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 األمل النفسي لذى أعضبء هيئت التذريس يف جبهعت االنببر
 عوبر عوض فرحبى. د عبذ الكرين عبيذ مجعت. د

 كليت الرتبيت للعلوم اإلنسبنيت  –جبهعت األنببر 
 املستخلص
مستوى االلـ النفسي لدى اعضاء ىيئة ىدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى 

 –ذكور التدريس في جامعة االنبار والتعرؼ عمى الفروؽ في االلـ النفسي حسب النوع )
، وتحقيقا الىداؼ البحث تـ اختيار عينة ادبي( –عممي ( وحسب التخصص الدراسي )االناث
موزعيف عمى  ( مف االناث87( مف الذكور و)565( تدريسيا وتدريسية بواقع )252بمغت )

ست كميات في جامعة االنبار، وقاـ الباحثاف ببناء مقياس االلـ النفسي والذي يتكوف مف 
وقد توصؿ ، انواع مف الصدؽ والثبات لممقياس ، واستخرجت عدة( فقرة بصورتو النيائية88)

 :البحث الى عدة نتائج ىي
 ائيةمستوى االلـ النفسي لدى اعضاء ىيئة التدريس عالي وبداللة احص -5
 توجد فروؽ في مستوى االلـ النفسي بحسب النوع لصالح الذكور -2
 توجد فروؽ في مستوى االلـ النفسي بحسب التخصص الدراسي ال -8

 .ثاف عددا مف التوصيات والمقترحاتوفي ضوء النتائج وضع الباح
Abstract 

The current study aims at identifying the level of psychological pain of the 
college members at the University of Anbar, and also, to identify the differences in 
psychological pain according to gender (male - female), and academic 
specialization (scientific - literary). To achieve the aims of the study,  a sample 
has been chosen to be (252) instructors (165 male and 87female) distributed to 
six colleges at Anbar University. The researchers have built a psychological pain 
scale which consists of (38) items in its final form, and extracted several types of 
validity and reliability of the scale. The findings of the study include the following: 

1- The level of psychological pain for the college members is statistically 
high. 

2- There are differences in the level of psychological pain due to the gender 
and for the favor of males. 
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3- There are no differences in the level of psychological pain due to the 
academic specialization. 
In light of the findings the researchers set numbers of recommendations 

and suggestions. 
 هشكلت البحث :

تنبيت البشرية منذ أقدـ العصور إلى الحاجة لمتحرر مف ذلؾ العبء األبدي الذي 
غـ ، ر مفيومة تماما حتى يومنا ىذا. تمؾ الظاىرة غير الPainرافقيا منذ الوجود، وىو األلـ 

عدـ القدرة عمى الفصؿ بيف   ، ذلؾ بسببالجادة مف قبؿ الباحثيف في ىذا المجاؿ المحاوالت
التي يتكوف منيا األلـ. فكؿ خبرة جسدية تصاحبيا خبرة  والعناصر النفسية يةالعناصر الجسد

نفسية وكؿ خبرة نفسية تصاحبيا خبرة جسدية، وكؿ ىذه الخبرات يتـ تسجيميا في الذاكرة  
متحدة ومتشابكة مكونة خريطة نفس جسدية تسمى )خريطة األلـ(، واأللـ يحتؿ الحيز األكبر  

 يحتؿ الحيز األكبر مف ذاكرتنا. الخريطة، أي انو  مف ىذه
 ويرى عمماء النفس العامميف في ىذا الميداف إلى اف وصؼ األلـ النفسي

Psychological pain  بصورة شاممة وموضوعية تواجيو صعوبات عديدة متأتية مف
العبلقات المتبادلة بيف الشعور الحسي، والتفسير والتقييـ المعرفي والمعاني المختمفة التي 

والخبرة  بسيرورات التعمـالتأثيرات المتبادلة  يا عواطفنا عمى اإلحساس باأللـ، وتتأثر ىذهتضفي
 (. Rainville, 2002, p. 161) السابقة لؤللـ، ومستوى النمو المعرفي

ويشير األطباء النفسيوف إلى إف ىناؾ صعوبة في تتبع مسار األلـ النفسي مثمما يتـ 
ايات العصبية الموجودة في الجمد تنقؿ اإلحساس باأللـ إلى تتبع مسار األلـ الجسدي، فالني

الدماغ، كما اف ىناؾ مناطؽ أخرى خاصة الستقباؿ التنبييات والمؤثرات المؤلمة موجودة في 
العضبلت واألوتار والمفاصؿ والعظاـ، تنقؿ االحساس باأللـ عبر مسارات حسية في الحبؿ 

لكف مع ذلؾ فاأللـ النفسي ألـ حقيقي يحدث في المخ،   Thalamusالشوكي إلى الثبلموس
( الذي تفرزه الخبليا Serotoninأيضا بسبب نقص الناقؿ العصبي المسمى )بالسيروتونيف 

، وقد يكوف األلـ النفسي أكثر شدة مف األلـ الجسدي، بي المركزيالعصبية في الجياز العص
مكاف المو، بينما الفرد الذي يعاني فالفرد الذي يعاني مف األلـ الجسدي يستطيع أف يشير الى 
 (.82 ص ،5987 ألما نفسيا ال يجد مكاف يشير إلى موضوع ألمو.)صادؽ،
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ويعد عصرنا الحالي مف العصور التي امتازت بكثرة التوترات واألزمات واألحداث 
 المؤلمة نفسيا، التي عانى، ويعاني منيا إفراد المجتمعات كميا. 

اذ تعرض إلى ثبلثة حروب عنيفة تخمميا حصار  ،ويمثؿ العراؽ نموذجا خاصا
( إذ تعرض الحتبلؿ عسكري، 2008أقتصادي قاىر، وقد كاف أخرىا ما جرى في نيساف )

رافقو تدمير البنية التحتية لمبمد، وشمؿ جميع نواحي الحياة المادية والمعنوية واالجتماعية. ثـ 
ا ىذا، وقد أدت ىذا االحداث جميعا استمر مسمسؿ االحداث والمشاكؿ واالضطرابات الى يومن

النفسي إلى تغيير حقيقي وخطير في حياة العراقييف الى درجة افقدتيـ طابع االستقرار واالمف 
 ، واشاعة الخوؼ والترقب والقمؽ مما قد يحدث مستقببل.واالجتماعي

أف التحوؿ المتسارع والمذىؿ لؤلحداث، قد سحؽ المنظومة النفسية لمفرد العراقي 
غرقيا باألحداث المؤلمة، والمتمثمة بالحرب بكؿ أىواليا مف )موت االعزاء، واإلحساس وأ

بالخسارة، والشعور بالظمـ، وانعداـ األمف واألماف، والحزف واالكتئاب، والشعور بالذنب، 
والتشاؤـ مف المستقبؿ، والرعب، واالحتراب الطائفي(، اف ىذة الكوارث الكبيرة عانى منيا افراد 

مع العراقي عامة، وأساتذة الجامعة خاصة كونيـ مف أكثر فئات المجتمع دراية وسعة المجت
يتحسسوف افؽ وبصيرة لما حدث لمعراؽ وما يحدث، واف مكانتيـ العممية والثقافية تجعميـ 

يدركوف المخاطر ويقدروف حجميا وعواقبيا، واف ىذا الفيـ واالدراؾ لما يتعرض لو بمدىـ قد و 
كبيرة، مما ولد حالة عميقة مف االلـ النفسي قد يبقى معيـ لفترة طويمة مما  اثر بيـ وبدرجة

يؤثر في مسار حياتيـ وأنشطتيـ اليومية العممية والتربوية وخططيـ المستقبمية، وىذا ما 
أشارت إليو الكثير مف الدراسات النفسية في ىذا الصدد والتي أشار معظميا، إلى أف تعرض 

ة األلـ، يقود في اغمب األحياف إلى استمرار معايشة الحدث المؤلـ الفرد إلى أحداث شديد
وغالبا ما يتضمف ذلؾ  بطريقة أو بأخرى عف طريؽ تذكر الحدث بشكؿ متكرر وضاغط،

صور ذىنية أو أفكار أو مدركات وشعور بألـ نفسي شديد عند التعرض ألي مثير يمكف أف 
 Litz,& etal, 1996,p 497)يستثير ذلؾ األلـ )

وقد تحسس الباحثاف ىذه المشكمة التي تحولت إلى ظاىرة مف خبلؿ معايشتيما لمواقع  
وشكوى الكثير مف األفراد في المجتمع  وبدرجة اكبر زمبلء العمؿ اعضاء ىيئة التدريس في 
الجامعة، مما أثار تحديا كبيرا  دفعيما إلى محاولة الكشؼ عف مستوى المعاناة لدى اعضاء 
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ي جامعة االنبار مف األلـ النفسي والمتأتي مف: اإلحساس بالخسارة، والشعور ىيئة التدريس ف
 بالظمـ، والشعور بالحزف واالكتئاب، والشعور بالذنب، والحالة الصحية، والتشاـؤ مف المستقبؿ.

