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جملة الدرا�سات االجتماعية ال�سعودية
جملة (علمية  -حمكمة -نصف سنوية) تصدر عن اجلمعية السعودية للدراسات االجتماعية ،جبامعة امللك سعود،
تنشر املواد العلمية اليت مل يسبق نشرها ،بالعربية أو باإلجنليزية ،وتشمل البحوث العلمية يف جماالت الدراسات
االجتماعية ،والرتبوية ،وعلم النفس ،والرتبية اخلاصة.

الر�ؤية

تسعى اجمللة أن تكون رائدة ومميزة يف جمال النشر العلمي ،وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النشر العربية والعاملية ،وتكون
إحدى اجملالت املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الر�سالة
اإلسهام العلمي من خالل دعم النشر العلمي للبحوث احملكمة يف العلوم االجتماعية والرتبوية وعلم النفس والرتبية
اخلاصة وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

الأهداف
-1تعزيز التنوع املعريف بني الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية والرتبوية والنفسية على املستويني اإلقليمي والدويل.
-2تطوير املعرفة االجتماعية والنفسية واإلسهام يف نشر املعرفة وتبادهلا مبا خيدم اجملتمع وحيقق تقدمه.
-3تلبية حاجة الباحثني؛ لنشر أحباثهم وفق معايري التحكيم العلمي.

و
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قواعد النشر
املواد املنشورة
تنشر اجمللة البحوث اليت مل يسبق نشرها ،بالعربية أو باإلجنليزية ،يف حقل الدراسات االجتماعية والرتبية ،والرتبية
اخلاصة ،وعلم النفس.
تعليمات للباحثني:
ال يتجاوز عدد كلمات البحث ( 10آالف كلمة) متضمنة امللخصني العريب واإلجنليزي ،واملراجع .ال مسافة بنيعالمات الرتقيم والكلمات اليت تسبقها ،فاملسافة دائماً بني عالمات الرتقيم والكلمات اليت تليها ،إال عالمات
الرتقيم املزدوجة حلصر ما بينها مثل :القوسني ( ) والشولتني " " والشرطتني  ،- -فإهنا تُفصل مبسافة عما قبل
احلصر هبما وعما بعده ،ولكنهما بال مسافة عما حيصرانه بينهما.
يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلجنليزية ،على أال جتاوز كلمات كل منهما (200كلمة).
تكتب بيانات الباحث (االسم ،الرتبة العلمية ،التخصص ،املؤسسة التعليمية( :القسم ،الكلية ،اجلامعة ،وعنواناملراسلة) باللغتني العربية واإلجنليزية ،يف صفحة مستقلة يف أول البحث مث تتبع بصفحات البحث مفتتحة
بعنوان البحث.
ال يرد اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف منت البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه ،صراحة ،أو بأي إشارة تكشف عنهويته ،أو هوياهتم ،وتستخدم بدالً من ذلك كلمة "الباحث" أو "الباحثني"
تعب عن موضوع البحث ،والقضايا الرئيسة اليت تناوهلا ،وذلك بعد
يُتبع كل مستخلص بكلمات مفتاحية ِّ Keywordsبيانات الباحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلجنليزية ،وال يتجاوز عددها ( )6كلمات.
خدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد يف The World List of Scientific Periodicalsوتستخدم
تُستَ َاالختصارات املقننة دولياً ،مثل :سم ،مم ،م ،كم ،سم ،2مل ،جمم ،كجم ،ق... % ،اخل.
يتم اإلشارة إىل املراجع بنظام االسم والتاريخ ( )name, dateداخل املنت وال يقبل نظام ترقيم املراجع داخل املنت .وترتباملراجع يف هناية البحث هجائياً بقائمة مستقلة واملراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل منها وال ترقم املراجع
يف قائمة املراجع هنائياً .ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو التايل:
أ) يشار إىل الكتب يف املنت داخل قوسني باسم املؤلف والتاريخ ورقم الصفحة .أما يف قائمة املراجع ،فيكتب االسم
األخري للمؤلف (اسم العائلة) مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود .فعنوان الكتاب
ببنط مائل مث بيان الطبعة .فمدينة النشر :مث الناشر ،مث سنة النشر.
مثال:املصري ،وحيد عطية .مقدمة يف هندسة العمليات احليوية .الرياض :جامعة امللك سعود1425 ،هـ.

ز

جملة الدراسات االجتامعية السعودية العدد ( ، )3ص ص  133 - 1مارس 2020م  /رجب 1441هـ

ب) يشار إىل الدوريات يف املنت بنظام االسم والتاريخ بني قوسني على مستوى السطر .أما يف قائمة املراجع فيبدأ بذكر
االسم األخري للمؤلف (اسم العائلة) مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود .فعنوان
البحث كامالً بني شولتني " " .فاسم الدورية خمتصراً ببنط مائل ،فرقم اجمللد ،مث رقم العدد بني قوسني ،مث سنة
النشر بني قوسني.
مثال:فقيها ،أنيس بن محزة" .منذجة تقطري خليط ذي نسبة تطاير عالية" .جملة جامعة امللك سعود (العلوم
اهلندسية) ،جملد ،15العدد (2003( ،)1م).27-13 ،
ت) إذا كان املرجع (رسالة علمية مل تطبع) :فرتتب يف قائمة املراجع بذكر االسم األخري للباحث (اسم العائلة) ،فاالسم
األول واألمساء األخرى :فعنوان الرسالة ،فدرجة الرسالة (رسالة ماجستري/دكتوراه) ،فمكاهنا :البلد ،القسم ،الكلية،
اجلامعة ،فالسنة) .مثال :الكناين ،ظافر مشبب :الذات يف النقد العريب القدمي ،رسالة دكتوراة ،السعودية ،قسم
اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود1430 ،هـ.
ث) تستخدم احلواشي لتزويد القارئ مبعلومات توضيحية ،ويشار إليها يف املنت بأرقام مرتفعة عن السطر .وترقم
التعليقات متسلسلة داخل املنت .وعند احلاجة ،ميكن اإلشارة إىل مرجع داخل احلاشية عن طريق استخدام كتابة
االسم والتاريخ بني قوسني وبنفس طريقة استخدامها يف املنت ،وتوضع احلواشي أسفل الصفحة اليت ختصها واليت
ذكرت هبا وتفصل خبط عن (املنت).
يتأكد الباحث من سالمة لغة حبثه ،وخلوه من األخطاء املطبعية واللغوية قبل إرساله.املواد املنشورة يف اجمللة ال تعرب بالضرورة عن رأي جامعة امللك سعود.يرسل للباحث نسخة إلكرتونية وورقية واحدة فقط من عدد اجمللة تتضمن حبثه املنشور.إجراءات النشر:
يرسل الباحث حبثه عرب موقع اجمللة ،واتباع اإلجراءات املطلوبة.يُعد إرسال الباحث حبثه عرب موقع اجمللة اإللكرتوين تعهداً من الباحث/الباحثني بأن البحث مل يسبق نشره ،وأنه غريمقدم للنشر ،ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت تنتهي إجراءات حتكيمه فـي اجمللة.
هليئة حترير اجمللة حق الفحص األويل للبحث ،وتقرير أهليته للتحكيم ،أو رفضه.ختضع مجيع البحوث ،بعد إجازهتا من هيئة التحرير ،للتحكيم العلمي على حنو سري.يرسل البحث إىل اثنني من احملكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأيهما ،أرسل إىل ثالث ويكون رأيه حامساً.البحوث اليت يقرتح احملكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا إلجراء التعديالت.عند قبول البحث للنشر ،ال جيوز نشره يف أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكرتوين ،دون إذن كتايب من رئيس هيئة.-يبلغ أصحاب البحوث املرفوض نشرها دون إبداء األسباب
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افتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبعد ،فاليوم عزيزي القارئ يسر هيئة التحرير أن تضع بني يديك العدد الثالث من جملة الدراسات االجتماعية
متنوعا  ،حرصنا فيه على ما رمسناه يف أعدادنا السابقة من دقة وإتقان ؛
جديدا
عددا ً
السعودية .و نقدم لكم ً
وإصدارا ً
ً
متميزا  ،يتميز باجلدة واألصالة  .ونشكر مجيع الباحثني على ثقتهم الكبرية
إنتاجا علميًا ً
حىت نقدم للقارئ والباحث ً
باختيارهم جملة الدراسات االجتماعية السعودية كأحد أوعية النشر املوثوقة.
وقدمنا يف هذا العدد أربعة حبوث :األول بعنوان " :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي" والثاين بعنوان " :الرضا عن احلياة وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب الوافدين يف
اجلامعات السعودية " والثالث بعنوان " :الصالبة النفسية وعالقتها بالدافع لإلجناز لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة
ورياض األطفال جبامعة اجملمعة يف ضوء بعض املتغريات ،دراسة وصفية " والرابع بعنوان " :ضغوط العمل اليت يواجهها
العمداء ووكالئهم يف جامعة القصيم وعالقتها ببعض املتغريات "
وختاما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل املميز الذي بذل وقته وجهده حىت تصل هذه اجمللة هبذه الصورة بني أيديكم
ً
ُ
دائما باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار ،فما حققته اجمللة إمنا هو بفضل اهلل ،مث تفاعلكم معنا
تسعد
ير
ر
التح
وهيئة
ً
قراءً وكتابًا ،وحنن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم على بريد اجمللة اإللكرتوين.
رئيس التحرير
أد .حممد بن عبدهللا الشايع
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�أبحاث العدد

م

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

أزمة اهلوية وعالقتها ابلرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
د .ظافر بن حممد القحطاين
أستاذ علم النفس املشارك يف قسم علم النفس
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
مستخلص:هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني أزمة اهلوية والرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي ،والتعرف على الفروق يف أزمة اهلوية ،والرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف النوع ودرجة
استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وإمكانية التنبؤ بأزمة اهلوية من خالل الرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي .ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياس أزمة اهلوية ،ومقياس الرضا عن احلياة ،ومت تطبيقها على عينة الدراسة
املكونة من ( )152طالباً و ( )184طالبة.
أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى أزمة اهلوية لدى عينة الدراسة كان متوسطاً ،يف حني أن مستوى الرضا عن احلياة مرتفعاً،
وبينت النتائج وجود عالقة بني الدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية وبني الدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة ،وعدم وجود فروق يف
أزمة اهلوية والرضا عن احلياة تعزى ملتغري النوع ،وأخرياً أشارت نتائج الدراسة أن العوامل (السعادة ،التقدير االجتماعي ،القناعة) يف
مقياس الرضا عن احلياة تنبئ بنسبة ( )%21.3من التباين الكلي ألزمة اهلوية.
الكلمات املفتاحية :أزمة اهلوية ،الرضا عن احلياة ،مواقع التواصل االجتماعي.
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Identity Crisis and Its Relationship To life Satisfaction Among social Media User
Dhafer Mohammad Hamad Alqahtani
Associate prof. of psychology
Department Psychology - College of Social Sciences
Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University
ABSTRACT The study aimed to investigation of relationship between the identity crisis and the
satisfaction with life among social media users, and to identify the differences in the identity crisis, life
satisfaction among users of social media users. And level use of social media users. And predicting the identity
crisis through life satisfaction among social media users. To achieve the goal of the study, the researcher used
the identity crisis scale and the life satisfaction scale, and it was applied to the study sample, consisted of
(152) male and (184) female students.
The results of the study indicated that the level of identity crisis for the study sample was average, and the level of
life satisfaction was high, as the results showed a relationship between the total degree of the identity crisis scale and
the overall degree of life satisfaction scale, and no statistical between the crisis identity, life satisfaction attributed
to the gender variable, finally the results showed that the factors (happiness, social appreciation, contentment) in
the of life satisfaction scale Predict percent (21.3%) of the total variation of the of identity crisis.
Keywords Life Satisfaction, Life Satisfaction, Social Media
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د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

املقدمة:
أنتشر يف العصر احلاضر استخدام مواقع التواصل
االجتماعي وختصيص وقتاً كبرياً هلا ،وسامهت هذه املواقع
يف تسهيل عملية التواصل بني األشخاص؛ مما جعل العامل
يبدو كأنه قرية صغرية ،حيث كشفت دراسة نشرها موقع
" «bestmarketheraldأن اململكة العربية تتصدر دول العامل
يف زيادة أعداد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
على أساس سنوي ،وذلك ( )% 13مقارنة باملتوسط
العاملي يف الفرتة من (  )2018- 2017ومن أبرزها
"تويرت  "Twitterو"يوتيوب  "You Tupeو"سناب شات
( "Snapchatالفهيد ،)2019،ومواقع التواصل االجتماعي
)(Social Mediaخدمات يتم إنشاؤها وبرجمتها من قبل
شركات كربى جلمع أكرب عدد من املستخدمني واألصدقاء
ومشاركة األنشطة واالهتمامات ،وللبحث عن تكوين
صداقات واهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين
يتشاركون معهم بأحد املشاركات الفكرية أو غريها ،وتوفر
هذه اخلدمات ميزات مثل :احملادثة الفورية والرتاسل العام
واخلاص ومشاركة الوسائط املتعددة من صوت وصورة
وفيديو وملفات ،ويستخدم هذه املواقع ماليني األشخاص
من مجيع أحناء العامل.
ويرى الظفري والعاين ( )2014أمهية دراسة العوامل
املؤثرة يف الرضا عن احلياة )(Life Satisfactionسواء
تلك املتعلقة باخلصائص الشخصية؛ أو املتعلقة باحمليط
االجتماعي الذي يعيشه الفرد؛ ويعد أحد العوامل املؤثرة يف
تشكيل شخصية املراهق وتكوينها؛ حيث إن إشباع مطالب
النمو املختلفة على مستوى احلياة ينعكس إجيابياً على
كافة جوانب حياته .كما ترتبط مواقع التواصل االجتماعي
بالعديد من املشكالت النفسية ،واالجتماعية والسلوكية واليت
هلا دور يف حتقيق السعادة النفسية والشعور بالرضا عن احلياة

لدى مستخدمي هذه املواقع
فالرضا عن احلياة يعترب مؤشراً إجيابياً الستثمار الطاقات
اإلجيابية وتلبية طموحات مستخدمي هذه املواقع (Wang, et
)al,2009والذي تعرفه منظمة الصحة العاملية )(WHO,2000
بأنه معتقدات الفرد عن موقعة يف احلياة ،وأهدافه وتوقعاته
ومعايريه واهتماماته يف ضوء السياق الثقايف ومنظومة القيم
يف اجملتمع الذي يعيش فيه .ويتسم الفرد الذي لديه رضا
عن حياته بعدد من السمات منها (السعادة ،والتقدير
االجتماعي ،والقناعة ،واالستقرار النفسي ،واالجتماعية).
يف حني قد يتسم الفرد الذي لديه مستوى منخفض من
الرضا عن احلياة بعدد من املشكالتكاملشكالت الشخصية
املتمثلة بأزمة اهلوية ،وفشالً يف حتقيقها ،ومعاناة يف هويته
االجتماعية ،والثقافية والوطنية؛ فضالً عن مروره بالتغريات
اجلسمية ،والعقلية ،والنفسية ،مما ينتج من هذه التغريات شعور
املراهق بأزمة اهلوية )(Identity Crisis؛ نتيجة لعدم قدرته على
حتديد هويته ،وإخفاقه يف معرفة ذاته وحتديد دوره وأهدافه يف
احلياة .وترتبط هويته اإلجيابية بقدرته على االستقاللية واحرتام
الذات وضبطها ،وتكوين عالقات اجتماعية ،مما يسهم
.وتدث
بزيادة شعوره بالرضا عن احلياة)ُ (Huffstetler,2006
هذه التغريات قدراً من االضطرابات لدى املراهقني ،وتنشأ
مطالب وتوقعات جديدة لديهم ،ويؤدي إىل خلط شديد
لدى املراهقني (أبو حطب وصادق .)1999 ،وعملية حتقيق
اهلوية ليست عملية منتظمة ،بل هي أقرب إىل أن تكون
متقلبة ،حيث أن بعض جوانب اهلوية تأخذ شكلها يف وقت
مبكر (كفايف.)1997 ،
مشكلة الدراسة:
تتعدد املشكالت النفسية واالجتماعية والسلوكية
اليت يعاين منها املراهقون على وجه العموم ،ومستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي على وجه اخلصوص حيث
تعد أزمة اهلوية مشكلة رئيسة يف هذه املرحلة؛ خاصة
(Proctor&Maltby,2008).
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عندما يبدأ املراهق بطرح عدة أسئلة على نفسه منها:
َم ْن أنا؟ َم ْن أكون؟ ما دوري يف اجملتمع؟ وكيف أُثبت
وجودي؟ و كيف أُحقق جناحي؟ وجيد نفسه أمام مطالب
متعددة ،وأفكار متناقضة ،وضغوط أسرية وجمتمعية؛
مما جيعله يعيش صراعات متعددة ،وتعترب هوية املراهق
مركز هذا التغيري ،حيث ترتبط بإمكانية تبنية للمعتقدات
والقيم واألدوار االجتماعية اخلاصة به .وتعين أزمة اهلوية
تشوش األفكار وعدم منطقيتها وميتد تأثريها إىل اجملتمع،
وإذا فشل املراهق يف حتقيق هويته فإنه مير حبالة من عدم
اليقني وسكون رهن اضطراب اهلوية Identity confusion
واضطراب الدور  ،Role confusionأو خلط اهلوية ،او تبين
هوية سالبة ،وينتج عن ذلك عدد من االضطرابات اليت
تؤدي بدورها إىل ظهور أعراض مرضية تلقي بظالهلا على
مستقبله وتنتقل معه يف مراحل العمر التالية (أبو النور
وحممد ،)828 :2016 ،وتبدأ أزمة اهلوية ببحث املراهق
عن مصادر جديدة للمعىن ،واالجناز والقيمة ،مبا يُسبب
شعوره بعدم الرضا عن احلياة.
ويعرف اجملدالوي ( )211: 2012الرضا عن احلياة
بأنه «شعور الفرد بالفرح والراحة والسعادة والطمأنينة،
وإقبالة على احلياة حبيوية نتيجة تقبله لذاته ،وعالقاته
االجتماعية ،ورضاه عن إشباع حاجاته» .وذكر السعدي
( )2017بأن بعض الدراسات أشارت إىل أن األفراد
ذوي الرضا عن احلياة لديهم عالقات اجتماعية إجيابية،
ويلقون الكثري من الدعم االجتماعي ،ويتمتعون بصحة
جيدة ،وأشارت كذلك إىل أن الرضا عن احلياة يرتبط
بالنجاح والسعادة ،وحتقيق احلياة اجليدة ،والقدرة على
الصمود واملرونة ،والطمأنينة النفسية ،والنظرة اإلجيابية
للمستقبل ،والتكيف الشخصي واالجتماعي ،يف حني أن
عدم الرضا عن احلياة يرتبط باالكتئاب ،والتعاسة ،والتوتر،
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والقلق ،والضيق وعدم الطمأنينة النفسية.
وتعترب مواقع التواصل االجتماعي من الوسائل
التكنولوجية احلديثة اليت يستخدمها املراهق للتواصل مع
اآلخرين ،وتفيد يف احلصول على املعلومات يف جماالت
احلياة املختلفة ،ويستخدمها املراهق للحصول على املساندة
االجتماعية ،وتكوين صداقات مع اآلخرين ،وقد يؤثر
استخدام مواقع التواصل االجتماعي سلباً على هوية املراهق
حيث بينت دراسة ستيجر وآخرون )(Stieger, et al,2013
ودراسة ازريلشفيلي وأخرون ) (Israelashvili,et al,2012أن
استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى اجلنسني ارتبط
سلباً بقدرهتم على تكوين وتشكيل هوية حقيقية وواقعية
لذواهتم.
وقد تبلورت مشكلة الدراسة احلالية من واقع عمل
الباحث كمرشد أكادميي ومشرف على طلبة التدريب
امليداين يف املدارس الثانوية واليت الحظ من زياراته امليدانية
ووقوفه على مشكالت الطلبة السلوكية والنفسية وجود
افراط يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي مبا ينعكس
سلباً على صحة املراهقني النفسية وخصائصهم الشخصية
ومعاناهتم الذاتية وارتفاع يف أزمة اهلوية لديهم واليت ترتتب
آثارها على جوانب حياهتم املختلفة.
كما أكدت نتائج العديد من الدراسات العربية
واألجنبية اليت تناولت أزمة اهلوية والرضا عن احلياة واستخدام
مواقع التواصل االجتماعي كدراسة (السعدي 2017،؛
زهران 2016،؛ هندية ومرتضى 2016،؛ )Huffstetler,2006
على وجود عالقات متفاوتة وفقاً ملعايريكل دراسة منها .ويف
ضوء ما تقدم ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف التعرف على
أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي.
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تساؤالت الدراسة:
يف ضوء ما سبق احلديث عنه يف مشكلة الدراسة ،وما
توصلت له العديد من الدراسات صاغ الباحث تساؤالته
على النحو التايل:
 -1ما مستوى أزمة اهلوية والرضا عن احلياة لدى
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟
 -2ما العالقة بني أزمة اهلوية والرضا عن احلياة لدى
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟
 -3هل توجد فروق يف أزمة اهلوية لدى مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي تبعاً للمتغريات (النوع ،عدد
ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي يومياً ،أكثر
مواقع التواصل االجتماعي استخداماً)؟
 -4هل توجد فروق يف الرضا عن احلياة لدى
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تبعاً للمتغريات
(النوع ،عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي
يومياً ،أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداماً)؟
 -5ما إمكانية التنبؤ بأزمة اهلوية من خالل الرضا عن
احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟
أهداف الدراسة:
 -1حتديد مستوى أزمة اهلوية والرضا عن احلياة لدى
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
 -2الكشف عن العالقة بني أزمة اهلوية والرضا عن
احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
 -3التعرف على الفروق يف أزمة اهلوية لدى
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تبعاً للمتغريات
(النوع ،عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي
يومياً ،أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداماً).
 -4التعرف على الفروق يف الرضا عن احلياة لدى
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تبعاً للمتغريات

(النوع ،عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي
يومياً ،أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداماً).
 -5حتديد نسبة االسهام بأزمة اهلوية من خالل الرضا
عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟
أمهية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أمهيتها يف كوهنا تناولت أزمة
اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي ،كما تأيت أمهية هذا البحث على
مستويني أساسيني مها:
 -1األمهية النظرية:
تكمن أمهية الدراسة يف تناوهلا ملتغريات مهمة (أزمة
اهلوية ،الرضا عن احلياة) لدى مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي ،ومعرفة العالقة بني أزمة اهلوية والرضا عن
احلياة.
تناول هذه املتغريات لفئة كبرية من اجملتمع ،وقياس
مستوى االستخدام ملواقع التواصل االجتماعي والرضا عن
احلياة لديهم.
 -2األمهية التطبيقية:
قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف تصميم الربامج
اإلرشادية والوقائية ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
.إثراء الدراسات واالطر النظرية احمللية مبقياس الرضا عن
احلياة لدى املراهقني والتحقق من خصائصه السيكومرتية.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود هذا الدراسة يف اجملاالت اآلتية:
احلدود املوضوعية :تقتصر حدود هذه الدراسة على
معرفة عالقة أزمة اهلوية بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي ،كما حتددت حدود هذا
الدراسة باألدوات املستخدمة فيها ،وعلى طبيعة البيانات
املراد مجعها ،وعلى املنهج املستخدم.
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احلدود املكانية :اقتصرت هذه الدراسة على طلبة املرحلة
الثانوية (ذكور-أناث) يف مدينة الرياض من مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي.
احلدود الزمانية :مت تطبيق الدراسة احلالية يف
جانبها امليداينّ خالل الفصل الدراسي الثاين من العام
1440/1439هـ.
مصطلحات الدراسة:
أزمة اهلوية :Identity Crisis
تبىن الباحث تعريف أبو النور وحممد ( )2016ألزمة
اهلوية إجرائياً بأهنا الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف
مقياس أزمة اهلوية املستخدم يف الدراسة احلالية ،ويشتمل
األبعاد التالية:
أزمة اهلوية الذاتية (الفردية) :حالة من ضعف املقدرةعلى فهم الذات ،وصعوبة املشاركة االجتماعية املتبادلة
بني الفرد وحميطه.
أزمة اهلوية الوطنية :حالة من ضعف الروابط بنيالفرد ووطنه ،وتشوه صورة الوطن لديه ،وانعدام الرغبة يف
املشاركة يف األنشطة اليت ختدمه ،وعدم االكرتاث برموز
الوطن والرغبة يف البعد عنه ،واالستياء من االنتماء إليه.
أزمة اهلوية الثقافية :حالة من فشل الفرد يف االلتزامبتقاليد وقيم وعادات وأعراف وطنه ،وعدم االكرتاث برتاثه
ولغته األصلية.
الرضا عن احلياة Life Satisfaction
يعرف الدسوقي ( )6 :1999الرضا عن احلياة بأنه "
تقييم الفرد لنوعية احلياة اليت يعيشها طبقاً لنسقة القيمي،
ويعتمد هذا التقييم على مقارنة الفرد لظروفه احلياتية
باملستوى األمثل الذي يعتقد أنه مناسب حلياته".
ويعرف الباحث الرضا عن احلياة بأنه القدرة على
التقييم املعريف الذايت يف ضوء ما يدركه الشخص من
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رضا عن ذاته وتقبله هلا وقناعته مبا حيققه من إجنازات،
وشعوره بالسعادة والتقدير االجتماعي واالستقرار النفسي
واالخنراط االجتماعي .ويعرفه إجرائياً بالدرجة اليت حيصل
عليها الطالب يف مقياس الرضا عن احلياة املستخدم يف
هذه الدراسة من إعداد الباحث.
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
يعرف الباحث مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
إجرائياً بأهنم (طالب وطالبات املرحلة الثانوية) الذين
يستخدمون موقعي (سناب شات ،وانستقرام) ،وعدد
ساعات استخدامهم هلا بشكل يومي ،وقد مت اختيار
املوقعني (سناب شات ،وانستقرام) نظراً لكوهنا األعلى
استخداماً وفقا ملا وضحه اجلدول ( )1يف وصف
خصائص أفراد الدراسة
:Social Media

اإلطار النظري:
أوال :أزمة اهلوية :Identity Crisis
يعد اريكسون  Eriksonأول من تناول مفهوم أزمة
اهلوية عند املراهقني مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
بوصفه مطلباً نفسياً اجتماعياً يف املراهقة ،وحوله إىل
مفهوم مركزي يف علم النفس ،وذلك يف كتاب اهلوية
والشباب واألزمة عام (1963م) حيث يظهر يف هذه
املرحلة بعداَ نفسياً اجتماعياً طرفه اإلجيايب هو اإلحساس
باهلوية ،وطرفة السليب هو تشتت اهلوية ،حبيث ميكن القول
أن أزمة اهلوية يف املراهقة مسة ثنائية القطب :القطب األول
هو حتقيق اهلوية وهو املكون اإلجيايب ألزمة اهلوية ،والقطب
الثاين هو تشتت اهلوية وهو املكون السليب هلذه األزمة (أبو
غزالة.)261 :2007،
ويعرف ماير ) (Mayerأزمة اهلوية بأهنا :درجة القلق
واالضطراب املختلط املرتبطة مبحاولة املراهق حتديد
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معىن لوجوده يف احلياة من خالل اكتشافه ما يناسبه من
مبادئ ومعتقدات واهداف وادوار وعالقات اجتماعية
ذات معىن أو قيمة على املستوى الشخصي واالجتماعي
(الغامدي.)189 :2001،
ويذكر الغامدي ( )2000أن هناك شكلني أساسيني
ألزمة اهلوية من وجهة نظر اريكسون ومها:
اضطراب الدور :وحيدث عندما خيفق املراهق يف
حتديد أهداف وقيم معينة خاصة به ،وخيفق يف تبني أدوار
شخصية واجتماعية ،وذلك ناتج عن أخفاق املراهق يف
خلق تكامل بني توحدات الطفولة حيث تتحول فرتة
التعلق املسموح هبا اجتماعياً إىل نوع من االضطراب الذ
يعمل على إعاقة املراهق عن حل أزمة اهلوية ،ومتنعه من
القيام بالتزامات حمددة حنو أدوار معينة.
تبين هوية أنا سالبة :وتعرب عن أحساس املراهق
بالتفكك الداخلي ،وهذا اإلحساس أخطر من جمرد
إخفاق املراهق يف حتديد أدواره وأهدافه الشخصية
االجتماعية ،بل يتعداه إىل دفعه إىل القيام بأدوار غري
مقبولة اجتماعياً ،ومرتبطة بالكثري من مشكالت املراهقة
كاجلنوح وتعاطي املخدرات واالنتحار.
وتشري مارشا) (Marcia,1970إىل مفاهيم رتب اهلوية
األربع واليت تقيس درجة استكشاف البدائل املتاحة ودرجة
االلتزام وهي كالتايل:
 -1حتقيق اهلوية :وتعين قدرة الفرد على استكشاف
البدائل ،وحتقيق نوع من االلتزام حنوها.
 -2تأجيل اهلوية :وتعين اخنفاض القدرة على
استكشاف البدائل ،ومن مث تفضيل تأجيل اهلوية.
 -3إعاقة اهلوية :وتشري إىل عدم قدرة الفرد ،ولو
بدرجة ضئيلة على االستكشاف ،واستمراره يف االلتزام
مبعايري وقيم الطفولة.

 -4تشتت اهلوية :وتشري إىل عدم التزام الشخص
بأي اجتاه حمدد سواء حدث له استكشاف البدائل من
عدمه.
وتشتمل هوية االنا من وجهة نظر «مارشا» على
جمالني مها :اجملال األيديولوجي الذي يتضمن النواحي
الدينية والسياسية واملهنية وأسلوب احلياة مبا تشمل من
تعاليم واجتاهات واعتقادات ومعايري .واجملال االجتماعي
او العالقات البينشخصية ويرتبط خبيارات الفرد يف جماالت
األنشطة والعالقات االجتماعية ،وتشمل الصداقة والدور
اجلنسي وأسلوب االستمتاع بالوقت ،والعالقة باجلنس
اآلخر (الغامدي.)2001،
ويرى كل من شيك وبرجز )(Cheek & Briggs,1982
أن هناك ثالثة أنواع من اهلوية هي :اهلوية االجتماعية،
واهلوية الشخصية ،واهلوية التجمعية؛ حيث أن اهلوية
االجتماعية هي اهلوية املتجذرة يف العناصر العامة للذات
مثل :الشهرة ومسعة الفرد وانطباعات اآلخرين عنه ،أما
اهلوية الشخصية فهي متضمنة يف العناصر الذاتية للفرد
مثل :القيم واألهداف اخلاصة ومعرفة الذات وحالته
النفسية ،وأما اهلوية التجمعية فتتمثل يف معايري وتوقعات
اجلماعات املرجعية للفرد مثل :األسرة واجملتمع واجلماعات
العرقية والدينية (بوعيشة.)2014،
وقدم بريزونسكي) (Berzonsky,1989مفهوم أسلوب
معاجلة اهلوية ،والذي استند إىل االسرتاتيجيات املعرفية
واالجتماعية اليت متيز الفرد يف معاجلته للمعلومات ذات
العالقة بالذات ،واخلربات اليت مير هبا الفرد واليت تشتمل
على عمليات ترميز املعلومات ومعاجلتها وتنظيمها
وتعديلها الختاذ القرارات وحل املشكالت .فاهلوية
وفق رأي بريزونسكي هي شعور منظم باملعىن النفسي
والذي يتكون من القيم واملعتقدات واألهداف اليت يلتزم
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الفرد هبا ،كما أن االفراد خيتلف بعضهم عن بعض يف
استخدامهم للعمليات املعرفية االجتماعية يف حل القضايا
اخلاصة هبم ،ويف اختاذ القرارات ،وعملية تشكيل اهلوية
(Ghorbani&J0menia,2012).

وعُرف منوذج "بريزونسكي" بالنموذج االجتماعي
املعريف للهوية ،حيث مت االعتماد على حتديد هوية الفرد
واملرحلة اليت مير هبا بناء على بعد أساسي هو معاجلة
املعلومات واألسلوب املعريف يف التعامل مع املوضوعات
ذات الصلة باهلوية :إقباالً عليها أو جتنباً هلا يف ضوء
السياق االجتماعي اليت تظهر فيه هذه املوضوعات وهو
البعد الثاين من أبعاد حتديد اهلوية .وبناء على ذلك فإن
هناك ثالثة أساليب حتدد منط أو أسلوب اهلوية املميز لفرد
معني)(Berzonsky, Cieciugh, Duriez & Soenens,2011
وهذه األساليب هي:
أ) أسلوب اهلوية املعلومايت Informational identity
 :styleويف هذا األسلوب يتخذ األفراد القرارات حول
بعض القضايا ذات العالقة باهلوية من خالل الوعي،
واإلدراك اجليد ،وتنظيم املعلومات ذات العالقة قبل
اختاذ القرار ،وهم قادرون على دمج املعلومات املختلفة
واجلديدة يف فهمهم لذاهتم ،ويناء عليه يعدلون ويراجعون
هويتهم (البدارين وغيث .)2013،ويتميز هؤالء بالقدرة
على اختاذ القرارات ومعاجلة املشكالت ،باإلضافة إىل أهنم
أكثر انفتاحاً على اخلربات واملعلومات اجلديدة ،كما أهنم
أكثر تعقيداَ من الناحية املعرفية (Berzonsky,2008).
ب) أسلوب اهلوية املعياري Normative identity
 :styleويف هذا األسلوب مييل الناس إىل تقبل املعتقدات
واألهداف والقرارات املصنوعة من قبل األشخاص
املهمني يف حياهتم .وهم ال يبحثون عن املعلومات وال
يقيموهنا بنشاط ،وحياولون الدفاع بنية اهلوية اليت حصلوا
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عليها دون استكشاف أو حتقيق .هؤالء الناس مييلون
إىل تقليد اآلخرين ،ولديهم صرب منخفض (Dameshghi
) ،& Kalantarkousheh,2016باإلضافة إىل أهنم يتميزون
بإظهار مستويات منخفضة من التأمل الذايت ،وعدم قدرة
على حتمل الغموض ،وحاجة عالية للتنظيم واإلغالق
املعريف (البدارين وغيث.)2013،
ج) أسلوب اهلوية املشتت  /التجنيب Diffuse/Avoidant
 :identity styleومييل األفراد يف هذا األسلوب إىل املماطلة
والتأجيل نتيجة التجنب النشط يف معاجلة املعلومات،
والتعامل مع املسائل والقضايا املتعلقة باهلوية ،ومن مث ال
تكون لديهم القدرة على اختاذ القرارات .وهم يتميزون
مبستويات منخفضة من التأمل الذايت واملثابرة والوعي وإتقان
العمل ،ويكون لديهم مفهوم سليب للذات ،وليس لديهم
تنظيم ذايت (الزبيدي وآخرون.)2015 ،
ويرى الباحث أن مشكلة أزمة اهلوية تتبلور لدى
املراهق يف هذه املرحلة كنتيجة الضطراب النمو يف املراحل
السابقة أو للعوامل االجتماعية غري املساعدة ،وتظهر فيها
حاجته إىل تشكيل هويته حيث يسعى إىل حتديد معىن
لوجوده وأهدافه يف احلياة وخططه لتحقيق هذه األهداف.
اثنياً :الرضا عن احلياة :Life Satisfaction
يرتبط مفهوم الرضا عن احلياة بنجاح الفرد وحتقيقه
لذاته ،كما يسهم يف تكيفه الشخصي واالجتماعي ،ويف
تكوين شخصيته وبلورة نظرته اخلاصة إىل العامل ،ولقد
احتلت دراسة الشعور بالرضا عن احلياة حيزاً كبريا ًمن
اهتمام الباحثني؛ نتيجة تنامي الوعي بأمهية دراسة السمات
ذات الطبيعة االجيابية للشخصية والعوامل املؤثرة فيها،
ويعد مفهوم الرضا عن احلياة مؤشراً هاماً من املؤشرات
األساسية للصحة النفسية ،يف حني يعد الشعور بعدم
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الرضا عن احلياة أحد املشكالت اهلامة يف حياة الفرد.
ويشري الرضا عن احلياة إىل كيفية تقييم األفراد حلياهتم
بأبعادها املختلفة ،وأكد دينر) (Dienar,2000أن الرضا عن
احلياة يتكون من خالل الصفات والسمات الشخصية والفروق
الفردية ،وتأثري العوامل الدميوغرافية ،واختالف الظروف البيئية
والعوامل الثقافية ،ويلعب النضج والواقعية واالستقاللية دوراً يف
تقييم الرضا عن احلياة والذي يقاس من خالل املنظور والتقييم
وعرف علوان ( )48 :2008الرضا عن احلياة
الذايت لألفرادّ .
بأنه "تقدير عام لنوعية حياة الفرد حسب املعايري التالية:
السعادة ،والعالقات االجتماعية ،والطمأنينة ،واالستقرار
االجتماعي ،والتقدير االجتماعي"
وذكر الدسوقي ( )2000عدد من األبعاد للرضا عن
احلياة ،أمها:
السعادة :ويقصد هبا مقدار ما يشعر به الفرد من
سعادة ورضا وارتياح يف حياته.
التقرير االجتماعي :ويتمثل يف ثقة الفرد يف قدراته
وإمكاناته وإعجابه جتاه سلوكه االجتماعي.
القناعة :ونعرب عن رضا الفرد وقناعته مبا وصل إلية
واقتناعه مبستوى حياته اليت يعيشها.
االستقرار النفسي :ويتمثل يف الرضا عن النفس
والشعور بالبهجة والتفاؤل حنو املستقبل.
الرضا عن الظروف االجتماعية :ويقصد هبا أتصاف
سلوك الفرد بالتسامح واملرح وتقبل اآلخرين.
وقد تعددت النظريات النفسية اليت حاولت تفسري
الرضا عن احلياة ،حيث جند نظرية التقييم اجلوهري
للذات جلودج ) (Judge,1997ترى أن التقييم اجلزئي لكل
جوانب احلياة هو الذي ينتج الشعور النهائي بالرضا عن
ذلك اجملال ،ومن مث يتسبب يف الشعور العام بالرضا عن
احلياة .ويعرف التقييم اجلوهري للذات بأنه جمموعه من

االستنتاجات األساسية اليت يصل إليها األفراد عن ذواهتم
وقدراهتم ،وقد وجد أن األفراد الذين ميتلكون تقييماً
جوهرياً للذات أكثر شعوراً بالرضا عن حياهتم؛ ألهنم
أكثر ثقة يف قدراهتم (أمحد.)2008 ،
بينما يرى أصحاب نظرية القيم واألهداف واملعاين أن
األفراد يشعرون بالرضا عندما حيققون أهدافهم ،وخيتلف
الشعور بالرضا باختالف أهداف األفراد ودرجة أمهية تلك
األهداف بالنسبة هلم حسب القيم السائدة يف البيئة اليت
يعيشون فيها (حبييب.)2013 ،
ويرى أنصار نظرية الفجوة بني الطموح واإلجناز أن
الفرد يرضى عن حياته عندما حيقق طموحاته ،أو عندما
تكون إجنازاته قريبة من طموحاته ،فيضع الفرد أهداف
يستطيع حتقيقها حىت يشعر باإلجناز ويصبح راضياً عن
حياته ،وغالباً تقوم هذه الطموحات على املقارنات مع
اآلخرين ومع خربة الفرد املاضية.
وجند أن أصحاب نظرية املقارنة االجتماعية يرون
أن الفرد يشعر بالكفاءة واجلدارة والقيمة وتقدير الذات
عندما يقارن نفسه مع اآلخرين ضمن الثقافة الواحدة،
ويتملكهم الشعور بالسعادة إذا كانت ظروفهم أفضل ممن
حييطون هبم .فالرضا عن احلياة يعتمد على املقارنة بني
املعايري املوضوعية أو الفردية أو الثقافية أو االجتماعية
أو املادية من ناحية ،وما مت حتقيقه على أرض الواقع من
ناحية أخرى (املالكي.)2011 ،
ويرى الباحث أن الفرد حيقق الرضا عن حياته من خالل
اشباعه للحاجات األساسية اليت تتوافق ومطالب النمو يف
مرحلة املراهقة مبا ينعكس على عالقاته وتفاعله االجتماعي.
اثلثاً :مواقع التواصل االجتماعي :Social Media
تعترب مواقع التواصل االجتماعي من أهم الوسائل
اليت ظهرت على شبكة االنرتنت منذ سنوات قليلة
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وغريت يف مفهوم التواصل والتقارب بني اجملتمعات،
حيث سامهت يف التفاعل والتواصل بني مستخدميها
يف أي وقت ويف أي مكان يف العامل ،وذلك من خالل
خدمات متكن مستخدميها من تبادل الصور ومقاطع
الفيديو وامللفات والرسائل.
ويعرف شفيق ( )78 :2014مواقع التواصل
االجتماعي بأهنا " عبارة عن جمموعة من املواقع على
شبكة االنرتنت ،يتواصل من خالهلا ماليني البشر
الذين جتمعهم اهتمامات أو ختصصات معينة ،ويتاح
ألعضاء هذه الشبكات مشاركة امللفات والصور وتبادل
مقاطع الفيديو ،وإنشاء املدونات وإرسال رسائل وإجراء
حمادثات فورية" كما عرفها إفانس )(Evanse,2012بأهنا:
مشاركة اتصالية عرب اإلنرتنت ،حيث يتم تداول الصور
والفيديوهات واألخبار واملقاالت واملدونات الصوتية
للجمهور عرب مواقع التواصل االجتماعي املختلفة.
ويقصد الباحث مبواقع التواصل االجتماعي يف
هذه الدراسة مواقع االنرتنت اليت تتيح ملستخدميها
(املراهقني) التواصل املكتوب واملرئي والصويت وتبادل
الصور والفيديوهات وغريها اليت تتيح هلم التواصل مع
اآلخرين ،وسوف تقتصر هذه الدراسة على موقعي
التواصل االجتماعي (سناب شات ،وانستقرام) ،وذلك
ألهنما أكثر مواقع التواصل استخداماً وأكثر عدد ساعات
استخداماً لدى عينة الدراسة:
أوالً :سناب شات  :Snapchatهو تطبيق للتواصل
االجتماعي أسسه (إيفان شبيغل) عام  ،2011تقوم
فكرته على التقاط الصور ومقاطع الفيديو مع إمكانية
إضافة نص أو رسومات عليها وإرساهلا إىل املتلقني الذي
يتحكم املستخدم يف اختيارهم ،ويتميز التطبيق بأن الصور
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ومقاطع الفيديو املرسلة يتم حتديدها بفرتة زمنية معينة
لعرضها متتد من ثانية واحدة إىل  10ثواين وتظل متوفرة
للمتلقني خالل  24ساعة من إرساهلا مث ختتفي من جهاز
املستلم .ويستمر مؤسسو التطبيق بتطوير مميزات جديدة
له ،أحدثها طريقة جديدة الكتشاف العامل والعثور على
األصدقاء عن طريق الدخول إىل خريطة سناب شات
والعثور على اللقطات اليت قام املستخدمون مبشاركتها
على اخلريطة ،وازداد انتشار سناب شات يف اململكة
العربية السعودية حيث وصلت نسبة استخدامه إىل %30
(باعبداهلل.)13 :2018،
وعرف بكت ) (Puckette,2016سناب شات بأنه
موقع لتبادل الصور والفيديوهات بني األصدقاء واملضافني
وتكون متاحة ملدة ( )24ساعة ،قبل أن يتم حذفها
تلقائياً من الصفحة العامة ،وتتوفر فيه الرسائل اخلاصية
الفردية واجلماعية.
اثنياً :انستقرام  :Instagramتعود نشأة انستقرام إىل
الشابني (كيفني سيسرتوم وماسكل كراجير) عام 2010م.
و يعترب وسيلة لتبادل الصور ومقاطع ،يتميز بسمة مميزه
به وهي أن حدود الصور فيه تأخذ شكالً مربعاً على غرار
كامريات كوداك ،وتقوم فكرته على التقاط الصور ومقاطع
الفيديو ومشاركتها مع اآلخرين أو مع مواقع تواصل أخرى
مثل فيس بوك أو تويرت وغريها ،مع خاصية التأثريات
وإضافة الفالتر والشرح على الصور واستقبال التعليقات
من املتابعني (باعبداهلل.)14 :2018،
وتعترب نظرية التواصل بني األشخاص Interpersonal
) Communication Theory (ICTمن النظريات اليت تفسر
التواصل االجتماعي ،وتعد نظرية االحتياجات الشخصية
لسشوتز ) (Schutz,1966هي املنطلق لنظرية التواصل بني
االشخاص ،وتقوم هذه النظرية على ثالثة مناذج :أوهلا
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النموذج اخلطي والذي يرى أن عملية االتصال تتم بشكل
مباشر بني شخصني ،بينما النموذج التفاعلي يرى أن
عملية االتصال عبارة عن عملية تفاعلية بني متصل
ومستمع مع وجود رسائل وتغذية راجعة بني االثنني ،أما
منوذج املعامالت يعترب عملية االتصال عملية ديناميكية
مستمرة يف تفاعالهتا بني أكثر من طريقني مع وجود ردود
أفعال من مجيع املشاركني ويف مجيع االجتاهات ،وتقوم
نظرية التواصل بني األشخاص على مثانية مبادئ :األول:
ال نستطيع أال نتصل ،الثاين :التواصل بني األشخاص
عملية ال ميكن إلغاؤها ،الثالث :التواصل بني األشخاص
يتضمن اخليارات األخالقية ،الرابع :الناس يستنتجون
املعاين من خالل التواصل بني األشخاص ،اخلامس:
االتصاالت املتتابعة واملتتالية تؤثر يف املعاين ،السادس:
التواصل بني األشخاص يقوي ويطور العالقات فيما
بينهم ،السابع :التواصل بني اآلخرين ال يعد دواء وعالجاً
لكل املشكالت ،والثامن :التواصل بني األشخاص ذو
فعالية وميكن تعلمه (Wood,2010).
بينما تشري نظرية تبعية وسائل اإلعالم إىل أن الفرد
التابع موجود يف وسائل اإلعالم إلشباع احتياجاته ،وأن
هذه الوسائل هي األكثر أمهية بالنسبة له دون غريها،
وقد وصف روكش ) (Rokeach,1976هذه التبعية للفرد
بأهنا تتمثل يف عالقة ارتباطية بني حمتوى وسائل اإلعالم
وطبيعة اجملتمع من جهة ،وتصرفات وسلوكيات اجلماهري
من جهة أخرى ،وأهنا ختترب التأثريات الكلية واجلزئية لكل
من الدوافع وإسرتاتيجيات البحث عن املعلومات ووسائل
اإلعالم ).(Halavais & others,2006
الدراسات السابقة:
من خالل رجوع الباحث إىل عدد من الدراسات
العربية واألجنبية مل جيد يف – حدود اطالعه – دراسات

تناولت أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ،وفيما يلي بعض
الدراسات اليت تيسر للباحث االطالع عليها واليت قد
تفيد يف الدراسة احلالية.
هدفت دراسة هيوفستيتلر )(Huffstetler,2006إىل معرفة
العالقة بني اإلحساس باهلوية والرضا عن احلياة وعوامل
الشخصية الكربى (املقبولية ،والضمري ،واالنفتاح على
اخلربة ،واالستقرار العاطفي ،واالنبساطية) ،وتكونت العينة
من ( )2300من طلبة اجلامعة ،وبينت النتائج أن هناك
ارتباطاً إجيابياً بني اإلحساس باهلوية والرضا عن احلياة.
وقد هدفت دراسة إسرايل شيفلي وآخرون (Israelashvili,
) et al,2012إىل معرفة العالقة بني إدمان االنرتنت بدرجة
معرفة الذات وبوضوح واكتشاف اهلوية ،وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )278مراهقاً من الذكور يف الصفوف
الدراسية للمرحلة املتوسطة ،وأشارت النتائج إىل ارتباط
إدمان استخدام االنرتنت سلبياً مبستوى معرفة مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي لذواهتم.
وهدفت دراسة ستاجير وآخرون )(Stieger, et al,2013
إىل معرفة العالقة بني استخدام االنرتنت وإدمان استخدامه
واالهتمام بسرية االستخدام مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي وتشكيل اهلوية ،وتكونت عينة الدراسة من
( )310من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
املتوقفني عن استخدام االنرتنت وليس لديهم فيسبوك،
و( )321مراهقاً مستخدماً لالنرتنت ولديهم فيسبوك
يتواصلون من خالله مع اآلخرين ،وقد أوضحت النتائج
أن جمموعة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي املتوقفني
عن استخدام االنرتنت أكثر وعياً وإدراكاً من قرنائهم
من مستخدمي االنرتنت (الفيسبوك) ،كما بينت النتائج
ارتباط تشكيل اهلوية سلبياً بإدمان استخدام االنرتنت
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مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ،وتبني أن ()%48
من أفراد العينة مدمين استخدام االنرتنت غري قادرين على
تكوين هوية حقيقية واقعية.
وهدفت دراسة بيار وآخرون ) (Bayer, et al, 2015إىل
فهم اخلربات االجتماعية والعاطفية للطالب اجلامعة من
مستخدمي سناب شات ،ومجعت بيانات الدراسة على
قسمني ،القسم األول كانت أداة الدراسة األوىل استبانة
طبقت على عينة عددها ( )154من الطالب ،والقسم
الثاين كانت أداة الدراسة املقابلة الشخصية طبقت على
عينة من الطلبة عددهم ( )28طالباً ،وأظهرت النتائج
أن مستخدمي تطبيق السناب شات أكثر إجيابية وأكثر
مرحاً ،وأن أسباب شعورهم بالسعادة والرضا هو التفاعل
مع اآلخرين من خالل سناب شات ،وكيف ميكن للناس
التفكري والشعور والتصرف حلظة بلحظة يف حياهتم اليومية،
وأظهرت نتائج الدراسة أنه عند التواصل عرب سناب شات
يكون تفاعل العواطف أكثر إجيابية.
كما هدفت دراسة فضل السيد والشيخ ( )2015إىل
التعرف على أزمة اهلوية لدى مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي والشباب املرتددين على مقاهي االنرتنت يف
والية اخلرطوم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )120مراهق
وشاب ،وطبق عليهم مقياس جروتيفانت وآدمز ألزمة
اهلوية ،وأشارت النتائج إىل أن أزمة اهلوية لدى مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي والشباب تتسم باالرتفاع،
وأنه ال توجد فروق يف أزمة اهلوية بني الذكور واألناث،
بينما توجد فروق جوهرية بني مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي والشباب يف أزمة اهلوية لصاحل املراهقني.
وقد هدفت دراسة حممد ( )2016إىل الكشف عن
العالقة بني جودة احلياة لذوي اإلعاقة السمعية وتشكيل
هوية األنا والسلوك االجتماعي اإلجيايب لديهم .كما
هدفت إىل التعرف على التأثريات الدالة بني تشكيل
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هوية األنا والسلوك االجتماعي اإلجيايب على التنبؤ جبودة
احلياة لديهم .وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة
ارتباطية بني هوية األنا وجودة احلياة ،وكذلك وجود عالقة
ارتباطية بني السلوك االجتماعي اإلجيايب وجودة احلياة،
كما أظهرت أنه ميكن التنبؤ جبودة احلياة مبعلومية هوية
األنا والسلوك االجتماعي اإلجيايب ،كما أشارت النتائج
إىل عدم وجود فروق يف كال من جودة احلياة وهوية األنا
والسلوك االجتماعي اإلجيايب يعزى ملتغري النوع.
كما هدفت دراسة املطرف ( )2016إىل معرفة
العالقة بني اهلوية والرضا عن احلياة لدى طالبات املرحلة
الثانوية مبدينة الرياض ،كما هدفت ملعرفة مدى التنبؤ
باهلوية من خالل الرضا عن احلياة ،وتكونت العينة من
( )232طالبة ،واستخدمت الباحثة مقياس تشكل هوية
األنا من أعداد الغامدي( ،)2007ومقياس الرضا عن
احلياة من أعداد عبد املقصود ( ،)2000وقد أسفرت
النتائج عن وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بني كل من
(إجناز اهلوية األيديولوجية ،وأنغالق اهلوية األيديولوجية)
والدرجة الكلية للرضا عن احلياة ،وكذلك وجود عالقة
سالبة دالة إحصائياً بني كل من (تعليق اهلوية األيديولوجية،
وتشتت اهلوية األيديولوجية) والدرجة الكلية للرضا عن
احلياة ،كما وجد عالقة موجبة بني إجناز اهلوية االجتماعية
والدرجة الكلية للرضا عن احلياة ،ووجود عالقة موجبة
بني انغالق اهلوية االجتماعية والدرجة الكلية للرضا عن
احلياة ،كما بينت النتائج وجود عالقة سالبة بني تشتت
اهلوية االجتماعية والدرجة الكلية للرضا عن احلياة ،وبينت
نتائج الدراسة مقدرة الرضا عن احلياة على التنبؤ باهلوية
لدى عينة الدراسة يف مجيع االبعاد ما عدا بعدي (تعليق
اهلوية األيدولوجية -تعليق اهلوية االجتماعية).
وهدفت دراسة عامر ( )2016إىل التعرف على
العالقة بني أزمة اهلوية وكل من الذكاء الوجداين ومعىن
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احلياة اإلجيايب لدى عينة من املراهقني ،والكشف عن
الفرق يف أزمة اهلوية بني الذكور واإلناث املراهقني،
وتكونت عينة الدراسة من ( )150من الذكور و ()250
من اإلناث ،واستخدمت الباحثة مقياس اهلوية الذاتية من
أعداد رامسوسون ،واملقياس العريب للذكاء الوجداين من
أعداد اخلضر ،ومقياس عني مشس لإلجيابية من أعداد
عيد ،وأظهرت النتائج وجود فروق داله بني كل من الذكور
واإلناث يف أزمة اهلوية لصاحل اإلناث ،ووجود عالقة ذات
داللة ارتباطية عكسية بني أزمة اهلوية والذكاء الوجداين
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ،ووجود عالقة
ذات داللة ارتباطية عكسية بني أزمة اهلوية ومعىن احلياة
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
وهدفت دراسة زهران ( )2016إىل معرفة العالقة بني
تشكيل هوية األنا وإدمان االنرتنت من جهة ،وتشكيل هوية
األنا و وجهة الضبط من جهة أخرى لدى طالبات جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )400طالبة ،واستخدمت الباحثة مقياس
تشكيل هوية األنا ،ومقياس إدمان االنرتنت ،ومقياس
وجهة الضبط ،وأشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباط
سليب بني حتقيق اهلوية ،وتعليق اهلوية وإدمان االنرتنت،
كما تبني أن الطالبات ذوات املستوى االقتصادي/
االجتماعي املرتفع لديهن قدرة أفضل على تشكيل هوية
األنا ،ومل يتبني وجود فروق يف إدمان استخدام االنرتنت
تعزى ملتغري املستوى االقتصادي /االجتماعي لألسرة.
كما هدفت دراسة السعدي ( )2017إىل معرفة
العالقة بني أزمة اهلوية والرضا عن احلياة ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )265طالباً وطالبة من الطلبة الفلسطينيني
الدارسني يف اجلامعات ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود
أزمة هوية بدرجة متوسطة ودرجة عالية من الرضا عن

