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 داءهالإ
   

  
 خري..الزوح اليت سكنت مثواها األ إىل  

  اهلل. رمحُه والدي                                         
    

    رزسها لرتى بعينها مثارها..  م  رزستإىل  

 .الغالية والدتي                                              

 اي حنو املعزفةأسري ، وصوب خط اهلل بها شدَّ َمِ   ىل إ
 مشرفتي الفاضلة                                            

 

 أهدي هذا اجلهد املتواضع

                                      
                                                                                                                              

                                                    

 هبة                                                                 

  



 شكر وامتنان

 كمحلددهلل كالسدد ع ى ددل م  ددعكالصدد    ...حددح حمددهللل كاللددوح لدد  كحددهلللالحمددهلل   

نه علك  أاشكرر  لكش شك ،كصحب  أجم ين بيت  هللا ى ي  كى ل ال يبنا محمهلل صلحب البلحية
إل  المستوى الذي به علينا من توفيق في الوصوش بهذا اللهد  حسانه عل  ما من  اتوفيقه و 

إلك  مشكرفتي الكدرتور  متنكان، والررفكان باللميكش وعظكي  اا بكوافر الشكرر اً متقكدم ،وصش إليكه
ات سكديد  ركان لهكا لكي مكن رعايكل علميكل، وتوليهك متكه، لمكا ددمنته  مطشر عبكد الصكاح 
                                              اهلل ذخرًا. ، أدامهاخراله بهذا المضمونابحث و بالغ األثر في انلاز هذا ال

 إسككماعيش إبككراهي  علكككي األسككتاذ الككدرتور وأدككد  شككرري اللزيككش وتقككديري الربيككر إلككك        
   مككن مسككاعد  وتوليهككات علميككل سككديد  طككواشلمككا أبككدا الرلككو  التربويككل والن,سككيل، رئككيس دسكك 

أسككاتذتي األفاضككش لميرككا فككي للنككل الكك  رككذلأ أتقككد  برظككي  الشككرر واامتنككان مككد  البحككث، 
وتوليهكات سكديد  ذللكت الصكرا  أسكاش اهلل لهك  التوفيكق  قل الدراسيل لمكا بكذلو  مكن لهكدالحل

لسكككديد  فكككي تقكككوي  أدوات الرلميكككل ا هككك ئأراإلبكككدان  المحرمكككينعضكككان للنكككل أل والسكككداد وركككذلأ
  الرليكا لمكا بكذلو  مكن مسكاعدزمالئكي طلبكل الدراسكات   أدكد  شكرري وثنكائي إلك رما  ،البحث
 .وعون
سود ( الذي ل  زميلي طال  الدرتورا  ) انس ارما واخص منه  بالشرر          

يتأخر في تقدي  يد الرون والمساعد  لي ، داعيل الباري عز ولش ان يوفقه ويمن 
راسات الرليا لما أدد  شرري وثنائي إل  زمالئي طلبل الدرما  يه بمزيد من الرل  عل

( من رليل سلي  )محمدو ( طرارواخص بالذرر )ياسين  وعون  بذلو  من مساعد
 التربيل اللامرل المستنصريل .

                                                               
 ناللزا فلزى اهلل اللميع خير

  ثةالباح 
 



 ب

 

.مستخلص االطروحة
البحثالتعرفعمى:ييدف

 .الوجوديمستوىالفراغ .1
2.  لفراغالوجوديفياالفروقذاتالداللةاإلحصائية )ذكور،االجتماعيالنوعمتغيرلتبعاً،

 إناث(والتخصص)عممي،إنساني(.
 .مستوىالمسؤوليةاالجتماعية .3
اال .4 الداللة ذات الصائيةحالفروق في االجتماعية لمتغيرمسؤولية  تبعًا االجتماعيالنوع،

 )ذكور،إناث(والتخصص)عممي،إنساني(.
 .االنطواء–االنبساط .5
)ذكور،االجتماعيالنوعتبعًالمتغيراالنطواء–االنبساطفيحصائيةالفروقذاتالداللةاال .6

 .)عممي،إنساني(إناث(والتخصص
لمسؤوليةاالجتماعيةوافراغالوجوديالينالمستقمينسيامالمتغيرةقةبينالمتغيراتاللاللةواالعالطبيعة .7

 .االنطواء-ساطاالنبفيالمتغيرالتابع
األوتحقيقاً            وطالبة(طالب444بمغت)بغدادىدافتماختيارعينةمنطمبةجامعةليذه

اختيروا2417-2416تالعمميةواإلنسانيةلمعامالدراسيلتخصصاااتمن(كمي4موزعينعمى)
، ب،وةقدتمتبنيأداةلقياسالفراغالوجوديسموبالمتناسوباألبالطريقةالعشوائيةمتعددةالمراحل

وكذلكتبنيأداةلقياسالمسؤوليةاالجتماعيةبعدتكييفوعمىطمبةالجامعةوتمبناءمقياساالنبساط
.االنطواء–

ستخراجالخصائصالسيكومتريةلممقاييسمنصدقولبات،أتضحأنالصيغةالنيائيةلمقياساوبعد
(فقرة،فيمابمغ144(فقرة،وتكونمقياسالمسؤوليةاالجتماعيةمن)52الفراغالوجودييتكونمن)
(فقرة.34)االنطواء–عددفقراتمقياساالنبساط

اآلتية)االختبارالتائيلعينةواحدة،باستعمالالوسائلاإلحصائيةئياًتممعالجةالبياناتاحصا
يناللنائيذياالختبارالتائيلعينتينمستقمتين،معاملارتباطبيرسون،مربعكاي،تحميلالتبا

تمالتوصلالىالنتائجاآلتية:و،تحميلاالنحدارالمتعدد(التفاعل،

1.  المعنى تسيدغياب الى الوجوديادى اغمبالفراغ الىلدى افتقارىم نتيجة الجامعة، طمبة

 مقوماتالحياةوغموضالمستقبل.



 ج

 

 يتسمافرادالمجتمعبالقدرةعمىتحملالمسؤوليةاالجتماعية. .2

 .التيتتسمباالنطواءوغيابالشخصيةتتسمباالنبساطيمتمكونشخصيةإّنأفرادالبحث .3

اإلناثساعدعمىظيورفروقالسيمااليأسنتيجةغيابالمعنىتعرضطمبةالجامعةلالحباطو .4

ال الوجوديفي االفراغ عمىناثلصالح المناىجواسموبالتدريسساعد طبيعة أن كما عدم،

 ظيورفروقفيالتخصص.

عمىتحملالمسؤوليةوىذاساعدةاالجتماعيةوالمنيجالدراسيجميعافرادهاساليبالتنشئتحث .5

 والتخصص.لرالمسؤوليةاالجتماعيةبالنوعتأعمىعدم

االمراالنطواء–االنبساطلعلمحفزات .6 بشكلمتوازن، ليا وتعرضاالفراد الذيساعدواحدة

 والتخصص.عمىعدمتألرىابالنوع

و .7 الوجودي الفراغ من لكل النسبي اإلسيام من بالرغم في االجتماعية االنبسالمسؤولية -اط

تسيمالمسؤوليةاالجتماعيةاسيامًالوجودييسيماسيامًاعكسيًافيحينالفراغاإاّلأّناالنطواء

 طرديًاوتحظىبدرجةاسيامأكبر.

 
 التوصيات والمقترحاتالى عدد من  الباحثة  ائج توصلت وفي ضوء النت   
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 الصفحة الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 ب  القرآنية اآلية
 ج رؼ ػػػػالمش رارػػػػػػػػػػػػػػإق
 د رار المقـو المغوي ػػػػػإق

 هػ إقرار المقـو العممي 
 و إقرار لجنة المناقشة 

 ز داءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإله
 ح اف ػػػػػر وامتنػػػػػػػػػػػػػػشك

 يػػػ  ط ص البحث ػػػػػػػػػػػمػخستم     
 فػػػػ  ؾ ت المحتويات ػػػػػػػػػػػػثب     
 سػػػ ػ ف  مالحؽت الػػػػػػػػػػػػػػػػثب     

 س لجداوؿ اثبت 
 ع الشكاؿ والرسـو ثبت ا

 71-2 : التعريؼ بالبحث وؿال الفصؿ 
 5-2 مشكمة البحث   : أوالً 

 72-5 أهمية البحث  ثانيًا : 
 71 البحث  ؼاهدأثالثًا : 
 71 حدود البحث رابعًا : 

 71-77 تحديد المصطمحات خامسًا : 
 55_71  ير ػػػػػار نظػػػػػػإطالفصؿ الثاني : 

 71-22 (Existential Vacuum)فراغ الوجودي لاخمفية نظرية _  : أوالً  

 25-22 ةنظر الوجودي ةمف وجه اإلنسانية شخصيةال ثانياً 

 حملتـــويـــاتت اـــــــثب



 ل 

 22-25 لوجوديةالنظرية ا

 22 (:The existentiaxl vacuum) الفراغ الوجودي

 22 ات التي فسرت الفراغ الوجودي ريػػػػػالنظ

 22-25 (:Yalom Modelنظرية يالوـ )

 Telish Model: 25-21)نظرية  تيميش )  

 21-17 (:Smith Modelنظرية فاف سميث ) 

 Theory (Frankl. V 17-11نظرية فيكتور فرانكؿ )

 12-11 تعقيب عمى النماذج التي فسرت الفراغ الوجودي 

 51-11 المسؤولية االجتماعية  ثانيا:
 12-11 المسؤولية االجتماعية  في المنظور االسالمي  

 11-12 معنى المسؤولية االجتماعية

 52-11 مسؤولية االجتماعية النظريات التي فسرت ال

 52-11   المساواة  نظرية
 57-52 تعمـ االجتماعي لانظرية 
 51-57 التعمـ العادؿ نظرية 

 21-51 االنطواء  –االنبساط ثالثا:  

 52-51 االنطواء –مفهـو االنبساط 
 52 االنطواء  -النظريات التي فسرت االنبساط

 52-51 ( Call Jung)نظرية كارؿ يونؾ  

 51-22   (Hermann  Rorschach)نظرية هيرمان رورشاخ 

 Mcdougall)  ) 22-27مكذوجل  نظرية

 Grays) )  27-22نظرية كراي 



 م 

 Eysenck)  )  22-25نظرية أيزنك 

االنطواء  –تعقيب عمى النظريات التي فسرت االنبساط   25-21 

 771-12 جراءاته ا  الفصؿ الثالث : منهجية البحث و 

 17 أواًل: منهجية البحث.
 17 ث ػػػػػػػػػ: مجتمع البح ثانياً 
 11 ث ػػػػػػػػة البحػػػػػػنػ: عيثاً لثا

 15-11 أدوات البحث: رابعاً 
 12-15 اوالً :مقياس الفراغ الوجودي 

 12-15 ياسوصؼ المق

 12 صالحية فقرات المقياس 

 11 عداد تعميمات المقياس ا
 15 التحميؿ االحصائي لمفقرات 

 52-11  القوة التمييزية 
 51-52 وجودي الخصائص السايكومترية لمفراغ ال

 Validity 51))الصدؽ  

 51 (Face Validity)الصدؽ الظاهري 

 51 اسموب االتساؽ الداخمي 

 51-51 أسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية 
 55 أسموب ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجاؿ 

 55 أسموب ارتباط درجة المجاؿ بالدرجة الكمية 

 55 الثبات 
 51 بار واعادة االختبارطريقة االخت

 51 طريقة االتساؽ الداخمي 

 51 المؤشرات االحصائية لمقياس الفراغ الوجودي



 ن 

 12 مقياس الفراغ الوجودي بصيغته النهائية 

 721_12 مقياس المسؤولية االجتماعية ثانيا :

 12 وصؼ المقياس 
 39 صالحية فقرات المقياس 

 11 مسؤولية االجتماعية الالتحميؿ االحصائي لفقرات مقياس 
 11 القوة التمييزية بأسموب المجموعتيف الطرفتيف 

 722 الخصائص السايكومترية لمقياس المسؤولية االجتماعية 

 Validity 722)) الصدؽ

 722 (Face Validity)الصدؽ الظاهري 

 722 الصدؽ البنائي 
 722 الثبات 

 721 طريقة االختبار واعادة االختبار 
 721 ياس المسؤولية االجتماعية بصيغته النهائية مق

 721 المؤشرات االحصائية لمقياس المسؤولية االجتماعية 

 725 االنطواء  –ثالثًا:مقياس االنبساط 
 722 تحديد المنطمقات النظرية 

 722 االنطواء -صياغة فقرات وطريقة تصحيح مقياس االنبساط
 721 الصدؽ الظاهري لفقرات المقياس 
 725 االنطواء –اعداد تعميمات مقياس االنبساط 

 725 التحميؿ االحصائي لفقرات المقياس 
 721 القوة التمييزية لمفقرات )بأسموب المجموعتيف الطرفيتيف(

 721 االنطواء –الخصائص السايكومترية لمقياس االنبساط 

 Validity 772))الصدؽ

 772 (Face Validity)الصدؽ الظاهري

( صدؽ  772 البناء )المفهـو
 771 ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس 



 س 

 الثبات                                                                                            
 775 طريقة االختبار واعادة االختبار)االتساؽ الخارجي(

 772 معادلة الفا كرونباخ لالتساؽ الداخمي

 772 االنطواء -المؤشرات االحصائية لمقياس االنبساط 
 771 التطبيؽ النهائي
 771 االنطواء بصيغته النهائية –مقياس االنبساط 

 771 الوسائؿ االحصائية 

 711-722 عرض النتائج وتفسيرها الفصؿ الرابع :  
 722  وتفسيرها ومناقشتها جػػػ : عرض النتائأوالً 

 715 اجاتػػػػػاالستنتثانيا : 
 715 اتػػػػػػػػػػػػثانيًا : التوصي
 711 اتػػػػػػػػػثالثًا : المقترح

 752-717 المصادر 
 715-717 ادر العربية ػػالمص 
  752-715  الجنبيةالمصادر 

 711-751 المالحؽ
 B-C-D ممخص البحث بالمغة اإلنكميزية
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تحقيؽ المعنى هو النجاح في التحدي والتغمب عمى مهددات المعنى المتمثمة  7
 12 في االهتمامات النهائية 

ساسية موزعة بحسب الكميات والتخصص والصؼ الدراسي عينة البحث ال 2
 نوعوال

11 

 جلداولت اـــــــثب



 ع 

 12 الفراغ الوجودي  راء المحكميف عمى مدى صالحية فقراتآ 1
 11 .فراغ الوجودي اس القرات مقيفل يةتمييز ال القوة 2
 51 الفراغ الوجودي  ية لمقياسقيـ معامالت االرتباط بيف درجة الفقرة والدرجة الكم 1
85 لمقياس الفراغ الوجودي معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية  5

اليه  الذي تنتمي جاؿرجة الفقرة والدرجة الكمية لمممعامالت االرتباط بيف د 72
88 راغ الوجودي فلمقياس ال

99 المؤشرات االحصائية لمقياس الفراغ الوجودي  77

95 لمسؤولية االجتماعية قرات مقياس افل يةتمييز ال القوة 72

191 لمقياس المسؤولية االجتماعية معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية  71

194 المؤشرات االحصائية لمقياس المسؤولية االجتماعية  71

197 مسؤولية االجتماعية ال راء المحكميف عمى مدى صالحية فقراتآ 75

119 .االنطواء  –القوة التميزية لفقرات االنبساط  72

 –االنبساط  ية لمقياسقيـ معامالت االرتباط بيف درجة الفقرة والدرجة الكم 71
113 االنطواء 

 771 االنطواء –المؤشرات االحصائية لمقياس االنبساط  75 
 االختبار التائي لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط الحسابي  71

 721 لفراغ الوجوديالفرضي لمقياس ا

نوع وفق متغيري العلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  22 

 فراغ الوجودي والتخصص لل
721 

 نوعلا لمتغيري اً تحميؿ التبايف الثنائي ذي التفاعؿ لداللة الفروؽ  تبع 27

 مفراغ الوجوديوالتخصص ل
725 

 االختبار التائي لمفرؽ بيف المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط الحسابي  22
 721 لمسؤولية االجتماعية الفرضي لمقياس ا

 نوعلا لمتغيري تحميؿ التبايف الثنائي ذي التفاعؿ لداللة الفروؽ  تبعاً  21

 ممسؤولية االجتماعية والتخصص ل
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يتضمف ىذا الفصؿ تعريفا بالبحث مف حيث مشكمة البحث وأىميتو واىدافو والحدود التي 
 اقتصر عمييا فضال عف تعريؼ المصطمحات التي تشكؿ محاور البحث االساسية وكاالتي 4

 مشكمة البحث :اوالً / 

سواء تعمؽ االمر خالؿ مسيرتو الدراسية بعض المشكالت  قد ترافؽ الطالب الجامعي 
اـ القات االنسانية اجتماعية كانت واالحباط في الع ،بالتاثيرات السمبية مف حاالت الفشؿ الدراسي

تواجو البشرية بصورة عامة  طواؿ وينتج عف تمؾ المشاكؿ العديد مف االثار السمبية اذ  ،عاطفية
اإلنساف  فيتفيميا لموجود وغايتو وتأثيره التاريخ المدوف صعوبات وتحديات في طريقة 
التعامؿ مع ىذه األمور الرىبة النفسية عند  والمسؤوليات التي تناط بو لحمميا ، مما يحدث

مع صوب وضع ىيكمية وقواعد وحاالت مثيرة لمقمؽ والتوتر ، ينزع البشر نتيجة تأثيرىا إلى التط
واليات عمؿ عمى أنيا سبيؿ لحماية أنفسيـ واستغالؿ طاقاتيـ بشكؿ أفضؿ 

(Matzke,2011,p.5 واف اإلحباط والتوتر الشديديف وجميع األحداث مف شأنيا أف تغير )
الطريؽ بشكؿ كامؿ لوجية نظر الفرد بنفسو وباآلخريف وبمسؤوليتو في الحياة 

(Turner,1978,p.117-132( )Avolio,2005,pp:315-338) 

عمييا مف  وما يترتب الوجوديالة مف الفراغ اف التأثيرات النفسية المؤذية لمفرد وشعوره بح
ويمة مف الضغوط اثار نفسية نتيجة لتعرضو لمضغوط واالزمات في مجتمع عانى ولمدة ط

سي والخراب صور الدمار والما  لناس بأـ اعينيـ ، ومشاىدة اكافة  الجوانب الحياتية والمشاكؿ في
التي خمفتيا الحروب تحت مسميات مختمفة والتي الزاؿ يعاني منيا، ادت الى ظيور نوع مف 

(، اذ اخذت ىذه  Existentia Vacuumيعرؼ بالفراغ الوجودي ) الفراغ وفقداف المعنى او ما
وبدأنا نالحظيا عمى  ،عمى نطاؽ واسع بعد انتياء الحرب العالمية الثانية  لظاىرة بالظيورا

األفراد مما جعؿ منيا مشكمة نفسية وصحية واجتماعية تحتاج الى الدراسة والبحث، والسيما اف 
وجودىا وأ  (، اثبتت Elisabeth,2000الدراسات الحديثة في عمـ النفس، مثؿ دراسة "اليزابيث" )

اف وصحتو النفسية حياة االنس فيلوجودي مف شأنيا اف تؤثر سمبا ف مشاعر الفراغ اكدت أ
والجسمية، اذ تؤدي بو في كثير مف االحياف الى االكتئاب او االدماف بمختمؼ اشكالو، او الى 
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امراض جسمية ونفسية مختمفة، او الى ممارسة سموكيات قيرية، او ايذاء النفس واالخريف، وقد 
 .(Elisabeth,2000,p.34_48تؤدي بو الى االنتحار )

سمبية تتمثؿ في االضطرابات الوجدانية والسموكية والفكرية، فمف  ولمفراغ الوجودي نتائج
الناحية الوجدانية يكوف الشعور الغالب ىو االحساس بالممؿ والفراغ ومشاعر االكتئاب المتقطع، 
اما مف الناحية الفكرية تسيطر عمى الفرد افكار بأف الحياة ال معنى وال ضرورة ليا، اما مف 

الفرد يصبح غير مكترث لمقياـ بأي نشاط وغير ميتـ بالمضي في حياتو الناحية النفسية، فاف 
 (0220،2)الكعبي، 

صحة االنساف النفسية  في وبينت نتائج الدراسات اف الفراغ الوجودي لو أثر خطير
والجسمية، إذ ارتبط الفراغ الوجودي ارتباطًا طرديا وبشدة مع األمراض النفسية والعقمية، 

ب وايذاء الذات، والحط مف قيمة الذات، والعداء واالجراـ واالدماف عمى واالنتحار واالكتئا
المخدرات، في حيف ارتبط عكسيا وبشدة مع كؿ مف السعادة واالبتياج والرضا عف الحياة، فقد 

 . Crumbaugh ( Maholick,1964)وجد كؿ مف "ماىولؾ وكرومباؼ 

 لنفسية وبعض االمراض الجسمية اف الفراغ الوجودي ارتبط  طرديا وبشدة مع االمراض ا
207) –Crumbaugh & Maholick ,1964, p. 200 ( 

حساس أفراد المجتمع بمسؤوليتيـ نحو أنفسيـ ومجتمعيـ واإف صحوة الضمير االجتماعي 
 .(1995،44،)الحارثي ة،في الحيا يوالنظاـ مف حوليـ بصورة عامة ىو ركف ميـ وأساس

ئ الدائمية ما يؤدي إلى تعزيز الكثيرة مف األصوؿ والمبادوفي تعاليـ اإلسالـ وتوجيياتو 
 حساس بالمسؤولية نحو الشخص والمجتمع.الا

فالمسؤولية عادة ال تترتب إال عمى فعؿ يقوـ بو اإلنساف في اطار اجتماعي منظـ ألف 
ؿ الذي المسؤولية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باالنساف وفعمو في صيغتو الفردية أو الجماعية ولكف الفع

يتعرؼ بو الى المسؤولية ينبغي اف يتـ في إطار مف الشروط التي توفر الشعور بالحرية وبدائؿ 
يعة كؿ ذلؾ مف اجؿ وضع اإلنساف في بيئتو الطب .الخيارات أماـ ارادة اإلنساف واختيار الفعؿ

 (.5332،51) الحارثي ، .التي تمكنو مف تسويغ وجوده 



 4        ........... التعريؼ بالبحث..........................الفصؿ االوؿ ....      

 

العربي تغيرات كبيرة نتيجة التقدـ العممي اليائؿ الذي ولد وقد شيد العالـ ومنو مجتمعنا 
ثورة معموماتية تناقميا االفراد في مختمؼ انحاء العالـ عبر شبكة الستاليت واالنترنت فتركت آثارًا 
بالغة العمؽ عمى قيميـ وتوجياتيـ عمى الرغـ مف الخصوصيات التي تتميز بيا المجتمعات مف 

ومع ذلؾ فقد كانت ىناؾ بعض  ،جتماعي وطبيعة نظـ التعميـ فيياحيث اطارىا الثقافي واال
مظاىر التحوؿ والتغيير في مختمؼ مجاالت الحياة التي أثرت بشكؿ مباشر عمى مسؤولياتيـ 

 .االجتماعية

إّف مسؤولية الفرد االجتماعية تبرز مف خالؿ قياـ الفرد بواجباتو والتزاماتو نحو المجتمع، 
 ،قياـ باألعماؿ ذات النفع العاـ بدافع ذاتي فينعكس عمى بناءه القيمي ايجابياً أي التزاـ الفرد بال

وبعكسو سيكوف االستشراؼ لمقيـ ضعيفًا عند ذلؾ تنتشر الممارسات الالخالقية ويتيدد بناء 
 المنظومة القيمية.

المتمثؿ ويتطمب تحمؿ تمؾ المسؤولية أفعااًل وممارسات إيجابية يقوـ بيا الفرد في محيطِو 
باألسرة والمجتمع وُبغية ذلؾ يالحظ أف عممية التربية سواء في األسرة أو الروضة أو الجامعة أو 
غيرىا مف مؤسسات المجتمع تسعى لتنمية المسؤولية االجتماعية التي في مضمونيا تتحقؽ 

 الطمأنينة واألمف والتصرفات النافعة والمفيدة لمفرد والمجتمع.

عور الفرد بالفراغ الوجودي  ينعكس في قدرة الفرد عمى التعامؿ مع ىذا األمر فضال عف ش
األحداث والمواقؼ مف ثـ يؤثر في طبيعة عالقاتو الشخصية وبناه النفسي الذي تتشكؿ منو 
شخصيتو التي تتألؼ مف أبعاد ميمة تشكؿ مع بعضيا شخصيتو التي يتصؼ بيا ومف بيف ىذه 

 (.Eysenck, 1968 ,P109-122) .(النطواءا –األبعاد بعدا الشخصية )االنبساط 

ونتيجة ألرتباط بعدا الشخصية ىذاف بالتراكيب والتنظيمات الفسيولوجية والعصبية وما 
تتركو ىذه العوامؿ مف أثار في المظاىر السموكية لمشخصية، يرى أيزنؾ انو يمكننا توقع إف 

التعمـ مف األشخاص  األشخاص االنطوائييف والمتزنيف أفضؿ تحصيال وأكثر قدرة عمى
 .(0222،28والسيما في المراحؿ التعميمية العميا)بركات ، ،االنبساطييف واالنفعالييف

وعمى ىذا األساس وجدت الباحثة ضرورة إجراء دراسة تبحث في الفراغ الوجودي 
 .االنطواء لدى طمبة الجامعة – االجتماعية وعالقتيما باالنبساط والمسؤولية



 5        ........... التعريؼ بالبحث..........................الفصؿ االوؿ ....      

 

ومعرفة العالقة بيف المتغيرات الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية واالنبساط واالنطواء 
االنطواء  -لدى طمبة الجامعة ومدى اسياـ الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية باالنبساط 

ؿ لحد االف وتشك التداخؿ مع بعضيا  لدى طمبة الجامعة اذ أف ىذه المتغيرات الثالثة لـ تدرس
لكبير في حياة الطمبة عدـ دراستيـ فقرا لممكتبة النفسية عمى الرغـ مف اىميتيا ومدى تأثيرىا ا

 .الجامعييف ومستواىـ العممي

 أهمية البحث :ثانيًا :

اف شعور االنساف بالفراغ والسأـ والممؿ المتمثؿ بظاىرة الفراغ الوجودي، او ما يعرؼ  
، Meaning,Lessnessاحيانًا بفقداف المعنى)  (، وىي ظاىرة واسعة االنتشار في عالـ اليـو

(، وتتمثؿ ىذه الظاىرة بخميط 5320،540ا بعصاب العصر )فرانكؿ، حتى اف البعض عبر عني
مف مشاعر الخواء والفراغ والسأـ والممؿ والعجز والالجدوى التي تنتاب انساف ىذا العصر 

(May, 1998, p.3). 

ور بعد انتياء الحرب اف بوادر ىذه الظاىرة اخذت بالظي عمـ النفسفي  ويرى الباحثوف 
(، حينما شاىد الناس بأـ أعينيـ صور الدمار 03 -5338،02،)رولو  الثانية  العالمية

والخراب، مما جعميـ يفقدوف ثقتيـ بقيميـ ومثميـ االجتماعية والدينية تدريجيًا، ووصموا الى مرحمة 
(، وىي حالة تحدث حينما يفقد االنساف Nihilismؽ عميو بالعدمية )نبذىا، ليصموا الى ما يطم

(، وعمى الرغـ مف 51 ،5320فرانكؿ،  قيمُو فيتصور عندىا بأف وجوده ال معنى وال قيمة لو )
البعد المؤثر لمفراغ الوجودي في حياة االنساف اال انو لـ يوؿ االىتماـ الكافي اال في مدة متأخرة 

 -5322، ويعد عالـ النفس النمساوي" فيكتور فرانكؿ" )(Debats, 1990, p.33)نسبيًا 
( أوؿ مف اشار الى اىميتو بشكؿ مباشر مف خبراتو في المعتقالت النازية المميتة وعف 5331

وحده الذي  ي ع ّده االحساس بمعنى الحياة الذطريؽ افكاره وخبرتو قدـ  لمناس يومًا بعد يـو 
 ,Langle، واف فقدانو شيء مدمر لحياة االنساف وصحتو النفسية )يجعؿ الوجود قاباًل لمتحمؿ

2003 , p.39 .) 
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ويرى فرانكؿ اف الفراغ الوجودي ينتج عف اعاقة دافع البحث عف المعنى او ارادة المعنى 
صحة االنساف النفسية  فيلكبرى التي تؤثر وبصورة سمبية وعدُه أحد المخاوؼ الوجودية ا

 (.5320،512والجسمية )فرانكؿ، 

 وأنُو يمكف اف يظير بسبب عامميف اساسييف ىما4

 .كثرة الضغوط النفسية واالزمات والصدمات التي يتعرض ليا االنساف 

 .رتابة البيئة المحيطة باالنساف وخموىا مف المظاىر االنسانية 

اذ ال يشعر االنساف بالحماس النجاز عمؿ ما، وال تبدو لو رسالة واضحة يجب عميو 
وانما يزداد شعوره بالعزلة والسأـ والممؿ بسبب انتقالو مف يـو آلخر في نظاـ روتيني  تاديتيا،
 .(May, 1998, p.3)ممؿ 

، اف مسالة الفراغ الوجودي والبحث عف المعنى ىي (Langle, 1999)وافترض "النجؿ" 
احدى الدوافع االساسية عند االنساف الذي غالبًا ما يطرح عمى نفسو سؤاؿ4 انا ىنا ولكف ألي 

، ومف المؤكد اف االجابات ستختمؼ (Langle, 1999, p.113)غرض؟ وألي مصمحة؟ 
ضمنيا، وىو ما يمثؿ حقيقة التنوع  باختالؼ االطر الثقافية التي ينطمؽ منيا االفراد ويعيشوف

االنساني في الخبرات التي تعد مصدرًا لمعنى الحياة لدييـ، اال اف بعضيـ قد يفشؿ في الحصوؿ 
عمى اجابات مقنعة السئمتو الوجودية، او اف خبراتو الحياتية ومرجعياتو الفكرية وطبيعة القيـ 

ى وعبثية وجوده والالجدوى تعبيرًا عف حالة الفاعمة في الحضارة المعاصرة تجعمُو يشعر بالالمعن
 .(Ruffin ,1984, p.40)الفراغ الوجودي 

في دراستو عف خبرة المعنى في الحياة الى اف مشاعر  (Leath, 1998)ووجد " ليث " 
 .Leath, 1998, p)الفراغ الوجودي تقود في كثير مف االحياف الى اليأس واالكتئاب واالنتحار 

29). 

، اف فقػػػػػػداف المعنى قد يقػػػود الى االجراـ والعدواف (Reker, 1977)ووجد" ريكر" 
(Reker, 1977, p. 688-689)، 
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"، االكتئاب والعدواف واالدماف والمشاكؿ النفسية والجسمية والعصابية ونسب " فرانكؿ
 .(Gallant, 2001, p.23)واالنتحار الى حالة الفراغ الوجودي 

خرى التي ليا عالقة بحياة الفرد ووجوده االجتماعي ىي ومف المتغيرات الميمة اال
المسؤولية االجتماعية مما يدفع الباحثيف الى دراستيا، اذ اف لدراسة المسؤولية االجتماعية لدى 

ولدى الفئة المثقفة مف الشباب بصورة خاصة ُيعد امرًا في غاية  ،افراد المجتمع بصورة عامة
وبما اف بمدنا  ،أو تخفضو  ـ والظروؼ التي ترفع مف مستواى في تعّرؼ ما لُو صمة بيا االىمية

عمى الرغـ مف  ،يسعى الى تحقيؽ خطوات واسعة مف البناء والتطور شأنو شأف بقية البمداف
ومف عناصر ىذا البناء المسؤولية االجتماعية التي ُتعد  ،المعوقات التي فرضتيا الحروب عميو

 (.5323،02،في بناء المجتمع )الدليميألساسية الركيزة ا

وتظير أىمية المسؤولية االجتماعية اكثر اذا ما درب المجتمع ابناءه عمييا لكي يقوموا 
فالمجتمع المحمي فاالمة وحتى المجتمع  ،ابتداًء مف االسرة ،بأدوارىـ كما ينبغي في المجتمع

تربوية التي تتعمؽ بالعالقات االجتماعية بيف الفرد االنساني الكبير بوسائؿ متعددة ومنيا البرامج ال
 .(08ص ،والمجتمع والتي تنمي المسؤولية عندىـ )المصدر السابؽ نفسو

ولدراسة المسؤولية االجتماعية اىمية كبيرة كونيا ترتبط بمجموعة مف القيـ التي يكوف ليا 
تماـ الفرد في كشؼ القوانيف اسياـ في تكويف ىذا المفيوـ فمثاًل القيمة النظرية توضح مدى اى

التي تحكـ الظواىر واالشياء لغرض معرفتيا مف دوف النظر الى قيمتيا العممية وبيذا الشكؿ 
إما القيمة االجتماعية  ،والى تعّرؼ المتغيرات التي تنمييا ،تكوف دالة عف كيفية نمو المسؤولية

كة المجتمع والتفاعؿ معو وخمؽ فتكمف في الكشؼ عف مواكبة الفرد لمتطور االجتماعي وفيـ حر 
يجد نفسو يعيش غربة في  التوازف بيف التحوالت االجتماعية وتغيير شخصية الفرد بحيث ال

 مجتمع قد تطور وتركو بعيدًا عنو.

دراسة مقارنة لممسؤولية االجتماعية بيف التي ىدفت الى ( 5312دراسة الظاىر )وفي 
 ( مف 022وبمغت ) وتضمنت عينة البحث ،مراكز الشباب"الشباب المنتميف وغير المنتميف إلى 

 ( ،( سنة52-58ية )الذكور فقط في مدينة بغداد مف الشباب مف الفئة العمر 
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عمى وجود فروؽ دالة إحصائيًا في المسؤولية االجتماعية بيف الشباب النتائج  وقد اضيرت
 (.5312 ،الظاىرمراكز الشباب ولصالح المنتميف ) المنتميف والشباب غير المنتميف إلى

التعرؼ عمى العالقة بيف مستوى طالب التي استيدفت   (5328دراسة جابر ) كما اشارت
المرحمة الثانوية في المسؤولية االجتماعية ورضاىـ عف حياتيـ المدرسية والتزاميـ بالعمؿ في 

 الصؼ واستجاباتيـ نحو تعمميـ سمبًا أو ايجابيًا.

وأظيرت النتائج أف ذوي المسؤولية االجتماعية العالية أكثر رضًا عف المدرسة والتزامًا 
 بالعمؿ الصفي وتقباًل لممدرسيف. 

أذ  ،ف لدراسة الشخصية في ابعادىا أىمية كبيرة لصمتيا بالقدرات العقمية لدى االفرادكما أ  
الختالفيـ في أبعاد شخصياتيـ يختمؼ االشخاص في قدرتيـ عمى استرجاع ما تعمموه تبعا 

 (.5318ياايزنؾ )تائج الدراسات التي قاـ بفاألشخاص وتشير ن ،وأنماطيا

 (Long-term  إلى أف االنطوائيوف أفضؿ تذكرا في حالة االسترجاع بعيد المدى 
Memory )  األشخاص االنبساطيوف أفضؿ مف حيث قدرتيـ عمى االسترجاع قريب في حيف
( وىذا ما أكدتو دراسة (Short-term Memory) )Harvey & Exner,1978المدى 
 .( 0220 ،فينزاليدا -)كوكس

 ءواالنطوا  االنبساط البعديف اتفقت عمى أىمية ومعظـ الدراسات التي تناولت ىذيف 
مف أىـ أبعاد الشخصية ومكوناتيا لوصؼ الشخصية وتحميميا ومف ىذه الدراسات نمطيف كونيما 

( وفي ىذا الصدد 5332( ودراسة )شريؼ، 5303 ،( ودراسة )العيسى0222 ،دراسة )بركات
إلى أف ىذيف البعديف يعداف مف األبعاد األساس في الشخصية  (Eysenck) يشير أيزنؾ

Eysenck,1965,60)). 

( أف إبعاد الشخصية تعبر عف الجانب الكامف مف سموؾ Simth, 1974ويرى " سمث" ) 
في مقارنة األفراد بعضيـ مع بعض األخر، والتمييز اعتمادىا ويمكف  ،الفرد تتميز بالعمومية

 .(0223،21 ،بينيـ )العامود
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االنطواء  –بعدا الشخصية االنبساط 4 معرفة عالقة (2002دراسة ناصر )حاولت كما 
وتوصمت الدراسة إف عينة الدراسة تتسـ بدرجة عالية  والعصابية باضطراب الشخصية التجنبية

منخفضة مف االنبساط، فضال عف أف طمبة الجامعة مف الذكور أكثر  مف العصابية ودرجة
انبساطية مف اإلناث، في حيف كانت اإلناث أكثر عصابية مف الذكور، مع وجود عالقة ارتباطية 

  .االنطواء –سالبة بيف العصابية واالنبساط 
االنبساطية تأثير سمات الشخصية معرفة )( 0222الدراسة دراسة بركات )كما سعت 

واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية في الذاكرة قصيرة المدى وطويمة المدى لدى طمبة جامعة القدس 
) ( والتي تتكوف مف (EPIولقد استخدـ الباحث قائمة أيزنؾ لمشخصية  المفتوحة في طولكـر

يث ( طالبا وطالبة ح022صورتيف متكافئتيف )أ( و )ب( حيث بمغ عدد عينة البحث مف )
أظيرت النتائج إف الطمبة االنبساطييف واالنفعالييف يتفوقوف في الذاكرة قصيرة المدى بينما الطمبة 

 االنطوائيوف االتزانيوف يتفوقوف في الذاكرة طويمة المدى.
 

واستنادا الى ما تقدم يمكن تمخيص أهمية البحث الحالي في جانبيه النظري والتطبيقي 
 المتمثل  في األتي :

عداد الطالب عقميا واجتماعيا وانفعاليا، االمرحمة الجامعية التي يتـ فييا يتناوؿ البحث  -5
لمواصمة حياتو المينية والعممية، كما يتزامف مع أىمية المرحمة العمرية التي تعد مرحمة ارتقائية 

 (.بداية الرشد)  اساسية، وىي مرحمة
الباحثوف مف قبؿ عمى مستوى البيئة يعد محاولة عممية لموضوع لـ يسبؽ اف تناولو  -0

 –حثة ( عف عالقة الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية واالنبساط المحمية ) بحسب عمـ البا
 .االنطواء مع بعضيا لدى طمبة الجامعة

بو  عمى اىـ العواقب السمبية الناتجة عف الفراغ الوجودي لسد االحساسنظريا ً التعرؼ  -8
عنو وىؿ أف الفرد الذي يعاني منو تظير عميو ويشعر  مة السمبية الناجمتخمص مف المشاعر ول

 .باالنبساط أـ االنطواء
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عماد االمة وىـ مفجرو الطاقات وىـ وجو االمة  مبة الجامعة يمثموفوبما إف ط   -4
والرافد الجديد ألي مجتمع ولكي تأخذ تمؾ القوى أبعادىا، البد اف يكوف ىنالؾ تحديد  المشرؽ 
اإلجتماعي أـ ف عمى الصعيد الديني واألخالقي لشعور بالمسؤولية االجتماعية سواء أكالمفيوـ ا

   .القانوني والسياسي ـاإلقتصادي أ ـالنفسي أـ أ
   –تسميط الضوء عمى المسؤولية االجتماعية بيف فئتيف مف األفراد )االنبساطييف  -2

 .االنطوائييف( لكوف المفيوـ ييتـ بشريحة ميمة في المجتمع
المكتبة النفسية لدراسة عالقة الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية  أثراء  محاولة -0

 .االنطواء –وبعدي الشخصية االنبساط 
توفير مؤشرات أحصائية عممية تتمتع بالدقة وموثوؽ بيا عف مستويات المتغيرات  -1

 بطمبة الجامعة وضعيا في متناوؿ المؤسسات المعنية الثالثة وعالقتيا مع بعضيا و 

 أهداف البحث:

 التعرؼ عمى 4 ليييدؼ البحث الحا 

 .الفراغ الوجودي مستوى .5
 -متغيري النوع  )ذكورل وفقاً  غ الوجوديفي الفرا ذات الداللة االحصائية  الفروؽ .0
 .إنساني( -التخصص الدراسي)عممي و إناث( 
 .ولية االجتماعيةمستوى المسؤ  .8
متغيري  النوع )ذكور ل اً وفق لية االجتماعيةفي المسؤو  ذات الداللة االحصائية  الفروؽ .4

 .إنساني( -إناث( التخصص الدراسي )عممي -
 .االنطواء–ساط االنب .2
عمى وفؽ متغيري النوع  بساط _االنطواءفي االنذات الداللة االحصائية الفروؽ  .0
 .إنساني ( -إناث( التخصص الدراسي)عممي  -)ذكور

 المتغيرات المستقمة في المتغير التابع إسياـمدى  الثالثة والعالقة بيف المتغيرات  .1
 .االنطواء  –الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية االنبساط 
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 رابعا: حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بطمبة الدراسة  االولية الصباحية في جامعة بغداد مف كال الجنسيف 

 .(0251 -0250) إالنساني( لمعاـ الدراسي -إناث( وفي التخصصيف )العممي -)ذكور

 4 مصطمحات البحث 

 قامت الباحثة بتحديد مصطمحات البحث وكاألتي :

 4حيث عرفيا كؿ مف  (The existential vacuum)الوجودي الفراغ .5

 (5320)فرانكل: أ _

 اجمو، ليجعمو مف العيش يستحؽ بمعنى االحساس الى الشديد بعوزه االنساف شعور ىو"
، 5320الحالة")فرانكؿ، بيذه وماسوراً  مقيدا ويصبح نفسو، داخؿ والفراغ الخواء خبرة مف يعاني
545) 

،والذي  4وىي الخبرة بأفتقاد المعنى واليدؼ مف الوجود الشخصي لالنساف كرومباخ –ب 
يحدث شعوراً بالفراغ يتجمى في حالة الممؿ وىو ليس مرضًا عقمياً وانفعالياً ولكنو كما وصفو حالة 

 (.Frankl,1967,p4انسانية في عصرنا الراىف )

 :(2000)هاالما

 ومشاعر الممؿ وجود والى،والمعنى االىداؼ الى االفتقار الى تشير سمبية خاصية ىي"
 " االكتراث عدـ

 ( 0222(غانم ج_

 الوجودي الفراغ وينتيي ممؿ حالة وىي حالة تكشؼ عف نفسيا يكوف فييا الشخص في   "
 ،ـغان) "والماؿ القوة عف البحث او الجنسي التعويض مثؿ السوية غير المظاىر مف بالعديد
0222،042). 
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 (0223)الخواجا -د

 عمى الناس مف الكثيريف تردد وراء يكمف الممؿ اف والحقيقة ممؿ صورة في عنو يعبر  "
 .(0223،508الخواجا،("  النفسييف المعالجيف

 : النظري التعريف

عمى نظرية  ئوالمعتمد في بنا( 0250مقياس لينا عمي كاظـ )تبنت  الباحثة اف بما" 
 .الوجودي كتعريؼ نظري لمفراغ فرانكؿ اذف تتبنى الباحثة تعريؼ ،فرانكؿ

 : االجرائي التعريف

 الفراغ مقياس فقرات اجابتو عف  خالؿ مف يحصؿ عمييا الطالب التي الكمية الدرجة ىي"
 .في ىذا البحث عتمدالوجودي الم

 (Social Responsibility)  االجتماعية المسؤولية  . 2

 عرفها كل من :  

بنتائج سموكو مع امكانيتو  ( بأنيا4 "استعداد المرء لؤلقرار1952هاريسون كوف ) -
الوثوؽ بو واالعتماد عميو واظيار مشاعر االلتزاـ نحو الجماعة واالستقامة وابداء التحسس نحو 

 .( (Harrison & Gough , 1952 , p.74حاجات اآلخريف

وىي مجموع استجابات الفرد الدالة عمى اىتمامو بالجماعة التي 4 "(1943عثمان ) -
 (.5318،50 ،ومشاركتو في حميا" )عثماف ،لمشكالتياوفيمو  ،ينتمي الييا

"عالقة سموؾ الشخص بقيمو وقد تتضمف نوع القيـ التي يمتـز بيا الشخص"  سميث: -

 .(5312،402 ،)سيفريف

" تعني ضمانًا أو تكاماًل أو اصالحًا لمضرر الواقع عمى اآلخريف 4 (1949زيدان) -
 .(5313،002 ،عمى مستوى المجتمع" )زيداف وما يترتب عمى الضرر وتكوف ىذه المسؤولية
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الميؿ البداء 4 "بأنها 1911( Berkowitz & kemmeth) بركتس وكميث -
 & Berkowitz) .المساعدة لآلخريف مف غير انتظار الحصوؿ عمى أّية منافع شخصية"

Kemmeth , 1988 : p.170.) 

 ،والمعايير االجتماعية"التزاـ الفرد بمضموف القيـ 4 ( فيرى إنها1919الدليمي) -
في أي مجاؿ مف مجاالت  ،واالحجاـ عف كؿ ما يؤدي الى خرقيا وتحريفيا ،التزامًا ذاتيًا وفعمياً 

 .(5323،50 ،ة المختمفة"  )الدليميالعالقات االجتماعي

تجاه الجماعة وما ينطوي ا"االلتزاـ الذاتي والفعمي لمفرد  (:1994الجبوري بأنها) -
مع االحساس  ،والمشاركة معيا في انجاز عمٍؿ ما ،ومحاولة فيـ مشكالتيا ،بياعميو مف اىتماـ 

 .ماعات االخرى التي ينتمي إلييا"بحاجات الجماعة أو الج

4 )شعور الفرد بمسؤولياتو تجاه الجماعة التي ينتمي الييا (2009)يرى أنها  السهيمي -
ف ىذه والتزامو واىتمامو بيا بما يتماشى مع قيـ وتقاليد مجتم عو ومشاركتو في فيـ مشكالتيـ وا 

وىي المسؤولية نحو الذات والمسؤولية نحو االسرة والمسؤولية  جوانب خمسة تتناوؿ المسؤولية
 نحو االصدقاء والمسؤولية نحو الجيراف والمسؤولية االخالقية.

 : النظري التعريف-

وفؽ ىذا كتعريؼ نظري ألنيا اعتمدت المقياس المعد  السييمي  تتبنى الباحثة تعريؼ نوار
 (.0222)التعريؼ 

ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب مف أجابتو عف : التعريف االجرائي -

 .جتماعية المستخدـ في ىذا البحثمقياس المسؤولية اال

 :االنطواء –:االنبساط ثالثاً  -

 يمثؿ ،ذو اتجاىيف مف أبعاد الشخصية افبعدىما Eysenck,1973)) 4يزنك أ -
 ،اتجاه أفكار الفرد إلى األشياء الخارجية والتعمؽ بقيـ مستمدة مف العالـ الخارجي االنبساطاالوؿ 
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ميؿ الفرد الى التعمؽ بقيـ  مستمدة مف العالـ الداخمي  االنطواء في حيف يمثؿ االتجاه الثاني
  (  Eysenck , 1973 p.73) والعقمية واالتجاه الى الداخؿ مف الناحية الفيزيقية

االنطواء ألنيا سوؼ تبني  –لالنبساط  نظري  وقد تبنت الباحثة ىذا التعريؼ كتعريؼ
 .المقياس عمى أساس ىذا التعريؼ وعمى وفؽ نظرية ايزنؾ

مقياس  عمييا الطالب مف خالؿ اجابتو عف ىو الدرجة التي يحصؿ 4التعريؼ االجرائي
  االنطواء المعد في ىذا البحث –االنبساط 



 



 >9الفصؿ الثاني................................................الخمفية النظرية   
 

 =يرات البحث الثبلثة ككما يأتيمتغل نظريةلخمفية الاسيتـ في ىذا الفصؿ عرض 

 :Existential Vacuum)) الفراغ الوجودياواًل: 

تمؾ  بأنيا ) =التي يقكؿ عنيا "ىاكر" (Critical Incident)أف مصطمح االحداث الفارقة
تي يمكف اف تؤثر بشكؿ االحداث التي يؤدم كقكعيا الى إحداث تغييرات كبرل في الحياة، ال

التغيرات التي تطرأ عمى  اف أذمفيكمو عف نفسو(،  فيغرض االنساف مف الحياة، ك في كبير 
كعند مركر االنساف بمثؿ ىذه االحداث في بكثير مف االحداث  حياة االنساف ناتجة عف مركره 

ي الخكؼ ث فحياتو، فأنو سكؼ يكاجو درجة كبيرة مف الشعكر بالخكؼ اك الرعب، مثؿ ما يحد
ييصاب بمرض اك حادث مؤلـ، كعدـ قدرتو عمى اتخاذ قرار  الذم ينتاب االنساف حينما 

مصيرم، اك اصابتو باليأس كانعداـ المعنى الذم يؤدم الى الفراغ الكجكدم، كاالنعزاؿ عف 
المجتمع، كىذه اليمكـ اك المخاكؼ الكجكدية تتسبب في خمؽ نكع مف القمؽ اك الصراع في 

 ,Hacker, 1994) ،لدل االنساف، فضبلن عف إحداث تغييرات في خصائصو الشخصية المعنى
p.310). 

اغ الكجكدم، كتتمثؿ ىذه كىذه التغييرات اك االحاسيس السمبية ناتجة عف احساسو بالفر 
تنتاب الفرد كىي  بخميط مف مشاعر الخكاء كالفراغ كالسأـ كالممؿ كالعجز، كالبلجدكل التيالحالة 

 فرانكؿ،) يفقد االنساف قيمتو، فيعتقد عندىا بأف كجكده ال معنى كال قيمة لو ث حينما حالة تحد
9<;1، 9:). 

