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قواعد النرش يف جملة
اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 
وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  عىل   )simplified Arabic( بخط  كلمة   )10000-5000( بحدود 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

من أ.  أسبوعان  أقصاها  مدة  خالل  للنرش  املرسلة  املادة  بتسليم  الباحث  يبلغ 
تاريخ التسّلم.

التحرير عىل نرشها ب.  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  خيطر أصحاب 
وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات عليها ت.  املقومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث 
عىل  يعملوا  كي  املحددة،  املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل 

إعدادها هنائيًا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.ث. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.ح. 

يراعى يف أسبقية النرش:. 12
البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. -
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. -
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. -
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. -

13 .)turath@alkafeel. للمجلة  األلكرتوين  الربيد  عىل  البحوث  ترسل 
http://karbalaheritage.alkafeel.net أو  (net، أو عىل موقع املجلة 
املقدسة/حي  )العراق/كربالء  التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  إىل  مبارشًة  ُتَسلَّم 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ





كلمة العدد االول

اإيقاد ال�شمعة الثاين

تتأخر  أن  املعيب  من  وليس  متواضعة،  بخطوة  تبدأ  الكبرية  املشاريع 
امُلنَْطِلُق  ينهي  أّن  املعيب  لكن  املسري،  يف  التعثرات  بعض  وتصدر  االمتيازات، 
بمرشوعه اجلديد انطالقَتُه مع أول تعّثر، أو شعور بخيبة أمل، فعليه أن يداوم 
يتحقق  ال  واإلرصار  املداومة  دون  ومن  هدفه،  بلوغ  عىل  ويرّص  حماولته،  يف 

الوصول.
هكذا خياطب فريق اهليأتني التحريرية واالستشارية خطواهتم وهم يبدؤون 
سنتهم الثانية مع وليدهم الغّض جملة )تراث كربالء( املحّكمة، فام زالت أمامهم 
رصينة  جملة  بتأسيس  طموحهم  حتقيق  نحو  طريقهم  تفرتش  جسام،  عقبات 
ذات ُبعد عاملي يقصدها عّشاق املعارف الرتاثية من كّل حدب وصوب، لكّن 

الطموح لوحده ال يكفي، فهو به حاجة هلمم عاليات، وذوات بدافعية بالغة.
الذي  اجلليل  ْفر  السِّ هذا  واالستشارية  التحريرية  اهليأتني  لطائف مهم  ومن 
بحسب  ودراساهتم،  األكاديميني  الكّتاب  أبحاث  من  طيبة  جمموعة  حوى 
ختّصص أبواب املجلة اخلمسة، مع حلاظ االشتغال عىل األبعاد الزمنية بمنظار 
)الذي مىض( ومزجه بمعطيات احلارض، أو حتى استرشاف املستقبل، كّل ذلك 

التشابك الزمني حمصور يف دائرة مكان واحد هو )كربالء(.



وقد ضّم هذا العدد أنظارًا منهجية متنّوعة بحسب طبيعة البحث املقّدم أو 
البحثي،  لبلوغ هدفه  منهًجا  الوصف  اعتمد  الباحثني من  فهناك من  الدارسة، 
ومنهم من داخلت كتابَته املنهجيُة التجريبيُة فنحى املنحى التطبيقي، ومنهم من 
خطواته  يف  قارن  من  ومنهم  املعريف،  للكشف  ُمْسَتنًَدا  التارخيي  املنهج  إىل  مال 
املنهجية بني موضوعتني تنتميان إىل حيزين متباينني لبلوغ ما يصبو إليه بحثه، 
ومنهم من مجع يف أنظار منهجه بني أكثر من ُبعد منهجي من املناهج املذكورة يف 

األسطر السابقة.
هذا العدد األول من السنة الثانية جاء مزداًنا بكتابات الباحثني األكاديميني، 
من  نأمل  لذا  الكتابات؛  هذه  باستمرار  إالّ  مديًدا  يكون  ال  املجلة  عمر  لكن 
الباحثني والسيام املعنيون برتاث كربالء أن يرفدونا بجديد كتاباهتم من األبحاث 

والدراسات.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -
املادة األدق لتبيني تارخيها. -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا. -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة:  -
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق  -
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي  - مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل.

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث  -
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا.

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل  -
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية.
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء  -

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف  -

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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امللخ�ص

لدى  والسلبية(  االجيابية  )بنوعيها  اليقظة  أحالم  قياس  إىل  البحث  هيدف 
لدى  اخلارجي(   – )الداخيل  الضبط  موقع  وقياس  اإلعدادية  املرحلة  طالبات 
الضبط  وموقع  اليقظة  أحالم  بني  العالقة  ومعرفة  اإلعدادية،  املرحلة  طالبات 

)الداخيل – اخلارجي( لدى طالبات املرحلة اإلعدادية.
وقد تبنى الباحثان مقياس القريش )2002( ألحالم اليقظة ومقياس صالح 
خصائصهام  من  التأكد  تم  املقياسني،  استخدام  وقبل  الضبط  ملوقع   )2004(
عينة  وتألفت  البحث،  عينة  عىل  لتطبيقها  والرضورية  الالزمة  السايكومرتية 
البحث من )120( طالبة تم سحبهّن بطريقٍة عشوائية من طالبات اإلعدادية يف 

كربالء املقدسة، وتوّصل البحث إىل النتائج اآلتية:
أن طالبات املرحلة اإلعدادية يتمتعن بأحالم يقظة اجيابية.
أن طالبات املرحلة اإلعدادية يتمتعن بموقع ضبط داخيل.

املرحلة  طالبات  لدى  الضبط  وموقع  اليقظة  أحالم  بني  عالقة  توجد  ال 
اإلعدادية.

وقد انتهى البحث بعدد من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات.
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Abstract

The research aimed at measuring the daydreams (both 

positive and negative) for preparatory female students and 

the control point (position) (internal- external) for female 

preparatory students.

The two researchers adopted al-Quraishy measurement 

(2002) of daydreams and Salih measurement (2004) of control 

point before using the measurement. and after checking its 

appropriate and necessary psychometric characteristics so 

as to apply them on the sample of the research. The sample 

of the test consisted of (120) female students randomly 

chosen from preparatory school students in holy Karbala. 

The research came out with the following results:

The Preparatory school female students are characterized 

by positive daydreams.

The preparatory school female students.

The Preparatory school female students are characterized 

by internal control point.
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The preparatory school female students.

There is no relation between daydreams and the control 

point for preparatory school female students. The research 

ended with some results، recommendations and suggestions.
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الف�صل الأول

مشكلة البحث:
يشهد العامل عامة والعراق خاصة تطورات وتغريات رسيعة شملت جماالت 
وبناء  التطورات  مواكبة هذه  الشعوب عىل  املختلفة، وقد سعت خمتلف  احلياة 
جمتمعاهتا، فأصبح اإلنسان املحور األسايس يف تلك التطورات، ويف ظل تأثري 
ونمط  تفكريه  عىل  باستمرار  الفرد  يواجهها  التي  والتغيريات  التحوالت  هذه 
سلوكه وشخصيته، تكتسب دراسة الشخصية بجوانبها املتعددة اهتاممًا واسعًا يف 
ميدان علم النفس )شلتز، 1983: ص 8( وذلك الن هذه التغريات قد تؤدي إىل 
رصاعات بني ما حيمله الفرد من أحالم وأفكار وقيم وعادات وتقاليد واجتاهات 
وبني ما يواجهه الفرد من مظاهر ومصاعب العرص الوافدة إىل املجتمع والتي 
تستوجب من الفرد التعامل معها باعتبارها من متطلبات الزمن الراهن، ولكن 
ليس الكل قادرًا عىل املواجهة فالبعض قد يتهرب منها باللجوء إىل تربيرات غري 
منطقية تلقي بالتبعات عىل أسباب خارجية ال عالقة له هبا أوداخلية يوجه اللوم 
فيها إىل ذاته وهناك من هيرب منها إىل عوامل يبتكرها ليجد فيها سلوى عن ما ال 

