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 :الممخص
ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى مستوى كؿ مف خداع الذات واليناء 
النفسي لدى طمبة جامعة األنبار تبعًا لمتغيري النوع والتخصص ، والتعرؼ 

العالقة االرتباطية بيف خداع الذات واليناء النفسي ، حيث أعتمد عمى 
الباحث خطوات المنيج الوصفي االرتباطي ، واختيار العينة بالطريقة 

( طالب وطالبة ، ولتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث ٕٓٓالعشوائية الطبقية بواقع )
( ، Taylor & Brown,1988ببناء مقياس خداع الذات وفؽ نظرية )

( ، وبعد Seligman,2002ياس اليناء النفسي وفؽ نظرية )وأعّد مق
تطبيؽ اإلجراءات اإلحصائية المناسبة ، أظيرت نتائج البحث إف عينة 
ف ىناؾ فروؽ دالو  البحث يمتمكوف خداع الذات وبمستوى عالي ، وا 
ف أفراد العينة يتمتعوف  إحصائيًا وفقًا لمتغير النوع ولصالح الذكور ، وا 

وبمستوى متوسط ، وليس ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا وفؽ  باليناء النفسي
متغيري النوع والتخصص ، كما بينت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية 
طردية بيف خداع الذات واليناء النفسي عند طمبة جامعة األنبار ، وفي 

 ضوء النتائج وضع الباحث عدد مف التوصيات والمقترحات
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Abstract: 

The current research aims to identify the level of both 

self-deception and psychological well-Being among 

students of University of Anbar according to the 

variables of gender and specialization, and to identify the 

correlation between self-deception and psychological 

contentment, where the researcher adopted the steps of 

the descriptive, associative approach, and the selection of 

the sample in a stratified random manner by (200) 

students To achieve this, the researcher built a measure 

of self-deception based on the theory (Taylor & Brown, 

1988).The scale of psychological well-Being was 

prepared according to the theory (Seligman, 2002), and 

after applying the appropriate statistical procedures, the 

results of the research showed that the research sample 

possesses self-deception at a high level, and that there 

are statistically significant differences according to the 

gender variable and for the benefit of males, and that the 

members of the sample enjoy psychological well-being 

at an intermediate level, There are no statistically 

significant differences according to the variables of type 

and specialization, as the results indicated a direct 

correlation between self-deception and psychological 

well-being among students of University of Anbar, and 

in light of the results the researcher put a number of 

recommendations and proposals. 
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 الفصل األول
  اواًل :مشكمة البحث :

ىو جوىر يفترض االتجاه التقميدي في الصحة النفسية أف معرفة الفرد الدقيقة لذاتو 
الصحة النفسية والعقمية ، ويدعـ ىذا التوجو العديد مف عمماء النفس الرائديف في ىذا المجاؿ، 

( بأف األشخاص الذيف يصموف إلى تحقيؽ الذات Maslow,1950حيث أشار إبراىاـ ماسمو )
، قادروف عمى قبوؿ أخطائيـ وحؿ التناقضات بيف صورة الذات الحالية والصورة المثالية لمذات

( إلى أفَّ اإلدراؾ العقمي الصحي ينطوي عمى إدراؾ Jahoda,1958كذلؾ لخص جاىودا)
الفرد لمعالـ بدقة وبموضوعية وبدوف تشويو ، وأف التقييـ غير الدقيؽ لمواقع عالمة واضحة 

( Rogers,1951( و روجرز )Fromm,1955عمى المرض النفسي والعقمي ، وتفؽ فروـ )
ىـ ايضًا عمى أف المعرفة الدقيقة لمذات ىي عنصر رئيسي في مع ىذا الرأي وآخروف غير 

الرفاىية النفسية ، حيث تفترض العديد مف أنواع العالجات التي طورىا ىؤالء العمماء أف 
الصحة النفسية ال يمكف تحقيقيا إال عندما يرى األفراد أنفسيـ كما ىـ بالفعؿ 

(Rick,2010:14وىنا يطرح السؤاؿ الجوىري الذي ، )  يظير لنا المشكمة بوضوح ، ىؿ
 الدقة في معرفة الذات والعالـ ضرورية لدينا نحف البشر؟ 

عمى الرغـ مف وجية النظر األساسية ىذه إال أف فريؽ آخر مف عمماء النفس 
( تحدوا فكرة أف التقييـ الدقيؽ لمذات Taylor & Browns,1988يتصدرىـ تايمور وبراوف )

ولمواقع ىو أساس الصحة النفسية والعقمية لمفرد ، مدعيف أف الناس يتخذوف القرارات بطريقة 
تخدـ مصالحيـ الذاتية ، وكثيرًا ما يفسروا العالـ بطريقة متحيزة ، ويدركوف أنفسيـ ومستقبميـ 

ة ، ووصفت تايمور وبراوف ىذه التحيزات بشكؿ أكثر تفاؤاًل مما توحي بو األدلة الموضوعي
 بأنيا خداع لمذات يكوف عمى شكؿ أوىاـ إيجابية. 

وباإلضافة الى ذلؾ ودعمًا ليذا التوجو ، أكدت األبحاث التي أجريت عمى مدار 
العقديف الماضييف حوؿ خداع الذات ، أف افكار البشر غالبًا ما تكوف متحيزة بشكؿ إيجابي 

لتحيز ينعكس بصورة إيجابية عمى التوافؽ النفسي والشعور بالسعادة ، نحو الذات ، وىذا ا
فاألفراد يميموف الى استخداـ خداع الذات مف أجؿ المحافظة عمى مشاعرىـ اإليجابية ، وىؤالء 
األفراد لدييـ استعدادات فطرية بأف ينظروا بصورة إيجابية لألحداث ، ولدييـ توقعات عالية 

(. كما أف Hoorens,2006:p8ف خالؿ إنكار المثيرات السمبية )بالسيطرة عمى بيئتيـ م
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خداع الذات يعزز الدافعية والمثابرة عند التعامؿ مع المشاكؿ الصعبة والمحف ، قد يكوف ىذا 
أكثر وضوحًا لدى طمبة الجامعة الذيف يعانوف مف المشاكؿ وضغوط الحياة والمواقؼ الميددة 

أف مستقبميـ قاتـ ومجيوؿ ، أو أنيـ ال يسيطروف عمى الذيف يمكف أف يستشعروا بسيولة ب
حياتيـ األكاديمية أو االجتماعية ، بالنسبة ليؤالء الطمبة فأف امتالؾ إدراؾ مرتفع لمستوى 
سيطرتيـ وتفاؤليـ الخداع بشأف مستقبميـ قد يمدىـ بالكفاءة الذاتية والتحفيز التخاذ خطوات 

طالب الذيف لدييـ احتراـ لمذات عالي والثقة بالنفس، نشطة لتحسيف وضعيـ قدر اإلمكاف ، فال
ولدييـ الكثير مف السيطرة عمى حياتيـ الشخصية يعتقدوف أف المستقبؿ سيجمب ليـ السعادة 
واليناء أكثر مف الطمبة الذيف يفتقروف الى ىذه التصورات لإلشارة الى إنيـ سعداء في الوقت 

تمكف ، ويممؾ القدرة ، وفعاؿ في محيطو حتى لو الحاضر ، فمف خالؿ اعتقاد الطالب بأنو م
كاف ىذا المعتقد َوىـْ الى حد ما ، فأف ذلؾ يسيـ في تحسيف الصحة النفسية ويعزز مف 

 اليناء النفسي ويدعـ الكفاءة الذاتية لديو.
وتُعد المرحمة الجامعية مف المراحؿ التعميمية الميمة لمطمبة ، وليا أثر كبير في 

سي فيي تجربة جديدة تختمؼ عف التجارب التعميمية السابقة ، حيث يواجو مستقبميـ الدرا
الطمبة في بداية مسيرتيـ الجامعية ظروفًا ومشكالت في جميع األصعدة النفسية ، 
واالجتماعية ، واألكاديمية يتطمب منيـ اجتيازىا والتوافؽ معيا ، مما يدفعيـ الى استخداـ 

غوط ، وحماية أنفسيـ مف القمؽ والتوتر حتى لو كاف وسائؿ دفاعية لمتخفيؼ مف حدة الض
ذلؾ بشكؿ مؤقت ، فخداع الذات ىو عممية تكّيفية يمجأ الييا الطمبة لحماية تقدير الذات 
عندما يشعروا أف الواقع الذي يعيشونو ال يمبي طموحيـ ، وبالتالي فيو يؤدي وظيفة وقائية ، 

ذات لدى الطمبة مف خالؿ إبداء وجيات نظر ويخفؼ مف التأثير السمبي لتيديد احتراـ ال
متضخمة حوؿ قدراتيـ ، أو مف خالؿ الحفاظ عمى آراء متفائمة بشكؿ غير واقعي نحو 
مستقبميـ ، أو الشعور بالقدرة وسيطرة عمى بيئتيـ ، فيو قد يساعد عمى االستمرارية والتكيؼ 

. ويمكف إيجاز مشكمة مع الظروؼ الصعبة ، ويعزز مف الصحة النفسية واليناء النفسي
البحث بالتساؤؿ اآلتي : ما مستوى خداع الذات واليناء النفسي لدى طمبة جامعة األنبار، 
وىؿ توجد فروؽ في متغيرات البحث وفقًا لمتغيري النوع والتخصص العممي ، وىؿ ىناؾ 

 عالقة بيف خداع الذات واليناء النفسي. 
 ثانيًا : أهمية البحث :
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الذات مف المفاىيـ، الميمة الذي حاز عمى اىتماـ كبير مف قبؿ يُعد مفيوـ خداع 
الفالسفة وعمماء النفس منذ القدـ ، ومنذ عيد أفالطوف فقد عّد الفالسفة، خداع الذات، مشكمة 
أخالقية ، اال أف عدد مف المختصيف باألخالؽ، قد اعتبروا خداع، الذات أكثر إيجابية، 

ؿ قمقًا ، وبالتالي تزداد فرص نجاحيـ، االجتماعي ممف ىـ بدعػوى أف، مف ىـ أكثر خداعًا أق
(. ويرى فرويد اف األفراد يمجئوف إلى خداع الذات لحماية، Pope,1999,p.119أكثر قمقًا )

أنفسيـ مف الصراعات واالحباط ، التي تمثؿ تيديدًا ليـ ، باستعماؿ ميكانزمات دفاعية ال 
( إلى Fromm(. واشار فروـ )ٜٙٙٔ)فرويد ، شعورية  تساىـ في خفض المواقؼ المؤلمة 

أىمية ودراسة العمميات الالشعورية  والميكانزمات المختمفة والتي تتضمف الكبت والتبرير 
وغيرىا ، فقد أكد بأنيا وسيمة دفاعية ،يمجأ الييا الفرد لخفض التوتر الذي يشعر بو الفرد ، 

يُعد خداع الذات مف المفاىيـ الجديدة ( . و ٚٔ، ص ٜٜٛٔتجاه التيديدات الخارجية )فروـ ، 
عمى المكتبة النفسية ، وأنو أحد الوسائؿ التكّيفية التي تساعد الفرد عمى تعزيز دافعيتو 
ومثابرتو وشعوره بالسعادة والرضا عف الحياة ، فقد أكد بعض المنّظريف بأنو عممية يمجأ الييا 

