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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى جامعة القد�س
املفتوحة يف فرع طولكرم يف �ضوء متغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،والتح�صيل الأكادميي،
طبق مقيا�س الثقة االجتماعية املتبادلة لهذا الغر�ض على عينة
ومكان ال�سكن ،لهذا الغر�ض ّ

مكونة من ( )220طالباً وطالبة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى الثقة االجتماعية
املتبادلة لدى �أفراد الدرا�سة كان متو�سطاً ،كما بينت النتائج من جهة �أخرى ،عدم وجود
فروق دالة �إح�صائياً يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى �أف��راد الدرا�سة تبعاً
ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة .وقد نوق�شت نتائج الدرا�سة يف �ضوء �إطارها النظري واُقرتحت
تو�صيات عدة كان �أهمها تعزيز اللقاءات االجتماعية بني �إدارة اجلامعة والطلبة ،وفتح
باب التعاون بني اجلامعة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي لزيادة م�ستوى التفاعل االجتماعي
لدى الطلبة.
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Abstract:
This study aimed to identify the level of interpersonal trust in students
at Al-Quds Open University, Tulkarem Branch in the light of variables: sex,
specialty, academic achievement, and place of residence. For this purpose,
interpersonal trust scale was applied on a sample of (220) students. The
results showed that the level of interpersonal trust among the subjects of the
study was moderate, and that there are no statistically significant differences
in the level of interpersonal trust among the subjects due to the independent
variables of the study. Results were discussed in the light of the theoretical and
framework and the researcher proposed several recommendations to strength
social gatherings between the university administration and students, and to
initiate cooperation between the university and local community institutions
in order to increase the level of social interaction among students.
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خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:
يع ّد اجلانب االجتماعي من اجلوانب املهمة يف �شخ�صية الإن�سان ،فمن املجتمع ونواته
(الأ�رسة) يتعلم الإن�سان يف البداية كل �شيء ،ومازالت احلياة االجتماعية تكت�سب ف�ضاءات
ومعاين جديدة ،فالتقدم احل�ضاري يقت�ضي املزيد من التداخل والت�شابك يف عالقات الأفراد
والأمم ،ومينح تلك العالقات املزيد من احل�سا�سية والأهمية ،وكلما ارتقى الإن�سان يف
مدارج الكمال كلما زادت حاجته �إىل الآخرين ،وباتت القدرة على العمل �ضمن فريق �رشطاً
�رضورياً للإجنازات العمالقة يف هذا الزمن ،وبات من الواجب على كل واحد �أن ي�شذب يف
�شخ�صيته كل الدوائر التي متنعه من االندماج وااللتحام بالآخرين ،كما بات عليه �أن يتعلم
كيف يجعل �سلوكه من�سجماً مع النظم ال�سائدة ،وكيف يحرتم قائد املجموعة ،وكيف يفهم
زمالءه� ،أو كيف يربي �أوالده� ،أو كيف ي�سوي عالقاته االجتماعية ،وهذا كله على ح�ساب
الطبيعة الفردية لكل فرد� .إن اجتماع النا�س مع بع�ضهم البع�ض بطبيعته يولد بينهم توترات
وم�شاك�سات؛ حيث �إن مقعد االبتالء يف احلياة االجتماعية ،يتمحور حول عدم تطابق طبائع
الب�رش ،وحول عدم تطابق الأفراد مع م�صالح املجتمع ،وميكن �أن نذكر بع�ض من الأمور التي
ت�سبب اخلالفات وال�صدامات بني النا�س على النحو الآتي :املناف�سة حول ال�سيطرة ،والتزاحم
على موارد قليلة ،و�سوء الفهم ملا يدور يف ال�ساحة من �أن�شطة ،واخلالف حول الو�سائل
املتبعة يف العمل ،واالختالف حول الأهداف ،واالختالف حول احلقائق ،واالختالف يف
مدى جوهرية قيمة من القيم ،واحل�سا�سية املفرطة حول النقد ،والطباع الرديئة مثل العناد
و�رسعة الغ�ضب ،واتباع الهدى واملحاباة والتحامل (King, 2002؛ .)Zikmund, 2010
ولتجاوز كل هذه الأ�شياء يف عالقة الإن�سان مع غريه يحتاج �إىل كثري من الثقافة،
وكثري من الفهم �إىل جانب كثري من التهذيب واللطف والت�سامح وال�صرب واحللم ،الذي مينع
املرء من �إقامة عالقات جيدة مع النا�س قد يكون ال�شعور باخلجل من مواجهة النا�س �أو
ال�شعور بالنق�ص� ،أو عدم التدرب على مهارات احلوار والإقناع ،و�أحياناً تت�ضاءل العالقات
االجتماعية للمرء ب�سبب كرثة م�شاغله ،بل �إذا ارتفعت ن�سبة املهتمني بال�ش�أن العام �إىل
احلد املقبول ،بل �إن املجتمع ال يكون جمتمعاً �إال من خالل ذلك ،ومع �أنه ال �أحد ير�ضى ب�أن
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يرى جمتمعه مهدداً بالزوال� ،إال �أنه ميكن تقدمي بع�ض امل�سوغات لذلك من خالل الأخطاء
الكربى الفادحة التي يرتكبها بع�ضهم ،و�أهم تلك الأخطاء انت�شار الظلم والف�ساد و�أكل
احلقوق وان�سداد �آفاق الرتقي االجتماعي (نظمي.)2001 ،
وتعد الثقة االجتماعية املتبادلة (� )Interpersonal Trustأه��م مو�ضوعات علم
النف�س االجتماعي املعا�رص؛ لأنها تكاد كلها ت�صدر عنه وتعود �إليه وتدور يف فلكه ،وتعد
العالقات االجتماعية املتبادلة �أي�ضاً �أرقى �أنواع عالقات التفاعل االجتماعي التي تبد�أ
بالعالقات الالتبادلية ،وتتطور �إىل عالقات االجتاه الواحد فالعالقات �شبه التبادلية
فالعالقات املتوازنة ،ثم تنتهي �إىل املتبادلة غري املتنا�سقة وت�صل �أخرياً �إىل املتبادلة
(ال�سيد1981 ،؛ Rempel, Holmes & Zanna, 1985؛  .)Mitchell, 1990فعندما يلتقي
�شخ�صان ،وي�ؤثر �أحدهما يف الآخر ويت�أثر به ،وتتكرر هذه الظاهرة وت�ستقر ،ف�إنه ي�صطلح
علمياً على ت�سمية ال�صلة التي جتمع بني الأفراد بالعالقات املتبادلة ،وت�سمية التغري الذي
يحدث نتيجة لتبادل الت�أثري والت�أثر بالتفاعل (Song & kim, 2009؛ Wade, Cameron,
.)Morgan &Williams, 2011

والفرد يف عالقاته التبادلية مع الفرد الآخر يدرك جانباً من جوانب �شخ�صيته ،ويحدد
مثل هذا الإدراك ما يتوقعه منه ،وامل�سلك الذي يتخذه معه ليحقق بذلك هدفه من التفاعل
القائم بينهما ،ويعتمد التفاعل على حتليل ال�سلوك الذي ي�صدر عن الفرد يف املوقف
االجتماعي على �أنه ا�ستجابة ملثري �صدر عن �شخ�ص �آخر وهو يعد يف الوقت نف�سه مثرياً
لال�ستجابة املقبلة التي �ست�صدر عن ال�شخ�ص الآخر (.)Omodei & Melennan, 2000
وبذلك ف�إن الثقة االجتماعية املتبادلة يف عملية االت�صال ما هي �إال "التعديل على
املعلومات املبلّغة من قبل �شخ�ص �آخر ،لتحقيق هدف مرغوب به لكنه غري م�ؤكد يف موقف
يت�سم باملجازفة" (.)Giffin, 1967, 105
وهناك أسباب لضعف خاصية الثقة االجتماعية المتبادلة في شخصيات أفراد أي مجتمع فيمكن
أن يعزى إلى عاملين ( نظمي )2001،هما:

1 .1ق�صور يف قدرة عموم امل�ؤ�س�سات القائمة يف ذلك املجتمع( :لأ�سباب طارئة �أو دائمة
تتعلق ببنيتها الإدارية �أو الأخالقية) على الإيفاء بوعودهم املعلنة (�ضمن قوانني
ر�سمية �أو �أعراف �سائدة) مبنح الأفراد حقوقهم الطبيعية يف احلياة ،واملتمثلة يف تلبية
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حاجاتهم الأ�سا�سية وتزويدهم باخلدمات العامة املنا�سبة وباحلقائق املو�ضوعية عن
�ش�ؤون بالدهم والعامل ،وكذلك منحهم حقوقهم القائمة على مبد�أي الثواب والعقاب
دون تفريق �أو حتيز لطرف دون �آخر.
�2 .2ضعف يف �أداء اجلماعات االجتماعية( :معلمون و�أطباء وق�ضاة و�صحفيون ورجال
دين ورجال �رشطة) لأدوارها املهنية �أو االجتماعية (لأ�سباب مهارية �أو �أخالقية)،
مما يجعلها غري ق��ادرة على تقدمي ما هو متوقع منها من �سلوكيات عرب مواقف
التفاعل االجتماعي يف �أطره العامة الوا�سعة.
3 .3وت�شري الدرا�سات يف هذا املجال �إىل وجود جماالت عدة تظهر بها الثقة االجتماعية
املتبادلة بني الأفراد (نظمي2001 ،؛ Omodei & Melennan, 2000؛ Fitzgerald,
 )2009هي:
1الثقة باجلماعات االجتماعية :يق�صد باجلماعات االجتماعية فئات مهمة
.1
من النا�س ،ت�ؤثر يف حياة الفرد دون �أن تربطه بها عالقات �شخ�صية وثيقة .ومن
هذه اجلماعات� :أ�ساتذة اجلامعة ،والطلبة ،والق�ضاة ،واملحامون ،وال�سيا�سيون،
وال�صحفيون ،والأطباء ،ورجال ال�رشطة ،ورجال املرور ،ورجال الدين ،والباعة،
وال�شعراء ،وم�صلّحو الأجهزة املنزلية ،وعمال البلدية ،وغريهم.
2الثقة بامل�ؤ�س�سات :يق�صد بامل�ؤ�س�سة جماعة منظمة كبرية ،ت�ستهدف
.2
القيام بواجبات �أو تقدمي نتاجات �أو توفري خدمات تخ�ص املجتمع ب�أكمله ،بحيث
يتحدد �سلوكها مبجموعة من القوانني والتقاليد والقيم واملعايري و�أ�ساليب التفكري
اخلا�صة بها .ومنها امل�ؤ�س�سة التعليمية ،والق�ضائية ،وال�سيا�سية ،والإعالمية،
وال�صحية ،والأمنية ،وال�صناعية ،والريا�ضية ،والعلمية ،والربيدية ،وغريها.
3الثقة بالطبيعة الب�رشية :يق�صد بالطبيعة الب�رشية نوع ال�سمات �أو الدوافع
.3
املت�أ�صلة يف النوع الب�رشي ،من وجهة نظر الآخرين ،وتقع الطبيعة الب�رشية على
مت�صل ُبعدي ميتد بني طبيعة ب�رشية خيرّ ة �إىل طبيعة ب�رشية �رشيرة.
وتت�أثر الثقة االجتماعية املتبادلة �إىل حد كبري بعدد �أفراد اجلماعة ،ويرتبط هذا العدد
بوظيفة اجلماعة وهدفها ،فلكل نوع من �أنواع اجلماعات حجم خا�ص ينا�سب بناءها
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وتكوينها ،ف�إذا ازداد عدد �أفرادها زيادة كبرية عن املدى ال�رضوري لها انق�سمت اجلماعة
�إىل جماعات �صغرية عدة ،و�أ�صغر �أنواع اجلماعات هي اجلماعة الثنائية ،وهي التي تتكون
من �شخ�صني مثل الزوج والزوجة �أو ال�صديقني اللذين جتمعهما حياة م�شرتكة ت�ستمر
لفرتات متعاقبة ( .)Cranston, 2011وعندما يزداد �أفراد اجلماعة �إىل ثالثة تزداد تبعاً
لذلك العالقات املتبادلة التي تن�ش�أ بني فرد و�آخر ،وتظهر عالقات �أخرى جديدة تربط الفرد
باجلماعة ،ومثال ذلك الأ�رسة التي تتكون من �أب و�أم وابن ،ويت�أثر حجم اجلماعة ب�أعمار
�أفرادها وخا�صةً يف مراحل الطفولة ،وذلك تبعاً لنمو قدرة ه�ؤالء الأف��راد على الإدراك
االجتماعي ،وتبد�أ عملية تكوين اجلماعات التي ينتظم فيها الطفل كع�ضو من �أع�ضائها يف
مرحلة الطفولة املبكرة التي متتد من ال�سنة الثانية �إىل ال�سنة ال�ساد�سة ،وي�شعر الطفل يف
م�ستهل هذه املرحلة فيما بني ال�سنة الثانية بال�ضيق عندما ت�صبح عالقاته االجتماعية
قا�رصة على الكبار فقط ،ويزداد اهتمامه بالأطفال الآخرين وميله �إىل �صحبتهم ويفرح
مبالقاتهم ،وتتطور امل�شاركة االجتماعية في�صبح الطفل ع�ضواً يف اجلماعة التي ينتمي
لها ،ويقوم بدوره الذي قد يختلف �إىل حد �صغري �أو كبري عن �أدوار رفاقه ،وبذلك يبد�أ طور
الفريق وخا�صة يف ال�سنة الرابعة من حياة الطفل ،وي�ستمر هذا الطور �إىل �أن ميتد �إىل جماعة
الع�صابة التي تظهر بو�ضوح يف الطفولة املت�أخرة التي متتد من ال�ساد�سة �إىل الثانية ع�رشة
( .)Zhang, 1999وتبد�أ الع�صابة ب�صداقة تقوم بني اثنني �أو ثالثة وجتتذب هذه اجلماعة
ال�صغرية �أطفاالً �آخرين فيزداد عدد �أفراد اجلماعة ،وقد جتتذب جماعات �أخرى �صغرية،
وهكذا تتكون الع�صابة ،ويزداد عدد �أفرادها تبعاً لزيادة �أعمار ه�ؤالء الأفراد حتى ت�صل
�إىل �أق�صى حجم لها يف �سن التا�سعة �أو العا�رشة ،ثم يتناق�ص حجمها بعد ذلك وتتحول �إىل
نوع �آخر من اجلماعات هي جماعات املراهقني (ال�سيد.)1981 ،

مشكلة الدراسة:
ا�ستوحت هذه الدرا�سة م�شكلتها من مالحظات عامل النف�س االجتماعي ال�شهري روتر
( )Rotterعن تدهور ثقة طلبة اجلامعة يف �أمريكيا مب�ؤ�س�سات جمتمعهم (& Hochreich
 ،)Rotter, 1970فقد بينت الدرا�سات النظرية وامليدانية (Rotter, 1980؛ Giffin, 2007؛
� )Song & Kim, 2009أن الثقة االجتماعية املتبادلة يع ّد متغرياً ي�ؤثر يف العالقات الب�رشية
على امل�ستويات كلها ،وحيث �إن جمتمع طلبة جامعة القد�س املفتوحة هو فئة من املجتمع
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الفل�سطيني الذي ي�شتمل على خمتلف الفئات االجتماعية مبختلف �أ�شكالها الطبقية والدينية
والأطياف ال�سيا�سية ،وهذا التداخل ي��ؤدي �إىل وجود عالقات تتقارب وتتباعد ح�سب
الظروف والعوامل ال�شخ�صية التي يعي�شها الطلبة يف اجلامعة ،وهذه التداخالت والت�شابكات
والتباينات ت�ؤثر ب�شكل ما على �شكل العالقات ومداها بني الطلبة ،وكذلك على م�ستوى الثقة
يف التعامل بينهم ،وحيث �إن الباحث يعمل يف جامعة القد�س املفتوحة ،ويعي�ش الو�ضع
على حقيقته؛ فقد �أقدم على درا�سته هذه لتو�ضيح الثقة االجتماعية املتبادلة ور�صدها بني
الطلبة كرد فعل على هذه التباينات والتداخالت والت�شابكات املوجودة ،وميكن �صياغة
م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة
جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم التعليمي يف �ضوء متغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص
العلمي ،وم�ستوى التح�صيل الأكادميي ،ومكان ال�سكن؟

أهمية الدراسة:
�إن �أهمية الدرا�سة احلالية تنبع من اجلوانب النظرية والتطبيقية الآتية:
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أحد �أركان �أهميتها من درا�ستها ملفهوم الثقة املتبادلة بني الأفراد
كخا�صية لل�شخ�صية ،حيث �أفرز االحتالل الإ�رسائيلي الطويل تدمرياً منظماً مل�ؤ�س�سات
املجتمع الفل�سطيني ومنظومته القيمية ،مما ت�سبب بظهور م�شكالت تراكمية �أ�صابت الثقة
املتبادلة بني الأفراد ،وال بد من �أن هذه امل�شكالت قد ولدت لدى طلبة اجلامعة �شكوكاً
بنوايا بع�ضهم البع�ض وبالطبيعة الب�رشية وبقدرة امل�ؤ�س�سات االجتماعية على الإيفاء
بوعودها لهم ،مما يثري ا�ستفهاماً جوهرياً حول م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى
ه�ؤالء الطلبة.
تع ّد هذه الدرا�سة  -ح�سب علم الباحث -الأوىل يف هذا املجال يف فل�سطني ،وبذلك
فهي رائدة يف جمالها وم�ؤ�س�سة لدرا�سات الحقة.
�إمكانية ا�ستخدام نتائج هذه الدرا�سة كقاعدة بيانات تفيد يف حال الإر�شاد النف�سي
والرتبوي واالجتماعي ،ويف حالة ت�شخي�ص الطلبة واختبارهم.
كدرا�سة متهيدية ميكن �أن تفيد هذه الدرا�سة يف توفري �أداة متخ�ص�صة لقيا�س الثقة
االجتماعية املتبادلة بني الأفراد ميكن ا�ستخدامها لغر�ض درا�سات الحقة.
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أهداف الدراسة:
حتاول هذه الدرا�سة حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1التعرف �إىل م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة.
2 .2التعرف �إىل داللة الفروق الإح�صائية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة تبعاً للمتغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص العلمي ،وم�ستوى
التح�صيل الأكادميي ،ومكان ال�سكن.