يستطيع مواجهته، ذلك من خالل أحالم يعيشها حتى يف اليقظة.
الناتج  القلق  من  وخالصه  وسلواه  ع��زاءُه  اليقظة  أحالم  يف  جيد  الفرد  إن 
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املحبطة  األحداث  من  وهيرب  األهداف  الفرد  حيقق  وقد  دوافعه،  إحباط  عن 
واملقلقة بتخيل أو توهم ما كان ينبغي أن يكون )دافيدوف، 1983: ص627( 
أي إرضاء رغبات وحاجات مل يستطع الفرد إرضاءها يف عامل الواقع، وُيطط 
للمستقبل الذي يطلبه احلامل ويعجز عن بلوغه )راجح، 1964: ص120(، إذ 
نوعًا  منها  يتخذون  األسوياء  أن  إال  اليقظة،  أحالم  يامرسون  الناس  معظم  ان 
املنطلق، وهي طريقة غري مؤذية  التسلية أوالتخطيط للمستقبل عرب اخليال  من 
أننا نجد من  لتحصيل بعض اإلرضاء بوساطة اهلروب الوقتي من الواقع؛ كام 
بالضد  يقف  حني  يف  كبريًا،  خطرًا  اليقظة  أحالم  يف  يرى  ال  من  النفس  علامء 
اليقظة  أحالم  إىل  االنتقادات  ويوجهون  اخلطر  نواقيس  يقرعون  آخرون  منهم 
وسلوك التخيل بوصفه إرضاء وتعويضًا رصفًا حمددًا أومقترصًا عىل األشخاص 
املضطربني مثل)وايت، White 1964( و)سنجر، Singer 1976(، ذلك أن 
أحالم اليقظة هي ما يشغل به الفرد من أفكار وخياالت خالل املدد أواملراحل 
التي متثل هبوطًا يف درجات وعيه وسيطرته عىل الواقع. ولوأمكن متابعة الزمن 
الذي يقضيه الناس يف حاالت كهذه خالل ساعات اليقظة يف اليوم لوجد بأهنم 
يقضون اجلزء األكرب من اليقظة يف غفلة إما جزئية أوكلية عن الواقع، الداخيل 
منه أواخلارجي )كامل، 1990: ص496( أي أهنم بشكل أوبآخر يبددون أوقاٍت 
كان باإلمكان استثامرها لصاحلهم بدل إهدارها، وطلبة املرحلة اإلعدادية هم 
أكثر من يقع يف دوامة أحالم اليقظة خاصة، وأهنم يف أوج مرحلة املراهقة وعىل 
املسؤولية هذا فضال عن أهنم يف هناية مرحلة دراستهم  النضج وحتمل  أعتاب 
مستقبلهم  يتحدد  فيها  عليها  حيصلون  التي  النتائج  ضوء  يف  والتي  اإلعدادية 
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كل  مع  اجلامح  اخليال  يغذيه  وانطالق  طموح  بني  فالطلبة  واملهني،  الدرايس 
نجاح حيصل عليه الطالب، يقابله يأس وإحباط يصاب به الطالب نتيجة ألي 
إخفاق يف نتائجه.. وهكذا فالطلبة هم فريسة هلذا التذبذب، ولكن متى تكون 
هذه األحالم مصدرا للجهد واالجتهاد، وهل ختضع دوما للتخطيط واالستعداد 
السليم، أم هي خياالت جاحمة ال تستند ألسس منطقية سليمة، بل هي أقرب 
إىل األوهام والتمنيات غري الواقعية، هذا ما حيدده الفرد نفسه، فإن كان يتحمل 
اإلجراءات  بتعزيز  ويقوم  أوسلبية،  اجيابية  النظر عن كوهنا  بغض  أعامله  نتائج 
التي قادته إىل النتائج االجيابية وحياول جتنب وإصالح األسباب التي ختتلف عن 
أهدافه فبهذا يكون يتحمل مسؤولية أعامله ويعتقد بدوره يف الوصول اليها وان 
ما يناله ثوابًا أوعقابًا هونتيجة قيامه بدوره إجيابا أوسلبا، وعليه يكون هذا الفرد 
شخصًا يعول عليه كونه وضع نفسه عىل املسار الصحيح لالضطالع باملسؤولية 
والقيام بالواجبات التي تلقى عىل عاتقه، وهذا ما يكشف عنه وحيدده لنا موقع 
املصادر  أحد  يعد  الضبط  موقع  وأن  خاصة  الضبط،  ملوقع  بالنسبة  الفرد  هذا 
وإدراك  مواقف،  من  يواجهه  ما  تفسري  يف  الفرد  عليها  يعتمد  التي  األساسية 
كاملهارة  بشخصيته  تتعلق  داخلية  لعوامل  إما  ذلك  يرجع  إذ  حدوثها،  أسباب 
واجلهد، أي انه مسؤول عام حيدث له أولعوامل الصدفة واحلظ والقدر وقوى 
اآلخرين، أي انه حتت سيطرة قوى خارجية ال يستطيع التأثري فيها. )الدليمي، 
1989: ص 17( وعليه يرى الباحثان أن التوقعات الداخلية مطلب جوهري 
جيب توفره ليتعلم الفرد سلوكًا كفوًء، ولكي تعزز قدرة األفراد يف التعامل مع 
حول  املعممة  بتوقعاهتم  يؤثر  أن  املرء  عىل  يرتتب  مما  بنجاح،  اخلارجي  العامل 
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الداخيل عن طري�ق  التعزيز يف حياهتم وتغيريها باجتاه الضبط  إدراكهم ملصادر 
الصعاب  تذليل  عىل  لتساعدهم  اجلديدة،  واملواق����ف  واخل��ربات  التدري�ب 
فأحالم  هبم،  املحيطة  البيئة  تقبل  يف  تناقضات  من  يواجههم  ما  عىل  والتغلب 
يف  واقعيًا  الفرد  ترصف  لكيفية  وحم��ددات  للسلوك  تبدوكمؤرشات  اليقظة 
حياته اليومية، وكيفية تقييمه إلنجازاته من نجاح أوفشل يف ضوء ما لديه من 

استعدادات أوقدرات والذي يتمثل بموقع الضبط )الداخيل-اخلارجي(.
أحالم  عن  للكشف  علمية  حماولة  احل��ايل  البحث  يأيت  تقدم  مما  انطالقًا 
تنمية  هبدف  اإلعدادية  املرحلة  طالبات  لدى  الضبط  بموقع  وعالقتها  اليقظة 
التخطيط  اليقظة لدهيّن وبام يعزز جوانب  وتعزيز االجتاهات اإلجيابية ألحالم 
والسيام  املجتمع،  يف  والتطور  التغيري  أصداء  مع  تتجاوب  واعد  مستقبل  لبناء 
وقيمية  واقتصادية  اجتامعية  حتوالت  بمرحلة  يمر  الذي  العراقي  جمتمعنا  أن 
نتيجة  أوكفايتهم  مهاراهتم  فقدان  وال  شبابه،  طاقات  بعض  فقدان  يتحمل  ال 
الرتاث  أن  عن  فضاًل  واالجتامعية،  النفسية  واملشكالت  للضغوط  تعرضهم 
النفيس العريب عامة والعراقي خاصة عىل حد علم الباحثان يفتقر إىل مثل هذه 

األنواع من البحوث العلمية.
وعليه ارتأى الباحثان أن حيددا مشكلة بحثهام بالعنوان التايل: »أحالم اليقظة 

وعالقته بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة«
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اأهمية البحث

تتجىل أمهية البحث احلايل يف اآليت:
لبحوث . 1 منطلقا  ستشكل  احلايل  البحث  عنها  سيتمخض  التي  البيانات  إن 

أخرى يف هذا املجال وبام يمثل إضافة معرفية.
املرتبط . 2 املوضوع  ذلك  الضبط”  هو“موقع  مهم  ملوضوع  البحث  تناول 

يتيح  مما  اليقظة”  “أحالم  تناول  وكذلك  للفرد  االجتامعي  بالتكيف 
شخصية  تطوير  يف  احلايل  البحث  نتائج  من  االستفادة  الرتبوية  للجهات 

الطالبات وزيادة قدرهتن عىل اإلبداع وتقليل هامش التشتت.
استهدف البحث طالبات املرحلة اإلعدادية وهم الغرس الذي يعول عليه . 3

ملستقبل وتطور املجتمع.
الباحثني- . 4 علم  -بحسب  بحث  يوجد  ال  إذ  بكر  ميدان  البحث  ميدان  إن 

أجري يف العراق وهبذا اخلصوص والتحديد األمر الذي يضفي عىل البحث 
احلايل أمهية واضحة.
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اأهداف البحث:

هيدف البحث احلايل إىل:
املرحلة . 1 طالبات  لدى  والسلبية(  االجيابية  )بنوعيها  اليقظة  أحالم  قياس 

اإلعدادية.
قياس موقع الضبط )الداخيل - اخلارجي( لدى طالبات املرحلة اإلعدادية.. 2
معرفة العالقة بني أحالم اليقظة وموقع الضبط )الداخيل - اخلارجي( لدى . 3

طالبات املرحلة اإلعدادية.



116 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ

أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

حدود البحث:

يقترص البحث عىل اآليت:
الضبط . 1 موقع  ومقياس  والسلبية(  االجيابية  )بنوعيها  اليقظة  أحالم  مقياس 

)الداخيل - اخلارجي(.
طالبات املرحلة اإلعدادية يف ناحية احلسينية - كربالء.. 2
العام الدرايس )2014-2013(.. 3
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حتديد امل�صطلحات:

أحالم اليقظة. عرفها كل من:أ. 
أوال: )نايت ونايت، 1965(: »آلية شاملة نميل دائاًم فيها لالنسحاب من 
العامل الواقعي واللجوء إىل عامل من األوهام أسلس قيادًا وأكثر إثارة عىل الرغم 
من أهنا أكثر واقعية وأقل إهياما من أحالم النوم«. )نايت ونايت، 1965: ص324(.
ثانيا: ليند (Linde 1968): »عملية بعيدة عن التفكري العقالين أوالنظامي 
االرضاءات  أواستبدال  بتعويض  يقوم  فيها  املستغرق  بأن  باالعتقاد  مرتبطة 
وقتي  )بشكل  إياها  متنحه  أن  ترفض  التي  تلك  بدل  األح��الم  هبذه  اخلاصة 

.(Linde et. al., 1968, P. 125) .»أودائمي( مقتضيات أومتطلبات احلياة
اخليالية  الصور  من  أوسلسلة  التخيالت  من  »نوع   :)1977( رزوق  ثالثا: 
لكي  عقله  لعني  العنان  يرتك  عندما  املرء  خيال  يف  متر  التي  املتخيلة  واحلوادث 
تنتقل عىل غري هدى بني الصور السارة، فتشبع بذلك الرغبات التي بقيت من 
دون اشباع يف احلياة احلقيقية وعىل صعيد الواقع، يستسلم املرء هلا أحيانا بوصفها 

وسيلة للهرب من واقعه«. )رزوق، 1977: ص15(.
رابعا: اهلابط )1985(: »هروب الفرد من عامل الواقع الذي مل يتمكن فيه من 
اشباع رغباته وحاجاته إىل عامل اخليال الذي يستطيع فيه ان حيقق ما يعجز عنه يف 
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الواقع«. )اهلابط، 1985:ص38(.
احلامل  إبعاد  بحقيقة  تتميز  واعية  »خربة   :(Singer 1990) سنجر  خامسا: 

.(Singer, 1990, P. 17) .»اليقظ عن هنا واآلن اىل زمن ما آخر أومكان آخر
التي  (Klinger 2000): »جزء من تدفق األفكار والصور  سادسا: كلنجر 
اوغري مستجيبة  تلقائية غري موجهة  الفرد، وافكار  يقظة  تشغل معظم ساعات 
استطرادية  قصصًا  متثل  أهنا  كام  واضح  بغرض  ملزمة  غري  وتكون  بالوعي  متر 
ذهنية خيالية تدور بشأن االنجازات اخلاصة وأعامل اإلنقاذ البطولية واهلروبات 
الرومانيس  الطبيعية واهلروب  الواقعية أوفوق  الرياضية غري  املدهشة واألعامل 

.(Klinger, 2000, P. 2) .»أواجلنيس واالفعال العدوانية غري املحتملة
ه تؤدي إىل حتويل انتباه الفرد  سابعا: )القرييش 2002( »عملية تفكري غري موجَّ
بعيدًا عن مهامت جسمية أوعقلية مستمرة وجلوئه إىل سلسلة من األفكار أواخلياالت 
ص7(.  :2002 )القرييش  مغايرين«.  ومكان  زم��ان  إىل  احل��ايل  املوقف  عن  تبعده 
نظري  كتعريف  اليقظة  ألحالم   )2002 )القرييش  تعريف  الباحثان  تبنى 

كونه األقرب لواقع هذا البحث.