ندما ال يستطيع تغير بيئتو بما ينسجـ مع الفرد لمتخفيؼ مف التوتر واأللـ النفسي ، فالفرد ع
، ٜٕٔٓرغباتو ، يعمؿ عمى خمؽ عالـ وىمي يتناسب مع الحالة المرغوبة لديو)محمد ، 

(. وتوصمت بعض الدراسات إلى أف طمبة الجامعة يواجيوف بعض الصعوبات  ٕٖٕص
لبيئة والتحديات ، وخاصًة في بداية التحاقيـ بالجامعة ، وصعوبة تكّيؼ الطالب مع ا

الجامعية ، وما يحممونو مف معتقدات متناقضة عف الواقع ، وبينت الدراسة إلى ارتفاع مستوى 
خداع الذات لدى طمبة الجامعة ، وبذلؾ فيـ يستعمموف خداع الذات كوسيمة دفاعية لحماية 
ذواتيـ ، وتخفيؼ مف حدة الضغوط النفسية والشعور بالراحة واليناء النفسي )الجميمي ، 

 (.ٖٕ، صٕٓٔٓ
ويُعد اليناء النفسي أحد دالئؿ الصحة النفسية، والشخصية السوية ، حيث أشارت 
الدراسات بأف األشخاص الذيف لدييـ مستوى عاٍؿ مف الرضا الشخصي ىـ أكثر نجاحًا في 
مجاالت الحياة المختمفة ، ولدييـ القدرة عمى، التعامؿ مع الضغوط ، ويتمتعوف بعالقات أقوى 

(. وتتضح أىمية ٕ٘ٔ، صٕٔٓٓفي أقؿ مستوى مف اليناء النفسي )عثماف ،  مف الذيف ىـ
 البحث في النقاط اآلتية:
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األىمية النظرية يتناوؿ ىذا البحث أحد الموضوعات الميمة وىو )خداع الذات(  -ٔ
وأىمية تسميط الضوء عميو واغناء المكتبة، النفسية بشكؿ عاـ ، والصحة النفسية بشكؿ خاص 

 الدراسات العربية التي تناولت ىذا المتغير. وذلؾ لندرة
لـ تتطرؽ الدراسات والبحوث لدراسة )خداع الذات واليناء النفسي معًا ، طبقًا  -ٕ

 لمنوع ، الذكور واإلناث( وبالتالي فإف إجراء ىذا البحث يمثؿ أىمية نظرية في ىذا المجاؿ.
التي قاـ الباحث ببنائو ،  األىمية التطبيقية : االستفادة مف مقياس خداع الذات -ٖ

طالع الباحثيف الجدد عميو.  وتزويد الجامعات العراقية منو وا 
 ثالثًا : أهداف البحث :

 التعرؼ عمى مستوى خداع الذات لدى طمبة جامعة األنبار . -ٔ
التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى خداع الذات عند طمبة جامعة األنبار تبعًا  -ٕ
 لمتغيري :
 إنساني(. –التخصص )عممي  -إناث(. ب –النوع )ذكور -أ
 التعرؼ عمى مستوى اليناء النفسي لدى طمبة جامعة األنبار . -ٖ
 التعرؼ عمى الفروؽ في اليناء النفسي عند طمبة جامعة األنبار تبعًا لمتغيري :  -ٗ
 إنساني(. –التخصص )عممي  -إناث(. ب –النوع )ذكور -أ
بيف خداع الذات واليناء النفسي لدى طمبة  التعرؼ عمى العالقات االرتباطية -٘

 جامعة األنبار.
 : رابعًا : حدود البحث 

يتحدد البحث الحالي بمتغيرات خداع الذات واليناء النفسي لدى طمبة جامعة األنبار 
انساني( ، لمدراسة  –اناث ( ، ومتغير التخصص )عممي  –تبعًا لمتغيري النوع )ذكور 
 ( . ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓ) الصباحية لمعاـ الدراسي  

 خامسًا : تحديد المصطمحات
 Self-deceptionاواًل: خداع الذات : 

 Festinger (1957)تعريؼ فستنكر :  -ٔ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ٖ٘ٓٛ ) 
 

" ىو دفاع إدراكي لتضميؿ أنفسنا، لتقبؿ ما ىو زائؼ أو غير حقيقي ويستعمؿ لتوبيخ 
ات المتزامنة بيف المعتقدات الزائفة لغرض تقميؿ مف التوتر النفسي الحاصؿ جراء التناقض

 (. Festinger,1957 ,P.200مجموعة مف األفكار والمشاعر والسموكيات" )
  Von Hippel & Trivers ( 2011تعريؼ فوف ىيبؿ و تريفرس ) -ٕ
بأنو حالة مف الصراع الذي يوّلد القمؽ لدى الفرد ، فيتضمف عمى تحريؼ الواقع ،  

فتكوف المعمومات الحقيقية في الالوعي ، والمعمومات المزيفة في الوعي فيؤدي ذلؾ لمتناقض 
 & Von Hippelبيف األفكار ، والمشاعر واألفعاؿ لتخفيؼ القمؽ واأللـ النفسي )

Trivers,2011,p.210.) 
 تعريؼ النظري : -ٖ

ىو تحيز منيجي ينشأ في النظاـ المعرفي لمفرد ، يكوف عمى شكؿ أوىاـ إيجابية غير 
منطقية موجية نحو الفرد ذاتو أو نحو اآلخريف المقربيف منو ، لو وظيفة تكّيفية ىامة تتمثؿ 
ر في حماية وتعزيز صورة الذات ، ليشعر الفرد باالرتياح واحتراـ الذات ويقمؿ مف مشاع

الضيؽ والتوتر، والتي تحدث عف طريؽ ثالث أنواع مف األوىاـ اإليجابية األساسية التي 
تتمثؿ في التقييـ اإليجابي واآلراء المفرطة والغير واقعية عف الذات ، والمبالغة في القرارات 
والسمات الشخصية والتفاؤؿ الغير منطقي نحو المستقبؿ ، والمشاعر المبالغ فييا لوىـ 

 ة عمى أحداث الحياة. السيطر 
: ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس خداع التعريف اإلجرائي

 الذات الذي بناه الباحث في الدراسة الحالية .
 Psychological Well- Beingثانيًا: الهناء النفسي : 

 Diener,et,al (1997)عرفو  -ٔ
ف الحياة ، ومدى توافر فرص إشباع، تقييـ األفراد لحياتيـ وتجسد في الرضا ع

وتحقيؽ االحتياجات مع وجود حاالت مزاجية، وانفعاالت إيجابية 
(Diener,et,al,1997,p.38.) 

 Seligman ( 2002عرفو سيمجماف ) -ٕ
مجموعة مف المؤشرات السموكية التي تدؿ عمى توفير، حالة مف الرضا العاـ لدى 

أىدافو الشخصية ، وينتج عف قدرة الفرد عمى تكويف صورة الفرد، وسعيو المستمر لتحقيؽ، 
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قامة عالقات ناجحة مع اآلخريف ، واالستمتاع بالعمؿ ووقت الفراغ ،  إيجابية عف نفسو وا 
ومدى ما يحققو مف نجاح في مختمؼ المجاالت ، وما يفره المناخ األسري لمفرد مف حب 

 (.Martin Seligman,2002,p.51وعطؼ وتفاىـ )
( تعريفًا نظريًا Martin Seligman,2002عتمد الباحث تعريؼ سيمجماف)وقد أ
 لميناء النفسي.

الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عف فقرات مقياس اليناء  التعريف االجرائي :
 النفسي الُمعد مف قبؿ الباحث.

 الفصل الثاني : اطار نظري ودراسات سابقة :
 Self-deceptionاواًل : خداع الذات: 

أىتـ الفالسفة وعمماء النفس بدراسة خداع الذات بشكؿ واسع ، حيث نشر فرانكؿ 
( أوؿ ورقة في عمـ النفس في ىذا الشأف تضمنت Frenkel-Brunswik,1939برونزويؾ )

( ورقة بحثية منشورة مف قبؿ مجموعة مف الفالسفة وعمماء النفس ، تفحصت جميعيا ٕٗ)
أشار فرانكؿ إلى أف البشر في الحقيقة جميعيـ  وبشكؿ دقيؽ مفيـو خداع الذات ، حيث

يمارسوف الخداع الذاتي ، اال أف نسبة وجوده تتفاوت بيف األفراد فبعضيـ أكثر خداعًا لمذات 
مف اآلخر ، فيـ يروف العالـ بالطريقة التي يرغبوف فيو أف يكوف ، بداًل مف أف يرو العالـ 

فس بيذا المفيـو عمى مر السنيف ، مؤكديف عمى عمى حقيقتو في الواقع ، وقد أىتـ عمماء الن
أف النقطة األكثر أىمية لفيـ خداع الذات ىو التركيز عمى فحص نوع المعمومات التي 

( ، وما Triandis,1998,p.9يستخدميا البشر في طريقة رؤيتيـ لمعالـ الذي يعيشوف فيو )
 يـ الخارجي . ويشير)أذا كانت ىذه المعمومات آتية مف عالميـ الداخمي أـ مف عالم

(Naess  في ىذا الصدد إلى أف خداع الذات يعػُد استراتيجية مفيدة لمواجية المواقؼ
الصعبة، حيث أشار إلى أف األفراد الذيف يميموف نحو االنخراط في خداع الذات ىـ أكثر 
سعادة مف الذي ال يستخدمونو خالؿ عممية التفكير ، وأضاؼ أف القصد منو ىو محاولة 

 ( .Naess,1994,p.96لمتعامؿ مع مواقؼ اإلحباط في الحياة ، وخمؽ معنى ليا )
 النظريات التي فسرت خداع الذات :

 ( Leon Festinger 1957نظرية التنافر المعرفي : ) ليون فستنكر _   -8
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تُعد نظرية التنافر المعرفي ضمف نظريات خفض التوتر ، ووفقًا لما طرحو     
(Festinger فأف ) التنافر المعرفي يشير إلى حالة التوتر الذي ينتج عندما يصبح أثناف أو

أكثر مف المعارؼ أو المعتقدات أو األفكار التي نتبناىا غير متسقة مع بعضيا البعض أو 
يقوـ بسموؾ يتعارض مع معتقداتو وأفكاره ، وعندما يتولد عف مثؿ ىذه المعارؼ أو المعتقدات 

راد يدفعوف الى خفض ىذا التوتر أو التخمص منو عف طريؽ خداع درجة مف التوتر فأف األف
الذات ، فيسعى إلى إحداث تغيير إلزالة ىذا التنافر والعودة بالفرد مرة أخرى الى حالة التوازف 

، ٕٓٔٓالمعرفي ، وىذا التغيير يعبر عف نفسو في حالة تعديؿ أفكار الفرد أو سموكو ) برافيف،
لفرد يقوـ بمالحظة البيئػة مف حولو وما فييا مف مثيرات ، (. ويرى فستنكر أف إٚٚص

