ،ومقي ــال إدارة
ال ـ ــذات ،ومقي ـ ــال ج ـ ــودة احلي ـ ــاة األسـ ـ ـرية وأبع ـ ــاد الفرعي ـ ــة:
التفاعل األسري  ،الوالديـة  ،السـعادة االنفعاليـة  /العاطفيـة ،
املق ـ ــدرة املالي ـ ــة  /الس ـ ــ؛مة الص ـ ــاية ،وكان ـ ــت ق ـ ــيم ت عل ـ ــى
التـ ـ ـ ـ ـ ـوا ،9.70 ،2.41 ،8.11 ،8.90 ،8.09 ،4.94 ،5.34( :
 )،6.68 ،5.93 ،7.74 ،2.46 ،8.17ومجيعه ـ ـ ـ ـ ــا دال ـ ـ ـ ـ ــة عن ـ ـ ـ ـ ــد
مســتوى داللــة ( ،)0.01عــدا البعــد الثــاع مــن مقيــال جــودة

متتعـا هبـذ
وتفسر الباحثة هذ النتيجة بأر اإلنـاث أكثـر ً
الص ــفات يف ه ــذ املرحل ــة العمري ــة ،ال ــي ختتل ــف فيه ــا طبيع ــة
املراه ـ عــن املراهقــة ،فــاملراه يرغــا يف االســتق؛ل وتكــوين
شمصــية مســتقلة عــن األســرة ،وقــد يتبــىن أهــدافًا ختتلــف عمــا
تتبن ــا األس ــرة ،نتيج ــة لنزعت ــر األعل ــى يف االس ــتق؛ل األم ــر
ال ــذي جيعل ــر ق ــد يتص ــادم مـ ـ نل ــام األس ــرة يف ه ــذ املرحل ــة
العمريــة ،علــى العكــس ــا عليــر اإلنــاث إذ يتصــفن باالمتثــال
ل سرة وتعاليمها ،ا جيعلهن أكثـر رضـا عنهـا ،ومـن مث أكثـر
إدرا ًكا جلود ـا ،وتتفـ هـذ النتيجـة مـ مـا توصـلت إليـر عبـد
املقصود وشـند ( )2010أر اإلنـاث أكثـر إدراكـاً جلـودة احليـاة
األسرية مقارنة بالذكور.

يف اجتا اإلناث.

إحصــائية ترج ـ للمســتوى االقتصــادي علــى كــل مــن :احل ـوار
اإلجي ـ ـ ــايب ،واملرون ـ ـ ــة ،وإدارة ال ـ ـ ــذات وج ـ ـ ــودة احلي ـ ـ ــاة األس ـ ـ ــرية

الفاارل الرابااا :والــذي يــنص علــى :توجــد فــروق ذات داللــة

احلياة األسـرية (الوالدياة) دالـة عنـد ( ) 0.05وكانـت مجيعهـا
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جدول 10
يوضح قيم (ت) للفرول بين متوسطي ومرتفعي المستوى االقتصادي على الحوار اإليجابي ،والمرونة ،وإدارة الذات وجودة الحياة األسرية.
متوسطو المستوى االقتصادي
ن= 214

متغيرات الدراسة

مرتفعو المستوى االقتصادي ن=
82

قيمة

(ت)

مستوى

الداللة

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

مهارات احلوار

34.43

5.63

37.16

5.34

3.74

التفاوف وحل املشك؛ت

34.48

6.31

37.08

5.43

3.24

استمدام احلوار للتفاعل م األسرة

35.68

6.91

39.38

6.95

4.07

احرتام ا خرين

37.89

7.41

39.84

6.40

2.07

الدرجة الكلية

142.47

22.96

153.46

20.29

3.75

مقيال املرونة

الدرجة الكلية للمرونة

72.72

12.10

78.27

9.93

3.65

0.00

مقيال إدارة
الذات

إدارة الذات

257.06

50.38

270.56

37.08

2.17

0.05

التفاعل األسري

21.86

3.31

22.73

3.33

1.90

0.05

الوالدية

21.52

3.96

22.33

3.19

1.60

السعادة االنفعالية  /العاطفية

21.49

3.19

22.75

3.01

3.03

املقدرة املالية

21.63

3.23

22.66

2.94

2.49

0.05

الدرجة الكلية

86.50

11.81

90.52

11.79

2.58

0.05

مقيال احلوار
اإلجيايب

مقيال جودة
احلياة األسرية

يتضـ مــن اجلــدول السـاب وجــود فــروق دالـة علــى متتـ ات
الدراسـة بـني متوسـةي ومرتفعــي املسـتوى االقتصـادي علـى كــل
من  :مقيال احلوار اإلجيايب وأبعاد الفرعيـة :مهـارات احلـوار،
التف ـ ــاوف وح ـ ــل املش ـ ــك؛ت ،اس ـ ــتمدام احل ـ ـوار للتفاع ـ ــل م ـ ـ
األسـ ــرة ،اح ـ ـرتام ا خ ـ ـرين ،الدرجـ ــة الكليـ ــة ومقيـ ــال املرونـ ــة،
ومقيــال إدارة الــذات ،ومقيــال جــودة احليــاة األس ـرية وأبعــاد
الفرعي ــة :التفاع ــل األس ــري  ،الوالدي ــة  ،الس ــعادة االنفعالي ــة /
العاطفيــة  ،املقــدرة املاليــة  /الســ؛مة الصــاية ،وكانــت قــيم ت
عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ،3.65 ،3.75 ،2.07 ،4.07 ،3.24 ،3.74( :
 .)2.58 ،2.49 ،3.03 ،1.90 ،2.17ومجيعهـ ـ ـ ـ ـ ــا دالـ ـ ـ ـ ـ ــة عنـ ـ ـ ـ ـ ــد
مس ـ ــتوى دالل ـ ــة  0.01ع ـ ــدا :احـ ـ ـرتام ا خـ ـ ـرين ،مقي ـ ــال إدارة
الــذات ،التفاعــل األســري ،املقــدرة املاليــة  /الســ؛مة الصــاية،
الدرجــة الكليــة ملقيــال ج ــودة احليــاة األس ـرية وكانــت الف ــروق
على بعد الوالدية غ دال إحصائياً.
وميك ــن تفس ـ ـ هـ ــذ النت ــائج ب ــأر عـ ــدم ت ــوفر اإلمكانـ ــات
املاديــة ،قــد تعــوق األســرة عــن تــوف وتلبيــة بعــض االحتياجــات

0.00
0.00
0.00
0.05
0.00

غير دالة
0.00

املادية ،األمر الذي يزيد من الضتوط االقتصادية على أفرادها،
وهو ما يـنعكس علـى إدراكهـم جلـودة حيـا م األسـرية .فجـودة
احليـ ــاة غ ـ ـ قاصـ ــرة علـ ــى متت ـ ـ األف ـ ـراد بالسـ ــمات واخلصـ ــائص
اإلجيابي ــة فقـ ـ  ،ب ــل إ ــا تتةل ــا ت ــوفر ظ ــروت بيئي ــة مناس ــبة
تضــمن ل فـراد حيــاة كرميــة ،مــن حيــث التةــور والتقــدم الــذي
يوسـ مــن خيــارات اإلنســار ،ويزيــد مــن معرفتــر ،أي إر جــودة
احلياة األسرية مرتبةة بعوامل موضوعية مثل اإلمكانات املادية،
واحلالة الصاية ،ومستوى التعليم.
ويف الصـدد ذاتــر يشـ عبــد املعةــي ( )2005إىل جــودة
احلياة بأ ـا أرقـى مسـتوى مـن اخلـدمات االجتماعيـة ،واملاديـة
ال ـ ــي تق ـ ــدم ل فـ ـ ـراد .وه ـ ــو م ـ ــا أش ـ ــار إلي ـ ــر لوجنس ـ ــت (،2008
 )Longestأر جــودة احليــاة حتــدث مــن خــ؛ل قــدرة الفــرد علــى
إشباع حاجات الصاة النفسية وحاجاتر البيولوجية والع؛قات
االجتماعيــة اإلجيابيــة ،واالســتقرار األســري والرضــا عــن العمــل
واالستقرار االقتصادي.
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نشوة بنت كرم أبوبكر ولولوة بنت صاحل الرشيد :احلوار اإلجيايب واملرونة وإدارة الذات كمنبئات جبودة احلياة األسرية لدى ...

وهو ما يتف م نتائج دراسة عبد املقصود وشند ()2010
أر م ــن ينتم ــور ملس ــتوى اجتم ــاعي واقتص ــادي مرتف ـ ي ــدركور
جودة احلياة األسـرية ،مقارنـة مبـن ينتمـور ملسـتويات منمفضـة،
دراسـة ) Shek & Lin (2013الـي توصـلت إىل أر املـراهقني
الفقـراء كــانوا أقــل يف معــدل النمــو اإلجيــايب ،وأقــل إدرا ًكـا جلــودة
احلياة األسرية ،مقارنة باملراهقني مرتفعي املستوى االقتصادي.

-7
-8
-9

الخالصة :إر كل من :إدارة الذات /واملرونـة واحلـوار اإلجيـايب

أسهمت يف التنبؤ جبودة احلياة األسرية ،وفسـرت مـا يقـر مـن
 %20من تباين جودة احلياة األسرية ،األمر الـذي يلقـي الضـوء
عل ــى أةي ــة ه ــذ املتت ـ ـ ات وإس ــهامها يف تنمي ــة ج ــودة احلي ــاة
األسـ ـ ـرية ،وكان ـ ــت اإلن ـ ــاث أكث ـ ــر متتعـ ـ ـاً جب ـ ــودة احلي ـ ــاة مقارن ـ ــة
بالــذكور ،وكــار للمســتوى االقتصــادي تــأث يف املســاةة بتمت ـ
الة؛ هبذ املتت ات.

تكثيـف بـرامج اإلعـ؛م الـي تتنـاول دور احلـوار اإلجيــايب
يف حتسني جودة احلياة األسرية لدى األبناء.
تكثي ـ ــف الـ ـ ـربامج اإلع؛مي ـ ــة ال ـ ــي تتن ـ ــاول دور املرون ـ ــة
النفسية يف حتسني جودة احلياة األسرية لدى األبناء.
إع ـ ـ ــداد ميثـ ـ ـ ــاق أخ؛ق ـ ـ ــي ل سـ ـ ـ ــرة يتض ـ ـ ــمن أدوارهـ ـ ـ ــا
ومس ـ ـؤوليتها جت ــا األبن ــاء وخاص ــة فيم ــا يتعل ـ ـ جب ــودة
احلياة وأبعادها املمتلفة ،على أر يتم تدريا الة؛
على امليثاق ضمن مقررات اجلامعات.

المراجا:
إبراهيم ،فيوليت فؤاد إبراهيم ،حنار ةام أمحد السرسي ،أمساء حممد
( .)2016فاعلية برنامج قائم على املرونة النفسية لتاسني الكفاءة
الوجدانية لعينة من ط؛ املرحلة الثانوية ،دراسات الةفولة ،مصر ،مج
 ، 19ع .72 -69 ،71

ابن خويا ،إدريس( .)2011فاعلية احلوار األسري ودور يف تنشئة الةفل،
دراسات اجتماعية  -مركز البص ة للباوث واالستشارات واخلدمات
التعليمية  -اجلزائر ،ع ،9أكتوبر.18 -9 ،
أبو راسني ،حممد بن حسن(  )2012فعالية برنامج تدريي مقرتح لتاسني
جودة احلياة لدى طلبة الدبلوم الرتبوي جبامعة امللأل خالد بأهبا ،تلة
اإلرشاد النفسي ،مصر ،العدد :ع .234 -187 ،30

التوصيات:
يف ض ــوء مـ ــا أسـ ــفرت عنـ ــر نت ــائج الدراسـ ــة ،ميكـ ــن اخلـ ــرو
بالتوصيات ا تية:
 -1يادة تقـدإ الـدورات التدريبيـة والنـدوات واحملاضـرات
التوعوي ــة ال ــي تس ــتهدت الة ــ؛ اجل ــامعيني هب ــدت حتس ــني
جودة احلياة .
 -2توعي ـ ــة أف ـ ـ ـراد األس ـ ــرة وخاص ـ ــة الوال ـ ــدين باالهتم ـ ــام
باجلوانا املوضوعية والذاتية جلودة احلياة األسرية ألبنائهم.
 -3توعيــة الوالــدين بأةي ــة احل ـوار اإلجي ــايب الرتباطــر جب ــودة
احلياة األسرية.
 -4تق ــدإ بـ ـرامج إرش ــادية تس ــتهدت تنمي ــة إدارة ال ــذات
لفاعليتها يف جودة احلياة األسرية.
 -5تقــدإ بـرامج إرشــادية تســتهدت تنميــة املرونــة النفســية
لفاعليتها يف جودة احلياة األسرية.
 -6يادة التوعية بدور األسرة يف حتسني جودة احلياة لـدى
أبنائهم.

أبو مسلم ،حممود أمحد املوايف ،فؤاد حامد عبداحلميد ،يية نبيل(.)2012
مهارات إدارة الذات وع؛قتها بالتواف املهس للمعلم ،تلة حبوث الرتبية
النوعية -مصر ،ع  ،24يناير.212 -187 ،

أمحد ،حنار حسن ( )2012استمدام املدخل املعريف لزيادة وعي الةالبات

اجلامعيات املقب؛ت على الزوا باحلوار األسري ،تلة دراسات يف
اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية  -مصر ،ع  ،8 ، 33أكتوبر ،

.3368 -3299
أمحد ،سليمار علي (  )2013احلوار األسري :املتةلبات و املعوقات يف
اجملتم السوداع ،تلة مسارات معرفية  -مركز دراسات املرأة -
السودار ،ع ،1يناير .65 -50 ،
يل شويل ،سعيد بن أمحد نصر ،فتاي مهدي حممد( .)2012الفروق بني
مرتفعي ومنمفضي املرونة النفسية اإلجيابية يف بعض املتت ات النفسية
لدى عينة من ط؛ اجلامعة ،تلة الباث العلمي يف الرتبية ،مصر ،ع
،3 ، 13
بدرة ،حورية(  .)2012احلوار األسري وع؛قتر بالقيم االجتماعية :دراسة
ميدانية على عينة من ت؛ميذ الثانوية ،تلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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والعدالة االجتماعية)  -مصر ،مج  ،3حلوار ،مارل -1258 ،
.1337
املالكي ،حنار عبدالرحيم ( .)2012فاعلية برنامج إرشادي مجعي قائم على
اسرتاتيجيات ملرونة النفسية لزيادة املرونة لدى طالبات جامعة أم القرى،
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،السعودية ،ع ،3 ، 31
.167 -135
حممود ،هويدة حنفي(  .)2012الص؛بة النفسية وإدارة الذات وع؛قتها
بالصاة النفسية والنجاح األكادميي يف ضوء بعض املتت ات لدى
ط؛ الدبلوم املهنية بكلية الرتبية ،تلة دراسات عربية يف علم النفس
 مصر ،مج  ، 11ع  ،4أكتوبر.618 -541 ،منسي  ،حممود عبد احلليم & كاظم  ،علي ( )2010تةوير وتقنني مقيال
جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة يف سلةنة عمار ،تلة األكادميية
األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا ( أماراباي )  -الواليات املتادة
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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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أمني بن صربي نور الدين :فاعلية القياس التكيفي احملوسب يف قياس حتصيل طالب اجلامعة

فاعلية القياس التكيفي المحوسب في قياس تحصيل طالب الجامعة
أمين صبري نور الدين
كلية الرتبية جامعة اجلوف -كلية الرتبية جامعة عني مشس
قدم للنشر 1440/2/22هـ  -وقبل 1440/5/23هـ

المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مدى فاعلية القياس التكيفي احملوسب لقياس حتصيل الطالب .مت تطبيق اختبار حتصيلي ورقي
تألف من ( )48سؤ ًال من طم الختيار من متعد على ( )119طالبًا جامعيًا؛ وبناء على ذلك مت إنشاء اختبار حتصيلي تكيفي حموسب ذي
خصائص سيكومرتية جيدة مشتق من الختبار التحصيلي ،وتطبيقه على ( )25طالبًا جامعيًا من العينة السابقة .ومبقارنة أ ائهم على الختبار التكيفي
احملوسب وعلى الختبار الورقي التقليدي؛ أسفرت النتائج عن فعالية الختبار التكيفي احملوسب على الختبار الورقي التقليدي (اخلطي) إذ كان
متوس الة املعلومات اليت يوفرها ( ،)7.45وأقل يف قيمة اخلطأ املعياري مبتوس بلغ ( ،)0.39مع تقدير للقدرة ل خيتلف عن الورقي التقليدي
بصورة الة ،واختصر أكثر من ( )%50من األسئلة .وقد اختتمت الدراسة مبجموعة من التوصيات ذات الصلة ،من أبرزها إنشاء وحدة للقياس
والتقومي بكل جامعة تعين بوضع بنوك أسئلة للمقررات املناسبة.
الكلمات المفتاحية :اختبار حتصيلي -اختبار تكيفي حموسب -تقدير القدرة -الة املعلومات -نظرية الستجابة للمفر ة.
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التكيفية بأساليب خمتلفة وأمساء متعد ة يف الستينات
والسبعينات من القرن املاضي ،إذ كان يطلق عليه مصطلح
القياس املفصل  tailoredأو الستجابة املشروطة response-
املفر
 contingentأو املربمج  programmedأو
ِّ
 individualizedأو املتفرع  branchedأو اآليل automated

المقدمة
يشكل التعليم اجلامعي قمة اهلرم يف منظومة التعليم
املؤسسي العام .ويعتمد جو ة التعليم اجلامعي على مدى
قدرته على ختريج أفرا حيملون من املعارف واملهارات املهنية ما
يليب متطلبات سوق العمل وحيقق أهداف العملية التعليمية يف
شىت جمالت املعرفة .ومن مث يعد تقومي أ اء الطالب يف التعليم
اجلامعي هو الركن األهم يف العملية التعليمية .وتكمن أمهيته
يف قدرته على حتديد وانتقاء من حتقق لديه أهداف التعليم
اجلامعي املرجوة؛ تلبية ملتطلبات سوق العمل.
وتتنوع أساليب تقومي الطالب اجلامعي وف ًقا لتخصصه
وطبيعة املقررات اليت يدرسها من كتابة تقارير ،ومشاريع خترج،
واختبارات شفوية وحتريرية وأعمال فصلية ،واليت تصب يف
هناية املطاف يف شكل رجات أو معدل تراكمي وتكون مبنزلة
التقومي النهائي للطالب اجلامعي .غري أنه سيظل الختبار
التحريري أو الختبار الكتايب التحصيلي يف هناية الفصل
ائما العنصر األكثر أمهية واأل اة األساسية لتقومي
الدراسي هو ً
كثريا وف ًقا ملتطلبات
الطالب ،ويتم التعويل على نتائجه ً
املقررات املختلفة.
ائما إىل حتسني
ويسعى التقومي الرتبوي والقياس النفسي ً
وصول إىل توفري معلومات قيقة
عملية التقومي ،وتطوير أ واتهً ،
حول أ اء طالب اجلامعة .فمن الجتاهات احلديثة يف جمال
التقومي الرتبوي لطالب اجلامعة ما يطلق عليه القياس التكيفي
احملوسب  Computerized Adaptive Testingاملستند إىل
نظرية الستجابة للمفر ة (Chen, .Item Response Theory

(Hambleton, Zaal, & Pieters, 1994, p. 342; Lord,
;1980, p. 150; Murphy & Davidshofer, 1994, p. 192

). Weiss, 1983, p. 6
وقد مت استخدام اسرتاتيجيات التفريع الثابت fixed
 branchingيف بداية األمر ،مثل القياس ثنائي املرحلة two-
 stageأو اهلرمي  pyramidalأو القياس ذي املستوى املرن
 flexilevelأو القياس الطبقي التكيفي  .stradaptiveوكان
ذلك منذ أواخر اخلمسينات حىت أوائل السبعينات.
واعتربت تلك السرتاتيجيات مبنزلة البدايات املبكرة
لسرتاتيجيات انتقاء املفر ات احلايل (Thissen & Mislevy,
) .1990, p. 110ونتائج البحوث اليت أجريت على الختبارات
التكيفية أكدت أنه خيفض من طول الختبار إىل قرابة نصفه
مقارنة بالختبارات التقليدية مع احملافظة على صدقه وقياسه
لنفس املتغريات و ون اختالف لدقة القياس بينهما
). (McBride & Martine, 1983; Urry, 1977
والقياس التكيفي هو ذلك القياس الذي
"يفصل"  tailoredلكل فر على حدة؛ حبيث ل يتعرض
جدا بالنسبة له .بل تقدم
جدا ،ول الصعبة ً
للمفر ات السهلة ً
له املفر ات اليت تتناسب فق مع مستوى قدرته .فال يشرتط
اإلجابة عن مجيع األسئلة أو بنفس الرتتيب؛ إطما خيتلف عد
املفر ات املطبقة وترتيبها من فر آلخر؛ حسب قدرة كل فر .
ويتم تقدمي الختبار التكيفي غالبًا عن طريق احلاسب ،لذا
يوصف بأنه حموسب .وتستند العملية التكيفية يف القياس إىل
نظرية الستجابة للمفر ة اليت تقدم احتمالية اإلجابة
الصحيحة لكل مفر ة على حدة؛ وذلك بناء على عينة خمتربة
من قبل.

Wang, Xin, & Chang, 2017; Su, 2016; van Der
). Linden, & Glas, 2010; Wainer et al. 2000

وترجع جذور الختبار التكيفي يف األصل إىل أعمال
ألفر بينيه  Alfred Binetاملبتكرة يف أوائل القرن العشرين ،إذ
ابتكر األسلوب الذي ميكن التوصل به إىل املستوى القاعدي
وسقف الختبار بالنسبة لكل فر  ،وتعد هذه الطريقة هي
إرهاصات القياس التكيفي ،وقد استمر استخدام الختبارات
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بالختبار الورقي التقليدي .وبناء على ما تقدم تتلخص
مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال اآليت:

لقد انتشرت الختبارات التكيفية احملوسبة يف جمالت
خمتلفة من التحصيل والقياس ،فمؤسسة الختبارات الرتبوية
) Educational Testing Services (ETSحولت عد ًا من
الختبارات الشهرية إىل اختبارات تكيفية حموسبة مثل
اختبارات ) (TOEFLو ) (GREو ) (GMATواختبارات
اإلجازة للتمريض The Licensure Exam of National
) . Council of State Board Of Nursing (NCLEXكما
أيضا إىل
قامت الزمالة الطبية األمريكية بتحويل اختباراهتا ً
تكيفية حموسبة .وأصدرت بعض ور النشر اخلاصة الصورة
التكيفية احملوسبة لختباراهتا مثل اختبارات الستعدا ات
الفارقة (Meijer & Nering, .Differential Aptitude Tests

ما مدى فاعلية اختبار تكيفي محوسب في تقويم تحصيل
طالب الجامعة وتحقيق دقة القياس وما هي خصائصه

السيكومترية المختلفة؟

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:
 -1ما للة الفرق بني الختبار التكيفي احملوسب والختبار
الورقي التقليدي يف متوسطات تقديرات اخلطأ املعياري
لتقدير القدرة؟
 -2ما للة الفرق بني الختبار التكيفي احملوسب والختبار
الورقي التقليدي يف متوسطات الة املعلومات لتقدير
القدرة؟
 -3إىل أي مدى ختتلف متوسطات تقديرات قدرة الطالب
بني القياس التكيفي احملوسب القياس الورقي التقليدي؟
 -4ما هي اخلصائص السيكومرتية لالختبار التحصيلي
التكيفي احملوسب مقارنة بالختبار الورقي التقليدي اليت
تتضمن متوسطات قيم اخلطأ املعياري لتقدير القدرة،
و وال معلومات الختبار ،وعد األسئلة ،ومعامالت
الثبات ؟

;1999, p. 187; Rubin, 1997; Rudner & Peyton, 2006
van Der Linden, & Glas, 2010; Wang & Vispoel,
1998, p. 109; Zwick, Thayer, & Wingersky, 1994, p.

). 121
وحري بنا يف بيئتنا العربية أن ننطلق حنو األفضل يف جمال
التقومي والقياس ،وأن نواكب التطورات احلديثة يف ميدان تقومي
الطالب من أجل حتقيق قة أعلى يف تقدير قدراهتم وأ ائهم،
واستدرا ًكا للتطورات اهلائلة اليت يتعرض هلا القياس النفسي،
واللحاق بركب حركة القياس املعاصرة .إن تطوير حركة القياس
النفسي يف البيئة العربية لن يكون فق باستريا تكنولوجيا
جديدة للقياس .أو حمض النقيا لصيحة معاصرة يف العلم؛
وإطما يكون بالستعدا لتقبلها اخل السياق الثقايف
املستخدمة فيه ،والستيعاب الكامل ألهدافها ،واإلتقان التام
ملكوناهتا والنظرية اليت تعمل وراءها .وتتبلور مشكلة الدراسة
احلالية يف تعريف الباحثني وأخصائي القياس والتقومي جبدوى
وأمهية هذا الجتاه يف قياس وتقومي حتصيل الطالب يف
اجلامعات ،فقد طما اجتاه يف وحدات القياس والتقومي باجلامعات
املختلفة إلنشاء بنوك أسئلة وطما استفا ة قيمة منها.
ولذلك تسعى الدراسة احلالية إىل التعرف على مدى
فعالية الختبار التحصيلي التكيفي احملوسب يف أحد مقررات
حتديدا مقرر القياس والتقومي -مقارنة
الدبلوم العام يف الرتبية – ً

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة احلالية إىل التعرف على مدى فاعلية
القياس التحصيلي التكيفي احملوسب ،ومدى قدرته على تقدير
قدرة طالب اجلامعة من حيث ثبات الختبار ومقدار
املعلومات الذي يقدمها واخنفاض مؤشرات اخلطأ املعياري
لتقدير القدرة ،و راسة خصائصه السيكومرتية ،وغري ذلك من
املؤشرات مقارنة باختبار ورقي تقليدي.
أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية فيما يتمتع به القياس
التكيفي احملوسب من خصائص سيكومرتية فريدة تدفع
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احملك ينتهي الختبار؛ وإل يتم انتقاء مفر ة تالية وهكذا..
وهناك حمكات خمتلفة إلهناء الختبار ميكن استخدام أي منها
لكي يتوقف الختبار التكيفي احملوسب ،مثل عد معني من
املفر ات ،أو مقدار من الزمن يقضيه الفر يف اإلجابة عن
املفر ات ،أو حد أ ىن من اخلطأ املعياري لتقدير القدرة ،أو
قيمة حمد ة من املعلومات عن قدرة الفر .

الباحثني يف اجملال الرتبوي على تقدمي اختبارات حتصيلية
تكيفية حموسبة أخرى يف جمالت خمتلفة تقيس حتصيل الطالب
بدقة عالية .إن الوصول إىل مستويات مرتفعة من القياس يف
تقومي الطالب من خالل الختبارات التكيفية احملوسبة يدفع
الرتبويني إىل فتح ففاق جديدة لقياس حتصيل الطالب مستندة
إىل طماذج نظرية الستجابة للمفر ة املتعد ة.
كما أن نتائج هذه الدراسة تلفت انتباه القائمني على
متهيدا إلجراء
العمل الرتبوي بضرورة إنشاء بنوك أسئلة
ً
اختبارات تكيفية حموسبة تتميز باألمان واملوثوقية باإلضافة إىل
ثباهتا املرتفع مقارنة بالختبارات التقليدية .كما أن أمهية
الدراسة احلالية تشجع الباحثني يف الرتبية وعلم النفس املعريف
على مج الختبارات التكيفية احملوسبة مع مداخل جتهيز
املعلومات لتشخيص وعالج أخطاء الطالب يف أثناء عملية
التعلم.

االختبار الورقي التقليدي (الخطي) :هو ذلك الختبار

الذي تطبق مجيع أسئلته على كل طالب؛ أي أنه اختبار ذو
عد ثابت وحمد من األسئلة ويعرض بنفس الرتتيب جلميع
الطالب بصورة ورقية.
فاعلية االختبار :هو ذلك الختبار الذي يقدم أقل قيمة من
اخلطأ املعياري ،وأكرب قيمة لدالة املعلومات ،بأقل عد من
املفر ات ،مع عدم اختالف يف تقدير القدرة.

اإلطار النظري:

يسعى التقومي الرتبوي يف اجملال اجلامعي إىل حتسني
أ وات تقييم الطالب من خالل الستفا ة من النتائج اليت
توصلت إليها الدراسات والبحوث يف امليدان النفسي
والرتبوي .وهو يف سعيه هذا يهدف إىل تطوير تلك األ وات
مبا يكفل الوصول إىل الدقة يف قياس حتصيل الطالب مع
سهولة التطبيق واختصار الوقت واجلهد عالوة على احلفاظ
على سرية الختبارات عن طريق وضع ضواب أمنية مناسبة.
تطورا
ولقد تطورت أساليب القياس والتقومي يف اآلونة األخرية ً
هائال .فعلى املستوى النظري؛ طرحت "نظرية الستجابة
ً
للمفر ة" ) Item Response Theory (IRTمنذ ظهورها يف
جديدا للقياس
أساسا نظريًا
اخلمسينات من القرن املاضي
ً
ً
النفسي والرتبوي مستفيدة من بعض النماذج الرياضية احلديثة.
وعلى املستوى التطبيقي؛ مت إنشاء عد من اختبارات
التحصيل والستعدا املقننة لطالب اجلامعة على مبا ئ تلك
النظرية .ومن تلك الختبارات اختبار الستعدا املدرسي
) Scholastic Aptitude Test (SATواختبار كاليفورنيا
للتحصيل ) California Achievement Test (CATواختبار

مصطلحات الدراسة:
القياس التكيفي المحوسب

Computerized

 :Adaptive Testingهو ذلك الختبار الذي
"يفصل"  tailoredلكل طالب على حدة؛ إذ تعرض األسئلة
–من خالل احلاسوب -باستخدام نظرية الستجابة للمفر ة
واليت تتناسب مع مستوى قدرة الطالب فق  .ومن مث يتم
احلصول على أقصى قدر ممكن من املعلومات عن قدرة
ونظرا ألن احلاسب
الطالب بأقل قدر ممكن من عد األسئلةً .
يعيد تقدير قدرة الفر بعد كل مفر ة ،وينتقي له املفر ات
األكثر مالءمة؛ فإنه من املمكن الوصول إىل مستويات عالية
من الدقة لتقدير القدرة باستخدام عد حمدو من مفر ات
الختبار .فبعد انتقاء املفر ة املناسبة للتطبيق ،تعرض على
الفر من خالل شاشة احلاسب؛ وعقب استجابته عليها
تصحح وبناء عليه؛ جيرى تقدير قدرته ،وقبل عرض مفر ة
أخرى مناسبة؛ يتم الرجوع إىل قاعدة أو حمك اإلهناء
termination / stopping rule؛ فإن حتققت القاعدة أو ذلك
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استن ُفر للتحصيل
ُو ُكك-جنُسن النفسية-الرتبوية

Stanford Achievement Test

التكيفية يف الختبار إىل نظرية الستجابة للمفر ة اليت تقدم
احتمالية اإلجابة الصحيحة لكل مفر ة على حدة؛ وذلك بناء
على عينة خمتربة من قبل (Murphy, & Davidshofer, 1994,
).p. 192; Veldkamp, 2016
وينبغي التمييز بني الختبار التكيفي احملوسب والختبار
التتابعي ) .sequential probability ratio test (SPRTففي
الختبار التتابعي يتم تطبيق مفر ات الختبار إما برتتيب
ثابت أو تنتقى عشوائيًا من بنك املفر ات .أما يف الختبار
التكيفي فإن املفر ات تنتقى من بنك املفر ات بناء على
قاعدة حمد ة سل ًفا لنتقاء املفر ات وتاريخ استجابات الفر .
غري أهنما يتشاهبان يف تفاوت عد املفر ات اليت يتلقاها كل
فر والذي غالبًا ما يكون أقل من عد املفر ات يف
الختبارات اخلطية ;(Huebner, & Finkelman, 2016, p. 144

وبطارية

Woodcock-Johnson

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

).p. 341; Leow, Marcus, Zanutto, & Boruch, 2004
وقد واكب هذا التطور املتالحق للقياس النفسي طفرة
هائلة يف تقنيات احلاسبات سواء يف جمال معدات احلاسبات
 Hardwareأو الربجميات  Softwareخاصة مع بداية
الثمانينات من القرن املاضي .وكان من جراء استخدام القياس
النفسي للتطورات التقنية احلديثة أن ظهرت أساليب جديدة
لالختبار على احلاسب احتلت مكان اختبارات الورقة والقلم
التقليدية لتطبيق الختبار يف سياقات عديدة (Chen & Xin
& 2013; Haberman, & von Davier, 2014; Murphy

). Davidshofer, 1994, p. 188
لقد أ ت التطورات املتالحقة يف ميدان التقومي إىل ظهور
مصطلحات عديدة لتعرب عن أشكال خمتلفة من القياس وعلى
رأسها مصطلح الختبار احملوسب Computerized Testing
إذ يشري هذا املصطلح إىل عدة جوانب ميكن أن يستخدم
فيها احلاسب يف القياس النفسي مثل ختزين البيانات؛ أو
تطبيق الختبارات؛ أو تفسري الدرجات؛ أو حىت اختيار
أسلوب العالج املناسب بعد إجراء التشخيص املالئم .ويتم
تطبيق الختبارات احملوسبة إما عن طريق تقدمي مجيع مفر ات
املقياس معروضة على احلاسب جلميع األفرا وبنفس الرتتيب،
ويسمى ذلك النم بـ "الختبار اخلطي احملوسب" ،أو يقدم
ذلك الختبار احملوسب بطريقة تكيفية  adaptiveإذ ل تقدم
للفر إل املفر ات اليت تتناسب مع مستواه فق  ،وهو ما
Computerized
يسمى بـ "القياس التكيفي احملوسب"
) .Adaptive Testing (CATويف ذلك تعرض على الفر من
اختبارا استطالعيًا
خالل احلاسب عد من املفر ات تشكل
ً
لتحديد مستواه املبدئي ،وبناء على أ ائه على ذلك الختبار
الستطالعي تقدم له مفر ات الختبار اليت تتناسب مع
مستواه .ويعتمد اختيار مفر ة ما على سلسلة استجاباته
للمفر ات السابقة ،وخصائص تلك املفر ات .وتستند العملية

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

). Weiss & Schleisman, 1997, p. 881
ويتطلب القياس التكيفي احملوسب وجو نظرية للقياس
تعتمد على كل من خصائص املفر ة وقدرة الفر ؛ وليس جمر
عد اإلجابات الصحيحة .ألنه قد يتلقى فر ان نفس العد
من املفر ات ،ولكن يتلقى أحدمها مفر ات شديدة السهولة،
نوعا ما ،من مث؛ فإنه لبد من
واآلخر يتلقى مفر ات صعبة ً
الستنا على نظرية للقياس يف تصحيح وانتقاء املفر ات .ومن
أبرز أساليب الختبارات التكيفية هي تلك املعتمدة على
نظرية الستجابة للمفر ة(Eggen, & Straetmans, 2000; .
). Green, Bock, Humphreys & Reckase, 1984, p. 348
ألن نظرية الختبار التقليدية غري مناسبة مع الختبارات
التكيفية ،فمؤشرات الثبات والصدق وصالحية املفر ات
التقليدية تكون مناسبة عندما يتلقى مجيع األفرا الختبار
كليًا؛ أما يف حالة الختبار التكيفي فإن األمر خمتلف بالنسبة
لكل فر على حدة؛ إذ إن كل منهم يتلقى عد ًا خمتل ًفا من
املفر ات املختلفة نسبيًا عن األفرا اآلخرين .ومن غري املتاح
يف اإلجراءات التقليدية تطبيق الختبار وتصحيح اإلجابات
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هبذا النم من القياس .كما أن نظرية الستجابة للمفر ة
حتسب احتمالية اإلجابة الصحيحة لكل مفر ة على حدة؛
لذا فهي النظرية املناسبة لالختبار التكيفي احملوسب.
وقد أصبحت الختبارات التكيفية احملوسبة أحد أهم
وأحدث التطبيقات املهمة لنظرية الستجابة للمفر ة .فالنظرية
تقدم طماذج لتقديرات الصعوبة للمفر ة ،وقوة متييزية للمفر ات،
واحتمالية اإلجابة الصحيحة ملفر ة بعينها؛ اعتما ًا على عينة
& (Eggen, & Straetmans, 2000; Weiss
خمتربة.
).Kingsbury, 1984, p. 361
ويتطلب إنشاء الختبار التكيفي احملوسب اختيار طموذج
استجابة للمفر ة مناسب ،وبناء مستو ع املفر ات ،وحتديد
أسلوب انتقاء املفر ة املناسب ،واختيار أسلوب تقدير القدرة
املناسب ،واختيار أسلوب قاعدة اإلهناء املناسبة.
هناك عد من النماذج يف نظرية الستجابة للمفر ة IRT
 ، modelsإذ تشرتط نظرية الستجابة للمفر ة –كأحد
فروضها األساسية -مطابقة البيانات اليت مت احلصول عليها من
األفرا مع أحد هذه النماذج .ويعتمد اختيار النموذج
املناسب على طبيعة املفر ات وعد املفر ات عالوة على
حجم العينة املستخدمة لتقدير الـم ْعلمات .غري أن طبيعة
البيانات هي املوجه األول لختيار النموذج املناسب .وهناك
ثالثة طماذج شائعة الستخدام يف البيانات املصححة ثنائيًا،

الم ْعلَوم :
 -2النمووذج ننوائي َ

Two-Parameter Logistic

 Modelيش ـ ـ ــرتط أن تك ـ ـ ــون مف ـ ـ ــر ات الختب ـ ـ ــار متفاوت ـ ـ ــة يف
أيضـا؛ لكــن ل يوجــد هبــا جمــال للتخمــني.
الصـعوبة ويف التمييــز ً
ومتث ـ ـ ــل الدال ـ ـ ــة يف النم ـ ـ ــوذج ثن ـ ـ ــائي الـ ـ ـ ــم ْعلم باملعا ل ـ ـ ــة اآلتي ـ ـ ــة
):(Hambleton & Swaminathan, 1985, p. 49
الم ْعلَو و ووم :
 -3النمو و وووذج نالنو و ووي َ

Three-Parameter

 Logistic Modelويفــرتض أن بيانــات الختبــار تتفــاوت يف
صـ ــعوبتها ويف قوهتـ ــا التمييزيـ ــة وكـ ــذلك يف احتماليـ ــة التخمـ ــني
إلجاباهت ـ ــا .وتف ـ ــرتض نظري ـ ــة الس ـ ــتجابة للمف ـ ــر ة يف النم ـ ــوذج
ثالثي الـم ْعلم أن هنـاك الـة رياضـية تـرب احتماليـة السـتجابة
الص ـ ــحيحة للمف ـ ــر ة لف ـ ــر ذي ق ـ ــدرة م ـ ــا باملعلم ـ ــات الثالث ـ ــة
(الصــعوبة والتمييــز والتخمــني) .وتســمى هــذه الدالــة الرياض ــية
الـة الســتجابة للمفـر ة item response functionوالـيت يرمــز
هل ـ ــا ب ـ ــالرمز ) P(θأي احتمالي ـ ــة الس ـ ــتجابة الص ـ ــحيحة عل ـ ــى
املفــر ة .وذلــك علــى افـرتاض أن ) P(θتزيــد بزيــا ة القــدرة ).(θ
ومتث ـ ـ ــل الدال ـ ـ ــة يف النم ـ ـ ــوذج ثالث ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــم ْعلم باملعا ل ـ ـ ــة اآلتيـ ـ ـ ـة

):(Hambleton & Swaminathan, 1985, p. 49

إذ ترمــز  aو bو cللم ْعلمــات الثالثــة للمفــر ة كمــا يــأيت:
الـم ْعلم  aميثل القوة التمييزيـة للمفـر ة discriminating power
أما  bفهو ميثل صعوبة املفر ة  item difficultyوميثل الـم ْعلم c
اخلـ ـ التق ــاريب األس ــفل  lower asymptoteللمنح ــم املمي ــز
للمفـر ة وهـو م ْعلـم التخمـني  ، guessing parameterأو كمـا
أطلــق عليــه ) Lord (1980, pp.12-13مســتوى شــبه الصــدفة
. Pseudo-chance level parameter
وتعــد الــة املعلومــات  Information functionهــي لُــب
نظرية الستجابة للمفـر ة ،ويقصـد هبـا مقـدار مـا تعطيـه املفـر ة
مــن معلومــات عنــد مســتويات القــدرة املختلفــة .واملفــر ة ذات

الم ْعلَم :يعتمد النموذج أحا ي
وهي -1 :النموذج أحادي َ

الـم ْعلم  One-Parameter Logistic Modelعلى تدريج
املفر ات وف ًقا لصعوبتها فق  ،إذ يشرتط تساوي متييز املفر ة
 equal item discriminationعند قيمة (Vale, 0.588
) ،1986ويشرتط كذلك أل يوجد يف بيانات الختبار فرصة
للتخمني أي يكون اخل التقاريب األسفل= صفر zero lower
 .asymptoteومتثل الدالة يف النموذج أحا ي الـم ْعلم باملعا لة
اآلتية ):(Hambleton & Swaminathan, 1985, p. 49
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ممكن .وكال اإلجراءين يشرتكان يف البحث عن إحدى
املفر ات غري املطبقة اخل الرصيد الكبري للمفر ات.
هناك أسلوبان رئيسان لتقدير القدرة مها :تقدير
األرجحية القصوى واألساليب البييزية .ويستخدم تقدير
األرجحية القصوى Maximum Likelihood Estimation
) (MLEبصورة موسعة لتقدير البارامرتات يف تطبيقات
إحصائية عديدة .وهذا األسلوب شائع الستخدام يف سياق
القياس التكيفي احملوسب .وهو احلد األقصى لدالة الحتمال.
ويعرب عن الة األرجحية القصوى لتقدير القدرة باملعا لة
اآلتية:

ـدارا مـن املعلومـات
التمييز العايل والتخمني املنخفض تعطي مق ً
أكث ــر م ــن املف ــر ات ذات التميي ــز امل ــنخفض والتخم ــني الع ــايل
) .(Stocking, 1984, p.4و الة املعلومات يف نظرية الستجابة
للمفر ة مشروطة على القدرة ،ويتم حساهبا عن طريـق مقلـوب
تبـاين اخلطـأ املعيـاري)  .(Weiss & Yoes, 1994, p. 79ويـتم
قياس مقدار معلومات الختبار باملعا لة اآلتية:

ويعد "مستو ع املفر ات"  Item poolأو "بنك املفر ات"
 Item bankهو املتطلب األساسي للقياس التكيفي احملوسب
مبصاحبة الـم ْعلمات املقدرة من نظرية الستجابة للمفر ة.
ويعرف ) Millman & Arter (1984, p. 315ذلك البنك بأنه
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حيث إن  = P i(ui|θ ) :احتمالية احلصول على
استجابة  uiيف النموذج الثالثي البارامرت للمفر ة iثنائية
التصحيح و = uمتجه الستجابة جملموعة مفر ات و =nعد
املفر ات & (Wang, Hanson & Lau, 1999, p. 265; Wang
). Vispoel, 1998, p. 111
أما األساليب البييزية يف تقدير القدرة فهي ختتلف عن
أسلوب األرجحية القصوى يف أن الفروض حول توزيع قدرة
اجملتمع مدجمة اخل تقدير القدرة .ونظريًا؛ فإن هذه
اإلجراءات تعطي تقديرات للقدرة اليت تدمج املعلومات حول
احتمال احلصول على مفر ات صحيحة وخاطئة مع الفروض
حول شكل ومتوس وتباين توزيع القدرة املستهدف .ومجيع
أساليب التقدير البييزية  Bayesian techniquesهذه يتم
حساهبا بناء على الة القدرة .وتشمل هذه األساليب:
أسلوب أوين ،وأسلوب البعدي املتوقع ،وأسلوب البعدي
األقصى .ويعد تقدير البعدي األقصى منوال  modeالتوزيع
البعدي  posterior distributionيف حني يعد أسلوب البعدي
املتوقع متوس التوزيع البعدي.
بعد انتقاء املفر ة املناسبة للتطبيق ،تعرض تلك املفر ة
للفر من خالل شاشة احلاسب؛ وعقب استجابته عليها
تصحح وبناء عليه؛ جيرى تقدير قدرة الفر على تلك املفر ة

"مجموعة كبيرة نسبيا من أسئلة اختبار التي من السهل

استخدامه" .
إن عملية انتقاء املفر ة  Item selection proceduresيف
القياس التكيفي احملوسب توصف بأهنا العملية اليت تسمح
لالختبار باختيار املفر ة بصورة تكيفية  adaptivelyطب ًقا
للقدرة املقدرة للفر بعد اإلجابة عن املفر ات السابقة .وهذه
العملية جترى بسهولة من خالل نظرية الستجابة على املفر ة
واليت ميكنها التنبؤ باحتمالية استجابة الفر على مفر ة ما بناء
على تقدير سابق للقدرة وم ْعلمات املفر ة املقدرة من قبل
(Meijer & Nering, 1999, P. 189; Veldkamp, 2016, p.

