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...  الصمود النفس ي كمتغيرمعدل للعالقة بين اإلجهاد النفس ي والرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل:رجاء محمود؛ نجالء السويل

الصمود النفس ي كمتغيرمعدل للعالقة بين اإلجهاد النفس ي والرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل لدى أعضاء هيئة
التدريس
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) ه1443 /5/ 19 وقبل- ه1443/4/12 (قدم للنشر
 والتعرف إلى دور الصمود، هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الصمود واإلجهاد النفس ي والرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل:امللخص
، وتحديد الفروق في اإلجهاد النفس ي والرفاه االنفعالي بين مرتفعي ومنخفض ي الصمود النفس ي،كمعدل للعالقة بين اإلجهاد والرفاه االنفعالي
، جامعة امللك سعود،) من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية112(  تكونت العينة من.وتحديد الفروق بين الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة
 ) وقائمة أعراض الضغوط هوبكنزCD,RISC( ) وطبق عليهم مقياس الصمود النفس ي1.47() سنة وبانحراف معياري37.35( بمتوسط عمر زمني
 هناك عالقة سالبة بين اإلجهاد واملشاعر: ) وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمهاJAWS(  ) ومقياس الرفاه االنفعالي املرتبط بالعملHSCI-25(
، وأن الصمود له دور معدل للعالقة بين اإلجهاد والرفاه االنفعالي، وعالقة موجبة مع املشاعر السلبية للرفاه االنفعالي،اإليجابية للرفاه االنفعالي
ً
ً
ً
ً وأظهرت
 وفروقا في،أيضا فروقا في مستوى اإلجهاد النفس ي وفروقا في الرفاه االنفعالي للمشاعر السلبية باتجاه منخفض ي الصمود النفس ي
. ال فروق بين الذكور واإلناث وفق متغيرات الدراسة،مستوى املشاعر اإليجابية باتجاه مرتفعي الصمود
. الرفاه االنفعالي، اإلجهاد النفس ي، الصمود النفس ي:الكلمات املفتاحية
Psychological Resilience as a moderator variable of the Relationship between psychological
Stress and Job-Related Affective Well-being among Academic Staff
Raja Mahmoud Maryam(1)
Naglaa Ahmed Al-Suwaiyel(2)
(Submitted 17-11-2021 and Accepted on 23-12-2021)
Abstract: The study aimed to investigate the relationship between psychological stress and Job-related Affective
Well-being, It also identify the role of resilience as a moderator variable to the relationship between stress and
Affective Well-being, and to determine the differences in psychological stress and Affective Well-being between
high and low psychological resilience, and differences between males and females according to the variables of
study. The sample consisted of (112) faculty members, from College of Education in King Saud University, with
an average age of (37.35) years and a standard deviation of (1.47). They applied Psychological Resilience Scale
(CD, RISC) and the Hopkins Stress Symptom List (HSCI-25) and a scale of Job-related Affective Well-being
(JAWS). The results show: There is a negative correlation between stress and positive feelings of Affective wellbeing, and a positive correlation with negative feelings of Affective Well-being. The resilience has a moderator
role for the relationship between stress and Affective Well-being. There are differences in the level of
psychological stress and differences in affective well-being of negative feelings towards those with low
psychological resilience, as well as differences in the positive feelings towards those with high resilience, and no
differences between males and females according to the variables of study.
Keywords: Affective Well-being, psychological Stress, Psychological Resilience.
(1) Assistant Professor of Occupational Psychology King Saud University
(2) Assistant Professor of Counseling Psychology - King
Saud University
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النظرية التي عملت على تأصيل هذا املفهوم ،حيث نجد
توجهين أساسيين في دراسته وقياسه ،التوجه األول تناول
الصمود كسمة شخصية يمتاز بها بعض األفراد دون

مقدمة
يعد الصمود النفس ي،Psychological Resilience
وفي بعض الترجمات العربية (املرونة النفسية) بما
ً
واحدا من أهم العوامل
يجسده من مضامين إيجابية،

غيرهم ،والتي تقي أصحابها من التأثيرات السلبية

التي تركز على طاقات الفرد وإمكاناته واستثمار هذه

للضغوط)Britt et al., 2016 ).

الطاقات في مواجهة الضغوط والتخفيف من تبعاتها

أما التوجه الثاني فقد ركز على الكيفية التي

السلبية من جهة ،وتحقيق االرتقاء والرفاه النفس ي من
جهة أخرى.

يتعامل بها األفراد مع الصدمات واملشقات ،وينظر
للصمود على أنه عملية دينامية من عوامل الشخصية،
وليس سمة شخصية .وهذا ما أشار إليه (Masten,

هذا ،وقد بدأ االهتمام بدراسة الصمود النفس ي
نتيجة سلسلة الدراسات التي أجريت من قبل الرواد

) ، 2011; Rutter, 2006كما ورد في )(Shean, 2015

األوائل في أدبيات املجال مثل ;(Garmezy, 1973

فيما تم اقتراح ثالثة أنماط عامة تعكس عملية

) Werner, 1982; Rutter, 1985الذين استخدموا

الصمود النفس ي وهي -1 :قدرة تعمل بشكل جيد في ظل
الظروف الصعبة -2،انتعاش سريع ً
نسبيا مع االرتداد إلى

هذا املفهوم للداللة على حاالت األطفال والشباب الذين
تعرضوا لظروف حياتية صعبة وقاسية ومع ذلك تمكنوا

ما كان عليه -3،فرصة للتعلم واالرتقاء(Bonanno, .

من تجاوزها ،بل حققوا التعافي والنجاح( .أبو حالوة،

2005).

ونجد أنه على الرغم من التباين في االتجاهات

2013؛ Connor& Davidson, 2003).

النظرية التي تناولت الصمود كسمة أو كعملية فإنها
اتفقت حول دور الصمود الوقائي في تحقيق التوافق

ومن ثم توالت الدراسات والبحوث لتحديد ماهية
الصمود النفس ي ،وقياسه كأحد املفاهيم الرئيسة في علم
النفس اإليجابي ،والذي يمكن تنفيذه في مجال علم

والرفاه.
وتتفق الباحثتان مع التوجه القائل بأن الصمود

النفس اإليجابي التنظيمي الذي يهتم بالصحة والرفاه

هو عملية ديناميكية يمكن تعلمها وتعليمها ،وأن الصمود
ً
أساسا لبرامج التحصين ضد الضغوط
يمكن أن يشكل

النفس ي واملنهي للعاملين ( ،)Dodge et al., 2012ويمكن
تحديد مفهوم الصمود النفس ي من خالل مراجعة األطر

وزيادة مستوى الرفاه والجودة في الحياة بشكل عام .وقد

2
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تعددت النظريات والنماذج النفسية املفسرة للصمود

تساهم في صنع الرفاهية املتممة للصحة النفسية

النفس ي ،إال أنها اتفقت بشكل عام على أن الصمود
النفس ي يرتبط بالتعرض للمواقف الضاغطة من جهة
واملواجهة اإليجابية والتعافي من جهة أخرى:

).)Kashdan & Rottenberg, 2010
وأن األفراد ذوي املستويات املرتفعة من الصمود
النفس ي ينظرون إلى الضغوط النفسية على أنها فرصة

 Rutterوالذي يعد من أبرز

وتحدي لتقوية الذات واالرتقاء الشخص ي &(De Terte

 -نظرية روتر

املنظرين في مجال الصمود النفس ي ،وينظر للصمود على

ً
صمودا
) Stephen, 2014في حين أن األفراد األقل
ً
يجدون أنفسهم أكثر إرهاقا وسلبية في مواجهة الضغوط

عالية الخطورة وناتج إيجابي على الرغم من التعرض لتلك
الخبرات الصادمة أو املؤملة)Shean, 2015 (.

(.) Windl, 2001
وأن املتتبع للدراسات التي اهتمت بدراسة

 نظرية لوثار  Lutharالتي افترضت ثالثة أنماطلعوامل الوقاية األول عامل االستقرار والثبات والذي
ُيمكن الفرد من املحافظة على هدوئه وثباته ويرتبط

الصمود النفس ي يجد توجه العديد منها نحو التحقق من

أنه مفهوم تفاعلي يتضمن التعرض للمصاعب والخبرات

عالقة الصمود النفس ي بمدى واسع من املتغيرات .ولعل
من أبرزها عالقته باإلجهاد النفس ي والضغوط واالحتراق
الوظيفي وذلك ً
نظرا ملا يترتب على الضغوط واإلجهاد في

بخصائصه وسماته التي تمنحه الكفاءة في مواجهة
الضغوط .أما العامل الثاني فهو التحسين أو التعزيز

العمل من تأثير على صحة العاملين النفسية والجسدية

نتيجة املواجهة اإليجابية مع الضغوط ،في حين أن العامل

والتي بدورها تؤثر على أدائهم في العمل ،وعلى مشاعرهم

الثالث هو ردود الفعل التفاعلية ( .)Shean, 2015
ويشير كل من كونر وديفيدسون &Connor

واتجاهاتهم نحو وظائفهم ،حيث ارتبط اإلجهاد النفس ي
بشكل إيجابي باملشاعر السلبية مقابل عالقة سالبة بين

) Davidson (2003إلى أن الصمود النفس ي يعد

الضغوط والرفاه االنفعالي اإليجابي تجاه العمل.

مقياس للقدرة الناجحة في التعامل مع اإلجهاد النفس ي
ً
ومقياسا ممتاز لقدرتنا على التعلم والتغيير والنمو .وهو

)(Duyan et al., 2013; McFadden et al., 2021

في حين ارتبط الصمود النفس ي بعالقة سالبة مع
اإلجهاد والضغوط في العمل (شراب2018 ،؛ الرشيد،

أحد املكونات الرئيسة التي

 )Meng& Wang,2018 ( ،)2020وأن الصمود

3
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النفس ي يعمل كمعدل للعالقة بين االستهداف لعوامل

من األفراد أن يشعروا بالرضا طوال الوقت وإنما يتعرض
الرفاه للخطر عندما تكون املشاعر السلبية أكثر وطويلة

وتدل هذه النتائج على أهمية دور الصمود النفس ي

األمد وتتدخل في قدرة الفرد على األداء في حياته اليومية،
وهي الحالة اإليجابية التي يكون فيها األفراد قادرين على

إدارة الضغوط النفسية .على أن الضغوط بحد ذاتها ال

العمل والوصول إلى األداء األفضل(Duan& et al., .

تكفي لحدوث النتائج السلبية وإنما هي رهن بطريقة

)2019

الخطر واالضطرابات النفسية).(Baek et al., 2010

الذي يمنح الفرد القوة الدافعة واملحرضة لرفع كفاءته في

ويعرف الرفاه االنفعالي بأنه" :حالة من الرضا

وتفسيره للمواقف الضاغطة وطرائق

إدراك الفرد
وأساليب املواجهة (Campose et al., 2018) .وهذا ما
ركز عليه الزاروس وفولكمان (Lazarus& Folkman,

الذاتي والنفس ي تجعل العاملين أكثر سعادة وأكثر
إنتاجية" ) Haddon, 2018,p.73( .ويصفه دوان
وآخرون ( ) Duyan et al., 2019بالحالة اإليجابية التي
يكون األفراد فيها قادرين على العمل بشكل أقرب من

) 1984في تفسيرهما للضغوط النفسية على أساس
التفاعل بين العمليات الداخلية التي تجري لدى الفرد

مستواهم األمثل.

نفسه ومحاولة التعامل والتكيف معها.
ً
ومن جهة أخرى ،ارتبط الصمود ارتباطا إي ً
جابيا
بكل من الهناء والتفاؤل واملشاعر اإليجابية ،وجودة

فيما توصلت كل من هوبرت وسو Huppert

) & So., (2013من خالل مراجعتهما لتعاريف الرفاه
النفس ي إلى أنه يمثل ما يعرف بالتفاعل ونقطة التقاطع
بين الشعور باالنفعاالت اإليجابية واألداء النفس ي

الحياة( .حمدي2020 ،؛ الشربينيOng et ( )2021 ،

 ( al., 2010وإنه في كثير من األحيان قد تم قياس

اإليجابي ،وتعرفانه بأنه "بنية نفسية تجسد املالمح

الصمود باستخدام أدوات ومقاييس الرفاه النفس ي.

العامة للجوانب اإليجابية لألداء النفس ي الوظيفي").

).(Harmas et al., 2018

ويشير مفهوم الرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل إلى
مجموعة متنوعة من املشاعر اإليجابية والسلبية تجاه

)P.849

العمل والتي قد تؤثر على الفرد وعلى نتائج عمله.
ً
ووفقا لهيبرت وسو
() Sudha et al.,2016

 )1994من أقدم النظريات التي حاولت تفسير الرفاه

وتعد نظرية وور -1987( Warr’s – Model
االنفعالي في سياق العمل ،وإنه يمكن تحقيق فهم أكثر
ً
تكامال لرفاه الفرد في العمل من خالل دراسة البنية

(  (Huppert& So., 2013فإن الرفاه النفس ي ال يتطلب
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االنفعالية لهذا النموذج والذي يتضمن (الرفاه االنفعالي،

والرفاه النفس ي لديهم .ويمكن أن يكون له دور وسيط بين

الكفاءة ،االستقاللية ،الطموح ،واألداء املتكامل) .وأن
الرفاه االنفعالي بناء ثنائي األبعاد ويقاس من خالل البهجة

عوامل اإلجهاد ونتائج الرفاه في العمل( Windle,2011).

وملا كان اإلجهاد النفس ي يعد من أكثر املشكالت التي تواجه

 ،Pleasureوالتي تعني وجود مهمات يستمتع بها الفرد

األفراد في منظمات العمل ،وبشكل خاص العاملين في

ويرغب في القيام بها في وظيفته ،والبعد الثاني االستثارة
 ،Arousalوالتي تعني وجود مهمات تحتوي استثارة

املهن اإلنسانية كالتعليم والرعاية الصحية واالجتماعية،
ومن منطلق ضرورة تعزيز الصمود النفس ي ألنه يساهم في
الوقاية من النتائج السلبية للضغوط لذلك جاءت

وتعمل على حالة من االندفاع والترقب( .الزعبي.)2009 ،
وبناء على هذا النموذج طور Van Katwyk et al.,
ً
مقياسا للرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل
))2000

الدراسة الحالية والتي يمكن من خالل نتائجها وتوصياتها
أن تساهم في تطوير البرامج اإلرشادية والتدريبية التي من
شأنها مساعدة األفراد في الوصول إلى الصحة والرفاه في

مستندين في ذلك إلى هذه النظرية ،واستخدموا البعدين
(املتعة -اإلثارة) إلعداد بنود املقياس والذي تم استخدامه

العمل.

في الدراسة الحالية.
هذا ،وقد جذب مفهوم الرفاه االنفعالي في

مشكلة الدراسة

العمل اهتمام الباحثين في اآلونة األخيرة ،حيث إن اإلجهاد

تعد مهنة التدريس الجامعي من أكثر املهن
اإلنسانية والوجدانية التي ترتبط بمستويات مرتفعة من

النفس ي يؤثر بشكل سلبي على صحة العاملين النفسية

الضغوط واإلجهاد الوظيفي ،حيث توجد مؤشرات تدل

والجسدية واملهنية والرفاه كعامل مهم في تحقيق

على أن أعضاء هيئة التدريس لديهم مستويات مرتفعة

اإليجابية في العمل وتحديد األداء والنجاح التنظيمي.
ً
ويمكننا القول إ َّن هناك اتفاقا على أن الصمود

من الضغوط النفسية والتوتر مقارنة بغيرهم من
العاملين في الجامعة (AKinyele et al., 2014) .كما
أكدت دراسة(الحسين 2019،؛ املجيد )2017،مستوى
ً
مرتفعا من الضغوط لدى أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات السعودية ،وأن هذه الضغوط ترتبط ً
سلبا

النفس ي يعمل كدالة أو كمؤشر لقدرة األفراد على
استثمار العمليات النفسية التي تعمل من جهة على
الوقاية والتحصين ضد الضغوط وعلى زيادة الهناء

بجودة الحياة لديهم( .الشربيني.)2021 ،
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ولذلك كان هناك اهتمام متزايد في البحث عن

عضو هيئة التدريس اإليجابية واملرونة في املواجهة

العوامل والتدخالت الوقائية واالستباقية التي تعمل على
مواجهة الضغوط وعلى تعزيز الرفاه في بيئة العمل خاصة

لتحقيق الرفاه والرضا في العمل.
كما ويعد التناقض في نتائج بعض الدراسات

لدى العاملين في مهنة التدريس ،وذلك للفوائد التي يمكن
أن تحققها في العمل للمعلمين أنفسهم ولطالبهم.

السابقة فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين في املتغيرات
الثالث من املسوغات ً
أيضا إلجراء الدراسة سيما وأن

)(Szczgiet& Mikolajczak , 2017

بعض هذه الدراسات أشارت إلى ضغوط أعلى لدى

كما وجد أن الرفاه النفس ي الضعيف في العمل

اإلناث ،وصمود أعلى لدى الذكور (محمد2014 ،؛

يضر باألداء الفعال لألدوار املرتبطة بأداء عضو هيئة

الشربيني ،)2021 ،في حين أشارت دراسة (الرشيد،
 )2020إلى أنه ال فروق في الصمود والضغوط ً
وفقا للنوع

التدريس ،(Olgunjn et al.,2021) .وأن الصمود
ً
والرفاه املرتبطين بالعمل قد أصبحا هدفا ملعظم

االجتماعي ،إضافة إلى قلة الدراسات ،خاصة العربية
واملحلية ،التي تناولت املوضوع؛ األمر الذي يجعل من

منظمات العمل التي تسعى إلى توفير الجودة واالزدهار
لكافة العاملين فيها.(Haddon, 2018(.

الدراسة الحالية ضرورة بحثية ملحة.

َّ
ومما دفع الباحثتين إلى دراسة اختبار دور
الصمود النفس ي كعامل معدل للعالقة بين اإلجهاد

وتتلخص مشكلة الدراسة من خالل محاولة
اإلجابة عن األسئلة التالية:
َّ
ٌ ٌ
ً
إحصائيا بين متوسطي
فروق دالة
-1هل توجد

النفس ي والرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل عدة مسوغات
منها أنه بات البحث في مفاهيم علم النفس ي اإليجابي
إنسانيا ً
ً
ً
ملحا في ظل املزيد من الضغوطات
مطلبا

درجات الصمود النفس ي ،واإلجهاد النفس ي ،والرفاه
االنفعالي املرتبط بالعمل ً
وفقا للنوع االجتماعي؟

والتحديات .ولذلك ،هناك حاجة إلى املزيد من البحوث
التي تركز على املوارد والقوى النفسية في املواجهة الفعالة

ً
إحصائيا بين مرتفعي
-2هل توجد فروق دالة
ومنخفض ي الصمود النفس ي في درجة اإلجهاد النفس ي؟
-3هل توجد فروق دالة إحص ً
ائيا بين مرتفعي

لإلجهاد النفس ي ،ومن خالل معايشة الباحثتين للظروف
االستثنائية التي نجمت عن انتشار جائحة كورونا

ومنخفض ي الصمود النفس ي في درجة الرفاه االنفعالي

( ،)Coved-19وما تبعها من تحديات في االنتقال إلى

املرتبط بالعمل؟

نظام التعليم عن بعد ،ومثل هذه التحديات تتطلب من
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أهداف الدراسة :تهدف الدراسة إلى اختبار العالقة بين

-4ما طبيعة العالقة بين الصمود النفس ي
واإلجهاد النفس ي والرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل؟

الصمود النفس ي واإلجهاد والرفاه االنفعالي املرتبط
بالعمل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك
سعود ،وفحص عزل الصمود على العالقة بين اإلجهاد
والرفاه ،كذلك الفروق ً
وفقا للنوع االجتماعي ،وتعرف

-5هل يؤدي العزل اإلحصائي لتأثير درجات
الصمود النفس ي في العالقة بين اإلجهاد النفس ي والرفاه
االنفعالي املرتبط بالعمل إلى إضعاف قوة العالقة بين
املتغيرين؟

الفروق بين منخفض ي ومرتفعي الصمود النفس ي في
اإلجهاد النفس ي والرفاه املرتبط بالعمل.

أهمية الدراسة :تستمد الدراسة أهميتها من االعتبارات
التالية:

مصطلحات الدراسة
النفس ي:
الصمود

-1أهمية املجال البحثي الذي يساير االتجاهات

Psychological

 Resilienceويعرف بأنه" قدرة الفرد على التكيف

املعاصرة في ضرورة االهتمام بموضوعات علم النفس
اإليجابي بشكل عام وعلم النفس اإليجابي التنظيمي

اإليجابي في مواجهة الضغوط النفسية .كما يتمثل في
قدرة الفرد على استعادة توازنه بعد التعرض للمحن

بشكل خاص والذي يحتاج إلى مزيد من اإلثراء البحثي
والنظري .وقد يؤدي هذا إلى زيادة الوعي بالدور اإليجابي

والصدمات التي تواجهه"( .
 )Davidson,2003, p.82ويمكن تعريفه إجر ً
ائيا
&Connor

للصمود النفس ي والرفاه في املجال املنهي.

بالدرجة التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس على

-2توفير نسخة عربية من مقياس الرفاه
االنفعالي املرتبط بالعمل ،مما يتيح االستفادة منه في

مقياس ).(CD,RISC

-3إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة الحالية

اإلجهاد النفس ي" Psychological Stress :
ويعرف بأنه " إثارة الشعور بالقلق عندما يواجه الفرد

في إعداد وتصميم البرامج اإلرشادية والتدريبية لتحسين
مستوى الصمود والرفاه النفس ي في العمل بما يساعد في

متطلبات العمل املختلفة ،ويدرك بأنها تتجاوز قدرته على
املواجهة والتعايش معها"(Hellriegel, & Slocum, .

إدارة الضغوط واإلجهاد النفس ي واملنهي.

) 2011., p.221ويقاس إجرائيا بالدرجة على بنود قائمة

الدراسات والبحوث املستقبلية.

هوبكنز ألعراض املواقف الضاغطة(HSCL-25 ( .
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االحتراق النفس ي والرضا الزواجي .كما أشارت إلى فروق في
مستوى االحتراق النفس ي إلى جانب اإلناث ،أما الذكور
فلديهم مستوى أعلى من الصمود.

الرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل Job related
 Affective Well-being:ويعرفه ) Worr,1994

كما ورد في الزعبي ،2009 ،ص" ) 469.بمشاعر الفرد
تجاه نفسه فيما إذا كان يشعر بشكل إيجابي جيد أو
سلبي ضمن بيئة العمل" ويقاس إجر ً
ائيا بالدرجة التي

وهدفت دراسة شراب ( )2018إلى قياس
العالقة بين الصمود النفس ي وضغوط العمل وذلك على
ً
معلما ومعلمة من مدراس
عينة تكونت من ()97

الدراسات السابقة :يمكن عرض الدراسات السابقة
املرتبطة بموضوع الدراسة وفق محورين:
ً
أوال -دراسات تناولت الصمود النفس ي وعالقته

محافظات غزة .وبينت النتائج وجود عالقة عكسية دالة
إحصائ ًيا بين الصمود النفس ي وضغوط العمل ،وأشارت
إلى فروق في مستوى الصمود النفس ي ً
وفقا للنوع باتجاه

باإلجهاد النفس ي:

الذكور.

يحصل عليها املستجيب على مقياس.(JAWS, 2000).

دراسة جارسيا وكالفو( Garcia& Calva

أما دراسة الشويكي( )2019والتي هدفت إلى
فحص العالقة بين الصمود النفس ي واإلجهاد الوظيفي

 (2012التي هدفت إلى اختبار العالقة بين الصمود
واإلجهاد النفس ي لدى أساتذة التمريض ،وبلغ عددهم

لدى العينة من ( )118ممرض وممرضة من مستشفيات

( )200في مستشفيات شمال إسبانيا وأسفرت النتائج عن
ً
إحصائيا بين اإلجهاد النفس ي والصمود
ارتباط سالب دال

مدينة الخليل جاءت نتائجها مختلفة عما أشارت إليه
النتائج السابقة ً
أنفا إذ توصلت الدراسة إلى عالقة
ً
إحصائيا بين الصمود واإلجهاد
ارتباط موجبة دال
ً
الوظيفي .كما أشارت إلى غياب الفروق وفقا للنوع

النفس ي.
واهتمت محمد( )2014بدراسة دور الصمود
كمتغير معدل للعالقة بين االحتراق النفس ي والرضا

االجتماعي في درجاتهم في الصمود النفس ي واإلجهاد

الزواجي لدى عينة تكونت من ( )231من العاملين في

النفس ي.

بعض املهن كالتدريس الجامعي واملحاماة في مصر

وتوصلت دراسة العقيل( )2019التي هدفت
إلى الكشف عن درجة الصمود النفس ي وعالقته بمواجهة

وبمتوسط عمر قدره(  )37.95سنة ،وكان من نتائج
ً
ً
متغيرا معدال للعالقة بين
الدراسة أن الصمود يعد

ضغوط العمل لدى منسوبي اإلدارة العامة للمرور في
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ً
الرياض على عينة تكونت من( )50عامال ،وجاءت النتائج
ً
إحصائيا بين الصمود
لتبين عن ارتباط عكس ي دال
النفس ي ومستوى ضغوط العمل.

وهدفت دراسة :أنكو وآخرون Uncu et al,.

) 2006إلى قياس الرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل وعالقته
ُ
باإلجهاد لدى أطباء الرعاية الصحية في تركيا ،وقد طبق
مقياس الرفاه االنفعالي( ( JAWS, 2000على العينة من
ً
ممارسا ً
عاما .وأشارت الدراسة إلى أن املشاعر
()274

وهدفت دراسة الرشيد( )2020إلى تحديد
الفروق بين مرتفعي ومنخفض ي الصمود النفس ي في درجة
االحتراق واالضطرابات السيكوسوماتية من أعضاء هيئة

السلبية ترتبط بشكل إيجابي مع اإلجهاد والتوتر في
العمل.

التدريس العاملين في جامعة القصيم ،والبالغ عددهم
ً
( )100وأظهرت النتائج فروقا بين مرتفعي ومنخفض ي
الصمود على

االحتراق

ومن جانب آخر أجرى الزعبي ( )2009دراسة
هدفت إلى قياس جودة العالقات االجتماعية بمستوى

النفس ي واالضطرابات

شعور املوظف بالرفاه النفس ي املرتبط بالعمل ،وتم

السيكوسوماتية باتجاه منخفض ي الصمود وأنه ال يوجد
فروق بين الذكور واإلناث في درجة الصمود النفس ي

قياسه من خالل مقياس وور  Warrللرفاه في العمل،
ً
موظفا وموظفة في األردن.
وتكونت العينة من ()159

واالحتراق النفس ي لديهم.
ً
ثانيا -دراسات تناولت الصمود واإلجهاد النفس ي

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين مستوى
جودة العالقات ومستوى الشعور بالرفاه النفس ي.

وعالقتهما بالرفاه االنفعالي:

كما اختبرت دراسة مالك ونورين &Malik

اهتمت دراسة :انتوني وآخرون ()2006
 Anthony et al.,في التحقق من الدور الوظيفي

) Noreen ( 2015العالقة بين الضغوط املهنية والرفاه

للصمود النفس ي والعواطف اإليجابية في اإلجهاد النفس ي

االنفعالي ،وذلك على العينة بلغ عدد أفرادها( )210من

وتكونت العينة من ( )266ممرض من مستشفيات شمال

معلمي الجامعات واملدارس في باكستان ،وبمتوسط عمر

اسبانيا ،وأظهرت النتائج أن خبرة املشاعر اإليجابية
تساعد ذوي الصمود النفس ي املرتفع في قدرتهم على

زمني للعينة( )36.45سنة ،وتم تطبيق مقياس الرفاه
( ،) JAWS,2000وأشارت النتائج إلى وجود عالقة
ً
إحصائيا بين الضغوط املهنية والرفاه
سلبية دالة

الرفاه العاطفي في مواجهة الضغوط.

االنفعالي املرتبط بالعمل لديهم.

التعافي بشكل فعال من اإلجهاد اليومي ،والحفاظ على
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أما دراسة نالين وفريتاس Nalin& Freitas,

الصمود النفس ي يقلل من الضغوط النفسية ويزيد من

)( 2015هدفت إلى اختبار عالقة الصمود والرضا

الرفاه النفس ي.
التعقيب على الدراسات السابقة :من خالل

املوظفين في البرازيل ،وأظهرت النتائج وجود ارتباط دال

عرض الدراسات السابقة نستخلص ما يلي:

بين الرفاه النفس ي والصمود النفس ي .كما توصلت إلى أن
الصمود يعد ً
منبئا ً
رئيسا بالرفاهية حيث فسر  %28من

اتفقت نتائج هذه الدراسات مجتمعة أهمية
دراسة الصمود النفس ي كمؤشر للتعافي من الضغوط
واإلجهاد في العمل حيث توصلت إلى ارتباط سلبي بين

وفحصت دراسة :فريتاس وآخرون ( Freitas,

 et al., (2016تأثير دور الشعور اإليجابي والسلبي
ً
بوصفه وسيطا للعالقة بين الكفاءة املهنية واالحتراق

الصمود واإلجهاد النفس ي ،ومن جانب هناك ارتباط
إيجابي بين الصمود والرفاه املرتبط بالعمل ،وقد تباينت
فيما بينها ً
وفقا للنوع االجتماعي ،وقد ساعدت هذه

النفس ي في العمل لدى العاملين في مجاالت الصحة

الدراسات الباحثتين في تحديد أهداف الدراسة وأسئلتها.

والتعليم في البرازيل ،وشملت العينة( )584وبمتوسط

كما جرت االستفادة من املعلومات واملفاهيم
النظرية في إثراء اإلطار النظري الخاص بالدراسة الحالية،

والرفاه النفس ي لدى عينة تكونت من ( )270من

التباين في الرفاه.

العمر ( )37.8وطبق مقياس( ( JAWS,2000وأشارت
النتائج إلى توسط الشعور اإليجابي والسلبي للعالقة بين

في حين لم تجد الباحثتان دراسة تناولت دراسة متغيرات
الدراسة ً
معا سيما فيما يتعلق بدراسة الرفاه االنفعالي

الكفاءة املهنية واإلنهاك في العمل ،وهناك تأثير سلبي

املرتبط بالعمل وخاصة في املجتمع العربي ،باستثناء

لإلنهاك على الرفاه ،وأن مستويات الرفاه االنفعالي ذات
الصلة بالعمل قد تكون بمثابة عوامل وقائية ضد تطور

دراسة (الزعبي )2009 ،التي اهتمت بربط الرفاه بجودة

) (2020دراسة العوامل التي تساهم في الرفاه النفس ي

العالقات االجتماعية .لذلك جاءت هذه الدراسة والتي
تطمح منها الباحثتان بأن تكون قاعدة معرفية وبحثية
إلجراء املزيد في البحوث والدراسات املستقبلية حول

لدى عينة تكونت من ( )2805من أفراد الخدمة

مفاهيم علم النفس اإليجابي في العمل.

اإلنهاك النفس ي في العمل.
وتناولت دراسة :هام وآخرون Hom et al.,

العسكرية في نيوزيلندا ،وأشارت الدراسة إلى أن زيادة
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ً
ثالثا -أدوات الدراسة:

إجراءات الدراسة
ً
أوال :منهج الدراسة :اتبعت الدراسة املنهج الوصفي
االرتباطي املقارن ،ملالءمته ألغراض الدراسة املتعلقة

 -1مقياس الصمود النفس ي(CD,RISC) :
(Connor& Davidson Resilience )2003

وكل من اإلجهاد
بدراسة االرتباطات بين الصمود النفس ي ٍ

واملعد من قبل كونر ودافيدسون ويتكون

النفس ي ،والرفاه االنفعالي في العمل ،وكذلك املقارنة بين

املقياس من ( )25فقرة موزعة على خمسة أبعاد أساسية
وهي(:الكفاءة الشخصية ،والثقة باآلخرين ،التقبل
اإليجابي ،التحكم ،والروحانية) .وتكون اإلجابة من (غير

الفئة املرتفعة واملنخفضة من العينة في الصمود النفس ي
في درجة اإلجهاد والرفاه املرتبط بالعمل ،واملقارنة وفق
النوع.
ً
ثانيا -مجتمع الدراسة وعينتها :تكون املجتمع األصلي

صحيح على اإلطالق إلى صحيح في جميع األوقات) وتتراوح
الدرجة على كل فقرة بين ( )4 -0في حين تتراوح الدرجة
الكلية بين( )100 -0وتشير الدرجة املرتفعة إلى مستوى

لعينة الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية
التربية-جامعة امللك سعود -والبالغ عددهم ()734
ً
عضوا ،من الذكور واإلناث ،وقد تكونت عينة الدراسة من

مرتفع من الصمود النفس ي ،والعكس صحيح في حال
الدرجة املنخفضة على املقياس .وقد تحقق معدا املقياس

) (112من أعضاء هيئة تدريس في كلية التربية -جامعة
ً
امللك سعودً ً 45( -
اذكورا ،و 67إناثا) وبمتوسط عمر

من الخصائص السيكومترية له ،حيث بلغ معامل ألفا
كرونباخ ( )0.89وإعادة االختبار( )0.87وهو معامل
ثبات يمكن الوثوق به .وقد تم استخدام النسخة املعربة

زمني ( )37.35سنة وبانحراف معياري( ،)1.47وقد تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية املتيسرة أو( املتاحة)،

من قبل عبد العزيز ثابت (د ،ت) كما أن املقياس تم

وبعد أن تمت املوافقة من قبل اللجنة الفرعية ألخالقيات

استخدامه في البيئة السعودية من قبل (العقيل،

البحوث اإلنسانية واالجتماعية أرسلت االستبيانات
ً
إلكترونيا عبر البريد اإللكتروني مرة واحدة لجميع أعضاء

.)2019

هيئة التدريس في كلية التربية وملدة شهرين.

)Symptom Checklist (HSCL-25

-2قائمة أعراض الضغوط:

Hopkins

تم استخدام النسخة املختصرة من قائمة
هوبكنز ألعراض املواقف الضاغطة واملترجمة واملعربة من
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قبل (املومني والفريحات .)2018 ،وتكشف هذه النسخة
عن معامالت ثبات وصدق مرضية ،حيث بلغت قيم

ثنائي اللغة اإلنجليزية والعربية لتحقق من صدق الترجمة
ُ
والترجمة العكسية للمقياس وأجريت بعض التعديالت في
ضوء مالحظاتهم .ويتكون املقياس من ( )10فقرات

قيم معامالت االرتباط الصدق البنائي بين األبعاد مع

تتضمن مشاعر إيجابية و( )10فقرات تتضمن مشاعر

املقياس الكلي بين( )0.86 -0.78وجميع هذه القيم
مرضية ،ويجاب عليها وفق تدريج خماس ي يتضمن البدائل
غالباً ،
نادرا ،ال ينطبق ً
اآلتية(:دائماً ،
ً
أحياناً ،
أبدا) بإعطاء

سلبية ،موزعة على أربعة مقاييس فرعية من املشاعر،
مشاعر إيجابية عالية اإلثارة /إيجابية منخفضة اإلثارة،

معامالت الثبات الكلي بمعادلة كرونباخ ( )0.86وبلغت

املشاعر السلبية عالية اإلثارة /وسلبية منخفضة اإلثارة.
وتكون االستجابة على الشكل التالي 1( :أ ًبداً 2 ،
نادرا3 ،
ً
أحياناً 4 ،
غالباً 5 ،
دائما) .وتمثل القيم العالية مستويات

التدريج السابق لألرقام( )0 ،1 ،2 ،3 ،4على التوالي.
 -3مقياس الرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل:
Job Related Affective Well-Being
) Scale (JAWSواملعد من قبل (Van Katwyk et

أعلى من املشاعر اإليجابية أو السلبية تجاه الوظيفة.
دراسة الصدق والثبات ألدوات الدراسة :جرى تطبيق

)al., 2000

املقاييس الثالثة على عينة استطالعية مكونة من ()35

وهو مقياس مصمم لتقويم ردود فعل الناس االنفعالية
تجاه عملهم خالل أخر ( )30يوم الشهر املاض ي في العمل.

من أعضاء هيئة تدريس.
ً
أوال -مقياس الصمود النفس ي :وللتحقق من صدق وثبات

وجود نسخة مختصرة وقصيرة تتضمن ( )20فقرة.

املقياس في الدراسة الحالية ،تجرىم اتباع الخطوات
التالية لكل املقاييس:

ويتضمن املقياس ( )30فقرة نسخة كاملة ،إضافة إلى
ً
ونظرا ملا تتمتع به هذه النسخة املختصرة من خصائص
سيكومترية يمكن الوثوق بها حيث تراوحت معامالت

أ -االتساق الداخلي:
حساب معامالت ارتباط بين درجات العينة االستطالعية

ارتباط ألفا كرونباخ بين(.)0.90 – 0.80

على كل عبارة ودرجاتهم الكلية على البعد الفرعي الذي
تنتمي إليه العبارة ،وكذلك حساب معامالت االرتباط بين
الدرجة الكلية للبعد مع الدرجة الكلية للمقياس .وجدول

فقد اعتمدت الباحثتان على النسخة املختصرة
( )JAWS-20األصلية باللغة االنجليزية وبعد ترجمتها من
قبلهن إلى اللغة العربية ،ومن ثم عرض الترجمة والنسخة

رقم ( )1يوضح نتائج ذلك

األجنبية على ( )4من املختصين في مجال علم النفس من
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جدول ( :)1معامالت ارتباط بنود املقياس مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ومعامالت ارتباط الدرجة الكلية لكل مجال مع
الدرجة الكلية للمقياس الحالي( .ن=)35
البعد

م

الكفاءة الشخصية

10

معامل االرتباط

م

البعد

م

معامل االرتباط

معامل
االرتباط
**.721

التقبل اإليجابي
للتغيير

1

**.889

17

**.615

2

**.871

11

**.734

23

**.933

**.812

12

**.798

24

**.933

4

16

**.659

25

**.923

5

**.782

8

**.782

الدرجة الكلية
ن=8
الثقة بالذات والتسامح

الدرجة الكلية

**983

الدرجة الكلية

ن=5

**923

الضبط

13

**.935
**.978

6

**.933

18

**.811

7

**.860

19

**.983

21

14

**.868

20

**.983

22

**.978

15

**.849

الدرجة الكلية

ن=3

**978

التأثيرات الروحية

3

**.906

9

**.927

ن=2

**916

ن= 7

**.983

الدرجة الكلية

وتشير النتائج املوضحة في الجدول ( )1إلى أن جميع

الكلي ،وحساب الفروق باختبار ،Mann-Whitney
وبلغت قيمة  Zالكلي) ) 3.614وهي دالة عند مستوى

التماسك واالتساق الداخلي.
ب -الصدق التمييزي :جرى التحقق من الصدق التميزي

( )0.01وهذا مؤشر جيد يشير إلى قدرة املقياس التمييزية.
ج -ثبات املقياس :وتم التحقق من ثبات املقياس كما

من خالل اختيار أعلى وأدنى  %10من الدرجات املقياس

هو موضح في الجدول رقم (:)2

معامالت االرتباط حظيت بدرجة مرتفعة وجيدة من
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جدول (  :) 2معامالت ثبات مقياس الصمود النفس ي ( ن=)35
أبعاد الصمود النفس ي

الفا كرونباخ

سبيرمان بروان

الصمود النفس ي الكلي

.979

.985

الكفاءة الشخصية

.904

.890

التسامح

.954

.953

التقبل االيجابي للتغير

.873

.889

التحكم

.956

.978

التأثيرات الروحية

.807

.810

ً
ثانيا -صدق وثبات مقياس اإلجهاد النفس ي:

االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية للبعد باستخدام
معامل بيرسون .والجدول ( )3يوضح ذلك.

االتساق الداخلي :من خالل مصفوفة االرتباطات بين
األبعاد والدرجة الكلية للمقياس ،وكذلك حساب

جدول ( )3معدالت ارتباط بنود املقياس مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ومعامالت ارتباط الدرجة الكلي (ن=)35
البعد

رقم العبارة

1

2

3

4

5

6

7

القلق

معامل االرتباط

**.861

**.862

**.598

**.737

**.809

**.823

**.672

الدرجة الكلية

معامل االرتباط

ن=7

االكتئاب

الدرجة الكلية

**.930

رقم العبارة

8

9

10

11

12

13

14

معامل االرتباط

**.751

**.579

**.566

**.564

**.503

**.726

**.847

رقم العبارة

15

16

17

18

19

20

معامل االرتباط

**.695

**.847

**.848

**.777

**.790

**.751

معامل ارتباط

ن= 13

**.977
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ثبات املقياس :الجدول رقم ( )4يوضح النتائج

الصدق التميزي :بلغت قيمة  Zالكلي من ) (3.378وهي
دالة عند مستوى ( .)0.01وقد جرى اختيار أعلى وأدنى

.

 %10من الدرجات املقياس الكلي.
والجدول ( :)4يوضح معامالت الثبات ملقياس اإلجهاد النفس ي ن=( )35
االجهاد النفس ي

وتشير النتائج إلى تمتع املقياس بخصائص سيكومترية
مرتفعة ويمكن الوثوق به في التطبيق على املجتمع

الفا كرونباخ

سبيرمان بروان

.945

.979

الخطوات السابقة نفسها في دراسة الصدق والثبات وعلى
العينة االستطالعية نفسها.
أ-االتساق الداخلي :والجدول رقم ( )5يوضح النتائج
االرتباط معامل بيرسون.

الدراسة.
ً
ثالثا -صدق وثبات مقياس الرفاه االنفعالي املرتبط
بالعمل :بعد تعريب املقياس وتحكيمه جرى اتباع

جدول ( :)5معامالت ارتباط بنود املقياس مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ومعامالت ارتباط الدرجة الكلية لكل
مجال مع الدرجة الكلية للمقياس الحالي
البعد

م

معامل االرتباط

البعد

م

معامل االرتباط

مشاعر إيجابية عالية

10

0.731

مشاعر إيجابية منخفضة

3

0.718

اإلثارة

11

0.751

اإلثارة

5

0.731

12

0.81

6

0.812

13

0.91

19

0.972

18

0.93

20

0.820

الدرجة الكلية للبعد

ن=5

0.958

الدرجة الكلية للبعد

ن=5

0.905

مشاعر سلبية عالية

1

0.718

مشاعر سلبية مخفضة

4

0.712

اإلثارة

2

0.742

اإلثارة

7

0.731

9

0.812

8

0.803

15

0.820

14

0.885
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16
الدرجة الكلية للبعد

0.791
ن=5

الدرجة الكلية للبعد

0.957

17

0.841

ن=5

0.95

دالة عند مستوى( )0.01وهذا مؤشر جيد للصدق
التميزي للمقياس.

ب-الصدق التمييزي :وذلك من خالل حساب أعلى وأدنى
 %10من الدرجات على املقياس ،وذلك على الدرجة
الكلية للمشاعر اإليجابية ،وبلغت قيمة  ،)3.39( Zفيما
بلغت قيمتها للمشاعر السلبية الكلي( )3.63وهذه القيم

ج -ثبات املقياس :النتائج في الجدول رقم ()6

جدول ( :)6معامالت الثبات ملقياس الرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل
الرفاه االنفعالي

الفا كرونباخ

سبيرمان بروان

املشاعر اإليجابية

.942

.907

املشاعر السلبية

.924

.909

نتائج الدراسة:

وتشير النتائج إلى تمتع املقياس بخصائص سيكومترية
مرتفعة وجيدة ويمكن الوثوق به في التطبيق على املجتمع

إلجابة عن السؤال األول :هل توجد فروق دالة
ً
إحصائيا بين متوسطي درجات الصمود النفس ي،
ً
اإلجهاد النفس ي ،الرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل وفقا

للدراسة.

للنوع االجتماعي؟
جرى حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
لكل من درجات الذكور واإلناث ،ومن ثم حساب الفرق
بين املجموعتين وفق"ت" ستودينت للعينات املستقلة
وفق درجاتهم في املتغيرات الثالث .والجدول ( )7يوضح
النتائج.
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جدول ( :)7نتائج اختبار"ت" للعينات املستقلة لداللة الفروق بين متوسطي درجات اإلناث والذكورعلى الصمود النفس ي -
اإلجهاد النفس ي -الرفاه االنفعالي
املتغيرات

الجنس

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

ت

القيمة االحتمالية

الصمود النفس ي

الذكور

45

66.40

66.40

0.082

0.935

االناث

67

66.09

66.09

ذكور

45

22.64

15.79

إناث

67

24.45

16.71

املشاعر اإليجابية

ذكور

45

31.25

24.07

الكلية للرفاه

إناث

67

28.26

25.12

املشاعر السلبية

ذكور

46

22.65

8.95

الكلية للرفاه

إناث

67

23.14

9.67

اإلجهاد النفس ي

االنفعالي

0.7250.465

0.339-

0.469
0.051

0.732

االنفعالي

ويتضح من الجدول أعاله ال فروق بين الذكور واإلناث في

محمد ،)2014 ،التي أظهرت فروق في الضغوط إلى جانب

درجة الصمود النفس ي واإلجهاد النفس ي ،وكذلك في الرفاه

اإلناث ،وفروق في الصمود باتجاه الذكور.

االنفعالي في املشاعر اإليجابية واملشاعر السلبية ،حيث

اإلجابة عن السؤال الثاني :هل توجد فروق دالة
ً
إحصائيا بين مرتفعي ومنخفض ي الصمود النفس ي في

كانت قيمة "ت" على التوالي ( )0.051( ) 0.469( ) 0.935
ً
إحصائيا .وتتسق
( ) 0.732وهذه القيم جميعها غير دالة

درجة اإلجهاد النفس ي؟
لإلجابة عن السؤال الثاني والثالث فقد جرى تحديد

هذه النتيجة مع دراسات سابقة أشارت إلى غياب الفروق
بين الذكور واإلناث في الصمود النفس ي كدراسة(الرشيد،

منخفض ي ومرتفعي الصمود من خالل استخدام األرباعي
األعلى واألدنى وذلك على الدرجة الكلية ملقياس الصمود

2020؛ الشويكي ،)2019 ،في حين تختلف مع نتائج
دراسة( شراب )2018 ،التي أشارت إلى أن الذكور أعلى في

النفس ي واألبعاد الفرعية املكونة له ،وقد أظهرت النتائج

درجة الصمود النفس ي ،كما تختلف مع نتائج دراسة (
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تم حساب الفرق بين املجموعتين في درجة اإلجهاد النفس ي

فروق على كافة األبعاد الفرعية والدرجة الكلية ،لذلك
سوف يقتصر على عرض النتائج ً
وفقا الدرجة الكلية.

وفق "ت "ستودينت للعينات املستقلة وكانت النتائج كما
موضح في الجدول رقم ()8

الجدول ( :)8نتائج اختبار"ت" للعينات املستقلة لداللة الفروق بين متوسطي درجات مرتفعي ومنخفض ي الصمود النفس ي في
اإلجهاد النفس ي (ن=)112
اإلجهاد النفس ي

الصمود النفس ي

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

ت

القيمة االحتمالية

منخفض ي

25

37.68

17.61

5.545

.000

مرتفعي

26

13.75

15.18

ويتبين من الجدول رقم ( )8أن قيمة "ت" بلغت ()5.545
وهي دالة عند مستوى الداللة(  )0.01وهذا يدل على أن

الصمود النفس ي .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
(الرشيد )2020 ،بأن منخفض ي الصمود النفس ي لديهم

هناك فرق بين متوسطي درجات مرتفعي ومنخفض ي
الصمود النفس ي في مستوى اإلجهاد النفس ي الكلي،

درجة أعلى من الضغوط واالحتراق النفس ي.
اإلجابة عن السؤال الثالث :هل توجد فروق دالة بين

والفرق باتجاه املتوسط األعلى وهو ملنخفض ي الصمود
الذين يتميزون بمستوى إجهاد نفس ي أعلى من مرتفعي

مرتفعي ومنخفض ي الصمود النفس ي في الرفاه االنفعالي
املرتبط بالعمل؟ والنتائج كما يوضحها جدول()9

جدول ( :)9نتائج اختبار"ت" للعينات املستقلة لداللة الفروق بين متوسطي درجات مرتفعي ومنخفض ي الصمود النفس ي في
الرفاه املرتبط بالعمل
الرفاه املرتبط بالعمل
املشاعر اإليجابية
املشاعر السلبية

الصمود

العدد

االنحراف املعياري

املتوسط

ت

القيمة االحتمالية

منخفض ي

25

8.78

27.20

4.166-

.000

مرتفعي

26

9.77

37.54

منخفض ي

25

11.12

28.32

مرتفعي

26

7.84

18

16.69

4.667

.000
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ً
يالحظ من الجدول ً
ً
إحصائيا
آنفا أن هناك فروقا دالة
عند مستوى ( )0.01بين متوسطي درجات مرتفعي

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ()Anthony et al., 2006
أن ذوي الصمود املرتفع يحافظون على الرفاه االنفعالي في

ومنخفض ي الصمود النفس ي في الدرجة الكلية للمشاعر

العمل.

اإليجابية والفروق باتجاه مرتفعي الصمود النفس ي،
ً
إحصائيا عند مستوى ( )0.01بين
كذلك هناك فروق دالة

اإلجابة عن السؤال الرابع :ما طبيعة العالقة بين
الصمود النفس ي واإلجهاد النفس ي والرفاه االنفعالي

متوسطي درجات مرتفعي ومنخفض ي الصمود النفس ي

املرتبط بالعمل؟

وفي درجة املشاعر السلبية الكلية ،والفروق في اتجاه

ولإلجابة على هذا السؤال جرى حساب معامل االرتباط
بيرسون وكانت النتائج كما في الجدول (:)10

منخفض ي الصمود النفس ي الذين يتميزون بمشاعر
سلبية تجاه العمل.

جدول ( :)10نتائج ارتباط بيرسون بين الصمود النفس ي واإلجهاد والرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل.
املتغيرات

املشاعر اإليجابية درجة الكلية

االجهاد النفس ي

املشاعر السلبية درجة لكلية

الصمود النفس ي

**-.447

**.322

**-.366

الكفاءة الشخصية

**-.341

**.338

**-.315

الثقة بالذات

**-.462

**.319

**-.353

التقبل االيجابي للتغيير

**-.424

**.199

**-.335

التحكم

**-.476

**.301

**-.396

التأثيرات الروحية

**-.250

**.207

*-.170

االجهاد النفس ي

-

**-.271

**.664

*دال عند ** 0.05دال 0.01

ً
إحصائيا
تشير النتائج إلى أن هناك عالقة سالبة دالة
عند مستوى ( )0.01بين الدرجة الكلية للصمود النفس ي

ويتبين من الجدول السابق رقم( )10ما يلي:
أوال" :العالقة بين الصمود النفس ي واإلجهاد النفس ي:
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القيم دالة عند مستوى( )0.01عدا بعد التأثيرات
الروحية فهو دال عند مستوى (.)0.05

وأبعاده الفرعية (.الكفاءة الشخصية ،الثقة بالذات،
التقبل اإليجابي للتغيير ،التحكم ،والتأثيرات الروحية)،
والدرجة الكلية لإلجهاد النفس ي.

تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة( Anthony
) ، et al., 2006ودراسة ) ، (Hom et al., 2020التي

ويالحظ مما سبق أن نتائج الدراسة قد حققت
ً
ً
واضحا مع نتائج الدراسات السابقة التي أشارت
اتساقا

توصلت إلى أن الصمود يزيد من الرفاه في العمل ،ويقلل

نتائجها إلى ارتباط سالب بين الصمود النفس ي واإلجهاد

من الضغوط .كما تتسق مع نتائج دراسة (الزعبي)2009 ،

النفس ي كدراسة (العقيل2019 ،؛ شراب،)2018،
ودراسة ) (Garcia& Calva, 2012في حين اختلفت مع
دراسة (الشويكي ) 2019 ،التي أشارت نتائجها إلى ارتباط
َّ
وفسر هذه النتيجة
إيجابي بين الصمود واإلجهاد

والتي أشارت إلى أن العالقات االجتماعية اآلمنة تشعر
املوظف بالرفاه االنفعالي في العمل.
ً
ثالثا -العالقة بين اإلجهاد النفس ي والرفاه االنفعالي
املرتبط بالعمل :وبالعودة إلى الجدول رقم ( )10يتضح

بالخصوصية التي يمر بها الشعب الفلسطيني تحت

وجود عالقة سالبة بين اإلجهاد النفس ي ،ودرجة املشاعر

االحتالل.
ً
ثانيا -العالقة بين الصمود النفس ي والرفاه االنفعالي
املرتبط بالعمل:
كما يتضح من الجدول رقم( )10أن هناك عالقة
ً
إحصائيا عند مستوى داللة( )0.01بين
موجبة دالة

اإليجابية ،وكذلك هناك عالقة موجبة بين اإلجهاد

كل من
بين اإلجهاد واملشاعر السلبية ،كما تتفق مع ٍ
(  )Freitas et al., 2016ودراسة (Malik& Noreen,

الصمود النفس ي الكلي واألبعاد الفرعية املكونة له مع

) ، 2015في وجود عالقة سالبة بين اإلجهاد واملشاعر

الدرجة الكلية للمشاعر اإليجابية.
في حين تشير النتائج ً
أيضا إلى عالقة سالبة دالة

اإليجابية .ويمكن اإلشارة إلى أن معامالت االرتباط كانت
ً
إحصائيا وهذه الداللة قد تكون
صغيرة إال أنها دالة
مرتبطة بحجم العينة ،فعندما تكون العينة كبيرة فإن
ً
ً
إحصائيا.
صغيرا يكون دال
معامل االرتباط وإن كان

النفس ي ودرجة املشاعر السلبية .وتتفق هذه النتيجة مع
دراسة ( ) Uncu et al., 2006التي أشارت إلى عالقة موجبة

ً
إحصائيا بين الصمود النفس ي الكلي واألبعاد الفرعية
املكونة له مع الدرجة الكلية للمشاعر السلبية ،وهذه
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ولإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب معامالت االرتباط
الجزئي بين متغيرات الدراسة ،وذلك لفحص دور متغير

اإلجابة عن السؤال الخامس :هل يؤدي العزل
اإلحصائي لتأثيردرجات الصمود النفس ي في العالقة بين
اإلجهاد النفس ي والرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل إلى

الصمود كعامل معدل في العالقة بين اإلجهاد والرفاه
وكانت النتائج وفق ما هو موضح في الجدول رقم ()11

إضعاف قوة العالقة بين املتغيرين؟

جدول ( :)11معامالت االرتباط الجزئي بين الضغوط النفسية والرفاه االنفعالي بعد عزل تأثيرالصمود النفس ي

مصفوفة االرتباط قبل عزل متغير الصمود النفس ي

مستوى

االجهاد

املشاعر

الداللة

النفس ي

االيجابية

السلبية

االجهاد النفس ي

0.01

-

0.271-

0.664

0.447-

املشاعر اإليجابية

0.01

-

-

-

0.322

-

-

-

0.366-

-

0.150-

0.601

-

املشاعر السلبية
مصفوفة االرتباط بعد عزل متغير الصمود النفس ي

املشاعر

الصمود

االجهاد النفس ي

ويتبين من الجدول ( )11وبعد حساب االرتباط الجزئي بين

0.05

النفس ي

النفس ي واملشاعر السلبية تناقصت قيمة االرتباط الجزئي
إلى ( )0.601ولكن هذا التناقص كان ضعيف ً
جدا.

درجات عينة الدراسة على مقياس ي اإلجهاد النفس ي
والرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل والتحكم اإلحصائي في

مناقشة النتائج وتفسيرها:

تأثير درجاتهم على مقياس الصمود النفس ي تناقصت
قيمة معامل االرتباط السالب بين الضغوط والدرجة

بالعودة إلى نتائج السؤال األول جدول رقم ( )7والتي
أظهرت ال فروق بين الذكور واإلناث في كل من الصمود

الكلية للمشاعر اإليجابية من ( )0.271-إلى ( ،)0.150-ما
يشير الى تأثير الصمود النفس ي في العالقة بين الضغوط

النفس ي ،اإلجهاد والرفاه االنفعالي املرتبط بالعمل ويمكن
عزو هذه النتيجة في ضوء توافق الجنسين من أعضاء

والرفاه.

هيئة التدريس في األدوار املهنية والخبرات الحياتية واملهام

كما يوجد ارتباط بين الضغط النفس ي ودرجة املشاعر
السلبية حيث بلغ معامل االرتباط ( ،)0.664وعند العزل

واملسؤوليات ،إضافة املكانة االجتماعية للمهنة ،وربما
ترجع إلى أن تمتع أعضاء هيئة التدريس بمستوى من

اإلحصائي لتأثير الصمود النفس ي في العالقة الضغط

الصمود النفس ي قد ساهم في تعاملهم بإيجابية مع
اإلجهاد النفس ي ،وتبعه مشاعر إيجابية اتجاه العمل.
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وجاءت نتائج السؤال الرابع الواردة في الجدول

وتوضح نتائج السؤال الثاني الواردة في الجدول
رقم( )8أن ذوي الصمود املرتفع لديهم مستوى منخفض
من اإلجهاد النفس ي ويمكن مناقشة هذه النتيجة في ضوء

رقم( )10لتوكد على عالقة سالبة بين الصمود واإلجهاد
النفس ي ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى ما يتضمنه

أدبيات الدراسة والنظريات النفسية التي أجمعت على أن

الصمود النفس ي من مكونات وبنية نفسية تتضمن

الصمود النفس ي يمنح الفرد القدرة على التعامل بإيجابية
مع الضغوط ،وإن ذوي الصمود املرتفع يتحدون الشدائد

الكفاءة في التخطيط وحل املشكالت بطرائق فعالة،
وإيمان الفرد بقدراته ،والثقة بنفسه في تجاوز العقبات،

( )De Terte& Stephen, 2014في حين أن األفراد ذوي
ً
املستويات الـ "منخفضة" هم أكثر إرهاقا وسلبية في
مواجهة اإلجهاد النفس ي )Windl, 2001(.وبالتالي يمكن
القول إن هذه النتيجة منطقية إذ يركز مرتفعي الصمود

كذلك التسامح والروابط االجتماعية اإليجابية التي تعد
من أهم املصادر في الشعور باألمن النفس ي واالنتماء،
إضافة إلى أن القيم الروحية تمنح الفرد الشعور بالراحة
والسالم النفس ي الداخلي ،وهذه جميعها تزيد إمكانية

على ما لديهم من مصادر وعتاد نفس ي لحل مشكالتهم

املواجهة والتعافي من التأثيرات السلبية لإلجهاد

بطرائق فعالة وإيجابية.

