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المستخلص:
هدف البحث تعرف التفكيرالتطفلي وعالقته بالتبادل االجتماعي السلبي لدى
طلبة الجامعة استخدم الباحث المنهج الوصفي  ،وبلغت عينة البحث( )811طالبا
وطالبة ،استخدم الباحث مقياس التفكيرالتطفلي و مقياس التبادل االجتماعي السلبي
،وجرى التحقق من الصدق ( الظاهري  ،و البناء) والثبات لكال المقياسين باستعمال
االتساق الداخلي الفاكرونباخ وتوصل البحث الى عدة نتائج :إن التفكيرالتطفلي لدى
الطلبة كان ( )52.7400وهذا يشير الى درجة اقل موازنة مع المتوسط الفرضي
البالغ ( )45وإن مستوى التبادل االجتماعي السلبي لديهم ( )35.2100وهو مستوى
عالي يدل على تاثر العينة بالتبادل االجتماعي السلبي موازنة مع المتوسط الفرضي
البالغ ( ، )01وكشفت النتائج الى عدم وجود فرق دال احصائيا بين االناث و
الذكور في التفكيرالتطفلي ولكن وجود فرق دال احصائيا في التبادل االجتماعي
السلبي ولصالح االناث.
Intrusive Thoughts And Its Relation To The Negative
Social Exchanges Of University Students
)Inst. Tamim Hussein Abbas Al-Tamimi, (Ph.D.
The Directorate General of Education in Diyala
Abstract:
The study aimed to identify intrusive thoughts and its
relation to the Negative social exchanges of University Students.
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The researcher used the descriptive approach and the sample of
the study was 200 students. The researcher used the intrusive
thoughts and the the Negative social exchanges scales. The
validty (face validty, constructive) and Reliability, The study
found several results, which were: - The intrusive thoughts
among students was (52.7400). This indicates a low degree
compared to the theoretical average of (54) and the the Negative
social exchanges level (35.2100), which is a high level The
sample has a comparative Negative social exchanges With the
theoretical average(30). The results revealed that there was no
statistically significant difference between females and males in
intrusive thoughts, but there was a statistically significant
difference in negative social exchange and for females.
الفصل االول :
مشكلة البحث:
لدى الكثير من طلبة الجامعة افكار تطفلية  ،تدخل الوعي ال إراديا  ،وتضعف
التركيز  ،وتعطل أداء المهمات ،فقد كشفت دراسة اجريت على طالب الكلية من
االصحاء  ،أظهرت نتائجها أن جميعهم تقريبا ً قالوا إن لديهم هذه األفكار من وقت
آلخر  ،بما في ذلك أفكار إيذاء المسنين أو شخص قريب منهم او أفكار العنف
الجنسي  ،او العنف ضد الحيوانات أو تجاه األطفال  ،واالنفجارات أو األلفاظ
المندفعة أو المسيئة
)(Baer ,2001 , 7
والتفكير التطفلي يتعلق باألفكار غير المرغوب فيها التي تسبب ضائقة كبيرة.
وتبدو كأنها تاتي من العدم  ،وتسبب قدرا كبيرا من القلق .وغالبًا ما يركز محتوى
األفكار التطفلية غير المرغوب فيها على الصور غير المقبولة اجتماعيًا او الصور
الجنسية أو العنفية  ،والكثير من االشخاص الذين يختبرون أفكارًا تطفلية غير
مرغوب فيها ،خائفون من أنهم قد يرتكبون األفعال التي يرسمونها في أذهانهم
).)Martin, and Sally: 1999,net
وأظهر العلماء و الباحثون اهتماما متزايدا في مفهوم التبادل االجتماعي
السلبي وينظر له على نطاق واسع من خالل تاثيره في المزاج اليومي يعده بعدا مهما ً
من نوعية الحياة  (Lawton, 1983, 65)،فتعامل الشخص والبيئة يسهم في احداث
المزاج اإليجابي أو السلبي له لذا سلط الضوء على هذا المفهوم واظهروا اهتما ًما
متزايدًا لدراسته (  ، (Carstensen,1993, 209وتشير الدراسات إلى أن الخبرات
تلعب دورا مهما ً في تعزيز أو تهدئة المزاج اليومي األشخاص ( &Watson
.)Clark,1988, 1063
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وقد كشفت الدراسات االستقصائية الى ان األحداث اليومية المجهدة تلك
األحداث الشخصية (على سبيل المثال  ،مطالب من اآلخرين  ،الصراعات
والتوترات في عالقات الشخص) يثير الضيق االنفعالي من األحداث غير
الشخصية(.)Zautra et al ,1994, 139
لذا يتعرض الكثير من طلبة الجامعة الى التبادل االجتماعي السلبي في
عالقاتهم الخاصة وعالقاتهم مع اآلخرين ،فالطالب الجامعي يكون على احتكاك
وتواصل مع اقرانه مباشر معهم  ،فيؤدي بتعامله مع اآلخرين الى نوع من التوتر و
الضيق الذي يؤثر على عالقاته و تواصله مع االخرين في البيئة الجامعية.
و هنا تبرز مشكلة البحث التي يسعى الباحث لدراستها ،للتوصل الى النتائج التي
يمكن تحدد االجابة عن متغيرات البحث من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما طبيعة العالقة بين التفكير التطفلي و التبادل االجتماعي السلبي لدى طلبة الجامعة.
اهمية البحث:
طالب الجامعة هم في طليعة النخب الشبابية في المجتمع  ،وهم يعدون اعدادا
لتاهيلهم التخاذ مواقف القيادة في مختلف القطاعات ومجاالت العمل ،من أجل تحقيق
مهام تنمية المجتمع واستدامته  ،ولن يحدث أي تقدم في المجتمع ال يجعل طالب
الجامعات في مقدمة اهتماماته وخططه التنموية  ،ألن الشباب هو هدف جميع
حركات التغيير لكونه في مرحلة يجب أن يسبق النشاط البشري المستمر والموارد
العالية لبناء المؤسسات المجتمعية.
) مكاوي  )015 : 8108 ،لكن الكثير منهم يعانون من نوع من األفكار
التطفلية أو غير المرغوب فيها  ،واغلبهم يعدها مزعجة لديهم ،كما ان بعضهم
يرفضون هذه األفكار  ،او أنهم يخشون من أن األفكار تعني شيئًا فظيعًا بشأنهم.
وتتكون بعض األفكار غير المرغوب فيها من تكرارات وتكون متكررة حول
العالقات  ،أو القرارات الصغيرة والكبيرة  ،أو التوجه الجنسي أو الهوية  ،أو تداخل
األفكار حول السالمة  ،أو الدين  ،أو الموت  ،أو القلق بشأن األسئلة التي ال يمكن
اإلجابة عنها بشكل مؤكد .بعضها مجرد أفكار غريبة ال معنى لها .يمكن أن تكون
األفكار التطفلية غير المرغوب فيها صريحة جدًا  ،ويخجل العديد من االشخاص من
قلقهم  ،وبالتالي يبقونها سراً) Martin, and Sally 1999,net) .
و ان هذه األفكار التطفلية هي عالمية بين البشر  ،ومن المؤكد ان تكون جزءا ً
من حالة اإلنسان)، ) Baer 2001, 7وترتبط االفكار التطفلية مع الوسواس القهري
أو(  ( Baer 2001, 40ولكن قد تحدث أيضا مع حاالت األخرى مثل اضطراب
ما بعد الصدمة  ( Michael et al ,2007, 307 )،او اكتئاب ما بعد
الوالدة و القلق ،)Antoni, et al. 2006, 1791( .وقد اظهرت دراسة نُشرت في
عام  8114أن الهواجس العدوانية والجنسية والدينية كانت مرتبطة على نطاق
واسع بالمرض اضطرابات القلق واالكتئاب)، (Hasler et al. 2005, 121أذ
تختلف األفكار المتطفلة التي تحدث في حالة انفصام الشخصية عن األفكار الهوسية
التي تحدث مع اضطراب الوسواس القهري.) Waters , et al 2006, 65).
-831-

