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إدارة الحكار األسرم كعالقتو بالطمأنينة األنفعالية لدل التدريسييف
المتزكايف كغير المتزكايف
أ .لطيؼ غازم مكي
و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي /هركز البحوث الىفسية

المستخمص:
ويعد الحوار االسري وسيمة بىائية تساعد في تكويف شخصية سميهة قوية وايجابية
وتساعد في حؿ كثير هف الهشكبلت كها اىً الوسيمة الهثمى لبىاء جو أسري سميـ يدعـ
ىهو الفرد داخؿ االسرة والهجتهع ،فاألسرة الىاجحة ٌي األسرة التي تبىي ركائزٌا ولبىاتٍا
عمى التفاٌـ العهيؽ بيف أعضائٍا فردا فردا وٌكذا فﺄف أٌهية الطهﺄىيىة االىفعالية تﺄتي هف
كوىٍا أحد أٌـ هظاٌر الصحة الىفسية االيجابية وأوؿ هؤشراتٍا لمرضا الىفسي وطريؽ
الىجاح في الحياة ،ويٍدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى هفٍوـ الحوار االسري لدى
التدريسييف الهتزوجيف وغير الهتزوجيف ،والتعرؼ عمى هفٍوـ الطهﺄىيىة االىفعالية لدى
التدريسييف الهتزوجيف وغير الهتزوجيف ،والتعرؼ عمى الفروؽ ذو داللة اإلحصائية في
هفٍوـ الحوار االسري والطهﺄىيىة االىفعالية تبعاً لهتغير الىوع ،والتعرؼ عمى العبلقة

األرتباطية بيف هفٍوـ الحوار االسري وهفٍوـ الطهﺄىيىة االىفعالية لدى التدريسييف

الهتزوجيف وغير الهتزوجيف ،وتتكوف عيىة البحث الحالي هف خبلؿ أخذ عيىة هف هجتهع
البحث عيىة التطبيؽ األساسية والبالغ عددٌا ( )100تدريسيا هتزوجا وغير هتزوجا ،عمها
أف العيىة األولى عيىة بىاء الهقياس عددٌا( )100تختمؼ عف عيىة التطبيؽ األساسية،أذ
بمغ عدد التدريسييف هف الذكور ( )50وبمغ عدد األىاث ( )50وتـ أختيار عيىة البحث
بالطريقة العشوائية الطبقية لكبل الجىسيف ،فقد توصؿ الباحث هف خبلؿ أٌدافً إلى جهمة
هف الىتائج والتوصيات والهقترحات وهف أٌهٍا:
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 -1أف أفراد عيىة البحث وفؽ لهقارىة الوسط الحسابي هع الوسط الفرضي لديٍـ ادارة
الحوار االسري عىد هستوى داللة (.)0,05
 -2أف أفراد عيىة البحث وفقا لهقارىة الوسط الحسابي هع الوسط الفرضي يهتمكوف
الطهﺄىيىة االىفعالية عىد هستوى داللة (.)0,05
 -3عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية في هقياس الحوار االسري وفقا لهتغيرالىوع
(الذكورواألىاث) ولصالح الذكور قميبل عىد هستوى داللة (.)0,05
 -4عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية في هقياس الطهﺄىيىة االىفعالية وفقا لهتغيرالىوع
(الذكورواألىاث) عىد هستوى داللة (.)0,05
 -5جود عبلقة أرتباطية بيف هقياس الحوار االسري والطهﺄىيىة االىفعالية حيث بمغت
( )0,533عىد هستوى داللة ( ،)0,05وتوصؿ الباحث الى جهمة هف التوصيات
والهقترحات واألستىتاجات .
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أىمية البحثResearch Importanc :
يعد االٌتهاـ بتىهية الهوارد البشرية هف الضرورات الهمحة لتطوير الطاقات الواعية
والهبدعة والخبلقة إذ يحتؿ هكاىة الصدارة في الهجتهعات اىطبلقاً هىٍا أف االىساف حجر

االساس في بىاء الهستقبؿ ،لمحوار دور فعاؿ واساسي في تىشئة الفرد بؿ ٌو طريقة لتىهية
فكر االىساف وتىظيـ سموكً وعواطفً وبىاء شخصيتً الهتهيزة لتحقيؽ صبلحً وىجاحً في
جهيع هجاالت حياتً ،فالحوار ٌو السبلح االقوى واالىجع واالفضؿ ىحو البىاء االىساىي
والهجتهع ،إذ اف الحوار ٌو العبلج الىاجع لكؿ الهشكبلت والعقبات الىً يجهع ا،راء
الهتوقعة ويطرح الهشكبلت ويسٍـ في حمٍا بكؿ تجرد ( الجبوري .)12-11 :2017 ،
ويعد الحوار االسري وسيمة بىائية تساعد الفرد في تكويف شخصية سميهة قوية
وايجابية وتساعد في حؿ كثير هف الهشكبلت كها اىً الوسيمة الهثمى لبىاء جو أسري سميـ
يدعـ ىهو الفرد ،اف الحوار بيف أفراد األسرة يىهي قدرات االىساف الفكرية والعقمية
واإلىفعالية وٌو العهمية التي يىتقؿ بٍا العقؿ اإلىساىي هف حالة السكوف إلى حاالت الىشاط
التي تدفع بً إلى الىهاء والتطور ،وعميً فاألسرة الىاجحة ٌي األسرة التي تبىي ركائزٌا
ولبىاتٍا عمى التفاٌـ العهيؽ بيف أعضائٍا وهعرفة الظروؼ والرغبات والطهوحات لكؿ
هىٍـ، ،أي يعتهد عمى حوار تسودي الهحبة والتساهح والرعاية وىكراف الذات (شربجي ،
.)495-494 :2011
فالحوار االسري بيف أفراد األسرة ُيعد بهثابة الهفتاح الرئيسي الذي يوصمٍـ إلى
سبيؿ التفاٌـ واالىسجاـ ،وكذلؾ ٌو القىاة التي توصؿ أفراد األسرة لآلخر فعىدها يتحاور
األبىاء هع الوالديف إىها يعبروف عف أىفسٍـ وخبراتٍـ في الحياة ،وأف ضعؼ الشعور
بالطهﺄىيىة االىفعالية يفضي الى صعوبة في هواجٍة الحياة بها فيٍا هف هشكبلت اذ اف

ِ
ِ
ِ
وقمقً وأىواع الصراع الذي يعاىي هىً (طً،
هخاوفً
استجابتً لمهواقؼ الخارجية تتداخؿ هع
.)148 :1993
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أف الحاجة الى الطهﺄىيىة االىفعالية هف اولى الدوافع الىفسية واالجتهاعية التي
تحرؾ السموؾ االىساىي وتوجًٍ ىحو غايتً ،والهؤشر الواضح لمصحة الىفسية لؤلفراد ،
وتحقيؽ الثبات الىفسي والتوافؽ االىفعالي واالىفتاح عمى ا،خريف(هغاريوس .)27 :1974،
اها الهفاٌيـ السمبية فتقود الفرد الى ادراؾ بيئة االخريف كهصدر تٍديد وقمؽ
واحباط ويىعكس ذلؾ عمى هشاعر الطهﺄىيىة لديً (صالح.)198 :1987،
أف الحاجة الى الطهﺄىيىة هٍهة في كؿ هراحؿ حياة الفرد ألىٍا هف هتطمبات
الصحة الىفسية التي يحتاج اليٍا الفرد لكي يتهتع بشخصية ايجابية (عاهر.)2016,18،
أف االىساف يشعر بالطهﺄىيىة أذا أهف الحصوؿ عمى ها يشبع حاجاتً الضرورية
لتحقيؽ التهتع بالصحة الىفسية في جهيع هراحؿ حياتً ،ألف الشعور بالطهﺄىيىة يجعؿ الفرد
عىص اًر فعاالً ذي اىتاجية ىافعة وبالعكس (عودة وهوسى.)37 :1997 ،

وتعد الطهﺄىيىة االىفعالية هف أٌـ جواىب الشخصية التي يبدأ تكويىٍا عىد الفرد في

بداية ىشﺄتً االولى (شقير.)3 :2005،
وتعكس الطهﺄىيىة االىفعالية شعور الفرد بالسعادة ،وأف السعادة تهثؿ اىعكاسا لدرجة
رضا الفرد عف حياتً أو يهكف وصفٍا اىعكاساً لهعدالت تكرار حدوث االىفعاالت

السارة،أي أف الفرد الهطهئف ىفسياً ٌو الذي يشعر بشدة السعادة (عاهر :2016 ،

ص.)20

اف الشعور بالطهﺄىيىة االىفعالية يعكس شعور الفرد بﺄف البيئة االجتهاعية بيئة
صديقة ويشعر الفرد بﺄف االخريف يحترهوىً ويتقبموىً داخؿ الجهاعة (زٌراف:1984،
.)520
وأشار هاسمو الى هفٍوـ الطهﺄىيىة االىفعالية بﺄىٍا تهثؿ الجاىب الىفسي في
الشخصية في سوائٍا أو هرضٍا ،ويرى بﺄف االطهئىاف واالىتهاء والحب عواهؿ ٌاهة
تقابمٍا حاجات ىفسية عىد الفرد ولٍذا فﺄف اشباع ٌذي الحاجات يؤدي الى هشاعر
االطهئىاف االىفعالي (العيسوي.)3 :1985 ،
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ويعد الشعور بالطهﺄىيىة هف هكوىات االستقرار الىفسي فالشعور بالطهﺄىيىة ٌو شعور
ىفسي هركب ،يىطوي عمى الشعور باألهف والسبلـ الذاتي ،والرضا عف الىفس ،وتحقيؽ
الهفٍوـ االيجابي لمذات (هحهد.)3 :2004 ،
وعميً فﺄف الطهﺄىيىة االىفعالية حاجة ىفسية اىساىية ال تستقيـ حياة وشخصية الفرد
بدوىٍا وٌي حاجة هاسة كمها افتقدٌا الفرد ظٍرت عبلهات سمبية كسوء التوافؽ وعدـ
االستقرار الىفسي ،وتبرز أٌهية ارتباط هؤسسة (الجاهعة) بالهجتهع الذي تعيش فيً حيث
تعد جزءاً أساسياً وضرورياً في الهجتهع الحديث في ظؿ التطورات الٍائمة فيً (الخفاؼ

والدليهي.)28 :2015 ،

وٌكذا فﺄف أٌهية الطهﺄىيىة االىفعالية تﺄتي هف كوىٍا أحد أٌـ هظاٌر الصحة
الىفسية االيجابية وأوؿ هؤشراتٍا ،لقد تحدث الكثير هف العمهاء والهفكريف عف أبرز ٌذي
الهؤشرات والتي أٌهٍا الشعور باألهف والرضا الىفسي واالطهئىاف والىجاح ،فالفرد الىاجح
قادر عمى تكويف عبلقات هع ا،خريف وتحقيؽ التوافؽ الىفسي والبعد عف االىطواء
واالىفتاح عمى ا،خريف هف اجؿ خمؽ بيئة لبلبداع واالىجار في التعميـ (شقير:2005 ،
.)1
ّبيىت الدراسات األساسية لمطهﺄىيىة االىفعالية أىٍا استراتيجيات األفراد لمحفاظ عمى
الشعور بالطهﺄىيىة أثىاء التىقؿ في العالـ الهادي واالجتهاعي تخضع بصورة كبيرة الى
هجهوعة هف أىظهة السيطرة عمى السموؾ أو ىهاذج عمـ السموؾ التي يهكف تحديدٌا هف
قبؿ هجهوعة هتكاهمة هف العهميات العصبية الحيوية والهصىفات الىفسية والسموكية التي
تعهؿ بشكؿ فريد لتعزيز البقاء والتكاثر في هختمؼ الهجاالت البيئية( ،عاهر،2016،
ص.)28
ويبرز البحث الحالي اٌهية دراسة الحوار االسري والطهﺄىيىة االىفعالية لتدريسي
الجاهعة ،كوىٍها يعكساف ىجاح او فشؿ التدريسي في تحقيؽ اٌداؼ التعميـ الجاهعي،
وعميً يهكف إيجاز اٌهية البحث بالىقاط االَتية:
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 .1يعد تدريسي الجاهعة أحد الركائز الٍاهة في العهمية التربوية وههثبلً لثقافة الهجتهع
وهيس اًر لىهو الشخصية .