 أهويت البحث :
في  استمر التركيزلقد تـ التعامؿ مع األلـ لفترة طويمة مف وجية النظر الطبية، حيث 

تفسير االلـ عمى انو ضرر يصيب النسيج الحي مما يتطمب معالجتو، وانو استجابة حسية 
حتمية ناتجة مف تضرر األنسجة الحية، ولـ يكف ىناؾ مجاؿ اال القميؿ في التفسير لمبعد 

، فقطالنفسي والعاطفي. غير اف ىذه الدراسات التي تناولت االلـ الحاد والمرتبط باالصابات 
نا لبلليات جاحا لدى الباحثيف في العقود االخيرة، حيث حصؿ تقدـ عظيـ في فيملـ تمؽ ن

 ، فالدورودور العوامؿ التي ىي خارج الجسـ في احداث االلـ النفسيالتي يعمؿ بيا االلـ 
، دورا كبيرا، اذ عمى الذات والتعبير العاطفي عنو الذي تمعبو العوامؿ النفسية في ارتكاس االلـ

تفسيره عف طريؽ التعبير عنو عاطفيا مف خبلؿ االنفعاالت السمبية، كالقمؽ يتـ ادراكو و 
 ، والشعور بالذنب، وتعابير الوجو التي تنبئنا بمستوى االلـ وشدتوزفوالتوتر واالكتئاب والح

((Melzuck,1993 p,197.  
ويرى المختصوف بالصحة النفسية إلى اف االلـ النفسي عبارة عف  تجربة شخصية 

قة بالتعمـ ألذي تمارسو الثقافة، بالمعنى الذي يتخذ فية الفرد االسموب الذي يتعرض عمى عبل
فية لؤللـ في ثقافت، لذلؾ كؿ الـ يصطبغ بصبغة عاطفية نضفي عميو معنى، فااللـ المجرد 

، بينما أأللـ المرتبط بغاية او ىدؼ يجعمنا نقبؿ التعرض لو مف أجؿ لذةأو  يحمؿ أي نشوةال 
 ( George & Jon,2005,pp.340-341) الغاية الساميةتمؾ 

( مف جامعة (Stewart, D, 2003ويشير عالـ النفس البريطاني ستيورت دبربي 
، إلى اف األلـ النفسي ينشأ مف تجاربنا في الحياة Birmingham Universityبرمنكياـ 

يا تدني الصحة وينمو بسبب دافع التفاعؿ االجتماعي، وانو ينشأ مف مصادر عديدة أىم
الجسمية، والصحة النفسية ألتي تتضمف عبلقة الفرد بذاتو وعبلقاتو االجتماعية مع اآلخريف، 
والتي يترتب عمييا الشعور بالنبذ والتيميش والشعور بالخسارة والظمـ، والشعور بالذنب وفقداف 

 األمؿ في الحياة وضياع المعنى. 
يف مف كمية لندف الممكية دراسة عمى وعمى غرار ذلؾ، فقد أجرى فريؽ مف الباحث

العامميف في القطاع الحكومي البريطاني في لندف، وذلؾ بطرح سؤاؿ عمييـ مفادة )كيؼ تقيـ 
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"اشعر كثيرا أنني أعامؿ بطريقة غير عادلة في الحياة"(، وقد تـ مراقبة العامميف عمى  عبارة
الجنسيف، وتوصمت ( موظؼ مف كبل 800سنة( حيث بمغت عينة الدراسة ) 55مدى )

الدراسة إلى اف االشخاص الذيف يشعروف أنيـ يعامموف بطريقة غير عادلة في العمؿ او في 
المراض المجتمع بشكؿ عاـ، ىـ اكثر عرضة لبلصابة بأمراض القمب وا المنزؿ او

، كضغط الدـ والسكري، وقد سجمت ليـ درجات مرتفعة عمى مقياس السيكوسوماتية االخرى
النفسي مقارنة مع االشخاص الذيف يشعروف انيـ يعامموف بطريقة عادلة، كما وجد فريؽ االلـ 

، ، ووجد الباحثوف ايضامستواىـ الصحي والعقمي بشكؿ عاـ البحث اف ىؤالء يعانوف مف تدني
، والنساء ىـ أكثر ميبل مف غيرىـ لمشعور بأنيـ يعامموف اف االشخاص ذو الدخؿ المحدود

، كما اف الشعور بالظمـ مرتبط بتدني الصحة النفسية والعقمية وخمص فريؽ بطريقة غير عادلة
البحث ألى أف "العدؿ" ىو عامؿ في غاية مف االىمية مف اجؿ تحسيف الصحة النفسية 

 (.Gerold, 2003, pp 793 – 811)والعقمية لمفرد، وترقية المجتمع صحيا بشكؿ عاـ 
ا البحث يكتسب أىميتو مف المتغير الذي تـ عرضو، يمكف القوؿ اف ىذ وبناء عمى ما

سيتناولو، فعمى المستوى العاـ اف دراسة ىذا المتغير وبغض النظر عف مجتمع البحث يمكف 
اف يسجؿ اضافة عممية يتـ مف خبلليا التعرؼ عمى اىـ المصادر التي يتشكؿ منيا االلـ 

 مية والجسدية.النفسي والتي ليا التأثير البالغ عمى صحة الفرد النفسية والعق
وبالتأكيد، فأف الكشؼ عف مصادر االلـ النفسي لتدريسي الجامعة ذو اىمية بالغة، 

، عانوا مف ظروؼ قاسية وويبلت، وازمات الشعب العراقيفيـ شريحة ميمة مف شرائح وفئات 
سياسية واجتماعية  واقتصادية وحروب مدمرة، فالظروؼ التي مرت بيـ قؿ نظيرىا مف حيث 

وشموليا لكؿ مفاصؿ حياتيـ بما فييا تيديد سبلمة وجودىـ في ىذه الحياة، حتى خطورتيا 
تفارؽ ىذة الشريحة الميمة مف المجتمع وىي التي ليا الدور االساس في  غدت المعاناة ال

 بناء االنساف وتطويره. 
البحث الحالي كونو يمثؿ اضافة الى المعرفة النظرية في موضوعو،  وتتضح أىمية

 كما اف الحاجة اليو ماسة وضرورية السباب عديدة، نذكر منيا: 
اوال: ال توجد دراسة عراقية محمية سابقة عمى حد عمـ الباحثاف تناولت مفيوـ االلـ 

 النفسي بالدراسة النظرية او الميدانية. 
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، الذي يعد مف صميـ اىتمامات الصحة النفسية أأللـ النفسينيا: أىمية موضوع  ثا
 وعمـ النفس الفسيولوجي. 

افراد العينة المستيدفة بالبحث والتي  اىمية : اىمية البحث الحالي تتجمى فيثالثا
 تتمتع بمكانة عالية ومرموقة في المجتمع بحكـ دورىا وحجـ تأثيرىا في عقوؿ وسموؾ ابناءه

، واف دراسة جوانب حياتيـ النفسية والسموكية والتعرؼ عمى معاناتيـ فياعمميا وتربويا وثقا
 .ضروري وميـ ، ىو امرالشخصية

 أهذاف البحث :
 :ييدؼ البحث الحالي الى

 .جامعة االنبار اللـ النفسي لدى اعضاء ىيئة التدريس فيابناء مقياس  -5
 قياس االلـ النفسي لدى اعضاء ىيئة التدريس في جامعة االنبار. -2
في مستوى االلـ النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس في   داللة الفروؽ التعرؼ عمى -8

 ث(.اأن –ر و جامعة االنبار وفقا لمتغير النوع )ذك
التعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستوى االلـ النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس في  -7

 انساني(. –جامعة االنبار وفقا لمتغير التخصص العممي )عممي 
 البحث :حذود 

يتحدد البحث الحالي بقياس مستوى االلـ النفسي لدى عينة مف اعضاء ىيئة التدريس 
 . 2058 – 2052جنسيف لمعاـ الدراسي في جامعة االنبار ومف كبل ال

 حتذيذ املصطلحبث :
 Shneidman, 1993)     )ذذـاودذمانتعروفذ -5

مركب يتضمف الكثير مف المشاعر المؤلمة لمنفس، والناتجة مف  )رد فعؿ أنفعالي
، والشعور بالذنب والشعور بالحزف واالكتئاب واليأسشعور الفرد باالذالؿ والعار والظمـ، 

 (Shneidman, 1993, p. 145والخوؼ والريبة( )
ذ(Leary & Springer, 2000)تعروفذلرييذودربررذ -2

)االلـ النفسي ىو عبارة عف الـ عميؽ يمكف اف يسببو الحنيف إلى الوطف او الحزف 
 االعزاء التي تربطنا بيـ عبلقات حميمة(. مف نحب او الشوؽ إلى الناساو الفراؽ عف 

(Leary & Springer, 2000, p. 41) 
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ذ(ذEsthr & Sandra 2011)تعروفذادٌرذوداندراذ -3

يعرفا االلـ النفسي بأنو )مشاعر غير سارة، ناتجة مف التقييـ السمبي لمذات والشعور 
بالنقص والعجز، واف ىذا التقييـ السمبي لمذات، قد يكوف ناتج مف خسارة شخص ما او شيء  

 & Esthr) ما او فشؿ في االنجاز لبلشياء التي ترتبط بشكؿ وثيؽ بالحاجات النفسية لمفرد(.
Sandra, 2011, p 45). 

ذالًعروفذالـظريذ: -4

يرى الباحثاف اف تعريؼ )شنايد ماف( ىو اقرب التعاريؼ التي تتطابؽ مع أىداؼ 
بني عمى اساسيا مقياس األلـ النفسي، فضبل عف  واألطر النظرية التيالبحث الحالي 

 شموليتو، لذلؾ سوؼ يتبناه الباحثاف تعريفا نظريا لممقياس المعد في البحث الحالي. 
ىو الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس األلـ  التعريف االجرائي:

 النفسي المعد في البحث الحالي. 
  :االطبر النظري

ذالرتابطذبنيذاألملذالـػديذواألملذاجلدديذ:

منذ زمف بعيد عرؼ األقدموف أف األلـ يمكف أف يصدر عف عامؿ نفسي، واف 
طويمة أو يكوف شديد الوطأة كاف األطباء يطمقوف عمييا  الحاالت التي يستمر فييا األلـ مدة

اسـ "ىبوط الروح المعنوية" أو "النوراستينيا" )أي الضعؼ النفسي(. وقد الحظ العالماف 
أف اليستيريا يمكف أف تسبب إحساسا شديدا باأللـ،  Brodieوبرودي  Sydenhamسيدنياـ 

بعض الحاالت  Breuerوبروير  Fruedوفي كتاب "دراسات في اليستيريا" وصؼ فرويد 
النموذجية ليذا النوع مف األلـ. ونظرا ألف التعبير عف المعاناة بواسطة االنفعاؿ لـ يعد في 
وقتنا الحاضر شيئا يتقبمو المجتمع بسيولة، لذلؾ فإف المعاناة النفسية أصبحت تتخذ صورا 

فظيا والتي تبلقي مف المجتمع متعددة مف اآلالـ واألوجاع الجسمية التي يسيؿ التعبير عنيا ل
قبوال أفضؿ، ألف الشخص الذي يشكو مف ىذه الحاالت ينظر إليو كمريض يستحؽ العطؼ 
االجتماعي والمساعدة النفسية، مما يجمب فائدة لممريض وبالتالي يؤدي إلى استمرار اآلالـ 

 ((R.S. Morton 1985, pp. 133-140الجسمية لمدة طويمة. 
(، بأنة "تجربة حسية او IASPقبؿ الجمعية الدولية لدراسة األلـ ) ولقد عرؼ األلـ مف