والضغوط.

ويمكن تفسير نتيجة السؤال الثالث الواردة في
الجدول( )9والتي أشارت ً
أيضا إلى فروق في الرفاه االنفعالي
اإليجابي لذوي الصمود املرتفع في ضوء أهمية ودور

وكذلك يمكن تفسير العالقة املوجبة بين
الصمود واملشاعر اإليجابية للرفاه االنفعالي من خالل ما
تم عرضه من إطار نظري في أن امتالك الفرد ملستويات

الصمود النفس ي والتي تكمن في تغيير األفكار واملشاعر

مرتفعة من الصمود النفس ي يعزز النواحي االنفعالية
اإليجابية كالشعور بالراحة والرض ى والطمأنينة والهدوء،

إليه األدبيات من أن الصمود النفس ي يزيد من الرفاه،

األمر الذي يدفعه للتعامل مع املواقف الضاغطة بطرائق
إيجابية ،سيما وأن الشعور باإلجهاد واملشقات هو رهن

السلبية إلى مشاعر إيجابية ،وكذلك تتفق مع ما أشارت
طاملا ال يقتصر دوره على مواجهة الضغوط والتغلب عليها
فقط ،وإنما يزيد من الشعور بالهدوء ،والهناء بشكل
عام(.حمدي ،)2020 ،وأن ذوي الصمود املرتفع

الطريقة التي يدرك بها الفرد هذه املشاق .ويتفق هذا مع
ً
مؤشرا
ما أشار إليه (حمدي )2020 ،في أن الصمود يعد

يتعايشون مع االنفعاالت اإليجابية( .أبو حالوة.)2013 ،

لزيادة الهناء والرفاه لألفراد.
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ً
الضغوطات ،والتعافي منها وصوال إلى مشاعر الرض ى

كما يمكن تفسير االرتباط السالب بين الصمود
واملشاعر السلبية اتجاه العمل بأن انخفاض مستوى

والهناء .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (محمد،
 )2014التي توصلت إلى أن الصمود يعدل من العالقة بين

الصمود النفس ي يقلل من قدرة الفرد على التكيف الناجح
مع ما يتعرض له من مواقف ضاغطة ،مما يصاحب ذلك

االحتراق والرض ى الزواجي ،وأن الصمود يعمل كعامل

العديد من املشاعر السلبية كالقلق والتوتر واإلحباط

مخفف من التأثيرات السلبية لالحتراق النفس ي في العمل.
كما تتسق هذه النتيجة مع ما جاء في اإلطار النظري من

وأظهرت كذلك نتائج السؤال الرابع عالقة

أن الصمود النفس ي عامل معدل للعالقة بين االستهداف

سالبة بين اإلجهاد واملشاعر اإليجابية ،بينما كانت عالقة
موجبة مع املشاعر السلبية ،وهذه النتيجة تبدو منطقية
وتتسق مع ما ورد في اإلطار النظري والذي يشير إلى أن من

لعوامل الخطر واالضطرابات النفسيةBaek et al,. (.
)2019
التوصيات والدراسات املقترحة والفائدة التطبيقية :في

تبعات اإلجهاد النفس ي األعراض النفسية كالقلق والتوتر،

ضوء ما تم تحليله من دراسات سابقة ،وما انتهت إليه

والغضب ...وهذه جميعها تخلق حالة من االنفعاالت

هذه الدراسة من نتائج فإنه يمكن اقتراح دراسات
املستقبلية التالية:

وغيرها من انفعاالت سلبية.

السلبية غير سارة من كدر وعدم الرض ى .وتتفق هذه
النتيجة مع ما أشار ( )Duyan et al., 2013حيث ارتبط

 دراسة مستويات الصمود النفس ي واإلجهادالوظيفي والرفاه وعالقتها بعدد من املتغيرات
الديموغرافية التالية :العمر ،عدد سنوات
الخدمة في العمل ،التخصص ،وإجراء دراسات
على فئات مهنية مختلفة وعينات أكبر وإجراء
مقارنات بين العاملين بمهن مختلفة.

اإلجهاد النفس ي بشكل إيجابي باملشاعر السلبية ،مقابل
عالقة سالبة بين الضغوط والرفاه االنفعالي اإليجابي
اتجاه العمل.

ً
وأخيرا ،يمكن مناقشة نتائج السؤال الخامس
الواردة في الجدول رقم( )11والتي تشير نتائجه إلى أن
دورا ً
الصمود النفس ي يؤدي ً
هاما في العالقة بين اإلجهاد

 القيمة التنبؤية إلدراك الضغوط والرفاه االنفعاليمن خالل الصمود النفس ي.

النفس ي والرفاه في العمل ،حيث أنه يمنح الفرد القدرة
على التحدي واملثابرة ،والتصميم على النهوض بعد
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من شأنها التعرف إلى مستوى الصمود والرفاهية
لدى العاملين.

الفائدة التطبيقية :توص ي الدراسة:
 إعداد البرامج اإلرشادية والتدريبية التي تهدف إلىتنمية الصمود النفس ي كمهارة في برامج إدارة
الضغوط في العمل وتعزيز الرفاه في العمل.

****

 تزويد املشرفين والقائمين على العمل في مجالاملوارد البشرية ومنظمات العمل بأدوات ومقاييس
املراجع

امللك عبد العزيز :اآلداب والعلوم اإلنسانية،)9(28 ،
.69 -26
الزعبي ،مروان .)2009( .جودة عالقات العمل االجتماعية
وعالقتها بمستوى االلتزام الوظيفي والرفاه النفس ي
للموظفين .مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
.479 -465 ،)2(36
شراب ،راغب .)2018( .الصمود النفس ي وعالقته بضغوط
العمل من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في
محافظات غزة .مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث
والدراسات التربوية والنفسية.115 -103 ،)21(7 ،
الشربيني ،عاطف .)2021(.الصمود النفس ي وعالقته بجودة
الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس في دول الخليج(قطر
والسعودية وعمان) .مجلة العلوم التربوية ،جامعة
قطر.124 -96 ،)17( ،
الشويكي ،عالء .)2019( .الصمود النفس ي وعالقته باإلجهاد

أبو حالوة ،محمد السعيد .)2013( .املرونة النفسية ماهيتها
ومحدداتها وقيمها الوقائية .الكتاب اإلليكتروني لشبكة
العلوم النفسية ،إصدارات شبكة العلوم النفسية
العربية.)29( ،
ثابت ،عبد العزيز موس ى محمد (د،ت ) ترجمة مقياس الصمود
النفس ي  ، Conner Scale resilience- Davidsonكلية
الصحة العامة ،جامعة القدس.
الحسين ،أسماء .)2019( .الضغوط املهنية وعالقتها بالرضا
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة
بنت عبد الرحمن في ضوء بعض املتغيرات .مجلة
الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية،
.85 -64 ،)6(28
حمدي ،عطايف .)2021( .الصمود النفس ي والهناء الذاتي:
املجتمع السعودي ،املجلة العلمية لجامعة امللك
فيصل ،املجلد.86 -79 ،)2(22،
الرشيد ،لولوه .)2020( .الصمود النفس ي وعالقته باالحتراق
النفس ي واالضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة من
أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم ،مجلة جامعة

الوظيفي لدى عينة من املمرضين العاملين بأقسام
العناية املكثفة في مستشفيات الخليل ].رسالة
ماجستير غير منشورة[ .جامعة الخليل.
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 الصمود النفس ي لدى بعض منسوبي.)2019( . أميرة،العقيل
 رسالة.األجهزة األمنية وعالقته بمواجهة ضغوط العمل

 الصمود النفس ي كمتغير معدل للعالقة.)2014( . هبة،محمد
 املجلة املصرية،بين االحتراق النفس ي والرضا الزواجي
.525 -475 ،)4(2 ،لعلم النفس اإلكلينيكي واإلرشادي
 العوامل املتنبئة.)2018(. إسراء، والفريحات، فواز،املومني
 دراسات.بالضغوط النفسية لدى الالجئين السوريين
.84 -67 ،45 ، الجامعة األردنية،العلوم التربوية

 كلية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،ماجستير
. الرياض، اململكة العبية السعودية،العلوم االجتماعية
 مستويات ضغوط العمل لدى أعضاء.)2017( . أشرف،املجيد
هيئة التدريس بجامعة تبوك "دراسة ميدانية" مجلة
.69 -13 ،)173( ، جامعة األزهر،كلية التربية
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مقياس الرضا عن الحياة في املجتمع السعودي :الخصائص السيكومترية وتكافؤ القياس والفروق في املتوسطات
الكامنة عبرالجنس والحالة االجتماعية وبين املوظفين والطلبة
د .سعيد بن عبد هللا مبارك الدوسري()1

(قدم للنشر 1443/1/28ه -وقبل 1443 /7/ 4ه )

ً
ارتباطا ً
وثيقا بص ع ععحتي التفس ع ععية وتايفي الي ع ععخمل ع ع وا تما ي .ر املقاي
املس ت تتت لص :يرتبط ش ع عععور االس ع ععاح بالرض ع ععا عن الحياة
ً
عتاداما وشععةرة ع م مسععتوع العال قو مقياس الرضععا عن الحياةي والهي عدر داي ر وآخروح ( )Diener et al., 1985لقياس الرضععا عن
اسع
الحياة بشععكل عام .الةدم من الدراسععة قو التمق من الخصععائص السععيكومترية وتكافؤ القياس والفروق في املتوسععطات للنةععخة العر ية
ملقياس الرضععا عن الحياة في املجتمع السعععودي .ت مع البيامات من طلبة الجامعة واملو،فححي تي ت الحصععو ع م ً 969
طالبا وطالبة
في مرتلعة البكعالورسوس ومرتلعة العدراسع ع ع ع ععات العليعا من عامعتحح قمعا :الجعامععة الس ع ع ع عععوديعة االاتروميعة و عامععة القص ع ع ع ععي ي و 299موً ،فعا
يعملوح في قطعاععات ماتلفعة تعالتعلي والص ع ع ع عحعة والبتوك .ت التمق من ثبعات املقيعاس بعاس ع ع ع ععتاعدام مععامعل لفعا رومبعا ومععامعل ومي عا
ما دومالدز .وللتمق من الص ععدق التقارال والتميح يي رع تس ععاع الع قات ا رتباطية بحح مقياس الرض ععا عن الحياة واملقاي ا خرع
ُ
املتعلقة بالةتاء والرفاقية والسع ع عععادة وا ت اع .ري التمليل العام ي التو يدي والتمليل العام ي التو يدي متعدد املجموعات وتمليل
الفروق في املتوس ع ععطات الكامتة للتمق من البنية العاملية للمقياس وتكافؤ القياس والفروق في املتوس ع ععطات بحح الطلبة واملو،فححي و حح
الهتور وااماثي و حح املت و حح وغحر املت و حح .وضع ع ععحج التتائمل تمتع املقياس بمسع ع ععتوع مرتفع من الابات والصع ع ععدق التقارال والتميح ي.
هلك سفرت التتائمل عن و ود عامل واتد وتكافؤ تدرسجي تام لجميع فقرات املقياس بحح عيتت الدراسةي والجن ي والحالة ا تماعية.
ً
توافقا ور ً
ض ع ع ع عا عن الحياة من الطلبة .تص ع ع ع ععل الهتور ع م در ات ع م من ااماث في مس ع ع ع ععتوع
ما ،ةرت متائمل املقارمة ح املو،فحح ر
الرضع ع ععا عن الحياة .ما املت و وح فيتمتعوح بالرضع ع عا عن تياته ر مقارمة بغحر املت و حح .تل قهر التتائمل تشع ع ععحر ة م ن ع ع ع تية النةع ع ععخة
العر ية للمقياس لقياس الرضا عن الحياة في املجتمع السعودي.
الكلمات املفتاحية :الخصائص السيكومتريةي تكافؤ القياسي الرضا عن الحياةي عل التف ااي االي املتوسطات الكامتة.
Satisfaction with life scale in Saudi Arabia: Psychometric properties, measurement invariance, and
latent means differences across sex, marital status, and between employees and students
)Saeed Abdullah AL-Dossary(1
)(Submitted 05-09-2021 and Accepted on 05-02-2022
Abstract The satisfaction with life Scale (SWLS) is a brief 5-item measure developed to assess general overall
life satisfaction. The purpose of this study was to assess the psychometric properties as well as measurement
invariance and means differences of the Arabic version of the SWLS in the Saudi Arabian context. Data was
obtained from two samples: 969 students at two universities and 299 full-time employees working in various
sectors. The SWLS’s internal consistency reliability was assessed by calculating Cronbach’s alpha and
McDonald’s omega coefficients. To test convergent and discriminant validity, the SWLS was compared with
other measures of well-being, happiness, and depression. Confirmatory factor analysis as well as multi-group
confirmatory factor analysis and latent means differences analysis were conducted to examine the factor
structure and the measurement invariance and means differences of the SWLS across study samples, sex,
marital status. The SWLS exhibited good reliability and both convergent and discriminant validity. Results
also confirmed a one-factor and an invariant structure of the SWLS. Results from latent mean comparison
showed that employees reported higher level of satisfaction with life than students. With regard to sex, males
were more satisfied in life than females. Married people were more satisfied with their lives compared with
single people. In sum, these results suggest that the Arabic version of the SWLS is a reliable and valid shortform measure of overall satisfied with life for use in the Saudi Arabian cultural context.
Keywords: psychometric properties, measurement invariance, satisfaction with life, positive psychology,
latent means differences.
( )1قس عل التف – تلية التربية – امعة تائل

 (1) Department of Psychology - College of EducationUniversity of Hail

saeedaldossary@yahoo.co.uk
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مقدمة
لس ع ع ع ععتوات ععديعدةي تعاح تر ح العدراس ع ع ع ععات في م عا عل
التف متص ع ع ًعبا ع م الخص ع ععا والس ع ععمات ات الطبيعة
املرض ع ععية والس ع ععلبية في الي ع ععخص ع ععية االس ع ععامية تالقل ي
والعخععومي وا عتع ع ععاع .وفععي العععقععود ا خعحععرة تعغعحععر ق ع ععها
ا ت ععار ممو التر ح ع م الجوام ععي ااي ععابي ععة في تي ععاة
االس ع ع ع ع ع ععاح (.)Seligman & Csikszentmihalyi, 2000
ويعتبر مارتن س ع ع ع ععلي ماح من برز العلماء الهين اقتموا
بدراسعة الجوامي ااي ابية في دراسعة السعلوك االسعالل
و طل عليععي مص ع ع ع ععطيج عل التف ااي ععاال Positive
 .Psychologyوتتماع ععل الغع ععايع ععة الرئ س ع ع ع ع ع ععة لعل التف
ااي اال في دراس ع ععة وتمليل مواطن القوة وا بدا ودور
الخص ع ع ع ع ععائص االس ع ع ع ع ععامي ععة ااي ععابي ععة في تمقي وتع س
الس ع ع ع عع ععادة الي ع ع ع ععخص ع ع ع عي ععة للفرد في ماتل لش ع ع ع ععطت ععي
وممارستي اليومية (عبد هللاي .)2013
ت ععد ق املف ععاقي الرئ س ع ع ع ع ععة في عل التف ااي ععاالي
والت تظيععج بععا قتمععام في الااحر من الععدراس ع ع ع ع ععاتي قو
مفةوم الةت ع ععاء الي ع ع ع ععخمل ع ع ع ع .Subjective Well-Being
ويعتبر ةدوارد داي ر وآخروح و من اس ع ع ع ععتا ع ععدم ق ع ععها
املص ع ععطيجي وسقص ع ععد بي تقدير االس ع ععاح وتقييمي لحياتي
من التع ععاتيتحح املعرفيع ععة والو ع ععداميع ععة .وستماع ععل التقيي
املعرفي في مدع رضع ع ع ععا االسع ع ع ععاح عن تياتي بشع ع ع ععكل عام
ً
اعتمادا ع م تامي الي ع ع ععخمل ع ع ع ي ما التقيي الو دالل
فيتعل بايفيعة تقيي االس ع ع ع ععاح لحيعاتعي بتعاء ع م تارار
ا تداث السععارة و غحر السعارة الت تسع ي ةما السعععادة
والفرح و ا ت اع والقل ( Diener, Lucas, & Oishi,
 .)2002فاالس ععاح الهي يتمتع بمس ععتوع عا من الةتاء
الي ع ع ع ععخمل ع ع ع ع فةععها يع معي را ع ع ع ع عن تيععاتعيي ولعديعي
مش ع ع ععاعر ةي ابية متاررة من الس ع ع ععرور والفرحي ً
ومادرا ما
يوا ععي مشع ع ع ع ع ععاعر س ع ع ع ععلبي ععة ت ععا ت ععاع والح ح والقل .
و التا ي فإح الرضع ع ع ععا عن الحياة satisfaction with life
يعد املكوح املعرفي من مفةوم الةتاء الي ع ع ع ععخمل ع ع ع ع ي وقد

ثبتج العديد من الدراس ع ععات ح االس ع ععاح الرا ع ع عن
تيععاتععي يع و طو ي وستمتع بص ع ع ع عحععة س ع ع ع ع ععديععة يععدة
()Diener & Chan, 2011ي و ع عر ق ع ععدرة عع عم العتعاعيع
وت ععاوز ا تععداث الس ع ع ع ععلبيعة في تيععاتععي (املععالكلي )2011ي
و ر تفعالً و م ً ()Bailey et al., 2007ي و ر تق ً
عديرا
لععهاتععي (الععدس ع ع ع ععو يي 1998؛ التملععةي )2013ي و قععل قل ًقعا
ً
وتوترا وا ت ًابا ( Dorahy et al., 2000; Paolini et al.,
.)2006
وقععد ،ةرت مقععاي عععديععدة للرضع ع ع ع ععا عن الحيععاةي ولان
ً
عتاداما وش ع ع ععةرة ع م مس ع ع ععتوع العال
ر املقاي اس ع ع ع
قو مقياس الرضع ع ع ععا عن الحياة Satisfaction with life
)scale (SWLSي والهي عدر داي ر واخروح ( Diener et
 )al., 1985لقياس الرض ع ع ععا عن الحياة بش ع ع ععكل عام دوح
تفصعيل ملجا ت الرضعا تالعمل و الع قات و الصعحة.
تمالعج املرتلعة ا و م في بتعاء املقيعاس في ن ع ع ع ععورتعي ا ولية
في وض ع ع ع ععع ق ع ععائم ع ععة مكوم ع ععة من  48فقرة .واتتوت ق ع ععهر
الق ععائم ععة ع م فقرات تتعل ب ععالرض ع ع ع ع ععا عن الحي ععاةي م ععا
ات عت ععوت ع ع ععم ف عق عرات ت عت عع عل ع ب ع ععال عع ععواط ع ااي ع ع ععاب عي ع ععة
والس ع ع ع ععلبيععة .اس ع ع ع ععفرت متععائمل التمليععل العععام ي ع م عيتعة
مكومععة من  176من طلبععة الجععامعععة في مرسكععا عن و ود
ث ث ععة عوام ععل ومي :ع ععام ععل الرض ع ع ع ع ععا عن الحي ععاةي وع ععام ععل
العواط ااي ععابيععةي وعععامععل العواط الس ع ع ع ععلبيععة .بعععد
ل ععك ت اس ع ع ع ععتبع ععاد الفقرات الت تش ع ع ع ععبع ععج ع م ع ععام ي
العواط ااي ععابيععة والس ع ع ع ععلبيععةي و ععهلععك الفقرات الت
تشع ع ع ععبعج ع م عامل الرضع ع ع ععا عن الحياة ب قل من 0.60ي
و التا ي تكوح املقياس من عش ععر فقراتً .
ومظرا للتش ععابي
في ممتوع بعض الفقرات ومت ًععا لإلس ع ع ع عةعاع والحش ع ع ع ععوي
و ع ععهلع ععك س ع ع ع ععع ًيع عا في اختصع ع ع ع ع ععار املقيع ععاس تت يس ع ع ع عةع ععل
اس ع ع ع ععتاعدامعي بع قص ع ع ع ععر وقعج مماني فقعد ت اس ع ع ع ععتبععاد
خم فقراتي و هلك ن ععبق مقياس الرض ععا عن الحياة
يتكوح من خم فقرات .م ععا وض ع ع ع عح ععج التت ععائمل تمتع
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والتر ي ععة ()Durak et al., 2010ي والعبري ععة ( Anaby et
)al., 2010ي والصع ع ع ع ع ع ععر ع ع عيع ع ععة ( .)Jovanovic, 2016مع ع ععا
الدراسع ع ععات الت تمققج من الخصع ع ععائص السع ع ععيكومترية
للمقي ععاس في الوطن العرال فق قليل ععةي ععدراس ع ع ع ع ععة عب ععد
الخال ( )2008ع م املجتمع الكوست ي ودراس ععة مياائيل
( )2011عع عم املعجعتعمعع السع ع ع ع ععوريي ودراس ع ع ع ع ع ععة ععب ع ععد هللا
( )Abdullah, 1998ع م املجتمع الفلس ععطي  .و تو د
دراس ع ع ع ع ععة طبقععج ع م املجتمع الس ع ع ع عععودي .مععا ح قععهر
ال ع ععدراس ع ع ع ع ع ععات العر ي ع ععة ل تتمق من تك ع ععافؤ القي ع ععاس
للمقيعاسي تيع تععد مسع ع ع ع ع لعة تكعافؤ القيعاس من ا مور
املةمة للتمق من صع ععحة املقياس مها تمان من ة راء
املقععارمععات والاش ع ع ع ع عن الفروق بص ع ع ع ععورة عععادلععة وغحر
مع ع عتع ع عمع ع عحع ع ع ة ( .)Putnick & Bornstein, 2016خع ع عحع ع ع ًعراي
الدراسع ععات العر ية الت تاولج الاشع ع عن الفروق في
مقياس الرضع ع ععا عن الحياة سع ع ععواء عبر الجن و الحالة
ا تم ععاعي ععة و غحرر من املتغحرات اس ع ع ع ععتا ععدم ععج الطرق
ً
ااتص ععائية التقليدية تاختبار ت و تمليل التباين بد
من طرسق ع ععة تملي ع ععل الفروق في املتوس ع ع ع عط ع ععات الك ع ععامت ع ععة
Latent Means Differencesي وال ع عت ع ع ت ع عع ع عت ع عبع ععر ةت ع ععدع
الطرق ااتصع ع ع ع ع ععائيع ععة املتقع ععدمع ععة للتمع ععه ع ععة بع ععاملعع ععاد ت
البتععائيععة .وتتمح طرسقععة تمليععل الفروق في املتوس ع ع ع عطععات
الكامتة في قدرتها ع م تقدير خطاء القياس للمتغحراتي
في تحح تفترض الطرق التقليعديعة قيعاس املتغحرات بعدوح
خط ععاءي و ععالت ععا ي تؤثر ع م دق ععة ومصع ع ع ع ع عداقي ععة التت ععائمل
(الدوسريي .)2021
أهداف الدراسة
تهععدم الععدراسع ع ع ع ععة الحععاليععة ة م التمق من الخصع ع ع ع ععائص
السعيكومترية للنةعخة العر ية ملقياس الرضعا عن الحياة
في املجتمع الس ع ع ع عععودي من خ تطبيقع ععي ع م عيتع ععات
بحرة ومتتوععة من طلبعة الجعامععة في مرتلعة البكعالوري
والععدراس ع ع ع ع ععات العليععا ومن مو،فحح يعملوح في قطععاعععات
ماتلفة تاملسعتشعفيات واملدارس والبتوك .هلك تهدم

املقي ععاس ب ب ععات ي ععدي تي ع بلا مع ععام ععل الف ععا رومب ععا
0.87ي ومع ع ععام ع ععل الاب ع ععات املحس ع ع ع ععوع بطرسق ع ععة ااع ع ععادة
(بفانل زم شةرسن) .0.82
معا قعام داي ر وآخروح ( )Diener et al., 1985في مف
ال ععدراس ع ع ع ع ععة بتطبي املقي ععاس ع م عيت ععة خرع من طلب ععة
الجامعة بلغج  163بااض ع ع ععافة ة م العيتة الس ع ع ععابقة من
الطلبةي بهدم التمق من الصع ع ععدق التقارال والتميح ي
للمقيععاس من خ تس ع ع ع ع ععاع الع قععات ا رتبععاطيععة بحح
مقيععاس الرض ع ع ع ع ععا عن الحيععاة واملقععاي ا خرع املتعلقععة
بعالةتعاء والس ع ع ع عععادة وتقعدير العهات وا عراض املرض ع ع ع عيعة.
،ةرت التتععائمل عن و ود ع قععات ارتبععاطيععة مو بععة من
در ععة متوس ع ع ع عطععة ة م مرتفعععة مع املقععاي الت تتععاولععج
الةتاء والسعععادة وتقدير الهات .ما ،ةرت التتائمل عن
و ود ع ق ععات ارتب ععاطي ععة س ع ع ع ع ععالب ععة قرسب ععة من مس ع ع ع ععتوع
املتوس ع ععط مع املقاي املتعلقة با عراض املرض ع ععية .تل
قهر التتائمل تعطل مؤش ع ع ع ًعرا للص ع ع ععدق التقارال والتميح ي
ملقياس الرضا عن الحياة.
معا قعام داي ر وآخروح ( )Diener et al., 1985في مف
الدراس ععة بتطبي املقياس ع م عيتة من بار الس ععن من
خع ا عراء معق ع ععابع ت ع ع ع ع ععخصع ع ع ع عي ع ععة مععع  53فع ً
عردا مععن
املتقدمحح في العمر .وقد ،ةرت قهر الدراسة مؤشرات
ةضع ع ع ع ع ععافيع ععة لابع ععات املقيع ععاس ولصع ع ع ع ع ععدقع ععي التقع ععارال عتع ععد
استادامةا مع بار السن.
مشكلة الدراسة
تتاولج العديد من الدراس ع ع ععات ا ت ية مقياس الرض ع ع ععا
عن الحياة لتمق من خصعائصعي السعيكومتريةي وقد ت
تر متي ة م العديد من اللغات تو العال ي ع م س ع ع يل
املاا  :اايطالية ()Di Fabio & Gori, 2020ي والبرتغالية
( De Sousa et al., 2015; Gouveia et al., 2009; Silva
)et al., 2015; Zanon et al., 2014ي وا مل ع ع ععام ع ع عي ع ع ععة
()Glaesmer et al., 2011ي وااس ع ع ع ع عب ع ععامعي ع ععة (Lorenzo-
)Seva et al., 2019ي والروسية ()Tucker et al., 2006ي
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الطريقة واإلجراءات

الدراسع ع ععة ة م التمق من تكافؤ القياس ملقياس الرضع ع ععا
عن الحياة والاشع عن الفروق في مسععتوع الرضععا عن
الحيع ععاة بع ععاس ع ع ع ععتاع ععدام طرسقع ععة الفروق في املتوس ع ع ع عطع ععات
الكع ععامتع ععة بحح الطلبع ععة واملو،فحح وعبر الجن والحع ععال ععة
ا تماعية.
أهمية الدراسة
تامن قمي ععة ال ععدراس ع ع ع ع ععة في تر ح ق ععا ع م ت ععد املق ععاي
املةم ععة املتعلق ععة بقي ععاس الس ع ع ع عم ععات ااي ععابي ععة للفرد من
خ توفحر داة قي ععاس علمي ععة تتمق فوه ععا الش ع ع ع ععرو
العلمي ععة ال زم ععة .م ععا تامن قمي ععة ال ععدراس ع ع ع ع ععة في توفحر
داة قياس يمان ترش ععيمةا ل س ععتادام في ةتدع براممل
رلس ععة اململا ععة العر ي ععة الس ع ع ع عععودي ععة 2030ي وقو برم ععاممل
ودة الحيعاةي تيع يعتبر الرضع ع ع ع ععا عن الحيعاة عتص ع ع ع ع ًعرا
س ع ع ععاس ع ع ع ًعيا لتمقي ودة الحياة .ما يمان ا س ع ع ععتفادة
م ع ععن امل ع عق ع عي ع ععاس ف ع ععي ا غ ع عراض ال ع عب ع عم ع عا ع عي ع ععة وامل ع عج ع ععا ت
التي ععخيص ععية والعيادية واارش ععادية بون ععفةا داة س ععةلة
ا ستعما واقتصادية في الوقج والجةد.
أسئلة الدراسة

املشاركون في الدراسة واإلجراءات
ت مع البيعامعات من عينتححي ةتعداقمعا لطلبعة الجعامععة
و خرع ملو،فححي في اململاة العر ية السعودية .ت توزيع
اس ع ع ع ععت يع ععاح ةلاترولل مص ع ع ع ععم ع م ممو  Googleمن
خع رابعط ععبعر اامعتعرم ع ععج فعي رس ع ع ع ع ع ععال ع ععة بعرس ع ععد ةلعاعتعرولعل
للمشععار حح في الفترة من  25ديسععمبر  2020ة م  21يتاير
 .2021و لا ع ععدد للمش ع ع ع ع ععار حح في تلت ععا العينتحح 1268ي
منه ( ٪58.1الع ععدد  )737من اام ععاث .تكوم ععج عيت ععة
الطلبععة من  969طععالععي وطععالبععة في مرتلععة البكععالورسوس
ومرتلعة العدراسع ع ع ع ععات العليعا من عامعتحح قمعا :الجعامععة
الس ع ع ع عععودية االاترومية و امعة القص ع ع ع ععي  .تاح معظ
الطلبععة من اامععاث (640ي  )٪66وتراوتععج عمععارق بحح
 20وً 57
عاما (متوس ع ععط 28.63ي ا ممرام املعياري
 .)6.37يععدرس الطلبععة في عععدة تليععات ماتلفععةي تش ع ع ع عمععل
ةدارة ا عما وعلوم الصحة وعلوم الامبيوتر والقاموح
والعلوم ا تمع ععاعيع ععة .تكوم ععج عيتع ععة املو،فحح من 299
ً
فردا يعملوح في قطع ععاعع ععات ماتلفع ععة عت ععاملس ع ع ع ععتش ع ع ع ععفيع ععات
وامل ع ععدارس والبتوك .تع ععاح معظ املو،فحح من ال ع ععهتور
(202ي)٪67.6.ي ومت و وح (209ي  .)٪69.6تاح قل من
مصع ع ع ع ع املعو،عفعحعح تعتعراوح ععم ع ععارقع بعحعح  34-25ع ع ععا ًم ع عا
()٪43.1ي تلوه ععا الف ععة العمرس ععة  44-35ع ععا ًمع عا ()٪34.5ي
والف عة العمرسعة  54-45ععا ًمعا ( .)٪17.4قلعة من املو،فحح
( )٪5تع س ع ععد ععم ع ععارقع ععن  55ع ع ععا ًم ع عا .تعراوت ع ععج خعبعرته
العملي ع ععة من ع ع ععام ة م  40ع ع ععا ًم ع عا (متوس ع ع ع ععط 13.43ي
ا ممرام املعي ع ععاري  .)8.81ت توض ع ع ع ععيق الغرض من
الععدراس ع ع ع ع ععة وت التع يععد ع م ح املش ع ع ع ع ععار ععة غحر ةل اميععة
و هلك ع م س ع ععرسة البيامات .ت الحص ع ععو ع م املوافقة
ً
لاتروميا .قام اثتاح من عضععاء قي ة التدري
املسععبقة ة
بقسع ع ع اللغة اام لح ية ب امعة تائل بتر مة املقاي
من اام لح يععة ة م العر يععة .بعععد لععكي تمععج تر م هععا مرة
خرع ة م اللغة اام لح ية للتمق من دقة التر مة.

• ما مؤشرات ثبات وندق مقياس الرضا عن
الحياة؟
• ما البنية العاملية ملقياس الرضا عن الحياة الت
تتطاب مع البيامات؟
• قل تتكاف البنية العاملية ملقياس الرضا عن الحياة
عبر الجن والحالة ا تماعية و حح املو،فحح
والطلبة؟
• قل تو د فروق ات د لة ةتصائية في املتوسط
الكامن للرضا عن الحياة عبر الجن والحالة
ا تماعية و حح املو،فحح والطلبة؟
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ا ت ع ععاع وتش ع ع ع عمع ععل تع ع ثحر ا ت ع ععاع والح ح والوتع ععدة
واضععطراع التوم ( .)Radloff, 1977تت ا سععت ابة ع م
املقي ععاس وف ًق عا ملقي ععاس ليارت ر ععا ي الت ععدر تب ععد ع 0
(مع ع ً
عادرا) ة م ( 3تع ععل ا وقع ععات و غلوهع ععا) .تتراوح الع ععدر ع ععة
الكليعة ع م املقيعاس بحح  0ة م 24ي تيع تش ع ع ع ععحر العدر عة
املرتفعة ة م مستوع عا من ا ت اع.
تحليل البيانات
ت اسع ع ععتادام ااتصع ع ععاء الونع ع ععفل تالوسع ع ععط الحسع ع ععاال
وا ممرام املعياري ملعرفة مس ع ع ععتوع الرض ع ع ععا عن الحياة
ل ععدع عيتت ال ععدراس ع ع ع ع ععة .ت التمق من ثب ععات املقي ععاس
بعاس ع ع ع ععتاعدام مععام ي لفعا رومبعا و ومي عا معا عدومعالعدز.
ت ة راء التمليععل العععام ي التو يععدي والتمليععل العععام ي
العتععو عي ع ععدي معتعع ع ععدد املعجعمععوع ع عات وتعمعلعي ع ععل العفععروق فععي
املتوس ع ع ع عط ع ععات الك ع ععامت ع ععة للتمق من البني ع ععة الع ع ععاملي ع ععة
للمقيعاس وتكعافؤ القيعاس والفروق في املتوس ع ع ع عطعات بحح
ال عط عل عب ع ععة وامل ععو ،عف ععوحي و عح ععح ال ع ععهت ععور واام ع ععاثي و عح ععح
املعتع و عحعح وغعحعر املعتع و عحعح .تع العتعمعقع معن الص ع ع ع ع ع ععدق
التق ععارال عن طرس تس ع ع ع ع ععاع الع ق ععات ا رتب ععاطي ععة بحح
مقيععاس الرض ع ع ع ع عا عن الحيععاة واملقععاي ا خرع املتعلقععة
بالةتاء والرفاقية والسع عععادة .ما الصع ععدق التميح ي فقد
ت من خ تس ع ع ع ع ععاع الع ق ععة ا رتب ععاطي ععة بحح مقي ععاس
العرض ع ع ع ع ع ععا ععن العحعي ع ععاة ومعقعي ع ععاس ا عتع ع ععاع .تع تعمعلعي ع ععل
البيامات باس ععتادام البرماممل ااتص ععا ل  SPSSاان ععدار
 26و رماممل  AMOSااندار .24

أدوات الدراسة
مقي تتاس الرضت ت ت ت تتا عن الحي تتاة :ع ععد ق ععها املقي ععاس دامحر
واخروح ( )Diener et al., 1985لقي ع ععاس الرض ع ع ع ع ع ععا عن
الحياة بش ععكل عام دوح تفص ععيل ملجا ت الرض ععا تالعمل
و الع قات و الص ع ع ع ععحة .يتكوح املقياس من  5فقراتي
وتت ا س ع ع ع ععت عابعة وف ًقعا ملقيعاس ليارت س ع ع ع عبعا ي التعدر
تبد ع  ( 1واف بش ع ععدة) ة م  ( 7واف بش ع ععدة) .تتراوح
العدر عة الكليعة ع م املقيعاس بحح  5ة م 35ي تيع تش ع ع ع ععحر
الدر ة املرتفعة ة م مستوع عا من الرضا عن الحياة.
مقياس الس عععادة :ت قياس الس عععادة من خ مقياس
فوردي ( )Fordyce, 1988للس ع ع ع عع ععادة الع ععام ععة واملكوح
من فقرة واتدة ومي" :بش ع ععكل عامي ة م ي در ة تش ع عععر
مك س ع عععيد في تياتك؟" .وتت ا س ع ععت ابة من  11مقطة
ً
تتراوح من ( 0غحر سعيد ةط قا) ة م ( 10سعيد ًدا).
مقي ع ععاس ا زدق ع ععار التف ع ع ع ع  :ع ع ععد ق ع ععها املقي ع ععاس دامحر
واخع ععروح ( )Diener et al., 2010لع عقع عي ع ععاس الع عجع ععوام ع ععي
ا س ع ععاس ع ععية للرفاقية التفس ع ععية مال الع قات ااي ابية
مع ا خرسن واتترام وتقب ععل ال ععهات والة ععدم من الحي ععاة
والتفال  .يتكوح املقياس من  8فقراتي وتت ا ست ابة
ً
وفقا ملقياس ليارت س ع ع ععبا ي التدر تبد ع  ( 1واف
بشع ع ععدة) ة م  ( 7واف بشع ع ععدة) .تتراوح الدر ة الكلية ع م
املقياس بحح  8ة م 56ي تي تش ع ع ع ععحر الدر ة املرتفعة ة م
مستوع عا من ا داء التف ااي اال.
قياس الرضع ععا عن الحياة من اسع ععت ياح القي العاملل :ت
قياس الرضا عن الحياة بمقياس مكوح من فقرة واتدة
من اس ع ع ع ععت ي ع ععاح القي الع ع ععاملل World Values Survey
( )OECD, 2013ومي " :بش ع ع ع عكععل عععام :ة م ي در ععة مععج
را ع ع ع ع عن تيعاتعك؟" .وتت ا س ع ع ع ععت عابعة من  11مقطعة
ً
ًدا).
تتراوح من ( 0غحر را ةط قا) ة م ( 10را
مقيتاس االكتئتامل ملركاالتدراس ت ت ت تتات الوبتائيتة Centre
:of Epidemiological Studies Depression Scale
يعتعكعوح املعقعي ع ععاس معن  8فعقعرات لعقعي ع ععاس تعاعرار ععراض

الثبات
تع العتعمعقع مععن ثعب ع ععات معقعي ع ععاس الععرض ع ع ع ع ع ععا عععن العحعي ع ععاة
بعاس ع ع ع ععتاعدام مععام ي لفعا رومبعا و ومي عا معا عدومعالعدز
لكعل من عيتت الطلبعة واملو،فحح .وض ع ع ع عحعج التتعائمل ح
قي مع ععام ت الاب ععات تععام ععج مرتفع ععة في العينتححي
تيع بلا قي مععامعل لفعا  .0.883و 0.837ي وتعامعج قي
معع ع ععام ع ععل ومعيع ع ععا  0.884و  0.837لعك ع ععل مععن العطعلعب ع ععة
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للمقياس للهتور وااماث واملت و حح وغحر املت و ححي
من خ تقسي العدد اا ما ي في العينتحح تسي
الجن ي وتقسي عيتة املو،فحح تسي الحالة
ا تماعية.
ت الحا ع م مدع مطابقة التمو للبيامات من خ
استادام مؤشرات املطابقة ا قل ت ًثرا بحج العيتة
ومي :مؤشر هر متوسطات مراعات البوا ي املعيارسة
SRMRي ومؤشر املطابقة املقارح  CFIومؤشر هر
مراعات البوا ي RMSEAي ومؤشر املطابقة غحر املعيارسة
( NNFIالدوسريي 2018؛ عامري  .)2018تتراوح قيمة
مؤشر  SRMRبحح الصفر والواتد تي تشحر القيمة
القرسبة من الصفر ة م تطاب فضل للتمو مع
البياماتي والقيمة املاالية مي  0.05ف قل ( Blunch,
 .)2008تتراوح قيمة املؤشرسن  CFIو NNFIبحح الصفر
والواتدي وتشحر القيمة املرتفعة القرسبة من الواتد ة م
تطاب فضلي والقيمة القرسبة من الصفر ة م مطابقة
ردي ة للتمو ي والقيمة املاالية  0.90ف ر ( & Hu
 .)Bentler, 1999ما بالنسبة ملؤشر RMSEAي فإ ا
تامج قيمتي  0.05ف قل د ع م ح التمو يطاب
ً
تماما البياماتي وإ ا تامج ممصورة بحح 0.05.و 0.08د
ع م ح التمو يطاب بدر ة بحرة البياماتي وإ ا
تامج ممصورة بحح  0.08و 0.10د ع م تطاب متوسط
و مقبو ي ما ة ا زادت عن  0.10فيد ع م عدم
التطاب (.)Browne & Cudeck, 1993

واملعو،عفعحعحي عع عم العتعوا عي .وق ع ععها ي ع ععد عع عم و عود بعت ع ععاء
مت ال من الفقرات لقياس مفةوم الرضا عن الحياة.
الصدق التقاربي والصدق التمييزي
ت التمق من الص ع ع ع ع ع ععدق التقع ععارال والتميح ي ملقيع ععاس
الرضع ع ع ع ععا عن الحيعاة ع م الععدد اا معا ي في العينتحح
والعب ع ععالعا 1268ي والعتعت ع ععائعمل معوضع ع ع ع عح ع ععة فعي ع ععدو  .1تع
العتعمعقع معن الص ع ع ع ع ع ععدق العتعق ع ععاراعل معن خع تس ع ع ع ع ع ععاع
الع ق ععات ا رتب ععاطي ععة بحح مقي ععاس الرض ع ع ع ع ععا عن الحي ععاة
واملقع ععاي ا خرع ات الص ع ع ع علع ععة املتعلقع ععة بع ععالرفع ععاقيع ععة
والسع ع ع ع عع ع ععادة والعةعت ع عاء، .عةعرت العتعت ع ععائعمل و عود عع ق ع ععات
ارتب ععاطي ععة مو ب ععة و ات د ل ععة ةتصع ع ع ع ععائي ععة بحح مقي ععاس
الرض ع ع ع ع ععا عن الحيععاة وتععل من املقععاي ا خرع :ا زدقععار
التف ع ()r = 0.73, p < .001ي والس عععادة ( r = 0.70, p
)< .001ي وفقرة الرضا عن الحياة (.)r = 0.75, p < .001
ما ت التمق من الصععدق التميح ي من خ تسععاع
الع قع ععة بحح مقيع ععاس الرض ع ع ع ع ع ععا عن الحيع ععاة مع مقيع ععاس
ا ت اعي تي وضحج التتائمل و ود ع قة ارتباطية
عاس ع ععية و ات د لة ةتص ع ععائية (.)r = -0.56, p < .001
ت ع ععل ق ع ععهر التت ع ععائمل تعطل مؤش ع ع ع ع ًعرا للص ع ع ع ع ع ععدق التق ع ععارال
والعتعمعيعحع ي ملعقعي ع ععاس الععرض ع ع ع ع ع ععا عععن العحعي ع ععاة فععي املعجعتعمععع
السعودي.
الصدق البنائي
للتمق من الصدق البتا ل والبنية العاملية ملقياس
الرضا عن الحياةي ت ة راء التمليل العام ي التو يدي
باستادام طرسقة ا تتمالية القصوع عبر عيتة الطلبة
وعيتة املو،فحح .هلك ت التمق من البنية العاملية

جدول ( :)1العالقات االرتباطية بين مقياس الرضا عن الحياة واملقاييس األخرى (جميع العينة = )1268
املقاييس
االزدهار النفس ي
السعادة
فقرة الرضا عن الحياة
االكتئامل

االزدهار النفس ي

الرضا عن الحياة
0.729
0.643
0.695
0.800
0.650
0.745
0.7060.5360.558م تظة :ميع القي ات د لة ةتصائية عتد مستوع .0.001
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و حح  0.51و 0.83في عيتة املو،فححي و حح 0.57و0.87
في عيتة الهتوري و حح  0.67و 0.88في عيتة ااماثي و حح
 0.54و 0.84في عيتة املت و ححي و حح  0.47و 0.87في
عيتة غحر املت و حح .تل قهر التتائمل تؤ د تادية البنية
العاملية ملقياس الرضا عن الحياة في املجتمع
السعودي.

مؤشرات تسن املطابقة للتمو ا تادي للمقياس في
ميع العيتات موضحة في دو 2ي تي يتضج ح
ميع املؤشرات تامج في املدع املقبو مما يؤ د تطاب
التمو ا تادي للمقياس مع البياماتً .
يضاي ميع
معام ت ا ممدار املعيارسة و التشبعات لفقرات
املقياسي ما قو موضج في دو 3ي ات د لة
ةتصائية وتراوتج بحح  0.64و 0.88في عيتة الطلبةي

جدول ( :)2مؤشرات حسن املطابقة ملقياس الرضا عن الحياة لعينتي الدراسة والجنس والحالة االجتماعية
الجنس (الذكور =  ،531االناث = )737
الذكور
االناث
الحالة االجتماعية (متزوج =  ،209اعامل = )90
املتزوجون
العاامل
املوظفون
=
عينة الدراسة (الطلبة = ،969
)299
الطلبة
املوظفون

)χ2 (df

CFI

)RMSEA (90% CI

SRMR

NNFI

)23.13 (5
)25.10 (5

0.987
0.990

)0.083 (0.051-0.118
)0.074 (0.047 -0.104

0.0220
0.0203

0.974
0.980

)15.73 (5
)4.27 (5

0.976
1

)0.102 (0.048-0.160
)0.000 (0.000-0.136

0.0363
0.0247

0.952
1

)40.19 (5
)12.04 (5

0.987
0.989

)0.085 (0.062-0.111
)0.069 (0.017-0.119

0.0218
0.0263

0.973
0.979

م تظة df :در ات الحرسة؛  CFIمؤشر املطابقة املقارح؛  RMSEAمؤشر هر متوسط مراع الخط التقرسب ؛  CIفترة الاقة؛  SRMRمؤشر هر متوسط
مراعات البوا ي املعياري؛  NNFIمؤشر املطابقة غحر املعيارسة.

جدول ( :)3قيم التشبعات املعيارية للنسخة العربية ملقياس الرضا عن الحياة بين عينتي الدراسة ،وعبرالجنس والحالة
االجتماعية
الفقرات
بشكل عام تبدو الحياة التي أعيشها قريبة مما أتمناه لنفس ي
اعتبر ظروف حياتي ممتازة
أنا راض عن الحياة التي أعيشها
حتى االن حصلت على األشياء املهمة التي أردتها في الحياة
لو قدر لي أن أعيش من جديد ،فلن أغير شيئا من حياتي تقريبا

املوظفون
0.83
0.82
0.82
0.70
0.51

الطلبة
0.88
0.82
0.83
0.74
0.64

الذكور
0.87
0.81
0.83
0.77
0.57

اإلناث
0.88
0.83
0.83
0.73
0.67

املتزوجون
0.84
0.83
0.79
0.66
0.54

غير املتزوجون
0.83
0.81
0.87
0.75
0.47

م تظة :ميع قي التشبعات ات د لة ةتصائية عتد مستوع 0.001

ا تتمالية القصوع :التكافؤ الشا يي والتكافؤ املتريي
والتكافؤ التدرسجي (.)Cheung & Rensvold, 2002
التكافؤ الشا ي و ثبات شكل التمو يعتبر املستوع
ا و من تكافؤ القياس وا ق للقيام باختبار
املستوسات ا ع م للتكافؤي وتع ح البنية العاملية
للمقياس تاتل عبر الجن والحالة ا تماعية

تكافؤ القياس
ت استادام التمليل العام ي التو يدي متعدد
املجموعات للتمق من تكافؤ القياس بحح تل من
الطلبة واملو،فحح و حح الهتور وااماث و حح املت و حح
وغحر املت و حح .ت اختبار ث ثة مستوسات ماتلفة من
التما املتكاف ة بشكل تسلس ي باستادام طرسقة
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و حح الطلبة واملو،فحح .التكافؤ املتري و تكافؤ تشبعات
الفقرات ع م العامل تع ح ا ست ابات ع م فقرات
املقياس بحح الطلبة واملو،فحح و بحح الهتور وا ماث و
بحح املت و حح وغحر املت و حح لةا مف املع  .التكافؤ
التدرسجي و املقدار الاابج يشحر ة م ح الدر ات
املشاقدة ترتبط بالدر ات الكامتةي بمع ح ا فراد
الهين لة مف الدر ة ع م العامل يمصلوح ع م مف
الدر ة ع م الفقرة بصرم التظر عن املجموعة الت
ينتموح الوها .وعدم توفر قها املستوع من الابات يع
بس ي اخت م
ح اخت م در ات ا فراد ل
مستوسات السمة الكامتة لديه بل بس ي نسة و

تال ه ا تماعية و تومه من الطلبة و املو،فحح
(.)Byrne & Watkins, 2003; Wang & Wang, 2019
وست الحا ع م تكافؤ القياس بحح التما من خ
اختبارات الفروق في مؤشرات تسن املطابقة .ة ا تاح
الفرق في قيمة مؤشر  )ΔCFI( CFIقل من 0.010
والفرق في قيمة مؤشر  )ΔRMSEA( RMSEAقل من
 0.015و الفرق في قيمة مؤشر  )ΔSRMR( SRMRقل
من 0.030ي فإح قها يد ع م تمق التكافؤ في القياس
(.)Byrne & van de Vijver, 2010; Chen, 2007

جدول ( :)4اختبارات تكافؤ القياس ملقياس الرضا عن الحياة عبرالجنس والحالة االجتماعية وعبراملوظفين والطلبة
CFI

)RMSEA (90% CI

التكافؤ
)χ2 (df
الجنس (الذكور =  ،531االناث = )737
0.0203
)0.055 (0.040-0.071
0.989
)48.23 (10
الشكلي
املتري
0.0212
)0.049 (0.036 -0.062
0.988
)56.22 (14
0.0210
)0.046 (0.034-0.058
0.986
)65.84 (18
التدرج
الحالة االجتماعية (متزوج =  ،209أعامل = )90
0.0363
)0.058 (0.018-0.095
0.985
)20.00 (10
الشكلي
املتري
0.0446
)0.060 (0.028-0.091
0.977
)28.84 (14
0.0445
)0.061 (0.034-0.089
0.969
)38.20 (18
التدرج
عينة الدراسة (الطلبة =  ،969املوظفون = )299
0.0218
)0.058 (0.043-0.074
0.987
)52.23 (10
الشكلي
املتري
0.0215
)0.049 (0.036-0.063
0.987
)56.67 (14
0.0215
)0.045 (0.034-0.058
0.986
)65.05 (18
التدرج
م تظة df :در ات الحرسة؛  CFIمؤشر املطابقة املقارح؛  RMSEAمؤشر هر متوسط مراع الخط
مراعات البوا ي املعياري.

يوضج دو  4متائمل اختبارات التكافؤ ملقياس الرضا
عن الحياة عبر عيتت الدراسةي والجن ي والحالة
ا تماعية .وضحج التتائمل تمق تكافؤ القياس
الشا ي بحح الطلبة واملو،فحح ( = CFI = 0.987, SRMR
])0.0218, RMSEA = 0.058 [90% CI = 0.043-0.074ي
و حح الهتور وااماث ( CFI = 0.989, SRMR = 0.0203,
])RMSEA = 0.055 [90% CI = 0.040-0.071ي و حح
املت و حح وغحر املت و حح ( = CFI = 0.985, SRMR
].)0.0363, RMSEA = 0.058 [90% CI = 0.018-0.095

SRMR

)Δχ2 (df

ΔCFI

ΔRMSEA

ΔSRMR

)7.99 (4
)9.62 (4

0.001
0.002

0.006
0.003

0.0009
0.0002

)8.84 (4
)9.36 (4

0.008
0.008

0.002
0.001

0.0083
0.0001

0.0003
0.009
0.000
)4.44 (4
0.0000
0.014
0.004
)8.38 (4
التقرسب ؛  CIفترة الاقة؛  SRMRمؤشر هر متوسط

ما وضحج التتائمل تمق تكافؤ القياس بحح الطلبة
واملو،فحح ع م املستوع املتري ( ΔCFI = 0.000,
 )ΔRMSEA = 0.009, ΔSRMR = 0.0003واملستوع
التدرسجي ( ΔCFI = 0.004, ΔRMSEA = 0.014,
)ΔSRMR = 0.000ي و ً
يضا ت تمق تكافؤ القياس عبر
الجن ع م املستوع املتري ( ΔCFI = 0.001, ΔRMSEA
 )= 0.006, ΔSRMR = 0.0009واملستوع التدرسجي
( = ΔCFI = 0.002, ΔRMSEA = 0.003, ΔSRMR
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 .)2016وفي قهر الدراسة ت اختيار م موعة املو،فحح
وااماث واملت و حح م موعات مر عية.
،ةرت التتائمل و ود فروق ات د لة ةتصائية بحح
املو،فحح والطلبة في املتوسط الكامن لصالج املو،فحح
(الفرق في قيمة املتوسط الكامن 0.63-ي الخط
املعياري 0.077ي النسبة الحر ة  .)8.163-وللمقارمة
بحح الجنسححي فقد تصل الهتور ع م متوسط تامن ي
د لة ةتصائية ع م من ااماث (الفرق في قيمة املتوسط
الكامن 0.24ي الخط املعياري 0.074ي النسبة
الحر ة  .)3.205واملت و حح يتمتعوح بمستوع رضا عن
الحياة ر من غحر املت و حح (الفرق في قيمة املتوسط
الكامن 0.30-ي الخط املعياري 0.135ي النسبة
الحر ة .)2.222-

 .)0.0002و هلك ت تمق تكافؤ القياس عبر الحالة
ا تماعية ع م املستوع املتري ( ΔCFI = 0.008,
 )ΔRMSEA = 0.002, ΔSRMR = 0.0083واملستوع
التدرسجي ( ΔCFI = 0.008, ΔRMSEA = 0.001,
)ΔSRMR = 0.0001ي و التا ي ،ةرت التتائمل ً
تكافؤا ً
تاما
لجميع فقرات مقياس الرضا عن الحياة بحح الطلبة
واملو،فححي و حح الهتور وااماثي و حح املت و حح وغحر
املت و حح.
مقارنة املتوسطات الكامنة
بعد الت د من ح التمو ا تادي ملقياس الرضا عن
ً
ً
قياسيا وتدرس ًيا عبر عيتت الدراسة
تكافوا
الحياة تق
والجن والحالة ا تماعيةي فإمي يمان ة راء املقارمة
بحح املتوسطات ( .)Byrne et al., 1989ت استادام
ً
تمليل املتوسطات الكامتة بد من الطرق التقليدية الت
تعتمد ع م املتوسطات الظاقرة في الاش عن الفروق
تاختبار ت واختبار تمليل التباين ً
مظرا لقدرة تمليل
املتوسطات الكامتة ع م تقدير خطاء القياس
للمتغحرات ب تما تفترض الطرق التقليدية قياس
املتغحرات بدوح خطاءي و التا ي تؤثر ع م مصداقية ودقة
التتائمل.
يعتمد تمليل املتوسطات الكامتة ع م اختيار ةتدع
م موعات املقارمة م موعة مر عية تي يت تا يج
قيمة متوسطةا الكامن عتد قيمة الصفر .وست تقدير
قيمة املتوسط الكامن للم موعة ا خرع والهي يمال
الفرق في قيمة املتوسط الكامن بحح املجموعتحح .وست
اختبار الد لة ااتصائية للفرق في قيمة املتوسط
الكامن بحح املجموعتحح من خ النسبة الحر ة .وتشحر
النسبة الحر ة ااي ابية ة م ح املجموعة املقارمة لديها
متوسط تامن ع م من املجموعة املر عية .باملقابلي
النسبة الحر ة السلبية تع ح املتوسط الكامن
للم موعة املقارمة قل من املجموعة املر عية ( Byrne,

املناقشة
قدفج الدراسع ع ععة للتمق من الخصع ع ععائص السع ع ععيكومترية
ملقياس الرضا عن الحياة في املجتمع السعودي من خ
تطبيقعي ع م عيتعات بحرة ومتتوععة من طلبعة الجعامععة في
مرتلع ععة البكع ععالوري والع ععدراسع ع ع ع ع ععات العليع ععا ومن مو،فحح
يعملوح في قطعاععات ماتلفعة تعاملس ع ع ع ععتش ع ع ع ععفيعات واملعدارس
والبتوك .ععهل ععك ق ععدف ععج ال ععدراس ع ع ع ع ععة للتمق من تك ععافؤ
القياس والاشع ع ع عن الفروق في مسع ع ععتوع ودة الحياة
بحح الطلبة واملو،فحح وعبر الجن والحالة ا تماعية.
وضحج التتائمل تمتع املقياس بمستوع عا من الاباتي
ما عطى مؤش ع ع ع عرات قامة لص ع ع ع ععدقي التقارال والتميح ي
معن خع معق ع ععارمعت ع ععي معع مع عمعوع ع ععة خعرع معن املعق ع ععايع ع
املتعلقة بالةتاء التف ع والرفاقية والسععادة وا ت اع.
م ععا وض ع ع ع عح ععج التت ععائمل ح النة ع ع ع عخ ععة العر ي ععة للمقي ععاس
تمتفظ بتف البنيععة العععامليععة للنة ع ع ع عخععة ا ن ع ع ع ععليععة من
املقياسي تي مي مقياس تادي البنية العاملية يتكوح
من عامل واتد تتشع ع ع ععبع عليي الفقرات الخمسع ع ع ععة املكومة
ل عل عم عق عي ع ععاس .وت عت عف ع ق ع ععهر ال عت عت ع ععائععمل مععع ال ع ععدراس ع ع ع ع ع ععات فععي
املجتمع ع ععات العر ي ع ععة تع ععاملجتمع الكوست (عب ع ععد الخ ع ععال ي
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الت تمج ع م املجتمع الفلسع ع ععطي ()Abdullah, 1998ي
واملعجعتعمعع ا مل ع ععالعل ()Glaesmer et al., 2011ي واملعجعتعمع
البرازس ي ()Gouveia et al., 2009; Zanon et al., 2014ي
واملجتمع ا م و ي في افرسقيا ( .)Sancho et al., 2014قد
يكوح الس ع ع ع ع ععي متعل بممتوع الفقرةي والت تتص ع م
(لو ق ععدر ي ح ع و من ععدي ععدي فلن غحر ش ع ع ع ع ً ع عا من
تيعاتل تقرس ًبعا) .فكلمتعا "ش ع ع ع ع ً عا" و"تقرس ًبعا" تتوافقعاح مع
معي ععار ال ععدق ععة والوض ع ع ع ععوح .فمن املمان ح تكوح الفقرة
ممحرة للبعضي و ع ععالت ع ععا ي ثرت في ت ع ععالس ع ع ع عة ع ععا مع بقي ع ععة
الفقرات.
بع ع ععد التمق من تك ع ععافؤ القي ع ععاس ملقي ع ععاس الرض ع ع ع ع ع ععا عن
الحيععاةي ت ة راء املقععارمععات بحح املو،فحح والطلبععةي و حح
املت و حح وغحر املت و ححي و حح ال ععهتور واام ععاث، .ةرت
التتائمل و ود فروق في مسععتوع الرضععا عن الحياة لصععالج
املجموعععات ا وفر ت ًظعا .فععاملو،فوح ر تواف ًقعا ور ً
ضع ع ع ع عا
عن الحياة من الطلبة .وتص ع ععل الهتور ع م در ات ع م
من اام ععاث في مس ع ع ع ععتوع الرض ع ع ع ع ععا عن الحي ععاة .واملت و وح
يتمتعوح بالرض ععا عن تياته ر مقارمة بغحر املت و حح.
قعهر التتعائمل متوقععة ومتطقيعةي فعالحص ع ع ع ععو ع م العمعل
وال وا يعتبراح من ا قععدام املةمععة في تيععاة االس ع ع ع ع ععاح.
هلك تص ع ععو الهتور ع م مس ع ععتوع ع م في الرض ع ععا عن
الحي ععاة مق ععارم ععة ب ععاام ععاث ق ععد ير ع ة م طبيع ععة املجتمع ععات
العر ي ععة والت ق ععد تؤثر فوه ععا العوام ععل الب ععة والاق ععافي ععة
س ع ع ًعلبا في ش ع عععور ااماث بالرض ع ععا عن الحياة وإتس ع ععاس ع ععةن
ببهج ها.
من خ التتائمل فإمي يمان اس ععتادام النة ععخة العر ية
ملعقعي ع ععاس العرض ع ع ع ع ع ععا ععن العحعي ع ععاة فعي املعجعتعمعع ع ععات العععر عي ع ععة
املشع ععابهةي ما يمان ا سع ععتفادة من املقياس في ا غراض
البماية واملجا ت التيعخيصعية واارشعادية بونعفةا داة
سةلة ا ستعما واقتصادية في الوقج والجةد.
وت در ااش ععارة ة م تدود قهر الدراس ععةي فع م الرغ من
الحصع ع ععو في قهر الدراسع ع ععة ع م عيتات بحرة في املجتمع

 )2008واملجتمع الس ع ع ع ععوري (مياععائيععلي  )2011واملجتمع
الفلس ع ع ع ععطي ( .)Abdullah, 1998ما تتف قهر التتائمل
مع متععائمل عععدة دراس ع ع ع ع ععات ا ت يععة ت ة رالقععا في ن ع ع ع ععرسبععا
()Jovanovic, 2016ي والسع ع ععوسد ()Garcia et al., 2021ي
و س ع ع ععباميا ()Lorenzo-Seva et al., 2019ي وإيطاليا ( Di
)Fabio & Gori, 2016; 2020ي والبرتغا ( Silva et al.,
)2015ي وتع عر ع عي ع ععا ()Durak et al., 2010ي وإس ع ع ع ع ع عرائع عي ع ععل
()Anaby et al., 2010ي وروسعيا ()Tucker et al., 2006ي
والع عبع عرازس ع ععل ( De Sousa et al., 2015; Gouveia et al.,
 )2009ع م لةخ متر مة من املقياس.
و ،ةرت التتائمل ح التمو ا تادي ملقياس الرضع ع ععا عن
الحي ععاة ق ععد تق تك ع ً
عافوا ت ععا ًم عا عت ععد مق ععارمت ععي س ع ع ع ععواء بحح
املو،فحح والطلبة و بحح الهتور وااماث و بحح املت و حح
وغحر املت و حح .وفيمععا يتعل بمس ع ع ع ععتوسععات التكععافؤي فععإح
تمقي التكع ععافؤ الش ع ع ع ععا ي يع ح ا فراد يت توح مف
املدلو التف ع ع للرضع ععا عن الحياةي ة مه يعتقدوح ح
مف الفقرات لةععا مف القععدر من ا قميععة في تون ع ع ع ععي
الرض ع ع ع ععا عن الحيعاة .ويش ع ع ع ععحر التكعافؤ املتري ة م ح ا فراد
يفةموح معع ععالل الفقرات ع م ممو متكع ععافك .مع ععا التكع ععافؤ
التدرسجي ف ش ع ع ععحر ة م ح ا فراد يس ع ع ععتادموح مف تدر
اا ابة بص ع ععورة متش ع ععابهة في اا ابة عن فقرات املقياس.
و تو ع ععد دراسع ع ع ع ع ععة عر يع ععة تمققع ععج من تكع ععافؤ القيع ععاس
للمقيععاسي ولان تتف قععهر التتي ععة مع مععا تونع ع ع ع ععل ةليععي
دراس ع ع ع ع ع ععة ( )Areepattamannil & Bano, 2020م ععن ح
املقياس قد تق تكافؤا ً
تاما عبر ن الطلبة في الةتدي
ودراس ع ع ع ع ع ععة ( )Durak et al., 2010بحح طلب ع ععة الج ع ععامع ع ععة
واملو،فحح و بار السن في تر يا.
امل تظ ح قيع التش ع ع ع عبعع ع ععات لفعقعرات املقعي ع ععاس تع عام ع ععج
مرتفعة ومت السععة ما عدا الفقرة الخامسععةي تي تامج
ق ع ععل الفقرات تش ع ع ع ععب ًع ع عا في ميع العيت ع ععات .وتتف ق ع ععهر
التتي ععة مع الععدراس ع ع ع ع ععة ا ن ع ع ع ععليععة للمقيععاس ع م املجتمع
ا مرسكل ()Diener et al., 1985ي ما تتف مع الدراسات
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ومتتوع ع ععة من طلب ع ععة الج ع ععامع ع ععة ومو،فحح في قط ع ععاع ع ععات
متعددةي ة مي ت اختيارق بطرسقة غحر عش ععوائية .ما
ت مع البيامات باس ععتادام طرسقة التقرسر الهاتل والت
تعتمععد ع م معا يقولعي الفرد عن مفسع ع ع ع ععي بغض التظر عن
در ة مطابقتي للواقع .لها توص ع الدراس ععة بإ راء امل سد
من الدراس ع ععات ع م النة ع ععخة العر ية ملقياس الرض ع ععا عن
الحياة باس ع ععتادام عيتات عش ع ععوائية و طرق خرع لجمع
ال عب عي ع ععام ع ععات ل عف ع ع ععات خ ععرع ف ععي امل عج عت عم ععع عا عب ع ععار الس ع ع ع ع ععن
واملتقاعدين واملر .