 .2يستقصي البحث الحالي هرحمة هٍهة جدا وٌي هرحمة التعميـ الجاهعي و الدور
التي يمعبًُ التدريسي الجاهعي في تعميـ وىقؿ األفكار والقيـ والعادات وترسيخٍا في
عقوؿ طمبة الجاهعة واىعكاسٍا عمى حياتٍـ في الهستقبؿ.
 .3يوفر البحث الحالي أداة حديثة لقياس الحوار االسري والطهﺄىيىة االىفعالية
لمباحثيف الذيف يروهوف دراسة ٌذيف الهتغيريف هع هتغيرات أخرى.
 .4إف هعرفة الحواروالطهﺄىيىة االىفعالية الذي يهتمكً اساتذة الجاهعة يعطي هؤش اًر
استقرار اىفعاالتٍا هف خبلؿ تعاهمٍا هع األخريف في الجاهعة.

وتﺄتي اٌهية البحث هف اٌهية الحوار االسري والطهﺄىيىة االىفعالية بوصفً قىاة
لمتواصؿ والسعادة واالستقرار بيف االسرة الواحدة ،وها ٌذا البحث اال هحاولة جادة في
الكشؼ عف دور الحوار االسري في بىاء شخصيتٍـ اىفعاليا وبذؿ الجٍد هف اجؿ تحقيؽ
الىجاح،وىظ ار لعدـ وجود دراسة ههاثمة بتىاوؿ ٌذٌالهتغيرات هع بعضٍا واستشعار الباحث
بحاجة الهجتهع في الوقت الحاضر لهثؿ ٌذي الدراسة كوف هتغيراتٍا ضرورية لمظروؼ
الراٌىة وتستدعي البحث فيٍا ،ووهعرفة العبلقة بيىٍا  ،وتقديـ التوصيات عمى اسس تربوية
واجتهاعية وىفسية خدهة لمهجتهع والعهمية التربوية في الهرحمة الجاهعية،ولقد وجد الباحث
الهشكمة هف خبلؿ خبرتً في ٌذا الهجاؿ الذي يعهؿ فيً والحظ وجود البعض يعهؿ
بطريقة روتيىية وال يعرؼ األسموب الهىاسب الذي يتعاهؿ بً داخؿ حيز الجاهعة،وهف ٌىا
تبرز هشكمة البحث في التعرؼ عمى:
 ٌؿ ٌىاؾ عبلقة هابيف الحوار االسري والطهﺄىيىة االىفعالية لدى التريسييفالهتزوجيف وغير الهتزوجيف؟
ٌ -ؿ يتهتع التدريسييف الهتزوجيف وغير الهتزوجيف بالحوار االسري فيها بيىٍـ؟
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 ٌؿ يتهتع التدريسييف الهتزوجيف وغير الهتزوجيف بالطهﺄىيىة االىفعالية اثىاءحوارٌـ ؟
أىداؼ البحث:
يستٍدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :
 -1الحوار األسري لدى التدريسييف الهتزوجيف وغير الهتزوجيف.
 -2الطهﺄىيىة األىفعالية لدى التدريسييف الهتزوجيف وغير الهتزوجيف.
 -3ايجاد الفروؽ األحصائية في الحوار األسري تبعا لهتغيري الىوع ( ذكور ،اىاث).
 -4ايجاد الفروؽ األحصائية في الطهﺄىيىة األىفعالية تبعا لهتغير الىوع (ذكور – اىاث).
 - 5العبلقة بيف الحوار األسري والطهػﺄىيىة األىفعالية لدى التدريسييف الهتزوجيف وغير
الهتزوجيف.
حدكد البحث:
يقتصر البحث الحالي عمى عيىة التدريسييف (الذكور واإلىاث) الهتزوجيف وغير
الهتزوجيف لمعاـ  /2019- 2018كميات جاهعة بغداد .
تحديد المصطمحات:
يتطرؽ الباحث بتعريفات الهصطمحات الحالية:
أكالن :الحكار األسرمDomestic dialogue :

 عرفتً الباكر :اىً التفاعؿ بيف افراد األسرة الواحدة عف طريؽ الهىاقشة والحديثعف كؿ ها يتعمؽ بشؤوف األسرة هف اٌداؼ وهعوقات وذلؾ بتبادؿ االفكار وا،راء
الجهاعية حوؿ هحاور عدة هها يؤدي إلى خمؽ األلفة والتواصؿ (الباكر:2004،
.)10
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 عرفتً الشربجي بﺄىً  :القدرة عمى التفاعؿ الهعرفي والعاطفي والسموكي بيف ا،باءواألبىاء لغرض تبادؿ الخبرات بيىٍـ وىقمٍا عبر األجياؿ ( شربجي:2011،
.)490
 اها التعريؼ الىظري :فاف الباحث وهف خبلؿ هراجعتً تعريفات الحوار االسري فقدعرفً " تفاعؿ بﺄىً بيف افراد األسرة عف طريؽ الهىاقشة والحديث يتـ فيً تبادؿ
ا،راء واألفكار بكؿ حرية هف خبلؿ االستهاع واإلىصات واحتراـ وتفٍـ لوجٍات
الىظر".
 أها التعريؼ اإلجرائي لمحوار األسري :يتهثؿ بالدرجة الكمية التي يحصؿ عميٍاالهستجيب عىد اجابتً عمى هقياس الحوار االسري الهعد في البحث الحالي.
ثانيا :الطمأنينة االنفعالية ): (Emotional reassurance
 عرفٍا ( شقير(: )2005،شعور هركب يحهؿ في طياتً رضا الفرد عف حياتًوشعوري بالسعادة بها يحقؽ لً السبلهة واالطهئىاف ،وأىً هحبوب وهتقبؿ هف
ا،خريف بها يهكىٍـ هف تحقيؽ قدر أكبر هف االىتهاء لآلخريف ،هع ادراكً الٌتهاـ
االخريف بً) (شقير.)7-6 :2005 ،
 عرفً (الدوهي (: )2012،شعور الفرد بالسبلـ الذاتي وراحة الباؿ وٌدوء القمبوالصفاء وعدـ القمؽ والخوؼ ،ألىً يعرؼ أف ها يحدث لً في الحياة خي اًر كاف أـ

ش اًر)(الدوهي ،2012،ص.)50

 -التعريؼ الىظري :حالة هف االستقرار ،والٍدوء ،والسبلهة،

وضهاف اشباع

الحاجات ،وعدـ الخوؼ ،والثقة بالذات واالخريف ،والقدرة عمى تحسيف االبداعات
التي تىبع هف االيهاف الداخمي.
 التعريؼ االجرائيٌ:ي الدرجة الكمية التي يحصؿ عميٍا الهستجيب عمى فقراتهقياس الطهﺄىيىة االىفعالية الذي تـ بىاؤي بالبحث الحالي.
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الفصؿ الثاني
االطار النظرم
أكال :مفيكـ الحػػػػػػػػػػػكار األسػػػػػػػػػػػرم:
الهستىدة أساساً الى هبادئ الديف
يعد الحوار ٌو قيهة هف قيـ الحضارة اإلسبلهية ُ
الحىيؼ وتعاليهً السهحة ،إذ أقر االسبلـ الرأي والتعبير وٌو حؽ ُهقدس وىٍج واضح دلت

بالحكه ِة والهوعظَة
عميً آيات القراف الكريـ كها في قولً تعالى  ":ادعُ إلى َسبِيؿ َربَّؾ
َ
الح ِ ِ
َّ ِ
أحس ُف" ( سورة الىحؿ :االية )12
َ َ
سىة وجادلٍُـ بِالتي ٌي َ
و قولً تعالى " :وأهرٌـ شورى بيىٍـ "( سورة الشورى  :االية  ،)4وسيرة الرسوؿ
(صؿ اهلل عميً وسمـ ) حافمً بؿ قائهة عمى الحوار والشورى .
فالحوار األسري ٌو التفاعؿ بيف أفراد األسرة الواحدة عف طريؽ الهىاقشة والحديث
عف كؿ هايتعمؽ بشؤوف األسرة إليجاد التواصؿ واأللفة وغرس القيـ واألخبلؽ  ،وحؿ
الهشكبلت (البثيىي،2015،ص. )67
ُ
واف طهوح كؿ أب إف يتىقؿ في قموب أبىائً هف هجرد أحتراهٍـ لً إلى االرتفاع إلى
رتبة هحبتٍـ لً  ،وال يوجد أي طريؽ لٍذا إال الحوار  ،فيجب عم ػ ػ ػػى االب أف يساهر

ابىاءي سائبلً عف تحصيمٍـ العمهي باحثاًعف حموؿ لهشاكمٍـ ُهشاركاً أل فراحٍـ حارساً
لصحتٍـ الجسدية والىفسية  ( .طقش ، 2012،ص. )54

وبىاء ضوابط هىٍا :تقبؿ ا،خر واالعتراؼ
ولمحوار األسري كي يكوف حوا اًر ايجابياً
ً
بحقً وتقبؿ اإلختبلؼ في ا،راء والٍدوء والكمهة الطيبة التي تسعى إلى حؿ ُهشكبلت

األسرة (الجبوري ،2017،ص.)32

بالحسىى والكمهة الطيبة ألف لمكمهات
لذا فﺇف هسؤولية الوالديف تىهية جواىب الحوار ُ
أث اًر فسيولوجياً عهيقاً في حياة اإلىساف ،وهف أسباب ضعؼ الحوار األسري :إىشغاؿ كؿ
هف األب واألـ بﺄعهالٍها وهٍهاتٍها بعيداً عف األبىاء والهىزؿ و ضعؼ الثقة بِقُدرة الحوار
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عمى إحداث الىتيجة الهطموبة والجٍؿ بﺄساليب الحوار الفاعمة وعدـ أخذ الحوار عمى
هحهؿ الجد بكوىً ترفاً زائداً يهكف االستغىاء عىً ( الوايمي )98 : 2010 ،
مفيكـ الطمأنينة االنفعالية(Emotional reassurance) :