احلياة ،كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق يف
أزمة اهلوية تبعاً ملتغريات (اجلنس ،السنة الدراسية) ،وعدم
وجود فروق يف الرضا عن احلياة تبعاً ملتغريات (اجلنس،
السنة الدراسية ،ومكان اإلقامة).
تعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة واليت
تناولت متغريات الدراسة احلالية تنوع العينات املستخدمة
يف الدراسات السابقة من حيث العدد واجلنس وطبيعة
العينة ،كما تنوعت أدوات الدراسة املستخدمة يف
الدراسات السابقة ما بني استبانات ومقاييس جاهزة
وأخرى من إعداد الباحثني ،وقد اعتمدت الدراسات
السابقة يف الوصول إىل نتائجها على عينات من الطالب
من املراحل التعليمية املختلفة واألعمار السنية املتباينة من
الذكور واإلناث ،واستفاد الباحث يف دراسته احلالية من
الدراسات السابقة يف بناء اإلطار النظري اخلاص بأزمة
اهلوية والرضا عن احلياة ومواقع التواصل االجتماعي،
ويف اختيار األساليب االحصائية ،وأدوات الدراسة ،ويف
حتديد املنهج املتبع يف الدراسة ،كما استفادت الدراسة
احلالية من الدراسات السابقة يف تفسري نتائج الدراسة
وتدعيمها بنتائج الدراسات السابقة ،وكذلك يف حجم
ونوع العينة املستخدمة يف الدراسة ،وامتازت هذه الدراسة
عن الدراسات السابقة بأهنا درست أزمة اهلوية وعالقتها
بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي ،وهذا األمر قد يعزز من أصالة هذه الدراسة
ومييزها عن غريها من الدراسات.
الطريقة واإلجراءات:
أوالً :منهج الدراسة:
استخدم الباحث املنهج الوصفي بشقيه (االرتباطي
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واملقارن) والذي حيدد ما إذا كان هناك ارتباط بني
متغريين أو أكثر ودرجة هذا االرتباط ،وعليه فإن الغرض
من استخدام هذا النوع من املناهج البحثية يتمثل يف
حتديد وجود عالقة أو عدم وجودها بني املتغريات موضوع
الدراسة (أبوعالم.)51 ،1998 ،
اثنياً :جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع طالب
وطالبات املدارس الثانوية احلكومية املنتظمني يف مدينة
الرياض من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي،
والذين يقدر عددهم بـ ( )70328طالب و ()63175
طالبة وفق اإلحصاءات الرمسية الصادرة من اإلدارة العامة
للتعليم مبنطقة الرياض.)1439،
اثلثاً :عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة احلالية من ( )336طالباً وطالبةً
من طلبة املرحلة الثانوية مت اختيارهم بالطريقة العشوائية
العنقودية ،حيث مت اختيار مخسة مكاتب تعليم يف إدارة
التعليم مبدينة الرياض ،واملوزعة يف جهات خمتلفة (الغرب،
الوسط ،الشمال ،اجلنوب ،الشرق) ،وفيما يلي وصفاً
لعينة الدراسة:
جدول رقم ()1توزيع عينة الدراسة وفق النوع
النوع

جدول رقم ( )2توزيع عينة الدراسة وفق أكثر مواقع التواصل
االجتماعي استخداماً
العدد

النسبة*

أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداماً

120

35.7

22

6.5

221

65.8

انستغرام

Instagram

136

40.5

واتساب

WhatsApp

64

19.0

25

7.4

أخرى

12

3.6

مل حيدد

7

2.1

تويرت

Twitter

فيسبوك

Facebook

سناب شات

يوتيوب

Snapchat

YouTube

عدد العينة

336

* النسبة لعدد العينة

يتضح من اجلدول أعاله أنه تراوحت نسب العينة وفقاً
ألكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداماً ما بني (%2,1
  ،)%65,8حيث كانت أقل نسبة للذي مل حيدد ،بينماكانت النسبة األعلى ملستخدمي السناب شات.
جدول رقم ()3توزيع عينة الدراسة وفق عدد ساعات استخدام مواقع
التواصل االجتماعي يومياً
عدد ساعات استخدام مواقع التواصل
االجتماعي يومياً

العدد

النسبة

أقل من ساعة

24

7.1

من  1إىل  2ساعة

52

15.5

53

15.8
15.8

العدد

النسبة

ذكر

152

45.2

من  2إىل  3ساعات

أنثى

184

54.8

من  3إىل  4ساعات

53

336

100.0

من  4إىل  5ساعات

45

13.4

أكثر من  5ساعات

106

31.5

3

0.9

336

100.0

اجملموع

يتضح من اجلدول أعاله أنه تراوحت نسب توزيع عينة
الدراسة وفق النوع حيث بلغ عدد الذكور ( )152طالباً
وبنسبة ( ،)%45,2بينما بلغ عدد اإلناث ( )184طالبة
بنسبة (.)%54,8
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مل حيدد
اجملموع

يتضح من اجلدول أعاله أنه تراوحت نسب العينة وفقاً

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

لعدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي يومياً
ما بني ( ،)%31,5 - %0,9حيث كانت أقل نسبة
للذي مل حيدد ،بينما كانت النسبة األعلى ألكثر من ()5
ساعات.
رابعاً :أدوات الدراسة:
 -1استمارة البياانت األولية من إعداد الباحث:
مت بناء االستمارة هبدف حتديد خصائص أفراد
عينة الدراسة ،وحتديد أي مواقع التواصل االجتماعي
يستخدمون أفراد العينة ،وعدد الساعات اليت يقضوهنا
أفراد العينة يومياً يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
 -2مقياس أزمة اهلوية من إعداد أبو النور وحممد
(:)2016
يتكون املقياس يف صورته النهائية من ( )32فقرة،
موزعة على ثالثة أبعاد وهي( :أزمة اهلوية الفردية ،أزمة
اهلوية الوطنية ،أزمة اهلوية الثقافية) ،وتقدر الدرجات
يف هذا املقياس طبقا لطريقة تدرج الدرجات حيث أن
العبارات املوجبة تأخذ :موافق بشدة ( )4أربعة درجات،
موافق ( )3ثالث درجات ،غري موافق ( )2درجتان ،غري
موافق بشدة ( )1درجة واحدة للعبارات اإلجيابية وهي:
البعد األول (أزمة اهلوية الفردية)،7 ،5 ،4 ،3 ،1( :
 )10 ،8وتعكس بالنسبة للعبارات السلبية (.)9 ،6، 2
والبعد الثاين (أزمة اهلوية الوطنية)،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2( :
 )12 ،11 ،9وتعكس بالنسبة للعبارات (.)10 ،7 ،1
والبعد الثالث (أزمة اهلوية الثقافية)( :ا 6، 5، 4، 3، 2،
.)10 ،9، 8 ،7،
ولقياس صدق وثبات املقياس أستخدم معدي
املقياس صدق احملكمني ،وذلك بعرضة على جمموعة

من احملكمني املختصني يف علم النفس من اجل التأكد
من صالحية العبارات للمضمون وفق حدود األبعاد اليت
جاءت يف املقياس ،وقد أتفق احملكمني على صالحية
العبارات ومالءمتها ملا وضعت من أجله ،كما تأكدا
معدي املقياس من صدق املقياس باستخدام االتساق
الداخلي حيث بلغ (.)0،01
وقد قام معدي املقياس حبساب ثبات املقياس
باستخدام معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لكل عامل
من عوامل املقياس على حدة واملقياس ككل وقد تراوحت
معامالت الثبات ما بني ( )0.517و (.)0.816
وللتحقق من صدق وثبات املقياس يف الدراسة احلالية،
قام الباحث باخلطوات التالية:
صدق املقياس:
 -1صدق االتساق الداخلي :وحلساب صدق
االتساق الداخلي قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة
استطالعية مكونة من ( )48طالب وذلك حلساب
معامالت االرتباط بني بنود املقياس والدرجة الكلية للبعد
املنتمية إليه مث حساب العالقة بني أبعاد املقياس بالدرجة
الكلية للمقياس.
معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود
مقياس أزمة اهلوية ،بالدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه:

جدول رقم ()4معامالت ارتباط بنود مقياس أزمة اهلوية ابلدرجة الكلية
للبعد املنتمية إليه (ن=)48
البعد

أزمة اهلوية الفردية

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

*0.3512

6

**0.4624

2

**0.3863

7

**0.4511

3

**0.6153

8

**0.6050

4

**0.4077

9

**0.3946

5

**0.6419

10

**0.6505
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اتبع :جدول رقم ()4معامالت ارتباط بنود مقياس أزمة اهلوية ابلدرجة
الكلية للبعد املنتمية إليه (ن=)48
البعد

أزمة اهلوية الوطنية

أزمة اهلوية الثقافية

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

11

*0.3661

17

**0.3880

12

**0.4610

18

*0.3201

13

**0.4659

19

*0.3395

14

**0.5500

20

**0.5117

15

**0.6287

21

**0.4586

16

**0.5107

22

**0.4334

23

**0.6267

28

**0.3778

24

**0.6123

29

**0.5546

25

**0.4944

30

**0.3979

26

**0.4298

31

**0.5277

27

**0.4464

32

**0.6864

* دالة عند مستوى  **0.05دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع بنود املقياس دالة
مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إلية.
معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني أبعاد
مقياس أزمة اهلوية ،بالدرجة الكلية للمقياس:
جدول رقم ( )5معامالت ارتباط أبعاد مقياس أزمة اهلوية ابلدرجة
الكلية للمقياس(ن=)48
البعد

معامل االرتباط

أزمة اهلوية الفردية

**0.6799

أزمة اهلوية الوطنية

**0.7999

أزمة اهلوية الثقافية

**0.8152

** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول أعاله أن معامالت االرتباط
لدرجات كل بعد من أبعاد املقياس بالدرجة الكلية
للمقياس ترتاوح بني ( ،)0.6799 -0,8152ومجيعها
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دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01مما يشري إىل أن
املقياس يتسم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي.
ثبات املقياس:
حلساب معامل ثبات املقياس قام الباحث باستخدام
معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد املقياس والثبات الكلي
للمقياس ويوضح اجلدول التايل معامالت ثبات مقياس
أزمة اهلوية:
جدول رقم ( )6معامالت ثبات مقياس أزمة اهلوية (ن=)48
البعد

معامل ثبات ألفا
عدد البنود
كرونباخ

أزمة اهلوية الفردية

10

0.46

أزمة اهلوية الوطنية

12

0.69

أزمة اهلوية الثقافية

10

0.70

32

0.78

الثبات الكلي ملقياس أزمة اهلوية

يتضح من اجلدول أعاله أن معامالت ثبات األبعاد
للمقياس باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ تراوحت ما
بني ( ،)0,46-0,70والثبات الكلي (.)0,78
وبناء على ذلك يتضح من مجيع اإلجراءات السابقة
أن مقياس أزمة اهلوية يتمتع بالصدق والثبات.
مقياس الرضا عن احلياة من إعداد الباحث:
بعد إطالع الباحث على اإلطار النظري والدراسات
السابقة للرضا عن احلياة ،وبالرجوع إىل املقاييس اليت
طبقت يف البيئة العربية كمقياس الدسوقي (،)1999
ومقياس شويخ ( )2007قام الباحث بأعداد مقياس
للرضا عن احلياة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي،
وللتأكد من صدق وثبات املقياس قام الباحث حبساب
الصدق والثبات بالطرق التالية:
صدق املقياس:
صدق احملكمني :قام الباحث بعرض املقياس بصورته

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

األولية واملكون من ( )30عبارة على ( )5حمكمني من
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات من املختصني يف علم
النفس ،من أجل أبداء الرأي يف مدى مالءمة العبارات
للمقياس والبعد اليت تنتمي له ،ومدى وضوح وسالمة
الصياغة اللغوية ،وقد أعتمد الباحث لصالحية العبارة
اتفاق ( )4حمكمني عليها ،وبناء على أراء احملكمني مت
تعديل صياغة بعض العبارات ،وبذلك يتكون املقياس يف
صورته النهائية من ( )30عبارة.

صدق االتساق الداخلي :وحلساب صدق االتساق
الداخلي قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة استطالعية
مكونة من ( )48طالب وذلك حلساب معامالت االرتباط
بني بنود املقياس والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه مث حساب
العالقة بني أبعاد املقياس بالدرجة الكلية للمقياس.
أ) معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود
مقياس الرضا عن احلياة ،بالدرجة الكلية للبعد املنتمية
إليه:

جدول رقم ( )7معامالت ارتباط بنود مقياس الرضا عن احلياة ابلدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه (ن=)48
البعد

السعادة

التقدير االجتماعي

القناعة

االستقرار النفسي

االجتماعية

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.5301

4

**0.5198

7

**0.7937

2

**0.6993

5

**0.4450

8

**0.6925

3

**0.6213

6

**0.6737

9

**0.7609

10

**0.5894

13

**0.6477

16

**0.5827

11

**0.7652

14

**0.7561

12

**0.6065

15

**0.6101

17

**0.6089

19

**0.6597

18

**0.7503

20

**0.6145

21

**0.6250

23

**0.8283

22

**0.6125

24

**0.6199

26

**0.7056

28

**0.6769

27

**0.7092

29

**0.7350

25

30

**0.6534

**0.3863

** دالة عند مستوى 0.01
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يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع بنود املقياس دالة
مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إلية.
ب) معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني أبعاد
مقياس الرضا عن احلياة ،بالدرجة الكلية للمقياس:
جدول رقم ( )8معامالت ارتباط أبعاد مقياس الرضا عن احلياة ابلدرجة
الكلية للمقياس(ن=)48
معامل االرتباط

البعد
السعادة

**0.9008

التقدير االجتماعي

**0.9018

القناعة

**0.6600

االستقرار النفسي

**0.7956
**0.7395

االجتماعية
** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول أعاله مجيع أبعاد مقياس الرضا عن
احلياة دالة مع الدرجة الكلية للمقياس
ثبات املقياس:
حلساب معامل ثبات املقياس قام الباحث باستخدام
معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد املقياس والثبات الكلي
للمقياس ويوضح اجلدول التايل معامالت ثبات مقياس
الرضا عن احلياة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي:
جدول رقم ( )9معامالت ثبات مقياس الرضا عن احلياة(ن=)48
عدد
البنود

معامل ثبات
ألفا كرونباخ

السعادة

9

0.81

التقدير االجتماعي

7

0.81

القناعة

4

0.62

االستقرار النفسي

5

0.69

االجتماعية

5

0.69

الثبات الكلي ملقياس الرضا عن احلياة

30

0.92

البعد

يتضح من اجلدول أعاله أن معامل ثبات االبعاد
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تراوحت ما بني ( ،)0,81 -0,62ومعامل الثبات
الكلي للمقياس بلغ ( )0,92باستخدام معامل ثبات
ألفا كرونباخ ،وبناء على ذلك يتضح من مجيع اإلجراءات
السابقة أن مقياس الرضا عن احلياة يتمتع بدرجة مقبولة
من الصدق والثبات.
تصحيح املقياس:
يتكون املقياس يف صورته النهائية من ( )30عبارة
ولكل عبارة مخسة بدائل لإلجابة وهي كما يلي( :تنطبق
متاماً ،تنطبق ،تنطبق أحياناً ،ال تنطبق ،ال تنطبق مطلقاً)،
ومت وضع هلذه البدائل أوزان متدرجة من (  4إىل صفر).
خامساً :األساليب اإلحصائية:
للتحقق من ثبات وصدق أداة الدراسة وحتليل نتائجها
استخدم الباحث جمموعة من األساليب اإلحصائية و هي:
معامل ارتباط بريسون.
معامل الفا كرونباخ للكشف عن اخلصائص
السيكومرتية لألدوات.
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري.
اختبار (ت) للكشف عن الفروق
اختبار حتليل التباين (ف) للكشف عن الفروق
اختبار أقل فرق معنوي ) (LSDللتعرف على مصدر
الفروق
سادساً :إجراءات الدراسة:
قام الباحث بالرجوع إىل الدراسات واألحباث السابقة
اليت حبثت يف أزمة اهلوية والرضا عن احلياة لدى مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي
مت اختيار وأعداد أدوات الدراسة.
مث اختيار جمتمع الدراسة ،وهم طالب وطالبات
املدارس الثانوية احلكومية املنتظمني يف مدينة الرياض من
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ،ومت حتديد العينة
املمثلة جملتمع الدراسة.

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

تطبيق أدوات الدراسة ،ومجع البيانات ومعاجلتها
إحصائياً للتحقق من فروض الدراسة.
سابعاً :نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما مستوى أزمة اهلوية والرضا عن
احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث حبساب
املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألبعاد مقياس أزمة اهلوية من
خالل حساب طول الفئة واليت = (أكرب قيمة -أقل قيمة) ÷
 1.00 = 3 ÷ )1-4( = 3حيث أن 2.00 – 1.00
تعطى مستوى منخفض ،و  3.00 – 2.01تعطى مستوى
متوسط 4.00 – 3.01 ،تعطى مستوى مرتفع.
أوالً :مستوى أزمة اهلوية:

جدول رقم ()10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى أزمة
اهلوية لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي (ن=)336
األبعاد

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

املستوى

أزمة اهلوية الفردية

1.97

0.48

منخفض

أزمة اهلوية الوطنية

1.84

0.48

منخفض

أزمة اهلوية الثقافية

2.28

0.56

متوسط

الدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية

2.01

0.42

متوسط

* املتوسط من  4درجات

يتضح من اجلدول أعاله أن املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية ألبعاد مقياس أزمة اهلوية جاءت
بدرجة متفاوتة حيث أن الدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية
جاء بدرجة متوسطة وبنفس الدرجة جاء بعد أزمة اهلوية
الثقافية .ويعلل الباحث هذه النتيجة إىل طبيعة املرحلة
العمرية وتنوع املصادر الثقافية لدى أفراد الدراسة يف ضوء
استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي.

يف حني أن بعدي (أزمة اهلوية الفردية ،أزمة اهلوية
الوطنية) جاءت بدرجة منخفضة وهذا يعود إىل طبيعة
التنشئة االسرية اليت هتتم باجلوانب الفكرية يف تنشئة الفرد
إضافة إىل دور املناهج التعليمية والتوعية الثقافية يف تعزيز
اهلوية الوطنية لدى أفراد عينة الدراسة .وهذا يتفق مع
نتائج الدراسة اليت أجراها السعدي ( )2017واليت بينت
نتائجها وجود أزمة هوية بدرجة متوسطة.
اثنياً :مستوى الرضا عن احلياة:
قام الباحث بتقسيم الدرجات املستخدمة يف مقياس
الرضا عن احلياة (املقياس اخلماسي) إىل ثالثة مستويات
متساوية املدى من خالل حساب طول الفئة واليت =
(أكرب قيمة -أقل قيمة) ÷ 1.33 = 3 ÷ )1-5( = 3
حيث أن  2.33 – 1.00تعطى مستوى منخفض،
و  3.66 – 2.34تعطى مستوى متوسط– 3.67 ،
 5.00تعطى مستوى مرتفع .كما يف اجلدول التايل:

جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى
الرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
(ن=)336
األبعاد

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

املستوى

السعادة

3.82

0.78

مرتفع

التقدير االجتماعي

3.88

0.70

مرتفع

القناعة

3.56

0.82

متوسط

االستقرار النفسي

3.54

0.87

متوسط

االجتماعية

3.91

0.76

مرتفع

الدرجة الكلية ملقياس
الرضا عن احلياة

3.77

0.64

مرتفع

* املتوسط من  5درجات

يتضح من اجلدول أعاله أن املتوسطات احلسابية
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واالحنرافات املعيارية جاءت بدرجة متفاوتة حيث جاءت
الدرجة الكلية للمقياس وبعد السعادة والتقدير االجتماعي
واالجتماعية بدرجة مرتفعة .وهذا يعزوه الباحث لالخنراط
االجتماعي ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ومجاعة
الرفاق لديهم فضالً عن شعورهم بالسعادة من خالل
حتقيق حاجاهتم النفسية واشباعها .وهذا يتفق مع نتائج
الدراسة اليت أجراها السعدي ( )2017واليت جاءت
نتائجها بدرجة عالية يف الرضا عن احلياة.
يف حني أن بعدي االستقرار النفسي والقناعة جاءت

بدرجة متوسطة وهذا يرجع وفقا ملا يراه الباحث خلصائص
املرحلة العمرية ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
وتقلباهتم املزاجية ومطالبهم النمائية ومساهتم الشخصية
املتمثلة يف التقلب والتغري املستمر.
السؤال الثاين :ما العالقة بني أزمة اهلوية والرضا عن
احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث حبساب معامل
ارتباط بريسون )(personكما يف اجلدول التايل:

جدول ()12يوضح معامالت االرتباط بني الدرجة الكيلة ملقياس أزمة اهلوية وأبعادها ،والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة وأبعاده
األبعاد

بعد أزمة اهلوية الفردية
بعد أزمة اهلوية الوطنية
بعد أزمة اهلوية الثقافية
الدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية

السعادة

التقدير
االجتماعي

القناعة

االستقرار
النفسي

االجتماعية

الدرجة الكلية ملقياس
الرضا عن احلياة

0.4429-

0.5086-

0.3259-

0.4067-

0.2923-

0.4979-

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.3020-

0.2682-

0.1020-

0.1443-

0.2143-

0.2722-

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.3313-

0.2055-

0.1277-

0.2184-

0.1673-

0.2779-

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.4272-

0.3826-

0.2148-

0.2990-

0.2655-

0.4113-

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول أعاله أن هناك عالقات عكسية
(سالبة) بني مجيع مقايس أزمة اهلوية ( أزمة اهلوية الفردية،
وأزمة اهلوية الوطنية ،وأزمة اهلوية الثقافية) والدرجة الكيلة
ملقياس أزمة اهلوية ،ومجيع أبعاد مقياس الرضا عن احلياة:
(السعادة ،التقدير االجتماعي ،القناعة ،االستقرار
النفسي ،االجتماعية) ،والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة؛ مما يشري إىل أنه كلما ارتفعت درجات أبعاد أزمة
اهلوية والدرجة الكلية لدى مستخدمي مواقع التواصل
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االجتماعي ،اخنفض مستوى الرضا عن احلياة جبميع
أبعاده والدرجة الكلية لديهم ،وكانت تلك العالقات دالة
إحصائياً عند مستوى ().0.01
ويفسر الباحث ارتفاع درجة أزمة اهلوية باخنفاض معايري
الرضا عن احلياة بكوهنا نتيجة عكسية ومنطقية حيث أن
ارتفاع أزمة اهلوية الفردية أو الثقافية أو الوطنية تسهم يف
شعور الفرد بعدم الرضا عن الذات أو االستقرار النفسي
وحتقيق السعادة والتقدير االجتماعي ،واالجتماعية،

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

والقناعة ،والرضا عن احلياة ككل مما ينعكس سلبا على
حياة الفرد حيث ترتفع درجات القلق واالضطرابات
ويد من قدرته على حتديد معىن حلياته ،أو
النفسية لديه ُ
حتديد أهدافه ودوره يف احلياة ككل والعالقات االجتماعية
على مجيع املستويات يف حياته.
وتتفق هذه النتيجة جزئياً مع نتائج الدراسة اليت أجرهتا
املطرف ( )2016واليت بينت نتائجها وجود عالقة سالبة
دالة إحصائياً بني كل من (تعليق اهلوية األيديولوجية،
وتشتت اهلوية األيديولوجية) والدرجة الكلية للرضا عن
احلياة ،ووجود عالقة سالبة بني تشتت اهلوية االجتماعية
والدرجة الكلية للرضا عن احلياة .وتتفق كذلك مع نتائج
دراسة عامر ( )2016وجود عالقة ذات داللة ارتباطية
عكسية بني أزمة اهلوية ومعىن احلياة مستخدمي مواقع

التواصل االجتماعي.
وختتلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسة اليت أجراها
هيوفستيتلر ) (Huffstetler,2006واليت بينت نتائجها وجود
ارتباطاً إجيابياً بني اإلحساس باهلوية والرضا عن احلياة.
السؤال الثالث :هل توجد فروق يف أزمة اهلوية لدى
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تبعاً للمتغريات
(النوع ،عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي
يومياً ،أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداماً)؟
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث مبا يلي:
أوال :الفروق وفقا للنوع:
للكشف عن الفروق وفقا ملتغري النوع على مقياس
أزمة اهلوية مت استخدام اختبار (ت) ،كما يف اجلدول
التايل:

جدول رقم ( )13اختبار (ت) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد مقياس أزمة اهلوية والدرجة الكلية تبعاً الختالف النوع
البعد
أزمة اهلوية الفردية
أزمة اهلوية الوطنية
أزمة اهلوية الثقافية
الدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية

نوع العينة

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

ذكر

152

1.98

0.51

أنثى

184

1.96

0.46

ذكر

152

1.86

0.56

أنثى

184

1.81

0.40

ذكر

152

2.28

0.60

أنثى

184

2.28

0.53

ذكر

152

2.03

0.48

أنثى

184

2.00

0.37

يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف مجيع أبعاد مقياس أزمة اهلوية والدرجة الكلية
وفقا ملتغري النوع .ويعلل الباحث هذه النتيجة بكون أفراد
عينة الدراسة من نفس اجملتمع وتربطهم نفس العادات

قيمة ت

مستوى الداللة

0.32

0.753

0.90

0.367

0.08

0.933

0.53

0.595

والتقاليد االجتماعية للجنسني ،كما أهنم يتشاهبون يف
خصائصهم ومطالبهم النمائية يف هذه املرحلة ،كالتغريات
اجلسدية والنفسية واالجتماعية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الدراسة اليت أجراها
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فضل السيد والشيخ ( )2015واليت بينت عدم وجود
فروق يف أزمة اهلوية بني الذكور واالناث .وختتلف هذه
النتيجة مع نتائج دراسة عامر ( )2016واليت أظهرت
وجود فروق داله بني كل من الذكور واإلناث يف أزمة اهلوية
لصاحل اإلناث.
اثنياً :الفروق وفقا لعدد ساعات استخدام كل
من موقعي التواصل االجتماعي (سناب شات-

إنستقرام) يومياً.
استخدم الباحث اختبار حتليل التباين األحادي
(ف) للتعرف على الفروق يف درجات أفراد العينة يف أبعاد
والدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية ،واجلداول التالية تبني
النتائج اليت مت التوصل إليها:
 -1عدد ساعات استخدام موقع التواصل
االجتماعي (سناب شات) يومياً:

جدول رقم ( )14اختبار حتليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية
تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (سناب شات) يومياً
البعد

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

2.35

5

0.47

أزمة اهلوية الفردية

أزمة اهلوية الوطنية

2.13
داخل اجملموعات

47.46

215

0.22

بني اجملموعات

1.39

5

0.28

داخل اجملموعات

44.53

215

0.21

بني اجملموعات

3.80

5

0.76

أزمة اهلوية الثقافية

1.35

2.84
داخل اجملموعات

57.54

215

0.27

بني اجملموعات

2.09

5

0.42

الدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية

2.80
داخل اجملموعات

يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف األبعاد( :أزمة اهلوية الفردية ،أزمة اهلوية
الوطنية) ،تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام أفراد
العينة ملوقع التواصل االجتماعي (سناب شات) يومياً.
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قيمة ف

32.13

215

مستوى
الداللة

0.063

0.247

0.017

0.018

0.15

يف حني وجدت فروق دالة إحصائياً يف كل من بعد
(أزمة اهلوية الثقافية) ،والدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية،
وللتحقق من مصدر الفروق مت استخدام اختبار أقل فرق
دال)(LSD

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

جدول رقم ( )15اختبار أقل فرق دال ) (LSDلتوضيح مصدر الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية تبعاً
الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (سناب شات) يومياً
البعد

أزمة اهلوية
الثقافية

الدرجة
الكلية ألزمة
اهلوية

عدد ساعات استخدام مواقع
التواصل االجتماعي (سناب
شات) يومياً

املتوسط
احلسايب

أقل من ساعة

2.20

من  1إىل  2ساعة

2.10

من  2إىل  3ساعات

2.29

من  3إىل  4ساعات

2.16

من  4إىل  5ساعات

2.20

أكثر من  5ساعات

2.45

أقل من ساعة

2.04

من  1إىل  2ساعة

1.88

من  2إىل  3ساعات

2.00

من  3إىل  4ساعات

1.96

من  4إىل  5ساعات

1.89

أكثر من  5ساعات

2.13

أقل من
ساعة

من  1إىل من  2إىل من  3إىل من  4إىل أكثر من
 2ساعة  3ساعات  4ساعات  5ساعات  5ساعات

*

*

*

*

*

*

الفرق لصاحل

أكثر من 5
ساعات

أكثر من 5
ساعات

* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05

يتضح من اجلدول أعاله وجود فروق دالة عند مستوى
 0.05على النحو التايل:
توجد فروق دالة يف بعد أزمة اهلوية الثقافية بني أفراد
العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب
شات (من  1إىل  2ساعة ،من  3إىل  4ساعات ،من 4
إىل  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه
(أكثر من  5ساعات) يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة
الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات
(أكثر من  5ساعات) يومياً.

توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية ملقياس أزمة
اهلوية بني أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي سناب شات (من  1إىل  2ساعة ،من 3
إىل  4ساعات ،من  4إىل  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد
العينة الذين يستخدمونه (أكثر من  5ساعات) يومياً،
وذلك لصاحل أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي سناب شات (أكثر من  5ساعات) يومياً.
.2عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي
(انستغرام) يومياً:
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جدول رقم ( )16اختبار حتليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية
تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (انستغرام) يومياً
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

3.15

5

0.63

داخل اجملموعات

21.82

130

0.17

بني اجملموعات

1.30

5

0.26

داخل اجملموعات

21.85

130

0.17

بني اجملموعات

2.35

5

0.47

داخل اجملموعات

32.56

130

0.25

بني اجملموعات

1.78

5

0.36

داخل اجملموعات

15.94

130

0.12

البعد
أزمة اهلوية الفردية
أزمة اهلوية الوطنية
أزمة اهلوية الثقافية
الدرجة الكلية ملقياس أزمة
اهلوية

يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف األبعاد( :أزمة اهلوية الوطنية ،أزمة اهلوية
الثقافية) ،تبعا الختالف عدد ساعات استخدام أفراد

قيمة ف

مستوى
الداللة

3.75

0.003

1.54

0.181

1.88

0.102

2.91

0.016

العينة ملوقع التواصل االجتماعي (انستغرام) يومياً .يف حني
وجدت فروق يف الدرجة الكلية وبعد أزمة اهلوية الفردية،
وللكشف عن مصدر الفروق مت استخدام اختبار "شيفيه"
كما يف اجلدول التايل:

جدول رقم ()17اختبار أقل فرق دال ( )LSDلتوضيح مصدر الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية تبعاً
الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (انستغرام) يومياً
البعد

أزمة اهلوية
الفردية

24

عدد ساعات استخدام
مواقع التواصل االجتماعي
(انستغرام) يومياً

املتوسط
احلسايب

أقل من ساعة

1.90

من  1إىل  2ساعة

1.78

من  2إىل  3ساعات

1.80

من  3إىل  4ساعات

1.70

من  4إىل  5ساعات

1.73

أكثر من  5ساعات

2.05

أقل من
ساعة

من  1إىل
 2ساعة

من  2إىل  3من  3إىل من  4إىل أكثر من
 4ساعات  5ساعات  5ساعات
ساعات

*

الفرق
لصاحل

أكثر من 5
ساعات

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

تابع :جدول رقم ()17اختبار أقل فرق دال ( )LSDلتوضيح مصدر الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية
تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (انستغرام) يومياً
البعد

الدرجة
الكلية ألزمة
اهلوية

عدد ساعات استخدام
مواقع التواصل االجتماعي
(انستغرام) يومياً

املتوسط
احلسايب

أقل من ساعة

1.96

من  1إىل  2ساعة

1.79

من  2إىل  3ساعات

1.89

من  3إىل  4ساعات

1.86

من  4إىل  5ساعات

1.83

أكثر من  5ساعات

2.07

أقل من
ساعة

من  1إىل
 2ساعة

*

من  2إىل  3من  3إىل من  4إىل أكثر من
 4ساعات  5ساعات  5ساعات
ساعات

*

*

الفرق
لصاحل

أكثر من 5
ساعات

* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05
يتضح من اجلدول أعاله وجود فروق دالة عند مستوى
 0.05على النحو التايل:
توجد فروق دالة يف بعد أزمة اهلوية الفردية بني
أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
سناب شات (من  3إىل  4ساعات) يومياً ،وبني أفراد
العينة الذين يستخدمونه (أكثر من  5ساعات) يومياً،
وذلك لصاحل أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي سناب شات (أكثر من  5ساعات) يومياً.
توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية ملقياس أزمة
اهلوية بني أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي سناب شات (من  1إىل  2ساعة ،من 3
إىل  4ساعات ،من  4إىل  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد

العينة الذين يستخدمونه (أكثر من  5ساعات) يومياً،
وذلك لصاحل أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي سناب شات (أكثر من  5ساعات) يومياً.
ويفسر الباحث هذه النتيجة بكون األشخاص األكثر
استخداماً ملواقع التواص االجتماعي يعانوا من نقص يف
مهارات التفاعل االجتماعي املباشر.
اثلثاً :الفروق تبعا ملتغري أكثر مواقع التواصل
االجتماعي استخداماً (سناب شات ،االنستغرام) يومياً.
قام الباحث باستخدام اختبار (ت) لداللة الفروق يف
درجات أفراد العينة يف األبعاد والدرجة الكلية ملقياس أزمة
اهلوية كما يلي:
.1الفروق وفقا ملتغري موقع (سناب شات)
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جدول رقم ( )18اختبار (ت) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية تبعاً الختالف مدى
استخدام موقع التواصل االجتماعي (سناب شات)
البعد
أزمة اهلوية الفردية
أزمة اهلوية الوطنية
أزمة اهلوية الثقافية
الدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري
0.48

استخدام سناب شات

العدد

يستخدم

221

1.96

ال يستخدم

115

1.99

0.50

يستخدم

221

1.83

0.46

ال يستخدم

115

1.85

0.52

يستخدم

221

2.28

0.53

ال يستخدم

115

2.28

0.62

يستخدم

221

2.01

0.39

ال يستخدم

115

2.03

0.47

يتضح من اجلدول رقم أعاله عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف مجيع أبعاد مقياس أزمة اهلوية ودرجته
الكلية تعزى ملتغري وسيلة (سناب شات) ويفسر الباحث

قيمة ت

مستوى
الداللة

0.49

0.624

0.49

0.624

0.01

0.992

0.32

0.748

هذه النتيجة بكون مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
تتعدد لديهم املهارات التقنية والفنية يف استخدام هذه
املواقع وتنوعها.
.2الفروق وفقا ملتغري موقع االستخدام (االنستغرام)

جدول رقم ( )19اختبار (ت) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية تبعاً الختالف مدى استخدام
موقع التواصل االجتماعي (انستغرام)

البعد

أزمة اهلوية الفردية
أزمة اهلوية الوطنية
أزمة اهلوية الثقافية
الدرجة الكلية ملقياس أزمة اهلوية
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استخدام سناب شات

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

يستخدم

136

1.87

0.43

ال يستخدم

200

2.04

0.50

يستخدم

136

1.74

0.41

ال يستخدم

200

1.90

0.51

يستخدم

136

2.23

0.51

ال يستخدم

200

2.31

0.59

يستخدم

136

1.93

0.36

ال يستخدم

200

2.07

0.45

قيمة ت

مستوى
الداللة

3.21

0.001

3.20

0.002

1.35

0.178

3.12

0.002

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

يتضح من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.01يف األبعاد( :أزمة اهلوية
الفردية ،أزمة اهلوية الوطنية) ،ويف الدرجة الكلية ملقياس أزمة
اهلوية ،لصاحل أفراد العينة الذين ال يستخدمون (انستغرام)،
أي األفراد الذين ال يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
(انستغرام) لديهم أزمة هوية أعلى من الذين يستخدمونه.
ويفسر الباحث هذه النتيجة بكون موقع انتسغرام ال
يستخدمه املراهقون بشكل جيد ،وميارسون استخدامهم
لوسائل التواصل االجتماعي األخرى بشكل مباشر .كما
يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد (أزمة
اهلوية الثقافية) ويعلل الباحث هذه النتيجة بتشابه جمتمع

الدراسة والعينة اليت استهدفها؛ فضالً عن تقارب الفئة
العمرية املستهدفة ،وخصائصهم النمائية ومطالب هذه
املرحلة والتشابه يف االهتمامات الثقافية لديهم.
السؤال الرابع :هل توجد فروق يف الرضا عن احلياة
لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تبعاً للمتغريات
(النوع ،عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي
يومياً ،أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداماً)؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث مبا يلي:
أوال :الفروق وفقا للنوع:
للكشف عن الفروق وفقا ملتغري النوع على مقياس
أزمة اهلوية مت استخدام اختبار (ت) ،كما يف اجلدول
التايل:

جدول رقم ()20اختبار (ت) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة فيأبعاد والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة تبعاً الختالف نوع العينة
نوع العينة

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

ذكر

152

3.87

0.71

أنثى

184

3.79

0.84

ذكر

152

3.85

0.72

أنثى

184

3.91

0.68

ذكر

152

3.54

0.87

أنثى

184

3.57

0.79

ذكر

152

3.60

0.81

أنثى

184

3.49

0.92

ذكر

152

3.91

0.83

أنثى

184

3.91

0.70

ذكر

152

3.78

0.61

أنثى

184

3.76

0.66

البعد

السعادة

التقدير االجتماعي

القناعة

االستقرار النفسي

االجتماعية

الدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة

قيمة ت

0.90

0.83

0.34

مستوى الداللة

0.369

0.410

0.732

1.20

0.230

0.04

0.972

0.38

0.707
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يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني درجات أفراد عينة الدراسة يف مجيع األبعاد
ملقياس الرضا عن احلياة ،والدرجة الكلية للمقياس ،تعزى
الختالف نوع العينة( :ذكر – أنثى).
ويفسر الباحث هذه النتيجة بكون مجيع أفراد الدراسة
يتمتعون بنوع من حتقيق الذات ولديهم درجة مرتاوحة بني
االرتفاع واملتوسط يف مستوى الرضا عن احلياة؛ فضال عن
تشابه الظروف والعادات والقيم االجتماعية لدى أفراد
الدراسة وبيئتها .وهذا يتفق مع نتيجة الدراسة اليت أجراها
السعدي ( )2017بعدم وجود فروق يف الرضا عن احلياة

تبعاً ملتغريات (اجلنس).
اثنياً :الفروق وفقا لعدد ساعات استخدام كل من
موقعي التواصل االجتماعي (سناب شات-إنستقرام)
يومياً.
استخدم الباحث اختبار حتليل التباين األحادي
(ف) للتعرف على الفروق يف درجات أفراد العينة يف أبعاد
والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة ،واجلداول التالية
تبني النتائج اليت مت التوصل إليها:
-1عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي
(سناب شات) يومياً:

جدول رقم ( )21اختبار حتليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (سناب شات) يومياً
البعد

السعادة

التقدير االجتماعي

القناعة

االستقرار النفسي

االجتماعية
الدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة
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مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

7.28

5

1.46

داخل اجملموعات

129.42

215

0.60

بني اجملموعات

3.75

5

0.75

داخل اجملموعات

105.67

215

0.49

بني اجملموعات

8.73

5

1.75

داخل اجملموعات

134.53

215

0.63

بني اجملموعات

6.31

5

1.26

داخل اجملموعات

167.37

215

0.78

بني اجملموعات

2.34

5

0.47

داخل اجملموعات

130.40

215

0.61

بني اجملموعات

4.82

5

0.97

داخل اجملموعات

84.58

215

0.39

قيمة ف

مستوى
الداللة

2.42

0.037

1.53

0.182

2.79

0.018

1.62

0.155

0.77

0.572

2.45

0.035

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد مقياس
الرضا عن احلياة (التقدير االجتماعي ،االستقرار النفسي،
االجتماعية) ،تعزى الختالف عدد ساعات استخدام
أفراد العينة ملوقع التواصل االجتماعي (سناب شات)
يومياً ،ويعلل الباحث هذه النتيجة بكون أفراد الدراسة
متشاهبني يف تقديرهم االجتماعي ألنفسهم ،ومفهومهم

عن ذواهتم ،وتقديرهم هلا ،كما أهنم يتمتعون بدرجة
متوسطة من االستقرار النفسي ،واالجتماعية والذي أكدته
نتائج الدراسة احلالية ،مبعىن أهنم أكثر اخنراطاً اجتماعياً
وتفاعال يف عالقاهتم مع األخرين.
كما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
درجات أفراد عينة الدراسة يف بعدي( :السعادة ،القناعة)،
والدرجة الكلية ،وللكشف عن مصدر الفروق استخدم
الباحث اختبار أقل فرق معنوي)(LSD

جدول رقم ( )22اختبار أقل فرق دال)(LSDلتوضيح مصدر الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف األبعاد والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة
تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (سناب شات) يومياً
البعد

السعادة

القناعة

عدد ساعات استخدام
مواقع التواصل
االجتماعي (سناب
شات) يومياً

املتوسط
احلسايب

أقل من ساعة

3.88

من  1إىل  2ساعة

4.08

من  2إىل  3ساعات

3.78

من  3إىل  4ساعات

4.01

من  4إىل  5ساعات

3.91

أكثر من  5ساعات

3.60

أقل من ساعة

3.76

أقل من
ساعة

من 4
من  1إىل من  2إىل من  3إىل
إىل 5
 2ساعة  3ساعات  4ساعات
ساعات

أكثر من
الفرق لصاحل
 5ساعات

*

*

من  1إىل 2
ساعة
من  3إىل 4
ساعات

من  1إىل  2ساعة

3.83

*

من  1إىل 2
ساعة

من  2إىل  3ساعات

3.65

*

من  2إىل 3
ساعات

من  3إىل  4ساعات

3.59

من  4إىل  5ساعات

3.68

أكثر من  5ساعات

3.29

*

من  4إىل 5
ساعات
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تابع :جدول رقم ( )22اختبار أقل فرق دال)(LSDلتوضيح مصدر الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف األبعاد والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (سناب شات) يومياً
البعد

الدرجة الكلية
ملقياس الرضا عن
احلياة

عدد ساعات استخدام
مواقع التواصل
االجتماعي (سناب
شات) يومياً

املتوسط
احلسايب

أقل من ساعة

3.82

من  1إىل  2ساعة

3.97

من  2إىل  3ساعات

3.77

من  3إىل  4ساعات

3.82

من  4إىل  5ساعات

3.89

أكثر من  5ساعات

3.57

أقل من
ساعة

من 4
أكثر من
من  1إىل من  2إىل من  3إىل
الفرق لصاحل
إىل 5
 5ساعات
 2ساعة  3ساعات  4ساعات
ساعات

*

*

من  1إىل 2
ساعة

من  4إىل 5
ساعات

* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05
يتضح من اجلدول أعاله وجود فروق دالة عند مستوى
 0.05على النحو التايل:
توجد فروق دالة يف بعد السعادة بني أفراد العينة الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات (أكثر
من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه
(من  1إىل  2ساعة) يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة
الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات
(من  1إىل  2ساعة) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد السعادة بني أفراد العينة الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات (أكثر
من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه
(من  3إىل  4ساعات) يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة
الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات
(من  3إىل  4ساعات) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد القناعة بني أفراد العينة الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات
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(أكثر من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين
يستخدمونه (من  1إىل  2ساعة) يومياً ،وذلك لصاحل
أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
سناب شات (من  1إىل  2ساعة) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد القناعة بني أفراد العينة الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات (أكثر
من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه
(من  2إىل  3ساعات) يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة
الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات
(من  2إىل  3ساعات) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد القناعة بني أفراد العينة الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات (أكثر
من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه
(من  4إىل  5ساعات) يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة
الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي سناب شات
(من  4إىل  5ساعات) يومياً.

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة
بني أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
سناب شات (أكثر من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة
الذين يستخدمونه (من  1إىل  2ساعة) يومياً ،وذلك لصاحل
أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
سناب شات (من  1إىل  2ساعة) يومياً.
توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة بني أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي سناب شات (أكثر من  5ساعات) يومياً،
وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه (من  4إىل  5ساعات)

يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة الذين يستخدمون موقع
التواصل االجتماعي سناب شات (من  4إىل  5ساعات)
يومياً.
ويفسر الباحث هذه النتيجة لكوهنم يتمتعون بدرجة
مرتفعة وفقاً ملا أشارت له نتائج الدراسة احلالية من
الرضا عن احلياة وخذا ينعكس إجياباً على سلوكياهتم يف
استخدام مواقع التواصل االجتماعي وجيعلهم أكثر قناعة
ورضا وسعادة عند استخدامها بشكل عادل.
-2عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي
(انستغرام) يومياً:

جدول رقم ()23اختبار حتليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (انستغرام) يومياً
البعد
السعادة

التقدير االجتماعي

القناعة
االستقرار النفسي
االجتماعية
الدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

8.63

5

1.73

داخل اجملموعات

59.69

130

0.46

بني اجملموعات

8.02

5

1.61

داخل اجملموعات

42.74

130

0.33

بني اجملموعات

12.94

5

2.59

داخل اجملموعات

69.99

130

0.54

بني اجملموعات

8.77

5

1.75

داخل اجملموعات

72.39

130

0.56

بني اجملموعات

5.92

5

1.18

داخل اجملموعات

43.91

130

0.34

بني اجملموعات

8.05

5

1.61

داخل اجملموعات

33.95

130

0.26

قيمة ف

مستوى
الداللة

3.76

0.003

4.88

0.000

4.81

0.000

3.15

0.010

3.50

0.005

6.17

0.000

دالة عند مستوى 0.01

31

جملة الدراسات االجتامعية السعودية العدد ( ، )3ص ص  41-1مارس 2020م  /رجب 1441هـ

يتضح من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني درجات أفراد عينة الدراسة يف مجيع أبعاد الرضا
عن احلياة (السعادة ،التقدير االجتماعي ،القناعة ،االستقرار

النفسي ،االجتماعية) والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة ،وللكشف عن مصدر الفروق استخدم الباحث
اختبار أقل فرق معنوي )(LSDكما يف اجلدول التايل:

جدول رقم ()24اختبار أقل فرق دال ( )LSDلتوضيح مصدر الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (انستغرام) يومياً
البعد

السعادة

التقدير
االجتماعي

القناعة

32

عدد ساعات استخدام
مواقع التواصل االجتماعي
(انستغرام) يومياً

املتوسط
احلسايب

أقل من ساعة

4.18

من  1إىل  2ساعة

4.39

من  2إىل  3ساعات

3.80

من  3إىل  4ساعات

3.98

من  4إىل  5ساعات

4.24

أكثر من  5ساعات

3.72

أقل من ساعة

4.06

من  1إىل  2ساعة

4.21

من  2إىل  3ساعات

4.11

من  3إىل  4ساعات

4.05

من  4إىل  5ساعات

4.23

أكثر من  5ساعات

3.66

أقل من ساعة

3.95

من  1إىل  2ساعة

4.04

من  2إىل  3ساعات

3.56

من  3إىل  4ساعات

3.59

من  4إىل  5ساعات

4.01

أكثر من  5ساعات

3.29

أقل من
ساعة

من  1إىل
 2ساعة

من  2إىل من  3إىل من  4إىل أكثر من
 3ساعات  4ساعات  5ساعات  5ساعات

*

*

*

*

*

الفرق
لصاحل

من  1إىل
 2ساعة

من  1إىل
 2ساعة

من  4إىل
 5ساعات

من  1إىل
 2ساعة

من  4إىل
 5ساعات

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

اتبع :جدول رقم ()24اختبار أقل فرق دال ( )LSDلتوضيح مصدر الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس
الرضا عن احلياة تبعاً الختالف عدد ساعات استخدام موقع التواصل االجتماعي (انستغرام) يومياً

البعد

االستقرار
النفسي**

االجتماعية

الدرجة الكلية
ملقياس الرضا
عن احلياة

عدد ساعات استخدام
مواقع التواصل االجتماعي
(انستغرام) يومياً

املتوسط
احلسايب

أقل من ساعة

3.68

من  1إىل  2ساعة

4.11

من  2إىل  3ساعات

3.44

من  3إىل  4ساعات

3.62

من  4إىل  5ساعات

3.93

أكثر من  5ساعات

3.43

أقل من ساعة

4.04

من  1إىل  2ساعة

4.34

من  2إىل  3ساعات

4.09

من  3إىل  4ساعات

3.97

من  4إىل  5ساعات

4.23

أكثر من  5ساعات

3.78

أقل من ساعة

4.01

من  1إىل  2ساعة

4.25

من  2إىل  3ساعات

3.83

من  3إىل  4ساعات

3.89

من  4إىل  5ساعات

4.15

أكثر من  5ساعات

3.61

أقل من
ساعة

من  1إىل
 2ساعة

من  2إىل من  3إىل من  4إىل أكثر من
 3ساعات  4ساعات  5ساعات  5ساعات

*

*

*

*

*

*

*

الفرق
لصاحل

من  1إىل
 2ساعة

من  4إىل
 5ساعات

من  1إىل
 2ساعة

من  1إىل
 2ساعة

من  4إىل
 5ساعات

* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05

يتضح من اجلدول أعاله وجود فروق دالة عند
مستوى 0.05على النحو التايل:
توجد فروق دالة يف بعد السعادة بني أفراد العينة الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي انستغرام (أكثر من

 5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه
(من  1إىل  2ساعة) يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة
الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي انستغرام
(من  1إىل  2ساعة) يومياً.
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توجد فروق دالة يف بعد التقدير االجتماعي بني
أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
انستغرام (أكثر من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة
الذين يستخدمونه (من  1إىل  2ساعة) يومياً ،وذلك
لصاحل أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي انستغرام (من  1إىل  2ساعة) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد التقدير االجتماعي بني
أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
انستغرام (أكثر من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة
الذين يستخدمونه (من  4إىل  5ساعات) يومياً ،وذلك
لصاحل أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي انستغرام (من  4إىل  5ساعات) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد القناعة بني أفراد العينة الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي انستغرام (أكثر من
 5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه
(من  1إىل  2ساعة) يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة
الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي انستغرام
(من  1إىل  2ساعة) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد القناعة بني أفراد العينة الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي انستغرام (أكثر من
 5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه
(من  4إىل  5ساعات) يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة
الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي انستغرام
(من  4إىل  5ساعات) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد االستقرار النفسي بني
أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
انستغرام (من  2إىل  3ساعات ،من  3إىل  4ساعات،
أكثر من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين
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يستخدمونه (من  1إىل  2ساعة) يومياً ،وذلك لصاحل
أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
انستغرام (من  1إىل  2ساعة) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد االستقرار النفسي بني
أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
انستغرام (أكثر من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة
الذين يستخدمونه (من  4إىل  5ساعات) يومياً ،وذلك
لصاحل أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي انستغرام (من  4إىل  5ساعات) يومياً.
توجد فروق دالة يف بعد االجتماعية بني أفراد العينة
الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي انستغرام
(أكثر من  5ساعات) يومياً ،وبني أفراد العينة الذين
يستخدمونه (من  1إىل  2ساعة) يومياً ،وذلك لصاحل
أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي
انستغرام (من  1إىل  2ساعة) يومياً.
توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة بني أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي انستغرام (أكثر من  5ساعات) يومياً ،وبني
أفراد العينة الذين يستخدمونه (من  1إىل  2ساعة) يومياً،
وذلك لصاحل أفراد العينة الذين يستخدمون موقع التواصل
االجتماعي انستغرام (من  1إىل  2ساعة) يومياً.
توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية ملقياس الرضا
عن احلياة بني أفراد العينة الذين يستخدمون موقع
التواصل االجتماعي انستغرام (أكثر من  5ساعات)
يومياً ،وبني أفراد العينة الذين يستخدمونه (من  4إىل
 5ساعات) يومياً ،وذلك لصاحل أفراد العينة الذين
يستخدمون موقع التواصل االجتماعي انستغرام (من
 4إىل  5ساعات) يومياً.