ضوء بعض املتغحرات الديموغرافية وا تماعيةي رسالة
ما ستحري امعة م القرعي اململاة العر ية السعودية.
مياائيلي ةمطاميوس ماي ( .)2011الابات والصدق والبنية
العاملية لصورة معر ة من مقياس دي ر و رسن و رفن
للرضا عن الحياة .م لة اتماد الجامعات العر ية للتربية
وعل التف ي 9ي .37-11
التملةي عبد الرتمن سليماح ( .)2013تقدير الهات وع قتي
بالرضا عن الحياة لدع ط ع امعة ا مام مممد بن سعود
ااس مية الدراسحح باستادام ا مترمج .م لة دراساتي
العلوم التربوسةي 40ي .1333-1318
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... التأثير املعدل لبعض املتغيرات الديموغرافية في العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد:خالد العنزي

التأثيراملعدل لبعض املتغيرات الديموغر افية في العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
واإللكتروني لدى املوجهين الطالبيين
)1(خالد بن الحميدي هدمول العنزي.د

) ه1443 /8/ 30 وقبل- ه1443/4/24 (قدم للنشر
 هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق بين االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإلرشاد اإللكتروني لدى املوجهين:املستخلص
 سنوات الخبرة) في العالقة بين إخفاء، املرحلة الدراسية، والكشف عن التأثير املعدل للعوامل الديموغرافية (النوع،الطالبيين
) موجها طالبيا وموجهات طالبيات في اإلدارة179(  تكونت عينة الدراسة من،الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإللكتروني
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق مقياس.( من اإلناث83)) من الذكور و96(  منهم،العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية
 وتم تحليل البيانات من خالل، ومقياس إخفاء الذات، ومقياس االتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني،االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
 وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين. وتحليل االنحدار الخطي،استخدام اختبار "ت" للعينات املستقلة
 وأشارت أيضا إلى وجود تأثير،املوجهين الطالبيين في االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإلرشاد اإللكتروني لصالح اإلرشاد التقليدي
 في حين أشارت إلى عدم،معدل دال للمرحلة الدراسية (املرحلة الثانوية) في العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
 كما أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ارتباطية داله بين. وسنوات الخبرة في العالقة بينهما،وجود تأثير معدل دال لعوامل النوع
.إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني
. املتغيرات الديموغرافية، إخفاء الذات، اإلرشاد اإللكتروني، اإلرشاد التقليدي، االتجاه:الكلمات املفتاحية
The Moderators Effects of Demographic Variables in the Relationship between SelfConcealment and Attitude toward Face to Face and Online Counseling among School
Counselors
Khalid Al-Anzi(1)
(Submitted 30-11-2021 and Accepted on 06-03-2022)
Abstract: The current study aimed to identify the differences between the attitude towards face to face counseling
and online counseling among school counselors , as well as exploring the moderating effect of demographic
variables (gender, school stage, years of experience) in the relationship between self-concealment and the attitude
toward face to face and online counseling. The study sample consisted of ( 179) male and female school counselors
in the General Administration of Education in the Northern Border Region (96 males and 83 females). To achieve the
objectives of the study, the scale of attitude towards face to face counseling, the scale of attitude towards online
counseling, and the scale of self-concealment were used as study instruments . The data were analyzed by using the
t-test for independent samples, and linear regression analysis. The results indicated that there were statistically
significant differences between school counselors in the attitude towards face to face counseling and online
counseling in favor of face to face counseling, and also indicated the presence of a significant effect of the school
stage (secondary stage) in the relationship of self-concealment and the attitude toward face to face counseling,
while indicating not significant effect of gender and years of experience in the relationship between them. The
results also indicated that there was no significant correlation between self-concealment and the attitude towards
online counseling.
Keywords: Attitude; Face to face counseling; online counseling; Self-concealment; Demographic variables.
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املوجه الطالبي والطالب
حيث يتم التواصل بين
ِّ
باستخدام تقنية االتصال الحاسوبي عبر غرفة
افتراضية (عبد الحميد ،)2018 ،في حين يشير
اإلرشاد التقليدي إلى تقديم خدمات إرشادية وجها
لوجه في نفس املكان.
وعلى الرغم من التأثير اإليجابي لإلرشاد
التقليدي واإللكتروني ،فإن نجاحهما يتوقف على
عوامل عديدة ،ومنها العالقة اإلرشادية بين املرشد
واملسترشد في اإلرشاد التقليدي واإلرشاد اإللكتروني،
وهو ما أكدته نتائج دراسة ) Sucala et al (2013إلى
أن العالقة اإلرشادية مهمة للغاية في كل من اإلرشاد
التقليدي واإللكتروني ،ومع ذلك أكدت نتائج
الدراسة أن تقييمات املعالجين ألهمية العالقة
اإلرشادية في اإلرشاد التقليدي أعلى من أهميتها في
اإلرشاد اإللكتروني ،وهو ما أدى إلى تفضيل اإلرشاد
التقليدي عن اإللكتروني من وجهة نظرهم.
ومن أبرز هذه العوامل التي أشارت إليها الكثير
من الدراسات االتجاه نحو اإلرشاد كعامل حاسم
إلظهار هذا التأثير Bathje et al.(2014); Bird et al
;);)(2020); Brown, (2012); Chang et al (2001
;)De paola (2020); Glasheen et al.(2016
Kupczynski et al.(2017); Roschelen et al
)(2004a); Sucala et al.(2013); Tanrikulu (2009
Tsan & Day (2008); Vinluan (2011); Wong et
al.(2018); Zamani et al.(2010؛ بنات وآخرون
()2013؛ عبدالحميد ()2018؛ اللحياني ()2016؛
املومني ()2017؛ يوسف ( .)2008وأشار الكثير من
الباحثين إلى َّ
أن أحد األسباب لالهتمام املستمر في
البحث في مجال االتجاه نحو اإلرشاد ،أن املرشدين
واملعالجين النفسيين قد توصلوا وأدركوا أن
االتجاهات واآلراء التي يحملها األشخاص
املستفيدون من خدمات اإلرشاد تؤثر في كل من
االستخدام ونجاح تلك الخدمة ( & Grencavage
)Norcross, 1990; Leong & Zachar, 1999

مقدمة
يعد اإلرشاد النفس ي املدرس ي من أهم الخدمات
التي أخذت املدرسة الحديثة على عاتقها القيام بها
انطالقا من اإليمان بأن فرص التعليم حق للجميع
بهدف تحقيق التوافق النفس ي واالجتماعي والتربوي
واملنهي للمتعلمين ،ومن الخدمات الضرورية التي
ينبغي أن تتوفر في املؤسسات التعليمية) عبد العزيز
وعطيوي.)2004 ،
املوجه
وتتنـوع أسـاليب اإلرشـاد التـي يـستخدمها ِّ
الطالبي مـع الطالـب بتنـوع املشكلة التـي يـعـانـي منهـا،
بحيث يمكـن استخدام طريقـة اإلرشـاد التقليدية،
ومـا اسـتحدث حـديثا فـي مـجـال اإلرشاد النفس ي
كاإلرشـاد اإللكترونـي ) (Shiller, 2009وهو ما يتناغم
مع ما يشهده العـالم الـيـوم من تـغـيـرات سريعة في
مجال التقنية الحديثة ،مما يلقي املسؤولية على
املوجه الطالبي الذي هو في أمس الحاجة إلى تطبيق
ِّ
التقنية الحديثة في عمله اإلرشادي ،مما ينعكس
ذلك في تجويد الخدمات النفسية واإلرشادية التي
يقدمها املوجهون الطالبيون في مدارسهم (حسين،
 ،)٢٠٠٤هذا فضال على أن االرشاد اإللكتروني يصبح
ضرورة ملحة في بعض الحاالت ،حيث يتيح اإلرشاد
اإللكتروني إمكانية الوصول بسهولة إلى الناس الذين
يمتنعون عن استخدام الخدمات النفسية التقليدية
بسبب صعوبات في النقل ،أو اإلعاقة الشخصية ،أو
الحاجة إلى عدم الكشف عن الهوية ،أو الخجل ،أو
الخوف من الكشف عن الوجه أو التفاعل ،أو
املرض ،أو عدم وجود وقت فراغ لتقديم املشورة
أثناء ساعات العمل العادية ،أو العيش في مكان بعيد
) .(Young, 2005وهو ما يتفق مع ما أشارت إليه
دراسة ) Elsharkasy et al. (2020من أن اإلرشاد
اإللكتروني له إيجابيات وسلبيات حسب تصورات
املرشدين.
ويعرف اإلرشاد اإللكتروني بأنه تقديم الخدمات
اإلرشادية عبر الوسائط اإللكترونية مثل اإلنترنت
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وهدفت دراسة ) Bathje et al. (2014إلى
الكشف عن االتجاهات نحو اإلرشاد التقليدي
واإلرشاد اإللكتروني لدى ) (228طالبا جامعيا كوريا.
أشارت النتائج إلى تفضيل عينة الدراسة لإلرشاد
التقليدي عن اإلرشاد اإللكتروني.
كذلك هدفت دراسة Kupczynski et al.
) (2017إلى الكشف عن التصورات الشخصية
ملمارسات اإلرشاد التقليدي واإللكتروني لدى ()148
من املرشدين املعلمين في البيئات التعليمية من
رياض األطفال وحتى التعليم الثانوي ،وأظهرت
النتائج أن  %42من املرشدين الذين يمارسون
اإلرشاد اإللكتروني يعتبرونه أقل فعالية من اإلرشاد
التقليدي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود
تأثير لكل من النوع والعمر والعرق وسنوات الخبرة
واملؤهل العلمي في تصورات املرشدين نحو اإلرشاد
التقليدي واإللكتروني.
وتناولت دراسة ) Wong et al. (2018الكشف
عن اتجاهات الطالب نحو استخدام كل من اإلرشاد
اإللكتروني واإلرشاد التقليدي لدى () 409طالبا من
ست جامعات في ماليزيا .أشارت النتائج إلى وجود
فروق دالة بين املشاركين في االتجاه نحو اإلرشاد
اإللكتروني واإلرشاد وجها لوجه لصالح اإلرشاد
التقليدي.
وقام ) Bird et al. (2020بدراسة هدفت إلى
الكشف عن الفروق بين االتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي واإللكتروني والنية نحو طلب املساعدة
النفسية ،تكونت الدراسة من ) (538طالبا جامعيا
أمريكيا ،أشارت النتائج إلى تفضيل عينة الدراسة إلى
اإلرشاد التقليدي.
وكذلك دراسة ) De paola (2020التي هدفت
إلى الكشف عن اتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني
والتقليدي لدى طالب الجامعة في أستراليا ،وتكونت
عينة الدراسة من ) (166طالبا ،وأشارت النتائج إلى
تفضيل عينة الدراسة لإلرشاد التقليدي مقارنة
باإلرشاد اإللكتروني.

وانقسمت الدراسات التي تناولت االتجاه نحو
اإلرشاد التقليدي واإللكتروني إلى ثالث فئات ،األولى:
دراسات أشارت نتائجها إلى تفضيل املشاركين
لإلرشاد التقليدي عن اإلرشاد اإللكتروني ،ومن تلك
الدراسات دراسة ) Tsan & Day (2008هدفت إلى
الكشف عن االنبساطية والعصابية والنوع
كمؤشرات لسلوك البحث عن املساعدة عبر اإلرشاد
اإللكتروني لدى ) (176طالبا جامعيا (30) ،من
الذكور و) (146من اإلناث ،وكذلك اتجاهاتهم نحو
طلب املساعدة النفسية املهنية من خالل أنماط
مختلفة :اإلرشاد التقليدي ومؤتمرات الفيديو والبريد
اإللكتروني والرسائل النصية الفورية وامليكروفون
كأنماط لإلرشاد اإللكتروني .وأشارت النتائج إلى
تفضيل اإلناث لإلرشاد التقليدي عن اإلرشاد
اإللكتروني.
وقام ) Zamani et al. (2010بدراسة نوعية
هدفت إلى الكشف عن تصورات املرشدين نحو
اإلرشاد اإللكتروني لدى ( )12مرشدا في ماليزيا،
أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن املستجيبين
ينظرون بإيجابية نحو اإلرشاد اإللكتروني ،فإنهم
يفضلون تقديم خدمات اإلرشاد التقليدي.
أما دراسة ) Sucala et al. (2013هدفت إلى
الكشف عن األهمية املدركة للعالقة العالجية في
اإلرشاد اإللكتروني ،وثقة األطباء في مهاراتهم لتطوير
العالقة العالجية ،والكشف عن االتجاه نحو هذه
العالقة ،تكونت عينة الدراسة من ) (106عبر
اإلنترنت .أشارت النتائج إلى أن غالبية األطباء
النفسيين رأت أن العالقة العالجية مهمة للغاية في
كل من اإلرشاد التقليدي واإلرشاد اإللكتروني .ومع
ذلك ،كانت تقييمات األطباء ألهمية العالقة في
اإلرشاد التقليدي أعلى بكثير من تصنيفاتهم ألهميتها
في اإلرشاد اإللكتروني ،أبلغ األطباء عن ثقة أقل في
مهاراتهم لتطوير العالقة في اإلرشاد اإللكتروني
مقارنة باإلرشاد التقليدي.
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في حين الفئة الثالثة من الدراسات التي تناولت
االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإللكتروني ،أشارت
نتائجها إلى تساوي اتجاهات املشاركين نحو اإلرشاد
التقليدي واإللكتروني وهي دراسة واحدة فقط
وذلك -في حدود علم الباحث -وهي دراسة (Zeren,
) 2015حيث هدفت إلى التحقق من الفروق بين
اإلرشاد التقليدي واإلرشاد اإللكتروني وفق مشاكل
العميل والرض ى .استخدمت هذه الدراسة النوعية
) (12من اإلناث و ) (9من الذكور يمثلون ) (21عميال
متطوعا .تم تقديم اإلرشاد التقليدي لعدد )(15
منهم ،في حين تم تقديم اإلرشاد اإللكتروني لعدد )(6
منهم .وتم تقديم االستشارة للعمالء باإلرشاد
التقليدي واإلرشاد اإللكتروني من قبل سبعة من
املتطوعين من طالب اإلرشاد في املستوى األكاديمي
األخير في برنامج اإلرشاد والتوجيه الجامعي ،أشارت
نتائج الدراسة إلى أن معظم املشاركين راضون عن
عملية االستشارة وكان رضاهم عن اإلرشاد التقليدي
متشابها ملع اإلرشاد اإللكتروني بشكل ملحوظ.
ويتأثر االتجاه نحو اإلرشاد بالعديد من
العوامل الشخصية والبيئية والنفسية & Amri
Bemak, (2012); Hankir et al. (2017); Khan et
) ،al. (2019); Saleem & Martin (2018حيث إن
الكشف عن هذه العوامل يساعد املوجهين
الطالبيين على تقديم الخدمات اإلرشادية بشكل
أفضل للطالب في املدارس ،ومن بين العوامل التي
تؤثر في االتجاه نحو اإلرشاد يأتي عامل إخفاء الذات
في مقدمة العوامل التي تتناولها الدراسة الحالية.
يعرف إخفاء الذات بأنه املشاعر واألفكار
واملعلومات الشخصية املزعجة واملحرجة التي
يمتلكها األفراد عن أنفسهم والتي يخفونها عن
اآلخرين ) ..(Hartman et al. 2015ويعتمد إخفاء
الذات على السياق الثقافي للمجتمعات ،فقد تعتبر
بعض املجتمعات أن إظهار الفرد ألسراره
وخصوصياته بمثابة أعمال تخريبية ضد االنسجام

أما الفئة الثانية من الدراسات التي تناولت
االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإللكتروني ،فأشارت
نتائجها إلى تفضيل املشاركين لإلرشاد اإللكتروني عن
اإلرشاد التقليدي ،ومن تلك الدراسات دراسة
) Chang et al. (2001هدفت إلى الكشف عن
االتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني والتقليدي وبعض
العوامل املرتبطة بهما (اإلفصاح عن الذات ،إخفاء
املعلومات ،الشعور بعد الراحة) لدى ) (32طالبا
جامعيا من الذكور األمريكان اآلسيويين ،أشارت
النتائج إلى تفضيل عينة الدراسة لإلرشاد اإللكتروني
عن التقليدي.
وهدفت دراسة ) Tanrikulu (2009إلى الكشف
عن اتجاهات مرشدي الطالب نحو اإلرشاد
اإللكتروني ،تكونت عينة الدراسة من ( )15مرشدا
طالبيا أجريت مقابالت فردية معهم ،وأشارت النتائج
أن املرشدين لديهم وجهات نظر إيجابية نحو اإلرشاد
اإللكتروني.
وأجرى ) Vinluan (2011دراسة هدفت
الدراسة إلى الكشف عن تحديد مستوى الوعي
واالتجاه ،ومدى ممارسة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت في تقديم خدمات اإلرشاد لدى (.)240
أشارت النتائج إلى أن لدى املجيبين اتجاها إيجابيا في
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في
التوجيه واإلرشاد .كما اعتقدوا أن إتقان تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يجب أن تكون مهارة مطلوبة
لدى املرشدين املحترفين.
أما دراسة ) Glasheen et al.(2016فقد سعت
إلى تقييم نية الطالب في استخدام اإلرشاد اإللكتروني
ما إذا كانت متاحة في املدارس ،شملت ) (215من
طالب املدارس الثانوية في أستراليا .لم تجد النتائج
أي اختالف بين الجنسين في النوايا املحتملة لطلب
املساعدة عبر اإلرشاد اإللكتروني على الرغم من أن
املستوى العام كان كبيرا وكان الطالب الذين يعانون
من ضغوط نفسية يفضلون اإلرشاد اإللكتروني.
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النتائج عن وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة بين
إخفاء الذات وطلب املساعدة النفسية املباشرة.
وهدفت دراسة ) Bathje et al. (2014إلى
اختبار نموذج مفترض يقترح أن إخفاء الذات،
واالنفتاح على الخبرة ،وفقدان الوجه ،ستؤثر في
التوقعات الخاصة باإلرشاد أي وصمة العار الذاتية
وتوقعات اإلفصاح عن الذات ،والتي بدورها تعتبر
عوامل منبئة ،باالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
وإللكتروني لدى ) (228طالبا جامعيا كوريا .أشارت
النتائج إلى أن إخفاء الذات كان مرتبطا بشكل سلبي
باالتجاهات نحو اإلرشاد التقليدي واإلرشاد
اإللكتروني.
وتناولت دراسة ) Park & Park (2016الكشف
عن العالقات بين سلوك طلب املساعدة النفسية
واإلفصاح عن الذات واإلخفاء الذاتي لدى ) (343من
طالب الجامعة بكوريا الجنوبية .أشارت النتائج إلى أن
االتجاه نحو طلب املساعدة اإليجابي كان مرتفعا
عندما كان مستوى اإلخفاء الذاتي أقل.
وأجرى ) Abdollahi et al. (2017دراسة
لفحص العالقات بين شكلين من الكمالية ،إخفاء
الذات واالتجاه نحو طلب املساعدة النفسية
واختبار الدور الوسيط إلخفاء الذات في العالقة بين
الكمالية واالتجاه نحو طلب املساعدة النفسية بين
طالب املدارس الثانوية املاليزية .بلغت عينة الدراسة
من ) (475طالبا .أشارت نتائج نمذجة املعادلة
البنائية إلى أن طالب املدارس الثانوية الذين لديهم
مستويات عالية مستويات عالية من اإلخفاء الذاتي
أبلغوا عن اتجاهات سلبية نحو طلب املساعدة
النفسية.
أما دراسة ) Maroko et al. (2019هدفت
للكشف عن العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو
طلب اإلرشاد املباشر لدى ) (307طالبا جامعيا،
كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية سالبة
ودالة بين إخفاء الذات وطلب اإلرشاد املباشر.

االجتماعي والشرف الشخص ي والعائلي ،األمر الذي
يحول تماما دون طلب خدمات اإلرشاد & (Masuda
).Boone, 2011
وبالنسبة للعوامل املؤثرة في إخفاء الذات ،يشير
) Wismeijer et al. (2008إلى أن قرار الحفاظ على
سرية معلومات معينة غالبا ما يعتمد على املواقف
السياقية ،فقد يستدعي املوقف الذي يمر به الفرد
أن يحتفظ بأسراره ،في حين تستدعي مواقف أخرى
اإلفصاح عن هذه املعلومات ،فبعض األشخاص
أكثر ميال إلى السرية من غيرهم ،بمعنى أن بعض
األشخاص يشعرون باالرتياح عندما يفصحون عن
معلومات شخصية للغاية ،بينما يتجنب البعض
اآلخر الكشف عن نفس املعلومات ويمكن فهم ذلك
في ضوء ثبات سمات الشخصية ،هذا فضال على أن
العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
والشخصية قد تكون ذات صلة أيضا.
وقد تناقضت نتائج الدراسات التي تناولت
العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد
تناقضا محدودا ،حيث أشارت نتائج دراسات وجود
عالقة ارتباطية سالبة بين إخفاء الذات واالتجاه
نحو اإلرشاد ،ومن تلك الدراسات دراسة & Larson
) Chastain (1990والتي هدفت إلى الكشف عن
الخصائص السيكومترية ملقياس إخفاء الذات
والكشف عن عالقتها ببعض املتغيرات النفسية مثل
اإلفصاح عن الذات ،والقلق ،واالكتئاب ،وطلب
املساعدة النفسية لدى ) (306من املشاركين من
املمرضين ومقدمي خدمات اإلرشاد النفس ي
والعاملين في تقديم الخدمات االجتماعية  .أشارت إلى
وجود عالقة ارتباطية سلبية بين إخفاء الذات وطلب
املساعدة النفسية.
وقام ) Kelly & Achter (1995بدراسة هدفت
إلى الكشف عن العالقات بين إخفاء الذات ،واالتجاه
نحو طلب املساعدة النفسية ،والنوايا لطلب اإلرشاد
لدى ) (257طالبا جامعيا بالواليات املتحدة .كشفت
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ضوء علم الباحث ،ولذلك تسعى الدراسة الحالية
إلى الكشف عن التأثير املعدل ملتغيرات النوع
واملرحلة الدراسية وسنوات الخبرة في العالقة بين
إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
واإللكتروني.

واستهدفت دراسة )Demir et al.(2020
الكشف عن العالقة بين كل من إخفاء الذات،
والذكاء العاطفي ،و االتجاه نحو طلب املساعدة
النفسية لدى ) (785من طالب املرحلة الجامعية
األولى في تركيا .أشارت النتائج إلى وجود عالقة سالبة
ذات داللة إحصائية بين طلب املساعدة وإخفاء
الذات.
وفي حين دراسة واحدة -في حدود علم الباحث-
تناولت العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو
اإلرشاد ،أشارت نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية
موجبة بين إخفاء الذات وهي دراسة Cepeda-Benito
) & Short (1998هدفت إلى الكشف عن العالقة بين
املخاوف من العالج النفس ي ،والضغوط النفسية،
والدعم االجتماعي ،وإخفاء الذات وكل من طلب
املساعدة النفسية املهنية ،واالتجاه نحو العالج
النفس ي ،لدى ) (732طالبا جامعيا ،أشارت النتائج
إلى أن إخفاء الذات كان مرتبطا بشكل إيجابي بطلب
املساعدة النفسية املهنية.
وتحتل املتغيرات الديموغرافية مثل النوع،
والعمر ،وسنوات الخبرة ،واملرحلة الدراسية،
واملؤهل العلمي وغيرها مكانة كبيرة في دراسة العوامل
النفسية املختلفة ،إال أن استخدامها اقتصر على
الكشف عن الفروق في هذه العوامل النفسية تبعا
للمتغيرات الديموغرافية التي تناولتها الدراسات ،وما
يؤكد ذلك أن معظم الدراسات التي تناولت االتجاه
نحو اإلرشاد التقليدي واإللكتروني هدفت إلى
الكشف عن الفروق في هذه االتجاهات وفق النوع
(بنات ،وآخرون 2013؛ عبدالحميد2018 ،؛
اللحياني 2016 ،؛ ;(Albizu-Garcia et al., 2001
.Brown, 2012
وفي حين أن الكشف عن التأثير املعدل ملثل
هذه العوامل الديموغرافية في العالقات بين العوامل
النفسية املختلفة مثل إخفاء الذات ،واالتجاه نحو
اإلرشاد لم َ
يلق اهتماما بين الباحثين في هذا املجال في

مشكلة الدراسة
على الرغم من الفوائد واإليجابيات املرتبطة
بكل من اإلرشاد التقليدي واإلرشاد اإللكتروني ،فإن
تفضيل أحدهما على األخر أرجعته الكثير من
الدراسات إلى إيجابيات وسلبيات كل منهما ،والذي
ظهر في تناقض نتائج الدراسات حيث انقسمت إلى
دراسات أظهرت نتائجها تفضيل املشاركين لإلرشاد
التقليدي عن اإلرشاد اإللكتروني (Bathje et al.
;2014; Bird et al., 2020; De paola, 2020
;Kupczynski et al., 2017; Sucala et al., 2013
Tsan & Day, 2008; Wong et al., 2018; Zamani
)et al., 2010؛ في حين أشارت نتائج بعض الدراسات
إلى تفضيل املشاركين لإلرشاد اإللكتروني عن اإلرشاد
التقليدي (Chang et al., 2001; Glasheen et al.,
) ،2016; Vinluan, 2011; Tanrikulu, 2009بينما
أشارت نتائج دراسة واحدة في حدود علم الباحث إلى
تساوي اتجاهات املشاركين نحو اإلرشاد التقليدي
واإللكتروني ) .(Zeren, 2015باإلضافة إلى أن معظم
الدراسات التي تناولت التفضيل بين هذين النوعين
من اإلرشاد تكونت عينات دراساتها من طالب
الجامعة والقليل منها تناولت املرشدين في التعليم ما
قبل الجامعي ،ونظرا لكون هذه الدراسات تم تطبيق
معظمها في دول أجنبية لذلك تحاول الدراسة
الحالية من التحقق من تفضيل اإلرشاد التقليدي
عن اإلرشاد اإللكتروني لدى املوجهين الطالبيين
بمدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية.
وبالنظر إلى العوامل املؤثرة في االتجاه نحو
اإلرشاد يتضح أن عامل إخفاء الذات أحد العوامل
املهمة التي تناولتها العديد من الدراسات في الدول
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العالقة بين إخفاء الذات االتجاه نحو اإلرشاد
اإللكتروني؟

الغربية ،في حين ملا تتناولها أي دراسة عربية في حدود
علم الباحث ،حيث أظهرت نتائج الدراسات السابقة
التي تناولت العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو
اإلرشاد تناقضا محدودا حيث بينت نتائج دراسات
كل من Abdollahi et al (2017); Bathje et
al.(2014); Demir, et al. (2020); Kelly & Achter
(1995); Lerson & Chastain (1990); Maroko et
) ،al. (2018); Park & Park (2016إلى وجود عالقة
ارتباطية سالبة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو
اإلرشاد ،بينما أشارت نتائج دراسة Cabeda- Benito
) & Short, (1998إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة
بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد ،هذا فضال
على أن هذه الدراسات تناولت هذه العالقة لدى
عينات من الطالب في الجامعات واملدارس الثانوية؛
لذا تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة حل
التناقضات في الدراسات السابقة والتعرف على تأثير
اختالف الثقافة في تحديد هذه العالقة.
ونظرا لغياب الدراسات التي تناولت التأثير
املعدل للمتغيرات الديموغرافية التي تشمل النوع
االجتماعي ،واملرحلة الدراسية ،وسنوات الخبرة في
العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي واإللكتروني ،لذلك تهدف الدراسة الحالية
إلى سد هذه الفجوة البحثية في البيئة العربية.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين
االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإلرشاد اإللكتروني
لدى املوجهين الطالبيين ،وكذلك الكشف عن التأثير
املعدل للعوامل الديموغرافية (النوع ،املرحلة
الدراسية ،سنوات الخبرة) في العالقة بين إخفاء
الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإللكتروني.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
ً
أوال -األهمية النظرية
تمثلت أهمية الدراسة الحالية النظرية في
حداثة املوضوع الذي تتحدث عنه  -في حدود علم
الباحث – ما زالت هناك ندرة في الدراسات التي
تناولت التأثير املعدل لبعض العوامل الديموغرافية
في العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي واإللكتروني لدى املوجهين الطالبيين؛
لذلك من املتوقع أن تساهم الدراسة في إثراء األدب
النظري في هذا املجال .وأيضا تكمن أهميتها من الفئة
التي تستهدفها الدراسة أال وهي فئة املوجهين
الطالبيين؛ حيث يعتبرون أحد أهم الركائز األساسية
لتقديم كافة الخدمات اإلرشادية في املدارس.
ً
ثانيا -األهمية التطبيقية:
تمثلت أهمية الدراسة الحالية التطبيقية في
الخروج في توصيات ونتائج قد تساعد متخذي القرار
في اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد بوزارة التعليم
التعرف على اتجاهات املوجهين الطالبيين نحو
اإلرشاد التقليدي واإللكتروني؛ حيث إن تحديث
وتطوير أي مهنة لن يتم بنجاح ،إال إذا كان لدى
القائمين باملهام اتجاهات إيجابية نحوها .وأيضا
يمكن أن تفتح الدراسة الحالية آفاقا لدراسات
أخرى عن االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإلرشاد
اإللكتروني لدى املوجهين الطالبيين وعالقته
بمتغيرات نفسية أخرى .هذا ،فضال على أن الدراسة

في ضوء ما سبق ،يمكن تحديد مشكلة الدراسة
الحالية في األسئلة اآلتية:
 .1هل توجد فروق بين االتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي واإلرشاد اإللكتروني لدى املوجهين
الطالبيين؟
 .2ما التأثير املعدل للعوامل الديموغرافية
(النوع ،املرحلة الدراسية ،سنوات الخبرة) في
العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو
اإلرشاد التقليدي؟
 .3ما التأثير املعدل للعوامل الديموغرافية
(النوع ،املرحلة الدراسية ،سنوات الخبرة) في
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فروض الدراسة

الحالية تقدم للمكتبة العربية مقاييس في االتجاه
نحو اإلرشاد التقليدي واإللكتروني وإخفاء الذات
بعد تقنينها على البيئة السعودية.

تم صياغة فروض الدراسة في ضوء أدبيات الدراسة
والدراسات السابقة:

مصطلحات الدراسة

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات االتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي واالتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني لدى
موجهي الطالب والطالبات.

اإلرشاد التقليدي :هو التفاعل املتزامن بين
املرشدين واملسترشدين باستخدام التواصل السمعي
والبصري املباشر National Board for Certified
))Counselors [NBCC], 2012, p1
ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها
املفحوصون من أفراد العينة على املقياس املعد لهذا
الغرض.
اإلرشاد اإللكتروني :التواصل املتزامن وغير املتزامن
للتفاعل بين املرشدين واملسترشدين عبر وسائط
اإلنترنت التي تشمل البريد اإللكتروني والدردشةـ
وبرامج الفيديو ).)NBCC, 2012, p1
ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها
املفحوصون من أفراد العينة على املقياس املعد لهذا
الغرض.
إخفاء الذات :يقصد به االستعداد إلخفاء املعلومات
الشخصية التي يعتبرها الفرد مؤملة أو سلبية عن
اآلخرين(Larson & Chastain, 1990, P440). .
ويعرف إخفاء الذات إجرائيا بالدرجة التي
يحصل عليها املفحوصون من أفراد العينة على
املقياس الدراسة املستخدم.
حدود الدراسة
تتحدد الدراسة باملتغيرات املدروسة ،وهى اتجاه
نحو اإلرشاد التقليدي واإلرشاد اإللكتروني وإخفاء
الذات .وكذلك بالعينة التي أجريت عليها الدراسة
وهي املوجهون الطالبيون واملوجهات الطالبيات
التابعون لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود
الشمالية بمدينة عرعر ،وتتحدد أيضا بالزمن الذي
تم إجراء الدراسة فيه وهو الفصل الدراس ي الثاني
للعام 1442/1441هـ.

 .2ال يوجد تأثير معدل للعوامل الديموغرافية
(النوع ،املرحلة الدراسية ،سنوات الخبرة) في
العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي.
 .3ال يوجد تأثير معدل للعوامل الديموغرافية
(النوع ،املرحلة الدراسية ،سنوات الخبرة) في
العالقة بين إخفاء الذات االتجاه نحو اإلرشاد
اإللكتروني.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
تم استخدم املنهج الوصفي االرتباطي التنبؤي
ملالءمته مع طبيعة الدراسة وأهدافها.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع املوجهين
الطالبيين واملوجهات الطالبيات التابعين لإلدارة
العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ،خالل
الفصل الدراس ي الثاني للعام 1442-1441هـ والبالغ
عددهم ( )354موجها وموجهة منهم ( )195موجها
بنسبة  ،٪55و) (159موجهة بنسبة .٪45
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية حيث
طبق الباحث أدوات الدراسة على كل مجتمع
الدراسة من خالل إرسال رابط إلكتروني ،وقد بلغ
عدد اإلجابات املستوفاة بعد التوزيع ( )179موجها
وموجهة؛ منهم ( )96موجها بنسبة  ،٪53.6و()83
موجهة بنسبة  ،٪46.4بمتوسط حسابي 43.21
وانحراف معياري .5.21 ±
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خالد العنزي :التأثير املعدل لبعض املتغيرات الديموغرافية في العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد...

جدول ) : (1الخصائص العامة لعينة الدراسة
الفئات

املتغير

ذكور
إناث
االبتدائية
املتوسطة
الثانوية
أقل من  5سنوات
من  10-6سنوات
 11سنة فأكثر

الجنس
املرحلة الدراسية

سنوات الخبرة

ن ()179

٪

96
83
81
50
48
64
54
61

53.6
46.4
45.3
27.9
26.8
35.8
30.2
34.1

أدوات الدراسة
وللتأكد من صدق املقياس استخدم معدو
املقياس طريقة الصدق العاملي االستكشافي والذي
أسفر عن تشبع عبارات املقياس بعاملين فسر ما
نسبته  ٪62.2من التباين ،كما تم استخدام الصدق
العاملي التوكيدي والذي أسفر عن معامالت حسن
مطابقة مقبولة .أما بالنسبة إلى ثبات استخدم معدو
املقياس طريقة ألفا كرونباخ والذي تراوح قيمته ما
بين (.)0.90-0.77
َّأما في الدراسة الحالية؛ فتم التحقق من الخصائص
السيكومترية باتباع الخطوات اآلتية:
االتساق الداخلي :تم حساب معامالت االرتباط بين
كل عبارة وكل من مجموع البعد والدرجة الكلية
للمقياس ،وفيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها.

 -1مقياس االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي إعداد
روشلن وأخرين ()Rochlen et al. 2004a
تم استخدام مقياس االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
املعد من قبل روشلن وأخرين ) (2004وقد تكون
املقياس من ( )10فقرات موزعة على بعدين ،هما:
عدم االرتياح ،والقيمة ،وقد قام الباحث بترجمة
فقرات هذا املقياس إلى اللغة العربية ،وتم عرضها
على أساتذة مختصين في اللغة اإلنجليزية من أجل
التأكد من سالمة الترجمة ،ويتم تصحيح املقياس
وفق سلم الدرجات )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( :للفقرات
السالبة التي تحمل األرقام اآلتية ( ، )6-5-4-3-2-1في
حين أعطي عكس امليزان للفقرات املوجبة التي تحمل
األرقام (،)10-9-8-7-6

جدول ( :)2قيم معامالت ارتباط كل عبارة وك ًل من مجموع البعد والدرجة الكلية للمقياس (ن=)75
رقم
املفردة

بعد عدم االرتياح

الدرجة الكلية

بعد القيمة

الدرجة الكلية

1

**.539

**.299

6

**.767

**.372

2

**.740

**.661

7

**.783

**.438

3

**.861

**.838

8

**.752

**.436

4

**.793

**.681

9

**.787

**.415

5

**.883

**.773

10

**.761

**.480

معامل االرتبــاط

معامل االرتبــاط

رقم املفردة

*دالة عند مستوى  ** 0.05دالة عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة وكل من

مجموع البعد واملجموع الكلي للمقياس؛ فجميعها
قيم موجبة ومرتفعة وقوية عند مستوى ( ،)0.01مما
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العربية ،وتم عرضها على أساتذة مختصين في اللغة
اإلنجليزية من أجل التأكد من سالمة الترجمة ،ويتم
ْ
تصحيح املقياس وف َق سلم الدرجات،4 ،3 ،2 ،1( :
 )6 ،5للفقرات السالبة التي تحمل األرقام اآلتية (-1
 ، )5-4-3-2في حين أعطى عكس امليزان للفقرات
املوجبة التي تحمل األرقام ( ،)10-9-8-7-6وللتأكد
من صدق املقياس استخدم معدو املقياس طريقة
الصدق العاملي االستكشافي والذي أسفر عن تشبع
عبارات املقياس بعاملين فسر ما نسبته  ٪64.6من
التباين ،كما تم استخدام الصدق العاملي التوكيدي
والذي أسفر عن معامالت مطابقة مقبولة .أما
بالنسبة إلى الثبات فاستخدم معدو املقياس طريقة
ألفا كرونباخ والذي تراوح قيمته ما بين (.)0.88-0.77
َّأما في الدراسة الحالية فتم التحقق من
الخصائص السيكومترية باتباع الخطوات اآلتية:
االتساق الداخلي :تم حساب معامالت االرتباط
بين كل عبارة وكل من مجموع البعد والدرجة الكلية
للمقياس ،وفيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها.

يبرر االعتقاد بأن هذه األبعاد تقيس االتجاه نحو
اإلرشاد التقليدي من خالل ( )10فقرات ترتبط فيما
بينها بعالقة طردية ومن خالل بعدين.
وتم التحقق من ثبات املقياس باستخدام
طريقة ألفا – كرونباخ وذلك على عينة قوامها (،)75
أظهرت نتائج التحليل أن معامل الثبات الكلي
للمقياس بلغ  0.742ومعامالت الثبات ألبعاد (عدم
االرتياح  ،بعد التقدير) بلغت ( )0.819, 0.828على
الترتيب ،مما يعني تمتع املقياس بجميع عباراته )(10
بدرجة مرتفعة من الثبات وأنه صالح للتطبيق على
العينة النهائية.
 -2مقياس االتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني إعداد
روشلن وأخرين ()Rochlen et al. 2004a
تم استخدام مقياس االتجاه نحو اإلرشاد
اإللكتروني املعد من قبل روشلن وأخرين )(2004
وقد تكون املقياس من ( )10فقرات موزعة على
بعدين ،هما :عدم االرتياح ،والقيمة ،وقد قام
الباحث بترجمة فقرات هذا املقياس إلى اللغة

جدول ( :)3قيم معامالت ارتباط كل عبارة و ً
كل من مجموع البعد والدرجة الكلية للمقياس (ن=)75

رقم
املفردة

بعد عدم االرتياح

الدرجة الكلية

1

**.671

**.424

6

2

**.823

**.711

7

**.572

3

**.873

**.765

8

**.779

**.425

4

**.593

**.577

9

**.667

**.439

5

**.668

**.624

10

**.555

**.374

رقم املفردة

معامل االرتبــاط

معامل االرتبــاط
بعد القيمة

الدرجة الكلية

**.616

**.508
**.411

*دالة عند مستوى  ** 0.05دالة عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة وكل من
مجموع البعد واملجموع الكلي للمقياس ،جميعها قيم
موجبة ومرتفعة وقوية عند مستوى ( ،)0.01مما
يبرر االعتقاد بأن هذه األبعاد تقيس االتجاه نحو
اإلرشاد اإللكتروني من خالل ( )10فقرات ترتبط
فيما بينها بعالقة طردية ومن خالل بعدين.

وتم التحقق من ثبات املقياس باستخدام
طريقة ألفا – كرونباخ وذلك على عينة قوامها (،)75
أظهرت نتائج التحليل أن معامل الثبات الكلي
للمقياس بلغ  0.720ومعامالت الثبات ألبعاد (عدم
االرتياح ،بعد التقدير) بلغت ( )0.779, 0.632على
الترتيب ،مما يعني تمتع املقياس بجميع عباراته )(10
بدرجة مرتفعة من الثبات وأنه صالح للتطبيق على
العينة النهائية.
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 -3مقياس إخفاء الذات إعداد الرسون
وتشاستين ))Larson & Chastain. 1990

على عامل واحد فسر ما نسبته  ٪65من التباين وقد
تراوحت قيم معامالت التشبع ما بين .0.71 -0.46
أما بالنسبة إلى الثبات استخدم معدو املقياس
طريقة ألفا كرونباخ والذي بلغت قيمته ( 0.83ن=
 )306كما تم استخدام طريقة إعادة التطبيق
بفاصل زمني أربعة اسابيع حيث بلغ معامل الثبات
.0.81
َّأما في البحث؛ تم التحقق من الخصائص
السيكومترية باتباع الخطوات اآلتية:
االتساق الداخلي :تم حساب معامالت االرتباط بين
كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس ،وفيما يلي عرض
للنتائج التي أسفرت عنها.

تم استخدام مقياس إخفاء الذات املعد من
قبل الرسون وتشاستين ) (1990وقد تكون املقياس
ْ
من ( )10فقرات ،وتمت اإلجابة عليها وف َق مقياس
ليكرت خماس ي متدرج من ال أوافق بشدة ( )1إلى
أوافق بشدة ( ،)5وقد قام الباحث بترجمة فقرات
هذا املقياس إلى اللغة العربية ،وتم عرضها على
أساتذة مختصين في اللغة اإلنجليزية من أجل التأكد
من سالمة الترجمة ،وللتأكد من صدق املقياس
استخدم معدو املقياس طريقة الصدق العاملي
االستكشافي ،والذي أسفر عن تشبع عبارات املقياس

جدول ( :)4قيم معامالت ارتباط كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس (ن= )75
رقم
املفردة

معامل
االرتبــاط

مستوي
الداللة

رقم
املفردة

معامل االرتبــاط

مستوي
الداللة

رقم
املفردة

معامل
االرتبــاط

مستوي
الداللة

1

**.609

.000

5

**.720

.000

9

**.602

.000

2

**.582

.000

6

**.635

.000

10

**.521

.000

3

**.523

.000

7

**.705

.000

4

**.502

.000

8

**.586

.000
** دالة عند مستوى 0.01

*دالة عند مستوى 0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة واملجموع الكلي
للمقياس ،جميعها قيم موجبة ومرتفعة وقوية عند
مستوى ( ،)0.01مما يبرر االعتقاد بأن هذه األبعاد
تقيس إخفاء الذات من خالل ( )10فقرة ترتبط فيما
بينها بعالقة طردية.
وتم التحقق من ثبات املقياس باستخدام
طريقة ألفا – كرونباخ وذلك على عينة قوامها (،)75
وأظهرت نتائج التحليل أن معامل الثبات للمقياس
بلغ  ،0.799مما يعني تمتع املقياس بجميع عباراته
) (10بدرجة مرتفعة من الثبات ،وأنه صالح للتطبيق
على العينة النهائية.

التحليل اإلحصائي:
ت ـ ــم اس ـ ــتخدام اختب ـ ــار "ت" للعين ـ ــات املس ـ ــتقلة
ملعرف ــة الف ــروق ب ــين االتج ــاه نح ــو اإلرش ــاد التقلي ــدي
واإللكترونــي ،وتحليــل االنحــدار الخطــي ملعرفــة التــأثير
املعـ ـ ــدل للمتغي ـ ـ ـرات الديموغرافيـ ـ ــة (النـ ـ ــوع ،املرحلـ ـ ــة
الدراس ـ ــية ،س ـ ــنوات الخب ـ ــرة) ف ـ ــي العالق ـ ــة ب ـ ــين إخف ـ ــاء
الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإللكتروني.
نتائج الدراسة:
نتائج الفرض األول:
ينص الفرض األول على أنه "ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات االتجاه
نحو اإلرشاد التقليدي واالتجاه نحو اإلرشاد
اإللكتروني لدى املوجهين الطالبيين".
وللتحقق من صحة هذا الفرض ،تم استخراج
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة
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عينة الدراسة ،وفيما يلي عرض النتائج.

"ت" ( )T-testللعينات املرتبطة الستجابات أفراد

جدول ( :)5اختبار"ت" ملتوسطين مرتبطين للفروق بين متوسطي درجات االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي واإللكتروني.
املتوسط الحسابي
41.497
39.570

املتغيرات
االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
االتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني

االنحراف املعياري
6.9317
7.4017

درجة الحرية
178

قيمة "ت"
2.355

مستوى الداللة
.020

نتائج الفرض الثاني:
ينص الفرض الثاني على أنه "ال يوجد تأثير
للعوامل الديموغرافية (النوع ،املرحلة الدراسية،
سنوات الخبرة) في العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه
نحو اإلرشاد التقليدي" .وللتحقق من الفرض،
استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون لتحديد
طبيعة العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو
اإلرشاد التقليدي.

يتضح من الجدول ( )5وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات االتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي واإللكتروني ،لصالح االتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي ،حيث بلغت قيمة "ت"  2.355وهي قيمة
دالة عند مستوى).(0.05

جدول ( :)6معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين إخفاء الذات ونحو اإلرشاد التقليدي.
املتغيرات
إخفاء الذات
االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي

يتضح من الجدول ( )6وجود عالقة ارتباطية سالبة
بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
وهي دالة عند مستوى).(0.01

معامل االرتباط

العدد

مستوى الداللة

-0.235

179

0.002

وللكشف عن التأثير املعدل للعوامل الديموغرافية
(النوع ،املرحلة الدراسية ،سنوات الخبرة) في العالقة
بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي ،تم
استخدام تحليل االنحدار الخطي لكل عامل من
العوامل بطريقة إدخال )(Enter

جدول ( :)7نموذج تحليل االنحدارالخطي لتأثيرالنوع في العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي.
العوامل
املنبئة

النموذج

R

Adjusted R
Square

النوع

1
2
1
2
1
2

.238a
.239b
.241c
.281d
.238e
.250f

.046
.041
.047
.063
.046
.046

املرحلة
الدراسية
سنوات
الخبرة

تغير
R2
.057
.000
.058
.021
.057
.006

أ .العوامل املنبئة( :الثابت) ،النوع ،إخفاء الذات.
ب  .العوامل املنبئة( :الثابت) ،النوع ،تفاعل إخفاء الذات مع النوع.
ج .العوامل املنبئة( :الثابت) ،املرحلة الدراسية ،إخفاء الذات.
د  .العوامل املنبئة( :الثابت) ،املرحلة الدراسية ،تفاعل إخفاء الذات مع املرحلة الدراسية
ه .العوامل املنبئة( :الثابت) ،سنوات الخبرة ،إخفاء الذات.
و  .العوامل املنبئة( :الثابت) ،سنوات الخبرة ،تفاعل إخفاء الذات مع سنوات الخبرة.
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تغير قيمة
F
5.281
.053
5.437
3.968
5.307
1.041

احصاءات التغير
درجة الحرية
1
2
1
2
1
2
1

درجة الحرية
2
176
175
176
175
176
175

داللة تغير
قيمة F
.006
.819
.005
.048
.006
.309
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يتضح من الجدول ) (7ما يأتي:

 عدم وجود تأثير معدل لسنوات الخبرة فيالعالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي حيث ثبت قيمة ( )R2عند  .046مما
أدى إلى أن قيمة تغير "ف" غير دالة.

 عدم وجود تأثير معدل للنوع في العالقة بينإخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
حيث نقصت قيمة ( )R2من  .046إلى  .041مما
أدى إلى أن قيمة تغير "ف" غير دالة.

نتائج الفرض الثالث:

 وجود تأثير معدل للمرحلة الدراسية في العالقةبين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي حيث بلغ الفرق الدال لقيمة ()R2
 0.016وهذا يعني أن املرحلة الدراسية فسرت
ما نسبته  %1.6من التباين في العالقة بين
إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
وهي قيمة دالة عند مستوى ).(0.05

ينص الفرض الثاني على أنه "ال يوجد تأثير للعوامل
الديموغرافية (النوع ،املرحلة الدراسية ،سنوات
الخبرة) في العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو
اإلرشاد اإللكتروني"
وللتحقق من الفرض ،استخدم الباحث معامل
االرتباط بيرسون لتحديد طبيعة العالقة بين إخفاء
الذات واالتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني.

جدول ()8

جدول ( :)8معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين إخفاء الذات ونحو اإلرشاد اإللكتروني.

