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الحفكير املحفحح اليشط وعالقحه بحماية الذات لدي طلبة الجامعة
في أقليم كىردسحان
محمىد حمه كزيم محمىد  ,عمز ابزاهيم عزيز
كظم علم الىـع ،حامعت ضالح الدًً ،ولُت الاداب

الخالصه

ٌظتهدؾ البدث الخالي معسؿت العالكت بين الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وخماًت الراث لدي ؾلبت
الجامعت في اكلُم وىزدطخان العساق للعام الدزاس ي  2018 - 2017مً هال الجيظين وبلؼذ
عُىت البدث ( ) 600ؾالب ،وكد جم جؿىٍس ملاًِع إلاخؼيراث البدث الىـظُت ،وواهذ الىخائج ان
هىان مُل لدي عُىت البدث هدى الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وهرلً جـػُل عُىت البدث لبعد
جىهُد الراث (اخد ابعاد خماًت الراث) ،وجـىق الروىز والخسططاث العلمُت في اإلاُل هدى
الخـىير اإلاخـخذ اليشـ ،وجـىكذ الاهار والخسطظ الاوظاوي في جـػُل جىهُد الراث ،وعالكت
ازجباؾُت كىٍت بين بعد جىهُد الراث(اخد ابعاد خماًت الراث) مع الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وجم في

غىء هخائج البدث وغع عدد مً الخىضُاث واإلالترخاث .
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الفصل الاول
الحعزيف بالبحث
ً
أوال  :مشكلة البحث :

َبن الخُاة جخؼير بظسعت والخؼُير جدظازع مع ول ًىم ،وهدً وعِش
ً
الُىم في عالم مليء باإلاازساث واإلاخؼيراث مخمثال في همـ الخُاة
ُ
اخدزخه وطائل الاجطاٌ واإلاىاضالث والـػائُاث
اإلادظازع وبما
مً ؾسح ألؿياز حدًدة مدخىٍت على زىزاث معسؿُت ومعلىماجُت
مخمثلت في جُازاث العىإلات وؤطخسدام الشبىت اإلاعلىماجُت وول هره
اإلاازساث ؤضبدذ جخؿلب هىعُت زاكُت مً الخـىير ٌظخؿُع مً
زاللها الـسد جدلُم الخىُُف والخىاؿم مع هره الاخدار
واإلاخؼيراث و ًبدو َبن ألاؿساد لديهم دواؿع لسؿؼ ول مً مطدز

ومدخىي زطالت ضعبت في مداولت لخماًت معخلداتهم
اللائمت،وٍسي  Correllوشمالئه ب َإن الخـىير اإلاىؼلم ًبدو ُ
ؤهه ًيشإ
ِ
ً
حصئُا مً الللم بشإن ؤخترام ؤو جلدًس الراث مً كبل ألاؿساد
ً
ؤكترح  Cohenوش ُ
َ
مالئه الى َبن الاؿساد حظخمد شعىزا باللُمت
وكد
مً معخلداتها ومً ؤن جلً اإلاعخلداث هي جلُُم دكُم للىاكع
واإلاعلىماث اإلاخىاكػت كد حعسع ؤخظاطهم باللُمت الصخطُت
للخؿس،ولخماًت هرا الاخظاض باللُمت ؿهم ًداولىن زؿؼ جلً
ُ
اإلاعلىماث اإلاخػازبت ،خُث َبن هىان مجاالث في خُاة ألاؿساد
ُ
حشيل هىٍت الـسد وجخػمً ألادواز ألاحخماعُت اإلاهمت واللدزاث
واإلاعخلداث َ
وألن الـسد ٌعخمد على مجمىعت مً اإلاجاالث إلاشاعس
هره اإلاجاالث
مً الاوسجام والخىاؿم ،ؿالتهدًد لىاخدة مً ِ
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ًمىً ؤن جادي الى زد ؿعل دؿاعي ( Correll et al, (2004),p.350-
 ،) 356.وٍخددد مشيلت البدث الخالي بالدظائٌ الخالي ماهي
الاطتراجُجُاث اإلاعسؿُت والتي ٌظخسدمها الاؿساد لخماًت الراث
عىدهم والتي ًمىً ان جخ يبا لىا بالخـىير اإلاخـخذ اليشـ لدي
ؾلبت الجامعت في اكلُم هسدطخان ؟

ً
ثاهيا  :أهمية البحث :

الخـىير هى مهم لجمُع الاؿساد في الخُاة الُىمُت والؿسٍلت التي
هـىس بها جازس على الؿسٍلت التي هسؿـ بها خُاجىا وؤزخُاز
ألاهداؾ الصخطُت وؤجساذ اللسازاث ولرلً ؿةن الخـىير الجُد
لِع شِئا مـسوغت علُىا في اإلاد طت بل ُ
بهه ش يء هسٍد حمُعا ؤن
ز
ُ
هـعله ُ ،وهسٍد ِمً آلازسًٍ ؤن ًـعلىه ،لخدلُم ؤهداؿىا
وؤهداؿهم (.)Baron,2008,p.5
وَعد ؾلبت الجامعت شسٍدت مهمت في ؤي مجخمع وَعىٌ عليها في
بىاء مظخلبل واعد ودعامت ؤطاطُت مً دعائم الخؿىز والسقي لرا
البد مً جمخعهم بسطائظ شخطُت جاهلهم ألداء دوزهم
ً
اإلاظخلبلي وجلبل الخؼيراث ألاًجابُت بعُدا عً ألاوؼالق اإلاعسفي
ً
(الدوػمائُت) والتي جازس طلبُا في مظخىي الؿمىح اإلانهي
وألاوادًمي وألاهدؿاعُت والعطابُت وجلدًس الراث وجإهُدها إلاا
ًامً اإلاىؼلم به مً زؤي واخد وؿىسة واخدة وجىحه واخد
والًىحد ُ
بِىه وبين آلازسًٍ هلاؽ الخلاء ؤو خىاز ؿهى شخظ
مخعطب حامد والًامً بالدظامذ ؤو الخـىير اإلاخـخذ (حابس ،
،2008ص. )229 - 228.
ً
والىاض مخدمظىن للخـىير حُدا بإهـظهم ؿعلى طبُل اإلاثاٌ
الىاض ُج ّلُم هـظها على ؤنها ؿىق اإلاخىطـ إلاجمىعت مً الظماث
واللدزاث وجلُُم ؤهـظهم بطىزة ؤهثر اًجابُت مً اإلاعاًير
اإلاىغىعُت اإلاعسوؿت وبطىزة ؤعم ؿالىاض مدؿىعين الى البدث
عً الراث ألاًجابُت (حعصٍص الراث) وججىب الراث الظلبُت
(خماًت الراث) ،وهىان ؤوحه جمُيز بين حعصٍص الراث وخماًت
الراث ،ؿاألوٌ مىحه هدى جدلُم ؤو الخـاف على ؤو حعصٍص وحهاث
الىكس ألاًجابُت ،في خين ان خماًت الراث مىحه هدى ججىب
(ألابخعاد) عً الهالن وجللُل ؤو ؤضالح وحهاث الىكس الظلبُت
،والظعي لخدلُم ألاًجابُت الراجُت والتهسب مً الظلبُت الراجُت
ً
هي كىٍت وػالبا ما جيىن ذاث ؤولىٍت على ألاهداؾ الهامت ؤو
الدواؿع مثل الخدطُل الدزاس ي والطداكت وػيرها وعالوة على
ً
ذلً ؿإن خماًت الراث جسدم وقائف مخعددة ؿمثال جسجبـ
ً
ً
هال مً اإلاسوهت الىـظُت والصخت الىـظُت والسغا عً
طلبُا مع ِ
الخُاة (.)Lafreniere et al.,2016, p.3- 4
ً
ػالبا ماًخم جىكُم ؤدزان وطلىن البشس وجىحيههما بدواؿع
ؤطاطُت وحىهسٍت وهىان حصء الًخجصء مً هرا الىكام الخدـيزي
وجخػمً داؿع خماًت الراث والري ًىؿىي على هشف وججىب

اإلاطادز اإلادخملت للخؿس في البِئت بما في ذلً التهدًداث التي
ٌشيلها ؤشخاص آزسون وعىدما ًخم جيشُؿها مً زالٌ
ألاشازاث البُئُت اإلاخعللت بالتهدًد وهرا الداؿع الراحي ًمازض
ً
جإزيرا مً ؤعلى الى ؤطـل على عدد مً العملُاث ألادزاهُت
واإلاعسؿُت الاحخماع ُت وعلى طبُل اإلاثاٌ في طُاكاث العالكت بين
اإلاجمىعاث ألاحخماعُت جسجبـ دواؿع خماًت الراث البازش ة مع
ً
اإلاُل اإلاخـاكم الى جطيُف ألاؿساد اإلاسخلـين عسكُا هإعػاء زازج
اإلاجمىعت وألاهسساؽ في اإلاصٍد مً ألاؿياز الىمؿُت عً العىطسٍت
للجماعاث الخازحُت (،) Young et.al,2015,p.607- 608وباإلاثل
ؿلد َ
ؤهد  ) 2000( Tesserعلى مسوهت الدؿاع عً الراث وؤكترح
ً
مبدؤ ألاطدبداٌ ؤو ألاخالٌ والري ؤهد وحىد قاه سٍا آلُاث
مسخلـت لخىكُم جلدًس الراث مثل اإلالازهت ألاحخماعُت ؤو جللُل
الخىاؿس والري جدل ؤخدها مدل آلازس،وفي طُاق ذي ضلت َ
ؿإن
الىجاح اإلا ظبم والخبرة ألاًجابُت واإلاصاج ألاًجابي وجطىز عالكاث
وزُلت ؤًجابُت والظُؿسة اإلاخطىزة على الخعبير عً كدزة الـسد
على ألاداء والخؼُير اإلاخطىز للدزة الـسد ؤو اإلاـاهُم الراجُت للـسد
ً
ولها ججعل ألاؿساد ؤهثر ؤهـخاخا على الخـػُالث للخطىٌ على
الخؼرًت الساحعت خىٌ هلاؽ الػعف عىدهم وهره اإلاسوهت
ألاطتراجُجُت حشير الى ؤن ألاؿساد خظاطىن للملاًػاث وكد
جداوٌ مىاشهت الدؿاع غد التهدًد الراحي مع ؿسص للخعلم مً
زدود الـعل وألازؿاء ؤو ؤشخاص آزسًٍ ( Green,
.)et.al,2009,p.233-234

ً
ثالثا  :اهداف البحث :

 -1كُاض مظخىي (الخـىير اإلاخـخذ اليشـ) ومدي اهدشاز ُه لدي
ؾلبت الجامعت.
 -2كُاض مظخىي (خماًت الراث) ومدي ؤهدشاز ُه لدي ؾلبت
الجامعت.
 -3دالالث الـسوق في مظخىي الخـىير اإلاخـخذ اليشـ بدظب
مخؼيراث :الىىع ألاحخماعي (ذهس/ؤهثى)  ،وألازخطاص الدزاس ي.
 -4دالالث الـسوق في مظخىي خماً ت الراث بدظب مخؼيراث:
الىىع ألاحخماعي (ذهس/ؤهثى)  ،وألازخطاص الدزاس ي.
 -5معامالث الازجباؽ بين ول مً الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وخماًت
الراث.

