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ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ2013/2012 :

كلمة شكر
أتقدم بشكري وعرفاني الخالص إلى األستاذ الدكتور احمد دوقة،
الذي لم يتوان قط في تقديم النصائح والتوجيات الالزمة خالل
انجاز ىذه األطروحة أطال اهلل في عمره.
إلى كل أساتذتي وزمالئي الذين ساندوني طيمة القيام بيذا العمل
ولو بكممة طيبة ،إلى األستاذ الدكتور مسيمي ،الدكتور بوطمين،
زىية ،شيرة ،زيدان ،كريمة ،شفيقة ،لويزة ،تسعديت ،حسين
 ..........أمامكم جميعا انحني بكل امتنان ألقول لكم شكرا.

إهداء
أىدي ىذا االنجاز المتواضع إلى أغمى ما اممك في الوجود ،إلى
والدي العزيزين  ،أبي الغالي أطال اهلل في عمره ،إلى أمي
القريبة إلى قمبي.
إلى زوجي وشريك حياتي حبيب الذي وقف إلى جانبي واحتمل
كل إىمالي وعصبيتي ،إلى كل أفراد عائمتو الكريمة،
إلى حبيبتي إيمان ،أختي سناء ،إلى كل إخوتي واخواني
......أرفع ىذا العمل المتواضع.
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مقدمة البحث

مقدمة البحث
مقدمة:
تعتبر شخصية المتعمم من أىم المنطمقات التي يعتمد عمييا العاممون في الميدان
التربوي والنفسي بيدف مساعدتو عمى التوافق واالنسجام مع التغيرات التي تفرضيا كل

مرحمة من مراحل النمو والتعمم ،والشخصية ما ىي إال تنظيم منسق ديناميكي لصفات
الفرد الجسدية والعقمية واالجتماعية تنمو وتتطور من خالل التنشئة والحراك

االجتماعي.

ومن ثمة فإن شخصية كل فرد من األفراد مضبوطة بجممة من األبعاد والسمات
التي تحدد مساره النفسي والسموكي وتمعب دو ار ىاما في توافقو النفسي ،وان كانت

الشخصية كل متكامل في الجياز النفسي ،فإن السمات ىي المؤشرات النفسية
واالنفعالية التي تحرك شخصية الفرد وتعبر عن ذاتيتو ومعاشو النفسي واالجتماعي؛

وعادة ما يعبر عنيا ،عمى أساس أنيا الصفات الجسمية أو العقمية أو االنفعالية أو
االجتماعية ،الفطرية أو المكتسبة التي يتميز بيا الشخص ،وىي استعداد ثابت نسبيا
لنوع معين من السموك.

إن الوظيفة األساسية لمجياز النفسي لمفرد ،ىي جعمو متوازناً ومتكيفا نفسيا

وسموكيا مع كل المتغيرات النفسية واالجتماعية التي يحتك بيا في بيئتو الخارجية
بيدف الوصول إلى الرضا النفسي واالجتماعي والذي يتحقق من خالل مؤشر ىام
يرتبط بالمعاش النفسي لمفرد وكذا نوعية استجاباتو لممثيرات الخارجية والذي يتمثل في

التوافق النفسي الذي نستطيع أن نعرفو عمى أنو ذلك السموك الذي يحقق لمفرد أقصى

حد من االستغالل لإلمكانيات الرمزية واالجتماعية التي يتفرد بيا اإلنسان وتؤدي إلى
بقائو وتقبمو لممسؤولية الشخصية واالجتماعية وىو توافق إيجابي يتضمن النضج من
الناحية االنفعالية والنفسية.

ومن ثمة يمكن القول أن لسمات الشخصية عالقة وطيدة بتوافق الفرد ،ويتجمى

ذلك ف ي جممة السموكات التي يقوم بيا في وضعيات مختمفة ،تمزم عميو ضبط نوازعو
وتكييف حاجاتو مع متطمبات المجتمع بيدف الوصول إلى التوافق والتوازن.

ﺃ

مقدمة البحث
وتعتبر مرحمة الرشد من المراحل التي تتسم بكونيا مرحمة نضج واكتمال النمو
الجسمي والنفسي واالنفعالي ومن ثمة اكتساب الخبرة الالزمة لجعل الفرد ينسجم نفسيا
وانفعاليا وسموكيا مع كل التغيرات التي تط أر في بيئتو بيدف تحقيق التوافق واشباع

حاجاتو.

وتعتبر الحاجة إلى إثبات

الذات من خالل التحصيل األكاديمي من أىم

الحاجات التي يطمح إلى تحقيقيا الطالب في المرحمة الجامعية والتي تعبر بصورة
ج مية عن مدى نجاحو في تسيير جيازه النفسي وقدرتو عمى توجيو انفعاالتو وميولو

وقدراتو وكذا دوافعو نحو النجاح األكاديمي ومن ثمة ضمان التوافق في كل صوره ،كما
تعتبر المرحمة الجامعية من المراحل التي تحتاج إلى التوافق والتأقمم نظ ار لتعدد

المشكالت والحاجات األكاديمية واالجتماعية واالنفعالية في المحيط الجامعي الذي يجد
الطمبة أنفسيم فيو؛ مثل فقدان الدعم االنفعالي واالجتماعي والمشكالت األكاديمية
كالتسرب من الجامعة وغيرىا من المشكالت التي تؤثر عمى مستقبل الفرد االجتماعي

والنفسي واألكاديمي ومن ثمة تعرقل توافقو.

وغالبا ما ي عاني الطالب في السنة األولى جامعي من ضغوطات نفسية تتمثل في
القمق ،الشعور بالغربة والعصبية الزائدة والتي تعبر عن صعوبات في التوافق والتي

تختمف باختالف الجنس ،فالذكور يعانون من مشاكل في التفاعل وربط العالقات
االجتماعية واتخاذ الق اررات المينية وضغط األقران ،أما اإلناث فتعانين من صعوبات
مرتبطة بعالقتين االنفعالية واالستقاللية وتكوين اليوية.

تظم الجامعة طمبة في مرحمة الرشد مختمفين من الناحية الثقافية واالجتماعية
والنفسية وحتى من الناحية األكاديمية ومن ثمة فإن كل طالب جامعي يأتي بشخصية

مغايرة وبثقافة مغايرة وتصورات مستقبمية عممية ومينية واجتماعية تختمف باختالف
البيئة والتنشئة االجتماعية التي مر بيا ومن ثمة يجد نفسو ممزما بالتكيف والتوافق مع

الوضعيات الجديدة التي تتطمبيا الحياة الجامعية سواء ما تعمق بالسكن ،العالقات
االجتماعية ،المطعم ،أو مع المتطمبات األكاديمية والعممية لمجامعة نفسيا ،من
تحصيل وتعمم والذي يرتبط ارتباطا مباش ار بشخصيتو التي تتبمور من خالل سمة من

ﺏ

مقدمة البحث
السمات المختمفة التي أقرىا عمم النفس والمتمثمة في سمة العصابية ،االنبساطية ،يقظة
الضمير ،الطيبة والصفاوة والتي ليا عالقة مباشرة بطبيعة سيرورة التوافق النفسي إما
بالسمب أو اإليجاب ،وىذا كمو يمكن أن نستطمعو من خالل مدى تأثيره عمى التحصيل

والعطاء األكاديمي لمطالب الجامعي.

وبناء عمى ما ورد قامت الباحثة بدراسة مدى تأثير سمات الشخصية والتوافق
ً
النفسي عمى التحصيل األكاديمي لمطالب مستوى سنة أولى جامعي ،وتمحورت ىذه
الدراسة في جانبين أساسيين ،جانب نظري وجانب تطبيقي ضمنتيما الباحثة ستة

فصول أساسية.

خصص الفصل األول لإلطار العام لإلشكالية وفرضيات البحث ،أىميتو

وأىدافو ،التعريف اصطالحي واإلجرائي لمفاىيم البحث ،ثم الدراسات السابقة المتطرقة
لمتغيرات البحث؛ أما الفصل الثاني ،فتناول موضوع الشخصية والسمات األساسية التي
تكونيا ،من حيث مفيوميا ،أنواعيا ،محدداتيا ومقوماتيا ،مميزاتيا ،أنماطيا ،مكوناتيا،

العوامل المؤثرة فييا ،نظرياتيا السمات األساسية لمشخصية ،خصائص ىذه السمات،
مراحل ظيورىا في عمم النفس ،التعريف بقائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية من
حيث األبعاد األساسية واألبعاد الثانوية ،اإلطار التاريخي ليذه العوامل وأخي ار خالصة

الفصل.

أما الفصل الثالث من البحث فقد خصص لموضوع التوافق النفسي من حيث

تعريف التوافق النفسي ،االتجاىات المفسرة لو ،أبعاده ،العوامل المؤثرة فيو ،مؤشراتو،

معا يره ،مستوياتو ،أنواعو ،مظاىره ،عوائقو ،أسباب سوء التوافق ،التوافق والصحة
النفسية ،تحميل عممياتو ،فوائده التطبيقية ،المقاييس واالستخبارات التي تقيسو ثم

خالصة الفصل.

أما الفصل الرابع من البحث فقد خصص لموضوع التحصيل األكاديمي وتضمن

التعريف بمفيومو ،أنواعو ،شروطو ،العوامل المؤثرة فيو ،المنيج والتحصيل األكاديمي،
الدافعية والتحصيل ،أىدافو ،قياسو ،أنواع االختبارات التحصيمية ،أنواع صعوبات

ﺝ

مقدمة البحث
التعمم ،التعاون والتنافس والفردية في المواقف التعميمية وأخي ار خالصة الفصل وخالصة
الجانب النظري.

وخصص الفصل الخامس من البحث لمجانب المنيجي ،بتقديم المنيج المستعمل،

الدراسة االستطالعية عينة البحث وكيفية اختيارىا ،تقديم لقائمة العوامل الخمسة الكبرى
لمشخصية ومقياس التوافق النفسي وأخير الوسائل والطرائق المستعممة لتحميل النتائج

ومعالجتيا ثم الحدود الزمنية و المكانية لمبحث.
أما الفصل السادس واألخير ،فقد خصص لعرض واف لمنتائج البحث المتحصل

عمييا ميدانيا وكذا تفسير جمي لمفرضيات ومدى تحققيا.

كما قدمت خالصة شاممة لمبحث مع تقديم بعض االقتراحات والتي اعتبرت ميمة

لمساعدة الطاقم الجامعي عمى اقتفاء صورة عن شخصية الطمبة الجامعيين وكيفية

مساعدتيم عمى التوافق والتحصيل األكاديمي ،وأخي ار إدراج خاتمة لمبحث وقائمة
المراجع والمالحق.

ﺩ

الفصل األول
اإلطار العام لمبحث

اإلطار العام للبحث

الفصل األول
 -1إشكالية البحث:

يعتبر موضوع الشخصية مف بيف أىـ المواضيع التي اىتـ بو الباحثوف في
المجاؿ السيكولوجي وذلؾ مف خالؿ ربطو بجممة مف المتغيرات المحيطة بالفرد سواء
كانت متغيرات نفسية ،اجتماعية أو تربوية وذلؾ بيدؼ استخبار ردود أفعالو واستجاباتو

وسموكو اتجاىيا.

وتعرؼ الشخصية عمى أنيا " :نظاـ نفسي وعصبي يتميز بالتعميـ والتمركز
ّ
ويخص الفرد ،ولديو القدرة عمى نقؿ العديد مف المنبيات المتعادلة وظيفيا".

(محمد نعيمة ،2002 ،ص.)46

ولكي تكتمؿ شخصية الفرد وتنضج ،يمر ىذا األخير بمراحؿ نمو مختمفة وذلؾ

مف الوالدة حتى الشيخوخة؛ ىذه المسارات الزمنية والعمرية ىي التي تشكؿ شخصيتو
مف خالؿ مراحؿ التنشئة االجتماعية وخصوصيات النمو وشروطو ،ونظ ار لعنصر
الفروؽ الفردية فإف الشخصية تختمؼ مف فرد آلخر ،ويرجع ذلؾ إلى جممة السمات أو
األبعاد التي تطبع كؿ شخصية وتجعميا متفردة في سموكيا وتفاعميا ومعامالتيا وحتى

في معاشيا النفسي.

وتعرؼ سمات الشخصية عمى أنيا" :الصفات الجسمية أو العقمية أو االنفعالية
أو االجتماعية ،الفطرية أو المكتسبة ،التي يتميز بيا الشخص وىي استعداد ثابت
نسبيا لنوع معيف مف السموؾ" (نبيل صالح سفيان ،2004 ،ص .)58

إف السمات في تمايزىا واختالفيا والتي تتضمف سمة االنبساطية ،العصابية،
الصفاوة ،يقظة الضمير وأخي ار الطيبة ،تؤثر بصورة مباشرة عمى سموؾ الفرد
واستجاباتو لممثيرات الداخمية والخارجية ،وتظير صور ىذا التأثير مف خالؿ عممية

التوافؽ النفسي الذي يعتبر مف بيف المحكات األساسية التي تحدد ما إذا كانت

شخصية الفرد سوية ،تمبي حاجاتو وتتماشى مع المتطمبات االجتماعية التي تفرض
عميو ،متفاعال متعاونا يمعب دوره عمى أحسف وجو ،متقيدا بأعراؼ وقيـ المجتمع التي
اكتسبيا مف خالؿ مراحؿ التنشئة االجتماعية أو يكوف عدوانيا رافضا لواقعو ،يعاني مف
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صعوبات واضحة في بناء العالقات االجتماعية والتواصؿ مع اآلخريف ،لديو إحساس
بالرفض واالضطياد ،غير متزف ال يممؾ الثقة بنفسو وتقديره لذاتو ضعيؼ.

ولكي يتمكف الفرد مف إشباع حاجاتو النفسية واالجتماعية يشترط عميو أف يكوف

متوافقا مع كؿ والسيرورات االجتماعية والنفسية ،وذلؾ عمى حد تعبير السيد خير اهلل

الذي يعرؼ التوافؽ النفسي عمى انو" :قدرة الفرد عمى التوفيؽ بيف رغباتو ورغبات
المجتمع ،ويمكف ا الستدالؿ عميو مف خالؿ مجموعة مف االستجابات التي تدؿ عمى
الشعور باألمف الذاتي واالجتماعي كما يشمؿ ذلؾ اعتماد الفرد عمى نفسو واحساسو

بقيمتو وشعوره باالنتماء والتحرر وخموه مف األعراض العصابية".
(السيد خير اهلل1981،ص.)76

إذف فالتوافؽ النفسي ما ىو إال استجابة لمؤشرات إيجابية يعيشيا الفرد ذاتيا

واجتماعيا ويتـ ذلؾ مف خالؿ مروره بالمراحؿ العمرية المختمفة ،كما يتوجب عميو تقديـ

جممة مف اإلسيامات واأل داءات التي عمى أساسيا يكتسب وضيفة ودور يحقؽ لو
التجاوب بصورة ايجابية مع كؿ الصراعات واإلحباطات التي يصادفيا في الحياة
اليومية ليصؿ إلى تأكيد توافقو ونضجو ونجاحو.

ففي دراسة لمحمد محروس الشناوي ومحمد السيد ( )1994موضوعيا العالقة

بيف المساندة االجتماعية وأبعاد الشخصية وتقدير الذات والتوافؽ النفسي في المرحمة
الجامعية ،تكونت عينة الدراسة مف  115طالب وطالبة وىدفت إلى التعرؼ عمى مدى
إسيامات بعض متغيرات الشخصية في التوافؽ النفسي لمطمبة مع الحياة الجامعية

وتوصمت النتائج إلى أف المساندة االجتماعية ليا دور في التوافؽ االجتماعي واف

الميؿ العصابي لو تأثير عمى التوافؽ االنفعالي واالجتماعي لمطمبة.

وتعتبر مرحمة الرشد التي تقابميا مرحمة التعميـ الجامعي مف المراحؿ التي تحتاج
إلى توافؽ وتأقمـ ،نظ ار لتعدد المشكالت والحاجات التربوية واالجتماعية واالنفعالية،

خاصة بالنسبة لمطالب الجديد الذي يخوض غمار التمدرس الجامعي ألوؿ مرة ،وبحكـ
عممنا في المحيط الجامعي الحظنا أف العديد مف الطمبة الجدد يعانوف مف صعوبات

توافقية والمتمثمة في :عدـ الشعور باألمف ،صعوبة في االندماج ،اإلحساس بالوحدة
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والممؿ ،فقداف الثقة بالنفس والخوؼ مف المستقبؿ إضافة إلى مشاكؿ التوجيو واختيار
التخصص وىدر سنوات مف العمر في التنقؿ مف تخصص ألخر دوف جدوى ،صعوبة

التوافؽ مع ال حياة الجامعية والحي الجامعي واختيار األصدقاء ،والتكيؼ مع الحياة
االجتماعية واالقتصادية الجديدة والنفصاؿ عف العائمة وتبني مؤشرات ثقافية جديدة

خاصة بالنسبة لمطمبة المقيميف في اإلحياء الجامعية.
كما بينتو نتائج الدراسة

التي أجراىا عوانة ( )1983عمى عينة مف الطمبة

مستوى األوؿ جامعي وجد أف الطمبة الجدد يعانوف مف صعوبات توافقية تتمثؿ في:

المناىج وطرؽ التدريس والتوافؽ مع الحياة الجامعية والنشاط االجتماعي والترفييي،

والحالة المالية وكذا العالقات الشخصية .ومف ثمة نستطيع أف نستشؼ الحالة النفسية

التي يكوف عمييا الطالب في مواجيتو ليذه الوضعيات الجديدة ومدى تأثيرىا عمى
توازنو الشخصي وتوافقو واقبالو عمى التحصيؿ ،وتقبؿ الحياة الجامعية الجديدة وما
تحممو مف صعوبات في المجاؿ األكاديمي و ألعالئقي ،بحيث انو كمما كاف مساي ار
ومتفاعال بطريقة ايجابية مع المثيرات الجديدة ،أمكنو ذلؾ مف خفض توتره وقمقو

وتحقيؽ توافقو النفسي والعكس صحيح.
وىذا ما أكدتو نتائج دراسة ستونر  )1981( stonerالتي كاف موضوعيا حوؿ

مدى رضي الطالب عمى الحياة الجامعية ومدى توافقيـ معيا ،بمغت عينة البحث
 500طالب وطالبة ،مستوى جامعي وتوصمت نتائجيا إلى أف الطالب الذيف يكونوف
في المستويات األولى مف الدراسة يكونوف اقؿ توافقا وتكيفا مف الطالب الذيف قضوا

فترات أطوؿ في الجامعة وقد يرجع ذلؾ إلى مجموعة مف المتغيرات المرتبطة بالطالب
في حد ذاتو والت ي قد تتصؿ سواء بقدرتو عمى التوافؽ واالندماج مع الوضعيات الجديدة

أو عمى مدى قبولو لموظائؼ واألدوار المخولة لو في المحيط الجامعي أو عمى

شخصيتو التي تعمؿ بصورة ايجابية مف خالؿ سماتيا لدفعو إلى االستقرار واإلحساس

باألمف واالتزاف.

ومف ثمة فإف البناء النفسي لمفرد ،يخضع لمراحؿ النمو المختمفة التي تطبع
شخصيتو بجممة مف األبعاد أو السمات والتي عمى أساسيا يتفرد كؿ شخص ،فنقوؿ
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عميو انو عصابي أو انبساطي أو طيب أو صافي السجية أو ذو ضمير يقظ وىي
تمعب دو ار رئيسيا في إقباؿ الطالب عمى التحصيؿ واستثارة دافعتيو لممثابرة والنجاح أو

إلى االبتعاد عف الدراسة والفشؿ ،وفي ىذا الصدد نجد دراسة موريف.ا.و كونارد
( )2006والتي تناولت التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي مف خالؿ العوامؿ الخمسة الكبرى

لمشخصية والسموؾ ،وتكونت العينة مف  300طالب وطمبة جامعية تخصص عمـ
النفس وتوصمت نتائجيا إلى أف سمة يقظة الضمير ليا عالقة ارتباطيو موجبة
بالتحصيؿ األكاديمي عكس السمات المتبقية والتي لدييا ارتباط سمبي مع التحصيؿ

األكاديمي ،كما يظير لنا مف خالؿ ذلؾ أف التوافؽ النفسي لمفرد يتجمى مف خالؿ ىذه
السمات في تفاعميا واستجابتيا لممثيرات الخارجية والداخمية المحيطة بو وبصورة

ايجابية وواضحة.

ففي دراسة أخرى لجابر عبد الحميد ( )1978حوؿ العالقة بيف تقبؿ الذات
والتوافؽ النفسي لدى طالب كمية اآلداب بجامعة عيف الشمس والتي أجريت عمى عينة

قواميا ( )90طالبا وطالبة ،أشارت نتائجيا إلى أف ىناؾ عالقة موجبة بيف تقبؿ الذات
والتوافؽ النفسي ،كما بينت دراسة مدحت عبد المطيؼ ( )1990والتي تمحورت حوؿ
الفروؽ بيف الطالب الجامعييف المتفوقيف وغير المتفوقيف دراسيا في العصابية

والمشكالت العاطفية والتوافؽ النفسي ،أجراىا عمى عينة متكونة مف  140طالبا مف
جامعة اإلسكندرية ،إلى وجود فروؽ ذات داللة بيف المتفوقيف وغير المتفوقيف دراسيا،
فيما يخص العصابية والمشكالت العاطفية والتوافؽ النفسي ،ومف ثمة فإنو يتراءى لنا
أف محصمة شخصية الطالب الجامعي مف دافعية وطموح ومسؤولية وتفاني والتي تعتبر
مؤش ار مف مؤشرات سمات الشخصية اإليجابية تمعب دو ار ىاما في توافقو النفسي

واألك اديمي ،ففي دراسة لسامبو.ؼ.وبونوناف وميشاؿ.س.واشتوف ( )2001حوؿ دور
العوامؿ الخمسة لمشخصية في التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي ،عمى عينة متكونة مف

 717طالب وطالبة جامعية ،تخصص عمـ النفس بكندا ،توصمت النتائج إلى أف سمة
يقظة الضمير وسمة التفتح عمى الخبرة يرتبطاف إيجابا بالتحصيؿ األكاديمي عكس
سمة العصابية ،الطيبة واالنبساطية التي ليا تأثير سمبي عمى التحصيؿ األكاديمي.
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كما بينت دراسة لصالح أحمد مرحاب ( )1984والتي كاف موضوعيا عالقة
التوافؽ النفسي بمستوى الطموح ،دراسة مقارنة بيف الجنسيف توصمت ىذه األخيرة إلى

وجود عالقة موجبة بيف التوافؽ النفسي العاـ ومستوى الطموح ،كما توصمت النتائج

إلى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة بيف ذوي المستوى العالي في الطموح وذي المستوى

المنخفض في الطموح مف حيث مستوى التوافؽ العاـ؛ كما أشارت النتائج إلى وجود
فروؽ ذات داللة بيف الذكور واإلناث في مستوى الطموح ومستوى التوافؽ النفسي ،ومف
ثمة وكنتيجة عامة ،فإف أبعاد شخصية الطالب تؤثر عمى توافقو الشخصي واألكاديمي

وحتى االجتماعي وىي تمعب دو ار ىاما في تأقممو مع الحياة الجامعية ،بؿ إنيا قد

تكوف مؤش ار أساسيا إلقبالو أو نفوره مف التكويف األكاديمي.

إف اليدؼ األساسي ل مطالب مف التحاقو بالجامعة ىو العمؿ عمى تحقيؽ نجاح

أكاديمي ،يخوؿ لو تبني مشروع ميني ناجح ،إال أف ىذا األخير قد ال يتحقؽ إذا كاف
الطالب يعاني مف مشاكؿ توافقية تحرمو مف إقامة عالقات مع األقراف والتفاعؿ السميـ

والتواصؿ بصورة إيجابية مع المادة التعميمية ومتطمبات التكويف واإلقامة الجامعية ،فقد
أظيرت دراسة عبد اهلل ومحي الديف واؤولي ( ، )2009والتي كاف موضوعيا التوافؽ
النفسي لمطمبة وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي وىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدى
التوافؽ الجامعي لمطمبة في السنة األولى وكذا دور الجنس في التوافؽ وأثره عمى

ال تحصيؿ األكاديمي وتمثمت عينة البحث في  250طالب وطالبة ،مستوى سنة أولى
مف كميات مختمفة بجامعة ماليزيا ،وتوصمت النتائج إلى أف الذكور أكثر توافقا مف

اإلناث ،وكذلؾ الذكور أحسف تحصيال مف اإلناث ،ومف ثمة فإف التوافؽ لديو دور
كبير في التحصيؿ األكاديمي لمطمبة.

وفي نفس السياؽ ،بينت نتائج دراسة عمي محمد ديب ( )1990حوؿ اإلقامة

باألقساـ الداخمية وعالقتيا بالتوافؽ النفسي واالجتماعي واإلنجاز األكاديمي لمطالب

بكمية المتوسطة في سمطنة عماف ،وتكونت العينة مف  79طالب وتوصمت النتائج إلى
وجود عالقة ارتباطية بيف أبعاد التوافؽ النفسي واالجتماعي واإلنجاز األكاديمي لمطمبة
ووجود فروؽ في اإلنجاز األكاديمي لمطمبة لصالح الطمبة المقيميف بالمدف الجامعية.
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إف الجامعة عبارة عف مجتمع مصغر ،يتوافد إليو الطمبة والطالبات بيدؼ
اكتساب المعارؼ ورسـ معالـ لمستقبميـ الميني والعممي ،وفي خضـ تواجدىـ
بالجامعة تعترضيـ مجموعة مف الصعوبات ترتبط إما بشخصيتيـ ومدى نضجيا

وتناسقيا وانسجاميا مف الناحية النفسية واالجتماعية ،واما بتوافقيـ مع الحياة الجامعية

سواء مف الناحية النفسية واالجتماعية أو األكاديمية وكؿ ىذا يؤثر بصورة مباشرة في

نجاحيـ أو فشميـ األكاديمي؛ وفي ىذا الصدد يشير كوسدف وماؾ نمرة ( )1997أف
الطالب الجامعي إذا وجد نفسو كفأ في تمبية المتطمبات األكاديمية ،يصبح أكثر رغبة

في بذؿ الجيد التعميمي إضافة إلى أف ىنالؾ مجموعة مف المتغيرات الداخمية
والخارجية التي تؤدي إلى تسييؿ التوافؽ الناجح مع المتطمبات األكاديمية الجديدة
والذي تتدخؿ فيو شخصية الطالب بصورة كبيرة مثؿ مفيوـ الذات ،اإلدراؾ األكاديمي
الذاتي ،تأثير التعمـ السابؽ ،مستوى الدافعية إضافة إلى نظاـ االمتحانات والعالمات،
الدعـ الخاص واالجتماعي وكذا الرعاية الصحية ).(zeidner, 1995

ومف ث مة فإف توازف واتساؽ شخصية الطالب الجامعي يرتبط ارتباطا وثيقا

بالصحة النفسية التي تترجـ مف خالؿ مدى توافقو النفسي الذي ينعكس بصورة جمية
عمى إقبالو ودافعيتو نحو التعمـ والوصوؿ إلى النجاح األكاديمي مع األخذ بعيف
االعتبار المحيط الجديد (الجامعة) الذي يمعب دو ار ىاما في بناء تصورات إيجابية أو

سمبية عف الذات ،المشروع المستقبمي ،القيمة العممية وكذا تثبيط أو تثبيت مفيومي

الفشؿ والنجاح عند الطالب الجامعي ،وعمى ىذا األساس حاولت الباحثة مف خالؿ
ىذه الدراسة االقتراب مف المحيط الجامعي ،واإلحاطة بأىـ السمات الشخصية الشائعة
عند الطالب والطالبة مستوى سنة أولى عمـ النفس وكذا تفحص مدى توافقيـ النفسي

وأثر ذلؾ عمى تحصيميـ األكاديمي ،ومف ثمة ارتأت الباحثة إف تصوغ بعض
التساؤالت التي رأت أف لدييا عالقة وطيدة بموضوع الدراسة والتي تمثمت فيما يمي:
 ىؿ ىناؾ اختالؼ في سمات الشخصية الخمسة بيف الطالب والطالبة؟ ىؿ ىناؾ اختالؼ في التوافؽ النفسي بيف الطالب والطالبة ؟ -ىؿ ىناؾ اختالؼ في التحصيؿ األكاديمي بيف الطالب والطالبة ؟
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 ىؿ تؤثر سمات الشخصية الخمسة عمى التحصيؿ األكاديمي لمطمبة ؟ -ىؿ يؤثر التوافؽ النفسي عمى التحصيؿ األكاديمي لمطمبة ؟

 ىؿ يتأثر التوافؽ النفسي بسمات الشخصية الخمسة عند الطمبة ؟وعمى أساس ىذه التساؤالت ،تمت صياغة فرضيات البحث والتي تمثمت في

اآلتي:

 -2فرضيات البحث:

 الفرضية األولى :يوجد اختالف في سمات الشخصية بين الطالبات والطالب. الفرضية الثانية :يوجد اختالف في مستوى التوافق النفسي بين الطالباتوالطالب.

 الفرضية الثالثة :يوجد اختالف في مستوى التحصيل األكاديمي بين الطالباتوالطالب.

 الفرضية الرابعة :تؤثر سمات الشخصية عمى التحصيل األكاديمي لمطمبةالجامعيين.

 الفرضية الخامسة :يؤثر مستوى التوافق النفسي عمى التحصيل األكاديميلمطمبة.

 الفرضية السادسة :يتأثر التوافق النفسي بسمات الشخصية عند الطمبة. -3أهمية البحث:

تبرز أىمية ىذا البحث في كونو يحاوؿ أف يقترب مف أىـ السمات البارزة في

شخصية الطالب المتمدرس في السنة أولى جامعي ،والتي تميز طبعو وسموكو وتثير

استجاباتو نحو الجامعة والعمؿ األكاديمي ،إضافة إلى التعرؼ عمى أىـ السمات لتي

تساعده عمى الشعور بالتوافؽ النفسي وتستحثو عمى مقاومة الصراعات والمشاكؿ
الجامعية والبيداغوجية ،إف ىذه السمات مف خالؿ أبعادىا الثانوية تعمؿ عمى استثارة

المي كانزمات الدافعية األساسية لخفض التوتر والقمؽ والشعور باألمف والثقة والراحة،
كما تظير أىمية ىذه الدراسة في التعرؼ عمى أىـ السمات التي تتدخؿ بصورة مباشرة
في التأثير عمى التحصيؿ األكاديمي لمطالب وكذا دافعتيو نحو العمؿ واالنجاز ،إضافة
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إلى استقراء العوامؿ األساسية لمتوافؽ النفسي في تأثيرىا عمى التحصيؿ مف خالؿ
معايشة الطمبة لتجربة االلتحاؽ بالجامعة ألوؿ مرة وما يحيط بيذه التجربة مف

صراعات ومشا كؿ توافقية مع المحيط الجديد والنظاـ األكاديمي ومشاكؿ التوجيو ،ومف
ثمة كيفية استثمار خبرة التوافؽ مع ىذه المتغيرات الجديدة وانعكاساتيا اإليجابية أو

السمبية عمى عطائيـ األكاديمي.

كما تبرز أىمية ىذا البحث كونو يسمط الضوء عمى أىـ السمات وعناصر
التوافؽ النفسي التي تتدخؿ في جعؿ الطالبة والطالب يقبموف عمى العمؿ األكاديمي أو

ينفروف منو وكذا تقديـ لمع امميف والباحثيف واألساتذة ،بعض المعطيات عف الصعوبات
والمشاكؿ النفسية التي يعاني منيا الطمبة الجدد لمساعدتيـ عمى تحقيؽ ذواتيـ في

اإلطار الجامعي واستثمار طاقتيـ لمتوافؽ والتحصيؿ وكذا إيجاد الحموؿ لبعض

المشاكؿ المرتبطة بالجامعة والتوجيو والنظاـ التكويني والتي قد تعيؽ توافقيـ ونجاحيـ
ومف ثمة فنحف نضع بيف أيدي المعنييف بالتكويف والميتميف بقضايا الطمبة خاصة

الجدد منيـ ،صورة مبسطة لبعض عناصر شخصيتيـ والعوامؿ المؤثرة في توافقيـ
وانعكاسيما عمى عطائيـ العممي.
 -4أهداف البحث:

ييدؼ ىذا البحث إلى محاولة االقتراب مف الوسط الجامعي واستقراء بعض

الوضعيات النفسية التي يعيشيا الطمبة في التحاقيـ األوؿ بالجامعة ،كما ييدؼ إلى
التعرؼ عمى أىـ السمات البارزة في شخصية طمبة السنة أولى جامعي قسـ عمـ النفس

والتي تعمؿ بصورة مباشرة ومف خالؿ أبعادىا الرئيسية والثانوية عمى تحقيؽ النجاح
األكاديمي أو فشمو ،كما ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى أىـ مؤشرات التوافؽ
النفسي والتي يستثمرىا الطمبة الجدد لمواجية الوضعيات الجديدة أو الصراعات
والمشاكؿ التي تصادفيـ في أوؿ التحاؽ ليـ ،كما نشير إلى أىمية التعرؼ عمى

األ ساليب التوافقية التي يستعمميا الطمبة لتعديؿ سموكا تيـ واستجاباتيـ نحو المحيط
الجديد بيدؼ االستقرار واالتزاف.
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ومف خالؿ ىذا البحث حاولنا أف نعطي صورة مبسطة ألىـ السمات وكذا عوامؿ
التوافؽ النفسي التي تتدخؿ في استثارة الطمبة نحو العمؿ األكاديمي وكيفية التأثير فيو.

 -5التحديد االصطالحي واإلجرائي مفاهيم البحث:

 سمات الشخصية  :تعرؼ اصطالحا عمى "أنيا الصفة الجسمية أو العقمية أو
االنفعالية أو االجتماعية الفطرية أو المكتسبة التي يتميز بيا الشخص وىي استعداد

ثابت نسبيا لنوع معيف مف السموؾ" (نبيل صالح سفيان ،2004 ،ص.)58

أما إجرائيا فسنحددىا مف خالؿ إجابة طمبة السنة أولى جامعي عمى بنود

استخبار قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية مف إعداد كوستا وماؾ كاريي
وترجمة بدر محمد األنصاري ،وذلؾ باحتساب الدرجات التي تحصؿ عمييا كؿ طالب

وطالبة في اإلبعاد الخمسة لمشخصية والمتمثمة في بعد العصابية ،االنبساطية ،الطيبة،
الصفاوة ويقظة الضمير إضافة إلى احتساب الدرجة الكمية لمقائمة بالنسبة لكؿ الطمبة.

 التوافق النفسي  :يعرؼ اصطالحا عمى أنو "قدرة الفرد عمى التوفيؽ بيف رغباتو
ومتطمبات المجتمع ويمكف االستدالؿ عمييا مف خاللو مجموعة مف االستجابات التي

تدؿ عمى الشعور باألمف الشخصي واالجتماعي لما يتمثؿ ذلؾ في اعتماد الفرد عمى
نفسو واحساسو بقيمتو وشعوره بالتحرر وخموه مف األعراض العصابية".

(السيد خير اهلل ،1981 ،ص.)75

أما إجرائيا فقد حدد انطالقا مف تطبيؽ مقياس التوافؽ النفسي لزينب محمود
شقير ،واحتساب الدرجات المحصؿ عمييا مف خالؿ إجابة الطمبة عمى بنود المقياس

المكوف مف أربعة محاور ،محور التوافؽ الشخصي ،التوافؽ المدرسي ،التوافؽ الصحي

والتوافؽ األسري ،مع احتساب الدرجة الكمية لممقياس.

 التحصيل األكاديمي :يعرؼ اصطالحا ونقال عف الباحث صالح الديف عالـ:

"عمى أنو مدى استيعاب المتمدرسيف لما تعمموه مف خبرات معينة في مادة دراسية

مقررة وتقاس بالدرجات التي يحصؿ عمييا المتمدرس في االختبارات التحصيمية".
(صالح الدين محمد عالم ،1971 ،ص.)18
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أما إجرائيا فيحدد مف خالؿ نتائج المعدالت السنوية التي تحصؿ عمييا الطالب
الجامعي خالؿ السنة الدراسية الجامعية  2010 -2009والتي تـ الحصوؿ عمييا مف

كشوؼ النقاط.

 الرشد  :تعرؼ عمى أنيا "مرحمة انتقاؿ مف الطفولة إلى الشباب وتتسـ بأنيا فترة
معقدة مف التحوؿ والنمو ،تحدث تغييرات عضوية ونفسية وذىنية واضحة تقمب الطفؿ

عضوا في مجتمع الراشد" (ميخائيل إبراهيم أسعد ،1991 ،ص.)225

أما إجرائيا فنعرفو مف خالؿ التقيد بمواصفات عينة البحث والمتمثمة في التعامؿ
مع طمبة مف كمية العموـ االجتماعية ،قسـ عمـ النفس ،السنة األولى جامعي ،والذيف

تتراوح أعمارىـ مف  17إلى  30سنة ذكور واناث.
 -6الدراسات السابقة:

 -1 -6دراسة جابر عبد الحميد (:)1978
موضوعيا العالقة بيف تقبؿ الذات والتوافؽ النفسي لدى طالب مف كمية اآلداب

بجامعتي القاىرة وعيف الشمس قدرت عينة البحث بػ  99طالب وطالبة ،وىدفت الدراسة
إلى التعرؼ عمى العالقة التي تربط تقبؿ الذات بالتوافؽ النفسي وتوصمت النتائج إلى
وجود عالقة موجبة بيف تقبؿ الذات وتقبؿ اآلخريف ،وكذا عالقة موجبة بيف تقبؿ

الذات والتوافؽ النفسي االجتماعي أي بمعنى آخر كمما زاد تقبؿ الفرد لنفسو زاد توافقو

النفسي االجتماعي.
 -2-6دراسة ستونر :)1981( Stoner

وتمثؿ موضوع الدراسة في معرفة مدى رضا الطالب وطبيعة الحياة الجامعية،

حيث أجريت ىذه الدراسة عمى عينة بمغت  599طالب وطالبة وتوصمت نتائجيا إلى
أف الطالب الذيف يكونوف في المستويات األولى مف الدراسة الجامعية يكونوف أقؿ

توافقا مف الطالب الذيف قضوا فترات أطوؿ في الجامعة ،كما توصمت الدراسة إلى أنو

كمما كاف الطمبة في مستوى أعمى مف الدراسة كاف توافقيـ أحسف وأفضؿ كما أسفرت
النتائج عمى أف الطالبات تكف أكثر توافقا مف الطالب مف الناحية االجتماعية
واالنضباط والخدمات والنتائج الدراسية.
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 -3-6د ارسة عمر الفاروق (:)1986

تناولت ىذه الدراسة موضوع الفاعمية في عالقتيا بالتوافؽ النفسي لدى الشباب
المصري ،وتكونت العينة مف  99طالب وطالبة جامعية منتميف إلى جامعة عيف
الشمس ،وكاف ىدؼ الدراسة تحديد العالقة بيف الفاعمية (باعتبارىا سعي اإلناث الزائد

نحو اإليجابية لتحقيؽ الذات) والتوافؽ النفسي.

وأسفرت النتائج عف وجود ارتباط موجب بيف الفاعمية والتوافؽ النفسي ووجود

فروؽ ذات داللة بيف درجات الذكور واإلناث فما يخص الفاعمية.
 -4-6دراسة صفاء المنير (:)1989

تمحور موضوعيا في دراسة التوافؽ النفسي لدى طالبات المدينة الجامعية

باألزىر وعالقتو بمتغيرات التفوؽ المدرسي ،التخصص ،مدة اإلقامة بالمدينة الجامعية
وذلؾ عمى عينة قواميا  689طالبة وأسفرت النتائج عمى وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية في التوافؽ الدراسي بيف طالبات اإلقامة الداخمية والخارجية لصالح طالبات

اإلقامة الخارجية ،وك ذا وجود فروؽ ذات داللة في التوافؽ بيف الطالبات الالتي يسكف
المحافظات النائية بالالتي يسكف المحافظات القريبة.

 -5-6دراسة مدحت عبد المطيف (:)1990

وجاء موضوع ىذه الدراسة حوؿ الفروؽ بيف الطالب الجامعييف المتفوقيف وغير

المتفوقيف دراسيا فيما يخص العصابية والمشكالت العاطفية والتوافؽ النفسي
واالجتماعي وذلؾ عمى عينة قواميا  049طالب وطالبة مف جامعة اإلسكندرية ،وكاف

اليدؼ مف الدراسة ،التعرؼ عمى الفروؽ بيف الطالب المتفوقيف وغير المتفوقيف فيما

يخص العصابية والمشكالت العاطفية والتوافؽ االجتماعي.

وتوصمت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف المتفوقيف وغير المتفوقيف

فيما يخص المشكالت العاطفية بشكؿ عاـ ،والتوافؽ النفسي واالجتماعي ،كما لـ توجد
فروؽ ذات داللة بيف المتفوقيف مف الجنسيف في العصابية والمشكالت العاطفية.

11

اإلطار العام للبحث

الفصل األول

 -6-6دراسة أرالف فيتمان فرنسين :)1990( Arleve Fetman- Francine-

تمحور موضوع ىذه الدراسة حوؿ البحث في العالقة بيف بعض المتغيرات
االجتماعية والشخصية والديمغرافية وبيف اإلنجاز األكاديمي والتوافؽ االجتماعي لدى

عينة مف طالب المدف الجامعية والمقدرة عددىا  66طالب ،وكاف اليدؼ مف الدراسة
ىو التعرؼ عمى العالقة التي تربط ىذه المتغيرات بالتوافؽ االجتماعي وكذا التحصيؿ

األكاديمي ،وتوصمت النتائج إلى وجود تأثير داؿ إحصائيا بيف وجود األسرة مع
الطالب وتوافقو االجتماعي ،كما أظيرت النتائج أف المساندة االجتماعية التي تقدميا

اإلدارة بالحي الجامعي أقؿ بما تقدمو األسرة مف دعـ ومساندة ألبنائيا.