مجلة الفتح  ..........................................................العدد السادس والسبعون  .كانون االول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

اما التبادل االجتماعي السلبي فتتمثل اهميته في تاثر الفرد بتعليقات اآلخرين
الحساسة أو غير الحساسة  ،واإلجراءات األنانية  ،والمطالبات  ،والتدخالت  ،تشمل
التبادالت االجتماعية السلبية أيضًا التخلي عن اآلخرين عند توقع الدعم أو استبعاد
اآلخرين من األنشطة االجتماعية .مثل هذا اإلغفال يمكن أن يسبب ضائقة كبيرة .في
إحدى الدراسات  ،كانت النساء اللواتي تعرضن الحداث حياة مرهقة يكن بشكل كبير
أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب عندما لم يكن الدعم الذي توقعته من الشريك مستقبالً
)، )Rook, 2014, 15يمكن أن تكون العالقات االجتماعية أيضًا مصدرًا للنزاع
والمطالب وخيبات األمل التي تنتقص من الصحة والرفاهية .وعادة ما تحدث
التبادالت السلبية مع أعضاء الشبكة االجتماعية عندما تحدث  ،يكون لها تأثير قوي
).)Rook,1998,p369وتشير األبحاث إلى أن الخصائص الفردية تؤثر في التردد
الذي يعاني منه األفراد من التبادالت االجتماعية السلبية .تشير األبحاث إلى أن
اإلناث أكثر تعرضا لتاثير التبادل االجتماعي السلبي وتجربتها بسبب األدوار
االجتماعية التي يؤيدنها (على سبيل المثال كونهن أكثر توجها ً نحو العالقات) مقارنة
بالذكور.
)(Beals ,2006, 197
أهداف البحث :يهدف البحث الحالي التعرف على :
 -0التفكيرالتطفلي لدى طلبة الجامعة.
 -8الفروق في التفكيرالتطفلي لدى طلبة الجامعة تبعا ً لمتغير الجنس (اناث – ذكور).
 -0التبادل االجتماعي السلبي لدى طلبة الجامعة.
-5الفروق في التبادل االجتماعي السلبي لدى طلبة الجامعة تبعا ً لمتغير الجنس (اناث
– ذكور).
حدود البحث:
يتحدد مجتمع البحث الحالي بـ طلبة جامعة بغداد الدوام الصباحي للعام الدراسي
.8102-8102
تحديد مصطلحات البحث:
 -0التفكيرالتطفلي  : Intrusive Thoughtsعرفه كل من :
 بركنسون و رجمان) (Parkinson & Rachman, 1981بانها األفكارالمتكررة أو الصور أو الدوافع غير المقبولة و أو غير المرغوب فيها .وهذه االفكار
تقطع النشاط الفكري و يصعب السيطرة عليها(Parkinson & Rachman, .
))1981,p.101
 هارفي واخرون ( )Harvey, et al,2004أفكار طويلة ومتكررة حول الذات ،مثل مخاوف الشخص والخبرات هي عمليات عقلية شائعة تشارك في جميع الناس
()Harvey, et al,2004, 23
 سيجرستورم واخرون)  )Segerstrom ,2003بانها االفكار المتكررة بعدها"عملية التفكير بانتباه  ،بشكل متكرر حول الذات والعالم
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)(Segerstrom et al. 2003, 909
 اعتمد الباحث تعريف بركنسون و رجمان (Parkinson & Rachman,) 1981تعريفا نظريا ً لمفهوم التفكير التطفلي للبحث الحالي.
 يعرف الباحث التفكير التطفلي إجرائيا بأنه الدرجة الكلية التي يحصل عليهاطالب المرحلة الجامعية من خالل إجابته عن فقرات اختبار التفكير التطفلي الذي
استعمل في البحث الحالي.
 -8التبادل االجتماعي السلبي: Negative social exchanges
 عرفته رووك (  )Rook, 1990النظر الى سلوكيات اآلخرين على أنها أخطاءأو انتهاكات لقواعد العالقات و تكون غير سارة أو غير مرغوب فيها أو غير
حساسة ))Rook, 1990, 118
 روهلمان وكارولي(  (Ruehlman & Karoly 1991الرقابة االجتماعيةالسلبية وتشمل التدخل  /المطالب  ،عدم الحساسية  ،النقد /السخرية والعداء .
). )Ruehlman & Karoly,1991, 397
 بورنرواخرون ( )Boerner et al. 2004التبادل االجتماعي السلبي هو مفهوممتعدد األبعاد  ،يتمثل باإلجراءات االجتماعية الموجه نحو الفرد المستهدف الذي
يتعرض لتاثيراتها السلبية مثل ( )0الغضب أو اضطراب  )8( ،لكونها حرجة للغاية
ومطالبة  ) 0( ،إظهار عدم الحساسية أو التقصير  ،و ()5جعل تحقيق الهدف صعبًا
()Boerner et al. 2004, 230
 اعتمد الباحث تعريف رووك ( )Rook,. 1990للتبادل االجتماعي السلبيتعريفا نظريا للبحث.
 يعرف الباحث التبادل االجتماعي السلبي إجرائيا بأنه الدرجة الكلية التي يحصلعليها المستجيب من خالل إجابته عن مقياس التبادل االجتماعي السلبي المستخدم في
البحث الحالي.
الفصل الثاني :
االطار النظري :
اوال  :التفكير التطفلي
التفكير التطفلي يتمثل باألفكار أو الصور أو الدوافع المتطفلة غير المرغوب
فيها  ،وهي في المقام األول ذاتية وذات مشاعر وانفعاالت تقطع تدفق عملية التفكير
عند الفرد .وكثيرا ما تستحوذ على االهتمام وقد تدفع أحدهم نحو بعض االستجابة
التي تهدف إلى تنظيم أو السيطرة على عقله وتتسلل التفكير التطفلي يرافقه الضيق
المرتبط به .وبالتالي تكون هذه األفكار التطفلية غير المرغوب فيها  ،ويكون دورها
وظيفي في سلوكيات التكيف و الحاالت االنفعالية ( )Clark,2005, 3أن الشخص
الذي يعاني أفكار تطفلية ولم يتصرف بها من قبل هو مؤشر ممتاز بأنه لن يتصرف
بناء على هذه األفكار ) ، ) Baer 2001, 37ويصفها هورويتز)1975
 )Horowitzفي بحثه عن االستجابات المعرفية و االنفعالية بانها أفكار تطفلية
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ينطوي على تسللها الالرادي في الوعي  ،ويتطلب جهدا لقمعها و يصعب تبديدها ،
تحدث بشكل ملح  ،و يعاني الفرد منها وكانها شيء يجب تجنبه ( 1458
 .)Horowitz,1975,وتظهر األفكار المتطفلة غير المرغوب فيها كأعراض على