حدود البحث :
ٌشمل البدث الخالي ؾلبت الجامعت في ؤكلُم هسدطخان /العساق
وجخػمً حامعاث (ضالح الدًً  ،الظلُماهُت ،هسمُان) مً
الدزاطت الطباخُت ومً الروىز والاهار والخسططاث العلمُت
والاوظاهُت للعام الدزاس ي (. )2018 - 2017
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ثحديد املصطلحات :
) (1الخـىير اإلاخـخذ اليشـ (:(Actively open-minded thinking
• عسؿها : 1991 Baron
السػبت في البدث بيشاؽ عً عً الادلت غد اإلاعخلداث او
خد ما
الخؿـ او الاهداؾ اإلاـػلت للـسد ومىاشهت هره الادلت الى ِ
عىدما جيىن مخاخت (.)Baron,1991,p.1
• عسؿها  Stanovichو : 1997 West
كدزة الـسد على عىع جـىيره بـعالُت ،والبدث الـعاٌ ومعالجت
ُ
ُ
جـىيره
ؤعخلاده والاطخعداد لخبدًل ؤو حؼير
اإلاعلىماث التي حعازع
بعد الىكس بعىاًت للمعخلداث اإلاسالـت ؤو اإلاعازغت
(. )Chen,2015,p.173
ي
• حعسٍف الباخث الىكس إلاخؼير الخـىير اإلاخـخذ اليشـ :
( داؿعُت الـسد هدى البدث الـعاٌ عً صخت اؿيازه ومعخلداجه
والاطخعداد للخؼير اذا جؿلب ذلً ) .
• ؤما الخعسٍف الاحسائي للخـىير اإلاخـخذ اليشـ  :ؿهي الدزحت
اليلُت التي ًدطل عليها اإلاـدىص مً ؾلبت الجامعاث على
ملُاض الخـىير اإلاخـخذ اليشـ واإلاظخسدم للدزاطت الخالُت .
( ) 2خماًت الراث : Self-protection
• عسؿها : 2007 Sedikides
هي الداؿع الى خماًت ؤًجابُت مـهىم الراث غد اإلاعلىماث
اإلاهددة (.)Sedikides,2007,p.1
• عسؿها  Sedikidesو : 2009 Alicke
ً
هى ؤهخمام الـسد في اإلاط ي كدما في مجاٌ ؤو عدة مجاالث ذاجُت
ؤو الدؿاع غد وحهاث الىكس الظلبُت عً ذاث الـسد ( &Alicke
. )Sedikides,2009,p.2
• حعسٍف الباخث الىكسي إلاخؼير خماًت الراث :
ؿُلىم على همىذج  Hepperو  2010 Sedikidesوهي جدبجى حعسٍف
. 2007 Sedikides
• ؤما الخعسٍف الاحسائي لخماًت الراث  :ؿهي الدزحت اليلُت التي
ًدطل عليها اإلاـدىص مً ؾلبت الجامعاث على ملُاض خماًت
الراث واإلاظخسدم للدزاطت الخالُت .

الفصل الثاوي
الاطار الىظزي
الخـىير اإلاخـخذ اليشـ (: (Actively open-minded thinking
م ـلـدمـت:
ً
بىضـه وشاؾا
الخـىير عملُت ًىمُت ًلىم ِبه الـسد بإطخمساز
ِ
ً
ً
عللُا وذهىُا ًىؿىي على ؤطخلباٌ اإلاثيراث والخبراث لُخم
جىكُمها وجسصٍنها مىدمجت في اإلاسصون اإلاعسفي للـسد وَظخسدم
ً
ً
الـسد لرلً همؿا معُىا للخـىير(ذًب،2012،ص)466

وٍسي َ Baron
بإن البدىر العلمُت واإلاظدىدة على اإلاىهج
ّ
الاطخداللي حشير الى بن الخـىير ًُمىً ؤن حظىء لثالزت ؤطباب :
ُ
جىلطه ش يء ما ًجب ؤن ُجىدشف ؤو ؤهىا
 -1عىدما البدث
هخطسؾ بثلت عالُت بعد بدىر كلُلت.
 -2البدث عً ؤدلت وعمل ؤطخدالالث في الؿ سٍم مً ؤحل مىع
ؤزخُاز ؤؿػل ؤخخماٌ.
 - 3الخـىير الىثير.)Baron, 2008,p.199-200( .
هكسٍت وظم اإلاعخلد لـ : 1960 Milton Rokeach
وحظدىد هره الىكسٍت على مـهىم الجمىد ( )Dogmatism
ُ
وعالكخه بمـهىمي الخـخذ الرهجي  open-mindedوألاوؼالق
ُ
الـىسي ؤو الرهجي ، Closed-Mindedخُث تهخم ألاولى (الخـخذ
الرهجي ) ؿيها الـسد بمعسؿت ؤؿياز آلازسًٍ ومعخلداتهم ؤذ ًدظم
ً
ُ
جـىيره بالىمى والخؿىز ؿػال عً ؤن لدًه اللدزة على حؼُير ؤؿياز ُه
ؤذا زبذ ؤنها زاؾئت ،ؤما ألاوؼالق الـىسي ًيىن ؤطلىب الخـىير
ً
ً
حامدا ملاوما للخؼير والًخدمل الؼمىع ؤو اللبع والٌظخؿُع ؤن
ُ
ًخلبل ؤؿياز ُ
ؤطخجاباجه ؤما باللبىٌ اإلاؿلم
ػيره ؤ و ًخـهمها وجخميز
ّ
ؤو السؿؼ اإلاؿلم لؤلؿياز ؤو آلازسًٍ  ،وٍسي  Rokeachؤن خل
اإلاشىالث وبضداز الاخيام وآلازاء ٌعخمد على هىع الصخطُت
ً
ُ
خُث ٌعخمد اإلاىؼللىن ؿىسٍا على اإلاعاًير الخازحُت في مىاحهت
اإلاىاكف الػاػؿت ،في خين ًلجإ ذوي العلل اإلاىـخذ الى اإلاطادز
الدازلُت في مىاحهت جلً اإلاىاكف وٍجد ّ Rokeachؤن عملُت
الخل جمس بمسخلخين هي :
 -1جدلُل اإلاشيلت الى ؤحصاء بسؿؼ اإلاعخلداث ػير اإلاىاطبت
لطالح اإلاعخلداث الجدًدة.
 - 2جسهُب ألاحصاء ؤو اإلاعخلداث وزبؿها بإطالُب وهكم حدًدة.
وجخإزس عملُت زبـ اإلاعخلداث وجىكُمها بالخطائظ اإلاعسؿُت
والداؿعُت للصخظ (حابس ،2008،ص. )235 - 233
وٍسي َ Roceach
بإن هكام الاعخلاد – عدم الاعخلاد (الاهياز)
ً
للـسد ًيىن مىـخدا عىدما :
 حجم السؿؼ للىكم الـسعُت لعدم الاعخلاد (الاهياز) هيً
مىسـػت وظبُا في ول هلؿت على ؾىٌ الخىاضل،وٍيىن هىان
اجطاٌ بين هكام الاعخلاد وعدم الاعخلاد ،وهىان ازخالؾ
ؾـُف بين الىكم العلائدًت وعدم الخطدًم ،وهرلً وحىد
جماًص دازل هكام عدم الاعخلاد ،وان الظلؿت لِظذ مؿللت
،وعىدما ًىكس الى جسهُبت اإلاعخلداث وعدم الاعخلاد بانها جطدز
مً الظلؿت ،وان الـسد لدًه جىحه شمجي واطع ،والعالم الري
ٌعِش ؿُه الـسد ًيىن ودودا(.)Rokeach, 1960, p.55- 56
هكسٍت : )1985( Baron
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ًسي ّ Baron
بإن الخـىير الجُد جخػمً البدث ألامثل لؤلمياهُاث
وألادلت وألاهداؾ وألاهطاؾ في البدث عً ألادلت وفي ألاطخدالٌ
( ،) Baron,1991,p.4- 5وٍسي ّبن الخـىير الجُد جخيىن مً :
 - 1البدث الري ًيىن دكُم بما ًدىاطب مع ؤهمُت اإلاىغىع.
 - 2الثلت اإلاىاطبت مع همُت وهىع الخـىير.
 -3ألاهطاؾ الى اخخماالث ؤزسي ػير جلً التي هجدها في بداًت
جـىيرها ؤو بدثىا (.)Baron, 2008.p.199-200
وٍسي ّ Baron
بإن الخـىير ٌظير على هدى زاؾئ لثالر ؤطباب
ً
ً
،ؤوال ؤن بدث الـسد كد ًـخلد شِئا وان ًجب ؤن ًىدشف ،ؿعلى
طبُل اإلاثاٌ ؤذا وان ًجادٌ خىٌ ألامىمت البدًلت على ؤطاض
ؤخترام العلىد ؿإهىا كد هخجاهل الدجت اللائلت بإن العلىد كد
جمذ جدذ ؤشياٌ مسخلـت مً ألاهساه ؤو الجهل وهي ػير ضالخت
بالـعل ،الظبب الثاوي ؤهىا هسي الدلُل وألاهداؾ والاطخدالٌ
ً
ؾبلا إلاعاًير ػير ذو عالكت بإهداؿىا على طبُل اإلاثاٌ هدً كد
هيىن ػير عادلين لبعؼ ألاخخماالث اإلامىىت ،ؿسبما نهمل دلُل
عىدما جيىن بالػد مً ما كد هـػل ،وهـع الخـػُل لؤلخخماٌ
زبما ججعلىا هلؿع بدثىا كبل آلاوان للبدائل للـىسة ألاولى
ً
والظبب الثالث ؤهىا كد هـىس هثيرا مثل ؤي وشاؽ آزس والخـىير
له الخيلـت وبعد همُت الخـىير هرا كد جخجاوش ولـت الخـىير
مىاؿعها اإلاخىكعت .
ً
اما الخـىير الس يء ؿُخميز عادة بالبدث الللُل حدا والخديز ؤو
ألاهدُاش إلاطلخت ألاخخماالث اإلاـػلت لدًىا ،على العىع ؿإن
الخـىير الجُد ًيىن بيشاؽ وَشمل البدث الشامل بدُث ًيىن
ً
مالئما ألهمُت الظااٌ ؤو اإلاىغىع وألاهطاؾ لؤلخخماالث ألازسي
ُ
،والخـىير الجُد خظب  Baronهى ؿػُلت مثل الخىؿير خُث مً
ً
ألاؿػل ألاعخداٌ وٍسي ؤًػا بان الخـىير الجُد ؿػُلت ألن
معكم الىاض لِع لديهم ماًىـي مً الخـىير الجُد وهىان
مظسؿىن ؤهثر مً مدزسًٍ وؤن ؤهثر الىاض عىدهم ملاومت
لؤلخخماالث الجُدة والاهداؾ وألادلت مً الىاض اإلاىـخدين
(.)Baron,1991,p.4- 5
وكد ذهس  Baronعدد مً العىامل التي جددد اجـىير اإلاخـخذ
اليشـ وهي:
 -1الاهدُاش الخإهُدي وألاضساز على اإلاعخلداث ػير العلالهُت-2 .
مبدؤ الترجِب ،جإزير ألاولىٍت.
 - 3خل الخىاؿس (اللػاء على الطساع بين اإلاعخلداث).
همىذج اإلاعالجت اإلاصدوحت (الثىائُت) لـ  Stanovichو )2000( West
:
ًلترح الباخثىن في مجاٌ الخـىير واإلاىؿم وحىد هىعان مً
الاهكمت اإلاعسؿُت اإلاخماًصة والتي جىمً وزاء الخـىير وَظمى ألاوٌ بـ
(الىكام  ) 1والثاوي بـ (الىكام  ، ) 2الىكام ( ) 1هى ألاكدم مً