فيحاوؿ الفرد أف يجمع المعمومات، بصػورة صحيحة أثناء عممية المالحظة لممثيرات واألحداث 
في عممية التفسير واالستنتاجات الحاصمة بعد ذلؾ ، فعندما يكتشؼ الفرد أف المعمومات التي 

الحالية يؤدي بػذلؾ الى حالة مف عدـ االرتياح والتيديد بالقمؽ،  قاـ بتحػميميا متنافػرة مع معرفتو
(، Boyd,1987,p.44وبإمكاف الفرد التقػميؿ مف قمقو وعدـ االرتياح باستعماؿ خداع الذات )

وأكدت بحوث فستنكر أف المشاعر الخاص بػالشخص، كثيرًا مػا يتـ تحريفيا كي تتسؽ مع 
ستنػكر الى أف خػداع الػذات ىو الظيور بأحسف صورة السموؾ العػاـ ،  وبيذا فقد أشار ف

((Archer,1980,p.196 كما أكد فستنكر أف التبرير الذاتي يُعد صورة مف صور خداع .
الذات وىي واسعة االنتشار قد تحدث بصورة واعية أو ال شعورية ، لذلؾ فالتعايش بيف 

فستنكر نظر الى خداع الذات  الحقيقة والوىـ ىو جوىر ما يسمى بخداع الذات ، وكذلؾ فأف
عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ التنافر المعرفي باعتباره مياًل لالوعي ، حيث يرى الشخص نفسو 
في صورة إيجابية، وفي ذات الوقت ُينكر المعمومات التي تيدد ذاتو 

(Putman,2009,p.14 .) 
  Cognitive adaptation theory - 1988 –نظرية التكيف المعرفي  -0

وتستند  Taylor & Brown:1988)قتراح ىذه النظرية مف قبؿ تايمور وبراوف )تـ ا
عمى افتراض أساسي مفاده أف ىناؾ أوىاـ إيجابية تشيع في تفكير العديد مف الناس األسوياء 
أو العادييف ليا فائدة نفسية مؤثرة ، ويمكف أف تكوف محكًا رئيسيًا مف الصحة النفسية ، وأف 

اإليجابي يتضمف ميؿ الناس إلى إجراء تقييمات متناسبة مع أنفسيـ بشكؿ  ىذا التحيز الوىمي
غير واقعي ، وأف األفراد غالبًا ما يفصحوا عف قدراتيـ في بعض المجاالت عمى أنيا أعمى 
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مما ىـ عميو بالفعؿ ، عمى الرغـ مف معرفتيـ بقدراتيـ الفعمية ، ومف وجود معيار دقيؽ 
. ومف الناحية Taylor & (Brown,1994,p.21-27)المجاؿ  لكفاءة الفرد العادي في ىذا

النفسية فإف عقؿ اإلنساف موجو نحو التغمب عمى مصاعب الحياة والتكيؼ معيا ، وليس 
الخضوع واالستسالـ لمحوادث البغيضة والمؤلمة فييا ، وعند مستوى معيف مف الوعي فأنو 

ؼ حمايتيا وتقميؿ مف الشعور بالقمؽ تبنى تفسيرات إيجابية لمحوادث الميددة لمذات ، بيد
(، وأف ىذه الخداعات ىي الطابع المميز لمتفكير Taylor, et al,2000,p.99-109والتوتر)

البشري التي تجعمنا نشعر بالراحة وتعزز مف الصحة النفسية واليناء النفسي لدينا ، وأشارت 
خداع الذات وليا قيمة تايمور في ىذا الصدد، أف األوىاـ اإليجابية ىي صورة مف صور 

تكّيفية عالية فيي تساعد الفرد في تعزيز دافعيتو ومثابػرتو ، وتمنحو الشعور بالسعادة والرضا 
 & Chanceعف نشاطاتو المختمفة، وتجعمو يعيش حياة منتجو ونافعة )

Norton,2015,p.104.) 
 (Psychological Well- Beingثانيًا : الهناء النفسي : )

( مف أىـ المفاىيـ الحديثة Psychological Well- Beingالنفسي )يُعد اليناء 
التي، بدأت تستحوذ عمى اىتماـ الباحثيف في المجاؿ الصحة النفسية ، حيث أصبح مف 
الضروري أف يكوف جزًا مف أسموب الحياة لتجنب الكثير مف الضغوط ، فيرتبط اليناء النفسي 

وتقديره لممعنى الذي تنطوي عمية حياتو والدور لدى األنساف بقيمة حياتو ورضاه عف ذاتو 
( ، وقد سعى ٖٚٔ، ص ٕٔٔٓالذي يرى أنو أىؿ ألدائو في الحياة ) كفافي واخروف ، 

البشر في الثقافات المختمفة الى السعادة النػفسية ، كونيا ىػدفًا ميمًا، لمحياة الرتباطيا بالحالة 
،  ٕٓٔٓتفاؤؿ وتحقيؽ الذات ) أبو ىاشـ ، المزاجية اإليجابػية ومعنى الحياة واألمؿ وال

(. ويعتبر اليناء النفسي محور اىتماـ عمـ النفس اإليجابي باعتباره محفزًا لمسموؾ ٖ٘ص
اإلنساني ، ودافعًا لتحسيف جودة الحياة ، وتحقيؽ األىداؼ لدى الفرد ، مما دفع بالعديد مف 

انب اإليجابية عند األنساف عمى نحو عمماء النفس في نياية القرف العشريف باالىتماـ بالجو 
يوازف بينيا وبيف االىتماـ التقميدي بالجوانب السمبية ، وتقوـ الفمسفة وراء ىذه الدعوة الجديدة 
عمى أساس أف عمـ النفس ينبغي أف يقدـ خدماتو لإلنساف عف طريؽ تنمية الجوانب اإليجابية 

و ، بؿ أف االىتماـ بتنمية الجوانب مثمما يقدميا عف طريؽ معالجة الجوانب السمبية لدي
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اإليجابية يمكف أف يدفع بالحياة اإلنسانية نحو المزيد مف التقدـ والرفاىية )كفافي وآخروف 
 (.ٕٔ، صٕٔٔٓ،

 النظريات التي فسرت الهناء النفسي :
 (Social- Comparison Theoryنظرية المقارنة االجتماعية ) -8

أف، ىناؾ دافعًا داخؿ األفراد، لمحصوؿ عمى تركز ىذه النظرية عمى االعتقاد ب
تقييمات، ذاتية دقيقة، وأف البشر لدييـ الدافع األساسي لتقييـ آرائيـ وقدراتيـ مف خالؿ مقارنة 
أنفسيـ باآلخريف ، ويتحدد مستوى اليناء النفسي لمفرد مف خالؿ المقارنة الذاتية مع مف حولو، 

 & Diener، أو يتذكر الفرد ما فعمو في الماضي )أي مقارنة ما لديو ، وما لدى اآلخريف 
Lucas,2000,p.98 وترى ىذه النظرية بأف الفرد يقارف نفسو باألفراد اآلخريف ويجعميـ .)

( Veenhovenمعيارًا لو، فإذا كاف وضعو أفضؿ فإنو سيكوف قانعًا وسعيدًا ، ويرى فينيوفف )
تماعية ، عبر مقارنة عقمية واعية ، تتضمف أف الشعور باليناء النفسي ينتج مف المقارنة االج

الدرجة التي تتطابؽ، بيا تصورات الفرد ، عف الحياة كما ىي، في الواقع ، مع معايير حوؿ 
ما يجب أف يكوف، عمية الحياة ، فكمما كاف التطابؽ أكبر ، كمما شعر الفرد باليناء أكبر 

(Veenhoven,1991,p.148ويتفؽ معظـ العمماء اليوـ ع .) مى أف األفراد يسعوف جاىديف
نحو تصورات ذاتية دقيقة ، ولدييـ دوافع متنوعة لمقارنة أنفسيـ باآلخريف ، وغالبًا ما تكوف 
مثؿ ىذه الدوافع عرضة لوجيات نظر متحيزة لمذات ، ويمكف لألفراد أف يقارنوا أنفسيـ 

، ٖٜٜٔذواتيـ )أرجايؿ ،باآلخريف لتحسف مياراتيـ أو قدراتيـ ، وحماية أو تعزيز احتراميـ ل
 (.ٖٓص

 ( Authentic happinessنظرية السعادة الحقيقية :) -0
( والذي أعتبر السعادة بمثابة تحميؿ Seligmanأعّد ىذه النظرية مارتف سيمجماف )

عممي ، ووجد سيمجماف أف أكثر األشخاص الذيف، يشعروف بالرضا ، والتفاؤؿ ىو اولئؾ، 
مزيجيـ الفريد مف، نقاط )القوة المميزة( مثؿ ، اإلنسانية ، واالعتداؿ، الذيف اكتشفوا ، واستغموا 

والمثابرة.  ووفؽ ىذه النظرية أستنتج سيمجماف ثالثة أبعاد لمسعادة : أواًل ، الحياة الطيبة 
)المتعة واإلشباع( ، ثانيًا ، الحياة النشطة المميئة بااللتزامات )تجسيد القوى والفضائؿ( ، ثالثًا، 

اة اليادفة ذات المعنى واليدؼ ، ويركز الُبعديف األوؿ والثاني لمسعادة ، عمى الحياة الحي
الشخصية لمفرد ، أما الُبعد الثالث يتضمف ما ىو أكثر وأكبر قيمة، مف إشباع المتع الذاتية 
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(Seligman & Rozyman,2003,p.213(ويرى سيمجماف .)Seligman أف اليناء )
لسعادة ، كحالة انفعالية إيجابية ، حيث يتحدد مفيـو اليناء النفسي أعـ ، وأشمؿ مف ا

النفسي، بوصفو تقييمًا معرفيًا، لنوعية الحياة ككؿ ، أو حكـ بالرضا عف الحياة  يقوـ بو الفرد 
تجاه حياتو ، حيث يشعر الناس باليناء حينما يخبروف كثيرًا عف المشاعر السارة ، وقمياًل مف 

عندما ينخرطوف في أنشطة ميمة ومثيرة ، وعندما يشبعوف حاجاتيـ المشاعر غير السارة ، و 
األساسية ، ويشعروف بالرضا عف الحياة ، حيث تنعكس انفعاالت الناس وعواطفيـ ، في ردود 

 (.ٖٖ٘، صٜٕٓٓأفعاليـ تجاه األحداث التي تحدث ليـ )محمد ،
 لذات( :الدراسات السابقة :  )الدراسات التي تناولت مفهوم خداع ا      

 (0282دراسة الجميمي ) -8
)خداع الذات وعالقته بالخجل االجتماعي وقمق التصور المعرفي لدى طمبة  
 الجامعة(

يجاد  اليدؼ مف الدراسة ىو التعرؼ مستوى خداع الذات لدى طمبة الجامعة ، وا 
الفروؽ في خداع الذات وفؽ متغير النوع والتخصص ، وكانت عينة الدراسة مكونو مف 

إنساني( حيث شممت الدراسة اربع كميات  –( طالب وطالبة مف التخصصيف )عممي ٓٓٛ)
( فقرة ٖٕمف الجامعة المستنصرية ، وقاـ الباحث ببناء مقياس لخداع الذات الذي يتكوف مف )