نحو مفاجئ كمؤشر لالضطرابات  ،من القلق العام والوسواس القهري لالكتئاب
( .)Clark, 2005, 6وتشير إحدى الدراسات إلى أن محتوى األفكار التطفلية قد
يختلف اعتمادًا على الثقافة  ،وأن األفكار التجديفية قد تكون أكثر شيوعًا في الرجال
منها عند النساء((Ghassemzadeh et al 2002 , 20
مميزات التفكير التطفلي:
 االفكار تمثل حدث معرفي واضح ومعرّف وغير مرغوب فيه . االفكار تكون غير مقصودة  ،ومتكررة. إنها تقطع تدفق األفكار . تتعارض مع أداء المهمات . ترتبط بالتأثير السلبي. من الصعب السيطرة عليها.))Clark, 2005, 3
انواع االفكار التطفلية :
االفكار العدوانية  :قد تنطوي األفكار التطفلية على هواجس عنيفة حول إيذاءاآلخرين أو ايذاء النفس ويمكن أن تكون ذات صلة باالضطراب الوسواس القهري
بشكل أساسي  .يمكن أن تشمل هذه األفكار إيذاء طفل  ،والقفز من جسر  ،أو جبل ،
أو أعلى مبنى شاهق ؛ او الحث على القفز أمام القطار أو السيارات .او دفع شخص
آخر أمام القطار أو السيارة(  .( Baer ,2001, 37–38او تسبب األذى لكبار السن ،
اوتخيل أو تمني الضرر لشخص قريب من نفسه او مهاجمة أو ضرب أو إيذاء أو
قتل شخص أو طفل صغير أو حيوان بعنف او الدفعات من أجل الصراخ أو اإلساءة
إلى شخص ما  ،أو مهاجمة شخص ما أو مضايقته بعنف  ،أو قول شيء فظ أو غير
الئق أو مقرف أو عنيف لشخص ما وهذه األفكار هي جزء من كيان اإلنسان  ،وليس
بالضرورة أن تدمر نوعية الحياة ( .)Baer ,2001 , 4
االفكار الدينية  :يرى بنزل ) ( Penzel2007ان بعض الهواجس الدينيةالشائعة واألفكار التطفلية هي األفكار عن هللا والشخصيات الدينية واألفكار السيئة أو
الصور أثناء الصالة أو التأمل وهي أفكار يجري تملكها المخاوف عند الفرد من اإلثم
أو كسر قانون ديني أو أداء طقوس غير صحيحة مخاوف من حذف الصلوات أو
قراءتها بشكل غير صحيح  ،هي أفكار تكرارية تحث الفرد الى ان يبادر إلى قول
كلمات مؤذية أو ارتكاب أعمال تجديفية أثناء الخدمات الدينية.يمكن أن تكون المعاناة
أكثر تعقيدا عندما تنطوي األفكار المتطفلة على آثار دينية ( )Penzel,2007, 23
،قد يعتقد الفرد أن األفكار مستوحاة من الشيطان  ،وقد يخاف العقاب من هللا أو
يضخم الشعوربالعار ألنه يرى نفسه اثم ،يمكن أن تكون االفكار أكثر ايذاءا باالفراد
الذين يعانون من معتقدات أو معتقدات دينية قوية ،يعتقد باير أن األفكار االثمه هي
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أكثر شيوعا في الكاثوليك و اإلنجيليين البروتستانت من الديانات األخرى ، ،يفترض
أن هذا يرجع إلى أن ما يعد غير مناسب يختلف بين الثقافات واألديان  ،واألفكار
المتطفلة تعذب من يعانون من أي شيء يعتبر األكثر مالءمة في الثقافة المحيطة
( (Baer ,2001 , 108
التعامل مع التفكيرالتطفلي:يتطلب من االفراد الذين يعانون من التفكير التطفلي
القيام بماياتي :
 تحديد ما إذا كانت هذه األفكار ستصبح شديدة  ،أو تتحول إلى هواجس أو تتطلبالعالج.
 يمكن أن تحدث األفكار التطفلية مع أو بدون قمع هذه االفكار. إن القيام بقمع هذا التفكير يقلل من القلق  ،ولكنه يجعل الرغبة في أداءه باإلكراهأقوى في كل مرة يتكرر فيها  ،مما يعزز األفكار المتطفلة .
))Baer ,2001 , 7
استراتيجيات التخلص من االفكار التطفلية :
قمع االفكار :قمع األفكار التطفلية هو واحد من مجموعة من االستراتيجيات
التي قد يستخدمها الناس إلدارتها أو السيطرة على األفكار عندما تسبب بمشاعر غير
سارة ( .) Wegner,1987,p. 5ومن المحتمل ان أي فرد يقمع االفكار التطفلية فانه
يواجه تكرارها وعودة تطفلها  .و تأثير االرتداد هذا يؤدي الى زيادة وتيرة االفكار
التي جرى قمعها في السابق (، )Najmi, et al. 2009, 494وقد أشارت األدبيات
التجريبية إلى أن محاولة قمع األفكار التطفلية يمكن في بعض األحيان ان يعمل على
زيادة وتيرتها أي يكون لها تأثير متناقض ).)Wegner et al. 1987, 10
التشتيت المر ّكز:يميل البعض إلى القيام باستراتيجية تشتيت االنتباه غير المركز منخالل االستخدام التكراري للعديد من عوامل التشتيت المختلفة  ،بدالً من التركيز على
واحد فقط مما يؤدي الى انتعاش االفكار المكبوته ومع ذلك  ،ويجري تخفيف تأثير
االرتداد هذا عند استخدام التشتيت المر ّكز( .)Wegner et al. 1987وقد أظهرت
نتائج الدراسات من ان االلهاء هو أكثر فعالية في الحد من الضيق المصاحب لالفكار
التطفلية وهذا اإللهاء أكثر فعالية في الحد من تكرار االفكار التطفلية من قمعها
وتشتيت االنتباه بعيدا عن االفكار التطفلية هو مماثل لتركيز االنتباه على شيء آخر
غير االفكار التطفلية .مما يسهل السيطرة على السلوك  ،وتعلم تغيير تركيز االنتباه
بعيدا عن السلبية ،والمثابرة  ،وتقنية تدريب االهتمام نجحت في الحد من األعراض
في دراسات صغيرة من اضطرابات الهلع  ،الرهاب االجتماعي ،لقد كان تدريب
التركيز على المهام فعاال في الحد من أعراض الحاالت المستعصية للرهاب
االجتماعي عالوة على ذلك  ،في دراسة حديثة  ،واتسون وبوردون ()8112
أظهرت أن التشتيت المر ّكز كان فعاال في تقليل تواتر االفكار التطفلية عند األفراد
االصحاء وبالتالي  ،إلى الزيادة في ارتباط التحكم المتعمد مع انخفاض في التفكير ،
و يؤدي التشتيت المر ّكز إلى تقليل تواتر األفكار التطفلية والضيق المرتبط بهذه
األفكار.
)(Orsillo, & Roemer, 2004, 24
-831-