خُث الخؿىز وهدشازن مع الخُىاهاث في وحىدها وٍػم مجمىعت
مً الىكم الـسعُت اإلاظخللت التي حشمل هال مً وخداث (هماذج)
الادزاٌ اإلاعسؿُت إلاجاٌ معين مىدظب مً زالٌ آلُت الخعلم في
ً
اإلاجاٌ العام ،الىكام ( ) 2هى ألاخدر جؿىزا وٍخميز بها البشس عً
بلُت الخُىاهاث خُث ؤنها حظمذ لىا بالخـىير اإلاجسد والخـىير
ً
الاؿتراض ي ولىنها ملُدة بظعت الراهسة العاملت وجسجبـ ؤًػا
بالرواء العام للـسد ،وكد حعددث الىماذج الىكسٍت التي جـترع
وحىد عللين في الدماغ الىاخد وكد ؤوضخذ العدًد مً
الدزاطاث الخجسٍبُت ؤن الىكامين جدىاؿظان مً ؤحل الظُؿسة
على ألاطخدالالث وألاحسائاث اإلاعسؿُت لدًىا  ،وٍىضف الىكام ()1
ُ
بإهه شيل ؤو ضُؼت مً اإلاعسؿت العمىمُت اإلاشترهت بين البشس
والخُىاهاث وهي في الىاكع لِظذ مىـسدة ولىنها مجمىعت مً
الىكم الـسعُت التي حعمل مع بعؼ الخىم الراحي
(. ) Evans ,2003,p.454
خماًت الراث (: )Self – Protection
َبن عملُاث الخماًت الراجُت ًخم جيشُؿها عىدما ًدطل الىاض
على حؼرًت زاحعت عً عدم ؤدائهم هما ًجب وهما ًجب ؤن ًيىن
وعىدما ًدزن الـسد معلىماث طلبُت ػير مخىاطلت ؤو ػير مخىكعت
ًخم جيشُـ هاكىض الخؿس بىحىد ؤشا اث التهدًد  ،وبالخالي ّ
ؿإن
ز
خماًت الراث معجي بجهىد الخماًت الراجُت والتي ًيشؼل بها
الىاض خُىما جللي زدود ؿعل مهددة مثل اإلاعلىماث التي حشير الى
ؤنها كد الجيىن جدظم بالىـائت هما ًدزوىن ؤهـظهم ّ
،بن خماًت
الراث جبدو انها جخػمً عدد مً العملُاث اإلاعسؿُت التي جسجبـ
بألُاث الدؿاع مً الخسمان والعصلت وحشىُل زد الـعل ( Gold,
.)2009,p.154-155
هكسٍت جىهُد الراث لـ : )1980s( Steele
حشير الىثير مً ألابدار ّبن الىاض لديهم "هكام مىاعت هـس ي"
والري ًبدؤ بدماًت الخىُـاث عىدما جدزن تهدًد ؿعلي ؤو وشًُ
الخدور ،وحشمل الخىُـاث الىـظُت للتهدًداث ألاطتراجُجُاث
اإلاعسؿُت الىـظُت وختى الدشىهاث وخُث ًـظس الىاض اإلاىكف
ً
ُ
تهدًدا للُمت الصخظ وز
ؿاهُخه  ،العدًد
بؿسٍلت ججعلها ؤكل
مً هره الخىُـاث الىـظُت ًمىً ؤعخبازها دؿاعُت في ؾبُعتها
بلدز ماٌؼير معجى الخدر بؿسٍلت جلي الىاض مً ألاطخيخاج ّ
بإن
معخلداتهم ؤو ؤؿعالهم واهذ ُمػللت ،وكد َ
وزم علماء الىـع
مجمىعت واطعت مً هره الخىُـاث الىـظُت التي حظاعد الىاض
ً
على خماًت جيامل الراث لديهم زدا على التهدًد ( &Sherman
. )Cohen, 2006,p.184-186
وهىان كدز هبير مً البدىر ؤطخسدمذ هكسٍت جىهُد الراث
إلاعالجت مجمىعت واطعت مً الكىاهس الىـظُت بما في ذلً
ألاهدُاش في معالجت اإلاعلىماث ،العصو الظببي ،الخىاؿس اإلاعسفي ،
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الخدامل ،الطىزة الىمؿُت ،الػؼىؽ ،ألاحتراز وماًسبـ هره
ً
الخاالث اإلاخباًىت مً البدىر الىـظُت هي ؤنها حمُعا خاالث ؤو
ؤخدار جياؿذ ال ىاض مً زاللها تهدًد كُمت ضىزة الراث لديها
(. )Sherman& Cohen, 2006,p.189-190
والىاض في هثير مً ألاخُان جـظس اإلاعلىماث الجدًدة بؿسٍلت
حعصش معخلداتها وزػباتها ،والخاحت الى خماًت الهىٍت ّ
اللُمت ؤو
ُ
ضىزة الراث هى اإلاطدز السئِس ي للعملُاث اإلاىداشة وألاؿم
ً
اإلاؼللت واإلاعخلداث ؾىٍلت ألامد هي ػالبا مسجبؿت مع الهىٍاث
مػؼ شدًد وجدخػنها ختى
اإلاهمت وهي كد جخسلى عنها على
ٍ
عىدما جخعازع مع مخؿلباث الىاكع واإلاىؿم ؤو مع اإلاطلخت
الصخطُت  ،وحشير الىثير مً الدزاطاث الى ّبن الىاض ًيىهىن
ً
مىـخدين عللُا ؤهثر عىدما ًيىهىن مىهدًً لرواتهم ؤهثر مً
عىدما الًيىهىن هرلً (  DeDreu&Carnevale,2003و Cohen
 ،) etal ,2005وكد ؤكترح ٌ
ول مً  Correllو  Spencerو Zana
(َ ) 2004
بإن الخىهُد ًادي الى اإلاصٍد مً حؼير اإلاىكف عً ؾسٍم
الىكس على هدى ؤدق للدجج واإلاعالجت ألاطخىشاؿُت ( &Sherman
.)Hartson, 2011,p.131-132
وكد خددث الدزاطاث والبدىر في مجاٌ الاطتراجُجُاث اإلاعسؿُت
التي ٌظخسدمها الاؿساد مً ؤحل الدؿاع ؤو خماًت كُمت الراث
بعؼ مً الاطتراجُجُاث:
 بعاكت الراث  - / self-Handicappingالدشائم الدؿاعيDefensive Pessimism
 جىدٌع السمل (جلدًم الراث الايهامي)Sandbaggingجىدٌع السمل (جلدًم الراث الايهامي) : Sandbagging
وهي ؤطتراجُجُت ازسي والتي عسؿها ول مً  Gibsonو Sachau
( ) 2000بانها ؤطتراجُجُت (جلدًم الراث) جىؿىي على الخيبا
الخاؾئ ؤو الخكاهس بعدم اللدزة وكد ؤشازث الابدار التي ؤحساها
ُ
 Baumesterوش ُ
مالئه الى ّبن جىكعاث الصخظ الىاجح حظهل
ألاداء في خين ؤن جىكعاث آلازسًٍ للىجاح جمىع ألاداء والاؿساد
ًداولىن ؤطخسدام هره ألاطتراجُجُت للخإزير على جىكعاث آلازسًٍ
مً زالٌ زلم ؤهسـاع مطؿىع لخىكعاث ؤدائهم ُوجلدم هره
ألاطتراجُجُت الـائدة مً زـؼ غؼـ ألاداء وٍىؿس زـ ؤطاس ي
مىسـؼ للخلُ م الالخم لؤلداء مً كبل آلازسًٍ وحظخؿُع بالخالي
خماًت وحعصٍص جلدًس الراث عىد الاؿساد ،وباالغاؿت الى هره
الجىاهب الاًجابُت ؿإن لها بعؼ آلازاز الظلبُت ،ؿاألؿساد الرًً
ًطىـىن ُ
بإهه لديهم مظخىي عالي مً هره ألاطتراجُجت ًددون
اهـظهم في اقهاز ول كدزاتهم وٍسي  Gibsonبان هره الـئت
جداوٌ ججىب اإلاعلىماث ذاث الطلت بالـسد عىدما ًيىن امام
عامت الىاض او بطىزة عامت ( Gibson&Sachau,2000,p.56-
.)58