عاطفية غير سارة، والتي ترتبط بضرر فعمي في النسيج الحي او ال ترتبط بأي ضرر، وىذا 
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يشير إلى أف ىناؾ ترابط بيف األلميف النفسي والجسدي، فاأللـ النفسي نشعر بو عند خسارة 
رر العبلقات االجتماعية مع الناس الميميف في شخص عزيز أو خسارة شيء ما، أو تض

بسبب االصابة او أما األلـ الجسدي نحس بو عند  حصوؿ تضرر لؤلنسجة الحية  حياتنا،
التي تنتقؿ بيا تقريبا، عدا الطريقة  االلية الفسيولوجية ، واف كبل األلميف يشتركاف بنفسالمرض

ر المؤلـ عند تنبيو او استثارة نيايات الخبليا ، ففي االلـ الجسدي ينتقؿ المثيالمثيرات المؤلمة
االعصاب الحسية إلى  لينتقؿ عبر العصبية المستقبمة لؤللـ والمنتشرة في جميع انحاء الجسـ،

الحبؿ الشوكي ثـ إلى الثاالموس في الدماغ ليتـ تفسير االلـ و أدراكو واعطاء معنى لو. 
(Jacques, et  al, 2002. p. 98) 

ذيـيؽيةذلألملذالـػديذ:اخلصائصذاإلكؾ

إف األسموب المتقمب لؤللـ النفسي يتماشى مع األحداث والصراعات اليومية لبلنساف، 
فالمتاعب واإلجياد والقمؽ تزيد مف شدتو، في حيف أف الراحة والترويح النفسي قد يخففاف مف 

لظواىر ( أنو يمكف استنتاج األساس النفسي Stengel (1960حدتو. وقد الحظ ستينجؿ 
األلـ مف وصؼ الشخص آلالمو النفسية. فقد يصؼ أحيانا إحساسو باأللـ بأف يقوؿ مثبل: 

أو يقوؿ: "جزء مف دماغي قد تجمد"، أو قد يبدو في حالة انفعالية  "راسي ينفجر مثؿ البركاف"
شديدة قد تحمؿ عمى الشؾ بأنو مصاب باليستيريا. وعمى أية حاؿ لكي نفرؽ بيف األلـ 

فاأللـ النفسي مف أىـ خصائصو أنو ال يستجيب لممسكنات العادية  واأللـ العضوي.النفسي 
الشائعة. فاعداد كبيرة مف أالشخاص المصابيف باأللـ النفسي يميموف إلى استيبلؾ كميات 
كبيرة مف العقاقير التي قد تسبب لدييـ نوعا مف اإلدماف )مثؿ العقاقير المنشطة والمنومة 

ال ينبغي أف نعطي أىمية أكبر مف البلـز ألقواؿ الشخص المريض،  والميدئة(. وكذلؾ،
سموب المغوي خاصة أف األصؿ العرقي والبيئة االجتماعية والثقافية ليما تأثير كبير عمى األ

ممغاالة ل إلى ىذا فإف القمؽ يؤدي دائماوباإلضافة  ،عف آالمو لمتعبير الذي يستخدمو المريض
 في وصؼ االلـ. 
ذذذذذذخاصذاملعرضونذلالصابةذباالملذالـػديذ:خصائصذاالذ

 ىؤالء االشخاص يتميزوف بخصائص معينة أىميا:
 أو اخر مف األمراض النفسية  سبة كبيرة منيـ مصابوف بنوع ن -5
 العضوية أو النفسية. دييـ استعداد لبلضطراباتل -2
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في أغمب الحاالت يتعرض ىؤالء االشخاص إلى العبلج الطبي والجراحي بسبب  -8
 أمراض غير محددة، أو آالـ تستدعي تحاليؿ متعددة، أو إقامة متكررة بالمستشفى.

يميموف إلى أف يصابوا ببعض األعراض التي يسمعونيا مف والدييـ، أو مف  -7
 األشخاص المقربيف إلييـ، أو مف الذيف قاموا بتربيتيـ في مرحمة طفولتيـ.

 ثقافة المنفتحة  والتجانس االجتماعي.يرتبط األلـ النفسي ببيئة تفتقر إلى  العدالة وال -5
تغمب اإلصابة باأللـ النفسي لدى المصابيف باالكتئاب أو اليستيريا أو الوىف النفسي              -6

 ((Stengel, 1960, p. 243)النوراسثينيا(. 
 :النظريبث املفسرة لالمل النفسي

ذنظروةذالًحؾيلذالـػديذ: -2

النفسي اف األلـ النفسي يظير أثناء المحظات يرى فرويد مؤسس مدرسة التحميؿ 
الحرجة التي يمر بيا األنساف في حياتو، وقد يحدث ىذا عندما تعجز الظروؼ الخارجية عف 
إشباع الدوافع الجنسية الكامنة في أعماؽ البلشعور. وقد يظير األلـ  النفسي أيضا كرد فعؿ 

وعي وياتي االلـ النفسي كرمز ليذة صراعات عاطفية غير محمولة في البل لخسارة عاطفية او
الصراعات العاطفية المكبوتة عف طريؽ تحويميا الى اعراض عضوية، والتي مف شأنيا كما 
يعتقد فرويد اف تيدأ تمؾ الصراعات العاطفية في البلوعي، وفي ىذه الحالة يكوف األلـ النفسي 

، أو قد يكوف  بوتة في البلوعيالعاطفية المكىو الثمف الذي يدفعو االنساف لتيدئة صراعاتة 
تعذيب اإلنساف لنفسو بواسطة األلـ النفسي بمثابة تعويض عف تمؾ الخسارة العاطفية. وأخيرا 
قد يستخدـ األلـ النفسي كتعبير رمزي عف الدوافع المحرمة، سواء كانت عدوانية أو جنسية، 

 & Gordon)األلـ النفسي. والتي ال يجد أصحابيا وسيمة مباشرة لمتعبير عنيا إال عف طريؽ 
Kristi, 2004. pp. 37-39)   

 (Szasz, 1957نظروةذدزادزذ) -2
، اذ يعد الجسـ مة الجسـيرى سزاسز اف االلـ النفسي ينشىء نتيجة  لتيديد سبل

فالتيديدات التي يتعرض ليا الجسـ، قد ال  وسبلمتو مف التيديدات، حالة مقمقة بالنسبة لمنفس،
يبلحظ وجودىا في الواقع، لذا تدرؾ "االنا" ىذة التيديدات عمى شكؿ الـ نفسي، لقد استخدـ 

( وألف "األنا" تمثؿ ego, supre ego, idالمفاىيـ الفرويدية المعروفة ) سزاسز في نظريتو
قع وىي المنسؽ بيف النظاميف األخريف جزء مف النظاـ النفسي والتي ليا اتصاؿ مباشر مع الوا
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(super ego, id) فأف سزاسز يفترض اف "األنا" تدرؾ الجسـ كشيء مادي وااللـ ينشأ ،
. ويشير سزاسز بأف ىناؾ خطر ييدد سبلمة الجسـعندما تدرؾ "األنا" بصورة عقمية وعاطفية 

 بأف ىناؾ ثبلث مستويات تدرؾ بيا "االنا" التيديدات:
: معايشة تجربة معاناة حقيقية يتعرض ليا الجسـ كما يحصؿ في حالة ؿالمستوى االو 

 . مراض العضويةاال
المستوى الثاني: تستخدـ المعاناة وااللـ كوسيمة اتصاؿ مع االخريف، لطمب المساعدة 

 واستجداء عطفيـ. 
رمزا  المستوى الثالث: المستوى االخير وىو االكثر تعقيدا، ىنا االلـ يستمر بأعتباره

 لمرفض والنبذ، واف تكرار الشكوى قد يصبح شكبل مف أشكاؿ العدواف وأف استمرار ىذه
 .H ، قد تساعد الشخص عمى تخفيؼ شعوره بالذنب وتكفر عف ذنوبو وخطاياه.التجربة

Merskey, 1968, p. 302) ) 
ذ(ذThe Gate Theoryنظروةذبوابةذاألملذذ)ذ -3

وضع كؿ مف عالـ النفس الكندي "رونالد ميمزاؾ" وعالـ التشريح البريطاني "باتريؾ 
(، معا نظرية حديثة لتفسير ظاىرة األلـ، وأسمياىا "نظرية Wall, 1965)  &Melzackووؿ" 

(، والتي تفترض اف الحبؿ الشوكي في االنساف، وبالتحديد (The Gate Theoryالبوابة" 
عمى أعصاب مسئولة عف سماح او عدـ السماح بمرور اشارات االلـ "القرف الظيري" يشتمؿ 

القادمة مف االعصاب الطرفية، والتي اطمؽ عمييا اسـ "بوابة األلـ"، وىي النقطة االساسية 
التي تمتقي بيا األعصاب الطرفية المنتشرة في جميع انحاء الجسـ بالجياز العصبي المركزي 

ابة وتغمؽ بواسطة االعصاب النازلة بأوامر مف الدماغ، عف طريؽ الحبؿ الشوكي، تفتح البو 
، تتأثر بشدة األثارة لبلعصاب الحسية أللية التي تعمؿ بيا بوابة األلـوتفترض النظرية اف ا

الحسية األتية عف طريؽ األلياؼ  التي تنقؿ األشارات الى الحبؿ الشوكي، فاالشارارت
العصبية ذات القطر الكبير تؤدي الى اغبلؽ البوابة وىي عادة التنقؿ اشارات االلـ الشديد، 

والتي تنقؿ اشارات االلـ  بينما األشارات الحسية االتية عف طريؽ االلياؼ ذات القطر الصغير
يحدث في  ىو معرفة ما ح فيـ أأللـ،وبذلؾ يرى "ميمزاؾ" اف مفتا الحاد تؤدي الى فتح البوابة،

القرف الظيري )البوابة(، حيث أف تراكـ واحتشاد المعمومات االتية مف جميع األلياؼ العصبية  
المختمفة الصاعدة مع المعمومات )االوامر( االتية مف الدماغ عبر االعصاب النازلة ىي التي 
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النحو يتـ التأثير عمى احساسنا تحدد ما أذا كانت البوابة مفتوحة اـ مغمقة، وعمى ىذا 
 (pp. 971-979). Melzack& Wall .1965,باأللـ