مجلة الفتح  ..........................................................العدد السادس والسبعون  .كانون االول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

ثانيا  :التبادل االجتماعي السلبي
يتمثل التبادل االجتماعي السلبي بالعالقات بين األشخاص واألحداث أو اإلجهاد
مثل الضغوطات بين األشخاص) (Krause & Rook, 2003, 88فالصحة النفسية
ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة العالقات االجتماعية للناس .والدعم والقبول من اآلخرين
يمكن أن يساعد الناس على التعامل مع الشدائد  ،في حين أن الصراع بين األشخاص
والرفض يمكن أن يسبب التعاسة الشديدة ،فأظهرت الدراسات أن التبادالت
االجتماعية السلبية يكون لها تأثير ضار على النفسية والجسدية Okun& Keith,.
)1998, 6).
ابعاد التبادل االجتماعي السلبي:
يعد التبادل االجتماعي السلبي على نطاق واسع متعدد األبعاد ويتكون من أربع
فئات من التفاعل السلبي:
 سلوك غير حساس أو غير متعاطف من قبل اآلخرين . نصائح غير مرغوب فيها أو غير سليمة يقدمها اآلخرون . فشل اآلخرين في تقديم دعم فعال في أوقات الحاجة . ورفض أو إهمال من قبل اآلخرين .)Newsom, Jet al. 2005., 304
تاثيرات التبادل االجتماعي السلبي:
األداء المعرفي:تشير األبحاث الحديثة إلى أن التبادل االجتماعي السلبي قد
يسهم في انخفاض األداء اإلدراكي .فقد وجد ان البالغين في منتصف العمر الذين
يعانون من التبادالت االجتماعية السلبية أكثر تواتراً ألداء أسوأ في االختبارات
الوظيفة التنفيذية  ،والسيطرة على الخصائص االجتماعية الديموغرافية  ،والظروف
الصحية المزمنة  ،والقيود الصحية الوظيفية  ،والسلوكيات الصحية  ،واالكتئاب
) (Seeman et al.2011, 141قد يؤدي الصراع المتكرر أو النقد أو المطالب
من اآلخرين إلى جعل أنظمة الغدد الصماء العصبية والقلب واألوعية الدموية أكثر
ً
تفاعال مع اإلجهاد  ،وقد تتسبب هذه التفاعالت المتزايدة بتأثرها في حدوث تغييرات
سلبية في الدماغ تؤدي إلى إضعاف األداء المعرفي ). (Tun et al.2013, 320
 الصحة الذاتية  :كشفت الدراسات أن األشخاص الذين يعيشون تبادلاجتماعي سلبي لديهم صحة أسوأ تصنيفًا ذاتيًا  ،وينتقل التأثير الى الصحة والجنس
والعرق والتعليم والدخل والحالة الزواجية والصحة العقلية  .في الدراسات الطولية
يجري السيطرة على صحة المشاركين في بداية الدراسة الستبعاد احتمال أن يؤدي
سوء الصحة إلى جعل الناس يواجهون تبادالت اجتماعية سلبية أكثر مع ذلك  ،بأن
العالقة المتبادلة بالنسبة لبعض الناس  ،مع ضعف الصحة تؤدي إلى توتر العالقات
االجتماعية وتوتر العالقات االجتماعية يؤدي إلى تدهور الصحة .وتشير بعض
النتائج إلى أن التبادل االجتماعي السلبي الذي يستمر أو يتكرر بمرور الوقت يرتبط
-831-

مجلة الفتح  ..........................................................العدد السادس والسبعون  .كانون االول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

