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١٣/١/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٥/١١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ص البحث :ملخ
هــدف البحــث التعــرف علــى اثــر البرنــامج التربــوي للتخفیــف مــن المخــاوف النفســیة الناتجــة 

) ٣صــــیغت (فقــــد وللتحقــــق مــــن هــــدف البحــــث .مــــن معالجــــة األســــنان لــــدى طلبــــة كلیــــة التربیــــة

مـن طلبـة الصـف الثالــث ) طالبـًا وطالبـة اختیـروا عشـوائیاً ٤٠فرضـیات. تألفـت عینـة البحـث مـن (

وقــــد قســــمت العینــــة بالتســــاوي إلــــى .الحاســــبات فــــي كلیــــة التربیة/جامعــــة الموصــــلبقســــم علــــوم 

ــــى (المجموعــــة التجریبیــــة) والثانیــــة (المجموعــــة الضــــابطة) اختیــــر كمــــا.مجمــــوعتین لتمثــــل األول

التصـمیم التجریبـي ذي االختبــار القبلـي والبعـدي بعــد التحقـق مـن تكــافؤ المجمـوعتین فـي متغیــرات 

ل الدراسي للوالدین والتسلسـل الـوالدي. ولتحقیـق هـدف البحـث قـام الباحثـان العمر الزمني والتحصی

معالجـــة األســـنان بعـــد التحقـــق مـــن صـــدقه الظـــاهري مـــن الناتجـــة النفســـیة ببنـــاء مقیـــاس المخـــاوف 

). ٠.٨١بعرضه على مجموعة من الخبراء، أما الثبات فقد استخرج بطریقة إعادة االختبار وبلـغ (

بعـــد التحقـــق مـــن صـــدقه محاضـــرة ) ١١ء البرنـــامج التربـــوي المكـــون مـــن (كمـــا قـــام الباحثـــان ببنـــا

الظاهري بعرضه على مجموعة من الخبراء.

عولجت البیانات إحصائیا باستعمال معامل ارتباط بیرسـون ومربـع كـاي واالختبـار التـائي 

ي أظهــرت نتــائج البحــث وجــود فــرق دال إحصــائیا بــین متوســطلعینــة مترابطــة وعینتــین مســتقلتین.

لــت النتیجــة ددرجــات االختبــار القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة ولصــالح االختبــار القبلــي وقــد 

إلــى انخفــاض مســتوى المخــاوف النفســیة الناتجــة عــن معالجــة األســنان لــدى الطلبــة. كمــا أظهــرت 

النتائج وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجات المجموعـة التجریبیـة والضـابطة بعـد تطبیـق 

فقد كان المتوسط الحسابي لها أعلى من المتوسـط ،لبرنامج التربوي ولصالح المجموعة الضابطةا

أشــارت النتــائج إلــى وجــود فــروق غیــر دالــة بــین متوســط درجــات و الحســابي للمجموعــة الضــابطة. 

طالبات) بعد تطبیق البرنـامج التربـوي. وفـي ضـوء النتـائج التـي تـم –المجموعة التجریبیة (طالب

صل إلیها حدد الباحثان مجموعة من التوصیات والمقترحات.التو 
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Abstract:
This paper aims at identifying the impact of the educational program

to alleviate the psychological fears resulting from dental treatment for

students of the college of Education. To verify the objective of this paper,

three null hypotheses were formulated. A sample of 40 male and female

students was randomly selected from student at the third year in the

department of computer science/college of Education/ university of

Mosul. The sample was divided equally into two groups; the first

represented the experimental group and the second experimental the

control one. The experimental design of pretest/post test was chosen to

verify the objective of this paper. The two groups were equivalent in

variables of age, academic level of parents and grade in the family. The

researchers construct a measurement for the psychological fears resulting

from dental treatment. The face validity of the scale was obtained through

consulting a jury of experts. The reliability was computed by re-test and

obtained (0.81). The researchers also construct an educational program of

(11) lectures. The face validity of the program was verified after

consulting a jury of experts.

The collected data were treated statistically by using Pearson

correlation formula, Chi-square and T-test of two dependent and two

independent groups. The results shows a statistical significant difference

between the mean scores of the pretest and post test of the experimental

group and for the benefit of pretest.



…اثر برنامج تربوي للتخفیف من المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان

٨٢

The results indicated the elimination of psychological fears resulted

from dental treatment. The results also presented a statistical significant

difference between the mean scores of the experimental group and the

control group after applying the educational program and for the benefit

of the control group. The results indicated non statistical significant

difference between the main scores of the experimental group

(male/female) after applying the educational program.

In the light of the results, the researchers set a group of

recommendations and suggestions.

مشكلة البحث:
ـــذ صـــغره، فاإلنســـان یـــرث  تعـــد المخـــاوف مـــن االنفعـــاالت التـــي یعـــاني منهـــا اإلنســـان من

فضـال عـن الطریقـة ویعلمـه أنـواع المخـاوف، هاالستعداد للشعور بالخوف ویـأتي دور البیئـة لیكسـب

اوف. وتعـــد المخـــاوف النفســـیة الناتجـــة مـــن معالجـــة األســـنان مـــن التـــي یعبـــر بهـــا عـــن تلـــك المخـــ

فقـد أشـارت العدیـد بشكل عام وطلبـة الجامعـة بشـكل خـاص الشائعة لدى األفراد النفسیة المخاوف 

(احمــد ورجــب ) ودراســة١٩٨٨مــن الدراســات إلــى انتشــار تلــك المخــاوف كدراســة (محمــود وعبــود 

&Kaakko(كاكو واخرون) ودراسة٢٠٠٢ et al 1998.(

فالمخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان من المشكالت التي تواجه طالـب الجامعـة 

وتهدد كیانه المعرفي نظرا لآلالم التي یعاني منها جراء األمـراض الخاصـة باألسـنان والتـي تحتـاج 

ف التـي إلى معالجة فوریة ال یستطیع الطالب الحصول علیها بسبب مخاوفه النفسیة. تلـك المخـاو 

تقترن باألوجـاع أثنـاء جلسـات العـالج، فضـال عـن األصـوات الناتجـة مـن األجهـزة المسـتخدمة مـن 

قبـــــل طبیـــــب األســـــنان والتـــــي تعـــــد هـــــي األخـــــرى مصـــــدر خـــــوف وتهدیـــــد. فقـــــد أشـــــارت دراســـــة 

)Kandil,2006المشـكالت وجود عالقة طردیة بین فقدان األسنان ونسبة اإلصابة بـبعض  ) إلى

).Kandil,2006(فسیة والعصبیةالنضطرابات االو 

ونظرا لآلثار السلبیة الناتجة من معالجـة األسـنان وضـرورة العمـل علـى مسـاعدة الخـائفین 

للتخفیف منها فقد شعر الباحثان بضرورة إجـراء البحـث الحـالي ابتـداًء بتحدیـد مشـكلة البحـث التـي 

تكمن في بلورة التساؤل األتي:

یــــف مــــن المخــــاوف النفســــیة الناتجــــة مــــن معالجــــة س: هــــل یمكــــن مســــاعدة الطلبــــة للتخف

األسنان باستعمال احد البرامج التربویة المناسبة؟
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أھمیة البحث والحاجة إلیھ: 
تتمثــل حیــاة اإلنســان فــي كــل مــا یمــر بــه مــن مبــاهج ومســرات إلــى جانــب مــا یعتریــه مــن 

ولـة القضـاء علیهــا مخـاوف ومخـاطر. ویتـأرجح شـعور اإلنسـان بـین الرغبـة وٕاشـباعها واآلالم ومحا

أو تجنبهـــا وتحاشـــیها. ویضـــع علمـــاء الـــنفس الخـــوف علـــى رأس قائمـــة االنفعـــاالت التـــي یواجههـــا 

اإلنسان منذ نعومة أظافره، فإذا كان اإلنسان هو الموجود البشري الـذي ال یكـاد یكـف عـن البحـث 

مخـاوف تأتیـه عن األمن فذلك إال ألنه مهدد في كل لحظـة بعدیـد مـن اإلخطـار فهـو یتـأرجح بـین 

من الخارج (البیئة المحیطة به) وكذلك المخاوف التي تأتیه من الداخل وهي المصـحوبة مـن ذاتـه 

  ).١٠٠-٩٩،ص٢٠٠٣نفسها (صبحي ،

والخوف انفعال فطري عند اإلنسان والحیوان، فاإلنسان یرث استعدادًا عامًا للخوف ولكن 

ي مكتسـبة مـن البیئـة التـي یعـیش فیهـا البیئة هي التي تعلمه ممن یخـاف، أمـا مصـادر الخـوف فهـ

  ). ١٥٧،ص٢٠١٠(ربیع،

كمــــا یعــــد الخــــوف مــــن االنفعــــاالت المهمــــة التــــي تنمــــو مــــع الفــــرد أثنــــاء عملیــــة التطبیــــع 

ـــــدي ،  ـــــأتي مـــــن خـــــالل ٢٦٣،ص١٩٩٠االجتمـــــاعي (داؤد والعبی ـــــم المخـــــاوف ت ). فمصـــــادر تعل

مــا یكتســبه الطفــل مــن مخــاوف االحتكــاك باألشــیاء المؤذیــة ولكــن األوســع فــي إثــارة المخــاوف هــو

   ).٣٧٢،ص١٩٩٨اآلباء واألمهات (الوقفي، 

ولــذلك تعــد المخــاوف مــن الظــواهر الشــائعة عنــد معظــم النــاس، إال إنهــا تتســم عنــد بعــض 

النــاس بالطــابع القهــري الــذي یجعــل الشــخص أســیرًا لهــا ویعیــق مســیرة حیاتــه ویمنعــه مــن مزاولــة 

  ).٢٧٧،ص٢٠٠٥(البواب ، نشاطه بصورة سویة مثل غیره من البشر

لقــد أشــار القــران الكــریم فــي أكثــر مــن آیــة إلــى دور المخــاوف النفســیة فــي حیــاة اإلنســان 

واآلثــار الســلبیة الناتجــة عنهــا وضــرورة التعامــل معهــا برویــة وصــبر وعنایــة كمــا فــي قولــه تعــالى

َن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِّنَ ( اِبِرینَ َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِّ الَِّذیَن .اَألَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّ

بِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأولَـِئَك .ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُِّصیَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ِلّلِه َوإِنَّـا ِإَلْیِه َراِجعونَ  ُأولَـِئَك َعَلْیِهْم َصَلَواٌت مِّن رَّ

ـــُدونَ  ـــْوَم َوَال َأنـــُتْم وقولـــه تعـــالى ( )١٥٧-١٥٥(/آالیـــات البقرة)ُهـــُم اْلُمْهَت ـــْیُكُم اْلَی ـــاِد َال َخـــْوٌف َعَل َیاِعَب

ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفَال َخْوٌف َعلَـْیِهْم َوَال وقوله تعالى ( )٦٨(/آیة الزخرف)َتْحَزُنوَن 

  ).١٣آیة (/األحقاف)ُهْم َیْحَزُنوَن 

ولــذلك تــزداد حاجــة المجتمــع المعاصــر یومــا بعــد یــوم إلــى الرعایــة النفســیة وقایــًة وعالجــًا 

وذلك بسبب تعقد الحیاة الحدیثة وازدیاد حدة التنافس وارتفاع مستویات الطموح لـدى الكثـرة الغالبـة 

قـده من أفراد المجتمع، فضال عن معاناة إنسان العصر من الضغوط والحروب والتهدید بها وما یف

  ). ١٢٢،ص٢٠٠٩الشعور باألمن واألمان (حجازي،
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فالعوامـــل البیئیـــة تحـــدد معنـــى المـــرض والرعایـــة الطبیـــة لـــدى الفـــرد واالتجاهـــات المختلفـــة 

السائدة نحو المرض كاالتجاهات الخاطئة عـن األمـراض وكیفیـة معالجتهـا. فهنـاك فئـة مـن النـاس 

مانهم بها اكبر مـن إیمـانهم بالرعایـة الطبیـة تجد الوصفات الشعبیة هي وسیلتهم في العالج ألن إی