همىذج  Hepperوآزسون ( ) 2010خىٌ ؤطتراجُجُاث خماًت
الراث :
َ
ًلترح ول مً  Sedikidesو  ) 2000( Skowronskiبإن لداؿع
خماًت الراث وقُـت جىُـُت وجؿىزٍت  ,وبدظب هرا الىمىذج
ؿإن ألاطتراجُجُاث التي ٌظخسدمها الـسد لخماًت الراث وحعصٍصها
هي زالر ؿئاث وهي :
 -1ألاطتراجُجُاث اإلاعسؿُت التي جددر بشيل مصمً-2 .
ألاطتراجُجُاث اإلاعسؿُت التي جدـصعبر خدر ذاث ضلت بالراث.
 - 3ألاطتراجُجُاث الظلىهُت.
 - 1ألاطتراجُجُاث اإلاعسؿُت لخعصٍص الىكسة ألاًجابُت للراث:
ألاؿساد جيشس العدًد مً ألاطتراجُجُاث اإلاعسؿُت للخىضل الى
ؤطخيخاحاث لخدمت اإلاطلخت الراجُت خىٌ العالم هما ًسي
 Taylorو ّ Brownبن الىاض ًمليىن وحهاث هكس ؤًجابُت عً
ذواتهم بشيل ػير واكعي ولرلً :
 ّبن الىاض ُح ّشُد جـظيرها بعىاًت بدُث حعىع جمللها لرواتها
ؿالىاض حعسؾ الطـاث ؤو الظماث اإلاسػىبت بؿسق جدىاطب مع
ً
مهازاتهم الخاضت ومع الطـاث اإلاسػىبت ؿُه عىدما ًمليىها ؤضال
وَعخلدون ّبن غع ـهم ؤمس شائع وعادي ومهازاتهم هادزة
 الىاض مخـائلىن بشيل ػير واكعي خىٌ مظخلبلهم ؿهمٌعخلدون بإنهم طىؾ ٌشهدون ؤخدار ؤهثر ؤًجابُت بىثير
باإلالازهت مع ألاخدار الظلبُت وباإلالازهت مع آلازسًٍ وهرلً ًبالؽ
الىاض في الثلت بدزحت طُؿستهم الصخطُت على ألاخدار ،وفي
ً
الظُاق ألاحخماعي ؿالىاض ػالبا ماجسخاز اللُام باإلالازهت
ً
ألاحخماعُت الهابؿت (ؤي اإلالازهت مع ألاكل مظخىي شإها )
()Hepper& Sedikides,2012,p.2
 -2ألاطتراجُجُاث اإلاعسؿُت التي جدـص عبر خدر ذاث ضلت
بالراث:
ً
ّ
ؤوال  :بن الىاض جمخلً مطـى (ؿلتر) لخـظير اإلاعلىماث الؼامػت
ً
هإػسائاث وظبُا .
زاهُا :الىاض ّجدعي اإلاظاولُت الصخطُت عً هجاخها ؤو هجاح
مجمىعتها ولىنها حعصو الـشل الى ؤطباب زازحُت ماكخت ؤو
ؤطباب مدددة .
ً
ً
زالثا :الىاض جلبل بظهىلت زدود الـعل ألاًجابُت وجىـم حهدا
لسؿؼ زدود الـعل الظلبُت .
ً
زابعا :الىاض ُجـظس الطـاث ؤو الظماث بإعخبازها ؤهثر ؤهمُت بعد
زدود الـعل الظلبُت .
ً
زامظا :الىاض حظخسدم الخـىير اإلاؼاًس للىاكع الىاشٌ ؤو الهابـ
إلاداواة بدائل ؤطىء ألضالح اإلاصاج وآلازاء الراجُت ( (Hepper et
.al.,2010, p. 784-785
 - 3ألاطتراجُجُاث الظلىهُت- :
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الىاض حظعى ألطتهداؾ ؤو الخعسع للمعلىماث اإلاؼسٍت ؤو
معلىماث الثىاء على ذاتها في طلىهها ألاحخماعي ؿعلى طبُل اإلاثاٌ
ؿالىاض جلخمع الخؼرًت الساحعت ألاًجابُت وؤزخُاز الخـاعل مع
آلازسًٍ الرًً مً اإلادخمل ان ُجلدم لها حؼرًت زاحعت ؤًجابُت
ً
والىاض ختى عىد حشىُل ضداكاث ؤهثر زباجا مع آلازسًٍ الرًً
ً مىً ؤن ًىؿسوا لهم ؤػساء اإلالازهت ألاحخماعُت ؤو في مجاٌ ألاداء
ؿالىاض جـػل ؤحساء حصخُظ للمهام التي حعؿيهم ؤو جىؿس لهم
الىجاح اإلادخمل وجخجىب اإلاهماث التي كد جدؿع للـشل وكبل ؤن
ًلىم الىاض بخلُُم اإلاهماث كبل ؤدائها ؿإن الىاض حعُم ذاتها
(بعاكت الراث) مً زالٌ الظعي في طلىن ألاخباؽ الراحي ؤو
الهصٍمت الراجُت ؿعلى طبُل اإلاثاٌ (ؤدمان اإلاسدزاث  ،طلىن
اإلاماؾلت (الخإحُل) ) وبهره الؿسٍلت بذا ؿشل الـسد ُ
ؿإهه ًدمي
ِ
لدًه بىاطؿت اللاء اللىم على طبب زازجي ولىً
جلدًس الراث ِ
ً
ُ
ُ
هجح ُ
َ
بذا َ
ؿإهه ُ
بىـظه ألهه خلم هجاخا على السػم
طُعصش زلخه
ِ
ً
مً العلباث (ُ ،) Alicke & Sedikides, 2011,p.124وهىان ؤًػا
الدشائوم الدؿاعي والري ًىؿىي على بعداد جىكعاث ُمىسـػت
بشيل ػير واكعي وذلً إلاىع زُبت ألامل ،وٍسي ضاخب هرا
الىمىذج ّبن الىاض كد جلىم باألهخلاص مً آلازسًٍ واإلاجمىعاث
ألازسي التي الجيخمي اليها والطُما بعد تهدًد هىالء ألاؿساد ؤو
اإلاجامُع للراث عىد ألاؿساد باألغاؿت الى ذلً َ
ؿإن الطىز
ً
الىمؿُت وألاخيام اإلاظبلت زبما حصئُا كد حعىع الداؿع الى حعصٍص
الراث (.)Sedikides,2010,p.330
وواهذ دزاطت  Tesserوآزسون ( ) 2000كد اشازث الى ان ؤكدام
اطتراجُجُاث عدًدة جادي الى خطىٌ عملُت جدعى باالطدبداٌ
(، ) substitutionاي ان ًدل اطتراجُجُت مدل ؤزسي وان هرا
الاطدبداٌ جدطل بؿسٍلت ػير واعُت او ػير شعىزٍت خُث ًيخهي
جإزير هره الاطتراجُجُت همُياهصم خماًت وجدل مدلها الازسي
(.)Tesser,2000,p.290
ٌ
وطِخم جبجي همىذج  Hepperوآزسون ( ) 2010خى ؤطتراجُجُاث
خماًت الراث في جـظير هخائج البدث وذلً ألخخىائه على مدي
واطع ومخىىع مً اطتراجُجُاث خماًت الراث بين معسؿُت
وطلىهُت وجىؿير اؾاز جـظيري اعخمادا على الدزاطاث الظابلت
خىٌ خماًت الراث واجـاكه مع مشيلت البدث الخالي .

الفصل الثالث

ً
ؤوال  :مىهجُت البدث - :
للخدلُم مً ؤهداؾ البدث الخالي اعخمد اإلاىهج الىضـي،
وَظتهدؾ البدث الخالي معسؿت العالكت الازجباؾُت بين اإلاخؼيراث
(الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وعالكتها بدماًت الراث لدي ؾلبت
الجامعت في اكلُم هسدطخان  -العساق ) وهي ؤخد ؤهىاع دزاطاث
اإلاىهج الىضـي (ؤالزجباؾي) .

ً
زاهُا – مجخمع البدث
ً
ؾبلا إلاشيلت البدث وؤهداؿه  ،جم جددًد اإلاجخمع بـئت الشباب
الجامعُين مً الروىز والاهار في ؤكلُم هسدطخان  /العساق مً
اليلُاث العلمُت واليلُاث الاوظاهُت ومً الدزاطاث الطباخُت
إلاسخلت البيلىزٍىض للعام الدزاس ي (. )2018 - 2017
ً
زالثا – عُىت البدث
جم ؤزخُاز عُىت عشىائُت مً ؾلبت الجامعت اإلالخدلين بالدزاطت
الطباخُت إلاسخلت البيالىزٍىض في ؤكلُم هسدطخان  /العساق
وكىامها ( ) 600ؿسد مً الىىعين ،وكد َ
مس هرا الازخُاز بمسخلخين
مخعاكبخين :
الاولى  - :عً ؾسٍم الازخُاز العىلىدي  Cluster Samplingخُث
جم جلظُم اكلُم هسدطخان  /العساق الى زالزت كؿاعاث (ؾتزمُان
ً
،طلُماهُت ،ازبُل ودهىن) وجم عشىائُا ازخُاز حامعت مً ول
كؿاع وهي والخالي (كؿاع هسمُان (حامعت هسمُان)  ،كؿاع
الظلُماهُت (حامعت الظلُماهُت)  ،كؿاع ازبُل ودهىن (حامعت
ضالح الدًً)،وكد كام الباخث بهرا الاحساء مً احل غمان
الخطىٌ على عُىت مىشعت على اػلب مىاؾم اكلُم هسدطخان /
العساق ،وبرلً جم جلظُم العُىت الى زالر ؿئاث .
الثاهُت  - :عً ؾسٍم الازخُاز العشىائي الؿبلي Stratified
 Random Samplingوألزخُاز هرا الىىع مً العُىاث ًجب على
الباخث ان ًددد الـئاث اإلاسخل ـت في اإلاجخمع الاضلي زم ًسخاز
ً
مً ول ؿئت عُىت عشىائُت بظُؿت جمثلها مساعُا في ذلً وظبت
زابخت مً ول ؿئت ولرلً جم آلاحي :
 -1جم ازخُاز ( ) 6ولُاث مً ؿئت اليلُاث ذاث الخسططاث
العلمُت ،و ( ) 6ولُاث مً ؿئت اليلُاث ذاث الخسططاث
الاوظاهُت  ،مً ول مً حامعاث ضالح الدًً والظلُماهُت
ً
وهسمُان ،زم ازخير عشىائُا عدد مدظاو مً الؿلبت ذاث
الخسططاث العلمُت والاوظاهُت وبرلً جم جلظُم العُىت الى
ؿئخين على اطاض الازخطاص (علمي – اوظاوي).
ً
مدظاو مً الؿلبت الروىز والاهار
 - 2جم عشىائُا ازخُاز عدد
ٍ
مً ول ولُت مً اليلُاث الازىا عشسة اع اله وبرلً جم جلظُم
العُىتالى ؿئخين على اطاض الىىع الاحخماعي (ذوىز – بهار).
وامخدث عملُت جؿبُم ؤدواث البدث على العُىت مً
 2017/11/26الى . 2017/12/ 20
ً
زابعا – ؤدواث اللُاض
 -1ملُاض الخـىير اإلاىـخذ اليشـ
مً زالٌ اؾالع الباخث على الادبُاث الخاضت بمـهىم (الخـىير
اإلاىـخذ بيشاؽ )  ،والباخث كام بخؿىٍس ملُاض (الخـىير اإلاىـخذ
بيشاؽ) اعخمادا على ملُاض ول مً اإلاىكسًٍ اإلاروىزًٍ اعاله
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اغاؿت الى بعؼ اإلالاًِع الازسي ذاث الطلت ،وكد ؤطخلصم
جؿىٍس اإلالُاض اإلاسوزباألحساءاث آلاجُت :
ؤ  -اهخلاء الـلساث وضُاػتها وجددًد البدائل
جػمىذ هره الخؿىة اهخلاء وضُاػت ( ) 24ؿلسة بؿسٍلت Likert
،خُث كام الباخث باالؾالع على عدد مً اإلالاًِع ،ملُاض
 Stanovichو  ) 1997( Westو ملُاض  ) 2013( Baronوملُاض
 Haranوآزسون ( ) 2013وبعؼ اإلالاًِع الازسي ،خُث جم
اعادة ضُاػت بعؼ الـلساث ؿيها بما ًخالئم مع مخؿلباث البدث
الخالي  .وجم جددًد ؤوشان ؤطخجاباث اإلابدىزين بخددًد زمظت
ً
بدائل للملُاض وجبدؤ بالبدًل (جىؿبم علي جماما) وجيخهي بالبدًل
(الجىؿبم علي ابدا).
ب  -الطدق الكاهسي لـلساث اإلالُاض وبدائل الاطخجابت علُه
عسغه على مجمىعت
وكد جدلم هرا الىىع مً الطدق مً زالٌ
ِ
مً اإلادىمين اإلاسخطين بعلم الىـع للخىم على ضالخُت
الـلساث ،وكد ابدي اإلاسخطىن اكتراخاتهم بشإن الـلساث
،وواهذ الىدُجت ان ابلى الخبراء ول الـلساث ( ) 24ؿلسة وجم
اعادة الطُاػت الخعبيرًت لعدد مً الـلساث وحسي حعدًل واعادة
الطُاػت لخلً الـلساث مً كبل الباخث وهرلً الخاٌ باليظبت
لبدائل الاطخجابت عً اإلالُاض .
ج  -بعداد ؤطخمازة اإلالُاض
• جىشَع الـلساث  :جم بدزاج الـلساث بالترجِب هـظه التي جم
ُ
اجباعه في اطدباهت آزاء الظادة اإلادىمين بعد ان جم وغعها في
ملُاض هلي واخد .
• جددًد ؤوشان البدائل وؾسٍلت الخصخُذ :
جم وغع بدائل الاطخجاباث الخمظت غمً مدزج زماس ي اؿلي
ً
ً
وهي (جىؿبم علي جماما /جىؿبم علي هثيرا /جىؿبم علي بدزحت
ً
ً
مخىطؿت /جىؿبم علي كلُال /الجىؿبم علي ابدا)  ،وؤعؿیذ
الاوشان ) ) 1 - 2 - 3 - 4 - 5لخلابل بدائل الاحابت (جىؿبم علي
ً
ً
جماما /جىؿبم علي هثيرا /جىؿبم علي بدزحت مخىطؿت /جىؿبم
ً
ً
علي كلُال /الجىؿبم علي ابدا ( الـلساث مع اإلاىغىع ,ؤما الـلساث
الظلبُت (غد اإلاىغىع) ؿلد اعؿُذ الاوشان ( )5- 4 -3 - 2 -1
على الخىالي.
• بعداد حعلُماث اإلالُاض :
ً
كام الباخث بىغع حعلُماث اإلالُاض وجػمىذ مثاال لىُـُت
الاحابت ،وجىحُه اإلاـدىص الى كساءة الـلساث بدكت وهدوء
والاحابت الطادكت عنها ،واهه لِظذ هىان احابت صخُدت واحابت
زاؾئت ،وعدم جسن اي ؿلسة بدون احابت ،ولِظذ هىان غسوزة
لرهس الاطم ،وؾلب مً اإلاـدىضين جدوًٍ بعؼ اإلاعلىماث
الدًمىػساؿُت الخاضت به .
• عُىت وغىح الـلساث والبدائل وخظاب الىكذ :