لكصؼ شكاكل مرضاه، الذيف ( >9>9)في عاـ  ككضع "فرانكؿ" مصطمح الفراغ الكجكدم
اشاركا الى اف مشكمتيـ ىي نكع مف االحساس بالفراغ الداخمي كاالحساس 

 .(John,1975,p. 4.)بالبلمعنى

لذا فأف تساؤالت االنساف الخاصة بكجكده في الحياة، كالغرض مف حياتو التزاؿ اسئمة، اك 
قد اثبتت البحكث كالدراسات اف ا ىذا، كىك في سعي دائـ لحميا، ك الغاز تحير االنساف الى يكمن

الفشؿ في اإلجابة عنيا يككف لو اثر مأساكم في حياة االنساف كيؤدم الى كقكعو في الفراغ 
 .(;9،;100كجكدم )عبد الخالؽ، ال
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 :النظرية الوجودية

اىتمت الكجكدية بدراسة جكىر كجكد الفرد، إذ ركزت بشكؿ مباشر عمى الخبرات 
الشخصية، كحاكلت تجنب تحميؿ حياة الناس عف طريؽ المناىج أك األساليب التي تعامؿ البشر 

لعميؽ كالتخمي عف األعراؼ عمى أساس ككنيـ أشياء مجردة، فالمنيج الكجكدم يشجع الكعي ا
كالتقاليد السطحية في المجتمع، كيقؼ ضد كجيات النظر التي ترل اإلنساف كائف غير عقبلني، 

 (.102 ،:;>9كيمنح االنساف العقبلنية في محاكلتو لمتغيير االجتماعي )صالح،

رارات إذ يعتقد الفبلسفة الكجكديكف بصكرة عامة أف اإلنساف قادر عمى اختيار سمككو كالق
التي يتخذىا، كيحاكؿ تخطي العقبات كالمعكقات كحتى الضغكط االجتماعية المؤدية إلى 
االنصياع كالتكتر الشديد كالنزكات البايكلكجية، كيصبح كاعيان لضغكط القكل الخارجية المفركضة 
 عمى أفعالو، كلكنو يختار بيف أف يستسمـ ليا أك يعارضيا، كاستنادان إلى ذلؾ فإنو يستطيع
االختيار، كمف ثـ ىك الذم يصنع نفسو، فضبلن عف أف اإلنساف يرل الحياة كما يصنعو بيا جزءان 
مف مسؤكليتو الشخصية، كليست مسؤكلية اآلخريف، فيصبح المرء أكثر كعيان )جكرارد، 

 (.:6-69 ،;;>9كالندزمف،

في كلد  (Kierkegaardجارد" )رك"كي المفكر الدنماركي  كتمتد جذكر الكجكدية إلى كتابات
التي أىتمت بدراسة جكىر كجكد االنساف. كينظر عمـ النفس  ( 88;( كتكفي )96;سنو )

الكجكدم إلى الشخص بكصفو كجكدان بايكلكجيان كاجتماعيان كنفسيان ميمتو األساسية البحث عف 
 (. 1099،169،المعنى، كتأكيد ىذا المعنى )ببلف

نى حياتو في السياؽ الزماني كالمكاني كيكاجو كيستمر السعي المميز لبلنساف في تأكيد مع
عددان مف القيكد أك المحددات مف قبيؿ الظركؼ البيئية كالخبرات السابقة. أما قكة كعي االنساف 
كحريتو كالنشاطات المرتبطة بصنع القرار ككضع األىداؼ فإنيا تسمح عمى كفؽ عمـ النفس 

 ،:;>9أك المحددات التي تكاجو اإلنساف )صالح،الكجكدم بالمعالجة المسؤكلة االبداعية لمقيكد 
109.) 
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جارد" كصفان حيان النماط الشخصية، كقدـ أساليب الحياة المتمثمة بالجمالي ركلقد أعطى"كي
كاالخبلقي كالديني، بكصفيا مراحؿ في النمك باتجاه النضج، فضبلن عف أنو عٌرؼ الشخصية 

 (.Kierkegaard,1963: 173بإنيا تركيب مف االمكانية كالضركرة )

كمف األشخاص الذيف كانكا أكثر تأثيران في ظيكر عمـ النفس الكجكدم ىك "لكدفنج 
(، الذم أكد عمى تحميؿ قدرة اإلنساف عمى إعطاء المعنى Ludwing Binswangerبنزكانكر" )

ية الكجكدم لحياتو مف خبلؿ أسمكبو المعركؼ بػػ "العبلج النفسي"، فضبلن عف تكجييو النقد لنظر 
كأفضؿ إسياـ قٌدمو  .فركيد كالسيما تأكيده عمى الناحية البايكلكجية كعمى فيمو الميكانيكي

"بنزكانكر" ىك تأكيده عمى القدرة الشمكلية كغير المتعممة لبلنساف عمى ادراؾ معاني محددة في 
 .(Starck, 1992،P.132- 133) العالـ

اف يمكف تحديده باألشكاؿ أك ( فيرل أف التركيب الجكىرم لبلنسBoosأما "بكس" )
األساليب الممكنة لكجكده، كتأكيده ينصب عمى تركيب الشخصية كحياة الفرد مف خبلؿ تمعف 
الفرد الفٌعاؿ بالحكادث المرتبطة بالمعنى كصنع القرار الذم يقكد إلى الفعؿ 

(Binswanger,1963,20-21.) 

" بنزكانكر كبكس" كتعممكا منيـ كقد تأثر المفكركف الكجكديكف المعاصركف بشكؿ كبير بػػ
أىمية التفكير في اليدؼ النيائي لحياة اإلنساف، كتبنكا كجية النظر التي ترل أف اإلنساف ىك 
الذم يخمؽ المعنى الخاص بو مف خبلؿ صنعو لمقرار كالفعؿ كالسعي لتحقيؽ المعنى، كأكدكا 

از الكجكدم الجكىرم عمى التفكير في كيؼ كلماذا يفشؿ بعض االشخاص في إدراؾ االنج
 (.198 ،:;>9)صالح،

( الذم يرل أف Rolo Mayكمف المفكريف الكجكدييف المعاصريف العالـ " ركلك مي" )
تعني شيئان، كأنو المعنى أك ىدؼ لحياتو، فإنو يتخمى عف  الشخص الذم يشعر بأف أفعالو ال

 -في ىذه الحالة  -الفرد كالخطر األعظـ أف محاكلة  .الرغبة كعف اإلحساس، كيصبح غير ميباؿو 
ف نتيجة ذلؾ ستككف تحديدان أك  ألف يحمي أك يدافع عف نفسو ضد اليأس ستقكد إلى قمؽ مؤلـ، كا 

-May,1961,25إلى شكؿ مدمر مف أشكاؿ التسمطية )مكاناتو ألف ينمك، أكيستسمـ تقييدان ال
26). 
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تفسيرىا لمسمكؾ االنساني، تعددت كتنكعت المفاىيـ التي تناكلتيا المدرسة الكجكدية في  كقد
حاالت مختمفة مف  نفسوالتي تبيف في الكقت العديد مف المصطمحات المتداخمة  إذ اننا نجد

السمككيات كالمشاعر االنسانية، اال انو عمى الرغـ مف اختبلؼ كؿ مفيكـ اك كؿ حالة مف حيث 
المفاىيـ  سمسمة تؤلؼ لناالمضمكف، اال انو يرتبط بما قبمو كبعده مف الحاالت اك المفاىيـ في 

لكؿ مصطمح مف ىذه المصطمحات، كبالتسمسؿ، ككيؼ اف  تعريؼ الكجكدية، كىنا تـ كضع
احدىا يؤدم الى االخر، كطريقة اختبلفو عنوي بالمضمكف، ككيؼ انيا مجتمعة تؤدم الى الفراغ 

 راغ الكجكدم كانتياءلكجكدم كالفبمعنى الحياة مركران بالقمؽ الكجكدم كاالحباط ا الكجكدم، ابتداء
 .بالعصاب الكجكدم

مفيـك معنى الحياة مفيكمان شائعان كمتعدد  يعد  (Meaning of life)=معنى الحياة
االستجابات، يصؼ خبرات حياة ليا مغزل كقيمة كىدؼ، كيتفؽ العمماء عمى أىمية كجكد معنى 

يتفاعؿ معيا ك مى الحياة لحياة االنساف، فبالمعنى يشعر االنساف بقيمتو كانسانيتو، كيقبؿ ع
كالسعي نحك تحقيؽ اىدافو، كبافتقاد المعنى صار  ،كيتجاكب معيا، كيحقؽ التميز كالتفرد

االنساف مضطربان مفعمان بكثير مف المشكبلت كاالضطرابات النفسية، بؿ ربما تراكده افكار 
االنساف لممعنى في  تحقيؽ نظرتيـ الى االنتحار كالتخمص مف الحياة، كيختمؼ العمماء في طريقة

 .(>>: ،1090حياتو باختبلؼ انتماءتيـ الفكرية كمذاىبيـ الفمسفية )االبيض، 

يصكر لنا عمماء النفس الكجكديكف الشخصية االنسانية في حالة قمؽ دائـ لمبحث عف ك 
المعنى، اطمقكا عميو مصطمح القمؽ الكجكدم، كىذا القمؽ مف كجية نظرىـ ىك المفتاح األساسي 

 ـدم ىك قمؽ مجيكؿ غير معمك (. فقمقنا الكجك 6;1،9;>9الكجكد االنساني )ماككرم، لفيـ 
(Uncaused) عائـ كغريب ،Uncanny)) فقمقنا يأتي ، ، ليس لو مصدر اك سبب جمي كمفيـك

إذ انو قمؽ  ،الترقب كالتكعد Menacingمف كؿ مكاف كمف ال مكاف، كفيو ال نستطيع كصؼ 
كجكدنا اك كياننا )بارؾ،  الكجكد كال يزكؿ كينتشر في كؿ مكاف مف دائـ يتجدد كحالة داخمية في

1091، 19). 

اك االنشغاؿ في مستقبمنا كحياتنا اليكمية، إذ اف ىذا االنشغاؿ يان اك كامنان كيظؿ القمؽ متكار 
يتيح لنا اف نعرؼ ألنو   جكدم )فالقمؽ يكشؼ لنا عف الكجكديصرفنا عف الشعكر بالقمؽ الك 
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فضبلن عف ذلؾ ،(:1009،98ابع األصيؿ لمكجكد )سعيد، إذ انو يكشؼ لنا عف الط معنى العدـ(
فأف القمؽ ىك شعكر الذات بأف شيئان ما يحدىا في كجكدىا، فيي تريد اف تحقؽ امكانياتيا في 
العالـ، فاذا ما القت في ىذا التحقيؽ مقاكمة تألمت، فضبلن عف ذلؾ تشير نتائج بعض الدراسات 

لقمؽ الكجكدم تثيره مجمكعة مف المخاكؼ الشمكلية مثؿ الخكؼ مف الفشؿ الحديثة بأف ا
المكت، كالخكؼ مف المرض  كالرفض، كالخكؼ مف فقداف المعنى في الحياة، كالخكؼ مف

 ( Wons, 2002, p.44)(، كالخكؼ مف الكحدة Cancer ،كالسرطاف)المميت

كىك مفيـك ( Existential Frustration) حباط الكجكدمالالى ا مكيؤدم القمؽ الكجكد
عرض ارادة المعنى تت دم ناتجة عف القمؽ الكجكدم، حينما اك حالة تسبؽ الكقكع في الفراغ الكجك 

كىك أمر اكاله فرانكؿ اىتمامان كبيران في نظريتو ككنو يرتبط  ،عاقة اك االحباطعند االنساف لبل
معنى ىك سايككلكجيان أمر مدمر عاقة اك احباط ارادة الاالصحة النفسية كالعبلج النفسي، فب

التي تحكؿ بيف ما كاف م بو الى حالة االحباط الكجكدم، لبلنساف عمى حد تعبير فرانكؿ مما يؤد
كما ينبغي اف يككف عميو عمى مستكل البعد الركحي في شخصيتو، فتخمؽ لديو حالة مف القمؽ 

لى المرض النفسي م بنيايتو االذم يؤدكقكع في حالة مف الفراغ الكجكدم الذم يؤدم بو الى ال
حالة مف النقص في  (Existential Vacuum)(. فالفراغ الكجكدم 1،968;>9)فرانكؿ، 

التعرؼ عمى المعنى اك اليدؼ مف الحياة كيؤمف فرانكؿ بأنو حالة ناتجة عف االحباط الكجكدم 
(Existential Frustration)ؿ الفرد ، ام االحباط في الكصكؿ الى المعنى، ككصؼ فرانك

اليد كالقيـ السابقة ال تقدـ الذم يمر بخبرة الفراغ الكجكدم عمى انو يعيش في عالـ تككف فيو التق
لما نفعمو، كيعيش الفرد في عالـ ال يعرؼ ما يريد اك يتمنى فعمو اصبلن فيو،   اك ارشاد دليبل 

ك (، اDrift)االنسياؽ ا سكؼ يفعؿ ما يفعمو اآلخركف ام فالفرد في مثؿ ىذه الحالة كببساطة ربم
(، كالمظير االساسي لمفراغ Totalitarianism)الشمكليةاف يفعؿ ما يطمبو منو اآلخركف 

كفي بعض االحياف معاناة  (،Apathy)، كالبلمباالة (Boredom)الكجكدم ىك الشعكر بالممؿ 
لذم كىك المصطمح االكمينيكي ا ((Noogenic Neurosisالفرد مف العصاب المعنكم المنشأ 
 ,Lewis) .النفسية الناتجة عف الصراعات االخبلقية كالركحية كضعوي فرانكؿ لكصؼ االعراض

2007, p. 39).  حياتو  مراحؿمف  مرحمةيرل االتجاه الكجكدم بأف االنساف معرض في ام
لبلصابة بالفراغ الكجكدم كحينما يشكك الفرد بعدـ كجكد معنى لحياتو فيذا دليؿ عمى انو يعاني 
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لفراغ كاف سبب الفراغ الكجكدم ىك التكاكؿ الذم ينتج عف االفراط كالمغاالة كالنظرة الجبرية مف ا
ينتجاف عف الكسؿ كاالحباط  ذيفاك القدرية لمحياة ككذلؾ عدـ االنجاز كعدـ التخطيط لمحياة كالم

ة، كعدـ الثقة في الحياة ككذلؾ التفكير الجمعي الذم ينتج عف تيميش كتجنب تحمؿ المسؤكلي
 ( 920، ;100 كالتعصب الذاتي الذم ينتج عف االفراط في الحرية كاىماؿ االخريف )البريثف،

كما اف الفراغ الكجكدم يعبر عف نفسو في صكرة ممؿ، كاف الممؿ يكمف كراء تردد الكثيريف 
مف الناس عمى المعالجيف النفسييف كمف امثمة الممؿ عصاب يكـ االحد الف بعض الناس يظير 

 ( 916، >100لفراغ الداخمي )الخكاجا،فييـ ا

كما يعاني الفراغ بالشككل بأف حياتيـ ببل معنى كاف الحاجة الدراؾ ىذا المعنى ىك اف 
يعيش الجمو، كانيـ اسيركف لخبراتيـ الذاتية االتية مف الفراغ الداخمي النيـ بعيدكف عف انفسيـ 

 رانكؿ بالفراغ الكجكدم.كىذا مايسمو ف

 سرت الفراغ الوجودي:النظريات التي ف

 :(Yalom theoryنظرية يالوم ) -9

" عمى الصراع الكجكدم النابع مف مكاجية الفرد لممعطيات Yalomيركز منظكر "يالكـ 
 ( كىي=Final anxietyالجكىرية االربعة لمكجكد، أك ما اطمؽ عمييا بحاالت القمؽ النيائية )

 ؽ.( بكؿ ما تحممو مف معنى مطمFreedomالحرية ) -9

 ( كمعناهي اف تككف لبلنساف حياة ذات طبيعة مؤقتة كدائمة التغير.Deathالمكت ) -1

 ( ىي الشعكر بالكحدة كالفراغ.Alienationالعزلة ) -6

 ( كفقداف قيمة الذات المؤدم لمفراغ الكجكدمAbsurdityالبلمعنى كالعبثية ) -2

(Leath, 1999, p.6) 

 انماط ردكد الفعؿ كىي=كلكؿ حالة مف ىذه الحاالت اربعة مف 
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 .(The basic reaction type)نمط رد الفعؿ االساسي  -9

(، مثؿ حدكث نشاط زائد Paradoxical reactionنمط رد الفعؿ المتناقض ظاىريان) -1
(Hyper activity اك حدكث سمكؾ قيرم ،)Compulsive behavior.) 

(= مثؿ العدكاف Reaction harmonic firstنمط رد الفعؿ التكافقي األكؿ ) -6
aggression. 

مثؿ حدكث شمؿ نصفي  (Reaction second harmonic)رد الفعؿ التكافقي الثاني  -2
Hemiplegia).أك فقداف المشاعر، إذ يقؿ مستكل نشاط الفرد كتمكت مشاعره ) 

لمخطر تبدأ ىذه االنماط  (Existential motivation)كحينما تتعرض الدافعية الكجكدية 
ذا لـ تتمكف ايان مف انماط ردكد األفعاؿ السابقة في الد فاعية في الظيكر حسب درجة شدتيا، كا 

( كتبدأ االصابة باالمراض النفسية تمامان مثؿ Fixationاثارة الدفاعات النفسية يحدث ليا تثبيت )
بالخكؼ ما يحدث حينما  يفقد االنساف الشعكر بالحماية كالحرية كالمساندة فيبدأ عندهي الشعكر 

 .(Langle, 2004, p.33)كالقمؽ كالفراغ الكجكدم 

إذ اف الفراغ الكجكدم لدل" يالكـ" ما ىك اال استجابة لعالـ خاؿو مف المعنى بصكرة مطمقة، 
فاالنساف ىك مف يختار كيخمؽ ظركفو الخاصة بو في األساس لمتخمص مف الفراغ الكجكدم، إذ 

اف االفراد ىـ الذيف يقكمكف بخمقيا ألنفسيـ عمى نحك  اف ىذه المقدرة ال تكجد خارج الفرد، بؿ
 .(Leath, 1999, p.6) كامؿ 

مختمفة  ائؽفضبلن عف ذلؾ يرل "يالـك " اف تخمص االنساف مف الفراغ الكجكدم يتـ بطر 
المختمفة تتطمب  رائؽمثؿ االيثار، اك تكريس الذات لقضية ما، اك تبني مذىب ما، كاف ىذه الط

(، فاالفراد بحاجة إللزاـ أنفسيـ قمبان كقالبان Commitmentالنجازىا كىك االلتزاـ ) شرطان البد منوي 
بمعانييـ المختارة، إذا ارادكا تفادم القمؽ الناجـ عف احساسيـ بالعدـ كالفراغ الكجكدم، إذ اف 

الكعي بحتمية المكت، فاذا كاف كؿ ما يسعى لو االنساف في  ساطةالقمؽ عادة ما يتـ تضخيمو بك 
حياتو يضيع بمكتو فما معنى الحياة اذف؟ لذا يرل "يالكـ" اف االحساس بقيمة الحياة ىك مف 

إذ اف العيش ببل معنى ىك عيش داخؿ فراغ كجكدم  االمكر الكاجبة لمصحة النفسية كالعقمية،
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يؤدم بالفرد الى كرب عظيـ، كيؤدم الفراغ الكجكدم في اشكالو األكثر حدة بالفرد الى كضع حد 
 (Debats, 1996, p.6)اتو.لحي

( حكؿ االنتحار كعبلقتو باالكتئاب كاليأس 1009،9ففي دراسة قاـ بيا )عبد المجيد، 
الناتج عف الفراغ الكجكدم لدل عينة مف طبلب الثانكم العاـ تكصؿ الى اف درجة االنتحار 

الفراغ الكجكدم الفرد بتزداد بفعؿ التأثير المشترؾ لكؿ مف االكتئاب كاليأس الناتجػػػػػػة عف احساس 
 (.1009،1 )عبدالحميد،

لذا فمف الظاىر اننا بحاجة الى قيـ مطمقة اك مثؿ راسخة ألجؿ اف نككف قادريف عمى 
تحقيقيا، كاف يكجد لدينا قكاعد كأطر مرجعية نستطيع مف خبلليا تيسير حياتنا لكي ال نسقط 

 بالفراغ الكجكدم

 =Telish theory)نظرية  تيميش )  -

" اف الفراغ الكجكدم يرتبط اساسان بالعدـ كالكجكد كىك نابع اساسان مف القمؽ Telish" يرل
الكجكدم، إذ انو يصؼ القمؽ الكجكدم حسب انمكذجو عمى انو الحالة التي يعي فييا الفرد 
كجكدان ما بعدمو المحتمؿ، بمعنى انو الكعي الكجكدم بالعدـ كتيديداتو، كتعني صفة الكجكدم 

معرفة المجردة بالعدـ ليست ىي التي تؤدم الى القمؽ كمف ثـ الى الفراغ الكجكدم، ىنا اف ال
كانما الكعي بأف العدـ ىك جزء مف كجكدنا الخاص، فالفناء كالمكت ييدداننا كىما جزء مف 

 الكجكد مما يؤدم بالفرد الى فقداف الشعكر بذاتو كالدخكؿ بحالة الفراغ الكجكدم.

القمؽ الكجكدم كما ينتجو مف فراغ كجكدم ازاء تيديدات العدـ  "Telish)كيقسـ "تيميش )
 عمى ثبلثة أنماط ىي=

(، فالمكت كالقدر ىما الطريقة التي (Death and Destinyالقمؽ ازاء المكت كالقدر  -9
ييدد العدـ بيا كجكدنا، كيتزايد ىذا النمط مف القمؽ مع تزايد عممية التفرد، كيتناقص في اطار 

 لجمعية.الحضارات ا
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(، فالتاكيد Fear and Existential Vacuumالقمؽ ازاء الخكؼ كالفراغ الكجكدم) -1
الذاتي الركحي لبلنساف الذم يظير في كؿ لحظة يحيا فييا بصكرة خبلقة في مختمؼ مجاالت 

 المعنى، ييدد كبصكرة نسبية في الخكاء، كبصكرة مطمقة كمف الفراغ الكجكدم.

(، فالتأكيد الذاتي االخبلقي (Guilt and Condemnationالدانة القمؽ ازاء الذنب كا -6
-:2، ص 9;>9)تيميش، .مف الذنب، كبشكؿ مطمؽ مف االدانةلبلنساف ييدد بصكرة نسبية 

8;.) 

 (=Smith theoryنظرية فان سميث )  -6

تقسـ "سميث" أنكاع المعنى في الحياة كفقان ألربعة مستكيات مف الخبرة، كالى أغراض 
ية تتحقؽ مف اىداؼ كسيطة، ثـ تعرض لما تسميو )االىتماـ النيائي، الذم يشكؿ تيديدان اساس

لتحقيؽ، المعنى عمى كؿ مستكل لمخبرة مما يؤدم الى الفراغ الكجكدم، فعمى كؿ مستكل نجد اف 
الغرض االساس يتناقض مع االىتماـ النيائي، فاألكؿ يمثؿ القيمة المثالية التي يسعى الييا 

ف عف كعي اك عف غير كعي، أما الثاني فيحتؿ الجانب الخفي كالمنطقي كالذم ال يمكف االنسا
تفاديو في صكرة تيديد لتحقيؽ االنساف المثالي، كالذم يبيف لنا السمبية كاحساس االنساف بالخكاء 
كالفراغ الكجكدم، كبذلؾ يصبح تحقيؽ المعنى ىك النجاح في التحدم كالتغمب عمى ميددات 

 ( يكضح ذلؾ =9كجدكؿ ) لمتمثمة في االىتمامات النيائيةالمعنى ا

 ( تصور فان سمث لمفراغ الوجودي ومعنى الحياة ىذا التصور:1جدول ) 

 ابعاد الخبرة
Dimension of 
Experience 

 الغرض األساسي
Basic purpose 

 األىداف الوسيطة
Intermediate Goal 

 االىتمام النيائي
Ultimate concern 

 الطبيعيالعالم 
Natural World 

 القكة -الحيكية -المذة
 -الثركة  -الراحة -الصحة
 الحظ

 -الضعؼ -المرض
 المكت -البؤس

 العالم العام
Public World 

 المجد-النفكذ-النجاح
 الشيرة -التقدير
 االحتراـ -التأثير

 اليزيمة -الفشؿ
 العزلة -العجز
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 العالم الخاص
Private World 

 

 Integrityالتمامية 
 االصالة -الذاتية

 الحرية -التفردية
القرابة اك  -الخصكصية-

 التماثؿ

 الخمط –التفسخ 
 تحمؿ الذات -

 الخكاء  –بلمعقكليةلا الفيـ –المعنى  الحقيقة –الحؽ  العالم المثالي 

كيتضح مف ىذا  الجدكؿ انو عمى المستكل الحسي في العالـ الطبيعي يككف المطمح اك 
المذة كالحيكية كالقكة، كىك ما يمكف تحقيقو مف الصحة كالراحة كالثركة الغرض األساسي ىك 

كالحظ، كلكف لتحقيؽ المعنى كتجنب الكقكع في الفراغ الكجكدم عمى ىذا المستكل، البد مف 
مكاجية ميددات المعنى المتمثمة بالمرض كالضعؼ كالبؤس كالمكت، التي تؤدم الى االحساس 

 .نسانيةالمعنى، كىكذا يككف األمر عمى باقي مستكيات الخبرة االبالفراغ الكجكدم كتقضي عمى 

( عف الفراغ الكجكدم لدل النساء المصابات :1092،1،كفي دراسة قاـ بيا )الخيبلني 
بسرطاف الثدم، أظيرت نتائج البحث اف العينة تتصؼ بمستكل عاؿو مف الفراغ الكجكدم كىذا 

 (.:1، 1092ى الكجكدم )الخيبلني، يثبت ىذا الرأم كالمتمثؿ  بميددات المعن

 Theory (Frankl. Vنظرية فيكتور فرانكل ) -4

 بدايات النظرية:

" كدرس الطب كحصؿ عمى اعمى الشيادات.عمؿ 08>9كلد فكتكر فرانكؿ في فينا عاـ" 
اخصائي لبلعصاب كالطب النفسي،كشغؿ منصب رئيس لممستشفى االكمينيكي الشامؿ 

ينا،ثـ عمؿ استاذآ في عدة جامعات في الكاليات المتحده لبلضطرابات العصبية في ف
االمريكيو،كحينما كاف يعمؿ في الطب النفسي كاف احد تبلميذ فركيد،ثـ تأثر بكتابات الفبلسفة 
الكجكدييف امثاؿ)ىيدجر كشيمر( ثـ بدأ يطكر فمسفتو الكجكدية الخاصة كعبلجة الكجكدم 

 (.>99،>100)الخكاجا،

- 21>9ا استطاع فركيد،اف ييرب مف النازييف فامضى السنكات مف)لـ يستطع فرانكؿ كم
( في معسكرات ىذه السجكف النازية،ككاف معو في السجف كالداه كاخكه كزكجتو الذيف ماتكا 28>9
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جميعا في المعسكرات،كمف ىذه االحداث القاسية كالمرعبو كضع فرانكؿ اساسيات نظريتو.فقد 
اء الذيف كانكا قادريف عمى العيش نفسيآ،كمقاكمة اليأس،ىـ الحظ في ىذه المعسكرات اف السجن

فقادت ىذه المبلحظة  اكلئؾ الذيف يكجد في معاناتيـ شئ مف المعنى الركحي لتجاكز المحنة،
 (926،;100 الى اف يمخص الستنتاجات  عف الفراغ الكجكدم )صالح،

فانو يجب لذا ب اخبلقي سعي االنساف لتحقيؽ القيـ عمى انيا كاج ةكنظر فرانكؿ الى عممي
يسأؿ عف المعنى مف الحياة كانما باالحرل يجب اف يدرؾ بانو ىك الذم يسأؿ  أالعمى االنساف 

بعبارة اخرل،اف كؿ انساف ىك مستجكب مف قبؿ الحياة،كانو يستطيع اف يستجيب ليا حينما  
 .(Frankl:1962;101يككف مسؤكآل.)

ة المعنى في الحياة كحكؿ العبلج بالمعنى،اال بعد لـ ينشر فرانكؿ اراءه كافكاره حكؿ اىمي
( صدر لو اكؿ كتاب يتحدث حكؿ المعتقؿ بعنكاف"مف >8>9ففي عاـ ) تحرره مف المعتقؿ،

( اعيد طبعو بعنكاف جديد ىك"بحث االنساف 96>9كفي عاـ ) معسكرات المكت الى الكجكدية"
 (   >1،91;>9عف المعنى")فرانكؿ،

( في قسمو األكؿ ليذا Mans search for meaningعنى )اف بحث االنساف عف الم
الكتاب يعد المساىمة األكلى المحسكسة لتجربتو في المخيمات النازية كتاكيبلتو ليذه االحداث، 
أما النصؼ الثاني منو فيك مقدمة لمعبلج النفسي المغكم اك الحكارم، يعني العبلج النفسي 

(،كفي كتابو االخير Meaning Therapy)" بالمعنىالمغكم حرفيآ "عبلج المعنى"اك"العبلج 
ناقش فرانكؿ بشكؿ مستفيض ايمانو باف  (The Will TO Meaning)"االرادة الى المعنى"،

الكفاح مف اجؿ المعنى ىك جكىر اك متضمف اساس لنظاـ الدافعيو االنسانية،اف المعنى عند 
كمف دكف ىذا  ة كتحدياتيا.فرانكؿ ىك ما يككف قادرآ عمى مؤازرتنا في دكامات الحيا

كبذلؾ  تعد النظرية  المعنى،سنترؾ اشبو ما نككف بالسجناء الذيف يتعرضكف لنيراف الرشاشات،
التي قدميا "فرانكؿ" مف أىـ االسيامات التي قدميا ىذا العالـ الكجكدم لعمـ النفس الحديث، إذ 

، كال سيما تمؾ المرحمة التي عاشيا كانت الحياة التي عاشيا سببان اساسيان في كضعو ليذه النظرية
باف كجكده في تمؾ المعتقبلت  في معتقبلت التعذيب االلمانية، كما شيدهي فييا مف آالـ كعذاب، كا 
الحظ فرانكؿ اف الرجاؿ الذيف كانكا يتعرضكف لعمميات التعذيب معوي كانكا يستسممكف لممكت 
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يؤدم بيـ الى االحساس بالفراغ الكجكدم  بمجرد اف يفقدكا كؿ احاسيسيـ بكجكد معنى لمحياة مما
 .(Frankl, 1959, p.58) الذم يجعميـ يستسممكف

كقد اعتقد فرانكؿ اف االنساف يستطيع اف يعيش فقط عندما يتمسؾ بكجكد معنى لمحياة، 
 (Deklerk, 2001,p.30) كاف االنساف في حاجة دائمة الى مصدر ما ليستمد منو المعنى،

ؿ تدكر حكؿ قدرة االنساف عمى اف يحيا حياة افضؿ كاكثر رحابة اذا إذ كانت افكار فرانك
ما استطاع تجاكز المحددات الجسدية كالنفسية لكجكده كتسامى عمييا، حينيا فقط يستطيع اف 

 ,Frankl & Crumbaugh))يدخؿ الى االبعاد األكثر رقيان كرحابة كىي االبعاد الركحية
1967,p.12كما كاف يؤكد عمى أىمية ، ( البعد المعنكمNoogenic كبعد مميز لمكائف ،)

(، كالبعد النفسي Physical Dimensionاالنساني، كالذم يختمؼ عف البعد البدني )
Psychical dimension) فيذا البعد المعنكم ىك البعد الذم تتكاجد فيو الظكاىر االنسانية ،)

ما مف أكثر الظكاىر االنسانية ركعة في تميزىا الفريد، فعمى سبيؿ المثاؿ، اف الحب كالضمير ى
كيمثبلف مظاىر القدرة االنسانية الفريدة التي يختبر فييا االنساف قدرتوي عمى تجاكز الذات، إذ 
يتخطى ذاتوي إما باتجاه كائف بشرم آخر اك باتجاه معنى ما، كيككف الحب ىك تمؾ المقدرة التي 

فرده االنساني، كيككف الضمير ىك المقدرة تمكف االنساف مف إدراؾ كائف بشرم آخر في صميـ ت
 (.1008،86التي تمكنوي مف إدراؾ كفيـ أم مكقؼ يمر بًو )عبد الرحمف، 

(، 1،9>>9كالمعنى لدل فرانكؿ نسبي، كيختمؼ مف فرد آلخر، كمف زمف آلخر )فكزم، 
أكثر  أما االنساف الذم يعاني مف عدـ كجكد معنى لحياتو ام يعاني مف الفراغ الكجكدم يككف

عرضة لبلصابة باالمراض المختمفة، التي اشار الييا فرانكؿ عمى انيا نكع مف انكاع األعصبة 
 Noetic( كينشأ العصاب المعنكم في البعد المعنكم )(Noogenic Neurosisالمعنكية 

Dimension(كالذم يرتبط بالبعد الركحاني كبالعكامؿ التي تحدد القيـ كاالخبلؽ  )(Values 
and Morals (Frankl, 1959, p.30).) 

التي تنطكم عمييا  Valuesكينشأ ىذا النكع مف العصاب المعنكم نتيجة الصراع بيف القيـ 
 Unrewarded longingمشبعة لتحقيؽ معنى الحياة غير المكاقؼ الحياة اليكمية، كبيف الرغبة 

for meaning)  )(Frankl & Crumbaugh, 1967, p.16). 
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يفكر في ىذًه األبعاد الركحية مف كجية نظر دينية كانما كاف ينظر الييا كلـ يكف فرانكؿ 
عمى انيا اساس الكجكد االنساني كمو التي تنطكم عمى القيـ كالمعاني كالتي ىي جكىر الكجكد 

 .(Frnakl, 1984, p.80)االنساني، كأعمؽ مستكيات كجكده 

، Universal Experiences)كقد قرر فرانكؿ اف ىناؾ ما يسمى بالخبرات العالمية )
كىي تمؾ الخبرات التي تميز الكجكد االنساني كمو كتيدد المعنى لديو، كىي ما اطمؽ عميو فرانكؿ 

 اسـ مثمث المأساة االنسانية، كاضبلعو الثبلثة ىي=

 (Sufferingالمعاناة ) -9
 (Guiltالذنب ) -1
 ((Transistorinessالفناء كالمكت  -6

(Frnakl, 1970, p.54) 
كقد حدد فرانكؿ ثبلثة مصادر يستطيع فييا االنساف اف يعثر عمى معنى لحياتو كالتخمص 

 مف ىذه المعاناة كىي=

(= كتشمؿ كؿ ما يستطيع الفرد انجازه فقد يككف Creative Valuesالقيـ االبداعية ) -9
 ذلؾ االنجاز عمبلن فنيان اك اكتشافان عمميان.

(= كتتضمف كؿ ما يمكف اف يحصؿ عميو Experiential Valuesالقيـ الخبراتية ) -1
االنساف مف خبرات حسية كمعنكية ال سيما ما يحصؿ عميو مف االستمتاع بالجماؿ اك محاكالت 

 البحث عف الحقيقة اك الدخكؿ في عبلقات انسانية مشبعة كالحب اك الصداقة.

يتخذه االنساف (= كتتككف مف المكقؼ الذم Attitudinal Valuesالقيـ االتجاىية ) -6
(، أك ىي ما 1،99>>9ازاء معاناتو التي ال يمكف تجنبيا كالقدر أك المرض أك المكت )فكزم، 

يككنو االنساف مف انطباعات ايجابية اك سمبية عف ظركؼ الحياة كاحداثيا التي تسبب لو األلـ 
 .(Frnakl, 1959, p.31)كالمعاناة 

ام مصدر مف المصادر السابقة عندىا يصبح كاذا لـ يستطيع االنساف اف يجد المعنى في 
 =ذلؾ االنساف عرضة لبلصابة بما اسماه  فرانكؿ باالمراض الكجكدية التي تشمؿ
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 (:(Noognic Neurosisاالعصبة المعنوية  -أ

كتنتج مف الصراع بيف القيـ كاالخبلقيات المختمفة، كليست نتيجة لمصراع بيف الغرائز 
، أك احباط Existential Frustrationع يظير االحباط الكجكدمكالدفاعات كنتيجة لذلؾ الصرا

كليست امراض  Out of Spiritارادة المعنى ألف االعصبة المعنكية ىي امراض نضكب الركح 
 .في الركح

 (:Collective Neurosisالعصاب الجمعي ) -ب

دكف ام تدخؿ  يظير في الحياة التي تتسـ باالفتقار الى التخطيط كاالستسبلـ لتيار الحياة
 (.>>، ص1>>9فعاؿ يكمان بعد يكـ دكف اىتماـ بالمستقبؿ كاليأس كانعداـ الطمكح. )فكزم، 

كقد أكد فرانكؿ اف ىذا النكع مف العصاب ىك نتيجة لنكعية الحياة السائدة في القرف 
 العشريف كغياب المعنى كاف ىذا النكع مف العصاب يتمثؿ في أربعة أعراض ىي=

دؼ في الحياة كالذم ينتج عف عدـ ثبات المستقبؿ كعدـ القدرة عمى انعداـ الي -9
 استشرافو.

(، اك باالتجاه الجبرم كالناتج عف Fatalistic Attitudeالشعكر بالحتمية القدرية ) -1
 عدـ القدرة عمى السيطرة عمى احداث الحياة كاالتجاه القدرم نحكىا.

ف اجؿ اف يتمتع االنساف باالماف ( فم(Collective Thinkingالتفكير الجمعي  -6
 يضطر الى التخمي عف مسؤكليتو الشخصية كيخضع لحكـ الجماعة.

( كينتج مف الخضكع لمجماعة كالكالء التاـ ليا مما يؤدم الى Fanaticismالتعصب ) –2
 احتقار اآلخر الذم يسمؾ اك يفكر بطريقة مغايرة.

اـ بو بالفعؿ، كما انوي ال يستطيع تحديد كبذلؾ اصبح االنساف ال يعرؼ ما ينبغي عميو القي
االشياء التي يستطيع القياـ بيا بمفرده، بؿ انوي احيانان ال يعرؼ ما يتمنى اف يقكـ بو، كبدالن عف 

، (Conformism)ذلؾ فيك يتمنى اف يقـك بما يقـك بو اآلخركف كىذا ما أسماه فرانكؿ بالتكاؤمية 



 66الفصؿ الثاني................................................الخمفية النظرية   
 

خركف، كىذا ما أسماه فرانكؿ بالدكتاتكرية اك اف يفعؿ االنساف ما يتمناه لو اال
 .(Frnakl, 1984, p.83)( Totalitarianismاك)

 (:(Existential Vacuumالفراغ الوجودي  -ج

كىك مكضع اىتمامنا كتركيزنا في ىذه النظرية، كيعني الفراغ الكجكدم فقداف االنساف 
(، كالشككل (Emptinessخكاء الشعكر بأف الحياة ذات معنى كيعني ايضان الشعكر باليأس كال

 .(Harries, 2004, p.6)مف حالة الممؿ كاالفتقاد الى كجكد ىدؼ كاالمباالة كالببلدة 

كالفراغ الكجكدم ال يرتبط بظركؼ معينة تحيط باالنساف، كانما ىك حالة داخمية يستشعرىا 
 .(Frnakl, 1984, p.84)االنساف رغـ اف الظركؼ الخارجية قد تككف جيدة 

ل فرانكؿ اف الفراغ الكجكدم ينشأ نتيجة إلحباط ارادة المعنى، فاالنساف يبحث عف كير 
المعنى الذم تنطكم عميو حياتوي كتستمد قيمتيا منوي، ليذا فاف سعي االنساف الى البحث عف 
معنى ىك قكة اكلية في حياتو كليس تبريران ثانكيان لحكافزه الغريزية، كىذا المعنى فريد، إذ انو البد 

 (.8:، ص1>>9اف يتحقؽ بكاسطة الفرد كحدهي )فكزم، 

 كيشير الكجكديكف الى ثبلثة مصادر اساسية لمفراغ الكجكدم كىي=

إذ اصبحت الحياة الحديثة أكثر تقدمان،  :Affluent Society))مجتمع الوفرة  -1
كالسعي كأقؿ فرضان لممطالب البلزمة مف اجؿ البقاء، فبدأ االنساف يتساءؿ عف أىمية العمؿ 

كالكدح، كما قيمة ىذًه األنشطة؟ لقد اصبحت المشكمة ىي كيؼ يجد االنساف المعنى في عالـ 
عالـ تبدك فيو االىداؼ ككأنيا قد تحققت  (Yalom, 1980, p.422)ببل معنى كببل ىدؼ 

جميعيا، فأصبح االنساف يفتقد الى الكجية كالتكجو، اك كما يقكؿ فرانكؿ اف الناس اصبحكا 
  غير صحيحة أـ ف الى التكتر حتى انيـ لجأكا الى اختبلقو سكاء بطريقة صحيحة يفتقرك 

(Frnakl, 1978, p.96) 

 :((The Demise Of Universal Values زوال القيم العالمية -2
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استطاع مجتمع الكفرة اف يرفع عف كاىؿ االنساف مطالب ظمت ألجياؿ تستغرؽ حياة 
تيدده بالفراغ، ككذلؾ خمص العصر الحديث االنساف مف قيكد لـ تترؾ حيزان يمكف اف ي اذالبشر 

(= " اننا Mayالتقاليد كالقيـ االجتماعية، اال انو لـ يخمؽ بديبلن ليذه القيـ، أك كما يقكؿ مام )
نعيش زمنان تتغير فيو القيـ االجتماعية بسرعة ىائمة، ذلؾ الزمف الذم يمكت فيو عالـ في حيف لـ 

 (.::،1>>9)فكزم،  يكلد بعد عالـ جديد"

 :Reductionism)النزعة الخفضية ) -3

، التي ناضؿ فرانكؿ ضدىا بكصفيا Reificationىي عممية تشييء لمظاىرة االنسانية )
احد األسباب التي تساعد عمى تفاقـ مشكمة الفراغ الكجكدم، إذ ترد كؿ قيمة عميا لدل االنساف 

زكاؿ القيـ قد يحـر االنساف مف قيـ اىتدل بيا الى صكرة مف صكر النشاط الغريزم، كاذا كاف 
في الماضي، فأف النزعة الخفضية تحرمو مف قيـ مازاؿ يحتفظ بيا في الحاضر ألنيا تجردهي مف 

 (.;:سمكه االنساني )المصدر السابؽ، ص

كتكيف فرانكؿ مف عممو في العبلج بالمعنى اف النسبة المتزايدة مف االحساس بالفراغ 
 سارة التي يعاني منيا االنساف فيعف الخ الكجكدم ناتجة

 فقدان غرائزه. -أ
 فقدان او اضمحالل التقاليد. -ب

، (Fabry,1968)إذ اف الحيكانات تأخذ اتجاىيا لسمككيا مف خبلؿ الغرائز، ككفقان "لفابرم" 
 فأف حرماف االنساف مف غرائزه الحيكانية األساسية يجعمو يتمقى التعميمات الخاصة بسير حياتو
مف تقاليد كمعايير اجتماعية، كفي حالة تفتت ىذه القيـ فأف االنساف ال يجد ما يرشدهي في مسيرتو 
الحياتية، ككنتيجة ليذًه الخسارة فػػػػػػػػػػأف االنساف ال يعمـ ما الذم يتمنػػػػػػػػاه اساسػػػػػػػػػان لكي يفعمػػػػػػػوي، 

 (Driekurs & Grey, 1968)ػػػػػػػف "دريكيػػػػػػػكرس كجػػػػػرم" كعمى طػػػػػػػػكؿ ىذا الخط تكمػػػػػػػػـ كؿ مػ
 .(John, 1975, p.5)عف ثكرة القيـ كالسمككيات التي تحتاج الى تقميد جديد لتربية الطفؿ  

كيبدك اف الناس اليكـ أكثر مركران بخبرة الفراغ الكجكدم في حياتيـ عف ذم قبؿ، إذ أف 
البلىدؼ.. الخ، تبدك استجابة الناس ليذه الخبرات بسمككيات فقداف المعنى اك انعداـ الغرض ك 



 68الفصؿ الثاني................................................الخمفية النظرية   
 

غير عادية اك غير مألكفة، تؤدم الى ايذاء ذكاتيـ كاآلخريف كالمجتمع بصكرة عامة أك الثبلثة 
مجتمعيف. لذا فأف فقداف المعنى ىك الفراغ اك الفجكة في حياتنا، كحينما نمر بخبرة الفراغ بالطبع 

جمة الى مؿء ىذا الفراغ، كاقترح فرانكؿ اف كاحدة مف افضؿ العبلمات سكؼ تندفع األشياء كبع
الكاضحة لمفراغ الكجكدم في مجتمعنا ىك )الممؿ(، إذ أشار الى اف الناس غالبان حينما يحصمكف 
في النياية عمى كقت لمقياـ بما يرغبكف بو يبدك عمييـ عدـ الرغبة بالقياـ بأم شيء، إذ يذىب 

بي عند التقاعد مثبلن، كالطبلب يبدأكف بمزاكلة نشاطات قد تككف غير مفيدة، الناس الى ىبكط لكل
إذ اننا غمرنا انفسنا بمتعة سمبية في كؿ مساء اك في كؿ عطمة كىذا ما أسماه فرانكؿ عصاب 

 .Sunday Neurosis) )(Boeree, 2006, p.7)يكـ االحد 

لفراغ الكجكدم يؤدم الى اف الممؿ الناتج عف ا (Crumbaugh,1967)كيرل "كركمباؼ" 
االفكار االنتحارية، كالنقص في التنظيـ، كنجد عبارتوي الدائمة في ىذه الحالة )أنا ال أبدك بأنني 
اممؾ ام ىدؼ في الحياة(، اك )أنا منجرؼ فقط كال أعرؼ الى أيف اريد الكصكؿ(، كقد اضاؼ" 

تغيير العمؿ اك الرتابة في  كركمباؼ" الممؿ ككضحو في طرائؽ متنكعة متضمنة التكرار، كعدـ
،لذلؾ فنحف (Johne, 1975, p.6)العمؿ، كالفشؿ في جذب االنتباه الى االىداؼ المتبناة 

نحاكؿ مؿء فراغنا الكجكدم بأشياء معينة، إذ نأمؿ في انيا تكفر لنا أقصى الرضا مثؿ مؿء 
حمقات العصابية نجدىا حياتنا بحمقات عصابية مفرغة مثؿ الكساكس كالسمككيات القيرية، كىذه ال

 ,Anticipatory Anxiety) ) (Boeree, 2006في شيء اشار اليو فرانكؿ بالقمؽ االستباقي 
p.13). 

اال اف القمؽ االستباقي الذم تكمـ عنو فرانكؿ كالذم يؤدم الى الحمقات العصابية المفرغة 
الكقكع في قمؽ معيف مف الفراع الكجكدم ىك نكع خاص مف القمؽ، إذ انو عبارة عف الخكؼ مف 

يرتبط بأعراض تجعؿ كقكع مثؿ ىذه األعراض شيء ال مفر منو، إذ اف القمؽ االستباقي يسبب 
ما يدعى بالخشية اك الخكؼ، كاختبار القمؽ ىك أكضح مثاؿ عمى ذلؾ، فإذا كنت خائفان مف 

ا، كيمتد االستجابة بضعؼ عمى االمتحانات سكؼ يمنعؾ ىذا الخكؼ مف االستجابة الجيدة عميي
 (John, 1975, p.7).ىذا الخكؼ معؾ حتى ينسحب الى األشياء األخرل،
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كيشير فرانكؿ الى اف مشكمة الفراغ الكجكدم ليست مشكمة شائعة فقط كلكنيا كذلؾ سريعة 
االنتشار في المجتمع، كاشار الى الشككل في كؿ مكاف مف الشعكر بالعبث، التي اشار الييا 

(، كاشار الى اف التطرفات السياسية كاالقتصادية في Abyss Experienceبالخبرات الياكية )
عالـ اليكـ يمكف النظر الييا كذلؾ عمى انيا مف اصداء العبث، إذ قاؿ فرانكؿ= )نحف نبدك 
كأشتعاؿ بيف اتفاؽ االنساف لحضارة المستيمؾ الغربي، كالشمكلية في مجتمعاتيا الفاشية 

 ,Boeree, 2006)كتمة المجتمع اك تختبئ في االستبدادكالنكيات الدينية التي تختبئ في 
p.17)  فضبل عف ذلؾ فأف الفراغ الكجكدم يمكف اف يؤثر في االتجاىات كيتمثؿ ذلؾ مف
 خبلؿ=

 االتجاىات المؤقتة اتجاه عيش الحياة فيما اذا لـ يكجد غدان. -9
 تحكـ بمصيره الخاص.تجاه سمككيات الحياة اذا كاف الفرد ليس لديو ااالتجاه الجبرم ب -1
 التفكير الجمعي باتجاه الحياة، كالتصرؼ كما لك كاف الفرد غير منفصؿ عف االخريف. -6
 التعصب كىي أفكار شخصية ألفراد يفكركف بصكرة مختمفة. -2

كيرل فرانكؿ اف ىذه االتجاىات تقكد الى العدمية التي يؤمف في جزء منيا انيا تؤدم اك 
 .(Hobcaustالمسؤكلة عف المحرقة )

فضبل عف ذلؾ يرل فرانكؿ اف العبلج لمفراغ الكجكدم ىك مف تطكير صكت فمسفة الذات، 
كالمعنى في الحياة مثؿ ىذًه الفمسفة سكؼ تسيطر كتعطي معنى لحياة االنساف اك لحياة كؿ كاحد 

 .(Lewis, 2007, p.3)منا 

 كقد تبنت الباحثة نظرية فرانكؿ، كذلؾ لبلسباب االتية=

 لنظرية االكثر قدرة عمى تفسير سبب معاناة االفراد مف الفراغ الكجكدم.تعد ا  .9

نبلحظ اف جميع الخصائص التي يمكف مبلحظتيا في سمكؾ الفرد الذم يعاني مف الفراغ   .1
 الكجكدم فضبل عف المسببات تـ تناكليا مف قبؿ فرانكؿ في ىذه النظرية.