أما التعريف اإلجرائي ألحالم اليقظة فهواآليت:
الدرجة التي حيصل عليها امُلجيب عىل مقياس أحالم اليقظة الذي تم تطبيقه 

يف البحث احلايل.
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موقع الضبط: )Locus of Control()1(. عرفه كل من: . 

تفسري  هبا  يمكن  التي  للطريقة  بالنسبة  معمم  »هوتوقع  )روت��ر-1962(  أوال: 
 Internal) الداخيل  الضبط  ذوومركز  فاألفراد  ذوطرفني،  وهوامتداد  األح��داث 
أن  حني  يف  )التعزيز(،  حدوث  عن  مسؤولية  جهودهم  العتبار  يميلون   (control

للحظ  املسؤولة  هذه  يعزون   (External control) اخلارجي  الضبط  ذوي  األفراد 
أوالصدفة (Luck or chance) وقد يعزوهنا لتعقيدات احلياة. )روتر، 1962: ص43(.
ثانيا: )ليفكورت-1976( »توقع معمم للتعزيز فالضبط الداخيل يشري إىل 
إدراك احلوادث سوًء كانت إجيابية أم سلبية عىل أهنا نتيجة أفعال الفرد وسيطرته 
والسلبية  اإلجيابية  احلوادث  إدراك  إىل  فيشري  اخلارجي  الضبط  أما  الشخصية، 
عىل أهنا ال ترتبط بسلوك الفرد وهي عىل ذلك تقع خارج سيطرته الشخصية. 

)ليفكورت، 1976: ص29(.

ثالثا: )نيومان-1979( »يكون الفرد داخليا إذا أدرك انه يستطيع أن يسيطر 
عىل نتائج سلوكه، ويكون الفرد خارجيا اذا أدرك أن العامل معقد لدرجة تصل 

من الصعوبة اىل التنبؤ به. )نيومان، 1979:ص1035(.
تبنى الباحثان تعريف )روتر( باعتبار أنه تعريف واضع النظرية ويتوافق مع 

موضوع البحث احلايل.
التعريف اإلجرائي: هوالدرجة التي حيصل عليها امُلجيب عىل مقياس موقع 

الضبط )داخيل-خارجي( الذي تم تطبيقه يف البحث احلايل.
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الف�صل الثاين

أوال. اإلطار النظري
املبحث األول: أحالم اليقظة:

أحالم اليقظة ظاهرة مألوفة ترافق اجلميع يف مراحل حياهتم املتعاقبة، األطفال 
البلوغ  عند  ولكن  حتقيقها،  يتمنون  واملراهقون  وفرح  برصاحة  عنها  يتكلمون 
كوهنا  للسخرية  التعرض  خشية  وإخفائها  نكراهنا  إىل  اإلنسان  يميل  والرشد 
تبتعد بدرجة أوبأخرى عن الواقع، أحالم اليقظة تعد من العمليات التي تؤدي 
مستقبل  إىل  بأفقه  ومتد  وجوده  وتغني  وتكيفه  اإلنسان  حياة  يف  مهمة  وظائف 
جمهول أوماٍض بعيد أوفكرة أورغبة بعيدة املنال، وليجني من احلياة أفضل ما 
فيها وليكون سيد املخلوقات بذكائه وخياله وتفكريه ولغته، وليرتك فجوة كبرية 
بدائية  التطور، فّبني  الراقية يف سلم  باقي املخلوقات حتى احليوانات  بينه وبني 
العقلية لتؤكد رقي عقل  العمليات  تتمثل  الراقي  عقل احليوان وعقل اإلنسان 
اإلنسان وآفاقه الرحبة، وعىل الرغم من اهتامم علامء النفس بالعمليات العقلية 
إال أنه مع ذلك كانت حصة أحالم اليقظة من االهتامم قليلة لدى علامء النفس 
يف النصف األول من القرن املايض، حتى جاء عقد الستينيات من القرن املايض 
اليقظة،  الداخلية ومن ضمنها أحالم  ليؤكد خطأ جتاهل اخلربات  بقليل  وقبله 
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ومع ذلك فاالهتامم اجلدي احلقيقي بأحالم اليقظة بدأ يف هناية عقد السبعينيات 
وبداية الثامنينيات من القرن العرشين، فالشخص قد جيد يف حلم اليقظة عزاءُه 
وسلواه وخالصه من القلق الناتج عن إحباط دوافعه، وقد حيقق الفرد األهداف 
أن يكون  ينبغي  ما كان  أوتوهم  بتخيل  املحبطة واملقلقة  وهيرب من األحداث 
الفرد  يستطع  مل  وحاجات  رغبات  إرضاء  أي  ص627(   :1983 )دافيدوف، 
إرضاءها يف عامل الواقع، وُيطط للمستقبل الذي يطلبه احلامل ويعجز عن بلوغه 
إال  اليقظة،  أحالم  يامرسون  الناس  معظم  ان  إذ  ص120(،   :1964 )راجح، 
واخليال  للمستقبل،  أوالتخطيط  التسلية  من  نوعًا  منها  يتخذون  األسوياء  أن 
اهلروب  بوساطة  اإلرض��اء  بعض  لتحصيل  مؤذية  غري  طريقة  وهي  املنطلق، 
قد يسعى  (Morgan & King, 1975, P. 481) وأحيانا  الواقع  الوقتي من 
الشخص جاهدًا إىل حتقيق هذه الصورة الرائعة القوية التي كوهنا عن نفسه يف 
ميدان  ان حياكي يف  ما حياول  املستقبل، وكثريًا  أسقطها عىل ستار  والتي  خياله 
عامله اخليايل تلك الشخصيات القوية التي تركت يف نفسه أثرًا كبريًا، فضاًل عن 
حماكاته للصورة التي رسمها عن نفسه )مراد، 1969: ص269(. وبذلك يكون 
للتخيل وبضمنه أحالم اليقظة وظيفة مهمة يف توافق الفرد ويف زيادة االنجاز، 
فالتوافق الفّعال ليس ممكنًا دائاًم، ويف حالة كهذه يلجأ الفرد إىل التعويض عن 
طريق األعامل اخليالية )برهنارت، 1959: ص260( وهنا ال ُتعد أحالم اليقظة 
دراساته  لتكملة  يتطلع  الذي  الطموح  فالطالب  نفيس،  اضطراب  عىل  دلياًل 
املزيد من املجهود للحصول عىل درجات مرتفعة،  العليا يشعر وأّن عليه بذل 
اليقظة( فإن  وعندما يتخيل ما يتمتع به من مكانة اجتامعية مرموقة )يف أحالم 
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ص401(   :1972 )الزيادي،  تواجهه  التي  احلالية  احباطاته  من  يفف  ذلك 
وقد وجد )رجيالك Rgchlak 1973(، أن الشباب األكثر استقرارًا من ناحية 
عاطفية أوانفعالية ينتجون خياالت أكثر اجيابية عن أحداث املستقبل من الطلبة 
غري األسوياء (Singer, 1975, P. 734) ولكن عىل الرغم مما ذكر فيام يص 
االجتاه االجيايب يف أحالم اليقظة، إال انه مع هذا فإن اإلمعان يف اخليال بشكل عام 
واللجوء إليه باستمرار يؤدي إىل ان يصبح اخليال هوالبديل للواقع، وهذا هييئ 
النفس وحدها من  النفس وخلق عامل خيايل واهم تسكنه  لعملية تتسم بخداع 
دون اآلخرين )كامل، 1990:ص518(. فأحيانا جيد الفرد الذي تنتابه أحالم 
يقظة كثرية أن إبداعاته الومهية أكثر إرضاء من الواقع ومن ثم ينسحب من احلياة 
الفرد  يعرض  اخليال  يف  اإلغراق  إن  ص627(.   :1983 وف،  )دافيد  الفعلية 
ال  ذلك  عن  ينتج  وما  احليايت،  بالواقع  الصلة  من  واإلفالت  االنجراف  خلطر 
ينحرص يف القعود أوالفتور عن متابعة واقع احلياة مما يؤدي إىل إنقاص وهتديد 
حلاجات البقاء وإنام من املمكن أن يزيد من حدة االضطرابات العاطفية، وممكن 
أيضا أن يزيد من البعد الذي يفصل الواقع عن اخليال وان جيعل قبول الواقع 
أشارت  وقد  ص518(.   :1990 )كامل،  معه  والتعايش  احتامله  صعبًا  أمرا 
 1969 سون  )ريتشارد  دراسة  مثل  التخيل  موضوع  تناولت  عديدة  دراسات 
واهنلدر  )بياجيه  ودراسة   ،)Paivio  1969 )بايفيو  ودراسة   ،(Richardson

Piaget & Inheldeer 1979( إىل أن التخيل املريض الذي حيدث يف أحالم 

اليقظة، هوعىل العكس من التخيل املقيد، وله ان حيجب الفرد عن واقعه ويعزله 
عن احلياة )حسني، 1999: ص1( والبد من اإلشارة هنا إىل أن هذا النوع من 



م. د. عيل عبدالكريم/مها عطااهلل عريبي

123 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

التخيل )التخيل املريض( واملقصود به التخيل احلر عىل ما يبدو، هواحد مسببات 
النظرة املرضية (Pathological) ألحالم اليقظة، وهذا ما يوضح مشكلة البحث 
احلايل بشكل مبارش، حيث أشار(مورجان- )Morgan إىل أن اخليال املنطلق 
(Fantasy) وأحالم اليقظة نادرًا ما تقود اىل ترصف فعيل استداليل أواستنتاجي 

(Morgan & King, 1975, P. 481) بينام ركز )وايت( عىل أن أحالم اليقظة 

املفرطة أوالغريبة )الشاذة( املحتوى ال تعد هي القضية، بل باألحرى هي نتيجة 
لسوء التوافق العام والشخيص واالجتامعي (Wagman, 1967, P. 329). أما 
)الشامع( فريى أن ضعاف الشخصية ينغمرون يف هذه األحالم فيبتعدون عن 
الواقع أوتنفصم عراهم عن الواقع ومن ثم يؤدي هبم هذا األمر إىل الفشل يف 
اليقظة هلا  التكيف )الشامع، 1950: ص184( مما سبق نستدل عىل أن أحالم 
للمستقبل وشكلت عامال  للتخطيط  كانت سببا  ما  إذا  اجيايب،  احدمها  جانبان 
لدافعية الفرد وزيادة طموحاته وبالعكس يكون جانبها اآلخر حني تكون بديال 

للواقع املر واهلروب منه.