املتغيرات
إخفاء الذات
االتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني

معامل االرتباط
-0.137

يتضح من الجدول ( )8عدم وجود عالقة ارتباطية
بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني،
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  -0.137عند
مستوى  . 0.068وهي غير دالة إحصائيا.
وعليه ،ال يمكن إجراء التحليل املعدل لتأثير
العوامل الديموغرافية (النوع ،املرحلة الدراسية،
سنوات الخبرة) في العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه
نحو اإلرشاد اإللكتروني.
مناقشة نتائج الدراسة:
أشارت نتائج الدراسة في فرضها األول إلى وجود
فروق دالة بين االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي
واإللكتروني لصالح االتجاه نحو اإلرشاد التقليدي.
وهذا يتفق مع نتائج دراسات ;)Bathje et al. (2014
;)Bird et al. (2020); De paola, (2020
;)Kupczynski et al. (2017); Sucala et al. (2013
;)Tsan & Day, (2008); Wong et al. (2018
) ،Zamani et al. (2010التي أشارت إلى أن
املرشدين الذين يقدمون خدمات اإلرشادية يفضلون

العدد
179

مستوى الداللة
0.068

اإلرشاد التقليدي عن اإلرشاد اإللكتروني ،بينما
تختلف مع نتائج دراسات ;)Chang et al., (2001
;)Glasheen et al. (2016); Vinluan, (2011
) ،Tanrikulu, (2009والتي أشارت إلى تفضيل
اإلرشاد اإللكتروني عن اإلرشاد التقليدي.
ويعزو الباحث في ضوء ما أشار إليه كل من
) Wong et al (2018حيث أكدوا أن وصمة العار
املرتبطة بمشكالت الصحة النفسية والعقلية تظهر
عامال حاسما في طلب املساعدة املهنية من
املتخصصين النفسيين بدرجة أكبر في حالة اإلرشاد
اإللكتروني مما يؤدي إلى تكون اتجاه سلبي نحو
اإلرشاد اإللكتروني ،كما أشارا إلى عدم الشعور
بالراحة عند التحدث عبر الوسائط اإللكترونية
حيث تزداد معدالت الشكوك وانعدام الثقة مع
املتحدث مقارنة باإلرشاد التقليدي هذا فضال عن
معوقات التقاليد الثقافية واالجتماعية املرتبطة
بالتواصل عن بعد مع اآلخرين .كما يعزو الباحث
ذلك أيضا في ضوء عيوب اإلرشاد اإللكتروني التي
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عالقة ارتباطية إيجابية بين إخفاء الذات واالتجاه
نحو اإلرشاد.
ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما أشارت إليه
دراسة ) Demir et al (2020والتي تناولت طالب
الجامعة من أن الطالب يفضلون االحتفاظ
باملشكالت التي يعانون منها وعدم البوح بها للخرين
ويعملون على حلها بأنفسهم أو يتجاهلون حلها بدال
من التعبير عنها ،وبالتالي يختارون عدم مشاركة
الخبرات مع اآلخرين حتى لو كانوا خبراء مهنيين في
تقديم خدمات اإلرشاد ،كما أشار الباحثون إلى أن
هؤالء األفراد أكثر رغبة في مشاركة مشكالتهم مع
أصدقائهم املقربين حيث إنهم يثقون بهم ومساندون
لهم وداعمون بدال من طلب املساعدة من املرشدين
واملختصين ،كما يميلون أيضا إلى تلقي املساندة
االجتماعية من املصادر الخارجية مثل األسرة
واألقارب واألصدقاء .كما يمكن تفسير ذلك في ضوء
ما أشارت إليه دراسة )Kelly & Achter (1995
والتي تناولت طالب الجامعة من أن السبب وراء
العالقة االرتباطية السالبة بين إخفاء الذات
واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي ترجع إلى الخوف من
أن العملية اإلرشادية تتطلب اإلفصاح عن املعلومات
الشخصية شديدة الخصوصية واملرتبطة بما يعانون
منه من مشكالت.
وأشارت نتائج الدراسة في فرضها الثاني إلى
وجود تأثير دال للمرحلة الدراسية (الثانوية) في
العالقة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو اإلرشاد
التقليدي ،ويعزو الباحث ذلك في ضوء خصائص
النفسية واالنفعالية لطالب املرحلة الثانوية والتي
تتسم بالسعي نحو تحقيق الهوية من خالل الحصول
على االحترام والتقدير من اآلخرين ،والذي لن يتأتى
في ضوء اإلفصاح عن مشاكله الشخصية والنفسية
مما يجعله يلجأ دائما إلى أصدقائه املقربين وبعض
أفراد أسرته وأقاربه بدال من طلب املساعدة من
املختصين في اإلرشاد ،وهذه الخصائص تكون أكثر

أشار إليها كل من ;)Cook & Doyle (2002
) Rochlen et al (2004bومنها صعوبات إنشاء
عالقات عالجية قوية في غياب املعلومات والرسائل
غير اللفظية والتي يمكن فهمها مباشرة في اإلرشاد
التقليدي ،وهو ما يتناغم مع ما أشار إليه Lambert
) and Ogles (2004من أن العالقة العالجية تعتبر
واحدة من العوامل املنسجمة والدالة في التنبؤ
بنواتج نجاح العملية اإلرشادية ،وأشار أيضا
) Zamani et al. (2010إلى أن عدم كفاية التواصل
الفعال عبر وسائط التقنيات اإللكترونية في اإلرشاد
اإللكتروني قد تكون أحد أسباب انخفاض متوسط
االتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني .ويتفق ذلك مع ما
أظهرت نتائج دراسة ) Vinluan (2011والتي أشارت
إلى انخفاض دافعية واتجاه املرشدين املدرسيين في
الفلبين نحو استخدام التكنولوجيا في تقديم
الخدمات اإلرشادية ،وأرجع الباحث ذلك إلى مخاوف
عينة الدراسة حول األمن في استخدام اإلرشاد
اإللكتروني باإلضافة إلى نقص املهارات الالزمة
بفاعلية .وهو ما يتناغم مع ما أشار إليه Bird et al.
) (2020من أن نقص مهارات التعامل مع اإلرشاد
اإللكتروني وراء تفضيل اإلرشاد التقليدي عن
اإلرشاد اإللكتروني.
وأظهرت نتائج الدراسة في فرضها الثاني إلى
وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة بين إخفاء الذات
واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي ،وتتفق نتيجة
الدراسة الحالية مع ما أشارت إليه نتائج دراسات
;)Abdollahi et al. (2017); Bathje et al.(2014
;)Demir, et al. (2020); Kelly & Achter (1995
Lerson & Chastain (1990); Maroko et al.
) ،(2018); Park & Park (2016إلى وجود عالقة
ارتباطية سالبة بين إخفاء الذات واالتجاه نحو
اإلرشاد ،في حين تختلف مع ما أشارت إليه نتائج
دراسة ) Cabeda-Benito & Short, (1998من وجود
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لديهم تفضيالت نحو استخدام الوسائط
اإللكترونية في طلب الخدمات اإلرشادية بسبب عامل
الثقة واألمان باإلضافة إلى الخوف من وصمة العار
من قبل اآلخرين في حالة معرفة املشكالت النفسية
التي يعانون منها وهو ما يتفق مع ما أشار إليه Bird
َّ
) et al. (2020حيث أكد أن طلب املساعدة النفسية
يقل من قبل الطالب في حالة تقديم الخدمة
اإلرشادية عبر الوسائط اإللكترونية.

وضوحا لدى طالب املرحلة الثانوية مقارنة بطالب
املرحلتين املتوسطة واالبتدائية.
كما أشارت نتائج الدراسة في فرضها الثاني إلى
عدم وجود تأثير للنوع في العالقة بين إخفاء الذات
واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي ،وهو ما يعزوه
الباحث إلى الرغبة في االلتزام باملعايير الذكورية
واالنفصال العاطفي املصحوبة بإظهار االلتزام
بالقيم واملبادئ املجتمعية ،وهي خصال متجذرة في
فضيلة األنثى حيث تسترشد باملثل العليا املتمثلة في
املعاناة بكرامة مما يجعلها تخفي أسرارها ومشكالتها
وال تفصح عنها إال لصديقاتها املقربات لها جدا ،وهو
ما يشير إلى ارتفاع إخفاء الذات لديها مثل الذكور مع
اتجاه منخفض نحو طلب خدمات اإلرشاد.
كما أشارت النتائج في فرضها الثاني إلى عدم
وجود تأثير لسنوات الخبرة في العالقة بين إخفاء
الذات واالتجاه نحو اإلرشاد .ويعزو الباحث ذلك في
ضوء تقارب نسب أعداد وتكرارات سنوات الخبرة
مما أدى إلى تقارب متوسطات استجابات فئات عينة
الدراسة في متغير إخفاء الذات وكذلك االتجاه نحو
اإلرشاد التقليدي ،وهذا يعكس أن العالقة بين
السعي نحو طلب خدمات اإلرشاد من قبل الطالب
كما يراه املوجهون الطالبيون يقل مع ارتفاع
االحتفاظ وعدم اإلفصاح عن الخبرات واملشكالت
التي يعانون منها على مدار سنوات الخدمة التي
قضاها املوجهون الطالبيون سواء كانوا مبتدئين (-1
 )5سنوات أم متوسطي الخبرة ( )10 -6سنوات أم
مرتفعي الخبرة أكثر من  10سنوات.
وأشارت نتائج الدراسة في فرضها الثالث إلى
عدم وجود عالقة ارتباطية بين إخفاء الذات
واالتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني .وهذا يختلف مع
نتائج دراسة ) Bathje et al. (2014والتي أشارت إلى
وجود عالقة ارتباطية غير مباشرة بين إخفاء الذات
واالتجاه نحو اإلرشاد اإللكتروني عبر متغير توقعات
اإلفصاح ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن األفراد الذين
يتمتعون بمستويات مرتفعة من إخفاء الذات ليس

التوصيات
 .1في ضوء نتائج الفرض األول للدراسة يوص ي
الباحث بعقد دورات تدريبية للموجهين
الطالبيين بهدف رفع كفاءتهم املهنية واملهارية.
 .2في ضوء ما أشارت إليه نتائج الفرض الثاني
من التأثير املعدل للمرحلة الدراسية (املرحلة
الثانوية) في العالقة بين إخفاء الذات
واالتجاه نحو اإلرشاد التقليدي يوص ي
الباحث بعقد الدورات التدريبية وورش العمل
لطالب املرحلة الثانوية بهدف زيادة الكفاءة
الذاتية ومفهوم الذات ،مما يساعدهم على
التحول من إخفاء الذات إلى اإلفصاح عن
الذات ،وهو ما ينعكس ايجابيا في االتجاه
نحو طلب املساعدة النفسية من املوجهين
الطالبيين.
 .3نظرا لصغر حجم عينة الدراسة يوص ي
الباحث بإجراء دراسة مماثلة تتناول عينة
كبيرة من املوجهين الطالبيين.

****
املراجع:
بن ــات ،س ــهيلة وغي ــث ،س ــعاد والبن ــا ،محم ــد والب ــدارين ،غال ــب
( .)2013اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام املرش ـ ـ ـ ـ ــدين الترب ـ ـ ـ ـ ــويين لتقني ـ ـ ـ ـ ــات
الحاس ـ ـ ــوب ف ـ ـ ــي املدرس ـ ـ ــة الحكومي ـ ـ ــة اإلردني ـ ـ ــة ،املجل ـ ـ ــة
التربوية.126-75 ،)1( 109 ،
حســين ،طــه عبــد العظــيم ( .)2004اإلرشــاد النفسـ ي النظريــة –
التطبيق – التكنولوجيا ،عمان ،دار الفكر.
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 الصمود النفس ي وعالقته باملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الجوف:مريم العنزي

الصمود النفس ي وعالقته باملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الجوف
)1(مريم بنت نزال العنزي.د

) ه1443 /8/ 6 وقبل- ه1443/6/26 (قدم للنشر
هدفت الدراس ةةة اليالية للتعرف عمس مس ةةتوى الص ةةمود النفس ة ي وعالقته باملناعة النفس ةةية لدى أعض ةةاء هيئة التدريس في جامعة
:املس تتت
) من193( ) منهم368(  تم اختيار عينة من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم، ولتحقيق أهداف الدراسة.الجوف في اململكة العربية السعودية
 وتم تطوير مقياس ةةما هما مقياص الص ةةمود النفس ة ي واملناعة النفس ةةية والتحقق من خص ةةااص ةةكما الس ةةي وم ية من،) من اإلناث175(الذكور و
 وتطبيق الدراس ة ةةة نلك س،ص ة ةةدت ووباب
 وقد تم اس ة ةةتملدام املنصف الوص ة ةةف،ونيا من خالل نرس ة ةةال املقياس ة ةةما عمس رواب أعض ة ةةاء هيئة التدريس
ً
َّ ، حيث توصلت نتااج الدراسة نلس أا مستوى الصمود النفس ي واملناعة النفسية جاء بدرجة متوسطة، االرتباط
وأا هناك عالقة بما الصمود
َّ ،وأا اإلناث أفض ة ةةل في الص ة ةةمود النفس ة ة ي من الذكور
َّ ،النفس ة ة ي واملناعة النفس ة ةةية
وأا وي الة ل املتوس ة ةةطة أفض ة ةةل من وي الة ل القليلة في
 منها االهتمام باملترم اب النفسةية لدى أعضةاء هيئة التدريس ن ًرا لدورهم في الت وم، وقد خرجت الدراسةة ببع التوصةياب.املناعة النفسةية
.في الطلبة الجامعيما
. أزمة كورونا، أعضاء هيئة التدريس، املناعة النفسية، الصمود النفس ي:الك مات املفتاحية
Psychological resilience and its relationship to psychological immunity among faculty members
at Al-Jouf University
Mariam Nasal AlAnazy(1)
(Submitted 29-01-2022 and Accepted on 09-03-2022)
Abstract: The current study aimed to identify the level of psychological resilience and its relationship to
psychological immunity among faculty members at Al-Jouf University in view of the Corona crisis in the Kingdom
of Saudi Arabia, and to achieve the objectives of the study, a sample of faculty members was selected (368), of
whom (193) were males and (175) of females, and two measures were developed, namely, the Psychological
Resilience Scale and the Psychological Immunity, and verifying their psychometric properties of truthfulness and
consistency, and the application of the study electronically by sending the two scales to the links of the faculty
members, and the results of the study concluded that the level of psychological resilience and psychological
immunity came to a moderate degree. And that there is a relationship between psychological resilience and
psychological immunity, and that females are better in psychological resilience than females, and those with
medium experience are better than those with little experience in psychological immunity, and based on the results
of the study, the study came out with some recommendations, including attention to psychological variables among
faculty members due to their role In influencing university students.
Keywords: Psychological Resilience, Psychological Immunology, Faculty Members.
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مقدمة
ً
ً
معرفيا يركز عمس
يعت علم النفس االيجاب حقال
الة اب اإليجابية في والث محطاب زمنية ،هي ،املاض ي
بال كمز عمس الرفاهية والقناعة والرضا ،والياضر بال كمز
عمس املفاهيم كالسعادل والة اب املتدفقة ،واملستقبل
بال كمز عمس مفاهيم األمل والتفاؤل والرضا عن الييال.
ويرى سيلجماا ( )Seligmanأا فكرل حركة علم النفس
اإليجاب ( )positive psychologyبدأب منذ سنة 1998
(السعيد.)4 :2014 ،
وقال نا علم النفس اإليجاب ()Positive Psychology
هو اتجاه حديث لدراسة السلوك اإلنسان  ،حيث ننه
يركز عمس دراسة املشاعر اإليجابية في اإلنساا بعد أا
قض ى عشراب السنما يهتم باملشاعر واالنفعاالب السلبية
(بركاب ومعمري .)23 :2016 ،وميداا علم النفس
اإليجاب عمس مستواه الذات  ،يدور حول الة اب الذاتية
املثمنة واملقدرل :مثل هناء الفرد وتنعمه بالييال،
واالل زام ،واإلشباع (في املاض ي) واألمل (للمستقبل)،
والتدفق ( )flowوالسعادل (في الياضر) ( & Seligman
.)Csikszenmihalyi, 2000: 5
حيث نا اتجاه علم النفس االيجاب يسكم في تحسما
نم الييال لدى الفرد من خالل زيادل األمل وحب الييال
والرضا عن الييال والتفاؤل والصمود واملناعة النفسية
ً
ارتباطا ً
وويقا بمصطلح جودل الييال ،حيث
كما أنه يرتب
يعد مفكوم جودل الييال من املفاهيم األساسية لعلم
النفس اإليجاب .
ُّ
ويعد مفكوم أو مصطلح (الصمود النفس ي) من
س
نسبيا في مجال علم النفس
املصطلياب اليديثة
َّ
اإليجاب  ،ويمكن تعريفه ب نه :الدراسة العلمية لنقاط
القول والفضاال التي تمكن األفراد واملجتمعاب من
ً
االزدهار ،ويمثل الصمود لبنة في من ومة علم النفس
اإليجاب  ،لك املنحس الذي يع ِّ م القوى اإلنسانية
ويسعس الكتشافكا وتنميتها (األعسر.)2011 ،

وقد كرب عبد السميع ( )2014ب َّا الصمود النفس ي:
تلك العملية الدينامية التي تؤدي نلس التوافق الجيد،
واملواجكة اإليجابية للشدااد والصدماب واألزماب
مشكالب
النفسية التي قد يواجككا الفرد سواء كانت
ٍ
ً
ً
ً
َ
دامية ،أم أمر ً
طبيعية ،أم ً
اضا
حروبا
اجتماعية ،أم كوارث
ً
ً
وتعرفه كرين (Green,
مزمنة ،أم
ٍ
مشكالب أسرية وغم هاِّ .
ُ
) 2010ب َّنه القدرل عمس التعافي من الشعور السلبي
والقدرل عمس املرونة اإليجابية أمام تحدياب الصدمة.
وناب الصمود
كما تناول بروكش ) (Brooks, 2006م ِّ
النفس ي عمس النحو اآلت :
يمثل قدرل الفرد عمس التعامل مع
-1التعاطف حيث ِّ
يسكل التواصل
مشاعر واتجاهاب وأف ار اآلخرين ،مما ِّ
والتعاوا واالح ام بما األفراد.
-2التواصل مع األفراد اآلخرين.
 3التقبل لآلخرين كما هم.
-4فكم الفرد ملشاعره وتحديده لجوانب القول والفعالية
في شةصيتهَّ ،
مما يساعده عمس استملدامكا االستملدام
األمثل.
ويشم دافدسوا وكونور ورووبام (Davidson, Connor,
) & Rothbaum, 2005نلس َّ
أا الصمود النفس ي مترم ٌ
ِّ
َّ ً
َّ
أساسية ،منها ما
اب
مترم ٍ
نفس ٌّي ِّ
متعدد األبعاد يتضمن ِّ
هو مزاجي ومنها ما هو معرفي ،يت وا من :املزاج اإليجاب ،
واعتبار الذاب واإلحساص بها من خالل الن رل اإليجابية
للذاب واإلحساص باملقدرل عمس الفعل والشجاعة،
والقدرل عمس ُّ
تقبل املشاعر السلبية والتعامل معكا،
واملرونة ،والتواصل الجيد والقدرل عمس التفاعل اإليجاب
مع اآلخرين ،ومكاراب حل املشكالب.
أنواع للصمود النفس ي تملتلف حسب نوع
وهناك والوة ٍ
ُّ
الصدمة أو قول وشدل عوامل الةطر هي :الترلب عمس
َّ
َّ
نيجابي ٍة،
ويتضمن هذا النوع تحقيق نتااج
الصعوباب:
ويركز النوع الثان عمس قدرل الفرد عمس التعامل مع
ِّ
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َّ
التي تولدب من االنزعاج الداام والتوتر العصبي والقلق
الذي يواجه الفرد س
يوميا ،وهي تحمي الفرد من ُّ
التعرض أو
نطالة األمد لالنفعاالب السلبية املتطرفة.
ويحدد جل ب وبنيل وولسوا وبلومبم ج وويتمي (Gilbert.,
ِّ
)Pinel., Wilson., Blumberg, & Wheatley, 1998
الةصااص العامة للمناعة النفسية وهي :تحويل الفشل
نجاح ،واملينة نلس منحة ،والتفسم والت ير العقالن
نلس ٍ
املقبول واملقنع ،والعمل عمس اإلصالح والت هيل الشامل
َّ
ُّ
وليس َّ
التحسن الجزئ املؤقت ،وتعزيز التمليالب
مجرد
ُّ
أحداث
اإليجابية ،وإلراء االستجابة السلبية عند توقع
ٍ
َّ
سلبي ٍة.
ويرى كيجاا )َّ (Kagan, 2006
َّ
النفسية هي
أا املناعة
والرد عمس االنفعاالب عن طريق استملدام
ن ٌام للتبديلِّ ،
اليواص ،والقدرل عمس التميمز بما األمور املفيدل والضارل
وامليايدل ،وإم َّ
انية التملطي املسبق ،ومن خصااص
َّ
َّ
السلبية
النفسية :ب َّنها تساعد في تنقيح املشاعر
املناعة
اليومية ،وتساعد ً
َّ
أيضا عمس ندراك النتااج وتقييم ردود
األفعال ،وتعمل ً
وجدانية
استجاباب
أيضا عمس توليد
ٍ
ٍ
نضافية بعد تقييم ردود األفعال.
ٍ
َّ
النفسية في رأي أواله وناجي وتوث (Olah.,
َّأما املناعة
ٌ َّ
مرك ٌب يت َّوا من َّ
عدل
) Nagy, & Toth, 2010فهي ن ام
مة َّ
مجموعاب من العوامل
فرعي ٍة تت َّوا بدورها من
ٍ
أن ٍ
ً
واألبعاد الفرعية تتفاعل جميعكا معا ليماية الذاب
َّ
اليادل للضروط
ووقاية العقل من الت وم اب السلبية
َّ
النفسية.
كما يرى أل ب – لورنكز والبم ب لورنكز وكادر وكرزباي
ومارتوا (Albert-Lorincz., Albert - Lorincz., Kadar,
)َّ Krizbai, & Marton, 2012
أا من وظااف املناعة
ُّ
َّ
بتحس ٍن،
النفسية َّأنها :تساعد األفراد عمس أا يشعروا
َّ
َّ
نفسي ٍة ،وتساعد
عاصفة
وأنهم أفضل بعد أا عانوا من
ٍ
السيئة.
عمس ت ٍير أو
ٍ
عقلنة ،أو التفسم املنطق للمشاعر ِّ

سن
أحداث البيئة الضاغطة ،مثل (فقد الوالدين في ٍ
مبك ٍرل ،الصراعاب األسرية ،مرض أحد الوالدين ،الفقر
ِّ
الشديد) ،والتعافي من الصدمة هو النوع الثالث ويشم
نلس َّ
أا األفراد يعملوا بش ٍل جي ٍد بعد ُّ
التعرض للصدماب
ِّ
املتكررل (طه.)2013 ،
الشديدل واملزمنة أو
ِّ
ومن أولس الن رياب لتفسم عملية الصمود النفس ي ،هي
ن رية ريتشاردسوا ) (Richardson, 2002الذي وضع
ُ
صياغة املفاهيمية للصمود ب َّنه :القول التي توجد داخل
فرد والتي تدفعه نلس تحقيق الذاب واإليثار واليكمة،
كل ٍ
ِّ
تام مع املصدر الروحي للقول ،حيث
وأا ي وا عمس
ٍ
تناغم ٍ
تؤور الضروط النفسية واألحداث السلبية في القدرل عمس
ِّ
َّ
ُّ
التكيف ،ومواجكة مثل هذه األحداث في الييال تت ور
بصفاب الصمود.
أما ن رية النماء الذات فقد أوضح سالكفيتما وزمالؤه
) (Saakvine., al etب َّنه طريقة الفرد العادية في فكم
الذاب والعالم وتشمل الروحانية ،ومفكوم القدراب
ُ
الذاتية التي ُّ
تعريفكا ب َّنها القدرل عمس ندراك ُّ
وتحمل
يتم
االنفعال ،واليفاظ عمس االرتباط الداخمي مع الذاب
واآلخرين ).(Snape & Miller, 2008
عد املناعة النفسية َ
ُوت ُّ
مترم اب الشةصية التي
أحد
ِّ
تدرص ت وم العوامل النفسية املةتلفة ،مثل الضروط
النفسية والقلق واالكتئاب ،في املناعة الطبيعية لجسم
اإلنساا وعالقتها باألمراض الجسمية ،ويدرص العالقاب
والتفاعالب والت وم اب املتبادلة بما السلوك ومناعة
ٌ
ٌ
ومتعددل
الجسم والجكاز العصبي ،وهي وحدل مت املة
ِّ
األبعاد من مصادر املرونة الشةصية أو القدراب
ُّ
ً
ُ
مناعة َّ
التكي َّ
ُّ
ضد الضروط والتحطم
فية التي تعط
كدروع
وتقوي عملية التوافق وتعمل
واالنهيار ،وتحمي ِّ
ٍ
َّ
اب ملنع األزماب النفسية ).(Voitkane, 2004
ومصد ٍ
يعرف دوب وشاهي ) (Dubey & Shahi, 2011املناعة
و ِّ
َّ
النفسية ب نها :وعاء املوارد النفسية Pool of
 Psychological Resourcesالتي تحمي الفرد من السموم
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وتحاول الباحثة أا ترب املترم ين ً
معا لدى فئة من
الفئاب املكمة وهي أعضاء هيئة التدريس حيث نا الرب
بما املترم ين ً
معا لدى هذه الفئة هو أمر قليل حسب
اطالع الباحثة.
مشك ة البحث
يعت التدريس الجامعي في اململكة العربية السعودية من
األهمية بم ٍاا ،بحيث يتم من خالله بناء فلسفة واضية
تسكم في تمكما املدرص الجامعي من صيانة مباداه
وأهدافه ،وتواجه الجامعاب العربية والسعودية عمس وجه
الةصوص َّ
تحدياب بالرة الةطورل نش ب عن
عدل
ٍ
َّ
املترم اب العاملية التي تمثلت في الثورل املعرفية والثقافية
ً
مقتصرا عمس تحقيق
والتكنولوجية ،فلم يعد دورها
األهداف التقليدية واملتمثلة في التدريس والبحث عن
ً
مسؤولة ً
أيضا
املعرفة ،وت صيلكا ،ونشرها بل أصبحت
عن تحقيق التنمية السياسية ،واالقتصادية،
واالجتماعية للمجتمع من خالل البحث في مشكالته
وإيجاد اليلول املناسبة لكا.
ويتوقف نجاح الجامعاب في تحقيق تلك األهداف بكفاءل
عمس أعضاء هيئتها التدريسية فكم مطالبوا ب داء العديد
من األدوار سواء داخل أو خارج اليرم الجامعي؟ وخاصة
عندما يمتل وا جوانب نيجابية في حياتهم كالصمود
النفس ي واملناعة النفسية ،فعمس مستوى اليرم الجامعي
مطالبوا بالتدريس ،وإعداد البحوث العلمية ،واإلشراف
عمس الرساال الجامعية ،واملشاركة في لجاا مناقشتها،
واإلرشاد األكاديمي ،باإلضافة نلس الت وم في شةصياب
طالبهم من خالل ال امج واألنشطة العلمية التي
يحرصوا عمس تنفيذها ).(Jordan, 2000
وت ز مش لة الدراسة كذلك من كوا كل من الصمود
النفس ي واملناعة النفسية من مترم اب علم النفس
اإليجاب التي يمكن أا تؤورا في بعضكما لدى فئة أعضاء
هيئة التدريس.

ً
َّ
قياسا عمس
النفسية،
ويقسم مرس ي ( )2000املناعة
ِّ
َّ ٌ
ٌ
املناعة العضوية ،نلس والوة أنواع ،هي :مناعة نفسية
َّ ٌ
ٌ
ٌ
َّ ٌ
ٌ
َّ ٌ
س
نفسية
طبيعيا ،ومناعة
نفسية مكتسبة
طبيعية ،ومناعة
ٌ
س
صناعيا.
مكتسبة
َّ
َّ
النفسية كمتطل ٍب أساس ٍي؛
وهنا ي كر مفكوم املناعة
حيث َّ
َّ
النفسية بما تحتويه من تحصما فكر
نا املناعة
املؤوراب
أفراد املجتمع ،وت مما سالمة عقولكم من ِّ
ٌ َّ ٌ
واالنحرافاب الداخلية والةارجية ،لكو حاجة مليةة
ٌ
ومطلب ضرور ٌّي تفرضه ال روف الراهنة واملستقبلية
ً
ً
حماية للفرد ومساعدل في تطويره ووقايته من العديد من
املشكالب.
وتعد الجامعاب من الن م االجتماعية املممزل في املجتمع،
ألنها مؤسساب أكاديمية وتربوية في نفس الوقت.
ويعد أعضاء هيئة التدريس ب نهم " :كل من يعمل
بالتدريس والبحث العلمي من األساتذل واألساتذل
املشاركما واألساتذل املساعدين واملياضرين (اليرب
والكمالي والضاغن والرشيدي واملطم ي ()599 :2016
ولقد كاا عمس الجامعاب استرالل االنفجار املعرفي الكاال
واالقتحام التقني الكبم  ،وأا تعيد الن ر في وضع آلياب
للتعلم والتعليم ً
بعيدا عن املةاطر التي قد ت تب عمس
اتملا قراراب الستئناف الدوام ،وأصبح استملدام
تقنياب التعليم اليديثة ً
أمرا البد منه ،ن فتحت وورل
ً
االتصاالب آفاقا جديدل لتطوير التعليم واإلسكام في حل
كثم من مشكالته وساعدب عمس نيجاد بيئاب تعليمية
جديدل لم تعكد من قبل مثل التعليم االف اض ي،
والتعليم الرقمي ،والتعليم اإللك ون أو التعليم عن بعد
(Taleb, & Hassanzadeh, 2015, 92).
والصمود النفس ي يملتلف عن املناعة النفسية في كوا
ُ
الصمود يعنى باإلرادل التي يمتلككا الفرد في حما تعنى
املناعة النفسية بالجانب الوقائ الذي يمارسه الفرد
لتجنب الضروط والصعوباب واملشكالب املةتلفة.
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َّ
نال َّأا للمترم اب املتسارعة املتعددل في الييال السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية والفكرية ،...وخاصة مع
انتشار كورونا بش ٍل كبم ٍ فقد أوجدب في اململكة العربية
ً
عددا من
السعودية -مثل كثم من الدول األخرى-
ً
وتصاعدا في عدد القضايا،
املشكالب ،واألزماب األمنية،
َّ
وحيث ن َّا املرحلة الجامعية هي قمة الكرم التعليمي ،وهي
املرحلة التي ُّ
تعد الطالب بعدها الستكمال مسم ل حياتها
العمليةَّ ،نما من خالل االندماج في سوت العمل أو
استكمال مسم ته العلمية في الدراسة والبحث والتقص ي،
فإنه ال َّبد من االهتمام ب عضاء هيئة التدريس ملا لكم من
ت وم ٍ كبم ٍ في حياتهم الشةصية واملكنية واالجتماعية.
ويتصرف عضو هيئة التدريس الذي يتمتع بالصمود
النفس ي واملناعة النفسية عمس نحو شةص مؤهل
ً
اجتماعيا عمس النحو األمثل ،الياجة نلس املودل واالح ام
والييال االجتماعية ،ويتعامل مع السلطة بش ل أفضل،
ويحقق األهداف ،ويتملذ قراراب أفضل ويمكنه بسكولة
اليصول عمس حيال سعيدل ومنتجة وصيية .
))Villavicencio; Jurado; Valencia, 2014
وقد تناولت العديد من الدراساب السابقة الصمود
النفس ي واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس
ومنها دراسة لولول ( )2020التي وجدب ت ور أعضاء هيئة
التدريس بالصمود النفس ي ،في حما تناولت دارسة توفيق
( )2021املناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس
وسعت الدراسة ربطه ببع املترم اب اإليجابية كالتعافي
النفس ي ،وبنفس الصعيد فقد حاولت دراسة محمد
( )2021رب املناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس
ببع املترم اب املرتبطة بالضروط النفسية خاصة مع
انتشار فم وص كورونا ،وقد حاولت الدراسة االهتمام
بت وم فم وص كورونا عمس املناعة النفسية ،وظكرب
مش لة الدراسة من خالل عمل الباحثة نتيجة وجود أزمة
كورونا في الجامعة والتقائها مع أعضاء هيئة التدريس
والرغبة في دراسة بع املترم اب النفسية لديهم ،حيث

َّ
وتوصلت نلس
عدد من أعضاء هيئة التدريس،
التقت مع ٍ
مجموعة من االستنتاجاب منهاُّ :
تنوع الصمود النفس ي
ٍ
واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس بسبب
ا ُّ
لترم في طبيعة العمل بسبب جااحة كورونا ،وارت ب
الباحثة معرفة العالقة بما الصمود النفس ي واملناعة
املترم اب .وتدور مش لة
النفسية وعالقته ببع
ِّ
الدراسة حول السؤال الرايس التالي :ما مستوى كل من
الصمود النفس ي واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة
التدريس وعالقة لك ببع املترم اب؟
أسئ ة البحث
ْ
َ
يحدد مش لة
في ضوء ما سبق ،يمكن للباحث أا ِّ
الدراسة بالسؤال الرايس اآلت :
 .1ما مستوى الصمود النفس ي لدى أعضاء هيئة
التدريس في جامعة الجوف؟
 .2ما مستوى املناعة النفسية لدى أعضاء هيئة
التدريس في جامعة الجوف؟
ٌ
 .3هل هناك عالقة بما الصمود النفس ي واملناعة
النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الجوف؟
ٌ
نحصااية في الصمود
داللة
ٍ
 .4هل هناك فروت اب ٍ
النفس ي واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس ً
تبعا
للجنس؟
ٌ
نحصااية في الصمود
داللة
ٍ
 .5هل هناك فروت اب ٍ
النفس ي واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس تبعاً
لسنواب الة ل؟
أهداف البحث
ُّ
للتعرف عمس مستوى الصمود
هدف البحث اليالي
النفس ي واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس في
جامعة الجوف في اململكة العربية السعودية ،والتعرف
عالقة بما الصمود النفس ي واملناعة
عمس طبيعة وجود
ٍ
ُّ
فروت في الصمود
والتعرف عمس طبيعة وجود
النفسية،
ٍ
ً
النفس ي واملناعة النفسية تبعا للجنس وسنواب الة ل.

65

املج ة السعودية ل ع وم النفسية – العد – 8الرياض (ربيع ثاني 1444ه /نوفمبر 2022م)

اليدود الزمانية :طبق البحث نلك س
ونيا خالل الفصل
ظل انتشار أزمة
الدراس ي الثان لعام  2020/2019في ِّ
كورونا في اململكة العربية السعودية.
مصطلحات البحث
الصمود النفس ي :وضح )(Fletcher & Sarkar, 2013: 16
أا الصمود النفس ي هو قدرل األفراد عمس االحتفاظ
بمستوياب عالية من التوظيف والتوضيح للمعلوماب
والتصدي ألعراض االكتئاب وصعوباب الييال من أجل
نكمال مكام العمل ،وال كمز عمس استملدام اس اتيجياب
مواجكة الضروط ودور العملياب العقلية والسلوكية
لالرتقاء بالجانب الشةص ي وحماية الفرد من اآلوار
السلبية للضروط.
ً
ويتحدد مفكوم الصمود النفس ي نجراايا بالدرجة التي
يحصل نليها أعضاء هيئة التدريس في املقياص.
املناعة النفسية:
يرى بريداكس ) (Bredacs, 2016: 120عمس أا املناعة
النفسية "ن ام وقائ مت امل يعمل عمس وقاية الذاب
حيث أا م وناته تجعل األفراد قادرين عمس مواجكة
الضروط.
ويتحدد مفكوم املناعة النفسية نجر ً
اايا بالدرجة التي
يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس في املقياص.
عضو هيئة التدريس:
ُّ
عضو هيئة التدريس :هو كل من يحمل درجة الةدكتوراه
أو املاجةستم أو الب الوريوص ويعمل في الجامعة بوظيفة
مشارك
مساعد أو
ٍ
مدر ٍص برتبة أستا ٍ
محاضر أو ٍ
ٍ
ٍ
معيد أو ِّ
أو أستا ٍ (مجلس التعلةيم العالي.)2007 ،
الدراسات السابقة
َّ
من خالل استعراض الباحثة تبما وجود العديد من
الدراساب التي تناولت الصمود النفس ي واملناعة
النفسية ،وفيما يمي أبرز الدراساب السابقة اب الصلة
القريبة بالدراسة اليالية:

أهمية البحث
ت ز أهمية البحث اليالي من جانبما ن ري وعممي،
األهمية النظرية:
كمصدر
تحاول الدراسة اليالية نوراء املكتبة العربية
ٍ
مكم ٍل لسلسلة الدراساب العلمية في مجال الصمود
ِّ
النفس ي واملناعة النفسية ،وت ز أهميتها من أهمية الفئة
املدروسة كونها من الفئاب القليلة التي ُّ
ُّ
التطرت نليها
يتم
وقت َّ
ترم ب وظيفة عضو
واالهتمام بها وت ت الدراسة في ٍ
ظل أزمة كورونا.
هيئة التدريس بش ٍل كبم ٍ في ِّ
األهمية العم ية:
تحاول الدراسة اليالية مساعدل اإلداريما في الجامعة في
الكشف عن مستوى الصمود النفس ي واملناعة النفسية
لدى أعضاء هيئة التدريس َّ
مما يساعدهم في التعامل
ظل أزمة كورونا ،ومع الطلبة الذين
معكم خاصة في ِّ
يدرسونهم ،ومساعدل أعضاء هيئة التدريس أنفسكم في
ِّ
التعرف عمس مستوى الصمود النفس ي واملناعة النفسية
ً
علمي ،كما يمكن االستفادل من
إلطار
استنادا
لديهم
ٍ
ٍ
الدراسة اليالية في تطوير مقياسما حول الصمود
النفس ي واملناعة النفسية يمكن االستفادل منها لدى
أعضاء هيئة التدريس الجامعي من حيث التعرف عمس
اختالف الصمود واملناعة النفسية لديهم تبعا للجنس
والة ل.
حدود البحث
امليدداب املوضوعية :تناولت الدراسة اليالية دراسة
ِّ
عالقة الصمود النفس ي مع املناعة النفسية.
اليدود امل انية :منطقة الجوف في اململكة العربية
السعودية.
اليدود البشرية :شمل البحث جميع أعضاء هيئة
التدريس الذين عمس رأص عملكم برتبة معيد ،أو
محاضر ،أو استا مساعد ،أو مشارك ،أو استا .
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استهدف بحث العكيمي (ُّ )2017
تعرف (املناعة النفسية)
لدى طلبة الجامعة وعالقتها بة (الوعي بالذاب) و(العفو)،
ت َّلفت عينة البحث من (ً )420
طالبا وطالبة من طالب
جامعة برداد ،أظكرب نتااج البحث :وجود عالقة
ارتباطية موجبة بما (املناعة النفسية) وكل من (الوعي
بالذاب) و(العفو) .يسكم مترم ا (الوعي بالذاب) و(العفو)
بة ( )%28.4في التباين الكمي لة (املناعة النفسية).
وهدفت دراسة املعمرية وطه ( )2018الكشف عن
العالقة بما املناعة النفسية والرضا الوظيف لدى بع
معلماب ال بية الةاصة ،وت ونت العينة من ( )89معلمة
من معلماب ال بية الةاصة بسلطنة عماا ،وأظكرب
َّ
نيجابي ٍة بما املناعة النفسية والرضا
عالقة
النتااج وجود
ٍ
الوظيف لدى عينة الدراسة.
كما هدفت دراسة الجزار والبالشون وسليماا ()2018
وكل من
نلس الكشف عن العالقة بما املناعة النفسية ٍ
َّ
الذكاء األخالقي واألداء األكاديمي لطالب الجامعة .ت ونت
عينة البحث من ( )195طالب ،وقد أسفرب نتااج البحث
صااية
داللة نح
موجبة اب
ارتباطية
عالقة
عن وجود
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بما املناعة النفسية والذكاء األخالقي لدى طالب الجامعة،
وإم انية ُّ
التنبؤ بالذكاء األخالقي وأبعاده من خالل املناعة
النفسية وأبعادها لطالب الجامعة.
وسعت دراسة الشاوي ( )2018نلس الكشف عن العالقة
بما املناعة النفسية والكفاءل الذاتية املدركة لدى طالب
كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،وتم تطبيقكا عمس ( )200طالب ،وأشارب نتااج
ً
ً
َّ
نحصااية
داللة
ٍ
الدراسة نلس أا هناك عالقة طردية اب ٍ
بما الدرجة ال لية للمناعة النفسية وأبعادها الفرعية
والدرجة ال لية للكفاءل الذاتيةَّ ،
وإا مستوى املناعة
بدرجة
النفسية لدى طالب كلية العلوم االجتماعية جاء
ٍ
عالية.
ٍ
وهدفت دراسة الشيم ي وحسما ( )2018نلس معرفة
مستوى الفكم االنفعالي والصمود النفس ي ومعرفة

العالقة بما الفكم االنفعالي والصمود النفس ي لدى طلبة
جامعة األنبار .شملت عينة البحث (ً )160
طالبا وطالبة،
وكشفت نتااج البحث في قياص الفكم االنفعالي َّ
أا طلبة
الجامعة يمتل وا الفكم االنفعالي ،كما َّ
توصلت نتااج
البحث في قياص الصمود النفس ي نلس َّ
أا متوس درجاب
الطلبة كانت فوت املتوس  .كما أظكرب النتااج وجود
عالقة بما درجاب أفراد عينة البحث في الفكم االنفعالي
ٍ
والصمود النفس ي.
وهدفت دراسة عمي وبناء وياسما ( )2018نلس تحليل
عينة
العالقة بما الصمود النفس ي واألمل والتفاؤل لدى ٍ
من طلبة الجامعةَّ ،
تضمنت عينة الدراسة ( )200من
عالقة
طلبة الجامعة ،وأشارب نتااج الدراسة نلس وجود
ٍ
وكل من األمل والتفاؤل لدى عين ٍة
بما الصمود النفس يٍ ،
من طلبة الجامعة كما يملتلف ٌّ
كل من الصمود واألمل
والتفاؤل باختالف املترم اب الديموغرافية (الجنس) في
اتجاه اإلناث (التملصص الدراس ي) في اتجاه التملصص
العلمي.
وهدفت دراسة شراب ( )2018نلس عالقة الصمود النفس ي
بضروط العمل لدى معلمي ال بية الةاصة في محاف اب
ً
ومعلمة،
معل ًما ِّ
غزل ،وقد ت لفت عينة الدراسة من (ِّ )97
ولتحقيق هدف الدراسة ،وقد َّبينت نتااج الدراسة
ً
ً
مستوى متوسطا من الصمود
امتالك عينة الدراسة
ً
ً
ومستوى مرتفعا لضروط العمل ،ولم ت كر
النفس ي،
ُ َّ َ
ً
نحصااية تبعا ملترم ي النوع
داللة
ٍ
فروت اب ٍ
الدراسة أية ٍ
ٌ َّ ٌ
ٌ
ٌ
وقطاع العمل ،وتوجد عالقة ارتباطية عكسية وقوية بما
الصمود النفس ي وضروط العمل لدى معلمي ال بية
الةاصة
وتناولت دراسة أبو قورل وأبو شقة والجوهري ()2019
الكشف عن العالقة االرتباطية بما الصمود النفس ي
وأساليب مواجكة الضروط االكاديمية لدى طلبة كلية
ً
ال بية ،ت َّونت عينة الدراسة من (ً )523
طالبا وطالبة
َّ
عالقة
وتوصلت النتااج نلس وجود
بجامعة كفر الشيخ،
ٍ
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س
نحصاايا بما درجاب مقياص
دالة
ارتباطية
موجبة ٍ
ٍ
ٍ
الصمود النفس ي ومقياص أساليب مواجكة الضروط
األكاديمية لدى طلبة كلية ال بية.
تعقيب على الدراسات السابقة
ُ
ُ
لوحظ من خالل استعراض الدراساب السابقة تركمزها
عمس الجانب الوصف والدراساب االرتباطية ،التي ُّ
تهتم
بالكشف عن مترم ي الصمود النفس ي واملناعة النفسية
وكانت الدراساب السابقة للطلبة ،ولم تكن لدى أعضاء
يممز الدراسة اليالية ،كما لو أا
هيئة التدريس ،وهذا ما ِّ
ً
بع الدراساب كانت متجكة للمعلمما ومنها دراسة
شراب ( ،)2018ودراسة املعمرية وطه ( .)2018وتملتلف
الدراسة اليالية عن الدراساب السابقة في كونها تتناول
مترم أعضاء هيئة التدريس وترب املترم ين معا،
وتتشابه مع الدراساب السابقة في كونها تحاول استملدام
مترم اب نيجابية كالصمود النفس ي واملناعة النفسية،
وتستفيد الدراسة اليالية من الدراساب السابقة في
تطوير املقاييس وفي منصجية الدراسة وعند مناقشة
النتااج.
األساليب اإلحصائية املست:دمة
تستملدم الدراسة لإلجابة عن السؤالما األول والثان :
املتوسطاب اليسابية واالنحرافاب املعيارية ،وتستملدم
معامل ارتباط بم سوا لإلجابة عن السؤال الثالث،
وتستملدم اختبار ب للعيناب املستقلة لإلجابة عن
السؤال الرابع ،واختبار تحليل التباين األحادي لإلجابة
عن السؤال الةامس.
منهج البحث واجراءاته
منهج البحث
َّ
تم استملدام املنصف الوصف االرتباط للكشف عن
العالقة بما املترم اب.
مجتمع وعينة البحث
ت َّوا مجتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس في جامعة
الجوف في اململكة العربية السعودية والبالغ عددهم

ومعيد،
محاضر،
تدريس ما بما
( )3540عضو هيئة
ٍ
ٍ
ٍ
مشاركَّ .
متاحة من
عينة
مساعد ،وأستا ٍ
ٍ
وأستا ٍ
ٍ
تم أخذ ٍ
ٍ
أعضاء هيئة التدريس حسب املتوفر من خالل التوزيع
اإللك ون  ،حيث َّ
تم أخذ العينة من خالل نرسال الراب
ألعضاء هيئة التدريس بعد أخذ املوافقة عليه من
الجامعة ،حيث بلغ عدد املستجيبما للدراسة أفراد
تدريس ،منهم ( )193من
العينة من ( )368عضو هيئة
ٍ
الذكور و( )175من اإلناث.
أدوات البحث
لتحقيق أهداف البحثَّ ،
تم تطوير املقاييس التالية:
أوال :مقياص الصمود النفس ي لدى أعضاء هيئة التدريس:
َّ
تم تطوير مقياص الصمود النفس ي من خالل العودل
لألدب ال بوي والدراساب السابقة ،وهي( :أبو قورل وأبو
شقة والجوهري2019 ،؛ والشيم ي وحسما2018 ،؛
َّ
وشراب2018 ،؛ وطه .)2013 ،وقد ت لف املقياص
بصورته األولية من ( )46فقرل وستة أبعاد هي:
 -1الكفاءل الشةصية ،قدرل الفرد عمس التحكم في أفعاله
الشةصية وأعماله ،ويت لف من ( )9فقراب.
حل املشكالب قدرل الفرد عمس التعامل
 -2القدرل عمس ِّ
السليم مع املشكالب ،ويت لف من ( )8فقراب.
ُ
مكنه من
 -3املرونة قدرل الفرد عمس التكيف الفعال الذي ي ِّ
مواجكة التحدياب والضروط والتهديداب ،ويت لف من
( )9فقراب.
عالية من
بمستوياب
 -4املثابرل قدرل الفرد عمس التمتع
ٍ
ٍ
االهتمام واليماص ملوضوع ما ،ويت لف من ( )7فقراب.
 -5التفاعل االجتماعي قدرل الفرد عمس التواصل مع
اآلخرين ،ويت لف من ( )7فقراب.
 -6القيم الروحية قدرل الفرد عمس اليفاظ عمس القيم
والتقاليد ،ويت لف من ( )6فقراب.
ُّ
خيار من خمس
وتتم اإلجابة عمس فقراب املقياص باختيار ٍ
خياراب وهي :أوافق بشدل ( ،)5أوافق ( ،)4محايد ( ،)3ال
أوافق ( ،)2ال أوافق بشدل (.)1
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َّ ُّ
وتم الت كد من صدت ووباب املقياص من خالل:
امليكمما:
-1صدت ِّ
حيث َّ
نملبة من املتملصصما في
تم عرض املقياص عمس ٍ
باالطالع عمس
محك ًما ِّ
ميداا علم النفس ،حيث قام (ِّ )12
املقياص ،وإبداء جملة من التعليقاب واملالح اب عليها
َّ
وتم تعديل ( )10فقراب ،وبق عدد فقراب املقياص ()46
فقرل.

-2صدت البناء الداخمي:
ُّ
َّ
التحقق من صدت البناء الداخمي من خالل تطبيقه
تم
عمس أعضاء هيئة تدريس من خارج عينة الدراسة وداخل
ً
عضوا ،وتم حساب معامل ارتباط
املجتمع بواقع ()30
فقرل من فقراب البعد والدرجة ال لية.
كل ٍ
بم سوا بما ِّ
َّ
وتبما وجود البناء الداخمي ،والجدول ( )1يبما ارتباط
األبعاد مع الدرجة ال لية

الجدول ( )1معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد والفقرة والدرجة الك ية والبعد مع الدرجة الك ية ملقياس الصمود النف:
االرتباط مع
االرتباط مع
الرقم
الدرجة الك ية
البعد
البعد األول الكفاءة
**0.61
**0.55
1
**0.66
**0.51
2
*0.41
*0.35
3
*0.33
*0.39
4
*0.40
*0.41
5
**0.50
**0.54
6
*0.29
*0.28
7
*0.38
*0.29
8
*0.34
*0.38
9
**0.54
البعد مع الدرجة ال لية
البعد الرابع املثابرل
*0.46
**0.54
27
*0.41
**0.53
28
*0.50
**0.50
29
*0.47
*0.45
30
*0.44
*0.38
31
*0.34
*0.33
32
*0.39
*0.31
33
*0.46
البعد مع الدرجة ال لية

االرتباط مع
االرتباط مع
الرقم
الدرجة الك ية
البعد
البعد الثاني حل املشكالت
**0.54
*0.45
10
*0.31
*0.41
11
*0.33
*0.38
12
**0.55
**0.54
13
**0.54
**0.66
14
**0.51
**0.60
15
**0.70
**0.74
16
*0.40
*0.46
17
**0.59
**0.55
البعد مع الدرجة ال لية
البعد الةامس التفاعل االجتماعي
*0.43
*0.46
34
*0.33
*0.38
35
**0.58
**0.54
36
**0.58
**0.50
37
**0.60
**0.64
38
**0.68
**0.60
39
**0.60
**0.57
40
**0.58
البعد مع الدرجة ال لية

َّ
داللة
يتبما من الجدول ( )1أا جميع الفقراب كانت اب ٍ
نحصااية وتراوحت بما الفقرل والبعد ( )0.76-0.28وبما
ٍ
َّ
الفقرل والدرجة ال لية ( )0.79-0.29حيث أا جميعكا
دالة عند مستوى .0.05

االرتباط مع
االرتباط مع
الرقم
الدرجة الك ية
البعد
البعد الثالث املرونة
**0.54
*0.41
18
*0.41
*0.44
19
**0.50
**0.58
20
**0.68
**0.66
21
**0.60
**0.68
22
**0.79
**0.70
23
**0.76
**0.74
24
**0.70
**0.76
25
**0.50
**0.56
26
**0.61
البعد مع الدرجة ال لية
البعد السادص القيم الروحية
*0.47
*0.41
41
*0.44
**0.58
42
*0.49
**0.64
43
**0.58
**0.60
44
**0.61
**0.68
45
**0.60
**0.63
46
البعد مع الدرجة ال لية

**0.57

-3الثباب بطريقة االعادل :
َّ
تم حساب الثباب بطريقة اإلعادل من خالل تطبيقه عمس
ً
عضوا من أعضاء هيئة
العينة االستطالعية ()30
التدريس من خارج عينة الدراسة وداخل املجتمع ،وإعادل
تطبيقه بعد أسبوعما والجدول ( )2يبما النتااج.
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-5التجزاة النصفية:
َّ
تم حساب الثباب الكمي ملقياص الصمود النفس ي بما
الفقراب الزوجية والفقراب الفردية عن طريق حساب
معامل الثباب املعدل من خالل طريقة جتماا والجدول
( )2يبما النتااج.

-4معامل الفا كرونباخ:
َّ
الكمي للمقياص ومجاالتها املةتلفة عن
تم حساب الثباب ِّ
طريق حساب معامل ألفا كرونباخ والجدول ( )2يبما
النتااج.

جدول ( )2معامل الثبات ملقياس الصمود النفس ي من خالل اإلعادة ومعامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية
البعد

الثبات عن طريق االعادة

الكفاءة الشخصية
القدرة على حل املشكالت
املرونة
املثابرة
التفاعل االجتماعي
القيم الروحية
الدرجة الك ية

**0.84
**0.88
**0.83
**0.90
**0.93
**0.84
**0.90

الثبات من خالل معامل الفا
كرونباخ
0.86
0.91
0.89
0.90
0.94
0.83
0.91

ويتبما من الجدول (َّ )2
َّ
أا الثباب من خالل الطرت الثالث
ً
مناسبا.
السابقة كاا
تصييح وتفسم مقياص الصمود النفس ي:
أبعاد وجميع فقراب املقياص هي
يت َّوا املقياص من ستة ٍ
باالتجاه اإليجاب ُّ ،
ويتم تفسم الدرجاب حسب املعادلة
التالية من خالل املدى عمس النحو اآلت  :الدرجة ()2.33-1
مستوى منملف من الصمود النفس ي ،و()3.66-2.34
مستوى متوس من الصمود النفس ي ،و()5-3.67
مستوى مرتفع من الصمود النفس ي
وانيا :مقياص املناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس:
َّ
تم تطوير مقياص املناعة النفسية من خالل العودل
لألدب ال بوي والدراساب السابقة ،وهي( :الجزار
والبالشون وسليماا2018 ،؛ والشاوي2018 ،؛
َّ
والعكيمي2017 ،؛ واملعمرية وطه .)2018 ،وقد ت لف
املقياص بصورته األولية من ( )56فقرل وأربعة أبعاد هي:
 -1البعد النمائ الوقائ ويقيس امتالك عضو هيئة
التدريس لجوانب نيجابية في حياته ،ويت لف من ()12
فقراب.

الثبات من خالل التجزئة النصفية
**0.85
**0.80
**0.83
**0.82
**0.80
**0.84
**0.86

 -2الجانب نفس ي ات ويقيس الجانب النفس ي والذات
وحيال عضو هيئة التدريس الةاصة والشةصية
وسعادته ،ويت لف من ( )13فقراب.
 -3الجانب االجتماعي ُّ
يهتم بالعالقاب مع اآلخرين وإيجابية
عضو هيئة التدريس مع اآلخرين ،ويت لف من ( )18فقرل.
 -4الفكري املشاعري ويقيس ُّ
تمتع عضو هيئة التدريس
بجانب نيجاب من األف ار املناسبة التي تعمل عمس ْ
أا
ٍ
ٍ
َ
س
ً
ت وا سدا منيعا ليماية الفرد ،ويت لف من ( )13فقرل.
ُّ
خيار من خمس
وتتم اإلجابة عمس فقراب املقياص باختيار ٍ
خياراب وهي :أوافق بشدل ( ،)5أوافق ( ،)4محايد ( ،)3ال
أوافق ( ،)2ال أوافق بشدل (.)1
َّ ُّ
وتم الت كد من صدت ووباب املقياص من خالل:
امليكمما:
-1صدت ِّ
حيث َّ
نملبة من املتملصصما في
تم عرض املقياص عمس ٍ
باالطالع عمس
محك ًما ِّ
ميداا علم النفس ،حيث قام (ِّ )12
جملة من التعليقاب واملالح اب عليها،
املقياص ،وإبداء
ٍ
َّ
وتم حذف ( )9فقراب ،وتعديل ( )8فقراب ،وأصبح عدد
فقراب املقياص ( )47فقرل.
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فقرل من فقراب البعد والدرجة ال لية.
كل ٍ
بم سوا بما ِّ
َّ
يبما ارتباط
وتبما وجود البناء الداخمي ،والجدول (ِّ )2
األبعاد مع الدرجة ال لية

-2صدت البناء الداخمي:
ُّ
َّ
التحقق من صدت البناء الداخمي من خالل تطبيقه
تم
عينة الدراسة وداخل
عمس أعضاء هيئة تدريس من خارج ِّ
ً
عضواَّ ،
وتم حساب معامل ارتباط
املجتمع بواقع ()30

الجدول ( )3معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد والفقرة والدرجة الك ية والبعد مع الدرجة الك ية ملقياس املناعة النفسية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

االرتباط مع الدرجة الك ية
االرتباط مع البعد
البعد األول البعد النمائي الوقائي
*0.47
*0.38
*0.40
*0.45
0.11
0.10
**0.54
**0.54
**0.50
**0.58
**0.58
**0.60
*0.47
*0.41
*0.33
*0.38
*0.38
*0.33
*0.38
*0.29
**0.54
*0.47
البعد مع الدرجة الك ية

*0.48

البعد الثالث الجانب االجتماعي
**0.54
*0.27
*0.38
*0.47
0.11
0.07
*0.47
*0.49
**0.58
**0.64
**0.66
**0.58
البعد مع الدرجة الك ية

**0.58
*0.34
*0.33
*0.41
0.07
0.09
*0.44
*0.49
**0.58
**0.60
**0.60
**0.57
**0.51

االرتباط مع الدرجة الك ية
االرتباط مع البعد
الرقم
البعد الثاني الجانب النفس ي الذاتي
**0.50
**0.54
12
*0.30
*0.38
13
*0.33
*0.38
14
*0.40
*0.47
15
*0.41
*0.44
16
*0.40
*0.48
17
**0.69
**0.68
18
**0.71
**0.60
19
**0.76
**0.68
20
**0.77
**0.74
21
**0.80
**0.70
22
**0.67
**0.68
23
**0.66
البعد مع الدرجة الك ية

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

َّ
َّ
داللة
يتبما من الجدول ( )3أا مع م الفقراب كانت اب ٍ
نحصااية وتراوحت بما الفقرل والبعد ( )0.74-0.27وبما
ٍ
َّ ٌ
الفقرل والدرجة ال لية ( )0.80-0.30وجميعكا دالة عند

البعد الرابع الفكري املشاعري
**0.57
**0.50
**0.53
**0.69
**0.60
**0.50
*0.47
*0.44
*0.41
*0.38
**0.64
**0.69
البعد مع الدرجة الك ية

**0.80
**0.54
**0.63
**0.69
**0.61
**0.58
*0.43
*0.40
*0.48
*0.33
**0.66
**0.60
**0.64

مستوى  ،0.05في حما كانت الفقراب ( )29 ،28 ،3غم
َّ
ُ
س
نحصااياَّ ،
وتم حذف ُكن وأصبح عدد فقراب
داال ٍب
املقياص )44( :فقرل.
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َّ
تم حساب الثباب الكمي للمقياص ومجاالتها املةتلفة عن
طريق حساب معامل ألفا كرونباخ والجدول ( )4يبما
النتااج.
-5التجزاة النصفية:
َّ
تم حساب الثباب الكمي ملقياص املناعة النفسية بما
الفقراب الزوجية والفقراب الفردية عن طريق حساب
معامل الثباب املعدل من خالل طريقة جتماا ،والجدول
( )4يبما النتااج.