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

ويعلل الباحث هذه النتيجة بكون أفراد الدراسة
يتمتعون بدرجة متفاوتة من مستوى الرضا عن احلياة
وبكون السعادة والقناعة متفاوتة وثابته نسيباً بني األفراد
على وجه اخلصوص وبني اجلنسني على وجه العموم؛ مما
يدلل على منطقية النتيجة احلالية.

اثلثاً :الفروق تبعا ملتغري مواقع التواصل االجتماعي
االكثر استخداماً (سناب شات ،االنستغرام) يومياً.
قام الباحث باستخدام اختبار (ت) لداللة الفروق يف
درجات أفراد العينة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس الرضا
عن احلياة كما يلي:
-1الفروق يف استخدام موقع (سناب شات)

جدول رقم ( )25اختبار (ت) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة تبعاً الختالف
مدى استخدام موقع التواصل االجتماعي (سناب شات)

البعد
السعادة
التقدير االجتماعي
القناعة
االستقرار النفسي

االجتماعية

الدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة

استخدام سناب شات

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

يستخدم

221

3.82

0.79

ال يستخدم

115

3.83

0.76

يستخدم

221

3.88

0.71

ال يستخدم

115

3.89

0.68

يستخدم

221

3.56

0.81

ال يستخدم

115

3.55

0.86

يستخدم

221

3.48

0.89

ال يستخدم

115

3.66

0.84

يستخدم

221

3.91

0.78

ال يستخدم

115

3.90

0.72

يستخدم

221

3.76

0.64

ال يستخدم

115

3.79

0.64

يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني درجات أفراد عينة الدراسة يف مجيع
األبعاد ملقياس الرضا عن احلياة ،والدرجة الكلية للمقياس،
تعزى الختالف مدى استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل
االجتماعي (سناب شات) .وختتلف هذه النتيجة مع

قيمة ت

مستوى الداللة

0.09

0.929

0.12

0.902

0.05

0.960

1.79

0.074

0.15

0.42

0.881

0.673

نتائج الدراسة اليت أجراها بريت ) (Bayert,2015واليت بينت
نتائجها أن مستخدمي تطبيق السناب شات أكثر إجيابية
وأكثر مرحاً ،وأن أسباب شعورهم بالسعادة والرضا هو
التفاعل مع اآلخرين من خالل سناب شات .ويعزو
الباحث هذه النتيجة لكون أفراد الدراسة لديهم اهتمام
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باستخدام مواقع التواصل االجتماعي وفقا ملا بينه اجلدول
( )2أن أكثر مواقع التواصل استخداما (سناب شات)؛
فضالً عن خصائص املرحلة العمرية ألفراد الدراسة بكوهنم

يتمتعون بدرجة مرتفعة من املهارات التقينه وتتوافر لديهم
عدد من وسائل التواصل وينوعون يف استخدمها.
 -2الفروق يف استخدام موقع (انستغرام):

جدول رقم ()26اختبار (ت) لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الدراسة يف أبعاد والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة تبعاً الستخدام موقع
التواصل االجتماعي (انستغرام)

البعد

السعادة
التقدير االجتماعي
القناعة
االستقرار النفسي
االجتماعية
الدرجة الكلية ملقياس الرضا عن احلياة

استخدام سناب شات

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

يستخدم

136

3.97

0.71

ال يستخدم

200

3.72

0.81

يستخدم

136

3.96

0.61

ال يستخدم

200

3.83

0.74

يستخدم

136

3.62

0.78

ال يستخدم

200

3.51

0.85

يستخدم

136

3.65

0.78

ال يستخدم

200

3.47

0.93

يستخدم

136

4.00

0.61

ال يستخدم

200

3.84

0.84

يستخدم

136

3.87

0.56

ال يستخدم

200

3.70

0.68

قيمة ت

مستوى الداللة

2.84

0.005

1.69

0.092

1.13

0.258

1.89

0.059

2.07

0.039

2.49

0.013

دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني درجات أفراد عينة الدراسة يف األبعاد التالية
(السعادة ،االجتماعية) والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن
احلياة .وجاءت الفروق مجيعها لصاحل من يستخدموا
وسيلة التواصل االجتماعي االنستغرام .ويعلل الباحث
هذه النتيجة بكون أفراد الدراسة ميتازون مبرحلة ذات
خصائص متيزها عن غريها من املراحل النمائية واليت تتمثل
يف حب الفكاهة واالستطالع وبناء العالقات االجتماعية
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بشكل عام وبناء العالقات مع مجاعة الرفاق بشكل خاص
ومييلون إىل استخدام مواقع التواصل االجتماعي اليت تلبية
حاجاهتم وحتقق رغباهتم كمواقع التسلية والرتفيه واليت ميتاز
هبا موقع االنستغرام عن غريه من املواقع.
كما يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني درجات أفراد عينة الدراسة يف األبعاد التالية (التقدير
االجتماعي ،والقناعة ،واالستقرار النفسي) ،تعود
الختالف مدى استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

االجتماعي (انستغرام) .وهذا يعزوه الباحث إىل كون
التقدير االجتماعي حاجة أساسية يتحصل عليها املراهق
من خالل عالقاته االجتماعية وتواصله مع األخرين
بطرق متعددة ،كما أن القناعة مرتبطة برؤية املراهق لنفسه
وتكوينه للصورة الذاتية ،وتقديره لذاته ،واليت تفسر سلوكه
وعالقاته سواء كان مفهوم ذات إجيايب أو سليب ،وبكون
االستقرار النفسي من املطالب ٍ
األساسية لبناء العالقات
االجتماعية والتفاعل االجتماعي وتكوين صورة ذات
إجيابية لدى الفرد.
السؤال اخلامس :ما إمكانية التنبؤ بأزمة اهلوية من
خالل الرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي؟

لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث باستخدام
حتليل االحندار املتعدد املتدرج(Stepwise Multiple
) .Regression Analysisويعتمد هذا األسلوب على إدراج
بالرتتيب أقوى العوامل املستقلة :أبعاد مقياس الرضا عن
احلياة( :السعادة ،التقدير االجتماعي ،القناعة ،االستقرار
النفسي ،االجتماعية) .تأثرياً على املتغري التابع (أزمة
اهلوية) ،لنصل بالنهاية إىل معادلة االحندار تشتمل على
العوامل اليت هلا تأثري على درجة أزمة اهلوية (رمبا ال تكون
مجيع العوامل) .ويف النتيجة املرفقة مت إدراج ثالثة عوامل
هي على الرتتيب( :السعادة ،التقدير االجتماعي ،القناعة)
ومل يتم إدراج باقي أبعاد الرضا عن احلياة( :االستقرار
النفسي ،االجتماعية) ،لضعف تأثريها على درجة أزمة
اهلوية.

جدول رقم ( )27حتليل تباين االحندار املتعدد (اخلطوة الثالثة) للتعرف على العوامل اليت تسهم يف التنبؤ بدرجة أزمة اهلوية
جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة (ف)

مصدر التباين
االحندار

12.992

3

4.331

31.181
(دالة عند )0.01

البواقي

46.110

332

0.139

معامل االرتباط

0.469

R

معامل التحديد R2

0.220

معامل التحديد املعدل R2

0.213

يتضح من اجلدول أعاله أن قيمة (ف) دالة
عند مستوى ( )0.01مما يشري إىل وجود تأثري ذو
داللة إحصائية لكل من العوامل( :السعادة ،التقدير
االجتماعي ،القناعة) على التنبؤ بدرجة أزمة اهلوية.

كما يتضح من اجلدول أن قيمة معامل التحديد
املعدل  Rبلغت  0.213أي أن تلك األبعاد تفسر
( )%21.3من التباين الكلي لدرجة أزمة اهلوية.
وللحصول إىل معادلة االحندار اليت ميكن من خالهلا
2
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التنبؤ بدرجة أزمة اهلوية يوضح اجلدول التايل قيم ثوابت
معامل االحندار (قيم ثوابت العوامل اليت تتنبأ بدرجة
أزمة اهلوية).
جدول رقم ( )28قيم ثوابت معادلة االحندار
قيمة
الثابت

مستوى
اخلطأ قيمة بيتا
قيمة (ت) داللة
املعياري
b
(ت)

اثبت االحندار 3.058

0.000 25.319

املتغريات
املستقلة

0.121

السعادة

0.000 5.532 0.377- 0.037 0.203-

التقدير
االجتماعي

0.000 3.733 0.258- 0.042 0.156-

القناعة

0.095

0.186 0.034

0.006 2.750

يتضح من اجلدول أنه يوجد تأثري سالب (دال عند
مستوى  )0.01للعوامل (السعادة ،التقدير االجتماعي)
على درجة أزمة اهلوية ،يف حني يظهر من اجلدول أن تأثري
(القناعة) شبه منعدم على درجة أزمة اهلوية .وبالتايل ميكن
أن تكون املعادلة على النحو التايل:
تقدير أزمة اهلوية = أ 1س + 1أ 2س + 2أ 3س + 3ب

حيث أن :
( )1أ 0.203- = 1و أ 0.156- = 2و أ= 3
 0.095هي قيم الثوابت املتغريات (العوامل) املؤثرة
املوجودة يف اجلدول
( )2س :1درجة السعادة
س : 2درجة التقدير االجتماعي
س : 3درجة القناعة
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( )3ب  :ثابت االحندار = 3.058
وميكن تفسري هذه النتيجة أنه كلما ارتفعت درجة
أزمة اهلوية انعكس ذلك على مجيع مقومات وأسس
حياة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي واليت
تتمثل يف السعادة النفسية وتقديرهم االجتماعي؛
بكوهنا ركناً أساسياً من أركان ومقومات الشخصية
السوية .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة املطرف
( )2016اليت أظهرت نتائجها أن مقدرة الرضا عن
احلياة على التنبؤ باهلوية لدى عينة الدراسة يف مجيع
األبعاد ما عدا بعدي (تعليق اهلوية األيدولوجية-تعليق
اهلوية االجتماعية).
التوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بــ:
عقد لقاءات وورش عمل تتعلق بتعزيز الرضا عن
احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
عقد ورش عمل خلفض الشعور بأزمة اهلوية لدى
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
تصميم برامج ارشادية خلفض معدل استخدام مواقع
التواصل االجتماعي وتعزيز اهلوية الثقافية والفردية والوطنية
لدى فئة الدراسة.
لفت أنظار املرشدين والعاملني يف اجملال النفسي
حول املشكالت النفسية واالجتماعية يف مرحلة املراهقة
واملرتبطة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
إجراء دراسات تتعلق بالقناعة والتقدير االجتماعي
والسعادة النفسية لدى شرائح من مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي.

د.ظافر بن حممد القحطاين :أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا عن احلياة لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي

املراجع العربية:
أوالً:املراجع العربية:
أبو حطب ،فؤاد ،وصادق ،وآمال ( .)1999منو اإلنسان،
ط ،4القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية.
أبو عالم ،رجاء حممود1998( .م) .مناهج البحث
يف العلوم النفسية والرتبوية .القاهرة :دار النشر
للجامعات.
أبوالنور ،حممد وحممد ،هناء ( 7-6 ،2016أبريل) .أزمة
اهلوية وعالقتها بقيم املواطنة يف ضوء أساليب املعاملة
الوالدية كما يدركها األبناء من طالب اجلامعة ،الندوة
الدولية الثالثة لقسم علم النفس «اهلوية وحتديات
العصر» جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية –
اململكة العربية السعودية – الرياض.
أبوغزالة ،مسرية ( 12-11 ،2007يوليو) .أزمة اهلوية
ومعىن احلياة كمؤشرات للحاجة إىل اإلرشاد النفسي،
املؤمتر الدويل اخلامس « التعليم اجلامعي يف جمتمع
املعرفة :الفرص والتحديات» جامعة القاهرة.
أمحد ،إميان شعبان ( .)2008مشكالت التقاعد لدى
املسنني وأثرها على الرضا عن احلياة .جملة حبوث
الرتبية النوعية.125-14،96،
اﺠﻤﻟﺪﻻوي ،ﻣﺎﻫﺮ ( .)2012التفاؤل والتشاؤم وعالقته
بالرضا عن اﺤﻟﻴﺎة واﻷﻋﺮاض اﻟﻨﻔﺴﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﺪى
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮا ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﺑﺴﺒﺐ اﺨﻟﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻲﻓ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة.ﺠﻣﻠﺔ اﺠﻟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺮﺘﺑﻮﻳﺔ والنفسية،)2(20 ،
.236-207
ابعبدهللا ،أفنان ( .)2018اجتاهات املرأة السعودية حنو
التسوق اإللكرتوين عرب وسائل التواصل االجتماعي:
دراسة وصفية ميدانية على عينة من طالبات جامعة

امللك عبد العزيز .جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
.39-1 ،)9(2
البدارين ،غالب وغيث ،سعاد ( .)2013األساليب
الوالدية وأساليب اهلوية والتكيف األكادميي كمنبئات
بالكفاءة الذاتية األكادميية لدى طلبة اجلامعة اهلامشية.
اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية.87-65 ،)1(9 ،
بوعيشة ،آمال ( .)2014جودة احلياة وعالقتها باهلوية
النفسية لدى ضحايا اإلرهاب باجلزائر .رسالة دكتوراه
غري منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
جامعة حممد خضري.
حبييب ،وجدان ( .)2013أثر برنامج تدرييب يف تنمية
القدرة على حل املشكالت ورفع مستوى الشعور
بالرضا عن احلياة لدى أطفال املؤسسات اإليوائية.
رسالة ماجستري غري منشورة ،كليات الشرق العريب.
الدسوقي ،جمدي ( .)1999مقياس الرضا عن احلياة،
القاهرة ،مكتبة النهضة املصري.
الدسوقي ،جمدي ( .)2000دراسة إلبعاد الرضا عن
احلياة وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى عينة
من الراشدين كبار السن .اجمللة النفسية للدراسات
النفسية.)20(8 ،
الزبيدي ،عبدالقادر ،كاظم ،علي والبلوشي ،ابمسة
( .)2015أساليب اهلوية والتأجيل األكادميي
لإلشباع لدى الطلبة العمانيني .اجمللة األردنية يف
العلوم الرتبوية.355-345 ،)3(11 ،
زهران ،نيفني ( 7-6 ،2016أبريل) .تشكيل هوية األنا
وعالقتها بكل من إدمان األنرتنت ووجهة الضبط لدى
طالبات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
الندوة الدولية الثالثة لقسم علم النفس «اهلوية وحتديات
العصر» جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية –
اململكة العربية السعودية – الرياض.
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السعدي ،رحاب ( .)2017أزمة اهلوية وعالقتها بالرضا
عن احلياة لدى الشباب اجلامعي الفلسطيين يف
اجلامعات :جامعة حيفا أمنوذجاً .جملة جامعة النجاح
(العلوم اإلنسانية).1316-1286 ،)7(32 ،
شفيق ،حسنني ( .)2014نظريات األعالم وتطبيقاته يف
دراسات اإلعالم اجلديد ومواقع التواصل االجتماعي،
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الرضا عن احلياة وعالقته ابلشعور ابلوحدة النفسية لدى الطالب الوافدين يف اجلامعات السعودية
د .علي موسى الصبحيني

أستاذ مشارك -قسم علم النفس
كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

د .احلميدي حممد الضيدان

أستاذ مشارك – قسم العلوم الرتبوية
كلية الرتبية  -جامعة اجملمعة

مستخلص:هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن مستوى الرضا عن احلياة ،والشعور بالوحدة النفسية والعالقة بني الرضا عن
احلياة والشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب الوافدين يف عدد من اجلامعات السعودية .تكونت عينة الدراسة من ( )209طالباً من
الطالب الوافدين ،أعمارهم من ( 20إىل  )29عاماً ،ومت مجع البيانات من خالل مقياسي الرضا عن احلياة ،ومقياس الشعور بالوحدة
النفسية اللذان مت تطويرمها من قبل الباحثان .وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود مستوى مرتفع من الشعور بالوحدة النفسية لدى
الطالب الوافدين ،وإىل مستوى منخفض من الرضا عن احلياة ،ووجود عالقة ارتباطية سلبية ذات داللة احصائية بني الرضا عن احلياة
والشعور بالوحدة النفسية .كما أشارت نتائج الدراسة إىل أنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات الطالب
الوافدين على مقياس الرضا عن احلياة تبعاً الختالف اجلامعة ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب الوافدين على مقياس
الرضا عن احلياة تبعاً الختالف الكليات (علمي إنساين) واملعدل الدراسي ،واملستوى الدراسي ،واحلالة االجتماعية ،ومدة استخدام
وسائل التواصل االجتماعي .وأشارت النتائج كذلك بوجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات الطالب الوافدين على
مقياس الشعور بالوحدة النفسية تبعاً الختالف الكلية علمية إنسانية ،كما أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطات درجات الطالب الوافدين على مقياس الشعور بالوحدة النفسية تبعاً الختالف اجلامعة ،واملعدل الدراسي واملستوى
الدراسي ،واحلالة االجتماعية ،ومدة استخدام وسائل التواصل االجتماعي .ويف هناية الدراسة يوصي الباحثان بتقدمي الدعم املعنوي
واالجتماعي للطالب الوافدين مما خيفف من شعورهم بالوحدة ،ويزيد من رضاهم عن احلياة.
الكلمات املفتاحية :الرضا عن احلياة ،الشعور بالوحدة النفسية ،الطالب الوافدين.
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The relationship between life satisfaction and its relationship with the feeling
of psychological loneliness among expatriate students in Saudi universities
.Dr. Alhemaidi Mohammad Dhaidan Aldhaidan
Associate prof. of psychology
College of Education
Department of Educational Sciences
Majmaah University
Dr. Ali Moussa Suleiman aalsubhien
Associate Professor - Department of Psychology -College of Education - King Saud

Abstract: The purpose of this study is to reveal the level of life satisfaction, feeling psy�
chological loneliness and the relationship between life satisfaction and feeling psychological
loneliness among expatriate students in Saudi universities. The sample of the study consisted of
(209) expatriate university student. The data was collected through two scales developed by the
researchers. The findings indicated that there is a high level of feeling psychological loneliness
among the expatriate students as well as there was low level of life satisfaction. Furthermore,
the findings showed that there was a statistical significant negative relationship between life
satisfaction and feeling psychological loneliness. It also found that there were no statistically
significant differences between the average scores of expatriate students on the life satisfaction
scale according to the mentioned of universities. As well as there were no statistically signifi�
cant differences between the expatriate students on life satisfaction scale based on the type of
college (scientific, humanity), Grade Point Average, academic level, marital status, or usage of
social media. Finally, the findings indicate that there were no statistically significant differenc�
es between the average scores of expatriate students on feeling psychological loneliness scale
based on the mentioned of universities, GPA, academic level, marital status, or usage of social
media. but there is different in type of college (scientific, humanity). The study recommends
that there is need to provide moral and social support to the expatriate students, which reduces
their sense of loneliness and increases their life satisfaction.
Keywords: life satisfaction, feeling psychological loneliness, expatriate students
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مقدمة الدراسة:
اإلنسان خملوق اجتماعي .أعطي القدرة على التعامل
مع الظروف املختلفة ،واالستجابة ملستجدات احلياة ،وما
حتفل به من متغريات اجتماعية وطبيعية ،وإذا ما انتقل الفرد
من بيئة ثقافية اجتماعية إىل بيئة أخرى ،وهو ما يسمى
اختالف الثقافة حيث اختالف العادات والتقاليد والقيم.
والطالب الوافد عندما يُغادر باله ملتابعة الدراسة
والتحصيل العلمي فإنه بذلك ينتقل من بيئة ثقافية إىل بيئة
أخرى ،ويتعرض لعدد من املشكالت والضغوط االجتماعية
اليت حتتم عليه التكيّف معها حلفظ توازنه والعيش بطريقة
مقبولة يف الوسط االجتماعي اجلديد؛ لتحقيق االستفادة
إنسانياً بالتعرف على جمتمع خمتلف وحتقيق االستفادة علمياً
حفزته إىل الغربة.
يف رحلته العلمية اليت ّ
ولقد أثارت الظواهر االجتماعية والنفسية ،اإلجيابية
والسلبية ،للرحلة العلمية للطالب الوافد ،اهتمام كثري من
علماء النفس والصحة النفسية واملهتمني بقضايا االتصال
احلضاري ،وأصبح الطالب الوافد مصدراً من مصادر
املعرفة يف هذا اجملال :تدرس مشكالته النفسية واألكادميية،
وتُقاس ردود فعله جتاه املكونات الثقافية هلذا اجملتمع ،كما
أثارت حياة الطالب الوافد اهتمام اجلامعات اهتماماً
كبرياً؛ رغبة منها يف تيسري حياته يف جمتمع الدراسة ،وتوفر
مناخ أكادميي ونفسي أفضل يدعو إىل حتقيق األهداف
العلمية اليت قدم من أجلها (الصغري.)2001 ،
وموضوع الرضا عن احلياة  Life Satisfactionمن
املوضوعات اليت هلا عالقة جبوانب عديدة يف شخصية
الفرد ،وصحته النفسية؛ فالفرد السليم نفسيا يقبل على
احلياة بتفاؤل وإجيابية وحبماس ،ويتعامل مع صعوباهتا
وعقباهتا بصرب وحكمة ،حىت حيقق أهدافه يف احلياة،
والفرد الذي يتصف بالرضا عن احلياة يشعر بالتفاؤل،

واالستبشار للخري ،والرضا عن الواقع ،وتقبل النفس
واحرتامها ،كما أنه يشعر بالسعادة من خالل تفاعله
اإلجيايب مع اآلخرين (أراجيل .)1997،واالنتماء لآلخرين
وإقامة عالقات اجتماعية معهم ،وهو يعكس حكماً أو
تقومياً للفرد نفسه لنوعية احلياة اليت يعيشها وهو تقدير
شامل لنوعية احلياة لدى الفرد وفقا ملعايري خيتارها لنفسه
بنفسه  ،ويعترب الرضا عن احلياة من أهم مصادر الدعم
النفسي واالجتماعي واحلماية من الضغوط والتوترات
اليت تصيب الفرد يف عامل تتسارع فيه األحداث بصورة
تبدو غري طبيعية  ،ولذا فالشخص الوحيد الذي يعاين
من العزلة واالنطواء ،والبعد عن الناس يواجه آثار سلبية
ومشاعر نقص يف حياته يف اجلوانب األكادميية والنفسية
واالجتماعية والصحية  (Osterman, 2001).وتنعكس حالة
الوحدة النفسية على الفرد ،وتؤثر يف حياته وعدم رضاه
عنها ،وتسبب له الكثري من املتاعب والضغوط والنقص
يف العالقات االجتماعية ،وقلة األصدقاء ،وأن الوحدة
النفسية تـُّعد خربة شخصية مؤملة يعيشها الفرد بافتقاده
العالقات واالهتمام من اآلخرين مما يؤثر يف قدرته على
إقامة عالقات اجتماعية فعالة ورضاه عن نفسه ،وتتأثر
هبا جوانب حياته األخرى وباألخص اجلوانب األكادميية
والنجاح الدراسي (جوده.)2005 ،
ويؤكد (األشقر )2003،بأن اجلامعة مل ّتعد وسيلة
لإلعداد للحياة فقط ؛بل هي احلياة ذاهتا ،فاملرحلة اجلامعية
اليت مير هبا الشباب من أهم املراحل يف حياهتم ،وتكيفهم
يف احلياة اجلامعية اجلديدة ينعكس على جوانب كثرية
من حياهتم األكادميية والشخصية واالجتماعية وعلى
مستقبلهم املهين كذلك ،غري أن الشباب اجلامعي الوافد
من دول خمتلفة إىل ثقافة وحياة جديدة سيجد الكثري
من الصعوبات واملشكالت اليت تواجهه ،مقارنة بالطالب
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املواطن ،وتبقى قدرته على التكيف مرتبطة بعوامل شخصية
ونشأة تعرض هلا يف طفولته ،كما يرجع إىل الظروف
املختلفة اليت يعيشها يف حياته اجلامعية اجلديدة(الزيود
 .)2013،وتُش ّكل احلياة اجلامعية اجلديدة عبئاً نفسياً
واجتماعياً جديدا على الطلبة الوافدين؛ حيث جيدون
اختالفاً يف اجلوانب االجتماعية واألكادميية ،بني بلداهنم
وبلد الدراسة ،بالرغم مما يقدم هلم من خدمات تربوية
وسكنية واجتماعية من خالل النشاطات اليت تقدمها
مراكز اخلدمات اجلامعية للطلبة الوافدين يف اململكة
مثل مكافأة شهرية ،وسكن داخل احلرم اجلامعي وبرامج
اجتماعية خمتلفة ،لكن تبقى الظروف اجلديدة ،والغربة
واختالف الظروف عوامل ذات أثر يف حياهتم اجلديدة،
وقد درس الكثري من الباحثني جوانب خمتلفة من حياة
الطلبة الوافدين ،أو مساهتم أو مشكالهتم املختلفة اليت
يتعرضون هلا (الزيود2013 ،؛ البنوي2009 ،؛ علي،
2008؛ العويضة2005،؛ عكاشة2004،؛واألشقر،
 )2003وأشاروا إىل تأثر شخصيات ونفسيات الطلبة
الوافدين بواحدة أو أكثر من السمات كالقلق ،والشعور
بالوحدة ،وتدين الرضا عن الذات وغريها ،وأشارت
دراسة ) (Boujumaa and Mohammed, 2008إىل ضرورة
التفاعل ما بني طلبة اجلامعة الوافدين والطالب املواطنني
يف خمتلف النشاطات الثقافية واالجتماعية للتخفيف من
الشعور بالوحدة ،وزيادة التوافق واالنسجام مع البيئة
احمليطة والرضا عن احلياة .من هنا تأيت الدراسة احلالية
يف السعي ملعرفة تأثري البيئة اجلامعية اجلديدة على جوانب
شخصية ونفسية الطالب الوافد األكادميية والشخصية
والنفسية واالجتماعية .ويأيت من أهم هذه اجلوانب الرضا
عن احلياة؛ حيث إن الشعور بعدم الرضا يُعترب واحداً
من املشكالت املهمة يف حياة الفرد وقد ترتتب عليه

46

مشكالت أخرى (عبد املقصود .)2003،وأن الشعور
بالرضا عن احلياة يعين اإلقبال على احلياة ،واحلماس هلا،
والرغبة احلقيقية يف العيش فيها (الدسوقي.)1999 ،
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تضم اجلامعات يف اململكة العربية السعودية يف
كلياهتا ومراكزها التعليمية املختلفة عدداً من الطلبة الوافدين
(طالب املنح ) بعضهم من دول عربية شقيقة ،وآخرين
من دول إسالمية ،أو من دول أجنبية ،ومل تدخر اململكة
جهداً يف مساعدة هؤالء الطلبة يف كافة مناحي احلياة
غري أن تباين الظروف االجتماعية والنفسية والبيئية بني
دول الطلبة الوافدين واململكة  ،يُعرض الطلبة الوافدون إىل
مشكالت متعددة تؤثر يف أدائهم األكادميي ،واستمرارهم
يف الدراسة ،أو انسحاهبم منها ،أو غياهبم ،أو تعثرهم
الدراسي ،مما ينعكس على اجلوانب النفسية والشخصية
واالجتماعية لديهم ،وتشري الدراسات (العازمي
2005،؛عكاشة2004،؛ األشقر  )2003،إىل تعرض
الطلبة الوافدين إىل أنواع من الضغوط النفسية ودرجات
متدنية من التكيف النفسي واالجتماعي يف البيئات
اجلامعية اليت يدرسون فيها كالوحدة النفسية والقلق،
ويالحظ بأن املشكالت النفسية حتتل املركز األول بني
أنواع املشكالت األخرى كاملشكالت االجتماعية واملالية
والثقافية وغريها ،وأن الطلبة الوافدين سواء كانوا من دول
عربية شقيقة أو من دول إسالمية أوأجنبية فأهنم يتعرضون
لضغوط نفسية  ،ومشكالت يف التكيف والتأقلم مع البيئة
اجلديدة فقد أجريت دراسات على الطلبة الوافدين من
السعودية والكويت الدارسني يف األردن(العويضة2005،؛
والعازمي2005 ،؛ والقحطاين، )،2002،حيث أشارت
الدراسات إىل تعرضهم للمشكالت والضغوط النفسية ،
وهذا ينعكس على قدرة الطلبة على التوافق والتخطيط
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والتحصيل األكادميي وحل املشكالت والتكيف ،وهم
عرضة ملشكالت عدة حتول دون تكيفهم مع الظروف
اجلديدة(السعايدة ،والعواودة ،واحلديدي 2015 ،؛ Eze
 Banjong ,2015).؛and Inegbedion, 2015

وتُش ّكل العالقات االجتماعية اليت ينغمس فيها الفرد
مصدراً من مصادر الدعم النفسي واالجتماعي ،واحلماية
من تأثري الضغوطات ،حبث تُشكل للفرد درعاً واقياً من
االحنرافات والشعور بالعزلة ،مما جيعله يعيش مطمئناً هادئاً،
وأن يكون فعاالً يف جمتمعه ،يتشارك ويتعاون مع غريه مما
يشعره بالتقدير واالحرتام ،والسعادة والتفاؤل والرضا عن
الذات واحلياة .ونظراً ألننا نعيش يف عصر يتميز بالتغري
الثقايف واالجتماعي واالقتصادي والسياسي املتباين؛ فأن
ذلك ينعكس على شكل جمموعة من التوترات والضغوط
النفسية اليت يواجهها الفرد ،ويصبح فريسة لشىت أنواع
االضطرابات واالنفعاالت الشخصية ،مما يدفعه لالنطواء
والعزلة ،والشعور بالوحدة النفسية ،مما ُيه ّد للكثري من
املشكالت النفسية جراء االنعزال والشعور بالوحدة
النفسية ،وعدم السعادة والتشاؤم ،فضالً عن االحساس
بالعجز نتيجة االنعزال االجتماعي واالنفعايل .وكذلك أن
الشعور بالوحدة النفسية شعور مؤمل ،رمبا يكون مسئوالً
عن شىت أشكال املعاناة للفرد (غامن.)2002،لذا حتاول
الدراسة احلالية البحث يف متغريين مؤثرين يف شخصية الفرد
ومؤثرين يف بعضهما البعض على الطالب الوافدين ،سيما
أن الدراسات Pedersen,1991) ; Hayes and Lin, 1994
) أفادت بتعرضهم ألشكال من االضطرابات النفسية
واالجتماعية ،تتأثر هبا جماالت أكادميية وشخصية يف
حياهتم فيصبحون أكثر حنيناً للوطن  ،وتوتراً ،وتشويشاً،
وأقل ثقة ،وتفاعالً اجتماعياً ،وحيتاجون إىل عملية توافق
جديدة مع هويتهم اجلديدة ،وأن أحد التحديات اليت

تواجههم هي التوافق مع مشاعر اخلسارة عندما يغادرون
هويتهم املدركة باجتاه قبول هوية جديدة.
وختتلف مصادر املشكالت اليت تواجه الطلبة
الوافدين؛ فقد تكون املشكالت املتعلقة بالتكيف النفسي
واالجتماعي والثقايف هي املشكالت األبرز كما يف
دراسات (ربابعة2016،؛الزيود2013،؛ البنوي والعثمان
والنوافلة 2009،؛العويضة2005،؛الصغري ،) 2001،وقد
تكون معاناة الطلبة الوافدين تتعلق باملشكالت اإلدارية،
واالقتصادية كما يف دراسة (القحطاين،) 2002 ،كما
ميكن أن تكون املشكالت النفسية هي املشكالت هي
االكثر انتشارا بني الوافدين كما يف دراسة (السعايدة،
والعواودة ،واحلديدي )2015،؛ ويف دراسة Zhang,2013
Wenhua and؛ ودراسة (العازامي )2005 ،أو قد تكون تلك
املشكالت األبرز هي املشكالت األكادميية كما يف دراسة
(الزيود)2013 ،؛ وقد تكون مشكلة اللغة  ،واالختالف
الثقايف ،وضعف التواصل مع اآلخرين ،وقلة التفاعل الصفي
للطالب الوافدين ،وضعف القدرة على االستفادة من
مصادر الدعم املقدمة يف اجلامعة هي املشكالت األكثر
انتشاراً كما يف دراسة ، (LI and Campbell, 2006وكذلك
ختتلف املشكالت اليت يواجها الطلبة الوافدين باختالف
متغريات معينة كاملستوى الدراسي كما أشارت نتائج دراسة
(القحطاين  ،) 2002 ،خبالف دراسة �LI and Camp
) ) bell,2006اليت مل جتد فروقا يف املشكالت تبعاً للمستوى
الدراسي ،وأشارت دراسة (الصغري 2001،؛ )wong,1992
إىل وجود فروق يف املشكالت تبعاً للحالة االجتماعية
للطالب .بينما دراسة البنوي والعثمان والنوافلة ( )2009مل
جتد فروقا يف املشكالت تبعاًالختالف (اجلنس ،واجلنسية،
واحلالة الزواجية ،والدرجة العلمية ،والسنة الدراسية ،واملعدل
الرتاكمي) .بينما أشارت دراسة السعايدة ،والعواودة،
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واحلديدي ( )2015أن هناك فروق ذات داللة احصائية
يف املشكالت النفسية واالجتماعية للطالب الوافدين
تبعا ًللجامعة والعمر والدخل الشهري املشكالت النفسية
واالجتماعية ،وإىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
تعزى للحالة االجتماعية .وأشارت كذلك دراسة (ربابعة،
 )2016بأن هناك فروقا ذات داللة احصائية بني الطلبة
الوافدين يف املشكالت التكيفية لدى طلبة فلسطني احملتلة
امللتحقني بالدراسة يف اجلامعات االمريكية يف ضوء متغريات:
اجلنس ،املستوى الدراسي ،ومكان السكن الدائم ،واملعدل
الرتاكمي .وكانت دراسة وهنو وزانج (, 2013 Zhang Wenhua
) andقد هدفت التعرف إىل املشكالت اليت تواجه الطلبة
األجانب من خالل مراجعة األدبيات السابقة يف قواعد
البيانات العاملية )  (Eric, BEI, AEIمن خالل حتليل حمتوى
هذه الدراسات .حيث أشارت النتائج بأن أهم املشكالت
كانت هي املشكالت النفسية :احلنني للوطن والوحدة
النفسية ،واإلجهاد النفسي واإلحباط ،واالحرتاق النفسي
وهتديد السالمة والشعور باألمن ،كما أن هناك مشكالت
أكادميية ،واجتماعية وثقافية اختالف يف العادات والتقاليد
وضعف االخنراط يف األنشطة الثقافية واالجتماعية ،كما أن
هناك مشكالت تتعلق بالسكن واملواصالت .مما سبق وجد
الباحثان تضارباً يف نتائج الدراسات العربية واألجنبية يف
املشكالت اليت يعاين منها الطلبة الوافدين يف البيئات العربية
والعاملية مما يربر إجراء هذه الدراسة.
وبناءً على ما سبق ميكن صياغة مشكلة الدراسة
احلالية يف التساؤل الرئيس التايل:
هل توجد عالقة بني الرضا عن احلياة والشعور بالوحدة
النفسية لدى الطلبة الوافدين يف اجلامعات السعودية؟
وينبثق من هذا السؤال الرئيسي جمموعة من التساؤالت
الفرعية على النحو التايل:
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 -1ما مستوى الرضا عن احلياة لدى الطلبة الوافدين
يف اجلامعات السعودية؟
 -2ما مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة
الوافدين يف اجلامعات السعودية؟
-3هل توجد فروق بني متوسطات درجات الطلبة
الوافدين يف اجلامعات السعودية يف مقياس الرضا عن
احلياة تعزى (للجامعة ،نوع الكلية ،احلالة االجتماعية،
واملعدل الدراسي ،واملستوى الدراسي ،ودرجة استخدام
وسائل التواصل االجتماعي)؟
 -4هل توجد فروق بني متوسطات درجات الطلبة
الوافدين يف اجلامعات السعودية يف مقياس الشعور بالوحدة
النفسية تعزى (للجامعة ،نوع الكلية ،احلالة االجتماعية،
واملعدل الدراسي ،واملستوى الدراسي ،ودرجة استخدام
وسائل التواصل االجتماعي)؟
 -5هل توجد عالقة الرضا عن احلياة والشعور بالوحدة
النفسية لدى الطلبة الوافدين يف اجلامعات السعودية؟
أهداف الدراسة :تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق
األهداف اآلتية:
 -1الكشف عن مستوى الرضا عن احلياة ،والشعور
بالوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين يف اجلامعات
السعودية.
 -2الكشف عن الفروق يف مستوى الرضا عن
احلياة ،والشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين
تبعاً (للجامعة ،نوع الكلية ،احلالة االجتماعية ،واملعدل
الدراسي ،واملستوى الدراسي ،ودرجة استخدام وسائل
التواصل االجتماعي).
 -3الكشف عن العالقة االرتباطية بني الرضا عن
احلياة والشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين يف
اجلامعات السعودية.
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أمهية الدراسة :تكمن أمهية الدراسة يف جانبني:
األول نظري والثاين تطبيقي وذلك كما يأيت:
أول :األمهية النظرية :تتجلى أمهية الدراسة النظرية
ً
فيما يأيت:
 -1الرضا عن احلياة والشعور بالوحدة النفسية
من املوضوعات اهلامة اليت حتتاج إىل مزيد من الدراسة
والبحث يف اجملتمع السعودي يف ظل التطورات االقتصادية
واالجتماعية املتسارعة ،وخاصة إذا ما ارتبطت بفئة
الطالب الوافدين إىل اجلامعات السعودية ،واليت متر
بالعديد من التقلبات والضغوط يف حياهتم األكادميية
والنفسية واالجتماعية.
 -2تعاملت الدراسة مع متغريات الرضا عن احلياة
والشعور بالوحدة النفسية حيث أهنا متغريات مهمة نتيجة
ضغوط احلياة وكيفية التعامل معها يف حياة الطلبة الوافدين.
 -3قد تسهم الدراسة احلالية يف سد أوجه النقص يف
الدراسات املتعلقة بالطلبة الوافدين يف اجلامعات السعودية
بشكل عام ،واجلامعات حمل الدراسة بشكل خاص.
اثنيًا :األمهية التطبيقية :تنبع األمهية التطبيقية
للدراسة فيما يأيت:
 -1يؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة يف التوجيه
لبناء الربامج اإلرشادية لتحسني مستوى الرضا عن احلياة
وتقليل حدة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب
الوافدين باجلامعات السعودية واليت بدورها تؤدي إىل
حتسني مستوى الصحة النفسية لديهم ،وحتسني أدائهم
األكادميي.
 -2تصميم مقياسي الرضا عن احلياة والشعور
بالوحدة النفسية لطلبة اجلامعة بالبيئة السعودية ،مما ميثل
إضافة للمكتبة العربية بشكل عام والسعودية بشكل
خاص.

 -3تزويد املهتمني واملختصني بنتائج عالقة الرضا
عن احلياة بالشعور بالوحدة النفسية.
مصطلحات الدراسة:
الرضا عن احلياة Life Satisfaction
يعرف الرضا عن احلياة بالتقدير العامل لنوعية
حياة الفرد حسب املعايري التالية :السعادة والعالقات
االجتماعية والشعور بالطمأنينة ،واالستقرار االجتماعي
والتقدير االجتماعي (علوان.)2008 ،
ويعرف إجرائيًا :بأنه تقدير الطالب لنوعية حياته وشعوره
بالسعادة والراحة والطمأنينة وإقباله على احلياة نتيجة لتقبله
لذاته ولعالقاته االجتماعية وذلك كما تعكسه الدرجات
اليت يتحصل عليها يف مقياس الرضا عن احلياة املستخدم يف
هذه الدراسة مبا تعكسه مضامني فقراته.
الشعور الوحدة النفسيةPsychological Loneliness :
يُعرف على أنه ضعف يف التواصل االجتماعي لدى الفرد
وإحساسه املرير بالغربة عن اآلخر ،ويؤكد ارتباط هذا الشعور
بكمية العالقات املتاحة ونوعيتها للفرد ).(Cascio, 2019
ويُعرف الشعور الوحدة النفسية إجرائيًا :بأنه افتقاد
الطالب للعالقات االجتماعية واألسرية ونوعيتها أو وجود
عالقات اجتماعية لدى الطالب ولكنها غري ُمرضية
بالنسبة له مما يؤدي إىل شعوره بالوحدة ،وذلك كما
تعكسه الدرجات اليت يتحصل عليها يف مقياس الشعور
بالوحدة النفسية املستخدم يف هذه الدراسة.
الطلبة الوافدونExpatriate Students :
هم أولئك الطلبة الذين جاءوا للمملكة العربية
السعودية للدراسة اجلامعية من بلدان أجنبية أو عربية
وبعضهم جاء على نظام املنح ،والتبادل الثقايف
املقدمة من اململكة العربية السعودية للدول اإلسالمية
والصديقة(الزيود.)2013،
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حدود الدراسة :مت إجراء هذه الدراسة يف ضوء
احلدود اآلتية:
احلدود املوضوعية :تتحدد هذه الدراسة مبتغريي
الرضا عن احلياة ،والشعور بالوحدة النفسية والطلبة
الوافدين على اململكة وعالقة ذلك ببعض املتغريات
الدميغرافية.
احلدود البشرية :تتحدد الدراسة احلاليةبالطالب
الوافدين يف أربع جامعات سعودية هي جامعة (:امللك
سعود ،واإلمام حممد بن سعود ،واجلامعة اإلسالمية،
واجملمعة) ،وتتحدد الدراسة كذلك بالذكور دون اإلناث؛
لقلة عدد الطالبات الوافدات.
احلدود املكانية :تقتصر هذه الدراسة على الطلبة
الوافدين يف اململكة العربية السعودية يف أربع جامعات
سعودية هي :جامعة (امللك سعود  ،واإلمام حممد بن
سعود ،واجلامعة اإلسالمية ،واجملمعة).
احلدود الزمانية :طبقت الدراسة احلالية خالل الفصل
الدراسي األول للعام 1441/1440هـ.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري للدراسة :يتضمن هذا اجلزء
عرضاً ملفهوم الرضا عن احلياة ،وعالقته ببعض املتغريات،
ويليه عرضاً ملفهوم الوحدة النفسية ،والعوامل املرتبطة هبا
أو املؤثرة فيها ،وذلك على النحو اآليت:
أ) الرضا عن احلياة:
مفهوم الرضا عن احلياةLife Satisfaction :
هي حالة داخلية يشعر هبا الفرد وتظهر يف سلوكه
واستجابته ،وتشري إىل ارتياحه وتقبله جلميع مظاهر احلياة
من خالل تقبله لذاته ،ولآلخرين ،وتقبله للبيئة املدركة
وتفاعله مع خرباهتا بصورة متوافقة (عبد املقصود.)2003،
ويُشري مفهوم الرضا عن احلياة كذلك إىل كيفية تقييم األفراد

50

حلياهتم ،جبميع أبعادها املختلفة(سليمان .)2003،ويرى
) (Veenhoven, 2001بأن الرضا عن احلياة يتمثل بالدرجة
اليت حيكم فيها الفرد إجيابياً على نوعية حياته احلاضرة،
واستمتاعه هبا بناءً على تقدير آراءه ،وأحكامه الشخصية.
ويرى ترست مان ) (2004 Treistman,بأن الرضا عن احلياة
هو تقدير عام لنوعية احلياة حسب املعايري اليت انتقاها الفرد
لنفسه .ويعرفها أرجايل ( )1997بأهنا تقدير عقلي لنوعية
احلياة اليت يعيشها الفرد ككل أو حكم بالرضا عنها بصفة
عامة ،وعن العمل ،والزواج ،والصحة ،وجوانبها املختلفة.
ويستخدم كورف) (Korff, 2006الرضا عن احلياة
كمصطلح مرادف للرفاهة  ،Well- Beingويرى أن الرضا
عن احلياة هو إدراك شخصي ملدى إشباع الفرد حلاجاته
األساسية باالمتداد مع إدراكه لنوعية احلياة طوال خرباته
احلياتية.
ويرى) (king, 2005بأن الرضا عن احلياة هو مبثابة
التّقييم املوضوعي لدى الفرد حول درجة األمهية ملتطلباته،
واحتياجاته ،وأمنياته ،وأهدافه املستقبلية ،وقيمه اليت من
الضروري إشباعها يف جماالت احلياة كافة ويف قطاعات
العمل واملنزل واجملتمع .ويرى الباحثان بأن مفهوم الرضا
عن احلياة هو تقييم األفراد حلياهتم بناءً على أحكامهم
وآرائهم الشخصية ضمن معايري يضعوهنا ألنفسهم ،وهو
الدرجة اليت يضعها الفرد لنفسه يف رضاه عن نوعية حياته
واألهداف واألماين اليت أستطاع الوصول إليها ،وهو أساس
لنجاح الفرد يف التكيف مع الظروف البيئية واالجتماعية
واحلياتية املختلفة.
مظاهر الرضا عن احلياة :هناك جمموعة مظاهر للرضا
عن احلياة تتجلى يف السعادة ،والعالقات االجتماعية،
والطمأنينة ،واالستقرار االجتماعي ،والتقدير االجتماعي،
ألن من يشعر هبذه األشياء ويعمل على حتقيقها ،وإشباع
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رغبته منها يكون راضيا ًعن حياته بصورة اجيابية ،حيث
مجيعا ،بالرغم اختالف ما
إن السعادة هدف لألفراد ً
جيلب لألفراد من سعادة (أراجيل.)1997،
العوامل املؤثرة يف الرضا عن احلياة :هناك جمموعة
من العوامل اليت تساعد يف الرضا عن احلياة لدى األفراد،
كالعمر حيث أشارت الدراسات (عبد الكرمي 2007،؛
) Melendez, Tomas, Oliver and Navarro, 2008إن العمر
له دور يف اإلحساس بالرضا عن احلياة؛ حيث كان أفراد
عينة الدراسات األصغر سنًا ،أكثر رضاً عن احلياة مقارنة
باألفراد األكرب سنًا .وأشارت الدراسات كذلك إىل الصحة
اجلسمية ،وأن هنالك عالقة قوية بني اإلحساس بالرضا
عن احلياة والصحة اجلسمية للفرد ،حيث أنه كلما كانت
صحة الفرد اجلسدية أفضل ،كلما زاد رضاه عن حياته
(النيال ،)1993،ودراسة ) )Ekstrom, 2008وأشارت
الدراسات كذلك إىل عامل التدين ) ،(Korff, 2006وأن
هناك عالقة قوية بني الرضا عن احلياة وتدين الفرد وشعوره
بالسعادة .وأشارت الدراسات كذلك إىل مسات الفرد
الشخصية حيث هلا دورا هاما ومؤثرا ًيف حتقيق الرضا
عن احلياة حيث إن األفراد ذوي الشخصية االنبساطية
لديهم إحساس عايل بالرضا عن احلياة مقارنة باألفراد
ذوي الشخصية العصابية(Melendez, Tomas, Oliver,
 and Navarro, 2008).كما أشارت الدراسات إىل أن
األفراد ذوو تقدير الذات العايل هم أكثر رضا عن احلياة،
(الدسوقي 1999،؛ سليمان2003،؛ سليمان وفوزي،
19999؛ عبد احلليم2003 ،؛�2003 perez and Lysan
,dra؛ عبد الكرمي  .)2007،وأشارت دراسة تشو وتشاي
) (Chou and Chi, 1999إىل العالقة بني الضغوط املالية
ومستوى الرضا عن احلياة .كما أشارت دراسة أرجايل
( )1997أن املتزوجني أكثر سعادة ورضا مقارنة بأقراهنم