:)Rotter - املبحث الثاين: وجهة نظر )روتر
لبعض  عالية  قيمة  الفرد  يعطى  عندما  كثرية  أحيان  يف  أنه  )روت��ر(  يرى 
األهداف، كالرغبة باملعرفة أوالرغبة بالرعاية مثاًل، فإنه قد يمتلك يف الوقت نفسه 
توقعات واطئة عن إنجازه هلذه األهداف، ذلك أنه قد تعّلم أن يتوقع العقاب، 
أوالفشل، أوالرفض عند حماولته حتقيق هذه الرغبات )عىل سبيل املثال، التلميذ 
الذي يرسب عىل الدوام يف املدرسة(، فعندما حيدث هذا، يتعلم الشخص عادًة 
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إشباع  عىل  حيصل  أن  وحياول  ذاهتا،  بحد  العقوبات  لتجنب  أخرى  سلوكيات 
لرغباته بوسائل غري واقعية، كمامرسة أحالم اليقظة أواستخدام أساليب رمزية 
تكون بالنسبة له فقط ال لغريه بمثابة حتقيق لإلشباع. وتعد هذه السلوكيات غري 
الواقعية متعلمة، وهي تكّون ما جرت العادة عىل وصفه بأعراض السلوك غري 
السوي (Abnormal Behavior). وعىل أساس هذه الرؤية، فإن السلوك غري 
معينة  لتجنب عقوبات  معنى  ذات  بل حماولة  أوإضطرابًا،  مرضًا  ليس  السوي 
 Rotter, 1971,) واقعي  غري  مستوى  عند  معينة  إشباعات  عىل  أوللحصول 
متحورت  والذي  الضبط(  )موقع  مصطلح  )روتر(  عليه  أطلق  وهوما   (P. 59

يف  نسبيًا  احلديثة  املفاهيم  من  الضبط  موقع  مفهوم  يعد  حيث  حوله،  نظريته 
الدراسات النفسية ويعد من األبعاد اهلامة لدراسة الفروق الفردية يف شخصية 
إليه والتعمق يف دراسة  النفس اهتاممهم  األطفال والراشدين وهلذا وجه علامء 
جوانبه خالل العقدين األخريين من القرن العرشين، يقول )روتر( »أن موقع 
الضبط مرتبط باعتقاد الفرد بأن لديه القدرة عىل السيطرة يف األحداث واألفعال 
اخلاصة بحياته الشخصية بموقع الضبط الداخيل، بينام يرتبط اعتقاد الفرد بأن 
القدرة عىل السيطرة يف األحداث واألفعال اخلاصة بحياته بموقع  ليست لديه 
هذه  فان  بآخر  أو  بشكل  أي  ص15(   :1986 )كورسني،  اخلارجي«  الضبط 
من  جمموعتني  إىل  أوتعزوها  موقعني  إىل  أواإلث��ارة  الدافعية  تصنف  النظرية 
االسباب مها أسباب داخلية وأسباب خارجية، وإن كانت تعد نظرية يف التعلم 
االجتامعي والتي طرحت مفهوم موقع الضبط (Control Locus of) والتي يف 
ضوئها يرجع األفراد أسباب نجاحهم يف احلياة أوفشلهم إىل أسباب يتحملون 



م. د. عيل عبدالكريم/مها عطااهلل عريبي

125 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

يرده  أي  )داخليا(،  لدهيم  الضبط  موقع  يكون  الذين  مسؤولياهتا، وهؤالء هم 
أوفشلهم  احلياة  نجاحهم يف  أسباب  يرجعون  الذين  أما  داخلية(،  )أسباب  إىل 
إىل )أسباب خارجية( فيبحثون عن تفسريات خارج أنفسهم وهؤالء هم الذين 
يكون موقع الضبط لدهيم )خارجيا(، ولقد أدت هذه النظرية إىل فهم مثمر يف 
تفهم  النظرية  هذه  وحتاول  الضبط(  )مركز  أساس  عىل  السلوك  دافعية  تفسري 
حماولة  وهي  فيه،  املؤثرة  العوامل  عن  والكشف  لإلنسان  االجتامعي  السلوك 
 - املثري  عىل  القائم  السلوكي  )االجت��اه  مها  النفس  علم  يف  اجتاهني  بني  جتمع 
االستجابة، واالجتاه املعريف أوالنظرية املجالية(. )جون، 1978: ص107( هذا 
من جانب ومن جانب آخر فهي تتناغم مع نظرية التعلم االجتامعي التي وضع 
بسلوك  للتنبؤ  سعت   )1954 عام   – روتر  يب.  )جوليان.  األساسية  ركائزها 
الفرد يف املواقف االجتامعية املعقدة بحيث حيدث تكامال بني ثالث عنارص هي: 
النظرية  الدافعية(. )حسن، 1985: ص273( حيث تؤكد  املعرفة،  )السلوك، 
عىل أنامط السلوك التي جيري تعلمها والتي تتمدد يف الوقت نفسه بفعل متغريات 
التوقع )املعرفة( وقيمة التعزيز )الدافعية(، وإن هذه املتغريات تتأثر بفعل سياق 
اخلطوط  االجتامعي(  )التعلم  نظرية  جتمع  ولذلك  فيه،  حتدث  الذي  املوقف 
يف  املواقف  ونظرية  الدافعية  ونظرية  املعرفة  ونظرية  السلوكية  للنظرية  املتنوعة 
إطار ثابت، كام أهنا ربطت بني مفاهيم التعزيز والتوقع يف إطار واحد يف حني 
املفهومني يف نظرية واحدة  أن كل مفهوم لوحده يظهر قصورا حادا وأن احتاد 
 )208-204 ص   :1962 )روت��ر،  )التنبؤ(  خدمة  يف  قوية  أدارة  منهام  جيعل 
إن الفرد الذي يكون قادرًا عىل حتديد سلوكه يف املايض سيتوقع ضبطًا داخليا 
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الضبط  أن  حني  يف  املامثلة،  الطبيعة  ذات  املستقبلية  املواقف  معظم  لدى  مماثاًل 
اخلارجي للمواقف املستقبلية لدى الفرد الذي أدرك أسباب سلوكه السابق تقع 
الداخيل  الضبط  األفراد ذوي  إن  يف خارج سيطرته.)براون، 1972:ص 65( 
يكونون قادرين عىل التوجه الذايت دون جمهود كبري بينام حيتاج ذو موقع الضبط 
اخلارجي دائام إىل )املكافآت اخلارجية والتشجيع( من اجل حتقيق نتائج أفضل.

)ايوبة، 1972: ص9(.

املتوجهني  وأن  فيهم  التأثري  يقاومون  الداخيل  الضبط  ذوي  من  األفراد  إن 
خارجيا يتأثرون بأفكار ومعتقدات اآلخرين واألفراد املتوجهني داخليا يكون 
لدهيم تفوق يف التعلم. وهنا يتأكد للباحثني أمهية التمييز بني هاتني الفئتني من 
حيث أن ذووالضبط الداخيل حيتاجون للمتابعة االعتيادية يف الدرس بينام يتطلب 
ذوي موقع الضبط اخلارجي متابعة أكثر وختصيص جهد اكرب لقيامهم بأداء ما 
مطلوب منهم إضافة للتشجيع واملكافأة مما يمكن مدرس الصف عند التمييز بني 
الفئتني من استثامر وقت الدرس بشكل يتوافق واحتياج طلبته إضافة القتصاده 
باجلهد املبذول وجعل جهده أكثر جدوى وفعالية عندما يراعي الفروق الفردية 
املوجود بني طلبته وأن يتعاون مع املرشد النفيس املتواجد يف املدرسة ليتم احتواء 
هذه احلاالت وليتم التعامل من قبل املرشد النفيس وفق اختصاصه واحتكاكه 
مع الطلبة إضافة لدوره الرتبوي والفني يف االستفادة واإلفادة يف هذا املجال، 
ولتحقيق ذلك اجتهت املجتمعات إىل اإلفادة من كل إنجاز علمي يمكن أن ينفع 
الرتبية يف حتقيق كفايتها بعد دراسة وجتريب وهبذه الطريقة أدخلت الكثري من 
املايض  القرن  الرتبية خالل  الرتبية، حيث مرت  ميدان  إىل  العلمية  اإلنجازات 
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أسهم  مما  املختلفة  التعليم  مراحل  يف  أمهيتها  جتلت  وشاملة  جذرية  بتطورات 
الشامل يف العرص احلديث وذلك من خالل  الرتبية بمفهومها  يف حتقيق رسالة 

دورها املميز يف تشكيل شخصيات الطلبة وتنشئتهم نشأة سليمة.

صفات ذوي الضبط )الداخيل - اخلارجي(:
هنالك جمموعة من اخلصائص العامة حيددها )روتر( لذوي الضبط الداخيل 
مبني  كام  ص121(   :1995 )الرياالت،  )الرياالت(  ويلخصها  واخلارجي 

باجلدول رقم )1(.
اجلدول )1( يبني صفات ذوي الضبط )الداخيل- اخلارجي(

الضبط اخلارجيتالضبط الداخيلت

1
يميل إىل عزوالفشل أوالرتاجع 

الدرايس إىل عدم بذله اجلهد 
املناسب.

يميل إىل عزوالفشل أوالرتاجع 1
الدرايس إىل احلظ أوصعوبة املهمة.

أكثر مياًل إىل اخلضوع.2أكثر مياًل إىل االستقالل.2

لديه قدرات جيدة يف ما يتعلق بحل 3
 قدراته حمدودة يف حل املشكالت.3املشكالت التي تواجهه.