، وتشير نتائج الدراسة إلى وجود خداع الذات لدى طمبة الجامعة ، مع وجود فروؽ ذات داللة 
إناث( لصالح الذكور ، وال توجد فروؽ  –لذات تبعًا لمتغير النوع )ذكور احصائية في خداع ا

 (.ٕٓٔٓدالة احصائيًا تبعًا لمتغير التخصص ، ) الجميمي ، 
( )فحص العالقة بين خداع الذات ومستوى 0229دراسة كيميولي وبونانو ) -0

 (الصحة النفسية والمرونة العقمية لدى طمبة الجامعة
سة التعرؼ عمى العالقة بيف خداع الذات ومستوى الصحة اليدؼ مف ىذه الدرا

يجاد الفروؽ في مستوى خداع الذات تبعًا لمتغير النوع )  النفسية والعقمية والمرونة الذىنية ، وا 
( طالب وطالبة ، واستعمؿ الباحثاف ٖ٘ٔاناث( ، واشتممت عينة الدراسة عمى ) –ذكور 

وتشير النتائج إلى وجود عالقة وثيقة بيف خداع ( فقرة ، ٖٙمقياس لخداع الذات مكوف مف )
الذات والصحة العقمية والمرونة الذىنية ، مع وجود فروؽ دالة احصائيًا في مستوى خداع 
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الذات تبعًا لمتغير النوع ولصالح الذكور ، وكاف مستوى خداع الذات لدى الطمبة بمستوى 
 ( .ٕ٘ٓ، ص ٕٗٔٓمرتفع ) أبو مرؽ وبركات ، 

 التي تناولت مفهوم الهناء النفسي( : )الدراسات 
 ( : )السعادة النفسية وعالقتيا بالتفاعؿ االجتماعي( ٕٚٔٓدراسة محمد ) -ٔ

اليدؼ مف الدراسة ىو التعرؼ عمى السعادة النفسية لدى طمبة الجامعة ،     
يف والتعرؼ عمى العالقة االرتباطية ب والتعرؼ عمى الفروؽ تبعًا لمتغيري النوع والتخصص،

( طالب وطالبة ، وقاـ ٓٓٗالسعادة النفسية والتفاعؿ االجتماعي ، تكونت عينة الدراسة مف )
( فقرة ، وتوصمت الدراسة الى النتائج ٖٙالباحث باستخداـ مقياس السعادة النفسية مكوف مف )

اآلتية ، يتمتع طمبة الجامعة بالسعادة النفسية ، ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 
عادة النفسية تبعًا لمتغيري النوع والتخصص ، والعالقة بيف السعادة النفسية والتفاعؿ الس

 (.ٕٚٔٓاالجتماعي كانت عالقة عكسية وليست ذات داللة إحصائية )محمد ،
( : )اليناء النفسي وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة ٕٙٔٓدراسة قشطة ) -ٕ

 الثانوية العامة(
عمى العالقة بيف اليناء النفسي والتحصيؿ الدراسي لطمبة تيدؼ الدراسة التعرؼ 

الثانوية العامة ، والتعرؼ عمى الفروؽ بيف التخصصات العممية واإلنسانية في اليناء النفسي، 
( طالب وطالبة مف مدارس الثانوية ، وقامت الباحثة ببناء ٓٙتكونت عينة الدراسة مف )

وأظيرت نتائج الدراسة إلى أف طمبة الثانوية العامة  ( فقرةٕٗمقياس اليناء النفسي مكوف مف )
يتمتعوف باليناء النفسي وبمستوى عالي ، وليس ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا عمى مستوى اليناء 

 (.ٕٙٔٓالنفسي تبعًا لمتغيري النوع والتخصص )قشطة ، 
 الفصل الثالث : إجراءات البحث 

 اواًل : منهجية البحث  
، استخدـ الباحث ، المنيج الوصفي االرتباطي ، الذي ييتـ لتحقيؽ أىداؼ البحث 

بدراسة الظاىرة وبياف خصائصيا وحجميا كما ىي بالواقع ، ويعد ىذا المنيج  مالئمًا لطبيعة 
البحث  وأىدافو ، فيو يقـو عمى وصؼ العالقات التي توجد بيف الظواىر،  وتفسيرىا 

 (.ٕٖٔ، صٜ٘ٛٔمؤشرات الحالية )فاف واليف ،وتحميميا ، وتقديـ صورة مستقبمية في ضوء ال
 ثانيًا : مجتمع البحث 
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( ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓيتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة جامعة االنبار لمعاـ الدراسي )
( طالب ٕ٘ٔٓٓلجميع كمياتيا العممية واالنسانية ولمدراسة الصباحية فقط ، وبمغ عددىـ )

( طالب وطالبة ، ٕٖٛٛكمية ومجموع الطمبة فييا)( ٔٔوطالبة . اذ بمغ عدد الكميات العممية )
( كمية وعدد ٚ%( مف حجـ المجتمع ، وبمغ عدد الكميات االنسانية )ٕٗوبمغت النسبة )

%( مف حجـ المجتمع . أمَّا فيما ٛ٘( طالبًا وطالبة وبمغت النسبة )ٖٖٙٔٔالطمبة فييا)
( طالبًا ، بمغت نسبة ٜٚٓٛ%( بواقع )ٓٗيخص متغير النوع ، فقد بمغت نسبة الذكور )

 ( طالبة.ٜٛٔٔٔ%( وبواقع )ٓٙاإلناث )
 عينة البحث ::  ثالثاً 

عينة البحث ىي جزُء أو أنموذج مف المجتمع األصمي ، والتي تمثؿ المجتمع أفضؿ 
وقد ،  (، وتـ اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقيةٚٔٔ: ٕ٘ٔٓتمثيؿ )االسدي وفارس، 

( طالب وطالبة مف طالب جامعة االنبار، موزعيف تبعًا ٕٓٓىا )اختيرت العينة التي بمغ عدد
( طالبة ، أّما بالنسبة لمتخصص ، ٕٓٔ( طالبًا ، و)ٓٛلمتغير النوع حيث بمغ عدد الذكور )

( طالبًا وطالبة ، لمتخصص االنساني فقد بمغ  ٗٛفقد كاف عدد الطمبة لمتخصص العممي )
 .( طالبًا و طالبةٙٔٔ)

 البحث  رابعًا : أداتا 
االدوات وىي طريقة مقننة لقياس عينية صغيرة مف السموؾ لمحصوؿ عمى البيانات 

( ، ولتحقيؽ أىداؼ البحث ٜٕٛ، ص  ٖٕٓٓوالمعمومات مف عينة البحث ) أبو جادو ، 
يجب أف تتوفر أداتيف ، األولى لقياس خداع الذات ، والثانية لقياس اليناء النفسي ، وذلؾ 

 يرات البحث ، وقاـ الباحث باإلجراءات التالية:لجمع البيانات لمتغ
 األداة األولى : مقياس خداع الذات

لتحقيؽ أىداؼ البحث البد مف توافر أداة لقياس خداع الذات ، وبعد إطالع الباحث 
عمى األدبيات والدراسات السابقة التي، ليا صمة بموضوع البحث ، لـ يجد الباحث أداة 

خداع الذات مما أدى الى بناء أداة لقياس خداع الذات في ضوء  مالئمة لعينة البحث لقياس
(. وتمر عممية بناء المقياس بعدة خطوات وىي Taylor & Brown,1988نظرية تايمور)

  -كاآلتي:
 تحديد مفهوم خداع الذات : -8
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( الذي Taylor & Brown,1988أشتؽ الباحث التعريؼ في ضوء نظرية تايمور)
نيجي ينشأ في النظاـ المعرفي لمفرد ، يكوف عمى شكؿ أوىاـ إيجابية يشير بأنو )ىو تحيز م

غير منطقية موجية نحو الفرد ذاتو أو نحو اآلخريف المقربيف منو ، لو وظيفة تكيفية ىامة 
تتمثؿ في حماية وتعزيز صورة الذات ليشعر الفرد باالرتياح واحتراـ الذات ويقمؿ مف مشاعر 

عف طريؽ ثالث أنواع مف األوىاـ اإليجابية األساسية التي الضيؽ والتوتر، والتي تحدث 
تتمثؿ في التقييـ اإليجابي واآلراء المفرطة والغير واقعية عف الذات، والمبالغة في القرارات 
والسمات الشخصية والتفاؤؿ الغير منطقي نحو المستقبؿ، والمشاعر المبالغ فييا لوىـ السيطرة 

 عمى أحداث الحياة(.
 الت المقياس :تحديد مجا

اعتمد الباحث بتحديد مجاالت مقياس خداع الذات في ضوء اإلطار النظري لنظرية 
( فقرة ، موزعة عمى ثالث مجاالت ٖٗ( ، وبذلؾ صاغ )Taylor & Brown,1988تايمور)

 لممقياس وىما ) تعزيز الذات ، التفاؤؿ غير المنطقي ، وىـ السيطرة(. 
 جمع وصياغة الفقرات : -0

( فقرة ، موزعة ٖٗديد مجاالت المقياس ، وتعريؼ كؿ ، قاـ الباحث بصياغة )بعد تح
( ٙٔ( فقرة والمجاؿ الثاني يتكوف مف )ٗٔعمى ثالثة مجاالت ، المجاؿ االوؿ يتكوف مف )

 ( فقرات واماـ كؿ فقرة خمسة بدائؿ .ٖٔفقرة والمجاؿ الثالث يتكوف مف )
 صالحية الفقرات : -3

( فقرة ٖٗالباحث بعرض فقرات مقياس خداع الذات البالغة )ولغرض تحقيؽ ذلؾ قاـ 
بصيغتيا التمييدية عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف بميداف التربية وعمـ النفس وبمغ 

( خبيرًا وذلؾ مف أجؿ إصدار أحكاميـ عمى مدى صالحية الفقرات ، وبعد القياـ ٕٓعددىـ)
( ما عدا 0ٓ٘ٓدالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) بيذا اإلجراء تبيف أفَّ جميع فقرات المقياس

( مف المكوف الثاني ٕٛ،  ٕٚ، ٕٗ، ٕٕ، ٛٔ( مف المكوف األوؿ والفقرات )ٓٔالفقرة )
( مف المكوـ الثالث غير دالة تـ حذفيا ، ليصبح المقياس بعد إجراء ٖٙ، ٖٗ، ٖٖوالفقرات )

 ( فقرة.ٖٗعرضو عمى الخبراء مكوف مف )
 التطبيق االستطالعي لممقياس : 
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لضماف وضوح تعميمات المقياس وفيـ فقراتو لعينة البحث ، طبؽ المقياس عمى 
( طالبًا وطالبة مف جامعة االنبار ومف ٓٗمجموعة مف االفراد حيث تكونت العينة مف )

( طالبًا ٕٓ( طالبًا وطالبة لمتخصص العممي و)ٕٓالتخصص )العممي_ االنساني( وبواقع )
وتمت اإلجابة أماـ الباحث ،مف أجؿ توضيح  التعميمات وطالبة لمتخصص اإِلنساني ، 

الخاصة بالمقياس ، وقد تّبيف أفَّ الفقرات كميا واضحة ، ومفيومة  لممفحوص، وكانت مدة 
(  دقيقة بمتوسط مدى يبمغ ٜٔ-ٔٔاالجابة عمى فقرات الخاصة بالمقياس ، تتراوح ما بيف )

 .(  دقيقة٘ٔ)
: تـ اعتماد التدرج الخماسي بإعطاء كؿ فقرة مف فقرات المقياس  ح المقياستصحي

( لمفقرات اإليجابية ، اما الفقرات السمبية فيتـ تصحيحيا بالعكس ٔ-٘أوزانًا تتراوح مف   )
(ٔ-٘ .) 