أسئلة الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة حاولت الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة؟
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم تبعاً ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص العلمي
وم�ستوى التح�صيل الأكادميي ومكان ال�سكن؟

حدود الدراسة:
ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة باملحددات الآتية:
1 .1املحدد املكاين� :أُجريت هذه الدرا�سة يف جامعة القد�س املفتوحة  /طولكرم.
2 .2املحدد الزماين� :أُجريت هذه الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي (-2012
.)2013
3 .3املحدد الب�رشي� :أُجريت هذه الدرا�سة على عينة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة –
فرع طولكرم.
4 .4املحدد املو�ضوعي :حتدد نتائج هذه الدرا�سة باملتغريات امل�ستقلة والتابعة مو�ضع
البحث والأدوات امل�ستخدمة فيها.

املفاهيم واملصطلحات
• •الثقة :تعرف ب�أنها التعويل على �أن �شخ�صاً ما �أو �شيئاً ما ،يتمتع بالكمال �أو الثقة
�أو القدرة �أو اليقني �أو غريها (طه .)1993 ،والثقة يف الفكر الديني تنبع من طم�أنينة
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القلب فرياد بها الثقة يف �أمر �أو توقعه برجاء عميق ،ويراد بها �أن ي�سكن فكر الإن�سان
�إىل �شيء يعتقده فال يرتاب فيه ،فالإن�سان يف �أ�شد احلاجة �إىل �صفة الطم�أنينة لتجعله
يندفع يف م�سالك احلياة ويواجه امل�صاعب ب�صدر رحب (Johnson & Swap, 1982,
� .)1307أما الثقة يف الفكر الفل�سفي لدى �سبينوزا ( )Spinozaفتقوم على قاعدة عدم
الثقة بالدولة� ،إذ ر�أى �سبينوزا �أن احلكم مف�سدة ،ويف�سد حتى ال�صاحلني ،ومل ينظر
بر�ضا �إىل امتداد �سلطة الدولة من �أج�سام النا�س و�أعمالهم �إىل نفو�سهم و�أفكارهم،
لأن هذا ي�ؤدي �إىل توقف منو اجلماعة وموتها ،فكلما قلت رقابة الدولة على العقل،
كلما ازداد املواطن والدولة �صالحاً (ديورانت .)1979 ،والثقة يف بع�ض املنظورات
النف�سية كما يعر�ضها دويت�ش (" )Deutsch, 1958, 265- 266يعد الفرد واثقاً بحدوث
حدث معني �إذا كان يتوقع حدوثه ويقوده توقعه هذا �إىل �سلوك معني ،بحيث يدرك
�أن لهذا ال�سلوك عاقبة �سلبية يف حالة عدم حتقق التوقع� ،أكرث من النتائج الواقعية
االيجابية املرتتبة على حتققه".
• •الثقة االجتماعية املتبادلة� :إن مفهوم الثقة االجتماعية املتبادلة من املنظور
النف�سي واالجتماعي يرتكز على افرتا�ضات نظرية روتر التي تنادي باحلقيقة القائلة:
"�إن �أ�شكال ال�سلوك الأ�سا�سية �أو الرئي�سة يجري تعلمها يف املواقف االجتماعية ،وهي
تلتحم ب�صورة ال فكاك فيها مع احلاجات التي يتطلب �إر�ضا�ؤها تو�سط �أ�شخا�ص
�آخرين" ( ،)Rotter, 1954, p. 84والثقة عند روتر تختلف عن "الثقة الأ�سا�سية" لدى
اريك�سون وهي الثقة التي تن�ش�أ يف مرحلة الر�ضاعة و�أي�ضاً تختلف عن مفهوم "الثقة
اخلا�صة" الذي يخت�ص بدرا�سة العالقات اخلا�صة بني الأفراد (Rotter, 1971, p.
 ،)444فالثقة لديه هي ثقة الفرد ب�آخرين ممن ال ميتلك خربة �شخ�صية كبرية معهم
بالرغم من دورهم املهم يف حياته ( ،)Rotter, 1980, p. 2ويعني هذا �أن الفرد كي
يحدد مدى ثقته مبجتمعه ،عليه �أن يعمم خرباته عن درجة تنفيذ الآخرين لوعودهم
من املواقف التف�صيلية اخلا�صة �إىل املواقف االجتماعية العامة .والدرا�سة احلالية
تتبنى يف تعريفها النظري ملفهوم الثقة االجتماعية املتبادلة تعريف روتر والقائل
يكونه الفرد ،ب�إمكانية التعويل على ما ي�صدر عن فرد
ب�أنه "توقع ق�صدي تعميمي ّ
�آخر �أو جماعة �أخرى ،من كلمة� ،أو وعد� ،أو ت�رصيح لفظي �أو مكتوب" (Rotter, 1980,
 .)1كما تتبنى الدرا�سة احلالية تعريفاً ملفهوم الثقة االجتماعية املتبادلة ب�أنه ردود
الفعل بني الطلبة حول بع�ض املواقف املوجودة يف املجتمع اجلامعي واملحلي،
وم�ستوى التبادل والتفاعل واالطمئنان ال�سلوكي والنف�سي لدى الطلبة بع�ضهم مع
بع�ض ،كما تتبنى تعريفاً �إجرائياً لهذا املفهوم ب�أنه الدرجة التي يح�صل عليها الطالب
على املقيا�س املعد لهذا الغر�ض.
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الدراسات السابقة:

تندر الدرا�سات التي تناولت مفهوم الثقة االجتماعية املتبادلة بني الأفراد ،ولكن بعد
بحث وتق�صَّ ا�ستطاع الباحث الو�صول �إىل هذه الدرا�سات و�سيعر�ضها مرتبة زمنياً وفق
�سنة ن�رشها:
درا�سة كاتز وروتر ( )Katz & Rotter, 1969التي �سعت للتعرف �إىل طبيعة العالقة
بني اجتاهات الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الآباء والأمهات واجتاهات الثقة االجتماعية
املتبادلة لدى �أبنائهم وبناتهم من طلبة اجلامعة يف �أمريكا ،ومعرفة الفروق يف هذه
العالقة تبعاً ملتغري اجلن�س .ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )200طالباً وطالبة ،طبق عليهم
مقيا�س روتر للثقة االجتماعية املتبادلة ،ثم طبق املقيا�س ذاته على �آبائهم و�أمهاتهم
�أي�ضاً بو�ساطة الربيد ،وقد �أظهرت النتائج �أن الآباء والأمهات ي�ؤدون �أدواراً خمتلفة يف منو
الثقة بالآخرين لدى �أوالدهم وبناتهم �إذ �أظهر الآباء ت�أثرياً قوياً على منو الثقة لدى �أبنائهم
وت�أثرياً قليالً عليها لدى بناتهم ،فيما �أظهرت الأمهات ت�أثرياً �ضعيفاً على منو الثقة لدى
�أبنائهن وبناتهن على حد �سواء.
�أما درا�سة هوجريج وروتر ( )Hochreich & Rotter ,1970فقد ا�ستهدفت الك�شف عن
مدى تزايد �أو تناق�ص عدم الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة اجلامعة يف �أمريكا خالل
ال�سنوات ال�ست بني العامني ( ،)1969 -1964جبث ت�ألفت عينة الدرا�سة من ()4605
طبق مقيا�س روتر للثقة االجتماعية املتبادلة عليهم �سنوياً خالل املدة
طالباً وطالبة مت ّ
املذكورة ،وقد بينت النتائج �أن هناك تناق�صاً حقيقياً وداالً قد ح�صل يف هذه الثقة لدى
عموم �أفراد العينة (ذكوراً �أو �إناثاً) خالل تلك املدة ،وعند ف�صل العينة �إىل ذكور و�إناث،
تبني �أن تدهور الثقة ي�شمل كال اجلن�سني على حد �سواء .كما �أظهرت النتائج �أي�ضاً عدم
وجود فروق دالة تبعاً ملتغريي التح�صيل الدرا�سي والتخ�ص�ص والعمر.
وهدفت درا�سة روتر (� )Rotter, 1980إىل حماولة حتديد العواقب ال�سلبية وااليجابية
للثقة االجتماعية املتبادلة ،ال�سيما عند تفاعل الفرد مع الآخرين ،فتو�صلت �إىل النتائج الآتية:
�1 .1إن النا�س ذوي الثقة العالية بالآخرين ،هم �أقل عر�ضة لأن يكذبوا �أو يغ�شوا �أو ي�رسقوا،
و�أكرث عر�ضة لأن يحرتموا حقوق الآخرين ومينحوهم فر�صة ثانية.
2 .2يبدو �أن النتائج ال�شخ�صية املرتتبة على الثقة العالية مفيدة �أي�ضاً ،فال�شخ�ص ذو الثقة
العالية بالآخرين �أقل تعا�سة �أو �رصاعاً �أو �سوء توافق ،وغالباً ما يفت�ش الآخرون عن
هذا ال�شخ�ص ليتخذوه �صديقاً لهم� ،سواء كانوا من ذوي الثقة العالية �أم املنخف�ضة
بالآخرين.
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�3 .3إن ال�شخ�ص ذا الثقة العالية بالآخرين ،لي�س �أقل قدرة من غريه على حتديد من ي�ستحق
الثقة ،ومن ال ي�ستحقها ،بالرغم من �أنه قد يثق بالآخرين �أكرث مما يفعل ذو الثقة
املنخف�ضة يف املوقف امل�ستجدة.
و�أجريت درا�سة رميبيل وهومل�س
بهدف قيا�س الثقة يف العالقات احلميمة ،وذلك يف ثالثة �أبعاد للثقة هي� :إمكانية التنب�ؤ،
و�إمكانية االعتماد ،والإميان .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )322طالباً وطالبة من طلبة
جامعة انديانا طبق عليهم مقيا�س الثقة ( )Trust Scaleمكون من ( )26فقرة يجاب
عليها با�ستخدام �سلم �سباعي لال�ستجابة ،وقد �أظهرت النتائج وجود ارتباط بني املقايي�س
الثالثة الفرعية بع�ضها ببع�ض بدرجة مقبولة ،وعند التحقق من �صدق البناء يف هذه
الدرا�سة ،ات�ضح �أن الثقة مفهوم يت�ألف فعالً من ثالثة مكونات متما�سكة ،ومتميزة عن
بع�ضها هي�" :إمكانية التنب�ؤ" و"�إمكانية االعتماد" و"الإميان" .كما ات�ضح �أن الإميان
بال�رشيك �أهم مظاهر الثقة يف العالقات احلميمة .كما بينت النتائج عدم وجود فروق يف
م�ستوى الثقة املتبادلة تبعاً ملتغري اجلن�س ،بينما وجود فروق دالة يف هذا امل�ستوى تبعاً
ملتغريات الثقافة والتخ�ص�ص وم�ستوى التح�صيل وال�سنة الدرا�سة.
وزانا ()Rempel ; Holmes and Zanna, 1985