ـــران المستشـــفى والعـــالج الطبـــي فـــي أذهـــانهم بخبـــرات وتجـــارب مؤلمـــة (ومنهـــا عـــالج  نتیجـــة القت

  ). ٩٤،ص٢٠٠٠األسنان) (النماس، 

إن الكثیر من النـاس یخـاف مـن عـالج األسـنان، وقـد تصـاب أسـنانهم بتلـف شـدید بمـرور

(مـــاركس،بســـبب الخـــوف مـــن الـــذهاب إلـــى الطبیـــب لمناســـب وقد یؤجـــل العـــالج الطبـــي االســـنین،

  ).١٨٩ص ، ١٩٩٨

ولذلك یمثل الخوف من عالج األسنان ومن طبیب األسنان عائقًا رئیسیًا لكثیر من الناس 

ودائما ما یمنـع هـذا الخـوف حتـى األذكیـاء العقالنیـین مـنهم مـن تحسـین صـحة أسـنانهم وصـیانتها 

ن، خاصة وأن الوقایة هي مفتاح صحة الفم الجید وذلـك ألنهـا ومن ثم التمتع بخدمة عالج األسنا

تمنـع المشـاكل قبـل حـدوثها. فالـذین یعـانون مــن الخـوف المتعلـق بعـالج األسـنان غالبـا ال یــذهبون 

إلــى الطبیــب مــن اجــل العنایــة الدوریــة بأســنانهم وعنــدما یــذهبون فــي النهایــة یجــدون أنفســهم أمــام 

لوقایة وقد تحولت إلى مشكلة تحتاج إلـى عـالج رئیسـي مـن قبـل مشكلة كان من الممكن تجنبها با

  ).١٢٩-١٢٨،ص٢٠٠٧طبیب األسنان (األنصاري،

Kaakkoفقـد أشــارت دراســة ( & et al ) إلــى أن الطلبــة الــذین لــم تكــن لــدیهم 1998,

خبــرات مؤلمــة خاصــة بطــب األســنان كــان لــدیهم خــوف أعلــى مــن الطلبــة الــذین كــان لــدیهم تلــك 

Kaakkoالخبرات ( & et al , 1998 ,p:62.(

Akeelأمـا دراسـة ( & Abdullabbar ) فقـد توصـلت إلـى أن مسـتوى الخـوف 2000,

لـــدى اإلنـــاث أعلـــى منـــه لـــدى الـــذكور، وان عامـــل العمـــر ال یـــرتبط بالمســـتوى العـــالي للخـــوف مـــن 

Akeelطبیب األسنان ( & Abdullabbar ,2000, p:124.(

لفقــــدان األســــنان تــــأثیرًا مباشــــرًا علــــى الفعالیــــات ) أن Kandil,2006وأوضــــحت دراســــة (

والنشاطات الطبیعیة لإلنسان، فهكذا حدث یسبب صدمة نفسیة للشـخص المعنـي ویرافقهـا تصـعید 

في التوتر والشد العصبي، وأحیانا قد یصاب بالكآبة وفقـدان الثقـة بـالنفس، ولهـذا السـبب قـد یكـون 

ي كیفیــة الجمــع بــین احتیاجــات المــریض النفســیة عــالج األســنان عملیــة معقــدة یشــوبها التحــدي فــ

والوظیفیة. وللتغلب على هذه العقبات یجب أن تكون العالقة بین طبیب األسنان ومریضـه عالقـة 

).Kandil,2006ایجابیة متناغمة ومتفاعلة (

Lahtiأما دراسة ( & et al,2007( فقد أشارت إلى ازدیاد المخاوف الناتجة من معالجة

Lahtiزدیاد العمر (األسنان با & et al,2007, Internet.(
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) أن المخـــــاوف النفســـــیة الناتجـــــة مـــــن معالجـــــة Gustafsson,2010وأظهـــــرت دراســـــة (

).Gustafsson,2010,Internetاألسنان یمكن أن ترجع إلى الخبرات المخیفة في الطفولة (

مناســب لتحقیــق إن عملیــة الضــبط التربــوي لالنفعــاالت تحتــاج إلــى تــدریب ولعــل الوقــت ال

ال تــزال فــي مراحــل التعــود  اذلــك هــو فــي مرحلــة الفتــوة والشــباب الن األســالیب االنفعالیــة وعاداتهــ

والتبنـي الن العــادات االنفعالیـة ومــا یتصـل بهــا مــن سـلوك إنمــا تكتسـب تعلمــًا بـنفس الطریقــة التــي 

لة المراهقة تتمیـز ). فمرح١٧٦، ص١٩٨٦تكتسبها العادات األخرى في الحیاة الیومیة (الهاشمي،

بــالنمو الواضـــح المســتمر نحـــو النضــج الجســـمي والعقلــي واالنفعـــالي واكتســاب المعـــاییر الســـلوكیة 

  ).٣٤٢،ص٢٠٠٤االجتماعیة واالستقالل االنفعالي (ملحم،

األولـى  ةومما تقدم تكمن أهمیة البحث في أن الدراسة الحالیـة تعـد مـن الدراسـات التجریبیـ

المخـاوف النفسـیة الناتجـة مـن معالجـة األسـنان لـدى طلبـة الجامعـة مـن والتي تسعى للتخفیف من 

خـــالل البرنـــامج التربـــوي المعـــد لـــذلك الغـــرض اســـتجابة للحاجـــة الملحـــة المتمثلـــة بمســـاعدة الطلبـــة 

للتخفیــف مــن تلــك المخــاوف لــدیهم لمــا لهــا مــن األثــر الســلبي فــي شخصــیاتهم وحیــاتهم. فــالمتتبع 

قــة یجــد أن اغلــب الدراســات وصــفیة (علــى حــد علــم البــاحثین) وقــد للدراســات والبحــوث ذات العال

سعت إلى التعرف على مستوى تلك المخاوف، فضال عن الفروق تبعًا لبعض المتغیرات. 

ھدف البحث:
یهدف البحث التعـرف علـى اثـر البرنـامج التربـوي للتخفیـف مـن المخـاوف النفسـیة الناتجـة 

تربیة. وفي ضوء الهدف وضعت الفرضیات اآلتیة:من معالجة األسنان لدى طلبة كلیة ال

: (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة الفرضیة األولى-

التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي في مستوى المخاوف الناتجة من معالجة األسنان).

ین متوسط درجات أفراد المجموعتین (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالفرضیة الثانیة:-

التجریبیة والضابطة في مقیاس المخاوف الناتجة من معالجة األسنان بعد تطبیق البرنامج 

التربوي).

(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة الفرضیة الثالثة:-

معالجة األسنان بعد تطبیق طالبات) في مقیاس المخاوف الناتجة من –(طالب  التجریبیة

البرنامج التربوي).
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حدود البحث:
ومـــن (الدراســـة الصـــباحیة)/قتصـــر البحـــث علـــى طلبـــة كلیـــة التربیـــة بجامعـــة الموصـــل ی

  .)م٢٠٠٩/٢٠١٠( للعام الدراسيالصف الثالث 

تحدید المصطلحات:
البرنامج.أوال
 ملیات التي ینبغي القیام بها "مجموعة أو سلسلة من النشاطات والع:١٩٨٩تعریف مبارك

  .)٥٣، ص١٩٨٩لبلوغ هدف معین" (مبارك،

 خطة مصممة لبحث أي موضوع یختص بالفرد أو :  ١٩٩٠تعریف الحسن وشهاب"

ض العملیات المحددة بدقة" (الحسن المجتمع بشرط أن تكون هادفة لألفراد وتتضمن بع

  .)٢٢٠،ص١٩٩٠وشهاب،

 ن تركیب معقد من األهداف والسیاسات "عبارة ع:  ٢٠٠٢تعریف علیان وسالمة

واإلجراءات والقواعد والمهمات والخطوات التي یجب القیام بها والموارد المستخدمة والعناصر 

الضروریة لتنفیذ عمل معین یجري دعمها باألموال والمیزانیات التقدیریة" (علیان 

  ).٦٤، ص٢٠٠٢وسالمة،

ثانیا: الخوف 
 نفعالیــة طبیعیــة یحســها ویشــعر بهــا كــل الكائنــات الحیــة فــي "حالــة ا:  ٢٠٠٥تعریــف البــواب

ظهر الخوف في أشكال متعددة ودرجات متفاوتـة تتـراوح بـین الحـذر والهلـع یبعض المواقف. و 

  .)٢٧٩،ص٢٠٠٥(البواب، والرعب"

عاطفة قویة غیر محببة سببها إدراك خطر ما" : ٢٠٠٦تعریف مان"

  ).٩١،ص٢٠٠٦(مان،

 لــة انفعالیــة داخلیــة یشــعر بهــا اإلنســان عنــد وجــود خطــر مــا أو "حا:  ٢٠٠٩تعریــف حجــازي

حدوث حادثة أو توقع حدوث الخطر، تدفعه الن یسلك سلوكًا یبتعد به عن مصادر الحوادث 

   .)١٧٤،ص٢٠٠٩واألخطار" (حجازي،

ثالثا: المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان
 الـم مرتقـب مـن احـد اإلجـراءات التـي یسـتخدمها "الخشیة أو الخـوف مـن :  ٢٠٠٤تعریف األنصاري

  ).٢٠١ص ،٢٠٠٤ (األنصاري،وجود الفرد داخل عیادة األسنان" طبیب األسنان في أثناء
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 تعریـف براخـا واخـرانBracha & et al "مصـطلح یشـیر إلـى الخـوف مـن طـب :2006

Bracha(األسنان"األسنان ناتج من تلقي عالج & et al ,2006, P:17-18.(

عریف هارالن وونكورتHarlan & Wancour "شعور نفسي عاطفي عقلي :2008

Harlanغیر سار ناتج من مثیرات تتعلق بعالج األسنان" ( & Wancour, 2008 , Internet.(

یستنتج من التعاریف السابقة أن المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان:

  لفرد.المحیطة باانفعاالت مكتسبة من البیئة-

حالة انفعالیة سلبیة ناتجـة مـن تعامـل الفـرد مـع مجموعـة مـن المثیـرات والمواقـف الخاصـة بتلقـي -

العالج من طبیب األسنان.

.شخصیاتهمتتفاوت مستویات الخوف لدى األفراد تبعا لسمات-

رف الباحثان المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان نظریًا:ویعَّ 

عملها مقترنــة بشـــعور التــوتر ناتجــة مــن اآلالم أو اإلجـــراءات أو األجهــزة التــي یســـت"حالــة انفعالیــة 

.طبیب األسنان مع المریض والتي تؤدي إلى تجنب معالجة األسنان"

:رف المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان إجرائیاً كما تعَّ 

رات مقیـاس المخـاوف النفسـیة "الدرجة الكلیة التي یحصل علیها المسـتجیب بعـد اسـتجابته علـى فقـ

الناتجة من معالجة األسنان".