) .224وبصفة عامة هناك أسلوبان رئيسان لنتقاء املفر ات:
األسلوب األول هو أسلوب املعلومات القصوى Maximum
 Information Methodإذ يتم انتقاء املفر ة اليت توفر أقصى
معلومات ممكنة عن التقدير احلايل لقدرة الفر يف أثناء عملية
القياس .واألسلوب الثاين هو األسلوب البييزي Bayesian
 Item Selection Methodالذي ينتقي املفر ات عن طريق
تقليص التباين التايل املتوقع من تقديرات القدرة إىل أ ىن حد
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إضافة ملا سبقها من مفر ات ،وقبل عرض مفر ة أخرى
مناسبة؛ يتم الرجوع إىل قاعدة اإلهناء؛ فإن حتققت القاعدة
ينتهي الختبار وإل يتم انتقاء مفر ة تالية وهكذا ..وهناك
حمكات خمتلفة إلهناء الختبار termination / stopping rule
فيمكن أن ينتهي الختبار بعد تطبيق عد حمد من املفر ات
املقاربة لقدرة الفر  .أو استنا ًا إىل أ ىن قيمة للمعلومات
 minimum Informationفالختبار يظل يطبق ،وعندما يصل
الختبار إىل أ ىن مستوى من معلومات املفر ة املصاحبة
لتقدير القدرة يتوقف الختبار .أو حىت حتقيق أ ىن خطأ
معياري  minimum standard errorإذ تقدر القدرة بعد
تطبيق كل مفر ة ،وعندما يصل اخلطأ املعياري املصاحب
لتقدير القدرة عند قيمة حمد ة سل ًفا أو أ ىن منها ينتهي
الختبار .ويتم حساب أ ىن خطأ معياري إلهناء الختبار
باملعا لة اآلتية (Nering, 1997, p. 119; Veldkamp, 2016,
):p. 220
1/ 2
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ممثال يف الختبار
باحثون فخرون بني جمال القياس النفسي ً
التكيفي احملوسب وجمال علم النفس املعريف من خالل مدخل
جتهيز املعلومات؛ مما نتج عنه قياس تكيفيًا "معرفيًا" حموسبًا
لتشخيص وعالج أخطاء التالميذ يف أثناء عملية التعلم.
ويأمل الباحثون يف إمكانية أن يقوم الختبار التكيفي
احملوسب بفتح اجملال لقياس قدرات كان من غري املمكن
قياسها بالختبارات التقليدية.
ومل تقف وظيفة الختبارات التكيفية احملوسبة على جمر
تقدمي رجة أو جمموعة رجات للفر بل تدخلت هذه
أيضا يف عملية التشخيص املعريف ،واندمج القياس
الختبارات ً
النفسي املتقدم يف هذا السياق مع علم النفس املعريف .ومل
يقتصر احلال على هذا فحسب؛ بل جلأ الباحثون إىل مفاهيم
أخرى –خبالف نظرية الستجابة للمفر ة -تستند إليها أنظمة
الختبارات التكيفية احملوسبة من أجل متييز املتقنني اخل
الفصل الدراسي .إن التحولت احلديثة تلك اليت طرأت على
نتاجا جلهد الباحثني يف اجملال ،ومثرة
القياس النفسي كانت ً
ملئات الدراسات اليت أجريت يف سياق الختبارات التكيفية
احملوسبة.

SE

وميكن أن يستخدم حمك مستوى الثقة إلهناء الختبار
ويستخدم هذا احملك عا ة يف اختبار اإلجازة mastery
فبدل من إهناء الختبار بناء على أ ىن خطأ
ً ، testing
معياري؛ ينتهي الختبار التحصيلي أو اختبار اإلجازة استنا ًا
إىل مستوى الثقة  level of confidenceمثل مسافة ما من
رجة النجاح  .distance from pass/fail pointمثل %85
اليت تعين اجتياز  %85من املفر ات بنجاح(Powell, .
).1994
لقد أسفرت جهو الباحثني إىل توظيف أنظمة
الختبارات التكيفية احملوسبة يف قياس أطماط جديدة من
املفر ات استنا ً ا إىل النماذج متعد ة اإلجابات .كما جلأ
أيضا إىل مفاهيم أخرى تستند إليها أنظمة
بعض الباحثني ً
الختبارات التكيفية احملوسبة –خبالف نظرية الستجابة
للمفر ة – لقياس اإلتقان يف اجملال الرتبوي واملهين .وزاوج

الدراسات السابقة:
لقد أجريت عد من الدراسات يف جمال القياس التكيفي
احملوسب ،استهدفت معظمها فحص تأثري متطلبات القياس
التكيفي احملوسب على مؤشرات قة القياس املختلفة ومن
تلك الدراسات:
راسة ) Shermis & Stemmer (1996إلعدا صورة
تكيفية حموسبة لختبار الرياضيات يف املرحلة الثانوية .فقد
قاما بتدريج  calibratingاختبار الرياضيات على عينة من
الطالب قوامها  500طالب ،مث طبقا بعد ذلك صورة تكيفية
حموسبة من الختبار على  122طالبًا .وقد أظهرت الدراسة
أن عد األسئلة اخنفض بنسبة  %25عن الختبار األصلي؛
مع اخنفاض ال يف الزمن املستغرق.
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يتعلق بكفاءة الختبار .وأنه بالرغم من وجو اختالف بني
األساليب األربعة يف اجلذر الرتبيعي ملتوس مربعات اخلطأ فإنه
مل يكن ًال إحصائيًا.
كما فحصت راسة )Ozturk, & Dogan, (2015
تأثريات أساليب التحكم يف العرض على تكشف املفر ات
و قة القياس وأمن الختبار ،وذلك من خالل أساليب انتقاء
املفر ات وخصائص بنوك األسئلة .استخدمت الدراسة بيانات
حماكاة من  10000حماكى للبيانات الثنائية وثالثة أساليب
لنتقاء املفر ات .أظهرت الدراسة أن األساليب الثالثة كانت
إىل حد كبري مشاهبة يف مدى تكشف املفر ات ،وأن أسلوب
 Fade-Awayهو األفضل ألمان الختبار يف حني كان التواء
كبريا.
بيانات مستو ع الختبار ً
أما راسة )van Groen, Eggen, & Veldkamp (2016
فقد فحصت عدة أساليب لتصنيف األفرا وف ًقا لختبار
النسبة الحتمالية املتتابعة متعد ة األبعا عن طريق القياس
وصول إىل قاعدة للتوقف مناسبة.
التكيفي احملوسب
ً
استخدمت الدراسة بيانات حماكاة مؤلفة من  180مفر ة
و 1000حماكى وأربعة أساليب لنتقاء املفر ات مع توقف
الختبار عند  50مفر ة .وأظهرت الدراسة إمكانية استخدام
اختبار النسبة متعد األبعا  ،وقد أعطى نتائج متاثل إىل حد
بعيد البيانات أحا ية البعد.
تعقيب على الدراسات السابقة:
إن النتيجة العامة لتلك الدراسات هي أن للقياس
التكيفي احملوسب معامالت ثبات وصدق مكافئة ملعامالت
ثبات وصدق الختبارات التقليدية ،أو أعلى منها حىت مع
خفض طول الختبارات إىل حوايل  ،%50مع أهنا تقيس
نفس املتغريات .وتراوح اخنفاض زمن الختبار من  %25إىل
 %75من زمن الختبار األصلي ون فقدان لدقة القياس.
كما مت الوصول إىل تقديرات ثبات بلغت  0.80عن طريق
تطبيق  9مفر ات فق .

أما راسة ) Chen, Ankenmann & Chang (2000فقد
اخترب مخسة أساليب لنتقاء املفر ة وهي :أسلوب املعلومات
 Fisher informationوأسلوب فرتات املعلومات Fisher
 interval informationوأسلوب املعلومات ذي التوزيع
البعدي Fisher information with a posterior distribution
وأسلوب معلومات  Kullback-Leiblerوأسلوب معلومات
 Kullback-Leiblerذي التوزيع البعدي وذلك يف بداية عملية
القياس التكيفي.
أسفرت نتائج هذه الدراسة اليت أجريت ببيانات حماكاة
أن أسلوب املعلومات يتفوق على األساليب األخرى البديلة
عندما يقرتب تقدير القدرة من الصفر .أما إذا ابتعد تقدير
القدرة عن الصفر فإهنا تتفوق األساليب األخرى على أسلوب
املعلومات .وبزيا ة طول الختبار ليس مث فرق يذكر بني
األساليب اخلمسة يف التحيز أو يف اخلطأ املعياري لتقدير
القدرة أو يف مؤشرات قة القياس األخرى.
وأجرى ) Wang & Wang (2001راسة ملقارنة بني أربعة
أساليب لتقدير القدرة :تقدير األرجحية القصوى ،وتقدير
األرجحية القصوى املوزون ) ،(WLEوالبعدي املتوقع ،والبعدي
األقصى على ثالثة أحجام خمتلفة ملستو عات املفر ات ،وأربعة
أطوال خمتلفة لالختبارات ( )20 ،15 ،10 ،5كمحكات
إلهناء الختبار ،وثالثة حمكات أخرى إلهناء الختبار بقاعدة
اخلطأ املعياري ،وذلك على طموذج امليزة اجلزئية ومن خالل
بيانات حماكاة .أوضحت النتائج أن األرجحية القصوى
املوزون كان أكثر قة من تقدير األرجحية القصوى مع القياس
التكيفي احملوسب ثابت املفر ات .وأن البعدي املتوقع أكثر
قة من البعدي األقصى حتت خمتلف حالت القياس التكيفي
احملوسب .وأن األرجحية القصوى واألرجحية القصوى املوزون
حتيزا من البعدي املتوقع والبعدي األقصى ولكنه ذو قيمة
أقل ً
أعلى يف اخلطأ املعياري من األسلوبني اآلخرين .كما أثبتت
أيضا أن البعدي املتوقع والبعدي األقصى تفوقًا
نتائج الدراسة ً
على األرجحية القصوى املوزون واألرجحية القصوى فيما
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املتغريات التابعة هلذه التجربة فتتضمن مؤشرات فعالية القياس
متضمنة الة معلومات الختبار واخلطأ املعياري للقياس
وتقدير القدرة على النحو الذي يشري إليها الباحث لح ًقا.

ومع هذا التطور اهلائل الذي طرأ على القياس النفسي يف
الغرب؛ إذ حتولت الكثري من الختبارات الورقية إىل تكيفية
حموسبة ،ومع أن أغلب املؤسسات العسكرية والتعليمية الرمسية
وغري الرمسية قد تبنت الختبارات التكيفية احملوسبة يف
أنظمتها؛ مع كل هذا فما زال القياس يف بيئتنا العربية خيطو
خطوات متواضعة يف ذلك اجملال ،وبالرغم من أن هناك الكثري
من اجلهو العربية اليت بذلت يف هذا السياق مثل (نور الدين،
2002؛ ونور الدين2006 ،؛ وعبيدات 2008؛ والربصان،
2012؛ والربصان وخبيت)2015 ،؛ فإهنا حتتاج إىل مزيد من
التقصي والستقصاء ،لذا بات من األمهية مبكان أن نلحق
بركب حركة القياس املعاصرة ،وأن نسري بصورة موازية معه إن
مل نسبقه.
إن هناك الكثري من التساؤلت واملشكالت البحثية يف
جمال القياس النفسي اليت مل جتب عنها الدراسات بعد ،وحتتاج
إىل املزيد من اجلهد لتسلي الضوء لإلجابة عنها لتفتح املزيد
من اآلفاق للدراسة يف علم النفس.
فإذا كانت الختبارات التكيفية احملوسبة ل تستهلك إل
حوايل ( )%50من عد املفر ات مقارنة بالختبارات
التقليدية ،ون فقدان لدقة القياس ،كما أظهرت الدراسات
السابقة؛ فهل من املمكن حتقيق قة أعلى للقياس والوصول
إىل معامالت ثبات مرتفعة بنسبة أقل من نصف عد
املفر ات لالختبار األصلي مع اختبارات حتصيلية على طالب
اجلامعة؟ ولذلك هتدف الدراسة احلالية إىل اختبار مدى فعالية
اختبار حتصيلي تكيفي حموسب يف تقومي طالب اجلامعة
وحتقيق قة القياس وما هي خصائصه السيكومرتية املختلفة؟

أفراد الدراسة:

تألفت جمموعة أفرا الدراسة يف الدراسة احلالية من
جزأين األول )119( :طالبًا وهم مجيع من يدرس الدبلوم العام
يف الرتبية من البنني يف الفصل األول من العام الدراسي
(1438 /1437ه) يف كلية الرتبية جامعة اجلوف ،وقد مت
مجيعا .واجلزء الثاين :مت
تطبيق الختبار الورقي التقليدي عليهم ً
اختيار ( )25طالبًا منهم بشكل عشوائي لتطبيق الختبار
التكيفي التحصيلي احملوسب.
نانيا :إعداد أدوات الدراسة:

تألفت أ وات الدراسة احلالية من أ اتني:
األ اة األوىل :وهي الختبار التحصيلي الورقي الذي
يتألف من  48سؤ ًال من طم الختيار من متعد (أربعة
بدائل) كجزء من اختبار الطالب النهائي يف مقرر القياس
والتقومي ،وقد مت تطبيق هذه املفر ات يف سياق اختبارات هناية
الفصل الدراسي األول تطبي ًقا ورقيًا نظاميًا.
األ اة الثانية :وهي الختبار التحصيلي التكيفي احملوسب
والذي مت إنشاؤه بناء على أ اءات الطالب على الختبار
الورقي ،ومن مث مت حساب خصائص املفر ات واشتقاق
متهيدا لتضمينها يف بنك املفر ات وف ًقا
املعلمات املختلفة منها ً
للخطوات اآلتية:
 -1تطبيق المفردات على المفحوصين:

تتطلب عملية تقدير معلمات املفر ة للقياس التكيفي
احملوسب تطبيق األسئلة بصورة ورقية يف البداية على عينة كبرية
نسبيًا .وقد مت تطبيق مفر ات الختبار اليت تألفت من ()48
سؤ ًال من طم الختيار من متعد ذات البدائل األربعة،
وتشمل مجيع جوانب املقرر على طالب الدبلوم العام يف
الرتبية يف هناية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي (/1437
 1438هـ) كجزء من اختبار مقرر القياس والتقومي يف قاعة

منهج إجراءات الدراسة:
المنهج المستخدم:
املنهج املستخدم يف الدراسة احلالية هو املنهج
التجرييب إذ إن املتغري املستقل هلذه التجربة هو أسلوب
الختبار سواء أكان اختبارات ورقية أم تكيفية حموسبة ،أما
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من ( )0.13إىل ( )0.64باستثناء مخس مفر ات كانت أقل
من  ،0.10مما يشري إىل أن الختبار يف جممله يتضمن وراءه
عاما.
ً
عامال ً
وتعد هذه التشبعات مقبولة إىل حد كبري لتفسري العامل
العام .وبفحص قيم اجلذر الكامن EIGENVALUES
ملصفوفة التحليل العاملي أظهرت نتائج الختبار أن القيمة
األوىل كانت ( ،)5.5يف حني كانت القيمة الثانية ( )2.5مما
احدا فق .
يؤكد أن املفر ات تقيس بالفعل ً
عامال و ً

الختبار .وقد بلغ أفرا الدراسة ( )119طالبًا وهم مجيع
طالب الدبلوم العام الذين حضروا الختبار.
 -2التحليل اإلحصائي للمفردات واالختبار:

بعد أن قام الباحث بتجميع أ اء ( )119طالبًا على
( )48مفر ة من طم الختيار من متعد ؛ قام الباحث
بإ خال تلك البيانات مجيعها على احلاسب من خالل برنامج
)(IBM SPSS, 20

)IBM CORP. RELEASED (2011

بدقة تامة مع إعا ة مراجعتها مرة أخرى للتأكد من صحة
مطابقة البيانات املدخلة أل اء الطالب مع تلك املسجلة يف
الباحث الربنامج مفتاح التصحيح
ورقة اإلجابة .مث لقن
ُ
لتصحيح إجابات الطالب فليًا لتتحول من اختيارات الطالب
من (أ ،ب ،ج ) ،إىل أرقام ثنائية إما (( )1إجابة صحيحة)
أو (صفر) (إجابة خاطئة).

 -4االختيار المناسب لنموذج االستجابة للمفردة:

بعد التأكد من أحا ية البُعد؛ قام الباحث باختبار
مطابقة استجابات مجيع الطالب ( )119وهم املتاحون من
نظرا ألن طبيعة
أفرا الدراسة احلالية للنموذج ثالثي املعلم ً
البيانات تتضمن اختيار من متعد  ،ومن مث تتفاوت املفر ات
فضال عن قوهتا التمييزية وكذلك صعوبتها.
يف معلم التخمنيً ،
وقد قام الباحث حبساب تقدير املعلمات باستخدام برنامج

 -3التحقق من أحادية البُعد
قام الباحث بعد ذلك بالتحقق من أحا ية البعد
 UNIDIMENSIONALITYلضمان حتقق أحد شروط
نظرية الستجابة للمفر ة .فقد أخضع مفر ات الختبار
للتحليل العاملي الستكشايف باستخدام برنامج (IBM SPSS,
) . 20وأسفرت النتائج عن أن معظم مفر ات الختبار قد
تشبعت على عامل واحد هو العامل العام ،بنسب تراوحت

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

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

جدول 1
اإلحصاءات الوصفية لبارامترات مفردات االختبار التحصيلي:
الخصائص النموذج

صعوبة المفردة
م

الثالثي

1.094-

تمييز المفردة

ع
1.697

م
1.013

ع
0.386

تخمين المفردة
م
0.263

ع
0.059

 -5إعداد بنوك األسئلة:

يبني اجلدول ( )1السابق أن متوس صعوبة املفر ات
يشري إىل سهولة نوع ما ،وأن متوس معامالت التمييز كان
مناسبًا ،إذ جتاوز ( ،)0.80وكذلك متوس معامالت
التخمني كان قريبًا من ( ،)0.25مما يشري إىل معلمات جيدة
ملفر ات الختبار وصالحيته إلنشاء بنك األسئلة .ويوضح
ملحق ( )1معلمات املفر ات الثمانية واألربعني املتضمنة يف
الدراسة.

بناء على خصائص املفر ات وإعا ة تدريج الختبار
التحصيلي للطالب ،واشتقاق معلمات املفر ات؛ مت إعدا
مستو ع املفر ات من أسئلة الختبار التحصيلي الورقي الذي
مت تطبيقه على مجيع الطالب يف هناية الفصل الدراسي األول.
وتتألف مفر ات الختبار من  48سؤ ًال مت إ خاهلم على
برنامج ASSESSMENT SYSTEMS FASTTESTPRO
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)CORPORATION. (1999

التكيفي احملوسب.

ولتحديد فعالية الختبار التحصيلي التكيفي احملوسب؛
اختذ الباحث مؤشرات حمد ة ،فالختبار األكثر فعالية هو
ذلك الختبار:
 .1الذي يقدم أقل قيمة من اخلطأ املعياري.
 .2الذي يقدم أكرب قيمة لدالة املعلومات.
 .3الذي يقدم متوسطًا لتقدير القدرة ل خيتلف
اختالفًا ًال عن متوس تقدير القدرة بالختبار اآلخر
املقارن.
 .4الذي يستخدم أقل عد من املفر ات للوصول
إىل قة قياس حمد ة.
وبناء على تلك املؤشرات احملد ة؛ جييب الباحث عن
األسئلة اآلتية:

من أجل إنشاء الختبار

إجراءات تطبيق الدراسة:
قام الباحث بتطبيق الختبار التكيفي احملوسب يف هناية
الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1438 /1437ه
على حاسوب شخصي واحد خاص بالباحث .وقد جلس
متبعا التعليمات اليت ألقاها الباحث
كل طالب أمام احلاسوب ً
عليه حيث ل حيتاج األمر أكثر من استخدام (املاوس)
لإلشارة إىل رقم اإلجابة اليت يراها الطالب صحيحة ،مث
الضغ على زر ( NEXTالتايل) فق  .فيقوم الربنامج
باختيار املفر ة التالية وهكذا ..كما يف الشكل (.)1

اإلجابة عن السؤال األول:

ينص السؤال األول على "ما داللة الفرق بين االختبار

التكيفي المحوسب واالختبار الورقي التقليدي في

شكل :1لقطة ألحد المفردات التي أجريت باستخدام الحاسب

متوسطات تقديرات الخطأ المعياري لتقدير القدرة؟"

نتائج الدراسة ومناقشتها:

لإلجابة عن السؤال األول قام الباحث حبساب تقديرات
اخلطأ املعياري لتقدير القدرة لكل من الختبار الورقي
التقليدي والختبار التكيفي احملوسب ،مث اخترب للة فرق
متوسطي األسلوبني من خالل اختبار "ت"  ،t Testويعرض
اجلدول ( )2نتائج ذلك.

متثل السؤال الرئيس للدراسة احلالية يف :ما مدى فعالية

اختبار تكيفي محوسب في تقويم تحصيل طالب الجامعة
وتحقيق دقة القياس وما هي خصائصه السيكومترية

المختلفة؟

جدول 2
داللة الفرق بين متوسطي الخطأ المعياري لتقدير القدرة لكل من االختبار التقليدي واالختبار التكيفي المحوسب:

األسلوب

اإلحصاءات

الختبار التقليدي
التكيفي احملوسب

ن
25

م

ع

0.4426

0.07276

0.3912

0.08995

أسفرت النتائج كما يعرضها اجلدول ( )2أن متوس
اخلطأ املعياري لتقدير القدرة لالختبار التكيفي احملوسب كان
أقل بصورة الة عند مستوى للة ( )0.05عن متوس اخلطأ
املعياري لتقدير القدرة لالختبار الورقي التقليدي مما يشري إىل
قة قياس الختبار التكيفي احملوسب يف تقدير قدرة الطالب

د .ح.

قيمة ت

الداللة

24

2.153

0.04

مقارنة بالختبار الورقي التقليدي ،وحبساب حجم التأثري
لقيمة "ت" احملسوبة؛ فقد كان  ،0.628وتعد هذه القيمة
ذات حجم تأثري متوس وف ًقا ملا ذكره مرا ( ،2000ص
)246
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اإلجابة عن السؤال الثاني:

لإلجابة عن السؤال الثاين قام الباحث حبساب الة
املعلومات لكل من الختبار الورقي التقليدي والختبار
التكيفي احملوسب مث اخترب للة فرق متوسطي الة املعلومات
لألسلوبني باستخدام اختبار "ت"  ، t Testويعرض اجلدول
( )3نتائج ذلك.

ينص السؤال الثاين على "ما داللة الفرق بين االختبار

التكيفي المحوسب واالختبار الورقي التقليدي في
متوسطات دالة المعلومات لتقدير القدرة؟"

جدول 3
داللة الفرق بين متوسطي دالة المعلومات لتقدير القدرة لكل من االختبار التقليدي واالختبار التكيفي المحوسب
األسلوب

اإلحصاءات

الختبار التقليدي
التكيفي احملوسب

ن
25

م

ع

5.469

1.5310

7.445

2.9752

د .ح.

قيمة ت

الداللة

24

2.97-

0.007

اإلجابة عن السؤال الثالث:

يشري جدول ( )3أن الفرق بني متوسطي الة املعلومات
كان ًال عند مستوى للة أقل من ( )0.01لصاحل القياس
التكيفي احملوسب؛ وحبساب حجم التأثري لقيمة "ت"
احملوسبة ،فقد كان ( ،)0.83وهو يدل على حجم تأثري مرتفع
وف ًقا ملا ذكره مرا ( ،2000ص  ،)246مما يعين أن الختبار
مقدارا من املعلومات أعلى بصورة
التكيفي احملوسب يعطي
ً
الة من الختبار الورقي التقليدي .ويعرض امللحق ()2
تقديرات القدرة واخلطأ املعياري و الة املعلومات لألفرا يف
كل من التطبيقني اخلطي والتكيفي.

ينص السؤال الثالث على "إلى أي مدى تختلف

متوسطات تقديرات قدرة الطالب بين القياس التكيفي

المحوسب واالختبار الورقي التقليدي؟"

لإلجابة عن السؤال الثالث قام الباحث حبساب
تقديرات قدرة الطالب يف أ ائهم على كل من الختبار الورقي
التقليدي والختبار التكيفي احملوسب مث اخترب للة الفرق بني
متوسطي تقديرات القدرة لألسلوبني ،ويعرض اجلدول ()4
نتائج ذلك.

جدول 4
داللة الفرق بين متوسطي تقدير القدرة لكل من االختبار التقليدي واالختبار التكيفي المحوسب
اإلحصاءات

األسلوب

الختبار التقليدي
التكيفي احملوسب

ن
25

م

ع

0.4225-

0.9848

0.6397-

1.148

د .ح.

قيمة ت

الداللة

24

0.930

غري الة

اإلجابة عن السؤال الرابع:

بينت النتائج كما يشري اجلدول ( )4أنه مل تكن هناك
فروق الة بني متوسطي تقدير القدرة لكل من الختبار الورقي
التقليدي والختبار التكيفي احملوسب مما يعين أن القياس
التكيفي احملوسب مينح نفس مستوى تقدير القدرة اليت مينحها
القياس الورقي التقليدي؛ فال يفرط يف التقدير أو يبخس تقدير
الطالب مع زيا ة قته يف املعلومات واخلطأ املعياري للقياس
كما بينتها النتائج السابقة.

ينص السؤال الرابع على "ما هي الخصائص

السيكومترية لالختبار التحصيلي التكيفي المحوسب

مقارنة باالختبار الورقي التقليدي التي تتضمن متوسطات
قيم الخطأ المعياري لتقدير القدرة ،ودوال معلومات

االختبار ،وعدد األسئلة ،ومعامالت الثبات ؟"
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ويعرض جدول ( )5قيم املتوسطات املختلفة.

لإلجابة عن السؤال الرابع قام الباحث حبساب
اخلصائص السيكومرتية واليت تتضمن املتوسطات املذكورة

جدول 5
إحصاءات الخصائص السيكومترية لكل من االختبار الورقي التقليدي واالختبار التكيفي المحوسب

اإلحصاءات

األسلوب

متوس اخلطأ املعياري لتقدير القدرة
متوس الة املعلومات
قيمة الثبات
عد األسئلة

االختبار الورقي التقليدي

االختبار التكيفي المحوسب

0.44
5.47
0.80
 48سؤال

*0.39
*7.45
*0.85
 20سؤال*

*= القيمة األفضل

فالطالب -أفرا الدراسة احلالية -طُبق عليهم اختبار
ورقي كجزء من اختباراهتم الفصلية ،مث طُبق عليهم اختبار
تكيفي حموسب مشتق من ذات الختبار الورقي الذي سبق
أن اختربوا فيه من قبل ،وقد أظهرت النتائج أنه مل تكن هناك
فروق الة بني متوسطي التقديرات لألسلوبني إذ كان متوس
تقدير القدرة لالختبار الورقي ( ،)0.42-أما متوسـ ـ ـ تق ـ ـ ـدير
القـ ـ ـ ـدرة لالختبار التكيفي احملـ ـوسب فإنه ( ،)0.63-وكان
متوس القيم املطلقة للفروق بني تقديرات القدرة لالختبار
اخلطي والتكيفي ( )0.22؛ مما يعين أنه مل يكن مث تأثري جراء
تغري أسلوب القياس من ورقي تقليدي إىل تكيفي حموسب؛
ومع ذلك فقد كان الختبار التكيفي احملوسب أقل يف عد
األسئلة بأكثر من نصف الختبار الورقي األصلي ،أي بنسبة
( ،)%42إذ بلغ الختبار التكيفي احملوسب (20سؤ ًال) فق
يف حني كان الختبار الورقي (48سؤ ًال) متفقة مع الدراسات
السابقة (McBride & Martine, 1983, p. 235; Boyd,

تشري النتائج السابقة إىل متيز القياس التكيفي احملوسب
عن القياس الورقي التقليدي يف متوس اخلطأ املعياري لتقدير
القدرة ،فقد بلغت قيمته ( ،)0.39يف حني كان متوسطة يف
القياس التقليدي ( .)0.44كما كان متوس الة املعلومات
أيضا أعلى من نظريه يف القياس التقليدي،
يف القياس التكيفي ً
أيضا ،إذ بلغت
ومن مث فإن قيمة معامل الثبات كانت أعلى ً
( ،)0.85يف حني قيمة الثبات يف الختبار الورقي كانت
أيضا أن عد األسئلة يف
( .)0.80كما أظهرت النتائج ً
الختبار التقليدي الورقي كان (48سؤ ًال) ،يف حني مل يتطلب
القياس التكيفي احملوسب أكثر من (20سؤ ًال) فق  ،مما يؤكد
على تفوق القياس التكيفي احملوسب على القياس الورقي
التقليدي وفعاليته يف اخلصائص السيكومرتية.
مناقشة النتائج:
أكدت نتائج الدراسة احلالية فعالية القياس التكيفي
احملوسب مقارنة بالقياس الورقي التقليدي لنفس الطالب
وذات املقرر الدراسي ،متفقة مع ما سبق أن توصلت إليه
الدراسات السابقة يف ذلك السياق (McBride & Martine,

;Dodd, & Choi, 2010; McCloy, and Gibby, 2011
Chang, 2012; Liu, You, Wang, Ding, & Chang,

).2014
وكان القياس التكيفي احملوسب أكثر قة من القياس
الورقي التقليدي إذ بلغ متوس اخلطأ املعياري لتقدير القدرة
لالختبار الورقي ( )0.44أي ما يقابل معامل ثبات ()0.80
يف حني كان متوس اخلطأ املعياري للقياس التكيفي احملوسب

;1983; Wang & Vispoel, 1998; Wainer, 2010

) Sinharay, 2016أن القياس التكيفي احملوسب أكثر فعالية
من القياس الورقي التقليدي.

42

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

حىت  1000/1من الثانية ،مع إمكانية ضب توقيت عرض
كل سؤال على حدة مما يتيح الفرصة ألنواع خمتلفة من
القياس .كما تتميز كذلك بإمكاناهتا يف قياس كمون
الستجابة أي الفارق الزمين منذ بدء عرض املفر ة حىت
النتهاء من اإلجابة عنها مما يساعد الباحثني على إجراء املزيد
من الدراسات املعرفية .كما أهنا تتيح إمكانية تتبع اختيارات
وصول إىل القرار النهائي إلجابته مما يفتح اجملال للرب
الطالب ً
بني نواتج األ اء والعمليات املعرفية.
ومع تلك النتائج املرجوة؛ تطرح الدراسة احلالية جمموعة
من التساؤلت اليت حتتاج إىل املزيد من اجلهد لتسلي الضوء
لإلجابة عنها مثل مدى السماح أن يرتاجع الطالب عن بعض
إجاباته وإعا ة تصحيحها يف سياق الختبار التكيفي
احملوسب وأثر ذلك على قة القياس (نور الدين.)2006 ،
وهل يؤثر تكشف املفر ات األوىل على الة معلومات
الختبار وتقدير قدرة الفر ؟ وإىل أي مدى خيتلف التقدير
البييزي واألرجحية القصوى يف تقدير قدرة األفرا يف
أخريا إىل أي مستوى يتحقق توزان
الختبارات التحصيلية؟ و ً
حمتوى الختبار التحصيلي يف جمال القياس التكيفي احملوسب؟
إنه من الضروري التحقق من مدى فعالية الختبارات
التكيفية احملوسبة يف تقدير قدرة األفرا وذلك يف السياق
الثقايف لبيئاتنا العربية .فعدم األلفة باحلاسب كجهاز رمبا يعطي
نتائج متباينة .وقد حيدث العكس كذلك ،فـ"الصرامة" اليت قد
يضفها احلاسب على نفسه كآلة ” “as a machineليواجه
هبا املفحوص ،و"احلداثة" اليت يفرضها احلاسب على عملية
القياس و"احليا ية" يف التطبيق والتصحيح كما قد يأملها نفس
الفر من احلاسب؛ كل هذه املعاين لن تكون مبعزل عن تفسري
أي فروق قد تظهر يف تقدير القدرة ،وما يصاحبها من
خصائص سيكومرتية أخرى (نور الدين .)2002 ،فأسلوب
تقدير الدرجات وتفاوت عد املفر ات واختالفها من
اخلصائص وثيقة الصلة بالقياس التكيفي احملوسب؛ لذا فإنه
من الصعوبة مبكان التحقق من التكافؤ بني طمطي القياس

( )0.39أي ما يقابل معامل ثبات ( )0.85وهو أقل بصورة
الة من الختبار الورقي مما يؤكد على أن القياس التكيفي
احملوسب أكثر قة من الختبار الورقي.
أيضا أن متوس الة املعلومات اليت
كما أكدت النتائج ً
توصل إليها الختبار الورقي كانت بقيمة ( ،)5.47أما القياس
مقدارا من املعلومات متوسطة
التكيفي احملوسب فقد حقق
ً
( ،)7.45مما يؤكد على تفوق أسلوب القياس التكيفي
احملوسب يف تقدير قدرة الطالب بصورة أ ق وأكثر فعالية من
القياس الورقي التقليدي .ويعد مفهوم القياس التكيفي
احملوسب من الجتاهات احلديثة يف جمال التقومي الرتبوي.
لقد أ ركت الكثري من املؤسسات الرتبوية العاملية أمهية
هذا الجتاه مما فعها إىل حتويل العديد من اختباراهتا من
الصورة الورقية إىل الصورة التكيفية احملوسبة مثل "اختبار اللغة
اإلجنليزية كلغة أجنبية" Test of English as a Foreign
) Language (TOEFLواختبارات الستعدا الدراسي
) Scholastic Aptitude tests (SATواختبارات التسجيل
للدراسات العليا )Graduate Record Examination (GRE
وغريها من الختبارات.
إن نتائج الدراسة احلالية تعزز نتائج البحوث السابقة يف
فعالية الختبارات التكيفية احملوسبة ،وتدفع املؤسسات
التعليمية واجلامعات إىل تبين نظام الختبارات التواؤمية
احملوسبة موازيًا لالختبارات التقليدية الورقية وذلك ملا تتميز به
ذلك النم من الختبارات بإمكانية جتميع أسئلة الختبارات
رقميًا وختزينها وحتريرها أو إعا ة صياغتها من خالل برامج
معاجلة الكلمات بسهولة تامة مثل تصغريها أو تكبريها أو
إعا ة تنسيقها أو نسخها ...إخل.
إن الختبارات التكيفية احملوسبة توفر يف عد مفر ات
الختبار بنسبة تزيد عن ( )%50يف املتوس عن الختبار
التقليدي الورقي ،مع زيا ة يف قة القياس بنسبة يصل
متوسطها إىل ( )%20عن الختبار التقليدي الورقي .أهنا
تسمح بقياس زمن الختبار بفعالية عالية و قة متناهية تصل
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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 FunctionItem Response Theory
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إسهام متغيري :االمتنان واألمل في التنبؤ بالسعادة لدى طلبة الجامعة.
عبداهلل بن عبدالهادي سليم العنزي
جامعة اجلوف – كلية العلوم واآلداب بالقريات

قدم للنشر 1440/5/4هـ  -وقبل 1440/7/3هـ
المستتتصل  :اســتهد ا الدساســة اةاليــة التعــرف علـ مــدى إســهام متغــريي :االمتنــان واألمــل يف التنبــؤ بالســعادة لــدى طلبــة اجلامعــة وال شـ عــن
الفروق بني الطالب والطالبات يف متغريات الدساسة .وت ونا عينة الدساسة من ( )396طالبا وطالبة من طلبة كلية العلوم واآلداب بالقريـات ،واسـتددم
الباحــيف يف الدساســة قائمــة اكســفوسد للســعادة :إعــداد أسجايــل ومــاستن ولــو  ، Argyel, Martin& Luومقيــا االمتنــان :إعــداد وات نــز وآخــرين
( (Watkins, Woodward, Stone, & Kolts,2003ومقيا األمل :سنايدس وآخـرون(  ) Snyder, et al., 1991وأظهـرت نتـائا الدساسـة وجـود
عالقة استباطيه إجيابية دالة إحصـائيا يف مجيـ أبعـاد مقيـا االمتنـان والدسجـة ال ليـة مـ مقيـا السـعادة .ووجـود عالقـة استباطيـه إجيابيـة دالـة إحصـائيا يف
مجي ـ أبع ــاد مقي ــا األم ــل والدسج ــة ال لي ــة قي ــا األم ــل م ـ مقي ــا الس ــعادة  ،وع ــدم وج ــود ــروق ات دالل ــة إحص ــائية يف الس ــعادة ب ــني الط ــالب
والطالبـات ،وعـدم و جـود ـروق ات داللـة إحصـائية بـني الطـالب والطالبـات علـ أبعـاد الشـعوس بالرخـا واالمتنـان لآلخـرين ووجـود ـروق ات داللـة
إحصائية بني الطالب والطالبات عل بعد االمتنان البسيط والدسجة ال لية قيا االمتنان ،ولصاحل الطالبات  ،وعدم وجود روق ات داللـة إحصـائية
يف أبعاد مقيا األمل والدسجة ال لية قيا األمل بني الطالب والطالبات وانتها الدساسـة إىل أن مقيـا االمتنـان واألمـل بشـ ل كلـو ومجيـ أبعـاد
جمتمعة تستطي التنبؤ بالسعادة لدى طلبة جامعة اجلوف.
الكلمات المفتاحية :االمتنان  ،األمل ،السعادة.
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مقدمة:

قليلــة ــدف إىل ـ العالقــات بيــنه  .وبــاألحرى صــا
دساســات عديــدة عالقــات كــل مــن األمــل واالمتنــان باةــاالت
باةــاالت ا وجبــة؛ كــالســعادة & (Toussaint
السـلبية ،ولــي

يعــد االمتنــان واألمــل والســعادة مــن الســمات اإلجيابيــة
يف الشدص ـ ــية الـ ـ ـ تناوهل ـ ــا بالدساس ـ ــة والب ـ ــيف علـ ـ ـ ال ـ ــنف
اإلجي ــا  ،ويرج ـ ـ الف ــل يف ت س ــي ه ـ ـ ا اال ــا إىل م ــاستن
س ــلي مان  Martin Seligmanالـ ـ دع ــا إىل الرتكي ــز علـ ـ
اجلوانــا اإلجيابيــة لــدى األ ـراد بــدال مــن الرتكيــز عل ـ اجلوانــا
السلبية.
وقـ ــد كـ ــان تركيـ ــز عل ـ ـ الـ ــنف لفـ ــرتة طويلـ ــة عل ـ ـ الق ـ ــايا
النفســية الســلبية ماــل :القلــا واالكت ــاب ،واخلــوف ،والعدائيــة،
واخلربات الصادمة ،ل اك مت توجيه النقد له لإل راط يف األحباث
عـن اجلوانــا الســلبية لعلـ الــنف  ،والـ اهتمـا قــط ـربات
ا عاناة لدى األ راد بدال من االهتمام بسـعاد ك ولويـة أوىل،
ل ـ ـ لد قـ ــد بـ ــدأ بعـ ــو البـ ــاحاني يركـ ــزون جهـ ــوده لف ـ ـ
ا ف ــاهي النفس ــية اإلجيابي ــة ما ــل االمتن ــان ،واألم ــل ،والس ــعادة
( ،) Chen, Hung,Chen, Kee & Tsai.2009ويعـد أحـد أعمـدة
علـ ـ ـ ال ـ ــنف اإلجي ـ ــا دساس ـ ــة االنفع ـ ــاالت اإلجيابي ـ ــة (ما ـ ــل:
االمتنــان ،واألمــل) ،وال ـ ت ـرتبط ع موعــة متنوعــة مــن الن ـواتا
النفسية اإلجيابية لدى الشباب .(Hoy,Suldo & Mendez,2013
وتنظ ــر اجملتمع ــات ا تقدم ــة إىل الس ــعادة بوص ــفها أحـ ــد
أهــدا ها األكاــر أ يــة .ويركــز عل ـ الــنف اإلجيــا عل ـ ه ـ
وتفســري الســعادة – ل وهنــا أحــد مواــوعاته الرئيســة  -وعل ـ
التنبــؤ بش ـ ل دقيــا بالعوامــل ال ـ تــؤدي إليهــا ).(Carr, 2004
وع ــادة م ـا يُش ــاس إىل عل ـ ال ــنف اإلجي ــا ب ن ــه "عل ـ ت ــوين
السـعادة  ، happiologyو لــد مـ تقبـل علـ الـنف اإلجيــا
بشـ ـ ـ ل مفت ـ ــول لالنفع ـ ــاالت الس ـ ــلبية ،وع ـ ــدم اول ـ ــة إن ـ ــاس
وجودهــا ) .(Hefferon & Boniwell, 2011ويُنظــر إىل الســعادة
ال اتية بوصفها خـربة إجيابيـة ،ومفهومـا مهمـا بشـ ل متزايـد يف
عل النف ).(Uysal & Satci,2014
وب ــالرن م ــن أن األم ــل واالمتن ــان ــا م ــن "متغـ ـريات علـ ـ
الــنف اإلجيــا " باإلاــا ة إىل الســعادة ،قــد أجريــا أحبــاث

)Friedman,2009

وقد وا )  (Park, Peterson & Seligman,2004منو جـا
يت ـ ــمن سـ ــا ـ ــائل إنسـ ــانية ( وه ـ ـو اة مـ ــة ،وا عـ ــاسف،
والش اعة ،واإلنسانية ،والعدالة ،والزهد ،والتسامو) ،وتت من
ك ــل ــيلة بع ــو الق ــوى أو ا ــات الشدص ــية اإلجيابي ــة ال ـ
تـ ـ ــؤدي إىل السـ ـ ــعادة .والف ـ ـ ــائل ه ـ ـ ـو اخلصـ ـ ــائ اإلنسـ ـ ــانية
األساسـ ــية ال ـ ـ تُعط ـ ـ قيمـ ــة بواسـ ــطة الفالسـ ــفة األخالقيـ ــني،
وا ف رين الدينيني ،والفل لوس الشعيب)، (Park & Peterson 2009
أم ــا ق ــوى الشدص ــية هـ ـو جمموع ــة م ــن الس ــمات الشدص ــية
اإلجيابيـ ــة العامـ ــة والاابتـ ــة بش ـ ـ ل نسـ ــيب ،وال ـ ـ تُعط ـ ـ قيمـ ــة
أخالقي ـ ــة ،وتظه ـ ــر م ـ ــن خ ـ ــالل التف ـ ــري (ا عر ـ ــة) ،وا ش ـ ــاعر
(الوجـ ــدان)  ،واإلسادة  ،والفعـ ــل (السـ ــلوك) وال ـ ـ تع ـ ـد مهمـ ــة
لت قيـا السـعادة Park & Peterson, 2009) .؛ Chen, et
) al.2009
وينتمو كل من األمـل ،واالمتنـان كمتغـريات خدصـية إىل
يلة التسامو (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005
) ،ويشــري )  )Niemiec (2012إىل أن األحبــاث يف متغ ـريات
الشدصية– من حييف اسـتددامها ،وتـ ري ا ـز بينهـا ،ونـواتا
كل منها -تعد منطقة حباية جديدة إىل حد ما.
إسهام كل
ويف او ما سبا ت الدساسة اةالية بف
من االمتنان واألمل يف السعادة لدى عينة من طالب اجلامعة
والفروق بني الطالب والطالبات يف متغريات الدساسة.
مشكلة الدراسة:
تع ـ ـ ـد العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن متغ ـ ـ ـريات الشدص ـ ـ ــية منب ـ ـ ــات قوي ـ ـ ــة
للســعادة) ، (Hill & Buss, 2008ووجــد البــاحاون أن العوامــل
اخلاسجيــة ماــل :الــدخل ،واخللفيــة التعليميــة ،واةالــة الزواجيــة،
تفس ــر مق ــداسا ا ـ يال ق ــط م ــن التب ــاين يف مق ــايي الس ــعادة،
ل ـ لد قــد حول ـوا اهتمــامه لــو ه ـ العالقــة بــني الشدصــية
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والسـعادة ) ،(Emine & Satci, 2010ويشـري ) (Allan,2014إىل
أن اـ ـ ــات الشدصـ ـ ــية اإلجيابيـ ـ ــة ت ـ ـ ـرتبط با ؤخ ـ ـ ـرات ا تعـ ـ ــددة
للس ـ ــعادة ،وم ـ ــن ا تغـ ـ ـريات الش ـ ــائ دساس ـ ــتها علـ ـ ـ ال ـ ــنف
اإلجي ــا ا ــات الشدص ــية اإلجيابي ــة ،باإلا ــا ة إىل الس ــعادة،
وتظه ــر األحب ــاث عالق ــات دال ــة ب ــني تل ــد الس ــمات والس ــعادة
).(Niemiec,2012
ويف الس ـ ــنوات القليل ـ ــة ا اا ـ ــية؛ ا دادت دساس ـ ــة متغـ ـ ـريات
الشدصية بش ل كبري بسبا وائدها الصرحية بالنسبة للص ة
والسعادة ،وم لد توجد أحبـاث قليلـة يف هـ ا ا واـوع علـ