ثقته بذاته منخفضة.4ثقته بذاته عالية.4

يميل إىل جتنب املسؤولية.5يتحمل املسؤولية.5

يميل يف سلوكه إىل القلق 6يتمتع بصحة نفسية جيدة.6
واالكتئاب.

أكثر ميال إىل االعتامد عىل األخرين.7أكثر ميال إىل االعتامد عىل الذات.7

يميل إىل بذل اجلهد للحصول عىل 8
أقل اهتامما يف احلصول عىل 8املعلومات.

املعلومات.
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أقل ميال إىل املثابرة.9أكثر ميال إىل املثابرة.9

ال يميل إىل املشاركة يف النشاط 10يشارك يف النشاط االجتامعي.10
االجتامعي.

يميل إىل االندفاعية.11يتحكم يف انفعاالته.11

يميل إىل قبول األمر الواقع.12يميل إىل تأكيد الذات.12

أقل ميال إىل التفاؤل.13يغلب عليه الشعور بالتفاؤل.13

يميل إىل إجياد بدائل السلوك غري 14
أقل ميال إىل إجياد بدائل السلوك عند 14الناجح.

مروره بخربة الفشل.
يتأثر بمواقف اآلخرين فيام يقوم به.15يقاوم ضغط اجلامعة فيام ال يقتنع به.15
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الف�صل الثالث

إجراءات البحث:
الباحثان  اتبعها  التي  واإلج��راءات  البحث  منهج  حتديد  الفصل  هذا  يتضمن 
يتناول  ال��ذي  الوصفي  املنهج  الباحثان  اعتمد  حيث  بحثهام،  أه��داف  لتحقيق 
حتليلها  عن  فضال  احلارضة،  حقائقه  وتقرير  واألشياء  واحلوادث  الوقائع  وصف 
وتفسريها لغرض استخراج االستنتاجات وهوما يتوافق وأهداف البحث احلايل.

متمع البحث:. 1
املدارس  اخلامس يف  الصفوف  بجميع طالبات  احلايل  البحث  يتمثل جمتمع 
الصباحية  احلسينية  ناحية  األديب( يف  )العلمي -  وبفرعيها  والثانوية  اإلعدادية 
الدرايس )2013م  للعام  والبالغ عددها )4( مدارس  املهنية  املدارس  من غري 
- 2014م( وجمموع طالباهتا )405( طالبة. كام موضح يف جدول )2( حيث 
تم اختيار الصف اخلامس اإلعدادي لتمثيل املرحلة اإلعدادية باعتباره الصف 

الذي يتوسط بني الرابع والسادس، وتتمثل فيه خصائص هذه املرحلة.



130 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ

أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

جدول )2( املدارس اإلعدادية والثانوية يف ناحية احلسينية مافظة كربالء
املجموعثانوية أم اخلريثانوية املاجدةإعدادية الرسالةإعدادية عكاظاسم املدرسة

عدد طالبات 
الصف 
اخلامس

228806334405

عينة البحث:. 2
عينة  بلغت  إذ  العينة،  سحب  يف  القصدي  األسلوب  عىل  الباحثان  اعتمد 
وبنسبة )%30(  اإلعدادي  اخلامس  الصف  البحث )120( طالبة من طالبات 

من جمتمع البحث. كام مبني يف )جدول )3((
جدول )3( املدارس اإلعدادية التي تم اختيارها كعينة للبحث

املجموعإعدادية الرسالةإعدادية عكاظاسم املدرسة

6060120عدد الطالبات 

أداتا البحث:. 3
أن  وجدا  الضبط  وموقع  اليقظة  أحالم  مقاييس  عىل  الباحثان  اطالع  بعد 
أنه  حيث  البحث  لعينة  هواألنسب  اليقظة  أحالم   )2002 )القرييش،  مقياس 
يتكون املقياس من )34( فقرة وذلك بوضع مخسة بدائل تبدأ بالصفر يف القيمة 
الدنيا وتنتهي ب� )4( يف القيمة العليا، وحتصل البدائل الوسيطة عىل قيم )1 و2 
دراسات  معظم  يف  إستخدمت  وقيمها  البدائل  هذه  أن  علاًم  التوايل.  عىل  و3( 
يبدأ  الذي  فقرة  أمام كل  املدرج اخلاميس  اليقظة. واجلدول )4( يوضح  أحالم 
من )يصدق عيلَّ متامًا( إىل )ال يصدق عيلَّ إطالقًا( وللفقرات السالبة واملوجبة؛ 
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ومقياس )صالح، 2004( ملوقع الضبط هواألنسب لعينة البحث ويتكون من 
)29( فقرة، حيث اشتّملت كل فقرة اإلجابة عليها بالبديل )أ، ب( حيث يمثل 

البديل )أ( موقع الضبط اخلارجي والبديل )ب( موقع الضبط الداخيل.
اجلدول )4( تدرج اإلجابة عىل مقياس أحالم اليقظة

يصدق عيل يصدق عيليصدق عيل متامًاالفقرات
إىل حد ما

ال يصدق عيل 
إىل حد ما

ال يصدق 
عيل إطالقًا

صفر4321املوجبة

1234صفرالسالبة

صدق وثبات االداتان:. 4
الصدق الظاهري:أ. 

هواحد أنواع الصدق الذي يتبني من خالله هذا النوع من الصدق بالفحص 
املبدئي ملحتويات االختبار من قبل جلنة من املختصني لتقويمها يف مدى مطابقتها 
املهمة يف احلكم عىل  الصدق  أنواع  أجله، وهومن  الذي وضعت من  للغرض 
اجله.  من  وضع  الذي  الغرض  املقياس  فيها  تقيس  التي  وهوالدقة  صالحية 

)الظاهر واخرون، 2002، ص 132(.

تم عرض املقياس امللحق )1( عىل جمموعة من اخلرباء واملختصني من ذوي 
اخلربة والدراية العلمية املحلق )2( وطلب منهم:

احلكم عىل مدى صالحية الفقرات لقياس بام وضعت ألجله.. 1
احلكم عىل مدى مالئمة التعليامت وبدائل اإلجابة.. 2
وإعادة صياغة، حذف وإضافة عىل . 3 مناسبا من)تعديالت  يرونه  ما  إجراء 
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اخلرباء  اتفاق  نسبة  اخلرباء ومالحظاهتم، وكانت  أراء  الفقرات( ويف ضوء 
أكثر من )85%( مما جعل الباحثان يعتمدان املقياسني.

الثبات: . 

تطبيق  أعيد  وإذا  تقريبا  نفسها  النتائج  عىل  احلصول  هوضامن  الثبات  إن 
الصدفة  عوامل  تأثري  قلة  يعني  وهذا  األفراد،  من  نفسها  املجموعة  عىل  االختبار 
أدبيات  وتشري  ص196(   :1983 )عبدالرمحن،  االختبار.  نتائج  يف  العشوائية 
فيه قابلة للتكرار، وان  الذي تكون  ثابتة إىل احلد  القياسات تكون  القياس إىل أن 
يكون  أخرى  إىل  حالة  من  خمتلفة  القياسات  جعل  إىل  يميل  عشوائي  تأثري  أي 
طريقة  الباحثان  استخدم  وقد   (nunnally, 1978, 225) القياس  خلطا  مصدرا 
حساب  أساليب  أهم  من  األختبار  إع��ادة  أسلوب  يّعد  حيث  االختبار،  إع��ادة 
الثبات، ومعامل الثبات فيه، هوالعالقة املتبادلة بني املعدالت اإلحصائية املحصل 
 Anastasi, 1988,) لألختبار  التطبيقني  كال  يف  أنفسهم  األشخاص  من  عليها 
يكون  أن  جيب  فأنه  األختبار،  إعادة  طريقة  يف  ثابتًا  االختبار  كان  وإذا   .(P. 110

الثاين  التطبيق  إىل  لالختبار  تطبيق  أول  من  الدرجات  التغيري يف  من  القليل  هناك 
(Elliot & Stewart, 1984, P. 60) وقد طبقت هذه الطريقة )إعادة االختبار( 

العينة  خارج  طالباهتا  -كون  املاجدة  ثانوية  من  طالبة   )63( من  مكونة  عينة  عىل 
أسبوعان. مقداره  زمني  وبفاصل  اخلامس،  الصف  من  للبحث-  األساسية 

ويشري آدمز (Adams) إىل أن املدة الزمنية بني التطبيقني األول والثاين جيب 
أن ال تتجاوز أسبوعني أوثالثة أسابيع (Adams, 1964, P. 85). وكان معامل 
الثبات املستخرج بوساطة حساب معامل إرتباط )بريسون( هو )0.75(. وهنا 
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والثاين  األول  التطبيقني  بني  االرتباط  معامل  كان  إذا  أنه  إىل  )العيسوي(  يشري 
 ،1985 )العيسوي،  للثبات  جيدًا  م��ؤرشًا  يّعد  ذلك  فأن  فأكثر،   )0.70(
نفس  وعىل  الضبط  موقع  مقياس  عىل  االختبار  اع��ادة  تم  وكذلك  ص58(؛ 
الثبات  معامل  استخراج  تّم  ولكن  الظروف،  نفس  وحتت  املدة  وبنفس  العينة 
والثاين  األول  التطبيق  يف  املقياس  فقرات  من  فقرة  كل  ثبات  بإجياد  للمقياس 

وذلك باستخدام مربع كاي )كا2( كام مبني يف اجلدول )5(.
جدول )5(

يبني ثبات فقرات مقياس موقع الضبط بعد إعادة االختبار لالجتاهني )الداخيل - اخلارجي( 
باستخدام مربع كاي )كا2(

كا2 اخلارجيالداخيلرقم الفقرةت
املحتسبة

كا2 
اجلدولية

داللة 
الفروق م2م1م2م1

1

-10-9-1
-15-14
-22-19
-26-23
29-27

صفر0000

3.84

عشوائي

2

-4-3-2
-7-6-5

-12-11-8
-16-13
-18-17
-21-20

28-25-24

عشوائي0.010.010.010.010.04

حتت درجة حرية )1( ومستوى معنوية )0.05(.	 
بام إن »قيمة مربع كاي )كا2( اجلدولية اكرب من قيمة مربع كاي )كا2( املحتسبة 
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أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

يعني عدم وجود فروق بني االختبار األول والثاين لفقرات املقياس« )العساف، 
1989، ص 315( مما يعني ثبات املقياس.