منظر لمنظرية المتبناة لتفسير مفيكـ اعتمدت الباحثة التعريؼ النظرم لفرانكؿ ككنو ال  .6
 الفراغ الكجكدم كالذم أعتمدت المقياس المبني عمى اساس ىذه النظرية كالتعريؼ.
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 (:The existentiaxl vacuum) الفراغ الوجودي

 :عمى النماذج التي فسرت الفراغ الوجودي مناقشة_

كالفراغ كالسأـ كالممؿ  بخميط مف مشاعر الخكاء تتمثؿ ىذه الظاىرةمما عرضناه نجد أف  
العديد مف النظريات كالنماذج النظرية  ي تنتاب انساف ىذا العصر، إذ سعىكالعجز كالبلجدكل الت

تفسير ىذه الظاىرة، فأنمكذج يالكـ يرل اف الفراغ الكجكدم ما ىك اال استجابة لعالـ خاؿو مف ل
مص مف الفراغ الكجكدم، ام المعنى بصكرة مطمقة، فاالنساف ىك مف يخمؽ ظركفو الخاصة لمتخ

اف االحساس بالفراغ الكجكدم كالتخمص منو يقع عمى عاتؽ االنساف نفسو كيتـ التخمص مف ىذا 
الشعكر اما مف خبلؿ االيثار اك تكريس الذات لقضية ما، اك تبني مذىب ما، اك عف طريؽ 

كدم نابع اساسان مف سمكؾ قيرم مؤذم لمفرد كلآلخريف، اما انمكذج تيميش فيرل اف الفراغ الكج
القمؽ الكجكدم النابع مف احتمالية انعداـ ىذا الكجكد، فالفناء كالمكت ىما الميدداف لكجكد 
االنساف كحياتو، مما يؤدم الى فقداف الفرد الشعكر بذاتو كالدخكؿ بالفراغ الكجكدم، اما فاف 

خفي ييدد كصكلو الييا  سميث فيرل اف االنساف في سعي  دائـ نحك المثالية اال اف ىنالؾ جانب
كىذا الجانب يمثؿ لنا سمبية كاحساس االنساف بالفراغ الكجكدم الناتج مف حتمية زكاؿ الكجكد 

 ؿ الى معنى اك غرض مف حياتو حينماأما فرانكؿ فيرل اف عدـ قدرة االنساف في الكصك  فناء،كال
مراض الكجكدية التي يستيمؾ جميع المصادر الممكنة لمكصكؿ اليو ليككف عرضة لبلصابة باال

مف أىميا الفراغ الكجكدم، كيرل فرانكؿ اف الفراغ الكجكدم ال يرتبط بظركؼ معينة تحيط 
انما ىك حالة داخمية يستشعرىا االنساف عمى الرغـ مف اف الظركؼ الخارجية قد تككف  ،باالنساف

ات التي تؤدم بالفرد جيدة. نبلحظ اف جميع النظريات كالنماذج تتفؽ عمى نفس المفاىيـ كالمنطمق
الى الكقكع بالفراغ الكجكدم ذلؾ انيا مبنية في اساسيا عمى النظرية االساسية لمفراغ الكجكدم 

 كىي نظرية فرانكؿ.

اف المشاعر السمبية كالسأـ كالممؿ كالضجر كالبلجدكل كاالكتئاب كالقمؽ  كترل الباحثة
الناتجة عف إحساسو باالحباط كالفشؿ  فرد كشاعر السمبية التي يمر بيا الكالكحدة... الخ، مف الم
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كانعداـ االىداؼ النابعة مف احساسو بالفراغ الكجكدم، مثؿ ىذه المشاعر السمبية تحث الفرد 
لتعكيضية عمى البحث عف ميرب لمتخمص منيا لذا يمجأ الفرد الى ممارسة بعض السمككيات ا

 قصيرة. مدةلمتخمص مف ىذًه المشاعر كاف كاف ل مثؿ سمكؾ االنطكاء 

 :المسؤولية االجتماعيةثانياً : 

 المسؤولية االجتماعية في المنظور االسالمي -

 )إن الدين عند اللة اإلسالم(قال تعالى اإلسبلـ ديفه شرعوي اهلل كاختاره ليككف دستكران لمعالميف 

كس فيك ديف مثالي في تنظيماتو كمتناسؽ في تشريعاتًو كحريص عمى تنمية المسؤكلية في نف
 االفراد ليتحممكنيا كيعممكف بيا.

كفي تعاليـ اإلسبلـ الكثير مف المبادلء الداعية الى تعزيز صحكة الضمير االجتماعي 
 وَنُرأُميَوَ رِيى اخَللَاِ وَندُعيَ ُةم ُأَمنُكن ِمُكلَت)َوقاؿ تعالى  ية نحك المجتمع،لمفرد كاالحساس بالمسؤكل

 رَىيََسوا َفمٌلإَع ِلُق)َو ( كقاؿ تعالى902أية )اؿ عمراف= (وَنٌحفِلامل ٌمُه ئَكأوَلوَ ِرَكنامل ِنَع وَننَويَوَ وِفُراملَعِب

 ( 908أية )التكبة= (وَنُنؤِمملُى وَاوٌلٌسَرم َوٌكلَمََع ٌةالَل

كما إف القيـ اإلسبلمية تيمـز االنساف بإتباع الميثؿ العميا التي ينبغي لوي أف يسعى الى  
 ناحيتيف بالنسبة لمفرد=تحقيقيا كذلؾ مف 

الناحية االكلى ىي ما أشار إليو اإلسبلـ في ضركرة أف يتحمى الفرد بمعايير أخبلقية -
عالية كضمير إجتماعي يقظ يجعموي يتصرؼ في عممًو مع إحساسو بمسؤكلياتو االخبلقية في 

 االعماؿ التي يقـك بيا كالقرارات التي تصدر عنو.

يدعك الى التعاكف كالتكاتؼ بيف البشر كما أنو ينيى عف  الناحية األخرل إف اإلسبلـ-
 التفرقة كيدعك لمتكافؿ اإلجتماعي لتحقيؽ الخير لمفرد كالمجتمع.

كبذلؾ فأف ىناؾ مكاءمة بيف المفاىيـ اإلسبلمية كبيف مفيكـ المسؤكلية االجتماعية مف 
مشاكؿ االخريف حيث إقامة عبلقات إجتماعية سميمة خارج أك داخؿ العمؿ كاالىتماـ ب
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إف المسؤكلية التقؼ عند الحدكد الظاىرة مف االقكاؿ كاالفعاؿ  .(98-0،92>>9)طاعكف،
 فحسب بؿ تتناكؿ النكايا كما تخفي الصدكر 

َ الَ إَن اللِة جُىوَ َمَثوا َفلَُوا ُتَمفأيَن ُبغِراملوَ ُقمشِرِة اَلللَوَ)قال تعالى  أما  (115)البقرة:أيةم( يُِلٌع َعواِسلة

في  قول الرسول الكريم محمد )صمى المة عميو وسمم( )كمكم راٍع وكمكم مسؤوٌل عن رعيتِو(
يشعر بالمسؤكلية فأنو أف تككف تضامنية كأف مف ال  إشارة الى أف المسؤكلية يجب ىذه االية 

لذلؾ فأف مف الكاجب أف يتحمؿ أفراد المجتمع  ،يسبب ضرران بميغان بالمجتمع الذم يعيش فيو
ف تحمؿ ىذه المسؤكلية تعني ممارسة  ،مسؤكلية معالجة المشكبلت التي تحدث داخؿ المجتمع كا 

اذ أف ذلؾ سيككف ضركريان لمعالجة المجتمع  ،المسؤكلية االجتماعية بشكؿ فعمي
كعميو فأف العقيدة اإلسبلمية بما أفرزتيا مف قيـ كعادات كمعايير لمسمكؾ  ،(>2،11;>9)زىراف،

فيي تساعد ،االطار المرجعي الذم يتمسؾ بو المسمـككنيا ت خير معيف لمفرد اإلجتماعي أصبح
فضبلن عف أنيا تخفؼ مف حدة التكترات التي قد تصيبو ،الفرد عمى االبتعاد عف الكقكع في الخطأ
 (.0،6>>9نتيجة متاعب الحياة المختمفة )السندم،

ة في كلية االجتماعيالى أف المسؤ  في دراستو عف عنكانيا (9;>9كيشير عثماف )   
 اإلسبلـ ليا ثبلثة أركاف ىي=

كىي نابعة مف االىتماـ بالجماعة المسممة، كىذا االىتماـ  =الرعاية أك مسؤكلية الرعاية -9
نابع بدكره مف خاصية المرحمة في الجانب االجتماعي مف الشخصية المسممة، كمسؤكلية الرعاية 

اء فكؿ مف في الجماعة راعو ككؿي مف فييا مسؤكؿ في اإلسبلـ مكزعة في الجماعة كميا ببل إستثن
 عف رعيتًو.

كىي نابعة مف فيـ الجماعة كلدكر الفرد المسمـ فييا  =اليداية أك مسؤكلية اليداية -1
 كأصميا في الجانب االجتماعي ىك الكعي في الشخصية المسممة.

جماعتوي فالجماعة كالفيـ بشقيو، فيـ الجماعة كفيـ الفرد يبعث في المسمـ حركة نحك ىداية 
 منيا= ة اليداية في االسبلـ مف كجكه متعددةبحاجة الى ىداية دائمان، كتتضح مسؤكلي

 دعكة األنبياء كالريسؿ كالصالحيف أقكاميـ الى ماىدكا إليو كما كجدكا فيو سبيؿ الرشاد. -



 20الفصؿ الثاني................................................الخمفية النظرية   
 

 أم أنيا ليست قاصرة عمى االنبياء كالريسؿ بؿ أف كؿ مف في ،عمكمية مسؤكلية اليداية -
 كتعني النيي عف المنكر.،الجماعة مسؤكؿ عف ىدايتيا

االمر بالمعركؼ فأذا كاف النيي عف المنكر كاالخذ عمى أيدم مف يضر بالجماعة ىك  -
جانب مف مسؤكلية اليداية فاألمر بالمعركؼ ىك الجانب اآلخر منيا، فالجماعة بحاجة الى 

 المنكر.اليادم باالمر بالمعركؼ حاجتيا الى اليادم بالنيي عف 

تتصؿ بالمشاركة تقببلن كتنفيذان كتكجييان كأصميا في الجانب  =االتقاف أك مسؤكلية االتقاف -6
فاالتقاف معيار قكة الشخصية المسممة كعبلمة المسممة،  االجتماعي ىي االلفة في الشخصية

ازف صحتيا كذلؾ ألف االتقاف ليس ميارات أداء ظاىرة بقدر ماىك تعبير عف قكة نفسية، قكة تك 
 كطمأنينة كثقة كلف يككف إتقاف حقيقي بميارة خارجية كحدىا دكف قكة داخمية تحركيا كتسندىا.

أنشطتيا في  تقنة ألنيا مدعكة الى االتقاف فيالشخصية المسممة ىي الشخصية المأذ اف 
المسمـ مدعك الى ف ،تأمبلن فرديان  ـتعامبلن إجتماعيان أ تعميمان،ـ تعممان أ عمبلن،ـ ، عبادةن أكافة  الحياة
كمدرب عميو في إقامة الصبلة كىي عماد الديف. لذلؾ تعمؿ أركاف المسؤكلية االجتماعية ،االتقاف

الكياف  ـفي تنظيـ الحياة كتقكيميا سكاء في الكياف الفردم أ في الشخصية المسممة عمميا الحيكم
 .(82-89 ،9;>9االجتماعي االكبر)عثماف،

 :ةمعنى المسؤولية االجتماعي -

تنبع القيـ التي تقكـ عمييا المسؤكلية االجتماعية الشاممة مف مفيكـ الشخصية السكية 
المتكافقة مع غيرىا كالمتكيفة مع ظركؼ مجتمعيا كأىميا أف الفرد في المجتمع عميو مف 

يجكز لوي أف يغمب حقكقو عمى كاجباتًو لسبب أك آلخر كأف كال  ،الكاجبات مثؿ مالديو مف الحقكؽ
ات الفرد باالخريف تقـك عمى الحرية المسؤكلة كالتعاكف كالمنافسة الشريفة كاالخبلقي عبلقة

 (996= 0;>9خريف بقدر ما تراعي المصالح الذاتية )البادم،آلالمشركعة التي تراعي مصالح ا

إف الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية ىك شعكر ذاتي كأفى الفرد يتحمؿ مسؤكلية سمككوي 
يفعؿ كيتحمس لدكرًه في الحياة االجتماعية دكف تقاعس أك تردد، كالمسؤكلية الخاص كيقتنع بما 
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تعبر عف النضج النفسي لمفرد الذم يتحمؿ المسؤكلية كيككف عمى استعداد لمقياـ بنصيبو كفرد 
 (.1001،28يحقؽ مصمحة المجتمع )الشايب،

قرار الفرد لبلإستعداد ىي المسؤكلية االجتماعية  أف1981 (Henderson)ىندرسكف كيرل 
ظيار مشاعر االتزاف نحك الجماعة اانية الكثكؽ بو كاالعتماد عمية ك مكابنتائج سمككًو كأفعالًو مع 

بداء التحمس نحك حاجات اآلخريف.  كاالستقامة كا 

بأنيا االلتزاـ بأداء ميمة معينة أك إلزاـ كائف معيف ( فيرل المسؤكلية  Jacksonأما )
 .(996-8،991>>9بأدائيا )دكريف،

كيشير )عثماف( الى أف بمكغ المسؤكلية االجتماعية يتطمب كصكؿ الفرد الى مرحمة الفيـ 
لمغزل المسؤكلية كعندىا سكؼ يدرؾ أثار أفعالو كتصرفاتو كقراراتو عمى نفسو كعمى الجماعة 

 أم أف يفيـ القيمة الشخصية كاالجتماعية الم فعؿ أك تصرؼ يصدر عنوي.

االفراد الذيف يتمعتكف بشعكر عاؿو مف المسؤكلية ىـ أفراد لدييـ ( أف 9;>9كيذكر الحاج )
كاجية القدرة عمى تحمؿ االعباء كمكاجية الصعاب كاالحساس بالكاجب كالجرأة كالمبادرة كم

 المكاقؼ بما يجب أف تكاجو.

أما )الرفاعي( في حديثو عف الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية كسمة فيرل أف الشخص الذم 
يطمب منوي مف ميمات بشكؿ مناسب كاذا كيمؼ بميمة قاـ بيا كىك  ر بالمسؤكلية ييعد مالديو شعك 

يشعر بمسؤكليتو عف كؿ جزء منيا، أما االشخاص الذيف لدييـ شعكر منخفض بالمسؤكلية فيـ 
اشخاص يتصفكف بعدـ الثقة بالنفس كضعؼ الشخصية كاالستسبلـ كعدـ الجرأة كالقدرة عمى 

 (::-9:،9;>9ج،تحمؿ الصعاب )الحا

كانت تككينان ذاتيان كجزءان مف تككيف الشخصية إال كأف  =كعميو فإف المسؤكلية االجتماعية
النيا تتعمـ كتكتسب كتنمك تدريجيان عف طريؽ  ،أنيا في جانب كبير مف نشأتيا نتاج إجتماعي

ككسائؿ االعبلـ التربية كالتنشئة االجتماعية مف خبلؿ مؤسساتيا التربكية مثؿ االسرة كالمدرسة 
كدكر العبادة التي تعمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا بما يتفؽ كمتطمبات المجتمع كاف الجيؿ بتحمؿ 
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المسؤكلية كغيابيا أك ضعفيا لدل الفرد يؤثر في المجتمع، فالمجتمعات تيبنى كتتطكر بأفرادىا 
 .(Harrison,1992,p.89الذيف يشعركف بالكاجب إتجاىيا)

ر بالمسؤكلية االجتماعية كالقدرة عمى الضبط الذاتي لمسمكؾ ييعد نمك يزداد الشعك كحينما 
المسؤكلية أساسان لمسمكؾ المعبر عف االيثار كالكـر كمساعدة االخريف، كيمكف لمطفؿ أف يتعمـ 

اممة التي يجدىا ممف يتصمكف المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ العناية التي يمقاىا مف كالديو كالمع
( الى أف الفرد السكم يتميز عف غيره بشعكره Adlerثـ المدرسة، إذ يشير أدلر) في الحضانة بو

 (>1008،1االخريف )عبد المقصكد، االجتماعي كمسؤكلياتو أماـ نفسو كأماـ

كتؤكد البحكث العممية ضركرة جعؿ الطفؿ يحيا خبرات يتعمـ فييا المسؤكلية االجتماعية 
( كبيذا يمكف أف تككف الجماعة التربكية كسطان 9:9،:;>9كتعزيز ىذا السمكؾ لديو )الجميمي،

 .(22،:;>9مناسبان لنمك المسؤكلية االجتماعية عند أعضائيا )عثماف،

 كىناؾ شركط كخصائص تعمؿ عمى تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية منيا=

أم ضركرة شعكر الفرد بالحرية كىك يختار الفعؿ لكي  تتطمب المسؤولية الحرية: -9
 اذ المجاؿ لممسؤكلية في عالـ تسكدهي الجبرية كالقير.،مسؤكليةتترتب عميو ال

أم ضركرة مبلءمة القكل العقمية الختيار  تتطمب المسؤولية سالمة القوى العقمية: -1
 الفعؿ المسؤكؿ، فالمجانيف اليتحممكف مسؤكلية أفعاليـ النعداـ االرادة عند االختيار.

ارية في االعتبار القانكني كالسمطة كتعني السمطة االد تتطمب المسؤولية مراقبة: -6
 .(12 ،1000،)عبد اهللية كالضمير في االعتبار االخبلقياآللي

ساف ىكية شخصية كتعني أف يككف لبلن تتطمب المسؤولية ثبات اليوية الشخصية: -2
لو إف كاف فاقدان يحاسب عمى أعماا كتحمموي مسؤكلية ذلؾ الفعؿ، فبل فعؿ مب القياـمحددة عند 

 لشخصية.لميكية ا
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 :ىي االجتماعية  المسؤولية فسرتالنظريات التي 

 =(Equity Theory)نظرية المساواة  -1

 =يعد ارسطك مف اكائؿ المتحدثيف عف المساكاة كالعدالة فقد ميز بيف نكعيف مف العدالػػة

 .( كىي المكافٌات المكزعة بالتساكم بيف االفرادEqual Justiceالعدالة المتساكية ) -9

( كىي اف المكأفات مكزعة بحؽ الجدارة كلقد Distributive Justiceالة المكزعة )العد -1
( فرقيف اساسيف بناءا عمى مرا جعة  االدب Samyson: 1975 P.47لخص ساميسكف )

في العدالة كمسؤكلية االفراد في العدالة كالمساكاة في السياؽ االجتماعي كالتاريخي  المكضكع
   =كىما

بيف االفراد كالكحدات االجتماعية يشكؿ مشكمة اساسية  كيؤدم حؿ ىذه  اف تكزيع المصادر
المشكمة  إلى التبلحـ االجتماعي كقدـ كصفان ليذه المشكمة يتمثؿ بالتكزيع كىذه المشكمة تظير 

 .كمما كاف ىناؾ مصدر كجب تكزيعو بيف االفراد أك الجماعات أك الدكؿ

مان كاقعيان بما في ذلؾ الحالة النفسية لمفرد اما اف الحؿ العادؿ لمشكمة التكزيع يظير تبلح
الحؿ غير العادؿ فيسيـ في عدـ الراحة الشخصية كاالجتماعية كالتفكؾ كتتفاعؿ نظرية المساكاة 
مع ادراؾ الفرد لممسؤكلية كىذا يقكد الى االعتقاد باف ىذا االدراؾ يكثر في قرارات الفرد كنظرتو 

 Samyson))التكزيع أك العدالة المكزعة الى االخريف كمدل تاثره بعدالة

 :((Social Learning Theory  نظرية التعمم االجتماعي -2

اف اىتماـ الفرد بالفرد كالعدالة لبلخريف ناتج عف عمميات التعمـ االجتماعي كيستدؿ عمى 
ض الفرد كعدـ ارتياحو كجكد دافع العدالة كاالحساس بالمسؤكلية لدل االنساف مف خبلؿ امتعا

يتعرض ىك اك االخركف الى مكقؼ غير مبلئـ لما حدده المجتمع كتمتقي مع ىذا  نفسي حينما ال
( كنظرية التنافر المعرفي Homansil,1960المنظكر نظرية التبادلية االجتماعية ليكمانسؿ )

( كاذا كاف لدل االفراد الرغبة في احقاؽ العدؿ فاف ذلؾ البد اف يككف Festinger)لفستنجر= 
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ؿ اتجاه اك معتقد كىي مدركات تخص االفراد كالبيئة كىذه المدركات متعممة مف خبلؿ عمى شك
 (Melvin,1977اال عراؼ كالقكاعد السمككية في المجتمع.  )

تيتـ نظرية التعمـ االجتماعي بالطرائؽ التي يتـ فييا تعمـ العمميات المعقدة في اكتساب 
 السمكؾ اإلجتماعي مف خبلؿ التعزيز كالتنمية.

كيمكف تفسير مفاىيـ التقميد مثؿ العدالة كالمسؤكلية مف خبلؿ تاريخ التعزيز لدل االفراد 
اف لعمميات التنشئة االجتماعية كالتعمـ اىمية خاصة في تطكير مفيكميا ذ إ، كالخكؼ مف العقاب

اجيـ فاالفراد يتعممكف االىتماـ بالمسؤكلية كالمساكاة مف خبلؿ اندم ،فيما يخص السمكؾ المسؤكؿ
(Internalization .باألعراؼ كالقيـ ) 

استعماؿ المجتمع لمتعزيز كالعقاب كتكمف المسؤكلية في استخداـ  اف العدالة ماىي اال
 ,Skiner)  )كىنا يمكف استخداـ انماط التعزيز لخمؽ الشعكر بالمسؤكلية لدل االفراد. ،التعزيز

1971, p20 – 25 

افعاؿ  استجابة قمؽ مشركطة بكقؼ اعي ماىك االفالضمير مف كجية نظر التعمـ االجتم
معينة )كاالفراد يتعممكف كيؼ يحققكف اىدافيـ التي يسعكف الى تحقيقيا كالفشؿ في تحقيقيا 

بالثكاب كالعقاب مف خبلؿ مايعتقد الفرد اف يتحقؽ  فالشعكر ،)كالفشؿ( لمثكاب بالعقاب كااللـ
(Deservingness يصبح شرطان لمسمكؾ المسؤكؿ )في المستقبؿ (Eysenck, 1960, p 71) 
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، ركزت ىذه النظرية عمى اف االفراد ينظركف الى ماحكليـ في العالـ عمى انو مكاف عادؿ
لفرد فاذا ادرؾ ا  ،ف االفراد ينالكف ما يستحقكف كيستحقكف ما ينالكف نتيجة افعاليـكنتيجة لذلؾ فأ

اف الحقيقة االجتماعية ليست عادلة فاف ذالؾ يدفع بو إلى استعادة العدؿ مف خبلؿ التغير في 
اف االعتقاد بفرضية العالـ العادؿ مبدئي اذ يمكف دعـ ىذه  ،معتقداتو بانو يعيش في عالـ عادؿ

 الفرضية بقكل دافعة قكية.
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تدفع الفرد الى استدعاء معتقد  تمقكف مايستحقكفيال ام دليؿ عمى اف الفرد كاالخريف اف 
لفرد اف فأف عمى امما يؤدم الى انغماس الفرد في المكقؼ ىك تجنب ىذه الصراعات )مفاده أف 

 Leres: andلقد بيف ليرز كميمر ) (يدرؾ اف العدالة لمجميع كاف ميمة تحقيقيا مسؤكلية الجميع
Miller,1976 ز كىي ( اشكاالن في المسؤكلية المقتبسة مف تحميؿ لير= 

ىذا البعد عمى ىذه العبلقات ليؤكد عمى نكع  العبلقات المدركة بيف االفراد كيركز  آ.
ي ( التUnitاالرتباط النفسي بيف االفراد  كتتراكح مف البعد النفسي بيف االفراد الى عبلقة الكحدة )

كعي  حيث اليكجد ترابط عاطفي كانما تمتاز بكجكد ادراؾ لدل الفرد بأنو )يخص( مجمكعة
برابطة ما بيف المشاركيف كتظير ىذه العبلقات بيف مكاقؼ التشابو كاخيران تمثؿ عبلقة التكحد ىذه 

(Nounnit.العبلقات المستفادة كالمناقشة كاالرتباط كالتنافس ) 

البعد الثاني يتعمؽ بادراؾ الفرد لمطرؼ االخر "الفرد أك مكانة" كبناء عميو فاف صيغ  .ب
 =المسؤكلية ىذه ىي

( فعند ما يتـ ادراؾ الفرؽ االخير بكصفيا فردان كفي حالة كجكد Needsالحاجات ) .9
 عبلقة التكحد نجد اف الفرد يدرؾ االخريف بالطريقة التي يدرؾ بيا لنفسو.

ادراؾ الفرؽ االخير بكصفو فردان كفي حالة كجكد عبلقة  ( فعندما يتـParityالتشابو ) .1
 مع ادراؾ االخريف. الكحدة نجد اف الفرد يتشابو ادراكو 

يدرؾ الفرد الطرؼ االخر بكصفو فردان كفي حالة كجكد عبلقة الكحدة نجد  التنافس حينما  .6
 اف الفرد يدرؾ الفردية المرتبطة بالتنافس  

( عندما يتـ ادراؾ Obligation Entitlement Socialمكانة االلتزامات االجتماعية ) .2
عبلقة التكحد نجد اف الفرد يدرؾ نفسو بظركؼ  الفرؽ االخير بكصفو مكانة كفي حالة كجكد

 الطرؼ االخر أنفسيا فيما يتعمؽ بالمكانات كبااللتزامات االجتماعية. 

يتـ ادراؾ الطرؼ االخر بكصفيا مكانة كفي حالة كجكد  ( حينما Equityالمساكاة ) .8
 عبلقة الكحدة نجد اف الفرد يدرؾ تساكم نفسو مع الطرؼ االخر.
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يتـ ادراؾ الطرؼ االخر  فحينما  ((Justified self interest))لذاتية تبرير المصمحة ا .9
بكصفو مكانة كفي حالة كجكد عبلقة الكحدة نجد اف الفرد يبحث عف تبرير لمفائدة الذاتية. 

((Leres & miller: 1976,p9 

 :تي فسرت المسؤولية االجتماعيةعمى النظريات ال مناقشة _

ر بكجكد دافع العدالة كاالحساس بالمسؤكلية لدل االنساف اف المسؤكلية االجتماعية تتأث
كاف المسؤكلية االجتماعية  كذلؾ انيا ترتبط بعممية التعزيز االجتماعي باستخداـ الثكاب كالعقاب،ك 

  .تفيـ عمى انيا احدل الحاجات النفسية التي ترتبط بالعدالة

مفيكـ الكاجبات التي ىي  كينظر الى المسؤكلية االجتماعية مف زاكية اخبلقية في ضكء
اذ أف ىنالؾ مجمكعة مف العمماء الذيف صنفكا ضمف  ،معايير اجتماعية يحددىا المجتمع

 ،النظريات ذات الحتمية التفاعمية )النفسية االجتماعية( بشكؿ مختصر بدءان بالفركيديف الجدد
لكجي ركجرز الذم تأثر فضبلن عف رأم الفينكمينك  ،عندما تحدثكا عف مفيـك المسؤكلية االجتماعية
كماسمك ذك االتجاه االنساني كباندكرا صاحب  ،بسكليفاف صاحب نظرية العبلقات االجتماعية

 . نظرية التعمـ االجتماعي

اف الفرد كالمجتمع شيئيف مترابطيف كيعتمد كؿ منيما عمى االخر كاف الناس مخمكقات 
لقكل البيكلكجية كعمى الناس اف يعممكا اجتماعية متأثرة بالقكل االجتماعية اكثر مف تأثرىا با

فالفرد ال يمكف اف  ،بأسمكب متعاكف كبطريقة بناءه مع بعضيـ البعض مف اجؿ خدمة الكؿ
يعيش حياتو بأماف كاستقرار كىك خارج اطار الجماعة كىذا يتطمب اف يشعر كؿ فرد مف افراد 

معطاء لممجتمع لكي يتمكف مف لذا يجب عميو اف يككف  .المجتمع انو جزء ىاـ مف ىذا المجتمع
 .حياة كيحقؽ اىدافو كاىداؼ مجتمعوالتغمب عمى مشكبلت ال

 االنطواء  –االنبساط -ثالثاً 

 :يخية لالنبساط _االنطواءتار مقدمة 
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أىتـ االنساف منذ القدـ بتصنيؼ مف يعاشره مف الناس الى شخصيات مختمفة يرجعيا الى 
نفسيا  األفراد يشترككف في الصفات العامةاك صنؼ مف فئة  (كيقصد بالطراز )النمط.طرز معينة

 (9،966>>9،تساميـ بيذه الصفات )عبد السبلـكأف اختمؼ بعضيـ  عف بعض في درجة ا

بو أك يمتمككنو مف  يمتازكف ط معينة يقـك عمى اساس ماتصنيؼ الناس الى انماكما أف 
لناس الى انماط متباينة كالتي كتعد النظريات التي تقسـ ا.صفات جسمية اك عقمية اك مزاجية

كترجع ىذه .تميز كؿ منيـ بمجمكعة مف الصفات مف أقدـ النظريات التي عرفيا الفكر األنساني
مفة عمى مر يدؿ عمى معاف مخت فكانت كممة مزاج لفضا،النظريات الى عيد اليكناف القدامى

 .(12،:>>9 ،العصكر )الداكد

يقي أكؿ مف جاء بنظرية العبلقة بيف أخبلط الجسـ الطبيب االغر  (قراط بكأ)يككف  قد الك 
غير أف تقسيمو لمشخصية كربطيا بيذه  .كبيف الشخصية ()سكائمو كأمزجتو كأفرازاتو الداخمية
 (.0،909>>9،عف مثؿ ىذه العبلقة )كماؿاألخبلط كىك أقدـ ماكصؿ الينا 

مكم كالطراز الصفراكم الطراز الد =الناس كفؽ المزاج الغالب لدييـ الىقراط  كأذ قسـ أب
 (206،;9>9 ،كالطراز السكداكم كاخيرا الطراز البمغمي )راجح

في كميائية في الجسـ مستندا  –كقراط اختبلؼ األمزجة الى اختبلفات عضكية كقد عزا أب
 ـ( في العناصر االربعة المككنة لمككف كىي التراب كاليكاء0ؽ280كقميس ) أنباذذلؾ الى نظرية 

 (12 ،:>>9،)الداكد كالنار كالماء

فأصبحت تسعة في ،قراط غير أنو زاد عمييا انماطا اخرل ككقد اخذ جالينكس بأنماط أب  
 .(0>>909،9،ير المزاج )كماؿمجمكعيا كذلؾ بأشراكو مزيجا مف خميطيف أك أكثر في تقر 

( نظرية جالينكس في تقسيـ  البشر الى ;>:9كتبنى الفيمسكؼ االلماني كانت سنو )
 .(;9 ،;9>9،كم كصفراكم كدمكم )النائبكسكدابمغمي 

ثـ جاء مف بعد عالـ النفس االلماني فكنت كاكضح أف اثنيف مف انماط المزاج الصفراكم 
يعني أف النمطيف أالكليف ذكم انفعاالت قكية كعصابياف  مما .كالسكداكم يقابميا البمغمي كالدمكم
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كىما اكثر اتزانا  ،ألخريف اقؿ حدة الى حد مابينما تككف انفعاالت النمطيف ا،غير متزنيف نسبيا
 (.;98،8>9،ايزنؾفي سمككيما )

كبالمثؿ فأف ذكم المزاج الصفراكم كالدمكم يشتركاف في مجمكعة عامة مف الصفات كمف 
يميؿ السكداكيكف  في حيف "أنبساطيكف " المحتمؿ أف يطمؽ عمييـ كفقا لمتسميات الحديثة 

 (.;8 ،98>9،)ايزنؾ "نطكائيفبمغميكف ألى اف يككنكا "اكال

كفي اعقاب القرف التاسع عشر ظيرت تصنيفات عديدة عمى أساس كجكد انماط محدكدة 
كتصنيؼ بير جانيو .( في ميداف االمراض العقمية0>;9لمشخصيات أىميا تصنيؼ كراييميف )

كتجمعت بناءا عمى ذلؾ قائمة طكيمة مف  .( في ميداف االمراض النفسية06>9_2;;9)
كمف ابرز ىذه .قسيمات الثنائية ألنماط الشخصية كسماتيا كلبلمزجة كالتككيف الجسميالت

 .(>9،;9>9،المدارس مدرسة نانسي كمدرسة باريس في الطب العقمي )النائب

 :االنطواء –النظريات التي فسرت االنبساط  -

 : ((Carl Jungنظرية كارل يونك   -

كعالـ النفس التحميمي أكؿ مف كجو  ،مالطبيب النفسي السكيسر ( 10>9حدد كارؿ يكنج )
االنبساطي  =بعديف رئيسيف لمشخصية، ىماإذ حدد  ،االىتماـ إلى مفيكمي االنبساط كاالنطكاء

بينما يتجو الثاني  ،كيرل أنيما نمطيف متناقضيف يتجو األكؿ نحك العالـ الخارجي ،كاالنطكائي
 (.2=9>>9 ،نحك العالـ الداخمي )رضكاف

شخاص إلى انبساطييف كانطكاييف مف حيث أسمكب حياتيـ كاىتماماتيـ كصنؼ "يكنؾ" األ
فيك يرل في حالة حصكؿ تكحد كاندماج بيف الشخصية اإلنسانية )القناع(  ،كميكليـ الخاصة

( التي تمثؿ النزعات الحقيقة لئلنساف فأف القناع سيفرض سيطرتو عمى نظاـ Egoكبيف األنا )
إذ تصبح الشخصية غير حقيقة كال تيتـ  .لكؿ رغباتو كدكافعو األنا. كسيحكؿ دكف إشباع الفرد

كستككف انعكاسان لممجتمع أكثر منيا تعبيران عف شخصية إنسانية تتمتع بكيانيا  ،بحاجات الفرد
عندئذن تتخذ اتجاىيف متعارضيف  ،الخاص كمنطمقاتيا الذاتية الرامية إلى إشباع حاجاتو كدكافعو

يكجد كبلىما في داخؿ النفس أك أحدىما يككف قكيان في األنا كشعكريان  االنطكاء( –ىما )االنبساط 
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في حيف يككف األخر ضعيفان كفي البلشعكر الشخصي كيمكف التمييز بينيما عمى أساس الدرجة 
اك  ،اتجاه االنبساط الذم يكجو الفرد نحك العالـ الخارجي ،تبعان لميؿ الفرد كتكجيو نحك االتجاىيف

 (.99 =1002 ،ككف نقيض االنبساط )العتابياالنطكاء الذم ي

أكثر اىتمامان باإلحساس منو باألفكار  –أحيانان  –كيشير "يكنؾ" إلى أف االنطكائي يككف 
الكاقعية بينما االنبساطي يككف في اغمب األحياف قميؿ اإلحساس في أمكر حياتو ذات الصمة 

 ،ىك بدكف تضخيـ أك أثارات عاطفية إم بمعنى آخر يتعامؿ مع الكاقع كما .بالمشاعر المرىفة
كيذكر أف صاحب الشخصية االنبساطية يتميز بالقابمية العالية في التكيؼ السريع مع اإلحداث 

كيحقؽ  ،كالمكاقؼ كيمتمؾ مركنة عالية عمى كفؽ متطمبات الحياة كظركؼ التكاصؿ االجتماعي
عف اف ىذه الشخصية تبلقي  مكاسب مادية كنجاحات تقترف بالرضا الذاتي كاالجتماعي فضبلن 

كيمكف التعامؿ معيا بشيء مف المركنة مف خبلؿ األخذ كالعطاء  ،القبكؿ مف الكثير مف الناس
 .(>8،>100 ،)العامكد

اذ تعد نظرية يكنؾ مف اشير نظريات األنماط النفسية عندما قسـ الناس إلى انطكائييف 
و كحياتو الذاتية بينما يتجو الشخص كانبساطييف، كيتجو الشخص االنطكائي لنشاطو نحك نفس

   =كفي ضكء ىذا التقسيـ قسـ الناس إلى ثمانية أنكاع ىي ،االنبساطي نحك العالـ الخارجي

 .لخارجية كاالعتماد عمى التجاربكيميؿ اصحابو الى الحقائؽ ا =االنبساطي المفكر -أ 
كتنمية العبلقات كيميؿ اصحابو الى االنسجاـ مع العالـ الخارجي  =االنبساطي الكجداني -ب 

  .الكدية مع االخريف
كىك الذم يتأثر بالمكاقؼ الحسية فكمما ازدادت ىذه المؤثرات كتنكعت  =االنبساطي الحسي -ج 

 .استمرت حيكيتو كنشاطو
  .كيميؿ الى سرعة في التفكير كسرعة في التنفيذ =االنبساطي الحدسي -د 
كالتفكير فيـ ال ييتمكف بالكاقع  كيتميز اصحابو بالطابع النظرم كالتأمؿ =االنطكائي المفكر -ق 

 .اال قميبل
كيميؿ اصحابو الى اقامة العبلقات مع عالميـ الداخمي كيغرقكف  =االنطكائي الكجداني -ك 

 .باحبلميـ كمشاعرىـ
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كيميا اصحابو الى تأمؿ المحسكسات كاالستمتاع بالفنكف كالمناظر  =االنطكائي الحسي -ز 
 .الطبيعية

ىك تكجيو لمطاقة )المبيدية( إلى الخارج كيتضمف حركة كطبقا ليذه النظرية فاالنبساط 
كالشخص  ،ايجابية لبلىتماـ بعيدا عف خبرة الشخص الداخمية كاتجاىات نحك الخبرة الخارجية

المنبسط يتميز باالىتماـ بالمكضكع الخارجي، كاالستجابة كاالستعداد لتقبؿ األحداث الخارجية 
كالحاجة إلى االنضماـ إلى اآلخريف كالقدرة عمى تحمؿ  كالرغبة في التأثير كالتأثر باألحداث،

الضجيج كالضكضاء مف كؿ نكع بؿ االستمتاع ييما كاالنتباه المستمر لمعالـ المحيط بالفرد. 
كليس مف الضركرم التدقيؽ الشديد في اختيار األصدقاء كالمعارؼ، كىناؾ ميؿ قكم لعرض 

مطاقة النفسية إلى الداخؿ كيتضمف حركة سمبية أك الذات كاستعراضيا. أما االنطكاء فيك تكجيو ل
انسحاب لمميؿ أك االىتماـ الذاتي بعيدا عف المكضكعات الخارجية كاتجاىو نحك خبرة الشخص 

 (.1090،961الداخمية )كفافي كاخركف،

كقد أيدت تقسيـ يكنؾ بحكث تجريبية أجريت فيما بعد في المصحات العقمية كىذا ما أشار 
 .((Eysenck,1947) )Eysenck,1960إليو  

فاالنبساطي يتجو في كؿ حركاتو كأفكاره كميكلو كمشاعره نحك األشخاص كاألشياء التي 
حكلو كتتأثر معتقداتو كآراؤه بما تتأثر بو الجماعة بينما يتأثر االنطكائي بالعامؿ الشخصي الذاتي 

فعالية فاالنطكائي فرد مغمؽ كمقاييسو السمككية أم مقاييس شخصية داخمية. أما مف الناحية االن
داخؿ نفسو يتجنب االتصاالت االجتماعية كيفضؿ العمؿ بانفراد كما يجد متعة بالعمؿ الخيالي 
أكثر مما يجدىا بالعمؿ الفعمي. أما االنبساطي فيك الذم يجد سعادتو في المكاقؼ االجتماعية 

 .(929،;1>9 ،الصفا ( )إخكاف898،>8>9كييتـ بمف حكلو كبصداقتيـ )آنا ستازم كفكلي،

يتخذ معظـ قراراتو األساس  حينما  –حسب تحديد يكنؾ  -نبساطية كيظير الفرد حالتو اال
يعتاد الفرد االتجاه يمكف أف نصنفو مع  فحينما  .اتو االجتماعية الخارجيةعمى أساس عبلق

اتو عكامؿ ذاتية المجمكعة االنبساطية أما االنطكائي فيصفو يكنؾ بأنو الفرد الذم تؤثر عمى قرار 
كلذلؾ فيك يجعؿ مف أحكامو الخاصة  ،فشعكر االنطكائي يجعمو يشؾ في كجيات نظر اآلخريف
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ىي القرارات النيائية في حكمو عمى األشياء  ،الذاتية التي يككنيا ىك كما يتكصؿ إليو بنفسو
(Eysenck,1947:56). 

 :(Hermann  Rorschach)نظرية ىيرمان رورشاخ 

ضمف نظرية نفسية مرتبطة بابتكار اختبار إسقاطي  االنطكاء – االنبساط دمج مفيكميتـ 
 ،صية باىتماـ شديدكتطكر تقسيـ يكنؾ لمشخب النفسي السكيسرم ىيرماف ركرشاخ تابع لمطبي

( لمرضاه حكؿ بقع الحبر في طريقتو 21>9كاستنادا إلى الشركحات التي قاـ بيا ركرشاخ )
ز بيف نمطيف مف األشخاص كىما النمط المنطكم كالنمط المسماة التشخيص النفسي لمتميي

 (Erlebnis Types)كجمع ركرشاخ بيف ىاتيف الكظيفتيف في مفيكـ أكثر شمكال كىك  ،المنبسط
كىك في  ،كيعني التناسب ما بيف االنطكاء كاالنبساط كىك القدرة العميقة لبلستجابة لخبرات الحياة

ت الحياتية الجديدة كلدل الفرد نفسو الذم يخضع لمتقمبات الكقت نفسو تكسيع مستمر ليذه الخبرا
كال يمكف لممرء قراءة السمات  ،اليكمية  كالمعرفية حيث يمكف البحث فييا باستخداـ بقع الحبر

التي نسبيا ركرشاخ إلى النمطيف المنبسط كالمنطكم بدكف التفكير في النمطيف المنبسط 
 ،االسدم)كبيرة معينة في التقسيميف المذككريف  فركقان كالمنطكم لدل يكنؾ كبالكقت نفسو يميز 

1096،966-962.) 

كيكضح ركرشاخ صفات االنطكائييف كاالنبساطييف مف استجاباتيـ لبقع الحبر فيقكؿ "الفرد 
اشد مركنة في استجاباتو  ،كحياتو أكثر اتجاىا لمخارج ،االنبساطي ذكي كأكثر قدرة عمى اإلنتاج

أما الفرد  .حركتو التمقائية مرنة ،تتميز اتصاالتو باالتساع ،التكيؼ لمكاقعاقدر عمى  ،االنفعالية
تتجو حياتو لمداخؿ أكثر مما تتجو نحك  ،كىك اقدر عمى اإلبداع ،االنطكائي فذكاءه يككف فردم

الخارج أما استجاباتو االنفعالية فتككف أكثر ثباتا كىك اقؿ قدرة عمى التكيؼ لمكاقع )مميكو 
 .(60،>8>9 ،كاخركف

 :((Mcdougallنظرية مكدوجل 

أكضح مكدكجؿ مفيكـ االنبساط كاالنطكاء بتعبير سيككلكجي بقكلو " ما يميز الفرد 
 ،المنطكم ميمو لمفعاليات الداخمية الفكرية كالتمادم في ذلؾ النكع مف الفعاليات التي يعكس ذاتو
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نية فيعمؿ بصراحة كيعبر بسيكلة أما الفرد االنبساطي فيك مستعد كمتييئ لمكاجية المثيرات اآل
 .Eysenck,1947,5) )،بعيدا عف سيطرة الجياز العصبي كالفعاليات العقمية المعقدة

كافترض مكدكجؿ ىرمكنا خاصا في الجسـ يؤثر في الجياز العصبي كلو تأثير انطكائي إذ 
لمكدكجؿ إف الشخص يككف منطكيا إذا زادت نسبة ىذا اليرمكف كبالعكس لذلؾ المنطكم تبعا 

تخضع لديو المستكيات الدنيا مف الجياز العصبي لدرجة عالية مف األنشطة ألمحائية كعند 
 .(1096،686 ،المنبسط كمية ضخمة مف مضاد الكؼ ألمحائي )سكر

 ،كعد الغرائز دكافع السمكؾ ،كاعترض عمى استخداـ أسمكب التأمؿ الباطني لدراسة السمكؾ
دراؾ كانتباه كىي كالغريزة عنده ليست مجرد عمؿ حر  كي ألي بؿ إنيا عقمية حركية فييا فيـ كا 

دافع ابتدائي أساسي كمنبع فطرم لمعمؿ كليست مجرد ارتباط غير متعمـ. كيعتقد مكدكجؿ إف 
الغرائز الكبرل األساسية تمعب دكرا كبيرا في الدكافع االبتدائية الضركرية لكؿ نشاط الفرد في 

كأكد عمى  .حرب كالديف. كيرث الفرد غرائزه التي ىي منبع نشاطوكال ،العائمة كالتكتؿ االجتماعي
دراسة السمكؾ لمبرىنة عمى صحة السيككلكجيا القصدية التي تؤكد إف التكجو النشيط نحك ىدؼ 
ما ىك في الحقيقة مف حقائؽ عمـ النفس فالسمكؾ ألقصدم عند مكدكجؿ القاعدة األساسية لفيـ 

 (.;11 – :6،11:>9 ،السمكؾ كدراستو )العيسى

  :((Graysنظرية كراي  -

ابتكر كرام نمكذجا مختمفا لمشخصية أضاؼ فيو القمؽ كاالندفاعية إلى العكامؿ األساسية 
الثبلثة المذككرة في نمكذج أيزنؾ كبذلؾ أصبح نمكذج كرام يتككف مف خمسة عكامؿ ىي 

عمى االندفاعية كالقمؽ مما  كتقع أىمية كبيرة .الذىانية كاالنبساط كالعصابية كاالندفاعية كالقمؽ
نمكذج أيزنؾ في الشخصية مع تضميف ألرائو ألقد بنى كرام .يجعؿ كؿ منيما سمة أساسية

كاستنتج كرام أبعاده مف تدكير عكامؿ  .الخاصة كدراساتو عف الجياز الدماغي لدل الجرذاف
نجـ عف ىذا اذ  كبعد الذىانية  (ضعؼ االتزاف –االتزاف )ك  (االنطكاء –أيزنؾ )االنبساط 

كمما يؤخذ عمى نمكذج كرام بالرغـ مف انو  .التدكير تشكيؿ بعديف جديديف ىما القمؽ كاالندفاعية
يستند إلى أساس إحصائي في تفسير األبعاد إال انو لـ يؤكد عمى خبرات الطفكلة كالتجارب 

 .(;1096،92 ،البيئية )األسدم
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 :(Eysenck)نظرية أيزنك 

انو مف الممكف كصؼ الشخصية مف حيث السمات التي يتـ تمثيميا إف جكىر نظرية أيزنؾ 
كعكامؿ أكلية إحصائية كتعرؼ بكصفيا " أبنية نظرية تعتمد عمى العبلقات التبادلية المبلحظة 
بيف عدد مف االستجابات االعتيادية، كتضـ األمثمة الخاصة بالسمات الميمة في نظرية أيزنؾ 

مخاطرة كتحمؿ المسؤكلية كاالستعداد إلى االبتياج كاالستعداد النشاط البدني كاالندفاعية كال
االجتماعي، كىي كميا سمات تبدأ باإلغريؽ القدامى، كيتـ عادة تصنيؼ السمات بدكرىا في 
فئات تعرؼ باألنماط، كىي أبعاد مف الدرجة الثانية عف تعبير عكامؿ فكقية، كقد قاـ بتحديد 

أك غيرىا عمى قدر كبير مف الشبو بيا " قد كجدت بشكؿ  ثبلثة مف ىذه العكامؿ، قائبل إنيا
( Eمتكرر في الدراسات المختمفة، كتضـ العكامؿ أك األنكاع الثبلثة اليزنؾ= )االنبساط كاالنطكاء 

( كىذه األنماط في جكىرىا ىي ذاتيا عكامؿ P(  )الذىانية كاالنا العميا N)العصابية كاالستقرار 
عبر الخارج( كالقمؽ، كعاممو األكؿ مف قكة األنا  -م )عبر الداخؿ كاتؿ مف الدرجة الثانية أ

العميا عمى التكالي، كلـ يؤمف أيزنؾ أف كؿ شخص أما منبسطا أك انو عصابي مائة في المائة أك 
لذا فاغمبنا متكافئ  ،ليس لديو شيء مف العصابية بالمرة، أك انو ذىاني بالكامؿ أك ليس كذلؾ

، أم األشخاص يبدكف درجات متكسطة مف االنبساط كمف االنطكاء معان  ،ءبيف االنبساط كاالنطكا
كفيما يتعمؽ بالحتمية البايكلكجية مف الصعب أف نجد بيف عمماء النفس مناصرا أكثر راديكالية 

يؤكد عمى أف ىناؾ قاعدة كراثية كبيرة  كالجينية مف أيزنؾ، فقد كاف دائمان لمحتمية البايكلكجية 
ككاف يشكك مف أف الغرض  يجادؿ باف الذكاء يتحدد جينيان  نيف كاف أيضان لمشخصية كمع الس

المعترؼ بو لعمـ النفس ىك دراسة سمكؾ الكائنات، إال إف عمماء النفس قد أخفقكا في تقدير 
" إف الشخصية عف التعمـ الدرجة التي تتفاكت بيا استجابة الكائنات لذات المثيرات البيئية بعيدان 

رة عف طريؽ الجينات بينما يظؿ تأثير البيئة محدكدا لمغاية، فالتأثير الجيني لكؿ تتحدد بدرجة كبي
انو عبر  (0>>9)مف الشخصية كالذكاء ذك قكة طاغية كيظؿ دكر البيئة ضئيبل. كقد قدر أيزنؾ 