إف الجذور التاريخية لمطهﺄىيىة االىفعالية وضعت في األصؿ ألٌهية لهاذا يتعرض
ّ
االفراد الى هستوى عالي هف الصراع والتي تتضح بىتائج في تكييؼ االفراد بالهجتهع
).(Davies & Cummings, 1994: 302
أرتبط لفظ االطهئىاف أو هشتقاتً بهصطمحيف في القرآف الكريـ ٌها الىفػس والقػمب،
قاؿ تعالى" :يا ايتٍا الىفس الهطهئىة" (الفجر ،آية ، )27 :وقاؿ تعالى" :والذيف آهىوا
وتطهئف قموبٍـ بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطهئف القموب" (الرعد ،آية.)2 :
عرؼ (تيمجف (1988 ،هفٍوـ الطهﺄىيىة االىفعالية بﺄىٍا :بىية ىفسية وراء
لقد ّ
وعرفٍا ويمياـ  ،بﺄىٍا حالة عقمية يكوف خبللٍا الشخص
التصرؼ السموكي الدائـ ىسبياًّ ،

هستعداً لقبوؿ عواقب سموكيات الفرد).(Blatz, 1967:112

لقد وصؼ (أبراٌاـ هاسمو ),)1943،بﺄف الشخص الذي يعاىي هف اىعداـ األهف ٌو

الشخص الذي يرى العالـ كﺄىًُ غابة تٍدديُ وتشكؿ خط اًر عميً ).(Maslow, 1942: 35
يعتبر االرتباط ) (Attachmentهصدر طهﺄىيىة حيث أف كثير هف العواطؼ تىشﺄ
خبلؿ حياة الفرد  ،وأف تجديد عبلقات االرتباط يهكف وصفٍا كحالة الوقوع في الحب اذ
يهكف اعتبارٌا هصدر أهف وفرح( ((Bowlby, 1990: 40عاهر ،2016،ص.)40-32
إف الشعور بالطهﺄىيىة ٌو شعور ىسبي ىظ اًر لتﺄثري بعدة عواهؿ هىٍا عواهؿ عضوية
ّ
والعواهؿ االجتهاعية واالقتصادية  ،فالطهﺄىيىة االىفعالية هف الحاجات الهٍهة لمشخصية
االىساىية ،وتـ دراسة هصطمح الطهﺄىيىة االىفعالية تحت هسهيات كثيرة هىٍا األهف
الىفسي ،الطهﺄىيىة الىفسية ويرى (زٌراف، 2002 ،ص)68
تعتبر الطهﺄىيىة االىفعالية ظاٌرة تكاهمية ىفسية هعرفية فمسفية كهية اجتهاعية
اىساىية هشي اًر الى أىٍا ظاٌرة ىفسية أي تستىد الى قدر هف الطاقة الىفسية ،وهف أجؿ
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اشباع الحاجة لمطهﺄىيىة قد يتبىى الفرد قيهاً تعهؿ عمى تبرير السموؾ الغير هقبوؿ

اجتهاعياً (سعد .)20-30 : 1999 ،

وضح (عبد الهجيد وآخروف )1998 ،إف تحقيؽ الطهﺄىيىة الىفسية لمفرد يتـ عف
ّ
طريؽ االيهاف وتوحيد اهلل واالهتىاع عف الكبائر والرضا واتباع االواهر التي تعهؿ عمى بث

الطهﺄىيىة لدى األفراد سموكياً وفكرياً(:عبد الهجيد وآخروف.)319 : 2002 ،

إف فقداف الشعور باألهف الىفسي والطهﺄىيىة قد يكوف أحد أسباب حدوث
ّ
االضطرابات الىفسية ،أو قياـ الفرد بسموؾ عدواىي تجاي هصادر احباط حاجاتً ،باتخاذي
أىهاط سموكية غير سوية هف أجؿ الحصوؿ عمى الطهﺄىيىة(عبد الخالؽ.)250 :1983 ،
تركز ىظرية ادلر عمى الهحددات االجتهاعية اكثر هف الهظاٌر البيولوجية لمسموؾ
فﺄف الفرد يتجً لتحقيؽ غايات هحددة تتهثؿ في التخمص هف الىقص والسعي ىحو الكهاؿ
الذي يجعؿ الفرد يشعر بالسعادة والطهﺄىيىة (العزة وعبد الٍادي.)29 :1999 ،
إف الركيزة االساسية في ىظرية ٌورىي التي تؤثر في شخصية الفرد ٌي الحاجة الى
ّ
االستقرار والطهﺄىيىة الىفسية والتخمص هف القمؽ والخوؼ  ،يؤكد هاسمو أف اىعداـ األهف
والطهﺄىيىة عىد الفرد يﺄتي هف عدـ اشباع الحاجات وأف ٌذا االشباع يكوف في البيئة،
فالبيئة التي تسهح في اشباع حاجات الفرد االساسية تعد هصدر اسىاد لمفرد فيشعر
بالطهﺄىيىة الىفسية ،وأكد بورتر عمى الحاجة الى األهف والطهﺄىيىة وتشهؿ اهور االىتساب
الى جهاعة رسهية او غير رسهية هثؿ الدخؿ الهادي الهىاسب ،والتقاعد والتثبيت في
الخدهة والتﺄهيف ووجود جهعيات وىقابات هٍىية ( الطويؿ.)83 :1999 ،
ويرى بورتر أف الحاجة لمشعور بالطهﺄىيىة ٌي الحصوؿ عمى دخؿ هادي هىاسب
وكذلؾ ضرورة وجود ٌيئات أو أشخاص تضهف لمفرد حقً في العهؿ وعىد اىتٍاء هدة
الخدهة أي الحصوؿ عمى التقاعد (عبد اهلل.)95 : 2003 ،
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دراسات سابقة
أكالن -بعض الدراسات التي تناكلت الحكار األسرم كعالقتو ببعض المتغيرات

 -1دراسة ( شربجي :)2010 ،دور الحوار الديهقراطي بيف ا،باء واالبىاء في
التصدي لهشكبلت األسرة (دراسة هيداىية هف هحافظة بغداد)،اجريت ٌذي الدراسة
في بغداد ( جاىبي الكرخ والرصافة) وقد استٍدفت دراسة شربجي التعرؼ عمى
اهكاىية تطبيؽ الحوار الديهقراطي بيف ا،باء واالبىاء في األسرة العراقية وايضاً
التعرؼ عمى االثار االيجابية لمحوار الديهقراطي بيف ا،باء واالبىاء فضبل عف

التعرؼ عمى هعوقات الحوار الديهقراطي بيف ا،باء واالبىاء،شهمت عيىة الدراسة
( )120أسرة في هديىة بغداد لديٍا ابىاء وبىات تتراوح اعهارٌـ بيف (18-13
سىة) وقد اعدت أداة القياس لمحوار الديهقراطي وبعد تطبيؽ الهقياس عمى العيىة
وهعالجة البيىات بالوسائؿ االحصائية الهىاسبة وتهثمت في الىسب الهئوية ،هعاهؿ
ارتباط بيرسوف لحساب ثبات االستباىة ،هربع كاي الختبار فرضيات البحث ،وقد
كشفت الىتائج:
ٌ -1ىاؾ عبلقة بيف الحوار الديهقراطي بيف ا،باء واالبىاء والتصدي لهشكبلت
األسرة.
ٌ -2ىاؾ عبلقة بيف هروىة السمطة االبوية وتغير توجً األسرة ىحو الحوار
الديهقراطي هع االبىاء وتبيف اف ( )%24,1هف األسر الهبحوثة أكدت باف
هعوقات الحوار الديهقراطي بيف ا،باء واالبىاء ٌي الثقافة االبوية التي تهيؿ
إلى الٍيهىة وترفض الحوار الديهقراطي هع االبىاء(شربجي_495 :2011،
)506
 -2دراسة (بف عهارة وبوعيشة :)2012 ،الحوار األسري وعبلقتً باالتزاف االىفعالي
لدى الهراٌقيف (دراسة هيداىية لعيىة هف الهراٌقيف باقساـ الرابعة هتوسطة بوالية
ورقمة) ،اجريت ٌذي الدراسة في الجزائر وقد استٍدفت الكشؼ عها إذا كاف ٌىاؾ
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عبلقة بيف الحوار األسري واالتزاف االىفعالي لدى الهراٌؽ ،واشتهمت عيىة الدراسة
عمى الطمبة ( ذكو ًار واىاثاً ) الهتهدرسيف بسىة رابع هتوسط وبعدد ( )197طالباً
وطالبة بهديىة تقرت( الجزائر)  ،ولقد اعدت اداة لقياس الحوار األسري ،وبعد

تطبيؽ الهقياس عمى العيىة وهعالجة البياىات بالوسائؿ االحصائية الهىاسبة
وتهثمت في هعاهؿ ارتباط بيرسوف ،هعاهؿ ارتباط سبيرهاف ،الهتوسط الحسابي
كشفت الىتائج عف:
 -1اف لمحوار األسري عبلقة كبيرة في تحقيؽ االتزاف االىفعالي والتوافؽ الىفسي
عىد الهراٌقيف.
 -2اف االىاث اكثر هيوال لمهىاقشة والحوار داخؿ الهىزؿ واف االىاث اقؿ عصبية
وتوتر هف الذكور.
 -3تواجد االىاث في الهىزؿ اكثرهف الذكور يجعمٍـ اكثر قربة إلى والديٍـ واكثر
اتزاىاً اف االىاث اكثر تقببلً لمىصائح والهىاقشة واف االىاث اكثر واسرع ىضجاً
هف الذكور( .بف عهارة ،و بوعيشة )24-6: 2013 ،

ثانيا :دراسات سابقة التي تناكلت الطمأنينة االنفعالية:
 -1دراسة (عودة  : )2002،الهىاخ الىفسي واالجتهاعي وعبلقتً بالطهﺄىيىة االىفعالية
وقوي االىا لدى طالبات الجاهعة االسبلهية بغري (فمسطيف) ،أستٍدفت الدراسة الى
التعرؼ عمى هستوى الطهﺄىيىة االىفعالية وقوي االىا لطالبات الجاهعة االسبلهية ،و
بمغت عيىة الدراسة ( )376طالبة ،اعدت الباحثة هقياس الطهﺄىيىة االىفعالية.
وأظٍرت ىتائج الدراسة وجود عبلقً طردية ايجابية بيف الهىاخ الىفسي واالجتهاعي
والطهﺄىيىة االىفعالية وبيىً وبيف قوي االىا(عودة .)157 :2002 ،
 -2دراسة (الشجيري :)2009،التفاؤؿ _ التشاؤـ وعبلقتٍها باالطهئىاف الىفسي
(الكوفة)ٌ،دفت الدراسة الى التعرفة عمى العبلقة بيف التفاؤؿ_ والتشاؤـ وعبلقتٍها
باالطهئىاف الىفسي ،وبمغت عيىة الدراسة ( )500طالب وطالبة بواقع ()187
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طالباً و( )313طالبة هىٍـ ( )225طالباً وطالبة هف االقساـ العمهية و()275
طالباً وطالبة هف االقساـ االىساىية،و اعدت الباحثة هقياس لبلطهئىاف الىفسي،
وكشفت ىتائج الدراسة التي تـ التوصؿ اليٍا بﺄف عيىة البحث تتهتع بهستوى عالي

هف االطهئىاف الىفسي وتبيف بﺄف االىاث اكثر أطهئىاىاً هف الذكور واف طمبة

التخصص االىساىي اكثر اطهئىاىاً هف التخصص العمهي ( الشجيري:2009 ،

ص -ي).