غري املتزوجني أو املطلقني واألرامل ،وأن األفراد ذوو
املستوى التعليمي األكثر تعليماً هم أكثر رضاً عن احلياة.
ويف جمال املتغريات املهنية أشارت الدراسات بارتباط الرضا
عن احلياة بالرضا املهين فالفرد احملب ملهنته والراضي عنها
أكثر حباً ورضاً عن احلياة ).(Freedman, 1996, 2763
ويف اجلانب اآلخر ارتبط مفهوم الرضا عن احلياة سلبيا
بكل من الصراعات والنزاعات املهنية واألسرية ،والقلق
واالكتئاب ) ،(Mowrer and Parker, 2004وكذلك ارتبط
مفهوم الرضا عن احلياة سلبياً بالشعور بالوحدة النفسية،
والغضب (الدسوقي ،)1999،كما ارتبط الرضا عن
احلياة اجيابيا ً بالسعادة والتدين واملرونة النفسية (حجازي
2018،؛ كتلو.)2015،
وميكن التمييز يف النظر ملفهوم الرضا عن احلياة بني
اجتاهني يرى األول :ضرورة إفساح اجملال للفرد يف التعبري عن
رضاه العام عن احلياة بغض النظر عن األمهية اليت يعطيها
هلذا املصدر أو ذاك ،من املصادر اليت تبعث يف نفسه الرضا
كالصحة أو املال أو السلطة .حيث يعمل الفرد وفقا لوجهة
النظر هذه إىل حتديد مصادر رضاه بنفسه عن احلياة ،ويعمل
على الدمج والتكامل بينها ،ويقدر وزهنا وأمهيتها من منظوره
الشخصي ودون النظر يف أمهيتها ووزهنا لدى اآلخرين .وهذا
يشكل وجة نظر (Diener, Emmons, Larsen and Griffin,
) 1985يف النظر للرضا عن احلياة يف درجة كلية عامة بغض
النظر عن العوامل اليت تكمن وراء هذا الشعور بالرضا وتعمل
على تكوينه .وينظر هذا االجتاه إىل الشعور بالرضا بأنه حكم
عام أو تقومي شامل يقوم به الفرد جملاالت احلياة ومتغرياهتا
دون الوقوف على حتديد تلك العوامل واملتغريات ،وإغفال
التعددية الواسعة للمجاالت اليت يكون هلا الدور احلاسم
يف تكوين هذا الشعور وبلورته .بينما ينادي االجتاه الثاين
الذي يتزعمه ()Huebner, Laughlin Ash and Gilman,1998

51

جملة الدراسات االجتامعية السعودية العدد ( ، )3ص ص  72-43مارس 2020م  /رجب 1441هـ

ويركز يف النظرة التعددية اليت تُتيح رصد املظاهر واجملاالت
ّ ،
املتعددة اليت تقف وراء الشعور الكامن بالرضا عن احلياة،
وبذلك يتم النظر إىل مفهوم الرضا عن احلياة كمفهوم
متعدد األبعاد . Multi-dimensional
ب) الوحدة النفسيةPsychological Loneliness :
ملفهوم الوحدة النفسية معاين متعددة ومتباينة تراوحت
بني االنعزال االجتماعي عن اآلخرين ،إىل نقص يف
العالقات مع البيئة احمليطة للفرد ،إىل عزلة وأعراض جسدية
ونفسية ترافق مفهوم الوحدة النفسية). (Moustakas,1999
وتُعد الوحدة النفسية من الظواهر االجتماعية اهلامة اليت
تنتشر بني مجيع شرائح اجملتمع ،وهي تصيب الفرد يف
أي مرحلة عمرية خاصة الشباب ،ويشري مفهوم الوحدة
النفسية إىل جمموعة من املظاهر كالبعد عن اآلخرين،
ونقص وافتقار يف العالقات االجتماعية ،واإلصابة ببعض
االضطرابات النفسية واجلسدية ،ومبراجعة سريعة للمفهوم
ميكن القول بأن الوحدة النفسية هي اضطراب يف عالقات
الفرد مع الذات ومع اآلخرين احمليطني به جيعله يف حالة
عزلة اجتماعية ،مما يؤدي إىل أعراض نفسيه ،ويكون له
بالغ األثر على األداء النفسي واألكادميي بشكل عام،
وهي اضطراب نفسي واجتماعي له آثاره على الفرد نفسيا
وجسديا ً (املهيوب.)2007،
العوامل املؤثرة يف الوحدة النفسية:
هناك جمموعة عوامل تؤثر وتتأثر يف الوحدة النفسية،
أشار غامن ( )2002بأن الشعور بالوحدة النفسية
يرتبط بنقص الدعم واملساندة االجتماعية اليت يتلقاها
الفرد من احمليطني به .وتزداد حدة الوحدة النفسية مع
التقدم يف العمر ونقص املساندة االجتماعية .وأشار
جاكسون وكوشنر ) ( Jackson and Cochran 1990إىل
وجود عالقة ارتباط موجبة بني كل من الشعور بالوحدة
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النفسية واالكتئاب والقلق والعصابية والضغط النفسي.
كما يرتبط الشعور بالوحدة النفسية بإدمان وسائل
التواصل االجتماعي(دغريري ،)2017،كما تؤثر احلالة
االجتماعية يف الشعور بالوحدة النفسية  ،وأن هناك
فروق بني املتزوجني والعزاب يف الشعور بالوحدة النفسية
لصاحل العزاب (أبو سعد )2010،كما أن هناك فروقاً
يف الشعور بالوحدة النفسية بني الطلبة يف التخصصات
العلمية واإلنسانية (جعفر)2007 ،وأشارت دراسة
القرين ( )2011بأن هناك عالقة ارتباط موجبة بني إدمان
االنرتنت والشعور بالوحدة النفسية.
اثنيا :الدراسات السابقة :هناك عدداً من الدراسات
السابقة اليت رجع إليها الباحثان يف موضوع الدراسة ميكن
تقسيمها كاآليت:
أوال :دراسات تناولت الرضا عن احلياة وعالقتها
ببعض املتغريات.
اثنياً :دراسات تناولت الوحدة النفسية وعالقتها
ببعض املتغريات.
اثلثاً :دراسات تناولت الرضا عن احلياة لدى طلبة
اجلامعة وعالقتها ببعض املتغريات:
هدفت دراسة ) (Mowrer and Parker, 2004استكشاف
العالقة بني االكتئاب والرضا عن احلياة واخلجل وتقدير
الذات .تكونت عينة الدراسة من ( )382طالباً من طلبة
البكالوريوس ،طبق عليهم مقاييس الدراسة .أشارت نتائج
الدراسة إىل ارتباط سليب للرضا عن احلياة بكل من االكتئاب
واخلجل ،واجيابياًبتقدير الذات.
ودرس إبراهيم ( )2011الرضا عن احلياة وعالقته
ببعض املتغريات النفسية (املساندة االجتماعية ،وقلق
املستقبل) لدى طالب جامعة حلوان يف مصر ،والفروق
يف الرضا عن احلياة عن احلياة تبعاً (للجنس ،والتخصص)،
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تكونت عينة الدراسة من ( )2035طالباً من طالب
اجلامعة .أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة
بني الرضا عن احلياة واملساندة االجتماعية ،وإىل عالقة
سلبية بني الرضا عن احلياة وقلق املستقبل ،وإىل عدم
وجود فروق يف الرضا عن احلياة تعزى للجنس ،وإىل وجود
فروق يف الرضا عن احلياة تعزى للتخصص.
وهدفت دراسة شقورة ( )2012التعرف على كل
من املرونة النفسية والرضا عن احلياة لدى طلبة اجلامعات
الفلسطينية مبحافظات غزة ،والفروق يف الرضا عن
احلياة واملرونة النفسية تبعا ملتغريات (:اجلنس ،واجلامعة،
والتخصص واملعدل الرتاكمي) ،تكونت عينة الدراسة من
( )600طالبا وطالبة من الكليات العلمية واإلنسانية من
ثالث جامعات هي :جامعة األزهر ،وجامعة األقصى،
واجلامعة اإلسالمية يف غزة .أشارت نتائج الدراسة إىل
مستوى مرتفع من الرضا عن احلياة ،ووجود عالقة بني
املرونة النفسية والرضا عن احلياة ،وكذلك أشارت نتائج
الدراسة إىل وجود فروق يف الرضا عن احلياة تعود إىل
اجلامعة لصاحل جامعة األزهر ،وإىل عدم وجود فروق تعود
إىل املعدل الرتاكمي ،والتخصص العلمي.
ويف دراسة النملة ( )2013اليت هدفت إىل فحص
العالقة االرتباطية بني تقدير الذات والرضا عن احلياة
لدى طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
الدارسني بالطريقة التقليدية والدارسني بطريقة تقنيات
التعليم .تكونت عينة الدراسة من ( )400طالباً من
طالب اجلامعة ،حيث مت مجع بيانات الدراسة من خالل
مقياسي تقدير الذات ،والرضا عن احلياة،
أدوات الدراسة:
ّ
واستمارات أخرى من إعداد الباحث .أشارت نتائج
البحث إىل عالقة اجيابية بني تقدير الذات والرضا عن
احلياة ،وأن للدراسة من خالل التقنيات التعليمية دور يف

حتسني تقدير الذات ،ومن مث الرضا عن احلياة.
وقام حجازي ( )2018بدراسة هدفت إىل
الكشف عن مستوى املرونة النفسية والرضا عن احلياة
لدى العاملني وغري العاملني من طلبة الدراسات العليا يف
جامعة الريموك .تكونت عينة الدراسة من ( )533طالبًا
وطالبةً من خمتلف الكليات العلمية واإلنسانية ،مت اختيارهم
بالطريقة املتيسرة .ولتحقيق أهداف الدراسة أستخدم
الباحث مقياسي املرونة النفسية والرضا عن احلياة .أشارت
نتائج الدراسة إىل وجود مستوى مرتفع من املرونة النفسية،
وكذلك مستوى مرتفع من الرضا عن احلياة .وأسفرت
النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى
الرضا عن احلياة اجلامعية لصاحل العاملني ،وعدم وجود فروق
دالة فيما يتعلق مبجاالت (الرضا عن الظروف املعيشية
والواقع ،والرضا عن العالقات األسرية واالجتماعية،
والرضا عن الذات) .كما أشارت النتائج إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف جمال الرضا عن احلياة اجلامعية تعزى
ملتغري احلالة االجتماعية ولصاحل املتزوجني ،وإىل عدم وجود
فروق فيما يتعلق مبجاالت (الرضا عن الظروف املعيشية
والواقع ،والرضا عن العالقات األسرية واالجتماعية)
والرضا عن الذات ،يف حني مل تظهر فروق ذات داللة
إحصائية لدى أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري اجلنس.
وفيما خيص العالقة بني املرونة النفسية والرضا عن احلياة،
كشفت النتائج عن وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيا بني
املرونة النفسية والرضا عن احلياة لدى طلبة الدراسات
العليا العاملني وغري العاملني.
وأجرى جنم ( )2019دراسة هدفت إىل التعرف
على مستوى التفاؤل والتشاؤم وعالقته بالرضا عن احلياة
لدى الشباب اجلامعي ،اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي
التحليلي ،واشتملت عينة الدراسة على ( )335طالباً
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وطالبة من طلبة اجلامعة اإلسالمية يف غزة .استخدمت
الباحثة مقياس للرضا عن احلياة من إعدادها ،ومقياس
التفاؤل والتشاؤم من تعريب (الدسوقي .)1999 ،أشارت
نتائج الدراسة :إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني التفاؤل
ومجيع أبعاد الرضا عن احلياة والدرجة الكلية ،وكذلك إىل
وجود عالقة سالبة بني التشاؤم وأبعاد الرضا عن احلياة،
كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
ملتغريات (اجلنس واحلالة االجتماعية والتخصص واملستوى
الدراسي واملعدل الرتاكمي).
اثنياً :الدراسات اليت تناولت الشعور الوحدة
النفسية لدى طلبة اجلامعة وعالقتها ببعض املتغريات:
هدفت دراسة خضر والشناوي ( )1988إىل معرفة
العالقة بني الشعور بالوحدة النفسية والعالقات االجتماعية
وعامل االنبساط والعصابية لدى طالب جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية وطالب يف املرحلة الثانوية يف
مدينة الرياض ،مجع الباحثان بياناهتما من خالل مقاييس
الدراسة :الشعور بالوحدة النفسية ،ومقياس العالقات
االجتماعية وقائمة أيزنك للشخصية .أشارت النتائج إىل
وجود عالقة سالبة بني الشعور بالوحدة النفسية والعالقات
االجتماعية ،واالنبساطية ،وعالقة ارتباط موجبة بني
الشعور بالوحدة النفسية ودرجاهتم على مقياس االنبساط.
كما قام حسني والزياين ( )1994بدراسة هدفت
التعرف إىل مدى انتشار الوحدة النفسية لدى الطلبة
اجلامعيني ،ومعرفة الفروق يف الوحدة النفسية ،تكونت
عينة الدراسة من ( )238طالبا وطالبة من جامعيت
اخلليج العريب ،وجامعة البحرين ،استخدم الباحثان مقياس
اإلحساس بالوحدة النفسية .أشارت نتائج الدراسة إىل
وجود مستوى مرتفع من الشعور بالوحدة النفسية لدى
طالب اجلامعة ،وأشارت النتائج كذلك أن مستوى
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الشعور بالوحدة النفسية لدى طالب الكليات العلمية
أعلى منه لدى طالب الكليات اإلنسانية.
ويف دراسة متويل وعبد الرمحن ( )2003اليت هدفت
التعرف على العالقة بني الوحدة النفسية والرضا عن احلياة،
وعالقتهما ببعض املتغريات لدى طالب وطالبات اجلامعة،
مت استخدم عددا من املقاييس :مقياس الوحدة النفسية،
ومقياس الدافع لإلجناز ،ومقياس الرضا عن احلياة .أشارت
نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق جوهرية يف الرضا عن احلياة
والوحدة النفسية بالنسبة ملتغري اجلنس ،بينما وجدت فروق
ذات داللة إحصائية بالنسبة للتخصص ،كما توجد عالقة
ارتباط سلبية بني متغري الوحدة النفسية والرضا عن احلياة.
وأجرى الزعيب ( )2003دراسة هدفت إىل معرفة
درجة الشعور بالوحدة النفسية بني الطلبة الوافدين وغري
الوافدين لدى طلبة جامعة صنعاء ،تكونت عينة الدراسة
من ( )244طالبًا وطالبةً نصفهم من الوافدين والنصف
اآلخر من غري الوافدين ،مت مجع البيانات من خالل مقياس
الشعور بالوحدة النفسية من إعداد الباحث .أشارت نتائج
الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني الطلبة الوافدين
وغري الوافدين (ذكور وإناث) يف درجة اإلحساس بالوحدة
النفسية لصاحل الطلبة الوافدين.
وهدفت دراسة شييب ( )2005الكشف عن
العالقة بني الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها بسمات
الشخصية ،ودراسة الفروق يف الوحدة النفسية تبعا
(للعمر ،والتخصص ،واملستوى الدراسي) على عينة من
طالبات جامعة أم القرى بلغ عدد أفرادها ( )400طالبةً.
كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط سالبة بني
الوحدة النفسية ومسات الشخصية ،واإلحساس بالثقة،
واإلحساس بالتدفق ،واإلحساس باملبادأة ،واإلحساس
باإلجناز ،واإلحساس باهلوية ،واإلحساس باأللفة ،كما
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أشارت النتائج إىل وجود فروق يف الشعور بالوحدة
النفسية وفقاً (للمستوى الدراسي ،والتخصص) لصاحل
التخصصات األدبية.
كما أجرى (Nicpon, Husler, Elva, Sonja, Christe
) and Sharon, 2006دراسة هدفت التعرف إىل عالقة
الوحدة النفسية بالدعم االجتماعي ،وترتيبات احلياة
واملثابرة على عينة تكونت من ( )410طالبةً جامعية.
استخدم الباحثون أدوات مجع البيانات لقياس الوحدة
النفسية ،والدعم االجتماعي وترتيبات احلياة ،واملثابرة
العلمية .أشارت نتائج الدراسة إىل درجة بسيطة من
الوحدة النفسية وإىل مستوى مرتفع من الدعم االجتماعي
مقدم للطالبات ساعد على إظهار أفعاالً اجيابية لدى
الطالبات يف اجلوانب األكادميية ،وأن الطالبات اللوايت
يعشن يف احلرم اجلامعي كانت معدالهتن الدراسية أعلى
ممن يعشن يف بيوهتن ،كما أشارت الدراسة بأن الدعم
االجتماعي يرتبط سلبيا بالعزلة االجتماعية.
ويف دراسة القيق اليت هدفت ( )2011التعرف على
درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة ،وبيان عالقة
بكل من اجلنس ،واملستوى الدراسي على
هذا الشعور ّ
مكونة من ( )157طالباً وطالبة من طلبة كلية الفنون
عينة ّ
اجلميلة جبامعة األقصى غزة ،ولتحقيق ذلك استخدم
الباحث مقياس الشعور بالوحدة النفسية (من إعداده،
 )2008وبعد القيام باملعاجلات اإلحصائية املناسبة،
أشارت النتائج إىل أ ّن :درجة الشعور بالوحدة النفسية
لدى طلبة الكلية كانت بدرجة متوسطة .وال توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف درجة الشعور بالوحدة النفسية
تبعا ملتغري اجلنس .كما توجد فروق ذات داللة إحصائية
يف درجة الشعور بالوحدة النفسية تبعا ملتغري املستوى
الدراسي ولصاحل املستوى الرابع.

وسعت دراسة بين مصطفى والشريفيني ()2012
إىل الكشف عن العالقة بني الشعور بالوحدة النفسية
واألمن النفسي لدى عينة من الطلبة الوافدين الدارسني يف
جامعة الريموك .تكونت عينة الدراسة من ( )158طالباً
وطالبة ،ومت بناء مقياسني لقياس الشعور بالوحدة النفسية،
واألمن النفسي .أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى
الوحدة النفسية كان متوسطا ،وأن معامالت االرتباط
مجيعها كانت دالة إحصائيا عند ( )0.05باستثناء
بعد املشاعر الذاتية مع مقياس األمن النفسي ،وأبعاده
وذات اجتاه سليب(عكسي) بني الشعور بالوحدة النفسية
واألمن النفسي ،وأشارت نتائج الدراسة كذلك إىل فروق
يف مستوى الوحدة النفسية تعزى للمستوى التحصيلي،
ولصاحل ذوي التحصيل املتدين.
كما هدفت دراسة بن دهنون وماحي ( )2014إىل
معرفة العالقة بني الشعور بالوحدة النفسية وتقدير الذات
لدى طلبة كلية العلوم االجتماعية ،بلغت عينة الدراسة
( )156طالباً وطالبةً يدرسون بالسنة األوىل والسنة الثالثة
جبامعة وهران .وقد استخدم الباحثان مقياسني :أحدمها
لقياس الوحدة النفسية واآلخر لقياس تقدير الذات  ،حيث
أخضعتا لدراسة سيكومرتية حتققت فيها شروط الصدق
والثبات ،وبعد حتليل معطيات البحث أسفرت النتائج
على ما يلي  :يوجد ارتباط سالب بني الشعور بالوحدة
النفسية وتقدير الذات عند مستوى الداللة ( ، )0,01وال
توجد فروق بني الذكور واإلناث يف متغري الشعور بالوحدة
النفسية ،ويوجد فروق بني طلبة السنة األوىل والثالثة يف
متغري الشعور بالوحدة النفسية ،وكذلك توجد فروق يف
متغري تقدير الذات عند مستوى الداللة ( )0,01بني
السنة األوىل والسنة الثالثة ولصاحل السنة الثالثة.
من خالل عرض الدراسات السابقة الحظ الباحثان بأن
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بعض الدراسات تناولت الرضا عن احلياة إىل وكانت درجة
مرتفعة من الرضا عن احلياة مثل دراسات كل من (حجازي
2018،؛ شقورة  )2012،وعالقة الرضا عن احلياة مبتغريات
يف نفس االجتاه االجيايبكالتفاؤل أو املرونة النفسية (حجازي
2018،؛ شقورة  )2012أو توكيد الذات(النملة)2013،؛
أو مبتغريين أحدمها اجيايب واآلخر سليب كدراسة (إبراهيم،
 )2011املساندة االجتماعية ،وقلق املستقبل والبعض اآلخر
من الدراسات تناولت الوحدة النفسية لدى الوافدين أو
املغرتبني ودرجتها حيث تراوحت ما بني متوسطة(بين مصطفى
والشريفيني  2012 ،؛ القيق )2011،ودرجة بسيطةكما يف
دراسة (Nicpon, Husler, Elva Sonja, Christe and Sharon,
) ، 2006وتناولت دراسات أخرى عالقة الوحدة النفسية
ببعض املتغريات مثل تقدير الذات ،واألمن النفسي والدعم
االجتماعي (بن دهنون وماحي2014،؛ بين مصطفى
والشريفيني2012،؛Nicpon, Husler, Elva ,Sonja, Christe
 )and Sharon, 2006على الرتتيب .حيث إن كال املتغريين
يتعارضان يف اجتاههما ،وتربطهما عالقة عكسية ،حيثكلما
زادت الوحدة النفسية قل تقدير الذات ،واألمن النفسي،
وتلقي الدعم االجتماعي من البيئة احمليطة بالطالب الوافد.
كما الحظ الباحثان بأن الطلبة الوافدين يواجهون
مشكالت يف اجلوانب املختلفة من الشخصية ومن أمهها
اجلانب النفسي ،كالقلق والوحدة والتوتر ،وأحيانا العزلة
ونقص التفاعل االجتماعي ،وضعف الرضا عن احلياة
وبأن الطلبة الوافدين من بلدان أجنبية يواجهون بعض
من الصعوبات أثناء الدراسة اجلامعية يف غري بلداهنم يف
اجلوانب املختلفة األكادميية واالجتماعية واالقتصادية،
والعادات والتقاليد ،وهذا األمر ليس مقصوراً على الطلبة
الوافدين من دول أجنبية (الصغري ، )2001بل هو كذلك
لدى الطلبة الدارسني يف البلدان العربية والقادمني أيضا
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من بلدان عربية (العويضة، 2005،والسعايدة ،والعواودة،
واحلديدي، 2015 ،والزيود  ،)2013،ويرجع ذلك
الختالف الظروف والبيئات االجتماعية والعادات والتقاليد
واألعراف يف بلدان الطالب عن بلد الدراسة .وختتلف
الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة أهنا تناولت متغريي:
الرضا عن احلياة ،وهو متغري يُعرب عن الناحية االجيابية عند
الفرد واآلخر متغري الشعور بالوحدة النفسية وهو متغري
يُعرب عن الناحية السلبية لدى الطلبة الوافدين للدراسة
يف اجلامعات السعودية األربع ،كما تتناول عالقات كل
من الرضا عن احلياة والشعور بالوحدة النفسية مع بعض
املتغريات ،ويف حدود علم الباحثان ال توجد دراسة علمية
تناولت هذين املتغريين معاً ،وعالقتها هبذه املتغريات ،ويف
أكثر من جامعة مما يربر إجراء مثل هذه الدراسة .وإمجاالً
فقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة يف حتديد
مشكلة الدراسة احلالية ،وبناء منهاجيتها ،وكذلك من
أدوات مجع البيانات ،كما متت اإلفادة من هذه الدراسات
يف تفسري النتائج ومناقشتها.
فروض الدراسة :يف ضوء اإلطار النظري والدراسات
السابقة مت صياغة فروض الدراسة كما يلي:
 -1اخنفاض مستوى الرضا عن احلياة لدى الطالب
الوافدين باجلامعات السعودية.
 -2ارتفاع مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى
الطالب الوافدين باجلامعات السعودية.
 -3توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني متوسطات
درجات الطالب عينة الدراسة على مقياس الرضا عن
احلياة ومتوسطات درجاهتم على مقياس الشعور الوحدة
النفسية.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
درجات الطالب عينة الدراسة على مقياس الرضا عن
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احلياة تبعاً الختالف اجلامعة نوع الكلية إنسانية أم علمية
واحلالة االجتماعية واملعدل الدراسي واملستوى الدراسي
وفرتة استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
درجات الطالب عينة الدراسة على مقياس الوحدة
النفسية تبعاً ملتغريات اجلامعة ونوع الكلية واملعدل الدراسي
واملستوى الدراسي واحلالة االجتماعية وفرتة استخدام
وسائل التواصل االجتماعي.
منهج وإجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :مت استخدام املنهج الوصفي بشقيه
االرتباطي واملقارن ،حيث إنه يتناسب مع البحوث النفسية
والرتبوية واالجتماعية ،ويتوافق ذلك مع مشكلة الدراسة
وأهدافها احملددة ،ونوع املتغريات وخصائص عينة الدراسة.
جمتمع الدراسة :يتكون جمتمع الدراسة من الطالب
الوافدين يف اجلامعات السعودية األربع وهي (جامعة
امللك سعود ،وجامعة اإلمام حممد بن سعود ،واجلامعة
اإلسالمية ،وجامعة اجملمعة) والبالغ عددهم ()3214
طالباً من شىت األقطار العربية واإلسالمية واألجنبية.
عينة الدراسة :مت اختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع
الدراسة من الطالب الوافدين للجامعات األربع ،وبلغ
حجم العينة ( )209طالباً جامعياً وافداً .تراوح أعمارهم ما
بني  29-20عاماً .حيث مت اختيار نسبة ممثلة من الطلبة
الوافدين يف كل جامعة من اجلامعات األربع.
أدوات البحث :مجع الباحثان بياناهتم من خالل
مقياسني مها :الرضا عن احلياة والشعور بالوحدة النفسية.
أوالً  :مقياس الرضا عن احلياة :مت بناء مقياس
الرضا عن احلياة من خالل االطالع على عدد من
املقاييس واألطر النظرية للدراسات السابقة (الدسوقي،
،1999وحممود 2013،؛ ومقياس الرضا عن احلياة أبو
عبيد ) 2013،ومت عرضه على جمموعة من اخلرباء يف

علم النفس للتحكيم ،ومت األخذ مبالحظاهتم  ،ويتكون
املقياس من ( )32فقرة يف صورته األصلية مت حذف فقرة
واحدة ليكون املقياس يف صورته النهائية مكون من
( )31فقرة ،جييب عليه املشارك من خالل مخسة أوزان
لكل فقرة (أوافق متاماً -أوافق -إىل ٍ
حد ما -ال أوافق-
أعرتض متاماً)،كما قام الباحثان بإجراء الصدق والثبات
للمقياس للتأكد من خصائصه السيكومرتية .ويتكون
املقياس من بعدين مها :السعادة والطمأنينة يتكون من
( )18فقرة؛ ويتكون البعد الثاين التقدير االجتماعي
والقناعة من ( )13فقرة .واعتمد الباحثان على طريقة
املكونات األساسية وتدوير العوامل بطريقة فرمياكس
وأسفر التحليل عن عاملني بعد التدوير باستخدام حمك
جيلفورد الذي يقبل العوامل اليت تزيد تشبعاهتا عن ()0,3
كانت النتائج كالتايل:
جدول ( )1نتائج التشبعات لفقرات مقياس الرضا عن احلياة
الفقرة

العامل
األول

العامل
الثاين

الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0.502
0,489
0,686
0,608
0,530
0,484
0,454
0,628
0,596
0,386
0,425
0,577
0,617
0,517
0,568
0,161

0,105
0,287
0,1590,0150,201
0,290
0,340
0,093
0,208
0,341
0,451
0,306
0,175
0,338
0,280
0,477

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

العامل
األول

العامل
الثاين

0,274 0,488
0,219 0,262
0,075 0,530
0,559 0,280
0,464 0,327
0,416 0,094
0,595 0,099
0,640 0,1570,451 0,212
0,560 0,111
0,544 0,223
0,671 0,014
0,569 0,285
0,597 0,285
0,220 0,426
0,606 0,202

ومن جدول ( )1ميكن تفسري العوامل الناجتة عن
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التحليل العاملي كالتايل
العامل األول(:السعادة والطمأنينة) :بلغت التشبعات
ذات الداللة على هذا العامل ( )18مفردة من اجملموع
الكلي للمفردات البالغ ( )31مفردة وهي املفردات (,1
, 13 , 12 , 10 ,9 ,8 ,7 , 6 ,5 , 4 ,3 ,2
 )32 ,31, 19, 17 ,15 ,14وقد تراوحت التشبعات
على هذا العامل ما بني ( )0,426للمفردة ( )31إىل
( )0,617للمفردة ( )13وهذا العامل هو الشعور بالرضا
عن احلياة.
العامل الثاين( :التقدير االجتماعي والقناعة) :بلغت
التشبعات ذات الداللة على هذا العامل ( )13مفردة من
اجملموع الكلي للمفردات البالغ ( )31مفردة وهي املفردات
(27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,16 ,11
 )30 ,29 ,28 ,وقد تراوحت التشبعات على هذا
العامل ما بني ( )0,416للمفردة ( )22إىل ()0,671
للمفردة ( )28وهذا العامل التعامل مع اآلخرين برضا
وبذلك يكون قد مت حذف فقرة لعدم توافقها مع عوامل
املقياس أصبح املقياس مكوناً من ( )31فقرة يف صورته
النهائية بدالً من ( )32فقرة.
اثنيا :ثبات املقياس:
ولغايات استخراج الثبات ،قام الباحثان بالتحقق
من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقتني ،طريقة ألفا-
كرونباخ وكذلك طريقة جثمان للتجزئة النصفية ،وذلك
على العينة االستطالعية (ن = )40طالب -من غري عينة
الدراسة األساسية ،-وقد بلغت القيم اليت مت التوصل إليها
وفق تطبيق املعادلتني على بيانات العينة االستطالعية
للمقياس القيم ( )83,0( ،)81,0على التوايل ،وهي
قيم مرتفعة وحتقق الثبات للمقياس وبالتايل فهي تصلح
لتحقيق أغراض الدراسة ،وميكن استخدام املقياس.
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مما سبق يتضح أن مقياس الرضا عن احلياة يتمتع
بدرجة عالية من الصدق والثبات تربر استخدامه يف
الدراسة احلالية.
الصورة النهائية للمقياس :بعد إجراء الصدق والثبات
على املقياس أصبح املقياس يف صورته النهائية مكون من
( )31فقرة موزعة على بعدين مها :السعادة والطمأنينة،
والتقدير االجتماعي والقناعة.
تصحيح املقياس :يضع املستجيب إشارة (×) أمام
كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد يف الفقرة مع ما يناسبه،
على تدريج يتكون من مخسة درجات وفقاً لتدريج ليكرت
) (Likertاخلماسي ،وهي (أوافق متاماً -أوافق -إىل ٍ
حد
ما -ال أوافق -أعرتض متاماً) وهي متثل رقمياً (،4 ،5
 ،)1 ،2 ،3مع مراعاة املفردات اليت تأخذ اجتاه سليب،
ومبا أن املقياس يتكون من ( )31فقرة فإن الدرجة الكلية
تراوحت بني ( )31درجة ،وهي أدىن درجة ميكن أن
حيصل عليها املفحوص ،و ( )155درجة ،وهي أعلى
درجة ميكن أن حيصل عليها املفحوص ،وقد مت تصنيف
املتوسطات احلسابية لتحديد مستوى الرضا عن احلياة
ألغراض حتليل النتائج حبيث تصبح دالالت هذه القيم
كاآليت :الدرجات من ( )33,2 – 1تدل على قيمة
منخفضة للمتوسط احلسايب ومن مثّ مستوى منخفض
للرضا عن احلياة ،والدرجات من ( )67,3 -34,2تدل
على قيمة متوسطة للمتوسط احلسايب ومن مثّ مستوى
متوسط للرضا عن احلياة ،والدرجات من ()5 -68,3
تدل على قيمة مرتفعة للمتوسط احلسايب ومن مثّ مستوى
مرتفع للرضا عن احلياة.
اثنياً :مقياس الشعور الوحدة النفسية:
مت بناء مقياس الشعور الوحدة النفسية باالستعانة
بعدد من املقاييس ليالئم عينة الدراسة املكونة من الطالب
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الوافدين والذين يدرسون العربية وقد ال جييدوهنا وهي (خضر
والشناوي1988 ،؛ وحداد؛ وسواملة 1998،؛ ؛ ومقياس
راسيل  Russel,1996املرتجم من قبل الطائي ) 2103،
،حيث قام الباحثان بتحكيمه من خالل جمموعة من اخلرباء
واألساتذة األكادمييني يف علم النفس كما قام الباحثان بإجراء
التحليل العاملي وفقاً لطريقة املكونات الرئيسة حيث أفرز
التحليل مثانية عوامل اجلذر الكامنكل منها يزيد على واحد
صحيح ،وبلغت نسبة التباين املفسر للعامل االول ()%25
بغرض تفحص دالالت فاعلية فقرات املقياس قام الباحثان-
حداد وسواملة حبساب معامل االرتباط املصحح بني درجة
الفقرة ،والدرجة الكلية على املقياس وفقاً لطريقةكرونباخ الفا
احملسوبة للمقياس الكلي ( )0,91وتكون املقياس يف صورته
النهائية من ( )30فقرة ،موزعة على بعدين مها  :العالقات
االجتماعية ،والعالقات األسرية ،حيث تكون االستجابة على
فقرات املقياس من خالل مقياس ليكارت اخلماسي :بدرجة
قليلة جداً ،بدرجة قليلة ،بدرجة متوسطة ،وبدرجة مرتفعة،
بدرجة مرتفعة جداً .واستخدم الباحثان يف هذه الدراسة
املقياس للتأكد من امتالكه خلصائص املقياس اجليد حيث
طبق املقياس على عينة استطالعية مكونة من ( )40فرداًمن
خارج أفراد عينة الدراسة.
اعتمد الباحثان على طريقة املكونات األساسية وتدوير
العوامل بطريقة فرمياكس وأسفر التحليل عن عاملني بعد
التدوير باستخدام حمك جيلفورد الذي يقبل العوامل اليت
تزيد تشبعاهتا عن ( )0,3كانت النتائج كالتايل
جدول ( )2نتائج التشبعات لفقرات مقياس الشعور الوحدة النفسية
بعد التدوير
الفقرة
1
2
3
4

العامل
األول
0,1970,1150,1160.186

العامل
الثاين
0,642
0,707
0,710
0,553

الفقرة
16
17
18
19

العامل
األول
0,529
0,662
0,614
0,693

العامل
الثاين
0,067
0,124
0,205
0,181

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,271
0,238
0,414
0,361
0,458
0,444
0,393
0,166
0,514
0,611
0,517

0,538
0,622
0,504
0,299
0,340
0,298
0,309
0,460
0,413
0,183
0,120

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

0,614
0,598
0,622
0,681
0,657
0,618
0,660
0,650
0,684
0,657

0,173
0,178
0,104
0,171
0,054
0,029
0,006
0,029

ومن جدول ( )2ميكن تفسري العوامل الناجتة عن
التحليل العاملي كالتايل
العامل األول(:العالقات االجتماعية) بلغت التشبعات
ذات الداللة على هذا العامل ( )21مفردة من اجملموع
الكلي للمفردات البالغ ( )29مفردة وهي املفردات (,8
,18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 11, 10 ,9
27 , 26 , 25 ,24 , 23 ,22 , 21 , 20 , 19
 )29 , 28 ,وقد تراوحت التشبعات على هذا العامل ما
بني ( )0,361للمفردة ( )8إىل ( )0,684للمفردة ()28
وهذا العامل هو بعد العالقات االجتماعية.
العامل الثاين( :العالقات األسرية) بلغت التشبعات
ذات الداللة على هذا العامل ( )8مفردة من اجملموع
الكلي للمفردات البالغ ( )29مفردة وهي املفردات (,1
 )12 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2وقد تراوحت التشبعات
على هذا العامل ما بني ( )0,460للمفردة ( )12إىل
( )0,610للمفردة ( )3وهذا العامل بعد العالقات
األسرية .وبذلك يكون عدد عبارات املقياس  29فقرة ومل
يتم حذف فقرة منه.
ثبات املقياس:
ولغايات استخراج الثبات ،قام الباحثان بالتحقق
من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقتني ،طريقة ألفا-
كرونباخ وكذلك طريقة جتمان للتجزئة النصفية ،وقد
بلغت القيم اليت مت التوصل إليها وفق تطبيق املعادلتني
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على بيانات العينة االستطالعية للمقياس القيم (،)88,0
( )85,0على التوايل ،وهي قيم مرتفعة وحتقق الثبات
للمقياس وبالتايل فهي تصلح لتحقيق أغراض الدراسة،
وميكن استخدام املقياس.
مما سبق يتضح أن مقياس التفاؤل يتمتع بدرجة عالية
من الصدق والثبات تربر استخدامه يف الدراسة احلالية.
الصورة النهائية للمقياس :بعد إجراء الصدق
والثبات على املقياس أصبح املقياس يف صورته النهائية من
( )29فقرة موزعة على بعدين مها :العالقات االجتماعية،
والعالقات األسرية.
تصحيح املقياس :يضع املستجيب إشارة (×) أمام
كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد يف الفقرة مع ما يناسبه،
على تدريج يتكون من مخسة درجات وفقاً لتدريج ليكرت
) (Likertاخلماسي ،وهي (بدرجة قليلة جداً -بدرجة
قليلة -بدرجة متوسطة -وبدرجة مرتفعة -بدرجة مرتفعة
جداً) وهي متثل رقمياً ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1مع مراعاة
املفردات اليت تأخذ اجتاه سليب ،ومبا أن املقياس يتكون
من ( )29فقرة فإن الدرجة الكلية تراوحت بني ()29
درجة ،وهي أدىن درجة ميكن أن حيصل عليها املفحوص،
و ( )145درجة ،وهي أعلى درجة ميكن أن حيصل
عليها املفحوص ،وقد مت تصنيف املتوسطات احلسابية
لتحديد مستوى الشعور بالوحدة النفسية ألغراض حتليل
النتائج حبيث تصبح دالالت هذه القيم كاآليت :الدرجات
من ( )33,2 – 1تدل على قيمة منخفضة للمتوسط
احلسايب ومن مثّ مستوى منخفض للشعور بالوحدة
النفسية ،والدرجات من ( )67,3 -34,2تدل على
قيمة متوسطة للمتوسط احلسايب ومن مثّ مستوى متوسط
للشعور بالوحدة النفسية  ،والدرجات من ()5 -68,3
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تدل على قيمة مرتفعة للمتوسط احلسايب ومن مثّ مستوى
مرتفع للشعور بالوحدة النفسية.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لقياس
مستوى أبعاد مقاييس الدراسة.
معامل ارتباط بريسون لقياس االرتباط بيع متغريات
الدراسة.
اختبار "ت"  T- testللعينات املستقلة حلساب داللة
الفروق.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ابلفرض األول :والذي ينص على "
اخنفاض مستوى الرضا عن احلياة عند الطالب الوافدين"
وللتحقق من صحة ذلك الفرض .مت استخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الرضا عن احلياة
لدى الطالب الوافدين ،واجلدول ( )3يوضح ذلك.
جدول ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الرضا
عن احلياة لدى الطالب الوافدين مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب
املتوسطات احلسابية
الرتبة

البُعد

1

السعادة والطمأنينة
التقدير االجتماعي
والقناعة

2

الرضا عن احلياة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

62,3

555,0

متوسط

15,3

456,0

متوسط

60,2

543,0

متوسط

يتضح من اجلدول ( )3أن املتوسطات احلسابية
قد تراوحت ما بني ( ،)62,3 – 15,3حيث جاء
بُعد السعادة والطمأنينة يف املرتبة األوىل بأعلى متوسط
حسايب بلغ ( ،)62,3بينما جاء بُعد التقدير االجتماعي
والقناعة يف املرتبة األخرية ومبتوسط حسايب (،)15,3
وبلغ املتوسط احلسايب للمقياس ككل ( .)60,2حيث
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أن مستوى الرضا عن احلياة لدى الطالب الوافدين كان
متوسط ،ويرى الباحثان بأن هذه النتيجة ختتلف مع دراسة
شقورة( )2012ايل أشارت إىل مستوى مرتفع من الرضا
عن احلياة .وقد يرجع السبب يف ذلك لكون الطلبة ليسوا
مغرتبني ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج األدب السابق يف أن
الطلبة الوافدين يف املرحلة اجلامعية يعانون من مشكالت
متعددة يف تلك البلدان اليت يدرسون فيها من مثل التوتر
وقلة التفاعل االجتماعي ،واحلنني للوطن ،والتشويش
،وتأثر اهلوية كما يف دراسات كل من ( :الصغري2001،؛
العويضة؛ والسعايدة ،والعواودة ،واحلديدي2015 ،؛
والزيود  )2013،كما ويعانون من الضغوط الدراسية
واحلياتية مما ينعكس على رضاهم عن احلياة ،وهذا شيء
طبيعي ومألوف حيث اختالف الثقافة والبيئة املادية
واالجتماعية على الطالب الوافد للمملكة .
النتائج املتعلقة ابلفرض الثاين :والذي ينص على
" ارتفاع مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب
الوافدين " وللتحقق من صحة ذلك الفرض .مت استخراج
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الرضا
عن احلياة لدى الطالب الوافدين ،واجلدول ( )4يوضح
ذلك.
جدول ( )4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الشعور
ابلوحدة النفسية لدى الطالب الوافدين مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب
املتوسطات احلسابية

العالقات االجتماعية يف املرتبة األوىل بأعلى متوسط
حسايب بلغ ( ،)55,3بينما جاء بُعد العالقات االسرية يف
املرتبة األخرية ومبتوسط حسايب ( ،)87,2وبلغ املتوسط
احلسايب للمقياس ككل ( )30,3حيث أن مستوى
الشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب الوافدين كان
متوسط ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل
من دراسة حسني والزياين ( )1994والزعيب (،)2003
يف حني أشارت نتائج دراسة بين مصطفى والشريفيني
()2012؛ ودراسة (القيق )2011،إىل مستوى متوسط
من الوحدة النفسية ،وأشارت نتائج دراس ة �(Nicpon, Hu
) sler, Elva, Sonja, Christe and Sharon, 2006إىل مستوى
قليل من الوحدة النفسية  .وتتفق كذلك هذه النتيجة مع
نتائج األدب السابق الذي يشري إىل وجود درجات متباينة
من الشعور الوحدة النفسية لدى الطلبة اجلامعيني الوافدين
للدراسة يف بلدان أجنبية كدراسة )(Moustakas,1999
الذي يشري إىل وجود درجة من العزلة لدى الطلبة ،ودراسة
(املهيوب )2007،الذي أشار إىل درجة قليلة من التكيف
االجتماعي مع احمليط الذي يعيش فيه الطالب ،ودراسة
(بن دهنون وماحي  )2014،حيث إن الطالب الوافد
والبعيد عن األهل واألصدقاء واألحباب يعاين شكل
من أشكال االضطراب االجتماعي والنظام االجتماعي
للفرد األمر الذي يعاين من درجة ما من الوحدة النفسية
لقلة عدد األصدقاء لديه وتغري البيئة املادية ،واالجتماعية
والثقافية ،والعادات والتقاليد ،والسكن وغريها مما حيد
من عالقاته االجتماعية مع اآلخرين ،ويشعره بالوحدة
النفسية ،والتشويش واضطراب اهلوية اجلديدة   �Peders

الرتبة

البُعد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

العالقات االجتماعية

55,3

536,0

متوسط

2

العالقات األسرية

87,2

421,0

متوسط

 Hayes and Lin, 1994 ).؛ )en,1991

30,3

533,0

متوسط

النتائج املتعلقة ابلفرض الثالث :والذي ينص على
أنه " توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني متوسطات
درجات الطالب على مقياس الرضا عن احلياة ومتوسطات

الرضا عن احلياة

يتضح من اجلدول ( )4أن املتوسطات احلسابية قد
تراوحت ما بني ( ،)55,3 -87,2حيث جاء بُعد
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درجاهتم على مقياس الشعور الوحدة النفسية " وللتحقق
من صحة ذلك الفرض .مت تطبيق معادلة بريسون لالرتباط
وكان معامل االرتباط (  )0,173-أي أنه توجد عالقة
ارتباطية عكسية ضعيفة ولكنه ذو داللة إحصائية ألنه
عند مستوي داللة ( )0,012أقل من ( )0,05بني
الرضا عن احلياة والوحدة النفسية.
وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات )Pedersen,1991
; Hayes and Lin, 1994؛ وابراهيم  )2011،واألدب
السابق يف أن الطالب اجلامعي الوافد يشعر بالوحدة
النفسية والعزلة ونقص التوافق االجتماعي وقلة األصدقاء
والغربة عن املكان والناس ،ونقص تلقى الدعم النفسي
االجتماعي الذي كان يتلقاه من بيئته احمليطة وأسرته؛ مما
يقلل من رضاه عن احلياة (العازمي .)2005 ،فهذين
املتغريين يؤثران يف بعضهما البعض أحدامها إجيايب :الرضا
عن احلياة واآلخر سليب :الشعور بالوحدة النفسية؛ فكلما

زاد أحدمها قل اآلخر ،فالفرد الراضي عن احلياة يشعر
بالثقة والطمأنينة وتقدير الذات والتفاعل واالندماج مع
اآلخرين احمليطني به كما يشعر بالثقة .بعكس الفرد متدين
الرضا الذي يقوم بالعمل على االنعزال وقلة التفاعل مع
اآلخرين من حوله .ويرى الباحثان بأن درجة الفرد على
أحد هذين املتغريين؛ يقلل من درجته على املتغري اآلخر
فهما متغايران يف العمل ويعمالن عكس بعضهما البعض.
النتائج املتعلقة ابلفرض الرابع :والذي ينص على
أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
درجات الطالب الوافدين على مقياس الرضا عن احلياة
تبعاً الختالف اجلامعة نوع الكلية إنسانية أم علمية
واحلالة االجتماعية واملعدل الدراسي واملستوى الدراسي
وفرتة استخدام وسائل التواصل االجتماعي" وللتحقق من
صحة ذلك الفرض مت استخدام اختبار  T- testللعينات
املستقلة وكانت النتائج كالتايل:

جدول ( )5نتائج اختبار (ت) للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة بني متوسطي درجات الرضا عن احلياة تبعاً للمتغريات الدميوغرافية.
العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

اجلامعة اإلسالمية

74

64,03

15,055

جامعة اجملمعة

22

60,64

16,752

إنسانية

127

62,46

13,437

علمية

82

61,87

18,334

املعدل الدراسي ()3-2

21

57,14

18,252

املعدل الدراسي ()5-4

138

63,17

14,542

املستوى الدراسي األول

50

65,54

15,882

املستوى الدراسي الثامن

33

63,12

13,711

احلالة االجتماعية (متزوج)

89

63,53

14,765

احلالة االجتماعية (أعزب)

120

61,27

16,022

استخدام وسائل التواصل ألقل من ساعة

31

59,03

14,689

استخدام وسائل التواصل ألكثر من  3ساعات

111

62,77

15,887

املتغريات
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قيمة ت

القيمة
االحتمالية

الداللة
اإلحصائية

0,904

0,858

0,368

0,255

0,012

0,799

1,707-

0,246

0,090

0,716

0,403

0,476

1,043

0,229

0,298

1,175-

0,388

0,242
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يتضح من بيانات جدول ( )4أن متوسط درجات
الطالب املنتسبني للجامعة اإلسالمية ( )64,03باحنراف
معياري ( )16,752وهو أعلى من متوسط درجات
الطالب املنتسبني جلامعة اجملمعة ( )60,64باحنراف
معياري ()16,752؛ كما جاءت نتيجة اختبار ت
( )0,904بقيمة احتمالية ( )0,858عند مستوى داللة
أكرب من ()0,05؛ وبالتايل ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطات درجات الطالب على مقياس
الرضا عن احلياة تبعا الختالف اجلامعة .ولعل هذا يفسر
من خالل تشابه أنظمة اجلامعات يف التعامل مع الطلبة
الوافدين ،وتشابه الربامج املقدمة هلم من خالل مراكز
التوجيه واإلرشاد يف اجلامعة أو قد يفسر من خالل
إن الطالب الوافد بغض النظر عن اجلامعة يعاين من
مشكالت يف الرضا عن احلياة ،ومشاعر الوحدة النفسية
نتيجة الظروف اجلديدة اليت يعيش فيها .وختتلف تلك
النتائج مع نتائج دراسة شقورة ( )2012اليت أشارت إىل
وجود فروق يف الرضا عن احلياة تبعاً لنوع اجلامعة لصاحل
جامعة األزهر اإلسالمية .ويفسر الباحثان بأن طالب
اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة لديهم أكرب متوسط يف
الرضا عن احلياة لكنه غري دال ،وذلك لتشابه اجلامعات
السعودية يف التعامل بود واحرتام مع الطلبة الوافدين،
وتقدمي الكثري من الدعم بأشكاله املختلفة هلم ،وقد يكون
لتأثري ومكانة املدينة املنورة يف نفوس الطالب تأثري يف
رضاهم عن احلياة ،أو من خالل التعامل االجيايب الذي
يلمسه الطالب الوافد من أساتذتة اجلامعة أو طالهبا،
ومتتعه بتوافق اجتماعي مع احمليطني به.
كما يتضح من بيانات اجلدول أن متوسط درجات
الطالب املنتسبني للجامعة للكليات اإلنسانية ()62,46
باحنراف معياري ( )13,437وهو أقل من متوسط

درجات الطالب املنتسبني للكليات العلمية ()61,87
باحنراف معياري ()18,334؛ كما جاءت نتيجة اختبار
ت ( )0,255بقيمة احتمالية ( )0,012عند مستوي
داللة أكرب من ( )0,05؛وبالتايل ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب على
مقياس الرضا عن احلياة تبعا الختالف نوع الكلية إنسانية
أو علمية ،ونفس التفسري ميكن أن يقدم هنا من حيث
إن تشابه الظروف وتشابه املعاناة هي واحدة باختالف
الكليات سواء كانت علمية أو إنسانية .وتتفق هذه
الدراسة مع دراسة كل من (جنم 2019،؛ وبار)2007،
الذي أشارا إىل عدم وجو فروق يف الرضا عن احلياة تبعا
لنوع الكلية علمية إنسانية .كما يتضح من بيانات اجلدول
أن متوسط درجات الطالب احلاصلني على معدل دراسي
من ( )57,14( )3-2باحنراف معياري ()18,252
وهو أقل من متوسط درجات الطالب احلاصلني على
معدل دراسي ( )63,17( )5-4باحنراف معياري
()14,542؛ كما جاءت نتيجة اختبار ت ()1,707-
بقيمة احتمالية ( )0,090عند مستوي داللة أكرب من
( )0,05؛وبالتايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطات درجات الطالب على مقياس الرضا عن
احلياة تبعا الختالف املعدل الدراسي .وتتفق هذه النتيجة
مع نتائج دراسة (جنم )2019،اليت أشارت بعدم وجود
فروق يف الرضا عن احلياة تبعا للمعدل الرتاكمي .ويفسر
الباحثان هذه النتيجة بأنه بالرغم من أمهية املعدل الدراسي
للطالب الوافد إال إنه قليل التأثري يف الرضا عن احلياة من
عدمه وال يشكل فارق بني الطلبة يف الرضا عن احلياة تبعا
ملستوياته.
كما يتضح من بيانات اجلدول أن متوسط درجات
الطالب يف املستوى الدراسي األول  65,54باحنراف
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معياري ( )15,882وهو أعلى من متوسط درجات
الطالب يف املستوى الثامن ( )63,12باحنراف معياري
()13,711؛ كما جاءت نتيجة اختبار ت ()0,716
بقيمة احتمالية ( )0,403عند مستوي الداللة أكرب من
( )0,05؛وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات درجات الطالب على مقياس الرضا عن احلياة
تبعا الختالف املستوى الدراسي وتتفق نتائج هذه الدراسة
مع دراسة بار2007،؛ وجنم  )2019،ويرى الباحثان بأن
الفروق يف الوحدة النفسية ترجع إىل فروق وعوامل شخصية،
وتتأثر بشكل قليل بأبعاد ومتغريات مثل مستويات الدراسة،
واملعدل الرتاكمي ،نوع والكلية وغريها.
كما يتضح من بيانات اجلدول أن متوسط
درجات الطالب املتزوجني ( )63,53باحنراف معياري
( )14,765وهو أعلى من متوسط درجات الطالب
غري املتزوجني ( )61,27باحنراف معياري ()14,765؛
كما جاءت نتيجة اختبار ت ( )1,043بقيمة احتمالية
( )0,298عند مستوى داللة أكرب من ()0,05؛ وعليه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات
الطالب على مقياس الرضا عن احلياة تبعا الختالف
احلالة االجتماعية .وختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج
دراسة أرجايل ( )1997يف أن املتزوجني أكثر سعادة
ورضا مقارنة بأقراهنم غري املتزوجني أو املطلقني واألرامل.
وتتفق مع نتائج دراسة (وجنم  )2019،اليت أشارتا بأنه ال
ختتلف حالة الرضا عن احلياة بني املتزوجني وبني العزاب
مع اإلشارة الختالف نوعية العينات .وقد يرجع هذا
إىل أن املتزوجني يشعرون بالوحدة النفسية بدرجة أقل
من العزاب ولكنه اختالف ليس ذو داللة يوضح فروق
جوهرية بينهم ،فوجود شريك للفرد يقضي معه وقت
طويل من حياته حيسن من تكيفيه االجتماعي ،كما يتم
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من خالله إشباع احلاجات النفسية والبيولوجية مما يشعره
بالرضا ،فالزواج استقرار وطمأنينة للفرد سواء كان وافداً أو
مواطناً ،ولكن ذلك ال يشكل فروق كبرية ذو داللة للتمييز
بني املتزوجني والعزاب ،وهذا يرجع لطبيعية احلياة املتغرية
لدى األفراد باستمرار ،والختالف عينات الدراسات.
كما يتضح من بيانات اجلدول أن متوسط درجات
الطالب حبسب وفرتة استخدام وسائل التواصل
االجتماعي أقل من ساعة يومياً ( )59,03باحنراف
معياري ( )14,689وهو أقل من متوسط درجات
الطالب يف فرتة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
أكثر من ثالث ساعات يومياً ( )62,77باحنراف معياري
()15,887؛ كما جاءت نتيجة اختبار ت ()1,175
بقيمة احتمالية ( )0,388عند مستوي داللة أكرب من
()0,05؛ وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات درجات الطالب على مقياس الرضا عن احلياة
تبعا الختالف فرتة استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
وميكن تفسري هذه النتيجة من خالل أن فرتة االستخدام
لوسائل التواصل االجتماعي ال ختتلف بداللة بني الطلبة
الذين ميتلكون الرضا عن احلياة والطلبة ميتلكون الرضا
بدرجات أخرى متفاوتة ،حيث أصبح استخدام تلك
الوسائل من قبل اجلميع ،ورمبا لكوهنم طالباً تأثري يف
ذلك فاهنماكهم يف الدراسة ،واستخدام وسائل التواصل
للحديث من أسرهم رمبا هو من أضعف الفروق وداللتها
بينهم ورمبا ألن أجهزة احملمول مكنت اجلميع من التواصل
مع فرتة استخدام التواصل االجتماعي.
النتائج املتعلقة ابلفرض اخلامس :والذي ينص على
أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
درجات الطالب الوافدين على مقياس الوحدة النفسية
تبعاً ملتغريات اجلامعة ونوع الكلية واملعدل الدراسي