�أما درا�سة مي�شيل ( )Mitchell, 1990فقد هدفت التعرف �إىل التطور النمائي ملفهوم
الثقة املتبادلة لدى عينة مكونة من ( )2517طالباً وطالبة من جامعة فيالدلفيا
الأمريكية ،طبق عليهم مقيا�س الثقة االجتماعية املتعدد ،الذي ي�شتمل على ثالثة �أبعاد
هي :الثقة بالنا�س عموماً ،والثقة بجماعات معينة من النا�س ،والثقة مب�ؤ�س�سات معينة.
وقد �أظهرت الدرا�سة �أن مدى ثقة الأفراد مب�ؤ�س�ساتهم الوطنية يرتبط بثقتهم بالنا�س عامة،
كما �أن الذين لهم ثقة عالية بامل�ؤ�س�سات �أظهروا ثقة �أعلى من املتو�سط بن�سبة ()%20
بجماعات معينة من النا�س (بجريانهم ،وبر�ؤ�سائهم وزمالئهم يف العمل ،وباملتدينني من
معارفهم ،وب�أع�ضاء النوادي التي ينتمون �إليها ،وبالباعة يف املخازن) ،ويعني هذا ازدياد
الثقة بامل�ؤ�س�سات يرافقه ازدياد الثقة بالنا�س عامة وبجماعات معينة منهم �أي�ضاً ،مما
يدعم �أحادية البعد يف مفهوم الثقة االجتماعية .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فرق دال
�إح�صائياً يف م�ستوى الثقة املتبادلة لدى الطلبة تبعاً ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص ،وعدم
وجود فرق جوهري يف هذا امل�ستوى ،تبعاً ملتغريات العمر والتح�صيل الدرا�سي وال�سنة
الدرا�سة واملوقع ال�سكني.
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و�سعت درا�سة زهانك (� )Zhang, 1999إىل التحقق من �أن هناك فرقاً بني الثقة العامة
والثقة اخلا�صة لدى عينة من طلبة اجلامعة بلغ حجمها ( )222طالباً وطالبة يف �إحدى
اجلامعات ال�صينية .وبعد حتليل البيانات ات�ضح �أن هذين املفهومني يتميزان فعالً عن
بع�ضهما يف الطريقة التي يرتبط بها كل منهما بعدد من متغريات ال�شخ�صية ،كما ات�ضح
�أن الثقة اخلا�صة بخالف الثقة العامة ت�ؤدي دوراً يف الإبقاء على متا�سك بع�ض اجلماعات
االجتماعية ،فيما تعمل الثقة العامة على حترير النا�س من االلتزام بالعالقات االجتماعية
املقيدة .وبينت النتائج عدم وجود فرق يف م�ستوى الثقة العامة واخلا�صة تبعاً ملتغريات
املوقع اجلغرايف واجلن�س والتخ�ص�ص والعمر.
ويف درا�سة �أومادي ومكلينان ( )Omadei & Mclennan , 2000ملعرفة عدم الثقة –

الثقة املتبادلة بني الأفراد ،طور الباحثان مقيا�ساً �أحادي البعد م�ؤلفاً من ( )18فقرة� ،أطلق
عليه (مقيا�س "عدم الثقة -الثقة" االجتماعية املتبادلة ال�شاملة) .يت�ضمن عدم ثقة عامة
بدوافعهم يف املواقف التي تت�صل بتنعم الفرد بحياته� ،أي �إنها نزعة عامة لتقومي الآخرين
بو�صفهم خبثاء �أو �أنانيني �أو حاقدين �أو ال ميكن التعويل عليهم ،وت�صف فقرات املقيا�س
�إدراكات الأفراد ،ملواقف اجتماعية افرتا�ضية معينة ،بدالً من �أن تطلب منهم �أن ي�صفوا
�سلوكهم ،وعند ا�ستخدام هذا املقيا�س يف �أربع درا�سات �شملت �أ�سرتاليني تراوحت �أعمارهم
بني (� )67 -17سنة ،ات�ضح �أنه مت�سق داخلياً ،ويتمتع ب�صدق البناء ،و�أحادي البعد.
وهدفت درا�سة �س�شوارزر وباكوالد ( )Schwarzer & Buchwald, 2000التحقق من
طبيعة العالقة بني الثقة االجتماعية املتبادلة لدى املدر�سني وطلبتهم وانعكا�س ذلك على
م�ستوى فعالية الطلبة يف �أداء املهارات التدري�سية ،وتكونت العينة من ( )67طالباً وطالبة
من طلبة كلية الرتبية ممن يخ�ضعون لربنامج الرتبية العملية ،و�أظهرت النتائج وجود
عالقة موجبة دالة بني م�ستوى الثقة املتبادلة بني الطلبة واملدر�سني ،ومن جهة �أخرى
بينت النتائج وجود ت�أثري لهذه العالقة املوجبة يف فعالية الطلبة لأداء املهمات وممار�سة
املهارات التدري�سية يف برنامج الرتبية العملية ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة
بني اجلن�سني يف م�ستوى الثقة املتبادلة وممار�سة مهارات التدري�س.
و�أجرى هال ( )Hall, 2002درا�سة هدفت �إىل ت�أثري بناء العالقات االجتماعية على
ال�سلوك االجتماعي والثقة وتبادل ال�سيطرة والر�ضا وااللتزام لدى طلبة اجلامعة ،تكونت
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عينة الدرا�سة من ( )162طالباً وطالبة ،وقد �أظهرت النتائج �أن النجاح يف بناء العالقات
االجتماعية يف الكليات اجلامعية ي�ؤدي �إىل بناء العالقات املميزة يف التعاون والتقبل
والثقة بالذات والآخرين وااللتزام والر�ضا ،و�أن النجاح يف بناء هذه العالقات االجتماعية
يرتبط �إيجاباً مبتغريات العمر واجلن�س والتح�صيل ،و�سلباً مبتغريات مكان ال�سكن
والتخ�ص�ص وعمل الأب والأم.
�أما الدرا�سة التي �أجراها كينج ( )King, 2002فقد هدفت �إىل التحقق من م�ستوى الثقة
املتبادلة لدى طلبة اجلامعة يف �ضوء بع�ض املتغريات ،وتكونت العينة من ( )48طالباً
وطالبة ،كما ا�ستخدم اختبار روتر  0لقيا�س الثقة املتبادلة بني الأفراد ،الذي يهدف لتحديد
ثالثة جماالت للثقة املتبادلة هي :الثقة باجلماعات والثقة بامل�ؤ�س�سات والثقة بالطبيعة
الب�رشية .وقد �أظهرت النتائج �أن م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة بني الطلبة متو�سط،
كما بينت النتائج عدم وجود عالقة بني م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة
وبني متغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،والتح�صيل الدرا�سي.
وهدفت درا�سة موي و�آخرين ( )Moye, Henkin, Alan & Floyd, 2006التعرف �إىل
طبيعة العالقة بني الثقة املتبادلة وم�ستوى الأداء االجتماعي لدى ( )211طالباً وطالبة من
طلبة اجلامعة من تخ�ص�صات خمتلفة ،وقد بينت النتائج وجود عالقة موجبة بني م�ستوى
الثقة املتبادلة لدى �أفراد العينة وم�ستوى الأداء للمهارات االجتماعية يف مواقف خمتلفة
لديهم ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف م�ستوى الثقة املتبادلة تبعاً ملتغريات:
اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،والعمر ،واملعدل التح�صيلي ،واملوقع اجلغرايف.
وهدفت درا�سة �سنج وكيم ( )Song & Kim, 2009التعرف �إىل ت�أثري نظام التعليم
املتبع يف تطور مفهوم الثقة االجتماعية املتبادلة لدى عينة مكونة من ( )96طالباً
وطالبة ملتحقني يف �إحدى اجلامعات الكورية ،وقد �أظهرت النتائج �أن نظام التعليم املتبع
يف اجلامعة له ت�أثري يف تطور الثقة االجتماعية املتبادلة ل�صالح النظام الذي يركز على
التفاعل االجتماعي واالنفعايل يف �أثناء التعلم ،و�أن م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة
بني الطلبة متو�سط ،كما بينت النتائج �أنه ال توجد فروق يف م�ستوى الثقة املتبادلة تبعاً
ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص والعمر والتح�صيل.
وهدفت درا�سة وادي
حيث بحثت يف مدى وجود عالقة بني الثقة املتبادلة تبعاً لطريقة التعليم بال�صفوف
و�آخرين ()Wade, Cameron, Morgan & Williams, 2011
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االفرتا�ضية واملجموعات ال�صغرية لدى جمموعتني من الطلبة اجلامعيني كل منها ت�ضم
( )42طالباً وطالبة ،وقد �أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الثقة
املتبادلة لدى جمموعتي الدرا�سة ،فيما �أظهر الذكور خربات �سلبية يف بناء عالقات تبادلية
يف جمموعة االفرتا�ضية ،بينما �أظهر الطلبة يف جمموعة التعلم يف املجموعات ارتفاعاً يف
م�ستوى الثقة املتبادلة مقارنة بالطلبة يف املجموعة االفرتا�ضية.