وبشـ ـ ـ ل تص ـ ــوسي ،يُتوقـ ـ ـ لالمتن ـ ــان أن ي ـ ــون مرتبط ـ ــا بق ـ ــوة
بالسعادة.) Froha, YurKewicw & Kashdan, 2009).
باإلاــا ة إىل أن االمتنــان يعـد مواــوعا نــري مست شـ
بش ـ ل كبــري لــدى الشــباب’ وتوجــد حاجــة إلج ـرا ا زيــد مــن
األحبـاث Bono & Froh,2009) ،؛  )Froh et al.,2009وتشـري
نالبيــة الدساســات اإلمربيقيــة إىل أنــه يوجــد استبــاط بــني االمتنــان
واإلحسـا بالسـعادةRandy, Sansone, Lori & Sansone ( .
 ) ,2010وبسبا طبيعة االمتنان ا رنوبة اجتماعيا  ،نه يرتبط
إجيابيا ب ل من السعادة ،والوجدان ا وجا ،والراا عن اةياة

وي ـ ـ كر ) (Proctor, Maltby& Linley,2011أن النتي ـ ــة
الشــائعة يف الدساســات اةدياــة ه ـو وجــود استباطــات دالــة بــني
الس ــعادة ومتغـ ـريات الشدص ــية ا تمال ــة يف األم ــل ،واالمتن ــان،
ونريها .
وأوا ا الدساسات السـابقة أن متغـريات خدصـية نوعيـة
(ما ـ ــل :األم ـ ــل ،واالمتن ـ ــان) تـ ـ ـرتبط بشـ ـ ـ ل إجي ـ ــا باجلوان ـ ــا
ا دتلفــة مــن الســعادة ماــل :الراــا العــام عــن اةيــاة ،والوجــدان
ا وجـا ،وبشـ ل سـليب بالوجـدان السـالا (Weber,Wagner

واألمــل  -كمفهــوم معــريف – دا عــو -يلقـ اهتمامـا حبايــا
يف علـ الــنف بوصــفه قــوة نفســية تســه يف حتقيــا الراــا عــن
اةيـاة ) )Valle, Huebner & Suldo, 2006ومـ لـد ،ـ ن
األحبــاث الـ تقــي أ ــر األمــل علـ اهلنــا لــدى ا ـراهقني تعـد
قليلــة ( (Ciaorroch, Heaven & Davis, 2007وتــدع
الدساسات رة أن األمل يـرتبط بالسـعادة (،)Edwards,2009
وتوص ــلا دساس ــة ( & Shorey, Little, Snyder, Kluck
 ) Robitschek , 2007إىل أن األمل يرتبط أي ا بش ل موجـا
باهلنــا ال ـ اي ،وكشــفا نتــائا دساســة) Valle ,et al 2006).
الطوليــة عــن أن األمــل استــبط بالراــا عــن اةيــاة بشـ ل ــوسي،
وبعد سنة ،واستبط بش ل سليب ب حداث اةياة ال انطة.
ل ـ ـ ـ ا ي ـ ــرى الباح ـ ــيف أن دساس ـ ــة ه ـ ـ ـ ا تغ ـ ـ ـريات اإلجيابي ـ ـ ـة
(االمتن ـ ـ ــان واألم ـ ـ ــل) يف ق ـ ـ ــدس ما التنبؤي ـ ـ ــة بالس ـ ـ ــعادة ج ـ ـ ــديرة
باالهتمــام ،وم ـ وجــود دساس ــات تناولــا الس ــعادة ـ ن هن ــاك
قص ــوسا واا ـ ا ،ون ــدسة يف تن ــاول االمتن ــان ،كم ــا أن ــه ال توج ــد
دساس ــة عربي ــة – حس ــا اط ــالع الباح ــيف  -تناول ــا عالق ــة
االمتنان واألمل بالسعادة لدى طالب اجلامعة (أو اإلسهام يف
التنبـؤ اـا)؛ لـ ا جـا ت هـ الدساسـة لسـد هـ الاغـرة يف علـ
الـ ــنف اإلجيـ ــا  .وعليـ ــه مي ـ ــن صـ ــيانة مش ـ ـ لة الدساسـ ــة يف
اإلجابة عن األس لة اآلتية:

مستوى طالب اجلامعة ).(Saldaña,et al.,2014

).(Satici, et al.,2014

)& Ruch , 2014

و كــر

)& Peterson,2009

 (Parkأن ا ـربني جيــا أن

حيرصوا عل تعلي الطالب السعادة مـن خـالل تركيـز االهتمـام
علـ متغـريات الشدصــية .وتظهــر األحبــاث أن بعــو متغـريات
الشدصية مال االمتنان -وال تعد ات طبيعة بينشدصـية -
ت ـرتبط بالســعادة بدسجــة أكــرب مــن ا تغ ـريات األخــرى ال ـ تع ـد
ردية طبيعتها مال اإلبداع.
باإلاــا ة إىل أن االمتنــان يزيــد االنفعــاالت اإلجيابيــة ال ـ
خيربهــا الفــرد ،ل ـ ا هــو يســت يف اهلنــا (Watkins, will-being
) .2014م ـ لــد ،ـ ن االمتنــان هــو أحــد االنفعــاالت وأحــد
الف ائل ا هملة وال مل حتظ بالدساسة ال ا ية يف عل النف .
) ) Satici , Uysal,& Akin. 2014وقــد يُفســر لــد بوصــفه
جـ ــز ا مـ ــن اإل ـ ــال العـ ــام لأحبـ ــاث يف االنفعـ ــاالت اإلجيابيـ ــة،
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-1هـ ــل توجـ ــد عالق ـ ــة استباطيـ ــه دالـ ــة إحص ـ ــائيا بـ ــني االمتن ـ ــان
والسعادة لدى طلبة جامعة اجلوف؟
 -2ه ـ ــل توج ـ ــد عالق ـ ــة استباطيـ ـ ـة دال ـ ــة إحص ـ ــائيا ب ـ ــني األم ـ ــل
والسعادة لدى طلبة جامعة اجلوف؟
 -3هل توجد روق دالة إحصائيا بني طالب وطالبات جامعة
اجلوف يف السعادة ؟
 -4هل توجد روق دالة إحصائيا بني طالب وطالبات جامعة
اجلوف يف االمتنان؟
 -5ه ــل توج ــد ـ ـروق دال ــة إحص ــائيا ب ــني ط ــالب وطالب ــات
جامعة اجلوف يف األمل؟
 -6هل مي ن التنبؤ بالسعادة من خالل االمتنـان واألمـل لـدى
طلبة اجلامعة؟

 -3قد تـؤدي نتائ هـا إىل لفـا نظـر وااـعو ا نـاها إىل دمـا
متغـريات الشدصــية اإلجيابيــة يف الـرباما األكادمييــة ا قدمــة
للط ـ ــالب ،والـ ـ ـ ي جي ـ ــا أن ي ـ ــون ج ـ ــز ا مت ـ ــامال م ـ ــن
الربناما األكادميو للطالب ،حتا مسم التعلـي اإلجيـا
تغ ـ ـريات أو لسـ ــمات الشدصـ ــية اإلجيابيـ ــة ،وال ـ ـ ي يعـ ــي
تعلي كل من ا هاسات التقليدية إىل جانا تعلي السمات
اإلجيابي ـ ــة ،وم ـ ــن م تنمي ـ ــة الق ـ ــدسات األكادميي ـ ــة للط ـ ــالب
بالتوا ي م خدصيا .
 -4قص ـ ــوس الدساس ـ ــات يف البي ـ ــة العربي ـ ــة الـ ـ ـ تناول ـ ــا متغ ـ ــري
االمتنـ ــان كمتغـ ــري إجيـ ــا يف الشدصـ ــية ونـ ــدسة الدساسـ ــات
العربيــة -يف حــدود مــا اطل ـ عليــه الباحــيف -ال ـ تناولــا
مدى إسهام االمتنان يف التنبؤ بالسعادة.

أهداف الدراسة:

مصطلحات الدراسة:

-1السعادة :happiness

 -1تق ــدا إط ــاس نظ ــري متص ــل عف ــاهي الس ــعادة ،واالمتن ــان،
واألمل ،إ تفتقد األدبيات العربية ال ه ا التنظري.
 -2ال شـ عــن دوس بعـو ا تغـريات النفسـية ماــل :االمتنــان،
واألمل كمتغريات خدصية إجيابية يف حتقيا السعادة.
 -3ال ش ـ ـ ـ عـ ـ ــن الفـ ـ ــروق بـ ـ ــني الطلبـ ـ ــة يف متغ ـ ـ ـريات األمـ ـ ــل
واالمتنان والسعادة.

يع ــرف عب ــد اخل ــالا وآخ ــرون ( )2003الس ــعادة :ب هن ــا
حالة خعوسية مي ن االستدالل عليها من اةالة ا زاجية للفرد.
وإجرائيا تعرف :بالدسجة ال حيصل عليها الطالا/ة من
خالل اإلجابة عن ا قيا ا ستددم يف الدساسة.

-2االمتنان :Gratitude

يعــرف الباحــيف االمتنــان ب نــه :انفعــال إجيــا ي يت ــمن
اإلحسا بالتقدير ،والش ر ،واإلع اب ا قد يتلقا من
عطايـ ـ ــا أو مـ ـ ــنه أو وائـ ـ ــد أو هـ ـ ــدايا أو مسـ ـ ــاعدات مـ ـ ــن
مصادس خاسجية سوا أكانا نري بشرية من اهلل عز وجل،
أم مصــادس بش ـرية مــن األ ـراد اآلخ ـرين ،أم مصــادس طبيعيــة
ماـ ــل االسـ ــتمتاع برؤيـ ــة منـ ــاظر الـ ــوسود واألهنـ ــاس ،وإجرائي ـ ـا
يعــرف :بالدسجــة ال ـ حيصــل عليهــا الطالــا/ة مــن خــالل
اإلجابة عن ا قيا ا ستددم يف الدساسة.

أهمية الدراسة:
ت من أ ية الدساسة اةالية يف اآلي:
 -1مي ــن االس ــتفادة م ــن نتائ هــا يف تص ــمي ب ـراما لت س ــني
االمتن ــان س ــاعدة ط ــالب اجلامع ــة علـ ـ تقلي ــل الغ ــا،
والع ـ ــدوان ،و ي ـ ــادة مس ـ ــتوى الش ـ ــعوس بالس ـ ــعادة ،إ تعـ ـ ــد
الت ــدخالت ا ــدف حتس ــني االمتن ــان م ــن ب ــني الت ــدخالت
األكاــر اح ـا يف عل ـ الــنف اإلجيــا ا ســت اة للســعادة
)(Waters,2012

-3األمل :Hope

 -2يف او نتائ ها مي ن إعداد براما تدسيبية نوعية لت سـني
األمــل والســعادة لــدى الطــالب ،مــا مي ــنه مــن ا شــاسكة
اجملتمعية اإلجيابية.

يعرف( Snyder,et al.,( 1991األمل ب نه :حالة دا عية
إجيابي ــة تعتم ــد عل ـ الش ــعوس بالن ــال وطاق ــة موجه ـة ل ــو
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( عب ــدالوهاب  )2006،وتت ــون م ــن تقي ــي األ ـ ـراد ةي ــا ،
وهـ ـ ا التقي ــي ق ــد ي ــون س ــلبيا أو إجيابي ــا ،ويت ــمن مش ــاعر
وأح ـام ح ــول م ــدى الرا ــا ع ــن اةي ــاة ،واالهتمام ــات وسدود
الفع ـ ــل االنفعالي ـ ــة ـ ــا أح ـ ــداث اةي ـ ــاة ما ـ ــل :الف ـ ــرل واة ـ ــزن
(دياب.)2013 ،
وي ــرى الباح ــيف أن الس ــعادة ه ــو :أح ــام الف ــرد ا عر ي ــة
علـ حياتــه كاملــة أوعلـ اجملــاالت النوعيــة مــن حياتــه بوصــفها
مرا ــية ومش ــبعة بالنس ــبة ل ــه’ وامتالك ــه س ــتويات مرتفع ــة م ــن
ا شاعر واةاالت ا زاجية اإلجيابية  ،ومستويات مندف ـة مـن
ا شاعر واةاالت ا زاجية السلبية يف معظ األوقات.
وتعــددت التص ــوسات النظري ــة يف تفســري الس ــعادة  .ف ــو
كتابــه" الســعادة اةقيقيــة  Authentic Happinessتصــن
س ــيل مان (  )2002االنفع ــاالت اإلجيابي ــة إىل ــالث ــات
ه ـو :تلــد ا رتبط ــة با اا ـو ،واةاا ــر ،وا ســتقبل .وتت ــمن
االنفعـ ــاالت ا رتبط ـ ــة با س ـ ــتقبل :التفـ ــاؤل ،واألم ـ ــل  ،والاق ـ ــة،
واإلمي ـ ـ ــان ،وتت ـ ـ ــمن االنفع ـ ـ ــاالت ا رتبط ـ ـ ــة با اا ـ ـ ـو :الرا ـ ـ ــا
والقناع ــة ،واإل ــا  ،والفد ــر ،وتوج ــد ت ــان م ــن االنفع ــاالت
اإلجيابيــة ا تصــلة باةااــر و ــا :ا ت ـ الل ظيــة (ا ؤقتــة).
 ،momentary pleasuresواإلخــباعات الدائمــة Enduring
 Carr, 2004).gratifications؛.( Froh, 2009
يـ ي التصـوس اآلخـر للسـعادة مـن أحبـاث دينـر يف الســعادة
والـ يسـميها" اهلنـا الـ اي  "subjective well-beingويتـ ل
مــن( )3م ونــات هــو :الوجــدان ا وجــا ا ت ــرس ،والوج ــدان
الس ـ ــالا ن ـ ــري ا ت ـ ــرس ،والرا ـ ــا ا رتفـ ـ ـ ع ـ ــن اةي ـ ــاة (ا ـ ــون
ا عــريف) .وم ـ أن ه ـ ا ونــات تع ـد مرتبطــة ببع ــها ،هنــا
تبدو مستقلة ). (Froh, 2009
تلق ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ا النم ـ ــو للهن ـ ــا دعم ـ ـ ـا وأولوي ـ ــة كب ـ ــرية ل ـ ـ ـدى
الب ــاحاني ،ويشـ ــري اهلن ــا ال ـ ـ اي إىل تقييم ــات األ ـ ـراد ةيـ ــا
ويت من م ونني ا" :ا ون ا عريف " ويتمال يف الراـا عـن
اةي ــاة وه ــو التقي ــي ا ع ــريف الش ــعوسي للف ــرد جل ــودة حيات ــه.
) ،(Abolghasemi & Varaniyab,2010كمــا أنــه :عملي ــة

اهلــدف والتدطــيط لت قيــا ه ـ ا اهلــدف ( يف عبــداخلالا،
 )2004ويشمل بعدين ا:
 ا ساسات :قدسة الفرد ا تصوسة للعاوس عل واحـد أو أكاـر
م ــن ا سـ ــاسات األكا ــر عاليـ ــة للوص ــول إىل األهـ ــداف ومـ ــدى
قدست ــه عل ـ ـ وا ـ ـ خط ــط بديل ــة عن ــد العقب ــات للوص ــول إىل
اهلدف(.)Arnau, Rosen,Finch,Rhudy &Fortunato, 2007
 القوة الدا عة :تشري إىل مدى األ اس ال مي ن للفرد أن
يولــدها لت قيــا األهــداف (،)Irving, snyder & Jr,1998
ويع ــرف إجرائيـ ـا :بالدسج ــة الـ ـ حيص ــل عليه ــا الطال ــا/ة م ــن
خالل اإلجابة عن ا قيا ا ستددم يف الدساسة.
اإلطار النظري للبحث:
أوالً السعادة:

قــدم البــاحاون جمموعــة مــن التعريفــات للســعادة ،منهــا :أن
الس ــعادة تش ــري إىل اخلـ ـربات الوجداني ــة واألح ــام ا عر ي ــة الـ ـ
لـدى الفـرد وا تصــلة حبياتـه), (Larsen & Eid, 2008كمـا أهنــا
تت ــمن "حــاالت مزاجيــة وانفعاليــة موجبــة داخــل اخلــربة ال اتيــة
للف ـ ـ ـ ــرد ،وتق ـ ـ ـ ــوا مع ـ ـ ـ ــريف إجي ـ ـ ـ ــا وم ـ ـ ـ ــرض لظ ـ ـ ـ ــروف حيات ـ ـ ـ ــه
).(Pavot,2008:124
وأي ا عر ا ب هنا :ظاهرة تت ـمن االسـت ابات االنفعاليـة
لأ ـراد ،واألح ــام ال ليــة عل ـ الراــا عــن اةيــاة ،واألح ــام
علـ الراـا عـن اجملـاالت اةياتيـة النوعيـة(Emine & Satci, .
).2010كمـ ــا أهنـ ــا حالـ ــة خـ ــعوسية ،وانع ـ ــا لل الـ ــة ا زاجيـ ــة
لأ ـراد ،وهلــا م ونــات ت ـرتبط اــا كالوجــدان ا وجــا ،ونيــاب
الوج ـ ـ ـ ـ ـ ــدان الس ـ ـ ـ ـ ـ ــليب ،والرا ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن اةي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ( الطي ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
والبهاص .)2009،وهو انفعال وجداين إجيـا ومسـتمر نسـبيا
مياـ ــل إحسـ ــا الفـ ــرد بالبه ـ ــة واالنش ـ ـرال واألمـ ــل ا ص ـ ـ وب
بالتفاؤل والراا ( مود .)2007 ،وهو خـعوس داخلـو إجيـا
خـ ــبه دائ ـ ـ يع ـ ـ الراـ ــا عـ ــن اةيـ ــاة  ،والطم نينـ ــة النفس ـ ــية
والبه ــة واالســتمتاع وال ــبط الــداخلو وحتقيــا الـ ات والقــدسة
عل ـ ـ التعام ـ ــل م ـ ـ الص ـ ــعوبات وا ش ـ ـ الت بفاعلي ـ ــة وكف ـ ــا ة
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 -4توجــد عالقــات بــني اهلنــا الـ اي وعوامــل ماــل الص ـ ة،
والاروة ،واةالة الزواجيـة ،وتظهـر األحبـاث أن العوامـل اخلاسجيـة
مال :الـدخل ،الصـ ة ،عـدد األصـدقا لـدى الفـرد -تلعـادوسا ا يال قط يف السعادة. (Hill, & Buss, 2008 ).
 -5تع ـ ـد الس ـ ــعادة موسو ـ ــة إىل ح ـ ــد مـ ــا ومرتبط ـ ــة برتكيب ـ ــات
وعملي ــات نفـ ـ س ــيولوجية ،ومس ــتقرة ع ــرب الوق ــا ،ح ــى يف
مواجهـ ــة أح ـ ــداث اةي ـ ــاة الرئيس ـ ــة ،وك ـ ـ لد ت ـ ـرتبط بس ـ ــمات
الشدصية الاابتة ) .(Lucas, 2008
 -6يوج ـ ـ ـ ــد اتس ـ ـ ـ ــاق يف تق ـ ـ ـ ــوا األ ـ ـ ـ ـراد ةي ـ ـ ـ ــا ا عر ي ـ ـ ـ ــة،
والوجداني ــة ،م ــاال عن ــدما يطل ــا م ــن األ ـراد تق ــدير اجلوان ــا
ا دتلف ــة م ــن حي ــا (ما ــل :عالق ــا ب ــاآلخرين ،ودخلهـ ـ ،
وص ته  ،وبي ته ) نه توجد استباطـات معتدلـة إىل قويـة بـني
التقديرات ا تعددة ،عرب اجملاالت ا تنوعة ) .(Lucas, 2008
 -7السعادة ال اتية ترتبط بش ل موجا بالتسامه ،وبش ل
سليب باالنتقام وبوجود األعراض االكت ابية ،وإدمان اإلنرتنا
) .(Uysal & Satci, 2014ومن ا توق استباطها إجيابا باالمتنان
واألمل .
ويتميــز األ ــراد ا رتفعــون يف الش ــعوس بالســعادة بع ــدد م ــن
اخلصائ منها:
 -1يظه ــرون مس ــتويات أعلـ ـ م ــن اإلب ــداع نا ــة ع ــن اةال ــة
ا زاجية الساسة ،ولديه ماابرة أكرب عل ا هام ،وتفـاؤل أكـرب،
ونزع ــة إىل االجتماعي ــة ،وأق ــل قابلي ــة للت ـ ـ ر ب ــاألمراض ،وأق ــل
عدائية ،وأقل متركزا حول ال ات ).(Hefferon & Boniwell, 2011
 -2يع ـ ـدون ن ــاج ني يف العدي ــد م ــن جم ــاالت اةي ــاة ،وه ـ ـ ا
الن ـال يعـد نا ـا جزئيـا عــن سـعاد  .ولــديه نشـاط ،وإياــاس
لغريه  ،ومهاسات جيـدة يف حـل الصـراعات ،ولـديه عالقـات
اجتماعي ــة و يق ــة ب ــاآلخرين ،و أكا ــر انبس ــاطية & (Larsen
).Eid,2008
 -3لــديه أ ــاس إجيابيــةر أكاــر حــول أنفســه  ،ولــديه ساــا
أكاـر عـن العالقـات االجتماعيـة ويق ـون وقتـا أقـل عفـرده
).(Uysal & Satci, 2014

ح مية وال يها يقي األ راد جودة حيا يف او جمموعة
متفـردة مـن اا ـات ) ،(Hoy, et al.,2013والراـا عـن اةيـاة
قد ي ون عامـا (أي األح ـام العامـة علـ حيـاة الفـرد) ،أو قـد
ي ــون ساــا عــن جمــاالت اةيــاة النوعيــة ( ماــل الــزوا أو الراــا
عــن العمــل ) ،وا ــون الوجــداين ويشــمل كــال مــن :الوجــدان
ا وجــا ا رتف ـ (أي االنفعــاالت واةــاالت ا زاجيــة اإلجيابيــة)
والوجدان السليب ا ندفو (أي االنفعاالت واةـاالت ا زاجيـة
نري الساسة)( Diener, Kesebir & Tov,2009; Hefferon & .
) .Boniwell, 2011
لـ ـ ا يعـ ـد ك ــل م ــن الوج ــدان ا وج ــا والوج ــدان الس ــالا
م ون ـ ــات مس ـ ــتقلة للهن ـ ــا ال ـ ـ اي .وتوج ـ ــد ال ـ ــة أمن ـ ــاط م ـ ــن
استقالل الوجدان ا وجا والوجدان السالا:
 .1االســتقالل البنــائو :ويعــى بــه أنــه خــالل ــرتة ــددة مــن
ال ــزمن ( أس ــبوع واح ــد م ــاال) ـ ـ ن الف ــرد ق ــد خي ــرب ع ــددا م ــن
االنفعاالت ا دتلفة –اإلجيابية والسلبية– وال يوجد ميـل ل ـو
خيرب الف تني معا يف وقا ما.
 .2االستقالل السبيب :ويعى به أن الوجدان ا وجا
والوجدان السليب ينت ان عن أسباب خمتلفة.
 .3االس ـ ـ ــتقالل ال ـ ـ ــوق  :ويع ـ ـ ــى ب ـ ـ ــه أن اخل ـ ـ ــربات الل ظي ـ ـ ــة
بالوجدان ا وجا تعد مستقلة عن اخلربات الل ظيـة بالوجـدان
السالا). (Schimmack, 2008
وتوصل باحاو عل النف إىل عدد من خصائ السعادة/
اهلنا ال اي منها:
 -1ال يوجد دد واحد للسعادة  /اهلنا ال اي.
 -2بعو الشروط تعد اروسية للهنـا الـ اي ا رتفـ (ماـل :
الص ـ ة النفســية ،والعالقــات االجتماعيــة اإلجيابيــة) ول نهــا ال
تعد يف حد ا ا كا ية لت قيا السعادة.
 -3ق ــد ت ــون الس ــعادة ه ــد ا يف ات ــه يس ــع األ ـ ـراد إىل
حتقيقه ،أو وسيلة لت قيا نواتا إجيابية أخرى ،وقد ت ون اة
ابتـة لـدى الفـرد ،أو حالـة تنشـ يف بعـو ا واقـ دون نريهـا
).(Larsen & Eid,2008
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 -4لديه القدسة عل حل ا ش الت ،ويظهرون أدا أ ل
يف العم ــل ،ول ــديه مقاوم ــة أكا ــر لل ــغوط ،وخي ــربون صـ ـ ة
جسمية أ ل ).(Park, et al., 2004

ثانيا

خــد مــا آخــر بش ـ ل إسادي خــي ا مــا ا قيمــة بالنســبة لــه
) )Satici, Uysal & Akin,2014وهــو ك ـ لد :تقيــي معــريف
وجداين إجيا يقوم بـه الفـرد ـا مـا ميـنه لـه أو يقـدم إليـه مـن
خ ــدمات يف ا ــو مايدسك ــه الف ــرد م ــن تق ــدير هل ـ اخل ــدمات،
والفوائ ـ ــد الـ ـ ـ حيص ـ ــل عليه ـ ــا ،م ـ ــا ق ـ ــد ي ـ ــؤدي إىل اس ـ ــتعداد
للتص ـ ــرف ب جيابي ـ ــة والش ـ ـ ر للم س ـ ــنني و ب ـ ــة ن ـ ــري ( م ـ ــد،
.)2014
ويف او عرض مفهوم االمتنان خيل الباحيف إىل أنـه:
انفعـ ـ ـ ــال إجيـ ـ ـ ــا يت ـ ـ ـ ــمن اإلحسـ ـ ـ ــا بالتقـ ـ ـ ــدير ،والش ـ ـ ـ ـ ر،
واإلع ـاب ـا قـد يتلقـا مـن عطايـا أو مـنه أو وائـد أو هـدايا
أو مساعدات من مصادس خاسجية سوا أكانا نري بشرية من
اهلل عز وجل ،أم مصادس بشرية من األ راد اآلخرين ،أم مصادس
طبيعية مال االستمتاع برؤية مناظر الوسود واألهناس.

االمتنان:

تتعدد التعريفات ال قدمها الباحاون لالمتنان ،منها أن
االمتن ــان :خ ــعوس الف ــرد باإلع ــاب والشـ ـ ر والتق ــدير ــا ق ــد
يتلقــا مــن منــا  ،قــد تُقــدم لــه بشـ ل بينشدصـو مــن األ ـراد
اآلخـرين أو بشـ ل يت ــاو البشــر (مــن اهلل عــز وجــل) ،لـ لد
االمتنــان البــد لــه مــن مصــدس خــاسجو ،وال مي ــن أن يوجهــه
لو اته)(Emmons. McCulloug & Tsang ,2003
الشد
وهـ ــو أي ـ ــا انفعـ ــال إجيـ ــا خي ـ ـرب الفـ ــرد موجهـ ــا لـ ــو مصـ ــدس
خ ــاسجو للد ــري يق ــدم مس ــاعدة للف ــرد ،وتُفس ــر ب هن ــا م لف ــة،
و ات قيمـة ،ومقصـودة بشـ ل إياـاسي & (Wood, Joseph
) . Maltby ,2008كمــا أنــه :الشــعوس بالشـ ر ،واالبتهــا عنــد
تلقو الفرد منفعة أو هدية ما ،سوا أكانا ه اهلدية خي ا
ملموسا من خد آخر ،أو ةظة من التمت جبمـال الطبيعـة
) ،(Froh, et al.,2009وهــو أي ـا االنفعــال الـ ي يشــعر بــه
الفــرد عنــدما يتلق ـ هديــة أو ائــدة خدصــية وال ـ ت ــون نــري
متوقع ــة  ،ويق ــدمها ل ــه خ ــد آخ ــر ،كم ـ ـا أن ــه وع ـ ـو الف ــرد
وخ ر لأخيا الطيبة ال حتدث له ((Bono & Froh,2009:
وهــو انفعــال حيــدث عقــا تلقــو األ ـراد مســاعدة يــدسكها ب هنــا
م لف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،و ات قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وإيااسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة)& Geraghty,2010
 (Wood,Frohوهو اعرتاف الفـرد وتقـدير ـا يتلقـا مـن هـدايا
إيااسيـة مــن نــري Breen, Kashdan, Lenser & Fincham,
 )2010).وه ــو "تق ــدير يعـ ـد ا قيم ــة و ا مع ــى بالنس ــبة للف ــرد
نفســه ،أو هــو حالــة عامــة مــن الشـ ر ،أو هــو سد عــل انفعــاي
مــا Randy, et
إجيــا لتلق ـو هديــة أو ائــدة مــن خــد
) )al.,2010:18كما أنه :وعو وتقدير الفرد لأخيا اجليدة ال
حت ـ ـ ــدث ل ـ ـ ــه يف حيات ـ ـ ــه ،وتعب ـ ـ ــري ع ـ ـ ــن الش ـ ـ ـ ـ ر عليه ـ ـ ــا
 ) Lanham,Rye,Rimsky&) Weill,2012وه ــو :انفع ــال
إجيــا يشــعر بــه الفــرد عنــدما يعطي ـه – أو ين ـوى أن يعطيــه –

ولالمتنان عدد من الصصائ منها:
 -1يعـد مــن ا فــاهي النفســية الـ يصــعا تصــنيفها ،ــيم ن
تصوس بوصفه أحـد االنفعـاالت ،أو ا اهـا ،أو ـيلة خلقيـة،
أو عادة ،أو اة خدصية ،أو است ابة مواجهة ،كما أنه أحد
متغريات الشدصية ال تزيد من اهلنـا الشدصـو(Emmons, .
) et al. 2003; Randy, et al.,2010; Breen, et al. 2010ولـه معـان
متعددة ،متتد من الوجدان الل ظو (ا ؤقا) إىل االستعدادات
طويلــة األمــد) Bono, Emmons & Mc Cullough ,) 2004
ويس ــتلزم تق ــديرا اس ــرتجاعيا لأح ــداث ا اا ــية (Hoy, et
) al.,2013ويـرتبط بــالت يز اإلجيــا يف تـ كر أحــداث اةيــاة
) Lanham, et al,2012).

 -2مي ــن اعتبـ ــاس اسـ ــت ابة وجداني ــة (الوجـ ــدان االمتنـ ــاين أو
الشــعوس باالمتنــان ) أو اســت ابة تعبرييــة ماــل قــول "خ ـ را"
(التعبـري االمتنـاين ،أو عـل االمتنـان)(Unswortha ,Turner, .
) Williams & Piccin-Houle,2010وق ـ ــد حيس ـ ــن ا ي ـ ــل إىل
التســامه ،ويســاعد علـ تقليــل مشــاعر االنتقــام .(Satici, et
)al.,2014
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ويقــرسون أمرااــا جســمية ،واــغوطا أقــل ،وعــادات نــوم أ ــل
(.)Hill,Allemand & Roberts,2013
 -5ي ـ ــون لـ ــديه مـ ــدى واس ـ ـ مـ ــن الظـ ــروف اةياتيـ ــة ال ـ ـ
يش ــعرون باالمتن ــان لوه ــا ،ومييل ــون إىل أن خي ــربوا االنفع ــاالت
اإلجيابيــة بدسجــة أكــرب ،وأن يســتمتعوا براــا أكــرب عــن حيــا ،
).(Bono, et al., 2004
 -6لــديه آسا موجبــة عــن بي ــا االجتماعيــة ،ويســتددمون
اس ـرتاتي يات مواجهــة وقائيــة ،ولــديه اــات إجيابيــة متعــددة،
ويركــزون عل ـ الن ـواحو اإلجيابيــة يف بي ــا  ،ويقــدسون حيــا
ومتل ا ).) Wood, Joseph & Maltby, 2009
 -7خيربون سعادة أكرب ألهن يقدسون اةياة  ،و اصـة عنـدما
يقـ ــاسنون أنفس ـ ــه باألخ ـ ــداص اآلخ ـ ـرين وال ـ ـ ين يعيش ـ ــون يف
ظروف صعبة ).(Chen et al., 2009
 -8خي ــربون دسج ــة مرتفع ــة م ــن الرا ــا ع ــن اةي ــاة ،والس ــعادة،
واألمل ،ومستويات مندف ة نسبيا من االستيا  ،واالكت اب ،
واةســد  ،ويقــرسون مســتويات أعلـ مــن االنفعــاالت اإلجيابيــة،
والتفاؤل ،ويندجمون يف السلوكيات ا رنوبة اجتماعيـا أكاـر لـو
اآلخرين) .(Emmons, 2009
وتع ــددت التص ــوسات النظري ــة يف تفس ــري االمتن ــان ف ــو
اااول ـ ـ ـ ـ ــة األوىل لتق ـ ـ ـ ـ ــدا تص ـ ـ ـ ـ ــوس ع ـ ـ ـ ـ ــن االمتن ـ ـ ـ ـ ــان :يف ـ ـ ـ ـ ــرتض

 -3تت دساسته بوصفه اة وجدانية تشري إىل استعداد مسبا
إلخباس االمتنان عرب ا واق ا دتلفة ،أو حالة ؛ تعي أن
الشد ا منت قد ال خيرب مشاعر االمتنان يف كل ةظة،
ول نه يف مواق نوعية ).(Watkins, et al., 2003
 -4مي ــن تعل ــي التف ــري االمتن ــاين وتنميت ــه ل ــدى األ ـراد م ــن
خــالل اســتددام ب ـراما خمصصــة ل ـ لد ماــل :برنــاما التف ــري
اجليد لأطفال من سن 11 -8سنة.
 -5يوس ـ االمتنــان مــن اس ـرتاتي يات حــل ا ش ـ الت ،وقــد
يزيـل التـ ريات النا ـة عـن االنفعـاالت السـلبية ( Froh, et al.,
2014).

 -6م أن جمموعة متنوعة من اخلربات اةياتية مي ن أن
تستاري مشاعر االمتنان ،نه ينباا عادة من إدساك الفرد أنه
تلق هدية أو ائدة من خد آخر ،و مي ن النظر إليه ب نه
انفعال خلقو يقود إىل السلوك اهلادف إىل إ ادة اآلخرين ،أو
كانفعال اجتماعو ) .(Emmons, 2009التعبري عن االمتنان
يعد اروسيا للعالقات طويلة األمد الناج ة وبنا عل لد
من ا توق استباطه بالسعادة لدى األ راد.
ويتميز األ راد ا متنون ب ن:
 -1لديه تقدير كبري لآلخرين عند تلقيه للهدايا ال تقـدم
هل ـ ـ يف أي وقـ ــا  ،واع ـ ـرتاف باجلميـ ــل ،ويشـ ــعرون باالمتنـ ــان
بشـ ل مت ـرس لآلخـرين ،وألي ائـدة يتلقوهنـا .(Bono & Froh

) ) McCullough,Kilpatrick,Emmons & Larson, 2001أن

),2009

االمتنـان :وجــدان أخالقــو يُنــتا ويسـتاري الســلوك القــائ علـ
االهتمام بت قيا السعادة لشد آخر ،واألخالق هنا با عى
النسيب ولي ا طلا بسبا أن الفرد قد يتلق هديـة مـا لزيـادة
س ـ ــعادته م ـ ــن خ ـ ــد م ـ ــا ،حـ ـ ـى ول ـ ــو مل ت ـ ــن مفي ـ ــدة هلـ ـ ـ ا
الشـد  ،(Bono, et al., 2004) .كمـا يفــرتض هـ ا التصــوس
وج ـود ــالث وظــائ أخالقيــة أو جوانــا اجتماعيــة لالمتنــان
وهو:

 -2من ااتمل بدسجة أقل أن يست يبوا بغ ـا بعـد إيـ ائه
من قبل اآلخرين ).(Breen, et al., 2010
 -3يق ــدسون إس ــهام اآلخـ ـرين يف س ــعاد  ،ويع ــز ون مص ــدس
ا ن ـ ــا إىل اآلخـ ـ ـرين ،ويق ـ ــدسون ا تـ ـ ـ البس ـ ــيطة ،وهـ ـ ـو ال ـ ــنع
الشـ ــائعة يف اةيـ ــاة اليوميـ ــة وال ـ ـ تع ـ ـد متاحـ ــة بسـ ــهولة عظ ـ ـ
الن ــا  ،ويقـ ــرون ك ـ ـ لد ب يـ ــة أخبـ ــاس االمتن ــان والتعبـ ــري عنـ ــه
)(Watkins, et al., 2003

 -4ينظــرون إىل حيــا وخـربا ب هنـا" هــدايا /عطايــا " والـ
ي ونــون حامــدين مــن أجلهــا و خيــربون صـ ة جســمية أ ــل،

االمتنتان بوصتف مقياستاً أالالييتاً :تنـتا عـادة االنفعــاالت

والس ـ ـ ـ ــلوكيات االمتناني ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن إدساك الف ـ ـ ـ ــرد أن الش ـ ـ ـ ــد
اآلخر(ا تربع) يستهدف حيف إحساسه بالسعادة.
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دافعت تا أالالييًت تا :ل ــون االمتن ــان ي ــد
االمتن تتان بوص تتف ً
ا ستفيد إىل أن يتعامل بلط م ا تربع  ،أو مين السـلوكيات
ا ؤ ية اهه سوا بش ل وسي أم يف ا ستقبل.