د.عيل موسى الصبحيني  /د.احلميدي حممد الضيدان :الرضا عن احلياة وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب الوافدين يف اجلامعات السعودية

واملستوى الدراسي واحلالة االجتماعية وفرتة استخدام
وسائل التواصل االجتماعي" وللتحقق من صحة ذلك

الفرض مت استخدام اختبار
وكانت النتائج كالتايل:

T- test

للعينات املستقلة

جدول ( )6نتائج اختبار (ت) للفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بني متوسطي درجات الشعور بالوحدة النفسية تبعاً للمتغريات الدميوغرافية.
العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

اجلامعة اإلسالمية

74

44,70

15,753

جامعة اجملمعة

26

48,23

14,771

إنسانية

127

45,38

14,592

علمية

82

40,56

17,664

املعدل الدراسي ()3-2

21

44,76

15,440

املعدل الدراسي ()5-4

138

43,58

15,399

املستوى الدراسي األول

50

41,42

16,576

املستوى الدراسي الثامن

33

38,58

13,987

احلالة االجتماعية (متزوج)

89

45,47

15,770

احلالة االجتماعية (أعزب)

120

42,02

16,078

استخدام وسائل التواصل ألقل من ساعة

31

46,03

7,199

استخدام وسائل التواصل ألكثر من  3ساعات

111

42,48

17,780

يتضح من بيانات جدول ( )6أن متوسط درجات
الطالب املنتسبني للجامعة اإلسالمية ()44.70
باحنراف معياري ( )15,753وهو أعلى من متوسط
درجات الطالب املنتسبني جلامعة اجملمعة ()48.23
باحنراف معياري ()14.771؛ كما جاءت نتيجة اختبار
ت ( )0.998-بقيمة احتمالية ( )0.318عند مستوي
داللة أكرب من ( )0,05؛وعليه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب على
مقياس الوحدة النفسية تبعا الختالف نوع اجلامعة مل
يعثر الباحثان على دراسة تناولت الفروق يف الوحدة
النفسية تبعاً للجامعة ،ولكن األدب السابق يشري بأنه

قيمة ت

القيمة االحتمالية

الداللة اإلحصائية

0,998-

0,318

0,321

2,057

0,003

0,041

0,328

0,955

0,744

0,813

0,356

0,419

1,549

0,355

0,123

1,086

0,000

0,279

ال توجد فروق بني العرقيات املختلفة يف الشعور بالوحدة
النفسية ) (،katrine,et.al,2016, Madsen, 2016فهو حالة
عامة ختتلف من فرد آلخر بغض النظر عن العرق ،ولكن
األغراب يف اجملتمع واألقليات تشعر بالوحدة النفسية أكثر
من غريها من باقي املواطنني .كما يتضح من بيانات اجلدول
أن متوسط درجات الطالب املنتسبني للجامعة للكليات
اإلنسانية ( )45.38باحنراف معياري ( )14,592وهو
أقل من متوسط درجات الطالب املنتسبني للكليات العلمية
( )40.56باحنراف معياري ()17,664؛ كما جاءت
نتيجة اختبار ت ( )2.057بقيمة احتمالية ()0.003
عند مستوى داللة أقل من ()0,05؛ وعليه توجد فروق
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ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب
على مقياس الشعور بالوحدة النفسية تبعاً الختالف
نوع الكلية إنسانية أو علمية لصاحل الطالب الوافدين
من كليات إنسانية ،وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة
كل من (حسني والزياين 1994،؛ شييب2005،؛
وجعفر )2007،اليت وجدت فروق لصاحل الكليات
اإلنسانية .ورمبا يفسر من خالل اهنماك طلبة الكليات
العلمية يف الدراسة وملء أوقات الفراغ لديهم ،أو لعل
ذلك قد يأيت الختالف الظروف واألنشطة واملقررات بني
الكليات العلمية واإلنسانية .وتتفق الدراسة احلالية مع
دراسة ملحم ( )2010ودراسة أبو شندي ( )2015اليت
وجدت فروق ذات داللة يف الشعور بالوحدة النفسية
لصاحل الكليات اإلنسانية ،وقد يرجع ذلك إىل أن طالب
الكليات العلمية ينشغلون يف الدراسة واملختربات وغريها
من األنشطة مما خيفف من درجة شعورهم بالوحدة
النفسية.
كما يتضح من بيانات اجلدول أن متوسط درجات
الطالب احلاصلني على معدل دراسي من ()3-2
 44,76باحنراف معياري ( )15.440وهو أعلى من
متوسط درجات الطالب احلاصلني على معدل دراسي
( 43,58 )5-4باحنراف معياري ()15.399؛ كما
جاءت نتيجة اختبار ت ( )0,328بقيمة احتمالية
( )0,955عند مستوي داللة أكرب من ()0,05؛ وعليه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
درجات الطالب على مقياس الوحدة النفسية تبعا
الختالف املعدل الدراسي .وتتفق الدراسة احلالية مع
(ملحم 2010؛ وأبو شندي  .)2015،حيث تفسر بأن
الوحدة النفسية رمبا ال تتأثر باختالف املعدل الرتاكمي
لكوهنا مسة قد توجد بني مجيع الطالب بغض النظر عن
معدالهتم الدراسية (الرتاكمية).
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كما يتضح من بيانات اجلدول أن متوسط درجات
الطالب يف املستوى الدراسي األول ( )41.42باحنراف
معياري ( ) 16,576وهو أعلى من متوسط درجات
الطالب يف املستوى الثامن ( )38,42باحنراف معياري
()16,576؛ كما جاءت نتيجة اختبار ت()0,813
بقيمة احتمالية( )0,356عند مستوى الداللة أكرب من
( )0,05؛وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات درجات الطالب على مقياس الوحدة النفسية
تبعا الختالف املستوى الدراسي ،وهذا يظهر بأن الطلبة
الوافدين يعانون من درجة من الوحدة النفسية وختتلف
تلك النتيجة مع دراسة( القيق2011،؛والنريب2016،؛
وبن دهنون وماحي )2014،اليت وجدت فروق يف درجة
الوحدة النفسية تبعاً للمستويات الدراسية .وتتوافق مع
دراسة أبو شندي ( )2015اليت أشارت إىل عدم وجود
فروق يف الوحدة النفسية تبعا للمستوى الدراسي .ويفسر
الباحثان هذه النتيجة بأن الفروق مل تصل إىل فروق
ذات داللة بني املستويات الدراسية املختلفة ،وأن الطلبة
الوافدين يعانون من درجة من الشعور بالوحدة النفسية
بغض النظر عن مستوياهتم الدراسية.
كما يتضح من بيانات اجلدول أن متوسط درجات
الطالب املتزوجني ( )45,47باحنراف معياري ()15,770
وهو أعلى من متوسط درجات الطالب الغري متزوجني
( )42,02باحنراف معياري ()16,078؛ كما جاءت
نتيجة اختبار ت ( )1,549بقيمة احتمالية ()0,355
عند مستوي داللة أكرب من ()0,05؛ وعليه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب على
مقياس الوحدة النفسية تبعا الختالف احلالة االجتماعية.
وال تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة اليت
أشارت أن هناك فروق بني املتزوجون والعزاب يف الشعور
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بالوحدة النفسية لصاحل العزاب (أبو سعد .)2010،وهي
تتفق مع دراسة النريب ( )2016اليت وجدت فروق يف
الوحدة النفسية لصاحل املتزوجني ،ويرى الباحثان بأن
املتزوجني يشبعون حاجاهتم مع شريك احلياة- ،مقارنة
بالعزاب -يف التواصل والتفاعل االجتماعي وتقدمي الدعم
النفسي واالجتماعي لبعضهم البعض؛ مما خيفف من
الشعور بالوحدة النفسية عندهم.
كما يتضح من بيانات اجلدول أن متوسط درجات
الطالب حبسب فرتة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
أقل من ساعة يومياً ( )46,03باحنراف معياري ()7,199
وهو أقل من متوسط درجات الطالب يف فرتة استخدام
وسائل التواصل االجتماعي أكثر من ثالث ساعات يومياً
( )42,48باحنراف معياري ()17,780؛ كما جاءت
نتيجة اختبار ت ( )1,086بقيمة احتمالية ()0,000
عند مستوي داللة أكرب من ()0,05؛ وعليه ال توجد
فروق يف درجة الوحدة النفسية بني الطالب الوافدين تبعا
الختالف زمن فرتة استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
ورمبا تفسر النتيجة من خالل أن فرتة استخدام وسائل
التواصل االجتماعي ُيفف من الشعور بالوحدة عند الطلبة
الوافدين وأن الطلبة الوافدين ينهمكون يف الدراسة أكثر من
غريهم ،ورمبا يعملون جزئيا يف اجلامعات مما ال يرتك جمال
كبري ال يستخدم وسائل التواصل االجتماعي ،وهذه النتيجة
ال تتفق مع نتائج األدب السابق من حيث أن هناك عالقة
اجيابية بني فرتة استخدام وسائل التواصل االجتماعي بكثرة،
والشعور بالوحدة النفسية (أبو شندي2015،؛ النريب،
2016؛ دغريري ،2017،القرين.)2011،
التوصيات :يوصي الباحثان بناءً على نتائج البحث
مبا يلي:
 -1االهتمام بالربامج واألنشطةاإلجتماعية املختلفة
املوجهة للطلبة الوافدين واليت تسعى للتخفيف من الشعور

بالوحدة النفسية ،وتعمل على زيادة مستوى الرضا عن
احلياة ملا له من أثر يف اجملاالت األكادميية واالجتماعية
والنفسية والشخصية.
 -2عمل برامج تدريبية نفسية ختص الطالب الوافدين
لزيادة مستوى الرضا عن احلياة ،وختفيف الشعور بالوحدة
النفسية.
 -3معرفة مصادر الشعور بالوحدة النفسية لدى
الطلبة الوافدين وحماولة وضع الربامج هلا.
 -4اهتمام إدارات اجلامعات بتطوير اخلدمات
الطالبية والبيئة اجلامعية املقدمة للطلبة الوافدين؛ وذلك
لزيادة مستوى الرضا لدى الطالب الوافدين للجامعات
السعودية.
 -5عمل دورات لتنمية الرضا عن احلياة وختفيف
الشعور بالوحدة النفسية.
 -6تسليط الضوء على األسباب املعينة على رفع
مستوى الرضا عن احلياة وختفيف الشعور بالوحدة
النفسية لدى الطلبة الوافدين باجلامعات السعودية بإجراء
الدراسات يف هذا اجملال.
البحوث املقرتحة:
 -1فاعلية برنامج إرشادي يف خفض الشعور بالوحدة
النفسية لدى الطالب الوافدين للجامعات السعودية من
اجلنسني.
 -2الرضا عن احلياة وبعض املتغريات النفسية لطالب
اجلامعة الوافدين( دراسة إكلينيكيه).
 -3دراسة العالقة بني الرضا عن احلياة ومسات
الشخصية لدى الطالب الوافدين.
 -4دراسة العالقة بني الشعور بالوحدة النفسية
ومسات الشخصية لدى الطالب الوافدين.
 -5دراسة العالقات بني الرضا عن احلياة ،والشعور
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بالوحدة النفسية لدى عينات أخرى ،ومع متغريات أخرى
مثل :مدة اإلقامة ،أساليب املعاملة الوالدية ،الصالبة
النفسية ،واألمن النفسي.
 -6الرتكيز على الدراسات التنبؤية للوقوف على
العوامل النفسية اليت ميكن أن تُسهم يف التنبؤ بالشعور
بالوحدة النفسية.
قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املراجع العربية
إبراهيم ،مروة ( .)2011الرضا عن احلياة وعالقته ببعض
املتغريات النفسية لدى طالب اجلامعة .رسالة دكتوراه
غري منشوره ،كلية الرتبية ،جامعة حلوان ،مجهورية
مصر العربية.
أبو سعد ،أمحد ( .)2010الفروق يف الشعور بالوحدة
النفسية بني املتزوجني واألرامل والعزاب ومستويات
اجتماعية واقتصادية خمتلفة .جملة جامعة دمشق.
.735-695 .)3(26
أبو شندي ،يوسف ( .)2015الشعور بالوحدة النفسية
وعالقته ببعض املتغريات لدى طلبة جامعة الزرقاء
يف األردن .جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم
النفس.202-180،)4( ،13 .
أبو عبيد ،دعاء ( .)2013الرضا عن احلياة ،عالقته
بقلق املستقبل لدى األسرى احملررين واملبعدين إىل
قطاع غزة .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
اجلامعة اإلسالمية غزة.
أرجايل ،مايكل .)1997( .سيكولوجية السعادة .ترمجة:
فيصل يونس .تاريخ نشر الكتاب األصلي (.)1986
الكويت :عامل املعرفة.
األشقر ،إجني ( .)2003الضغوط النفسية لدى الطلبة
الوافدين وحاجاهتم اإلرشادية .رسالة ماجستري غري
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منشوره ،كلية الرتبية ،جامعة صنعاء.
ابر ،عبد املنان ( .)2007الشعور بالوحدة النفسية لدى
طالب وطالبات التعليم اجلامعي يف جامعة أم القرى.
جملة جامعة أم القرى .240-211،)11( 11
بن دهنون ،شريين؛ وماحي ،ابراهيم ( .)2014الشعور
بالوحدة النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدى طالب
اجلامعة .جملة اجملتمع الدويل للبحث العاملي يف العلوم،
(.86-69 .)16
البنوي ،انيف؛ والعثمان ،حسني؛ والنوافلة ،قاسم
( .)2009املتغريات املؤثرة يف مؤشرات التكيف
النفسي واالجتماعي لدى الطلبة الوافدين يف جامعة
مؤته .جملة املنارة.237-207 ،)1(17 ،
بين مصطفى ،منار؛ والشريفيني ،أمحد ( .)2012الشعور
بالوحدة النفسية واألمن النفسي والعالقة بينهما لدى
عينة من الطلبة الوافدين يف جامعة الريموك .اجمللة
األردنية يف العلوم الرتبوية.162-141 ،)2(9 ،
جعفر ،فاكهة ( .)2007اخلجل وعالقته بتقدير الذات
لدى والوحدة النفسية :دراسة مقارنة على عينتني
من طلبة جامعة دمشق وعدن .رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة دمشق.
حجازي ،خالد ( .)2018املرونة النفسية والرضا عن
احلياة لدى العاملني وغري العاملني من طلبة الدراسات
العليا يف جامعة الريموك .رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية الرتبية ،جامعة الريموك.
حداد ،عفاف؛ وسواملة ،يوسف ( .)1998قياس
الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من الطلبة
اجلامعيني وحتديد أبعاده وعالقته ببعض املتغريات.
مؤته للبحوث والدراسات .102-73 )1(13
حسني ،حممد والزايين ،مىن ( .)1994الشعور بالوحدة
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النفسية لدى الشباب يف مرحلة التعليم اجلامعي:
دراسة حتليلية يف ضوء اجلنس واجلنسية نوع الدراسة.
جملة علم النفس.23-6 ،30 .
خضر ،علي؛ الشناوي ،حممد حمروس (.)1988
الشعور بالوحدة والعالقات االجتماعية املتبادلة.
رسالة اخلليج العريب.150-119)25( .
الدسوقي ،جمدي ( .)1999دليل تعليمات مقياس
الرضا عن احلياة .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
دغريري ،على ( .)2017إدمان شبكات التواصل
االجتماعي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية .جملة
العلوم النفسية واالجتماعية ،عدد (.189-111 )1
راببعة ،سائد ( .)2016املشكالت التكيفية لدى طلبة
القدس وفلسطني احملتلة «اخلط األخضر» امللتحقني
بالدراسة يف اجلامعة العربية األمريكية .جملة احتاد
اجلامعات العربية للبحوث يف التعليم العايل،)1(36 ،
142- 121
الزعيب ،أمحد ( .)2003مقارنة اإلحساس بالوحدة
النفسية بني طالب جامعة صنعاء الوافدين وغري
الوافدين .جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم
النفس ،جملد  ،1العدد (.72-43 ،)3
الزيود ،امساعيل ( .)2013مدى تكيف الطلبة الوافدين
يف اجلامعات األردنية حيال بعض الظروف املعيشية
والدراسية .اجمللة األردنية للعلوم االجتماعية.
.408-395)3(6
السعايدة ،جهاد؛ والعوواده ،أمل ،واحلديدي؛ هناء
( .)2015مشكالت الطلبة الوافدين من دول
اخلليج العريب يف اجلامعات األردنية من وجهة نظرهم.
جملة دراسات :العلوم الرتبوي.63-49 ،)42(1 .
سليمان ،عبد الرمحن ( .)2003الرضا عن احلياة وعالقته

بتقدير الذات لدى مديري املدارس احلكومية ومديراهتا
يف مديريات مشال فلسطني .رسالة ماجستري غري
منشوره كلية الرتبية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.
سليمان ،عبد الرمحن؛ وفوزي ،إميان ( .)1999معىن
احلياة وعالقته باالكتئاب النفسي لدى عينة من
األفراد العاملني وغري العاملني .املؤمتر الدويل السادس.
مركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عني مشس-1031 ،
.1095
شقورة ،حيىي ( .)2012املرونة النفسية وعالقتها بالرضا
عن احلياة لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية مبحافظات
غزة .رسالة ماجستري غري منشوره ،كلية الرتبية ،جامعة
الريموك.
شييب ،اجلوهرة ( .)2005الشعور بالوحدة النفسية
وعالقتها بسمات الشخصية لدى عينة من طالبات
جامعة أم القرى مبكة املكرمة .رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
الصغري ،صاحل ( .)2001التكيف االجتماعي للطالب
الوافدين .جملة جامعة أم القرى-30 ، )35( 1 ،
.50
العازمي ،أمحد ( .)2005مشكالت الطلبة الكويتيني يف
اجلامعات األردنية وعالقتها ببعض املتغريات .رسالة
ماجستري غري منشوره ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة
األردنية.
عبد احلليم ،أشرف .)2003( .فاعلية بعض فنيات
العالج الوجودي خلفض االكتئاب لدى عينة من
املسنني .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة عني مشس.
عبد الكرمي ،عزة .)2007( .أبعاد الرضا العام عن احلياة
وحمدداته .جملة الدراسات النفسية-377 ) 2(17 ،
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.421
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الصالبة النفسية وعالقتها ابلدافع لإلجناز لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورايض األطفال جبامعة اجملمعة
يف ضوء بعض املتغريات (دراسة وصفية)
			
د .مي فتحي السيد البغدادي

أستاذ مساعد – قسم الرتبية اخلاصة
جامعة اجملمعة

د .نوف رشدان املطريي

أستاذ مساعد – قسم الرتبية اخلاصة
جامعة اجملمعة

مستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة الفروق يف مستوى الصالبة النفسية والدافع لإلجناز لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة
ورياض األطفال ،معرفة أثر بعض املتغريات يف كل من مستوى الصالبة النفسية والدافع لإلجناز ،والكشف عن العالقة بني هذين املتغريين
لدى أفراد عينة الدراسة .متثلت أداة الدراسة يف مقياس الصالبة النفسية ومقياس الدافع لإلجناز ،مت تطبيقها على عينة الدراسة واليت
تكونت من  ٨٧طالبة من قسم الرتبية اخلاصة و١٣٩طالبة من قسم رياض األطفال .أشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية بني طالبات القسمني ،يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافع لإلجناز؛
جاءت لصاحل طالبات الرتبية اخلاصة .كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق يف مستوى الصالبة النفسية لدى طالبات قسمي الرتبية
تبعا ملتغري
اخلاصة ورياض األطفال وف ًقا ملتغري املستوى الدراسي.كما ال توجد فروق يف مستوى الدافع لإلجناز لدى طالبات الرتبية اخلاصة ً
تبعا ملتغري املستوى الدراسي .وال توجد
املستوى الدراسي ،يف حني وجدت فروق يف مستوى الدافع لإلجناز لدى طالبات رياض األطفال ً
فروق يف مستوى الصالبة النفسية لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال وف ًقا ملتغري التقدير الدراسي ،يف حني توجد فروق
تبعا ملتغري التقدير الدراسي.
يف مستوى الدافع لإلجناز لدى طالبات الرتبية اخلاصة ورياض األطفال ً
الكلمات املفتاحية :الصالبة النفسية – الدافع لإلجناز – الرتبية اخلاصة – رياض األطفال – جامعة اجملمعة
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Psychological rigidity and its relationship to achievement motivation for female students
of the departments of Special Education and early childhood at Majmaah University in
the light of some variables
Dr. Mai Fathi Al-Baghdadi &
Dr.Nouf Rashdan Almutairi
Assistant professor
Special education department, College of education. Majmaah University
Abstract:The study aimed to examine the differences between the level of psychological rigidity and
achievement motivation in female students of the departments of Special Education and early childhood. It also
aimed to discover the impact of some variables on both psychological rigidity and achievement motivation and
examine the relationship between these dependent variables. Surveys were distributed among 226 students in the
two departments, 87 students in the special education department and 139 in childhood department. The results
indicated that there are no significant differences in psychological rigidity between students of the departments
of special education and early childhood, while differences were found in the achievement motivation in favor
of students of the special education department at the level of 0.01. The results also showed that there are no
differences in the level of psychological rigidity among students of the two-department attributed to the variable
of the academic level. There are differences in the level of achievement motivation among students of special
education department attributed to the variable of academic level, while there were differences in the level of the
achievement motivation for students of childhood department attributed to the variable level of study.
Keywords: Psychological rigidity-Achievement motivation -Special Education Kindergarten - Majmaah
University
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مقدمة
مضى زمن غري قليل قبل أن يكرس علم النفس جانباً
من دراساته ملوضوعات إجيابية؛ كالسعادة ،والسواء،
والتفاؤل ،واملثابرة ،ومقاومة الضغوط ،ويف الوقت ذاته
ٍ
موضوعات مثل :الشخصية املنجزة ،واإلجيابية،
أمهل
واجملتمع الناجح؛ إذ إن القوة اإلجيابية والبناءة لدى األفراد
واجملتمعات هي أهم سالح يف التكيف .والستعادة
حالة التوازن زاد االهتمام بالقوى البناءة لدى اإلنسان،
وبالعوامل اليت جتعله يؤدي يف حياته األداء اجليد .وبذلك
كبريا
تغريا ً
فقد تغري املشهد اخلاص ببحوث رعاية الطالب ً
عاما تقريبًا على بداية القرن
وإجيابيًّا؛ إذ بعد مرور عشرين ً
احلادي والعشرين ،زاد عدد املهتمني بعلم النفس اإلجيايب
اهتماما نظريًّا وعمليًّا؛ ليصبح العلم الذي يعين بدراسة ما
ً
جيعل األفراد سعداء ويعيشون معيشة إجيابية جيدة؛ ألمهيته
يف زيادة جودة احلياة وتعزيز الرضا الشخصي عن احلياة
والعمل والعالقات بني األفراد ،مبا يف ذلك طالب اجلامعة
على اختالف ختصصاهتم ،من خالل ارتباط التعزيز
اإلجيايب بدافعية اإلجناز وزيادة طرق البحث عن النجاح
وجتنب الفشل)(Linley,2006؛ وهذا ما يؤدي إلجياد القيمة
والسعادة يف حياة الطالب عن طريق تشجيعهم على
احلفاظ على املواقف اإلجيابية يف الظروف املعاكسة،
وتوفري اجتاه التقدم اإلجيايب الفردي ).(Hsieh,2019
وتتطلب الصالبة النفسية تشجيع األفراد على قبول
ماضيهم والتأقلم ووضعهم احلايل ،باإلضافة إىل مساعدهتم
على تغذية حياهتم االجتماعية والعاطفية والنفسية ،حبيث
حيدث ازدهار يف مجيع جماالت احلياة ،وهذا مينحهم القدرة
على حتقيق التوازن يف حياهتم ،باإلضافة إىل تدريبهم
على إجياد نقاط قوهتم وشغفهم ،كما يسمح هلم بتطوير
الشعور باالمتنان لكل شيء إجيايب ،للوصول إىل شعور

متزايد بالرفاهية ..وهذا يقودنا لتوجيه األذهان لالهتمام
بدراسة ما الذي جيعل احلياة تستحق العيش ،والتأمل فيه.
(Rentowski,2019 & Robertson, 2019).

ويعد احلد من اإلجهاد داخل اجلامعة مسؤولية
مشرتكة بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،فقيام أعضاء
هيئة التدريس واملشرفني بدور املوجهني للطالب ،يعزز
متتع الطالب مبستوى مقبول من الصالبة النفسية ،واليت
مصدرا ملقاومة
تعد إحدى اخلصائص الشخصية اليت متثل
ً
اآلثار السلبية للتوتر )(Elm, Walls,& Aronson, 2019
وترتبط الصالبة النفسية مع الدافع لإلجناز بعالقة
جذبت انتباه الباحثني يف السنوات األخرية؛ إذ يعترب
كالمها من أهم العناصر يف الصحة النفسية؛ لدورمها
املهم واحليوي يف الصحة البدنية والعقلية والنفسية للفرد
) ،(Hedayati & Khaeez, 2015ويعد الدافع لإلجناز أحد
العوامل اجلوهرية لديناميات الشخصية والسلوك ،بل يعد
أساسا يساعد على النمو االجتماعي والنفسي ،وتعمل
ً
الكثري من اجملتمعات منذ سنوات طويلة على التخطيط
والتنفيذ لربامج هتدف إىل تدريب أفرادها على تنمية الدافع
لإلجناز ومعرفة العوامل اليت قد تعمل على إجياد نوع الدافع
لإلجناز لديهم( .اليوسف.)٣٦٠ :٢٠١٨ ،
مشكلة الدراسة:
التحدي الذي يواجه طالب اجلامعة اليوم هو كيفية
تلبية املطالب املهنية والتعليمية اليت تصادفهم ،وقد أظهرت
دراسة ) (Rentowski, 2019وجود عالقات مهمة بني
الصالبة النفسية والدافع لإلجناز واحرتام الذات ،حيث
وجد أن الصالبة متثل تنبؤات قوية لتقدير الذات ،كما
مؤثرا قويًّا
ُوثّق ضغوط املهام التعليمية باجلامعة بوصفها ً
يف خصائص الشخصية ومقدار متتعها بالصالبة النفسية،
باإلضافة إىل أن التجربة التعليمية بأكملها مليئة بالغموض
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يف توقعات الطالب عن أنفسهم ،وتصورهم لتوقعات
أعضاء هيئة التدريس عنهم ،واألدوار املتعددة املنوط هبم
القيام هبا ،مبا فيها متطلبات التعليم امليداين ،وجداول
العمل ،واليت غالبًا ما تتضارب مع مسؤولياهتم ،ومطالب
الدراسة باجلامعة )(Rentowski, 2019؛ ونتيجة ذلك جند
الكثري من طالب اجلامعة يعملون ساعات طويلة خالل
فرتة تدريبهم ،فتزداد الضغوط عليهم ،باإلضافة إىل أن
الطبيعة املتغرية وغري املتوقعة لسوق العمل ِ
توجد قل ًقا
وتوترا أكرب لدى الكثري منهم ،كما تظهر بعض الضغوط
ً
أيضا كتلك الناجتة عن التعامل مع فئات جمتمعية خمتلفة
ً
(كذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم) ،واليت تؤدي هبم
يف أحيان كثرية إىل شيء من اإلرهاق ،والذي يعد ضائقة
نفسية ناشئة عن اإلفراط يف تعميق الذات ،مما يؤثر على
هؤالء الطالب يف ممارساهتم التعليمية والتدريبية ،وقد
ربط الكثري من الباحثني بني اإلرهاق الناتج عن ضعف
الصالبة النفسية يف مواجهة ضغوط العمل وبني اإلرهاق
العاطفي ،وتوصلت نتائج دراساهتم إىل أن الدافع لإلجناز
متغري مؤثر يف الصالبة النفسية للطالب(Rentowski,
).2019 & Robertson, 2019
ويعد احلد من اإلجهاد داخل البيئة األكادميية مسؤولية
مشرتكة بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،حبيث ميكن
دعم الطالب على خمتلف املستويات ،حيث يتوىل أعضاء
هيئة التدريس واملشرفني توجيه الطالب ،وهذا الدعم
حاجزا لآلثار الضارة احملتملة لإلجهاد ،ويعزز متتع
يعمل
ً
الطالب مبستوى مقبول من الصالبة النفسية ،وهناك
امل تساعد يف
بعض اخلصائص الشخصية تعد ً
أيضا عو َ
مقاومة تلك اآلثار السلبية للتوتر واالجهاد ،ومن أمهها
الصالبة النفسية ،والرفاهية الروحية ،واحرتام الذات(Elm,
)Walls, & Aronson, ,2019
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لذا فإن مستويات الصالبة العالية متكن األفراد من
حتويل أحداث احلياة الصعبة إىل فرص لزيادة املعىن يف
احلياة ،فعندما يكون لدى املسؤولني مستويات عالية من
الصالبة ،يكون الطالب أو األفراد املرؤوسني مدفوعني
لإلجناز العايل واملتميز ولتوليد األفكار اليت حتدث فرقًا
ويكونوا مصدر إهلام لتنفيذ ممارسات جديدة ،ال سيما
املعرضون بشدة للضغوط يف مكان العمل ،مثل طالبات
قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال ،وهذا يقودنا إىل
احلاجة ملزيد من البحث يف متغريي الصالبة النفسية
والدافع لإلجناز ،ومعرفة الفرق بني مستوى الصالبة
النفسية والدافع لإلجناز لدى طالبات تلك القسمني تبعاً
ملتغريي التقدير الدراسي واملستوى الدراسي.
ومما سبق تتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات
طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال على
مقياس الصالبة النفسية؟
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات
طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال على
مقياس الدافع لإلجناز؟
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات
طالبات قسم الرتبية اخلاصة على مقياس الصالبة
النفسية وفقاً ملتغري املستوى الدراسي؟
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات
طالبات قسم الرتبية اخلاصة على مقياس الدافع لإلجناز
وفقاً ملتغري املستوى الدراسي؟
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات
طالبات قسم رياض األطفال على مقياس الصالبة
النفسية وفقاً ملتغري املستوى الدراسي؟
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات

د .مي فتحي البغدادي د .نوف رشدان املطريي :الصالبة النفسية وعالقتها بالدافع لإلنجاز لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال بجامعة املجمعة.......

طالبات قسم رياض األطفال على مقياس الدافع
لإلجناز وفقاً ملتغري املستوى الدراسي؟
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات
طالبات قسم الرتبية اخلاصة على مقياس الصالبة
النفسية وفقاً ملتغري التقدير الدراسي؟
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات
طالبات قسم الرتبية اخلاصة على مقياس الدافع لإلجناز
وفقاً ملتغري التقدير الدراسي؟
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات
طالبات قسم رياض األطفال على مقياس الصالبة
النفسية وفقاً ملتغري التقدير الدراسي؟
•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات
طالبات قسم رياض األطفال على مقياس الدافع
لإلجناز وفقاً ملتغري التقدير الدراسي؟
•هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني
متوسط درجات طالبات قسم الرتبية اخلاصة على
مقياس الصالبة النفسية ودرجاهتن على مقياس الدافع
لإلجناز؟
•هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني
متوسط درجات طالبات قسم رياض األطفال على
مقياس الصالبة النفسية ودرجاهتن على مقياس الدافع
لإلجناز؟
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل:
 -١التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني
درجات طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال
على مقياس كالً من الصالبة النفسية والدافع لإلجناز.
-٢التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف
درجات طالبات قسم الرتبية اخلاصة على مقياس الصالبة

النفسية وفقاً ملتغريي املستوى الدراسي والتقدير الدراسي.
-٣التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف
درجات طالبات قسم الرتبية اخلاصة على مقياس الدافع
لإلجناز وفقاً ملتغريي املستوى الدراسي والتقدير الدراسي.
-٤التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية
يف درجات طالبات قسم رياض األطفال على مقياس
الصالبة النفسية وفقاً ملتغريي املستوى الدراسي والتقدير
الدراسي.
-٥التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف
درجات طالبات قسم رياض األطفال على مقياس الدافع
لإلجناز وفقاً ملتغريي املستوى الدراسي والتقدير الدراسي
 -٦الكشف عن العالقة بني مستوى كالً من الصالبة
النفسية والدافع لإلجناز لدى طالبات قسم الرتبية اخلاصة.
-٧الكشف عن العالقة بني مستوى كالً من الصالبة
النفسية والدافع لإلجناز لدى طالبات قسم رياض االطفال.
أمهية الدراسة:
كبريا بالقدرة على
ترتبط الصالبة النفسية ارتباطًا ً
التعامل مع املشكالت اجملتمعية عامة والسلوكية والشخصية
خاصة ،واألفراد الذين يتمتعون مبستوى عال منها تقل
لديهم آثار اإلجهاد النفسي والبدين ،كما وجد أهنا تعمل
على حتسني مهارات حل املشكالت والتعامل معها.
ويف الدراسة احلالية قد يزيد اكتساب الطالبات ومتتعهن
بالصالبة النفسية على إجياد بيئة عمل جتذهبن وحتتفظ هبن،
ويؤدي هبن يف هناية املطاف بعد التخرج والتوظيف إىل أن
تقل احتمالية تعرضهن للمستويات املختلفة من اإلهناك
واإلجهاد النفسي(Shadowen, Williamson,Guerra,Ravi؛
) chandran,& Matthew, 2019لذ اهتمت الدراسة احلالية
بتتبع أثر متغريي املستوى الدراسي والتقدير الدراسي على
الصالبة النفسية والدافع لإلجناز لدى أفراد عينة الدراسة.
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وبذلك ميكن حتديد أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
•حماولة استثمار نتائج الدراسة من أجل ختطيط وتنفيذ
برامج تدريبية هتدف إىل رفع مستوى كل من الصالبة
النفسية والدافع لإلجناز لدى طالبات اجلامعة.
•تزويد صناع القرار يف جامعة اجملمعة عامة واملهتمني
بربامج البكالوريوس (تربية خاصة /رياض أطفال)
فيها ،خاصة ،بنتائج عن أثر املتغريات املشار إليها يف
الدراسة احلالية على الصالبة النفسية والدافع لإلجناز،
مما قد ينتج عنه الوصول لتوصيات تسهم يف حتسني
مستوى كل من الصالبة النفسية والدافع لإلجناز لدى
الطالبات.
•نتيجة لندرة الدراسات احمللية اليت تناولت موضوع
الدراسة احلالية ،فقد تسهم نتائجها يف اثراء االدبيات
يف جمال البحث النفسي والرتبوي يف اململكة العربية
السعودية.
•توفر الدراسة احلالية ارضاً خصبة للمهتمني والباحثني
االخرين ،حيث ميكن إجراء دراسات مشاهبة من أجل
إثراء اجملال البحثي املتعلق مبوضوع الدراسة..
مصطلحات الدراسة:
الصالبة النفسية :الصالبة يف اللغة مشتق من
ب الشيء صالبةً ،فهو
الصالبة ،وهي ضد اللنيَ ،
صلُ َ
ليب ،أي :شديد (ابن منظور،
بَ ،
بُ ،
ُ
وص ٌ
وصلَّ ٌ
ص ْل ٌ
.)297 :1999
ويُعرف إجرائيًّا بأنه :جمموع الدرجة الكلية اليت حتصل
عليها الطالبات على مقياس الصالبة النفسية املستخدم
يف الدراسة احلالية ،حيث تعكس الدرجة املرتفعة مستوى
مرتفع من الصالبة النفسية ،بينما تشري الدرجة املنخفضة
إىل مستوى منخفض من الصالبة النفسية.
الدافع لإلجناز :ميثل مجلة من االستعدادات السابقة،
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أو التأهب السابق عند اإلنسان حنو القيام بأفعال خارجية
أو داخلية (بين يونس .)14 :2009 ،ويعد الدافع لإلجناز
مهما يف تعزيز سلوك النجاح عامة ،ويف زيادة
ً
عامل ًّ
القدرة على حتمل املواقف الضاغطة خاصةCompagnoni,
Karlen,& Katharina .(2019).

ويُعرف إجرائيًّا بأنه :جمموع الدرجة الكلية اليت حتصل
عليها الطالبات على مقياس الدافع لإلجناز املستخدم يف
الدراسة احلالية ،حيث تشري الدرجة املرتفعة إىل مستوى
مرتفع من الدافع لإلجناز ،بينما تشري الدرجة املنخفضة إىل
مستوى منخفض من الدافع لإلجناز.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أول :الصالبة النفسية:
ً
تطور مفهوم الصالبة ،الذي اقرتحه كوباسا Kobasa
ألول مرة ( ،)1979من فلسفة الوجودية .واهلدف من
الوجود يف هذه الفلسفة ،هو إجياد معىن شخصي من خالل
صنع القرار ،والعمل ،ومواجهة االحتماالت والتحديات
اجلديدة .على الرغم من أن كوباسا درس األفراد الذين
يعانون من مرض عضال؛ مثل السرطان ،إال أن املفهوم
مت تطبيقه على بيئات أخرى شديدة التوتر ،مبا يف ذلك
التعليم العايل .بالنسبة إىل Kobasa،فإن قدرة الشخص
على التعامل مع املشكالت أو الصعوبات وإدارهتا تتألف
من خصائص التحكم وااللتزام والتحدي ،وتتضمن موق ًفا
نشطًا وليس موق ًفا تفاعليًّا سلبيًّا للتوتر.
ينطوي مفهوم الصالبة على رؤية املصاعب وجتارب
احلياة اجلديدةكتحديات ،ويشمل الشعور بالرقابة الداخلية
بدل من الشعور بكون الشخص ضحية الظروف ،ومن
ً
املؤكد أن هذا االلتزام قد يولد ضغوطًا كبرية لألفراد ،مبا
خيترب صالبتهم يف الواقع.
(MacPhee, Lunkenheimer,& Riggs, 2015).
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عاما املاضية ،برزت الصالبة النفسية
وخالل العشرين ً
مهما يف
هاما يف بناء الشخصيةً ،
بوصفها مكونًا ًّ
وعامل ًّ
عزل آثار اإلجهاد أو ختفيفها ،ولقد وجدت دراسات
الصالبة أن األفراد الذين ميتلكون صفات الصالبة ال
يستسلمون بسهولة حتت الضغط ،ويتعرضون للمرض
مرات أقل يف كثري من األحيان ،ولديهم القدرة على
التكيف عند التعرض لإلجهاد ،مما يؤثر بشكل أو بآخر
على جودة احلياة وتقوية دافعيتهم لإلجناز عند أداء ما
عليهم من مهام ).(Maddi, 2002
مفهوم الصالبة النفسية:
ميز الكثري من املؤلفني بني مفهوم الصالبة النفسية
وبني بعض املصطلحات؛ كاملرونة ،واملثابرة ،حيث أشار
) (Yeager and Dweck,2012إليها بأهنا مرادفة للمرونة
"أي استجابة سلوكية أو نسبية أو عاطفية،
باعتبارهاّ :
لتحدي أكادميي أو اجتماعي ،إجيايب ومفيد للتنمية ،مثل
البحث عن إسرتاتيجيات جديدة أو بذل جهد أكرب أو
حل النزاعات سلميًّا" كما أشار البعض إىل السلوكيات
غري املرنة على أهنا السلوكيات اليت تؤدي إىل استجابة
سلبية للتحدي وليست مفيدة ،مثل الغش ،أو العدوان
غري الفعال ،أو االنتقام .ويشري ) Seligman (2013إىل
املرونة على أهنا" :تفاؤل ،وتقييم املواقف دون تشويهها،
والتفكري يف التغيريات اليت ميكن إجراؤها ،واالرتداد من
الشدائد واملشكالت ،أو إدراكها للتخلص منها (Perkins-
Gough,2013. (Sezgin,2009 &.

والصالبة هبذا املعىن توصف بأهنا القدرة على االرتداد
بعد التعرض ملصاعب أو أحداث حياة مرهقة ،وقد أشار
البعض إىل أهنا تلك العمليات الرئيسية اليت تساعد األسر
يف التأقلم األكثر فعالية واخلروج من األزمات بشكل
أقوى؛ باإلضافة إىل القدرة على حتمل املواقف العصيبة

بدل
وعملية التكيف ،مع الرتكيز على نقاط القوة واملوارد ً
من نقاط الضعف واملشاكل .وال هتدف هذه اخلصائص
إىل أن الفرد املرن سيتحرك لألزمة املوجودة دون أن يلحق
به أذى ،بل سيندمج يف املوقف من أجل العودة إىل
مستوى من األداء يفوق مستوى ما قبل األزمة(Ahlert, .
)Ingrid A; Greeff, Abraham P.,2012

والصالبة النفسية -كما صورها كوباسا وآخرون
) - (Kobasa, Maddi, & Kahn, 1982تعد جمموعة من
املعتقدات حول الذات والعامل ،تتجلى يف االلتزام والسيطرة
والتحدي،كما أشاروا إىل أهنا حتمي من اإلجهاد بطريقتني:
تغي تصورات الفرد وتعبئ إسرتاتيجيات مواجهة فعالة،
أهنا ّ
كأن يظهر األفراد معتقدات بأن الضغوطات قابلة للتغيري
وأنه ميكن أن يؤثر على ما حيدث من حوله مع االستعداد
للعمل على السيطرة على هذه الضغوطات.
هذا ،وتربز أمهية الصالبة النفسية يف إدارة العالقة
السلبية يف اجملتمع ومواجهة الصعوبة يف تعزيز املشاركة يف
عملية صنع القرار ،كما هلا دورها اهلام يف اختيار املسار
الوظيفي لطالب اجلامعة والبالغني ،وقد أشارت دراسة
) ،(Viola, Musso, Inguglia,& Coco, 2016إىل أن
اخنفاض مستوى الصالبة يشري إىل الصعوبات اليت ميكن
أن تبطئ -أو توقف -عملية صنع القرار الوظيفي ،ومن
بني هذه الصعوبات:
أ) عدم وجود الدافع؛ مما يعكس عدم الرغبة يف اختاذ
قرار.
ب) الرتدد ،مما يعكس صعوبة عامة يف اختاذ القرارات.
ج) املعتقدات املختلة وظيفيًّا ،واليت تعكس التصور
املشوه والتوقعات غري املنطقية حول عملية صنع القرار
الوظيفي.
ومع ذلك ،ال يزال االستعداد والرغبة والدافعية متثل
مثريا لالهتمام للنظر فيه؛ ألنه ال يزال مرتبطًا باجلوانب
بُ ً
عدا ً
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العاطفية املرتبطة برفاهية األفراد ،مثل الشعور بعدم الثقة
واإلحباط واالرتباك حول اخليارات الذاتية واملهنية.
ولقد وجدت الكثري من الدراسات أن اخنفاض مستوى
الصالبة يرتبط باملشاكل العاطفية واخنفاض الرفاهية
النفسية ،مثل دراسة (Kamya, 2000)،ودراسة (Saka,Gati,
) ،& Kelly, 2008واليت حددت ثالث مشكالت عاطفية
رئيسية مرتبطة بعدم االرتياح الوظيفي :اآلراء املتشائمة،
والقلق ،ومفهوم الذات السليب.
وعموما ،يواجه األفراد الذين لديهم آراء متشائمة
ً
ومستويات أعلى من القلق وتدين قيمة الذات صعوبات
أكرب يف صياغة أهداف وظيفية واضحة .عالوة على ذلك،
أظهر كل من ) Zhou & Xu,(2013أن طالب اجلامعات
الذين أبلغوا عن مستويات أعلى يف الصالبة كانوا أكثر
حسما يف اختياراهتم املهنية وأكثر دراية مبهنهم املستقبلية؛
ً
ولذا ترتبط الصالبة النفسية بإمكانية الفرد على متابعة
األهداف الشخصية ،وزيادة إمكاناته الشخصية إىل
أقصى حد ،وحتقيق مستويات أعلى من احرتام الذات،
والنمو الشخصي ،وقبول الذات .ومع ذلك ،قد تتأثر
هذه العالقة باالختالفات الفردية يف عوامل الشخصية.
أكدت األحباث السابقة على الدور اهلام الذي تؤديه
الصالبة النفسية وزيادة الدافع يف عملية التكيف من خالل
إجياد االستقرار واالستمرارية داخل نظام األسرة ،كما مت
العثور على عالقة إجيابية قوية بني الروتني واألنشطة اليت
تستخدمها األسر ومستوى الصالبة النفسية ،فاألسر اليت
تؤكد على العمل اجلماعي تظهر مستويات أعلى من
الصالبة النفسية ،حيث مت حتديد صالبة األسرة باعتبارها
مهما للمقاومة ،وهلا دور أساسي يف التكيف
مصدرا ًّ
ً
الناجح (Viola, Musso, Inguglia,& Coco, 2016).
هذا ،ويتميز األفراد ذوو الدافعية املرتفعة لإلجناز
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بأهنم يتمتعون مبركز حتكم شخصي كبري ،وأهنم مسؤولون
عن مصريهم ،كما يعتقدون أن األحداث تتأثر بأفعاهلم
الشخصية ،وألهنم يشعرون بقدر أكرب من السيطرة ،فال
يشعرون باالرتباك جتاه األحداث ،وميتلكون مشاركة
عميقة يف أنشطة احلياة ،ويعتقدون أن ما يقومون به مهم
(التزام) ،ويشاركون اآلخرين يف حل املشكالت ،وجيعلون
مكان العمل بيئة أفضل وأكثر إجيابية ،فهم يتمتعون
مبستوى من الصالبة اليت تعين التحدي.
والصالبة هبذا املعىن تشري إىل أن التغيري إجيايب؛ إذ مييل
األفراد الذين يواجهون حتديات إىل النظر إىل التغيريات
والضغوط واالضطرابات ،مهما كانت مؤملة ،كأشياء ميكن
تعلمها والنمو منها شخصيًّا(Lambert, V. A., Lambert,
C. E., & Yamase, H.,2003).

واألفراد ذوو مستويات الصالبة العالية ينظرون إىل
العمل واملهام املوكلة إليهم بطريقة إجيابية ،ويكونون قادرين
على تطوير إسرتاتيجيات فعالة للتكيف ،كما أهنم ينظرون
فرصا وليست
إىل التحديات اليت تواجههم بوصفها ً
بدل
مشاكل ،ويرون أنفسهم خمولني إلحداث التغيرياتً ،
من جمرد التأثر بالتغيريات .وألمهية التمتع بالصالبة النفسية
يف مهام العمل ،فقد أشارت دراسة Reid,& Furlow,
(2006)،Judkinsإىل اخنفاض اإلرهاق لدى املمرضات الالئي
لديهن مستويات صالبة عالية ،بل إن املستويات األعلى
من الصالبة كانت مرتبطة مبستويات منخفضة من اإلرهاق
العاطفي ،والتوتر واملشاكل الصحية مع مستويات أعلى من
مهارات حل املشكالت والتعامل معها ،أضف إىل هذا أن
كبريا مع اخنفاض
مستويات الصالبة املرتفعة ارتبطت ارتباطًا ً
الشعور باإلجهاد املرتبط بالعمل وتقليل اإلرهاق ،كما أهنا
مؤشرا قويًّا على الرضا الوظيفي.
متثل ً
هذا ،وذكرت الكثري من الدراسات ضرورة تدريس
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الصالبة والتدريب عليها ،بل عمل وحدات تدريبية
لتثقيف األفراد حول فوائد وجود مستويات صالبة عالية،
أيضا من أجل استمرار درجات الصالبة ،يلزم
كما أنه ً
التعزيز الدوري على مدار مدة زمنية طويلة (من  6إىل
 24شهرا) وأشارت الكثري من الدراسات؛ مثل (Judkins
ً
& Furlow,2003 &Judkins, 2001)،إىل أنه خالل مدة
الدراسة ،رمبا تكون الضغوط داخل املؤسسة التعليمية قد
أوجدت ضغوطات هائلة يعتربها الطالب خارج نطاق
سيطرهتم .ومشلت هذه الضغوط :املعلمني ،واملعلمني
املتدربني ،والصعوبات املالية ،وكذلك استمرار مستويات
التوتر طوال التدريب ،وعلى الرغم من هذه الضغوط مل
ترفع مستويات التوتر ،إال أنه لوحظ زيادة مستمرة يف
درجات التحدي وااللتزام ،رمبا شعر املشاركون بأن لديهم
إحساسا قويًّا باهلدف واالجتاه ،وكانوا غري مستعدين
ً
للتخلي عن الضغط (االلتزام) ) ،(Kobasa, 1979وكانوا
قادرين على إجياد طرق جديدة أو مبتكرة حلل املشكالت
أو ممارسات التغيري (التحدي).
ويقصد بالصالبة النفسية عملية التكيف مع مصادر
اإلجهاد اهلامة؛ مثل الصدمات النفسية ،واملشاكل العائلية،
واملشاكل الصحية الكبرية ،واملشاكل املالية .وهي عملية
ديناميكية ميكن حتسينها ،وتتضمن إسرتاتيجيات فعالة
لعملية التكيف ،ويف املقابل ،جيب أن يتعرض الفرد
قادرا على مغادرة املوقف
للمخاطر أو الصعوبة ،ويكون ً
عددا من
من خالل التكيف معه ،وجيب أن يظهر ً
خصائص الشخصية اليت هي عوامل وقائية تسهم يف تنمية
الصالبة وتطويرها .والضعف يف القدرة على مقاومة اآلثار
السلبية للتجارب املؤملة ،مرتبط عكسيًّا بالصالبة النفسية
) ،(Efilti, Erkan ,2019كما عرفها البعض على أهنا املثابرة
واالستجابة لألهداف طويلة األجل ،واحلفاظ على "هدف

حمدد" ال يتم التخلي عنه حىت مع حصول أشياء مرهقة
(Maddi, Matthews, Kelly, Villarreal, & White, 2012).