تعقيب على الدراسات السابقة:
ميكن ا�ستخال�ص بع�ض النتائج املهمة من جممل نتائج الدرا�سات ال�سابقة؛ حيث تبني
�أن درا�ساتHochreich & Rotter, 1970( :؛ King, 2002؛  ،)Song & Kim, 2009تتفق
نتائجها على �أن م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة كان متو�سطاً ،بينما بينت
نتائج درا�ساتKatz & Rotter, 1969( :؛ Rotter, 1970؛ Rempel; Holmes & Zanna,
1985؛ Mitchell, 1990؛  ،)Moye et al, 2006وجود م�ستوى متفاوت بني املرتفع
واملنخف�ض يف الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة� .أما بخ�صو�ص عالقة الثقة املتبادلة
باملتغريات مو�ضع البحث ،فقد بينت نتائج الدرا�سات ال�سابقة (Katz & Rotter, 1969؛
Hochreich & Rotter, 1970؛ Rempel; Holmes & Zanna, 1985؛ Zhang, 1999؛
Schwarzer & Buchwald, 2000؛ King, 2002؛ Moye et al, 2006؛ Song & Kim,

)2009؛ عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة بني اجلن�سني.
�أظهرت نتائج درا�ساتHall, 2002( :؛Mitchell, 2011؛ )Wede et al, 2011؛ وجود تباين
يف ا�ستجابات الطلبة يف م�ستوى الثقة املتبادلة تبعاً ملتغري اجلن�س .وفيما يتعلق مبتغري
التخ�ص�ص العلمي بينت نتائج درا�سات (Hochreich & Rotter, 1970؛ Zhang, 1999؛
Hall, 2002؛ King, 2002؛ Moye et al, 2006؛ )Song & Kim, 2009؛ عدم وجود فروق
جوهرية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة تبعاً ملتغري التخ�ص�ص العلمي.
بينما �أظهرت نتائج درا�سات (Remple; Holmes & Zanna, 1985؛ )Mitchell, 2011؛
وجود تباين يف ا�ستجابات الطلبة يف م�ستوى الثقة املتبادلة تبعاً لهذا املتغري .وفيما
يتعلق مبتغري التح�صيل الأكادميي فقد �أظهرت نتائج الدرا�ساتHochreich & Rotter, ( :
1970؛ Mitchell, 1990؛ King, 2002؛ Hall, 2002؛ Moye et al, 2006؛ & Song

)Kim, 2009؛ عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة
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تبعاً ملتغري التح�صيل الأكادميي ،بينما �أظهرت نتائج درا�سات:
)Zanna, 1985؛ وجود فروق دالة يف هذا امل�ستوى للثقة املتبادلة تبعاً ملتغري التح�صيل
الأكادميي.
(& Rempel; Holmes

الطريقة واإلجراءات:
�أوالً -منهج وت�صميم الدرا�سة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي التحليلي ،وذلك ملنا�سبته طبيعة هذه الدرا�سة
و�أهدافها ،وذلك بتطبيق مقيا�س الثقة االجتماعية املتبادلة لدى جامعة القد�س املفتوحة
يف فرع طولكرم.

ثانياً -جمتمع الدرا�سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة جميعهم يف فرع طولكرم،
وذلك يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي ( ،)2013 /2012والبالغ عددهم
( )4449طالباً وطالبة (وفق �إح�صاءات فرع طولكرم التعليمية للف�صل الدرا�سي الأول من
العام (  ) 2013/2012الظاهرة على بوابة اجلامعة االلكرتونية) ،وهم موزعون تبعاً
ملتغريي الربنامج الدرا�سي واجلن�س كما هو مبني يف اجلدول الآتي:
اجلدول ()1
توزع جمتمع الدرا�سة تبعاً ملتغريي الربنامج الدرا�سي واجلن�س
اجلن�س

الكليات

الرتبية
العلوم الإدارية واالقت�صادية
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
التنمية االجتماعية والأ�رسية

املجموع
الن�سبة املئوية

الذكور

الإناث

املجموع

الن�سبة املئوية

488
840
211
132
1671
%37

1683
714
175
205
2777
%62 .4

2171
1554
386
337
4449

%48
%34
%8
%7

ثالثاً -عينة الدرا�سة:

تكونت عينة الدرا�سة من ( )220طالباً وطالبة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف
طولكرم امللتحقني يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي ( ،)2013 /2012وهم
ميثلون ما ن�سبته ( )%5تقريباً من املجموع الكلي ملجتمع الدرا�سة ،وقد اختري �أفرادها
بالطريقة الع�شوائية الطبقية تبعاً ملتغريي اجلن�س والكلية العلمية ،وهم موزعون تبعاً
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لهذين املتغريين كما هو مبني يف اجلدول الآتي:

اجلدول ()2
توزع عينة الدرا�سة تبعاً املتغريات امل�ستقلة

املتعريات
اجلن�س

الكلية

التح�صيل
الأكادميي
مكان ال�سكن

رابعاً� -أداة الدرا�سة:

امل�ستوى
ذكور
�إناث
الرتبية
العلوم الإدارية واالقت�صادية
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
التنمية االجتماعية والأ�رسية
�أقل من ()%70
%79 .9 - %70
%89 .9 - %80
�أكرث من ( )%90
مدينة
قرية
خميم

املجموع الكلي

العدد
84
136
108
77
20
15
76
86
42
16
60
118
42
220

الن�سبة املئوية
%38
%62
%49
%35
%9
%7
%35
%39
%19
%7
%27
%54
%19
%100

جلمع البيانات الالزمة لتحقيق �أهداف الدرا�سة اُ�ستخدم مقيا�س الثقة االجتماعية
املتبادلة ( )Interpersonal Trust Scaleالذي و�ضعه نظمي ( )2001املطور عن مقيا�س
روتر ،وقد تكون هذا املقيا�س يف �صورته النهائية من ( )42الفقر ،وقد �صُ ّمم املقيا�س
على �أ�سا�س نظرية روتر التي حتدد ثالثة جماالت رئي�سة للثقة االجتماعية املتبادلة وهي:
الثقة باجلماعات االجتماعية ،والثقة بامل�ؤ�س�سات ،والثقة بالطبيعة الب�رشية ،بواقع ()14
فقرة لكل جمال .ولغر�ض الدرا�سة احلالية قام الباحث بتطوير هذا املقيا�س على البيئة
الفل�سطينية وذلك ببنائه من جديد ،كما مت التحقق من خ�صائ�صه ال�سيكومرتية (ال�صدق
والثبات) كما هو مبني تالياً.

ثبات املقيا�س و�صدقه:
للتحقق م��ن ثبات املقيا�س ،ا�ستخدمت طريقة االت�����س��اق ال��داخ��ل��ي
 )Consistencyبتطبيق معادلة كرونباخ �ألفا ( )Cronbach Alphaعلى ا�ستجابات عينة
(Internal
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الدرا�سة الكلية ،ملعرفة مدى االرتباط بني فقرات املقيا�س واملتو�سط الكلي ال�ستجابات
عينة الدرا�سة عليه ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلي (� ،)0 .797أما عن �صدق املقيا�س
فقد ا�ستخدمت طريقتان :طريقة ال�صدق الظاهري بتوزيع فقراته على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني بلغ عددهم ( ،)6وهم من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية،
للحكم على مالءمة هذه الفقرات ملجالها ومو�ضوعها ،وقد �أخذ الباحث باملالحظات التي
�أوردها ه�ؤالء املحكمون ،وذلك من حيث �إ�ضافة بع�ض الكلمات �أو حذفها �أو تغيري موقع
بع�ض الفقرات ،حيث ا�ستبعد املحكمون �أربع فقرات من املقيا�س .كما ا�ستخدمت طريقة
التحليل العاملي با�ستخراج معامالت االرتباط لكل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية
للمقيا�س ،وذلك با�ستخدام معامل االرتباط لبري�سون ( ،)Pearson Correlationحيث
تراوحت معامالت االرتباط لهذه الفقرات بني ( )0 .675 – 0 .298وهي دالة عند م�ستوى
الداللة ( ،)0.01= αبا�ستثناء فقرتني مل ت�صل معامالتها �إىل م�ستوى الداللة املطلوب فتم
ا�ستبعادها.
وبذلك� ،أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية ي�شتمل على ( )36فقرة بعد حذف �ست
فقرات نتيجة الإجراءات ال�سكومرتية ال�سابقة للمقيا�س� ،أعتمدت طريقة ليكرت ()Likert
خما�سي البدائل ،بحيث يجيب املفحو�ص على هذا املقيا�س بتحديد درجة ترتاوح بني
املوافقة ال�شديدة وعدم املوافقة ال�شديدة ،وبذلك ترتاوح درجة املفحو�ص على هذا املقيا�س
بني ( )1-5درجة ،مع الأخذ بعني االعتبار الفقرات ذات االجتاه ال�سلبي بعك�س درجة
املفحو�ص لترتاوح ما بني ( .)5-1وترتاوح الدرجة الكلية على املقيا�س بني ()180 -1
درجة ت�شري الدرجة املرتفعة عليه �إىل ارتفاع م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة ،بينما
ت�شري الدرجة املنخف�ضة �إىل انخفا�ض م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة .ولتف�سري نتائج
الدرا�سة واُعتمد املقيا�س الن�سبي الآتي:
			