مف الفركؽ  (% 90)ف حكالي االنبساط كاالنطكاء كالعصابية فأ كافة أبعاد السمات، بما في ذلؾ
، كما انو أشار أيضا إلى إف أبعاد االنبساط كاالنطكاء ي الشخصية تتحدد جينيان الفردية ف

بالفسيكلكجيا، فقد ارتبط االنبساط بالجياز الشبكي المتصاعد  كثيقان  كالعصابية ترتبط ارتباطان 
كالذم يقكـ بدكر آلية مف آليات اإلثارة، كجكىر ىذا النظاـ ىك التشكيؿ الشبكي لجذع المخ، 
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تـ حفزه مف خبلؿ المدخبلت الحسية، يقـك ىذا التشكيؿ بإرساؿ رسائؿ عبر األلياؼ كعندما ي
العصبية المتصاعدة إلثارة المحاء المخي أم الطبقة العميا لممخ التي تعمؿ عمى تنسيؽ األنشطة 
في مناطؽ المخ السفمي، كبدكره يتـ تفعيؿ الكائف بأكممو، كال يقكـ المحاء بإرساؿ رسائؿ أخرل 

أال أذا كانت المدخبلت الحسية  ،لتشكيؿ الشبكي مخبرا إياه باالستمرار في تعزيز اإلثارةإلى ا
تتكلد في أحداث بيئية ذات قيمة بقائية. كتحدد ىذه الحمقة مف التغذية المرتدة ما إذا كنا سكؼ 
نستمر في االىتماـ بحدث بيئي بعينو أـ ال، كيعمؿ الجياز الشبكي المنشط الصاعد عمى 

رة في األجيزة العصبية لؤلشخاص المنبسطيف، كىـ بحاجة إلى اإلثارة كلذلؾ يسعكف إلييا. السيط
كعمى عكس ذلؾ نجد أف ىذا الجياز عند األشخاص المنطكيف يعزز إثارة األجيزة اال عصبية، 
فيـ ال يحتاجكف الى اإلثارة كلذلؾ يعممكف عمى تفادييا. كقد ربط أيزنؾ العصابية بالجياز 

م المركز االنفعالي بالمخ الذم يعمؿ عمى تنظيـ الكظائؼ مثؿ الجنس كالخكؼ الطرفي أ
( األبحاث التي ضمت التكائـ 0>>9كالعدكانية، كمف مصادر التأييد لمكقؼ أيزنؾ الجيني )

المتماثمة جينيا كالتكائـ األخكية  المذيف ليس بينيـ أم تشابو جيني أكثر مما بيف األشقاء. كحيث 
 المتماثمة جينيا فاف أم اختبلؼ بينيما يرجع إلى البيئة. ىؤالء التكائـ

ككذلؾ فاف أم تشابو يفترض بأنو بسبب الجينات. كعمى العكس في حالة التكائـ األخكية 
( إلى النتائج 0>>9(، ):9>9فاف االختبلؼ قد يرجع إلى الجينات أك البيئة كيشير أيزنؾ )

أكثر شبيا مف حيث الشخصية مقارنة بالتكائـ األخكية  التجريبية التي تكضح أف التكائـ المتماثمة
حتى عند التفريؽ بيف التكائـ المتماثمة في الطفكلة المبكرة ثـ تربيتيـ في بيئات منفصمة. كىذا 
التشابو بيف شخصية التكائـ المتماثمة يعتقد إنيا ترجع إلى التشابو الجيني أك الكراثي ككذلؾ كاف 

المتماثمة أكثر تشابيا في السمكؾ اإلجرامي كالعصابي مقارنة بالتكائـ أيزنؾ يجادؿ باف التكائـ 
األخكية. كأيضا فانو يؤكد إف األطفاؿ المتبنيف أكثر شبيا إلبائيـ الطبيعييف مقارنة باآلباء الذيف 

 .(681- 680=1096 ،)سكر ،يتبنكنيـ كذلؾ في عدد مف أبعاد السمات

البعد األكؿ ألم  .د رئيسية لكصؼ بنائياكقد عد أيزنؾ أف لكؿ شخصية أربعة أبعا
كالبعد الثاني يمتد مف النضج االنفعالي إلى العصابية،  –شخصية يتككف مف االنبساط كاالنطكاء 

كىي استعداد الفرد لبلصابة بالعصاب كىك المرض النفسي عندما تعرض لضغط شديد. كالبعد 
ىي استعداد الفرد لئلصابة بالذىاف كىك ك  ،الثالث يمتد مف حالة الشخصية السكية إلى الذىانية
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حي كتعد ىذه األبعاد كافية لمكشؼ عف معظـ النكا،كالبعد الرابع ىك الذكاء –المرض العقمي 
العبلقة بيف االنبساط كاالنطكاء مف جية كالميؿ إلى العصاب  المتباينة في الشخصية كقد درس

  =مف جية أخرل كذلؾ كاألتي

مي إلى فئة اليستيرييف، كتبدك عميو أعراض اليستيريا العصابي المنبسط= كىك ينت -9
التحكيمية كىك يحاكؿ التيرب مف كاجباتو كمشكبلتو. كىك محدكد االىتمامات، مضطرب في 
 ،حياتو المينية، كيميؿ إلى تكىـ اإلصابة باإلمراض الجسمية كما انو كثير الشككل مف اآلالـ

 .و منخفض نسبيا كيميؿ إلى المبالغة في قيمة أدائوكيميؿ إلى الكآبة كالحزف كمستكل الذكاء لدي
  .كما يميؿ إلى األلكاف الباىرة

كىك ينتمي إلى فئة المنيبطيف كتبدك عميو أعراض القمؽ  =العصابي المنطكم -1
غير مكترث بما يدكر حكلو كىك خجكؿ يستسمـ ألحبلـ  ،كاالكتئاب كالكسكاس كىك سريع التييج

كجيازه العصبي يككف قميؿ االستقرار، مما يؤدم إلى تغيرات  .تماعيةاليقظة كقميؿ المشاركة االج
فجائية في الحالة المزاجية كىذا النكع يتميز بالدقة في العمؿ، كمستكل طمكحو مرتفع. إف ىذا 
الكصؼ يمثؿ طرفي بعد االنبساط كاالنطكاء، كبيف ىذيف الطرفيف يتكزع األفراد حسب درجتو، 

بيف نظريات األنماط كالسمات. فيك يرل انو يمكف التدرج مف احد  أيزنؾ ىنا يحاكؿ التأليؼ
طرفي البعد إلى الطرؼ المقابؿ لو مف جية، كما انو يقمؿ مف عدد العكامؿ، كذلؾ الختيار 

 .(:> – 9>=ب ت ،العكامؿ غير المتداخمة مف جية أخرل )عباس
 ،الميكنة ،التعقيد ،البساطة ،التطرؼ ،كما أضاؼ إلى ذلؾ أبعاد أخرل مثؿ المحافظة

   (1099،96 ،التسمطية  )العبيدم ،الديمقراطية

االنطكاء مف الناحية الكصفية عف صكرة تشبو  –لقد أسفرت الدراسات العاممية لبلنبساط 
 (8-6،::>9 ،تمؾ التي قدميا يكنؾ كلكف ال تطابقيا. )جابر، فخر اإلسبلـ

 ،خص اجتماعي، يحب الحفبلتش Typical Extravert))إذ نجد أف المنبسط النمكذجي
 .ال يحب القراءة أك الدراسة منفردا،لديو أصدقاء كثيركف كيحتاج إلى أناس حكلو لمتحدث معيـ

كيخاطر كيقحـ نفسو دائما في أمكر كثيرة، كتككف لديو دائما إجابات ،كىك يسعى كراء اإلثارة
 Typicalكم النمكذجي )جاىزة، كيحب التغيير بشكؿ عاـ، كيأخذ األمكر ببساطة. أما المنط
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introvertفأنو يتصؼ بانو شخص ىادئ، خجكؿ مغـر بالكتب أكثر مف غيره مف الناس )، 
كما انو اليحب ،محافظ كمبتعد عف اآلخريف ماعدا أصدقائو المقربيف، كيميؿ لمتخطيط مقدما

ؾ سمككا كيندر أف يسم،كيحب أسمكب الحياة المنظـ،اإلثارة كيأخذ شؤكف الحياة اليكمية بجدية
 (Eysenck& Eysenck،1975)كيميؿ إلى التشاؤـ  ،كىك شخص يمكف االعتماد عميو،عدكانيا

إف االنبساطية حالة مستمرة يككف االنتباه فييا مشدكدا بظركؼ خارجية أكثر مف االىتماـ   
   ((Eysenck,1947,57بأخرل ذاتية كعكسيا تككف االنطكائية.

ى االىتماـ أك الييمنة كميا أك أغمبيا بحياة المرء الذىنية اما االنطكاء ىك حالة أك ميكؿ إل
كقد كصؼ بعض المختصيف الشخصيات االنطكائية باف طاقاتيا تزيد مع االستبطاف كتضمحؿ 

فقد كاف يكنؾ  ،كمع إف ىذا الكصؼ قريب مف منظكر يكنؾ ،السيما مع الناس ،مع التفاعؿ
الجثمانية حيث إف قميؿ مف المفاىيـ الحديثة  يقصد الطاقة العصبية أك الركحية كليس الطاقة

إذ إف الصحيح لمشخصية االنطكائية ىي أنيا تككف أكثر تحفظا كاقؿ  .تتضمف ىذا االختبلؼ
مثؿ القراءة كالكتابة  ،كتستمتع بالنشاطات الفردية ،صراحة في كجكد مجمكعة مف األشخاص

مف الشائع إف يككف الفنانيف كالعمماء بؿ انو  ،كاستخداـ الحاسكب كالنشاطات العممية كالفنية
كتستمتع الشخصية االنطكائية  .كالمخترعيف كالمؤلفيف كاألدباء ذكم شخصية انطكائية حادة

بالكقت الذم تقضيو منفردة كال تجد نفس مقدار المتعة في الكقت المنقضي كسط مجمكعة كبيرة 
كتحب ىذه الشخصية أيضا إف تركز  .كلكنيا تستمتع بالتفاعؿ مع األصدقاء المقربيف ،مف الناس

كتفضؿ أيضا  ،أم ال تحب إف تنفذ أعماؿ متنكعة في آف كاحد ،عمى كؿ مما تفعؿ عمى حدل
كتمعف الشخصية المنطكية في التفكير  ،أف تراقب المكاقؼ قبؿ التعامؿ معيا أك المشاركة فييا

مف النشاط االجتماعي الزائد كتستنفذ طاقة المنطكم النفسية  ،كالتحميؿ قبؿ الشركع في الكبلـ
كمف الخطأ الظف باف  .كاالشتراؾ فيو فيفضؿ المنطكم األجكاء اليادئة التي قمت فييا اإلثارة

 ،كاف الشخص االنطكائي منفي مف المجتمع كالناس مف حكلو ،االنطكاء ىك خجؿ أك نتيجة لو
كليس لبلنطكائية  ،اعيإنما االنطكاء يتضمف تفضيؿ النشاطات االنفرادية عف مثيميا االجتم

 .(Laney، 2002, 5عبلقة برىبة المكاقؼ االجتماعية  فيذا يككف خجبل  )

 (االنطكاء  –في بناء مقياس االنبساط كقد اعتمدت الباحثة نظرية ايزنؾ )
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 :االنطواء –عمى النظريات التي فسرت االنبساط  مناقشة 
غـ اختبلفيا أال أنيا تتفؽ في كجكد اختمفت النظريات في تفسيرىا لسمكؾ الكائف الحي، كر  

 التفسير الصحيح لسمككو، كأكضحت دكر كؿ عامؿ كأثره في أحداث االضطرابات عنده.
االنطكاء مف خبلؿ تقديـ عدد مف  –كلقد سعت الباحثة إلى اإلحاطة بمكضكع االنبساط 

مف أشير النظريات التي تناكلت ىذا المكضكع فعند عرض نظرية يكنؾ نجد أف نظريتو تعد 
يرل أف كؿ فرد يمتمؾ ىذيف  لناس إلى انطكائييف كانبساطييف كنظريات األنماط النفسية إذ قسـ ا

كما  أك منطكيان  النمطيف كلكف غمبة احدىما عمى األخر ىك الذم يحدد نمط الفرد إف كاف منبسطان 
جو نحك الخارج أما فيقكؿ إف المنبسط تككف طاقتو النفسية مك  (الطاقة النفسية)تتكمـ عف الميبدك 

المنطكم فتككف طاقتو النفسية مكجية نحك الداخؿ كما قسـ الناس إلى ثمانية أنكاع )االنبساطي 
 ،االنطكائي المفكر ،االنبساطي المميـ ،االنبساطي الحسي ،االنبساطي الكجداني ،المفكر

ىيرماف )نظرية كعند النظر إلى  (االنطكائي المميـ ،االنطكائي الحسي ،االنطكائي الكجداني
إذ قسـ الشخصية إلى شخصية منبسطة  ،نبلحظ انو تابع تطكر تقسيـ يكنج لمشخصية (ركشاخ

مف خبلؿ استجاباتيـ عمى  (المنطكم –كشخصية منطكية ككضع صفات لمنمطيف )المنبسط 
إذ قاؿ إف الشخص المنبسط تككف حياتو أكثر اتجاىا نحك الخارج بعكس  ،اختبار )بقع الحبر(

قد كضح مفيـك ف (مكدكجؿ)المنطكم التي تككف حياتو متجو نحك الداخؿ. أما نظرية  الشخص
أما ،االنبساط كاالنطكاء بتعبير سيككلكجي بقكلو إف المنبسط يميؿ لمقياـ بالفعاليات الخارجية

المنطكم فيميؿ لمقياـ بالفعاليات الداخمية كمف مبلحظتنا لنظرية كرام نجد انو ابتكر نمكذجا 
لمشخصية أضاؼ فيو القمؽ كاالندفاعية إلى العكامؿ األساسية الثبلثة المذككرة في نمكذج  مختمفا

 ،العصابية ،االنبساط ،أيزنؾ كبذلؾ أصبح نمكذج كرام يتككف مف خمسة عكامؿ ىي )الذىانية
 .القمؽ( ،االندفاعية

يات نبلحظ أف جميع النظريات التي تـ عرضيا تصؼ الشخص المنبسط بأنو يميؿ لمفعال
كاألعماؿ الخارجية بعكس الشخص المنطكم فانو يميؿ لمقياـ باألعماؿ كالفعاليات الداخمية كلكف 
تـ تبني نظرية أيزنؾ ألنيا تعد مف النظريات الحديثة التي عنيت باالنبساط كاالنطكاء كأكثر 

كجية تطكرا كتكسعا مف النظريات األخرل في ىذا المكضكع إذ أكد أيزنؾ عمى الحتمية البيكل
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ىك دكر ضئيؿ في تشكيؿ  كالجينية إذ أكد باف ىناؾ قاعدة كراثية لمشخصية كاف دكر البيئة
 .الشخص
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بتػػػػػناء مػػػػف منهجيتػػػػػة االبحػػػػث  اجػػػػػراءا  توضػػػػي    تَسػػػػلب الباحثػػػػػة مػػػػف ِثػػػػػ ؿ الفصػػػػؿ الثالػػػػػث
وصػػػػػؼ المجتمػػػػػا واثتيػػػػػار اللينػػػػػة  واتجػػػػػراءا  المتبلػػػػػة نحػػػػػو تح يػػػػػؽ المتط بػػػػػا  ا ساسػػػػػية التػػػػػ  و 

 اسػػػػػػػتنن  فليهػػػػػػػا   ػػػػػػػػ  تبنػػػػػػػ  م ياسػػػػػػػ  الفػػػػػػػػراغ الوجػػػػػػػون  والمسػػػػػػػ ولية ا جتما يػػػػػػػػة وبنػػػػػػػاء  م يػػػػػػػػاس
 ثػػػػػػػة   ضػػػػػػػ   واسػػػػػػػتثرائ الثصػػػػػػػاةص السػػػػػػػاييومترية الم ةمػػػػػػػة ل م ػػػػػػػاييس الث  ا نطػػػػػػػواء–ا نبسػػػػػػػاط 

 :   تح يؿ البيانا  واستثرائ نتاةج البحث وياآلت لتمنة حصاةية الم ف تحنين الوساةؿ ا 

 منهجية البحث :أوال

نراسػػػػػػػػة الل بػػػػػػػػا  ا رتباطيػػػػػػػػة  يونػػػػػػػػه  حػػػػػػػػن  –ا تمػػػػػػػػن  الباحثػػػػػػػػة مػػػػػػػػنهج البحػػػػػػػػث الوصػػػػػػػػف  
اذ يتريػػػػػػػػز     الم ةمػػػػػػػػة لنراسػػػػػػػػة الل بػػػػػػػػا  ا رتباطيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف المت يػػػػػػػػرا   سػػػػػػػػاليا البحػػػػػػػػث الل مػػػػػػػػ

اهتمامػػػػػه   ػػػػػب وصػػػػػؼ الظػػػػػاهرة  وتحنيػػػػػن الل بػػػػػا  بػػػػػيف  ناصػػػػػرها   و بينهػػػػػا وبػػػػػيف ظػػػػػاهرة  ثػػػػػر . 
ل ػػػػػرض تح ي هػػػػػا وتفسػػػػػيرها وت ويمهػػػػػا والوصػػػػػوؿ فلػػػػػب تلميمػػػػػا  ذا  ملنػػػػػب تزيػػػػػن مػػػػػف التبصػػػػػر  ػػػػػ  

مػػػػػف  جػػػػػؿ تحنيػػػػػن نػػػػػوع ا رتباطػػػػػا   الل بػػػػػا   بػػػػػيف  يميػػػػػا ويلبػػػػػر  نهػػػػػا تلبيػػػػػرا  نو يػػػػػا و  الظػػػػػاهرة.
 . 74 1996    باس المت يرا  وحجمها  

 : مجتمع البحث:ثانياً 

طالبا  وطالبة مف   45285ـ  والبالغ  ننهجاملة ب نان  وطالبا   مجتما البحث بط بة مثؿيت
بوابا والتثصصيف    ومف ي  الجنسيف2017-2016  ل لاـ النراس  الصباحيةا ولية  النراسة

بنسبة  ذيورال مف  7269لتثصص ا نسان  منهـ  مف اوطالبة  ا  طالب %46بنسبة   20784 
 ا    طالب24501   ما التثصص الل م  يتيوف مف  %65بنسبة  ناثمف ات  13893  و % 35

  2جنوؿ    و %57بنسبة  ناثمف ات  13893  و %43بنسبة  ذيورمف ال  10608وطالبة  منهـ  
 :يوض  ذلؾ
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 (2جدول)

 .*النوعمجتمع البحث موزعًا بحسب الكميات والتخصص و 

 الي يا  الل مية الي يا  اتنسانية

 مجموع اناث ذيور الي ية   مجموع اناث ذيور الي ية  

تربية ابف  1
 رشن

 1712 1042 670 الطا 1 3836 2238 1598

 803 383 420 الطا البيطر  2 3104 1744 1360 ال  ا  2

 تربية ل ل ـو الصر ة 3 3941 2338 1603 اآلناا 3
 ابف الهيثـ –

1262 1392 2654 

 596 421 175 التمريض 4 812 283 529 ات  ـ 4

 2656 1376 1180 الهننسة 5 4163 4163 0 تربية بنا  5

الل ـو  6
 السياسية

 930 647 283 طا  سناف 6 1192 690 502

الفنوف  7
 الجمي ة

 678 417 261 طا الينن  7 1159 528 631

 545 426 119 لثوارزم اهننسة  8 812 569 243 ال انوف 8

الل ـو  9
 اتس مية

 2811 1310 1501 الزرا ة 9 1765 962 803

 2725 1938 887 الل ـو 10     

 1304 1304 0   ـو بنا  11     

 1060 288 772 التربية الرياضية 12     

الرياضية  التربية 13     
 ل بنا 

0 370 370 
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 1047 722 325 الصينلة 14     

 4610 1857 2753 اتنارة وا بتصان 15     

 24501 13893 10608 المجموع 20784 13515 7269 المجموع

 45285 المجموع الي  

 التابعة لرئاسة جامعة بغداد. ( من وحدة شؤون الطمبة2107-2106ولمعام الدراسي ) لل بة الكميات*تم الحصول عمى أعداد طم

  :ثالثًا:عينة البحث

%  مػػػػػف مجتمػػػػػا البحػػػػػث ونظػػػػػرا 1وبنسػػػػػبة   وطالبػػػػػة  ا    طالبػػػػػ452نػػػػػة البحػػػػػث مػػػػػف تألفػػػػػ   ي
تػػػػػػػػػـ    400    اسػػػػػػػػػتمارة تػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػتبلانها وا تمػػػػػػػػػان اسػػػػػػػػػتمارا 52للػػػػػػػػػنـ ايتمػػػػػػػػػاؿ ا جابػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػب  
  ي يػػػػػػػا  فنسػػػػػػػانية ومث هػػػػػػػا 2ا    ي يػػػػػػػا  بوابػػػػػػػ4مػػػػػػػف     اللن ونيػػػػػػػة ثتيػػػػػػػارهـ بالطري ػػػػػػػة اللشػػػػػػػواةية 

  ا    فناثػػػػػ138  و ا    ذيػػػػػور 91  طالبػػػػػا  وطالبػػػػػة مػػػػػف الي يػػػػػا  اتنسػػػػػانية بوابػػػػػا  229  ميػػػػػة  بوابػػػػػا  
    مػػػػػػػف اتنػػػػػػػاث88  مػػػػػػػف الػػػػػػػذيور  و 83  طالبػػػػػػػا  وطالبػػػػػػػة مػػػػػػػف الي يػػػػػػػا  الل ميػػػػػػػة بوابػػػػػػػا  171و 

 ذلؾ.   يوض 3جنوؿ  و    226ومجموع اتناث     174و صب  مجموع الذيور  

 (3دول )ج  
 التخصصو  النوععينة البحث حسب 

 الكمية
 التخصص االنساني

 الكمية
 التخصص العممي

 اناث ذكور اناث ذكور

 ابن رشد لمعموم االنسانية  التربية
 قسم الجغرافية

ابن  –العموم الصرفة  التربية  كمية  قسم  001 79
 _ قسم الكيمياء الهيثم

62 69 

 09 20 البيطريالطب  28 02 القانون

 90 038  83 88 

229 171 

400 
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 رابعًا: أدوات البحث:

ة ا جتما يػػػػػة لػػػػػرؼ   ػػػػػب الفػػػػػراغ الوجػػػػػون  والمسػػػػػ وليالتالػػػػػب بمػػػػػا اف البحػػػػػث الحػػػػػال  يهػػػػػنؼ 
م ػػػػػػاييس وهػػػػػػ  م يػػػػػػاس  الفػػػػػػراغ  ة  ػػػػػػن تط ػػػػػػا ذلػػػػػػؾ تػػػػػوا ر ث ثػػػػػػ  ا نطػػػػػػواء – ا نبسػػػػػػاطب و  بتهمػػػػػا

بتبنػػػػػب م يػػػػػػاس  بامػػػػػ  الباحثػػػػػةلػػػػػذلؾ   ا نطػػػػػواء – ا نبسػػػػػاطو   يػػػػػةالمسػػػػػ ولية ا جتماو   الوجػػػػػون
 -ا نبسػػػػػػػػػاط بنػػػػػػػػػاء م يػػػػػػػػػاس الفػػػػػػػػػراغ الوجػػػػػػػػػون  ويػػػػػػػػػذلؾ تبنػػػػػػػػػ  م يػػػػػػػػػاس المسػػػػػػػػػ ولية ا جتما يػػػػػػػػػة و 

 :وه  يا ت  وبن تبل  الباحثة الثطوا  الل مية    بناء وتبن  الم اييس  ا نطواء 

 :مقياس الفراغ الوجودياواًل: 

  والػػػػػػذ  ا تمػػػػػػن  2012الملػػػػػػن  ػػػػػػاـ      ػػػػػػب م يػػػػػػاس  لينػػػػػػا   ػػػػػػ  يػػػػػػاظـا تمػػػػػػن  الباحثػػػػػػة 
 :  ب نظرية  يتور  رانيؿ الذ   رؼ الفراغ الوجون  بأنه ةه   بنا

 مػػف اللػػيش يسػػتحؽ بملنػػب الشػػلور او ا حسػػاس الػػب بلػػوز  ا نسػػاف شػػلور"
   "لحالػػةا بهػػذ  وماسػػور  م يػن  ويصػب  نفسػه  ناثػؿ والفػراغ الثػواء ثبػػرة يلػػان  ليجل ػه اج ه

 ويتيوف الم ياس مف المجا   ا تية

 . اللنمية  ال ملنب : ا  ت ان بأف الوجون منلنـ الملنب او   ملنب له. .
هو شلور الفرن بلجز   ف مجاراة ا ثريف  والشلور بلنـ الس مه  ا حساس بلنـ ا مف:. 2

 والتهنين.
 ما والميؿ الب ا نصراؼ  نه.حالة نفسية يشلر بها الفرن بالضيؽ بشئ  . الم ؿ:3 
اف انن اع الطابة الجنسية يصب  متفشيآ    حا   الفراغ الوجون  وهو اف  الجنس : . التلويض4

 تحؿ ارانة ال نة محؿ ارانة الملنب المحبطة.
هو تلويض ترانة الملنب المحبطه بإرانة ال و  بما    ذلؾ الشيؿ  الماؿ:   ب اللمؿ والحصوؿ. 5

 .ةيه.هو الماؿا يثر بنا
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تلن   زلة الفرن  ف الوجون     نـ بنرة الفرن   ب المواجهة و نـ ا تجا   :. اللزلة الوجونية6
نحو ا ثريف ثـ اضطراا نفس   واللزلة ت ن  الب الفراغ الوجون  وتصب  الثبرا  الت  يمر بها 

 الفرن   ملنب لها وهذا ي ون  الب ال  ؽ الناةـ

 .وصؼ المقياس_ 

اف المجاؿ ا وؿ المتمثؿ اذ   موز ة   ب ستة مجا        رة52ف الم ياس مف  يتيو  
  ما   را   7  يتيوف مف  ا حساس بلنـ ا مف المجاؿ الثان    ما     رة11يتيوف مف    باللنمية 

   7  يتيوف مف   التلويض الجنس  المجاؿ الرابا  ما    را   8  مف  يتيوف الم ؿ المجاؿ الثالث 
  را  واما المجاؿ    10 يتيوف مف   اللمؿ والحصوؿ   ب الماؿ  الثامس و ما المجاؿ  را  

  موا ؽ   بناةؿ ه بناةؿ ثمسة واماـ يؿ   رة      را    9  يتيوف مف    اللزلة الوجونية السانس 
 . را  الس بية  ل ف 3 2 1بأوزاف  ت اس   را  ا يجابية و    ب التوال  ل ف1 2 3وتلطب النرجا   

 صالحية فقرات المقياس:-

  16    ب مجمو ة مف المحيميف ب غ  ننهـ  م ياس بصي ته ا وليةتـ  رض   را  ال
ويوض    1م حؽ     مف المثتصيف    الل وـ التربوية والنفسية ل حيـ   ب من  صنؽ   راتهمحيما  

   المحسوبة مليارا  لب اء الف رة مف وتـ ف تمان بيمة  مربا يا  الم ياس الم نـ ل ثبراء 1م حؽ  
  3.84المحسوبة  لجميا الف را  ايبر مف ال يمة الجنولية     2 نمه  ويان  بيمة مربا يا   

  4ويما موض     جنوؿ   اف جميا   را  الم ياس صالحة وهذا يلن    0005 نن مستو  ن لة  

 (4جدول)
 صالحية فقرات الفراغ الوجودي.اراء المحكمين عمى مدى  

بيمة يا   اراء المحيميف ارباـ الف را  المجا  
 المحسوبة

 مستو  الن لة

 غير الموا  يف الموا  وف

 اللنمية
 نالة 16 - 16 11  10  7  6  5  2  1

 نالة 12025 1 15 9  8  4  3

 نالة 16 - 16 6  3  2  1 ا حساس بلنـ ا مف
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 نالة 9 2 14 7  5  4

 الم ؿ
 نالة 9 2 14 8  7  4  3  2  1

 نالة 16 - 16 6  5

 نالة 16 - 16 7  6  5  4  3  2  1 التلويض الجنس 

 اللمؿ والحصوؿ   ب
 الماؿ

 نالة 12025 1 15 8  7  5  4 3  1

 نالة 16 - 16 10  9  6  2

 نالة 16 - 16 7  5  4  1  9  8  6  3  2 اللزلة الوجونية 

  بػػػػػػناةؿ هػػػػػػ   تنطبػػػػػػؽ   ػػػػػػ  ناةمػػػػػػا    تنطبػػػػػػؽ 5تلػػػػػػنيؿ البػػػػػػناةؿ الػػػػػػب  المحيمػػػػػػيف وبػػػػػن ابتػػػػػػر  
وتلطػػػػػػػػب الػػػػػػػػنرجا    تنطبػػػػػػػػؽ   ػػػػػػػػ  احيانػػػػػػػػا  تنطبؽ   ػػػػػػػػ  نػػػػػػػػانرا    تنطبػػػػػػػػؽ   ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ  غالبػػػػػػػػا   

  .  ل ف را  الس بية1 2 3 4 5  ل ف را  ا يجابية  102030405 

 اعداد تعميمات المقياس:

  را  الم ياس   ف بمثابة النليؿ الذ  يسترشن به المستجيا اثناء اجابته تلن تل يما  الم ياس 
 يها ل مستجيا ال رض مف وضح  ا نان تل يما  ل م ياس  ولتح يؽ ذلؾ  من  الباحثة الب 

ورو      ا نانها اف تيوف ب  ة بسيطة وواضحة ومفهومة  واين  يها  نه الم ياس وييفية ا جابة 
  اماـ البنيؿ المناسا ل جابة  جيا  حن  البناةؿ الثمسة بوضا   مة  ضرورة اثتيار المست

 .ا ا طاء مثاؿ يوض  ذلؾم

والف را  مف حيث الصياغة والملنب  ومتوسط الوب  الذ   من  وضو  التل يما مف ول تاين 
 ا    طالب45بوابا    شواةية طبؽ الم ياس   ب  ينةيست ربه المستجيا    استجابته لف را  الم ياس  

شن  وطالبة مف ي ية التربية/ ابف ر  ا    طالب15و   ابف الهيثـ ية ل ل وـ الصر ة _مف ي ية الترب وطالبة  
   نبي ة.25والف را  يان  واضحة  وياف متوسط وب  ا جابة   وتبّيف مف التطبيؽ  ّف التل يما 

 :التحميل اإلحصائي لفقرات الفراغ الوجودي
ل ف را  مف المميف  ف ييوف مض     ّنه يتأثر باآلراء الذاتية ل محيميف   فف  التح يؿ المنط  

 ض    ف  ّنه يلتمن   ب مطاب ة الشيؿ الظاهر  ل ف رة    بياس ما   ن  ل ياسه  بينما التح يؿ 
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اتحصاة  ل ف رة بن ي شر من  تمثيؿ محتو  الف رة ل ظاهرة الت    ن  ل ياسها  لهذا يلن التح يؿ 
 . وبهنؼ يشؼ الل بة بيف ما 332-331 1980   رئ حصاة  لف را  الم اييس  مرا  مهما  ات

   من  الباحثة فلب تطبيؽ ت يسه الف رة واستجابا  ا  ران  نها. وتحنين الف را  ال امضة  و المربية
 ة بالطري ة الطب ي  طالبا  وطالبة  وتـ اثتيارها 400 ناة البحث   ب  ّينة التح يؿ اتحصاة  والبال ة  

وبلنما تـ تصحي  الم اييس استثرج  الثصاةص  .التح يؿ ا حصاة    يوض   ينة 5وجنوؿ  
 اآلتية:

 
 ( عينة التحميل اإلحصائي5جدول )

  

 

 الي يا  اتنسانية
 الجنس

موع
مج

ال
 

 الي يا  الل مية
 الجنس

موع
مج

ال
 

موع 
مج

ال
 

ي  
ال

 

 فناث ذيور فناث ذيور

 38 19 19 الصينلية  106 65 41 ن ابف رش-التربية

 10 5 5 الل وـ  8 3 5 ال  ا  

 12 6 6 الطا  67 36 31 اآلناا

 23 10 13 ال انوف
التربية ل ل ـو 

ابف  –الصر ة 
 الهيثـ 

15 15 30 

 26 13 13 طا ا سناف     

 80 40 40 اتنارة وا بتصان    

 400 196 98 98 المجموع 204 114 90 المجموع
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    :في االستجابة القوة التمييزية بأسموب المجموعتين الطرفيتين

وتلن ال وة التمييزية ل ف رة م شرا  ل فرؽ بيف ا  ران الحاص يف   ب نرجا  مرتفلة والحاص يف 
   بنرة الف رة   ب التمييز بيف ذو  المستويا  الل يا والمستويا      ب نرجا  منثفضة    السمة

  مف اجؿ   ب اء   ب 129 1999 الظاهر و ثروف  مف ا  ران بالنسبة ل سمة الت  ت يسها الننيا 
الف را  ذا  ال وة التمييزية    الصورة النهاةية ل ثتبار و ستبلان الف را  غير المميزة  و تلني ها 

 .وتجريبها مف جنين

ؿ طبي ه   ب  ينة التح يالوجون  تـ تالفراغ  ل رض حساا ال وة التمييزية لف را  م ياس و 
وبلن تصحي  اجابا  ا  ران ومف ثـ جما نرجا  اجابا    را  الم ياس تستثرائ   ا حصاة 

تنازليا  مف    ب نرجة فلب  ننب نرجة  ثـ  ؿ  رن مف   ران اللينة  تـ ترتيا نرجاتهـ النرجة الي ية لي
  استمارة لتمثؿ 108جا   ويان   %  مف ا ستمارا  الحاص ة   ب    ب النر 27اثتير  نسبة  

%  27واثتير  نسبة    198-222وتراوح  ا  ب نرجة واننب نرجة  يها بيف  المجمو ة الل يا  
  استمارة ايضا  لتمثؿ المجمو ة الننيا  108مف ا ستمارا  الحاص ة   ب  وطأ النرجا   ويان   

ف تتصفاف بايبر حجـ و بصب تبايف وذلؾ بهنؼ تحنين مجمو تي  130-177وتروح  نرجاتها بيف  
 .ممينيف

لينتيف ل (t-test)  التاة و يجان ال وة التمييزية ليؿ   رة مف الف را  تـ استلماؿ ا ثتبار 
نالة فحصاةيا   فذ  جميا   را  م ياس الفراغ الوجون وظهر اف ال يمة التاةية المحسوبة ل  "مست  تيف

 نن مستو    96 1 البال ة  ب مف ال يمة التاةية الجنولية انها حص     ب بيـ تاةية محسوبة ا  
 .  يوض  ذلؾ6جنوؿ  و    اف جميا الف را  يان  مميزة    214   وبنرجة حرية  0.05ن لة  

 (6جدول )  
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الفراغ الوجودي

 *المحسوبة التاةية ال يمة الننيا المجمو ة الل يا المجمو ة  
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 المليار  ا نحراؼ الحساب  الوسط المليار  ا نحراؼ الحساب  لوسطا 

1 401296 0099619 304167 1023140 40678 

2 400093 1005454 303148 1014914 40627 

3 401111 0095049 305000 1022665 40093 

4 400833 1002424 303065 1027857 40934 

5 400370 0069613 305556 1009658 1096 

6 401389 1007180 301389 1027857 60229 

7 400463 1013882 302315 1003767 50496 

8 405185 0060344 303702 1006422 90753 

9 404259 0075137 303426 1004266 80760 

10 403333 0085380 303611 1007972 80109 

11 404259 0072607 301574 1005422 80674 

12 401852 0091864 301852 0098742 10086 

13 403426 0073830 301852 0007780 70920 

14 404907 0071689 301667 0098113 90207 

15 404259 0073883 301574 1006044 110324 

16 402963 0076239 301204 1000203 100200 

17 403796 0073265 300833 0089782 1011 

18 403704 0084933 303056 1004531 130625 

19 403519 0085724 301481 1011753 80216 

20 308796 1021300 301296 1012817 80882 
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21 305370 1016351 209722 10133119 40705 

22 304352 1024760 209722 1021869 30617 

23 306296 1015680 300648 1029898 40747 

24 304444 1020228 300370 1017550 30375 

25 305463 1028532 301389 1017972 20518 

26 307593 1025951 301574 1022407 20427 

27 305278 1032875 208426 1032875 30561 

28 307407 1028522 208519 1022142 50120 

29 304815 1040414 201029 0069411 40457 

30 305185 1013961 208519 1011753 30516 

31 301389 1032170 206481 1002597 40341 

32 306852 1019694 208241 1003967 30048 

33 305556 1029220 300648 3017030 50644 

34 305000 1018005 300093 1012321 20925 

35 305556 1017078 300093 1012321 20759 

36 305093 1021128 208056 1008910 30499 

37 300370 1024124 209167 1029791 40490 

38 308148 1003353 303796 1010832 30590 

39 303611 1018762 207593 1053994 20984 

40 308184 1022397 3008033 10104233 30216 

41 208382 0040923 108382 0082154 40728 

42 204412 0067762 106912 0069663 30738 
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43 205147 0063464 109706 0066849 60093 

44 207500 0046920 109706 0077210 30444 

45 206618 0053561 107059 0077380 50765 

46 204265 0058120 109853 0078213 30699 

47 402963 0077652 303889 1012602 50784 

48 404259 0069985 303704 1002660 60894 

49 403333 0076121 303704 1008164 80132 

50 403211 1081835 304074 1007683 70566 

51 403241 0081835 304074 1007683 70043 

52 403426 0072553 303889 107683 70772 

 الخصائص السيكومترية لمقياس الفراغ الوجودي. 

يلػػػػػػػن حسػػػػػػػاا الثصػػػػػػػاةص السػػػػػػػييومترية مػػػػػػػف متط بػػػػػػػا  بنػػػػػػػاء الم ػػػػػػػاييس المهمػػػػػػػة  
وييػػػػػػان يجمػػػػػػا المثتصػػػػػػوف  ػػػػػػ  ال يػػػػػػاس النفسػػػػػػ    ػػػػػػب اف ثاصػػػػػػيت  الصػػػػػػنؽ والثبػػػػػػا  
 مػػػػػػػػػػف الثصػػػػػػػػػػاةص المهمػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  ينب ػػػػػػػػػػ  اف تتػػػػػػػػػػوا ر  ػػػػػػػػػػ  الم ياس  بػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػرحمف 

ضػػػػػػػػي  ل تثبػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف هػػػػػػػػذ  الثصػػػػػػػػاةص لم يػػػػػػػػاس الفػػػػػػػػراغ يػػػػػػػػأت  تو  يمػػػػػػػػا . و 16 1998
 الوجون : 

يلػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػنؽ  هػػػػػػػػػـ الثصػػػػػػػػػاةص ال ياسػػػػػػػػػية  التػػػػػػػػػ   (Validity)الصػػػػػػػػػدؽ  :أوالً 
  والم يػػػػػػاس الصػػػػػػانؽ هػػػػػػو 275 1980 يجػػػػػػا  ف تتػػػػػػوا ر  ػػػػػػ  الم ػػػػػػاييس النفسػػػػػػية   ػػػػػػرئ

 الم يػػػػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػػػػذ  ي ػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػا وضػػػػػػػػػػػػا الم يػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػف  جػػػػػػػػػػػػؿ بياسػػػػػػػػػػػػه  نا يػػػػػػػػػػػػنوؼ 
يف لصػػػػػػنؽ اسػػػػػػتثرج  الباحثػػػػػػة منهػػػػػػا نػػػػػػو متلػػػػػػننة  مػػػػػػف ا  . هنػػػػػػاؾ انػػػػػػواع538 1983
 وه  ياآلت :
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 : Face Validityالصدؽ الظاهري ) -1

هػػػػػػػذا النػػػػػػػوع مػػػػػػػف الصػػػػػػػنؽ يلنػػػػػػػ   ػػػػػػػرض   ػػػػػػػرا  الم يػػػػػػػاس   ػػػػػػػب مجمو ػػػػػػػة مػػػػػػػف 
 المحيمػػػػػػػػػػػيف ل حيػػػػػػػػػػػـ   ػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػن  صػػػػػػػػػػػ حيتها  ػػػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػايران بياسػػػػػػػػػػػه ال ريا 

رضػػػػػػػػه   ػػػػػػػػب    وبػػػػػػػػن تح ػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػنؽ الظػػػػػػػػاهر  ل م يػػػػػػػػاس مػػػػػػػػف ثػػػػػػػػ ؿ  679 1985
مجمو ػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المحيمػػػػػػػػيف اتثتصاصػػػػػػػػييف  ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس التربػػػػػػػػو  ل حيػػػػػػػػـ   ػػػػػػػػب 

 ص حية الف را  .  ص حية الف را   ويما ورن ساب ا       رة 

 : Internal Consistency )الصدؽ البنائي (أسموب االتساؽ الداخمي  -2

ث منها   ب ث  الباحثة مف ا تساؽ الناث    ا تمن  ساليا ل تح ؽ  نة هناؾ 
 :بما يأت  هذ  ا ساليا    التح ؽ مف ا تساؽ الناث   ل م ياس تتمثؿ

 :أسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -أ

  يسو    ُتلن م شرا  لصنؽ الم ياستفترض هذ  الطري ة  ف النرجة الي ية ل فرن 
الل بة اترتباطية يجان االباحثة  ب بام  بن   و  448 1977  اف ناليف   50 1974

ستلماؿ ملامؿ ارتباط الذلؾ   ن تـ   ف   را  الم ياس والنرجة الي يةبيف نرجة يؿ   رة م
بيف نرجة يؿ   رة والنرجة الي ية   ران اللينة   ب الم ياس.   يجان الل بة بيرسوف 

تبيف  وبنوه   ينة التح يؿ ا حصاة   ستمارةػ ا  400ستمارا  الثاضلة ل تح يؿ  ات
 البال ة   ف جميا ملام   ا رتباط نالة فحصاةيا  نن م ارنتها بال يمة الجنولية

   وهذا م شر   ب صنؽ 398    وبنرجة حرية05.0   نن مستو  ن لة  098.0 
  7الف را  و ف الم ياس صانبا  ل ياس الظاهرة  ويما موض     جنوؿ  
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 (7جدول )

 قرة بالدرجة الكمية لمقياس الفراغ الوجوديقيم معامالت إرتباط درجة الف  

ف رة
ـ ال

رب
 

باط
ترت

ؿ ا
لام

ة م
بيم

 

ف رة
ـ ال

رب
 

باط
ترت

ؿ ا
لام

ة م
بيم

 

ف رة
ـ ال

رب
 

باط
ترت

ؿ ا
لام

ة م
بيم

 

ف رة
ـ ال

رب
 

باط
ترت

ؿ ا
لام

ة م
بيم

 

1 00260 14 00248 27 00210 40 00305 

2 00259 15 00314 28 00204 41 00262 

3 00266 16 00285 29 00244 42 00209 

4 00291 17 00287 30 00185 43 00299 

5 00212 18 00282 31 00188 44 00195 

6 00336 19 00208 32 00163 45 00313 

7 00311 20 00224 33 00291 46 00253 

8 00297 21 00256 34 00152 47 00302 

9 00255 22 00230 35 00159 48 00324 

10 00266 23 00204 36 00173 49 00379 

11 00238 24 00192 37 00264 50 00387 

12 00213 25 00176 38 00221 51 00355 
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13 00356 26 00150 39 00162 52 00354 

        :الذي تنتمي الية المجالبدرجة  الفقرة أسموب ارتباط درجة -ب
   ػػػػب يػػػػؿ مجػػػػاؿ والنرجػػػػة الي يػػػػػة  بػػػػةبػػػػة ا رتباطيػػػػة بػػػػيف نرجػػػػا  الطيجػػػػان الل  

 سػػػػػػػتلم   الباحثػػػػػػػة ملامػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػاط بيرسػػػػػػػوف  وتبػػػػػػػيف  اف ل مجػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذ  تنتمػػػػػػػ  اليػػػػػػػه 
ونرجػػػػػػػػة   0.05 لػػػػػػػػة جميلهػػػػػػػػا نالػػػػػػػػة فحصػػػػػػػػاةيا   نػػػػػػػػن مسػػػػػػػػتو  ن   ملػػػػػػػػام   ا رتبػػػػػػػػاط

ويمػػػػػػػػا مبػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػ    00098 نػػػػػػػػن م ارنتهػػػػػػػػا بال يمػػػػػػػػة الجنوليػػػػػػػػة البال ػػػػػػػػة    398 حريػػػػػػػػة 
    8جنوؿ  

 (8)جدول 
 الوجودي الفراغ مقياس لمجاالت الكمية بالدرجة الفقرات ارتباط معامالت

  رتباط ا ملامؿ بيـ ربـ الف رة الف را   نن المجاؿ  

 
1 

 
 اللنمية  ال ملنب 

 
11 

1 00485 

2 00495 

3 00561 

4 00616 

5 00504 

6 00665 

7 00510 

8 00547 

9 00528 

10 00558 

11 00430 
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 00624 12 7 ا حساس بلنـ ا مف 2

13 00597 

14 00798 

15 00556 

16 00649 

17 00622 

18 00786 

3 
 
 
 

 الم ؿ
 

8 19 00507 

20 00582 

21 00557 

22 00553 

23 00587 

24 00501 

25 00414 

26 00439 

 7 التلويض الجنس  4
 
 
 
 

27 00550 

28 00684 

29 00664 

30 00637 

31 00482 

32 00498 
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33 00506 

 اللمؿ والحصوؿ 5
   ب الماؿ

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 00488 

35 00457 

36 00551 

37 00575 

38 00582 

39 00429 

40 00499 

41 00425 

42 00477 

43 00469 

 9 اللزلة الوجونية 6
 
 
 
 
 
 

44 00553 

45 00594 

46 00592 

47 00650 

48 00728 

49 00749 

50 00737 

51 00771 

52 00753 

    المجال بالدرجة الكمية لممقياس:جة رتباط در اأسموب  جػ.