-3الثباب بطريقة االعادل :
َّ
تم حساب الثباب بطريقة اإلعادل من خالل تطبيقه عمس
ً
عضوا من أعضاء هيئة
العينة االستطالعية ()30
ِّ
عينة الدراسة وداخل املجتمع ،وإعادل
التدريس من خارج ِّ
يبما النتااج.
تطبيقه بعد أسبوعما والجدول (ِّ )4
-4معامل الفا كرونباخ:

جدول ( )4معامل الثبات ملقياس املناعة النفسية من خالل اإلعادة ومعامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية
البعد

عدد الفقرات ل بعد

الثبات عن طريق االعادة

النمائي الوقائي
الجانب النفس ي الذاتي
الجانب االجتماعي
الفكري املشاعري
الدرجة الك ية

10
12
10
12
44

**0.90
**0.91
**0.89
**0.80
**0.91

ويتبما من الجدول (َّ )4
َّ
أا الثباب من خالل الطرت الثالث
ً
مناسبا.
السابقة كاا
تصييح وتفسم مقياص املناعة النفسية:
أبعاد وجميع فقراب املقياص هي
يت َّوا املقياص من أربعة ٍ
باالتجاه االيجاب ُّ ،
ويتم تفسم الدرجاب حسب املعادلة
التالية من خالل املدى عمس النحو اآلت  :الدرجة ()2.33-1
مستوى منملف من املناعة النفسية ،و()3.66-2.34
مستوى متوس من املناعة النفسية ،و( )5-3.67مستوى
مرتفع من املناعة النفسية
إجراءات البحث
َّ
لتحقيق أهداف البحث تم نجراء ما يمي:
َّ -1
تم حصر مجتمع البحث وهم أعضاء هيئة التدريس
في جامعة الجوف.
متوفرل ملجتمع البحث بطريقة
عي ٍنة
ٍ
 -2القيام ب خذ ِّ
العينة اإللك ونية.
ِّ

الثبات من خالل معامل الفا
كرونباخ
0.88
0.89
0.94
0.95
0.93

الثبات من خالل التجزئة
النصفية
**0.88
**0.79
**0.83
**0.80
**0.83

 -3تطوير مقاييس البحث ،والتحقق من دالالب
الصدت والثباب لكما.
 -4تطبيق أدواب البحث عمس أعضاء هيئة التدريس.
 -5تفريغ البياناب عمس الياسب اآللي باستملدام ال امج
اإلحصااية املناسبة والوصول نلس النتااج ومناقشتها
والةروج بالتوصياب.
نتائج البحث
السؤال األول :ما مستوى الصمود النفس ي لدى أعضاء
هيئة التدريس في جامعة الجوف؟
لإلجابة عن السؤال األولَّ ،
تم استملدام املتوسطاب
اليسابية واالنحرافاب املعيارية للتعرف عمس مستوى
الصمود النفس ي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة
الجوف والجدول ( )5يبما النتااج
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جدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ل تعرف على مستوى الصمود النفس ي لدى أعضاء هيئة التدريس
البعد

املتوس اليساب

الكفاءل الشةصية
القدرل عمس حل املشكالب
املرونة
املثابرل
التفاعل االجتماعي
القيم الروحية
الدرجة ال لية

3.11
3.16
3.43
2.91
3.25
3.51
3.23

االنحراف
املعياري
1.12
1.04
1.08
0.80
1.13
0.99
0.51

يتبما من نتااج السؤال األول َّ
َّ
أا مستوى الصمود النفس ي
ً
جاء بالدرجة ال لية متوسطا بمتوس ٍ حساب ٍ بلغ ()3.23
وانحراف معياري ( )0.51وقد جاءب األبعاد ً
أيضا باملستوى
ٍ
ٍ
َّ
املتوس  ،حيث جاء البعد األول القيم الروحية ،وم املرونة
َّ
وم التفاعل االجتماعي.
َّ
ظل أزمة كورونا ينملف لدى
حيث نا الصمود النفس ي في ِّ
العديد من الفئاب املكنية نتيجة حدوث ُّ
اب في طبيعة
ترم ٍ
الوظيفة وصعوبة ُّ
التكيف في البداية ،ولكن أعضاء هيئة
ً
مستوى متوس ٍ من هذا
التدريس قد حاف وا عمس
الصمود النفس ي ،ن ًرا لكفاءتهم ولة اتهم في الييال،
َّ َّ َ
َّ
القول التي
تؤكد أا
ويتفق لك مع ن رية ريتشاردسوا التي ِّ
توجد داخل الفرد تدفعه نلس الصمود النفس ي ،كما َّيتفق
مع ن رية النماء الذات التي ترب الصمود النفس ي
بالقدراب الذاتية لدى األفراد وحفاظكم عمس ارتباطكم
الداخمي مع الذاب واآلخرين .وتتفق ً
نسبيا مع نتااج دراسة
الرشيد ( )2020ومع نتااج دراسة الشربيني ()2021

املستوى

ال تيب
5
4
2
6
3
1

متوس
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس

وتملتلف نتااج الدراسة اليالية مع نتااج دراسة الشيم ي
وحسما ( )2018التي وجدب مستوى الصمود النفس ي فوت
املتوس  .ويعزى االختالف الختالف الفئة املطبق عليها
الدراسة.
َّ
وتفسر الباحثة النتيجة اليالية أنه بسبب أزمة كورونا التي
ِّ
تمر عمس املجتمع السعودي فقد ت ورب جميع الفئاب ومن
تلك الفئاب فئة أعضاء هيئة التدريس ،ولكن باملقابل
وبسبب الة ل واليكمة والينكة التي َّ
يتمتع بها أعضاء
هيئة التدريس فقد حافظ أعضاء هيئة التدريس عمس
ً
مستوى متوس ٍ من الصمود النفس ي.
السؤال الثان  :ما مستوى املناعة النفسية لدى أعضاء
هيئة التدريس في جامعة الجوف؟
لإلجابة عن السؤال الثان َّ ،
تم استملدام املتوسطاب
اليسابية واالنحرافاب املعيارية للتعرف عمس مستوى
املناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة
الجوف والجدول ( )6يبما النتااج

جدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ل تعرف على مستوى املناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس
البعد
النمائ الوقائ
الجانب النفس ي الذات
الجانب االجتماعي
الفكري املشاعري
الدرجة ال لية

املتوسط الحسابي
3.26
3.38
3.37
3.28
3.32

االنحراف املعياري
0.71
0.72
0.83
0.59
0.53
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الترتيب
4
1
2
3
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َّ
يتبما من نتااج السؤال الثان َّأا مستوى املناعة النفسية
ً
جاء بالدرجة ال لية متوسطا بمتوس ٍ حساب ٍ بلغ ()3.32
وانحراف معياري ( )0.53وقد جاءب األبعاد ً
أيضا باملستوى
ٍ
ٍ
بعد ،ومَّ
املتوس  ،حيث جاء البعد النفس ي الذات ك عمس ٍ
وم النمائ الوقائ  .حيث ناَّ
وم املشاعريَّ ،
البعد االجتماعي َّ
املناعة النفسية من وجكة ن ر أوالها وزمالؤه ُّ
تدل عمس َّأنها
ٍ
َّ
َّ
فرعية تعمل عمس حماية
مة
ٍ
ن ٌام مرك ٌب يت َّوا من عدل أن ٍ
َّ
اليادل في وقت
الذاب ووقاية العقل من الت وم اب السلبية
النفسية ،كما َّ
َّ
أا املناعة النفسية في وقت
الضروطاب
أزمة كورونا تساعد أعضاء هيئة التدريس عمس استعادل
بسرعة وتعمل عمس تحصما فكر أفراد
التوازا االنفعالي
ٍ
املجتمع وت مما سالمة عقولكم من املؤوراب واالنحرافاب
الداخلية والةارجية .وتتفق نسبيا مع نتيجة دراسة توفيق
( )2021ودراسة محمد (.)2021

وتعزو الباحثة النتيجة اليالية ن ًرا ملكارل أعضاء هيئة
التدريس عمس التعامل مع الضر النفس ي الواقع عليهم
بسبب أزمة كورونا ول ونهم َّ
يتمتعوا بالة ل في الييال
العملية واملكنية والشةصية فكم ُي ُّ
عدوا من أفضل الفئاب
َ
التي يمكن ْ
فئاب أخرى في تحسما الييال
تساعد
أا
ٍ
ً
مستوى متواز ٍا من الصية
النفسية واملياف ة عمس
النفسية.
ٌ
السؤال الثالث :هل هناك عالقة بما الصمود النفس ي
واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة
الجوف؟
لإلجابة عن السؤال اليالي َّ
تم استملدام معامل ارتباط
بم سوا بما الصمود النفس ي واملناعة النفسية ،والجدول
( )7يوضح النتااج

جدول ( )7العالقة بين الصمود النفس ي واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس.
العالقة

النمائي الوقائي

النفس ي الذاتي

االجتماعي

الفكري املشاعري

الكفاءل الشةصية
القدرل عمس حل املشكالب
املرونة
املثابرل
التفاعل االجتماعي
القيم الروحية
الدرجة ال لية للصمود

0.05
**0.17
*0.11
**0.16
**0.38
**0.26
**0.29

**0.18
**0.36
**0.45
**0.15
**0.15
**0.36
**0.34

**0.32
0.10
**0.15
**0.26
**0.65
**0.44
**0.40

**0.16
**0.56
**0.36
**0.36
**0.35
**0.30
**0.33

َّ
َّ
َّ
نيجابي ٍة بما
ارتباطي ٍة
عالقة
يتبما من الجدول ( )7وجود
ٍ
َّ
َّ
النفسية ،حيث َّننه كلما زاد
الصمود النفس ي مع املناعة
الصمود النفس ُّي زادب املناعة النفسية حيث بلغ معامل
ُ
ُ
وجود
االرتباط بينهما بالدرجة ال لية ( ،)0.44كما لوحظ
عالقة بما مع م األبعاد في الصمود النفس ي واملناعة
ٍ
النفسية،
َّ
عالقة
وتتفق مع نتااج دراسة العكيمي ( )2017حول وجود
ٍ
املترم اب
ارتباطية بما املناعة النفسية وبما بع
ٍ
ِّ
النفسية األخرى ،وتتفق مع نتااج دراسة املعمرية وطه
عالقة بما املناعة النفسية والرضا
( )2018حول وجود
ٍ

الدرجة الك ية
ل مناعة
**0.26
**0.31
**0.43
**0.32
**0.57
**0.40
**0.44

الوظيف  ،ودراسة الجزار والبالشون وسليماا ()2018
عالقة بما املناعة النفسية مع بع
والتي أشارب الس وجود
ٍ
املترم اب األخرى ،ودراسة الشاوي ( )2018حول وجود
عالقة بما املناعة النفسية مع الكفاءل الذاتية املدركة،
ٍ
َّ
وتتفق مع نتااج دراسة عمي وبناء وياسما ( )2018التي
عالقة بما الصمود النفس ي مع بع
أشارب نلس وجود
ٍ
املترم اب ،كما تتفق مع نتااج شراب ( )2018حول وجود
عالقة بما الصمود النفس ي مع مترم اب أخرىَّ ،
وتتفق مع
نتااج دراسة أبو قورل وأبو شقة والجوهري ( )2019التي
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ٌ
نحصااية في
داللة
فروت اب
السؤال الرابع :هل هناك
ٍ
ٍ
الصمود النفس ي واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة
التدريس تبعا للجنس؟
لفحص الفروت بما متوسطاب األداء عمس الداللة
اإلحصااية في الصمود النفس ي واملناعة النفسية ً
تبعا
للجنس َّ
للعيناب املزدوجة،
اب
تم استملدام اختبار ٍ
ِّ
يوضح لك:
والجدول (ِّ )8

عالقة بما الصمود النفس ي مع بع
أشارب الس وجود
ٍ
املترم اب األخرى.
ِّ
وتعزو الباحثة النتيجة اليالية ل وا
املترم اب النفسية
ِّ
املترم اب
وهي الصمود النفس ي واملناعة النفسية هي من
ِّ
ُ
النفسية اإليجابية والتي تدرص من ضمن علم النفس
ِّ
املترم اب ينعكس عمس تحسما
اإليجاب فتحسما أحد هذه ِّ
املترم اآلخر.

الجدول ( )8نتائج اختبار(ت) ملتوسطات الصمود النفس ي واملناعة النفسية ِت ًبعا للجنس
املقياس

الجنس

العدد

املتوسط

االنحراف
املعياري

درجة
الحرية

قيمة املتغير (ت)

مستوى
الداللة

الصمود
النفس ي

عضو هيئة تدريس

193

3.17

0.49

366

2.34-

0.02

عضول هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس

175
193

3.29
3.32

0.51
0.52

366

عضول هيئة تدريس

175

3.32

0.53

املناعة النفسية

0.03

0.98

ً
ن ًرا ل ونهم أكث عرضة لإلصابة ب ورونا ويملتلطوا أكث
َّ َّ
مما أور في
مع اآلخرين ،في حما بقيت اإلناث في املنزل وهذا
َّ
النفسية
الذكور أكث من اإلناث .في حما لم تملتلف املناعة
ُّ
كل من الذكور واإلناث ببع
لدى الفئتما ن ًرا لتمتع ٍ
َّ
النفسية التي
مكاراب وأساليب التعامل مع الضروط
تساعدهم في ُّ
متوسطة.
بدرجة
التكيف مع الضروط
ٍ
ٍ
ٌ
َّ
نحصااي ٍة في
داللة
السؤال الةامس :هل هناك فروت اب ٍ
الصمود النفس ي واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة
التدريس ً
تبعا لسنواب الة ل؟
لإلجابة عن السؤال اليالي ،فقد َّ
تم حساب
املتوسطاب واالنحرافاب املعيارية لألداء عمس الصمود
النفس ي واملناعة النفسية ً
وفقا لسنواب الة ل لدى أعضاء
هيئة التدريس ،والجدول ( )9يبما لك

ُ
فروت في الصمود النفس ي
وجود
ي كر من الجدول ()8
ٍ
ولصالح اإلناث ،حيث بلرت قيمة ب ( )2.34في حما لم
ٌ
فروت في املناعة النفسية ً
تبعا للجنس حيث
تكن هناك
َّ
ٌ
س
نحصاايا.
بلرت قيمة ب ( )0.03وهي قيمة غم دال ٍة
وتتفق مع نتااج دراسة عمس وبناء وياسما ( )2018التي
ِّ
ً
فروت في الصمود النفس ي تبعا للجنس
أشارب الس وجود
ٍ
ولصالح اإلناث ،في حما تملتلف مع نتااج دراسة الشيم ي
َّ
فروت دال ٍة
وحسما ( )2018التي أظكرب عدم وجود
ٍ
ً
س
ملترم الجنس ،كما
نحصاايا في الصمود النفس ي تبعا ِّ
ً
تملتلف مع نتااج دراسة شراب ( )2018التي وجدب فروقا
في الصمود النفس ي لصالح الذكور.
ُ
ُ
ُ
ً
حرصا عمس الص
وتعزى النتيجة اليالية ل وا اإلناث أكث
َّ
النفسية املرتبطة بالييال الشةصية و َّربما
الترم اب
مع ِّ
تراجع أعضاء هيئة التدريس الذكور في الصمود النفس ي
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جدول ( )9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيا ية لألداء على الصمود النفس ي واملناعة النفسية ً
وفقا لسنوات الخبرة لدى
ر
أعضاء هيئة التدريس
املقياس
الصمود النفس ي

املناعة النفسية

العدد
128
129
111
128
129
111

الفئة
سنة نلس  6سنواب
 7سنواب الس 12
20- 13
سنة نلس  6سنواب
 7سنواب الس 12
20- 13

االنحراف املعياري
0.43
0.59
0.47
0.56
0.45
0.56

املتوسط الحسابي
3.16
3.29
3.23
3.24
3.42
3.29

َّ ً
ً
َّيتضح من الجدول (َّ )9
ظاهرية في
أا هناك فروقا
متوسطاب األداء للصمود النفس ي واملناعة النفسية ً
وفقا
ً
ُ
الفروت فروقا
لسنواب الة ل ،وملعرفة فيما ن ا كانت هذه
َّ
احصااي ٍة عند مستوى( ).050=αفقد َّ
تم
داللة
اب
ٍ

حساب تحليل التباين األحادي لألداء عمس الصمود النفس ي
النفسية ً
َّ
وفقا لسنواب الة ل ،والجدول ()10
واملناعة
يبما لك.
ِّ

النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس ً
َّ
تبعا
ملتوسطات األداء على الصمود النفس ي واملناعة
جدول ( )10نتائج تح يل التباين األحادي ِ
لسنوات الخبرة
املقياس

مصدر التباين

مجموع املربعات

الصمود
النفس ي

بما املجموعاب
داخل املجموعاب
الكمي
بما املجموعاب
داخل املجموعاب
الكمي

1.16
93.16
94.32
2.28
99.16
101.44

املناعة
النفسية

درجات
الحرية
2
365
367
2
365
367

ً
َّ
َّ
املتعلقة
يتبما من الجدول ( )10أا هناك فروقا عمس األبعاد ِّ
النفسية ً
َّ
وفقا لسنواب الة ل ،حيث بلرت قيمة
باملناعة
داللة
ف بدرجاب حرية ( ،)4.19وهذه القيمة اب
ٍ
َّ
نحصااي ٍة عند مستوى )(α=0.5

متوسط مجموع املربعات

قيمة (ف)

مستوى الداللة

0.58
0.26

2.28

0.10

1.14
0.27

4.19

0.02

َّ
النفسية فقد َّ
تم
وملعرفة مصادر الفروت عمس املناعة
استملدام اختبار شيفيه للمقارناب البعدية ،والجدول
يبما لك
(ِّ )11

جدول ( )11نتائج اختبارشيفيه لتحديد الفروق في واملناعة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس ً
تبعا لسنوات الخبرة

املقياس

الفئة

املناعة النفسية

سنة نلس 6
سنواب
 7سنواب نلس 12
 13فما فوت

سنة الى  6سنوات
الداللة
الفروق
-

-

 7سنوات الى 12
الداللة
الفروق
0.02
*0.18-
-
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-

 13سنة فما فوق
الفروق
0.05-

الداللة
0.71

0.13
-

0.17
-
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ُ
َّ
الثنااية التي أجريت ،أظكرب نتااج
من خالل املقارناب
ً
َّ
َّ
نحصااي ٍة في
داللة
اختبار شيفيه أا هناك فروقا اب ٍ
املناعة النفسية بما الة ل بما سنة الس  6سنواب مع
أعضاء هيئة التدريس بما  7سنواب الس  12سنة ولصالح
الذين خ تهم  12-7سنة ،ويفسر لك بسبب أنهم ربما
لديهم خ ل متوسطة وقد ي وا لديهم اح ات نفس ي
قليل ،وربما لديهم اندماج أكث بالعمل الجامعي بهذه
املرحلة من الة ل.
وتملتلف مع نتااج دراسة املعمرية وطه ( )2018حول
َّ ُ
النفسية تعزى نلس سنواب
فروت في املناعة
عدم وجود
ٍ
ُ
الة لُ .ويعزى االختالف الختالف الفئة املدروسة.
َّ
ُ
ُ
وتعزى النتيجة نلس َّأنه كلما كاا لدى أعضاء هيئة
ٌ
ٌ
َّ
تدريبي ٍة
اب
التدريس خ اب متوسطة حصلوا عمس دور ٍ
أكث  ،في حما املناعة النفسية ألعضاء هيئة التدريس
َّ
الجدد هي ُّ
أقل ن ًرا لقلة خ اتهم في الييال والتعامل مع
َّ
َّ
َّ
حياتي ٍة
ياب
يتعرضوا
النفسية ،ولم
الضروط
لتحد ٍ
ِّ
يستطيعوا من خاللكا التعامل مع ال رف الجديد
املرتب ب زمة كورونا ،وهذا م َّما َّأور فيهم بش ل أك َّ
ممن
ٍ
ٌ
لديهم خ ٌ
اب أكث  .في حما ال يوجد اختالف في الصمود
النفس ي ً
تبعا لسنواب الة ل ن ًرا لوجود عوامل أخرى
تلعب ً
دورا في الصمود النفس ي باختالف سنواب الة ل
من مثل اليالة االجتماعية والفكرية واملادية والة اب
التي َّ
يتعرضوا لكا بالييال.
املراجع العربية

التوصيات
َّ
ً
بناء عمس نتااج الدراسة فإا الباحثة توص ي بما يمي:
.1العمل عمس االهتمام بالييال النفسية اإليجابية لدى
أعضاء هيئة التدريس كالصالبة النفسية والصمود
النفس ي من خالل عمل ورش عمل تعنى بهذه الجوانب.
.2العمل عمس االهتمام بالعالقة بما الصمود النفس ي
َ
َّ
َّ
يؤدي نلس
مترم ٍ منهم ِّ
واملناعة النفسية ،حيث نا زيادل ِّ
املترم اآلخر وأا يتم ال كمز عمس لك بتوضيح
تحسما ِّ
نتااج النتااج لإلداريما املشرفما عمس أعضاء هيئة
التدريس لالستفادل منها في تطوير أعضاء هيئة التدريس.
.3االهتمام بتنمية الصمود النفس ي لدى أعضاء هيئة
التدريس الذكور َّ
ألنه ُّ
أقل من اإلناث من خالل ورش
تدريبية ونشراب نرشادية.
.4االهتمام ب عضاء هيئة التدريس وي الة ل
َّ ً
ً
التدريسية األقل َّ
َّ
نفسية أقل من وي
ألا لديهم مناعة
ِّ
َّ
التدريسية املتوسطة.
الة ل
.5االستمرار بإجراء د اساب أخرى ً
الحقا وتطبيقكا عمس
ر ٍ
َّ
ألهمية دراستهم ملا لكم من
أعضاء هيئة التدريس ن ًرا
ت وم ٍ في الطلبة الذين يدرسونهم.

****
املصرية للدراساب النفسية ،الجمعية املصرية للدراساب
النفسية.369-408 ،)31(113 ،
الجزا ،رانيا والبالشةون  ،شةيماء وسةليماا ،سةناء ( .)2018املناعة
النفس ة ة ة ةيةةة لةةدى طالب الجةةامعةةة وعالقتهةةا بةةالةةذ ةكةاء األخالقي
واألداء األكةاديمي .مجلةة البحةث العلمي في اآلداب ،جةامعةة
عما شمس.164-130 ،)7(19 ،
ال ةيةةرب ة  ،ن ة ةةايةةف ،وال ةك ةم ة ةةالةةي ،ع ةب ة ةةد  ،والض ة ة ة ة ة ةةاغةةن ،م ةح ةم ة ةةد،
والرش ة ة ة ةي ة ةةدي ،حس ة ة ة ةمةا ،واملطةمة ي ،مزي ة ةةد .)2016( .واقع
التنمية املكنية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسساب التعليم
العالي بدولة ال ويت وس ة ة ة ةةبل تطويرها .مجلة كلية ال بية،
.550-592 ،)3(63

ابو قورل ،كوور وابو ش ة ةةقة ،س ة ةةعدل والجوهري ،ش ة ةةيماء (.)2019
الص ة ةةمود النفسة ة ة ي وعالقته ب س ة ةةاليب مواجكة الض ة ةةروط
االكةةاديمي ةةة ل ةةدى طلب ةةة كلي ةةة ال بي ةةة ،مجل ةةة كلي ةةة ال بي ةةة،
جامعة كفر الشيخ.659-688 ،)4(19 ،
األعسة ةةر ،صة ةةفاء ( .)2011الصة ةةمود لدى األطفال .القاهرل :املركز
القوم لل جمة.
توفيق ،مرول ( .)2021املناعة النفسةية والتعافي النفسة ي كمنبئما
بالشة ة ةةعور بالتماسة ة ةةك واألمل لدى أعضة ة ةةاء هيئة التدريس
بالجامعة وي اإلصةةابة بفم وص كورونا كوفيد .19-املجلة
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الس ة ة ة ةةعي ةةد ،محم ةةد ( .)2014الكت ةةاب اإللك ون لش ة ة ة ةةبك ةةة العلوم
النفسية والعربية.34 ،

مةجةلةس الةتةعةلةيةم الةع ة ةةالةي .)2007( .نة ة ةةام مةجةلةس الةتةعةلةيةم الةع ة ةةالةي
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)Covid 19( الطمأنينة النفسية وعالقتها بجودة الحياة لدى مرض ى الحساسية املحظورين من لقاح كورونا
)1(
 نادية محمد العمري.د

) ه1443 /8/ 25 وقبل- ه1443/5/1 (قدم للنشر
 هدفت الدراسة الحالية إلى تحري العالقة بين الطمأنينة النفسية وجودة الحياة لدى عينة من مرض ى الحساسية:املستخلص
 إناث) وتبعا للفئة العمرية/ كما هدفت إلى الكشف عن العالقة بين متغيري الدراسة تبعا للنوع (ذكور،املحظورين من لقاح كورونا
) مريضا ممن يترددون270(  وطبقت على عينة قوامها، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي.) عاما45  أكثر من/ عاما45 (أقل من
 استخدمت الدراسة مقياس ي الطمأنينة.) من اإلناث150( و،) من الذكور120(  مقسمة إلى،على مراكز عالج الحساسية بالرياض
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الطمأنينة النفسية.)النفسية ومقياس جودة الحياة (إعداد الباحثة
 كما توصلت إلى وجود فروق دالة على مقياس ي،وجودة الحياة لدى مرض ى الحساسية املحظورين من لقاح كورونا عينة الدراسة
 وإلى وجود فروق دالة على مقياس ي الطمأنينة النفسية، إناث) لصالح اإلناث- الطمأنينة النفسية وجودة الحياة تبعا ملتغير النوع (ذكور
. عاما) لصالح الفئة العمرية األكبر45  عاما – أكبر من45 وجودة الحياة تبعا للفئة العمرية (أقل من
. األمراض املناعية- معنى الحياة- السكينة النفسية:الكلمات املفتاحية
Psychological Reassurance and its relationship to Quality of life among Prohibited
Allergic PatientsCorona vaccine (Covid 19)
Nadia Mohammad Alamri(1)
(Submitted 05-12-2021 and Accepted on 28-03-2022)
Abstract: The current study aimed at the elimination of the relationship between psychological reassurance
and quality of life in a sample of patients who are prohibited from the Corona vaccine, as aimed at revealing
the relationship between the study variables depending on the type (male / female) and depending on the
age group (less than 45 years old) ), The study followed the descriptive approach, and applied to a sample
of 270 patients who are frequented by allergic treatment centers in Riyadh, divided into (120) and (150) of
females, the study has been used by psychological reassuranc and quality measure (preparation) The results
of the study have reached a positive correlation between psychological reassuranc and quality of life in
allergic. The study also has made no differences on psychological reassuranc and quality of life and quality
of life according to the age group (less than 45 years - greater than 45 years) for the greatest age group.
Keywords: Psychological Calm - Meaning of Life - Drug Interaction Patients.
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والكدر النفس ي ،واضطرابات النوم ،جراء جائحة كورونا
لدى عينة من الطالبات بالجامعات املصرية.
ومع ظهور اللقاح املضاد لوباء كورونا سادت صورة من
الطمأنينة والسكينة لدى األفراد مما ساعد على الحد من
املخاوف والبدء باالستمتاع بالحياة مرة أخرى.
وهذا ما يتفق مع دراسة (حسين )2021 ،في وجود تأثير
إيجابي لتوعية املسنين بآليات الوقاية وإمكانية
التشخيص مرض كورونا ،على ارتفاع الطمأنينة النفسية
والراحة واالستقرار لديهم.
وقد أثبتت دراسة (الشالش )2020 ،وجود عالقة
ارتباطية عكسية بين السكينة النفسية واملخاوف
املرضية ،فكلما زادت السكينة النفسية قلت املخاوف
املرضية ،وكلما قلت السكينة النفسية زادت املخاوف
املرضية.
فالسكينة النفسية إحدى متغيرات علم النفس اإليجابي،
الذي يتضمن العديد من املتغيرات التي تساعد على
الوقاية والعالج ،كما تساعد على مواجهة االضطرابات
النفسية واالجتماعية والسلوكية؛ ومن هذه املتغيرات
الطمأنية النفسية.
وهذا ما أكده ) (Waters et al , 2020الذي يرى
أن الطمأنية النفسية إحدى املتغيرات اإليجابية التي
تعمل على مواجهة االضطرابات النفسية واالجتماعية
الناجمة جراء وباء كورونا.

مقدمة
يشهد العالم منذ نهاية عام  ،2019ظاهرة مرضية خطيرة،
تمثلت فيما ُس ِّمي بوباء كورونا ،الذي صنفته منظمة
الصحة العاملية بالجائحة ،وهو األمر الذي أحدث العديد
من املخاوف واالرتباكات على كافة املجاالت ،الصحية
واالجتماعية واالقتصادية ،بل والسياسية أيضا مما نتج
عنه العديد من املخاوف واالضطرابات النفسية
واالجتماعية لدى األفراد على املستوى العاملي.
وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التي أجريت منذ
اندالع الجائحة ،والتي اهتمت بالتحري وراء أثر الجائحة
لدى األفراد باختالف طبيعتهم ،على مختلف الجوانب
النفسية ،االجتماعية ،والتعليمية ،والصحية،
واالقتصادية ،كدراسة ( )Juan, et al ,2020وآخرون التي
توصلت إلى ارتفاع حاالت االضطراب النفس ي كالقلق
واالكتئاب والضغوط النفسية لدى األطقم الطبية
بمستشفيات الصين جراء جائحة كورونا ،ودراسة
عال من
(حنتول )2021،التي توصلت إلى وجود مستوى ٍ
القلق االجتماعي املرتبط بجائحة كورونا لدى طالب
جامعة جيزان ،ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين القلق
كل من املناعة
االجتماعي الناجم عن الجائحة وبين ٍ
النفسية واالتزان االنفعالي لدى الطالب ،ودراسة (الفقي
وأبو الفتوح )2020 ،التي توصلت إلى ارتفاع الشعور
بالضجر ،واملخاوف االجتماعية ،والوحدة النفسية،
والوساوس القهرية ،واضطرابات األكل ،واالكتئاب،
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وما قبل الشعور ،والالشعور؛ ويرى فرويد ان صراع
الفرد يكون من خالل شكلين أساسيين من أشكال
الدفاع ،يتمثل األول في دوافع الحياة والبقاء ويتحدد
بالحاجات الجنسية ،والثاني دوافع املوت ويتحدد
ُ
بالحاجات العدوانية ،وتعد العالقات بين هذه
الدوافع عالقات صراع وليست عالقات توافق ،كما
تغفل النظرية في محور التوافق دور الفرد في
الجماعة ،وتجعلة اأسيرا لتحقيق رغباته ،ومسلوب
اإلرادة ،يتغير سلوكه وفقا الستجابته للمتغيرات
الخارجية ،وبالتالي يتمثل دافع الحياة لديه في األنا
كمكون للشخصية ومسؤولة عن تحقيق الطمأنينة
النفسية( .بوقري1430 ،هـ)
كما أكدت بعض الدراسات أهمية الطمأنينة
النفسية في الحد من اآلثار النفسية واالجتماعية
الناتجة عن جائحة كورونا كدراسة رفيق وعباس
وظفر وإحسان ونهمان ( Rafique, Abbas, Zafar,
) Ohassan, and Nohmanالتي أجريت بباكستان،
على عينة قوامها ( )1500من الذكور واإلناث.
توصلت النتائج إلى فاعلية الطمأنينة النفسية على
الحد من دخول املرض ى الذين يعانون من ارتفاع
مشاعر القلق والخوف جراء جائحة كورونا إلى
املستشفيات للعالج ،ودراسة كودين وآخرين
( )Cowden et al, 2020التي هدفت إلى الكشف عن
املعاناة الصحية النفسية والطمأنينة النفسية لدى

وهذا ما يتفق مع تعريف العبيدي ( )2019أن الطمأنينة
النفسية هي ما يساعد على تحقيق حالة التوازن والتوافق
األمني والشخص ي ،مما يجعل الفرد بعيدا عن املخاوف.
ُ
كما تعرف الطمأنينة النفسية بأنها حالة من الراحة
والهدوء والسالم الداخلي الذي يمكن الفرد من التمتع
بالتوافق النفس ي واالجتماعي مما ينعكس بصورة إيجابية
على صحته الجسمية والنفسية.)Deniz,2021( .
ومن النظريات املفسرة للطمأنية النفسية:
 النظرية اإلنسانية ملاسلوهناك خمس رغبات ،في حياة الفرد يسعى إلشباعها،
والتي حددت بهرم ماسلو للحاجات .وتتضمن
االحتياجات الفسيولوجية :احتياجات األمان،
االحتياجات االجتماعية ،تقدير الذات ثم تحقيق
الذات ،حيث إن االحتياج لألمان جاء باملرتبة الثانية من
االحتياجات ،وتتحدد الطمأنينة النفسية بشعور الفرد
بمدى تقبل اآلخرين له ،وإلى أي مدى يحيط به الخطر
والتهديد ،باإلضافة إلى حقيقة شعوره بالوحدة والعزلة،
حيث يرى ماسلو أن الفرد غير املطمئن هو الذي يشعر
بالوحدة والعزلة وعدم تقبل املجتمع له مما يدرك العالم
كمصدر خطر وتهديد ،كما وصفها باالستمرارية حتى وإن
تبدل الوضع الحالي لألفضل)Mcleod, 2020) .
 نظرية التحليل النفس يوتقوم نظرية التحليل النفس ي على بناءات
الشخصية التي وضعها فرويد وتتمثل في الشعور،
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 )Pereira, 2021التي هدفت إلى التحري عن العالقة
بين الخوف من املوت والطمأنينة النفسية بفترة
انتشار جائحة كورونا ،اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي االرتباطي تكونت عينة الدراسة من ()352
مواطنا برازيليا ،ومن األدوات استخدمت الدراسة
مقياس الخوف ومقياس الطمأنينة النفسية،
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية
عكسية بين الخوف من املوت والطمأنينة النفسية
لدى عينة الدراسة.
ومن خالل الدراسات السابقة تبين وجود ارتباط سلبي
بين الطمأنينة النفسية واالضطرابات النفسية لدى
األفراد ،الناتجة عن جائحة كورونا كالخوف والقلق
واملعاناة ،وأنه كلما تمتع الفرد بالطمأنينة النفسية كان
أقرب للسواء النفس ي.
ُويعد السواء النفس ي من أهم أسباب الشعور بالسعادة
والرضا وإيجاد معنى للحياة ،وجودتها.
ويرى ( )Frisch et al, 2005أن من مدلوالت السواء
النفس ي للفرد ،الشعور بمستوى مرتفع من جودة الحياة
ُ
التي تمثل إحدى متغيرات علم النفس اإليجابي التي بدأ
االهتمام بها كأهم املفاهيم في منتصف القرن العشرين،
الذي أصبح هدفا من األهداف الصحية للعديد من
املنظمات والحكومات مما دعا الواليات املتحدة األمريكية
إلى رفع شعار (أشخاص أصحاء لعام  )2010لتحسين
جودة الحياة)RING,2007( .

البالغين الذين يعانون من أمراض مزمنة ،اتبعت
الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وطبقت على عينة
قوامها ( )184من البالغين الذين يعانون من أمراض
مزمنة بالواليات املتحدة األمريكية ،تم استخدام
مقياس املعاناة ،ومقياس الصحة النفسية لقياس
متغيري القلق واالكتئاب لدى عينة الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية
بين املعاناة والطمأنينة النفسية  ،ووجود عالقة
ارتباطية عكسية بين الطمأنينة النفسية وبين
متغيري الصحة النفسية القلق واالكتئاب ،كما
هدفت دراسة ديناز (  ) Deniz,2021إلى الكشف عن
الدور الوسيط للتعاطف مع الذات والتسامح وعدم
اليقين في العالقة بين الخوف من وباء كورونا
والطمأنينة النفسية ،اتبعت الدراسة املنهج الوصفي
االرتباطي ،وطبقت على عينة قوامها ( )667من
األشخاص البالغين بتركيا ،استخدمت الدراسة
مقاييس التعاطف مع الذات والتسامح ،واليقين
والخوف والطمأنينة النفسية .وتوصلت النتائج إلى
لكل من التعاطف مع الذات
وجود دور إيجابي ٍ
والتسامح على التغلب بالشعور بالخوف لدى عينة
الدراسة وارتفاع الشعور بالطمأنينة النفسية ،في
حين لم يمثل متغير عدم اليقين دورا مؤثرا على
الشعور بالخوف أو الطمأنينة النفسية ،وأيضا
دراسة سيلفا وبريتو و بريرا ( & Silva , Brito
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ونفس ي مع ذاته ومع مجتمعه ،بحيث يكون متكيفا
مع كل ما يحيط به( .آدم والجاجان.)٢٠١٤،
طرق قياس جودة الحياة:
وقد صنفها ( )Good,1990إلى مؤشرات مادية ومؤشرات
اجتماعية ،ويمكن تحديدها من خالل البنود التالية:

ويعرف دوبا ( )2004جودة الحياة بأنها املفهوم الشامل
الذي يتضمن الجوانب املختلفة للحياة كما يدركها الفرد،
من خالل اإلشباع املادي واملعنوي الحتياجاته.
كما يعرفها األشول ( )2005بأنها درجة رقي مستوى
الخدمات املادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد املجتمع،
ومدى إدراك هؤالء األفراد لقدرة الخدمات على إشباع  -حاجات الفرد كاألمن ،الصحة  ،الحب ،الجنس،
حاجاتهم املختلفة ،وترتبط جودة الحياة بالبيئة املادية
الصداقة.
والنفسية واالجتماعية التي يعيش فيها الفرد.
 مدى انتماء تلك الحاجات إلى مجتمع الفرد.ويمكن تمييزجودة الحياة ،عبرثالثة أبعاد:
 توافر املصادر الالزمة إلشباع تلك الحاجات بطريقة جودة الحياة املوضوعية :وتشمل هذه الفئةيقبلها املجتمع.
الجوانب االجتماعية لحياة األفراد والتي يوفرها
 توافر البيئة املناسبة لتحقيق هذه الحاجات.املجتمع خالل ما يقدمه من مستلزمات مادية،
ومن االتجاهات النظرية املفسرة ملفهوم جودة الحياة.
والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية متبادلة مع
 اإلتجاه الفلسفي:اآلخرين قائمة على الثقة والتواد والقدرة على األخذ
وتناول الفالسفة مفهوم جودة الحياة بوصفه دافعا
والعطاء معهم.
أساسيا للسلوك اإلنساني ،يأتي من خالل وجوده مع
أشخاص آخرين أو من عكس ذلك كالعزلة والتفكير
 جودة الحياة الذاتية :ويقصد بها مدى الرضاالفردي املنعزل ،ويرى أرسطو بأن على الفرد أن
الشخص ي بالحياة وشعور الفرد بجودته ،وقدرته
يتحلى بالفضائل حتى يصل بحياته إلى السعادة
على تنمية قدراته وإمكانياته الشخصية إلثراء
ويشعر بجودتها ،فالفرد لديه العديد من القدرات
حياته.
التي من خاللها يصل إلى غايته في الحياة ،أما
 جودة الحياة الوجودية :وتمثل الحد األقص ى إلشباعالفالسفة العرب واملسلمون فأشاروا إلى أن جودة
حاجات الفرد واستطاعته العيش بتوافق روحي
الحياة هي السعادة األرضية التي ترتبط باملال
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والحياة ،للوصول باإلنسان إلى غاياته وملذاته.
(نادية.)٢٠٠٨،

فيها الفرد .فالتفاعل البين شخص ي من وجهة نظره
يرض ي حاجة الشخص إلى االنتساب والقبول والدعم
وتنوع أدواره الشخصية في املجال االجتماعي".
(عبد هللا.)2008 ،

 االتجاه النفس ييرى أن الحياة بالنسبة لإلنسان هي الجزء املدرك له
فقط ،حتى إن تقييم الفرد للمؤشرات املوضوعية في
حياته كالدخل ،املسكن ،العمل ،والتعليم ،هو ما
يمثل اانعكاسا مباشرا إلدراكه لجودة الحياة في
وجود هذه املتغيرات في وقت محدد وفي ظل ظروف
معينة ،ويظهر ذلك في مستوى السعادة والشقاء
الذي يكون عليه .ويرتبط بمفهوم جودة الحياة
العديد من املفاهيم النفسية منها ،القيم ،اإلدراك
الذاتي ،الحاجات ،مفهوم االتجاهات ،مفهوم
الطموح ،مفهوم التوقع ،إضافة إلى مفاهيم الرضا،
التوافق ،الصحة النفسية ويرى البعض أن جوهر
جودة الحياة يكمن في إشباع الحاجات كمكون
أساس ي لجودة الحياة ،وذلك وفقا ملبدأ إشباع
الحاجات في نظرية إبرهام ماسلو( .عمرون)٢٠١٧،

 االتجاه الطبييتم تحديده وفقا ملستوى الحالة الصحية
واالستجابة للعالج ،والتعرف على الحالة املزاجية
والقدرة على إتيان األنشطة خالل فترة املرض.
(Grande,Butcon,Indonto,
& Villacorte
)Berdida
ومن بين البلدان العربية التي أعطت أهمية ملفهوم
جودة الحياة اململكة العربية السعودية مراعاة منها
للجوانب النفسية للمواطن ،وهو ما يواكب وثيقة جودة
الحياة  2020التي تتبناها اململكة ،والتي تتطلع إلى
الوصول بأفراد املجتمع فيها إلى مستوى مرتفع من جودة
الحياة وفقا لرؤية  ،2030والتي تعتمد على ستة من
املؤشرات العاملية املعتمدة لجودة الحياة ،تتمثل في:
(التصنيف العاملي لقابلية العيش–مسح ميرسر– قائمة
مجلة مونوكل لنمط الحياة -مؤشر السعادة العاملي
 -2017مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
لجودة الحياة ،مؤشر  ARRPلجودة املعيشة( .وثيقة
جودة الحياة.)2020 ،
ومن الدراسات التي اهتمت أيضا بالبحث في متغير
جودة الحياة جراء الجائحة:

 االتجاة االجتماعييركز أصحاب هذا االتجاه في تفسيرهم لجودة الحياة
على املجتمع وما يقدمه للفرد من خدمات ودعم
وتفاعل بين األفراد ،فمفهوم جودة الحياة جاء من
تحقيق العقد أو اإلجماع على الحاجات املطلوبة في
املجتمع ،وأن تكون هذه الحاجات محققة من خالل
الفرص التي تقدمها البيئة االجتماعية التي يعيش
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وجودة الحياة .طبقت الدراسة على عينة قوامها ()5000
من املعلمين والطالب واملوظفين ببنجالديش خالل جائحة
كورونا ،تم استخدام استبيان إلكتروني .توصلت الدراسة
إلى وجود تأثير إيجابي الستراتيجيات الحكومة والتباعد
االجتماعي على استرداد العافية ،في حين كان هناك تأثير
سلبي الستراتيجيات الحكومة والتباعد االجتماعي على
الضيق النفس ي وجودة الحياة لدى عينة الدراسة.
وهدفت دراسة الشناق ومحمد والداليكة( Al-Shannaq,
) Mohammad, & Aldalaykehإلى التعرف على
مستويات االكتئاب ومهارات التأقلم وعالقتهما بجودة
الحياة لدى البالغين .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي
االرتباطي ،وطبقت على عينة قوامها ( )511من الذكور
واإلناث في املجتمع األردني ،وتم استخدام استبيان
الستطالع الرأي .وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة
ارتباطية عكسية بين جودة الحياة واالكتئاب ،كما تبين
وجود فروق ذات داللة جوهرية بين الذكور واإلناث في
مستويات االكتئاب لصالح اإلناث ،وعدم وجود عالقة
بين مهارات التأقلم وجودة الحياة لدى عينة الدراسة.
ومن خالل الدراسات السابقة تبين وجود عالقة
ارتباطية سالبة بين جودة الحياة وبعض االضطرابات
النفسية كالقلق واالكتئاب والخوف ،في حين ترتبط جودة
الحياة ارتباطا موجبا مع الراحة النفسية وتحقق
التواصل االجتماعي ،كما تبين للباحثة عدم تأثر جودة
الحياة بالحالة البدنية أو مهارات التأقلم.

دراسة جراندي ( )Grande et al 2021التي هدفت إلى
التعرف على جودة الحياة لدى طالب التمريض في اململكة
العربية السعودية ،اتبعت الدراسة املنهج الوصفي،
وطبقت على عينة قوامها( )152من املمرضين باململكة
العربية السعودية من خمس مستشفيات حكومية في
السعودية املنطقة الشمالية الوسطى ،تم استخدام
استبيان إلكتروني .وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود
عالقة ارتباطية موجبة بين جودة الحياة وكل من الراحة
النفسية والتواصل االجتماعي ،في حين ال توجد عالقة
ارتباطية بين جودة الحياة والحالة الجسدية لطالب قطاع
التمريض ،ودراسة نجيزاده ومرغفورند Naghizadeh,
) &Mirghafourvan ,2021التي هدفت إلى تحري العالقة
بين الشعور بالخوف من اإلصابة بالوباء ومستوى جودة
الحياة لدى السيدات الحوامل .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي ،وطبقت على عينة قوامها ( )250من السيدات
الحوامل باملستشفيات بإيران خالل جائحة كورونا ،وفي
األدوات تم استخدام مقياس الخوف ومقياس جودة
الحياة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية
عكسية بين الخوف ومستوى جودة الحياة لدى السيدات
كل من خان وقمر الزمان
عينة الدراسة ،اوأيضا دراسة ٍ
ورحمن ومحمد ويدين (Khan, Kamruzzaman,
) Rahman, Mahmood & Uddin,2021التي هدفت إلى
التعرف على اآلثار املباشرة الستراتيجيات الحكومة
والتباعد االجتماعي على استرداد العافية والضيق النفس ي
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وعلى الجانب اآلخر توجد فئة من األشخاص يعانون
من بعض األمراض التي تصنف ضد تلقي اللقاح ،كفرط
الحساسية من بعض املستحضرات الكيميائية العالجية؛
حيث يحظر عليهم إلى اآلن تلقي اللقاح ،مما يولد لديهم
بعض االضطرابات النفسية كالقلق والتوتر ،وعدم
الطمأنينة والخوف من املستقبل ،إلى جانب بعض
املشكالت االجتماعية من خالل عدم مقدرتهم على مزاولة
بعض مهامهم الحياتية وأنشطتهم املعتادة ،كالحظر من
السفر أو تأدية شعائر الحج والعمرة ،أو التواجد في
بعض الفنادق واملنشآت السياحية ،أو عدم ممارستهم
وظائف معينة مرتبطة بالتعامل مع الجمهور؛ وبالتالي
يشعر الفرد املحروم من تلقي اللقاح بتوقف العديد من
مهام وأنشطة حياته مما يشعره بنوع من القيد وعدم
االستمتاع بالحياة ،أو الشعور بمعناها وجودتها كما كان
في السابق.
ويؤكد ٌ
كل من املحمدي والعتيبي ( )2021أن األشخاص
الذين ال يمارسون الرياضة بانتظام ،أو الهوايات املفضلة
لديهم ،وغير القادرين على التواصل االجتماعي ،وقضاء
كاف مع عائلتهم ،والذين تأثرت وظائفهم جراء
ٍ
وقت ٍ
الجائحة هم األشخاص منخفضو جودة الحياة.
وتحاول الدراسة التعرف على العالقة بين الطمأنينة
النفسية وجودة الحياة لدى عينة من األفراد املحظورين
من تلقي لقاح كورونا.

مشكلة الدراسة
ُ
تنبع مشكلة الدراسة من وجود فئة من املجتمع تعد إلى
اآلن من املحرومين من لقاح كورونا نظرا ملعاناتهم من
بعض أمراض الحساسية حيث وضعت إدارة الغذاء
والدواء األمريكية ( )FDAفئة واحدة فقط من الذين ال
ينبغي أن يحصلوا على اللقاح وهم األشخاص الذين
لديهم تاريخ طبي في رد الفعل التحسس ي الشديد تجاه أي
مكون من مكونات لقاح كوروناWorld Allergy (.
)Organization, 2021
مما يولد لديهم شعورا بالحزن والخوف واالكتئاب؛
فعدم تلقي اللقاح قد يتسبب في تداعيات نفسية
واجتماعية واقتصادية ومهنية وصحية.
كما أن شعور األشخاص املحظورين من تلقي اللقاح
بأنهم األشخاص األكثر تعرضا للخطر والتهديد باإلصابة
والعدوىيزيد من شعورهم برفض اآلخرين لهم مما ُيولد
لديهم الشعور بعدم االنتماء للجماعة ،وعدم الرغبة في
التواصل مع اآلخرين.
هذا ما يجعل املريض في حالة من التوتر وعدم الطمأنينة،
وقد أشارت دراسة (متولي وشوكت وشاهين  )2018 ،إلى
أن األشخاص الذين يفتقدون لألمن النفس ي هم األقل
شعورا بجودة الحياة.
وترى الباحثة أنه إذا تم تقييم الفرد لحياته بصورة
سلبية متشائمة من خالل القيود واملحظورات التي
فرضت عليه نتيجة لعدم تلقيه اللقاح قد تتمثل جودة
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الحياة لديه في الوجه اآلخر حيث يرى جرندي وآخرون
) )Grande et al 2021أن جودة الحياة يمكن أن تتمثل في
صورة العزوف عن الحياة ،وتتحقق هذه الحالة عندما
يفقد الفرد معنى الحياة ،وال يجد هدفا يسعى لتحقيقه،
َ
مصدر إزعاج وتوتر ،ويحاول
وتصبح األعمال الحياتية
التخلص من حياته.
وقد أكدت دراسة سانجيث وسولومون ( & Sangeeth
 ،)Solomon, 2014والتي هدفت إلى التحري عن جودة
الحياة من خالل املجاالت الجسدية ،والنفسية،
واالجتماعية ،والبيئية ،لدى عينة من املسنين ،أن
املسنين الذين يعانون من املشكالت الصحية
واالجتماعية والبيئية هم األقل شعورا بجودة الحياة.
وهذا ما يتفق مع دراسة عامر ( )2021التي توصلت إلى
عدم تدني جودة الحياة لدى عينة من الشباب والكبار،
جراء التخوف من جائحة كورونا.
ومن خالل عرض املشكلة تحاول الدراسة اإلجابة عن
التساؤالت التالية:

 ما الفروق بين متوسطات درجات مرض ى الحساسيةاملحظورين من لقاح كورونا في مستوى جودة الحياة،
باختالف النوع (ذكور /إناث) ،والعمر (أقل من 45
عاما -أكثر من  45عاما)؟
أهداف الدراسة:
 الكشف عن العالقة بين الطمأنينة النفسية وجودةالحياة لدى عينة من مرض ى الحساسية املحظورين من
لقاح كورونا.
 الكشف عن فروق بين متوسطات درجات عينةالدراسة من مرض ى الحساسية املحظورين من لقاح
كورونا على مقياس الطمأنينة النفسية ،تبعا ملتغيري
النوع والعمر.
 الكشف عن فروق بين متوسطات درجات عينةالدراسة من مرض ى الحساسية املحظورين من لقاح
كورونا على مقياس جودة الحياة ،تبعا ملتغيري النوع
والعمر.
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
 -تقديم إطار نظري في متغيري الدراسة ُيثري الدراسات

 ما العالقة بين الطمأنينة النفسية وجودة الحياة لدىمرض ى الحساسية املحظورين من لقاح كورونا؟
 ما الفروق بين متوسطات درجات مرض ى الحساسيةاملحظورين من لقاح كورونا على مقياس الطمأنينة
النفسية ،بحسب النوع (ذكور /إناث) ،والعمر (أقل من
45عام –  45أكثر من عام)؟

العربية في هذا املجال.

ُ
 كما ترجع أهمية الدراسة ألهمية متغيراتها؛ حيث تعدالطمأنينة متغيرا ثريا يتضمن كال من القدرة
والشعور؛ حيث تتاح للفرد القدرة على مواجهة
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كما ُيعد املدى الذي يصبح فيه الفرد قادرا على
االستمتاع بوجوده في الحياة ،من خالل رضاه عن صحته
البدنية والنفسية ،ووضعه االجتماعي واالقتصادي
واملنهي ،وتمتعه بالحرية والقدرة على اتخاذ القرارات.
(.)Matsumoto, 2009
التعريف اإلجرائي للدراسة :هي الدرجة التي يحصل عليها
املفحوص على مقياس جودة الحياة.
 .3مرض ى الحساسيةAllergic Patients :
هم املرض ى الذين يعانون من رد فعل غير طبيعي لجهاز
املناعة تجاه أحد األدوية ،مما ينتج عنه الطفح الجلدي أو
الحمى ،كما قد تتسبب حساسية الدواء في ردود أفعال
خطيرة ،تمثل تهديدا للحياةWorld Allergy ( .
)Organization,2021
التعريف اإلجرائي للدراسة :هم املرض ى الذين يعانون من
التحسس الشديد من بعض املركبات العالجية
الكيميائية ،والتي قد تتواجد ضمن مشتقات اللقاح
(.)Covid 19
محددات الدراسة:
تحددت الدراسة الحالية بموضوعها ،املتمثل في
الطمأنينة النفسية وعالقتها بجودة الحياة ،كما تحددت
بعينتها التي اقتصرت على مرض ى الحساسية املحظورين
من تلقي لقاح كورونا ،وبمكان إجرائها مجتمع الرياض
لعام  1442ه ــ..

املصاعب والتحديات من خالل شعوره باألمن
واألمان.)(Perry, Dovidio, Murphy, & Ryn, 2015 .
ُ
 باإلضافة إلى عينة الدراسة ،التي تشكل فئات عمرية،واجتماعية ،واقتصادية ،ومهنية ،وتعليمية مختلفة
داخل اململكة العربية السعودية.
األهمية التطبيقية:
 بناء مقياسين جديدين ،أحدهما للطمأنينة النفسية،واآلخر لجودة الحياة.
 تتواكب الدراسة مع ما تسعى إليه اململكة العربيةالسعودية ورؤية  2030من تحقيق جودة الحياة لدى
مواطنيها.
 تساعد القائمين على اإلرشاد النفس ي ببناءبرامج إرشادية لتنمية الطمأنينة النفسية لدى
الفئات املحظورة من اللقاح.
مصطلحات الدراسة:
 -1الطمأنينة النفسية:
شعور الفرد بالثقة بالنفس والحب واألمان
واالستقاللية ،وتقبل وتفهم اآلخرين واالنتماء إليهم،
ومدى إدراكه لقدراته والسعي نحو تطويرها.
(.)Ryff,1995
التعريف اإلجرائي للدراسة :هي الدرجة التي يحصل عليها
املفحوص على مقياس الطمأنينة النفسية.
 .2جودة الحياة:
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الدراسة ومن وافق منهم على تطبيق األدوات تم التواصل
معه إلكترونيا.
أدوات الدراسة:
تكونت أدوات الدراسة من مقياس ي الدراسة كما يلي:
ً
أوال -مقياس الطمأنينة النفسية:
مر هذا املقياس بعدة خطوات نوضحها فيما يلي:
الدراسة االستطالعية :تتضمن الدراسة االستطالعية
جمع مصادر املعرفة املرتبطة باملقياس ،سواء كان ذلك
من خالل تحليل النظريات ،أو تفنيد الدراسات
واملقاييس ،أو الوقوف على املالحظات امليدانية من قبل
الخبراء ،ويمكن الكشف عن ذلك فيما يلي:

إجراءات الدراسة
 -1االطالع على األطر النظرية والدراسات والبحوث
املتعلقة بمتغيرات البحث (طمأنينة نفسية وجودة حياة).
 -2إعداد أدوات البحث ،والتي تتضمن مقياس ي
الطمأنينة النفسية ،وجودة الحياة.
 -3التحقق من الكفاءة السيكومترية ألدوات البحث.
 -4تطبيق أدوات البحث.
 -5اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث.
 -6مناقشة النتائج وتفسيرها.
 -7اقتراح البحوث والتوصيات في ضوء نتائج البحث.
منهج الدراسة :اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املقارن
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها.
مجتمع الدراسة :جميع مرض ى الحساسية املحظورين
من لقاح كورونا بالرياض.
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة االستطالعية من
( )70من مرض ى الحساسية املحظورين من لقاح كورونا،
اختيروا بالطريقة العشوائية ،وتكونت عينة الدراسة
النهائية من عدد ( )270من مرض ى الحساسية املحظورين
من لقاح كورونا ،مقسمة إلى ( )120من الذكور بنسبة
( ،)%44و( )150من اإلناث بنسبة ( ، )%65والذين تتراوح
أعمارهم من ( )25إلى ( )65عاما ،تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية ،من بين املرض ى بمستشفيات بمدينة الرياض
حيث تم التواصل تليفونيا مع بعض أعضاء مجتمع

 دراسة وتحليل النظريات والبحوث السابقة :مناملسلم به أن القياس النفس ي يعتمد على نظريات
تفسره ،وبحوث ميدانية تختبر صالحيته وكفاءته،
ومن ثم جاءت ضرورة تحليل النظريات والبحوث
املرتبطة بالطمأنينة النفسية ،وذلك بهدف معرفة
وجهات النظر املختلفة في تفسير هذا املفهوم مما
يساعد على استخالص مجاالت ومكونات الظاهرة
وتحديد التعريف اإلجرائي ،ويعد ذلك خطوة
أساسية لبناء املقياس وتحديد مكوناته.
 االطالع على املقاييس واالختبارات السابقة :تماالطالع على املقاييس السابقة التي تناولت الطمأنينة
النفسية بهدف االستفادة منها في تحديد مكونات
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البعد الرابع :األعراض الجسمية (يتضمن  9عبارات)
الخصائص السيكومترية ملقياس الطمأنينة النفسية:

املقياس ،والتعرف بصورة عملية على كيفية كتابة
بنود املقياس.
 -تكوين املفردات وصياغة عبارات املقياس :تم

 قامت الباحثة بالتحقق من توافر الشروطالسيكومترية (الصدق – الثبات – االتساق الداخلي)
للمقياس كاآلتي:
ً
أوال :صدق املقياس
يشير صدق األداة إلى قدرتها ألن تقيس ما أعدت
لقياسه ،ومن أجل التأكد من ذلك فقد أمكن االستدالل
على صدق املقياس من خالل صدق املحكمين ،وذلك
بعرضها على لجنة من الخبراء املتخصصين ،وفيما يلي
توضيح لذلك:
أ -صدق املحكمين:
تم تقدير صدق املقياس بطريقة صدق املحتوى
الظاهري للمقياس ،وذلك من خالل عرض املقياس في
صورته املبدئية على مجموعة من السادة الخبراء
واملحكمين املتخصصين في علم النفس والصحة
النفسية ،بهدف االسترشاد برأيهم فيما يلي:

صياغة مفردات املقياس في ضوء مصادر املعرفة
السابقة ،وبناء على التعريفات اإلجرائية الخاصة
بكل مكون ،وصيغت عبارات املقياس بلغة عربية
سهلة واضحة غير موحية أو مزدوجة املعنى.
تحكيم املقياس :عرض املقياس على (ن=  )10من
االختصاصيين في علم النفس والصحة النفسية؛ بهدف
الوقوف على مدى مالءمتها بما يتناسب مع العينة
املدروسة.
تصحيح املقياس :يعتمد املقياس على ثالثة بدائل هي:
دائما – أحيانا– نادرا ،تعطي القيم ( )1-2-3على التوالي
في حالة الفقرات ذات االتجاه املوجب؛ أما في حالة
الفقرات ذات االتجاه السالب ،يتم عكس األوزان ،ثم
تخصيص درجة تتراوح بين ( )3 -1حسب اختيارات
املستجيب أمام كل بند ،ومدى الدرجات من (.)93 – 31
الصورة النهائية للمقياس :أصبح املقياس في صورته
النهائية مكونا من ( )31عبارة موزعة على أربعة أبعاد
كالتالي:
البعد األول :السكينة (يتضمن  8عبارات)
البعد الثاني :األلفة (يتضمن  7عبارات)
البعد الثالث :التواصل االجتماعي (يتضمن  7عبارات)
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-

مدى مناسبة تعليمات املقياس.

