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 اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
اهدي حبثي هذا إىل منارة العلم اإلمام  املصطفى األمي الذي علم املتعلمني إىل 

إىل روحي أبى و  سيد اخللق رسولنا الكريم سيدنا حممد صلى اهلل عليه و سلم .

إيل ذاك  الفردوس األعلى . أمي الطاهرتني أسأل اهلل العلى العظيم أن يسكنهما

إىل كل من مل  الطائر الذي كأني به مغرداً متنقالً بني أفنان اجلنة فلذة كبدي  أمحد .

إىل من علموني أن أرتقي سُلم  ,بشيء من أجل دفعي إىل طريق النجاح على يبخل 

إىل من علموني حروفاُ من  احلياة حبكمة و صرب إىل إخواني و أخواتي الكرام .

الذين صاغوا لنا علمهم حروفاً و  ,و كلمات ٍمن دررٍ وأمسى عبارات العلم ذهب 

إىل كل  إىل أساتذتنا الكرام . ,من فكرهم منارة تنري لنا مسرية العلم و النجاح 

وكل باحث يتعطش إىل املعرفة أهدي هذا البحث املتواضع متمنية   ,طالب للعلم 

 م .أن أكون قد تركت ملسة مفيدة يف فضاء العل
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 رـــــر والتقديـــــكـالش  
 (27 ,)و اشكروا هلل ان كنتم إياه تعبدون () البقرة  

فوفقين على اجناز هذا البحث  ,لقد من اهلل على أن حباني نعمة البحث واالستكشاف 

الذي أتقدم إليهم بأمسى آيات  ,املتواضع الذي ما كان له أن يتم إال مبساعدة أهل العلم و املعرفة 

وال يسعين يف هذا املقام إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل اجلامعة اإلسالمية منبع العلم و  ,شكر والتقديرال

كما و أتقدم بالشكر و  املعرفة و اليت أمدت يد املساندة و العون إىل كل املتعطشني للعلم و املعرفة .

بقبول اإلشراف على  التقدير إىل أستاذي و معلمي الدكتور / نبيل دخان الذي تفضل على

حبثي و ما خبل على بالنصح و اإلرشاد و التوجيه و التصويب و أمدني بالعون دون ملل أو ضجر 

.كما و أتقدم بالشكر و التقدير لألساتذة األفاضل يف قسم علم النفس ملساعدهتم يل يف إمتام رساليت 

ات دراسيت و الذين .وال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف حتكيم أدو

منحوني من وقتهم الثمني و جهدهم الكثري .كما و أتقدم بالشكر و التقدير إىل وزارة الرتبية و التعليم 

ملنحها يل تسهيل مهمة تطبيق أدوات الدراسة داخل مدارسها يف مدرييت مشال و غرب غزة .وال يفوتين 

فهد الثانوية للبنات متمثلة مبديرهتا الفاضلة لتسهيل مهمة  تقديم الشكر و التقدير اجلزيلني إلدارة مدرسة فيصل بن

الباحثة يف إجراء حبثها .و أخرياً عظيم الشكر و جزيل االمتنان لكل من ساهم يف اجناز هذا البحث و 

 إمتام هذه الرسالة داعية اهلل عز وجل أن ينفع هبا طلبة العلم و املعرفة .
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 ملخص الدراسة
المغايرة  و التوكيدية و االتزان االنفعالي لدى طلبة  –الكشف عن العالقة بين المسايرة هدفت هذه الدراسة إلى 

المستوى الدراسي  -الترتيب الوالدي   –التخصص  –الصف الحادي عشر في ضوء بعض المتغيرات ) الجنس 
(طالبًة من 228هم ) (طالبًا ومن(204( فردًا منهم 432حيث تكونت عينة الدراسة من )  ,المنطقة التعليمة (  –

 الطلبة  الملتحقين في المدارس الحكومية التابعة لمديرتي شمال غزة وغرب غزة . 
 و قد استخدمت الباحثة األدوات التالية في جمع بيانات الدراسة : 

 المغايرة من إعداد الباحثة . –مقياس المسايرة  -1
 مقياس التوكيدية من إعداد الباحثة . -2
 الي من إعداد الباحثة .مقياس االتزان االنفع -3

 و قد أظهرت نتائج الدراسة  ما يلي :
%( حيث أن نسبة 67,67المغايرة لدى أفراد العينة بوزن نسبي )  –يوجد مستوى مرتفع نسبيًا من المسايرة  .1

 .الموافقة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة , وهذا يدلل على أن النتيجة دالة إحصائيا 
%( حيوث أن نسوبة الموافقوة لهوذا المجوال 77,61التوكيدية لدى أفراد العينة بووزن نسوبي )  يوجد مستوى من .2

 قد زاد عن الدرجة المتوسطة , وهذا يدلل على أن النتيجة دالة إحصائيا. 
%( حيوث أن نسوبة الموافقوة لهوذا 62,72يوجد مستوى من االتزان االنفعالي لدى أفوراد العينوة بووزن نسوبي )  .3

 .د عن الدرجة المتوسطة , وهذا يدلل على أن النتيجة دالة إحصائيا المجال قد زا
المغوووايرة , بوووين مرتفعوووي التوكيديوووة  ومنخفضوووي  -توجووود فووورود ذات داللوووة إحصوووائية فوووي مسوووتوى المسوووايرة .4

 التوكيدية لصالح مرتفعي التوكيدية .
التوزان االنفعوالي ومنخفضوي المغايرة , بوين مرتفعوي ا -توجد فرود ذات داللة إحصائية في مستوى المسايرة .7

 االتزان االنفعالي لصالح مرتفعي االتزان االنفعالي . 
 المغايرة و متغيرات الدراسة ) التوكيدية و االتزان االنفعالي(.  –ال يوجد تفاعل دال بين المسايرة  .7
 عزى للجنس لصالح اإلناث .تالمغايرة  –وجد فرود ذات داللة إحصائية بين المسايرة ت .6
 المغايرة تعزى للترتيب الوالدي . –جد فرود ذات داللة إحصائية بين المسايرة ال تو   .6
 المغايرة  يعزى  للتخصص لصالح العلوم اإلنسانية.  –يوجد فرود دالة إحصائيا في المسايرة  .9

 المغايرة يعزى للمستوى الدراسي .  –ال يوجد فرود ذات داللة إحصائية بين المسايرة  .11
المغووايرة يعووزى لمتغيوور المنطقووة التعليميووة لصووالح منطقووة  –إحصووائية فووي المسووايرة  يوجوود فوورود ذات داللووة .11

 شمال غزة .
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Abstract of study 
This study aims to show the relationship between conformity (compliance)- non 
conformity (incompliance) , assertiveness and emotional stability for tenth grade 
in Gaza inflight of some variables       ( sex, academic, branch , study level – 
school district-birth order). 
The study sample consists of (432) girl and boy students at the 11th secondary 
grade for both scientific and literary sections. 
The researcher used the conformity - non conformity measurement  
Assertiveness measurement prepares by researcher. 
Emotional stability measurement prepared by researcher. 
The study discovered several results the most important results are: 

1. There is a relatively high level of conformity , non-conformity for 11th 
secondary grade students. 

2. There is a relatively level of assertiveness and emotional stability for 11th 
secondary grade students. 

3. There are  statistically remarked differences at remarked level in 
conformity non-conformity between the high a assertiveness and low a 
assertiveness for the high a assertiveness. 

4. There are  statistically remarked differences at remarked level in 
conformity non-conformity between the high emotion stability a and low 
emotion stability for the high emotion stability. 

5. There is no statistically remarked effect for the interaction between 
conformity non-conformity , assertiveness and emotion stability. 

6. There are differences between academic branch for literary in sample 
members. 

7. There are differences between sample members in the students sex 
(male , female) in conformity non conformity for females. 
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8. There is no statistically remarked effect between the students sex and 
academic branch in the conformity non conformity. 

9. There is no statistically remarked differences in conformity non conformity 
attributed birth order. 

10. There is statistically remarked differences in conformity non 
conformity attributed at the study level for high level students . 

11. There are statistically remarked differences between the conformity 
non conformity for the student's in the northen region in Gaza. 
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 مدخل الدراسة
 المقدمة:

 الكائن البشري كائنًا اجتماعيًا بطبيعته , حيث أنه ال يستطيع أن يحيا منفردًا بعيدًا عن لقد خلد اهلل
البد أن تستوفي حقها فهي تسد حاجته األساسية  إنسانيةجماعة اجتماعية يكون عضوًا فاعاًل فيها, فهذه فطرة 

أستقر اإلنسان لعمارة األرض من حاجات النمو االجتماعي  بانتمائه للجماعة, و منذ قديم الزمان و حيث 
فرضت عليه من واقع طبيعته الخاصة ككائن اجتماعي عمليات التكيف االجتماعي و التوافد مع الجماعة 
االجتماعية التي ينتمي إليها , فالجماعة المحيطة بالفرد قد تؤثر على شخصيته و سلوكه و تطبيعه بطبائعها 

تضي منه االندماج في الكيان االجتماعي , وأن يجعل ذاته جزءًا ومن هنا كانت البدايات األولى لإلنسان تق
من النسيج االجتماعي المكون للجماعة البشرية . إال أنه كلما ازداد هذا النسيج االجتماعي تعقيدًا أو تركيبا 
 أو امتدادًا ازدادت معه عمليات الضغط التي تمارسها الجماعة على أفرادها رغبة منها في المحافظة على

 (.2191999كيانها و استمرارها.) خليل ,

وبما أن مطالب الحياة االجتماعية متعددة و متشابكة فهي قد ال تتفد دائمًا مع المطالب الشخصية 
ألفرادها لذلك عندما نتحدث عن التنوع السلوكي الذي يصدر عن الفرد في الجماعة التي ينتمي إليها رغبة 

ته و التي ربما تكون مخالفة في بعض األحيان لرغبات الجماعة  منه في تحقيد أهدافه و إشباع رغبا
االجتماعية التي ينتمي إليها ,  ولكي يستطيع اإلنسان أن يصل إلى غاياته و يحقد أهدافه ال بد و أن يساير 
الجماعة االجتماعية ,الن هناك مواقف متعددة و مختلفة يتعرض لها اإلنسان في حياته  تحكم عالقته 

ن إيجابًا و سلبًا و لمن أراد أن يكون قويًا في أعين الناس يجب أن تنطلد قوته من داخله وهذا يعني باآلخري
أن القوة تسكن في أعماد اإلنسان فإذا استطاع أن يساير في المواقف التي تحتاج إلى ذلك و أن يغاير في 

وية و قراراته صائبة و بالتالي المواقف األخرى بحيث ال يتعارض مع إرادة الجماعة  فسوف تكون إرادته ق
المغايرة هو الصراع بين القوى الداخلية عند الفرد و  –يتمتع بشخصية قوية مؤثرة , ذلك ألن جوهر المسايرة 

ضغوط الجماعة و قوة معاييرها , فعندما يخضع الفرد لتلك الضغوط تكون المسايرة و عندما ينزع إلى 
 (.9692112) عثمان ,  الفة معاييرها  فإن سلوكه يتميز بالمغايرة.االستقالل أو مقاومة هذه الضغوط و مخ

ومن المعروف أن األفراد يختلفون في مسايرتهم للضغوط االجتماعية تبعًا الختالف الجماعات و 
المواقف االجتماعية ,وكذلك يحتمل أن تختلف مسايرة األفراد للضغوط االجتماعية باختالف صفاتهم 
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ف أيضًا أن بين أعضاء الجماعة وبال شك فروقًا فردية متنوعة من السمات الشخصية و من المعرو 
زاء الضغوط  الشخصية و القدرات العقلية , وتؤدي هذه الفرود الفردية دورًا كبيرًا في تباين مواقف األفراد وا 
االجتماعية , فهناك من يتميز بمسايرة هذه الضغوط و هناك من يتميز سلوكه بمقاومتها .)زهران 

,17792113. ) 

ويختلف مفهوم المسايرة عن االتباعية التي تشير إلى التشابه في أساليب و أنماط السلوك المتعارف 
عليه و الشائعة و المستقرة التي يواجه بها تجمع أو فئات منها المشكالت المتكررة في حياته االجتماعية 

ت و العقائد و السلوك القائم على االنتشار و وكذلك تختلف عن التشاكل الذي يدل على التماثل في االتجاها
العمومية  و الذيوع بين أفراد جماعة ما   و القدرة على التفرقة بين  المواقف و األحداث الجارية منها و 
الجديدة مما يزيد من قدرته على قيادة المواقف مع اآلخرين ويمهد لتغليب العقل و الروية على النزوات و 

ور أي يساعد على االختيار األنسب ما بين المسايرة و المغايرة  و اإلنسان يساير أو يغاير االندفاعات و الته
حينما يصده عائد عن تحقيد أهدافه أو حينما تثار دوافعه بشكل مفاجئ و عندما يجد الشخص عقبات لم 

 يعهدها أو عند إساءة اآلخرين .

شل في إيجاد حل سريع للموقف المشكل أو عدم المغايرة عالمة ف –إن عدم مقدرة الفرد علي المسايرة 
مقدرة الفرد  للوصول إلى هدفه وهذا ال يعطل قواه العقلية فحسب بل يبدد الطاقة و بدوره يؤدي إلى التهور و 
االندفاع و الخروج عن االعتدال و االتزان في تعامله و تصرفاته مع اآلخرين مما يفسد العالقات اإلنسانية 

 . (8:1:09:.)عبده ,

المغايرة بمثابة الصميم و اللب للعملية التوافقية كلها بحيث يصدر عنها أو  -حيث تعد المسايرة 
ينعكس في نهاية األمر كل شكل من أشكال التوافد و هو حالة المرونة الوجدانية حيال المواقف المختلفة 

ن هنا يفترض أن قدرة اإلنسان في التي تجعل األفراد الذين يميلون لهذه الحالة األكثر سعادة و هدوء و وم
المغايرة في ذات المواقف المختلفة التي يتعرض لها في الحياة تمكنه من أن يعبر عن مواقفه و  -المسايرة 

التعبير عنها بشكل مقبول اجتماعيا و أخالقيا بالقدر الذي يمتلك فيه القوة و الشجاعة وهذا ما يعبر عنه 
فعاال للشخصية السوية المتزنة , فالشخص التوكيدي هو االيجابي في  بالتوكيدية و التي أصبحت مؤشرا

عالقاته االجتماعية الجريء الواثد من نفسه الذي يستطيع أن يناقش و يبدئ رأيه ويدافع عن وجهة نظره 
) أي بمقدوره أن يعبر عن أفعاله و انفعاالته  ,وينزل معترك الحياة و بمقدوره  القيام بأي نشاط اجتماعي



 

 

4 

و على  (1:01) القطان :اليجابية الدالة على االستحسان و القبول و االهتمام و الحب و الود و الصداقة ا
النقيض من ذلك فالشخص الغير مؤكد لذاته يكون عاجزا عن الدفاع  عن حقوقه الخاصة و يصعب عليه 

ائما و لكنه ال يرضى عن التعبير عن مشاعره و رغباته و معتقداته و آراءه و يسعى إلى إرضاء اآلخرين د
نفسه إال نادرا ألنه يشعر بالعجز عن فعل أشياء يرغبها و يفعل أشياء ال يرغبها و قليال ما ينجز أهدافه 

 ( 0::1) شوقي ,وعلى الرغم من أن اآلخرين يشعرون بالندم ألجله إال أنهم يحققون أهدافهم على حسابه 
ث قد تحدث تغيرات جوهرية في الذات أثناء مرحلة  المراهقة وفي مرحلة المراهقة تتطور الذات و تنضج بحي

, فالذات ال تتشكل بالكامل أثناء مرحلة الطفولة حيث أن هناك إثباتات إكلينيكية بان المراهقين و الكبار 
يستطيعون أن يعبروا عن سلوكياتهم و مشاعرهم و أنفسهم بأي وقت من األوقات حيث كلما كان المراهد أقل 

 ( .7::99:1) جبر و النابلسي , ول ذاته كلما كانت ذاته قابلة للتغير و اإليحاء يقينا ح

وألن المراهقين هم أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات االجتماعية المختلفة   ألنهم ال يزالون في طور النمو و 
سلبية عليهم من النواحي البناء النفسي و العقلي و االنفعالي و الجسمي  والتي ربما تؤثر هذه التغيرات أثارًا 

االنفعالية و االجتماعية و النفسية وهذه الفئة متمثلة بطالب المرحلة الثانوية  و التي فيها ينهي التلميذ مشواره 
التعليمي في المدرسة لينتقل بعدها إلي الجامعة آو إلي الحياة العملية , مما يجعل هذه المرحلة هي المحصلة 

, والتي إذا أحسنا استغاللها والتعامل معها كانت هذه المحصلة سليمة وطيبة  لسنوات طويلة  من التحصيل
النتائج , فبصالح هذه المرحلة نحكم بالنجاح على جميع المراحل التعليمية السابقة . كون أن خصوصية هذه 

الصراع  المرحلة تنطلد من تميزها بمجموعة من التغيرات النفسية والجسدية واالجتماعية . فهي تمثل قمة
والتناقض بين الحيوية الجسدية الطاغية , والضغوطات االجتماعية المقابلة . فالتالميذ في هذه المرحلة 
يميلون إلى النقد , وتغيير مجرى األمور وقد يلجئون في بعض األحيان إلى العنف لتحقيد ذلك , إضافة إلى 

امل مع هؤالء التالميذ بسهولة وبشكل طبيعي نزعة االستقالل االجتماعي. كل هذا يجعل من غير الهين التع
المغايرة  -, مثل تالميذ المراحل العمرية األخرى . و هذا ما دعى الباحثة للتقدم بهذه الدراسة لتقيس المسايرة

وعالقتها بالتوكيدية واالتزان االنفعالي  لدى طالب الصف الحادي عشر ,و كيف يتعاملون مع المواقف 
ون إليها وذلك بهدف تنمية ثقتهم بأنفسهم و تشجيعهم على التعبير عن أنفسهم و التعبير المختلفة التي يتعرض

 .عن أرائهم و مشاعرهم و المطالبة بحقوقهم حتى يتمكنوا من القيام بأدوارهم االجتماعية بثقة و اقتدار
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الكبرى و بناء المغايرة التي تعتبر محورا أساسيا من محاور الشخصية  –وترتبط التوكيدية بالمسايرة 
علي ما رأته الباحثة أثناء عملها في ميدان اإلرشاد و التوجيه التربوي لهذه الفئة وهي المرحلة الثانوية ورأت ما 
ينتاب الطالبات من عدم القدرة على التعبير عن أنفسهن وانفعاالتهن  المتذبذبة و الغير متزنة و االنفعاالت 

تي تعتبر هذه المرحلة مرحلة تذبذب االنفعاالت و بما أن الدراسات أثبتت لديهن مرتبطة بالمواقف العابرة و ال
أن سلوكيات اإلنسان تتغير و تتبدل بالتدريب ورأينا أن تنمية مهارات التوكيدية في زيادة قدرة الطالب في 

ة هدفت التعبير عن أنفسهم و التصريح بأدب لما يدور في خاطرهم لذلك كانت هذه الدراسة , كما أن الباحث
المغايرة  و مستوى التوكيدية و االتزان االنفعالي لدى  –إلى  التعرف على أن هل يوجد اختالف في المسايرة 

 الطالب و الطالبات في الصف الحادي عشر؟

بما أن الدراسات السابقة في هذا المجال لم تتناول هذه المتغيرات مجتمعة مع بعضها البعض مع هذه 
التي تعتبر أساس بناء المجتمع و قوته . حيث كانت بعض الدراسات التي تناولت  الشريحة من المجتمع و

 –( و التي أثبتت أن هناك عالقة دالة ارتباطيه بين المسايرة 2111المغايرة  مثل دراسة) الشريف  –المسايرة 
 المغايرة  و االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى عينة الدراسة.

( إلى معرفة العالقة بين كل من المشكالت السلوكية و الحكم الخلقي و 2111دراسة زكي )  وأشارت
المغايرة حيث انتهت الدراسة على أن هناك عالقة دالة إحصائيا بين األطفال المسايرين و األطفال  –المسايرة 

لبنين و المغايرين في كل من العدوانية و الكذب و كذلك الخوف  كما ال توجد فرود دالة إحصائيا بين ا
المغايرة لدى أفراد العينة , ومن هنا جاء اهتمام  –البنات في كل من متغيرات الحكم الخلقي و المسايرة 

 الباحثة بدراسة  هذه المتغيرات في ضوء متغيرات مختلفة لم يسبد دراستها مجتمعة على حد علم الباحثة.
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 مشكلة الدراسة:
تالي:وتتمثلمشكلةالدراسةبالسؤالالرئيسال

 المغايرة بكل من التوكيدية و االتزان االنفعالي لدي طلبة الصف الحادي عشر؟ -ما عالقة  المسايرة

 و يتفرع من السؤال الرئيسي مجموعة من األسئلة الفرعية التالية :

المغايرةلدىأفرادالعينة؟–مامستوىالمسايرة

مامستوىالتوكيديةلدىأفرادالعينة؟

ياالتزاناالنفعاليلديأفرادالعينة؟مامستو

المغايرةلدىطلبةالصفالحاديعشر–هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىالمسايرة

بينمرتفعيالتوكيديةومنخفضيالتوكيدية؟

المغايرةلدىطلبةالصفالحاديعشر–هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىالمسايرة

مرتفعياالتزاناالنفعاليومنخفضياالتزاناالنفعالي؟بين

المغايرةعلى)التوكيديةواالتزاناالنفعالي(؟–ماأثرتفاعلكلمنالمسايرة

المغايرةتعزىلمتغيرالجنس؟–هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىالمسايرة

المغايرةتعزىلمتغيرالتخصص؟–لمسايرةهلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىا

 )المسايرة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد الترتيب–هل لمتغير تعزى ) المغايرة

االبناألصغر(؟.–االبناألوسط-الوالدي)االبناألكبر

 مستوىالمسايرة في) إحصائية فروقذاتداللة توجد –هل تعزىلمتغير ) لمستوىاالمغايرة

ضعيف(؟–جيد–جيدجدا –الدراسيلدىعينةالدراسة)ممتاز

المغايرةتعزىلمتغيرالمنطقةالتعليمية–هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىالمسايرة

غربغزة(؟–لدىعينةالدراسة)شمالغزة
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 أهداف الدراسة:

المغايرةلديطلبةالصفالحاديعشر.–رةهدفتالدراسةإلىالتعرفعلىمستوىالمساي

.هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىمستوىالتوكيديةلدىطلبةالصفالحاديعشر

.هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىمستوىاالتزاناالنفعاليلدىطلبةالصفالحاديعشر

المغايرةلدىطلبة-لمسايرةهدفتالدراسةإلىالكشفعنوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيا

الحاديعشرمنمرتفعيالتوكيديةومنخفضيالتوكيدية.

المغايرةلدى-هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىإذاماتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيالمسايرة

طلبةالحاديعشرمنمرتفعياالتزاناالنفعاليومنخفضياالتزاناالنفعالي.

المغايرةمعمتغيراتالدراسة–دراسةإلىالتعرفعلىإذامايوجدتفاعلدالفيالمسايرةهدفتال

االتزاناالنفعاليلدىعينةالدراسة(–)التوكيدية

 المسايرة مستوى بين إحصائية ذاتداللة فروق يوجد ما إذا التعرفعلى إلى الدراسة –هدفت

المغايرةتعزىلمتغيرالجنس.

ا هدفت المسايرة مستوى بين إحصائية ذاتداللة فروق يوجد ما إذا التعرفعلى إلى –لدراسة

المغايرةتعزىلمتغيرالتخصص

 بينمستوىالمسايرة إحصائية فروقذاتداللة توجد ما إذا إلىالتعرفعلى الدراسة –هدفت

المغايرةتعزىلمتغيرالترتيبالوالدي.

الدراسةإلىالتع توجدفروقذاتداللةإحصائيةبينمستوىالمسايرةهدفت ما إذا –رفعلى

المغايرةتعزىلمتغيرللمستوىالدراسيلدىعينةالدراسة.

 بينمستوىالمسايرة إحصائية فروقذاتداللة توجد ما إذا إلىالتعرفعلى الدراسة –هدفت

الدراسة.المغايرةتعزىلمتغيرالمنطقةالتعليميةلدىعينة
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 أهمية الدراسة: 

 األهمية النظرية: 

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة في مجتمعنا الفلسطيني على حد علم الباحثة لعدم تطرد  
 المغايرة وعالقته بالتوكيدية واالتزان تسهم بجانب معرفي للباحثين في هذا المجال  –الباحثين لدراسة المسايرة 

راسة أهميتها في وضع توصيات جديدة لدراسات الحقة  إلفادة هذه الفئة من المجتمع وكذلك تكتسب الد
و التي تمثل فئة عريضة من أبناء الشعب الفلسطيني و التي  تطمح الباحثة في إعدادهم إعداد جيدا ليكونوا 

 أكثر ايجابية.يغايروا  و يستطيعوا أن يعبروا عن ذاتهم بطريقة  –حماة للوطن وقادرين على أن يسايروا 

تأمل الباحثة أن تكون هذه الدراسة  بمثابة إضافة إلى التراث النفسي الذي يسهم في إثراء المكتبات 
 النفسية الفلسطينية و التي ربما تفيد طلبة الدراسات العليا و المهتمون بمجال البحث النفسي التربوي . 

 األهمية التطبيقية : 

 دراسة فيما يلي 9تتضح األهمية التطبيقية لهذه ال
التعرف على طبيعة العالقة بين مفاهيم الدراسة مما يساعد في إيجاد حلول لها و يساعد في وضع 

المغايرة و التوكيدية و االتزان االنفعالي حتى يكونوا أكثر فعالية  –برامج تزيد من قدرة الطلبة  على المسايرة 
 في المجتمع .

في النظام التربوي بمعلومات عن مدى قدرة طلبة الصف الحادي قد تفيد هذه الدراسة متخذي القرار 
المغايرة و كذلك قدرتهم على التوكيدية واالتزان االنفعالي وخاصة في هذه المرحلة  –عشر على المسايرة 

والتعليم الجامعي وتزويد المناهج الدراسية ببعض المهارات  األساسيالفاصلة و الحاسمة بين مرحلتي التعليم 
 تعمل على تنمية هذه السمات لديهم . التي

قد تفيد هذه الدراسة القائمين على التربية في التخطيط لتكوين طالب ذي بنية شخصية وسلوكية صحيحة. 
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مصطلحات الدراسة :

 المغايرة : –المسايرة 

تصرفه  هي ميل األفراد إلي تقبل قيم اآلخرين و اتجاهاتهم النفسية و هي أيضا حكم الفرد و اعتقاده و
وفقا ألحكام و عقائد و تصرفات الجماعة حيث تقوم الجماعة بالضغط على الفرد كي يسايرها و قد تكون هذه 
الضغوط حقيقية أو متخيلة كما هي المسايرة أيضا السلوك الذي يتفد و معيار معين أو مجموعة من المعايير 

 ( .7691969السائدة في تفاعالتهم االجتماعية  ) إسماعيل, 

 9المسايرة –لمغايرة ا
عبارة عن تنوع سلوكي يصدر من الفرد في الجماعة سواء كانت هذه الجماعة كبيرة أم صغيرة و ذلك 
عندما تمارس هذه الجماعة ضغطا  على الفرد أو عندما يكون هناك صراع بين قوى الفرد أو عندما يكون 

من الجماعة و بين الضغوط التي تصدر هناك صراع بين قوى الفرد الداخلية و بين الضغوط التي تصدر 
من الجماعة أو المجتمع عليه و التي تحاول دفعه إلى أن يدرك أو يحكم أو يقيم أو يعتقد و يتصرف في 

 (.691966اتجاه مخالف لما توجهه إليه قوى الجماعة ) عثمان , 
 المغايرة 9  –للمسايرة  اإلجرائيالتعريف 

 المغايرة . –وص على مقياس المسايرة هي الدرجة التي يحصل عليها المفح
 

 تعريف التوكيدية : 

 تعريف ولبه للتوكيديه:

عرف تأكيد الذات بأنه قدرة على التعبير المالئم عن أي انفعال نحو المواقف و األشخاص فيما عدا 
 (.7::589:1إبراهيم , التعبير عن انفعال القلد نحو المواقف و األشخاص ,)

ه مهارات سلوكية لفظية و غير لفظية نوعية موقفية متعلمة ذات فعالية نسبية توكيد الذات بأنيعرف 
احتجاج ( بصورة مالئمة و  –ثناء( و السلبية )غضب  -تتضمن تعبير الفرد عن مشاعره االيجابية ) تقدير

رار في مقاومة الضغوط التي يمارسها اآلخرون إلجباره على اإلتيان ما ال يرغبه و المبادرة ببدء و االستم
إنهاء التفاعالت االجتماعية الدفاع عن حقوقه ضد من يحاول انتهاكها شريطة عدم انتهاك حقود اآلخرين) 

 .(7491996,  فرج
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 االتزان االنفعالي: فتعري
9 االتزان االنفعالي هو التحكم و السيطرة على االنفعاالت و التعامل بمرونة (5881تعريف المزيني )
الجارية منها و الجديدة مما يزيد من قدرته على قيادة المواقف األخرى )المزيني,  مع المواقف و األحداث 

7992111. ) 

( 9االتزان االنفعالي هو حالة التروي و المرونة الوجدانية حيال المواقف  2117) تعريف ريان
تفاؤال و ثباتا للمزاج و  االنفعالية المختلفة التي تجعل األفراد الذين يمرون بهذه الحالة األكثر سعادة وهدوء و

ثقة في النفس أما األفراد الذين يعزفون عن هذه الحالة فلديهم مشاعر الدونية و تسهل  إثارتهم و يشعرون 
 ( .3692117باالنقباض و الكآبة و التشاؤم و مزاجهم متقلب . )ريان  ,

 طلبة الصف الحادي عشر : 
مقيدون بالصف الحادي عشر بقسميه )العلمي , الصف الحادي عشر إجرائيا الطلبة ال يقصد بطلبة

العلوم اإلنسانية ( بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية و التعليم في محافظات  قطاع غزة و التي تتراوح 
 ( عام .16-17أعمارهم ما بين )
  حدود الدراسة: 

 وتمثلت حدود الدراسة في الحدود التالية 9

 الحد الزماني : 
م.2112/يونيوللعام1وحتى2111حثةبهذهالدراسةفيالفترةالواقعةمابينشهرديسمبرقامتالبا

 : الحد البشري

هذهالدراسةعينةمنطلبةالصفالحاديعشرالمسجلينفيوزارةالتربيةالتعليمقطاعغزة.تناولت

 الحد الموضوعي :

مغايرةبكلمنالتوكيديةواالتزاناالنفعاليلديطلبةالصفال-قامتالباحثةبدراسةالعالقةبينالمسايرة

الجنس –المستوىالدراسي–الترتيبالوالدي–التخصص–الحاديعشرفيضوءبعضالمتغيرات)

 المنطقةالتعليمية(.

 

الحد المكاني :
غزة(التعليميةغرب–تمتطبيقالدراسةعلىعينةمنطالبالصفالحاديعشرفيمديرتي)شمالغزة

.
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 الثاني الفصـل

 النظـــري اإلطـــــــار

 

 

المغايرة – المسايرة . 

التوكيدية. 

االنفعالي االتزان . 

الثانوية المرحلة طلبة – المراهقة . 
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 األول المحــــــور

 المغايــرة – المسايــرة
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 مقدمة : 

, االتزان  التوكيدية المغايرة , –المتمثلة بالمسايرة تعرض الباحثة في هذا الفصل مفاهيم الدراسة النفسية 
 االنفعالي لدى طلبة الصف الحادي عشر و سيتم عرض المصطلحات في محاور أساسية و هي كالتالي 9

 المغايرة :  –تعريف المسايرة 
 المغايرة  –المسايرة 

غيراتمنهاماهومتصلتتضمنعملياتنفسيةمعقدةومتشابكةناتجةعنتالقيوتجمعوتفاعلمت

 بالمسايرة المتضمنة والعملياتالنفسية أوالفرد أوالجماعة هوذو-بموضوعالمسايرة ما منها المغايرة

صبغةمعرفيةومنهاماهوذوصبغةانفعاليةومنهاماهوذوصبغةدافعيةتتمركزحولالدوافعالمختلفة

وجهالسلوكوجهاتمعينةلتحقيقالتوازنداخلالفردوفيمابينهوالتييستثيرهاموقفالمسايرةوالتيت

(.8:1987بينالجماعة)عثمان,

 أواًل : تعريف المسايرة : 
يعرف معجم علم النفس والطب النفسي المسايرة بأنها نمط من السلوك يتبع فيه الفرد الجماعة ويخضع 

 (.32491966ي في البيئة )عبد الحميد , كفائي ,لما تمليه هذه الجماعة والتي تحدد النمط الثقاف

,أن السلوك االجتماعي للفرد يصدر من خالل سماته التفاعلية مع اآلخرين والتي  (1:09يرى )عبده ,
هي نوع من االستعدادات الثابتة نسيبًا وذات مالمح مميزة الستجابة الفرد وقد أوضح )غرديش( أن المسايرة 

 .(1:9:1:09)عبده, ة التفاعلية لألفراد تندرمج تحت سمات االستجاب

 ( للمسايرة:5885تعريف )عثمان,
هي أن يحكم الفرد ويعتقد ويتصرف متفًقا مع أحكام وعقائد وتصرفات الجماعة وهذا المستوي يستجيب 
الفرد لضغوط الجماعة بالتحرك في االتجاه المشابه لهم دونما تطرف أو مغاالة أو دونما تضاد أو تنافر بين 

 ( .692112ما يظهر و ما يبطن  )عثمان,

9 أنها تغير في سلوك الفرد راجع إلي تأثير الجماعة وينتج عنه  (allan:1:97عرف أالن  المسايرة )
 ( .3492117ازدياد في التقارب بين سلوك الفرد والجماعة )عهود الرحيلي ,
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فرد مع استجابة أغلبية 9 بأنها اتفاد في استجابة ال(show-1:99عرف ميرفن شو المسايرة  )
 ( .3792111الناس )الشريف ,

9 بأنها رغبة الفرد في تغير أفكاره ومعتقداته ليكون متفقا مع معايير الجماعة  كما عرفها تايلر وزمالئه
وبالتالي يكون سلوك المسايرة تعبيرًا عن موافقة الفرد لألحكام و المعتقدات و اآلراء و االتجاهات السائدة بين 

ذا كان سلوك المسايرة يعتبر مؤشرا لتماسك  أفراد المجموعة تعبيرًا سلوكيًا باللفظ أو الحركة أو الرأي , وا 
الجماعة في كثير من األحيان فإن الجانب السلبي في هذا السلوك يظهر عندما تكون مسايرة الفرد للجماعة 

ماسك الجماعة إلي سلوك يلحد في بعض األفكار واالتجاهات الخاطئة بحيث يتحول من سلوك يساعد علي ت
 (.34992113الضرر بها )الليل,

المسايرة 9 أنها التزام بالمعايير السائدة في الجماعة أو المجتمع. وال يمثل  ( 5889وتعرف )الرحيلي ,
رائد الناس دائمًا المعايير االجتماعية ألنهم يقبلون بالقيم الكامنة ورائها فهم قد يتصرفون أحيانا بما يتوافد والط

المقبولة ألنه قد يكون من المفيد أن يسلكوا بهذا النحو أو بسبب  العقوبات أو الجزاءات التي قد تنجم عن 
 1(692117خرد القواعد )الرحيلي, 

9 اعتماد المسايرة بالدرجة األولي علي تكيف الفرد مع وسائل الضبط  وقد أوضح روبرت ميرثون
أهدافه وغاياته المطلوبة أو المرغوبة اجتماعيا )الشريف , والتنظيم التي يفرضها المجتمع لتحقيد 

7792111. ) 

 تعريف المغايرة : ثانيًا :
9 بأنها نوع من االستقرار في سلوك الفرد ونجاحاته وعدم  (المغايرة1:09يعرف )عبد الهادي عبده, 

اه موافد لحكم تغيره في ظل الظروف الضاغطة التي قد يتعرض لها سواء بشكل ضمني أو صريح في اتج
 .(9:1:09:)عبد الهادي عبده,  األغلبية.

تجنب المسايرة أو عدمها أو الحياد في مواجهة أحكام الجماعة  (للمغايرة :5885تعريف عثمان )
كما انه ال يقف عند ضغوط الجماعة )عثمان  ينصاعوعقائدها أو معاييرها وتصرفاتها وهذا الفرد ال يساير وال 

,9992112.) 
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ع سلوك المغايرة لدي األفراد إلي عدم التناسب بين استجابة الفرد لضغوط الجماعة عليه وبين وقد يرج
ما تتوقعه الجماعة منه فتكون العدوانية للفرد تعبيرا عن مغايرته للجماعة أو ربما تكون المغايرة راجعة إلي 

 (.31-931 1966إشباع الفرد لدوافعه العدوانية نحوها .) عثمان, 

  المغايرة:-تعريف المسايرة  ثالثًا :
المغايرة هي تغير سلوكي أو اتجاهي يحدث  -بان المسايرة  (:kieslers-:1:9يعرفها كيسلر )

 (.936 2111نتيجة لضغوط الجماعة الحقيقي أو المتخيل .)الشريف ,

 المغايرة 9 بأنها حالة عقلية يرتهن وجودها بأنواع خاصة من –المسايرة  Rokeackيعرف روكتش 
 (.3492117الضغط االجتماعي أحيانًا و أخرى قد تكون سمة ثابتة في الشخصية .) الرحيلي ,

9فيعرفها بأنها ظاهرة تنتج بسبب ضغوط الجماعة وتتضمن صراعًا بين ( krech-1:95أما كرتش )
يفكر قوي موجودة لدى الفرد تدفعه الن يفكر ويتصرف بطريقة معينة وقوي أخري في الجماعة تؤثر فيه كي 

 (.936 2111ويتصرف بطريقة مخالفة )الشريف ,

المغايرة يمكن القول بأنه هناك استخدامات  -ومن خالل العرض السابد للمفاهيم المتعددة للمسايرة 
 لهذا المصطلح وهي9

 سلوكي:.  1
عندما يشار إلي المسايرة على أنها الميل إلى أن يساير الجماعة وان يسلك ويتصرف بطريقة 

 سلوك األغلبية. تتسد مع
 اتجاهي: .5

حين يكون المقصود تغير في االتجاه أو المعتقد نتيجة لضغط اآلخرين الذي قد يؤدي أو ال 
 يؤدي إلي تغير سلوكه.

 سمة شخصية: .9
 ويعني ذلك وجود خصائص شخصية  للفرد تميزه عن غيره  من األفراد .
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 عقلي: .9
غوط الجماعة تدفعه ليفكر تم يستجيب ويتصرف حين يكون المقصود حالة عقلية تنتج بسبب ض

 (.3792117بطريقة مختلفة )الرحيلي,
 المسايرة وبعض المفاهيم المشابهة :) االتباعية , التشاكل ( .

9 مفهوم المسايرة يختلف عن مفهوم االتباعية والتي تشير إلي التشابه في أساليب وأنماط السلوك المتعارف أوالً 
تقرة التي يواجهه بها مجموع المواقف والمناسبات والمشكالت المتكررة في حياته عليها والشائعة والمس
 (.791966االجتماعية)سيد عثمان,

( فان االتباعية  هي سمة شخصية تتسم باالهتمام المفرط 67791969وكما يري )جابر وكفاني,
لوك وغالبًا ما يستخدم هذا وااللتزام غير المرن بالعادات االجتماعية وقيم الطبقة الوسطي ومعايير الس

 المصطلح ليشير إلي احدي السمات التي ترتبط بالشخصية التسلطية.

9 المسايرة والتشاكل 9 يختلف مفهوم المسايرة عن مفهوم التشاكل حيث ينم مفهوم التشاكل علي التماثل ثانياً 
والعمومية والذيوع بين أفراد جماعة ما في االتجاهات المسايرة واالتباعية والعقائد والسلوك القائم علي االنتشار 

والتماثل والتشابه هنا كما في االتباعية ليس ناتجًا عن ضغوط الجماعة أو عن صراع بين الفرد واألغلبية كما 
 (.691966هو الحال بالنسبة للمسايرة  )سيد عثمان, 

 ولقد تم تقسيم المسايرة إلي عدة مستويات منها:

 المسايرة المفرطة:-1
ي يسلم فيها الفرد نفسه كليا للجماعة ويتمسك بعقائدها ويتبني اتجاهاتها بدرجة كبيرة ,وهذا النوع وهي الت

من المسايرة تحدث عنه النبي صلي اهلل عليه وسلم عندما حذر من االنسياد واالستغراد في تيار الجماعة 
ة الحرة أمام الجماعة , فعن حذيفة بينما اتجه وحيثما صار ونبه إلي ضرورة االحتفاظ بالذات المستقرة الواعي

رضي اهلل عنه قال, قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم "ال يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن 
ؤا أن تجنبوا اأسئت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وان أس اؤاالناس أحسنت وان أس

 (.7261تهم")سنن الترمذي ,اءأس
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 ب والتصلب االجتماعي:التعص -5
والمقصود به أن يكون الفرد متمسكا بعقائد وأحكام و تصرفات الجماعة  التي ينتمي إليها بحيث ال يخرج 
عن نطاقها و يستجيب ويتصرف بطريقة تتفد معها و يكون معارضًا آلي أحكام تأتي من جماعات أخرى 

شدة  الضغوطات التي تحركه في االتجاه المخالف تكون مخالفة ألحكام الجماعة التي ينتمي إليها و يرفض ب
 لجماعته التي ينتمي إليها .

 9المسايرة الظهرية أو النفعية-9
في هذا المستوي من المسايرة نجد الفرد يتفد مع الجماعة ظاهريا بينما مختلف عنها داخليا ويختلف هذا 

تفاد داخليا أو خارجيا أي ال يكون فيه تطابد المستوي عن المسايرة المحقة السابقة في انه ال يتوافر فيه اال
بين ما يبديه الفرد أو يخفيه وهذا النوع من المسايرة مؤقت وغير مستمر الن الفرد يعود لسابد أحكامه وعقائده 
الخاصة ويطلد علي هذا النوع من المسايرة "تقية" بمعنى أنها توفر الحماية من العقاب أو الضرر الذي يمكن 

 (.923 2111الفرد لو لم يساير . )مالخة ,أن يلحد في 

 :  الالمسايرة -9
ويشير هذا  المصطلح إلي تجنب المسايرة , أو إلي الحياد في مواجهة أحكام الجماعة وعقائدها ومعاييرها 
وتصرفاتها هنا ال يساير الفرد وال ينصاع وال يتخذ التقية سبياًل كما انه ال يقف ضد ضغوط الجماعة )عثمان, 

691966.) 

 المضادة :-7
وفيها يقف الفرد متحديا الجماعة و معارضًا إياها وبشكل ايجابي, ويتميز موقفه هذا من الجماعة بالعداء 
و العناد للخروج المقصود علي ما تتعارف عليه, واالستخدام وعلي هذا فيمكن أن نقول9 أن الجماعة في هذه 

تصرفاته ولكن بطريقة عكسية ,و قد تكون المضادة في هذه الحالة تؤثر في عقائد الفرد وأحكامه ومعاييره 
 (.17691996الحالة مسايرة جماعة أخري)شعبان,  
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ويتميز هذا المستوي عن المسايرة المضادة بأن الفرد يقرر بنفسه ولنفسه مسار حكمه االستقالل:-7
فه يتميز بايجابية اكبر وعقيدته وتصرفه من غير خضوع مستسلم للجماعة وال تمرد جامح عليها أي أن موق

 (.26291991منه في الالمسايرة )الطواب ,

 االغتراب :-9
عندما ال يستطيع الفرد أن يساير فيخضع لضغوط الجماعة ,وال يقف موقف المضادة أو المقاومة أو 
المعارضة وال يقف موقف االستقالل وال أن ينصاع لضغوطها ظاهريا ويخالفها داخليا وال يثبت علي موقف 

 (.991966حياد إزائها عندئذ يحمي نفسه ويحمي ذاته وراء حدود االغتراب )عثمان, 

 : المغايرة -المتغيرات المحددة لسلوك المسايرة 
المغايرة من خالل التعريفات السابقة يمكن أن نميز عددا من -عندما ننظر إلى سلوك المسايرة 

( 9 بأنه يمكن تصنيف 2112ر فيه وهنا يرى  )عثمان ,المتغيرات والتفاعالت و العمليات  التي تحدده ,وتؤث
 هذه المتغيرات  وفد أربع أبعاد 9

 المغايرة : -لبعد األول : موضوع المسايرة ا
المغايرة بما يتسم من مميزات أهمها  -المغايرة عامال محددا لسلوك المسايرة  -يعتبر موضوع المسايرة 

 أو اإلبهام :ما يتصل بدرجة اإلدراك أو درجة الوضوح  .
فقد لوحظ انه كلما زادت درجة غموض المدرك أو المثير موضوع المسايرة و قل وضوح بنيته ازداد 

 االعتماد  في الحكم عليه على اآلخرين ومن ثم ازداد الخضوع للجماعة .

 مادة الموضوع المدرك  : 
ضغط الجماعة به للوصول المغايرة أو الموضوع المدرك أو المثير الذي ت –يعتبر موضوع المسايرة 

 المغايرة بما يتسم به من مميزات . –إلى إتفاد من أعضائها حوله , محددًا لسلوك المسايرة 
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 : األهمية أو المغزى من موضوع المسايرة 
حيث تمثل أهمية و مغزى موضوع المسايرة بالنسبة  إلى الجماعة, فالموضوع الذي يحقد إشباعًا 

بها من أهدافها البد و أن يختلف عن موضوع هامشي من جهة توقع الجماعة ودرجة لحاجات الجماعة أو يقر 
 ( . 24-2391966خفضها للمسايرة )عثمان ,

 البعد الثاني : الجماعة  
المغايرة كما تؤثر في سائر جوانب سلوك أعضائها بما تتميز به  -تؤثر الجماعة في سلوك المسايرة 

 فة  ويمكن توضيح ذلك من خالل 9من خصائص البنية والثقافة والوظي

  المغايرة : -بنية الجماعة والمسايرة 
تتكون بنية الجماعة من مجموعة من األوضاع االجتماعية المتشابكة والتي تتوزع عليها مجموعة من 
د المزايا مثل السلطة التي تمنحها الجماعة لتحقيد هذه التوقعات المناطة بالمكانات االجتماعية المختلفة فلق

لوحظ انه كلما زادت األهمية بالنسبة لمكانة الفرد زادت مسايرته , فالقائد مثال قد يغاير معايير جماعته ولكنه 
في الواقع يساير توقعاتها منه ,وثم فإنه يبدو مسايرا و مغايرا في وقت احد  ,وكذلك فان سلوك القائد سواء 

ا 9 )درجة الطمأنينة لمكانته , مدى قبول الجماعة له , كان مسايرًة أو مغايرًة  , يتوقف على عدة عوامل منه
درجة السلطة الممنوحة له و التي يمارسها , ثم الخصائص الشخصية له ذاته و سائر أعضاء الجماعة , مما 
يتصل ببنية الجماعة , أيضًا درجة تماسكها الذي يتحدد في ضوء المسايرة بين أعضائها عن تلك األقل 

 ( . 941 2111ف ,تماسكًا (.) الشري

  المغايرة : –وظيفة الجماعة المسايرة  
المقصود بوظيفة الجماعة 9 ) العمليات و األساليب التي تجري في الجماعة لتحقيد أهدافها و هذه 
األساليب تتمثل فيما يسمى التعاهد االجتماعي المتبادل و الذي يكون جوهره أن  أي فعل اجتماعي موجه 

 قعًا أو إلزاما بفعل مقابل .نحو اآلخرين يتضمن تو 

المغايرة في الجماعة الصغيرة إلى درجة  –و يمكن أن يفسر التعاهد االجتماعي المتبادل المسايرة  
بعيدة  , فاألساليب التي تستخدمها الجماعة للوصول إلى مسايرة أعضائها لمعاييرها و قيمها و اتجاهاتها 
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تتوقع مسايرة و في مقابل هذا يتوقع أعضاؤها منها عطاء  تعتمد على أساس التبادل , ذلك الن الجماعة
 مقاباًل يدعم المسايرة و ينميها و يضمن استمرارها .

 و تنقسم هذه األساليب إلى ثالث أنواع 9 
 . أساليب اإلقناع 
 . أساليب الثواب و العقاب 
 . أساليب الضغط و القهر 

9 أساليب اإلقناع 
لومات و البيانات المتصلة بموضوع المسايرة مع إمكانية الحصول تعتمد على عرض الحقائد و المع 

على ما يحتاج إليه العضو منها , وحقه في المناقشة داخل الجماعة و خارجها و توجه المصدر و تحدده أو 
 تترك لألفراد حرية اختيار المصادر التي يستقون منها معلوماتهم . 

 9 أساليب الثواب و العقاب
يرة أعضاء الجماعة على مدى ما يتوقعه هؤالء األعضاء من جراء هذه المسايرة , تعتمد درجة مسا

 ومن هذه األساليب ما هو ايجابي وما هو سلبي 
 

 األساليب اإليجابية منها :
. استمرار قبول الجماعة للفرد و هو أمر مرٍض في ذاته 
. رفع المكانة االجتماعية للفرد الذي يبدي أكبر قدر من المسايرة 
. حرص الجماعة على أن  تكون ذات جاذبية عالية ألعضائها 

 األساليب السلبية منها : 
. تضيد مجاالت تفاعل الفرد بحرمانه من بعض حاجاته 
.خفض مكانته االجتماعية 

9 تمارس الجماعة الصغيرة ضغطًا طبيعيَا على أعضائها ليتوافر بينهم أكبر قدر  أساليب الضغط و القهر
تقرنه بأساليب التدعيم االجتماعي لضمان استمراره إال أن هذه الضغوط تتحول إلى نوع  من المسايرة ,
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من القهر  يتميز باإلجبار و اإلنذار عند وقوع المغايرة , كما و تتناسب قوة القهر هذه بطريقة طردية مع 
 ( .29 -27درجة المغايرة . )  مرجع سابد 9 

  للمغايرة  –ثقافة الجماعة و المسايرة: 
تتكون ثقافة الجماعة الصغيرة الحقيقية من مجموع األهداف و القيم و المعايير و توقعات السلوك 
الخاصة بهذه الجماعة , فكلما كانت أهداف الجماعة واضحة وواقعية و مقبولة تحقد أكبر قدر من اإلشباع 

أما عدم الوضوح و التناقض  لحاجات مشتركة عند أعضائها زاد احتمال المسايرة وكذلك بالنسبة للمعايير ,
في األهداف و المعايير فمن المتوقع أن يؤدي إلى مستويات متفاوتة من المغايرة و لما كانت  الجماعة 
الصغيرة تتأثر باإلطار الثقافي العام الذي تنتمي إليه , و تتمثل قيمه و معاييره و اتجاهاته , فإن من المتوقع 

 ( .  941 2111المغايرة ) الشريف ,  –االختالف في سلوك المسايرة  أن تؤدي االختالفات الثقافية إلى

 البعد الثالث :الفرد 
 المغايرة هي : –من أهم المتغيرات الفردية المحددة  للمسايرة 

9 المتغيرات اإلدراكية 
و يتمثل ذلك في مدى وضوح المسايرة و كذلك إدراك الفرد للجماعة ذاتها  , من حيث هي مصدر 

و إشباع للحاجات الفردية , أو مثار تهديد و إحباط و يتصل بهذا إدراكه للسلطة و توزيعها و  طمأنينة
 مراكزها و أيضًا إدراك الفرد لمكانته أو وضعه االجتماعي داخل الجماعة .

:المتغيرات المعرفية 
افها ودرجة تقبله ويتمثل ذلك في مدى فهم الفرد لثقافة الجماعة وتمثله لقيمها ومعاييرها وعقائدها وأهد

 لهذه المعايير و العقائد و مدى موائمتها لألسلوب المعرفي الذي يتميز به .

: الحساسية للمسايرة 
( أنه يوجد أفراد لديهم krech1962,sheriff,1977وقد أثبتت الدراسات التجريبية مثل دراسة )

غيرهم وبذلك أمكن الوقوف على حساسية أو استعداد لتقبل ضغوط الجماعة في اتجاه المسايرة أكثر من 
أكثر تسلطًا , اقل  بعض السمات الشخصية المميزة لهؤالء األفراد على أنهم )أكثر خضوعًا , اقل ثقة بالنفس,

أصالًة وابتكارًا , وتميزهم بدرجة عالية من الجمود والتصلب المعرفي(, على العكس من األفراد الذين ال يكون 
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الجماعة و, الذين يميلون إلى المغايرة و الذين يتسمون بأنهم ) أكثر استقاللية  لديهم االستعداد لتقبل ضغوط
, أكثر ثقة بالنفس , يمتلكون األصالة و االبتكار في التفكير, و لديهم مرونة معرفية أكثر من هؤالء 

 المسايرين(  .

: السن والجنس 
ع تقدم السن , إال أن دراسة ( أن المسايرة تقل مbrends,1971حيث أثبتت بعض الدراسات مثل )

(ratch,field,1976 قد ناقضت هذا التوجه ومع ذلك فقد نتوقع اختالقا في سلوك المسايرة _المغايرة وفد )
السن في مختلف الجماعات والمواقف ونحو مختلف الموضوعات, أما من ناحية الجنس فقد أشارت غالبية 

إلى أن اإلناث أكثر ميال إلى المسايرة من الذكور ) الشريف ( وغيرها 2116الدراسات مثل دراسة )جمل الليل 
 ,2111  942.) 

 المغايرة : -البعد الرابع : العمليات النفسية في المسايرة 
المغايرة  تتضمن عمليات نفسية ناتجة عن تالقي وتجمع وتفاعل المتغيرات والظروف  -المسايرة 

وع المسايرة أو الجماعة أو الفرد والعمليات النفسية السابقة جميعا , سواء منها ما كان متصال بموض
المغايرة منها ما هو ذو صبغة معرفية ومنها ما هو ذو طابع انفعالي ومنها أيضا ما  -المتضمنة في المسايرة 

هو عمليات دافعية تتركز حول الدوافع المختلفة التي يستثيرها موقف المسايرة والتي توجه السلوك وجهات 
التوازن داخل الفرد فيما بينه وبين الجماعة ومن الممكن تلخيص هذه العمليات على النحو  معينة تحقد

 التالي9 

 9التنافر المعرفي .1
يتزايد اعتبار الفرد واعتماده على أحكام اآلخرين كلما كان موضوع الحكم غامضًا مبهمًا , حيث يقع  

دراك الجماعة , الفرد في نوع من  التنافر المعرفي عندما يدرك االختالف و  التفاوت بين إدراكه الذاتي وا 
ويتطلب ذلك نشاطا يؤدي إلى التوازن المعرفي مثل )لوم اآلخرين , لوم الجماعة , لوم الذات ( إذا اعتقد 

 الفرد أن حكم الجماعة هو الصائب ,

, درجة ما  و تتأثر األنشطة المتجه إلى تحقيد التوازن المعرفي بعوامل كثيرة  منها ) موضوع اإلدراك
تبديه الجماعة من تسامح وتقبل أو تهديد ألعضائها وكذلك بالسمات والخصائص الشخصية للفرد ذاته( 



 

 

23 

وهناك نوع أخر من التنافر المعرفي وهو ما يخفى وما يعلن , وفي هذا النوع يحدث نشاطا في اتجاه الوصول 
 ماعة .إلى التوازن أو التخفيف منه ويمثل ذلك تبرير االختالف عن الج

 التغير في درجة اليقين من الحكم : -5
( إلى أن الفرد متى كان قادرا على مقاومة ضغط kreck,1972أشارت بعض الدراسات مثل )

الجماعة , كان للجماعة تأثير واضح في اتجاه مستوى يقينه من أحكامه , وانه عندما تكون درجة اليقين من 
الفرد لضغوط ناجحة من الجماعة المخالفة لحكمه ,ثم يحدث تغير  الحكم عالية جدًا في البداية  ,ثم يتعرض

 في الحكم موافد لحكم الجماعة فإن درجة يقين الفرد من هذا الحكم الجديد تكون عالية جدًا.

 القلق : -9

ويظهر ذلك عندما يقع الفرد تحت تأثير ضغط الجماعة , فتحدث عنده استثارة انفعالية قد يغلب عليها 
 العزلة االجتماعيباإلحساس 

واالنقباض ,  فإذا كانت المفارقة بين حكمه وحكم الجماعة تحمل تهديدًا بالعقاب أيًا كان نوعه أو درجته ,  
 أو كان ال يستطيع تفسير هذه المفارقة فإنه يتعرض للقلد مما قد يؤدي لزيادة مقاومة حكم الجماعة.