دراسات سابقة
١٩٨٨دراسة محمود وعبود 

 )٦-٥هدفت الدراسة التعرف على المخاوف التي یشعر بها الطلبة من المراحل العمریة (

) ســــــــنة، والفــــــــروق فــــــــي المخــــــــاوف تبعــــــــا ٢٣-١٩) و (١٨-١٦) و (١٦-١٣) و (١٢-١١( و

) طالبــًا وطالبــة اختیــروا مــن صــفوف التمهیــدي ومراحــل الدراســة ٧٥٠ة مــن (للجــنس. تألفــت العینــ

المتوسـطة واإلعدادیــة وكلیـات اآلداب والتربیــة فـي الجامعــة المستنصـریة. ولتحقیــق أهـداف البحــث 

الباحــــث أســــلوب ســــرد القصــــة واالســــتفتاءات المفتوحــــة والمغلقــــة والمقابلــــة ، فضــــال عــــن عملاســــت

) فقــرة. عولجــت البیانــات ٧٩المعــد مــن (عبــاس علــوان) المكــون مــن (اســتفتاء مخــاوف المــراهقین 

الدراسـة انتشـار مخـاوف الشـباب فـي نتـائج إحصائیا باستعمال الوزن المئوي ومربع كـاي وأظهـرت 

) لــدى ٥٣.٥) لــدى الــذكور و(٥٤.٥) ابتــداًء بــالخوف مــن المــرض وبــوزن مئــوي (٢٣-١٩عمــر (

) ٢٢.٨( ة طبیب األسنان لدى الـذكور وبـوزن مئـوياإلناث، فضال عن انتشار الخوف من مراجع

ة إحصــائیا بــین الــذكور ـ). كمــا أظهــرت نتــائج الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــ٣٧.١ولــدى اإلنــاث (

   .)٧٠٣-٦٣٥، ص١٩٨٨واإلناث في الخوف من مراجعة طبیب األسنان (محمود وعبود،

Fisetدراسة فیست وآخران  & et al 1989
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لمتغیـري على المخاوف الناتجة من معالجة األسـنان والفـروق تبعـاً هدفت الدراسة التعرف 

) مشـتركًا مـن مختلـف الفئـات العمریـة. ولتحقیـق أهـداف ١٠١٩العمر والجنس. تألفت العینة مـن (

عولجـــت البیانـــات إحصـــائیا و ) فقـــرة ٨٨البـــاحثون أداة لمســـح اآلراء تكونـــت مـــن (عملالبحـــث اســـت

  دار. باستعمال مربع كاي وتحلیل االنح

مــن  ةناتجــالوف اخــمال یاتتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج منهــا ارتفــاع مســتو 

المخـاوف تبعـا لمتغیـري العمـر تلـك وعدم وجود فروق دالة إحصـائیا فـي مسـتوى ،معالجة األسنان

والجنس، فضال عن تسلسل المخاوف الناتجة من معالجة األسنان المرتبة الثانیة ضمن تسلسالت 

Fisetالشائعة لدى العینة (المخاوف & et al, 1989, p:258-264(.

&Kaakkoدراسة كاكو وآخرون et al 1998
هدفت الدراسة التعـرف علـى مسـتوى الخـوف لـدى طلبـة الجامعـة والعالقـة بـین الرغبـة فـي 

 ااختیـــرو ) طالبــا وطالبــة٣٥٠. تألفــت العینــة مـــن (المعالجـــةمعالجــة األســنان وتلقـــي الحقــن أثنــاء 

) لقیـاس الخـوف والقلـق DASشوائیًا من طلبة جامعة واشنطن في سیاتل. تم استعمال مقیـاس (ع

النــاتج مــن معالجــة األســنان. عولجــت البیانــات إحصــائیا باســتعمال معامــل ارتبــاط بیرســون ومربــع 

%) مـن الطلبـة یعـانون بشـكل كبیـر ١٩كاي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منهـا أن (

%) من الطلبـة لـم یكـن لـدیهم خـوف مـن الحقـن المسـتعملة ٣٠من معالجة األسنان و(من الخوف 

&Kaakkoأثناء معالجة أسنانهم ( et al, 1998, P: 62-67.(

٢٠٠٢دراسة احمد ورجب 
رف عـلت، وارف على مدى انتشار القلق والمخـاوف مـن المعالجـة السـنیةعهدفت الدراسة الت

عینــة ال تألفــتألردنیــة ألســباب القلــق المتعلــق بالمعالجــة الســنیة. علــى كیفیــة إدراك طلبــة الجامعــة ا

اختیروا سنة  )٢٢() طالبة متوسط أعمارهم ٣٠٤و( اً ) طالب١٢١وطالبة منهم (اً ) طالب٤٢٥( من

مقیـــاس قلـــق المعالجـــةســـتعمل اولتحقیـــق أهـــداف البحـــث الجامعـــة األردنیـــة. فـــي  مـــن ســـت كلیـــات

دق والثبات. السنیة بعد التحقق من معامالت الص

أن نصـــــف عینـــــة الدراســـــة مــــن الطلبـــــة ال یعـــــانون مـــــن القلـــــق المتعلـــــق أظهــــرت النتـــــائج 

) یعـــانون مـــن درجـــة % ٢٠.٩) یعـــانون مـــن درجـــة بســـیطة، (% ٢٧.٥بـــاإلجراءات الســـنیة وان (

ـــق، ( ـــق ودرجـــاتهم تماثـــل مرضـــى % ٢.٣متوســـطة مـــن القل ) یعـــانون مـــن درجـــة شـــدیدة مـــن القل

أن القلـق المتعلـق بالمعالجـة ، فضـال عـن طیعون حتى زیارة طبیب األسـنانال یست نالمخاوف الذی

أسـباب  ا) مـن الطلبـة عـزو % ٤٤(مقارنة بالطالبات. فضال عـن السنیة أكثر انتشارا بین الطالب 

 ١٥( تطور قلقهم من المعالجة السنیة إلـى الخبـرات السـیئة التـي مـروا بهـا وهـم صـغار السـن، وٕان
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قهم نتیجة لتعلمهم الخوف من خالل ما مر بوالدیهم أو أخوتهم األكبر سناً قل ا) من الطلبة عزو %

، انترنیت).٢٠٠٢،احمد ورجب(

Al-Madiدراسة المادي وعبد اللطیف  & Abeilatif 2002
هـــدفت الدراســـة تقیـــیم مســـتویات الخـــوف والقلـــق مـــن طبیـــب األســـنان. تألفـــت العینـــة مـــن 

ـــــع (١٤٢٤( ـــــة وبواق ـــــة أخـــــرى. ٩و( ت الســـــعودیاتالشـــــابا%) مـــــن ٩١) طالب %) مـــــن دول عربی

) ومقیــــاس القلــــق مــــن طبیــــب DFSحثتــــان اســــتبیان الخــــوف مــــن طبیــــب األســــنان (عملت البااســــت

).DASاألسنان (

أظهرت النتائج أن نسب الخوف أعلى مـن النسـب المعلنـة فـي الـدول األخـرى. كمـا بلغـت 

لطالبـات اللــواتي زرن طبیــب أن نســب الخـوف لــدى او  ،%)٢٥نسـبة الخــوف مـن طبیــب األسـنان (

Al-Madiاألسنان أعلى من نسب الطالبات اللواتي لم تزرنه أبدا ( & Abeilatif, 2002, P:77.(

٢٠٠٤دراسة االنصاري 
هدفت الدراسة بناء مقیاس المخاوف المتعلقة بعالج األسـنان لـدى طـالب جامعـة الكویـت 

األسـنان وبعـض متغیـرات الشخصـیة كـالقلق والتعـرف علـى العالقـة بـین المخـاوف المتعلقـة بعـالج 

المتعلــق بعــالج األســنان والعصــابیة والوســواس القهــري والتشــاؤم، فضــال عــن الفــروق بــین الطــالب 

والطالبات في المخاوف المتعلقة بعالج األسنان وتحدید اإلجراءات األكثر إثارة للخوف فـي عیـادة 

ول وقد هدف إعـداد قائمـة المخـاوف المتعلقـة األ، األسنان لدى الطلبة. تكونت الدراسة من قسمین

بعــالج األســنان، أمــا القســم الثــاني فقــد هــدف الكشــف عــن األهــداف المــذكورة أعــاله. تألفــت العینــة 

مـن كلیـات جامعـة الكویـت. ) طالبة اختیـروا عمـدیاً ٣٥٤و( ) طالباً ٢٨٤) فردًا وبواقع (٦٣٨من (

عربیة للمخاوف المتعلقـة بعـالج األسـنان (كـوراه) احث القائمة العمل البولتحقیق أهداف البحث است

) واالختبار الـذاتي للقلـق المتعلـق بعـالج األسـنان CDASومقیاس القلق المتعلق بعالج األسنان (

)DAST ومقیـــاس جامعـــة الكویـــت للقلـــق ومقیـــاس جامعـــة الكویـــت للتشـــاؤم ومقیـــاس العصـــابیة (

ربي للوسواس القهري بعد التحقـق مـن صـدق المتفرع من استخبار (ایزنك) للشخصیة والمقیاس الع

عولجـــت البیانـــات إحصـــائیا باســـتعمال التكـــرارات واالختبـــار التـــائي والتحلیـــل ثبـــات تلـــك األدوات.

العاملي. 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها انتشار معدالت الخوف عند اإلنـاث أعلـى 

ر، وتفـــاقم مـــرض اللثـــة بعـــد العـــالج، فضـــال عـــن احـــتالل عوامـــل اإلحســـاس بالمخـــدمـــن الـــذكور،

وجراحــة اللثــة، والمخــدر العــام، واإلحســاس بالمخــدر الموضــعي، وصــعوبة التــنفس أثنــاء العملیــة، 

ونزیــف اللثــة بعــد العملیــة، وتلــف األســنان، وغرفــة عــالج األســنان، وصــعوبة البلــع أثنــاء العملیــة 
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ا أظهرت النتائج وجود عالقة ایجابیة التسلسالت العشرة األولى من اإلجراءات المثیرة للخوف. كم

، ٢٠٠٤بین المخاوف المتعلقة بعالج األسنان والعصابیة والتشاؤم والوسـواس القهـري (االنصـاري،

   .)٢٣٩-١٩٨ص

Kandilدراسة قندیل  2006
هدفت الدراسة تقییم الحالـة المرضـیة للمـریض نفسـیا وعصـبیا قبـل وبعـد العـالج باسـتخدام 

تـم اختیــارهم عشـوائیًا مـن كلیـة طــب ) مشـاركاً ١٥١عیة. تألفـت العینــة مـن (التعویضـات االصـطنا

األســــنان بجامعــــة الموصــــل والمركــــز الصــــحي التــــابع لجامعــــة القــــاهرة. ولتحقیــــق أهــــداف البحــــث 

احثة مقیاس ایزنك للشخصیة ومقیاس هاملتون لقیاس التوتر والشـد العصـبي ومقیـاس عملت الباست

المـــریض بـــالطقم الكامـــل. عولجـــت البیانـــات إحصـــائیا باســـتعمال الصـــحة الذهنیـــة ومقیـــاس إقنـــاع

تحلیل التباین األحادي ومعامل ارتباط بیرسون واختبار دنكن. 

توصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج منهــا وجــود عالقــة طردیــة بــین فقــدان األســنان 

في ارتفـاع مسـتوى ونسبة اإلصابة ببعض االختالجات النفسیة والعصبیة وقد كان أكثرها وضوحاً 

الشـد العصـبي المرافـق لمرضــى فاقـدي األسـنان كلیــًا، فضـال عـن تحســن حـاالت المرضـى النفســیة 

,Kandilالمتمثل بانخفاض معدالت التوتر لدیهم ( 2006.(

Oktayدراسة اوكتاي وآخرون  & et al 2009
ــیم والخبــرات الناهــدفت الدراســة الكشــف عــن تجــة عــن معالجــة دور الجــنس والعمــر والتعل

) ٢١٥) مشـتركًا وبواقـع (٤٠٠األسنان فـي القلـق النـاتج عـن معالجـة األسـنان. تألفـت العینـة مـن (

) ٤) المكـــون مـــن (DAS) أنثـــى. ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة تـــم اســـتعمال مقیـــاس (١٨٥ذكـــرًا و (

تبـــاین أســئلة وبواقـــع خمســة اختیـــارات لكــل ســـؤال. عولجـــت البیانــات إحصـــائیا باســتعمال تحلیـــل ال

وتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج منهــا أن التعلــیم لــیس لــه اثــر معنــوي دال فــي الخــوف 

مــن معالجـــة األســنان، وان اإلنـــاث أكثـــر خوفــا مـــن الــذكور ولكـــن بفـــرق غیــر دال إحصـــائیا. كمـــا 

أشارت النتائج إلى أن الفرد الذي كانت لدیه خبرات سـیئة فـي الطفولـة حـول طـب األسـنان حصـل 

Oktayدرجات عالیة للخوف من طب األسنان ( على & et al, 2009,P:145-148.(
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مؤشرات خاصة بالدراسات السابقة
أوال: األھداف 

حددت الدراسات السابقة مجموعة من األهداف المتعددة یمكن حصرها بما یأتي:

ة األســنان دراســات هــدفت التعــرف علــى مســتوى انتشــار المخــاوف النفســیة الناتجــة مــن معالجــ.١

&Kaakko) ودراسـة ( كـاكو واخـرون١٩٨٨ومن تلـك الدراسـات دراسـة (محمـود وعبـود  et

al   ).٢٠٠٢) دراسة (احمد ورجب 1998

كمــا هــدفت دراســات أخــرى التعــرف علــى الفـــروق فــي مســتوى المخــاوف النفســیة الناتجــة مـــن  .٢

(فیســت اســات دراســةمعالجــة األســنان تبعــا لــبعض المتغیــرات كــالجنس والعمــر ومــن تلــك الدر 

Fiset & et al Oktay) ودراسة (اوكتاي وآخرون 1989 & et al 2009.(

وهدفت دراسات أخرى التعرف على العالقة بین المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان  .٣

فضـال ) ،٢٠٠٤(األنصاري وبعض المتغیرات كالعصابیة والتشاؤم والوسواس القهري كدراسة

قة بین فقدان األسنان ونسبة اإلصابة ببعض االختالجـات النفسـیة والعصـبیة كدراسـة عن العال

Kandil(قندیل  2006.(

والمالحــــظ أن الدراســــات الســــابقة وصــــفیة فــــي أهــــدافها أمــــا الدراســــة الحالیــــة فهــــي دراســــة 

التعــرف علــى اثــر برنــامج تربــوي للتخفیــف مــن المخــاوف النفســیة الناتجــة مــن إلــى تجریبیــة هــدفت 

مما یؤكد أهمیة الدراسة الحالیة.عالجة األسنانم

ثانیا: العینات
تباینت أحجام العینات في الدراسات السابقة تبعا للمجتمعـات التـي أجریـت فیهـا مـن حیـث 

) فـردًا اختیـروا مـن ١٤٢٤-١٥١فئاتهم العمریـة وخصائصـهم. وقـد تراوحـت أحجـام العینـات بـین (

(محمـــود وعبـــود ة مـــنهم طلبـــة الجامعـــات كمـــا فـــي دراســـةفئـــات عمریـــة وأطیـــاف اجتماعیـــة متباینـــ

Al-Madi) ودراسـة (المـادي وعبـد اللطیـف ١٩٨٨ & Abeilatif ). أمـا البحـث الحـالي 2002

وطالبة.) طالباً ٤٠فقد تألفت العینة من (

األدواتثالثاُ:
وف مـن العدید من األدوات وبما یتناسب مع متطلبـات الدراسـات ومنهـا اسـتبیان الخـعملت است

). أمــا البحــث الحــالي فقــد تــم DAS) ومقیــاس القلــق مــن طبیــب األســنان (DFSطبیــب األســنان (

إعــداد أداة تشخیصــیة للكشــف عــن المخــاوف النفســیة الناتجــة مــن معالجــة األســنان، فضــال عــن 

البرنامج التربوي المعد من الباحثین وبما یتناسب مع طبیعة وأهداف البحث.
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ئیةرابعا: الوسائل اإلحصا
تعددت الوسائل اإلحصائیة في الدراسات السابقة ومنها االختبار التـائي وتحلیـل االنحـدار 

وتحلیــل التبــاین ومعامــل ارتبــاط بیرســون ومربــع كــاي. أمــا البحــث الحــالي فقــد اســتعملت الوســائل 

االختبـــار التـــائي لعینتـــین متـــرابطتین و  ومربـــع كـــايمعامـــل ارتبـــاط بیرســـونباإلحصـــائیة المتمثلـــة

.عینتین مستقلتینو 

خامساً: النتائج
تباینــت النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســات الســابقة تبعــا ألهــدافها والتــي تمحــورت فــي 

فضـال ، ى التعـرف علـى مسـتوى انتشـار المخـاوف النفسـیة الناتجـة مـن معالجـة األسـنانلـالغالب ع

تفادة منهـا فـي مناقشـة النتـائج عن الفـروق تبعـا للعدیـد مـن المتغیـرات كـالعمر والجـنس وسـیتم االسـ

التي سیتم التوصل إلیها مـع األخـذ بنظـر االعتبـار أن الدراسـات السـابقة تصـنف ضـمن الدراسـات 

ة النتــائج الوصـفیة، أمــا البحــث الحـالي فانــه یصــنف ضــمن البحـوث التجریبیــة وهــذا مـا یعــزز أهمیــ

.التي سیتم التوصل إلیها

منھجیة البحث
جتمـع البحـث وعینتـه، فضـًال عـن التصـمیم التجریبـي المسـتعمل تتضمن منهجیة البحـث م

وأداتا البحث وتطبیق التجربة والوسائل اإلحصائیة وكما موضح في أدناه:

البحث  مجتمع .والأ
یتـألف مجتمـع البحـث مـن طلبـة كلیــة التربیـة بجامعـة الموصـل (الدراسـة الصـباحیة) للعــام 

ل الدراسیة األربعـة. وقـد بلـغ حجـم مجتمـع البحـث م) صنفوا حسب المراح٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي (

) طالبــــًا ١١٤٣) طالبــــا وطالبــــة فــــي المرحلــــة األولــــى و(١٧٣٦) طالبــــًا وطالبــــة وبواقــــع (٥١٧٦(

) طالبــًا وطالبــة ١١١١) طالبــًا وطالبــة فــي المرحلــة الثالثــة و(١١٨٦وطالبــة فــي المرحلــة الثالثــة و(

.*في المرحلة الرابعة

ثانیاً: عینة البحث
) طالبـًا ٤٠اختیرت عینة البحث من طلبة قسم علوم الحاسبات / المرحلـة الثالثـة وبواقـع (

توزعـــت بالتســـاوي بـــین الـــذكور واإلنـــاث. وقـــد اختیـــر القســـم المـــذكور مـــن بـــین أقســـام كلیـــة التربیـــة 

لألسباب اآلتیة:

حصل الباحثان على هذه األعداد من شعبة التخطیط في كلیة التربیة / جامعة الموصل.)*(
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موافقة إدارة القسم إلجراء البحث..١

من الجدول العام للمحاضرات في القسم.تعاون القسم في تنظیم زمن إجراء التجربة ض.٢

تعاون العینة في المشاركة بتجربة البحث..٣

قیام الباحثین بتجربـة اسـتطالعیة علـى عینـة عشـوائیة سـحبت مـن أقسـام كلیـة التربیـة أظهـرت .٤

ارتفاع مستوى المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان لدى طلبة القسم المذكور.

الضـابطة) وبواقـع -ث وزعـت علـى مجمـوعتي البحـث (التجریبیـة وبعد اختیار عینـة البحـ

) طالبًا وطالبة في كل مجموعة.٢٠(

ثالثاُ: التصمیم التجریبي
ـــ رف التصـــمیم التجریبـــي بأنـــه "خطـــة كاملـــة إلجـــراء تجربـــة میدانیـــة حـــول موضـــوع مـــا یعَّ

علــى متغیــرات ویتــدخل الباحــث فــي بعــض المتغیــرات لیــرى اثــر االخــتالف فــي قــیم هــذه المتغیــرات

الضـــابطة) ذات -وقـــد اختیـــر تصـــمیم المجمـــوعتین (التجریبیـــة  ).٢٥،ص١٩٩٩أخـــرى" (منســـي،

) یبین ذلك.١االختبار القبلي والبعدي والجدول (

  )١الجدول (

الضابطة)–التصمیم التجریبي ذي المجموعتین (التجریبیة 

  الفرقاالختبارالمتغیر المستقل االختبارالمجموعة

المقارنة بین المجموعتین بعدي(البرنامج التربوي) قبليبیةالتجری

في االختبار ألبعدي  بعديبدون تطبیق المتغیر المستقلقبليالضابطة

التكافؤ بین مجموعتي البحث .رابعا
بعد اختیار عینة البحث والتصمیم التجریبي حرص الباحثان على التحقق من التكافؤ بین 

فــي  أن تــؤثرالضــابطة) فــي بعــض المتغیــرات التــي مــن الممكــن –التجریبیــة مجمــوعتي التجربــة (

ــــر التــــابع (المخــــاوف النفســــیة الناتجــــة مــــن معالجــــة األســــنان) باســــت أســــلوب الضــــبط عمالالمتغی

اإلحصائي والمتغیرات هي :

العمر الزمني- ١

(باألشـــــــهر) لعینـــــــة البحـــــــث لغایـــــــة یـــــــومتـــــــم حســـــــاب التكـــــــافؤ لمتغیـــــــر العمـــــــر الزمنـــــــي 

باســـتعمال االختبـــار التـــائي لعینـــین مســـتقلتین وأظهـــرت النتـــائج أن القیمـــة التائیـــة  ٢٥/١٠/٢٠٠٩

) ٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٢.٠٢١) اصــغر مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة (١.٨١٤المحســوبة (

-(الضـابطة) مما یدل على أن الفرق غیر دال إحصائیا بین مجموعتي البحث٣٨ودرجة حریة (

) یبین ذلك.٢ا متكافئتین تبعا لمتغیر العمر الزمني والجدول (التجریبیة) وأنهم
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)٢الجدول (

نتائج االختبار التائي لتكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة تبعا لمتغیر العمر الزمني

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي  العددالمجموعة
القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٢٠٢٤٩.٤٥٠١٢.١٨٤الضابطة
٢.٠٢١  ١.٨١٤  

٢٠٢٤٤.٠٠٠٥.٦٦٦التجریبیة

التحصیل الدراسي لآلباء- ٢

تم احتساب التكـافؤ لمتغیـر التحصـیل الدراسـي لآلبـاء باسـتعمال مربـع كـاي بعـد تصـنیفهم 

إلـى مجمـوعتین الن بعـض الخالیــا قـد ضـمت اقــل مـن خمسـة تكــرارات. وأظهـرت النتـائج أن قیمــة 

) عنـد مسـتوى داللـة ٣.٣٨) اصغر من قیمة مربـع كـاي الجدولیـة (٠.٤٧٦(مربع كاي المحسوبة 

) ممـــا یـــدل علـــى أن الفـــرق غیـــر دال إحصـــائیا بـــین مجمـــوعتي البحـــث ١) ودرجـــة حریـــة (٠.٠٥(

) یبـین ٣التجریبیة) وٕانهما متكافئتان تبعا لمتغیر التحصیل الدراسـي لآلبـاء والجـدول (-(الضابطة

  ذلك.