 -7-6دراسة حنان عبد اهلل عقيل (:)1993

كاف موضوع دراستيا حوؿ اإلقامة باألقساـ الداخمية ودورىا في التوافؽ النفسي

واالجتماعي واإلنجاز األكاديمي لطالبات جامعة أـ القرى بمكة المكرمة وجامعة الممؾ

عبد العزيز بجدة ،وتكونت عينة البحث مف ( )499طالبة مف المقيمات داخؿ المدف
الجامعية وخارجيا ،وتمثؿ ىدؼ الدراسة في التعرؼ عمى مدى تأثر التوافؽ النفسي
واالجتماعي واألكاديمي باإلقامة الداخمية لمطالبات ،وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ

ذات داللة في التوافؽ النفسي واالجتماعي بيف الطالبات المقيمات في المدف الجامعية

والمقيمات مع أسرىف أو خارج الجامعة ،وذلؾ لصالح الطالبات المقيمات في المدف
الجامعية ووجود فروؽ في التحصيؿ األكاديمي لصالح الطالبات المقيمات في المدف

الجامعية.

 -8-6دراسة محمد محروس الشناوي ومحمد السيد (:)1994
جاء موضوع الدراسة لمبحث في العالقة بيف المساندة االجتماعية وأبعاد

الشخصية وتقدير الذات والتوافؽ النفسي واالجتماعي في المرحمة الجامعية وتكونت
عينة الدراسة الكمية مف  005طالب وطالبة جامعية وكاف ىدؼ الدراسة ىو التعرؼ
عمى مدى إسياـ بعض متغيرات الشخصية في توافؽ الطمبة في حياتيـ الجامعية،

وأسفرت النتائج عمى أف المساندة االجتماعية ليا دور في التوافؽ االجتماعي دوف غيره
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مف أنواع التوافؽ وأف الميؿ العصابي لو تأثير سمبي عمى التوافؽ االجتماعي
واالنفعالي.

 -9-6دراسة ميشال .ج ،روشتان ،سامبوف ،بونونان ،جايمس س .روش
وجوليان،أ؛ كينغ ،James C. Sampo.v Paunonen ،Rothstein Mitchell G.

:)1994(A King .،Rush, and Gillian

وتناولت ىذه الدراسة موضوع الشخصية والقدرة المعرفية كمؤشرات لألداء

األكاديمي ،وأقيمت ىذه الدراسة عمى عينة مقدرة  459طالب وطالبة جامعية ما بعد
التدرج قسـ المالية بكندا وكاف اليدؼ منيا معرفة العالقة التي تربط الشخصية والقدرة
المعرفية لألداء األكاديمي ،وتوصمت النتائج إلى أف الشخصية والقدرة المعرفية ترتبط

ارتباطا كبي ار بالتحصيؿ أو األداء األكاديمي.
 -10-6دراسة نظمي أبو مصطفى ورمضان قديج (:)1996

كاف موضوع الدراسة التوافؽ النفسي واالجتماعي في عالقتو بالتحصيؿ الدراسي

لدى الشباب الفمسطيني مف الجنسيف وشممت الدراسة  79طالب وطالبة ،وكاف اليدؼ
مف الدراسة معرفة العالقة بيف التوافؽ النفسي واالجتماعي والتحصيؿ الدراسي وكذا

معرفة الفروؽ الجوىرية بيف التوافؽ النفسي واالجتماعي حسب متغير السف والمؤىؿ
الدراسي.
وأسفرت النتائج عمى وجود عالقة سالبة بيف التوافؽ والتحصيؿ الدراسي لدى

الجنسيف مف الشباب الفمسطيني.

 -11-6دراسة سامبو.ف ،Sampo.vبونونان  ،paunonenميشال .س،Michael C.

أشتون :)2001( Ashton

تناولت ىذه الدراسة دور العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية في التنبؤ بالتحصيؿ

األكاديمي ،وتمت الدراسة عمى عينة متكونة مف  707طالب وطالبة جامعية تخصص
عمـ النفس بكندا ،وكاف اليدؼ مف الدراسة ىو التعرؼ عمى دور العوامؿ الخمسة
الكبرى لمشخصية في التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي ،وتوصمت النتائج إلى أف سمة يقظة

الضمير وسمة التفتح عم ى الخبرة يرتبطاف ارتباطا إيجابيا بالتحصيؿ األكاديمي ،عكس
سمة العصابية ،الطيبة واالنبساطية التي ترتبط ارتباطا سمبيا بالتحصيؿ األكاديمي.
13

اإلطار العام للبحث

الفصل األول
 -12-6دراسة إيثار عبد الكريم (:)2002

وكاف موضوع الدراسة التي قامت بيا يتمثؿ في دراسة العالقة بيف التوافؽ النفسي
والتحص يؿ العممي لدى العبي الرياضة في كمية التربية الرياضية في جامعة الموصؿ

بالعراؽ ،وتكونت عينة الدراسة مف  096طالب وطالبة مستوى الرابعة في كمية التربية
وكاف اليدؼ مف الدراسة معرفة العالقة بيف التوافؽ النفسي والتحصيؿ العممي وكذا

تأثير الفروؽ الفردية ،وتوصمت النتائج إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
الطمبة والطالبات في التحصيؿ العممي والتوافؽ النفسي كما توصمت النتائج إلى وجود
ارتباط موجب بيف التحصيؿ العممي والتوافؽ النفسي.

 -13-6دراسة توم فرسداس  ،Tom Farsides aروث  ،ruthوود فيمد
:)2003( woodfield

تناولت ىذه الدراسة موضوع الفروؽ الفردية والنجاح األكاديمي مف خالؿ العوامؿ

الخمسة الكبرى لمشخصية ،الذكاء والممارسة ،طبقت ىذه الدراسة عمى عينة تكونت مف

 436طالب وطالبة جامعية تابعيف لجامعة  ،Sussexوكاف اليدؼ مف الدراسة ىو
التعرؼ عمى الفروؽ الفردية والنجاح األكاديمي مف خالؿ عوامؿ الشخصية وكذا
الذكاء والممارسة ،وتوصمت النتائج إلى أف الذكاء والدافعية ىما مؤشراف أساسياف

لمنجاح األكاديمي ،وتوصمت كذلؾ ىذه الدراسة ،إلى أف سمة االنبساطية ال ترتبط

إجابا بالتحصيؿ األكاديمي ،عكس السمات أو العوامؿ األخرى المتبقية والمتمثمة في
سمة التفتح عمى الخبرة ،يقظة الضمير ،العصابية وكذا الطيبة التي ليا عالقة موجبة

وارتباط قوى بالتحصيؿ األكاديمي.

وىناؾ عدة دراسات أخرى توصمت إلى نفس النتائج فيما يخص العوامؿ الخمسة

الكبرى لمشخصية في عالقتيا بالتحصيؿ األكاديمي.
أ -سمة الصفاوة:

نجد دراسات كؿ مف شويرقف وكيما ،)0987( Schwergen and kuma

دراسة مارفيمد ،)0996( Mervieldeدراسة روروثستايف وآخروف Rosthstein et

 ،)0994( allدراسة اكرماف وىقستند .)0997( Ackerman and Heggestand
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توصمت ىذه الدراسات ىذه الدراسات في مجمميا إلى نفس النتيجة ،أي انو توجد
عالقة ارتباطيو موجبة بيف الصفاوة والتحصيؿ األكاديمي.

في حيف توصمت نتائج دراسة وولؼ وجونسوف Wolfe and Johnson

( )0995وكذا دراسة بيزاتو وآخروف  )6999( Busato et allإلى أنو ال توجد

عالقة ارتباطيو موجبة بيف سمة التفتح عمى الخبرة والتحصيؿ األكاديمي.
ب -سمة يقظة الضمير:

أىـ الدراسات التي توصمت نتائجيا إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف سمة

يقظة الضمير والتحصيؿ األكاديمي ،نجد كؿ مف دراسة وولؼ وجونسوف Wolfe

 ،)0995( and Johnsonدراسة بيزاتو وآخروف  )6999( Busato et allدراسة
قوؼ وأكرماف .)0996( Goff and Ackerman

في حيف توصمت كؿ مف دراسة روثستاف وآخروف )0994( Rothstein et all

إلى عدـ وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف سمة يقظة الضمير والتحصيؿ األكاديمي.
ج -سمة االنبساطية:

توصمت دراسة دوفرايت ومارفيميد :)0996( DeFruyt and Mervielideإلى

وجود عالقة ارتباطيو موجبة بيف سمة االنبساطية والتحصيؿ األكاديمي.

في حيف نجد دراسة كؿ مف فرنياف وميشاؿ Furnhan and Mitchell
( ،)0990ودراسة ىيفف وآخروف  )6996( Heaven et allالتي أقرت عمى وجود
عالقة سالبة بيف سمة االنبساطية والتحصيؿ األكاديمي.

د -سمة الطيبة:
توصمت كؿ مف دراسة دوفرايت ومارفيمد  ،De Fruyt and Mervieldeودراسة

بيزاتو وآخروف  ،)6999( Busato et allودراسة روثستاف وآخروف Rothstein et
 ) 0994( allإلى وجود عالقة سالبة بيف سمة الطيبة والتحصيؿ األكاديمي.
ه -سمة العصابية:

توصمت دراسات كؿ مف بيزاتو وآخروف  ،)6999( Busato et allدراسة

ىولماف داريس وبوار  ،)0999( Holaman daris and Powerدراسة ىيفف
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وآخروف  ،)6996( Heaven et allدراسة فرنياف وميشاؿ

Furnhan and

 ،)0990( Mitchellدراسة س .ؼ .كميف وقوؿ )0970( CF. Kline and Gole
إلى وجود عالقة سالبة بيف سمة العصابية والتحصيؿ األكاديمي.

 -14-6دراسة توماس شامارو بريميزيك وأدريان فرنهان Tomas Chamarro-
:)2003( premuzic and Adrian Furnhan

تناولت ىذه الدراسة مدى تنبؤ العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية باألداء

األكاديمي لمطمبة ،وتكونت عينة الدراسة مف  79طالب جامعي مف لندف ،وكاف اليدؼ
مف الدراسة ىو التعرؼ عمى مدى تنبؤ سمات الشخصية الخمسة الكبرى باألداء

األكاديمي ،وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة موجبة بيف سمتي العصابية ويقظة
الضمير والتحصيؿ األكاديمي؛ كما توصمت إلى أف سمة العصابية ترتبط أكثر باألداء
األكاديمي ،أما سمة يقظة الضمير فترتبط أكثر بالتحصيؿ األكاديمي.

كما بينت دراسات كؿ مف بميكؿ  ،)0996( Blickleوكاسيوبو وآخروف Cacioppo

 ،)0996( et allقوفوف أكرماف  ،)0996( Goffond Ackermanوولؼ وجونسوف Wolfe

 )0995( and Johnsonعمى وجود عالقة بيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
والتحصيؿ األكاديمي.

أ -سمة العصابية  :بينت دراسة كؿ مف كاتؿ وكاليف ،)0977( Cattell and Kline

دراسة قوه ومور  ،)0978( Goh and Morrدراسة التمي  ،)0990( Lathlyدراسة
سانشاز موراف وآخروف  ،)6990( Sanchez- Morin et allدراسة سفاج K Savage

( :)0966أنو ال توجد عالقة ارتباطيو بيف سمة العصابية والتحصيؿ األكاديمي ،خاصة
التحصيؿ المرتبط باالختبارات التحصيمية (الدرجات).

ب -سمة يقظة الضمير :توصمت دراسة كؿ مف :كوستا وماكريا

Costa and Mac

 ،)0996( Craeدراسة كميف  ،)6990( Klingودراسة ساليادو  ،)0997( Salyadoإلى
أف ىناؾ عالقة ارتباطيو موجبة بيف سمة يقظة الضمير والتحصيؿ األكاديمي.

ج -سمة االنبساطية  :توصمت كؿ مف دراسة اكرماف رولؼ ػييز وس ا ج

Ce.g.

 ،)0999( Rolf- Hus and Ackermanدراسة سوشاج ماراف وآخروف Sauchez Marin
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 ،)6990( et alعمى عدـ وجود عالقة ارتباطية بيف سمة االنبساطية واألداء
األكاديمي خاصة في االختيارات التحصيمية (الدرجات).

د -سمة الصفاوة  :توصمت دراسة كؿ مف :أستوف ،لي ،فيرنوف ،وجوني Asthon,

 ،)6999( Lee, Wernon and Jonyدراسة قوؼ وأكرماف

Goff and Ackerman

( ،)0996إلى وجود عالقة ارتباطيو موجبة لسمة الصفاوة مع األداء والتحصيؿ
األكاديمي.

 -15-6دراسة كف ،بيتريدز ،توماس شومورو بيميزيك ونورث فريديريك سون
وأدريان فرنهارم ،K.V, Petrides, Tomas chamorro- Premuzic

North

 :)2005( Frederick son and Adrian Furnharmتناولت ىذه الدراسة كيفية

تفسير الفروؽ الفردية مف خالؿ شخصية وسموؾ المتمدرس وكذا التحصيؿ األكاديمي
وتكونت عينة البحث مف  990تمميذ عمى مستوى المدارس التعميمية ،وتوصمت النتائج

إلى أف تأثير سمات الشخصية عمى التحصيؿ األكاديمي ضعيؼ ،حيث أكدت النتائج

أف كال مف العصابية واالنبساطية ليس لدييا أي تأثير ذو داللة عمى التحصيؿ
األكاديمي ،وأف الذكور أكثر انبساطية مف اإلناث ،وفيما يخص التحصيؿ األكاديمي
توصمت النتائج أف الذكور أقؿ تحصيال مف اإلناث.

 -16-6دراسة ساث أ وجرمان ودافيد س .فاندر Seth A. wagerman, David c.

:)2006( Funder
تناولت ىذه الدراسة العالقة بيف سمات الشخصية والتحصيؿ األكاديمي،
وخصصت سمة يقظة الضمير في دراستيا التي تمت عمى عينة مقدارىا  030طالب
وطالبة مف جامعة كاليفورنيا ،وتوصمت النتائج إلى أف سمة يقظة الضمير ىي المؤشر

األساسي عمى التحصيؿ األكاديمي ،أي أف ىنالؾ عالقة ارتباطيو قوية بيف سمة يقظة
الضمير والتحصيؿ األكاديمي.
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 -17-6دراسة مورين.أ .وكونارد :)2006( Maureen A. Conard

تناولت ىذه الدراسة التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي مف خالؿ العوامؿ الخمسة
الكبرى لمشخصية والسموؾ ،وتكونت عينة الدراسة مف  399طالب وطالبة جامعية

تخصص عمـ النفس ،وكاف اليدؼ مف الدراسة ىو التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي مف

خالؿ عوامؿ الشخصية الخمسة وكذا السموؾ ،وتوصمت النتائج إلى أف سمة يقظة

الضمير ليا عالقة ارتباطيو موجبة بالتحصيؿ األكاديمي عكس السمات األخرى
كالطيبة ،العصابية ،االنبساطية والصفاوة والتي لدييا عالقة ارتباطيو سالبة مع
التحصيؿ األكاديمي.

 -18-6دراسة كاديفار ،برفان وشوكري أوميد Kadivar, Parvin and shokri,

:)2008( Omid

تناولت ىذه الدراسة ،النموذج البنائي لمعوامؿ الكبرى لمشخصية ،مقاربات التعمـ،

أنواع التفكير في تأثيرىـ عمى التحصيؿ األكاديمي ،وتكونت عينة البحث مف 409
طالب وطالبة جامعية تخصص عمـ النفس بجامعة طيراف بإيراف ،ومف أدوات البحث

المستعممة في ىذه الدراسة نجد قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية ،اختيار خاص
بمقاربات التعمـ ،وكذا خمسة أبعاد لمتفكير إضافة إلى درجات الطالب األكاديمية،
وتوصمت النتائج إلى أف كؿ مف سمة الصفاوة ويقظة الضمير لدييما تأثير إيجابي

عمى التعمـ ،فيما وجدت أف سمة العصابية لدييا تأثير سمبي عمى التحصيؿ
األكاديمي ،في حيف أف سمة الصفاوة ترتبط إيجابا بالتحصيؿ األكاديمي.
وىنالؾ جممة مف الدراسات توصمت إلى أف العصابية ترتبط سمبا بالتحصيؿ

األكاديمي منيا دراسة زانؽ  )6993( Zhang,دراسة موسيجيرو وآخروف (Mosgeriuo

 ،)0997( et al,بميكؿ  )0996(Blickle,ودراسة روؼ وآخروف

Ruff et all,

(.)6994

أما فيما يخص سمة الطيبة فقد توصمت الدراسة إلى أنيا ترتبط سمبا بالتحصيؿ

األكاديمي وىذه النتيجة توصمت ليا أيضا دراسة بوروبارت .)6999(E.G. Poropart,
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 -19-6دراسة عبد اهلل والياس محي الدين وأولي (:)2009

وكاف عنواف الدراسة التوافؽ لدى الطمبة وعالقتو بالتحصيؿ األكاديمي وكذا
الجنس ،وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى التوافؽ الجامعي لمطمبة في السنة
األولى وكذا دور الجنس في التوافؽ وأثره عمى التحصيؿ األكاديمي ،وتمثمت عينة

البحث في  659طالب وطالبة مستوى أولى جامعي مف كميات مختمفة بجامعة ماليزيا،
وتوصمت النتائج إلى أف الذكور أكثر توافقا مف اإلناث ،أما فيما يخص التحصيؿ

األكاديمي فقد توصمت كذلؾ النتائج إلى أف الذكور أحسف تحصيال مف اإلناث.
 -20-6التعقيب عمى الدراسات السابقة:

إف اليدؼ الرئيسي مف االستعانة بالدراسات السابقة وجمعيا ىو أنيا تعتبر

المرجعية والخمفية النظرية واإلجرائية لمدراسة التي يقوـ بيا الباحث والتي عمى أساسيا
يؤسس إشكاليتو ويصوغيا ،إضافة إلى أنيا تساىـ بصورة واضحة في تفسير النتائج
المتوصؿ إلييا في الجانب التطبيقي ،وفي البحث الحالي ،ومف خالؿ استقراء بعض
الدراسات التي تناولت المتغيرات الرئيسية لمبحث والمتمثمة في العوامؿ الخمسة الكبرى
لمشخصية ،التوافؽ النفسي والتحصيؿ األكاديمي لمطمبة الجامعييف ،وجد أف جؿ

الدراسات التي تناولت موضوع التوافؽ النفسي واختالفو حسب الجنس ،أكدت باف
الطالبات أكثر توافقا مف الطالب وىناؾ بعض الدراسات فقط التي توصمت نتائجيا إلى
انو ال يوجد اختالؼ بيف الطالب والطالبات ،أو أف ىناؾ اختالؼ لصالح الطالب،
أما فيما يخص الدراسات المتناولة لسمات الشخصية في اختالفيا حسب الجنس ،فقد
توصمت نتائجيا إلى أف الطالب أكثر انبساطية مف الطالبات في حيف وجدت بعض

الدراسات أف ىناؾ فروؽ بيف الجنسيف فيما يخص العصابية ،كما توصمت بعض
الدراسات إلى عدـ وجود فروؽ في سمات الشخصية بيف الجنسيف؛ أما فيما يخص
الدراسات المرتبطة بالتحصيؿ األكاديمي في اختالفو حسب الجنس فنجد أف جؿ
الدراسات تؤكد عمى أف الطالبات أحسف تحصيال مف الطالب ،في حيف نجد بعض

الدراسات ترى باف الطالب أحسف تحصيال ،وتوصمت بعض الدراسات إلى انو ال توجد
فروؽ في التحصيؿ بيف الطالب والطالبات ،ويمكف تفسير ىذا االختالؼ في نتائج
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الدراسات المرتبطة بمتغيرات الدراسة في اختالفيا حسب الجنس إلى الخصوصية
الفسيولوجية لمفتاة الطالبة ومدى توافقيا مع المحيط الجديد وكذا التنشئة االجتماعية

وخصوصية النظاـ األكاديمي وبعض مؤشرات الثقافية االجتماعية التي قد تتدخؿ في
ظيور ىذه االختالفات والفروؽ أو تأرجحيا بيف الطالب والطالبات.

أما فيما يخص الدراسات التي خصت التوافؽ النفسي في تأثيره عمى التحصيؿ

األكاديمي ،فجؿ الدراسات خمصت إلى أف التوافؽ النفسي يؤثر عمى التحصيؿ
األكاديمي وذلؾ حسب درجة التوافؽ النفسي فإذا كاف التوافؽ معتدؿ أو مرتفع يكوف
التحصيؿ معتدال أو مرتفعا والعكس صحيح ،أما فيما يخص الدراسات التي اعتنت
بالبحث في تأثير سمات الشخصية عمى التوافؽ النفسي فقد توصمت نتائج ىذه

الدراسات إلى وجود تأثير حقيقي خاصة مف جانب سمة العصابية التي لدييا تأثير
سمبي عمى التوافؽ النفسي عكس السمات المتبقية والمتمثمة في االنبساطية الطيبة
الصفاوة ويقظة الضمير التي لدييا تأثير إيجابي عمى التوافؽ النفسي ويمكف أف نرجع
ىذه النتائج إلى أف السمات الشخصية ما عدا سمة العصابية تعمؿ عمى ترسيخ وتثبيت

التوافؽ النفسي لدى الطمبة؛ وأخي ار الدراسات التي خصت سمات الشخصية في تأثيرىا
عمى التحصيؿ األكاديمي حيث نجد أف معظـ الدراسات تؤكد عمى أف لسمة
االنبساطية ،الطيبة ،يقظة الضمير والصفاوة تأثير ايجابي عمى التحصيؿ ،كما أكدت

ىذه الدراسات عمى االرتباط الكبير بيف سمة يقظة الضمير والتحصيؿ األكاديمي ،بينما

نجد بعض الدراسات تؤكد عمى التأثير السمبي لسمة العصابية عمى التحصيؿ
األ كاديمي وبينت كذلؾ دراسات أخرى عدـ وجود تأثير لمسمات الخمسة عمى التحصيؿ
األكاديمي ومف ثمة يمكننا أف نخمص إلى انو ميما اختمفت نتائج الدراسات وتباينت

فإف ذلؾ يزيد مف ثراء األبحاث وتبقي أبواب البحث العممي مفتوحة دائما مف اجؿ
المزيد مف البحث واالستكشاؼ في مجاؿ العموـ اإلنسانية واالجتماعية.
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تمييد:

تعرض ليا عمـ النفس بالبحث
تعتبر الشخصية مف المواضيع األساسية التي ّ
والدراسة ،وىي تمثؿ البنية األكثر تعقيدا وتداخبل في البناء اإلنساني باعتبارىا ،أي

الشخصية ،نتاج إشباع حاجات بيولوجية ونفسية فطرية ومكتسبة خاضعة لسيرورة

التنشئة االجتماعية في كؿ مراحميا بدأ مف الطفولة ،ثـ المراىقة والرشد وأخي ار
الشيخوخة.

إف الفروؽ الفردية التي تميز شخصا عف اآلخر ما ىي إالّ مؤش ار نفسيا وعقميا

ووجدانيا واجتماعيا يدؿ عمى ال تبايف واالختبلؼ في الشخصية بيف األفراد والتي تترجـ
عمى أساس جممة الصفات أو األبعاد أو السمات التي تطبع الشخصية وتحدد

استجاباتيا ونمط سموكيا.
تتمثؿ ىذه السمات في خمسة عوامؿ كبرى لمشخصية وىي سمة أو عامؿ

االنبساط ،العصابية ،االنفتاح عمى الخبرة ،الطيبة ،وأخي ار يقظة الضمير ومف ىذه
العوامؿ أو السمات الكبرى بالبحث والدراسة.
 .1تعريف الشخصية:

تعرؼ الشخصية عمى أنيا تمؾ األنماط المستمرة والمتسمة نسبيا باإلدراؾ

والتفكير واإلحساس والسموؾ التي تبدو لتعطي الناس ذاتيتيـ المميزة .والشخصية
تكويف اختزالي يتضمف األفكار ،الدوافع ،االنفعاالت ،الميوؿ ،االتجاىات والقدرات

والظواىر المشابية (ليندة دافيدوف ،2000 ،ص . )188

ويعرفيا جوردف البورت  Gordon allportعمى أنيا" :الشخصية ىي تنظيـ دينامي

داخؿ الفرد لتمؾ األجيزة النفسية والجسمية التي تحدد طابعو الخاص في توافقو لبيئتو".

ويذىب جيمفورد  Gilfordفي تعريفو كونيا" :الشخصية ىو ذلؾ النموذج الفريد

الذي تتكوف منو سمات الفرد".

أما إيزنك  Eysenckفيرى أنيا" :ىي التنظيـ الثابت والدائـ إلى حد ما لطباع

الفرد ،ومزاجو وعقمو ،وبنية جسمو والذي يحدد توافقو الفريد لبيئتو".
(فوزي محمد الجبل ،2000 ،ص .)293
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وعموما تجتمع جؿ التعاريؼ المقدمة في كوف الشخصية تنظيـ دينامي لجممة
العناصر المكونة لمجياز النفسي ،وتعمؿ مكوناتيا بتناسؽ وانسجاـ ،ويظير ذلؾ مف
خبلؿ توافؽ وتكيؼ الفرد مع ذاتو ومعاشو الداخمي وكذا مع بيئتو الخارجية.

 -1-1تعريف الشخصية عند عمماء االجتماع:

يعرفيا بيسانز  Biesanzعمى أنيا" :ىي تنظيـ يقوـ عمى أساس مف عادات

الشخص وسماتو وىي تنبثؽ مف خبلؿ العوامؿ البيولوجية واالجتماعية والثقافية".
(سامية حسن الساعاتي ،1983 ،ص .)117

أما جريف  Greanفيرى أنيا" :الشخصية ىي التنظيـ الدينامي الذي بدونو قد

تصبح معوقا في النمو واالنتماء إلى جماعات متعددة في المجتمع".

ويذىب أوجبرف ونيكوؼ  Ogburn & Nimkoffإلى القوؿ أنيا" :الشخصية ىي

التكامؿ النفسي اإلجمالي لمسموؾ عند الكائف الحي التي تعبر عنو عادات ،األفعاؿ

والشعور واالتجاىات واآلراء" (نفس المرجع السابق ،ص .)118

أما عمماء االجتماع فقد اعتبروا الشخصية تنظيـ نفسي وجسمي وسموكي ،يظير
مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي واكتساب جممة مف العادات والتقاليد والثقافة والتي

تضمف لمفرد اإلحساس باألمف والرفاىية االجتماعية.
 -2-1تعريف الشخصية عند عمماء النفس:

يعرؼ عمماء النفس الشخصية عمى أساس جممة مف المعايير والخصائص
فيعرفيا مورتوف برنس  Morton Princeعمى أنيا" :إف الشخصية ىي حاصؿ جميع
كؿ االستعدادات والميوؿ والغرائز والدوافع والقوى البيولوجية الفطرية الموروثة ،وكذلؾ

الصفات واالستعدادات والميوؿ المكتسبة مف الخبرة" (سامية الساعاتي ،1983،ص .)120

أما فوزي محمد الجبؿ الشخصية فيعرفيا عمى أنيا" :ىي مجموع ما لدى الفرد

مف استعدادات ودوافع ونزعات وشيوات وغرائز فطرية وبيولوجية وما لديو مف نزعات
واستعدادات مكتسبة" (فوزي محمد الجبل ،2000 ،ص .)313

كما يعرفيا كمؼ  Kemphعمى النحو التالي" :الشخصية ىي أسموب التوافؽ

العادي الذي يتخذه الفرد مف بيف دوافعو المتدنية ومطالب البيئة".
(المرجع السابق ،ص.)313 ،
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أما وارف وكارميكؿ  Waren & Carmichaelفيرياف أنيا" :الشخصية ىي التنظيـ
الكمي لئلنساف في أي مرحمة مف مراحؿ نموه"

(سامية حسن الساعاتي ،1983 ،ص .)125

ويذىب السيد غنيـ ( )8791إلى تعريفيا عمى أساس مجموعة مف الصفات وىي:

 الشخصية وحدة مميزة خاصة بالفرد ،حتى لو كانت ىناؾ سمات مشتركة بينووبيف غيره مف األفراد.

 الشخصية تنظيـ متكامؿ ،حتى لو لـ يتحقؽ ىذا التكامؿ دائما فيو ىدؼ يسعىالفرد دائما إلى تحقيقو.

 الشخصية تتضمف فكرة الزمف ،فالشخصية ليا تاريخ ماض وحاضر ومستقبؿراىف والشخصية ليست مثي ار وال استجابة ،إنما ىي مكوف افتراضي.
(عبد المنعم الميالدي ،2006 ،ص.)25

ويعرفيا نبيؿ صالح سفياف عمى أنيا" :نظاـ شامؿ منو األنظمة الجسمية والعقمية

واالنفعالية واالجتماعية التي تتفاعؿ فيما بينيا وتنعكس عمى سموؾ الفرد وتميز عف
غيره( ".نبيل صالح سفيان ،2004 ،ص .)21 ،19

كما يعرفيا بارنيس  Pernisعمى أنيا " :ىي المجموع الكمي الستعدادات الفرد

العضوية الداخمية وميولو ونزعاتو وشيواتو وغرائزه إضافة الستعداداتو وميولو المكتسبة"
(توما جورج خوري ،1996 ،ص .)18

ومف خبلؿ ما سبؽ نرى أف أراء الباحثيف في عمـ النفس اختمفت في تعريفيـ

لمشخصية ،فمنيـ مف يرى أف الشخصية ما ىي إال مجموعة مف االستعدادات والقدرات
والميوؿ تترجـ مف خبلؿ سموؾ الفرد ،ومنيـ مف يرى أنيا أسموب توافقي بيف رغباتو
ومتطمبات البيئة التي يعيش فييا ،ومنيـ مف يؤكد أنيا تنظيـ متكامؿ يتـ مف خبلؿ

مراحؿ النمو المختمفة ،وعموما فكؿ ىذه التعاريؼ متكاممة وتجتمع في أف الشخصية
ىي حصيمة مراحؿ نمو اإلنساف في كؿ األجيزة والوظائؼ التي تصدعنيا.
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 -3-1األصل المغوي لمفيوم الشخصية :personality

يذىب "جوردف البورت" إلى أف كممة الشخصية  personalityيشبو إلى حد كبير
الكممة بالمغة البلتينية  personalitasفي العصور الوسطى أو البلتينية القديمة ،فقد

كاف نمط  personaوحده ىو المستخدـ ،وأوضح البورت في كتابات "سيشروف" أربعة
معاني مختمفة لمشخصية وىي:
 -الفرد كما يظير لآلخريف.

 مجموع الصفات الشخصية. -الدور الذي يقوـ بو الفرد في الحياة.

 الصفات التي تشير إلى المكانة والتقدير.أما عبد الخالؽ ديودار ( )8797فيقوؿ" :كممة الشخصية في المغة العربية مشتقة
مف "شخص" والشخص كما جاء في مختار الصحيح لمرازي :سواء اإلنساف أو غيره

تراه مف بعيد ،وجمعو في القمة (أشخص) وفي الكثرة (شخوص)".
(نفس المرجع السابق ،ص .)31

أما أسعد رزؽ ( )8797يرى أف كممة برسوف  personaبالبلتينية تعني القناع أو

الوجو المستعار (الذي يمبسو الممثؿ) والشخصية مجموع خصائص الفرد الجسمية

والعاطفية والعقمية التي تمثؿ حياة صاحبيا ،وتعكس نمط سموكو تكيفي مع البيئة ،فيي
نمط يجري استخدامو عمى عدة معاف شعبية وسيكولوجية.

وأوضح روبرت  ) 8711( Robertأف مصطمح الشخصية اتخذ معاف كثيرة

وىناؾ تأكيد أف لمفيوـ الشخصية سمات منيا:
 -الفرد يشترؾ في خصائصو (السعادة القبح) بشكؿ عاـ مع اآلخريف.

 كؿ فرد يتميز عف اآلخريف عمى أساس التركيبة الفريدة ليذه الصفات وعمىالدرجة التي تظير بيا (عبد المنعم الميالدي ،2006 ،ص .)32
ويرى بعض العمماء أف الشخصية ىي" :لفظة مف كممة التينية  personaوتعني

القناع أو الوجو المستعار الذي يمبسو الممثؿ" (خميل أبو فرجة ،2000 ،ص .)34
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 -2أنواع الشخصية:
قسـ العمماء والباحثيف الشخصية إلى مجموعة مف األنواع نذكر منيا:

 -1-2الشخصية الدورية  :cycloidىي نمط مف الشخصية يتميز صاحبو
بالتأرجح أو التذبذب عمى نحو دوري وتناوب بيف اليياج واالكتئاب أو اليوس والكدر.

 -2-2الشخصية البسيكوباتية  :psychopathicويعاني الفرد ىنا مف انعداـ

االستقرار العاطفي إلى درجة الحالة المرضية ولكنيا ال تتسـ عف خمؿ عقمي محدد ،بؿ
يقتصر صاحبيا عف تحقيؽ التوافؽ مع المحيط الذي يعيش فيو والبسيكوباتي مصاب

بالفجاجة العاطفية وعدـ النضج األخبلقي ،عصبي المزاج وسريع الغضب واالنفعاؿ.

 -3-2الشخصية العصابية  :neurotic characterىو ذلؾ الفرد الذي يحاوؿ
بمختمؼ الطرؽ والوسائؿ أف يعوض عف شيء مف نقص عضوي او عاطفي ويسعى
بشكؿ عاـ لمتوصؿ إلى التفوؽ الكامؿ.
 -4-2الشخصية الفصامية  :schizoid personalityويتميز ىذا الفرد باالنطواء

عمى النفس ،تجنب التجمعات ،حب الغرائز والجدية في التفكير باإلضافة إلى غرابة

األطوار في غالب األحياف.

 -5-2الشخصية المتكاممة  :integrated personalityىي التي تنطوي عمى
اتساؽ في السمات ،وتشتمؿ عمى صفات تكمؿ الصفة الواحدة منيا األخرى ،حيث

يتمكف صاحبيا مف ممارسة السموؾ الناجح واالقتصاد في المجيود ،وتتضافر فييا
مختمؼ العناصر بغية تحقيؽ االنسجاـ النفسي والوصوؿ إلى التكامؿ في شتى
مجاالت الشعور واإلرادة والنشاط الحركي والذىني.

 -6-2الشخصية المتقمبة  :cuclothymeىي الشخصية التي تنـ عف ميؿ نحو
التأرجح أو التناوب بيف االىتياج أو اليوس واالكتئاب وتتصؼ بالتقمبات الفجائية بيف
حالتي الكآبة والمرح.

-7-2الشخصية المتوحدة أو االعتزالية  :autistic personalityتتميز ىذه
الشخصية بنزوع لدى صاحبيا نحو الفرار أو اليرب مف واقعو االجتماعي ومف عالمو
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الحقيقي ،يعتبر التقوقع في عالـ خيالي مف صنع تفكيره ،رغبتو وتخيبلتو الذاتية ،فيي
شخصية تعتز بالواقع وتتوحد مع األفكار التي ينسجيا المرء مف صميـ ذاتو.

 -8-2الشخصية المحبة لمعزلة  :shuli in personalityىي شخصية الفرد
الذي يتميز وينشد االبتعاد عف الناس إلى درجة االنغبلؽ والتقوقع عمى الذات.
(خميل أبو فرجة ،2000 ،ص .)39

ومف خبلؿ ما ورد نجد أف الباحثيف في عمـ النفس ميزوا بيف أنواع ثمانية

لمشخصية ،الشخصية المتذبذبة وغير المتوازنة التي تتحكـ فييا نزعات متضاربة،
الشخصية البسيكوباتية التي تعاني مف اضطرابات نفسية ،الشخصية العصابية التي

تعاني مف نقص وحرماف وتعمؿ عمى تعويضو لموصوؿ إلى الراحة النفسية ،الشخصية
االنفصامية والتي تظير مجموعة مف ردود األفعاؿ الغريبة والمتناقضة ،الشخصية
المتقمبة المتذبذبة والمتأرجحة بيف المشاعر الحزينة والسارة ،الشخصية المتوحدة التي

تيرب مف الواقع وتنسج عالما ليا مف وحي الخياؿ ،الشخصية المحبة لمعزلة والوحدة
واالختبلء بالنفس ،وأخي ار الشخصية المتكاممة والتي تعمؿ نضميا بتوازف وانسجاـ،

عمى أساسو يحقؽ الفرد اكبر قدر مف اإلشباع والتوافؽ والراحة.
 -3محددات الشخصية:

نقصد بالمحددات مجموعة المتغيرات أو المنظومات األكثر حسما في تحديد

مفيوـ وبناء ونمو الشخصية وىي تتمثؿ فيما يمي:

 -1-3المنظومة البنائية:

ونقصد بيا بنية الفرد مف حيث أجيزة جسمو المختمفة ،كالجياز العصبي والجياز

الغددي والجياز الدوري ،كذلؾ األنسجة والخبليا الموجودة في الدـ والعظاـ ،وتؤدي
ىذه المنظومة البنائية أو البيولوجية دو ار ىاما في بناء الشخصية ويظير ىذا الدور
بشكؿ مباشر في تأثير الغدد في السموؾ أو بشكؿ غير مباشر عندما يتأثر موقؼ
الناس مف الفرد بصفاتو الجسمية.

إضافة إلى ذلؾ فالوراثة تمعب دو ار ىاما في تميز سموؾ شخص عف آخر وذلؾ

مف خبلؿ المحددات الوراثية التي تتنقؿ عبر الجينات التي تجمعيا الكروموزومات
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والتي تحدد لوف العيف والجمد وشكؿ األنؼ والطوؿ والقصر وصفات الجياز العصبي
والغددي وكذلؾ االستعداد لئلصابة ببعض األمراض.

 -2-3المنظومة االجتماعية:

ونقصد بيا المنظومة الثقافية التي يعيشيا الفرد أو ينخرط فييا ،كذلؾ التراث
التاريخي والحضاري لو ،ويشكؿ ىذا األخير إضافة إلى الثقافة المعاصرة لمفرد نوع
الشخصية التي تختمؼ مف منبع آلخر ومف ثقافة ألخرى ،وعميو ال يمكف دراسة

الشخصية بطريق ة مجردة في المجتمعات المختمفة ألنيا بالضرورة تعكس الظروؼ
البيئية والمادية واالجتماعية التي تحيط بالفرد ،إضافة إلى عنصر التنشئة االجتماعية

التي تتبمور مف خبلليا الشخصية ،وىنالؾ مجموعة مف مؤسسات التطبع االجتماعي
تتمثؿ في األسرة ،المؤسسات القانونية ،المؤسسات اإلعبلمية ،المؤسسات التربوية،
المؤسسات الترفييية ،حيث تقوـ ىذه المؤسسات بطبع شخصية الفرد بطابع خاص

ومميز يختمؼ مف مجتمع آلخر ومف بيئة ألخرى (خميل أبو فرخة،2000 ،ص.)85

ونشير أف كؿ مف المنظومة البنائية والمنظومة االجتماعية يتحداف ويتكامبلف
ليكونا شخصية ذات مقومات نفسية واجتماعية وال نستطيع قط فصميما ،فالمنظومة
البنائية تمثؿ اإلنساف مف الناحية البيولوجية والنفسية والمعرفية ،أما المنظومة

االجتماعية فيي تمثؿ مكانتو وضيفتو ووجوده في المجتمع ككؿ.

 -4مقومات الشخصية:

توجد جممة مف المقومات عمى أساسيا يمكف أف نحدد الشخصية ،يمكف
اختصارىا فيما يمي:
 -1-4الوراثة والبيولوجيا:
خمؽ اإلنساف مزودا ببناء تشريحي وفسيولوجي وعصبي وعقمي أيضا ،والوراثة

ليا دخؿ كبير في تكويف الشكؿ العاـ وطوؿ وقصر القامة ووزنو وأيضا لوف البشرة
وكؿ ىذه العوامؿ الوراثية تمعب دو ار ىاما في التكويف الجنسي لمفرد ،وتنتقؿ مف جيؿ
آلخر مف خبلؿ الجينات.

27

الشخصية

الفصل الثاني

إضافة إلى ذلؾ يولد اإلنساف وقد زود بالمكونات العقمية والمعرفية وىذه األخيرة
تحدد مساره التعميمي أو الميني وأيضا تحدد سموكو اإلجمالي.

ىذا وىناؾ االختبلفات الجنسية ،اختبلفات في الطوؿ والوزف وحجـ الرأس ولوف

البشرة وغير ذلؾ مف السمات الفيزيقية التي توجد داخؿ النوع الواحد ،ذك ار كاف أـ
أنثى.

 -2-4البيئة الجغرافية:

عندما نتكمـ عف البيئة الجغرافية فنحف ندرج ضمنيا :الموقع والتضاريس والمناخ

والطبوغرافيا والموارد والثروات الطبيعية والسكاف ،وتمعب ىذه العوامؿ دو ار ىاما في

تحديد الخصائص الثقافية والحضارية التي تؤثر في سموؾ الفرد والجماعة.
 -3-4البيئة االجتماعية:

وتتمثؿ في التغيرات االجتماعية التي يتوقعيا اإلنساف في بيئة ومثاؿ عمى ذلؾ:

التقاليد والعادات ،مسارات التنشئة االجتماعية وعمميات التفاعؿ والتأثر واإلمتثالية

وأنواع القيادة والسمطة وكؿ ىذا يؤثر تأثي ار مباش ار في آليات التطبع االجتماعي.
 -4-4البيئة الثقافية:

إف اختبلؼ سمات الشخصية في المجتمعات المختمفة يرجع عادة إلى تأثير

الثقافة ،فكؿ نمط ثقافي يمكف أف يؤدي إلى تثبيت سمات معينة في الشخصية.