 :التحميل اإلحصائي لممقياس 
رات، واإلبقاء عمى إفَّ اليدؼ مف ِإجراء تحميؿ الفقرات ىو استخراج القوة التمييزية لمفق
 (. ٘ٛ، صٖٜٛٔالفقرات المميزة في المقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة )عبد الرحمف ،
 -ويتضمف التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس اإلجراءات اآلتية :

 حساب القوة التمييزية لفقرات المقياس : -أ
يقصد بالقوة التمييزية لمفقرات مدى قدرتيا عمى التمييز بيف المستويات العميا 

( ، Shaw , 1967,p.450).والمستويات الدنيا مف األفراد بالنسبة لمسمة التي تقيسيا الفقرة 
ويعد تمييز الفقرات جانبًا ميمًا مف التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس ، ألفَّ مف خاللو تتأكد 

ة فقرات المقاييس النفسية ، إذ أنيا تؤشر قدرة فقرات المقياس عمى الكشؼ عف مف كفاء
 :ولتحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث االتي (،Ebel , 1972 , p. 399الفروؽ الفردية بيف األفراد .)

 Contrasted Groupsأسموب المجموعتيف الطرفتيف : 
ات ، قاـ الباحث بتطبيؽ لحساب القوة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات مقياس خداع الذ

( طالبًا وطالبة،  مف طمبة جامعة االنبار ، وبعد التأكد مف ٓٓٗالمقياس عمى العينة  البالغة )
استجابة المفحوص، وحساب الدرجة الكاممة لكؿ استمارة ، تـ ترتيب الدرجات تنازليًا  مف 

الستمارات التي حصمت %( العميا  ، مف إٚأعمى درجة الى أدنى درجة ، وتـ اختيار نسبة )
%( ٕٚاستمارة( ، واختيار نسبة ) ٛٓٔعمى أعمى الدرجات  ، وسميت بالمجموعة العميا )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ٜٖ٘ٓ ) 
 

( ٛٓٔالدنيا مف االستمارات التي حصمت عمى أدنى الدرجات ، وسميت بالمجموعة الدنيا )
الباحث  استمارة أيضًا ، وبعد استخراج الوسط الحسابي لكال المجموعتيف العميا والدنيا ، قاـ

لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعتيف ،  (t.test)بتطبيؽ االختبار التائي 
وُعّدت القيمة التائية المحسوبة تمييزًا لكؿ فقرة مف خالؿ مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة 

َأظيرت ( ، ومف خالؿ ىذه الخطوة 0ٓ٘ٓ( وعند مستوى داللة )ٕٗٔ( وبدرجة حرية )0ٜٙٔ)
النتائج أفَّ معظـ الفقرات ذات داللة احصائية وقيمتيا التائية المحسوبة أكبر مف القيمة التائية 

( مف المجاؿ الثاني والفقرة ٙٔ( مف المجاؿ االوؿ والفقرة رقـ )ٔٔ، ٘الجدولية ماعدا الفقرات )
ة وذلؾ اعتبرت ىذه الفقرة ( ؛ ألفَّ قيمتيا التائية المحسوبة أقَّؿ مف القيمة التائية الجدوليٕ٘)

( ٔ( فقرة ، والجدوؿ رقـ )ٖٓغير مميزة ، وتـ حذفيا مف المقياس وبذلؾ اصبح عدد الفقرات )
 يوضح ذلؾ.

 القوة التمييزية لفقرات مقياس خداع الذات بطريقة المجموعتين الطرفتين(  8جدول ) 
 

 رقم
 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

عند 
2.25 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 8.301 0.942 2.99 0.859 4.00 8
 دالة 7.774 1.065 3.12 0.893 4.12 0
 دالة 7.419 1.013 3.10 0.967 4.00 3
 دالة 6.028 0.980 3.04 0.984 3.85 4
 غير دالة 1.946 1.231 1.81 1.144 3.12 5
 دالة 2.762 1.034 3.42 1.083 3.82 6
 دالة 5.181 0.989 3.22 0.899 3.88 7
 دالة 6.581 0.996 3.16 0.859 3.99 8
 دالة 5.647 1.119 3.13 0.918 3.91 9
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 دالة 5.001 1.051 3.25 0.842 3.89 82
 غير دالة 1.120 0.982 3.26 1.194 3.43 88
 دالة 7.741 1.062 3.04 0.840 4.05 80
 دالة 6.553 0.956 3.03 0.990 3.86 83
 دالة 5.654 1.039 3.05 0.981 3.83 84
 دالة 5.360 1.011 3.12 0.942 3.83 85
 غير دالة 0.198 0.955 3.27 1.097 3.30 86
 دالة 6.841 1.262 2.55 1.223 3.71 87
 دالة 5.819 0.906 2.96 0.986 3.71 88
 دالة 6.319 1.036 2.97 0.987 3.84 89
 دالة 4.889 0.993 3.27 0.805 3.87 02
 دالة 5.749 1.070 3.11 0.987 3.91 08
 دالة 4.627 1.121 3.29 0.791 3.90 00
 دالة 2.674 0.987 3.34 0.892 3.68 03
 دالة 6.143 0.997 3.06 0.928 3.87 04
 غير دالة 0.062 0.989 3.22 1.204 3.23 05
 دالة 8.827 1.044 2.95 0.805 4.07 06
 دالة 8.214 0.941 3.02 0.849 4.04 07
 دالة 9.868 1.100 2.94 0.807 3.24 08
 دالة 10.433 0.908 2.91 0.725 4.08 09
 دالة 8.459 0.914 2.87 0.935 3.94 32
 دالة 8.096 1.038 2.92 0.906 4.00 38
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 دالة 8.865 1.003 2.94 0.778 4.02 30
 دالة 6.799 0.973 3.12 1.927 4.00 33
 دالة 7.014 0.941 2.95 0.901 3.83 34

 عالقة درجة الفقرة بدرجة الكمية لممقياس:
استخدـ ىذا المؤشر لمتأكد مف أفَّ فقرات المقياس تسير في المسار نفسو الذي يسير 
فيو المجاؿ، وقد تـ إيجاد العالقة االرتباطية بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي 
تنتمي اليو، ولتحقيؽ ذلؾ تـ حساب الدرجة الكمية ألفراد العينة عمى وفؽ المجاالت الثالثة 

َـّ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات األفراد تبعًا لكؿ فقرة مف لممقياس ، وبعد ذلؾ ت
الفقرات المجاؿ ،ودرجاتيـ الكمية عمى ذلؾ المجاؿ وظير أفَّ معامالت ارتباط  الفقرات 

( مف المكوف ٙٔ( مف المكوف االوؿ والفقرة )ٔٔ، ٘جميعيا دالة إحصائيًا ما عدا الفقرات )
( مف المكوف الثالث غير دالة عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط ٕ٘رة )الثاني والفق
 .)0ٓ٘ٓ(( وعند مستوى داللة ٜٖٛ( ودرجة حرية )0ٜٓٛٓالبالغة )

 صدق المقياس : 
 أ ـ الصدق الظاهري 

وىو يمثؿ المظير العاـ لممقياس مف حيث وضوح الفقرات ، وصياغتيا ، وتعميمات 
، ٜٓٛٔؾ نوع تمؾ الفقرات ودقتيا ، وما فيو مف موضوعية ) الغريب ، المقياس ، وكذل

( خبيرًا ، ٕٓ( ، ولمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري  قاـ الباحث بعرض المقياس عمى )ٓٛ٘ص
 مف خبراء في العمـو التربوية والنفسية .

 ب. صدق البناء :  
الى أي صدؽ البناء يسمى صدؽ التكويف الفرضي ، أو صدؽ المفيوـ ، ويشير 

مدى يقيس المقياس النفسي المفيوـ النفسي ، أو التكويف الفرضي ، مف خالؿ التحقؽ 
التجريبي، ومدى تطابؽ درجات صدؽ البناء مع المفيوـ أو االفتراض الذي يعتمد عمية 

 (.ٕٙٙ، صٕٓٔٓالباحث في بناء المقياس ) الكبيسي ،
 ىما : تـ حساب ثبات المقياس بطريقتيفمؤشرات الثبات :     

 (Test- Retestطريقة إعادة االختبار ) -أ
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( طالبًا ٓٗقاـ الباحث بتطبيؽ وعرض مقياس خداع الذات عمى عينة الثبات البالغة )
وطالب ، وبعد فترة اسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ ، قاـ الباحث بإعادة االختبار عمى عينة 

، بيف درجات العينة في التطبيؽ الثبات مرة أخرى  ومف ثـ احتساب )معامؿ ارتباط بيرسوف (
األوؿ ودرجات والثاني ، لمتعرؼ عمى العالقة وطبيعتيا ، وقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

، ٜ٘ٛٔ( وىذا مما يدؿ عمى أف الثبات يكوف بمستوى جيد )العيسوي ، ٕٛ.ٓ)الثبات(  )
 (.ٛ٘ص

نباخ ، وقد بمغ كرو  –كرونباخ : تـ استخراج الثبات بطريقة الفا  –معامؿ الفا  -ب
 ( ، ويعد ذلؾ مؤشر جيد لثبات االختبار.ٓٛ.ٓمعامؿ االرتباط )

 وصف المقياس بصورته النهائية :
( فقرة ، أذ تحسب الدرجة ٖٓأصبح مقياس خداع الذات بصورتو النيائية مكوف مف )

الكمية لممجيب مف خالؿ جمع الدرجات التي يحصؿ عمييا مف كؿ فقرة مف فقرات المقياس ، 
( ، ٖٓ( درجة ، وأدنى درجة )ٓ٘ٔلذا فأف أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عبييا المجيب ىي )

  (.ٜٓوالوسط الفرضي لممقياس )
 األداة الثانية : مقياس الهناء النفسي   

 تضمنت خطوات إعداد مقياس اليناء النفسي ما يمي :
 تحديد مفهوم الهناء النفسي

 Martinريًا باعتماد عمى نظرية )قاـ الباحث بعد أف حدد ىذا المتغير نظ
Seligman,2002( جرائيًا بإعداد مقياس اليناء النفسي المكوف مف ( فقرة ، موزعة ٜٖ(، وا 

عمى خمسة مجاالت وىي )العواطؼ اإليجابية ، المشاركة ، العالقات االجتماعية ، المعنى ، 
واماـ كؿ فقرة خمسة ( فقرات ٚ( فقرات ما عدا المجاؿ الثاني )ٛاإلنجاز(،  لكؿ مجاؿ )

 بدائؿ.
 صالحية الفقرات : 

عطاء كؿ فقرة مف فقرات ٜٖبعد تحديد مجاالت المقياس وفقراتو البالغة ) ( فقرة ، وا 
في اختصاص   بعرضو عمى مجموعة مف المحكميفالمقياس خمسة بدائؿ ، قاـ الباحث 