االمتن ــان الـ ـ يش ــعر ا ــا الف ــرد بالنس ــبة لفائ ــدة نوعي ــة  ،والـ ـ
يقـدمها متــربع مــا ،ومــن م ي ـون الت كيــد علـ كــل مــن اهلديــة
وا انه ).(Emmons, et al., 2003
وقــدم ) )Watkins,et al.,2003منظــوسا متعــدد ا ونــات
عــن االمتنــان وال ـ ي يت ــمن عــدة جوانــا مــن التقــدير عل ـ
الن و اآلي:
 -1اإلحسا بالو رة ’’ ،‘‘sense of abundanceوعدم الشعوس
باةرمان.
 -2تق ــدير ا تـ ـ البس ــيطة" " appreciation of simple
.pleasures
 -3تقدير إسهام اآلخرين ’’ ’’contribution of othersيف
هنا الفرد.
واقــرتل ) (Watkins, et al., 2003ا ي انيزمــات ااتملــة
ال ـ مــن خالهلــا يســت يف االمتنــان /التقــدير متعــدد ا ونــات
اهلنا ال اي’ مال :إن االمتنان حيسن كل من خربة األحـداث
اإلجيابي ــة ،وا واجه ــة الت يفي ــة مـ ـ األح ــداث الس ــلبية ،وترمي ــز
(تشــفري) واســرتجاع األحــداث اإلجيابيــة ،والشــب ة االجتماعيــة
للفرد ،ويقو أو خيف االكت اب ).(Fagley, 2012
ويرى تصوس )  (Fagley, 2012يف التقدير Appreciation
 /االمتنان :أن التقدير هو االعرتاف بقيمـة ومعـى خـو مـا –
سوا أكان حد ا ما ،أم خدصا ما ،أم سلوكا ما ،أم مواوعا
م ــا – والش ــعوس باالستب ــاط االنفع ــاي اإلجي ــا ب ــه ،لـ ـ لد ـ ـ ن
التقــدير يت ــمن كــال مــن ا عر ــة والوجــدان .والتقــدير يُنظــر إليــه
باعتباس يت من مثانية جوانا هو :تركيز الفرد عل ما ميتل ه،
واإلحس ــا بالدهش ــة م ــن سوع ــة األخ ــيا  ،وماسس ــة س ــلوكيات
لدع التقدير ،واالندما يف الل ظة اةالية ،وا قاسنات ال اتية
واالجتماعية لدع التقدير ،واالمتنان ،والتف ري يف اان لـدع
التقدير ،وتقدير اآلخرين.
وم ـ ـ أن بع ـ ــو العلم ـ ــا يس ـ ــاوي ب ـ ــني االمتن ـ ــان والتق ـ ــدير
بوصــفهما أاــا خمتلفــة تقريبـا لــنف ا فهــوم ،ـ ن التقــدير يعـد
مفهوم ـ ــا أوسـ ـ ـ والـ ـ ـ ي يت ـ ــمن مثاني ـ ــة جوان ـ ــا م ـ ــن بينه ـ ــا

االمتنان بوصف معززاً أالالييتاً :ـ ن التعبـري عـن االمتنـان
يزي ــد احتم ــال أن ا ت ــربع س ــوف ي ــرس س ــلوكه م ــرة أخ ــرى يف
ا ســتقبل ،وعلـ لــو معــاك  ،ـ ن عــدم التعبــري عــن االمتنــان
قد يغر الغ ا لدى ا تربع ،وقد ال يش عه عل عل اخلري
يف ا ستقبل ).(Bono, et al., 2004; Emmons, 2009
وتق ـ ـ ــرتل نظري ـ ـ ــة االنفع ـ ـ ــاالت اإلجيابي ـ ـ ــة التوس ـ ـ ــي والبن ـ ـ ــا
) (Fredrickson,2001أن االمتنـ ــان يسـ ــاعد األ ـ ـراد عل ـ ـ بنـ ــا
مصادس قوية للهنا  .بش ل دد هو يدع اإلبداع ،والدا عية
الداخليـ ـ ــة ،وياـ ـ ــري دائـ ـ ــرة حلزونيـ ـ ــة مـ ـ ــن االنفعـ ـ ــاالت والن ـ ـ ـواتا
اإلجيابية .وه ا يفسر ا ا مييل األ ـراد ا متنـون إىل أن ي ونـوا
حال ــة أعلـ ـ م ــن اةيوي ــة ،والتف ــاؤل ،والت ــدين ،والروحاني ــة،
واهلنا  ،وعندما ي ون الفـرد حالـة امتنـان ،ـ ن هنـه يُوسـ
ل ـ ـو يش ـ ــمل إدساك ال ـ ـدوس ال ـ ـ ي يؤدي ـ ــه اآلخ ـ ــرون حتقي ـ ــا
س اهيته ،و يادة أمله وتفاؤله ،ما يزيد اعتقاد ب ن العامل ملو
بــاخلري مــن خــالل مــا يقدمــه األ ـراد اآلخــرون لــه مــن مســاعدة
) (as cited in Froh, et al.,2009 ; Lanham, et al., 2012

ويفــرتض منــو ) (Emmons, et al.,2003وجــود أسبعــة
منظوسات خمتلفة مي ن يف اوئها ه خربات االمتنان:
 -1ا نظــوس االســتعدادي :ا نظــوس األكاــر عموميــة ،ويشــري إىل
ا يـ ــول العامـ ــة الشـ ــبيهة بالسـ ــمة – لـ ــدى الفـ ــرد -إىل أن خيـ ــرب
االمتنان عرب الوقا وعرب ا واق والظروف اةياتية ا دتلفة.
 -2منظــوس الفائــدة :و يــه يشــعر الفــرد باالمتنــان قــط عنــدما
يتلق ا نا النوعية بغو النظر عن الشد ا تربع.
 -3منظــوس ا تــربع :و يــه يــت الرتكيــز عل ـ دسجــة االمتنــان ال ـ
يشعر اا الفرد لشد معني ،وال ي قدم له ائدة أوسلسـلة
من الفوائد.
 -4منظــوس التفاعــل بــني الفائــدة وا تــربع :وهــو ت ـزاو منظــوس
ا نفعــة ،وا نظــوس ا ركــز عل ـ ا تــربع  ،حيــيف االهتمــام بدسجــة
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ويـرى الباحـيف أن األمـل هــو توقـ الفـرد حـدوث اخلـري يف
ا ســتقبل ،وب ل ــه اجلهــد ا ناس ــا لت قي ــا ه ـ ا اخل ــري ،وقدست ــه
علـ ـ واـ ـ أه ــداف خدص ــية ات قيم ــة بالنس ــبة ل ــه ،وعلـ ـ
وا ـ ـ جمموع ـ ــة م ـ ــن االسـ ـ ـرتاتي يات والب ـ ــدائل لت قي ـ ــا تل ـ ــد
األهــداف ،وامتالكــه الدا عيــة ا ناســبة لت قيــا تلــد األهــداف
وتنفي تلد االسرتاتي يات.
وتوصل باحاو عل النف إىل عدد من اخلصائ منها أن
األمل:
 -1مفهــوم م ـرتبط باألهــداف ال ـ يســع إليهــا األ ـراد ،وهــو
أح ــد الوس ــائل ال ـ م ـن خالهل ــا ي ــدير األ ـراد أه ــدا ه  ،ويع ـد
اسرتاتي ية مواجهـة عـرب جمـاالت اةيـاة ا تعـددة مت ـمنة اجملـال
األكــادميو ويســه يف اإل ــا اةيــاي للفــرد ول ـ لد يُعــرف يف
س ـ ـ ـ ـ ـ ــياق عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــنف اإلجي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة إنس ـ ـ ـ ـ ـ ــانية

"االمتنان" وهو انفعال موجه لو الشد ا تربع ،أما االمتنان
يعد جانبا واحدا من مثانية جوانا للتقدير ،وكل جانا منها
قد يدع اهلنا ال اي ).(Fagley, 2012

ثالثًا  -األمل:

يعـد األمــل مواـ اهتمــام العديــد مــن الفالســفة ،وعلمــا
الــنف  ،وا ـربيني ،وسجــال الــدين ،والعلمــا عــرب الســنني ،وم ـ
ظهــوس حركــة عل ـ الــنف اإلجيــا بــدأت دساســة األمــل بش ـ ل
أكار مشوال يف عل النف .
; ) Papantoniou , Moraitou , Dinou, & Katsadima, 2013

)Edwards,2009

وتع ــددت التعريف ــات ال ــى ق ــدمها الب ــاحاون فه ــوم األم ــل
ومنهــا :أن األمــل هــو "امــتالك الفــرد ألهــداف خدصــية ات
قيم ــة بالنس ــبة ل ــه ،وق ــدسة مدسك ــة عل ـ ـ تولي ــد االس ـ ـرتاتي يات
ا الئم ـ ـ ــة لت قي ـ ـ ــا تل ـ ـ ــد األه ـ ـ ــداف ،ودا عي ـ ـ ــة لتنفيـ ـ ـ ـ تل ـ ـ ــد
االسـرتاتي يات ،) Shorey, et al.,2007:1918).وهـو كـ لد:
اعتق ــاد الفـ ــرد ب نـ ــه يسـ ــتطي إنتـ ــا ا سـ ــالد الال مـ ــة لت قيـ ــا
األه ــداف ا رنوب ــة (تف ــري ا س ــاسات) ،وأن ــه يس ــتطي الب ــد
واالس ـ ـ ـ ــتمراس الت ـ ـ ـ ــرك ل ـ ـ ـ ــو األه ـ ـ ـ ــداف (تف ـ ـ ـ ــري الق ـ ـ ـ ــوة)
) ،) Ciaorrochi,et al.,2007وهــو أي ـا :حالــة هنيــة إجيابيــة
متصلة بالقدسة عل حتقيا األهداف ا ستقبلية ،أو هـو انفعـال
يُقاد من خالل ا عر ة ،وي ون مت را بالظروف البي ية ،ويسمه
بتدعي جهود األ راد يف أوقات الت دي (.)Edwards,2009
واألمل انفعال إجيا مركـز علـ ا سـتقبل ،ويت ـمن توقـ
حـدوث أخـيا طيبـة يـه ) . (Hoy, et al.,2013وهـو اعتقـاد،
وسنبــة ،و ي ــل ه ــي موج ــه ل ــو ا س ــتقبل ،وي ـرتبط بن ــاتا ي
قيم ــة ،وال ـ ـ ي يع ـ ـد م ن ـ ـا حدو ـ ــه ول ــن بش ـ ـ ل ن ــري يقيـ ــي
) .)Howell & Larsen,2015وهــو :إدساك الفــرد بـ ن سنباتــه
وأهدا ــه مي ــن أن حيققهــا ،و لــد يد عــه إىل الرنبــة واإلص ـراس
وا ب ـ ـ ـ ـ ــادأة ومواص ـ ـ ـ ـ ــلة ال ف ـ ـ ـ ـ ــال لت قي ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ األه ـ ـ ـ ـ ــداف
(عبدالصمد.)2005،

).) Papantoniou, et al., 2013

 -2هــو أي ــا حالــة هنيــة عامــة تتعلــا بالقــدسة عل ـ حتقيــا
األهداف يف ا ستقبل (.)Edwards,2009
 -3يـ ـرتبط بتق ــدير الـ ـ ات ،واالنفع ــاالت ا وجب ــة ،وا واجه ــة
الفعالـة ،واإل ـا األكــادميو ،والصـ ة اجلسـمية ،كمــا يقـو مــن
األ اس الناقدة لل ات ،ومن االنفعاالت السـلبية ،ويعـد وسيـا
للصـ ة النفسـية ،وينشــط ال فـال ا وجـه لــو اهلـدف ،و اصــة
عندما ت ون إم انية حتقيا اهلدف موا خد ،وعندما يُنظر
إىل اهلدف ب نه مه جدا) . (Hefferon & Boniwell, 2011
 -4وينظر إليه ب نه معر ة ،واستعداد ،وحالة ،و يلة ،وعملية
مواجهــة معر يــة مؤسســة عل ـ انفعــال ،ويت ــمن جمموعــة مــن
األح ام ،والوجدان ا وجا والسـالا بسـبا عـدم اليقـني مـن
ح ــدوث الن ــاتا ا ـ ـ مول ،وق ــد ي ــون متوجه ــا ل ــو اإلق ــدام أو
اإلح ام ).(Howell & Larsen, 2015
ويتميز األ راد مرتفعو األمل بعدد من اخلصائ منها،
أهن :
 -1يستطيعون البد واالحتفاظ باألنشطة ال مي ـن أن تقـود
إىل حتقيا أهدا ه (تف ري القوة) ،باإلاا ة إىل إنتا مسالد
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معر يــة أكاــر يف طبيعتهــا
بعو التصوسات النظرية فهوم األمل:
قدم  Snyderنظرية األمل يف بداية التسعينات ،وال
ودت الباحاني بنمو تفسريي وال يزال خي للف
اإلمربيقو حى اآلن .ومل ي سنايدس يف االعتباس األمل
بوصفه انفعاال ،ول ن بوصفه نظاما دا عيا معر يا ديناميا
) .(Papantoniou, et al., 2013

م نة لتلد األهـداف (تف ـري ا سـاسات) ،لـديه كـل الطـرق
واإلسادة لت قيا أهدا ه ).(Papantoniou,et al., 2013
 -2يبنـون مسـاسات بديلـة لت قيـا األهـداف ،و اصـة عنـدما
توجد عوائـا حتـول دون حتقـيقه لأهـداف ا همـة .مـ لـد،
ـ ـ ـ ن ا س ـ ــاسات تع ـ ـ ـد عدمي ـ ــة الفائ ـ ــدة إ ا مل ت ـ ـ ـرتبط با ع ـ ــاسف
ا سـ ـ ــت اة للقـ ـ ــوة ،ويف ـ ـ ــلون األهـ ـ ــداف الص ـ ـ ـعبة أكاـ ـ ــر مـ ـ ــن
األهداف ال حققوها يف السابا (Lopez, Rose, Robinson,

)et al., 2003

 ،(Lopezو يمــا يـ ي

يف ه ـ النظريــة يُعتترف األمتتل ب نــه حالــة دا عيــة إجيابيــة

Marques & Pais-Ribeiro, 2009).

 -3يقسـ ــمون األهـ ــداف إىل أهـ ــداف رعيـ ــة أصـ ــغر ،ولـ ــديه
مستويات أعل من الن ال يف أدائه  ،ويف اإل ا األكـادميو
).(Hefferon & Boniwell, 2011
 -4مييلــون إىل أن خيــربوا االنفعــاالت ا وجبــة  ،وأن ينظــروا إىل
عوائ ــا الن ــال باعتباسه ــا حت ــديات ب ــدال م ــن اعتباسه ــا ا ــغوطا
(.)Lloyd & Hastings,2009
 -5يســتددمون تف ــري القــوة عنــدما يواجهــون ا عوقــات ا اــرية
للت ــدي ،ول ــديه انفع ــاالت إجيابي ــة و ق ــة ب ــالنف  ،يف ا ــو
تــاسخيه مــن التعامــل النــاجه م ـ ال ـغوط ،وحتقيــا أهــدا ه
) .(Lopez, Snyder & Pedrotti, 2003
 -6ي ـ ــون ل ـ ــديه تق ـ ـدير ات مرتفـ ـ ـ  ،وأدا سياا ـ ــو مي ـ ــز،
والتزام أكرب با ماسسات الص ية ،وي ون لـديه قلـا االختبـاس
وقلا األدا أقل ،واكت اب أقل ) .(Valle, et al.,2006لـ ا يـرى
الباحــيف أنــه مــن ا توق ـ أن ي ــون إ ــا ه األكــادميو مرتفع ـا
ولديه خعوس بالراا والسعادة وامتنان ـا يقدمـه اآلخـرون هلـ
يف او تلد اخلصائ .
وقــدم عــدد مــن منظــري وبــاحاو األمــل حتلــيالت تصــوسية
خلصائ األمل ،وال ت ش عن جمموعة من األبعاد ال يف
اوئها مي ـن أن يت ـون منهـا األمـل .وبصـفة عامـة ـ ن معظـ
النظري ــات ا تعلقـ ـة باألم ــل مي ــن تص ــنيفها يف ت ــني إم ــا ب هن ــا
مؤسسة علـ االنفعـال ،وإمـا ب هنـا مؤسسـة علـ ا عر ـة ،ومـ
لد يوجد تداخل بني الف تني .والنما الى حتـدد األمـل مـن
وجه ــة نظ ــر وجداني ــة تع ـد أق ــل يف الع ــدد م ــن تل ــد ال ـ تع ـد

مؤسسـة علـ إحسـا مشـتا بشـ ل تفـاعلو مـن :التف ـري يف
األهداف ،وتف ري القوة الدا عة ( الطاقة ا وجهة لو اهلدف)،
وتف ــري ا ســاسات (التدطــيط لت قيــا األهــداف) (Lopez, et
)  .al., 2003, 2009;Howell & Larsen, 2015و يمـا يـ ي
يتناول الباحيف م ونات نظرية األمل:

أوال -األهداف :هو ح ر الزاوية يف النظرية ومن
ً
خصائصها أهنا:
 -1قد ت ون أي خو يرنا الفرد أن خيرب  ،أو حيصل عليه،
أو يفعله ).( Lopez, et al., 2009
 -2قــد ت ــون ات طبيعــة موجهــة لــو االق ـرتاب منهــا (خــو
نتمــى أن حيــدث) ،أو ات طبيعــة تــدعو إىل نبهــا (خـو مــا
سليب نريد أن يتوق حدو ه) ).(Lopez, et al.,2003
 -3ق ــد تتب ــاين بش ـ ـ ل م ــي م ــن قص ـ ـرية األم ــد ما ــل (خ ـ ـرا
دساجــة) إىل طويلــة األمــد (ماــل بنــا نظريــة خ ـاملة يف الدا عيــة
اإلنسانية)).(Valle ,et al.,2006 ; Lopez, et al.,2003, 2009
 -4وقد تتباين يف أ يتها ،ويف إم انية حتقيقها مـن االحتمـال
ا ـ ــندفو جـ ــدا إىل ا رتف ـ ـ جـ ــدا ،حـ ــى األهـ ــداف مسـ ــت يلة
الت قيــا يمــا يبــدو ،مي ــن حتقيقهــا أحيانــا مــن خــالل اجلهــد،
والتدطـيط األكـرب (Valle ,et al.,2006; Lopez, et al., 2003,
) .2009

 -5جي ــا أن ت ــون ات قيم ــة كا ي ــة ك ــو يس ــع الف ــرد إىل
حتقيقها ).(Lopez, et al., 2003
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ثانيًت تا :أفك تتار الق تتوة :هـ ـو ا ــون ال ــدا عو وتش ــري إىل إدساك

النظري ــة بشـ ـ ل وحي ــد علـ ـ ا ع ــاسف ،ومـ ـ تطوسه ــا ت ــمنا
أدواسا لالنفعاالت )(Lopez, et al., 2003
 -2ه ـ ا التفس ــري لأم ــل يع ـد خمتلف ـا ع ــن تعريف ــات الق ـوامي
لأم ــل باعتب ــاس " توقع ــا إجيابي ــا ،أو سنب ــة ،أو توقـ ـا إىل حتقي ــا
األ ل").(Hefferon & Boniwell, 2011:108
 -3يع ـد كــل مــن تف ــريي القــوة الدا عــة وا ســاسات اــروسيني،
ول ـ ــن ال يع ـ ـد أي منهمـ ــا يف حـ ــد اتـ ــه كا يـ ــا لـ ــدع السـ ــعو
الناجه لت قيا األهداف ) .( Lopez, et al., 2009
 -4إن ا ونني ال ي ونان بال روسة معتمدين عل بع ـهما،
الشد مي ن أن ي ـون مرتفعـا يف القـوة أي قـادسا علـ بـد
الفع ــل ا وج ــه ل ــو الفع ــل ،ول ن ــه ي ــون مندف ــا يف تف ــري
ا سـاسات ،ووجـدت دساســات الت ليـل العــاملو التوكيـدي أهنمــا
ي ونان مستقلني بع هما عن بعو(.) Lloyd & Hastings,2009
وحيـدد تصــوس ) (Dufault & Martocchio ,1985ســتة
أبعـ ــاد لأم ـ ــل :البعـ ــد الوج ـ ــداين (ويشـ ــمل ا ش ـ ــاعر اإلجيابي ـ ــة،
ول نهــا مـ لــد مرتبطــة بعــدم اليقــني مــن حــدوث األ ــل)،
والبعــد ا عــريف (ويشــمل األح ــام علـ إم انيــة حتقيــا األ ــل
يف ا س ــتقبل) ،والبعـ ــد السـ ــلوكو (ويشـ ــمل توجيـ ــه الفعـ ــل لـ ــو
حتقي ــا موا ــوع األم ــل)،والبع ــد االنتم ــائو (ويت ــمن عالق ــات
الفرد باآلخرين ،واألخيا ا عاخة ،وال ائنات األخرى) ،والبعد
الزمي (ويشمل التوجه لو ا ستقبل) ،والبعـد السياقو(ويشـمل
اخلربات اةدياة للشد )( as cited in: Howell & .

الش ــد أنـ ـه يس ــتطي الب ــد واالس ــتمراس يف األ ع ــال ا طلوب ــة
لت قيا أهدا ه ،وه ا ينطبـا علـ األهـداف سـوا ا ااـية ،أم
اةالية ،أم ا ستقبلية ،وهو تعمل علـ د ـ الشـد لت قيـا
أهدا ــه ،وتعـد مهمــة بشـ ل خــاص عنــدما جيــد الفــرد معوقــات
يف الوصـول ألهدا ـه(Lopez, et al.,2003 ; Hefferon & .

)Boniwell, 2011

ثالثً تا :أفكتتار المستتارات :متاــل القــدسة ا دسكــة للفــرد عل ـ
توليد مساسات لت قيا األهداف ،ويظهر تف ـري ا سـاسات مـن
خــالل حــدييف الفــرد الــداخلو م ـ اتــه .وم ـ أن هـ ا التف ــري
يتطل ــا مس ــاسا واح ــدا لت قي ــا ه ــدف م ــا ،ـ ـ ن األ ـ ـراد وي
األمــل ا رتف ـ يتديلــون عــادة مســال ا متعــددة بديلــة ،وتصــبه
ه ـ ـ ا س ـ ــالد ا ـ ــروسية عن ـ ــدما يواج ـ ــه الف ـ ــرد عوائ ـ ــا س ـ ــل ه
األصلو). (Lopez, et al., 2003; Lloyd & Hastings,2009

دور العوائق ,والضغوط ,واالنفعاالت في نظرية األمل:
يؤكد ه ا التصوس عل الدوس ا ه لالنفعاالت اإلجيابية
عند السعو لت قيا األهداف ويفرتض أنه:
 -1عنــد مواجهــة العوائــا ال ـ حتــول دون حتقيــا األهــداف،
ن األ راد يقدسون تلد اةاالت ب هنا مواق اانطة ،وتنش
االنفعــاالت الســلبية مــن إدساك الفــرد لفشــله يف حتقيــا أهدا ــه
نتي ــة للعوائــا ا دتلفــة ،أو لفشــله يف حتقيــا الن ــال بــالرن
من عدم وجود عوائا.
 -2تنش ـ االنفعــاالت اإلجيابيــة بســبا مــدسكات الفــرد ب نــه
يس ــع بش ـ ل ن ــاجه لت قي ــا أهدا ــه .ل ـ لد ـ ن ا ــدسكات
ا تعلقة بالسعو الناجه لو حتقيا اهلدف تستاري بش ل سبيب
االنفعــاالت اإلجيابيــة ،أمــا الفشــل يف حتقيــا اهلــدف يــؤدي إىل
االنفعــاالت الســلبية ،كمــا أن ه ـ االنفعــاالت تعمــل كتغ يــة
ساجعة ).(Lopez, et al., 2003; Valle, et al.,2006
وما سبا خيل الباحيف إىل أن:
 -1نظريـة األمـل لسـنايدس و مالئـه (Snyder, 1994; Snyder,
) et al., 1991لقيا اهتماما يف العقود ا ااية ،إ مت بنا ه

). Larsen , 2015

تصوس)) Schrank, Mag, Sibitz, & Lauber,2010

ويفرتض
وجــود أسبعــة أبعــاد لأمــل ،ه ـو :الاقــة (أي ال فــال مــن أجــل
حتقيا اهلدف ،واخلربات السابقة اإلجيابية ) ،والتوجه ا ستقبلو
اإلجيــا (أي التطل ـ للمســتقبل ،وصــن اخلطــط ا ســتقبلية )،
والعالقـ ـ ـ ـ ــات اإلجتماعيـ ـ ـ ـ ــة اإلجيابيـ ـ ـ ـ ــة ،واإلحسـ ـ ـ ـ ــا بالقيمـ ـ ـ ـ ــة
الشدصية ،وجود منظوس مستقبلو.
يف حـني يفــرتض تصــوس ):(Howell & Larsen, 2015
أن األم ـ ــل ل ـ ــه ع ـ ــدد م ـ ــن اخلص ـ ــائ اا ـ ــددة والـ ـ ـ تش ـ ــمل:
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طالب اجلامعة بتايون ،وكشفا نتائا الدساسة عن أن االمتنان
استــبط بشـ ل إجيــا ب ــل مــن التفــاؤل ،والســعادة  ،وا قبوليــة،
واالنبساطية.
وقـ ــام ( )Froha,et al.,2009بدساسـ ــة هـ ــد ا معر ـ ــة
العالق ـ ــة ب ـ ــني االمتن ـ ــان والس ـ ــعادة يف مرحل ـ ــة ا راهق ـ ــة ا ب ـ ــرة
وال ش عن الفروق بني اجلنسـني وت ونـا عينـة الدساسـة مـن
( )154طالب ـ ـا وطالبـ ــة ،وتوصـ ــلا الدساسـ ــة إىل وجـ ــود عالقـ ــة
استباطي ـ ــة موجب ـ ــة ب ـ ــني االمتن ـ ــان والرا ـ ــا ع ـ ــن اةي ـ ــاة ،واستب ـ ــاط
االمتنــان م ـ الصــفات الوجدانيــة اإلجيابيــة،كما وجــدت روق ـا
بني ال كوس واإلناث يف االمتنان لصاحل ال كوس .
وأجــرى ( ) Lin, 2013دساســة هــد ا إىل معر ــة مــدى
إسهام االمتنان يف التنبؤ بالسعادة والعوامل اخلمسة ال ربى يف
الشدصــية وت ونــا عينــة الدساســة مــن ( )540طالب ـا وطالبــة
من طلبة اجلامعة ،ومن بني النتائا ال خلصا هلا الدساسة أن
االمتنان يسه يف التنبؤ بالسعادة لدى طلبة اجلامعة.
وقاما ( مد )2013،بدساسة هد ا إىل معر ـة العالقـة بـني
نوعيــة اةيــاة وكــل مــن االمتنــان والتســامه والســعادة علـ عينــة
م ونـة مــن ( )500ــرد مــن ا ـراهقني والراخــدين وا ســنني ومــن
بني النتائا ال توصلا إليها الدساسة وجود عالقة إجيابيـة بـني
نوعي ــة اةي ــاة وك ــل م ــن االمتن ــان والتس ــامه والس ــعادة ،ووج ــود
ــروق بــني ال ـ كوس واإلنــاث يف االمتنــان لصــاحل اإلنــاث وعــدم
وجود روق بني ال كوس واإلناث يف السعادة.
وه ــد ا دساس ــة ( م ــد  )2014،إىل ال ش ـ ع ــن عالق ــة
التسـ ــامه واالمتنـ ــان بالسـ ــعادة ،والتعـ ــرف عل ـ ـ دسجـ ــة إسـ ــهام
التســامه واالمتنــان يف التنبــؤ بالســعادة وال ش ـ عــن الفــروق
ب ــني الط ــالب والطالب ــات يف متغ ـريات الدساس ــة وت ون ــا عين ــة
الدساسة من ( )269طالبا وطالبـة مـن طلبـة جامعـة ا ينـا ،ومـن
بني النتائا ال توصلا هلا الدساسة وجـود عالقـة بـني االمتنـان
والســعادة وأن االمتن ــان يس ــه يف التنب ـؤ بالس ــعادة ل ــدى طلب ــة
اجلامعـ ــة ووجـ ــود ـ ــروق بـ ــني الطـ ــالب والطالبـ ــات يف االمتنـ ــان

اا ـ ـ ــدودة ،والواقعي ـ ـ ــة ،والتوق ـ ـ ـ
الاليق ـ ـ ـني ،والقابلي ـ ـ ــة لل ـ ـ ــت
اإلجيا لت قيا النواتا ا رنوبة أو نـا النـواتا نـري ا رنوبـة،
ووا األهداف ،والتدطيط ،والطاقة الدا عية العامـة ،والتوجـه
ا سـ ــتقبلو ،واأل يـ ــة ا دسكـ ــة ا رتفعـ ــة ،وسـ ــياقات الت ـ ــدي أو
اخلساسة.
ويعرض الباحيف للدساسات السابقة يف ات ـالث علـ
الن و اآلي:
أوال  :دراسات تناولت عالية االمتنان بالسعادة منها:
ً

دراسة ) (Watkins, et al., 2003ال هد ا إىل بنا مقيا
لالمتنان االستعدادي ) ،(GRATوال ش عن عالقتـه باهلنـا
ال ـ ـ اي ( ومتالـ ــا مؤخ ـ ـراته يف الراـ ــا عـ ــن اةيـ ــاة ،والسـ ــعادة،
والوج ـ ــدان ا وج ـ ــا والس ـ ــالا ،وأح ـ ــداث اةي ـ ــاة ال ـ ــانطة،
الشدص ـ ـ ـو يف األحـ ـ ــداث ،والتـ ـ ــدين،
واالعتقـ ـ ــاد يف الـ ـ ــت
واالكت ــاب) .وت ــمنا ( )4دساســات رعيــة ،وت لفــا العينــة
م ـ ــن ( )277م ـ ــن ط ـ ــالب اجلامع ـ ــة .وكش ـ ــفا بع ـ ــو نت ـ ــائا
الدساســة عــن أن ا قيــا يتمت ـ باتســاق داخل ـو ،و بــات مــي
مرض .كما استبط االمتنان بش ل إجيا ععظـ مقـايي اهلنـا
ال اي ،وأن التف ري االمتناين حيسن اةالة ا زاجية.
واس ــتهد ا دساس ــة ) (Chen & Kee,2008معر ــة
العالق ـ ــة بـ ـ ــني االمتنـ ـ ــان واهلنـ ـ ــا لـ ـ ــدى عينـ ـ ــة مـ ـ ــن الريااـ ـ ــيني.
وت ــمنا دساســتني ــرعيتني ،الدساســة األوىل :صــا العالقــة
بني االمتنان كسمة واهلنا  ،وت لفا العينـة مـن ( )169سيااـو
تــايواين با دسســة العليــا ،وكشــفا نتــائا الدساســة ( )1ع ــن أن
االمتنـ ــان كسـ ــمة تنب ـ ـئ بش ـ ـ ل موجـ ــا بالرا ـ ـا عـ ــن الفريـ ــا،
وبالراــا عــن اةيــاة ،أمــا الدساســة ( )2قــد اســتهد ا ـ
العالقة بني االمتنان يف اجملال الريااـو واهلنـا  ،وت ونـا العينـة
من ( )265سيااو ،وأظهـرت نتـائا الدساسـة ( )2أن االمتنـان
يف اجملال الريااو ينبئ بش ل إجيا بالراا عن الفريا.
وهــد ا دساســة ) (Chen, et al., 2009إىل ال شـ عــن
عالق ـ ـ ــة االمتن ـ ـ ــان ب ـ ـ ــل م ـ ـ ــن التف ـ ـ ــاؤل ،والسـ ـ ـ ـعادة ،وعوام ـ ـ ــل
الشدص ـ ــية اخلمـ ـ ـ ال ـ ــربى .وت ـ ــمنا العين ـ ــة ( )608م ـ ــن
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وقامــا (جــودة  )2010،بدساســة هــد ا إىل ال شـ عــن
مستويات التفاؤل واألمل والسـعادة والعالقـة بينهمـا لـدى عينـة
مــن ا ـراهقني يف ا ظــة نــزة بلغــا ( )363تلمي ـ ا وتلمي ـ ة،
ومــن بــني النتــائا ال ـ توصــلا هلــا الدساســة وجــود عالقــة دالــة
وموجبة بني األمل بالسعادة ،وعدم وجـود ـروق بـني التالميـ
يف متغري األمل.
وه ــد ا دساس ــة (ج ــودة وأ جـ ـراد  )2011،إىل معر ــة
العالقــة بــني الســعادة واألمــل والتفــاؤل وحتديــد األ يــة النســبية
ل ل من ه ا تغريات يف تفسري السعادة لدى عينة مـن طلبـة
جامع ــة الق ــد ا فتوح ــة بل ــج ح مه ــا ( )187طالب ـا وطالب ــة،
وبينـ ــا نتـ ــائا الدساسـ ــة أن متغـ ــري السـ ــعادة استـ ــبط م ـ ـ األمـ ــل
والتفــاؤل إجيابي ـا وأن متغــريي:األمــل والتفــاؤل أســهما يف التنبــؤ
بالسعادة لدى عينة الدساسة.

لصاحل الطالب وعدم وجود روق دالة بني الطالب والطالبات
يف الشعوس بالسعادة.
ثانيًا :دراسات تناولت عالية األمل بالسعادة:
هد ا دساسة ()Stats, Comer & Kaffenberge,2007
إىل ال ش ـ ـ عـ ــن مصـ ــادس السـ ــعادة ل ـ ـدى عينـ ــة م ونـ ــة مـ ــن
( )258طالب ـ ـا وطالب ـ ــة م ـ ــن طلب ـ ــة اجلامع ـ ــة ،وتوص ـ ــلا نت ـ ــائا
الدساسـة عــن وجــود عالقــة استبــاط موجبــة بــني الســعادة واألمــل،
كما كشفا الدساسة عن قدسة األمـل يف التنبـؤ بالسـعادة لـدى
عينة الدساسة.
وقــام (الفن ــري )2007،بدساس ــة هــد ا ال ش ـ ع ــن
العالقة بني األمل ( القوة الدا عـة وا سـاسات) والسـعادة ال اتيـة
واإل ـ ــا وال شـ ـ ـ ع ـ ــن الف ـ ــروق ب ـ ــني اجلنس ـ ــني يف متغـ ـ ـريات
الدساسة ،وت ونا عينـة الدساسـة مـن ( )423طالبـا وطالبـة مـن
طالب كلية الرتبية ،وخلصـا نتـائا الدساسـة عـن وجـود عالقـة
ب ــني األم ــل ( الق ــوة الدا ع ــة) والس ــعادة ال اتي ــة ،وع ــدم وج ــود
عالقـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــني األمـ ـ ـ ــل (بعـ ـ ـ ــد ا سـ ـ ـ ــاسات) والسـ ـ ـ ــعادة ال اتيـ ـ ـ ــة،
كماكشـ ــفا نتـ ــائا الدساسـ ــة عـ ــن وجـ ــود ـ ــروق جوهريـ ــة بـ ــني
الطالب والطالبات يف األمل (بعد ا ساسات) والسـعادة ال اتيـة
وع ــدم وج ــود ــروق بي ــنه يف األم ــل (بع ــد اإلسادة) والس ــعادة
ال اتية .
وقـام ( )Abdel-Khalek & Lester, 2010بدساسـة هـد ا
إىل ال ش عن العالقة بـني ا تغـريات االجتماعيـة والشدصـية
والس ــعادة لـ ــدى عينـ ــة م ونـ ــة م ــن ( )234مـ ــن طلبـ ــة جامعـ ــة
ال ويا ،وأسفرت نتائا الدساسة عن وجود عالقة استباط دالـة
بني السعادة واألمل والتفاؤل والص ة اجلسمية والص ة.
وه ـ ــد ا دساس ـ ــة (عب ـ ــداةالا وعي ـ ــد  )2008،إىل معر ـ ــة
عالق ــة ح ــا اةي ــاة باهلن ـا الشدص ــو ل ــدى عين ــة م ون ــة م ــن
( )425طالبا وطالبة من طلبة جامعة ال ويا وبريوت العربية.
وم ــن ب ــني نت ــائا الدساس ــة الـ ـ انته ــا إليه ــا الدساس ــة وج ــود
عالقة بني السعادة واألمل .

ثالثًت تا :دراس تتات تناول تتت عالي تتة تتل م تتن األم تتل واالمتن تتان
بالسعادة:

دساســة ) (Lanham, et al., 2012هــد ا إىل معر ــة عالقــة
االمتنان ( ك الة ،وكسمة) ب ل من االحرتاق النفسو واألمـل
والراـ ـ ــا الـ ـ ــوظيفو لـ ـ ــدى ا تدصصـ ـ ــني الص ـ ـ ـ ة النفس ـ ـ ــية.
وت ونا العينة من ( )65من ا تدصصني الص ة النفسية،
وكشفا نتائا الدساسة عـن أن االمتنـان ك الـة تنبـئ ب ـل مـن
االسـ ـ ــتنفاد االنفع ـ ـ ــاي (كبع ـ ـ ــد لالح ـ ـ ـرتاق النفس ـ ـ ــو) ،والرا ـ ـ ــا
ال ــوظيفو ،كم ــا ينب ـئ االمتن ــان االس ــتعدادي ب ــل م ــن اإل ــا
الشدصـ ـ ـو ( كبع ـ ــد لالح ـ ــرتاق النفس ـ ــو) ،والرا ـ ــا ال ـ ــوظيفو،
ووجدت عالقات موجبة دالة بني االمتنان واألمل.
من الالل العرض السابق للدراسات السابقة:
تنوع ـا أاــا ا تغ ـريات ال ـ تشــري إىل الســعادة ،ماــل:
اهلنا الـ اي ( مـ تنـوع مؤخـراته)" ،الراـا عـن اةيـاة أو الراـا
الوظيفو أو الراا عن الفريا.
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 .1توج ــد عالقـ ـة استباطي ــه دال ــة إحص ــائيا عن ــد مس ــتوى دالل ــة
(&= )0.05بني االمتنان والسعادة لدى طلبة جامعة اجلوف.
 .2توج ــد عالق ــة استباطي ــه دال ــة إحص ــائيا عن ــد مس ــتوى دالل ــة
(&= )0.05بني األمل والسعادة لدى طلبة جامعة اجلوف.
 .3ال توج ـ ـ ــد ـ ـ ــروق دال ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائيا عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى دالل ـ ـ ــة
(&= )0.05بني طالب وطالبات جامعة اجلوف يف السعادة.
 .4ال توج ـ ـ ــد ـ ـ ــروق دال ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائيا عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى دالل ـ ـ ــة
(&= )0.05بني طالب وطالبات جامعة اجلوف يف االمتنان.
 .5ال توجــد ــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة (& =
 )0.05بني طالب وطالبات جامعة اجلوف يف األمل.
 .6مي ن التنبؤ بالسعادة من خالل االمتنان واألمل لدى طلبة
اجلامعة.

ك لد تنوعا العينات ا ستددمة يف الدساسات ما بني
طالب ا داس  ،وطالب اجلامعة ،وعينات ساخدين وعينات
متدة عرب أعماس خمتلفة.
اختلفـ ــا نت ـ ــائا الدساس ـ ــات ال ـ ـ تناول ـ ــا الف ـ ــروق ب ـ ــني
اجلنس ــني يف متغـ ـريات الدساس ــة؛ ف ــو االمتن ــان انته ــا دساس ــة
( ; Froha, et al., 2009مـد )2014 ،إىل وجـود ـروق بـني
الطــالب والطالبــات لصــاحل الطــالب .بينمــا يف دساســة ( مــد،
 )2013توصــلا نتائ هــا إىل ــروق لصــاحل اإلنــاث يف متغــري
األم ــل ،وانته ــا نت ــائا دساس ــة (الفن ــري )2007،إىل وج ــود
روق بني الطالب والطالبات يف (بعد ا سـاسات) وعـدم وجـود
ــروق بيــنه يف (القــوة الدا عــة) ،وأمــا دساســة (جــودة )2010،
دلص ـ ــا نتائ ه ـ ــا إىل ع ـ ــدم وج ـ ــود ـ ــروق ب ـ ــني اجلنس ـ ــني يف
األمل.
يف حـني اتفقـا نتـائا الدساسـات الـ تناولـا الفـروق بــني
اجلنسـ ــني يف السـ ــعادة إىل عـ ــدم وجـ ــود ـ ــروق ماـ ــل :دساسـ ــات
(الفن ري ; 2007،مد  ;2013،مد. )2014 ،
الدساســة اةاليــة تناولــا متغـريات نفســية مهمــة وجــديرة
بالب يف يف جمـال علـ الـنف اإلجيـا  ،كمـا أنـه بعـد مراجعـة
األدب السـ ــي ولوجو ات ـ ــه نـ ــدسة الدساسـ ــات ال ـ ـ تناولـ ــا
متغريات الدساسة اةالية جمتمعة ،إ مل يعار الباحيف علـ أيـة
دساســة متعلقــة عتغ ـريات الدساســة ومرتابطــة مع ـا يف حــدود مــا
توا ر-للباحيف -من دساسات.
واجلدير بال كر أن الدساسة اةالية قد أ ادت من
الدساسات السابقة يف حتديد مش لة الدساسة وأهدا ها
واإلطاس النظري ومنه يتها وصيانة الفروض وتفسري النتائا.

إجراءات الدراسة:
أوالً :منهج الدراسة :مت استددام ا نها الوصفو االستباطو؛ ألنه
ا نها األنسا للدساسة اةالية.
ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة :ت ون جمتم الدساسة من

مجي طلبـة كليـة العلـوم واآلداب بالقريـات ا سـ لني بالفصـل
الدساسو الااين من العام الدساسو 1439 /1438هـ وعـدده
( )3514طالبا وطالبة.

عينة الدراسة:

أ) عين ت تتة الدراس ت تتة االس ت تتتطالعية م ونـ ــة م ـ ــن ( )180طالب ـ ـا
وطالبــة بغــرض الت كــد مــن اخلصــائ الســي ومرتية للمقــايي .

ب) عينت تتة الدراست تتة األساست تتية :ت ون ــا عين ــة الدساس ــة مـ ــن
( )396طالب ـ ـ ـ ـا وطالب ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ط ـ ـ ــالب كلي ـ ـ ــة العل ـ ـ ــوم واآلداب
بالقريات /جامعة اجلوف مت اختياسه بالطريقة العشوائية.
واجلدول سق ( )1يواه تو ي عينة الدساسة حسا متغري
التدص والنوع.

فروض الدراسة:

يف او استقرا الدساسات السابقة ،واإلطاس النظري،
أم ن صيانة روض الدساسة عل الن و اآلي:
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جدول 1
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التصص

والنوع:
طالب

المجموع

المتغير
التصص

علمو
نظري

109
287

396

النوع

طالب
طالبات

224
172

396

أدوات الدراسة:
لغرض حتقيا أهداف الدساسة واإلجابة عن تساؤال ا ،قد
استددم الباحيف:
.1مقيــا أكس ــفوسد للس ــعادة :إع ــداد أسجايــل وم ــاستن ول ــو
 :Argyel , Martin& Luترمجة عبداخلالا (. )2003
.2مقيا االمتنان :إعداد وات نز وآخرين (Watkins et 2003
 )al.,ترمجة عبابنة (.)2015
.3مقيـا األمـل :إعـداد سـنايدس وآخـرين ((snyder, et 1991
 al.,ترمجة عبداخلالا (.)2004
و يما ي ي وص للمقيا عل الن و اآلي:

الدسج ــة ال لي ــة علـ ـ ا قي ــا كلي ــا م ــن ( )145-29و قـ ـرات
ا قيا ات ا ا واحد إجيا .
الصصائ

 -الصتتد  :حتقــا (عبــد اخلــالا وآخــرون  )2003،مــن صــدق

ا قي ــا باس ــتددام ص ــدق االتس ــاق ال ــداخلو عل ـ عين ــة م ــن
طلبــة ا رحلــة الاانويــة واجلامعيــة وعل ـ ا ــوظفني وا وظفــات يف
اجملتم ـ ال ــوي  ،وتوص ــلا النت ــائا إىل أن مجي ـ ق ــي استب ــاط
الفق ـرات بالدسجــة ال ليــة للمقيــا تراوح ــا مــا ب ــني (-0,24
 )0,75وهو قي دالة إحصائيا.
وقام أي ا بالت قا مـن الصـدق باسـتددام ـد خـاسجو
( التقدير ال اي للسعادة) وأظهرت النتائا إىل أن قي االستباط
بـني ا قيــا وااــد اخلــاسجو تراوحــا مــا بــني ()0,70-0,56
وهو دالة إحصائيا.

أوالً :مقياس أ سفورد للستعادة :إعـداد أسجايـل ومـاستن ولـو
 :Argyel , Martin& Luترمجة عبداخلالا وآخرين (.)2003

وصتتا المقيتتاس :ت ــون ا قيــا مــن ( )29عبــاسة يف الصــوسة

– االتستتا التتدااللي للمقيتتاس :قــام الباحــيف بــالت قا مــن

العربيــة ا عدلــة وال يوجــد للمقيــا أبعــاد ولــه دسجــة كليــة ،وهــو
عب ـ ــاسة عـ ـ ــن مقي ـ ــا تقـ ـ ــدير اي يت ـ ــمن سـ ـ ــة مس ـ ـ ـتويات
لالست ابة هو" :نالبا" = 5دسجات" ،كاريا" =  4دسجـات،
" أحيانا "=  3دسجات" ،قليال "= دسجتـان "،نـادسا" = دسجـة
واحــدة ،وتـرتاول الدسجــة علـ كــل عبــاسة مــن ( )5-1وتـرتاول

االتس ــاق ال ــداخلو عل ـ ـ عين ــة اس ــتطالعية م ــن خ ــاس عينـ ــة
الدساسة األساسية م ونة من ( )180طالبـا وطالبـة مـن طلبـة
اجلامع ــة ومت حس ــاب معام ــل استب ــاط دسج ــة ك ــل ق ــرة بالدسج ــة
ال لية قيا السعادة ،واجلدول اآلي ويواه لد:

جدول 2
معامالت االرتباط بين ل فقرة والدرجة الكلية للمقياس(ن=:)180
ريم

معامل

السيكومترية للمقياس:

ريم الفقرة

معامل

** .793

21
22
23

** .761
** .763

24

** .854

االرتباط مع الدرجة الكلية

الفقرة

االرتباط مع الدرجة الكلية

1

**.793

11

2
3

** .761
** .714

12
13

** .806
** .820

4

** .798

14

** .825
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معامل

** .788

االرتباط مع الدرجة الكلية
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ريم

معامل

ريم الفقرة

معامل

** .777

25
26
27

** .847
** .802

28
29

** .624
** .820

االرتباط مع الدرجة الكلية

الفقرة

االرتباط مع الدرجة الكلية

5

** .670

15

6
7

** .869
** .812

16
17

** .689
** .805

8
9

** .760
** .590

18
19

** .758
** .851

10

** .712

20

** .734

ريم الفقرة

معامل

** .785

االرتباط مع الدرجة الكلية

يبــني اجلــدول ( )2أن معــامالت االستبــاط بــني دسجــة كــل قــرة
والدسج ـ ـ ــة ال لي ـ ـ ــة للمقي ـ ـ ــا تراوح ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــني ( -0.590
 ،)0.869وه ــو ق ــي مناس ــبة و ت ــدل عل ـ االتس ــاق ال ــداخلو
قيا السعادة.

"= 3دسج ـ ــات" ،ال أوا ـ ــا "= دسجت ـ ــان " ،ال أوا ـ ــا بش ـ ــدة"
=دسجــة واحــدة ،وتع ـ بــالفقرات الســلبية اآلتي ـة (،4 ،3 ،2
 )15 ،14 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5وترتاول الدسجة عل كل
عبــاسة مــن ( )5-1وت ـرتاول الدسجــة ال ليــة عل ـ ا قيــا كليــا
من (.)205-41

تطبيقه عل عينة استطالعية مـن نـري عينـة الدساسـة األساسـية
م ونـ ــة مـ ــن (  )180طالب ـ ـا وطالبـ ــة مـ ــن طـ ــالب اجلامعـ ــة ومت
حســاب معامــل الابــات باســتددام معادلــة ألفــا كرونبــا وبلــج
معامــل الابــات ( ،)0.978كمــا مت الت قــا مــن الابــات بطريقــة
الت زئ ــة النص ــفية ا صـ ـ ه باس ــتددام معادل ــة س ــبريمان بـ ـراون
وبلــج معامــل الابــات ( ،)0.952وهــو قــي مرتفعــة وتــدل عل ـ
بات مقيا السعادة.

ص تتد المقي تتاس :حتقق ــا (عبابن ــه  )2015،م ــن ص ــدقا قي ــا يف البي ــة العربي ــة باس ــتددام ص ــدق البن ــا علـ ـ عين ــة
م ون ــة م ــن ( )50طالب ــا وطالب ــة م ــن طلب ــة اجلامع ــة وتوص ــلا
النتائا إىل أن مجي قي االستبـاط بـني الفقـرات والبعـد تراوحـا
ما بني ( )0,81-0.33وبـني الفقـرة والدسجـة ال ليـة للمقيـا
تراوحا ما بني( )0.61-0.31وهو قي دالة إحصائيا.