-

مدى مناسبة كل عبارة للبعد الذي تقيسه.

-

مدى دقة صياغة كل عبارة علميا ولغويا.

-

مدى مناسبة كل عبارة لألفراد مرض ى الحساسية
عينة الدراسة.

-

مدى صالحية املقياس للتطبيق.
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ب -صدق املقارنة الطرفية:

وقد اتضح اتفاق السادة املحكمين على مناسبة عبارات
املقياس لألفراد عينة البحث ،وصالحيته للتطبيق بعد
إجراء التعديالت املطلوبة.
وبناء على املالحظات التي أبداها املحكمون ،فقد تم
اإلبقاء على جميع العبارات الواردة باملقياس ،والتي أجمع
عليها الخبراء بأنها مناسبة لقياس الطمأنينة النفسية لدى
مرض ى الحساسية املحظورين من لقاح كورونا ،وقد بلغت
نسبة االتفاق على املقياس ككل ( ،)%91.26وهي نسبة
مرتفعة تدل على صالحية املقياس ،وذلك بعد إجراء
التعديالت التي أشار إليها املحكمون .وبهذا ،أصبح
املقياس يتصف بالصدق ،وجاهزا للتطبيق في التجربة
االستطالعية.

تم ترتيب الدرجات الكلية للمقياس ترتيبا اتنازليا ،وأخذ
أعلى وأدنى  %27من الدرجات لتمثل مجموعة أعلى %27
للمرض ى املرتفعين في مقياس الطمأنينة النفسية ،وتمثل
مجموعة أدنى  %27من الدرجات للمرض ى في مقياس
الطمأنينة النفسية ،وذلك باستخدام اختبار (ت)
ملجموعتين مستقلتين في املقارنة بين املتوسطات ملعرفة
معامالت التمييز بين املرض ى املرتفعين واملنخفضين في
الطمأنينة النفسية ،كما هو موضح بالجدول التالي ()1

جدول ( :)1داللة الفروق بين درجات املجموعات الطرفية (األرباعي األعلى،و األرباعي األدنى) في مقياس الطمأنينة النفسية
مجموعة األرباعي األعلى

مجموعة األرباعي األدنى

(مرتفعو الطمأنينة النفسية) ن = 13

(منخفض ي الطمأنينة النفسية) ن = 13

متوسط الدرجات
75.15

االنحراف
املعياري
9.52

متوسط الدرجات

االنحراف املعياري

56.07

3.39

قيمة
(د.ح)

24

يتضح من الجدول السابق( :)1أنه يوجد فرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.01بين متوسطات درجات
مجموعة األرباعي األعلى ومتوسطات درجات مجموعة
األرباعي األدنى في مقياس الطمأنينة النفسية؛ كما أن قيمة

قيمة
(ت) املحسوبة

6.67

قيمة الداللة
Sig

0.000

مستوى الداللة

دالة عند
مستوى ()0.01

(ت) املحسوبة دالة عند مستوى ( )0.01مما يدل على
الصدق التمييزي للمقياس ،وهذا يعني تمتع املقياس بدرجة
عالية من الصدق.
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ً
ثانيا :ثبات املقياس
تم حساب ثبات املقياس بعدة طرق ،هي :معامل ألفا
كرونباخ ،وإعادة التطبيق ،وذلك كما يلي:
أ -معامل ألفا كرونباخ ():)Cronbach's Alpha (α

فردا ،وقد بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس
ككل ( )0.837مما يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة
عالية من الثبات ،ويمكن الوثوق به ،كما أنه صالح
للتطبيق ،كما تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل

استخدمت الباحثة هذه الطريقة في حساب ثبات

بعد رئيس باملقياس ،وهو ما يتضح من جدول (:)2

املقياس ،وذلك بتطبيقه على عينة قوامها ()70

جدول ( :)2قيم معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقياس الطمأنينة النفسية وللمقياس ككل
األبعاد

معامل ألفا كرونباخ

عدد العبارات

السكينة

8

0.806

األلفة

7

0.797

التواصل االجتماعي
األعراض الجسمية
املقياس ككل

7
9
31

0.776
0.800
0.837

ً
ثالثا :االتساق الداخلي
تم التحقق من االتساق الداخلي ملقياس الطمأنينة
النفسية من خالل التطبيق الذي تم للمقياس على العينة
االستطالعية ،وذلك من خالل ما يلي:

ب-تدل هذه القيم على أن املقياس يتمتع بدرجة مناسبة
من الثبات لقياس الطمأنينة النفسية لدى مرض ى
الحساسية املحظورين من تلقي لقاح كورونا.
ج -إعادة التطبيق  :Test-retestتم حساب ثبات املقياس
بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق؛ حيث قامت الباحثة
بإعادة تطبيق املقياس بعد ( )20يوما من التطبيق األول،
وقد وصلت قيمة معامل الثبات إلى ( )0.807مما يدل على
أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،ويمكن الوثوق
به ،كما أنه صالح للتطبيق.

 )1حساب معامالت االرتباط بين عبارات املقياس
والدرجة الكلية لألبعاد كل على حدة.
 )2حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد
والدرجة الكلية للمقياس ككل.
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وفيما يلي توضيح لذلك كل على حدة:

وفيما يلي توضيح لذلك كل على حدة:
حساب معامالت االرتباط بين عبارات املقياس
والدرجة الكلية لألبعاد كل على حده:
تم حساب معامل االرتباط بين عبارات املقياس
والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املقياس كل على حدة،
وهو كما يتضح في الجدول ()3

 .1حساب معامالت االرتباط بين عبارات املقياس
والدرجة الكلية لألبعاد كل على حدة:
 .2حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد
والدرجة الكلية للمقياس ككل.

جدول ( :)3معامالت االرتباط بني عبارات مقياس الطمأنينة النفسية ودرجات األبعاد كل بعد على حدة
السكينة

العبارة

معامل ارتباط العبارة
بالدرجة الكلية للبعد

1
2
3
4
5
6
7
8

**0.760
**0.559
**0.582
**0.634
**0.847
**0.835
**0.711
**0.659

األلفة

األعراض الجسيمة

التواصل االجتماعي

العبارة

معامل ارتباط العبارة
بالدرجة الكلية للبعد

العبارة

معامل ارتباط العبارة
بالدرجة الكلية للبعد

1
2
3
4
5
6
7

**0.811
**0.698
**0.712
*0.318
**0.600
*0.318
**0.815

1
2
3
4
5
6
7

*0.322
**0.726
**0.755
**0.810
**0.850
**0.739
**0.801

** دالة عند مستوى ()0.01

العبارة

معامل ارتباط العبارة
بالدرجة الكلية للبعد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

**0.685
**0.716
**0.823
**0.721
*0.318
**0.804
**0.772
**0.813
**0.820

* دالة عند مستوى ()0.05

يتضح من جدول ( ،)3أن معامالت االرتباط بين عبارات
املقياس والدرجة الكلية لكل بعد على حدة تراوحت ما بين
( ،)0.318و( ،)0.850وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى
( ،)0.01ومستوى (.)0.05

 .3حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل
بعد والدرجة ،الكلية للمقياس ككل:
تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد املقياس كل على
حدة ،والدرجة الكلية للمقياس ككل ،وهو كما يتضح في
الجدول (:)4
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جدول ( :)4معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس الطمأنينة النفسية والدرجة الكلية للمقياس ككل
أبعاد املقياس

معامل االرتباط

السكينة

**0.778

األلفة

**0.839

التواصل االجتماعي

**0.866

األعراض الجسيمة

**0.857
** دالة عند مستوى ()0.01

يتضح من جدول ( ،)4أن معامالت االرتباط بين الدرجة
الكلية للمقياس والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاده
تراوحت ما بين ( )0.778و( ،)0.866وجميعها دالة
إحصائيا عند مستوى (.)0.01
وبناء على ما سبق يتضح من الجدولين السابقين ()3
و( )4أن معامالت االرتباطات بين العبارات والدرجة الكلية
لكل بعد على حدة ،وكذلك بين الدرجة الكلية لكل بعد
والدرجة الكلية للمقياس ككل جميعها دالة إحصائيا؛
وهو ما يدل على ترابط وتماسك العبارات واألبعاد
والدرجة الكلية مما يشير إلى أن املقياس يتمتع باتساق
داخلي.
ً
أوال -مقياس جودة الحياة:
مر هذا املقياس بعدة خطوات نوضحها فيما يلي:
الدراسة االستطالعية :تتضمن الدراسة االستطالعية
جمع مصادر املعرفة املرتبطة باملقياس ،سواء كان ذلك
من خالل تحليل النظريات ،أم تفنيد الدراسات

واملقاييس ،أم الوقوف على املالحظات امليدانية من قبل
الخبراء ،ويمكن الكشف عن ذلك فيما يلي:
 دراسة وتحليل النظريات والبحوث السابقة :مناملسلم به أن القياس النفس ي يعتمد على نظريات
تفسره ،وبحوث ميدانية تختبر صالحيته وكفاءته،
ومن ثم جاءت ضرورة تحليل النظريات والبحوث
املرتبطة بجودة الحياة ،وذلك بهدف معرفة وجهات
النظر املختلفة في تفسير هذا املفهوم مما يساعد على
استخالص مجاالت ومكونات الظاهرة وتحديد
التعريف اإلجرائي ،ويعد ذلك خطوة أساسية لبناء
املقياس وتحديد مكوناته.
 االطالع على املقاييس واالختبارات السابقة :تماالطالع على املقاييس السابقة التي تناولت جودة
الحياة بهدف االستفادة منها في تحديد مكونات
املقياس ،والتعرف بصورة عملية على كيفية كتابة
بنود املقياس.
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 تكوين املفردات وصياغة عبارات املقياس :تمصياغة مفردات املقياس في ضوء مصادر املعرفة
السابقة ،وبناء على التعريفات اإلجرائية الخاصة
بكل مكون ،وصيغت عبارات املقياس بلغة عربية
سهلة واضحة غير موحية أو مزدوجة املعنى.
تحكيم املقياس :عرض املقياس على (ن=  )10من
االختصاصيين في علم النفس والصحة النفسية بهدف
الوقوف على مدى مالءمتها بما يتناسب مع العينة
املدروسة.
تصحيح املقياس :يعتمد املقياس على ثالثة بدائل هي:
دائما – أحيانا– نادرا ،تعطى القيم ( )1-2-3على التوالي
في حالة الفقرات ذات االتجاه املوجب ،أما في حالة
الفقرات ذات االتجاه السالب ،فيتم عكس األوزان ،ثم
تخصيص درجة تتراوح بين ( )3 -1حسب اختيارات
املستجيب أمام كل بند ،ومدى الدرجات من (.)72 – 24
الصورة النهائية للمقياس :أصبح املقياس في صورته
النهائية مكونا من ( )24عبارة موزعةعلى خمسة أبعاد
كالتالي:
البعد األول :البعد النفس ي (يتضمن  6عبارات)
البعد الثاني :البعد الصحي (يتضمن  5عبارات)
البعد الثالث :البعد األسري (يتضمن  4عبارات)
البعد الرابع :البعد االجتماعي (يتضمن  5عبارات)
البعد الخامس :البعد الديني (يتضمن  4عبارات)

الخصائص السيكومترية ملقياس جودة الحياة:
قامت الباحثة بالتحقق من توافر الشروط
السيكومترية (الصدق – الثبات – االتساق الداخلي)
للمقياس كاآلتي:
ً
أوال :صدق املقياس
من أجل التأكد من ذلك فقد أمكن االستدالل على
صدق املقياس من خالل صدق املحكمين ،وذلك بعرضها
على لجنة من الخبراء املتخصصين ،وفيما يلي توضيح
لذلك.
أ -صدق املحكمين:
تم تقدير صدق املقياس بطريقة صدق املحتوى
الظاهري للمقياس ،وذلك من خالل عرض املقياس في
صورته املبدئية على مجموعة من السادة الخبراء
واملحكمين املتخصصين في علم النفس والصحة النفسية
بهدف االسترشاد برأيهم فيما يلي:
 مدى مناسبة تعليمات املقياس. مدى ارتباط كل عبارة بالبعد الذي وضعت لقياسه. مدى دقة صياغة كل عبارة علميا ولغويا. مدى مناسبة كل عبارة لألفراد مرض ى الحساسيةعينة الدراسة.
وقد أسفرت آراء السادة املحكمين عن املالحظات التالية:
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ب -صدق املقارنة الطرفية :تم ترتيب الدرجات الكلية

اتفاق السادة املحكمين على مناسبة عبارات املقياس
لألفراد عينة البحث ،وصالحية للتطبيق بعد إجراء
التعديالت املطلوبة.
وبناء على املالحظات التي أبداها املحكمون ،فقد تم
اإلبقاء على جميع العبارات الواردة باملقياس ،والتي أجمع
عليها الخبراء بأنها مناسبة لقياس جودة الحياة لدى
مرض ى الحساسية املحظورين من تلقي لقاح كورونا ،وقد
بلغت نسبة االتفاق على املقياس ككل ( ،)%90.23وهي
نسبة مرتفعة تدل على صالحية املقياس ،وذلك بعد
إجراء التعديالت التي أشار إليها املحكمون؛ وبهذا أصبح
املقياس يتصف بالصدق ،وجاهزا للتطبيق في التجربة
االستطالعية.

للمقياس ترتيبا تنازليا ،وأخذ أعلى وأدنى  %27من
الدرجات لتمثل مجموعة أعلى  %27للمرض ى
املرتفعين في مقياس جودة الحياة ،وتمثل مجموعة
أدنى  %27من الدرجات للمرض ى في مقياس جودة
الحياة ،وذلك باستخدام اختبار (ت) ملجموعتين
مستقلتين في املقارنة بين املتوسطات ملعرفة معامالت
التمييز بين املرض ى املرتفعين واملنخفضين في جودة
الحياة كما هو موضح بالجدول التالي (:)5

جدول ( :)5داللة الفروق بين درجات املجموعات الطرفية (األرباعي األعلى ،واألرباعي األدنى) في مقياس جودة الحياة
مجموعة االرباعي األعلى
(مرتفعو جودة الحياة) ن = 13

متوسط
الدرجات
68,29

مجموعة األرباعي األدنى

قيمة
(د.ح)

(منخفضو جودة الحياة) ن = 13

اإلنحراف
املعياري

متوسط
الدرجات

االنحراف
املعياري

3.138

32.47

5.501

32

يتض ـ ـ ـ ــح من الجــدول السـ ـ ـ ـ ــابق ( :) 5أنــه يوجــد فرق ذو داللــة
إحص ـ ـ ـ ـ ــائي ــة عن ــد مس ـ ـ ـ ــتوى ( )0.01بين متوس ـ ـ ـ ـط ــات درج ــات
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قيمة
(ت) املحسوبة

23.322

قيمة الداللة
Sig

0.000

مستوى الداللة

دالة عند
مستوى ()0.01

مجموع ـ ــة األرب ـ ــاعي األعلى ومتوس ـ ـ ـ ـط ـ ــات درج ـ ــات مجموع ـ ــة
األرب ــاعي األدنى في مقي ــاس جودة الحي ــاة ،كم ــا أن قيم ــة (ت)
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املحسـ ـ ــوبة دالة عند مسـ ـ ــتوى ( )0.01مما يدل على الصـ ـ ــدق
التمييزي للمقي ــاس ،وه ــذا يعني تمتع املقي ــاس ب ــدرج ــة ع ــالي ــة
من الصدق.
ً
ثانيا :ثبات املقياس
تم حساب ثبات املقياس بعدة طرق ،وهي :معامل ألفا
كرونباخ ،وإعادة التطبيق ،وذلك كما يلي:
ج -معامل ألفا كرونباخ ())Cronbach's Alpha (α
استخدمت الباحثة هذه الطريقة في حساب ثبات

املقياس ،وذلك بتطبيقه على عينة قوامها ( )70فردا،
وقد بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس ككل
( )0.861مما يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة عالية
من الثبات ،ويمكن الوثوق به ،كما أنه صالح
للتطبيق ،كما تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل
بعد رئيس باملقياس وهو ما يتضح من جدول (:)6

جدول ( :)6قيم معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقياس جودة الحياة وللمقياس ككل
األبعاد

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

البعد النفس ي

6

0.772

البعد الصحي
البعد األسري

5

0.806

4

0.801

البعد االجتماعي

5

0.824

البعد الديني
املقياس ككل

4
24

0.789
0.861

( )0.854مما يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من
الثبات ،ويمكن الوثوق به ،كما أنه صالح للتطبيق.

وتدل هذه القيم على أن املقياس يتمتع بدرجة مناسبة
من الثبات لقياس جودة الحياة ملرض ى الحساسية
املحظورين من تلقي لقاح كورونا.
ح -إعادة التطبيق  :Test-retestتم حساب ثبات
املقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق حيث قامت
الباحثة بإعادة تطبيق املقياس بعد ( )20يوما من
التطبيق األول ،وقد وصلت قيمة معامل الثبات إلى

ً
ثالثا :االتساق الداخلي
تم التحقق من االتساق الداخلي ملقياس جودة الحياة
لدى مرض ى الحساسية املحظورين من تلقي لقاح كورونا،
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وفيما يلي توضيح لذلك كل على حدة:

من خالل التطبيق الذي تم للمقياس على العينة
االستطالعية ،وذلك من خالل ما يلي:
 )1حساب معامالت االرتباط بين عبارات املقياس
والدرجة الكلية لألبعاد كل على حدة.
 )2حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد
والدرجة الكلية للمقياس ككل.

 .4حساب معامالت االرتباط بين عبارات املقياس،
والدرجة الكلية لألبعاد كل على حدة:
تم حساب معامل االرتباط بين عبارات املقياس،
والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املقياس كل على حدة،
وهو كما يتضح في الجدول (:)7

جدول ( :)7معامالت االرتباط بين عبارات مقياس جودة الحياة ودرجات األبعاد كل بعد على حدة
البعد النفس ي
العبارة
1
2
3
4
5
6

معامل ارتباط
العبارة بالدرجة
الكلية للبعد
**0.633
**0.853
**0.711
**0.800
**0.638
**0.729

البعد األسري

البعد الصحي
العبارة
1
2
3
4
5

معامل ارتباط
العبارة بالدرجة
الكلية للبعد
**0.510
**0.699
**0.870
**0.777
**0.813

العبارة
1
2
3
4

معامل ارتباط
العبارة بالدرجة
الكلية للبعد
**0.566
**0.510
**0.819
**0.833

البعد االجتماعي
العبارة
1
2
3
4
5

معامل ارتباط
العبارة بالدرجة
الكلية للبعد
**0.872
**0.698
**0.710
**0.806
*0.582

البعد الديني
العبارة
1
2
3
4

معامل ارتباط
العبارة بالدرجة
الكلية للبعد
**0.722
**0.817
**0.739
**0.701

** دالة عند مستوى ()0.01

يتضح من جدول ( ،)7أن معامالت االرتباط بين عبارات
املقياس ،والدرجة الكلية لكل بعد على حدة تراوحت ما
بين ( )0.510و( ،)0.872وجميعها دالة إحصائيا عند
مستوى (.)0.01

 .5حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل
بعد والدرجة الكلية للمقياس ككل:
تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد املقياس كل على
حدة ،والدرجة الكلية للمقياس ككل ،وهو كما يتضح في
الجدول (:)8
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جدول ( :)8معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس جودة الحياة والدرجة الكلية للمقياس ككل
أبعاد املقياس

معامل االرتباط

البعد النفس ي

**0.883

البعد الصحي

**0.850

البعد األسري

**0.801

البعد االجتماعي

**0.856

البعد الديني

**0.877
** دالة عند مستوى ()0.01

يتضح من جدول ( ،)8أن معامالت االرتباط بين الدرجة
الكلية للمقياس ،والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاده
تراوحت ما بين ( )0.801و( ،)0.883وجميعها دالة
إحصائيا عند مستوى (.)0.01
وبناء على ما سبق يتضح من الجدولين السابقين ()7
و( )8أن معامالت االرتباطات بين العبارات والدرجة الكلية
لكل بعد على حدة ،وبين الدرجة الكلية لكل بعد ،والدرجة
الكلية للمقياس ككل دالة إحصائيا عند مستوى ()0.01؛
وهو ما يدل على ترابط العبارات واألبعاد والدرجة الكلية
مما يشير إلى أن املقياس يتمتع باتساق داخلي.
نتائج الدراسة
أسفرت عنها تجربة البحث امليدانية ،وذلك من خالل
اإلجابة عن أسئلة البحث ،واختبار صحة كل فرض من

فروض البحث ،ثم تفسير ومناقشة هذه النتائج في ضوء
اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة.
 التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث والذيً
إحصائيا بين
ينص على أنه" :توجد عالقة ارتباطية دالة
الطمأنينة النفسية وجودة الحياة لدى مرض ى
الحساسية املحظورين من لقاح كورونا".
وللتحقق من صحة هذا الفرض ،قامت الباحثة
باستخدام معامل ارتباط بيرسون  Pearsonلتحديد
العالقة االرتباطية بين درجات األفراد عينة البحث في
مقياس الطمأنينة النفسية ودرجاتهم في مقياس جودة
الحياة ،كما هو مبين بالجدول (:)9
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جدول ( :)9معامالت االرتباط بين الطمأنينة النفسية وجودة الحياة لدى مرض ى الحساسية املحظورين من لقاح كورونا (ن=)270
مقياس جودة الحياة

املتغيرات

مقياس الطمأنينة النفسية

البعد النفس ي
الطمأنينة
األلفة
التواصل
االجتماعي
األعراض
الجسيمة
املقياس ككل

البعد الصحي

البعد األسري

البعد االجتماعي

البعد الديني

املقياس ككل

**0.847
**0.698

**0.709
**0.717

**0.755
**0.637

**0.676
**0.632

**0.714
**0.657

**0.813
**0.735

**0.746

**0.733

**0.697

**0.684

**0.679

**0.778

**0.692

**0.650

**0.600

**0.602

**0.623

**0.697

**0.895

**0.833

**0.805

**0.772

**0.797

**0.902

يتضح من جدول ( ،)9وجود عالقة ارتباطية طردية
موجبة بين درجات األفراد عينة الدراسة  ،في كل بعد من
أبعاد مقياس الطمأنينة النفسية ،وبين كل بعد من أبعاد
مقياس جودة الحياة ،وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى
( ،)0.01كما يتضح وجود عالقة ارتباطية طردية قوية موجبة
بين درجات األفراد عينة البحث في مقياس الطمأنينة
النفسية ككل ،وبين مقياس جودة الحياة ككل حيث بلغت
قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ،)0.902وهي دالة إحصائيا
عند مستوى ( ،)0.01كما أن متغير الطمأنينة النفسية في كل
بعد على حدة ،وككل مرتبط بمتغير جودة الحياة في كل بعد
على حدة ،وككل ارتباط طردي قوي.
ويعني هذا قبول الفرض األول ،ويشيرهذا إلى وجود عالقة
ارتباطية طردية موجبة قوية بين الطمأنينة النفسية
وجودة الحياة لدى املرض ى املحظورين من لقاح كورونا.

وتفسر الباحثة ذلك في ضوء االتجاهات التي تقاس بها
جودة حياة األفراد ،ومنها االتجاه الطبي الذي يتم تحديده
وفقا ملستوى الحالة الصحية واالستجابة للعالج،
والتعرف على الحالة املزاجية والقدرة على إتيان األنشطة
بفترة املرض ،االتجاه االجتماعي ،والذي يقاس وفقا
ملستوى الدخل واملعيشة ،واالتجاه النفس ي الذي يتم
وفقا لتحديد مستوى اإلدراك ،والقيم ،والطموح،
والحاجات ،والرضا عن الحياة لدى األفرادGrande et .
))al 2021
ُويعد توافر األركان التي تمثل جودة الحياة لدى الفرد من
حالة صحية نفسية وجسدية جيدة ،ومستوى معيش ي
مرتفع ،وتوافق اجتماعي سببا لشعوره بالسكينة
والطمأنينة النفسية كونها إحدى السمات التي تضفي
الراحة والهدوء والسالم الداخلي الذي يمكن الفرد من
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بين الطمأنينة النفسية والشعور بجودة الحياة لدى عينة
الدراسة.
كما تتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسة (متولي وآخرون،
 )2018التي توصلت إلى أن األشخاص الذين يفتقدون
لألمن النفس ي هم األقل شعورا بجودة الحياة.
 -التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث

التمتع بالتوافق النفس ي واالجتماعي مما ينعكس بصورة
إيجابية على صحته الجسمية والنفسية)Deniz,2021( .
وترى الباحثة أن تمتع األفراد عينة الدراسة بقدر
مرتفع من الطمأنينة النفسية هو ما يوفر لهم حالة من
الرضا ،والسكينة ،والثقة باهلل عز وجل في خوض هذه
املحنة بسالم ،كما يمكنهم من تحقيق التوافق النفس ي،
وعدم االستسالم لليأس والقلق واملخاوف ،كما تعمل
الطمأنينة على توافق األفراد مع حالتهم الصحية كونهم
من املرض ى ذوي الحساسية التفاعلية للمركبات
الكيميائية؛ حيث يتم التعامل بحذر والتزام تماما
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية التي تفرضها منظمة
الصحة العاملية ،باإلضافة إلى قدرة الطمأنينة على تحقيق
التوافق االجتماعي كااللتزام بالتباعد وتقبل مخاوف
وظروف اآلخرين ،كما أن حالة الطمأنينة تعين األفراد
عينة الدراسة من ذوي الحساسية املحظورين من تلقي
اللقاح على الهدوء في أثناء التعامل مع أفراد األسرة،
وعدم املبالغة في االبتعاد أكثر من الالزم عن أفراد األسرة،
أو عدم تناول الطعام معهم خشية عليهم ،أو الذهاب
للمعيشة بعيدا عنهم مما يثبت العالقة االرتباطية املوجبة

الذي ينص على أنه" :يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين
متوسطي درجات مرض ى الحساسية املحظورين من
لقاح كورونا في مقياس الطمأنينة النفسية نتيجة
الختالف كل من النوع (ذكور -إناث) ،وكذلك العمر
الزمني (أقل من  45عام -أكثرمن  45عام)".
وللتحقق من صحة هذا الفرض ،تم حساب قيمة (ت)
ملجموعتين مستقلتين ،Independent Sample t-Test
ومدى داللتها للفرق بين متوسطي درجات أفراد
املجموعتين (الذكور -واإلناث) في مقياس الطمأنينة
النفسية ،والجدوالن ( )10و ( )11يوضحان ذلك:
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جدول ( :)10قيمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات الذكورواإلناث على مقياس الطمأنينة النفسية
املقياس

األبعاد

املقياس ككل

إناث

150

19.32

2.248

ذكور

120

13.60

2.949

إناث

150

20.30

4.525

ذكور
إناث

120
150

51.69
79.35

8.287
7.267

يتضح من جدول ( ،)10ارتفاع متوسط درجات مجموعة
اإلناث عن متوسط درجات الذكور في أبعاد مقياس
الطمأنينة النفسية كبعد الطمأنينة؛ حيث حصلت
مجموعة الذكور على متوسط ( ،)10.23بانحراف معياري
قدره ( ،)1.693في حين حصلت مجموعة اإلناث على
متوسط ( ،)20.40بانحراف معياري قدره ()2.965؛ وفي
بعد األلفةحيث حصلت مجموعة الذكور على متوسط
( ،)14.68بانحراف معياري قدره ( ،)3.388في حين
حصلت مجموعة اإلناث على متوسط ( ،)19.33بانحراف
معياري قدره ( ،)2.475وبعد التواصل االجتماعي؛ حيث
حصلت مجموعة الذكور على متوسط (،)13.19

دالة
عند
مستو
ى
0.01

األعراض
الجسيمة

ذكور

120

13.19

3.798

268

13.024

دالة
عند
مستو
ى
0.01

التواصل
االجتماعي

إناث

150

19.33

2.475

268

33.473

2.594

268

16.485

2.594

268

14.010

2.594

268

29.188

2.594

2.594

دالة عند دالة عند
مستوى مستوى
0.01
0.01

مقياس الطمأنينة النفسية

األلفة

ذكور
إناث
ذكور

120
150
120

10.23
20.40
14.68

1.693
2.965
3.388

املحسوبة

الجدولية

دالة عند
مستوى
0.01

السكينة

املجموعة

عدد
األفراد
(ن)

املتوسط
الحسابي
(م)

االنحراف
املعياري
(ع)

درجات
الحرية
(د.ح)

قيمة (ت)

الداللة

بانحراف معياري قدره ( ،)3.798في حين حصلت
مجموعة اإلناث على متوسط ( ،)19.32بانحراف معياري
قدره ( ،)2.248بعد األعراض الجسمية؛ حيث حصلت
مجموعة الذكور على متوسط ( ،)13.60بانحراف معياري
قدره ( ،)2.949كما تبين حصول مجموعة اإلناث على
متوسط ( ،)20.30بانحراف معياري قدره (،)4.525
كذلك ارتفع متوسط درجات مجموعة اإلناث عن
متوسط درجات الذكور في مقياس الطمأنينة النفسية
ككل؛ حيث حصلت مجموعة الذكور على متوسط
( ،)51.69بانحراف معياري قدره ( ،)8.287في حين
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حصلت مجموعة اإلناث على متوسط ( ،)79.35بانحراف
معياري قدره (.)7.267
ويعني هذا قبول الفرض الثاني جزئيا ويشير هذا إلى وجود
فروق لدى املرض ى املحظورين من لقاح كورونا في مستوى
الطمأنينة النفسية يرجع إلى اختالف النوع (ذكور /إناث)
وقد كانت تلك الفروق لصالح اإلناث.
وترجع الباحثة ذلك إلى األعباء املهنية التي يجب أن يتحملها
الذكور لتوفير متلطبات الحياة وتحمل املسؤولية األسرية
مما يضطر الذكور للتواجد خارج املنزل ألوقات طويلة،
فهناك بعض األعمال التي ال يتمكن ذووها من العمل من
املنزل كرجال الشرطة والحماية املدنية واألطباء وعمال
محالت املأكوالت والعديد من املهن التي تستلزم الحضور
للحفاظ على املجتمع وإدارته ،كما أنه توجد العديد من
املهن التي تتسم بالتعامل املباشر مع الجمهور مما يدفع
الذكور ذوي مرض الحساسية املحظورين من اللقاح
للشعور بالقلق من مخاطر العدوى ،والتي قد تطال أسرهم
من خاللهم ،فهناك من يخش ى على الزوجة واألبناء وهناك
من يخش ى على اآلباء.
في حين تكون فرصة التباعد االجتماعي متاحة بصورة أكبر
لدى اإلناث ،حيث إنهن قد يقدرن على االستغناء عن بعض
املهام التي تتطلب الحضور خارج املنزل ،فقد تستطيع املرأة
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الحصول على إجازة من عملها لفترات طويلة ،وقد تستطيع
أخريات ترك العمل نهائيا فمستوى االلتزام بمتطلبات
الحياة يختلف عن مستوى التزام الرجل ،فاملرأة تسيطر
على ظروفها ويكون لديها الحافز للحفاظ على نفسها بدون
تذمر ،اخاصة إذا كانت في مرحلة الحمل أو الرضاعة ،ومن
خالل تباعدها وعدم اختالطها باآلخرين قد تشعر
بالطمأنينة النفسية.
كما ترجع الباحثة نتيجة هذا الفرض إلى االتجاه اإلنساني
حيث أورد ماسلو أن الفرد غير املطمئن هو الذي يشعر
بالوحدة والعزلة ))Mcleod, 2020
ُ
وتعد املرأة هي محور البيت الذي ال يشعر بالوحدة كثيرا مثل
الرجال في نطاق األسرة ،فاملرأة لديها األبناء الذين يتوددون
إليها دوما وفي كل وقت ،مما يشعرها باالطمئنان ،كونها
ليست وحيدة وليست في عزلة.
كما قامت الباحثة بحساب قيمة (ت) ملجموعتين
مستقلتين  Independent Sample t-Testومدى داللتها
للفرق بين متوسطي درجات أفراد املجموعتين (أقل من
 45عاما -أكثر من  45عاما) في مقياس الطمأنينة
النفسية ،وجدول ( )11يوضح ذلك:
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جدول ( :)11قيمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات مجموعتي الفئات العمرية على مقياس الطمأنينة النفسية

املقياس

األبعاد

الطمأنينة

املجموعة

أقل من 45
عاما
من

األلفة

مقياس الطمأنينة النفسية

التواصل
االجتماعي

األعراض
الجسيمة

املقياس ككل

أكثر
45عاما
5
أقل
أعوام
أكثر من 45
عاما
أقل من 45
عاما
أكثر من 45
عاما
أقل من 45
عاما
أكثر من 45
عاما
أقل من 45
عاما
أكثر من 45
عاما

عدد
األفراد
(ن)

االنحراف
املعياري
(ع)

املتوسط
الحسابي
(م)

143

11.69

3.746

127

20.60

3.107

143

15.41

3.600

127

19.35

2.577

143

14.16

4.190

127

19.34

2.317

143

14.40

3.551

127

20.61

4.621

143

55.65

11.977

درجات
الحرية
(د.ح)

268

268

268

268

268
127

7.512

79.90

يتضح من جدول ( ،)11ارتفاع متوسط درجات مجموعة
أكثر من  45عاما عن متوسط درجات مجموعة أقل من 45
كل من األبعاد التالية :مقياس الطمأنينة النفسية
عاما في ٍ
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قيمة (ت)
الداللة
املحسوبة

21.124

10.226

12.348

12.467

19.639

الجدولية

2.594

2.594

دالة عند
مستوى
0.01
دالة عند
مستوى
0.01

2.594

دالة عند
مستوى
0.01

2.594

دالة عند
مستوى
0.01

2.594

دالة عند
مستوى
0.01

كبعد الطمأنينة؛ حيث حصلت مجموعة أكثر من  45عاما
على متوسط ( ،)11.69بانحراف معياري قدره ( ،)3.746في
حين حصلت مجموعة أقل من  45عاما على متوسط
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( ،)20.60بانحراف معياري قدره ( ،)3.107وبعد األلفة؛
حيث حصلت مجموعة أكثر من  45عاما على متوسط
( ،)15.41بانحراف معياري قدره ( ،)3.600في حين حصلت
مجموعة أقل من  45عاما على متوسط ( ،)19.35بانحراف
معياري قدره ( ،)2.577وبعد التواصل االجتماعي؛ حيث
حصلت مجموعة أكثر من  45عاما على متوسط (،)14.16
بانحراف معياري قدره ( ،)4.190في حين حصل مجموعة
أقل من  45عاما على متوسط ( ،)19.34بانحراف معياري
قدره ( ،)2.317وبعد األعراض الجسمية؛ حيث حصلت
مجموعة أكثر من  45عاما على متوسط ( ،)14.40بانحراف
معياري قدره ( ،)3.551في حين حصلت مجموعة أقل من 45
عاما على متوسط ( ،)20.61بانحراف معياري قدره
( ،)4.621كما تبين ارتفاع متوسط درجات مجموعة أكثر
من  45عاما عن متوسط درجات مجموعة أقل من  45عاما
في مقياس الطمأنينة النفسية ككل؛ حيث حصلت مجموعة
أكثر من  45عاما على متوسط ( ،)55.65بانحراف معياري
قدره ( ،)11.977في حين حصلت مجموعة أقل من  45عاما
على متوسط ( ،)79.90بانحراف معياري قدره (.)7.512
ويعني هذا قبول الفرض الثاني جزئيا ،ويشيرهذا إلى وجود
فروق لدى املرض ى املحظورين من لقاح كورونا في مستوى
الطمأنينة النفسية يرجع إلى اختالف العمر الزمني (أقل
عاما -أكثر من ً 45
من ً 45
عاما) وقد كانت تلك الفروق
ً
لصالح األكبرسنا.

107

وتفسر الباحثة ذلك في ضوء االتفاق مع دراسة
(حسين )2021 ،بوجود تأثير إيجابي لتوعية املسنين بآليات
الوقاية وإمكانية التشخيص مرض كورونا على ارتفاع
الطمأنينة النفسية والراحة واالستقرار لديهم.
كما ترجع الباحثة ذلك إلى قائمة التحذيرات التي
أطلقتها منظمة الصحة العاملية واألطباء لكبار السن،
وأصحاب األمراض املزمنة كمرض السكري ،ومرض ضغط
الدم ،وأمراض السمنة ،مما أوجد نوعا من الحظر لدى
األفراد كلما زادت أعمارهم ،للمحافظة على الذات أكثر من
غيرهم ،والعمل على االلتزام بالتعليمات وأخذ التدابير
واإلجراءات االحترازية خالل الجائحة مأخذا جادا؛ كما أن
تكريس الدولة لجهودها لخدمة كبار السن وخاصة من ذوي
األمراض املزمنة وإعطائهم األولوية في العالج  ،هو ما يوفر
قدرا من الطمأنينة لديهم.
كما أن هناك العديد من كبار السن يستطيعون ترك
أنشطتهم وأعمالهم ألبنائهم وعدم التواجد خارج املنزل في
ظل الجائحة.
ويصعب على الفئة األقل اعمرا ،ترك العمل أو حتى
تخفيفه ،فهم الفئة التي في طور بناء الذات واألسر ،وعليهم
السعي والكد لتوفير متطلباتهم وذويهم.
كما أنهم قد يعانون من نظر اآلخرين تجاههم وتعسفهم في
التعامل معهم ،مما يجعلهم في حالة من عدم التوافق
النفس ي واالجتماعي الذي ،ويرى ( )Deniz,2021أن التوافق
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النفس ي واالجتماعي ال يتحقق إال من خالل الطمانينة
النفسية.
كما أنهم يظلون دائما في حالة خوف من انتقال العدوى لهم
أو انتقالها من خاللهم لذويهم مما يجعلهم في حالة من عدم
التوازن والتوافق األمني والشخص( .العبيدي.)2019 ،
ومن خالل التحقق من جزئي الفرض الثاني يكون قد تم
التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث
ً
كليا والذي ينص على أنه" :يوجد فرق ذوداللة إحصائية
بين متوسطي درجات مرض ى الحساسية املحظورين من
لقاح كورونا في مقياس الطمأنينة النفسية نتيجة
الختالف كل من النوع (ذكور -إناث) ،وكذلك العمر
عاما -أكثرمن ً 45
الزمني (أقل من ً 45
عاما)".

التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث،
والذي ينص على أنه" :يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين
متوسطي درجات مرض ى الحساسية املحظورين من لقاح
كورونا في مقياس جودة الحياة نتيجة الختالف النوع
(ذكور -إناث) ،وكذلك العمر الزمني (أقل من ً 45
عاما-
أكثرمن ً 45
عاما)".
وللتحقق من صحة هذا الفرض ،تم حساب قيمة (ت)
ملجموعتين مستقلتين ،Independent Sample t-Test
ومدى داللتها للفرق بين متوسطي درجات أفراد
املجموعتين (الذكور -واإلناث) في مقياس جودة الحياة،
وكذلك العمر الزمني (أقل من  45عاما -أكثر من 45
عاما) ،والجدوالن ( )13 ( )12يوضحان ذلك:

جدول ( :)12قيمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات الذكورواإلناث على مقياس جودة الحياة
املقياس

البعد الصحي

إناث
ذكور

150
120

15.59
9.31

1.296
2.061

268

إناث

150

13.81

1.562

ذكور
إناث
ذكور

120
150
120

7.10
10.68
9.33

1.399
1.392
1.933

إناث

150

13.53

1.972

ذكور

120

7.27

1.527

مقياس جودة الحياة

البعد االجتماعي

البعد الديني
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املحسوبة

البعد النفس ي

ذكور

120

10.18

1.408

268

البعد األسري

درجات الحرية قيمة (ت)
(د.ح)

الجدولية

األبعاد

املجموعة

عدد
األفراد
(ن)

املتوسط
الحسابي
(م)

االنحراف
املعياري
(ع)

الداللة

2.59

دالة عند مستوى
0.01

2.594

دالة عند مستوى
0.01

268

20.956

2.594

268

17.544

2.594

دالة عند مستوى
0.01
دالة عند مستوى
0.01

268

32.79
20.397

18.521

2.594
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املقياس ككل

إناث

150

10.67

1.481

ذكور
إناث

120
150

43.19
64.29

6.763
5.404

يتضح من جدول ( ،)12ارتفاع متوسط درجات مجموعة
اإلناث عن متوسط درجات الذكور على أبعاد مقياس جودة
الحياة كالبعد النفس ي؛ حيث حصلت مجموعة الذكور على
متوسط ( ،)10.18بانحراف معياري قدره ( ،)1.408في حين
حصلت مجموعة اإلناث على متوسط ( ،)15.59بانحراف
معياري قدره ( ،)1.296والبعد الصحي بمقياس جودة
الحياة؛ حيث حصلت مجموعة الذكور على متوسط
( ،)9.31بانحراف معياري قدره ( ،)2.061وحصلت
مجموعة اإلناث على متوسط ( ،)13.81بانحراف معياري
قدره ( ،)1.562والبعد األسري بمقياس جودة الحياة؛ حيث
حصلت مجموعة الذكور على متوسط ( ،)7.10بانحراف
معياري قدره ( ،)1.399في حين حصلت مجموعة اإلناث
على متوسط ( ،)10.68بانحراف معياري قدره (،)1.392
والبعد االجتماعي بمقياس جودة
الحياة؛ حيث حصلت مجموعة الذكور على متوسط
( ،)9.33بانحراف معياري قدره ( ،)1.933وحصلت
مجموعة اإلناث على متوسط ( ،)13.53بانحراف معياري
قدره ( ،)1.972والبعد الديني بمقياس جودة الحياة؛ حيث
حصلت مجموعة الذكور على متوسط ( ،)7.27بانحراف

268

28.493

2.594

دالة عند مستوى
0.01
دالة عند مستوى
0.01

معياري قدره ( ،)1.527في حين حصلت مجموعة اإلناث
على متوسط ( ،)10.67بانحراف معياري قدره (،)1.481كما
تبين ارتفاع متوسط درجات مجموعة اإلناث عن متوسط
درجات الذكور في مقياس جودة الحياة ككل؛ حيث حصلت
مجموعة الذكور على متوسط ( ،)43.19بانحراف معياري
قدره ( ،)6.763في حين حصلت مجموعة اإلناث على
متوسط ( )64.29بانحراف معياري قدره (.)5.404
ويعني هذا قبول الفرض الثالث جزئيا ،ويشيرهذا إلى وجود
فروق لدى املرض ى املحظورين من لقاح كورونا في
مستوى جودة الحياة يرجع إلى اختالف النوع (ذكور /
إناث) وقد كانت تلك الفروق لصالح اإلناث.
وتفسر الباحثة نتيجة هذا الفرض في ضوء ما أورده (آدم
والجاجان )٢٠١٤،من أبعاد جودة الحياة حيث يشعر
الفرد بجودة حياته من خالل توافر عدة جوانب ،تتمثل في
جودة الحياة املوضوعية والتي تشتمل على الجوانب
االجتماعية لحياة األفراد والتي يوفرها املجتمع خالل ما
يقدمه من مستلزمات مادية ،والقدرة على إقامة عالقات
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أو اإلجماع على الحاجات املطلوبة في املجتمع ،وأن تكون
هذه الحاجات محققة من خالل الفرص التي تقدمها
البيئة االجتماعية التي يعيش فيها الفرد( ،عبدهللا،
)2008؛ وهذا ما يتعذر الحصول عليه في ظل القيود على
مرض ى الحساسية املحظورين من اللقاح ،اخاصة
الرجال ملا يتعين عليهم من مهام ومسؤوليات ،قد ال
تتواجد بنفس القدر لدى السيدات.
فقد يكون املجال األكثر اهتماما للسيدات من مجاالت
جودة الحياة هو املجال األسري ،إذ إن السيدات
باملجتمعات العربية يكون العامل األكثر تحفيزا
ملشاعرهن وتفكيرهن ،هو عامل نجاح األسرة وحمايتها،
وتحقيق الذات من خالل نجاحها ،لذا فقد تشعر
السيدات بالرضا عن الحياة وعدم تدني مستوى جودة
الحياة.
وهذا ما يتفق مع دراسة عامر ( )2021التي توصلت إلى
عدم تدني جودة الحياة لدى عينة من الشباب والكبار،
جراء التخوف من جائحة كورونا.
كما قامت الباحثة بحساب قيمة (ت) ملجموعتين
مستقلتين  ،Independent Sample t-Testومدى داللتها
للفرق بين متوسطي درجات أفراد املجموعتين (أقل من
 45عاما -أكثر من  45عاما) في مقياس جودة الحياة،
والجدول ( )13يوضح ذلك:

اجتماعية متبادلة مع اآلخرين قائمة على الثقة والتواد
والقدرة على األخذ والعطاء معهم ،وتفسر ذلك من خالل
الدراسة الحالية بما يتعين على الرجال من تلبية العديد
من املسؤوليات األسرية كااللتزامات املادية ،التي قد تتأثر
بالظروف الحالية املحيطة باألسرة جراء الجائحة وعدم
قدرة رب األسرة على بعض األعمال التي قد تتطلب سفره
للخارج ،أو تواجده في بعض األعمال ذات االتصال املباشر
مع الجمهور مما يؤثر ليس فقط في املستوى املادي بل
واملعنوي له ،كونه يشعر بعدم الترحاب به من اآلخرين،
ومن ثم عدم جدوى لوجوده وحياته.
كما تتمثل في جودة الحياة الذاتية ،ويقصد بها مدى
الرضا الشخص ي بالحياة وشعور الفرد بجودته ،وقدرته
على تنمية قدراته وإمكانياته الشخصية إلثراء حياته،
وهو ما ال يستطيع الرجل تحقيقه في ظل القيود
املفروضة على أعماله ،فقد تسلب منه العديد من
الفرص التي كان يستطيع بها تنمية ذاته ومهاراته،
وبالتالي يفتقد لجودة حياته الوجودية التي كانت يتطلع
من خاللها للتوافق مع الذات واملجتمع.
كما تفسر الباحثة هذا الفرض في ضوء االتجاه
االجتماعي الذي يركز أصحابه في تفسيرهم لجودة الحياة
على املجتمع وما يقدمه للفرد من خدمات ودعم وتفاعل
بين األفراد ،فمفهوم جودة الحياة جاء من تحقيق العقد
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جدول ( :)13قيمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات مجموعتي الفئات العمرية على مقياس جودة الحياة
املقياس

األبعاد

البعد النفس ي

أقل من 45
عاما
أكثر من 45
عاما
أقل من 45
عاما
أكثر من 45
عاما

البعد األسري

أقل من 45
عاما
أكثر من 45
عاما
أقل من 45
عاما
أكثر من 45
عاما
أقل من 45
عاما
أكثر من 45
عاما
أقل من 45
عاما
أكثر من 45
عاما

البعد الصحي

البعد االجتماعي

البعد الديني

مقياس جودة الحياة

املجموعة

املقياس ككل

عدد
األفراد
(ن)

املتوسط
الحسابي
(م)

االنحراف
املعياري
(ع)

143

10.90

2.141

127

15.76

1.250

143

9.87

2.364

127

13.98

1.512

143

7.57

1.766

127

10.80

1.365

143

9.78

2.163

127

13.79

1.905

143

7.71

1.818

127

10.79

1.473

143

45.85

8.924

127

65.12

5.015
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درجات
الحرية
(د.ح)
268

268

268

268

268

268

قيمة (ت)

الداللة

املحسوبة

الجدولية

22.421

2.594

دالة عند
مستوى
0.01

2.594

دالة عند
مستوى
0.01

2.594

دالة عند
مستوى
0.01

2.594

دالة عند
مستوى
0.01

2.594

دالة عند
مستوى
0.01

2.594

دالة عند
مستوى
0.01

16.779

16.617

16.053

15.147

21.504
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يتضح من جدول ( ،)13ارتفاع متوسط درجات مجموعة
أكثر من  45عاما عن متوسط درجات مجموعة أقل من 45
كل من أبعاد مقياس جودة الحياة كالبعد النفس ي؛
عاما في ٍ
حيث حصلت مجموعة أقل من  45عاما على متوسط
( ،)10.90بانحراف معياري قدره ( ،)2.141في حين حصلت
مجموعة أكثر من  45عاما على متوسط ( ،)15.76بانحراف
معياري قدره ( ،)1.250والبعد الصحي؛ حيث حصلت
مجموعة أقل من  45عاما على متوسط ( ،)9.87بانحراف
معياري قدره ( ،)2.364في حين حصلت مجموعة أكثر من
 45عاما على متوسط ( ،)13.98بانحراف معياري قدره
( ،)1.512والبعد األسري؛ حيث حصلت مجموعة أقل من
 45عاما على متوسط ( )7.57بانحراف معياري قدره
( ،)1.766في حين حصلت مجموعة أكثر من  45عاما على
متوسط ( ،)10.80بانحراف معياري قدره ( ،)1.365والبعد
االجتماعي؛ حيث حصلت مجموعة أقل من  45عاما على
متوسط ( ،)9.78بانحراف معياري قدره ( ،)2.163وحصل
مجموعة أكثر من  45عاما على متوسط ( ،)13.79بانحراف
معياري قدره ( ،)1.905والبعد الديني؛ حيث حصلت
مجموعة أقل من  45عاما على متوسط ( ،)7.71بانحراف
معياري قدره ( ،)1.818وحصل مجموعة أكثر من  45عاما
على متوسط ( ،)10.79بانحراف معياري قدره (،)1.473
كما تبين ارتفاع متوسط درجات مجموعة أكثر من  45عاما
عن متوسط درجات مجموعة أقل من  45عاما في مقياس
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جودة الحياة ككل؛ حيث حصل مجموعة أقل من  45عاما
على متوسط ( ،)45.85بانحراف معياري قدره ( ،)8.924في
حين حصلت مجموعة أكثر من  45عاما على متوسط
( ،)65.12بانحراف معياري قدره (.)5.015
ويعني هذا قبول الفرض الخامس جزئيا ،ويشير هذا إلى
وجود فروق لدى املرض ى املحظورين من لقاح كورونا في
مستوى جودة الحياة يرجع إلى اختالف العمر الزمني
عاما -أكثر من ً 45
(أقل من ً 45
عاما) وقد كانت تلك
ً
الفروق لصالح األكبرسنا.
وتفسر الباحثة نتيجة هذا الفرض في ضوء
املؤشرات املادية واالجتماعية املوضوعة لقياس جودة
الحياة ،والتي وضعها ( )Good,1990حيث ترى الباحثة أنها
قد تتواجد لدى عينة الدراسة األكبر عمرا من خالل إظهار
األسرة واألبناء للحب والود لرب األسره ،ووجود األسرة
بصفة مستمرة معه ،ومن خالل توفير متطلباته من رعاية
صحية ،وترفيه وصحبة ،فاألكبر عمرا قد يشعر بجودة
حياته إذا ما شعر بحب اآلخرين له في محيط أسرته
واهتمامهم به ،وتوفير متطلباته ،وهذا ما يشعر بمعني
حياته وجودتها ،التي تتحقق باأللفة والود من ذويه.
في حين تكون الفئة قد يفتقد الفئة العمرية للعديد من
هذه املؤشرات في ظل السعى وراء متطلبات الحياة وأنجاز
املهام املطلوبة.

نادية العمري :الطمأنينة النفسية وعالقتها بجودة الحياة لدى مرض ى الحساسية املحظورين من لقاح كورونا ()Covid 19

كما تفسر الباحثة هذا الفرض في ضوء االتجاه النفس ي
الذي يرى أن الحياة بالنسبة لإلنسان هي الجزء املدرك له
فقط ،حتى إن تقييم الفرد للمؤشرات املوضوعية في حياته
كالدخل ،املسكن ،العمل ،والتعليم ،هو ما يمثل إنعكاسا
مباشرا إلدراكه لجودة الحياة في وجود هذه املتغيرات في
وقت محدد وفي ظل ظروف معينة ،ويظهر ذلك في مستوى
السعادة والشقاء الذي يكون عليه( .عمرون)٢٠١٧،

ومن خالل التحقق من جزئي الفرض الثالث يكون قد
تم التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض
البحث ً
كليا والذي ينص على أنه" :يوجد فرق ذو داللة
إحصائية بين متوسطي درجات مرض ى الحساسية
املحظورين من لقاح كورونا في مقياس جودة الحياة
نتيجة الختالف كل من النوع (ذكور -إناث) ،وكذلك
العمرالزمني (أقل من  45عام -أكثرمن ً 45
عاما)".

توصيات الدراسة:

البحوث املقترحة:

 تفعيل دور املراكز الصحية بتوعية مرض ىالحساسية اخاصة من فئة األعمار الصغيرة بأن
الحفاظ على اإلجراءات االحترازية ،واالمتثال
لتعليمات منظمة الصحة العاملية ُيعد نجاة من
الخطر.

 العالقة بين الطمأنينة النفسية والسلوك الصحيلدى عينة من مرض ى الحساسية.
 فاعلية برنامج إرشادي قائم على العالج باملعنيلتنمية جودة الحياة لدى عينة من محظوري لقاح
كورونا.

 العمل على التأكد من تطبيق وسائل الحماية فيأماكن العمل ووسائل املواصالت وأماكن التجمعات
العامة بصورة كبيرة لطمأنة هذه الفئة من مخاطر
العدوى

 العالقة بين جودة الحياة واملخاوف املرضية جراءجائحة كورونا.

****

 توعية املجتمع بكيفية توفير الدعم النفس يواالجتماعي لهؤالء املرض ى إلدراك جودة الحياة.
ا
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املراجع العربية

العبيدي ،شيماء ناظم ( .)2019الطمأنينة النفسية لدى طلبة كلية
التربية األساسية في جامعة املوصل بعد أحداث مدينة املوصل
 ،مجلة أبحاث كلية التربية األساسية.480-447 ،)1(16 ،
عمرون ،دليلة ( .)2017مستوى الطموح وعالقته بجودة الحياة

آدم ،بسماء؛ والجاجان ،ياسر ( .)٢٠١٤جودة الحياة وعالقتها
بتقدير الذات ،مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية،)٥( ٣٦، ،
.٣٦١-٣٤٥
األشول ،عادل عز الدين ( .)٢٠٠٥نوعية الحياة من املنظور
االجتماعي والنفس ي الطبي ،وقائع املؤتمر العلمي الثالث ،اإلنماء
النفس ي والتربوي لإلنسان العربي في ضوء جودة الحياة ،جامعة
الزقازيق ،مصر ١٦-١٥ ،مارس.
بوقري ،مي (1430هـ) .إساءة املعاملة البدنية واإلهمال الوالدي

لدى املرأة العاملة املتأخرة عن الزواج دراسة ميدانية لدى عينة
من النساء العامالت املتأخرات عن الزواج ببلدية املسيلة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم األنسانية ،جامعة
محمد بوضياف املسيلة.
الفقي ،آمال إبراهيم ؛ وأبو الفتوح ،محمد ( .)2020املشكالت
النفسية املترتبة على جائحة فيروس كورونا املستجد Covid-
( 19بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب وطالبات
الجامعة املصرية) ،املجلة التربوية جامعة سوهاج-1047 ،74 ،
.1089
متولي،راندا؛ وشوكت ،عواطف؛ وشاهين ،هيام ( .)2018األمن
النفس ي وعالقته بجود الحياة لدى طلبة الجامعة ،مجلة
البحث العلمي في التربية ،مجلة كلية البنات لآلداب والعلوم
والتربية ،جامعة عين شمس.299-271 ،)5(19 ،
املحمدي ،إيمان؛ والعتيبي ،نجوى ( .)2020الفروق في جودة
الحياة وفقا لبعض العادات الصحية والسلوكية أثناء الحجر
املنزلي خالل جائحة فيروس كورونا املستجد لدى عينة من
السعوديين ،املجلة العلمية لكلية اآلداب جامعة أسيوط،77 ،
.376 -332
نادية ،جودت( .)٢٠٠٨جودة الحياة وعالقتها بتقبل الذات لدى
طلبة الجامعة ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة كربالء،
العراق.
وثيقة برنامج جودة الحياة ( .)2020نطاق برنامج جودة الحياة ،
اململكة العربية السعودية.