 -3دراسة الشيهري وبركات ( :)2011هستوى االهف الىفسي (الطهﺄىيىة االىفعالية)
لدى الطالبة الجاهعية في ضوء الحالة االجتهاعية والتخصص والهستوى العمهي
(السعودية)،وٌدفت الدراسة الى التعرؼ عمى هستوى الطهﺄىيىة االىفعالية لدى
الطالبة الجاهعية وتﺄثير الهتغيرات (الحالة االجتهاعية  ،التخصص  ،الهستوى
العمهي)،و بمغت عيىت الدراسة ( )200طالبة هف جاهعة أـ القرى،وتبىى الباحثاف
هقياس (شقير  )2005،لمطهﺄىيىة الىفسية،و أظٍرت ىتائج الدراسة أف طالبات
َّ
لديٍف شعور هرتفع بالطهﺄىيىة االىفعالية  ،عدـ وجود فروؽ دالة
جاهعة أـ القرى
احصائياً بيف أفراد العيىة بهختمؼ التخصصات والهستويات العمهية وكذلؾ
الهتزوجات وغير الهتزوجات (الشيهري وبركات .) 646-644 :2011 ،

اكانب االنادة مف الدراسات السابقة:
 -1صياغة هشكمة الدراسة الحالية واٌهيتٍا فيها يتعمؽ بهتغيرات الحوار االسري
والطهﺄىيىة االىفعالة.؟
 -2تحديد حجـ العيىة ،إذ اختمؼ باختبلؼ احجاـ الهجتهعات واالٌداؼ الهرجو
تحقيقٍا ،وهف االطبلع عمى الدراسات السابقة حرص الباحث عمى اف تكوف عيىة
الدراسة الحالية ههثمة لمهجتهع.
 -3االطبلع عمى الوسائؿ االحصائية الهستخدهة في الدراسات السابقة ،لغرض
تطبيقٍا ،وتحقيؽ أٌداؼ الدراسة الحالية.
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 -4االفادة هف ىتائج الدراسات السابقة التي ُّ
اء عمهياً ،وذلؾ بهقارىتٍا هع ىتائج
تعد إثر ً
الدراسة الحالية.
 -5الرجوع إلى الهصادر في الدراسات السابقة لئلفادة هىٍا في الدراسة الحالية.

الفصؿ الثالث
أاراءات البحث
يتضهف ٌذا الفصؿ أٌـ األجراءات الهتبعة في البحث الحالي والكفيمة بتحقيؽ أٌدافً
هف تحديد هجتهع البحث وعيىتً وطريقة أختيارٌا وتحديد أدواتً وأجراءات القياس وأٌـ
الوسائؿ األحصائية فيٍا، ،وفيها يﺄتي عرض أٌـ الوسائؿ الهستخدهة.
أكأل :ماتمع البحث:
لغرض تحديد أٌداؼ البحث الحالي ،كاف البد هف تحديد هجتهع البحث
الحالي(التدريسييف الهتزوجيف وغير الهتزوجيف/جاهعة بغداد /الجاهعة الهستىصرية /كمية
الٍىدسة والتربية والتربية البدىية وعموـ الرياضة والتربية األساسية واالداب ) ،وأختيار عيىة
هىاسبة تهثؿ الهجتهع األصمي ،والعهؿ عمى أعداد أداة لمقياس أو الحصوؿ عميٍا إذا
توفرت ،وبعد البحث والتقصي تـ أعداد أداتيف ،تتسـ بالصدؽ والثبات والهوضوعية ،تـ
تطبيقٍا عمى العيىة ،وهف ثـ أستخداـ الوسائؿ اإلحصائية الهىاسبة لتحميؿ بياىات ٌذا
البحث وهعالجة الىتائج الىٍائية وقد يتـ أستعراض ٌذي اإلجراءات وفؽ األتي:
ثانيا :عينة البحث:
قاـ الباحث بﺄختيار عيىة البحث الحالية( )100تدريسيا هف الهجتهع باألسموب
العشوائي وفؽ األتي :
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 -1تـ أختيار عيىة البحث هف جاهعة بغداد والتي تتكوف هف ( )100تدريسيا هف هجتهع
لمعاـ الدراسي ( )2019-2018هف الدراسات الصباحية،أذ بمغ عدد التدريسييف
الهتزوجيف وغير الهتزوجيف هف الذكور ( )50وبمغ عدد التدريسيات الهتزوجات وغير
الهتزوجات ( )50وتـ أختيارهتغير (الىوع)  ،والجدوؿ في أدىاي رقـ ( )1يوضح ذلؾ،
عيىة البحث األساسية هوزعيف حسب الىوع.
جدوؿ عيىة هجتهع البحث األصمي
الانس