(عبد المنعم الميالدي ،2006 ،ص.)16

ومنو فاف الشخصية ال يمكف ضبطيا إال مف خبلؿ ىذه المقومات األربعة،

فالشخصية تمثؿ اإلنساف في جانبو البيولوجي التشريحي والوراثي ،كما تمثمو في جانبو
الجغرافي وما يتضمف ذلؾ مف أصؿ وتاريخ وحضارة ،كذا في جانبو االجتماعي وما
يمثمو مف انتماء وعادات وديف وأخي ار في جانبو الثقافي والذي يبيف ىويتو وخصوصياتو

الذاتية واالجتماعية.
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 -5المميزات السموكية لمشخصية المتمتعة بالصحة النفسية:
أ -اإليجابية:

تتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بالسموؾ اإليجابي تجاه المواقؼ

الحياتية وعادة ما تتمكف مف بذؿ الجيد الموجو والبناء في مختمؼ االتجاىات ،كما أنو

إيجابي في مواجية دوافعو بحيث ال يقؼ عاج از أماـ العقبات التي تحوؿ بينو وبيف
إشباع ىذه والدوافع.
ب -التفاؤل:

تتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بالتفاؤؿ دوف المغاالة أو إفراط ويعتبر

التشاؤـ مظي ار مف مظاىر انخفاض الصحة النفسية.
ج -تقبل الفرد الواقعي لحدود إمكانياتو:

إف فيـ الفرد لذاتو فيما واقعيا يجنبو الكثير مف اإلحباط والفشؿ ،ويساعده عمى

اإلنجاز والتوافؽ السميـ ومف ثمة فإف تصور الفرد لنفسو وتصوره لآلخريف وتقبمو
لمحقائؽ الموضوعية المتعمقة بشخصو ،يساعد كثي ار عمى التوافؽ النفسي وعمى التعامؿ

الناجح مع الناس.

د -اتخاذ أىداف واقعية:

إف الفرد الذي يتمتع بصحة نفسية ىو ذلؾ الفرد الذي يختار مجموعة مف

األىداؼ الواقعية التي تتناسب مع قدراتو وامكانياتو واستعداداتو حتى يتمكف مف
تحقيقيا واشباعيا.

ه -القدرة عمى إقامة عالقات اجتماعية ناجحة:

إف عبلقة الفرد االجتماعية الطيبة مع اآلخريف وتفاعمو إيجابيا معيـ وتحقيؽ

العبلقة وتكويف الصداقات ،تعتبر سندا وجدانيا ىاما يساعد عمى التوافؽ ونسج شبكة

ىامة مف العبلقات االجتماعية سواء في األسرة أوفي البيئة الخارجية.
ف -إشباع الفرد لدوافعو وحاجاتو:

تحرؾ سموؾ الفرد مجموعة مف الدوافع المتعددة الفسيولوجية والنفسية

واالجتماعية ،ومف العوامؿ التي أدت إلى انتشار االضطرابات النفسية في الوقت
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الحالي نجد تعدد الحاجات والدوافع التي تحيط بالفرد والتي ىي نتاج التطور الحضاري
الحادث ،لذا كاف الفرد المتمتع بالصحة النفسية ىو ذلؾ الشخص الذي يطوع دوافعو

طبقا إلمكانياتو لموصوؿ إلى حالة مف االرتياح النفسي واالبتعاد عف اإلحباط والقمؽ.
س -القدرة عمى ضبط الذات:

كمما زادت قدرة الفرد عمى ضبط الذات والتحكـ فييا اتجاه المواقؼ ،كمما أدى

ذلؾ إلى قمة الحاجة إلى الضبط الصادر مف جية أخرى خارجة عف الذات ،ومف ثمة

فإف الفرد الذي لديو تحكـ في الذات وضبطيا ،ال يحتاج إلى توجيو مف أي سمطة
خارجية ،فذاتو ىي التي توجيو دائما.

ك -نجاح الفرد في عممو ورضاه عنو:

إف نجاح الفرد في عممو باإلنجاز واالبتكار واإلبداع يؤدي إلى تحقيؽ الذات،

لذلؾ فإف ىذا الفرد يسعى دائما إلى النجاح في العمؿ والرضا عنو ،ومتى كاف ىذا
العمؿ يتناسب مع قدراتو واستعداداتو وامكانياتو ،فإف ذلؾ يؤدي بو إلى إشباع حاجاتو
المادية والنفسية واالجتماعية.

ك -القدرة عمى تحمل المسؤولية:

إف قدرة الفرد عمى تحمؿ المسؤولية ،والقدرة عمى اتخاذ القرار ىو أحد عبلمات

الصحة النفسية ،كما أف اليروب مف المسؤولية ىو دليؿ واضح وأكيد عمى افتقار

السواء وعدـ التمتع بالصحة النفسية.

ع -ارتفاع مستوى االحتمال النفسي:

إف حياة اإلنساف مميئة باألزمات والمشاكؿ والشدائد وضروب اإلحباط والحرماف

المختمفة ،إال أف الفرد الذي يتمتع بصحة نفسية لديو القدرة عمى الصمود أماـ ىذه
الظروؼ ومواجيتيا دوف أف يختؿ ميزانو وينيار ،دوف أف يتشوه تفكيره أو تنحط
عزيمتو بؿ يسعى دوما إلى مقاومة الفشؿ والبحث عف بدائؿ وحموؿ لؤلزمات والتصدي

لكؿ المخاوؼ والضغوطات.
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و -النضج االنفعالي:

ونقصد بو قدرة الفرد عمى ضبط النفس في المواقؼ التي تثير االنفعاؿ
(كالغضب ،الحزف ،الخوؼ ،الفرح) واالبتعاد كؿ البعد عف التيور واالندفاع ومف ثمة

ضرورة تناسب انفعاالتو مع مثيراتيا بحيث يصؿ إلى درجة مف االتزاف االنفعالي ،ومف
مظاىر النضج االنفعالي نجد االعتماد عمى النفس والثقة بيا والموضوعية في مواجية

مشاكؿ الحياة واالبتعاد عف الذاتية والتعصب.
ط -اتساع أفق الحياة النفسية:

إننا نحتاج إلى تنمية معارفنا ومداركنا ،ونحتاج إلى تنمية الكثير مف الميارات
الحركية والفنية والعممية ،كما نحتاج إلى العناية بنمونا الجسمي ،ونحتاج أيضا إلى

االىتماـ بعبلقاتنا االجتماعية والى غير ذلؾ مف إبعاد النمو المختمفة وكؿ ذلؾ بيدؼ
أف تتسع أفؽ حياتنا النفسية مع تحقيؽ قدر مناسب مف التوازف واالنسجاـ بيف نمونا
البدني ،المعرفي ،الوجداني واالجتماعي .ومع أتساع أفؽ الحياة النفسية يستطيع الفرد

أف يتخذ لحياتو أىدافا واىتمامات متنوعة.
ي -الصحة الجسمية:

تتحقؽ الصحة الجسمي ة إذا قاـ كؿ عضو مف أعضاء الجسـ بوظيفتو وبطريقة

سميمة ،وأف يخدـ كؿ عضو مف أعضاء الجسـ العضو اآلخر ،وىناؾ عبلقة وطيدة

بيف الصحة النفسية لمفرد وصحتو الجسمية ،حيث أف االعتبلؿ الجسمي واإلصابة

باألمراض والعاىات الجسمية يؤثر إلى حد كبير في الحالة النفسية مف خبلؿ القمؽ
واالضطرابات المختمفة واالكتئاب والعكس صحيح ،فإف الصحة الجسمية الجيدة تعد

إحدى عبلمات التمتع بالتوافؽ والصحة النفسية.
ق -احترام الفرد لثقافة المجتمع مع تحقيق قدر من االستقالل عنو:

لكؿ مجتمع نموذجو الثقافي والذي يحتوي عمى العديد مف العناصر ،منيا

األعراؼ والقيـ والمعايير والتي يتحدد مف خبلليا السموؾ السوي لؤلفراد ،ومف مظاىر
الصحة النفسية لمفرد ،أف يسمؾ السموؾ المناسب الذي يتقبمو المجتمع ويتماشى مع
القيـ والمعايير ،وال يصدر عنو سموؾ شاذ يرفضو وينبذه المجتمع (فوزي محمد الجبل،

31

الشخصية

الفصل الثاني

)2000؛ وعموما فاف الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية تمثؿ أقصى درجات السواء
والمثالية التي تستحث الفرد دوما إلى تحقيؽ واشباع حاجاتو بصورة متوازنة ومتوافقة
مستعينا في ذلؾ بجممة مف السموكات الموجبة التي تتماشى وواقعو وكذا تطمعاتو

وأىدافو.
 -6أنماط الشخصية:

كما جاء في كتاب " "general psychologyقسـ أبو قراط شخصية األفراد إلى

أربعة أنماط رئيسية:

 -1-6المزاج السوداوي  :mélancholicان الشخص الذي يغمب عميو ىذا المزاج
يتصؼ بالحزف واالكتئاب والكدر والتشاؤـ.

 -2-6المزاج الدموي  :sequigunineويتصؼ ىذا الشخص بأنو سيؿ اإلثارة.
 -3-6المزاج الصفرواي  :chqlericوىو شخص شديد االنفعاؿ مع تغمب الجانب
الجدي وقمة السرور.

 -4-6المزاج المتبمد  :phlegmaticوىو شخص متبمد في الشعور قميؿ االنفعاؿ،

غير مكترث ،وميمؿ؛ ىو شخص ينتقدؾ دوف مناسبة ،ال يأخذ أقوالؾ كقضية مسمـ
بيا ،ال يثؽ في اآلخريف ،قد يبدو غير لبؽ في كثير مف األحياف ،أسئمتو كثيرة ومتكررة

(عبد المنعم الميالدي ،2009 ،ص .)43

مف خبلؿ األمزجة األربعة السابقة ،قسـ العمماء النفس الشخصية إلى أنماط،
وعند تفحصيا نجدىا تحتوي عمى جممة مف الصفات التي عمى أساسيا

يتمايز

األشخاص ويختمفوف إال أف االنتقاد الذي يقدـ ليذا التصنيؼ ،ىوانو استدؿ في تقديمو

ليذه األنماط فقط عمى سمات والجوانب والصفات السمبية مثؿ االنفعاؿ ،التبمد ،الحزف،
اإلىماؿ ،االكتتاب ،متناسيا الصفات االيجابية والموضوعية .

 -7مكونات الشخصية:

تشمؿ الشخصية جممة مف الخصائص والصفات الجسمية واالنفعالية والعقمية

واالجتماعية التي يختص بيا الفرد وىي تتكامؿ أثناء تفاعمو في المواقؼ الحياتية

المختمفة وىي مبنية عمى مكونات أساسية منيا:
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 -1-7المكونات الجسمية:

وىي التي تتناوؿ إمكانيات الفرد وقدراتو واستعداداتو الجسمية مف حيث الوزف
والطوؿ والميارات الحركية ووظائؼ األعضاء وكذا الصحة العامة لمفرد.

-2-7المكونات العقمية:

وىي تمؾ التي تتناوؿ إمكانات الفرد مف ذكاء وقدرات عقمية عامة وخاصة مف

تخيؿ وذاكرة وادراؾ إضافة إلى الميارات المغوية.
 -3-7المكونات االنفعالية:
وىي تم ؾ التي تناوؿ السمات االنفعالية واألنشطة المتعمقة بيا ،وعبلقة ذلؾ

باالتزاف االنفعالي لمفرد ومدى انعكاس ذلؾ عمى سموكات الفرد وتصرفاتو ومنيا
الغضب ،االتزاف االنفعالي ،الغيرة ،الخوؼ...الخ.
 -4-7المكونات االجتماعية:
وىي تمؾ التي يكتسبيا الفرد مف قيـ واتجاىات ومعايير نتيجة لعممية التنشئة

االجتماعية وذ لؾ بداية مف األسرة ومرو ار بالمدرسة وجماعة األقراف ووسائؿ اإلعبلـ
حتى تتسع عبلقتو في المجتمع بما فيو المؤسسات أالجتماعية واالجيزة النظامية
ليصؿ إلى لعب أدواره في المجتمع واشباع حاجاتو وتحقيؽ أىدافو.

(أحالم حسن محمود ،2008 ،ص .)26
تشتمؿ الشخصية عمى مجموعة مف المكونات التي ترتبط ارتباطا وثيقا باإلنساف

وذاتو ،فنجد منيا المكوف الجسمي أو الفسيولوجي ووظائؼ األجيزة العضوية ،ثـ
المكوف العقمي والمعرفي ووظائفو الدماغية العميا وكذا المكوف االنفعالي والذي يرتبط

بالجانب العاطفي وكذا األحاسيس وا لمشاعر ،وأخي ار الجانب االجتماعي والذي يرتبط
بالمحيط الذي يعيش الفرد فيو ويكتسب سموكاتو وطباعو االجتماعية.
 -8العوامل المؤثرة في الشخصية:

تمعب مجموعة مف العوامؿ دو ار ىاما في تكويف الشخصية وتحديدىا ومف أىـ

ىذه العوامؿ ىي:
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 -1-8العوامل البيولوجية والعضوية:

ويرى أصحاب ىذه االتجاه أف الشخصية تتأثر بصورة كبيرة بثبلث عناصر
أساسية وىي:

أ -الوراثة.

ب -األجيزة العضوية.
ت -التكويف الغدي

 -1-1-8الوراثة:

فالوراثة ىي مجموعة الخصائص والصفات التي تنتقؿ مف اآلباء إلى األبناء عف
طريؽ الجينات ،ويبدأ تأثير الوراثة في تكويف الشخصية وتحديد معالميا منذ المحظة
التي تتكوف فييا البويضة المخصبة ومف أمثمة ما يتنقؿ بالوراثة نجد الذكاء،

الخصائص الجسمية مثؿ الطوؿ ،لوف البشرة ،لوف العيف ،إضافة إلى بعض األمراض
مثؿ السكري ،وكذلؾ سمات الشخصية المختمفة ومنيا السمات المزاجية التي تمعب دو ار
ىاما في تفاعؿ الفرد مع البيئة وتشكيؿ الشخصية.

 -2-1-8األجيزة العضوية:

مف أىـ األجيزة التي ليا تأثير بالغ في تكويف شخصية الفرد ،نجد الجياز

العصبي المركزي وما يتفرع منو مف أجيزة والمتمثمة في الجياز العصبي السمبتاوي

(اإلرادي) والجياز العصبي البارسمبتاوي (االإرادي).

إف حدوث أي خمؿ في إحدى ىذيف الجيازيف يؤثر سمبا عمى الوظائؼ

الفيزيولوجية والعضوية الشخصية لمفرد وسموكو وكذا توافقو.
-3-1-8التكوين الغدي:

يمعب الجياز ا لغدي لمفرد دو ار ىاما في تكويف الشخصية ،فالغدد الصماء تؤثر
في الوظائؼ الحيوية لمشخصية مف الناحية الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية،

فالزيادة أو النقصاف في إف ارزات ىذه الغدد ،يترتب عميو حدوث خمؿ في الوظائؼ
وبالتالي يؤثر عمى سموؾ الفرد ،ومف أىـ ىذه الغدد نجد الغدة النخامية واألدريناليف
والدرقية والحسية (أحالم حسن محمود ،2008 ،ص .)44
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إف شخصية الفرد تتحكـ فييا جممة مف العوامؿ البيولوجية التي تؤثر في تناسقيا
وتوازنيا وسبلمتيا ،ومف بيف ىذه العوامؿ نجد العوامؿ الوراثية المسؤولة عمى نقؿ
الخصائص الوراثية التي نجدىا عند األب واألـ ،إضافة إلى األجيزة العضوية
والعصبية المسؤولة عمى الوظائؼ الفسيولوجية والعصبية التي تتحكـ في استجابات
األفراد وسموكاتيـ ،وأخي ار الغدد وتأثيرىا عمى الوظائؼ العضوية واالنفعالية
واالجتماعية لئلنساف.

 -9نظريات الشخصية:
 -1-9نظرية التحميل النفسي (فرويد):

تعتبر نظرية التحميؿ النفسي مف أشير النظريات التي تيتـ بتفسير السموؾ

اإلنساني ككؿ ،والمعروؼ أف جميع النظريات التي فسرت الشخصية تبدأ بدراسة
السموؾ وذلؾ لتحديد أنواع السموؾ التي تميؿ إلى الترابط في شكؿ نماذج محددة.
ويمتاز االتجاه التحميمي بأنو يتجاوز مجرد وصؼ الشخصية بؿ ييتـ بطبيعتيا

الدينامكية وذلؾ لمعرفة الدوافع التي تكمف وراء السموؾ ،بغية التمكف مف التنبؤ بسموؾ
الفرد في المستقبؿ (عبد الرحمان محمد عيسوي ،2005 ،ص )136؛ ويرى فرويد أف
شخصية اإلنساف تخضع في تطورىا ونموىا لعدة مبادئ أىميا:

أ -مبدأ المذة :يرى فرويد أف اإلنساف حيواف باحث عف المذة وتحركو الرغبة في المذة
لتجنب األلـ ،إف اإلنساف حيف يتعرض ألي دافع ينشأ لديو قمؽ وتوتر مصحوبا باأللـ،
فاإلنساف يسعى مف خبلؿ سموكو إلى إشباع اليدؼ وحيف يتـ إشباعو يزوؿ القمؽ

ويشعر اإلنساف بالمذة نتيجة زواؿ األلـ وتجنبو؛ ويرى فرويد أف التوتر والقمؽ المتولد
عف الدافع ىو فطري ومرتبط بعديد مف المثيرات خبلؿ عممية التعمـ ،ويخمص إلى
القوؿ أف مبدأ المذة ما ىو إال نتيجة تييئو لخفض التوتر الناتج عف إشباع اليدؼ ،واف
الكائف الحي ييدؼ إلى جعؿ حياتو أكثر سعادة بقدر اإلمكاف.

ب -مبدأ الواقع :يرى فرويد أف اإلنساف ال يبحث فقط عف المذة المطمقة باستمرار ،بؿ
أنو يبحث عنيا في حدود الواقع وىذا الواقع يدفع اإلنساف السوي إلى إشباع لذاتو

اآلجمة ذات األىمية القوية ،في سبيؿ تأجيؿ إشباع لذات عاجمة قميمة األىمية والتي قد
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تعرقؿ إشباع المذات اآلجمة ،كما أف الواقع يحتـ عميو إشباع لذات تتماشى مع قدراتو
وامكانياتو واستعداداتو ويمغي أو يؤجؿ ما دوف ذلؾ؛ إف مبدأ المذة والواقع قانونيف

دينامييف يحكماف سموؾ الكائف الحي في بحثو عف المذة لخفض القمؽ والتوتر الناشئ

عف حدوث الدوافع.
ت -مبدأ االزدواجية أو الثنائية :يرى فرويد أف ىناؾ قانونييف متعارضيف دائما في

حياة اإلنساف .فيناؾ الحياة والموت ،الحسف والرديء ،األبيض واألسود ،الموجب

والسالب...الخ؛ وىذه األشياء الثنائية القطب ،أحدىما موجب واآلخر سالب فاألعماؿ
الحسنة تمثؿ القطب الموجب واألعماؿ السيئة تمثؿ القطب السالب ،فكمما اقتربنا مف

القطب الموجب لتحقيؽ الشيء الحسف ،زادت القوى الطاردة والعوامؿ الرافضة فنجد
أنفسنا نتجو نحو القطب السالب لتحقيؽ الشيء السيئ ،ولكف سرعاف ما تحكمنا معايير
وقيـ المجتمع فنجد أنفسنا نبتعد عف القطب السيئ وننجذب نحو القطب الموجب،

وىكذا يظؿ التجاذب والتنافر بيف ىذيف القطبيف والصراع بينيما .وال يستطيع اإلنساف

أف يحقؽ التوازف لنفسو بالبقاء في نقطة المنتصؼ بيف ىذيف القطبيف نتيجة الضغوط
التي يواجييا والتي تفرضيا عميو قيـ وأحكاـ المجتمع وكذا حاجاتو العضوية.

ث -مبدأ إجبار التكرار :في ىذا المبدأ يؤكد فرويد عمى دور العادة وتكرار الخبرات
في السموؾ اإلنساني ،فاإلنساف بطبيعتو يميؿ دائما لتكرار الخبرات الماضية القوية
والتي نجح باستخداميا في خفض القمؽ والتوتر الناشئ عف المشكمة التي يواجييا ،فما

أف يتعرض اإلنساف إلى ذات الموقؼ في مرحمة عمرية تالية حتى يقوـ بعممية

نكوصية باالرتداد إلى الخمؼ وتكرار الخبرات الماضية الناجحة ،وىذا يجعؿ اإلنساف
في نظر فرويد حيواف تسيره العادة المتولدة نتيجة التكرار.
(فوزي محمد الجبؿ ،0222 ،ص .)463

 -1-1-9مراحل الشخصية عند فرويد:

يرى فرويد أف الطفؿ أثناء نموه يمر عبر سمسمة مف المراحؿ المتعددة والمحددة

تكوينيا والتي يمكف أف تسير سي ار طبيعيا إلى اليدؼ المنشود طالما إنو لـ يعوؽ ىذا

النمو في سيره عوائؽ أو عقبات شاذة .وىكذا تمر شخصية الطفؿ بمراحؿ متعددة
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تكوف لدييا أىمية بالغة في السنوات األولى مف حياة الكائف الحي ،فإذا كاف األساس
قويا أدى ذلؾ إلى نشأة شخصية قوية أما إذا كاف األساس ضعيفا وميت از أدى إلى

نشأة شخصية مضطربة ضعيفة.

وعميو فإف فرويد يعطي أىمية كبرى لعممية بناء الشخصية في سنواتيا األولى مف
اجؿ تحديد المستقبؿ ،كما أنو يعطي أىمية كبرى لمخمس سنوات األولى مف حياة الفرد

حيث تتكوف فييا الشخصية؛ ويجمؿ فرويد مراحؿ نمو الشخصية عمى النحو التالي:

اـ  /المرحمة الفمية :ترتبط أوؿ مرحمة مف مراحؿ النمو في تكويف الشخصية بالمنطقة
الشبقية الفمية ،وعمى وجو الخصوص الشفتيف الذي يحصؿ عف طريقيما الطفؿ عمى

الطعاـ والذي يعتبر مصدر إشباع لذة الطفؿ ،إف الوليد في شيره األوؿ سرعاف ما

يتعمـ عف طريؽ المساف والشفتيف المذة واإلشباع ،فكمما أراد أف يحصؿ عمى ىذه
األخيرة استخدـ الشفاه سواء كاف جائعا أو غير جائع ،وقد يمجأ إلى مثيرات متعددة

يستخدـ فييا الشفاه مثؿ مص أصابع اليد أو الرجؿ ،وىكذا تصبح الشفاه أوؿ مف ظير
في نظاـ الطفؿ مصد ار لمحصوؿ عمى المذة طواؿ حياتو.
ب /المرحمة الشرجية :تعتبر المنطقة الشرجية ىي المنطقة الشبقية الثانية التي تمي
الفمية ،فالمرحمة الشرجية في شيو ار لطفؿ األولى وتعرضو إلى تجمع بعض الفضبلت

يسبب لو ت وتر في األمعاء والتخمص منيا يخفض توتره وقمقو ويشعره بالراحة ،ثـ تبدأ
األـ في السنة الثانية بتدريب طفميا عمى عممية اإلخراج في المكاف المخصص ليا أي
المرحاض وتتوقؼ نتائج ىذا التدريب عمى األسموب الذي تتبعو األـ ،فإذا استخدمت

العقاب مع طفميا يؤدي بو ذلؾ إلى الخوؼ مف التخمص مف الفضبلت ،فيضؿ
ممسكا بيا لفترة طويمة مما يؤدي بو إلى اإلصابة اإلمساؾ ويجعؿ مف ىذا الطفؿ

عندما يكبر شخصا أنانيا وشحيحا ،أما إذا استخدمت األـ أسموب طيب مع الطفؿ في
التخمص مف الفضبلت ،أصبحت عممية اإلخراج ذات أىمية لو ،مما يؤدي بو عندما
يكبر إلى الخمؽ واإلنتاج.

ج /المرحمة القضيبية :يرى فرويد أف طفؿ السنتيف يقوـ باكتشاؼ مناطؽ جسمو
واالستمتاع بيا ومنيا أعضاؤه التناسمية ،فيقوـ بالعبث بيا لتحقيؽ المذة وخبلؿ الفترة
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الممتدة مف  4إلى  1سنوات تتكوف عبلقتو مع الكبار (األب واألـ) وتتييئي لو
اليكتر التي تعني
ا
الظروؼ لظيور عقدة أوديب والتي تعني تعمؽ الطفؿ بأمو ،وعقدة

تعمؽ الطفمة بوالدىا؛ فالطفؿ في ىذه المرحمة يكوف أكثر تعمقا بأمو باعتبارىا مصدر
إشباع رغباتو وحاجاتو ،وأف حبو ألمو واكتشاؼ أعضائو التناسمية والتي يتشابو فييا
مع والده وفي نفس الوقت ىذا األب الذي يشاركو في حب أمو ،ىذا كمو يؤدي إلى

نشوء منافسة وغيرة شديدة مف أبيو ولكف ال يستطيع الطفؿ التعبير عف ذلؾ كمو فيخفيو
ويكبت شعوره ويجد الطفؿ نفسو بيف تناقض وجداني كبير يسوقو إلى مبدأ االزدواجية

أو الثنائية ،فيو مف ناحية يجب أف يشارؾ األب في حب األـ ومف ناحية أخرى
إحساسو بالتوحد مع األب في الشبو .وقد يتوقع الطفؿ نتيجة لذلؾ العقاب مف األب

لمشاركة ىذا الطفؿ حب األـ واحساس الطفؿ في ىذه الفترة أف الشبو الوحيد بينو وبيف

األب ىو عضوه الذكري وىذا يجعمو يخاؼ مف عقاب األب وفقداف التوحد معو وفي
نفس الوقت يخاؼ الطفؿ مف المنافسة والصراع مع أبيو في حب األـ وجذب اىتماميا
مما يولد لديو التوتر والقمؽ نتيجة الصراع بيف حبو ألمو وتوحده مع أبيو ،ويستحوذ

عميو ذلؾ حتى يدخؿ مبدأ الواقع ،وىنا يبدأ في كبت مشاعره في البلشعور حتى يحؿ
مشاكمو.

أما بالنسبة لمفتاة فتظير لدييا عقدة اليكت ار بتعمقيا بأبييا ومنافستيا ألميا في

حب األب وتتوحد مع أميا العتقادىا أف األـ ىي السبب في وجودىا وىي تجسد
والدىا في عضوه الذكري ،ومرة ثانية تظير الثنائية عند البنت مف خبلؿ مشاركتيا

الميا في افتقارىما لمعضو الذكري ،ومع تعمقيا بأبييا يحدث ىذا التناقض الذي يولد

حالة مف القمؽ عند البنت أطمؽ عميو فرويد اسـ "حسد القضيب" والذي يستمر عندىا
لفترة طويمة ،مما يجعميا متمردة عمى أميا في مرحمة المراىقة ويتحوؿ ويتبدؿ ىذا

السموؾ بعد حصوليا عمى شريؾ حياة.

د /المرحمة التناسمية :يرى فرويد أف المراحؿ الثبلثة السابقة الفمية والشرجية
والقضيبية ،تعتبر مراحؿ قبؿ المرحمة التناسمية؛ وتتميز المرحمة التناسمية بأنيا ذات
شحنات نرجسية حيث يحصؿ الفرد عمى المذة مف تممسو لمناطؽ معينة مف جسمو،
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وىذه الشحنات تستيدؼ ا آلخريف ألنيـ يتيحوف لو أشكاال إضافية مف المذة الجسمية،
ومع المراىقة باختيار المراىؽ موضوعا حقيقيا يشرع في حب اآلخريف مدفوعا باإلثارة
والجاذبية ،فالجاذبية الجنسية والتنشئة االجتماعية والنشاط الجماعي والتخطيط الميني

واالستعداد لمزواج وتكويف أسرة تبدأ جميعيا في الظيور بصورة جمية في نياية المراىقة
حيث تصبح الشحنات االنفعالية االجتماعية أكثر ثباتا ويتحوؿ الفرد مف شخص يبحث

عف المذة الذاتية إلى راشد تسيره الحقيقية ويحكمو الواقع.

وما يمكف استخبلصو ىو أف التنظيـ النيائي لمشخصية ىو نتيجة إسيامات ىذه

العوامؿ األربعة وذلؾ ىي بعض العبلمات البارزة لنظرية فرويد في تفسيره لمشخصية
ومراحؿ نموىا (فوزي محمد الجبل ،2000 ،ص .)318
ومف خبلؿ ما ورد نرى باف مدرسة التحميؿ النفسي وعمى رأسيا فرويد قد أعطى

تفسي ار واضحا لمشخصية وذلؾ مف خبلؿ أربعة مبادئ أساسية ،مبدأ المذة باعتبار إف

اإلنسا ف تتحكـ فيو مجموعة مف الرغبات والغرائز وحسب النظرية ،فيو دائـ البحث عف
المذة ،أما المبدأ الثاني فيتمثؿ في مبدأ الواقع ،الف اإلنساف دوما يبحث عف الرغبة

المشروعة ويسعى في تحقيؽ حاجياتو مف خبلؿ الواقع الذي يعيش فيو ،أما المبدأ
الثالث فيوا الزدواجية الذي يؤكد عمى أف اإلنساف يتأرجح بيف قطبيف متضاديف وبيف
قوتيف طرديتيف ،موجبة وسالبة وىي تتحكـ في مشاعره وكذا سموكاتو ،وأخي ار مبدأ
إجبار التكرار ،فاإلنساف في ىذا السياؽ يميؿ إلى تكرار االستجابات والسموكات وكذا
الخبرات الناجحة والقوية ويسترجعيا في مواقؼ ووضعيات متشابية وذلؾ لخفض

التوتر والقمؽ والوصوؿ إلى الراحة النفسية؛ كما يؤكد فرويد أف الشخصية ليكتمؿ نموىا
وبنائيا ،يمر اإلنساف بأربعة مراحؿ أساسية يصؿ في نيايتيا إلى النضج الكامؿ ،وتبدأ
ىذه المراحؿ منذ الوالدة وتنتيي بالنضج وىي المرحمة الفمية حيث تعتبر شفاه الرضيع

منطقة شبقية كونو بواسطتيما يحصؿ عمى الطعاـ ومف ثمة الشعور بالمذة ،أما المرحمة
الثانية فيي المرحمة الشرجية أيف يحصؿ الطفؿ عمى المذة مف خبلؿ عممية التبرز

والشعور بالراحة ،وتمييا المرحمة القضيبية التي تحدث عندما يبدأ الطفؿ في االنتباه

ألعضائو التناسمية ومبلمستيا لمحصوؿ عمى المذة ،وفي ىذه المرحمة تظير ما يسمى
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بعقدة أوديب وىو تعمؽ الطفؿ بأمو وعقدة اليكت ار وىي تعمؽ الطفمة بأبييا ،وأخي ار
المرحمة التناسمية وىي تعتبر انضج المراحؿ مقارنة بالمراحؿ السابقة حيث مع المراىقة
يبتعد المراىؽ عف النرجسية ويسعى لتحقيؽ رغباتو وحاجياتو في إطار الجماعة ،ويشؽ
طريقو إلى مرحمة الرشد بكؿ ما تحممو مف معاني المسؤولية واالستقبللية .وتسيير
ميولو الجنسي وفقا لمقيـ والواقع االجتماعي.

 -2-9النظرية التحميمية لمشخصية لكارل يونج:

يرى يونج أف الشخصية الكمية أو النفس  psycheكما يسمييا ،تتكوف مف عدد

مف األنظمة المتفاعمة فيما بينيا والمنفصمة وىو بذلؾ يفسر الشخصية عمى أساس

مجموعة مف المبادئ تتمثؿ فيما يمي:

 /1.2 .9مبدأ القطبية :يرى يونج أف العالـ قد وجد بسبب التعارض القائـ بيف
األشياء وىذا التعارض يؤدي إلى الصراع ،وىذا الصراع ىو الذي يدفع إلى األماـ،
ويحدث التقدـ ،فالتقدـ والحركة وتغيير األوضاع كميا تكوف ممكنة فقط تحت ظروؼ

الضغط والرغبة في إزالتو عف طريؽ القوة المضادة التي تجعؿ الشيء األصمي يتحرؾ
في صورة عمؿ وقد اقترح يونج أساليب ثبلثة تتخذىا النفس لحؿ صراعاتيا وىي:
ا .ـ التعويض :عندما تشعر الشخصية بأنيا في حالة عجز عف تحقيؽ ىدؼ مرغوب
فيو ،فإنيا تبحث عف أىداؼ أخرى ،ليا نفس الجاذبية ويترتب عمى تحقيقيا إزالة
الصراع وقد ال يكوف لمفعؿ الرمزي نفس قوة الفعؿ المادي ،فالحكـ ليس فعبل تعويضا

حقيقيا.

ب -االتحاد :فقد تتحد قوتيف معا لمبحث عف حؿ مناسب لكمييما واالتحاد أو الوحدة
تؤدي إلى التقدـ ،إف اتحاد قوتيف متصارعتيف يؤدي إلى فؾ الصراع.

ج -التعارض :ىذا األسموب يؤدي إلى الحركة واحتماؿ التقدـ ،كالمنافسة التجارية بيف

الشركات والمصانع فقد يؤدي الص ارع بينيما إلى حفز كؿ منيا عمى العمؿ والنجاح

واشباع الحاجة.
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إف مبدأ القطبية يرتبط بمبدأيف أساسييف ىما:

 مبدأ التعادل :ويتمثؿ ىذا المبدأ في الوظيفة النفسية حيث يقر أنو إذا ما ضعفتقيمة معينة أو اختفت فإف مجموع الطاقة التي تمثميا ىذه القيمة لف تفقدىا وانما تعود

إلى الظيور مرة أخرى في قيمة جديدة ،فالرغبة في التحوؿ مف نشاط واحد قد توجو

إلى أنشطة أخرى ،واذا كبتت الرغبة فإف اإلنساف يوجو إلى أنشطة في الخياؿ نحو
ىدؼ مرغوب فيو.

 مبدأ االستقالل :يرى يونج أف حدوث التوازف الكامؿ والتاـ صعب تحقيقو ،لكوفاإلنساف نظاـ مغمؽ جزئيا يخضع لتأثيرات داخمية وخارجية ،فإنو كمما اقترب لتحقيؽ
ذلؾ أصبح أقرب إلى الراحة واألمف.

وفي ضوء مبدأ القطبية المرتبط مبدأ التعادؿ واالنتقاؿ يفسر يونج الكثير مف

النظـ والظواىر التي تظير في الشخصية اإلنسانية

(سيير كامل أحمد ،2007 ،ص .)674

يقترب يونج كثي ار مف وجية نظر فرويد فيما يخص مبدأ القطبية إال إف يونج

يعطي تحميبل وتفسي ار جميا ليذا األخير ،ويؤكد انو يظير نتيجة التعارض في الحاجات
والرغبات واألشياء وينتج عف ىذا التعارض الصراع الذي يعتبر ميكانزـ ايجابي يدفع
باإلنساف إلى التقدـ لتحقيؽ أىداؼ أخرى ،وتستخدـ النفس في نظر يونج ثبلث أساليب
لحؿ الصراع ،أسموب التعويض والذي يمجا لو اإلنساف عندما يعجز عف تحقيؽ غاية،

فيبحث عف غاية أخرى ليحققيا ويجب أف تكوف ليا نفس األىمية والجاذبية ،أما

األسموب الثاني فيو االتحاد أي اتحاد قوتيف لتحقيؽ اليدؼ ،وأخي ار أسموب التعارض
الذي يولد المنافسة والتحفيز ومف ثمة تحقيؽ الحاجة ،ويضيؼ يونج أف مبدأ القطبية

يستند إلى عنصريف أساسيف وىما عنصر التعادؿ والذي يعني أنو إذا عجزت وضائؽ
الجياز النفسي مف تحقيؽ ىدؼ فيذا ال يعني أف الطاقة المستثمرة النجاز ذلؾ

ستختفي بؿ تبقى وتوجو لتحقيؽ ىدؼ آخر ،ويكمف عنصر االستقبلؿ في أف النفس
تسعى دوما لموصوؿ إلى أقصى درجات االتزاف والكماؿ وىذا لف يتحقؽ أبدا كوف أف

اإلنساف يخضع لمثيرات داخمية وخارجية تؤثر عمى استق ارره وتوافقو التاـ.
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 -2-2-9بناء الشخصية عند يونج:

تتكوف الشخصية عند يونج مف عدد كبير مف األنظمة المتفاعمة والمنفصمة
يجمميا فيما يمي:

أـ األنا :إف مفيوـ اإلنساف عند يونج يشمؿ فقط األنشطة العقمية الشعورية ،إنو العقؿ

الواعي في صمتو بالواقع ،واألنا »  « EGOىو العقؿ الشعوري وىو يتكوف مف
المدركات الشعورية والذكريات واألفكار والوجدانيات وىو يعتبر مركز الشخصية.

ب ـ الالشعور الشخصي :وىو عبارة عف منطقة مرتبطة باألنا وىو يتكوف مف خبرات
شعورية فيما مضى إال أنيا كبتت وقمعت ونسيت .ويتألؼ البلشعور الشخصي مف

النزعات ال طفيمية المكبوتة والرغبات والخبرات المنسية وذكريات البلشعور عند الشخص
ال تكوف تحت سيطرة اإلرادة بأكمميا.
د -العقد :وىي عبارة عف مجموعة منظمة مف الوحدات واألفكار والمدركات والذكريات

توجد في البلشعور الشخصي حيث تعمؿ كالمغنطيس الذي يجمع مختمؼ الخبرات وقد

تكوف الع قدة شعورية أي أننا نعرفيا وقد تكوف شعورية جزئيا أي نعرؼ فقط جزءا منيا.

ك -الالشعور الجمعي :إف البلشعور الجمعي ىو المخمفات النفسية لنمو اإلنساف

التطوري ،تمؾ المخمفات التي تتراكـ نتيجة الخبرات المتكررة عبر أجياؿ كثيرة ،ويرجع

يونج شيوع البلشعور الجمعي إلى تشابو بناء العقؿ بيف كؿ أجناس البشر ،ويرى يونج
أننا نولد ولدينا إرث سيكولوجي ،كاإلرث البيولوجي وكبلىما محدداف ىاماف لمسموؾ
والخبرة ،أف البلشعور الجمعي يشتمؿ عمى مواد نفسية ال تعتبر مف الخبرة الشخصية
بحيث تعتبر مف المخمفات النفسية التي ورثناىا عف أسبلفنا مف البشر وىو الذي يحمؿ

لنا الحكمة والمعرفة والخبرة التي ورثناىا عف الجدود ،كالتماس ثدي األـ لمرضاعة عند

الوالدة والخوؼ مف الظبلـ والمجيوؿ (سيير كامل أحمد ،2007 ،ص .)74

ومف ثمة نستطيع أف نقوؿ أف الشخصية عند يونج تبنى عمى أساس أربعة
مقومات ،األنا والذي يتمثؿ في العمؿ واالستجابات الواعية والتي ليا عبلقة مباشرة
بالواقع ومف ثمة التوافؽ التاـ مع متطمبات العالـ الخارجي ،البلشعور الشخصي والذي

يترجـ مف خبلؿ الخبرات والنزعات والرغبات المكبوتة والمنسية ،العقد وىي جممة
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األفكار والذكريات والمدركات الشعورية والشعورية جزئيا ،وأخي ار البلشعور الجمعي
والمتمثؿ في اإلرث السيكولوجي والتراكمات النفسية التي تتجمع إثناء المرور بمراحؿ

النمو المختمفة والتي تشترؾ فييا البشرية ككؿ.
 -3-2-9اتجاىات الشخصية عند يونج:

ميز يونج اتجاىيف أساسييف تتخذىا الشخصية اإلنسانية وىما:

 اتجاه االنبساط. -اتجاه االنطواء.

أـ االتجاه االنبساطي :وىنا يوجو الشخص كؿ مدركاتو ومشاعره نحو العالـ الخارجي
الموضوعي.

ب ـ االتجاه االنطوائي :يوجو الشخص كؿ مدركاتو ومشاعره وانفعاالتو نحو العالـ
الداخمي الذاتي.

إف ىذيف االتجاىيف المتعارضيف يوجد كبلىما في الشخصية بحيث أف أحدىما

يكوف أقوى شعوريا في حيف يكوف اآلخر أضعؼ وال شعوريا.

 -4-2-9وظائف الشخصية عند يونج:

ىناؾ أربع وظائؼ سيكولوجية رئيسية وىي:

أ -التفكير :وىو عممية ذىنية تقوـ عمى األفكار ،فاإلنساف يحاوؿ بواسطة التفكير أف
يفيـ طبيعة العالـ الخارجي وطبيعة نفسو.

ب -الوجدان :وتمثؿ قيمة األشياء عند الفرد ،فالوجداف يمنح اإلنساف خبرات متمازجة
بيف المذة واأللـ ،البيجة والخوؼ والحب والكره.

ج -اإلحساس :ىو الوظيفة اإلدراكية أو الواقعية وىو يعطي الحقائؽ الحياتية التي
يشعر بيا اإلنساف.
د -الحدس :وىو اإلدراؾ بواسطة عمميات ال شعورية ومحتويات دوف الوعي ،فاإلنساف
القادر عمى الحدس يتجاوز الواقع ليطور نماذج أخرى لمواقع

يرى يونج أف الشخصية تحوي أربعة وضائؼ أساسية ،التفكير والمتمثمة في جؿ

العمميات العقمية واإلدراؾ ،الوجداف وىو التنوع والتمازج في المشاعر واألحاسيس،
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اإلحساس وىو االرتباط الواعي والمدرؾ بالعالـ الخارجي ،الحدس والذي يتمثؿ في
إدراؾ الخبرات والحقائؽ بواسطة عمميات ال واعية.