 : الدافعية -9
كان أو مغايرة ولعل من ابرز هذه الحاجات الحاجة إلى القبول  إن حاجات الفرد تحدد سلوكه مسايرة

جماعها.  االجتماعي والحاجة إلى االستقالل التي يشبعها بصفة خاصة السلوك المغاير أمام اتفاد الجماعة وا 
 (.941 2117)الرحيلي , 

 (.19:5811العوامل التي تساعد على المسايرة ) مالخة ,
وي وذلك على اعتبار أن ما تفعله الجماعة هو الصحيح وان كان هذا الرغبة في إتباع السلوك الس 

 االعتقاد من منظور الفرد في بعض األحيان.

رغبة الفرد في االرتباط بالجماعة من اجل الحصول على قبولها وعدم رفضها له ومن ثم تلقي  
 المعاملة الجيدة .
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أو اتجاهاتها نحو شخص من األشخاص أو  رغبة الفرد في التأكد من فهمه لسلوك الجماعة أو أرائها 
 شي من األشياء وبالتالي يفضل مسايرة سلوكها .

رغبة الفرد في الحصول على مساندة من قبل الجماعة ألفكاره وآراءه وبالتالي فهو يبادر إلى مسايرة  
 أفرادها كي يضمن تأييد اآلخرين له.

لالنتماء , فاألشخاص ذوو الحاجات  (أن الجذور العميقة للمسايرة هي الحاجةE,1969ويرى) 
( E,1969الشخصية القوية لالنتماء يميلون بالذات للمسايرة في الظروف االجتماعية المختلفة , حيث وجد)

أن مدى المسايرة يتوقف على جاذبية العضوية في جماعة معينة , أي على المكافئات االجتماعية المستمدة 
يير في تلك الجماعات التي ال يجدها مرضية , ولكن بما أن معظم من االنتماء فالشخص ال يساير المعا

الناس يريدون أن يقبلوا في بعض الجماعات على األقل فإنه ينتج عن ذلك فرض المسايرة على كل شخص 
تقريبا , بصرف النظر عن أسلوبه الشخصي إذا كان الموقف مناسبا وهكذا يتضح أن التفسير النهائي 

يعالج كل من سمات الشخصية والعوامل الموقفية كذلك ال بد من تفسير عمد المسايرة الن للمسايرة ال بد أن 
 في بعض الحاالت يوجد فقط إذعان سطحي لضغط الجماعة .

كما يختلف األفراد إلى درجة كبيرة من حيث ردود أفعالهم تجاه الجماعة التي ينتمون إليها ,فالبعض 
ر الجامعة , ولكن نجد البعض األخر ال يساير جميع المعايير , كما سريعون جدا في المسايرة جميع  معايي

ال يساير الفرد في كل الجماعات التي يرتبط بها حيث يمتلك الفرد حد عدم المسايرة في حال إذا كانت 
اقتراحات غير المساير الجديدة أو الال تقليدية بشأن فعل الجماعة قد اثبت قيمتها لألعضاء واآلخرين في 

ضي , فإن الجماعة تعطيه الفرصة للتعبير عن أفكاره ألن اآلخرين يعتقدون أن من صالحهم االستماع الما
 (.179-9197 1969إليه )وليم , اوالس , المبرت , 

 سمات المسايرة _ المغايرة 
( يعرف السمة على أنها "نمط متكرر نسبيا من سلوك اإلنسان 1971أشار بن مانع إلى أن )ألبرت 

معين من الزمن وفي مواقف معينة من مواقف الحياة المختلفة , أن السمة مظهر سلوكي نستنتجه  على مدار
 من سلوك اآلخرين من حولنا ونضعه في نسد عقلي لدينا ثم نعود فنصف بعض األفراد بتلك الصفات" 
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ومن فهي إذن  سمات أو وحدات سلوكية متسقة في الفرد تتكرر عبر فترة زمنية قد تطول أو تقصر 
خالل مواقف غالبًا ما تكون موحدة . إال أنه ليس من المتوقع أن يتكرر ذلك الشكل من السلوك في كل 
األزمان أو المواقف التي غالبًا ما يظهر فيها هذا السلوك في وقت أو موقف دون غيره من األوقات أو 

 ( .9192 1414األحوال . )ابن مانع , 

 9  هي(.946 2117)الرحيلي المغايرة كما في  –سمات المسايرة 
 األثرة :  –بعد اإليثار   -1

اإليثار هو سمة اجتماعية من نوع خاص في التضحية من أجل اآلخرين بشكل ثمين و نفيس , و قد 
 تصل هذه التضحية من الفرد إلى حد المخاطرة بالنفس دون تفكير في أي مردود أو مقابل لهذه التضحية .

سعي للحصول على ما هو مرغوب من أجل التمتع الذاتي أو تجاهل ما أما سمة األثرة فهي تعني ال 
 قد يحول دون ذلك من أفراد أو معايير أو قيم اجتماعية .

 : التبلد االجتماعي –بعد الحساسية االجتماعية   -5
يقصد بالحساسية االجتماعية أن يأخذ الفرد في االعتبار مشاعر اآلخرين  نحو ما يقوم به حتى ال 

 كه عن إطار العرف العام المتعلد بالتفاعل االجتماعي .يخرج سلو 

و يأتي بالطرف األخر التبلد االجتماعي و الذي يعني عدم مراعاة مشاعر اآلخرين عندما يقوم بعمل  
 ما ذو عالقة باآلخرين , أما لعدم محاولته التعرف على تلك المشاعر أو تجاهلها . 

 9 األخذ -بعد العطاء -9
المعتاد هو أن تأخذ وتعطي في نفس الوقت ,فان هناك من يأخذ دون أن يعطي أو  إذا كان األمر

يؤجل العطاء, بالرغم من أنه يعرف عنه أنه معطاء وعلي النقيض هناك من يعطي دون أن يأخذ في أي 
 حال علي أن يأخذ فيما بعد سواء ماديًا أو معنويًا.

يفكر في رد ما يأخذ فتلك هي سمة سلبية  وكون الشخص يميل إلي األخذ أكثر من العطاء أو ال
 ويظهر , ذلك السلوك أو ذاك يعتمد علي تفسير الشخص وتقديره الزمني و لتقيميه للمواقف المختلفة.
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 :التمركز حول الذات-بعد التمركز حول اآلخرين -9
لتعرف عليهم التمركز حول اآلخرين هو عملية معرفية عليا, فتعني أن يضع الفرد نفسه مكان اآلخرين ل

ثم األخذ بوجهة نظرهم عند التعامل معهم, تحريا للوصول إلي القرار المناسب أما التمركز حول الذات هو 
االنكفاء أو االنغالد المعرفي علي الذات حيث ال يتعرف الشخص علي وجهات نظر اآلخرين أو ال يأخذ بها 

 لقرارات غير المناسبة نتيجة ذلك.في حالة التفاعل معهم وبالتالي فانه غالبا ما يصل إلي ا

 :التبعية–بعد االستقاللية  -7
ويقصد باالستقاللية عدم الخضوع لمحاوالت سيطرة الجماعة والضغط علي الفرد بأمور تمس كيانه 
وتعتبر من صميم اختصاصه وصميم حريته الشخصية حيث ال يوجد تناقض بين االستقاللية والمسايرة , الن 

يار العام , ونجد أن تلك المعايير ال تحبذ ذوبان الفرد في الجماعة وبالتالي يكون الفرد إمعة المسايرة هي المع
 ويكون له استقاللية في إطار الجماعة حيث يتم له اإلسهام فيها والتأثير المتوازن عليها .

رغم من أما التبعية9 فهي عملية استسالم الفرد لما يطلب من قبل الجماعة دون معارضة منه علي ال
وهنا يكون اإلذعان إي الذوبان سلبي في الجماعة  انه ال يكون راضي عن تلك اإلمالءات في قرارة نفسه.

 بحيث ال تكون االستقاللية للفرد وال إسهامات ايجابية واضحة له فيها.

 9 العدوانية-بعد المسالمة  -9
م وتنمية حسن الظن المتبادل وعدم ونعني بالمسالمة هي التعامل مع اآلخرين باحترام مشاعرهم وحقوقه
 استغالل اآلخرين في سبيل الوصول لألهداف الشخصية البعدية والقبلية.

بينما يعتبر العدوان ميل اإلنسان إلظهار أو استخدام القوة المادية أو المعنوية للسيطرة علي ما يقف 
 في طريقه في سبيل تحقيد ما يريد من األشياء أو األشخاص.

ر إلي المسالمة علي أنها سمة ايجابية ألنها سمة فيها احترام النفس واآلخرين ورعاية لحقوقهم والبد للنظ
 بعيدًا عن الخضوع واالستسالم أو اإلذعان واالنصهار للشخصية .
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  :االنعزال-بعد االندماج -9
الجماعة التي  وتعني سمة االندماج التوحد االيجابي التلقائي للفرد مع الجماعة بحيث يتوافد مع ثقافة

تنعكس في سلوكه مما يجعل من الصعوبة التخلص من تلك الثقافة بينما يعني االنعزال أن يبتعد الفرد بنفسه 
وينعزل ماديًا أو نفسيًا أو كليهما عن الجماعة وثقافتها لسبب من األسباب علي الرغم من انه قد يكون في 

 حاجة إلي الجماعة.

لجماعة هو اندماج ايجابي .ليس ذلك الذي يذيب شخصية الفرد في واالندماج هنا أو التوحد مع ا
 الجماعة والمراد باالندماج هو االتفاد مع السلوكيات والمبادئ العامة في التعامل مع أفراد المجتمع .

 :التنافر –بعد االنسجام  -6
ته والتنافر هو أن تكون واالنسجام هنا أن تكون أقوال الفرد أو أفعاله منسجمة ومتسقة مع أفكاره ومعتقدا

سلوكياته غير متسقة أو منسجمة مع تلك األفكار والمعتقدات.والمقصود هنا هو التناسد أو االنسجام أو 
التنافر الظاهر في المواقف االجتماعية علما بان االنسجام أو التنافر قد يحدث كذلك في السلوك الفردي وقد 

ءه المعرفي أما االنسجام أو التنافر المقصود هنا فهو ذلك الذي يدرك يدركه الفرد أو ال يدركه تبعا لنوعية بنا
 من قبل اآلخرين ,أي االنسجام أو التنافر مع اآلخرين .

 :الخجل –بعد الثقة االجتماعية  -:
ويقصد بالثقة االجتماعية أن يكون الفرد سعيدا أو مستمتعًا بوجوده في الجماعة وذو حضور وفعالية 

 شاط هذه الجماعة .في مختلف أوجه ن

بينما الخجل هو أن يهاب الفرد التفاعل مع اآلخرين في المواقف الجماعية وبالتالي يحاول تجنب هذه 
المواقف وعندما يوضع فيها يظهر االرتباك وعدم التمكن من تأدية مهامه في الجماعة بالرغم من انه قد ال 

 يكون هناك سبب للخجل واالرتباك .

  :التنافس –بعد التعاون  -18
 والتعاون هو مساعدة اآلخرين بطريقة تلقائية مباشرة لتحقيد أهدافهم الشخصية واالجتماعية.



 

 

28 

أما التنافس فهو إحجام الفرد عن تقديم أي مساعدة تحقد هدفا للطرف األخر ودائما يسعي المنافس 
 إلي تحقيد ذاته أوال وأخيرًا.

  :االنغالق -بعد االنفتاح -11
ي عدم اتخاذ موقفًا سلبيًا مما هو جديد سواء كان ماديًا أو معنويًا بمجرد انه جديد بحيث واالنفتاح يعن

 يتقبل هذا الجديد ويتفاعل معه حيث يثبت له بطرد مختلفة ومعقولة عدم فائدة التعامل مع هذا الجديد.

ة ايجابية أو أما االنغالد هو عدم االلتفات إلي ما حول الفرد من مستجدات مادية أو معنوية بنظر 
موضوعية فاحصة , مما يجعل عالم الفرد وخبرته تتسم بالثبات مما يزيد انغالقه علي تلك الخبرة وعدم 

 تجاوبه مع ما حوله من هذا الجديد .

 9التشدد –بعد التسامح  -15
عذار والتسامح يعني اتسام سلوك الفرد بتجاهل أخطاء اآلخرين المباشرة وغير المباشرة ومحاولة إيجاد أ

لهم لقيامهم بهذه األخطاء أو السلوك الغير ايجابي كما يمثل التسامح أيضا التنازل عن بعض اآلراء 
 والقناعات واألفكار الشخصية عند الحاجة لذلك.

أما التشدد فهو يعني عدم التغاضي والتجاهل حتى لألخطاء الصغيرة البسيطة من اآلخرين باإلضافة 
 ألفكار والقناعات الشخصية بغض النظر عن عدم موافقة هذه األفكار لآلخرين .إلي عدم التنازل أو تعديل ا

المغايرة وجدت أنها سمات علي متصل واحد وان  -ومن خالل مالحظة  الباحثة لسمات المسايرة 
السمات المسايرة علي يمين المتصل وسمات المغايرة علي يسار المتصل وأن الناس يختلفون في الدرجات 

الشخصية لكل فرد علي حدة , غير أن سمات  وهذا يختلف بناء علي سمات أراءهممواقفهم و بالنسبة ل
المسايرة تدعو إلي موافقة الجماعة وااللتزام بمعاييرها وأفكارها ومعتقداتها حتى وان لم يتناسب ذلك مع 

 معتقداته الشخصية.

عتقدات المجتمع والجماعة التي أما سمات المغايرة فتدعو إلي أن يكون اإلنسان هجومي علي قيم وم
 1ينتمي إليها أو االنسحاب من هذه الجماعة حتى يحافظ علي معتقداته وأفكاره الخاصة.
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 المغايرة في اإلسالم: -المسايرة 
ترى الباحثة أن التربية اإلسالمية هي الوسيلة التي علي عاتقها تقوم مهمة إعادة صياغة اإلنسان 

ليصبح قادرا علي قيامه بمسؤولياته اتجاه نفسه واتجاه الجماعة التي ينتمي إليها  ليوافد تعاليم وروح اإلسالم
واتجاه المجتمع ككل وقبل كل هذا القيام بمسؤولياته الدينية كما وتمده الثقافة الدينية والعادات والتقاليد 

الغزو الفكري والعادات اإلسالمية التي يرتضيها المجتمع والتي تمثل حصنا منيعًا تحمي اإلنسان المسلم من 
 والتقاليد الوافدة للمجتمع والتي ال تتوافد مع عاداتنا وثقافتنا اإلسالمية .

فإذا لم يخضع الفرد المسلم منذ صغره إلي تعاليم الدين اإلسالمي وااللتزام بها فربما يصبح فريسة سهلة 
 للعادات الوافدة من الخارج .

سالمية والتي تمثل الحماية واألمان له بحيث يكون قادرًا كما يكون عرضة للخروج عن الجماعة اإل
علي أن يساير من هذه العادات ما يتناسب مع العادات والقيم اإلسالمية  ,يغاير ويبتعد كل البعد عن العادات 

 والقيم الغربية و التي ال تتناسب مع ثقافة اإلسالم .

 لوكيات الفرد االجتماعية.ولما كان للجماعة االجتماعية الدور البارز في تقيم س

من ا لمعاني والمواقف االجتماعية إال في إطار الجماعة لذلك رغب الرسول  ءشيحيث ال يحدث 
صلي اهلل عليه وسلم علي تكوين الجماعات االجتماعية وحين إمعان النظر إلي الشرائع اإلسالمية نجد أن 

ج والعمرة يكون جماعي وكذلك الصالة جلها يحدث في شكل جماعي حيث أن الصيام يكون جماعي والح
فصالة الجماعة أفضل من صالة الفرد منفردا ,ونالحظ ذلك في حديث ابن عمر رضي اهلل عنها أن عمر بن 

"استوصوا بأصحابي  الخطاب خطب بالجابية وقال  9قام فينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقيل فيما قال
هم ثم يفشوا الكذب حتى أن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها فمن أراد خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون

 فيكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة  فان الشيطان مع الواحد وهو من االثنين ابعد "

وعن ابن عباس  رضي اهلل عنه قال , قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "يد اهلل مع الجماعة وكذلك 
هلل عليه وسلم المؤمنين في تجمعهم وتراحمهم بالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه وصف الرسول صلي ا

بعض حيث إذا اشتكي جزء من هذا الجسد باقي الجسد يدعمه بالسهر والحمى كما في الحديث الشريف 
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"المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض "وكذلك يدعو القرآن الكريم إلي التزام الجماعة وعدم 
)األنفال " وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكملخروج عنها حتى ال يتفكك المجتمع وتذهب قوته لقوله تعالي "ا

27) 

"وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا كل فريق بما لديهم   وكذلك قوله تعالي
لتفرد والتشتت وذهاب القوة والمنعة وهذه ( وان الذي يترتب علي التمزد والتنازع هو ا32-31)الروم  فرحون "

األدلة تؤكد أهمية مسايرة الجماعة االجتماعية المسلمة بتعاليمها اإلسالمية المستوحاة من الكتاب والسنة 
النبوية والتي تؤدي إلي النجاح والسير في العمل بدون عقبات مع العلم بأهمية اتخاذ الرأي والتشاور فيما بين 

رهم شوري بينهم "من اجل مصلحة الجماعة االجتماعية ربما أن الدين اإلسالمي حث علي أولي األمر "وأم
التزام المرء بالجماعة االجتماعية وان يساير تعاليمها كذلك لم يدعو اإلسالم إلي اإلتباع األعمى دون تفكير 

عمال العقل  وفرض األشياء بالقوة مع عدم إعمال العقل والتفكير بل هناك دعوة صريحة في القران للتأمل وا 
حيث خص اهلل سبحانه وتعالي اإلنسان بالعقل والعمليات المعرفية المختلفة والتي تميز بها اإلنسان عن غيره 
من المخلوقات بل أعطي اإلسالم اإلنسان الحرية في التعبير عن رأيه وأفكاره حتى يعمل علي تطوير 

مي حيث لم يشجع اإلسالم علي اإلتباع بالمطلد لحديث الجماعة التي ينتمي إليها وينمي المجتمع اإلسال
ولكن شجع علي قول الرأي واتخاذ موقف  رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم "ال يكن أحدكم إمعة...الحديث"

ايجابي من المواقف السابقة وخير دليل علي ذلك في غزوة األحزاب حيث اخذ الرسول صل اهلل عليه وسلم 
الرأي والمشورة الن إعمال العقول يساعد في تطوير األفكار وبالتالي تزيد ثقة بقول الصحابة حيث كان 

اإلنسان صحاب الفكرة بذاته ويشجع علي التطوير وتشعره بالراحة والسعادة وبالتالي يكون هذا بمثابة محفز له 
التوحيد وهذا يعتبر لكي يستمر في التطوير لصالح الجماعة واهلل سبحانه وتعالي كفل لإلنسان حرية االعتقاد و 

من شاء ف ليؤمن ومن شاء ف ليكفر إنا اعتدنا للكفرين نار أحاط  اسمي مراحل حرية التعبير عن الرأي لقوله تعالي "
" لذا فأن اإلسالم هو منهج 29"البقرة  ال إكراه في الدين قد تبين الراشد من الغي" "29"الكهف  بهم سرادقها

قد يخالفنا  ءشيدون إكراه وبدون أيضا نشر الفوضى لفرض إي  ابيةبإيجحياة يدعونا إلي النظر لألمور 
فيتبع ذلك المنهج القويم والذي يدعو للنظام والعدل وينصف ذات اإلنسان ويرفض أن يكون إمعة بل دعاه 

للحوار وتبادل اآلراء للوصول إلي  اإلثبات ذاته واحترامها وتقديرها ورفض الضغط والجحود والتعصب و دع
 ( .7292111بشكل ايجابي دون تعِد علي حريات األفراد والجماعات. )مالخة,  اآلراء
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كما أن بذرة الفرد الحر ال تنمو إال في جماعة تربوية موجهة توجيها سليمًا , فيها يتعلم كيف يختار 
ى  وكيف يواجه ضغط الجماعة وكيف يوجه مساره أو يغيره كما يتعلم متى يساير أو يقاوم أو يستقبل أو مت

يعتزل ومن خالل  هذا كله يتعلم درسًا أخالقيًا اسمي وهو أن احتفاظه بذاته ناميًا مستقاًل متماسكًا مكتماًل ال 
يكون إال بالعمل والكفاح مع اآلخرين في سبيل هدف نبيل مشترك يختاره وفهم المتزن وتقبله اإلرادة 

 ( .947 1966الحرة)عثمان, 

فعالي واالجتماعي إلي االتفاد مع الجماعة التي ينتمي إليها يسعي المراهد من خالل نموه االن
وبخاصة األسرة وجماعة األفراد ويسعي إلي مجاراتها ومسايرتها وبخاصة في تقاليدها ومثلها العليا حتى ال 
يقابل باستهجان اجتماعي من الجماعة لمخالفته لها ومخالفة المراهد للجماعة يهدده بالحرمان من العاطفة 

ب والتقدير وربما يعرضه إلي الطرد من الجماعة ولذلك نجد معظم المراهقين يحاولون االتفاد مع رأي والح
األغلبية ويتحاشون أن يبدو مختلفين عن رأي األغلبية من أفراد الجماعة التي ينتمون إليها فيسعون إلي 

 (.  31191967المسايرة أو المجاراة االجتماعية )عبد الرحيم,
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 مقدمة 
لقد كان مفهوم التوكيدية مقصورًا علي قدرة الفرد علي التعيير عن المعارضة بالغضب واالستياء 
واالمتعاض اتجاه شخص أخر أو موقف ما من مواقف العالقات االجتماعية إال أن هذا المفهوم اتسع ليشمل 

عن الحقود والمشاعر الشخصية إلشباع الحاجات الخاصة دون  كل التغيرات  المقبولة اجتماعيا لإلفصاح
اإلضرار باآلخرين حيث كثيرا من الناس يعتقدون أن توكيد الذات والمطالبة بحقوقهم مرفوضا بالعرف والتقاليد 
وهذا تعدي علي حقود اآلخرين وتجاوز الحدود وهذا يرجع إلي اللبس في المفاهيم المتداولة بين الناس ومن 

اتجهت الباحثة لتوضح هذا المفهوم وما يتعلد به من معاني وأبعاد وتكوينات , فال عيب من المطالبة هنا 
بحقوقنا من اآلخرين بحيث ال نسبب الضرر لهم , وبدون الخروج عن األسلوب المؤدب والراقي في التعامل 

المحاولة لكسر الحواجز  معهم  , بل العيب بأن يكون اإلنسان خاضعا  في التعبير وعبدًا للصمت وعدم 
 التي تواصله إلي الحياة الكريمة .

 التوكيدية 

 تعريف التوكيدية :
نظرا لألهمية والشعبية التي حظي بها مفهوم التوكيدية في الثقافة الغربية سواء بين العامة والمختصين 

عن  عشرين تعريفا  " "رصد ما يزدlwrenceفقد ظهرت لسمة التوكيدية تعريفات متعددة , حتى أن لورانس 
 للتوكيدية استخدمت في البحوث والتدريب . 

بيد أنها كانت تفتقر تبعًا )لما كفال وماريستون( إلي ذلك التعريف الجامع لفئات هذا السلوك الذي يحدد 
 مكوناته علي نحو دقيد .

دخال عناصر لمفاهيم وتتمثل أهمية تلك النقطة في أن التعريفات غير الدقيقة قد تسمح نظرا لعدم دقتها بإ
أخري داخل المفهوم الذي نتصدي لتعريفه مما ينعكس سلبا علي قدرة الباحث في التعامل مع المفهوم بصورة 
مثمرة فنحن علي سبيل المثال لن نستطيع أن نعالج مريضًا ما إذا لم نحدد بشكل دقيد أعراض مرضه علي 

 (.7291996نحو ال يختلط معه مرض أخر )فرج,
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ر تطور تعريف التوكيدية بثالث مراحل عكست مدي التقدم الذي أحرزه الباحثون في التعامل مع هذا حيث م
 المفهوم .

 قوامها ما يلي.

 أواًل : تعريفات اهتمت بوصف جوانب نوعية للسلوك التوكيدي .
 حيت ركزت هده الفئة من التعريفات علي جوانب معينة من التوكيدية دون غيرها.

التوكيدي 9 بأنه التعبير المناسب عن انفعال عدا القلد نحو شخص أخر وتشمل هذه  و يعرف السلوك
االنفعاالت التعبير عن مشاعر الصداقة والوجدان والمشاعر التي ال تؤذي اآلخرين , وهذا التعريف يقصر 

دم موافقته علي السلوك التوكيدي علي التعبير عن الجوانب االنفعالية فإن يحصره في تعبير الفرد عن أرائه وع
أوكونود (علي الجانب االجتماعي بدرجة اكبر فالتوكيدية لديه  اآلراء التي تتعارض معها وفي المقابل ركز)

 هي القدرة علي المبادأة واالستمرار في التفاعالت االجتماعية.

 ويالحظ أن كل تعريف من تلك التعريفات يركز علي جوانب دون غيرها من السلوك التوكيدي فضال
عن أنها مجتمعة ال تندرج في طياتها على كل الجوانب الرئيسية للتوكيدية وهذا ما تطلب ضرورة ظهور 

 (.7291996تعريفات أخرى تشمل جوانب متعددة للتوكيدية .) فرج ,

  ثانيًا: تعريفات أكثر شمولية لجوانب التوكيدية .
وعب معظم الجوانب التي يفترض أنها تميزت هذه تعريفات هذه المرحلة  بأنها أكثر عمومية حيت تست

 منتمية إلى السلوك التوكيدي .

للتوكيدية  9هي القدرة علي قول ال وطلب خدمة من اآلخرين والتعبير عن المشاعر  تعريف) الزاورس(
 (.4191997االيجابية والسلبية والبدء واالستمرار والقدرة على إنهاء محادثة عامة.)االغا,

دية 9وهو تعريف يضم عناصر إضافية حيت عرف التوكيد بأنه سلوك نوعي وموقفي للتوكي تعريف) راكوز(
 متعلم مكون من سبع فئات مستقلة جزئية هي 9
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 االعتراف بأوجه القصور الشخصي .-1
 تقديم تهنئة أو مجاملة.-2
 رفض مطالب غير معقولة .-3

 بدء االستمرار في التفاعالت االجتماعية .-4

 . التعبير عن المشاعر االيجابية-7

 التعبير عن اآلراء المختلفة عن اآلخرين .-7

 (.7391996مطالبة األخر بتغيير بعض سلوكياته غير المرغوبة )فرج,-6

التوكيدية 9 هي مهارة الفرد في التفاعل مع اآلخرين وتكوين عالقات جديدة والقدرة علي  تعريف) لور (
مع الغرباء والدفاع عن الحقود الخاصة والتعبير المبادأة في الحديث أو إنهاء التفاعالت االجتماعية والتعامل 

 (.7391996عن المشاعر السلبية وااليجابية والثفة بالذات وتقيمها بصورة موضوعية وتوجيه اآلخرين )فرج,

وعلي الرغم من أن هذه التعريفات تطرقت بصورة جيدة للعناصر التي تتكون منها االستجابة التوكيدية إال أنها 
عددة للتوكيدية يحسن وضعها في االعتبار حتى نتمكن من اإلحاطة ليس فقط بالتعريف أغفلت خصائص مت

اإلجرائي للتوكيدية بل بالتعريف التصوري األكثر شمولية من حيث المواقف والتفاعل مع البيئة والتصورات 
 والمدركات االجتماعية ومدي فعالية الفرد وكيفية تفاعله معها. 

   :الخصائص الرئيسة علي المستوي التصوري واإلجرائي للتوكيدية :تعريفات تكشف عن ثالثاً 

بأنها الدفاع عن الحقود الخاصة والتعبير عن األفكار  عرفها:   تعريف) النج و جاكوبوسكي( للتوكيدية
والمشاعر والمعتقدات علي نحو صريح ومباشر وبطرد مناسبة ليس من شأنها انتهاك حقود اآلخرين 

 .(21391997.)إبراهيم ,
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 تعريف السلوك التوكيدي :
مهارات سلوكية لفظية وغير لفظية نوعية :  حيث عرف فرج التوكيدية بأنها(:  0::1::7تعريف )فرج ,

 -وثناء أو سلبية غضب -موقفية متعلمة ذات فعالية نسبية, تتضمن تعبير الفرد عن مشاعر ايجابية تقدير
مارسها اآلخرون إلجباره علي آتيان ماال يرغبه أو الكف عن احتجاج بصورة مالئمة ومقاومة الضغوط التي ي

فعل ما ال يرغبه , والمبادرة ببدء واستمرار في إنهاء التفاعالت االجتماعية والدفاع عن حقوقه ضد من يحاول 
 انتهاكا شريطة عدم انتهاك حقود اآلخرين .

ابات الصادرة عن الفرد في السلوك التوكيدي 9 بأنه مجموعة من االستج (:::91:1ويعرف )حسيب,
تفاعله اليومي مع اآلخرين والتي تعكس ما يتميز به من سمات شخصية ومهارات اجتماعية تساعده علي 

 التفاعل االيجابي الناجح معهم .

إن التوكيدية عبارة عن تصريح ذهني أو عملي لنفسك وللعالم من حولك عن كيف تريد لحياتك أن تكون 
ياء فعالة ,إن حياتك كما هي في الوقت الحالي عبارة عن شكل ومظهر مادي لكل فالكلمات واألفكار أش

 أفكارك السلبي منها وااليجابي.

وتعد التوكيدية أداة فعالة في تخليص حياتنا وعقولنا من السلبية ومن شحذ جهودنا لكي تشكل حياتنا بالطريقة 
 (.7692111التي نريدها لها )جميس , 

فعالة عندما نواجه ضغوط الحياة علي وجه التحديد والعالقات الشخصية مثل هي أداة تعريف قطان: 
 العالقات العاطفية .

التوكيدية هي تعبير الفرد عن التلقائية في العالقات العامة مع اآلخرين أقواال في تعريف عبد الجبار : 
جابات وفي حركات تعبيرية و إيحاءات وفي أفعال وتصرفات ومن غير تعا رض مع القيم والمعايير أسئلة وا 

 واالتجاهات السائدة وبدون إضرار غير مشروع باآلخرين وال بالذات.

التوكيدية9 بأنها التعبير المباشر والمناسب من قبل الفرد عن حاجاته ورغباته وعرف جاالسي وجاالسي  
بالخوف وآرائه دون معاقبه اآلخرين وتهديدهم أو الحط من قدرهم وان يقوم بذلك دون أن يشعر 

 (.4191997)االغا,
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واستدرك) لور( ومن معه عناصر جديدة تدخل إطار التوكيدية أيضا حيث يعرفونها 9 بأنها مهارة الفرد في 
التفاعل مع اآلخرين ,والتعامل مع  الغرباء ,والدفاع عن الحقود الخاصة ,والتعبير عن المشاعر السلبية 

 (.973 1996وضوعية . ) فرج وااليجابية ,والثقة بالذات وتقيمها بصورة م

 ( .98:  5889ومن معاني التوكيدية لدى)الطهراوي , 
 * الدفاع عن الحقود الشخصية الفردية المشروعة سواء في األسرة أو في العمل عند االحتكاك باآلخرين .

* التصرف من منطلقات القوة في الشخصية وليس من نقاط الضعف بحيث ال يكون الفرد ضحية ألخطاء 
 اآلخرين والظروف .

*التوكيدية تتضمن قدرًا من الشجاعة وعدم الخوف من أن يعبر الفرد عن شعوره الحقيقي بما في ذلك القدرة 
 علي رفض الطلبات غير المقبولة أو الضارة بسمعة اإلنسان وصحته .

هجانها للتصرفات *التحرر من مشاعر الذنب غير المعقولة أو تأنيب النفس عند رفضها لهذه المواقف أو است
 المهينة .

 * القدرة علي اتخاذ قرارات مهمة وحاسمة وبسرعة مناسبة وكفاءة عالية .

* القدرة علي تكوين عالقات دافئة والتعبير عن المشاعر االيجابية )بما فيها المحبة والود والمدح 
 واإلعجاب(.

 *القدرة علي االيجابية وتقديم العون .

 غوط االجتماعية وما تفرضه علينا أحيانا من تصرفات ال تتالءم مع قيمنا.* القدرة علي مقاومة الض

*المهارة في معالجة الصراعات االجتماعية وما تتطلب ذلك من تقديم شكوى أو االستماع إلي الشكوى 
 والتفاوض واإلقناع والوصول إلي حل.

 الخصائص الرئيسة للتوكيدية:
أنها  تبرز مالمح أساسية وخصائص عامة للتوكيدية ويحددها  من خالل مجموعة التعريفات السابقة لوحظ

 ( فيما يلي34,33921169(,والطهراوي )7791996فرج )
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  مهارات نوعية : .1

 وتتضمن التوكيدية  عدد من المهارات النوعية و التي تظهر جلية من خالل ما يلي 9 

 متفقة مع اآلخرين أو المختلفة عنهم .القدرة علي التعبير  عن المشاعر االيجابية والسلبية واآلراء ال-

 الدفاع عن الحقود الخاصة واإلصرار علي ممارستها.-

 المبادأة بالتفاعل االجتماعي .-

 رفض مطالب غير مقبولة .-

 9 ال تنطوي علي انتهاك حقوق الغير. 2

سعيا حرص الباحثون علي وضع البعد االجتماعي في الحسبان عند تحديد طبيعية السلوك التوكيدي 
إلي تقديم تعريف أكثر واقعية لهذا السلوك فهي تتضمن "الدفاع عن الحقود الخاصة والتعبير عن المشاعر 

 والمعتقدات علي نحو صريح ومباشر وبطرد مناسبة ليس من شأنها انتهاك حقود اآلخرين .

 فعاليتها نسبية : .9
ب المزيد من المتاعب علي الفرد أي أن التوكيدية ليست فعالة دائما ,فالسلوك التوكيدي قد يجل

ويتوقف مدي فعاليته علي عدد من المتغيرات مثل 9المعيار المستخدم في تحديد الفاعلية هل هو الشخص 
 نفسه أم اآلخرين أم األهداف الموضوعية للسلوك ؟

 موقفية :.4

الطرف األخر  تتنوع التوكيدية بدرجة ما كنتيجة للتأثر بموقف بدرجات مختلفة فمثال تتأثر بخصائص
في موقف بما يحويه من أشخاص آخرين سواء أكانوا أصدقاء أم أقارب أم غرباء وكذلك الخصائص الفيزيقية 

 وخصائص السياد الثقافي المحيط ومدي حثها أو كفها للتوكيدية .
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 قابلية للتعليم :. 7
في برامج التدريب  فالسلوك التوكيدي مكتسب وهو قابل للتعليم سواء بطريقة نظامية كاالشتراك

التوكيدي والتي تعني بتنمية المهارات الفرعية أو بطريقة ذاتية حيث يرتقي من خالل الخبرة والتدريب 
االجتماعي التي يكتسبه الفرد عبر تاريخه فضال عن محاوالته للتعرض للخبرات التي تساعده علي تحسين 

 مستوي توكيده.

 تتضمن عناصر لفظية وغير لفظية : .9
تكون التوكيدية وسيلة للتعبير عن مشاعر الفرد وأرائه في صورة استجابة لفظية مثل أنا ال أوافد قد 

علي ما تقوله ,أو غير لفظية لإليحاء لآلخرين بطبيعة سلوكياتهم اتجاهنا,والسلوك المؤكد يعد المحصلة لكل 
 من مكوناته اللفظية وغير اللفظية .

ضح أن الباحثين اتفقوا علي أن التوكيدية أسلوب يستخدمه الفرد للتعبير من خالل العرض السابد للتعريفات يت
 عن انفعاالته االيجابية والمقبولة أو في االتجاه السلبي الدال علي الرفض واالحتجاج.

 -: مما سبق يتضح أن خصائص السلوك التفكيري التوكيدي تمثل في ما يلي
 التعبير عن االختالف مع اآلخرين. .1
 نًا عن األخطاء التي تصدر منه .االعتذار عل .2
 المبادرة في الكالم مع وضوح الصوت عند التحدت والنظر في وجه من يتحدث معه. .3
 سهولة التعليد علي المتحدث العام مع عدم التوتر. .4

نهاء الحديث مع اآلخرين . .7  المبادرة في بدء وا 

 تقبل النقد وتوجهه لآلخرين إذا استدعي األمر ذلك . .7

 إذا كان صحيحًا ورفض غير المقنع به . التمسك بالرأي  .6

 اتسام السلوك بالتالؤم من الناحية االجتماعية مع حفظ مشاعر وحقود اآلخرين. .6
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 ( أن االستجابة  التوكيدية تتكون من 439 -942 1997يري ) األغا ,

فرد ألخر وكذلك 9 وتعني الكلمات التي يستخدمها الفرد, و تلك المعاني الكثيرة تختلف من  الجوانب اللفظية
 تختلف من مجتمع ألخر. 

9 وتعني العمليات العقلية التي يقوم بها الفرد باإلضافة إلي األفكار واآلراء التي يستخدمها  الجوانب المعرفية
 في استجاباته .

 9 والتي تعني االنفعاالت واألحاسيس ومستوي المشاعر ونغمة الصوت وارتفاعه . الجوانب العاطفية

وتعني لغة الفرد بل ولهجته والتغيرات الحركية واإليحاءات واإلشارات وتعبيرات الوجه  غير اللفظية:الجوانب ال
 (.62-943  1997ونظرة العينين )االغا

 ( أن مكونات التوكيدية تتمحور في 779-971 1996كما ويري )فرج ,

 أواًل: المكونات غير اللفظية للتوكيدية : 
ن العناصر األساسية للسلوك التوكيدي فضال عن أن قدرة الفرد علي استخدامها تعتبر الجوانب غير اللفظية م

تزيد من مهاراته التوكيدية وهي ذات أهمية خاصة في برامج التدريب التوكيدي فمن شأن تدريب الفرد علي 
 استخدامها أن تزيد فعاليته .

يقوي تأثير الفرد علي الطرف األخر  ويشير) بيرلي( في هذا المقام إلي أن استخدام الجوانب غير اللفظية
ويجعل رسالته أكثر تقباًل, وفي المقابل فإن عجز عن استخدام الجوانب غير اللفظية  سيقلل من تأثير هذا 
السلوك, فعلي سبيل المثال الكالم أثناء الغضب أو التحدث بصوت منخفض حين تطلب من األخر تعديل 

تجابته وعلي الرغم من أهمية تلك الجوانب غير اللفظية لذلك سعى سلوكه من المحتمل أن يحد من فعالية اس
مجموعة من الباحثين وهم قلة الستكشافها من خالل دراسات تجريبية تستخدم أسلوب تمثيل الدور وحري 

 بالذكر أن الجوانب غير اللفظية تنقسم بدورها إلي قسمين9
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 9  مظاهر سلوكية داخلية
ذا الجانب كان قلياًل أقل نظرًا لصعوبة التثبت من عالقتها بالتوكيدية في ومن المالحظ أن االهتمام به

مواقف معينة فعلي سبيل المثال قد يرتفع ضغط دم الفرد,أو نبضات قلبه في موقف معين حين يواجه 
مجموعة من الغرباء ليس ألنه منخفض التوكيدية بل ألنه أتي مهرواًل حتى ال يتأخر عن الموعد أو أنه 

من أال تكفي المدة الممنوحة له لعرض ما يريد مما يضطره إلي اإلسراع في معدل حديثه لذا فقد تركز يخشي 
اهتمام الباحثين علي المظاهر الخارجية للسلوك التوكيدي غير اللفظي ,والتي يمكن تقويمها من خالل 

 تمثل هذه السلوكيات في9مشاهدة سلوك الفرد في المواقف المصطنعة أو إما أن أدائه لألدوار المؤكدة وت

 9التقاء العيون  -1
وتشير إلي طول الفترة الزمنية التي ينظر فيها المبحوث إلي الطرف األخر )وتقدر بالثواني( منذ بدء 
التفاعل حتى نهايته وتنسب هذه المدة إلي الزمن الكلي الذي يستغرقه الموقف ومن مظاهر أهمية ذلك 

د من سمات الشخص الغير مؤكد لذاته وفي المقابل فإنه كلما طالت مدة العنصر أن تجنب النظر لألخر, يع
 النظر كان الفرد مؤكدًا .

ولكن يجب علينا تذكر أن تلك السلوكيات تعمل بطريقة منحنية ففي سياقات معينة يعد النظر لآلخر بصورة 
 .متصلة و مكثفة سلوكًا غير مالئم ألنه قد يوصف حينئذ بالعدوانية أو الفضول  

 االبتسام:-5
ويتم تقوميه من خالل تقدير معدل حدوثه وذلك بحسب عدد االبتسامات المالئمة للموقف والتي يصدرها الفرد 

 أثناء فترة التفاعل.

 مدة االستجابة :-9
الفترة التي يتكلم فيها الفرد في كل موقف من المواقف التي يطلب فيه أداء دور مؤكد فيها وتحسب هذه الفترة 

 ني.بالثوا
 9 كمون االستجابة-4

وتشير إلي الزمن المنصرم من بدء الموقف المثير للسلوك المؤكد حتى بداية صدور االستجابة ومن 
المفترض انه كلما طالت تلك الفترة كان ذلك مؤثرا علي التوكيدية بيد أن هذا االفتراض لم يتم التثبيت منه 

 بصورة يقينية .
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 9 شدة الصوت -7
متصل يحتوي علي خمس نقاط تبدأ من منخفض جدًا وتنتهي عند مرتفع جدًا ومن  ويتم تقوميه علي

 المتوقع أن التحدث بصوت مرتفع نسبيا يعد معلمًا للشخصية التوكيدية.

 9 ارتباك الكالم -7
يعبر عن نسبية االرتباك في الكالم و اللعثمة والتوقف الالإرادي منسوبًا إلي المقدار الكلي للكالم في 

 التفاعل.موقف 

 9 الصمت-6
يمكن النظر إليه كمكون توكيدي حين يستخدم كوسيلة إلظهار رفض إلحاح األخر واعتباره محك لتبني 

 وجهة نظره .

 9 التوقيت-0
ويعني اختيار األوقات واألماكن المناسبة إلصدار االستجابة التوكيدية , مما يزيد من أثرها فعلي سبيل 

س بوجهة نظرك المختلفة في مكتبه , وحين تكونان علي انفراد وليس أمام المثال من األفضل إعالم الرئي
 اآلخرين وأن تتحدث في موضوع خالفي مع زوجتك مساء قبيل النوم وليس عقب عودتك من العمل .

 9 وضع الجسم-9
ا إن وضع جسم الفرد وهو بصدد إصدار رسالة توكيدية تؤثر في مردودها فعلي سبيل المثال حين يقف منحني

أمام آخر سيختلف االنطباع عن مستوي توكيده مقارنة بمن يقف منتصبًا ومن يجلس في وضع مسترٍخ 
 وهو مشدود وصدره لألمام 

 9 التعبيرات الوجهية -11
من المفترض أن طبيعية التعبيرات التي تظهر علي وجه الفرد وتتزامن مع رسالته التوكيدية تستدل 

طبيعة استجابته المؤكدة علي األخر من الجهة االخرى, وتتمثل أهمية منها علي مدي توكيده من جهة , و 
تلك التعبيرات في أن للوجوه كما هو معروف وضعًا خاصًا,  فمنها نستدل علي الحاالت االنفعالية ,وسمات 
الشخصية وهناك اتفاد نسبي عبر الثقافات حول التعرف علي بعض االنفعاالت التي تكشف عنها مالمح 

بوجه خاص المشاعر من قبيل السعادة والحزن والغضب واالرتباك وهي عناصر توكيدية , تسهم في الوجه ,و 
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نقلها والتعبير عنها مالمح الوجه, ومن ثم تكشف عن مستوي توكيد الفرد فحين يعبر عنها الفرد بشكل واضح 
وكأنه  منخفض التوكيد, من سلوك احد الزمالء أو كالذي يشحب وجهه حين يهدده رئيسه بعقوبة معينة فيبدو 

يضاف إلي ذلك أن تعبيرات الوجه قد تنقل رسالة مزدوجة حين ال تتفد مع الرسالة اللفظية مما يضفي أثارا 
 إضافية علي االستجابة التوكيدية, كالذي يضحك بينما يعبر عن غضبه.

 9 معدل سرعة الكالم-11
رك السامع هذا علي أنه من عالمات القلد حين يقول الفرد رسالته بسرعة زائدة أو ببط شديد فقط يد

والتردد مما يعكس قدرًا منخفضًا من التوكيد حينئذ حري بالذكر أنه قد شاع تناول المظاهر السابقة لدي 
الباحثين باعتبارها تشير إلي الجوانب غير اللفظية للسلوك التوكيدي ويالحظ أنها لم تستخدم مجتمعة في 

راسة عدد منها وأشارت دراسات متعددة إلي وجود فرود دالة بين المبحوثين . دراسة واحدة بل تناولت كل د
مرتفعي التوكيدية ومنخفضيه علي هذه المكونات ويأتي ذلك من خالل مالحظة تلك الجوانب لدي المرتفعين 

يدية والمنخفضين في مواقف أداء الدور فيما يعد دلياًل إضافيًا علي أهميتها الفارقة بين مستويات التوك
 المختلفة .

 ثانيًا : المكونات اللفظية للتوكيدية:
اعتمد الباحثون علي أسلوب التقرير الذاتي بوجه خاص بالمقاييس النفسية لقياس المكونات اللفظية 
للتوكيدية ,و ذلك  بذكر المبحوث معدل إصدار االستجابة التوكيدية في مواقف متنوعة واجهها أو يتخيل 

و يختار بدياًل من بين عدة بدائل لالستجابة للموقف المطروح عليه, يعبر أحداها عن نفسه في مواجهتها ,أ
 االستجابة التوكيدية واألخرى االستجابة العدوانية والثالث عن استجابة الخضوع .

*حيث أعد )مود ولود ( مقياسًا يتكون من مائة عبارة يجاب عليها بنعم أو ال وطبد علي مائتين وخمسة 
 وطالبة. عشر طالباً 

 9وبعد تحليل مصفوفة االرتباط بين إجابات العينة الكلية عامليًا , حصال علي أربعة عوامل هي 
.9وتشير إلي ارتفاع المهارة في التعامل مع اآلخرين , والقدرة علي المبادأة  التوكيدية االجتماعية  -1

التي تشمل علي أصدقاء ومعارف  واالستمرار في أو إنهاء التفاعالت االجتماعية بسهولة في المواقف
 وغرباء أو نماذج للسلطة .
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ويعبر عن القدرة علي التمسك بالحقود الخاصة ورفض المطالب غير المناسبة  9الدفاع عن الحقوق -2
 لآلخرين وعدم السماح لهم بانتهاك الخصوصية .

ههم في المواقف العصبية 9ويتضمن القدرة علي التأثير في اآلخرين والميل لتوجي القيادة والتوجيه -3
 والقدرة علي تحمل المسؤولية .

9 وينطوي علي عدم خضوع الفرد لضغوط الجماعة الرامية إلجباره تبني وجهات نظر ما االستقالل  -4
 (.7491996أو اإلتيان بأفعال معينة )فرج ,

 أنماط التوكيدية :
ت في مدي فعاليتها و ترجع للمدى اتفد الباحثون بشكل عام علي وجود عدة أنماط للتوكيدية تتفاو 

الذي يخرج الفرد فيه توكيدية أو استجابات أخري ذات طابع اعتذاري أو تبريري أو تفسيري لكي تخفف من 
 حدته وتجعله أكثر قبوال. 

 وتتمثل أبرز تلك األنماط فيه : 

 9التوكيدية األولية   .1
حقوقه علي نحو ال يتضمن استخدام مهارات  حيث يعبر الفرد بشكل مباشر عن مشاعره وآرائه , ويدافع عن

كالتعاطف, واالمتناع كأن يقول لمن يطلب زيارته في المساء9 هذا الموعد  اجتماعية أخري مصاحبة للتوكيد,
 ليس مناسبًا لي.

 علي نحو تسبب فيه إثارة مقدار وهذا النمط في التو كيدية اقلها فاعلية ألنها تتميز بالخلو النسبي من اللياقة,
 من المشكالت أكبر من التي تهدف إلي مواجهتها. 

 9 التوكيدية المتعاطفة-2
ظهار  وفيها تسبد العبارة التوكيدية عبارات منخفضة تعبر عن تقدير وجهه نظر األخر, التي ال يتفد معها, وا 

هتماماته اإلقناع للموقف األكثر حساسيًة مثل الذي يريد رفض نصائح أخيه األكبر, بان يعبر له عن مدي ا
وتقديره لتلك النصيحة وتفهمه لها فهي تنطلد من الحرص عليه والرغبة في حماية مصالحه, إال انه يوضح 
له رغبته في االعتماد علي نفسه في اتخاذ قراره لكي يتدرب علي ذلك , أو أن يقول الرئيس حين يفحص 
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إنني أريد التأكد من انك أنجزتها عمل احد مرؤوسيه إني اعرف مدي صعوبة المهمة التي كلفتك بها إال 
 بالصورة المطلوبة قبل مكافأتك علي إتمامها .

والخالصة أن هذا النمط من التوكيدية يضمن إضافة عنصر ملطف للتوكيدية األولية بما يجعلها مستساغة 
ن يصبح أكثر مما يقلل من أثاره السلبية وهو نمط مطلوب في العالقات التفاعلية ألنها تساعد الفرد المؤكد أ

قبواًل من قبل اآلخرين وهناك أمثلة متعددة في حياتنا تكشف عن أهمية هذا النوع ,وضرورة شيوعه والتدرب 
عليه , كأن نقول لزميل لنا يسال أسئلة شخصية جدًا , هذه أسرار ال أريد أن أشغلك بها أو أن نذكره باآلية 

 111ن أشياء إن  تبدو لكم تسوؤكم "المائدة"الكريمة "يأيها الذين آمنوا ال تسألوا ع القرآنية

وأنا ال أريد أن أضايقك بأخباري وهذا اقل من توجه له رسالة توكيدية أولية قد تنطوي علي أهانته كأن تقول 
 له ال تتدخل فيما ال يعنيك أو ال تكن متطفاًل, أو هذه أسرار ال يسال عنها إال الفضوليون.

 التوكيدية التصاعدية :.9
واجه الفرد مواقف تتطلب التصرف بتوكيدية فإنه يقوم أواًل بإحدى االستجابات التوكيدية األولية حين ي

و التي تكفي لتحقيد الهدف بأقل قدر من العواقب السلبية المتوقعة و في حالة عدم استجابة الطرف األخر 
عليك أن تفعل كذا , أي أن  للفرد فإنه يقلل من تلك االستجابة و يصبح أكثر حزنًا و يحسن به ,قول9 يجب

هذا النمط من التوكيدية يقوم علي مبدأ اقتصار الجهد مما يمكن مواجهته بمستوي توكيدي أقل وال داعي ألن 
 نستخدم فيه قدرًا اكبر من التوكيدية .

 التوكيدية التصادمية:.9
له , أو مع يستوجب صدور هذا النمط من التوكيدية عندما يتعارض كالم الطرف األخر مع أفعا

 حاجات الفرد حتى يشعر بأنه تصرف بطريقة غير مناسبة ,علي الرغم من أن هذا النمط من التوكيدية من
نه يعد ضروريًا في مواقف معينة وهي محدودة غالبا , حتى ال يستمر األخر أ إالأكثرها إثارة للعواقب السلبية ,

العمل عند حده ,ألنه يتعمد إهانة العامل أمام زمالئه  في االستهانة بحقود الفرد, مثاًل موقف الرئيس لنا في
 (.962 1996بطريقة ال يمكن قبولها )فرج ,

 أواًل: المؤكد لذاته:
يعبر الشخص المؤكد لذاته عن أرائه ببساطة حتى لو اختلفت عن أراء اآلخرين , أن , يعتذر بلباقة 

ر, ويطلب النظر لوجه من يتحدث إليه وحين لمن يطلب زيارته في وقت ال يناسبه ويدعوه لتحديد موعد أخ



 

 

46 

يسلم علي شخص غريب يحرص أن تلتقي عيونهما, ويقدم نفسه إليه, ويسهل عليه مناقشة أو التعليد علي 
ذا اعتذر األصدقاء عن حضور مناسبة فالحوا عليه يصر علي رأيه األول ,  محاضر بارع في ندوة عامة , وا 

ذا شعر انه ارتكب خطأ في حد أحد يبادر باالعتذار علنا إليه , ويفعل عادة ما يريد وال يفعل ماال يريد ولو  وا 
ذا طلب منه زميل انجاز شي  اغضب ذلك اآلخرين, حين يقدم له شخص معروف يشكره بطريقة لفظيًة ,وا 
جاوز طاقته يعتذر موضحًا مبررات ذلك , ويعبر عن غضبه من تصرفات احد األقارب سواء تصرف بطريقة 

و غير لفظية , يلفت نظر من يتصرف معه بطريقة غير الئقة إلي ضرورة تصحيح سلوكه مستقباًل , لفظية أ
وينهي مقابلة إذا شعر انه استمر أكثر من الالزم بطريقة ال تسبب حرجا لألخر , ويصر علي إعالن اختالفه 

ارة األجرة أو الحافلة, مع من يحاول فرض رأيه عليه, بمقدوره أن يبدأ محادثة مع من يجلس بجانبه في سي
ذا تحدث إليه موظف عام بطريقة غير الئقة يعترض علي ذلك التصرف , وحين يطلب منه احد القيام  وا 
بعمل ما يسر علي معرفة سبب ذلك أوال ,وأكثر قدرة علي التحكم في توتره أثناء مواقف التعامل مع اآلخرين, 

من وقت آلخر بعبارات ودية وحانية ألصدقائه ,وتعبر عن ويدافع عن حقه بقوة عندما ينتهكه أحد , ويتقدم 
ذا وجه أحدهم إليه سؤاًل  مشاعره نحوهم وينبه اآلخرين ألخطائهم في حقه حتى ال تتكرر هذه  األخطاء, وا 
شخصيًا جدا يذكره بأنه ليس من حقه توجيه مثل هذا السؤال, ويكون أول من يقترح علي األصدقاء في جلسة 

يذهبون المرة القادمة , إذا تلفظ أحد الزمالء بألفاظ غير الئقة يطلب منه الكف عن ذلك , خاصة أين ومتى 
ويقول ما يريد لألخر بصورة مباشرة ويستفسر ممن يتحدث كثير من الناس ويصعب أن يستغله اآلخرون أو 

يه النقد لآلخرين ينتهكوا حقوقه , و يعترف بخطئه  دون الشعور بانخفاض احترامه لذاته , ويسهل عليه توج
,ويتقبل النقد ويحاول االستفادة منه ويرفض ما يطلب منه إذا راءه غير معقول دون الشعور باإلثم أو حتى 

 تقديم مبررات.

 9   اإلنسان غير المؤكد لذاتهثانيًا: 
يحتفظ برأيه لنفسه عندما يختلف مع األخر تجنبًا للمشاكل ,و حين يطلب أحد الزمالء زيارته في 

ال يناسبه يوافد فورًا مع ما قد يسببه ذلك من إرباك لجدول مواعيده ,ال يفضل النظر إلي وجه من  وقت
يتحدث إليه وينظر إلي أشياء أخري , ويفضل النظر إلي األرض أو الحائط أو ألي جهة أخري حين يقدم 

أن تتجه نظرات  نفسه لألخر ,وحين يكون لديه تعليد مفيد علي محاضر في ندوة عامة ال يقوله خوفاً 
 اآلخرين إليه ,وحين يرفض حضور مناسبة نظرًا الرتباطه بموعد يغير رأيه حين يلح األصدقاء عليه .