  )٣الجدول (

ر مربع كاي بین المجموعتین في متغیر التحصیل الدراسي نتائج اختبا

المجموعة
قیمة مربع كايالتحصیل الدراسي

الجدولیةالمحسوبةبكالوریوس فأعلىمعهد فأقل

٧١٣الضابطة
٣.٣٨  ٠.٤٧٦  

٥١٥التجریبیة

التحصیل الدراسي لألمهات- ٣

باســــتعمال مربــــع كــــاي بعــــد تــــم احتســــاب التكــــافؤ لمتغیــــر التحصــــیل الدراســــي لألمهــــات

تصنیفهم إلى مجموعتین الن بعض الخالیـا قـد ضـمت اقـل مـن خمسـة تكـرارات. وأظهـرت النتـائج 

) عنـــد ٣.٣٨) اصـــغر مـــن قیمـــة مربـــع كـــاي الجدولیـــة (٢.٥٥٨ان قیمـــة مربـــع كـــاي المحســـوبة (

ــــر دال إحصــــائیا بــــین ١) ودرجــــة حریــــة (٠.٠٥مســــتوى داللــــة ( ــــى أن الفــــرق غی ) ممــــا یــــدل عل

ــــر التحصــــیل الدراســــي -مــــوعتي البحــــث (الضــــابطةمج ــــان تبعــــا لمتغی ــــة) وأنهمــــا متكافئت التجریبی

) یبین ذلك.٤لألمهات والجدول (
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  )٤الجدول (

نتائج اختبار مربع كاي بین المجموعتین في متغیر التحصیل الدراسي لألمهات 

المجموعة
قیمة مربع كايالتحصیل الدراسي

الجدولیةالمحسوبةىبكالوریوس فأعلمعهد فأقل

٩١١الضابطة
٣.٣٨  ٢.٥٥٨  

١٤٦التجریبیة

التسلسل الوالدي- ٤

تـم احتســاب التكــافؤ لمتغیـر التسلســل الــوالدي للعینـة باســتعمال مربــع كـاي بعــد تصــنیفهم إلــى 

مجموعتین الن بعض الخالیا قد ضمت اقل مـن خمسـة تكـرارات. وأظهـرت النتـائج أن قیمـة مربـع 

ـــة (٠.٤٧٦وبة (كـــاي المحســـ ـــع كـــاي الجدولی ـــة ٣.٣٨) اصـــغر مـــن قیمـــة مرب ـــد مســـتوى دالل ) عن

) ممـــا یـــدل علـــى أن الفـــرق غیـــر دال إحصـــائیا بـــین مجمـــوعتي البحـــث ١) ودرجـــة حریـــة (٠.٠٥(

) یبین ذلك.٥التجریبیة) وٕانها متكافئتین تبعا لمتغیر التسلسل الوالدي والجدول (-(الضابطة

  )٥الجدول (

بع كاي بین المجموعتین في متغیر التسلسل الوالدينتائج اختبار مر 

المجموعة
قیمة مربع كايالتسلسل الوالدي

الجدولیةالمحسوبةفأكثر-٤٥-١

١٥٥الضابطة
٣.٣٨  ٠.٤٧٦  

١٣٧التجریبیة

خامساً: أداتا البحث:
مقیاس المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان : -

ة إلـى إعـداد أداة تشخیصـیة للكشـف عـن ـلبحـث فقـد تطلبـت الحاجـلغرض تحقیق أهداف ا

إجـراءات بنـاء المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان لـدى طلبـة كلیـة التربیـة وقـد تضـمنت

األداة ما یأتي:

االطـــالع علـــى األدبیـــات والتوفیـــق بینهـــا والدراســـات واألدوات ذات العالقـــة، فضـــًال عـــن قیـــام .١

العدیــد مــن المقــابالت مــع مجموعــة مــن أســاتذة كلیــة طــب األســنان بجامعــة البــاحثین بــإجراء 

الموصــــل والمــــراجعین مــــن طلبــــة الجامعــــة للمستشــــفى التعلیمــــي التــــابع لكلیــــة طــــب األســــنان 
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ومشـــاهدة بعـــض جلســـات العـــالج مـــن اجـــل تحدیـــد األســـباب المؤدیـــة إلـــى المخـــاوف النفســـیة 

عداد أداتي البحث.الناتجة من معالجة األسنان والتي ضِمنْت في إ

تحلیل الظاهرة المدروسة إلى ابسط مكوناتها التي تمثل نطاق السلوك المراد قیاسه..٢

اشتقاق تعریف نظري للظاهرة المدروسة وبما یتناسب مع طبیعة وأهداف البحث..٣

) فقــرة، وقــد روعــي فــي تحدیــدها ٤٥تــم اشــتقاق (تحدیــد فقــرات المقیــاس بصــیغتها األولیــة:.٤

تعلقــة بطــب األســنان وســبل وظــروف العــالج الخاصــة بــه كونهــا مــن المؤشــرات الجوانــب الم

المهمة التي یعتمد علیها في الكشف عن المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان. كما 

روعي في صیاغة الفقرات أن تكون واضحة وغیر محرجة وال تحتمل أكثر من معنى. 

ي (تنطبـق علـي بدرجـة كبیـرة جـدًا، تنطبـق علـي ) بـدائل هـ٥لكل فقـرة (ثانكما حدد الباح

تنطبــق علــي بدرجــة قلیلــة بدرجــة كبیــرة، تنطبــق علــي بدرجــة متوســطة، تنطبــق علــي بدرجــة قلیلــة، 

) إلــى أن هنــاك عالقــة طردیــة بــین عــدد بــدائل اإلجابــة لمقــاییس ١٩٩٧) إذ یشــیر (الــدلیمي،جــدا

ثیرا واضــحًا لــنمط تــدرج بــدائل اإلجابــة الشخصــیة وتقــدم المرحلــة العمریــة للمســتجیب، وان هنــاك تــأ

).٩،ص١٩٩٧في الخصائص السیكومتریة لمقاییس الشخصیة وفقراته (الدلیمي،

وقــد نظمــت الفقــرات وبــدائلها بصــیغتها األولیــة فــي اســتبانه عرضــت علــى مجموعــة مــن 

لغرض الحكم على صالحیتها في وطب األسنان في العلوم التربویة والنفسیة )*(المحكمینالخبراء

قیاس ما وضعت لقیاسـه. وبعـد االطـالع علـى أرائهـم ومالحظـاتهم ومناقشـة عـدد مـنهم فـي العدیـد 

من اآلراء والمالحظات فقـد قبلـت جمیـع الفقـرات بعـد إجـراء بعـض التعـدیالت علـى بعـض الفقـرات

ـــاق المحكمـــین نوعـــا مـــن الصـــدق الظـــاه). ٤٥باســـتثناء الفقـــرة ( Stanlyري (إذ یعـــد اتف &

Kenneth ,1972,p:104 فـــالفقرة تعـــد صـــادقة (ظاهریـــا) عنــدما یتفـــق علیهـــا الخبـــراء بنســـبة .(

أسماء الخبراء المحكمین مرتبة حسب ألقابهم العلمیة والحروف الهجائیة*

مد محمد نوري الحیالي / جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة. أ.م.د اح - ١

أ.م.د خالد خیري الدین الدولة / جامعة الموصل / كلیة التربیة.  - ٢

أ.م.د خشمان حسن علي الجرجري / جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة.  - ٣

بیة.أ.م.د سمیر یونس صالح العكیدي / جامعة الموصل / كلیة التر  - ٤

أ.م.د صبیحة یاسر مكطوف القرغولي / جامعة الموصل / كلیة التربیة. - ٥

أ.م.د فاتح ابلحد فتوحي / جامعة الموصل / كلیة التربیة. - ٦

أ.م.د كامل عبد الحمید عباس الصفار / جامعة الموصل / كلیة التربیة.  - ٧

بیة.أ.م.د ندى فتاح زیدان العبایجي / جامعة الموصل / كلیة التر  - ٨

أ.م.د. نعم فخري یاسین / جامعة الموصل / كلیة طب األسنان.  - ٩

م.د. علي علیج خضر/ جامعة الموصل / كلیة التربیة. -١٠
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%) فــأكثر ویعتمــد ذلــك علــى طبیعــة الخاصــیة المقاســة ٧٥مقبولــة ویفضــل أن تكــون هــذه النســبة (

.)١١٢،ص٢٠٠٥(العجیلي،

ى الفقـرات بوضـع عالمـة وضعت تعلیمات اإلجابـة علـإعداد تعلیمات اإلجابة على المقیاس: .٥

ة ستســتخدم ـ) فــي الحقــل المخصــص للبــدیل المختــار لكــل فقــرة مــع التأكیــد علــى أن اإلجابــ√(

التعلیمـات مثـاال لیتسـنى للمسـتجیب التعـرف علـى تضـمنت إلغراض البحث العلمي فقـط. كمـا

طریقة اإلجابة بشكل واضح وعملي.

ـــة:. ٦ ـــاس وحســـاب الدرجـــة الكلی لفقـــرات ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥رجات (أعطیـــت الـــدتصـــحیح المقی

ومتوســط حســابي نظــري ) درجــة٤٤-٢٢٠(النظــري وبــذلك فقــد بلــغ مــدى الــدرجات مقیــاس ال

) درجة.١٣٢(

المقیـاس بصـیغته األولیـة علـى عینـة مؤلفـة مـن  انطبـق الباحثـالتجربة االستطالعیة األولیة: .٧

قســم علــوم الحاســبات / المرحلـــة /اختیــروا بالطریقــة العشــوائیة مــن كلیــة التربیــة طالبــًا ) ٢٠(

للتأكــد مــن وضــوح تعلیمــات اإلجابــة والفقــرات، فضــال عــن تحدیــد زمــن اإلجابــة تمهیــدا الثالثــة 

.) دقیقة٢٠-١٥اإلجابة (زمن ، وقد بلغ مدى البحثلتطبیق المقیاس على عینة 

یشیر الخصائص القیاسیة لمقیاس المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان:. ٨

المختصون إلى أن الصدق والثبات من أهم الشروط الواجب توافرها في المقاییس النفسیة 

). وقد تم التحقق من ذلك وكما موضح في أدناه:١١٠،ص٢٠٠٥(العجیلي،

:أ.صدق المقیاس

تحقق). وقد Mook,2001,p:87(ویقصد بالصدق "أن األداة تقیس ما وضعت لقیاسه"

من خالل عرض فقرات المقیاس اد الصدق الظاهري الذي استخرج صدق المقیاس باعتمان الباحث

وقد وطب األسنان على مجموعة من الخبراء المحكمین المتخصصین في العلوم التربویة والنفسیة 

%) فأكثر وبذلك فإنها تعد صادقة في ما وضعت لقیاسه.٨٠حصلت الفقرات على نسبة اتفاق (

ب.ثبات المقیاس: 

یطلــق علیهــا أیضــا بثبــات االســتقرار بطریقــة إعــادة االختبــار والتــي وقــد اســتخرج الثبــات

والتـي تقـوم علــى أسـاس تطبیـق المقیــاس علـى مجموعـة مــن األشـخاص ثـم إعــادة تطبیـق المقیــاس 

درجـات أفـراد  نذاته على المجموعة نفسها في وقت الحق، ویتبـع ذلـك حسـاب معامـل االرتبـاط بـی

). وعـادة تكـون الفتـرة الزمنیـة ٢٣٨،ص٢٠٠٤ین (النبهـان،المجموعة على ذلك المقیـاس فـي المـدت

  ). ١٢١،ص٢٠٠٥بین التطبیقین من أسبوعین إلى أربعة أسابیع (العجیلي،
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) یومــا ١٩وقــد اســتخرج الثبــات مــن خــالل تطبیــق المقیــاس مــرتین وبفاصــل زمنــي قــدره (

بـة اختیـروا عشـوائیًا ) طالبـا وطال٤٠على عینة اختیـرت بالطریقـة العشـوائیة المتسـاویة مؤلفـة مـن (

المرحلة الثالثة. وقد حسب معامل الثبات من خـالل /من طلبة كلیة التربیة بقسم علوم الحاسبات 

). ٠.٨١حساب معامل ارتباط بیرسون بین درجات التطبیق األول والثاني وقد بلغت قیمة الثبات (

 عــن وصــف المقیــاس وتعــد هــذه القیمــة مؤشــرا جیــدا علــى اســتقرار اســتجابات المفحوصــین، فضــال

) فــأكثر یعــد ٠،٧٠) إلــى أن الثبــات إذ كــان (١٩٨٥كــأداة ذات ثبــات مقبــول، إذ یشــیر (العیســوي،

  ).٥٨،ص١٩٨٥مؤشرا جیدًا على ثبات المقیاس (العیسوي،

ن معالجة میتكون مقیاس المخاوف النفسیة الناتجة :وصف المقیاس بصیغته النهائیة  .٩

) فقرة ذات خمس بدائل هي (تنطبق علي بدرجة كبیرة ٤٤(األسنان بصیغته النهائیة من 

جدًا، تنطبق علي بدرجة كبیرة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قلیلة، 

). ویتصف المقیاس بخصائص قیاسیة تتمثل بالصدق والثباتبدرجة قلیلة جداً تنطبق علي

.) یبین ذلك١والملحق (

البرنامج التربوي-
داف البحث فقد تطلبت الحاجة إلى إعداد برنامج تربوي للمبررات أدناه:لتحقیق أه

.عدم وجود برنامج تربوي جاهز للتخفیف من المخاوف الناتجة من معالجة األسنان حسب علم ١

الباحثان.

.إعــداد برنــامج تربــوي مناســب لطبیعــة عینــة البحــث وخصائصــها النفســیة والتربویــة واالجتماعیــة ٢

والمعرفیة.