 -5-2-9أنماط الشخصية عند يونغ:

قدـ يونج ثمانية أنماط أساسية لمشخصية وىي:
ا ـ النمط المنبسط المفكر :ىذا النمط يدرؾ كؿ شيء عمى أنو مشكمة عقمية تحؿ

بجميع الحقائؽ والبيانات واالستدالؿ لموصوؿ إلى نتيجة منطقية وىؤالء األشخاص

يصمحوف لموظائؼ التنفيذية.

ب ـ النمط المنطوي المفكر :ىذا النمط يتبع أفكاره متوجيا نحو الداخؿ بدال مف
توجيييا إلى الخارج ،وقد يشغؿ تفكيره بانشغاالت مرتبطة بالواقع الذاتي وأمثاؿ ذلؾ

العمماء والباحثيف.
ج ـ النمط المنبسط الوجداني :ىذا النمط يميؿ إلى صحبة الناس والتحدث معيـ،
والتفاعؿ معيـ واكتساب ثقتيـ.

د ـ النمط المنطوي الوجداني :ىذا النمط محكوـ بمعتقداتو القوية ووالئو ،إال أف ىذا
الوجداف والمشاعر ال تظير عندىـ إال بتحفظ.

ه ـ النمط المنبسط الحسي :يضـ يونج في ىذا النمط مف يستمتع بالخبرة الحسية
الكبيرة ،كحيف تذوؽ الطعاـ وأنواع التراب والروائح والفنانيف.

ك ـ النمط المنطوي الحسي :ويضـ ىذا النمط األشخاص الذيف لدييـ ذاكرة قوية
تفصيمية بسبب ىدوئيـ وانطوائيـ.

ن ـ النمط المنبسط الحدسي :ىذا النمط يضع خططا لممشروعات الجديدة عمى الدواـ،
ويعمؿ عمى تنفيذىا بحماس وطاقة واندفاع ونجد منيـ الزعماء والسياسيوف.

س ـ النمط المنطوي الحدسي :ىذا النمط ممتزـ برؤية داخمية ،صوفية ،ومنيـ نجد
المبدعيف والمبتكريف (سيير كامل أحمد ،2007 ،ص .)80

ومف ثمة يرى يونج أف الشخصية تنقسـ إلى نمطيف أساسيف ،النمط المنبسط

والذي يحوي أنماط ثانوية والمتمثمة في التفكير ،الوجداف ،اإلحساس والحدس ،ونفس

الشيء بالنسبة لمنمط المنطوي فيو كذلؾ يحوي أنماط ثانوية تتمثؿ في التفكير،
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الوجداف ،اإلحساس ،والحدس .وعموما فإف يونج اعتمد في تفسيره لمشخصية عمى
العمميات العقمية والوجدانية والتي عمى أساسيا قسـ الشخصية إلى نمطيف اثنيف ،النمط

المنبسط والنمط المنطوي.

 -3-9نظرية ألفريد آدلر:

يرى آدلر في نظريتو أف حياة اإلنساف النفسية تتحدد بمقدار ما يحدده لنفسو مف

طموحات ورغبات يسعى لتحقيقيا ليصؿ إلى مستوى معيف مف التوافؽ مع نفسو وكذا

مع البيئة التي يعيش فييا ،مستغبل في ذلؾ العقؿ اإلنساني الديناميكي المكوف مف

مجموعة معقدة مف القوى العقمية المتحركة والتي تعمؿ متكاثفة لتصؿ إلى تحقيؽ

الغاية واليدؼ المرجو.

 . 1 .3 .9المبادئ األساسية التي تقوم عمييا نظرية آدلر:

تق وـ نظرية آدلر في تفسيرىا لمشخصية عمى ستة مبادئ أساسية نوجزىا فيما

يمي:

أ /القصور العضوي والتعويض :يرى آدلر أف عدـ استكماؿ نمو عضو مف أعضاء
جسـ اإلنساف أو توقفيا عف النمو أو عدـ الكفاية الوظيفية والتشريحية لمعضو ،تؤثر

بصورة مباشرة عمى نفسيتو حيث يشعر بالدونية والتحقير مما يؤدي بو إلى عدـ
الشعور بالطمأنينة واألمف والثقة وضيؽ نظرتو لمستقبمو .وىناؾ مف األفراد مف يتقبموف
العجز أو القصور ويحددوف ألنفسيـ مستوى مف الطموح ويبذلوف الجيد الكبير
لموصوؿ إلى تحقيؽ طموحاتيـ وتعويض ىذا العجز والقصور ،فمنيـ مف يتفوؽ في

الري اضة ويحقؽ البطوالت ومنيـ مف يتفوؽ في العمـ ومنيـ مف يتفوؽ في الفنوف
والمسرح ،وعمى النقيض مف ذلؾ فإف ىناؾ مف يعوضوف عجزىـ وقصورىـ بأنماط مف
التعويض السمبي ،يأخذ شكؿ العنؼ الحاد والمتطرؼ لمغاية والذي ال يقبمو المجتمع

مما يزيد في توترىـ وقمقيـ.

ويوضح آدلر أف القصور والعجز ليس مقتص ار عمى العيوب واألمراض
الجسمية...بؿ أف األسوياء كثي ار ما يعانوف مف القصور العضوي في عبلقاتيـ مع
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البيئة ونجد أنواعا مف ىذا القصور متمثؿ في القصور االجتماعي واالقتصادي
والثقافي.

ومف ثمة فإف آدلر يرى أف اإلنساف مخموؽ تدفعو مشاعر القصور منذ الوالدة

سواء كاف قصو ار عضويا أو معنويا...تدفعو إلى اإلتقاف والطموح في مجاالت الحياة
ويوضح كذلؾ أف مشاعر النقص ليس عيبا أو شذوذا إنما ىي محفز تدفع بصاحبيا

إلى تحقيؽ المزيد مف األعماؿ لموصوؿ إلى تمبية حاجاتو.

ب -السيطرة :إف مبدأ القصور والسيطرة مبدآف مرتبطاف ارتباطا وثيقا بحيث أف
إحساس اإلنساف بالعجز والقصور العضوي والمعنوي ىو الذي يدفعو إلى أف يكوف

مسيطرا ،وبذلؾ كانت سمة السيطرة رغبة وخاصية أو سمة مف سمات الشخصية لدى
اإلنساف والسيطرة ىذا في مفيوـ آدلر يقصد بيا السيطرة عمى الذات وىي ال تعني
المكانة والزعامة.

ج -أسموب الحياة :لكؿ إنساف أسموبو في الحياة وىو أساس تفرده ويعتبر أسموب
الحياة المبدأ األساسي لمفرد عند آدلر وأف اإلنساف في سعيو ومتاجرتو لتعويض
مشاعر النقص العضوية والسيطرة عمييا فإنو يحدد أسموبا لنفسو ،يستطيع بو أف يصؿ
إلى أىدافو وىذا ىو أسموب الح ياة لكؿ إنساف الذي يعتبر محصمة قوتيف ،قوى داخمية
متمثمة في الذات توجييا مجموعة مف العوامؿ تحدد استجاباتيا لممواقؼ المختمفة،

وقوى خارجية متمثمة في البيئة التي تحيط باإلنساف بما فييا مف مشاكؿ وأعباء ودوافع

توجو سموؾ الذات (فوزي محمد الجبل ،2000 ،ص)234؛ إف أسموب الحياة مرتبط أساسا
بالسموؾ الذي يممكو الفرد ،فإذا سار سموؾ اإلنساف في االتجاه الموجب كاف أسموب
حياتو متوافقا ومتكيفا واذا كاف سموؾ اإلنساف سالبا كاف أسموب حياتو غير متكيؼ إلى
حد ما ،والمسؤوؿ األساسي عف أسموب الحياة غير المتكيؼ ىو القصور البدني

والعقمي ،أساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة ،القسوة ،اإلىماؿ والحرماف مف األمومة
ولعؿ أكثر األساليب الخاطئة والتي تؤدي إلى سوء التكيؼ ىو التدليؿ والحماية

المفرطة.
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د-الذات الخالقة :ويقصد آدلر بالذات الخبلقة ىي الذات المبدعة األصمية صاحبة
السيادة في بناء الشخصية؛ فاإلنساف لديو قدرات واستعدادات موروثة وىو نتاج بيئية
تحيط بو عوامميا ومشاكميا ،فتمكنو قدراتو واستعداداتو مف تفسيرىا ،كما أنو دائـ

البحث عف خبرات متعددة ومتنوعة يزيد بيا محصولو العقمي لموصوؿ إلى التفوؽ

والنبوغ والسيطرة؛ وىي مؤشرات ىامة لمذات الخبلقة ،فاإلنساف في سعيو ال يبحث عف
القوة والعدواف ،إنما يبحث عف التفوؽ والنجاح.

ك -األىداف النيائية الوىمية :يرى آدلر أف مستقبؿ الشخص لو أىمية أكثر مف
الماضي لفيـ سموكو ،فالمستقبؿ ىو الذي يشكؿ ما سوؼ تفعمو ذاتو الخبلقة في أي
لحظة وأف اإلنساف دائما ينظر إلى المستقبؿ وتوقعاتو اتجاىو ،ىي التي تدفعو وتحركو

أكثر مف خبرات الماضي؛ تحرؾ سموؾ اإلنساف في ىذه الحياة مجموعة مف الحاجات
والدوافع وىي أىداؼ يسعى لتحقيقيا ،مدفوعا أيضا بمشاعر القصور والنقص نحو
الكماؿ مستخدما أسموبو الفريد في الحياة كوسيمة لتحقيؽ اليدؼ أو الغاية المستقبمية،

قد تكوف بعض ىذه األىداؼ وىما وخياال ألنيا بعيدة عف الواقع ولكف بالرغـ مف أنيا
وىمية فبل يمكننا فصميا عف أسموب حياة الفرد ،إضافة إلى أف ىذه األىداؼ حتى لو
كانت وىمية فقد وضعت لكي تجعؿ الحياة أكثر مغزى مما كانت عميو.

إف اإلنساف حيثما كاف يسعى لتحقيؽ أىدافو ،يضع لنفسو الخطة والوسيمة

فبالنسبة لؤلصحاء يتحققوف أىدافيـ مف خبلليا ،أما بالنسبة لمعصابيوف فيعتبروف ىذه

الخطة غاية.

ن -االىتمام االجتماعي :يرى آدلر أف اإلنساف كائف حي لو اىتمامات اجتماعية واف
الشعور االجتماعي يمعب دو ار ىاما في نمو العبلقات االجتماعية ويعد الميؿ
االجتماعي أحد الميوؿ الفطرية التي

نولد بيا شانيا شأف الغرائز؛ إف التنشئة

االجتماعية األولى تعتبر عامبل ىاما في تنمية الجانب االجتماعي عند الطفؿ بحيث
تحولو مف كائف بيولوجي الى كائف اجتماعي تعده لكي يعيش في مجتمع يتأثر بو
ويؤثر فيو؛ ويرى آدلر أف التنشئة تنتقؿ مف األسرة إلى المدرسة ،وفي المدرسة يشعر

الطفؿ باالىتماـ ،وتتسع دائرة عبلقاتو والتوحد مع الجماعة واالشتراؾ في أنشطتيا
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بإيجابية وفعالية ،ىذا ومف خبلؿ امتداد التنشئة مف البيت إلى المدرسة يتعمـ الطفؿ
الكثير مف العادات االجتماعية مثؿ ضبط النفس ،احتماؿ األخطاء ،تقبؿ اليزيمة،

الصدؽ ،األمانة وكميا عوامؿ تساىـ في تكويف شخصية سوسيو اجتماعية.
(فوزي محمد الجبل ،2000 ،ص.)340
 -4-9نظرية السمات اللبورت:

يؤكد البورت أف بناء الشخصية يتـ أساسا عمى سمات تدفع وتحرؾ السموؾ وىو

يعرفيا عمى أنيا "ميؿ محدد واستعداد مسبؽ لبلستجابة؛ ويرى أف كؿ صفة تميز
الشخص عمى غيره مف الناس تؤلؼ جانبا مف شخصيتو ،فذكاءه ومواىبو الخاصة

وثقافتو وعادتو وتفكيره ومعتقداتو ىي العناصر التي تكوف شخصيتو وتحدد مزاجو
وتوجو نضجو االنفعالي.
 1 .4 .9ـ أىم المبادئ التي تقوم عمييا النظرية:
أ -مبدأ العمومية :يعد تمييز البورت بيف الفرد والسمات المشتركة مف األمور

الجوىرية لفيـ نظريتو ،وىو يؤكد أنو ال يوجد أبدا في الواقع شخصاف ليما نفس السمة
بالضبط ألف الطريقة التي تعمؿ بيا أية سمة بالذات لدى شخص معيف تكوف ليا دائما

خصائص فريدة تميزىا عف جميع السمات المشابية لدى األشخاص اآلخريف؛ والسمة
الفردية في نظر البورت ىي سمة حقيقية لكونيا توجد دائما في أفراد وليس في
الجماعة بشكؿ عاـ ،إضافة إلى أنيا تتطور وتعمـ إلى استعدادات دينامية بطرؽ فريدة

وفقا لخيارات كؿ فرد؛ ويرى البورت أف السمة المشتركة ،ليست سمة حقيقية عمى
اإلطبلؽ ،بؿ أنيا فقط مجرد جانب صالح لمقياس مف السمات الفردية المعقدة.

ويقدـ البورت تعريؼ لمسمة المشتركة ،بأنيا فئة تصنؼ أشكاؿ السموؾ المتكافئة
وظيفيا لدى المجموعة العامة مف الناس ،فالسمة المشتركة تعكس إلى حد ما
االستعدادات الحقيقية والتي يمكف مقارنتيا لدى الكثير مف الشخصيات وىي ناتجة عف

الطبيعة البشرية العامة والثقافة المشتركة.
ويعتقد البورت بوجود تشابيات بيف الشخصيات المختمفة وىو يردىا إلى أثر

الثقافة ومراحؿ النمو المختمفة والظروؼ المحيطة بالشخص وىذه التشابيات ىي مجرد
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نواحي تقريبية وليس بمثابة قانوف عاـ لمجنس البشري ألف الفردية ىي األساس بفي
نظريتو ،وفردية كؿ كائف حي إنساني ىي حجر الزاوية في منظور ألبورت لمشخصية.

(سيير كامل أحمد ،2007 ،ص.)353

ب -مبدأ الدافعية :يرى البورت أف أكثر نظريات الدوافع تقوـ عمى فرض أساسي
مشترؾ ىو أف الفرد يتجو إلى التخمص مف حالة اإلثارة واستعادة التوازف ،أي أف

السموؾ يعمؿ عمى نمط التوتر فإذا حققنا ىذا اإلنقاص لمتوتر بنجاح ممنا إلى إعادة
نفس النمط مف السموؾ الخافض لمتوتر ومف ثمة نقوؿ أف الدوافع نوعاف :دوافع خفض
ودوافع نمو ،األولى تتطمب خفض التوتر والثانية تتطمب اإلبقاء لبلىتماـ بأىداؼ

بعيدة ،وىكذا تتميز سيرورة اإلنساف ونموه عف نمو الحيواف ،ويختمؼ نمو الراشد عف

نمو الطفؿ.

إف اإلنساف مف خبلؿ مراحؿ نموه مف الطفولة إلى المراىقة إلى الرشد ينمو نموا

جسميا وعقميا وانفعاليا ووجدانيا ولغويا واجتماعيا ،وأيضا يتبع ىذا النمو بالضرورة نمو
الشخصية في كؿ مرحمة مف المراحؿ العمرية ،ويتبع ىذا النمو تغير في دوافع اإلنساف

وحاجاتو ،إذف فالدوافع تتغير خبلؿ مراحؿ النمو حيث ترتكز في الطفولة عمى الدوافع
البيولوجية ،فيما يرتكز معظميا عمى الدوافع االجتماعية في المراحؿ العمرية األخرى.
وقد عرض ألبورت نوعاف مف النظريات التي تطرقت لمدوافع وىي:

 -نظرية المذة واأللم :إف اإلنساف في سموكو يسعى دوما لخفض القمؽ والتوتر وتجنب

األلـ ،وفي تجنب األلـ يتحقؽ مبدأ المذة وىناؾ عبلقة إيجابية بيف الدافع والمذة ،ألف

الشعور بالمذة والسعادة إنما غالبا ما يكوف نتيجة إشباع دافع أو تحقيؽ رغبتو أي كمما

أشبعت دوافع الفرد كمما زادت سعادتو ،وتعتبر المذة واأللـ مؤشراف داالف إما عف إشباع
(المذة) أو إحباط (األلـ).
 -نظرية الغرائز :لمغرائز دور ىاـ في تفسير دوافع سموؾ اإلنساف ،فمقد ظيرت العديد

مف نظريات الغرائز التي فسرت السموؾ في سوء إشباع الغرائز ،فمثبل يمكف تفسير

سموؾ الطفؿ في حبو لبلستطبلع إلى غريزة حب االستطبلع.
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ويذىب ألبورت أف نظريات الغرائز تتفؽ في أف دوافع السموؾ البشري واحدة عند
الناس ومرتبطة بموضوعات معينة ونظرية .ويبدو أف ىذا غير مقبوؿ عند البورت مف

ناحية تفسير الفروؽ النوعية الموجودة بيف الطفؿ والراشد ،بحيث أنيا ال تعطي تفسي ار

لمتنوع في دوافع سموؾ الكبار (فوزي محمد الجبل ،2000 ،ص .)348

ج -مبدأ االستقالل الوظيفي :يعرؼ االستقبلؿ الوظيفي عمى أنو نزعة قوية لنمو نظاـ
دفاعي ما مستقؿ بو عف الحافز األوؿ الذي أحدثو في البداية ،وقد حدد البورت
الصفات التي بيا قانوف االستقبلؿ الوظيفي والتي يربطيا بدوافع الكبار والتي يرى أنيا

دوافع متغيرة تؤكد ذاتيا ،ونظـ حاضرة تنمو وتنبثؽ عف نظـ سابقة ولكف أصبحت
اآلف مستقمة عنيا وىي لذلؾ تشبو الطفؿ الصغير الذي ينمو تدريجيا معتمدا عمى
والديو ،وحينما يكبر ينشغؿ وظيفيا عنيما محددا ذاتو مع انفصاـ الرابطة مع الماضي
التي أصبحت رابطة تاريخية ولـ تعد رابطة وظيفية؛ وىناؾ نوعيف مف االستقبلؿ

الوظيفي:

 االستقالل الوظيفي المستمر :ومثاؿ عمى ذلؾ األـ التي تمتقط الممعقة التييرمييا طفميا عمى األرض مرات عديدة ويجد الطفؿ لذة كبيرة في القياـ بيذا

السموؾ.

 االستقالل الوظيفي الجوىري :ويعتبره البورت ىاـ في تسيير الشخصية نحومستويات عالية مف السموؾ.
د -ميدان األنا أو الذات :إف ىذاف المفظاف (األنا والذات) لفظاف مترادفاف ،حيث يرى
البورت أف المعيار الصادؽ لوجودنا الشخصي يكمف في إحساسنا بالذات ،ويؤكد

البورت أنو بالرغـ مف صعوبة وصؼ طبيعة الذات فإف مفيوـ الذات مفيوـ جوىري
في دراسة الشخصية ،ويرى البورت أف "األنا" توجد بداخميا عممية دينامية ذات قوة
إيجابية كبيرة موحدة لجميع العادات والسمات واالتجاىات والمشاعر ونزعات أليو.

ىـ -السمات واالستعدادات الخاصة :استقر البورت عمى اتخاذ مفيوـ السمة كوحدة
أساسية لمشخصية ويمكف استخدامو كأداة في مقارنة الناس ،وقد وضع البورت بعض

المعايير لتحديد السمة:
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 السمة أكثر عمومية مف العادة فقد تجمع عادتاف في صورة صفة. -السمة ليا أكثر مف وجود أسمي.

 يمكف تحديد السمة تجريبيا أو إحصائيا. السمات مستقمة نسبيا كؿ منيا عمى األخرى. -السمة قد تتفؽ أو ال تتفؽ مع المفيوـ االجتماعي.

 السمات يمكف أف تكوف عامة ،مشتركة أو فردية مثؿ االستعدادات الخاصة. -السمة دينامية تحرؾ سموؾ الفرد.

 األفعاؿ والعادات غير المستبقة ليست دليبل عمى عدـ وجود السمة ،فقدتظير سمات متناقضة لدى الشخص كالنظافة واإلىماؿ.
(فوزي محمد الجبل ،2000 ،ص .)356

إضافة إلى معايير أخرى أجمميا البورت فيما يمي:
 السمة ليا القدرة عمى تحريؾ أو إيقاؼ أو اختيار السموؾ اإلنساني المناسب. السمات المتوافقة معا ىي العناصر األساسية لمسموؾ. ال يمكف مبلحظة السمة إال عف طريؽ القياس. ىناؾ السمات الفردية الحقيقية ،وسمات عامة شبو حقيقية. -السمة تبدأ بنظاـ نفسي عصبي.

 السمات تدفع الشخص إلى خمؽ عادات جديدة بحيث تكوف مستقمة عف ىذهالسمة.

 السمات توجو الفرد إلى الطريؽ الذي يجب أف يسمكو. -كؿ سمة موجودة قد ال يكوف لدييا سمة مضادة.

 2 .4 .9ـ تصنيف السمات عند البورت:

اػ ىناؾ سمات رئيسية يتميز بيا بعض األفراد وتسيطر عمى سموكيـ.
ب ػ سيطرة سمة واحدة كبرى عمى بعض األفراد وعددىـ قميؿ.

ج ػ سمات بسيطة تسيطر عمى األغمبية العظمى مف الناس وتشكؿ شخصياتيـ.
د ػ سمات ثانوية وىي ال تكوف واضحة بالرغـ مف أف كؿ فرد يتمتع بيا.
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وعمى العموـ فإف البورت قدـ تفسي ار ممما لمشخصية مف خبلؿ السمات التي
تكونيا وتعطييا تميزىا وتفردىا مف شخص آلخر وقد حاوؿ االقتراب مف جؿ العوامؿ

التي تساىـ في ظيور ىذه السمات منيا النفسية ،العقمية ،وحتى االجتماعية ،كما

توصؿ كذلؾ إلى اختبار ىذه السمات وقياسيا.
 9ـ  5ـ نظرية إيزنك في الشخصية:

يعرؼ ايزنؾ الشخصية عمى أنيا المجموع الكمي ألنماط السموؾ الفعمي أو

الكامف لدى الكائف الحي ونظ ار ألنيا تتحدد بالوراثة والبيئة إال أنيا تتطور مف خبلؿ
التفاعؿ الوظيفي ألربع قطاعات رئيسية تنتظـ فييا تمؾ األنماط السموكية :القطاع

الوجداني (المزاج) ،القطاع المعرفي (الذكاء) ،القطاع النزوعي (الخمؽ) والقطاع البدني
(التكويف) (سيير كامل أحمد ،2007 ،ص.)406

 9ـ  5ـ 1ـ بناء الشخصية عند ايزنك:

يؤكد ايزنؾ في نظريتو عمى مفيوـ النمط في تكويف شخصية الفرد ويرى أف
النمط ينشأ مف االرتباط بيف األشخاص ومف ثـ يصبح النمط مجموعة مف األشخاص

المرتبطيف والنمط ىو مجموعة مف السمات أو مستوى أرضي تنظـ فيو السمات.
ويرى ايزنؾ أف ىناؾ ثبلثة أبعاد رئيسية لمشخصية وىذه األبعاد ىي:
 -االنطواء ويقابميا االنبساط.

 العصابية ويقابميا البل عصابية. -الذىانية ويقابميا البلذىانية.

وحسب ايزنؾ يجب اعتبار أف كؿ فرد موجود في نقطة معينة في أي مف األبعاد
الثبلثة ولذلؾ فإف األفراد المنحرفيف وىـ يوصفوف (عصابيوف -ذىانيوف) يختمفوف عف
األسوياء في الدرجة فقط وليس في النوع.

ونجد أف األبعاد األساسية لمشخصية ما ىي إال األطر التي تنتظـ داخميا مظاىر

السموؾ في مجموعات متماسكة إلى حد كبير يجتمع األفراد في كؿ منيا ،االتفاؽ في
سرعة النضج واتجاىو ،فيي تزداد معا وتنقص معا وتثبت عمى قدر معيف معا.
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 9ـ  5ـ 2ـ أبعاد الشخصية عند إيزنك:

أ-المنطوي :المنطوي الخالص ىو ىادئ ومتروي ،مغرـ بالكتب أكثر مف غيره مف
الناس ،محافظ ،متباعد إال بالنسبة ألصدقائو المقربيف ،وىو يميؿ إلى التخطيط مقدما،
يأخذ أمور الحياة بجدية ويخضع مشاعره لمضبط الدقيؽ ويقدر أف يسمؾ سموكا

عدوانيا ،ال ينفعؿ بسرعة ،يميؿ إلى التشاؤـ ويعطي أىمية لممعايير األخبلقية.

ب-المنبسط :المنبسط الخالص ىو اجتماعي يحب الحفبلت ولو أصدقاء كثيروف
يحتاج إلى أناس حولو ،يتحدث معيـ وال يحب القراءة أو الدراسة منفردا ،يسعى وراء

االستثارة ويتصرؼ بسرعة دوف تروي وىو شخص مندفع ،يحب التغيير عادة ،متفائؿ،

غير مكترث ،يحب الضحؾ والمرح ،يميؿ لمعدواف وينفعؿ بسرعة.

ج -العصابي :األفراد الذيف يتسم وف بالعصابية ،يميموف لمتعرض لمقمؽ ويسيؿ

استثارتيـ ويحتمؿ أف يشكوف مف الصداع واألرؽ وفقداف الشيية ويقوموف بدورىـ

األسري والمجتمعي عمى نحو مناسب ،وىـ أقؿ قدرة عمى الرؤية في الظبلـ مف

األسوياء ولدييـ حافز ذو مستوى عاؿ.

د -الذىاني :إف الذىانيوف أقؿ طبلقة مف الناحية المغوية وتركيزىـ أقؿ وذاكرتيـ
أضعؼ ،ىـ بطيئوف في األعماؿ العقمية واإلدراكية ،وقميمو الحركة وغير قادريف عمى

التكيؼ مع البيئة (سيير كامل أحمد ،2007 ،ص .)412

إف ىذه األنماط ما ىي إال مجموعة مف العناصر البنائية والوظيفية التي تنمو
مع نمو الفرد وتظير عمى شكؿ استعدادات وصفات تميزه وتعمؿ عمى ظيور السمة
التي تميز شخصيتو وتحددىا في سياؽ تفاعمو مع ذاتو وكذا مع العالـ الخارجي.

 10ـ سمات الشخصية:
 10ـ 1ـ تعريف السمة:

تعرؼ السمة عمى أنيا :ىي استعداد دينامي أو ميؿ ثابت (نسبيا) إلى نوع

معيف مف السموؾ يبدو أثره في عدد كبير مف المواقؼ المختمفة.

(أحمد عزت راجح ،1979 ،ص .)461
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ويرى البورت أف السمات جميعيا سمات فردية وفريدة وال تناسب سوى الفرد
المنفرد بذاتو وأنو ال يوجد أبدا في الواقع شخصاف ليما نفس السمة بالضبط.

(ك.ىول ،ج .لندزي ،19 91 ،ص .)351

أما كاتؿ  Cattelفيؤكد عمى أنيا" :مجموعة ردود األفعاؿ واالستجابات التي
تربطيا نوع مف الوحدة التي تسمح ليذا االستجابات أف توضع تحت اسـ واحد.
وفي نظر أنستازي  :Anastasiترى أف السمة وصؼ منظـ لسموؾ الفرد،

ومفيوـ السمة يتعمؽ بتنظيـ السموؾ وما يعنيو مف عبلقات ،وعمى ىذا يمكف التعرؼ
عمى السمة بمبلحظة أو قياس مظاىر سموكية مختمفة لدى الفرد.

ويذىب أحمد محمد عبد الخالؽ في قولو أف السمة ىي خصمة أو خاصية أو

صفة ذات دواـ نسبي ،يمكف أف يختمؼ فييا األفراد ويتميزوف بعضيـ عمى بعض ،وقد
تكوف السمة وراثية ويمكف أف تكوف جسمية أو انفعالية أو متعمقة بمواقؼ اجتماعية

معينة (فوزي محمد الجبل ،2000 ،ص .)301

ويؤكد سيد خير اهلل عمى أف السمة ىي عبلقة أو صفة جسمية أو عقمية أو
مزاجية أو خمقية أو اجتماعية أو حركية شعورية أو ال شعورية ،فطرية أو مكتسبة،

تطبع سموؾ الفرد بطابع خاص ،وتشكمو وتعيف نوعو وكيفيتو ،وتميزه عف غيره مف
األفراد.

بينما يرى محمد عثماف نجاتي :أف السمات ىي أنماط سموكية عامة ودائمة

وثابتة نسبيا ،تصدر عف الفرد في مواقؼ كثيرة ،وتعبر عف توافقو مع البيئة ،وال يمكف
مبلحظتيا مباشرة ولكف يستدؿ عمى وجودىا مف مبلحظة سموؾ الفرد خبلؿ فترة مف

الزمف (فوزي محمد الجبل ،2000 ،ص .)302

ويعرفيا البورت ( ) 8708بأنيا " :نظاـ نفسي عصبي يتميز بالتعميـ والتمركز
يختص بالفرد ولديو القدرة عمى نقؿ العديد مف المنبيات المتعادلة وظيفيا".

(محمد محمد نعيمة ،2002 ،ص)45
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وتعرؼ السمة أيضا عمى أنيا" :مفاىيـ تشير إلى نزعات لمفعؿ أو االستجابة
بطريقة معينة ومف المفترض أف الشخص ينقؿ االستعدادات السيكولوجية مف موقؼ

آلخر وأنيا تتضمف قد ار مف اكتماؿ سموؾ الشخص بطرؽ معينة".
(ريتشارد ال زاروس ،1984 ،ص.)54

وتعرؼ السمة في قاموس " :Robertىي أي صفة أو ميزة ثابتة في الفرد

تستطيع أف تقدـ تفسي ار في تعميؿ االتساقات المبلحظة في السموؾ بمعنى أف السمة
ىي تكويف نظري مفترض وتكويف داخمي يستخدـ لتفسير ثبات واتساؽ السموؾ بيف

األفراد" ).(Robert, 1978, p 78

وعموما فاف السمة ىي بناء منظـ لمجموعة مف الصفات الجسمية والعقمية

والنفسية والوجدانية التي تميز الشخص والتي يستدؿ عنيا مف خبلؿ السموؾ ونوعية
االستجابات لممثيرات الداخمية والخارجية.
 10ـ  2ـ أنواع السمات:
يقسـ جيمفورد السمات عموما إلى ثبلثة أنواع:

اـ السمات المعرفية :ىي جممة القدرات المعرفية وطريقة االستجابة لممواقؼ.

ب -السمات الدينامية :ولدييا اتصاؿ مباشر بإصدار األفعاؿ السموكية وتتمثؿ عموما
في االتجاىات العقمية أو الدافعية أو الميوؿ.

ج -السمات المزاجية :وتخص اإليقاع والشكؿ والمثابرة فقد يتسـ الفرد مزاجيا بالبطئ
أو المرح أو التييج أو المكافأة (عبد المنعم الميالدي ،2006 ،ص .)37
 10ـ 3ـ معايير تحديد السمة:

عدد البورت ثمانية معايير لتحديد السمة وىي كالتالي:
اـ إف السمة أكثر مف وجود أسمي (بمعنى أنيا عادات عمى مستوى أكثر تعقيدا).

ب ـ أف السمة أكثر عمومية مف العادة (عادتاف أو أكثر تنضماف وتتسقاف معا لتكويف

سمة).

ج ـ إف وجود السمة يمكف أف يتحدد عمميا أو إحصائيا.

د ـ إف السمات ليست مستقمة بعضيا عف بعض بؿ ىي مرتبطة.
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ه ـ إف السمة شخصية إذا نظرنا إلييا سيكولوجيا قد ال يكوف ليا الداللة الخمفية إلى
السمة (فيي قد تتفؽ أو ال تتفؽ والمفيوـ االجتماعي المتعارؼ عميو ليذا السمة).
ك ػ إف األفعاؿ والعادات غير المتسقة مع سمة ما ليست دليبل عمى عدـ وجود ىذه
السمة (فقد تظير سمات متناقضة أحيانا لدى الفرد عمى نحو ما نجد في سمتي

النظافة واإلىماؿ.

ن ـ أف السمة الدينامية أي أنيا تقوـ بدور واقعي في كؿ سموؾ.

س ـ إف السمة ما قد ينظر إلييا في ضوء الشخصية التي تحتوييا أو في ضوء
توزيعيا بالنسبة لممجموع العاـ مف الناس أي أف السمات قد تكوف فريدة أو عامة أو
مشتركة بيف الناس.

 -4-10خصائص السمات:

ا -حقيقة السمات وصدقيا :وأكد بقولو أف السمة نظاـ فسيولوجي عصبي داخؿ الفرد
ذاتو.
ب -االستدالل عمى السمات :مف المستحيؿ أف تبلحظ السمة أو الميوؿ بقصد مباشر
وانما نستطيع فقط أف نستدؿ عمى وجودىا أو نستنبط غيابيا.

ج -السمة وقابمية السموك عمى التغيير :ال توجد نظرية لمسمات صادقة إال إذا

وضعت في اعتبراىا البداية قابمية التغيير في سموؾ الفرد إضافة إلى توظيفيا أسباب

ذلؾ.

د -العالقة التبادلية بين السمات :ىناؾ العديد مف السمات المرتبطة بصورة إيجابية
ببعضيا البعض ،فإذا حصؿ فرد ما عمى قدر عاؿ أو منخفض في سمة ومثاؿ عمى

ذلؾ المثابرة عندئذ يمكننا التوقع أف يحصؿ عمى نفس القدرة في سمة أخرى مثؿ

الصبلبة ،إضافة إلى أف ىناؾ سمات أخرى مرتبطة بصورة عكسية أي أف درجة عالية
في سمة تنبئ بدرجة منخفضة في سمة أخرى.

ك -السمة والعمر الزمني :إف السمات تتغير وتتبدؿ في سياؽ عممية النمو حتى

يحدث تغيير في الشخصية ككؿ ،ومع ذلؾ ىناؾ سمات معينة تكوف أكثر استق ار ار
وثباتا لدى المراىقيف مما ىي عميو لدى األطفاؿ مثؿ السموؾ االجتماعي.
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س -تعديل السمات بالتعمم :أكد البورت عمى عدـ كفاية مبدأ المثير-استجابة والتأثير
عمى مبدأ المشاركة لمكائف الحي في عممية التعمـ ألف السمات ليست نتاج إجمالي
لعممية التعمـ فحسب وانما ىناؾ عوامؿ أخرى مثؿ الذكاء والحالة المزاجية واالنفعالية
وبنية الجسـ ووظائفو الحيوية الداخمية.

ن -الدافعية والسمات :إف الوحدات البنائية لشخصية أي السمات يجب أف تدرؾ

عمى أنيا دينامكية أي دافعية بحيث أف السمات ليا قوة دافعية.
(أحمد عزت راجح ،1979 ،ص .)461

 -5-10مراحل ظيور السمة في منظور عمم النفس:

المراحؿ التي يجب أف يمر بيا لموصوؿ إلى مفيوـ السمة:

المرحمة األولى :تعرؼ فييا السمة إلى األفعاؿ والسموؾ الذي يقوـ بو الفرد وتصرفاتو
في عديد مف المواقؼ ومف ىذه المبلحظات قد تستدؿ عمى وجود بعض الخصائص

المشتركة فييا.

المرحمة الثانية :وفييا تعرؼ السمة إلى الشخص الذي يقوـ بالسموؾ كأف تقوؿ عنو
أف حذر وواثؽ بنفسو أو متسرع ومف الطبيعي أف ينتقؿ الوصؼ مف السموؾ إلى

الشخص.

المرحمة الثالثة :فبعد أف نصؼ الشخص بصفة ما نتيجة مبلحظة لسموكو عمى فترة
طويمة مف الزمف فإننا نشير إلى ىذه الصفة كثير ما تتكرر وتعطييا اسميا ،فتقوؿ ىذا
الشخص لديو سمة معينة ىي سمة الحرص أو الثقة بالنفس (سيد محمد غنيم.)1975 ،

وما يمكف أف نستنتجو مف خبلؿ استعراضنا لتعريؼ السمات أنيا متنوعة لكوف

أف اإلنساف يتأثر بالفروؽ الفردية ،وتحمؿ مجموعة مف الخصائص والمعايير ،كما انيا
تمر بمراحؿ ثبلث عمى أساسيا تثبت وتصبح مبلزمة لمشخص.

 -11السمات في منظور العوامل الخمسة الكبر ى لمشخصية:

 1.11ـ اإلطار التاريخي لقائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية:

استند اإلطار التاريخي لنموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية في بداية

ظيوره عمى الفرضية العجمية ،التي أوردت أف "الفروؽ الفردية الداّلة عمى التفاعبلت
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التي يتحدث بيا األشخاص أحدىـ مع اآلخر ،تصبح ذات شكؿ مسجؿ في المغات
التي يتحدثوف بيا (الفايز ،2007 ،ص.)61

وقد مر نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية بمجموعة مف المراحؿ يمكف

المنظريف الذيف ساىموا بصورة مباشرة في تطوير ىذا النموذج
إدراجيا مف خبلؿ أىـ ّ
ونجد ما يمي:

المنظريف الذيف اىتموا بعوامؿ
ا -ماكدوجول ( :)1932يعتبر ماكدوجؿ مف بيف أوائؿ ّ
الشخصية وأبعادىا وقد اقترح خ مسة أبعاد أو سمات لمشخصية وىي بعد الفيـ والفكر،
بعد الشخصية ،بعد المزاج ،بعد االستعدادات وأخير بعد االنفعاؿ.

ب -ايزنك ( :)1948خبلؿ الحرب العالمية الثانية قاـ ايزنؾ مف خبلؿ التحميؿ

العاممي لبلستبياف اليادؼ إلى تقييـ األشخاص المصابيف بالحاالت العصابية المختمفة

وذلؾ مف خبلؿ كتابو «أبعاد الشخصية» واقترح ايزنؾ نموذجيف لبعديف أساسييف
يقّيماف الشخصية وىما :بعد العصابية الذي يقابمو بعد الثبات االنفعالي وبعد االنطواء

الذي يقابمو بعد االنبساط والمطبؽ سواء عمى الشخصية العادية أو المريضة ،الحقا

أضاؼ ايزنؾ مف خبلؿ أبحاثو بعدا ثالثا ليذا النموذج تمثؿ في بعد االختبلؿ
العقمي ).(Jean pierre Rolland, 2004

ج -فيسك ( :)1949اعتمد فيسؾ في بناءه لمقياس الشخصية عمى ( )00مقياس مف
توصؿ إلى خمسة عوامؿ أساسية لمشخصية
مقاييس كاتؿ وباستخدامو التحميؿ العاممي ّ
وىي :بعد التكيؼ االجتماعي ،بعد المسايرة ،بعد التحكـ الوجداني أو االنفعالي ،بعد

ر بعد الفكر العقمي ).(Jean and Srivasta, 2001,60
التعبير عف الذات وأخي ا

د -كاتل وايزنك ) :(1950مف خبلؿ الخمفية التاريخية لنموذج العوامؿ الخمسة
لمشخصية والمقترحة مف طرؼ جيمفورد ،نجد التأثر الكبير لكؿ مف الخمفية التاريخية
لنموذج العوامؿ الخمسة لمشخصية منطمقا لموصوؿ إلى استخراج خمسة عوامؿ أساسية

كبرى لمشخصية.
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ك -تبس ( :)1961اعتمد في دراستو األولية عمى  42مقياسا مف مقاييس كاتؿ
طبقيا عمى عينة مف الجنود األمريكاف وتوصؿ مف خبلؿ نتائجو إلى وجود خمسة
عوامؿ أساسية لمشخصية.

س -بورجاتا ( :)1964اعتمد عمى نتائج تبس وكريستاؿ وتوصؿ إلى خمسة عوامؿ

أساسية لمشخصية وىي :بعد الحزـ ،بعد المسؤولية ،بعد الذكاء ،بعد االجتماعية ،وبعد

االنفعالية ).(Goldberg, 1993, 28-29

ه -كوستا ومكاري ( :) 1980قاـ الباحثيف بمجموعة مف الدراسات الستخراج األبعاد
أو العوامؿ الخمسة لمشخصية ،حيث قاما في أوؿ األمر باستخراج ثبلث أبعاد

لمشخصية وىي االنبساطية ،العصابية ،االنفتاح عمى الخبرة ،وأدركا في سنة ()8714

أف المقياس الذي قاما ببنائو ال يمثؿ إال ثبلث أبعاد أو عوامؿ مف بيف خمسة عوامؿ
مما استمزـ عمييما تطويره واضافة بعدي أو عاممي الطبية ويقظة الضمير.