والطمأنينة النفسية واالكتئاب لدى عينة من تلميذات املرحلة
االبتدائية بمدينة مكة املكرمة اململكة العربية السعودية،
رسالة ماجستير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
حنتول ،أحمد بن موس ى ( .)2021القلق االجتماعي املرتبط بجائحة
فيروس كورونا املستجد  Covid 19وعالقته بكل من املناعة
النفسية واالتزان االنفعالي لدى عينة من طالب جامعة جازان،
مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس.354-333 ،131 ،
دوبا ،زين ( .)2004جودة الحياة وعالقتها بالوعي البيئي في ضوء
عينات من سكان العشوائيات ،رسالة دكتوراه منشورة  ،معهد
الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عين شمس.
الشالش ،عمر بن سليمان ( .)2020املخاوف املرضية وعالقتها
بالسكينة النفسية لدى عينة من املتزوجات في ضوء جائحة
كورونا ،مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية-801 ،)25(7 ،
.846
عبدهللا ،هشام إبراهيم ( .)٢٠٠٨جودة الحياة لزى عينة من
الراشدين في ضوء بعض املتغيرات الديموغرافية ،مجلة كلية
التربية ،جامعة الزقازيق.180-137 ،)4( ،14 ،
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... الكفاءة الذاتية التقويمية كمتغير وسيط في العالقة بين مفاهيم التقويم وممارساته املستندة:سعود العنزي

الكفاءة الذاتية التقويمية كمتغيروسيط في العالقة بين مفاهيم التقويم وممارساته املستندة إلى مخرجات
التعليم لدى أعضاء هيئة التدريس
)1(سعود بن شايش بشير العنزي.د

) هـ1444 /3/ 9 وقبل- ه1443/10/12 (قدم للنشر
، تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين مفاهيم التقويم والكفاءة الذاتية التقويمية واملمارسات التقويمية:املستخلص
،والبحث عن دور الكفاءة الذاتية التقويمية كمتغير وسيط في العالقة بين مفاهيم التقويم واملمارسات التقويمية لدى أعضاء التدريس
) عضوا من أعضاء هيئة التدريس98(  تم جمع البيانات من، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة،وتم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي
 وباستخدام اختبارات بيرسون لالرتباط الخطي،) ممارسات التقويم، الكفاءة الذاتية التقويمية،بواسطة استبانات (مفاهيم التقويم
، وقد تم التوصل إلى وجود عالقة ثنائية إيجابية ودالة إحصائيا بين متغيرات البحث. وسوبل، وتحليل االنحدار البسيط واملتعدد،البسيط
 وكذلك إمكانية التنبؤ،وإلى إمكانية التنبؤ بالكفاءة الذاتية التقويمية لعضو هيئة التدريس وممارساته التقويمية من مفاهيمه التقويمية
 وأن الكفاءة الذاتية التقويمية لديهم تقوم بدور وساطة جزئية في العالقة بين،بممارساتهم التقويمية من كفاءتهم الذاتية التقويمية
.مفاهيمهم التقويمية وممارساتهم التقويمية
. عضو هيئة تدريس، ممارسات التقويم، الكفاءة الذاتية التقويمية، مفاهيم التقويم، متغير وسيط:الكلمات املفتاحية
Evaluative self-efficacy as a mediating variable in the relationship between evaluation
concepts and practices based on educational outcomes for faculty members
Saud S. Al-Anzi(1)
(Submitted 13-05-2022 and Accepted on 05-10-2022)
Abstract: The study aimed to explore the relationship between assessment concepts and assessment selfefficacy and assessment practices and tested the mediating role of assessment self-efficacy a in the relationship
between assessment concepts and assessment practices among faculty members. The study sample consisted
of (98) faculty member. Assessment concepts questionnaire, assessment self-efficacy questionnaire,
assessment practices questionnaire were used as instruments. Data analysis included Pearson’s tests for
simple linear correlation, simple and multiple regression analysis, and Sobel. The study results
indicated positive and statistically significant binary relationship was found between the research variables,
and the possibility of predicting assessment self-efficacy by assessment concepts and assessment practices, as
well as predicting assessment practices from both assessment concepts, and assessment self-efficacy. It
indicated also, assessment self-efficacy plays a partial mediating role in the relationship between assessment
concepts and assessment practices among faculty members.
Keywords: Assessment concepts; Assessment self-efficacy; Assessment practices; mediating variable; Faculty
members.
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الجامعي .ويتركز عبء تنفيذ مفهوم التقويم وتطبيق
استراتيجياته املختلفة على أستاذ املقرر في النظام
الجامعي ،الذي يتطلب امتالكه مجموعة من الكفاءات
واملهارات حددها أحمد وعبد هللا ( )،2017من أهمها:
القدرة على بناء وتصميم واختيار أساليب وأدوات
تقويم مناسبة للمخرج التعليمي ،تطبيق نتائج التقويم
قبليا وتكوينيا ومرحليا ونهائيا وتفسيرها ،استخدام
نتائج التقويم في قرارات تتعلق بالطالب وطرق التدريس
واملقرر الدراس ي والبرنامج األكاديمي.
تستند مفاهيم التقويم على الفهم الذاتي لعملية
التقويم ،وتشمل املعلومات واملعتقدات واملشاعر
 ، 2008))Brown,وتختلف هذه املفاهيم لدى عضو
هيئة التدريس حسب هدف ووظيفة التقويم في توجيه
العملية التعليمية ،فأجمعت معظم الدراسات السابقة
تشكلها في ثالثة اتجاهات :تقويم التعلم الذي يعكس
التقويم التقليدي الذي يركز على النتيجة النهائية،
وتقويم التدريس والتعلم من خالل التقويم التكويني
املستهدف لدعم عملية التعلم ،الذي يؤكد أهمية
تقديم تغذية راجعة للتدريس والتعلم ،والتقويم كإجراء
غير سار ألستاذ املقرر والطالب ( (Kyttala et al.,
).2021
تتشكل مفاهيم التقويم من خالل الخبرات
الشخصية ملوضوع التقويم )، (Smith et al., 2014
ومن خالل الخبرات كمقوم )، (Wilsey et al., 2020
وقد تتشكل هذه املفاهيم في أثناء النمو املنهي(Levy-
Vered & Nasser-Abu Alhija, 2018; Smith et al.
) ،2014; Xu & He, 2019وهذه الخبرات تمثل األساس
العتماد وتطبيق املعرفة الجديدة املتعلقة بالتقويم
).(Levy-Vered & Nasser-Abu Alhija, 2015
ينبع االهتمام بالبحث عن مفاهيم التقويم لدى
أعضاء التدريس واملعلمين من فرضيات أن هذه
املفاهيم ،مثل األنواع األخرى من املعتقدات ،تؤثر
بشكل كبير في قراراتهم وممارساتهم وأنشطتهم املهنية
(Brown, 2008; Opre, 2015; Vandeyar & Killen,
) 2007ونتيجة لذلك ،فإن التعرف على مفاهيم أعضاء

مقدمة
التطورات الحديثة التي يشهدها التقويم التربوي في
مفاهيمه وأساليبه وممارساته وأهدافه ،أضافت له
وظيفتين مهمتين هما :التقويم للتعلم ،والتقويم
كعملية تعلم؛ تعزيزا لوظيفته األساسية تقويم التعلم
(السعدوي ،)2010 ،وأدى هذا إلى تكامل التقويم مع
التدريس والتعلم ،وتطلب ذلك أدوات واستراتيجيات
تقويم متنوعة ،تتناسب مع التوجهات الحديثة لتقويم
مخرجات التعليم لدعم تعلم الطالب ،وتحسن أداء
عضو هيئة التدريس في الوقت نفسه.
وفي ظل تركيز النظام الجامعي على التعلم والتعليم
املتمركز حول الطالب ،توجهت أنظمة التعليم الجامعي
نحو نظم التقويم التي تشجع على تعلم الطالب ،وتزيد
من دافعيته ،وتوفر فهما واضحا إلنجازاته ( Darling-
) Hammond et al., 2013وهذا تطلب إعادة النظر في
واقع التدريس الجامعي ،خاصة أنظمة التقويم وآلياته
ومتطلباته ،والعوامل املؤثرة فيه في التخطيط والتنفيذ
واالستفادة من النتائج ،حيث ال يمكن تطوير عمليات
التعلم والتعليم دون تحسين أنظمة التقويم
وممارساته.
فالتقويم أمر بالغ األهمية لتعلم طالب التعليم
الجامعي ملعرفة التغيرات الحادثة في سلوكه (القدرات،
املعلومات ،املهارات ،الجوانب الوجدانية) ،في ضوء
أهداف التعليم املنشودة ملعرفة مدى التقدم نحوها
(دحدي والوناس ،)2017 ،ويصبح هذا مهما بشكل
خاص في التعليم الجامعي ،حيث من املتوقع أن يكون
الطالب أكثر استقاللية ،ولديهم فرص أقل للتغذية
الراجعة مقارنة بمراحل التعليم قبل الجامعي
(.(Koivuniemi et al., 2017; Wiliam, 2011
إن عملية تقويم مخرجات التعليم الجامعي عملية
تشاركية تعاونية مستمرة شاملة جميع جوانب
شخصية املتعلم ،ذات طابع معقد تتأثر بعدد كبير من
العوامل املتفاعلة بعضها مع بعض ،منها ما يتصل
بأستاذ املقرر ،والطالب الجامعي ،واملنهج والخطة
الدراسية ،والبرنامج األكاديمي ،باإلضافة إلى املناخ
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هيئة التدريس للتقويم ،يؤثر على الجانب النظري
والتطبيقي على ممارسات أساليب التقويم وأدواته التي
تدعم وظائف التقويم :تقويم التعلم ،أو التقويم من
أجل التعلم ،أو التقويم كعملية تعلم.
وأشارت نتائج دراسات ;( Fulmer et Hidri, 2016
al., 2015; Kyttala et al., 2021; ; Levy-Vered
&Nasser-Abu Alhija,2018; Opre, 2015; Singh et
)al, 2017إلى ارتباط مفاهيم التقويم باملمارسات
التقويمية لدى أعضاء التدريس واملعلمين ومعلمي ما
قبل الخدمة .ومع ذلك ،فإن العالقة بين املفاهيم
واملمارسات ليست مباشرة وبسيطة ،تتأثر بعدد من
العوامل املتميزة ،مع السياق الذي يؤدي فيه النشاط
التدريس ي دورا مهما ،مثل عوامل التدريب في مجال
التقويم ;(Levy-Vered & Nasser-Abu Alhija, 2015
) ،Ogan-Bekiroglu & Suzuk, 2014مهارات التقويم
املدركة ) ، (Zhang & Burry-Stock, 2003بيئة التقويم
املدركة ) ،(Alkharusi, et al., 2013االتجاهات نحو
التقويم ) ،(Alkharusi, 2009الكفاءة الذاتية
التقويمية (Kyttala, et al.,2021; Poulou et al.,
) . 2019ومن بين هذه العوامل ،ستركز الدراسة الحالية
على استكشاف دور الكفاءة الذاتية التقويمية في
العالقة بين مفاهيم التقويم واملمارسات التقويمية.
ترتبط الكفاءة الذاتية التقويمية بمفاهيم عضو
هيئة التدريس عن قدراته الخاصة في املهام
واملسؤوليات املتعلقة بالتقويم ،وتشير هذه الكفاءة إلى
أنها معتقدات فردية حول قدرته على التخطيط
والتنظيم والقيام باألنشطة املطلوبة لتحقيق أهداف
تعليمية معينة ( ،)Bandura, 2006وهذه املعتقدات
ليست بالضرورة قادرة فعليا وميدانيا على األداء
واإلتمام (القرش ي ،والشريدة ،)2020 ،ولكن هذه
املعتقدات واألفكار ،تتوسط بين ما لديه من معارف
ومهارات ،وأدائه الواقعي في موقف التعلم (الراجح،
 ،)2017ويرى باندورا أن هناك أربعة مصادر تحدد قوة
الكفاءة الذاتية وتطورها ،هي :خبرات وإنجازات الفرد،

النموذج العملي أو الخبرات البديلة ،اإلقناع اللفظي،
االستثارة االنفعالية (عياصرة.)2016 ،
لقد ثبت أن املعلم الذين يتمتع بمستويات عالية من
الكفاءة الذاتية ،يكون أكثر مرونة في تدريسه ،ومن
املرجح أن يحاول بجدية أكبر  ،مساعدة طالبه للوصول
إلى أقص ى إمكاناتهم ) ، (Pendergast et al., 2011وقد
تم التوصل إلى وجود عالقة ثنائية االتجاه بين ممارسات
املعلم وجودة التدريس )(Holzberger et al., 2013
ومن ثم ،فإن الكفاءة الذاتية تؤثر في ممارسات
التدريس ،وتتشكل بناء على الخبرات املكتسبة في
املواقف التعليمية املختلفة .وعلى الرغم من أن الكفاءة
الذاتية للمعلم بشكل عام قد أثارت اهتماما بحثيا ،إال
أن الكفاءة الذاتية للمعلم -تحديدا في أنشطة التقويم-
 ،لم تحظ باهتمام كبير .ومع ذلك ،فقد لوحظ أن
الكفاءة الذاتية املرتبطة بالتقويم ،مرتبطة بممارسات
التقويم ) ،(Zhang & Burry-Stock, 2003واتجاهات
التقويم ) .(Alkharusi, 2009وعلى الرغم من وجود
نتائج متناقضة ) ،(Ogan- Bekiroglu, 2009فإن
الكفاءة الذاتية للمعلم تبقى مهارة مهمة ،وقد تختلف
هذه الكفاءة في املمارسات املتعلقة بالتقويم عن تلك
املوجودة في املجاالت األخرى املتعلقة بالتدريس.
يجري تعزيز الكفاءة الذاتية ألعضاء التدريس في
أثناء النمو املنهي ،ومع زيادة الخبرات التدريسية
(Velthuis et al., 2014; Watson & Marschall,
) ،2019وتنمو في أثناء الحصول على برامج تدريبية في
التقويم ). (Huai et al., 2006
وقد أشارت نتائج الدراسات التي تناولت العالقة بين
الكفاءة الذاتية التقويمية وممارسات التقويم داخل
قاعات الدراسة ;(Eufemia, 2012; Huai et al., 2006
Kyttala , et al.,2022; Myyry et al., 2022; Ogan& Bekiroglu 2009; Volante & Fazio, 2007; Zhang
) Burry-Stock, 2003إلى وجود عالقة ارتباطية دالة،
تراوحت معامالت االرتباط بين ) .(0.71-0.62هذا فضال
عن أن العالقة بين الكفاءة الذاتية التقويمية ومفاهيم
التقويم لدى أعضاء التدريس واملعلمين ،اتسمت
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التقويمية Kagan, 1992; Zhang & Burry-Stock,
;2003; Brown, 2008; Vandeyar & Killen, 2007
;Muis & Foy, 2010; Opre, 2010; Opre,2015
)Kyttala et al., 2022
واملالحظ أن هذه الدراسات تمت في بيئات غير
عربية ،األمر الذي قد يحول دون تعميم النتائج ،بسبب
اختالف السياق الثقافي واالجتماعي والنظام التعليمي،
ومن ثم تحاول الدراسة الحالية استكشاف العالقة بين
مفاهيم التقويم واملمارسات التقويمية لدى أعضاء
التدريس بجامعة الحدود الشمالية.
ومن ناحية أخرى ،تشير األدبيات إلى تناقض نتائج
الدراسات التي تناولت العالقة بين مفاهيم التقويم
والكفاءة الذاتية التقويمية لدى أعضاء التدريس
واملعلمين ،حيث أشارت بعض الدراسات إلى وجود
;(Fulmer et al., 2015
عالقة ارتباطية بينهما
) ،Watson & Marschall, 2019في حين أشارت بعضها
إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بينهما (Bochis et al.
)2021 Levy-Vered & Nasser-Abu Alhija, 2015
ونظرا لتناقض نتائج هذه الدراسات وتباين السياق
الثقافي واالجتماعي والتعليمي ،فإن الباحث يسعى إلى
حل التناقض بين نتائج هذه الدراسات والكشف عن
طبيعة هذه العالقة في البيئة العربية.
ومن جانب آخر ،تشير نتائج بعض الدراسات إلى
تأثر ممارسات التقويم بالكفاءة الذاتية
التقويمية (Airasian, 1994; Carey, 1994 Kyttala ,et
& al., 2021; Myyry et al., 2022; O’Sullivan
Chalnick, 1991; Schafer, 1991; Stiggins, 1992,
 Stock,2003) 1997; Zhang & Burryلذلك ،تسعىالدراسة الحالية إلى التأكد من طبيعة هذه العالقة
االرتباطية في البيئة العربية.
هذا ،وقد أشارت نتائج دراسة Watson & Marschall
) (2019إلى أن الكفاءة الذاتية التقويمية أدت دورا
وسيطا في العالقة بين معارف التقويم ومعتقداته
واملمارسات التقويمية ،بينما أشارت دراسة )(2015
 Levy-Vered & Nasser-Abu Alhijaإلى أن الكفاءة

بالتناقض ،حيث أشارت بعض الدراسات إلى وجود
عالقة ارتباطية بينهما (Fulmer et al., 2015; Watson
) & Marschall, 2019في حين أشارت بعضها إلى عدم
وجود عالقة ارتباطية بينهما ;(Bochis et al., 2021
).Levy-Vered & Nasser-Abu Alhija, 2015
ومن هنا ،تتضح أهمية الكشف عن العالقة بين
مفاهيم التقويم لدى أعضاء التدريس وممارستهم
التقويمية .ونظرا الرتباط ممارسات التقويم بالكفاءة
الذاتية التقويمية (Airasian, 1994; Carey, 1994
;Kyttala ,et al., 2021; Myyry et al., 2022
;O’Sullivan & Chalnick, 1991; Schafer, 1991
Stiggins, 1992, 1997; Zhang & Burry)Stock,2003وارتباط مفاهيم التقويم بالكفاءة
الذاتية التقويمية ( & (Smith et al. 2014; Watson
 ،Marschall, 2019يحق لنا التساؤل عن الدور
الوسيط املحتمل للكفاءة الذاتية التقويمية في العالقة
بين مفاهيم التقويم واملمارسات التقويمية ألعضاء
التدريس بالجامعات.
مشكلة الدراسة:
على الرغم من أن مفاهيم التقويم لها تضمينات
واسعة النطاق في مجاالت متعددة ،فإننا نحتاج أن
نعرف أكثر عن مفاهيم أعضاء التدريس فيما يتعلق
بجوانب التقويم املستند إلى مخرجات التعليم (Opre,
) 2015خاصة أن هناك أدلة واضحة على أن املفاهيم
حول التدريس والتعلم واملناهج والتقويم ،تؤثر بدرجة
عالية على كيفية تدريس أعضاء التدريس وقدراتهم
ومهاراتهم ،وما يتعلمه الطالب أو يحصلونه & (Clark
Peterson, 1986; Pajares, 1992; Savasci-Acikalin,
) ،2009كما تؤكد األدلة أيضا أن قدرات املعلمين على
تخطيط وتقويم تعلم الطالب ،منبئ بتحصيل وإنجازات
الطالب املستقبلية ( Darling-Hammond et al.,
) ،2013; Siegel & Wissehr, 2011حيث يوفر الكشف
عن مفاهيم املعلمين التقويمية وسيلة لفهم العالقة بين
املفاهيم ومخرجات التعليم لدى الطالب ،كما أنه يوفر
التدريس
أعضاء
بممارسات
استبصارا
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الذاتية التقويمية ليست متغيرا وسيطا في العالقة بين
كل من مفاهيم التقويم والتدريب على التقويم من
ناحية وكفاءة التقويم من ناحية أخرى .لذلك ،تحاول
الدراسة الحالية الكشف عن الدور الوسيط للكفاءة
الذاتية التقويمية في العالقة بين مفاهيم التقويم
واملمارسات التقويمية لدى أعضاء التدريس بجامعة
الحدود الشمالية.
ومما تقدم ،تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في
التساؤالت التالية:

• القدرة التنبؤية ملفاهيم التقويم بالكفاءة الذاتية
التقويمية لدى أعضاء التدريس.
• القدرة التنبؤية للكفاءة الذاتية التقويمية
باملمارسات التقويمية لدى أعضاء التدريس.
• دور الكفاءة الذاتية التقويمية كمتغير وسيط في
العالقة بين مفاهيم التقويم واملمارسات التقويمية
لدى أعضاء التدريس.
أهمية الدراسة:
• تقدم هذه الدراسة معلومات مهمة عن مدخل
التقويم التربوي ،الذي يعد من أهم مدخالت
النظام الجامعي ،وعن العوامل املؤثرة فيه ،التي
قد تساعدنا على فهم وضبط عملية التقويم
والتنبؤ بها.

• ما طبيعة العالقة بين امتالك أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الحدود الشمالية ملفاهيم
التقويم ،وكفاءتهم الذاتية التقويمية وممارساتهم
التقويمية؟

• قد تنبه هذه الدراسة الجامعات إلى ضرورة
االهتمام بالخلفية املفاهيمية للتقويم والكفاءة
الذاتية التقويمية ألعضاء هيئة التدريس والتعرف
عليها ،كخطوة استباقية لتقويم واقع التقويم في
الجامعة أو قبل الشروع في استخدام أساليب
التقويم ،تتماش ى مع التوجهات الحديثة في القياس
والتقويم.

• ما القدرة التنبؤية للمفاهيم التقويمية التي
يمتلكها أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود
الشمالية بممارساتهم التقويمية؟
• ما القدرة التنبؤية للمفاهيم التقويمية التي
يمتلكها أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود
الشمالية بكفاءتهم التقويمية؟
• ما القدرة التنبؤية للكفاءة الذاتية التقويمية ،التي

• رفد املكتبة العربية بثالث أدوات :مفاهيم التقويم،
الكفاءة الذاتية التقويمية ،ممارسات التقويم ذات
خصائص سيكومترية مقبولة.

يمتلكها أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود
الشمالية بممارساتهم التقويمية؟

• تأتي أهمية هذه الدراسة في محاولتها سد فجوة
بحثية في األدب التربوي الراهن حول املمارسات
التقويمية في الجامعات العربية ،من خالل
استكشاف بعض العوامل التي لم يسبق
للدراسات العربية تناولها في ضوء اطالع الباحث.

• هل تعد الكفاءة الذاتية التقويمية التي يمتلكها
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحدود
الشمالية ،متغيرا وسيطا في العالقة بين مفاهيمهم
التقويمية وممارساتهم التقويمية؟
أهداف الدراسة :تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف
عن:

• لفت انتباه الباحثين وتشجعيهم لدراسة العوامل
الوسيطة في العالقات بين املتغيرات البحثية التي
تؤكدها نتائج الدراسات.
محددات الدراسة :تتحدد الدراسة بالحدود التالية :

• طبيعة العالقة بين مفاهيم التقويم والكفاءة
الذاتية التقويمية واملمارسات التقويمية.
• القدرة التنبؤية ملفاهيم التقويم باملمارسات
التقويمية لدى أعضاء التدريس.

• الحدود املكانية :كليات جامعة الحدود الشمالية في
منطقة الحدود الشمالية ،اململكة العربية
السعودية.
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• الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني من العام
الجامعي.2022/2021

منهجية الدراسة:
منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة :من أجل تحقيق أهداف الدراسة
واختبارات فروضها ،تم استخدام املنهج الوصفي
التحليلي.
مجتمع وعينة الدراسة:
تألف مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس
بجامعة الحدود الشمالية في الفصل الدراس ي
الثاني( ،)2022البالغ عددهم ( )1151عضوا ،والجدول
اآلتي يمثل توزيعات العينة العشوائية التي استجابت
على االستبانات:

• الحدود البشرية :أعضاء هيئة التدريس في جامعة
الحدود الشمالية.
• الحدود املوضوعية :املمارسات التقويمية ،الكفاءة
الذاتية التقويمية ،مفاهيم التقويم.
مصطلحات الدراسة:
الكفاءة الذاتية التقويمية :معتقدات وتوقعات
عضو هيئة التدريس (االفتراضية) حول قدرته
وإمكاناته على إدارة عملية التقويم ،من حيث اإلعداد
والتنفيذ واالستفادة من نتائجه ،واألداء الذي يتوقعه
من نفسه.
تمثل إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها عضو هيئة
التدريس ،من خالل اإلجابة على مفردات استبانة
الكفاءة الذاتية التقويمية ،الذي يتألف من ثالثة أبعاد
(التخطيط للتقويم ،التنفيذ ،النتائج واالستفادة منها).
مفاهيم التقويم :مجموعة املشاعر واملعتقدات
واملعارف التي يحملها عضو هيئة التدريس نحو عملية
التقويم (األهمية ،املبادئ ،الوظائف ،األساليب).
تمثل إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها عضو هيئة
التدريس ،من خالل اإلجابة على مفردات استبيان
مفاهيم التقويم.
املمارسات التقويمية :مجموعة من اإلجراءات التي
يقوم بها عضو هيئة التدريس قبل وفي أثناء وبعد
العملية التعليمية للتعرف على مدى مخرجات التعليم
من خالل مجموعة من األساليب واألدوات
(استراتيجيات القلم والورقة ،التقويم املعتمد على
األداء ،التواصل ،املشاريع.)... ،
تمثل إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها عضو هيئة
التدريس ،من خالل اإلجابة على مفردات استبيان
املمارسات التقويمية.

جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة
التخصصات
الجنس
العدد

النظرية
الذكور اإلناث
23
19

العلمية
الذكور اإلناث
29
27

املجموع
98

أدوات الدراسة:
بعد االطالع على األدبيات النظرية والدراسات
السابقة في مجال الدراسة -التي تم ذكرها سابقا -مثل
(Bochis et al., 2021;Fulmer et al., 2015; Kyttala
;;et al., 2021; Myyry,et al., 2022 Smith et al. 2014
) Watson & Marschall, 2019تم بناء ثالث استبانات
موجهة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،لإلجابة عن
تساؤالت الدراسة.
استبانة مفاهيم التقويم :تألفت االستبانة بصورتها
األولية من ( )24مفردة موزعة على ثالثة أبعاد ،هي:
(البعد األول :تقويم التعلم  10مفردات ،البعد الثاني:
تقويم التدريس والتعلم  8مفردات ،البعد الثالث:
التقويم كإجراء غير سار  6مفردات) ،ويقابل كل مفردة
خمس استجابات (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير
موافق ،غير موافق بشدة) وتعطى الدرجات (،3 ،4 ،5
 )1 ،2على الترتيب.
استبانة ممارسات التقويم املستندة إلى مخرجات
التعليم :تألفت االستبانة بصورتها األولية من()30
مفردة ،ويقابل كل مفردة خمس استجابات
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استبانة املمارسة :تراوحت معامالت االرتباط بين
درجة كل مفردة والدرجة الكلية لالستبانة بعد حذفها
بين) ،(0.324- 0.608وهي دالة إحصائيا عند مستوى
) ،(0.05عدا مفردتين تم حذفها؛ ألن معامالت االرتباط
لها غير دالة.
استبانة الكفاءات :تراوحت معامالت االرتباط بين
درجة كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد من األبعاد
الثالث ،الذي تنتمي إليه املفردة بعد حذفها بين
)(0.805-0.329بداللة إحصائية عند مستوى ).(0.05
بعد ذلك ،تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد
الثالث ،وتبين أنها تتراوح بين ) (0.311 – 0.801عند
مستوى داللة ).(0.05
وتبع ذلك حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية
للبعد الفرعي والدرجة الكلية الستبانتي املفاهيم
والكفاءات ،حيث تراوحت معامالت االرتباط بين
الدرجة الكلية ألبعاد استبانة املفاهيم والدرجة الكلية
لالستبانة ككل ) .(0.912-0.628وكذلك تراوحت
معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ألبعاد استبانة
الكفاءات والدرجة الكلية لالستبانة ككل (0.887-
)0.682بدالة إحصائية عند مستوى).(0.05
دالالت الثبات :بناء على استجابات عينة الدراسة
االستطالعية ،تم حساب ثبات درجات االستبانات
الثالثة ،باستخدام معامل ألفا كرونباخ على النحو
اآلتي:

(دائما – غالبا –أحيانا– نادرا – أبدا) ،وتعطى
الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب.
استبانة كفاءات التقويم املستند على مخرجات
التعليم :تألفت االستبانة بصورتها األولية من()24
مفردات ،موزعة على ثالثة أبعاد (البعد األول:
التخطيط 8مفردات ،البعد الثاني :التنفيذ 8مفردات،
البعد الثالث :النتائج واالستفادة منها 8مفردات)،
ويقابل كل مفردة خمس استجابات (دائما – غالبا –
أحيانا– نادرا – أبدا) ،وتعطى الدرجات()1 ،2 ،3 ،4 ،5
على الترتيب.
دالالت الصدق :تم التحقق من صدق استبانات
(املفاهيم ،املمارسات ،الكفاءات) ،من خالل عرضهم
على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
السعودية ،متخصصين في مجال التربية والقياس
والتقويم ،وتم األخذ بتوجيهاتهم من حيث الصياغة
اللغوية والحذف واإلضافة ،وهذا يعد من مؤشرات
صدق املحتوى.
تم تطبيق االستبانات الثالثة على عينة استطالعية،
تألفت من  28عضو هيئة تدريس 16 ،إناثا (7علمي9،
نظري) 12 ،ذكورا (7علمي5 ،نظري) ،وتم التحقق من
صدق درجات االستبانات عن طريق حساب معامالت
االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد
الفرعي ،الذي تنتمي إليه املفردة (في حالة حذف درجة
املفردة من الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
املفردة) كاآلتي:
استبانة املفاهيم :تراوحت معامالت االرتباط بين
درجة كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد من األبعاد
الثالث ،الذي تنتمي إليه املفردة بعد حذفها بين
) ،(0.252-0.821وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى
) (0.05عدا ثالث مفردات تم حذفها؛ ألن معامالت
االرتباط لها غير دالة.
بعد حذف املفردات ،تم حساب معامالت االرتباط بين
األبعاد الثالث ،وتبين أنها تتراوح بين )(0.298-0.796
بداللة عند مستوى).(0.05

جدول( :)3معامالت ثبات درجات أدوات الدراسة
البعد
األول
الثاني
الثالث
الكلي

املفاهيم
)(0.821
)(0.771
)(0.72
)(0.884

معامل الثبات
الكفاءات
)(0.851
)(0.846
)(0.811
)(0.892

املمارسات

)(0.871

بناء على ما سبق ،تألفت أدوات الدراسة بصورتها
النهائية من استبانة املفاهيم ،وعدد مفرداتها  21موزعة
على أبعادها الثالث (تقويم التعلم10-مفردات،
التدريس والتعلم6-مفردات ،إجراء غير سار-
5مفردات) ،تراوحت درجاتها بين ( ،)21 ،105وكلما
زادت درجة عضو هيئة التدريس ،دل ذلك على امتالكه
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نتائج الدراسة
الفرض األول :توجد عالقة دالة إحصائيا بين مفاهيم
التقويم والكفاءة الذاتية التقويمية واملمارسات
التقويمية لدى أعضاء التدريس.
والختبار صحة الفرضية ،تم استخدم معامل ارتباط
بيرسون والجدول اآلتي يوضح النتائج:

مفاهيم أفضل .واستبانة املمارسات تألفت من 28
مفردة ،تراوحت درجاتها بين (  ،)28 ،140والدرجة
العالية تدل على أن عضو هيئة التدريس يمارس
التقويم بشكل أفضل .واستبانة الكفاءات تألفت من
 24مفردة ،موزعة على أبعادها الثالث (التخطيط-
8مفردات ،التنفيذ8-مفردات ،النتائج واالستفادة منها-

جدول( :)3معامالت ارتباط بيرسون للعالقات بين مفاهيم
التقويم والكفاءة الذاتية التقويمية واملمارسات التقويمية

8مفردات) ،تراوحت درجاتها بين ( )24 ،120وكلما زادت
الدرجة الخام دل ذلك على امتالك عضو هيئة

2

1
2
3

التدريس كفاءة أفضل .وكانت دالالت الصدق والثبات
مقبولة .ولذلك ،يمكننا استخدامها في اإلجابة عن
فروض الدراسة.

1
املتغيرات
1
مفاهيم التقويم
1
الكفاءة الذاتية التقويمية **0.397
**0.287
**0.626
املمارسات التقويمية
** دال إحصائيا عند مستوى()0.01

3

1

يتضح من الجدول ( )3وجود ارتباط دال إحصائيا،
موجب بين مفاهيم التقويم وكل من الكفاءة الذاتية
التقويمية واملمارسات التقويمية ،وأيضا وجود ارتباط
دال إحصائيا ،موجب بين الكفاءة الذاتية التقويمية
واملمارسات التقويمية.
الفرض الثاني :يمكن التنبؤ باملمارسات التقويمية
لدى أعضاء هيئة التدريس من مفاهيمهم التقويمية.
والختبار صحة الفرضية ،تم استخدام تحليل
االنحدار البسيط ،والجدول اآلتي يوضح النتائج:

األساليب الحصائية املستخدمة:
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ،وتحليل االنحدار
البسيط ،وتحليل االنحدار املتعدد لإلجابة على
فرضيات الدراسة ،بعد التأكد من شروط استخدام كل
اختبار.

جدول( :)4ملخص نتائج تحليل االنحدارالبسيط للتنبؤ باملمارسات التقويمية من مفاهيم التقويم
املتغير التابع
املتغير املستقل
ممارسات التقويم
مفاهيم التقويم
** دال إحصائيا عند مستوى ).(0.01

R2
الثابت
0.392
51.397
 R2تعني قيمة معامل التحديد

يتضح من الجدول( )4أنه يمكن التنبؤ باملمارسات
التقويمية من مفاهيم التقويم ،ساهمت مفاهيم
التقويم في تفسير ما نسبته 39.2%من التباين في
املمارسات التقويمية ،ومن ثم يمكن صياغة معادلة
التنبؤ على النحو اآلتي:

B
F
0.41
**61.779
 Bتعني قيمة معامل االنحدار املعياري.

T
**7.86

(املمارسات التقويمية =  × 0.41 +51.397مفاهيم
التقويم).
الفرض الثالث :يمكن التنبؤ بالكفاءة الذاتية
التقويمية لدى أعضاء هيئة التدريس من مفاهيمهم
التقويمية.
والختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار
البسيط والجدول اآلتي يوضح النتائج:

جدول( :)5نتائج تحليل االنحدارالبسيط للتنبؤ بالكفاءة الذاتية التقويمية من مفاهيم التقويم
املتغير التابع
املتغير املستقل
الكفاءة الذاتية التقويمية
مفاهيم التقويم
** دال إحصائيا عند مستوى ).(0.01

R2
الثابت
0.157
50.413
 R2تعني قيمة معامل التحديد
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B
F
0.243
**17.935
 Bتعني قيمة معامل االنحدار املعياري.

T
**4.235

سعود العنزي :الكفاءة الذاتية التقويمية كمتغير وسيط في العالقة بين مفاهيم التقويم وممارساته املستندة...

يتضح من الجدول ( )5أنه يمكن التنبؤ بالكفاءة
الذاتية التقويمية من مفاهيم التقويم ،ساهمت
مفاهيم التقويم في تفسير ما نسبته 15.7%من التباين
في املمارسات التقويمية ،ومن ثم يمكن صياغة معادلة
التنبؤ على النحو اآلتي:
(الكفاءة الذاتية التقويمية = × 0.243 +50.413
مفاهيم التقويم).

الفرض الرابع :يمكن التنبؤ باملمارسات التقويمية
لدى أعضاء هيئة التدريس من كفاءتهم الذاتية
التقويمية.
والختبار صحة الفرضية ،تم استخدام تحليل
االنحدار البسيط ،والجدول اآلتي يوضح النتائج:

جدول( :)6تحليل االنحدارالبسيط للتنبؤ باملمارسات التقويمية من الكفاءة الذاتية التقويمية
الثابت
املتغير التابع
املتغير املستقل
55.402
املمارسات التقويمية
الكفاءة الذاتية التقويمية
 R2تعني قيمة معامل التحديد
** دال إحصائيا عند مستوى ).(0.01

يتضح من الجدول( :)6أنه يمكن التنبؤ باملمارسات
التقويمية من الكفاءة الذاتية التقويمية ،ساهمت
الكفاءة الذاتية التقويمية في تفسير ما نسبته  8.2%من
التباين في املمارسات التقويمية ،ومن ثم يمكن صياغة
معادلة التنبؤ على النحو اآلتي( :املمارسات التقويمية =
 × 0.306 +55.402الكفاءة الذاتية التقويمية).

B
F
R2
0.306
**8.599
0.082
 Bتعني قيمة معامل االنحدار املعياري.

T
**2.932

الفرض الخامس :تعد الكفاءة الذاتية التقويمية
عامال وسيطا في العالقة بين مفاهيم التقويم
واملمارسات التقويمية ألعضاء التدريس.
والختبار صحة الفرضية ،تم االستناد إلى استخدام
طريقة الخطوات السببية  causal stepsلـ & Kenny
) Baron (1986باستخدام أسلوب تحليل االنحدار
املتعدد ،بواسطة طريقة "إدخال" ،والشكل اآلتي يوضح
النتائج:

الكفاءة الذاتية التقويمية

b = 0.306 Sb = 0.104

الممارسات التقويمية

0.057

c’ = 0.398
----------------c=---0.410------------------ ------

a =0.243 Sa

مفاهيم التقويم

---

شكل ( :)1النموذج السببي للعالقة بين مفاهيم التقويم والكفاءة الذاتية التقويمية واملمارسات التقويمية

• ويشير قيمة  cإلى معامل انحدار  Bملفاهيم التقويم
على املمارسات التقويمية ،بينما تشير قيمة ’c
(معامل املسار) ،إلى معامل انحدار مفاهيم
التقويم على املمارسات التقويمية عند وجود
الكفاءة الذاتية التقويمية.
ووفقا ) Kenny & Baron (1986فإنه يتم الكشف
عن تأثير الوساطة من خالل ما يأتي:

• حيث تشير قيمة  aإلى معامل االنحدار ( Bمعامل
املسار) ،ويشير  Saإلى الخطأ املعياري النحدار
مفاهيم التقويم على الكفاءة الذاتية التقويمية.
• وتشير قيمة  bإلى معامل االنحدار ( Bمعامل
املسار) ،ويشير  Sbإلى الخطأ املعياري النحدار
الكفاءة الذاتية التقويمية على املمارسات
التقويمية
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سنوات العمل التدريس ي تتطور املعرفة املرتبطة
بالتقويم ،وتتكون اتجاهات إيجابية تتحول إلى نوايا
سلوكية ورغبة في التنفيذ ،تظهر الحقا على شكل
أداءات سلوكية ،تتمثل في ممارسات التقويم ميدانيا،
ويحدث ذلك وفقا لنظرية السلوك املخطط التي تؤكد
قوة العالقة بين نية السلوك وأدائه الفعلي له (صبري
وربيع ،)2014 ،ومن املمكن أن تكون املعتقدات
واملعارف الجيدة للتقويم واالتجاه اإليجابي نحوه،
مصدر تعزيز وتنمية لدافعية عضو هيئة التدريس
الستخدام أساليب وأدوات التقويم والتدرب عليها.
وتدعم هذه النتيجة ما توصل إليه Taber et al.
) (2011من أن مفاهيم املعلم عن التقويم ،التي هي
نتاج املعتقدات واملعرفة ،تتطور بواسطة الخبرة
والتدريب إلى ممارسات تقويمية ،وما يؤكده & (Fives
) Buehl, 2012 ,2014أن املعلم يواجه إجراءاته
وممارساته الصفية وفق مفاهيمه ومعتقداته ،وما
ذهب إليه (2017) Brookhartفي أن قيام عضو
التدريس بتطوير وتفعيل بيئة التقويم في القاعة
الدراسية ،يستند إلى عوامل أهمها معتقداته ومعارفه
ومشاعره عن التقويم ،فهذه املعتقدات حول التقويم
تؤدي إلى ممارسة التغذية الراجعة ،باختالف أساليبها
وأدواتها مع الطالب بكفاءة ،وتصبح جزءا أصيال من
ممارسات عضو التدريس اليومية.
ويمكن إسناد انخفاض نسبة التباين املفسر
للممارسات إلى أن مفاهيم التقويم املتمثلة في
املعتقدات واملعارف ،ليست السبب الوحيد واملباشر
ملمارسات أعضاء هيئة التدريس التقويمية؛ حيث تؤدي
الخبرات والعوامل السياقية املرتبطة باملؤسسة
التعليمية ،وسياسات البرامج األكاديمي وتوصيفاتها
وغيرها من العوامل ،أدوارا دالة ،وهذا ينسجم مع ما
أشار إليه ) Fives & Buehl (2012من أن القيود
املتمثلة في العوامل الفردية والسياقية قد تعيق هذه
املمارسات ،ومن ثم قد ال تكون املفاهيم السبب الوحيد
في حدوث املمارسات.

• إيجاد حاصل ضرب  a×bومن ثم الكشف عن
داللة القيمة باستخدام اختبار  sobelويتم
حساب ذلك من خالل استخدام sobel test
calculator
• بلغت قيمة اختبار  ،( 2.4215614 ) sobelوهي
قيمة دالة عند مستوى ) (0.015
وهذا يعني صحة الفرض ،أي إن الكفاءة الذاتية
التقويمية ،لها تأثير وسيط دال في العالقة بين مفاهيم
التقويم واملمارسات التقويمية.
ولتحديد نوع الوساطة من حيث إنها وساطة كلية أو
جزئية :يالحظ أن قيمة معامل املسار ’ cدالة و تناقصت
عن القيمة  cوهذا يعني أن الكفاءة الذاتية التقويمية
وسيط جزئي ،وهو ما يشير إلى وجود عوامل أخرى
تتوسط العالقة بين املتغيرين.
تفسيرنتائج الدراسة:
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ودالة
إحصائية بين مفاهيم التقويم واملمارسات التقويمية
لدى أعضاء التدريس ،وأنه يمكن التنبؤ بممارساتهم
التقويمية من مفاهيمهم التقويمية ،حيث إن مفاهيم
التقويم فسرت فقط ما نسبته 39.2%من التباين في
املمارسات.
وهذا يعني أن مفاهيم عضو هيئة التدريس حول
عملية التقويم ،املتمثلة في معتقداته ومشاعره ومعارفه
(الجانب النظري) في أبعادها املختلفة ،تؤثر في املمارسة
(الجانب التطبيقي) التي تتمثل في اإلجراءات الفعلية
التي يقوم بها العضو قبل عملية التقويم وفي أثنائها
وبعدها ،للتعرف على مدى تحقق مخرجات التعليم،
من خالل استخدام مجموعة من األساليب واألدوات
املناسبة للموقف التعليمي ،وأنه يمكننا التنبؤ
باملمارسات التقويمية لعضو هيئة التدريس ،من خالل
التعرف على املفاهيم التقويمية لديه.
ويمكن عزو ذلك في ضوء ما أشار إليه smith et al.
) (2014من أن مفاهيم التقويم تتشكل من خالل
الخبرات الشخصية التي مر بها العضو كممتحن ،ومن
خالل الخبرات كمقيم ) ، (Wilsey et al. 2020وعبر
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يزيد من كفاءته الذاتية التقويمية ،وهذا ما ذكره
الزهراني ( )2020فقد أشار إلى أن معتقدات الفرد
ومعارفه تؤثر في كفاءته الذاتية في عدة نواح من
سلوكه ،وفي كيفية أداء عمل معين.
والواقع امليداني قد يؤكد أن عضو هيئة التدريس
الذي لديه مفاهيم ومعارف ومعتقدات تقويمية
إيجابية ،غالبا ما يشعر بأنه أكثر كفاءة في التقويم،
ويميل إلى عدم تجنب املهام املتعلقة به .ومن املتوقع أن
تكون مفاهيم التقويم من أقوى مصادر الكفاءة الذاتية
التقويمية ،كما وجد أن املعلم الذي اكتسب املزيد من
املعرفة (املفاهيم) حول التقويم ،كان أكثر ثقة بقدراته
التقويمية على القيام بأداء املهام املوكلة له
) (Alkharusi, 2009; Smith et al., 2014ويكون أكثر
ميال لتنمية الكفاءة الذاتية التقويمية (Smith et al.
)2014
ودلت نتائج الدراسة على وجود عالقة إيجابية بين
الكفاءة الذاتية واملمارسات التقويمية ،مع إمكانية
التنبؤ من الكفاءة الذاتية باملمارسات التقويمية ،حيث
فسرت ما نسبته 8.2%من التباين في املمارسات
التقويمية ،وهذا يعني أن قدرة عضو هيئة التدريس
على استخدام أساليب التقويم وأدواته لتقويم
مخرجات التعليم ،تعتمد وترتبط بمعتقداته وتوقعاته
(االفتراضية) حول قدرته وإمكاناته على إدارة عملية
التقويم ،وانخفاض نسبة التباين املفسر إلى أن
املمارسات التقويمية تتشكل نتيجة العديد من
العوامل ،مثل :ثقافة املعلم ،وخبراته ،وتعاون الزمالء،
والتدريب ،والتطور املنهي املستمر ،ومن ثم تعد الكفاءة
الذاتية واحدة من بين العديد من العوامل املساهمة في
تكوين املمارسات التقويمية لعضو التدريس.
والنتيجة قد يفسرها مع ما أورده الزهراني ( )2020من
أن الكفاءة الذاتية تؤثر في دافعية الفرد وإنجازه
للمهام ،وهي تسهم في تحديد ما يبذله من جهد من أجل
إتمام هذه املهام ،وقد تعزى إلى أن املمارسات التقويمية
(االستخدام الفعلي) عبارة عن توظيف واستثمار
الكفاءة الذاتية التقويمية (االستخدام املتوقع) لتقويم

مما تقدم ،يتضح لنا أهمية التعرف على مفاهيم
التقويم (املعارف واملعتقدات واملشاعر) لدى عضو
هيئة التدريس ،قبل الشروع في تطبيق أساليب وأدوات
تقويم مخرجات التعليم ،تتساير مع التوجهات الحديثة
في التقويم؛ كالتقويم للتعلم والتقويم كعملية تعلم،
فقد نحتاج إلى التأهيل والتدريب في ظل ظهور مفاهيم
سلبية عن التقويم ،عطفا على أن هذه املفاهيم قد
تعمل في توجيه وإرشاد العضو في كيفية تأثيره على
القرارات التي يتخذها حول املمارسات األخرى غير
التقويمية ،كأساليب التدريس ووسائله وتقنياته،
إضافة إلى االستراتيجيات الدافعية له ولطالبه.
كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية
ودالة إحصائيا بين مفاهيم التقويم والكفاءة الذاتية
التقويمية ،وأنه يمكن التنبؤ بالكفاءة الذاتية
التقويمية لعضو هيئة التدريس من خالل مفاهيمه
التقويمية ،حيث فسرت مفاهيم التقويم ما نسبته
15.7%من التباين في الكفاءة الذاتية التقويمية.
وهذا يعني أن معتقدات عضو هيئة التدريس
ومعارفه النظرية واتجاهاته اإليجابية نحو عملية
التقويم ،تؤثر إيجابيا على توقع العضو بأنه لديه
قدرات وإمكانات ذاتية ومقومات أساسية افتراضية،
تمكنه من تنظيم وتنفيذ خطوات مهام التقويم ،ونسبة
تباين التفسير ،تؤيد أن املفاهيم هي إحدى العوامل
املهمة التي تسهم في تشكيل كفاءة التقويم الذاتية
التقويمية لعضو هيئة التدريس ،وأن هناك عوامل
أخرى تسهم في بناء الكفاءة ،يجب أن تؤخذ بعين
االعتبار ،ذكر منها الجهورية والظفري (:)2017
اإلنجازات األدائية ،اإلقناع اللفظي ،الخبرات البديلة،
الحالة االنفعالية اإليجابية.
وقد يرجع ذلك إلى أن العضو الذي يتمتع بالكفاءة
الذاتية التقويمية هو األكثر اطالعا ومعرفة حول
منظومة التقويم ،واألعلى دافعية نحو املعرفة املوجهة
في مجال التقويم ،ويبذل جهدا عظيما نحو ذلك،
إضافة إلى أن النمو املفاهيمي حول عملية التقويم،
يعطي العضو ثقة عالية بمعارفه ومعتقداته ،مما قد
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وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الكفاءة الذاتية
التقويمية ،تقوم بدور وساطة جزئية في العالقة بين
مفاهيم التقويم وممارساته ،وقد يكون هذا متوقعا بناء
على نتائج الدارسة الحالية ،التي تمثلت بوجود عالقة
موجبة ودالة إحصائيا بين املفاهيم والكفاءة الذاتية
التقويمية من جانب ،ومن جانب آخر وجودها أيضا بين
الكفاءة الذاتية التقويمية واملمارسات ،ويمكن تفسير
هذه الوساطة للكفاءة الذاتية التقويمية ،في ضوء
اقتراح أبحاث مؤسس النظرية االجتماعية املعرفية
) Bandura (1986أنه من أجل أن تنجح الكفاءة
الذاتية في تنظيم الجهد بشكل فعال ،يجب أن يكون
لدى املعلم معتقدات واضحة ومعرفة باملهام التي
يحاول إنجازها ،كما أن معتقدات الكفاءة الذاتية
املرتفعة يمكنها أن تدفع املعلم إلى االنخراط بنشاط في
أنشطة التقييم أي ممارساته .لذلك ،فإن عنصر
الكفاءة الذاتية يعمل كمكمل ضروري ملعتقدات
ومعارف التقييم (املفاهيم) ،من أجل استيعاب
املمارسات التقويمية بشكل كامل ،ولكنها أحد العناصر
فقط وليست كلها .وفي هذا السياق أيضا أشار الزهراني
( )2020إلى أن الكفاءة الذاتية تؤدي دور الوسيط بين
معتقدات ومعارف الفرد واألداء الفعلي في املواقف
التعليمية.
ويتبين مما سبق ،أن الكفاءة الذاتية التقويمية هي
وسيط جزئي في العالقة بين املفاهيم التقويمية
واملمارسات التقويمية ،وهذا يدل على وجود عوامل
أخرى قد تكون وسيطة ،يجب أن ننتبه إليها لدعم
وتنمية هذه العالقة.
توصيات ومقترحات الدراسة:
نتائج الدراسة الحالية توص ي باآلتي:

مخرجات التعليم ،وهذا يؤدي إلى وجود عالقة إيجابية
بين األداء واملتوقع ،وقد تعود هذه النتيجة إلى أن عضو
هيئة التدريس الذي يمتلك توقعات مرتفعة عن قدراته
وإمكاناته ،يزداد تركيزه وجهده ومثابرته ودافعيته
إلنجاز ما يوكل إليه من أعمال أو مهام تقويمية بفعالية
في قاعة الدراسة ،حيث ثبت أن املعلم الذين يتمتع
بمستويات عالية من الكفاءة الذاتية ،يكون أكثر مرونة
في تدريسه وتقييمه وإدارته ،ومن املرجح أن يحاول -
بجدية أكبر -مساعدة جميع الطالب على تحقيق
إمكاناتهم ) ، (Pendergast et al., 2011وفي هذا
الصدد ،يشير الراجح ( )2017إلى وجود عالقة وثيقة
بين الكفاءة الذاتية واألداء التدريس ي ،تسهم في إتقان
عملية التدريس ،ويضيف) Bandura (1997أنه كلما
زاد اعتقاد الفرد أن بإمكانه التأثير على النتائج
املستقبلية اإليجابية ،عمل بجد لتحقيق هذه النتائج،
وكان من املرجح أن يحقق .وهذا يعني أن امتالك كفاءة
ذاتية مرتفعة لدى عضو هيئة التدريس ،يعني تحقيق
وانتهاج ممارسات عالية التأثير تشمل تعلم الطالب،
واملنهج ،والتقويم ،ويتفق هذا التفسير مع ما ذكره
) Schunk & Meece (2006من أن الكفاءة الذاتية تؤثر
في سلوكيات الفرد أي ممارساته ،ومع Brown
)(2002الذي أوضح أن مشاعر عدم االستعداد يمكن
أن تمنع املعلم من العمل ،أي إن الكفاءة الذاتية
املنخفضة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في تنظيم
وتنفيذ اإلجراءات أي املمارسات .
ويتوافق هذا مع ما أشار إليه ) Ross et al. (2001من
أن املعلم الذين يعتقد بقدراته على أداء املهام ،يكون
أكثر قدرة وفاعلية في استخدام فنيات تدريسية فعالة
وأساليب تقويم مبتكرة ،ويظهر املسؤولية لضمان
جودة التعلم والدعم اإلضافي لتعليم الطالب داخل
قاعات الدراسة ،ويتناغم هذا مع تأكيد Deemer
) (2004أن املعلم ذا الكفاءة العالية يؤكد اإلبداع في
ممارسة األساليب واملمارسات التقويمية التي تهدف إلى
تقويم مخرجات التعليم ،بشكل يتوافق مع توصيات
هيئات التقويم واملجلس األعلى للمعلمين.

• توجيه عمادات التطوير الجامعي لعقد برامج
تدريبية لتنمية مفاهيم التقويم والكفاءة الذاتية
التقويمية لدى أعضاء التدريس.
• بناء مجتمعات التعلم املهنية بين أعضاء التدريس
بالجامعات ،كمصدر موثوق لتنمية الكفاءة
الذاتية التقويمية لديهم.
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صبري ،خولة شخشير ،ربيع جمال ( ،)2014العالقة بين إدراك
الطلبة املعلمين في الضفة الغربية (فلسطين) لتكنولوجيا
الحاسوب واتجاههم نحو استخدامها في التعليم .مجلة

• العمل على رصد املمارسات التقويمية بين أعضاء
التدريس ،بهدف الكشف عن مدى امتالكهم
ملفاهيم الكفاءة املناسبة.