الوسائل اإلحصائية:. 5
أهداف  من  للتحقق  اإلحصائية  الوسائل  من  جمموعة  الباحثان  استخدم 
وعىل  للمقياس  السايكومرتية  اخلصائص  باستخراج  يتعلق  فيام  البحث 

النحواأليت:
إلعادة أ.  الثبات  معامل  الستخراج  أستخدم  )بريسون(:  االرتباط  معامل 

الستخراج  وكذلك  )بريسون(  إرتباط  معامل  حساب  بوساطة  االختبار 
معامل ارتباط )بريسون( ملعرفة العالقة بني أحالم اليقظة وموقع الضبط.

[N å X2 - (å X)2][ N å Y2 - (å Y)2

N å X Y - å X å Y
R =

)فريكسون، 1991، ص 145(

مربع كاي )كا2(: . 
)التكرار املشاهد - التكرار املتوقع(2

التكرار املتوقع
كا2=

)العساف، 1989: ص 315(
االنحراف ت.  الستخراج  حلساب  استخدمت  قد  املعياري:  االنحراف  معادلة 
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املعياري الحالم اليقظة وموقع الضبط، حيث استخدمت املعادلة:

N (N - 1)
N å X2 - (å X)2

S =

)السيد، 1979: ص164(
املتوسط احلسايب: قد استخدم يف إجراءات االختبار التائي حيث استخدمت ث. 

املعادلة:
جمموع الدرجات

عددها
املتوسط احلسايب=

)السيد، 1979:ص79(
حساب ج.  يف  استخدمت  حيث  مرتبطني:  ملتوسطني  التائي  االختبار  معادلة 

الداللة لكل من أحالم اليقظة وموقع الضبط، حيث استخدمت املعادلة:

n
S

X - M

t =

)السيد، 1979: ص469(
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أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

الف�صل الرابع

نتائج البحث
يتضمن الفصل احلايل عرضا للنتائج وتفسريها يف ضوء أهداف البحث وكام 

يأيت:

اهلدف األول:
املرحلة  طالبات  لدى  والسلبية(  االجيابية  )بنوعيها  اليقظة  أحالم  قياس 

اإلعدادية
حتدد اهلدف األول هنا بقياس أحالم اليقظة االجيابية والسلبية وتشري املعاجلة 
اإلحصائية إىل أن الوسط احلسايب لدرجات أفراد عينة البحث بلغ )74.09(
مقارنة  ولغرض  بلغ )68(  قدره)10.63(ووسط فريض  معياري  وبانحراف 
لعينة  )التائي(  االختبار  استخدم  للمقياس  الفريض  بالوسط  احلسايب  الوسط 

واحدة.اجلدول )6(يوضح نتائج االختبار.
اجلدول )6( االختبار التائي لقياس أحالم اليقظة )االجيابية - والسلبية(

لدى طالبات املرحلة اإلعدادية.

النتيجة مستوى 
الداللة

القيمة التائية 
اجلدولية

القيمة التائية 
املستخرجة

درجة 
احلرية

الوسط 
الفريض

االنحراف 
املعياري

الوسط 
احلسايب

عدد 
اإلفراد

دالة 0،05 1،98 7،15 119 68 10،63 74،09 120
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يتضح من اجلدول )4( أن القيمة التائية املستخرجة أكرب من القيمة اجلدولية، 
وهذا يعني أن أفراد عينة البحث احلايل يتمتعون بأحالم يقظة إجيابية. ويمكن 
نحواملستقبل  يتطلعن  اإلعدادية  طالبات  كون  خالل  من  النتيجة  هذه  تفسري 
اإلنجازات  العملية وحتقيق  احلياة  للدخول يف معرتك  بتفكريهن واستعدادهن 
واآلمال والطموحات وصوالً إىل حتقيق الذات. كام أن النمواملعريف هلذه الرشحية 
جيعلها أكثر مياًل للعمليات العقلية أواملعرفية كالتفكري والتخيل ألن النمواملعريف 
يساعد يف ذلك، ومن ثم تعود هذه العمليات املعرفية بتغذية مرتدة لتزيد أوتطور 
من املستوى املعريف لدى الطالب، وينبغي اإلشارة هنا إىل أن مساحة املستقبل 
اإلجيابية  اجلوانب  تأكيد  يكون  أن  يتوقع  لذلك  كبرية  اإلعدادية  طالبات  أمام 
لالختيار  كثرية  بدائل  توفر  التي  الواسعة  واآلفاق  الكثرية  االحتامالت  بسبب 
احلياة  ما يف  لتحقيق يشء  الفرصة  أن  أي  التحقيق،  لغرض  الزمن  ومتسعًا من 

تكون كبرية ومواتية.

اهلدف الثاين:
قياس موقع الضبط )الداخيل – اخلارجي( لدى طالبات املرحلة اإلعدادية.

حتدد اهلدف الثاين يف البحث احلايل بقياس موقع ضبط لدى طالبات املرحلة 
اإلعدادية وتشري املعاجلة اإلحصائية إىل أن الوسط احلسايب لدرجات أفراد عينة 
البحث بلغ )46.01( وبانحراف معياري قدره )3.36( ووسط فريض بلغ 
)43.5( ولغرض مقارنة الوسط احلسايب بالوسط الفريض للمقياس استخدم 

االختبار )التائي( لعينة واحدة.اجلدول )7( يوضح نتائج االختبار.
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أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

اجلدول )7( االختبار )التائي( لعينة واحدة لقياس موقع الضبط )داخيل–خارجي(
لدى طالبات املرحلة اإلعدادية.

النتيجة مستوى 
الداللة

القيمة التائية 
اجلدولية

القيمة التائية 
املستخرجة

درجة 
احلرية

الوسط 
الفريض

االنحراف 
املعياري 

الوسط 
حلسايب 

عدد 
األفراد 

دالة 05 ،0 980 ،1 203 ،8 119 5 ،43 36 ،3 01 ،46 120

يتضح من اجلدول )5( أن القيمة التائية املستخرجة اكرب من القيمة اجلدولية، 
يمكن  داخيل،  ضبط  بموقع  يتمتعون  احلايل  البحث  عينة  أفراد  أن  يعني  وهذا 
أدائهم من نجاح أوفشل إىل عوامل  نتائج  العينة يعزون  أفراد  بان  تفسري ذلك 
البناء  إىل  يعود  وهذا  الشخصية  وخصائصهم  بقدراهتم  ترتبط  اوداخلية  ذاتية 
بامُلثل واملبادئ والقيم والتقاليد.. والتي  بيئة هتتم كثريا  النفيس هلم وكوهنم يف 

بدورها تنمي يف نفوسهم وازعا داخليا قويا ومؤثرا يف مفاهيمهم وترصفاهتم.

اهلدف الثالث:
اليقظة وموقع الضبط )داخيل - اخلارجي( لدى  معرفة العالقة بني أحالم 

طالبات املرحلة اإلعدادية.
حتدد اهلدف الثالث يف البحث احلايل بمعرفة العالقة بني أحالم اليقظة وموقع 
الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية وتشري املعاجلة اإلحصائية إىل أن القيمة 
املستخرجة تساوي)0.162( ولغرض معرفة العالقة استخدم معامل ارتباط 

)بريسون(.اجلدول )8( يوضح نتائج االختبار.
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جدول )8( معامل ارتباط بريسون ملعرفة العالقة بني أحالم اليقظة وموقع الضبط
النتيجةمستوى الداللةالقيمة اجلدوليةالقيمة املستخرجةدرجة احلريةعدد أفراد العينة

غري دالة1201190.1620.2350.05

اجلدولية  القيمة  من  اصغر  املستخرجة  القيمة  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
اليقظة وموقع الضبط لدى طالبات  وهذا يعني توجد عالقة بني متغري أحالم 
املرحلة اإلعدادية ولكن مل تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية، ولعل ذلك يكون 
بسبب أن موقع الضبط لدى الطالبات هوباالجتاه الداخيل الذي يرتبط بالواقع 

وحتمل املسؤولية وان ما حيصل عليه اإلنسان هونتيجة أفعاله وترصفاته.
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أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

ال�صتنتاجات

توصل الباحثان يف ضوء نتائج البحث احلايل إىل جمموعة من االستنتاجات 
هي:

إن أحالم اليقظة االجيابية تكون منترشة بني رشحية طالبات اإلعدادية وهي . 1
النمط السائد أوالشائع.

إن طالبات املرحلة اإلعدادية يتمتعن بموقع ضبط داخيل.. 2
ليس هناك عالقة بني أحالم اليقظة وموقع الضبط لدى طالبات اإلعدادية.. 3
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التو�صيات

زيادة اهتامم القائمني بالصحة النفسية والطب النفيس بأحالم اليقظة السلبية . 1
وموقع الضبط اخلارجي بسبب ارتباطهام بالصحة النفسية.

زيادة االهتامم بتقيص اخلربة الداخلية لدى طالبات املرحلة اإلعدادية والتي . 2
تعد أحالم اليقظة وموقع الضبط جزًء منها.

زيادة اهتامم القائمني عىل دراسة شخصية طالبات املرحلة اإلعدادية بأحالم . 3
اليقظة وموقع الضبط وذلك الن كليهام يمكن ان يعطينا صورة عن شخصية 

طالبات املرحلة االعدادية.
يمكن للقائمني باإلرشاد النفيس واملسؤولني عن الصحة النفسية االستدالل . 4

هي  للتشخيص  جيدة  وسيلة  خالل  من  النفسية  بالصحة  تدين  وجود  عىل 
أحالم اليقظة السلبية وموقع الضبط اخلارجي.

تطوير املناهج الدراسية واالهتامم بالنشاطات الالصفية الستثامر اجلوانب . 5
من  عليها  االستدالل  يمكن  والتي  الطالبات  تفكري  تظهر يف  التي  االجيابية 

أحالم اليقظة االجيابية وموقع الضبط الداخيل.
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أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

املقرتحات

الضبط لدى طالب . 1 اليقظة وموقع  العالقة بني أحالم  يتقىص  إجراء بحث 
املرحلة اإلعدادية )الذكور(.