ترمجـة

االتســاق الــداخلو للمقيــا عل ـ عينــة اســتطالعية مــن ن ــري
عينــة الدساســة األساســية م ونــة مــن (  )180طالبـا وطالبــة مــن
طــالب اجلامعــة ومت حســاب معامــل االستبــاط بــني كــل قــرة
والدسجة ال لية قيا االمتنان ،واجلدول اآلي يبني لد:

**دالة إحصائيا عند مستوى (&=)0.01

_2ثب تتات مقي تتاس الس تتعادة :للت ق ــا م ــن ب ــات ا قي ــا مت

ثانيتاً :مقيتاس االمتنتان :إعـداد

)(Watkins et al.,2003

الصصائ

السيكومترية للمقياس:

 -االتستتا التتدااللي للمقيتتاس :قــام الباحــيف ب ـالت قا مــن

عبابنة (.)2015

وصتتا المقيتتاس:ت ــون ا قيــا مــن ( )41قــرة مو عــة عل ـ
ال ــة أبعــاد هــو :الشــعوس بالرخــا ( )16-1واالمتنــان البســيط
( )29-17واالمتنــان لآلخ ـرين ،)41-30 ( :وهــو عبــاسة عــن
مقيــا تقــدير اي يت ــمن ســة مســتويات لالســت ابة هــو:
"أوا ــا بشــدة " = 5دسجــات "،أوا ــا "= 4دسجــات " ،ايــد

جدول 3
معامالت االرتباط بين ل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إلي ( .ن=:)180
الشعور بالرالاء

االمتنان لآلالرين

االمتنان البسيط

ريم الفقرة

االرتباط

ريم الفقرة

االرتباط

ريم الفقرة

االرتباط

1

*.198

17

**.486

30

**.694

2

**.642

18

**.735

31

**.613
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الشعور بالرالاء

االمتنان لآلالرين

االمتنان البسيط

ريم الفقرة

االرتباط

ريم الفقرة

االرتباط

ريم الفقرة

االرتباط

3

**.556

19

**.746

32

**.666

**.597

20

**.843

33

**.314

5

**.531

21

**.836

34

**.714

6

**.735

22

**.863

35

**.615

7

**.759

23

**.733

36

**.748

**.750

24

**.564

37

**.720

9

**.503

25

**.798

38

**.761

10

.022

26

**.731

39

**.355

**.561

27

**.813

40

**.604

12

**.468

28

**.684

41

**.659

13

.076

29

**.692

14

**.556

4

8

11

15
16

**.558
.074

( )16 ،13 ،10من بعد الشعوس بالرخا  ،قد جا ت قي
استباط الفقرات اعيفة ،ومت استبعادها وأصب ا قرات
ا قيا ( )38قرة ،ومت الت قا من االستباطات بني دسجة كل
بعد والدسجة ال لية للمقيا واجلدول اآلي يبني ه

*دالة إحصائيا عند مستوى (&=** )0.05دالة إحصائيا عند مستوى (&=)0.01

يبني اجلدول ( )3أن معامالت استباط قرات مقيا
االمتنان م الدسجة ال لية للبعد ا نتمية له .وكانا قي استباط
بعد الشعوس بالرخا ما بني (  )0.759 - 0.022وبعد
االمتنان البسيط ما بني (  )0.863 - 0.486وبعد االمتنان
لآلخرين بني (  ،)0.761- 0.314وهو قي مناسبة ،وتدل
عل االتساق الداخلو قيا االمتنان باستانا الفقرات

ا عامالت.

جدول 4
معامل ارتباط درجة ل بعد بالدرجة الكلية لمقياس االمتنان(ن=:)180
األبعاد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية

الشعوس بالرخا
االمتنان البسيط
االمتنان لآلخرين

**0.364
**0.837
**0.810

**دالة إحصائيا عند مستوى (&=)0.01

األساسية م ونة من ( )180طالبـا وطالبـة مـن طـالب اجلامعـة
ومت حس ــاب معام ــل الاب ــات باس ــتددام معادل ــة ألف ــا كرونب ــا
ك لد مت الت قا من الابات بطريقة الت زئة النصفية ا ص ه
باس ــتددام معادل ــة س ــبريمان ب ـ ـراون واجل ــدول اآلي يب ــني ه ـ ـ
ا عامالت.

يبــني اجلــدول ( )4أن معــامالت استبــاط كــل بعــد بالدسجــة
ال لية قيا االمتنان تراوحا بني ( )0.837- 0.364وهـو
قـ ــي دالـ ــة إحصـ ــائيا عنـ ــد مسـ ــتوى ( )0.01وتـ ــدل عل ـ ـ قـ ــوة
االستباطات بني األبعاد والدسجة ال لية للمقيا .
ثبتتات مقيتتاس االمتنتتان :للت قــا مــن بــات ا قيــا مت تطبيــا

ا قي ـ ــا علـ ـ ـ عين ـ ــة اس ـ ــتطالعية م ـ ــن خ ـ ــاس عين ـ ــة الدساس ـ ــة
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الجدول 5
معامالت الثبات باستصدام ألفا رونباخ والتجزئة النصفية لمقياس االمتنان (ن=:)180
األبعاد
الشعوس بالرخا
االمتنان البسيط
االمتنان لآلخرين
الدسجة ال لية للمقيا

يبــني اجلــدول ( )5أن معــامالت الابــات باســتددام معادلــة
ألفــا كرونبــا بلــج للدسجــة ال ليــة للمقيــا ( )0.887يف حــني
تراوحـ ـ ـ ــا معـ ـ ـ ــامالت الابـ ـ ـ ــات لأبعـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــني (-0.880
 ،)0.944وبلغــا معــامالت الابــات بطريقــة الت زئــة النصــفية
ا صـ ـ ـ ه ععادل ـ ــة س ـ ــبريمان بـ ـ ـراون للدسج ـ ــة ال لي ـ ــة للمقي ـ ــا
(  ،)0.848يف حـ ـ ــني تراوحـ ـ ــا معـ ـ ــامالت الابـ ـ ــات مـ ـ ــا بـ ـ ــني
( )0.925 - 0.833وه ـ ــو ق ـ ــي مناس ـ ــبة وت ـ ــدل عل ـ ـ ب ـ ــات
مقيا االمتنان.

ألفا رونباخ

التجزئة النصفية

0.880
0.944
0.898
0.887

0.833
0.925
0.850
0.848

يت من أسبعة مستويات لالست ابة هـو" :صـ يه متامـا" = 4

دسج ـ ــات ،صـ ـ ـ يه نالبـ ـ ـا "=  3دسج ـ ــات"،خطـ ـ ـ متامـ ـ ـا" =2

دسجات" ،خط نالبا"= دسجـة واحـدة ،وتـرتاول الدسجـة ال ليـة
عل ا قيا بني (.)32-8
الصصائ

السيكومترية للمقياس:

صت تتد المقيت تتاس :ق ــام (عب ــداخلالا  )2004 ،ب ــالت قا م ــن
ص ــدق ا قي ــا ع ــن طري ــا حس ــاب قيم ــة استباط ــه م ـ ـ ــد
خــاسجو انــا قــي االستبــاط بــني ا قيــا وكــل مــن :مقيــا
التوجه لو اةياة "التفـاؤل" ( )0.60ومقيـا التوقعـات العامـة
للن ـ ــال ( ،)0.55ومقيـ ــا تقـ ــدير ال ـ ـ ات ( )0.58ومقيـ ــا
حتقيا ال ات ( )0.72وهو قي دالة إحصائيا.

ثالثًا :مقياس األمل :سـنايدس وآخـرون ()snyder, et al.,1991
ترمجة عبداخلالا(.)2004

وصتا المقيتتاس :طـوس سـنايدس وآخــرون ( )1991ا قيـا عــا

االتست تتا الت تتدااللي للمقيت تتاس :قـ ــام الباحـ ــيف بـ ــالت قا مـ ــن

يتناس ــا م ـ ا ـراهقني والب ــالغني ،ويت ــون ا قي ــا م ــن ()12
عباسة مو عة عل البعدين اآلتيني:
البعد األول :القوة الدا عة (.)12 -10 - 9 -2
والبعد الااين :ا ساسات (.)8 -6 -4 -1
وأسبعــة بنــود ال تص ـ ه اــمن دسجــة مقيــا مت واــعها يف
ا قيــا لتشــتيا هــن ا ف ــوص وعــدم معر ــة هــدف ا قيــا
وه ـ ـ ــو ( .)11 -7 -5 -3وا قي ـ ـ ــا عب ـ ـ ــاسة ع ـ ـ ــن تق ـ ـ ــدير اي

االتساق الداخلو للمقيا عل عينة استطالعية من نري عينة
الدساسة األساسية م ونة من( )180طالبـا وطالبـة مـن طـالب
اجلامعــة ومت حســاب معامــل االستبــاط بــني كــل قــرة والدسجــة
ال لية قيا األمل ،واجلدول اآلي يبني ه النتائا.

جدول 6
معامالت ارتباط ل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد المنتمية ل والدرجة الكلية لمقياس األمل (ن=:)180
القوة الدافعة
ريم الفقرة

إيجاد المسارات

االرتباط مع البعد

االرتباط مع الدرجة الكلية

ريم الفقرة

االرتباط مع البعد

االرتباط مع الدرجة الكلية

2

** .607

** .675

1

** .552

9

** .704

** .697

4

**.613

** .632

10

** .718

** .704

6

** .663

** .665

**.731

** .714

8

**.652

**.647

12

**دالة إحصائيا عند مستوى (&=.)0.01
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دسجة الفقرة والدسجـة ال ليـة للبعـد مـا بـني ()0.663-0.552

يبني اجلدول ( )6أن معامالت استباط دسجة كل قـرة مـن
ق ـ ـرات ا قي ـ ــا م ـ ـ الدسج ـ ــة ال لي ـ ــة للبع ـ ــد والدسج ـ ــة ال لي ـ ــة
للمقي ـ ــا عل ـ ـ ـ الن ـ ـ ـو اآلي :بع ـ ــد القـ ـ ــوة الدا عـ ـ ــة تراوحـ ـ ــا
معــامالت االستبــاط بــني دسجــة الفقــرة والدسجــة ال ليــة للبعــد مــا
بني ( ،)0.731-0.607يف حـني تراوحـا معـامالت االستبـاط
بـ ـ ــني البع ـ ـ ــد والدسجـ ـ ــة ال لي ـ ـ ــة للمقيـ ـ ــا مـ ـ ــا ب ـ ـ ــني (-0.675
 ،)0.714أما بعد ا سـاسات رتاوحـا معـامالت االستبـاط بـني

مـا بـني (-0.620

وبني دسجـة الفقـرة والدسجـة ال ليـة للمقيـا
 )0.665وهـ ــو قـ ــي مناسـ ــبة وتـ ــدل عل ـ ـ االتسـ ــاق الـ ــداخلو
قي ــا األم ــل .كم ــا مت الت ق ــا م ــن ص ــدق االستباط ــات ب ــني
دسجة األبعاد والدسجة ال لية للمقيا واجلدول اآلي يبني ه
ا عامالت:

جدول 7
معامل االرتباط بين درجة ل بعد والدرجة الكلية لمقياس األمل
األبعاد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية

القوة الدا عة
إجياد ا ساسات

**0.929
**0.919

**دالة إحصائيا عند مستوى (&=)0.01

األساسية م ونة من ( )180طالبا وطالبة من طالب اجلامعة،
ومت حس ــاب معام ــل الاب ــات باس ــتددام معادل ــة ألف ــا كرونب ــا
وك لد مت الت قا من الابات بطريقة الت زئة النصفية ا ص ه
باس ــتددام معادل ــة س ــبريمان ب ـ ـراون واجل ــدول اآلي يب ــني ه ـ ـ
ا عامالت.

يب ــني اجل ــدول ( )7أن مع ــامالت استب ــاط األبع ــاد بالدسج ـة
ال لي ــة قي ــا األم ــل تراوح ــا م ــا ب ــني ( )0.929- 0.919
وهو قـي دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى ( )0.01وتـدل علـ قـوة
االستباطات بني األبعاد والدسجة ال لية للمقيا .
ثب تتات مقي تتاس األم تتل :للت ق ــا م ــن ب ــات مقي ــا األم ــل مت
تطبيــا ا قيــا علـ عينــة اســتطالعية مــن خــاس عينــة الدساســة

جدول 8
معامالت الثبات بطريقتي ألفا رونباخ والتجزئة النصفية لمقياس األمل(ن=:)180
األبعاد

ألفا رونباخ

التجزئة النصفية

القوة الدا عة
اجياد ا ساسات

0.845
0.802

0.856
0.762

الدسجة ال لية للمقيا

0.890

0.840

يبني اجلـدول ( )8أن معـامالت الابـات باسـتددام معادلـة
ألفـ ــا كرونبـ ــا بلـ ــج للدسجـ ــة ال ليـ ــة للمقيـ ــا ( )0.890وأمـ ــا
مع ـ ـ ــامالت الاب ـ ـ ــات لأبع ـ ـ ــاد رتاوح ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــني (- 0.802
 ،)0.845يف ح ــني بلغ ــا مع ــامالت الاب ــات بطريق ــة الت زئ ــة
النص ـ ــفية ا ص ـ ـ ـ ه ععادل ـ ــة س ـ ــبريمان ب ـ ـ ـراون للدسج ـ ــة ال لي ـ ــة
للمقيا ( ،)0.840وتراوحا معامالت الابات لأبعاد ما بني
( )0.856- 0.762وه ـ ــو ق ـ ــي مناس ـ ــبة وت ـ ــدل علـ ـ ـ ب ـ ــات
مقيا األمل.

نتائج الدراسة ومنايشتها:

الفرض األول :ين

على أن " توجتد عاليتة ارتباطيت دالتة

إحصت تتائياً عنت تتد مست تتتوى داللت تتة ( =)0.05بت تتين االمتنت تتان

والسعادة لدى طلبة جامعة الجوف:

للت قـ ــا مـ ــن ص ـ ـ ة ه ـ ـ ا الفـ ــرض مت حسـ ــاب معـ ــامالت
االستبــاط بــني أبعــاد مقيــا االمتنــان والدسجــة ال ليــة ومقيــا

السعادة واجلدول اآلي يبني ه النتائا:
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جدول 9
معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد مقياس االمتنان والدرجة الكلية ومقياس السعادة(.ن=:)396
معامل االرتباط بالسعادة

أبعاد االمتنان
الشعوس بالرخا
االمتنان البسيط
االمتنان لآلخرين

.638

**

.495

**

.757

**

الدسجة ال لية قيا االمتنان

.801

**

**دالة إحصائيا عند مستوى (&=)0.01

وتتفــا نتــائا الدساســة اةاليــة م ـ نتــائا بعــو الدساســات
الســابقة ال ـ توصــلا نتائ هــا إىل وجــود عالقــة استباطيــه بــني
االمتنـان والسـعادة ماـل )Chen & ;Watkins, et al., 2003

يبـ ــني جـ ــدول ( )9وجـ ــود عالقـ ــة استباطيـ ــه إجيابيـ ــة دالـ ــة
إحصـائيا يف مجيـ األبعـاد (الشـعوس بالرخـا  ،االمتنـان البسـيط،
واالمتنـ ــان لآلخ ـ ـرين ) والدسجـ ــة ال ليـ ــة قيـ ــا االمتنـ ــان م ـ ـ
مقيـ ــا السـ ــعادة ،وبلـ ــج معامـ ــل االستبـ ــاط بـ ــني بعـ ــد (الشـ ــعوس
بالرخ ـ ــا ) ومقي ـ ــا الس ـ ــعادة ( )0.638وب ـ ــني بع ـ ــد (االمتن ـ ــان
البس ــيط ) ومقيـ ــا الس ــعادة ( )0.495وبـ ــني بع ــد (االمتنـ ــان
لآلخـ ـرين) ومقي ــا الس ــعادة ( )0.757وب ــني الدسج ــة ال لي ــة
قيــا االمتنــان ومقيــا الســعادة ( )0.801وهــو قــي استبــاط
دالة عند مستوى داللة (.)0.01
وي ــدل هـ ـ ا علـ ـ أن االمتن ــان يـ ـرتبط استباطـ ـا موجبـ ـا وداال
بالسعادة لدى طلبـة اجلامعـة ،وأن استفـاع االمتنـان لـدى الطلبـة
يناظر استفاع يف الشعوس بالسعادة لديه  ،وتتسا ه النتي ـة
مـ ـ م ــا أوسد ) (Randy,et al.,2010أن نالبي ــة الدساس ــات
اإلمربيقي ــة تش ــري إىل وج ــود استب ــاط ب ــني االمتن ــان واإلحس ــا
بالســعادة .وم ـ مــا كــر ) (Chen et al., 2009ب ـ ن األ ـراد
ا متنـ ـني خي ــربون س ــعادة أك ــرب ألهنـ ـ يق ــدسون اةي ــاة ،و اص ــة
عنــدما يقــاسنون أنفســه باألخــداص اآلخـرين والـ ين يعيشــون
يف ظروف صـعبة ،ومـ مـا توصـل إليـه ) (Emmons, 2009بـ ن
األ ـ ـ ـراد ا متنـ ـ ـني يق ـ ــرسون مس ـ ــتويات أعلـ ـ ـ م ـ ــن االنفع ـ ــاالت
اإلجيابيـ ـ ـ ــة ،والراـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن اةيـ ـ ـ ــاة  ،والتفـ ـ ـ ــاؤل ،وينـ ـ ـ ــدجمون يف
الس ـ ــلوكيات ا رنوب ـ ــة اجتماعيـ ـ ـا أكا ـ ــر ،ومـ ـ ـ م ـ ــا أخ ـ ــاس إلي ـ ــه
) )Uysal & Satci, 2014بـ ن لـديه أ ـاسا إجيابيـةر أكاـر حـول
أنفسه  ،ولديه ساا أكار عن العالقات االجتماعية.

; Froha, et al., 2009 ; Kee,2008; Chen et al., 2009

مد.)2014،
ومي ن تفسري ه النتي ة يف او مشاعر وسلوك األ راد،
إ إن األ راد ا متنني عندما مياسسون سـلوك االمتنـان ـا يقدمـه
هل ـ ـ ـ اآلخ ـ ـ ــرون م ـ ـ ــن عطاي ـ ـ ــا أو م ـ ـ ــنه أو وائ ـ ـ ــد أو ه ـ ـ ــدايا أو
مســاعدات مــن مصــادس خاسجيــة سـوا أكانــا نــري بشـرية مــن
اهلل عز وجل ،أم مصادس بشرية من األ راد اآلخرين ،أم مصادس
طبيعيــة ماــل االس ــتمتاع برؤيــة منــاظر ال ــوسود واألهنــاس يظه ــرون
التقـ ـ ــدير والش ـ ـ ـ ر ،واإلع ـ ـ ــاب واالمتن ـ ـ ــان هل ـ ـ ـ  ،واالع ـ ـ ـرتاف
باجلميــل ،م ــا يرتتــا عل ـ لــد نظ ــرة إجيابيــة ت ــنع ص ـ ة
جس ــمية أ ــل ،وأمراا ـا جس ــمية ،وا ــغوطا أق ــل ،ومياسس ــون
انفع ــاالت إجيابي ــة بدسج ــة أك ــرب ،ويس ــتمتعون برا ــا أك ــرب ع ــن
حيا ل لد يشعرون بالسعادة وعليه ي ون الفرض األول قد
حتقا.
الفرض الثاني :الذي يتن

علتى أنت " توجتد عاليتة ارتباطيت

دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( = )0.05بتين األمتل
والسعادة" لدى طلبة جامعة الجوف:

للت قـ ــا مـ ــن ص ـ ـ ة ه ـ ـ ا الفـ ــرض مت حسـ ــاب معـ ــامالت
االستبــاط بــني أبعــاد مقيــا األمــل ومقيــا الســعادة واجلــدول
اآلي يبني ه النتائا :
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جدول 10
.معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد مقياس األمل والدرجة الكلية ومقياس السعادة (ن=:)396
معامل االرتباط بالسعادة

أبعاد األمل

.690
.701
.787

القوة الدا عة
إجياد ا ساسات
الدسجة ال لية قيا األمل
**دال إحصائيا عند مستوى (&=)0.01

يبـ ــني اجلـ ــدول ( )10وجـ ــود عالقـ ــة استباطيـ ــه إجيابيـ ــة دال ـ ــة
إحصائيا يف بعدي (القوة الدا عـة ،وا سـاسات) والدسجـة ال ليـة
قيــا األمــل مـ مقيــا الســعادة .وبلــج معامــل االستبــاط بــني
بع ــد (الق ــوة الدا ع ــة) ومقي ــا الس ــعادة ( )0.690وب ــني بع ــد
(ا ســاسات) ومقيــا الســعادة ( ،)0.701وبــني الدسجــة ال ليــة
قيـ ــا األم ـ ــل ومقي ـ ــا السـ ــعادة ( )0.787وه ـ ــو ق ـ ــي دال ـ ـة
إحصــائيا عنــد مســتوى ( ،)0.01وقــد جــا ت هـ النتي ــة يف
اإلطاس ا توق وتعي أن األ ـراد الـ ين يتمتعـون عسـتوى مرتفـ
من األمل يس لون مستوى مرتف عل مقيا السعادة .
وتتفا ه النتي ة مـ مـا أخـاس إليـه ) (Allan,2014إىل
أن اـ ـ ــات الشدصـ ـ ــية اإلجيابيـ ـ ــة ت ـ ـ ـرتبط با ؤخ ـ ـ ـرات ا تعـ ـ ــددة
للســعادة ،وتظهــر األحبــاث عالقــات دالــة بــني تلــد الســمات
والسـعادة ) (in Niemiec, 2012ومـ مـا توصـل إليـه ( Sciloli
 )& Biller ,2009ب ـ ن األمــل والســعادة مفهومــان يــؤ ر كــل
منهم ــا يف اآلخ ــر ،إ يع ــد األم ــل م ون ـا سئيسـ ـا م ــن م ون ــات
اةيــاة الســوية للفــرد .وتــدع الدساســات ــرة أن األمــل ي ـرتبط
بالسعادة ( ،)Edwards,2009ووجدت دساسة (Shorey, et al.,
) 2007أن األمل يرتبط أي ا بش ل موجا باهلنا ال اي.
وتتف ـ ـ ــا نت ـ ـ ــائا الدساس ـ ـ ــة اةالي ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ نت ـ ـ ــائا دساس ـ ـ ــات
(  Abdel-Khalek & Lester, 2010; Staats,et al. 2007؛
عبـ ــد اخل ـ ــالا وعي ـ ــد2008 ،؛ جـ ــودة 2010،؛ ج ـ ــودة  ،وأب ـ ــو
ج ـ ـراد )2011 ،ال ـ ـ انتهـ ــا نتائ هـ ــا إىل وجـ ــود استبـ ــاط بـ ــني
األمــل والســعادة .وجزئي ـا م ـ نتــائا دساســة (الفن ــري)2007،
الـ ـ خلص ــا إىل وج ــود عالق ــة ب ــني األم ــل ( الق ــوة الدا ع ــة)

**
**
**

والسعادة ال اتية وعدم وجود عالقة بني األمل (بعد ا ساسات)
والسعادة ال اتية.
ويفسر الباحيف النتي ـة يف اـو خصـائ األ ـراد مرتفعـو
األمـل والســعادة بـ هن يســتطيعون البـد واالحتفــاظ باألنشــطة
الـ ـ مي ـ ـن أن تق ــود إىل حتقي ــا أه ــدا ه باإلا ــا ة إىل إنت ــا
مسالد م نة لتلد األهداف لديه كل مـن الطـرق واإلسادة
لت قي ــا أه ــدا ه ) (Papantoniou, et al., 2013ك ـ لد
ينظرون إىل عوائا الن ال باعتباسها حتديات بـدال مـن اعتباسهـا
ا ــغوطا ،ول ــديه أ ــاس إجيابي ــةر أكا ــر ح ــول أنفس ــه  ،وسا ــا
أكا ــر ع ــن العالق ــات االجتماعي ــة ،وتق ــدير ات مرتف ـ  ،وأدا
ميز ) (Valle, et al.,2006ويرتتا عل لـد ساـا عـن وا ـ
و ــال يف العديــد مــن جمــاالت اةيــاة ،وه ـ ا الن ــال يع ـد نا ـا
جزئيـا عــن ســعاد ولــديه نشــاط ،وإياــاس لغــريه  ،ومهــاسات
جيدة يف حل الصراعات ) .(Larsen & Eid,2008وعليـه ي ـون
الفـ ــرض الاـ ــاين قـ ــد حتقـ ــا بوجـ ــود عالقـ ــة دالـ ــة إحصـ ــائيا عنـ ــد
مستوى داللة ( )0.01بني األمل والسعادة.
الفتترض الثالتتث التتذي يتتن علتتى أنت "ال توجتتد فتترو دالتتة إحصتتائيًا
عنت تتد مست تتتوى دالل ت تتة ( = )0.05ب ت تتين الط ت تتالب والطالبت تتات ف ت تتي

السعادة:

للت قــا مــن ص ـ ة ه ـ ا الف ـرض مت حســاب ا توســطات
اةسـ ـ ـ ــابية وااللرا ـ ـ ـ ــات ا عياسيـ ـ ـ ــة وقيمـ ـ ـ ــة "ت" - T-Test-
قي ــا الس ــعادة تبع ـ ـا تغ ــري الن ــوع ب ــني الط ــالب والطالب ــات
واجلدول اآلي يبني ه النتائا:
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جدول 11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و ييمة "ت" لمقياس السعادة تبعًا لمتغير النوع بين الطالب و الطالبات (ن=)396
النوع

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ييمة "ت"

طالب

224

93.47

29.52

0.99

طالبات

172

90.62

26.63

**دال إحصائيا عند مستوى (&=)0.05

يبــني اجلــدول ( )11أن قيمــة " ت" للســعادة بــني الطــالب
والطالبـات بلغـا ( )0.99وهـو قيمـة نـري دالـة إحصـائيا وهـ ا
يـ ـ ــدل عل ـ ـ ـ عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود ـ ـ ــروق يف السـ ـ ــعادة بـ ـ ــني الطـ ـ ــالب
والطالبات.
وتتفــا نتــائا الدساســة اةاليــة م ـ نتــائا دساســات ( مــد،
2013؛ م ــد )2014 ،ال ـ توص ــلا إىل ع ــدم وج ــود ــروق
دالة بني الطالب والطالبات يف الشعوس بالسعادة .و تل مـ
دساسات ( الطراونة )2014 ،ال توصلا إىل وجود روق بني
الطلبة يف السعادة لصاحل اإلناث.
ويع ـ ــزو الباح ـ ــيف هـ ـ ـ النتي ـ ــة يف ا ـ ــو طبيع ـ ــة ا رحل ـ ــة
اجلامعيــة ــالظروف ال ـ ميــر يهــا الطلبــة ت ــاد ت ــون متشــااه
البي ـة اجلامعيــة يف مؤ را ــا ،ومــا يتعــرض لــه الطلبــة مــن مواقـ
وظــروف حياتيــة خمتلفــة ت ــاد ت ــون متشــااة ماــل :ال ــغوط
الدساس ــية واألسـ ـرية باإلا ــا ة إىل متطلب ــات الن ــال واةص ــول
عل مؤهل علمو م ما يلـو لـد مـن اـغوط مابعـد اةصـول
عل ا ؤهل الدساسو يف الب يف عن عمل لت مني مستقبله يف

مستوى الداللة اإلحصائية
0.32

ظ ــل تقل ـ ـ الف ــرص الوظيفي ــة مقاسن ــة با اا ــو و ي ــادة دسج ــة
ا نا سة  ،ك لد قد ت ون ه النتي ة عائدة إىل كون طبيعـة
ا ـواد الدساســية و تواهــا ا تشــااة بــني الطلبــة وعــدم اختال هــا
بــاختالف النــوع (طــالب وطالبــات) إ تقــدم لل مي ـ بــنف
ااتوى وال والنوع ،ومن م ن الطلبة يت رون ا الظروف
وا تغ ـريات وا ــؤ رات عســتوى ي ــاد ي ــون متقاسب ـا األمــر ال ـ ي
قد ي ون أسه يف عدم وجود روق بيـنه يف متغـري السـعادة.
وب ـ لد حتقــا الفــرض الاالــيف بعــدم وجــود ــروق بــني الطــالب
والطالبات يف السعادة.
الفترض الرابتتع :التذي يتتن علتى أنت "ال توجتد فتترو دالتة إحصتتائيًا
عنت تتد مست تتتوى داللت تتة ( = )0.05بت تتين طت تتالب وطالبت تتات جامعت تتة

الجوف في االمتنان":

للت ق ــا م ــن ص ـ ـ ة ه ـ ـ ا الف ــرض مت حس ــاب ا توس ــطات
اةس ـ ـ ــابية وااللرا ـ ـ ــات ا عياسي ـ ـ ــة وقيم ـ ـ ــة "ت" - T-Test-
قيا االمتنان وأبعاد الفرعية تبعـا تغـري النـوع بـني الطـالب
و الطالبات و اجلدول اآلي يبني ه النتائا:

الجدول12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وييمة "ت لمقياس االمتنان وأبعاده الفرعية تبعًا لمتغير النوع بين الطالب و الطالبات(ن=:)396
األبعاد

النوع

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ييمة "ت"

مستوى الداللة اإلحصائية

الشعوس بالرخا

طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات

224

38.65

9.17

0.29

0.76

172

38.93

9.63

224

50.04

10.15

172

52.90

9.50

224

47.83

7.50

172

49.10

6.75

224

136.51

17.96

172

140.93

17.32

االمتنان البسيط
االمتنان لآلخرين
الدسجة ال لية لالمتنان

**دالة إحصائيا عند مستوى (&=* )0.01دالة إحصائيا عند مستوى (&=)0.05
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2.86
1.74
2.46

**0.004
0.08
*0.014
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وقد ي ون عائدا إىل طبيعة الدوس االجتماعو ال ي يفرتض أن
ت ـ ــون ا ـ ـرأة أكاـ ــر إجيابيـ ــة وتعب ـ ـريا عـ ــن مشـ ــاعرها وعواطفهـ ــا
لتوطيـ ــد أواصـ ــر العالقـ ــات االجتماعيـ ــة واألس ـ ـرية ،ل ـ ـ ا ي ـ ــون
لديهن تقدير ا يقدم هلن  ،ولديهن اعرتاف باجلميل ،ويشعرن
باالمتنان لآلخرين أكار من الرجل.
أمـا عـدم وجــود ـروق دالــة إحصـائيا بــني الطلبـة يف بعــدي

يب ــني اجل ــدول ( )12أن قيم ــة "ت" لبع ــد الش ــعوس بالرخ ــا
بلغا ( ) 0.29وهو قيمة نري دالة إحصائيا  ،يف حني بلغا
قيم ــة "ت لبع ــد االمتن ــان البس ــيط (  )2.86وه ــو قيم ــة دالـ ـة
إحصائيا عند مستوى داللة ( .)0.01بينما بلغا قيمة "ت"
لبعـد االمتنــان لالخـرين ( )1.74وهــو قيمــة نـري دالــة إحصــائيا
يف ح ـ ـ ـ ـ ــني بلغ ـ ـ ـ ـ ــا قيم ـ ـ ـ ـ ــة "ت" للدسج ـ ـ ـ ـ ــة ال لي ـ ـ ـ ـ ــة قي ـ ـ ـ ـ ــا
االمتنان( )2.46وهو قيمة دالة إحصائيا عنـد مسـتوى الداللـة
( .)0.05وه ـ ا يــدل عل ـ وجــود ــروق ات داللــة إحصــائية
بني الطـالب والطالبـات علـ بعـد (االمتنـان البسـيط) والدسجـة
ال لي ــة للمقي ــا  ،وج ــا ت الف ــروق مجيعـ ـا لص ــاحل الطالب ــات،
وع ـ ــدم وج ـ ــود ـ ــروق ب ـ ــني الط ـ ــالب والطالب ـ ــات علـ ـ ـ بع ـ ــدي
(الشعوس بالرخا  ،واالمتنان لآلخرين).
وتتفــا نتي ــة هـ الدساســة مـ مــا كــر ( & Timmers
 )Fisher,1998أن ا ـ ـ ـ ـ ـرأة أكاـ ـ ـ ـ ــر دعم ـ ـ ـ ـ ـا وخلق ـ ـ ـ ـ ـا للعالقـ ـ ـ ـ ــات
االجتماعي ــة مقاسن ــة بالرج ــال إ ي ــون الرج ــل دائمـ ـا منش ــغال
باةيــاة العمليــة علـ حســاب دوسهــا االجتمــاعو ل ســا ا ــال
وتـو ري احتياجــات األسـرة لـ لد ت ـون ا ـرأة األكاـر تعبــريا عــن
االمتنان (يف مد.)2013،
واتفق ــا نت ــائا الدساس ــة اةالي ــة جزئي ـا م ـ نت ــائا دساس ــة
( مد )2013،ال انتها إىل وجود ـروق دالـة إحصـائيا بـني
الطالب والطالبات يف االمتنـان لصـاحل الطالبـات ،و تلـ مـ
نتــائا دساســة ( مــد2014 ،؛  ) Froha, et al., 2009ال ـ
انتهـا إىل وجـود ـروق دالـة إحصـائيا بـني الطـالب والطالبـات
لصاحل الطالب.
ويرج ـ الباح ــيف وج ــود ــروق ب ــني الط ــالب والطالب ــات يف
االمتنان يف بعد االمتنـان البسـيط والدسجـة ال ليـة للمقيـا قـد
ي ون عائدا ل ون االمتنان يرتبط باجلانا الوجداين العـاطفو
أكار من استباطه باجلانا العقلو ا عريف وأن طبيعة ا رأة ب وهنا
عاطفي ــة أكا ــر م ــن الرج ــل وحت ــرص علـ ـ التعبـ ـري صـ ـراحة ع ــن
مشـاعرها وتقـديرها لآلخـرين عنـدما يقـدم هلـا معرو ـا أو تعـامال
ساقيا أو هدية ما مقاسنة بالرجل.

(الشعوس بالرخا  ،واالمتنان لآلخرين) ريجعـه الباحـيف يف بعتد

الش تتعور بالرال تتاء إىل أن ا س ــتوى االقتص ــادي ي ــاد ي ــون
متقاسبا أل راد العينة .مـا تقدمـه اجلامعـة للطلبـة مـن م ا ـ ت
خ ــهرية ،وم ا ـ ت حتفيزي ــة تق ــدم لل مي ـ بغ ــو النظ ــر ع ــن
الن ــوع ( ط ــالب وطالب ــات) ،وق ــد ي ــون التش ــابه يف ا س ــتوى
االقتصــادي ألســر أ ـراد العينــة ســببا آخــر يف عــدم وجــود ــروق
بني الطلبة يف الشعوس بالرخا .
يف حــني يعــزو الباحــيف عــدم وجــود ــروق بــني الطــالب
والطالبــات يف بعتتد االمتنتتان لآلالتترين إىل أن مــا يقــدم أل ـراد

العين ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــدمات  -سـ ـ ـ ـ ـوا يف اجلان ـ ـ ـ ــا التعليم ـ ـ ـ ــو أم
االجتمــاعو أم الص ـ و أم اإلسخــادي – ال خيتل ـ بــاختالف
الن ــوع ،اخلـ ــدمات تق ــدم هل ـ ـ عسـ ــتوى واح ــد  ،وا ـ ـ ا ي ـ ــون
خ ــعوسه باالمتن ــان لآلخ ـ ـرين متش ــااا  ،باإلا ــا ة إىل طبيع ــة
العالقات اإلجيابية ال تربط الطلبة باآلخرين ت اد تتشابه ما
يشــعره باالمتنــان هلـ  ،األمــر الـ ي قــد ي ــون أســه يف عــدم
وجود روق بينه يف االمتنان لآلخرين  ،وب لد حتقا الفرض
الراب جزئيا.
الفتترض الصتتام  :التتذي يتتن

علتتى أن ت " ال توجتتد فتترو

دال تتة إحص تتائيًا عن تتد مس تتتوى دالل تتة (

=  )0.05ب تتين

طالب وطالبات جامعة الجوف في األمل":

للت ق ـ ــا م ـ ــن صـ ـ ـ ة الف ـ ــرض مت حس ـ ــاب ا توس ـ ــطات
اةسابية وااللرا ات ا عياسية وقيمة "ت" قيا األمل أبعاد
الفرعية تبعا تغري النوع بني الطـالب والطالبـات واجلـدول اآلي
يبني ه النتائا:
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جدول 13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وييمة "ت" لمقياس األمل وأبعاده الفرعية تبعًا لمتغير النوع بين الطالب والطالبات(ن=:)396

األبعاد

النوع

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ييمة "ت"

الداللة اإلحصائية

القوة الدا عة

طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات

224

12.39

3.13

1.06

0.28

172

12.72

2.76

224

13.30

2.47

172

13.11

2.53

224

25.69

5.08

172

25.83

4.76

إجياد ا ساسات
الدسجة ال لية لأمل

*دالة إحصائيا عند مستوى (&=)0.05

يبــني اجل ــدول ( )13أن قيم ــة " ت" بلغ ــا ( )1.06لبع ــد
القوة الدا عة و( )0.74لبعد ا ساسات ،وللدسجة ال لية قيا
األمل ( ) 0.26وهو قي نري دالة إحصائيا عند مستوى داللة
( )0.05وه ا يشري إىل عدم وجود روق ات داللة إحصائية
يف بعــدي ( القــوة الدا عــة ،وا ســاسات) والدسجــة ال ليــة قيــا
األمل بني الطالب والطالبات.
وتتس ــا نت ــائا الدساس ــة اةالي ــة مـ ـ نت ــائا دساس ــة (ج ــودة،
 )2010ال ـ توصــلا إىل عــدم وجــود ــروق بــني التالمي ـ يف
متغ ــري األم ــل وجزئيـ ـا مـ ـ دساس ــة (; Staats,et al., 2007
الفن ـ ــري )2007،ال ـ ـ كش ـ ــفا نتائ ه ـ ــا ع ـ ــن وج ـ ــود ـ ــروق
جوهري ــة ب ــني الط ــالب والطالب ــات يف األم ــل ( بع ــد ا س ــاسات)
وعدم وجود روق بينه يف األمل (بعد اإلسادة).
ويعـزو الباحـيف هـ النتي ـة إىل أن الطـالب والطالبـات ال
تلـ أهــدا ه الـ يســعون إىل حتقيقهــا وا تمالــة يف حتســني
مستواه العلمو واالجتماعو واالقتصادي ،األهـداف لـديه
– نالبـ ـا -متش ــااة يف التد ــر م ــن اجلامع ــة واةص ــول عل ـ ـ

0.45

0.74

0.79

0.26

الشهادة اجلامعية ال تؤهله للمنا سة لل صول عل وظيفة
من خالهلا يبدؤون خطوا يف ت وين وا باإلاا ة إىل مـا
تو ر اجلامعة من ظروف متشااة للمنا سة يمـا يقـدم هلـ مـن
م ا ـ ت وحـوا ز ،طبيعــة البي ــة اجلامعيــة الـ يعيشــها الطلبــة
باإلاــا ة إىل البي ــة اخلاسجيــة وا تغ ـريات ت ــاد ت ــون متش ــااة
ومتقاسبة ،ومن م ن الطلبة يت رون ا الظـروف وا تغـريات
عســتوى ي ــاد ي ــون متقاسب ـا األمــر ال ـ ي قــد ي ــون أســه يف
عدم وجود الفروق بينه  .وب لد حتقا الفرض اخلام .
الفت تترض الس تتادس :الت تتذي يت تتن

علت تتى أن ت ت "يمكت تتن التنبت تتؤ

بالسعادة من الالل االمتنان واألمل لدى طلبة الجامعة":

للت ق ــا م ــن ص ـ ـ ة ه ـ ـ ا الف ــرض مت حس ــاب مع ــامالت
االلــداس اخلطــو ا تعــدد قيــا الســعادة لــدى طلبــة اجلامعــة
تبعا تغريات االمتنان واألمل جمتمعة  ،واجلدول اآلي يبني ه
النتائا:

جدول 14
معامالت تحليل االنحدار الصطي المتعدد لمقياس السعادة لدى طلبة الجامعة تبعًا لمتغيرات االمتنان و األمل مجتمعة (ن=.)396
النموذج
الاابا
االمتنان
األمل

المعامالت غير المعيارية

معامل االنحدار

الصطأ المعياري

.354

.085

المعامالت

المعيارية بيتا β

ييمة ت

الداللة

اإلحصائية

4.171

*.000

.442

.019

.566

23.602

*.000

.466

.021

.542

22.628

*.000
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R

.938

R2

.880

ييمة

ف

942.823

داللة التغير في
مربع االرتباط

*.000

اجمللة السعودية للعلوم النفسية – العدد  – 64الرياض (سبي األول 1441ه ـ /نو مرب 2019م)

ت= 22.628؛ )p=0.000؛ وق ـ ـ ـ ــد بل ـ ـ ـ ــج معام ـ ـ ـ ــل االستب ـ ـ ـ ــاط
ال ل ــو R2ب ــني ا تغـ ـريات و الس ــعادة  ،0.880وهـ ـ ا يع ــي أن
 %80مــن التبــاين يف الســعادة يفســر مــن خــالل ا تغ ـريات،
(أي مي ننا التنبؤ بالسعادة بنسبة  %80من األمل واالمتنان)
معادلــة التنبــؤ بالســعادة =  ( 0.442االمتنــان ) ( 0.466 +
األمل )  0.354 +ويف اآلي تفصـيل ـدى مسـا ة كـل متغـري
من ا تغريات عل السعادة:

يب ــني اجل ــدول ( )14مع ــامالت االل ــداس الـ ـ أظه ــرت أن
مجيـ ا تغ ـريات (األمــل واالمتنــان) جمتمعــة تفســر ( )%88مــن
التب ـ ــاين يف الس ـ ــعادة ل ـ ــدى طلب ـ ــة اجلامع ـ ــة وه ـ ـ ا التفس ـ ــري دال
إحص ـ ــائيا عن ـ ــد مس ـ ــتوى ( ،)0.05و يظه ـ ــر اجل ـ ــدول أن ق ـ ــي
معـامالت االلـداس ا عـرية جــا ت موجبـة ودالـة إحصـائيا علـ
متغـري االمتنـان (β= 0.566؛ ت=23.602؛ )p= 0.000؛
وجــا ت موجب ــة و دال ــة عل ـ مقي ــا األم ــل (-β= 0.542؛

جدول 15
معامالت تحليل االنحدار الصطي المتعدد الهرمي لمقياس السعادة لدى طلبة الجامعة تبعًا لمتغيرات األمل واالمتنان:
النموذج

المعامالت غير المعيارية

المعامالت

الداللة

ييمة ت

معامل االنحدار

الصطأ المعياري

المعيارية بيتا β

الاابا
االمتنان

.354
.442

.085
.019

.566

4.171
23.602

األمل

.466

.021

.542

22.628

R

R2

ييمة

داللة التغير في

ف

مربع االرتباط

*.000
*.000

.801

.641

.641

460.831

*.000

*.000

.938

.880

.239

512.031

*.000

اإلحصائية

يب ــني اجل ــدول ( )15مع ــامالت االل ــداس الـ ـ أظه ــرت أن
مجي ـ ـ متغ ـ ـريات األم ــل واالمتنـ ــان جمتمع ــة تفس ــر ( )%88مـ ــن
التب ـ ــاين يف الس ـ ــعادة ل ـ ــدى طلب ـ ــة اجلامع ـ ــة وه ـ ـ ا التفس ـ ــري دال
إحص ـ ــائيا عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى ( ،)0.05ويظه ـ ــر اجلـ ـ ــدول أن قـ ـ ــي
معــامالت االلــداس ا عــرية جــا ت موجبــة ودالــة إحصــائيا عل ـ
متغــري االمتنــان (β= 0.566؛ ت= 23.602؛ )p= 0.00؛
وأن متغ ـ ـ ــري االمتن ـ ـ ــان يفس ـ ـ ــر م ـ ـ ــا نس ـ ـ ــبته (  ) % 64.1م ـ ـ ــن
السـعادة ،وهـو قيمـة مرتفعـة أي إنـه مي ـن التنبـؤ ب ـ( )%64.1
من السعادة من خالل متغري االمتنان.