ارتباطًا وثيقًا بالصحة ذات التقييم الذاتي الضعيف(–Newsom et al. 2008, 78
.)86
المرض والعجز :وقد جرى ربط التبادالت االجتماعية السلبية في الدراسات الطوليةإلى زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب وزيادة العجز الوظيفي والعجز والتعافي
األسوأ بعد اإلجراءات الطبية مثل الجراحة ،أن اآلثار السلبية للتبادل االجتماعي
السلبي من غير المحتمل أن تكون بسبب انخفاض الدخل أو سوء السلوكيات الصحية
أو عوامل الخطر األخرى .وبدالً من ذلك  ،يبدو من المرجح أن تجربة التبادل السلبي
المتكرر أو المتكرر مع أعضاء شبكة اجتماعية واحدة تجعل العمليات الفسيولوجية
تؤثر في الصحة بمرور الوقت وتبين االدله من هذه العمليات نتيجة األبحاث  ،والتي
ربطت التبادالت االجتماعية السلبية باألداء الفسيولوجي ( & (Chandola,
Marmot, 2005, 223-230
دراسات سابقة:
دراسه ()August et al 2007عن التبادل االجتماعي السلبي  :هدفت
الدراسة الى تعرف ارتباط تاثير إجهاد الحياة والتبادل االجتماعي السلبي على الضيق
االنفعالي  ،وجرى فحص تجارب الحياة المجهدة من النماذج الخطية وغير الخطية
لآلثار المشتركة للتبادالت االجتماعية السلبية والخبرات الحياتية المجهدة.و أجريت
المقابالت الشخصية مع عينة من ()609من االفراد غير الموظفين .حول ثالث فئات
من تجارب الحياة المجهدة (فقدان العالقة  ،األحداث التخريبية ،والضعف
الوظيفي).و كشفت تحليالت االنحدار التي شملت التفاعل من الدرجة األولى والثانية
من النمط الخطي ألحداث الخسارة والضعف الوظيفي  ،ونمط غير خطي لألحداث
التخريبية .تشير هذه الدراسة إلى أن التبادالت االجتماعية السلبية وتجارب الحياة
المجهدة تؤثر بشكل مشترك في الحالة االنفعالية ويختلف التاثير حسب نوع ومستوى
اإلجهاد و التبادل االجتماعي السلبي يظهر تأثيرات أكثر حدة في سياق بعض عوامل
اإلجهاد ولكن آثار أقل حدة في سياق الضغوطات األخرىAugust et al 2007, (.
)304
 دراسة() Terri &,Peter 2011التفكير التطفلي :هدفت الدراسة الكشفعن أثر التحيزات المعرفية فضال عن الضيق في العالقة بين األفكار التطفلية
واألعراض القهرية على عينة جامعية من  089طالبًا ،وقد أظهرت األبحاث أنه على
الرغم من أن األفكار التطفلية تحدث بشكل عام  ،فإن غالبية األفراد ال ينظرون إلى
األفكار التطفلية على أنها إشكالية  ،نتج عن ذلك تأثير تفاعل كبير من تكرار وضيق
األفكار التطفلية .فضال عن ذلك  ،وجرى العثور على تفاعل ثالثي ذي أهمية من
التردد و الشدة و المسؤولية و هذه النتائج تشير إلى أن تقييم األفكار التطفلية مهم في
التنبؤ بأعراض الوسواس القهري  ،وبالتالي توفير الدعم لنموذج  Salkovskisفي
الوسواس القهري
)( Terri &,Peter 2011, 2
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الفصل الثالث :
منهجية البحث و إجراءاته :
منهج البحث :اتبع الباحث منهج البحث الوصفي .
مجتمع البحث  :تكون مجتمع البحث من طلبة الدراسات االولية الصباحية في
جامعة بغداد من االناث والذكور في المرحلة الرابعة للعام الدراسي ()8102-8102
 ،وعددهم ( ) 2918طالبا ً موزعين على ( )05كلية علمية يبلغ مجموع طلبتها
( )261طالبا ً وطالبة و( )01كليات إنسانية مجموع طلبتها ( )8082طالبا ً وطالبة.
 عينة البحث األساسية :تضمنت عينة البحث األساسية ( )811طالبا ً وطالبة منالمجتمع االصلي اختيروا بأالسلوب الطبقي العشوائي  ،و الجدول ( )0يوضح ذلك.
الجدول ()0
عينة البحث األساسية موزعه بحسب الجنس
المجموع
الجنس
الكلية علمي /انساني
ت
ذكور إناث
011
41
41
اللغات
0
011
41
41
العلوم
8
811
011 011
المجموع
اداتا البحث :
اوال -مقياس التفكير التطفلي:
وصف مقياس التفكير التطفلي بصورته االصلية:
اعد رجمان واخرون ) )Rachman, et al (2014مقياس التفكير التطفلي ،وتكون
من( )02فقرة  ،و لكل فقرة تدرج من(  )2-1تمثل (ال على اإلطالق -إلى حد ما -
بالتأكيد) .)Rachman, et al 2014, 183 ( ،
إجراءات مقياس التفكير التطفلي للبحث الحالي :
صدق المقياس  :تحقق الباحث من مؤشرات الصدق بانواعه من صدق الترجمة
،والظاهري ،و البناء للمقياس وكما ياتي :
 صدق الترجمة :قام الباحث بإالجراءات االتية:
ترجمة النسخة األصلية من المقياس .قدمت النسخة المترجمة إلى مجموعة من
المتخصصين في اللغة اإلنجليزية وعلم النفس لتوضيح وجهات نظرهم حول الترجمة
المقترحة بدقة  ،وإجراء التعديالت المناسبة على الفقرات المترجمة  .وبعد أخذ آراء
الخبراء بشأن صحة الفقرات المترجمة  ،جرت االستعانة بخبير في اللغة اإلنجليزية
إلعادة ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية مرة أخرى .للتأكد من صدق الترجمة لفقرات
المقياس بلغت نسبة األتفاق في الحالتين ( )%28وهي مناسبة اذ اشار بلوم ان نسبة
االتفاق بين الخبراء  % 24فأكثر يمكن الوثوق في صدق المقياس )بلوم: 0620 ,
.)089
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الصدق الظاهري :تحقق الباحث من الصدق الظاهري لمقياس التفكير التطفليومالءمة فقراته وتعليماته  ،وعرض في استبانة على ( )08محكما من المتخصصين
في العلوم النفسية  ،و اعتمد الباحث موافقة ( )01محكم فأكثر معياراً لمالءمة فقرات
المقياس لعينة البحث  ،ولم يجر استبعاد اي فقرة من المقياس  ،لذا بقي المقياس
يتكون من ( )02فقرة وجرى تحديد التدرج لكل فقرة تدرج خماسي البدائل هي
(اوافق بشدة= ,4اوافق غالبا= ،5اوافق أحيانا= ،0اوافق نادرا= ،8ال اوافق ابدا=)0
 ،و اعلى درجة يحصل عليها الفرد ( ، )61و اوطأ درجة ( )02والمتوسط الفرضي
( )45فاالفراد الذين يحصلون على درجات مساوية او اعلى من المتوسط الفرضي
لديهم التفكير التطفلي ,عكس الذين يحصلون على درجات دون المتوسط الفرضي .
الجدول ()8
8
عدد المحكمين على فقرات مقياس التفكير التطفلي ،وقيمة (كا ) لداللة الفروق
بينهما
الفقرات

عدد
الفقرات

6-0

6

عدد المحكمين
غير
الموافقين
الموافقين
8
01

قيمة (كا)8
المحسوبة الجدولية

مستوى
الداللة

4.008

0.25

1.14

04-01

4

01

8

4.008

0.25

1.14

02-09

0

00

0

2.008

9.95

1.10

 صدق البناء  :ان التحقق من القوة التمييزية للفقرات داللة على صدق بناء
المقياس ،و التجانس في فقراته  ،الذي يكون ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس
عاليا وقد كانت جميعها دالة احصائيا ،وبذلك يعد مؤشرا على صدق البناء لمقياس
التفكير التطفلي .
 التحليل اإلحصائي :القوة التمييزية للفقرات  :للتاكد من القوة التمييزية لفقرات المقياس طبق الباحث
المقياس على عينة اخذت من مجتمع البحث مكونة من ( )811طالب وطالبة ،وجرى
اعتماد نسبة ( )%82من أفراد العينة في تحديد المجموعتين المتطرفتين  ،في الدرجة
الكلية  ،فأصبح عدد الطلبة في كل مجموعة ( )45طالب وطالبة  ،و استعمل
االختبار التائي  t-testلعينتين مستقلتين لتعرف داللة الفرق بين المجموعتين
المتطرفتين فكانت جميع فقرات المقياس مميزة عند مستوى ( )1.14ألن القيمة
المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية ( )0.69بدرجة حرية ( ، )019جدول ( .)0
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الجدول () 3
القوة التمييزية(*) لفقرات مقياس التفكير التطفلي
المجموعة العليا
ت
.0
.8
.0
.5
.4
.9
.2
.2
.6
.01
.00
.08
.00
.05
.04
.09
.02
.02

المتوسط
الحسابي
3.9630
4.0370
4.0926
3.9259
3.9630
4.0185
3.8704
4.0370
4.0926
3.9259
4.0370
4.0926
3.9259
3.9630
4.0185
3.9444
4.1296
4.0556