عينة ماتمع البحث األصمي/اامعة بغداد /الاامعة

المامكع

المستنصرية/الكمية

الذككر

األناث

الٍىدسة

11

9

20

التربية البدىية وعموـ ارياضة

8

12

20

ا،داب

14

6

20

التربية

9

11

20

التربية األساسية

15

5

20

الهجهوع

57

43

100

تـ أخذ عيىتيف هف هجتهع البحث "األولى" عيىة اعداد الهقياسيف والبالغة ()100
"والثاىية"عيىة التطبيؽ األساسية والتي بمغت ( )100وٌي تختمؼ عف عيىة التطبيؽ األولى
في أعداد األداتيف .
ثالثا :أداتا البحث:
لغرض تحقيؽ أٌداؼ البحث ،تطمب ذلؾ وجود أداتيف أحدٌها لقياس هفٍوـ الحوار
االسري وأخرى لقياس هفٍوـ الطهﺄىيىة األىفعالية ،لذا لجﺄ الباحث الى بىاء ٌذيف االداتيف،
حيث قاـ الباحث بﺄجراء عهمية أعداد األداتيف هف جديد بىفس الخطوات الهتعارؼ عميٍا
ألف أي هقياس أو أداة البد أف تهر بعدة خطوات أساسية ٌي(:التخطيط لؤلداة-صياغة
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فقرات األداة-صبلحية الفقرات-إجراء تحميؿ الفقرات-استخراج الصدؽ والثبات لؤلداة
(.)allen,1979,pp111-118
أداة الحكار االسرم:
ىظ ار لعدـ الحصوؿ عمى أداة تىسجـ هع عيىة البحث الحالي هحمية أو عربية
لقياس أداة الحوار االسري فقد لجﺄ الباحث الى بىاء األداة وفؽ الخطوات التالية:
 -1األطبلع عمى عدد هف الهقاييس األجىبية والعربية التي تىاولت هفٍوـ الحوار االسري
لؤلستفادة العمهية هف بعض فقراتٍا .
 -2العهؿ عمى تطبيؽ أستباىة أستطبلعية عمى عيىة هف التدريسييف وذلؾ بٍدؼ
الحصوؿ عمى عدد أخر هف الفقرات لبىاء األداة .
 -3ولغرض الحصوؿ عمى فقرات هوضوعية تشهؿ كافة فقرات األداة ،وبىاءا عمى ها تقدـ
تـ صياغة ( )20فقرة ألداة "الحوار االسري" وروعي في صياغتٍا ،أف تكوف هحتوى
الفقرة بصيغة واضحة وصريحا وهباش ار وقابؿ لتفسير واحد ( أبو عبلـ،1989،ص
.)134
رابعا :طريقة القياس:
أعتهد الباحث عمى طريقة ليكرت في بىاء أداة الحوار االسري وٌي أحدى الطرؽ
الهتبعة في بىاء الهقاييس الىفسية وذلؾ لؤلسباب ا،تية :
 -1سٍمة البىاء والتصحيح وتوفر هقياس أكثر تجاىسا .
 -2تؤشر لمهستجيب بﺄف يؤشر درجة هشاعري أو شدتٍا (.)Anastasia,1976,p.140
 -3هرىة جدا وتهكف الباحث هف بىاء أداة بحثً بسرعة وبدوف تقييد .
 -4ويهيؿ الثبات فيٍا الف يكوف جيدا ،بسبب الهدى الكبير هف األستجابات الهسهوح بٍا
الهستجيبيف.
 -5ال تتطمب عىد أستخداهٍا عددا كبي ار هف الحكاـ (.)Oppenheim,1973,p.140
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خامسا:صالحية الفقرات:
يذكر ابيؿ  Ebelالى أف أفضؿ وسيمة لمتﺄكد هف صبلحية الفقرات ٌي قياـ عدد هف
الخبراء الهىختصيف بتقرير صبلحيتٍا لقياس الصفة التي وضعت هف أجمٍا
(.)Ebel,1972,p.140
وأستىادا الى ذلؾ فقد عرضت الفقرات بصيغتٍا األولية عمى هجهوعة هف الخبراء في
عمـ الىفس ألصدار حكهٍـ عمى هدى صبلحية الفقرات في قياس هفٍوـ الحوار االسري،
وصبلحية البدائؿ الهعتهدة في األستجابة عمى كؿ فقرة ،وقد أعتهدت ىسبة أتفاؽ ()%80
فﺄكثر بيف الهحكهيف لؤلبقاء عمى الفقرة وعمى ضوء أستجابة الخبراء ،تـ األبقاء عمى جهيع
الفقرات والبالغ عددٌا ( )20فقرة .
أسماء السادة الخبراء لكال األداتيف يتككف كال مف :
 -1أ.د .عمي عودة هحهد الحمفي  ..و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي /هركز البحوث
الىفسػػية
 -2أ.د .سعدي جاسـ عطية  ....الجاهعة الهستىصرية /كمية التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
االساسية.
 -3أ.ـ.د .بيداء ٌاشـ جهيؿ ...وزارة التعميـ العالي والبحث العمهي /ه ػ ػ ػ ػ ػ ػػركز البحوث
الىفسػ ػ ػػية.
 -4أ.ـ.د.هحهد عبدالكريـ طاٌر /الجاهعة الهستىصرية /كمية التربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
االساسػ ػ ػػية.
 -5أ.ـ.د .زٌراء زيد شفيؽ....جاهعة بغداد /كمية التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمبىات .
 -6أ.ـ.د  .سيؼ هحهد رديؼ ...و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي /ه ػ ػ ػػركز البحوث
الىفس ػ ػػية.
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 -7أ.ـ.د .هيسوف كريـ ضاري  ..و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي /هػ ػ ػ ػػركز البحوث
الىفس ػ ػػية.
. -8ـ.د .زيىب هحهد صالح  .جاهعة بغداد /كمية التربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمبىات .
أعداد تعميمات المقياس:
روعي الباحث أف تكوف التعميهات الخاصة باألداة واضحة وسٍمة جدا وبهثابة الدليؿ
الذي يسترشد بً الهستجيب أثىاء أجابتً عمى فقرات الهقياس  ،كها تـ التﺄكيد فيٍا عمى
ضرورة أختيار الهستجيب لبديؿ األستجابة الهىاسب والذي يعبر عف رأيً فعبل ،وأف
أستجابتً سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العمهي لذا لـ يطمب هىً ذكر األسـ هف أجؿ
التقميؿ هف التﺄثير الهحتهؿ لعاهؿ الهرغوبية األجتهاعية ،هع هثاؿ توضيحي يهثؿ كيفية
األجابة،وقد تضهىت التعميهات ( هتغير الىوع).
الدراسة األستطالعية:
بعد أف وضعت فقرات األداة  ،قاـ الباحث بﺄجراء دراسة أستطبلعية عمى عيىة هف
التدريسييف عددٌـ ( )50تدريسيا لهعرفة هدى وضوح الفقرات هف حيث الصياغة والهعىى
وهعرفة الصعوبات التي تواجً الهستجيبيف لتبلفيٍا قبؿ تطبيؽ الهقياس بصورتً الىٍائية
وكذلؾ لهعرفة الزهف الذي يستغرقً الهستجيب في أستجابتً عمى فقرات األداة  ،وبعد
أجراء الدراسة وهبلحظة األستجابات أتضح أف فقرات األداة واضحة جدا وتبيف أف الوقت
الذي أستغرقً أفراد العيىة في أستجاباتٍـ عمى الهقياس يتراوح بيف ( )20 -15دقيقة .
تصيح المقياس كأيااد الدراة الكمية:
هف أجؿ ايجاد الدرجة الكمية لكؿ فرد هف أفراد عيىة البحث عمى هقياس الحوار
االسري يتـ تصحيح الهقياس بىاءا عمى أستجابة األفراد عمى كؿ فقرة هف فقرات الهقياس
البالغة ( )20فقرة ،والتي تقابؿ ثبلث بدائؿ لؤلستجابة ٌي (ىعـ،ال، )،فيها يخص ٌذي
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األداة  ،وأعطيت الدرجات ( ،)1-2أستجابتً عمى فقرات األداة اؿ ( )20وسيكوف ذلؾ
بىاءا عمى الوسط الفرضي الهعتهد في الهقياس وكها هوضح في الفصؿ الرابع
سادسا :التحميؿ األحصائي لمفقرات "(تمييز الفقرات ) ltem Analysis
لغرض الحصوؿ عمى بياىات يتـ بهوجبٍا تحميؿ الفقرات لهعرفة قوتٍا التهيزية
بٍدؼ أعداد األداة بشكمً الىٍائي بها يتبلئـ وخصائص الهجتهع الهدروس ،وأٌداؼ
البحث في قياس هفٍوـ الحوار االسري،قاـ الباحث بتطبيؽ أداة البحث عمى عيىة هكوىة
( )100تدريسيا تـ أختيارٌا بطريقة عشوائية كها تـ األشارة أليً في عيىة البحث ،أف
الٍدؼ األساس هف تحميؿ الفقرات ٌو الحصوؿ عمى بياىات يتـ بهوجبٍا حساب القوة
التهييزية لفقرات الهقياس ،فٍؿ تهتمؾ الفقرة قوة تهييزية بيف الهستجيبيف الذيف تكوف
درجاتٍـ عالية والهستجيبييف الذيف تكوف درجاتٍـ واطئة في الهفٍوـ الذي تقيسً الفقرة أـ
ال؟ (ِ.)Able,1972,p392
وتعد أسموب الهجهوعتيف الهتطرفتيف (الهوازىة الطرفية) ،واألتساؽ الداخمي (عبلقة
درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمهقياس )أجراءيف عمهييف هىاسبيف في عهمية تحميؿ الفقرات
أليجاد القوة التهييزية لٍا ،وبذلؾ لجﺄ الباحث الى ٌذي الطرؽ واألستعاىة بٍا في تحميؿ
فقرات هقياس الحوار االسري .
أ -أسموب الهجوعتيف الهتطرفتيف :Contrasted Groups
وألجراء ذلؾ تـ أتباع الخطوات التالية :
 -1تحديد الدرجة الكمية لكؿ أستهارة
 -2رتبت الدرجات التي حصؿ عميٍا الهستجيبوف والذيف كاف عددٌـ ()100
تدريسيا هف أعمى الى أدىى درجة .
 -3تعيف ىسبة القطع ( )%27هف األستهارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات
وسهيت (بالهجوعة العميا) ،و( )%27هف األستهارات الحاصمة عمى أدىى
الدرجات وسهيت (بالهجوعة الدىيا) أذ أف ٌذي الىسبة تعطي أكبر حجـ
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وأقصى تهايز ههكف (،)Kelly,1973,p172وفي ضوء ٌذي الىسبة بمغ عدد
األستهارات لكؿ هجهوعة ( )27أستهارة ،أي أف عدد األستهارات التي
خضعت لمتحميؿ (  ) 54أستهارة.
 -4تطبيؽ األختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف ألختبار الفرؽ بيف الهجهوعتيف العميا
والدىيا عمى كؿ فقرة ،وعدت القيهة التائية الهحسوبة هؤش ار لتهييز كؿ فقرة هف
خبلؿ هقارىتٍا بالقيهة التائية الجدولية ،وبٍذا فقد عدت جهيع الفقرات ههيزة،
والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ
ادكؿ رقـ()2
"القكة التمييزية لفقرات مقياس "الحكاراالسرم "بأستخداـ أسمكب المامكعتيف المتطرنتيف
ت

المامكعة الدنيا

المامكعة ا لعميا

القيمة

مستكل

متكسط

أنحراؼ

متكسط

أنحراؼ

التائية

الداللة

1

3,19

1,275

3,33

1,394

1,614

0,05

2

2,32

0,619

4,37

0,704

2,841

0,05

3

4,31

1,209

3,98

1,010

3,117

0,05

4

5,16

0,714

3,79

1,156

4,491

0,05

5

4,67

0,484

4,95

1,433

5,221

0,05

6

4,03

1,088

2,96

1,480

2,911

0,05

7

4,33

0,879

4,96

1,160

3,120

0,05

8

3,83

0,977

2,63

1,395

3,854

0,05

9

4,59

1,664

3,74

1,456

2,029

0,05

10

3,14

0,789

2,65

1,479

4,394

0,05

11

4,88

0,837

2,26

1,323

7,243

0,05

12

3,91

0,736

3,37

1,233

4,357

0,05

13

3,14

1,813

3,99

1,229

4,278

0,05
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القيمة

مستكل

متكسط

أنحراؼ

متكسط

أنحراؼ

التائية

الداللة

14

4,54

0,841

3,20

0,822

4,914

0,05

15

4,64

0,774

3,28

0,984

5,454

0,05

16

7,41

0,856

2,84

0,978

4,754

0,05

17

4,96

3,855

3,03

1,774

3,574

0,05

18

3,26

0,554

2,74

1,636

5,795

0,05

19

3,18

0,844

3,34

1,250

2,952

0,05

20

4,07

0,429

4,15

1,342

3,085

0,05

21

4,75

1,162

2,50

1,414

2,796

0,05

22

3,66

1,321

3,10

1,241

2,574

0,05

مركز البحوث النفسية
ت

المامكعة الدنيا

المامكعة ا لعميا

* القيهة التائية الجدولية عىد درجة حرية ودرجة حرية ( )52بهستوى داللة ()0,05
تساوي (.)1,96
ب -عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية :
أف األسموب األخر في تحميؿ الفقرات ٌو أيجاد العبلقة األرتباطية بيف درجة
كؿ فقرة والدرجة الكمية لمهقياس  ،وهف ههيزات ٌذا األسموب أىً يعطي هقياسا
هتجاىسا في فقراتً (.)Nunnally,1978,p262
وقد تـ أستخداـ هعاهؿ أرتباط بيرسوف  pearsonأليجاد العبلقة األرتباطية
بيف درجة كؿ فقرة هف فقرات األداة والدرجة الكمية ( )100أستهارة أي العيىة ككؿ،
وقد تراوحت هعاهبلت األرتباط بيف ( )0,737- 0,530والجدوؿ ( )3يوضح ذلؾ .
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الادكؿ رقـ ()3
" صدؽ الفقرات بأستخداـ أسمكب عالقة دراة الفقرة بالدراة الكمي
ت