ل -تبس وكريستال ( :)1992مف خبلؿ مجموعة مف الدراسات التي قادتيما إلى
مراجعة مجموعة مف الدراسات الخاصة بالشخصية وجمع معامبلت االرتباط ليذه

الدراسات في مصفوفة واحدة مع إجراء تحميؿ عاممي ،مف خبللو توصبل إلى وجود

خمسة أبعاد أو عوامؿ أساسية لمشخصية وىي :بعد االنبساطية ،بعد الطبية ،بعد
االعتمادية واإلتكالية ،بعد الثبات االنفعالي وأخي ار بعد الثقافة.
).(Tupes and CHRISTAL, 1992

ومف خبلؿ ما ورد واستنادا ألعماؿ كوستا ومكاري ( )8771وأعماؿ كاتؿ

( )8776وكذا أعماؿ اكنور ( ،) 0220والتي بينت أف مجموع ىذه النماذج
واالستخبارات الموضوعة لتقييـ الشخص ية يمكف أف نمخصيا في نموذج لخمسة عوامؿ

كبرى لمشخصية والمتمثمة في العصابية ،االنبساطية ،يقظة الضمير ،التفتح عمى الخبرة

وأخي ار الطبية ).)Jean pierre Rolland, 2004

 11ـ  2ـ التعريف بالعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية:

1 .2 .1ـ االنبساطية :تمثؿ أحد األبعاد األساسية في نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى
لمشخصية وقد عرفيا معجـ بير عمى أنيا "التوجو نحو الخارج ،أي خارج الذات.
(بير وبير ،2008 ،ص .)224
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عرفيا عمى أنيا "سمة تحمؿ في طياتيا معنييف أساسييف وىما
أما إيزنؾ فقد ّ
االجتماعية واالندفاعية"؛ وتمثؿ االنبساطية في نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى
لمشخصية مقدار العبلقة التي يربطيا الفرد أو الشخص مع البيئة الخارجية ،وتشير

كذلؾ إلى الميؿ والسعي إلى بناء العبلقات االجتماعية والتعامؿ مع الخبرات والتجارب
بشكؿ إيجابي؛ وتضـ االنبساطية في مفيوميا الشامؿ ستة أوجو أو أبعاد وتتمثؿ فيما

يمي:

ا -الدفء  :ويشير إلى العبلقات الحميمية والمطيفة مع اآلخريف والمرونة في التفاعؿ
الود والحب بصدؽ.

ب -االجتماعية  :وىي سمة تخص األشخاص الذيف يحبوف االجتماعات ،اإلثارة،
مقاسمة اآلخريف النشاطات وتفضيؿ الرفقة والتواجد مع اآلخريف.

ج -تأكيد الذات  :ىؤالء األشخاص يمتازوف بتحمؿ المسؤولية ،اتخاذ الق اررات الصعبة،
التعبير السيؿ والبسيط عف مشاعرىـ ورغباتيـ.
د -النشاط أو الفعالية  :يتميز ىؤالء األشخاص بنشاط مرتفع ،اندفاعيوف ،رد فعميـ
سريع ،ويعمموف بنشاط.

ه -البحث عن االستثارة :ىؤالء األشخاص يفضموف االستشارة ،يبحثوف عف
األضواء ،السيارات السريعة ،المبلبس المبيرجة ،المشاريع الخطيرة.

ك -االنفعاالت اإليجابية  :يميؿ ىؤالء األشخاص إلى المتعة والبيجة ،السعادة المزاح.
).(Beck, 1992,130

وعموما نجد أف سمة االنبساطية مف أكثر السمات تفتحا عمى االجتماعية

واإلحاطة باىتمامات الفرد والقرب مف الفعالية والنشاط إضافة عمى استثمار االنفعاالت
الموجبة بيدؼ تحقيؽ اإلشباع واإلحساس بالرضي.

 -2 .2.11العصابية:

إذا تفحصنا المقاييس واالستخبارات وكذا النماذج المختمفة التي تقيس الشخصية

وتعرؼ العصابية عمى أنيا" :نظاـ
لوجدنا أف بعد العصابية تتكرر في الكثير منيـّ ،
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إدراكي لمتيديدات الحقيقية أو الوىمية واليقظة الشديدة ليذه التيديدات ،أي أنيا نظاـ
لمراقبة اإلنتاج االنفعالي والمعرفي السمبي وغير المقبوؿ".

).(Jean pierre Rolland, 2004,47

وتتمثؿ أوجو العصابية حسب كوستا ومكاري في ستة أوجو أو أبعاد أساسية
وىي:
ا -القمق  :يتصؼ ىؤالء األشخاص بالعصبية والخوؼ ،القياـ بسموكات خاطئة،
والفشؿ في تأدية المياـ والتوتر المرتفع.

ب -العدائية والغضب  :ويتصفوف ىؤالء األشخاص بسرعة الغضب وىـ مف أصحاب
المزاج السيئ ،وىـ أكثر تعرضا لئلحباط..

ج -االكتئاب  :ويتصفوف ىؤالء األشخاص بتدني مفيوـ الذات لدييـ ،الشعور بالذنب
والوحدة.

د -االندفاعية  :ىؤالء األشخاص يتصفوف بالميؿ لئلغراء ،الصعوبة في السيطرة عمى
الرغبات اإلفراط في األكؿ ،اإلنفاؽ عمى المغامرات وكثرة الشعور بالندـ.

ك -القابمية لإلنجراح  :يتصفوف ىؤالء األشخاص بسرعة التأثر بالضغوط ،،كثرة
القمؽ ،االرتباؾ واإلحباط (.)Mc CRAE and Costa,2003

وعموما فإف سمة العصابية تمثؿ الجانب السمبي لنفسية وسموؾ الشخص وعدـ

القدرة عمى مواجية الواقع واستثمار المجاؿ االنفعالي أكثر مف المجاؿ العقمي في
العبلقات االجتماعية وحؿ المشكبلت.
 -3 .2 .11الطبية:

تعتبر الطيبة مرادؼ لمتكيؼ االجتماعي والتوافؽ وىي مف األبعاد األساسية في

نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية ،ويرى جونبيار رولوف ( )0223أف الطيبة

تخص طبيعة العبلقات مع اآلخريف ،العطؼ الحب واالحتراـ ،المبادرة عمى مساعدة

اآلخريف والتسامح؛ وتتمثؿ أوجو الطبية في إطار نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى
لمشخصية فيما يمي:
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ا -الثقة  :ىؤالء األشخاص يميموف لمساعدة اآلخريف وىـ ذوي نوايا طيبة ،ويمكف
الوثوؽ فييـ.
ب -اإليثار  :يتميز ىؤالء األشخاص بمراعاة مشاعر اآلخريف ،الرغبة في تقديـ
المساعدة والمبادرة في تقديـ العوف.

ج -االستقامة  :ويمتاز ىؤالء األشخاص بالصراحة واالستقامة في التعامؿ ،اإلخبلص
واالنضباط.

د -اإلذعان  :ىؤالء األشخاص يميموف عمى الحمـ ،تجنب الصراع ،لدييـ رغبة في
المساعدة والتعاوف.
ك -التواضع  :يتسـ ىؤالء األشخاص بالتواضع في تقديرىـ إلمكانياتيـ وقدراتيـ ،ال
يفكروف في أنفسيـ ييتموف باآلخريف ،ويقتسموف معاشات اآلخريف.

ه -الرأي المعتدل والرقة  :ىؤالء األشخاص يتصرفوف وفؽ مشاعرىـ ،جد متعاطفيف
مع اآلخريف وييتموف بالمحيطيف بيـ.
إف سمة الطيبة كما تظيرىا أوجييا الستة تشير إلى أف األشخاص الذيف يتسموف
بيا يرتبطوف كثي ار باآلخريف ويعمموف جاىديف عمى مساعدتيـ يؤمنوف بالعطاء ويقدموف

أحسف ما عندىـ إلرضاء المحيطيف بيـ (عبد العالي ،2006 ،ص.)31

 -4-2-11الصفاوة (االنفتاح عمى الخبرة):
تعتبر الصفاوة (االنفتاح عمى الخبرة) مف بيف األبعاد األساسية في نموذج

العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية.

ويعرؼ بعد الصفاوة عمى أساس مجموعة مف المواصفات وىي السعي لمتحرر،
االرتباط بالقيـ والعادات ،احتراـ اآلخريف مرونة االتصاؿ واالعتداؿ في الرأي.

وتتمثؿ أوجو الصفاوة (االنفتاح عمى الخبرة ) في منظور العوامؿ الخمسة الكبرى

لمشخصية بما يمي:

ا -الخيال :يتميز ىؤالء األشخاص بخياؿ واسع ،بحيوية كبيرة واستثمار أحبلـ اليقظة.

ب -الجمال  :ىؤالء األشخاص يقدروف الجماؿ ،الشعر ،الفنف كثيرو الرومانسية
والرىافة.
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ج -المشاعر  :يمتازوف ىؤالء األشخاص بالقدرة عمى التعبير عف انفعاالتيـ بشكؿ
قوي ،مرىفي اإلحساس ،يتقبموف بشكؿ إيجابي المحيطيف بيـ.
د -النشاط :يمتاز ىؤالء األشخاص بالمثابرة والتكيؼ مع كؿ الوضعيات واإلتقاف
والتفاني في أعماليـ.

ه -األفكار  :يمتاز ىؤالء األشخاص بالفضوؿ الفكري ،والذىف المتفتح ،والوعي
الكبير ،وادراؾ الوضعيات المحيطة بيـ.

ك -القيم  :يمتاز ىؤالء األشخاص باحتراميـ لمقيـ والمعايير المتفؽ عمييا ،وليـ
استعدادا كبير في إعادة النظر في القيـ التي يسمكونيا ،إضافة إلى المرونة في
التعامؿ.

أف الشخص المتفتح عمى الخبرة يتميز بخياؿ واسع عاؽ لمجماؿ ذو مشاعر

فياضة ،حب االستطبلع واتقاف لمعمؿ مع احتراـ لمقيـ الموجودة.
 -5-2-11يقظة الضمير:

يحمؿ بعد يقظة الضمير مجموعة مف المفاىيـ منيا ،االعتمادية ،اإلنجاز ،ضبط

الذات ،التعقد ،التأني ،المرونة.

وعموما فيي تعرؼ عمى أنيا "االلتزاـ في أداء الواجبات ،بذؿ جيد مف أجؿ

اإلنجاز ،القدرة عمى العمؿ واالستم اررية ،التفكير قبؿ اإلقداـ عمى أي إنجاز أو عمؿ
والتروي (جاد محمود)2006 ،؛ وتتمثؿ أوجو يقظة الضمير في إطار نموذج العوامؿ
الخمسة الكبرى لمشخصية فيما يمي:

ا -الكفاءة  :ويمتاز ىؤالء األشخاص بالبراعة في أداء النشاطات المختمفة ،جد
حساسيف ولدييـ فاعمية كبيرة في التفاعؿ مع الوضعيات المحيطة بيـ.

ب -النظام :يتسـ ىؤالء األشخاص باالل تزاـ بالقوانيف األخبلقية ،االنضباط ،والعمؿ
وفؽ ما يمميو عمييـ ضميرىـ.

ج -اإلحساس بالواجب  :يمتاز ىؤالء األشخاص باحتراـ اآلخريف ،المبادرة في تقديـ
المساعدة ،التضحية ،وىكذا الشعور بالمسؤولية والمواطنة.
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د -السعي لإلنجاز :ىؤالء األشخاص يتسموف بالدافعية لئلنجاز ،الكفاح مف أجؿ
التميز ،العمؿ بجيد لتحقيؽ األىداؼ.
ه -ضبط الذات  :ويتميز ىؤالء األشخاص باالستمرار في القياـ باألعماؿ بالرغـ مف
الضغوطات وكبح جماح جؿ االنفعاالت السمبية.

ك -التروي  :ويتصؼ ىؤالء األشخاص بالجدية والميؿ إلى التخطيط والتفكير قبؿ
اإلقداـ عمى أي نشاط أو فعؿ.

إف يقظة الضمير تحمؿ في طياتيا مميزات عقمية وانفعالية وكذا سموكية مبنية
عمى االنضباط والعمؿ وبذؿ الجيد كبير مف أجؿ النجاح إضافة إلى القدرة عمى
تحقيؽ التوازف في كؿ مجاالتو واستثمار كؿ الطاقات بيدؼ الوصوؿ إلى ما ىو أسمى

ويخدـ الجماعة ).(Mac Crae and costa, 2003, 51

إف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية تعتبر منطمقا ىاما لمدراسة الشخصية

وتفسير أىـ السموكات وردود األفعاؿ الصادرة مف األفراد وىي تعطينا صورة واضحة
عف أىـ الخصائص والميزات التي تجعؿ مف اإلنساف يتفرد في تفكيره وانفعالو وكذا في

معايشة مع ذاتو وتعاممو مع المحيطيف بو.
خالصة الفصل:

يعتبر موضوع الشخصية مف المواضيع األساسية في عمـ النفس ،ويعرفيا جؿ

العمماء والباحثيف عمى أنيا تنظيـ متناسؽ لموظائؼ النفسية والجسمية والعقمية خبلؿ

مراحؿ النمو المختمفة لموصوؿ بالفرد إلى التوازف والتوافؽ .تضبط الشخصية بمجموعة
مف المحددات تتمثؿ في األجيزة العض وية المختمفة المكونة لمجانب البيولوجي
والفسيولوجي ،وكذا الجانب العقمي والنفسي وأخي ار الجانب االجتماعي والذي يعتبر

المحدد األساسي الذي مف خبللو يبمور الفرد شخصيتو ويجعميا متوافقة مع األعراؼ
والمجتمع ككؿ ،إضافة إلى ذلؾ نجد مجموعة مف المقومات التي تساىـ في بناء
الشخصية وىي الوراثة ،الموقع الجغرافي ،الثقافة وكذا اإلرث االجتماعي ،ويؤكد

الباحثوف في المجاؿ النفسي عمى أف الشخصية التي تتمتع بالصحة النفسية ىي
الشخصية السميمة مف الناحية الجسمية والعقمية ،والمتوازنة والمتوافقة مف الناحية
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النفسية واالنفعالية والمتكيفة مف الناحية االجتماعية ،كما يروف أنيا تنقسـ إلى مجموعة
مف األنماط تميز اإلنساف وتجعمو متفردا ،وتتأثر الشخصية بمجموعة مف العوامؿ،

منيا المرتبطة بالبيئة والموقع الجغرافي والتضاريس ،وعوامؿ بيولوجية كالوراثة والتكويف

الغدي ،إضافة إلى العوامؿ الثقافية واالجتماعية؛ وقد وجدت جممة مف النظريات التي
حاولت دراسة وتحميؿ وتفسير الشخصية والتعرؼ عمى تكوينيا وبنائيا واىـ المكنزمات

التي تتحكـ فييا ،ومف بيف ىذه النظريات نجد نظرية التحميؿ النفسي لفرويد والذي يرى

باف الشخصية تخضع لمجموعة مف المبادئ وىي مبدأ المذة ،الواقع ،االزدواجية ،إجبار
التكرار ،كما اوجد مجموعة مف المراحؿ التي عمى أساسيا تبنى الشخصية وتتمثؿ في
المرحمة الفمية ،الشرجية ،القضيبية وأخي ار المرحمة التناسمية ،أما الفرد ادلر فيرى في
نظريتو أف الشخصية تتحكـ فييا مجموعة مف المبادئ تتمثؿ في مبدأ القصور

العضوي ،السيطرة ،أسموب الحياة ،الذات الخبلقة ،األىداؼ الوىمية والنيائية ،ومف
خبلؿ ىذه المبادئ تنظـ الشخصية وتتميز ،أما نظرية كارؿ يونج فيي ترى باف
الشخصية يتحكـ فييا مبدأيف ىاميف وىما مبدأ القطبية ومبدأ االستقبلؿ ،وتحوي

الشخصية عند يونج جممة مف المكونات تتدخؿ في بنائيا وتشكيميا وىي األنا،
البلشعور الشخصي ،العقد ،والبلشعور الجمعي ،وىو يميز بيف نوعيف مف الشخصية،

الشخصية المنبسطة والشخصية المنطوية ،إما فيما يخص وظائؼ الشخصية عند يونج
فيي تكمف في التفكير ،اإلحساس ،الوجداف والحدس؛ وتذىب نظرية السمات اللبورت
إلى تفسير الشخصية مف خبلؿ مبدأ العمومية وكذا مبدأ الدافعية والذي عمى أساسو
أورد نظرية المذة واأللـ ونظرية الغرائز ،أما المبدأ الثالث فيتمثؿ في مبدأ االستقبلؿ

الوظيفي ،وأخي ار نظرية ايزنؾ التي ترى باف الشخصية تتكوف مف جممة مف اإلبعاد
تتمثؿ ىذه اإلبعاد في بعد المنطوي ،المنبسط ،العصابي ،والذىاني ،إف ىذه األنماط ما
ىي إال مجموعة مف السمات التي تميز شخصية كؿ فرد مف اإلفراد ،وعادة ما تعرؼ
السمة عمى أنيا خاصية أو صفة تمس الجانب الجسمي والعقمي واالنفعالي والنفسي

وتؤثر في استجاباتو لممثيرات الخارجية وتجعميا مميزة ومتفردة ،وتتنوع السمات
وتختمؼ فنجد السمات المعرفية والدينامية والمزاجية ،وىناؾ كذلؾ السمات العامة
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والمشتركة والسمات الفردية وكذا السمات األساسية والفطرية ،ومف خبلؿ دراسة
السمات وارتباطيا الوثيؽ بالشخصية ،توصؿ الباحثوف إلى بناء نموذج لسمات

الشخصية عمى أساسو يمكف قياسيا واختبارىا ،ويتمثؿ في قائمة العوامؿ الخمسة
الكبرى لمشخصية ،وقد مر ىذا النموذج بعدة مراحؿ حتى يصؿ إلى صغتو النيائية
بدءا بأعماؿ مكدوجؿ ،فيسؾ ،كاتؿ ،ايزنؾ ،وصوال إلى أعماؿ تيبس وكوستا وماؾ

كاري وقد توصمت أبحاثيـ إلى تحديد خمسة سمات كبرى لمشخصية وىي سمة
العصابية ،االنبس اطية ،الطيبة ،الصفاوة ،وأخي ار يقظة الضمير ،وكؿ واحدة مف ىذه
السمات تحوي ستة سمات ثانوية تحددىا وتشمميا وىي تمثؿ السمات الخمسة الكبرى

األساسية.
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التوافق النفسي

الفصل الثالث
تمهيد:

يعتني عمـ النفس بدراسة الجانب السيكولوجي لمفرد وذلؾ مف حيث دراسة جيازه
النفسي وجممة العمميات الشعورية والبلشعورية الناتجة عنو ،إضافة إلى دراسة

شخصيتو مف حيث تكوينيا وبناءىا وأىـ السمات التي تتحكـ في تفاعميا وتوجو
سموكيا وتستثير استجاباتيا ،وقد اختمؼ الباحثوف والعامموف في المجاؿ النفسي في
تحديد عدد السمات واإلبعاد التي تكوف الشخصية والتي تميزىا وتطبعيا بطابع محدد

عمى أساسو يمكف التفريؽ بيف فرد وأخر أو بيف سموؾ وأخر .إف اإلحكاـ االجتماعية
التي تعد إرثا نفسيا واجتماعيا عمى أساسو نستطيع أف نفيـ السيرورات االجتماعية
المبنية عمى مفاىيـ مفتاحيو نستشؼ مف خبلليا أىـ المكنزمات التي تبني المجتمع
وتؤسسو مثؿ التفاعؿ التكيؼ ،التماسؾ ،وكذا التوافؽ والتي تتدخؿ بصورة مباشرة في

مساعدة الفرد في تأكيد شخصيتو مف خبلؿ اندماجو وذوبانو في المجتمع.
1ـ تعريف التوافق النفسي:

تتعدد مفاىيـ التوافؽ النفسي وتعاريفو وذلؾ مف باحث ألخر حيث يعرفو المعجـ

الشامؿ لممصطمحات السيكولوجية والتحميؿ النفسي انجميش ،انجميش  8591التوافؽ
النفسي ىو" :التوازف المتسؽ بيف الكائف وما يحيط بو ،بحيث تعمؿ كؿ الوظائؼ التي

تحافظ عمى استم اررية الكائف بشكؿ سوي ،وال يمكف التوصؿ إلى ىذا التوافؽ التاـ،
فيو مجرد نياية نظرية لمتصؿ مف درجات التوافؽ الجزئي".

(عبد الحميد محمد شاذلي ،2001 ،ص .)37

أما معجـ العموـ السموكية ولماف  8579فيعرفو عمى النحو التالي التوافؽ

النفسي" :ىو عبلقة متسقة مع البيئة ،تتضمف القدرة عمى إشباع معظـ حاجات الفرد
ومواجية معظـ متطمباتو الجسمية واالجتماعية التي تفرض نفسيا ،وىو التغيرات التي
تحدث في السموؾ والتي تقتضي إشباع الحاجات ومواجية المتطمبات حتى يستطيع

الفرد أف يقيـ عبلقة متسقة مع البيئة" (نفس المرجع السابق ،ص .)74
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وتعرفو دائرة المعارؼ النفسية ايزنؾ وآخروف  1975عمى انو" :ىو حالة يتـ
فييا إشباع حاجات الفرد مف جانب ،ومطالب البيئة مف جانب آخر وىي تعني

االتساؽ بيف الفرد والبيئة االجتماعية".

اما كاتؿ  1966فيعرفو عمى انو" :ىو العمميات النفسية البنائية والتحرر مف

الضغوط والصراعات النفسية واالنسجاـ البناء الدينامي لمفرد".

ويعرفو عزت راجح  1973عمى النحو التالي" :التوافؽ حالة التواؤـ واالنسجاـ
بيف الفرد وبيئة ،ويظير ذلؾ في قدرتو عمى إشباع أغمب حاجاتو ،وتصرفو تصرفا

مرضيا إزاء مطالب البيئة المادية واالجتماعية ،ويتضمف التوافؽ قدرة الفرد عمى تغير

سموكو وعا دتو عندما يواجو موقفا جديد أو مشكمة مادية أو اجتماعية أو خمقية أو
صراعا نفسيا ،تغي ار يتناسب مع ىذه الظروؼ الجديدة".

ويعرفو مصطفى فيمي " :1979العممية الديناميكية المستمرة التي ييدؼ بيا
الفرد إلى أف يغير سموكو ،ويحدث عبلقة أكثر توافقا بينو وبيف نفسو مف جية وبينو

وبيف البيئة مف جية أخرى ،والبيئة ىنا تشمؿ كؿ المؤثرات واإلمكانيات لمحصوؿ عمى
االستقرار النفسي والبدني في معيشتو وليذه البيئة ثبلث جوانب :البيئة الطبيعية
والمادية ،البيئة االجتماعية ثـ الفرد ومكوناتو واستعداداتو وميولو وفكرتو عف نفسو".

ويعرفو عبد اهلل عبد الحي موسى  1982ىي" :العممية الدينامية المستمرة التي

يقوـ بيا الفرد مستيدفا تغيير سموكو بإحداثو عبلقة أكثر توافقا بينو وبيف نفسو مف

جية ،وبينو وبيف البيئة مف جية أخرى" (نفس المرجع ص .)85 ،84 ،81

كما يعرؼ التوافؽ عمى انو" :السموؾ الذي يحقؽ لمفرد أقصى حد مف االستغبلؿ
لئلمكانيات الرمزية واالجتماعية التي ينفرد بيا اإلنساف وتؤدي إلى بقائو وتقبمو

لآلخريف واشباع حاجيات الغير وىذا التوافؽ يتميز بالضبط الذاتي لمعوامؿ الشخصية
واالجتماعية( ".محمد عزت راجح ،1983 ،ص.)85

كما يعرؼ كماؿ الدسوقي عمى أنو" :ييدؼ إلى الرضا عف النفس وراحة الباؿ

والطمأنينة وذلؾ نتيجة الشعور بالقدرة عمى التكيؼ مع البيئة والتفاعؿ مع اآلخريف".
(كمال الدسوقي ،1973 ،ص .)5
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ويعرفو محمد مصطفى الصفدي عمى انو

":ىو التآزر واالتساؽ بيف األجيزة

النفسية المتباينة بحيث ال تتعارض فيما بينيا ،بؿ تحقؽ تآز ار وانسجاما واتساقا بيف

الفرد والعاطفة لتحقيؽ الوئاـ مع الواقع" (محمد مصطفى الصفدي ،1972 ،ص .)23

أما التوافؽ االجتماعي فيعرؼ عمى انو" :ىو قدرة الفرد عمى أف يعقد صبلت

اجتماعية راضية مرضية مع مف يعاشرونو أو يعمموف معو مف الناس".
(مصطفى فهمي ،1974 ،ص .)144

كما يعرؼ عمى انو" :قدرة الفرد عمى التوفيؽ بيف رغباتو ورغبات المجتمع

ويمكف االستدالؿ غميو مف خبلؿ مجموعة مف االستجابات التي تعمؿ عمى الشعور
باألمف الشخصي واالجتماعي لما يمثؿ ذلؾ في اعتماد الفرد عمى نفسو واحساسو
بقيمتو وشعوره باالنتماء والتحرر وخموه مف األعراض العصابية".

(السيد خير اهلل ،1981 ،ص .)75

إف جؿ الباحثيف في تعريفيـ لمفيوـ التوافؽ النفسي ،أكدوا عمى ثبلث نقاط

أساسية وىي أف التوافؽ النفسي يبدأ مف االنسجاـ الداخمي بيف العناصر المكونة
لمجياز النفسي باعتباره أساس كؿ االستجابات الخارجة والسموكيات التي تستثار في

المحيط الذي يعيش فيو الفرد ،فالتوازف في وظائؼ الجياز النفسي تضمف لمفرد الشعور

باألمف والراحة والتمتع بالصحة النفسية ،أما النقطة الثانية التي أكد عمييا الباحثوف في
تعريفيـ لمتوافؽ النفسي عممية دينامية ىدفيا الرئيسي إشباع الحاجات وتحقيؽ الرضي

والشع ور بالسعادة مع الذات والبيئة الخارجية ،أما النقطة الثانية فتؤكد عمى أف التوافؽ
النفسي يظير جميا مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع بيئة الخارجية ومدى قدرتو عمى بناء

عبلقات ،والمرونة في التعامؿ واالندماج داخؿ الجماعة مما يضمف لو إحراز مكانة
ووضعية اجتماعية عمى أساسيا يحقؽ أىدافو ويمبي حاجاتو.
إذف فالتوافؽ النفسي ىو توازف وانسجاـ في الوظائؼ الجياز النفسي يعتبر عنيا

مف خبلؿ سموكات واستجابات مع البيئة الخارجية التي يسعى مف خبلليا الفرد إلى
تحقيؽ ذاتو والوصوؿ إلى القبوؿ االجتماعي.

69

التوافق النفسي

الفصل الثالث
 -1-1ظهور مفهوم التوافق النفسي:

إف أوؿ مف استخدـ ىذا المفيوـ كاف في عمـ البيولوجيا حيث كاف مصطمح
التكيؼ ىو المصطمح السائد االستخداـ وكاف ىذا المفيوـ ىو حجر األساس في نظرية

التطور لدارويف Darwinولقد استعار عمماء النفس المفيوـ البيولوجي (التكيؼ)
وأعادوا تسميتو بالتوافؽ  Adjustmentويمثؿ التكيؼ والتوافؽ معا زاوية وظيفية

بالنظر إلى السموؾ اإلنساني والحيواني وفيمو وىذا يعني أف السموؾ ينظر إليو عمى

أف لو وظيفة التعامؿ أو التحكـ في الحاجات التي تفرضيا البيئة عمى الفرد ومف ثمة
فإنو يمكف فيـ سموؾ اإلنساف أو الحيواف باعتباره عممية تكيؼ مع األنواع المختمفة

عف الحاجات الفيزيقية أو عممية توافؽ مع الحاجات النفسية.
(حسين أحمد حشمت ،مصطفى حسين باهي ،2006 ،ص .)38

 -2-1اتجاهات في تعريف التوافق النفسي:

ىناؾ ثبلث اتجاىات رئيسية في تعريؼ التوافؽ النفسي وىي كالتالي:

أ -االتجاه الفردي :ومف أنصاره :هنري سميث  :H. Smithيتحقؽ التوافؽ النفسي
لمفرد بإشباع دوافعو المختمفة سواء كانت بيولوجية أو اجتماعية أو نفسية ولكف عادة ما

يضع المجتمع المعايير والقيود االجتماعية ويقيـ الموانع التي قد تؤدي إلى حرماف
الفرد مف بعض حاجاتو ،إف توافؽ الفرد مرتبط بالبيئة وعمى الفرد الذي يريد إشباع
رغباتو أف يتخير مف األساليب ما يرضيو ويرضي اآلخريف وال يصيبيـ بالضرر.

ب -االتجاه االجتماعي :ومف أنصاره رويش ،ك.

ميننجر Reush, K.

 :Minninqerإف مفيوـ التوافؽ ىو أعمؽ مف مجرد المسايرة لمعايير وأنماط
المجتمع ،بؿ ىو عممية إيجابية مستمرة يواجو بيا الفرد مطالب الظروؼ المتغيرة،
كذلؾ فإف عممية التوافؽ ال تتحدد بالرجوع إلى معايير المجتمع وحدىا بؿ يشارؾ في
تحديدىا دوافع الفرد وحاجاتو أيضا.

ج -االتجاه التكاممي :مف أنصار ىذا االتجاه ال زاروس  :La Zarusيرى أتباع ىذا
االتجاه أف عممية التوافؽ ىي عممية مركبة مف عنصريف أساسييف يمثبلف طرفي
متصؿ احدىما الفرد ودوافعو وحاجاتو وتطمعاتو وثانييما البيئة الطبيعية واالجتماعية
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المحيطة بيذا الفرد بما ليا مف ضوابط ومواصفات ومما يشمؿ عميو مف عوائؽ وروادع
(عبد الحميد محمد الشاذلي ،2001 ،ص .)85

يعتمد االتجاه الفردي في تفسيره لمتوافؽ النفسي ،عمى مدى إشباع الفرد لدوافعو

المختمفة التي تجعمو مرتاحا وقاد ار عمى مواجية البيئة الخارجية وما تحممو مف

ضغوطات وموانع ،وىذا االتجاه يؤخذ بعيف االعتبار الجانب الفردي المحض أي أف
اإلنساف في تفاعمو مع ذاتو وتوافقو معيا ،ينفي دور البيئة الخارجية وتأثيرىا المباشر
عمى توازنو وتوافقو وىو ال يستطيع أف يعيش بدونيا ،ألف اإلشباع الحقيقي لمحاجيات
والشعور بالوجود ،يكوف في تفاعمو مع اآلخريف وتحقيؽ األىداؼ الجماعية لموصوؿ

إلى الرفاىية االجتماعية .وفي الم قابؿ نجد االتجاه االجتماعي الذي يؤكد أف التوافؽ
النفسي واالجتماعي ليس مجرد مسايرة لشروط ومتطمبات الجماعة ،بؿ يتحدد ىذا
التوافؽ مف خبلؿ مشاركة الفرد في تحديد دوافعو وتحقيؽ حاجياتو ضمف ىذه الجماعة
التي يجب أف تحترـ ق ارراتو وتدافع عف حقوقو.

أما االتجاه التكاممي يرى أف تحقيؽ التوافؽ النفسي ،يتـ مف خبلؿ عنصريف

أساسييف ىما الفرد مف خبلؿ دوافعو ومتطمباتو وحاجاتو ،وثانييا البيئة االجتماعية وما
تحممو مف شروط لبلندماج والتكيؼ ،وما تقره مف ضوابط وشروط

لتحقيؽ ىذا

التوافؽ ،ومنو يمكف أف نقوؿ أف التوافؽ النفسي يتمركز في جانبيف :جانب فردي ما
يحممو ىذا األخير مف تطمعات لتحقيؽ حاجاتو ،وجانب اجتماعي وما تتطمبو البيئة

الخارجية مف امتثاؿ ومسايرة لقبولو كفرد ضمف الجماعة.
 -3-1اتجاهات مفسرة لمتوافق النفسي االجتماعي:
أ -االتجاه النفسي:

يقوـ ىذا االتجاه عمى االىت ماـ بالجانب السيكولوجي في الفرد حيث يرى
أصحاب ىذا االتجاه أف التوافؽ يتحقؽ بإشباع حاجات الفرد ودوافعو ،ىذا يعني أف

التوافؽ يقمؿ مف التوتر ويتحقؽ ىذا عف طريؽ االعتداؿ في اإلشباع ،وفي ىذا االتجاه
فإف التوافؽ ىو عممية تشير إلى األحداث النفسية وتعمؿ عمى استبعاد حاالت التوتر
واعادة الفرد لمستوى معيف وىو المستوى المناسب لحياتو وفي البيئة التي يعيش فييا.
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فالفرد يسمؾ سموكو مدفوعا بدافع معيف نحو اليدؼ الذي يشبع ىذا الدافع
وعندما تعترضو عقبة فإنو يقوـ بأفعاؿ واستجابات مختمفة ،حتى يجد أف استجابة

معينة تغمب عمى ىذه العقبة وتوصمو إلى ىدفو واشباع حاجاتو ودوافعو.

ويرى سميث  Smithإف التوافؽ السوي بالنسبة لئلنساف ىو االعتداؿ في

اإلشباع العاـ لمشخص وليس إشباع دافع واحد ،شديد وعاجؿ عمى أساس دوافع أخرى،

فالشخص المتوافؽ توافقا ضعيفا ىو الشخص غير الواقعي المحبط والمستعجؿ في
إ شباع دوافعو وحاجاتو والذي يميؿ لمتضحية باىتمامات اآلخريف وذلؾ إلشباع حاجة

وممحة (نفس المرجع السابؽ ،ص .)24
حالية شديدة
ّ
ويرى شافر وشوبف  Shaffer and Shobenفي ىذا السياؽ أف الكائف
الحي يحاوؿ مف البداية إشباع دوافعو بأيسر الطرؽ ،فإذا لـ يتيسر لو ذلؾ راح يبحث

عف أشكاؿ جديدة لبلستجابة ،فيمجأ إما إلحداث تعديؿ في البيئة أو تعديؿ دوافعو
نفسيا ،وبيذا المعنى تكوف الحياة كميا عبارة عف عممية توافؽ مستمرة بالنسبة لمكائف
الحي وىي عممية ضرورية فيما يتعمؽ بعممية البقاء الحيوي لو.

(نفس المرجع السابق ،ص .)43

ب -االتجاه االجتماعي:

يقوـ ىذا االتجاه أساسا عمى أف التوافؽ ىو عممية اجتماعية تقوـ عمى مسايرة

الفرد لمعايير المجتمع ولمواصفاتو الثقافية ،وذلؾ مف خبلؿ قدرتو عمى القياـ
باستجابات متنوعة تبلئـ المواقؼ المختمفة وتشبع رغباتو وحاجاتو وىذا يعني أف
التوافؽ مف وجية نظر أصحاب ىذا االتجاه يعكس أسموب الفرد في مواجية ظروؼ

الحياة وحؿ مشاكمو.

إف التوافؽ يوضح اتجاىيف كامميف مف المسؤولية اتجاه البيئة االجتماعية:

أ-االتجاه األول :ىو أف يقبؿ الفرد ويستجيب بفاعمية تجاه التوقعات االجتماعية التي

تواجيو تبعا لسنو وحياتو وتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ :االلتحاؽ بالمدارس أو بمينة مف
الميف وتكويف العبلقات االجتماعية مع اآلخريف تتسـ بالود والتعاوف وفي ىذا المعنى
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فإف التوافؽ يوضح مدى استعداد الفرد لمجابية التوقعات االجتماعية مف أجؿ سموؾ
توافقي.

ب-االتجاه الثاني :يرى بأف االتجاه يعني أكثر مف مفيوـ بسيط لمنماذج االجتماعية
أو بمعنى آخر يعني أف الفرد يشغؿ كؿ الفرص التي تتاح لو ليحقؽ ىدفا ذاتيا ثابتا؛
وقد أوضح محمود الزياد في ىذا السياؽ أف المقصود بالتوافؽ ىو القدرة عمى إقامة

عبلقات اجتماعية مع اآلخريف مثمرة وممتعة ،تتسـ بالقدرة عمى الحب والعطاء ،ىذا
الفعاؿ الذي يجعؿ الفرد شخصا
مف ناحية ومف ناحية أخرى ،القدرة عمى العمؿ المنتج ّ
نافعا في محيطو االجتماعي ،فالتوافؽ مفيوـ شامؿ يرمز إلى حالة معينة مف النضج
يصؿ إلييا الفرد (حسين أحمد حشمت ،مصطفى حسين باهي ،2006 ،ص .)44

د -االتجاه النفسي االجتماعي (التكاممي):

يقوـ ىذ ا االتجاه أساسا عمى التفاعؿ والتكامؿ بيف االتجاىيف السابقيف ،فالتوافؽ

عممية ذات شقيف :فيي تتضمف انتساب الفرد إلى المجتمع بطريقة أكثر فعالية وفي
نفس الوقت يقدـ المجتمع الوسائؿ المختمفة لتحقيؽ الطاقة الكامنة داخؿ الفرد لئلدراؾ
والشعور والتفكير والنشاط الخبلؽ مشتممة عمى التغيير الحادث في المجتمع ذاتو،

حيث أف الفرد والمجتمع يرتبط كؿ منيما باآلخر في عبلقة تأثيرية متبادلة فكبلىما ال

يمكف تصوره بدوف اآلخر.
وىذا يعني التوافؽ بيف المدخؿ النفسي والمدخؿ االجتماعي أي المنيج التكاممي

الذي يؤكد تآزر المطالب البنائية االجتماعية مع المطالب البنائية الشخصية وىذا ما
يتضمنو تفاعبل مستم ار بيف الشخص وبيئتو ،فممشخص حاجات ولمبيئة مطالب وكؿ

منيما يفرض مطالبو عمى اآلخر (نفس الرجع السابق ،ص .)46

إذف فالتوافؽ يتخذ صورة التغيير في البيئة والتغيير في الكائف وذلؾ عف طريؽ
اكتساب استجابات مبلئمة لمموقؼ ويشير حامد زىراف إلى التوافؽ عمى انو عممية

ديناميكية مستمرة تتناوؿ السموؾ والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيير والتعديؿ حتى

يحدث توازف بيف الفرد والبيئة ومف ثمة نجد أف التوافؽ ىو محاولة تحقيؽ التوازف بيف
الحاجات والمثيرات والفرصة المتاحة بواسطة البيئة وىذا يتوقؼ عمى محاولة إشباع
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الحاجات وذلؾ بالتغمب عمى كؿ مف العقبات الداخمية والخارجية والظروؼ المبلئمة
لمفرد نفسو.

إف ىذه االتجاىات في تفسيرىا لعممية التوافؽ النفسي تقترب كثي ار مف

االتجاىات التي تناولت تعريؼ التوافؽ النفسي مف الوجية الشخصية واالجتماعية ثـ

الوجية التكاممية.

واذ تفحصنا ىذه االتجاىات في تفسيرىا لمتوافؽ النفسي لوجدنا أف االتجاه
النفسي يؤكد عمى أف التوافؽ النفسي يتحقؽ مف خبلؿ إشباع حاجات الفرد البيولوجية

والنفسية واالنفعالية وىذا ما يؤدي إلى تخفيؼ التوتر والضغط لديو ويشعره بالراحة

والرضا والقدرة عمى تكييؼ سموكو واستجاباتو مع الظروؼ والعقبات والوصوؿ إلى

تحقيؽ أىدافو مف خبلؿ تعديؿ دوافعو حتى يتسنى لو الوصوؿ إلى الرضي والراحة

النفسية.
أما التفسير ا الجتماعي ،فيرى أف التوافؽ النفسي ما ىو إال نتيجة لتعديؿ الفرد

لسموكاتو واستجاباتو وكذا دوافعو مع متطمبات البيئة االجتماعية ،فيو يقوـ بتحقيؽ ذاتو
وأىدافو ضمف اإلطار االجتماعي.

إف التوافؽ النفسي في ىذا المنظور ،يؤكد عمى مدى حاجة الفرد إلى الجماعة،

فيو ال يس تطيع أف يشبع حاجاتو النفسية واالنفعالية ويحقؽ ذاتو ووجوده دوف الذوباف
واالندماج الكمي في المجتمع ومسايرة عاداتو وتقاليده واحتراـ متطمباتو والعمؿ ضمنو

لموصوؿ إلى تحقيؽ مكانة اجتماعية داخؿ الجماعة ،تساعده عمى تحقيؽ وجوده
واشباع حاجاتو النفسية واالجتماعية.
واذا حاولنا أف نستق أر ىذيف االتجاىيف في تفسيرىا لمتوافؽ النفسي ،لوجدنا أنيما

متكامميف فالفرد يحقؽ توافقو النفسي مف خبلؿ إشباع دوافعو وحاجاتو النفسية التي
تترجـ مف خبلؿ سموكاتو في تفاعمو مع المحيط الخارجي حتى يصؿ إلى تحقيؽ

التواصؿ وبناء عبلقات اجتماعية تضمف لو اإلحساس باألمف واالنتماء.
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 -2أبعاد التوافق النفسي:

تتضمف عممية التوافؽ تفاعبل مركبا لمجموعة معتمدة مف النظـ الفكرية
واالنفعالية والسموكية مع بعضيا البعض وفي مقابؿ ذلؾ فإف القالب الديناميكي

لمكونات الشخصية في تفاعؿ مستمر مع ظروؼ حياة الفرد الدائمة التغيير ومف ثمة
فإف التوافؽ متعدد األبعاد ويمكف وصفو في صورة عدد مف التغيرات المتفاعمة.

 -1-2التوافق الشخصي:

إف التوافؽ الشخصي ما ىو إال مجموعة االستجابات التي تدؿ عمى تمتع الفرد

وشعوره باألمف الذاتي وىو السعادة مع النفس والرضا عنيا واشباع الدوافع الداخمية
األولية الفيزيولوجية والثانوية المكتسبة ويعبر عف سمـ داخمي حيث ينعدـ الفراغ

الداخمي ويتضمف كذلؾ التوافؽ الشخصي في" :قدرة الفرد عمى التوفيؽ بيف دوافعو
المتعارضة توفيقا يرضييا جميعا إرضاء متزنا".