جراءاته .....................................الفصؿ الثالث....   71  منهجية البحث وا 

 

يجػػان الل بػػة ا رتباطيػػة بػػيف نرجػػا  ا ػػران اللينػػة   ػػب يػػؿ مجػػاؿ والنرجػػة الي يػػة  
وتبػيف  اف ملػام   ا رتبػاط المحسػوبة   ل م ياس  ستلم   الباحثة ملامؿ ارتباط بيرسػوف

و نػػػن م ارنتهػػػا   398 ونرجػػػة حريػػػة   0.05  وجميلهػػػا نالػػػة فحصػػػاةيا   نػػػن مسػػػتو  ن لػػػة
   . 9ويما مبيف    جنوؿ    00098بال يمة الجنولية البال ة  

 (9)جدول 
 الكمية لمقياس الفراغ الوجودي بالدرجة معامالت ارتباط درجة المجال 

 ملامؿ ا رتباط المجػػػػػػػػػػػػاؿ

 00635 اللنمية

 00598 ا حساس بلنـ ا مف

 00485 الم ؿ

 00367 التلويض الجنس 

 00508 اللمؿ والحصوؿ   ب الماؿ

 00466 اللزلة الوجونية

     : (Reliabilityثانيًا: الثبات 
  طاء النتاةج نفسػػػػها  ننالم ياس موثوؽ به ويلتمن   يه    يلن  الثبا   ف ا

 ياس مف الثصاةص السييومترية المهمة ل م الثبا  يلنولهذا   ه  يثر مف مرةتطبي 
الجين  فذ يتناوؿ تطابؽ نرجا    ران مجمو ة ملينة   ب اثتبار مليف    يؿ مرة يلان 

فذ يشير فلب ا ست رار    نرجا  الفرن الواحن   ب ا ثتبار   نفسه  الم ياسب اثتبارهـ
بالطراةؽ   ؽ مف ثبا  م ياس الفراغ الوجون    لذلؾ تـ التح22 1996نفسه   باس 

 اآلتية:
عادة اإلختباراالة ( طريق0)   :test-Retest (ختبار وا 
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فف ملامػػػػؿ الثبػػػػا  و ػػػػؽ هػػػػذ  الطري ػػػػة هػػػػو  بػػػػارة  ػػػػف بيمػػػػة ملامػػػػؿ ا رتبػػػػاط بػػػػيف 
وا ػػػػانة تطبيػػػػؽ الم يػػػػاس   ػػػػب   نحصػػػػؿ   يهػػػػا مػػػػف التطبيػػػػؽ ا وؿ نرجػػػػا  ا  ػػػػران التػػػػ

  .Anastasi, ,115ا  ران انفسهـ وبفاصؿ زمن  م ةـ بيف التطبي يف 

مػػػػػؿ الثبػػػػػا  بهػػػػػذ  الطري ػػػػػة تػػػػػـ تطبيػػػػػؽ الم يػػػػػاس   ػػػػػب  ينػػػػػة م لفػػػػػة ولحسػػػػػاا ملا
مػػػػػػػػػف  ينػػػػػػػػػة التح يػػػػػػػػػؿ  ة شػػػػػػػػػواةيتػػػػػػػػػـ اثتيػػػػػػػػػارهـ بطري ػػػػػػػػػة    طالبػػػػػػػػػا  وطالبػػػػػػػػػة100مػػػػػػػػػف  

بفاصػػػػػػػؿ زمنػػػػػػػ  " فسػػػػػػػبو يف " بػػػػػػػيف التطبي ػػػػػػػيف و  ؛ ػػػػػػػانة تطبي ػػػػػػػه   ػػػػػػػيهـ اا حصػػػػػػػاة  و 
  وتلػػػػػػػػػن بيمػػػػػػػػػة ملامػػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػػا   0077ل م يػػػػػػػػػاس   الي ػػػػػػػػػ  وظهػػػػػػػػر  ف ملامػػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػػا 

    .  0070م بولة حينما تساو  او تزين  ف  

     :(  (Alpha Cronbach ()ألفا كرونباخ( طريقة اإلتساؽ الداخمي 2)

يمثػػػػػؿ ملامػػػػػؿ   لفػػػػػا يرونبػػػػػان  متوسػػػػػط الملػػػػػام   الناتجػػػػػة  ػػػػػف تجزةػػػػػة الم يػػػػػاس 
فلػػػػػب  جػػػػػزاء بطراةػػػػػؽ مثت فػػػػػة  وبػػػػػذلؾ  انػػػػػه يمثػػػػػؿ ملامػػػػػؿ اترتبػػػػػاط بػػػػػيف    ُجػػػػػْزَ يف مػػػػػف 

سػػػػػػػػػحا     وبنػػػػػػػػػاء    ػػػػػػػػػب مات ػػػػػػػػػنـ   ػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػـ172 1998   بػػػػػػػػػنالرحمف ياس  جػػػػػػػػػزاء الم
الفػػػػػػا  ملانلػػػػػػة  ينػػػػػػة التح يػػػػػػؿ ا حصػػػػػػاة   وبأسػػػػػػتلماؿ    اسػػػػػػتبانه مػػػػػػف 200يا    شػػػػػػواة

ظهػػػػػر بأنػػػػػه يسػػػػػاو    ثبػػػػػا   لفػػػػػا لم يػػػػػاس الفػػػػػراغ الوجػػػػػون  سػػػػػتثرائ ملامػػػػػؿ يرونبػػػػػان 
   وهذا م شر   ب فتساؽ الف را  وتجانسها.  0089 

  اإلحصائية لمقياس الفراغ الوجودي المؤشرات   
 فذ  ية اآلتيػػػػػػػػة لم يػػػػػػػػاس الفػػػػػػػػراغ الوجػػػػػػػػون تػػػػػػػػـ التح ػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف الم شػػػػػػػػرا  ا حصػػػػػػػػاة

حصػػػػػػػػاةية ت تػػػػػػػػرا مػػػػػػػػف  فلػػػػػػػػب  ف الم شػػػػػػػػرا  ا تشػػػػػػػػير ال ػػػػػػػػيـ الملروضػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػنوؿ
بػػػػػػيـ نثفػػػػػػاض ا  و نز ػػػػػػة المريزيػػػػػػةالتوزيػػػػػػا ات تػػػػػػنال  مػػػػػػف ثػػػػػػ ؿ ت ػػػػػػارا بػػػػػػيـ م ػػػػػػاييس ال

  لتػػػػػواء والتفػػػػػرط  الثاصػػػػػة بتوزيػػػػػا الػػػػػنرجا  نثفػػػػػاض بيمتػػػػػ  ااو   نحػػػػػراؼ المليػػػػػار  ا
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  يوضػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذ  10وجػػػػػػػػنوؿ   وهػػػػػػػػو م شػػػػػػػػر فيجػػػػػػػػاب    ػػػػػػػػب صػػػػػػػػ حية  ينػػػػػػػػة البحػػػػػػػػث
 .الم شرا 

 (01جدول )
 الفراغ الوجوديالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 

 ال يمة الم شرا  اتحصاةية

 18603950 وسط الحساب متال

 18900000 الوسيط

 189000 المنواؿ

 17037148 اتنحراؼ المليار 

 301076840 التبايف

 156- اتلتواء

 00198 التفرط 

 92000 المن 

 52  بؿ نرجة

 222000    ب نرجة
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 مقياس الفراغ الوجودي بصيغته النهائية:

ة   ب ستة موز      رة52تيوف م ياس الفراغ الوجون  بصورته النهاةية مف  ي
    لتمنةويان  البناةؿ المف را  باس وا اللبارا  الت ريرية هذ  ال  مجا   صي 

  تنطبؽ   يه نانرا  تنطبؽ   يه احيانا  تنطبؽ   يه غالبا  الم ياس  تنطبؽ   يه ناةما
 نن الف را  ا يجابية   102030405التصحي  تأثذ ا وزاف     و نن  تنطبؽ    

ف الحصوؿ   يها    هذا الم ياس   وبذلؾ تيوف    ب نرجة يميوبالليس ل س بية 
  3م حؽ  و    نرجة156  نرجة وبمتوسط  رض   52  نرجة و ننب نرجة  260 

يوض  الم ياس بصورته النهاةية والمطب ة   ب  ينة التح يؿ ا حصاة  و ينة البحث 
 . ا ساسية

 :مقياس المسؤولية االجتماعية ثانيًا:

 :وصؼ المقياس

    ػػػػػػرة موز ػػػػػػة 96 جتما يػػػػػػة بصػػػػػػورته ا وليػػػػػػة مػػػػػػف  يتيػػػػػػوف م يػػػػػػاس المسػػػػػػ ولية ا
  2008وبػػػػػػػػػن ا تمػػػػػػػػػن  الباحثػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػب م يػػػػػػػػػاس  السػػػػػػػػػهي    مجػػػػػػػػػا       ػػػػػػػػػب  سػػػػػػػػػتة

 :وه ل مرح ة ا  نانية ل ياس المس ولية ا جتما ية 

   رة 21المس ولية نحو الذا  . 
    رة 21المس ولية نحو ا سرة  . 
    رة 19المس ولية نحو الجيراف والمجتما المح  . 
  رة 20نحو ا صنباء والزم ء المس ولية  . 
  رة 14المس ولية نحو المنرسة  . 
  رة 15المس ولية ا ث بية  . 
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وبلػػن    لط بػػة المرح ػػة ا  نانيػػة 2008وبػػن بامػػ   السػػهي    ببنػػاء الم يػػاس  ػػاـ  
بػػػة ا طػػػ ع   ػػػب   راتػػػه وجػػػن انػػػه يتناسػػػا مػػػا ط بػػػة الجاملػػػة وبا ميػػػاف تيييفػػػه   ػػػب ط 

المحيمػػػيف وبلػػػن التباحػػػث مػػػا  الجاملػػػة وتسػػػمية المجػػػاؿ الثػػػامس المسػػػ ولية نحػػػو الجاملػػػة
ويانػػػ  البػػػناةؿ ثماسػػػية مػػػف  بػػػذلؾالمحيمػػػيف الجاملػػػة واثػػػذ اراء ويػػػذلؾ المسػػػ ولية نحػػػو 

وه   تنطبؽ     بنرجة يبيرة جنا  تنطبؽ     بنرجة يبيػرة  تنطبػؽ   ػ    5 4 3 2 1 
ل ف ػػػرا  ا يجابيػػػة والف ػػػرا   بنرجػػػة ب ي ػػػة   تنطبػػػؽ   ػػػ   بنرجػػػة متوسػػػطة  تنطبػػػؽ   ػػػ  

 .الس بية 

 :وبن بام  الباحثة بالتح ؽ مف ص حية الم ياس وثصاةصه ال ياسية ويما يأت 

 صالحية فقرات المقياس: .أ

تـ  رض   را  ل تح ؽ مف ص حية   را  الم ياس او ما يسمب بالصنؽ الظاهر  
  16     ب مجمو ة مف المحيميف ب غ  ننهـ  4حؽ  الم ياس بصي ته ا ولية  م 

   مف المثتصيف    الل ـو التربوية والنفسية ل حيـ   ب من  صنؽ 1م حؽ   محيما  
انه با مياف  ف تيوف هذ  الف را  ضمف المجا    ا  و ينو بناة ة ءمةومن  م    راته

نمج و صب  اسـ المجاؿ ا ثر  وبن بامو بتلنيؿ بلض الف را  لت ةـ هذا الحذؼ وال
  مجا   و نن 5و  يه اصبح     المس ولية نحو الجاملة   المس ولية نحو ا صنباء 

 .    را  محذو ة 10ا  اف هناؾ   96الف را   

تػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػان   ػػػػػػػب النسػػػػػػػبة المةويػػػػػػػة يمليػػػػػػػار ل بػػػػػػػوؿ الف ػػػػػػػرة  ػػػػػػػالف رة التػػػػػػػ  يوا ػػػػػػػؽ 
 ء  جميػػػػػػا الف ػػػػػػرا  م بولػػػػػػة بنػػػػػػا ويانػػػػػػ  م بولػػػػػػة ن%   ػػػػػػأيثر مػػػػػػف الثبػػػػػػراء تلػػػػػػ80يهػػػػػػا    

بحػػػػػػػػػػذؼ المجػػػػػػػػػػاؿ  اوالمثتصػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػامو المحيمػػػػػػػػػػيف هػػػػػػػػػػذ  النسػػػػػػػػػػبة ا   ف جميػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػب
 . المجاؿ المنرس   الثامس
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فّف الهػػػػػنؼ مػػػػػػف النراسػػػػػة ا سػػػػػػتط  ية هػػػػػػو الدراسػػػػػػة االسػػػػػػتطالعية االوليػػػػػػة:  -
التلػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػب مػػػػػػػن  وضػػػػػػػو  التل يميػػػػػػػا  والف ػػػػػػػرا  مػػػػػػػف حيػػػػػػػث الصػػػػػػػياغة والملنػػػػػػػب  

وبػػػػػػػ  الػػػػػػػذ  يسػػػػػػػت ربه المسػػػػػػػتجيا  ػػػػػػػ  اسػػػػػػػتجابته لف ػػػػػػػرا  الم يػػػػػػػاس  لػػػػػػػذلؾ ومتوسػػػػػػػط ال
طبػػػػػػػؽ الم يػػػػػػػاس   ػػػػػػػب  ينػػػػػػػة تػػػػػػػـ اثتيارهػػػػػػػا بالطري ػػػػػػػة اللشػػػػػػػواةية الطب يػػػػػػػة ذا  التوزيػػػػػػػا 

وطالبػػػػػػػة مػػػػػػػف ي يػػػػػػػة  ا  طالبػػػػػػػ30المتناسػػػػػػػا مػػػػػػػف يػػػػػػػ  الجنسػػػػػػػيف والتثصصػػػػػػػيف بوابػػػػػػػا  
تل يميػػػػػػػا  والف ػػػػػػػرا  وتبػػػػػػػّيف مػػػػػػػف التطبيػػػػػػػؽ  ّف ال  ل ل ػػػػػػػـو الصػػػػػػػر ة التربيػػػػػػػة/ ابػػػػػػػف الهيػػػػػػػثـ

   نبي ة.30يان  واضحة  وياف متوسط وب  ا جابة  

 :ائي لفقرات مقياس المسؤولية االجتماعيةحصالتحميل اال .ب

حصػػػػػػػاة  والبال ػػػػػػػة  ناة البحػػػػػػػث   ػػػػػػب  ّينػػػػػػػة التح يػػػػػػؿ ا تطبيػػػػػػؽ بالباحثػػػػػػػة بامػػػػػػ   
وبلػػػػػػػػػنما تػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػحي  الم ػػػػػػػػػاييس اسػػػػػػػػػتثرج  الثصػػػػػػػػػاةص  بػػػػػػػػػة وطال   طالػػػػػػػػػا  400 

 اآلتية:

    :بأسموب المجموعتين الطرفيتينلقوة التمييزية ا -

تػػػػػػػػـ  زيػػػػػػػػة لف ػػػػػػػػرا  م يػػػػػػػػاس المسػػػػػػػػ ولية ا جتما يػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػرض حسػػػػػػػػاا ال ػػػػػػػػوة التميي
  وبلػػػػػػػن تصػػػػػػػحي  اجابػػػػػػا  ا  ػػػػػػػران ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ ؿ ا حصػػػػػػػاة يػػػػػػ ينػػػػػػػة التح  تطبي ػػػػػػه   ػػػػػػػب

جمػػػػػا نرجػػػػػا  اجابػػػػػا    ػػػػػرا  الم يػػػػػاس تسػػػػػتثرائ النرجػػػػػة الي يػػػػػة ليػػػػػؿ  ػػػػػرن مػػػػػف   ػػػػػران 
ة  تػػػػػػـ ترتيبهػػػػػػا تنازليػػػػػػا  مػػػػػػف    ػػػػػػب نرجػػػػػػة فلػػػػػػب  ننػػػػػػب نرجػػػػػػة  ثػػػػػػـ اثتيػػػػػػر  نسػػػػػػبة اللينػػػػػػ

  اسػػػػػػػتمارة 108%  مػػػػػػػف ا سػػػػػػػتمارا  الحاصػػػػػػػ ة   ػػػػػػػب    ػػػػػػػب الػػػػػػػنرجا   ويانػػػػػػػ   27 
%  مػػػػػػػف ا سػػػػػػػتمارا  الحاصػػػػػػػ ة   ػػػػػػػب 27لتمثػػػػػػػؿ المجمو ػػػػػػػة الل يػػػػػػػا  واثتيػػػػػػػر  نسػػػػػػػبة  

لػػػػػػػػننيا  وذلػػػػػػػػؾ   اسػػػػػػػػتمارة ايضػػػػػػػػا  لتمثػػػػػػػػؿ المجمو ػػػػػػػػة ا108 وطػػػػػػػػأ الػػػػػػػػنرجا   ويانػػػػػػػػ   
   .بهنؼ تحنين مجمو تيف تتصفاف بايبر حجـ و بصب تبايف ممينيف
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يجػػػػػػان ال ػػػػػػوة التمييزيػػػػػػة ليػػػػػػؿ   ػػػػػػرة مػػػػػػف الف ػػػػػػرا  تػػػػػػـ اسػػػػػػتلماؿ ا ثتبػػػػػػار التػػػػػػاة        و 
(t-test) وظهػػػػػػػػر اف ال يمػػػػػػػػة التاةيػػػػػػػػة المحسػػػػػػػػوبة لجميػػػػػػػػا   ػػػػػػػػرا    "لينتػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػت  تيفل

يا   فذ انهػػػػػػػػا حصػػػػػػػػ     ػػػػػػػػب بػػػػػػػػيـ تاةيػػػػػػػػة حصػػػػػػػػاةانالػػػػػػػػة المسػػػػػػػػ ولية ا جتما يػػػػػػػػة م يػػػػػػػػاس 
 نػػػػػػػػن مسػػػػػػػػتو  ن لػػػػػػػػة  1096البال ػػػػػػػػة  الجنوليػػػػػػػػةمحسػػػػػػػػوبة ا  ػػػػػػػػب مػػػػػػػػف ال يمػػػػػػػػة التاةيػػػػػػػػة 

   يوض  ذلؾ 11جنوؿ  و    214   وبنرجة حرية  0005 

  11جنوؿ 
 .القوة التمييزية لفقرات مقياس المسؤولية االجتماعية

  
 مجمو ة الننياال مجمو ة الل ياال

ةية
التا
مة 

ال ي
وبة 

حس
الم

 

وسط متال
 الحساب 

ا نحراؼ 
 المليار 

 ا نحراؼ المليار  وسط الحساب متال

1 40000 1004121 302685 1030138 40561 

2 308426 1006044 301574 107737 40494 

3 309074 1010886 301944 1028586 40516 

4 307593 1014280 301389 1036346 30624 

5 307500 1012843 301111 1032787 30810 

6 307500 1021613 301296 1035407 30542 

7 308704 1013642 301481 1001221 40932 

8 307407 1017903 301111 1039648 30580 

9 309352 1012966 301204 0094441 50751 

10 400741 1009973 300556 0093562 70331 

11 306481 1004403 209259 1000190 50187 
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12 302593 1024082 207685 1010738 30067 

13 306667 1011070 207685 1007309 60044 

14 304630 1020300 206296 0097245 50598 

15 304537 1004465 208889 1005311 30957 

16 308148 0095847 301759 1009227 40569 

17 303611 1025645 204815 1004552 50593 

18 304352 1019401 204537 1000823 60527 

19 306481 1011682 209630 1011846 40711 

20 308519 1037952 209537 1033525 40862 

21 404537 0066113 209352 0094990 130636 

22 406111 0059332 302037 0084011 140221 

23 404907 0066270 300185 0091694 130524 

24 403333 0071040 300093 0082593 120631 

25 403889 0065329 208426 0084458 150050 

26 403796 0067971 208611 0084785 140522 

27 404352 0068731 208056 1005422 130457 

28 405463 0060193 208241 0086282 170013 

29 405000 0063393 207870 0074947 180135 

30 4.5000 060373 206944 0085880 170874 

31 404537 064684 207593 0086327 160324 

32 309325 1012966 301204 094441 50751 

33 400741 1009973 300556 093562 70331 
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34 306481 1004403 209259 1000190 50187 

35 302593 1024082 207685 1010738 30067 

36 306667 1011070 207685 1007309 60044 

37 304630 1020330 206296 0097245 50598 

38 304537 1004465 208889 1005311 30957 

39 308148 0095847 301759 1009227 40569 

40 303889 1025923 204815 1004552 50762 

41 304352 1019401 204537 1000823 60527 

42 306481 1001682 209630 1011846 40711 

43 308333 1038416 209537 1033525 40753 

44 404537 0066113 209352 0094990 130636 

45 406111 0059332 302037 0084011 140221 

46 404907 0066270 300185 0091694 130524 

47 403333 0071040 300093 0082593 120631 

48 403889 0065329 204826 0084458 150050 

49 403796 0067971 208611 0084785 140522 

50 404352 0068731 208065 1005422 130457 

51 405463 0060193 208241 0086282 170013 

52 405000 0063393 207870 0074947 180135 

53 405000 0060373 206944 0085880 170874 

54 404537 0064684 207593 0086327 160324 

55 309444 1010929 301481 0094538 50678 
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56 400833 1009481 300833 0092852 70239 

57 306574 1004266 209444 1000311 50121 

58 302593 1023326 207963 1010867 20901 

59 306759 1010925 207870 1009417 50929 

60 305185 1019564 206111 095539 60162 

61 304444 1005311 208426 1005159 40203 

62 307963 099305 301481 1007490 40603 

63 303519 1027752 205185 1004552 50246 

64 304259 1020903 205000 100000 60133 

65 306667 1000466 209444 1014250 40933 

66 308704 1035407 209167 1033343 50215 

67 404352 0067358 209074 0092258 130899 

68 405741 0064422 302130 0082088 130556 

69 404815 0066250 300278 0089085 130608 

70 403333 0071040 300370 0085299 120136 

71 403889 0065329 208889 0088113 140461 

72 3.74 00440 2.91 10000 130500 

73 404167 0069880 208148 1006031 130109 

74 405185 0061873 208333 0089129 160141 

75 404815 0064824 208148 076303 170300 

76 404722 0061838 207315 0087596 160662 

77 404259 0065857 207870 0087596 150541 
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78 309352 1012966 301204 0094441 50751 

79 400741 1009973 300556 0093562 70331 

80 306481 1004403 209259 1000190 50187 

81 302593 1024082 207685 1010738 30067 

82 306667 1011070 207685 1007309 60044 

83 304630 1020300 206269 0079245 50598 

84 304537 1004465 208889 1005311 30957 

85 308148 095847 301759 1009227 40569 

86 303796 1025093 204815 1004552 50725 

87 304352 1019401 204537 1000832 60527 

88 306481 1010682 209630 1011846 40711 

89 306481 1038387 209537 1033525 40904 

90 404537 0066113 209352 0094990 130636 

91 406111 0059332 300185 0084011 140221 

92 40907 0066270 300185 0091694 130524 

93 403333 0071040 300093 0082593 120631 

94 403889 0065329 208426 0084458 150050 

95 403796 0067971 208056 1005422 140522 

96 404352 0068731 208056 1005422 130457 
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   :الخصائص السيكومترية لمقياس المسؤولية االجتماعية

يلػػػػػػػن حسػػػػػػػاا الثصػػػػػػػاةص السػػػػػػػييومترية مػػػػػػػف متط بػػػػػػػا  بنػػػػػػػاء الم ػػػػػػػاييس المهمػػػػػػػة  
ثاصػػػػػػيت  الصػػػػػػنؽ والثبػػػػػػا  وييػػػػػػان يجمػػػػػػا المثتصػػػػػػوف  ػػػػػػ  ال يػػػػػػاس النفسػػػػػػ    ػػػػػػب اف 

 مػػػػػػػػػػف الثصػػػػػػػػػػاةص المهمػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  ينب ػػػػػػػػػػ  اف تتػػػػػػػػػػوا ر  ػػػػػػػػػػ  الم ياس  بػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػرحمف 
يػػػػػػأت  توضػػػػػػي  ل تثبػػػػػػ  مػػػػػػف هػػػػػػذ  الثصػػػػػػاةص لم يػػػػػػاس المسػػػػػػ ولية  مػػػػػػا . و ي16 1998
   :ا جتما ية

يلػػػػػػػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػػػػػػػنؽ  هػػػػػػػػػػػػػػػـ الثصػػػػػػػػػػػػػػػاةص ال ياسػػػػػػػػػػػػػػػية  :(Validityأواًل:الصػػػػػػػػػػػػػػػدؽ )
  275 1980  ييس النفسػػػػػػػػػية   ػػػػػػػػػرئالسػػػػػػػػػييومترية التػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػا  ف تتػػػػػػػػػوا ر  ػػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػػا

والم يػػػػػػاس الصػػػػػػانؽ هػػػػػػو الم يػػػػػػاس الػػػػػػذ  ي ػػػػػػيس مػػػػػػا وضػػػػػػا الم يػػػػػػاس مػػػػػػف  جػػػػػػؿ بياسػػػػػػه 
  .538 1983  نا ينوؼ 

 وه  ياآلت : يفالصنؽ استثرج  الباحثة منها نو هناؾ  نة انواع مف 

  :(Face Validityالصدؽ الظاهري .أ

مجمو ة مف المحيميف هذا النوع مف الصنؽ يلن   رض   را  الم ياس   ب 
   وبن تح ؽ 679 1985 ال ريا  ل حيـ   ب من  ص حيتها    بياس مايران بياسه

الصنؽ الظاهر  ل م ياس مف ث ؿ  رضه   ب مجمو ة مف المحيميف اتثتصاصييف 
ويما ورن ذير         ـ النفس وال ياس النفس   ل حيـ   ب ص حية الف را  والمجا  

 الف را       رة  ص حية 

وبن تح    الباحثه منه بأس وا   بة نرجة الف رة بالنرجة  :الصدؽ البنائي -ب
  .سالي ية ل م يا
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 ُتلن م شرا  لصنؽ الم ياس  وتحاوؿتفترض هذ  الطري ة  ف النرجة الي ية ل فرن و 
 انة  فيجان الل بة اترتباطية بيف نرجة يؿ   رة مف   را  الم ياس والنرجة  ةالباحث

   لذلؾ   ن تـ فستلماؿ ملامؿ 448 1977    اف ناليف 50 1974لي ية   يسو  ا
ارتباط بيرسوف  ستثرائ ملامؿ ا رتباط بيف نرجة يؿ   رة والنرجة الي ية   ران اللينة 

ه  مف  ينة    فستمارةػ400اتستمارا  الثاضلة ل تح يؿ  ويان    ب الم ياس. 
ميا ملام   ا رتباط نالة فحصاةيا  نن م ارنتها وبن تبيف  ف ج التح يؿ ا حصاة 
    وهذا م شر398    وبنرجة حرية05.0   نن مستو  ن لة  098.0بال يمة الجنولية  

  .12  ب صنؽ الف را  و ف الم ياس صانبا  ل ياس الظاهرة  ويما موض     الجنوؿ  

 لية االجتماعيةمسؤو معامالت إرتباط درجة الف قرة بالدرجة الكمية لمقياس ال

 بيمة ملامؿ الف ر 
 ارتباط

 بيمة ملامؿ الف ر 
 ارتباط

 بيمة ملامؿ الف ر 
 ارتباط

 بيمة ملامؿ الف ر 
 ارتباط

1 00385 26 00318 51 00335 76 00355 

2 00384 27 00305 52 00362 77 00398 

3 00392 28 00335 53 00673 78 00288 

4 00336 29 00362 54 00313 79 00340 

5 00335 30 00373 55 00268 80 00272 

6 00276 31 00313 56 00319 81 00217 

7 00204 32 00288 57 00250 82 00275 

8 00323 33 00340 58 00199 83 00257 

9 00288 34 00272 59 00263 84 00198 

10 00340 35 00217 60 00270 85 00178 
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11 00272 36 00275 61 00209 86 00266 

12 00217 37 00255 62 00186 87 00297 

13 00275 38 00198 63 00255 88 00250 

14 00252 39 00178 64 00277 89 00308 

15 00198 40 00268 65 00237 90 00378 

16 00178 41 00297 66 00302 91 00393 

17 00262 42 00250 67 00372 92 00387 

18 00297 43 00304 68 00374 93 00374 

19 00250 44 00378 69 00372 94 00392 

20 00307 45 00393 70 00348 95 00318 

21 00378 46 00387 71 00300 96 00305 

22 00393 47 00374 72 00398 97 00335 

23 00387 48 00329 73 00396 98 00362 

24 00374 49 00318 74 00319 99 00373 

25 00329 50 00305 75 00348 100 00313 

     : (Reliabilityالثبات  -2

يلنػػػػػ  الثبػػػػػا   ف الم يػػػػػاس موثػػػػػوؽ بػػػػػه ويلتمػػػػػن   يػػػػػه  ػػػػػ  ف طػػػػػاء النتػػػػػاةج نفسػػػػػػػػػها 
    الثبػػػػػػػػػا  يلػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػف 286 1978مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػرة  جػػػػػػػػػابر ويػػػػػػػػػاظـ تطبي ػػػػػػػػػه  يثػػػػػػػػػر   نػػػػػػػػػن

الثصػػػػػػػاةص السػػػػػػػييومترية المهمػػػػػػػة ل م يػػػػػػػاس الجيػػػػػػػن  فذ يتنػػػػػػػاوؿ تطػػػػػػػابؽ نرجػػػػػػػا    ػػػػػػػران 
اثتبػػػػػار ملػػػػػيف يمػػػػػا  ػػػػػ  يػػػػػؿ مػػػػػرة يلػػػػػان اثتبػػػػػارهـ  فذ يشػػػػػير فلػػػػػب مجمو ػػػػػة ملينػػػػػة   ػػػػػب 
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   22 1996ا سػػػػػػػػت رار  ػػػػػػػػ  نرجػػػػػػػػا  الفػػػػػػػػرن الواحػػػػػػػػن   ػػػػػػػػب ا ثتبػػػػػػػػار نفسػػػػػػػػه   بػػػػػػػػاس 
 :بالطراةؽ اآلتية  ؽ مف ثبا  م ياس المس ولية ا جتما ية لذلؾ تـ التح

عادة اإلختبار-أ   :((test-retestطريقة اإلختبار وا 

ذ  الطري ػػػػػػة تػػػػػػـ تطبيػػػػػػؽ الم يػػػػػػاس   ػػػػػػب  ينػػػػػػة م لفػػػػػػة لحسػػػػػػاا ملامػػػػػػؿ الثبػػػػػػا  بهػػػػػػ
مػػػػػػػػف  ينػػػػػػػػة التح يػػػػػػػػؿ  شػػػػػػػػواة   طالبػػػػػػػػا  وطالبػػػػػػػػة تػػػػػػػػـ اثتيػػػػػػػػارهـ باسػػػػػػػػ وا الل100مػػػػػػػػف  

بفاصػػػػػػػػؿ زمنػػػػػػػػ  " فسػػػػػػػػبو يف " بػػػػػػػػيف التطبي ػػػػػػػػيف  و  يػػػػػػػػن التطبيػػػػػػػػؽ   ػػػػػػػػيهـ  ا حصػػػػػػػػاة 
  وتلػػػػػػػػن بيمػػػػػػػػة ملامػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػا  م بولػػػػػػػػة  0.72وظهػػػػػػػػر  ف ملامػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػا  ل م يػػػػػػػػاس  

    . 0.70او تزين  ف  حينما تساو  

 بصيغته النهائية: مقياس المسؤولية االجتماعية  

     ػػػػػػػػػرة100بصػػػػػػػػػورته النهاةيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف   تيػػػػػػػػػوف م يػػػػػػػػػاس المسػػػػػػػػػ ولية ا جتما يػػػػػػػػػة 
بنرجػػػػػػة يبيػػػػػػػرة جػػػػػػنا    تنطبػػػػػػػؽ  تنطبػػػػػػؽ   ػػػػػػػ  ػػػػػػ  الم يػػػػػػػاس   لتمػػػػػػػنةالبػػػػػػناةؿ الم ويانػػػػػػ 

   ة ب ي ػػػػػػػةنرجػػػػػػػة متوسػػػػػػػطة  تنطبػػػػػػػؽ   ػػػػػػػ  بنرجػػػػػػػتنطبػػػػػػػؽ   ػػػػػػػ  ب    ػػػػػػػ  بنرجػػػػػػػة يبيػػػػػػػرة
   وبػػػػػػػػذلؾ تيػػػػػػػػوف    ػػػػػػػػب 5 4 3 2 1 و نػػػػػػػػن التصػػػػػػػػحي  تأثػػػػػػػػذ ا وزاف   تنطبػػػػػػػػؽ   ػػػػػػػػ   

  100  نرجػػػػػة و ننػػػػػب نرجػػػػػة  500نرجػػػػػة يميػػػػػف الحصػػػػػوؿ   يهػػػػػا  ػػػػػ  هػػػػػذا الم يػػػػػاس  
يوضػػػػػػػػ  م يػػػػػػػػاس المسػػػػػػػػ ولية   5م حػػػػػػػػؽ  و نرجػػػػػػػػة    300نرجػػػػػػػػة وبمتوسػػػػػػػػط  رضػػػػػػػػ   
 .ا جتما ية بصي ته النهاةية
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    :مقياس المسؤولية االجتماعيةاإلحصائية لالمؤشرات 

  ية اآلتيػػػػػػة لم يػػػػػػاس المسػػػػػػ ولية ا جتما يػػػػػػةتػػػػػػـ التح ػػػػػػؽ مػػػػػػف الم شػػػػػػرا  ا حصػػػػػػاة
   يوض  ذلؾ13جنوؿ  

 (03جدول )
 المسؤوليةاالجتماعيةالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 

                    

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يمة الم شرا  اتحصاةية
 34704875 الوسط الحساب 

 35000000 الوسيط
 350000 المنواؿ

 45062350 .اتنحراؼ المليار 
 20810504 التبايف
 -214 اتلتواء
 -268 التفرط 
 227000 المن 

 225000  بؿ نرجة
 452000    ب نرجة
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  2والشيؿ  
 ة بيانيا   الم شرا  ا حصاةية لم ياس المس ولية ا جتما ي  2الشيؿ   يوض  و  

 
 :االنطواء – مقياس االنبساط -ثالثاً 

 محمن سلين ا نطواء  ما نا م ياس   ذراء –اس ا نبساط نظرا  للنـ تو ر اناة ل ي
غير انه وبلن ا ط ع   يه وجن  الباحثة  ف   راته   ت ةـ ط بة الجاملة   2014

ة ال ياـ ببناء اناة الباحث لذا  صب  لزاما    ب  المتوسطةصال  للينة ط ا المنارس 
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ا نطواء  وبن  –   موضوع  ا نبساط  بما ي ةـ ط بة الجاملة ت يس مت ير البحث
 .   بناء الم ياسا تية الل مية الثطوا   اتبل  الباحثة 

 تحديد المنطمقات النظرية.-أ

  يه الباحثة مف  نبيا  وجن  الباحثة  ف نظرية ايزنؾ  ما حص   الب  بناء  
ل بة الذا   ا نطواء  –ا نبساط ةمة جنا ل  تمان   يها    بناء م ياس م 

هما   (Eysenck,1973تلريؼ ايزنؾ  نظرية ايزنؾ تبن  الباحثة  با ستنان  و بالموضوع
اتجا  ا يار الفرن الب ا شياء  ذو  تجاهيف يمثؿ ا وؿ "ا نبساط "مف ابلان الشثصية 

الثارج      حيف يمثؿ ا تجا  الثان  "ا نطواء"  نة مف اللالـالثارجية والتل ؽ ب يـ مستم
ميؿ الفرن الب التل ؽ ب يـ مستمنة مف اللالـ الناث   وا تجا  الب الناثؿ مف الناحية 

  .Eysenck,1973,p.73الفيزي ة والل  ية  

 :االنطواء– مقياس االنبساط وطريقة تصحيح صياغة فقرات -ب

با ط ع  هالباحث  بام  ا نطواء– ياس ا نبساط مناسبة لال ل رض صياغة الف را 
ولملر ة ييفية صياغة  ذا  الل بة ا نبيا  والنراسا  الساب ة  النظرية  ض   ف   ب

 ؛باس وا ت رير  متنرئ     رة30صياغة   ومف ث ؿ ذلؾ استطا   الباحثة   الف را 
تـ   وال ياس النفس  تربوية النفسيةـو الوبن تـ م اب ة مجمو ة مف ا ساتذة    الل 

مف ا مور الجنلية والت  يميف اف تشيؿ  لنحاور ملهـ حوؿ الموابؼ الت  تالت
    ب ماه    ية الف را   وبن تـ ا تفاؽ ا نطواء-اس ا نبساط ضو ا  لف را  م يمو 
  1  افتلنرجالها  ُتلطب  بنلي   اثنيف  تنطبؽ         تنطبؽ   ماـ يؿ   رةبن وضل  و 

ويمثؿ البنيؿ تنطبؽ     ا نطواء    حيف يمثؿ    ب التوال  ل بني   ا ثنيفصفر  
 .البنيؿ  تنطبؽ   ٌ  ا نبساط
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 :فقرات المقياسل الظاهري صدؽال -جػ 

لذلؾ    .ُيلنُّ فيجان صنؽ   را  الم ياس ثطوة مهمة    بناء ا ثتبارا  والم اييس
وت يس السمة  و     رة مف الف را  تمثؿ الميوف المتضمنة  يهبن مف التح ؽ مف  ف يؿ 

م حؽ  ا نطواء–ا نبساط م ياس و  يه  رض  الباحثة   را   .الثاصية المران بياسها
   لملر ة 1  محيما مف المثتصيف    الل ـو التربوية والنفسية م حؽ 16  ب    6 

احصاةية ل تح ؽ مف  وسي ة    Chi-square  يا من  صنؽ   راته وتـ ا تمان مربا 
ص حية الف رة  وبن تبّيف  ف بيمة مربا يا  المحسوبة لجميا الف را   يبر مف ال يمة 

ا  اف جميا    1  بنرجة حرية  0005 (   نن مستو  ن لة3084الجنولية البال ة  
و     يوض  ذلؾ14جنوؿ  الف را  صانبة ظاهريا  

 (04جدول)
 .االنطواء-مقياس االنبساط  الحية فقراتاراء المحكمين عمى مدى ص 

بيمة يا   اراء المحيميف ارباـ الف را 
 المحسوبة

 مستو  الن لة

غير  الموا  وف
 الموا  يف

1  2  5  6  7  10  11  15  
20  21  22  23  24  26  27   

 نالة 16 - 16

3  4  8  9  12  14  17  18  
19  25  28 

 نالة 12025 1 15

 نالة 9 2 14   30  29  16  13
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 :االنطواء –إعداد تعميمات مقياس  االنبساط   -د 
لػػػػػػب ييفيػػػػػػة اتجابػػػػػػة  المسػػػػػػتجيا ف  يمػػػػػػا  الم يػػػػػػاس امػػػػػػر ضػػػػػػرو  لتسػػػػػػا نتلػػػػػػن تل

 ػػػػػ  ف ػػػػػنان التل يمػػػػػا   ف تيػػػػػوف واضػػػػػحة ويسػػػػػيرة ونبي ػػػػػة وسػػػػػه ة  ةالباحثػػػػػ ضػػػػػمن لػػػػػذا 
الهػػػػػػػنؼ ا ساسػػػػػػػ  مػػػػػػػف  ةثػػػػػػػالباح وبػػػػػػػن  ثفػػػػػػػ   الفهػػػػػػػـ ومناسػػػػػػػبة لمسػػػػػػػتو  المفحوصػػػػػػػيف

جيا بػػػػػػػه  نػػػػػػػن اتجابػػػػػػػة  وتضػػػػػػػمن  تل يمػػػػػػػا  الم يػػػػػػػاس سػػػػػػػتالم يػػػػػػػاس يػػػػػػػ    يتػػػػػػػأثر الم
مػػػػػػف المسػػػػػػتجيبيف اتجابػػػػػة  نهػػػػػػا بصػػػػػػنؽ وصػػػػػراحة مػػػػػػف اجػػػػػػؿ   ييفيػػػػػة اتجابػػػػػػة  وط بػػػػػ

المصػػػػػػ حة الل ميػػػػػػة  وتػػػػػػـ الط ػػػػػػا مػػػػػػف المسػػػػػػتجيبيف  ػػػػػػنـ ذيػػػػػػر  سػػػػػػماةهـ ل ت  ػػػػػػا   ػػػػػػب 
وتػػػػػػػػـ طمأنػػػػػػػػة المفحوصػػػػػػػػيف   ػػػػػػػػب سػػػػػػػػرية   ػػػػػػػػام   الميػػػػػػػػؿ ل ستحسػػػػػػػػاف و ػػػػػػػػنـ الحػػػػػػػػرئ 

واف الم يػػػػػاس ملػػػػػن  غػػػػػراض البحػػػػػث  و ػػػػػنـ اطػػػػػ ع احػػػػػن   يهػػػػػا سػػػػػو  الباحثػػػػػة اتجابػػػػػة
 الل م .

فّف الهػػػػػػػػػػنؼ مػػػػػػػػػػف النراسػػػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػػػتط  ية هػػػػػػػػػػو التلػػػػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػن  وضػػػػػػػػػػو  
التل يميػػػػػػا  والف ػػػػػػرا  مػػػػػػف حيػػػػػػث الصػػػػػػياغة والملنػػػػػػب  ومتوسػػػػػػط الوبػػػػػػ  الػػػػػػذ  يسػػػػػػت ربه 

تػػػػػػػـ ف ػػػػػػػرا  الم يػػػػػػػاس  لػػػػػػػذلؾ طبػػػػػػػؽ الم يػػػػػػػاس   ػػػػػػػب  ينػػػػػػػة المسػػػػػػػتجيا  ػػػػػػػ  اسػػػػػػػتجابته ل
  15مػػػػػػف يػػػػػػ  الجنسػػػػػػيف والتثصصػػػػػػيف بوابػػػػػػا   ةية الطب يػػػػػػةاثتيارهػػػػػػا بالطري ػػػػػػة اللشػػػػػػوا

  طالػػػػػػػا وطالبػػػػػػػة مػػػػػػػف ي يػػػػػػػة 15و  مػػػػػػػف ي يػػػػػػػة التربيػػػػػػػة/ ابػػػػػػػف الهيػػػػػػػثـ طالػػػػػػػا وطالبػػػػػػػة 
مػػػػػػػا الط بػػػػػػػة وضػػػػػػػو  التل يميػػػػػػػا  والف ػػػػػػػرا   ةالباحثػػػػػػػ  وبػػػػػػػن نابشػػػػػػػالتربيػػػػػػػة/ ابػػػػػػػف رشػػػػػػػن  

متوسػػػػػط  يػػػػػافم يػػػػػاس  وتبػػػػػّيف مػػػػػف التطبيػػػػػؽ  ّف التل يميػػػػػا  والف ػػػػػرا  يانػػػػػ  واضػػػػػحة  و ل 
   نبي ة.18وب  ا جابة  

 التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس:  -ه
تلن  م ية التح يؿ اتحصاة  لف را  الم اييس النفسية مف الثطوا  المهمة 

لف راته  مما يجلؿ  والضرورية    بناةها  ليونه ييشؼ  ف الثصاةص السييومترية
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وبهذا  إف التح يؿ اتحصاة  ( Anastasi,1988,192الم ياس  يثر صنبا  وثباتا   
ل ف را   يثر  همية مف التح يؿ المنط   لها  وذلؾ  نه يتح ؽ مف مضموف الف رة    

س   ب  ينة ميونة بتطبيؽ الم يا ةالباحث  ول تح ؽ مف ذلؾ بام بياس ما   ن  ل ياسه
 وطالبة  مف ط بة جاملة ب نان.   طالا400مف  

وييان يتفؽ  صحاا ال ياس النفس    ب بلض الثصاةص ال ياسية الت  ينب   
التح ؽ منها      را  م اييس الشثصية الت  ه  ال وة التمييزية ل ف را  وملام   

  .75  1997صنبها  الزيبار  

 :تين()بأسموب المجموعتين الطرفي القوة التمييزية لمفقرات

ي صن بال وة التمييزية ل ف را  بنرة   را  ا ثتبار   ب التمييز بيف المستويا  الننيا 
 . 126 1988  سها ا ثتبار   ونةوالل يا ل  ران    ملالجة الصفة الت  ي ي

 شؼ  ف الفروؽ الفرنية بيف ا  راناذ انها ت شر بنرة   را  الم ياس   ب الي
Ebel,1972:399)  

اا ال وة التمييزية لف را  الم ياس ا تمن  الباحثة اس وا المجمو تيف ول رض حس
  :الطر يتيف باتباع الثطوا  ا تية

  طالا وطالبة مف مجتما البحث اثتيروا 400تطبيؽ الم ياس   ب  ينة مف   -1
  او  صفر  حسا تطابؽ اجابته 1 شواةيا وتـ حساا نرجة المستجيا با طاء نرجة  

  .لم ياسما مفتا  تصحي  ا
ترتيا ا ستمارا  بحسا النرجة الي ية الت  يحصؿ   يها ا ران اللينة ترتيبا  -2

و ننها   %  مف النرجا  الل يا27تنازليا مف ا  ب نرجة الب اننب نرجة واثتيار  
تـ حساا ال وة     استمارة108%  مف النرجا  الننيا و ننها  27  استمارة و  108 
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و نن حساا بيـ مربا  .ل ياس بنرة تمييز الف را   اـ  مربا يا التمييزية ل ف را  باستثن
   نن مستو  84,3يا  المحسوبة وم ارنة ال يـ المحسوبة ما ال يـ الجنولية البال ة  

ولملر ة اتجا  الن لة  .  وجن اف جميا الف را  نالة احصاةيا1  وبنرجة حرية  05,0 
    تبيف اف جميا الف را   نالة موجبة ا حصاةية ل ف را  تـ استثناـ ملامؿ  ا  

   يوض  تمييز   را .15    رة والجنوؿ  30و  يه  اف  نن الف را  المتب ية ه   
 (05جدول )

 االنطواء –القوة التمييزية لفقرات مقياس االنبساط 

 الن لة * بيمة مربا يا  المجمو ة الل يا المجمو ة الننيا  
 الجنولية * المحسوبة  صفر   واحن   صفر   واحن  0.05

1 77 31 94 14 8.112 

3.84 

 نالة موجبة

 نالة موجبة 26.649 9 99 41 67 2

 نالة موجبة 9.826 59 49 81 27 3

 نالة موجبة 11.868 33 75 58 50 4

5 22 86 42 66 8.882 

 

 نالة موجبة

 نالة موجبة 12.789 20 88 44 64 6

 الة موجبةن 22.724 24 84 58 50 7

 نالة موجبة 20.788 54 54 86 22 8

 نالة موجبة 37.315 17 91 60 48 9

 نالة موجبة 4.444 33 75 48 60 10

 نالة موجبة 18.197 19 89 48 60 11

 نالة موجبة 21.642 57 51 89 19 12
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 نالة موجبة 28.721 42 66 81 27 13

 نالة موجبة 27.451 14 94 49 59 14

 نالة موجبة 16.333 58 50 86 22 15

 نالة موجبة 19.388 46 62 78 30 16

 نالة موجبة 22.243 21 87 54 54 17

 نالة موجبة 21.535 61 47 92 16 18

 نالة موجبة 10.805 26 82 49 59 19

 نالة موجبة 6.296 89 19 101 7 20

21 38 70 79 29 31.347 

 

 نالة موجبة

 نالة موجبة 9.705 65 43 86 22 22

 نالة موجبة 15.246 15 93 40 68 23

 نالة موجبة 19.636 28 80 60 48 24

 نالة موجبة 21.954 15 93 46 62 25

 نالة موجبة 62.318 26 82 84 24 26

 نالة موجبة 7.285 29 79 48 60 27

 نالة موجبة 9.854 9 99 26 82 28

 بةنالة موج  7.945 66 42 85 23 29

 نالة موجبة 8.585 24 84 44 64 30

  1ة وبنرجة حري 0.05 نن مستو   3.84بيمة مربا يا  الجنولية تساو   *
وهناؾ ث ث حا   تلن الف رة غير نالة    ** تلن الف رة نالة  ننما تيوف  نالة موجبة

  غير نالة سالبة    لة موجبة غير نا  وه   نالة سالبة
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** جميا الف را   398وبنرجة حرية  0005 نن مستو   3084ساو * ال يمة الجنولية ت
 .نالة احصاةيا

 :االنطواء – االنبساط الخصائص السيكومترية لمقياس

ينب ػػػػػػػػ   ف تتػػػػػػػػوا ر بلػػػػػػػػض الثصػػػػػػػػاةص السػػػػػػػػييومترية ا ساسػػػػػػػػية  ػػػػػػػػ  الم يػػػػػػػػاس  
هػػػػذ  الثصػػػػاةص و يمػػػػا يػػػػأت  توضػػػػي  ل تثبػػػػ  مػػػػف  ،ومػػػػف  همهػػػػا صػػػػنبه وثبػػػػا  نرجاتػػػػه

 :ا نطواء – نبساطلم ياس ا 

 :Validity)  الصدؽ_ 0

يلػػػػػن الصػػػػػنؽ مػػػػػف الثصػػػػػاةص ا ساسػػػػػية ل حيػػػػػـ   ػػػػػب صػػػػػ حية الم يػػػػػاس  ومػػػػػف 
 هػػػػػػػـ الشػػػػػػػروط الواجػػػػػػػا توا رهػػػػػػػا  ػػػػػػػ  الم يػػػػػػػاس النفسػػػػػػػ  ببػػػػػػػؿ الشػػػػػػػروع بتطبي ػػػػػػػه  يونػػػػػػػه 

 الزوبلػػػػػػ   وضػػػػػػا مػػػػػػف  جػػػػػػؿ بياسػػػػػػه يليػػػػػػس جونتػػػػػػه وصػػػػػػنبه بوصػػػػػػفه  ناة ل يػػػػػػاس مػػػػػػا
 :  ائ نو يف مف الصنؽ وهماستثر ن  الباحثة  . وبن  م 23 1981و ثروف  

ي ػػػػـو هػػػػذا النػػػػوع مػػػػف الصػػػػنؽ   ػػػػب  :Face Validity)) الصػػػػدؽ الظػػػػاهري-أ
مػػػػػػن  تمثيػػػػػػؿ الم يػػػػػػاس ل ميػػػػػػانيف والمجػػػػػػا   المثت فػػػػػػة ل  ػػػػػػنرة  و السػػػػػػمة التػػػػػػ  ي يسػػػػػػها  

رة  و السػػػػػمة وُي َػػػػػرر هػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف الصػػػػػنؽ مجمو ػػػػػة مػػػػػف المثتصػػػػػيف  ػػػػػ  مجػػػػػاؿ ال ػػػػػن
هػػػػػػػذا النػػػػػػػوع مػػػػػػػػف     وبػػػػػػػن تح ػػػػػػػؽ185 1998  بػػػػػػػن الػػػػػػػرحمف سػػػػػػػها الم يػػػػػػػاس التػػػػػػػ  ي ي

  فذ تػػػػػػػػػػـ  رضػػػػػػػػػػه   ػػػػػػػػػػب مجمو ػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف ا نطػػػػػػػػػػواء – نبسػػػػػػػػػػاط ا   الصػػػػػػػػػػنؽ لم يػػػػػػػػػػاس
. صػػػػػ حية  جػػػػػػ "   ػػػػػ  الف ػػػػػرةوبػػػػػن تػػػػػـ التح ػػػػػؽ منػػػػػه   2  م حػػػػػؽ المثتصػػػػػيف المحيمػػػػػيف
 الف را  ".