والصالبة النفسية هي مسة شخصية ،وهي عالمة على
األداء اإلجيايب والصحة ومزاج الفرد حتت ضغط اإلجهاد،
ولقد وجدت الكثري من الدراسات عالقة إجيابية بني
الصالبة النفسية والذكاء العاطفي & (Martins, Ramalho,
)Morin, 2010وداللته على جودة الصحة النفسية.
كما أشار ) (Truffino, 2010إىل أنه من الضروري أن
يتعرض الفرد للخطر والصعوبة يف احلياة لتطوير الصالبة
النفسية ،وحىت يتمتع الفرد بعوامل احلماية اليت متثل آلية
مهمة للصمود والصالبة النفسية ،وهذا يؤثر ً
تأثريا بنّاءً
على موقف الفرد جتاه جتارب احلياة السلبية ،هذا وتتأثر
الصالبة النفسية بثالثة عوامل( :العوامل الفردية ،عوامل
احلماية املتعلقة باألسرة ،وعوامل احلماية غري املتعلقة
باألسرة) وميكن توضيحها بشيء من التفصيل فيما يلي:
عرف بأهنا :الكفاءة الذاتية ،واحرتام
العوامل الفردية :تُ َّ
الذات ،والقدرة الفكرية ،وإقامة عالقات بيئية جيدة،
والقدرة على التكيف ،والثقة بالنفس.
عوامل احلماية املتعلقة باألسرة :توصف بأهنا األسرة
ذات الدخل املرتفع ،واليت تظهر خصائص الوالدين اجليدة،
والعالقة الصحية بني الوالدين ،والروابط العائلية القوية.
عوامل احلماية غري املتعلقة باألسرة :وهي إقامة
عالقة إجيابية ومحيمة مع شخص بالغ من خارج األسرة،
والدراسة يف مدرسة رفيعة املستوى ،ووجود بيئة فعالة
وعالية املستوى.
هذا ،وكشفت الدراسات املتعلقة بالصالبة النفسية؛
مثل دراسةةساردو (Atri, Sharma, & Cottrell, 2007)،
 (Bhochhibhoya, Dong, & Brancscum, 2017)،تأثر
الصالبة النفسية بعوامل مهمة أخرى؛ مثل احلماية الذاتية
والسالمة ،وفرص التعلم الفعالة ،والدعم االجتماعي الذي
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توفره األسرة ،وتطوير مهارات التنظيم الذايت ،كما أن أحد
العوامل الوقائية لألفراد ضد اهلشاشة النفسية (عكس
الصالبة النفسية) هو أن لديهم القدرة على التفكري اإلجيايب
عند مواجهة موقف صعب ميكن أن يسهم يف تعزيز الصالبة
النفسية والنتائج اإلجيابية للصحة العقلية ،كما يرتبط بزيادة
القدرة على التعامل مع األحداث اجملهدة (Shadowen,
Williamson, Guerra, Ravichandran,& Matthew,2019).

مباشرا
وتؤثركل من عوامل احلماية وعوامل اخلطر ً
تأثريا ً
على الصالبة النفسية لألفراد ،حيث تتمثل عوامل اخلطر
فيما يلي :جتارب احلياة السلبية اليت قد يواجهها الفرد،
والكوارث البيئية اليت يتعرض هلا الفرد ،ومجيع األحداث
اليت تؤثر على رفاهية الفرد من حيث حاالته النفسية ،وقد
ختتلف الطرق اليت ينظر هبا األفراد إىل األحداث حتت ضغط
التوتر ويف أوقات األزمات ،كما ختتلف املواقف جتاه هذه
األحداث والطرق اليت يستخدموهنا ملواجهة هذه احلاالت.
وقد أشارت دراسة ) (Barber, Van,& Childs, 2019إىل
أن الصالبة النفسية واملثابرة والنمو العقلي تعد خصائص
نفسية مفيدة لعملية التعلم وللمتعلمني .وحيث أن القليل
من األحباث ربط بني مفهوم الصالبة ومستوى املتعلمني
وخصائصهم الدراسية ،إال أن دراسة )(Dweck, 2016
أشارت إىل أن مظاهر النمو العقلي ميكن أن تساعد
الطالب على املثابرة وتطوير الصالبة النفسية يف مواجهة
التحدي والشدائد ،كما أن مستوى الصالبة يكشف عما
إذا كان الفرد يعتقد أن قدرته الفكرية ثابتة أو غري ثابتة ،أو
ما إذا كان ميكن أن تنمو وتتغري ،ووفق هذا املنظور فإن ما
ئيسا له تأثريات عميقة على
حيمله املتعلمون ميثل ً
عامل ر ً
حافزهم وتعلمهم وإجنازهم املدرسي.
وتوكد دراسة )Dweck,(2015على أن الصالبة تبدو
أكثر أمهية للطالب يف البيئات اجلامعية ،ويف التخصصات
املرتبطة بالفئات اخلاصة ،كما أن املناهج الرتبوية املوجهة
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ذاتيًّا واملتمحورة حول الطالب ،ميكن أن يكون هلا
تأثري مباشر على معدالت النجاح والتناقص األكادميي
للطالب ،أضف إىل ذلك أن العمل التعاوين يف بيئات
التعلم القائم على مواجهة املشكالت والتفاعل معها ،من
شأنه يسهل تطوير الصالبة النفسية واملثابرة لدى الطالب
داخل اجملتمع الدراسي وخارجه عند املمارسة العملية.
ومما سبق يتضح أن العوامل اليت تسهم يف تطوير هذه
اخلصائص للمتعلم تظهر من خالل التفاعل االجتماعي،
والتعاون ،وحضور اجتماعي تفاعلي قوي بني أفراد اجملتمع،
نتيجة لذلك تسمح للمتعلمني بالفشل داخل شبكة
داعمة اجتماعيًّا ،يف بناء القدرة على الصمود والنمو،
وكذلك معاجلة مشكالت االستنزاف يف مواقف التعلم أنه
«جيب على الطالب تطوير تلك الصفات النفسية اخلاصة
بالصالبة واملثابرة (Hochanadel & Finamore, 2015).
العوامل املؤثرة يف الصالبة:
أن الصالبة بناء نفسي مفيد للتعلم ،وقد يتأثر
مبجموعة من العوامل مثل معدل االستنزاف ،والرتكيبات
النفسية اهلامة لألفراد املتعلمني ،كما ختتلف باختالف
املفاهيم املتعلقة خبصائص هؤالء األفراد ،وكيفية تعاملهم
مع املشكالت والتحديات الناشئة يف بيئات التعلم ،كما
ُحدِّدت ضغوط أخرى مبا يف ذلك حتفيز املتعلم ودافعيته
لإلجناز ،وإدارة الوقت ،ومستوى الراحة ،باإلضافة إىل
االفتقار إىل اإلحساس باالنتماء إىل اجملتمع ،والقيود
اضحا على مستوى
تأثريا و ً
الزمنية ،من شأهنا أن تؤثر ً
الصالبة النفسية لدى املتعلمني ).(Yeager & Dweck,2012
األسرة :لألسرة وما تتمتع به من خصائص ،دور هام
يف مستوى الصالبة ،فقد حدد )(Truffino,2010عوامل
مهمة لتطوير الصالبة النفسية تتمثل يف تبين وجهة نظر
إجيابية ،والقيم الروحية ،والتواصل واالتفاق بني أفراد
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األسرة ،واملرونة ،ووقت األسرة ،ومشاركة السعادة ،وقواعد
الوجود والروتني.
أضف إىل أن خصائص أولياء األمور وسلوكياهتم
العاطفية واالنفعالية واليت ختتلف يف مواجهة موقف جديد
غري متوقع ،والتحديات اليت يطرحها هذا املوقف أو
الوضع اجلديد -تؤثر على مستوى الصالبة النفسية لدى
األبناء واألسرة بأكملها؛ ولذا ختتلف هذه السلوكيات
اعتمادا على شخصيات الوالدين ،والطريقة اليت يرون هبا
ً
احلادث ونوعية عالقاهتم .ويف هذا السياق تعترب الصالبة
نظاما ملعتقدات الشخص عن نفسه ،وعن العامل ،وعن
ً
العالقة مع العامل ،مما مينع ظهور التوتر الداخلي يف املواقف
العصيبة ويساعد يف التغلب على التوتر Shedina, Tkach,
Davydenko, 2019).

السعادة واإلحساس هبا :تتأثر الصالبة النفسية إجيابيًّا
مبفهوم السعادة واإلحساس هبا ،باعتبار أن السعادة مفهوم
غامض إال أهنا قد تعين أحيانا الرتكيز على إتقان املواقف
الذهنية للموضوع؛ كتعلم التأمل الذهين ،والتفاؤل،
واالمتنان ،وهذه املشاعر تكون نتيجة طبيعية لألنشطة
اليت تتسم بالفضيلة ،وحتقق مستوى من الرضا عن الذات
خاصة ،واحلياة عامة.(Lin.,2019) .
االمتنان :يعد من أهم العوامل املؤثرة يف الصالبة
النفسية ،وهو عاطفة إجيابية ويرتبط ارتباطًا قويًّا بالتجربة
املعتادة للعواطف اإلجيابية ،وبطبيعته يستتبع االمتنان
مشاعر إجيابية ملا حيدث للفرد؛ إذ ميكن له أن يغري التوازن
بني التجارب العاطفية اإلجيابية ،وحيول اخلربات السلبية
إىل جتارب إجيابية ،ويزيد درجة الصالبة النفسية اليت ترتبط
طرديًّا مع الرضا عن احلياة ،كما يقوي املشاعر والدوافع
الداخلية لدى الفرد للمزيد من العمل وبذل اجلهد؛
ولذلك فإنه يثري مشاعر إجيابية متباينة تؤدي إىل جودة
احلياة الداخلية والصالبة النفسية للفرد.

وقد أظهرت األحباث أن االمتنان مرتبط بالسعادة
والرفاهية الشخصية ،حيث أشارت دراسة )(Balgiu,2019
إىل أن الطالب الذين يعربون عن امتناهنم الشديد مييلون
إىل التعبري عن تأثري إجيايب أعلى يف الصالبة النفسية ،مقارنة
بذوي االمتنان األقل ،كما أشارت الكثري من الدراسات
إىل أن األفراد الذين لديهم درجات أعلى يف صفة
االمتنان ،يتمتعون بارتياح أعلى يف احلياة ورفاهية أعلى
ومشاعر أكثر إجيابية من األفراد ذوي االمتنان املنخفض،
الذين يعانون من أعراض خمتلفة لالكتئاب مع مظاهر
للقلق العام واخلوف ،وقد أشارت الكثري من الدراسات
مثل(Li,2019)، (Măirean, Turliuc, & Arghire, ,2018) :
 (Yildirim, & Alanazi, 2018،إىل ما يؤكد ذلك؛ حيث
أشارت لالرتباطات السلبية بني االمتنان والتأثري السليب
وأعراض االكتئاب ،والقلق العام واخلوف.
وقد أشارت دراسة (Zablotsky, Bradshaw, & Stuart
) ،.,2013إىل أن الضغوط النفسية واإلجهاد النفسي كانا
مرتبطني باخنفاض املهارات الالزمة ملواجهة اإلصابة بأي
مشكلة؛ كاملرض أو اإلعاقة والتكيف معها ،فاألمهات
الاليت امتلكن مهارات قوية ملواجهة اإلصابة والتكيف
معها كن يتمتعن مبستوى ٍ
عال من الصالبة النفسية،
ً
باإلضافة إىل توقع منخفض للمخاطر.
الضغوط ومصادر اإلجهاد :تشري بعض األحباث
اليت تناولت الصدمات الشخصية إىل أن ضعف مستوى
الصالبة والقدرة على املقاومة ،من شأنه أن يؤدي إىل
معدالت غري متناسبة من أمراض القلب واألوعية الدموية،
واألمل املزمن ،واألعراض االكتئابية ،بل االختالف يف
مستويات اجللوكوز يف الدم ،كما يزيد التعرض لإلجهاد
من خطر اإلصابة طويلة املدى بأنواع خمتلفة وعريضة
من الضغوطات اليت ترتاوح من :بسيطة إىل متوسطة
وشديدة .وميكن حصرها يف (الضغوطات املزمنة واإلجهاد

83

جملة الدراسات االجتامعية السعودية العدد ( ، )3ص ص  107-73مارس 2020م  /رجب 1441هـ

املزمن).

(Elm, Walls, & Aronson, ,2019 & Shadowen,

)Williamson, Guerra, Ravichandran , Matthew ,2019

العمر واملستوى التعليمي :قد أشارت دراسة
) Bildirici,(2014إىل أن الصالبة النفسية تزداد بازدياد
العمر ،يف حني مل جتد دراسات  (Sezgin,و )(Chan, 2003
) ، 2009أي اختالف يف مستويات املقاومة أو الصالبة
النفسية للمعلمني حسب عمر املشاركني.
وقد أشارت )(Hochanadel & Finamore ,2015
إىل كيفية أن النمو العقلي ونوع املعلومات اليت يدرسها
الطالب أو يتخصصون فيها ،ميكن أن تساعدهم على
تطوير الصالبة النفسية والتمتع هبا عند مواجهة الشدائد،
بل أوصت الدراسة أن يتم تعليم طالب املدارس واجلامعات
كيف ميكنهم حتقيق أهداف طويلة األجل من خالل
التغلب على العقبات والتحديات؛ وذلك أن عدم الصالبة
اعتقادا ثابتًا أو
والضعف النفسي يؤكد على اعتقاد الفرد
ً
شبه دائم بالفشل ،وهذا قد مينع الطالب من حتقيق النجاح
األكادميي ،فيقلل من الدافع لإلجناز ،بل يثبطه.
وقد أشارت دراسة )،(Barber, Van, Childs,2019
إىل احلاجة ملزيد من العمل لفهم تأثري اخلصائص النفسية
للمتعلمني على مستوى الصالبة لديهم ،باإلضافة إىل
تعزيزها يف بيئة التعلم من خالل تطوير أدوار غري تقليدية
ومتداخلة للمعلمني والطالب املتعلمني واخلرجيني.
من الواضح أن هناك فجوة كبرية يف األدبيات اليت
تتضمن البحث عن الصالبة فيما يتعلق باملتعلمني وبيئات
التعلم اليت تعزز تطوير النجاح األكادميي؛ إذ حيتاج
الطالب إىل عدد من الصفات واخلصائص اليت متثل
القدرات الالزمة للنمو ،داخل إطار التعليم وخارجه ،كما
يشري كوفمان إىل أن "املدرسة ليست جمرد اختبارات و"
بدل من ذلك،
خانات اختيار" للمواضيع والواجباتً .
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ينبغي أن يكون للمدارس اليوم مهمة تطوير الطالب
كأفراد وإشعال إبداعاهتم".
كما أشارت بعض الدراسات لوجود عالقة عكسية
بني املستوى التعليمي لألسرة واليأس .بعبارة أخرى:
ميكن لآلباء الذين لديهم مستويات تعليمية أعلى أن
ينظروا إىل املستقبل بأمل أكرب ،وقد يزيد هذا املوقف من
الصالبة النفسية لآلباء واألبناء على حد سواء(Efilti,
) ،Erkan.,2019وجدت دراسة ) (Bildirici,2014أن
الدرجات على مقياس الصالبة النفسية قد ازدادت مع
زيادة الوضع التعليمي لألمهات؛ لذا ميكننا القول بأن
احلالة التعليمية أثرت على الصالبة النفسية .وقد قررت
أن أهم االحتياجات اليت حتتاجها أسر األطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة هي التحدث إىل أسر أخرى من
األطفال ذوي اإلعاقة ،وقراءة الكتب املتعلقة بأطفاهلم،
والوصول إىل معلومات حول مهارات التدريس .وهلذا
السبب ،إذا مت اعتبار وصول اآلباء إىل املعلومات والكتب
واملوارد ذات الصلة ،ومشاركة املعلومات مع العائالت
األخرى ،فمن املفهوم أن املستوى التعليمي يؤثر على
الصالبة النفسية.
املستوى االقتصادي :تزداد الصالبة النفسية
عند زيادة متوسط الدخل الشهري للعائلة ،خاصة مع
وجود أطفال من ذوي اإلعاقة ،حيث هناك زيادة كبرية
يف النفقات الطبية والتعليمية لألسرة .ميكن اعتبار هذا
وضعا يزيد من قلق األسرة ،وأحد مناطق التوتر احملتملة يف
ً
كثريا من
يقلل
اجلانب
هذا
ار
ر
استق
و
املستقبل،
يف
األسرة
ً
احتماالت املستقبل ،وهذا ميكن تفسريه بأنه عامل يزيد
من الرضا النفسي لآلباء.
وقد أشارت دراسة ) ،(Barber, Van, Childs, 2019إىل
أن الصالبة النفسية واملثابرة والنمو العقلي تعد خصائص
نفسية مفيدة لعملية التعلم وللمتعلمني ،وعلى أن القليل
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من األحباث ربط بني مفهوم الصالبة ومستوى املتعلمني
وخصائصهم الدراسية ،جند أن دراسة )(DWECK, 2016
أشارت إىل أن مظاهر النمو العقلي ميكن أن تساعد
الطالب على املثابرة وتطوير الصالبة النفسية يف مواجهة
التحدي والشدائد ،وأن مستوى الصالبة يكشف عما إذا
كان الفرد يعتقد أن قدرته الفكرية ثابتة أو غري ثابتة ،أو
ما إذا كان ميكن أن تنمو وتتغري ،ووفق هذا املنظور فإن
عامل رئيسيًّا له «تأثريات عميقة
ما حيمله املتعلمني ميثل ً
على حافزهم وتعلمهم وإجنازهم املدرسي» .وتوكد دراسة
) Dweck,(2015أن الصالبة تبدو أكثر أمهية للطالب
يف البيئات اجلامعية ويف التخصصات املرتبطة بالفئات
اخلاصة ،وأن املناهج الرتبوية املوجهة ذاتيًّا واملتمحورة حول
الطالب ،ميكن أن يكون هلا تأثري مباشر على معدالت
النجاح والتناقص األكادميي للطالب ،أضف إىل ذلك
أن العمل التعاوين يف بيئات التعلم القائم على مواجهة
املشكالت والتفاعل معها ،من شأنه أن يسهل تطوير
الصالبة النفسية واملثابرة لدى الطالب داخل اجملتمع
الدراسي وخارجه عند املمارسة العملية.
ومما سبق يتضح أن العوامل اليت تسهم يف تطوير هذه
اخلصائص للمتعلم ،تظهر من خالل التفاعل االجتماعي،
والتعاون ،واحلضور االجتماعي التفاعلي القوي بني أفراد
اجملتمع؛ نتيجة لذلك تسمح للمتعلمني بالفشل داخل
شبكة داعمة اجتماعيًّا ،يف بناء القدرة على الصمود
والنمو ،وكذلك معاجلة مشكالت االستنزاف يف مواقف
التعلم أنه «جيب على الطالب تطوير تلك الصفات
النفسية اخلاصة بالصالبة واملثابرة & (Hochanadel,
).Finamore, 2015
اثنيًا :الدافع لإلجناز:
تعد الدوافع اإلنسانية من املتغريات املؤثرة يف السلوك

اإلنساين عامة ،ويف النشاط العقلي املعريف خاصة ،فهي
تؤثر يف عمليات التحكم الشعوري يف األنشطة احلركية
واملعرفية واالنفعالية اليت تصدر عن الفرد ،والدافعية بصفة
عامة تكوين نفسي يعرب عن حالة تغري يف نشاط الكائن
احلي ،وتتميز باالستثارة والسلوك املوجه حنو حتقيق هدف،
ويتأثر الدافع لإلجناز بدرجة كبرية ببعض املتغريات غري
املعرفية؛ كاالنفعاالت ،واحلالة املزاجية؛ ولذا فإن تنظيم
االنفعاالت جزء من نتائج التعلم ،وقد أشارت دراسة إىل
أن االنفعاالت تؤثر على الدافع لإلجناز ،ومن مث تؤثر يف
اجلهد العقلي نتيجة تأثريها على العبء املعريف .والدافع
لإلجناز يعد مقدمة لعملية اإلدراك ،ونتيجة مهمة تنتج عن
التعليم ) ،(Feldon, Callan, Juth, & Jeong, 2019وأظهرت
األدبيات احلديثة أن دافعية اإلجناز وتنظيمها وكفاءهتا
املدركة هلا دور قوي يف التحصيل األكادميي & (Hanin,
).Van Nieuwenhoven, 2019
مفهوم الدافع لإلجناز:
تشري الدافعية إىل العملية اليت تبدأ ،وتوجه ،وحتافظ
على السلوكيات املوجهة حنو إجناز هدف معني &Sharma
) ،Sharma (2018ويعرفها غنيمات وعليمات ()٢٠١٢
بأهنا :عبارة عن بناء افرتاضي متعدد احملاور يوجه سلوك
الفرد ويدفعه إلجناز واجباته بدقة ونظام واستقاللية ،والعمل
على جتاوز الصعاب اليت قد تعرتضه والتغلب عليها ،مما
يؤدي إىل ارتفاع درجة الثقة والطمأنينة يف نفسه ،من أجل
بلوغ معايري االمتياز ،وحتقيق أهدافه املستقبلية البعيدة
منها والقريبة.
ويعد الدافع لإلجناز السبب وراء تصرفات األفراد
ورغباهتم واحتياجاهتم ،واجتاه الشخص حنو سلوك معني،
وهي السبب الذي جيعل الفرد يرغب يف تكرار ذلك
السلوك ،أو التصرف بطريقة معينة أو على األقل تطوير
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ميله لذلك السلوك.
أبعاد الدافع لإلجناز:
•يتكون الدافع لإلجناز من األبعاد التالية " :التحمل-
املثابرة– املشاركة االجتماعية– السيطرة– املعايري
االجتماعية -االستقالل" ،ويتم حتقق هذه األبعاد
لدى طالب اجلامعة من خالل "التطلع إىل النجاح–
التفوق من خالل بذل اجلهد واملثابرة– القدرة على
إجناز األعمال الصعبة– االستقاللية– االنتماء إىل
اجلماعة– مسايرة اجلماعة والسعي لبلوغ مكانة مرموقة
بني اآلخرين" .ويذكر اليوسف ( )٣٦١ :٢٠١٨ثالثة
مكونات لدافع اإلجناز ،تتمثل فيما يلي:
•الدافع املعريف :يشري إىل قيام الفرد بإشباع حاجاته من
منطلق أنه يدرك الشيء الذي يعينه على إجناز مهامه
بكفاية كبرية.
•توجيه الذات :طمع الفرد يف الشهرة واملكانة اليت سوف
حيصل عليها عن طريق أدائه املتميز ،والذي يعمل على
تعزيز شعور الكفاية والتقدير لنفسه.
•دافع االنتماء :يشري إىل رغبة الفرد يف حتقيق رضا األفراد
اآلخرين عنه ،وحتقيق إشباعه من هذا القبيل ،حيث
يعمل الفرد على استخدام إجنازاته وسيلةً للحصول على
التقدير من األفراد الذين يعتمد عليهم يف رفع ثقته بنفسه.
وقد ميز الفرجيات ،اللوزي والشهايب (:٢٠٠٩
 )١٠٥بني نوعني من مؤشرات الدافعية مبكن توضيحها
فيما يلي:
مؤشرات الدافعية املرتفعة:
•االلتزام واملواظبة على احلضور واالنصراف يف أوقات
العمل الرمسية احملددة ،وتكريس أوقات العمل من أجل
إجنازه فقط.
•معرفة الفرد اجليدة بتفاصيل عمله وطريقة أدائه ،يعكس
)(Nauzeer& Jaunky, 2019
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درجة رغبة الفرد يف العمل.
•ثقة الفرد املرتفعة يف قدراته وحماوالته املستمرة يف حتقيق
األهداف والوصول للنتائج املرجوة.
مؤشرات الدافعية املنخفضة:
•كثرة الشكوى والتذمر من العمل.
دليل على
•ترك الفرد للعمل برغبة منه ،حيث يعد ذلك ً
اخنفاض دافعيته حنو العمل.
•قلة اإلنتاجية من قبل األفراد دليل على عدم رغبتهم يف
العمل واستيائهم منه.
أمهية الدافع لإلجناز:
•ذكرت ُحسن ( )٢٠١٧أمهية الدافع لإلجناز يف ثالث
نقاط ،كما يلي:
•يساعد الدافع لإلجناز الفرد على حتقيق اإلشباع لدوافع
أخرى ،فعلى سبيل املثال :حصول الطالب على
درجات مرتفعة يف اجلامعة قد يعمل على إشباع رغباته
يف القبول االجتماعي وكسب العطف.
•يعترب الدافع لإلجناز من الضروريات الالزمة لتحقيق
النمو يف احلياة االجتماعية ،والنفسية ،والرتبوية،
واالقتصادية.
• يساعد الدافع لإلجناز الفرد من أجل السعي جتاه
حتقيق ذاته ووضع خطط فعلية من أجل حتقيق أهدافه.
•كما يتسم األفراد ذوو الدافعية لإلجناز بعدة خصائص،
منها:
•امليل للنجاح وجتنب الفشل.
•الشعور باملسؤولية جتاه حل املشكالت الشخصية
والعامة.
•العمل على حتديد أهداف معينة وإجراء مجيع احملاوالت
من أجل حتقيقها من خالل أفضل الطرق.
•العمل الدؤوب واملقاومة من أجل حتقيق األهداف.
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تفضيل األدوار اليت متيزهم عن اآلخرين.
•التفاؤل يف مواجهتهم للتحديات يف أثناء حتقيق
أهدافهم.
•حتقيق جناحات كبرية يف حياهتم (Hedayati & khaeez,
).2015
•وميكن تصنيف الدوافع من حيث ارتباطها بعناصر
البيئة لدى الطالب املتعلم إىل نوعني ،كما يلي:
دوافع داخلية :تشري إىل القوة اليت تنبعث من داخل
النشاط نفسه ،حيث تقوم جبذب الطالب جتاهها فيشعر
برغبة يف إجناز العمل ،واالجتاه حنوه من دون أي حمفز
خارجي.
•دوافع خارجية :تشري إىل القوة اليت تتواجد خارج
النشاط وال تربطه هبا عالقة من حيث اهلدف،
والطريقة ،والقيمة الذاتية ،حبيث تستخدم من أجل
حتفيز الطالب حنو القيام بالعمل واالهتمام به ،وتتخذ
تلك القوة شكل معززات أو جوائز مادية( .أبو رياش
وعبد احلق.)٣٥ :٢٠٠٧ ،
وقد بينت الكثري من الدراسات أن مفهوم الدافع
لإلجناز يشتمل على الكثري من األمناط السلوكية املتباينة؛
لذلك ازداد االهتمام به لدراسة العالقة بينه وبني الكثري
من املتغريات االجتماعية ،والرتبوية ،والنفسية األخرى.
والذي يأيت حماولةً من أجل معرفة العوامل اليت تساعد يف
تفسري االختالف يف مستوى الدافعية بني األفراد؛ مثل
النوع ،ومستوى التحصيل األكادميي ،ونوع التخصص
(اليوسف.)٢٠١٠ ،
وقد أجرى أبو جادو والكساب ( )٢٠١٢دراسة هتدف
إىل معرفة العالقة بني مستويات الدافعية لدى الطالب املعلمني
يفكلية العلوم الرتبوية وأدائهم يف الرتبية العملية .وبينت نتائج
الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني مستوى الدافعية ومستوى

األداء يف الرتبية العملية .كما أشارت النتائج إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافعية تعزى ملتغري السنة
الدراسية لصاحل طلبة السنة الرابعة.
وقام كمور ( )٢٠١٣بدراسة هدفت إىل حبث العالقة
بني الدافعية لإلجناز ومستوى الذكاء االنفعايل لدى طالب
اجلامعة .وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق يف
مستوى الدافعية لإلجناز تعزى ملتغري التخصص األكادميي.
وقد أشارت نتائج دراسة يوسف ( )٢٠١٨واليت
هدفت إىل معرفة مستوى الدافعية لإلجناز لدى طالب
الدراسات العليا يف ضوء بعض املتغريات ،إىل أن الطالب
لديهم مستوى مرتفع من الدافعية لإلجناز ،كما لوحظ
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافعية لدى
الطالب تعزى ملتغري التحصيل األكادميي لصاحل الطالب
ذوي التحصيل األكادميي املرتفع .وبينت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافعية
لإلجناز لدى الطالب تعزى ملتغري التخصص األكادميي.
وقد أكدت دراسة حممد ( )٢٠١٤واليت هدفت
إىل الكشف عن العالقة بني دافعية اإلجناز والتحصيل
األكادميي لدى طالب كلية الرتبية جبامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،إىل امتالك أفراد عينة الدراسة مستوى
تفعا من الدافعية لإلجناز .كما بينت النتائج وجود فروق
مر ً
يف مستوى الدافعية لإلجناز تعزى ملتغري املستوى الدراسي
لصاحل طالب السنة الثانية.
منهج الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة :استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي
التحليلي ،حيث يعترب هو األنسب لطبيعة الدراسة احلالية.
متغريات الدراسة:
املتغريات التابعة :تتمثل يف الصالبة النفسية والدافعية
لإلجناز.
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املتغريات املستقلة:
•التقدير الدراسي :وله ثالثة مستويات (ممتاز– جيد
جدا– جيد).
•املستوى الدراسي:
 مستويات الرتبية اخلاصة :وحتددت يف ثالثةمستويات (خامس– سابع– ثامن).
 مستويات رياض األطفال :وحتددت يف مخسةمستويات (ثاين– ثالث– رابع– سابع– ثامن).
جمتمع الدراسة :يتكون جمتمع الدراسة من مجيع
طالبات مرحلة البكالوريوس امللتحقات بربنامج الرتبية
اخلاصة والبالغ عددهن ( )١٠٠طالبة وامللتحقات برنامج
رياض األطفال والبالغ عددهن ( )٢٠٠طالبة خالل
الفصل الثاين من العام الدراسي .١٤٤١/١٤٤٠
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة احلالية من ()٨٧
طالبة من الطالبات امللتحقات بربنامج الرتبية اخلاصة و
( )١٣٩طالبة من الطالبات امللتحقات بربنامج رياض
األطفال يف كلية الرتبية ،جامعة اجملمعة ،خالل الفصل
الثاين من العام الدراسي  .١٤٤١/١٤٤٠مت اختيار مجيع

أفراد عينة الدراسة بطريقة العينة القصدية .حيث قامت
الباحثتان بتوزيع أدوات الدراسة على مجيع افراد جمتمع
الدراسة وبعد استبعاد االستبانات الغري مكتملة بلغ عدد
افراد عينة الدراسة ( )٨٧طالبة من قسم الرتبية اخلاصة
و ( )١٣٩طالبة من قسم رياض األطفال .كما حاولت
الباحثتان قدر اإلمكان ان تتساوى اعداد الطالبات يف
املستويات الدراسية يف كل من قسم الرتبية اخلاصة ورياض
األطفال ،وذلك يتضح جلياً يف اعداد الطالبات يف كل
مستوى واليت تعترب متقاربة إىل حد ما .ففي قسم الرتبية
اخلاصة ،ونظراً إلغالق القبول فيه حبسب توجيهات
وزارة التعليم على مدار  ٤مستويات والذي نتج عنه
تقلص اعداد الطالبات بالقسم ،ال يوجد سوى ثالث
مستويات (اخلامس ،السابع ،والثامن) .اما قسم رياض
األطفال ،فنظراً لقلة أعداد الطالبات امللتحقات بالقسم،
فقد اعتمدت الباحثتان على مجيع الطالبات الاليت قامن
باإلجابة على أدوات الدراسة وهن من املستويات (الثاين،
الثالث ،الرابع ،السابع ،الثامن) .ويوضح اجلدول التايل
خصائص أفراد عينة الدراسة حبسب متغرياهتا.

جدول ( )1خصائص أفراد عينة الدراسة حبسب متغرياهتا
املتغريات
التخصص األكادميي
املستوى الدراسي لقسم الرتبية اخلاصة

املستوى الدراسي لقسم رايض األطفال

التقدير الدراسي لقسم الرتبية اخلاصة
التقدير الدراسي لقسم رايض األطفال
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الوصف

العدد

املتوسط (م)

االحنراف

الرتبية اخلاصة
رايض األطفال
مستوى خامس
مستوى سابع
مستوى اثمن
مستوى اثين
مستوى اثلث
مستوى رابع
مستوى سابع
مستوى اثمن
ممتاز
جيد جدًّا
جيد
ممتاز
جيد جدًّا
جيد

87
139
33
25
29
39
25
32
24
19
31
34
22
23
56
60

226,97
230,96
106,06
105,84
108,1
231,13
230,64
230,63
233,38
228,53
108,23
104,94
107,18
104,91
103,13
104

21,50
17,91
11,07
7,66
8,5
20,26
16,71
15,35
17,43
20,26
80,81
7,56
12,53
8,39
6,72
7,49
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حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :تتمثل يف الفروق يف مستوى
كالً من الدافع لإلجناز والصالبة النفسية لدى أفراد عينة
الدراسة.
احلدود املكانية :تتمثل يف قسمي الرتبية اخلاصة
ورياض األطفال بكلية الرتبية يف جامعة اجملمعة ،اململكة
العربية السعودية.
احلدود البشرية :مجيع الطالبات الاليت يدرسن مرحلة
البكالوريوس يف قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال
بكلية الرتبية ،جامعة اجملمعة.
احلدود الزمانية:طبقت أدوات الدراسة خالل الفصل
الثاين من العام الدراسي .١٤٤١/١٤٤٠
أدوات الدراسة:
أول :مقياس الصالبة النفسية:
ً
لتحقيق أهداف الدراسة ،مت استخدام مقياس الصالبة
النفسية من إعداد خميمر ( .)٢٠٠٢يتكون املقياس من
جزئيني :اجلزء األول يشتمل على البيانات األولية ألفراد
عينة الدراسة ،بينما يشتمل اجلزء الثاين على ( )٤٧فقرة
موزعة على ثالث أبعاد كما يلي:
 -١االلتزام ( )١٦فقرة.
-٢التحكم ( )١٥فقرة.
-٣التحدي ( )١٦فقرة.
هتدف مجيع الفقرات لقياس مستوى الصالبة النفسية
لدى األفراد وتتم اإلجابة عليها وفق ثالث بدائل (دائماً،
احياناً ،وأبداً) .ترتاوح درجة اإلجابة على كل فقرة ما
بني ( )١-٣درجات .وبذلك فأن اعلى درجة ممكنة
على املقياس هي ( ،)١٤١واليت تعكس درجة مرتفعة
من الصالبة النفسية وأقل درجة ممكنة على املقياس هي
( ،)٤٧واليت تعكس درجة منخفضة من الصالبة النفسية

لدى األفراد .كما يوجد  ١٥فقرة ذات مضمون سليب
وتصحح بطريقة عكسية ،وذلك للتقليل من أثر وجهة
استجابة املفحوصني.
اخلصائص السيكومرتية ملقياس الصالبة النفسية يف
األداة األصلية:
الصدق :مت حساب صدق االتساق الداخلي ملقياس
الصالبة النفسية عن طريق حساب معامالت االرتباط بني
كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية ،وقد اتضح
وجود ارتباط دال عند مستوى  ،0,05وهذا يدل على
أن املقياس يتمتع مبستوى مقبول من الصدق ،كما مت
حساب الصدق التالزمي عن طريق حساب االرتباط بني
درجات أفراد العينة على املقياس ودرجاهتم على مقياس
بك لالكتئاب ،حيث بلغ – .0.63
الثبات :مت حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار
وتراوح مابني  .٠،٧٦-٠،٦٩كما مت حسابه بطريقة ألفا
كرونباخ حيث كانت قيمته  .0.8537وهي قيم تشري
إىل أن املقياس يتمتع مبستوى عال من الثبات جتعله يصلح
لالستخدام يف الدراسة احلالية.
اثنيًا :مقياس الدافع لإلجناز:
قامت الباحثتان باستخدام مقياس الدافع لإلجناز من
إعداد البغدادي ( ،)٢٠١٥والذي يتكون من جزئني.
يشتمل اجلزء األول على البيانات األولية عن أفراد عينة
الدراسة ،بينما يشتمل اجلزء األول على ( )٦٠فقرة هتدف
مجيعها لقياس مستوى الدافع لإلجناز لدى األفراد .تتم
اإلجابة على فقرات املقياس وفق مخس بدائل (دائماً-
غالباً -احياناً -نادراً -ال أدرى) وترتاوح درجات كل
فقرة بني ( )٥-١درجات .وبذلك فأن اعلى درجة ممكنه
على املقياس هي ( ،)٣٠٠واليت تعكس درجة مرتفعة
من الدافعية لإلجناز واقل درجة ممكنه على املقياس هي
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( ،)٦٠واليت تعكس درجة منخفضة من الدافعية لإلجناز.
اخلصائص السيكومرتية ملقياس الدافع لإلجناز يف
األداة األصلية:
صدق احملكمني :مت عرض املقياس يف صورته األولية
على عدد ( )8من احملكمني الذين قاموا بتحكيم املقياس،
وقد كانت نسب االتفاق بني احملكمني مرتفعة؛ إذ
تراوحت بني (.)% 100 - 87,5
االتساق الداخلي :مت حساب معامالت االرتباط بني
مفردات كل بعد والدرجة الكلية على البعد كمؤشر عن
صدق البناء الداخلي للمقياس ،وكانت مجيع االرتباطات
دالة ،وتراوحت بني (.)0.632 -0.385
ثبات املقياس :مت التحقق من ثبات املقياس بطريقة
ألفا– كرونباخ ،وقد تراوحت معامالت ثبات أبعاد املقياس
بني ( .)0.90-0.72وبذلك ميكن القول بأن املقياس
يتمتع بدرجيت صدق وثبات مناسبتني ألغراض الدراسة.
التحقق من اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة
احلالية:
أوالً :مقياس الصالبة النفسية:
صدق احملكمني:قامت الباحثتان بالتحقق من صدق املقياس من
خالل عرضه بصورته األولية واملكونة من ( )٤٧فقرة على
جمموعة من احملكمني املتخصصني بالرتبية اخلاصة وعلم
النفس ،وجرى التحكيم من خالل احلكم على مالئمة
العبارات ملوضوع الدراسة ومدى وضوحها .ومت أجرى
التعديالت اليت أوصى عليها احملكمني مثل إعادة الصياغة
اللغوية لبعض الفقرات ،وأصبح املقياس بصورته النهائية
مكون من ( )٤٨فقرة.
الثبات :جرى التحقق من ثبات املقياس من خاللمايلي:
 -١التجزئة النصفية :قامت الباحثتان بتطبيق مقياس
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الصالبة النفسية على عينة الدراسة االستطالعية واملكونة
من ( )٣٠طالبة من طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض
األطفال من غري أفراد عينة الدراسة األساسية .وبعد
تصحيح استجابات الطالبات ،قامت الباحثتان حبساب
معامل االرتباط بني استجاباهتن على الفقرات الفردية
واستجاباهتن على الفقرات الزوجية ،فكانت قيمة معامل
سبريمان-براون ومعامل جتمان للتجزئة النصفية مرتفعة،
وهذا يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات،
واجلدول التايل يوضح ذلك .واجلدول التايل يوضح ذلك.
جدول ( )2معامالت ثبات مقياس بطريقة التجزئة النصفية
املقياس

معامل سبريمان براون

جتمان

الصالبة النفسية

0.84

0.77

يتضـح مـن اجلـدول رقم ( )2أن معـامالت ثبـات
فقرات املقيـاس بطريقـة التجزئة النصفية سبريمان  -براون،
متقاربة مع مثيلتها بطريقة جتمان ،مما يـدل علـى أن
املقيـاس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
اثنياً :مقياس الدافع لإلجناز:
صدق احملكمني :قامت الباحثتان بعرض املقياسبصورته األولية على ( )٦حمكمني من ذوي االختصاص
بعلم النفس والرتبية اخلاصة ،وجرى التحكيم من خالل
احلكم على مالءمة العبارات ملوضوع الدراسة ومدى
وضوح صياغتها اللغوية .مت أجرى مجيع التعديالت اليت
أوصى هبا احملكمون مثل إعادة الصياغة اللغوية لبعض
الفقرات.
الثبات بطريقة إعادة التطبيق :تـم حسـاب الثبـات
مـن خـالل إعـادة تطبيــق املقيــاس بفاصــل زمنــي قــدره
أســبوعني علــى أفراد العينــة االســتطالعية ،وتــم اســتخراج
معــامالت االرتبــاط بــني درجــات العينــة باســتخدام معامــل
بريســون  ،Pearsonوقد اتضح أن معامـل االرتبـاط بـني
التطبيقـني األول والثـاين ملقياس الدافع لإلجناز (،)0.88
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وهو قيمة دالة عند مستوى ( )0.01مما يشري إيل أن
املقياس يعطي نفس النتائج تقريبًا إذا ما مت استخدامه أكثر
من مرة حتت ظروف مماثلة ،ويتضح مما سبق وجود عالقة
ارتباطية دالة إحصائيًّا بني التطبيق األول والثاين ملقاييس
الدافع لإلجناز ،مما يدل على ثبات املقياس.
حساب معامل ألفا كرونباخ :تـم حسـاب معامـل
الثبـات ملقـياس الدافع لإلجناز باسـتخدام معامـل ألفـا
كرونبـاخ لدراسـة االتساق الـداخلي للمقياس ككل بعد
تطبيقه على افراد العينـة االستطالعية ،وقد كانت قيمة
معامل ألفـا كرونبـاخ ملقياس الدافع لإلجناز (،)0.77
وهذا يشـري إلـي أن املقيـاس يتمتـع بدرجـة عالية ومقبولة
مؤشرا لثبات املقياس وصالحيته
من الثبات ،مما يعطي ً
لالستخدام يف الدراسة احلالية.
التجزئة النصفية :قامت الباحثتان بتطبيق مقياس
الدافع لإلجناز على أفراد العينة االستطالعية ،ومت تصحيح
املقياس ،مث جتزئته إىل قسمني :القسم األول :اشتمل على
املفردات الفردية ،والثاين :على املفردات الزوجية ،وذلك
لكل فرد على حدة ،مث مت حساب معامل االرتبـاط بطريقـة
بـني درجـات املفحوصـني فـي املفردات الفردية ودرجاهتم يف
املفردات الزوجيـة ،فكانت قيمة معامل سبريمان– براون
ومعامل جتمان للتجزئة النصفية مرتفعة ،وهذا يدل على
أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،واجلدول التايل
يوضح ذلك:
جدول ( )3معامالت ثبات مقياس بطريقة التجزئة
النصفية
املقياس

معامل سبريمان براون

جتمان

الدافع لإلجناز

0.86

0.79

يتضـح مـن اجلـدول رقم ( )3أن معـامالت ثبـات
فقرات املقيـاس بطريقـة التجزئة النصفية سبريمان -براون،
متقاربة مع مثيلتها بطريقة جتمان ،مما يـدل علـى أن

املقيـاس يتمتع بدرجة عالية من الثبات .وبذلك يتضح
أن مقياس الدافع لإلجناز يتمتع بدرجة عالية ومقبولة من
الصدق والثبات تصلح الستخدامه يف الدراسة احلالية.
إجراءات الدراسة:
للتحقق من صحة فروض الدراسة قامت الباحثتان
مبايلي:
-١إعادة تقنني أدوات الدراسة (مقياس الصالبة
النفسية/مقياس الدافع لإلجناز).
 -٢حتديد أفراد عينة الدراسة وتوزيع املقاييس بصورهتا
النهائية عليهم.
-٣بعد اسرتجاع املقاييس ،مت تفريغ البيانات ومعاجلتها
احصائياً عن طريق برنامج احلزم اإلحصائية ومن مث حتليلها
ومناقشة نتائجها(SPSS).
 -٤كتابة التوصيات يف ضوء نتائج الدراسة.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
املتوسط احلسايب– االحنراف املعياري -اختبار
 T-TESTحتليل التباين األحادي  -ANOVAمعاملاالرتباط (ارتباط بريسون).
اختبار املقارنات البعدية (Scheffe) Multiple
Comparisons .

فروض الدراسة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالباتقسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال على مقياس
الصالبة النفسية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالباتقسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال على مقياس
الدافع لإلجناز.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالباتقسم الرتبية اخلاصة على مقياس الصالبة النفسية وفقاً
ملتغري املستوى الدراسي.

91

جملة الدراسات االجتامعية السعودية العدد ( ، )3ص ص  107-73مارس 2020م  /رجب 1441هـ

قسم رياض األطفال على مقياس الصالبة النفسية
وفقاً ملتغري التقدير الدراسي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالباتقسم رياض األطفال على مقياس الدافع لإلجناز
وفقاً ملتغري التقدير الدراسي.
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متوسطدرجات طالبات قسم الرتبية اخلاصة على مقياس
الصالبة النفسية ودرجاهتن على مقياس الدافع لإلجناز.
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متوسطدرجات طالبات قسم رياض األطفال على مقياس
الصالبة النفسية ودرجاهتن على مقياس الدافع لإلجناز.
نتائج الدراسة:
نتائج الفرض األول :الذي ينص على أنه "توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالبات قسمي
الرتبية اخلاصة ورياض األطفال على مقياس الصالبة
النفسية".

 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالباتقسم الرتبية اخلاصة على مقياس الدافع لإلجناز وفقاً
ملتغري املستوى الدراسي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالباتقسم رياض األطفال على مقياس الصالبة النفسية
وفقاً ملتغري املستوى الدراسي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالباتقسم رياض األطفال على مقياس الدافع لإلجناز وفقاً
ملتغري املستوى الدراسي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالباتقسم الرتبية اخلاصة على مقياس الصالبة النفسية وفقاً
ملتغري التقدير الدراسي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالباتقسم الرتبية اخلاصة على مقياس الدافع لإلجناز وفقاً
ملتغري التقدير الدراسي.
-توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات

جدول ( )4الفروق بني قسم الرتبية اخلاصة ورايض األطفال يف الصالبة النفسية
الرتبية اخلاصة ()87
الصالبة
النفسية

م
226.97

رايض األطفال ()139

ع
21.50

م
230.96

ع
17.91

ويتضح من اجلدول ( )4رفض الفرض األول،
أي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى
الصالبة النفسية بني طالبات قسمي الرتبية اخلاصة و
رياض األطفال.

د .ح

قيمة “ت”

مستوى الداللة

الداللة
اإلحصائية

224

1.50-

0.154

ال توجد فروق

نتائج الفرض الثاين :الذي ينص على انه " توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالبات قسمي
الرتبية اخلاصة ورياض األطفال على مقياس الدافع
لإلجناز".

جدول ( )5الفروق بني طالبات قسم الرتبية اخلاصة ورايض األطفال يف الدافع لإلجناز
الرتبية اخلاصة ()87
الدافع
لإلجناز
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رايض األطفال ()139

م

ع

م

ع

106.68

9.3

103.8

7.33

د .ح

قيمة “ت”

مستوى الداللة

الداللة اإلحصائية

224

2.59

0.008

دالة عند 0.01
لصاحل الرتبية اخلاصة

د .مي فتحي البغدادي د .نوف رشدان املطريي :الصالبة النفسية وعالقتها بالدافع لإلنجاز لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال بجامعة املجمعة.......

لإلجناز عند مقارنتهن بطالبات قسم رياض األطفال.
تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض الثاين.
نتائج الفرض الثالث :الذي ينص على انه "توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات قسم الرتبية اخلاصة
على مقياس الصالبة النفسية وفقاً ملتغري املستوى الدراسي".

يتضح من اجلدول ( )5وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف مستوى الدافع لإلجناز بني طالبات قسمي
الرتبية اخلاصة ورياض األطفال لصاحل قسم الرتبية اخلاصة
عند مستوى داللة  .0.01وذلك يشري إىل أن طالبات
قسم الرتبية اخلاصة لديهن مستوى مرتفع من الدافعية

جدول ( )6الفروق بني طالبات قسم الرتبية اخلاصة يف الصالبة النفسية وفقا للمستوى الدراسي
الصالبة النفسية وف ًقا
للمستوى الدراسي

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

مستوى خامس

33

223.03

22.001

مستوى سابع

25

231.48

22.17

مستوى اثمن

29

227.55

20.234

ويتضح من اجلدول ( )6رفض الفرض الثالث ،اذ
تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى
الصالبة النفسية لدى طالبات قسم الرتبية اخلاصة وف ًقا
للمستوى الدراسي ،أي أن مستوى الصالبة النفسية لدى
طالبات قسم الرتبية اخلاصة متقارب والخيتلف بإختالف

قيمة ف

مستوى الداللة

1.117

0.332

الداللة اإلحصائية

ال توجد فروق

املستوى الدراسي.
نتائج الفرض الرابع :والذي ينص على أنه والذي
ينص على انه " توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
درجات طالبات قسم الرتبية اخلاصة على مقياس الدافع
لإلجناز وفقاً ملتغري املستوى الدراسي.

جدول ( )7الفروق بني طالبات قسم الرتبية اخلاصة يف الدافع لإلجناز وفقا للمستوى الدراسي
الدافع لإلجناز وف ًقا للمستوى الدراسي

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

مستوى خامس

33

106.06

11.07

مستوى سابع

25

105.84

7.66

مستوى اثمن

29

108.1

8.5

يتضح من اجلدول ( )7رفض الفرض الرابع،
أي عدم وجود فروق يف مستوى الدافع لإلجناز لدى
طالبات قسم الرتبية اخلاصة وف ًقا ملتغري املستوى
الدراسي ،حيث أن مستوى الدافع لإلجناز وفقاً
للمستويات الدراسية لدى طالبات قسم الرتبية اخلاصة

قيمة ف

0.509

مستوى الداللة

0.603

الداللة اإلحصائية

ال توجد فروق

جاءت متقاربة.
نتائج الفرض اخلامس :الذي ينص على أنه "توجد
فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات قسم
رياض األطفال على مقياس الصالبة النفسية وفقاً ملتغري
املستوى الدراسي".
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األطفال جاءت متقاربة.
نتائج الفرض السادس :الذي ينص على أنه "
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات قسم
رياض األطفال على مقياس الدافع لإلجناز وفقاً ملتغري
املستوى الدراسي.