( بأف Casey, 1968)  &Melzack ( أكد "ميمزاؾ" وكيسي"5968وفي سنة )
اشارات االلـ القادمة مف الحبؿ الشوكي يتـ معالجتيا في ثبلثة شبكات عصبية االولى حسية 

و العاطفية، والثالثة تقييمية معرفية، اف معالجة تمييزية، والثانية التحفيزت الوجدانية ا
المدخبلت الحسية في الدماغ يتـ بشكؿ متزامف مع الشبكة العصبية الحسية والشبكة العصبية 

وعواطفنا  أفكارنا فأف باأللـ، بوابة التحكـ ، وفقا لنظريةالعاطفية خاصة والمعرفية التقييمية
يذه النظرية ل تي  نشعر بيا  باأللـ، والقاعدة األساسيةال ومعتقداتنا تؤثر كثيرا  عمى الكيفية

 في الدماغ ليا دور كبير في التأثير عمى عممية التفسير العوامؿ النفسية ىو االعتقاد بأف
الحقا، ويمكف ايضاح مسممات نظرية "ميمزاؾ" وزمبلؤه في ليا واالستجابة  لممثيرات المؤلمة

( الذي عانى مف الـ شديد في عضبلت الظير، وطبقا Jamieمثاؿ ىو حالة "جيمي" )
لنظرية "بوابة االلـ" فأف مفيـو تجربة األلـ "لجيمي" تكوف كما يمي: تنتقؿ اشارات األلـ عف 
طريؽ مستقببلت األلياؼ العصبية الموجودة في عظبلت الظير لتواصؿ سيرىا عبر االلياؼ 

توحة الى دماغ "جيمي" حيث يتـ تفسير العصبية الحسية الصاعدة ومف خبلؿ البوابة المف
المعمومات الحسية وفي نفس الوقت يقوـ الدماغ باالستعبلـ عف الحالة المزاجية "لجيمي" 

حيف ذاؾ، وبسبب المعمومات المعرفية  وتقييميا معرفيا، وعندما يكوف مزاجو مكتئب وحزيف،
لتتركيا مفتوحة بشكؿ اكبر، وفي   يرسؿ الدماغ أوامره عبر االلياؼ العصبية النازلة الى البوابة

ير المسئولة عف نقؿ االلـ الوقت نفسو تتـ زيادة االثارة لبللياؼ العصبية ذات القطر الصغ
، وقد يطوؿ ىذا الحاؿ لعدة اياـ الى "، مما يزيد مف شدة الـ عظبلت الظير "لجيميالمزمف

اللـ عف طريؽ تحسيف المزاج اف تأتي المساعدة النفسية والطبية التي تخدـ "جيمي"، وتقمؿ ا
مما يتيح لمدماغ اصدار اوامره عبر االلياؼ العصبية النازلة ألثارة االلياؼ العصبية ذات 
القطر الكبير غير المسئولة عف نقؿ االلـ الحاد لتتداخؿ مع اشارات االلـ التي تنقمو االلياؼ 

د البوابة، وفي النياية الى العصبية ذات القطر الصغير مما يؤدي الى احتشادىا وتراكميا عن
النظرية اف ىذا  pp. 3- 32) (Turk ,1996, غمؽ البوابة واختفاء االلـ وتحسف المزاج،

والتقييـ المعرفي مف جية  مذىؿ التفاعؿ بيف البايولوجيا، مف جية والعاطفة توضح بشكؿ
ا تفسير حتى . اف نظرية بوابة األلـ لـ تفسر ظاىرة االلـ النفسي فقط أنما اعطت لناخرى
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، الذي يغرز في ، فمثبًل: في حالة العب السيرؾلبعض الظواىر الغامضة والمرتبطة بااللـ
و الرضا جسمو قطعا مف الزجاج أو المسامير المعدنية دوف الشعور باأللـ، تكوف حالة الزىو أ

، سببا في أف يصدر المخ أوامره بإغبلؽ البوابة في الحبؿ عف النفس نتيجة عمؿ خارؽ
يصؿ إلى المخ، وبذلؾ  ، واللوخز الذي تنقمو األعصاب الطرفيةلشوكي، فبل يمر اإلحساس باا

 .يشعر ذلؾ الشخص بأي الـ اال
ولقد اشار "ميمزاؾ" اف ىناؾ عدة عوامؿ تساعد عمى اغبلؽ البوابة او فتحيا، 

 ثبلث عوامؿ رئيسية:  لتي تساعد عمى انفتاح البوابة ىيفالعوامؿ ا
 والتوتر: فجميع العواطؼ واالنفعاالت السمبية تساعد عمى فتح بوابة االلـ مثؿاالجياد  -5

 الخ( ، الرفض ...، الغضب)األكتئاب، الحزف
 : التركيز عمى االلـ واالنتباه لو يفتح بوابة االلـ. العوامؿ النفسية -2
 ة. قمة النشاط: عامؿ اخر يساعد عمى فتح البوابة ىو قمة النشاط ونقص المياقة البدني -8

 :ؿ التي تساعد عمى غمؽ البوابة ىياما العوام
   . الشعور بالسعادة والتفاؤؿ، وكذلؾ القناعة في الحياة، واالسترخاء واالستقرار النفسي -أ 
حب الحياة، واعطاء معنى ليا يساعد عمى تقميؿ االلـ وغمؽ البوابة كذلؾ صرؼ  -ب 

 عف االلـ عف طريؽ المطالعة او العمؿ مثبل يساعد ايضا عمى غمؽ البوابة.  األنتباه
: وذلؾ عف طريؽ القياـ باالنشطة الرياضية البلزمة لتطوير المياقة البدنية النشاط -ج 

  .تساعد عمى اغبلؽ البوابة
، العوامؿ المادية االخرى كاالدوية المثبطة لمستقببلت االلـ، تساعد عمى غمؽ البوابة -د 

 لؾ انواع اخرى مف المضادات لمتحفيز مثؿ )التدليؾ، والحرارة، واالبر الصينية(وكذ
Thomas & Kenneth, 2004, pp. 35-52)                                                                                                                            )                                                                                                                                                                                                                                                                           

 السببقت :الذراسبث 
ذ(ذ(Rolf , at el , 1989درادةذرولفذواخرونذذ -2

تناولت الدراسة المرضى المعرضيف لئلصابة بثبلث انواع مف األلـ ىو، االلـ النفسي، 
االلـ االجتماعي، وااللـ العضوي وقسمت عينة الدراسة الى ثبلث مجاميع، وفقا لذلؾ، كؿ 

( فردا، واستخدـ الباحثوف اسموب المقابمة المفتوحة ومقاييس التقرير 20مجموعة تكونت مف )
ة مسبقا لمتغيرات الدراسة وكانت النتيجة بأف المجموعة التي تعاني مف األلـ الذاتي، المعد
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، استخدمت االلـ كوسيمة مف وسائؿ التكيؼ "لمصراعات العاطفية في البلوعي" وأف النفسي
األلـ بالنسبة ألولئؾ المرضى يستغؿ كوسيمة لمعاقبة الذات، وأنيـ يستخدمونو لمتخمص مف 

 ((Rolf, at el, 1989, p. 87اإلحساس بالذنب. 
ذ(Merskey, H. & Bogdukذ,ذ1994درادةذمريدؽيذوبوكدوكذ) -2

اجرى "ميرسكي  "وبوكدوؾ" دراسة لمتعرؼ عمى ارتباط األلـ النفسي باليستيريا، ولقد 
( شخصا مف الذكور، والحظ الباحثاف اف الكثير مف افراد 100تكونت العينة الدراسة مف )
يث اتضح ذلؾ مف خبلؿ، الدرجات العالية التي سجموىا عمى العينة مصابيف باليستيريا ح

، مف وجود ظواىر ىستيرية مبلزمة لؤللـ النفسي، وقد تاريخيـ المرضيمقياس األلـ النفسي و 
توصؿ الباحثاف ايضا إلى أف كثيرا مف المرضى باأللـ النفسي يستخدموف ىذه الظاىرة 

سرىـ وخاصة زوجاتيـ ألنيـ يعتبرونيف المرضية لمتعبير عف غيظيـ وحنقيـ عمى أفراد أ
السبب في مرضيـ. وبالرغـ مف أنيـ قد يموموف أطباءىـ لعجزىـ عف تخميصيـ مف متاعبيـ 

 (     Bogduk, 1994, p. 19)  &Merskeyفإنيـ نادرا ما يفصحوف عف ذلؾ جيارا. 
ذ(ذEdmund & Anita 2002درادةذاودموندذوانيًاذذ) -3

استيدفت الدراسة الفروؽ بيف األناث والذكور في األصابة باأللـ النفسي، حيث بمغت 
( فردا مف كبل الجنسيف، وتوصمت الدراسة الى اف األصابة تكثر في 780عينة البحث )

أنيتا" بأف "األناث اكثر مف الذكور، فمف بيف جميع افراد العينة احصى العالماف "ايدموند" و
يقابؿ سبع مف االناث في كؿ عشرة اشخاص مف افراد العينة، واشارت  كؿ ثبلثة رجاؿ فقط

الدراسة أف األلـ، قد يكوف في ناحية واحدة او في عدة نواحي مف الجسـ، وأكثر االجزاء 
يوجد وقت معيف لظيور األلـ وفي حاالت كثيرة يكوف  اصابة باأللـ ىي الرأس والرقبة، وال
، وقد يشكو المريض مف  ة والااللـ مستمرا ولكنة متغير في شدت يوقض المصاب مف النـو

األرؽ، ولكف ذلؾ ليس راجعا الى االلـ بؿ الى العمة النفسية االساسية كاألكتئاب مثبل، كذلؾ 
اشارت الدراسة الى اف االناث اكثر مف الرجاؿ حساسية في ادراؾ وفيـ تعابير االلـ النفسي 

 مف األلـ النفسي. الظاىرة عمى وجوة االشخاص الذيف يعانوف 
 اجراءاث البحث :

يتضمف ىذا الفصؿ، وصفا لمجتمع البحث وعينتو وشرحا لمخطوات التي أتبعت في 
 مرورا بأجراءات التحقؽ مف اعداد مقياس االلـ النفسي، ابتداءا مف تحديد فقرات المقياس 
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   .اىداؼ البحثتحقيؽ مف أجؿ تطبيقو عمى عينة البحث و  تميزىا، وانتياءا بصدقيا وثباتيا
ذأوالذ:ذجمًؿعذاليحثذ:ذ

( تدريسيا مف 5696تألؼ مجتمع البحث مف تدريسيي جامعة االنبار والبالغ عددىـ )
( 5) والجدوؿ، ( كمية عممية وانسانية ولمختمؼ االلقاب العممية25كبل الجنسيف موزعيف عمى )

 نوعغير اللمت وفقا فييا موزعيف الكميات وأعداد اعضاء ىيئة التدريس هسماء ىذيوضح ا
 والتخصص العممي.