بن ا لهدؾ مً هره العُىت هى الخعسؾ على مدي وغىح حعلُماث
اإلالُاض وؿلساجه وامياهُت الاحابت عً بدائلها وخظاب الىكذ
اإلاظخؼسق لالحابت ،لرا جم جؿبُم اإلالُاض (بيسخخه الىسدًت )
على عُىت مالـت مً ( ) 40ؾالب وؾالبت ًيخمىن الى مجخمع
البدث  .وؤجطح ان ؿلساث اإلالُاض واضخت وطهلت الاطدُعاب
،ووان معدٌ الىكذ الالشم لخؿبُم اإلالُاض ( ) 14دكُلت .
د  -ماشساث ضدق اإلالُاض
ً
• الطدق الكاهسي  :جم اللُام بهرا الاحساء في الـلسة (ب) طابلا
• ضدق الترحمت :
ان اللؼت الام إلاجخمع البدث هي اللؼت الىسدًت لرلً كام الباخث
باالطخعاهت بثالزت مترحمين مخسططين *  1لىلل اإلالُاض
بطُؼخه الاولُت باللؼت الاهيليزًت الى اللؼت الىسدًت ،وبعد اهخماٌ
ِ
الترحماث الثالزت كام مترحم زابع بخىخُدها في ضُؼت نهائُت
واخدة مشترهت باللؼت الىسدًت زم اعاد جسحمت هره الطُؼت الى
اللؼت الاهيليزًت ،وبعدها كام الباخث وبمظاعدة اإلاترحم السابع
بملاٌظت الىطان باللؼت الاهيليزًت ووحد ان هىان جلازب في
مػمىن الـلساث لرا جم الخإهد مً ضدق جسحمت ؿلساث
اإلالُاض الى اللؼت الىسدًت وكد بلؼذ وظبت الاجـاق بين
الطُؼخين كد بلؼذ (، ) 95%وكد كام الباخث بترحمت اإلالُاض
الى اللؼت العسبُت اًػا ألطباب جخعلم بعسع اإلالُاض على زبراء
لؼتهم الام هي العسبُت وللـائدة العامت للباخثين الىاؾلين باللؼت
العسبُت وكد جم اجساذ هـع الاحسائاث التي جم اللُام بها عىد
جسحمت اإلالُاض الى اللؼت اليىزدًت وباالطخعاهت بمخسططين هما
ً
جم ذهسها طابلا.
• ضدق البىاء Construct Validity
ٌعىع ضدق البىاء دزحت الدكت التي جخمىً بها ؤداة ما مً
ؤحله ،وٍػم ضدق البىاء ول ؤهىاع الطدق
كُاض ماضممذ مً ِ
ألازسي ،بذ ًمىً جىقُف اإلاعلىماث اإلاظخلاة مً ضدق اإلادخىي
 1اإلاترحمىن :
 - 1مُدًا زؿُم مجُد  /حامعت هسمُان – ولُت التربُت – كظم
اللؼت الاهيليزًت.
 - 2هسٍم مدخذ  /حامعت هسمُان – ولُت التربُت – كظم التربُت
وعلم الىـع.
 - 3زىش ي اهىز خظً  /حامعت هسمُان – ولُت الت ربُت – كظم
اللؼت الاهيليزًت.
 - 4اإلاترحم مً الىسدًت الى الاهيليزًت /داهُاز حباز عبد الى سٍم /
ماحظخير لؼت اهيليزًت.
 -5مدمد ؾه خظين  /حامعت ضالح الدًً – ولُت آلاداب –
كظم علم الىـع.
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والطدق الخالشمي والخيباي بىضـها ؤدلت على ضدق البىاء
،وٍخؿلب ضدق البىاء ضُاػت ؿسغُاث ًمىً بزباتها ؤو دخػها
ً
،ؿػال عً ؤطالُب ؤزسي هدظاب الازجباؾاث مع ملاًِع ؤزسي
والخدلُل العاملي والاحظاق الدازلي (ؤخمد،2017،ص.)56
ً
وؾبلا لدزاطاث عدًدة طابلت جمذ الاشازة اليها في الـطلين
الاوٌ والثاوي ،ؿإن الاؿساد ذوي جىهُد الراث ًيىن لديهم مظخىي
مسجـع في الخـخذ العللي ) )DeDreu&Carneuale,2003و(
ُ
،وح ُ
عد جىهُد الراث
 )Cohen etal ,2005و () Correll etal,2004
ً
اخد حىاهب ومجاٌ مً مجاالث مخؼير خماًت الراث وؤطدىادا إلاا
طبم جم ضُاػت الـسغُت آلاجُت ً(( :سجبـ الخـخذ العللي
ً
ؾسدًا بخىهُد الراث لدي الاؿساد))
وللخدلم مً صخت الـسغُت اعاله جم اطخسدام معامل ا زجباؽ
بيرطىن لخظاب العالكت الازجباؾُت بين الخـىير اإلاىـخذ بيشاؽ
ومجاٌ جىهُد الراث في ملُاض (خماًت الراث) لدي عُىت
ً
الخدلُل ذاتها واإلاالـت مً ( )600ؾالبا وؾالبت ،وكد ؤقهسث
الىخائج صخت هره الـسغُت ،بذ وحد ؤن هره العالكت ؾسدًت
ً
ودالت بخطائُا وَعخبر هرا ماشس حُد لطدق البىاء وٍبين
الجدوٌ ( ) 2معامل الازجباؽ هره :
الجدوٌ ()2
معامل ؤزجباؽ بيرطىن ألزخباز ؿسغُت ضدق البىاء إلالُاض
الخـىير اإلاخـخذ اليشـ
ملُاض الخـىير اإلاخـخذ اليشـ
ملُاض جىهُد الراث

**0.672

هـ  -جدلُل الـلساث Items Analysis
وحسي جدلُل الـلساث بؿسٍلخين :
 - 1خظاب اللىة الخمُيزًت ليل ؿلسة
ً
جم ؤزخُاز عُىت الخدلُل واإلاالـت مً ( ) 600ؿسدا وجم خظاب
وظبت ( %) 27ألزخُاز اإلاجمىعخين اإلاخؿسؿخين العلُا والدهُا وذلً
للخطىٌ على ؤكص ى حجم وجباًً للعُىت ( )Ebel,1972,p.385
،خُث جم اطخسساج الىطـ الخظابي والاهدساؾ اإلاعُازي
لدزحاث اإلابدىزين ليل ؿلسة مً ؿلساث ملُاض (الخـىير اإلاىـخذ
اليشـ) ،وجم خظاب اللىي الخمُيزًت ليل ؿلسة بإطخسدام
الازخباز الخائي لعُيخين مظخللخين إلالازهت الاوطاؽ الخظابُت والتي
ً
بلؽ عدد ؤؿساد ول منهما ( ) 162ؿسدا ،وؤجطح ؤن حمُع الـلساث
مميزة عىد مظخىي داللت ( ) 0.05بإطخثىاء الـلسة زكم ( )14والتي
اجطح انها ػير مميزة.