 

 

47 

ذا ارتكب خطأ في حد أحد يكتفي بتأنيب نفسه علي ذلك ,وال يفعل عادة ما يريد ويفعل ماال يريد حتى ال  وا 
سموعة وبصوت منخفض لمن يقدم له الخدمة  يغضب اآلخرين ,ويكتفي باالنسحاب أو توجيه تمتمات غير م

, ويوافد علي أداء ما يطلب منه مع اعتقاده بعجزه حتى ال يغضب اآلخرين ,ويحرص حين يتصرف أحدهم 
معه علي نحو غير الئد يكتفي باالمتعاض من الداخل والنفور منه دون أن يخبره ذلك, وينتظر حتى ينهي 

عد هام ,ويجاري من يفرض رأيه عليه ظاهريًا مع عدم اقتناعه في األخر اللقاء مع أن ذلك سيؤخره عن مو 
ذا تحدث  قراره نفسه, ويحكم سلوكه في التفاعل مع الغرباء قاعدة)علي األخر أن يبدأ الحوار معي أواًل( ,وا 
إليه موظف عام بطريقة غير الئقة يكتفي بالضيد أو الصمت ,ويطلد الشائعات ضد رئيسه , ويشكوه 

يجاري أحد الزمالء علي حسابه ,وينفذ ما يطلب منه من أعمال دون أن يطلب تفسير لذلك ,  لآلخرين حين
يصعب عليه التعبير عن مشاعر الحب والمودة لصديقه العتقاده أن سلوكه يكشف عنها ويعجز عن تنبيه 

نفسي من اآلخرين لما يرتكبون من أخطاء في حقه حتى ال يفقدهم ,وشعاره في الحياة 9 أن التعبير عن 
مشاعر وأراء نحو األخريين يثير المشكالت أكثر مما يحل ,ويحاول أن يغير مجري الحديث حين يوجه له 
ذا ألح عليه يشعر بالخجل من الرد ,وال يقترح علي األصدقاء موعد ومكان اللقاء  احد الزمالء سؤااًل شخصيًا وا 

احد الزمالء بلفظة غير مهذبة بأن هذا الزميل القادم خشية أن يرفضوا اقتراحه ويقول في نفسه حين يتلفظ 
المجاور له سيئ الخلد  ,ويتهرب من لقاء الشخص الذي ال يرغب في رؤيته ويدع األخر يفهمه بصورة غير 
مباشرة ,ويدعي انه فهم من قبل مع أن لديه العديد من االستفسارات ,ويخجل من التحدث أمام مجموعة كبيرة 

ما يستغله اآلخرون ويعتدون علي حقوقه وصالحياته ,وال يعترف بخطئه العتقاده أن  العدد من الناس, وكثيراً 
ذلك ينقص من قدره ويسئ صورته في عيون اآلخرين, ويتمنع عن نقد اآلخرين العتقاده أن ذلك سيغضبهم, 

ول ويعتقد أن النقد يحط من قدره ثم ال يتقبله, ويصعب عليه رفض ما يطلب منه حتى ولو كان غير معق
 (.74-972 2119,وان حدث ذلك فهو يعتذر بطريقة مبالغ فيها .)صافي , 

 تميز مفهوم التوكيدية عن بعض المفاهيم المتداخلة معها:

 التوكيدية والعدوان : -1
ينظر للعدوان والتوكيدية علي إنهما مفهومان مترادفان وهذا ما شاع قدرا من الغموض في التعامل مع كليهما 

 رقة بينها ال بد من التفريد في ثالث جوانب9وحتى تتم التف
 االعتبارات التي تدعو إلجراء هذه التفرقة. -1
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 مظاهر الخلط بين التوكيدية والعدوان. -2
 أسس التفرقة بينها. -3

 أواًل: االعتبارات التي تدعو إلجراء هذه التفرقة:
لي خلط  واضطراب الفهم في كل في عدم وضوح الفرود بين التوكيدية والعدوانية مما يؤدي إ وتتمثل

من المصطلحين وخاصة في ظل انتشار برامج التدريب التوكيدي حيث توجد ضرورة لوجود تعريف تعبير 
 سلوكي متمايز حتى ال يتم تدريب األفراد علي العدوان بدل من التوكيدية.

 مظاهر الخلط بين التوكيدية والعدوان:9 ثانياً 
واحد وذلك تعريف )ولمان( الذي يشير إلى أن السلوك التوكيدي9 هو  والتعامل معهم علي أنهم مفهوم

 ذلك السلوك العدواني الذي يتعلم الفرد أن يستخدمه في المواقف المثيرة للقلد كوسيلة لتخفيض هذا القلد .
)جولد بنسون( العدوان9 كسمة سلوكية تتكون من توكيد الذات والسيطرة االجتماعية والميل نحو  ويعرف

 (.6691996داء. أي إنهما يتعامالن مع التوكيدية كأحد المكونات الفرعية للعدوان) فرج ,الع

ويعرف )سويمر ورمانيا ( 9جزءًا من الخلط بين هذين المفهومين إلي النموذج التصويري األساسي التي 
بأنها" سلوك (للتوكيد والذي يوجه كثيرا من البحوث فيما بعد والذي عرف التوكيدية 1977اقترحه ولبا )

 يتضمن درجات متفاوتة من العدوانية ويتضمن أيضا التعبير عن الصداقة والوجدان والسلوكيات األخرى"

كما يتعامل بعض من الباحثين على أن العدوان والتوكيدية علي متصل واحد حيث أن أقصي المتصل 
التوكيدي وأن الفارد بينها في  السلوك الخاضع وفي الطرف المقابل السلوك العدواني وفي المنتصف السلوك

 الدرجة وليس في النوع .

 9األسس المقترحة للتفريق بين التوكيد والعدوان9  ثالثاً 
 احترام حقود اآلخرين . -
 العالقة بين الحد وااللتزام. -
 الهدف من استخدام العنف . -
 استمرارية العالقة . -
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 9احترام حقوق اآلخرين -1
يحافظ علي حقوقه ويدافع عنها كما و يحترم حقود اآلخرين ويحقد أهدافه اإلنسان المؤكد لذاته 

 ودون األضرار باآلخرين .

 أما العدوانية فهي انتهاك و انجاز األهداف الخاصة على حساب اآلخرين   .

ائدة كما أن العدوان مرفوض اجتماعيًا أما التوكيدية فتحظي بقدر من التفضيل وذلك تبعًا للسلوك والثقافة الس
 في المجتمع.

 9العالقة بين الحق وااللتزام -2
الحقود التي يسعي الفرد المؤكد لذاته الدفاع عنها تسبقها التزامات معينة عندما يوفي الفرد بها يكون 

 مسموح له أن يطالب بتلك الحقود وهذا هو التوكيدية.
 ن .أما اإلنسان الذي ال يلتزم بواجباته ويطالب بحقوقه فذاك هو العدوا

 الهدف في استخدام العنف: -3
يكون استخدام العنف في التوكيدية بشكل غير مقصود ويحدث بطريد الخطأ أما العنف في العدوانية 

 يكون بشكل مقصود ,إلحاد األذى البدني أو النفسي في الشخص المقابل.

 استمرارية العالقة: -4
, فالتوكيدية ينظر إليها في إطار العالقات العالقة تكون متصلة بين الفرد واآلخرين في التوكيدية 

 الوثيقة وبوصفها وسيلة للحفاظ علي بقاء العالقات اإلنسانية.
 أما العدوان فيكون نهايته قطع العالقات اإلنسانية بين المتشاحنين .

 التوكيدية والمجاراة:
متخيلة من جماعة تعرف المجاراة" ميل الفرد لتعديل سلوكه أو معتقداته كنتيجة لضغوط فعلية و 

 (.991 1996اجتماعية معينة " )فرج , 
 ويمكن التميز بين السلوك التوكيدي والمجاراة علي ما يلي9
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المجاراة تعتبر دلياًل علي السلوك التوكيدي المنخفض ويمكن خفض سلوك المجاراة عند األفراد 
ي هامة في رفع القدرة علي مقاومة بالتدريب علي مهارات السلوك التوكيدي كما أن برامج التدريب التوكيد

 ضغوط األقران الرامية إلي مجاراتهم.
كما أن سلوك الفرد المؤكدة مع توقعات الجماعة ال تمثل نوعًا من الخضوع للجماعة بل هي نوع من 

 التصاحب المتزامن بين سلوكه وبين السلوك السائد فيها وهذا ال يمثل إال تشابه في المواقف.

ي المجاراة يقوم بأداء أفعال ال يرغب فيها نزواًل علي رغبة جماعة ولكن التوكيدية تمنع كما أن الفرد ف
الفرد عن أداء ما ال يرغب فيه في المجاراة يقوم الفرد باللجوء إلي كسر القبول االجتماعي أو تجنب عدم 

لك علي نحو القبول االجتماعي ألن هدفه يتمركز حول الحصول علي الدعم االجتماعي وخاصة حين يس
مرتفع التوكيدية . ويكون محور اهتمامه يتمركز في الدفاع عن حد او تعبير عن رأي ومن ثم يأخذ عنصر 

 الدعم والقبول مرتبة اقل بالنسبة له.

 التوكيد واإلفصاح:
يعرف اإلفصاح بأنه العملية التي يكشف بها الفرد عن ذاته لآلخرين من خالل تقديم معلومات حول 

 . شخصية مهمة
يقترح أن نصف تباين التوكيدية يعرف إلي اإلفصاح أي  )بيليكي( وعن العالقة بين اإلفصاح والتوكيدية فأن

 انه جزء من التوكيدية .
فاإلفصاح التعبير عن الذات يتطلب قدر كبير من التوكيدية ولكن التوكيد ال ينطوي علي اإلفصاح بالضرورة 

ن اإلفصاح. واإلفصاح يشجع علي بدء العالقة مع األخر أما التوكيد والتوكيدية تعتبر أكثر عمومية وتنوع م
منهم في وضع ضوابط لهذه العالقة علي نحو يضمن بقائها بصورة سوية. وتعد التوكيدية من المفاهيم 
النفسية التي ركزت عليها الدراسات في العقدين األخيرين من القرن العشرين فاستخدمت كفينة من فنيات 

ك المتعددة. وخاصة عندما انتشر ما يعرف بالحرية الجنسية التي بلغت ذروتها في الخمسينات عالج السلو 
والستينات والسبعينات األمر الذي اوجد تغيرات انقالبية في السلوك وأنماط الحياة )صحيفة القدس الفلسطينية 

 ( .26912377العدد )
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لية واالضطرابات النفسية واالضطرابات ( انتشرت االختالالت العق2117) وتحت وطأة هذه التغيرات
زاء المجتمع, األمر الذي اوجد كتابات نفسية ومدارس عالجية  العقلية واالستجابات الالتوافقية إزاء الذات وا 

 .فقًا مع المطالب النوعية للحياةهدفها تعديل السلوك علي النحو المرغوب فيه ليكون متوا

بتوازن حيث يستطيع اإلنسان أن يعادل بين حاجاته ورغباته وحاجات  وتوكيدية الفرد تكمن في مهارة إشباعها
 ومعايير المجتمع, حيث تعتبر التوكيدية وسط بين السلوك العدواني والسلوك اإلذاعي .

شباع حاجاته الخاصة علي نحو مرض بشرط عدم  والتوكيدية هي قدرة الفرد علي التعبير عن نفسه وا 
 اإلضرار باآلخرين .

ك العدواني فهو يتحدد في السعي إلخضاع اآلخرين للحصول علي ما يريد أما السلوك اإلذعاني في أما السلو 
 ( .914 2117إنكار الفرد لذاته ورغباته الخاصة إرضاء لآلخرين )الفرا ,

 التوكيدية في اإلسالم:
ب يعتبر السلوك التوكيدي نسبي حيث يختلف من ثقافة إلي أخري فيما يعد سلوكا توكيديًا في الغر 

خروجًا او انحرافًا عن القيم في الشرد وخاصًا في المجتمعات اإلسالمية ,كما أظهرت األبحاث عبر الثقافية 
أن هناك اختالفات دالة في التعبير عن السلوك التوكيدي حتى في الثقافة الواحدة كما أن التراث السيكولوجي 

مكانية نموه ,ويذكر عبد الرحمن للسلوك التوكيدي اختلف في خصائصه لدي كل من اإلناث  والذكور وا 
ه( أن التوكيدية في المجتمع الغربي, تعني اإليجابية في العالقات االجتماعية علي أن أال 1417الغنيمي )

تصل إلي العدوانية وال إلي السلبية في تأكيد الذات ولكن الغنيمي لم يضع ضوابط غير هاذين الضابطين , 
لمطلقة و المتاحة بشكل كبير قد يؤدي إلي اإلضرار باآلخرين هذا باإلضافة إلي مما يدل علي أن الحرية ا

 وضوح الفردية وطغيان الذات وعدم اعتبار اآلخرين مهما كانت قرابتهم أو بعدهم عن الشخص.
فالشاب في المجتمع الغربي ممكن أن يقول لوالديه أو احدهما أنا أكرهك وعكس ما هو مؤصل ومتعارف عليه 

مجتمع المسلم قال تعالي " وان جاهداك علي ان تكفر بما ليس لك به علم فال تطعهما وصحبهما في في ال
( فمن هنا نجد االختالف في الضوابط لحفظ الحقود الشخصية بحدود 17الدنيا معروفا " )لقمان اية 

سالم ويربي عليها التوكيدية مما يحفظ حقود اآلخرين كما أن هناك تعاليم تحكم السلوكيات يدعو إليها اإل
األفراد باعتبارها أساسا في التعامل مع اآلخرين فاإليثار مثال سلوك يقوم علي أساس أن يفضل اإلنسان غيره 
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علي نفسه في الخيرات والمصالح الشخصية النافعة لكنه ليس تنازاًل عن الحقود بل دعت الحاجة إلي تقديم 
ببه المؤثر علي حد اكبر من الحد األول وهو األجر اآلخرين علي نفسه في الوقت الذي سوف يحصل بس

هجري( مكملة لإليثار باعتبارهما سلوكيين 1416والثواب ويأتي التسامح والعفو كما أشار احمد حمروش  )
توكيديين ومبدين مهين المجتمع المسلم حيث أن التسامح يعين التنازل عن الحد لآلخرين ولكن هذا التنازل 

 وتنازل في االتجاه اإليجابي وليست سلبيًا )ضعف(.يكون بإرادة شخصية 

" )آل  "الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهلل يحب المحسنين قال تعالي
 (431عمران  

اكبر من الحد األصلي وفي ظل اإليثار والتسامح يأتي رفض  ءشيإذن فهو التسامح والعفو بمقابل 
ومن اعتدي عليكم  لدفاع عن الحقود هذا أيضا من أصل أجل تحقيد ذاته وتأكيدها قال تعالي " العدوان وا

 (.491ف اعتدي عليه بمثل ما اعتدي عليكم " )البقرة  

من هنا نجد حفظ حد اإلنسان في تأكيد ذاته فهو من جانب يؤكد لإلنسان أن من حقه أن يدافع عن 
ما يجعل هدا الحد مطلقا يستغله اإلنسان في إيقاع الضرر  حقوقه لو تعرضت للسلب أو االعتداء ولكم

باآلخرين واخذ حقوقهم بل قيد الحد وجعل الجزاء من جنس االعتداء الواقع عليه ومن هنا يتضح لنا التوكيدية 
دون أن يكون علي حساب الغير حتى وان كان هذا التأكيد من اجل الدفاع عن الحقود المشروعة ) موسي 

,1999 9636). 

ونجد اإلسالم يعطي لإلنسان الحد في تأكيد ذاته في الجرأة حيت أنها قوة نفسية يستمدها اإلنسان 
في ماله فإن له حقود وعليه واجبات حيث يتطلب الحد جرأة في طلبه والدفاع عنه وتأكيده وخير دليل علي  

في عامين أن اشكر لي والديك والي    ووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا علي وهن وفصالهذلك قوله تعالي" 
 (17لقمان اية المصير وان جاهداك علي أن تشرك بما ليس لك به علم ف ال تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف ا(

حيث أن عظم حد الولدين بعد عظم حد اهلل سبحانه وتعالي وعلي الرغم من عظم ومكانة الوالدين إال أن اهلل 
 أن يقول ال عندما ال إن اضر أمر في حقه ومصلحته .سبحانه وتعالي آمر اإلنسان 

ولكن رغم هذا التأكيد للذات إال انه جعله مشروطا بدون أذي وان يقول لوالديه أوف أو ينهرهما حتى وان 
 آمراه علي أن يشرك باهلل سبحانه وتعالي .
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 التوكيدية واإليثار:
سان غيره علي نفسه بالخيرات والمصالح يعرف اإليثار علي انه شعور نفسي يترتب عليه تفضيل اإلن

النافعة كما أن اإليثار هو الصفة المضادة التي يقصد بها التعامل مع اآلخرين بنوع من المحبة واللطف 
وتقديم العون للمحتاجين واألخذ بيدهم كما انه يعتبر مرتبة راقية من العطاء إذ هو تقديم اإلنسان أخاه علي 

( )موسي 9")الحشر آية  "ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصةه قال تعالي نفسه في آمر هو بحاجة إلي
,1999 9636.) 

ومن بواعث اإليثار أن الحب محرك ذاتي قوي وفعال وهو في الوقت نفسه مولد ألي قوة يالمسها داخل 
 األنفس وهذا يدفع اإلنسان ليصبح أداة لتوجهها قيادة الحب .

لد نبيل أذا قصد به وجه اهلل تعالى ويصبح من أولى األصول النفسية وترى الباحثة أن اإليثار خ
الدالة على صدد اإليمان وصفاء السريرة وطهارة النفس وهو في نفس الوقت دعامة كبيرة من دعائم التكامل 
االجتماعي وتحقيد الخير للناس حيث ساد بين الناس أن من عالمات التوكيدية  اإليثار ولكن هذا مفهوم 

ئ حيث أن اإليثار يعني بان يقدم اإلنسان حاجة غيره من الناس على حاجته حيث قال رسول اهلل صلى خاط
اهلل عليه وسلم  )ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه لنفسه( وهذا ال يتعارض مع توكيد الذات في فعل 

ات على مصالح اإلنسان الخيرات والتسابد في تقديم الخدمات  للمحتاجين بشرط  أال تؤثر هذه الخدم
 .الشخصية

 العفو والتسامح و التوكيدية : 
وهو شعور نفسي نبيل يترتب عليه التسامح عن الحد  مهما كان المعتدي ظالمًا وجائرًا بشرط أن 
يكون المعتدي عليه قادرا على االنتقام وأال يكون االعتداء على كرامة الدين ومقدسات اإلسالم وأال يكون 

 مهانة واستسالمًا وخضوعًا.العفو ذلة و 
ولكن العفو يكون بحد اإلنسان وان يكون قادر على االنتقام لنفسه ولكنه يغلب التسامح . و)العفو عند المقدرة 

 [ 134" ] ال عمران , اية  الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهلل يحب المحسنين( وكذلك قول اهلل تعالى "
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لمحبة وترابط المجتمع كما يعمل على ارتقاء الفرد بذاته إلى درجة سامية وحسن والتسامح يؤدي إلى األلفة وا
الخلد والسلوك القويم والذي يقدره غيره كل هذا يؤدي إلى تميز الفرد بسلوكه القويم عن غيره مما يحقد ويؤكد 

 ذاته التي يبحث عنها فهو هنا يجمع ما بين  التوكيدية وحب اآلخرين له .

وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن ف إذا الذي   سبحانه وتعالى رسوله الكريم ) حيث يخاطب اهلل
 [ 34] فصلت اية  بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم (

 9 الحياء و التوكيدية
يختلف الحياء عن الخجل حيث أن الخجل هو انكماش اإلنسان وانطفاؤه وتجافيه عن عالقات 

 لمواجهة أو شعورًا بالنقص أما الحياء فهو التزام الفرد بمناهج الفضيلة وآداب اإلسالم .اآلخرين خوفًا من ا
حيث أن الحياء ,يدفع اإلنسان للبعد عن فعل المنكرات والمعاصي والحياء ظاهرة تعبر عن ترفع النفس عن 

لنفسي وجهًا للكمال الظهور بمظهر النقص فاإلنسان ال يستحي من الكمال ولكنه يستحي من النقص فالحياء ا
)الحياء ال يأتي إال بخير ( كما أن الحياء يمنع من التفريط في حد صاحب الحد . والحياء يكون من اهلل 
وهناك حياء أخر يكون من الناس ومن هنا يكون الحياء دليل على قوة الشخصية وليس كما هو مشاع انه 

ولكن الحياء بهذه الصورة يدل على تنظيم دم قدرتها على الدفاع عن حقوقها دليل ضعف الشخصية وع
 العالقة بين أفراد  المجتمع ويجعل كل فرد يقف عند حدوده دون إيذاء اآلخرين .

 الجرأة و التوكيدية :
الجرأة هي القوة النفسية التي يستمدها المؤمن من اإليمان باهلل سبحانه وتعالى فاإلسالم يحث على 

حيث يكون اإلنسان قادرًا على أن يطالب بحقوقه بجرأة وآداب وليةالمسؤ تنشئة األجيال على الجرأة وتحمل 
وفي حال التزام كل إنسان بحقوقه وان يطلب هذه الحقود بجرأة بحيث ال يعتدي عليها كما دعى اإلسالم إلى 
عدم تفريط اإلنسان بحقوقه خجاًل من اآلخرين ودليل ذلك حادثة الصبي الذي كان على يمين الرسول صل 

 عليه وسلم عندما أتى بشراب فشرب النبي صل اهلل عليه وسلم وكان على يساره أشياخ فقال للغالم ) اهلل
أتأذن لي بان أعطي هؤالء ( فقال الغالم ال واهلل ال أؤثر بنصيبي  منك أحدا وهناك كانت الجرأة في الحد 

ة حد عند سلطان جائر ( اإلمام أعظم الجهاد فقد قال  رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم )أفضل الجهاد كلم
 الحافظ.
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 مقدمة: 
تعتبر االنفعاالت ركنا هاما في حياة كل فرد , فهي تدخل في جميع جوانب الحياة اليومية , وتجعل 

احلة , و تعتبر االنفعاالت جزء من الحياة  شيء ممتع و متنوع و بدونها تصبح حياة اإلنسان بال معنى و ق
هام من عملية النمو الشاملة و المتكاملة ألنها أحد األسس التي تعمل على بناء الشخصية السوية , كما أن 
االنفعاالت تعمل على توجيه الفرد نحو المسار النمائي الصحيح بكل ما تحمله من مشاعر و عواطف و 

 سلوك و انفعاالت مختلفة 
فرد ال تمضي على وتيرة واحدة و إنما هي مليئة بالخبرات و التجارب المتنوعة التي ودائما حياة ال

تعبث فيها االنفعاالت و الحاالت الوجدانية و هكذا نجد أن حياة اإلنسان في تقلب مستمر و في تغير دائم و 
دانية و االنفعاالت هذا الشك يضفي على الحياة قدرًا كبيرا من القيمة ومن المتعة فبدون هذه الحاالت الوج

 ( 911 2111حمدان ,.) المختلفة تصبح حياة الفرد مملة ال متعة فيها كحياة الجمادات  

فاالنفعاالت باعتبارها تتعلد بالمشاعر التي تنتابنا من فرح أو حزن تعرف بأنها " حالة من الالتوازن 
وقتية زائلة تدفعنا لالقتراب من شيء بين العضوية و المنبهات الخارجية التي تفد بشكل مفاجئ في صورة و 

أو االبتعاد عنه و تكون مصحوبة باضطرابات جسدية و حشوية فاألصل أن تتصف حياة الفرد بتوازن يقوم 
مطالبها الفيزيولوجية و االجتماعية من جهة و المنبهات الخارجية التي تحيط بها من جهة أخرى ) الوقفي , 

1996 9377. ) 

ال تسمى حياة بدون انفعاالت ومن هنا كان موضوع االنفعاالت في علم النفس من إن حياتنا النفسية 
الموضوعات األساسية التي تربط دائما بالدوافع النفسية و المزاج و التناغم و االنسجام و العمليات المعرفية 

ت و صحة البدن العقلية من تذكر و تفكير و تصور و تخيل و ذكاء فضال عن العالقة الوثيقة بين االنفعاال
تعريف ( 9212 1999من ناحية و االنفعاالت و األمراض السيكوسوماتية من ناحية أخرى ) الطويل , 

 االنفعال : 

في كل ما ينتاب الفرد من حاالت وجدانية كالحب و الكره أو الحزن أو  Emotionيتمثل االنفعال  
ف االنفعال بحدوث استجابة فسيولوجية على درجة الغضب أو الغيرة أو السرور أو القلد أو النفور ,كما يتص
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من الشدة يتضح في االرتفاع المفاجئ لضربات القلب و انقباض عضالت المعدة و ازدياد في ضغط الدم و 
 ( 9169 2111ازدياد التوتر العضلي ) عبد المعطي ,وقناوي ,

حد فاصل بين السلوك كما أن وجود تعريف موحد لالنفعال  يعتبر أمر صعب وذلك ألنه ال يوجد 
االنفعالي و غير االنفعالي كما ال يوجد تميز واضح بين انفعال و أخر , فاالنفعاالت اإلنسانية تختلط 
ببعضها كما تختلط ألوان الطيف باإلضافة إلى ذلك فاالنفعاالت األساسية كالحزن و الفرح و الحب 

و الكراهية , وحتى في بعض األحيان تختلط  الرومانسي و الحماسي الديني و الوطنية و الغيرة و الرعب
االنفعاالت السارة مع االنفعاالت الغير السارة ثم هناك مشكلة أخرى في تعريف االنفعال وهي الطبيعة العامة 

 ( .9129 2113لالستجابة االنفعالية تلك االستجابة التي تشمل الكائن بكليته ) خليفة , 

 تعريف االنفعاالت : 
9  االنفعاالت في اللغة جمع انفعال , و انفعال مأخوذ من الفعل انفعل  ال في اللغةتعريف االنفع 

بمعنى تأثر فقد عرف مجمع اللغة العربية انفعل و منفعل 9 ب تأثر به انبساطا و انقباضا ) مصطفى , 
2119 911. ) 

ن االنفعال حالة داخلية أما االنفعاالت في االصطالح فلم يتفد العلماء على تعريف واحد لالنفعال وذلك ال
تتصف بجوانب معرفية و إحساسات وردود أفعال بيولوجية و سلوك تعبيري معين و هو غالبا ما يظهر بشكل 

 مفاجئ و يصعب التحكم و السيطرة عليه . 

هو حالة شعورية مركبة يصحبها نشاط  جسمي و فسيولوجي مميز  لالنفعال9 (1:90تعريف )زهران 
ي سلوك مركب يعبر عن السواء االنفعالي أو يعبر عن االضطرابات االنفعالية ) زهران , و السلوك االنفعال

1966 9717. ) 

9 االنفعال بأنه أي خبرة ذات شعور قوي يصاحبها تغيرات جسمية كتغير الدورة ويعرف جورج ميلر
فراز العرد ,كما يصاحبها أفعال قهرية عنيفة ,ويعد مقابال لحا لة الهدوء و االسترخاء و الدموية و التنفس وا 

 ( .9176 1966السكون )العيسوي ,



 

 

48 

9 أن االنفعاالت لها تعريفات مختلفة ولكن تتفد بأنها  بأنها حالة معقدة لدى ويؤكد جميس درمز
الكائن الحي و ليست حالة بسيطة فاالنفعال يتضمن استجابات و أفعال ظاهرية وأخرى داخلية باطنية  و 

 هذا االنفعال و استجابات الفرد . يمكن أن يعرقل أو يسهل

9 فيعرف  االنفعال بأنه حالة وجدانية معقدة من الشعور يصاحبها بعض األفعال الحركية أما انجلش
 (.961 1976و الغدية أو أنه ذلك السلوك المعقد الذي تسود فيه المناشط الحشوية أو الداخلية ) العسيوي , 

ل9 بأنه حالة وجدانية عنيفة تصاحبها اضطرابات فسيولوجية 9فيعرف االنفعا(1:09أما عبد الخالق )
و حشوية و تغيرات حركية مختلفة , تبدو للفرد بصورة مفاجئة و تتخذ صورة أزمة عابرة طارئة ال تدوم وقتا 

 ( .996 1964طويال ) عبد الخالد ,

مع اضطرابات 9فيرى أن االنفعال حالة جسمية نفسية يصاحبها توتر شديد  (1:09أما الهاشمي )
عضوية تغشى أجهزة اإلنسان الدموية و التنفسية و العضلية و الغدية و الهضمية مع كيانه العصبي عموما , 

( 9177 1964فاالنفعال أزمة نفسية طارئة و مفاجئة لم يستطيع صاحبها التكيف السريع معها ) الهاشمي ,
 نفعال ..وهذا التعريف يشمل كل ما يجول في خاطر اإلنسان  عن اال

بأن االنفعال هو شعور همجي مضطرب وخلل عام يصيب الفرد كله نفسيا و جسدا و  ويرى الطويل:
يؤثر إلى حد كبير في تصرفاته و أفعاله و خبراته الحسية و الشعورية و األعضاء الجسمية الحشوية  

( 9212 1999ة ) الطويل ,الداخلية الفسيولوجية و تحدث االنفعاالت نتيجة ألسباب نفسية اجتماعية و بيئي
9 يرى أن االنفعال هو حالة اضطراب و تغير في الكائن الحي مصحوبة بإثارة وجدانية (1:05المليجي )أما 

 ( .9174 1962تتميز بمشاعر قوية و اندفاع نحو سلوك ذا شكل معين ) المليجي ,

ا اضطراب  يشمل الفرد 9أن االنفعال حالة تغير في الكائن الحي  يصاحبه ويرى الكتاني و آخرون
كله ويؤثر في سلوكه و خبرته الشعورية ووظائفه الفسيولوجية الداخلية وهو ينشأ في األصل عن مصدر نفسي 

 ( . 999 2112ومن أمثلته الخوف و الغضب الشديدين ) الكناني ,و آخرون , 
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جسميا و يؤثر  9 أن االنفعال تغير مفاجئ وهو أمر فطري يشمل اإلنسان كله نفسيا وويرى حسين
في سلوكه الخارجي وفي شعوره كما يصاحب بكثير من التغيرات الفسيولوجية ويعين اإلنسان على الحياة و 

 ( .9117 2112البقاء . ) الحسين ,

فاالنفعاالت ال تكون بمثابة لغة داخلية فحسب بل و منظومة إشارات بوساطتها يستطيع الفرد معرفة 
ا يحدث  و تتمثل خصوصية االنفعاالت في أنها تعكس و بشكل العالقات القائمة األهمية الملحة و الماسة لم

 ما بين الدوافع  و تنفيذ األداء المنسجم مع هذه الدوافع . 

وفي الظروف الحرجة , عندما ال يكون بمقدور الفرد إيجاد مخرج سريع و منطقي من موقع خطر 
الفزع أو الذعر , يؤدي إلى الهروب المنفلت و الهلع و  يظهر لديه نوع خاص من العمليات االنفعالية يدعى

العدوان و عليه تقوم االنفعاالت بحشد و تكامل أداء كامنة أجهزة الجسم عند التعرض لتهديد موقف ما , إذ 
أن ظهور االنفعاالت بمثابة إشارة تحذيرية لمواقف نافعة أو ضارة ,األمر الذي يساعد في إمكانية تكيف 

 رات في المحيط الفيزيائي .الجسم للتغي

حيث تتفود االنفعاالت و المشاعر عن كونها عملية تهدف إلى إشباع الحاجات , إذ تعكس المغزى 
من المواقف وأهميته في إشباع حاجاته فاالنفعاالت يمكن أن تسببها مواقف حقيقة أو مواقف  متخيلة . 

كما أن  . الت داخلية خاصة تنتقل إلى اآلخرينفاالنفعاالت و المشاعر يستقبلها اإلنسان بمثابة انفعا
االنفعاالت تعتبر تكوينات شخصية تصف اإلنسان ككائن اجتماعي سيكولوجي و للتأكيد على أهمية العمليات 

.فيليوناس "إلى أن " األحداث االنفعالية يمكن أن تسبب تشكيل عالقات  االنفعالية الشخصية و أشار "ماك
 -للحسد, كما  تصبح بمثابة سبب للرضى –لف األوضاع "كأن تكون مادة للحب انفعالية جديدة نحو مخت

 وعدم الرضى حسبما يعيها االنسان.

كما أن االنفعاالت هي انعكاس مباشر للعالقات القائمة التي يعيشها الفرد و ليس التأملية فيها حيث 
ا وذلك من خالل تصوراته حول بفضلها يستطيع الفرد تفضيل المواقف و األحداث وموازنتها قبل حدوثه

 (.266- 9266 2114المواقف السابقة التي تعرض لها أو المواقف المتخيلة ) بني يونس,
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 جوانب االنفعاالت 

جانب شعوري شخصي ذاتي في تكوين اإلنسان نفسيا فهو يشعر باضطراب انفعالي وهذا االضطراب  .1
كان الشعور معتدال  يد التأمل الباطني إذاشعوريا يحسه الفرد أول األمر و يمكن أن يدركه عن طر 

 أما اذا تطرف االنفعال فقد يفقد الفرد الوعي الكافي أو التوازن اإلدراكي.

شارات و تعبيرات في  .2 جانب تعبيري ظاهري خارجي مما يصدر عن المنفعل من كلمات و حركات وا 
 اآلخرين.  قسمات الوجه وما اليه وهذا الجانب يساعدنا على معرفة االنفعال عند

جانب عضوي داخلي في أحشاء اإلنسان المنفعل بتغيرات هامة في نشاط القلب و الدم و التنفس و  .3
 الضغط و الغدد وهذا جانب يمكن مالحظته بأجهزة علمية متخصصة . 

وهذه الجوانب متفاعلة مع بعضها البعض الن االنسان وحدة متكاملة فهو كله الذي يفرح أو يبكي 
 (.176-9177 1999ي يغضب أو يرضى و يحب و يكره ) الهاشمي ,,وهو كله الذ

 أسباب االنفعاالت 
 عند أعاقة دافع أساسي من دوافعنا . -1
 عند استثارة دافع فينا بشكل مفاجئ وغير متوقع . -2
 (.1491999عند إشباع دوافعنا بشكل مباشر غير متوقع أو تتحقد أمالنا بغتة . )زيدان, -3

 اإلنساني :  أثر االنفعاالت في السلوك
إن االنفعاالت حاالت تصاحب السلوك أو هي عمليات مصاحبة للسلوك و لكن االنفعاالت قد تكون 
هي نفسها دوافع للسلوك . فاالنفعال الذي يرتبط بشيء ما أو بموقف ما فإن هذا االنفعال يصبح بمثابة الدافع 

اته بعد ذلك على أساس تجنب الصعود و الشخص الذي نمى في نفسه الخوف من األماكن العالية يوجه حي
إلى تلك األماكن العالية و يصبح الخوف من األماكن العالية دافعًا قويًا له على القيام ببعض مظاهر السلوك 

 ( .937 2114) ضحيك , 1التي تساعده في تجنب االرتقاء في األماكن العالية 
الجسم استجابة انفعالية كما أن الناس في  حيث أن االنفعال يستثير مثير خارجي , فيستجيب الدماغ و

 حياتهم اليومية يرون أن االنفعال يتناقض مع التعقل . 
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واالنفعال يؤدي إلى تنظيم السلوك أو اضطرابه وهو قد يؤدي إلى اضطرابات  السلوك الراهن و لكنه 
ويات الطفيفة من مع ذلك قد يؤدي إلى خلد صورة جديدة من السلوك تكون موجهة نحو األهداف و المست

 ( .21-921 2111االنفعال تؤدي إلى التسهيل بينما االنفعال العنيف يؤدي إلى االضطراب .) حمدان ,

وترى الباحثة أن االنفعال الهادئ المعتدل يساعد على تأدية الوظائف العقلية بنظام و تنسيد , كما 
التهور , أي أنه يساعد على ضبط النفس و  إنه يمهد لتغليب العقل و الروية على النزوات و االندفاعات و

كبح جماحها و الحد من شططها و يكون الشخص أكثر اتزانا في تفكيره و تصرفاته وأقل تحيزًا في أحكامه 
ومن الطبيعي فإن الشخص الذي يمتلك هذه السمات يكون مقبوال من الجماعة وأكثر نجاحا في التأثير في 

أن االنفعال الهادئ يزيد الخيال خصوبة و ينشط التفكير و يزيد الميل إلى  اآلخرين إقامة عالقات موفقة كما
 مواصلة العمل و يساعد في حصر االنتباه ودفة اإلدراك . 

أما االنفعال الحاد يفقد اإلنسان التوازن ويجعله يبدو كأنه مختل السلوك أو مضطرب في النشاط و 
إلى التهور و االندفاع و الخروج عن االعتدال و االتزان في  كذلك يعطل القوة العقلية ويبدد الطاقة و يؤدي

السلوك و التعامل مع اآلخرين مما يفسد العالقات اإلنسانية و يؤدي إلى سوء التوافد االجتماعي مما يؤدي 
إلى عجز الفرد في كفاءته اإلنتاجية و مستوى األداء لذلك يجب أن نتذكر دائمًا أن ضبط النفس أو القدرة 

 التحكم في االنفعاالت من أهم عوامل النجاح . على 

 االنفعاالت و المزاج : 
من األمور المعروفة  أن التأثر االنفعالي يتوقف على أمرين أحدهما الموقف و الثاني الشخص و 
حالته الجسمية و النفسية فاالستعداد للتأثر االنفعالي يختلف من فرد إلى أخر وذلك يرجع لعوامل بعضها 

 ائم و بعضها مؤقت . فطري د
فاإلنسان في حالة التعب أو الراحة أو الصحة أو المرح أو االكتئاب تجده أكثر استعدادا للتأثر بطريقة معينة 
عنه بطريقة أخرى , ويتوقف االستعداد للتأثر االنفعالي إلى حد كبير على الحالة الغدية و العصبية للشخص 

م و البناء و العمليات الكيميائية المختلفة وهذا الجزء من االستعداد وعلى ما يجرى في الجسم من عمليات الهد
يسمى مزاجًا . ولكن عندما نصف الفرد نقول أنه سريع االنفعال أو بطئ االنفعال , مثابر أو غير مثابر , 

رة عن إذن الحالة المزاجية عبا أي أننا نصف مظاهر حياته االنفعالية وطريد سيرها وهذا ما نسميه بالطبع .
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ن زالت أسبابها و مؤثرات هذه االنفعاالت .)  انفعاالت تستمر مدة أطول قليال من االنفعاالت و حتى وا 
 ( .9161 1966القوصي ,

 االنفعاالت و عالقته بالتفكير :  

االنفعال هو طاقة مخزونة تدفع  نحو إشباع حاجة عاجلة لإلنسان  تناله , وهذه الطاقة قوة عمياء ال 
التحرك و اإلشباع العاجل و بأقصر الطرد و لهذا االندفاع األعمى أثره البعيد في شتى العمليات تريد إال 

العقلية من اإلدراك و استقراء و تفكير و استدالل أو محاكمة و كلما كان االنفعال أكثر هيجانًا كان مستوى 
ارتفع أحدهما هبط األخر و لذا كان في  التفكير أكثر بدائية و ضعفًا فاالنفعال و التفكير هما كفتا ميزان كلما

 (.922 2111األثر ال يحكم القاضي وهو  غضبان أو خائف ) حمدان , 

 االنفعاالت و عالقتها بالثقافة : 
إن االنفعاالت ليست مجرد حاالت فسيولوجية بل تتأثر إلى حد كبير بالثقافة و التعلم , فالثقافة تؤثر 

لتي تبعث على االنفعال ومن حيث الطريقة التي يعبر بها و أن مظاهر في االنفعاالت من حيث المواقف ا
 الحالة االنفعالية تتحدد بثالثة مظاهر هي 9 

 وجود موقف معين يفسره الفرد بشكل خاص تبعًا لخبراته . -1

استجابة داخلية لهذا الموقف , وتتضمن هذه االستجابة تغيرات جسمانية و فسيولوجية و  -2
 عمليات عقلية .

ات جسمانية خارجية مكتسبة من الثقافة للتعبير عن هذا االنفعال و هذه قد تكون تغير  -3
تعبيرات لغوية  أو تعبيرات في مالمح الوجه أو حركات جسمانية أو كلها مجتمعة ففي حالة 
االنفعال إذن ال بد أن يفسر الفرد الموقف تفسيرًا خاصًا مستمدًا من خبرته .) زيدان 

,1964 966. ) 

 نفعاالت على الصحة النفسية : أثر اال 
 يوجد عدد من األمراض النفسية مصدرها انفعاالت أصابها أحد عاملين هامين 9 
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9 أن االنفعاالت متطرفة أرهقت أعصاب صاحبها ولم يحاول أن يقوم بعملية ضبط نفسي العامل األول 
أو أن يصل مرحلة ) القلد متوازن لها , فالخوف إذا اشتد و استمر فإنه قد يتعدى إلى مخاوف وهمية 

المرضي( أو) وسوسة فكرية مستعصية ( ,كذلك الغضب إذا استمر و قوي فإنه يصل إلى سلوك تخريبي و 
 قد ينتهي إلى انحراف نفسي و سلوك إجرامي .

9 وهو محاولة كبت االنفعاالت الصحية الفطرية الهامة , فالكبت الصارم أو القمع القوي ال  العامل الثاني
هذه االنفعاالت الفطرية في اإلنسان بل يحولها إلى نقمة على النفس ثم إلى االنتحار كما هو الحال في  يميت

غي تحويل طاقته إلى تنافس بيئات غير مؤمنة .... فالغضب أصاًل كانفعال ال يجوز كبته أصاًل بل ينب
 .الخير

يل طاقته نحو خوف المرض و خوف وكذلك الخوف أصاًل انفعال ال يجوز قمعه كليًا , بل ال بد من تحو 
 العار اللتزام سبل األمانة و الشرف .

أما الغضب المكبوت كليًا فقد يؤدي إلى إلقاء النفس في المهالك و األخطار وكل ذلك اختالل نفسي يدعو 
 ( .9164 1964لمزيد من االضطرابات و األمراض النفسية .) الهاشمي ,

 يجب توجيهه إلى مجموعة من التوجيهات و أهمها9  ولكي يتمتع اإلنسان بالصحة النفسية

التمتع بالصحة البدنية يساعد الفرد على تحقيد قدر من الصحة االنفعالية , حيث لوحظ أن األفراد  .1
 الذين يعانون من أوجاع و أمراض جسدية عادة ما يجدون صعوبة كبيرة في التحكم في انفعاالتهم . 

ي يحقد الفرد فيها ذاته و يساعد ذلك الفرد على االستقرار و اختيار المهنة المناسبة ضروري لك .2
 التمتع بالصحة االنفعالية . 

االستقرار األسري ضروري لكي يشعر الفرد بهدوء العيش و الطمأنينة التي تؤدي به إلى الصحة  .3
 االنفعالية .

ي إلى التوتر و الحصول على قدر كاف من الراحة ,و ذلك ألن العمل الشاد المستمر كثيرًا ما يؤد .4
 االضطراب االنفعالي .
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تجنب الضغوط الغير ضرورية و محاولة أن يعيش عيشة بسيطة في ظل أهداف واقعية يمكنه  .7
 تحقيقها دون جهد كبير .

مساعدة الفرد على حل المشكالت المحيطة به ذلك الن تراكم المشكالت و تركها دون حل عادة ما  .7
 يؤدي إلى اضطرابات انفعالية .

ة الفرصة التي تمكن الفرد  من التنفيس  عن ضيقه و متاعبه وذلك عن طريد ممارسة الهوايات تهيئ .6
 ( .9416 2112المفيدة و األنشطة المحببة إلى النفس .) الكناني, أخرون .

 التعبير االنفعالي : 
تقاليد غالبا ما نلجأ إلى إخفاء انفعاالتنا إلى حد ما لحماية صورتنا الذاتية أو للتطابد مع ال

االجتماعية غير أنه قد تصدر عنا بعض اإليحاءات يستعين بها اآلخرون في معرفة حقيقة مشاعرنا ففي 
حالة التعبير االنفعالي التي ال تصاحبها  كلمات صريحة تدل على االنفعال , ويستدل على االنفعال باللهجة 

خبرة و األلفة و الحساسية دورًا في التي يعبر بها عن الموقف أو باستخدام كلمات مبطنة حيث تلعب ال
 االستدالل من هذه المفاتيح على الحالة االنفعالية . 

و األساليب الغير اللفظية في التعبير عن االنفعاالت تكون أبلغ من الحديث عن االنفعاالت كما أن 
فالتعبير عن التقزز أو  الدراسات أثبتت أن التعبير عن االنفعاالت هي أنماط موروثة وذات قيمة بقائية للفرد ,

 .ع مثالً الرفض أساسه محاولة العضوية إنقاذ ذاتها من شيء غير  سار ابتل

كما أن بعض التعابير الوجهية المرافقة لبعض االنفعاالت ذات طابع عام بصرف النظر عن البيئة الثقافية 
 (.9363 1996التي ينشأ  فيها الفرد .) الوقفي,

كثير من التعابير الوجهية عن االنفعال تبدو فطرية إال أن كثيرا من ومع ذلك و بالرغم من أن ال
التعديالت عليها تحدث نتيجة التعلم و قد يعبر كذلك عن االنفعال الواحد بعدة طرد مختلفة على حسب 

 طبيعة شخصية اإلنسان المنفعل ذاته .

وثة ولكن التعبير السلوكي وترى الباحثة أن االنفعاالت و تعابير الوجه و تغيرات الجسم تكون مور 
 الحركي لهذه االنفعاالت يكون متعلم و مكتسب من البيئة.
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 أنواع االنفعاالت : 
كما علمنا أن االنفعاالت تحدث في الجسد تغيرات كيميائية و بدنية تحميه من الخطر و بعض 

ت إلى مختلف الغدد و االنفعاالت القوية يحمل  أجزاء من الجهاز العصبي على أن تبعث سلسلة من اإلشارا
األعضاء فتعد هذه الغدد و األعضاء في الجسم للدفاع عن نفسه فعند الخوف مثال تفرز الغدة الكظرية في 
الدم هرمونًا يعرف باالدررنينالين فتتسارع نبضات القلب ويرتفع ضغط الدم وتتدفد على الدورة الدموية مقادير 

افية تمكنه من مواجهة األزمة او الخطر ولكن االنفعال مضاره كبيرة من السكر مما يزود الجسد بطاقات إض
أيضا و االنفعاالت من األمور المهمة في حياة اإلنسان لذلك نستحدث عن أشكال من االنفعاالت اإلنسانية 

 الغضب _ الفرح _الحب _الكره _الغيرة] –مثل[الخوف 

 9 انفعال الحب
هاما في حياة اإلنسان .فهوا أساس الحياة وهو أساس حيث ترى الباحثة أن انفعال الحب يلعب دورا 

التآلف بين الناس وتكوين العالقات اإلنسانية الحميمة والحب هوا الرباط الوثيد الذي يربط اإلنسان بربه 
ويجعله يخلص في عبادته وفي إتباع منهجه و يظهر الحب في حياة اإلنسان في صور مختلفة فقد يحب 

محيطين به وقد يكون هذا الحب لألشخاص كذلك قد يكون لألشياء المحيطة باإلنسان اإلنسان ذاته أو يحب ال
مثلما تنشأ عالقة ارتباط بين إنسان و سيارته مثاًل أو منزله نتيجة شعوره لالرتياح حيث أن هذا االرتياح يتجه 

 نحو شخص أو موضوع أو فكرة معينة.

 انفعال الغضب : 
االنفعاالت أهم االنفعاالت المألوفة و قد تم ذكر الغضب في و يعتبر الغضب أو الضيد من أهم 

الدين اإلسالمي حيث من المواقف التقريرية التي ذكرها القران الكريم هو موقف الغضب الذي حدث لنبي اهلل 
ولما رجع موسى إلى  موسى عليه السالم عندما رجع إلى قومه ووجدهم ضلوا و كفروا بعد إيمانهم يقول تعالى {

غضبان أسف ًا ق ال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم البي العداء وال تجعلني مع القوم    قومه
 ( .171.(األعراف ,الظالمين}

والغضب من الحقائد التي ال يمكن إغفالها لدى البشر و لكن يجب الحذر من الغضب و ذلك ألنه 
حبه تغيرات فسيولوجية إلعداد الفرد لسلوك يحوي استجابات طارئة و سلوكا مضادًا لمثيرات التهديد و يصا

 يناسب لموقف لمهدد .
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كما أن الغضب يؤدي إلى صراع مع اآلخرين الذين يعترضون  للغضب أو الذين يتهددون من قبل 
الشخص الغاضب .وقد يصرف الغضب نحو اآلخرين وقد يوجه نحو الذات و قد يظهر في شكل نوبات قد 

معين ليس له عالقة بأسباب الغضب و هذا ما يسمى ) بكبش الفداء (  تصب الغضب على إنسان أو موقف
 ( .9412 2112أو قد ينسحب اإلنسان من الموقف ككل ) الكناني  و اخرون ,

 انفعال الغيرة :
وترى الباحثة أن الغيرة هي استجابة انفعالية معروفة اجتماعيا و هي خليط من الغضب و الخوف و 

اضحة في الطفولة المبكرة و أسباب ظهور الغيرة في الطفولة من شعور الطفل بعدم الحب ومن االنفعاالت الو 
حب المحيطين به له و خاصة عندما يولد طفل جديد في األسرة و تنشغل األسرة بالمولود فيلجأ الطفل إلى 

 حيل دفاعية يحاول من خاللها جذب انتباه إليه من جديد و هذا ما يعرف بالغيرة.
نفعاالت المدمرة لنفس الشخص و المضرة بالقلب و المعطلة للعقل وهي ال تكون إال والغيرة من اال

بالشعور بالنقض و النظرة لألخر على أنه أفضل منه أو يحصل على شيء ال يستطيع الحصول عليه و 
عصبة إن    { ق الوا ليوسف و اخوه أحب إلى أبينا منا ونحنويوجد في القران نموذج واقعي للغيرة حيث يقول تعالى 

) يوسف أبانا لفي ضالل مبين  ً اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين  
,6-9. ) 

ومن هذه اآلية نتعلم أن الغيرة ال تغير قدر اهلل اتجاه الشخص المغار منه  و لكنها تورث في نفوس أصحابها 
 الحسرة و الندامة و الحسد . .

 فعال الفرح : ان
الفرح من االنفعاالت الهامة لإلنسان و التي تحدث عنها القران الكريم ولكن ارتبط دائمًا الفرح الحقيقي 
في اإلسالم  بالفرح الذي يحدث بعد عبادة , مثل الفرح في األعياد لذلك يعتبر الفرح أمر شرعه اإلسالم ولكي 

بالعبادة و اإليمان الخالص هلل , أما الفرح الذي يقترن بالمال أو  يكون الفرح سعادة حقيقة البد أن يكون مقترناً 
الرفاهية أو األبناء فهذا فرح زائف زائل سرعان ما يتحول إلى حزن و كآبة في حال فقد المال أو ذهبت 

 الرفاهية لذلك نجد أكثر األفراد فرحًا هم أولئك الذي يعبدون اهلل على حد و مخلصين له .
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دة عند ) مسكويه  ( أن سعادة كل موجود إنما هو في صدور أفعاله التي تخصه على نحو تام والفرح و السعا
و كامل و على ذلك , فسعادة اإلنسان تكون في صدور أفعاله اإلنسانية التي تخصه و تحقد كماله و تميزه 

 ( .961 1993وهي التميز و الرؤية و الحكمة ) نجاتي , 

 انفعال الحزن :
فعاالت التي تحول حياة اإلنسان من الراحة و السكينة إلى بدايات اإلصابة بالقلد أو الحزن من االن

 االكتئاب و لذلك فالحزن إذا تملك من شخص يحدث له العديد من السلوكيات الخاطئة وغير متوقعة .
ر وانفعال الحزن يكون نابع من القلب ويكون له نتائج سلبية إذا اشتعل وسيطر علي اإلنسان فال تق

عينيه وال يشعر باالستقرار أو السعادة وهذا ما حدث لنبي اهلل يعقوب عندما فقد ابنه يوسف  عليهما أفضل 
 صالة وأتم التسليم .

( ق الوا تاهلل تفتؤا تذكر يوسف  41وتولي  عنهم وق ال ياسفي  وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم )يقول تعالي ) 
)   (  ( ق ال إنما أشكوا بثي وحزني إلي اهلل وأعلم من اهلل ماال تعلمون48حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين )

 (.  299 – 9311   2116() رياض  67 -64يوسف 

 انفعال الحسد:
الحسد من االنفعاالت التي تدل علي مرض القلب واضطرابه ألن القلب السليم يبني قواعده علي حب 

ن شخص ألخر فبدال من أن يتمني الشخص أن يكون له من الخير للجميع , أما الحسد يعني زوال النعم م
)   الخير مثل غيره أو أفضل منه , يتمني انتقاصه من غيره وقد ذكر الحسد في القران الكريم في قوله تعالي 

     أم يحسدون الناس علي ما أتاهم اهلل من فضله فقد أتينا ءال إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما(
 (.74ة النساء 9)سور 

والحسد ليس من صفات المؤمنين وكذلك من عالمات المرض والسوء والضالل , لذا أمرنا اإلسالم بالبعد عن 
 الحسد حيث ال يجتمع في قلب العبد المؤمن ) اإليمان والحسد(.

ا تأكل وعن أبي هريرة عن النبي صلي اهلل عليه وسلم قال 9 ) إياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كم
 (.  92116   313النار الحطب _ أو قال العشب (   ) سنن أبي داود()  رياض , 
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 االنفعاالت والشخصية:
أن االنفعاالت علي اختالفها ترتبط ارتباطا وثيقا بالشخصية .  فكل ما  يري ) س. ل. روبنيشيتن(

أو سلبية فإنها تصف طبيعة اإلنسان يظهر لدي اإلنسان من انفعاالت سارة أو ايجابية أو انفعاالت غير سارة 
وشخصيته كذات فريدة ووفقا يمكن إبراز المظاهر االنفعالية في شخصية الفرد في ثالثة مجاالت هي9 الحياة 

 العضوية , واهتماماتها المادية حاجاتها الروحية واألخالقية. 
ية , والمشاعر المادية ومشاعر فالمجال العضوي من شخصية الفرد تشتمل علي الحساسية العاطفية واالنفعال
 المعتقدات العامة وحسب رأيه , ينتمي إلي الحساسية , والعاطفية , واالنفعالية.

ترتبط انفعاالت اإلنسان قبل كل شيء بحاجاته إذا أنها تعكس حاالت و عمليات و نتائج إشباع 
ة لالنفعاالت و حسب انفعاالت حاجاته وهذه الحقيقة تم تأكيدها في كافة الدراسات السيكولوجية المختلف

اإلنسان في موقف ما يمكن بشكل محدد إصدار حكم لما يزعج اإلنسان أي بمعنى أنه يمكن من خالل 
 االنفعاالت أن نعرف ما هي الحاجات و االهتمامات التي تعتبر هامة بالنسبة لإلنسان .

ومنها قابلية االستثارة  حيث يختلف األفراد في المجال االنفعالي عن بعضهم في عدة مقياسات
 االنفعالية , مدة و ثبات الحاالت االنفعالية الناشئة , سيادة االنفعاالت االيجابية و االنفعاالت السلبية .

و تتميز الشخصية المتطورة في المجال االنفعالي في عمد المشاعر و شدتها و مضمونها . كما أن 
االت و الدافعية فاالنفعاالت البسيطة ال تستطيع أن تشكل قوة الدراسات أكدت على وجود عالقة ما بين االنفع

دافعية لإلنسان حيث إنها ال تؤثر مباشرة على سلوك اإلنسان أو تعمل منه سلوكًا غير هادف أو أنها تعمل 
على اضطرابه أو عدم تنظيمه ومن ناحية أخرى بعض االنفعاالت كالمشاعر و المزاج و الهوى تشكل دافعا 

هي تنشط و توجه و تدعم السلوك فهذه االنفعاالت تعمل على تحفيز أداء اإلنسان )رياض للسلوك ف
,31392116 .) 

وترى الباحثة أن  االنفعاالت تكون على هيئة منظومة و ديناميتها ذاتها تعمل على وصف اإلنسان 
 خالقي .كشخصية , فاألهمية الخاصة لمثل هذه المشاعر العليا ذات جذور أخالقية لها طابع أ

ومن بين  هذه المشاعر يمكن أن نذكر الحياء أو الخجل الذي يرتبط بالثبات أو االستقرار األخالقي 
 لإلنسان في كافة أنواع أدائه وخاصة في األداء الفني و اإلبداعي . 
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فاالنفعاالت تدخل في العديد من الحاالت السيكولوجية المعقدة لإلنسان و تصبح بمثابة الجزء 
فيه ومن بين هذه الحاالت السيكولوجية التي يكون لالنفعاالت فيها عالقة وثيقة الفكاهة , االستهزاء العضوي 

 , الهجاء , التهكم . ويمكن اعتبارها أنواع من اإلبداع. 

 النضج االنفعالي : 
يتوقف النجاح في الحياة إلى حد كبير على عوامل انفعالية فاضطراب الصالت االجتماعية و 

ت اإلنسانية مرهون في المقام األول باضطراب الحياة االنفعالية و حسبنا أن نشير إلى أثر سرعة العالقا
االهتياج وفرط الخوف و االرتياب المسرف و الغيرة الشديدة في عالقة الفرد بغيره و إلى أن أغلب من يلجئون 

بات الغضب أو القلد الشديد من إلى المعالجين النفسيين يعانون من اضطرابات انفعالية كالعجز عن ضبط نو 
أشياء تافهة أو غيرة مستبدة أو مخاوف شاذة أو اكتئاب مقيم و يعتبر النضج االنفعالي حالة تتميز بالسمات 

 (.9141 1963اآلتية . ) راجح , 

 .  االستقاللية .1

مرحلة  فالنضج يعني تجاوز الفرد لمرحلة االعتماد على الغير وهي السمة األساسية في الطفولة إلى
 يستطيع فيها االعتماد على ذاته في اتخاذ قراراته وفقًا لمفاهيمه و اعتباراته الخاصة . 