أسماء كميات جامعة االنبار وأعداد اعضاء ىيئة التدريس موزعيف وفقا لمتغير : (5جدوؿ )
 والتخصص نوعال
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ذ:ذعيـةذاليحثذ:ثانيا

( تدريسيا مف كبل الجنسيف ومف مختمؼ االلقاب العممية تـ 252شممت عينة البحث )
اختيارىـ، بالطريقة العشوائية، مف ست كميات عممية وانسانية، وىي، كمية االداب، كمية التربية 

، كمية التربية لمبنات التخصصات االنسانية، وكمية ، كمية العموـلمعموـ االنسانية، كمية اليندسة
( تدريسيا مف كمية التربية لمعمـو 78( تدريسيا مف كمية االداب و)87الزراعة. ثـ تـ اختيار )

( تدريسيا 85( تدريسيا مف كمية العموـ و)50)دريسيا مف كمية اليندسة و( ت85االنسانية و)
توزيع عينة ( يوضح 2التربية لمبنات. والجدوؿ )( تدريسيا مف كمية 50)ومف كمية الزراعة 

 البحث وفقا لمتغيرات الكميات والتخصص والنوع
 نوع الالكمية والتخصص و  اتعينة البحث التطبيقية موزعة وفقا لمتغير : (2جدوؿ )

 أختصاصيا الكمية ت
 عدد أألساتذة

 المجموع
 أناث ذكور

 52 11 52 عممية اليندسة -1
 52 11 52 عممية الزراعة -5
 21 52 52 عممية العموم -5
 48 8 41 أنسانية التربية لمعموم االنسانية -4
 54 14 51 أنسانية األداب -2
 21 51 51 انسانية التربية لمبنات -6

 525 88 162 المجموع الكمي
 
ذ:ذأداةذذاليحثذ:ثالًٌا

 جمع وصياغة فقرات المقياس : -1
اعضاء ىيئة التدريس في جامعة االنبار، قاـ الباحثاف لغرض قياس االلـ النفسي لدى 

ببناء مقياس األلـ النفسي، وذلؾ لعدـ وجود مقياس عربي او عراقي عمى حد عمـ الباحثاف 
ية التي اعدت لقياس االلـ صمـ ليذا المفيوـ مف جية، ومف جية اخرى اف المقاييس االجنب

، تأثرت بالطابع الثقافي واالجتماعي لممجتمعات التي اعدت فييا او طبقت عمييا، مما النفسي
يؤدي الى التحفظ في تعميـ نتائجيا او في استعماليا عمى مجتمعات مختمفة اخرى. لذلؾ 
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ارتأى الباحثاف بناء مقياس لؤللـ النفسي يتوافؽ وطبيعة مجتمع البحث ويحقؽ اىداؼ البحث 
 الحالي. 

عمى ذلؾ، واتساقًا مع االطر النظرية واالدبيات والدراسات السابقة والتعريفات  بناءاً 
التي تناولت موضوع االلـ النفسي ومف مختمؼ جوانبو، استطاع الباحثاف تحديد خمسة 
مجاالت لممقياس ووضع تعريؼ نظري لكؿ مجاؿ منيا، واعتماد ذلؾ في جمع وصياغة 

( فقرة بصورتيا االولية، موزعة عمى 75ع وصياغة )فقرات المقياس الحالي، وعميو تـ جم
( فقرات، 50الخسارة( وعدد فقراتو )ب الشعورخمسة مجاالت وىذه المجاالت ىي: مجاؿ )

( فقرات، 9( فقرة ومجاؿ )الكآبة( وعدد فقراتو )52الظمـ( وعدد فقراتو )ب الشعورومجاؿ )
( 7الشعور بالذنب( وعدد فقراتو )( فقرات ومجاؿ )7ومجاؿ )الحالة الصحية( وعدد فقراتو )

 ( يوضح ذلؾ.8فقرات، والجدوؿ )
 فقرات مقياس االلـ النفسي بصورتو االولية موزعة عمى مجاالت المقياس: (8) جدوؿ

 الفقرات المجاالت ت
 11 الشعور بالخسارة  -1
 15 الشعور  بالظمم  -5
 9 الكآبة  -5
 8 الحالة الصحية  -4
 8 الشعور بالذنب  -2

 42 المجموع 
 

 اعداد بدائل االجابة : -5
اعتمد الباحثاف اسموب ليكرت في اعداد الفقرات وتحديد عدد بدائؿ االجابة النو 
يتضمف عدة بدائؿ، حيث وضع مدرج خماسي لمتقدير، اماـ كؿ فقرة، وكانت االوزاف تتراوح 

، )تنطبؽ عمي (5( حسب البديؿ الذي يختاره المستجيب )تنطبؽ عمي تماما = 5 – 5مف )
(، )ال 2(، )تنطبؽ عمي بدرجة قميمة = 8، )تنطبؽ عمي بدرجة متوسطة = (7بدرجة كبيرة = 

(، وبذلؾ تمثؿ الدرجة العالية التي يحصؿ عمييا المستجيب مستوى 5تنطبؽ عمي ابدا = 
مف االلـ النفسي، عمما انو قد  عالي مف االلـ النفسي، وتمثؿ الدرجة الواطئة مستوى واطىء

 اعدت الفقرات لتكوف بأتجاة واحد.
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 اعداد تعميمات المقياس : -5
 :النفسي في ضوء االعتبارات االتيةوضع الباحث تعميمات االجابة عمى مقياس االلـ 

 صياغة لغوية بسيطة، وواضحة ومباشرة. -أ 
ازاء كؿ فقرة مف فقرات التأكيد عمى الدقة في اختيار المستجيب لبلستجابة المناسبة  -ب 

 المقياس.
، وذلؾ لمتغمب عمى مشكمة المرغوبية الفصاح عف الغرض الحقيقي لممقياسعدـ ا -ج 

     االجتماعية.
 اراء الخبراء المحكمين )الصدق الظاىري(: -4

بعد اف تمت صياغة فقرات المقياس بصيغتيا االولية، تـ وضعيا في استمارة خاصة 
في عمـ النفس لغرض  يا قدمت الى مجموعة مف الخبراءتتضمف ستة مجاالت مع تعريفات

 Ebel، ويذكر ايبؿ المجاؿ مناسب لكؿ مجاؿالحكـ عمى صبلحية وصدؽ الفقرات واذا كاف 
أف أفضؿ وسيمة لمتأكد مف صبلحية الفقرات ىي قياـ عدد مف الخبراء المختصيف بتقرير 

(، وبعد اف ابدى Ebel, 1972, p. 140قياس الصفة التي وضعت مف أجميا )صبلحيتيا ل
الخبراء استجاباتيـ ومبلحظاتيـ عمى فقرات المقياس. قاـ الباحثاف بتحميؿ ىذه االستجابات 

( لعينة واحدة، اذ قبمت الفقرات التي كانت درجتيا 2مف خبلؿ استعماؿ اختبار مربع كاي )كا
( وبدرجة حرية 0.05( عند مستوى داللة )8.87المحسوبة اكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة )

واحد، وعدت عمى انيا فقرات صالحة ورفضت الفقرات التي كانت درجتيا المحسوبة اصغر 
( فقرة ىما الفقرة 2(، وبذلؾ تـ حذؼ )% 80مف قيمتيا الجدولية، وىذه القيمة توازي نسبة )

عديؿ ( في مجاؿ الشعور بالخسارة، كما تـ ت8( في مجاؿ الظمـ، وحذؼ الفقرة رقـ )50رقـ )
اشار الخبراء، ونتيجة الجراء  صياغة بعض الفقرات ونقؿ فقرة الى مجاؿ آخر وحسب ما

( يوضح اسماء 5( فقرة، والممحؽ )78صدؽ الخبراء اصبح عدد فقرات المقياس الحالي )
 الخبراء المحكميف لمصدؽ الظاىري.

 التطبيق االستطالعي لممقياس : -2
 :جوانب اآلتيةيؽ ىو التعرؼ عمى الاليدؼ مف ىذا التطب

 مدى وضوح تعميمات المقياس .  -أ 
 والمعنى . ةمدى وضوح الفقرات مف حيث الصياغ -ب 
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 حساب الوقت المستغرؽ في االجابة عمى المقياس . -ج 
( تدريسيا مف 20ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينو قواميا )

انساني(، تـ اختيارىـ  –أناث(، وحسب نوع التخصص )عممي  –كبل الجنسيف )ذكور 
 (.7، كما ىو موضح في الجدوؿ )حاسوبكمية الو  ة التربية الصرفةكميبالطريقة العشوائية مف 
 االستطبلعي لمقياس األلـ النفسيعينو التطبيؽ : (7جدوؿ )

 المجموع اناث ذكور الكميو
 11 2 2 التربية الصرفة

 11 2 2 الحاسوب
 51   المجموع

 
، واف الوقت تدريسييفلموقد تبيف اف فقرات المقياس وتعميماتو كانت واضحة ومفيومة 

 .دقيقة (55دقيقة وبمتوسط مقداره )( 57 – 58المستغرؽ لبلجابة قد تراوح ما بيف )
 (Item Analysisلتحميل الفقرات ) ةاالجراءات االحصائي -6

 أف اليدؼ مف تحميؿ فقرات المقياس ىو التعرؼ عمى القوة التمييزية وتحديد الفقرات
. وتعد طريقتا المجموعتيف المتطرفتيف واالتساؽ الداخمي إجراءيف الضعيفة أو غير المميزة

د مف صدقيا، وعمى الرغـ مف وجود عبلقة عالية بيف مناسبيف في عممية تحميؿ الفقرات والتأك
وقد تـ تطبيؽ المقياس ، يما معًا تأكيدًا التساؽ التحميؿىذيف االسموبيف اال أنو قد تـ المجوء إلي