معامؿ األرتباط

مستكل الداللة

1

0,213

0,05

2

0,270

0,05

3

0,213

0,05

4

0,316

0,05

5

0,409

0,05

6

0,507

0,05

7

0,177

0,05

8

0,503

0,05

9

0,178

0,05

10

0,403

0,05

11

0,228

0,05

12

0,378

0,05

13

0,185

0,05

14

0,404

0,05

15

0,374

0,05

16

0,181

0,05

17

0,366

0,05

18

0,524

0,05

19

0,425

0,05

20

0,261

0,05

**القيهة الجدولية لهعاهؿ األرتباط بيرسوف وبدرجة حرية ( )98عىد هستوى()0,05
تساوي(.)0,159
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سابعا :مؤشرات صدؽ مقياس الحكاراالسرم:
 -1صدؽ الهحتوى :Content Validity :وقد تحقؽ ٌذا الىوع هف الصدؽ وذلؾ حيف
تـ تعريؼ هفٍوـ الهراقبة الوالدية وتحديد فقراتً هف قبؿ الباحث ،وحيف عرضت فقراتً
عمى هجهوعة هف الخبراء في هيداف عمـ الىفس وكها ٌو هوضح في الصفحة
السابقة.
 -2صدؽ البىاء  :Construct Validityويقصد بً هدى قياس األختبار لسهة أو ظاٌرة
سموكية هعيىة (الزوبعي وآخروف ،1981،ص،)43وقد تحقؽ ٌذا الىوع هف الصدؽ
في الهقياس الحالي هف خبلؿ
 عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمهقياس :حيث تفترض ٌذي الطريقة أف الدرجة الكمية لمفرد تعد هؤش ار لصدؽ
األختبار ،وقاـ الباحث بﺄيجاد العبلقة األرتباطية بيف درجة كؿ فقرة هف فقرات
الهقياس والدرجة الكمية ( عيسوي ،1974،ص)50
وفي ضوء ٌذا الهؤشر يتـ األبقاء عمى الفقرات التي تكوف هعاهبلت أرتباط
درجاتٍا بالدرجة الكمية لمهقياس داؿ أحصائيا (  ،)Anstasia,1976,p145لذا
عد الهقياس صادقا بىائيا عمى وفؽ ٌذا الهؤشر وكها هوضح سمفا .
ثامنا :مؤشرات الثبات:
يقصد بثبات األختبار أف عبلهة الفرد التتغير جوٌريا بتكرار أجراء األختبار ويعبر
عىً أحصائيا بﺄىً هعاهؿ أرتباط بيف عبلهات األفراد بيف هرات أجراء األختبار الهختمفة.
(الظاٌر وآخروف ،1999،ص.)140
ويشير أبو حطب إلى أف ثبات األداة يعىي عدـ تىاقض األختبار هع ىفسً أو دقتً
في القياس(أبو حطب،1977،ص.)49
ويعد الثبات هف الخصائص القياسية األساسية لمهقاييس الىفسية ،وبقصد بالثبات ٌو
أتساؽ درجات األختبار ودقة ىتائجً وتحررٌا هف تﺄثير الهصادفة عىدها يطبؽ عمى
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هجهوعة هحددة هف األفراد (عبدالخالؽ ،2000،ص،)45وقد تحقؽ الباحث هف ثبات
هقياس الحوار االسري بالطريقة التالية ا،تي ذكرٌا .
الثبات بطريقة (ثبات كيكدر -ريتشاردسكف)
وألستخراج الثبات بٍذي الطريقة تـ أعتهاد جهيع أستهارات عيىة البحث  ،وقد بمغ
هعاهؿ الثبات لمهقياس (.)0,67
ثانيا :أداة الطمأنينة االنفعالية:
ىظ ار لعدـ الحصوؿ عمى أداة تىسجـ هع عيىة البحث الحالي هحمية أو عربية
لقياس أداة الطهﺄىيىة االىفعالية فقد لجﺄ الباحث الى بىاء األداة وفؽ الخطوات التالية :
 -1األطبلع عمى عدد هف الهقاييس األجىبية والعربية التي تىاولت هفٍوـ الطهﺄىيىة
االىفعالية لؤلستفادة العمهية هف بعض فقراتٍا .
 -2العهؿ عمى تطبيؽ أستباىة أستطبلعية عمى عيىة هف التدريسييف وذلؾ بٍدؼ
الحصوؿ عمى عدد أخر هف الفقرات لبىاء األداة .
 -3ولغرض الحصوؿ عمى فقرات هوضوعية تشهؿ كافة فقرات األداة ،وبىاءا عمى ها
تقدـ تـ صياغة (  ) 25فقرة ألداة " الطهﺄىيىة االىفعالية" وروعي في صياغتٍا،
أف تكوف هحتوى الفقرة بصيغة واضحة وصريحا وهباش ار وقابؿ لتفسير واحد ( أبو
عبلـ،1989،ص .)134
رابعا :طريقة القياس:
أعتهد الباحث عمى طريقة ليكرت في بىاء أداة الطهﺄىيىة االىفعالية وٌي أحدى
الطرؽ الهتبعة في بىاء الهقاييس الىفسية وذلؾ لؤلسباب ا،تية :
 -1سٍمة البىاء والتصحيح وتوفر هقياس أكثر تجاىسا .
 -2تؤشر لمهستجيب بﺄف يؤشر درجة هشاعري أو شدتٍا ( Anastasia, 1976, p.
.)140
 -3هرىة جدا وتهكف الباحث هف بىاء أداة بحثً بسرعة وبدوف تقييد .
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 -4ويهيؿ الثبات فيٍا الف يكوف جيدا ،بسبب الهدى الكبير هف األستجابات الهسهوح
بٍا الهستجيبيف.
 -5ال تتطمب عىد أستخداهٍا عددا كبي ار هف الحكاـ ( Oppenheim, 1973, p.
.)140
خامسا :صالحية الفقرات:
يذكر ابيؿ  Ebelالى أف أفضؿ وسيمة لمتﺄكد هف صبلحية الفقرات ٌي قياـ عدد هف
الخبراء الهختصيف بتقرير صبلحيتٍا لقياس الصفة التي وضعت هف أجمٍا
(.)Ebel,1972,p.140
وأستىادا الى ذلؾ فقد عرضت الفقرات بصيغتٍا األولية عمى هجهوعة هف الخبراء
*في عمـ الىفس ألصدار حكهٍـ عمى هدى صبلحية الفقرات تـ ذكرٌـ سابقا في قياس
هفٍوـ الطهﺄىيىة االىفعالية ،وصبلحية البدائؿ الهعتهدة في األستجابة عمى كؿ فقرة ،وقد
أعتهدت ىسبة أتفاؽ ()%80فﺄكثر بيف الهحكهيف لؤلبقاء عمى الفقرة وعمى ضوء أستجابة
الخبراء *تـ حذؼ ( )3فقرات واألبقاء عمى الفقرات البالغ عددٌا ( )22فقرة .
أعداد تعميمات المقياس:
روعي الباحث أف تكوف التعميهات الخاصة باألداة واضحة وسٍمة جدا وبهثابة الدليؿ
الذي يسترشد بً الهستجيب أثىاء أجابتً عمى فقرات الهقياس  ،كها تـ التﺄكيد فيٍا عمى
ضرورة أختيار الهستجيب لبديؿ األستجابة الهىاسب والذي يعبر عف رأيً فعبل  ،وأف
أستجابتً سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العمهي لذا لـ يطمب هىً ذكر األسـ هف أجؿ
التقميؿ هف التﺄثير الهحتهؿ لعاهؿ الهرغوبية األجتهاعية ،هع هثاؿ توضيحي يهثؿ كيفية
األجابة،وقد تضهىت التعميهات ( هتغير الىوع).
الدراسة األستطالعية:
بعد أف وضعت فقرات األداة  ،قاـ الباحث بﺄجراء دراسة أستطبلعية عمى عيىة هف
التدريسييف عددٌـ ( )50تدريسيا لهعرفة هدى وضوح الفقرات هف حيث الصياغة والهعىى
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وهعرفة الصعوبات التي تواجً الهستجيبيف لتبلفيٍا قبؿ تطبيؽ الهقياس بصورتً الىٍائية
وكذلؾ لهعرفة الزهف الذي يستغرقً الهستجيب في أستجابتً عمى فقرات األداة  ،وبعد
أجراء الدراسة وهبلحظة األستجابات أتضح أف فقرات األداة واضحة جدا وتبيف أف الوقت
الذي أستغرقً أفراد العيىة في أستجاباتٍـ عمى الهقياس يتراوح بيف ( )20 -15دقيقة .
تصيح الهقياس وأيجاد الدرجة الكمية:
هف أجؿ ايجاد الدرجة الكمية لكؿ فرد هف أفراد عيىة البحث عمى هقياس الطهﺄىيىة
االىفعالية يتـ تصحيح الهقياس بىاءا عمى أستجابة األفراد عمى كؿ فقرة هف فقرات الهقياس
البالغة ( )22فقرة ،والتي تقابؿ خهس بدائؿ لؤلستجابة ٌي (تىطبؽ عميةدائها ،تىطبؽ عمي
غالبا،تىطبؽ عمي أحياىا ،تىطبؽ عمي ىاد ار ،التىطبؽ عمى أبدا) ،وأعطيت الدرجات (-1
 )5الطهﺄىيىة االىفعالية ،أستجابتً عمى فقرات األداة اؿ ( )22وسيكوف ذلؾ بىاءا عمى
الوسط الفرضي الهعتهد في الهقياس وكها هوضح في الفصؿ الرابع
سادسا :التحميؿ األحصائي لمفقرات "(تمييز الفقرات ) ltem Analysis
لغرض الحصوؿ عمى بياىات يتـ بهوجبٍا تحميؿ الفقرات لهعرفة قوتٍا التهيزية
بٍدؼ أعداد األداة بشكمً الىٍائي بها يتبلئـ وخصائص الهجتهع الهدروس ،وأٌداؼ
البحث في قياس هفٍوـ الطهﺄىيىة االىفعالية،قاـ الباحث بتطبيؽ أداة البحث عمى عيىة
هكوىة ()100تدريسيا تـ أختيارٌا بطريقة عشوائية كها تـ األشارة أليً في عيىة البحث ،أف
الٍدؼ األساسهف تحميؿ الفقرات ٌو الحصوؿ عمى بياىات يتـ بهوجبٍا حساب القوة
ا لتهييزية لفقرات الهقياس ،فٍؿ تهتمؾ الفقرة قوة تهييزية بيف الهستجيبيف الذيف تكوف
درجاتٍـ عالية والهستجيبييف الذيف تكوف درجاتٍـ واطئة في الهفٍوـ الذي تقيسً الفقرة أـ
ال؟(ِ)Able,1972,p392
وتعد أسموب الهجهوعتيف الهتطرفتيف (الهوازىة الطرفية) ،واألتساؽ الداخمي (عبلقة
درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمهقياس )أجراءيف عمهييف هىاسبيف في عهمية تحميؿ الفقرات
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أليجاد القوة التهييزية لٍا ،وبذلؾ لجﺄ الباحث الى ٌذي الطرؽ واألستعاىة بٍا في تحميؿ
فقرات هقياس الطهﺄىية االىفعالية.
أ -أسموب الهجوعتيف الهتطرفتيف :Contrasted Groups
وألج ارء ذلؾ تـ أتباع الخطوات التالية :
 -1تحديد الدرجة الكمية لكؿ أستهارة
 -2رتبت الدرجات التي حصؿ عميٍا الهستجيبوف والذيف كاف عددٌـ ()100
تدريسيا هف أعمى الى أدىى درجة .
 -3تعيف ىسبة القطع ()%27هف األستهارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات وسهيت
(بالهجوعة العميا)،و()%27هف األستهارات الحاصمة عمى أدىى الدرجات
وسهيت (بالهجوعة الدىيا )أذ أف ٌذي الىسبة تعطي أكبر حجـ وأقصى تهايز
ههكف (،)Kelly,1973,p172وفي ضوء ٌذي الىسبة بمغ عدد األستهارات لكؿ
هجهوعة (  ) 27أستهارة ،أي أف عدد األستهارات التي خضعت لمتحميؿ
( ) 54أستهارة.
 -4تطبيؽ األخ تبار التائي لعيىتيف هستقمتيف ألختبار الفرؽ بيف الهجهوعتيف العميا
والدىيا عمى كؿ فقرة ،وعدت القيهة التائية الهحسوبة هؤش ار لتهييز كؿ فقرة هف
خبلؿ هقارىتٍا بالقيهة التائية الجدولية ،وبٍذا فقد عدت جهيع الفقرات ههيزة
هاعدا الفقرة ()22’1في الطهﺄىيىة االىفعالية وقد تـ حذؼ فقرتيف ( )2بالتهييز
في الطهﺄىيىة االىفعالية وأصبحت بعد التهييز ()20فقرة كها هثبت أرقاـ الفقرات
في ادىاي ،والجدوؿ ( /4أ ) يوضح ذلؾ

172

انًغهذ 31
انعــذد 03

مركز البحوث النفسية

2020

ادكؿ رقـ(/4أ)
"القكة التمييزية لفقرات مقياس "الطمأنينة االنفعالية "بأستخداـ أسمكب المامكعتيف
المتطرنتيف
ت