إجراء دراسة مماثلة لطالبات املرحلة اجلامعية.. 2
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الهوام�ص

يسمى أيضا »موقع السيطرة« أو»وجهة التحكم«... وما إىل ذلك.. غري أن مجيع هذه ( 1)
البحث  يف  ترجم  والذي   (Locus of Control) هو  واحد  مفهوم  إىل  تشري  التسميات 

احلايل ب�)موقع الضبط(. الباحثان.
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أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

امل�صادر واملراجع

الضبط . 1 وجهة  من  كل  لتأثري  تفاعلية  1985.دراس���ة  ع��يل(.  حممود  )سامي  أيوبه، 
واالستقالل االوراكي عىل قابلية التعلم الذايت لدى طلبة املرحلة الثانوية من اجلنسني.

جملة كلية الزراعة.ج1.ع7.بغداد،.
حمي، . 2 عبداهلل  ابراهيم  د.  ترمجة  العملية.  حياتنا  يف  النفس  علم   .)1959( برهنارت. 

ص206. بغداد: مكتبة أسعد.
حسني، ثريا عيل.)1999(. أثر بعض املتغريات يف التخيل. ص1 بغداد، جامعة بغداد، . 3

كلية االداب، رسالة ماجستري غري منشورة.
دافيدوف، لندال. )1983(. مدخل علم النفس. ترمجة سيد الطواب وآخرين، ص627 . 4

الرياض، دار ماكجروهيل للنرش
الدليمي، حسن محود ابراهيم. )1989(، قياس املسؤولية االجتامعية لدى طلبة اجلامعة . 5

يف مرحلة ما بعد احلرب، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد
راجح، امحد عزت.)1964(، االمراض النفسية والعقلية وعالجها واثارها االجتامعية، . 6
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املالحق

امللحق )1(
ومقياس  الضبط  موقع  مقياس  صالحية  مدى  يف  املحكمني  آراء  استبيان 

أحالم اليقظة
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم العلوم الرتبوية والنفسية

األستاذ الفاضل............................................. املحرتم
حتية طيبة...

يروم الباحثان القيام بالبحث املوسوم »أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط 
إىل  احلاجة  تطلبت  البحث  أهداف  ولتحقيق  اإلعدادية«  املرحلة  طالبات  لدى 
نعهده  ملا  اليقظة( ونظرا  الضبط( واآلخر )أحالم  يقيس )موقع  مقياسني احدمها 
مدى  وحتديد  املقياسني  مواقف  بقراءة  التفضل  يرجى  علمية  خربة  من  فيكم 
صالحيتها بوضع عالمة »√« يف حقل صالح إذا كان املوقف صاحلا أويف حقل غري 
صالح إذا كان غري صالح مع اقرتاح التعديل املناسب ألي موقف حيتاج إىل ذلك.

معمم  )هوتوقع  بأنه:   )1962( روتر  قبل  من  الضبط  موقع  عرف  وقد 



150 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ

أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

بالنسبة للطريقة التي يمكن هبا تفسري األحداث وهوامتداد ذوطرفني، فاألفراد 
ذوومركز الضبط الداخيل (Internal control) يميلون العتبار جهودهم مسؤولية 
 External) اخلارجي  الضبط  ذوي  األفراد  أن  حني  يف  )التعزيز(،  حدوث  عن 
control) يعزون هذه املسؤولية للحظ أوالصدفة (Luck or chance) وقد يعزوهنا 

لتعقيدات احلياة.
ه  وعرفت أحالم اليقظة من قبل القرييش )2002(: »عملية تفكري غري موجَّ
تؤدي إىل حتويل انتباه الفرد بعيدًا عن مهامت جسمية أوعقلية مستمرة وجلوئه 
ومكان  زمان  إىل  احلايل  املوقف  عن  تبعده  أواخلياالت  األفكار  من  سلسلة  إىل 

مغايرين« شاكرين تعاونكم معنا.... مع التقدير الباحثان

لحالفقراتت
ص

ت

لح
ص

ال ت

جة
حا

ب
يل

عد
للت

أعتقد أن أحالم اليقظة أمر مقبول إذا مارسه املراهقون 1
والكبار.

أشعر بارتياح عندما أختيل نفيس أقابل الشخص الذي 2
أحب.

تقدم يل أحالم اليقظة معلومات مفيدة للحاالت 3
الغامضة التي أواجهها.

أجد أن خيااليت تدور حول املايض وليس حول 4
املستقبل.

أختيل نفيس يف أكثر األحيان غري قادر عىل إهناء أي 5
عمل..

أرى يف خيااليت وقد انتقمت من شخص ما خدعني.6
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اختيل نفيس أحيانا إنني أقرتض شيئا من صديق عزيز 7
يل، وأتلفه من دون قصد.

أنا متأكد أن أحالم اليقظة يمكن أن تتحقق عىل صعيد 8
الواقع.

أجد يف أحالم اليقظة تنفيسًا عام أشعر به من ضيق 9
نفيس.

أشعر أن الصور يف ذهني واضحة مثل الصور 10
الفوتوغرافية.

أعتقد أن احلل الذي أصل إليه من خالل حلم اليقظة 11
مناسب وفعال.

أختيل تفاصيل مهنتي املستقبلية دائام.12

أتصور نفيس أين حصلت عىل ثروة كبرية جدًا.13

أتصور نفيس وقد تسلمت مسؤولية يصعب عيل 14
حتملها.

أحلم أنني انت�قم من الذين أساءوا إيل سواء بالكالم 15
أوبالفعل.

أرى يف أحالم يقظتي بأن والدي راضيني عني متامًا.16

أختيل ردود فعل أصدقائي وأقاريب خلرب وفايت.17

أجد أن أحالم اليقظة غالبًا ما تكون هدرًا للوقت.18

انتيش فرحًا عندما أختيل نفيس وقد أصبحت يل أرسة 19
وأطفال.

أفشل غالبًا يف حل أي مشكلة عن طريق أحالم اليقظة.20

أختيل أن عاملنا هذا سوف يكون أكثر سعادة وحمبة 21
مستقباًل.

أرى نفيس وقد أصبحت نجاًم سينامئيًا عامليًا.22



152 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ

أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

كثريًا ما أختيل أنني قد فشلت يف االمتحان.23

ييل إيل أين أصبحت عنيفًا مع شخص من اجلنس 24
اآلخر.

متر يف خيااليت أحيانًا فكرة إلقاء القبض عيل وأنا أرتكب 25
فعاًل قبيحًا.

أجتنب أحالم اليقظة ألهنا تبعدين عن املهام التي أقوم هبا.26

أشعر بالسعادة والدفء عندما أختيل بأن يل عالقة 27
عاطفية ناجحة.

اتذكر تفاصيل الصور التي أراها يف أحالم اليقظة.28

أشعر أن ال فائدة عملية ألحالم اليقظة.29

أرى يف أحالم يقظتي أن وضعي يف املايض أفضل من احلارض.30

غالبًا ما أختيل اين لن أجد وظيفة بعد خترجي.31

أختيل نفيس وقد وجدت طريقة إليذاء أشخاص معينني 32
ال أحبهم.

أتصور نفيس وقد خيبت ظن الناس الذين تربطني هبم 33
عالقة محيمة.

أختيل دومًا أنني سوف أفقد اإلنسان الذي أحب.34

مقياس موقع الضبط

الفقرات ت
يقع الطلبة يف املشاكل الن آباءهم يعاقبوهنم كثرياأ. 

بمشكلة غالبية الطلبة يف هذه االيام تساهل ابائهم الزائد معهمب.  1

يعود الكثري مما يصيب الناس من تعاسة جزئيا اىل حظهم اليسءأ. 
يعود سوء طالع الناس اىل االخطاء التي يرتكبوهناب.  2
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من االسباب الرئيسية لوقوع املشاكل عدم اهتامم الناس الكايف بتفادهيا وجتنبهاأ. 
ستقع املشاكل باستمرارمهام حاول الناس منع حدوثهاب.  3

حيصل الناس يف النهاية عىل احرتام الذي يستحقونه يف هذا العاملأ. 
لسوء احلظ غالبا ما متيض حياة الفرد دون ان يقدر قيمته احد مهام بذل من جهدب.  4

ان فكرة عدم عدالة املدرسني اجتاه الطلبة المعنى هلاأ. 
غالبية الطلبة اليدركون مدى تاثري درجاهتم بعوامل الصدفةب.  5

ال يمكن للمرء ان يكون قائدا فعاال دون توفري الفرص املناسبةأ. 
االكفاء الذين يفشلون يف ان يصبحوا قادة هم أ ناس مل حيسنواغتنام فرصهمب.  6

مهام تبذل من جهد يف كسب ود اآلخرين فسيظل هناك اشخاص يكرهونكأ. 
الذين ال يستطيعون كسب ود اآلخرين ال يفهمون كيفية التعامل معهمب.  7

تؤدي الوراثة الدور الرئييس يف حتديد شخصية الفردأ.  8
غالبا ما اجد ان االشياء املقدرة حتصل فعالأ. 

اعتامد املرء عىل القدر يف ترصيف اموره ال جيدي باملرة.ب.  9

يندر ان جيد الطالب االمتحان غريعادل اذا كان استعداده لذلك االمتحان تاماأ. 
يف كثري من االحيان تكون اسئلة االختبار عديمة الصلة باإلدارة الدراسية ما ب. 

جيعل االستعداد هلا عديم اجلدوى

10

يعتمد النجاح عىل العمل اجلاد وال دخل للحظ االّ نادرًاأ. 
احلصول عىل وظيفة جيدة يعتمد بشكل اسايس وجود الفرد يف املكان ب. 

املناسب ويف الوقت املناسب
11

يستطيع الطالب ان يؤثر بشكل ما عىل قرارات ادارة املدرسةأ. 
تسيطر عىل املدرسة بعض االدارات وال يستطيع الطالب ان يفعل شيئا ازاء ذلكب.  12

عندما اقوم بوضع اخلطط فانني غالبا ما اكون عىل يقني بقدريت عىل تنفيذهاأ. 
ليس من احلكمة ان ختطط للمستقبل البعيد، الن كثريا من االشياء يتحكم هبا ب. 