التغير في
2

R

وه ا التوجه اةياي يتناقو م النظرة االكت ابيـة والـ تت ـمن
الرتكيــز عل ـ اجلوانــا الســلبية مــن ال ـ ات ،والعــامل ،وا ســتقبل
) (Wood et al., 2009ومــن هنــا خيــربون ســعادة أكــرب ألهنـ
يقــدسون اةيــاة ،و اصــة عنــدما يقــاسنون أنفســه باألخــداص
اآلخـرين والـ ين يعيشــون يف ظــروف صــعبة  ،ومــن ااتمــل أن
يسل وا بش ل عطوف لو ا تربع أو أي طرف ايد.
) .)Chen et al.,2009
ل لد عندما مياس الفرد ا منت لآلخرين سلوك االمتنان
والش ر ا يقدم له أو مينه له من اهلل أو من اآلخرين نه يقر
عن مدى ساا وب لد يشعر بالراا عن حياته ما جيعله خيرب
مشاعر إجيابية وساسة وال ي بدوس يؤدي إىل يادة خعوس
بالسعادة.
وتتفـا نتـائا الدساسـة اةاليـة مـ نتـائا دساسـة ( & Chen
 ; Kee,2008 ;Watkins, et al., 2003; Lin, 2013مـد،
 ) 2014ال ـ توصــلا نتائ هــا إىل إســهام االمتنــان يف التنبــؤ
بالسعادة.
ويب ـ ــني اجل ـ ــدول ( )15أن ق ـ ــي معام ـ ــل االل ـ ــداس ج ـ ــا ت
موجبـ ـ ـ ــة ودالـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ مقيـ ـ ـ ــا األمـ ـ ـ ــل (-β=0.542؛ ت=

معادلة التنبؤ بالسعادة من االمتنان السعادة = 0.442

( االمتنان ) 0.354 +

وترى إسهام االمتنان يف التنبؤ بالسعادة ب نه قد ي ون
عائدا ل ون األ راد ال ين لديه دسجة مرتفعة من االمتنان
ت ون نظر لبي ته ولآلخرين إجيابية ما يولد لديه مزاجا
إجيابيا ،ومن م خعوس باالستيال النفسو ويسبا هل السعادة.
باإلا ــا ة إىل م ــا يتمتع ــون ب ــه م ــن آسا إجيابي ــة ع ــن بي ــا
االجتماعي ـ ـ ــة ،ويس ـ ـ ــتددمون اس ـ ـ ـرتاتي يات مواجه ـ ـ ــة وقائي ـ ـ ــة،
ولــديه اــات إجيابيــة متعــددة  ،ويقــدسون حيــا ومتل ــا .
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حتقيا أهدا ه ال سعوا إليها والسعادة حتدث نتي ة المتنان
الفرد ا يتلقا من دع ومساندة من اآلخرين ل ا ن يادة
مستوى الشعوس بالسعادة لدى األ راد مي ن أن يت من خالل
تنمية متغريات إجيابية مال االمتنان واألمل.

22.628؛ )p=0.000؛ وأن متغـ ــري األمـ ــل يفسـ ــر مـ ــا نس ـ ــبته
( )% 23.9مــن الســعادة  ،وهــو قيمــة مناســبة أي إنــه مي ــن
التنبؤ بـ(  ) %23.9من السعادة من خالل متغري األمل.
معادل ت تتة التنب ت تتؤ بالس ت تتعادة م ت تتن األم ت تتل الس ت تتعادة=0.446

الرؤية المستقبلية والبحوث المقترحة:

(األمل) 0.687+

يف اــو ماتوصــلا إليــه الدساســة مــن نتــائا ،مي ــن تقــدا
ا قرتحات والدساسات اآلتية:
-1واـ ـ بـ ـراما إسخ ــادية ــدف إىل تنمي ــة مف ــاهي الس ــعادة
واالمتن ــان واألم ــل ل ــدى الطلب ــة يف خمتل ـ ـ ا راح ــل الدساس ــية
سـ ــاعد عل ـ ـ حتقيـ ــا أكـ ــرب قـ ــدس مـ ــن الراـ ــا عـ ــن حيـ ــا
والشعوس بالسعادة.
-2ت مني براما اجلامعة مقرسات مهاسات التف ري اإلجيا
ال تؤدي إىل يادة مستوى السعادة لدى الطلبة.
-3عقد ندوات وبراما تدسيبية تش الطلبة عل مواجهة
النظرة التشاؤمية يف اةياة وتعز النظرة اإلجيابية يسودها
إجيابيا عل
الشعوس باالمتنان واألمل والسعادة ال تنع
خمرجات الطلبة التعليمية وتسه يف إ ا ه األكادميو.
-4إجرا دساسة عن متغريات إجيابية أخرى ( اإليااس،
اة مة ،العفة ،الاقة بالنف ) كمنب ت للسعادة.
-5دساسة العالقة بني االمتنان واألمل من جهة والسعادة
لدى ات أخرى يف اجملتم .
 -6إجرا دساسة عن من جة العالقات بني السعادة واالمتنان
واألمل لدى طلبة اجلامعة.

ومي ن تفسري قدسة األمل يف التنبؤ بالسعادة إىل أن األ راد
ال ين يتسمون عستويات عالية من األمل يشعرون ععى
اةياة والسعادة ولديه الدا ال ي حيركه لو حتقيا
أهدا ه ه يتسمون باالنفعاالت اإلجيابية والاقة بالنف ،
يف او تاسخيه من التعامل الناجه م ال غوط ،وحتقيا
أهدا ه ا رنوبة.
ويؤكــد ( (Valle, et al.,2006أن األ ـراد مرتفع ــو األم ــل
ي ــون لــديه تقــدير ات مرتف ـ  ،والت ـزام أكــرب با ماسســات
الصـ ـ ـ ية ،وي ـ ــون ل ـ ــديه قل ـ ــا االختب ـ ــاس وقل ـ ــا اآلدا أق ـ ــل،
واكت اب أقل.
يف حـني يـرى (  )Lloyd & Hastings,2009أهنـ مييلـون إىل
أن خيـ ـ ــربوا االنفعـ ـ ــاالت ا وجبـ ـ ــة  ،وإىل أن ينظـ ـ ــروا إىل عوائـ ـ ــا
الن ال باعتباسها حتديات بدال من اعتباسها اغوطات .
وتتفا نتائا الدساسة اةالية م نتائا دساسـات ( Staats,et
 Chen et al., 2009 ; al. 2007؛جـودة وأ جـراد)2011،
ال توصلا نتائ ها إىل إسهام األمل يف التنبؤ بالسعادة.
ويرى الباحيف أن إسهام كل من االمتنـان واألمـل يف التنبـؤ
بالسعادة جا ت متسقة م النظريات والدساسات السابقة ال
تناولا ا تغـريين (االمتنـان واألمـل) وإىل أ يـة هـ ين ا تغـريين
يف التنب ـ ـ ـ ــؤ بالس ـ ـ ـ ــعادة ل ـ ـ ـ ــدى األ ـ ـ ـ ـ ـراد .وهـ ـ ـ ـ ـ ا م ـ ـ ـ ــا أواـ ـ ـ ـ ـ ه
( (Weber,et al., 2014عند مراجعته للدساسات السابقة وجـد
أن متغـ ـريات خدص ــية نوعي ــة ما ــل (األم ــل ،واالمتن ــان) تـ ـرتبط
بش ل إجيا باجلوانـا ا دتلفـة مـن السـعادة ماـل الراـا العـام
عن اةياة  ،والوجدان ا وجا.
طبيعة ه ا تغريات ترتبط يما بينها بت ري إجيا
السعادة تت قا من خالل األمل ال ي يشعر به األ راد يف

المراجع :

جودة  ،آمال ( .)2010التفاؤل واألمـل وعالقتهمـا بالسـعادة لـدى عينـة مـن
ا ـ ـراهقني يف ا ظ ــة ن ــزة .ا ـ ـؤمتر اإلقليم ــو الا ــاين لعل ـ ـ ال ــنف  ،سابط ــة

اإلخصائيني النفسيني ا صريني ص .671-639
جــودة ،آمــال وأبــو ج ـراد ،ــدي( .)2011التنبــؤ بالســعادة يف اــو األمــل
والتف ــاؤل ل ــدى عين ــة م ــن طلب ــة جامع ــة الق ــد ا فتوح ــة ،جمل ــة الق ــد
ا فتوحة لأحباث والدساسات ،العدد الراب والعشرون ( ،)2ص.162-129
دياب ،سخا أ د ( . )2013عل النف اإلجيا  .الرياض  :داس الزهرا .
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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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دالالت صدق وثبات مقياس الميول المهنية المصور للفتيات من ذوات القصور الفكري المتوسط في مدينة الرياض
ابتسام بنت عبد العزيز البديري

عبير بنت عبداهلل الحربي

مشرفة تربوية – وزارة التعليم

قسم الرتبية اخلاصة  -جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1440/8/1هـ  -وقبل 1440/9/18هـ

المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على دالالت صدق وثبات مقياس امليول املهنية املصور للفتيات من ذوات القصور الفكري املتوسط
مبدينة الرياض ،وتكونت العينة من ( )83فتاة من ذوات القصور الفكري املتوسط ترتاوح أعمارهن بني (  )20-15عاما ،كما أن درجة ذكائهن ترتاوح
بني (  ) 54-40حسب مقاييس الذكاء يف ملفات الفتيات الاليت يتعلمن داخل معاهد الرتبية الفكرية يف شرق أو غرب مدينة الرياض ،وكشفت
النتائج عن وجود دالالت صدق مقبولة للمقياس من خالل نتائج صدق احملكمني ،وصدق التكوين ،أما دالالت الثبات فترتاوح بني املقبولة وغري
املقبولة من خالل معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ،والذي ميكن أن يفسر خبصائص املشاركات وطبيعة املقياس ،ويف ضوء النتائج
ومناقشتها مت تقدمي عدد من التوصيات واملقرتحات البحثية املستقبلية.
الكلمات المفتاحية :دالالت الصدق ،دالالت الثبات ،امليول املهنية ،القصور الفكري املتوسط ،املقاييس املصورة.
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المقدمة:

ترشيح وحدات التوظيف أم غريها"(وزارة العمل1437 ،هـ،
ص .)7.مما أدى إىل تشجيع القطاع اخلاص يف االستفادة من
برامج التأهيل املنتهية بالتوظيف اليت تبنتها بعض الشركات
ليتم توظيف األفراد ذوي اإلعاقة.
غري أن هذا االهتمام على أرض الواقع اقتصر بالدرجة
األكرب على الذكور ،ومل تكن الفتيات ذوات حظ وفري .وقد
أشار التعليق العام رقم  3على االتفاقية فيما خيص الفتيات
والنساء ذوات اإلعاقة الاليت يتم التمييز ضدهن يف حمدودية
الفرص املتاحة هلن للتعليم والعمل باإلضافة إىل عدم املساواة
يف األجور واملخاطر اليت تتعرض هلا الفتيات ذوات اإلعاقة
).(The United Nations (UN), 2016
ويف السعودية ،كانت هذه األنظمة والفرص التأهيلية
والوظيفية حمدودة لإلناث ،وهي مقتصرة على الورش املوجودة
يف املدارس واملعاهد وفق منط تدرييب حمدد ،ولكن مل يستمر
الوضع طويال ،فقد ظهر حراك مرتبط برؤية  2030اليت
أطلقت سنة  2017واليت نصت بأنه "سنمكن أبناءنا من
ذوي اإلعاقة من احلصول على فرص عمل مناسبة وتعليم
يضمن استقالليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة يف
اجملتمع ،كما سنمدهم بكل التسهيالت والدورات اليت
تساعدهم على حتقيق النجاح" (رؤية اململكة العربية السعودية
.)2016 ،2030
وقد عملت الرؤية كهدف يتحقق بتقنني عملية التأهيل
للوصول إىل التمكني الوظيفي كوهنم من الطاقات البشرية اليت
البد من استثمارها وإدارة العجلة االقتصادية بواسطتهم
واالستفادة منهم يف سوق العمل وفق قدراهتم وميوهلم املهين
واهتماماهتم .إال أن ذوي القصور الفكري باألخص جيدون
صعوبة يف اختاذ القرار املهين لذا فإن توفري اإلرشاد املهين
واملشورة املهنية مساعد خللق فرص وظيفية ومهنية هلم
(املصري.)2017 ،
ومن املؤكد أن بعض الدراسات اثبتت أن امليول عامل
مهم يف تقبل الفرد للمهنة ومتيزه اها ،كما تعد معززا لتعلم

يعد موضوع التأهيل املهين لألفراد ذوي اإلعاقة من
األهداف اليت تسعى هلا احلكومات يف االستفادة من الطاقات
املوجودة لديهم ،إذ تبلغ نسبة اإلعاقة يف اململكة العربية
السعودية  %7.1من إمجايل عدد السكان السعوديني ،وميثل
الذكور منهم  ،%3.7واإلناث  ،%3.4كما أن عدد األفراد
ذوي القصور الفكري املدموجني يف املدارس واملراكز املختصة
بتدريس وتدريب هذه الفئة هو ( ،)17602وعدد الذكور
منهم ( ،)11293واإلناث (( )8074وكالة الوزارة للتخطيط
واملعلومات.)2017 ،
إن التعرف على هذه األعداد يهدف للوصول إىل حتقيق
األهداف التعليمية التأهيلية لتمكني هؤالء األفراد من
االستقاللية الذاتية وفق أفضل املعايري ،ومن هذا املنطلق بدأت
حكومة اململكة العربية السعودية بتوقيع االتفاقية الدولية
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام  ،2008إذ تنص املادة
 27على االعرتاف حبق األفراد ذوي اإلعاقة يف عمل مهن
تتناسب مع اهتماماهتم واحتياجاهتم بعد تسهيل ظروف
العمل وضمان حقوقهم الكاملة اليت حتميهم وبعد متكينهم
من برامج التوجيه والتأهيل املهين وخدمات التوظيف (The
).United Nations (UN), 2006
منها انطلقت اململكة العربية السعودية إىل وضع األنظمة
الكفيلة لتطبيق االتفاقية ووضع املهام والربامج اليت يلتحق اها
ذوو اإلعاقة ،فقد كانت وزارة الشؤون االجتماعية (وزارة
العمل والتنمية االجتماعية حاليا) من الوزارات اليت عنيت
بتوفري التأهيل ضمن مهنة معينة ،ولذلك أصدرت الالئحة
التنفيذية لوزارة العمل بقرار وزاري عام  ،1426ومت تعديله عام
 ،1436وقد تضمن املادة الثامنة والعشرين اليت نصت على
"أن كل صاحب عمل يستخدم مخسة وعشرين عامال
فأكثر ،وكانت طبيعة العمل لديه متكنه من تشغيل املعوقني
الذين مت تأهيلهم مهنيا؛ أن يشغل  %4من جمموع عدد
عماله من املعوقني املؤهلني مهنيا ،سواء أكان ذلك عن طريق
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وترى عالم ( )1992أن التعرف على ميول األفراد يعد من
األمور املهمة اليت توجه يف ضوئها الربامج التعليمية والتدريبية
لتنمية امليول ،وخباصة امليول املهنية إذ ترتبط بأدوارهم يف احلياة
و حتديد اجتاهاهتم املهنية .وهذا ما دعا الباحثني إىل دراسة
امليول املهنية ،فقد كانت حمورا يف عدد من الدراسات (مثل
مقداد وعبد اهلل2014 ،؛ العنزي2011 ،؛ عبد احلسني،
2010؛ حممد2009 ،؛ اخلطيب2005 ،؛ عبد احلميد،
2003؛ طاهر2000 ،؛ البداينة1996 ،؛ لطفي1993 ،؛
عالم .)1992 ،وهذه الدراسات مع أهنا تعىن بامليول املهنية
وقياسها ،فإهنا تفتقر للرتكيز على امليول عند ذوي القصور
الفكري .يف حني كانت دراسة عيد ( )2006هي الدراسة
الوحيدة على املستوى العريب اليت تناولت ميول املهنة لذوي
القصور الفكري البسيط ،مما جعل نقص الرتاث الفكري يف
هذا اجملال حمركا دافعا هلذه الدراسة اليت تعد أصيلة كوهنا
هتدف إىل تقنني مقياس امليول املهنية للفتيات ذوات القصور
الفكري املتوسط يف مرحلة ما بعد الثانوية إذ إن هذه املرحلة
تعد مرحلة مهمة إلعدادهن لالستقاللية وسوق العمل.

مهارات ومتطلبات املهنة (حممد)2009 ،؛ وقد أشار
الدوسري ( )2016بأن وجود خطة انتقالية فردية لكل طالب
من ذوي القصور الفكري البسيط والذي يقوم بإعدادها فريق
متعدد التخصصات وتكون متناسبة مع قدراته وميوله
واهتماماته تعد مؤشرا على إمكانية جناح الفرد ذي القصور
الفكري يف مرحلة العمل  .ولكي تتحقق أهداف النجاح
املهين البد من توفر املقاييس اليت حتدد تلك امليول املهنية ،غري
أن الدراسات مل تسع إىل تقنني أي من املقاييس على البيئة
السعودية اليت حتاكي هذا اجملال بطبيعة البيئة أو املهن املتوفرة
للجنسني .علما بأن عملية قياس امليول املهنية تتطلب معرفة
باألسس واملبادئ اليت تقوم على عمليه قياس هذه امليول
والسمات اإلدراكية واللفظية لألفراد.
وقد أشار احملرزي ( )2006إىل أن بعض هذه املقاييس
قائم على نظريات اإلرشاد النفسي واملهين وأمناط الشخصية،
ومنها ما هو قائم على دراسة خصائص األفراد يف املهن
املختلفة ،وبعضها اآلخر قائم على دراسة األنشطة اليت ترمز
إىل املهن املختلفة ،أو حتليل مضمون امليول يف الوظائف
املختلفة أو الكشف عما جيب وما ال جيب أن يقوم به الفرد
(العمري ،حسن ،كاظم ،وبكار.)2017 ،
فاالختبارات واملقاييس الرتبوية والنفسية أدوات ميكن
تطبيقها مبختلف أنواعها إلكرتونيا ،أو بالطريقة التقليدية،
لفظية كانت أو مصورة (الصمادي والدرابيع .)2004 ،وتعمل
االختبارات املصورة كما ذكر اهدار وصادق ( )2001على
إثراء املواقف التعليمية باملثريات البصرية فينعكس إجيابيا على
الفرد إذ يتم خلق حالة من الرضا واالقتناع نتيجة تكثيف
عناصر التشوق واإلاهار والوضوح فيتفاعل معها (العمري،
حسن ،كاظم وبكار ،)2017 ،وهذا يناسب غالبا ذوي
القصور الفكري إذ إن كثريا منهم حمدودو اللغة ال يستطيعون
التعبري اللفظي مما جيعل االختبار املصور عنصرا فعاال يف
التعرف على ميوهلم املهنية.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
إن الدول املتقدمة علميا وحضاريا هتتم بدراسة امليول
املهنية بوجه عام ،وذلك ألن القوانني الدولية تكفل حق ذوي
اإلعاقة يف الوصول إىل كل اخلدمات املقدمة جلميع األفراد،
من ضمنها حقهم يف امتهان وظيفة تتناسب مع اهتماماهتم
واحلصول على برامج مهنية مالئمة ،ونظرا ألمهية التفضيالت
وامليول املهنية وأمهية املقاييس يف هذا اجملال ،فقد اهتم
الباحثون يف جمال اإلرشاد املهين بإعداد وتصميم مقاييس
للتفضيالت املهنية وحتديدها ،والتحقق من صدقها وثباهتا،
وإمكانية استخدامها لكل األعمار والفئات املختلفة ،إذ
مكنت الباحثني من احلصول على معلومات مفصلة ودقيقة
وشاملة ) .(Swanson & Fouad, 2010ونتيجة ألن ذوات
القصور الفكري املتوسط غالبا ما يهملن عند حصر
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من إعداد عيد ومت تطبيقه على ( )52فردا من ذوي القصور
الفكري البسيط .باإلضافة إىل دراسة متغريات (اجلنس،
العمر ،املكان اجلغرايف ،درجة الذكاء) ،وأظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف امليول املهنية
حسب متغري اجلنس إذ فضل الذكور العمل امليكانيكي،
أعمال تشييد البناء ،يف حني فضلت الفتيات العمل الفندقي،
العمل يف املستشفيات وأعمال املنسوجات .كما اتضحت
فروق ذات داللة إحصائية يف امليول املهنية حسب املتغري
اجلغرايف ،فقد مالت جمموعة املقيمني يف األقاليم إىل مهن
التشييد والبناء يف حني أن املقيمني يف القاهرة مالوا إىل العمل
يف املستشفيات ،ومل توجد أي فروق ذات داللة إحصائية يف
امليول املهنية يف متغريي (درجة الذكاء "األقل واألعلى")
ومتغري (العمر" األصغر عمرا واألكرب").
ومن هنا نشأت فكرة التعرف على ميول ذوات القصور
الفكري املتوسط بطريقه علمية حىت ميكن االستفادة من نتائج
تطبيق األداة عند توجيههن إىل املهن اليت سيتدربن عليها يف
جماالت التدريب املهين ومراكز التأهيل املهين وبالورش احملمية
وذلك حسب تفضيالت امليل اليت حصلت عليها من
املقياس ،إذ قام الباحثون بإجراء دراسات للتعرف على تفضيل
ذوي القصور الفكري وأسرهم والعاملني معهم للعمل يف
الورش احملمية أو بيئات العمل الواقعية املدموجة واتضح أن
الغالبية يؤمنون بإمكانية ممارستهم العمل يف بيئات الدمج إذا
(Migliore, Mank, Grossi, & Rogan,
قدم هلم الدعم
) 2007كما سعى آخرون إىل تقنني املقاييس اخلاصة بامليول
املهنية.
ويف دراسة أخرى لريرت ) (Reiter,1990واليت هدفت إىل
دراسة امليول املهنية والدافعية للتدريس مبراكز التأهيل املهين
لذوي القصور الفكري ،مت استخدام القائمة املهنية املفسرة
لريرت ( )1980واستبانة خاصة مصممة لقياس الدافعية للعمل
الذي يعتمد على منوذج هيدزبرج مت تطبيقها على ( )152فردا
من ذوي القصور الفكري ،وأشارت النتائج إىل وجود عالقة

االحتياجات أو امليول املهنية ،كما أهنن يواجهن بعض
املشكالت يف جماالت التدريب املهين الاليت يتدربن عليها
فبعضهن ال يتكيفن مع املهنة وبعضهن اآلخر ال يستفدن من
التدريب املقدم هلن .وبغض النظر عن العوامل اليت تسببت يف
ظهور عقبات توظيفهن ،غري أن املالحظ أن هؤالء الفتيات ال
يتم توجيههن بشكل كاف.
لذلك وجب مواجهة هذا العقبات من خالل التأهيل
املهين ،لتنمية القدرات واملهارات الضرورية لديهن مما يؤدي إىل
حتقيق االستقرار الوظيفي وذلك بتقدمي الربامج االنتقالية يف
املدارس واملراكز التعليمية املتوافقة مع تعريف القانون األمريكي
بأهنا جمموعة من األنشطة اليت تتسم بنفس النسق وهتدف إىل
التعامل مع الطفل من ذوي اإلعاقة واليت تركز على حتسني
التحصيل األكادميي والوظيفي للطفل من ذوي اإلعاقة وذلك
لتسهيل انتقاله من مرحلة املدرسة إىل مرحلة ما بعد املدرسة
مبا يف ذلك من تعليم مهين ،وتعليم جامعي ،والتعليم املستمر
للكبار ،وخوض مضمار العمل ،والعيش املستقل ،واملشاركة
االجتماعية إذ تستند هذه األنشطة على احتياجات
الطفل الفردية ،مع مراعاة نقاط القوة للطفل ،رغباته
وميوله (Individuals with Disabilities Education
)Improvement Act of 2004 (IDEA, 2004

وعلى الرغم من توافر اخلدمات الرتبوية واالجتماعية فإن
جمال التأهيل املهين لذوي اإلعاقة ،يف اململكة العربية السعودية
يشكو ندرة يف حبوثه بوجه عام ،وخاصة تلك اليت تدور حول
امليول املهنية لذوي اإلعاقة وباألخص ذوي القصور الفكري
والتعرف إىل تفضيالهتم املهنية .ورغم أن بعض الدراسات
ركزت على وضع برامج لتأهيل ذوي القصور الفكري ومل هتتم
الدراسات بالبحث عن امليول املهنية هلم ،إال من خالل
دراسات حمدودة ومنها دراسة عيد ( )2006اليت هدفت إىل
التعرف على امليول املهنية لذوي القصور الفكري البسيط
وإعداد أداة مقننة لقياس هذه امليول لتوجيههم مهنيا ،حبيث مت
استخدام مقياس امليول املهنية لذوي القصور الفكري البسيط
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وعلى هذا األساس يمكن صياغة مشكلة الدراسة

بني امليول والدافعية لدى العينة ،وظهور أمناط مستمرة من
املعرفة املهنية املختلفة ،وأوصت الدراسة بضرورة وضع ذوي
القصور الفكري يف بيئة عمل طبيعية واالشرتاك مع األيادي
العاملة يف سوق العمل اخلارجي.
كما أشارت دراسة رالف ) (Ralph,1987واليت تكونت
من ( )300طالب من طالب املدرسة الثانوية من ذوي
القصور الفكري البسيط ،إذ مت تطبيق ( )11مقياسا فرعيا
على هؤالء الطالب من مقياس قائمة امليل املهين غري القرائي
ونظم بطريقتني متتابعتني يف سلسلة من اإلجراءات احملللة
وأشارت النتائج إىل ( )5جماالت واضحة للميل (امليل
الطبيعي ،امليكانيكي ،امليكانيكي الطبيعي ،اخلدمة الشخصية،
اخلدمة االجتماعية الشخصية) .وقد أثبتت النتائج وجود فروق
بني الذكور واإلناث يف امليول ،يف حني اختار الذكور العمل
على السيارات يتبعه أعمال البناء ،وقد اختارت اإلناث أوال:
العمل يف املستشفيات يليه العمل على املالبس ،فإعداد
الطعام مث خدمة اآلخرين.
ويف دراسة مشااهه هدف إبراهيم ( )2012إىل التعرف
على امليول املهنية لدى ذوي القصور السمعي وذوي القصور
البصري ،ومع أنه استهدف فئات خمتلفة عن القصور الفكري
فإنه قاس امليول املهنية باستخدام مقياس امليول املهنية
للمكفوفني من إعداده ومقياس امليول املهنية لذوي القصور
الفكري البسيط ( يوسف حممد عيد  ، )2006،حبيث قام
بتطبيقه على ( )139طالبا وطالبة من مدارس النور
للمكفوفني ومدارس األمل للصم مبحافظة القاهرة وحمافظة
كفر الشيخ وحمافظة الغربية ومت دراسة املتغريات اليت تؤثر على
امليول املهنية لذوي اإلعاقة ومنها (العمر ،اجلنس ،شدة
القصور "بسيطة  /شديدة") ،وأظهرت النتائج أنه توجد فروق
ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني من نفس نوع القصور من
حيث متغري اجلنس والعمر ،غري أنه ال توجد أي داللة
إحصائية ملتغري شدة القصور لدى ذوي القصور البصري ،يف
حني أهنا ذات داللة وتأثري لدى ذوي القصور السمعي.

الحالية من خالل التساؤل الرئيس اآلتي:

هل يتصف مقياس امليول املهنية لدى الفتيات من ذوات
القصور الفكري املتوسط يف البيئة السعودية بدالالت صدق
وثبات جتعله قابال لالستخدام يف عملية الكشف عن امليول
املهنية يف املرحلة املتوسطة والثانوية للفتيات من ذوات القصور
الفكري املتوسط واليت ترتاوح أعمارهن بني  15إىل  20سنة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس عدة تساؤالت على النحو اآليت:
.1ما دالالت الصدق ملقياس امليول املهنية للفتيات ذوات
القصور الفكري املتوسط؟
.2ما دالالت الثبات ملقياس امليول املهنية للفتيات ذوات
القصور الفكري املتوسط؟
هدف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل إعداد مقياس مصور يقيس
امليول املهنية لدى الفتيات ذوات القصور الفكري املتوسط
والتحقق من صدقه وثباته مبدينة الرياض.
أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف اجلوانب اآلتية:
 .1توفر مقياس مصور للميول املهنية يناسب ذوات القصور
الفكري املتوسط حبيث يعد إضافة إىل امليدان الذي تندر
فيه املقاييس املستخدمة للتوجيه املهين للفتيات ذوات
القصور الفكري املتوسط.
 .2حاجة امليدان إىل أداة تساعد على حتديد امليول املهنية
اخلاصة بذوي القصور الفكري املتوسط للفتيات مناسبة
للبيئة اليت تعيش فيها الطالبات يف الربامج املهنية احلكومية
وتتسم بالصدق والثبات.
حدود الدراسة:
تتحدد نتائج الدراسة بدرجة استجابة أفراد العينة على
فقرات مقياس امليول املصور للفتيات ذوات القصور الفكري
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ميثل اجملتمع الكلي للدراسة ،كما استبعدت مخس طالبات
النقطاعهن عن املؤسسة يف فرتة التطبيق باإلضافة إىل طالبتني
تغيبتا أكثر من مرة خالل فرتة التطبيق فتعذر التواصل معهما.
واستبعدت أيضا بيانات طالبتني ،ومت بعد التطبيق لعدم
اكتمال البيانات البيوغرافية املرتبطة باملتغريات .مما يعين أن
املشاركات اليت أجريت الدراسة عليهن عددهن ( )83من
الفتيات ذوات القصور الفكري املتوسط الاليت ترتاوح أعمارهن
بني ( )20-15عاما ،ودرجات ذكائهن بني ()54-40
حسب مقاييس الذكاء يف ملفات الفتيات باملعهد.
وقد مت اختيار املشاركات من ذوات القصور الفكري
املتوسط لقلة الربامج االنتقالية املتوفرة هلن ،إذ اقتصرت الربامج
على ذوات القصور الفكري البسيط .يف حني كان تدريب
ذوات القصور الفكري املتوسط قاصرا على املرحلة املتوسطة
داخل املعاهد بدون أي تدريب وظيفي ،جدول ( )1يوضح
بيانات املشاركات:

املتوسط امللتحقات مبعاهد الرتبية الفكرية بالرياض ممن ترتاوح
أعمارهن بني ( )20-15سنة ،ومتغرياهتا ومنها العمر ،واملرحلة
الدراسية ،وموقع املعهد اجلغرايف .وذلك يف الفصل الدراسي
األول من عام  1437ه.
منهج الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:

استخدمت الباحثتان يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي
ملناسبته لطبيعة الدراسة احلالية وللوصول لألهداف اليت تسعى
إىل حتقيقها.
المشاركات في الدراسة:

مت اختيار املشاركات بطريقة مقصودة ،ومت حصر
امللتحقات مبعاهد الرتبية الفكرية يف شرق وغرب مدينة الرياض
(إذ تلتحق الطالبات ذوات القصور الفكري املتوسط يف هذه
املعاهد فقط) والاليت ترتاوح أعمارهن بني  20-15سنة من
ذوي القصور الفكري املتوسط ويبلغ عددهن ( )92فتاة مبا

جدول 1
توزيع أفراد العينة وفق متغيرات الديمغرافية (موقع المؤسسة  ،المرحلة العمرية ،المرحلة الدراسية):
العدد

النسبة

موقع المؤسسة

39
44
83

47.0
53.0
100

المرحلة العمرية

العدد
27
35
21
83

النسبة
%33
%42
%25
100

المرحلة الدراسية

العدد
39
44
83

%
47.0
53.0
100

معهد الرتبية الفكرية يف شرق الرياض
معهد الرتبية الفكرية يف غرب الرياض
اجملموع
16-15
18-17
20-19
اجملموع
املرحلة املتوسطة
املرحلة االبتدائية
اجملموع

الفتيات كن يف معهد الرتبية الفكرية يف شرق الرياض .وأما
فيما يتعلق مبتغري املرحلة العمرية ،فيتضح من جدول ( )1أن
الغالبية كن يف املرحلة العمرية بني  18-17سنة (،)%33

ويتضح من جدول ( )1املتعلق مبتغري توزيع أفراد العينة وفق
متغري املوقع اجلغرايف ،أن معظم املشاركات يف معهد الرتبية
الفكرية يف غرب الرياض بنسبة ( ،)%53وبنسبة ( )%47من
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امليل الرئيس للفتاه ،وميكن أن يكون هلا ميل آخر فرعي
حسب جمموع تكرارات الصور .هذه اجملاالت ومهنها تتضح
على النحو اآليت:

تليها املرحلة العمرية من  16-15سنة ( ،)%27مث املرحلة
العمرية من  20-19سنة ( )%25وبالنسبة لتوزيع املشاركات
وفق متغري املرحلة الدراسية يتضح من جدول ( )1أن الغالبية
كن باملرحلة االبتدائية ( ،)%53تليها املرحلة املتوسطة
(.)%47

-1الميل لألعمال المكتبية :وتعين تفضيل األعمال املرتبطة
باألعمال املكتبية مثل طباعة األوراق على احلاسب اآليل،
وتصوير األوراق وأيضا ترتيب امللفات واألوراق.

أداة الدراسة:
هي مقياس امليول املهنية املصور ،وهو مقياس مهين
مصور صمم لتحديد ميول الفتيات املهين ،وقد مت حتديد
اجملاالت بناء على ما وجد يف بيئة العمل احمللية ،إذ مت اختيار
بعض املهن املستجدة من رؤية متطلبات امليدان الوظيفي
ومتطلبات أصحاب العمل من الشركات واملؤسسات اليت تعىن
بتوظيف الفتيات ذوات القصور الفكري بدرجة متوسطة وما
ميكنهن باملقابل القيام به وفق قدراهتن وطبيعة األسر احملافظة.
وبين املقياس على فكرة مقياس امليول املهنية املصور لذوي
القصور الفكري البسيط من إعداد عيد ( )2006الذي نشر
يف دراسة (امليول املهنية لدى عينة من ذوي اإلعاقة العقلية
البسيطة فئة القابلني للتعلم) ،والذي استخدم فيه برنامج
عرض الشرائح ( ،)Power pointإذ قام بعرض صورتني يف كل
شرحية.
يتميز مقياس قياس امليول املهنية املصور باحتوائه على
جمموعة من الصور امللونة اليت متثل اجملاالت املهنية واملهن
املرتبطة فيها ،إذ ميكن للفتاة أن ختتار منها ،لذا يكون هذا
املقياس أسهل يف االستخدام ،كما أنه يتخلص من أثر
املعوقات اللغوية (كالفهم اللغوي وصعوبات القراءة) .أما
بالنسبة لتحديد امليل املهين للفتاة فقد كان يعرب عنه بناتج
جمموع الدرجات يف كل جمال ،والذي يفرتض فيه أن يتكرر
اختيار الفتاة للصورة اليت متثل مهنة ما يف نفس اجملال.
وتنحصر اجملاالت اليت مت اختيارها خبمسة جماالت وكل جمال
حيتوي على ( )3مهن .كما أن كل مهنة تعرب عنها صورة
واحدة فقط تكررت ( )4مرات ،علما بأن هذه املهن ميكن
للفتاة العمل اها بشكل مستقل أو كمساعدة ويوضح املقياس

-2الميل لألعمال الحرفية :ويعين تفضيل األعمال املرتبطة
باألعمال احلرفية مثل تصفيف الشعر واملكياج وعمل
األشكال باستخدام الفخار وأيضا اخلياطة.

-3الميل لألعمال الفنية :ويعين تفضيل األعمال املرتبطة
باألعمال الفنية مثل الرسم جبميع أنواعه وتصميم األساور
باخلرز وأيضا التصوير الفوتوغرايف.

-4الميل لألعمال العامة :ويعين تفضيل األعمال املرتبطة
باألعمال العامة مثل خدمة الضيوف وتقدمي املأكوالت
واملشروبات أو تنظيف املنازل واملكاتب وأيضا رعاية األطفال
والعناية اهم.
-5الميل للخدمات المهنية :ويعين تفضيل األعمال املرتبطة
باألعمال املهنية املتعلقة مبساعدة املهنيني الذين يعملون يف
التعليم والطهو والبيع.
خطوات إعداد المقياس:
 .1االطالع على عدة دراسات ناقشت امليول املهنية ودراسة
املتغريات (اجلنس والعمر ونوع اإلعاقة) وكيفية إعداد املقياس.
كما مت البحث عن املقاييس اليت اهتمت بقياس امليول املهنية
حىت يتم االستفادة منه .فقد اطلعت الباحثتان على مقياس
األشول ( ،)1984ومت احلصول على نسخة من املقياس من
مكتبة األجنلو املصرية ،صمم مقياس األشول لفئة القصور
الفكري البسيط ،وهو عبارة عن مقياس مصور ورغم مالءمته
من حيث املبدأ (يتم تدريب وتعليم هذه الفئة ضمن الصور)،
إال أنه بعد االطالع عليه اتضح بأن املقياس عبارة عن صفني
من الصور ،كل صف حيوي ( )6صور وقد يكون هذا مشتت
النتباه ذوي القصور الفكري بدرجة متوسطة باألخص .كما
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 .5وبعد اختيار عدة صور متثل املهن يف اجملاالت املختلفة مت
عرضها على احملكمني وعددهم ( )12من ( )3معلمات و()1
مشرفة تربوية من امليدان لديهن خربة يف العمل مع ذوات
القصور الفكري املتوسط للحكم على وضوح الصورة
ومناسبتها لقدرات الفتيات ولثقافة اجملتمع السعودي و( )8من
احملكمني املختصني وذوي اخلربة يف جمال الرتبية اخلاصة يف
جمال القصور الفكري والربامج االنتقالية والتوحد واالستشارات
النفسية ملحق (.)2
 .6مت اختيار الصور اليت اتفق عليها احملكمون أو اليت اتفق
عليها  11من  12منهم ،والصور اليت مل يتم االتفاق عليها مت
تغيريها وإعادة حتكيمها ليتم استخدام الصور اليت اتفق عليها
 12أو  11من احملكمني.
 .7مت عرض الصور على أطفال ذوات ذكاء طبيعي أعمارهم
ما بني ( 10 - 3سنوات) متاثل تقريبا العمر العقلي للعينة
ليوضح اتفاق الطفالت يف املراحل العمرية املختلفة على
وضوح الصور واملهن املعربة عنها.
 .8مت حتديد صورة واحدة تعرب عن كل مهنة من اجملال
وتكرارها بالتوزيع التكراري يف اجلدول التكراري وذلك جلعلها
مناسبة لقدرات الفتيات من ذوي القصور الفكري املتوسط
ملحق (.)1
 إعداد املقياس كان من خالل عرض صورتني حمكمة يف كل
شرحية ،كل صورة تعرب عن جمال مهين خمتلف عن الصورة
األخرى وفق جدول تكراري جدول ( .)2ومت طباعة السؤال
يف كل شرحية.
 إعداد اجلدول التكراري الذي يتكون من  256خلية ومن
 16صفا "متثل املهن يف اجملاالت" و 16عمودا "متثل املهن يف
اجملاالت" مت توزيع املهن على اجملاالت حبيث تكون املهنة
األوىل يف اجملال األول مع املهنة األوىل يف اجملال الثاين يف
الشرحية رقم ( )1والشرحية رقم ( )2املهنة الثانية يف اجملال
األول مع املهنة الثانية يف اجملال الثاين وهكذا وتكون عدد
تكرار املهنة الواحدة ( )4مرات وعدد الصور ( )60صورة يف
( )30شرحية.

كانت الرسومات خطية وغري ملونة وإمنا مرسومة يدويا مما
جيعلها غري واضحة وحتتمل أكثر من تفسري.
كما أن بعض املهن املوجودة اخلاصة باإلناث ال تعرب عن
البيئة السعودية وال تناسبهن مثل (مهنة غسل املالبس ،عاملة
تدليك ،مرشدة الزبائن يف دور السينما ،بالنسبة للفتيات).
مبا يعيق من تطبيقه مع الفتيات ذوات القصور الفكري
املتوسط .وكان املقياس الثاين لذوي القصور الفكري هو
مقياس امليول املهنية الذي أعده عيد .)2006( ،وكان هذا
املقياس األفضل كونه عبارة عن صورتني فقط تعرض على
الفتاة بواسطة برنامج البوربوينت وكانت املهن مصورة
فوتوغرافيا ،ومع صعوبة الوصول إىل املقياس فإن بعض املهن
املذكورة اخلاصة مبعايري اإلناث غري مناسبة يف البيئة السعودية
مثل(العمل امليكانيكي ،أعمال التشييد والبناء ،العمل
البحري) كما مت البحث يف قواعد املعلومات األجنبية للبحث
عن مقاييس للميول املهنية ولكن معظمها مل تتالءم مع البيئة
السعودية الختالف مستوى اخلدمات االنتقالية والتدرب اليت
تتلقاها ذوات القصور الفكري يف تلك اجملتمعات.
 .2حتديد اجملاالت املهنية املختلفة حتقق من خالل الرجوع
للرتاث الثقايف الفكري والتوصل إىل أفضل اجملاالت اليت
تتناسب مع قدرات الفتيات واملتاحة هلن يف اجملتمع وسؤال
املختصات يف مراكز التأهيل التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية
لالطالع على املهن املوجودة يف املراكز وما هو قائم على
أرض الواقع.
 .3كما مت اختيار صور مهن واضحة وحتمل معىن واحدا
ومناسبة للفتيات وفق البيئة السعودية من  googelللصور اليت
تسمح حقوق نشرها بإعادة استخدامها واملشاركة اها دون
رسوم أو ترخيص ،مع العلم بأنه مت توثيق كل الصور وتوضيح
رخصة استخدامها.
 .4مت إعداد ملحق ( )1يوضح (رخص الصور املستخدمة
للمهن مع تاريخ نشرها واملوقع املرخص واسم املصور وامللكية
وموقع الصورة اإللكرتوين).
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جدول 2
يوضح الجدول التكراري للصور:
األعمال المكتبية

المجال

المهن الفنية

المهن الحرفية

الخدمات العامة

المجال

المهن
طباعة

تصوير األوراق

ترتيب األوراق

الشعر والمكياج

العمل على الفخار

الخياطة

بالخرز
الرسم

تصميم األساور

تصوير فوتوغرافي

مكاتب
خدمة الضيوف

تنظيف المنازل أو

رعاية األطفال

المهن

2-1

الحرفية العمل على الفخار

4-3

اخلياطة
المهن
الفنية

الرسم

6-5
8-7

تصميم األساور باخلرز

14-13
10-9

تصوير فوتوغرايف
الخدمات خدمة الضيوف
العامة

12-11
20-19

تنظيف املنازل

المهنية

مساعدة طباخة
مساعدة بائعة

18-17
26-25

22-21

رعاية األطفال
الخدمات مساعدة معلمة

16-15
22-31
28-27
24-23

38-37

34-33
30-29

44-43
40-39

36-35
50-49

46-45
42-41

56-55
52-51

48-47

58-57
54-53
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60-59

مساعدة معلمة

ترتيب األوراق

مساعدة طباخة

المكتبية تصوير األوراق

مساعدة بائعة

األعمال طباعة

الشعر واملكياج

الخدمات المهنية
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 مت إعداد ورقة اإلجابة اليت سيتم تسجيل اإلجابات عنها،
حبيث تشمل عدد الشرائح وأرقام الصور يف كل شرحية ،إذ
يكون هناك صورتان يف كل شرحية وعلى مطبق املقياس وضع
إشارة على اإلجابة اليت اختارهتا الفتاة .كما تشمل كل بطاقة
مكانا خاليا السم الفتاة وعمرها الزمين.
 مت إعداد خطوات وتعليمات تطبيق املقياس ووضع صورة
خمتصرة منه يف نفس املقياس.

الدراسة األولية فكرة جيدة عن وضوح الصور بالنسبة لفتيات
القصور الفكري املتوسط الاليت مياثلن تقريبا الطفالت من
حيث عمرهن العقلي.
طريقة التطبيق:

 -1يتم تطبيق املقياس بصوره فردية على الفتاة ،بعد اختيار
املكان املناسب اخلايل من املشتتات.
 -2يتم سؤال الفتاة بلغة عربية بسيطة (أي مهنة تفضلني
العمل اها يف املستقبل) وتقوم باختيار صورة من الصورتني
املعروضة أمامها يف الشرحية.
 -3عدم اإلحياء للفتاة بأي خيار وإعطاؤها الوقت
لالختيار.
 -4عند اختيار الفتاة ألي من الصورتني يتم تدوين إجاباهتا
مباشرة على ورقة التصحيح.
 -5االنتقال بعد ذلك مباشرة للشرحية التالية.
 -6عدد الصور اليت ختتارها الفتاة يف اجملال الواحد هي
درجتها يف هذا اجملال.
 -7كل صورة يتم اختيارها متثل درجة كاملة ،أعلى درجة
يف املهنة هي  4وأقلها صفر.
 -8الدرجة يف امليل للمجال املهين هي ( )12درجة وأقل
درجة هي الصفر.
 -9أعلى جمموع درجات لكل من اجملاالت املهنية ميثل ميول
الطالبة املهنية كما أن أعلى درجة للمهنة الواحدة متثل ميل
الطالبة ملهنة حبد ذاهتا.