الدراسات التربوية والنفسية جامعة السلطان قابوس8 ،

• في حال البحث عن واقع ممارسات التقويم في
النظام الجامعي ،أو التوجه لتطبيق أساليب تقويم
جديدة ،نقترح عمل دراسات استطالعية استباقية
للتعرف على العوامل املؤثرة على املمارسات
التقويمية ،كاملفاهيم التقويمية لعضو هيئة
التدريس وكفاءته الذاتية التقويمية.
• إجراء املزيد من الدراسات التي تتناول املتغيرات
الوسيطة واملعدلة في العالقات بين متغيرين،
خاصة في العالقة بين مفاهيم التقويم وممارساته
(الكفاءة الذاتية التقويمية ،النوع االجتماعي،
الخبرة).
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 املناخ األسري وعالقته بإدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى املراهقات في مدينة جدة:سارة منصور؛ إيمان املحمدي

املناخ األسري وعالقته بإدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى املراهقات في مدينة جدة
)2( إيمان علي املحمدي.د
)1( سارة نايف منصور.أ

) ه1444 /3/ 27 وقبل- هـ1444/2/1 (قدم للنشر
 والكشف عن الفروق بين، تهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين املناخ األسري وإدمان شبكات التواصل االجتماعي:املستخلص
ً ) وذلك410 =مستويات املناخ األسري وإدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى عينة من املراهقات في مدينة جدة (ن
وفقا ملتغير (املرحلة
 وقد طبقت الدراسة مقياس املناخ األسري، واستخدمت الباحثتان املنهج الوصفي لجمع بيانات الدراسة.) عدد أفراد األسرة،الدراسية
 وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بين املناخ األسري بأبعاده املختلفة وإدمان،ومقياس إدمان شبكات التواصل االجتماعي
ً
 وكذلك كشفت الدراسة أن أكثر أبعاد املناخ األسري،شبكات التواصل االجتماعي
ارتفاعا في املستوى لدى عينة الدراسة هو بعد األمان
ً
 ووجود فروق في مستوى املناخ، وأظهرت النتائج مستوى متوسطا من إدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى عينة الدراسة،األسري
ً  ووجود فروق في مستوى املناخ األسري،وفقا للمرحلة الد اسية
ً األسري وإدمان شبكات التواصل االجتماعي
ً  و.وفقا لعدد أفراد األسرة
،أخيرا
ر
ً
 وأوصت الدراسة بتقنين استخدام،)استخداما لدى عينة الدراسة (سناب شات
كشفت الدراسة أن أكثر مواقع التواصل االجتماعي
. وذلك بوضع مدة زمنية وفترات معينة لالستخدام،شبكات التواصل االجتماعي داخل األسرة
. إنستغرام، سناب شات، املراهقات، إدمان شبكات التواصل االجتماعي، املناخ األسري:الكلمات املفتاحية
Family climate and its relation to social networking sites addiction among Female adolescents
in Jeddah
Sarah Nayef Mansour(1)
Eman Ali Al-Mohammadi(2)
(Submitted 28-08-2022 and Accepted on 23-10-2022)

Abstract: This study aims to Identify the relation between family climate and Social Networking Sites
addiction among a random sample of female adolescents in Jeddah (N = 410), in addition to examine the
differences depending on the variables (stage of study, Number of family members). the two researchers used
the descriptive approach to collect the study data ، the study applied the Family Climate Scale and The
Networking Sites Addiction Scale. The study revealed that there was a statistically significant negative
correlation between the dimensions of Family climate and Networking site’s addiction. The study also showed
That out of all the family climate dimensions; family safety has the highest level among the study sample .
Study also showed a moderate level of Social Networking Addiction within the study sample, results also
revealed differences in both the level of Family climate and Social Networking Addiction according to school
stage, results also showed that there are differences in the level of family climate according to the number of
family members. Finally, the study showed that Snapchat is the most used social networking site among the
study sample, this study recommends families to minimize the usage of social networks by restricting it to short
periods or specific time.
Keywords: Family Climate, Social Networking sites Addiction, Female Adolescents, Instagram, Snapchat.
(1) graduate student - College of Arts and Humanities King Abdulaziz University
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على مواجهة متطلبات الحياة ،ومواكبة التغيرات التي
يعيشها عصرنا الحالي الذي يشهد بدوره ً
تطورا ً
كبيرا في
مجال تكنولوجيا املعلومات.
حيث أدت هذه التطورات املتسارعة في مجال
التكنولوجيا في وقتنا الحاضر إلى اختالف طريقة
التواصل االجتماعي بين األفراد فلم يعد تبادل العالقات
بين األفراد كما كان في السابق ،بل تطور ليصل إلى
شبكات التواصل االجتماعية املتعددة واملختلفة؛
وتتميز هذه الشبكات بأنها تحمل خصائص كتابية
وسمعية وبصرية ،وهذا ما يؤثر في استجابة املتلقي
وتطور العالقات االجتماعية على املستوى التفاعلي من
خالل هذه الشبكات (خليل والخريف)2019،؛ فإدمان
شبكات التواصل االجتماعي يع ُّد أحد أنواع إدمان
التكنولوجيا التي ً
كثيرا ما نشاهدها من حولنا ،وخاصة
لدى فئة املراهقين ،فقد ُّ
يعد املراهقون هذه الشبكات
ً
مجاال للهروب من هوياتهم التي يواجهون مشاكلها في
العالم الحقيقي ،والهروب ً
أيضا من املسؤوليات ،سواء
مسؤولياتهم الشخصية أم االجتماعية في هذه املرحلة
العمرية ).(Bilgin&Yayman,2020
وقد أشارت الهيئة العامة لإلحصاء في اململكة
العربية السعودية ( )2019إلى أن  98.43%من الشباب
السعودي الذين تبلغ أعمارهم من ( )34 -15سنة
يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي .وأضافت
الهيئة أن نسبة الشباب الذين أثرت شبكات التواصل
االجتماعي في عالقتهم االجتماعية تبلغ. 35.83%
إن هذه املؤشرات التي تظهر ً
أرقاما كبيرة الستخدام
شبكات التواصل االجتماعي لدى الشباب ،خاصة
املراهقين الذين يمثلون نسبة كبيرة من أفراد األسر في
اململكة العربية السعودية وتأثيرها فيهم ،أثارت اهتمام
الباحثتين للعمل على إلقاء الضوء على عالقة املناخ
األسري بظهور إدمان شبكات التواصل االجتماعي في
املجتمع العربي عامة ،واملجتمع السعودي خاصةً .
ونظرا

مقدمة
تعد األسرة أول لبنة اجتماعية تعمل على تشكيل
بنية الشخصية اإلنسانية عن طريق التربية ،سواء كان
ذلك بشكل مباشر عن طريق إكساب الطفل بعض من
األساليب االجتماعية وكيفية تكوين العديد من القيم
واالتجاهات ،والتعرف على الدين واكتساب األخالق،
وكذلك إكسابه أساليب التعامل بفعالية مع املواقف
املختلفة ،أم بشكل غير مباشر عن طريق املناخ األسري
الذي يسود األسرة (خليل.)2000،
وتختلف األسرة عن غيرها من املؤسسات
االجتماعية؛ ويكمن هذا االختالف فيما تتميز به من
مناخ أسري سليم يقوم على الحب والتضامن والرعاية
املتبادلة ،ولعل أكثر ما يتميز به نظام األسرة التي
يسودها هذا املناخ طبيعة العالقات بين أفرادها؛ إذ
تتسم بالتماسك واحترام األدوار ووضوحها ،فاملناخ
األسري السليم له أثر عميق في نفوس األبناء وصحتهم
النفسية (املسلمي ،)2006،وذلك ما تؤكده نظرية
األنساق العامة التي ترى أن املناخ األسري السوي يتكون
نتيجة لفهم أفراد األسرة لبعضهم البعض  ،وأن سلوك
كل شخص في هذا النسق األسري يكون ً
ناتجا عن تفاعل
جميع األفراد داخل األسرة ،وعلى النقيض مما سبق
فإن املناخ األسري غير السوي يكون نتيجة عن
العالقات األسرية الخاطئة التي تؤدي بدورها إلى
إضعاف قدرة األسرة على مواجهة املشكالت املختلفة
داخل األسرة أو خارجها .وعليه ،فإن األفراد الذين
يعيشون تحت ظل املناخ األسري غير السوي يكونون
أكثر عرضة للمشاكل النفسية التي قد تحد من
فاعليتهم (مالكي.)2013،
وتعد مرحلة املراهقة أكثر املراحل العمرية عرضة
للمشاكل النفسية ،فهنا يظهر دور املناخ األسري
السليم في كونه يمثل ً
أرضا خصبة لنمو املراهق ًّ
نموا
ً
ً
صحيحا فيصبح بذلك ً
وقادرا
قادرا على النماء والعطاء
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لوسائل التواصل االجتماعي االتصال املستمر
للمراهقات على هذه الشبكات ،والذي قد يمتد إلى
ساعات طويلة؛ وفيها يعرضن معظم تفاصيل حياتهن،
ً
فيعشن من خالل هذه الشبكات ً
واقعا افتر ًّ
اضيا معزوال
عن حياتهن الواقعية ،وتمثل هذه الشبكات الجزء
األكبر من يومهن ،فتسرق منهن الكثير من الوقت
املهدور الذي كان من املمكن استثماره فيما يعود عليهن
بالفائدة.
وقد أشارت الهيئة العامة لإلحصاء في اململكة

ألهمية هذا املوضوع وحيويته وتأثيره في األصعدة
النفسية واالجتماعية كافة ،تناولت بعض الدراسات
هذه املتغيرات ومنها دراسة الطيار( )2016التي وضحت
عالقة إدمان االنترنت بأساليب املعاملة الوالدية لدى
طلبة الجامعة فقد أظهرت الدراسة أن استخدام
األساليب الوالدية غير السوية كالتسلط والحماية
الزائدة ينتج عنه إدمان األبناء لشبكات التواصل
االجتماعي ،كما ركزت دراسة & (Khairunnisa
)Putri,2019على عالقة الوظائف األسرية بإدمان
شبكات التواصل االجتماعي عند املراهقين ،وقد
وضحت نتائج الدراسة أن األسر التي تتمتع بعالقات
أسرية جيدة يظهر أبناؤها مستويات أقل من إدمان
شبكات التواصل االجتماعي.
ومع وجود تلك املحاوالت ،فإن الدراسات التي ربطت
العالقة بين املناخ األسري بأبعاده وإدمان شبكات
التواصل االجتماعي ما زال يعتريها النقص ،لذا رأت
الباحثتان أن الحاجة ما تزال قائمة للبحث والتقص ي.
وعليه ،فإن الدراسة الحالية تركز على دراسة املناخ
األسري وعالقته بإدمان شبكات التواصل االجتماعي
لدى فئة املراهقات في مدينة جدة ،ويرجع سبب اختيار
الباحثتين لهذه الفئة العمرية من الفتيات لحساسية
هذه املرحلة وما يطرأ عليها من تغيرات نفسية
وفيسيولوجية ،وهذا ما يستدعي إيالءها االهتمام.
مشكلة الدراسة:
إن للمناخ األسري غير السوي الذي يظهر في
األساليب الخاطئة التي يعتمدها بعض األسر في التعامل
فيما بينهم ً
دورا ً
كبيرا في ظهور املشكالت النفسية
واالجتماعية لدى األبناء ،ولعل من أبرز املشكالت
امللحوظة في عصرنا الحالي استخدام املراهقات شبكات
التواصل االجتماعي للحد الذي قد يصل إلى اإلدمان،
وهذا ما يظهر في شكوى كثير من األسر حولنا ،فقد
الحظت الباحثتان من خالل استخدامهما الشخص ي

العربية السعودية ( )٢٠١٩أن نسبة الشباب الذين
يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بشكل كبير
ً
ً
خطيرا يستدعي
مؤشرا
تبلغ  ،٪٤٣.٥٨ويعد ذلك
االهتمام.
ومن الجدير بالذكر أن إدمان شبكات التواصل
االجتماعي يعمل على تضخيم القيم الفردية ،وإضعاف
القيم االجتماعية ،ويمتد أثرها إلى تحطيم الروابط
األسرية ،وهذا ما ينتج عنه عزلة نفسية واجتماعية،
وضعف في الوالء األسري والوطني ،فقد انتشر على هذه
الشبكات جيل من مشاهير التواصل االجتماعي من
أولوياتهم زيادة قاعدتهم الجمهورية بمتابعة هؤالء
املراهقات لهم دون أن يكون هنالك أي رقابة على ما
يقدمونه من محتوى ال يتناسب في كثير من األحيان مع
القيم واألخالقيات السليمة (العمري)2018،؛ فيترتب
على ذلك التأثير في املراهقات وفي قيمهن األخالقية،
وذلك بمحاكاة أفكار هؤالء املشاهير وتوجهاتهم ،وهذا
ما قد ينتج عنه ضعف في الشخصية ،واختالل في الهوية
الوطنية.
ومن األمثلة على اآلثار السلبية التي ظهرت نتيجة
إلدمان املراهقين على شبكات التواصل االجتماعي
ضعف العالقات االجتماعية داخل األسرة وخارجها،
باإلضافة إلى ميل املراهق للعزلة االجتماعية التي تؤثر
بدورها في شخصية املراهق وعالقته بمن حوله ويظهر
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ذلك في تجنبه وانسحابه من املشاركات االجتماعية
(أحمد وآخرون.)2021،
وبناء على تلك املعطيات وعلى ضوء توصيات
الدراسات السابقة التي أوصت بخلق مناخ أسري مالئم
وصحي لنشأة املراهق (خوجة ،)2019،وتوصيات دراسة
(املطرفي )2019،في تعميق البحوث والدراسات حول
موضوع مواقع التواصل االجتماعي وآثاره النفسية على
الفرد واملجتمع  ،رأت الباحثتان الحاجة إلى التعرف على
العالقة بين املناخ األسري وإدمان شبكات التواصل
االجتماعي لدى املراهقات في ظل ندرة الدراسات العربية
واملحلية التي تناولت هذا املوضوع مع فئة املراهقات
على وجه الخصوص ،وبذلك يمكن تحديد مشكلة
الدراسة عن طريق اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :ما
عالقة املناخ األسري بإدمان شبكات التواصل
االجتماعي لدى املراهقات في مدينة جدة؟
وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية ،هي:

ً
استخداما لدى
 )6ما أكثر مواقع التواصل االجتماعي
املراهقات في مدينة جدة؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي :
 التعرف على مستوى أبعاد املناخ األسري لدىاملراهقات في مدينة جدة.
 الكشف عن مستوى اإلدمان على شبكاتالتواصل االجتماعي لدى عينة من املراهقات في
مدينة جدة.
 الكشف عن العالقة بين مستوى املناخ األسريومستوى إدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى
املراهقات في مدينة جدة.
 التحقق من وجود فروق في مستوى املناخ األسريبأبعاده املختلفة لدى املراهقات في مدينة جدة
ً
وفقا ملتغيري (املرحلة الدراسية ،عدد أفراد
األسرة).
 التحقق من وجود فروق بين مستوى إدمانشبكات التواصل االجتماعي لدى املراهقات في
مدينة جدة ً
وفقا ملتغيري (املرحلة الدراسية ،عدد
أفراد األسرة).

)2

 التعرف على أكثر مواقع التواصل االجتماعيً
استخداما لدى املراهقات في مدينة جدة.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في األهمية النظرية
والتطبيقية كما يلي:
األهمية النظرية:
 توضح الدراسة أهمية الدور الحيوي للعالقاتداخل األسرة وذلك حسب حجم األسرة ومدى
تأثيره في املناخ األسري السائد لديها.
 تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تناولت فئةاملراهقات بوصفها مرحلة عمرية تواجه الكثير من
املشكالت النفسية التي تنتج من التغيرات

)1

)3

)4

)5

ما مستوى أبعاد املناخ األسري (األمان األسري،
وضوح األدوار ،إشباع حاجات أفراد األسرة،
التضحية والتعاون األسري) لدى املراهقات في
مدينة جدة؟
ما مستوى اإلدمان على شبكات التواصل
االجتماعي لدى املراهقات في مدينة جدة؟
ما العالقة بين مستوى املناخ األسري ومستوى
إدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى املراهقات
في مدينة جدة؟
هل توجد فروق في مستوى املناخ لدى املراهقات في
مدينة جدة تعزى إلى متغير (املرحلة الدراسية،
عدد أفراد األسرة)؟
هل توجد فروق في مستوى إدمان شبكات
التواصل االجتماعي لدى املراهقات في مدينة جدة
تعزى إلى متغير (املرحلة الدراسية ،عدد أفراد
األسرة)؟
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األدوار وتحديد املسؤوليات داخل األسرة ،وذلك من
أجل نمو األبناء ً
ً
سليما ،ويكفل لهم التفاعل
نموا
والتعاون داخل املجتمع الخارجي" (ص .)6.ويمكن
قياسه من خالل الدرجة التي يحصل املفحوص من
خالل إجابته على مقياس املناخ األسري املستخدم في
هذه الدراسة (الهذلي.)2014،
إدمان شبكات التواصل االجتماعي Social
 :Networking Sites Addictionيعرف إدمان
شبكات التواصل االجتماعي بأنه "اإلفراط الشديد
واملتكرر والحاجة القهرية الستخدام شبكات التواصل
االجتماعي دون وجود ضرورات مهنية أو أكاديمية بحيث
ً
يكون الفرد منشغال بها ،وال يستطيع االمتناع عنها أو
التوقف عن استخدامها ،ويرافقها ظهور املحكات
التشخيصية املألوفة على أعراض اإلدمان مثل التكرار
واإللحاح والصراع والهروب واالنسحاب من الواقع
الفعلي إلى عالم افتراض ي" (دغيري ،2017،ص.)93.
ويتحدد مفهوم إدمان شبكات التواصل االجتماعي
إجر ً
ائيا بالدرجة التي يحصل عليها املفحوص من خالل
اإلجابة عن فقرات مقياس إدمان شبكات التواصل
االجتماعي املستخدم في الدراسة الحالية
(صفي.)2017،
املراهقة  :Adolescenceتعرف املراهقة بأنها "هي
مرحلة االنتقال من الطفولة ( مرحلة اإلعداد للمراهقة)
إلى مرحلة النضج والرشد ،وهي مرحلة تأهب ملرحلة
الرشد ،وتمتد من العقد الثاني من حياة الفرد من عمر
ً
تقريبا ،أو قبل ذلك
الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة
بعام أو عامين أو بعد ذلك بعام أو عامين ،وتتحدد
بداية املراهقة بالبلوغ الجنس ي وتتحدد نهايتها بالوصول
إلى النضج في مراحل النمو املختلفة"(مختار،2020،
ص)5 .
وتعرف املراهقات إجر ًّ
ائيا بأنهن :الطالبات الالتي تتراوح
أعمارهن بين ( )19 -13سنة في مدينة جدة.

الفسيولوجية والنفسية لهذه املرحلة؛ إذ تحدد
املراهقة إلى حد كبير في هذه املرحلة مستقبلها
وقدرتها على العطاء ،وهذا ما يستدعي ذلك
االهتمام.
 تسعى هذه الدراسة لإلسهام في إثراء املكتبةالعربية بموضوع املناخ األسري وإدمان شبكات
التواصل االجتماعي؛ وذلك لوجود قلة من األبحاث
على مستوى البيئة املحلية التي تناولت دراسة
عالقة هذه املتغيرات ببعضها بشكل عام ،ودراستها
مع فئة املراهقين بشكل خاص.
 األهمية التطبيقية: االستفادة من نتائج هذه الدراسة من قبلاملؤسسات التربوية التي تختص برعاية املراهقات
وذلك بتوفير يد العون لهن للتغلب على االستخدام
املفرط لشبكات التواصل االجتماعي .
 قد تسهم هذه الدراسة في وضع البرامج اإلرشاديةاألسرية التي تهدف إلى تحسين املناخ األسري،
والعمل حل املشكالت التي تؤثر فيه.
محددات الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية باملوضوع الذي تناولته،
وهو التعرف على العالقة بين املناخ األسري وإدمان
شبكات التواصل االجتماعي لدى املراهقات في مدينة
جدة ،وقد جرى تطبيق أدوات الدراسة على عينة من
املراهقات من طالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية من
املدارس الحكومية واألهلية خالل الفصل الدراس ي
األول للعام الدراس ي 1443-1442ه.
مصطلحات الدراسة:
املناخ األسري  :Family Climateيعرف الهذلي()2014
املناخ األسري بأنه "الجو السائد في األسرة ،وهو مصدر
إلشباع حاجات واستثمار طاقته وتنميتها ،ويقوم
بعملية التنشئة االجتماعية ً
وفقا ألساليب معينة ،مما
يساعد على إشباع حاجات أفراد األسرة ،ووضوح
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املنحرف لألقران ،ومقياس إدمان اإلنترنت .وقد
خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة ،من أهمها أن هنالك
عالقة ارتباطية سالبة بين أداء األسرة وإدمان شبكات
التواصل االجتماعي ،وكذلك وجود عالقة ارتباطية
موجبة بين إدمان شبكات التواصل االجتماعي واالنتماء
املنحرف لألقران ،وفي املقابل وجود عالقة ارتباطية
سالبة بين أداء األسرة واالنتماء املنحرف لألقران.
في حين هدفت دراسة  )2019( Cetinkaya, Lإلى
كشف العالقة بين إدمان اإلنترنت والرقابة النفسية
والسلوكية للوالدين التي يتصورها املراهقون عن
والديهم في عينة الدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من
(ً )356
طالبا وطالبة تتفاوت أعمارهم بين ()18 -14
ً
عاما ،وطبق الباحث مقياس إدمان اإلنترنت ،ومقياس
الضبط النفس ي القائم على سلوك الوالدين ،ومقياس
التحكم السلوكي الذي يقيس مستوى مشاركة الرقابة
الوالدية على سلوكيات املراهق ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي االرتباطي والتحليلي ،وخلصت النتائج
إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين إدمان اإلنترنت
والرقابة النفسية التي يتصورها املراهقون عن والديهم،
وفي املقابل كانت هنالك عالقة ارتباطية سالبة بين
إدمان اإلنترنت والرقابة السلوكية املدركة للمراهقين
عن الوالدين ،كما أشارت النتائج إلى أن  ٪78من
الطالب كانت درجتهم متوسطة على مقياس إدمان
اإلنترنت ،وكذلك أظهرت النتائج أن مستوى الرقابة
النفسية التي يتصورها املراهقون عن والديهم أقل من
املستوى املتوسط ،في حين كان مستوى الرقابة
السلوكية للوالدين التي يدركها املراهقون أعلى من
املتوسط.
وقد أجرت خوجة ( )2019دراسة بهدف الكشف
عن العالقة بين املناخ األسري والحصانة النفسية لدى
عينة من املراهقات في مدينة جدة ،والتعرف على
الفروق بين درجات كل منهما ً
وفقا ملتغيري املرحلة

الدراسات السابقة:
ً
تستعرض الباحثتان عددا من الدراسات السابقة التي
لها صلة بمتغيرات الدراسة الحالية:
الدراسة التي قام بها الهذلي( )2014بهدف إيجاد الفروق
بين مستوى املناخ األسري ً
وفقا ملتغير حجم األسرة ،وقد
طبقت الدراسة على ( )300طالب وطالبة في مرحلة
املراهقة ،واعتمدت على املنهج الوصفي االرتباطي،
واستخدمت مقياس املناخ األسري ،ومقياس النضج
أدوات لها ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى
االجتماعي
ٍ
ً
وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لحجم األسرة
لصالح األسر ذات الحجم األصغر.
وقد هدفت دراسة ))Gupta, S.& Singh, B., 2015
للكشف عن العالقة بين املناخ األسري وإدمان اإلنترنت
لدى عينة طالب الجامعة ،وتكونت العينة من ()100
طالب جامعي من منطقة باثيندا في الهند ،وقد
استخدمت املنهج الوصفي االرتباطي ،وطبق الباحثان
مقياس املناخ األسري الذي يقيس األبعاد التالية:
(التساهل مقابل التجنب ،التحيز مقابل اإلنصاف،
االنتباه مقابل اإلهمال ،القبول مقابل الرفض ،الدفء
مقابل العالقات الباردة ،الثقة مقابل عدم الثقة،
الهيمنة مقابل الخضوع ،التوقع مقابل االتصاالت
امليؤوس منها واملفتوحة مقابل االتصاالت الخاضعة
للرقابة) ،ومقياس إدمان اإلنترنت ،وكشفت نتائج
الدراسة عن وجود ارتباط سلبي قوي بين مستوى املناخ
األسري وإدمان اإلنترنت.
وجاءت دراسة ( Jinfeng Li et al.(2018بهدف
الكشف عن عالقة أداء األسرة بإدمان اإلنترنت لدى
املراهقين ،وذلك في ضوء متغير االنتماء املنحرف
لألقران ،وقد طبقت الدراسة على (ً )836
طالبا من
املرحلة الثانوية في مقاطعة شانش ي في الصين،
واستخدمت املنهج الوصفي االرتباطي ،وفي أدوات
الدراسة ط ِّبق مقياس أداء األسرة ،ومقياس االنتماء
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درجة إدمان اإلنترنت لدى عينة الدراسة جاءت ضعيفة
بشكل عام ،وكذلك كشفت الدراسة عن وجود فروق
ً
حصائيا في استخدام اإلنترنت ترجع إلى متغير
دالة إ
املرحلة الدراسية وذلك لصالح املرحلة الثانوية.
وقد قام ) Taş (2021بدراسة بهدف التعرف عن
العالقة بين الرضا عن الحياة األسرية وإدمان شبكات
التواصل االجتماعي لدى املراهقين ،وقد طبقت
الدراسة على (ً )456
طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية،
وفي أدوات الدراسة طبق الباحث مقياس الرضا عن
الحياة األسرية ،ومقياس إدمان شبكات التواصل
االجتماعي ،ومقياس النبذ االجتماعي ،وكشفت نتائج
الدراسة عن وجود عالقة سلبية بين الرضا ع الحياة
األسرية وإدمان شبكات التواصل االجتماعي.
وهدفت دراسة ) )Yu, L., & Shek, D. T. L., 2021إلى
الكشف عن إدمان شبكات التواصل االجتماعي
وعالقته بسلوك التنشئة الوالدية ،والتعرف على
مستوى إدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى طلبة
جامعة هونج كونج ،وقد طبق الباحثان الدراسة على
(ً )390
طالبا من املرحلة الجامعية ،واعتمدا على املنهج
الوصفي االرتباطي ،وفي أدوات الدراسة طبق الباحثان
مقياس إدمان وسائل التواصل االجتماعي ،ومقياس
التنشئة الوالدية ،وقد وضحت النتائج وجود عالقة
ارتباطية سالبة بين إدمان شبكات التواصل االجتماعي
وسلوك التنشئة الوالدية ،ووضحت الدراسة أن ٪21.5
من الطلبة كانوا ذوي مستوى مرتفع من إدمان شبكات
التواصل االجتماعي ،في حين كان لدى بقية العينة
مستوى متوسط من اإلدمان.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات
الصلة بموضوع الدراسة الحالية استفادت الدراسة
الحالية من الدراسات السابقة في اختيار املنهج
ً
منهجا للدراسة ،والتعرف على أهم املقاييس
الوصفي

الدراسية والحالة االجتماعية للوالدين ،وقد
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي بشقيه (االرتباطي
واملقارن) ،وطبقت على العينة املكونة من ( )302من
طالبات مرحلتي التعليم املتوسط والثانوي في مدينة
جدة مقياس املناخ األسري ومقياس الحصانة
النفسية ،وخلصت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية
طردية بين املناخ األسري والحصانة النفسية ،وكذلك
كشفت الدراسة عن وجود فروق في الحصانة النفسية
واملناخ األسري لدى عينة الد اسة ً
وفقا ملتغير املرحلة
ر
الدراسة ،وذلك لصالح املرحلة املتوسطة ،في حين
أظهرت عدم وجود فروق في املناخ األسري والحصانة
النفسية ً
وفقا للحالة االجتماعية للوالدين.
كما جاءت دراسة شراب( )2019بهدف التعرف على
العالقة بين املناخ األسري والعنف اإللكتروني لدى
الفئة العمرية ( )16-14سنة ،ومعرفة ما إذا كان املناخ
ً
األسري وسيطا في عالقة العنف اإللكتروني واألمن
النفس ي ،والتعرف على الفروق في مستوى العنف
اإللكتروني في ضوء متغير حجم األسرة ،وقد طبق
الباحث الدراسة على (ً )342
طالبا وطالبة في املرحلة
املتوسطة ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي
التحليلي واملقارن ،وطبقت الباحثة على عينة الدراسة
مقياس املناخ األسري ومقياس العنف اإللكتروني،
وأظهرت النتائج عالقة ارتباطية عكسية بين املناخ
األسري والعنف اإللكتروني ،وأظهرت النتائج عدم وجود
فرق في العنف اإللكتروني يعزى إلى متغير حجم األسرة.
كما هدفت دراسة املطرفي( )2019إلى الكشف عن
درجة إدمان اإلنترنت لدى الطلبة املوهوبين ،والتعرف
على الفروق في درجة إدمان اإلنترنت حسب املرحلة
الدراسية (املتوسطة والثانوية) ،وقد طبق الباحث
الدراسة على (ً )120
طالبا وطالبة من املرحلتين ،واعتمد
على املنهج الوصفي ،وفي أدوات الدراسة استخدم
الباحث مقياس إدمان اإلنترنت ،وقد أسفرت النتائج أن
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( )410طالبات بواقع ( )118طالبة من املرحلة
املتوسطة ،و( )292طالبة من املرحلة الثانوية ،وتتفاوت
أعمارهن بين ( )19-13سنة ،وقد ج ِّمعت البيانات من
العينة عن طريق إنشاء استبانة إلكترونية وإرسالها
للمشاركات عن طريق مواقع التواصل االجتماعي،
ويوضح الجدول ( )1خصائص العينة وتوزيعها ً
وفقا

املستخدمة في قياس متغيرات الدراسة ،كما استفادت
ً
أيضا من صياغة تساؤالت الدراسة وتفسير النتائج
ومناقشتها .كما نالحظ أن جميع الدراسات السابقة
هدفت للكشف عن العالقة بين املناخ األسري وإدمان
شبكات التواصل االجتماعي بمسميات مختلفة،
وبالنظر إلى عينات الدراسات السابقة نرى أن جميعها
قد اتفقت مع الدراسة الحالية في عينة املراهقين
ما عدا دراسة ) )Yu, L., & Shek, D. T. L., 2021التي
طبقت على طلبة الجامعة .كما اتفقت جميع الدراسات
السابقة مع الدراسة الحالية باستخدام االستبانة
لجمع املعلومات.
وقد تميزت الدراسة الحالية بهدفها في الكشف عن
العالقة بين املناخ األسري وإدمان شبكات التواصل
االجتماعي بشكل مباشر على عينة من املراهقات؛ إذ إنها
لم تجد دراسة عربية أو أجنبية ـ حسب اطالع الباحثتين
تتناول متغيرات الدراسة الحالية مع هذه الفئة العمرية
من الفتيات على وجه الخصوص.
املنهجية البحثية:
منهج الدراسة
اعتمدت الباحثتان على املنهج الوصفي االرتباطي
املقارن (املحمودي )2019،كمنهج للدراسة الحالية؛
وذلك ملالءمة تحقيق أهداف الدراسة؛ إذ استخدمت
الطريقة االرتباطية للتعرف على العالقة بين املتغيرات،
وطريقة املقارنة للتعرف على الفروق ً
وفقا للمتغيرات
الديموغرافية.
املجتمع والعينة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات املرحلتين
املتوسطة والثانوية بمدينة جدة في املدارس الحكومية
واألهلية البالغ عددهن(  (124910طالبات (الهيئة
العامة لإلحصاء )٢٠١٩،وقد اعتمدت الباحثتان في
اختيار العينة على الطريقة العشوائية البسيطة (عينة
متيسرة) ،وقد بلغ عدد الطالبات من عينة الدراسة

جدول ( :)1الخصائص الديموغر افية لعينة الدراسة
املتغير
املرحلة
الدراسية

عدد أفراد
األسرة

املتوسطة
الثانوية
املجموع
 2إلى  4أفراد
 5إلى  7أفراد
 8إلى  9أفراد
عشرة أفراد
فأكثر
املجموع

التكرار
118
292
410
67
258
53
32

النسبة
28.8
71.2
100%
16.3
62.9
12.9
7.8

410

100%

للمتغيرات الديموغرافية.
أدوات الدراسة:
 -1مقياس املناخ األسري (الهذلي:)2014،
يتكون املقياس من ( )47عبارة موزعة على أربعة محاور،
وهي على النحو التالي:
 محور األمان األسري :ويقيس مدى توفراألمان داخل األسرة ،ومدى استقرار األسرة
وشعورها باألمان على املستقبل ،ويحتوي هذا
املحور على ( )14عبارة ،منها  8عبارات إيجابية
وهي ( ،)14-11-8-7-6-4-2-1و( )6عبارات
سلبية أرقامها (.)13-12-10-9-5-3
 محور وضوح األدوار وتحديد املسؤوليات فياألسرة :ويقيس مدى وضوح األدوار ألفراد
األسرة ،أو اإلخالل باملسؤوليات املرتبطة
باألدوار املختلفة ،وقد تكون من ( )11عبارة،
منها ( )5عبارات إيجابية تحمل األرقام (-15
 ،)23-21-17-16و( )6عبارات سلبية ،هي
(.)25-24-22-20-19-18
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التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس في
الدراسة الحالية:
1ـ االتساق الداخلي
جرى التحقق من االتساق الداخلي من خالل
حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات فقرات
املقياس ودرجة البعد الذي تنتمي إليه كل فقرة كما هو
موضح في جدول (. )2

 محور إشباع حاجات أفراد األسرة :ويقيسمدى إشباع األسرة لحاجات أفرادها األولية
والثانوية بطريقة مناسبة ،ويشتمل على ()13
عبارة ،منها ( )8عبارات إيجابية وهي (-28-27
 ،)37-36-34-33-32-31-29و( )4عبارات
سلبية وتشمل الفقرات (.)38-35-30-26
 محور التضحية والتعاون األسري :ويقيسمدى تضحية األسرة وتماسكهم ،ومدى
التعاون القائم بينهم والعمل على مصلحة
األسرة ،ويتكون هذا املحور من ( )9عبارات
جميعها إيجابية وهي (-45-43-42-41-40-39
.)47
وبدائل اإلجابة عن عبارات املقياس في ثالثة
ً
أحياناً ،
ً
أبدا) ،وتتراوح درجاته بين
(دائما،
مستويات
()141-47؛ إذ تقيم العبارات املوجبة بالدرجات ()3-1
دائماً )2( ،
أحياناً )1( ،
على النحو التاليً )3( :
أبدا ،أما
العبارات السالبة فتحسب بطريقة عكسية على النحو
ً
أحياناً )3( ،
التاليً )1( :
أبدا ،وتشير الدرجة
دائما)2( ،
املرتفعة من املقياس إلى مستوى مرتفع في املناخ األسري.
الخصائص السيكومترية ملقياس املناخ األسري:
قام معد املقياس بحساب صدق االتساق الداخلي
بين كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية
للمقياس وقد تراوحت قيم معامل االرتباط بين(
 )0.87 –0.72وجاءت جميعها دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ( ، )0.01مما يدل على تمتع املقياس
بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي ،كما قام معد
املقياس بحساب ثبات املقياس بثالث طرق ،هي:
معامل ألفا كروباخ التي تراوحت قيمته بين (-0.71
 ،)0.92وتراوحت قيمة معامل التجزئة النصفية
للمقياس ككل بين( ،)0.9 -0.84وجاءت قيمة
جيوتمان للمقياس ككل بمقدار(.)0.86

جدول ( :)2معامالت االرتباط بين درجات الفقرات ودرجة البعد الذي تنتمي
كل فقرة
بعد األمان األسري

بعد وضوح األدوار وتحديد
املسؤوليات في األسرة

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ر
**0.80
**0.75
**0.50
**0.80
**0.79
**0.73
**0.86
**0.85
**0.68
**0.45

10
11
**0.75
12
**0.68
13
بعد إشباع حاجات أفراد األسرة
ر
الفقرة
**0.50
26
**0.17-
27
**0.40
28
**0.67
29
**0.46
30
**0.75
31
**0.70
32
**0.68
33
**0.72
34
**0.64
35
**0.65
36
**0.72
37
**0.45
38
ًّ
إحصائيا عن مستوى 0.01
** دالة
**0.65
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الفقرة
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ر
**0.60
**0.68
**0.51
**0.63
**0.50
**0.67
**0.60
**0.44
**0.60
**0.20

24
25
بعد التضحية والتعاون األسري
ر
الفقرة
**0.74
39
**0.70
40
**0.51
41
**0.65
42
**0.52
43
**0.65
44
**0.77
45
**0،72
46
**0.70
47
**0.46
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ويتضح من الجدول ( )2أن جميع معامالت االرتباط
للفقرات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 0.01وجميعها ذات درجة ارتباط مقبولة فيما عدا
الفقرتين ( ،)24, 27حيث كان ارتباطهما بشكل ضعيف
وستحذفان قبل اإلجابة عن التساؤالت؛ وبالتالي
تراوحت درجات االرتباط بعد الحذف بين (. )0.85-0.3
كما يوضح الجدول ( )3معامالت االرتباط بيرسون بين
درجات األبعاد ودرجة املقياس ككل.

الكلي للمقياس ( )0.95ونالحظ ارتفاع قيمته مما يدل
على تمتع املقياس بدرجة ثبات عالية.
-2مقياس إدمان شبكات التواصل االجتماعي (صفي،
:)2017
يتكون املقياس من ( )18فقرة تقيس مستوى
اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي ،وجاء الحكم
على التقديرات من خالل التدرج في استخدام ليكرت
ً
نادرا ً ،
(دائماً ،
الخماس ي ً
أحياناً ،
أبدا) ،وص ِّحح
غالبا،
املقياس من خالل إعطاء هذا التدرج القيم التالية
( )1،2،3،4،5على الترتيب ذاته ،وللحكم على مستوى
اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي نستخدم املعيار
التالي :الفقرات التي يقع متوسطها بين ( )2.33-1تشير
إلى أن مستوى إدمان مواقع التواصل االجتماعي
منخفض ،والفقرات التي يتراوح متوسطها بين (-2.43
 )3.67تعني أن مستوى اإلدمان على مواقع التواصل
االجتماعي متوسط ،أما الفقرات التي يتراوح متوسطها
بين ( )5-3.68فتشير إلى مستوى مرتفع من إدمان
شبكات التواصل االجتماعي ،ويطبق هذا التقييم على
متوسط املقياس كله.
الخصائص السيكومترية ملقياس إدمان شبكات
التواصل االجتماعي:
قام الباحث املعد للمقياس بحساب الصدق الظاهري
من خالل عرض عبارات املقياس على مجموعة من
املحكمين ذوي الخبرة في تخصصات اإلرشاد النفس ي،
كما قام بالتحقق من صدق البناء الداخلي حيث
تراوحت قيم معامل االرتباط بين( ،)0.85-0.32كما تم
التحقق من ثبات املقياس بطريقة االختبار -وإعادة
االختبار ،وحساب معامل الثبات ألفا كرونباخ حيث بلغ
قيمته (.)0.96
التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس في
الدراسة الحالية:
 -1االتساق الداخلي:

جدول ( :)3معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد ودرجة املقياس
ككل
البعد

معامل االرتباط

بعد األمان األسري
بعد وضوح األدوار وتحديد املسؤوليات في األسرة
بعد إشباع حاجات أفراد األسرة
بعد التضحية والتعاون األسري
ًّ
إحصائيا عند مستوى 0.01
** دالة

**0.87
**0.67
**0.70
**0.79

يالحظ من الجدول ( )3أن جميع معامالت االرتباط دالة
ً
حصائيا عند مستوى  ،0.01وتراوحت معامالت
إ
االرتباط بين ( ،)0.87 -0.67وهذا يدل ً
أيضا على
االتساق الداخلي لعبارات املقياس في األبعاد وتجانسها.
 -2الثبات باستخدام ألفا كرونباخ:
استخدمت الباحثتان إليجاد ثبات املقياس معامل
الثبات ألفا كرونباخ كما هو موضح في جدول (:)4
جدول ( :)4معامل الثبات ملقياس املناخ األسري بأبعاده
البعد
بعد األمان األسري
بعد وضوح األدوار وتحديد
املسؤوليات في األسرة
بعد إشباع حاجات أفراد
األسرة
بعد التضحية والتعاون
األسري
املقياس كله

عدد الفقرات
14
11

ألفا كرونباخ
0.93
0.74

13

0.81

9

0.84

47

0.95

يتضح من جدول ( )4السابق أن معامالت الثبات
لألبعاد تراوحت بين ( ،)0.84-0.74وجاء معامل الثبات
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تحققت الباحثتان من االتساق الداخلي للمقياس عن
طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل
فقرات املقياس مع درجة املقياس ككل ،ويوضح ذلك
جدول ( )5التالي:

 اختبار (ت) للعينتين املستقلتين الختبارالفروق بين عينة الد اسة عند تقسيمها ً
وفقا
ر
للمتغيرات الديموغرافية إلى فئتين.
 تحليل التباين الختبار الفروق بين عينةالدراسة نحو مقاييس الدراسة عند
تقسيمهن ً
وفقا للمتغيرات الديموغرافية إلى
أكثر من فئتين.

جدول ( :)5معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة
من فقرات املقياس مع درجة املقياس ككل
الفقرة
1
2
3
4
5
6

ر
**0.56
**0.54
**0.60
**0.68
**0.61

**0.60

الفقرة
7
8
9
10
11
12

ر
** 0.69
**0.70
**0.30
**0.66

**0.74
**0.76

الفقرة
13
14
15
16
17
18

ر
**0.66
**0.70
**0.51
**0.60
**0.62
**0.67

 حجم األثر للتحقق من الداللة العلميةللفروق اإلحصائية بين املتوسطات.
عرض النتائج ومناقشتها:
السؤال األول :ما مستوى أبعاد املناخ األسري لدى
املراهقات في مدينة جدة؟ للتوصل لإلجابة عن هذا
التساؤل قامت الباحثتان بحساب املتوسط
الحسابي واالنحراف املعياري للمناخ األسري
بأبعاده املختلفة ،وتشير النتائج في الجدول ( )6إلى
أن املتوسط الحسابي لبعد األمان األسري هو
األكبر قيمة بين أبعاد املناخ األسري؛ إذ بلغت قيمة
متوسطه ( )33.95وبانحراف معياري قدره (،)7.41
وهذا يدل على أن بعد األمان األسري هو أكثر
ً
ارتفاعا في املستوى لدى عينة الدراسة ،في
األبعاد
حين كان بعد التضحية والتعاون هو أقل األبعاد في
املستوى بمتوسط حسابي ( )20.70وانحراف
معياري مقداره (.)4.44

ًّ
إحصائيا عند مستوى 0.01
** دالة

ويالحظ من الجدول ( )5تفاوت قيم معامالت
االرتباط بين ( ،)0.80 -0.30وتدل هذه القيم على جودة
بناء فقرات املقياس وتحليه باتساق داخلي ،وهذا
ً
مناسبا لقياس ما أعد له.
يجعله
2ـ الثبات باستخدام ألفا كرونباخ:
للتأكد من ثبات املقياس ،استخدمت الباحثتان
معامل الثبات ألفا كرونباخ؛ وقد بلغت قيمة معامل
الثبات للمقياس ( ،)0.91وذلك يشير إلى أن املقياس
يتصف بدرجة ثبات عالية.
أساليب املعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛
استخدم برنامج  SPSSملعالجة النتائج ،وذلك
باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

جدول ( :)6املتوسطات الحسابية ملستوى أبعاد املناخ
األسري ن=410

 اإلحصاء الوصفي باستخدام التكرارات،والنسب املئوية ،واملتوسطات.
 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من االتساقالداخلي ،والتحقق من وجود عالقة ارتباطية
بين املتغيرات.
 ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أدواتالدراسة.
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البعد

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتبة

بعد األمان األسري
بعد وضوح األدوار وتحديد
املسؤوليات في األسرة
بعد إشباع حاجات أفراد
األسرة
بعد التضحية والتعاون
األسري

33.95
22.51

7.14
4.29

1
3

26.05

5.47

2

20.70

4.44

4
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املراهقين نتيجة النتشار األجهزة اإللكترونية بشكل كبير
في كل منزل باختالف أنواعها واختالف أثمانها؛ مما
ساعد بشكل واضح في إفراط استخدام املراهقين لها
لسهولة الوصول إليها.
السؤال الثالث  :ما العالقة بين مستوى املناخ األسري
بأبعاده املختلفة ومستوى إدمان شبكات التواصل
االجتماعي لدى املراهقات في مدينة جدة؟ لإلجابة عن
هذا السؤال؛ استخدمت الباحثتان معامل االرتباط
بيرسون لتقييم العالقة بين املتغيرين  ،وتشير نتائج
جدول ( )8إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة
احصائيا عند مستوى الداللة  0.01وذلك بين املناخ
األسري بأبعاده املختلفة وإدمان شبكات التواصل
االجتماعي؛ إذ تراوحت معامالت االرتباط بين ( - ،0.26-
 .)0.40ومن خالل حساب معامل التحديد ) (𝑟 2
يتضح أن املناخ األسري يفسر  ٪16من إدمان شبكات
التواصل االجتماعي.

تتفق النتيجة السابقة مع دراسة (شراب)2019،
حيث وضحت الدراسة أن املناخ األسري له عالقة
مباشرة مع األمان النفس ي الذي يشعر به املراهق داخل
أسرته ،وأظهرت الدراسة كذلك أن للمناخ األسري
ً
اإليجابي ً
دورا ً
كبيرا متصال باألمان لدى أفراد األسرة،
ويوضح (خليل )2000،أن الفرد الذي يتمتع باألمان
ًّ
إيجابيا؛ إذ تمثل له
النفس ي داخل األسرة يتفاعل فيها
األسرة في هذه الحالة السند والقوة التي تمكنه من
مواجهة الحياة خارج األسرة.
السؤال الثاني :ما مستوى اإلدمان على شبكات
التواصل االجتماعي لدى املراهقات في مدينة جدة؟
لإلجابة عن هذا التساؤل استخرج املتوسط الحسابي
واالنحراف املعياري ملتغير إدمان شبكات التواصل
االجتماعي ،وأظهرت نتائج الجدول ( )7أن عينة الدراسة
لديها مستوى متوسط من إدمان شبكات التواصل
االجتماعي ،وذلك بمتوسط حسابي مقداره ()48.87
وانحراف معياري (.)15.10

جدول ( :)8معامالت االرتباط بين املناخ األسري بأبعاده
املختلف وإدمان شبكات التواصل االجتماعي

جدول ( :)7املتوسط واالنحراف املعياري لإلدمان على
شبكات التواصل االجتماعي ن=410
املتغير

املتوسط

االنحراف
املعياري

إدمان
شبكات
التواصل
االجتماعي

48.78

15.10

أبعاد
املناخ
األسري

إدمان
شبكات
التواصل
االجتماعي

اتفقت هذه النتيجة مع دراسة Yu, L., & Shek, D.
) )T. L., 2021التي توصلت إلى وجود درجة متوسطة من
إدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى طلبة الجامعة،
واتفقت ً
أيضا مع دراسة ) )Cetinkaya, L., 2019التي
أشارت إلى درجة متوسطة من إدمان اإلنترنت لدى
املراهقين ،وترى الباحثة أن هذا االتفاق ،رغم اختالف
البيئات الحضارية ،يرجع إلى الخصائص النفسية
ملرحلة املراهقة التي يتشابه فيها املراهقون ،كما يمكن
تفسير انتشار إدمان شبكات التواصل االجتماعي بين

أمان
أسري

-

وضوح
األدوار
وتحديد
املسؤوليات
في األسرة
** 0.31-

**0.37

إشباع
حاجا
ت
أفراد
األسرة
**0.29

تضحية
والتعاون
األسري

الدرجة
الكلية

**0.26-

**0.40-

ًّ
إحصائيا عند مستوى 0.01
** دالة

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة &Gupta, S.
) )Singh, B.,2015وذلك بوجود عالقة ارتباطية
عكسية بين مستوى الطالب في مقياس املناخ األسري
ومقياس إدمان اإلنترنت ،وكذلك اتفقت (et al.,2018
 )Jinfeng Liمع الدراسة الحالية في وجود عالقة
ارتباطية سالبة بين أداء األسرة الذي يتمثل في األدوار
واملسؤوليات داخل األسرة وإدمان شبكات التواصل
االجتماعي ،كما اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه
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السؤال الرابع :هل توجد فروق في مستوى املناخ
األسري بأبعاده املختلفة لدى املراهقات في مدينة جدة
تعزى إلى متغير( املرحلة الدراسية ،عدد أفراد األسرة)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ً
وفقا للمرحلة الدراسية؛
استخدمت الباحثتان اختبار (ت) لعينتين مستقلتين
للكشف عما إذا كان هنالك فروق في مستوى املناخ
األسري بأبعاده لدى عينة الدراسة تعزى إلى املرحلة
الدراسية .ويتضح من نتائج اختبار (ت) املوضحة في
جدول ( )9وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى
داللة  0.05لدى عينة الدراسة في املناخ األسري بأبعاده
املختلفة ً
تبعا ملتغير املرحلة الدراسية وذلك لصالح
املرحلة املتوسطة.

دراسة ) (Taş,2021التي كشفت عن وجود عالقة
عكسية بين الرضا عن الحياة األسرية وإدمان شبكات
التواصل االجتماعي ،وترى الباحثتان أن هذه النتيجة
توضح أهمية دور املناخ األسري في خفض إدمان
شبكات التواصل االجتماعي حيث توفر األسرة ذات
ً
بعيدا عن
املناخ السليم بيئة سليمة للمراهقة
املشكالت السلوكية والنفسية املختلفة ،في حين يؤدي
املناخ األسري غير السوي إلى لجوء املراهقين إلى العالم
االفتراض ي الذي توفره لهم شبكات التواصل االجتماعي
بحيث يسعون من خالله إلى إشباع حاجاتهم النفسية
كالحب والتقبل واألمان الذي يفتقدونه في ظل أسرهم.

جدول ( :)9اختبارت لحساب فروق مستوى املناخ األسري ً
تبعا ملتغيراملرحلة الدراسية
املتغير
املناخ األسري الكلي
بعد األمان األسري
بعد وضوح األدوار وتحديد املسؤوليات
بعد إشباع حاجات أفراد األسرة
بعد التضحية والتعاون األسري

املرحلة
الدراسية

عدد
الطالبات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املتوسطة

118

106.69

18.69

102
35.33
33.66
23.52
22.26
27
25.67
21.41
20.42

18.93
6.06
7.16
3.7
4.28
5.58
5.38
4.39
4.43

292
الثانوية
118
املتوسطة
292
الثانوية
118
املتوسطة
292
الثانوية
118
املتوسطة
292
الثانوية
118
املتوسطة
292
الثانوية
ًّ
إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
*دالة

اختبار
(ت)

مستوى
الداللة

حجم
األثر

2.28

*0.02

0.25

2.29

*0.03

0.25

2.23

*0.03

0.32

2.21

*0.03

0.24

2.05

*0.04

0.22

لديهن مس ـ ــتوى جيد من التوافق األس ـ ــري والش ـ ــخص ـ ـ ي
أفضل مما هو عليه في بقية املراحل .كما تفسر الباحثة
هذه النتيجة بأن الطالبات في املرحلة الثانوية يكن أكثر
اهتم ــا ًم ـا في تكوين الص ـ ـ ـ ـ ــداق ــات والعم ــل على توس ـ ـ ـ ــيع
دائرتهم االجتمــاعيــة ممــا قــد يؤثر في عالقتهن األس ـ ـ ـ ـريــة
بشكل عام.

اتفق ــت ه ــذه النتيج ــة مع دراس ـ ـ ـ ـ ــة (خوج ــة)2019،
وذلـك بوجود فروق دالـة إحصـ ـ ـ ـ ــائ ًيـا في مس ـ ـ ـ ــتوى املنـاخ
األسـ ــري ً
تبعا للمرحلة الدراسـ ــية ،وذلك لصـ ــالح املرحلة
املتوس ـ ــطة .ويفس ـ ــرمختار 2020،هذا الفرق بأن مرحلة
املراهق ــة املبكرة تق ــاب ــل املرحل ــة املتوس ـ ـ ـ ـط ــة على وج ــه
الـخص ـ ـ ـ ــوص ل ـ ــدى الـفـتـي ـ ــات الـالتـي يـبـلـغـن مـبـك ًـرا يـكـون
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ً
ولإلجابة على هذا السؤال وفقا لعدد أفراد األسرة؛
قامت الباحثتان باستخدام اختبار تحليل التباين
ً
حصائيا
األحادي (ف) للكشف عن وجود فروق دالة إ
بين املناخ األسري بأبعاده املختلفة في ضوء عدد أفراد
األسرة ،وتظهر النتائج في جدول ( )10أن هنالك فروق
ذات دالة إحصائية في مستوى املناخ األسري بأبعاده
املختلفة ما عدا بعد التضحية والتعاون األسري ،ومن
خالل استخدام اختبار توكي للمقارنة البعدية يتضح

ً
حصائيا عند مستوى  0.05بين
وجود فروق دالة إ
مجموعة ( 8إلى  9أفراد) ومجموعة (عشرة أفراد فأكثر)
لصالح املجموعة األولى عند متغير املناخ األسري الكلي،
وبعد األمان األسري ،وبعد وضوح األدوار وتحديد
املسؤوليات ،وبعد إشباع حاجات األسرة ،وكذلك وجود
ً
حصائيا في بعد إشباع حاجات أفراد األسرة
فروق دالة إ
بين مجموعة (من  5إلى  7أفراد) ومجموعة (من  8إلى 9
أفراد) لصالح املجموعة الثانية.
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جدول ( :)10نتائج تحليل التباين لحساب الفروق في مستوى املناخ األسري بأبعاده ً
تبعا ملتغيرعدد أفراد األسرة
املتغير

عدد أفراد األسرة

ن

املناخ
األسري
الكلي

( )1من  2إلى 4
أفراد
( )2من  5إلى 7
أفراد
( )3من  8إلى 9
أفراد
( )4عشرة أفراد
فأكثر
( )1من  2إلى 4
أفراد
( )2من  5إلى 7
أفراد
( )3من  8إلى 9
أفراد
( )4عشرة أفراد
فأكثر
( )1من  2إلى 4
أفراد
( )2من  5إلى 7
أفراد
( )3من  8إلى 9
أفراد
( )4عشرة أفراد
فأكثر
( )1من  2إلى 4
أفراد
( )2من  5إلى 7
أفراد
( )3من  8إلى 9
أفراد
( )4عشرة أفراد
فأكثر
( )1من  2إلى 4
أفراد
( )2من  5إلى 7
أفراد
( )3من  8إلى 9
أفراد
( )4عشرة أفراد
فأكثر

67

املتوسط
الحسابي
102.06

20.05

258

103.60

18.43

53

108.13

19.66

32

96.13

17.97

67

33.51

7.42

258

34.35

6.59

53

36.45

5.83

32

31.59

7.05

67

22.49

4.63

258

22.87

4.09

53

23.87

3.42

32

20.91

4.29

67

25.81

5.32

258

26.11

5.39

53

28.21

5.34

32

23.84

5.26

67

20.25

4.65

258

20.75

4.25

53

21.60

5.09

32

19.87

4.29

بعد األمان
األسري

بعد وضوح
األدوار
وتحديد
املسؤوليات

بعد إشباع
حاجات
أفراد األسرة

بعد
التضحية
والتعاون
األسري

االنحراف
املعياري

(ف)

مستوى
الداللة

2.82

*0.038

()3( > )4

0.14

()3( > )4
3.89

*0.016

()3( > )4
4.7

1.23

0.16

*0.009

()2( ،)3( > )4
3.48

3و 0.16= 4
2و 0.099 =3
2و 0.11 =4

0.18

*0.004

0.23

ً
إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
*دال
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وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
ً
حصائيا
(الهذلي )2014،وذلك بوجود فروق دالة إ
لصالح األسر األصغر ً
حجما .ويعزى هذا الفرق إلى أن

األسر الصغيرة في الحجم تعطي االهتمام والدعم
األسري املتكافئ ألفراد األسرة ،أما في األسر الكبيرة
الحجم فقد يتعرض أفرادها إلى اإلهمال أو التفرقة.

السؤال الخامس :هل توجد فروق في مستوى إدمان
شبكات التواصل االجتماعي لدى املراهقات في مدينة
جدة تعزى إلى متغير (املرحلة الدراسية ،عدد أفراد
األسرة)؟ لإلجابة هذا السؤال ً
وفقا للمرحلة الدراسية،
استخدمت الباحثتان اختبار (ت) لعينتين مستقلتين
للكشف عما إذا كان هنالك فروق في مستوى إدمان

شبكات التواصل االجتماعي لدى عينة الدراسة ترجع
ملتغير املرحلة الدراسية .وجاءت النتائج بوجود فروق
ً
حصائيا عند مستوى  0.05لدى عينة الدراسة في
دالة إ
ً
املناخ األسري تبعا ملتغير املرحلة الدراسية ،وذلك
لصالح املرحلة املتوسطة ،كما هو موضح في جدول
(.)11

جدول ( :)11اختبارت لحساب الفروق في مستوى إدمان شبكات التواصل االجتماعي وفقا للمرحلة الدراسية
املتغير
إدمان شبكات التواصل االجتماعي

املرحلة
الدراسية
املتوسطة

عدد
الطالبات
118

املتوسط
الحسابي
49.03

االنحراف
املعياري
16.68

الثانوية

292

48.80

14.45

اختبار
(ت)
0.136

مستوى
الداللة
*0.05

حجم
األثر
0.02

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05

تختلف هذه النتيجة عن دراسة (املطرفي )2019،التي
ً
حصائيا عند مستوى
أظهرت نتيجتها وجود فروق دالة إ
 0.05وذلك بين عينة من الطالبات املوهوبات في املرحلة
املتوسطة والثانوية لصالح طالبات املرحلة الثانوية.

وترى الباحثة أن هذا االختالف قد يعزى إلى اختالف نوع
العينة؛ فقد كانت عينة الدراسة الحالية مكونة من
طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية لجميع مستويات
التحصيل الدراس ي.

ً
ولإلجابة عن هذا السؤال وفقا لعدد أفراد األسرة؛
قامت الباحثتان بتطبيق اختبار تحليل التباين األحادي
ً
حصائيا في
(ف) لتحديد ما إذا كان هنالك فروق دالة إ
مستوى اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي وفقاً

لعدد أفراد األسرة ،وتظهر نتائج جدول ( )12عدم وجود
ً
حصائيا عند مستوى  0.05في مستوى
فروق دالة إ
ً
إدمان شبكات التواصل االجتماعي وفقا ملتغير عدد
أفراد األسرة.

ً
جدول ( :)12نتائج تحليل التباين لحساب الفروق في مستوى اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي وفقا لعدد أفراد األسرة
املتغير

عدد أفراد األسرة

ن

إدمان شبكات التواصل االجتماعي

( )1من  2إلى  4أفراد
( )2من  5إلى  7أفراد
( )3من  8إلى  9أفراد
( )4عشرة أفراد فأكثر

67
258
53
32

ًّ
إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
*دالة
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املتوسط
الحسابي
49.52
49.07
45.34
51،69

االنحراف
املعياري
15.85
14.66
14.72
17.30

(ف)

مستوى
الداللة

االختبارات
البعدية

1.39

0.24

-
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بأن الفرد الذي يكون لديه إدمان لهذه الشبكات
ينفصل عن واقعه الحقيقي بما فيه وضع أسرته وعدد
األفراد فيها ،وكأنه يعيش في قوقعته اإللكترونية
املعزولة.

واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه
(شراب )2019،حيث كشف عن عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في العنف اإللكتروني ترجع ملتغير حجم
األسرة ،وتفسر الباحثة عدم وجود فروق في مستوى
إدمان شبكات التواصل االجتماعي ً
وفقا لحجم األسرة

وقد اختلفت هذه النتيجة عن دراسة (الناصر
 )2019،التي وضحت أن أكثر وسائل التواصل
ً
استخداما لدى طالب الجامعة هو
االجتماعي
(الواتس أب) ،وتفسر الباحثتان هذا االختالف بأنه
بسبب اختالف املرحلة العمرية؛ فإن املراهقين في
مرحلة املراهقة املبكرة واملتوسطة تكون اهتماماتهم
ومسؤولياتهم مختلفة عن اهتمامات املراهق عند
اقترابه من مرحلة النضج في املرحلة الجامعية وتغير
املسؤوليات لديه في هذه املرحلة.
توصيات الدراسة:
1ـ تقنين استخدام شبكات التواصل االجتماعي داخل
األسرة  ،وذلك بوضع مدة زمنية وفترات معينة
لالستخدام.
2ـ إعداد برامج إرشادية وقائية في املدارس تستهدف
أولياء األمور لتوعيتهم بخطورة إدمان شبكات التواصل
االجتماعي لدى األبناء.
3ـ استحداث برامج إعالمية لنشر الوعي بأهمية املناخ
األسري السوي وتأثيراته اإليجابية في تربية األبناء
ونموهم النفس ي.
 4ـ ـ ـ ـ ـ القيام بحمالت توعوية تعرض في شــبكات التواصــل
االجتم ــاعي خص ـ ـ ـ ــو ً
ص ـ ـ ـ ـ ـا على تطبيق الس ـ ـ ـ ـن ــاب ش ـ ـ ـ ـ ــات
تس ـ ـ ـ ــته ـ ــدف املراهقين به ـ ــدف توعيتهم بمخ ـ ــاطر إدم ـ ــان
شبكات التواصل االجتماعي..
البحوث املقترحة:
في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها تقترح الباحثتان
القيام ببعض املجاالت البحثية ،ومنها:

السؤال السادس :ما أكثر مواقع التواصل االجتماعي
ً
استخداما لدى املراهقات في مدينة جدة؟ لإلجابة عن
هذا التساؤل ،قامت الباحثتان باستخراج التكرارات
والنسب املئوية ألكثر وسائل التواصل االجتماعي
ً
استخداما لدى عينة الدراسة عن طريق اختيارهن أكثر
ً
استخداما ،ويوضح
ثالثة مواقع تواصل اجتماعي
الجدول ( )13أن أكثر مواقع التواصل االجتماعي
ً
استخداما لدى عينة الدراسة هو تطبيق (السناب
شات) الذي بلغت النسبة املئوية له ( ،)٪63.4يليه
تطبيق (اإلنستقرام) بنسبة ( ،)٪59.8ثم يأتي (التيك
توك) بنسبة ( ،)٪54.1ومن بعده يأتي تطبيق
(اليوتيوب) بنسبة ( ،)٪39.5يليه تطبيق (الواتس أب)
بنسبة ( ،)٪36.1ومن بعده يأتي تطبيق (تويتر) بنسبة
ً
وأخيرا يأتي تطبيق (الفيس بوك) بوصفه أقل
(،)٪22.9
ً
استخداما وذلك بنسبة
مواقع التواصل االجتماعي
(.)٪1.75
ً
استخداما
جدول ( :)13أكثرمو اقع التواصل االجتماعي
لدى عينة الدراسة
مواقع
التواصل
االجتماعي
سناب
شات
إنستقرام
واتس أب
تويتر
يوتيوب
تيك توك
فيس بوك

ال

نعم
التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

260

63.4

150

36.6

245
148
94
162
222
7

59.8
36.1
22.9
39.5
54.1
1.7

165
262
316
248
188
403

40.2
63.9
77.1
60.5
45.9
98.3
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1ـ العالقة بين املناخ األسري وإدمان شبكات التواصل
االجتماعي لدى اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية لألبناء.
2ـ أثر املناخ األسري في القدرة على مواجهة الضغوط
لدى املراهقين.
3ـ العالقة بين املناخ األسري وإدمان شبكات التواصل
االجتماعي في ضوء بعض املتغيرات الديموغرافية ،مثل:
(املستوى التعليمي لآلباء واألمهات ،الحالة االجتماعية
لآلباء واألمهات ،الدخل الشهري لألسرة).
4ـ فاعلية تطبيق برنامج إرشادي جماعي في زيادة مستوى
املناخ األسري لدى عينة من اآلباء واألمهات.

شراب ،عبد هللا عادل راغب .)2019( .املناخ األسري كمتغير
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