 الواقعية :  .5

أي القدرة على رؤية العالم رؤية واقعية و القدرة على التفكير العقالني و القدرة على استغالل مصادر  
 البيئة بما فيها استغالاًل منتجًا خالقًا .

 التعاطف :  .9

شخص الناضج انفعاليًا يشارك اآلخرين أفراحهم و أتراحهم برغبة و قناعة و قادر على أن يعطي من فال 
 .نفسه ألسرته و أصدقائه و مجتمعه
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 9وعي الذات و تقدير الذات .4

بما يعنيه ذلك من اتجاهات سليمة نحو الذات كأن يكون قادرا على تحديد مميزاته الذاتية بدقة متقباًل 
 الذاتية و مقدرًا لذاته قيمتها ككائن إنساني فريد .لجميع خصائصه 

 9التكامل .7

فالفرد باعتباره كائنًا إنسانيا عليه أن يختبر محيطه و يسير ذاته بحثًا عن تكوين وجهة نظر له موحدة 
9 1996و متكاملة و متناسقة عن العالم تهب المعنى ألفعاله الفردية و لجميع مظاهر حياته .) الوقفي , 

369  ). 

وترى الباحثة  أن هذه المعايير تبدو مثالية في طبيعتها ال يملكها الفرد بكليتها و لكن ربما يمتلك جزء 
منها ب حيث تختلف درجة انفعال الفرد على حسب الموقف و حسب الحالة االنفعالية التي يمر بها هذا 

أعلى درجات النضج و األخرى أكبر اإلنسان و هذا يمكن تشبيهه بخط مستقيم يمتد بين نقطتين تمثل أحدهما 
 قدر من الفجاجة و بين النقطتين تحتل سواد الناس مواضع مختلفة . 

 االتزان االنفعالي: 
عندما نتعرض لتحديد مفهوم االتزان االنفعالي نجد أنفسنا بصدد تعريفات مختلفة كلها تعبر عن 

 م في الدراسة 9 الصحة النفسية و تختلف باختالف وجهات نظر الباحثين و منهجه
حيث ترى سامية قطان 9 أن االتزان االنفعالي بمثابة الصميم و اللب للعملية التوافقية كلها بحيث 
يصدر عنها أو ينعكس في نهاية األمر كل شكل من أشكال التوافد فنبدي في هذا المجال أو ذاك من 

 ه على االتزان االنفعالي .مجاالت التوافد سوية أو درجة من درجات الال سواء مما ينعكس بدور 

وهذا االتزان االنفعالي أو التوافد االنفعالي أشبه ما يكون بالسيطرة على الذات في ظاهرة قيادة 
اآلخرين و قيادة المواقف فبقدر ما يكون الشخص متزنًا من الناحية االنفعالية أي مسيطرًا على  ذاته متحكمًا 

 اآلخرين . فيها تزداد قدرته على قيادة المواقف و 
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فاالتزان االنفعالي وسط فاصل على متصل ينتهي عند الترددية ومن ناحية أخرى عند االندفاعية و 
بهذا يكون االتزان االنفعالي تحكمًا و سيطرة على الذات تتيح لصاحبها أن يحتل مكانة في نقطة ما بين وسط 

 ( .9127 1997المتصل .) العدل ,

عالي هو السهل االستثارة و يغلب التطرف جميع انفعاالته  , كما وعند) كاتل ( فان الشخص االنف
يكون غير ناضج و ال يعتمد عليه و ذلك بعكس الشخص الهادئ الذي يتسم بالثبات االنفعالي و يظهر 
عالمات قليلة من التهيج االنفعالي إزاء أي نوع من المعارضة و الغضب كما يكون واقعيا في الحياة منضبطًا 

 مثابرًا . ذاتيا و 

أن االتزان االنفعالي هو الحالة التي يستطيع فيها الشخص إدراك قدر  (1:05تعريف ) عبد الفتاح ,
تجارب سابقة من النجاح و الفشل تساعده على تعين و تحديد نوع االستجابة و طبيعتها بحيث تتفد و 

ي بالفرد إلى التوافد مع البيئة و مقتضيات الموقف الراهن و تسمح بتكييف استجابته تكييفًا مالئمًا ينته
المساهمة االيجابية في نشاطها و في نفس الوقت ينتهي بالفرد إلى حالة من الشعور بالرخاء و السعادة .) 

 ( .962 1962كاميليا عبد الفتاح , 

(9 االتزان االنفعالي هو مستوي النموذج االنفعالي و يتمثل في الثبات 1962تعريف )صالح 
ن حيث أن هذا النموذج يمثل سلسلة متصلة من الكميات على بعد واحد وجد أطرافه غير المتزن االنفعالي م

انفعاليًا وهو الشخص المتردد القلد صاحب الميول العصابية المرتاب المكتئب و المتقلب انفعاليًا أما في 
قف االجتماعية الذي تتعادل الطرف األخر من هذا البعد فيوجد الفرد البليد انفعاليًا ضعيف الحساسية بالموا

عند دوافعه العدوانية مع دوافعه اإلحباطية و يذكر زكي صالح أن الصفات االنفعالية صفات اعتدالية يمكن 
 ( .9641 1962توزيعها في منحنى تكراري اعتدالي .) صالح ,

تي االنفعالي وورد في موسوعة علم النفس أن الثبات أو االتزان االنفعالي يعني درجة من الضبط الذا
و التناسب بين االستجابة و توعية المثيرات في ضوء المتوقع اجتماعيًا مع وضوح االستقرار و االتساد 
االنفعالي و البعد عن التقلبات الحادة و الشديدة وعدم الظهور أي أثار سلبية بسبب االنفعال عن المظاهر 

 .(946 2114أو السلوك ) ضحيك ,  سيالفسيولوجية التي يتحكم فيها الجهاز الدوري أو النف
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أن االتزان االنفعالي هو التحكم و السيطرة على االنفعاالت و التعامل بمرونة مع ويرى المزيني :
و اآلخرين ) المزيني  المواقف و األحداث الجارية منها و الجديدة مما يزيد من قدرته على قيادة المواقف

,2111 979). 

فعالي هو أحد األبعاد األساسية في الشخصية الذي يمتد على شكل 9أن االتزان االن ويرى يونس
متصل مستمر من القطب الموجب الذي يمثله االتزان االنفعالي إلى القطب السالب الذي تمثله العصابية و 
أن أي شخص يمكن أن يكون في أي مكان على المتصل و يمكننا ان نوصفه طبقًا لمكانه وأن جميع المواقع 

ل , يمثل االتزان االنفعالي الشخص الهادئ , الرزين الثابت , المنضبط , غير العدواني , المتفائمحتملة و 
 .(9936 2117الدقيد .) يونس , 

9 أن االتزان االنفعالي هو حالة التروي و المرونة الوجدانية حيال المواقف االنفعالية ويرى ريان
لحالة األكثر سعادة وهدوءًا و تفاؤاًل و ثباتًا للمزاج وثقة في المختلفة التي تجعل األفراد الذين يميلون لهذه ا

النفس , أما األفراد الذين يعزفون عن هذه الحالة فلديهم مشاعر الدونية و تسهل إثارتهم و يشعرون 
 ( .936 2117باالنقباض و الكآبة و التشاؤم ومزاجهم متقلب ) ريان , 

بشاشة وعدم التقلب االنفعالي و التحرر من الشعور باإلثم و كما يعني االتزان االنفعالي التفاؤل و ال
القلد  وأحالم اليقظة و الوحدة ومن سيطرة  بعض األفكار و المشاعر و يشير ) دريفر( إلى أن العصابية أو 
عدم االتزان االنفعالي هو عيب متميز يتصف باإلثارة االنفعالية المتطرفة و يعرف القاموس النفسي الثبات أو 

التزان االنفعالي بأنه صفة تميز الشخص الذي يتفاعل بدون تطرف للمواقف االنفعالية أما عدم الثبات ا
 ( .9171 1966االنفعالي فهو استعداد االستجابة انفعالية مهزوزة و سريعة التغير .) ابو زيد ,

نفسية جيدة و وترى الباحثة أن االتزان االنفعالي سمة يتميز بها من يتصف بقوة الشخصية وبصحة 
تظهر وقت التعامل مع الضغوط و األزمات . فاإلنسان الفعال هو الذي يتحكم في  انفعاالته متميز فال يدع 
فرصة للغضب تتملكه وال يعطي أحكامًا سريعة للمواقف المختلفة يكون مترِو وال يصدر حكمه أو قراراته إال 

منعطفًا جليًا في النفس البشرية و لذا نجد البعض  لديه بعد تفحص جميع المتغيرات فاالتزان االنفعالي يشكل 
مهارة إتقانه و البعض األخر ال يستطيع  لذلك نالحظ من ُوهب اتزانًا عقالنيًا و عاطفيًا ال ستميله األهواء وال 

 تتكئ على أرضه الخياالت  .
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الف وجهات نظر وخالصة ما تراه الباحثة في اختالف تعريفات االتزان االنفعالي يعود إلى اخت
العلماء و الباحثين إلى االتزان االنفعالي نتيجة األثر الواضح لمعتقدات و فلسفة و ثقافة كل باحث منهم على 
حدة ورغم ذلك فمعظم التعريفات تتفد فيما بينها على بعض الجوانب حيث ركزت هذه التعريفات على أن 

االستقرار و الوحدة النفسية و البناء النفسي السوي على االتزان االنفعالي يتضمن فكرة التوافد و التكامل و 
اختالف درجاته ومن هذه التعريفات خرجت الباحثة بتعريف لالتزان االنفعالي و هو ) القدرة على التحكم و 
السيطرة على االنفعاالت و التعامل مع المواقف بتعقل و التروي والنظر إلى المواقف بروية و التعامل معها 

ال المناسب , وعدم إصدار األحكام االنفعالية المتسرعة إزاء المواقف المختلفة التي يتعرض لها باالنفع
 اإلنسان.

وفي سبيل تحديد أكثر لطبيعة االتزان االنفعالي فإننا نميز بينه وبين مصطلحات أخرى مشابهة مثل النضج 
السلوك االنفعالي الخاص بمرحلة الطفولة  االنفعالي و األمن االنفعالي , وهو ما يقاس بمدى ابتعاد الفرد عن

 و اقترابه من سلوك الراشدين.

 األمن االنفعالي 
ويعني أن يشعر الفرد بدرجة مناسبة من األمن النفسي و االطمئنان و فالفرد الذي لم يشبع حاجته 

وصعوبتها  و التي  إلى األمن و الذي ال يشعر باالستقرار و الطمأنينة ال يستطيع أن يواجه الحياة بمشكالتها
تحتاج منا إلى جهد نفسي لمواجهتها مواجهة الشخص األمن انفعاليًا ألنه ال يستجيب عندئذ إلى الموقف بقدر 

 (.9177 1966ما تدخل في استجابته مخاوفه ومناحي قلقه وأنواع الصراع التي يعاني منها ) أبو زيد,

 االتزان االنفعالي و النضج : 
ل النضج يكمن خلف ظهور أنماط إنفعالية متعددة عند الفرد , فهناك انفعاالت مما الشك فيه أن عام

ال نالحظها عند األطفال ثم تظهر بعد ذلك عندما يصلون إلى مرحلة معينة من النمو ذلك أن النضج يزيد 
 من التمايز في اإلدراك و في السلوك مما يساعد الفرد على التعبير عن االنفعال بدقة أكبر . 

واقع أنه ليس هناك اتفاد بين العلماء في تعريف النضج االنفعالي و مضمونه و لكن على وجه العموم و ال
  -يمكن االتفاد على مجموعة عناصر إذا اجتمعت تدلل على وجود النضج االنفعالي وهي 9
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 فالشخص الناضج يجب أن يستجيب بطريقة تالئم الموقف بال زيادة و ال نقصانمالئمة االنفعال :  .1
في االنفعاالت , فاالنفعال يجب أن يتالءم مع الظروف االجتماعية المحيطة و ان يتناسب مع حجم 

 المثير لهذا االنفعال .

و يتضمن مفهوم النضج االنفعالي قدرة الفرد على ضبط انفعاالته و التحكم فيها  الضبط االنفعالي : .2
و حاجاته التي يشعر بها االن و هناك  و يتضمن في قدرة الفرد على إرجاء أو تأجيل إشباع دوافعه

 التحكم في الضبط بمعنى التحكم في مقدار االنفعال و الخفض من شدته أو حدته .

 تنوع االنفعاالت و تمايزها
بحيث ينفصل كل انفعال عن بقية االنفعاالت األخرى و بحيث يكون واضحًا و متميزًا عن غيره 

ياة انفعالية كلها غنى و ثراء و غزارة و تنوع فال تكون كل حياته فالشخص الناضج انفعاليًا يجب أن يحيا ح
على وتيرة واحدة فال يكون غاضبًا أو ثائرًا على طول الخط ما بين االنفعاالت القوية و االنفعاالت الفاترة 
الضعيفة كاًل على حسب المواقف و الظروف و لكن النضج االنفعالي يعني كيفية التعايش مع االنفعاالت 
القوية و على اإلنسان المتزن و الناضج انفعاليا أن يتعلم كيف يحتفظ بانفعاالته في المستوى المعقول بل 
القدرة على توجيه انفعاالته نحو األهداف المتكاملة و االيجابية في حياته من أجل المحافظة على حياته .) 

 ( .39-936 2111حمدان , 

 عالي : سمات الشخص الذي يتمتع باالتزان االنف
قدرة الفرد على التحكم في انفعاالته و ضبط نفسه في المواقف التي تثير االنفعال و قدرته على  .1

 الصمود و االحتفاظ بهدوء األعصاب و سالمة التفكير حيال األزمات و الشدائد.
 أن تكون حياته االنفعالية ثابتة ورصينة ال تتذبذب أو تتقلب ألسباب و مثيرات تافهة . .2

ل الفرد إلى العدوان وأن يكون قادرًا على تحمل المسئولية و القيام بالعمل و االستقرار فيه و أال يمي .3
 المثابرة عليه أطول مدة ممكنة .

 توازن جميع انفعاالت الفرد في تكامل نفسي يربط بين جوانب الموقف و دوافع الشخص و خبراته . .4
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في  بإيجابيةلبيئة المحيطة و المساهمة قدرة الفرد على العيش في توافد اجتماعي و تكيف مع ا .7
 نشاطها بما يضفي عليه شعورًا بالرضا و السعادة.

قدرة الفرد على تكوين عادات أخالقية ثابتة بفضل تحكمه في انفعاالته و تجميعها حول موضوعات  .7
 (.9226 1966أخالقية معينة .) أبو زيد , 

 االتزان االنفعالي و الصحة النفسية:
ة عالمات تنم عنها , ومؤشرات ترشد إليها ودالالت تدل عليها وتشير هذه العالمات للصحة النفسي

إلى مظاهر سلوكية محددة يتوافر الكثير منها لدى الشخص الذي يتمتع بدرجة عالية من الصحة النفسية و 
الوجداني و هذه المؤشرات هي مؤشرات نوعية منها ما هو ذاتي ال يشعر بها وباالتزان االنفعالي و الثبات 

استقرار االتجاهات و نضج االنفعاالت إلى حد بعيد و يعنى وجود حالة من التماثل بين نوع المنبه ونوع 
االنفعال الناتج عنه فإذا تضايد شعر بالقلد و الضيد و الهم و إن قابله شيء سار شعر بالفرح و النشوة .) 

 (.91 2117حامد , 

سلوكها و تصرفاتها و دوافعها باالتزان االنفعالي .فاالتزان إن الشخصية المتكاملة هي التي يتسم 
االنفعالي سمة عامة تفرد بين األسوياء و غير األسوياء و يتضمن مفهوم االتزان كما تم ذكره التوافد 
االجتماعي بدرجاتها المختلفة , بعد أن غدا أغلب الناس يتفقون على عالمة العصابية بالتصرفات االنفعالية 

(.ومن هنا كان االتزان االنفعالي كعملية ضبط النفعاالت 9111 1974ة غير المتوقعة .)راجح ,للشخصي
الفرد بحيث يتمتع بالمرونة و التروي وهو صميم عملية التوافد و الصحة النفسية االيجابية و هذا ما عبر 

ي تكامل طاقات الفرد ( بأنها حالة الفرد النفسية و الصحة النفسية السليمة ه1967عنه ) عبد الغفار ,
المختلفة بما يؤدي إلى حسن استثمارها و مما يؤدي إلى تحقيد وجوده أي تحقيد إنسانيته .) عبد الغفار 

,1967 9213.) 

إننا نجد العصابي شخصًا يعاني قصورًا في قدرته على الضبط االنفعالي و التعبير عن نفسه وهو 
ر و العمل , غير اجتماعي , ينزع لقمع الحقائد غير السارة , قابل لإليحاء , تنقصه المثابرة ,بطئ التفكي

مهموم وقلد دائمًا مرهف رقيد المشاعر, سهل االستثارة , سريع البكاء , و االنجراح, متقلب المزاج , يكتئب 
كثيرًا , يعاني من صعوبة في النوم , واضطرابات نفجسمية , مفرط االنفعال , استجابته عنيفة جدًا لكافة 
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منبهات , ال يعود لطبيعته بسهولة بعد خبرة انفعالية مثيرة , شديد الحساسية , متململ و غير مستقر , ال
سريع االهتياج و الثورة و الغضب ألتفه األسباب يميل للعدوانية , أما الشخص المتزن انفعاليًا فيتسم ببطء 

تثارة انفعالية و يتميز بالهدوء و القدرة على االستجابة االنفعالية يعود لحالته الطبيعية بسرعة بعد تعرضه الس
 (.944 2111الضبط االنفعالي و السيطرة عليها وعدم القلد وال يكتئب وال يحزن إال نادرًا.) حمدان ,

 :االنفعاالت في اإلسالم
يدعو اإلسالم إلى السيطرة على االنفعاالت و التحكم فيها وقد بينت  الدراسات الحديثة التي أجريت 

يدان علم النفس و الطب النفسي الحكمة من ذلك إذ ثبت أن اضطرابات الحياة االنفعالية و صراعات في م
اإلنسان النفسية تؤدي إلى نشوء كثير من األعراض المرضية البدنية و النفسية إال أن رسول اهلل صِل اهلل 

عتين خفيفين في جوف الليل عليه وسلم بين عالجه الشافي بإذن اهلل لتلك األمراض يمكن أن يختصر في رك
فقد قال صِل اهلل عليه و سلم "أرحنا بها يا بالل " وهنا يقصد الرسول صل اهلل عليه و سلم الصالة كعالج 
لألمراض النفسية المختلفة كما قدم صل اهلل عليه و سلم عالجًا لالنفعاالت الشديدة في حديثه صل اهلل عليه 

نما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " . وكذلك قوله صل و سلم حينما قال " ليس الشديد بالص رعة , وا 
اهلل عليه وسلم " من غضب فليتوضأ فإن الغضب من الشيطان و الشيطان من النار و الماء تطفئ النار " 

( 9732 2111وهذا منهج اإلسالم في تدريب اإلنسان السيطرة على االنفعاالت و كبح جماحها ) الخطيب , 
. 

القران ذكر الطمأنينة على أنها االتزان االنفعالي و أعلى درجات السعادة و الطمأنينة و  حيث أن
الذين أمنوا و تطمئن ق لوبهم بذكر    "االستقرار في الدنيا و اآلخرة هي اإليمان باهلل تبارك و تعالى لقوله تعالي 

 (.26" ) الرعد  اهلل أال بذكر اهلل تطمئن الق لوب

تطمئن و تسعد لصلتها بربها و تطمئن لشعورهم بقربها له و تسكن و تستأنس وحد لتلك القلوب أن 
قلوبهم بذكر اهلل و توحيده فال يشعرون  بقلد وال اضطراب من سوء العقاب وان اإلسالم دعا ضبط 
االنفعاالت و تحبيب االنفعاالت االيجابية مثل كظم الغيظ و الحب و الرحمة و الشفقة و التوكل و الود و 

عد عن  االنفعاالت السلبية المدمرة كالغضب و االنتقام و الكراهية و الحقد ودعا إلى القضاء على جذور الب
االنفعال المرضي و مسبباته مما يلعب دورًا هامًا في تحقيد االتزان االنفعالي لدى الفرد و هذا الفرد و هذا 
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لضراء و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس  الذين ينفقون في السراء و ا" يتبين من خالل النصوص التالية. 
 .(134") أل عمران , واهلل ويحب المحسنين

كما دعا اإلسالم إلى اليسر في التعامل مع الناس و الرفد بهم و التلطف معهم وهذا كله من شأنه 
كله " ) رواه لقول النبي صل اهلل عليه وسلم " إن اهلل يحب الرفد في األمر  أن يخفف من التعرض لالنفعال9

 ( .7193البخاري 9

"ق ل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل  كما دعا اإلسالم إلى التوكل على اهلل وعدم الجزع و القنوط لقوله تعالى 
 .(71) التوبة 9" لنا هو موالنا وعلى اهلل ف ليتوكل المؤمنون

لكثير من االنفعاالت كما ونهى اإلسالم عن استخدام األلفاظ الجارحة و البذيئة و بين أنها مدخل ا
وق ل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم  السلبية مثل الغضب و الحقد و الكره لقوله تعالى " 

 (.73" )اإلسراء 9أن الشيطان كان لإلنسان عدوا مبينا

كالحقد و كما نهى اإلسالم عن السخرية و التنابز باأللقاب التي تستثير كثير من االنفعاالت السلبية 
وهذه بعض اآليات و األحاديث و النصائح من  الكره لقوله تعالى "يأيها الذين أمنوا ال يسخر قوٌم من قوم

الدين اإلسالمي الحنيف الذي يدعو إلى البعد عن االنفعاالت السلبية و التي تسيء إلى اآلخرين و التمسك 
رضا و التقبل و ذلك لكي يحقد االتزان االنفعالي و باالنفعاالت االيجابية و التي تشيع في النفوس الحب و ال

 .حة النفسية و السعادة في الدارينلتحقيد الص

فالدين الحنيف يدعو إلى ضبط االنفعاالت و السيطرة عليها وعدم قمعها في نفس الوقت وان إتباع 
كت فيكم ما إن المنهج اإلسالمي يحقد لإلنسان وذلك ودليل ذلك قول الرسول صل اهلل عليه و سلم "تر 

تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهلل و سنتي" وهذا حديث جامع لكافة أمور اإلنسان الدينية و الدنيوية 
 لذلك نالحظ أنه من التزم بكتاب اهلل و سنة رسول اهلل يكون أسعد الناس و أكثرهم اتزانًا و سواًء .
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 ( انويةالث المرحلة طلبة)  المراهقة
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 مقدمة

بالتجدد المستمر,  ن أطواره المختلفة التي تتسم تعد المراهقة من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان ضم
والترقي في معارج الصعود نحو الكمال اإلنساني الرشيد, ومكمن الخطر في هذه المرحلة التي تنتقل باإلنسان 

لنمو المختلفة )الجسمية والفسيولوجية والعقلية واالجتماعية من الطفولة إلى الرشد, هي التغيرات في مظاهر ا
 . واالنفعالية والدينية والخلقية(, ولما يتعرض اإلنسان فيها إلى صراعات متعددة, داخلية وخارجية

 المراهقة في اللغة:

م و بذلك كما ورد في لغة العرب جاءت من الفعل ) راهد( الذي يعني االقتراب من الشيء أو الدنو من الحل 
يؤكد علماء فقه اللغة هذا المعنى في قولهم رهد بمعنى غشى أو لحد أو دنا من الشيء و يشير لذلك 

 ( 962 1136الثعالبي فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع و مراهد ) الثعالبي , 

 المراهقة في االصطالح:
لباحثين العلمي , حيث عرفها  زهران ) للمراهقة تعريفات و تقسيمات متعددة تختلف باختالف اهتمام ا 

( هي مرحلة االنتقال من الطفولة إلى الرشد و يستخدم علماء النفس هذا المصطلح لإلشارة إلى النمو 1962
 النفسي و التغيرات الجسمية و الفعلية و االجتماعية التي تحدث أثناء فترة االنتقال من الطفولة إلى الرشد . 

نمو سريعة و تغيرات في كل جوانب النمو تقريبًا الجسدية و العقلية و الحياة االنفعالية فالمراهقة تمثل مرحلة 
, كما أنها فترة من الخبرات الجديدة و المسئوليات الجديدة و العالقات الجديدة مع الراشدين و الرفاد و على 

فيه الفرد االستقاللية عن  نحو عام فإن هذه المرحلة تمتد من بداية النضج الجنسي و حتى السن الذي يحقد
 ( .22-921 2111سلطة الكبار ) شريم , 

و نخلص من ذلك بأن المراهقة هي مرحلة نمائية تتوسط بين الطفولة و الرشد العقلي و الجسمي و االنفعالي 
 و تتحدد بالبلوغ . 

تنتهي عندما  و تبدأ المراهقة بظهور عالمات النضج الجنسي في جوانب النمو الجسمي و االجتماعي و 
يقوم الفرد بتولي أدوار الكبار و عندما يتقبله الكبار في أغلب األحوال على أنها مرحلة ذات خصائص متميزة 
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يجب أن تنظر لها الثقافة كمرحلة خاصة بحيث يتعامل المراهقين بطريقة مختلفة عن األطفال و عن الكبار ) 
 ( 9446 1963منصور , عبد السالم ,

 :مراهقة و خطورتهاأهمية مرحلة ال
ترى الباحثة أن مرحلة المراهقة من أهم و أدد مراحل العمر التي يمر بها اإلنسان في حياته فهي 
مرحلة مهمة و خطيرة و خاصة في مجال تكوين الشخصية و بناء اإلنسان حيث تعتبر نقطة تحول بارزة و 

و مستقبلها فشباب اليوم هم بالتأكيد رجال  أساسية في حياة اإلنسان و هي مهمة ألنها تتحكم في مصير األمة
الغد و عماد البناء االجتماعي و االقتصادي و القوة القادرة على التشييد المدني و العمراني ,وكذلك فهي تمثل 
خطورة الن المراهقين في هذه المرحلة يعيشون وضعًا خاصًا من الناحية الجسمية و الفكرية و االجتماعية و 

ا وجد المراهد في هذه المرحلة جو يملئه الحب و التوجيه السليم فإنه سيتجاوز هذه المرحلة االنفعالية فإذ
بسالم و سيكون عنصر فعال في المجتمع يقدم خدماته لألمة فيما بعد و يستفيد من وجوده و نشاطه وان لم 

فساد يدمر نفسه و مجتمعه و يتوقف ال صالح و الفساد يجد الرعاية و االهتمام فسيصبح عنصر فساد وا 
للمراهد على نوع التربية و الرعاية التي يتلقاها من المحيطين به بشكل خاص و المجتمع بشكل عام . كذلك 
هناك تغيرات من حيث انتقال المراهد من طور يعتمد فيه على نفسه فإن هناك تغيرات تحدث أيضًا في 

قران تتغير في فترة  المراهقة وهي فترة مليئة العالقات االجتماعية حيث أن  العالقات مع الوالدين ومع األ
بالصعاب بالنسبة للمراهد و خاصة في حالة عدم تفهم شخصيته واحترام مشاعره و رغباته لذلك فال بد أن 
نعي هذه المرحلة و نتعامل معها التعامل التربوي السليم وبالذات قيام المؤسسات التربوية في المجتمع وفي 

لمدرسة بمسؤوليتها المشتركة بهدف مساعدة المراهد على تجاوزه هذه المرحلة بطريقة سوية طليعتها األسرة و ا
 (.922 2113و سليمة ) اسعيد , 

ومن الجدير بالذكر أن مرحلة المراهقة بالنسبة لألفراد مرحلة دقيقة و هامة بالنظر لما تتصف به من 
االنفعالية و االجتماعية و المعرفية و لكن  تغير مفاجئ و شامل لخصائص المراهد الجسمية و النفسية و

هناك ثالث مالمح رئيسة تجعل المراهقة مرحلة متميزة لها خصوصيتها و أهميتها و يفسر أيسلر 
(Eissler,1958  أهمية التكوين الشخصي للفرد بأن التكوين النفسي للطفل يذوب في أثناء فترة المراهقة )

الخلط و االضطراب كما يؤخذ عن ) ستانلي هول ( مصطلح  وأن النتيجة الطبيعية لذلك هي حدوث
"العواصف و التوتر و الشدة " فقد نظر هول لمرحلة المراهقة على أنها مولد جديد للفرد و هي فترة عواصف 
و توتر و شدة لذلك سميت نظريته بالعاصفة أو األزمة , فهذه المرحلة في نظره تتضمن تغيرات ضخمة في 
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من ميالد جديد مصحوب بتوترات و مشكالت ال يمكن تجنب أزماتها و ضغوط نفسية و الحياة فهي نوع 
( . لذلك رأت الباحثة ضرورة التعرف على Hurlock E.B.1956,178-179اجتماعية تحيط بها ) 

الخصائص العامة  لمرحلة المراهقة و ذلك لفهم مشكالتهم بطريقة صحيحة و التعرف على السبل المناسبة 
 م على حلها . و اآلن سنتحدث عن أهم المظاهر النمائية المصاحبة لمرحلة المراهقة9 لمساعدته

 أواًل: خصائص النمو الجسمي: 
 تصاحب مرحلة المراهقة العديد من التغيرات الجسمية التي تظهر على المراهد و التي من أهمها 

ث يبدأ النمو الجسمي السريع في زيادة الطول و الوزن و اتساع الكتفين و تضخم بعض أجزاء الجسم , حي
العادة مثل البلوغ و يستمر لمدة عامين أو ثالثة أعوام ثم يبطئ بعد ذلك و يقف تمامًا ما بين الثمانية عشر و 
الحادية و العشرين , ويأخذ في النهاية الفتى شكل جسم الرجل و الفتاة تأخذ شكل جسم المرأة , و هذه 

ة المراهد في أن يبدو أمام أصحابه و أمام الجنس األخر بالذات في أبهى التغيرات تزيد من اهتمام و رغب
 صورة . 

و كذلك من الناحية النفسية يصحب هذه التغيرات في النمو الجسمي ينتج عن حساسية المراهد بالنسبة لما 
ى جسمه و يطرأ على جسمه من تغيرات و خوفه أن يكون مختلفًا عن اآلخرين و لذلك نجده يهتم بما يطرأ عل

 (.  27-921 2117) محمود , بنيته و يقارن ما يحدث له بما يحدث لآلخرين من تغيرات.

إن اهتمام المراهد بالتغيرات الجسمية التي تحدث له في هذه الفترة من حياته ال تقتصر على تصوره 
ريصًا وواعيًا لمعرفة و إدراكه لهذه التغيرات بل ستتعداها على ما هو أبعد من ذلك إذ سيبقى على الدوام ح

مدى ما ستتركه هذه التغيرات من انطباعات لدى اآلخرين سواء أكانت انطباعات مشرقة أم معتمة , ايجابية 
 أم سلبية. 

ففي مرحلة الطفولة يكاد يكون الطفل على بينة من الصورة التي يحملها في ذهنه عن نفسه كما أن 
لهذه التغيرات الجسمية ستعتمد إلى حد كبير على الوسط الثقافي  الصورة الجديدة التي تتكون لديه بعد تعرضه

الذي يعيش فيه و على العادات و التقاليد السائدة لذلك نجد التغيرات الجسمية تكون عامة و شاملة و منها 
تغير الطول و الوزن و حجم النهود و طول الساقين و الذراعين و شكل األنف و ظهور حب الشباب و 

وت و غيرها من مظاهر النمو , ولكي يصبح المراهد مقبواًل لدى رفاقه  في هذه المرحلة من اختالف الص
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حياته فال يجب أن يختلف كثيرًا أو بصورة صارخة عما هو مقبول نسبيًا لدى الكثير منهم حتى ال يتعرض 
 لسخريتهم أو ابتعادهم عنه . 

المدرسة الثانوية لمواصلة دراسته لعالقة سرعة و تبدو أهمية النمو الجسمي لدى المراهد عند التحاقه ب
نمو جسمه و مدى الفعالية التي يمارسها في المدرسة من جهة و بأثر سرعة هذا النمو نسبيًا على مواقفه و 

 .(76-976 1961اتجاهاته و على انفعاالته من جهة أخرى ) الحافظ , 

 النمو العقلي للمراهق 

ثة في التفكير و الذكاء و التذكر و القدرة على حل المشكالت و يتضمن التغيرات المعرفية الحاد
جميعها عمليات تعكس دور النمو المعرفي على األبعاد المختلفة لحياة المراهد و يالحظ من خالل اإلطالع 
أن األطفال عند وصولهم إلى مرحلة المراهقة يضعون أهمية متزايدة إزاء قدراتهم العقلية عند ما يحاولون تقويم 
أنفسهم بصورة مباشرة و أكثر من ذلك أن القدرات العقلية للمراهد ستكون لها أهمية غير مباشرة في تقويم 
شخصيته فمنذ بداية حياته نالحظ أن خبراته في النجاح أو الفشل تتأثر إلى درجة كبيرة سواء في المدرسة أو 

لتي يتعلمها األطفال عادة في وسطهم الثقافي البيت أو المجتمع بمقدار قدراته على اكتساب المهارات العقلية ا
و هذه القابلية لتعلم األشياء التي تحتاج إلى مقدرة عقلية ستعكس في الواقع الطريقة التي يعامله بها الناس و 
هذا بدوره سيؤثر على الطريقة التي سينظر من خاللها إلى نفسه فالمراهد الذي ُينظر إليه الناس نظرة إجالل 

و ذلك الحدث الذي مكنته قدراته العقلية على استيعاب دروسه المفردة بسرعة كما أن اإلخفاد في و احترام ه
التعليم أو البطء في التعلم كثيرًا ما تواجه بالضيد و نفاذ الصبر من الكبار و هذا األمر قد يدعو البعض إلى 

لتجرد من الصفات الخلقية المنتظرة , معاقبته باعتباره دلياًل على التمرد و عدم الطاعة و يعزى ربما إلى ا
وفكرة المراهد عن قدراته و إمكانياته العقلية ال تؤثر فقط على أفكاره الحالية في الوقت الحاضر فقط و لكن 
ستؤثر على توقعاته و أحالمه و طموحاته المستقبلية , فإذا ما اقتنع المراهد صدقًا أم كذبًا بأنه غبي فهذا 

ه كثيرًا من األبواب في الحياة و خاصة في الخبرات المدرسية فإن قدرته على مواصلة االعتقاد سيغلد أمام
دروسه تعتمد على فكرته عن قدرته و كلما ازداد تسلط هذه األفكار على تفكيره ازداد ابتعادًا عن تحقيد ما  

كون قادرًا على مواجهة يحلم و يخطط لمستقبله على نطاد موسع بعيدًا عن الخياالت و األفكار الالواقعية و ي
 .(6491961كانت كبيرة .) الحافظ , أي عقبة تواجهه مهما
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 النمو االنفعالي للمراهق : 
تتميز مرحلة المراهقة أيضًا بالتغيرات االنفعالية العديدة التي تطرأ على المراهد و أغلب هذه 

لطفل الهادئ الوديع التي كان االنفعاالت من النوع الحاد العنيف الذي يجعل صورة المراهد غير صورة ا
 عليها في المراحل السابقة وفي الواقع أن مرحلة المراهقة من هذه الناحية تكاد تكون مرحلة ميالد جديد. 

فالمراهد يثور و يغضب ألتفه األسباب و ثورته ليست من النوع البسيط كثورته و هو طفل , فمن 
و طبيعة  التغيرات التي تطرأ عليه و ال يفهم حقيقة ناحية نجد أن نمو المراهد و ما يطرأ على جسمه 

بعضها و يشعر كما لو كان هو الشخص الوحيد الذي يحدث له ذلك و كذلك الحال بالنسبة للتغيرات الداخلية 
التي تحدث للمراهد و التي يشعر بها و يود أن يعرفها وأن يفهمها وال يجد من المحيطين تشجيعًا على 

هيمه إياها , والدافع الجنسي الذي يظهر في هذه المرحلة يسبب له قلقًا شديدًا بسبب رغبته مناقشتها معه أو تف
 ( 74-973 2117) محمود, في تفهم األمور الجنسية

 أهم مظاهر النمو االنفعالي للمراهقين: 
و  تتعدد  مظاهر االنفعاالت في هذه المرحلة و تتصف بكونها مرحلة عنيفة تمتاز بالعنف و االندفاع

تتأثر انفعاالت المراهقة في مثيراتها و استجاباتها بعوامل عدة تتلخص أهم هذه العوامل حسب اختالف 
الباحثين في تقسيم بواعث هذه االضطرابات االنفعالية التي تسود حياة المراهد فهناك من يرجعها إلى نتيجة 

ة و تألف جنسي و عالقات عائلية و ما يطرأ من تغيرات جسمية داخلية و خارجية و عمليات و قدرات عقلي
 (.9267 1967) السيد ,  معايير الجماعة و الشعور الديني.

وهناك من يرجع  ما يطرأ من تغيرات على المراهد إلى إفراز الغدد و آخرين يرجعونها إلى على 
 (.9137 1962العوامل البيئية التي تحيط بالمراهد .) حسين , زيدان , 

فعاالت بسبب اإلحباطات المتكررة التي تحدث للمراهد مما يزيد لديهم اليأس و وربما تكون هذه االن
القنوط و الحزن و اآلالم النفسية حيث ينشأ عن تكرار االحباطات انفعاالت متضاربة و عواطف قوية تدفع 

 بعضهم إلى التفكير في االنتحار. 

 و يمكن تحديد مظاهر النمو االنفعالي للمراهد فيما يلي9 
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 رهافة االنفعالية :ال

حيث يتأثر المراهد بالمثيرات المختلفة ألتفه األسباب نجده مرهف الحس في بعض أموره تسيل دموعه سرًا أو 
 جهرًا و يذوب أسى و حزنًا حينما يمسه إنسان بنقد صغير .

 الكآبة و الضيق : 

يد اآلمال و األحالم الكبيرة حيث كثير ما يتعرض المراهد للشعور باأللم و الحزن نتيجة عدم قدرته على تحق
يزداد شعور المراهد بالكآبة و الضيد نتيجة لألحالم التي ال يستطيع أن يحققها أو يحقد بعضها وال يستطيع 
تحقيد البعض األخر, كذلك نجد المراهد يشعر بفرط الحساسية نتيجة للنقد الذي يتعرض له المراهد نتيجة 

ها و غالبًا  ما يقوم بحبس انفعاالته داخله و يكتمها في نفسه حتى ال يتشاجر لسلوكياته المختلفة التي يقوم ب
 مع اآلخرين و يقتصر على همومه و أحزانه لذاته دون اإلفصاح عنها غالبًا .

 الحدة و العنف : 

ع وما يميز االنفعاالت لدى المراهد استجابته الحادة لبعض المواقف فنجده يتصرف إزاء المواقف إما باندفا
وتهور و يعاند الذي أمامه و الذي ال يتوافد معه في اآلراء و األفكار فيقدم على األمر ثم ينخذل عنه و 
يضعف و يبدأ بالتردد و يعود بإلقاء الالئمة على نفسه لذلك نجد المراهقين سرعان ما يستجيبون لسلوك 

إحساس مرهف يثور ألتفه األسباب الجمهرة و إثارة العنف و على العكس من ذلك نجده في أوقات أخرى ذو 
و سلوكه متهور و عاطفته متقلبة فيكبت انفعاالته و يلجأ ألحالم اليقظة لتفريغ انفعاالته و على الصعيد 
العقلي تزداد قدرته على التفكير و اإلدراك و االنتباه و تتجلى قدرة النقد لديه حيال بعض األمور و األحداث 

 و األشياء .

 تماعي فنجده يميل لتأكيد ذاته و لفت األنظار إليه و تزداد رغبته في االستقالل و التحرر منأما الصعيد االج
 .(939 1993السلطة .) أبو فخر , 

 الميل إلى االستقالل: 

إن أبرز مظاهر الحياة االنفعالية لدى المراهد رغبته في االستقالل عن األسرة و ميله نحو االعتماد على 
فهو في نظر نفسه لم يعد الطفل الذي ال يسمح له بالحديث أو السماع , إن المراهد  النفس و تأكيد الذات
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في هذه المرحلة يسعى أن يكون له مركز بين جماعته ألجل أن تعترف تلك  الجماعة بشخصيته فإنه يميل 
 دائمًا إلى القيام بأعمال تلفت النظر إليه .

يعكس اعتمادية و يحول الحب إلى عناد و االرتباط إلى ثورة  و المراهد أيضًا نراه ال يستطيع االنفصال و قد
و االحترام إلى سخرية وأن الكبار ال يفهمون متطلبات العصر الحالي و قد يتمثل اعتمادية عدوانية متبادلة 

( , كما أن المراهد ال يستطيع أن يتحكم في المظاهر 4191991في ارتباط المراهد بوالديه .) حمودة ,
لحالته االنفعالية فقد يحطم و يلقي بما في يديه على األرض و يمزد ثيابه و يصرخ بقوة و ذلك الخارجية 

 (.3492113موجهًا الطاقة إلى الخارج .) اسعيد ,

 التقلب و التذبذب: 

تشهد مرحلة المراهقة انتقال سريع في االنفعاالت حيث أن المراهد ينتقل من انفعال إلى أخر بسرعة فقد نراه 
ضًا نجده أحيانًا يكره الحياة و يمقتها و ينتقض نفسه و يلومها و يحاول بشكل جدي التخلص من حياته متناق

 و أحيانًا أخرى يكون اجتماعيًا يميل لتكوين العالقات الخارجية مع المحيطين به. 

هر و نالحظ مشاعر الغضب و الحساسية االنفعالية حيث ال يستطيع المراهد غالبًا التحكم في المظا
الخارجية لحالة انفعالية أخرى و يرجع ذلك إلى أن األنماط االنفعالية عمومًا لدى المراهد تشبه بحد كبير ما 
لدى الطفل و لكنها تختلف عنها في نوع المثيرات التي تثير لدى المراهد انفعاالته وفي صور التعبير عنها 

رية أو حين يشعر المراهد أن أصدقاؤه يعاملونه فالغضب يستثار في المراهقة المبكرة نتيجة النقد أو السخ
معاملة غير مالئمة أو حين يحرم بعض االمتيازات التي يعتبرها حقه أو حين يعامل كطفل أو حين يعجز 
عن إتمام ما أعد نفسه النجازه أو حين يقاطع أثناء االنشغال بعمل أو حين يقتحم عالمه الخاص أو يتم 

 .(36691997دد , أبو حطب ,ة .) صاالتعدي على ممتلكاته الشخصي

 المراهق و أزمة الهوية: 

( إلى أن الكثير من المراهقين مطالبون من قبل األسرة أو المعلمين أو حتى 2112يشير ) ليرنر , 
من قبل األصدقاء بما ال يطالب به األطفال حيث يتوقع من المراهقين القيام بأولى خطواتهم نحو األهداف 

ة و يتوقع منهم اإلقدام على تطوير عالقات عاطفية حميمة كما يتاح المجال أمامهم لمزيد المهنية أو حرفي
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من تحمل المسئولية نحو تنظيم أوقاتهم و أمورهم االقتصادية , ومع تغير هذه التوقعات فإن المجتمع يضغط 
ا فالجانب الرئيسي للمشكلة على المراهقين من أجل التفكير باألدوار االجتماعية التي يودون اختبارها أو تبنيه

التي يواجهها المراهقين بشأن تعريف الذات أو الهوية فإن المراهقين يجب أن يكتشفوا ما هي معتقداتهم و 
 اتجاهاتهم و أفكارهم فااللتزام بدور معين يستلزم الوفاء بمجموعة من القيم.

هات االجتماعية أو الشخصية المبالغ وقد تنشأ أزمة الهوية بسبب الثورة االنفعالية المنبثقة عن التوج
في شدتها بين دور معين في وقت ما من حياة الفرد ال يكون باستطاعته الحصول خالله على دور مناسب له 
و الوصول إلى حل لهذه األزمة و تحقيد اإلحساس بالهوية على توقعات المجتمع منه , حيث أن من أجل 

ي مرحلة الرشد فيما بعد فإن لم تحل أزمة الهوية في الوقت الذي حل أزمة الهوية تأثير عميد على النمو ف
 (.21192119يدخل فيه المراهد مرحلة الرشد فسوف يشعر بغموض الدور أو اضطراب الهوية . ) شريم , 

و ترى الباحثة أن المراهقة مرحلة نمو تتوسط  مرحلة  الطفولة و مرحلة  الرشد , حيث ينتقل فيها 
ر ناضج جسميًا و عقليًا و انفعاليًا و اجتماعيًا إلى إنسان يتدرج نحو النضج في جميع الناشئ من طفل غي

جوانب الشخصية في محاولة لالستقالل و االعتماد على النفس و االكتفاء بالذات و يحدد ذلك بالبلوغ الذي 
 يعتبر فاصاًل بين التكليف و ما قبله. 
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 الثالــث الفصــل      
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 أجنبية دراسات 
 السابقة الدراسات على تعقيب 

 



 

 

88 

 مقدمة:

تهدف الباحثة من استعراض الدراسات السابقة في البيئتين العربية و األجنبية التي تمكنت من االطالع 
بية و المتعلقة بمجال الدراسة الحالية إلى عليها مما توفر لديها من المكتبات المحلية و الدوريات األجنبية و العر 

بيان ما وصلت إليه نتائج هذه الدراسات و التي يأمل منها أن تساعدها في صياغة و مناقشة فروض الدراسة 
 .الحالية وذلك من خالل استعراضها من االحدث إلى األقدم دون الفصل بين محاور الدراسة الثالث

 أواًل: الدراسات المحلية:

 (5811,)مالخةدراسة  .1

المغايرة و ضغوط العمل لدى رجال الشرطة العاملين بالمباحث العامة في محافظات  –بعنوان :"المسايرة  
 غزة "

المغايرة و ضغوط العمل بأبعادها لدى أفراد الشرطة  –هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات سلوك المسايرة 
تحديد المستويات في ضوء بعض المتغيرات و التي حددها  العاملين في المباحث العامة و العوامل المؤثرة في

مجال العمل ( .  –مكان العمل  –الرتبة العسكرية  –المؤهل العلمي  –الحالة االجتماعية  –الباحث ) العمر 
( عنصر من المباحث العامة موزعين على محافظات القطاع  " الشمال _ غزة 212)وقد بلغت عينة الدراسة 

 رفح ( . –خانيونس  -الوسطى  –
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أنه ال توجد فرود دالة إحصائيًا في سلوك المسايرة يعزى لمتغيرات الدراسة 

توجد فرود  دالة إحصائيًا في سلوك المغايرة لدى رجال الشرطة العاملين بالمباحث العامة بمحافظات غزة , ال 
%( لصالح 1,17تعزى لمتغيرات الدراسة عدا مجال العمل فإنه يوجد فرود دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) 

العاملين بمجال اإلشارة و غير ذلك لدى رجال الشرطة العاملين بالمباحث العامة بمحافظات غزة , ال توجد 
الرتبة  –المؤهل العلمي  –الحالة االجتماعية  -ي ضغوط العمل بأبعاده تعزى)للعمرفرود دالة إحصائيًا ف

مجال العمل ( عدا متغير واحد ,هو ساعات العمل, حيث يوجد فرود دالة  –مكان العمل  –العسكرية 
يوميًا ساعات 6و يليهم العاملين بنظام  37*12يليهم العاملين بنظام  46*24إحصائيا لصالح العاملين بنظام 

 , لدى رجال الشرطة العاملين بالمباحث العامة بمحافظات قطاع غزة .
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 (5811دراسة زقوت ) .5
 . " هوية الذات و عالقتها بالتوكيدية و الوحدة النفسية لدى مجهولي النسب ": بعنوان

جهولي هدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين هوية الذات و الشعور بالوحدة النفسية و التوكيدية لدى م
النسب و كذلك التعرف على الفرود في ضوء بعض التغيرات و استخدمت الباحثة مقياس هوية من إعداد 
الباحثة , و مقياس الوحدة النفسية إعداد راتوس تقنين الباحثة و مقياس التوكيدية من إعداد الباحثة , وقد 

دون في جمعية مبرة الرحمة و ( من مجهولي النسب المتواج76طبقت االستبيانات على عينة قوامها )
المحتضنين لدى أسر في قطاع غزة , وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة دالة إحصائيا بين هوية الذات و 
التوكيدية و الشعور بالوحدة النفسية , و أنه ال توجد فرود تعزى لمتغير العمر و المستوى االقتصادي و 

كذلك هوية الذات أعلى في التنبؤ بالشعور بالوحدة النفسية من المستوى التعليمي و الحالة االجتماعية ,و 
 التوكيدية .

 (5818دراسة حمدان ) .9
 بعنوان: "االتزان االنفعالي و القدرة على اتخاذ القرار لدى ضباط السلطة الفلسطينية".

الشرطة في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االتزان االنفعالي و القدرة على اتخاذ القرار لدى ضباط 
( ضابطا من العاملين في مراكز و إدارات و أقسام 131محافظة خانيونس , حيث تكونت العينة من )

الشرطة المختلفة  و استخدم الباحث المنهج والوصفي التحليلي , أما األدوات المستخدمة فكانت , مقياس 
بندر العتيبي ,وقد أسفرت النتائج عن  االتزان االنفعالي من إعداد الباحث ,و مقياس اتخاذ القرار من إعداد

أنه ال توجد فرود ذات داللة إحصائية في االتزان االنفعالي تعزى لمتغير مكان العمل , و أنه توجد فرود 
ذات داللة إحصائية في االتزان االنفعالي تعزى لمتغير التخصص العلمي و األدبي لصالح األدبي , كما أنه 

عالي تعزى لمتغير الرتبة العسكرية وكانت النتائج لصالح النقباء وكذلك يوجد توجد فرود في االتزان االنف
فرود في االتزان االنفعالي يعزى لمتغير المستوى التعليمي حيث كانت الفرود لصالح مستوى البكالوريوس , 

خبرة و الرتبة كذلك انه ال توجد فرود ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار تعزى لمتغير سنوات ال
العسكرية و التخصص و مكان العمل ,كما توجد فرود ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار يعزى 
لمتغير الرتبة العسكرية لصالح النقباء و كذلك المستوى التعليمي لصالح مستوى البكالوريوس ,كما توجد فرود 
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رار لصالح اتخاذ القرار لمتوسط بينهما و بين اتخاذ القذات داللة إحصائية بين اتخاذ القرار المنخفض و ا
 .المرتفع

 ( 5818دراسة الشريف )  .9
المغايرة و عالقتهما باالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى طلبة  –بعنوان :" التوجهات السببية المسايرة 

 جامعة األزهر بغزة في ضوء نظرية تحديد الذات" .

المغايرة باالتجاه نحو تعاطي  –ى عالقة التوجهات السببية , المسايرة هدفت الدراسة إلى التعرف عل
( طالب و ) 167( منهم ) 471المواد النفسية على عينة من طلبة جامعة األزهر حيث تكونت العينة من )

( طالبة حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي و المنهج االرتباطي  و كانت األدوات المستخدمة في 277
 –( و استبيان المسايرة 1967( سنة )  Decian Ryanكالتالي اختبار التوجهات السببية من إعداد ) الدراسة

( و االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية من إعداد الباحث , حيث 1993المغايرة من إعداد سعيد مانع )
اد النفسية و توجه أسفرت النتائج عن, وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بين االتجاه نحو تعاطي المو 

االستقالل الذاتي ,كذلك وجود عالقة موجبة غير دالة إحصائيًا بين توجه الالشخصية  و االتجاه نحو تعاطي 
المواد النفسية,وجود عالقة موجبة غير دالة إحصائيًا بين سلوك المغايرة  و االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

الة إحصائيًا في الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ,كما أسفرت عن وجود عالقة سالبة غير د
,كذلك توجد فرود دالة إحصائيًا في الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية وخاصة الترمال بين 
 الذكور و اإلناث لصالح الذكور ,كما أن اإلناث يتمتعن بالتوجه االستقاللي أكثر من الذكور وأن الذكور
يتمتعون بالتوجه االشخصية أكثر من اإلناث ,كما وجد فرود  بين منخفضي و مرتفعي المغايرة في الدرجة 

 الكلية و كأن أبعاد االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لصالح مرتفعي المغايرة .

 (:588دراسة صافي ) .7

 ."سمة الح " لثانوية العامة"."سمة الحياء و عالقته بالتوكيدية وبعض المتغيرات لدى طالبات ابعنوان: 

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى سمة الحياء و عالقته بالتوكيدية وبعض المتغيرات لدى طالبات الثانوية العامة, 
( طالبة , و لقد توصلت الباحثة إلى وجود عالقة طردية بين مستوى الحياء و 267وتكونت عينة الدراسة من )
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كيدية وعدم وجود فرود في مستوى الحياء و التو كيدية و في مستوى الحياء و الت و عدم وجود فرود التو كيدية,
لدى الطالبات تعزي للترتيب الميالدي و حجم اآلسرة و مستوى الطالب التحصيلي و عدم وجود فرود ذات داللة 

رود ذات داللة إحصائية في مستوى الحياء و التو كيدية تعزى لتعليم إالم و المستوى االقتصادي وعدم وجود ف
 .و التو كيدية تعزى لنوع األسرة إحصائية في مستوى الحياء

 9(5889دراسة خليل ) .7

السلوك العدواني و عالقته بتقدير الذات و توكيد الذات لدى طلبة الثانوية العامة في محافظات 9 "بعنوان
 غزة".

كل من تقدير الذات, وتوكيد  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين درجة السلوك العدواني ودرجة
( طالبا, 211( طالبا وطالب,)411الذات, بالنسبة)الجنس/التخصص/حجم األسرة) تكونت عينة الدراسة من )

 ( طالبة.211)
وقد أسفرت الدراسة على ما يلي توجد عالقة عكسية سالبة بين الدرجة الكلية للسلوك العدواني ودرجة كل من 

 تقدير الذات وتوكيد الذات.
كما أسفرت عن وجود عالقة عكسية سالبة بين درجة العدوان على الذات ودرجة كل من تقدير الذات وتوكيد 

 الذات.
 كما توجد عالقة عكسية سالبة بين درجة العدوان على اآلخرين ودرجة توكيد الذات.

 توجد عالقة طردية موجبة بين درجة تقدير الذات ودرجة توكيد الذات.
ت داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الدرجة الكلية للسلوك العدواني, ودرجة العدوان كما توجد فرود ذا

 على اآلخرين, ودرجة العدوان على الممتلكات وكانت لصالح الذكور.

كما توجد فرود ذات داللة إحصائية في درجة تقدير الذات ودرجة توكيد الذات وكانت هذه الفرود لصالح 
 الذكور.
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 ( 5889ن )دراسة ريا .9

االتزان االنفعالي وعالقته بكل من السرعة اإلدراكية والتفكير االبتكاري لدى طلبة " بعنوان:
 الصف الحادي عشر بمحافظات غزة".

تهووودف الدراسووووة إلووووى الكشووووف عوووون العالقووووة بووووين االتووووزان االنفعووووالي وكوووول موووون السوووورعة اإلدراكيووووة و التفكيوووور 
( طالووب و  731محافظووات غووزة , حيووث تكونووت العينووة موون )االبتكوواري لوودي طلبووة الصووف الحووادي عشوور فووي 

طالبووة موون طلبووة الصووف الحووادي عشوور بمحافظووات غووزة موون الفوورعين ,حيووث أسووفرت النتووائج عوون أنووه ال توجوود 
عالقووة دالووة إحصووائيا بووين االتووزان االنفعووالي و السوورعة اإلدراكيووة لوودى أفووراد العينووة , كمووا أنووه ال توجوود عالقووة 

يا بووين االتووزان االنفعووالي و القوودرة علووى التفكيوور االبتكوواري لوودى أفووراد العينووة , كمووا توجوود ارتباطيووه دالووة إحصووائ
فرود بين جنس الطالب في السرعة اإلدراكية لصالح اإلناث , كما أنوه يوجود توأثير دال إحصوائيا للتفاعول بوين 

 .  العينة دراكية لدى أفراداالتزان االنفعالي و التخصص األكاديمي على اختبار السرعة اإل

 ( 5889دراسة )ضحيك  .0
بعنوان : " القيم المتضمنة في سلوكيات قادة النشاط الكشفي في مدارس محافظة غزة و 

 عالقتها باالتزان االنفعالي". 

هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم األكثر شيوعًا و المتضمنة في سلوكيات قادة النشاط كل من الجنس 
( قائدًا و قائدة , وقد أسفرت 237ؤهل العلمي , وقد تكونت عينة الدراسة من ) و المؤسسة و الخبرة و الم

نتائج الدراسة عن أن أكثر القيم شيوعا هي  القيم الدينية ,ثم الجمالية , ثم السياسية , ثم القيم االجتماعية 
( بين كل 1,11لة ) وأخيرا القيم العلمية , كما وجد الباحث ارتباط موجب ذو داللة إحصائية عند مستوى دال

من القيم العلمية و االجتماعية و االقتصادية و الدرجة الكلية الستبانه القيم و بين االتزان االنفعالي , بينما ال 
يوجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين كل من القيم ) الدينية ,السياسية , و الجمالية ( و بين االتزان 

جد فرود ذات داللة إحصائية في القيم تعزى لمتغير الجنس , عدا بعد واحد و االنفعالي , كما أنه ال تو 
المتعلد بالقيم الجمالية لصالح القائدات , كذلك ال توجد فرود ذات داللة إحصائية في القيم تعزى لمتغير 

فرود ذات داللة وكالة ( في األبعاد )الدينية , السياسية , و الجمالية(بينما توجد –المؤسسة المشرفة ) حكومة 
إحصائية في القيم لألبعاد ) العلمية , االقتصادية , االجتماعية (لصالح العاملين في الوكالة , كما ال توجد 
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فرود ذات داللة إحصائية في القيم تعزى لمتغير الخبرة الكشفية في كل األبعاد و المجموع الكلي لالستبانه 
 7( لصالح ذوي الخبرة ) أكثر من 1,11ائيًا عند مستوى داللة ) عدا القيم السياسية حيث الفرود الدالة إحص

 سنوات(.
 ( 5881دراسة المزيني) .:

بعنوان : "القيم الدينية و عالقتها باالتزان االنفعالي و مستوياته لدى طالب الجامعة اإلسالمية 
 بغزة". 

لقيم الدينية و مدى تحليهم تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تمسك طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة با
باالتزان االنفعالي , كما تهدف إلى الكشف عن العالقة بين القيم الدينية لدى عينة من طلبة الجامعة 

( 277اإلسالمية بغزة ومستوى االتزان االنفعالي لديهم و بشكل أكثر دقة .حيث تكونت عينة الباحث من )
لي طالب و طالبات الجامعة بدرجة عالية من القيم الدينية كما طالب و طالبة , وقد أسفرت نتائج الدراسة بتح

أنهم يتحلون بدرجة مرتفعة من االتزان االنفعالي , كما أنه توجد عالقة دالة إحصائيا في درجة التمسك بالقيم 
 الدينية و االتزان االنفعالي لصالح الطالبات ,كما أنه توجد فرود ذات داللة إحصائية في مستوى االتزان
االنفعالي لصالح الطالبات ذوات الدرجات المرتفعة في القيم الدينية , وكذلك بالنسبة للطالب الذين حصلوا 

 على درجة مرتفعة من القيم الدينية.

 الدراسات العربية ثانيًا:

 ( :588دراسة )مختار .1
 و "دراسة مقارنة لمستوى االتزان االنفعالي لدى المراهقين و المرهقات بالريف بعنوان:

 ".الحضر

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى االتزان االنفعالي لدى المراهقين و المراهقات في كل من الحضر و     
( طالب و طالبة من طلبة المرحلة الثانوية, حيث أسفرت 171الريف المصري ,حيث تكونت العينة من )

تروي بين مجموعة اإلناث في نتائج الدراسة عن وجود فرود ذات داللة إحصائية في متوسط درجات ال
الحضر و بين مجموعة الذكور في الريف لصالح اإلناث في الحضر , كما تبين من خالل الدراسة وجود 
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فرود ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المرونة بين مجموعة اإلناث في الحضر و مجموعة الذكور 
ث في الحضر على الذكور في الريف في مستوى في الريف لصالح اإلناث في الحضر , كما تبين تفود اإلنا

 التروي و المرونة . 

 (5880دراسة ) العويضة  .5
بعنوان : " الفروق في مستويات أبعاد التوجيه الزمني و عالقتها بمستويات االتزان االنفعالي 

 لدى عينة من طلبة جامعة عمان األهلية " .

يجاد العالقة بينهم  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن كل من مستويات أبعاد التوجه الزمني, واالتزان االنفعالي, وا 
 لدى عينة من طلبة جامعة عّمان األهلية.

( طالبًا وطالبةً, 191ولتحقيد هدف الدراسة, اختيرت عينة متاحة من الطلبة الدارسين في جامعة عّمان األهلية, بلغت )
أبعاد التوجه الزمني, سيادة ُبعد التوجه الزمني نحو المستقبل, يليه ُبعد أشارت نتائج التحليل اإلحصائي الكشف عن مستويات 

التوجه الزمني نحو الحاضر, وأخيرًا ُبعد التوجه الزمني نحو الماضي.  أن هذه الفرود دالة إحصائياً, , وأشارت النتائج إلى 
ما وأشارت النتائج إلى وجود فرود دالة إحصائياً كوجود فرود دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية ألبعاد التوجه الزمني, 

كما  بين ُبعد التوجه الزمني نحو الحاضر, وُبعد التوجه الزمني نحو الماضي, وذلك لصالح ُبعد التوجه الزمني نحو الحاضر,
الزمني نحو  تبين وجود فرود دالة إحصائيًا بين ُبعدي التوجه الزمني نحو الحاضر والمستقبل, وذلك لصالح ُبعد التوجه

الحاضر, كما أظهرت النتائج وجود فرود دالة إحصائيًا بين ُبعدي التوجه الزمني نحو الماضي والمستقبل, وذلك لصالح ُبعد 
وللكشف عن مستويات االتزان االنفعالي, أشارت النتائج إلى سيادة المستوى المتوسط من  التوجه الزمني نحو الماضي,

د عينة الدراسة,  يليها المستوى المرتفع وفيما يتعلد بوجود عالقة بين أبعاد التوجه الزمني, واالتزان االتزان االنفعالي لدى أفرا
االنفعالي, أشارت النتائج إلى ارتباط دال إحصائيًا بين ُبعد التوجه الزمني نحو الحاضر, واالتزان االنفعالي,  في حين لم 

 زمني نحو الماضي والمستقبل من ناحية, واالتزان االنفعالي من ناحية أخرى.يظهر ارتباط دال إحصائياً بين ُبعدي التوجه ال
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 ( 5889دراسة)  محمد  .9
قياس االتزان االنفعالي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين و المعلمات الذين تعرضت بعنوان : " 

نهم أسرهم لحاالت الدهم و التفتيش و االعتقال من قبل قوات االحتالل األمريكي و أقرا
 " . الذين لم يتعرضوا لذلك )دراسة مقارنة(

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى االتزان االنفعالي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين بشكل خاص , و قياس مستوى االتزان 
قوات الجيش االنفعالي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين الذين تعرضت أسرهم إلى حاالت الدهم و التفتيش و االعتقال من قبل 

األمريكي مقارنةً مع زمالئهم الذين لم يتعرضوا إلى حاالت الدهم و التفتيش و االعتقال من قبل قوات الجيش األمريكي , حيث 
( طالب و طالبة من معهد إعداد المعلمين و المعلمات في مدينة الموصل , حيث أسفرت 671تكونت عينة الباحثة من )

تزان االنفعالي لدى عينة الدراسة مرتفع بشكل عام , كما أظهرت نتائج الدراسة مستوى االتزان نتائج الدراسة , أن مستوى اال
االنفعالي لدى طلبة معاهد إعداد المعلمين الذين تعرضت أسرهم إلى حاالت الدهم و التفتيش و االعتقال من قبل قوات الجيش 

م و التفتيش و االعتقال من قبل قوات الجيش األمريكي , كما األمريكي أقل من أقرانهم الذين لم يتعرضوا إلى حاالت الده
أظهرت النتائج عدم وجود فرود ذات داللة إحصائية بين طلبة معاهد إعداد المعلمين الذين تعرضت أسرهم إلى حاالت الدهم 

 و التفتيش و االعتقال من قبل قوات الجيش األمريكي وأقرانهم الذين لم يتعرضوا.
 (5889راسة )سماحة د .9

 دراسة العالقة بين ضغوط الوالدين و مستوى التوكيدية لدى أطفال المرحلة االبتدائية" .بعنوان :" 
هدفت الدراسة إلى استجالء العالقة التي تربط بين الضغوط الوالدية و التوكيدية لدى أطفال المرحلة 

التوكيدية (  –ة و هما ) ضغوط والدية االبتدائية و كذلك معرفة الفرود في داخل المتغيرات تبعًا لبعدي الدراس
( تلميذ و تلميذة, حيث أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة 211, حيث قام الباحث باختيار عينة قوامها ) 

بين الضغوط الوالدية لدى األمهات و مستوى التوكيدية لدى أبنائهن و تحقيد الفرض الذي ينص على أنه  
ن درجات األمهات على مقياس ضغوط الوالدية و أبعاده الفرعية , كما أنه توجد توجد عالقة ارتباطيه سالبة بي

( بين متوسط درجات أطفال الريف في التوكيدية مما يؤكد على 1,11فرود دالة إحصائية عند مستوى )
, الفرض الثاني ,وجود عالقة أكيدة و قوية ما بين ضغوط الوالدية لدى األمهات و التوكيدية لدى أطفالهن 

كما ينبغي على المربين و المسئولين عن التربية أن يرشدوا الشباب نحو فهم أساليب الرعاية الوالدية و 
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التفاعل االيجابي مع الطفل , كما ينبغي أن يوجه اآلباء و األمهات إلى إعطاء البنات مزيدًا من الحرية و 
 الحوار الصريح لتأكيد دواتهن و اإلفصاح عن مشاعرهن المكبوتة .

 ( 5889دراسة )الرحيب  .7
 " . مهارات توكيد الذات و عالقتها بأساليب التنشئة الوالديةبعنوان : " 

هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين عوامل مهارات التوكيدية المختلفة وأساليب التنشئة الوالدية من 
( مبحوثًا, حيث 321جانب كل من األب و األم لدى الذكور و اإلناث حيث تكونت عينة الدراسة من ) 

أسفرت نتائج الدراسة في أنه تسهم المساواة في مقابل التفرقة و التسامح في مقابل التسلط من جانب األب في 
التنبؤ بعامل اإلنصاف وتقدير اآلخرين لدى الذكور كما و تسهم أساليب االتجاه نحو الثبات في مواقف 

انب األم و االتجاه نحو توفير الحماية المعتدلة في مقابل التنشئة في مواقف التنشئة في مقابل التناقض من ج
الحماية المفرطة من جانب األم و االتجاه نحو القبول في مقابل الرفض و النفور من جانب األم في التنبؤ 
بعامل الدفاع عن الحقود الخاصة لدى الذكور و تسهم أساليب االتجاه نحو الثبات في المواقف التنشئة في 

تناقض و االتجاه نحو توفير الحماية المعتدلة مقابل الحماية المفرطة من جانب األب في التنبؤ بعامل مقابل ال
القدرة على مواجهة اآلخرين لدى اإلناث , وتسهم أساليب االتجاه نحو الثبات في مواقف التنشئة في مقابل 

و االتجاه نحو توفير الحماية رفض التناقض من جانب األب و االتجاه نحو المساواة في مقابل التفرقة 
المعتدلة في مقابل الحماية المفرطة و اتجاه التسامح في مقابل التشدد و القسوة من جانب األم في التنبؤ 

 بعامل الدفاع عن الحقود العامة لدى اإلناث.
 ( 5889اسة ) سرج ر د .9

 .البتكاري لدى طلبة المرحلة الثانويةدراسة العالقة بين االتزان االنفعالي و القدرة على التفكير ابعنوان : " 
 –اندفاعية , المرونة  -حيث هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين االتزان االنفعالي بأبعاده )تروي

الجمود ( و القدرة على التفكير االبتكاري لدى عينة من طالب الصف األول بالمرحلة الثانوية , حيث 
طالب من طالب مدارس مدينة بنها المصرية, حيث أسفرت نتائج ( 171تكونت عينة الدراسة من ) 

الدراسة عن أنه توجد فرود ذات داللة إحصائية بين مرتفعي و منخفضي القدرة على التفكير االبتكار في 
 بعد االندفاع لصالح منخفضي القدرة على التفكير االبتكاري . 
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 ( 5889دراسة ) الرحيلي  .9
ايرة االجتماعية و عالقتها بالذكاء االجتماعي لدى عينة من العامالت و غير المغ –بعنوان :" المسايرة 

 العامالت  بمحافظة جدة".
المغايرة االجتماعية و الذكاء –هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين المسايرة      

فت للكشف عن الفرود بين االجتماعي لدى عينة من العامالت و غير العامالت بمحافظة جدة ,كما هد
مرتفعات و منخفضات المسايرة االجتماعية من عينة الدراسة في متغير الذكاء االجتماعي و متغيرات أخرى 

( من العامالت في المهن المختلفة ) 211مثل السن و الحالة االجتماعية, حيث بلغت عينة الدراسة  ) 
( من غير 211رية و تعليمية مختلفة ( وكذلك ) معلمات في مراحل عم –إداريات  –ممرضات  –طبيبات 

 .سنة (  في محافظات جدة 41 -27) العامالت و تتراوح أعمارهن  ما بين 
المغايرة  –عكسية دالة إحصائيًا بين المسايرة  ارتباطيةحيث أسفرت نتائج الدراسة عن أنه ال توجد عالقة 
عكسية  ارتباطيةت و غير العامالت ,ال توجد عالقة االجتماعية و الذكاء االجتماعي لدى عينة من العامال

المغايرة االجتماعية و الذكاء االجتماعي لدى العينة الكلية من العامالت و غير  –دالة إحصائيًا بين المسايرة 
العامالت ,كما توجد فرود دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات و مرتفعات و منخفضات المسايرة االجتماعية 

االجتماعي لدى عينة من العامالت لصالح مرتفعات المسايرة , كما أنه ال توجد فرود دالة إحصائيًا في الذكاء 
المغايرة االجتماعية لدى عينة من غير العامالت و العينة الكلية كما أنه توجد  –بين متوسطي درجات المسايرة 

عية لدى عينة من العامالت و غير المغايرة االجتما –فرود دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات المسايرة 
( ,ال توجد فرود دالة إحصائيًا بين  31ألقل من  21العامالت تبعًا لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية ) من 

متوسطي درجات الذكاء االجتماعي لدى عينة من العامالت و غير العامالت تبعًا لمتغير العمر ,كذلك ال 
المغايرة االجتماعية لدى عينة من العامالت و غير  –وسطي درجات المسايرة توجد فرود دالة إحصائيًا بين مت

العامالت تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية  الفئة العمرية كذلك ال توجد فرود دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات 
 المغايرة االجتماعية لدى عينة من العامالت و قريناتهن من غير العامالت. –المسايرة 
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 (5887دراسة الشهري  ) .6
دراسة مقارنة بين مدمني المخدرات  -السلوك التوكيدي لدى مدمني أربعة أنماط من المخدرات9 " بعنوان 

 .مين بمجمع األمل للصحة النفسية"المنو 

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى السلوك التوكيدي لدى مدمني المخدرات بمجمع األمل للصحة         
األمفتيامين( و  -هروين -حشيش –اض , معرفة الفرد بين أنماط اإلدمان األربعة ) كحول النفسية بالري

( 211أثرها على مستوى السلوك التوكيدي في ضوء بعض المتغيرات , حيث تكونت عينة الدراسة من )
( فرد مدمني حشيش 71( فرد مدمني كحول ,  )71فرد مقسمين  على أربعة مجموعات في كل مجموعة )

(فرد مدمني األمفتيامين, وأسفرت نتائج الدراسة عن أن مستوي التوكيدية 71( فرد مدمني هروين و)71و)
لدي مدمني المخدرات مرتفع إلي حد ما , كما انه توجد فرود ذات داللة إحصائية بين أنماط اإلدمان 

سلوك التوكيدي األربعة في مستوي السلوك التوكيدي , وان تجاه الفرود دال إحصائيًا في مستوي ال
للصالح مدمني الهروين, يليهم مدمنو االنفتيامين ثم مدمنو الحشيش ثم الكحول , كما انه توجد فرود ذات 
ن اتجاه الفرود دال إحصائيًا  داللة إحصائية في مستوى السلوك التوكيدي بين المدمنين يعزى للعمر ,وا 

 ( سنة و27ثر مقابل من أعمارهم أقل من )سنة فأك41في مستوى السلوك التوكيدي لدى من أعمارهم من)
 سنة.27سنة مقابل من أعمارهم أفل من 41( ألى32لصالح من أعمارهم من )

 (5889دراسة خليل ) .:
الفوبيا  مدى فاعلية العالج العقالني و االنفعالي و التدريب التوكيدي في خفض بعنوان : "  

 االجتماعية لدى المعلمين في جامعة أسيوط " .
ذه الدراسة للتعرف على فاعلية العالج العقالني اإلنفعالى والتدريب التوكيدى في خفض الفوبيا تهدف ه

االجتماعية لدى عينة من الطالب المعلمين بكلية التربية . بجامعة أسيوط و تكونت عينة البحث من 9 
طالبًا,  192يع الشعب )( طالب وطالبة بكلية التربية بالفرقة الثالثة جم 476الدراسة السيكومترية على ) 

 طالبة (. 267
أسفر البحث الحالي عن مجموعة من النتائج أبرزها 9 وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيًا بين     

الفوبيا االجتماعية واألفكار الالعقالنية , كما أظهرت ارتباطا سالبًا بين الفوبيا االجتماعية والمهارات التوكيدية 
فوبيا اجتماعية أعلى من الذكور , وأثبتت الدراسة فعالية كل من برنامج العالج العقالني  كما أظهر اإلناث
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االنفعالي والتدريب التوكيدى في خفض الفوبيا االجتماعية لدى عينة الدراسة ولم تظهر الدراسة وجود فرود 
رود دالة إحصائيًا بين دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبيتين , كما أظهرت نتائج المتابعة وجود ف

متوسطي درجات أفراد مجموعة العالج العقالني على مقياس الفوبيا االجتماعية بعد العالج ودرجاتهم بعد مرور 
شهر على العالج كما أظهرت أيضًا نتائج المتابعة وجود فرود بين متوسطي درجات أفراد مجموعة التدريب 

ة , ودرجاتهم بعد مرور شهر على العالج في مقياس الفوبيا على المهارات االجتماعية بعد العالج مباشر 
 .االجتماعية

 ( 5889دراسة يونس) .18
بعنوان : " عالقة االتزان االنفعالي و مستويات تأكيد الذات عند عينة من طلبة الجامعة 

 األردنية".
و إيجاد  تهدف هذه الدراسة للكشف عن كل من مستويات االتزان االنفعالي و مستويات تأكيد الذات

( طالب و 134العالقة بينها عند طلبة الجامعة األردنية و لتحقيد هذه األهداف تم اختيار عينة مكونة من )
طالبة من طلبة الجامعة األردنية  , حيث أشارت نتائج البحث إلى وجود ارتباط ايجابي قوي ما بين مستويات 

ينة الدراسة, كما أظهرت نتائج البحث وجود فرود دالة االتزان االنفعالي و مستويات تأكيد الذات عند أفراد ع
إحصائيا في مستويات تأكيد الذات وفقا لمتغير الجنس  لصالح الذكور , وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود 

 فرود دالة إحصائيا في مستوى االتزان االنفعالي عند كل من الذكور و اإلناث لصالح الذكور .

 ( 5889دراسة ) الشعراوي 
عنوان : " فعالية برنامج إرشادي عقالني إرشادي سلوكي في تحسين مستوى االتزان ب

 االنفعالي لدى عينة من الشباب الجامعي". 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج في اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي في تحسين 

ي و عالقته ببعض المتغيرات , حيث تكونت عينة مستوى االتزان االنفعالي لدى عينة من الشباب الجامع
( إناث, حيث أسفرت 21( ذكور و )21( طالب و طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية منهم )41الباحث من ) 

نتائج الدراسة عن وجود انخفاض في مستوى االندفاعية لدى طالب المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة 
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المجموعة التجريبية قبل تطبيد البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي السلوكي  الضابطة و كذلك بمقارنة
 لصالح البرنامج اإلرشادي في تحقيد أهدافه.

 (5889دراسة خليل) .11
فاعلية كل من تقدير الذات و مفهوم الذات على دقة الحكم اإلدراكي في موقف المسايرة االجتماعية :"  بعنوان

." 
إلقاء المزيد من الضوء علي النموذج المعدل للمسايرة االجتماعية والذي قدمه 9  هدفت هذه الدراسة إلي

 (1991منير حسن جمال وسيد احمد عثمان )

عن دراسة  بعض تغيرات الذات علي دقة الحكم اإلدراكي في موقف المسايرة االجتماعية , وبلغت عينة 
د األكثر تقديرًا للذات اظهروا استقاللية عالية بفروض ( طالبًا وطالبة , وأظهرت النتائج أن األفرا71الدراسة )

دالة ودقة في أحكامها اإلدراكية علي المهام المعروضة عليهم , سواء كانت صورًا مرسومة أو أشكااًل هندسية 
مما يدل علي أن ارتفاع تقدير الذات سوي لديهم قد أدي دورًا في مقاومة ضغوط الجماعة التي تعرضوا لها , 

هروا  انخفاضًا في مسايرتهم مقارنة باألفراد منخفضي تقدير الذات , فقد اظهروا مسايرة مرتفعة, كما كما اظ
 لم تظهر بين المجموعتين أي فرود جوهرية في تغير مفهوم الذات.

 

 ( 5885دراسة )عبد الجبار .15
 بعنوان : " العالقة بين التوكيدية و تحقيق الذات لدى طالب الجامعة".

راسة إلى فحص العالقة بين التوكيدية وتحقيد الذات لدى طالب الجامعة و معرفة الفرود هدفت هذه الد
( 261بين الذكور و اإلناث في مستوى التوكيدية و مستوى تحقيد الذات ,و قد تكونت عينة الدراسة من )

قة ارتباط ايجابي ( طالبة حيث أسفرت النتائج الدراسة عن أنه ال توجد عال141( طالبًا و )141طالبًا منهم )
بين التوكيدية و تحقيد الذات , كما أنه توجد فرود دالة إحصائيا في مستوى التوكيدية بين الطالب و 
الطالبات لصالح الطالبات , كما أنه توجد فرود ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب و 

ى اإلجمال أن الطالبات أكثر توكيدية و درجات الطالبات على مقياس تحقيد الذات لصالح الطالبات , وعل
  أكثر تحقيقُا للذات من الطالب .
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 (5881دراسة عبد القادر ) .19
إدراك األبناء للسلطة  التوكيدية بين اإلذعانية و العدوانية في ضوء اختالفبعنوان : "
 .األبوية"

معاملته لهم و استخدامه هدفت الدراسة إلى معرفة نوع العالقة التي تنشأ بين األب و األبناء و طريقة 
ة وما يكون عليه األبناء من لنمط  معين من السلطة األبوية حيث هل هناك صلة بين نوعية السلطة األبوي

( طالب وطالبة بالصف األول الثانوي من الريف و 241عانية و توكيدية وعدوانية , و بلغت العينة )االذ
سلطة األبوية الديمقراطية في استخدام الحزم و التوصية يعمل الحضر, وأسفرت النتائج عن أن إدراك األبناء ال

على تنشئة أبناء توكيدية بعيدين عن اإلذعانية بعدهم عن العدوانية ,أما إدراك األبناء للسلطة األبوية 
المتسلطة والقائمة على إصرار األوامر و النواحي و يستحيل معه تنشئة أبناء توكيدين ,وقد تبين ارتفاع 

اإلذعانية لدى اإلناث عن الذكور و اتضح كذلك أنه ال يوجد فرود في مستوى اإلذعانية بين طالب مستوى 
 .الريف و الحضر فيما يميز طالب الريف بأنهم أكثر عدوانية و تميز طالب الحضر بأنهم أكثر توكيدية

 ( 5888دراسة ) إمام ,هدية  .19
ية في ضوء بعض المتغيرات السلوك التوكيدي لدى تالميذ المرحلة اإلعداد:بعنوان 

هدفت الدراسة إلى معرفة المتغيرات التي يمكن أن تؤثر أو ترتبط بالسلوك التوكيدي لتالميذ  .االجتماعية
( طالب و طالبة من طالب المرحلة اإلعدادية 261المرحلة اإلعدادية , حيث تكونت عينة الدراسة من ) 

المدرسة اإلسالمية للبنين بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة  تم اختيارهم من مدرستي الكاظمية أغا للبنات و
( عام , حيث أسفرت الدراسة عن أنه ال توجد فرود دالة 16 -11و قد تراوحت أعمارهم مابين ) 

 .لتوكيدي تعزى لمتغيرات الدراسةإحصائية بين درجة الطالب و الطالبات في السلوك ا
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 (5888دراسة )الليل  .17
قة بين االتجاه نحو تعاطي المخدرات و المسايرة و ارتباطها ببعض المتغيرات لدى طالب و العال:" بعنوان 

 ". طالبات الجامعة
هدفت الدراسة الحالية  إلى التحقد من وجود عالقة بين االتجاه نحو تعاطي المخدرات وسلوك المسايرة     

متغيرات اآلتية 9) الجنس, والسكن في والفرد فيهما لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أم القرى وفد ال
 المدينة والقرية, واالختالف في المستوى الدراسي واالقتصادي(.

طالبة(, أظهرت نتائج الدراسة , عدم وجود  94طالب و  117منهم ) 211وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
ذلك عدم وجود فرود دالة إحصائيًا عالقة دالة إحصائيًا بين االتجاه نحو تعاطي المخدرات وسلوك المسايرة, ك

بين نفس المتغيرين وفد متغيرات موضوع الدراسة ما عدا وجود فرد ذو داللة إحصائية بين الطالب والطالبات 
في سلوك المسايرة, ووجود فرد دال إحصائيًا في االتجاه نحو تعاطي المخدرات بين المقيمين في المدينة 

الطالبات لصالح المقيمين في القرية, إذ كان هذا االتجاه أكثر إيجابيًا لديهم.  والمقيمين في القرية من الطلبة و 
كذلك أظهرت الدراسة وجود فرد دال إحصائيًا في االتجاه نحو تعاطي المخدرات وفد اختالف المستوى 

 الدراسي لعينة الدراسة لصالح المجموعة التي تدرس في المستوى الثاني.

 ية ثالثًا: الدراسات  األجنب
 (5818دراسة كلوكينا ) .1

 . " مستوى التوكيدية لدى المراهقين المعاقين حركياً بعنوان :
هدفت الدراسة لمعرفة مستوى التوكيدية لدى المراهقين المعاقين حركيا وذلك باستخدام التقرير الذاتي و 

قين و الذين تم لعب األدوار و مذكرات األنشطة اإلبداعية  حيث شارك في البرنامج مجموعة من المراه
شهور  7أسبوعا حيث بعد الفحص البعدي بعد  11تقسيمهم إلى مجموعتين حيث استمر التدريب لمدة 

أظهرت النتائج تحسن جوهري في كل من توكيد الذات و لعب األدوار مقارنتا بالمجموعة الضابطة التي لم 
ية لديهم تحسن في إدراك النقص تظهر أي تحسن في سلوكها حيث أصبح المراهقون في المجموعة التجريب

 .لمتواصلة للبالغين ذوي اإلعاقةاالجتماعي و المهارات الشخصية ا
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 ( 5887دراسة )أوسبورن  .5
 بعنوان :"العالقة بين المسايرة و الذكاء لدى عينة من طلبة الجامعة"  

بين المسايرة و درجة وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين درجة الذكاء و المسايرة , و العالقة  
( طالب تلقوا جميعًا 111التحكم لدى الفرد , حيث أجريت الدراسة على عينة من طالب الكلية و قوامها )

اختبار مثير خطي و ذلك لتقيم درجة المسايرة , حيث كان على أفراد العينة أن يقارنوا بين خط ) موضع 
إلجابات التي يقدمها أربعة شركاء ) متحالفون ( . ثم المقارنة ( وطول ثالثة خطوط موضوعة بعد االستماع ل

تم قياس درجة التحكم باستخدام أسلوب التوجه في العالقات الشخصية باآلخرين , كما تم حساب درجة الذكاء 
في تحديد ما إذا كان األفراد ذوي الذكاء العالي يسايرون بدرجة اقل بالمقارنة  باألفراد ذوي الذكاء األقل أم ال 

تم تحليل االنحدار لمقارنة درجات المسايرة ودرجات الذكاء الكلي. و أشارت النتائج إلي انه ال توجد عالقة  ثم
 (.2117ارتباطيه دالة بين درجة الذكاء الكلي والمسايرة . ) نقال عن الرحيلي 9 

 (5818دراسة ديوي ) .9
 ة الصف الخامس " التعليمي لدى طلب باإلنجازبعنوان: " االتزان االنفعالي و عالقته 

هدفت الدراسة لمعرفة العالقة بين االتزان االنفعالي و االنجاز التعليمي لدى طلبة الصف الخامس و 
( 31السادس و السابع حيث استخدم الباحث استبيان ودورث لالتزان االنفعالي حيث تكونت عينة البحث من )

ة ضابطة و  أخرى تجريبية حيث أظهرت النتائج ( طالبة قسموا بالطريقة العشوائية إلى مجموع31طالب و )
أنه ال توجد أي عالقة دالة إحصائيا بين درجة االتزان االنفعالي و الذكاء المدرسي للطلبة في المجموعة 
التجريبية , كما أظهرت أن الطلبة المتفوقين مدرسيا يكون لديهم االتزان العاطفي منخفض و ذلك تبعا للجنس 

 ذكاء .و العمر و مستوى ال
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 رابعًا : التعقيب على الدراسات السابقة 
من خالل العرض المتسلسل للدراسات السابقة التي توفرت لدى الباحثة تبين عناية الدراسات السابقة 
بموضوع كاًل من التوكيدية و االتزان االنفعالي و ذلك ألهمية هاذين الموضوعين في الدراسات النفسية 

 التربوية .
المغايرة اال عدد  –باحثة ندرة الدراسات المتعلقة بالمتغير األساسي للدراسة وهو متغير المسايرة كما الحظت ال

 ضئيل جدا من الدراسات.
المغايرة الحظت قلة الدراسات السابقة في  –حيث من بحث الباحثة في الدراسات السابقة في محور المسايرة 

 هذا المجال وخاصة في قطاع غزة.

دراسات في هذا الموضوع على حد علم الباحثة على عشر دراسات منها ما هو قديم مثل حيث لم تتعدى ال
( ودراسة 2111( ومنها ما هو جديد مثل دراسة )المالخة 1996( و دراسة )الغامدي 1992دراسة)ابن مانع 

 (.2111)الشريف 

 من حيث الهدف:
ة من حيث الهدف حيث درست بعض المغاير  –تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت محور المسايرة 

المغايرة مثل  –المغايرة باعتبارها سمة مستقلة تمثل إحدى قطبي سمتي المسايرة  –الدراسات المسايرة 
المغايرة وعالقتها  –(. ومن هذه الدراسة ما هدف ومن هذه الدراسة ما هدف لدراسة المسايرة 1996الغامدي) 

 (.1993 بالتحصيل الدراسي مثل دراسة )ابن مانع
ومنها ما تناول دراسة سلوك المسايرة المغايرة للتعرف على عالقتها باالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

( ومنها ما تناول دراسة سلوك المسايرة المغايرة وعالقته ببعض المتغيرات كضغوط العمل 2111)الشريف 
( وعالقة المسايرة 2111ة الثالث مثل زكي)( وعالقة المسايرة المغايرة بالمشكالت السلوكي2111مثل )مالخة

 (.2117المغايرة بالذكاء االجتماعي )الرحيلي 

 من حيث عينة الدراسات:
اختلفت عينة الدراسات باختالف الهدف من الدراسة والمنهج المستخدم في الدارسة حيث تنوعت العينات 

راسات كانت عينتها طلبة الدارس مثل )جمل في الدراسات التي تناولت دراسة المسايرة المغايرة فبعض هذه الد
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كانت على طلبة الجامعة مثل دراسة) الشريف  ( ومنها من1993( ودراسة )ابن نافع 2111الليل 
 (.2111( ومنها من كان على ضباط الشرطة مثل دراسة )مالخة 2111

أطفال ما قبل  ( ومنها من كان على2117ومنها من كان على النساء العامالت مثل دراسة )الرحيلي 
( وبذلك تجد تنوع هذه العينات وبالتالي نجد تنوع للنتائج في 2111المدرسة مثل دراسة) زكي

 محور المسايرة المغايرة تبعًا للعينة.
 

 المغايرة: –األدوات المستخدمة في المسايرة 
)ابن مانع  من خالل مالحظة الباحثة للدراسات السابقة وجدت أن معظم الدراسات اعتمدت على مقياس

المغايرة وهذا يدلل على قوة المقياس وقدرته على إعطاء نتاج موثود بها في صميم  -( للمسايرة 1992
ودراسة )الرحيلي  2111ودراسة جمل الليل  2111( والشريف 2111المغايرة مثل دراسة )مالخة  -المسايرة 
2117) 

المغايرة من أعدادهم مثل استيبيان )زكي كما قام بعض الباحثين باستخدام استبيان لقياس المسايرة 
 ( والذي اعتمد على المالحظة. 2111

 لذلك ستقوم الباحثة ببناء استبيان للمسايرة المغايرة يتناسب مع الفئة العمرية للعينة موضوع البحث.

 نتائج الدراسات:
يمكن القول بأن بعض من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة من حيث عنايتها وأدواتها ونتائجها 

( 2113نتائج الدراسات السابقة بأنه ال توجد فرود بين الجنسين في سمات المسايرة المغايرة مثل )جمل الليل 
كما أنه ال توجد فرود دالة إحصائيا بين البنين والبنات في كل متغيرات الحكم الخلقي والمسايرة )زكي 

2111) 
ة إحصائيا بين المسايرة المغايرة االجتماعية والذكاء االجتماعي كما أنه توجد فرود ارتباطيه عكسية دال

 (.2117لدى العينة الكلية العامالت وغير العامالت )الرحيلي 

كما انه توجد فرود ذات داللة إحصائية بين المسايرة المغايرة لدى البعض في الشرطة تعزي لبعض 
 (.2111المتغيرات في دراسة) مالخة 
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 ت التي تناولت التوكيدية تعقيب على الدراسا

 من حيث الهدف: 
لقد حظيت دراسة التوكيدية بالعديد من الدراسات المختلفة و التي ارتبطت بعد من المتغيرات الخاصة 

(و التي هدفت لمعرفة نوع العالقة بين اآلباء و األبناء و طريقة 2111بالشخصية مثل دراسة ) عبد القادر 
سة التوكيدية و عالقتها ببعض المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالسلوك مثل دراسة معاملة اآلباء لألبناء و درا

( و التوكيدية لدى مدمني 2112( , والتوكيدية و عالقتها بتحقيد الذات ) عبد الجبار 2111) إمام , هدية 
مثل ) الظاهر  ( و التوكيدية و فاعليتها في عالج الفوبيا االجتماعية2117المخدرات مثل دراسة ) الشهري 

( و كذلك التوكيدية و عالقتها 2117( و التوكيدية و السلوك العدواني و تقدير الذات ) خليل 2114خليل 
( و التوكيدية و أساليب التنشئة االجتماعية مثل دراسة ) 2116بضغوط الوالدين مثل دراسة ) سماحة 

( و التوكيدية و عالجها بمستوى تقدير 2119( و التوكيدية  و عالقتها بسمة الحياء ) صافي 2116الرحيب 
 .(2111ت و الوحدة النفسية ) زقوت ( و التوكيدية و عالقتها بهوية الذا2111الذات ) كلوكينيا 

 من حيث العينة: 
لقد الحظت الباحثة اختالف العينات المستخدمة في هذه الدراسات مما  يزيد من مصطلح التوكيدية قوة و 

الباحثين بهذا المصطلح حيث اشتملت عينات الدراسات التي تناولت هذا المصطلح  يدلل على مدى اهتمام
( و على الطالب المعلمين ) الظاهر 2117فئات مختلفة منها على سبيل المثال مدمني المخدرات ) الشهري 

 ( و طالب المرحلة االبتدائية ) سماحة2111( و طالب المرحلة اإلعدادية ) إمام , هدية 2114خليل 
(و المعاقين حركيًا 2112( و طالب الجامعة ) عبد الجبار2116( و على األطفال ) الرحيب 2116

و على اآلباء مثل دراسة عبد القادر 2111( و على مجهولى النسب مثل دراسة زقوت 2111)كولكينيا 
ك ( . و كذل2117( و )خليل 2119و على طالب المرحلة الثانوية مثل دراسة كلمن ) صافي  2111

اختلفت حجم العينات تبعًا للمنهج المستخدم في كل دراسة على حدة حيث لوحظ تفاوتًا في حجم تلك العينات 
و طبيعة الدراسة و هذا ما يتفد مع األسلوب العلمي في البحوث التربوية الذي يذكره  ) رجاء أبو عالم , 

 –تكاليف البحث  –فروض البحث  – ( حيث يقل حجم العينة أو يزيد وفقًا ) لنوع البحث9193-197 2111
 الدقة المطلوبة (. –طرد جمع المعلومات  –أهمية النتائج 
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 من حيث األدوات المستخدمة: 

تنوعت األدوات المستخدمة في قياس التوكيدية في الدراسات السابقة التي قامت الباحثة بتجميعها , حيث 
ة من قبل و موثود بنتائجها في الدراسة مثل دراسة الحظت الباحثة اعتماد بعض الباحثين على مقاييس معد

( , وهناك مجموعة 1996( حيث استخدما مقياس ) طريف فرج 2116(و  ) الرحيب 2114) الظاهر خليل 
من الباحثين قاموا بإعداد مقياس خاص بالتوكيدية و قاموا بتحكيم هذه المقاييس و تطبيقها على عينات 

 ( . 2116, سماحة 2117, خليل 2119ت مثل دراسة ) صافي استطالعية لبحث الصدد و الثبا

 من حيث النتائج: 

كما كان هناك تنوع في العينات و األدوات المستخدمة في الدراسة فقد الحظت الباحثة أيضًا اختالف في 
دية النتائج , حيث كان هناك ارتباط بين التوكيدية و بعض المتغيرات , حيث هناك ارتباط ايجابي في التوكي

( , كما أن هناك ارتباط سلبي في 2117( و دراسة ) يونس 2119و سمة الحياء كما في  دراسة ) صافي 
 ( . 2117, و دراسة خليل 2116التوكيدية ببعض المتغيرات كما في  دراسة ) سماحة 

 تعقيب على دراسات االتزان االنفعالي: 
 من حيث الهدف: 

ت االتزان االنفعالي إلى حد ما حيث هدفت هذه الدراسات إلى إلى تتشابهت الدراسات السابقة التي تناول
( و دراسة 2114( و دراسة )ضحيك 2111التعرف على مستوى االتزان االنفعالي مثل دراسة ) المزيني 

, مع العلم أنها أيضا  2111و دراسة حمدان  2116و دراسة محمد 2117و دراسة ريان  2117يونس 
سات بالمتغيرات األخرى التي ستدرس مع االتزان االنفعالي ومن هنا يكون االختالف اختلفت كل من هذه الدرا

(, 2111حيث بعض هذه الدراسات  درست االتزان االنفعالي و عالقته باالنجاز التعليمي مثل دراسة ) ديوي 
( و االتزان 2117ودراسة االتزان االنفعالي و عالقته بالسرعة اإلدراكية و التفكير االبتكاري مثل ) ريان 

( و االتزان االنفعالي و عالقته بتأكيد الذات مثل 2117االنفعالي و التحكم في المواقف المثيرة مثل ) مختار 
 ( .2111( و االتزان االنفعالي و عالقته بالقيم الدينية مثل ) المزيني 2117)يونس 
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 من حيث العينة: 
التي تناولت االتزان االنفعالي حيث كان بعضها على  لقد تنوعت العينات المستخدمة في جميع الدراسات

( ومنها دراسات اختارت عينتها 2113( و دراسة ) الشعراوي 2111طلبة الجامعات مثل دراسة ) المزيني 
(  , وكذلك بعض 2116( و دراسة ) مختار 2116(و دراسة ) سرج 2117من طلبة مثل دراسة ) ريان 

( التي  2114( و دراسة )ضحيك 2111الشرطة مثل دراسة ) حمدان  الدراسات اختارت العينة من ضباط
تناولت  االتزان االنفعالي لدى قادة النشاط الكشفي و لكن نالحظ أكثر الدراسات اختارت العينة من طلبة 
المرحلة الثانوية لما لها دور و أهمية في تطور بناء االنفعاالت بشكل مناسب و كيف يتعامل أصحاب هذه 

للمتغيرات االنفعالية بشكل مناسب , والن هذه المرحلة العمرية تكون انفعاالتها غير مستقرة و غير متزنة الفئة 
و تحتاج إلى رعاية خاصة لكي يجتاز الطلبة هذه المرحلة بسالم , ولقد اختلفت عدد أفراد العينات في كل 

 سة على حدة.دراسة بناء على كل دراسة و الهدف منها و المنهج المتبع في كل درا
 

 9 األدوات المستخدمة
لقد اختلفت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة , حيث أن بعض الباحثين استخدم أدوات و مقاييس  

( استخدم مقياس 2111معدة مسبقًا و قد تبين صدقها و ثباتها و أعطت نتائج ايجابية , مثل دراسة ) ديوي 
( لالتزان االنفعالي و دراسة يونس 1997م استبانه  )عادل العدل استخد 2111ودورث , ودراسة المزيني 

استخدم فيها استبيان سامية قطان 2117استخدم مقياس العبيدي لالتزان االنفعالي , ودراسة مختار 2117
( , وهناك باحثين 2112و التي استخدمت مقياس )المسعودي2116لالتزان االنفعالي ,وكذلك دراسة محمد 

( ودراسة 2111استبيان لالتزان االنفعالي بأنفسهم بما يناسب مع عينة دراستهم مثل ) حمدان قاموا ببناء 
 (. 2117(ودراسة )ريان 2114)ضحيك 

 من حيث نتائج الدراسات : 
تباينت الدراسات السابقة في نتائجها بتباين أهدافها و عيناتها حيث أكدت دراسة المزيني 

النفعالي و القيم لدى أفراد العينة خاصة عند اإلناث , كما على ارتفاع مستوى االتزان ا 2111
(أن هناك ارتباط موجب ذو داللة إحصائية بين كل من القيم 2114أكدت دراسة) ضحيك 

(كما تبين ان 2116العلمية و االجتماعية و االقتصادية و الدرجة الكلية لمقياس االتزان االنفعالي )لمحمد 
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ى طلبة معاهد إعداد المعلمين الذين تعرضت أسرهم لحاالت الدهم و التفتيش و مستوى االتزان االنفعالي لد
االعتقال من قبل قوات االحتالل األمريكي أقل من أقرانهم الذين لم يتعرضوا لها وأن هناك بينهم فرود ذات 

رجات (إلى وجود فرود ذات داللة إحصائية في د 2117 داللة إحصائية , كما أكدت نتائج دراسة )مختار
(إلى وجود ارتباط دال إحصائيا  2116المرونة و التروي في الريف و الحضر , كما أظهرت نتائج )عويضة 

 بين بعدي التوجه الزمني نحو الماضي و الحاضر من ناحية االتزان االنفعالي .
 

 الفائدة التي خرجت بها الباحثة من مراجعة الدراسات السابقة: 
 عة في بحث متغيرات الدراسات.التعرف على المنهجية المتب 
 .التعرف على األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة الحالية 
  االستفادة من المقاييس في الدراسات السابقة في وضع مقاييس جديدة للدراسة و خاصة لقياس

 المغايرة. –المسايرة 

 الدراسة الحالية. االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد المنهج المناسب و المتبع في 

 .االستفادة من الدراسات السابقة في كيفية تنسيد و ترتيب الدراسة الحالية 

 .االستفادة من الدراسات السابقة في كيفية التوثيد في الدراسة الحالية 
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 الدراسة إجراءات
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 مقدمة :
يتنوووووووووواول هووووووووووذا الفصوووووووووول وصووووووووووفًا لإلجووووووووووراءات المنهجيووووووووووة التووووووووووي اتبعتهووووووووووا الباحثووووووووووة موووووووووون حيووووووووووث الموووووووووونهج 

فوووووووووووي تنفيوووووووووووذ الدراسووووووووووووة , و مجتموووووووووووع وعينوووووووووووة الدراسووووووووووووة و األدوات المسوووووووووووتخدمة و التأكووووووووووود موووووووووووون  المتبوووووووووووع
صوووووووووودقها و ثباتهووووووووووا و األسوووووووووواليب اإلحصووووووووووائية التووووووووووي اسووووووووووتخدمت فووووووووووي معالجووووووووووة النتووووووووووائج و فيمووووووووووا يلووووووووووي 

  وصفًا لهذه اإلجراءات.
 فروض الدراسة:

المغووووووووووووووايرة لوووووووووووووودى طلبووووووووووووووة األول  -المسووووووووووووووايرة توجوووووووووووووود فوووووووووووووورود ذات داللووووووووووووووة إحصووووووووووووووائية فووووووووووووووي ال -1
 الثانوي من مرتفعي التوكيدية  و منخفضي التوكيدية؟

المغوووووووووووووايرة  لووووووووووووودى طلبووووووووووووووة األول  -المسووووووووووووووايرةتوجووووووووووووود فووووووووووووورود ذات داللووووووووووووووة إحصوووووووووووووائية فوووووووووووووي ال  -2
 االنفعالي؟الثانوي من مرتفعي االتزان االنفعالي  و منخفضي االتزان 

 –المغووووووووووووايرة بووووووووووووين متغيوووووووووووورات الدراسووووووووووووة ) التوكيديووووووووووووة  –ال يوجوووووووووووود تفاعوووووووووووول دال فووووووووووووي المسووووووووووووايرة  -3
 االتزان االنفعالي لدى عينة الدراسة. 

المغوووووووووووووووايرة تعوووووووووووووووزى لمتغيووووووووووووووور  -ال توجووووووووووووووود فووووووووووووووورود ذات داللوووووووووووووووة إحصوووووووووووووووائية فوووووووووووووووي  المسوووووووووووووووايرة  -4
 الجنس. 

ى لمتغيووووووووووووووور المغوووووووووووووووايرة تعوووووووووووووووز  -ال توجووووووووووووووود فووووووووووووووورود ذات داللوووووووووووووووة إحصوووووووووووووووائية فوووووووووووووووي  المسوووووووووووووووايرة  -7
 التخصص.

المغووووووووووايرة تعووووووووووزى لمتغيوووووووووور  –ال توجوووووووووود فوووووووووورود ذات داللووووووووووة إحصووووووووووائية فووووووووووي مسووووووووووتوى المسووووووووووايرة  -7
 الترتيب الوالدي. 

المغووووووووووايرة تعووووووووووزى لمتغيوووووووووور  –ال توجوووووووووود فوووووووووورود ذات داللووووووووووة إحصووووووووووائية فووووووووووي مسووووووووووتوى المسووووووووووايرة   -6
 المستوى الدراسي لدى عينة الدراسة. 

المغووووووووووايرة تعووووووووووزى لمتغيوووووووووور  –لمسووووووووووايرة ال توجوووووووووود فوووووووووورود ذات داللووووووووووة إحصووووووووووائية فووووووووووي مسووووووووووتوى ا -6
 المنطقة التعليمية لدى عينة الدراسة. 
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 ثانيًا: منهج الدراسة: 
اتبعووووووووت الباحثووووووووة فووووووووي دراسووووووووتها الحاليووووووووة الموووووووونهج الوصووووووووفي الووووووووذي يعتموووووووود علووووووووى دراسووووووووة الظوووووووواهرة كمووووووووا 
توجووووووووووود فوووووووووووي الواقوووووووووووع و تهوووووووووووتم بوصوووووووووووفها و صوووووووووووفًا دقيقوووووووووووًا ,و تعبووووووووووور عنهوووووووووووا كموووووووووووًا و كيفوووووووووووًا ,و تتخوووووووووووذ 

ت الوصوووووووووووووفية أنماطوووووووووووووًا و أشوووووووووووووكااًل متعوووووووووووووددة منهوووووووووووووا دراسوووووووووووووة العالقوووووووووووووات المتبادلوووووووووووووة و تشووووووووووووومل الدراسوووووووووووووا
)عبيوووووووووووووووووووووووووودات ,  دراسووووووووووووووووووووووووووة الحالووووووووووووووووووووووووووة و الدراسووووووووووووووووووووووووووات المقارنووووووووووووووووووووووووووة و الدراسووووووووووووووووووووووووووات االرتباطيووووووووووووووووووووووووووة.

 (.16691992وآخرون,

وقوووووووود اسووووووووتخدمت الباحثووووووووة, الموووووووونهج الوصووووووووفي ألنووووووووه يتناسووووووووب مووووووووع أهووووووووداف الدراسووووووووة موووووووون حيووووووووث جمووووووووع 
ء وصووووووووووووف للمتغيوووووووووووورات موضووووووووووووع الدراسووووووووووووة و الكشووووووووووووف عوووووووووووون نوعيووووووووووووة البيانووووووووووووات و تبويبهووووووووووووا و إعطووووووووووووا

المغووووووووووايرة و كوووووووووول موووووووووون التوكيديووووووووووة و االتووووووووووزان االنفعووووووووووالي و إجووووووووووراء  –العالقووووووووووة بووووووووووين متغيوووووووووور المسووووووووووايرة 
 -الترتيوووووووووب الووووووووووالدي للطالوووووووووب  –التخصوووووووووص  –المقارنوووووووووة بوووووووووين عينوووووووووة الدراسوووووووووة مووووووووون حيوووووووووث )الجووووووووونس 

 الب(.المنطقة التعليمية التابع لها الط –المستوى الدراسي 
 ًا :مجتمع الدراسة: لثثا

تكووووووووووون المجتمووووووووووع األصوووووووووولي للدراسووووووووووة موووووووووون جميووووووووووع طلبووووووووووة الصووووووووووف األول الثووووووووووانوي " الحووووووووووادي عشوووووووووور " 
بفرعيووووووووووه العلمووووووووووي و العلوووووووووووم اإلنسووووووووووانية الووووووووووذين يدرسووووووووووون فووووووووووي الموووووووووودارس الحكوميووووووووووة الثانويووووووووووة و التووووووووووي 

م الدراسوووووووووي تشووووووووورف عليهوووووووووا مديريوووووووووة التربيوووووووووة و التعلووووووووويم بمحافظوووووووووة شووووووووومال غوووووووووزة , و غووووووووورب غوووووووووزة للعوووووووووا
( موووووووووووووووووزعين كالتووووووووووووووووالي, مديريووووووووووووووووة شوووووووووووووووومال غووووووووووووووووزة 13213( و البووووووووووووووووالغ عووووووووووووووووددهم ) 2112 -2111) 

( , 629( و أمووووووووووا اإلنوووووووووواث فبلووووووووووغ عووووووووووددهم للفوووووووووورع العلمووووووووووي أيضووووووووووًا ) 777الووووووووووذكور بووووووووووالفرع العلمووووووووووي ) 
( , أموووووووووا اإلنووووووووواث فبلوووووووووغ عوووووووووددهن) 2167أموووووووووا فووووووووورع العلووووووووووم اإلنسوووووووووانية فبلوووووووووغ عووووووووودد الطلبوووووووووة الوووووووووذكور ) 

 ( طالبة.2779

( طالوووووووووب أموووووووووا اإلنووووووووواث 1179ا فوووووووووي مديريوووووووووة غووووووووورب غوووووووووزة فبلوووووووووغ عووووووووودد الوووووووووذكور بوووووووووالفرع العلموووووووووي ) أمووووووووو
( , وأموووووووووا بالنسوووووووووبة لفووووووووورع العلووووووووووم اإلنسوووووووووانية فبلوووووووووغ عووووووووودد الوووووووووذكور 976لووووووووونفس الفووووووووورع فلوووووووووغ عوووووووووددهن ) 

( طالبوووووووووووة , وذلوووووووووووك حسوووووووووووب 2779( طالوووووووووووب أموووووووووووا اإلنووووووووووواث لووووووووووونفس الفووووووووووورع فبلوووووووووووغ عوووووووووووددهن ) 2419) 
 (.2112يم العالي , إحصائيات وزارة التربية و التعل
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 :عينة الدراسة:  رابعاً 

 العينة االستطالعية للدراسة:  -1
( طالوووووووووووب و طالبوووووووووووة مووووووووووون طوووووووووووالب الصوووووووووووف األول 96تكونوووووووووووت العينوووووووووووة االسوووووووووووتطالعية للدراسوووووووووووة مووووووووووون )

( 2112-2111الثووووووووووووانوي بفرعيووووووووووووه العلمووووووووووووي و العلوووووووووووووم اإلنسووووووووووووانية بمحافظووووووووووووة شوووووووووووومال غووووووووووووزة للعووووووووووووام ) 
بسوووووووووووويطة بغوووووووووووورض التأكوووووووووووود موووووووووووون صوووووووووووودد و ثبووووووووووووات األدوات و تووووووووووووم اختيووووووووووووارهم بالطريقووووووووووووة العشوووووووووووووائية ال

 المعدة للدراسة. 
 العينة الفعلية للدراسة: -5

توووووووووووم اختيوووووووووووار عينوووووووووووة  الدراسوووووووووووة مووووووووووون طلبوووووووووووة الصوووووووووووف الحوووووووووووادي عشووووووووووور بفرعيوووووووووووه " العلموووووووووووي , العلووووووووووووم 
( 432%( و التوووووووووووي بلوووووووووووغ عوووووووووووددها ) 3بنسوووووووووووبة مئويوووووووووووة ) البسووووووووووويطة اإلنسوووووووووووانية " بالطريقوووووووووووة العشووووووووووووائية 

نسووووووووبة بنوووووووواء علووووووووى كبوووووووور حجووووووووم المجتمووووووووع األصوووووووولي للطلبووووووووة . و قوووووووود تووووووووم اختيووووووووار و تووووووووم اختيووووووووار هووووووووذه ال
و هووووووووووووووي تمثووووووووووووول " مجموعووووووووووووووة جزئيوووووووووووووة موووووووووووووون المجتمووووووووووووووع  العشوووووووووووووووائيةالطلبوووووووووووووة و الموووووووووووووودارس بالطريقوووووووووووووة 

األصووووووووولي و بحجوووووووووم معوووووووووين لهوووووووووا نفوووووووووس الفرصوووووووووة ) االحتموووووووووال ( لتختوووووووووار كعينوووووووووة مووووووووون ذلوووووووووك المجتموووووووووع 
 (.41791969" ) السيد , 

جنستوزيع أفراد العينة حسب ال -1

% موووووووووووون عينووووووووووووة الدراسووووووووووووة موووووووووووون الووووووووووووذكور, بينمووووووووووووا البوووووووووووواقي 47.2( أن مووووووووووووا نسووووووووووووبته  1يبووووووووووووين جوووووووووووودول )
 % من اإلناث.52.8

 (: الجنس1جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 47.2 204 ذكر

 52.8 228 أنثى

 100.0 432 المجموع
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 .توزيع أفراد العينة حسب التخصص -2

بينموووووووووووووا ن عينوووووووووووووة الدراسوووووووووووووة تخصصوووووووووووووهم علموووووووووووووي, % مووووووووووووو22.0( أن موووووووووووووا نسوووووووووووووبته 2يبوووووووووووووين جووووووووووووودول )
 % تخصصهم علوم إنسانية.78.0الباقي

 (: التخصص5جدول ) 
 النسبة المئوية% العدد التخصص

 22.0 95 علمي

 78.0 337 علوم إنسانية

 100.0 432 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع أفراد العينة حسب المديرية. -9

دراسوووووووووة يتبعوووووووووون إلوووووووووى مديريوووووووووة شووووووووومال غوووووووووزة, % مووووووووون عينوووووووووة ال49.8( أن موووووووووا نسوووووووووبته 3يبوووووووووين جووووووووودول )
 % يتبعون إلى غرب غزة.50.2بينما الباقي

 (: المديرية9جدول ) 
 النسبة المئوية% العدد المديرية

 49.8 215 شمال غزة
 50.2 217 غرب غزة
 100.0 432 المجموع

 

 .توزيع أفراد العينة حسب الترتيب الوالدي -4
% 55.8, ينوووووووووووووة تووووووووووووورتيبهم الووووووووووووووالدي االبووووووووووووون األكبووووووووووووورمووووووووووووون أفوووووووووووووراد الع% 23.1أن  (4يبوووووووووووووين جووووووووووووودول )

 .االبن األصغرترتيبهم الوالدي  %21.1بينما الباقي المتوسط , ترتيبهم الوالدي االبن 
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 الترتيب الوالدي (:9جدول )
 النسبة المئوية % العدد الترتيب الوالدي
 23.1 100 االبن األكبر
 55.8 241 االبن المتوسط
 21.1 91 االبن األصغر

 100.0 432 المجموع
 

 .توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي -7
جيووووووووووووود  %32.4, مووووووووووووون أفوووووووووووووراد العينوووووووووووووة مسوووووووووووووتواهم الدراسوووووووووووووي ممتووووووووووووواز% 33.8أن  (7يبوووووووووووووين جووووووووووووودول )

 . مقبولمستواهم الدراسي % 1.4% متوسط , بينما 10.4% جيد , 22.0جدا,
 

 (:المستوى الدراسي7جدول )
ئوية %النسبة الم العدد المستوى الدراسي  

 33.8 146 ممتاز
 32.4 140 جيد جدا
 22.0 95 جيد
 10.4 45 متوسط
 1.4 6 مقبول

 100.0 432 المجموع
 

 رابعًا : أدوات الدراسة: 
و لتحقيووووووووووود أهوووووووووووداف الدراسوووووووووووة قاموووووووووووت الباحثوووووووووووة بإعوووووووووووداد ) أدوات الدراسوووووووووووة ( و ذلوووووووووووك للتعووووووووووورف علوووووووووووى 

التوووووووووووزان االنفعوووووووووووالي لووووووووووودى طلبوووووووووووة الصوووووووووووف المغوووووووووووايرة و عالقتهوووووووووووا بالتوكيديوووووووووووة و ا –مسوووووووووووتوى المسوووووووووووايرة 
 " الحادي عشر".
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 حيث قامت الباحثة بإعداد ثالث مقاييس لخدمة الدراسة. 