وكد جم اطخسدام معامل ازجباؽ بيرطىن ( Person Correlation
 ) Coefficientألطخسساج العالكت الازجباؾُت بين دزحت ول ؿلسة
مً ؿلساث اإلالُاض والدزحت اليلُت ُله واإلاعسوؾ اهه ُ ولما شاد
معامل ازجباؽ الـلسة بالدزحت اليلُت وان اخخماٌ جػمُنها في
اإلالُاض اهبر (، ) Allen & Yen,1979,p.125وبإطخسدام عُىت
الخدلُل عُنها اجطح َؤن حمُع الـلساث ذاث ازجباؽ داٌ
ً
اخطائُا عىد مظخىي داللت ( ) 0.05ماعدا الـلسة زكم (.)14
وعلى هرا الاطاض جم اطدبعاد الـلسة زكم ( ) 14مً اإلالُاض
ً
،وؤضبذ ملُاض الخـىير اإلاىـخذ بيشاؽ ميىها مً ( ) 23ؿلسة
بطُؼخه النهائُت.
ِ
و  -ماشساث زباث اإلالُاض :
 - iؾسٍلت الاحظاق الدازلي Internal Consistency
ووان الثباث بهره الؿسٍلت (  ) 0.69بعد جؿبُلها على عُىت
ً
الخدلُل واإلاالـت مً ( ) 600ؿسدا وؤطدبعاد الـلسة ( ) 14ػير
اإلاميزة مً اإلالُاض .
 - iiؾسٍلت ؤعادة ألازخباز Test – Retest
وكد كام الباخث بخؿبُم ملُاض الخـىير اإلاىـخذ بيشاؽ بطىزجه
ً
ً
النهائُت على عُىت مالـت مً ( )60ؿسدا جم ؤزخُازهم عشىائُا مً
مجخمع البدث،زم ؤعُد جؿبُم اإلالُاض على العُىت ذاتها بعد
مسوز ؤطبىعين وبإطخسدام معامل ؤزجباؽ بيرطىن وحد ؤن كُمت
ً
معامل الازجباؽ هى ( ) 0.82+ما ًىؿس ماشسا آزس على جمخع
اإلالُاض الخالي بالثباث .
 ملُاض الخـىير اإلاخـخذ اليشـ بطىزجه النهائُت :بعد ألاحساءاث التي جدلم مىه الباخث مً ضدق وزباث ملُاض
ً
الخـىير اإلاخـخذ اليشـ اضبذ اإلالُاض ميىها مً ( ) 23ؿلسة
بطُؼخه النهائُت.
 - 2ملُاض خماًت الراث
مً زالٌ اؾالع الباخث على الادبُاث الخاضت بمـهىم (خماًت
ً
الراث) والتي جم اطخعساغها في الـطلين الاوٌ والثاوي ،واطدىادا
عليها كام الباخث بخؿىٍس ملُاض (خماًت الراث) ذو ازبعت ابعاد:
 الخـظير اإلاـػل ) : (Favorable Construalsؤطتراجُجُاثمعسؿُت والتي ًلىم الـسد مً زاللها بخـظير العالم والاخدار
ذاث الطلت بالـسد هـظه بؿسق ؿيها اؾ ساء للراث وحعصٍص الراث
مً ز الٌ الاوهام الاًجابُت (. )Hepper etal,2010,p.803
 الدؿاعُت ) : (Defensivenessؤطتراجُجُاث ٌظخلصم الاطخعدادً
ً
(طلىهُا) والاهدساؾ (معسؿُا) للخؼرًت ال ساحعت الظلبُت لخماًت
الراث بظبب تهدًداث ُم دزهت مخىكعت ؤو خلُلُت ( &Hepper
. )Sedikides,2012,p.3
 جىهُد الراث ) : ( Self-Affirmingاطتراجُجُاث معسؿُت جخػمًجإهُد الراث بعد التهدًد واإلالازهاث الصمىُت مً زالٌ الترهيز على
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الجىاهب الاًجابُت للخب راث الظابلت وججىب الترهيز على الظلبُت
منها مً احل خماًت ضىزة الراث (.)Cohen etal,2007,p.415
 جىدٌع السمل (جلدًم الراث الايهامي)) :)Sandbagging Scaleؤخدي اطتراجُجُاث هشف الراث جخػمً الادعاء اإلاصٍف ؤو
الخكاهس العىس ي بعدم اللدزة على اهجاشاث معُىت وجيىًٍ
جىكعاث مىسـػت عىه ،وهره الاطتراجُجُت ججعل اإلاساكب لهرا
الـسد ًخيبإ او ًىؿس معلىماث لآلزسًٍ ججعلهم ًخيبإون بمظخىي
اهجاش اكل مما هى عىد الـسد بالـعل ( & Gibson
.) Sachau,2007,p.56
وجػمً جؿىز اإلالُاض الاحساءاث آلاجُت :
ؤ  -ؤهخلاء الـلساث وضُاػتها وجددًد البدائل
جػمىذ هره الخؿىة اهخلاء وضُاػت ( ) 20ؿلسة وبىاكع ()5
ؿلساث ليل ملُاض ؿسعي مً ملاًِع خماًت الراث ،خُث كام
الباخث باالؾالع على عدد مً اإلالاًِع ،ملُاض Hepper
وآزسون ( ) 2010و ملُاض ، ) 2000( Gibsonخُث جم اعادة
ضُاػت بعؼ الـلساث ؿيها بما ًخالئم مع مخؿلباث البدث الخالي
اجه وبدائل الاطخجابت
ب  -الطدق الكاهسي ألبعاد اإلالُاض وؿلس ِ
علُه
عسغه على مجمىعت
للد جدلم هرا الىىع مً الطدق مً زالٌ
ِ
مً اإلادىمين اإلاسخطين بعلم الىـع للخىم على ضالخُت
الـلساث ،وكد ابدي اإلاسخطىن اكتراخاتهم بشإن الـلساث،وواهذ
الىدُجت ماًلي :
 اجـاق الخبراء على ابعاد اإلالُاض الازبعت في غىء آزاء الخبراء عدلذ ضُاػت بعؼ الـلساث ،خُث جمالابلاء على الـلساث التي خطلذ على وظبت  80%ؿإهثر .
 التزم الباخث بالخعدًالث اللؼىٍت التي ؤكترخها بعؼ الظادةاإلادىمين،وهرلً الخاٌ باليظبت لبدائل الاطخجابت عً اإلالُاض .
ج  -بعداد ؤطخمازة اإلالُاض
• جىشَع الـلساث  :جم بدزاج الـلساث بالترجِب هـظه التي جم
ُ
اجباعه في اطدباهت آزاء الظادة اإلا دىمين بعد ان جم وغعها في
ملُاض هلي واخد .
• جددًد ؤوشان البدائل وؾسٍلت الخصخُذ :
جم وغع بدائل الاطخجاباث الخمظت غمً مدزج زماس ي اؿلي
ً
ً
وهي (جىؿبم علي جماما /جىؿبم علي هثيرا /جىؿبم علي بدزحت
ً
ً
مخىطؿت /جىؿبم علي كلُال /ابدا الجىؿبم علي)  ،وؤعؿیذ
الاوشان ) ) 1 - 2 - 3 - 4 - 5لخلابل بدائل الاحابت (جىؿبم علي
ً
ً
جماما /جىؿبم علي هثيرا /جىؿبم علي بدزحت مخىطؿت /جىؿبم
ً
ً
علي كلُال /ابدا الجىؿبم علي).
• بعداد حعلُماث اإلالُاض :

ً
كام الباخث بىغع حعلُماث اإلالُاض وجػمىذ مثاال لىُـُت
الاحابت ،وجىحُه اإلاـدىص الى كساءة الـلساث بدكت وهدوء
والاحابت الطادكت عنها ،واهه لِظذ هىان احابت صخُدت واحابت
زاؾئت ،وعدم جسن اي ؿلسة بدون احابت ،ولِظذ هىان غسوزة
لرهس الاطم ،وؾلب مً اإلاـدىضين جدوًٍ بعؼ اإلاعلىماث
الدًمىػساؿُت الخاضت به .
• عُىت وغىح الـلساث والبدائل وخظاب الىكذ :
ً
بن الهدؾ مً هره العُىت هما وضخىا طابلاهى الخعسؾ على
مدي وغىح حعلُماث اإلالُاض وؿلساجه وامياهُت الاحابت عً
بدائلها وخظاب الىكذ اإلاظخؼسق لالحابت ،لرا جم جؿبُم
اإلالُاض (بيسخخه الىسدًت ) على عُىت مالـت مً ( ) 40ؾالب
وؾالبت ًيخمىن الى مجخمع البدث  .وؤجطح ان ؿلساث اإلالُاض
واضخت وطهلت الاطدُعاب ،ووان معدٌ الىكذ الالشم لخؿبُم
اإلالُاض ( ) 11دكُلت .
د – ماشساث ضدق اإلالُاض
ً
• الطدق الكاهسي  :جم اللُام بهرا الاحساء في الـلسة (ب) طابلا
• ضدق الترحمت  :كام الباخث بإجباع ؤلاحساءاث هـظها التي جم
اجباعها في جدلُم ضدق الترحمت إلالُاض (ملُاض الخـىير اإلاىـخذ
بيشاؽ ) الظابم الرهس * .2وكد وحد ؤن وظبت الاجـاق بين
الطُؼت الاهيليزًت والطُؼت الاهيليزًت اإلاترحمت عً الىسدًت كد
بلؼذ ( ) 95%وهي وظبت مؿمئىت ؤن اإلا لُاض بيسخخه الىسدًت
ألاولُت باث ًخمخع بطدق الترحمت .
• ضدق البىاء  : Construct Validityجم الخطىٌ على ماشساث
لطدق البىاء للملُاض مً زالٌ الخدلُل العاملي
 ؤطلىب الخدلُل العاملي Factor Analysisوحسي جدلُل ملُاض خماًت الراث السباعي الابعاد بؿسٍلت
الخدلُل العاملي الاطخىشافي وذلً بإطخعماٌ ؾسٍلت اإلايىهاث
جؿبُله على عُىت
السئِظُت ، Principal Componentsبعد
ِ
ً
بإهمله
الخدلُل اإلاالـت مً ( ) 600ؿسدا ،خُث جم جدلُل اإلالُاض
ِ
ً
،الابعاد مجخمعت ،وكد ؤقهس الخدلُل وحىد عاملين جدشبع علُه
اػلب ؿلساث اإلالُاض الىلي* ،3وكد جم اطدبعاد بعؼ العىامل
لعدم ؤمخالهها حشبعاث واؿُت ،خُث جم اطدبعاد ( ) 6ؿلساث
لدشبعها على زالزت عىامل مسخلـت بددود ؿلسجين ليل عامل ،
والجدوٌ (ً ) 7لدم هخائج هره الخدلُالث العاملُت :
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* ًىكس الطـدت.
ً
ً
* ٌعد حشبع الـلسة دالا بذا وان الًلل عً (  )0.30وؿلا إلادً
"حلـىزد" .)Guilford,1954,p.500( 1954
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هخائج الخدلُل العامل ي إلالُاض خماًت الراث اإلاخعدد الابعاد
وواضح مً الجدوٌ الظابم بإن اإلادىز الثالث حشمل الـلسجين
(، ) 10، 7بِىما اإلادىز السابع كد جػمىذ الـلسجين ()14،8
واإلادىز الخامع شملذ ( ) 6،3خُث جيخمي ول ؿلسة الى مجاٌ
ُ
هـظه وهرا باليظبت للعىامل
مسخلف عً آلازس في العامل
(الثالث  ،السابع  ،الخامع ) ،وبهرا ًيىن ملُاض خماًت الراث
مً بعدًً (ؤي جخإلف مً بعدًً مظخللين عً بعػهما ) ،وجم
اعادة حظمُت العامل الاوٌ بـ (جىهُد الراث ) واإلاخيىهت مً ازبعت
ؿلساث مً ُبعد (الخـظير اإلاـػل) مع ُبعد (جىهُد الراث) اغاؿت
جسلسل
الفقزة