المقياس في صورته النهائية

العينة االستطالعية:
مت عرض الصورة األولية على احملكمني من املختصني
مشرفة تربوية و 3معلمات يعملن يف ميدان الرتبية اخلاصة مع
ذوات القصور الفكري املتوسط واملختصني من ذوي اخلربة
العلمية وذلك لقياس مدى وضوح الصور ،ومناسبتها للبيئة
السعودية ،ومناسبتها للمهن املتاحة اليت تعمل اها الفتيات
على أرض الواقع ،ومت عرض عدة صور لقياس نفس امليل ومت
اتفاق احملكمني على الصور املعروضة بنسبة ،%87.5
وأظهرت اللجنة استحساهنا للمقياس بوجه عام.
أ -بعد ذلك مت إعداد املقياس بالشكل النهائي .بعد عرضه
على احملكمني املختصني وذوي اخلربة العلمية يف جمال الرتبية
اخلاصة يف جمال القصور الفكري والربامج االنتقالية واضطراب
التوحد واالستشارات النفسية وعددهم ( ،)12ويوضح ملحق
( )2أمساء احملكمني.
ب -مت عرض املقياس على طفالت من عمر (-3
10سنوات) ذوات ذكاء طبيعي لقياس وضوح الصور واملهن
املعربة عنها ،فكانت الصور واضحة وضوحا جيدا بالنسبة
للطفالت ما عدا صور (خدمة الضيوف ورعاية األطفال) .ومل
يكن باإلمكان تغيري هذه الصور اليت اتفق احملكمون على
مالءمتها .ورغم أهنا مل تكن واضحة بالنسبة هلن ولكنها
كانت واضحة بالنسبة للفتيات ذوات القصور الفكري ألهنن
يتعاملن مع الصور يف تعليمهن ،فتعبريهن عن الصور أمر قد
اعتدن عليه بعكس األطفال ذوي النمو الطبيعي ،وتعطي هذه

نتائج الدراسة:
دالالت صدق ملقياس امليول املهنية للفتيات ذوات القصور
الفكري املتوسط ،للتحقق من صدق املقياس استخدم نوعان
من طرق التحقق من الصدق؛ إذ اعتمد على صدق احملكمني
للمقياس وكذلك حساب صدق التكوين من خالل العالقة
بني الفقرات واألبعاد املكونة هلا ،ويتم استعراضها على النحو
اآليت:
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 -1صدق المحكمين:

للرتبية الفكرية وعلى حمكمني من ذوي االختصاص ،وذلك
للحكم على وضوح الصورة وارتباطها باملهنة عدد احملكمني
( )12ومت اتفاق احملكمني على الصور واستبعاد الصور غري
املناسبة ،ويوضح جدول ( )3نسبة اتفاق احملكمني.

فبعد اختيار الباحثتني لعدة صور مت عرضها على معلمات
يعملن يف امليدان مع طالبات ذوات القصور الفكري املتوسط،
ومشرفة تربوية تعاملت مع الطالبات وأشرفت على عدة برامج
جدول 3
نسبة اتفاق المحكمين على الصور ،واإلجراء المتبع وسببه:
الصورة

نسبة االتفاق

مالحظات المحكمين حولها

اإلجراء المتبع

سبب عدم التغير

طباعة على احلاسب
اآليل

%75

الصورة غري واضحة

مت التعديل

-

تصوير األوراق

%100

الصورة واضحة ومرتبطة باملهنة

-

-

ترتيب امللفات

%83

الصورة واضحة

-

-

الشعر واملكياج

%100

الصورة واضحة ومرتبطة باملهنة

-

-

العمل على الفخار

%83

الصورة واضحة ولكنها مهنة قدمية

مل يتم التعديل

املهنة موجودة يف أرض الواقع يف مراكز التأهيل اخلاصة بالفتيات

اخلياطة

%100

الصورة واضحة ومرتبطة باملهنة

-

-

الرسم

%75

الصورة غري واضحة

مت التعديل

-

تصميم األساور
باخلرز

%75

الصورة غري واضحة

مت التعديل

-

تصوير فوتوغرايف

%100

الصورة واضحة ومرتبطة باملهنة

-

-

خدمة الضيوف

%83

الصورة واضحة

-

-

تنظيف املنازل أو
مكاتب

%75

الصورة غري واضحة

مت التعديل

-

رعاية األطفال

%75

الصورة غري واضحة ومل ترتبط
باملهنة

مت التعديل

-

معلمة

%83

الصورة واضحة

-

-

بائعة

%75

الصورة غري واضحة

مت التعديل

-

 -2مت تعديل الصور اليت مل يتفق عليها احملكمون اخلرباء
واملختصون من معلمات يعملن بامليدان الرتبوي مع فتيات من
ذوات القصور الفكري املتوسط وخرباهتن يف جمال التعليم مع
هذه الفئة فوق  10سنوات  ،وخربة الباحثة الرئيسة بالعمل مع
هذه الفئة ألكثر من  15سنة.

 -3صدق التكوين:
قامت الباحثتان حبساب معامل االرتباط بني درجة كل
فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
على عينة الدراسة املكونة من ( )83من الفتيات ذوات
القصور الفكري املتوسط مبدينة الرياض ،وذلك للتحقق من
صدق املقياس ،جدول ( )4يوضح قيم معامالت االرتباط.
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جدول 4
معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية لمقياس الميول المهنية (ن =:)83
الميول

الفقرات

معامل ارتباط الفقرات بالميل

معامل ارتباط الميل بالدرجة الكلية

األعمال املكتبية

طباعة على احلاسب اآليل

**0.757

0.781

تصوير األوراق
ترتيب األوراق

**0.838

األعمال احلرفية

الشعر واملكياج
العمل على الفخار
اخلياطة

األعمال الفنية

الرسم
تصميم األساور باخلرز
تصوير فوتوغرايف

األعمال العامة

خدمة الضيوف
تنظيف املنازل أو مكاتب
رعاية األطفال

اخلدمات املهنية

معلمة
طباخة
بائعة

**0.748
**0.731

0.744

**0.771
**0.729
**0.743

0.776

**0.774
**0.810
**0.697

0.687

**0.665
**0.700
**0.723

0.711

**0.664
**0.745

الباحثتان نوعني من الثبات ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة
النصفية ،وتعرض الباحثتان هلذه الطرق فيما يأيت:
 -1الثبات باستخدام ألفاكرونباخ.
مت حساب ثبات ألفا كرونباخ ،جدول ( )5يوضح نتائج
هذا اإلجراء.

 تشري نتائج جدول ( )4إىل ارتفاع قيم معامالت ارتباطكل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليه من مقياس امليول املهنية
املصور للفتيات ذوات القصور الفكري املتوسط مبدينة
الرياض ،مما يؤكد حتقق صدق االتساق الداخلي للمقياس.
دالالت ثبات مقياس امليول املهنية للفتيات ذوات القصور
الفكري املتوسط ،وللتحقق من ثبات املقياس استخدمت

جدول 5
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لثبات مقياس الميول المهنية المصور (ن = :)83
المقياس

معامل ألفا

األعمال املكتبية
األعمال احلرفية
األعمال الفنية
األعمال العامة
اخلدمات املهنية

0.681
0.681
0.524
0.441
0.400

 -2الثبات باستخدام التجزئة النصفية جدول ()6

تشري نتائج جدول ( )5إىل أن ثبات املقياس غري مقبول
يف بعض قيم املعامالت لثبات ألفا ،إال أن بعض أجزاء
املقياس معامل الثبات فيها مقبول ،وحيقق ثباتا للمقياس.
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جدول 6
معامالت ثبات التجزئة النصفية ( بمعادلة سبيرمان براون) لثبات مقياس الميول المهنية المصور (ن = :)83
التجزئة النصفية

المقياس
األعمال املكتبية
األعمال احلرفية
األعمال الفنية
األعمال العامة
اخلدمات املهنية

0.665
0.665
0.492
0.443
0.298

وفيما يتعلق بثبات املقياس فقد مت التحقق منه بعدة طرق
هي :قياس االتساق الداخلي مبعامل ألفا كرونباخ ،والتجزئة
النصفية بعد التعديل مبعادلة سبريمان براون .وكشفت النتائج
عن دالالت ثبات ترتاوح بني املقبولة وغري املقبولة.
إن اخنفاض معامل الثبات يرجع إىل قلة عدد املفردات أو
نقص االرتباط بني األبعاد (،)Tavakol & Dennick, 2011
وهذان السببان متوفران يف املقياس إذ إن كل بعد يشمل ٣
مفردات كما أن بعد اخلدمات املهنية خيتلف عن املهن احلرفية
أو الفنية .ومن بني تفسريات اخنفاض معامل الثبات يرى
فريمان ( )1962أن معامالت ثبات االستخبارات ختتلف
اختالفا كبريا فبعضها هلا معامالت منخفضة وغري مقبولة
(عبد اخلالق )2000 ،كما أن الخنفاض معامالت ثبات
استقرار االستخبارات بالنسبة الختبارات الذكاء أسبابا من
ضمنها استقرار السلوك املعريف بدرجة أعلى من استقرار
السلوك الذي تقيسه االستخبارات (عبد اخلالق،)2000 ،
وقد يرجع هذا إىل خصائص املشاركات اخلاصة إذ إهنن من
ذوات القصور الفكري املتوسط .كما أن االختالفات يف
معدالت الثبات قد يكون راجعا إىل نقص وعي الفتيات
باملهن ،فقد اتضح مسبقا يف دراسة (Ferrara, Rudrud,
) Wendlegass, & Markve, 1985إىل أن التوعية والتعريف
باملهن من املمكن أن يؤثر إىل حد ما على األداء على
مقاييس التفضيل املهين  .وقد ترجع أيضا إىل عوامل أخرى مل
يتم استطالعها يف املقياس مثل اليد املسيطرة فيما إذا كانت
يسرى أو ميىن إذ أشارت نتائج دراسة ) Samadi (2011إىل

تشري نتائج جدول ( )6إىل أن ثبات املقياس مرتفع يف
بعض قيم املعامالت لثبات التجزئة النصفية باستثناء اخلدمات
املهنية ومت تصحيح الطول مبعادلة سبريمان براون ملقياس امليول
املهنية املصور؛ مما جيعل حتقق ثبات املقياس مقبوال ،غري أن
بعض أجزاء املقياس معامل الثبات فيها يرتاوح بني املتوسط
واملنخفض ،ويعود ذلك لعدة عناصر أدت إىل االخنفاض منها
طبيعة بناء املقياس والعدد األقل من املفردات وطبيعة الفئة اليت
يتعامل معها املقياس وقلة عدد العينة.
تفسير النتائج:
هدفت الدراسة إىل التعرف على دالالت الصدق والثبات
ملقياس امليول املهنية للفتيات ذوات القصور الفكري املتوسط
يف البيئة السعودية ،مبدينة الرياض ،إذ مت إعداد املقياس
وتكييفه على البيئة السعودية ،حىت يكون مناسبا ومالئما
ألغراض الكشف عن امليول يف مدينة الرياض ،مما ميكن من
االستفادة منه يف إعداد الربامج التأهيلية ،ومن مث مت تطبيقه
على عينة الدراسة ،وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة لنتائج
الدراسات السابقة اليت تناولت املقاييس املصورة للميول املهنية
للفتيات ذوات اإلعاقة الفكرية دراسة (املسعود
وطنوس2013،؛ عيد ، )2006 ،إذ إنه يف جمال صدق
االختبار أمجع اخلرباء الذين قاموا بإجراء فحص منظم جملموعة
البنود واألبعاد على توفر الصدق الظاهري للمقياس كما
أشاروا إىل وضوحه ومناسبته ومالئمته ودقته يف قياس امليول
املهنية.
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تأثريها على التقييم املهين .ورغم أن الثبات يرتاوح بني
و 0.30فإن هذا ما اعتربه & (Nurcahyo, Azwar, Martani,
) Kartowagiran, 2019كافيا يف حبثهم لتطوير مقياس
مصور لقياس التفضيل املهين مع املراهقني من ذوي النمو
العادي ،علما بأهنم أيضا أوجدوا معامالت ثبات أخرى أعلى
باستخدام إعادة االختبار واليت قد تكون من األحباث
املستقبلية املقرتحة للتحقق اإلضايف من ثبات املقياس.
وهذا االختالف يف نسب الثبات يتفق مع نتائج الثبات
املتفاوتة يف الدراسات السابقة اليت تناولت مقياس امليول املهنية
للفتيات ذوات القصور الفكري مثل املسعود وطنوس
( ،)2013فقد كان معدل الثبات يرتاوح بني ()0.82-0.58
ومعامل صدق يرتاوح بني (  )0.69-0.18أما يف عيد
( )2006كان معدل الثبات بني ( ،)0.95-0.80وأما
الصدق فقد اكتفى بصدق احملكمني الذي وصل إىل نسبة
اتفاق  .%95ورغم التباين يف معامالت الثبات للمقياس،
فإن املقياس بصفته املصورة قد مكن الفتيات ذوات القصور
الفكري املتوسط من التعبري عن تفضيالهتن املهنية مما يدل
على صالحية املقياس موضع الدراسة لالستخدام والتطبيق يف
اجملتمع احمللي أسوة باملقاييس متعددة الوسائط األخرى
. Secor, & Wehmeyer, 2003). (Stock, Davies
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The validity and Reliability of pictorial vocational preferences scale for girls with moderate intellectual disability
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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.
Key word: The semantics of honesty- Stability signs- vocational preferences- moderate intellectual disability- Pictorial scales
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عبداهلل بن عبدالرمحن األمسري :الصـدمـة الـثـقـافـيـة وعـالقـتها بـبـعـض املتغريات الدميوغرافية لدى الطلبة الـسـعـوديني...

الصـدمـة الـثـقـافـيـة وعـالقـتها بـبـعـض المتغيرات الديموغرافية لدى الطلبة الـسـعـوديين الـدارسـيـن فـي المملـكـة المتحدة
عبداهلل بن عبدالرحمن األسمري
قسم علم النفس ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
قدم للنشر 1440/8/10هـ  -وقبل 1440/11/21هـ

المستخلص :الصدمة الثقافية هي إحدى الظواهر النفسية اليت تقرتن بالتبادل الثقايف بني الشعوب والثقافات .وتعد برامج املنح الدراسية من أهم
العوامل اليت تسهم يف عملية التبادل الثقايف بني الثقافات .ويشكل املبتعثون السعوديون احلاصلون على املنح الدراسية يف اخلارج إحدى اجملموعات ذات
األغلبية وسط الطلبة األجانب يف اململكة املتحدة ،وتعد الصدمة الثقافية واحدة من الصعوبات اليت تواجه الطلبة السعوديني .ويهدف هذا البحث إىل
دراسة مظاهرها بني املبتعثني السعوديني والعوامل املؤثرة فيها خالل فرتة دراستهم يف اململكة املتحدة .وقد استخدم الباحث استبانة قياس الصدمة
الثقافية اليت أعدها مومفورد  )1998( Mumfordمع إدخال بعض اإلضافات اليت أسهمت يف حتقيق أهداف البحث ومل تؤثر يف ثبات االستبانة
األساسية .وخلصت الدراسة اليت أجريت على  155مشاركا إىل إثبات نظرية منحىن التوافق اليت تتمثل يف أن املبتعث أو املغرتب يعيش مرحلة الفرح
وعدم التأثر بالصدمة الثقافية خالل الشهرين األولني من دخوله جمال الثقافة اجلديدة ،مث يبدأ يف اإلحساس بالصدمة الثقافية بعد مضي هذين الشهرين،
وملدة تسعة أشهر ،يبدأ بعدها شعوره بالتحسن والتأقلم مع الثقافة اجلديدة .كما تشري الدراسة إىل عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث على استبانة
قياس الصدمة الثقافية .باإلضافة إىل عدم تأثري اختالف مكان إقامة املبتعثني يف بلدهم األم (اململكة العربية السعودية) يف مستوى الصدمة الثقافية عند
ابتعاثهم .يف حني أثبتت الدراسة أن للحالة االجتماعية تأثريا يف مستوى هذه الصدمة الثقافية عند املبتعثني لصاحل غري املتووجني .وتشري الدراسة إىل أن
مرحلة دراسة اللغة هلا تأثري كبري على مستوى الشعور بالصدمة الثقافية عند عينة البحث ،ويستنبط من هذه النتيجة أن درجة إتقان اللغة للثقافة اجلديدة
من أهم العوامل املؤثرة يف الصدمة الثقافية لكون اللغة أساس التواصل االجتماعي عند اإلنسان.
الكلمات المفتاحية :الصدمة الثقافية ،املبتعثني ،الصحة النفسية ،التوافق.
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مقدمة

سارة أو جتارب سلبية يف بعض األحيان ،فإنه رمبا يكون هلا
آثار إجيابية على بعض األفراد الذين مروا هبا.

يعد كلفريو أوبريج أول من وضع تعريفا للصدمة الثقافية
يف عام  ،1954فقد عرفها بأهنا مويج من التوتر والقلق
ومشاعر العولة واالرتباك والوهن والفقدان املصاحب للدخول
إىل ثقافة جديدة ( Eckermann, Dowd, Echong, Nixon,
 .)Gray, & Johnson, 2006وحتدث هذه الظاهرة بسبب
مشاعر القلق اليت يسببها فقدان مجيع عالمات التفاعل
االجتماعي املألوفة للشخص قبل انتقاله للـثـقـافـة اجلديدة.
ويتمثل حدوث الصدمة الثقافية يف عدم الوعي باملشاركة يف
التواصل االجتماعي ،الذي يتطلب جمموعة من األمور
املرتابطة ،مثل ،الكلمات واإلمياءات والقواعد السلوكية
والعادات والتقاليد وما شابه ذلك ،واليت يكتسبها األفراد عند
نشأهتم وجيعلوهنا جوءا من ثقافتهم ومعتقداهتم ولغتهم.
وتُكتسب معظم هذه األمور ال شعوريًّا ،والكثري منها تعتمد
على صحة األفراد النفسية وأداء أنشطتهم اليومية بفعالية
(.)Eckermann, et al, 2006
ويرجع السبب يف ظاهرة الصدمة الثقافية إىل الدخول يف
ثقافة جديدة ،واليت تؤدي إىل اختفاء أغلب األمور املرتابطة
املألوفة للشخص أو معظمها ،فيصبح مثل السمكة اليت مت
إخراجها فجأة من املياه ،مما يسبب له شعورا باإلحباط
والتوتر؛ وفقا لتعريف كوملان  )2009( Colmanملصطلح
الصدمة الثقافية الذي ميكن ترمجته إىل أنه:
"ارتباك مصاحب غالبا ـ ـ ملشاعر العولة والرفض الناجتة
عن التغري اجلذري يف الثقافة ،بسبب اهلجرة إىل بلد
خمتلف أو عندما تصطدم ثقافة الشخص بثقافة أخرى
غريبة عنه .ويف احلاالت الشديدة ،رمبا يؤدي ذلك إىل
اضطراب يف التكيّف" (.)Colman, 2009, p 1850
ميكن اعتبار الصدمة الثقافية حالة نفسية من ناحية،
كما يـمـكن أيـضا اعـتبارهـا ردة فعل "طبيعية" من ناحية
أخرى .ومع أن الصدمة الثقافية غالبا ما تتصل بتجارب غري

مشكلة البحث:

هناك تقارير تشري إىل أن هناك كثريا من املبتعثني
السعوديني للدراسة يف مستويات دراسية خمتلفة يف عدد من
دول العامل ومنها اململكة املتحدة .وإضافة إىل ذلك ،فإن جتربة
الباحث ،بصفته متخصصا يف علم النفس ومبتعثا ،وعمل يف
نادي الطلبة السعوديني يف إحدى املدن الربيطانية ،قد
أوضحت له ـ من خالل مشاهداته ومقابالته مع عدد من
الطلبة السعوديني بشأن حياهتم اليومية والدراسة يف اململكة
املتحدة ـ ـ أن مثة مناذج عديدة للصدمة الثقافية اليت يواجهها
املبتعثون السعـوديون أثناء دراسـتـهم ومعـيـشتهم يف اململكة
املتحدة .ولذلك يهدف الباحث إىل دراسة مسـتوى الـصـدمة
الثقافية وعالقته باملتغريات الدميوغرافية ،اليت مير هبا الطلبة
السعوديون وفق نظرية منحىن التوافق ) (Uوعالقتها ببعض
املتغريات.
أهمية البحث:

يأمل الباحث يف أن يثري هذا البحث املعرفة واألحباث يف
جمال الصحة النفسية والتبادل الثقايف وعوامل التوافق الثقايف
وسط الطلبة الدوليني .كما أن هذه الدراسة سوف تكون
مهمة أيضا للطالب الدوليني .وقد تسهم نتائجها يف حتسني
أدوار املؤسسات اليت تقدم املنح الدراسية أو تشرف عليها يف
اململكة (مثل :وزارة التعليم ،واجلامعات) أو يف اجلامعات اليت
سوف يدرس فيها املبتعثون؛ إذ ميكن مساعدة الطلبة على
احلد من أعراض الصدمة الثقافية اليت يواجهوهنا ،أو التقليل
من آثارها.
باإلضافة إىل ذلك ،سوف يسلط البحث الضوء على
جمموعة من األبعاد الدميوغرافية ،واليت قد تساعد يف حتسني
اخلدمات املقدمة إىل الطلبة السعوديني للتكيف مع الثقافات
املختلفة ،وال شك أن هذه األبعاد مهمة جدا يف دراسة أي
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النشوة واإلثارة والشعور بالوحدة والكآبة واحلنني إىل العائلة
واالكتئاب والشـعور بالـوهـن وفـقـدان الـثـقـة واإلحراج
واضطرابات النوم والشعور بالضياع.
ووفقا لبيدرسن ( ،)Pedersen, 1995فإن الصدمة
الثقافية حتدث بسبب العواقب السلبية اليت ُيشى وقوعها،
مثل اإلحباط أو فقدان السيطرة واالستغالل والقوالب النمطية
السلبية والرفض .ويرى بعض الدارسني أن درجة الصدمة
الثقافية تتوقف على العالقات االجتماعية السابقة والعوامل
النفسية ،يف حني تتضمن العوامل ـ ـ اليت ميكن أن تقلل من
مستويات القلق ـ ـ التعاون واالستيعاب من جانب املؤسسات
االجتماعية.
ميكن تـفـسـيـر ظـاهرة الصدمة الثقافية حسـب النسبوية

من الظواهر النفسية وتطوير املوارد البشرية؛ ألنه ال ميكن بناء
عملية التطوير للقدرات املعرفية واإلدراكـيـة واملهاريـة إال من
خـالل منظومه اجتماعية متكاملة.
أسئلة البحث:
 .1ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف
اململكة املتحدة اليت تعوى للمدة اليت قضاها املبتعث يف بلد
البعثة؟
 .2ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف
اململكة املتحدة اليت تعوى ملكان العيش يف اململكة العربية
السعودية؟
 .3ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف
اململكة املتحدة اليت تعوى لنوع الدراسة؟
 .4ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف
اململكة املتحدة اليت تعوي للحالة االجتماعية (متووج،
أعوب)؟
 .5ما الفروق يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف
اململكة املتحدة اليت تعوى لنوع اجلنس (ذكر-أنثى)؟

( ،)relativismوهي وجهة نظر فلسفية تفرتض أن السلوك
والقيم اإلنسانية ليس هلا مرجعية تقوم بتحديدها ،وميكن
القول إهنا تفرتض السلوك البشري منطا ثقافيا يسعى إىل جتنب
الـسـلوك العرقي من خالل حماولة فهم األشخاص كما هم
(بريي ،ييب ووبورتينيقا Berry, J.W. Ype H. Poortinga, el,
 .)2002ورمبا ينظر األفراد ،الذين يعيشون يف ثقافة أخرى ،إىل
االختالفات الثقافية بأهنا جمرد حتديات لقيمهم الراسخة
بالفعل ،أو ينظرون إىل تفاعلهم بني الثقافات باعتبارها جتربة
يكونون وجهات نظر سلبية جدًّا حول
غري سارة متاما ،إذ ّ
الثقافة األخرى (بريي .)Berry, 1997
وبالطريقة نفسها ،رمبا يُنظر إىل ظاهرة الصدمة الثقافية
حسب مفهوم التبادل الثقايف؛ إذ يفهم الفرد ظروف التبادل
الثقايف (اخلصائص املوضوعية واملتصورة للمجتمع املتلقي)،
وتوجهات التبادل الثقايف (اتباع الثقافة السائدة) ،ونتائج
التبادل الثقايف (مواجهة الضغط النفسي والشعور بالقبول
والرضا ... ،وما إىل ذلك) ،ووفقا لذلك ،مييل املهاجرون إىل
احلفاظ على أصلهم الثقايف ويف الوقت نفسه يتحمسون
للمشاركة يف الثقافة السائدة (سام وبرييSam and Berry, ،
.)2006

اإلطار النظري للبحث:
الصدمة الثقافية هي يف الواقع رد فعل يواجهه األفراد يف
العادة ،أي إهنا عملية يتكيف من خالهلا األف ـراد أول األم ـر
مـع ثـقـافـة غـيـر مـألـوفـة ( Hofstede, Pedersen & Hofstede,
 .)2002كما أشـار إلـيـهـا إكـيـرمـان ،وآخـرون Eckermann, et
 )al, 2006بأن األفراد ميرون مبستويات عديدة من اإلجهاد
واالنفعال عند دخوهلم إىل ثقافة ختتلف عن ثقافتهم ،وتتعلق
جتارب اإلجهاد واالنفعال هذه بالتغريات األساسية يف النظام
الغذائي واملناخ واإلقامة والتواصل واألدوار االجتماعية .وإضافة
إىل ذلك ،من احملتمل أن تتأثر الصحة اجلسدية والنفسية
واالجتماعية بصدمة االنفصال عن األفراد املهمني يف حياة
الشخص ،مثل؛ العائلة واألحباء .ووفقا ملا ذكره إكـيـرمان
وزمالؤه ،تتضمن بعض أعراض الصدمة الثقافية حالة من
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ثالث مراحل ،وهي )1( ،مرحلة املتفرج عند الوصول)2( ،
مرحلة االندماج إذ حيتاج الفرد فيها إىل أن يندمج يف ثقافة
البلد املضيف )3( ،مرحلة التقبل إذ يتعلم األفراد وسائل
للتكيف مع ثقافة البلد املضيف .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن
شرح الصدمة الثقافية وفقا ملنظور النموذج املرضي للصدمة
الثقافية ،إذ ينظر هذا النموذج إىل الصدمة الثقافية باعتبارها
قابلة للمقارنة مع األمراض اليت تسبب عجوا مؤقتا أو عجوا
دائما ،ومع ذلك ميكن معاجلتها بتقدمي العالج املالئم.
فالصدمة الثقافية هي رد فعل حوين على فقدان العالقات يف
البلد األم ،وليس من الضروري أن يشعر مجيع األفراد باحلون
من جتربة الصدمة الثقافية ،إذ إن الصدمة الثقافية ذاهتا ال
ترتبط حصريًّا بردود األفعال احلوينة .وبالطريقة نفسها ،يفرتض
النموذج املرضي أن الصدمة الثقافية هي حدث حتمي
للمغرتبني (.)Pedersen, 1995
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن النموذج األحادي البعد للتعددية
الثقافية يوضح أن التغري يف التوجه الثقايف حيدث وفق معيار
واحد ،مبقتضاه يكون هناك خسائر يف جوانب عديدة من
الرتاث الثقايف إذ يتبىن الفرد جوانب ثقافة األغلبية ( Sam and
 .)Berry, 2006وميكن مالحظة ذلك ،من خالل مثال يتوقع
فيه أن تنخفض قدرة الفرد على التحدث بلغته الرتاثية اليت من
خالهلا تتطور إجادته للغة السائدة .وميكن افرتاض أن مفهوم
الـصـدمـة الـثـقـافـيـة ،باعتبارها ظاهرة يواجهها الـشـخـص عـنـد
االندماج يف ثقافة جديدة وغري مألوفة ،هو نتيجة النقطاع
الرابط بني نفسية الفرد ،املتمثلة يف الذات من ناحية ،وهيكل
وعمليات اجملموعات االجتماعية اليت تتضمن الذات ،من
ناحية أخرى ( .)Brewer and Yuki, 2007ويتم تفسري
مفهوم الرابط بني نفسية الفرد وهيكل وعمليات اجملموعات
االجتماعية من خالل فكرة أن قدرة الشخص على حتديد
اهلوية االجتماعية تنظم العالقة األساسية بني األفراد
واجملموعات االجتماعية (.)Brewer and Yuki, 2007

تفسر نظرية مراحل الصدمة الثقافية حدوث ظاهرة
الصدمة الثقافية من خالل وصف املراحل السبع للتكيف
والتوافق .وهذه املراحل هي مرحلة االحتضان ،ومرحلة نشوء
األزمات من األنشطة اليومية العادية ،ومرحلة فهم ثقافة البلد
املضيف ،ومرحلة الرؤية املوضوعية لثقافة البلد األم ،ومرحلة
إعادة االندماج ،ومرحلة الصدمة الثقافية العكسية ،ومرحلة
إعادة التكيف يف البلد األم .ويرى بعض الباحثني أن هذه
املراحل تشري إىل ما يطلق عليه مبنحىن التوافق الذي على
شكل حرف ) ،(Uعلى النحو املوضح يف الشكل رقم ،1
والذي اتسع نطاقه فيما بعد إىل منحىن التوافق الذي على
ش ـ ـكـل حـ ـرف ) (Wمـن قـبـل غـوالهـورن وغ ـواله ـ ـورن فـي
 Gullahorn and Gullahorn 1963كما هو موضح
بالشكل رقم  ،2بعد افرتاض وجود تشابه بني عملية التوافق
عند العودة للوطن وعملية التوافق األصلية يف اخلارج
(.)Pedersen, 1995

شكل رقم ( )1منحنى التوافق /التكيف على شكل U

شكل رقم ( )2منحنى التوافق /التكيف على شكل W

كما يشار يف املرجع نفسه إىل أن نظريات املراحل
األخرى للصدمة الثقافية تشرح الصدمة يف عملية مكونة من
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البحوث والدراسات السابقة

الشخصي واملشكالت النابعة من اخلجل أقرب إىل الظهور
على الطلبة العائدين الذين شهدوا مستوى متوايدا من الصدمة
الثقافية العكسية بدرجة أكرب من أولئك الطلبة الذين شهدوا
مستوى منخفضا منها .وعالوة على ذلك ،ليس بالضرورة أن
تكون هناك عالقة بني اسـتـعـدادهـم للحـصـول على مسـاعـدة
مستشار للمشاكل الشخصية ومستوى صدمتهم الثقافية
العكسية اليت يعانون منها .وميكن أيضا مالحظة عـالقـة سلبية
بني الصدمة الثقافية العكسية واستخدام الطلبة لـخـدمـات
الـدع ـم ،أي كلما اخنفضت نسبة استفادة الطلبة من اخلدمات
االستشارية زادت حدة الصدمة الثقافية عندهم ( Gaw,
.)2000
ويف دراسة كونستانتني وآخرين Constantine, Okazaki,
) ،and Utsey (2004مت تناول الصدمة الثقافية وسط الطلبة
األجانب ،وناقشوا من خالهلا بعض املظاهر اليت ميكن دجمها
ضمن الصدمة الثقافية ،مثل :إخفاء الذات واالكتئاب
وضعف الشخصية االجتماعية .وقد بلغ الطلبة األجانب
املشاركون يف الدراسة  320طالبا من آسيا وإفريقيا وأمريكا
الالتينية .ومن خالل الدراسة االستطالعية مت دراسة سلوكيات
إخفاء الذات والكفاءة الذاتية االجتماعية ،كما مت حبث
العالقة بني االكتئاب واإلجهاد الثقايف ،باستخدام عوامل
وسيطة حمتملة ،مثل إخفاء الذات والكفاءة الذاتية
االجتماعية .وأشارت نتائج البحث إىل أنه ال يوجد عالقة
إلخفاء الذات والكفاءة االجتماعية الذاتية بني جتارب
اإلجهاد الثقايف واالكتئاب عند الطلبة القادمني من مناطق
آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية.
ويف دراسة أخرى تتناول الصدمة الثقافية وسط الطلبة
األجانب أجراها كل من يوون ،وبورمتان Yoon and Portman
( ،)2004أشارت إىل أن الطلبة األجانب رمبا يواجهون
مشكالت شبيهة بتلك املتعلقة بطالب "البلد األصليني" فيما
يص التكيف املطلوب يف أثناء مرحلة الرشد أو العيش بعيدا
عن املنول ألول مرة .ومع ذلك ،يواجه الطلبة األجانب

يناقش هذا اجلوء البحوث والدراسات السابقة اليت يتم
فيها تناول الصدمة الثقافية وسط الطلبة األجـانـب أو اليت
تـتعـلق جبانب التوافق الثقايف والصحة النفسية .فقد أكدت
إحدى الدراسات على متطوعني من الشباب الربيطاين
العاملني خارج املـمـلكة املتحدة ،أن أقوى عامل تنبؤ بالصدمة
الثقافية حيدث خالل األسابيع الثالثة األوىل من الوصول،
واألمر نفسه بالنسبة للتنبؤ بقلة الرضا عن الوقت الذي يقضيه
هؤالء الشباب خارج بالدهم ( .)Mumford, 2000وهذا ما
يتفق مع مراحل الصدمة الثقافية املوضحة يف املنحىن الذي
على شكل ( -)Uانظر الشكل رقم .1

فالدراسة اليت أجراها موري ) Mori (2000تشري إىل أن
التحديات الفردية للطالب الدوليني الذين يـتـسـمـون بالـتـنـوع
والتوايد يف حـرم الكليات األمريكية عادة ما يتم إغفاهلا ،كما
تشري الدالئل إىل أن الطلبة الدوليني يواجهون حتديات تدفعهم
إىل التكيف من الناحية الثقافية ،ولكن ذلك يعرض مـعـظم
الطلبة خلطر الوقوع يف املشكالت النفسية .وتؤكد الدراسة أنه
ينبغي توويد الطلبة الدوليني خبدمات كافية متكنهم من التمتع
بالصحة النفسية ملواجهة املتغريات الثقافية .وأشارت الدراسة
أيضا إىل أن عدم االستفادة من اخلدمات االستشارية يويد من
نسبة تعرضهم للضغوط النفسية إضافة إىل عدم توافر
اخلدمات الثقافية اليت حيتاجوهنا (.)Mori, 2000
ويف الوقت نفسه ،ركوت دراسة جاو  )2000( Gawعلى
جتارب إعادة اندماج الطلبة املغرتبني بالكليات يف الواليات
املتحدة ،واليت تضمنت  66مشاركا ،وتناولت هذه الدراسة
فحص ما إذا كانت الصدمة الثقافية العكسية تؤثر على مدى
خطورة املشكالت املبلغ عنها ذاتيًّا ،وكذا الرغبة يف احلصول
استشاري واالستفادة من خدمات دعم الطلبة.
على مساعدة
ّ
وأظهرت الدراسة نتائج تتعلق بأمهية تنظيم وتوفري خدمات
الطلبة ،كما أشارت إىل أن قدرا كبريا من عمليات التكيف
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األجانب يف روسيا ،مثل احلنني إىل الوطن وصعوبة التكيف
االجتماعي الثقايف ،مثل صعوبة التواصل مع الطلبة الروس.
ومع ذلك ،تشري دراسة أبرابانيل )2009( Abarbanelإىل
وجود حتديات تواجه املسافرين الشباب ،تتعلق بالكفاءات
العاطفية الالزمة للتبادل الثقايف ،وأن هذه التحديات رمبا تؤثر
يف الغرض األساسي للبقاء.
ويُظهر بعض الطلبة الدوليني أيضا ميوال قوية جتاه الطعام
الذي يتعودون عليه يف بلدهم األم ،ويبدو أن هذا الطعام
يرتبط باهلوية الثقافية ،وج ـودة الـحـيـاة الـشامـلـة كـما تشري
الدراسـات ال ـسـاب ـق ـة فـي ع ـل ـم األن ـث ـروبـ ـول ـوج ـي ـا وال ـت ـغـ ـذيـة
(ب ـراون وإدورد وهـارول Brown, Edwards, & Harwell,
 .2010باإلضافة إىل ذلك ،تشري الدراسة إىل قلة األحباث اليت
أجريت فيما يص هذا اجلانب من جتارب الطلبة الدوليني.
وتشري دراسة بين مصطفى والشريفني ( )2013اليت
أجريت على عينه عددها ( )158طالبا وطالبة من الوافدين يف
جامعة الريموك إىل أن مستوى الوحدة النفسية لدى الطلبة
الوافدين كان متوسطا ،وتبني كذلك أن هناك فروقا ذات داللة
إحصائية يف مستوى الوحدة النفسية ككل ،ويف جمال
العالقات األسرية وجمال املشاعر الذاتية تبعا ملتغري اجلنس
لصاحل الطالبات ،باإلضافة إىل وجود فروق يف مستوى الشعور
باألمن النفسي .ومجيع جماالت مقياس األمن النفسي للدراسة
تعوى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور.
يف حني تـشـيـر دراسـات أخـرى كـثـيـرة إلـى أن االختالفات
بني اجلنسني يف الـعـصـر الـحـالـي ،وخصوصا عندما يتساوى
نظام الرتبية والتعليم بني الذكور واإلناث ـ ـ ال ميكن أن تعوى
إىل متغري اجلنس ،من هذه الدراسات :دراسة أيب الغنم واخلدام
ونعيمات ( )2016عن اآلثار النفسية لدى الطلبة الالجئني
السوريني يف املدارس األردنية تبعا لبعض املتغريات؛ فقد
خلصت إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لألثار
النفسية عند عينة الدراسة تعوى ملتغري اجلنس.

مشكالت تقتصر على حالتهم ،مثل ،حاجو اللغة
واالختالفات الثقافية والتكيف الشخصي والتمييو
االجتماعي ،والنظم األكادميية غري املألوفة.
ورمبا ينشأ شعور بالقلق بسبب املشكالت اخلاصة
بالتكيف الشخصي والتفاعل االجتماعي ،إال أن املهنيني
الذي يقدمون الدعم رمبا يستطيعون املساعدة يف معاجلة هذه
املشكالت .ومبقارنة الطلبة الدوليني بنظرائهم األمريكيني
أوضحت الدراسة أن الطلبة الدوليني ميتلكون فرصا أقل
لالستفادة من شبكات الدعم االجتماعي غري الرمسي ،كما
أشارت إىل أمهية فهم حاالت الطلبة الدوليني ومساعدهتم ،مع
مراعاة الصعوبات اليت يتعرضون هلا لتسهيل اسـتفادهتم من
شـبكات الـتـفاعـل االجتماعي.
وأوضحت الدراسة أيضا أن الطلبة األجانب يـمـيـلـون
للـعـووف عـن اسـتـخدام الـخـدمـات االسـتـشـاريـة الـيت يـوفـرهـا
الـحـرم اجلامعي ،ويـؤجـلـون طـلـب الـمـسـاعـدة مـن الـمـهـنيني
واألخـصائـيني النفـسـيني أو الطبـيـيـن لـمعاجلة مشكالهتم.
ويشري البحث إىل أنه على الرغم من أن الطلبة الدوليني
يعانون من حالة عدم االرتياح اليت يشعرون هبا ،فإهنم يفضلون
عدم الظهور يف املراكو االستشارية بدرجة أكرب من نظرائهم
األمريكان.
كما بينت الدراسة أن معظم الكتب واألدلة اإلجرائية
اليت تتناول موضوعات الطلبة الذين يشكلون أقليات يف
أمريكا ال تعاجل فيها الـمـسـائـل املتعلقة بتقدمي اسـتـشـارات
للطالب الدوليني ،كما أشارت إىل أن النظريات اليت تستخدم
يف أساليب االستشارات اليت تقدم للطالب املعتربين من
األقليات األمريكية هي نفسها اليت تقدم للطالب الدوليني،
علما بأن هناك بعض االختالفات اليت جيب مراعاهتا ،مثل
االختالفات يف التبادل الثقايف بـيـن األقـليات األمريكية والطلبة
الدوليني على الرغم من وجود أوجه تشابه بني احلالتني.
وتشري دراسة أجراها كل من سوانيت وفونو Suanet and
 )2009( Fonsإىل وجود أعراض نفسية وسط الطلبة
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ومن مث ميكن القول :إن التبادل الثقايف واالنتقال من ثقافة
ألخرى قد حيدث بسبب عوامل ،مثل املنح الدراسية أو السفر
أو األعمال .وهذا يعين أن الصدمة الثقافية رمبا حتدث وسط
الووار ورجال األعمال والعمال والطلبة عند انتقاهلم إىل ثقافة
خمتلفة .ومع ذلك ،هناك عدد من املتغريات املتعلقة بالصدمة
الثقافية واليت قد تؤثر يف مستوى التوافق بني الثقافتني لدى
الفرد ،ومنها اجلنس واحلالة االجتماعية واليت ينبغي أن يتم
الرتكيو عليها يف دراسات قياس الصدمة الثقافية.
وقد أظهرت البحوث والدراسات السابقة أن هناك ندرة
يف الدراسات املتعلقة باألثار النفسية لالنتقال الثقايف ومدى
التوافق لدى الطلبة املغرتبني يف ثقافات جديدة؛ ومن مث
فقد أوصى بعضها بأن تركو البحوث املستقبلية على جتارب
الطلبة ال ـدولـيـيـن (مـثل ،دراسـة بـراون

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الص ـدمـة الـثـقـافـيـة
لـدى الـمـبـتعـثـني السعوديني يف اململكة املتحدة تعوى
لنوع وحالة الدراسة.
 .4توجد فروق ذات داللة إحـ ـصـائية يف ال ـصـدمـة الـثـقـافـيـة
لـدى الـمـبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة تعوى
للحالة االجتماعية (متووج ،أعوب).
 .5تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصـائـيـة يف الـ ـصـ ـدمـة
الـثـقـافية لـدى الـمـبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة
لنوع اجلنس (ذكر-أنثى).
منهج البحث:
استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يقوم على وصف
الظاهرة وتفسريها بناء على البيانات اليت مت مجعها للتحقق من
فروض البحث.

وآخـريـنBrown, et al,،

 ،)2010كما أظهرت البحوث والدراسات السابقة أن هناك
ندرة يف البحوث اليت اهتمت بقياس مســتوى الـصـدمة الثقافية
عـند املبتعثني للـدراسـة وعـالقـتها باملتغريات الدميوغرافية على
املبتعثني السعوديني .ولذلك ،هتدف هذه الدراسة إىل حبث
جوانب جتربة التبادل الثقايف يف حياة الطلبة السعوديني الذين
يدرسون يف اململكة املتحدة ،وكيف يتعاملون مع الصدمة
الثقافية يف أثناء فرتة إقامتهم يف اململكة املتحدة من خالل
نظرية التوافق .ويركو البحث على التحقق من نظرية منحىن
التوافق ) (Uاملوضح يف الشكل رقم .1

مجتمع البحث:

جمتمع البحث هو املبتعثون السعوديون الدارسون يف
اململكة املتحدة.
عينة البحث:

اخـتـيـرت عـينة عـشوائية طبقية مـن الـمـبتعثني السعوديني
الدارسني يف اململكة املتحدة ،إذ تألفت عينة البحث من
( )155مبتعثا من اجلنسني ومن مستويات دراسـية خمتلفة
(أي ،طـالب ال ـدراس ـات ال ـعـل ـي ـا وط ـالب ال ـدراس ـات اجلـامـعـية
أو مرافـقـيـن للمبتعثني) ومن حـاالت اجتماعية خمتلفة (أي،
أعوب أو متووج) يف مقر البعثة ،وكذلك بعض املشاركني من
املبتعثني اجلدد (أي ،الذين يعيشون يف اململكة املتحدة ملدة
شهرين أو أقل عند إجراء الدراسة) وممن يعيشون يف اململكة
املتحدة ملدة تويد على شهرين.
وفيما يأيت تفاصيل عينة البحث تبعا للخصائص
الدميوغرافية للبحث كما يتضح يف األشكال اآلتية.

فرضيات البحث:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصدمة الـثـقافـيـة
لـدى الـمـبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة تعوى
للمدة اليت قضاها املبتعث يف بلد البعثة حسب ما جاء
يف نظرية منحىن التوافق على شكل حرف ).(U

 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الص ـدمـة ال ـثـقـافـيـة
لـدى الـمـبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة تعوى
لـمكان العيش يف الـمـم ـلكة الـعـربـيـة السعودية.

أول  -من حيث نوع الجنس.
ً
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خامسا – مدة البتعاث.
ً

نسبة المشاركين من الذكور واإلناث

مدة البتعاث

أنثى
%40.00

ذكر

120

ذكر

%60.00

100
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112

60
40

35

ثانيًا – من حيث المنطقة التي عاش وقدم منها المبتعث في

أكثر من  9أشهر

السعودية.