المجموعة الدنيا
االنحراف
المعياري
0.7514
0.6132
0.6521
0.7230
0.7259
0.6292
0.6456
0.6132
0.6521
0.7230
0.6132
0.6521
0.7230
0.7259
0.6292
0.6845
0.7017
0.7871

المتوسط
الحسابي
1.4815
1.3889
1.4815
1.2037
1.4630
1.3148
1.3889
1.3889
1.4815
1.2037
1.3889
1.4815
1.2037
1.4630
1.3148
1.2222
1.3704
1.4444

االنحراف
المعياري
0.5743
0.4921
0.5743
0.4065
0.5734
0.4688
0.4921
0.4921
0.5743
0.4065
0.4921
0.5743
0.4065
0.5734
0.4688
0.4196
0.4874
0.5719

القيمة التائية
المحسوبة
19.281
24.752
22.082
24.118
19.860
25.321
22.463
24.752
22.082
24.118
24.75
22.082
24.118
19.860
25.321
24.915
23.733
19.722

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس :حسب معامل ارتباط بيرسون بين
درجة كل فقرة والدرجة الكلية على مقياس التفكير التطفلي  ،و القيمة التائية لمعامل
االرتباط ولكل فقرة  ،فكانت جميع الفقرات ذات داللة إحصائية عند مستوى ()1.14
ألن قيمة معامل االرتباط المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية ( )0.69بدرجة حرية
( ،)062الجدول()5

* القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ( )1.14هي ( )0.69و بدرجة حرية (. )106
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الجدول ()4
معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لفقرات مقياس التفكير التطفلي
معامل
القيمة التائية
االرتباط
ت



32.342
.860
.0
42.683
.910
.8
40.544
.902
.0
47.527
.925
.5
36.722
.885
.4
42.124
.908
.9
34.470
.873
.2
42.683
.910
.2
40.544
.902
.6
47.527
.925 .01
42.683
.910 .00
40.544
.902 .08
47.527
.925 .00
36.722
.885 .05
42.124
.908 .04
40.544
.902 .09
39.804
.899 .02
33.452
.867 .02
ثبات المقياس  :الثبات يعني التكرار أو االتساق .ويعد المقياس موثوقًا إذا كان
سيعطينا نفس المالحظة مرارًا وتكرارًا )(Trochim et al,2015وتحقق الباحث
من ثبات مقياس التفكير التطفلي بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة
الفاكروبناخ ،أن االتساق الداخلي معامل الفاكرونباخ ( )Cronbach Alphaيعد
أكثر أنواع الثبات شيوعا ً  ،إذ يستخدم مؤشرا لحساب للتكافؤ أي يعطي قيمة تقديرية
جيدة لمعامل التكافؤ إلى جانب االتساق الداخلي .فإذا كانت قيمة معامل الفا مرتفعه
دل بالفعل على ثبات الدرجات  ،واستخدمت إستجابات عينة التحليل االحصائي في
حساب الثبات وبلغ ( )1.26وهو معامل ثبات موثوق به .
ثانيا  :مقياس التبادل االجتماعي السلبي
 القيمة التائية الجدوليةعند مستوى داللة ( )1.14هي ( , )0.69بدرجةحرية (. )198
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وصف مقياس التبادل االجتمااعي السالبي :مقيااس التباادل االجتمااعي السالبي جارى
بناؤه من قبل فريق من الباحثين ( )Newsom et al ,2005
يتكون من اربعة مجاالت و كل مجال يضم ()0فقرات و كاالتي :
التدخل و النصح غير المرغوب  :ويضم الفقرات(.)0-8-0
عدم توفير المساعدة الالزمة :ويضم الفقرات(.)9-4-5
سلوك غير المتعاطف او غير الحساس :ويضم الفقرات(.)6-2-2
الرفض و االهمال:ويضم الفقرات(.)08-00-01
وأمام كل فقارة مان الفقارات توجاد (  ) 5بادائل متدرجاة تتاراوي باين = 1غيار راض
علاااى اإلطاااالق إلاااى = 4راض جااادا  ، .حسااابت الخصاااائص السااايكومترية ،لفقااارإت
المقياااس باسااتخدام الفااا كرونباااخ وبلااغ) ، )0.90وكااذلك التحقااق ماان صاادق المقياااس
بمؤشاارإت الصاادق الظاااهري والصاادق البنااائي  ،فااإن أعلااى درجااة يمكاان أن يحصاال
عليهااا الطالااب ( )48درجااة ،وأقاال درجااة ( ،)08وبمتوسااط فرضااي مقااداره (. )01
()Newsom et al ,2005, 304
إجراءات مقياس التبادل االجتماعي السلبي للبحث الحالي :
 الصاادق الظاااهري للمقياااس :للتحقااق ماان صااالحية فقاارات المقياااس عاارض علااى( )08من الخباراء والمحكماين فاي القيااس و التقاويم وعلام الانفس الترباوي  ،فااجمعوا
على ابقاء الفقرات جميعها مع تعديل صياغة بعض الفقرات ليالئم عينة البحث.
 وضوح التعليمات والفقارات :طباق الباحاث مقيااس التباادل االجتمااعي السالبي علاىعينة استطالعية عشوائية بلغ عددها( )81طالبا ً وطالبة من مجتماع البحاث ،وتباين أن
تعليمات المقياس وفقراته واضحة من حيث المعناى والصاياغة وكاان متوساط الازمن
لإلجابة عن فقرات المقياس ( )04دقيقة.
 التحلياال اإلحصااائي لفقاارات مقياااس التبااادل االجتماااعي الساالبي  :فقااد جاارى تطبيااقمقياس التبادل االجتماعي السلبي على عينة التحليل االحصائي و البالغة ( )811طالبا ً
وطالبااة جاارى اختيااارهم ماان مجتمااع البحااث لتحلياال فقراتااه احصااائيا ً و قااام الباحااث
باستخراج المؤشرات االتية:
القااوة التمييزيااة لفقاارات المقياااس  :طبااق المقياااس علااى عينااة البحااث وجاارى ترتيااب
االجابات تنازليا ً مان أعلاى درجاة كلياة إلاى اوطاا درجاة كلياة  ،وقطعات المجموعتاان
المتطرفتان في الدرجة الكلية بنسبة ( )%82فاصابح فاي كال مجموعاة ( )45طالباا ،
اساااتعمل االختباااار التاااائي) )t-Testلعينتاااين مساااتقلتين لمعرفاااة داللاااة الفاااروق باااين
المجمااوعتين المتطاارفتين لكاال فقاارة ماان فقاارات مقياااس التبااادل االجتماااعي الساالبي ،
وتبين أن جميع الفقرات مميزة عند مستوى داللاة ( )1.14ألن التائياة المحساوبة اكبار
من التائية الجدولية ( )0.69بدرجة حرية ( ، )019الجدول ( )4يوضح ذلك.
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الجدول ()5
القوة التميزية لفقرات مقياس التبادل االجتماعي السلبي 
ت