�أقل من ()%50

ثقة اجتماعية متبادلة منخف�ضة جداً

			
()%59 .9 - %50

ثقة اجتماعية متبادلة منخف�ضة

			
()%69 .9- %60

ثقة اجتماعية متبادلة متو�سطة

			
()%79 .9 - %70

ثقة اجتماعية متبادلة مرتفعة

( %80ف�أكرث)			

ثقة اجتماعية متبادلة مرتفعة جداً

خام�ساً -املعاجلات الإح�صائية:
من �أجل معاجلة البيانات ا�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية
360
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( ،)SPSSوذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الو�صفية والتحليلية الآتية:
.1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية للإجابة عن �س�ؤال
الدرا�سة الرئي�س.
 .2اختبار (ت) للمجموعات امل�ستقلة ( )Independent T- testللإجابة عن ال�س�ؤال
الثاين املتعلق مبتغري اجلن�س.
الأح���ادي()One-Way Analysis Variance

 .3حتليل التباين
الأ�سئلة املتعلقة مبتغريات التخ�ص�ص ،والتح�صيل ،ومكان ال�سكن.

للإجابة عن بقية

نتائج الدراسة:
�أوال -النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرئي�س وهو :ما م�ستوى الثقة املتبادلة لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب
املئوية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على مقيا�س الثقة االجتماعية املتبادلة ،كما ف�سرّ ت هذه
اال�ستجابات تبعاً للمقيا�س الن�سبي املعتمد ،واملبينة يف اجلدول الآتي:
اجلدول()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وتف�سري م�ستوى الثقة
االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم مرتبة
تنازليا
الرقم
الرقم
الرتتيبي الت�سل�سلي

املتو�سط االنحراف الن�سبة
املئوية التقييم
احل�سابي املعياري

الفقرات

1

25

ال ميكن التنب�ؤ بالأحداث ال�سيا�سية يف بالدنا

3.91

0 .53

78.10

مرتفعة

2

1

�أعتقد �أن �سلوك النا�س يف جمتمعنا يتطابق
مع املبادئ الدينية

3.75

0 .44

75.00

مرتفعة

3

2

�أعتقد �أن النا�س طيبون بالفطرة

3.69

0 .49

73.70

مرتفعة

4

26

3.63

0 .62

72.50

مرتفعة

5

27

3.59

0 .41

71.80

مرتفعة

6

12

3.59

0 .48

71.80

مرتفعة

يتعر�ض كثري من التالميذ �إىل االهانة يف
مدار�سنا
ال فائدة من اال�ستنجاد برجال ال�رشطة يف
معظم الأحيان
�أعتقد �أن �أغلب طلبة اجلامعة يثقون
ب�أ�ساتذتهم
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الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
يف �ضوء بع�ض املتغريات

�أ .د .زياد بركات

الرقم
الرتتيبي

الرقم
الت�سل�سلي

7

33

8

16

9

32

�أ�شك بقدرة �أغلب رجال املرور على الت�رصف
ب�شكل طيب مع املواطنني

10

22

يزداد الغ�ش يف االمتحانات يف حالة عدم
وجود مراقبني

3.46

11

34

ينبغي احلذر دائماً من الغرباء حتى يتم
الت�أكد ب�أنهم جديرون بالثقة

3.36

0 .59

12

24

3.34

0 .56

66.70

13

17

3.30

0 .43

66.00

متو�سطة

14

23

3.27

0 .44

65.40

متو�سطة

15

35

3.23

0 .66

64.60

متو�سطة

16

18

3.23

0 .65

64.60

متو�سطة

17

31

3.19

0 .72

63.80

متو�سطة

18

36

�أتوقع �أن معظم التجار يغ�شون يف الوزن

3.14

0 .55

62.70

متو�سطة

19

30

ال يرتدد معظم النا�س عن ا�ستغالل الآخرين
مل�صاحلهم ال�شخ�صية

3.13

0 .54

62.50

متو�سطة

20

29

�أ�شعر �أن املجتمع ي�ستغلني دون مقابل

3.11

0 .67

62.20

متو�سطة

21

20

�أعتقد �أن دوائرنا احلكومية جديرة بالثقة

3.09

0 .52

61.80

متو�سطة

22

3

3.09

0 .63

61.70

متو�سطة

23

13

3.06

0 .49

61.20

متو�سطة

24

15

3.06

0 .46

61.10

متو�سطة

25

7

3.01

0 .40

60.10

متو�سطة

26

5

3.01

0 .47

60.10

متو�سطة

الفقرات
�أ�شعر �أن �أغلب الأطباء ي�ستغلون املر�ضى
لزيادة دخلهم
�أومن �أن الطبيعة الب�رشية يف جوهرها
متعاونة

يقال �إن بع�ض الق�ضاة يف حماكمنا يتحيزون
�أحياناً على ح�ساب احلق
يعيد النا�س ما اقرت�ضوه من مال �إىل
�أ�صحابه يف الغالب
�أ�شعر �أن النفاق يتزايد بني النا�س
ي�صعب علي ت�صديق ما ت�صفه �أو تعلنه
و�سائل الإعالم
�أرى �إن �أغلب املهنيني نزيهون يف عملهم وال
ي�ستغلون املواطن
�أرى �أن العديد من دوائرنا الر�سمية ال تطبق
ما تعلنه من خطط

غالباً ما ي�صدق رجال ال�سيا�سة يف وعودهم
للنا�س
يعامل املواطنون باحرتام يف مراكز ال�رشطة
�أ�شعر �أن �أغلب �صحفيينا جرئون يف الك�شف
عن �سلبيات املجتمع
�أعتقد �أن بلدنا ينتظره م�ستقبل م�رشق
�أالحظ �أن عمال النظافة حري�صون على القيام
بعملهم على �أح�سن وجه
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

التقييم

3.58

0 .66

71.60

مرتفعة

3.54

0 .62

70.70

مرتفعة

3.48

0 .60

69.50

متو�سطة

0 .54

69.20

متو�سطة

67.20

متو�سطة
متو�سطة
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الرقم
الرتتيبي

الرقم
الت�سل�سلي

27

10

28

11

29

28

30

4

�أنا مت�أكد �أن النا�س يفعلون ما يقولون

31

14

32

6

33

9

34

19

الثقة بالآخرين هي رد فعلي الأول جتاههم
�أ�شعر �أن �أغلب �شعرائنا و�أدبائنا �صادقون يف
�أعمالهم
�أومن ب�أن �أغلب النا�س يراعون م�شاعر بع�ضهم
البع�ض �أثناء الأزمات
ي�شفي معظم املر�ضى لدينا بعد مراجعتهم
امل�ست�شفيات

35

8

�أ�شعر �أن �أغلب النا�س يقولون ال�صدق

2.72

36

21

يت�ساوى اجلميع �أمام الق�ضاء يف جمتمعنا

2.72

الفقرات
�أعتقد �أن منتوجاتنا الوطنية ال تقل جودة عن
املنتوجات الأجنبية
ميكن االطمئنان �إىل عمل الأطباء
واملهند�سني والباحثني يف بالدنا
�أعتقد �أن معظم النا�س يهتمون مب�صاحلهم
الذاتية على ح�ساب غريهم

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

التقييم

2.99

0 .69

59.80

منخف�ضة

2.98

0 .67

59.50

منخف�ضة

2.92

0 .66

58.40

منخف�ضة

2.92

0 .55

8.30

منخف�ضة

2.90

0 .57

58.00

منخف�ضة

2.88

0 .54

57.50

منخف�ضة

2.83

0 .50

56.50

منخف�ضة

2.79

0 .63

55.80

منخف�ضة

0 .49

54.40

منخف�ضة

0 .52

54.40

منخف�ضة

الدرجة الكلية للثقة االجتماعية بني الطلبة
يت�ضح من خالل اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة
جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم كان مرتفعاً على الفقرات (،27 ،26 ،2 ،1 ،25
) 16 ،33 ،12؛ حيث تراوحت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات
مابني ( ،) %70.7 -%78.1بينما كانت ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة يف الثقة االجتماعية
املتبادلة مب�ستوى متو�سط على الفقرات ( ،36 ، 31 ، 18 ، 35 ،23 ،17 ، 24 ، 34 ، 22 ، 32
)5 ،7، 15 ،13 ،3، 20 ، 29 ،30؛ حيث تراوحت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على
هذه الفقرات ما بني ( ،) %60.1- %69.5كما كان م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة
منخف�ضاً على الفقرات ()21 ،8 ،19 ،9 ،6 ، 14 ،4 ،28 ،11 ، 10؛ حيث تراوحت الن�سبة
املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات (� ،)%54.4-% 59.8أما امل�ستوى الكلي
للثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف طولكرم فقد كان
متو�سطاً ،حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ال�ستجابتهم على املقيا�س (.)%64.3
ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع درا�سات
(Hochreich & Rotter, 1970؛ King, 2002؛  ،)Song & Kim, 2009التي بينت نتائجها
3.22
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0 .32