ية  الفقرات ، وعند القياـ  العموـ التربوية والنفسية ، إلصدار قراراتيـ ، وأحكاميـ عمى  صالح
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، ( 0ٓ٘ٓباإلجراءات توضح أفَّ جميع عبارات المقياس ذات  داللة احصائيا وعند مستوى  )
 ( فقرة.ٜٖليصبح المقياس كما ىو ، بعد إجراء عممية صالحية المقياس ، مكوف مف )

 التحميل اإلحصائي لمفقرات : 
 لمقياس الهناء النفسي :

( طالبًا وطالبة مف ٓٓٗأفراد عينة التحميؿ التي بمغت )بعد تطبيؽ المقياس عمى 
طمبة جامعة االنبار ، وبعد التأكد مف استجابة المفحوص، وحساب الدرجة الكاممة لكؿ 
استمارة ، تـ ترتيب الدرجات تنازليًا  مف أعمى درجة الى أدنى درجة ، وتـ اختيار نسبة 

أعمى الدرجات  ، وسميت بالمجموعة %( العميا  ، مف االستمارات التي حصمت عمى ٕٚ)
%( الدنيا مف االستمارات التي حصمت عمى أدنى ٕٚاستمارة( ، واختيار نسبة ) ٛٓٔالعميا )

( استمارة أيضًا. ، قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار ٛٓٔالدرجات ، وسميت بالمجموعة الدنيا )
لمجموعتيف ، وُعّدت القيمة لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف ا (t.test)التائي 

( وبدرجة 0ٜٛٔالتائية المحسوبة  تمييزًا لكؿ فقرة مف خالؿ مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة)
( ، وأظيرت النتائج أفَّ جميع الفقرات ذات داللة 0ٓ٘ٓ( وعند مستوى داللة)ٓٙٔحرية)

،  ٗية ما عدا الفقرات رقـ )احصائية وقيمتيا التائية المحسوبة أكبر مف القيمة التائية الجدول
 ( يوضح ذلؾ.ٕ( غير مميزة تـ حذفيا . والجدوؿ ) ٖٙ، ٜٕ،  ٗٔ، ٔٔ

 (القوة التمييزية لفقرات مقياس الهناء النفسي بطريقة المجموعتين الطرفتين0جدول ) 
 

 رقم
 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

عند 
2025 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 5.201 0.927 3.28 0.765 3.88 8
 دالة 5.124 1.020 3.37 0.915 4.05 0
 دالة 4.774 0.972 3.37 0.752 3.93 3
 غير دالة -0.664 0.912 3.37 1.126 3.27 4
 دالة 4.345 1.076 3.28 0.887 3.87 5
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 دالة 5.375 1.054 3.30 0.831 4.00 6
 دالة 3.403 0.938 3.41 0.859 3.83 7
 دالة 4.890 0.979 3.35 0.852 3.96 8
 دالة 5.448 1.106 3.19 0.850 3.92 9

 دالة 3.234 0.997 3.42 0.848 3.83 82
 غير دالة -0.191 0.953 3.37 1.177 3.34 88
 دالة 3.456 1.036 3.36 0.887 3.81 80
 دالة 3.611 0.992 3.31 0.807 3.75 83
 غير دالة 0.560 1.025 3.29 1.157 3.37 84
 دالة 3.019 1.021 3.32 0.865 3.71 85

 دالة 4.860 1.027 3.30 0.839 3.92 86
 دالة 6.281 0.931 3.30 0.723 4.01 87
 دالة 4.803 0.897 3.08 0.915 3.67 88
 دالة 5.574 1.037 3.09 0.912 3.83 89
 دالة 4.368 0.911 3.36 0.798 3.87 02
 دالة 4.359 0.916 3.39 0.925 3.94 08
 دالة 2.615 1.130 3.45 0.758 3.79 00
 دالة 3.824 0.960 3.54 0.960 4.04 03
 دالة 3.655 0.985 3.33 0.911 3.80 04
 دالة 7.431 1.001 3.07 0.820 4.00 05
 دالة 7.789 1.085 3.10 0.791 4.09 06
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 دالة 6.736 0.963 3.07 0.893 3.92 07
 دالة 6.482 1.113 3.22 0.889 4.11 08
 غير دالة 1.383 0.935 3.27 1.122 3.47 09

 دالة 5.316 0.976 3.21 0.916 3.89 32
 دالة 5.529 1.015 3.18 0.874 3.89 38
 دالة 8.514 0.999 3.02 0.776 4.06 30
 دالة 7.631 0.959 3.06 0.875 4.01 33
 دالة 6.312 0.935 3.05 0.851 3.82 34
 دالة 5.783 1.082 3.12 0.857 3.88 35
 دالةغير  1.274 0.972 3.26 1.155 3.45 36
 دالة 5.610 0.960 3.19 0.949 3.93 37
 دالة 6.666 0.977 3.34 0.810 4.15 38
 دالة 8.083 0.933 3.23 0.967 4.16 39

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:
إليجاد العالقة بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية استعمؿ معامؿ ارتباط بيرسوف 

( استمارة ٓٓٗالستخراج العالقة بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجات الكمية لػ )
موعتيف الطرفيتيف ، وىي االستمارات ذاتيا التي خضعت لتحميؿ الفقرات في ضوء المج

، ٔٔ،  ٗواتضح أفِّ قيـ معامالت االرتباط لجميع الفقرات دالة احصائيا ما عدا الفقرات رقـ )
( الف قيمتيا أقؿ عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط البالغة ٖٙ، ٜٕ، ٗٔ
 ،)0ٓ٘ٓ(( وعند مستوى داللة ٜٖٛ( ودرجة حرية)0ٜٓٛٓ)

 مؤشرات الصدق : 
 صدق الظاهري أ ـ ال
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وىو يمثؿ المظير العاـ لممقياس مف حيث وضوح الفقرات ، وصياغتيا ، وتعميمات 
، ٜٓٛٔالمقياس ، وكذلؾ نوع تمؾ الفقرات ودقتيا ، وما فيو مف موضوعية ) الغريب ، 

( خبيرًا ، ٕٓ( ، ولمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري قاـ الباحث بعرض المقياس عمى )ٓٛ٘ص
 التربوية والنفسية .مف خبراء في العمـو 

 ب. صدق البناء :
صدؽ البناء يسمى صدؽ التكويف الفرضي ، أو صدؽ المفيوـ ، ويشير الى أي 
مدى يقيس المقياس النفسي المفيوـ النفسي، مف خالؿ التحقؽ التجريبي، ومدى تطابؽ 

س درجات صدؽ البناء مع المفيوـ أو االفتراض الذي يعتمد عمية الباحث في بناء المقيا
 (.ٕٙٙ، صٕٓٔٓ)الكبيسي ،

 تـ حساب ثبات المقياس بطريقتيف ىما :مؤشرات الثبات :     
 (Test- Retestطريقة إعادة االختبار ) -أ

( ٓٗقاـ الباحث بتطبيؽ وعرض مقياس خداع الذات عمى عينة الثبات البالغة )
ة االختبار عمى طالب وطالبة ، وبعد فترة اسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ ، قاـ الباحث بإعاد

عينة الثبات مرة أخرى  ومف ثـ احتساب )معامؿ ارتباط بيرسوف (، بيف درجات العينة في 
التطبيؽ األوؿ ودرجات والثاني ، لمتعرؼ عمى العالقة وطبيعتيا ، وقد بمغت قيمة معامؿ 

 ( وىذا مما يدؿ عمى أف الثبات يكوف بمستوى جيد.ٔٛ.ٓاالرتباط )الثبات(  )
كرونباخ ، وقد بمغ  –كرونباخ : تـ استخراج الثبات بطريقة الفا  –الفا معامؿ  -ب

 ( ، ويعد ذلؾ مؤشر جيد لثبات االختبار.ٜٚ.ٓمعامؿ االرتباط )
 وصف المقياس بصورته النهائية :

( فقرة ، أذ تحسب الدرجة ٖٗأصبح مقياس خداع الذات بصورتو النيائية مكوف مف )
درجات التي يحصؿ عمييا مف كؿ فقرة مف فقرات المقياس ، الكمية لممجيب مف خالؿ جمع ال

( ، ٖٗ( درجة ، وأدنى درجة )ٓٚٔلذا فأف أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عبييا المجيب ىي )
  (.ٕٓٔوالوسط الفرضي لممقياس )

 التطبيق النهائي : -
بعد االنتياء مف إجراءات إعداد أداتي البحث )خداع الذات ( و)اليناء النفسي( ، 

بيدؼ تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي ، ُطبؽ الباحث المقياسيف معًا بصيغتيما النيائية عمى و 
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( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة االنبار ٕٓٓعينة البحث التطبيقية النيائية والتي بمغ عددىا)
 (ٕٕٓٔٓ-ٜٕٔٓاإلنساني( ، ولمعاـ الدراسي ) -لمدراسة الصباحية في التخصصيف )العممي

 بع : الفصل الرا
 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها :

 الهدف األول : التعرف عمى مستوى خداع الذات  لدى طمبة جامعة األنبار .
لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس خداع الذات عمى عينة التطبيؽ 

نة ( طالب وطالبة. وأظيرت نتائج البحث إلى أف المتوسط الحسابي لمعيٕٓٓالمتكونة مف )
( درجة، ولغرض معرفة داللة 0ٕ٘ٚٔٔ( درجة ، وبانحراؼ معياري قدره )0ٔٗٓ٘ٓٔبمغ )

( درجة ، وتبيف اف الفرؽ  داؿ ٜٓالفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي الذي بمغ )
( وىي أكبر 0ٖ٘ٓٛٔ(، إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )0ٓ٘ٓاحصائيًا عند مستوى داللة )

( وىذا يعني اف عينة البحث ٜٜٔ(، وبدرجة حرية )0ٜٙٔتائية الجدولية البالغة )مف القيمة ال
 ( يوضح ذلؾ.ٖيمتمكوف خداع الذات بمستوى عالي ، والجدوؿ )

 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس خداع الذات3جدول )
المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

توسط الم
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 
(2025) 

 

 الجدولية المحسوبة

خداع 
 الذات

  دالة     8096 880523 92 880570 8250842 022

الهدف الثاني : التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في خداع الذات لدى 
بعد  والتخصص)عممي، انساني(.طمبة جامعة األنبار تبعًا لمتغيري النوع )ذكور ،اناث( 

معالجة البيانات إحصائيا استخرج الباحث متوسطات درجات افراد العينة عمى المقياس تبعا 
 (ٗلمنوع )ذكور ، اناث(  ولمتخصص ) عممي ، انساني(، كما موضح في الجدوؿ)

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لخداع الذات وفقا لممتغيرات )النوع (4جدول)
 (،التخصص

 التخصص النوع العدد المتوسط االنحراف
 عممي ذكور 34 8290765 800094
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 اناث 52 8230222 90058
 مجموع 84 8260380 820776
 انساني ذكور 46 8250650 860404
 اناث 72 8240286 70870