المامكعة الدنيا

المامكعة ا لعميا

القيمة

مستكل

متكسط

أنحراؼ

متكسط

أنحراؼ

التائية

الداللة

1

4,19

1,075

3,63

1,334

1,684

0,05

2

4,30

0,669

4,30

0,764

2,843

0,05

3

4,33

1,109

3,52

1,014

2,817

0,05

4,26
1,562
4

2,815

3,73

0,712

1,115

3,492

0,05

1,522
1,116
5

4,67

0,480

3,15

1,433

5,220

0,05

6

4,00

1,038

2,96

1,480

2,981

0,05

7

4,37

0,839

2,96

1,160

5,110

0,05

8

3,89

0,974

2,63

1,391

3,854

0,05

9

3,59

1,474

2,78

1,476

2,029

0,05

10

4,15

0,989

2,63

1,079

5,391

0,05

11

4,11

0,847

2,26

1,023

7,246

0,05

12

4,41

0,636

3,30

1,235

4,157

0,05
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القيمة

مستكل

متكسط

أنحراؼ

متكسط

أنحراؼ

التائية

الداللة

13

4,11

1,013

3,11

1,219

3,278

0,05

14

4,44

0,641

3,00

0,877

6,911

0,05

15

4,04

0,854

2,78

0,974

5,051

0,05

16

4,41

0,844

2,84

0,975

7,758

0,05

17

3,96

3,898

3,00

1,074

3,574

0,05

18

4,26

0,594

2,70

1,031

6,793

0,05

19

4,19

0,834

3,33

1,240

2,962

0,05

20

4,07

0,829

3,15

1,322

3,084

0,05

21

3,26

1,163

2,52

1,014

2,494

0,05

22

3,76

1,301

3,15

1,231

1,504

0,05

* القيهة التائية الجدولية عىد درجة حرية ودرجة حرية ( )52بهستوى داللة ()0,05
تساوي (.)1,96
ب -عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية :
أف األسموب األخر في تحميؿ الفقرات ٌو أيجاد العبلقة األرتباطية بيف درجة
كؿ فقرة والدرجة الكمية لمهقياس  ،وهف ههيزات ٌذا األسموب أىً يعطي هقياسا
هتجاىسا في فقراتً (.)Nunnally,1978,p262
وقد تـ أستخداـ هعاهؿ أرتباط بيرسوف  pearsonألَغبد العبلقة األرتباطية بيف
درجة كؿ فقرة هف فقرات األداة والدرجة الكمية ( )100أستهارة أي العيىة ككؿ  ،وقد
تراوحت هعاهبلت األرتباط بيف ( )0,654- 0,085والجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ .
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الادكؿ رقـ ()5
" صدؽ الفقرات بأستخداـ أسمكب عالقة دراة الفقرة بالدراة الكمية"
مستكل

معامؿ

مستكل

األرتباط

الداللة

12

0,405

0,05

0,400

0,05
0,05

ت

معامالألرتباط

1

0,347

0,05

2

0,251

0,05

13

3

0,438

0,05

14

0,633

4

0,531

0,05

15

0,536

0,05

5

0,533

0,05

16

0,558

0,05

6

0,494

0,05

17

0,405

0,05

7

0,599

0,05

18

0,639

0,05

8

0,527

0,05

19

0,305

0,05

9

0,250

0,05

20

0,506

0,05

10

0,544

0,05

21

0,284

0,05

11

0,651

0,05

22

0,085

0,05

الداللة

ت

**القيهة الجدولية لهعاهؿ األرتباط بيرسوف وبدرجة حرية ( )98عىد هستوى()0,05
تساوي(.)0,159
سابعا :مؤشرات صدؽ مالطمأنينة االنفعالية:
 -1صدؽ الهحتوى :Content Validity :وقد تحقؽ ٌذا الىوع هف الصدؽ وذلؾ حيف
تـ تعريؼ هفٍوـ ىهط الشخصية  a,bوتحديد فقراتً هف قبؿ الباحث ،وحيف عرضت
فقراتً عمى هجهوعة هف الخبراء في هيداف عمـ الىفس وكها ٌو هوضح في الصفحة
السابقة .

175

انًغهذ 31
انعــذد 03

مركز البحوث النفسية

2020

 -2صدؽ البىاء :Construct Validityويقصد بً هدى قياس األختبار لسهة أو ظاٌرة
سموكية هعيىة (الزوبعي وآخروف ،1981،ص،)43وقد تحقؽ ٌذا الىوع هف الصدؽ
في الهقياس الحالي هف خبلؿ
 عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمهقياس :حيث تفترض ٌذي الطريقة أف الدرجةالكمية لمفرد تعد هؤش ار لصدؽ األختبار ،وقاـ الباحث بﺄيجاد العبلقة األرتباطية بيف
درجة كؿ فقرة هف فقرات الهقياس والدرجة الكمية ( عيسوي ،1974،ص)50
وفي ضوء ٌذا الهؤشر يتـ األبقاء عمى الفقرات التي تكوف هعاهبلت أرتباط
درجاتٍا بالدرجة الكمية لمهقياس داؿ أحصائيا ( ،)Anstasi,1976.p:145لذا
عد الهقياس صادقا بىائيا عمى وفؽ ٌذا الهؤشر وكها هوضح سمفا .
ثامنا :مؤشرات الثبات:
يقصد بثبات األختبار أف عبلهة الفرد التتغير جوٌريا بتكرار أجراء األختبار ويعبر
عىً أحصائيا بﺄىً هعاهؿ أرتباط بيف عبلهات األفراد بيف هرات أجراء األختبار الهختمفة.
(الظاٌر وآخروف ،1999،ص.)140
ويشير أبو حطب إلى أف ثبات األداة يعىي عدـ تىاقض األختبار هع ىفسً أو دقتً
في القياس(أبو حطب،1977،ص.)49
ويعد الثبات هف الخصائص القياسية األساسية لمهقاييس الىفسية ،وبقصد بالثبات ٌو
أتساؽ درجات األختبار ودقة ىتائجً وتحررٌا هف تﺄثير الهصادفة عىدها يطبؽ عمى
هجهوعة هحددة هف األفراد (عبدالخالؽ ،2000،ص،)45وقد تحقؽ الباحث هف ثبات
هقياس الطهﺄىيىة االىفعالية بالطريقة التالية ا،تي ذكرٌا .
الثبات بطريقة (ألفا كركنباخ) لالتساؽ الداخمي lnternal consistencyAlfa
coefficient
تعتهد ٌذي الطريقة عمى أتساؽ أداء الفرد هف فقرة ألخرى ،وٌي احدى الطرؽ لمتﺄكد
هف األتساؽ الداخمي والتجاىس في حساب هعاهبلت الثبات ،وتقوـ ٌذي الطريقة عمى
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حساب األرتباط بيف درجات عيىة الثبات عمى جهيع فقرات الهقياس لتوضيح أتساؽ أداء
الفرد هف فقرة ألخرى ( ،)Gronbach,1951,p289وألستخراج الثبات بٍذي الطريقة تـ
أعتهاد جهيع أستهارات عيىة البحث ،وثـ استعهمت هعادلة ألفا كروىباخ  ،وقد بمغ هعاهؿ
الثبات "الطهﺄىيىة االىفعاليةبمغ ()0,82وتعد درجة ثبات جيدة.
*الكسائؿ اإلحصائية:
أستعهؿ الباحث الوسائؿ األحصائية ا،تية :
 -1األختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف :أستخدـ ألستخراج القوة التهييزية لمفقرات بﺄسموب
الهجهوعتيف الهتطرفتيف لكؿ الهقياسيف .
 -2األختبار التائي لعيىة واحدة :وقد أستخدـ لبلستدالؿ عف الفروؽ ذات الداللة
األحصائية بيف الهتوسطيف الفرضي والحسابي لهقياس الحوار االسري والطهﺄىيىة
االىفعالية .
 -3األختبار التائي لعيىة واحدة لهعرفة داللة الفروؽ بيف هتوسط درجات أفراد العيىة عمى
هقياس الحوار االسري والطهﺄىيىة االىفعالية.
 -4هعاهؿ أرتباط بيرسوف :وقد أستخدـ ألستخراج عبلقة درجة الفقرة بالدرجة لكمية
لمهقياس ،وأيجاد العبلقة األرتباطية بيف .الحوار االسري والطهﺄىيىة االىفعالية
 -5هعادلة ألفا كروىباخ لبلتساؽ الداخمي :وقد أستخدهت لهعرفة الثبات بطريقة األتساؽ
الداخمي
__________________________________________________
*تهت األستفادة هف الحقيبة األحصائية لمعموـ األجتهاعية () Spssفي هعالجة
البياىات أحصائيا بالحاسبة األلكتروىية .
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الفصؿ الرابع
عرض النتائج كتفسيرىا
اليدؼ االكؿ :التعرؼ عمى الحكار األسرم لدل التدريسييف المتزكايف كغير المتزكايف.
اشارت الىتائج ،أف هجهوع أفراد عيىة البحث البالغ عددٌا ( )100تدريسيا،قد
حصموا عمى هتوسط حسابي لمحوار األسري ( )21,100درجة وباىحراؼ هعياري قدري
( )2,7098وهف هقارىة الوسط الحسابي الهذكور هع الوسط الفرضي لمهقياس والبالغ
( )19,5وباستخداـ االختبار التائي لعيىة واحدة  ،وبفروؽ دالة أحصائيا عىد هستوى داللة
( )0,05درجة أذ بمغت القيهة التائية الهحسوبة ( )5,904وٌي أكبرهف القيهة التائية
الجدولية ( ) 1,96عىد هستوى داللة ( )0,05وبدرجة حرية( ،)99وتوصمت الىتيجة أف
تدريسي الجاهعة لديٍـ ادارة الحوار األسري ،وٌذا ها توصمت إليً دراسة
(شربجي،)2010،الى وجود لغة الحوار االسري الديهقراطي بيف االياء واالهٍات والتصدي
لمهشكبلت بيف افراد االسرة الواحدة واكدت دراسة (عهارة وبوعيشة  )1012،اف الحوار
االسري عبلقة جيدة هع االتزاف االىفعالي والتواضع الىفسي عف افراد العيىة  ..جدوؿ رقـ
( )6يوضح ذلؾ.
ادكؿ ()6
دراات مقياس الحكار األسرم عينة البحث كانحراناتيا المعيارية كالقيـ التائية لداللة
الفرؽ بيف المتكسط الحسابي كالمتكسط النظرم لممقياس.
المقياس

العينة

المتكسط

االنحراؼ

القيمة التائية

دراة

مستكل

الحسابي

المعيارم

المحسكبة الادكلية

الحرية

الداللة

21,100

2,7098

داؿ
الحوار
األسري

100

5,904

1,96

99

إحصائيا
عىد
()0,05
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اليدؼ الثاني :التعرؼ عمى مفيكـ الطمأنينة األنفعالية لدل التدريسييف المتزكايف
كغير المتزكايف.
أشارت الىتائج بﺄف هجهوع أفراد عيىة البحث البالغ عددٌا ( )100تدريسيا قد حصموا
عمى هتوسط حسابي لمطهﺄىيىة األىفعالية والبالغ ( )70,740درجة وباىحراؼ هعياري
قدري( )10,751وهف هقارىة الوسط الحسابي الهذكور هع الوسط الفرضي لمهقياس والبالغ
()60وباستخداـ األختبار التائي لعيىة واحدة ،وبفروؽ دالة أحصائيا عىد هستوى داللة
( )0,05أذ بمغت القيهة التائية الهحسوبة ()9,990وٌي أكبر هف القيهة التائية الجدولية
البالغة( )1,96عىد هستوى داللة ()0,05وبدرجة حرية( ، )99وتوصمت الىتيجة أف
تدريسي الجاهعة لديٍـ ادارة لمطهاىيىة األىفعالية