(حسين أحمد حشمت ،مصطفى حسين باهي ،2006 ،ص )53

 -1-1-2شروط تحقق التوافق الشخصي:

أ -إف اإلنساف المتوافؽ ىو ذلؾ الشخص الصحيح عقميا ،ىذا وتتطمب الصحة النفسية
توافقا داخميا تماما مثؿ التوافؽ الخارجي أي ضرورة التوافؽ بيف الدوافع والرغبات

الشخصية المتصارعة ومنو فإف الشخص المتوافؽ ىو الشخص الذي يتمتع بصحة
نفسية.
ب -ضرورة تقبؿ الذات وأف يكوف لمشخص ثقة كبيرة بنقصو واحتراما لذاتو وكذا القدرة

عمى تقبؿ النقد واالستفادة منو وذلؾ حتى يتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة لديو وأف

يقوـ نفسو بواقعية وىذا ليصؿ بقدراتو الى ا لفاعمية.
ّ
ج -أف يؤمف الفرد بقدرتو عمى التعامؿ مع مشاكؿ الحياة وشعوره بالقبوؿ مف طرؼ
اآلخريف الذي يدفعو إلى االعتماد عمى مبادئو الخاصة في توجيو سموكو وتصرفاتو

بدال مف االعتماد عمى معتقداتو وأفكار اآلخريف.

د -إشباع الفرد لدوافعو المختمفة بصورة ترضي الفرد والمجتمع في آف واحد وال تتنافر
مع معايير المجتمع ومعتقداتو.
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ه -قدرة الفرد عمى مواجية الواقع أي أف يتعامؿ الفرد مع مشاكمو الشخصية مباشرة
وذلؾ لتحقيؽ توافقو الشخصي الكؼء.
 -2-2التوافق االجتماعي:
ىنا التوافؽ االجتماعي عمى انو "مجموعة مف االستجابات
يعرؼ محمود ّ
ّ
المختمفة التي تدؿ عمى تمتع الفرد وشعوره باألمف االجتماعي".
(حسين احمد حشمت ،مصطفى حسن باهي ،2006،ص )55

إذف فالتوافؽ االجتماعي ىو عممية تكييؼ المرء لنفسو مع البيئة االجتماعية

واندماجو فييا وتمبية لمتطمباتيا أو خضوعو لظروفيا وىو عموما تمؾ العممية التي
تتحقؽ بيا حالة مف االنسجاـ واالتزاف في عبلقات الفرد مع أصدقائو وأفراد أسرتو
وبيئتو المحمية ومجتمعو الكبير والتي مف خبلليا يستطيع إشباع حاجاتو مع قبوؿ ما
يفرضو المجتمع عميو مف مطالب والتزامات وما يرتضيو لو مف معايير وقيـ ولتحقيؽ

التوافؽ االجتماعي يجب أف تتوفر بعض الشروط.
 -1-2-2شروط تحقيق التوافق االجتماعي:

أ -أف يتقبؿ الفرد اآلخريف كما يتقبؿ ذاتو وأف يضع نفسو في مكاف اآلخريف بمعنى أف
يكوف قاد ار عمى التفكير والشعور والتصرؼ بنفس الطريقة التي يعقميا اآلخريف.

ب -أف يكوف الفرد متسامحا مع اآلخريف متغاضيا عف نقاط ضعفيـ ومساوئيـ ويمد ليـ
يد المساعدة إلى الذيف يحتاجوف إلى المساعدة.

ت -إف الشخصية المتكاممة المتوافقة تؤدي وظيفتيا كجياز يتمتع بمرونة كافية لمتفاعؿ
مع متطمبات الواقع المتجدد دائما ومف وجية نظر شاممة لحياة فرد ما ولثقافتو ،فإف
الحياة ككؿ تستمر حيث تتكامؿ الحقيقة والقيـ بطريقة مرضية وليذا يمكف القوؿ بأف

القدرة عمى التغي ير والمرونة في السموؾ تتفؽ مع متطمبات الواقع والتكامؿ الشخصي.

ث -نجاح الفرد في إقامة عبلقات اجتماعية سوية مع اآلخريف يتيح لو أف يشارؾ بحرية
في أنشطة الجماعة كما يتطمب منو أف يسخر مياراتو وامكاناتو لصالح الجماعة وىو

لف يتراجع وانما سيكوف قاد ار عمى التنازؿ عف بعض الحاجات وفي المقابؿ سيحظى
بقبوؿ الجماعة واحتراميا كما انو سيستفيد مف نتائج ميارات وأنشطة األفراد اآلخريف.
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ج -أف تكوف أىداؼ الفرد متماشية مع أىداؼ الجماعة حيث ال تتعارض مع اليدؼ
اإلنساني الكبير واال حدث تناقض وتضارب بيف أىداؼ الفرد وأىداؼ الجماعة ومف

ىنا ين شئ الصراع والتضارب بيف الفرد والجماعة ومف ثمة اضطراب في عممية التوافؽ
االجتماعي.

ح -شعور الفرد بالمسؤولية االجتماعية أي أف الفرد يحب أف يكوف في تعاوف وتشارؾ
مستمر مع أفراد الجماعة ليصموا إلى حؿ مشكبلتيـ االجتماعية والتنظيمية التي تخص
بناء الجماعة وتسييرىا ،إضافة إلى أف المسؤولية االجتماعية تيدؼ إلى ضرورة احتراـ

الفرد آلراء اآلخريف والمحافظة عمى مشاعرىـ.

(حسين احمد حشمت ،مصطفى حسن باهي ،2006،ص .) 57

خ -ميؿ الفرد إلى مسايرة الجماعة واإلحساس باأللفة والمودة والميؿ إلى تفادي
الصراعات الفردية والتضحية بالمصالح الشخصية في سبيؿ المصمحة العامة لمجماعة.
تتمثؿ أبعاد التوافؽ النفسي في بعديف أساسييف ،البعد الشخصي أو النفسي

والذي يتضمف االتزاف والتناسؽ مع الوظائؼ والدوافع المكونة لشخصية الفرد والتي

تعمؿ بدينامكية مستمرة لموصوؿ إلى الراحة النفسية والطمأنينة واإلحساس باألمف ،ومف
ثمة تحقيؽ الصحة النفسية التي تمعب دو ار ىاما في مساعدة الفرد عمى مواجية البيئة

الخارجية وايجاد مكانة تؤىمو لبلندماج والذوباف في الجماعة.

أما البعد الثاني فيو البعد االجتماعي الذي ال يستطيع الفرد أبدا العيش بدونو

باعتبار أف الفرد اجتماعي بطبعو ،ومف ثمة عميو أف يكيؼ كؿ رغباتو وحاجياتو مع
متطمبات المجتمع وشروطو ،بحيث يتفاعؿ مع اآلخريف ،ويقوـ ببناء عبلقات تساعده
عمى الشعور باألمف واالنتماء ،وأف يتعاوف مع اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ الجماعة ويعمؿ

عمى تحقيؽ القيـ االجتماعية المتمثمة في المسؤولية ،الحرية ،التسامح والتعاوف بيدؼ

الوصوؿ إلى القبوؿ االجتماعي.
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 -3العوامل المؤثرة في التوافق النفسي:

حدد الزاروس  Lazarosمجموعة مف العوامؿ تتدخؿ بصورة مباشرة في التأثير
عمى التوافؽ النفسي نجمميا فيما يمي:

 -1-3الراحة النفسية :فيو يرى أف الشخص غير المرتاح مف الناحية النفسية ،أي

في حاالت االكتئاب واالنقباض والقمؽ المزمف ،ال يمكف أف يكوف شخصا متوافقا.

 -2-3الكفاية في العمل :أف الشخص الذي يعاني مف سوء التوافؽ تقؿ كفاءتو
اإلنتاجية ويعجز أيضا عف استغبلؿ استعداداتو وميارتو ،أما إذا كاف طالبا فيقؿ

مستواه الدراسي.

 -3-3األعراض الجسمية :يرى الباحث أف الشخص غير المتوافؽ ،يعاني مف إصابة
عضوية أو مف مرض جسمي وما إلى ذلؾ.
 -4-3التقبل االجتماعي :يرى الباحث أف الفرد يستطيع أف يحقؽ التقبؿ االجتماعي
عف طريؽ السموؾ الذي يسمكو وتقره الجماعة التي يعيش معيا ويرضى عنو المجتمع

الذي ينتمي إليو (حسين احمد حشمت ،مصطفى حسين باهي ،2006،ص .)59

-4العوامل الدينامية لمتوافق النفسي:

 -1-4التوافق عممية كمية :إف التوافؽ يختص العبلقة التي تربط اإلنساف ككائف مع
بيئتو وىذه العبلقة ىي عبلقة كمية لكونيا تمس كؿ الجوانب الشعورية والشعورية وكذا

السموكية التي تربط الفرد ببيئتو الخارجية.
 -2-4التوافق عممية دينامية :إف التوافؽ ىو محصمة ذلؾ النتاج الذي يتمخض مف
الصراع بيف القوى الذاتية والبيئية والفطرية والبيولوجية التي تختص باإلنساف وىي

عممية مستمرة ألف ىذا األخير دائـ البحث عف إشباع حاجاتو ورغباتو ودوافعو.

 -3-4التوافق عممية وظيفية :بمعنى أف التوافؽ ينطوي عمى وظيفة تحقيؽ التوازف
مع البيئة في كؿ جوانبيا البيولوجية ،النفسية واالجتماعية.

 -4-4التوافق عممية تستند إلى منظور التنشئة :إف التوافؽ مع المحيط الذي نعيش

فيو يمر عبر مراحؿ التنشئة االجتماعية مف خبلؿ محطات النمو المختمفة ومتطمبات

كؿ مرحمة نمو.
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ومف ثمة فإف التوافؽ النفسي لمفرد ما ىو إال حصيمة اجتماع جممة مف
المؤشرات المتصمة بالفرد والبيئة باعتبار أف الفرد المتوافؽ ىو الذي يحقؽ الصحة

النفسية مف خبلؿ توازف استجاباتو مع الميراث الخارجية لمبيئة.

إف المرجعية الرئيسية لحصيمة التوافؽ النفسي لمفرد ىو ذلؾ االتساؽ واالنسجاـ

الذي حققو الفرد مف خبلؿ تفاعمو مع البي ئة الخارجية التي سمحت لو بأف يحقؽ أىدافو
وحاجاتو ضمنيا بعد أف قدمت لو أىـ المكنزمات التي تساعده عمى التكيؼ االجتماعي
مف خبلؿ مراحؿ التنشئة االجتماعية التي يمر بيا الفرد.

 -5محكات التوافق النفسي السوي:

ىنالؾ مجموعة مف المحكات لمتوافؽ السوي قدميا عمـ النفس ،ينبغي توافرىا

ليتحقؽ لمفرد مستوى مناسب مف التوافؽ.

 -1-5مؤشرات الصحة النفسية:
-

الراحة النفسية.

-

الكفاية في العمؿ.

-

الخمو مف األمراض السيكوسوماتية.

-

تقبؿ الذات وتقبؿ اآلخريف.

-

اتخاذ أىداؼ واقعية.

-

القدرة عمى ضبط الذات وتحمؿ المسؤولية.

-

القدرة عمى تكويف عبلقات مبنية عمى الثقة المتبادلة.

-

القدرة عمى التضحية وخدمة اآلخريف.

-

الشعور بالسعادة (حسين أحمد حشمت ،مصطفى حسن باهي ،2006 ،ص.)44
إف الفرد الذي يتمتع بتوافؽ نفسي سوي تجده يتمتع بجممة مف المؤشرات

كإحساسو الدائـ بالراحة النفسية ،القدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف ،المرونة االجتماعية،

التمتع بالصحة البدنية ،الشعور بالسعادة والرضي الدائـ.

 -2-5مؤشرات سوء التوافق النفسي :تظير مؤشراتو فيما يمي :
 -قمة اإلنتاج.
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 عدـ الشعور بالرضا والسعادة. الشعور باإلحباط وانخفاض الدافعية. -المشكبلت السموكية.

 األمراض البسيكوسوماتية. -األمراض النفسية.

 -االنحرافات الجسمية واإلدماف وكذا اإلجراـ (عبد الحميد محمد الشاذلي ،2001 ،ص .)77

إف التوافؽ النفسي غير السوي ،والشيء يظير مف خبلؿ جممة مف السموكات

واالستجابات التي يتبناىا الفرد في التعامؿ مع المحيطيف بو وكذا في مواجية مشاكمو
وبعض الوضعيات االجتماعية ،ومف مؤشرات سوء التوافؽ نجد ىذا األخير عادة ما

يعاني مف أمراض سيكوسوماتية لعدـ توافقو مع ذاتو ومع اآلخريف ،إضافة إلى عدـ
إحساسو بالرضي واألمف وصعوبة كبيرة في تمبية حاجاتو وتحقيؽ أىداؼ مما يجره إلى
في جؿ األحياف إلى تبني سموكات منحرفة وعنيفة.

 -6معايير التوافق:

 -1-6المعيار اإلحصائي :يشير مفيوـ التوافؽ طبقا لممعيار اإلحصائي إلى القاعدة
المعروفة بالتوزيع االعتدالي والسوية وطبقا ليذه القاعدة تعني المتوسط العاـ لمجموعة
الخصائص واألشخاص .فالشخص البلسوي ىو الذي ينحرؼ عف المتوسط العاـ
لتوزيع األشخاص أو السمات أو السموؾ.

 -2-6المعيار ألقيمي :وىو مدى اتفاؽ السموؾ مع المعايير األخبلقية وقواعد السموؾ
ا لسائد في المجتمع ،وعميو ينظر إلى التوافؽ عمى انو مسايرة أي اتفاؽ السموؾ مع
األساليب والمعاني التي تحدد التصرؼ والمسمؾ السميـ في المجتمع وبذلؾ ينظر إلى

أف الشخص المتوافؽ عمى انو ذلؾ الشخص الذي يتفؽ سموكو مع القيـ االجتماعية
السائدة.
 -3-6المعيار الطبيعي :يس تنبط أصحاب ىذا االتجاه مفيوـ التوافؽ مف البيولوجيا
وعمـ النفس وىي نظرة تبحث عما ينبغي تحقيقو ويستخمص ىذا المعيار بناءا عمى

خاصيتيف يتميز بيا اإلنساف عف غيره مف الكائنات وىي:
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-

الخاصية األولى :قدرة اإلنساف الفريدة عمى استخداـ الرموز

-

الخاصية الثانية :طوؿ فترة الطفولة لدى اإلنساف إذا ما قورنت بالحيواف.

والشخص المتوافؽ طبقا ليذا المفيوـ ىو مف لديو إحساس بالمسؤولية

االجتماعية ،كما أف اكتساب المثؿ والقدرة عمى ضبط الذات طبقا ليذا المفيوـ مف

معالـ الشخصية المتوافقة.

 -4-6المعيار الثقافي :إف المجتمع وثقافتو يمثبلف محددات رئيسية لبناء الشخصية
اإلنسانية ومف ىنا يعتبر اإلنساف بصفة عامة انعكاسا لمواقع الثقافي الذي يعيشو ومنو

ووفقا ليذا المعيار فإف الحكـ عمى الشخص المتوافؽ يكوف في إطار الجماعة المرجعية
لمفرد ومعنى ذلؾ أف الحكـ عمى الشخص المتوافؽ أو غير المتوافؽ ال يمكف الوصوؿ
إليو إال بعد دراسة ثقافة الفرد وتحميميا إلى الثقافات الفرعية المختمفة.

 -5-6المعيار الذاتي :وىو التوافؽ كما يدركو الشخص ذاتو بصرؼ النظر عف
المسايرة التي قد يبدييا الفرد عمى أساس المعايير السابقة فالمحؾ الياـ ىنا ىو ما
يشعر بو الشخص وكيؼ يرى في نفسو ا التزاف أو السعادة ،أي أف السوية ىنا إحساس
داخمي وخبرة ذاتية فإذا كاف الشخص وفقا ليذا المعيار ،يشعر بالقمؽ أو التعاسة فيو

يعد شخصا غير متوافقا.
 -6-6المعيار اإلكمينيكي :يتحدد مفيوـ التوافؽ أو الصحة النفسية في ضوء المعايير
اإلكمينيكية لتشخيص األعراض المرضية ،فالصحة النفسية تتحدد عمى أساس غياب

اإلعراض والخمو مف مظاىر المرض.

 -7-6معيار النمو األمثل :إف قصور المعيار اإلكمينيكي عف تبني نظرة أكثر إيجابية
في تحديد الشخصية المتوافقة ،يستند إلى تعريؼ منظمة الصحة العالمية لمفيوـ

الصحة النفسية عمى أنيا حالة مف التمكف الكامؿ مف النواحي الجسمية والعقمية

وااليجابية وليس مجرد الخمو مف المرض ورغـ أىمية مفيوـ النمو األمثؿ في تحديد
مفيوـ الشخصية إال أنو مف الصعب تحديد نماذج السمات أو األنماط السموكية التي

تشكؿ النمو األمثؿ ،فما يعتبر مرغوبا إنما يعكس ثقافة المجتمع كما يعكس المعتقدات
والقيـ االجتماعية والشخصية (عبد الحميد محمد الشاذلي ،2001 ،ص .)33
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تجتمع جممة مف المعايير المتنوعة والمختمفة لتحديد مفيوـ التوافؽ فالمعيار
اإلحصائي يشير إلى ضرورة االعتداؿ والسوية ،وكؿ شخص ينحرؼ عف المتوسط

العاـ لتوزيع األشخاص أو السمات والسموؾ ،يعتبر شخص ال سوي ومف ثمة غير
متوافقا أما المعيار القيمي ،فيشير إلى المكونات القيمية واألخبلقية والعادات والتقاليد

واإلرث الثقافي الذي يظير بصورة جمية في سموكات أفراد الجماعة ،فكؿ فرد يسمؾ
سموكات تتماشى مع ثقافة الجماعة وقيميـ واعتقاداتيـ ،يعتبر فردا متوافقا وسويا.
أما المعيار الطبيعي ،فيذىب إلى تفسير وتحديد التوافؽ اعتمادا عمى النظرة

البيولوجية الطبيعية التي تمس خصوصية وتفرد اإلنساف ،كالقدرة عمى استخداـ الرموز
وطوؿ فترة الطفولة إضافة إلى قدرة الفرد عمى اكتساب القيـ االجتماعية والقيـ المثمى

التي تساعده عمى التقبؿ االجتماعي.

ونجد المعيار الثقافي الذي يأخذنا إلى محددات بناء المجتمع ،فالفرد ال يستطيع
أف يعيش بمعزؿ عف المجتمع ومف ثمة أستوجب عميو تبني قيمو وعاداتو وتقاليده وكذا

ثقافتو لموصوؿ إلى التكيؼ والتوافؽ الكي مع الجماعة.

أما المعيار الذاتي فيعود إلى ذاتية الفرد ويؤكد عمى المعاش النفسي ليذا الفرد
وجممة العمميات النفسية التي تحدث وتترجـ مف خبلؿ سموكو بغض النظر عف تأثير

الجماعة ،فالتوافؽ ىنا ينبع مف ذاتية الفرد ،مف مدى شعوره بالرضي ،واحساسو بالراحة
والسعادة واالتزاف ،وفي ىذا المنظور كؿ شخص يشعر باأللـ واالكتئاب والتعاسة ىو

شخصا غير سويا وغير متوافقا.

ويشير المعيار اإلكمينيكي إلى مفيوـ التوافؽ مف خبلؿ مفيوـ آخر وىو الصحة
النفسية ويؤكد ىذا المنظور عمى أف التوافؽ النفسي يساوي الصحة النفسية ،كوف ىذه

األخيرة تترجـ مف خبلؿ خمو الفرد مف األعراض المرضية ومف ثمة فيو يعتبر فردا
متوافقا.

وأخي ار نجد معيار النمو األمثؿ الذي حاوؿ أف يعطي لمفيوـ التوافؽ معنى أكثر

شمولية وخاصة وأف ىذا المعيار يرى بأف جممة المعيار السابقة ال تفي قط بالمفيوـ
الحقيقي لمتوافؽ ،وىو يشير إلى نقطة أساسية في تحديده لمتوافؽ كوف أنو ال نستطيع
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أف نقدـ معيار ،كامبل وشامبل ليذا المفيوـ ألننا نتعامؿ مع أفراد يعيشوف في
مجتمعات مختمفة ويخضعوف لثقافات وعادات وحضارات مختمفة ،فيا ىو سوي في

مجتمع آخر وما نعتبره سموكا متوافقا مثبل في مجتمع غربي ،فيو سموؾ غير سوي
وغير متوافؽ في المجتمع العربي.

ومف ثمة فمعيار النمو األمثؿ يعتبر أمثؿ معيار لتحديد التوافؽ كونو يؤكد عمى

حقيقة أساسية لـ تأخذىا المعايير األخرى بعيف االعتبار أال وىي ،الفروؽ الفردية وكذا
السيرورات الحضارية والثقافية والدينية والقيـ والمعايير األخبلقية التي تخص كؿ

مجتمع وتضع معايير لمسواء والتوافؽ خاص بيا أي خاصة بكؿ مجتمع.
 -7مؤشرات التوافق:

تتمثؿ ىذه المؤشرات فيما يمي:

 -1-7النظرة الواقعية لمحياة :وتتمثؿ في إقباؿ األفراد عمى الحياة بكؿ ما فييا مف
أفراح وأتراح ،واقعييف في تعامميـ مع اآلخريف ،متفائميف ومقبميف عمى الحياة بسعادة
وىذا يشير إلى توافؽ ىؤالء األفراد في المجاؿ االجتماعي الذي ينخرطوف فيو.
 -2-7مستوى طموح األفراد :لكؿ فرد مطامح وأماؿ وبالنسبة لمفرد المتوافؽ تكوف

طموحاتو وأمالو مشروعة وعادة في مستوى إمكانياتو الحقيقية ويسعى لتحقيقيا مف

خبلؿ دافع االنجاز ويشير ىذا لتوافؽ الفرد.

 -3-7اإلحساس بإشباع الحاجات النفسية :لكي يتوافؽ الفرد مع نفسو ومع اآلخريف
فإف أحد مؤشرات ذلؾ ،أف يحس بأف جميع حاجاتو النفسية األولية منيا والمكتسبة
مشبعة ،البيولوجية واالنفعالية :الطعاـ الحسف ،الحب ،االحتراـ ،النجاح في العمؿ وفي

العبلقات االجتماعية ،فإذا ما أح س الفرد بأف كؿ ىذه الحاجات مشبعة لديو فإف ىذا
يعد بمثابة أحد المؤشرات اليامة لتوافقو (صالح حسين الداهري ،1999 ،ص .)57

 -4-7توافر مجموعة من سمات الشخصية :مع نمو اإلنساف تنمو معو وتتشكؿ

مجموعة مف السمات ذات الثبات النسبي ويمكف أف نبلحظيا مف خبلؿ المواقؼ

الحياتية ،كما يمكف قياسيا؛ ومف بيف ىذه السمات:
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أ-الثبات االنفعالي :وىي تتمثؿ في قدرة الفرد عمى تناوؿ األمور بصبر وأناة وال
يستفز وال يستثار مف األحداث التافية ،يتسـ باليدوء والرزانة ويتحكـ في انفعاالتو وىذه
السمات مكتسبة مف خبلؿ التنشئة االجتماعية وقد ثبت أف اآلباء العصابييف تتكوف

لدى أبنائيـ سمة القمؽ االنفعالي.

ب-اتساع األفق :تعتبر ىذه السمة مف السمات التي تسيـ في توافؽ الفرد مع نفسو
ومع اآلخريف وينسجـ الفرد الذي يوصؼ بيذه الصفة أو السمة بقدرتو الفائقة عمى

تحميؿ األمور وفرز االيجابيات والسمبيات ،كذلؾ يتسـ بالمرونة والبلنمطية والتفكير
العممي والقدرة عمى تسيير الظواىر وفيـ مسبباتيا وقوانينيا ويميؿ إلى القراءة وتتبع
المستحدثات في المجاالت العممية ومف ثمة تتسـ شخصيتو باليدوء والتوازف والتوافؽ.

ج-مفهوم الذات :تعد ىذه السمة مف السمات التي تشير إلى توافؽ الفرد أو عدـ

توافقو ،فإذا كاف مفيوـ الذات عنده يتفؽ مع واقعو كما يدركو اآلخروف يكوف متوافقا

واذا كاف مفيوـ الذات لديو متضخما أدى بو ىذا إلى الغرور والتعالي مما يفقده توافقو

مع اآلخريف.

د-المسؤولية االجتماعية :المقصود بيذه السمة أف يحس الفرد بمسؤوليتو إزاء
اآلخريف وازاء المجتمع بقيمو وعاداتو ومفاىيمو وفي ىذه الحالة يكوف الشخص غيريا
أي ييتـ باآلخريف ومف ثمة يبتعد عف األنانية والذاتية.

هـ-المرونة :المقصود بيذه السمة (وىي نقيض التصمب) أف يكوف الشخص متوازنا
في سموكاتو ،بعيدا عف التطرؼ في اتخاذ ق ارراتو وفي الحكـ عمى األمور والبعد عف
التطرؼ يجعؿ الشخص مساي ار ومغايرا ،مساي ار في بعض المواقؼ التي تتطمب ذلؾ
ومغاي ار إذا رأى أف وجية نظر أخرى سديدة وتمده باالقتناع وىذا نيج ديمقراطي،

إضافة إلى أف سموؾ الشخص المتوافؽ يتسـ ببعديو :االعتمادية واالستقبللية ،إذ
تتطمب بعض المواقؼ في الحياة أف يعتمد الشخص عمى اآلخر وفي الوقت نفسو
تتطمب مواقؼ أخرى أف يكوف الفرد مستقبل ونفس الشيء بالنسبة لبعدي القيادة

والتبعية ،إذ تتطمب بعض المواقؼ أف يكوف الشخص قائدا وفي بعضيا اآلخر أف
يكوف تابعا (صالح حسين الداهري ،1999 ،ص.)64
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ن -االتجاهات االجتماعية اإليجابية :وتظير في الشخص المتوافؽ مجموعة مف
االتجاىات التي تبني المجتمع مثؿ احتراـ العمؿ ،تقدير المسؤولية ،أداء الواجب ،الوالء
لمقيـ واألعراؼ والتقاليد...الخ مف االتجاىات التي تشير إلى أف الشخص متوافقا.

ف -النسق القيمي :يظير في الشخص المتوافؽ نسؽ لمقيـ مثؿ قيـ إنسانية (حب
الناس ،التعاطؼ ،اإليثار ،الرحمة )...كذلؾ نسؽ مف القيـ الجمالية (تثقيؼ الحواس،

جماؿ األلواف ،جماؿ الصوت أو المحف ،)...نسؽ مف القيـ الفمسفية (النظرة الشاممة

لمكوف ،االلتزاـ بفمسفة معينة يسير وفؽ منيجيا) كؿ ىذه المجموعة مف القيـ تشكؿ
ركيزة الشخصية المتوافقة (نفس المرجع السابق ،ص .)61

إف مفيوـ التوافؽ ىو مفيوـ لصيؽ جدا بمفيوـ "الشخصية السوية" فمظاىر

وسمات الشخصية السوية ترتبط ارتباطا وثيقا بيذا المفيوـ ومفيوـ التوافؽ يشير إلى
"وجود عبلقة منسجمة مع البيئة ،تتضمف القدرة عمى إشباع معظـ حاجات الفرد وتمبية
معظـ المطالب البيولوجية واالجتماعية والتي يكوف الفرد مطالبا بتمبيتيا "وعمى ذلؾ

فالتوافؽ يشمؿ كؿ التباينات والتغيرات في السموؾ والتي تكوف ضرورية حتى يتـ
اإلشباع في إصدار العبلقة المنسجمة مع البيئة.

(محمد عبد الغني شريت ،صبري محمد عمي ،2006 ،ص .)125

يعتمد مفيوـ التوافؽ عمى مجموعة مف المؤشرات المختمفة عمى أساسيا نستطيع

أف نطمؽ أحكاما موضوعية عمى مدى توافقو أو عدـ توافقو ،وىذه المؤشرات تعدد
وتختمؼ وتتبايف ولكف في مجمميا تأخذ بعيف االعتبار نقطتيف أساسيتيف وىما الفرد في

تفرده وذاتيتو وحياتو النفسية ووظائف يا وكذا جممة انفعاالتو وأحاسيسو ،أما النقطة
الثانية فيي تؤكد عمى المجتمع الذي يعيش ضمنو ىذا الفرد ،وأىـ المكنزمات التي

تتحكـ فيو ،وكيفية اكتساب الفرد لجممة القيـ والمعايير االجتماعية الذي تؤىمو إلى
التوافؽ والذوباف في المجتمع.
فالتفاعؿ والواقعية وتحديد األىداؼ والسعي إلى تحقيقيا واإلحساس بالراحة

واألمف والقدرة عمى التحكـ في االنفعاالت واالبتعاد عف االستثارة واالتزاف واكتساب
سموكات مرنة واجتماعية مف خبلؿ مراحؿ التنشئة االجتماعية ،واإلحساس بالمسؤولية،
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والمرونة في التفاعؿ ،وتبني اتجاىات أجابية اتجاه الذات واتجاه الجماعة التي تعيش
فييا ،واحتراـ القيـ والعادات وتبني سموكات أخبلقية إيجابية ،كؿ ىذا يعتبر إرث نفسي
واجتماعي وقيمي ،يدفع بالفرد إلى أف يكوف متوافقا مع ذاتو وكذا مع المحيطيف بو

وينعـ بالدؼء االجتماعي.

 -8مستويات التوافق:

تميز الكثير مف اآلراء والكتابات السيكولوجية بيف مستويات مختمفة مف التوافؽ.

 -1-8مستوى التوافق الشخصي :ويشير ىذا المستوى إلى التوازف بيف الوظائؼ
المختمفة لمشخصية وما يترتب عميو ،وأف تقوـ األجيزة النفسية بوظيفتيا بدوف
صراعات شديدة وتحقؽ السعادة واشباع الدوافع والحاجات الداخمية األولية (الفطرية،
العضوية والفيزيولوجية) والحاجات الثانوية المكتسبة ويعبر عف سمـ داخمي حيث ال

صراع داخمي وىذا ما يحقؽ األمف النفسي.

 -2-8مستوى التوافق االجتماعي :ويعني أف ينشأ الفرد عبلقة منسجمة مع البيئة

التي يعيش فييا كما يقوؿ "ولماف" في تعريفو ":إف تحقيؽ االنسجاـ الداخمي في
الشخصية شرط لتحقيؽ االنسجاـ مع البيئة الخارجية ،ويتضمف السعادة مع اآلخريف
وااللتزاـ بأخبلقيات المجتمع ومعاييره االجتماعية وتقبؿ التغير االجتماعي والتفاعؿ

االجتماعي السميـ والعمؿ لخير الجماعة والمشاركة في النشاط االجتماعي ،مما يؤدي
إلى تحقيؽ الصحة النفسية

(صبري محمد عمي ،اشرف محمد عبد الغني شريت ،2006 ،ص .)125

 -3-8مستوى التوافق المهني :ويتضمف التوافؽ الميني ،االختيار المناسب لممينة

واالستعداد عمما وتدريبا ليا والدخوؿ فييا واالنجاز والكفاءة واإلنتاج والشعور بالرضا

والنجاح والعبلقات الطيبة مع الرؤساء والزمبلء والتغمب عمى المشكبلت .والتوافؽ

الميني ىو توافؽ الفرد مع واجبات عممو المحددة ويعني أف التوافؽ الميني أيضا توافؽ

الفرد مع بيئة العمؿ.

إذا حاولنا أف نفحص ونحمؿ مفيوـ التوافؽ النفسي ،لوجدناه منتش ار في كؿ
مجاالت الحياة التي تحبط بالفرد ،بدءا بذاتو ومدى توافؽ ىذا األخير مع حياتو
الداخمية ووظائفو النفسية والفزيولوجية وكذلؾ الجنسية ،ثـ في مدى نجاحو في بناء
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العبلقات االجتماعية وايجاد مكانو لو في الجماعة التي ينتمي إلييا بفضؿ خبراتو
وتنظيمو الموضوعي والعقبلني لكؿ الوضعيات السموكية التي يشجعيا المجتمع ،وقد

يساعده في ذلؾ توجيو الديني الذي ينـ عمى مدى استقامتو ومدى مشاركة غيره

لمقوانيف الدينية المت عارؼ عمييا ،إضافة إلى مشاركة المجتمع لمحركية السياسية التي
تجعمو فردا لديو القدرة عمى إبداء رأيو في المناسبات السياسية.

إف الفرد بحاجة إلى أف يشارؾ الجماعة إلى كؿ انشغاالتيا واىتماماتيا مف
خبلؿ جممة الخدمات التي يقدميا لمختمؼ المؤسسات االجتماعية فالفرد الطالب يعبر

عف توافقو مف خبلؿ إقبالو عمى العمؿ األكاديمي والنجاح والتحصيؿ ،والفرد العامؿ

يترجـ توافقو مف خبلؿ زيادة اإلنتاج واحتراـ النظاـ وجماعة العماؿ ،والفرد في مجتمعو

المصغر المتمثؿ في األسرة يعبر عف توافقو مف خبلؿ تحميو بروح المسؤولية ،وضماف
االستقرار وتحقيؽ متطمبات أفراد أسرتو وال يفوتنا أف نشير كذلؾ أنو لكي يتسنى لمفرد
أف يحافظ عمى توافقو النفسي السميـ يجب عميو أف يتخمص مف كؿ الشوائب واألعباء

التي تعرقؿ راحتو وأمنو واحساسو بالسعادة والرضي.
 -9التوافق والصحة النفسية:

يرى مجموعة مف الباحثيف أف دراسة الصحة النفسية ما ىي إال دراسة لمتوافؽ

وأف حاالت عدـ التوافؽ تعتبر مؤش ار أساسيا الختبلؿ الصحة النفسية.

كما يرى باحثوف آخروف أف السموؾ التوافقي ليس ىو الصحة النفسية ،بؿ أحد

مظاىرىا ،فالصحة النفسية حالة أو مجموعة شروط والسموؾ التوافقي دليؿ توافرىا.

إف العبلقة بيف التوافؽ والصحة النفسية عبلقة وطيدة حيث أف الكائف الحي والبيئة
متغيراف ولذلؾ يتطمب كؿ تغيير تغي ار مناسبا لئلبقاء عمى استمرار واستقرار العبلقة
بينيما ،وىذا التغيير ىو التكيؼ والموائمة والعبلقة المستمرة بينيما ىي التوافؽ وكثي ار

ما يستعمؿ المفظاف تكيؼ وتوافؽ كما لو كاف مترادفاف ولكف الكممة األولى تشير إلى
الخطوات المؤدية لمتوافؽ والثانية إلى حالة التوافؽ التي يبمغيا الفرد والصحة النفسية ما

ىي إال قدرة الفرد عمى التوافؽ مع نفسو ومع المجتمع الذي يعيش فيو وىذا يؤدي إلى
التمتع بحياة خالية مف التأزـ واالضطرابات ،حياة مميئة بالسعادة والحماس ومعنى ىذا
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اف يتقبؿ ذاتو كما يتقبؿ اآلخريف ،فبل يبدو منو ما يدؿ عمى عدـ التوافؽ االجتماعي
بؿ يسمؾ سموكا معتدال يدؿ عمى اتزانو االنفعالي والعاطفي والعقمي في ظؿ مختمؼ

المجاالت وتحت تأثير جميع الظروؼ (صالح حسن الداهري ،1999 ،ص)21

ومف ثمة يمكف أف نخمص إلى إف التوافؽ والصحة النفسية ىما جانباف في

اإلنساف ال يمكف فصميما ،فالصحة النفسية تعني اتزاف الوظائؼ النفسية والعقمية
والخمو مف اإلمراض ،يجعؿ الفرد يشعر بالسعادة والرضي واألمف ،أما التوافؽ فيو

استثمار التفاعبلت النفسية الداخمية بصورة ايجابية وفعالة بيدؼ مواجية المشكبلت
وتمبية الحاجيات النفسية واالجتماعية ،إذف فالصحة النفسية كؿ متكامؿ ،بحيث ال

نستطيع أف نفصؿ ىذه األخيرة عف التوافؽ ،باعتبارىا ا مؤش ار ايجابيا لمتوافؽ النفسي

والتوافؽ بصفة عامة.

ويعتمد مفيوـ التوافؽ عمى مجموعة مف المؤشرات المختمفة عمى أساسيا
نستطيع أف نطمؽ أحكاما موضوعية عمى مدى توافقو أو عدـ توافقو ،وىذه المؤشرات
تعدد وتختمؼ وتتبايف ولكف في مجمميا تأخذ بعيف االعتبار نقطتيف أساسيتيف وىما

الفرد في تفرده وذاتيتو وحياتو النفسية ووظائفيا وكذا جممة انفعاالتو وأحاسيسو ،أما
النقطة الثانية فيي تؤكد عمى المجتمع الذي يعيش ضمنو ىذا الفرد ،وأىـ المكنزمات
التي تتحكـ فيو ،وكيفية اكتساب الفرد لجممة القيـ والمعايير االجتماعية الذي تؤىمو إلى

التوافؽ والذوباف في المجتمع.

فالتفاعؿ والواقعية وتحديد األىداؼ والسعي إلى تحقيقيا مف طرؼ الفرد

واإلح ساس بالراحة واألمف والقدرة عمى التحكـ في انفعاالتو واالبتعاد عف االستثارة
واالتزاف واكتساب سموكات مرنة واجتماعية مف خبلؿ مراحؿ التنشئة ،وتقديره لذاتو

واحساسو بالمسؤولية ،والمرونة في التفاعؿ ،وتبني اتجاىات إيجابية اتجاه ذاتو واتجاه
الجماعة التي تعيش فييا ،واحتراـ القيـ والعادات وتبني سموكات أخبلقية إيجابية ،كؿ
ىذا يعتبر إرث نفسي واجتماعي وقيمي يدفع بالفرد إلى أف يكوف متوافقا مع ذاتو وكذا

مع المحيطيف بو وينعـ بالدؼء االجتماعي.
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إذا حاولنا أف نقترب مف مفيوـ التوافؽ لوجدنا أنو يحمؿ في طياتو ثبلث عناصر
أساسية في مجمميا ،تعمؿ بصورة متناسقة لجعؿ الفرد يقترب مف التوافؽ الشامؿ

والصحة النفسية ،فالعنصر األوؿ يمثؿ التوافؽ الشخصي ،والنفسي ويعبر عنو مف
خبلؿ إحساس الفرد بالراحة واألمف واالستقرار والخمو مف اإلمراض والنجاح في إشباع
دوافعو وحاجاتو األولية والمكتسبة ،أما العنصر الثاني فيشمؿ في التوافؽ االجتماعي،
ويترجـ مف خبلؿ العبلقة التي يربطيا الفرد مع المجتمع كاالمتثاؿ واالنتماء والتفاعؿ
وبناء العبلقات واالندماج في الوظائؼ اإلنسانية التي تكفؿ لو إشباع الحاجات ،أما
العنصر الثالث واألخير فيشمؿ في التوافؽ الميني ،والذي يعبر عنو مف خبلؿ اختيار
أمثؿ لممينة التي تعتبر عف إنتظاراتو وتحقؽ لو مشروعو الميني آخذا بعيف االعتبار
إمكاناتو وقدراتو وميولو وتوجياتو نحو عالـ الشغؿ ،وكذا مدى رضاه عف عممو وأىـ

الم كنزمات التي تتحكـ في اإلنتاج مف خبلؿ استثارة دوافعو نحو اإلنجاز واإلنتاج.
 -10أهمية دراسة التوافق النفسي:

لدراسة التوافؽ النفسي فوائد تطبيقية عديدة تبدو في المياديف اآلتية:

أ -ميدان التربية :يمثؿ التوافؽ الجيد مؤش ار ايجابيا أو دافعا قويا يدفع التبلميذ إلى

التحصيؿ مف ناحية ،ويرغبيـ في المدرسة ويساعدىـ عمى إقامة عبلقات متناسقة مع
زمبلئيـ ومعممييـ مف ناحية أخرى ،بؿ ويجعؿ العممية التعميمية خبرة ممتعة وجذابة
والعكس صحيح ،فالتبلميذ سيئو التوافؽ يعانوف مف التوتر النفسي ويعبروف عف توترىـ

النفسي بطرؽ متعددة ،كا ستجابات التردد والقمؽ أو بمسالؾ العنؼ في المعب واألنانية

والتمركز حوؿ الذات وفقداف الثقة بالنفس واستخداـ األلفاظ النابية في التعامؿ مع

اآلخريف وكراىية المدرسة واليروب منيا واضطرابات سموكية مثؿ :المجمجة والتمعثـ

وقضـ األظافر والميوؿ االنسحابية والسرحاف والخجؿ والشعور بالنقص وتنعكس كؿ
تمؾ المشكبلت بالطبع عمى التحصيؿ الدراسي الذي ىو لب عممية التعميـ.

ب -ميدان الصناعة :إف التوافؽ الجيد لمعماؿ أمر ضروري لزيادة اإلنتاج ،كما ال

يمكف التقميؿ مف شأف العبلقات اإليجابية ومشاعر الحب والود مع الزمبلء والرؤساء

والمشرفيف وتأثير ذلؾ كمو في كمية ونوعية اإلنتاج وبالتالي فإف سوء التوافؽ الناتج
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عف سيادة الروح العدائية أو الكراىية تجاه الرؤساء نتيجة ألساليب اإلدارة الدكتاتورية
والشعور بالظمـ أو ىضـ الحقوؽ أو محاباة البعض عمى حساب البعض اآلخر أو

العجز عف إقامة عبلقات طيبة مع الزمبلء أو العمؿ في ظؿ ظروؼ طبيعية غير
مناسبة ،كؿ ىذا مف شأنو التأثير السمبي عمى الروح المعنوية لمعماؿ ،مما يؤدي إلى

انخفاض اإلنتاج وكثرة الغياب عف العمؿ والشجار مع الزمبلء والرؤساء.