 مجموع 886 8240869 800848
 المجموع ذكور 82 8270728 840865
 اناث 802 8230543 80456

ولمتأكد مف الفروؽ في خداع الذات تبعا لمنوع  والتخصص استعمؿ الباحث اختبار 
 (.٘تحميؿ التبايف الثنائي بتفاعؿ ، وكانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )

نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في  (5جدول )
 مقياس خداع الذات

مجموع  التباينمصدر 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

 (2025لداللة)ا

 دالة 60089 8800396 8 8800396 النوع
 غير دالة 20808 8270033 8 8270033 التخصص

النوع * 
 التخصص

 غير دالة 00408 3860079 8 3860079

   8320603 896 056200238 الخطأ
    899 068370946 الكمي

 أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي المعطيات اآلتية:و 
( لمتغير النوع ىي اكبر 0ٕٜٔٙتبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة ) النوع : -أ 

 ٔ( ودرجتي حرية )0ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )0ٖٛٗمف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة )
( ، وبعد مالحظة المتوسطات لمعينة تبعًا لمنوع تبيف اف متوسط درجات الذكور بمغ ٜٙٔ، 
( مما يشير إلى أنو ىناؾ  فروؽ ذات 0ٖٖ٘ٗٓٔاالناث بمغ )( ومتوسط درجات 0ٚٓٛٚٓٔ)

تبيف إف قيمة  متغير التخصص:  -ب داللة إحصائية تبعًا لمتغير النوع ولصالح الذكور.
( لمتغير التخصص ىي أصغر مف قيمة النسبة الفائية 0ٕٛٔٓالنسبة الفائية المحسوبة )
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( ، مما يشير ٜٙٔ،  ٔودرجتي حرية )( 0ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )0ٖٛٗالجدولية البالغة )
 –النوع  -ج إلى أنو  ليس ىناؾ  فروؽ ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير التخصص.

 -( لمتفاعؿ بيف )النوع 0ٕٕٗٔ: تبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة )التخصص
لة ( عند مستوى دالٗٛ.ٖالتخصص( ىي أصغر مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة )

( مما يشير إلى أنو ليس ىناؾ  فروؽ ذات داللة إحصائية ٜٙٔ،  ٔ( ودرجتي حرية )0ٓ٘ٓ)
 تبعا لمتفاعؿ بيف النوع والتخصص . 

 
 الهدف الثالث : التعرف عمى مستوى الهناء النفسي لدى طمبة جامعة األنبار .

( ٕٓٓلمتحقؽ مف ىذا اليدؼ قاـ الباحث بأخذ استجابات العينة البالغ عددىا )   
( فقرة . وأظيرت نتائج البحث إلى ٖٗطالب وطالبة  عمى مقياس اليناء النفسي المتكوف مف )

( درجة وبانحراؼ 0ٕٙٚٓٓٔأف المتوسط الحسابي لدرجات ىذه العينة  عمى المقياس قد بمغ )
( درجة،، ولغرض التعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المتوسط الحسابي 0ٜٗٗٔمعياري قدره )

( درجة ، استخدـ الباحث االختبار التائي لعينة واحدة ، وتبيف ٕٓٔوالمتوسط الفرضي البالغ )
(، إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة 0ٓ٘ٓاف الفرؽ  غير داؿ احصائيا عند مستوى داللة )

( وىذا ٜٜٔ(، وبدرجة حرية )0ٜٙٔائية الجدولية البالغة )( وىي اصغر مف القيمة الت0ٓٓٗٔ)
( يوضح ٙيعني اف عينة البحث يمتمكوف اليناء النفسي  بمستوى أقؿ مف المتوسط  والجدوؿ )

 ذلؾ.
 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس الهناء النفسي6جدول ) 

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 
(2025) 

 

 الجدولية المحسوبة

الهناء 
 النفسي

غير  8096 80224 820 90448 8200672 022
 دالة 

 

الهدف الرابع : التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في الهناء النفسي لدى 
 لمتغيري النوع )ذكور ،اناث( والتخصص)عممي، انساني(.طمبة جامعة األنبار تبعًا 
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لغرض التعرؼ عمى ىذا اليدؼ قاـ الباحث بأخذ استجابات عينة البحث البالغة 
( طالب وطالبة عمى المقياس، وبعد معالجة البيانات إحصائيا استخرج الباحث ٕٓٓ)

) عممي ، انساني(، متوسطات درجات افراد العينة تبعًا لمنوع )ذكور ، اناث(  ولمتخصص 
 (.ٚكما موضح في الجدوؿ )

 
 
 
 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمهناء النفسي وفقا لممتغيرات )النوع ( 7جدول)
 (،التخصص

 التخصص النوع العدد المتوسط االنحراف
 عممي ذكور 34 8230980 80635
 اناث 52 8230322 90922
 مجموع 84 8230626 90359
 انساني ذكور 46 8200087 90852
 اناث 72 8280984 90769
 مجموع 886 8200266 90489
 المجموع ذكور 82 8230265 80989
 اناث 802 8200627 90826

ولمتأكد مف الفروؽ في اليناء النفسي تبعًا لمنوع والتخصص  استعمؿ الباحث اختبار 
 (ٛموضحة في الجدوؿ)تحميؿ التبايف الثنائي بتفاعؿ ، وكانت النتائج كما 

( نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في 8جدول )
 الهناء النفسي

مصدر 
 التباين

 مجموع المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

 (2025لداللة)ا
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 غير دالة 20829 90797 8 90797 النوع
 غير دالة 80035 8880248 8 8880248 التخصص

النوع * 
 التخصص

 غير دالة 20280 80885 8 80885

   890882 896 876860547 الخطأ
    899 87738052 الكمي

 أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي المعطيات اآلتية:
( لمتغير النوع ىي اصغر 0ٜٔٓٓتبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة ) النوع : -أ 

 ٔ( ودرجتي حرية )0ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )0ٖٛٗمف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة )
( ، مما يشير إلى أنو  ليس ىناؾ  فروؽ ذات داللة إحصائية في اليناء النفسي تبعا ٜٙٔ، 

( لمتغير 0ٕٖ٘ٔ: تبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة )التخصص متغير -بلمتغير النوع. 
( عند مستوى داللة 0ٖٛٗالتخصص ىي اصغر مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة )

( ، مما يشير إلى أنو  ليس ىناؾ  فروؽ ذات داللة ٜٙٔ،  ٔ( ودرجتي حرية )0ٓ٘ٓ)
: تبيف إف قيمة النوع * التخصص -ج ص.إحصائية في اليناء النفسي تبعا لمتغير  التخص

( لمتفاعؿ بيف )النوع* التخصص( ىي أصغر مف قيمة 0ٕٓٔٓالنسبة الفائية المحسوبة )
( ٜٙٔ،  ٔ( ودرجتي حرية )0ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة )ٗٛ.ٖالنسبة الفائية الجدولية البالغة )

 ؿ بيف النوع والتخصص . مما يشير إلى أنو ليس ىناؾ  فروؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتفاع
الهدف الخامس : التعرف عمى العالقة االرتباطية بين خداع الذات والهناء النفسي 

لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ، قاـ الباحث بأخذ اجابات عينة البحث   لدى طمبة جامعة األنبار .
عرفة عمى مقياسي خداع الذات واليناء النفسي، ثـ استعمؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف لم

 (.ٜاالرتباط بيف استجابات العينة عمى المقياسيف فكانت النتائج كما مبينة في الجدوؿ)
 (معامل االرتباط والقيمة التائية بين خداع الذات  والهناء النفسي9جدول )

 العدد
 

قيمة معامل االرتباط بين 
 خداع الذات والهناء النفسي

مستوى الداللة  القيمة التائية   
 الجدولية المحسوبة (2.25)

 دالة 8096 6042 20486 022
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يتبيف مف الجدوؿ اعاله اف قيمة معامؿ االرتباط بيف خداع الذات واليناء النفسي 
( ، ولمعرفة داللة العالقة استخدـ الباحث االختبار التائي لداللة معامؿ 0ٗٔٙٓبمغت )

( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة 0ٗٓٙاالرتباط وقد بمغت القيمة التائية المحسوبة )
(، وىذا يعني اف العالقة بيف خداع ٜٛٔ( ودرجة حرية )٘ٓ.ٓداللة ) ( عند مستوىٜٙ.ٔ)

الذات واليناء النفسي ىي طردية دالة احصائيا، اي انو كمما كاف مستوى خداع الذات عاليًا 
 لدى الطمبة زاد اليناء النفسي لدييـ. 

 
 مناقشة النتائج وتفسيرها:

 الهدف األول :
بمستوى عالي  لدى طمبة جامعة األنبار ، تشير النتيجة الى وجود خداع الذات 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة الى أف طالب جامعة األنبار قد مرو بظروؼ صعبة نتيجة الحرب 
( والتي ادت الى تيجير ٕٗٔٓعمى المجاميع اإلرىابية التي شيدتيا محافظة األنبار منذ )

ية واالجتماعية المعقدة التي ونزوح سكاف المحافظة الى المناطؽ اآلمنة ، والظروؼ االقتصاد
رافقت ىذه األحداث والتي مازاؿ تأثيرىا مستمر ، كؿ ذلؾ انعكس عمى تطمعات الطمبة نحو 
المستقبؿ في بناء حياة مستقرة وآمنة ، وتشير نظرية التكيؼ المعرفي )تايمور وبراوف ، 

حماية ذاتو مف ( في ىذا الصدد الى أف خداع الذات يُعد وظيفة تكيفية تتيح لمفرد ٜٛٛٔ
االعتراؼ بالحقائؽ المؤلمة التي تحط مف قيمتو الشخصية وتحمي ذاتو ، وتوحي لو بأنو أكثر 
سيطرة عمى احداث الحياة والمبالغة في احتمالية وقوع احداث إيجابية في المستقبؿ مما يجعؿ 

 ( وذلؾ لما لوTaylor & Brwon, 1988,p.193-210الطمبة يمجأوف الى خداع الذات )
مف فوائد نفسية في حياتيـ األكاديمية واالجتماعية ، وذلؾ لمتقميؿ مف حدة الضغوط النفسية 
التي تواجييـ ، ومواجية المستقبؿ المجيوؿ في ظؿ الظروؼ الصعبة التي يمر بيا البمد مف 
الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، وبذلؾ يمكف اعتبار خداع الذات آلية تسمح بذلؾ 

يزدىر في غموض الواقع ويحمي مشاعر الفرد مف القمؽ ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ل
تشير النتائج  -أالهدف الثاني : (. ٜٕٓٓ(، ودراسة )كيميولي وبونانو، ٕٓٔٓ)الجميمي ، 

إناث( عمى مقياس خداع  -الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية تبعًا لمتغير النوع )ذكور
، ويرى الباحث أف ىذه النتيجة منطقية وتنسجـ مع واقعنا  وذلؾ ألف الذات لصالح الذكور 
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الذكور يتحمموف مسؤوليات كبيرة ويمجئوف الى خداع الذات لمتخفيؼ مف أعباء الحياة 
وتشير النتائج الى  -ب .(ٕٓٔٓوصعوباتيا ، وتشترؾ ىذه النتيجة مع دراسة )الجميمي ، 