 المغايرة:  –أواًل : مقياس المسايرة 
( فقووووووووورة بعووووووووود حسووووووووواب التحليووووووووول العووووووووواملي لوووووووووه و حسووووووووواب الصووووووووودد و 71و قووووووووود تكوووووووووون المقيووووووووواس مووووووووون ) 

 ت9 الثبات للمقياس , حيث تكون المقياس من ثالث مجاال
 ( فقرة.27المجال المعرفي و شمل )  -1
 .( فقرة16المجال السلوكي و شمل ) -2
 ( فقرات. 6المجال االجتماعي و شمل )   -3

 خطوات بناء المقياس: 
المغووووووووووايرة , ثوووووووووم تحليوووووووووول  –بعووووووووود االطوووووووووالع علووووووووووى األدب التربووووووووووي المتعلوووووووووود بطبيعوووووووووة سوووووووووولوك المسوووووووووايرة 

تطالع أراء بعوووووووووووووض المتخصصوووووووووووووين الدراسوووووووووووووات السوووووووووووووابقة ذات الصووووووووووووولة بموضووووووووووووووع الدراسوووووووووووووة , و اسووووووووووووو
عينووووووووووة موووووووووون الطلبووووووووووة ,  آلراءفووووووووووي مجووووووووووال علووووووووووم الوووووووووونفس و الصووووووووووحة النفسووووووووووية, باإلضووووووووووافة لالسووووووووووتماع 

كمووووووووووووا أن الباحثووووووووووووة اتبعووووووووووووت اإلجووووووووووووراءات المنهجيووووووووووووة فووووووووووووي البحووووووووووووث عنوووووووووووودما قامووووووووووووت بإعووووووووووووداد فقوووووووووووورات 
المقيووووووووواس و مراجعتهوووووووووا حيوووووووووث توووووووووم عرضوووووووووها علوووووووووى األسوووووووووتاذ المشووووووووورف و لقووووووووود اسوووووووووتفادت الباحثوووووووووة منوووووووووه 

أبوووووووووداه موووووووون مالحظوووووووووات و توجيهوووووووووات فووووووووي إعوووووووووداد المقيوووووووواس , حيوووووووووث توووووووووم تقسوووووووويم المقيووووووووواس إلوووووووووى فيمووووووووا 
 ثالث محاور بما يتوافد مع اإلطار النظري للدراسة كما أوضحت الباحثة. 

المغوووووووووووووايرة"  إعوووووووووووووداد سوووووووووووووعيد بووووووووووووون موووووووووووووانع القحطووووووووووووواني )  –توووووووووووووم مراجعوووووووووووووة مقيووووووووووووواس "المسوووووووووووووايرة  -1
طبيعووووووووة المرحلووووووووة العمريووووووووة التووووووووي ( و موووووووون ثووووووووم تووووووووم وضووووووووع فقوووووووورات المقيوووووووواس بمووووووووا يتناسووووووووب مووووووووع 1992

 سيطبد عليها المقياس.
توووووووووووم عووووووووووورض المقيووووووووووواس علوووووووووووى مجموعوووووووووووة مووووووووووون المحكموووووووووووين المختصوووووووووووين بالصوووووووووووحة النفسوووووووووووية و  -2

( محكموووووووووووين مووووووووووون أعضووووووووووواء هيئوووووووووووة التووووووووووودريس بكليوووووووووووة التربيوووووووووووة قسوووووووووووم علوووووووووووم الووووووووووونفس 9بلوووووووووووغ عوووووووووووددهم ) 
عوووووووووديل بالجامعوووووووووة اإلسوووووووووالمية و جامعوووووووووة األقصوووووووووى بغوووووووووزة للحكوووووووووم علوووووووووى صووووووووودد المقيووووووووواس و إجوووووووووراء الت

الووووووووالزم و بعوووووووود التعووووووووديل تووووووووم حووووووووذف بعووووووووض الفقوووووووورات الغيوووووووور مناسووووووووبة ليصووووووووبح عوووووووودد فقوووووووورات المقيوووووووواس 
 ( فقرة , وعلى ضوء ذلك تم بناء  المقياس و صياغة فقراته.71) 
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( طالوووووووووب و طالبوووووووووة و توووووووووم 96توووووووووم توزيوووووووووع المقيووووووووواس علوووووووووى عينوووووووووة اسوووووووووتطالعية مكونوووووووووة مووووووووون )  -3
بعوووووووووض فقووووووووورات المقيووووووووواس الغيووووووووور دالوووووووووة  إجوووووووووراء تحليووووووووول عووووووووواملي للمقيووووووووواس و بنووووووووواًء عليوووووووووه توووووووووم حوووووووووذف 

( , ليصوووووووووووووووووووووووووووووبح 71-44-39-32-26-27-23-22-21-9 -2وهووووووووووووووووووووووووووووذه الفقووووووووووووووووووووووووووووورات هوووووووووووووووووووووووووووووي ) 
 ( فقرة.71عدد فقرات المقياس ) 

موافوووووووووود  –أعطيووووووووووت فقوووووووووورات المقيوووووووووواس مقياسووووووووووًا متوووووووووودرجًا موووووووووون أربووووووووووع درجووووووووووات ) موافوووووووووود بشوووووووووودة  -4
التووووووووووووي (  للفقوووووووووووورة 1-2-3-4معووووووووووووارض بشوووووووووووودة ( و يأخووووووووووووذ درجووووووووووووات علووووووووووووى الترتيووووووووووووب ) –معووووووووووووارض  –

تعبووووووووور عووووووووون المسوووووووووايرة و العكوووووووووس للفقووووووووورة التوووووووووي تعبووووووووور عووووووووون المغوووووووووايرة و التوووووووووي تأخوووووووووذ تسلسووووووووول رقموووووووووي 
(, ويمثوووووووووووووول مجموووووووووووووووع الوووووووووووووودرجات التووووووووووووووي يحصوووووووووووووول عليهووووووووووووووا الطالووووووووووووووب 4-3-2-1للتوووووووووووووودرج كالتووووووووووووووالي ) 

 الدرجة التي يحصل عليها في المقياس بطريقة كلية.

 :المقياسأواًل: صدق 
اس موووووووووا وضوووووووووعت لقياسوووووووووه, وقووووووووود قاموووووووووت الباحثوووووووووة يقصووووووووود بصووووووووودد المقيووووووووواس أن تقووووووووويس فقووووووووورات المقيووووووووو

 بالتأكد من صدد المقياس بطريقتين9

 صدق المحكمين: -1
(  9حيوووووووووووووووث عرضوووووووووووووووت الباحثوووووووووووووووة المقيووووووووووووووواس علوووووووووووووووى مجموعوووووووووووووووة مووووووووووووووون المحكموووووووووووووووين تألفوووووووووووووووت مووووووووووووووون ) 

(, وقوووووووووووووود 1متخصصووووووووووووووين فووووووووووووووي مجووووووووووووووال الصووووووووووووووحة النفسووووووووووووووية وأسووووووووووووووماء المحكمووووووووووووووين بووووووووووووووالملحد رقووووووووووووووم )
مووووووووووا يلووووووووووزم موووووووووون حووووووووووذف وتعووووووووووديل فووووووووووي ضوووووووووووء  اسووووووووووتجابت الباحثووووووووووة آلراء المحكمووووووووووين وقامووووووووووت بووووووووووإجراء

 المقترحات المقدمة, وبذلك خرج المقياس في صورته النهائية .

  :صدق االتساق الداخلي -5
يقصوووووووووود بصوووووووووودد االتسوووووووووواد الووووووووووداخلي موووووووووودى اتسوووووووووواد كوووووووووول فقوووووووووورة موووووووووون فقوووووووووورات المقيوووووووووواس مووووووووووع المجووووووووووال 

ذلوووووووووك الووووووووذي تنتموووووووووي إليوووووووووه هووووووووذه الفقووووووووورة, وقووووووووود قامووووووووت الباحثوووووووووة بحسووووووووواب االتسوووووووواد الوووووووووداخلي للمقيووووووووواس و 
مووووووووون خوووووووووالل حسووووووووواب معوووووووووامالت االرتبووووووووواط بوووووووووين كووووووووول فقووووووووورة مووووووووون فقووووووووورات مجووووووووواالت المقيووووووووواس الفرعيوووووووووة 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه.
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 المغايرة". -أواًل: نتائج االتساق الداخلي لمقياس "المسايرة
 "مغايرة-مسايرة -معرفينتائج االتساق الداخلي لفقرات مجال " -

مسووووووووايرة  –ين كوووووووول فقوووووووورة موووووووون فقوووووووورات مجووووووووال "معرفووووووووي ( معاموووووووول االرتبوووووووواط بوووووووو7جوووووووودول رقووووووووم )يوضووووووووح 
" والدرجوووووووووووة الكليوووووووووووة للمجوووووووووووال, والوووووووووووذي يبوووووووووووين أن معوووووووووووامالت االرتبووووووووووواط المبينوووووووووووة دالوووووووووووة عنووووووووووود مسوووووووووووتوي 

 وبذلك يعتبر المجال صادد لما وضع لقياسه. α= 1017معنوية 
 (9جدول )

 جة الكلية للمجال" والدر مغايرة   -مسايرة -معرفيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــرة م
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 بي
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الحت
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Si
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 0.000* 455. انتبه لتصرفاتي اتجاه زمالئي بشكل واعي  .1
 0.000* 478. أميل للصمت حتى ال أحرج اآلخرين في المواقف المختلفة  .2
تع ليحضور الحفالت واألنشطة االجتماعية مم  .3  .421 *0.000 
 0.000* 446. أحترم اختالف وجهات نظر زمالئي لي  .4
 0.000* 455. أتفاعل مع اآلخرين بسهولة و يسر  .7
 0.000* 506. اشعر باالندماج مع جماعة الرفقاء بسهولة  .7
 0.000* 362. أميل إلى األعمال الجماعية بين الزمالء  .6
 0.000* 438. المتعلقة بيأحب االستماع لآلراء الصريحة بالموضوعات   .6
 0.000* 584. أقدم الخبرات و التجارب لآلخرين لتعم الفائدة  .9

 0.000* 477. أرغب في المشاركة باألنشطة االجتماعية  .11
 0.000* 390. أتصرف بحكمة في الظروف المختلفة  .11
 0.000* 595. أتبنى األفكار الجديدة لتطوير ذاتي و اآلخرين  .12
 0.000* 502. يا متعددة و مختلفة عن رؤية اآلخرينأرى األشياء من زوا  .13
 0.000* 403. أمتلك القدرة على مساعدة اآلخرين حسب قدراتهم و احتياجاتهم  .14
 0.001* 315. اربط دوافعي لالتجاه نحو التغير لألفضل  .17
 0.000* 352. استطيع االستقالل بالرأي رغم مخالفته لزمالئي  .17



 

 

119 

16.  
ى ما هو جديد في مجاالت أميل لالطالع بشكل مستمر عل

 الحياة المختلفة
.466 *0.000 

 0.000* 332. أسعى لفهم غموض المواقف التي تمر بي  .16
 0.000* 419. أعبر عن رأي بزمالئي بشكل واضح و معلن  .19
 0.000* 444. اشعر بمكانة مرموقة بين زمالئي في الفصل  .21
 0.000* 592. اسعي بان يكون سلوكي مميزا عن اآلخرين  .21
 0.000* 374. أميل إلى انجاز األعمال الحديثة أكثر من أي شيء أخر  .22
 0.000* 593. أمتلك القدرة على نقد تصرفاتي  .23
 0.000* 449. أميل إلى فعل ما أقتنع به  .24
 0.000* 376. أعبر عن ثقتي بنفسي من خالل الممارسات اإلبداعية  .27

 .α=1017* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 

 مغايرة"-مسايرة -انيًا: نتائج االتساق الداخلي لفقرات مجال " سلوكيث
 –( معامووووووووول االرتبووووووووواط بوووووووووين كووووووووول فقووووووووورة مووووووووون فقووووووووورات مجوووووووووال "سووووووووولوكي 6جووووووووودول رقوووووووووم )يوضوووووووووح 

مسووووووووووايرة "  والدرجووووووووووة الكليوووووووووووة للمجووووووووووال , والوووووووووووذي يبووووووووووين أن معوووووووووووامالت االرتبوووووووووواط المبينوووووووووووة دالووووووووووة عنووووووووووود 
 ادد لما وضع لقياسه.وبذلك يعتبر المجال ص α= 1017مستوي معنوية 
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 (9دول )ج
 مغايرة " والدرجة الكلية للمجال-مسايرة -معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "سلوكي

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــرة م
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). 

 0.000* 365. تنسجم أفكاري و أفعالي مع زمالئي  .1
 0.000* 385. أحاول إتباع طرد تفكير زمالئي في حل المشكالت  .2
 0.000* 365. أصبر على أذى المحيطين بي  .3
 0.000* 398. أقتنع بأفكار المحيطين بي بسهولة  .4
 0.000* 394. أضطر لالهتمام بقضايا المحيطين بي  .7

إتباع خطوات من سبقونا أفضل من التفكير في خطوات جديدة لتحقيد   .7
 هدافاأل

.377 *0.000 

 0.000* 445. اضطر لتنفيذ مسئوليات أكبر من قدراتي  إرضاًء للناس  .6
 0.000* 421. أحاول تنفيذ التعليمات بدال من البحث عن األخطاء  .6
 0.000* 378. أتفاعل مع المشكالت بالطرد التقليدية ألنها مضمونة  .9

 0.000* 423. اشترك مع زمالئي في األلعاب المدرسية المختلفة  .11
 0.000* 474. أميل للدفاع عن الثقافة السائدة في الجماعة التي انتمي إليها  .11
 0.000* 574. أتفاعل مع اآلخرين رغبة في إرضائهم  .12
 0.000* 442. الحياة االجتماعية تمثل لي البقاء في حالة سالم  .13
 0.000* 418. أحقد ما يرغب فيه المحيطين بي  .14
 0.000* 437. أوافد كالم الجماعةأشعر بالحرج عندما ال   .17
 0.000* 503. أثد بزمالئي و أخذ بقولهم دون تفكير  .17
 0.000* 477. لكي تنجح ال بد من استخدام طرد مألوفة بعيدة عن المجازفة  .16
 0.000* 392. المبادرة تمثل لي الرغبة في تحقيد الذات  .16

 .α=1017*االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  
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 مغايرة "-مسايرة -لثًا: نتائج االتساق الداخلي لفقرات مجال " اجتماعيثا
 -( معامووووووووووول االرتبووووووووووواط بوووووووووووين كووووووووووول فقووووووووووورة مووووووووووون فقووووووووووورات مجوووووووووووال "اجتمووووووووووواعي6جووووووووووودول )يوضوووووووووووح 

مسوووووووووووايرة " والدرجوووووووووووة الكليوووووووووووة للمجوووووووووووال , والوووووووووووذي يبوووووووووووين أن معوووووووووووامالت االرتبووووووووووواط المبينوووووووووووة دالوووووووووووة عنووووووووووود 
 د لما وضع لقياسه.وبذلك يعتبر المجال صاد α= 1017مستوي معنوية 

 (0جدول )
 مغايرة "  والدرجة الكلية للمجال–مسايرة  -معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "اجتماعي  

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــرة م

ون
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 بي
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معا
 

باط
الرت
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ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
). 

 0.000* 501. أحب أن أثاب على الخدمات التي أقدمها لآلخرين  .1
 0.000* 563. ارغب في تقليد الشخصيات المشهورة  .2
 0.000* 508. أميل إلى شراء  ما هو شائع في األسواد  .3
 0.000* 399. أميل للمجازفة في سبيل تحقيد أهدافي  .4
 0.000* 578. بصعوبة أتنازل عن قناعاتي للتوافد مع اآلخرين  .7
 0.000* 476. باقتراحاتهمدوما أضيف الجديد على أراء الجماعة وال اسلم   .7
 0.000* 579. يمكن لي أن أتجاهل انجازات زمالئي إذا لم توافقني  .6

 .α=1017االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  
 Structure Validityالصدق البنائي:  -9

يعتبر الصدد البنائي أحد مقاييس صدد األداة الذي يقيس مدى تحقد األهداف التي تريد األداة 
 وصول إليها, ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات المقياس ككل.ال

المغوووووووووووايرة"  –( أن جميوووووووووووع معوووووووووووامالت االرتبووووووووووواط فوووووووووووي مجوووووووووووال "المسوووووووووووايرة 9يبوووووووووووين جووووووووووودول رقوووووووووووم )
المغوووووووووووايرة"  –مجوووووووووووال "المسوووووووووووايرة وبوووووووووووذلك يعتبووووووووووور  α= 1017عنووووووووووود مسوووووووووووتوي معنويوووووووووووة دالوووووووووووة إحصوووووووووووائيًا 
 ياسه.صادد لما وضع لق
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 (:جدول )
 المغايرة" والدرجة الكلية للمجال -معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت "المسايرة

 معامل بيرسون المجال م
 (.Sig)القيمة االحتمالية لالرتباط

 0.000* 0.809 مغايرة-مسايرة -معرفي  .1
 0.000* 0.775 مغايرة -مسايرة -سلوكي  .2
 0.000* 0.489 مغايرة -مسايرة -اجتماعي  .3

 .α=1017االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 

 Reliabilityثبات المقياس: 9 ثانياً 
يقصووووووووود بثبوووووووووات المقيووووووووواس أن يعطوووووووووي المقيووووووووواس نفوووووووووس النتيجوووووووووة فوووووووووي حوووووووووال توووووووووم إعوووووووووادة تطبيووووووووود 
المقيووووووووواس أكثووووووووور مووووووووون مووووووووورة تحوووووووووت نفوووووووووس الظوووووووووروف والشوووووووووروط, أو بعبوووووووووارة أخووووووووورى أن ثبوووووووووات المقيووووووووواس 

نتووووووووائج المقيوووووووواس وعوووووووودم تغييرهووووووووا بشووووووووكل كبيوووووووور فيمووووووووا لووووووووو تووووووووم إعووووووووادة توزيعهووووووووا  يعنووووووووي االسووووووووتقرار فووووووووي
 على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.

 المغايرة  من خالل9 –وقد تحققت الباحثة من ثبات مقياس المسايرة 
 :Cronbach' Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ   . أ

كمووووووووووا  اخ لقيوووووووووواس ثبووووووووووات المقيوووووووووواس, وكانووووووووووت النتووووووووووائجاسووووووووووتخدمت الباحثووووووووووة طريقووووووووووة ألفووووووووووا كرونبوووووووووو
 (11هي مبينة في جدول رقم )

 (11جدول )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م

 0.834 25 مغايرة–مسايرة  -معرفي  .1
 0.739 18 مغايرة -مسايرة -سلوكي  .2
 0.540 7 مغايرة -مسايرة -اجتماعي  .3
 0.832 50 المغايرة " -جميع مجاالت " المسايرة  .4
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(, وهووووووووووووذا يووووووووووووودل علوووووووووووووى 10632( أن الثبوووووووووووووات الكلووووووووووووي لالسوووووووووووووتبانة )11يتضووووووووووووح مووووووووووووون الجوووووووووووودول )

أن االسووووووووووتبانة تتمتووووووووووع بدرجووووووووووة مرتفعووووووووووة موووووووووون الثبووووووووووات تطمووووووووووئن الباحثووووووووووة إلووووووووووى تطبيقهووووووووووا علووووووووووى العينووووووووووة 
لووووووووووى أفوووووووووراد الدراسوووووووووة أنفسووووووووووهم النهائيوووووووووة للدراسوووووووووة , وهووووووووووذا يعنوووووووووي أن هوووووووووذه األداة لووووووووووو أعيووووووووود تطبيقهوووووووووا ع
 أكثر من مرة لكانت النتائج مطابقة تقريبًا و يطلد على نتائجها بأنها ثابتة . 

 Split Half Methodالتجزئة النصفية :  ةطريق -ب
)الفقوووووووووووورات ذات األرقووووووووووووام الفرديووووووووووووة ,  نجووووووووووووزئييتووووووووووووم اسووووووووووووتخدام  تجزئووووووووووووة فقوووووووووووورات المقيوووووووووووواس إلووووووووووووي 

ل مووووووووووووون مجووووووووووووواالت االسوووووووووووووتبانة , وذلوووووووووووووك  بحسووووووووووووواب والفقووووووووووووورات  ذات األرقوووووووووووووام الزوجيوووووووووووووة( لكووووووووووووول مجوووووووووووووا
معامووووووووووول االرتبووووووووووواط بوووووووووووين درجوووووووووووات الفقووووووووووورات الفرديوووووووووووة ودرجوووووووووووات الفقووووووووووورات الزوجيوووووووووووة و توووووووووووم تصوووووووووووحيح 

9 معامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول االرتبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواط Spearman``  Brownبراون  سيبرمانمعامل االرتباط بمعادلة 
2rالمعووووووووووودل =  

1 r
ت الفرديوووووووووووة ودرجوووووووووووات الفقووووووووووورات معامووووووووووول االرتبووووووووووواط بوووووووووووين درجوووووووووووات الفقووووووووووورا rحيوووووووووووث  

 (.11الزوجية. وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم )
 

 (11جدول )
 لقياس ثبات المقياسالتجزئة النصفية  ةطريق

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط عدد الفقرات المجال م

 0.843 0.729 25 مغايرة -مسايرة -معرفي .1
 0.819 0.693 18 يرةمغا -مسايرة -سلوكي .2
 0.603 0.428 7 مغايرة -مسايرة -اجتماعي .3

 0.869 0.603 50 المغايرة " -جميع مجاالت " المسايرة .4

( , وهووووووووووووووووووذا يوووووووووووووووووودل علووووووووووووووووووى أن 0.869( أن الثبووووووووووووووووووات الكلووووووووووووووووووي )11يتضووووووووووووووووووح موووووووووووووووووون الجوووووووووووووووووودول )
االسووووووووووووتبانة تتمتووووووووووووع بدرجووووووووووووة مرتفعووووووووووووة موووووووووووون الثبووووووووووووات تطمووووووووووووئن الباحثووووووووووووة إلووووووووووووى تطبيقهووووووووووووا علووووووووووووى عينووووووووووووة 

 اسة.الدر 
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 ثانيًا: استبانة التوكيدية 
 الباحثة بإعداد االستبانة ضمن الخطوات التالية9  لقد قامت

بعوووووووووووود االطووووووووووووالع علووووووووووووى األدب التربوووووووووووووي و الدراسووووووووووووات السووووووووووووابقة ذات الصوووووووووووولة بموضوووووووووووووع الدراسووووووووووووة 
و اسوووووووووووتطالع رأي عينوووووووووووة مووووووووووون المتخصصوووووووووووين فوووووووووووي علوووووووووووم الووووووووووونفس قاموووووووووووت الباحثوووووووووووة بانتقووووووووووواء بعوووووووووووض 

( فقووووووووورة 27ة فوووووووووي دراسوووووووووات سوووووووووابقة , توووووووووم إعوووووووووداد اسوووووووووتبانة يتضووووووووومن )الفقووووووووورات مووووووووون مقووووووووواييس مسوووووووووتخدم
مووووووووووون إعوووووووووووداد الباحثوووووووووووة و ذلوووووووووووك بغووووووووووورض التعووووووووووورف علوووووووووووى مسوووووووووووتوى التوكيديوووووووووووة لووووووووووودى طلبوووووووووووة الصوووووووووووف 

 الحادي عشر بفرعيه العلمي و العلوم اإلنسانية.
 أواًل : صدق االستبانة: 

 9 قامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة و ذلك للتأكد من صدقها كالتالي
 صدق المحكمين:  -1

توووووووووم عووووووووورض المقيووووووووواس فوووووووووي صوووووووووورته األوليوووووووووة علوووووووووى مجموعوووووووووة مووووووووون أسووووووووواتذة الجامعوووووووووات مووووووووون 
المتخصصووووووووووووين فووووووووووووي علووووووووووووم الوووووووووووونفس مموووووووووووون يعملووووووووووووون فووووووووووووي الجامعووووووووووووات الفلسووووووووووووطينية محافظووووووووووووة غووووووووووووزة , 
حيوووووووووث قووووووووواموا بإبوووووووووداء أرائهوووووووووم و مالحظووووووووواتهم حوووووووووول مناسوووووووووبة فقووووووووورات المقيووووووووواس ومووووووووودى انتمووووووووواء الفقووووووووورات 

وضووووووووووح صوووووووووياغتها اللغويوووووووووة و فوووووووووي ضووووووووووء تلوووووووووك اآلراء توووووووووم اسوووووووووتبعاد بعوووووووووض إلوووووووووى المقيووووووووواس و كوووووووووذلك 
 ( فقرة.22الفقرات و تعديل بعضها األخر ليصبح عدد فقرات المقياس) 

 صدق االتساق الداخلي:  -5
تووووووووووووم التحقوووووووووووود موووووووووووون صوووووووووووودد االتسوووووووووووواد الووووووووووووداخلي للمقيوووووووووووواس بتطبيوووووووووووود المقيوووووووووووواس علووووووووووووى عينووووووووووووة 

بفرعيوووووووووووه العلموووووووووووي و العلووووووووووووم  ( مووووووووووون طلبوووووووووووة الصوووووووووووف الحوووووووووووادي عشووووووووووور96اسوووووووووووتطالعية مكونوووووووووووة مووووووووووون )
 .اإلنسانية من خارج عينة الدراسة

وتــــــم حســــــاب معامــــــل ارتبــــــاط بيرســــــون بــــــين كــــــل فقــــــرة مــــــن فقــــــرات االســــــتبانة و الدرجــــــة 
 (.SPSSالكلية لالستبانة و ذلك باستخدام البرنامج االحصائي )
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 (15جدول ) 

 الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التوكيدية" والدرجة 

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــرة م
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 0.003* 282. أعبر عن ما أريد بصراحة ووضوح  .1
 0.000* 465. أتجنب توجيه األسئلة خوفًا من أن أبدو غبياً   .2
 0.000* 407. عبير عنهاإذا ضايقني زميلي فإنني أفضل أن اخفي مشاعري بداًل من الت  .3
 0.007* 249. أجد إحراجا من إعادة شيء كنت قد اشتريته  .4
 0.001* 307. أعتذر علنًا لمن أخطأت في حقه  .7
 0.001* 322. عندما يتسبب أحد من زمالئي اإلزعاج في الفصل فإنني أطالبه بالهدوء  .7
 0.000* 373. د في مسألته ومواجهته بهاإذا قام أحد بنشر قصص أو معلومات كاذبة و مسيئة عني فال أترد  .6
 0.000* 357. أطالب بحقوقي دون خوف أو تردد  .6
 0.021* 207. أشعر باالرتباك عندما يمتدحني اآلخرين  .9

 0.000* 399. أتردد في إجراء مكالمة هاتفية ألي غرض من األغراض  .11
 0.000* 422. أتجنب المقابالت الشخصية  .11
 0.000* 456. خل في نقاش مع اآلخرينأشعر باالرتباك عندما أد  .12
 0.001* 305. أشعر بالضيد عندما يكون مذياع الجيران صوته مرتفع و أتردد في  طلب اخفاض الصوت  .13
 0.000* 480. اخشي التحدث أمام مجموعة من زمالئي في الفصل  .14
 0.019* 212. أطلب قلمي من معلمي إذا استعاره  مني دون خجل  .17
 0.000* 373. اجعة درجتي من معلمي  في االمتحانأتردد من طلب مر   .17
 0.000* 464. أتنازل عن حقي في سبيل تجنب المشاكل مع اآلخرين.  .16
 0.000* 330. إذا زارني صديقي في وقت مذاكرتي فإنني أطلب منه زيارتي في وقت أكثر مالئمة  .16
 0.001* 311. إذا تعرضت لمعاكسة من اآلخرين فإنني أشعر باالرتباك و الخجل .  .19
 0.000* 386. أمتلك القدرة على طلب المزيد من النقود من والدي إذا احتجت إلى ذلك  .21
 0.012* 230. إذا تعرضت لموقف مهين من معلمي فإنني أميل للدفاع عن نفسي  .21
 0.004* 272. إذا طلبت أمي مساعدتها في المنزل و كان لدي دراسة أرفض طلبها بأسلوب راقي   .22

 .α=1017دال إحصائيًا عند مستوي داللة  * االرتباط
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( أن جميووووووووووع فقوووووووووورات االسووووووووووتبانة دالووووووووووة احصووووووووووائيًا عنوووووووووود مسووووووووووتوي داللووووووووووة 12يتضووووووووووح موووووووووون الجوووووووووودول)
1017=α وهوووووووووذا يؤكووووووووود أن االسوووووووووتبانة تتمتوووووووووع بدرجوووووووووة جيووووووووودة مووووووووون االتسووووووووواد الوووووووووداخلي , مموووووووووا يطموووووووووئن.
 .ثة إلى تطبيقها على عينة الدراسةالباح

 .وكيديةًا: قياس ثبات استبانة التثاني
أجووووووووورت الباحثوووووووووة خطووووووووووات التأكووووووووود مووووووووون ثبوووووووووات االسوووووووووتبانة , وذلوووووووووك بعووووووووود تطبيقهوووووووووا علوووووووووى أفوووووووووراد 

 التجزئة النصفية (  –العينة االستطالعية بطريقتين و هما) معامل ألفا كرونباخ 
 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  -أ

 . عامل ثبات االستبانةذلك إليجاد ماستخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ و 
 (13جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م

 0.671 23 التوكيدية  .1
( و هوووووووووووذا يووووووووووودل علوووووووووووى أن  0.671( أن قيموووووووووووة معامووووووووووول الثبوووووووووووات الكلوووووووووووي )13يتضوووووووووووح مووووووووووون الجووووووووووودول )

ة إلووووووووى تطبيقهووووووووا علووووووووى عينووووووووة الدراسووووووووة موووووووون الثبووووووووات تطمووووووووئن الباحثوووووووواالسووووووووتبانة تتمتووووووووع بدرجووووووووة مرتفعووووووووة 
 الفعلية.

 :Split Half Methodالتجزئة النصفية  ةطريق -ب
92r معامل االرتباط المعدل =  Spearman Brownتم حساب معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون 

1 r
 

ات  الزوجية. وتم الحصول على النتائج معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقر  rحيث 
 (.14الموضحة في جدول  رقم )
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 (14جدول )
 لقياس ثبات اإلستبانةالتجزئة النصفية  ةطريق

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط عدد الفقرات المجال م

 0.739 0.586 23 التوكيدية .1

( و هوووووووووووذا يووووووووووودل علوووووووووووى أن 0.739( أن قيموووووووووووة معامووووووووووول الثبوووووووووووات الكلوووووووووووي )14يتضوووووووووووح مووووووووووون الجووووووووووودول )
موووووووون الثبووووووووات تطمووووووووئن الباحثووووووووة إلووووووووى تطبيقهووووووووا علووووووووى عينووووووووة الدراسووووووووة االسووووووووتبانة تتمتووووووووع بدرجووووووووة مرتفعووووووووة 

 الفعلية  .
 ثالثًا: استبانة االتزان االنفعالي: 

 لقد تم بناء االستبانة ضمن الخطوات التالية9 
موضوووووووووووووووووع بعووووووووووووووود االطوووووووووووووووالع علوووووووووووووووى األدب التربوووووووووووووووووي و الدراسوووووووووووووووات السوووووووووووووووابقة ذات الصووووووووووووووولة ب

الدراسوووووووووووة مثووووووووووول دراسوووووووووووة عووووووووووودل العووووووووووودل , و أسوووووووووووامة المزينوووووووووووي , ومحموووووووووووود ريوووووووووووان , و اسوووووووووووتطالع رأي 
مجموعووووووووووة موووووووووون المتخصصووووووووووين فووووووووووي علووووووووووم الوووووووووونفس و بمشوووووووووواورة األسووووووووووتاذ المشوووووووووورف , قامووووووووووت الباحثووووووووووة 

 الخطوات التالية: بوضع مجموعة من الفقرات و فد 
 تحديد السمات الرئيسية للشخص المتزن انفعاليًا. -1
 .تي تقع تحت كل سمة من هذه السماتفقرات الاختيار ال -2
( فقووووووووووورة 49أعوووووووووووداد االسوووووووووووتبانة فوووووووووووي صوووووووووووورته األوليوووووووووووة و التوووووووووووي بلغوووووووووووت عووووووووووودد فقراتوووووووووووه )  -3

 ( يوضح المقياس في صورته األولية.  6ملحد رقم ) 
عووووووووووووورض االسوووووووووووووتبانة علوووووووووووووى المشووووووووووووورف مووووووووووووون أجووووووووووووول اختبوووووووووووووار مووووووووووووودى مالئمتوووووووووووووه لجميوووووووووووووع  -4

 البيانات.
 راه المشرف. تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما ي -7
( موووووووووووون المحكمووووووووووووين التربووووووووووووويين بعضووووووووووووهم أعضوووووووووووواء هيئووووووووووووة 9عوووووووووووورض االسووووووووووووتبانة علووووووووووووى ) -7

( يبووووووووووووووين 1التوووووووووووووودريس فووووووووووووووي الجامعووووووووووووووة اإلسووووووووووووووالمية و جامعووووووووووووووة األقصووووووووووووووى و الملحوووووووووووووود رقووووووووووووووم )
 أعضاء لجنة التحكيم. 
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( فقووووووووووورات , 4بعووووووووووود إجوووووووووووراء التعوووووووووووديالت التوووووووووووي أوصوووووووووووى بهوووووووووووا المحكموووووووووووون توووووووووووم حوووووووووووذف )  -6
(,  47ات و قووووووووود بلوووووووووغ عووووووووودد فقووووووووورات االسوووووووووتبانة ) وكوووووووووذلك توووووووووم تعوووووووووديل و صوووووووووياغة بعوووووووووض الفقووووووووور 

فقوووووووورات أيضوووووووووًا غيوووووووور دالوووووووووة  (7و لكوووووووون بعووووووووود حسوووووووواب صووووووووودد و ثبووووووووات االسوووووووووتبانة تووووووووم حوووووووووذف )
, حيوووووووووووث أعطوووووووووووى لكووووووووووول فقووووووووووورة وزن متووووووووووودرج ( فقووووووووووورة39دد النهوووووووووووائي االسوووووووووووتبانة ) ليصوووووووووووبح العووووووووووو

( و بووووووووووووووووووذلك 1-2-3ال ( وأعطيووووووووووووووووووت األوزان ) -محايوووووووووووووووووود–وفوووووووووووووووووود سوووووووووووووووووولم ثالثووووووووووووووووووي ) نعووووووووووووووووووم 
( درجووووووووووة و الملحوووووووووود رقووووووووووم) 116 -39اد عينووووووووووة الدراسووووووووووة مووووووووووا بووووووووووين ) تنحصوووووووووور درجووووووووووات أفوووووووووور 

 .   بين االستبانة في صورته النهائية( ي6
 :  دق االستبانةأواًل : ص   

 قامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة و ذلك للتأكد من صدقها كالتالي9 
 صدق المحكمين: -1

الجامعووووووووووات موووووووووون  تووووووووووم عوووووووووورض االسووووووووووتبانة فووووووووووي صووووووووووورته األوليووووووووووة علووووووووووى مجموعووووووووووة موووووووووون أسوووووووووواتذة
المتخصصوووووووووووين فوووووووووووي علوووووووووووم الووووووووووونفس ممووووووووووون يعملوووووووووووون فوووووووووووي الجامعوووووووووووات الفلسوووووووووووطينية محافظوووووووووووة غوووووووووووزة , 
حيووووووووووووث قوووووووووووواموا بإبووووووووووووداء أرائهووووووووووووم و مالحظوووووووووووواتهم حووووووووووووول مناسووووووووووووبة فقوووووووووووورات االسووووووووووووتبانة وموووووووووووودى انتموووووووووووواء 
الفقوووووووووووورات إلووووووووووووى المقيووووووووووووواس و كووووووووووووذلك وضوووووووووووووح صوووووووووووووياغتها اللغويووووووووووووة و فووووووووووووي ضووووووووووووووء تلووووووووووووك اآلراء توووووووووووووم 

( 39بعضوووووووووووووها األخوووووووووووور ليصوووووووووووووبح عووووووووووووودد فقووووووووووووورات االسوووووووووووووتبانة )  اسووووووووووووتبعاد بعوووووووووووووض الفقووووووووووووورات و تعوووووووووووووديل
 فقرة. 

 صدق االتساق الداخلي:  -5
جووووووووورى التحقوووووووووود مووووووووون صوووووووووودد االتسووووووووواد الووووووووووداخلي االسوووووووووتبانة بتطبيقهووووووووووا علوووووووووى عينووووووووووة اسووووووووووتطالعية 

( مووووووووون طلبوووووووووة الصوووووووووف الحوووووووووادي عشووووووووور بفرعيوووووووووه العلموووووووووي و العلووووووووووم اإلنسوووووووووانية مووووووووون 96مكونوووووووووة مووووووووون )
( معامووووووووول االرتبووووووووواط بوووووووووين كووووووووول فقووووووووورة مووووووووون فقووووووووورات 17جووووووووودول رقوووووووووم) يوضوووووووووح خوووووووووارج عينوووووووووة الدراسوووووووووة , 

مجووووووووووووال "االتووووووووووووزان االنفعووووووووووووالي "  والدرجووووووووووووة الكليووووووووووووة للمجووووووووووووال, والووووووووووووذي يبووووووووووووين أن معووووووووووووامالت االرتبوووووووووووواط 
وبووووووووووووذلك يعتبوووووووووووور المجووووووووووووال صووووووووووووادد لمووووووووووووا وضووووووووووووع  α= 1017المبينووووووووووووة دالووووووووووووة عنوووووووووووود مسووووووووووووتوي داللووووووووووووة  

 لقياسه.
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 (17جدول )
 تزان االنفعالي " والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اال

 الفقــــــــــــرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 511. أشعر أن بداخلي كثيرًا من الصراعات  .1
 0.000* 467. أشعر كثيرًا بالمعاناة في حياتي  .2
 0.012* 229. أنا حساس جدًا من سخرية و تهكم اآلخرين  .3
 0.000* 452. عر كثيرا بالخوف و الرهبة من المواقف الجديدةأش  .4
 0.000* 364. يجب على اإلنسان أال ينسى اإلساءة مهما طال الزمن  .7
 0.004* 271. أجد سهولة في التعرف على أصدقاء جدد  .7
 0.000* 463. أعاني كثيرا من  الصداع  .6
 0.030* 192.- يمكنني أن أعيش في الضوضاء و في المناطد المزدحمة  .6
 0.000* 474. أتمتع  بصحة جيدة اغلب األحيان  .9

 الفقــــــــــــرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
). 

 0.001* 303. أشعر أنني ناجح في جميع أفعالي  .11
 0.001* 316. الحياة الدنيا مليئة بالمتاعب  .11
 0.001* 316. أرحب بالمساعدة في اإلصالح بين المتخاصمين  .12
 0.000* 602. لو لم يكن االنتحار حراما لفكرت فيه جديا  .13
 0.008* 244. أتقبل النقد حتى و لو كان في غير محله  .14
 0.000* 361. أقوم برد اإلساءة مهما كانت العواقب  .17
 0.007* 248. بسهولة اعترف بخطأي و أقدم االعتذار المناسب  .17
 0.002* 289.- أتضايد من كثرة المناقشة و الجدل  .16
 0.000* 381. أشعر بالرضا تماما عن حياتي و نفسي  .16
 0.000* 503. تنتابني كثيرا حاالت الفتور و الالمباالة  .19
 0.000* 384. أشعر أن كل يوم جديد سيكون أفضل  .21
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 0.000* 362. أتناول العقاقير المهدئة و المنومة  .21
 0.000* 472. أعاني كثيرا من األرد  .22
 0.034* 186. مصالحة من يخاصمنيأبدأ غالبا ب  .23
 0.001* 301. أرى أنني أستطيع أن أتغلب على المصاعب مهما كانت  .24
 0.000* 432. أثور بسهولة  و ألسباب تافهة  .27
 0.000* 357. أشعر بالخجل عند التحدث أمام اآلخرين  .27
 0.000* 404. أجد صعوبة في التعبير عما أشعر به  .26
 0.024* 201. ت انفعاليةأتماسك عندما أتعرض لصدما  .26
 0.015* 221. أتحمل  اإلساءة من اآلخرين و أسامحهم  .29
 0.000* 357. كثيرا ما أشعر أن زمالئي يسخرون مني  .31
 0.000* 390. أعتقد أن االعتراف بالخطأ أمر عسير بالنسبة لي  .31
 0.000* 357. أشعر باالرتياح في حلقات النقاش  .32
 0.000* 355. قاء جددبسهولة  أجيد  التعرف على أصد  .33
 0.022* 206. أنا  قادر على انجاز ما أطمح إليه  .34
 0.000* 435. عندما أنفعل و أثور أعاني من التأتأة و التلعثم  .37
 0.005* 262. اشعر بالتردد عند اختيار القرار المناسب  .37
 0.000* 493. أنظر إلى نفسي كثيرا على أنني فاشل  .36
 0.035* 185. فترة من الزمنأجد صعوبة في البقاء وحدي ل  .36
 0.001* 329. أتعامل مع معظم المواقف بسهولة و يسر  .39

 .α=1017االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
( وهذا يؤكد أن 1017عند مستوي داللة) يتضح من الجدول السابد أن جميع فقرات االستبانة دالة احصائيًا 

الداخلي , مما يطمئن الباحثة إلى تطبيقها على العينة النهائية  االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من االتساد
 للدراسة.
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 : Reliabilityاالستبانة ثانيًا:  ثبات
 االتزان االنفعالي  من خالل9 استبانةوقد تحققت الباحثة من ثبات 

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ   . أ
, حيث حصلت الباحثة على قيمة  االستبانة خ إليجاد معامل  ثباتاستخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونبا

( يوضح ذلك 17ككل و الجدول ) االستبانةمعامل ألفا لمجال   
(17جدول رقم )  

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة   
 م  المجال  عدد الفقرات  معامل ألفا كرونباخ 

 1 االتزان االنفعالي  39 0.776

( و هوووووووووووذا يووووووووووودل علوووووووووووى أن 0.776( أن قيموووووووووووة معامووووووووووول الثبوووووووووووات الكلوووووووووووي )17دول )يتضوووووووووووح مووووووووووون الجووووووووووو
طبيقهووووووووا علووووووووى عينووووووووة الدراسووووووووة موووووووون الثبووووووووات تطمووووووووئن الباحثووووووووة إلووووووووى تاالسووووووووتبانة تتمتووووووووع بدرجووووووووة مرتفعووووووووة 

 .الفعلية
 Split Half Methodالتجزئة النصفية :  ةطريق -ب

9 ومعامل االرتباط المعدل =  Spearman Brownتم استخدام  معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون 
2r

1 r
الزوجية. وتم الحصول على  الفقراتالفردية ودرجات  الفقراتمعامل االرتباط بين درجات  rحيث  

 (.16النتائج الموضحة في جدول رقم )
 ( 19جدول رقم )

 لقياس ثبات اإلستبانةالتجزئة النصفية  ةطريق

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط تعدد الفقرا المجال م

 0.754 0.605 39 االتزان االنفعالي  .1
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( و هوووووووووووذا يووووووووووودل علوووووووووووى أن 0.754( أن قيموووووووووووة معامووووووووووول الثبوووووووووووات الكلوووووووووووي )16يتضوووووووووووح مووووووووووون الجووووووووووودول )
طبيقهووووووووا علووووووووى عينووووووووة الدراسووووووووة موووووووون الثبووووووووات تطمووووووووئن الباحثووووووووة إلووووووووى تاالسووووووووتبانة تتمتووووووووع بدرجووووووووة مرتفعووووووووة 

 .الفعلية
 إلحصائية المستخدمة خامسًا: األساليب ا

لقد قامت الباحثة بتفريغ و تحليل األدوات المستخدمة من خالل برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
(SPSS 9 حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية ,) 
ت متغيور النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي9 تستخدم بشكل أساسي ألغراض معرفوة تكورار فئوا -1

 . ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة

 ( وكذلك التجزئة النصفية لمعرفة ثبات فقرات األدوات.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -2
( لقيوواس درجووة االرتبوواط9 يقوووم هووذا Pearson Correlation Coefficientمعاموول ارتبوواط بيرسووون ) -3

. وقد تم استخدامه لحساب صدد االتسواد الوداخلي والصودد البنوائي متغيريناالختبار على دراسة العالقة بين 
 لألدوات.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسوط درجوة االسوتجابة قود وصولت إلوي T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -4
فقورات لمتوسوط لكول فقورة مون أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم اسوتخدامه للتأكود مون داللوة االدرجة المتوسطة 

 .األداة

( لمعرفوة موا إذا كوان هنواك فروقووات Independent Samples T-Test) فوي حالوة عينتوين Tاختبوار  -7
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 

( T, عندما تكون قيمة ) (1017داللة) ( تكون دالة احصائيًا عند مستوى Tووفقًا لهذا االختبار فإن قيمة )
 (الجدولية  , يتم رفض الفرض الصفري و  قبول الفرض البديل. Tة أكبر من قيمة )المحسوب

( لمعرفوة موا إذا ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبوار تحليول التبواين األحوادي -7
 كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 .بين متغيرين على المتغير التابع , للتحقد من أثر التفاعلجاهينذو االتاختبار تحليل التباين  -6

( الجدولية , فإن الباحث يستطيع F( المحسوبة أكبر من قيمة )Fووفقًا لهذا االختبار فإنه عندما تكون قيمة )
مستوي داللة)  ( دالة إحصائيا عندFرفض الفرض الصفري و قبول الفرض البديل , وبذلك تكون قيمة )

 كما يحدد الجدول اإلحصائي.  (1017



 

 

133 













 الخامس فصلال                
 تفسيراتها و الدراسة نتائج تحليل

 
 

  الدراسة أسئلة: أوال

 األول السؤال نتائج  
 الثاني السؤال نتائج  
 الثالث السؤال نتائج  

  الدراسة فروض: ثانيا

 األول الفرض تفسير و نتائج . 
 الثاني الفرض تفسير و نتائج. 
 الثالث الفرض تفسير و نتائج. 
 الرابع الفرض تفسير و نتائج. 
 الخامس الفرض تفسير و نتائج. 
 السادس الفرض تفسير و نتائج. 
 السابع الفرض تفسير و نتائج. 
 الثامن الفرض تفسير و نتائج 

  المقترحات و التوصيات: ثالثا 
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 مقدمة: 

إليهوووووووووا الدراسوووووووووة الحاليوووووووووة, وذلوووووووووك  قاموووووووووت الباحثوووووووووة فوووووووووي هوووووووووذا الفصووووووووول بعووووووووورض النتوووووووووائج التوووووووووي توصووووووووولت
بوووووووووالتحقد مووووووووون الفرضووووووووويات باسوووووووووتخدام األسووووووووواليب اإلحصوووووووووائية المناسوووووووووبة لكووووووووول فرضوووووووووية مووووووووون هوووووووووذه 

ـــــــــل فرضـــــــــيةالفرضووووووووويات باسوووووووووتخدام األسووووووووواليب اإلحصوووووووووائية  مووووووووون هوووووووووذه الفرضووووووووويات  المناســـــــــبة لك
, كمووووووووا قامووووووووت الباحثووووووووة بتفسووووووووير نتووووووووائج الفرضوووووووويات التووووووووي تووووووووم التوصوووووووول إليهووووووووا فووووووووي ضوووووووووء اإلطووووووووار 

 ي و الدراسات السابقة.  النظر 

 أواًل :اإلجابة عن  تساؤالت الدراسة : 
ــــــــا مســــــــتوى  المســــــــايرة ولإلجابووووووووة علووووووووى التسوووووووواؤل األول موووووووون أسووووووووئلة الدراسووووووووة و الووووووووذي يوووووووونص "   –م

فقوووووووووود تووووووووووم اسووووووووووتخدام المتوسووووووووووط الحسووووووووووابي  المغــــــــــايرة  لــــــــــدى طلبــــــــــة الصــــــــــف الحــــــــــادي عشــــــــــر"   
 Tقوووووووووووود تووووووووووووم اسووووووووووووتخدام اختبووووووووووووار  اؤل.سووووووووووووتالهووووووووووووذا والنسووووووووووووبي واالنحووووووووووووراف المعيوووووووووووواري لإلجابووووووووووووة علووووووووووووى 
( 207قووووووووود وصووووووووولت إلوووووووووي الدرجوووووووووة المتوسوووووووووطة وهوووووووووي )لمعرفوووووووووة موووووووووا إذا كانوووووووووت متوسوووووووووط درجوووووووووة الموافقوووووووووة 

 أم اختلفت عن ذلك.
 (16جدول )

و Tالحسابي النسبي, االنحراف المعياري,قيمة اختبار الحسابي و المتوسط المتوسط قامت الباحثة بحساب 
 المغايرة و المجال الكلي . –تبانة المسايرة القيمة االحتمالية لمجاالت اس
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 0.000* 56.53 0.30 82.92 3.32 المجال المعرفي  1

 0.000* 19.51 0.35 70.73 2.83 المجال السلوكي  2

 0.000* 11.07 0.44 68.40 2.74 االجتماعي  المجال 3

 -مجال "المسايرة 4
 المغايرة "

3.07 76.75 0.25 47.69 *0.000 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  * . 
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أي  3.32يسووووووووووواوي  المعرفـــــــــــيبصوووووووووووورة عاموووووووووووة تبوووووووووووين المتوسوووووووووووط الحسوووووووووووابي لجميوووووووووووع فقووووووووووورات المجوووووووووووال 
القيمووووووووووووووة وأن 56.53يسوووووووووووووواوي   T% , وقيمووووووووووووووة اختبووووووووووووووار  82.92وسووووووووووووووط الحسووووووووووووووابي النسووووووووووووووبي أن المت

, مموووووووووووا يووووووووووودل علوووووووووووى أن متوسوووووووووووط درجوووووووووووة الموافقوووووووووووة لهوووووووووووذا المجوووووووووووال 0.000(تسووووووووووواوي Sig).االحتماليوووووووووووة 
0.05قووووووووووود زاد عووووووووووون الدرجوووووووووووة المتوسوووووووووووطة, وهوووووووووووي دالوووووووووووة إحصوووووووووووائيًا عنووووووووووود مسوووووووووووتوى داللوووووووووووة   , وهوووووووووووذا

 .لعينة على هذا المجالة  من قبل أفراد ايعني أن هناك موافق

أي  2.83أما بالنسبة للمجال السلوكي فكان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال " السلوكي" يساوي 
القيمة االحتمالية وأن  19.51يساوي   T% , وقيمة اختبار  70.73أن المتوسط الحسابي النسبي 

.(Sig تساوي)درجة الموافقة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة  , مما يدل على أن متوسط0.000
0.05المتوسطة, وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   , وهذا يعني أن هناك موافقة  من قبل أفراد

 العينة على هذا المجال. 

 2.74عي" يساوي أما بالنسبة للمجال االجتماعي فكان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال "االجتما
القيمة االحتمالية وأن  11.07يساوي   T% , وقيمة اختبار  68.40أي أن المتوسط الحسابي النسبي 

.(Sig تساوي)مما يدل على أن متوسط درجة الموافقة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة 0.000 ,
0.05المتوسطة, وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   , وهذا يعني أن هناك موافقة  من قبل أفراد

 العينة على هذا المجال. 

 -المســـــــــــــايرةبصوووووووووووووورة عاموووووووووووووة تبوووووووووووووين أن المتوسوووووووووووووط الحسوووووووووووووابي لجميوووووووووووووع فقووووووووووووورات مجوووووووووووووال " أنوووووووووووووه 
% , وقيموووووووووووووووة 76.75وبوووووووووووووووذلك فوووووووووووووووإن المتوسوووووووووووووووط الحسوووووووووووووووابي النسوووووووووووووووبي   3.07" يسووووووووووووووواوي المغـــــــــــــــايرة 
, مموووووووووووووووووا يووووووووووووووووودل 0.000اوي (تسوووووووووووووووووSig).القيموووووووووووووووووة االحتماليوووووووووووووووووة وأن 47.69يسووووووووووووووووواوي   Tاختبوووووووووووووووووار 

علوووووووووى أن متوسوووووووووط درجوووووووووة الموافقوووووووووة لهوووووووووذا المجوووووووووال قووووووووود زاد عووووووووون الدرجوووووووووة المتوسوووووووووطة, وهوووووووووي دالوووووووووة 
0.05إحصووووووووووائيًا عنوووووووووود مسووووووووووتوى داللووووووووووة   , وهووووووووووذا يعنووووووووووي أن هنوووووووووواك موافقووووووووووة  موووووووووون قبوووووووووول أفووووووووووراد

 . المغايرة  ككل –ى مجال المسايرة العينة عل

المغووووووووووايرة لوووووووووودى طلبووووووووووة الصووووووووووف الحووووووووووادي عشوووووووووور  –يووووووووووة للمسووووووووووايرة و بالتووووووووووالي تكووووووووووون النتيجووووووووووة الكل
 .من خالل اإلجراءات اإلحصائية دالة إحصائيا, وذلك كان واضحاً 
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المغوووووووووووايرة ال تعتمووووووووووود علوووووووووووى  مجوووووووووووال دون غيوووووووووووره ,  –و تعوووووووووووزو الباحثوووووووووووة ذلوووووووووووك إلوووووووووووى أن المسوووووووووووايرة 
إلووووووووووى المغووووووووووايرة  تحتوووووووووواج  –بوووووووووول تعتموووووووووود علووووووووووى المجوووووووووواالت السووووووووووابقة الووووووووووذكر مجتمعووووووووووة , فالمسووووووووووايرة 

القووووووووووودرات العقليوووووووووووة , و المهوووووووووووارات السووووووووووولوكية , و المهوووووووووووارات االجتماعيوووووووووووة للفووووووووووورد , كموووووووووووا و تتوووووووووووأثر 
بوووووووووبعض العوامووووووووول منهوووووووووا , الموقوووووووووف االجتمووووووووواعي الوووووووووذي يتواجووووووووود فيوووووووووه الفووووووووورد , فيميووووووووول الفووووووووورد إلوووووووووى 
تغيووووووووور أحكاموووووووووه فوووووووووي المواقوووووووووف غيووووووووور المتوازنوووووووووة و يميووووووووول إلوووووووووى إصووووووووودار أحكوووووووووام تتوافووووووووود موووووووووع مووووووووون 

سووووووووووووولوكيات مووووووووووووون ال يوووووووووووووألف , كموووووووووووووا أن المسوووووووووووووايرة تعتمووووووووووووود علوووووووووووووى  يوووووووووووووألف و يخوووووووووووووالف أحكوووووووووووووام و
العوامووووووووول النفسوووووووووية مثووووووووول ) الصوووووووووراع , اإلحبووووووووواط , القلووووووووود ( فجميعهوووووووووا لهوووووووووا دورًا كبيووووووووورًا فوووووووووي ثبوووووووووات 

 االتجاه و السلوك.