احلظ اجليد اواحلظ اليسء عىل أي حال
13

هناك بعض الناس الذين هم سيئونأ. 
هناك يشء يف كل انسان تقريباب.  14

بالنسبة ايل فان ما اسعى عليه ال عالقة له باحلظأ. 
الباس يف كثري من االحيان ان يكون قرارنا عىل اساس الوجه الذي يظهر عند ب. 

رمي قطعة نقود يف اهلواء
15
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من يصل اىل مركز ادارة املدرسة هويف الغالب ذلك الشخص الذي خدمه احلظ أ. 
يف ان يكون يف املكان املناسب

لكي يقوم الناس بعملهم عىل الوجه الصحيح البد من وجود القدرة لدهيم ب. 
حيث دور احلظ يف ذلك يكون قلياًل اومعدومًا

16

بالنسبة اىل ما جيري يف هذا العامل يمكن القول بان معظمنا ه ضحايا لقوى ال أ. 
نستطيع فهمها اوالسيطرة عليها

يمكن للناس باملشاركة االجيابية يف الشؤون االجتامعية والسياسية ان ب. 
يسيطروا عىل ما جيري يف هذا العامل

17

غالبية الناس ال يدركون مدى سيطرة عوامل الصدفة عىل جمريات حياهتمأ. 
يف احلقيقة ليس هناك يشء اسمه احلظب.  18

عىل املرء ان يكون لديه االستعداد الدائم لالعرتاف بخأطائهأ. 
من االفضل عادة ان يتسرت املرء عىل اخطائهب.  19

من الصعب ان تعرف اذا كان الشخص حيبك حقا ام الأ. 
ان عدد الصداقات التي تكوهنا يعتمد عىل كم انت شخص طيبب.  20

االمور السيئة التي تصيبنا تتساوى يف املدى البعيد مع االمور احلسنةأ. 
ان معظم ما يصيبنا من سوء الطالع هوبسبب اجلهل والكسل اواالفتقار اىل ب. 

القدرة اوالثالثة معا
21

بمزيد من اجلهد نستطيع القضاء عىل املظاهر السلوكية غري االجتامعية الني قد أ. 
تظهر يف صفوف الطلبة

يصعب عىل الناس العاديني ان تكون لدهيم سيطرة كافية عىل ما يقوم به ب. 
غريهم يف دوائرهم

22

الاستطيع احيانا ان افهم كيف يتوصل املدرسون للعالمات التي يعطوهناأ. 
هناك ارتباط مبارش بني ما ابذله من جهد يف الدراسة والعالمات التي احصل ب. 

عليها
23

القائد اجليد هوالذي يتوقع ان يقرر الناس ال نفسه ما جيب ان يفعلوهأ. 
القائد اجليد هوالذي حيدد لكل فرد االعامل التي يقوم هباب.  24

يف كثري من االحيان اشعر اين الاستطيع السيطرة عىل االشياء التي حتدث يلأ. 
يستحيل عيل ان اقتنع ان احلظ اوالصدفة يقومان بدور مهم يف حيايتب.  25
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يعزل بعض الناس انفسهم عن اآلخرين الهنم ال حياولون كسب صداقتهمأ. 
الفائدة كبرية ترجى من اجلهد اكثر مما جيب يف كسب ود اآلخرين الهنم اذا ب. 

ارادوا ان حيبوك فهم حيبونك
26

هناك مبالغة يف التأكيد عىل الرياضة يف املدارس الثانويةأ. 
ان مزاولة الرياضة ضمن فريق تعترب طريقة ممتازة لبناء الشخصيةب.  27

ما حيدث يل هوما تفعله يدايأ. 
اشعر احيانا اين ال استطيع التحكم يف االجتاه الذي تسري فيه حيايتب.  28

يف كثري من االحيان ال استطيع ان افهم ملاذا يترصف البعض بالطريقة التي أ. 
يترصفون هبا

يكون اآلخرون مسؤولني عن سوء ترصفاهتم سواًء كان يف املدرسة اوالشارع ب. 
اواملنزل

29

ملحق)2(
يوضح أسامء السادة اخلرباء ودرجاهتم العلمية وختصصهم

التخصصالدرجة العلميةاالسامءت

علم النفس املعريفأستاذ مساعد دكتورد. عدنان مارد جرب1

ارشاد نفيساستاذ مساعد دكتورد. عبدالستار محود2

شخصية وصحة نفسيةأستاذ مساعد دكتورد. امحد عبداحلسني عطية3

علم النفس الرتبويأستاذ مساعد دكتورد. رجاء ياسني عبداهلل4

طرائق تدريس اللغة العربيةأستاذ مساعد دكتورد. حيدر زامل املوسوي5

طرائق تدريس تاريخمدرس دكتورد. سعد جويد كاظم اجلبوري6

علم النفس النمومدرس مساعدمناف فتحي عبدالرزاق7
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know the future.

 - The development with all its dimensions: intellectual, 

economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 

and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged 

which calls upon all specialist researchers to provide it with 

their writings and contributions without which it can never 

proceed further.

Edition & Advisory Boards



 - Watching the changes, the alternations and additions which 

show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic 

area all through history and the extent of the relation with 

its neighbours and then the effect that such a relation has, 

whether negatively or positively on its movement culturally 

or cognitively.

 - having a look at its treasures: materialistic and moral and 

then putting them in their right way and positions which it 

deserves through evidence.

 - The cultural society: local, national and international should 

be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and 

then introducing it as it is.

 - To help those belonging to that heritage race consolidate 

their trust by themselves as they lack any moral sanction 

and also their belief in western centralization. This records 

a religious and legal responsibility.

 - acquaint people with their heritage and consolidating the 

relation with the descentdant's heritage, which signals the 

continuity of the growth in the descentdant's mode of life 

so that they will be acquainted with the past to help them 



heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 

east. And in this sequence, the levels of injustice against 

Karbala' increase: once, because it is Karbala' with all that it 

has of the treasures generating all through history and once 

more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 

still once more because it is that part that belongs to the east, 

the area against which aggression is always directed. Each 

level has its degree of injustice against its heritage, leading to 

its being removed and its heritage being concealed; it is then 

written in shorthand and described in a way which does not 

actually constitute but ellipsis or a deviation or something out 

of context.

(3)

According to what has just been said, Karbala' Heritage 

Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish 

a scientific journal specialized in Karbala' heritage dealing 

with different matters and aiming to:

the researchers viewpoints are directed to studying the 

heritage found in Karbala' with its three dimensions: civil, as 

part of Iraq and as part of the east.



 - The most precise material to explain its history.

 - The ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a particular 

culture is aware of the details of its burden as much as he is 

aware of its facts i.e. the relation between knowing heritage 

and awareness of it is a direct one; the stronger the first 

be, the stronger the second would be and vice versa. As a 

consequence, we can notice the deviation in the writings 

of some orientalists and others who intentionally studied 

the heritage of the east especially that of the Muslims. 

Sometimes, the deviation resulted from lack of knowledge 

of the details of the treasures of a particular eastern race, and 

some other times resulted from weakening the knowledge: 

by concealing an evidence or by distorting its reading or its 

interpretation.

(2)

Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 

materialistic borders, but rather its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



Issue Prelude

Why Heritage? Why Karbala'?

(1)

Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 

as associative culture and by which an individual's activity is 

motivated by word and deed and also thinking; it comprises, 

as a whole, the discipline that leads its life. And as greater as 

the activity of such weights and as greater their effect be as 

unified their location be and as extensive their time strings 

extend; as a consequence, they come binary: affluence and 

poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 

looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular 

human race, at a certain time, at a particular place. By the 

following description,the heritage of any race is described:

 - The most important way to know its culture.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the five sections of the journal 

with a view of working the domains of the past with mixing it with 

the present data or even looking up to the future. All this time 

intertwisting is kept within the bounds of one circle which is Karbala.

This issue has included various academic viewpoints 

according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 

the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 

have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 

researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

be long without continuing such writings. Accordingly, it is our 

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

Great projects start with a humble step and it is no harm 

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

is shameful that the initiator, in his new project, quits with 

the first hinderence or feels disappointed. He is supposed 

to continue trying and to insist on achieving his goal. Without 

persistence and insistence no access is achieved.

This way the team of the two boards, the editorial and 

the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

Journal. In their way, there may still be obstacles furnishing a 

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 

not sufficient; it needs strong determination with high impetus.

As an outcome of the determination of the two boards, the 

editorial and the advisory, is this magnificent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 

experts in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant 

research published, and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 

the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.

 - The date of the research that has been renovated.

 - Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal: (turath@alkafeel.net), http://karbalaheritage.

alkafeel.net, or Delivered directly to the Journal's 

headquarters at the following address: Karbala heritage 

center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 

Hussein park the large, Karbala, Iraq.



or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the 

viewpoints of the researchers themselves; it is not necessary 

to come in line with the issuing vicinity, in time, the research 

stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to 

state their reliability for publication. No research retrieved to 

researchers, whether they are approved or not; it takes the 

procedures below:

a. A researcher should be notified to deliver the meant 

research for publication in a two-week period maximally 

from the time of submission.

b. A researcher whose paper is approved is to be apprised 

of the edition chief approval and the eminent date of 

publication.

c. With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, 

before publishing, the researchers are to be retrieved to 

the researchers to accomplish them for publication.

d. Notifying the researchers whose research papers are 

not approved; it is not necessary to state the whys and 



publication place, version number, publication year and 

page number. Such is for the first mention to the meant 

source, but if being iterated once more, the documentation 

should be only as; the title of the book and the page 

number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, 

in the case of having foreign sources, there should be a 

bibliography apart from the Arabic one, and such books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 

Papers, and making an allusion to their sources at the 

bottom of the caption, in time there should be a reference 

to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 

with the journal for the first time, so it is to manifest 

whether the actual research submitted to a conference 

or a symposium for publication or not. There should be 

an indication to the sponsor of the project, scientific or 

nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, 



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientific researches under the provisos below:

1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally –agreed– on steps and standards.

2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5000-10,000 words under Simplified 

Arabic or times new Roman font and being pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding 

a page, 350 words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the 

researcher/researchers, occupation, address, telephone 

number and email, and taking cognizance of averting a 

mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 

taking cognizance of the common scientific procedures 

in documentation; the title of the book, editor, publisher, 
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