 : ( تدريسيا مف جامعة االنبار وكما يأتي252) عمى عينة التحميؿ البالغة
  Contrasted Groups Methodأسموب المجموعتين المتطرفتين  -أ 

 تتطمب طريقة التحميؿ عمى وفؽ ىذه الطريقة أتباع الخطوات االتية :
 . أيجاد الدرجة الكمية لكؿ أستمارة 
 . ترتيب االستمارات تنازليا مف أعمى درجة الى أوطأ درجة 
 ( مف االستم27تعييف نسبة )%ونسبة الػ ارات التي حصمت عمى أعمى الدرجات ،

%( مف االستمارات التي حصمت عمى أدنى الدرجات، وبما أف مجموع استمارات 27)
( 68%( ىي )27( استمارة فقد كانت نسبة الػ )252التحميؿ االحصائي بمغت )

أستمارة في كؿ مجموعة، وبذلؾ فأف عدد االستمارات التي خضعت لمتحميؿ ىي 
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قياس باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف وبعد أف حممت فقرات الم ( أستمارة.586)
كؿ فقرة مف ( الختبار الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا. ولt-testمستقمتيف )

، قورنت القيمة التائية المحسوبة لكؿ فقرة بالقيمة التائية فقرات مجاالت المقياس
، كانت مميزة عند مستوى داللة ، وتبيف أف فقرات مجاالت المقياس*الجدولية

(. عدا خمس فقرات، كانت غير مميزة أذ أف قيمتيا التائية المحسوبة أصغر 0.05)
 .( يوضح ذلؾ5، والجدوؿ )(0.05مف القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللو )

 لدنيا.معامبلت تمييز الفقرات لمقياس األلـ النفسي بأستعماؿ المجموعتيف العميا وا: (5جدوؿ )

 الفقرات
القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 االنحراف المعياري الوسط االنحراف المعياري الوسط المستخرجة
1-  4.00 0.70 1.80 0.83 4.49 
5-  4.40 0.54 2.20 0.83 4.91 
5-  4.20 0.83 2.60 0.54 3.57 
4-  3.80 0.44 1.60 0.55 6.95 
2-  4.40 0.89 1.60 0.88 4.95 
6-  5011 1081 5051 0.83 1.63* 
8-  3.80 0.44 1.80 0.83 4.71 
8-  3.60 0.54 2.60 0.53 2.88 
9-  4.60 0.55 1.59 0.55 8.66 
11-  3.80 0.83 1.61 0.89 4.01 
11-  2.60 1.14 2.20 1.30 0.51* 
15-  4.00 0.70 1.80 0.83 4.49 
15-  4.40 0.54 2.00 1.00 4.70 
14-  4.20 0.83 2.10 0.70 4.48 
12-  3.80 0.44 2.60 0.54 3.79 
16-  4.40 0.89 1.20 0.44 7.15 
18-  3.79 0.45 1.60 0.89 4.91 
18-  2.59 1.20 2.19 1.29 0.51* 
19-  3.60 0.54 1.80 0.83 4.02 
51-  4.60 0.55 1.59 0.89 6.39 
51-  3.80 0.44 2.19 0.82 3.77 
55-  4.20 0.84 2.20 0.83 3.80 
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55-  3.80 0.44 2.19 0.82 3.77 
54-  3.60 0.54 2.40 0.55 3.47 
52-  4.60 0.55 1.20 0.44 10.75 
56-  3.60 0.89 1.60 0.89 3.53 
58-  4.20 0.83 2.00 1.00 3.77 
58-  2.40 1.14 2.00 0.70 0.66* 
59-  3.80 0.44 2.20 0.83 3.79 
51-  4.00 0.70 2.60 0.54 3.50 
51-  4.60 0.54 1.59 0.55 8.66 
55-  4.00 1.00 1.60 0.89 4.00 
55-  3.60 0.54 2.40 0.54 3.46 
54-  4.60 0.55 1.20 0.44 10.75 
52-  3.80 0.83 1.60 0.89 4.01 
56-  4.20 0.84 2.00 1.00 3.77 
58-  3.81 0.44 1.61 0.89 4.91 
58-  2.40 1.14 1.80 0.83 0.94* 
59-  4.60 0.54 1.59 0.88 6.39 
41-  3.60 0.89 1.80 0.83 3.28 
41-  4.20 0.83 2.20 0.84 3.78 
45-  3.80 0.44 2.60 0.54 3.79 
45-  3.99 0.69 1.79 0.84 4.50 

 (.1.98( ىي )0.05( ومستوى داللة )587* القيمة التائية الجدولية بدرجة حرية )
 

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية )االتساق الداخمي( : -ب 
Internal consistency Method                                                                      

الطريقة في استخراج االتساؽ الداخمي لمفقرة مف خبلؿ حساب العبلقة تعتمد ىذه 
(. وقد Nannally, 1978. P. 262االرتباطية بيف درجات كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس )

العبلقة االرتباطية بيف درجات كؿ فقرة مع الدرجة  تـ استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف اليجاد
( فقرة ولقد 88( تدريسيا ولمفقرات المميزة والبالغة )252الكمية لممقياس، لعينة البحث البالغة )

اشارت نتائج التحميؿ الى اف جميع معامبلت االرتباط لفقرات المقياس المعد في البحث الحالي 
 ( يوضح ذلؾ.6والجدوؿ ) (*،0.05ى داللة )كانت ذات داللة احصائية عند مستو 
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 معامبلت ارتباط فقرات مقياس األلـ النفسي بالدرجة الكمية لممقياس: (6جدوؿ )
 قيمة معامل االرتباط فقرة قيمة معامل االرتباط فقرة قيمة معامل االرتباط فقرة
1 0.67 14 0.68 58 0.68 
5 0.55 12 0.46 58 0.49 
5 0.57 16 0.55 59 0.67 
4 0.62 18 0.40 51 0.69 
2 0.58 18 0.54 51 0.48 
6 0.43 19 0.69 55 0.70 
8 0.72 51 0.58 55 0.67 
8 0.65 51 0.49 54 0.49 
9 0.55 55 0.73 52 0.43 
11 0.59 55 0.68 56 0.68 
11 0.54 54 0.65 58 0.50 
15 0.66 52 0.61 58 0.63 
15 0.52 56 0.41 

( = 0.05( ومستوى داللة )250( بمغت القيمة التائية الجدولية لمعامبلت االرتباط عند درجة حرية )*)
(5.96.) 

 
أ و ، الخطوات )وبناًء عمى ما اظيرتو نتائج التحميؿ باستعماؿ التحميؿ االوؿ والثاني

 ( فقرة.88( فقرات واصبح المقياس بصورتو النيائية يتضمف )5تـ حذؼ ) ب(
 ( :Validity scaleصدق المقياس )مؤشرات  -8

 ، مؤشرات الصدؽ اآلتية:لـ النفسي المعد في البحث الحاليتتوفر في مقياس اال
 ( :Face Validityالصدق الظاىري ) -أ 

لقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ لمقياس األلـ النفسي عندما تـ عرض ىذا المقياس 
، الذيف الخبراء المختصيف في عمـ النفسف بمجاالتو الخمس وتعميماتو وبدائمو عمى مجموعة م

 وافقوا عمى صبلحية فقرات المقياس وتعميماتو وبدائؿ االجابة، وكما تمت االشارة الى ذلؾ.
 الصدق التمييزي : -ب 

 تـ التحقؽ مف الصدؽ التمييزي لممقياس مف خبلؿ أسموب المجموعتيف المتطرفتيف
 ( السابؽ.5، رقـ )جدوؿ ( كما ىو موضح فيSPSSبواسطة الحقيبو االحصائيو )
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 صدق االتساق الداخمي : -ج 
تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس مف خبلؿ حساب معامؿ أرتباط 
بيرسف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس بواسطة الحقيبة االحصائية 

(SPSS( كما ىو موضح في جدوؿ رقـ )السابؽ.6 ) 
 : Reliability of the scaleثبات المقياس  -8

اعادة األختبار  لقد تـ حساب ثبات مقياس األلـ النفسي عف طريؽ استخداـ اسموب
 وطريقة التجزئة النصفية وفقا لآلتي: 

 :Test – Retestأعادة االختبار  –االختبار  -أ 
( 500قاـ الباحثاف بتطبيؽ مقياس األلـ النفسي، عمى عينة عشوائية مكونو مف )

( مف االناث وىـ 80( مف الذكور و)70مف مختمؼ كميات جامعة االنبار، بواقع ) تدريسيا
ممف شاركوا بالتطبيؽ االوؿ لممقياس حيث تـ تحديدىـ مف قبؿ الباحثاف كي يتـ الرجوع الييـ 
في اعادة االختبار، وبعد اسبوعيف مف التطبيؽ االوؿ لممقياس، تـ أعادة تطبيقو مرة اخرى 

التي تـ تحديدىا سابقا )بفاصؿ زمني مقداره أسبوعيف( وبعد أستعماؿ  عمى العينة نفسيا
( لمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة Person Correlation Coefficientمعامؿ أرتباط بيرسوف )

. ويعد (0.89مؿ الثبات لممقياس قد بمغ )بيف درجات التطبيؽ االوؿ والثاني، ظير أف معا
 معامؿ ثبات جيد.