العامل
الاول

1

0.803

2

0.760

العامل
الثاوي

العامل
الثالث

العامل
الزابع

3

0.543

4

0.597

5

0.300

6

0.728

7

0.693

8
9

0.710
0.551

10

0.690

11

0.627

12

0.728

13

0.790

14
15

العامل
الخامس

0.409
0.482

16

0.677

17

0.705

18

0.658

19

0.754

20

0.727

 - Iخظاب اللىة الخمُيزًت ليل ؿلسة
خُث جم اطخسساج الىطـ الخظابي والاهدساؾ اإلاعُازي
لدزحاث اإلابدىزين ليل ؿلسة مً ؿلساث اإلالاًِع الـسعُت لـ
(خماًت الراث) ،وجم خظاب اللىي الخمُيزًت ليل ؿلسة
بإطخسدام الازخباز الخائي لعُيخين مظخللخين إلالازهت الاوطاؽ
ً
الخظابُت والتي بلؽ عدد ؤؿساد ول منهما ( )162ؿسدا بعد ؤزر
وظبت  27%مً مجمىع اؿساد عُىت الخدلُل ،وؤجطح ؤن حمُع
الـلساث مميزة عىد مظخىي داللت (.)0.05
 - IIخظاب معامل ازجباؽ ول ؿلسة باإلالُاض الىلي:
جم خظاب معامل ازجباؽ بيرطىن ليل ؿلسة باإلالُاض الخاص
بالبعد التي جيخمي الُه مً ابعاد خماًت الراث وبإطخسدام عُىت
الخدلُل عُنها اجطح َؤن حمُع الـلساث ذاث ازجباؽ داٌ
ً
اخطائُا عىد مظخىي داللت (.)0.05
و  -ماشساث زباث اإلالُاض  :جم الخطىٌ على ماشساث للثباث
بؿسٍلخين :
 - Iؾسٍلت الاحظاق الدازلي Internal Consistency
جم ؤطخسدام معامل الـا هسوهبار للُاض الاحظاق الدازلي
للملُاطين (جىهُد الراث) و (جىدٌع السمل (جلدًم الراث
الايهامي)) للبدث الخالي،ووان الثباث بهره الؿسٍلت إلالُاض
(جىهُد الراث) إلالُاض (جىدٌع السمل (جلدًم الراث الايهامي))
ً
( ) 0.76بعد جؿبُلهما على عُىت الخدلُل واإلاالـت مً ( )600ؿسدا
ً
،وهى زباث حُد خُث ٌشير الى امخالن اإلالُاض كدزا مً
الخجاوع الدازلي .
 ؾسٍلت ؤعادة ألازخباز Test – Retestكام الباخث بخؿبُم ملُاس ي خماًت الراث بطىزجُه النهائِخين
ً
ً
على عُىت مالـت مً ( ) 60ؿسدا جم ؤزخُازهم عشىائُا مً مجخمع
البدث،زم ؤعُد جؿبُم اإلالُاض على العُىت ذاتها بعد مسوز
ؤطبىع ين وبإطخسدام معامل ؤزجباؽ بيرطىن وحد ؤن كُمت
ً
معامل الازجباؽ هى ( ) 0.800+ما ًىؿس ماشسا آزس على جمخع
اإلالُاض الخالي بالثباث .
 ملُاض خماًت الراث بطىزجه النهائُت  :بعد ألاحساءاث التيجدلم مىه الباخث مً ضدق وزباث ملُاض خماًت الراث ذو
ً
البعدًً اضبذ اإلالُاض ميىها مً ( ) 14ؿلسة بطُؼخه النهائُت.

الى ؿلسة واخدة مً مجاٌ (الدؿاعُت) والتي كسٍبت في معىاها مً
مـاهُم (جىهُد الراث ) ،ؤما العامل الثاوي ؿخمثل ُبعد (جىدٌع
السمل (جلدًم الراث الايهامي)) وكد حشبعذ عليها هـع ؿلساتها .
هـ  -جدلُل الـلساث  : Items Analysisجم جدلُل الـلساث
بؿسٍلخين :
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اإلالُاض

عدد الـلساث

اإلاخىطـ الخظابي

اإلاخىطـ الـسض ي

1

جىهُد
الراث

9

34.
416

27

4.646

39.099

دالت

2

جىدٌع
السمل
(جلدًم
الراث
الايهامي)

5

14.
545

15

4.330

2.574

ػير داٌ

الخـىير
دالت
20.134
8.341
69 75.856
23
اإلاخـخذ
اليشـ
• اللُمت الخائُت الجدولُت لؤلزخباز ذي النهاًخين ولدزحت خسٍت ( )599ومظخىي
داللت (1.96 = )0.05

الـسض ي في العُىت ولها إلالُاض الخـىير اإلاىـخذ بيشاؽ ،وٍىضح
الجدوٌ ( ) 3هخائج هرا ألازخباز:
الجدوٌ ()3
هخائج الازخباز الخائي لعُىت واخدة للخـىير اإلاخـخذ اليشـ في عُىت
هخائج البدث (ن=)600
َ
وحشير هره الىدُجت الى ؤن ؾلبت الجامعت لديهم مُل هدى الخـىير
ُ
اإلاخـخذ اليشـ ،خُث َبن الىطـ الخظابي للعُىت هيل هي ؤعلى
مً الىطـ الـسض ي إلاخؼير الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وعىد ؤزخباز
داللت الـسوق بين اإلاخىطؿين بإطخسدام الازخباز الخائي جبين ُ
ؤهه
ً
داٌ معىىٍا عىد مظخىي داللت ( ) 0.05وبدزحت خسٍت (.)599
الهدؾ الثاوي  :كُاض مظخىي (خماًت الراث) ومدي اهدشاز ُه لدي
ؾلبت الجامعت .
ولخدلُم هرا الهدؾ جم ؤطخسدام الازخباز الخائي لعُىت واخدة
 One- Sample T-Testإلالاٌظت اإلاخىطـ الخظابي باإلاخىطـ
الـسض ي في العُىت ولها إلالُاس ي بعدي خماًت الراث ،وٍىضح
الجدوٌ ( )4هخائج هرا ألازخباز:
الجدوٌ ()4
هخائج الازخباز الخائي لعُىت واخدة لبعدي خماًت الراث في عُىت
هخائج البدث (ن=)600

الاهدساؾ اإلاعُازي

اإلالُاض

عدد
الـلساث

اإلاخىطـ
الخظابي

اإلاخىطـ
الـسض ي
*4

الاهد سا
ؾ
اإلاعُازي

اللُمت
الخائُت
اإلادظىبت

الىدُجت

اللُمت الخائُت اإلادظ ىبت

الهدؾ ألاوٌ  :كُاض مظخىي(الخـىير اإلاىـخذ بيشاؽ) ومدي
ؤهدشاز ُه لدي ؾلبت الجامعت.
ولخدلُم هرا الهدؾ جم ؤطخسدام الازخباز الخائي لعُىت واخدة
 One- Sample T-Testإلالاٌظت اإلاخىطـ الخظابي باإلاخىطـ

الىدُجت

الـفصـل الـزابع
ً
أوال – هحائج البحث

• اللُمت الخائُت الجدولُت لؤلزخباز ذي النهاًخين ولدزحت خسٍت (  ) 599ومظخىي
داللت (1.96 = ) 0.05

ُ
خُث ّبن عُىت البدث لديها داؿعُت هدى جىهُد الراث
ُ
هإطتراجُجُت لخماًت مـهىم الراث لديها،خُث ّبن كُمت الىطـ
الخظابي ؤعلى مً كُمت الىطـ الـسض ي وعىد ؤزخباز داللت
الـسوق بين اإلاخىطؿين بإطخسدام الازخباز الخائي جبين ُ
ؤهه داٌ
ً
معىىٍا عىد مظخىي داللت ( ) 0.05وبدزحت خسٍت (،) 599ؤما ُبعد
(جىدٌع السمل (جلدًم الراث الايهامي)) ؿلد واهذ الىدُجت
ُ
مؼاًسة ،خُث واهذ كُمت اإلاخىطـ الخظابي ؤكل مً الىطـ
الـسض ي لهرا ُ
البعد مما ًدٌ على ّبن عُىت البدث الجـػل
خماًت الراث عً ؾسٍم الادعاء اإلاؼاًس للدزاث الـسد الىاكعُت
ُ
بإطخسدام هره الاطتراجُجُت ،خُث ًبدو ّبن خماًت مـهىم الراث
لديها ٌعخمد على جىهُد الراث وعىد ؤزخباز داللت الـسوق بين
ً
اإلاخىطؿين بإطخسدام الازخباز الخائي جبين ُ
ؤهه ػير داٌ معىىٍا
عىد مظخىي داللت ( ) 0.05وبدزحت خسٍت (.)599
الهدؾ السابع :دالالث الـسوق في مظخىي الخـىير اإلاخـخذ اليشـ
بدظب :الىىع ألاحخماعي (ذهس/ؤهثى) ،وألازخطاص الدزاس ي .
ولخدلُم هرا الهدؾ جم ؤطخسدام الازخباز الخائي لعُيخين
ً
مظخللخين لخددًد دالالث الـسوق في الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وؿلا
للىىع ألاحخماعي والازخطاص الدزاس ي والجدولين ( )5و ()6
ًىضخان ذلً :

 4اإلاخىطـ الـسض ي للملُاض = مخىطـ ؤوشان البدائل × عدد
ؿلساث اإلالُاض .
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الجدوٌ ( )5هخائج الازخباز الخائي لعُيخين مظخللخين للُاض
ً
الـسوق في الخـىير مخـخذ اليشـ وؿلا للىىع ألاحخماعي
الروىز
اإلالُاض

العدد

اإلاخىطـ الخظابي

الاهدساؾ اإلاعُازي

العدد

اإلاخىطـ الخظابي

الاهدساؾ اإلاعُازي

300

76.813

8.145

300

74.900

8.438

2.826

300

14.346

4.171

300

14.743

دالت

633

::733

;7;46

633

:77:46

:79;:
300

انمقياس

انعدد

انمتىسط انحسابي

االنحساف انمعيازي

انعدد

انمتىسط انحسابي

انقيمة
انمحسىبة
االنحساف انمعيازي
676;:
14.346

اننتيجة

انتائية

انتفكيس
انمتفتح
اننشط

انتائية
انجدونية
نألختباز ذي
اننهايتين
وندزجة
حسية ( <<)8
ومستىي
دالنة
( = )3738
47<9