عداد برنامج تربوي یتالءم مع طبیعـة وخصـائص طـب األسـنان محلیـا. ولتحقیـق ذلـك فقـد زار .إ٣

الباحثــــان عیــــادات طــــب األســــنان التابعــــة للمستشــــفى التعلیمــــي لكلیــــة طــــب األســــنان بجامعــــة 

الموصــل ومقابلـــة العدیـــد مـــن التدریســـیین المتخصصـــین بطـــب األســـنان للتعـــرف علـــى طبیعـــة 

، دیــد القواســم المشــتركة بــین العلــوم النفســیة وطــب األســنانهم وعملهــم لغــرض تحاتاختصاصــ

ممــن تلقــوا العــالج فــي المستشــفى المــذكور أثنــاء فضــال عــن مقابلــة العدیــد مــن طلبــة الجامعــة

وبما یخدم أهداف البحث.الزیارة 

ما یأتي:إعداد البرنامج التربوي إجراءات وقد تضمنت

الدراسات ذات العالقة. االطالع على األدبیات والتوفیق بینها و  .١

مكوناتها تحلیل الظاهرة المدروسة (المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان) إلى ابسط .٢

التي تمثل نطاق السلوك المراد قیاسه. 
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ــوي:  .٣ ــامج الترب ــة الخاصــة بالبرن ــد محــاور المحاضــرات التربوی وقــد روعــي فــي تحدیــدها تحدی

وســـبل وظـــروف العـــالج الخاصـــة بـــه كونهـــا مـــن المؤشـــرات الجوانـــب المتعلقـــة بطـــب األســـنان

وقـد المهمة التي یعتمد علیها في الكشـف عـن المخـاوف النفسـیة الناتجـة مـن معالجـة األسـنان

:تضمنت

أالم األسنان وأثرها في سلوك المریض. أ.

.الشعور بالخوف كسمة من سمات الشخصیة ب.

  اآلالم. جـ. دور األدویة في طب األسنان والتخفیف من

الثقة بالنفس وبطبیب األسـنان عنـد مواجهـة المشـكالت الخاصـة بـأمراض األسـنان، فضـال عـن  د.

  .هعالج أسنانلالنصائح الطبیة ودورها في مساعدة المریض 

في عیادات طب األسنان.األجهزةدوات و األ هـ.

النظافة ودورها في وقایة وجمال األسنان. و.

التربوي استنادا لمحاور المحاضرات التربویة إعداد محاضرات البرنامج . ٤

تضــمنت مجموعــة مــن األمثلــة محاضــرة) ١١(بصــیغته األولیــة التربــوي  جتضــمن البرنــام

وظفـت لتحقیـق أهـداف البرنـامج و استنبطت من واقـع المجتمـع العراقـي والتيوالمواقف االجتماعیة 

ما یأتي:محاضرات التربوي وقد تضمنت ال

.محاضرة أ.عنوان ال

  ا.ومحتویاتهالمحاضرةویتضمن مقدمة عن طبیعة :محاضرةب.التعریف بال

وبما یتناسب مع المحاضرة: وتتضمن مجموعة من األهداف الخاصة بالمحاضرةاألهداف من جـ.

  .اوموضوعهالمحاضرةطبیعة 

والتــي المحاضــرةوتتضــمن المبــادئ الواجــب االلتــزام بهــا مــن اجــل تحقیــق الغایــة مــن د.المبــادئ:

تصب في النهایة التخفیف من المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان. 

وتتضــمن مجموعــة مــن األمثلــة المناســبة المســتنبطة مــن واقــع وطبیعــة المجتمــع الــذي هـــ.األمثلة:

یعیش فیه الطلبة.

وتتضمن مناقشة الطلبة في مجموعة من التساؤالت واألفكار التي تحـدد ضـمن سـیر و.المناقشة:

  .اوطبیعتهمحاضرةال

.المحاضرةوتتضمن مجموعة من الواجبات والتمارین تعطى للطلبة ووفقا لطبیعة ز.التمارین:

ویتضـــمن الحلـــول لألســـئلة والواجبـــات التـــي یكلـــف بهـــا الطلبـــة ووفقـــا لطبیعـــة حــــ.الواجب ألبیتـــي:

.اتالمحاضر من محاضرةومحتویات كل 

ناه:المحاضرات أدالتربوي وقد تضمن البرنامج 
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١٠٠

: االفتتاحیة ىاألول المحاضرة.١

: الم األسنان والدراسة ةالثانیالمحاضرة.٢

:الشعور بالخوف ةالثالثالمحاضرة.٣

: األدویة والمسكنات ةالرابعالمحاضرة.٤

: الثقة بالنفس ةالخامسالمحاضرة.٥

: مراجعة طبیب األسنان ةالسادسالمحاضرة.٦

زتها: عیادة طبیب األسنان وأجه ةالسابعالمحاضرة.٧

: النصائح الطبیة ةالثامنالمحاضرة.٨

: نظافة الفم واألسنان ةالتاسعالمحاضرة .٩

: جمالیة األسنان ةالعاشر المحاضرة. ١٠

عشر : الختامیة ةالحادیالمحاضرة. ١١

صدق البرنامج : .٥

في استبانه عرضت على مجموعة من الخبراءة ألولیالمحاضرات بصیغتها انظمت 

وبعد االطالع على أرائهم النفسیة لغرض الحكم على صالحیتهاي العلوم التربویة و ف )*(المحكمین

محاضرات میع جومالحظاتهم ومناقشة عدد منهم في العدید من اآلراء والمالحظات قبلت 

المحاضرات. بعد إجراء بعض التعدیالت الطفیفة على بعض البرنامج التربوي 

Stanlyالظاهري ( إذ یعد اتفاق المحكمین نوعا من الصدق & Kenneth ,1972,p:104(.

:ى المحاضراتوبذلك أصبح البرنامج التربوي جاهزا للتطبیق وفي أدناه أنموذجا ألحد

مراجعة طبیب األسنان:السادسة المحاضرةعنوان 

مراجعــة طبیـب األســنان ذات أهمیـة كبــرى فـي المحافظــة علـى األســنان :المحاضــرةالتعریـف ب-

من التلف.

أسماء الخبراء المحكمین مرتبة حسب ألقابهم العلمیة والحروف الهجائیة*

أ.م.د سمیر یونس صالح العكیدي / جامعة الموصل / كلیة التربیة. - ١

د صبیحة یاسر مكطوف القرغولي / جامعة الموصل / كلیة التربیة.أ.م. - ٢

أ.م.د فاتح ابلحد فتوحي / جامعة الموصل / كلیة التربیة.  - ٣

أ.م.د كامل عبد الحمید عباس الصفار / جامعة الموصل / كلیة التربیة.  - ٤

أ.م.د ندى فتاح زیدان العبایجي / جامعة الموصل / كلیة التربیة. - ٥
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١٠١

أن یدرك الطالب أن إهمـال األسـنان مـن خـالل االبتعـاد عـن مراجعـة :هدف من المحاضرةال-

الطبیب تؤدي إلى الشعور باآلالم وتلف األسنان.

-جعل الطالب قادرا على أن ::المحاضرةالمبادئ من -

یساعد نفسه للتخلص من اآلم األسنان من خالل مراجعة الطبیب.. ١

مشــــجعة لمراجعــــة الطبیــــب مــــن خــــالل مواجهــــة الخــــوف والقلــــق بحــــزم یبــــذل الجهــــود الذاتیــــة ال. ٢

وقناعة.

یراجع طبیب األسنان عند الحاجة.. ٣

األمثلة:

المثال األول:

یحاول أبو منعم اخذ ابنه إلى طبیب األسنان ألنه یشعر باآلالم في أسـنانه ولكنـه رفـض 

األلم حتى وصل إلى مرحلـة  دزداذلك، ثم حاول األب مرة ثانیة ورفض منعم الطلب مرة أخرى. وا

ال تطاق وعندها أدرك منعم أن مراجعة طبیب األسنان هو الحل الصحیح لمعالجة أسنانه. 

المثال الثاني:

. وحاولـت أختهـا تشـجیعها لمراجعـة هاتعاني أم أسماء مـن اآلالم فـي أسـنانها وسـقوط احـد

دعوى الخوف من الطبیـب وتكـالیف طبیب األسنان حتى ال تقع بقیة أسنانها ولكنها رفضت ذلك ب

بــالتحرك مــن مكانــه فــي لثــة أم أســماء  ةالعــالج الباهظــة. ثــم ســقط الســن الثــاني وبــدأ الســن الثالثــ

حینها أدركت أم أسماء أن معالجة األسـنان أثمـن مـن أي شـيء ومواجهـة الخـوف و اآلالم  توازداد

سنانها. وذهبت إلى طبیب األسنان لمعالجة أها ضروري لتحقیق صحة أسنان

المثال الثالث:

ابتسام طالبة في الجامعة وتتمتع بأسـنان قویـة وسـلیمة . أمـا صـدیقتها حنـان فإنهـا تعـاني 

مــن اآلالم فــي أســنانها بــالرغم مــن مراجعتهــا لطبیــب األســنان. ســألت حنــان صــدیقتها ابتســام عــن 

سنان إال بعد الشعور إلى طبیب األینال تذهب كسبب ذلك فأجابتها ابتسام أن السبب یكمن في ان

كمـا افعـل باآلالم وهذا خطأ ولتصـحیح ذلـك ال بـد مـن وجـود برنـامج منـتظم لزیـارة طبیـب األسـنان 

  .هالزیارة طبیب أسنانفأدركت حنان خطأها ووضعت برنامجا منتظماً أنا. 

األسئلة ومناقشتها:

:كیف تصف العالقة بینك وبین طبیب األسنان؟١س

خاوفك من طبیب األسنان؟: ماذا تفعل لمواجهة م٢س
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التمارین:

.ما النصائح التي تقدمها للزمالء الذین یخافون من طبیب األسنان؟١

.ما رأیك في الشخص الذي یراجع طبیب األسنان؟٢

الواجب ألبیتي:

التالیة.المحاضرةمناقشة التمارین وتنظیمها ضمن تقریر یعرض في 

سادساً: تطبیق أداتا البحث
اس المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان القبليتطبیق مقی .١

الضـابطة) لتشـخیص مسـتوى الشـعور -طبق المقیاس على مجموعتي البحث (التجریبیة 

.من معالجة األسنان وعد هذا التطبیق تطبیقا قبلیا ةالناتج ةوف النفسیاخمبال

تطبیق البرنامج التربوي . ٢

) دقیقـة ٣٥(قـدرها فـي األسـبوع وبمـدة زمنیـة  ةواحـد ةمحاضـر بواقـع التربوي طبق البرنامج 

) أســـبوعا، یســـتثنى منهـــا مـــدة تطبیـــق االختبـــار القبلـــي١١وقـــد اســـتغرق التطبیـــق (محاضـــرةلكـــل 

.) یبین أیام وتواریخ تطبیق البرنامج التربوي٦والجدول (

  )٦الجدول (

أیام وتواریخ تطبیق البرنامج التربوي

التأریخالیومضرة عنوان المحارقم المحاضرة 

٨/١٢/٢٠٠٩الثالثاءاالفتتاحیةاألولى

١٥/١٢/٢٠٠٩الثالثاءالم األسنان والدراسةالثانیة

٢٢/١٢/٢٠٠٩الثالثاءالشعور بالخوفالثالثة

٢٩/١٢/٢٠٠٩الثالثاءاألدویة والمسكناتالرابعة

٥/١/٢٠١٠الثالثاءالثقة بالنفسالخامسة

٩/٢/٢٠١٠الثالثاءب األسنانمراجعة طبیالسادسة

١٦/٢/٢٠١٠الثالثاءعیادة طبیب األسنان وأجهزتهاالسابعة

٢٢/٢/٢٠١٠الثالثاءالنصائح الطبیةالثامنة

٩/٣/٢٠١٠الثالثاءنظافة الفم واألسنانالتاسعة

١٦/٣/٢٠١٠الثالثاءجمالیة األسنانالعاشرة

٢٣/٣/٢٠١٠الثالثاءالختامیةالحادیة عشر
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وقــد تخللــت مــدة التطبیــق توقــف تطبیــق البرنــامج التربــوي بســبب عطلــة امتحانــات نصــف 

) وكما توقف البرنـامج ٢٦/٢/٢٠١٠ولغایة  ١٢/١/٢٠١٠السنة والعطلة الربیعیة وامتدت للمدة (

) بســــبب االنتخابــــات العامــــة لمجلــــس البرلمــــان ٩/٣/٢٠١٠ولغایــــة  ٢/٣/٢٠١٠التربــــوي للمــــدة (

    العراقي.