يتضح من اجلدول ( )8رفض الفرض اخلامس،
أي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى
الصالبة النفسية لدى طالبات قسم رايض األطفال وف ًقا
للمستوى الدراسي .حيث أن مستوى الصالبة النفسية
وفقاً للمستويات الدراسية لدى طالبات قسم رياض

جدول ( )9الفروق بني طالبات قسم رايض األطفال يف الدافع لإلجناز وفقا للمستوى الدراسي
الدافع لإلجناز وف ًقا
للمستوى الدراسي
مستوى اثين
مستوى اثلث
مستوى رابع
مستوى سابع
مستوى اثمن

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

قيمة ف

39
25
32
24
19

102.85
101.36
101.56
104.83
111.42

7,662
5.415
5.453
6.957
7.313

8.321

الداللة اإلحصائية

مستوى الداللة

دالة عند 0.01
الصاحل مستوى اثمن

0.000

األكادميي ،وملعرفة مصادر الفروق مت إجراء اختبار
 (Scheffe) Multiple Comparisonsللمقارنات البعدية،
وكانت النتائج كما هو موضح باجلدول التايل:

يالحظ من اجلدول ( )9قبول الفرض السادس ،أي
أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافع
لإلجناز لدى طالبات رياض األطفال وف ًقا للمستوى

جدول ( )10مصادر الفروق بني طالبات قسم رايض األطفال يف الدافع لإلجناز وف ًقا للمستوى الدراسي

الدافع لإلجناز وف ًقا للمستوى الدراسي
مستوى اثمن

الفرق يف املتوسطات

القيمة االحتمالية

الداللة اإلحصائية

مستوى اثن

8.575

0.001

مستوى اثلث

10.061

0.00

دالة عند 0.01

مستوى رابع

9.859

0.00

مستوى سابع

6.588

0.039

ويالحظ من اجلدول ( )10وجود فروق يف مستوى
الدافع لإلجناز وف ًقا للمستوى األكادميي بني مستوى ثامن
وكل من مستوى ٍ
ثان ومستوى ثالث ومستوى رابع؛ عند
مستوى داللة  ،0.01وبني مستوى ثامن ومستوى سابع

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05

عند مستوى داللة .0.05
نتائج الفرض السابع :الذي ينص على أنه "توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات قسم الرتبية اخلاصة
على مقياس الصالبة النفسية وفقاً ملتغري التقدير الدراسي".

جدول ( )11الفروق بني طالبات الرتبية اخلاصة يف الصالبة النفسية وفقا ملتغري التقدير الدراسي
الصالبة النفسية وف ًقا للتقدير

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ممتاز

31

108.23

8.81

جيد جدًّا

34

104.94

7.56

جيد

22

107.18

12.038

94

قيمة ف
1.05

مستوى الداللة
0.35

الداللة اإلحصائية

ال توجد فروق

د .مي فتحي البغدادي د .نوف رشدان املطريي :الصالبة النفسية وعالقتها بالدافع لإلنجاز لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال بجامعة املجمعة.......

يالحظ من اجلدول ( )11رفض الفرض السابع ،أي
عدم وجود فروق يف مستوى الصالبة النفسية لدى طالبات
قسم الرتبية اخلاصة وف ًقا لتقدير الدراسي .حيث تبني أن
مستويات الصالبة النفسية وفقاً للمعدل األكادميي لدى

طالبات قسم الرتبية اخلاصة جاءت متقاربة.
نتائج الفرض الثامن :الذي ينص على انه " توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات قسم الرتبية اخلاصة
على مقياس الدافع لإلجناز وفقاً ملتغري التقدير الدراسي".

.جدول ( )12الفروق بني طالبات الرتبية اخلاصة يف الدافع لإلجناز وف ًقا التقدير الدراسي
الدافع لإلجناز وف ًقا التقدير

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ممتاز

31

232.42

19.53

جيد جدًّا

34

230.32

20.19

جيد

22

214.09

21.74

يالحظ من اجلدول اعاله قبول الفرض الثامن ،أي
وجود فروق يف مستوى الدافع لإلجناز لدى طالبات
قسم الرتبية اخلاصة وف ًقا لتقدير الدراسي .وملعرفة

قيمة ف
5.97

الداللة اإلحصائية

مستوى الداللة
0.004

دالة عند 0.01

مصادر الفروق مت إجراء اختبار
 Comparisonsللمقارنات البعدية ،وكانت النتائج
كالتايل:
(Scheffe) Multiple

جدول ( )13مصادر الفروق بني طالبات قسم الرتبية اخلاصة يف الدافع لإلجناز وف ًقا التقدير الدراسي
الدافع لإلجناز وف ًقا للتقدير الدراسي
ممتاز
جيد جدًّا

الفرق يف املتوسطات

القيمة االحتمالية

الداللة اإلحصائية

جيد جدًّا

2.096

0.918

غري دالة

جيد

18.328

.0070

دالة عند 0.01

جيد

16.233

0.018

دالة عند 0.05

يالحظ من اجلدول ( )13وجود فروق يف مستوى
الدافع لإلجناز لدى طالبات قسم الرتبية اخلاصة وف ًقا التقدير
الدراسي بني املعدل ممتاز وجيد عند مستوى داللة ،0.01
وبني املعدل جيد جدًّا وجيد عند مستوى داللة .0.05

نتائج الفرض التاسع :الذي ينص على أنه "توجد
فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات قسم
رياض األطفال على مقياس الصالبة النفسية وفقاً ملتغري
التقدير الدراسي".

جدول ( )14الفروق بني طالبات رايض األطفال يف الصالبة النفسية وف ًقا للقدير الدراسي
الصالبة النفسية وف ًقا للتقدير الدراسي

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف املعياري

ممتاز

23

104.91

8.39

جيد جدًّا

56

103.13

6.72

جيد

60

104

7.497

قيمة ف

0.522

مستوى الداللة

0.595

الداللة اإلحصائية

ال توجد فروق
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يالحظ من اجلدول ( )14رفض الفرض التاسع ،أي
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة
النفسية لدى طالبات قسم رياض األطفال وف ًقا ملتغري
للتقدير الدراسي .حيث أن مستويات الصالبة النفسية
وفقاً للتقدير الدراسي لدى طالبات قسم رياض األطفال

جاءت متقاربة ومل يكن هناك اختالف كبري.
نتائج الفرض العاشر :الذي ينص على أنه "توجد
فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات قسم
رياض األطفال على مقياس الدافع لإلجناز وفقاً ملتغري
التقدير الدراسي".

جدول ( )15الفروق بني طالبات رايض األطفال يف الدافع لإلجناز وف ًقا للتقدير الدراسي
الدافع لإلجناز وف ًقا للتقدير الدراسي

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ممتاز

23

237.74

14.49

جيد جدًّا

56

225.68

17.68

جيد

60

233.28

18.17

يالحظ من اجلدول ( )15قبول الفرض العاشر،
اي وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافع
لإلجناز لدى طالبات رياض األطفال تعزى ملتغري التقدير

قيمة ف

مستوى الداللة

4.84

0.009

الداللة اإلحصائية
دالة عند 0.05

الدراسي ،وملعرفة مصادر الفروق أجري اختبار
 Multiple Comparisonsللمقارنات البعدية ،وكانت
النتائج كالتايل:

)(Scheffe

جدول ( )16مصادر الفروق بني طالبات قسم رياض األطفال يف الدافع لإلجناز وف ًقا لتقدير الدراسي
الدافع لإلجناز وف ًقا التقدير
ممتاز
جيد جدًّا

الفرق يف املتوسطات

القيمة االحتمالية

الداللة اإلحصائية

جيد جدًّا

12.06

0.022

دالة عند 0.05

جيد

4.46

0.58

غري دالة

جيد

7.60

0.067

غري دالة

يالحظ من اجلدول ( )16وجود فروق يف مستوى
الدافع لإلجناز لدى طالبات قسم رياض األطفال وف ًقا
ملتغري التقدير الدراسي بني معدل ممتاز ومعدل جيد جدًّا
عند مستوى داللة .0.05
نتائج الفرض احلادي عشر :الذي ينص على أنه
«توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متوسط
درجات طالبات قسم الرتبية اخلاصة على مقياس الصالبة
النفسية ودرجاهتن على مقياس الدافع لإلجناز" ،.وللتأكد
من صحة الفرض مت حساب معامل ارتباط بريسون كما
يوضح اجلدول التايل:
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جدول ( )17حساب معامل ارتباط بريسون ملعرفة العالقة بني الصالبة
النفسية والدافع لإلجناز لدى طالبات قسم الرتبية اخلاصة"
االرتباط

الصالبة النفسية

الداللة اإلحصائية

الدافع لإلجناز

0.001

دالة عند 0.01

يتضح من اجلدول ( )17قبول الفرض احلادي عشر،
أي وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني
الصالبة النفسية والدافع لإلجناز لدى طالبات قسم الرتبية
اخلاصة عند مستوى داللة  . 0.01وهذا يعين أنه كلما
ارتفع مستوى الصالبة النفسية ،ارتفع مستوى الدافع
لإلجناز لديهن ،والعكس صحيح.

د .مي فتحي البغدادي د .نوف رشدان املطريي :الصالبة النفسية وعالقتها بالدافع لإلنجاز لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال بجامعة املجمعة.......

نتائج الفرض الثاين عشر :الذي ينص على
أنه « توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني
متوسط درجات طالبات قسم رياض األطفال على
مقياس الصالبة النفسية ودرجاهتن على مقياس الدافع
لإلجناز» ،».وللتأكد من صحة الفرض مت حساب معامل
ارتباط بريسون كما يوضح اجلدول التايل:

أيضا بالرغبة الداخلية لإلجناز والتميز ،وألن الدافع
يرتبط ً
لإلجناز ميثل الطاقة احملركة اليت توجه الطالب حنو حتقيق
أهدافهم ،بل تؤثر يف رفع مستوى األداء واإلنتاجية يف
خمتلف اجملاالت واألنشطة ،بل إن الدافع لإلجناز ميثل
البعد االنفعايل للمعدل األكادميي ويقابل البعد املعريف
يف شخصية الطالبة ..فإن الطالب ذوي املعدل املرتفع
لديهم دافع إجناز مرتفع ،وهذا ما أكدته دراسة كل من

النفسية والدافع لإلجناز لدى طالبات قسم رايض األطفال

(Labonte-LeMoyne, Léger, Robert, Babin, Charland,

جدول ( )18حساب معامل ارتباط بريسون ملعرفة العالقة بني الصالبة
االرتباط

الصالبة النفسية

الداللة اإلحصائية

الدافع لإلجناز

0.024

دالة عند 0.05

يتضح من اجلدول اعاله قبول الفرض الثاين عشر،
أي وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني
الصالبة النفسية والدافع لإلجناز لدى طالبات قسم رياض
األطفال عند مستوى داللة  .0.05وهذا يعين أنه كلما
ارتفع مستوى الصالبة النفسية ،ارتفع مستوى الدافع
لإلجناز لديهن ،والعكس صحيح.
تفسري النتائج:
توضح نتائج الدراسة وجود فروق يف الدافع لإلجناز بني
طالبات قسم الرتبية اخلاصة وطالبات قسم رياض األطفال
وفق املستوى الدراسي لصاحل طالبات الرتبية اخلاصة عند
مستوى داللة  ،0.01ومل جتد الدراسة فروقًا بني طالبات
القسمني يف الصالبة النفسية ،وقد يعود ارتفاع مستوى
الدافع لإلجناز لدى عينة طالبات الرتبية اخلاصة إىل أن
املستويات املشاركة يف الدراسة احلالية تعد من املستويات
املتقدمة (كاخلامس والسابع والثامن) ،وميكن تفسري ذلك
بزيادة شعور الطالبة باملسؤولية الذاتية حيال مستقبلها،
وحرصها على حصد درجات مرتفعة تؤهلها لسوق العمل
نوعا ما متزامنة مع توصيات،
اليت تتطلب تقديرات مرتفعة ً
واليت لن حيصلن عليها بدون متيزهن يف املعدل الذي

& Michon,,2017- ,2019)،

أضف إىل ذلك ارتباط الدافع لإلجناز يف الرتاث
الرتبوي والنفسي بالتحصيل الدراسي ارتباطًا موجبًا،
فكلما زاد الدافع زاد حتصيل الطالب ،وهذا يفسر وجود
فرق يف الدافع وفق التقدير الدراسي.
وفيما خيص النتائج املرتبطة بالصالبة النفسية ،فهذه
النتيجة مل تتوقعها الباحثتان؛ ألن طالبات الرتبية اخلاصة
وتعامل مع الطالب ذوي االحتياجات
أكثر احتكاكا
ً
اخلاصة بدءًا من اإلعاقة البسيطة إىل الشديدة والشديدة
جدًّا .وهذا يتطلب قدرة على حتمل األعباء النفسية
الناجتة عن خمتلف الضغوط اليت قد تتضمن ضغوط العمل
واملمارسة املهنية ،باإلضافة إىل شعور أغلبهن باالحرتاق
النفسي والوظيفي أحيانا ،والذي يرتتب عليه اتسامهن
مبستوى مقبول من الصالبة النفسية نتيجة تكرار اخلربات
والتعامل مع هؤالء الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة،
يتمكن من االستمرار يف التعامل مع هذه الفئات
حىت
ّ
بكفاية عالية ،وهذا ما يفسر توصية أغلب الدراسات
بالعمل على توفري برامج تدريبية تسهم يف تقدمي ممارسات
نفسية إجيابية لتنمية الصالبة النفسية لدى أولياء أمور
ذوي االحتياجات اخلاصة ومعلميهم أو القائمني على
رعايتهم ،ملا تتطلبه طبيعة عملهم من توفري خصائص مميزة
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يف هؤالء الذين يتعاملون مع هذه الفئات املختلفة
).2019
وقد أشارت النتائج إىل وجود فروق يف الدافع لإلجناز
لدى طالبات رياض األطفال وفق املستوى الدراسي،
حيث كان املستوى الثامن هو األعلى يف الدافع لإلجناز،
يليه املستوى السابع ،مث الثالث والرابع ،مث الثاين ،وتدل
هذه النتائج على أنه كلما تقدمت الطالبات يف املستويات
الدراسية ،زاد الدافع لإلجناز لديهن ،حيث كانت الفروق
دالة عند مستوى  0.01لصاحل املستوى الثامن ،وميكن
تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن األفراد خيتلفون يف مستوى
الدافع لإلجناز وفق عوامل ذاتية داخلية ،وما يرتبط هبا من
حتفيز واستثارة وقد يرتبط ذلك بالفروق الفردية.
وألن طالبات املستوى الثامن هن اخلرجيات ،وكذلك
طالبات املستوى السابع ،يعتربن على أعتاب التخرج،
فهذا قد يشري إىل اشرتاكهن يف مسات خاصة قد ترتبط
برغبتهن يف اإلجناز والسعي حنو حتقيق اهلدف ،وما يرتبط
بالعمل واملواظبة عليه ،وخاصة أهنن على أعتاب التخرج
واخلروج إىل سوق العمل والتعامل مع ذوي االحتياجات
اخلاصة ،وهذا قد يزيد من الدافع لإلجناز والرغبة يف التميز
واحلاجة إىل جتنب الفشل .وهذا ما أكدته الكثري من
الدراسات وأشارت إليه ،من وجود عالقة قوية بني الدافع
لإلجناز واملعدل الدراسي للطالبة وحتصيلها بالرغبة يف املزيد
من بذل اجلهد ملا ميثله من قيمة داخلية يتتبعها االقرتاب
من النجاح والتميز والرضا الداخلي عن الذات ،وبذلك
يعد الدافع لإلجناز أهم دعامة من دعائم النجاح والتفوق
يف الدراسة؛ ولذلك جند أن الدافع لإلجناز لدى عينة
طالبات قسم الرتبية اخلاصة وفق التقدير الدراسي مرتفع،
وله داللته عند مستوى  0,01وذلك لصاحل التقدير
األعلى حيث كان الدافع لإلجناز أعلى لدى الطالبات
(Xu,
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ذوات التقدير ممتاز ،يليه ما لدى ذوات التقدير جيد
جدًّا ،مث يف النهاية ما لدى ذوات التقدير جيد ،وهذا
ما أكدته د راسة )(Watson, & Naragon-Gainey, 2014
 (Meyer, Kotte, Kimbrel, DeBeer, Elliott,ةسارد كلذكو

) Gulliver, & Morissette, 2019من ارتباط الدافع
لإلجناز ارتباطًا طرديًّا مع املعدل األكادميي .
وملعرفة مصادر الفروق بني التقديرات الدراسية لوحظ
وجود فروق بني طالبات التقدير ممتاز وطالبات التقدير
جيد عند مستوى  0,01لصاحل طالبات التقدير ممتاز،
كما أشارت النتائج إىل وجود فروق بني طالبات التقدير
جيد جدًّا وطالبات املعدل جيد ،وكانت الفروق دالة عند
مستوى  0,05لصاحل الطالبات ذوات التقدير جيد جدًّا،
وهذا يؤكد ما أشارت إليه الدراسات من أن الدافع لإلجناز
يزداد طردياً مع املعدل األكادميي املرتفع ،وميكن للطالب
الوصول إىل مستويات جيدة من اإلجناز من خالل
تشجيع التفكري اجليد والتخطيط ملواجهة وفهم التحديات
اليت تواجههم والتعامل معها على أهنا جمرد رغبة يف التغيري،
تفعا من الصالبة النفسية اليت
مستوى مر ً
وهذ يتطلب ً
ترتبط بسمات الشخصية وتتأثر بديناميات الفرد ،باعتبار
الصالبة النفسية من أهم اخلصائص املرتبطة بالرغبة يف
حتقيق اهلدف والتمسك به (Labonte-LeMoyne, Léger,
)Robert, Babin, Charland, & Michon, , 2017

وميكننا اإلشارة هنا إىل أن الطالبات عينة الدراسة يف
البحث احلايل من قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال
يتعامالن مع عينات خمتلفة ومتفاوتة من األطفال ،وإن
اختلفت خصائص ومسات الفئات اليت تتعامل معها
طالبات كل من القسمني ،إال أن هذه الفئات على
اختالفها يف النهاية أطفال ،وهذا يتطلب أن تتمتع هؤالء
الطالبات خبصائص ومسات مشرتكة تتناسب وفئات

د .مي فتحي البغدادي د .نوف رشدان املطريي :الصالبة النفسية وعالقتها بالدافع لإلنجاز لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال بجامعة املجمعة.......

األطفال املختلفة اليت يتعاملن معها ،سواءكانت خصائص
نفسية أو مهاريه أو تعليمية .وهذا قد يؤدي إىل اكتساب
الطالبات من كال القسمني لسمات وخصائص شخصية،
رغم تفاوهتا إال أهنا موجودة لدى مجيعهن نسبيا ،وهذا
يفسر عدم وجود فروق بني طالبات قسم رياض األطفال
وطالبات قسم الرتبية اخلاصة يف الصالبة النفسية بصفة
عامة ،مع اختالف مستويات الطالبات يف كال القسمني.
وجدير بالذكر أن نشري إىل أنه مل جتد الباحثتان (يف
حدود علمهما) دراسات سابقة عربية أو أجنبية تناولت
نفس متغريات الدراسة عند معلمات وطالبات قسمي
الرتبية اخلاصة ورياض األطفال ،وهذا ما يربر عدم اإلشارة
إىل دراسات اتفقت أو اختلفت مع نتائج الدراسة احلالية.
التوصيات:
توفري مساحة لطالبات قسمي رياض األطفال والرتبية
اخلاصة ملمارسة األنشطة اليت من شأهنا زيادة مسات
الصالبة النفسية لديهن.
تفعيل برامج هتدف إىل معرفة مستوى الصالبة النفسية
لدى طالبات قسمي رياض األطفال والرتبية اخلاصة ،مث
تنميتها من خالل ورش تدريبية متخصصة.
تعزيز الدافع لإلجناز األكادميي لدى طالبات قسم
رياض األطفال من خالل توجيه أعضاء هيئة التدريس
لتضمني الربامج احملفزة اليت من شأهنا مساعدة الطالبات
يف هذا اجملال.
إجراء املزيد من الدراسات امليدانية اليت هتدف إىل
معرفة العوامل املسامهة يف رفع الدافعية لإلجناز لدى
طالبات قسم رياض األطفال.
املراجع
أوالً:املراجع العربية:
ابن منظور ( .)1999لسان العرب .القاهرة ،دار
املعارف ،مج .2

أبو جادو ،صاحل والكساب ،عبد الكرمي.)٢٠١٢( .
العالقة بني مستويات الدافعية لدى الطلبة املعلمني
يف كلية العلوم الرتبوية وأدائهم يف الرتبية العملية .اجمللة
الرتبوية.٦٧-٤٥ .)١( ،١٥ .
أبو رايش ،حسن وزهرية ،عبد احلق .)٢٠٠٧( .علم
النفس الرتبوي للطالب اجلامعي واملعلم املمارس.
عمان .دار امليسرة.
البغدادي ،مي فتحي ( .)2015الدافع لإلجناز ووجهة
الضبط وعالقتهما ببعض االسرتاتيجيات التعليمية
احلديثة لدى عينة من طالبات منخفضي التحصيل
الدراسي .ملتقى الدوادمي للرتبية اخلاصة– كلية
الرتبية ،جامعة شقراء ،مايو.
الفرجيات ،خضري ،اللوزي ،سالمة ،والشهايب ،أنعام.
( .)٢٠٠٩السلوك التنظيمي :مفاهيم معاصرة .إثراء
للنشر والتوزيع .عمان ،األردن.
اليوسف ،رامي .)٢٠١٠( .علم النفس الرتبوي بني
النظرية والتطبيقات الصفية .حائل ،دار األندلس
للطباعة والنشر.
اليوسف ،رامي .)٢٠١٨( .الدافعية لإلجناز لدى
طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية يف ضوء
عدد من املتغريات .دراسات العلوم الرتبوية،٤٥ ،
(.٣٧٤-٣٦٠،)٢
بين يونس ،حممد حممود ( .)2009سيكولوجيا الدافعية
واالنفعاالت .دار املسرية ،عمان األردن ،ط.2
حسن ،آمال .)٢٠١٧( .دافع اإلجناز وعالقته باألفكار
املستقبلية لدى طلبة اجلامعة .اجلامعة املستنصرية،١ ،
(.١٤٨-١٢١ ،)٢
غنيمات ،خولة ،وعليمات ،عبري .)٢٠١٢( .أثر
استخدام برنامج إرشاد مجعي للتدريب على املهارات
الدراسية يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي
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مالحق الدراسة
ملحق ()1
مقياس الصالبة النفسية  -إعداد خميمر ،عماد ()2002
		

العبارة

1

مهما كانت العقبات فإنين أستطيع حتقيق أهدايف

2
3

اختذ قرارايت بنفسي وال ُتلى علي من مصدر خارجي

اعتقد أن متعة احلياة وإاثرهتا تكمن يف قدرة الفرد على مواجهة حتدايهتا

4

قيمة احلياة تكمن يف والء الفرد لبعض املبادئ والقيم

5
6

عندما أضع خططي املستقبلية غالبًا ما أكون متأك ًدا من قدرايت على تنفيذها

أقتحم املشكالت حللها وال أنتظر حدوثها

*7

معظم أوقات حيايت تضيع يف أنشطة ال معىن هلا

8

جناحي يف أموري (عمل  -دراسة ..أخل) يعتمد على جمهودي وليس على احلظ أو الصدفة

9

لدي حب استطالع ورغبة يف معرفة ما ال أعرفه

10

أعتقد أن حليايت هدفًا ومعىن أعيش من أجله

*11

			
احلياة فرص وليست عمل وكفاح

12

أعتقد أن احلياة املثرية هي اليت تنطوي على مشكالت استطيع أن أواجهها

13

لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم هبا وأحافظ عليها

14

اعتقد أن الفشل يعود إىل أسباب تكمن يف الشخص نفسه

15

لدي قدرة على املثابرة حىت أنتهي من حل أي مشكلة تواجهين

*16

ال يوجد لدي من األهداف ما يدعو للتمسك هبا أو الدفاع عنها

17
18

أعتقد أن كل ما حيدث يل غالبًا هو نتيجة ختطيطي

املشكالت تستنفر قواي وقدرايت على التحدي

19

ال أتردد يف املشاركة يف أي نشاط خيدم اجملتمع الذي أعيش فيه

20

ال يوجد يف الواقع شيء امسه احلظ

*21

أشعر ابخلوف والتهديد ملا قد يطرأ على حيايت من ظروف وأحداث

*21

أابدر ابلوقوف جبانب اآلخرين عند مواجهتهم آلي مشكلة

22
23

هاما يف حيايت
دورا ً
أعتقد أن الصدفة واحلظ يلعبان ً

عندما أحل مشكلة أحد متعة يف التحرك حلل مشكلة أخرى

24

أعتقد أن “ البعد عن الناس غنيمة “

*25

أستطيع التحكم يف جمرى أمور حيايت

26

أعتقد أن مواجهة املشكالت اختبار لقوة حتملي و قدريت على املثابرة

27

اهتمامي بنفسي ال يرتك يل فرصة للتفكري يف أي شيء آخر

28

أعتقد أن سوء احلظ يعود إىل سوء التخطيط
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ابدا

د .مي فتحي البغدادي د .نوف رشدان املطريي :الصالبة النفسية وعالقتها بالدافع لإلنجاز لدى طالبات قسمي الرتبية اخلاصة ورياض األطفال بجامعة املجمعة.......

29

لدي حب املغامرة والرغبة يف استكشاف ما حييط يب

30

لدي حب املغامرة والرغبة يف استكشاف ما حييط يب

31

أابدر بعمل أي شيء أعتقد أنه خيدم أسريت أو جمتمعي

*32

أعتقد أن أتثريي ضعيف على األحداث اليت تقع يل

33

أابدر يف مواجهة املشكالت ألنين أثق يف قدريت على حلها

34

كثريا مبا جيري من حويل من قضااي وأحداث
أهتم ً

*35

أعتقد أن حياة األفراد تتأثر بقوى خارجية ال سيطرة هلم عليها

*36

احلياة الثابتة والساكنة هي احلياة املمتعة ابلنسبة يل

*37

احلياة بكل ما فيها ال تستحق أن حنياها

*38

أؤمن ابملثل الشعيب “ قرياط حظ وال فدان شطارة”

39

أعتقد أن احلياة اليت ال تنطوي على تغيري هي حياة مملة وروتينية

40

أشعر ابملسئولية جتاه اآلخرين وأابدر مبساعدهتم

41

أعتقد أن يل أتثري قوي على ما جيري حويل من أحداث

*42

أتوجس من تغيريات احلياة فكل تغيري قد ينطوي على هتديد يل وحليايت

43
44

أهتم بقضااي الوطن وأشارك فيها كلما أمكن
أخطط ألمور حيايت وال أتركها حتت رمحة الصدفة واحلظ والظروف اخلارجية

45

التغري هو سنة احلياة واملهم هو القدرة على مواجهته بنجاح

*46

أغري قيمي ومبادئي إذ دعت الظروف لذلك

*47

أشعر ابخلوف من مواجهة املشكالت حىت قبل أن حتدث

48

استطيع التحكم فيما حييط يب من احداث

ملحق ()2
مقياس الدافع لإلجناز -إعداد البغدادي ،مي ()2015
الرقم

املفردات

1
2

واضحا عند أداء املهام املوكل إيل القيام هبا
أبذل جه ًدا
ً

أحاول الوصول لألفضل فيما أكلف به من أعمال.

3

أتوقف عن حل املشكلة عندما اجدها صعبة

4

اقبل على مواقف التعلم بنشاط واضح

5

أعمل على زايدة كفاءيت يف االستذكار للحصول على درجات مرتفعة

6

أرغب يف اإلطالع على املعارف واملعلومات اجلديدة سعيا للتفوق

7

أاثبر عند حل املشكالت الصعبة ألثبت جداريت

8

أسعى لبذل اجلهد وتكرار احملاولة عندما أفشل يف حل املشكلة

دائما
ً

غالبًا

أحياان

اندراُ

ال ادري
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9

أسعد بتوصلي إىل حلول متفردة للمشكالت اليت أواجهها

10

اعمل جاهدا على تنظيم وقىت

11

احافظ على استقاللييت يف األنشطة الدراسية

12

أسعى بنشاط ألداء املهام غري التقليدية ألتفوق على زمالئي

13

أحاول فهم املشكالت اليت أواجهها من جوانب خمتلفة وبوسائل متعددة

14

أؤدي عملى هبمة وروح عالية

15

عندما أفشل يف أداء مهمة ما أظل أحاول حىت أجنزها

16

أحرص على تغيري طرق أدائي يف املهام املتشاهبة للربهنة على قدرايت

17

أواجه املهام الصعبة بدون قلق أو خوف

18

أشعر ابملتعة عندما أؤدي املهام اجلديدة إبتقان

19

أسعى جاه ًدا لتحقيق طموحايت

20

أحاول أن يكون يل هدف أمسى أسعى لتحقيقه.

21

طويل
ميكنين القيام ابألعمال اليت يتطلب إجنازها وقتا ً

22

أشارك يف املسابقات اجلامعية لرغبيت يف التميز

23

يرجع نفوري من الدراسة للصعوابت واملشكالت اليت أواجهها.

24

أجنز التكليفات اجلامعية اليت تتطلب مىن إبتقان

25

أسعى للتفوق يف دراسيت اجلامعية.

26

عندما تفوتين احملاضرات يهمين تدارك الغياب أوال.

27

يل طموحات مستقبلية احتمل من أجلها الصعوابت اليت تواجهين

28
29

طويل
استمتع أبداء واجبايت حىت لو استغرقت وقتًا ً
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بينة بنت عبدالعزيز بن حممد احلصان
حماضرة ،قسم العلوم الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة شقراء ،حمافظة املزامحية ،اململكة العربية السعودية

املستخلص :هدف هذا البحث إىل التعرف عىل درجة ضغوط العمل التي يتعرض هلا العمداء ووكالئهم يف جامعة
القصيم وعالقة تلك الضغوط ببعض املتغريات مثل( :اجلنس ،والوظيفة ،والدرجة العلمية ،والتخصص ،وعدد سنوات
اخلربة) ،وتم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة كأداة جلمع البيانات التي تكونت من تسعة حماور هي( :كمية
العمل ،طبيعة العمل ،رصاع الدور ،غموض الدور ،االتصال ،اختاذ القرارات ،النمو املهني ،تقويم األداء ،بيئة العمل
املادية) ،وتم تطبيقها عىل ( )150عميد ووكيل ،استجاب منهم ( )48عميد ،و ( )68وكيل ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من
النتائج من أبرزها؛ أن درجة مستوى الضغوط التي يشعر هبا العمداء ووكالئهم بوجه عام متوسطة بمقدار ( )2.86درجة
من ( ،)5وكان أعىل املحاور حمور» كمية العمل» بمتوسط عايل عند ( )4.09درجة ،وبدرجة ضعيفة يف حماور تقويم األداء،
واختاذ القرارات ،واالتصال .ومن النتائج ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقل بني استجابة أفراد
البحث جتاه ضغوط العمل التي يواجهوهنا وذلك باختالف متغري اجلنس ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05فأقل بني استجابة أفراد البحث جتاه ضغوط العمل التي يواجهوهنا وذلك باختالف متغريات التخصص
والوظيفة والدرجة العلمية وسنوات اخلربة .واختتم البحث ببعض التوصيات من أمهها؛ حتفيز العمداء ووكالئهم معنوي ًا
ومادي ًا ،وهتيئة البيئة املناسبة والالزمة ليؤدي مهامهم عىل الوجه املطلوب ،وتوفري املوارد البرشية الالزمة واملدربة لتكون
عون ًا هلم عىل أداء مهامهم بالصورة املطلوبة.

الكلمات االفتتاحية :ضغوط العمل ،العمداء ،الوكالء ،جامعة القصيم.
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Work pressures faced by the deans and Vice Deans in the Qassim University and the
relationship of those pressures to some variables
Bena Abdulaziz Alhesan
Abstract: The aim of this research was to identify the degree of work stress that deans and Vice Deans are
exposed to at the Qassim University and the relationship of those pressures to some variables such as: (gender, job,
degree, specialization, and number of years of experience). The survey descriptive approach and the questionnaire
were used as a tool to collect The data consisted of nine axes: (amount of work, nature of work, role struggle,
role ambiguity, communication, decision-making, professional growth, performance evaluation, physical work
environment), and were applied to (150) dean and vice-president, of whom (48) responded Dean, (68) Deputy, and
the study reached a number of results, the most prominent of which is that the degree of level of Pressures felt by
the deans and their agents generally moderate year by (2.86) degree (5), and was the highest axis "amount of work"
High average at (4.09) degrees, and the degree of weak performance evaluation axes, and decision-making, and
communication. Among the results and the presence of statistically significant differences at the level of (0.05) and
less between the response of the research personnel towards the work pressure that they face with the difference of
the gender variable, and the absence of statistically significant differences at the level of (0.05) and less between
the response of the research personnel towards the work pressure they encounter with a difference Variables of
specialization, occupation, degree and years of experience. The research concluded with some recommendations,
the most important of which are motivating the deans and their agents morally and financially, creating the
appropriate environment and necessary to perform their duties in the required manner, and providing the necessary
and trained human resources to help them perform their duties in the required manner.
Key words: Work pressures, deans, Vice Deans, Qassim University
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املقدمة:
إن من الطبيعي أن يواجه كل من يعمل بعضاً من
الضغوط اليت ختتلف باختالف طبيعة العمل املمارس
والبيئة اليت يعمل فيها والظروف احمليطة هبا ،ومما ال شك
فيه أنه كلما حتسنت ظروف العمل وهتيأت بشكل مناسب
كلما زادت إنتاجية الفرد يف عمله وانعكس ذلك إجياباً
على املنظمة اليت يعمل فيها ،والعكس صحيح فكلما
ساءت بيئة العمل وازدادت الضغوط على املوظف كلما
قلت انتاجيته مما يؤدي إىل ضعف خمرجات املنظمة أياً
كانت طبيعة عملها.
والضغوط بشكل عام توصف بأهنا خطر على صحة
الفرد وتوازنه النفسي نتيجة ملا ينتج عنها من آثار سلبية
وخاصة ضغوط العمل حيث أهنا تؤدي إىل عدم التوافق
املهين لدى الفرد وضعف مستوى األداء واخنفاض الدافعية
للعمل والشعور باإلهناك (عودة .)2009 ،وعنصر األداء
يتأثر على املستوى التنظيمي عندما يواجه املسؤولني يف
املنظمات ضغوط عمل هلا أثر سليب مما ينتج عن ذلك
العديد من املشكالت اليت تؤثر بدورها على سري العمليات
اإلدارية (بن دعجم.)2020 ،
وقد أشار جنم ( .)2018إىل أن عدد من الباحثني
قسم نتائج ضغوط العمل إىل نوعني األول نتائج على
مستوى الفرد ،وتتمثل يف جمموعة من اآلثار السلوكية
والصحية والنفسية ،والثاين يتمثل يف نتائج على مستوى
املنظمة بشكل مباشر وتتمثل يف كثرة الغياب وارتفاع
معدل دوران العمل.
إن البيئة التعليمية رمبا ختتلف عن أي بيئة أخرى
كوهنا تضم أفراداً يف مستويات خمتلفة فمنهم األستاذ
واملسؤول والطالب وويل األمر وغريهم ،وأيضاً مطالبني
بتقدمي عدد من اخلدمات مما قد جيعلهم يتعرضون لضغوط

أكثر من غريهم ،وهذا ما أشارت إليه دراسة با قضوض
( .)1416حيث أكدت أن الفنيني من شاغلي الوظائف
املهنية املختلفة هم أكثر العاملني تعرضاً لضغوطات العمل
وخصوصاً تلك الفئة منهم اليت تُعىن بتقدمي اخلدمات
اإلنسانية ،ويف مقدمتهم العاملني يف جمال التعليم ،حيث
تُعد أعماهلم من أكثر الوظائف املهنية املرتبطة مبعدالت
مرتفعة يف ضغوط العمل الوظيفي.
وضغوط العمل تعد من التحديات اليت تواجه
املنظمات بصفة عامة واجلامعات بصفة خاصة يف
حتقيق أهدافها مع ازدياد حدة املنافسة اليت تواجهها
حيث أن وجود مستويات مرتفعة من الضغوط الوظيفية
قد تؤثر سلبًا على أداء األفراد مث اجلامعة بشكل عام
(البالونة.)2015 ،
وتأيت بيئة العمل يف اجلامعات كواحدة من البيئات
التعليمية اليت جتمع فئات خمتلفة؛ منهم عمداء كليات
وعمادات مساندة يساعدهم وكالء لشؤون خمتلفة،
يعملون يف دائرة جتمعهم بزمالئهم األساتذة وعدد من
املوظفني والطالب ،ومطالبني بتقدمي أعمال وخدمات
متنوعة ذات جودة عالية ويف أوقات خمتلفة وفق تقومي
دراسي حمدد بزمن معني ،مما قد يسبب ذلك هلم ضغوطاً
أثناء ممارستهم لتلك املهام.
وجامعة القصيم تعترب أكرب اجلامعات السعودية من
حيث عدد الكليات والعمادات املساندة حيث تضم
( )38كلية و ( )13عمادة مساندة (جامعة القصيم،
 .)2019ويدرس فيها قرابة سبعون ألف طالب
وطالبة ،لذا ستحاول الباحثة التعرف على ضغوط
العمل اليت يواجهها عمداء الكليات والعمادات
املساندة ووكالئهم الذين يعملون يف تلك الكليات
والعمادات.
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مشكلة البحث:
يعد العنصر البشري هو الركيزة األساسية اليت يعتمد
عليها يف أداء األعمال واملهام ألي مؤسسة كونه األصل
يف استمرارها وتطورها ،لذا من املهم أن هتيأ الظروف
املناسبة له لتستمر املنظمة يف عملها وتطورها .ومن التهيئة
املطلوب جتنيبه ضغوط العمل اليت قد تكون السبب الرئيس
يف عدم قدرته على القيام بأعماله ومهامه وفق املطلوب.
وهذا ما أشار إليه حسني ( .)2013عندما ذكر أن
العنصر البشري هو العامل األساس يف جناح أي مؤسسة
لذا يستلزم االهتمام به ومتابعة مستوى أدائه وبالتايل
مستوى أداء املؤسسة اليت يعمل فيها.
ويف هذا اجملال يشري عودة ( .)2009إىل أن ضغوط
العمل يف البيئة اجلامعية تأيت من عدة أسباب منها:
اخلالف مع الزمالء ،ضغوط قواعد العمل ،عدم الرضا
عن املركز الوظيفي ،املرتب ،الرتقية ،التميز غري املربر من
الرؤساء لبعض العاملني دون غريهم.
ويضيف الطعاين ( .)2005أن من مسببات ضغوط
العمل؛ حجم املسؤوليات ،والتعامل مع الرؤساء واملرؤوسني
والزمالء ،فهي عوامل قوية حتكم منط املدير على املستوى
املؤسسي مما يؤثر يف األداء والسلوك الوظيفي لديه.
وألمهية موضوع ضغوط العمل فقد اقرتحت دراسة
الشراري ( .)2012إجراء مزيد من الدراسات حول
ضغوط العمل وأثره يف األداء .كما اقرتحت دراسة أبو
صالح ( .)2015التعرف إىل طرق أخرى للتكيف مع
ضغوط العمل وإجراء دراسة مماثلة وتطبيقها يف مناطق
أخرى لتعميم النتائج وإدخال متغريات أخرى.
إن األساس يف قيادة العمل داخل الكليات والعمادات
املساندة يف أي جامعة هم العمداء ووكالئهم حيث يقود
العمداء العمل األكادميي واإلداري ويعاوهنم يف ذلك عدد

112

من الوكالء كل حسب اجملال املوكل إليه ،وبطبيعة احلال
ينتج عن تلك املسؤوليات واملهام عدداً من الضغوط يف
بيئة العمل ،قد يكون سببها توليهم العمل لفرتة مؤقته
ويف بيئة جتربهم على إدارة زمالئهم مع أهنم سيعودون هلم
كزمالء يف أقسامهم العلمية بعد هناية تكليفهم ،ولذا قد
تفرض مثل تلك املواقع على هؤالء األكادمييني ضغوطاً
يف العمل أكثر من غريهم من املوظفني اإلداريني الذين
يعملون على وظائف إدارية.
وكون ضغوط العمل تؤثر يف مستوى أداء وانتاجية
املوظف بشكل عام واملسؤول على وجه التحديد لذا ومع
ما سبق فيمكن حتديد مشكلة هذه الدراسة يف التعرف
على درجة ضغوط العمل اليت يواجهها العمداء ووكالئهم
يف جامعة القصيم وعالقتها ببعض املتغريات.
أسئلة البحث:
حاولت الباحثة أن جتيب على السؤالني التاليني:
ما درجة ضغوط العمل اليت يواجهها العمداء ووكالئهم
يف جامعة القصيم من وجهة نظرهم؟
ما العالقة بني ضغوط العمل اليت يواجهها العمداء
ووكالئهم يف جامعة القصيم من وجهة نظرهم وبعض
املتغريات( :اجلنس ،والوظيفة ،والدرجة العلمية،
والتخصص ،وعدد سنوات اخلربة)؟
أهداف البحث:
سعى هذا البحث إىل كشف درجة ضغوط العمل
اليت يتعرض هلا العمداء ووكالئهم يف جامعة القصيم من
وجهة نظرهم ،وعالقة تلك الضغوط ببعض املتغريات
مثل( :اجلنس ،والوظيفة ،والدرجة العلمية ،والتخصص،
وعدد سنوات اخلربة) ،من أجل مساعدة متخذي القرار
يف اجلامعة ملعرفة مستوى تلك الضغوط وإزالتها ،والعمل
على الوقاية منها مستقبالً.
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أمهية البحث:
ترتكز أمهية هذا البحث يف طبيعة العمل واملهام اليت
يقوم عليها كل من عمداء الكليات والعمادات املساندة
ووكالئهم يف اجملاالت اإلدارية والتعليمية والبحثية .وأيضاً
يف معرفة مستوى ضغوط العمل لدى العمداء ووكالئهم
سيساعد متخذي القرار يف اإلدارة العليا للجامعة على
العمل للوقاية من تكرارها ،باإلضافة إىل التخلص منها
بوضع اخلطط املناسبة ملواجهتها.
ويكتسب هذا البحث أمهيته من خالل مساعدة
صانعي ومتخذي القرار يف جامعة القصيم يف معرفة مستوى
ضغوط العمل اليت يواجهها فئة مهمة من القيادات وهم
العمداء ووكالئهم ومسببات تلك الضغوط واحلد منها يف
ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج يف هذا البحث والذي
سيمكن اجلامعة من رفع مستوى األداء واجلودة فيها.
حدود البحث:
احلدود املوضوعية :تناول البحث ضغوط العمل اليت
يتعرض هلا عمداء ووكالء الكليات والعمادات املساندة
جبامعة القصيم ،وعالقة تلك الضغوط ببعض املتغريات
مثل( :اجلنس ،والوظيفة ،والدرجة العلمية ،والتخصص،
وعدد سنوات اخلربة).
احلدود الزمانية :مت إجراء البحث يف الفصل الدراسي
األول من العام اجلامعي 1441/40هـ.
احلدود املكانية :اقتصر البحث على الكليات
والعمادات املساندة التابعة جلامعة القصيم.
مصطلحات البحث:
ضغوط العمل :أشار سعيد ( ،2018ص ،)167
إىل عدة تعاريف لضغوط العمل ،فهناك من عرفها بأهنا
"حالة إدراكية من قبل األفراد ،عندما ال تتطابق قدراهتم
وامكاناهتم مع متطلبات أو احتياجات العمل ،مما ينجم

عنه حالة غري مرحية وتوتر نفسي وعاطفي وآثار سلبية
حتد من قدرهتم على التعامل مع هذه الضغوط .ومن
عرفها بأهنا تفاعل ديناميكي بني الفرد واملطالب املتصورة
ملكان العمل ،يؤدي إىل نتائج اجتماعية ومعرفية وحتفيزية،
إذ تكون العوامل املتعلقة بالعمل أو العوامل اخلارجية يف
تفاعل مع العامل ،واليت تشكل نتيجة لعدم متاثل العالقة
بني الضغوط املفروضة بواسطة املهام أو الدور ،وما بني
قدرة املوظفني على املواجهة أو التكيف معها ،تؤدي إىل
تغيري حالته النفسية أو الفسيلوجية أو السلوكية .وهناك
من نظر هلا كأحد املثريات الفسيلوجية والعاطفية اليت
يعاين منها املوظف عند تعرضه إىل حالة هتديد أو صراع
مع موظف آخر أو عميل أو قد تنشأ بسبب ظروف
البيئة اخلارجية .وآخرون عرفوها بأهنا ردود فعل نفسية
وجسدية وسلوكية هلا آثار سلبية على األفراد نتيجة إلدراك
األفراد بأن هناك احداثا شاقة وتشكل هتديدا وأهنا متثل
عدم توازن بينهم وبني خصائص بيئة العمل والضغوطات
الداخلية هلذه البيئة".
وتقصد الباحثة يف هذا البحث بضغوط العمل؛ أهنا
جمموعة من العوامل تتفاعل مع بعضها لتسبب ضغوطاً
على عمداء ووكالء الكليات والعمادات املساندة يف
جامعة القصيم بسبب أمور تنظيمية أو شخصية متنعهم
من أداء الدور املطلوب منهم.
العمداء :أشارت املادة السادسة والثالثون من
نظام جملس التعليم العايل "أن العميد يعني من أعضاء
هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءة العلمية
واإلدارية بقرار من وزير التعليم ،وأشارت املادة السابعة
والثالثون إىل أن العميد يتوىل إدارة الشؤون العلمية
واإلدارية" (وزارة التعليم العايل ،1428 ،ص.)45 .
وتقصد الباحثة هبذا املصطلح يف هذا البحث أعضاء
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هيئة التدريس املكلفني بعمل عميد كلية أو عمادة
مساندة يف جامعة القصيم.
وكالء العمداء :تضمنت املادة الثامنة والثالثون من
نظام جملس التعليم العايل "أن وكالء العمداء يتم تعيينهم
من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءة
العلمية واإلدارية ،وذلك بقرار من مدير اجلامعة بناء على
ترشيح العميد ،ويعاون الوكيل العميد يف أعماله وينوب
عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه" (وزارة التعليم العايل،
 ،1428ص .)45 .وتقصد الباحثة هبذا املصطلح يف
هذا البحث أعضاء هيئة التدريس أو من يف حكمهم
املكلفني بعمل وكيل كلية أو عمادة مساندة يف جامعة
القصيم.
مصادر ضغوط العمل:
تتعدد مصادر ضغوط العمل وتتنوع حسب املمارسني
واملنظمات واملؤسسات اليت يعملون هبا وأهدافها
واختصاصاهتا ،وكذلك البيئة احمليطة ،وميكن تصنيفها وفق
اآليت (حسني( ،)2013 ،عمار( ،)2006 ،العبدالقادر،
( ،)1996فائق:)1996 ،
أوالً :املصادر املتعلقة بالبيئة احمليطة بالعمل:
العوامل االقتصادية العامة :وتتمثل يف عدم قدرة
املوظف على مسايرة متطلبات احلياة ،كما قد ينتج
عن التذبذب يف االقتصاد ارتفاعاً واخنفاضاً وقلقاً من
حيث األمن الوظيفي واحملافظة على الوظيفة والدخل
بشكل عام ،أو قد يكون مصدر الضغوط بسبب
ازدهار االقتصاد وتردد كثري من العاملني واملسؤولني يف
االستمرار أو االنتقال ملوقع أعلى من حيث املميزات
والدخل بشكل عام.
العوامل االجتماعية :وميكن أن تتمثل يف العالقة بني
الزمالء واملدير واملرؤوسني أنفسهم ،وتعد حجر الزاوية يف
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بيئة العمل ،فكثري من العاملني يواجهون ضغوطاً بسبب
عدم التوافق مع زمالئهم أو رؤسائهم ،والعكس صحيح.
العوامل السياسية :وتتمثل يف األحداث احمليطة سواء
الداخلية أو اخلارجية ،فاصبح العامل يف وقتنا احلاضر حبجم
غرفة صغرية ،ومتابعة األحداث العاملية ومعرفة ما يدور يف
العامل ال شك سيكون له أثر على تفكري املوظف وقلقه
كون مجيع الدول أصبحت تؤثر وتتأثر باألحداث اليت
تقع ومثال ذلك عندما انتشر فايروس كورونا وما أحدثه
من تفاعالت وتداعيات بني مجيع شعوب ودول العامل.
اثنياً :املصادر املتعلقة باملنظمة:
ثقافة املنظمة :هي جمموعة من اخلصائص اليت تصف
منظمة ما تشمل القيم واملعتقدات السائدة يف املنظمة
واألخالقيات والنواحي املادية والتكنولوجية ،وحتدث
الضغوط عندما ال يستطيع الفرد التوفيق بني ثقافته وثقافة
املنظمة.
األجور واحلوافز :جيب أن يكون مناسبا للجهد
والعمل الذي يؤديه الفرد يف املنظمة ،فيضعف األجور
واحلوافز يؤدي إىل رغبة يف بذل اجلهد فيقل مستوى أداء
الفرد يف عمله.
أنظمة تقييم األداء :عدم العدالة يف تقييم أداء
العاملني يف املنظمة يؤدي إىل ضغوط نفسية شديدة.
االستقرار الوظيفي :من خالل النقل املتكرر لألفراد
داخل املنظمة ،حيث يؤدي ذلك إىل فقدان العامل لألمن
والطمأنينة كما يؤدي إىل االرتباك والتشويش وعدم القدرة
على االبداع أو االبتكار ،وعدم االستقرار الوظيفي قد
يكون ناجتاً ألكثر من سبب من بينها إجراء تغريات
متكررة ومتالحقة بدون مربرات واضحة.
اهليكل التنظيمي :يعد اهليكل التنظيمي من أحد
مصادر ضغوط العمل الرئيسية عندما يتصف يف درجة
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عالية من املركزية يف صنع القرار و ضعف قنوات االتصال
داخل املنظمة باإلضافة إىل ضعف فرص النمو و الرتقي
هذا كله يؤدي اىل أن يصاب الفرد بضغط النفسي داخل
املنظمة
اثلثاً :املصادر املتعلقة بالوظيفية:
صراع الدور :يقع صراع الدور عندما تكون هناك
متطلبات متعارضة يف آن واحد وتقع على املوظف سواء
من رئيسه أو زميله يف العمل ،حبيث أن مسايرة املوظف
جملموعة من التوقعات ذات الصلة بالعمل تتعارض مع
مسايرة جمموعة أخرى من التوقعات مما يؤدي إىل حدوث
صراع الدور بالنسبة للموظف.
غموض الدور :ويقصد به نقص املعلومات الالزمة
للموظفني ألداء عمل حمدد أو جهلهم باملهام اليت يفرتض
أن يقوموا هبا ،أو يف قلة املعلومات عن النتائج املتوقع
حتقيقها ذات العالقة املباشرة بأهداف سياسات املؤسسة
اليت يعملون هبا ،مما جيعلهم غري قادرين على االندماج يف
العمل ،وبالتايل الشعور بالضغط خوفا من ارتكاب أخطاء
تعرضهم للمساءلة.
طبيعة العمل :وهو ما يتضمن زيادة أو اخنفاض يف
الدور الذي يكلف به املوظف ،وقد تكون الزيادة كمية،
مثل مطالبة املوظف بالقيام مبهام كثرية ال يستطيع إجنازها
يف الوقت املطلوب ،أو عبئًا نوعيًا مثل التكليف بأداء
مهام تتطلب قدرات جسمية ومهارات علمية عالية ال
ميلكها املوظف ،وبالنسبة الخنفاض عبء العلم فاملقصود
به أن املوظف لديه عمل قليل غري كاف الستيعاب قدراته
واهتماماته كون لديه إمكانات أكرب من املهام والواجبات
املسؤول عنها.
بيئة العمل املادية :ويقصد هبا الظروف اليت تسبب
اإلرهاق والشعور بالقلق بسبب بيئة العمل املادية ونوعية