 : Split – Halfالتجزئة النصفية  -ب 
تـ ايجاد الثبات بيذه الطريقو لمقياس أأللـ النفسي، باعتماد نظاـ الحقيبو االحصائية 

(. قسمت فقرات المقياس الى النصفيف، وبعد اف تـ حساب معامؿ SPSSلمعموـ االجتماعيو )
( وبعد تصحيحو باستخداـ معادلة 0.76ارتباط بيرسوف بيف نصفي فقرات المقياس تبيف انو )

 (. ويعد معامؿ ثبات جيد.0.81سبيرماف براوف بمغ )
 وصف المقياس الحالي بصورتو النيائية :  -9

( فقرة موزعة عمى خمسة 88يتالؼ مقياس االلـ النفسي المعد في البحث الحالي مف )
 8، 5،7والي )مجاالت، وقد وضعت خمس بدائؿ اجابة اماـ الفقرات واعطيت اوزاف عمى الت

، وبذلؾ تتراوح درجات االجابة عمى الفقرات النيا اعدت باتجاه واحد ( ولجميع5،  2،
(، كما تتوفر فيو عدة 557(، والمتوسط الفرضي لممقياس ىو: )85 – 590المقياس بيف )
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مؤشرات لمصدؽ والثبات، وبيذا اطمأف الباحثاف الى اف مقياس االلـ النفسي المعد في البحث 
 تحقيؽ اىداؼ البحث الحالي. ومف خبلل لي، يمكفالحا
 قياس االلـ النفسي لدى اعضاء ىيئة التدريس في جامعة االنبار . - أ
داللة الفروؽ في مستوى االلـ النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس في   التعرؼ عمى - ب

 أنثى(. –جامعة االنبار وفقا لمتغير النوع )ذكر 
االلـ النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس في التعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستوى  - ت

 انساني(.–عممي بار وفقا لمتغير التخصص العممي )جامعة االن
 نتبئج البحث و تفسريهب: 

ذقياسذاالملذالـػديذلدىذاعضاءذهيىةذالًدروسذيفذجامعةذاالنيار:ذ-2

مف اجؿ التعرؼ عمى مستوى االلـ النفسي الذي يعاني منو اعضاء ىيئة التدريس 
البحث الحالي، قاـ الباحثاف بحساب متوسط اجابات جميع افراد العينة والبالغ عددىا  عينة

( 558( تدريسيا عمى مقياس االلـ النفسي المعد في البحث الحالي، فبمغ ىذا المتوسط )252)
(، ولمعرفة داللة ىذا المتوسط قاـ الباحثاف بمقارنتو بالمتوسط 9.88وبانحراؼ معياري قدره )

المتوسط الفرضي (، ظير اف متوسط اجابات العينة اعمى مف 557ممقياس والبالغ )الفرضي ل
، وتبيف اف الفرؽ بيؽ االختبار التائي لعينة واحدة، ولمتأكد مف داللة ىذا الفرؽ تـ تطلممقياس

( وكما موضح في جدوؿ 255( وبدرجة حرية )0.05بيف المتوسطيف داؿ عند مستوى داللة )
(7).  

االختبار التائي لعينة واحدة الختبار داللة الفروؽ بيف متوسطي االلـ النفسي : (7جدوؿ )
 والمتوسط الفرضي لممقياس لدى أفراد عينة البحث

 المتوسط الفرضي المعياري االنحراف متوسط العينة
 القيمة التائية

 مستوى الداللة
 الجدولية المحسوبة

118 9085 114 6046 2.63 1011 
 

( نجد اف متوسط درجات االلـ النفسي لدى افراد عينة البحث 7الى جدوؿ )بالنظر 
(، وىذا يعني 0.05الحالي ىي اعمى مف درجة المتوسط الفرضي لممقياس وبمستوى داللة )

وجود فرؽ ذا داللة احصائية بيف متوسط عينة اعضاء ىيئة التدريس عمى مقياس االلـ 
الحالي اعضاء  البحث، اي اف افراد عينة البحثولصالح عينة ، والمتوسط الفرضي النفسي
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جامعة االنبار، لدييـ مستوى مف االلـ النفسي وبدرجة اعمى مف المتوسط، ىيئة التدريس في 
احداث  وىذه النتيجة تتسؽ مع ما اشارت اليو الدراسات، مف اف االفراد الذيف يتعرضوف الى

معايشة الحدث المؤلـ بطريقة أو بأخرى عف شديدة االلـ يقود في اغمب األحياف إلى استمرار 
وغالبا ما يتضمف ذلؾ صور ذىنية أو أفكار أو  ،ريؽ تذكر الحدث بشكؿ متكرر وضاغطط

 مدركات وشعور بألـ نفسي شديد عند التعرض ألي مثير يمكف أف يستثير ذلؾ األلـ
((Litz&, etal 1996,p 497  

وويبلت، وازمات سياسية اف اعضاء ىيئة التدريس عانوا مف ظروؼ قاسية 
قؿ نظيرىا مف حيث  البمدروب مدمرة، فالظروؼ التي مرت بواجتماعية واقتصادية وح

خطورتيا وشموليا لكؿ مفاصؿ حياتيـ بما فييا تيديد سبلمة وجودىـ في ىذه الحياة، حتى 
 االساس في تفارؽ ىذه الشريحة الميمة مف المجتمع وىي التي ليا الدور غدت المعاناة ال

واف اعضاء ىيئة التدريس في الجامعة يأثروف في مجتمعاتيـ وكذلؾ . بناء االنساف وتطويره
وسط  ىـ يتأثروف بالجو االجتماعي والسياسي والثقافي الذي يحيط بيـ، وبما انيـ يعيشوف

، ظيرت نتيجة البحث اف مستوى االلـ النفسي لدييـ اعمى اجواء غير طبيعية وغير صحية
مف اف االلـ النفسي ىو رد  Shneidman, 1993)) ذا ما اكده شنايدمافمف المتوسط، وى

فعؿ انفعالي يتنج مف خبرات سمبية يتعرض ليا الفرد في حياتو وتكوف آثارىا مؤذية ومؤلمة لو 
(Shneidman, 1993, p. 145.) 

داللةذالػروقذذيفذمدًوىذاالملذالـػديذلدىذأعضاءذهيىةذالًدروسذ الًعرفذعؾىذ-ذ2

ذثذ(ذ:اأنذ–رذوـوعذذ)ذذكاليفذذجامعةذاالنيارذوفؼاذملًغريذ

مف اجؿ التعرؼ غمى الفروؽ في مستوى االلـ النفسي بيف عينة الذكور وعينة 
االناث ( تدريسيا وعينة 565االناث، قاـ الباحثاف بحساب درجات عينة الذكور البالغة )

( وبانحراؼ معياري مقداره 528، حيث بمغ متوسط عينة الذكور )( تدريسية87والبالغة )
، وعند (7.89( وبانحراؼ معياري مقداره )508، في حيف بمغ متوسط عينة االناث )(8.22)

( لصالح 0.05، ظير انو داؿ عند مستوى )متوسطيف بالمتوسط الفرضي لممقياسمقارنة ال
، ( لصالح المتوسط الفرضي 0.05ى ) بالنسبة لبلناث فظير انو داؿ عند مستو  اما ،الذكور

 (:8وكما موضح في جدوؿ )
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االختبار التائي لعينة واحدة الختبار داللة الفروؽ بيف متوسطي االلـ النفسي : (8جدوؿ )
 والمتوسط الفرضي لممقياس لدى عينة الذكور وعينة االناث

متغير 
 المتوسط الجنس

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 1011 164 5061 51091 114 8055 158 ذكور
 1011 86 5065 -8028 114 8059 118 إناث

)*( تـ استخراج المتوسط الفرضي لممقياس عف طريؽ جمع اوزاف بدائؿ اإلجابة األربعة لممقياس وقسمتيا 
ويكوف مجموعيا  (5،7،8،2،5عمى عددىا ثـ ضرب الناتج في عدد الفقرات، حيث أف أوزاف البدائؿ ىي )

  557=  88×  8، فالمتوسط الفرضي =  8( فمتوسط اوزاف البدائؿ ىو 5( وعددىا )55)
 

( نجد اف الفرؽ بيف متوسط الذكور عمى المقياس والمتوسط 8بالنظر الى جدوؿ )
( لصالح عينة الذكور، بمعنى 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )الفرضي لممقياس ذا 

 .اف الذكور لدييـ مستوى مف االلـ النفسي اعمى مف المتوسط
اف الفرؽ بيف متوسط االناث عمى المقياس والمتوسط د فنجاما بالنسبة لبلناث 

متوسط ( ولصالح ال0.05الفرضي لممقياس انو ذا داللة احصائية عند مستوى داللة )
ولكف ليس بدرجة  بمعنى اف مستوى االلـ النفسي لدى االناث اقؿ مف المتوسط، الفرضي،

ولمتأكد مف  .مف درجة المتوسط الفرضي لممقياس كبيرة فمتوسط درجات االلـ النفسي قريبة
الختبار داللة الفروؽ بيف متوسطي الذكور واالناث عمى مقياس االلـ النفسي، تـ تطبيؽ ا

 ( 9في جدوؿ )تائج كما موضحة فكانت الن نتيف مستقمتيفالتائي لعي
االختبار التائي لداللة الفروؽ بيف متوسطي عينة الذكور وعينة اإلناث عمى : (9جدوؿ )

 مقياس االلـ النفسي
متغير 
االنحراف  المتوسط الجنس

 المعياري
المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 114 8055 158 ذكور
9055 5061 521 1011 

 114 8059 118 إناث
  

الذكور  ذا داللة احصائية بيف متوسط عينة ا( اف ىناؾ فرق9نجد في جدوؿ )
ختمؼ وىذه النتيجة ت ( لصالح عينة الذكور0.05عينة االناث وعند مستوى داللة ) ومتوسط
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اف السيدات اكثر إصابة باأللـ النفسي  في دراسة  ما( حيث ظير ليايدموند وانيتامع دراسة )
ثبلثة  اف كؿ ياباأللـ النفسي أحص مف كبل الجنسيف مريضا 780عنيا في الرجاؿ، فمف بيف 

 (.Edmund &Anita, 200) ىؿ سبع سيدات في كؿ عشرة مف المرضرجاؿ فقط مقاب
المرأة في المجتمع وربما يعود ذلؾ الى العوامؿ الثقافية والحضارية وطبيعة حياة 

الغربي، كما اف نوعية اسباب االلـ النفسي التي درست في المقياس الحالي ركزت عمى 
شارت  االحداث والصراعات اليومية لمفرد والمجتمع والتي ترتبط بحياة الرجؿ اكثر مف المرأة،
رة طبيعية دراسة أعدىا المركز الطبي في العاصمة التشيكية إلى أف النساء يتحممف األلـ بصو 

بشكؿ أفضؿ مف الرجاؿ عف طريؽ االستعداد النفسي، بينما يحاوؿ الرجاؿ التخمص منو 
بشكؿ عبلجي ودوائي، والمرأة تقدر عمى تحمؿ األلـ أكثر بكثير مف الرجؿ؛ فيي عندما 
تمرض تكوف أكثر وضوحًا في تحديد موطف األلـ، أما الرجؿ فيعرؼ أف ىناؾ ما يؤلمو، 