المجموعة الدنيا

المجموعة العليا

القيمة التائية
المحسوبة

االنحراف
المتوسط
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
المعياري
الحسابي
12.489
0.5207
1.2593
0.9197
3.0556 .0
11.434
0.4315
1.2407
1.0963
3.0741 .8
10.442
0.5636
1.3889
1.0434
3.0741 .0
16.289
0.3586
1.1481
0.8552
3.2037 .5
12.282
0.6325
1.4259
0.8552
3.2037 .4
10.656
0.4423
1.2593
1.1159
3.0000 .9
12.274
0.4065
1.2037
1.0434
3.0741 .2
11.434
0.4315
1.2407
1.0963
3.0741 .2
10.442
0.5636
1.3889
1.0434
3.0741 .6
16.289
0.3586
1.1481
0.8552
3.2037 .01
11.43
0.4315
1.2407
1.0963
3.0741 .00
11.389
0.5595
1.3704
0.8902
3.0000 .08
صدق الفقرات  :حسب معامل ارتباط بيرسون( Pearson's Correlation
 ) Coefficientبين درجة كل فقرة والدرجة الكلية و الداللـــة المعنوية لمعامل
،االرتباط ولكل فقرة فأتضح أن الفقرات جميعها ذات داللة معنوية إحصائية عند
مستوى ( ) 1.14فالقيمة التائية للداللة االرتباط المحسوبة كانت اعلى من القيمة
الجدولية ( )0.69بدرجة حرية ( )062الجدول ()9يوضح ذلك.

 القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05هي ( )0.69بدرجة حرية (.)019
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الجدول ()6
قيم معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية والداللة المعنوية لفقرات مقياس التبادل

االجتماعي السلبي
معامل الداللة المعنوية
ت االرتباط
13.585 .606 .0
25.848 .807 .8
17.872 .698 .0
20.623 .743 .5
15.552 .652 .4
17.654 .694 .9
16.264 .667 .2
25.848 .807 .2
17.872 .698 .6
20.623 .743.01
25.848 .807.00
10.406 .515.08
عالقة درجة الفقرة بالمجال :حسبت عالقة درجة الفقرة بالمجال باستعمال معامل
ارتــباط بيرسون  ،فالقيمة الجدولية عند مستوى داللة ( )1.14هي ( )0.69الحظ
الجدول (.)2
الجدول ()7
عالقة درجة الفقرة بالمجال لفقرات مقياس التبادل االجتماعي السلبي
الفقرة
المجال
التدخل و النصح غير .0
المرغوب
.8
.0
عدم توفير المساعدة .5
الالزمة
.4
.9
سلوك غير المتعاطف .2
او غير الحساس
.2
.6
الرفض و االهمال .01

العالقة بالمجال
.533
.583
.561
.636
.555
.552
.589
.553
.630
.605

داللة معامل االرتباط
10.975
12.704
11.914
14.833
11.707
11.605
12.928
11.639
14.574
13.545

 القيمة التائية الجدوليةعند مستوى داللة ( )1.14هي ( )0.69بدرجةحرية (. )198
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.00
.08

12.557
8.619

.579
.453

ثبات المقياس  :مؤشر ثبات القياس هو االساتقرار التاي تعاد خاصاية جيادة للمقيااس ،
ألنه يشير إلاى اتسااق المقيااس الاذي مان المفتارض أن ماا يقاوم بقياساه يكاون بدرجاة
مناسبة من الدقاة ) .عاودة )804 ،0662 ،واساتعمل الثباات بطريقاة االتسااق الاداخلي
باسااتعمال معادلااة الفاكروبناااخ  :لقياااس االتساااق الااداخلي لمقياااس التبااادل االجتماااعي
السلبي ،سحبت استبانات اجابات العينة االساتطالعية ،وتبلاغ ( )41طالباا ً وطالباة وقاد
بلاغ معامال الفاا كرونبااخ( )1.22وهاو معامال ثباات موثاوق باه لالتسااق الاداخلي بااين
فقرات المقياس .
تطبيااا المقياسااين :طبااق الباحااث المقياسااين عل اى عينااة البحااث األساسااية المتكونااه
من( )811طالبا ً الجدول(.)0
الوسائل االحصائية  :تحقيقا ً ألهداف البحث الحالي استخدمت الوسائل اإلحصائية
اآلتية:
االختبار التائي لعينتين مستقلتين  - ،اختبار مربع كاي  - ،االختبار التائي لعينةواحدة  - ،معامل ارتباط بيرسون  - ،معادلة الفاكرونباخ .
الفصل الرابع :
عرض نتائج البحث و تفسيرها:
-0الهاادف االول :خصااص الهاادف األول لقياااس التفكيرالتطفلااي لاادى طلبااة الجامعااة،
اسااتعمل االختبااار التااائي لعينااة واحاادة  ،T-testوأظهاارت النتااائج أن متوسااط درجااات
التفكير التطفلي لعيناة البحاث يسااوي ( )52.7400درجاة  ،وعناد تحدياد داللاة الفارق
بين متوسط العيناة والمتوساط الفرضاي للمقيااس الباالغ (  ) 45تباين عادم وجاود فارق
بداللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )1.14إذ بلغاات القيمااة التائيااة المحسااوبة () 1.336
وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية ( )0.69بدرجة حرياة ( ،)199الجادول ( )2
يوضح ذلك.
الجدول ( )2
نتيجة االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة على مقياس التفكيرالتطفلي
االنحراف
المتوسط متوسط
العينة
المعياري
العينة
الفرضي
13.33271 52.7400
45
811

درجة
حرية

مستوى
القيمة التائية t
المحسوبة الجدولية الداللة

066

1.14

1.336

0.69

اظهرت النتيجة عدم وجود فرق دال احصائيا بين متوسط العينة و المتوسط
الفرضي لمقياس التفكيرالتطفلي  ،وتبين النتيجة ان الطلبة بشكل عام ليس لديهم
التفكير التطفلي .
الهدف الثاني :خصص الهدف الثاني لقياس الفروق في التفكيرالتطفلي لدى طلبة
الجامعة تبعا ً لمتغير الجنس (اناث -ذكور).وتحقيقا ً لذلك جرى استخراج الوسط
الحسابي لعينة البحث من االناث وبلغ ( ) 53.5500وانحراف معياري
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( ، )15.15467اما بالنسبة للذكور فبلغ( )51.9300وانحراف معياري
( )11.23959ولتعرف الفروق ذات الداللة إالحصائية بين استجابات كل من االناث
والذكور و على مقياس التفكيرالتطفلي جرى استعمال االختبار التائي لعينتين
مستقلتين  ، t-testاتضح التوجد فروق بداللة إحصائية عند مستوى ( )1.14إذ بلغت
القيمة التائية المحسوبة ( ) 1.859وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية ()1.96
بدرجة حرية ( ، ) 062والجدول ( )6يوضح ذلك.
الجدول ()9
االختبار التائي لداللة الفروق بين متوسطي التفكيرالتطفلي على وفا متغير الجنس
اناث