:بیق مقیاس المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنانتط. ٣

من البرنامج التربوي. ةاألخیر المحاضرةبعد االنتهاء من بعدیاً طبق المقیاس المذكور تطبیقاً 

سابعاً: الوسائل اإلحصائیة
الستخراج نتائج البحث استعملت الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

معامل ارتباط بیرسون. .١

مربع كاي..٢

االختبار التائي لعینین مترابطتین..٣

).١٨١،٢٩٣،٢٦٠،٢٦٣،ص١٩٧٧االختبار التائي لعینین مستقلتین (البیاتي واثناسیوس،.٤

نتائج البحث ومناقشتھا عرض 
سیتم عرض النتائج ومناقشتها وفقا لفرضیات البحث وكما یأتي:

رجات أفراد المجموعة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط د:الفرضیة األولى-

التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي في مستوى المخاوف الناتجة من معالجة 

األسنان).

T-testللتحقق من صحة الفرضیة تم استعمال االختبار التائي لعینتین مترابطتین  tow

depended samplesل وبعـد للتعرف على داللة الفـروق بـین متوسـطي المجموعـة التجریبیـة قبـ

تطبیـــــق البرنـــــامج التربـــــوي (المتغیـــــر المســـــتقل) وأظهـــــرت النتـــــائج أن القیمـــــة التائیـــــة المحســـــوبة 

) ودرجـة حریـة ٠.٠٥) عنـد مسـتوى داللـة (١.٧٢٩) اكبر من القیمة التائیة الجدولیة (١٩.٩٢٤(

قبـلأن الفروق دالة ولصالح المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة دل على ) وهذه النتیجة ت١٩(

) ٧والجــدول (مقارنــة بالمتوســط الحســابي بعــد تطبیــق البرنــامج التربــوي. تطبیــق البرنــامج التربــوي

یبین ذلك.
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  )٧الجدول (

القیمة التائیة للفروق بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة قبل وبعد تطبیق 

البرنامج التربوي

  العدداالختبار
المتوسط

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

قیمة ال

التائیة المحسوبة

القبلي
٢٠  

١٥٦.٠٥٠١٢.١٠٢
١٩.٩٢٤*

٩٠.٠٥٠١٤.١١٠البعدي

  .  )١٩ودرجة حریة ( )٠.٠٥دالة عند مستوى (المحسوبة قیمة (ت) *

الناتجة من معالجة النفسیة وتشیر هذه النتیجة إلى حدوث انخفاض في مستوى المخاوف 

وعلیـه تـرفض بعـد تطبیـق البرنـامج التربـوي ختبار البعدي االالمجموعة التجریبیة في األسنان لدى 

الفرضیة الصفریة نتیجة لعدم تحققها.

(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات أفــــراد :الفرضــــیة الثانیــــة-

الناتجـــة مـــن معالجـــة النفســـیة الضـــابطة فـــي مقیـــاس المخـــاوف و المجمـــوعتین التجریبیـــة 

مج التربوي). األسنان بعد تطبیق البرنا

T-testللتحقق من صحة الفرضیة تم استعمال االختبار التـائي لعینتـین مسـتقلتین  tow

Independed samples للتعـــرف علـــى داللـــة الفـــروق بـــین متوســـطي المجمـــوعتین التجریبیـــة

) ١٣.٩٧١والضـابطة بعـد تطبیـق البرنــامج التربـوي وأظهـرت النتــائج أن القیمـة التائیـة المحســوبة (

) وهــذه ٣٨) ودرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٢.٠٢ر مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة (اكبــ

) ٨والجـدول (الضـابطة النتیجة تشـیر إلـى أن الفـروق دالـة ولصـالح المتوسـط الحسـابي للمجموعـة 

یبین ذلك.

  )٨الجدول (

طبیق القیمة التائیة للفروق بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة والضابطة بعد ت

البرنامج التربوي

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة

التائیة المحسوبة

٢٠٩٠.٠٥٠١٤.١١٠التجریبیة
 ١٣.٩٧١*

٢٠١٥٥.٥٠٠١٥.٤٨٦الضابطة

 .)٣٨ودرجة حریة ( )٠.٠٥دالة عند مستوى (المحسوبة قیمة (ت) *
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ي مســتوى المخــاوف النفســیة الناتجــة مــن معالجــة وتشــیر النتیجــة إلــى حــدوث انخفــاض فــ

األســنان لــدى طلبــة المجموعــة التجریبیــة مقارنــة بطلبــة المجموعــة الضــابطة التــي كــان متوســطها 

وعلیــه تــرفض الفرضــیة الصــفریة لعــدم الحســابي اكبــر مــن المتوســط الحســابي للمجموعــة التجریبیــة

.تحققها

ة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة (ال توجد فروق ذات دالل:الفرضیة الثالثة-

طالبات) في مقیاس المخاوف الناتجة من معالجة األسنان بعد تطبیق –التجریبیة (طالب 

البرنامج التربوي). 

T-testللتحقق من صحة الفرضیة تم استعمال االختبار التـائي لعینتـین مسـتقلتین  tow

Independed samplesروق بـــین متوســـطي المجمـــوعتین التجریبیـــة للتعـــرف علـــى داللـــة الفـــ

) ١.٠٦٦والضــابطة بعــد تطبیــق البرنــامج التربــوي وأظهــرت النتــائج أن القیمــة التائیــة المحســوبة (

) وهـذه ٣٨) ودرجـة حریـة (٠.٠٥) عنـد مسـتوى داللـة (٢.١٠ر من القیمة التائیـة الجدولیـة (صغا

جنس وعلیـه تقبـل الفرضـیة الصـفریة لتحققهـا تبعًا لمتغیر الدالة غیر النتیجة تشیر إلى أن الفروق 

) یبین ذلك.٩والجدول (

  )٩الجدول (

طالبات) بعد تطبیق –القیمة التائیة للفروق بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة (طالب 

البرنامج التربوي

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة 

التائیة المحسوبة

١٠٨٦.٧٠٠١٥.٧٨٣طالب
١.٠٦٦  

١٠٩٣.٤٠٠١٢.٠٩٤طالبات

مناقشة النتائج
تشـیر النتـائج التـي تـم التوصــل إلیهـا إلـى انخفـاض مســتوى المخـاوف النفسـیة الناتجـة مــن 

معالجة األسنان لدى طلبة المجموعـة التجریبیـة والمتمثلـة بـالفروق الدالـة ولصـالح متوسـط درجـات 

، فضــال عــن البعــديباالختبــار بالمتوســط الحســابي مقارنــة القبلــيار المجموعــة التجریبیــة باالختبــ

الفـــروق الدالـــة الناتجـــة مـــن مقارنـــة متوســـطي درجـــات المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة ولصـــالح 

فقــد كـــان متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة اصــغر مـــن ضــابطة متوســط درجــات المجموعــة ال

تـــائج تــدل علـــى األثـــر االیجــابي للبرنـــامج التربـــوي متوســط درجـــات المجموعـــة الضــابطة. وهـــذه الن
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المخـاوف النفسـیة الناتجـة خفیف مـن الفاعلة في مساعدة طلبة المجموعة التجریبیة للتمحاضراتهو 

البرنـــامج  اتمحاضـــر مـــن معالجـــة األســـنان مقارنـــة بطلبـــة المجموعـــة الضـــابطة التـــي لـــم تتعـــرض ل

البرنــامج التربـــوي مـــن خـــالل محاضـــراتة مـــن التربــوي. كمـــا الحـــظ الباحثــان مـــدى اســـتفادة الطلبــ

ا علــى هــواجبــات والتمــارین الخاصــة بهــا وحرصــهم علــى تطبیقالو محاضــرات التــزامهم بالحضــور لل

، فضال عن متابعة مجموعة من طلبة المجموعة التجریبیة مـن الـذین راجعـوا عیـادات ارض الواقع

م لمضــامین وٕاجــراءات البرنــامج طــب األســنان للتعــرف بشــكل دقیــق علــى مــدى تطبــیقهم واســتفادته

للعـــالج فـــي العیـــادات. فالمخـــاوف النفســـیة تعـــد مصـــدرًا حقیقیـــًا یهـــدد كیـــانهم  همالتربـــوي أثنـــاء تلقـــی

) إلـــى أن Kandil,2006). كمــا توصـــلت دراســة (٢٠٠٥وحیــاتهم وهـــذا مــا أشـــار إلیــه (البـــواب ،

عیــة لإلنســان، فهكــذا حــدث یســبب لفقــدان األســنان تــأثیرًا مباشــرًا علــى الفعالیــات والنشــاطات الطبی

صــدمة نفســیة للشــخص المعنــي ویرافقهــا تصــعید فــي التــوتر والشــد العصــبي، وأحیانــا قــد یصــاب 

).Kandil,2006بالكآبة وفقدان الثقة بالنفس (

كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق غیــر دالــة فــي مســتوى المخــاوف النفســیة تبعــا لمتغیــر 

ى الطالبــات دیــة بــالرغم مــن ارتفــاع مســتوى تلــك المخــاوف لــالجــنس لــدى طلبــة المجموعــة التجریب

مقارنــة بــالطالب وتعــزى هــذه النتیجــة إلــى ارتفــاع الــوعي الثقــافي الــذي یتمتــع بهــا طلبــة الجامعــة 

وٕادراكهـم الشــمولي لضـرورة لمعالجــة مشـكلة المخــاوف النفسـیة الناتجــة مـن معالجــة األسـنان كونهــا 

سي واالجتماعي والتربوي واتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة من المشكالت التي تهدد كیانهم النف

Oktay(اوكتاي وآخرون  & et al 2009.(
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االستنتاجات:
في ضوء نتائج البحث یستنتج الباحثان ما یأتي:

ـــامج التربـــوي للتخفیـــف مـــن المخـــاوف النفســـیة الناتجـــة مـــن معالجـــة -١ ـــر ایجـــابي للبرن وجـــود اث

األسنان لدى الطلبة.

البرنامج التربوي من قبل الطالب والطالبات بشكل متقارب واالستفادة منـه للتخفیـف مـن تقبل-٢

الناتجة من معالجة األسنان.النفسیة مخاوفهم 

التوصیات:
یوصي الباحثان بما یأتي:

مساعدة الطلبة في تشخیص مخاوفهم والتعاون معهم للتخلص منها مـن خـالل إقامـة النـدوات -١

مصادر العلمیة ذات العالقة.التوضیحیة وتوفیر ال

نشر الثقافة النفسیة والطبیة من خالل االهتمـام بـالبرامج التربویـة الهادفـة إلـى مسـاعدة الطلبـة -٢

وأفـــراد المجتمـــع للتخفیـــف مـــن المخـــاوف النفســـیة الناتجـــة مـــن معالجـــة األســـنان والعمـــل علـــى 

تدریب أطباء األسنان علیها ابتداء بطلبة كلیات طب األسنان.

مؤسسـاتهم تدریب المعلمین والمدرسین والمرشدین التربویین على تطبیق البرنامج التربوي فـي -٣

التربویة من اجل تنشئة جیل قادر على مواجهة تلك المخاوف بشكل سلیم.

المقترحات:
یقترح الباحثان القیام بالدراسات اآلتیة:

جـة مـن معالجـة األسـنان بـین دراسة وصفیة مقارنـة تهـدف الكشـف عـن المخـاوف النفسـیة النات-١

طلبة المرحلتین الدراسیتین اإلعدادیة والجامعیة.