أف يعبر عف األلـ فيعتقد مف حولو أنو غير قادر عمى التحمؿ. في حيف  ولكنو ال يستطيع
في ىذا المجاؿ الى اف المعمميف الذكور ىـ   Flazon ;1989أظيرت نتائج دراسة فبلزوف 

 (.5ص  ،2050 اكثر معاناة مف المعممات االناث)حميمة،
ف الدراسات التي تجرى عمى الرجؿ والمرأة صعبة التفسير، فإلى جا نب الفرؽ بينيما وا 

تختمؼ القدرات مف فرد آلخر مف الجنس نفسو، كما تتفاوت لدى الشخص نفسو مف وقت 
آلخر، فعمى سبيؿ المثاؿ تخؼ قدرات أي إنساف عندما يكوف مكتئبًا ومتوترًا، ويصؿ بعض 
األطباء إلى ذكر أكثر مف عشريف عامبًل يمكف أف يؤثر في تحمؿ اإلنساف لؤللـ، فالتعب 

 يز والحركة والخوؼ مف األلـ أو طريقة عبلجو كميا تدخؿ في زيادة الشعور باأللـ.والترك
الًعرفذعؾىذداللةذالػروقذذيفذمدًوىذاالملذالـػديذلدىذأعضاءذهيىةذالًدروسذذ-ذ3

ذاندانيذ(ذ:–يفذجامعةذاالنيارذوفؼاذملًغريذالًخصصذالعؾؿيذ)ذعؾؿيذ

اعضاء ىيئة التدريس في جامعة لمتعرؼ عمى الفروؽ في مستوى االلـ النفسي لدى 
االنبار وفقا لمتغير التخصص العممي )عممي، انساني(، قاـ الباحثاف بحساب درجات اجابات 

( تدريسيا، فكاف متوسط اجاباتيـ عمى المقياس 520افراد عينة التخصص العممي والبالغة )
نة التخصص (، وكذلؾ تـ حساب درجات افراد عي9.58( وبانحراؼ معياري مقداره )557)

( وبانحراؼ 559( تدريسيا، فكاف متوسط اجاباتيـ عمى المقياس )582االنساني والبالغة )
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ما ذا (، وعند مقارنة المتوسطيف بالمتوسط الفرضي لممقياس نجد اني9.89معياري مقداره )
 .(50(، وكما موضح في جدوؿ )0.05داللة احصائية عند مستوى )

لعينة واحدة الختبار داللة الفروؽ بيف متوسطي االلـ النفسي  االختبار التائي: (50جدوؿ )
 والمتوسط الفرضي لممقياس لدى عينة البحث وفقا لمتخصص )عممي، انساني(

متغير 
 المتوسط الجنس

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 1011 119 5061 5061 114 9015 118 عممي
 1011 151 5061 2098 114 9089 119 انساني

 
( لصالح 0.05( اف الفرؽ ذا داللة احصائية عند مستوى داللة )50نجد في جدوؿ )

عينة التخصص العممي، وكذلؾ لصالح عينة التخصص االنساني، وىذا يشير الى اف افراد 
كبل العينتيف لدييما مستوى مف االلـ النفسي اعمى مف المتوسط، ولمتأكد مف داللة الفروؽ بيف 

، تـ االنساني عمى مقياس االلـ النفسيلعممي وعينة التخصص متوسطي عينة التخصص ا
 .(55تطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف فكانت النتائج كما موضحة في جدوؿ )

االختبار التائي لداللة الفروؽ بيف متوسطي عينة التخصص العممي وعينة : (55جدوؿ )
 التخصص االنساني عمى مقياس االلـ النفسي

متغير 
االنحراف  المتوسط الجنس

 المعياري
المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 114 9015 118 عممي
1084 1096 521 1012 

 114 9089 119 انساني
    

يوجد فرقا ذا داللة احصائية عند مستوى داللة  ( انو ال55يتضح مف جدوؿ )
االلـ النفسي بيف عينة التخصص العممي وعينة التخصص االنساني لدى  ( في مستوى0.05)

اعضاء ىيئة التدريس في جامعة االنبار عينة البحث الحالي، بما يشير الى اف التخصص 
 .في تحديد مستوى االلـ النفسي ليـيشكؿ متغيرا يمكف اف يؤثر  الدراسي لمتدريسيف ال

 التوصيبث واملقرتحبث :
 ، يوصي الباحثاف بما يمي:مف نتائج عنو البحث في ضوء ما أسفر التوصيات:
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تكوف سببا التي قد الجامعة عمى عدـ تدعيـ األفكار  اعضاء ىيئة التدريس في وجيوت -5
وتدريبيـ عمى برامج معرفية مف خبلؿ  النفسية والحساسية المفرطة، في المعاناة

مف معاناة الالتخمص مف األفكار التي تكوف سببا في  التفكير العممي مما يساعد في
 . ـ ومف خبلؿ برامج إرشادية متخصصةوبالخصوص الذكور مني ،االلـ النفسي

االلـ المعرفي لمتخفيؼ مف  رشاد والتوجيومتخصصة في الجامعات لبل إنشاء مراكز -2
تقصي عف وال الزائدة تجاه احداث الحياة واالشخاص المحيطيف بو،والحساسية النفسي 

لـ سواء كانت أسباب عاطفية أو اجتماعية أو بيئية أو األسباب الكامنة وراء ىذا اال
أو  أو صراعات، اقتصادية، أو إحباطات في محيط العمؿ أو المينة أو الدراسة،

، ومحاولة إزالة ىذه األسباب أو عمى األقؿ ساسا بالوحدة والعزلة عف اآلخريفإح
 تخفيفيا بقدر المستطاع.

لمتدريسيف  ورة تواجد أخصائي نفسي داخؿ الكميات لتقديـ االستشارة النفسيةضر  -8
 ، في مختمؼ القضايا التي تواجييـ.لمطبلبو 

 المقترحات:
 الجامعاتاعضاء ىيئة التدريس في تشمؿ إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية   -5

 العراقية االخرى.
لحياة، أسموب ا)أجراء دراسة مماثمة تربط متغيرات البحث الحالي بمتغيرات اخرى مثؿ  -2

 ، جودة الحياة(.قوة األنا، أنماط الشخصية
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الميني 0  مصادر الضغوط المينية لالستاذ الجامعي وعالقتو بالرضا (2050، قدري )حميمة – 2
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 ( 1ممحق )                                   
 اسماء الخبراء المحكميف في قسـ العمـو التربوية والنفسية :  
 أ د صبري برداف عمي الحياني – 5
 أ د طارؽ عبد احمد الدليمي – 2
 أ ـ د حسف حمود الفبلحي – 8
 _ أ ـ د محمد شكر الزيدي 7
 _ أ ـ د مضر طو عباس 5
 ـ د صفاء حامد تركي الراشد – 6
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 (5ممحق )
 مقياس االلم النفسي بصورتو النيائية

 جامعو األنبار   
 كميو التربية لمعمـو االنسانية    
 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

 زميمتي ... زميمي... عضو ىيئة التدريس المحتـر في الجامعة
 : تحية طيبة

يروـ الباحثاف اجراء بحث نفسي لمتعرؼ عمى بعض الجوانب النفسية واالجتماعية التي    
، لذا نرجو قراءة الفقرات بصورة دقيقة واألجابة عنيا بموضوعية تتعرض ليا في حياتؾ اليومية

بحيث تعكس فعبًل ما تشعر بو حياؿ ىذا الموضوع وطبيعة اتجاىؾ نحوىا،ألف اجابتؾ سوؼ 
دعـ البحث العممي ، وستحظى اجابتؾ باىتماـ وتقدير الباحثاف ، لذا ال تترؾ أية تسيـ في 

فقرة دوف أجابة واف تختار بديؿ واحد فقط لكؿ فقرة وأف اجاباتؾ عنيا ستكوف سرية وتستخدـ 
 ألغراض البحث العممي فقط فبل داعي لذكر األسـ. 

فقرة في األستبياف ومف ثـ وضع      المثاؿ التالي يوضح لؾ طريقة األجابة، فعميؾ قراءة ال
 أشارة)   / ( تحت البديؿ الذي تشعر بانو  ينطبؽ عميؾ ويمثمؾ  وكما يأتي :

 الفقرة ت
تنطبق 
عمي 
 تماما

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 قميمة

ال تنطبق 
 عمي ابدا

 
 

 اشعر بالحزن العميق عمى اعزاء فقدتيم في
 حياتي

      

 معمومات لمبحث :
 .........................الكمية:...... 

 انساني نوع التخصص:        عممي     
 انثى  ذكر      جنس :نوع ال

              000وأخيرًا تقبموا  فائؽ الشكر واالحتراـ والتقدير لمساعدتكـ
 الباحثان                                                                        
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  ت
 الفقرات

تنطبق 
عمي 
 تماما

تنطق 
عمي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
عمي  
بدرجة 
 قميمة

ال تنطبق 
 عمي ابدا

اشعر بالحزن العميق عمى اعزاء فقدتيم  1
      ي حياتيف

الكثير من الفرص بسبب الوضع خسرت  5
      المتردي لمبمد

اشعر بالخوف من ابداء  افكاري  5
 وقناعاتي بحرية لآلخرين

     

اتألم عندما يكون االنسان المتممق ىو  4
      المحترم

اعاني من كثرة اصابتي باالمراض  2
      المختمفة

ال استطيع ان انظر الى انسان تسببت  6
 في ايذائو

     

      اشعر ان مصاعب الحياة ال تفارقني 8

8 
بسبب  خسرت الكثير من االشياء القيمة

      الحروب وتقمب االوضاع في البمد

بالرغم من اني اعيش في بمدي ، اال  9
      اني اشعر باالذالل والظمم فيو

ارى ان القانون يطبق فقط  بحق الناس  11
      البسطاء من الشعب

      الصحي اثر عمى حركتي وتنقميوضعي  11

ينتابني شعور بالذنب لعدم قدرتي عمى  15
      مساعدة اآلخرين

ال ارى الحياة اال كغابة موحشة القوي  15
      فييا يأكل الضعيف

ارى ان التقاليد الجامعية الجديدة تؤكد  14
 عمى المظير عمى حساب الجوىر

     



ذ.ذعيدذالؽرومذعييدذمجعةد

ذ

األملذالـػديذلدىذأعضاءذهيىةذالًدروسذيفذ

ذجامعةذاالنيار ذعؿارذعوضذفرحاند.ذ

ذ

) 789 ) 
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