011

المتوساااااااط االنحااااااراف درجاااااة القيمة التائية t
مسااتوى
الحرية المحسوبة الجدولية الداللة
المعياري
الحسابي
1.14
1.96
1.859
062 15.15467 53.5500

ذكور

011

11.23959 51.9300

العينة

العدد

اظهاارت النتيجااة عاادم وجااود فاارق دال احصااائيا بااين متوسااط االناااث و الااذكور علااى
مقيااس التفكيرالتطفلاي  ،يباين ان الطلباة بشاكل عاام لايس لاديهم التفكيار التطفلاي ،
فاااالتفكيرالتطفلي يظهااار ضاااعف تااااثره بمتغيااار الجااانس و انماااا يااارتبط بالخصاااائص
الشخصية للطالب.
-8الهدف الثالث :خصص الهدف الثالث لقياس التبادل االجتماعي السلبي لدى طلبة
الجامعة ،وتحقيقا ً لذلك استعمل االختبار التائي لعينة واحدة  ،T-testوأظهرت النتائج
أن متوسط درجات التبادل االجتماعي السلبي لعينة البحث يساوي () 35.2100
درجة وانحراف معياري ( )8.82527درجة ،وعند معرفة داللة الفرق بين هذا
المتوسط والمتوسط الفرضي للمقياس البالغ (  )01اتضح أن الفرق كان بداللة
إحصائية عند مستوى ( )1.14إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة ( ) 8.349وهي أكبر
من القيمة التائية الجدولية ( )0.69بدرجة حرية ( ، )199الحظ الجدول ( )01
يوضح ذلك.
الجدول ()01
نتيجة االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة على مقياس التبادل االجتماعي
السلبي
االنحراف
المتوسط متوسط
العينة
المعياري
العينة
الفرضي
8.82527 35.2100
01
811

درجة
حرية
066

القيمة التائية t
المحسوبة الجدولية
0.69
8.349

مستوى
الداللة
1.14

وتعزى هذه النتيجة الى ان طلبة الجامعة لديهم على نحو عام مستوى من التبادل
االجتماعي السلبي وهذه النتيجة تشير الى تاثر عينة البحث من التبادل االجتماعي
السلبي مثل تقديم المشورة غير الالئقة أو غير المرغوب فيها او التجاهل و االهمال
وضعف تقديم المساعدة الضرورية وقت الحاجة.
-4الهدف الرابع  :خصص الهدف الرابع لمعرفة الفروق في التبادل االجتماعي
السلبي لدى طلبة الجامعة تبعا ً لمتغير الجنس (اناث -ذكور).وتحقيقا ً لذلك جرى
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استخراج الوسط الحسابي لعينة البحث لالناث وبلغ ( ) 38.9300وانحراف معياري
( ، ) 8.70650اما للذكور فبلغ( )31.4900وانحراف معياري () 7.26621
ولتعرف الفروق ذات الداللة إالحصائية بين استجابات كل من االناث و الذكور على
مقياس التبادل االجتماعي السلبي جرى استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين t-
 ، testاتضح أن الفرق كان بداللة إحصائية عند مستوى ( )1.14إذ بلغت القيمة
التائية المحسوبة ( ) 6.561وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية ( )1.96بدرجة
حرية (  )062و لصالح االناث  ،والجدول ( )00يوضح ذلك.
الجدول ()00
االختبار التائي لداللة الفروق بين متوسطي التبادل االجتماعي السلبي على وفا
متغير الجنس
العينة
اناث

العدد
011

ذكور 011

المتوساااااااااااط االنحااااااااااااراف درجاااااااة القيمة التائية t
مساااااتوى
الحرية المحسوبة الجدولية الداللة
المعياري
الحسابي
1.14
1.96
6.561
062
8.70650 38.9300
31.4900

7.26621

اتضح من النتيجة وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي التبادل االجتماعي
السلبي على وفق متغير الجنس ولصالح االناث و تشير األبحاث إلى أن الخصائص
الفردية تؤثر باالفراد في التبادل االجتماعي السلبي .و تشير ايضا إلى أن اإلناث أكثر
عرضة لتاثر بالتبادل االجتماعي السلبي وتجربتها بسبب األدوار االجتماعية التي
يؤيدنها (على سبيل المثال لكونهن أكثر توجها ً نحو العالقات) مقارنة بالذكور
(, )Beals & Rook,2006 , p. 197.فاالناث تربيتهن في مجتمعنا تختلف عن
تربية الذكور اذ تتاثر بالعوامل الداخلية بالقيم والمعتقدات واالحتياجات ،والدوافع
،والخبرات الماضية ،و العوامل الخارجية التي تشمل المواقف في الحياة اليومية مما
يجعلها اكثر تاثرا بالتبادل االجتماعي السلبي.
االستنتاجات:وفي ضوء نتائج البحث يستنتج الباحث ماياتي:
 عدم وجود التفكيرالتطفلي لدى طلبة الجامعة. عدم وجود فروق في التفكيرالتطفلي لدى طلبة الجامعة على وفق متغير الجنسبين الذكور و االناث.
 وجود التبادل االجتماعي السلبي لدى طلبة الجامعة. وجود فروق في التبادل االجتماعي السلبي لدى طلبة الجامعة على وفق متغيرالجنس ولصالح االناث.
التوصيات  :في ضوء النتائج يوصي الباحث ما يأتي:
 عمل ورش عمل دورية لطلبة الجامعة لتحصين ودعمهم في مواجهةالتفكيرالتطفلي
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 عمل انشطة تعليمة لزيادة الثقة بالنفس و خفض تاثير التبادل االجتماعي السلبي.لطلبة الجامعة
:المقترحات
 اجراء دراسة مماثلة عن طلبة المرحلة االعدادية و لمتغيرات البحث الحالي و.مقارنة نتائجها بالبحث الحالي
 اجراء دراسة مماثلة عن التفكيرالتطفلي وعالقته بمتغيرات اخرى مثل والمرونة.النفسية وغيرها
 اجراء دراسة مماثلة عن التبادل االجتماعي السلبي وعالقته بمتغيرات اخرى مثل.الثقة االجتماعية وغيرها
: المصادر
:  ترجمة،) تقييم الطالب التجميعي والتكويني0620( بنيامين وآخرون،بلوم
. دار ماكجروجيل، محمد أمين المفتي القاهرة
 المطبعة،) القياس والتقويم في العملية التدريسية0662) احمد سليمان،عودة
.عمان االردن،الوطنية
) الطاقة النفسية الفعالة وعلقتها بمعتى8108  صلح فؤاد محمد، مكاوي
 مجلة دراسات تربوية،  يناير25 الحياة لدى الشبابالجامعي المشاركين في ثورة
.76  العدد، ونفسية
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