64.33

متو�سطة

الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
يف �ضوء بع�ض املتغريات

�أ .د .زياد بركات

�أن م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة كان متو�سطاً ،بينما تتعار�ضت مع
نتائج درا�سات (Katz & Rotter, 1969؛ Rotter, 1970؛ Rempel; Holmes & Zanna,
1985؛ Mitchell, 1990؛  ،)Moye et al, 2006التي بينت نتائج وجود م�ستوى متفاوت
بني املرتفع واملنخف�ض يف الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة.
ويعزو الباحث ذلك �إىل تعدد ال�رشائح االجتماعية املوجودة يف اجلامعة ،وكذلك �إىل
مدى توافر مفهوم الثقة ون�سبية هذا املفهوم عند كل �رشيحة جمتمعة يف اجلامعة �إ�ضافة
�إىل وجود اختالفات كبرية يف ال�سلوكيات والأفكار بني الطلبة تبعاً للتن�شئة الأ�رسية
واالجتماعية ،كما �أن طبيعة الدوام املتباعدة يف اجلامعة قد ترتك �أثراً يف التقليل من فعالية
التفاعل االجتماعي بني الطلبة؛ حيث �إن معظم الطلبة ال يتقابلون �إال �صدفة ،ويف وقت �ضيق
ال ي�سمح للطلبة بالتعرف على بع�ض للت�أقلم مع الطباع وال�سلوكيات املتوافرة واملنت�رشة
لدى الطلبة ،حيث �إن ق�رص الوقت وعدم التعارف املتكامل ي�ؤدي �أحياناً �إىل توافر قدر
متو�سط من الثقة املتبادلة بني الطلبة ،رجوعاً �إىل اختالف التن�شئة االجتماعية والظروف
اخلا�صة بكل طالب يف اجلامعة هذا ي�ؤدي �إىل اختالف يف التجان�س الفكري وتبادل الأفكار،
وهذا �أي�ضاً يجعل فر�صة الثقة املتبادلة �إن مل تكن �ضعيفة فهي متو�سطة نتيجة �أن الطالب
يحاول تقم�ص دور ال�شخ�ص املتطور فكرياً نوعاً ما نتيجة التحاقه باجلامعة.

ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وهو :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع
طولكرم تبعاً ملتغري اجلن�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على مقيا�س الثقة االجتماعية املتبادلة تبعاً ملتغري اجلن�س،
كما اُ�ستخدم اختبار(ت) ملجموعتني م�ستقلتني لفح�ص داللة الفروق الإح�صائية بني هذه
املتو�سطات واملبينة نتائجه يف اجلدول الآتي:
اجلدول ()4
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة يف
الثقة االجتماعية املتبادلة تبعاً ملتغري اجلن�س
اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

الذكور

84

3.227

0.157

0.45

0.65
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اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الإناث

136

3.216

0.158

قيمة (ت)
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

يو�ضح اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً بني املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة يف الثقة االجتماعية املتبادلة تبعاً ملتغري اجلن�س ،مبعنى �أنه
ال تختلف ا�ستجابات الذكور والإناث جوهرياً بهذا اخل�صو�ص .ولدى مقارنة هذه النتيجة
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع جممل نتائج درا�ساتKatz & Rotter,( :
1969؛ Hochreich & Rotter, 1970؛ Rempel; Holmes & Zanna, 1985؛ Zhang,
1999؛ Schwarzer & Buchwald, 2000؛ King, 2002؛ Moye et al, 2006؛ & Song

)Kim, 2009؛ التي �أظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الثقة االجتماعية
املتبادلة بني اجلن�سني .بينما تتعار�ض مع نتائج درا�سات (Hall, 2002؛Mitchell, 2011؛
)Wede et al, 2011؛ التي �أظهرت وجود تباين يف ا�ستجابات الطلبة يف م�ستوى الثقة
املتبادلة تبعاً ملتغري اجلن�س .وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل االحتكاك املبا�رش بني
اجلن�سني يف �أثناء تواجدهم يف اجلامعة �سواء يف قاعات الدر�س �أم يف ممار�سة الأن�شطة
الالمنهاجية داخل اجلامعة ،مما �أدى �إىل توليد عالقة اجتماعية متبادلة� ،إ�ضافة �إىل ت�شابه
الظروف احلياتية واملعي�شية والأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية التي يعي�شها
الطلبة ،فهم يعي�شون يف منطقة حمددة ت�سود فيها �أمناطاً اجتماعية وثقافية مت�شابهة �إىل
حد ما .كل ذلك ينعك�س داخل املجتمع اجلامعي وبالتايل تت�أثر العالقات الإن�سانية بني
الطلبة و�أهمها الثقة االجتماعية املتبادلة بني الطلبة واملجتمع املحيط ،وهذا يعني �أن ما
ذكر �سابقاً ينطبق على اجلن�سني من الطلبة بنف�س الت�أثري.

ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع
طولكرم تبعاً ملتغري التخ�ص�ص العلمي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة مل�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة تبعاً ملتغري التخ�ص�ص
العلمي ،واملبينة يف اجلدول الآتي:
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الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
يف �ضوء بع�ض املتغريات

�أ .د .زياد بركات

اجلدول()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة
لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم تبعا ملتغري التخ�ص�ص العلمي
العدد

التخ�ص�ص

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الرتبية

108

3.216

0 .435

العلوم الإدارة واالقت�صاد

77

3.193

0 .587

االتكنولوجيا لعلوم التطبيقية

20

3.227

0 .652

التنمية االجتماعية والأ�رسية

15

3.244

0 .611

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق ب�سيطة بني املتو�سطات احل�سابية يف م�ستوى
الثقة املتبادلة لدى الطلبة تبعاً ملتغري التخ�ص�ص العلمي ،ومن �أجل معرفة �إن كانت هذه
الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي
واملبينة نتائجه يف اجلدول الآتي:
اجلدول ()6
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية يف م�ستوى
الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم تبعاً
ملتغري التخ�ص�ص العلمي
متو�سط
االنحراف

قيمة (ف)
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

0 .044

3

0 .015

0 .59

0 .63

داخل املجموعات

4.909

218

0 .023

املجموع

4.953

221

م�صدر التباين

جمموع مربعات درجات
احلرية
االنحراف

يو�ضح اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً بني املتو�سطات احل�سابية
مل�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة تبعاً ملتغري التخ�ص�ص العلمي لديهم،
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مبعنى �أن اختالف التخ�ص�صات العلمية لدى الطلبة ال يرتك ت�أثرياً جوهرياً يف م�ستوى
الثقة االجتماعية املتبادلة بينهم .ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة
تبني �أنها تتفق مع جممل نتائج درا�سات ( Hochreich & Rotter, 1970؛ Zhang, 1999؛
Hall, 2002؛ King, 2002؛ Moye et al, 2006؛ )Song & Kim, 2009؛ التي �أظهرت
نتائجها عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة
تبعاً ملتغري التخ�ص�ص العلمي .بينما تتعار�ض مع نتائج درا�سات (Remple; Holmes
& Zanna, 1985؛ )Mitchell, 2011؛ التي �أظهرت وجود تباين يف ا�ستجابات الطلبة يف
م�ستوى الثقة املتبادلة تبعاً لهذا املتغري .ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن التعامل الإن�ساين
والتفاعل املجتمعي ال يعتمد على تخ�ص�ص ال�شخ�ص ،بل يعتمد على مدى �إيجابية �أو
�سلبية �سلوكاته ومعتقداته� ،أي �أن ال�شخ�ص مرهون بت�رصفاته الذاتية وثقافته املجتمعية
والتن�شئة الأ�رسية ولي�س مرهوناً بدرجاته العلمية وتخ�ص�صه ،حيث �إن تكوين الثقة يعتمد
على الفعل ورد الفعل (�أي حدوث حدث معني يقوده �إىل �سلوك معني ،بحيث يدرك �أن لهذا
ال�سلوك عاقبة �سلبية حال عدم حتقق التوقع �أكرث من النتائج الدافعية الإيجابية املرتتبة
على حتققه) (Deutsch, 1998؛ .)Giffin, 2007
ومن هذا املنطلق ،ف�إن طلبة اجلامعة يتعاملون مع بع�ضهم بع�ضاً ومع املجتمع
املحيط دون النظر �إىل تخ�ص�ص كل فرد على حدة ،بل يتعاملون بني بع�ضهم ك�إن�سان
لإن�سان ،فرد نحو �آخر� ،أي �أن الثقة املتبادلة ت�أتي من �صفات الطبيعة الب�رشية لدى الفرد
�أياً كان ،وهذا ما دعمته درا�سة لـ ( )Pew Research Center, 1996حيث �أظهرت الدرا�سة
�أن ثقة الأفراد مب�ؤ�س�سات جمتمعهم ترتبط بثقتهم بالنا�س عامة وبجماعات معينة منهم
�أي�ضاً.

رابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع وهو :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع
طولكرم تبعاً ملتغري م�ستوى التح�صيل الأكادميي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أف��راد الدرا�سة مل�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة تبعاً ملتغري م�ستوى
التح�صيل الأكادميي ،واملبينة يف اجلدول الآتي:
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الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
يف �ضوء بع�ض املتغريات

�أ .د .زياد بركات

اجلدول()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم تبعا ملتغري م�ستوى التح�صيل الأكادميي
املعدل الرتاكمي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف املعياري

من69,9-60

76

3.206

0 .544

من79.9-70

86

3.246

0 .458

من89.9-80

42

3.178

0 .499

3.218
16
 90فما فوق
يو�ضح اجلدول ال�سابق وجود فروق ب�سيطة بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد الدرا�سة يف م�ستوى الثقة االجتماعية تبعاً ملتغري التح�صيل الأكادميي ،ومن �أجل
معرفة �إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية اُ�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي واملبينة نتائجه يف اجلدول الآتي:
0 .612

اجلدول ()8
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم تبعاً ملتغري التح�صيل الأكادميي
م�صدر التباين

جمموع مربعات
االنحراف

درجات متو�سط قيمة (ف) م�ستوى
احلرية االنحراف املح�سوبة الداللة

بني املجموعات

0.126

3

0 .042

داخل املجموعات

4.826

218

0 .022

املجموع

4.953

221

1 .59

0 .16

يو�ضح اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً يف م�ستوى الثقة االجتماعية
املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف طولكرم تبعاً ملتغري التح�صيل الأكادميي،
مبعنى �أن التباين يف م�ستوى التح�صيل الأكادميي لدى �أفراد الدرا�سة ال ي�ؤثر جوهرياً يف
م�ستوى الثقة االجتماعية التبادلية بينهم .ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
368

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين-ع ( -)7ت�رشين �أول 2014
ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع درا�ساتHochreich & Rotter, 1970 ( :؛ Mitchell, 1990؛

King, 2002؛ Hall, 2002؛ Moye et al, 2006؛ )Song & Kim, 2009؛ التي �أظهرت
نتائجها عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة
تبعاً ملتغري التح�صيل الأكادميي ،بينما تعار�ضت مع درا�ساتRempel; Holmes &( :
)Zanna, 1985؛ التي �أظهرت نتائجها وجود فروق دالة يف هذا امل�ستوى للثقة املتبادلة
تبعاً ملتغري التح�صيل الأكادميي.
وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل الآخ��ذ بعني االعتبار �أن الثقة �أح��د مظاهر
ح�سن املع�رش حيث �إن الثقة نتاج لتوقعات تعميمية وا�سعة تعد جزءاً مت�ضمناً يف الثقة
االجتماعية املتبادلة ،وبعداً مندجماً يف م�ضمونها العام ،وهذا ينطبق على �أفراد �رشائح
املجتمع عامة ( ،)Fitzgerald, 2009وبحكم �أن طلبة جامعة القد�س املفتوحة �رشيحة
جمتمعية لها توا�صل وتفاعل يف املجتمع ،بالتايل ينعك�س هذا يف �سلوكياتهم وحالتهم
النف�سية نحو الآخرين وهذا ما تبينه نتائج التحليل ،فالعالقات الإن�سانية ال تبد�أ �أو تقف
عند انخفا�ض معدل الطالب �أو ارتفاعه ،وبالتايل الثقة املتبادلة ما هي �إال �سلوك �إن�ساين
مرتبط بالطبيعة الب�رشية الناجتة عن االرتباط بالتن�شئة والعالقات والظروف قبل �أن تكون
مرهونة ب�أرقام �أو ح�سابات معينة (.)Zikmund, 2010

خام�ساً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س وهو :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع
طولكرم تبعاً ملتغري مكان ال�سكن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة مل�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة تبعاً ملتغري مكان ال�سكن،
واملبينة يف اجلدول الآتي:
اجلدول()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة
لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع طولكرم تبعا ملتغري مكان ال�سكن
مكان السكن

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قرية

118

3.2127

0 .44

مدينة

60

3.2175

0 .56
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يف �ضوء بع�ض املتغريات

�أ .د .زياد بركات

مكان السكن

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

خميم

42

3.2477

0 .68

يو�ضح اجلدول ال�سابق وجود فروق ب�سيطة بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد الدرا�سة يف م�ستوى الثقة االجتماعية تبعاً ملتغري مكان ال�سكن ،ومن �أجل معرفة �إن
كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين
الأحادي واملبينة نتائجه يف اجلدول الآتي:
اجلدول ()10
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى
طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف طولكرم تبعاً ملتغري مكان ال�سكن
م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات

جمموع مربعات
االنحراف

درجات
احلرية

متو�سط
االنحراف

قيمة (ف)
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

0 .019
4.934
4.953

2
219
221

0 .009
0 .023

0 .041

0 .96

املجموع
يو�ضح اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً يف م�ستوى الثقة االجتماعية
املتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف طولكرم تبعاً ملتغري مكان ال�سكن ،مبعنى �أن
التباين يف املوقع ال�سكني لدى �أفراد الدرا�سة ال ي�ؤثر جوهرياً يف م�ستوى الثقة االجتماعية
التبادلية بينهم .ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع
درا�ساتMitchell, 1990( :؛ Zhang, 1999؛ ) Moye et al, 2006؛ التي �أظهرت نتائجها
عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الثقة االجتماعية املتبادلة لدى الطلبة تبعاً ملتغري
مكان ال�سكن.
ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن طلبة اجلامعة احلاليني ميثلون �صانعي ال�سيا�سات
امل�ستقبلية للمجتمع لذا كانت الدرا�سة تخت�ص بهذه ال�رشيحة لأهميتها ،وحيث �إن طلبة
اجلامعة تختلف �أماكن �سكناهم ،فمنهم من القرية و�آخرون من املدينة �أو من املخيمات،
فكل هذه ال�رشائح ت�شكل املجتمع الفل�سطيني كامالً وحيث �إن طبيعة الظروف التي يعي�شها
الطلبة باختالف �أماكن �سكنهم هي ظروف م�شرتكة وواحدة تقريباً من احتالل �إىل ح�صار
�إىل حمدودية احلرية ،كل هذا يرتك الآثار والت�أثريات نف�سها على خمتلف �رشائح املجتمع
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حيث �إن ه�ؤالء الطلبة هم �أبناء �شعب واحد فتتعامل مع بع�ض ب�سال�سة وانفتاح يف الأفكار
والآمال والطموحات ،لأنها تقريباً واحدة ،وهذا ما ي�ؤكد مفهوم الطبيعة الب�رشية ملنطقة
جغرافية معينة وحيث �إن مفهوم الثقة بالآخرين موجود �ضمن �سلوكياتنا ومعتقداتنا
وثقافتنا املجتمعية ،فهذا يعني �أن الثقة املتبادلة االجتماعية موجودة بني الطلبة يف
جامعة القد�س املفتوحة ملفهوم معني و�سلوكيات معينة ال تت�أثر مبكان ال�سكن بل تبقى
�ضمن مفهوم ،الفعل ورد الفعل والإميان بال�رشيك الآخر .وتعتمد على املواقف والظروف
والرتاكمات املتوافرة للطالب نف�سه وبني الطلبة �أنف�سهم مع املجتمع املحيط.
وهذا يعني �أن الثقة املتبادلة للطلبة بغ�ض النظر عن املو�ضع اجلغرايف �أو ال�سكني
واحلالة االجتماعية واحلياتية للطالب ،ف�إنه يعي�ش ظروف جامعية ويت�أثر باملناخ الطالبي
املحيط واملجتمع كذلك ،وهذه جميعها تبني لديه درجة معينة للثقة بنف�سه ،وبالتايل ثقته
مبن حوله؛ �أي �أن الثقة املتبادلة بني طلبة جامعة القد�س املفتوحة والآخرين تنطلق
من وجهة نظرهم كطلبة �أوالً و�أخرياً �إ�ضافة �إىل �أنهم يعي�شون ظروفاً املجتمع املحلي
واملجتمع املحيط كباقي �أفراد املجتمع فما يقع على املجتمع من ظروف و�أحداث تنعك�س
على حياة طلبة جامعة القد�س املفتوحة وترتك �أثراً وت�أثرياً يف �سلوكياتهم كونهم �رشيحة
من املجتمع.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ومناق�شتها ميكن اقرتاح التو�صيات الآتية:
1 .1عقد لقاءات اجتماعية من ِق َبلِ �إدارة اجلامعة مع الطلبة على هام�ش الأيام الدرا�سية.

2 .2عقد ندوات خمتلفة يف جماالت العالقات االجتماعية والإن�سانية وطرح موا�ضيع ذات
اخت�صا�ص للمناق�شة.
3 .3فتح باب الزيارات املتبادلة بني الطلبة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي املحيط ،وميكن
ذلك عن طريق ت�شكيل جمموعات بالتناوب ح�سب رغبة الطالب �أو احلاجة التي تطلبها
تلك الزيارات.

4 .4تفعيل دور املر�شد الرتبوي �إن وجد و�إمكانية ا�ستحداث هذه الوظيفة لتوثيق اجل�سور
االجتماعية بني الطلبة �أنف�سهم وبني الطلبة وامل�ؤ�س�سة اجلامعية.
5 .5على جمل�س احتاد الطلبة البحث عن و�سائل لتمكني التعارف بني الطلبة وامل�ؤ�س�سة
اجلامعية �إ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع.
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