وع يبػػػػػيف هػػػػػذا النػػػػػ :((Construct Validity  المفهػػػػػوم  صػػػػػدؽ البنػػػػػاء-ب
مػػػػف الصػػػػنؽ مػػػػن  الل بػػػػة بػػػػيف ا سػػػػاس النظػػػػر  ل م يػػػػاس وبػػػػيف   ػػػػرا  الم يػػػػاس  فلػػػػب 
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  ويوصػػػػػػؼ النظريػػػػػػة التػػػػػػ  بنػػػػػػ    يهػػػػػػا الم يػػػػػػاس   مػػػػػػن  ي ػػػػػػيس الم يػػػػػػاس الفرضػػػػػػيا  
بأنػػػػػػه  يثػػػػػػر  نػػػػػػواع الصػػػػػػنؽ تمثػػػػػػي   لمفهػػػػػػـو الصػػػػػػنؽ  الػػػػػػذ  يسػػػػػػمب  حيانػػػػػػا  بػػػػػػػ صػػػػػػنؽ 

ال  بػػػػػن تػػػػػوا ر ل م يػػػػػاس الحػػػػػ  و 98 1994المفهػػػػػـو  و صػػػػػنؽ التيػػػػػويف الفرضػػػػػ   ربيػػػػػا 
 :م شرا  صنؽ البناء التالية

   :ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس-

يستثنـ هذا ا س وا  يجان ملامؿ ا تساؽ الناث   لتحنين من  تجانس الف را  

وبن تـ استثناـ ملامؿ ارتباط  بوين  با  سيلاير   ستثرائ      بياسها ل ظاهرة الس ويية

اذ   ا رتباطية بيف نرجة يؿ   رة مف   را  الم ياس والنرجة الي ية ل م ياس الل بة

   نن م ارنتها ما 05,0اظهر  النتاةج اف جميا الف را  نالة احصاةيا  نن مستو   

   يوض  ذلؾ.16والجنوؿ   . 398  وبنرجة حرية  098,0ال يمة الجنولية البال ة   

 (06جدول )
 .االنطواء–االنبساط  درجة الف قرة بالدرجة الكمية لمقياس قيم معامالت إرتباط    

 بالنرجة الي ية ملامؿ ارتباط  الف رة الف رة ربـ بالنرجة الي ية ملامؿ ارتباط الف رة الف رة ربـ

1 0.180 20 0.387 

2 0.519 21 0.333 

3 0.163 22 0.183 

4 0.195 23 0.262 

5 0.186 24 0.334 

6 0.352 25 0.285 

7 0.280 26 0.391 
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8 0.273 27 0.310 

9 0.351 28 0.137 

10 0.179 29 0.145 

11 0.179 30 0.117 

17 0.255 

18 0.372 

19 0.182 

   : (Reliabilityالثبات-2

يلػػػػػن الثبػػػػػا  مػػػػػف الثصػػػػػاةص التػػػػػ  ينب ػػػػػ  التح ػػػػػؽ منهػػػػػا  ػػػػػ  الم ػػػػػاييس النفسػػػػػية 
لم يػػػػاس الصػػػػانؽ   بػػػػن اف ييػػػػوف   ػػػػب الػػػػرغـ مػػػػف اف الصػػػػنؽ  يثػػػػر  هميػػػػه منػػػػه   ف ا

ثابتػػػػػػػا   ػػػػػػػ  حػػػػػػػيف اف الم يػػػػػػػاس الثابػػػػػػػ    ييػػػػػػػوف صػػػػػػػانبا بالضػػػػػػػرورة غيػػػػػػػر  ف حسػػػػػػػاا 
الثبػػػػا  يلطينػػػػػا م شػػػػػرا  اثػػػػػر   ػػػػػب نبػػػػػه الم يػػػػػاس وتجانسػػػػػه  ػػػػػ  بيػػػػػاس الثاصػػػػػية  ضػػػػػ  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  انػػػػػػػػػػػػػػػػػػه   يوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػن م يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؽ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 Zellwr&Carmines,1980:77  ثبػػػػػػػػا  نتػػػػػػػػاةج الم يػػػػػػػػاس  و    الثبػػػػػػػػا  يلنػػػػػػػػ لػػػػػػػػذلؾ
ا ثتبػػػػػار ت ريبػػػػػا  ػػػػػ  المػػػػػرا  المثت فػػػػػة التػػػػػ  يطبػػػػػؽ  يهػػػػػا   ػػػػػب ا  ػػػػػران انفسػػػػػهـ   و هػػػػػو 

 الزيػػػػػػون  ا طػػػػػػاء النتػػػػػػاةج نفسػػػػػػها ت ريبػػػػػػا  نػػػػػػنما تطبػػػػػػؽ صػػػػػػور متيا ةػػػػػػة  و متماث ػػػػػػة  يػػػػػػه
اسػػػػػػػػػػػتلم   الباحثػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػري تيف  ول ػػػػػػػػػػػرض تح يػػػػػػػػػػػؽ الثبػػػػػػػػػػػا    2005:145 و  يػػػػػػػػػػػاف 

 :لحساا الثبا  هما
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عادة اإلختبار )اإلتساؽ الخارجي( -أ   Test- Retest طريقةاإلختبار وا 

وتسػػػػػمب بطري ػػػػػػة ا تسػػػػػػاؽ الثػػػػػػارج     نرجػػػػػة اسػػػػػػت رار ا شػػػػػػثاص  ػػػػػػ  اجػػػػػػابتهـ 
ا ػػػػػػػػانة ا ثتبػػػػػػػػار اجػػػػػػػػراء  - بػػػػػػػػر مػػػػػػػػنة زمنيػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػبة  وت تضػػػػػػػػ  طري ػػػػػػػػة  ا ثتبػػػػػػػػار 

نة ا ثتبػػػػػػار ا ثتبػػػػػار   ػػػػػػب مجمو ػػػػػػة ملينػػػػػػة مػػػػػػف الط بػػػػػة واسػػػػػػتثرائ نتاةجهػػػػػػا  ثػػػػػػـ ا ػػػػػػا
نفسػػػػه   ػػػػب المجمو ػػػػة نفسػػػػها بلػػػػن مػػػػنة زمنيػػػػة  ثػػػػـ نسػػػػتثرئ نتاةجهػػػػا  ػػػػ  المػػػػرة الثانيػػػػة  
وايجػػػػػػػان ملامػػػػػػػؿ ا رتبػػػػػػػاط بػػػػػػػيف ا ثتبػػػػػػػاريف  ويسػػػػػػػمب ملامػػػػػػػؿ ا رتبػػػػػػػاط بهػػػػػػػذ  الطري ػػػػػػػة 
بملامػػػػػؿ الثبػػػػػا   يمػػػػػا يسػػػػػمب ايضػػػػػا بملامػػػػػؿ ا سػػػػػت رار  الػػػػػذ  يفضػػػػػؿ اف ييػػػػػوف ايثػػػػػر 

 ة مسػػػػػػػػػػػػت رة ثػػػػػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػػػػػن ت  التطبيػػػػػػػػػػػػؽ  الػػػػػػػػػػػػنليم      اف نتػػػػػػػػػػػػاةج الط بػػػػػػػػػػػػ0 70مػػػػػػػػػػػػف  
بتطبيػػػػػػػػؽ    ولتح يػػػػػػػػؽ الثبػػػػػػػػا  بهػػػػػػػػذ  الطري ػػػػػػػػة بامػػػػػػػػ  الباحثػػػػػػػػة2014:206 والمهػػػػػػػػناو 

 . 17الموضحة    الجنوؿ     ب  ينة الثبا    ا نطواء – ا نبساط  م ياس

  17جنوؿ  
  ينة الثبا  حسا التثصص والجنس

    
 المجموع فناث ذيور

ل ل ػػػػػػػػـو  ابػػػػػػػػف رشػػػػػػػػن /ي ية التربيػػػػػػػػةوالنفسػػػػػػػػيةالل ػػػػػػػػـو التربويػػػػػػػػة 
 ا نسانية 

15 15 30 

 30 15 15 ابف الهيثـ ل ل ـو الصر ة تربيةي ية ال   ـو الرياضيا /

 60 30 30 المجموع الي   

  يومػػػػػػا  اذ 15ثػػػػػػـ ا يػػػػػػن تطبيػػػػػػؽ ا ثتبػػػػػػار ذاتػػػػػػه بلػػػػػػن مضػػػػػػ  مػػػػػػنة زمنيػػػػػػة تب ػػػػػػغ  
سػػػػػػػا   هػػػػػػػو بال صػػػػػػػير بحيػػػػػػػث يفضػػػػػػػؿ  ف ييػػػػػػػوف الفاصػػػػػػػؿ الزمنػػػػػػػ  بػػػػػػػيف التطبي ػػػػػػػيف منا

يتػػػػأثر ات ػػػػران  ػػػػ  المػػػػرة الثانيػػػػة باآللفػػػػة والتمػػػػريف   ػػػػب ا ثتبػػػػار و  هػػػػو بالطويػػػػؿ يبا ػػػػن 

 الجنس

 خصصالت
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   وبػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػحح  ا جابػػػػػػػػػا  671 1981بػػػػػػػػػيف المثتبػػػػػػػػػريف ووبػػػػػػػػػ  ا ثتبار ال ريػػػػػػػػػا 
 ػػػػػػ  التطبي ػػػػػػيف وتّػػػػػػـ ايجػػػػػػان ملامػػػػػػؿ ا رتبػػػػػػاط بػػػػػػيف نرجػػػػػػا  الط بػػػػػػة  ػػػػػػ  التطبيػػػػػػؽ ا وؿ 

طبيػػػػػػػػؽ الثػػػػػػػػان  وذلػػػػػػػػؾ باسػػػػػػػػتلماؿ ملامػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػاط "بيرسػػػػػػػػوف"  ب ػػػػػػػػغ ونرجػػػػػػػػاتهـ  ػػػػػػػػ  الت
 79. % 

 : لالتساؽ الداخمي معادلة الفا كرونباخ-ب
ي شػػػػػػر ملامػػػػػػؿ الثبػػػػػػا  بهػػػػػػذ  الطري ػػػػػػة   ػػػػػػب اتسػػػػػػاؽ  ناء الفػػػػػػرن    التجػػػػػػانس بػػػػػػيف 
جميػػػػػػػا   ػػػػػػػرا  الم يػػػػػػػاس؛ با  تمػػػػػػػان   ػػػػػػػب الحػػػػػػػن ا   ػػػػػػػب الػػػػػػػذ  يصػػػػػػػؿ فليػػػػػػػه ملامػػػػػػػؿ 

 لفػػػػا مرتفلػػػػة   هػػػػذا يػػػػنلؿ بالفلػػػػؿ   ػػػػب ثبػػػػا  الم يػػػػاس  ونة  الثبػػػػا    ػػػػإذا يانػػػػ  بيمػػػػة 
ب ملامػػػػػػػؿ  لفػػػػػػػا يرونبػػػػػػػان  ل حصػػػػػػػوؿ   ػػػػػػػ لػػػػػػػذلؾ تػػػػػػػـ فسػػػػػػػتلماؿ ملانلػػػػػػػة   254 2000

بلػػػػػػن تطبي ػػػػػػة   ػػػػػػب  ينػػػػػػة  شػػػػػػواةية سػػػػػػحبة مػػػػػػف   ا نطػػػػػػواء – ا  م يػػػػػػاس ا نبسػػػػػػاطثبػػػػػػ
فػػػػػػػػا يرونبػػػػػػػػان   ف ملامػػػػػػػػؿ   ل   اسػػػػػػػػتمارة وبػػػػػػػػن  ظهػػػػػػػػر  النتػػػػػػػػاةج200 ينػػػػػػػػة التح يػػػػػػػػؿ  

   وهػػػػػػذا م شػػػػػػر   ػػػػػػب فتسػػػػػػاؽ   ػػػػػػرا  الم يػػػػػػاس 0075   ا نطػػػػػػواء– م يػػػػػػاس ا نبسػػػػػػاطل
 وثبا  الم ياس.

 .االنطواء – الحصائية لمقياس االنبساطالمؤشرات ا

س   ب   ران  ينة التح يؿ ا حصاة  وبلن ا نتهاء مف فجراءا  تطبيؽ الم يا
بلض  لباحثةا وحساا النرجا  استثرج  والتح ؽ مف الثصاةص الساييومترية

 . 18  جنوؿ   اتحصاةية  ويما موضحة   الم شرا
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 (08جدول )
 االنطواء–اإلحصائية لمقياس االنبساط المؤشرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يمة الم شرا  اتحصاةية

 12706025 الوسط الحساب 

 12900000 الوسيط

 129000 المنواؿ

 17012038 .اتنحراؼ المليار 

 -121 اتلتواء

 157 التفرط 

 94000 المن 

 10  بؿ نرجة
 

 30    ب نرجة
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 (3شكل )
 .االنطواء – مقياس االنبساطالمؤشرات االحصائية ل ح( يوض3)الشكل و 

 

 :االنطواء بصيغته النهائية –مقياس االنبساط 

 ػػػػػػ  هػػػػػػذا البحػػػػػػث بصػػػػػػورة    الػػػػػػذ  تػػػػػػـ بنػػػػػػا ا نطػػػػػػواء – س ا نبسػػػػػػاطيتيػػػػػػوف م يػػػػػػا
بطري ػػػػػة اللبػػػػػارة الت ريريػػػػػة  صػػػػػي     يوضػػػػػ  ذلػػػػػؾ 7والم حػػػػػؽ       ػػػػػرة30نهاةيػػػػػة مػػػػػف  

  وتلطػػػػػب  نػػػػػن  تنطبػػػػػؽ   ػػػػػ ّ   تنطبػػػػػؽ   ػػػػػ ّ هػػػػػ :  بػػػػػني يف ووضػػػػػل  امػػػػػاـ يػػػػػؿ   ػػػػػرة 
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    ػػػػػب التػػػػػوال  وبػػػػػذلؾ  ػػػػػاف    ػػػػػب نرجػػػػػة ي يػػػػػة ممينػػػػػة 1 صػػػػػفر التصػػػػػحي  الػػػػػنرجا   
   نرجة.15  وبذلؾ ييوف الوسط الفرض   صفر  نرجة وابؿ نرجة  30ه   

   التطبيؽ النهائي:ًا: رابع

 الفػػػػػػػػػػػراغم يػػػػػػػػػػػاس تبنػػػػػػػػػػػ  ا جػػػػػػػػػػػراءا  الضػػػػػػػػػػػرورية  ةالباحثػػػػػػػػػػػ   بلػػػػػػػػػػػن اف اسػػػػػػػػػػػتيم 
وبلػػػػػن التح ػػػػػؽ   ا نطػػػػػواء – م يػػػػػاس ا نبسػػػػػاطوبنػػػػػاء  الوجػػػػػون  والمسػػػػػ ولية ا جتما يػػػػػة

  ػػػػػػب تطبيػػػػػػؽ ا نوا    ػػػػػػب  ة الباحثػػػػػػ   مػػػػػػف الصػػػػػػنؽ والثبػػػػػػا  لجميػػػػػػا ا نوا    م ػػػػػػ
   . يا  جاملة ب نان  ل تح ؽ مف  هناؼ البحث ينة البحث ا ساسية مف ط بة ي

 رابعًا: الوسائل اإلحصائية.

ا تمػػػػػػػػػػػن  الباحثػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػب وسػػػػػػػػػػػاةؿ فحصػػػػػػػػػػػاةية  ػػػػػػػػػػػنة   ػػػػػػػػػػػ  تح يػػػػػػػػػػػؿ البيانػػػػػػػػػػػا  
المستحصػػػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػػػف  ينػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث  وذلػػػػػػػػػػؾ باسػػػػػػػػػػتلماؿ الح يبػػػػػػػػػػة اتحصػػػػػػػػػػاةية ل ل ػػػػػػػػػػـو 

  والوسػػػػاةؿ  Statistical) Package For Social Scienceا جتما يػػػػة 
 اةية ه :اتحص

:  سػػػػػػػػػتثرائ اتفػػػػػػػػػاؽ  راء المحيمػػػػػػػػػيف لم يػػػػػػػػػاس Ch-Square.مربػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػاي 0
 .ا نطواء –والتمييز لم ياس ا نبساط  نطواءا –  نبساطالفراغ الوجون  وا

 سػػػػػػػػػتثرائ ال ػػػػػػػػػوة : ( لعينتػػػػػػػػػين مسػػػػػػػػػتقمتينT-Test. االختبػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػائي )2
 .لفراغ الوجون  والمس ولية ا جتما يةايزية لم ياس   يالتم

 :(Pearson Correlation Coefficient). معامػػػػل ارتبػػػػاط بيرسػػػػون3
 تيجػػػػان ملػػػػام   ارتبػػػػاط نرجػػػػا  الف ػػػػرا  بالنرجػػػػة الي يػػػػة   ويػػػػذلؾ  ػػػػ  ملر ػػػػة   بػػػػة

  ونرجػػػػػػػة المجػػػػػػػاؿ بالنرجػػػػػػػة الي يػػػػػػػػة نرجػػػػػػػة الف ػػػػػػػرة بنرجػػػػػػػة المجػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذ  تنتمػػػػػػػػ  فليػػػػػػػه



جراءاته .....................................الفصؿ الثالث....   777  منهجية البحث وا 

 

 ثتبػػػػػػػار ل م ػػػػػػػاييسل م ػػػػػػػاييس يػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػ  اسػػػػػػػتثرائ ملامػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػا  بطري ػػػػػػػة ف ػػػػػػػانة ا 
 .  الث ثة 

 سػػػػتثرائ  :(Alpha Cronbach Formula)معادلػػػة ألفػػػا كرونبػػػػاخ . 4
   الثبا  ل م اييس.

 ثتبػػػػار الفػػػػرؽ بػػػػيف المتوسػػػػط  ( لعينػػػػة وأحػػػػدة:T. test) . االختبػػػػار التػػػػائي5
 الحساب  لنرجا  اللينة   ب م اييس البحث الث ثة والمتوسط الفرض  لها.

تيجػػػػػان الفػػػػػروؽ ذا  الن لػػػػػة ا حصػػػػػاةية    تمػػػػػن ا :الثنػػػػػائيتحميػػػػػل التبػػػػػاين . 6
   والتثصص  ل م اييس.النوعبيف  مت يرا   النراسة  ليؿ  مف  

تيجػػػػػان الل بػػػػػة  :((Mutiple Correlationمعامػػػػػل االرتبػػػػػاط المتعػػػػػدد . 7
 بيف مت يرا  البحث الث ثة ملا .

:  (Multiple Regression Coefficientتحميػػػل االنحػػػدار المتعػػػدد .8
لتح يػػػػػػػػػؿ البيانػػػػػػػػػا  النهاةيػػػػػػػػػة وملر ػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػبة مسػػػػػػػػػاهمة الفػػػػػػػػػراغ الوجػػػػػػػػػون  والمسػػػػػػػػػ ولية 

 .ا نطواء – بساطا جتما ية  اتسهاـ    ا ن
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لو، مع إيجاد  ج البحث عمى وفؽ األىداؼ الموضوعةيتضمف الفصؿ الرابع عرضًا لنتائ
ابقة، ومف خالؿ  التفسير المناسب لكؿ نتيجة ومناقشتيا في ضوء االطار النظري والدراسات الس

جممة مف توضع   النتائج يتـ  التوصؿ الى عدد مف االستنتاجات، وفي ضوء ىذه النتائج
 -حات، وعميو يتـ استعراض الفصؿ عمى النحو اآلتي:التوصيات والمقتر 

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها: :اوال

 . الفراغ الوجوديمستوى  الهدف األول: التعّرف عمى 

رت شاوطالبة، أ ا( طالب044بعد تطبيؽ مقياس الفراغ الوجودي عمى عينة البحث البالغة )
( وبانحراؼ معياري 815،،93) عينة قد بمغالنتائج أف المتوسط الحسابي لدرجات أفراد ال

(، وعند مقارنة ىذا المتوسط الحسابي بالوسط الفرضي لممقياس الذي بمغت قيمتو 973879)
لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المتوسطيف  ( درجة، وباستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة،95)

، وىي اكبر مف القيمة (85.497)بمغت  ظير أف القيمة التائية المحسوبة ،الحسابي والفرضي
(، 811( وبدرجة حرية )4345(، لذلؾ ىي دالة إحصائيا عند مستوى )،931التائية الجدولية )

أي اف طمبة الجامعة  وىذا يعني وجود فرؽ داؿ احصائيا لصالح المتوسط الحسابي لمعينة
 ( يوضح ذلؾ91والجدوؿ ) ،يشعروف بالفراغ الوجودي

 (91) لجدو

الفرضي  الحسابي لمعينة والمتوسط  ئي لمفرق بين المتوسطاالختبار التا
 الفراغ الوجودي  لمقياس

 العدد
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
  الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 دالة ،931 853497 ،95 973879 93،3815 044
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اف وجود االنساف البد واف يرتبط   ما اشار لو فرانكؿوفؽ ويمكف تفسير ىذه النتيجة 
 ، واف االنساف ال يستطيع معنى  بغض النظر عف طبيعة المصدربمصدر ما يستمد منو ال

 .(Deklerk, 2001, p. 30العيش مالـ يتمسؾ بوجود معنى في الحياة )

ـ لتيار الحياة دوف الحياة لدى ىؤالء الطمبة تتسـ باالفتقار الى التخطيط واالستسالوبما أف 
نتيجة الظروؼ  ودوف اىتماـ بالمستقبؿ واليأس وانعداـ الطموح ،اي تدخؿ فعاؿ يوما بعد يوـ
تسـ باربعة اشار فرانكؿ اف غياب المعنى وتسيد الفراغ الوجودي ي الحالية التي يمر بيا البمد اذ

 :اعراض وىي

تقبؿ وعدـ القدرة عمى انعداـ اليدؼ في الحياة والذي ينتج عف عدـ ثبات المس  .9
 .استشرافو

الشعور بالحتمية القدرية او باالتجاه الجبري والناتج عف عدـ القدرة عمى السيطرة عمى   .2
 .احداث الحياة او االتجاه القدري نحوىا

فمف اجؿ اف يتمتع االنساف باالماف يضطر الى التخمي عف مسؤوليتو  ،التفكير الجمعي  .8
 .الشخصية ويخضع لحكـ الجماعة

 التعصب المتمثؿ بالخضوع واالستسالـ والوالء لمجماعة.  .0

 ، كما انيـ العمييـ  القياـ بو بالفعؿ ينبغي ماال يعرفوف بذلؾ اصبح الطمبة اليوـ و 
 يمكف  بؿ انيـ  احيانا اليعرفوف ما، تي بامكانيـ  القياـ بيا بمفردىـعوف  تحديد االشياء الييستط

فرانكؿ  يتمنوف اف يقموموف بما يقوـ بو االخروف وىذا ما اسماه وبدال عف ذلؾ فانيـ  ،القياـ بو
 .ا مااسماه فرانكؿ بالدكتاتوريةوىذ يتمناه االخروف ليـ  بالتواؤمية او اف يفعموف ما
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عمى وفق متغيري لفراغ الوجودي الفروق في االتعرف عمى   :الهدف الثاني
 إنساني(  -إناث(، والتخصص )عممي-النوع  )ذكور

والتخصص  النوع  إلى الفروؽ في الفراغ الوجودي عمى وفؽ متغيريدؼ التعرؼ بي
الدراسي، فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات، كما موضح في 

  (.24جدوؿ )
 (02جدول )

 ت المعيارية عمى وفق متغيري النوع المتوسطات الحسابية واالنحرافا
 الوجودي والتخصص لمفراغ

المتوسطات  العدد الجنس التخصص
 الحسابية

 االنحرافات المعيارية

 عممي
 92.7420 75.10 74 ذكور
 99.4095 ،73.4 ،94 إناث

 99.1935 77.44 ،97 مجموع

 انساني
 92.3477 79.28 33 ذكور
 92.7899 78.97 ،98 إناث

 92.7700 72324 220 مجموع

 المجموع
 92.1042 78.53 953 ذكور
 92.98،0 9،.75 202 إناث

 92.5742 4،.70 044 مجموع

 ،وفؽ متغيرات النوع  والتخصص الدراسي، والتفاعؿ بيف المتغيريف  ولمتحقؽ مف الفروؽ
 Two- Way Analysis of variance withفقد تـ استعماؿ تحميؿ التبايف الثنائي  

interaction  البحث عمى مقياس الفراغ الوجوديالختبار داللة الفروؽ الستجابات عينة، 
 .( يوضح ذلؾ29وجدوؿ )
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 (09جدول )

وق في الفراغ الوجودي تبعًا تحميل التباين الثنائي ذي التفاعل لداللة الفر 
 والتخصص لمنوع

اين
التب

در 
صا

م
ات 

ربع
الم

وع 
جم

م
 

رية
الح

جة 
در

 

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 القيمة الفائية

اللة
 الد

وى
ست

م
 جدوليةال المحسوبة 

 29.538 977.1،4، 9 977.1،4، النوع

8.30 

 دالة

 غير دالة 2.393 5،4.،34 9 5،4.،34 التخصص

× النوع 
 التخصص

 غير دالة 4.209 3.314، 9 3.314،

   208.،23 ،81 998852.934 الخطأ

    811 92404.514 الكمي

(، وىي 29.538)ىيالنوع ي في وبة لمفراغ الوجودوأظيرت النتائج أف القيمة الفائية المحس
( 9-،81وبدرجتي حرية ) (4.45) عند مستوى داللة (8.30)أكبر مف القيمة الفائية الجدولية 

وىذه النتيجة تشير إلى وجود فروؽ  دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث في الفراغ الوجودي 
لمتوسط الحسابي لمذكور ( وىو اكبر مف ا753،9ولصالح االناث اذ بمغ المتوسط الحسابي ليف )

التي تفرؽ بيف الذكور واالناث في مجتمعنا وتقيد  ( ويمكف تفسير ىذه النتيجة783544والبالغ )
 .  االناث بصورة اكثر مما يزيد حالة الفراغ الوجودي واالحساس بوجودىا وأىميتيا في المجتمع 
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جودي في التخصص الدراسي كما أشارت النتائج الى أف القيمة الفائية المحسوبة لمفراغ الو 
( وىذه النتيجة تشير إلى 8.30) البالغة  وىي أقؿ مف القيمة الفائية الجدولية (34،35،4ىو )

 إنساني( في الفراغ الوجودي –عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف الفرعيف الدراسييف )عممي 
 .ثر ليذا المتغير ويمكف تفسير ذلؾ بأف الطمبة المتخصصيف يعيشوف نفس الظروؼ لذا ال ا

وأشارت النتائج الى وجود تفاعؿ غير داؿ احصائيا بيف الجنس والتخصص الدراسي لمفراغ 
مف القيمة  ( وىي أقؿ43209الوجودي إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة لمفرغ الوجودي ىي )

التفاعؿ بيف وىذه النتيجة تشير إلى وجود فروؽ غير دالة احصائيًا في  (8.30)الفائية الجدولية
 .  الجنس والتخصص في الفراغ الوجودي

 :المسؤولية االجتماعية مستوى التعرُّف عمى :الثالث الهدف

بانحراؼ معياري ( 80730375)وسط الحسابي لمعينة متأظيرت النتائج أف قيمة ال
وسط الحسابي لمعينة والمتوسط الفرضي الذي بمغت متولمعرفة داللة الفرؽ بيف ال (053،28)
ختيار الفرؽ بيف المتوسطيف الحسابي ال ( تـ استعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة 844يمتو )ق

 وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية ( 243397وتبيف أف القيمة التائية المحسوبة )والفرضي 
(، وىذا يعني وجود فروؽ دالة 811( وبدرجة حرية )4345( عند مستوى داللة )،931)البالغة 

أي أف طمبة الجامعة لدييـ  احصائيا بيف الوسطيف الحسابييف، لصالح الوسط الحسابي لمعينة 
( 22والجدوؿ)مف المسؤولية االجتماعية اعمى مف المتوسط الفرضي لممقياس  اؿ  مستوى ع

 يوضح ذلؾ.

 

 

 

 
 (00جدول)
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االختبار التائي لمفرق بين المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط الحسابي 
 ي لمقياس المسؤولية االجتماعيةالفرض

المتوسط  العدد
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
  الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 ة الدالل

 الجدولية المحسوبة 

 دالة ،931 243397 844 053،28 80730735 044

ف ضعؼ نوف ميعا مبة الجامعة مف عينة ىذا البحث ويمكف تفسير ىذه النتيجة الى اف ط
الى عدة أسباب في مقدمتيا تكوف أساليب التنشئة ، وقد يعود ذلؾ المسؤولية االجتماعية

االجتماعية المبنية عمى المتابعة والحـز مف قبؿ المؤسسات التعميمية واالسر التي تيدؼ الى 
أف في مجتمع يحتاج الى إنشاء جيؿ لديو القدرة عمى تحمؿ المسؤولية اماـ ذاتو واماـ اآلخريف 

ويشعر  ،دومتحرر مف الميؿ لالنفرا ،يكوف فيو الفرد متحمال لممسؤولية ومواجيو الظروؼ القاسية
وقادرًا عمى تأجيؿ اشباع ذاتو وحاجاتو العاجمة فيكوف اكثر قدرة  ،باالنتماء الشخصي واالجتماعي

مستوى  مما يؤدي الى ارتفاع ،عمى تحمؿ اعباء ما يسند اليو مف اعماؿ وحرصو عمى اتقانيا
 .يف لوواحتراـ اآلخر  ،تقديره لذاتو

كؿ ىذه األمور جعمتو متواصاًل ومتفاعاًل مع الحياة وزادتو قوة وثقة بنفسو رغـ التجارب 
وظروؼ البمد وما مرَّ بو مف ازمات متتالية  ،االحتالؿ مرَّ بيا جميع االفراد خالؿ النفسية التي

وقد  .يبدو معكوسًا فادت الى قوة الترابط واالنتماء كاف المتوقع منيا اف تضعفيـ ولكف األمر كاف
 .رجاؿ المستقبؿ كونيـ وكؿ الييـ في عممية البناء يكوف ىذا نابعًا مف ادراكيـ ألىمية الدور الم

عمى وفق متغيري النوع   ةلية االجتماعيالفروق في المسؤو  :الهدف الرابع
 .إنساني( -إناث( والتخصص )عممي -)ذكور
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واألثر  ،إلى الفروؽ في المسؤولية االجتماعية تبعًا لمتغير النوع  والتخصص بيدؼ التعرؼ
الناتج مف التفاعؿ بيف المتغيرات، فقد تـ استعماؿ تحميؿ التبايف الثالثي لألوساط الحسابية غير 

 ( يوضح ذلؾ28الستجابات عينة البحث االساسية، وجدوؿ ) الموزونة الختبار داللة الفروؽ
 (02جدول )

 نوعاللة الفروق  تبعًا لمتغيري الميل التباين الثنائي ذي التفاعل لدتح
 والتخصص لممسؤولية االجتماعية

 المربعاتمجموعات  مصادر التبايف
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  القيمة الفائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 غير دالة 8.30 ،0،.0 1077.422 9 1077.422 النوع 

 غير دالة 8.30 0.841 3731.4،8 9 3731.4،8 لتخصصا

× النوع 
 التخصص

 غير دالة 8.30 2.240 0015.742 9 0015.742

     ،81 347753.954 الخطأ
     811 384591.187 الكمي

المحسوبة لممسؤولية االجتماعية  البالغة ( أف القيمة الفائية 28جدوؿ )أشارت النتائج في 
( 4345عند مستوى داللة )( 8330مف القيمة الفائية الجدولية)أصغر  وىي( 030،0)لمنوع 

( وىذه النتيجة تشير إلى وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف الذكور واإلناث ،81 -9وبدرجات حرية)
كما أظيرت النتائج أف القيمة الفائية المحسوبة لممسؤولية االجتماعية  .المسؤولية االجتماعية في

( وىذه النتيجة 8330) مف القيمة الفائية الجدوليةاكبر  ( وىي 03841) في التخصص الدراسي
أنساني( لممسؤولية  –تشير إلى  وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف الفرعيف الدراسييف)عممي

( اكبر مف متوسط االنساني البالغ 852،9754لصالح العممي الف متوسطيـ البالغ ) االجتماعية

(802،3444) .  
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( أكبر مف 852،8554النوع فيو داؿ لصالح االناث الف متوسطيـ البالغ ) اما مف ناحية
  .(244،،802متوسط الذكور البالغ )

فسير النتيجتيف عمى اف االفراد يعيشوف في بيئة اجتماعية وتعميمية واحدة متقاربة ت ويمكف
روؼ يتعرضوف الى الظاذ  الى حد ما في التعامؿ معيـ بغض النظر عف جنسيـ وتخصصيـ، 

فضاًل عف أف ظروؼ التعميـ واالنفتاح  ،االجتماعية والى الضغوط النفسية ذاتيا عمى حد  سواء
 .اليوـ ادى الى اتساع شبكة العالقات االجتماعية في المجتمع الحضري

 .                         االنطواء لدى طمبة الجامعة – االنبساط التعرف عمى  :الخامسالهدف 

بانحراؼ و )9273،425وسط الحسابي لمعينة )متأف قيمة ال أظيرت النتائج
وسط الحسابي لمعينة والمتوسط الفرضي مت(، ولمعرفة داللة الفرؽ بيف ال97392483(معياري

وتبيف أف القيمة التائية  (  تـ استعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة 95الذي بمغت قيمتو )
( 4.45( عند مستوى داللة )،9.1( وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية )2،3040المحسوبة )

(، وىذا يعني وجود فروؽ دالة احصائيا بيف الوسطيف الحسابييف، لصالح 811وبدرجة حرية )
 ( يوضح ذلؾ.20الوسط الحسابي لمعينة والجدوؿ)

 (04جدول )
الحسابي  وسطاالختبار التائي لمفرق بين المتوسط الحسابي لمعينة والمت

 :االنطواء –الفرضي لمقياس االنبساط

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 .ةوى الداللمست القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 

 دالة ،9.1 2،3040 95 97392483 9273،425 044

زنؾ لنمطي االنبساط الخصائص التي وضعيا اي بناًء الى ويمكف تفسير ىذه النتيجة 
والتي تميز السموؾ لدى االفراد االنبساطييف عف االفراد االنطوائييف فيالحظ اف  ،واالنطواء

االنبساطييف اكثر حاجة مف االنطوائييف الى راحة ال ارادية متكررة اثناء ادائيـ لمياـ تقتضي 
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تشير الدالئؿ  إذ( (Eysenck,1970,79ومف ثـ يتعرض انتباىيـ لالختالؿ والتشتت  ،التذكر
الى ارتباط تبايف االفراد عمى بعدي الشخصية موضع البحث بخاصيتيف لمقشرة الدماغية تدعى 

والتي تقـو بتسييؿ االستجابات االدراكية والحركية واستجابات التعمـ  ()االثارة الداخمية ،االولى
( والتي تعمؿ عمى اخماد ويقصد بيا )الكؼ ،اما الثانية ،والتفكير في الجياز العصبي المركزي

 ،فاالشخاص االنبساطيوف يمتازوف بإثارة ضعيفة ،استجابات الحركة والتعمـ والتفكير المركزية
ولدييـ كؼ اسرع مف االنطوائييف الذيف يمتازوف بإثارة مرتفعة وبكؼ منخفض 

Eysenck,1977)ر في ( ومف جانب اخر يتراكـ الكؼ )اخماد استجابات الحركة والتعمـ والتفكي
عند االفراد االنبساطيوف الى الحد الذي يفوؽ استمرارىـ في اي عمؿ  (الجياز العصبي المركزي

مف الثبات والتماسؾ التي  نفسيا الدرجةب ميـ غير قادريف عمى االنتباهمما يجع ،متكرر )روتيني(

 .((Dennes,2002,98يبدييا االفراد االنطوائيوف 

النوع عمى وفق متغيري  (االنطواء–اط الفروق في )االنبس :الهدف السادس
 .عند طمبة الجامعة (إنساني –عمميوالتخصص ) (إناث –)ذكور

كور لمتحقؽ مف اليدؼ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بيف الذ
وؽ بيف المتوسطات واالنحرافات واإلناث، وبيف التخصص العممي واإلنساني، وظيرت ىناؾ فر 

 ( يوضح ذلؾ25) (، والجدوؿاالنطواء–التخصص في )االنبساط الجنس و في 

 (02جدول )
والتخصص  نوعق متغيري الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى وف

 .االنطواء – االنبساط

 العدد الجنس التخصص
 المتوسطات

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية

 عممي
 7.3283 0.13، 74 ذكور
 1.58،4 5.47، ،94 إناث

 3.7442 5.42، ،97 مجموع
 7.1910 7.74، 88 ذكور انساني
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 ،3.021 5.05، ،98 إناث
 3.2940 87.،، 220 مجموع

 المجموع
 ،7.187 90.،، 953 ذكور
 3.1712 ،5.2، 202 إناث

الناتج مف  عمى وفؽ متغيرات الجنس والتخصص الدراسي، واألثر  ولمعرفة الفروؽ
 Two- Way) Analysis of variance withاستعماؿ تحميؿ التبايف الثالثي ، فقد تـ التفاعؿ

interaction) االنطواء -االنبساط  الختبار داللة الفروؽ الستجابات عينة البحث عمى مقياس، 
 .( يوضح ذلؾ،2وجدوؿ )

 (02جدول )
  (االنطواء– )االنبساط تحميل التباين الثنائي ذي التفاعل لداللة الفروق في 

 والتخصص الدراسي نوعتبعا لم

مصادر 
 التبايف

 المربعاتمجموع 
درجة 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

 القيمة الفائية
 الداللة 

 الجدولية المحسوبة

 43130 2373848 9 2373848 الجنس

8330 
 
 

 غير دالة

 غير دالة 83281 10535،2 9 10535،2 التخصص

الجنس  
 ألتخصص

9973728 9 9973728 
43048 

 
 

 غير دالة

    ،81 995511،294 الخطأ

    811 99،1013717 الكمي

 ( إلى ما يأتي:02نتائج تحميل التباين الثنائي في جدول ) أشارت
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تبعًا لمتغير الجنس، إذ  االنطواء -داللة معنوية في  االنبساط  وجود فرؽ ذوعدـ  .9
(، عند مستوى 8330قيمة الجدولية )( وىي أصغر مف ال43130القيمة الفائية المحسوبة ) كانت

البيئة االجتماعية وفؽ  عمىة ويمكف تفسير ىذه النتيج ،(811-9( ودرجة حرية )4345داللة )
واحدة لكال الجنسيف مع بعض االختالفات التي لـ تصؿ لدرجة العتبة التي تفرؽ بيف فيي 

 الجنسيف.

تبعًا لمتغير التخصص، إذ  االنطواء -فروؽ ذو داللة معنوية في االنبساط  ال توجد .2
ىذه النتيجة تعطي  (،8330( أدنى مف القيمة الجدولية )83281كانت القيمة الفائية المحسوبة )

مؤشر اف االفراد يتمقوف اساليب تدريس وتعامؿ بينيما وبيف الطمبة واالساتذة متقارب نسبيًا الى 
 حد ما االمر الذي ساعد عمى زواؿ الفروؽ في التخصص.

( إذ بمغت رابع،ثاني د تفاعؿ ثنائي بيف الجنس )ذكور، إناث( والصؼ )عدـ وجو  .8
( درجة، وىي أقؿ مف القيمة الفائية الجدولية البالغة 43048القيمة الفائية المحسوبة لمتفاعؿ )

وىذا يفسر عمى اف التاثير  (،81239( ودرجة حرية )4345( عند مستوى داللة )8330)
 عدـ وجود فروؽ في التفاعؿ الثنائي.المتناظر لممتغيرات  ادى الى 

حث الثالثة؟ التعرف عمى العالقة االرتباطية بين متغيرات الب :الهدف السابع
 في الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية ين المستقم ومدى اسهام المتغيرين

  .لدى طمبة الجامعة االنطواء - االنبساط

المستقمة الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية لمعرفة العالقة االرتباطية بيف المتغيرات 
( طالبا 044ولتحقيؽ ىذا اليدؼ عمى العينة البالغة ) (االنطواء -االنبساطبالمتغير التابع )

ومف  ،(interمف نوع )( Multiple Regressionوطالبة تـ استعماؿ تحميؿ االنحدار المتعدد )
غيراف المستقالف الفراغ الوجودي والمسؤولية خالؿ مصفوفة معامعالت االرتباط لتحديد المت

بيرسوف كانت ستعماؿ معامؿ اوب االنطواء –لمسيمة في المتغير التابع  االنبساط االجتماعية ا
 جميعيا دالة احصائية
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 (02جدول )

 .قيمة معامل االرتباط المتعدد لمتغيرات البحث

 عالقة بيفال
 (االنطواء– )االنبساط

 رسوفقيـ معامؿ ارتباط بي

 - 43،71 وجوديالفراغ ال

 43744 المسؤولية االجتماعية

اتضح اف معامؿ  ولمعرفة معامؿ االرتباط المتعدد بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع،
( 43011( اما مربع معامؿ التحديد أي نسبة التبايف المفسر فيبمغ )43747االرتباط المتعدد بمغ )

 (.43449ى )أي دالة احصائيا عند مستو 

نموذج تحميؿ االنحدار في التنبؤ وتدؿ عمى أف المتغيراف اعمى جودة  Rتدؿ قيمة التحديد 
مف  %(0131)مجتمعة تفسر مامقداره  (المستقالف )الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية

 ،( واخضاع معامؿ التحديد الى تحميؿ االنحداراالنطواء – التبايف الكمي لدرجات )االنبساط
( 23والجدوؿ )( 81732)عند درجتي حرية ( 43449النسبة الفائية دالة عند مستوى ) كانت

 يوضح ذلؾ
 (08جدول )

 .نتائج االختبار الفائي لتحميل االنحدار المتعدد

مصدر 
درجة  مجموع المربعات التباين

 متوسط المربعات الحرية
 القيمة الفائية

 الداللة الجدولية المحسوبة
 01919.292 0 28282.402 راالنحدا

942.200 2،84 2.229 
 942.200 212 28222.220 الباقي



 245      ............عرض النتائج ومناقشتيا..................الفصؿ الرابع.......  

 

( أف القيمة الفائية المحسوبة لتحميؿ االنحدار أكبر مف القيمة الفائية 21ويبيف الجدوؿ )  
ىذا يشير ألى أف و ( 81732)وبدرجتي حرية( 4.449)ةعند مستوى دالل (8330الجدولية البالغة )

ايف الكمي لممتغير التابع  كؿ مف الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية ليما تأثير في التب
 .(االنطواء– االنبساط)

تـ تحويمو الى معامؿ االنحدار المعياري  ،ومف خالؿ قيـ معامؿ االنحدار والخطأ المعياري
(Beta المقابؿ لممتغيراف المستقالف  الفراغ الوجو )والتي يمكف مف  ،دي والمسؤولية االجتماعية

  (االنطواء– في المتغير التابع )االنبساط ،لمذكورة آنفااللة المتغيراف المستقالف اخالليا معرفة د

 (01جدول )
خطأ المعياري لممتغيران الفراغ الوجودي والمسؤولية وال (قيم معامل )بيتا
 .االنطواء -ط في التباين الكمي لممتغير االنبسا االجتماعية

تسيماف في ( أف كؿ مف الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية 21ويتبيف مف الجدوؿ )  
، ألف القيـ التائية المحسوبة أكبر مف الجدولية البالغة (االنطواء –المتغير التابع )االنبساط 

رديا اي كما يتبيف أف متغير المسؤولية االجتماعية يسيـ اسياما ط.(4.45عند مستوى )(،9.1)
االنطواء  –باالنبساط  عة يؤدي الى تمتع الطمبةكمما تزداد المسؤولية االجتماعية لدى طمبة الجام

  211 992141.82 الكمي

 معامؿ بيتا  المتغير 
الخطأ 

 المعياري
معامؿ بيتا 

 المعياري
 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة
 5.998 --- 91،.90 ،70.70 الحد الثابت

9.1، 

 ةدال 
الفراغ 

 2.774 -4.748 4.254 18،.4 الوجودي
 ةدال

المسؤولية 
 5.544 ،9.81 4.415 4.502 االجتماعية 

 ةدال



 246      ............عرض النتائج ومناقشتيا..................الفصؿ الرابع.......  

 

الفراغ الوجودي يسيـ اسياما عكسيا اي كمما يزداد الفراغ  في حيف اف  ،والعكس ىو الصحيح
 .االنطوائية والعكس ىو الصحيحة يؤدي الى تمتع الطمبة بالوجودي لدى طمبة الجامع

 :االستنتاجات

 :    في ضوِء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج في ىذا البحث يمكف تمخيص واستنتاج اآلتي

 ، نتيجةلدى اغمب  طمبة الجامعةغياب المعنى ادى الى تسيد الفراغ الوجودي  .9
 افتقارىـ الى مقومات الحياة وغموض المستقبؿ.

اذا ماسادت االوضاع جتماعية يتسـ افراد المجتمع بالقدرة عمى تحمؿ المسؤولية اال .2
 .الصعبة

قد  اإلناث  تعرض طمبة الجامعة لالحباط واليأس نتيجة غياب المعنى وخاصةاف   .8
، كما أف طبيعة المناىج واسموب الح االناثلص ؽ في الفراغ الوجوديساعد عمى ظيور فرو ي

 .يور فروؽ في التخصصظ عدـ التدريس ساعد عمى

عمى تحمؿ المسؤولية افراده  المنيج الدراسي يحث جميع اساليب التنشئة االجتماعية و  .0
اي منيج في الجامعة  وىذا ساعد عمى عدـ تأثر المسؤولية االجتماعية بالجنس والتخصص

 .يحفز المسؤولية االجتماعية 

بشكؿ متوازف،  يكوف  واحدة وتعرض االفراد ليا االنطواء – لعؿ محفزات االنبساط .5
 ـ تأثرىا بالجنس والتخصص.ساعد عمى عد وىذا االمر قد

 :التوصيات

 باآلتي: ةالباحث توصي  استنادًا إلى ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج البحث،

 وحدات االرشاد النفسي  الطمبة عف طريؽلدى  تسميط الضوء عمى أىمية تحقيؽ المعنى .2
ريف مف خالؿ المعاناة التي تتـ مف خالؿ االستشياد بخبرات سابقة حدثت آلخ في الكميات

 .وتمكنوا مف التغمب عمييا
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متابعػػػػػة مشػػػػػاكؿ الطمبػػػػػة ومعرفػػػػػة مػػػػػا يعػػػػػانوف  تشػػػػػكيؿ لجػػػػػاف فػػػػػي الكميػػػػػات مػػػػػف شػػػػػأنيا .3
مػػػػػػف ضػػػػػػغوط نفسػػػػػػية والعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تقميػػػػػػؿ أثارىػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ التعػػػػػػاوف المشػػػػػػترؾ بػػػػػػيف  ،منػػػػػػو

 .الجامعة والطمبة

توجيػػػػػػو انتبػػػػػػاه اسػػػػػػاتذة الجامعػػػػػػة نحػػػػػػو اتبػػػػػػاع طرائػػػػػػؽ واسػػػػػػاليب فػػػػػػي التػػػػػػدريس تحمػػػػػػؿ  .4
 الػػػػػػػب مسػػػػػػػؤولية تحضػػػػػػػير المػػػػػػػادة وجمعيػػػػػػػا بػػػػػػػداًل مػػػػػػػف تقػػػػػػػديـ المػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػية جػػػػػػػاىزة ليػػػػػػػـالط

وخاصػػػػػػة فػػػػػػي التخصصػػػػػػات االنسػػػػػػانية ولمػػػػػػذكور  لتعزيػػػػػػز المسػػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػػة التػػػػػػي لػػػػػػدييـ
 .تحديداً 

تفعيػػػػػػؿ دور لجػػػػػػاف االرشػػػػػػاد التربػػػػػػوي فػػػػػػي الكميػػػػػػات مػػػػػػف اجػػػػػػؿ حػػػػػػؿ مشػػػػػػكالت الطمبػػػػػػة  .5
 .اجياومساعدتيـ عمى تكامؿ شخصياتيـ وانض

 المقترحات.

  :ة مايأتيالباحث تقترح 

 عمى مجتمع آخر مثؿ طمبة اإلعدادية. لمبحث الحالي  تجريبيةبحوث  إجراء .9

 .في مراحؿ عمرية مختمفة ولدراسة تطور  الفراغ الوجودي بحوث لتتبع راء إج .2

 .الخ......التمركز حوؿ الذات ،عالقة متغيرات اخرى كالتحصيؿ لمتعرؼ عمىدراسة اجراء  .8
 .االنطواء –مع االنبساط 

 برامج ارشادية لخفض الشعور بالفراغ الوجودي لدى طمبة الجامعة ،اجراء   .0
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 المصادر العربية  

 القرأن الكريم 

    الطبعػػػػػػ  ا ،لػػػػػػ ة  ةتصػػػػػػم ـ التػػػػػػدر س(: 2000ابػػػػػػ، مػػػػػػابرة مامػػػػػػد ، ا  ػػػػػػ   طػػػػػػام
 دار ال كر لمطباع  ،ال شر ،الت،ز عة عمافة ا ردف.

  د جليييي دالحيااااعىىلااااب ىال اااا ع مقيااااعنىم  اااا ى(مد0212االبييييمحمد ح يييي دح يييي د:

 (.34مدالع  د 3كلم دالتربم مدجا ع دعم دش سمدط

  ةاألسػػػػػػال ب المعرخ ػػػػػػ  مػػػػػػد ؿ لمش صػػػػػػ   :(2013عبػػػػػػاس ه ػػػػػػ،ف م  ػػػػػػا   ةاألسػػػػػػد 
 .بغداد ةمطبع  العدال  ة1ط

 المع ػػػػػػػ  ،عل تػػػػػػػن بالت،مػػػػػػػن الػػػػػػػد     خقػػػػػػػداف (:2007ابػػػػػػػراض ـ مرت ػػػػػػػ    األعرمػػػػػػػ ة
كم ػػػػػ   دكتػػػػػ،را ة أطر،هػػػػػ  بػػػػػ  مامعػػػػػ  بغػػػػػدادة، مػػػػػط األسػػػػػتمابات المتطرخػػػػػ  لػػػػػد  طم

 الترب   ابف رشد
  أ مػػػػػػػػػػػاط الت ك ػػػػػػػػػػػر ،عل تػػػػػػػػػػػن باألبعػػػػػػػػػػػاد  :(2004ه ػػػػػػػػػػػدر كػػػػػػػػػػػر ـ سػػػػػػػػػػػكر   ةألعتػػػػػػػػػػػاب

 ةة أطر،هػػػػػػػػ  دكتػػػػػػػػ،را    ػػػػػػػػر م شػػػػػػػػ،رةاألساسػػػػػػػػ   لمش صػػػػػػػػ   لػػػػػػػػد  طمبػػػػػػػػ  المامعػػػػػػػػ 
 كم   الترب  . ةالمامع  المست صر  

  ةال رد ػػػػػػػ  ،المماعػػػػػػػات سػػػػػػػ ك،ل،م   ال ػػػػػػػر،ؽ :(1959،مػػػػػػػ،ف خػػػػػػػ،ل    ةأ ػػػػػػػا سػػػػػػػتاز 
الشػػػػػػػػػرك   ة1ط ةالمػػػػػػػػػز  األ،ؿ ةمصػػػػػػػػػط   سػػػػػػػػػ، ؼ ةترممػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػ د مهمػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػر 

 .العرب   لمطباع  ،ال شر

     دراسػػػػػػ   قد ػػػػػػ  للسػػػػػػس ال ظر ػػػػػػ  لمعػػػػػػلج ال،مػػػػػػ،د . كم ػػػػػػ  1992ا مػػػػػػاف خػػػػػػ،ز )
 الترب   ة مامع  ع ف شمس.