إنساني( عمى مقياس  –لمتغير التخصص)عممي  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعاً 
خداع الذات لدى طمبة الجامعة ، ويرى الباحث أف طمبة الجامعة يتحمموف عبء كبير ، وىذا 
ناث بعد تخرجيـ يقبموف بأي مينة أو وظيفة بغض  ما يفسر أف طمبة الجامعة مف ذكور وا 

خدـ لمتقميؿ مف إنساني( وعميو فأف خداع الذات يست –النظر عف تخصصيـ )عممي 
 (.ٕٓٔٓالضغوطات، اليومية التي يمر بيا الفرد ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )الجميمي ، 

تشير النتائج أفَّ طمبة جامعة األنبار يتصفوف باليناء النفسي بمستوى أقؿ  الهدف الثالث :
تمعنا ، المتوسط ، وىذه النتيجة طبيعية في ظؿ الضغوط التي يتعرض الييا الطمبة في مج

( أف لكؿ فرد مف األفراد مجموعة مف الفضائؿ وىذه Seligmanحيث يشير سيمجماف )
الفضائؿ ىي المسؤولة عف تحديد أف كاف الفرد يتمتع بالسعادة واليناء النفسي أـ غير ذلؾ ، 
وعميو عند اكتشافيا ومعرفة كيفية استخداميا، سوؼ تكوف النتيجة طبيعية 

(Seligman,2002:p,26اال )  أف ذلؾ ال يخمو مف األمؿ فأنيـ يتأمموف بتحسف األوضاع 
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )محمد ،  ، السياسية واالقتصادية ، ومتمسكوف بقدر مف التفاؤؿ

تشير نتائج البحث ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عمى  -: أالهدف الرابع (. ٕٚٔٓ
إناث( لدى طمبة جامعة األنبار ، ويمكف  –)ذكور مقياس اليناء النفسي تبعًا لمتغير النوع

تفسير ىذه النتيجة ،  في ضوء تشابو الظروؼ التي يتعرض ليا  كال الجنسيف في المرحمة 
الجامعية ، وألف اهلل سبحانو وتعالى قد أعطى لكؿ مف الذكر واألنثى االستعداد الوراثي 

أف لكؿ شخص استعداد معيف  (Seligmanلمسعادة واليناء النفسي، حيث ذكر سيمجماف)
تشير نتائج البحث ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس اليناء  -لمسعادة . ب

إنساني( لدى طمبة جامعة األنبار ، ويمكف تفسير  –النفسي تبعًا لمتغير التخصص )عممي
ة التي ذلؾ أف كال الجنسيف ومف التخصصات المختمفة يتمتعوف بشبكة مف العالقات الواسع

توفر الشعور بالسعادة واألماف ، ويماسوف العديد مف األنشطة الجامعية المتنوعة التي توفرىا 
الكميات لمطمبة وتكاد تكوف متشابية الى حٍد كبير ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )محمد ، 

تشير النتيجة أف ىناؾ عالقة ارتباطية  الهدف خامسًا : (.ٕٙٔٓودراسة )قشطة ،  (ٕٚٔٓ
طردية بيف خداع الذات واليناء النفسي ، ويمكف تفسير ىذه النتيجة الى أف خداع الذات يُعد 
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عممية تكّيفية تساعد الفرد بالحفاظ عمى صورة إيجابية لمذات في مواجية احداث الحياة 
ظ عمى احتراـ الذات ، فخداع الميددة ، ومف خالؿ خداع الذات يشعر الفرد بالرضا والحفا

الذات قيمة تكيفية تساعد في تعزيز دافعية الفرد وشعوره بالسعادة والرفاىية الشخصية ، 
ويعزز مف العالقات الشخصية ، ويساعد األفراد عمى مواجية تحديات الحياة ، كما أف األفراد 

مف الذيف ال يستخدمونو، الذيف يميموف نحو االنخراط في خداع الذات المعتدؿ ىـ أكثر سعادة 
وىذه النتيجة تتطابؽ مع االطار النظري الذي اعتمد عميو الباحث في ىذا البحث ، حيث 

الى أف الناس يتمتعوف بالصحة النفسية   Taylor & Brwon, 1994)أشار تايمور وبراوف )
ى يمكف القوؿ واليناء النفسي أذا كاف شعورىـ بالواقع متحيزًا في اتجاه إيجابي ، وبعبارة اخر 

أف معرفة الذات الواقعية أكثر مف الالـز ىي غير مواتيو نفسيًا ، نتيجة لذلؾ يُعد خداع الذات 
مكوف ميـ مف مكونات الصحة النفسية والسعادة واحتراـ الذات ، وىو آلية ميمة لمتكيؼ 

( ، ويتفؽ البحث Jopling, 1995.p:525-544والتقميؿ مف خطر االصابة باالكتئاب )
 (.ٜٕٓٓلحالي مع دراسة )كيميولي وبونانو، ا

 التوصيات : 
اعتماد نتائج البحث الحالي ، والسعي لحؿ المشكالت ،التي يعاني منيا الطمبة ، والعمؿ  -ٔ

 عمى تنمية  قدرة الطمبة عمى مواجية ىذه المشكالت التي تعترضيـ.
لضاغطة التي تؤدي تدريب طالب و طالبات الجامعة عمى مواجية الضغوط واألحداث ا -ٕ

 الى عدـ االرتياح واليناء النفسي.
بحث اآلثار السمبية المحتممة لخداع الذات ، ووضع برامج عالجية وارشادية لممساعدة  -ٖ

 في تخفيفو والحد منو بالنسية لطالب الجامعة. 
 المقترحات : 

اغطة والعوامؿ يقترح الباحث إجراء دراسات مماثمة لخداع الذات وعالقتو باألحداث الض -ٔ
 الخمسة الكبرى لمشخصية.

إجراء دراسة لمتغيرات البحث الحالي عمى بعض الكميات في الجامعات العراقية ومقارنتيا  -ٕ
 مع نتائج البحث الحالي.

إجراء دراسة لمتغيرات البحث الحالي عمى عينات أخرى ، كطمبة اإلعدادية والمتوسطة ،  -ٖ
 الية.ومقارنتيا مع نتائج الدراسة الح
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 المصادر :
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف.ٖ( : عمـ النفس التربوي ، طٖٕٓٓأبو جادو ) -ٔ
(: األفكار الالعقالنية وعالقتيا بخداع الذات ٕٗٔٓأبو مرؽ ، جماؿ ، وبركات ، زياد )  -ٕ

اإلنسانية( لدى عينة مف طمبة جامعتي الخميؿ والقدس ، مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العمـو 
 ( ، جامعة النجاح.ٖٓ، العدد )

(: النموذج البنائي لمعالقات بيف السعادة النفسة والعوامؿ ٕٓٔٓأبو ىاشـ ، السيد محمد ) -ٖ
الخمسة الكبرى لمشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة ، مجمة 

 كمية التربية ، جامعة بنيا.
(: سيكولوجية السعادة ، ترجمة ، فيصؿ عبد القادر يونس ، ٖٜٜٔأرجايؿ ، مايكؿ ) -ٗ

( ، ٘ٚٔمراجعة شوقي جالؿ ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ، عالـ المعرفة )
 الكويت.

(: مناىج البحث العممي في ٕ٘ٔٓاألسدي ، سعيد جاسـ ، وفارس ، سندس عزيز ) -٘
ارية والفنوف الجميمة عروض تحميمية وتطبيقية ، دار العموـ التربوية والنفسية واالجتماعية واإلد

 الوضاح لمنشر ، عماف.
( عمـ الشخصية . ترجمة ، عبد الحميـ محمود السيد ، أيمف ٕٓٔٓبرافيف ، لورانس أ ) -ٙ

 مصر. –محمد أميف ، محمد يحيى الرخاوي. المركز القومي لمترجمة . القاىرة 
خداع الذات وعالقتو بالخجؿ االجتماعي وقمؽ ( : ٕٓٔٓالجميمي ، كريـ حسيف حمد ) -ٚ

التصور المعرفي لدى طمبة الجامعة ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( الجامعة المستنصرية ، 
 العراؽ. –كمية التربية ، بغداد 

 (: القياس النفسي ، مكتبة الفالح ، الكويت.ٖٜٛٔعبد الرحمف ، سعد ) -ٛ
: المساندة االجتماعية مف األزواج وعالقتيا (ٕٔٓٓعثماف ، أحمد عبد الرحمف ) -ٜ 

بالسعادة والتوافؽ مع الحياة الجامعية لدى الطالبات الجامعة المتزوجات ، مجمة كمية التربية ، 
 ( ، جامعة الزقازيؽ ، مصر. ٖٚالعدد )

( : القياس والتجريب في عمـ النفس والتربية ، ٜ٘ٛٔالعيسوي ، عبد الرحمف محمد ) -ٓٔ
 مصر. –فة الجامعية ، االسكندرية دار المعر 
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، مكتبة الفالح ،  ٗ(: مدخؿ الى مناىج البحث التربوي ، طٜٓٛٔالغريب ،رمزية ) -ٔٔ
 الكويت.

(: مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ، ترجمة سيد أحمد ٜ٘ٛٔفاف داليف ، ديويولد ) -ٕٔ
 ة.عثماف ، ونوفؿ محمد نبيؿ ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىر 

( اإلنساف بيف المظير والجوىر ، ترجمة سعد زىراف ، سمسمة ٜٜٛٔفروـ ، اريؾ ) -ٖٔ
 ( ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف ، الكويت.ٓٗٔالمعرفة )

، ترجمة محمد عثماف نجاتي ،  ٗ(: معالـ التحميؿ النفسي ، طٜٙٙٔفرويد ، سيكمند ) -ٗٔ
 دار النيضة العربية ، القاىرة.

(: اليناء النفسي وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الثانوية ٕٙٔٓمنى )قشطة ،  -٘ٔ
 العامة ، رفح.

(: اإلحصاء التطبيقي في العموـ االجتماعية ، كمية اآلداب ، ٕٓٔٓالكبيسي ، وىيب ) -ٙٔ
 جامعة بغداد. 

( : عمـ النفس اإليجابي ، دار الفكر لمنشر ٕٔٔٓكفافي ، عالء الديف وآخروف ) -ٚٔ
 األردف. –لتوزيع والطباعة ، عماف وا

(: السعادة النفسية وعالقتيا بالتفاعؿ االجتماعي ٕٚٔٓمحمد ، اسحاؽ فيصؿ عزيز ) -ٛٔ
 ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، جامعة ديالى.

االجتماعي لدى  –(: القيـ كمنبئات لميناء الشخصي ٜٕٓٓمحمد ، النابغة فتحي ) -ٜٔ
 حث منشور في المؤتمر السنوي الثابت لقسـ عمـ النفس.عينة مف طالب الجامعة ، ب

(: عالقة خداع الذات بالسعادة النفسية والتمكؤ ٜٕٔٓمحمد، عبدالمنعـ عرفو محمود ) -ٕٓ
-ٕ٘ٔ،ٖ(جٖٕٛاألكاديمي لدى طالب الجامعة ، مجمة كمية التربية ، جامعة األزىر، العدد)

 مصر. ٕٖٓ
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