ج -ميدان الصحة النفسية :إف سوء التوافؽ يمثؿ واحدا مف األساليب الرئيسية التي
ت ؤدي إلى االضطراب النفسي بأشكالو المختمفة وىي مجموعة األسباب التي نطمؽ
عمييا األسباب المرسبة ،مف ىنا فإف دراسة الشخصية قبؿ المرض ومدى توافؽ الفرد

مع أسرتو وزمبلئو ومجتمعو يمثؿ نقطة ىامة مف نقاط الفحص النفسي والطبي

لموصوؿ إلى تشخيص الحالة المرضية وبالتالي فإ ننا نتوقع أف األشخاص سيئو التوافؽ

أكثر مف غيرىـ عرضة لمتوتر والقمؽ واالضطراب النفسي.
(صالح حسين الداهري ،1999 ،ص .)129

فعبل ألىمية دراسة التوافؽ النفسي أثر كبير سواء في الميداف التربوي أو

الصناعي وكذا الصحة النفسية ،لكوف أف الفرد في اإلطار التعميمي والتربوي ال يمكنو
قط الوصوؿ إلى درجة مف التحصيؿ دوف أف يكوف متوافقا نفسيا ،بحيث أف تناسؽ
وظائفو النفسية وثباتو الوجداني واالنفعالي يدفعوه إلى استثارة دوافعو نحو اإلنجاز

والتحصيؿ ومف ثمة تمبية حاجاتو في النجاح والتخوؼ ،أما الفرد غير المتوافؽ نجده
يعاني مف الفشؿ المتكرر إضافة إلى سموكو سموكا عنيفا وانسحابيا يدؿ عمى أنو حقيقة
بحاجة إلى مساعدة نفسية ،ونفس الشيء بالنسبة لمميداف الصناعي ،فالفرد المتوافؽ

يظير دافعية كبيرة لمعمؿ واإلنجاز ،يواجو كؿ الصعوبات والعراقيؿ ،بآنية وموضوعية

مرف في تفاعبلتو ،وانتاجو في العمؿ مرتفع ويتمتع بروح مسؤولية التي تعتبر مرادفا
لمموافؽ النفسي ،لذا أكد عمماء النفس أنو إذا أردنا الوصوؿ إلى معالجة نفسية
موضوعية وناجحة يجب الرجوع إلى تاريخ الحالة والتعرؼ عمى سموكات ومدى توافؽ

الفرد مع ذاتو وأسرتو ومجتمعو قبؿ المرض لكي يتسنى لنا متابعتو وعبلجو.
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 -11مجاالت التوافق النفسي:

إف التوافؽ النفسي يمثؿ قدرة الفرد عمى أف يتوافؽ توافقا سميما وأف يتواءـ مع
بيئتو االجتماعية أو المينية وىناؾ مجاالت عدة لمتوافؽ النفسي:

أ -التوافق العقمي :تتمثؿ عناصر التوافؽ العقمي في اإلدراؾ الحسي والتعميـ والتذكر
والتفكير والذكاء واالستعدادات ويتحقؽ التوافؽ العقمي بقياـ كؿ بعد مف ىذه األبعاد
بدوره كامبل ،متعاونا مع بقية العناصر.

ب -التوافق الديني :إف الجانب الديني ما ىو إال جزءا مف التركيب النفسي لمفرد
وكثي ار ما يكوف مسرحا لمتعبير عف صراعات داخمية عنيفة ويتحقؽ التوافؽ الديني
باإليماف الصادؽ ،ذلؾ أف الديف مف حيث ىو عقيدة وتنظيـ لممعامبلت بيف الناس ذو
اثر عميؽ في تكامؿ الشخصية واتزانيا ،فيو يرضي حاجة اإلنساف إلى األمف ،أما إذا

فشؿ اإلنساف في التمسؾ بيذا السند ساء توافقو واضطربت نفسو وأصبح قمقا.

ج -التوافق السياسي :يتحقؽ التواف ؽ السياسي عندما يعتنؽ الفرد المبادئ األساسية
التي تتماشى مع تمؾ التي يعتنقيا المجتمع أو يوافؽ عمييا أي عندما يساير معايير

الجماعة التي يعيش فييا واذا ما خالؼ تمؾ المعايير تعرض لكثير مف الضغوط
المادية والنفسية أو قد ينشأ لديو صراع داخمي يعوؽ إشباع كثير مف حاجاتو ويصيبو

التوتر والقمؽ وعميو أف يساير معايير الجماعة أو تغيير مبادئو السياسية أو أف يوفؽ

بينيا وبيف تمؾ التي تسود في مجتمعو أو أف يقمع ىذه المبادئ واألفكار.
(صالح حسين الداهري ،1999 ،ص.)130

د -التوافق الجنسي :يمعب الجنس دو ار بالغ األىمية في حياة الفرد لمالو مف اثر في
سموكو وعمى صحتو النفسية ذلؾ أف النشاط الجنسي يشبع كبل مف الحاجات البيولوجية

والسيكولوجية وكثي ار مف الحاجات الشخصية واالجتماعية واحباطو يعتبر مصد ار لمفراغ
والتوتر الشديديف ويعتبر عدـ التوافؽ الجنسي دليبل عمى سوء التوافؽ العاـ لدى الفرد.

ن -التوافق ألزواجي :ويتضمف ىذا التوافؽ ،السعادة الزوجية والرضا ألزواجي وكذا

االختيار المناسب لمزواج واالستعداد لمحياة الزوجية والدخوؿ فييا واإلشباع الجنسي

وتحمؿ المسؤولية والقدرة عمى حؿ المشكبلت واالستقرار.
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ك -التوافق األسري :يتضمف السعادة األسرية التي تتمثؿ في االستقرار والتماسؾ
األسري والقدرة عمى تحقيؽ مطالب األسرة وسبلمة العبلقات بيف الوالديف كمييما وبيف
األبناء والمحبة والثقة واالحتراـ المتبادؿ بيف الجميع ويمتد التوافؽ النفسي ليشمؿ

سبلمة العبلقات األسرية مع األقارب وحؿ مشكبلتيا.

ف -التوافق االقتصادي :إف التغير المفاجئ باالرتفاع أو االنخفاض في سمـ القدرات
االقتصادية يحدث اضطرابا عميقا في أساليب توافؽ الفرد ويمعب حد اإلشباع دو ار بالغ

األىمية في تجديد شعور الفرد بالرضا أو اإلحباط ،فيغمب عمى الفرد الشعور بالحرماف
واإلحباط إذا كاف حد اإلشباع عنده منخفضا ويغمب عميو الشعور بالرضا إذا كاف حد
اإلشباع عنده مرتفعا (صالح حسين الداهري ،1999 ،ص.)131

س -التوافق المدرسي :وىو العممية الدينامية المستمرة التي يقوـ بيا الطالب
الستيعاب مواد الدراسة والنجاح فييا وتحقيؽ التبلؤـ بينو وبيف البيئة الدراسية ومكوناتيا
األساسية والتوافؽ المدرسي ىو قدرة مركبة تتوقؼ عمى بعديف أساسييف ،بعد عقمي
وبعد اجتماعي أي كفاية إنتاجية وعبلقات إنسانية وتتمثؿ المكونات األساسية لمبيئة

الدراسية مف األساتذة ،الزمبلء ،أوجو النشاطات ،مواد الدراسة والوقت...
ط -التوافق الترويحي :يقوـ ىذا النوع مف التوافؽ عمى إمكانية التخمص مف أعباء
العمؿ ومسؤولياتو أو التفكير فيو خارج مكاف العمؿ والتصرؼ في الوقت بحرية

وممارسة السموؾ الحر التمقائي الذي يحقؽ فيو الفرد فرديتو ويمارس فيو ىواياتو
الرياضية أو العقمية.
ع -التوافق المهني :ويتضمف الرضا عف العمؿ وارضاء اآلخريف فيو وكذا في

االختيار المناسب لممينة عف قدرة واقتناع شخصي واالستعداد ليا عمما وتدريبا لمدخوؿ

فييا واضافة إلى صبلحية المينة والكفاءة واالستنتاج والشعور بالنجاح والعبلقات

الجيدة مع الرؤساء والزمبلء والتغمب عمى المشاكؿ .ويعني التوافؽ الميني التوافؽ مع

بيئة العمؿ.
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 -12تحميل عمميات التوافق:

أ -التوافق السهل :يختمؼ التوافؽ مف موقؼ إلى آخر بحسب خبرة الفرد السابقة
بالموقؼ واليدؼ المطموب لتحقيقو ،فقي المواقؼ البسيطة يتوافؽ بسيولة ويصؿ إلى

أىدافو بجيد قميؿ وباستجابات تعود عمييا وألؼ أدائيا والشكؿ الموالي يمثؿ رسما

توضيحيا لعممية التوافؽ البسيط.
مثير
خارجي

سلوك  /وسيلة
الدافع

الحاجة

تحقيق
الهدف

التوافق

مثير
داخلي
شكل رقم (:)1

يمثل رسم توضيحي لمتوافق السهل

ب -التوافق الصعب :يتوافؽ الشخص إماـ المواقؼ التي فييا عوائؽ بصعوبة ،ألنو

يحتاج إلى زيادة في جيوده وتعديؿ استجاباتو إلزالة العوائؽ مف طريقو أو تعديؿ ىدفو

أو تبديمو حتى يستطيع تحقيقو وقد ال ينفع ىذا وال ذاؾ ،فيترؾ ىدفو ويزيؿ حاجتو
ويمجأ لمحيؿ النفسية الدفاعية.
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الشكل رقم (:)2

يمثل رسم توضيحي لمتوافق الصعب

مثير
خارجي

تبديل السلوك
حاجة

-

دافع

-

مثير
داخلي

-

تحقيق
الهدف

التوافق

-

توافق

-

توافق

يمي:

يمر الفرد بمجموعة مف الخطوات أثناء مروره بالتوافؽ الصعب ندرجيا فيما

.زيادة الجيد.
 .تعديؿ اليدؼ.
 .تبديؿ اليدؼ.

 .تأجيؿ تحقيؽ اليدؼ.

 .التخمي عف اليدؼ نيائيا.
 .الشعور بالفشؿ والمجوء إلى الحيؿ.

(صبري محمد عمي ،اشرف محمد عبد الغني شريت ،2006 ،ص)133

يتجمى لنا مف خبلؿ الشكميف السابقيف فيما يخص تحميؿ عمميات التوافؽ

النفسي ،أف التوافؽ السيؿ يستثمر مف خبلؿ خبرة الفرد ومدى سعيو لتحقيؽ اليدؼ

ومف ثمة فيو عادة ما يتوافؽ بسيولة ويحقؽ أىدافو بطريقة سيمة ومألوفة.
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أما سيرورة التوافؽ الصع ب فتكوف مف خبلؿ العوائؽ التي يصادفيا الفرد في
مواقؼ مختمفة والتي تجعمو يتوافؽ بصعوبة ،بحيث يبذؿ جيد أكبر ويقوـ بتعديمو
وعادة ما يتخمى عف ىدفو ويستعمؿ المكنزمات الدفاعية وفي كمتا الحالتيف فإف الفرد

يعمؿ عمى تحقيؽ التوافؽ.

 -13عوائق التوافق النفسي:

ىناؾ العديد مف العوائؽ التي تقؼ في وجو تحقيؽ الفرد ألىدافو واشباع حاجاتو

بعضيا داخمي واألخر خارجي ،إضافة إلى جممة مف العوامؿ البيئية واىـ ىذه العوائؽ
ما يمي:

أ -العوائق الجسمية :ويقصد بيا بعض العاىات والتشوىات ونقص الحواس التي
تحوؿ بيف الفرد وأىدافو ،فتحسسو بالنقص وتجعمو نابذا لذاتو ،غير قادر عمى تحقيؽ

وجوده.

ب -العوائق النفسية :ويقصد بيا نقص الذكاء أو ضعؼ القدرات العقمية والميارات
النفس حركية أو خمؿ في نمو الشخصية والذي قد يعوؽ الشخص عف تحقيؽ أىدافو،

إضافة إلى عوامؿ أخرى تتمثؿ في الفراغ النفسي الذي ينشأ مف تناقض أو تعارض
أىداؼ الفرد وعدـ قدرتو عمى المفاضمة بينيا واختيار أي منيا في الوقت المناسب.

ج -العوائق المادية االقتصادية :يعتبر نقص الماؿ وعدـ توفر اإلمكانات المادية،
عائؽ يمنع كثي ار مف الناس مف تحقيؽ أىدافيـ في الحياة وقد يسبب ليـ شعو ار
باإلحباط ،إ ضافة إلى أف المشاكؿ المادية تمنع الكثير مف الشباب مف تحقيؽ أىدافيـ
في التعميـ والزواج والعمؿ أو الحصوؿ عمى ضروريات الحياة الكريمة.

د -العوائق االجتماعية :ونقصد بالعوائؽ االجتماعية تمؾ القيود التي يفرضيا المجتمع
في عاداتو وتقاليده وقوانينو لضبط السموؾ وتنظيـ العبلقات والتي تعوؽ الشخص عف
تحقيؽ بعض أىدافو ومف ىذه العوائؽ منع الوالديف مف إشباع بعض رغبات أبناءىـ

تأديبا وتربية ومنع الطالب مف االلتحاؽ بالتخصص الذي يرغب فيو.
(صبري محمد عمي ،اشرف محمد عبد الغني شريت ، 2006 ،ص.)136

ومف ثمة فإف الفرد أثناء مروره بمراحؿ النمو المختمفة تصادفو مجموعة مف
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العوائؽ والصعوبات التي تعرقؿ توافقو وتعطؿ انسجامو وتوازنو مثؿ العاىات
والتشوىات الجسمية والمشاكؿ النفسية والتشوىات العقمية إضافة إلى الفقر والعوز

والمشاكؿ المادية التي تقؼ في وجو رفاىية الفرد وتشعره بالدونية واإلحباط ،إضافة إلى
أف القيود االجتماعية وبعض الضوابط األسرية والمعتقدات ،تصعب توافؽ الفرد مع

بعض الوضعيات االجتماعية كؿ ىذه العوامؿ تجتمع لتجعؿ مف الفرد يعاني جممة مف
اإلحباطات والصعوبات تؤدي بو إلى فقداف توافقو وتوازنو النفسي والجسمي.
 -14أسباب سوء التوافق النفسي:
إف اإلنساف في تفاعمو الدائـ مع بيئتو قد يفشؿ في تحقيؽ التوافؽ النفسي وذلؾ

ألسباب متعددة منيا:

 -1-14الشذوذ الجسمي والنفسي :ويقصد بو أف يكوف الفرد ذا خاصية جسمية أو
عقمية عالية جدا أو منخفضة جدا ،في مثؿ ىذه الحاالت يحتاج إلى االىتماـ والرعاية

خاصة ،مما يؤثر عمى استجابتو لممواقؼ المختمفة وبالتالي في توافقو ،فطويؿ القامة
طوال مفرطا أو القصير قص ار مفرطا أو الذكي ذكاء عاليا أو ضعيؼ العقؿ ،كؿ منيـ
يعاممو المجتمع بطريقة معينة قد تؤثر عمى توافقو.

(صبري محمد عمي ،أشرف محمد عبد الغني شريت ،ص .)140

 -2-14عدم إشباع الحاجات الجسمية والنفسية :إف عدـ إشباع الحاجات الجسمية
والنفسية يؤدي إلى اختبلؿ توازف الكائف الحي ،مما يدفع الكائف إلى محاولة استعادة

اتزانو ثانية ،فإف تحقؽ لو ذلؾ حقؽ توازنا أفضؿ ،أما إذا لـ ينجح فيظؿ التفكؾ

والتوتر باقييف؛ ولذلؾ يصوغ الكائف حموال غير موفقة ال تخفض التوتر المؤلـ

نتيجة

االستعانة بعمميات تفكيكية كالحيؿ الدفاعية.

14ــ -3تعمم سموك مغاير لمجماعة :تيدؼ عممية التنشئة االجتماعية إلى تعميـ الفرد

معايير السموؾ الخاصة بالجماعة ،إال أف ىذه العممية يقوـ بيا أفراد يختمفوف فيما
بينيـ في تطبيؽ النظـ األولية لعممية التنشئة االجتماعية وقد يؤدي ىذا إلى انحراؼ

األفراد في فئتيف :أولئؾ الذيف دربوا اجتماعيا عف طريؽ التنشئة االجتماعية عمى
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السموؾ المنحرؼ مثؿ األحداث المنحرفيف الذيف تربوا في أسر تشجع االنحراؼ ،وأولئؾ
الذيف تربوا عمى التوافؽ السوي غير أنيـ اجبروا لظروؼ خاصة عمى االنحراؼ الحقا.

 -4-14الصراع بين أدوار الذات :إف كؿ ذات تؤدي دو ار معينا يتوقعو منيا المجتمع
وتتعممو أثناء تنشئتيا االجتماعية ،إال أف التنشئة أحيانا قد تعمـ الفرد دو ار غير دوره
األساسي كمعاممة الولد عمى انو فتاة ،كما قد يتعارض دوراف لمذات الواحدة كدور

السيدة العاممة كأـ وموظفة.

 -5-14عدم القدرة عمى اإلدراك والتمييز بين عناصر الموقف :يساعد عمى ذلؾ
ضيؽ مجاؿ حياة الفرد بحيث يصعب عميو إدراؾ العناصر المختمفة في الموقؼ،
وبالتالي القياـ باالستجابة المناسبة لو ويبدو ىذا واضحا في حاالت الخطر التي تيدد

الفرد فيتعقد الموقؼ ،فبل يستطيع الفرد أف يدرؾ عناصره إدراكا واضحا ،فيكوف تصرفو

عشوائيا غير منظـ وغير ىادؼ.

إف التوافؽ النفسي ما ىو إال محصمة التوازف واالنسجاـ الوظيفي بيف العناصر

النفسية والجسمية واالجتماعية المحيطة بالفرد ،فإف وفؽ في ذلؾ فنحف نحكـ عمية بأنو
فرد متوافقا نفسيا ومتوازنا نفسيا ،ومقبوال اجتماعيا ،أما في حالة سوء التوافؽ ،فنحف

نتعامؿ مع فرد فقد االنسجاـ واالتزاف في مجالو النفسي والفيزيولوجي مما أثر عمى
تفاعمو أو تواصمو االجتماعي مف خبلؿ مواقؼ الصراع مع الذات ،وصور االنحراؼ
وعدـ التماشي مع النظـ االجتماعية والمعايير والقيـ فيصبح سموكو شاذا وغير مقبوال،

ومنو ثـ يكوف عرضة لمصراع النفسي والنبذ االجتماعي.
 -15قياس التوافق النفسي:
يمكف قياس التوافؽ النفسي باألساليب التالية:

 -1-15المالحظة :وىي تأتي مف مصدريف أساسيف ىما كالتالي:

 -الدراسات الميدانية :وىي تشمؿ مبلحظة األفراد أثناء توافقيـ مع المواقؼ الطبيعية

والطارئة والمثاؿ الحي عمى ىذه المبلحظات ،ما قاـ بو عالـ النفس والتوجو التحميمي

قدـ حسابات وتحميبلت سيكولوجية لمفروؽ السيكولوجية
برينوبتمييـ ( )8591حيث ّ
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والفيزيقية غير العادية التي تعرض ليا المسجونوف وأشكاؿ التوافؽ التي قاموا بيا وقد
كاف ىو نفسو سجينا عايش الخبرة بنفسو.

 الدراسات التجريبية :وىي تختمؼ عف الدراسات الميدانية في أف المجرب يصطنعالمواقؼ ،فتأتي أبسط مف مثيبلتيا في الحياة الطبيعية وتكوف معتدلة الشدة ،لكف
المنحنى التجريبي لو ميزتيف عف المنحنى الميداني ىما:

 إمكانية إجراء قياسات دقيقة ومضبوطة. -إمكانية عزؿ العوامؿ السمبية اليامة.

 -2-15االختيارات والمقاييس واالستخبارات واالستشارات التي تقيس التوافق
والصحة النفسية:

وفيما يمي أمثمة لبعض تمؾ االختبارات والمقاييس:

 قائمة "بؿ" لمتوافؽ مف وضع "ىيو بؿ" عاـ  8592وترجـ لمعربية عاـ 8591بعنواف اختبار التوافؽ لمطمبة ويتكوف مف ( )891بندا في النسخة األمريكية وفي

أعدىا محمد عثماف نجافي.
النسخة العربية ( )821بندا ّ
 مقياس الصحة النفسية :اقتباس واعداد عماد الديف إسماعيؿ وسيد عبد الحميدمرسي.

 مقياس اإلرشاد النفسي :وضع مف طرؼ "بودي ،ليتوف" إعداد عماد الديف إسماعيؿوسيد عبد الحميد مرسي.
 -مقياس حدد مشكمتؾ بنفسؾ (مستوى إعدادي) :تأليؼ "موني" واعداد مصطفى

فيمي وصموئيؿ مغاريوس.

 مقياس حدد مشكمتؾ بنفسؾ (مستوى ثانوي) :تأليؼ "موني" واعداد مصطفى فيميوصموئيؿ مغاريوس.

 استفتاء مشاكؿ الشباب :إعداد أحمد زكي صالح. -اختبار مفيوـ الذات لمصغار :إعداد محمد عماد الديف إسماعيؿ ،محمد أحمد

غالي.

 -اختبار مفيوـ الذات لمكبار :إعداد محمد عماد الديف إسماعيؿ.
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 -اختبار التوافؽ الشخصي واالجتماعي :إعداد عطية محمد ىنا.

 -اختبار الشخصية السوية :تأليؼ (متنكر ،توماف) إعداد سيد محمد غنيـ ،محمد

عصمت المعايرجي.

 اختبار مفيوـ الذات الخاص :تأليؼ حامد عبد السبلـ زىراف. اختبار التشخيص النفسي :تأليؼ حامد عبد السبلـ زىراف.(صبري محمد عمي ،أشرف محمد عبد الغني ،2006 ،ص .)193

أعتمد الباحثوف في مجاؿ عمـ النفس والتربية عمى جممة مف التقنيات واألساليب

مف خبلليا يمكف أف نقيس التوافؽ النفسي بصورة عممية وموضوعية ،بحيث نجدىـ قد

اعتمدوا عمى تقنية المبلحظة أي مبلحظة السموؾ التوافقي ميدانيا أو تجريبيا،
والمبلحظة الميدانية تكمف في مبلحظة الفرد والسموؾ في المواقؼ الطبيعية المرتبطة
بالزماف والمكاف وتعطينا معمومات كثيرة عمى السموؾ.

أما التقنية الثانية فيي الدراسات التجريبية ىي تفترض التحكـ في التجربة
واستثارة العوامؿ والمواقؼ في المخبر ومف ميزاتيا أنيا أكثر دقة وتستطيع عزؿ

المتغيرات الداخمية.

أما التقنية الثالثة فيي تتمثؿ في االختبارات والمقاييس واالستخبارات والتي
تقيس التوافؽ خصوصا والصحة النفسية عموما وىي متعددة وكثيرة ،مف العربية

واألجنبية وكميا تعمؿ عمى حد سواء لقياس التوافؽ النفسي والصحة النفسية.
 -16صور التوافق النفسي:

عندما يواجو اإلنساف أحد المواقؼ الحياتية فممطموب منو أف يتعامؿ معيا

بشكؿ توافقي وىذا األخير يأخذ عددا مف المسارات وفقا لحالة اإلنساف وقدراتو وتاريخو
الشخصي وميارتو النفسية واالجتماعية.
 -1-16المحاوالت الشعورية لمتوافق :يظير ذلؾ مف خبلؿ بذؿ جيد أو تغيير
الخطط وربما تغيير اليدؼ واعادة تقدير الموقؼ ،وبشكؿ عاـ فإف العنصر األساسي

ىو مدى وعي واستبصار اإلنساف بما ينبغي عميو فعمو مع مقتضى الظروؼ المتاحة
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وبما ال يؤدي إلى اليروب أو الكؼ أو غير ذلؾ مف األساليب التي تزّيؼ الوعي
واالستبصار.

 -2-16المحاوالت الالشعورية لمتوافق (الحيل الدفاعية) :ىنالؾ العديد مف ىذه
الحيؿ التي يمجأ إلييا اإلنساف ،استجابة لممواقؼ الضاغطة أو الظروؼ القيرية أو

غير ذلؾ مف الحاالت التي ال يستطيع الفرد مواجيتيا والتعامؿ معيا بشكؿ مباشر

وشعوري ومف أىـ الحيؿ الدفاعية نجد ما يمي:

أ -التعويض :يحاوؿ الفرد أف يعوض النقص في جانب مف جوانب سموكو بجانب
آخر ،فالشخص الذي يعاني مف ضعؼ الكبلـ يمكف أف يدرب نفسو ليصبح خطيبا
ناجحا والشخص الذي يفشؿ في الحب مثبل يكافح ليصبح بطبل رياضيا.

ب -التحويل :يتـ حدوث عرض اضطرابي عضوي (نفسيا) دوف وجود أساس بيولوجي
وذلؾ لتجنب القمؽ مثؿ إصابة جندي بالعمى عند انفجار قنبمة قريبا منو دوف وجود

أساس عضوي ليذا العمى (التجنبي).

ج -اإلنكار :يقوـ الشخص بيذا السموؾ لتجنب الضغوط مثؿ إنكار شخص أنو كاذب
أو إنكار الشخص أف أمو قد ماتت وىي فارقت الحياة منذ فترة.

د -اإل زاحة :يحاوؿ الشخص أف ينقؿ تصو ار معينا مف موضوع لموضوع آخر ألسباب
متنوعة بيدؼ تجنب الحرج والخجؿ أو المساءلة.

ر -االنفراط (االنفصال) :يحدث في ىذه العممية تحمؿ وتفكؾ مجموعة مف العمميات
العقمية وتعمؿ مستقمة ومف ذلؾ تنقؿ اإلنساف بيف عدة شخصيات ،متقمصا سموكيا

دوف تداوؿ أو وعي.

ز -التخيل :يتـ في ىذه العممية استخداـ أحبلـ اليقظة لميروب مف الواقع ،ويمكف
استخداميا استخداما إبداعيا لدى المبدعيف الذيف يكتبوف الشعر والقصة.
س -التوحد أو التقمص :وفيو يتشبو اإلنساف تشبيا مبالغا فيو بشخصية أخرى،
واالعتداؿ فيو مطموب ويتـ مف خبلؿ التنشئة االجتماعية واإلغراؽ فيو يعتبر سموؾ

ىروبي.
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ع -االمتصاص :وفي ىذه العممية يقوـ اإلنساف بامتصاص سموؾ مستعار مف
اآلخريف ،ويحاوؿ مف خبلؿ ىذه العممية توجيو الضرر لصاحب السموؾ الممتص.
ف -السمبية :وفي ىذه العممية يأتي الفرد بسموؾ يخالؼ اآلخريف ،سواء بفعؿ ما ىو
غير مطموب وغير مرغوب وتجنب ما ىو مطموب ومرغوب.

ق -اإلسقاط :وفي ىذه العممية ينسب الفرد إلى اآلخريف ما ىو متصؼ بو ،كنوع مف
حماية الذات.

ك -التبرير :وفي ىذه العممية يقوـ الفرد باختبلؽ األعذار والتبريرات لسموكو.
ل -التكوين العكسي :وفي ىذه العممية البلشعورية ،يبدي الفرد مشاعر عكس ما
يخفيو مثؿ إبداء الحب الزائد اتجاه أناس يكرىيـ.

م -النكوص :وىي عممية يعود فييا الفرد إلى الوراء بإبداء سموكات ال تتناسب مع
عمره أو وضعو.

ن -الكبت :وىي عممية ميمة جدا وىي أساس كؿ الحيؿ الدفاعية التي ال تتـ إال عمى

أساسيا ،حيث يقوـ الفرد (ال شعوريا) باستبعاد كؿ ما مف شأنو أف يسبب لو حرجا أو

خجبل أو خوفا إلى منطقة البلشعور.

هـ -اإلعالء :وىي عممية يقوـ بيا الفرد إلظيار رغباتو البلشعورية وغير المقبولة في
أنشطة مقبولة اجتماعيا مثؿ كتابة الشعر أو التفوؽ العممي ،إعبلء لرغباتو غير

المشروعة.
ي -اإللغاء :وىي حيمة يسمؾ فييا الفرد بصورة الشعورية عكس ما يفكر فيو مثؿ
تقديـ ىدايا لمطفؿ مف طرؼ األـ التي ضربتو ،شعو ار منيا بالذنب.

(مصري عبد الحميد حنورة ،1998 ،ص .)13

يتبيف مف خبلؿ ما ورد اف الفرد يعتمد لموصوؿ إلى الموقؼ المتوافؽ

والوضعية المتوافقة عمى نوعيف مف االستجابات والمحاوالت ،يتمثؿ النوع األوؿ في

السموكات واالستجابات المباشرة التي تعتمد عمى الوعي وادراؾ عناصر المواقؼ
واستعماؿ كؿ العمميات العقمية في تحقيؽ اليدؼ أو تغييره لموصوؿ إلى اإلشباع

والنجاح.
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أما النوع الثاني فيتمثؿ في استعماؿ بعض الحيؿ الدافعية والبلشعورية ألف الفرد
ال يستطيع مواجية ومجابية بعض الوضعيات الغامضة والقيرية ،والتي ال يستطيع

التعامؿ معيا بشكؿ مباشر فيمجأ إلى الميكنزمات الدفاعية والحيؿ البلشعورية لكي
يقترب مف التوافؽ ويبتعد عف القمؽ والتوتر ،كالتعويض والتبرير والنكوص ...إلى غير

ذلؾ مف اآلليات الدفاعية البلشعورية.
 -17نظريات التوافق:

 -1-17نظرية األنماط:
كاف أبو قراط ( 211ؽ.ـ) يرى أف األمزجة تعود إلى أربعة أنماط ىي:
 المزاج الدموي :يظير الشخص فيو نشاطا وحركية. -المزاج الصفراوي :يغمب عميو الشره وقمة الشرود وشدة االنفعاؿ.

 المزاج السوداوي :وينسب إلى الدـ المتخثر في الطحاؿ ،ويتميز أصحابو بسرعةاالكتئاب وبطء االستثارة.

 -المزاج البمغمي  :يتميز أصحابو بالببلدة والبطء والضعؼ واالنفعاالت اليادئة.

ثـ جاء تصنيؼ يونج الثنائي األنماط :وىي المنطمؽ المنبسط ،والثاني المنطوي
المنكمش ،ويكوف االتجاه الرئيسي لؤلوؿ نحو العالـ الخارجي ،بينما يكوف الثاني
متمرك از حوؿ الذات ،ويتميز بالحساسية والحذر ،التأمؿ الذاتي ،االنكماش ،والميؿ إلى

العزلة ،وقدرتو عمى التكيؼ ضعيفة ،بينما المنطمؽ يتميز بحب االختبلط ،المرح ،كثرة
الحديث ،سيولة التعبير ويوجو سموكو الشعور بالحاجة.

(الدالي ،رياض حازم فتحي عبد اهلل ،2004 ،ص .)26

 -2-2-17النظرية النفسية (نظريات التحميل النفسي):
أ -فرويد  :يرى فرويد أف عممية التوافؽ الشخصي غاليا ما تكوف ال شعورية ،أي أف

األفراد ال يعوف األسباب الحقيقية ،لكثير مف سموكاتيـ ويرى فرويد أف العصاب
والذىاف ما ىو إال شكؿ مف أشكاؿ سوء التوافؽ ،ويؤكد أف سمات الشخصية المتوافقة

والمتمتعة بالصحة النفسية تتمثؿ في ثبلث مسممات وىي قوة األنا ،القدرة عمى العمؿ،
القدرة عمى الحب.
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ب -يونج  :يرى يونج أف أساس التوافؽ يكمف في استمرار النمو الشخصي وكذا
الصحة النفسية دوف توقؼ أو تعطؿ ،كما أكد عمى ضرورة اكتشاؼ الذات الحقيقية
وأىمية التوازف في الشخصية السوية المتوافقة.

ج -إدلر :يرى أف الطبيعة اإلنسانية تعد أساسا أنانيا ،وخبلؿ عمميات التربية ،فاف
بعض األفراد ينموف ولدييـ اىتماـ إجماعي قوي ،ينتج عنو رؤية اآلخريف مستجيبيف

لرغباتيـ ،ومسيطريف عمى الدافع األساسي لممنافسة دوف مبرر ضد اآلخريف ،طمبا

لمسمطة (محمد ،محمد الجاسم ،2004 ،ص .)25 -24

 -3-17النظرية السموكية:

ترى ىذه النظرية أف أنماط التوافؽ وسوء التوافؽ ،ىي متعممة ومكتسبة وذلؾ

مف خبلؿ الخبرات التي يتعرض ليا الفرد .والسموؾ التوافقي يشمؿ عمى خبرات تشير
إلى كيفية االستجابة لتحديات الحياة والتي سوؼ تقابؿ بالتعزيز ،فقد رأى واطسوف،

وسكينر أف عممية التوافؽ الشخصي ال يمكف ليا أف تنمو عف طريؽ الجيد الشعوري
ولكف تشكؿ آلية عف طريؽ تمميحات أو إثابتيا.
-

ويرى يولماف ) (Uiolmanوكراسنر) (Krasnerأنو :عندما يجد األفراد أف
عبلقاتيـ مع اآلخريف غير مثابة ،فأنيـ يبتعدوف عنيـ ،ويبدوف اىتماما أقؿ

بالجماعة ومنو يتكوف السموؾ الشاذ او غير المتوافؽ.
-

ويرى دوالرد وميمر ،أف الشخصية تنمو في ضوء مبادئ التأقمـ ،ومنو فانو يمكف
تعديميا في ضوء ما يتعرض الفرد لو والظروؼ التي يعيش فييا ،ومفيوـ العادة

بمغة المثير واالستجابة ىو األساس في بناء الشخصية أي كمما حدث موقؼ معيف
(المثير) تحدث االستجابة المعتادة .والشخصية في نظرىما تحافظ عمى التوافؽ

المناسب مع البيئة باختزاؿ السموكات غير المتوافقة وابقاء السموكات المتوافقة.
إف التوافؽ حسب وجية النظرية السموكية تتحقؽ مف خبلؿ ما يمي:

 زيادة إدراؾ الفرد لجميع الفروؽ التي تؤدي إلى خمؽ سموؾ شاذ والتي تمنع السموؾ
المطموب مف الحدوث.
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 الطمب مف الفرد معالجة كؿ سموؾ ،والفروؽ ذات العبلقة وتسجيميا ،وذلؾ إليجاد
السموؾ البديؿ والسوي.

 مكافأة السموؾ المرغوب فيو والتخمي عف السموؾ غير المرغوب.
 تقييـ فاعمية السموؾ الناتج والتوصؿ إلى معمومات جديدة حوؿ الحاجات األخرى.

 اكتساب الفرد لمجموعة مف العادات المناسبة والفعالة في معاممة اآلخريف والتي
سبؽ وأف تعمميا

وأدت إلى خفض التوتر عنده أو أشبعت دوافعو ومف ثمة

تدعمت وأصبحت سموكا يستدعيو الفرد أماـ نفس الظرؼ.

(كتمو ،كامل حسن محمد ،2006 ،ص .)121 -120
 -4-17النظرية االجتماعية:

يرى منظرييا أف ىنالؾ عبلقة بيف الثقافة وأنماط التوافؽ ،فقد تبيف أف ىنالؾ

اختبلؼ في األعراض اإلكمينيكية لؤلمراض العقمية بيف األمريكاف واإليطالييف وبيف
األمريكييف وااليرلندييف.

 -5-17النظرية البيولوجية :يرى منظروىا أف جميع أشكاؿ الفشؿ في التوافؽ تنتج
عف أمراض ت صيب أنسجة الجسـ ،خاصة المخ ،مثؿ ىذه األمراض يكمف توارثيا ،أو
اكتسابيا خبلؿ الحياة ،عف طريؽ اإلصابات والجروح والعدوى أو الخمؿ اليرموني

الناتج عف ضغط الواقع عمى الفرد وترجع المبنات األولى ليذه النظرية لكؿ مف دارويف
وكالماف (محمد ،محمد الجاسم ،2004 ،ص .)24

 -6-17النظرية اإلنسانية :يرى رواد االتجاه اإلنساني إلى أف اإلنساف باعتباره كائنا
فاعبل ،يستطيع حؿ مشكبلتو وتحقيؽ التوازف ،وأنو ليس مرادفا لمحتميات البيولوجية

كالجنس والعدواف كما يرى فرويد ،ولممثيرات الخارجية كما يرى السموكيوف مثؿ واطسف

وسكينر(عبد المطيف ،1999 ،ص)82؛ أف التوافؽ يعني كماؿ الفعالية وتحقيؽ الذات،
في حيف أف سوء التوافؽ ينتج عف شعور الفرد بعدـ القدرة والضعؼ وتكويف مفاىيـ

سالبة عف الذات ،واألشخاص اإلنسانيوف ىـ ىؤالء األشخاص الذيف لدييـ القدرة عمى

العيش والسعادة واالستمتاع بالحياة.
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فكؿ تجربة تمر بيـ تعتبر جديدة ،فيـ ال يحتاجوف إلى تصورات مسبقة ،إضافة
إلى أنيـ لدييـ تصورات واتجاىات عميقة نحو المفاىيـ المثمى ،مثؿ الثقة التي تعتبر

نواة عممية اتخاذ القرار ،الحرية وىي توظيؼ الطاقة إلى أقصى حد لتحقيؽ األىداؼ
بكؿ وعي واحتراـ لممثيرات الخارجية ،وأخي ار اإلبداع وىو الفعالية والمرونة والعفوية في
التعامؿ لموصوؿ إلى التكيؼ والتوافؽ مع المحيط الخارجي والعمؿ عمى اكتساب

خبرات وتحديات جديدة (محمد ،محمد ،1991،ص .)14
اختمفت وتعددت النظريات التي تناولت التوافؽ عموما والتوافؽ النفسي

خصوصا ونبلحظ أف موضوع التوافؽ النفسي كاف لديو حي از ميما في الدراسات
والنظريات القديمة ،حيث يفسر التوافؽ النفسي مف خبلؿ نظرية األنماط التي أكدت

عمى أف الكائف اإلنساني يتميز بأربعة أمزجة ،المزاج الدموي ،والصفراوي ،السوداوي

وأخي ار البمغمي ،ولكؿ مزاج مواصفاتو وميزاتو ومف خبلؿ ىذه األنماط واألمزجة
نستطيع أف نضع معيار لممتوافقيف وغير المتوافقيف ،أما النظرية النفسية فيي تؤكد مف

خبلؿ منظرييا وعمى رأسيـ فرويد ويونج ،وغيرىـ مف المنظريف ،في تحميميا لعممية
التوافؽ النفسي أنو في الغالب ليس شعوريا ،ألف األشخاص ال يعوف أسباب سموكاتيـ
ومصدر التوافؽ النفسي ىو قدرة األنا ،والقدرة عمى العمؿ والحب كما يروف أف التوافؽ
عممية مستمرة في بحثيا عف التوازف واالنسجاـ ،أما النظرية السموكية فترى أف التوافؽ
ما ىو إال سموؾ متعمـ مكتسب ،والسموؾ التوافقي ىو حصيمة خبرات االستجابة

لموضعيات الصعبة والمعيقة والتي تدعـ وتعزز لتصبح دائمة ومتينة ،مف ثـ فإف
النظرية السموكية في تحميميا لمسموؾ المتوافقػ ترجع إلى عممية تعمـ السموؾ التوافقي
واكتسابو والمكنزمات التي تعمؿ عمى تثبيتو وترسيخو أو محوه واختفاءه إذ شكؿ عائقا

أما تحقيؽ التوافؽ في وضعية مف وضعيات الحياة.

أما النظرية االجتماعية فيي تؤكد عمى أىمية البيئة والثقافة والحضارة في

تحديد مفيوـ التوافؽ ،فما ىو مقبوؿ وايجابي وسموؾ متوافؽ في مجتمع ما ،ليس مقبوال
وال يعتبر سموكا متوافؽ في مجتمع آخر.
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أما فيما يخص النظرية البيولوجية ،فيي ترجع أساس الفشؿ في التوافؽ إلى
جممة مف العوامؿ البيولوجية وكذا األمراض العفوية وأخي ار نجد النظرية اإلنسانية التي
بأف الكائف اإلنساني ال يخضع لحتميات بيولوجية بؿ يستطيع أف يحؿ مشاكمو

ويتخطى صعوباتو ويحقؽ التوازف واالنسجاـ لذاتو وفي عبلقتو مع اآلخريف مف خبلؿ

تبني جممة مف المعايير المثمى التي تساعده عمى اإلحساس بالسعادة والرضى
والحيوية.
ويمكف أف نخمص إلى أف جممة النظريات التي تطرقت إلى موضوع التوافؽ

عممت بانسجاـ لدراسة كؿ الجوانب المحيطة بمفيوـ التوافؽ مف الناحية النفسية
والبيولوجية والنمطية واالجتماعية واإلنسانية وكذا السموكية وىي متكاممة فيما بينيا،

تقدـ تنظير دقيؽ وموضوعي لعممية التوافؽ النفسي.

 -18استراتيجيات التوافق :يمجا الفرد لموصوؿ إلى تحقيؽ التوافؽ والتوازف الشخصي
واالجتماعي إلى استعماؿ نوعيف مف االستراتيجيات :االستراتيجيات الموجبة،
واالستراتيجيات السالبة.

 -1-18االستراتيجيات الموجبة أو اإليجابية:
أ -إستراتيجية الدعـ والمساندة والمتمثمة في:

 الدعـ النفسي :وتتمحور حوؿ القبوؿ االجتماعي ،االحتراـ والتقدير.
 التوجيو والدعـ الفكري والعقمي وتقديـ نماذج ومعمومات.

 الدعـ االجتماعي :الشعور باالنتماء ،القياـ بنشاطات داخؿ الجماعة ،والتوافؽ.
 الدعـ المادي :تقديـ خدمات لمفرد ،االنتماء ،تخفيؼ التوتر ،القضاء عمى الفراغ.

(حداد عفان.)1995 ،

ب -إستراتيجية ضبط النفس :وىي أسموب لمتعامؿ مع الضغوط ،وتستخدـ في

المواقؼ التي تتطمب الضبط والسيطرة عمى الذات وانفعاالتيا ،واختيار االستجابة

األنسب ،لمحصوؿ عمى تحقيؽ الحاجات المرغوب فييا.