   ة األمتماع ػػػػػػػػػ العل ػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػ  ،المسػػػػػػػػػؤ،ل   (: 1980البػػػػػػػػػاد ة مهمػػػػػػػػػد مهمػػػػػػػػػد
 مكتب  األ مم، المصر  ة القاضرة.

  دت:د ييييل ا دعبيييي دالشاحيييي دكمييييش مدالقلااااوىالي اااايب (.د0210بيييياريمدجييييم سد.

  اردش كتب دالبصائرمدلبنا .
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   ة دار الشػػػػػػػػر،ؽة اإلرشاااااااااد ا  اااااااار (: 2008البػػػػػػػػر افة عبػػػػػػػػد العز ػػػػػػػػز عبػػػػػػػػد ا ة
 عمافة األردف.

    لػػػػػػػػػػػد  المػػػػػػػػػػػراضق ف  اسػػػػػػػػػػػال ب اله ػػػػػػػػػػػاة(: 1995التكر تػػػػػػػػػػػ ة ،ااػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػر م،سػػػػػػػػػػػ
ة مامعػػػػػػ  بغػػػػػػدادة ا سػػػػػػ، ا  ،المػػػػػػا ه ف ،عل ت ػػػػػػا بتػػػػػػ،اخق ـ الش صػػػػػػ  ،ا متمػػػػػػاع 

 كم   ا دابة  اطر،ه  دكت،را    ر م ش،رة(.

   الشػػػػػػػػػػػماع  مػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػػؿ ال،مػػػػػػػػػػػ،د. ت: كامػػػػػػػػػػؿ  ،سػػػػػػػػػػػؼ هسػػػػػػػػػػػ فة 1981تػػػػػػػػػػ مش )
 المؤسس  المامع   لمدراسات ،ال شر ،الت،ز عة ب ر،ت.

 م ػػػػػػاضث البهػػػػػػث خػػػػػػ  الترب ػػػػػػ  (: 1978الهم ػػػػػػدة أهمػػػػػػد   ػػػػػػر  كػػػػػػاظـ    عبػػػػػػد مػػػػػػابر
 ة دار ال     المصر  ة مصر. ،عمـ ال  س

     ةدار ال   ػػػػػػػػػ  العرب ػػػػػػػػػ  ةعمػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػ  س ،الطػػػػػػػػػب ال  سػػػػػػػػػ ( 1988مػػػػػػػػػابر ك ػػػػػػػػػا 
 القاضرة.

    ة دار  4. ط( مػػػػػػػػػد ؿ لدراسػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػم،ؾ ا  سػػػػػػػػػا  2006مػػػػػػػػػابرة عبػػػػػػػػػد الهم ػػػػػػػػػد
 .ة القاضرةال     العرب  

 أاػػػػػر العػػػػػلج السػػػػػم،ك  المعرخػػػػػ  خػػػػػ  تعػػػػػد ؿ الب ػػػػػ   (2005كػػػػػاظـ مبػػػػػر  المبػػػػػ،ر ة
 كم ػػػػػػػ  األدابة ةدكتػػػػػػػ،را    ػػػػػػػر م شػػػػػػػ،ر اطر،هػػػػػػػ   المعرخ ػػػػػػػن لممصػػػػػػػاب ف باألكت ػػػػػػػابة

   24مممد  المامعن المست صر  ة

   المسػػػػػػػػػؤ،ل   ا متماع ػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػد  اب ػػػػػػػػػا  الر ػػػػػػػػػؼ (: 1997المبػػػػػػػػػ،ر ة هم ػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػالـ
 ا دابة  رسال  مامست ر   ر م ش،رة(ة مامع  بغدادة كم   ،المد   

 الش صػػػػػػػػػ   السػػػػػػػػػم م ة ترممػػػػػػػػػ (ة 1988.ـ. سػػػػػػػػػ د   ، ت ػػػػػػػػػد ل ػػػػػػػػػدزمفة   مػػػػػػػػػ،رارد :
 همد دل  الكرب،ل  ، م،خؽ الهمدا  ة مامع  بغدادة كم   اآلداب

      ة ترممػػػػػػػ : إمػػػػػػػاـ عبػػػػػػػد ال تػػػػػػػاح إمػػػػػػػاـة عػػػػػػػالـ ال،م،د ػػػػػػػ (ة 1982مػػػػػػػ،ف مػػػػػػػارك،ر
 ة الك، ت58،ال  ،ف ،اآلدابة العدد المعرخ ة المممس ال،ط   لماقاخ  
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    القمػػػػػػؽ ال،مػػػػػػ،د . ت: سػػػػػػمماف عبػػػػػػد ال،اهػػػػػػد ك ػػػػػػ،شة دار 2012مػػػػػػ مس بػػػػػػارؾ .)
 ،مكتب  البصا رة لب اف.

  المسػػػػػػػؤ،ل   الش صػػػػػػػ   ا متماع ػػػػػػػ  لػػػػػػػد   ة(1995ز ػػػػػػػداف بػػػػػػػف عم ػػػػػػػز   ةالهػػػػػػػارا
 ةع  ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػباب السػػػػػػػػع،د  بالم طقػػػػػػػػ  الغرب ػػػػػػػػ  ،عل ت ػػػػػػػػا بػػػػػػػػبعض المتغ ػػػػػػػػرات

 .لمامع   طر ة4الس    ة7العدد  ةمركز البه،ث الترب،  ممم  

  بػػػػػػػػػ ف ال ظر ػػػػػػػػػن  األرشػػػػػػػػػاد ال  سػػػػػػػػػ  ،التربػػػػػػػػػ، (:2009ال ،اماةعبػػػػػػػػػد ال تػػػػػػػػػاح مهمػػػػػػػػػد
 ،التطب ؽةدار الاقاخن لم شرةعماف ةاألردف

   ال ػػػػػػػػراغ ال،مػػػػػػػػ،د  لػػػػػػػػد  المصػػػػػػػػابات بسػػػػػػػػرطاف 2014ال  ل ػػػػػػػػ ة كمػػػػػػػػاؿ مهمػػػػػػػػد )
 .الاد . ممم  كم   ا دابة مامع  بغداد

    ة ترممػػػػػ  سػػػػػ د الطػػػػػ،ابة ،مهمػػػػػ،د عمػػػػػرة مػػػػػد ؿ عمػػػػػـ الػػػػػ  س(: 1983داخ ػػػػػد،ؼ
 ، م ب  زاـة دار ماكمر،ض ؿ لم شرة القاضرةة مصر. 

 ة مامعػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػاضث البهػػػػػػػػث التربػػػػػػػػ، (: 1997أ ػػػػػػػػ،ر هسػػػػػػػػ ف   ةدا،،دة عز ػػػػػػػػز ه ػػػػػػػػا
 بغداد.

   خػػػػػ  ت   ػػػػؼ ا  ط،ا  ػػػػػ  ع ػػػػد طػػػػػلب  ااػػػػر بر ػػػػػامث أرشػػػػاد ( 1997الػػػػدا،،دة عػػػػػل
 رسال  مامست ر   ر م ش،رةة مامع  بغداد. المرهم  الاا ،   خ  األردفة

   2014عػػػػػػػػػػد اف مهمػػػػػػػػػػ،دة   ة،الم ػػػػػػػػػػدا،  ةاهسػػػػػػػػػػاف عم ػػػػػػػػػػ،   اصػػػػػػػػػػر ةالػػػػػػػػػػدل م :)
 ة بغدادة العراؽ.1ة طا  تبارات ،المق اس الترب،   ،ال  س  

   المسػػػػػػػػؤ،ل   ا متماع ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػد    ػػػػػػػػاس (: 1989الػػػػػػػػدل م ة هسػػػػػػػػف همػػػػػػػػ،د ابػػػػػػػػراض ـ
رسػػػػػال  ة مامعػػػػػ  بغػػػػػدادة كم ػػػػػ  ا دابة طمبػػػػػ  المامعػػػػػ  خػػػػػ  مرهمػػػػػ  مػػػػػا بعػػػػػد الهػػػػػرب

 مامست ر   ر م ش،رة.

  الػػػػػػدار الق،م ػػػػػػ  لمطباعػػػػػػ   ةعمػػػػػػـ الػػػػػػ  س الصػػػػػػ اع  :(1965اهمػػػػػػد عػػػػػػزت   ةرامػػػػػػ
 .،ال شر
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  دار الكتػػػػػػػػػػاب العربػػػػػػػػػػ   ةاصػػػػػػػػػػ،ؿ عمػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػ  س ة(1968  ةاهمػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػزت ةرامػػػػػػػػػػ
 لمطباع  ،ال شرة القاضرة

 ة القػػػػػػػاضرة ػ دار المعرخػػػػػػػ .   ػػػػػػػاس الش صػػػػػػػ  (: 1994مهمػػػػػػػد شػػػػػػػهاتن   ةرب ػػػػػػػع
 المصر  

 ةالصػػػػػػ،رة السػػػػػػ،ر    سػػػػػت بار ا ز ػػػػػػؾ لمش صػػػػػػ   :(1991سػػػػػػامر مم ػػػػػؿ   ةر ػػػػػ،اف 
 .عم  طلب مامع  دمشؽ  ةدراس  م دا   

    ترممػػػػػػػػػػ  دكتػػػػػػػػػػ،ر  ه ػػػػػػػػػػ   (  ظػػػػػػػػػػرات هػػػػػػػػػػ،ؿ ا  سػػػػػػػػػػافة1988ر،م ػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػار،د
 ال ، د .

    البهػػػػػػث عػػػػػػف الػػػػػػجات. ت: عبػػػػػػد عمػػػػػػ  المسػػػػػػما  . المؤسسػػػػػػ  1993ر،لػػػػػػ،  مػػػػػػ )
 ة ب ر،ت.1العرب   لمدراسات ،ال شرة ط

 ة عػػػػػػػػػالـ 5ة طعمػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػ  س ا متمػػػػػػػػػاع (: 1984هامػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػلـ    زضػػػػػػػػرافة
 الكتبة القاضرة.

 إبػػػػػػػػػػراض ـ  ة،الك ػػػػػػػػػػا   ةمهمػػػػػػػػػػد إل ػػػػػػػػػػاس ة،بكػػػػػػػػػػر ةالز،بعػػػػػػػػػػ ة عبػػػػػػػػػػد المم ػػػػػػػػػػؿ إبػػػػػػػػػػراض ـ
ة مامعػػػػػػ  الم،صػػػػػػؿة مطػػػػػػابع ا  تبػػػػػػارات ،المقػػػػػػا  س ال  سػػػػػػ  (: 1981عبدالهسػػػػػػف  

 دار الكتب لمطباع  ،ال شرة الم،صؿة العراؽ. 

     الش صػػػػػػػػػػ   ا  بسػػػػػػػػػػاط   ،العصػػػػػػػػػػاب   ،ت ا رضػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػ   :(2008ز ػػػػػػػػػػادة بركػػػػػػػػػػات
المػػػػد  ،الػػػػجاكرة ط، مػػػػ  المػػػػد  لػػػػد  طمبػػػػ  مامعػػػػ  القػػػػدس الم ت،هػػػػ   الػػػػجاكرة  صػػػػ رة

 ة24مممػػػػػػػد  ةمممػػػػػػػ  مامعػػػػػػػ  ال مػػػػػػػاح لةبهػػػػػػػاث  العمػػػػػػػـ، ا  سػػػػػػػا   ( ةطػػػػػػػ،لكـر خػػػػػػػ 
 .خمسط ف

     ة معمػػػػػػػػػـ المصػػػػػػػػػطمهات الترب، ػػػػػػػػػ  ،ال  سػػػػػػػػػ  (: 1979ز ػػػػػػػػػدافة مهمػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػط
 ة دار الشرؽة القاضرة.1ط

    مبػػػػػػػػادئ الق ػػػػػػػػاس ،التقػػػػػػػػ، ـ خػػػػػػػػ  (: 2005الز ػػػػػػػػ،دة  ػػػػػػػػادر خ ػػػػػػػػ ـة ،عم ػػػػػػػػاف ضاشػػػػػػػػـ
 شرةعمافة األردف.ة دار ال كر لمطباع  ،ال 2ة طالترب  
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    ة دار الق ػػػػػػػاس ال  سػػػػػػػ   بػػػػػػػ ف ال ظر ػػػػػػػ  ،التطب ػػػػػػػؽ((: 1998سػػػػػػػعد عبػػػػػػػد الػػػػػػػرهمف
 ال كر العرب ة القاضرةة مصر. 

 دار ال راض ػػػػػػػد   ة1ط ةبغػػػػػػػداد ة ظر ػػػػػػػات الش صػػػػػػػ   :(2013ه ػػػػػػػدر كػػػػػػػر ـ   ةسػػػػػػػكر
 .لم شر ،الت،ز ع

   ب ر،ت.(: المجاضب ال مس    المعاصرةة مكتب  مدب،ل ة 1973سماح  راخع 
  التوافنننننننننن جالمتبننننننننن   ج البسنننننننننن  ل  ج(ج:ج0991السننننننننند شجاج عبنننننننننن ج ننننننننن   ج  نننننننننن جالب  ننننننننن ج

  اطر ح جدكتوراهجغ رج دشورةجاجم  ع ج  نج بسجاجكل  جالترب  اجالمتب    

  (دال  ييييي شلم داالجت اعمييييي دشعسقت)يييييادبالن ييييي دال م ييييي دلييييي  د0229ال ييييي)مل د

 للبناتد.طلب دال رحل داالع ا م دجا ع دبغ ا دكلم دالتربم د

 ا  تػػػػػػػػػراب ،عل تػػػػػػػػػن بالعصػػػػػػػػػاب   ،الداخع ػػػػػػػػػ  1992ة  عمػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػدال الؽ  السػػػػػػػػػ د )
مممػػػػػػػ  عمػػػػػػػػـ، الترب ػػػػػػػ  ة المممػػػػػػػد ا ،ؿ ة العػػػػػػػػدد  .لل مػػػػػػػاز لػػػػػػػد  طػػػػػػػػلب المامعػػػػػػػ 

80. 

   .ة ترممػػػػػػػ  طمعػػػػػػػت م صػػػػػػػ،ر عمػػػػػػػـ الػػػػػػػ  س ا  سػػػػػػػا  (: 1978سػػػػػػػ  ر فة خر ػػػػػػػؾ ث
 ،آ ر،فة مكتب  ا  مم، المصر  ة القاضرة.

  ممتػػػػػػاز ةالمسػػػػػػؤ،ل   ا متماع ػػػػػػ  ،عل ت ػػػػػػا بت ظػػػػػػ ـ ال، ػػػػػػت ة رسػػػػػػال  ة الشػػػػػػا ب
 .  2002 مامست ر   ر م ش،رة ة مامع  دمشؽ ة 

  ة القػػػػػػػػاضرةة دار ال كػػػػػػػػر 1ط المشػػػػػػػػكلت ع ػػػػػػػػد األط ػػػػػػػػاؿة( 2000الشػػػػػػػػرب   ة زكر ػػػػػػػػا
 العرب .

  مممػػػػػػػ  العمػػػػػػػـ، الترب، ػػػػػػػ ة القػػػػػػػاضرةة  ال ػػػػػػػغ،ط ال  سػػػػػػػ  ة( 2000الشػػػػػػػرم ة  ػػػػػػػ لف
 .1ات الترب،  ة العددمع د الدراس

 ا مػػػػػػراض ال  سػػػػػػ ن ،ا  هراخػػػػػػات السػػػػػػم،ك ن اسػػػػػػباب ا 2008 اسػػػػػػـ هسػػػػػػ ف  صػػػػػػال ة:)
 دار دممن عمافة ،اعرا  ا ،طرا ؽ علم اة

  ةدار الشػػػػػػػػػػػػؤ،ف الاقاخ ػػػػػػػػػػػػن ا ن ااااااااااااان ماااااااااااان  اااااااااااا (1987صال ة اسػػػػػػػػػػػػـ هسػػػػػػػػػػػػ ف
 ةبغداد العراؽ0العامنةط
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   ة  1ة ط ال ربياااااااةمباااااااادس القياااااااا   ال قااااااا يم  ااااااا  (: 1999الظػػػػػػػاضرة زكػػػػػػػر  همػػػػػػػد
 ة دار الاقاخ  لم شر ،الت،ز ع.ا ردف -عماف

   دراسػػػػػػػػػ  مقار ػػػػػػػػػ  لممسػػػػػػػػػؤ،ل   ا متماع ػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػ ف (: 1978ظػػػػػػػػػاضرة كػػػػػػػػػاظـ بطػػػػػػػػػ ف
ة مامعػػػػػػػ  بغػػػػػػػدادة كم ػػػػػػػ  الشػػػػػػػباب الم تمػػػػػػػ ف ،  ػػػػػػػر الم تمػػػػػػػ ف الػػػػػػػ  مراكػػػػػػػز الشػػػػػػػباب

 الترب  ة رسال  مامست ر   ر م ش،رة.

 ا سػػػػػػتعداد لل تهػػػػػػار ،عل تػػػػػػن باألبعػػػػػػاد  :(2009سػػػػػػمم  سػػػػػػام   اصػػػػػػر   ةالعػػػػػػام،د
 ةأطر،هػػػػػػػػ  دكتػػػػػػػػ،را    ػػػػػػػػر م شػػػػػػػػ،رة ةلمش صػػػػػػػػ   لػػػػػػػػد  طمبػػػػػػػػ  المامعػػػػػػػػ  األساسػػػػػػػػ  

 .كم   الترب   ابف ال  اـ ةمامع  بغداد

   مرا ات ػػػػػػػػا :ا  تبػػػػػػػػارات ال  سػػػػػػػػ  (: 1996عبػػػػػػػػاس خ صػػػػػػػػؿ ة دار ال كػػػػػػػػر تق  ات ػػػػػػػػا ،اا
 العرب ة ب ر،تة لب اف

   لااان مناااا ث البااااب  ااا  ال ربياااة   مااام الااان   مااادا  ا(: 2009عبػػػاسة مهمػػػد  م ػػػؿ  
 دار المس رة لم شر ،الت،ز ع. ا ردفة -ة عماف2ط

 مد اردد4 يييي دردل را يييي دال ييييلشيداالن ييييان د.دطد(0226 دمدجييييابرعبيييي دالح ميييي د

 الن)ض دالعربم دمدال اهرةد.

 ا  بسػػػػػػػاط ،العصػػػػػػػاب   أبعػػػػػػػادا أساسػػػػػػػ   لمش صػػػػػػػ    :(1981اهمػػػػػػػد   ةعبػػػػػػػد ال ػػػػػػػالؽ
المممػػػػػػػد  ةبهػػػػػػػ،ث خػػػػػػػ  السػػػػػػػم،ؾ ،الش صػػػػػػػ   ةالع  ػػػػػػػات المصػػػػػػػر   لػػػػػػػد  ع  ػػػػػػػ  مػػػػػػػف

  .دار المعارؼ ةا سك در   ةاأل،ؿ
  د عالمييي دالعيييسعدبيييال عن د0225عبييي داليييرح  دمد تحييي دشدعبييي داليييرح  دم ح ييي د)

 يييي دتداييييمحداي يييي دال)شميييي دشتح ميييي دال عنيييي داالمجيييياب دللحميييياةدليييي  دال ييييراه م د
 بم دمد شهاعد.ال عاقم دبصرماد.داطرشح د كتشراهدمدكلم دالتر

  د اردالاكييييردالقيااااعنىال  ااااايةىال تطياااا ىيال   يااااو(د1998عبيييي دالييييرح  مد ييييع د.

 العرب مدال اهرة.
  ة ظر ات ػػػػػػػػا ،  اسػػػػػػػػ ا ةاسػػػػػػػػترات م ات ا ةالش صػػػػػػػػ  ( 2000مهمػػػػػػػػد  اسػػػػػػػػـ   ةعبػػػػػػػػدا 

 دمشؽ / س،ر ا. ةدار الكتب
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  دار  ةعمػػػػػػػػػػاف ة1ط ةعمػػػػػػػػػػـ   ػػػػػػػػػػس الش صػػػػػػػػػػ   :(2011مهمػػػػػػػػػػد ماسػػػػػػػػػػـ   ةالعب ػػػػػػػػػػد
 .الاقاخ  لم شر ،الت،ز ع

  أ مػػػػػػػػػػػاط الت ك ػػػػػػػػػػػر ،عل تػػػػػػػػػػػن باألبعػػػػػػػػػػػاد  :(2004ه ػػػػػػػػػػػدر كػػػػػػػػػػػر ـ سػػػػػػػػػػػكر   ةالعتػػػػػػػػػػػاب
 ةة أطر،هػػػػػػػػ  دكتػػػػػػػػ،را    ػػػػػػػػر م شػػػػػػػػ،رةاألساسػػػػػػػػ   لمش صػػػػػػػػ   لػػػػػػػػد  طمبػػػػػػػػ  المامعػػػػػػػػ 

 كم   الترب  . ةالمامع  المست صر  
   ة مكتبػػػػػػػػ  1ة جعمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػ  س ا متمػػػػػػػػاع  التربػػػػػػػػ، (: 1970عامػػػػػػػػافة سػػػػػػػػ د اهمػػػػػػػػد

  ا  مم، المصر  ة القاضرة.
 سػػػػػػػػػ  ر مهمػػػػػػػػػد  ةما سػػػػػػػػػن اهمػػػػػػػػػد ،سػػػػػػػػػالـ ةعػػػػػػػػػل  الػػػػػػػػػد ف ك ػػػػػػػػػاخ  ةاهمػػػػػػػػػد ،ال  ػػػػػػػػػاؿ

دار  ةاألردف ةعمػػػػػػػاف ةالت ػػػػػػػ،ع ( ةال مػػػػػػػ، ةالش صػػػػػػػ    ا رتقػػػػػػػا   ظر ػػػػػػػات :(2010 
 .ال كر لم شر ،الت،ز ع

     تقػػػػػػػػد ر الػػػػػػػػجات خػػػػػػػػ  عل تػػػػػػػػن بالت شػػػػػػػػ   ال،الد ػػػػػػػػ  ( 1989عػػػػػػػػل  الػػػػػػػػد فة ك ػػػػػػػػاخ
الك، ػػػػػػػػتة مممػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػـ،  دراسػػػػػػػػ  خػػػػػػػػ  عمم ػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػد ر الػػػػػػػػجاتة –ال  سػػػػػػػػ  ،األمػػػػػػػػف 

 .35ا متماع  ة المممد التاسعة العدد
   االاصاااااب لمبااااااب  اااا  (: 1988عػػػػ،دةة اهمػػػػد سػػػػم ماف ،ال م مػػػػ ة  م ػػػػؿ  ،سػػػػؼ

 .دار ال كر العرب  لم شر ،الت،ز ع ةا ردف -ة عمافال ربية  العم م االن انية

    الق ػػػػػػػاس ،التمر ػػػػػػػب خػػػػػػػ  عمػػػػػػػـ الػػػػػػػ  س (: 1974ع سػػػػػػػ، ة عبػػػػػػػد الػػػػػػػرهمف مهمػػػػػػػد
 ة دار ال     العرب  ة ب ر،تة لب اف. ،الترب  

  تصػػػػػػػػم ـ البهػػػػػػػػ،ث ال  سػػػػػػػػ   ،ا متماع ػػػػػػػػ  ( 1999ع سػػػػػػػػ، ة عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرهمف مهمػػػػػػػػد
ب ػػػػػػػػػر،تة دار الرا ػػػػػػػػػد  دراسػػػػػػػػػات   سػػػػػػػػػ   لت سػػػػػػػػػ ر السػػػػػػػػػم،ؾ ا  سػػػػػػػػػا  ة –،الترب، ػػػػػػػػػ  

 العرب .
  تمر ب ػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػف العل ػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػ ف دراسػػػػػػػػػ   :(1968عبػػػػػػػػػد ال،ضػػػػػػػػػاب هسػػػػػػػػػف   ةالع سػػػػػػػػػ

رسػػػػػػػػػال   ة،ا  بسػػػػػػػػػاط ،ا  طػػػػػػػػػ،ا  مػػػػػػػػػع ااػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػض المتغ ػػػػػػػػػرات مسػػػػػػػػػت،  الطمػػػػػػػػػ،ح
  .بغداد –مطبع  الزضرا   ةمامع  بغداد ةمامست ر م ش،رة خ  عمـ ال  س

  .ةمػػػػػػػػد ؿ الػػػػػػػػ  العػػػػػػػػلج ال  سػػػػػػػػ ةمامع  همػػػػػػػػ،اف كم ػػػػػػػػ  2008 ا ـةمهمػػػػػػػػد هسػػػػػػػػف)
 ا داب  سـ عمـ ال  سةمكتب  مدب،ل 



  148  ...............................................المصادر..............      

 

  ة مكتبػػػػػػػػ  ا  ممػػػػػػػػ، التقػػػػػػػػ، ـ ،الق ػػػػػػػػاس ال  سػػػػػػػػ  ،التربػػػػػػػػ، (: 1985 ػػػػػػػػ   الغر ػػػػػػػػبة رمز
التقػػػػػػػ، ـ ،الق ػػػػػػػاس ال  سػػػػػػػ  (: 1981الغر ػػػػػػػبة رمز ػػػػػػػ    المصػػػػػػػر  ة القػػػػػػػاضرةة مصػػػػػػػر

 ة مكتب  ا  مم، المصر  ة القاضرةة مصر.،الترب، 

 ة م ػػػػػػػػاضث البهػػػػػػػػث خػػػػػػػػ  الترب ػػػػػػػػ  ،عمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػ  س(: 1977د ،ب،لػػػػػػػػدب   ةخػػػػػػػػاف دالػػػػػػػػ ف
ترممػػػػػػػػ  د. مهمػػػػػػػػد  ب ػػػػػػػػؿ  ،خػػػػػػػػؿة ،آ ػػػػػػػػر،فة مكتبػػػػػػػػ  ا  ممػػػػػػػػ، المصػػػػػػػػر  ة القػػػػػػػػاضرةة 

 مصر.

    خعال ػػػػػػ  العػػػػػػلج بػػػػػػالمع   2005ختهػػػػػػ ة عبػػػػػػد الػػػػػػرهمف  ،عبػػػػػػد الػػػػػػرهمف ةمهمػػػػػػد )
خػػػػػػػ  ت  ػػػػػػػ ض ازمػػػػػػػ  ال ، ػػػػػػػ  ،تهق ػػػػػػػؽ المع ػػػػػػػ  ا  مػػػػػػػاب  لمه ػػػػػػػاة لػػػػػػػد  المػػػػػػػراضق ف 

 .اطر،ه  دكت،را  ة كم   الترب   ة س،ضاج .المعا  ف بصر ا

  دال اااااعميى علاااارا ىنتااااعفطىىا اااااع ي ى اااايى طا ناااا (د1980 رانكييييرمد كتييييشرد.

  االن ا دمبحثدع دال عن (.

   ة القاضرةة دار ال كر العرب .1ة طالق اس ال  س (: 1980خرجة ص ،ت 

    التسػػػػػػػػػػام  بالػػػػػػػػػػجات كظػػػػػػػػػػاضرة ا سػػػػػػػػػػا    خػػػػػػػػػػ  خرا كػػػػػػػػػػؿ. 1982خكتػػػػػػػػػػ،رة خرا كػػػػػػػػػػؿ )
  ا  ساف  بهث عف المع  (.

  دكلمي دالتربمي دبطاا ى قبي ىلالانىال تطي ىلل اال ىالي ايب (د1990 شييدمدام ا د.

 مدجا ع دعم دش س
    ااػػػر ا رشػػػاد الػػػ،ا ع  خػػػ  عل ػػػـ ا  تػػػراب لػػػد  طمبػػػ  2002الكعبػػػ ة بتػػػ،ؿ  ػػػ،ا )

 الصؼ ال امس ا عداد . اطر،ه  دكت،را  ة كم   الترب   ة مامع  البصرة

    ة عقػػػػػػػؿ الم،صػػػػػػػ،دة بػػػػػػػاب ال ػػػػػػػـ، ،بػػػػػػػاب ا هػػػػػػػػلـأبػػػػػػػ،اب ال(: 1990كمػػػػػػػاؿة عمػػػػػػػ
 الطبع  الاا   ة دار الكتب ،ال،اا ؽة بغدادة العراؽ.

   ال ػػػػػراغ ال،مػػػػػ،د  ،عل تػػػػػن بمع ػػػػػ  ا لػػػػػـ لػػػػػد  المطمقػػػػػات ( 2012ل  ػػػػػا عمػػػػػ  كػػػػػاظـ
 .   الجامعة الم  نصرية كم   الترب    رسال  مامست ر   ر م ش،ر 
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    ال قػػػػػػػػػػرة ،أسػػػػػػػػػم،ب صػػػػػػػػػػ ا ت ا خػػػػػػػػػػ   (: أاػػػػػػػػػػر إتمػػػػػػػػػا 1999مهمػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد المم ػػػػػػػػػد
ال صػػػػػػػا ص السػػػػػػػ ك،متر   لمقػػػػػػػا  س الش صػػػػػػػ   ،هسػػػػػػػب مسػػػػػػػت،  الصػػػػػػػه  ال  سػػػػػػػ   

 لممم بة أطر،ه  دكت،را ة كم   الترب  /مامع  بغدادة بغدادة العراؽ.

   دراسػػػػػػػػػػػػات خػػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػػه  ال  سػػػػػػػػػػػػ   ال ، ػػػػػػػػػػػػ  ( 2000مهمػػػػػػػػػػػػدة عػػػػػػػػػػػػادؿ عبػػػػػػػػػػػػد ا
ة العرب ػػػػػػػػػ  لمطباعػػػػػػػػػ  ة القػػػػػػػػػاضرةة مصػػػػػػػػػر1ة طا  ػػػػػػػػػطرابات ال  سػػػػػػػػػ   -،ا  تػػػػػػػػػراب

 ،ال شر.
 سػػػػػػماع ؿ ةمم كػػػػػػن  :(1959عط ػػػػػػ  مهمػػػػػػ،د   ةمهمػػػػػػد عمػػػػػػاد ،ض ػػػػػػا ةلػػػػػػ، س كامػػػػػػؿ ،اا

 .مطبع  المصر   ةالش ص   ،  اس ا
 ا  طػػػػػػػػػػػ،ا   –بعػػػػػػػػػػػدا الش صػػػػػػػػػػػ    ا  بسػػػػػػػػػػػاط  :(2002أشػػػػػػػػػػػ،اؽ صػػػػػػػػػػػبر   ة اصػػػػػػػػػػػر

رسػػػػػػػال  مامسػػػػػػػت ر   ػػػػػػػر  ة،عل ت ػػػػػػػا با ػػػػػػػطراب الش صػػػػػػػ   التم ب ػػػػػػػ  ،العصػػػػػػػاب   (
 .مامع  بغداد ةا دابكم    ةم ش،رة

بػػػػػارؾة مػػػػػ مس تػػػػػ ا ر المػػػػػدح ،الػػػػػجـ خػػػػػ  تهصػػػػػ ؿ الطػػػػػلب ( 1972ال ا ػػػػػبة مػػػػػاضر 
 ،زارة الترب  . ة رسال  مامست ر م ش،رةةا  بساط  ف ،ا  ط،ا   ف (2012 
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 (1ممحق رقم )
 اليجائية لمقب العممي والحروؼاأسماء الخبراء والمتخصصيف المذيف عرضت عمييـ مقاييس البحث الثالث مرتبيف بحسب 

 مكاف العمؿ التخصص اسـ الخبير المقب العممي  تسمسؿ
ابف  –للعلوم الصرفة  -كمية التربية  عمـ النفس التربوي سماعيؿ ابراىيـ عميأد.  أستاذ 1

 جامعة بغداد -الييثـ
 الجامعة المستنصرية  –كمية اآلداب  النفس العاـ عمـ  عدناف عبد الرحمف  د.باف أستاذ 2

ابف الييثـ –لمعمـو الصرفة  –كمية التربية  عمـ النفس التربوي  د.فاضؿ جبار جودة  أستاذ 3
 جامعة بغداد–

ابف  –لمعمـو الصرفة  –كمية التربية  عمـ النفس العاـ  ناجي محمود النوابد. أستاذ 4
 جامعة بغداد  –الييثـ 

د.نبيؿ عبد الغفور عبد  أستاذ 5
 المجيد 

 جامعة المستنصريةال –كمية التربية قياس وتقويـ

أالرشاد  النفسي والتوجيو  د.جبار وادي باىض أستاذ مساعد 6
 التربوي

أبف   -لمعمـو الصرفة –كمية التربية 
 الييثـ _ جامعة بغداد

ابف -لمعمـو االنسانية  –كمية التربية  قياس وتقويـ جماؿ جبر د.خالد أستاذ مساعد 7
 جامعة بغداد-الرشد

 الجامعة المستنصرية –كمية االداب  عمـ النفس العاـ د.زىراء عبد الميدي أستاذ مساعد 8
 جامعة بغداد –كمية االداب  عمـ النفس العاـ د.سناء عيسى أستاذ مساعد 9

 ابف الييثـ  -لمعمـو الصرفة  -كمية التربية عمـ النفس التربوي حسيف قمندر د.سيمة أستاذ مساعد 10
 جامعة بغداد –

د.شيماء عبد العزيز عبد  أستاذ مساعد 11
 الحميد

أبف -لمعمـو االنسانية   –كمية التربية  عمـ النفس التربوي
 جامعة بغداد -الرشد 

أبف  -لمعمـو الصرفة  –كمية التربية  التربويعمـ النفس  د.طالب عمي مطمب أستاذ مساعد 12
 جامعة بغداد – الييثـ 

ابف الييثـ –لمعمـو الصرفة –التربية كمية  قياس وتقويـ  د.عفاؼ زياد وادي  أستاذ مساعد 13
 جامعة بغداد–

 جامعة بغداد–كمية االداب  عمـ النفس العاـ د.عمي تركي نافؿ  أستاذ مساعد 14
أبف  -لمعمـو االنسانية   –كمية التربية  عمـ النفس العاـ د.عمي حسيف الحمو  أستاذ مساعد 15

 جامعة بغداد –الرشد
ابف -لمعمـو الصرفة   -كمية التربية  عمـ النفس التربوي د. ليث محمد عياش أستاذ مساعد 16

 جامعة بغداد -الييثـ
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 (2ممحق)
 والمقدم لمخبراءمقياس الفراغ الوجودي بصيغتو االولية 

 حية ققراتوصال لبيانوالمحكمين 
 جامعة بغداد 

 كمية التربية ابف الييثـ لمعمـو الصرفة 
 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا/ دكتوراه 
     
 أستبانة آراء المحكميف حوؿ صالحية فقرات مقياس الفراغ الوجودي    
 

 .المحتـر....االستاد.................................
)الفراغ الوجودي والمسؤولية االجتماعية وعالقتيما دراسة تروـ الباحثة      
وتطمب ذلؾ تبني  مقياس الفراغ الوجودي  (لدى طمبة الجامعة  بساط _االنطواءباالن
( 2102أعتمدت الباحثة مقياس ) لينا عمي كاظـ ( لمفراغ الوجودي المعد ) وقد

))ىو راغ الوجودي والذي عرفو بأنو نظرية فكتور فرانكؿ لمففي بناءه عمى  والمعتمد
عور بمعنى يستحؽ العيش مف اجمو ، شعور االنساف بعوزة الى االحساس او الش

بيذه  ليجعمو يعاني مف خبرة الخواء والفراغ داخؿ نفسو ، ويصبح مقيدآ ومأسورا
 الحالو ((. 

ونظرا لما تتمتعوف بو مف خبرة عممية عالية يرجى مف حضراتكـ تقويـ المقياس 
جاالت التي قيمة حوؿ صالحية الفقرات ومدى مالئمتيا لمموابداء ارائكـ ومقترحاتكـ ال

 بة. االجابدائؿ  . ومدى صالحيةوضعت فييا 
 ولكـ الشكر

 الباحثة           المشرفة أ.ـ.د                                             
 ىبة خالد كامؿ                                    منتيى مطشر عبد الصاحب
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 ىاقتراح بدائؿ اخر  غير مالئمة  مالئمة  صالحية البدائؿ 

    

 ال معنى لو . ػ العدمية)الالمعنى(:االعتقاد بأف الوجود منعدـ المعنى او0
التعديؿ  غير صالحة  صالحة  الفقرات ت

 المقترح 
    الحياةىذه اشعر انو ال اىمية لوجودي في  0
    لمحياة اليومية ينتابني شعور بعدـ االىمية لمتخطيط 2
    افتقد الشعور بالمسؤولية اتجاه االخريف 3
    ه الحياةينتابني الشؾ مف ىذ  4
    وجودي ألشخصي بال ىدؼ  5
    أشعر بالجبرية في الحياة  6
    عندما أفكر في حياتي فأنو اليوجد سبب لوجودي  7
    أشعر باالنخراط عف االخريف  8
    أتذكر االموات واود االلتحاؽ بيـ  9

    مف الميـ أف ارحؿ ألني غير موجودة اصال  01
    العالـ الذي نعيش فيو ال معنى لو  00

ػ عدـ االحساس باالمف: ىو شعور الفرد بعجزه عف مجاراة االخريف  والشعور بعدـ 2
 لسالمو والتيديد.ا
 المقترحالتعديؿ  غير صالحة صالحة الفقرات ت

    ينتابني الشعور بعدـ االطمئناف .0



 141..........................................المالحؽ...........................

 

    غياب العدالة في ىدا العالـ .2

    ينتابني شعور بعدـ الثقة لما يجري مف حولي .3

    حياتي ال تسير وفؽ منطؽ مقبوؿ .4

    اخاؼ عمى مف احبيـ .5

    المستقبؿ مجيوؿ بالنسبة لي .6

    الناس بسالمةاعتقد  مف  الصعب العيش بيف  .7

 نصراؼ عنو.بالضيؽ بشئ ما والميؿ الى األ الممؿ: حالة نفسية يشعر بيا الفرد -3
 التعديؿ المقترح غير صالحة صالحة الفقرات ت

    اعيش حياة روتينية .0
    اقضي معظـ وقتي في العمؿ .2
    حياتي مميئة باليأس .3
    مواجية ميامي اليومية شيء ممؿ .4
    يواجينيالذي المشاكؿ ىي ما تحفظني مف الممؿ  .5
    سنوات عمري ضاعت ىباءآ .6
    كؿ يوـ يمر ىو نفس اليـو السابؽ .7
    أعاني مف فراغ كبير في حياتي .8

التعػػػػػويض الجنسػػػػػي: اف انػػػػػدفاع الطاقػػػػػة الجنسػػػػػية يصػػػػػبح متفشػػػػػي  فػػػػػي حػػػػػاالت  -4
 ة المعنى المحبطة.ارادة محؿ اغ الوجودي وىو اف تحؿ ارادة المذالفر 

 التعديؿ المقترح غير صالحو صالحة الفقرات ت

    ة ىي ما تعطي لمحياة معنىالمذ .0
    االثارة الجنسية ىي اثارة شخصية .2
    العالقات التي تبنى عمى الجنس تكوف عالقات سطحية .3
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    اميؿ الى الشخص بدافع الجنس فقط .4
    لرغباتي الشيوانيةيؤلمني اف انقاد  .5
    اعيش في صراع بيف رغباتي الجنسية والضوابط االخالقية .6
    احاوؿ اشباع رغباتي فقط بغض النظر عف المقابؿ .7

بمػا ادة المعنػى المحبطػو بػأرادة القوة،العمؿ والحصػوؿ عمػى المػاؿ:ىو تعػويض ألر  -5
 كؿ األكثر بدائية ىو الماؿ.في ذلؾ الش

غير  صالحو الفقرات ت
 صالحو

التعديؿ 
 المقترح

    ا كبيرااحب اف امارس العمؿ الذي يعطي عائد .0

    أكرس وقتي لجمع الماؿ .2
    ىو ىدؼ حياتي الغنى والثروة .3
    أمارس العمؿ فقط لمحصوؿ عمى الماؿ مف اجؿ العيش .4
    العمؿ يستنفذ كؿ طاقتي لدرجو ال اجد اال وقت النـو .5
    الجأ الى العمؿ ىرب  مف الحياة .6
    عندما ال اعمؿ اشعر بالضياع .7
    العمؿ غير ممتع بالنسبة لي .8
    أعتقد اف العالـ المعاصر تسيطر عميو القيـ المادية .9

    الماؿ يعد المصدر األساسي لمسعادة .01
: ويعني عزلة الفرد عف الوجود أي عدـ قدرة الفرد عمى المواجية وعدـ العزلو الوجودية -6

األتجػػػاه نحػػػو األخػػػريف ثػػػـ أضػػػطراب نفسػػػي، والعزلػػػة تػػػؤدي الػػػى الفػػػراغ الوجػػػودي وتصػػػبح 
 الخبرات التي يمر بيا الفرد ال معنى ليا وىذا يقوده الى القمؽ الدائـ

غير  صالحو الفقرات ت
 صالحو

التعديؿ 
 المقترح

    أتعرض لممشاكؿ بسبب الوحده والعزلو .0
    عف ذاتي ينتابني شعور بأني غريب .2
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    ينتابني شعور بعدـ أنتمائي ليذا العالـ .3
    أشعر بالضيؽ حينما أكوف وحدي .4
    أشعر بالفزع بسبب عدـ توافر اىداؼ تعطي معنى لحياتي .5
    عف اآلخريفبعيدأشعر بأني  .6
    األصدقاءأنفر مف  .7
    أشعر بالغربو بالرغـ مف وجود الناس حولي .8
    عندما تواجيني مشاكؿ ال يوجد مف الجأ اليو .9
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 ( 3ملحق رقم ) 
التحليل االحصائي وعينة عينتي على مقياس الفراغ الوجودي بصورته النهائية والمطبق 

 البحث االساسية
 جامعة بغداد      

 كمية التربية_ابن الييثم لمعموم الصرقة    
 قسم العموم التربوية والنفسية  

 الدراسات العميا / الدكتوراه 
 

 عزيزتي الطالبة ...............عزيزي الطالب...............
 جابةاإلت التالية بدقة، حتى يتسنى لؾ يرجى تفضمؾ بقراءة كؿ فقرة مف الفقرا       
اختيار بديؿ واحد مف البدائؿ الخمسة الموضوعة أماـ كؿ فقرة وذلؾ مف ، مف خالؿ عمييا

، ويتفؽ مع ينطبؽ عميؾ تماماً  تجده الذي ( في حقؿ البديؿخالؿ وضع العالمة )
جابات خاطئة، عممًا ال توجد اجابات صحيحة وا  ، يعبر عف رأيؾ أوتفكريؾ 

 يؾ.  إلجابات الصحيحة طالما تتفؽ مع رأفا
 سـ، ما نبحث عنو سوىتترؾ فقرة مف دوف إجابة، وال داعي لذكر االويرجى أف ال 

مسيرة البحث العممي، ولف يطمع عمييا أحد سوى  رفدل سئمةاألأجابتؾ الدقيقة عمى ىذه 
 الباحث.

 …مع الشكر الجزيل 

  
  
 

تنطبؽ  الفقرات ت
عميّ بدرجة 
 كبيرة جداً  

تنطبؽ 
عميّ بدرجة 

 كبيرة 

تنطبؽ 
عميّ بدرجة 
 متوسطة 

تنطبؽ 
عميّ بدرجة 

 قميمة  

التنطبؽ 
 عمي ّ 

ىذه اشعر انو ال اىمية لوجودي في  0
 الحياة

    
 

 

     ينتابني شعور بعدـ االىمية لمتخطيط  2
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 لمحياة اليومية
      افتقد الشعور بالمسؤولية اتجاه االخريف 3
      ه الحياةينتابني الشؾ مف ىذ  4
      وجودي ألشخصي بال ىدؼ  5
      أشعر بالجبرية في الحياة  6
عندما أفكر في حياتي فأنو اليوجد سبب  7

 لوجودي 
     

      أشعر باالنخراط عف االخريف  8
      أتذكر االموات واود االلتحاؽ بيـ  9

مف الميـ أف ارحؿ ألني غير موجودة  01
 اصال 

     

      العالـ الذي نعيش فيو ال معنى لو  00

 
تنطبؽ عمّي  الفقرات ت

بدرجة كبيرة 
 جدا 

تنطبؽ عمّي 
 بدرجة كبيرة

تنطبؽ عمّي 
بدرجة 
 متوسطة 

تنطبؽ عمّي 
 بدرجة قميمة 

التنطبؽ 
 عمي ّ 

      ينتابني الشعور بعدـ االطمئناف .0

      غياب العدالة في ىدا العالـ .2

بعدـ الثقة لما يجري مف ينتابني شعور  .3
 حولي

     

      حياتي ال تسير وفؽ منطؽ مقبوؿ .4

      اخاؼ عمى مف احبيـ .5

     المستقبؿ مجيوؿ بالنسبة لي .6
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اعتقد  مف  الصعب العيش بيف الناس  .7
 بسالمة

    

 
تنطبؽ عمّي بدرجة  الفقرات ت

 كبيرة جدا
تنطبؽ عمّي 
 بدرجة كبيرة

تنطبؽ عمّي 
بدرجة 

 متوسطة 

تنطبؽ عمّي 
 بدرجة قميمة 

ال 
تنطبؽ 
 عمي ّ 

      اعيش حياة روتينية .0
      اقضي معظـ وقتي في العمؿ .2
      حياتي مميئة باليأس .3
      مواجية ميامي اليومية شيء ممؿ .4
الذي المشاكؿ ىي ما تحفظني مف الممؿ  .5

 يواجيني
     

      سنوات عمري ضاعت ىباءآ .6
      كؿ يوـ يمر ىو نفس اليـو السابؽ .7
      أعاني مف فراغ كبير في حياتي .8

 
تنطبؽ عمّي  الفقرات ت

بدرجة كبيرة 
 جدا

تنطبؽ عمّي 
 بدرجة كبيرة

تنطبؽ عمّي 
بدرجة 
 متوسطة 

تنطبؽ عمّي 
 بدرجة قميمة 

ال تنطبؽ 
 عمي ّ 

      لمحياة معنىة ىي ما تعطي المذ .0
      االثارة الجنسية ىي اثارة شخصية .2
العالقات التي تبنى عمى الجنس تكوف  .3

 عالقات سطحية
     

      اميؿ الى الشخص بدافع الجنس فقط .4
      يؤلمني اف انقاد لرغباتي الشيوانية .5
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اعيش في صراع بيف رغباتي الجنسية  .6
 والضوابط االخالقية

     

احاوؿ اشباع رغباتي فقط بغض النظر عف  .7
 المقابؿ

      

 
تنطبؽ عمّي بدرجة  الفقرات ت

 كبيرة جدا
تنطبؽ 
عمّي 
بدرجة 
 كبيرة 

تنطبؽ عمّي 
بدرجة 
 متوسطة 

تنطبؽ عمّي بدرجة 
 قميمة 

ال تنطبؽ 
 عمي ّ 

احب اف امارس العمؿ الذي  .0
 ا كبيرايعطي عائد

     

      أكرس وقتي لجمع الماؿ .2
      ىو ىدؼ حياتي الغنى والثروة .3
أمارس العمؿ فقط لمحصوؿ عمى  .4

 الماؿ مف اجؿ العيش
     

العمؿ يستنفذ كؿ طاقتي لدرجو ال  .5
 اجد اال وقت النـو

     

      الجأ الى العمؿ ىرب  مف الحياة .6
      عندما ال اعمؿ اشعر بالضياع .7
      ليالعمؿ غير ممتع بالنسبة  .8
أعتقد اف العالـ المعاصر تسيطر  .9

 عميو القيـ المادية
     

الماؿ يعد المصدر األساسي  .01
 لمسعادة
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تنطبؽ عمّي  الفقرات ت
بدرجة كبيرة 

 جدا

تنطبؽ 
عمّي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبؽ عمّي 
بدرجة 
 متوسطة 

تنطبؽ عمّي 
 بدرجة قميمة 

ال تنطبؽ 
 عمّي 

      أتعرض لممشاكؿ بسبب الوحده والعزلو .0
      عف ذاتي ينتابني شعور بأني غريب .2
      ينتابني شعور بعدـ أنتمائي ليذا العالـ .3
      أشعر بالضيؽ حينما أكوف وحدي .4
أشعر بالفزع بسبب عدـ توافر اىداؼ  .5

 تعطي معنى لحياتي
     

      عف اآلخريفبعيدأشعر بأني  .6
      أنفر مف األصدقاء .7
أشعر بالغربو بالرغـ مف وجود الناس  .8

 حولي
     

عندما تواجيني مشاكؿ ال يوجد مف  .9
 الجأ اليو
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 (4ممحق )
 مقياس المسؤولية االجتماعية بصيغتو االولية والمقدم لمخبراء

 والمحكمين لبيان صالحية ققراتو 
 

 جامعة بغداد
 التربية_ابن الييثم لمعموم الصرقةكمية 

 قسم العموم التربوية والنفسية
 الدراسات العميا / الدكتوراه 

 
 االستاذ الفاضؿ ...........................................المحتـر 

 تحية طيبة : 
 تػػػػػػػرـو الباحثػػػػػػػة اجػػػػػػػراء دراسػػػػػػػتيا الموسػػػػػػػومة بػػػػػػػػ)الفراغ الوجػػػػػػػودي والمسػػػػػػػوؤلية 

االنطػػػػػواء لػػػػػدى طمبػػػػػة الجامعػػػػػة (  وقػػػػػد تبنػػػػػت  -االجتماعيػػػػػة  وعالقتيمػػػػػا باالنبسػػػػػاط
(  والتػػػػػػي عرفػػػػػػت 1111الباحثػػػػػػة مقيػػػػػػاس ) نػػػػػػوار طػػػػػػارؽ السػػػػػػييمي (  المعػػػػػػد سػػػػػػنة )

تعػػػػػػػػػّرؼ المسػػػػػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػػػػػة بانيػػػػػػػػػا: )شػػػػػػػػػعور الفػػػػػػػػػرد  المسػػػػػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػػػػػة
اىتمامػػػػػو بيػػػػا بمػػػػا يتماشػػػػػى بمسػػػػؤولياتو تجػػػػاه الجماعػػػػة التػػػػػي ينتمػػػػي إلييػػػػا والتزامػػػػو و 

ف ىػػػػػػػذه ا لمسػػػػػػػؤولية مػػػػػػػع قػػػػػػػيـ وتقاليػػػػػػػد مجتمعػػػػػػػو ومشػػػػػػػاركتو فػػػػػػػي فيػػػػػػػـ مشػػػػػػػكالتيـ وا 
تتنػػػػػػػاوؿ جوانػػػػػػػب خمسػػػػػػػة وىػػػػػػػي المسػػػػػػػؤولية نحػػػػػػػو الػػػػػػػذات والمسػػػػػػػؤولية نحػػػػػػػو االسػػػػػػػرة 

 والمسؤولية نحو االصدقاء والمسؤولية نحو الجيراف والمسؤولية االخالقية ( .