 –( حيووووووووووووث أشووووووووووووار إلووووووووووووى أن سوووووووووووولوك المسووووووووووووايرة 1964وهووووووووووووذا يتفوووووووووووود مووووووووووووع مووووووووووووا ذكووووووووووووره عثمووووووووووووان ) 
رات و التفووووووووووووواعالت و العمليوووووووووووووات و هوووووووووووووي المغوووووووووووووايرة تحووووووووووووودده و توووووووووووووؤثر فيوووووووووووووه عوووووووووووووددًا مووووووووووووون المتغيووووووووووووو

المغووووووووووووايرة موووووووووووون حيووووووووووووث مضوووووووووووومون الموضوووووووووووووع أو موووووووووووودى أهميتووووووووووووه بالنسووووووووووووبة  –موضوووووووووووووع المسووووووووووووايرة 
للفوووووووورد موووووووون حيووووووووث إشووووووووباع حاجاتووووووووه و تحقيقووووووووه ألهدافووووووووه و الجماعووووووووة موووووووون حيووووووووث بنيتهووووووووا ,و درجووووووووة 

المغوووووووووووايرة كووووووووووووالقلد و  –تماسوووووووووووكها ووظيفتهوووووووووووا , و العمليوووووووووووات النفسوووووووووووية المتضووووووووووومنة فوووووووووووي المسوووووووووووايرة 
لدافعيوووووووووووووة , و  مووووووووووووون حيوووووووووووووث فهوووووووووووووم الفووووووووووووورد لثقافوووووووووووووة الجماعوووووووووووووة و تمثلوووووووووووووه لقيمهوووووووووووووا و معاييرهوووووووووووووا و ا

أهوووووووووووودافها , وهووووووووووووذا يوووووووووووودلل علووووووووووووى أن المسووووووووووووايرة تتضوووووووووووومن مجموعووووووووووووة موووووووووووون العمليووووووووووووات اإلدراكيووووووووووووة و 
االجتماعيووووووووووووة و السووووووووووووولوكية لموقووووووووووووف المسوووووووووووووايرة و تفسووووووووووووير الفووووووووووووورد للموقووووووووووووف و لآلخووووووووووووورين و خبووووووووووووورة 

   الفرد الشخصية للمواقف التي يمر بها.

المتوســــــــــطات الحســــــــــابية و النســــــــــب المئويــــــــــة و القيمــــــــــة االحتماليــــــــــة للمجــــــــــاالت الــــــــــثالث 
 (.0االجتماعي ( انظر ملحق رقم )  –السلوكي  –المغايرة ) المعرفي  -للمسايرة
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ــــــــدىالتسوووووووواؤل الثوووووووواني موووووووون أسووووووووئلة الدراسووووووووة و الووووووووذي يوووووووونص علووووووووى ــــــــة ل  : مــــــــا مســــــــتوى التوكيدي
م المتوسوووووووط الحسوووووووابي والنسوووووووبي واالنحووووووووراف فقووووووود توووووووم اسوووووووتخدا طلبـــــــة الصـــــــف الحـــــــادي عشـــــــر  

 اؤل.ستالهذا المعياري لإلجابة على 
قووووووووود وصووووووووولت إلوووووووووي لمعرفوووووووووة موووووووووا إذا كوووووووووان متوسوووووووووط درجوووووووووة الموافقوووووووووة  Tحيوووووووووث توووووووووم اسوووووووووتخدام اختبوووووووووار 

 أم اختلفت عن ذلك.( 301الدرجة المتوسطة وهي )
 (:1جدول رقم )

 Tقيمــة اختبــار  لنســبي ,االنحــراف المعيــاري,قامــت الباحثــة  بحســاب المتوســط الحســابي, المتوســط الحســابي ا
 والترتيب لكل فقرة من فقرات مقياس التوكيدية . (.Sig)والقيمة االحتمالية 

 الفقـــــــــــــــــــرة
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 0.000* 15.09 0.47 66.81 3.34 " التوكيدية جميع فقرات مجال "

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  * . 

 3.34" يساوي التوكيديةبصورة عامة تبين المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال " ( أنه :1يبين جدول )
القيمة االحتمالية وأن  15.09يساوي   Tختبار % , وقيمة ا 66.81أي أن المتوسط الحسابي النسبي 

.(Sig تساوي)مما يدل على أن متوسط درجة الموافقة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة, 0.000 ,
0.05وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   , وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا

 .ل المجا
وترى الباحثة أن نسبة التوكيدية لدى طلبة الصف الحادي عشر ضئيلة نوعًا ما, و  تعزو الباحثة ذلك إلى  

طبيعة التربية األسرية الشرقية التي يتلقاها الطلبة و التي تعتقد أن التعبير عن اآلراء و المطالبة بالحقود 
ة في هذه المرحلة و التي تعتبرهم العائلة ما الشخصية يعتبر أسلوب غير الئد و خاصة إذا كان من الطلب

زالوا أطفال و عليهم تنفيذ األوامر التي يلقيها عليهم الكبار دون نقاش أو حوار , وفي حال أراد الطالب 
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المحاورة أو المناقشة في حقوقه الخاصة فإنهم سيصفونهم بأنهم يسلكون بطريقة غير مؤدبة أو الئقة , و تتفد 
( و التي وجدت أن مستوى التوكيدية لدى طالبات المرحلة الثانوية 2116دراسة )صافي,هذه النتيجة مع 

 منخفض نوعًا ما . 
ــــــــــرات اســــــــــتب ــــــــــة لفق ــــــــــة االحتمالي ــــــــــة و القيم يان المتوســــــــــطات الحســــــــــابية و النســــــــــب المئوي

 (.:التوكيدية  انظر ملحق رقم ) 

 التساؤل الثالث من أسئلة الدراسة و الذي ينص على:إلجابة على 
فقووووووود تووووووووم   ا مســــــــتوى االتــــــــزان االنفعـــــــالي لــــــــدى طلبــــــــة الصـــــــف الحــــــــادي عشــــــــر  مـــــــ

 .استخدام المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري

قوووووووود وصوووووووولت إلووووووووي الدرجووووووووة لمعرفووووووووة مووووووووا إذا كانووووووووت متوسووووووووط درجووووووووة الموافقووووووووة  Tتووووووووم اسووووووووتخدام اختبووووووووار  
 .أم اختلفت عن ذلك( 201المتوسطة وهي )

 (58جدول رقم )
والقيمــة  Tقيمــة اختبــار  المتوســط الحســابي, المتوســط الحســابي النســبي ,االنحــراف المعيــاري,قامــت الباحثــة 

 والترتيب لكل فقرة من فقرات مقياس االتزان االنفعالي. (.Sig)االحتمالية 
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 0.000* 15.43 0.24 72.52 2.18 االنفعالي " االتزانجميع فقرات مجال "   -1

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  * . 
( أن المتوسووووووووووووط الحسووووووووووووابي لجميووووووووووووع فقوووووووووووورات مجوووووووووووووال " 21وقوووووووووووود تبووووووووووووين موووووووووووون خووووووووووووالل جوووووووووووودول رقووووووووووووم )

 T% , وقيموووووووووووووة اختبووووووووووووووار  72.52ي النسووووووووووووووبي أي أن المتوسوووووووووووووط الحسووووووووووووواب 2.18" يسوووووووووووووواوي االتـــــــــــــزان
, ممووووووووووووووا يوووووووووووووودل علووووووووووووووى أن متوسووووووووووووووط 0.000(تسوووووووووووووواوي Sig).القيمووووووووووووووة االحتماليووووووووووووووة وأن  15.43يسوووووووووووووواوي  

درجوووووووووة الموافقوووووووووة لهوووووووووذا المجوووووووووال قووووووووود زاد عووووووووون درجوووووووووة الموافقوووووووووة إلوووووووووى حووووووووود موووووووووا , وهوووووووووي دالوووووووووة إحصوووووووووائيًا 
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0.05عنوووووووووود مسووووووووووتوى داللووووووووووة   ,ة  موووووووووون قبوووووووووول أفووووووووووراد العينووووووووووة علووووووووووى وهووووووووووذا يعنووووووووووي أن هنوووووووووواك موافقوووووووووو
 هذا المجال. 

% ( إلى أن المراهد في هذه  72.52وترى الباحثة أن السبب في الحصول على المتوسط الحسابي النسبي )
التحكم في  انفعاالته  المراهق غالباً حيث ال يستطيع  المرحلة ينتقل انتقال سريع ما بين االنفعاالت المختلفة,

رجع ذلك إلى األنماط االنفعالية عمومًا لديه و التي تشبه ما لدى الطفل من انفعاالت بشكل قويم و مناسب وي
, ولكنها تختلف عنها في نوع المثيرات التي تثير انفعاالت المراهد , كما و تتقلب هذه االنفعاالت نتيجة ما 

ارة , وتارة أخرى يعامل يلقاه المراهد من تقلب و تذبذب من قبل األسرة , حيث نراه يعامل معاملة الطفل ت
األسباب , وأخرى نجده هادئ و رزين . وذلك يعزا لطبيعة المرحلة  ألتفهمعاملة الراشد , وأحيانًا نجده يثور 

 العمرية و ما يعتريها من تغيرات جسدية و هرمونية تؤثر على انفعاالت المراهد. 

كدت ارتفاع نسبة االتزان االنفعالي لدى أفراد ( و التي أ2111وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة المزيني )
العينة لصالح اإلناث , و يرجع هذا االختالف إلى أن دراسة المزيني طبقت على طالب الجامعة و الذين 

 يتميزون بأنهم أكثر اتزانًا و تحكمًا في انفعاالتهم ألنهم يكونوا قد تخطوا مرحلة المراهقة .
تزان االنفعالي  انظر ملحق ئوية و القيمة االحتمالية لفقرات استبيان اال المتوسطات الحسابية و النسب الم

 (18رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج
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 ثانيًا: اختبار صحة فروض الدراسة:
 اختبار صحة الفرض األول من فروض الدراسة9  

الصــف الحــادي المغــايرة  لــدى طلبــة  –توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســط المســايرة  ال -1
 .رتفعي التوكيدية و منخفضي التوكيديةمن م عشر

 (21""كما هو موضح في جدول )  T test وللتأكد من صحة الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار  "
 ( 21جدول )

و القيمة االحتمالية لمتغيرات الدراسة وفق مرتفعي التوكيدية و  Tالمتوسط الحسابي وقيمة اختبار 
 منخفضي التوكيدية

لالمجــــــــا  

 المتوسط الحسابي

بار
الخت

ة ا
قيم

 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
 ال

 (S
ig)

. 

منخفضي 
 التوكيدية

مرتفعي 
  التوكيدية

مسايرة -معرفي  3.24 3.41 -4.096 *0.000 

مسايرة -سلوكي  2.85 2.78 1.518 0.130 

مسايرة -اجتماعي  2.85 2.61 4.039 *0.000 

المغايرة " -جميع مجاالت " المسايرة  3.05 3.08 -0.767 0.444 

 2.48 1.89 االتزان االنفعالي
-

43.200 
*0.000 

 0.000* 8.910- 3.60 3.08 التوكيدية

0.05* الفرد بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة      . 
 -ل " معرفي( لمجا.Sig( تبين أن القيمة االحتمالية )21من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول )

0.05مسايرة, االتزان االنفعالي, التوكيدية"  كانت أقل من مستوى الداللة  -مسايرة , اجتماعي   ومن ثم
مرتفعي المغايرة حول هذا المجاالت تعزى إلى  –توجد فرود ذات داللة إحصائية بين مستوى المسايرة فإنه 

 رتفعي التوكيدية.التوكيدية و منخفضي التوكيدية لصالح م
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المغايرة يتوقف على مستوى التوكيدية لدى أفراد العينة  –وهذا يدلل على أن الجانب المعرفي للمسايرة 
حيث أن هذا الجانب يتعلد باألفكار و األسلوب المعرفي المستخدم في التفكير و ذلك بأن الطالب الذي 

عن غيره من األفراد ,و يقصد بالتوكيدية هي تأكيد يتمتع بسمة التوكيدية يكون لديه مسايرة معرفية تميزه 
الذات و القدرة على التعبير عن المشاعر و األفكار بدرجة عالية الصحة النفسية و الفاعلية , ولقد أخذ 

و الذي أكد فيها 1994( عام Salterهذا المفهوم أهمية العلمية بعد دراسات العالم األمريكي سالتر )
ة أو سمة شخصية مثلها مثل االنبساطية أو االنطوائية , كما أن التوكيدية تشمل أهمية التوكيدية كخاصي

مهارات اجتماعية للتعبير عن النفس و الدفاع عن الحقود الشخصية للفرد كما أن لها معاني أخرى 
متعددة منها مهارة التصرف بحكمة  وفد ظروف و متطلبات كل موقف و يحتاج الشخص الذي يرغب 

ممارسة هذه المهارات و القدرات إلى توافر سمات شخصية ايجابية ناتجة عن تعلم طويل في اكتساب و 
األمد يبدأ منذ الطفولة تقوم به البيئة كارتباطات متكررة من منبهات و استجابات تشكل في النهاية 

عمتها مجموعة من العادات و األساليب االعتيادية لالستجابة التي تعلمها الشخص من المحيطين به و د
 البيئة على مدار سنوات طويلة.

كانت أكبر من مستوى  الة( في هذه الح.Sigتبين أن القيمة االحتمالية ) مسايرة –سلوكي  لمجالأما بالنسبة 
0.05الداللة    ا المغايرة حول هذ -توجد فرود ذات داللة إحصائية بين مستوى المسايرة ومن ثم فإنه ال

 مرتفعي التوكيدية و منخفضي التوكيدية.ى إلى عز ي للمجاا
و هذا يرجع إلى ان  المراهد يكون سلوكه مائاًل إلى الخنوع و التردد و االتكالية و االبتعاد عن الدفاع 

 عن حقوقه وال يستطيع التعبير عن أرائه و مشاعره بصراحة , وهذا ما يقوي الفرض و يدعم قبوله. 
لى طبيعة الفرد و خصاله الفردية في هذه المرحلة من العمر حيث تحتاج وترى الباحثة أن ذلك يعزا إ

التوكيدية إلى التعبير المباشر عن الذات و اآلراء و المشاعر الصريحة و الدفاع عن الحقود بحيث يضمن 
 والتي  تكون مصاحبة للتوكيدية و نتيجة هذا الفرض تتفد مع التوكيدية التعاطفية سلوكيةاستخدام مهارات 

يقبل فيها الفرد التغيرات االجتماعية بطريقة لبقة و مقبولة و هذا ماال نجده لدى المراهقين ألنهم يفتقدون القدرة 
( و 2117على السيطرة على أنفسهم و القدرة على التعبير عن الذات و تتفد هذه النتيجة مع دراسة خليل ) 

 قدير الذات و درجة توكيد الذات لصالح الذكور.التي أسفرت عن وجود فرود ذات داللة إحصائية في درجة ت
( و التي أسفرت عن أن إدراك األبناء للسلطة األبوية المتسلطة و القائمة 2111و كذلك دراسة ) عبد القادر 

على إصدار األوامر و النواهي يستحيل معه تنشئة أبناء توكيدين , كما تبين أنه ال توجد فرود في مستوى 
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ب الريف و الحضر مما تميز طالب الريف بأنهم أكثر عدوانية و تميز طالب الحضر اإلذعانية بين طال
 بأنهم أكثر توكيدية.

 من فروض الدراسة: الثانياختبار صحة الفرض 
المغايرة  لدى طلبة  –توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط المسايرة "ال و الذي ينص على 

 ".االنفعالي  و منخفضي االتزان االنفعاليبين مرتفعي االتزان  الصف الحادي عشر 
 (22""كما هو موضح في جدول )  T test وللتأكد من صحة الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار  "
 (22جدول )

و منخفضي  تزانو القيمة االحتمالية لمتغيرات الدراسة وفق مرتفعي اال  Tالمتوسط الحسابي وقيمة اختبار 
 االتزان

 المجــــــــال

 المتوسط الحسابي

بار
الخت

ة ا
قيم

 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
 ال

 (S
ig)

. 

االتزان 
 منخفضي

مرتفعي 
 االتزان

مسايرة -معرفي  3.23 3.40 -4.417 *0.000 

مسايرة -سلوكي  2.92 2.69 4.648 *0.000 

مسايرة -اجتماعي  2.77 2.73 0.688 0.492 

المغايرة " -جميع مجاالت " المسايرة  3.06 3.07 -0.201 0.841 

 0.000* 9.488- 2.32 2.05 االتزان االنفعالي

 3.97 2.81 التوكيدية
-

39.874 
*0.000 

0.05* الفرد بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة      . 
 

مسايرة ,  -رفي" مع( لمجال.Sig( تبين أن القيمة االحتمالية )22من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول )
0.05مسايرة , االتزان االنفعالي, التوكيدية "  كانت أقل من مستوى الداللة  -سلوكي   توجد ومن ثم فإنه
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مرتفعي االتزان و المغايرة حول هذا المجاالت تعزى إلى  –فرود ذات داللة إحصائية بين مستوى المسايرة 
 زان.منخفضي االتزان لصالح مرتفعي االت

وهذه نتيجة طبيعية ومنطقية ,حيث أن الطلبة الذين يتمتعون بدرجة عالية من االتزان االنفعالي يكون لديهم 
 رة الجماعة االجتماعية التي ينتمونالمغايرة و يكون لديهم القدرة على مساي –القدرة مرتفعة في مجال المسايرة 

الستقالل عن األسرة و يليه لالعتماد على النفس و تأكيد إليها كما نالحظ أن المراهد يكون لديه الرغبة في ا
ذاته فهو في نظر ذاته لم يعد الطفل الذي ال يسمح له بالحديث أو التصرف الواعي حيث يميل الطالب في 
هذه المرحلة إلى أن يكون له مكانة بين جماعته االجتماعية و ذلك من أجل أن يعترف الجميع بشخصيته و 

إلى القيام بأعمال ملفتة لالنتباه , حتى يكون عضوًا فاعاًل في الجماعة التي ينتمي إليها وهذا  كما أنه ال يميل
( و التي أوضحت أن 2116ما تم تأكيده في اإلطار النظري ,وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة )سرج,

 .كير االبتكاري تكون مرتفعةى التفالطالب الذين يتمتعون بدرجة مرتفعة من االتزان االنفعالي تكون قدرتهم عل
( في هذه الحاالت كانت أكبر من مستوى الداللة .Sigأما بالنسبة لباقي المجاالت تبين أن القيمة االحتمالية )

0.05   توجد فرود ذات داللة إحصائية بين مستوى المسايرة  المغايرة حول هذا المجاالت ومن ثم فإنه ال
 االتزان و منخفضي االتزان. مرتفعيتعزى إلى 

حيث نالحظ ان المراهد ال يتمتع بالقدر المناسب من االتزان االنفعالي في عالقاته االجتماعية و التي 
تكون محدودة و نراه غالبا ما يكون عضو غير فاعاًل في الجماعة االجتماعية التي ينتمي إليها ,و غير 

سب الخاص به , و هذه النتيجة تتفد مع نتائج دراسة ضحيك قادر على االستقالل أو اتخاذ القرار المنا
( و التي أكدت أن هناك ارتباط موجب ذو داللة إحصائية بين كل من القيم العلمية و االجتماعية 2114)

 و االقتصادية و الدرجة الكلية لمقياس االتزان االنفعالي. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

144 

 :  سةاختبار صحة الفرض الثالث من فروض الدرا -

المغايرة  مع  –ال يوجد تفاعل دال في المسايرة " :الفرض الثالث من فروض الدراسة علىينص 
 ."االتزان االنفعالي ( لدى عينة الدراسة –متغيرات الدراسة ) التوكيدية 

 المغايرة -مجال المسايرة -ذو االتجاهين  –(: تحليل التباين 59جدول )

 مجموع المربعات مصدر االختالف
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 .F Sigقيمة  المربعات

مربع 
 إيتا

 0.000 0.854 0.034 0.003 1 0.003 االتزان
 0.000 0.874 0.025 0.002 1 0.002 التوكيدية

 0.000 0.896 0.017 0.002 1 0.002 االتزان * التوكيدية
       0.087 127 11.057 الخطأ

 
, أي أنها 1017وهي أكبر من مستوى الداللة  F=0.034, Sig.= 0.854قيمة  :االتزانبالنسبة إلى 

 -ذات داللة إحصائية في متوسط مجال المسايرةغير دالة إحصائيًا ومعنى هذا أنه ال توجد فرود 
قيمة    المغايرة لدى طلبة المرحلة الثانوية بين مرتفعي االتزان االنفعالي ومنخفضي االتزان االنفعالي.

 قليلة جدًا مما يدل على أن الفرد بين المتوسطين صغيرًا.وهي قيمة  0.000مربع إيتا = 
, أي أنها 1017وهي أكبر من مستوى الداللة  F=0.025, Sig.= 0.874قيمة  :التوكيديةبالنسبة إلى 

 -توجد فرود ذات داللة إحصائية في متوسط مجال المسايرةغير دالة إحصائيًا ومعنى هذا أنه ال 
قيمة مربع إيتا = الثانوية بين مرتفعي التوكيدية ومنخفضي التوكيدية.  المغايرة  لدى طلبة المرحلة

 وهي قيمة قليلة جدًا مما يدل على أن الفرد بين المتوسطين صغيرًا. 0.000
وهي أكبر من مستوى  F=0.017, Sig.= 0.896قيمة : االتزان * التوكيدية(بالنسبة إلى التفاعل ) 

 -يوجد تفاعل دال في مجال المسايرةحصائيًا ومعنى هذا أنه ال , أي أنها غير دالة إ1017الداللة 
وهي قيمة  0.003قيمة مربع إيتا = االتزان االنفعالي(.  –المغايرة  مع متغيرات الدراسة )التوكيدية 

 صغيرة مما يدل على أن التفاعل بين المتغيرين صغيرًا.
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رة لدى منخفضي ومرتفعي لكل من االتزان المغاي -المتوسطات الحسابية لمجال المسايرة(:59جدول )
 االنفعالي والتوكيدية

 (59جدول )
 البند

 المتوسط الحسابي
المتوسط الحسابي 

 التسبي
Sig 

  76.36      3.05 منخفضوا االتزان االنفعالي
0.674 

  76.68      3.07 مرتفعوا االتزان االنفعالي
  76.65      3.07 منخفضوا التوكيدية

10664 
  76.38      3.06 رتفعوا التوكيديةم

 
المغايرة لدى منخفضي ومرتفعي لكل من  -( يوضح المتوسطات الحسابية لمجال المسايرة24جدول )

المغايرة لدى منخفضي االتزان  -االتزان االنفعالي والتوكيدية. تبين أن المتوسط الحسابي لمجال المسايرة
%, بينما أن المتوسط 76.36 الحسابي النسبي يساوي  , أي أن المتوسط3.05 االنفعالي يساوي 

, أي أن المتوسط 3.07المغايرة لدى مرتفعي االتزان االنفعالي يساوي  -الحسابي لمجال المسايرة
وجود فرود عدم وهذا يدل  على  10674تساوي  Sig%  وأن قيمة  76.68  الحسابي النسبي يساوي 

المغايرة لدى طلبة المرحلة الثانوية بين مرتفعي التوكيدية  -سايرةذات داللة إحصائية في متوسط مجال الم
 ومنخفضي التوكيدية.

المغايرة لدى  -( أن المتوسط الحسابي لمجال المسايرة24ة في جدول )حكذلك تشير النتائج الموض
%, بينما أن  76.65  , أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.07 منخفضي التوكيدية يساوي 

, أي أن المتوسط  3.06 المغايرة لدى مرتفعي التوكيدية يساوي  -متوسط الحسابي لمجال المسايرةال
وهذا يدل  على عدم وجود فرود  0.874تساوي  Sig%  وأن قيمة   76.38 الحسابي النسبي يساوي 

تفعي بين مر  الصف الحادي عشرالمغايرة  لدى طلبة  -ذات داللة إحصائية في متوسط مجال المسايرة
 التوكيدية ومنخفضي التوكيدية.

و ترى الباحثة أن ذلك يعزى إلى أن المراهد في هذه المرحلة ال يتمتع بالنضج العقلي الكافي لدمج 
السمات مع بعضها البعض في نسد متكامل من السمات, لذلك نالحظ السمات لديه تكون سمات منفردة 



 

 

146 

ة  لصالح مرتفعي االتزان االنفعالي , وعدم وجود فرود المغاير  –, لذلك نالحظ وجود فرود في المسايرة 
( و التي أسفرت 2117في التوكيدية  بين أفراد العينة ,و اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) يونس 

لك إلى طبيعة العينة و التي و االتزان االنفعالي , و يرجع ذ عن وجود ارتباط دال إحصائيا بين التوكيدية
الجامعة و التي يتميز هؤالء الطلبة بالثبات النسبي للسمات و االستقرار االنفعالي و  طبقت على طلبة

النضج العقلي الذي يمكنهم من الحكم على المواقف بطرد أكثر عقالنية و منطقية أكثر من طلبة الصف 
 .لبة انفعالياً رحلة المتقالحادي عشر الذين يكونوا أقل عقالنية من طلبة الجامعة , وذلك يرجع لطبيعة الم

 :  حة الفرض الرابع من فروض الدراسةاختبار ص

 –في المسايرة  فروق ذات داللة إحصائية وجد تال  " :ينص الفرض الرابع من فروض الدراسة على
 ".لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنسالمغايرة  

 (27ا هو موضح في جدول )""كم  T test وللتأكد من صحة الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار  "
 ( 27دول )ج

 و القيمة االحتمالية لمتغيرات الدراسة وفق الجنس Tالمتوسط الحسابي وقيمة اختبار 

 المجــــــــال

المتوسط 
 الحسابي

بار
الخت

ة ا
قيم

 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
 ال

 (S
ig)

. 

 أنثى ذكر

مسايرة -معرفي  3.23 3.39 -5.901 *0.000 

مسايرة -سلوكي  2.88 2.78 2.810 *0.005 

مسايرة -اجتماعي  2.74 2.73 0.108 0.914 

المغايرة " -جميع مجاالت " المسايرة  3.04 3.10 -2.223 *0.027 

 0.205 1.269- 2.19 2.16 االتزان االنفعالي

 0.004* 2.914- 3.40 3.27 التوكيدية

0.05* الفرد بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة      . 
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مسايرة ,  -"معرفي ( لمجال.Sig( تبين أن القيمة االحتمالية )27من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول )
0.05المغايرة, التوكيدية "كانت أقل من مستوى الداللة  -مسايرة , جميع مجاالت " المسايرة -سلوكي  

المغايرة حول هذا المجاالت تعزى  –لة إحصائية بين مستوى المسايرة توجد فرود ذات دالومن ثم فإنه 
 لصالح اإلناث. للجنس

مغايرة من الذكور و هذا يرجع إلى تأثير البيئة المحيطة  –ويعزى ذلك إلى أن اإلناث أكثر مسايرة 
ماعة باإلناث و أسلوب التربية التي تنشأ من خالله اإلناث و الذي يشجع على االنسجام مع الج

االجتماعية و االنسياد ضمن نطاقها , و عدم الخروج عن عاداتها و تقاليدها , كما أن اإلناث يقعن 
غالبًا ضمن دائرة الضبط و السيطرة األسرية, فليس لهن حد حرية التنقل و االشتراك في األنشطة 

ن بما هو جديد و يخالف لما أو اإلتيا اأرائيهاالجتماعية التي تحتاج من  خاللها األنثى إلى التعبير عن 
  .هو متعارف عليه ضمن العادات و التقاليد االجتماعية
( في هذه الحاالت كانت أكبر من مستوى الداللة .Sigأما بالنسبة لباقي المجاالت تبين أن القيمة االحتمالية )

0.05   المجال لمسايرة  المغايرة حول توجد فرود ذات داللة إحصائية بين مستوى اومن ثم فإنه ال
 .عزى للجنسي االجتماعي 

( و التي أسفرت بأنه ال توجد فرود بين الجنسين 2113مع نتائج دراسة ) جمل الليل  تفقتوهذه النتيجة ا
( و التي أسفرت عن أنه ال توجد فرود ذات داللة 2111المغايرة و كذلك دراسة )زكي  –في المسايرة 

و البنات في كل من متغيرات الحكم الخلقى و المسايرة , و ذلك يعزى الختالف إحصائية بين البنين 
العينة التي أجريت عليها الدراسات و ما يميز عينة الدراسة الحالية بخصوصية معينة أنها أجريت على 

الذي يلزم كل من الجنسين طلبة في سن المراهقة , باإلضافة إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ 
العادات و التقاليد االجتماعية السائدة في المجتمع والذي ينظر إلى كل من يخالفها بأنه خارج عن إطار ب

ما هو متعارف عليه ضمن الجماعة  بغير  باإلتيان لكال الجنسين  ال يسمح,كذلك  الجماعة االجتماعية 
 االجتماعية . 
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 من فروض الدراسة:   الخامساختبار صحة الفرض 

في  فروق ذات داللة إحصائية وجد تال " :من فروض الدراسة على خامسفرض الينص ال
 لدى عينة الدراسة" تعزى لمتغير التخصصالمغايرة   –المسايرة 

 
 (27""كما هو موضح في جدول )  T test وللتأكد من صحة الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار  "
 ( 27جدول )

 و القيمة االحتمالية لمتغيرات الدراسة وفق التخصص Tالمتوسط الحسابي وقيمة اختبار 

 المجــــــــال

المتوسط 
 الحسابي

بار
الخت

ة ا
قيم

 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
 ال

 (S
ig)

. 

علوم  علمي
 إنسانية

مسايرة -معرفي  3.25 3.33 -2.361 *0.019 

مسايرة -سلوكي  2.73 2.86 -3.046 *0.002 

مسايرة -اجتماعي  2.73 2.74 -0.154 0.878 

المغايرة " -جميع مجاالت " المسايرة  3.00 3.09 -2.997 *0.003 

 0.036* 2.105 2.16 2.22 االتزان االنفعالي

 0.108 1.609 3.32 3.41 التوكيدية

0.05* الفرد بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة      . 
مسايرة ,  -عرفيم" ( لمجال.Sig( تبين أن القيمة االحتمالية )27ل )من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدو 

كانت أقل من مستوى الداللة " المغايرة, االتزان االنفعالي -رةمسايرة , جميع مجاالت " المساي -سلوكي
0.05   ذا المجاالت المغايرة حول ه –توجد فرود ذات داللة إحصائية بين مستوى المسايرة ومن ثم فإنه

 .لصالح العلوم اإلنسانية تعزى للتخصص
 المدرسية و تعزو الباحثة ذلك إلى تفود طلبة قسم العلوم اإلنسانية بالجوانب اللفظية و الحركية و القيام باألنشطة

منهجية في المدرسة , وهذا يرجع إلى طبيعة المنهاج في العلوم الال المختلفة و المشاركة في األنشطة
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ية والذي يتميز بأنه على قدر من السهولة و اليسر, و الذي يعطي الطلبة وقت لممارسة األنشطة اإلنسان
طلبة القسم علوم إنسانية نراهم ينشغلون خارج نطاد المدرسة و الدراسة إلى أعمال اجتماعية أو  والالصفية, 

 والذيمن أقرانهم في القسم العلمي مغايرة  –نقابية لذلك نرى الطلبة في قسم العلوم اإلنسانية  أكثر مسايرة 
لقسم العلمي و الذي يحتاج إلى مهارات عقلية ال يمتلكها الكثير من الطلبة لذلك نجد الخاص باالمنهاج  يعتبر

يميلون إلى بذل المزيد من الجهد حتى يتمكنوا من النجاح و تحقيد أنفسهم و الوصول الطلبة في هذا القسم 
ما يجعلهم يميلون إلى تكوين عالقات االجتماعية محدودة لضيد الوقت الخاص  و هذا إلى رغباتهم العلمية

 بهم.
( في هذه الحاالت كانت أكبر من مستوى الداللة .Sigأما بالنسبة لباقي المجاالت تبين أن القيمة االحتمالية )

0.05   سايرة  المغايرة حول هذا المجاالت توجد فرود ذات داللة إحصائية بين مستوى المومن ثم فإنه ال
 .تعزى للتخصص

وترجع الباحثة نتيجة الفرضية في أنه ال توجد فرود ذات داللة إحصائية في متوسط المجال االجتماعي لدى 
 طلبة الصف الحادي عشر يعزى للتخصص.

منهجية سويا, شطة الالبيئة واحدة و يمارسون األنوذلك أن طلبة القسم العلمي و العلوم اإلنسانية يعيشون في 
كالرحالت المدرسية و األيام المفتوحة و األنشطة الرياضية المختلفة وكل هذه األنشطة يتم لها اإلعداد و 

 التخطيط المسبد و تعمل على تنمية الجانب االجتماعي في كال التخصصين.
 9  من فروض الدراسة السادساختبار صحة الفرض 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى " :راسة علىمن فروض الد سادسينص الفرض ال
 ".لدى عينة الدراسة المغايرة تعزى لمتغير الترتيب الوالدي –المسايرة 

ذو كما هو " -ذو االتجاه الواحد –باستخدام اختبار تحليل التباين وللتأكد من صحة الفرض قامت الباحثة 
 (.59موضح في جدول )
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 (.59جدول )
 لكل متغيرات الدراسة ختبار تحليل التباين والقيمة االحتماليةاقيمة 

 المجوووووووووووووال
بار
الخت

ة ا
قيم

الية  
حتم

 اال
يمة
الق

 
 (

Sig). 

 0.664 0.410 مسايرة -معرفي

 0.612 0.491 مسايرة -سلوكي

 0.172 1.765 مسايرة -اجتماعي

 0.507 0.680 المغايرة " -جميع مجاالت " المسايرة

 0.439 0.825 زان االنفعالياالت

 0.053 2.368 التوكيدية

( لكافة المجاالت كانت أكبر من مستوى الداللة .Sig( أن القيمة االحتمالية )26يتضح من الجدول )و 
0.05   المغايرة تعزى لمتغير  –ومن ثم فإنه ال توجد فرود ذات داللة إحصائية بين مستوى المسايرة
 ب الوالدي.الترتي

وتعزو الباحثة ذلك إلى أسلوب التربية الذي يتبعه الوالدين في تنشئة األبناء و التي تكون مركزة  بشكل 
أساسي على تربية الطفل األول , حيث أن األخوة في داخل األسرة يتأثروا ببعضهم أكثر من تأثرهم 

لذين يبقون مع بعضهم فترة طويلة , بالوالدين المنشغلين باألعمال معظم األوقات , و بعكس األخوة ا
يلعبون و يأكلون , ويدرسون , و يتبادلون الخبرات  من بعضهم و يقوم االبن األكبر برعاية إخوانه 
األصغر منه سنًا و يتم  نقل ثقافته و التقاليد و القيم التي تربى عليها داخل أسرته إلى  أخوته سواء 

م مالحظته من خالل التنشئة االجتماعية في مجتمعنا بشكل مباشر أو غير مباشر , و هذا ما ت
الفلسطيني و الذي يتميز بقوة الترابط في العالقات األسرية و العائلية و مدى ارتباط األخوة داخل األسرة 

 مع بعضهم البعض . 
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 من فروض الدراسة:   سابعاختبار صحة الفرض ال -

 –فروق ذات داللة إحصائية بين المسايرة  ال توجد:" من فروض الدراسة على سابعينص الفرض ال
 ".المغايرة  تعزى لمتغير المستوى الدراسي لدى عينة الدراسة

 –تحليل التباين " أنه باستخدام اختبارباستخدام اختبار تحليل التباين وللتأكد من صحة الفرض قامت الباحثة 
 (50كما هو موضح في جدول )" -ذو االتجاه الواحد

 ( 50جدول )
االحتمالية لمتغيرات الدراسة مع المستوى الدراسي  توسط الحسابي و قيمة اختبار تحليل التباين والقيمةالم

 ألفراد العينة 

 المجال

 المتوسط الحسابي

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

Si
g

مقبول /  جيد جيد جدا ممتاز .(
 متوسط

 0.001* 5.273 3.21 3.27 3.38 3.33 مسايرة -معرفي

 0.000* 6.158 2.85 2.93 2.85 2.74 مسايرة -سلوكي

 0.736 0.424 2.75 2.71 2.77 2.72 مسايرة -اجتماعي

 0.047* 2.671 3.02 3.07 3.11 3.04 المغايرة " -جميع مجاالت " المسايرة

 0.000* 6.451 2.11 2.12 2.17 2.24 االتزان االنفعالي

 0.000* 7.880 3.18 3.20 3.39 3.44 التوكيدية

0.05* الفرد بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة      . 
مسايرة "  كانت أكبر من مستوى  -( لمجال" اجتماعي.Sig( أن القيمة االحتمالية )26يتضح من الجدول )

0.05الداللة    المغايرة حول هذا  –ين مستوى المسايرة ال توجد فرود ذات داللة إحصائية بومن ثم فإنه
 .المجال تعزى لمتغير المستوى الدراسي



 

 

142 

( في هذه الحاالت كانت أقل من مستوى الداللة .Sigأما باقي المجاالت تبين أن القيمة االحتمالية )
0.05  حول هذه المجاالت  المغايرة –مستوى المسايرة  في فرود ذات داللة إحصائية ومن ثم فإنه توجد

 .تعزى لمتغير المستوى الدراسي
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن التحصيل الدراسي يعزى إلى القدرة العقلية , فهناك فرود فردية بين الطلبة 
في التحصيل بناًء على الفرود في القدرات العقلية التي يمتلكها الطالب , لذلك نجد الطالب الذي يتمتع 

المغايرة بمجاالتها الثالث ) المعرفي , السلوكي ,  –ة يكون أكثر قدرة على المسايرة بقدرات عقلية مرتفع
 .االجتماعي (

( تبين أن المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة 26وكذلك من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول )
ك للمجالين " االتزان االنفعالي, وذلالمستويات الدراسية األخرى الذين مستواهم الدراسي "ممتاز"  أكبر من 

التوكيدية", هذا يعني أن درجة الموافقة حول هذين المجالين كانت أكبر لدى أفراد العينة الذين مستواهم 
الدراسي "ممتاز" . بينما تبين أن المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة الذين مستواهم الدراسي "جيد جدا"  

المغايرة  -مسايرة , جميع مجاالت " المسايرة -وذلك للمجالين " معرفية األخرى المستويات الدراسيأكبر من 
"" هذا يعني أن درجة الموافقة حول هذين المجالين كانت أكبر لدى أفراد العينة الذين مستواهم الدراسي "جيد 

"جيد "  أكبر من جدا" . وأخيرا تبين أن المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة الذين مستواهم الدراسي 
مسايرة", هذا يعني أن درجة الموافقة حول هذا المجال  -وذلك لمجال "سلوكيالمستويات الدراسية األخرى 

 كانت أكبر لدى أفراد العينة الذين مستواهم الدراسي "جيد".
تاز في وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الطلبة الذين يتمتعون بقدرات عقلية مرتفعة يكون مستواهم الدراسي مم

مجالي التوكيدية و االتزان االنفعالي و ذلك يعزى إلى أن الطلبة المتميزون يتمتعون بالقدرة على ضبط 
االتجاهات بأسلوب لبد يتناسب مع المواقف التي تواجه و  آلراء و المشاعراالنفعاالت و التعبير عن ا

و إثبات أنفسهم و أمام اآلخرين كما أن  هؤالء الطلبة , كما أنهم يمتلكون المهارات الالزمة لتأكيد ذاتهم
األسرة و الهيئة التدريسية لها عالقة مباشرة في تنمية مهارات التوكيدية و االتزان االنفعالي , من خالل 
التحفيز المستمر ليكون لهم شأن في المستقبل , كما نجدهم يحفزونهم على القيام باألنشطة المدرسية 

ى اكتساب مهارات التوكيدية  يكونوا أكثر قدرة على التحكم في المختلفة و هذا ما يشجعهم عل
 االنفعاالت. 
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مسايرة  و  –أما الطلبة الذين مستواهم الدراسي )جيد جدًا( كانت نتائجهم أعلى في مجالي ) معرفي 
 – مغايرة ككل ( .وترى الباحثة أن الطلبة الذي مستواهم الدراسي جيد جدًا يميلون إلى المسايرة–مسايرة 

المغايرة أكثر من غيرهم حتى يستطيعون االلتحاد بركب التميز , كذلك نجدهم متميزين بالمجال المعرفي 
يفسر بأن الطلبة بهذا المستوى يميلون إلى  بالمقارنة بغيرهم من الطلبة في المستويات األخرى وهذا

ن إليه من الوصول إلى التركيز على الجانب المعرفي حتى يستطيعون إثبات ذاتهم و تحقيد ما يصبو 
 .و الوصول على درجة علمية مرتفعة النجاح و التميز

إلجابات أفراد العينة الذين مستواهم الدراسي )جيد( أكبر من المستويات األخرى  أما المتوسط الحسابي 
 مسايرة.  –و ذلك في مجال سلوكي 

يات المتقدمة ومجاراة الطلبة و هذا يفسر بأن الطلبة يميلون إلى مسايرة سلوك الطلبة في المستو 
و ذلك لضعف القدرات العقلية نسبيًا لديهم وحتى يحققوا إشباعا لحاجاتهم و  المتفوقين عليهم دراسيًا,

يعززون من أهدافهم و توقعاتهم من قبل الجماعة لذلك نالحظ سلوك المسايرة لديهم أكبر من غيرهم و 
لمستوى باألنشطة المدرسية المختلفة كنوع من التعويض هذا يفسر ما نراه في مشاركة الطلبة في هذا ا

الدراسي , فنجدهم يشاركون في المسابقات الرياضية و األنشطة الكشفية و التي تعتمد بشكل أكبر على 
 .الجانب السلوكي أكثر من الجانب المعرفي أو االجتماعي 

ال " :فوروض الدراسوة علوى مون ثوامن9  يونص الفورض المـن فـروض الدراسـة الثـامناختبار صحة الفـرض 
المغـايرة  تعـزى لمتغيـر المنطقـة التعليميـة  لـدى  –توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المسـايرة 

 عينة الدراسة".

أنه باستخدام اختبار " أنه باستخدام باستخدام اختبار تحليل التباين وللتأكد من صحة الفرض قامت الباحثة 
 .(:5في جدول )كما هو موضح ""  T test اختبار "
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 ( :5جدول )
 و القيمة االحتمالية لمتغيرات الدراسة مع متغير المنطقة التعليمية Tالمتوسط الحسابي وقيمة اختبار 

 المجــــــــال

المتوسط 
 الحسابي

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

Si
g

شمال  .(
 غزة

غرب 
 غزة

 0.754 0.314 3.31 3.32 مسايرة -معرفي

 0.014* 2.459 2.79 2.87 مسايرة -سلوكي

 0.321 0.994- 2.76 2.71 مسايرة -اجتماعي

 0.259 1.129 3.06 3.08 المغايرة " -جميع مجاالت " المسايرة

 0.441 0.770 2.17 2.18 االتزان االنفعالي

 0.058 1.900- 3.38 3.30 التوكيدية

0.05توى داللة * الفرد بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مس     . 
" مسايرة -( لمجال" سلوكي.Sig( تبين أن القيمة االحتمالية )29من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول )

0.05كانت أقل من مستوى الداللة    توجد فرود ذات داللة إحصائية بين مستوى المسايرة ومن ثم فإنه– 
 لصالح شمال غزة. هذا المجال تعزى لمتغير المنطقة التعليميةالمغايرة حول 

( في هذه الحاالت كانت أكبر من مستوى الداللة .Sigأما بالنسبة لباقي المجاالت تبين أن القيمة االحتمالية )
0.05   ل هذه المغايرة حو  –مستوى المسايرة  فيتوجد فرود ذات داللة إحصائية ومن ثم فإنه ال

 . المجاالت تعزى لمتغير المنطقة التعليمية
لصالح طلبة شمال غزة إلى أن منطقة شمال غزة  تعزو الباحثة  وجود فرود في مجال" سلوكي مسايرة"و 

ع للمساعدة في العمل باألراضي الزراعية أو بي األهالي بالضغط على الطلبة تتميز بأنها منطقة زراعية ويقوم
الزراعية تحتاج إلى األيدي وبطبيعة الحال المنطقة خاصة في المواسم الزراعية,و لمختلفة,المحاصيل الزراعية ا

العاملة الكثيرة  و التي تجعل من الضروري مشاركة كل أفراد األسرة في هذه األعمال و بالتالي نالحظ مسايرة 
ن الرفاهية و االستقرار الطلبة في منطقة شمال غزة أكثر من منطقة غرب غزة و التي يتميز طالبها بنوع م

 االقتصادي بالمقارنة بطالب منطقة شمال غزة , و بالتالي تكون نتيجة الفرضية منطقية و مطابقة للواقع . 
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 توصيات ال
المغايرة  –توجيه اهتمام الباحثين و المتخصصين في مجال علم النفس إلى دراسة مصطلح المسايرة  -1

 وذلك ألنه لم يستوفى حقه من الدراسة .
المغايرة  بما يحقد مستوى أعلى من  –تصميم برامج إرشادية لمساعدة المراهقين لرفع مستوى المسايرة  -2

 الصحة النفسية .
تصميم برامج إرشادية لمساعدة المراهقين لرفع مستوى التوكيدية  بما يحقد مستوى أعلى من الصحة  -3

 النفسية .
االتزان االنفعالي بما يحقد مستوى أعلى من  تصميم برامج إرشادية لمساعدة المراهقين لرفع مستوى -4

 الصحة النفسية .
االهتمام بتنمية القدرات العقلية المعرفية لدى الطلبة , ال سيما في ظل التقدم العلمي و التكنولوجي  -7

 الهائل في شتى الميادين .
 ةثة قلالمغايرة حيث الحظت  الباح –التوسع في مجال البحوث و المؤلفات الخاصة بالمسايرة   -7

 الدراسات في هذا المجال. 
شاد اإلر ألساسية والثانوية في التوجيه و توصي الباحثة بضرورة تخصيص حصص للطلبة في المرحلة ا  -6

نفعالي مما االتزان االالمغايرة , والتوكيدية , و  –مستوى مرتفع من المسايرة و النفسي للوصول بالطلبة إلى 
  .ثقة بالنفسزاج و يجعلهم أكثر سعادة وهدوء وثباتًا للم

كما و توصي الباحثة باالهتمام بالوسائل و األساليب التي تساعد تنمية القدرات العقلية المعرفية لديهم و  -6
 االرتقاء بمستوى التفكير إلى أعلى مستوياته لديهم . 

 البحوث المقترحة 
 المغايرة لدى الطلبة  . –لتنمية المسايرة  جإعداد برام -1
 التوكيدية لدى الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة .  لتنمية جإعداد برام -2
 المغايرة . –دراسة أثر أساليب التنشئة االجتماعية على مستوى المسايرة  -3
 المغايرة للوالدين و أثرها على سلوك األبناء .  –دراسة المسايرة  -4
ف في المستوى المغايرة نتيجة االختال –إجراء دراسات للكشف عن الفرود في مستوى المسايرة  -7

 االجتماعي و االقتصادي .
المغايرة ,التوكيدية  –إجراء دراسات توضح دور التدريب العلمي و االجتماعي في رفع مستوى المسايرة  -7

 , االتزان االنفعالي للطلبة .
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 أواًل : المصادر 
 .القران الكريم 

 ثانيًا :المراجع 
 العالج النفسي السلوكي المعرفي الحديث, أساليب و ميادين تنظيمية ,(9 1997عبد الستار )إبراهيم , -1

 دار الفجر للنشر و التوزيع , القاهرة  , مصر.
, دار المعرفوة الجامعيوة ,كليوة علوم الونفس, سيكولوجية الـذات و التوافـق(9 1966أبو زيد ,إبراهيم أحمد) -2

 جامعة اإلسكندرية.
,الطبعوة األولوى. معهود  مناهج البحث في العلـوم النفسـية و التربويـة(9 1996موود)أبو عالم ,رجاء مح -3

 الدراسات و البحوث التربوية. جامعة القاهرة. 
الضــغوط النفســية و عالقتهــا بكــل مــن توكيــد الــذات و بعــض الســمات (9 1999أبووو غزالووة ,سووميرة ) -4

 غزة. -رسالة ماجستير, كلية التربية , الجامعة اإلسالمية المرضية,
. مجلوة بلسوم مجلوة جمعيوة الهوالل مشكالت المراهقة و كيفية التعامل معهـا(9 1993أبو فخر ,عودنان ) -7

 .43-39, صفحة  214األحمر بفلسطين, العدد 
مشكالت طلبة المرحلة الثانوية بمحافظـات غـزة و سـبل عالجهـا (9 2113اسعيد , دانيال سليم خالود )  -7

رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة , كليوة التربيوة , الجامعوة اإلسوالمية ,  في ضوء الفكـر التربـوي اإلسـالمي
 غزة. 

. غوووزة 9 2. ط مقدمـــة فـــي تصـــميم البحـــث التربـــوي( 9 1997األغووا , إحسوووان , األسووتاذ , محموووود )   -6
 مطبعة الرنتيسي للطباعة و النشر . 

 اإلسالمية , غزة. ,الجامعة موضوعات مختارة في الدافعية لطلبة الماجستير(9 2119األغا ,عاطف ,) -6
السـلوك التوكيـدي لـدى تالميـذ المرحلـة (9 2111إمام ,إلهامي عبود العزيوز , هديوة ,فوؤاده محمود علوي ) -9

 كلية التربية, جامعة عين شمس. ,, رسالة ماجستيراإلعدادية في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية 
د. ,تحقيود ) 3, ط البخـاري صـحيح( 9 1966البخاري , محمود بون إسوماعيل أبوو عبود اهلل الجعفوي )  -11

 ذيب البغا ( , بيروت اليمامة 9 دار ابن كثير .  ىمصطف
عالقة االتزان االنفعالي و مستويات تأكيد الـذات عنـد عينـة مـن طلبـة (9 2114بني يونس ,محمود ) -11

 .2117, سنة 3العدد  19, مجلة جامعة نجاح األبحاث , المجلد ,الجامعة األردنية
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 ,دار الشرود , جدة, السعودية. مبادئ علم النفس( 21149بني يونس, محمد ) -12
تحقيد ) شاكر و آخرون (  سنن الترمذيت( . -الترمذي , محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي ) ب -13

 , بيروت9 دار إحياء التراث . 
ــةم1136الثعووالبي ,النيسووابوري ) -14 , البوواب الرابووع عشوور, الفصوول الثوواني , دار (: فقــه اللغــة ســر العربي

 العلمية.الكتب 
, الجووزء ثووواني, دار  معجــم علــم الــنفس و الطــب النفســي بــدون طبعــة (9 1966جووابر, كفووافي )  -17

 النهضة العربية, القاهرة.
العالقة بين االتجـاه نحـو تعـاطي المخـدرات و المسـايرة و (9 2111جمل الليل ,محمد جعفر محمد ) -17

 لعلووم التربويوة و الدراسوات اإلسوالمية,, مجلة اارتباطها ببعض المتغيرات لدى طالب و طالبات الجامعة
 ., جامعة الملك سعود ,الرياض16لد ,المج 1العدد 

المراهــق  دراســة ســيكولوجية شــاملة أوجــه النمــو المختلفــة لمرحلــة ( 9 1961الحووافظ , نوووري )   -16
 ,المؤسسة العربية للدراسات و النشر, الطبعة األولى . المراهقة

, الطبعوووة الثالثوووة , عوووالم الكتوووب, النفســـية و العـــالج النفســـي الصـــحة(9 2117حامووود ,عبووود السوووالم ) -16
 القاهرة.

 , دار الفكر, عمان األردن.مهارات توكيد الذات(9 2117حسين ,طه ) -19
, مكتبووة النهضوووة المصووورية الطفـــل و المراهـــق(9 1962حسووين ,منصوووور , زيوودان ,محمووود مصوووطفى ) -21

 ,القاهرة.
درة علــــى اتخـــاذ القــــرار لــــدى ضــــباط الســــلطة االتــــزان االنفعــــالي و القــــ(9 2111حمووودان ,محمووود ) -21

 , رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.الفلسطينية
 , القاهرة.الطفولة و المراهقة, المشكالت النفسية و العالج الطب النفسي(9 1991حمودة ,محمود ) -22

, الطبعووة بــين النظريــة و التطبيــقالوجيــه و اإلرشــاد النفســي (9 2111الخطيووب ,محموود جووواد محموود) -23
 الثانية , كلية التربية, جامعة األزهر, غزة فلسطين.

مــدى فاعليــة العــالج العقالنــي و االنفعــالي و (9 2114خليوول ,عبوود اهلل محموود محموود عبوود الظوواهر ) -24
,دراسوة ماجسوتير  التدريب التوكيـدي فـي خفـض الفوبيـا االجتماعيـة لـدى المعلمـين فـي جامعـة أسـيوط

 , مصر.ة التربية, جامعة أسيوطة, كليمنشور 
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فاعلية كل من تقدير الذات و مفهـوم الـذات علـى دقـة الحكـم اإلدراكـي (9 2113خليل ,منير حسون ) -27
,صووفحة  41العوودد , 13, المجلووة المصوورية للدراسووات النفسووية, المجلوود فــي موقــف المســايرة االجتماعيــة

 , مصر.,القاهرة 277-312
 مهــارات توكيــد الــذات و عالقتهــا بأســاليب التنشــئة الوالديــة (9 2116الرحيووب ,يوسووف علووي فهوود ) -27

 .2116,مجلة دراسات الطفولة وعدد يناير, 
المغايرة االجتماعية و عالقتها بالـذكاء االجتمـاعي لـدى عينـة - المسايرة(9 2117الرحيلي ,عهوود ) -26

جامعـة أم القـرى ,  -من العامالت و غير العامالت بمحافظات جـدة , دراسـة وصـفية ارتباطيـه مقارنـة
 .منشورة,جامعة أم القرى , الرياض , رسالة ماجستير غيرجامعة مكة المكرمة

, دار ابون الجووزي موسوعة علم لنفس و العالج النفسي من منظور إسالمي(21169رياض ,سوعد ) -26
 ,القاهرة .

فكيـر االبتكـاري االتزان االنفعالي و عالقته بكـل مـن السـرعة اإلدراكيـة و الت(9 2117ريان ,محموود ) -29
, رسالة ماجسوتير غيور منشوورة ,كليوة التربيوة ,جامعوة األزهور لدى طلبة الحادي عشر في محافظات غزة

 ,غزة.
,  هوية الذات و عالقتها بالتوكيدية و الوحدة النفسية لدى مجهولي النسب(21119زقوت ,ماجدة ) -31

 غزة. رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, الجامعة اإلسالمية ,
دراسة لبعض المشكالت السلوكية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة (9 2111زكي ,وسيمة محمد ) -31

, رسالة ماجستير منشورة, كلية التربية , جامعة المينا االبتدائية بمدينة المينا في ضوء بعض المتغيرات
 , مصر.

 الم الكتب, القاهرة .. ع4,ط  علم النفس النمو الطفولة و المراهقة(9 1962زهران ,حامد ) -32

 .7القاهرة الطبعة -, دار متبولي للنشرعلم النفس االجتماعي(19969زهران ,حامد ) -33
 , الطبعة األولى , عالم الكتب. مفهوم الذات الخاص في اإلرشاد النفسي(9 2113زهران ,حامد ) -34
 الرياض, عكاظ. الدوافع و االنفعاالت,(9 1999زيدان ,محمد مصطفى ) -37
دراسة العالقة بين االتـزان االنفعـالي و القـدرة علـى التفكيـر االبتكـاري (9 2116مد )سرج ,أشرف مح -37

 , رسالة ماجستير منشورة. كلية التربية. جامعة الزقازيد. لدى طلبة المرحلة الثانوية
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دراسة العالقة بين ضـغوط الوالـدين و مسـتوى التوكيديـة لـدى (9 2116سماحة ,عبد الرحمن أحمود ) -36
 رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية ,جامعة عين شمس. مصر. االبتدائية, أطفال المرحلة

االســتقالل النفســي عــن الوالــدين و عالقتــه بفعاليــة الــذات و عالقتــه (9 1999السوويد ,عبوود الموونعم ) -36
, بحوث تحكوم , مجلوة العلووم التربويوة  مصور, العودد  بفعالية الذات و السلوك التوكيـدي لطلبـة الجامعـة

 .76-37الصفحات  14
, , دار الفكور العربوياألسس النفسية للنمو من الطفولة إلـى الشـيخوخة(9 1962السيد ,فؤاد البهي ) -39

 مصر.
فاعلية التـدريب التوكيـدي فـي خفـض السـلوك العـدواني لـدى عينـة مـن (9 1997سيف الدين ,هند ) -41

 , مجلة محكمة., البحوث التربوية و النفسية  أطفال الحلقة األولى بالتعليم األساسي
المغايرة و عالقتهما باالتجاه نحـو تعـاطي  –التوجهات السلبية المسايرة (21119الشريف , عالء ) -41

, رسووالة ماجسووتير غيوور المــواد النفســية لــدى طلبــة جامعــة االزهــر بغــزة فــي ضــوء نظريــة تحديــد الــذات
 منشورة , كلية التربية , جامعة  األزهر, غزة . 