•انقيمة

الجدوٌ ( )6هخائج الازخباز الخائي لعُيخين مظخللخين للُاض الـسوق في
ً
الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وؿلا لالزخطاص الدزاس ي

علمي

دانة

اللُمت الخائُت اإلادظىبت

الىدُجت

عهمي

• اللُمت الخائُت الجدولُت لؤلزخباز ذي النهاًخين ولدزحت خسٍت ( )599ومظخىي
داللت (1.96 = )0.05

انساني

4.171

الخـىير
اإلاخـخذ
اليشـ

ؤلاهار

ولخدلُم هرا الهدؾ جم ؤطخسدام الازخباز الخائي لعُيخين
ً
مظخللخين لخددًد دالالث الـسوق في خماًت الراث وؿلا للىىع
ألاحخماعي والازخطاص الدزاس ي والجدولين ( )7و (ً ) 8ىضخان
ذلً :
الجدوٌ ( )7هخائج الازخباز الخائي لعُيخين مظخللخين للُاض
ً
الـسوق في خماًت الراث وؿلا للىىع ألاحخماعي

•انقيمة انتائية انجدونية نألختباز ذي اننهايتين وندزجة حسي ة
(<< )8ومستىي دالنة (47<9 =)3738

اوظاوي

اإلالُاض

العدد

اإلاخىطـ الخظابي

الاهدساؾ اإلاعُازي

العدد

اإلاخىطـ الخظابي

الخـىير
اليشـ

300

77.00

8.813

300

7.687

دالت

انمقياس

انعدد

اإلاخـخذ

انمتىسط انحسابي

االنحساف انمعيازي

انعدد

انمتىسط انحسابي

االنحساف انمعيازي
7767:

74.713

عهمي

انقيمة انتائية انمحسىبة

اللُمت
اإلادظىبت
الاهدساؾ اإلاعُازي
الخائُت

انساني

;6769

3.387

الىدُجت

انجدول (  )8نتائج االختباز انتائي نعينتين مستقهتين نقيا س
انفسوق ف ي حماية انر ات ذو انبعدين وفقاً نالختصاص
اندزاسي

• انقيمة انتائية انجدونية نألختباز ذي اننهايتين وندزجة
حسية (<< )8ومستىي دالنة (47<9 = )3738
تىكيد انرات

633

تكديس
(تقديم
االيهامي)

633

667:;6
477<63

77;84

633

77669

633

687383
477493

775<:

574;8

انسمم
انرات

 الروىز ًخـىكىن على ؤلاهار في الخـىير اإلاخـخذ اليشـ . الخسططاث العلمُت ًخـىكىن على الخسططاث الاوظاهُت فيالخـىير اإلاخـخذ اليشـ .
الهدؾ الخامع  :دالالث الـسوق في مظخىي بعدي خماًت الراث
بدظب :الىىع ألاحخماعي (ذهس/ؤهثى)  ،وألازخطاص الدزاس ي .

•انقيمة انتائية انجدونية نألختباز ذي اننهايتين وندزجة حسية (<<)8
ومستىي دالنة (47<9 = )3738
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 ؤلاهار ًخـىكً على الروىز في داؿعُتهً هدى خماًت الراث ُ(بعدجىهُد الراث) ،ؿُما الجىحد ؿسوق بُنهما في ُبعد جىدٌع السمل
(جلدًم الراث الايهامي).
 الخسططاث العلمُت ًخـىكىن على الخسططاث الاوظاهُت فيداؿعُت خماًت الراث (جىدٌع السمل (جلدًم الراث
الايهامي))،بِىما واهذ الـسوق لطالح الخسططاث الاوظاهُت في
ُبعد جىهُد الراث .
الهدؾ الظابع :معامالث الازجباؽ بين ول مً الخـىير اإلاخـخذ
اليشـ وخماًت الراث.
ن
ولخدلُم هرا الهدؾ جم ؤطخسدام معامل ؤزجباؽ بيرطى ألًجاد
العالكاث الازجباؾُت بين مخؼيراث البدث بإبعادها اإلاسخلـت
وخظب الترجِب ُ
ؤدهاه :
 ؤً جاد العالكت الازجباؾُت بين الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وخماًتالراث ذو البعدًً ،والجدوٌ (ً ) 9ىضح كُمت هره الازجباؾاث

لكهىز ؤطتراجُجُت جىهُد الراث هإطلىب مـػل لدي عُىت
البدث لخماًت الراث عىدهم دالالث هـظُت ،ؿللد جم وغع
ازبعت اطتراجُجُاث في ملُاض خماًت الراث وبعد احساء الخدلُل
العاملي للخإهد مً ضدق بىاء اإلالُاض ،اقهسث العملُت عاملين
حشبعذ عليها اػلب الـلساث ،ومً الدالالث الىـظُت .
وعُىت البدث لم جـػل اطلىب جىدٌع السمل (جلدًم الراث
الايهامي) هإطتراجُجُت لخماًت الراث زػم انها كد بلذ بعد
الخدلُل العاملي ألبعاد ملُاض خماًت الراث ،وهره الىدُجت
جدظم مع جـػُل اػلب عُىت البدث لخىهُد الراث ،وجدظم
اًػا مع مُل اؿساد عُىت البدث هدى الخـىير اإلاخـخذ اليشـ .

ً
رابعا  -الحىصيات

الجدوٌ ( )9معامل ؤزجباؽ بيرطىن بين الخـىير اإلاخـخذ اليشـ
وخماًت الراث ذو البعدًً
جىهُد ملُاض جىدٌع
ملُاض
(جلدًم
السمل
الراث
الراث الايهامي)
**0.110-
ملُاض الخـىير **0.672
اإلاخـخذ اليشـ
 مً الىاضح وحىد عالكت ازجباؾُت مىحبت وكىٍت بين الخـىيراإلاخـخذ اليشـ وجىهُد الراث ،و وحىد عالكت ازجباؾُت طالبت
وكىٍت بين الخـىير اإلاخـخذ اليشـ و جىدٌع السمل (جلدًم الراث
الايهامي).

ً
ثالثا  -املىاقشة والاسحيحاجات:

للد اقهسث هخائج البدث الخالي بإن لدي عُىت ؾلبت الجامعاث
في اكلُم هسدطخان مً اإلاشازهين في البدث الخالي مُل هدى
الخـىير اإلاخـخذ اليشـ وبيظبت اهدشاز بلؼذ ماًلازب  75%مً
العُىت الىلي وبمظخىي (مُل مخىطـ) هدى هرا الىىع مً
الخـىير ،وهرا ماشس حُد في قل الخددًاث وغعف الاطخلساز
الظُاس ي والاكخطادي التي ًمس بها اكلُم هسدطخان في اإلاسخلت
الساهىت،ؿمً اإلاعسوؾ بإن اإلاجخمعاث جيىن مُىلها مخؿسؿت في
قل الاغؿساباث الظُاطُت والاشماث الاكخطادًت ،وإلاخؿلباث
الخُاة الجامعُت مً ازخالؽ بإؿساد مً اضىٌ ومشازب وزلاؿاث
مخىىعت ومسخلـت وشٍادة اإلادخىي الثلافي لؤلؿساد ازىاء طىىاث
الدزاطت ًبدو وان لها جإزير على مُل ؾلبت الجامعت الى هرا الىىع
مً الخـىير،وللعلم وان اػلب عُىت البدث مً الؿلبت في اإلاسخلت
الثالثت ؤي كد عبروا اهثر مً هطف مشىازهم الاوادًمي ،ووان

 -1ألاهخمام بالخبادٌ والخـاعل الثلافي واإلاعسفي بين شباب
اإلاجخمع اليىزدطخاوي و اإلاجخمعاث الاكلُمُت والدولُت الازسي مً
زالٌ ماطظاث السطمُت وػير السطمُت ختى حظخؿُع ؤن جيىن
ؤهثر اؾالعا واهـخاخا على الثلاؿاث الازسي.
 -2جـعُل دوز وشازاث الدولت ذاث العالكت (الثلاؿت والاعالم
والتربُت والخعلُم العالي والشاون الدًيُت وماطظاث اإلاجخمع
اإلادوي) في مىاحهت اإلاساهص او الصخطُاث او اي حهت جسوج
للخعطب او مكاهس الاوؼالق الـىسي والاؿياز الخساؿُت
والالعلالهُت (والدحل والشعىذة وػيرها مً مكاهس الخسلف
الثلافي).
 -3جإطِع وؤوشاء معاهد وماطظاث حعجي بخؿىٍس مهازاث
الخـىير الىاكد وجىهُد الراث مً زالٌ الخعاون بين وشازة التربُت
ووشازة الخعلُم العالي والجهاث ذاث الطلت هما هى الخاٌ في
العدًد مً الدوٌ اإلاخلدمت.

ً
خامسا  -املقترحات

 -1ؤحساء دزاطت ممازلت على عُىاث ؤزسي مثل (اإلاساهلين ،
اإلاىقـين  ،كُاداث طُاطُت وخصبُت).
 -2ؤحساء دزاطاث عً مـهىم خماًت الراث وؤطتراجُجُاتها
ً
ؤعخمادا على ؤؾس هكسٍت ؤزسي مثل (بعاكت الراث) و (الدؿاع
الدشائمي) إلاعسؿت العىامل اإلادسهت إلاـهىم خماًت الراث عىد
اإلاجخمع اليىزدطخاوي.
 -3ؤحساء دزاطت عً العىامل ألازسي اإلاظاهمت في الخـخذ العللي
مثل (وطائل الخىاضل ألاحخماعي ،ؤطالُب الخيشئت ألاحخماعُت
،الاطخلؿاب الظُاس ي،غؼـ الجماعاث (الازيُت واللىمُت
والؿائـُت
والدًيُت
واللبلُت
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Actively open-minded thinking and its Relationship with self-protection at university students in Kurdistan
Region
Abstract
The research aims to identifying the relationship between Actively open – minded thinking and self -protection at the
universities students in the Kurdistan Region for the academic yea r 2017- 2018 of both sexes, sample of research
about (600) students,and made developed scales for the research variables , Results showed that there was a
tendency in the research sample towards Actively open – minded thinking and prefer self -affirmation (dimension of
self-protection),and superiority of male and scientific disciplines in the tendency towards Actively open – minded
thinking ,Females and humanity disciplines superiority in favoring self -affirmation, and a strong correlation between
self-affirmation (dimension of self -protection) with Actively open – minded thinking, In view of the research results a
number of recommendations and proposals suggested.
Actively open – minded thinking, self -affirmation, self -protection
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