 بدائل االستجابة

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
 بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 كبيرة جدا

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كبيرة 

تنطبػػػػػؽ عمػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 متوسطة 

تنطبػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػّي 
 بدرجة 

 التنطبؽ عمي ابدا

 1 1 3 5 4 وزف الفقرة

 
يرجػػػػػػػػى تفضػػػػػػػػمكـ بػػػػػػػػاالطالع عمػػػػػػػػى فقػػػػػػػػرات المقيػػػػػػػػاس وتحديػػػػػػػػد صػػػػػػػػالحيتيا لقيػػػػػػػػاس 

 وصالحية المجاالت لطمبة الجامعة ولقياس المتغير .المسؤولية االجتماعية 
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يرجػػػػى تفضػػػػمكـ بتحديػػػػد صػػػػالحية بػػػػدائؿ االجابػػػػة التػػػػي وضػػػػعت ليػػػػذه الفقػػػػرات كمػػػػا 
ىػػػػػي )تنطبػػػػػؽ عمػػػػػي بدرجػػػػػة كبيػػػػػرة جػػػػػدا ،تنطبػػػػػؽ عمػػػػػي بدرجػػػػػة كبيػػػػػرة ،تنطبػػػػػؽ عمػػػػػي 

 بدرجة متوسطة ، تنطبؽ عمي بدرجة قميمة ،التنطبؽ عمي (
 ىاقتراح بدائؿ اخر  غير مالئمة  مالئمة  صالحية البدائؿ 

    

 بصيغته األولية : فقرات املقياس
ىػػػػي التػػػػزاـ الفػػػػرد تجػػػػاه نفسػػػػو أي اف  -المسػػػػؤولية نحػػػػو الػػػػذات : . اجملاااااو االوو :1

يصػػػػػػػوف الفػػػػػػػرد ذاتػػػػػػػو وارائػػػػػػػو وسػػػػػػػمعتو وىويتػػػػػػػو ويحػػػػػػػافظ عمييػػػػػػػا واف يسػػػػػػػيطر عمػػػػػػػى 
 دوافعو وانفعاالتو . 

 قابمو لمتعديل  غير صالحو صالحو  الفقــــــــــرات ت

    قدرتي عمى االلتزاـ بموقؼ ما ضعيفو. .1
    جيدي . ىعندما اكمؼ بعمؿ ابذؿ فيو قصار  .  1
    افضؿ وجود رقيب عمي.  عندما اكمؼ بعمؿ ال .3
    اشعر بالسعادة عندما انجز واجبي بشكؿ تاـ . .5
    مع نفسي . احاوؿ اف اكوف صادقاً  .4
    اىتـ بتطوير ذاتي باستمرار . .1
    لقرار المناسب في الوقت المناسب لديَّ القدرة عمى اتخاذ ا .1
    زمة .ر عمى انفعاالتي في المواقؼ المتأاسيط .1
    اعبر عف انفعاالتي بشكؿ الئؽ . .1

    اشعر بتأنيب الضمير عندما اقصر في واجبي . ال .11
    اشعر اف آرائي مؤثرة في الجماعة التي انتمي الييا . .11
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    اشعر باالرتياح عندما احاسب عمى اىمالي في واجبي.  .11
    ثقتي باالخريف ضعيفة . . 13
    اتوتر عند تادية عدة مسؤوليات في وقت واحد . . 15
    اواجو مف يسيئ لي  بالمثؿ . . 14
    يجب اف يتحمؿ االنساف نتائج قراراتو وأفعالو. . 11
    لذاتي عندما اتعرض لمواقؼ صعبة. افكر بحؿ مرضي . 11
    اتالـ عندما اتسبب في ايقاع االذى باآلخريف . . 11
    ثقتي بنفسي ضعيفة . . 11
    يصعب عمي تحمؿ اعباء الحياه . .11
    اشعر اف االياـ تمضي دوف اف احقؽ أي شي . .11

 
:  ويقصػػػػػد بيػػػػا التػػػػػزاـ الفػػػػػرد تجػػػػػاه  المسػػػػؤولية نحػػػػػو االسػػػػػره . اجملااااااو ال:اااااا   :1

افػػػػػػػراد اسػػػػػػػرتو ومايترتػػػػػػػب عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف حقػػػػػػػوؽ وواجبػػػػػػػات تقػػػػػػػع عمػػػػػػػى عاتقػػػػػػػو ، 
 وشعوره بانو مسؤوؿ عنيا بقدر مسؤوليتو عف نفسو .

 قابمو لمتعديل  غير صالحو صالحو  الفقــــــــــرات ت

    اشعر باالنسجاـ مع افراد اسرتي . .1
    قائمة عمى الود . عالقاتي باسرتي .  1
    ييمني مستقبؿ افراد اسرتي . .3
    احاوؿ الوفاء بالتزاماتي نحو افراد اسرتي . .5
    اجد صعوبة في التحاور مع افراد اسرتي . .4
افضػػػػػػػؿ الػػػػػػػذىاب فػػػػػػػي نزىػػػػػػػة عمػػػػػػػى اصػػػػػػػطحاب احػػػػػػػد افػػػػػػػراد  .1

 اسرتي الى الطبيب .
   

    شي اخر .تيمني مصمحة افراد اسرتي اكثر مف أي  .1
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    ابتعد عف مواجية مشاكؿ اسرتي . .1
    اسعى لمحفاظ عمى تماسؾ العالقات بيف افراد اسرتي . .1

    احب اف تستشيرني اسرتي في مشاكميا . .11
    اشعر اف نظاـ االسرة يشكؿ قيدا عميَّ . .11
    اتنازؿ عف بعض حقوقي في سبيؿ سعادة اسرتي . .11
ابقػػػػػػى فػػػػػػي المنػػػػػػزؿ لتاديػػػػػػة واجػػػػػػب عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف خػػػػػػروج  . 13

 جميع .افراد اسرتي 
   

    يسعدني االشتراؾ في االعماؿ مع افراد اسرتي . . 15
    اعمؿ عمى توعية افراد اسرتي . . 14
    اساعد في العطؿ افراد اسرتي في اعماليـ . . 11
    يصعب عمّي تحمؿ مسؤولياتي االسرية . . 11
    ليس بالضرورة اف اسعى لحؿ خالفاتي االسرية . . 11
    طالما نجحت الييمني فشؿ اخي في الدراسة . . 11
    اؤمف بالقوؿ )انا ومف بعدي الطوفاف ( . .11
افضػػػػؿ مسػػػػاعدة والػػػػدي فػػػػي العمػػػػؿ عمػػػػى ممارسػػػػة ىوايػػػػػاتي  .11

. 
   

 
المسػػػػػؤولية نحػػػػػو الجيػػػػػراف والمجتمػػػػػع المحمػػػػػي : ىػػػػػو التػػػػػزاـ  . اجملااااااو ال:الااااا  :3

ذلػػػػػؾ مػػػػػف اقامػػػػػة عالقػػػػػة حسػػػػػف الجػػػػػوار والتزامػػػػػو   والفػػػػػرد نحػػػػػو جيرانػػػػػو ومػػػػػا يتطمبػػػػػ
نحػػػػػو المجتمػػػػػع الػػػػػذي يعػػػػػيش فيػػػػػو عمػػػػػى أسػػػػػاس احتػػػػػراـ القػػػػػيـ والمعػػػػػايير االجتماعيػػػػػة 

 .  السائدة
 قابمو لمتعديل  غير صالحو صالحو  الفقــــــــــرات ت

    اعامؿ جيراني معاممة اسرتي . .1
    اشارؾ الجيراف في مناسباتيـ االجتماعية . .  1
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    تؤلمني االساءه لسمعة جيراني . .3
    احاوؿ توضيح بعض المشكالت الصحية لجيراني . .5
    ارى اف معاشرة الجيراف تجمب المتاعب . .4
    اتردد عف مساعدة الجيراف عند الحاجة . .1
    احاوؿ ابعاد اسرتي عف االتصاؿ باالسر المجاوره . .1
اشػػػػػػػػػػػػػعر بػػػػػػػػػػػػػاالغتراب حتػػػػػػػػػػػػػى واف كنػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػي محيطػػػػػػػػػػػػػي  .1

 االجتماعي .
   

    اتصؼ بالوفاء وااللتزاـ تجاه جيراني . .1
اسػػػػػػاىـ فػػػػػػي المشػػػػػػاريع االجتماعيػػػػػػة التػػػػػػي تقػػػػػػاـ فػػػػػػي الحػػػػػػي  .11

 الذي اسكف فيو .
   

    االجتماعية السائدة .اعد نفسي ممتزما بالمعايير  .11
    يصعب عمّي االلتزاـ بعادات وتقاليد مجتمعي . .11
    قدرتي عمى حؿ مشاكؿ مجتمعي ضعيفة . . 13
    أفضؿ مناقشة مشاكؿ مجتمعي جماعيا . . 15
اتصػػػػػػػػػؿ باألسػػػػػػػػػرة المجػػػػػػػػػاورة لمناقشػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػايا المشػػػػػػػػػتركة  . 14

 معيـ.
   

    .ينفذ صبري مع الجيراف بسرعة  . 11
    اسعى لمتضامف مع افراد منطقة سكني . . 11
    اعد االسر المجاورة امتداد السرتي . . 11
    تقاليد المجتمع الذي انتمي اليو اتمثؿ في سموكي قيـ و  . 11
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المسػػػػؤولية نحػػػػو االصػػػػدقاء والػػػػزمالء : ونعنػػػػي التػػػػزاـ الفػػػػرد  . اجملاااااو الراباااا  : 5
تجػػػػػاه اصػػػػػدقائو وزمالئػػػػػو وشػػػػػعوره بانػػػػػو وايػػػػػاىـ شػػػػػي واحػػػػػد  ومػػػػػاينطوي عمػػػػػى ذلػػػػػؾ 

 مف تحقيؽ االىداؼ المشتركة بروح التكاتؼ والتعاوف والمصمحة المشتركة . 
 قابمو لمتعديل  غير صالحو صالحو  الفقــــــــــرات ت

    في احاديثيـ العامة . اشارؾ زمالئي .1
    اندفع الكماؿ االعماؿ النافعة التي بدأىا زمالئي . .  1
    انزعج عندما يتشاجر زمالئي . .3
    التـز بمواعيدي مع اصدقائي . .5
    تغضبني معارضة زمالئي آلرائي . .4
    عالقاتي متوترة مع زمالئي . .1
    صدر .اتقبؿ توجييات اصدقائي برحابة  .1
    ارغب اف يقبؿ زمالئي ارائي دوف مناقشة . .1
    اعتذر لزمالئي عند التاخر عف موعد معيـ . .1

افضػػػػػػؿ العمػػػػػػؿ بمفػػػػػػردي لكػػػػػػي تكػػػػػػوف جيػػػػػػودي مميػػػػػػزة عػػػػػػف  .11
 زمالئي .

   

    اشعر بمسؤوليتي االخالقية تجاه زمالئي . .11
    مع زمالئي عف مشاكميـ الخاصة  دثافضؿ اف الاتح .11
الجػػػػػأ لمصػػػػػمت اذا وقػػػػػع خػػػػػػالؼ بػػػػػيف زمالئػػػػػي رغػػػػػـ قػػػػػػدرتي  . 13

 عمى حؿ الخالؼ .
   

    اشارؾ اصدقائي افراحيـ واحزانيـ . . 15
    اىتـ باصدقائي اذا كانت لدّي مصمحة شخصية . . 14
    دما اشترؾ مع زمالئي في أي نشاط اشعر باالرتياح عن . 11
    انتيز الفرصة لالستفادة مف اصدقائي . . 11
    عندما يسالني زمالئي الاتردد في قوؿ )الاعرؼ (. . 11
    اقبؿ اف يعاقب صديقي عف خطا ارتكبتو انا  . . 11



 111..........................................المالحؽ...........................

 

فػػػػػي اوقػػػػػات معينػػػػػة اصػػػػػر اف تسػػػػػير االمػػػػػور بالطريقػػػػػة التػػػػػي  .11
 اريدىا .

   

 
المسػػػؤولية نحػػػو المدرسػػػة : أي شػػػعور الفػػػرد بمسػػػؤولية تجػػػاه  . اجملااااو اساااام  :4

مدرسػػتو فيمػػا يتعمػػؽ بالحفػػاظ عمػػى سػػمعة ونظافػػة المدرسػػة وصػػيانة اثاثيػػا وممتمكاتيػػا 
 والسعي لمد جسور االلفو والتعاوف مع اعضاء الييئة االدارية والتدريسية . 

 قابمو لمتعديل  غير صالحو صالحو  الفقــــــــــرات ت

    الحفاظ عمى نظافة المدرسة مسؤوليتنا جميعا . .1
    اشترؾ مع زمالئي في االعماؿ النافعة لممدرسة . .  1
    احافظ عمى النظاـ في االصطفاؼ الصباحي . .3
    احب المساىمة مع ادارة المدرسة في حؿ مشاكؿ المدرسة. .5
    المدرسة .اتضايؽ مف زمالئي عند عدـ اتباعيـ النظاـ في  .4
    احافظ عمى سمعة صفي في المدرسة . .1
    افتخر النني تمميذ في مدرستي الحالية.  .1
    ييمني حضور المباريات واالحتفاالت المدرسية . .1
    اشترؾ مع زمالئي في حمالت النظافة المدرسية . .1

    احب مناقشة المدرسيف في موضوعات متصمة بالمدرسة . .11
    مف واجبي الحفاظ عمى حدائؽ ومالعب المدرسة . .11
    اشترؾ مع زمالئي في العناية باثاث المدرسة . .11
    اشارؾ في االعداد لمحفالت والمباريات المدرسية . . 13
    احافظ عمى الكتب الموجودة في مكتبة المدرسة . . 15
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: مجػػػػػػاؿ المسػػػػػػؤولية االخالقيػػػػػػة : أي شػػػػػػعور الفػػػػػػرد بػػػػػػػااللتزاـ   المجــــــال الســــــادس
االخالقػػػػػػػػي بػػػػػػػػالقيـ والمعػػػػػػػػايير االجتماعيػػػػػػػػة وايمانػػػػػػػػو بػػػػػػػػاف خرقيػػػػػػػػا وامتيانيػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػي 

 االخالؿ بمسؤوليتو تجاه مجتمعنا 
 قابمو لمتعديل  غير صالحو صالحو  الفقــــــــــرات ت

    انتقد الراي الذي اعتقد انو خطا . .1
    التـز بعمؿ تتفؽ عميو الجماعة . .  1
اذا لػػػػػـ توجػػػػػد رقابػػػػػة مسػػػػػتمرة عمػػػػػى كػػػػػؿ طالػػػػػب فسػػػػػوؼ ييمػػػػػؿ فػػػػػي  .3

 واجبو.
   

التعبيػػػػػػر عػػػػػػف االنفعػػػػػػاالت بالعبػػػػػػث فػػػػػػي ممتمكػػػػػػات اآلخػػػػػػريف حالػػػػػػة  .5
 طبيعية.

   

    يؤلمني عدـ األلتزاـ بأنظمة المرور . .4
    اتذمر عندما ارى النفايات في الشوارع . .1
    يضايقني اف ارى شخصا يمزؽ جمد المقعد في الباص . .1
    اميؿ الى االحكاـ التي تتفؽ واالتجاه العاـ . .1
مػػػػػػػف الضػػػػػػػػروري النيػػػػػػػػوض مػػػػػػػػف مكػػػػػػػاني فػػػػػػػػي البػػػػػػػػاص لكػػػػػػػػي  .1

 تجمس امرأة تحمؿ طفؿ .
   

    السكوت عمى رد االىانة ضعفا . .11
مػػػػػف ىػػػػػو  اذا كنػػػػػت  فػػػػػي مػػػػػأمف فمػػػػػيس ىنػػػػػاؾ ضػػػػػرورة النقػػػػػاذ .11

 في مأزؽ .
   

مػػػػػف الضػػػػػروري محاسػػػػػبة مػػػػػف يخػػػػػرؽ القػػػػػانوف حتػػػػػى لػػػػػو كػػػػػاف  .11
 اخي.

   

    االخر حتى واف كانت تتعارض معي  احتـر وجية نظر . 13
    اجامؿ الناس حتى واف كاف عمى حساب مااؤمف بو . . 15
   ارى اف االلتفػػػػػػػػػاؼ عمػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػانوف دوف خرقػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػو انسػػػػػػػػػب  . 14
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 الحموؿ .

    اساعد الشخص االعمى عند عبوره الشارع . . 11
    االلتزاـ بالوقوؼ في الطابور مع االخريف ليس ضروريا . . 11
    يضعؼ انجازي في غياب الرقابة المستمرة . . 11
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 (5ممحق )
اإلحصائي والتطبيق مقياس المسؤولية االجتماعية بصورتو النيائية والمقدم  لعينة التحميل 

 النيائي .
 

 كمية التربية -جامعة بغداد
 ابن الييثم. –لمعموم الصرقة  

 قسم العموم التربوية والنفسية.
 دكتوراه. -الدراسات العميا 

 عزيزتي الطالبة ...............عزيزي الطالب...............
بدقة، حتى يتسنى لؾ ت التالية يرجى تفضمؾ بقراءة كؿ فقرة مف الفقرا         

، مف خالؿ اختيار بديؿ واحد مف البدائؿ الخمسة الموضوعة أماـ كؿ فقرة عنيا  جابةاإل
، ينطبؽ عميؾ تماماً  تجده الذي ( في حقؿ البديؿوذلؾ مف خالؿ وضع العالمة )

جابات عممًا ال توجد إجابات صحيحة وا  ، يعبر عف رأيؾ أوويتفؽ مع تفكريؾ 
 خاطئة، فاإلجابات الصحيحة طالما تتفؽ مع رايؾ.  

 جابة،  وال داعي لذكر االسـ، ما نبحث عنو سوىويرجى أف ال تترؾ فقرة مف دوف إ
مسيرة البحث العممي، ولف يطمع عمييا أحد سوى رفد ل سئمةاألجابتؾ الدقيقة عمى ىذه إ

 الباحث.
 …مع الشكر الجزيل 

 اإلجابة : المثال اآلتي يوضح كيفية 
تنطبؽ  الفقرة ت

عمّي 
بدرجة 

 كبيرة جدا

تنطبؽ عمّي 
 بدرجة كبيرة

تنطبؽ عمّي 
بدرجة 

 متوسطة 

تنطبؽ 
عمّي 

بدرجة 
 قميمة 

ال تنطبؽ 
 عمي ّ 

قػػػػػػػػػػػػػػػدرتي عمػػػػػػػػػػػػػػػى االلتػػػػػػػػػػػػػػػزاـ  1
 بموقؼ ما ضعيفو.
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تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  الفقــــــــــرات ت

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كبيرة جدا

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػّي بدرجػػػػة 

 كبيرة

تنطبػػػػػػؽ عمػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 متوسطة 

تنطبػػػػػػؽ  
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػة 

 قميمة 

ال تنطبــــــــــــــق 
 عمي   

      قدرتي عمى االلتزاـ بموقؼ ما ضعيفو. .1
 ىعنػػػػػػدما اكمػػػػػػؼ بعمػػػػػػؿ ابػػػػػػذؿ فيػػػػػػو قصػػػػػػار  .  1

 جيدي .
     

افضػػػػػػػػػؿ وجػػػػػػػػػود  عنػػػػػػػػػدما اكمػػػػػػػػػؼ بعمػػػػػػػػػؿ ال .3
 رقيب عمي. 

     

اشػػػػػػػػػعر بالسػػػػػػػػػعادة عنػػػػػػػػػدما انجػػػػػػػػػز واجبػػػػػػػػػي  .5
 بشكؿ تاـ .

     

      مع نفسي . احاوؿ اف اكوف صادقاً  .4
      اىتـ بتطوير ذاتي باستمرار . .1
لػػػػػديَّ القػػػػػدرة عمػػػػػى اتخػػػػػاذ القػػػػػرار المناسػػػػػب  .1

 في الوقت المناسب .
     

ر عمػػػػػػػػى انفعػػػػػػػػاالتي فػػػػػػػػي المواقػػػػػػػػؼ اسػػػػػػػػيط .1
 زمة .المتأ

     

      اعبر عف انفعاالتي بشكؿ الئؽ . .1
الضػػػػػمير عنػػػػػدما اقصػػػػػر اشػػػػػعر بتأنيػػػػػب  ال .11

 في واجبي .
     

اشػػػػعر اف آرائػػػػي مػػػػؤثرة فػػػػي الجماعػػػػة التػػػػي  .11
 انتمي الييا .

     

اشػػػػػػػعر باالرتيػػػػػػػػاح عنػػػػػػػدما احاسػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى  .11
 اىمالي في واجبي. 
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      ثقتي باالخريف ضعيفة . . 13
اتػػػػػػوتر عنػػػػػػػد تاديػػػػػػة عػػػػػػػدة مسػػػػػػؤوليات فػػػػػػػي  . 15

 وقت واحد .
     

      يسيئ لي  بالمثؿ .اواجو مف  . 14
يجػػػػػػب اف يتحمػػػػػػؿ االنسػػػػػػاف نتػػػػػػائج قراراتػػػػػػو  . 11

 وأفعالو.
     

لػػػػػػػػػػػػذاتي عنػػػػػػػػػػػػدما  افكػػػػػػػػػػػػر بحػػػػػػػػػػػػؿ مرضػػػػػػػػػػػػي . 11
 اتعرض لمواقؼ صعبة 

     

اتػػػػػػػػالـ عنػػػػػػػػدما اتسػػػػػػػػبب فػػػػػػػػي ايقػػػػػػػػاع االذى  . 11
 باآلخريف .

     

      ثقتي بنفسي ضعيفة . . 11
      يصعب عمي تحمؿ اعباء الحياه . .11
اشػػػػػػػعر اف االيػػػػػػػاـ تمضػػػػػػػي دوف اف احقػػػػػػػؽ  .11

 أي شي .
     

 
تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  الفقــــــــــرات ت

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كبيرة جدا

تنطبػػػػػؽ عمػػػػػّي 
 بدرجة كبيرة

تنطبػػػػػػؽ عمػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 متوسطة 

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 قميمة 

ال 
ـــــــق  تنطب

 عمي   

      اشعر باالنسجاـ مع افراد اسرتي . .1
      قائمة عمى الود . عالقاتي باسرتي .  1
      ييمني مستقبؿ افراد اسرتي . .3
احػػػػػػػػاوؿ الوفػػػػػػػػاء بالتزامػػػػػػػػاتي نحػػػػػػػػو افػػػػػػػػراد  .5

 اسرتي .
     

اجػػػػػػػد صػػػػػػػعوبة فػػػػػػػي التحػػػػػػػاور مػػػػػػػع افػػػػػػػراد  .4
 اسرتي .
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افضػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػذىاب فػػػػػػػػػػػػي نزىػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى  .1
اصػػػػػػػػػػطحاب احػػػػػػػػػػد افػػػػػػػػػػراد اسػػػػػػػػػػرتي الػػػػػػػػػػى 

 الطبيب .

     

تيمنػػػػي مصػػػػمحة افػػػػراد اسػػػػرتي اكثػػػػر مػػػػف  .1
 أي شي اخر .

     

      ابتعد عف مواجية مشاكؿ اسرتي . .1
اسػػػػػػعى لمحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى تماسػػػػػػؾ العالقػػػػػػات  .1

 بيف افراد اسرتي .
     

احػػػػػػػػػػػػػب اف تستشػػػػػػػػػػػػػيرني اسػػػػػػػػػػػػػرتي فػػػػػػػػػػػػػي  .11
 مشاكميا .

     

اشػػػػػػػػػعر اف نظػػػػػػػػػاـ االسػػػػػػػػػرة يشػػػػػػػػػكؿ قيػػػػػػػػػدا  .11
 عميَّ .

     

بعػػػػػػض حقػػػػػػوقي فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ اتنػػػػػػازؿ عػػػػػػف  .11
 سعادة اسرتي .

     

ابقػػػػػػى فػػػػػػي المنػػػػػػزؿ لتاديػػػػػػة واجػػػػػػب عمػػػػػػى  . 13
 الرغـ مف خروج جميع .افراد اسرتي 

     

يسػػػػػػػعدني االشػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػي االعمػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػع  . 15
 افراد اسرتي .

     

      اعمؿ عمى توعية افراد اسرتي . . 14
اسػػػػػػػاعد فػػػػػػػي العطػػػػػػػؿ افػػػػػػػراد اسػػػػػػػرتي فػػػػػػػي  . 11

 اعماليـ .
     

يصػػػػػػػػػػػػػعب عمػػػػػػػػػػػػػّي تحمػػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػػؤولياتي  . 11
 االسرية .

     

لػػػػػػػػػػػػػػيس بالضػػػػػػػػػػػػػػرورة اف اسػػػػػػػػػػػػػػعى لحػػػػػػػػػػػػػػؿ  . 11
 خالفاتي االسرية .

     

طالمػػػػا نجحػػػػت الييمنػػػػي فشػػػػؿ اخػػػػي فػػػػي  . 11
 الدراسة .

     

اؤمػػػػف بػػػػالقوؿ )انػػػػا ومػػػػف بعػػػػدي الطوفػػػػاف  .11
. ) 
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لعمػػػػؿ عمػػػػى افضػػػػؿ مسػػػػاعدة والػػػػدي فػػػػي ا .11
 ممارسة ىواياتي 

     

 
تنطبػػػػػػؽ عمػػػػػػّي  الفقــــــــــرات ت

بدرجػػػػػػة كبيػػػػػػرة 
 جدا

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػّي بدرجػػػة 

 كبيرة

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 متوسطة 

تنطبػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػة  

 قميمة 

ال تنطبـــــــــــــــــق 
   عمي   

      اعامؿ جيراني معاممة اسرتي . .1
اشػػػػػػػػػػػػػارؾ الجيػػػػػػػػػػػػػراف فػػػػػػػػػػػػػي مناسػػػػػػػػػػػػػباتيـ  .  1

 االجتماعية .
     

      لسمعة جيراني . تؤلمني االساءه .3
احػػػػػػػػػاوؿ توضػػػػػػػػػيح بعػػػػػػػػػض المشػػػػػػػػػكالت  .5

 الصحية لجيراني .
     

ارى اف معاشػػػػػػػػػػػػػػػػرة الجيػػػػػػػػػػػػػػػػراف تجمػػػػػػػػػػػػػػػػب  .4
 المتاعب .

     

اتػػػػػػػػػردد عػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػاعدة الجيػػػػػػػػػراف عنػػػػػػػػػد  .1
 الحاجة .

     

احػػػػػػػاوؿ ابعػػػػػػػاد اسػػػػػػػرتي عػػػػػػػف االتصػػػػػػػاؿ  .1
 باالسر المجاوره .

     

اشػػػػػعر بػػػػػاالغتراب حتػػػػػى واف كنػػػػػت فػػػػػي  .1
 محيطي االجتماعي .

     

اتصػػػػؼ بالوفػػػػاء وااللتػػػػزاـ تجػػػػاه جيرانػػػػي  .1
. 

     

اسػػػػاىـ فػػػػي المشػػػػاريع االجتماعيػػػػة التػػػػي  .11
 تقاـ في الحي الذي اسكف فيو .

     

     اعػػػػػػػػػػػػػػػد نفسػػػػػػػػػػػػػػػي ممتزمػػػػػػػػػػػػػػػا بالمعػػػػػػػػػػػػػػػايير  .11
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 االجتماعية السائدة .

يصػػػػعب عمػػػػػّي االلتػػػػػزاـ بعػػػػػادات وتقاليػػػػػد  .11
 مجتمعي .

     

قػػػػػػػدرتي عمػػػػػػػى حػػػػػػػؿ مشػػػػػػػاكؿ مجتمعػػػػػػػي  . 13
 ضعيفة .

     

أفضػػػػػػػػػػػؿ مناقشػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػاكؿ مجتمعػػػػػػػػػػػي  . 15
 جماعيا .

     

اتصػػػػػػػػػػؿ باألسػػػػػػػػػػرة المجػػػػػػػػػػاورة لمناقشػػػػػػػػػػة  . 14
 القضايا المشتركة معيـ.

     

      ينفذ صبري مع الجيراف بسرعة . . 11
اسػػػػػػػػعى لمتضػػػػػػػػامف مػػػػػػػػع افػػػػػػػػراد منطقػػػػػػػػة  . 11

 سكني .
     

اعػػػػػد االسػػػػػر المجػػػػػاورة امتػػػػػداد السػػػػػػرتي  . 11
. 

     

تقاليػػػػػػػػػػػد اتمثػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػموكي قػػػػػػػػػػػيـ و  . 11
 المجتمع الذي انتمي اليو 

     

 
تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  الفقــــــــــرات ت

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كبيرة جدا

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كبيرة

تنطبػػػػػػؽ عمػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 متوسطة 

تنطبػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػة 

 قميمة 

ال 
تنطبــــــــــق 

 عمي   

      في احاديثيـ العامة .اشارؾ زمالئي  .1
انػػػػػػػػػدفع الكمػػػػػػػػػاؿ االعمػػػػػػػػػاؿ النافعػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي  .  1

 بدأىا زمالئي .
     

      انزعج عندما يتشاجر زمالئي . .3
      التـز بمواعيدي مع اصدقائي . .5
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      تغضبني معارضة زمالئي آلرائي . .4
      عالقاتي متوترة مع زمالئي . .1
اصػػػػػدقائي برحابػػػػػة صػػػػػدر اتقبػػػػػؿ توجييػػػػػات  .1

. 
     

ارغػػػػػػػػػػػػب اف يقبػػػػػػػػػػػػؿ زمالئػػػػػػػػػػػػي ارائػػػػػػػػػػػػي دوف  .1
 مناقشة .

     

اعتػػػػػذر لزمالئػػػػػي عنػػػػػد التػػػػػاخر عػػػػػف موعػػػػػد  .1
 معيـ .

     

افضػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػؿ بمفػػػػػػػػػػػردي لكػػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػػوف  .11
 جيودي مميزة عف زمالئي .

     

اشػػػػػػػػػػػػػعر بمسػػػػػػػػػػػػػؤوليتي االخالقيػػػػػػػػػػػػػة تجػػػػػػػػػػػػػاه  .11
 زمالئي .

     

عػػػػػػػػف مػػػػػػػػع زمالئػػػػػػػػي  افضػػػػػػػػؿ اف الاتحػػػػػػػػدث .11
 مشاكميـ الخاصة 

     

الجػػػػػػػػػػأ لمصػػػػػػػػػػمت اذا وقػػػػػػػػػػع خػػػػػػػػػػالؼ بػػػػػػػػػػيف  . 13
زمالئػػػػػي رغػػػػػـ قػػػػػدرتي عمػػػػػى حػػػػػؿ الخػػػػػالؼ 

. 

     

      اشارؾ اصدقائي افراحيـ واحزانيـ . . 15
اىػػػػػتـ باصػػػػػدقائي اذا كانػػػػػت لػػػػػدّي مصػػػػػمحة  . 14

 شخصية .
     

دما اشػػػػػػػػػػترؾ مػػػػػػػػػػع اشػػػػػػػػػػعر باالرتيػػػػػػػػػػاح عنػػػػػػػػػػ . 11
 زمالئي في أي نشاط 

     

انتيػػػػػػز الفرصػػػػػػة لالسػػػػػػتفادة مػػػػػػف اصػػػػػػدقائي  . 11
. 

     

عنػػػػػدما يسػػػػػالني زمالئػػػػػي الاتػػػػػردد فػػػػػي قػػػػػوؿ  . 11
 )الاعرؼ (.

     

اقبػػػػػػػػػػؿ اف يعاقػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػديقي عػػػػػػػػػػف خطػػػػػػػػػػا  . 11
 ارتكبتو انا  .
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فػػػػػػػػػػػي اوقػػػػػػػػػػػات معينػػػػػػػػػػػة اصػػػػػػػػػػػر اف تسػػػػػػػػػػػير  .11
 االمور بالطريقة التي اريدىا .

    

 
تنطبؽ  الفقــــــــــرات ت

عمّي 
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

تنطبؽ 
عمّي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبؽ عمّي 
بدرجة 
 متوسطة 

تنطبؽ 
عمّي 

بدرجة 
 قميمة 

التنطبق 
 عمي   

      الحفاظ عمى نظافة المدرسة مسؤوليتنا جميعا . .1
      اشترؾ مع زمالئي في االعماؿ النافعة لممدرسة . .  1
      عمى النظاـ في االصطفاؼ الصباحي .احافظ  .3
احػػػب المسػػػاىمة مػػػع ادارة المدرسػػػة فػػػي حػػػؿ مشػػػاكؿ  .5

 المدرسة.
     

اتضػػػايؽ مػػػف زمالئػػػي عنػػػد عػػػدـ اتبػػػاعيـ النظػػػاـ فػػػي  .4
 المدرسة .

     

      احافظ عمى سمعة صفي في المدرسة . .1
      افتخر النني تمميذ في مدرستي الحالية.  .1
      ييمني حضور المباريات واالحتفاالت المدرسية . .1
      اشترؾ مع زمالئي في حمالت النظافة المدرسية . .1

احػػػػػب مناقشػػػػػة المدرسػػػػػيف فػػػػػي موضػػػػػوعات متصػػػػػمة  .11
 بالمدرسة .

     

      مف واجبي الحفاظ عمى حدائؽ ومالعب المدرسة . .11
      المدرسة . اشترؾ مع زمالئي في العناية باثاث .11
      اشارؾ في االعداد لمحفالت والمباريات المدرسية . . 13
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      احافظ عمى الكتب الموجودة في مكتبة المدرسة . . 15
 

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػؽ  الفقــــــــــرات ت
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

 جدا

تنطبػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػة 

 كبيرة

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 متوسطة 

تنطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 قميمة 

ال 
تنطبـــــــــــق 

 عمي   

      انتقد الراي الذي اعتقد انو خطا . .1
      التـز بعمؿ تتفؽ عميو الجماعة . .  1
اذا لػػػػػـ توجػػػػػد رقابػػػػػة مسػػػػػتمرة عمػػػػػى كػػػػػؿ طالػػػػػب فسػػػػػوؼ  .3

 ييمؿ في واجبو.
     

التعبيػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف االنفعػػػػػػػػػاالت بالعبػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػي ممتمكػػػػػػػػػات  .5
 اآلخريف حالة طبيعية.

     

      بأنظمة المرور . يؤلمني عدـ األلتزاـ .4
      اتذمر عندما ارى النفايات في الشوارع . .1
يضػػػػػايقني اف ارى شخصػػػػػا يمػػػػػزؽ جمػػػػػد المقعػػػػػد فػػػػػي  .1

 الباص .
     

      اميؿ الى االحكاـ التي تتفؽ واالتجاه العاـ . .1
مػػػػػف الضػػػػػروري النيػػػػػوض مػػػػػف مكػػػػػاني فػػػػػي البػػػػػاص  .1

 لكي تجمس امرأة تحمؿ طفؿ .
     

      السكوت عمى رد االىانة ضعفا . .11
اذا كنػػػػػت  فػػػػػي مػػػػػأمف فمػػػػػيس ىنػػػػػاؾ ضػػػػػرورة النقػػػػػاذ  .11

 مف ىو في مأزؽ .
     

مػػػػف الضػػػػروري محاسػػػػبة مػػػػف يخػػػػرؽ القػػػػانوف حتػػػػى  .11
 لو كاف اخي.
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االخػػػػػػػػػر حتػػػػػػػػػى واف كانػػػػػػػػػت  احتػػػػػػػػػـر وجيػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػر . 13
 تتعارض معي 

     

اجامػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػاس حتػػػػػػػػػى واف كػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػاب  . 15
 مااؤمف بو .

     

ارى اف االلتفػػػػػػػاؼ عمػػػػػػػى القػػػػػػػانوف دوف خرقػػػػػػػو ىػػػػػػػو  . 14
 انسب الحموؿ .

     

      اساعد الشخص االعمى عند عبوره الشارع . . 11
االلتػػػػزاـ بػػػػالوقوؼ فػػػػي الطػػػػابور مػػػػع االخػػػػريف لػػػػيس  . 11

 ضروريا .
     

      يضعؼ انجازي في غياب الرقابة المستمرة . . 11
 
 

 (6)الممحق  

االنطواء المقدم لمخبراء والمتخصصين لمعرقة صالحيتو  –مقياس االنبساط 
 وصدقو الظاىري

 
 لمعمـو الصرفة ابف الييثـ / جامعة بغداد  كمية التربية

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا/ الدكتوراه

 
 حوؿ صالحية المقياس وفقراتو وبدائمو المحكميفاستبانة أراء 

 االستاذ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ المحتـر
 تحية طيبة...

)الفراغ الوجودي والمسؤولٌة االجتماعٌة بحثها الموسوم تروم الباحثة اجراء       

احثة ببناء ٌق ذلك قامت البلدى طلبة الجامعة ( ولتحق ءاالنطوا –االنبساط بوعالقتهما 

الذي ( (Eysenck,1973 وباالعتماد على نظرٌة اٌزنك, االنطواء –مقٌاس االنبساط 

بعد من ابعاد الشخصٌة وهو اتجاه افكار الفرد الى  على أنه " االنبساط هما بأنها عرف
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" بعد من  و هء االشٌاء الخارجٌة والتعلق بقٌم مستمدة من العالم الخارجً" اما االنطوا

ابعاد الشخصٌة تنتظم فٌه ظواهر السلوك وما تعرضه من مٌل لدى الفرد الى التعلق بقٌم 

 مستمدة من العالم الداخلً واالتجاه الى الداخل من الناحٌة الفٌزٌقٌة او العقلٌة"

ونظرا لما تتمتعوف بو مف خبرة عممية في ىذا المجاؿ ترغب الباحثة االستفادة مف     
و حذؼ او ؿ فقرة مف الفقرات وصالحية البدائؿ وتعديؿ اقيمة حوؿ صالحية كأرائكـ ال

اضافة ماترونو مالئماً ،عممّا أف بدائؿ االجابة ىي ال تنطبؽ عميً وتأخذ االوزاف )صفر، 
 ( ويمثؿ تنطبؽ عمّي)االنطواء( في حيف يمثؿ البديؿ التنطبؽ عميّ )االنبساط (  1

 مع الشكر والتقدير 
 الباحثة  المشرؼ 

 ىبة خالد                                                     منتيى مطشر  أ.ـ.د
 

 االنطواء  مقياس االنبساط  _
غيــــــــــر  صالحة الفقرات ت

 صالحة
 التعديل ان وجد

    اشعر ان أهتمام االخرٌن بً ضعٌف  1
من  ٌواجهنً  أعتمد على نفسً فً حل ما 2

 مشكالت 
   

    أحب الدراسة وحدي  3
    ال امتلك اصدقاء كثٌرٌن  4
    ٌعجبنً القٌام بأعمال واشٌاء مختلفة  5
    أفضل الصمت على التحدث أمام المعارف الجدد 6
    ٌزورونً اقربائً حٌنما  انزعج  7
ً   احب انجاز ما 8     من عمل بمفردي  ٌوكل ال
    أمٌل للجلوس فً مؤخرة الصف  9

عندما ٌسأل االستاذ سؤال امتنع عن االجابة امام  10
 زمالئً بالرغم انً اعرف االجابة 
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    ةأصبح عصبٌا بسرع 11

    رغب بتناول الطعام منفردا أ 12
تتطلب المشاركة مع ال أفضل أالعمال التً  13

 زمالئً 
   

 بٌن  فً وقت فراغ ما أفضل البقاء وحٌدا   14
 المحاضرات 

   

    امتنع عن أن اقوم بدور القائد لالخرٌن  15

 
 
 

غيـــــــــــــــــــر  صالحة الفقرات ت  
 صالحة

 التعديل ان وجد

    داخلًاشعر ان عالمً هو العالم ال 06
    مكتئب دائما   عر بانً أش 07
    ال احب الحدٌث مع الناس  08
    الركون وعدم الحركة احب  09
    اتضاٌق من االماكن المزدحمة   21
    مع الطلبة اكثر من العمل وحدي أمٌل للعمل  20
ألنه تدخل  لوجود من ٌساعدنً فً حٌاتً تضاٌقا 22

 فً حٌاتً 
   

    محزنة ئ بالمفاجأت الاعتقد ان المستقبل امامً ملٌ 23

    أثق بكثٌر من زمالئً  24
    احضر المناسبات االجتماعٌة بكثرة ال  25
أعتقد ان الحصول على وظٌفة فً المستقبل أمر  26

 مٌئوس منه 
   



 111..........................................المالحؽ...........................

 

    امتمؾ أجابة جاىزة عندما يكممني االخروف  11
    أحب االختالط بالناس ال  11

كثيرا في لقاء اشخاص لـ اكف اعرفيـ مف انزعج  11
 قبؿ 

   

    كثيرا ّ ال احب الخروج  31
 
 
 
 
 

 (7ممحق )
بصورتو النيائية والمقدم  لعينة التحميل اإلحصائي والتطبيق  االنطواء –مقياس  االنبساط 

 النيائي .
 

 كمية التربية  -جامعة بغداد 
 ابن الييثم. –لمعموم الصرقة 

 قسم العموم التربوية والنفسية
 دكتوراه. -الدراسات العميا 

 عزيزتي الطالبة ...............عزيزي الطالب...............
يرجى تفضمؾ بقراءة كؿ فقرة مف الفقرات التالية بدقة، حتى يتسنى لؾ االجابة        

عمييا، مف خالؿ اختيار بديؿ واحد مف البدائؿ الخمسة الموضوعة أماـ كؿ فقرة وذلؾ مف 
( في حقؿ البديؿ الذي تجده ينطبؽ عميؾ تمامًا، ويتفؽ مع خالؿ وضع العالمة )

 جابات خاطئة، فاإلجاباتا  جابات صحيحة و إؾ، عممًا ال توجد يعبر عف رأي أوتفكريؾ 
 يؾ.  أالصحيحة طالما تتفؽ مع ر 

جابة،  وال داعي لذكر االسـ، ما نبحث عنو سوى إويرجى اف ال تترؾ فقرة مف دوف 
مسيرة البحث العممي، ولف يطمع عمييا أحد سوى  رفدلأجابتؾ الدقيقة عمى ىذه االسئمة 

 الباحث.
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 لجزيلمع الشكر ا
 المثال اآلتي يوضح كيفية اإلجابة : 

 
 التنطبق عمي تنطبق عمي  الفقرة ت

   اشعر ان اىتمام االخرين بي ضعيف   1
 

 
 (7ممحق )

بصورتو النيائية والمقدم  لعينة التحميل اإلحصائي والتطبيق  االنطواء – مقياس  االنبساط
 النيائي .

 
 كمية التربية  -جامعة بغداد 

 ابن الييثم. –لمعموم الصرقة 
 قسم العموم التربوية والنفسية

 دكتوراه. -الدراسات العميا 
 عزيزتي الطالبة ...............عزيزي الطالب...............

يرجى تفضمؾ بقراءة كؿ فقرة مف الفقرات التالية بدقة، حتى يتسنى لؾ االجابة        
عمييا، مف خالؿ اختيار بديؿ واحد مف البدائؿ الخمسة الموضوعة أماـ كؿ فقرة وذلؾ مف 

( في حقؿ البديؿ الذي تجده ينطبؽ عميؾ تمامًا، ويتفؽ مع خالؿ وضع العالمة )
 جابات خاطئة، فاإلجاباتا  جابات صحيحة و إعممًا ال توجد ؾ، يعبر عف رأي أوتفكريؾ 

 يؾ.  أالصحيحة طالما تتفؽ مع ر 
جابة،  وال داعي لذكر االسـ، ما نبحث عنو سوى إويرجى اف ال تترؾ فقرة مف دوف 
مسيرة البحث العممي، ولف يطمع عمييا أحد سوى  رفدلأجابتؾ الدقيقة عمى ىذه االسئمة 

 الباحث.
 …الجزيل مع الشكر 

 المثال اآلتي يوضح كيفية اإلجابة : 
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 التنطبق عمي   تنطبق عمي   الفقرة ت

اشعر ان اىتمام االخرين بي   1
 ضعيف 

  

 
 

 

 

 ال تنطبق عمي    تنطبق عمي    الفقرات ت

   اشعر ان أهتمام االخرٌن بً ضعٌف  1
 ٌواجهنً  أعتمد على نفسً فً حل ما 2

 من مشكالت 
  

   أحب الدراسة وحدي  3
   ال امتلك اصدقاء كثٌرٌن  4
أفضل الصمت على التحدث أمام  5

 المعارف الجدد
  

   ٌزورونً اقربائً حٌنما  انزعج  6
ً   احب انجاز ما 7 من عمل  ٌوكل ال

 بمفردي 
  

   أمٌل للجلوس فً مؤخرة الصف  8
عندما ٌسأل االستاذ سؤال امتنع عن  9

االجابة امام زمالئً بالرغم انً اعرف 
 االجابة 

  

   ةأصبح عصبٌا بسرع 10

   رغب بتناول الطعام منفردا أ 11

 تتطلب المشاركة ال أفضل أالعمال التً  12
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  مع زمالئً 

 بٌن  فً وقت فراغ ما أفضل البقاء وحٌدا   13
 المحاضرات 

  

   امتنع عن أن اقوم بدور القائد لالخرٌن  14

 
 

ــــــــــــق  الفقرات ت   تنطب
 عمي   

 ال تنطبق عمي   

   اشعر ان عالمً هو العالم الخارجً  51

   أشعر بانً فرحان دائما  51

   أمٌل للتكلم مع الناس بكثرة  51

   احب الحركة والنشاط كثٌرا  51

   ال اتضاٌق من االماكن المزدحمة  51

   أمٌل للعمل مع الطالب اكثر من العمل وحدي  22

   اشعر بالسعادة لوجود من ٌساعدنً فً حٌاتً 25
اعتقد ان المستقبل امامً ملٌئ بالمفاجأت  22

 السعٌدة 
  

   احضر المناسبات االجتماعٌة بكثرة  22

اجتهد واثابر فً حالة حصولً على وظٌفة  24
 جدٌدة 

  

   أحب االختالط بالناس  55
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استمتع كثيرا قي لقاء اشخاص لم اكـن اعـرقيم  56
 من قبل 

  

   احب الخروج كثيرا  57

   لدي اصدقاء كثيرون  58

   ابادر دائما بتكوين اصدقاء جدد 59

  استطيع بسيولة أن اشيع جوا من الحيوية 03
 عمى حفمة مممة
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Abstract: 

 search was intended to identify: 

The level of Existential Vacuum..1 

2. statistical significance Differences in the Existential Vacuum, 

depending on the gender variable (males, females) and 

specialization scientific, huma). 

 .The level of Social Responsibility.3 

 .4.Statistical significance differences in Social Responsibility, 

depending on the gender variable (males, females) and 

specialization (scientific, human) 

 .Extrusion - convergence.5 

 .6 statistical significance Differences in extinction - 

convergence according to gender variable (males, females) and 

specialization (scientific, human.) 

 .7.The nature of the relationship between the three variables 

and the contribution of the independent variables to the 

existential vacuum and the social responsibility in the 

dependent variable. 

                In order to achieve these objectives, a sample of 400 

students was selected from four different faculties of scientific 

and human sciences for the academic year 2016-2017. They 

were randomly chosen in a multi-stage and proportional 

manner. Tow tool were used to measure the existential 

vacuum, To measure social responsibility after adapting it to 

university students and a scale of Extrueton and converqene 



C 

 

        After the extraction of the properties of the standards of 

accuracy and stability, it emerged that the final version of the 

existential vacuum scale consists of (52) paragraphs, and the 

scale of social responsibility of (100) paragraph, while the 

number of paragraphs of the scale of extinction - convergence 

(30) items.. 

      The data were statistically analyzed using the following 

statistical methods ( T.test for one one titular sample),T.test for 

two independent samples, Pearson correlation coefficient, 

square, binary interaction interaction, Schiffe multivariate 

analysis, multiple regression analysis.) 

1.Absence of meaning led to the existential emptiness of most 

University students as a result of their lack of the elements of 

life and ambiguity of the future  

2.Community members have the ability to assume Social 

Responsibility. 

3.Research members possess a Personality that is characterized 

by abstraction and absence of personal introversion   

 .4.The University Students were subjected to frustration and 

despair as a result of the absence of meaning, especially 

females, which helped to show differences in the existential 

vacuum in favor of females, and the nature of the curriculum 

and teaching method helped to show no difference in 

specialization 

 .5.Methods of socialization and curriculum urges all 

individuality to take responsibility and this has helped to ensure 

that social responsibility is not affected by sex and 

specialization. 



D 

 

 .6.The diaphragm stimuli - the introversion of one and the 

individuals in a balanced manner, which helped not to be 

affected bygender and Specialization 

 .7.Despite the relative contribution of existential space and 

social responsibility to extinction - introversion, existential 

emptiness contributes to the reverse, while social responsibility 

makes a direct and more significant contribution. 

Ccording to the reslts Some Recommend ation and Suggestion 

had been putt. 
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