 , , دار المسيرة للنشر و التوزيع ,الجامعة األردنية.ولوجية المراهقةسيك(9 2111شريم ,رغدة ) -42
 16,مجلوة التربيوة ا, السونة  المسايرة المغايرة و أثرهما فـي التربيـة( 9 1996شعبان , محمد عايدي) -43

 (, إلمارات العربية.162-173, فبراير,  لسنة الثانية عشر ,صفحات )143-141, العدد 
فعاليــة برنــامج إرشــادي عقالنــي إرشــادي ســلوكي فــي تحســين   :( 2113الشووعراوي ,صووالح فووؤاد ) -44

ــة مــن الشــباب الجــامعي ــالي لــدى عين , مجلووة اإلرشوواد التربوووي مركووز اإلرشوواد  مســتوى االتــزان االنفع
 , جامعة القاهرة مصر.2113النفسي, العدد السادس عشر, عام 

 -أربعــة أنمــاط مــن   المخــدراتالســلوك التوكيــدي لــدى مــدمني (9 2117الشووهري ,يزيوود بوون محموود ) -47
رسوالة ماجسوتير منشوورة,  دراسة مقارنة بين مدمني المخدرات المنومين بمجمع األمل للصحة النفسية,

 الرياض . جامعة الرياض, -رسالة ماجستير منشورة ,كلية الصحة النفسية
عة و النشر , دار غريب للطباية الكفاءة الشخصيةمنتوكيد الذات مدخل لت(9 1996شوقي ,طريف ) -47

 , القاهرة مصر.
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: السلوك العـدواني و عالقتـه بتقـدير الـذات و توكيـد الـذات لـدى ( 2117الشيخ خليل ,جواد محمد ) -46
كلية التربيوة , الجامعوة اإلسوالمية  , رسالة دكتوراة غير منشورة, طلبة الثانوية العامة في محافظات غزة

 ,غزة .
إلنســان مــن مرحلــة الجنــين إلــى مرحلــة المســنين نمــو ا(9 1991صووادد ,آمووال, أبووو حطووب ,فووؤاد ) -46

 , القاهرة.,مكتبة األنجلو المصرية
ســمة الحيــاء و عالقتــه بالتوكيديـــة وبعــض المتغيــرات لــدى طالبـــات  ( 21199صووافي , تحريوور ) -49

 .تربية , الجامعة اإلسالمية , غزةرسالة ماجستير غير منشورة , كلية الالثانوية العامة, 
ـــنفس التربـــوي(9  1962صوووالح ,أحمووود زكوووي ) -71 ـــم ال , الطبعوووة العاشووورة, مكتبوووة النهضوووة المصووورية, عل

 القاهرة.
القـيم المتضــمنة فــي سـلوكيات قــادة النشــاط الكشـفي فــي مــدارس (9 2114ضوحيك ,محمود سوولمان ) -71

, الجامعوووة اجسوووتير غيووور منشوووورة ,كليوووة التربيوووة, رسوووالة ممحافظـــة غـــزة و عالقتهـــا بـــاالتزان االنفعـــالي
 اإلسالمية, غزة .

 غزة . ,العدد األول, الجامعة اإلسالمية , مجلة ثقافتنا التربوية,التوكيدية(9 2116الطهراوي ,جميل ) -72
. مجلوة كليوة المسايرة و التفكيـر لـدى عينـة مـن تالميـذ المرحلـة اإلعداديـة( 9 1991الطواب ,سويد ) -73

 .مصر –اإلسكندرية  2عدد  -3مجلد  التربية
 ,الطبعوة الثالثوة ,مكتبوة آداب نبهوا, الم علم النفس المعاصـرمع( 19999الطويل ,عزت عبد العظيم ) -74

 الزقازيد.
لعالقــة بــين التوكيديــة و تحقيــق الــذات لــدى طــالب (9 ا2112عبوود الجبووار ,عووادل بوون صووالح عموور ) -77

 كلية التربية ,جامعة الملك سعود ,المملكة العربية السعودية. الجامعة, ,
 .للنمو اإلنسانياألسس النفسية  (19679عبد الرحيم ,طلعت ) -77
 , المعهد العالمي للخدمة االجتماعية.مستوى الطموح و الشخصية 9(1962عبد الفتاح , كاميليا ) -76
التوكيدية بـين اإلذعانيـة و العدوانيـة فـي ضـوء اخـتالف إدراك األبنـاء 9 (2111عبد القادر ,أشرف ) -76

 .13,العدد  9, مجلة اإلرشاد النفسي, السنة للسلطة األبوية 
, رسوالة السلوك التوكيدي لدى المراهقين و عالقته بالمنـاخ األسـرى(9 1996,أحمد فتحي ) عبد ربه -79

 ماجستير منشورة ,كلية البنات, جامعة عين شمس. 
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المغــايرة لمعلمــي مرحلــة التعلــيم  -الســمات المميــزة لســلوك المســايرة (19669عبووده , عبوود الهووادي) -71
,مجلة كلية التربية بطنطا , العدد  السلوكي لتالميذهم  األساسي ) الحلقة األولى ( و عالقتها بالتفاعل

 ( .216-169,الجزء الثاني, ص   7
ـــوي(9 1966عبيووودات , سوووليمان أحمووود )   -71 ـــويم الترب ـــاس و التق . عموووان كليوووة التربيوووة بالجامعوووة  القي

 اإلسالمية غزة . 
ـــنفس االجتمـــاعي التربـــوي(9 2112عثموووان , سووويد )  -72 ـــم ال  –المسوووايرة  , التطبيوووع االجتمووواعي و عل

 المغايرة , بدون طبعة ,مكتبة االنجلو , القاهرة , مصر .
ــاعي التربــوي(9 1966عثمووان ,سوويد ) -73 ــنفس االجتم , كليووة التربيووة, جامعووة عووين شوومس الجووزء علــم ال

 الثاني .
 .غزة 9 جامعة األزهر. 2. ط اإلحصاء التطبيقي(9 2111عكاشة ,محمود ) -74
, مكتبوووة المجتموووع العربوووي, للنشووور و التوزيوووع الطبعوووة نفسعلـــم الـــ(9 2117العمريوووة , صوووالح الووودين ) -77

 األولى.
ــا (9 2116العويضووة ,سوولطان بوون موسووى ) -77 ــي و عالقته ــه الزمن ــاد التوجي ــروق فــي مســتويات أبع الف

, مجلووة رسوالة الخلوويج العربووي بمسـتويات االتــزان االنفعــالي لــدى عينــة مــن طلبــة جامعــة عمـان األهليــة
 .14,العدد ,

المغــايرة  –أســاليب المعاملــة الوالديــة وعالقتهــا بــبعض ســمات المســايرة (19699الغاموودي , علووي ) -76
, جامعوة , رسوالة ماجسوتير منشوورة, كليوة التربيوةلدى األحداث الجانحين في المملكـة العربيـة السـعودية 

 .ام القرى , مكة المكرمة
ن فــي الجامعــات دارســة لمســتوى االيجابيــة لــدى الطلبــة الجــامعيي(9  2117الفورا ,إسووماعيل صووالح ) -76

-1ية , المجلد الثوامن ,صوفحة ), مجلة جامعة األزهر بغزة سلسلة العلوم اإلنسانالفلسطينية بقطاع غزة
37). 

ــة(9 1972القوصووى ,عبوود العزيووز) -79 ــه التربوي ــنفس أسســه و تطبيقات ــم ال ,مكتبووة النهضووة المصوورية عل
 ,القاهرة.

, النسووخة األخيوورة, مكتبووة  التربويــة علــم الــنفس أسســه و تطبيقاتــه( 9 1966القوصووى ,عبوود العزيووز) -61
 النهضة المصرية ,القاهرة. 
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 , بيروت , مكتبة الفالح.المدخل إلى علم النفس(9  2112كناني, ممدوح, و آخرون)  -61
ـــن ( 19939موووانع , سوووعيد) -62 ـــأخرين دراســـيا م ـــوقين و المت ـــدى المتف ـــايرة ل ســـمات المســـايرة و المغ

,مجلووة جامعووة ام القوورى, العوودد الثووامن  ,مكووة المكرمووة ,  , دراسووة نفسووية الجنســين فــي المرحلــة الثانويــة
 ( .233 -166ص 

. صوفحات 17المجلود  -(2113) العلوم التربويـة و الدراسـات اإلسـالمية -مجلة جامعة الملك سوعود -63
3477-361. 

,  التــدريب التوكيــدي و عالقتــه بــبعض ســمات الشخصــية لطــالب الجامعــة( 21139محمود , رجووب ) -64
 .1, المجموعة  16فسي ,العدد مجلة اإلرشاد الن

ــة معاهــد إعــداد المعلمــين و (9 2116محموود , فضوويلة عرفووات ) -67 ــالي لــدى طلب ــاس االتــزان االنفع قي
المعلمات الذين تعرضت أسرهم لحاالت الدهم و التفتيش و االعتقال من قبل قـوات االحـتالل األمريكـي 

نووور للدراسوات, رسووالة ماجسوتير منشووورة , , مركوز الو أفـرادهم الــذين لــم يتعرضـوا لــذلك )دراســة مقارنــة(
 جامعة بغداد.

, مكتبوة المجتموع العربوي للنشور و التوزيوع , الطبعوة األولوى  المراهقـة (21179محمود, محمود اقبوال ) -67
 األردن. عمان,

دراســـة مقارنـــة لمســـتوى االتـــزان االنفعـــالي لـــدى المـــراهقين و (9 2119مختوووار ,وحيووود مصوووطفى ) -66
 , رسالة ماجستير منشورة ,. كلية التربية ,جامعة الزقازيد.رالمرهقات بالريف و الحض

القـــيم الدينيـــة و عالقتهـــا بـــاالتزان االنفعـــالي و مســـتوياته لـــدى طـــالب (9 2111المزينوووي ,أسوووامة ) -66
 , رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية ,الجامعة اإلسالمية.الجامعة اإلسالمية بغزة

يرة المغــايرة و ضــغوط العمــل لــدى رجــال الشــرطة العــاملين فــي المســا(9 2111مالخووة, زهيوور بسووام ) -69
 كلية التربية , الجامعة االسالمية ., رسالة ماجستير غير منشورة ,المباحث العامة في محافظات غزة

, الطبعووة األولووى, كليووة العلوووم منــاهج البحــث فــي التربيــة و علــم الــنفس(9  2111ملحووم ,سووامي ) -61
 ر و التوزيع و الطباعة ,األردن. التربوية , دار المسيرة للنش

جوودة ,  3,طبعوة  النمـو مــن الطفولـة إلــى المراهقـة(9 1963منصوور ,جميول , عبود السووالم, فوارود ) -61
 المملكة العربية السعودية .
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, المكتووب العلمووي  علــم الــنفس الــدعوة بــين النظريــة و التطبيــق(19999موسووى ,رشوواد عبوود العزيووز ) -62
 سكندرية, كلية التربية , جامعة األزهر .لكمبيوتر للنشر و التوزيع. اإل

, مركوووز البحووووث التربويوووة و النفسوووية  , جامعوووة أم   المغـــايرة –المســـايرة (9 1991نوووافع, سوووعيد )  -63
 القرى , مكة المكرمة.

, الطبعووة األولووى, دار  الدراســات النفســية عنــد العلمــاء المســلمين(9 1993نجوواتي ,محموود عثمووان) -64
 الشرود , القاهرة  .

 , دار الشرود و التوزيع, جدة, السعودية.أصول علم النفس العام(9 1999ي ,عبد الحميد )الهاشم -67
مجلوووة التربيوووة قطووور.  ,الســـلوك المغـــاير و أثـــره علـــى تربيـــة الطفـــل(9 2111الهووورش , عبووود الووورحمن) -67

 .44 ةالصفح 92والعدد, 21السنة  2المجموعة ,
الثووة , دار الشوورود للنشوور و التوزيووع , , الطبعووة الثمقدمــة فــي علــم الــنفس(9 1996الوووقفي ,راضووي) -66

 عمان ,األردن .
 المراجع األجنبية9
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 ( 1ملحق رقم )
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 الجامعة اإلسالمية د. عاطف عثمان األغا.3
 الجامعة اإلسالمية د. جميل حسن الطهراوي.4
 الجامعة اإلسالمية حار.الس إسماعيلد. ختام 4
 جامعة األقصى د. درداح الشاعر.6
 الجامعة األقصى الهالول. إسماعيلد. 7
 الجامعة األقصى د.أديبة الزين.8
 وزارة التربية و التعليم د. أحمد الحواجري.9
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(5ملحق رقم )  

 المغايرة –مقياس المسايرة 
 ة بعنوان اجستير من الجامعة اإلسالمية بغز يل درجة المتقوم الباحثة  بعمل دراسة لن

المغايرة و عالقتها بالتوكيدية و االتزان االنفعالي لدى طلبة الصف الحادي  –المسايرة "
 "عشر.

المغايرة , و قد قامت الباحثة باالستعانة بمقاييس أخرى  –وهي بحاجة إلى إعداد أداة لقياس المسايرة 
 ها األولية و هي بحاجة إلى التحكيم.و هذه األداة في صورت

الصف الحادي عشرو بلغت عدد الفقرات  23صالمغايرة  لطلبة–حيث األداة تقيس مستوى المسايرة 
و البعد االجتماعي و منها  ( فقرة31( فقرة موزعة على أربعة أبعاد , البعد المعرفي و يضم )97) 

 ة.( فقر 31( فقرة, و البعد السلوكي و يضم )37يضم ) 
هو مدى مسايرة الفرد لسوك الجماعة االجتماعية التي ينتمي ": التعريف اإلجرائي لسلوك المسايرة

إليها بحيث يتمثل أفكارها و عاداتها وتقاليدها و مبادئها وأن يتوافق مع األنماط الفكرية و الثقافية 
رائه و أفكاره و و االجتماعية السائدة فيها و ال يخرج عن سياقها العام فيما يتناسب مع أ

 معتقداته".
: "أن يعتمد الفرد داخل الجماعة على رغبته في تحقيق  أما التعريف اإلجرائي لسلوك المغايرة

المخالفة في الرأي للعادات والتقاليد االجتماعية والميل إلى اإلتيان بالجديد و األفضل والخروج عن 
تمي إليها مع ترك األثر االيجابي الواضح  النطاق المتعارف عليه في الجمعة االجتماعية التي ين

 فيها".
ومن خالل خبرتكم نرجو توضيح مدى مالئمة هذه الفقرات لما وضعت له و تعديل ما يلزم و إضافة 

 .ما تراه مناسب و لكم جزيل الشكر
 

 الباحثة                                                                          
 يم سمور أحالم نع
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     أمتلك القدرة على حل النزاعات و الصراعات بين الطالب               .1
     شكلة الواحدة             أضع حلول مختلفة و بدائل عديدة لحل الم  .2
     أستطيع التحدث بثقة كبيرة حول المواضيع المتعلقة بي             .3
     أتصرف بحكمة في الظروف المختلفة               .4
     أتبنى األفكار الجديدة لتطوير ذاتي و اآلخرين         .7
     ين         أرى األشياء من زوايا متعددة و مختلفة عن رؤية اآلخر   .7
     أمتلك القدرة على مساعدة اآلخرين و اكتشاف مجاالتهم         .6
     أمتلك القدرة على تنظيم األفكار قبل مواجهة اآلخرين بها           .6
     تنسجم أفكاري و أفعالي مع الصالح العام للزمالء          .9

     اربط دوافعي لالتجاه نحو التغير لألفضل       .11
     المبادرة تمثل لي الرغبة في تحقيد الذات              .11
     اعمل بآراء زمالئي باستمرار دون تفكير            .12
     استطيع االستقالل بالرأي رغم مخالفته لزمالئي                .13
     أحاول  إتباع طرد تفكير زمالئي في حل المشكالت           .14
     ين بي قد يفسر بطريقة خاطئة       صبري على أذى المحيط  .17
     قد تتعدد حلول المشكلة الواحدة التي تقابل اآلخرين           .17
     يسهل على االقتناع بأفكار المحيطين بي       .16
     أخطط للنشاطات الترفيهية بشكل مستمر              .16
     انتبه لتصرفاتي اتجاه زمالئي بشكل واعي          .19
     معرفة أسئلة اآلخرين تقتضي مني اإلجابة عليها        .21
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     أميل لالطالع بشكل مستمر على ما هو جديد في مجاالت الحياة المختلفة              .21
     تسيطر القضايا المعرفية  السائدة علي تفكيري                 .22
لتحقيد  إتباع خطوات من سبقونا أفضل من التفكير في خطوات جديدة  .23

 األهداف   
    

     أرى نفسي غير قادر على اتخاذ القرار المناسب                     .24
     أسعى لتنفيذ مسئوليات أكبر من قدراتي                            .27
     أجد صعوبة في اإلجابة على األسئلة المتعلقة بي                 .27
     البحث عن األخطاء             أحاول تنفيذ التعليمات بدال من  .26
     أميل للمجازفة في سبيل تحقيد أهدافي           .26
     أتفاعل مع المشكالت بالطرد التقليدية ألنها مضمونة          .29
     أسعى لفهم غموض المواقف التي تمر بي            .31
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     اشترك مع زمالئي في األلعاب المدرسية المختلفة               .31
     يحد للجماعة أن تؤثر علي آراء أعضائها لما فيه مصلحتها        .32
          أضع خطة مسبقة لرحلة مدرسية مع زمالئي          .33
     أعبر عن رأي بزمالئي بشكل واضح و معلن        .34
     أراعي أن أكون ضمن نطاد الجماعة االجتماعية          .37
     أميل للدفاع عن الثقافة السائدة في الجماعة التي انتمي إليها         .37

     احرص على أن أكون عضوا فاعال في الفريد االجتماعي       .36
     الستفادة من خبرات اآلخرين         استطيع ا  .36
     أميل اللتزام الصمت حتى ال أحرج اآلخرين في المواقف المختلفة          .39
     أتعامل مع المحيطين بفاعلية و أمان                  .41
     حضور الحفالت واألنشطة االجتماعية ممتع لي         .41
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              أحترم اختالف وجهات نظر زمالئي لي  .42
     اشعر بمكانة مرموقة بين زمالئي في الفصل        .43
     اعتبر تقديم المساعدة لآلخرين حد وواجب       .44
     أتفاعل مع الغرباء بسهولة و يسر            .47
     الحياة االجتماعية تمثل لي البقاء في حالة سالم                .47
     لي          ألتمس األعذار ألخطاء زمالئي  .46
     من السهل التنازل عن أرائي و أفكاري للتوافد مع الجماعة          .46
     تذكير األصدقاء بأخطائهم السابقة عادة سيئة               .49
     الحياة في نظري تبادل للمصالح                          .71
             بصعوبة أتنازل عن قناعاتي للتوافد مع اآلخرين        .71
     مجاملة اآلخرين مغالطة لهم وظلم للنفس              .72
     باستطاعة اآلخرين انتهاك حقوقي بسهولة           .73
     أحب أن أثاب على األعمال التي أقوم بها           .74
     تسيطر قضايا المجتمع على أفكاري              .77
     بسهولة      اشعر باالندماج مع جماعة الرفقاء   .77
     أتفاعل مع اآلخرين و أكون سعيدا بذلك                .76
     من حد جماعة األصدقاء عزل العضو الذي ال يمارس هواياتها           .76
     أتجنب مصارحة زمالئي في الصف بسوء تصرفاتهم         .79
     أحقد ما يرغب فيه المحيطين بي                            .71
     أميل إلى األعمال الجماعية بين الزمالء                 .71

     أشعر بالحرج عندما ال أوافد كالم الجماعة             .72
     لي أصدقاء مخلصين أفشي لهم أسراري            .73
     يثد زمالئي في ولذا يأخذون  بقولي دون التفكير فيه         .74
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     أعبر عن ما أريد  بشكل واضح و معلن                             .77
     أميل إلى االتسام بمظاهر سلوكية مميزة                       .77
     التنسيد بين ما هو قديم وما هو حديث              أستطيع الدمج و  .76
     أميل إلى انجاز األعمال الحديثة أكثر من أي شيء أخر             .76
     أتمسك باالختالف رغم غموض النتائج                    .79
     أقدم خدمات مستمرة ألصدقائي                   .61
     مالئي                  يمكن لي أن أتجاهل انجازات ز   .61
     أهتم بآراء زمالئي إزاء بعض الموضوعات المتعلقة بي                 .62
     ارغب في تقليد الشخصيات المشهورة               .63
     أمتلك القدرة على نقد تصرفاتي                  .64
     أقوم بتبرير سلوكياتي باستمرار                    .67
     أميل إلى فعل ما يحلو لي دون مراعاة لآلخرين            .67
     أتواصل مع من ال يقتنع بأفكاري بعداء             .66
     إلقاء النفايات على األرض  يؤذيني               .66
     أميل إلى شراء  ما هو شائع في األسواد           .69
        أحاول إثارة الفوضى باستمرار في الفصل      .61
     أحب االستماع لآلراء الواضحة الصريحة        .61
     لكي تنجح ال بد من استخدام طرد مألوفة بعيدة عن المجازفة        .62
     أشارك زمالئي في األنشطة المدرسية       .63
     أمارس رياضتي الخاصة رغم ضيد الوقت لدي       .64
      أجد من يحاول التعرف علي باستمرار        .67



 

 

172 

     أميل إلى شراء كل ما هو جديد رغم عدم حاجتي له          .67
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 (3ملحد رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 غزة  –الجامعة اإلسالمية 

 الدراسات العليا–كلية التربية 
 قسم الصحة النفسية

 اـة ا ه
 لب / األخت الطالبةاألخ الطا

 ,,,السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية في الصحة النفسية, فإنني بغرض 

 أقوم بإجراء دراسة تطبيقية بعنوان9
 ة الثانوية"المغايرة وعالقتها بالتوكيدية واالتزان االنفعالي لدى طلبة المرحل –المسايرة  "

يرجى منكم التكرم بتعبئة االستبانات المرفقة, بعد قراءة كل عبارة من عبارات االستبانات قراءة متأنية ووضع 
 في الخانة التي تعبر عن مدى موافقتكم عليها. (×) عالمة

لى دقتها علمًا بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة وأنها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط وتتوقف ع
 صحة النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم الصادق
 أواًل: البيانات الشخصية:

 أمام اإلجابة المناسبة:)×( يرجى وضع إشارة  
 )المديرية التابعة لها(:......................................................................

 أنثى ذكر                   الجنس:        -1
 علوم إنسانية   علمي التخصص:            -5
 االبن األصغر     االبن األوسط   االبن األكبر الترتيب الوالدي:      -9

 مقبول      متوسط  جيد            جيد جدا     ممتاز المستوى الدراسي:       

 الباحثة: أحالم سمور
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 المغايرة -مقياس المسايرة 

 م
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     تنسجم أفكاري و أفعالي مع زمالئي 1

     أحاول  إتباع طرد تفكير زمالئي في حل المشكالت 5

     أصبر على أذى المحيطين بي 9

     ن بي بسهولةأقتنع بأفكار المحيطي 9

     انتبه لتصرفاتي اتجاه زمالئي بشكل واعي 7

     أضطر لالهتمام بقضايا المحيطين بي 9

     إتباع خطوات من سبقونا أفضل من التفكير في خطوات جديدة لتحقيد األهداف 9

     اضطر لتنفيذ مسئوليات أكبر من قدراتي  إرضاًء للناس 0

     أحاول تنفيذ التعليمات بدال من البحث عن األخطاء :

     لطرد التقليدية ألنها مضمونةئأتفاعل مع المشكالت با 18

     اشترك مع زمالئي في األلعاب المدرسية المختلفة 11

     أميل للدفاع عن الثقافة السائدة في الجماعة التي انتمي إليها 15

     صمت حتى ال أحرج اآلخرين في المواقف المختلفةأميل لل 19

     أتفاعل مع اآلخرين رغبة في إرضائهم 19

     حضور الحفالت واألنشطة االجتماعية ممتع لي 17

     أحترم اختالف وجهات نظر زمالئي لي 19

     أتفاعل مع اآلخرين بسهولة و يسر 19

     اعية تمثل لي البقاء في حالة سالمالحياة االجتم 10

     أحب أن أثاب على الخدمات التي أقدمها لآلخرين :1

     اشعر باالندماج مع جماعة الرفقاء بسهولة 58

     أحقد ما يرغب فيه المحيطين بي 51

     أميل إلى األعمال الجماعية بين الزمالء 55

     ندما ال أوافد كالم الجماعةأشعر بالحرج ع 59

     أثد بزمالئي و أخذ بقولهم دون تفكير 59
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     ارغب في تقليد الشخصيات المشهورة 57

     أميل إلى شراء  ما هو شائع في األسواد 59

     أحب االستماع لآلراء الصريحة بالموضوعات المتعلقة بي 59

     من استخدام طرد مألوفة بعيدة عن المجازفة لكي تنجح ال بد 50

     أقدم الخبرات و التجارب لآلخرين لتعم الفائدة :5

     أرغب في المشاركة باألنشطة االجتماعية 98

     أتصرف بحكمة في الظروف المختلفة 91

     أتبنى األفكار الجديدة لتطوير ذاتي و اآلخرين 95

     أرى األشياء من زوايا متعددة و مختلفة عن رؤية اآلخرين 99

     أمتلك القدرة على مساعدة اآلخرين حسب قدراتهم و احتياجاتهم 99

     اربط دوافعي لالتجاه نحو التغير لألفضل 97

     المبادرة تمثل لي الرغبة في تحقيد الذات 99

     رأي رغم مخالفته لزمالئياستطيع االستقالل بال 99

     أميل لالطالع بشكل مستمر على ما هو جديد في مجاالت الحياة المختلفة 90

     أميل للمجازفة في سبيل تحقيد أهدافي :9

     أسعى لفهم غموض المواقف التي تمر بي 98

     أعبر عن رأي بزمالئي بشكل واضح و معلن 91

     اشعر بمكانة مرموقة بين زمالئي في الفصل 95

     بصعوبة أتنازل عن قناعاتي للتوافد مع اآلخرين 99

     اسعي بان يكون سلوكي مميزا عن اآلخرين 99

     أميل إلى انجاز األعمال الحديثة أكثر من أي شيء أخر 97

     اسلم باقتراحاتهمدوما أضيف الجديد على أراء الجماعة وال  99

     يمكن لي أن أتجاهل انجازات زمالئي  إذا لم توافقني 99

     أمتلك القدرة على نقد تصرفاتي 90

     أميل إلى فعل ما أقتنع به :9

     أعبر عن ثقتي بنفسي من خالل الممارسات اإلبداعية 78
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 (9ملحق رقم )
 .ه/المحترم9   ......................................................     ه/ الدكتور سيادة
 ,,,, وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

نحيطكم علماً بأن الباحثة بصدد إعداد رسالة لنيل درجة الماجستير في التربية / علم النفس 

 تخصص صحة نفسية بعنــــوان:

  الثانوية المرحلة طلبة لدى االنفعالي االتزان و توكيديةبال عالقتها و المغايرة – المسايرة

 غزة محافظات في

تقيساألداةحيثأخرىمقاييسعلىاالطالعبعدوذلكبإعدادهالباحثةقامتقدو التوكيدية لقياس أداة

(13)و,ةايجابيفقرة(12)منهافقرة(24)الفقراتعددبلغتوالثانويةالمرحلةلطلبةالتوكيديةمستوى

 .سلبيةفقرة

وأرائهوحقوقهعنبالمطالبةالفردقبلمنالمباشروالمناسبالتعبير":   للتوكيدية اإلجرائي التعريف

بالخوفالشعوردونذلكوقدرهممنالحطأومصالحهموأراءهمواآلخرينبحقوقالمساسدونماحاجاته

".الترددأو

 ومقةــا  المغــاةر – المـــاةر  مقةــا  فقــرات علــ   ــاالعـ  ةكــرـال ـــةادةكـ مــ  ةرجــ  لــــــ ا
. فةهـ الرأي وإ داء اال  عالي االة ا  مقةا  و الةوكةدةإل

 


الباحثة

سمورنعيمأحالم

 
 



 

 

177 

 

 الفقرة م

ة 
شد

 ب
ق

اف
مو

 

ق 
اف
مو

 

يد
حا

م
 

ق 
اف
مو

ر 
غي

 

ض 
ر
عا

م

ة 
شد

ب
 

           أعبر عن عدم  رضاي من معاملة أستاذي لي  0
           أجد صعوبة في رفض دعوة ال تتناسب مع وقتي  2
           أعبر عن ما أريد بصراحة ووضوح  3
           اً من االستفسار عنها  إذا قدم معلمي معلومة غير مقنعة فإنني ال أجد حرج 4
           أتجنب توجيه األسئلة خوفاً من أن أبدو غبياً  5
           إذا ضايقني زميلي فإنني أفضل أن اخفي مشاعري بدالً من التعبير عنها  6
           أجد إحراجا من إعادة شيء كنت قد اشتريته  7
           أعتذر علناً لمن أخطأت في حقه  8
           أكون أحيانا غير قادر على قرار يخصني  9
           إذا حاول أحد أن يتقدم على في الطابور  أمنعه  01
           عندما يتسبب أحد من زمالئي اإلزعاج في الفصل فإنني أطالبه بالهدوء  00
           أقابل المعاملة السيئة لي باالحتجاج  02

03 
م أحد بنشر قصص أو معلومات كاذبة و مسيئة عني فال أتردد في إذا قا

 مسألته ومواجهته بها 
          

           أطالب بحقوقي دون خوف أو تردد  04
           أشعر باالرتباك عندما يمتدحني اآلخرين  05
           أتردد في إجراء مكالمة هاتفية ألي غرض من األغراض  06
           المقابالت الشخصية  أتجنب 07
      أشعر باالرتباك عندما أدخل في نقاش مع اآلخرين  08

09 
ال أجد حرجاً من الطلب من أحد راكبي السيارة إطفاء السيجارة ألنها 

 تؤذيني
          

21 
أشعر بالضيق عندما يكون مذياع الجيران صوته مرتفع و أتردد في  طلب 

 اخفاض الصوت 
          

           اخشي التحدث أمام مجموعة من زمالئي في الفصل  20
           أطلب قلمي من معلمي إذا استعاره  مني دون خجل 22
           أتردد من طلب مراجعة درجتي من معلمي  في االمتحان  23
           أتنازل عن حقي في سبيل تجنب المشاكل مع اآلخرين.  24

25 
رني صديقي في وقت مذاكرتي فإنني أطلب منه زيارتي في وقت إذا زا

 أكثر مالئمة 
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 (7ملحد رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 غزة  –الجامعة اإلسالمية 

 الدراسات العليا–كلية التربية 
 قسم الصحة النفسية

 اـة ا ه
 األخ الطالب / األخت الطالبة

 ,,,وبركاته السالم عليكم ورمحة اهلل
استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية في الصحة النفسية, فإنني بغرض 

 أقوم بإجراء دراسة تطبيقية بعنوان9
 المغايرة وعالقتها بالتوكيدية واالتزان االنفعالي لدى طلبة المرحلة الثانوية" –المسايرة  "

انات المرفقة, بعد قراءة كل عبارة من عبارات االستبانات قراءة متأنية ووضع يرجى منكم التكرم بتعبئة االستب
 في الخانة التي تعبر عن مدى موافقتكم عليها. (×) عالمة

علمًا بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة وأنها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط وتتوقف على دقتها 
 راسة.صحة النتائج التي ستتوصل إليها الد
 شاكرين لكم حسن تعاونكم الصادق

 أواًل: البيانات الشخصية:
 أمام اإلجابة المناسبة:)×( يرجى وضع إشارة  

 )المديرية التابعة لها(:......................................................................
 أنثى ذكر            الجنس:               -1
 علوم إنسانية   علمي          التخصص:   -5
 االبن األصغر     االبن األوسط   االبن األكبر الترتيب الوالدي:      -9

 مقبول      متوسط  جيد            جيد جدا     ممتاز المستوى الدراسي:       
 

 الباحثة: أحالم سمور
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 مقياس التوكيدية
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     أعبر عن ما أريد بصراحة ووضوح  1 
  

     أتجنب توجيه األسئلة خوفًا من أن أبدو غبياً  2
  

     إذا ضايقني زميلي فإنني أفضل أن اخفي مشاعري بداًل من التعبير عنها  3
  

     أجد إحراجا من إعادة شيء كنت قد اشتريته  4
  

     ت في حقه أعتذر علنًا لمن أخطأ 7
  

     عندما يتسبب أحد من زمالئي اإلزعاج في الفصل فإنني أطالبه بالهدوء  7
  

6 
إذا قام أحد بنشر قصص أو معلومات كاذبة و مسيئة عني فال أتردد في مسألته 

 ومواجهته بها 
    

  

     أطالب بحقوقي دون خوف أو تردد  6
  

     عندما يمتدحني اآلخرين أشعر باالرتباك  9
  

     أتردد في إجراء مكالمة هاتفية ألي غرض من األغراض  11
  

     أتجنب المقابالت الشخصية  11
  

     أشعر باالرتباك عندما أدخل في نقاش مع اآلخرين  12
  

13 
ي  طلب اخفاض أشعر بالضيد عندما يكون مذياع الجيران صوته مرتفع و أتردد ف

 الصوت 
    

  

     اخشي التحدث أمام مجموعة من زمالئي في الفصل  14
  

     أطلب قلمي من معلمي إذا استعاره  مني دون خجل 17
  

     أتردد من طلب مراجعة درجتي من معلمي  في االمتحان  17
  

     ين. أتنازل عن حقي في سبيل تجنب المشاكل مع اآلخر  16
  

     إذا زارني صديقي في وقت مذاكرتي فإنني أطلب منه زيارتي في وقت أكثر مالئمة  16
  

     إذا تعرضت لمعاكسة من اآلخرين فإنني أشعر باالرتباك و الخجل . 19
  

     أمتلك القدرة على طلب المزيد من النقود من والدي إذا احتجت إلى ذلك  21
  

     إذا تعرضت لموقف مهين من الوالد فإنني أميل للدفاع عن نفسي  21
  

     إذا طلبت أمي مساعدتها في المنزل و كان لدي دراسة أرفض طلبها بأسلوب راقي .   22
  



 

 

181 

 (6ملحد رقم )
 .ه/محترمال9   ......................................................     ه/ الدكتور سيادة
 ,,,, وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

نحيطكم علماً بأن الباحثة بصدد إعداد رسالة لنيل درجة الماجستير في التربية / علم النفس 

 تخصص صحة نفسية بعنــــوان:

  الثانوية المرحلة طلبة لدى االنفعالي االتزان و بالتوكيدية عالقتها و المغايرة – المسايرة

 غزة محافظات في

 :هي الدراسة وأدوات
فقرة(22)منهافقرة(46)الفقراتعددبلغتوالثانويةالمرحلةلطلبة االنفعالي االتزان لقياس أداه -

.سلبيةفقرة(24)و,ايجابية



ضابطعلاىوالقادرةاالنفعااالتفيالتحكموالسيطرةعلىالفردقدرة":  االنفعالي االتزان اإلجرائي التعريف

.اآلخرينمعالتعاملوحسنمواقفال

. فةهـ الرأي وإ داء اال  عالي االة ا  مقةا  عل   االعـ  الةكرـ ـةادةكـ م  ةرج  لــــ ا
 
 



الباحثة

ورسمنعيمأحالم
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 مقياس االتزان االنفعالي

 الإلىحدمانعمالفقرةم

أشعرأنبداخليكثيرا منالصراعات1

أشعركثيرا بالمعاناةفيحياتي2

أناحساسجدا منسخريةوتهكماآلخرين3

أشعركثيرابالخوفوالرهبةمنالمواقفالجديدة4

لبعضللمشكالتتكونمجديةالحلولالوسطية4

أالينسىاإلساءةمهماطالالزمناإلنسانيجبعلى6

أجدسهولةفيالتعرفعلىأصدقاءجدد7

أعانيكثيرامنالصداع8

يمكننيأنأعيشفيالضوضاءوفيالمناطقالمزدحمة9

أتمتعبصحةجيدةاغلباألحيان11

أشعرأننيناجحفيجميعأفعالي11

أستطيعالعملفيالضوضاءوالضجيج12

الحياةالدنيامليئةبالمتاعب13

أرحببالمساعدةفياإلصالحبينالمتخاصمين14

لولميكناالنتحارحرامالفكرتفيهجديا14

أتقبلالنقدحتىولوكانفيغيرمحله16

أشعركثيرابتأنيبالضمير17

أنزعجمناألخبارالمؤلمة18

أقومبرداإلساءةمهماكانتالعواقب19

بسهولةاعترفبخطأيوأقدماالعتذارالمناسب21

أتضايقمنكثرةالمناقشةوالجدل21

أشعربالرضاتماماعنحياتيونفسي22

ةاحاالتالفتوروالالمباالتنتابنيكثير23

أشعرأنكليومجديدسيكونأفضل24

أتناولكثيرامنالعقاقيرالمهدئةوالمنومة24

أعانيكثيرامناألرق26

أناعصبيجدافيالمواقفالتيتستحقذلك27

أناالذيأبدأغالبابمصالحةمنيخاصمني28

يأستطيعأنأتغلبعلىالمصاعبمهماكانتأرىأنن29

أثوربسهولةوألسبابتافهة31

أشعربالخجلعندالتحدثأماماآلخرين31
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أجدصعوبةفيالتعبيرعماأشعربه32

أتماسكعندماأتعرضلصدماتانفعالية33

يمكننيأنأتغاضىبسهولةعنأخطاءاآلخرين34

أتحملاإلساءةمناآلخرينوأسامحهم34

كثيراماأشعرأنزمالئييسخرونمني36

أعتقدأناالعترافبالخطأأمرعسيربالنسبةلي37

أشعرباالرتياحفيحلقاتالنقاش38

بسهولةأجيدالتعرفعلىأصدقاءجدد39

إليهأناقادرعلىانجازماأطمح41

عندماأنفعلوأثورأعانيمنالتأتأةوالتلعثم41

اشعربالترددعنداختيارالقرارالمناسب42

أنظرإلىنفسيكثيراعلىأننيفاشل43

أجدصعوبةفيالبقاءوحدي44

عادةماأظلحائرابينمميزاتفكرةوعيوبها44

المواقفبسهولةويسرأتعاملمعمعظم46
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 (7ملحد رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 غزة  –الجامعة اإلسالمية 

 الدراسات العليا–كلية التربية 
 قسم الصحة النفسية

 اـة ا ه
 األخ الطالب / األخت الطالبة

 ,,,السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
ة الماجستير من الجامعة اإلسالمية في الصحة النفسية, فإنني استكمال متطلبات الحصول على درجبغرض 

 أقوم بإجراء دراسة تطبيقية بعنوان9
 المغايرة وعالقتها بالتوكيدية واالتزان االنفعالي لدى طلبة المرحلة الثانوية" –المسايرة  "

تبانات قراءة متأنية ووضع يرجى منكم التكرم بتعبئة االستبانات المرفقة, بعد قراءة كل عبارة من عبارات االس
 في الخانة التي تعبر عن مدى موافقتكم عليها. (×) عالمة

علمًا بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة وأنها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط وتتوقف على دقتها 
 صحة النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم الصادق
 انات الشخصية:أواًل: البي

 أمام اإلجابة المناسبة:)×( يرجى وضع إشارة  
 )المديرية التابعة لها(:......................................................................

 أنثى ذكر            الجنس:               -1
 علوم إنسانية   علمي التخصص:            -5
 االبن األصغر     االبن األوسط   االبن األكبر دي:     الترتيب الوال -9

 مقبول      متوسط  جيد            جيد جدا     ممتاز المستوى الدراسي:       
 

 الباحثة: أحالم سمور
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 مقياس االتزان االنفعالي

 م
م  الفقرة      

نع
ما 
د 
ح
ى 
إل

 

ال 
 

    أشعر أن بداخلي كثيراً من الصراعات  1

    بالمعاناة في حياتي أشعر كثيراً  2

    أنا حساس جداً من سخرية و تهكم اآلخرين  3

    أشعر كثيرا بالخوف و الرهبة من المواقف الجديدة  4

    يجب على اإلنسان أال ينسى اإلساءة مهما طال الزمن   7

    أجد سهولة في التعرف على أصدقاء جدد  7

    صداع أعاني كثيرا من  ال 6

    يمكنني أن أعيش في الضوضاء و في المناطق المزدحمة  6

    أتمتع  بصحة جيدة اغلب األحيان   9

    أشعر أنني ناجح في جميع أفعالي  11

    الحياة الدنيا مليئة بالمتاعب  11

    أرحب بالمساعدة في اإلصالح بين المتخاصمين  12

    ن االنتحار حراما لفكرت فيه جديا لو لم يك 13

    أتقبل النقد حتى و لو كان في غير محله  14

    أقوم برد اإلساءة مهما كانت العواقب  17

    بسهولة اعترف بخطأي و أقدم االعتذار المناسب   17

    أتضايق من كثرة المناقشة و الجدل  16

    حياتي و نفسي أشعر بالرضا تماما عن  16

    تنتابني كثيرا حاالت الفتور و الالمباالة  19

    أشعر أن كل يوم جديد سيكون أفضل  21

    أتناول العقاقير المهدئة و المنومة  21

    أعاني كثيرا من األرق  22

    أبدأ غالبا بمصالحة من يخاصمني  23

    غلب على المصاعب مهما كانت أرى أنني أستطيع أن أت 24

    أثور بسهولة  و ألسباب تافهة  27
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   أشعر بالخجل عند التحدث أمام اآلخرين  27

       أجد صعوبة في التعبير عما أشعر به  26

       أتماسك عندما أتعرض لصدمات انفعالية  26

       أتحمل  اإلساءة من اآلخرين و أسامحهم   29

       كثيرا ما أشعر أن زمالئي يسخرون مني  31

       أعتقد أن االعتراف بالخطأ أمر عسير بالنسبة لي  31

       أشعر باالرتياح في حلقات النقاش   32

       بسهولة  أجيد  التعرف على أصدقاء جدد  33

       أنا  قادر على انجاز ما أطمح إليه  34

       ثور أعاني من التأتأة و التلعثم عندما أنفعل و أ 37

       اشعر بالتردد عند اختيار القرار المناسب   37

       أنظر إلى نفسي كثيرا على أنني فاشل  36

       أجد صعوبة في البقاء وحدي لفترة من الزمن  36

       أتعامل مع معظم المواقف بسهولة و يسر   39
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 (8م )لحد رقم
 " والدرجة الكلية للمجالمغايرة   -مسايرة -معرفيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

مة  
القي

ية 
مال

الحت
ا (

Si
g

). 

 0.000* 455. انتبه لتصرفاتي اتجاه زمالئي بشكل واعي  .27
اآلخرين في المواقف المختلفة أميل للصمت حتى ال أحرج  .26  .478 *0.000 
 0.000* 421. حضور الحفالت واألنشطة االجتماعية ممتع لي  .26
 0.000* 446. أحترم اختالف وجهات نظر زمالئي لي  .29
 0.000* 455. أتفاعل مع اآلخرين بسهولة و يسر  .31
 0.000* 506. اشعر باالندماج مع جماعة الرفقاء بسهولة  .31
 0.000* 362. مال الجماعية بين الزمالءأميل إلى األع  .32
 0.000* 438. أحب االستماع لآلراء الصريحة بالموضوعات المتعلقة بي  .33
 0.000* 584. أقدم الخبرات و التجارب لآلخرين لتعم الفائدة  .34
 0.000* 477. أرغب في المشاركة باألنشطة االجتماعية  .37
 0.000* 390. أتصرف بحكمة في الظروف المختلفة  .37
 0.000* 595. أتبنى األفكار الجديدة لتطوير ذاتي و اآلخرين  .36
 0.000* 502. أرى األشياء من زوايا متعددة و مختلفة عن رؤية اآلخرين  .36
 0.000* 403. أمتلك القدرة على مساعدة اآلخرين حسب قدراتهم و احتياجاتهم  .39
 0.001* 315. اربط دوافعي لالتجاه نحو التغير لألفضل  .41
 0.000* 352. االستقالل بالرأي رغم مخالفته لزمالئي استطيع  .41
 0.000* 466. أميل لالطالع بشكل مستمر على ما هو جديد في مجاالت الحياة المختلفة  .42
 0.000* 332. أسعى لفهم غموض المواقف التي تمر بي  .43
 0.000* 419. أعبر عن رأي بزمالئي بشكل واضح و معلن  .44
 0.000* 444. الئي في الفصلاشعر بمكانة مرموقة بين زم  .47
 0.000* 592. اسعي بان يكون سلوكي مميزا عن اآلخرين  .47
 0.000* 374. أميل إلى انجاز األعمال الحديثة أكثر من أي شيء أخر  .46
 0.000* 593. أمتلك القدرة على نقد تصرفاتي  .46
 0.000* 449. أميل إلى فعل ما أقتنع به  .49
 0.000* 376. ارسات اإلبداعيةأعبر عن ثقتي بنفسي من خالل المم  .71

 . α=1017االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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 مغايرة " والدرجة الكلية للمجال-مسايرة -معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "سلوكي

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

مة  
القي حتم

اال
 يةال

(
Si

g
). 

 0.000* 365. سجم أفكاري و أفعالي مع زمالئيتن  .19
 0.000* 385. أحاول إتباع طرد تفكير زمالئي في حل المشكالت  .21
 0.000* 365. أصبر على أذى المحيطين بي  .21
 0.000* 398. أقتنع بأفكار المحيطين بي بسهولة  .22
 0.000* 394. أضطر لالهتمام بقضايا المحيطين بي  .23
 0.000* 377. أفضل من التفكير في خطوات جديدة لتحقيد األهدافإتباع خطوات من سبقونا   .24
 0.000* 445. اضطر لتنفيذ مسئوليات أكبر من قدراتي  إرضاًء للناس  .27
 0.000* 421. أحاول تنفيذ التعليمات بدال من البحث عن األخطاء  .27
 0.000* 378. أتفاعل مع المشكالت بالطرد التقليدية ألنها مضمونة  .26
 0.000* 423. زمالئي في األلعاب المدرسية المختلفة اشترك مع  .26
 0.000* 474. أميل للدفاع عن الثقافة السائدة في الجماعة التي انتمي إليها  .29
 0.000* 574. أتفاعل مع اآلخرين رغبة في إرضائهم  .31
 0.000* 442. الحياة االجتماعية تمثل لي البقاء في حالة سالم  .31
 0.000* 418. ن بيأحقد ما يرغب فيه المحيطي  .32
 0.000* 437. أشعر بالحرج عندما ال أوافد كالم الجماعة  .33
 0.000* 503. أثد بزمالئي و أخذ بقولهم دون تفكير  .34
 0.000* 477. لكي تنجح ال بد من استخدام طرد مألوفة بعيدة عن المجازفة  .37
 0.000* 392. المبادرة تمثل لي الرغبة في تحقيد الذات  .37

 . α=1017ل إحصائيًا عند مستوي داللة االرتباط دا* 
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مغايرة "  والدرجة الكلية للمجال–مسايرة  -معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "اجتماعي  

 رةوووووووووووووووووووووووووووووالفق م
مل 

معا
ون
رس
بي

باط 
الرت

ل
مة  

القي
ية 
تمال

الح
ا (

Sig). 

 0.000* 501. آلخرينأحب أن أثاب على الخدمات التي أقدمها ل  .6
 0.000* 563. ارغب في تقليد الشخصيات المشهورة  .9

 0.000* 508. أميل إلى شراء  ما هو شائع في األسواد  .11
 0.000* 399. أميل للمجازفة في سبيل تحقيد أهدافي  .11
 0.000* 578. بصعوبة أتنازل عن قناعاتي للتوافد مع اآلخرين  .12
 0.000* 476. عة وال اسلم باقتراحاتهمدوما أضيف الجديد على أراء الجما  .13
 0.000* 579. يمكن لي أن أتجاهل انجازات زمالئي إذا لم توافقني  .14

 . α=1017االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة      
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 (9ملحق رقم )
لكل لترتيب و الوزن النسبي و ا (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية قامت الباحثة بحساب التكرارات و 

 التوكيدية فقرة من فقرات

 م
 الفقـــــــــــــــــــرة 

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي
نس

ال
 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

 2 0.000* 31.74 0.83 85.32 4.27 أعبر عن ما أريد بصراحة ووضوح  -1
من أن أبدو غبياً  أتجنب توجيه األسئلة خوفاً   -2  3.35 66.99 1.24 5.88 *0.000 10 
 18 0.049* 1.66- 1.28 57.94 2.90 أجد إحراجا من إعادة شيء كنت قد اشتريته  -3
 22 0.000* 8.74- 1.27 49.30 2.47 أعتذر علنًا لمن أخطأت في حقه  -4

7-  
عندما يتسبب أحد من زمالئي اإلزعاج في الفصل 

 فإنني أطالبه بالهدوء
3.50 69.91 1.26 8.16 *0.000 8 

7-  
إذا قام أحد بنشر قصص أو معلومات كاذبة و 
 3 0.000* 18.99 1.07 79.58 3.98 مسيئة عني فال أتردد في مسألته ومواجهته بها

 4 0.000* 14.60 1.34 78.89 3.94 أطالب بحقوقي دون خوف أو تردد  -6
 1 0.000* 27.50 0.98 85.85 4.29 أطالب بحقوقي دون خوف أو تردد  -6
 19 0.000* 5.55- 1.26 53.24 2.66 أشعر باالرتباك عندما يمتدحني اآلخرين  -9

11-  
أتردد في إجراء مكالمة هاتفية ألي غرض من 

 األغراض
3.17 63.31 1.33 2.57 *0.005 15 

 16 0.005* 2.59 1.32 63.29 3.16 أتجنب المقابالت الشخصية  -11

12-  
ع أشعر باالرتباك عندما أدخل في نقاش م

 اآلخرين
3.27 65.47 1.29 4.38 *0.000 12 

أشعر بالضيد عندما يكون مذياع الجيران صوته   -13
 مرتفع و أتردد في  طلب انخفاض الصوت

2.66 53.15 1.34 -5.30 *0.000 20 

14-  
اخشي التحدث أمام مجموعة من زمالئي في 

 الفصل
3.48 69.68 1.32 7.59 *0.000 9 

 14 0.002* 2.84 1.36 63.71 3.19اره  مني دون أطلب قلمي من معلمي إذا استع  -17
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 خجل

17-  
أتردد من طلب مراجعة درجتي من معلمي  في 

 االمتحان
3.22 64.38 1.47 3.09 *0.001 13 

16-  
أتنازل عن حقي في سبيل تجنب المشاكل مع 

 اآلخرين.
3.31 66.22 1.39 4.64 *0.000 11 

إذا زارني صديقي في وقت مذاكرتي فإنني أطلب   -16
 زيارتي في وقت أكثر مالئمة منه

3.06 61.25 1.34 0.97 0.167 17 

19-  
إذا تعرضت لمعاكسة من اآلخرين فإنني أشعر 

 باالرتباك و الخجل
2.57 51.40 1.34 -6.62 *0.000 21 

21-  
أمتلك القدرة على طلب المزيد من النقود من 

 والدي إذا احتجت إلى ذلك
3.71 74.20 1.22 12.07 *0.000 6 

21-  
ضت لموقف مهين من معلمي فإنني أميل إذا تعر 

 للدفاع عن نفسي
3.78 75.64 1.19 13.63 *0.000 5 

22-  
إذا طلبت أمي مساعدتها في المنزل و كان لدي 

 دراسة ارفض طلبها بأسلوب راقي
3.55 70.97 1.35 8.42 *0.000 7 

  0.000* 15.09 0.47 66.81 3.34 " التوكيديةجميع فقرات مجال "   -23
0.05الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة المتوسط  * . 
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 (10ملحق )
و  (.Sig)المتوســـــــــط الحســـــــــابي والقيمـــــــــة االحتماليـــــــــة قامـــــــــت الباحثـــــــــة بحســـــــــاب التكـــــــــرارات و 

 االتزان االنفعالي لكل فقرة من فقراتالوزن النسبي و الترتيب 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
بي

نس
ي ال

اب
 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

يب
لترت

ا
 

 36 0.000* 5.02- 0.77 60.49 1.81 أشعر أن بداخلي كثيراً من الصراعات  -2

 35 0.011* 2.28- 0.78 63.81 1.91 أشعر كثيراً بالمعاناة في حياتي  -3

 37 0.000* 6.76- 0.78 58.26 1.75 أنا حساس جداً من سخرية و تهكم اآلخرين  -4

أشعر كثيرا بالخوف و الرهبة من المواقف   -7
 الجديدة

1.96 65.35 0.74 -1.11 0.134 31 

يجب على اإلنسان أال ينسى اإلساءة مهما طال   -7
 الزمن

1.97 65.74 0.83 -0.69 0.244 30 

 12 0.000* 9.28 0.73 77.65 2.33 أجد سهولة في التعرف على أصدقاء جدد  -6

 25 0.001* 3.25 0.80 70.83 2.13 عاني كثيرا من  الصداعأ  -6

يمكنني أن أعيش في الضوضاء و في المناطق   -9
 المزدحمة

1.54 51.28 0.73 -13.07 *0.000 38 

 5 0.000* 15.33 0.63 82.29 2.47 أتمتع  بصحة جيدة اغلب األحيان  -11

 23 0.000* 4.77 0.60 71.24 2.14 أشعر أنني ناجح في جميع أفعالي  -11

 39 0.000* 15.23- 0.66 50.54 1.52 الحياة الدنيا مليئة بالمتاعب  -12

أرحب بالمساعدة في اإلصالح بين   -13
 المتخاصمين

2.69 89.69 0.59 24.40 *0.000 1 

 14 0.000* 6.65 0.87 75.93 2.28 لو لم يكن االنتحار حراما لفكرت فيه جديا  -14

 32 0.121 1.17- 0.74 65.26 1.96 أتقبل النقد حتى و لو كان في غير محله  -17

 19 0.000* 6.40 0.77 74.61 2.24 أقوم برد اإلساءة مهما كانت العواقب  -17

بسهولة اعترف بخطأي و أقدم االعتذار   -16
 المناسب

2.34 77.98 0.69 10.20 *0.000 11 

 24 0.000* 3.60 0.76 71.09 2.13 أتضايق من كثرة المناقشة و الجدل  -16

 15 0.000* 8.14 0.69 75.68 2.27 ماما عن حياتي و نفسيأشعر بالرضا ت  -19
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 27 0.011* 2.31 0.77 69.55 2.09 تنتابني كثيرا حاالت الفتور و الالمباالة  -21

 8 0.000* 10.98 0.74 79.80 2.39 أشعر أن كل يوم جديد سيكون أفضل  -21

 2 0.000* 22.60 0.63 89.51 2.69 أتناول العقاقير المهدئة و المنومة  -22

 10 0.000* 9.90 0.73 78.32 2.35 أعاني كثيرا من األرق  -23

 20 0.000* 5.90 0.75 73.77 2.21 أبدأ غالبا بمصالحة من يخاصمني  -24

أرى أنني أستطيع أن أتغلب على المصاعب   -27
 مهما كانت

2.26 75.23 0.61 8.75 *0.000 18 

 17 0.000* 7.12 0.77 75.48 2.26 أثور بسهولة  و ألسباب تافهة  -27

 28 0.024* 1.99 0.80 69.23 2.08 أشعر بالخجل عند التحدث أمام اآلخرين  -26

 29 0.226 0.75- 0.77 65.74 1.97 أجد صعوبة في التعبير عما أشعر به  -26

 22 0.000* 4.23 0.72 71.53 2.15 أتماسك عندما أتعرض لصدمات انفعالية  -29

 26 0.001* 3.27 0.75 70.61 2.12 أتحمل  اإلساءة من اآلخرين و أسامحهم  -31

 3 0.000* 14.14 0.71 82.87 2.49 كثيرا ما أشعر أن زمالئي يسخرون مني  -31

أعتقد أن االعتراف بالخطأ أمر عسير بالنسبة   -32
 لي

2.20 73.35 0.81 5.14 *0.000 21 

 4 0.000* 15.21 0.65 82.44 2.47 أشعر باالرتياح في حلقات النقاش  -33

 16 0.000* 7.29 0.76 75.54 2.27 صدقاء جددبسهولة  أجيد  التعرف على أ  -34

 7 0.000* 13.88 0.64 80.90 2.43 أنا  قادر على انجاز ما أطمح إليه  -37

 9 0.000* 9.52 0.77 78.40 2.35 عندما أنفعل و أثور أعاني من التأتأة و التلعثم  -37

 34 0.029* 1.90- 0.76 64.35 1.93 اشعر بالتردد عند اختيار القرار المناسب  -36

 6 0.000* 13.43 0.72 82.25 2.47 أنظر إلى نفسي كثيرا على أنني فاشل  -36

 33 0.049* 1.66- 0.81 64.50 1.93 أجد صعوبة في البقاء وحدي لفترة من الزمن  -39

 13 0.000* 10.28 0.65 77.31 2.32 أتعامل مع معظم المواقف بسهولة و يسر  -41

  0.000* 15.43 0.24 72.52 2.18 " االتزانجميع فقرات مجال "   -41

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  * . 
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 (11ملحد رقم )
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