،وٌذا هاتوصمت اليً دراسة (عودة

 ،)2002،وجود تفاعؿ طردي ايجابي بيف الجاىب الىفسي واالجتهاعي والطهﺄىيىة
االىفعالية وقوة االىا واكدت دراسة (الشجيري ،)2009،العيىة كاىت تتهتع بهستوى عالي
هف االطهئاف الىفسي وجدوؿ رقـ ( )7يوضح ذلؾ.
ادكؿ رقـ ()7
دراات مقياس الطمأنينة األنفعالية عينة البحث كانحراناتيا المعيارية كالقيـ التائية
لداللة الفرؽ بيف المتكسط الحسابي كالمتكسط النظرم لممقياس
المقياس

العينة

القيمة التائية

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

المحسكبة

70,740

10,751

9,990

دراة

مستكل

الادكلية

الحرية

الداللة

1,96

99

داؿ
الطهﺄىيىة
األىفعالية

100

أحصائيا
عىد
()0،05
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اليدؼ الثالث :التعرؼ عمى داللة الفركؽ ني مفيكـ الحكار األسرم كنقا لمتغير النكع
(الذككر كاالناث).
لهعرفة داللة الفروؽ حسب هتغير الىوع عمى أداة الحوار األسري  ،حيث استخدـ
االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف في تحميؿ البياىات ،وقد أظٍرت ىتائج االختبار التائي
بيف عيىة الذكورالبالغ عددٌـ ( )50بهتوسط حسابي قدري( )69,540وباىحراؼ هعياري
قدري ( ،)12,757أها عيىة األىاث في البالغ عددٌـ ( )50وبهتوسط حسابي قدري
( )71,940وباىحراؼ هعياري قدري (، )8,237حيث ظٍرت ىتائج القيهة التائية الهحسوبة
بهقدار ( )1,118-اقؿ هف القيهة التائية الجدولية والتي هقدارٌا ( )1,96هها يدؿ الى
عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية كبيرة في هقياس الحوار األسري وفقا لهتغير الىوع
عىد هستوى داللة ( )0,05لمتدريسييف الهتزوجيف وغير الهتزوجيف ولصالح
الذكورقميبل،،وٌذا هااظٍرتً دراسة (عهارة وبوعيشة )2012،عكس الىتيجة الحالية اف
االىاث اكثر قبوال لمهىاقشة والحوار في الهىزؿ واقؿ عصبية واكثر تقببل واسرع ىضجا هف
الذكور.وجدوؿ رقـ ( )8يوضح ذلؾ.
ادكؿ( )8يكضح داللة الفركؽ ني الحكار األسرم حسب متغير النكع
المقياس

العينة

المتكسػػػط

األنحراؼ

المرحمة الدراسية

الحسػػػابي

المعيارم

50

69,540

12,757

الذكور
الحوار
األسري

األىاث
هجهوع
العيىة

المحسكبة الادكلية الحرية

الداللة
غير داؿ
أحصائيا

-1,118

50
100

القيمة التائية

دراة

مستكل

71,940

8,237
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اليدؼ الرابع :التعرؼ عمى داللة الفركؽ ني الطمأنينة االنفعالية كنقا لمتغير
النكع(الذككر كاألناث).
لهعرفة داللة الفروؽ حسب هتغير الىوع (ذكور – اىاث) عمى أداة الطهﺄىيىة
األىفعالية ،أستخدـ الباحث األختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف في تحميؿ البياىات ،قد
أظٍرت ىتائج األ ختبار التائي بيف هتغير الىوع الى أف عيىة الذكور البالغ عددٌـ ()50
بهتوسط حسابي قدري( )21,520وبﺄىحراؼ هعياري قدري (، )2,727أها بالىسبة الى عيىة
األىاث البالغ عددٌـ ( )50وبهتوسط حسابي قدري ( )20,682وبﺄىحراؼ هعياري قدري
(، )2,652حيث ظٍرت القيهة التائية الهحسوبة بهقدار ( )1,561وٌي اقؿ هف القيهة
والتي هقدارٌا (

التائية الجدولية

)1,96هها يدؿ الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

أحصائية في هفٍوـ الطهﺄىيىة األىفعالية وفقا لهتغير الىوع (ذكور واىاث) عىد هستوى
داللة ( )0,05بيف تدريسي الجاهعة الهتزوجيف وغير الهتزوجيف ،وٌذا هااكدتً دراسة
(دراسة الشيهري)2011،حيث اكدت عمى عدـ وجود فروؽ في الطهﺄىية االىفعالية الفراد
العيىة بهختمؼ التخصصات لمهتزوجيف وغير الهتزوجيف ،والجدوؿ في أدىاي رقـ ()9
يوضح ذلؾ .
ادكؿ ( )9داللة الفركؽ ني مقياس الطمأنينة األنفعالية حسب متغير النكع.
المقياس

العينة

المتكسػػػط األنحراؼ

المرحمة الدرسية
الذكور

50

األىاث

50

الحسػػػابي

المعيارم المحسكبة الادكلية الحرية

الداللة

21,520

2,727

غير داؿ
أحصائيا

الطهﺄىيىة
األىفعالية

القيمة التائية

دراة

مستكل

-1,261
الهجهوع

100

20,682

2,652

1,96

98

عىد
هستوى
داللة
()0,05
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اليدؼ الخامس :التعرؼ عمى وجود العبلقة االرتباطية بيف أداة الحوار األسري والطهﺄىيىة
االىفعالية لدى التدريسييف الهتزوجيف وغير الهتزوجيف،ولهعرفة العبلقة بيف الهقياسييف،
أستخدـ الباحثاف تحميؿ البياىات هعاهؿ أرتباط بيرسوف ،عىد هستوى داللة ()0,05
،وبﺄستخداـ برىاهج ((،)spssالحقيبة األحصائية لمعموـ األجتهاعية )،فقد أظٍرت ىتائج
هعاهؿ األرتباط بيف الهتغيريف حيث بمغ ()0,533هستوى داللة( ، )0,05هها يدؿ عمى
وجود عبلقة ارتباطيً طردية دالة بيف الحوار األسري والطهﺄىية األىفعالية لدى التدريسييف
الهتزوجيف وغير الهتزوجيف في حيز الجاهعة ،وٌذا ها تؤيدي الدراسات السابقة هثبل دراسة
( شربجي ،)2010،ودراسة (عودة  ،)2002،ودراسة ( الشيهري  )2011،الى وجود
عبلقة أرتباطية طردية ايجابية جيدة بيف الحوار االسري والطهﺄىيىة االىفعالية وهتغيرات
اخرى  ،والجدوؿ في أدىاي رقـ ( )10يوضح ذلؾ.
الادكؿ رقـ ()10
معامؿ االرتباط بيف أداة الحكار األسرم كالطمأنينة االنفعالية.
معامؿ
ارتباط

المقياس

حاـ العينة

الحوار األسري

100

0,533

الطهﺄىية األىفعالية

100

0533

بيرسكف

قيمة
معامؿ

مستكل الداللة

االرتباط
الادكلية
0,20

داؿ عىد هستوى داللة 0,05
داؿ عىد هستوى داللة 0,05

االستنتااات Conclusions :
في ضوء ىتائج البحث الحالي يهكف أف ىستىتج ها يﺄتي :
 -1أف التدريسييف الجاهعييف الهتزوجيف وغيرالهتزوجيف يهتمكوف بﺄدارة الحوار االسري .
 -2أف التدريسييف الجاهعييف الهتزوجيف وغيرالهتزوجيف لديٍـ الطهﺄىيىة االىفعالية .
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 -3وجود عبلقة ارتباطية طردية ايجابيا ذات داللة احصائية بيف الحوار االسري
والطهﺄىيىة االىفعالية عىد أفراد العيىة.
ثاىياً :التوصيات :يوصي الباحث بهايمي - :

 -1العهؿ عمى حث ا،باء أبىائٍـ عمى لغد الحوار البىاء واشراكٍـ في الق اررات التي
تخص هستقبمٍـ هف اجؿ طهﺄىيىتٍـ االىفعالية فيها يعترضٍـ هف هشكبلت في الحياةػ
وأف يبدي الوالداف اٌتهاها في ذلؾ ويقدهاف العوف والهساعدة ألبىائٍـ .
 -2زيادة االٌتهاـ بهستوى الطهﺄىيىة االىفعالية والعهؿ عمى خمؽ الوعي بﺄٌهيتٍا في
حياة الهعمهة والهجتهع بصورة عاهة.
 -3اجراء دورات تدريبية لمتدريسييف والهوظفيف والطمبة هف خبلؿ اعداد براهج خاصة
تتعمؽ بمغة الحوار االسري البىاء والطهﺄىيىة الىفسية في هيداف الجاهعة .
 -4العهؿ عمى زيادة االٌتهاـ بالتثقيؼ والتوعية األسرية والجاهعية عمى أٌهية الحوار
األسري وتﺄكيد دوري في بىاء الشخصية السميهة لؤلبىاء  ،وذلؾ هف خبلؿ وسائؿ
اإلعبلـ الهتىوعة.
 -5إقاهة ورش عهؿ وحمقات دراسية ودورات تدريبية داخؿ حيز الجاهعة لمهىتسبيف كافة
تسعى الى ترسيخ أٌهية التحمي بالفضائؿ واألخبلؽ الحهيدة وسهو الذات وهفٍوـ
االطهئىاف الىفسي .

ثالثاً :الهقترحات :يقترح الباحث هايمي:

 -1أجراء دراسة حوؿ األستقبللية وعبلقتٍا بالحوار االسري تبعاً لهتغيري العهروالىوع
لدى طمبة الجاهعة.
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 -2أجراء دراسة حوؿ الهعاهمة الوالدية وعبلقتٍا بهتغيرات هثؿ األعتهاد عمى
الىفس،االتصاؿ االجتهاعي واألسري وضبط الذات وتحهؿ الهسؤولية االجتهاعية لدى
هعمهات اطفاؿ التوحد وأهٍاتٍـ
 -3أجراء دراسة حوؿ اإلحساس بالٍوية الشخصية وعبلقتٍها بالطهﺄىيىة االىفعالية لدى
طمبة الهرحمة الهتوسطة واالعدادية.
 -4إجراء دراسة تبحث عبلقة الحوار األسري بعدد هف الهتغيرات كػ :الثقة بالىفس -
الشخصية الهتفائمة  -الروح الهعىوية -التحكـ بالذات – الشخصية االيجابية لدى
التدريسيات غير الهتزوجات في الجاهعة .
 -5أجراء دراسة تتىاوؿ الطهﺄىيىة االىفعالية وعبلقتٍا ببعض العواهؿ وهىٍا العواهؿ
االقتصادية واالجتهاعية لدى اهٍات اطفاؿ التوحد والتدريسيات في الجاهعة دراسة
هقارىة.
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