األدوات:

المنطقة التي يعيش بها في السعودية
30
25
20
30

23

15
10

الباحة

حائل

تبوك

الجوف

عسير

نجران

الحدود الشمالية

المدينة

الشرقية

جيزان

0

مكة

القصيم

5

الرياض

8

7

8

7

7

7

6

8

8

12

ثالثًا – من حيث نوع الدراسة للمبتعث أثناء إجراء الدراسة.
نوع الدراسة

مرافق

دورة لغة

دورة لغة

مرافق

% 9.03

%18.71

دراسات عليا
%62.58

دراسة جامعية

دراسة جامعية

% 9.68

دراسات عليا

رابعا – من حيث الحالة الجتماعية.
ً
الحالة الجتماعية

متزوج

8
شهران فأقل

0

اُستخدم يف هذا البحث االستبانة اليت أعدها مومفورد
 )1998( Mumfordلقياس الصدمة الثقافية مع إضافة فقرة
للبيانات الشخصية؛ وترمجة املفردات إىل اللغة العربية.
واشتملت االستبانة على البيانات الشخصية مث العناصر
األساسية لقياس الصدمة الثقافية واليت تتكون يف جوئـيـن؛ بُعـد
خـاص بـمـظاهـر الـصدمـة الثقافية األساسية والـبُـعـد اآلخـر
يـتـعـلـق بـصـعـوبـات الـعـالقـات الشخصية .وتبدأ االستبانة
مبقدمة عن غرض البحث مث تعليمات متعلقة بكيفية اإلجابة
عن كل جوء من االستبانة؛ إذ يبدأ املشاركون باإلجابة عن
األسئلة واملعلومات الشخصية ،مثل نوع اجلنس واملدينة األم
واحلالة االجتماعية ،وبعد ذلك يتم االنتقال إىل القسم الرئيس
من االستبانة.
حتتسب إجابة املشارك عن كل سؤال من االستبانة بثالث
قيم لدرجات اإلجابة اليت من خالهلا حتتسب الدرجة الكلية
لالستبانة أو الفرعية ألبعاد االستبانة ،فقد مت منح ثالث قيم
رقمية لكل من اإلجابات من اخليارات الثالثة ،إذ متنح قـيمة
الـدرجة عـنـد اخـتيار اإلجابة "يف أغلب األحيان" القيمة ()3
والقيمة ( )2عند اختيار اخليار "من حني آلخر" ،يف حني
حتتسب له درجة ( )1يف حال مت اختيار اإلجابة "ال على
اإلطالق".

35

24

بين شهرين إلى  9أشهر

20

أعزب
أعزب
%31.61
متزوج
%68.39
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ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ،كما قام الباحث حبساب معامل
االرتباط بني درجات كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة
الكلية هلا .وجاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلدولني
اآلتيني:

أ -صدق أداة البحث:

قام الباحث بالتحقق من صدق استبانة قياس الصدمة
الثقافية حبساب صدق االتساق الداخلي له بعد التطبيق على
عينة استطالعية عددها ( )50فردا ،عن طريق حساب
معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات االستبانة

جدول 1
يبين قيم معامل الرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات استبانة الصدمة الثقافية ودرجة البعد الذي تنتمي إليه (ن = )50
استبانة قياس الصدمة الثقافية
بصعوبات العالقات الشخصية

مظاهر الصدمة الثقافية األساسية
رقم العبارة

معامل الرتباط بالدرجة الكلية

رقم العبارة

معامل الرتباط بالدرجة الكلية

1
2

)**(.421
)**(.666

8
9

)**(.445
)**(.640

3
4

)**(.706
)**(.792

10
11

)**(.775
)**(.678

5

)**(.658

12

)**(.701

6

)**(.471

7

)**(.445
** دال عند مستوى ()0.01

** دال عند مستوى ()0.01

ويتضح من اجلدول رقم ( )2أن معامالت االرتباط بني
الدرجة الكلية الستبانة الصدمة الثقافية وبعديها ،بلغت
( 0.889ـ ـ ـ  ،)0.945وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة
إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01وهذا يؤكد صدق االتساق
الداخلي هلذه االستبانة.

ويتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني
درجة كل مفردة من مفردات االستبانة ودرجة البعد الذي
تنتمي إليه مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01
فأقل ،وهذا يشري إىل صدق االتساق الداخلي الستبانة قياس
الصدمة الثقافية.
كما قام الباحث حبساب معامل االرتباط بني درجات كل
بعد من أبعاد استبانة قياس الصدمة الثقافية والدرجة الكلية هلا.
وجاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول اآليت:

ب -ثبات األداة في البحث:

قام الباحث بالتحقق من ثبات استبانة قياس الصدمة
الثقافية املستخدم يف البحث عن طريق حساب معامل ثبات
ألفا كرونباك لكل بعد من أبعاد استبانة قياس الصدمة الثقافية
ككل ،كما قام الباحث باستخدام طريقة التجوئة النصفية
(سبريمان – براون) للتحقق من ثبات االستبانة .وجاءت
النتائج كما يظهر يف اجلدول اآليت:

جدول 2
معامل الرتباط بين الدرجة الكلية لستبانة الصدمة الثقافية وبعديها
(ن = )50
البعد

معامل الرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة

مظاهر الصدمة الثقافية األساسية

)**( .945

بصعوبات العالقات الشخصية

)**( .889
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جدول3
يبين ثبات الستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباك والتجزئة النصفية
طريقة حساب الثبات

أبعاد الستبانة

عدد العبارات

مظاهر الصدمة الثقافية األساسية

7

0.622

مظاهر صعوبات العالقات الشخصية

5

0.658

0.675

البعدين ككل

12

0.781

0.771

ويتبني من اجلدول السابق أن قيم معامل الثبات بطريقة
ألفا كرونباك قـد بلغت ( ،)0.622و( )0.658لـبـعـدي
االستبانة األساسية ،و( )0.871للبعدين ككل ،كما بلغت
قيم الثبات بطريقة التجوئة النصفية (سبريمان_براون)
( ،)0.676و( )0.675لبعدي االستبانة األساسية،
و( )0.771للبعدين ككل ومجيعها قيم مناسبة تدل على
درجة ثبات مرضية لألداة مبا يؤكد ثبات االستبانة وإمكانية
االعتماد عليها والوثوق يف نتائجها يف البحث.

ألفا كرونباك

التجزئة النصفية (سبيرمان_براون)
0.676

نتائج البحث
نتائج الفرض األول:

ينص الفرض األول على أنه " توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف
اململكة املتحدة تعوى للمدة اليت قضاها املبتعث يف بلد البعثة
حسب ما جاء يف نظرية منحىن التوافق على شكل حرف
(.")U
والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث مبقارنة متوسطات
رتب العينة على استبانة قياس الصدمة الثقافية عن طريق
استخدام اختبار كروسكال واليس  Kruskal Wallisبديال ال
One Way
معلميا من حتليل التباين أحادي االجتاه
 ،ANOVAوذلك لقلة عدد أفراد بعض اجملموعات الفرعية،
والتفاوت يف األعداد فيما بينها ،واجلدول اآليت رقم ()4
يوضح النتائج اليت توصل إليها الباحث:

اإلجراءات

مت احلصول على البيانات عن طريق توزيع االستبانات على
عينة البحث من املشاركني املتطوعني بشكل فردي بالتعاون
مع نادي الطلبة السعوديني مبدينة كولشسرت الربيطانية .ومت
مجع البيانات خالل فرتة زمنية امتدت لعدد من األسابيع
املتـعـاقـبة مع الذين يرغبون ويوافقون على املشاركة يف هذا
البحث.

جدول 4
نتائج اختبار كروسكال واليس للفروق بين متوسطات رتب درجات المبتعثين السعوديين في المملكة المتحدة على استبانة قياس الصدمة
الثقافية تبعًا للمدة التي قضاها المبتعث في بلد البعثة:
استبانة قياس الصدمة الثقافية

مظاهر الصدمة الثقافية األساسية

مظاهر صعوبات العالقات
الشخصية

المدة التي قضاها المبتعث في بلد
البعثة

شهران فأقل
ما بني شهرين إىل تسعة أشهر
أكثر من تسعة أشهر
اإلمجايل

العدد

متوسط
الرتب

8

4.50

35

111.06

112

72.92

كاي تربيع

42.490

درجات
الحرية

2

مستوى
الدللة

.000

155

شهران فأقل
ما بني شهرين إىل تسعة أشهر
أكثر من تسعة أشهر

8

14.88

35

118.37

112

69.89

اإلمجايل

155

108

49.323

2

.000
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استبانة قياس الصدمة الثقافية

الدرجة الكلية للصدمة الثقافية

المدة التي قضاها المبتعث في بلد

العدد

البعثة

شهران فأقل
ما بني شهرين إىل تسعة أشهر
أكثر من تسعة أشهر
اإلمجايل

متوسط
الرتب

8

4.50

35

114.09

112

71.97

كاي تربيع

46.396

درجات
الحرية

2

مستوى
الدللة

.000

155

الفروق وداللتها ،قام الباحث باستخدام اختبار مـ ــان ويتين
 Mann-Whitney Uوجاءت النتائج وفقا للجدول اآليت رقم
(:)5

يتبني من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.01فأقل يف الصدمة الثقافية (البعدين
والدرجة الكلية) لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة
تعوى للمدة اليت قضاها املبتعث يف بلد البعثة وملعرفة اجتاه تلك

جدول 5
نتائج اختبار مان ويتني لمعرفة التجاهات والدللت والفروق في رتب درجات المبتعثين السعوديين في المملكة المتحدة على استبانة قياس
الصدمة الثقافية التي تعزى للمدة التي قضاها المبتعث في بلد البعثة:
متوسط

مجموع

مظاهر الصدمة الثقافية
األساسية

شهران فأقل
ما بني شهرين إىل تسعة أشهر
شهران فأقل
أكثر من تسعة أشهر
ما بني شهرين إىل تسعة أشهر
أكثر من تسعة أشهر

8
35
8
112
35
112

4.50
26.00
4.50
64.50
103.06
64.92

36.00
910.00
36.00
7224.00
3607.00
7271.00

مظاهر صعوبات العالقات
الشخصية

شهران فأقل
ما بني شهرين إىل تسعة أشهر
شهران فأقل
أكثر من تسعة أشهر
ما بني شهرين إىل تسعة أشهر
أكثر من تسعة أشهر

8
35
8
112
35
112

4.50
26.00
14.88
63.76
110.37
62.63

36.00
910.00
119.00
7141.00
3863.00
7015.00

شهران فأقل

8

4.50

36.00

ما بني شهرين إىل تسعة أشهر

35

26.00

910.00

شهران فأقل

8

4.50

36.00

أكثر من تسعة أشهر

112

64.50

7224.00

ما بني شهرين إىل تسعة أشهر

35

106.09

3713.00

أكثر من تسعة أشهر

112

63.97

7165.00

استبانة قياس الصدمة الثقافية

الدرجة الكلية للصدمة الثقافية

-

المدة التي قضاها المبتعث في
بلد البعثة

العدد

الرتب

ويتبني من اجلدول السابق أن اجتاه الفروق على النحو
اآليت:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
فأقل يف الصدمة الثقافية (البعدين والدرجة الكلية) لدى

الرتب

معامل مان
ويتني

قيمة z

مستوى
الدللة

.000

4.489

.000

.000

4.762

.000

943.0

4.666

.000

.000

5.147

.000

83.0

3.891

.000

687.0

5.895

.000

.000

4.483

.000

.000

4.729

.000

837.0

5.127

.000

املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة بني ذوي املدة (ما
بني شهرين إىل تسعة أشهر) وبني باقي اجملموعات يف اجتاه
ذوي املدة (ما بني شهرين إىل تسعة أشهر) ،أي إن الصدمة
الثقافية أعلى لدى هذه اجملموعة.
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يــنص الفــرض الثــاين علــى أنــه " توجــد فــروق ذات داللــة
إحص ــائية يف الص ــدمة الثقافي ــة ل ــدى املبتعث ــني الس ــعوديني يف
اململك ـ ــة املتح ـ ــدة تع ـ ــوى ملك ـ ــان الع ـ ــيش يف اململك ـ ــة العربي ـ ــة
السعودية".
والختب ـ ـ ــار ص ـ ـ ــحة ه ـ ـ ــذا الف ـ ـ ــرض ق ـ ـ ــام الباح ـ ـ ــث مبقارن ـ ـ ــة
متوسطات رتب العينة على استبانة قياس الصدمة الثقافية عن
طريــق اســتخدام اختبــار كروســكال واليـ ـس Kruskal Wallis
بديال ال معلميا من حتليل التباين أحادي االجتاه One Way
 ،ANOVAوذلك لقلة عدد أفراد بعـض اجملموعـات الفرعيـة،
والتفــاوت يف األعــداد فيم ــا بينهــا .واجلــدول اآليت رق ــم ()6
يوضح النتائج اليت توصل إليها الباحث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05

فأقل يف الصدمة الثقافية (البعدين والدرجة الكلية) لدى
املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة بني ذوي املدة
(شهرين فأقل) ،وبني ذوي املدة (أكثر من تسعة أشهر) ،يف
اجتاه ذوي املدة (شهرين فأقل) ،أي إن الصدمة الثقافية أعلى
لدى هذه اجملموعة.
يتبني من متوسطات الرتب أن الصدمة الثقافية تكون يف أقل
معدالهتا حىت شهرين ،مث تويد إىل أعلى معدالهتا من شهرين
إىل تسعة أشهر ،مث تبدأ يف االخنفاض بدءا من الشهر
التاسع.
نتائج الفرض الثاني:

جدول 6
نتائج اختبار كروسكال واليس للفروق بين متوسطات رتب درجات المبتعثين السعوديين في المملكة المتحدة على استبانة قياس الصدمة
الثقافية تبعًا لمكان العيش في المملكة العربية السعودية:
استبانة قياس الصدمة الثقافية

مكان العيش في السعودية

العدد

متوسط الرتب

مظاهر الصدمة الثقافية األساسية

الرياض
مكة
املدينة
الشرقية
القصيم
جيوان
تبوك
احلدود الشمالية
جنران
عسري
حائل
اجلوف
الباحة
اإلمجايل

24
30
12
23
8
8
6
7
7
7
8
7
8
155

72.54
84.02
50.63
74.20
66.44
93.69
97.42
96.50
78.36
76.86
78.63
103.93
66.31

مظاهر صعوبات العالقات
الشخصية

الرياض
مكة
املدينة
الشرقية
القصيم
جيوان
تبوك

24
30
12
23
8
8
6

79.17
72.37
51.75
72.43
82.69
92.69
122.50
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كاي تربيع

12.408

14.010

درجات الحرية

12

12

مستوى الدللة

.413

.300
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استبانة قياس الصدمة الثقافية

الدرجة الكلية للصدمة الثقافية

مكان العيش في السعودية

العدد

متوسط الرتب

احلدود الشمالية
جنران
عسري
حائل
اجلوف
الباحة
اإلمجايل

7
7
7
8
7
8
155

94.29
81.71
86.93
67.44
83.21
78.94

الرياض

24

75.94

مكة

30

78.80

املدينة

12

48.08

الشرقية

23

76.80

القصيم

8

72.06

جيوان

8

93.75

تبوك

6

108.00

احلدود الشمالية

7

96.79

جنران

7

81.93

عسري

7

80.86

حائل

8

69.19

اجلوف

7

93.71

الباحة

8

69.88

اإلمجايل

155

ويتبني من اجلدول السابق ما يأيت:

كاي تربيع

12.028

درجات الحرية

12

مستوى الدللة

.443

اململكة املتحدة تعوى لنوع الدراسة (مرافق -دورة لغة -دراسـة
جامعية -دراسات عليا)".
والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث مبقارنة متوسطات
رتب العينة على استبانة قياس الصدمة الثقافية عن طريق
استخدام اختبار كروسكال واليس  Kruskal Wallisبديال ال
One Way
معلميا من حتليل التباين أحادي االجتاه
 ،ANOVAوذلك لقلة عدد أفراد بعض اجملموعات الفرعية،
والتفاوت يف األعداد فيما بينها .واجلدول اآليت رقم ()7
يوضح النتائج اليت توصل إليها الباحث:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصدمة الثقافية(البعدين والدرجة الكلية) لدى املبتعثني السعوديني يف
اململكة املتحدة تعوى ملكان العيش يف اململكة العربية
السعودية.
نتائج الفرض الثالث:

يـنص الفــرض الثالـث علــى أنـه " توجـد فــروق ذات داللــة
إحصـ ــائية يف الصـ ــدمة الثقافي ـ ــة لـ ــدى املبتعثـ ــني الس ـ ــعوديني يف
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جدول7
نتائج اختبار كروسكال واليس للفروق بين متوسطات رتب درجات المبتعثين السعوديين في المملكة المتحدة على استبانة قياس الصدمة
الثقافية تبعا لنوع الدراسة (مرافق -دورة لغة -دراسة جامعية -دراسات عليا)
استبانة قياس الصدمة الثقافية

نوع الدراسة

العدد

متوسط الرتب

29

97.45

مظاهر الصدمة الثقافية األساسية

مرافق
دورة لغة
دراسة جامعية
دراسات عليا
اإلمجايل

14

60.29

15

81.67

97

74.18

مظاهر صعوبات العالقات الشخصية

الدرجة الكلية للصدمة الثقافية

كاي تربيع

8.554

درجات الحرية

3

مستوى الدللة

.036

155

مرافق
دورة لغة
دراسة جامعية
دراسات عليا

14

59.54

29

100.40

15

83.90

97

73.06

اإلمجايل

155

مرافق
دورة لغة
دراسة جامعية
دراسات عليا
اإلمجايل

14

57.32

29

98.90

15

82.47

97

74.05

11.378

10.225

3

3

.010

.017

155

الكلية) لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة بني
املرافق ودارس دورة لغة يف اجتاه دارس دورة اللغة ،أي إن
الصدمة الثقافية أعلى لدى دارس اللغة.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05فأقل يف الصدمة الثقافية (البعدين والدرجة
الكلية) لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة بني
دارس دورة لغة ودارس الدراسات العليا يف اجتاه دارس دورة
اللغة ،أي إن الصدمة الثقافية أعلى لدى دارس اللغة.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني باقي اجملمعاتالفرعية يف الصدمة الثقافية (البعدين والدرجة الكلية) لدى
املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة.

ويتبني من اجلدول السابق ما يأيت:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05فأقل يف الصدمة الثقافية (البعدين والدرجة
الكلية) لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة تعوى
لنوع الدراسة (مرافق -دورة لغة -دراسة جامعية -دراسات
عليا).
 وملعرفة اجتاه تلك الفروق وداللتها ،قام الباحث باستخداماختبار مـ ــان ويتين  Mann-Whitney Uوجاءت النتائج
وفقا للجدول اآليت رقم (:)8
ويـتـبـيـن من الـجـدول الـسـابق أن اتـجـاه الفروق على
النحو اآليت:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05فأقل يف الصدمة الثقافية (البعدين والدرجة
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جدول 8
يبين نتائج اختبار مـ ــان ويتني لمعرفة اتجاهات ودللت الفروق التي تعزى لنوع الدراسة (مرافق -دورة لغة -دراسة جامعية -دراسات عليا)
استبانة قياس الصدمة الثقافية

نوع الدراسة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

مظاهر الصدمة الثقافية األساسية

مرافق
دورة لغة
مرافق
دراسة جامعية
مرافق
دراسات عليا
دورة لغة
دراسة جامعية
دورة لغة
دراسات عليا
دراسة جامعية
دراسات عليا

14
29
14
15
14
97
29
15
29
97
15
97

16.04
24.88
13.36
16.53
45.89
57.46
24.19
19.23
78.38
59.05
61.90
55.66

224.50
721.50
187.00
248.00
642.50
5573.50
701.50
288.50
2273.00
5728.00
928.50
5399.50

مرافق
دورة لغة
مرافق
دراسة جامعية
مرافق
دراسات عليا
دورة لغة
دراسة جامعية
دورة لغة

14
29
14
15
14
97
29
15
29

16.00
24.90
12.54
17.30
46.00
57.44
24.22
19.17
81.28

224.00
722.00
175.50
259.50
644.00
5572.00
702.50
287.50
2357.00

دراسات عليا
دراسة جامعية
دراسات عليا

97
15
97

58.19
63.43
55.43

5644.00
951.50
5376.50

مرافق

14

14.79

207.00

دورة لغة

29

25.48

739.00

مرافق

14

12.71

178.00

دراسة جامعية

15

17.13

257.00

مرافق

14

44.82

627.50

دراسات عليا

97

57.61

5588.50

دورة لغة

29

24.38

707.00

دراسة جامعية

15

18.87

283.00

دورة لغة

29

79.03

2292.00

دراسات عليا

97

58.86

5709.00

دراسة جامعية

15

62.47

937.00

دراسات عليا

97

55.58

5391.00

مظاهر صعوبات العالقات الشخصية

الدرجة الكلية للصدمة الثقافية

113

معامل مان ويتني

قيمة z

مستوى الدللة

119.5

-2.225

.026

82.0

-1.019

.308

537.5

-1.271

.204

168.5

-1.242

.214

975.0

-2.522

.012

646.5

-.699

.484

119.0

-2.412

.016

70.5

-1.599

.110

539.0

-1.259

.208

167.5

-1.358

.174

891.0

-3.032

.002

623.5

-.900

.368

102.0

-2.676

.007

73.0

-1.415

.157

522.5

-1.395

.163

163.0

-1.385

.166

956.0

-2.620

.009

638.0

-.767

.443
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مـجـمـوعـتـيـن مـسـتـقـلتني ،Independent Samples T-Test
وذلك للتفاوت يف أعداد اجملموعتني (متووج -أعوب) ،واجلدول
اآليت رقم ( )9يوضح النتائج اليت توصل إليها الباحث:

نتائج الفرض الرابع:

ينص الفرض الرابع على أنـه " توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية

يف الص ــدمة الثقافي ــة ل ــدى املبتعث ــني الس ــعوديني يف اململك ــة املتح ــدة
تعوى للحالة االجتماعية (متووج ،أعوب)".
والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث مبقارنة متوسطات

ويتبني من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.01فأقل يف الصدمة الثقافية (البعدين والدرجة
الكلية) لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة تعوى للحالة

رتب العينة على استبانة قياس الصدمة الثقافية عن طريق

االجتماعية (متووج ،أعوب) يف اجتاه املتووجني ،أي إن الصدمة
الثقافية أعلى لدى املتووجني.

استخدام اختبار مـ ــان ويتين  Mann-Whitney Uبديال ال
معلميا عن اختبار (ت) للفروق بـيـن متوسـطي درجـات
جدول 9
يبين نتائج اختبار مـ ــان ويتني لمعرفة اتجاهات ودللت الفروق التي تعزى للحالة الجتماعية (متزوج ،أعزب)
استبانة قياس الصدمة الثقافية
مظاهر الصدمة الثقافية األساسية

الحالة

الجتماعية

العدد متوسط الرتب

الدرجة الكلية للصدمة الثقافية

معامل مان ويتني

الرتب

متووج

106

88.36

9366.00

أعوب

49

55.59

2724.00

إمجايل

155

متووج
مظاهر صعوبات العالقات الشخصية

مجموع

106

أعوب

49

إمجايل

155

86.19

60.28

قيمة z

1499.0

9136.50

-4.257
-3.396

1728.5

مستوى
الدللة

.000
.001

2953.50

متووج

106

87.85

9312.50

أعوب

49

56.68

2777.50

إمجايل

155

-4.033

1552.5

.000

 Independent Samples T-Testللـمـقارنة بني متوسطات
درجات املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة على استبانة
قياس الصدمة الثقافية (البعدين والدرجة الكلية) وفقا ملتغري
النوع (ذكر -أنثى) ،وجاءت النتائج على النحو املوضح يف
اجلدول اآليت:

نتائج الفرض الخامس:

ينص الفرض اخلامس على أنه" :توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف
اململكة املتحدة تعوى لنوع اجلنس (ذكر-أنثى)".
والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار
(ت) للفروق بني متوسطي درجـات مـجـمـوعتني مستقلتني

جدول 10
يبين نتيجة اختبار ت للفروق بين متوسطات درجات المبتعثين السعوديين في المملكة المتحدة على استبانة قياس الصدمة الثقافية (البعدين
والدرجة الكلية) وفقًا لمتغير النوع (ذكر -أنثى)
استبانة قياس الصدمة الثقافية

النوع

العدد

المتوسط

النحراف المعياري

ت

مستوى الدللة

مظاهر الصدمة الثقافية األساسية

ذكر
أنثى

93
62

14.4409
15.2258

2.74441
2.80760

-1.728

.086

مظاهر صعوبات العالقات الشخصية

ذكر
أنثى

93
62

9.4839
10.0484

1.93713
2.03597

-1.741

.084
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استبانة قياس الصدمة الثقافية
الدرجة الكلية للصدمة الثقافية

النوع

العدد

المتوسط

النحراف المعياري

ذكر

93

23.92

4.228

أنثى

62

25.27

4.567

ويتبني من اجلدول السابق ما يأيت:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطاتاملبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة على استبانة قياس
الصدمة الثقافية (البعدين والدرجة الكلية) وفقا ملتغري
النوع (ذكر -أنثى).

ت

مستوى الدللة

-1.885

.061

وهـنـا نستطيع القول إن املبتعثني السعوديني للدراسة يف
اململكة املتحدة ال يتلفون عن غريهم من املغرتبني أو املبتعثني
من ثقافات أخرى ،على الرغم من أن جهات االبتعاث تقدم
جمموعة من امللتقيات وورش العمل للمبتعثني قبل خروجهم
للبعثة.
كما هدف هذا البحث إىل معرفة الفروق يف الصدمة
الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة اليت تعوى
لنوع اجلنس (ذكر-أنثى) ،وقد تبني من نتائج الفرض الثاين أنه
ال توجد فروق بني الذكور واإلناث خبالف املتوقع ،إذ يتوقَّع
أن املغرتبات من النساء الاليت ينتقلن من جمتمعات ذات
الطابع اجلماعي يتأثرن عند عـيـشـهـن يف مـجـتـمعـات ذات
الطابع الفردي ( )Individualismمثل املم ـلـكـة الـمـتـحـدة
والواليات املتحدة أكثر من الرجال مما جيعلهم أكثر عرضه
للصدمة الثقافية .ونستطيع أن نستنبط من هذا أن الثقافة
السعودية عند املبتعثني منهم خاصة ال تـأخـذ الـطـابـع
اجل ـم ـاع ـي ( )Collectivismبـشـكـل كامل ،باإلضافة للعوامل
املعاصرة اليت قربت الثقافات من بعضها مثل تـقـنـيـة
الـمـعـلـومـات ووسـائـل الـتواصل االجتماعي ،وقد يكون ذلك
من تأثري املشاركة يف اجملتمع املستضيف للمبتعثني يف حبثنا
احلايل إذ إن اجملتمع املستضيف يتسم بالطابع الفردي.
ومن مث هناك تأثري للمشاركة واليت تؤثر على التوجهات
الشخصية ،ومن مث يصبح املغرتب يعيد تقييم توجهاته ويغريها
للتوافق مع هوية اجملتمع املستضيف كما تناقش ذلك نظرية

المناقشة:
هدف البحث إىل معرفة مستوى تأثري الصدمة الثقافية
لدى املبتعثني السعوديني للدراسة يف اململكة املتحدة حسب
املدة اليت قضوها يف بلد البعثة .وقد تبني يف هذه الدراسة كما
يتضح من نتائج الفرض األول ،وكما يشري اجلدول ( )5أن
الصدمة الثقافية تكون يف أقل معدالهتا حىت شهرين من
دخول املبتعث أرض البعثة وهذا ما يسمى مبرحلة االحتضان،
مث تويد الصدمة الثقافية إىل أعلى معدالهتا من شهرين إىل
تسعة أشهر وهو ما أشار له بيدرسن )1995( Pedersen
مبرحلة نشوء األزمات من األنشطة اليومية العادية ،مث تبدأ
الصدمة يف االخنفاض بدءا من الشهر التاسع وهي مرحلة
التكيف إذ يبدأ املبتعث يف التكيف مع الثقافة اليت عاش فيها
أكثر من أحد عشر شهرا وهي مرحلة فهم ثقافة البلد املضيف
وإعادة االندماج يف الثقافة اجلديدة وهذا ما يتفق مع نظرية
منحىن التوافق على شكل حـرف ) (Uواليت تشري إىل أن
اإلنسان يتأثر بالصدمة الثقافية حبسب املدة اليت يقضيها يف
البلد املستضيف ،كما أن نتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج
الدراسات السابقة للصعوبات االجتماعية الثقافية اليت يعاين
منها الطلبة األجانب مثل دراسة (فورمهان & بوخنري،
 1982 Furnham, & Bochner؛ س ـي ـرل & ارد  1990 ،؛
وارد & كينيدي .)1993 ،Ward, & Kennedy

اهلوية االجـتـمـاعـيـة (( )Social Identity Theoryأبرامس
ومايكل  .)Abrams & Michael 1990كما ميكن عوو ذلك
إىل مستوى جيد من الصحة النفسية اليت يتمتع هبا أفراد
اجملتمع السعودي وكذلك طابع التقبل والتسامح الذي يتسم
به حسب نتائج البحث.
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إسرتهولد )2004 Brown, & Eisterhold, ،حني أشاروا لعدد
من النظريات الدالة على قوة العالقات املتبادلة بني اللغة
والثقافة وتأثر كليهما يف الدارسني يف الفصول الدراسية ،وهذا
ما يؤكد بأن هذه الدراسة تدلل بالنتائج على أن للغة أثرا كبريا
يف شدة الصدمة الثقافية اليت هي عبارة عن حالة تغري يف
الثقافة الشخصية عند الدخول يف ثقافة جديدة.
وألن اللغة هي أهم وسائل التواصل االجتماعي فإن
فقداهنا أو ضعفها يسبب فقدان أو ضعف جلميع عالمات
التفاعل االجتماعي املألوفة للشخص قبل انتقاله للثقافة
اجلديدة وهذا مـا يـتـوافق مـع ما نـاقـشـه إكـريمان وآخرون،
 ،)2006( Eckermann, et. alويـسـبـب عـدم الوعي باملشاركة
يف التواصل االجتماعي أو وجود العوامل املانعة للتواصل مع
اآلخرين جمموعة من األمور املرتابطة حبياة الفرد اليت توثر يف
صحته النفسية وعالقاته االجتماعية.
باإلضافة إىل ذلك فإن نتائج الدراسة احلالية تشري إىل أن
أكثر مدة يعاين فيها املبتعث من ضغوط وأعراض الصدمة
الثقافية وتصل ألعلى معدالهتا هي فرتة من شهرين إىل تسعة
أشهر اعتبارا من تاريخ قدومه للمملكة املتحدة ،وغالبا ما
تكون هذه الفرتة هي مرحلة دراسة اللغة لكثري من املبتعثني،
وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة بيدرسن Pedersen
(.)1995
كما هدف البحث ملعرفة تأثري احلالة االجتماعية للمبتعث
(أي :متووج/أعوب) على مستوى الصدمة الثقافية بني
املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة ،وبينت هذه نتائج
الفرض اخلامس وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى
املبتعثني ال ـسع ـوديـيـن يف اململكة املتحدة تعوى للحالة
االجـتـمـاعـيـة (مـتـووج ،أعـوب) فـي اتـجـاه املتووجني ،أي إن
الصدمة الثقافية أعلى لدى املتووجني منها عند غري املتووجني،
وهذا قد يكون بسبب أن أي من الووجني يؤثر يف اآلخر
ويسبب له نوعا من القلق الذي يؤدي إىل زيادة مستوى
الصدمة الثقافية عند كليهما .كما يعود ذلك لكون اجملتمع

كما أن البحث هدف إىل التعرف على مدى تأثري
اختالف مكان العيش للمبتعثني يف بلدهم األم اململكة العربية
السعودية يف مستوى الصدمة الثقافية عند ابتعاثهم ،وتبني من
نتائج الفرض الثالث أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
يف الصدمة الثقافية لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة
املتحدة تعوى ملكان العيش يف اململكة العربية السعودية.
وميكننا أن نستنتج التجانس بني الثقافات اإلقليمية
جلميع مناطق اململكة مع كرب مساحة اململكة واختالف طرق
اتصاهلا بالثقافات األخرى .فعلى سبيل املثال ميكن القول بأن
سكان منطقيت مكة املكرمة واملدينة املنورة أكثر من غريها
اتصاال مبختلف الثقافات حبكم األماكن املقدسة اليت يوورها
كثري من اجلنسيات من خمتلف أحناء العامل ،وميكن القول إن
املنطقة الشرقية أيضا تتمتع باتصال بالثقافات األخرى بسبب
العاملني من خمتلف أحناء العامل .ورمبا يعود ذلك إىل الثورة
التقنية وسهولة التواصل والتعرف على مجيع اجملتمعات الثقافية
املختلفة.
ومن أهداف البحث احلايل معرفة تأثري حالة املبتعث
وصلته بالدراسة (مرافق -دورة لغة -دراسة جامعية -دراسات
عليا) يف مستوى الصدمة الثقافية ،وتبني من نتائج الفرض
الرابع وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الصدمة الثقافية
لدى املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة تعوى لنوع
الدراسة (مرافق -دورة لغة -دراسة جامعية -دراسات عليا).
وعند تتبع ذلك وجد أن املبتعثني لدراسة اللغة هم أكثر
تأثرا بالصدمة املختلفة من غريهم من املبتعثني ،علما بأن
نسبتهم من العينة  ،16.71وهو دليل أن مستوى اللغة للبلد
املضيف عند املبتعث يعد من أهم عوامل الصدمة الثقافية وهو
ما يتوافق مع ما أشار إليه يف بعض الدراسات السابقة مثل
(يوون & بورمتان )2004 Yoon & Portman, ،واليت تشري
إىل أن حاجو اللغة من املشكالت اليت تقتصر على حالة
الطلبة األجانب عند الدخول يف ثقافة جديدة ذات لغة خمتلفة
عن لغتهم األم .وكذلك ما أشار له كل من (براون &
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باإلضافة إىل أن الدارسني يف مرحلة اللغة هم أكثر تأثرا
بالصدمة الـثـقـافـيـة مـقـارنـة باملرافـقـيـن وطالب املرحلة اجلامعية
وطالب الدراسات العليا؛ ألن اللغة أساس عملية التواصل مع
اآلخرين.
يف حني مل تبني نتائج الدراسة وجود أي فروق بني الذكور
واإلناث يف تأثري الصدمة الثقافية عند املبتعثني السعوديني.
كما مل تبني الدراسة أي تأثري الختالف مكان العيش
للمبتعثني يف بلدهم األم اململكة العربية السعودية على مستوى
الصدمة الثقافية بعد ابتعاثهم للمملكة املتحدة .وهذا يويد من
أمهية تركيو الدراسات اإلنسانية على خمتلف املتغريات اليت قد
يكون هلا تأثري على تفسري نتائج تلك الدراسات وخصوصا
ذات العالقة باجلوانب النفسية واالجتماعية.
وتوصي الدراسة بإجراء مويد من األحباث يف هذا اجملال
على مبتعثني بعد عودهتم من االبتعاث للتحقق من نظرية
منحىن التوافق اليت تأخذ الشكل ( .)wباإلضافة ملويد من
الدراسات للتحقق من نظرية اهلوية االجتماعية ومدى تأثري
املشاركة على التقييم الذايت للهوية وتأثريه يف التقليل من
الصدمة الثقافية .كما ترى الدراسة أمهية لقاءات التهيئة
للمبتعثني ومقابالهتم مع أصحاب اخلربات السابقة يف نفس
الدولة وفق معايري ومؤشرات تـقـاس وتطور من خالل التقومي
املستمر.
كما يـوصـي الباحـث لالهتمام باإلعـداد اللغوي للمبتعثني
حسب اللغة اليت سوف يدرسون هبا للتخفيف من أعراض
الصدمة الثقافية يف مرحلة بداية البعثة ،وميكن ذلك من خالل
تنظيم دورات داخلية للغة ووضع احلد األدىن من إتقان لغة
بلد البعثة؛ فعلى سبيل املثال أن حيصل الطالب املبتعث
للمملكة املتحدة على درجة  4.5على األقل يف االختبار
الدويل للغة اإلجنليوية "األيلتس" ( )IELTSعلى أال تقل درجة
مهارة طالقة التحدث عن  5.5كدرجة فرعية من االختبار يف
جمال مهارة التحدث.

السعودي الذي ينتمي إىل الثقافات اجلماعية
( )Collectivismويركو على أهداف اجملتمع واجملموعة؛ الذي
يستنتج يف هذا البحث أن يكون على املستوى األسري بدرجة
كبرية ،يف حني تقل عندما تتسع الدائرة األسرية على مستوى
اجملتمع كما أشرنا له يف نتائج الفرض الثاين من هذا البحث،
ومصطلح اجلماعية يرى أن اجملتمع أهم من األفراد الذين هم
مكوناته وعلى الفرد الرتكيو على حتقيق أهداف وقيم اجملتمع
وهي ضد الفردانية ( ،)Huang, 1999كما يتصف بالـتـعـاضـد
وهـو طـابـع الـمـجـتـمـعات املسلمة ،بعـك ـس الـمـجـتـمـع الذي
يـتصف بالـفـردانية ( )Individualismالـذي يـركـو عـلى الـقيمة
الـمعـنـوية للـفـرد واعت ـمـاده عـلى نفسه ( .)Jung, 1989كما قد
يرجع ذلك إىل أن املبتعث الذي يصطحب أسرته يكون أكثر
حساسية جتاه القيم االجتماعية والثقافية الغربية اليت ختتلف
عن القيم االجـتـماعـية والثقافية للشعب السعودي املـسلم
بسبب حرصه على عدم تأثري تلك القيم بطريقه سلبية على
أفراد أسرته ،ومن مث يويد من قلقه وشعوره بالصدمة الثقافية
عما إذا كان مبفرده.
الخاتمة والتوصيات:
يف معظم البحوث والدراسات السابقة جند أن الرتكيو
كان على مدى تأثر املغرتبني حسب املدة اليت قضوها يف بلد
البعثة أو اهلجرة ومل ينظر للمتغريات األخرى مثل اجلنس
واخللفيات الثقافية يف البلد األم ،أو حالة املبتعث للدراسة ،أو
احلالة االجتماعية.
ويف هذه الدراسة مت التحقق من نظرية منحىن التوافق على
شكل حرف ) (Uبني املبتعثني السعوديني يف اململكة املتحدة،
وبرهنت النتائج على مراحل النظرية وانضمام عينة الدراسة
لقائمة اجملتمعات اليت أجريت عليها الـنـظـريـة .وكـذلك تـم
إثبات أن املتغريات الدميوغرافية هلا تأثري كبري يف دراسة مستوى
الصدمة الثقافية عند املبتعثني واملغرتبني ،إذ خلصت الدراسة
إىل أن املتووجني أكثر تعرضا للصدمة الثقافية من غريهم،
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The relationship between cultural shock and some demographic variables among a sample of Saudi students studying
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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.
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قواعد النشر

أوالً :الخصائص العامة للدورية:
 .1تلتزم الدورية في ميعيم ميا ي فيه فعميا تييا يتياشي ميم الي م
تاللغة العهتعة او االل،لعزية.
اإلسي ييام ال ي ي ي الي ييقو ي ي ي م جلعي ييس الي،تيي ييم ال ي ييع و
 .7يزو الباحث تخيس م تلس م تحثس ول ختع م الدورية
وكقلك معايعه ال فه العاليعة واالخاقعة.
 .2لغة ال فه ف الدوريية هي اللغية العهتعية وي،ي أش ت فيه الت ي فه فعما تحثس.
تعض البحي تاللغية اإلل،لعزيية ميم ملخيص ال يزييد جي .8لمعئة التحهيه حق الفحص األول للبحث وت هيه أهيعتس
للتحكع او رف س.
( )250كلية تاللغة العهتعة.
 .3تمت الدورية تالبح الت تعال اليفكات ال ف عة.9 .ال يت لفه البحث ف الدورية إال تعد إما تس م قبي
 .4تمييت تييالبح اات ال يياتم الت،ديييدو والتي ت ييم في اث ع م اليح ّكيع .
 .10هعئة التحهيه غعه ملزمة ته البح الت تصي إلعما
ت سعم آفاق اليعهفة ف الي،ال ال ف .
 .5ييك أش ت فه الدورية مهامعات الكتب الت تدور ح ل س اء أمعزت لل فه أم ل ت،ز.
لل فه خال العام الدراس
م،االت جل ال فس والت يهى ألما اات قعية جليعة .11 .يت است بال البح
ال،امع .
 .6تصدر الدورية لصف س ية.
راتعاً :التحكع :
ثالعاً :أهداف الدورية:
 .1يهسي البحث إل اث ع م اليختصع ف م،ال البحث
تمدف الدورية إل تح عق ما يأت :
أو الدراسة لتحكعيس وش اكه اس الباحث.
 .1تأسييعس فكييه لف ي فاجييي يأخييق ف ي االجتبييار اليع عييات
 .2في ي حال يية ومي ي اخ ييتاف ت ييع لت ييائ ت هي ييه اليحكي ييع
الث افعة.
يهسي البحث إل محك ثالث.
 .2اإلسي ييمام ف ي ي ت ي ي يه وتح ي ييع أ وات ال عي ييا والت عي ييع
والب ي يهام ال يائعي يية وال قائعي يية واالرشي ييا ية والعامعي يية ف ي ي  .3ي دم اليحك ت هيهاً مفصاً ج مدى إما تس للبحث مي
جدمما.
مختلي ي ي ييف الي،ي ي ي يياالت ال ف ي ي ي ييعة والتهت يي ي ي يية والصي ي ي ييحعة
 .4تصهف مكافأة رمزية لكي محك .
واالمتياجعة واألم عة واليم عة .
 .3تعهيييف اليمتيييع تكييي مييا ي ييت،د ف ي اليعييداش ال ف ي خام اً :هعئة التحهيه:
تت ل هعئة التحهيه اليميات اآلتعة:
وما يهتبط تس م م،االت مم عة .
 .1رس ال عاسة العامة للي،لة والتأكد م متاتعة ت فعقها.
 .4تف،عم الباحثع والدارسع جل البحث وال فه.
 .2العيي جل ت يه الدورية واالرت اء تي ت اها.
ثالثاً :ق اجد ال فه ف الدورية:
 .1لفي ييه الدوريي يية األتحي ييا األاي ييعلة الت ي ي ت ي يياقي ق ي ييايا  .3اإلجام والتعهيف تالدورية واست اب الباحثع لليفياركة
تبح ثم .
وم ض جات جل ال فس.
 .2لفه الدورية البح التي لي ي يبق لفيهها ولي ت فيه في  .4اسييت بال البحي ومهامعتمييا وتحديييد مييدى ال باقمييا مييم
شهوط ال فه ف الدورية.
مميية أخييهى ولع يية م ييتلة مي أو راسيية أخييهى أو رسييالة
 .5إت يياص أا ييحاب البحي ي جي ي ت ييل أتح يياثم وإمك يياش
جليعة.
لفهها م جدمس.
 .3الحد األجل لعد كليات البحث  8000كلية م ب جية
جل ي الحاسييب اآلل ي وفييق م ااييفات الي،ييات العليعيية  .6إرسال البح إل اليحكيع واست بالما م م .
 .7الت عق مم الباحث ج د حامة البحث لبعض التعديات.
التاتعة ل،امعة اليلك سع .
 .4إرفيياق ل ييخة م ي البحييث الي يها لفييهص مييم ملخييص قصييعه  .8اتخيياا ال يهار تفييأش لفييه البحييث م ي جدمييس تعييد مهامعيية
آراء اليحكيع واست،اتة الباحث لما.
تي يياللغتع العهتعي يية واإلل،لعزيي يية .ال يت،ي يياو ( )250كليي يية
ي ضي ي ي فع ي ييس ج ي ي ي اش البح ي ييث وأهداف ي ييس وم م،ي ي يس ولتائ ،ي ييس  .9است بال طلبات االشتهاك ف الدورية.
 .10متاتعة إمهاءات ال فه.
والكليات اليفتاحعة.
 .11مهامعة ال خة األول للتأكد م سامتما م األخ اء
 .5االلتزام ت ظام  APAف الكتاتة والت ثعق.
.6كتاتة مت البحث جل شكي جي ي جدا اليلخص