دراسة تجریبیة مماثلة على طلبة المرحلة اإلعدادیة.-٢

إدخال البرنامج ضمن مناهج كلیات طـب األسـنان واالسـتفادة منـه فـي تـدریب الطلبـة فـي تلـك -٣

یعة متطلبات المهنة.الكلیات المذكورة لغرض إعدادهم إعدادا مهنیا یتناسب مع طب
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المصـادر
المصادر العربیة.أوال

الخـــوف مـــن المعالجـــة الســـنیة لـــدى طلبـــة ) ٢٠٠٢تیســـیر إلیـــاس و لمـــیس رجـــب (،احمـــد.١

 .٢، العـــــــــــدد ١٣، شـــــــــــبكة العلـــــــــــوم النفســـــــــــیة العربیـــــــــــة ، المجلـــــــــــد الجامعـــــــــــة األردنیـــــــــــة

www.arabpsynet journal.com ١٣/١٠/٢٠١٠منشور في الموقع بتأریخ .  

العالقــة بــین المخــاوف المتعلقــة بعــالج األســنان وبعــض ) ٢٠٠٧األنصــاري ، بــدر محمــد (.٢

، ٥وم التربویـة والنفسـیة ، المجلـد ، مجلـة العلـمتغیرات الشخصـیة لـدى طـالب جامعـة الكویـت

، كلیة التربیة ، جامعة البحرین. ٢العدد 

وسـف للطباعـة والنشـر ، منشـورات دار الی١، طالموسـوعة النفسـیة ) ٢٠٠٥البواب ، خلیل (.٣

والتوزیع ، بیروت ، لبنان.

الوصـفي واالسـتداللي اإلحصاء) ١٩٧٧، عبد الجبار توفیق وزكریا زكي اثناسیوس (البیاتي.٤

، بغداد.، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیةفي التربیة وعلم النفس

یرة للنشــر ، دار المســ١، طعلــم الــنفس اإلكلینیكــي لألطفــال) ٢٠٠٩حجــازي ، ســناء نصــر (.٥

والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن.

، وزارة التعلــیم ١، طخدمـة الجماعـة) ١٩٩٠الحسـن ، احسـان محمـد وبهجـت احمـد شــهاب (.٦

العالي والبحث العلمي ، مطابع التعلیم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، العراق.

وزارة التعلـیم العـالي ، علم نفـس الشخصـیة) ١٩٩٠وناظم هاشم العبیـدي (داؤد ، عزیز حنا.٧

والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، مطبعة التعلیم العالي بالموصل.

اثر اختالف تدرجات بدائل اإلجابة في الخصـائص ) ١٩٩٧الدلیمي ، إحسان علیوي ناصر (.٨

، جامعة بغداد ، كلیة التربیة / ابن السیكومتریة لمقاییس الشخصیة وتبعا للمراحل الدراسیة

دكتوراه غیر منشورة .رشد ، أطروحة

، دار المســـیرة للنشـــر والتوزیـــع  ١، طأصـــول علـــم الـــنفس) ٢٠١٠، محمـــد شـــحاته (ربیـــع.٩

والطباعة ، عمان ، األردن.

، مكتبة األسرة ، القاهرة. اإلنسان وصحته النفسیة) ٢٠٠٣صبحي ، سید (.١٠

لطباعــة لربیــة ، مكتبــة التالقیــاس والتقــویم التربــوي) ٢٠٠٥، صــباح حســین حمــزة (العجیلــي.١١

والنشر، الطبعة الثالثة، صنعاء، الیمن.

ــتعلم) ٢٠٠٢علیــان ، ربحــي مصــطفى وعبــد الحــافظ ســالمة (.١٢ ، ١، طإدارة مراكــز مصــادر ال

دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن.

فـة ، دار المعر القیاس والتجریـب فـي علـم الـنفس والتربیـة) ١٩٨٥العیسوي ، عبد الرحمن (.١٣

، القاهرة.الجامعیة



احمد وعداهللاحمد یونس و 

١٠٩

ــه) ١٩٩٨مــاركس ، ایــزاك م (.١٤ ــق ومكافحت ، ترجمــة الــدكتور التعــایش مــع الخــوف فهــم القل

محمد عثمان نجاتي ، دار الشروق ، القاهرة.

، دار الثقافـة ١، طسیكولوجیة الطفولة والمراهقة مشكالتها وأسبابها) ٢٠٠٦مان ، شیفر (.١٥

للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن.

، مكتبة المنتصر ، بغداد.تخطیط البرنامج التربوي ) ١٩٨٩ارك ، بدیع محمود (مب.١٦

تطور المخاوف عند األفـراد فـي المراحـل ) ١٩٨٨محمود ، محمد مهدي ومي یوسف عبـود (.١٧

، الجامعة المستنصریة. ١٦، مجلة آداب المستنصریة ، العدد العمریة المختلفة

، دار الفكــر، عمــان ، مــو دورة حیــاة اإلنســانعلــم نفــس الن) ٢٠٠٤ملحــم ، ســامي محمــد (.١٨

  األردن.

، دار الكنــدي للنشــر والتوزیــع ، عمــان ، منــاهج البحــث التربــوي) ١٩٩٩منســي ، حســین (.١٩

  األردن.

، دار الشـــروق للنشـــر أساســـیات القیـــاس فـــي العلـــوم الســـلوكیة) ٢٠٠٤، موســـى (النبهـــان.٢٠

، األردن.، عمان، الطبعة األولىوالتوزیع

، دار النهضــــة العربیــــة ١، طالخدمــــة االجتماعیــــة الطبیــــة) ٢٠٠٠، احمــــد فــــایز ( سالنمــــا.٢١

للطباعة والنشر ، بیروت.

، دار الشـروق للنشـر ٢، طأصول علـم الـنفس العـام) ١٩٨٦الهاشمي ، عبد الحمید محمد (.٢٢

والتوزیع والطباعة ، جدة. 

، عمان، األردن. ٣، دار الشروق ، طمقدمة في علم النفس) ١٩٩٨الوقفي ، راضي (.٢٣
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  )١الملحق (

الصیغة النهائیة لمقیاس المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان 

أخي الطالب ..

أختي الطالبة ..

تنطبــق علـي بدرجــة اقـرأ الفقـرات التــي بـین یــدیك واختـر بــدیل واحـد فقــط مـن بــدائل الفقـرة (

،تنطبق علـي بدرجـة قلیلـة، ق علي بدرجة متوسطةتنطبكبیرة ،تنطبق علي بدرجة،كبیرة جداً 

) فـي الحقـل المخصـص للبـدیل المختـار مـن قبلـك √وضع عالمـة (جدا)تنطبق علي بدرجة قلیلة

وال تترك أي فقرة بدون إجابة . والمثال أدناه یوضح طریقة اإلجابة .

المثال: 

(تنطبـق ) فـي الحقـل√ة (ع عالمــرة جـدا ضــ) تنطبق علیك بدرجـة كبیـ٧إذا كانت الفقرة (

علي بدرجة كبیرة جدا) .

  الفقـرات  ت

تنطبق علي بدرجة 

قلیلة جداقلیلةمتوسطةكبیرةكبیرة جداً 

√ارتبك عندما یسألني الطبیب عن أسناني   ٧

٨      

أما إذا كنت الفقرة تنطبق علیك بدرجات اقل اختر احد بدائل الفقرة األخرى وضع عالمة 

في الحقل المخصص للبدیل المختار .)√(

معلومات عامة:

التخصص :الصف:الجنس :

مع الشكر والتقدیر

  انالباحث
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  الفقـراتت

تنطبق علي بدرجة 

قلیلة جداقلیلةمتوسطةكبیرةكبیرة جداً 

أفضل تناول األدویة والمسكنات لكـي أتجنـب ١

الذهاب إلى طبیب األسنان

أتصور طبیب األسنان ال یعنى باألمي٢

أتحاشى مراجعة الطبیب لمعالجة أسناني٣

اشـــعر بـــالخوف عنـــدما أشـــاهد أجهـــزة طبیـــب ٤

األسنان

تؤلمني أسناني ألبسط األسباب٥

اعتقد أن مهنة طب األسنان مخیفة٦

ارتبك عندما یسألني الطبیب عن أسناني٧

یجبرني والداي لزیارة طبیب األسنان٨

أفضــل التــداوي باألعشــاب بــدًال مــن مراجعــة ٩

طبیب األسنان

یقشعِّر بدني عندما اسـمع األصـوات الصـادرة ١٠

من أجهزة طبیب األسنان 

امتنـــع عـــن تنـــاول الحلویـــات تجنبـــًا لمراجعـــة ١١

طبیب األسنان

ذهــــب إلــــى طبیـــــب تــــؤلمني معــــدتي عنـــــدما ا١٢

األسنان

أتعــــرق عنــــدما اجلـــــس علــــى كرســــي طبیـــــب ١٣

األسنان

أتجنـــب مصـــاحبة األصـــدقاء عنـــدما یـــذهبون ١٤

إلى طبیب األسنان

اشعر بالغثیان عندما أعالج أسناني١٥

أتألم عندما أشاهد فلمًا لمعالجة أسناني١٦

یب األسناناشعر بالوحدة عندما أراجع طب١٧

أخشـــى مـــن األخطـــاء التـــي یقـــع بهـــا طبیـــب ١٨

األسنان

ـــــاة ١٩ أتـــــردد فـــــي معالجـــــة أســـــناني بســـــبب معان

اآلخرین 

ارغب بالبكاء عندما أعالج أسناني٢٠

ابتعد عن الحدیث الخاص باآلم األسنان٢١

أفكر كثیرًا قبل مراجعة طبیب األسنان٢٢

قــــرض أظـــــافري عنــــدما أفكـــــر فــــي معالجـــــة ا٢٣

أسناني



…اثر برنامج تربوي للتخفیف من المخاوف النفسیة الناتجة من معالجة األسنان

١١٤

  الفقـراتت

تنطبق علي بدرجة 

قلیلة جداقلیلةمتوسطةكبیرةكبیرة جداً 

ـــدما یتحـــدث النـــاس ٢٤ ـــرات صـــوتي عن ـــر نب تتغی

عن طبیب األسنان

أتجاهل نصائح طبیب األسنان٢٥

أنظــــــف أســــــناني باســــــتمرار تجنبــــــا لمراجعــــــة ٢٦

طبیب األسنان

اذهــــب إلـــــى الصـــــیدالني بـــــدال مـــــن الطبیـــــب ٢٧

لمعالجة أسناني

ألوم نفسي عندما أفكر بمعالجة أسناني٢٨

أتجنب النظر إلى المرأة بعد معالجة أسناني٢٩

ـــــارة ٣٠ ـــــي عنـــــدما اذهـــــب لزی تـــــزداد نبضـــــات قلب

طبیب األسنان

اشــــعر بــــالخوف والقلــــق عنــــدما اجلــــس علــــى ٣١

طبیب األسنان 

اشعر بقلة المخدر أثناء معالجة أسناني ٣٢

استســـلم لمشـــاعر الخـــوف عنـــدما یصـــطحبني ٣٣

صدیقي لمعالجة أسنانه

أتحـــرج مـــن الحـــدیث مـــع زمالئـــي بســـبب قلـــع ٣٤

احد أسناني

اعتقد أن الم األسنان یؤثر على دراستي٣٥

أتردد عندما أراجع طبیب األسنان٣٦

ارفض األسنان الصناعیة لعدم جدوتها٣٧

الســــرور بعــــد انتهــــاء جلســــة معالجــــة اشــــعر ب٣٨

أسناني

إهمــالي ألســناني یوصــلني إلــى عیــادة طبیــب ٣٩

األسنان

أتحاشــــــى مراجعــــــة طبیــــــب األســــــنان بســــــبب ٤٠

التكالیف الباهظة

أهمــل أســناني بســبب كثــرة المــراجعین لطبیــب ٤١

األسنان في المستشفیات

اعتقد أن أجهزة طبیب ملوثة٤٢

ارتبك عندما أتحدث مع طبیب األسنان٤٣

أتشنج عندما یبدأ الطبیب بمعالجة أسناني٤٤