تصميم مكان العمل ،ومستوى اإلضاءة ،ودرجة احلرارة
والرطوبة ،وطريقة توزيع املكاتب واملسافات بينها اخل.
االتصال :مما مييز املنظمة أو يعيبها طبيعة االتصال
بني املوظفني فيها ،فبعض العالقات تولد للموظف
مصدر ضغط والعكس صحيح ،وقد ذكر عدد من علماء
االجتماع أن العالقات اجليدة بني مجاعات العمل هي
عامل مهم لألداء اجليد بينهم ،وأن العالقات املتوترة
تكون مصدر لعدم الثقة وقلة التعاون وزيادة املشاكل.
كمية العمل :لكل مهنة متطلباهتا ،فبعض املهن
حتمل ضغوطاً أعلى من األخرى فمثالً مهنة الطبيب
واملمرض والطيار والعسكري تواجه ضغوطاً أكثر من مهنة
اخلدم واحلرفيني واملزارعني ،ويتوقف ذلك على كمية العمل
املطلوب لكل مهنة.
النمو املهين :ويقصد به فرص التقدم العملي اليت
ميكن أن تتوفر للموظف ،وكذلك الفرص التدريبية اليت
تساعده على أداء املهام املوكلة إليه ،باإلضافة إىل الفرص
املتاحة لنمو مهارات جديدة ميكن أن يكتسبها.
تقومي األداء :ويتضمن هنا مدى تقدير جهود املوظف
من قبل رئيسه ،ومدى قناعة املوظف بالتقديرات اليت
مينحها رئيسه له.
رابعاً :املصادر املتعلقة بالفرد:
املعامل الشخصية.
أحداث احلياة.
قدرات وحاجات األفراد.
تراكمية العوامل الفردية املؤدية للشعور بالضغوط.
عدم توافق شخصية الفرد مع متطلبات التنظيم
الرمسي.
نقص الدعم االجتماعي.
العالقات األسرية.
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الدراسات السابقة:
تناولت كثري من البحوث والدراسات موضوع ضغوط
العمل ،ومن خالل البحث يف عدد من قواعد املعلومات
يف عدد من املكتبات وخاصة املكتبة الرقمية السعودية
توصلت الباحثة إىل عشرات الدراسات والبحوث يف
هذا اجملال ،وكون هذا البحث يتناول ضغوط العمل لدى
األكادمييني العاملني يف اجملال اإلداري يف القطاع األكادميي
واملساند له وعالقتها ببعض املتغريات لذا اقتصرت الباحثة
على استعراض أبرز الدراسات ذات العالقة املباشرة
مبشكلة هذا البحث ،وكانت النتيجة وفق اآليت:
أجرى بن دعجم وآخرون ( .)2020دراسة هدفت
إىل معرفة أثر ضغوط العمل على عملية اختاذ القرار دراسة
ميدانية على القيادات اإلدارية مبطار امللك عبد العزيز
الدويل جبدة ،وقد اعتمد البحث على املنهج االستنباطي
الذي يهتم بشرح العالقات بني املتغريات اليت تتمثل يف
املتغري املستقل وهو ضغوط العمل بأبعاده املتمثلة يف:
(عبء العمل ،طبيعة العمل ،غموض الدور الوظيفي،
الضغوط االجتماعية) ،واملتغري التابع وهو عملية اختاذ
القرار ،وقد توصلت نتائج الدراسة يف وجود تأثري سليب
أبعاد ضغوط العم وعملية اختاذ القرار .وخلص البحث
إىل تقدمي جمموعة من التوصيات اليت ختدم جمتمع الدراسة
وهي :توضيح األدوار واملهام الوظيفية املطلوبة من العاملني
مبطار امللك عبد العزيز الدويل جبدة بشكل ال حيدث
صراع بني هذه املهام الوظيفية ،وتوزيع املهام الوظيفية بني
العاملني أو تقسيم املهمة على العامل نفسه مبطار امللك
عبدالعزيز الدويل جبدة ،وتوفري البيئة املناسبة من ضوء وجو
مناسب للعاملني.
وقام دياب ( .)2018بدراسة هدفت إىل حتديد دور
إدارة ضغوط العمل اإلداري للقيادات اجلامعية األكادميية
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يف حتسني عملية اختاذ القرار التعليمي ،وحتديد مدى
االستفادة من إدارة هذه الضغوط يف عملية اختاذ القرار
التعليمي جبامعة سوهاج حلل ما يواجهها من مشكالت،
وتوصلت إىل عدد من النتائج من أمهها أن قدرات بعض
القيادات اجلامعية ال تتناسب مع املهام املوكلة إليهم ،وهذا
يؤدي إىل زيادة الضغوط اليت تؤثر على أدائهم ،حيث أن
زيادة عبء العمل أحد املؤثرات يف الضغوط الوظيفية.
وأن البيئة غري املشجعة للعمل أحد أسباب الضغوط املهنية
للقيادات اجلامعية .وأن ضعف التعاون بني القيادات
اجلامعية يؤدي إىل زيادة الضغوط اليت تواجههم مما يؤثر يف
حتقيق األهداف املنشودة .وأن الضغوط اإلجيابية والسلبية
تؤثر على اختاذ القرارات ،حيث تسهم الضغوط اإلجيابية
يف اختاذ القرارات السليمة بينما تعمل الضغوط السلبية
على اختاذ القرارات اخلاطئة .وعندما تتعرض القيادات
اجلامعية للعديد من الضغوط اليومية فإهنم يتخذون قرارات
ليست سليمة وليست سديدة.
دراسة  (Bedford, Rory L., 2016).هدفت إىل
دراسة العالقة بني العوامل الدميغرافية والعوامل املؤسسية
على مستويات الضغوط لدى اإلداريني ،ومت اختيار
الكليات واجلامعات يف اجلنوب للمشاركة يف الدراسة
واهتم الباحث بالعالقة بني العوامل الدميغرافية (العمر،
واجلنس) والعوامل املؤسسية (الدعم املؤسسي ،واملوقف
اإلداري) على مستويات الضغوط ومت استخدام ثالث
أدوات جلمع البيانات وهي :مقياس الضغوط ،استبيان
املعلومات الدميغرافية ،ومسح الدعم التنظيمي ،وأشارت
النتائج لعدم وجود عالقة بني العمر ونوع اجلنس واملوقف
اإلداري والدعم املؤسسي مبستويات الضغوط لدى مديري
اجلامعات.
وقامت السباعي ( .)1422بإجراء دراسة هدفت
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إىل التعرف على مستويات ضغوط العمل اليت تتعرض هلا
االداريات والفنيات السعوديات العامالت يف اجلامعات
السعودية ،وأهم املصادر املسببة لتلك الضغوط ،وحتديد
اسرتاتيجية التعامل مع تلك الضغوط وكيفية إدارهتا من
وجهة نظرهن والبالغ عددهن ( )598موظفة ،وكان
من النتائج اليت توصلت إليها أن مستوى الضغوط اليت
تشعر به املوظفات كان بوجه عام منخفض نسبياً ،وأن
أهم املصادر املسببة للضغوط هي حمدودية فرص التطور
الوظيفي ،وعبء العمل ،وعدم املشاركة يف اختاذ القرار،
وظروف بيئة العمل املادية ،وصراع وغموض الدور ،ويزداد
شعور املوظفات األقل خدمة يف الوظيفة بضغوط العمل
بدرجة أعلى ،واملوظفات األصغر سناً أكثر من الكبريات.
وأجرت البليهد ( .)1422دراسة هدفت إىل الكشف
عن األسباب اليت تؤدي إىل معاناة مديرات املدارس من
ضغوط العمل من وجهة نظرهن ،وطبقتها على مجيع
مديرات مدارس التعليم العام يف مدينة الرياض وعددهن
( )485مديرة ،وتوصلت إىل أن نسبة ( ) %٥٢،٧من
املديرات يعانني من ضغوطات العمل ،كما تتفق املديرات
إىل درجة كبرية أن عبء العمل أكثر أسباب ضغوط
العمل يليه صراع الدور مث تنظيم العمل ،وتوجد عالقة
إجيابية ذات داللة إحصائية بني ضغوط العمل وقلة اخلربة
لدى أفراد البحث.
أما ينق واليزبث ) .(Young & Elizabeth, 2003فقد
قاما بدراسة هدفت إىل معرفة مصادر الضغوط املهنية
لدى املعلمني الكنديني ،وتكونت من ( )25معلماً من
مدينة نيوفونالند يف كندا ،واستخدمت الدراسة مقابلة
مقننة مدهتا حوايل ( )90دقيقة وهي تتكون من عشرين
سؤاالً لتحديد مصادر الضغوط املهنية وأوضحت الدراسة
أن أهم مصادر الضغوط املهنية لدى املعلمني هي؛

التغري يف النظام الدراسي واملناهج ،وثقافة العمل السلبية
السائدة ،وأعباء العمل الزائدة ،وسلوك التالميذ ،ونقص
الدعم اإلداري.
ويف دراسة لـ باي و تشرس) . (Chris, 2004 & peiواليت
هدفت إىل معرفة مصادر الضغوط املهنية لدى املعلمني
يف تايوان ،وتكونت من عينة ضمت ( )203معلماً
أُستخدم فيها مقياس الضغوط للمعلمني ،فقد كشفت
أن  %1من أفراد العينة ال يعانون من ضغوط و%24.3
يعانون من مستويات منخفضة من الضغوط ،و%48
لديهم مستويات متوسطة ،و %22.3لديهم مستويات
مرتفعة من الضغوط ،و %4لديهم مستويات مرتفعة جداً
من الضغوط .وأن أهم مصادر الضغوط لدى أفراد العينة
بوجه عام فكان ترتيبها حسب أمهيتها تتمثل يف تغري
سياسة التعليم ،واالجتاه السليب حنو املهنة ،واألعمال
اإلدارية اإلضافية ،واملراقبة من الزمالء وآبائهم ،وتلبية
االحتياجات اخلاصة بالتالميذ ،وسوء سلوك التالميذ،
والعمل أثناء يوم العطلة ،واالتصال بأولياء األمور ،وكثافة
الفصل الدراسي ،وسوء ظروف العمل اإلداري ،وعدم
كفاءة الوسائل التعليمية ،وكثرة املادة التعليمية ،وضعف
فرص النمو املهين ،وتوجيه التالميذ ،وقلة أوقات الراحة،
وضعف دافعية التعليم للطالب ،وعدم مناسبة بعص املواد
واخلربات وقدرات املعلمني ،واملنافسة مع الزمالء.
كما أجرت عمار ( .)2006دراسة هدفت إىل
التعرف على أثر املتغريات الداخلية املختلفة علـى مـستوى
ضغط العمل لدى العاملني يف اجلامعات الفلسطينية
بقطاع غزة ،وتكون جمتمعها من اهليئة اإلدارية واألكادميية
للعاملني يف كل من جامعة األقصى ،واألزهر ،واجلامعة
اإلسالمية ،وبلغ عددهم  ١٤٨٦فـرد ،وتوصلت إىل عدم
وجود أي تأثري للمتغريات الشخصية (العمر ،اجلـنس،
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احلالـة االجتماعية ،عدد أفراد األسرة ،التخصص،
املسمى الوظيفي ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،ومكان
العمل يف اجلامعة) على اإلحساس بضغط العمل ،بينما
وجدت اختالف فـي مـستوى الشعور بضغوط العمل
يعزى لبعض املتغريات التنظيمية والوظيفية (صراع الدور،
غمـوض الدور ،عدم مالئمة الدور ،عبء الدور النوعي
والكمي ،العالقات الشخصية ،ظروف العمـل ،املسئولية
جتاه اآلخرين ،اهليكل التنظيمي ،بيئة العمل املادية ،األمان
الـوظيفي ،التكنولوجيـا املستخدمة ،فرص النمو والتقدم،
املشاركة يف اختاذ القرارات) ،بينما مل يكن لطبيعـة العمـل
(إداري/أكادميي) أثره على اإلحساس بضغط العمل.
أما العتييب ( .)١٤٢٧فقد أجرى دراسة هدفت إىل
التعرف على مستوى ضغوط العمل لدى مديري مدارس
التعليم العام احلكومية بالرياض ،وربطها ببعض العوامل
االجتماعية والتنظيمية والدميوغرافية ،وتوصل إىل أن مديري
املدارس يتعرضون إىل الضغوط بدرجة متوسطة بسبب
العوامل االجتماعية مث التنظيمية مث الدميوغرافية ،ويتصدر
حمور الدعم االجتماعي قائمة العوامل االجتماعية املسببة
للضغوط ،كما يتصدر حمور صراع الدور قائمة العوامل
التنظيمية املسببة للضغوط ،وتوجد عالقة إجيابية ذات
داللة إحصائية يف مستوى ضغوط العمل لصاحل الفئة
األصغر عمراً ،وللفئة األقل دخالً ،وللفئة األقل خربة،
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ضغوط
العمل تبعاً حلجم املدرسة.
كما أجرى العرفج ( .)1430دراسة هدفت إىل
التعرف على الضغوط اليت تؤثر على مستوى أداء مديري
املدارس فيما يتعلق باجلوانب التنظيمية والبشرية واملادية،
واآلثار السلبية لتلك الضغوط ،وأثر بعض املتغريات على
الضغوط اليت تواجههم ،وتقدمي بعض املقرتحات اليت
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تؤدي إىل التقليل من ضغوط العمل .ومت تطبيقها على
( )138مدير ،وكان من أبرز نتائجها؛ أن أكثر الضغوط
تأثرياً على أداء املديرين هي الضغوط املادية مث البشرية
فالتنظيمية ،وأبرز اآلثار السلبية هي :اإلسهام يف اخنفاض
الروح املعنوية لدى العاملني ،والتسرب من العمل اإلداري،
وعدم إشباع احلاجات النفسية ،وضعف القدرة على
االبتكار يف العمل ،وتكرار الغياب عن العمل ،ووجود
تأثري دال إحصائياً ملتغري سنوات اخلربة حول الضغوط
املتعلقة باجلوانب البشرية ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية ملتغري املرحلة الدراسية واملؤهل التعليمي ،ووجود
تأثري دال إحصائياً ملتغري الدورات التدريبية حول اآلثار
السلبية لضغوط العمل على أداء املديرين.
وقام مهومه ( .)2013بإجراء دراسة هدفت إىل
التعرف على الضغوط املهنية ألساتذة كلية اآلداب جبامعة
الزاوية يف ليبيا وعالقتها ببعض املتغريات الشخصية،
وطبقت على مجيع األساتذة وعددهم ( )153واستجاب
منهم ( )89أستاذاً ،وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتفاع
مستوى الضغوط املهنية لدى املبحوثني ،وأن متغري العمر
مل خيلق فروق دالة يف مستوى الضغوط املهنية لدى أعضاء
هيئة التدريس يف كلية اآلداب ،وتوجد ضغوط مهنية لدى
أساتذة كلية اآلداب حسب لصاحل الذكور ،وأن هناك
فروقاً دالة إحصائياً بني أفراد العينة حسب التخصص يف
احملور االقتصادي ،وحمور املستقبل الوظيفي ،وحمور طبيعة
العمل  ،وحمور اإلدارة ،وحمور العالقة بالزمالء ،وحمور
العالقة بالطالب ،وأن هناك فروقاً دالة إحصائياً بني أفراد
العينة حسب سنوات اخلربة يف حمور العالقة بالزمالء فقط.
أما حسني ( .)2014فقد قامت بدراسة هدفت
إىل تشخيص األسباب احلقيقية اليت تسهم يف زيادة
الضغوط النفسية لدى األستاذ اجلامعي الذي يعمل يف

أ .بينة بنت عبدالعزيز بن حممد احلصان :ضغوط العمل التي يواجهها العمداء ووكالئهم يف جامعة القصيم وعالقتها ببعض املتغريات

الكليات احلكومية واخلاصة يف بغداد ،واملعاجلات املناسبة
هلا من قبل اإلدارات العليا املتمثلة برئاسة القسم والعمادة،
وطبقت على ( )80أستاذ ،وتوصلت إىل أن أبرز العوامل
اليت تؤدي إىل ضغوط عمل األستاذ اجلامعي هي؛ فقدان
األمان الوظيفي ،وعدم انضباط الطلبة أثناء الدوام وعدم
اختاذ اإلجراءات احلازمة ضدهم مما يولد حالة من اإلرباك
يف القاعات الدراسية ،وااللتزامات اإلدارية املفروضة على
األساتذة مما يزيد من أعباءه يف أداء عمله ويعيق نشاطه
البحثي واإلبداعي ،وكلما ازدادت الفجوة بني التدريسي
وبني رئاسة القسم كلما زادت ضغوط العمل لدى األستاذ
اجلامعي ،كما توصلت إىل أن من العوامل اليت تؤدي إىل
ضغوط العمل لدى األستاذ اجلامعي؛ املطالب اإلدارية
والرقابة من قبل العمادة ،وعدم انتظام الطلبة يف الكليات
احلكومية بينما مل تكن كذلك يف الكليات األهلية،
وضعف اجلانب اإلداري فيما خيص إصدار أوامر الفصل
يف الكليات احلكومية بينما مل تكن كذلك يف الكليات
األهلية ،وضعف مدخالت الكلية ،وعدم وجود عدالة
يف التعامل مع األساتذة ،وكثرة عدد الطلبة يف القاعات
الدراسية ،وزخم العمل ،وعدم توافر األماكن اليت يرفه هبا
األستاذ عن نفسه ،وعدم التعامل بعدالة يف تطبيق القوانني
اجلامعية على األساتذة ،وكثرة العطل واالنقطاعات عن
الدوام للطلبة ،واملرونة الزائد املعطاة للطالب ،وعدم محاية
األستاذ اجلامعي يف الكليات احلكومية مقارن بأقرانه يف
الكليات اخلاصة ،ومقارنة بالوزارات اإلنتاجية األخرى
تولد ضغطا نفسيا لدى األستاذ اجلامعي يف الكليات
احلكومية ،واملشاكل بني األساتذة ضمن القسم الواحد،
وبني األستاذ ورئاسة القسم ،والتفاوت الكبري يف املستوى
العلمي بني طلبة الفرتة الصباحية واملسائية ،وظهر انعدام
العدالة يف توزيع اإلشراف واملناقشات على الدراسات

العليا يف الكليات احلكومية بينما مل تكن كذلك يف
الكليات األهلية.
ومن استعراض تلك الدراسات السابقة يتضح أن
دراسة موضوع ضغوط العمل خاصة يف البيئة التعليمية
قد مت تناوله من قبل الباحثني والدارسني بشكل واسع
ويف جماالت خمتلفة ومتغريات متعددة ،كما أظهرت تلك
الدراسات اختالف يف النتائج إال أهنا تتفق يف جمملها
على أن العاملني يعانون من ضغوط يف عملهم ختتلف يف
درجتها باختالف عدد من املتغريات ،وأن هذا املوضوع
كان يف اهتمام الباحثني ليس على املستوى احمللي بل على
املستوى العاملي.
ومما خرجت به الباحثة من تلك الدراسات أن موضوع
ضغوط العمل ال زال البحث فيه مهماً كون نتائج تلك
الدراسات أظهرت اختالفاً فيما بينها نظراً لتطبيقها يف
بيئات خمتلفة ،وكون بيئتنا العربية وخاصة السعودية الزالت
حباجة لبحث هذا املوضوع وباألخص البيئة التعليمية لقلة
البحوث والدراسات اليت تناولت موضوع ضغوط العمل
يف اجلامعات .ومن جانب آخر يتشابه هذا البحث مع
بعض تلك الدراسات يف احملاور اليت تناوهلا واملتمثلة يف:
(كمية العمل ،وطبيعة العمل ،وصراع الدور ،وغموض
الدور ،واالتصال ،واختاذ القرارات ،والنمو املهين ،وتقومي
األداء ،بيئة العمل املادية) .وخيتلف عنها يف اجملتمع الذي
مت تطبيقه عليه.
إجراءات البحث
أ) منهج البحث:
استخدمت الباحثة يف هذا البحث املنهج الوصفي
املسحي لوصف ظاهرة ضغوط العمل وعالقتها ببعض
املتغريات لدى أفراد جمتمع البحث وهم عمداء الكليات
والعمادات املساندة ووكالئهم يف جامعة القصيم .ووفقاً
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ملا أشار إليه العساف ( ،1427ص .)191 .فيعترب
املنهج الوصفي املسحي هو األنسب إلجابة أسئلة هذ
البحث حيث ذكر أنه "ذلك النوع من البحوث الذي يتم
بواسطته استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كبرية
منهم ،وذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث
طبيعتها ودرجة وجودها فقط".
ب) جمتمع البحث:
طبق هذا البحث على مجيع جمتمعه وهم عمداء
الكليات والعمادات املساندة ووكالئهم يف جامعة القصيم

وعددهم ( 150عميد ووكيل) ،منهم ( 27عميد و9
عميدات للكليات) ،و ( 12عميد عمادة مساندة) ،و
( 47وكيل و 26وكيلة للكليات) ،و ( 22وكيل و7
وكيالت لعمادات مساندة) (جامعة القصيم.)2019 ،
وحيث أن عدد جمتمع البحث ليس بالكبري فقد عملت
الباحثة على استخدام أسلوب احلصر الشامل بتطبيق
أداة البحث على مجيع جمتمع البحث ،حيث استجاب
منهم ( )116عميد ووكيل ،ميثلون ما نسبته ()%77,33
من اجملتمع األصلي ،واجلدول رقم ( )1يوضح تفاصيل
خصائص أفراد البحث.

اجلدول رقم ( )1خصائص أفراد البحث
املتغري
اجلنس
طبيعة العمل

الدرجة العلمية
التخصص
اخلربة

الفئة
ذكر
أنثى
عميد كلية
عميد عامدة مساندة
وكيل كلية
وكيل عامدة مساندة
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
حمارض
علمي
أديب
أقل من سنتني
من سنتني إىل أقل من ( )4سنوات
من ( )4سنوات إىل أقل من ( )6سنوات
أكثر من ( )6سنوات

ج) أداة البحث وصدقها وثباهتا:
لتحقيق أهداف البحث فقد استخدمت الباحثة أداة
االستبانة جلمع البيانات ،ومت بناؤها من قسمني؛ األول
البيانات األساسية وتضمنت املتغريات املستقلة وهي:
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العدد

%

80
36
39
9
55
13
8
27
73
8
76
40
33
33
14
36

69
31
33.6
7.8
47.4
11.2
6.9
23.3
62.9
6.9
65.5
34.5
28.4
28.4
12.1
31

اجلنس ،والوظيفة ،والدرجة العلمية ،والتخصص ،وعدد
سنوات اخلربة .والثاين تضمن ( )26عبارة متثل عوامل
ضغوط العمل اليت قد يواجهها أفراد البحث ،وقسمت
إىل تسع حماور هي( :كمية العمل ،طبيعة العمل ،صراع
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الدور ،غموض الدور ،االتصال ،اختاذ القرارات ،النمو
املهين ،تقومي األداء ،بيئة العمل املادية) ،وكانت االجابة
بطريقة مغلقة من خالل املقياس اخلماسي واملتمثل يف:
(أتفق بدرجة عالية جداً ،أتفق بدرجة عالية ،اتفق بدرجة
متوسط ،ال أتفق بدرجة عالية ،ال أتفق بدرجة عالية
جداً) .وعملت الباحثة على تفسري املتوسطات احلسابية
الستجابات أفراد البحث على املدى احلقيقي لدرجات
القياس املستخدمة يف االستبانة ،حبيث تعترب (أتفق بدرجة
عالية جداً) إذا وقعت قيمة املتوسط (من  4,21إىل
 ،)5و(أتفق بدرجة عالية) إذا وقعت (من  3,41إىل
 ،)4,20و(أتفق بدرجة متوسطة) إذا وقعت (من 2,61
إىل  ،)3,40و(ال أتفق بدرجة عالية) إذا وقعت (من
 1,81إىل  ،)2,60و(ال أتفق بدرجة عالية جداً) إذا
وقعت (من  1إىل .)1,80
وللتحقق من الصدق الظاهري لالستبانة مت
توزيعها يف صورهتا األولية على جمموعة من املختصني
لتحكيمها ،وبعد تعديل ما يلزم مت عمل صدق االتساق
الداخلي بتطبيقها على عدد من جمتمع البحث وبعد
أسبوع مت إعادة توزيعها مرة أخرى ،مث مت حساب معامل
االرتباط بريسون بني درجة كل عبارة ،وكانت قيم
معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبه
ودالة إحصائياً عند مستوى ( )0,01فأقل مما يدل
على صدق اتساق االستبانة مع حماورها ،كما قامت
الباحثة بقياس ثبات االستبانة باستخراج معامالت
االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
) (Cronbach’s Alphaلكل حمور من حماور االستبانة،
ولالستبانة ككل ،وقد تراوحت قيم معامالت الثبات
بني ( )0,94 -0,81وهي قيمة علمية مقبولة تؤكد
أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات عالية.
د) .املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق ما هدف إليه هذا البحث فقد استعانت

الباحثة بربنامج ) (SPSSملعاجلة البيانات ،واستخرجت
التكرارات والنسب املئوية لتحديد خصائص أفراد البحث.
وكذلك استجابتهم على فقرات عوامل ضغوط العمل.
ومعامل ارتباط بريسون )(Pearson Correlation Coefficient
حلساب قيم معامل ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة
مع حمورها ،إليضاح االتساق الداخلي لألداة .ومعامل ألفا
كرونباخ ) (Cronbach’s Alphaحلساب االتساق الداخلي
لالستبانة ،للتأكد من ثباهتا .واختبار ت ) (t-testللتعرف
على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أفراد البحث حنو حماور البحث باختالف متغريي اجلنس
والتخصص .واختبار (ف) حتليل التباين األحادي (One
) Way ANOVAللتعرف على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات أفراد البحث حنو حماور البحث
باختالف متغريات الوظيفة ،والدرجة العلمية ،وعدد
سنوات اخلربة .واختبار شيفيه ) (Scheffeملعرفة الفئة اليت
لصاحلها الفرق عندما يتبني من حتليل التباين وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني فئات تلك املتغريات.
النتائج:
لقد أجابت الباحثة على سؤال البحث األول "ما
درجة ضغوط العمل اليت يواجهها العمداء ووكالئهم يف
جامعة القصيم من وجهة نظرهم؟" حبساب التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية،
الستجابات أفراد البحث عن عبارات االستبانة واملتعلقة
بضغوط العمل اليت يواجهها العمداء ووكالئهم يف الكليات
والعمادات املساندة جبامعة القصيم واملتضمنة ستة وعشرون
عبارة ،ويتضح ذلك من اجلدول أدناه رقم (.)2
اجلدول رقم ( )2التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد البحث على
عوامل ضغوط العمل اليت يواجهوهنا من وجهة نظرهم
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أتفق بدرجة أتفق بدرجة أتفق بدرجة ال أتفق
متوسطة بدرجة عالية ال أتفق بدرجة عالية جداً
عالية
عالية جداً

العبارات

املتوسط
احلسايب

االحنراف املعياري

أوالً :كمية العمل
كثرة أعباء العمل تضطرين للبقاء يف
املكتب خارج وقت الدوام الرمسي.

أشعر بأن عملي اإلداري تسبب يف
تأخري عمل أحباثي اخلاصة بالرتقية.

ك

59

35

9

10

3

%

50.9

30.2

7.8

8.6

2.6

ك

72

27

9

2

1

%

52.1

23.3

7.8

6

0.9

40

27

23

24

2

34.5

23.3

19.8

20.7

1.7

أشعر باإلجهاد بسبب التكليفات اليت ك
تقع خارج نطاق العمل.
%

4.26

4.44

املتوسط العام واالحنراف املعياري للمحور

1.040

0.966

3.89

1.169

4.09

0.62

ثانياً :طبيعة العمل
طبيعة العمل يف الكلية /العمادة
تتصف بالروتني اململ.
أشعر أن العمل املوكل إيل حيتاج
لقدرات ومهارات خاصة.

ك

13

20

25

41

17

%

11.2

17.2

21.6

35.3

14.7

ك

17

43

18

27

11

%

14.7

37.1

15.5

23.3

9.5

42

43

5

22

4

36.2

37.1

4.3

19

3.4

ضعف قدرات موظفي الكلية /العمادة ك
جيعلين أقوم بعملهم.
%

املتوسط العام واالحنراف املعياري للمحور
ليس لدي قناعة باإلجراءات اليت أنفذ
هبا مهام عملي.
طبيعة عملي تتعارض مع حيايت
االجتماعية
أجد صعوبة يف فهم بعض إجراءات
العمل.

3.33

1.240

3.97

1.169

3.28

0.77

ثالثاً :صراع الدور
%

%

%

ك

5

4.3

19

ك

8

6.9

25.9

ك

4

3.4

20.7

22
27.6
30
19.8
24
18.1

32
33.6
23
29.3
21
38.8

املتوسط العام واالحنراف املعياري للمحور
رابعاً :غموض الدور
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2.76

1.265

18

39
15.5

21

34
18.1

22

45
19

2.75

3.01

1.164

1.248

2.61

1.185

2.63

0.90
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عدم وضوح مهامي فيما أوكل إيل
من عمل.
عدم وضوح صالحيات الوظيفية اليت
أمارسها.
هناك تداخل مع زمالئي يف
املسؤوليات.

%

%

%

ك

8

6.9

22.4

ك

10

8.6

26.7

ك

10

8.6

30.2

17

26
14.7

40

34.5

31

22

39

33.6

35

2.74

19

20

17.2

2.67

21.6

14

12.1

25

35

30.2

16

13.8

املتوسط العام واالحنراف املعياري للمحور

ضعف مستوى االتصال بيين وبني
الطلبة.

ك
%

%

11

40

6

34.5

45.7

7

14

51

12.1

44

35.3

5

13

41

35.3

48.3

9.5

ك

3

2.6

6

ك

1

0.9

11.2

53

2.92

1.220

2.74

1.07

1.99

41

2.04

56

املتوسط العام واالحنراف املعياري للمحور
سادساً :اختاذ القرارات

هناك ضعف تعاون من قبل زمالئي يف
صنع القرارات.

أشعر أنين مرتدد يف اختاذ القرار خوفاً
من عدم القدرة على تنفيذه.

6

5.2

%

هناك ضعف تعاون من قبل زمالئي يف
تنفيذ القرارات.

1.319

خامساً :االتصال

ضعف مستوى التفاهم بيين وبني
رئيسي.
ضعف مستوى التفاهم بيين وبني
منسويب الكلية /العمادة.

1.300

ك
%

4

3.4
ك

%

3

2.6

22.4
27

23.3

ك
%

15

12.9

2
11.2

1.7

26

51
44

19
16.4

13

15

52

52

35

44.8

30.2

املتوسط العام واالحنراف املعياري للمحور
سابعاً :النمو املهين

أشعر بضعف فرصة التقدم العملي يف
وظيفيت احلالية.

ك
%

11
9.5

17
4.7

27
23.3

45
38.8

16
13.8

1.82
1.87

0.80

2.67

12.9

0.961

0.965

2.54

17.2

44.8
14

12.1

20

1.185

1.067

1.100

2.16

1.049

2.36

0.83

2.79

1.250
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أشعر بقلة الفرص التدريبية اليت
تساعدين على أداء املهام املوكلة يل.
أشعر بضعف يف منو مهارات جديدة
يف وظيفيت احلالية.

ك

28

%

24.1
ك

12.1

%

%

%

12.9

23

26

19.8

22.4

25

ك

8

6.9

13.8

ك

8

6.9

16.4

6
15

38
12.9

32.8

16

27

23.3
19

39

33.6

35.3

ك

5

6

4.3

5.2

48.3

26.7

%

25
21.6

ك

34.5
37

31.9

40

33
28.4

2.75

18

15.5

21
18.1

13

9

1.221

1.196

17.2

2.56

0.992

2.56

0.93

1.310 3.33

7.8
20

املتوسط العام واالحنراف املعياري للمحور
املتوسط العام الكلي واالحنراف املعياري جلميع احملاور

تشري النتائج يف اجلدول أعاله أن هناك اختالفاً واضحاً
يف إجابات املبحوثني جتاه نظرهتم للعوامل املسببة لضغوط
العمل ،حيث تراوحت متوسطات إجاباهتم وفقاً للمحاور
التسعة ما بني عالية ومنخفضة ،وجاءت احملاور بشكل عام
متفاوتة حيث جاءت إجاباهتم عن حمور» كمية العمل»

2.98

1.01

16.4

21

11.2

2.90

1.279

2.56

19

31

18.1

1.288

22.4

29

25

26

41

56

ك

%

124

3.56

املتوسط العام واالحنراف املعياري للمحور
تاسعاً :بيئة العمل املادية

بيئة العمل املادية (التجهيزات) غري
مناسبة ألداء العمل على الوجه املطلوب.
مستوى مبىن الكلية /العمادة احلايل
حيد من تنفيذ األعمال املطلوب
بشكل مناسب.

29

املتوسط العام واالحنراف املعياري للمحور
ثامناً :تقومي األداء

أشعر باإلحباط بسبب عدم تقدير
جهودي من قبل رئيسي.

يتم تقييم أدائي الوظيفي بطريقة غري
موضوعية.

31

14

%

التوجيهات اليت يبديها رئيسي جتاه أدائي
يف العمل ال تفيدين يف تطوير ذايت.

36

15

7

13

1.432 3.50

11.2
1.21 3.48
0.62 2.86

مبتوسط عايل عند ( )4.09درجة ،أما حماور تقومي األداء،
واختاذ القرارات ،واالتصال فقد جاءت مبتوسطات ضعيفة
ما بني ( )1.87درجة و ( )2.56درجة .ويف العموم يتبني
أن أفراد البحث يتفقون على وجود عوامل تسبب ضغوطاً
يف العمل بدرجة متوسطة مقدارها ( )2.86كون هذه

أ .بينة بنت عبدالعزيز بن حممد احلصان :ضغوط العمل التي يواجهها العمداء ووكالئهم يف جامعة القصيم وعالقتها ببعض املتغريات

الدرجة تقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس اخلماسي اليت
مت شرحها سابقاً يف فقرة " أداة البحث وصدقها وثباهتا".
وميكن تفسري ذلك بسبب طبيعة العمل اليت ميارسها كل
من العمداء ووكالئهم وعالقتهم بفئات خمتلفة من زمالئهم
األساتذة ،واملوظفني ،والطلبة .وتتفق هذه النتيجة مع كل
من دراسة باي و تشرس ) .(Chris, 2004 & peiودراسة
العتييب (.)١٤٢٧
كما أجابت الباحثة على سؤال البحث الثاين « ما
العالقة بني ضغوط العمل اليت يواجهها العمداء ووكالئهم
يف جامعة القصيم من وجهة نظرهم وبعض املتغريات:

(اجلنس ،والوظيفة ،والدرجة العلمية ،والتخصص ،وعدد
سنوات اخلربة)؟" وذلك من خالل استخراج نتائج اختبار
(ت) للتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية بني إجابات أفراد البحث طبقاً الختالف
متغريي (اجلنس ،والتخصص) ،وكذلك استخدام حتليل
التباين األحادي ) (One Way ANOVAالستخراج داللة
الفروق يف إجابات أفراد البحث ولصاحل من الفرق طبقاً
الختالف متغريات (الوظيفة ،والدرجة العلمية ،وعدد
سنوات اخلربة) ،ومت التوصل للنتائج الواضحة يف اجلداول
من رقم ( )3حىت رقم (.)9

جدول رقم ( )3نتائج اختبار(ت) للفروق بني إجابات أفراد البحث وفقاً ملتغري اجلنس
احملور

كمية العمل
طبيعة العمل
صراع الدور
غموض الدور
االتصال
اختاذ القرارات
النمو املهين
تقومي األداء
بيئة العمل املادية
مجيع احملاور

االحنراف

قيمة

درجة

املعياري

ت

احلرية

اجملموعة

العدد

املتوسط

ذكر

80

4.20

0.80

أنثى

36

3.84

0.85

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

80
36
80
36
80
36
80
36
80
36
80
36
80
36
80

3.35
3.10
2.79
2.26
2.78
2.64
1.95
1.69
2.46
2.15
3.08
2.77
2.63
2.41
3.41

0.77
0.75
0.93
0.73
1.09
1.04
0.83
0.71
0.86
0.75
1.04
0.94
0.96
0.88
1.29

أنثى

36

3.64

1.01

ذكور

80

2.94

0.64

إانث

36

2.69

0.53

مستوى الداللة
0.03

2.15

114

1.64

114

0.10

3.04

114

 0.00دال إحصائياً

0.65

114

0.52

1.67

114

0.09

1.87

114

 0.05دال إحصائياً

1.54

114

0.13

1.16

114

0.25

0.93-

114

0.35

2.10

114

 0.04دال إحصائياً

دال إحصائياً
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تشري النتائج يف اجلدول أعاله إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقل بني
استجابة أفراد البحث جتاه ضغوط العمل اليت يواجهوهنا
يف حماور طبيعة العمل ،وغموض الدور ،واالتصال ،والنمو
املهين ،وتقومي األداء ،وبيئة العمل املادية ،وذلك باختالف
متغري اجلنس ،إال أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( )0,05فأقل يف حماور كمية العمل وصراع الدور
واختاذ القرارات ويف احملاور جمتمعة ،وذلك باختالف متغري
اجلنس ،وختتلف هذه النتيجة يف جمملها مع ما توصلت
إليه دراسة عمار ( .)2006وتعزو الباحثة هذه النتيجة
إىل أهنم ال يعملون يف بيئة واحدة ،فالعمداء ووكالئهم
يعملون يف أقسام الطالب ،والعميدات والوكيالت يعملن
يف أقسام الطالبات ،مبعىن أن البيئة خمتلفة أيضاً.

جدول رقم ( )4نتائج اختبار(ت) للفروق بني إجاابت أفراد البحث وفقاً ملتغري التخصص
احملور

كمية العمل
طبيعة العمل
صراع الدور
غموض الدور
االتصال
اختاذ القرارات
النمو املهين
تقومي األداء
بيئة العمل املادية
مجيع احملاور
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اجملموعة

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

علمي

76

4.09

0.80

أديب

40

4.08

0.90

علمي

76

3.28

0.79

أديب

40

3.27

0.74

علمي

76

2.75

0.92

أديب

40

2.40

0.84

علمي

76

2.89

1.05

أديب

40

2.45

1.06

علمي

76

1.89

0.84

أديب

40

1.83

0.72

علمي

76

2.32

0.83

أديب

40

2.44

0.85

علمي

76

3.08

1.04

أديب

40

2.79

0.94

علمي

76

2.56

0.98

أديب

40

2.55

0.84

علمي

76

3.52

1.24

أديب

40

3.41

1.17

علمي

76

2.91

0.65

أديب

40

2.78

0.56

قيمة
ت

درجة احلرية

مستوى الداللة

105

114

0.92

0.09

114

0.93

1.98

114

 0.05دال احصائيا

2.12

114

 0.04دال احصائيا

0.34

114

0.74

0.74-

114

0.46

1.48

114

0.14

0.06

114

0.95

0.45

114

0.65

1.07

114

0.29
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تشري النتائج يف اجلدول أعاله إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقل بني
استجابة أفراد البحث جتاه ضغوط العمل اليت يواجهوهنا
يف حماور كمية العمل ،وطبيعة العمل ،واالتصال ،واختاذ
القرارات ،والنمو املهين ،وتقومي األداء ،وبيئة العمل املادية،
وذلك باختالف متغري التخصص ،ويف احملاور جمتمعة.
إال أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05فأقل يف حموري صراع الدور وغموض الدور،
وذلك باختالف متغري التخصص ،وتتفق هذه النتيجة
يف جمملها مع ما توصلت إليه دراسة عمار (.)2006
وختتلف مع ما توصلت إليه دراسة مهومه (.)2013

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن التخصص ليس له
عالقة مباشرة مبا ميارسه أفراد الدراسة من مهامهم على
خمتلف وظائفهم يف احملاور اليت مل يتبني فروقاً يف نتائجها
أما احملورين (صراع الدور ،وغموض الدور) واليت تبني من
خالهلا وجود فروق ذات داللة إحصائياً فتعزو الباحثة أن
التخصص هنا قد يكون له عالقة مبا اندرج حتت هذين
احملورين من حيث القناعة يف االجراءات اليت تنفذ هبا مهام
العمل ،وأن طبيعة العمل تتعارض مع احلياة االجتماعية،
والصعوبة يف فهم بعض إجراءات العمل ،وعدم وضوح
املهام والصالحيات ،وأن هناك تداخل مع الزمالء يف
املسؤوليات .فمثالً أصحاب التخصصات العلمية قد
خيتلفون مع أصحاب التخصصات األدبية يف ذلك.

جدول رقم ( )5نتائج حتليل التباين للفروق يف إجابات أفراد البحث تبعاً ملتغري الوظيفة
احملور
كمية العمل
طبيعة العمل
صراع الدور
غموض الدور
االتصال
اختاذ القرارات
النمو املهين
تقومي األداء
بيئة العمل املادية
مجيع احملاور

مصدر التباين

درجة احلرية

جمموع
املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

3
112
3
112
3
112
3
112
3
112
3
112
3
112
3
112
3
112
3
112

2.23
77.13
3.23
65.28
3.49
90.55
6.51
125.39
1.38
71.93
1.39
78.74
10.93
107.26
7
93.40
8.38
160.58
2.29
41.92

0.745
0.689
1.08
0.58
1.16
0.81
2.17
1.12
0.46
0.64
0.46
0.70
3.64
0.96
2.33
0.83
2.79
1.43
0.76
0.37

قيمة (ف)

القيمة

الداللة

1.08

0.36

1.85

0.14

1.44

0.24

1.94

0.13

0.72

0.55

0.66

0.58

3.80

 0.01دال إحصائياً

2.80

0.06

1.95

0.13

2.04

0.11
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تشري النتائج يف اجلدول أعاله إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقل بني
استجابة أفراد البحث جتاه ضغوط العمل اليت يواجهوهنا
يف حماور كمية العمل ،وطبيعة العمل ،صراع الدور،
وغموض الدور ،واالتصال ،واختاذ القرارات ،وبيئة العمل
املادية ،وذلك باختالف متغري الوظيفة ،ويف احملاور
جدول رقم ( )6نتائج اختبار

للفروق بني فئات الوظيفة يف حمور النمو املهين

الفئة

ن

املتوسط

عميد كلية

عميد عمادة مساندة

وكيل كلية

وكيل عمادة
مساندة

عميد كلية

39

2.92

-

0.18

0.54

0.95

عميد عمادة مساندة

9

2.11

0.18

-

 0.02دال إحصائياً

0.53

وكيل كلية

55

3.22

0.54

 0.02دال إحصائياً

-

0.47

وكيل عمادة مساندة

13

2.74

0.95

0.53

0.47

-

احملور

النمو املهين

شيفيه)(Scheffe

جمتمعة ،إال أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.01يف حمور النمو املهين ،وذلك باختالف
متغري الوظيفة ،وتتفق هذه النتيجة يف جمملها مع ما
توصلت إليه دراسة عمار ( .)2006وتعزو الباحثة أن
عدم وجود فروق يف جممل تلك احملاور أن فئات متغري
الوظيفة أعماهلم متقاربة ومتشاهبة.

تشري النتائج يف اجلدول أعاله إىل وجود فروق دالة
إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0,05فأقل بني اجتاهات
عمداء العمادات املساندة ووكالء الكليات حنو ضغوط
العمل يف حمور النمو املهين لصاحل وكالء الكليات .حيث
تُظهر هذه النتيجة وجود أثر ذا داللة إحصائية ملتغري
الوظيفة على ضغوط العمل يف حمور النمو املهين ،ويدل

ذلك على أن وكالء الكليات يرون أن ضغوط العمل
يف حمور النمو املهين أكثر حدة من عمداء العمادات
املساندة .وميكن أن تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن
وكالء الكليات ميارسون أعماالً تتعلق بفئات خمتلفة
ومتنوعة من األساتذة والطالب واملراجعني الذين يتعاملون
معهم أكثر من معظم عمداء العمادات املساندة.

جدول رقم ( )7نتائج حتليل التباين للفروق يف إجابات أفراد البحث تبعاً ملتغري الدرجة العلمية
احملور
كمية العمل
طبيعة العمل
صراع الدور
غموض الدور
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مصدر التباين

درجة احلرية

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

4

6.74

1.69

داخل اجملموعات

111

72.62

0.65

بني اجملموعات

4

1.77

0.44

داخل اجملموعات

111

66.74

0.60

بني اجملموعات

4

1.05

0.26

داخل اجملموعات

111

92.99

0.84

بني اجملموعات

4

9.22

2.31

داخل اجملموعات

111

122.67

1.11

قيمة (ف)
الداللة
القيمة
2.58

0.06

0.74

0.57

0.31

0.87

2.09

0.09
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تابع :جدول رقم ( )7نتائج حتليل التباين للفروق يف إجابات أفراد البحث تبعاً ملتغري الدرجة العلمية
احملور
االتصال
اختاذ القرارات
النمو املهين
تقومي األداء
بيئة العمل املادية
مجيع احملاور

مصدر التباين

درجة احلرية

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

4

6.18

1.55

داخل اجملموعات

111

67.13

0.61

بني اجملموعات

4

4.19

1.05

داخل اجملموعات

111

75.94

0.68

بني اجملموعات

4

3.56

0.89

داخل اجملموعات

111

114.63

1.03

بني اجملموعات

4

3.13

0.78

داخل اجملموعات

111

97.26

0.88

بني اجملموعات

4

4.13

1.03

داخل اجملموعات

111

164.83

1.49

بني اجملموعات

4

0.75

0.18

داخل اجملموعات

111

43.46

0.39

تشري النتائج يف اجلدول أعاله إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقل بني
استجابة أفراد البحث جتاه ضغوط العمل اليت يواجهوهنا
يف حماور كمية العمل ،وطبيعة العمل ،وصراع الدور،
وغموض الدور ،واالتصال ،واختاذ القرارات ،والنمو

قيمة (ف)
الداللة
القيمة
2.55

0.06

1.53

0.20

0.86

0.49

0.89

0.47

0.70

0.60

0.48

0.75

املهين ،وتقومي األداء ،وبيئة العمل املادية ،وذلك باختالف
متغري الدرجة العلمية ،ويف احملاور جمتمعة .وتعزو الباحثة
هذه النتيجة أنه يف الغالب ليس هناك عالقة بني الدرجة
العلمية وطبيعة العمل الذي ميارسه العمداء والوكالء كون
العمل اإلداري يف مهامهم يطغى على العمل األكادميي
الذي قد يرتبط بالدرجة العملية.

جدول رقم ( )8نتائج حتليل التباين للفروق يف إجابات أفراد البحث تبعاً ملتغري سنوات اخلربة
احملور
كمية العمل
طبيعة العمل
صراع الدور

مصدر التباين

درجة احلرية

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

3

2.43

0.81

داخل اجملموعات

112

76.93

0.69

بني اجملموعات

3

2.73

0.91

داخل اجملموعات

112

65.77

0.59

بني اجملموعات

3

3.17

1.06

داخل اجملموعات

112

90.87

0.81

قيمة (ف)
القيمة

الداللة

1.18

0.32

1.55

0.21

1.30

0.28
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تابع :جدول رقم ( )8نتائج حتليل التباين للفروق يف إجابات أفراد البحث تبعاً ملتغري سنوات اخلربة
احملور

غموض الدور

االتصال

اختاذ القرارات

النمو املهين

تقومي األداء

بيئة العمل املادية

مجيع احملاور

مصدر التباين

درجة احلرية

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

3

10.77

3.59

داخل اجملموعات

112

121.13

1.08

بني اجملموعات

3

4.85

1.62

داخل اجملموعات

112

68.46

0.61

بني اجملموعات

3

1.10

0.37

داخل اجملموعات

112

79.03

0.71

بني اجملموعات

3

2.14

0.71

داخل اجملموعات

112

116.05

1.04

بني اجملموعات

3

1.02

0.34

داخل اجملموعات

112

99.38

0.89

بني اجملموعات

3

4.82

1.61

داخل اجملموعات

112

164.15

1.47

بني اجملموعات

3

1.34

0.45

داخل اجملموعات

112

42.88

0.38

تشري النتائج يف اجلدول أعاله إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقل بني
استجابة أفراد البحث جتاه ضغوط العمل اليت يواجهوهنا
يف حماور كمية العمل ،وطبيعة العمل ،صراع الدور،
واالتصال ،واختاذ القرارات ،والنمو املهين ،وتقومي األداء،
وبيئة العمل املادية ،وذلك باختالف متغري سنوات
اخلربة ،ويف احملاور جمتمعة ،إال أنه يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05فأقل يف حمور
غموض الدور ،وذلك باختالف متغري سنوات اخلربة،
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قيمة (ف)
القيمة
3.32

الداللة
0.02
دالة إحصائياً

2.64

0.07

0.52

0.67

0.69

0.56

0.38

0.77

1.10

0.35

1.17

0.33

وختتلف هذه النتيجة يف جمملها مع ما توصلت إليه
دراسة كل من البليهد ( .)1422والعرفج (.)1430
ومهومه ( .)2013إال أهنا تتفق مع ما توصلت إليه
دراسة عمار ( .)2006وتعزو الباحثة جممل هذه
النتيجة إىل أن املهام واألعمال اليت يقوم عليها املبحوثني
والفئات البشرية اليت يتعاملون معها يف الغالب شبه ثابته
إما زمالء أو طلبة ،فمهما طالت سنوات اخلربة قد ال
يكون هناك اختالف يف نظرهتم جتاه العوامل املسببة
لضغوط العمل.
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جدول رقم ( )9نتائج أختبار شيفيه ( )Scheffeللفروق بني فئات سنوات اخلربة يف غموض الدور
احملور

غموض
الدور

الفئة

ن

املتوسط

من سنتني إىل أقل من ()4سنوات إىل
أقل من سنتني
من ( )4سنوات أقل من( )6سنوات

أقل من سنتني

33

3.13

-

0.53

0.78

من سنتني إىل أقل من ( )4سنوات

33

2.75

0.53

-

1.00

من ( )4سنوات إىل أقل من ()6
سنوات

14

2.79

أكثر من ( )6سنوات

36

2.34

تشري النتائج يف اجلدول أعاله إىل وجود فروق دالة
إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0,05فأقل بني اجتاهات
أفراد الدراسة ملن خربهتم "أقل من سنتني" و "أكثر من
ست سنوات" حنو ضغوط العمل يف حمور غموض الدور
لصاحل من خربهتم "أقل من سنتني" .حيث تظهر هذه
النتيجة وجود أثر ذا داللة إحصائية ملتغري سنوات اخلربة
على ضغوط العمل يف حمور غموض الدور ،ويدل ذلك
على أن من خربهتم "أقل من سنتني" يرون أن ضغوط
العمل يف حمور غموض الدور أكثر حدة ممن خربهتم
"أكثر من ست سنوات" .وميكن تفسري ذلك بأن من
تقل سنوات خربته من الطبيعي أن يشعر بضغوط أكثر
ممن أمضى عدد من السنوات واكتسب اخلربة وتعود على
ممارسة املهام املطلوبة ومواجهة اجلمهور .وهذا ما أكده
الضرييب ( ،)2010بأن هذه النتيجة منطقية حيث توصل
إىل أن ذو اخلربة الطويلة لديهم الفرصة يف اكتساب وتراكم
العديد من املهارات واالسرتاتيجيات الالزمة ملواجهة
الضغوط اليت يتعرضون إليها فكلما قضى الفرد وقتاً كبرياً
يف وظيفته أو عمله زادت خربته ومهارته يف استخدام

0.78
0.02
دالة إحصائياً

أكثر من ()6
سنوات
0.02
دالة إحصائياً
0.46

1.00

-

0.61

0.46

0.61

-

أساليب ذات فاعلية يف مواجهة ضغوط عمله وضغوط
احلياة بشكل عام.
التوصيات:
يف ظل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج ميكن أن
تقرتح التوصيات التالية:
أن يكون من ضمن شروط الرتشيح للقيام بعمل
عميد أو وكيل ،حصوله على دورة تدريبية يف مهام عمله،
ودورات أخرى يف كيفية التعامل مع زمالئه والطلبة.
حتفيز العمداء ووكالئهم معنوياً ومادياً.
هتيئة البيئة املناسبة والالزمة ليؤدي العمداء ووكالئهم
مهامه على الوجه املطلوب.
توفري املوارد البشرية الالزمة واملدربة لتكون عوناً
للعمداء ووكالئهم على أداء مهامهم بالصورة املطلوبة.
عقد لقاءات دورية بني العمداء ووكالئهم من جانب
ومع اإلدارة العليا يف اجلامعة من جانب آخر.
االستفادة من األساتذة املتخصصني خاصة يف علم
النفس لعقد دورات تدريبية للعمداء ووكالئهم هدفها
تعريفهم بكيفية ختفيف ضغوط العمل والتخلص منها.
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