ج  -إستراتيجية االسترخاء والتأمل البسيط :وىي وسيمة لمتخمص مف االحباطات
والضغوطات اليومية مف خبلؿ تفريغ الشحنات االنفعالية بشكؿ غير مؤذ وىنالؾ
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طرؽ متعددة مثؿ :الصبلة ،التركيز عمى سماع صوت التنفس ،إضافة إلى االسترخاء
الذي يؤدي إلى تقمي ص العضبلت بداية مف عضبلت األطراؼ حتى الجذع والبطف.

(جراحشة أحمد.)2003 ،

د -إستراتيجية التحويل :تتمثؿ في تأجيؿ الفرد لمتعامؿ مع الضغوط لوقت آخر ،مف
خبلؿ االنشغاؿ بعمؿ آخر كالذىاب في نزىة ،الطبخ ،المعب ،ثـ العودة إلى مواجية

الضغوط بنشاط اكبر.

هـ -إستراتيجية الحديث اإليجابي مع الذات :وتتمثؿ في الحديث عف الضغوط التي
يعاني منيا الفرد مع نفسو ،واقناعيا بالقدرة عمى النجاح في مواجية الضغوط ،مما
يساعده عمى تعزيز ثقتو والقدرة عمى التغيير لموصوؿ إلى التوافؽ والتوازف.

س -اإلستراتيجية المعرفية النشطة :وتتمثؿ في تنظيـ اإلدراؾ وتطوير األفكار
لموصوؿ إلى التأقمـ مع الضغوط ،إضافة إلى اعتماد االستجابات اإليجابية مع

الضغوط واالستفادة مف الخبرات الماضية ).(Simon’s et al, 1994

ز -اإلستراتيجيات السموكية الفعالة :ويتـ مف خبلليا قياـ الفرد بأفعاؿ وسموكات

معينة لحؿ المشكبلت وتخفيؼ الضغط مثؿ اكتساب معرفة ،القياـ بخطة إليجاد الحؿ
أو البحث عف الحموؿ بالرجوع إلى المختصيف والعامميف في الميداف.

 -2-18اإلستراتيجيات السمبية:
أ -إستراتيجية التأقمم التصادمي :وعادة ما تعرؼ ىذه اإلستراتيجية عمى أنيا "جيود
عدوانية لتغيير الواقع" .أي أف الفرد يشعر بمشاعر عدوانية ال يفجرىا إال في أوضاع

معينة (بدرة سهاد ،2006،ص.)15

ب -إستراتيجية التجنب والهروب :وىي وسيمة يستخدميا الفرد عندما ال تتوفر لديو
اإلمكانات والطاقة الكافية لمتعامؿ مع الضغط.
ج -ميكانيزمات الدفاع :عادة ما يستعمؿ الفرد جممة مف آليات الدفاع لمتخمص مف
الضغط  :كاإلفراط في األكؿ أو التدخيف ،حرؽ األوراؽ ،اإلدماف عمى الكحوؿ أو

الكبت ،التقمص واإلسقاط (شتورا ،جان بن جمان.)1997 ،
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إف الكائف اإلنساني في تفاعمو مع ذاتو ومحيطو بيدؼ الوصوؿ إلى توافؽ
وتكييؼ يساعده عمى التوازف واالنسجاـ والمواجية الصراعات الداخمية والخارجية يمجأ

لنوع مف االستراتيجيات أو المكنزمات موجبة وسالبة.

فاالستراتيجيات الموجبة أو اإليجابية تساعده عمى ضبط توتره وتخفيض قمقو،

ومواجية صراعاتو يتأنى وحكمة ،ومحاولة البحث عف الحموؿ الذكية والمناسبة
لممشكبلت التي تعيقو عمى تحقيؽ أىدافو واشباع حاجاتو ،حيث يمجأ الفرد مف خبلؿ
ىذه اإلستراتيجية إلى تبني جممة مف السموكات اإليجابية ،مثؿ التأني في اتخاذ

الق اررات ،تعزيز ثقتو بنفسو ،وىذه االستراتيجيات تساعده عمى االنفتاح والتواصؿ

واالستفادة مف الخبرات السابقة في مواجية الصعوبات اآلتية والمستقبمية بيدؼ

الوصوؿ إلى االنسجاـ والتوافؽ.

أما االستراتيجيات السمبية التي يستعمميا الفرد في مواجية الضغوط والمشاكؿ
والصراعات ،فتتمثؿ في الفعؿ ألتقادمي والعدوانية الموجية أو اليروب مف الموقؼ
وتجنبو أو المجوء إلى الحيؿ والمكنزمات الدفاعية لخفض التوتر والقمؽ والوصوؿ إلى

الشعور بالتوافؽ واالتزاف.
خالصة الفصل:

إف التوافؽ النفسي مف المواضيع اليامة التي أعطاىا الباحثوف والعامموف في

ميداف عمـ النفس ،قسطا كبي ار مف البحث والدراسة باعتباره عنص ار أساسيا في التعرؼ
عمى الطبيعة اإلنسانية وكذا في تحديد الشاذ والسواء مف خبلؿ السموكات التي يبدييا

األفراد في تفاعميـ مع العالـ الخارجي ،ونض ار لمؤشر الفروؽ الفردية وكذا سمات
الشخصية ،نجد تنوع كبير في تحديد مفيوـ التوافؽ النفسي وىـ يشتركوف في العناصر
الرئيسية المكونة لو ،حيث يروف أف التوافؽ النفسي يعني االنسجاـ واالتزاف الداخمي

بيف العناصر المكونة لمجياز النفسي والتي تظير مف خبلؿ االستجابات الصحيحة
لمختمؼ المثيرات والتي عمى أساسيا يشعر الفرد بالراحة واألمف ،وىو كذلؾ يعتبر

عمم ية دينامية ىدفيا الرئيسي إشباع حاجات الفرد وتحقيؽ أىدافو الذاتية واالجتماعية،
وعمى ىذا األساس ،ظيرت عدة اتجاىات مفسرة لمتوافؽ ،االتجاه النفسي الذي يؤكد
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عمى أف التوافؽ عممية شخصية ذاتية محضة ،بينما االتجاه االجتماعي يؤكد عمى أنيا
استجابة لممثيرات االجتماعية والتفاعؿ معيا ،أما االتجاه التكاممي فيؤكد عمى أنيا

عممية ذاتية اجتماعية ،إذف فالتوافؽ النفسي عممية دينامية تؤثر فييا مجموعة مف
العوامؿ نختصرىا في الراحة النفسية والجسدية ،الكفاية المادية وكذا التقبؿ االجتماعي

وىو يعتبر كذلؾ عممية كمية ألنو يمس الفرد في معاشاتو الداخمية والخارجية المحيطة

بو ،ومف ثمة اوجد الباحثوف جممة مف المحكات التي عمى أساسيا نستطيع أف نحكـ
عمى التوافؽ النفسي السميـ والمتزف أو المرضي والسيئ ومف خبلؿ ىذه المحكات ،اقر
العمماء مجموعة مف المعايير التي تحدده ومنيا المعيار اإلحصائي ،القيمي ،الطبيعي،

الثقافي ،اإلكمينيكي وأخي ار المعيار الذاتي ،كما اقروا جممة مف المؤشرات لمتوافؽ ترتبط
بالجانب النفسي الذاتي واالجتماعي لمفرد والتي عمى أساسيا تـ تقسيـ عممية التوافؽ

إلى ثبلثة مستويات ،المستوى الشخصي واالجتماعي والميني ،إف التوافؽ النفسي
يرتبط كثي ار بالصحة النفسية بؿ يعتبر عنص ار ىاما في تحقيقيا ،وال يقتصر التوافؽ
عمى المجاؿ النفسي واالجتماعي بؿ يتعداه إلي المجاؿ الديني ،السياسي ،الجنسي،

ا لزواجي ،األسري ،االقتصادي ،المدرسي ،الترويحي والميني ،كما قاـ العمماء بتحميؿ
عمميات التوافؽ بيدؼ التعرؼ عمى التواف ؽ السيؿ والصعب وكذا لمتعرؼ عمى عوائقو

وأسبابو وكذلؾ لمتعرؼ عمى صور التوافؽ الشعورية والبلشعورية؛ ولجعؿ دراسة
موضوع التوافؽ أكثر موضوعية وعممية اوجدوا مجموعة مف االختبارات والمقاييس التي

تقيسو بطريقة عممية ،كما نشير إلى أف ىناؾ مجموعة مف النظريات التي درست
موضوع التوافؽ نذكر منيا ،نظرية األنماط ،نظرية التحميؿ النفسي ،النظرية السموكية،
النظرية االجتماعية ،النظرية البيولوجية والنظرية اإلنسانية .يستعمؿ الفرد نوعيف مف

االستراتيجيات بيدؼ الوصوؿ إلى التوافؽ وىي االستراتيجيات الموجبة والمتمثمة في
ضبط النفس ،االسترخاء ،التحويؿ ،السموؾ الفعاؿ ،واالستراتيجيات السالبة والمتمثمة

في التأقمـ التصادمي والتجنب واليروب والمكنزمات الدفاعية؛ إف موضوع التوافؽ
النفسي مف المواضيع اليامة التي ال يزاؿ الباحثوف والعمماء ييتموف بتحميؿ عممياتو
باعتباره عنص ار ىاما في حفظ التوازف أو في ظيور المشاكؿ النفسية.
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تمهيد8

إف التحصيؿ الدراسي مف المفاىيـ المتداولة بصورة كبيرة عند الباحثيف والعامميف
في مجاؿ التربية وعمـ النفس ،وجؿ األبحاث والدراسات ترى انو المجاؿ األكثر

موضوعية وبيداغوجية لمتعرؼ عمى المستوى الحقيقي لممتمدرس وتتدخؿ مجموعة مف
العوامؿ في جعؿ عممية التعمـ أكثر فاعمية واستثما ار مف طرؼ المتعمـ ،ويشارؾ فييا

مجموعة مف األ طراؼ التي تعمؿ جاىدة لمدفع بالمتعمـ إلى اكتساب اكبر قدر مف
المعارؼ والعموـ وىذه األ طراؼ تتمثؿ في األسرة ومدى رعايتيا لو ماديا ومعنويا،

إضافة إلى الحب واالىتماـ والمتابعة البيداغوجية مف طرؼ الوالديف ،أما الطرؼ
الثاني فيتمثؿ في المؤسسة التعميمية والطاقـ التربوي الذي يعمؿ بصورة مباشرة مع

التمدرس ويمده بمعالـ النظاـ واالنضباط إضافة إلى تزويده بشتى العموـ والمعارؼ

التي تساعده عمى التفتح والنمو السميـ واثبات ذاتو ،ميولو وقدراتو وتحقيؽ أىدافو
ومشروعو العممي والميني في ضؿ المعاير والقيـ االجتماعية التي تعمؿ المؤسسة
التعميمة عمى ترسيخيا مف خالؿ مناىجيا وبرامجيا التربوية لموصوؿ بو إلى التشبع
مف القيـ االجتماعية ،الثقافية ،التاريخية والحضارية لممجتمع الذي يعيش فيو.

 -1تعريف التحصيل الدراسي8
يعتبر مفيوـ التحصيؿ مف بيف المفاىيـ االساسية في عمـ النفس التربوي
والتقويـ  ،ومف خالؿ األبحاث المختمفة قدمت عدة تعاريؼ اختصت مفيوـ التحصيؿ
الدراسي واألكاديمي.

يعرؼ التحصيؿ الدراسي لغويا بأنو "أداء الطالب في الصؼ لعمؿ ما مف ناحية

الكـ والكيؼ".

كما يعرؼ عمى أنو "عممية اكتساب المعارؼ أو المعمومات المدرسية بطريقة
منظمة (راشد محمد ،0222،ص.)02

وتعرؼ الموسوعة النفسية التحصيؿ عمى أنو" :أف يحقؽ المرء لنفسو مستويات

أعمى مف العمـ والمعرفة ،الذي يقارف عادة بالدراسة ،فنقوؿ مستوى التحصيؿ الدراسي
ونعني بو الدرجة التي يتحصؿ عمييا المرء في امتحاف مقنف".
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(عبد ربه فضل ،0226 ،ص.)40

أما غصوب خميس غصوب فيعرؼ التحصيؿ الدراسي عمى الشكؿ التالي:

"التحصيؿ الدراسي يعن ي وقوؼ الطالب عمى مرتكزات المادة الدراسية ومفرداتيا
التعميمية في ضوء محتوى المناىج وأىدافيا وفي إطار الفمسفة التربوية لو ازرة التربية

والتعميـ" (محمد صديق محمد حسن ،1770،ص.)37

أما عشوي عبد الرحماف فيرى أف التحصيؿ يعني" :مقدار المعرفة أو الميارة

التي حصميا الفرد نتيجة التدريب والمرور بالخبرات السابقة ،وتستخدـ كممة التحصيؿ
غالبا تشير إلى التحصيؿ الدراسي أو التعمـ أو تحصيؿ العامؿ مف الدراسات التدريبية

التي يمتحؽ بيا ،وبفضؿ عمماء النفس ،استخدمت كممة الكفاية لمتعبير عف التحصيؿ

الميني أو الحرفي بينما تختص كممة التحصيؿ بالتحصيؿ".
(عشوي عبد الرحمان ،1762،ص .)144

أما مجمة التربية فترى إف التحصيؿ ىو" وقوؼ الطالب عمى مرتكزات المادة

ومفرداتيا التعميمية في ضوء مستوى المناىج وأىدافيا في إطار الفمسفة التربوية لو ازرة
التربية والتعميـ ،فالطالب الذي يستوعب ويتقف ويمـ بالمفاىيـ والمضاميف والحقائؽ،

ومف ثمة انعكاس ىذه ا لمرتكزات عمى سموكاتو الحياتية وقدراتو العممية والفكرية ،يكوف
قد حصؿ بشكؿ واع و مجد" (مجمة التربية ،1770،ص.)37
أما الفوف  : R lafonفيعرفو عمى انو "المعرفة التي يكتسبيا الفرد مف خالؿ

البرنامج الدراسي ،وتكيفو مع الوسط الذي يعيش فيو والعمؿ المدرسي".
).(R. Lafon, 1973 ; p 15

ونجد محمد عبد الرحماف العيسوي يعرفو عمى أنو" :مقدار المعرفة أو الميارة

التي حصؿ عمييا الفرد نتيجة التدريب والمرور بالخبرات السابقة".
(محمد عبد الرحمان العيسوي ،1771 ،ص .)122

يعرؼ التحصيؿ لغويا بأنو" :أداء الطالب في الصؼ لعمؿ ما مف ناحية الكـ
ّ
والكيؼ".
كما يعرؼ عمى أنو "عممية إكساب المعارؼ أو المعمومات المدرسية“.
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(راشد محمد ،0222 ،ص.)02،

وتعرفو الموسوعة التقنية" :بأف يحقؽ المرء لنفسو مستويات أعمى مف العمـ

والمعرفة الذي يقارف عادة بالدراسة ،فنقوؿ مستوى التحصيؿ الدراسي ونعني بو الدرجة
التي يتحصؿ عمييا المرء في امتحاف مقنف" (عبد ربه فضل ،0226 ،ص.)40

ويعرفو نعيـ الرافعي عمى انو " :ما يكوف عميو التمميذ في المدرسة والدرجة التي

وصؿ إلييا مف معارؼ ،والمعمومات التي يضميا المنياج الدراسي وييدؼ إليو".

(نعيم الرفاعي، 1762،ص.) 005

ومف ثمة فإف مفيوـ التحصيؿ الدراسي مف المفاىيـ األساسية في عمـ النفس
المدرسي باعتباره المؤشر األكثر موضوعية والداؿ عمى المستوى األكاديمي الذي

وصؿ إليو المتعمـ وكذا درجة التعمـ ،وقد أورد العديد مف الباحثيف والعامميف في مجاؿ
عمـ النفس والتربية ،الكثير مف التعريفات والمفاىيـ ،فمنيـ مف يربطو بنضج ونمو

العمميات العقمية ،ومنيـ مف يرى انو عممية اكتساب لجممة مف المعارؼ والمعمومات
ومنيـ مف يؤكد انو المقدار أو الدرجة التي تحصؿ عمييا المتمدرس في االمتحاف،

وعموما إذا تفحصنا ىذه التعريفات لوجدناىا متكاممة فيما بينيا ،مممة ليذا المفيوـ
بصورة أكثر موضوعية ومصداقية.

 -0أنواع التحصيل الدراسي8
نستطيع أف نحدد نوعيف مف التحصيؿ الدراسي.
 -1-0التحصيل الدراسي الجيد 8ويتمثؿ في ذلؾ السموؾ الذي يعبر عنو ،بتجاوز
الفرد في أداءه المستوى المتوقع منو في ضوء قدراتو واستعداداتو الخاصة ،بمعنى أف

الفرد المفرط تحصيال يستطيع أف يحقؽ مستويات تحصيمية مدرسية تتجاوز
متوسطات أقرانو وزمالئو ،في العمر العقمي والعمر الزمني بحيث يكوف ىذا التجاوز

بشكؿ مثير وغير متوقع ،ويمكف تفسيره مف خالؿ بعض المتغيرات المتمثمة في
المثابرة ،ارتفاع دافع اإلنجاز لديو  ،استق ارره االنفعالي ،وضوح أىدافو ودرجة المنافسة
وكذا الثقافة.
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 -0-0التحصيل الدراسي الضعيف 8وىو سموؾ يعبر عف عدـ التوافؽ في األداء عند
المتعمميف ،بيف ما ىو متوقع وبيف ما ينجزه المتمدرس فعال مف خالؿ تحصيمو
الدراسي ،فالتمميذ الذي يتأخر تحصيمو الدراسي بشكؿ واضح عمى الرغـ مف إمكانياتو

العقمية والتي تأىمو أف يكوف أفضؿ مف ذلؾ ،فتأخره دراسيا ال يرجع فقط إلى نقص في
قدراتو واستعداداتو ،وانما يرجع إلى عوامؿ أخرى ،أما أف يكوف معوقا بيئيا أو ثقافيا
وليس معوقا ذاتيا (شاكر قنديل ،1766،ص71ـ.)2

ويمكف أف نربط مفيوـ التحصيؿ الد ارسي الضعيؼ بثالث مفاىيـ أساسية وىي:
أ -التأخر الدراسي  :إف الفرد الذي يعاني مف تأخر دراسي في غالب األحياف ال يتمكف
مف رفع مستواه ومواصمة دراستو ،فيضطر إلى ترؾ مقاعد الدراسة.

ب -التخمف الدراسي  :ويعني عدـ قدرة التمميذ عمى استيعاب البرامج الدراسية ،فقد
يكرر التمميذ المتخمؼ عدة سنوات في صؼ واحد وفي الكثير مف األحياف يطرد مف

المدرسة.

ج-الفشل الدراسي :وقد ينتج الفشؿ الدراسي مف التأخر الدراسي وفي معظـ األحياف

ينتج الفشؿ الدراسي مف صدمة نفسية أو عجز أثناء االمتحاف أو مرض مفاجئ.

(صالح عبد العزيز ،بدون سنة ،ص.)7

ومنو يمكف أف نقوؿ أف التحصيؿ الدراسي السيئ ما ىو إال حصيمة جممة مف

المعيقات الموضوعية والذاتية والمتمثمة في الجانب العقمي الذي يرتبط بالذكاء والقدرة
عمى االستيعاب واالنتباه والتركيز ،إضافة إلى العوامؿ النفسية واالنفعالية وكذا
االجتماعية التي تؤكد عمى دور المحيط األسري في ثبات او تقيقر المستوى

التحصيمي لممتمدرس وكذا توازنو ،واستثمار دوافعو بصورة ايجابية بيدؼ التحصيؿ
والنجاح.

 -1-0شروط التحصيل الجيد8

يعتمد التحصيؿ الجيد لممعارؼ عمى مجموعة مف الشروط يجب عمى المتعمـ

أف يتبناىا لكي يصؿ إلى أكبر قدر مف النجاح والتحصيؿ تتمثؿ فيما يمي:
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أ -التدريب المركز 8يقصد بالتدريب المركز ،ذلؾ التدريب الذي يتـ في وقت واحد وفي
دورة واحدة ،ومف مضاعفاتو أنو يؤدي إلى التعب والشعور بالممؿ ،كما أف ما يتعممو
الفرد بالطريقة المركزة يكوف عرضة إلى النسياف ،لكوف فترات الراحة ال تتخمميا دورات

تدريبية.

ب -التدريب الموزع 8ىو ذلؾ التدريب الذي يتـ عمى فترات متباعدة  ،تتخمميا فترات

راحة أو عدـ تدريب ،ومف مزايا التدريب الموزع انو يؤدي عمى تثبيت ما يتعممو الفرد،
ىذا إلى جانب تجدد نشاط التعمـ بعد فترات مف االنقطاع مما يؤدي بالمتعمـ إلى

اإلقباؿ عمى التعمـ باىتماـ كبير (راشدي عمي.)124 ،1771 ،

ج -النشاط الذاتي 8إف النشاط الذاتي ،يدفع بالفرد إلى التعمـ الجيد وذلؾ مف خالؿ
البحث ،االطالع  ،التنقيب واستخالص الحقائؽ بدال مف تمقي ىذا األخير معمومات

جاىزة مف طرؼ المربي أو األستاذ.

فالسعي الذاتي ىو مف نواتج دافع اإلنجاز وىذا ما يؤدي إلى ترسيخ المعمومات

واكتساب أكبر قدر مف المعارؼ ،فالمتعمـ يجب أف يكوف فعاال ونشطا في عممية التعمـ
(عشوي عبد الرحمان ،1752 ،ص .)126

د -اإلرشاد والتوجيه 8إف اإلرشاد والتوجيو يعتبراف في الوقت الحالي احد المحاور
األساسية في مخطط التعميـ والتربية ومف ثمة فإنو يتوجب عمى المعمـ أو المربي أف

يعرؼ متى يكوف التمميذ في حاجة إلى توجييو ومتى يكوف أفيد لو ،واعطاءه فرصة
لحؿ مشاكمو وحده واالعتماد عمى ذاتو في محاولة الفيـ واالستبصار والتحصيؿ ،واذا
رأى المربي أو المعمـ أف التمميذ أصابو عجز أو بحاجة إلى مساعدة  ،فعميو أف يتدخؿ

في الوقت المناسب وبأساليب بيداغوجية ونفسية موضوعية.
(طه فرج عبد القادر.)122 ،1764 ،

ن -التسميع الذاتي 8يعتبر التسميع الذاتي مف بيف أىـ العمميات البيداغوجية التي

يمجأ ليا المتعمـ ،محاوال استرجاع ما حصمو مف معمومات أو ما اكتسبو مف خبرات أو

ميارات ،وذلؾ مف خالؿ الحفظ وبعده بمدة قصيرة؛ وىذه العممية لدييا فائدة كبيرة

بحيث تظير لممتعمـ مقدار ما خزنو في ذاكرتو وما حفظو وما تبقى في حاجة إلى
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مزيد مف التكرار حتى يرسخ في الذاكرة  ،إضافة إلى أف التسميع يؤدي بالمتعمـ إلى
تجديد الحافز عمى بذؿ الجيد والمثابرة (عشوي عبد الرحمان.)022 ،1762 ،

ف -التقويم الذاتي 8يصؿ المتعمـ إلى التقويـ الذاتي عف طريؽ التغذية الراجعة التي

تظير لو صدؽ ومالئمة أفعالو وخبراتو ومياراتو ،فيي الحد الفصاؿ بيف النتائج

المنتظرة والواقع وكذا الفرؽ بينيما ،فالقدرة عمى التقويـ الذاتي تظير بصورة جمية

وايجابية إذا قابميا المربي بتعزيز وتشجيع  ،بحيث يرى فييا تقويما إضافيا وفي ىذه
الحالة يغذي المربي بصورة مباشرة مشروع استثمار بيداغوجي مصيره النجاح والكفاءة
لكوف أف العالقة التربوية بيف المتعمـ والمربي متينة وقائمة عمى المشاركة والتعاوف.

).(Delandsheere.v, Delandsheere.G, 1992, 307

ك -الوضعية التعميمية والتوقيت 8إف التحصيؿ الجيد يشترط توفر حيز ومكاف
وموضوع مناسب يتميز باليدوء واإلضاءة وتوافر كؿ العوامؿ الفيزيقية التي تسيؿ

عممية اكتساب الميارات والخبرات ،إضافة إلى ذلؾ يجب عمى المتعمـ أف ينضـ وقت

دراستو ومراجعتو بصورة مستمرة وموضوعية ،كأف يخصص الفترة الصباحية لمدراسة
الخاصة بالمواد التي تتطمب انتباىا وتركي از كبيرا ،أما الفترة المسائية فيستغميا أكثر في

المراجعة واالستذكار؛ ويضاؼ إلى كؿ ىذا الجد والمواظبة أثناء التحصيؿ والحفظ
والمراجعة المستمرة ).(Viau, 1994, 87
إف التحصيؿ الدراسي الجيد أو المقبوؿ تتدخؿ فيو جممة مف العوامؿ والشروط

وىذه العوامؿ ترتبط ارتباطا وثيقا بالمتغيرات المدرسية المحيطة بالمتمدرس ،كالمادة
والمنياج وكذا الطرائؽ المختمفة التي ينتيجيا المتمدرس في المراجعة واالستذكار،
إضافة إلى العوامؿ الذاتية المتعمقة بو والمتمثمة في ميولو واستعداداتو ومدى مثابرتو

واستثماره لدوافعو نحوى العمؿ واالنجاز.
 -1العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي8

تتنوع العوامؿ وتتداخؿ فيما بينيا لتؤثر بصورة مباشرة عمى عممية التعمـ ،فقد

تكوف ىذه العوامؿ ذاتية ،أسرية وكذا مدرسية وىي كالتالي:
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 -1-1العوامل الذاتية 8وىي مجموعة العوامؿ التي تتصؿ بصورة مباشرة بالمتعمـ
وذاتو ومف بيف ىذه العوامؿ الذاتية نجد ما يمي:
أ -العوامل العقمية 8وتتمثؿ في كؿ ما يتعمؽ بالعمميات العقمية الكبرى والتي ليا عالقة
باإلنجاز والتحصيؿ مثؿ الذكاء ،االنتباه والتركيز ،التخيؿ ،والتي تعبر عف قابمية

المتعمـ الكتساب وتخزيف أكبر عدد ممكف مف المعمومات والميارات.
(نعيم الرافعي ،1750 ،ص.)30

ب -العوامل الجسمية 8وىي متعمقة بالجانب الفيزيولوجي لممتعمـ والمتمثمة في النمو
الحسي والحركي أو بصورة أشمؿ الصحة بصفة عامة ،أي سالمة الجسـ مف
اضطراب النمو الجسمي الراجع لسوء التغذية والذي يؤثر بدوره عمى نمو الدماغ
والعمميات العقمية التي ليا صمة مباشرة بالقدرات المعرفية لممتعمـ ،إضافة إلى عوامؿ

أخرى تعرقؿ اإلنجاز والتحصيؿ كضعؼ البصر والسمع وعيوب النطؽ وبعض
العاىات واإلعاقات المستديمة (كمال الدسوقي.)1757 ،

ج -العوامل النفسية واالنفعالية 8اف عدـ استقرار المتعمـ مف الناحية االنفعالية يؤثر
عمى قدراتو الخاصة كاالنتباه والتركيز واالحتفاظ بالرغـ مف أنو قد يكوف متوسط الذكاء

أو ذكيا؛ إف اضطراب االتزاف عند المتعمـ ،وضعؼ ثقتو بنفسو ،والميؿ إلى الكسؿ
والخموؿ وتتشتت االنتباه ،ما ىو إال نتيجة مباشرة لمظاىر اإلحباطات النفسية في

بيئتو المدرسية أو محيطو المدرسي  ،وىذه العوامؿ كميا تجعؿ مف المتعمـ في غرفة

الصؼ ذاىال ،منصرفا عف متابعة الدروس ،وقؿ ما يشارؾ في النشاط التربوي وىذا
ما يؤدي إلى تأخره الدراسي في مادة أو أكثر.

(محمد سالمة وتوفيق حداد ،1751 ،ص .)126

 -0-1العوامل األسرية8

تعتبر األسرة مف أىـ المؤشرات والعوامؿ التي تمعب دو ار ىاما في حياة المتعمـ

والتي تدفعو إما لمنجاح واإلنجاز أو إلى الفشؿ والتسرب.

إف العوامؿ العاطفية المرتبطة بدؼء األسرة كالحب والحناف والثقة ،واالىتماـ

والتماسؾ ،لو تأثير أساسي عمى النجاح المدرسي ،فقد يعاني األبناء مف اضطراب
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عاطفي جراء إىماؿ الوالديف وحرمانيـ مف االىتماـ والحب ،مما يؤدي بيـ إلى عدـ
االستقرار في سموكيـ سواء البيداغوجي أو سموكيـ مع محيطيـ مثؿ اإلفراط في
الحركة ،التشويش ،العنؼ ،االكتئاب.

ويمكف اعتبار أف سوء تفاىـ الوالديف وانفصاؿ الزوجيف والخصاـ المستمر

واالختالفات بينيما لو أثر كبير عمى مستوى اإلنجاز عند األبناء في المدرسة أو حتى
عمى معاشيـ النفسي ،فاآلباء عوضا أف يكونوا متفرغيف لمساعدة أبنائيـ في التعمـ
واإلنجاز وتوفير محيط تربوي ىادي ،نجدىـ يساىموف مف خالؿ المشاكؿ الزوجية

والخالفات في اضطراب أبنائيـ وتشويش تفكيرىـ واحباط عزميـ ،كما أف فقداف أحد
أفراد العائمة ،يعرضيـ لمشاكؿ عاطفية تؤثر عمى سموكاتيـ ونظرتيـ لمحياة.

(محمد عبد الرحيم عدس ،1777 ،ص .)03

كما أف المستوى االقتصادي لألسرة يمعب دو ار ىاما في ارتفاع او تدني التحصيؿ
الدراسي لممتعمـ ومف بيف أىـ العوامؿ االقتصادية ،نجد الفقر الذي يسبب سوء التغذية

ونقص الفيتامينات األساسية لمجسـ وكؿ ىذا لو أثر عمى قدرة التفكير واالستيعاب

والتركيز إضافة إلى نقص بعض الوسائؿ المادية مثؿ :ضيؽ البيت ،التيوية ،اإلنارة
وعدـ توفر األدوات المدرسية.

إضافة إلى ذلؾ نجد المستوى الثقافي لألسرة ولموالديف عمى وجو الخصوص

والذي لو دور ىاـ في إنماء التفكير والرصيد المغوي وأسموب تعامميـ مع مختمؼ
الوضعيات االجتماعية وتوجيو سموكيـ في المحيط

المدرسي إضافة إلى أساليب

اكتساب الميارات والمعارؼ.
 -1-1العوامل المدرسية8

ىنالؾ مجموعة مف العوامؿ المدرسية التي تتداخؿ وتجتمع لتؤثر بصورة مباشرة

عمى المتعمـ ومف ثمة عمى إنجازه األكاديمي ونجاحو ،ومف بيف ىذه العوامؿ نجد:

أ -مواظبة المتعمم عمى الحضور :إف حضور المتعمـ في المدرسة واالطالع عمى
جميع المواد المقررة وحضور كؿ الحصص التدريسية أم ار ضروريا وىاما لموصوؿ إلى
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النجاح والتحصيؿ المرغوب فيو ،وعمى المربيف والمعمميف توفير الجو المناسب لتحبيب
المتعمـ في المدرسة والمواد المقررة.

ب -الجو االجتماعي المدرسي  :يعتبر الجو االجتماعي المدرسي مف العوامؿ
األساسية التي تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي ،فالتفاعؿ اإليجابي والتعاوف النشيط بيف

أفراد المجتمع المدرسي ،واتاحة الفرصة لممتعمـ إلشباع حاجاتو البيداغوجية ونفسية
واالجتماعية ،يزيده رغبة في التحصيؿ وارتفاع مستواه اإلنجازي ،أما إذا كاف العكس
بحيث يتكتؿ مجموعة مف التالميذ ضد التمميذ الجديد أو البديف أو النحيؼ والالمساواة
في التعامؿ مف طرؼ المربي يؤدي بالمتعمـ إلى إىماؿ واجباتو والتغيب عف المدرسة
ومف ثمة النفور مف المدرسة كميا (نعيم الرافعي ،1750 ،ص.)13

ج -نظام االمتحانات  :إف التقويـ في المدرسة ينحصر فقط عمى قياس التحصيؿ مف

خالؿ االمتحانات واالختبارات ومف ثمة فيي التي يعتمد عمييا المربي في إصدار

أحكاـ عمى مستويات الطالب وكذا عممية االنتقاؿ مف صؼ آلخر دوف مراعاة
الظروؼ التي يمر بيا الطالب ،النفسية والبيداغوجية أثناء فترة االمتحانات.
د -المربي أو المعمم  :يؤثر المربي أو المعمـ في التحصيؿ الدراسي بشكؿ إيجابي مف
خالؿ أربعة عوامؿ أساسية وىي:

 التمكف مف المادة العممية.

 التمكف مف التدريس نظريا وتطبيقيا.
 تمكف المعمـ او المربي مف امتالؾ ا لميوؿ االجتماعية نحو التربية والتعمـ عموما.

 التمكف مف معرفة الفروؽ الفردية و مراعاتيا في التدريس وكذا مراعاة مراحؿ النمو
المختمفة لمطالب (راشد محمد.)0222 ،

وىذا ال يعني أف شخصية المربي ال تؤثر سمبا عمى التمميذ خاصة في المرحمة

الثانوية ،فإذا كاف ىذا األخير ال يمتمؾ معرفة متخصصة  ،يتحوؿ إلى موظؼ
عاطؿ ،دوف ميوؿ إيجابية وضرره أكثر مف نفعو.

(محمد زيدان محمد ،1774 ،ص .)14
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إف المتعمـ ىو محور عممية التعمـ ومف ثمة استوجب عميو إف يثبت مدى
انسجامو مع مراحؿ التعمـ واختالفيا مف خالؿ التغذية الراجعة التي يستدؿ عمى مدى

تحقيقيا لألىداؼ التعميمية مف خالؿ الدراجات والعالمات التي يتحصؿ عمييا في
الفحوص واالختبارات المختمفة ،واذا حاولنا أف نحمؿ عممية التعمـ لوجدنا أنيا عممية
معقدة ومركبة ألنيا تتضمف مجموعة مف العناصر التي تعمؿ مشتركة لجعميا أكثر

فعالية ومردودية ،فالصحة العقمية والمتضمنة الذكاء ،االنتباه ،التفكير ،التخيؿ ،التحميؿ
كميا عمميات أساسية في فيـ واكتساب المعارؼ والعموـ المختمفة ،إضافة إلى ذلؾ نجد

الصحة ا لجسمية التي ليا تأثير مباشر عمى عممية التعمـ ،الف خمو الطالب مف

اإلمراض والعاىات يساعده في اإلقباؿ عمى التمدرس بنشاط ومجيود اكبر ،كما تساىـ
األسرة باعتبارىا الخمية األولى لممجتمع بقدر وفير ف ي تحقيؽ الصحة النفسية لمطالب

ورعايتو ماديا ومعنويا ،مف خالؿ الحب والحناف واالىتماـ واشباع حاجاتو النفسية،
وتمبية حاجاتو المادية التي تساعده عمى التطور واالزدىار دوف أف ننسى الدور

األساسي الذي تمعبو المدرسة مف خالؿ مده بجممة مف المعارؼ و العموـ وكذا تمقينو
معاير المجتمع وقيمو المثمى لتسيؿ عميو االندماج والقبوؿ االجتماعي.
 -2دور المنهج الدراسي في التحصيل األكاديمي8

يمعب المنيج الدراسي دو ار ىاما في استيعاب وتحصيؿ الطالب لممادة المدرسة،

وىنالؾ عوامؿ عدة تساىـ في انخفاض التحصيؿ الدراسي لمطالب وسببو الرئيسي يعود
إلى المنيج ومف بيف ىذه األسباب نجد:

 اكتظاظ المنيج واالىتماـ بالكـ دوف الكيؼ. اعتماد المنيج عمى الحفظ دوف الفيـ. -توجيو المنيج نحو الطمبة األكفاء

 نقص التشويؽ والجاذبية وشد انتباه الطالب نقص الترابط بيف المحتويات وعدـ مراعاة التسمسؿ المنطقي في المحاورواألىداؼ.

 -صعوبة المنيج (سميرة السالم.)1773 ،
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إف اليدؼ الرئيسي لممربي ىو توصيؿ المعمومات لممتمدرس بصورة ذاكية وىادفة
لكي يتمكف ىذا األخير مف استثمارىا واشباع حاجاتو المعرفية والعممية وتحقيؽ ذاتو

بيف اقرأنو وفي المحيط المدرسي ككؿ ،ويعتبر المنياج مف بيف العناصر األساسية

التي يجب إف توظؼ بصورة موضوعية لخدمة تطمعات المتمدرس وامكانياتو وقدراتو

وفقا لمراحؿ النمو ومع مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتمدرسيف ،إال إف المتعمـ نجده في
بعض الوضعيات البيداغوجية ينفر مف التعمـ ،كوف المنيج صعب أو طريقة تقديمو

مبيمة أو غامضة أو لنقص في كفاءة المربي كما يمكف إرجاعو أيضا إلى عدـ ترابط
محتويات المنيج و جفافو وافتقاره لعنصر التشويؽ و شد االنتباه.

 -3دور المدرسة في خفض التحصيل الدراسي8

تمعب المدرسة دو ار رياديا في زيادة التحصيؿ الدراسي إال أف ىنالؾ عدة عوامؿ

تتدخؿ لتجعؿ مف المدرسة أداة النخفاض التحصيؿ الدراسي وذلؾ مف خالؿ جممة مف
العوامؿ:
 نوع السمطة المدرسية وخاصة السمطة الدكتاتورية التي تؤثر عمى الطالبمف الناحية النفسية والتحصيمية.

 عدـ انتظاـ الطالب في الجامعة وكثرة الغياب وانعداـ الرقابة. -عدـ مراعاة ميوؿ واستعدادات الطالب ومراحؿ نموه وكذا الفروؽ الفردية.

 سوء العالقة بيف الطمبة والطاقـ التربوي وذلؾ عمى مستوى المؤسسات التعميميةوحتى الجامعة.

ومف ثمة يمكف إف نخمص إلى إف المؤسسة التعميمية قد تكوف السبب في
انخفاض التحصيؿ الدراسي و ذلؾ مف خالؿ نوع السمطة الممارسة أو عدـ مراعاة
الفروؽ الفردية أو سوء العالقة بيف المتعمـ و الطاقـ التربوي إضافة لنقص المراقبة

واالنضباط.
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 -6دور جماعة األقران في التحصيل الدراسي:

يمعب األقراف دو ار أساسيا في التحصيؿ الدراسي ،إما إيجابا أو سمبا ،فيتدنى
تحصيؿ الطالب نظ ار إلمضاء وقت كبير في المعب أو الخرجات أو السيرات وتقميد

اآلخريف والنزىات ،وقد يتأثر التحصيؿ الدراسي إيجابا مف خالؿ بث روح المنافسة بيف
األقراف ،التعاوف ،العمؿ الجماعي ،المنافسات العممية ،والبحوث العممية ،ومف ثمة
الوصوؿ إلى تحصيؿ دراسي مقبوؿ (راشد محمد.)0222 ،

 -5الدافعية والتحصيل الدراسي8
إف لمدافعية عالقة كبيرة بالتحصيؿ الدراسي ،بحيث توجو سموؾ األفراد نحو
تحقيؽ األىداؼ وىنالؾ جممة مف المؤشرات التي تدؿ عمى وجود دافعية كبيرة نحو
الدراسة والنجاح مثؿ :الحماس ،المنافسة ،التركيز ،االىتماـ ،القياـ بالواجبات ،المثابرة

والرغبة في اإلنجاز ،إضافة عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية.

إذف فالدافعية تزيد مف الطاقة المبذولة لمقياـ بالنشاط مما يفرز المثابرة ومضاعفة

الجيد وبالتالي يؤدي إلى تحسيف األداء والناجح فيو (العتوم و آخرون.)0223 ،
تعتبر الدوافع مف المكانزمات األساسية التي تحرؾ الفرد و تستحثو بصورة مباشرة

أو غير مباشرة لتحقيؽ حاجاتو وتمبيتيا لموصوؿ بقدر اإلمكاف لإلحساس بالراحة،

االتزاف واالنسجاـ النفسي ،اف الفرد مف حالؿ معايشتو لمواقع االجتماعي يمر بعدة
وضعيات اجتماعية تحتـ عميو استثمار دوافعو استثما ار ايجابيا لمواجية صراعاتو

وتمبية حاجاتو ،وتعتبر الدافعية لإلنجاز مف بيف الدوافع األساسية التي ليا عالقة
مباشرة بالمردود والتحصيؿ الدراسي لممتمدرس بحيث أف ىذه الدوافع تستحثو عمى

القياـ بمجيود اكبر وطاقة أكثر فعالية لتحقيؽ أىدافو البيداغوجية والتحصيمية وتحقيؽ

مشروعو المستقبمي.
 -6أهداف التحصيل الدراسي8

ييدؼ التحصيؿ الدراسي إلى تمكيف المتعمـ مف معرفة مستواه ورتبتو ،مقارنة

بمستوى زمالئو في نفس الصؼ ،كما يمكف لمجاف المسؤولة عف االمتحانات وكذا
األساتذة مف معرفة مستوى طالبيـ  ،واليدؼ مف ذلؾ ىو التعرؼ عمى مستواىـ
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ورتبتيـ وكذا قدرتيـ عمى استيعاب المعارؼ والميارات المختمفة في مادة معينة خالؿ
فترة زمنية معينة (نعيم الرفاعي ،1750 ،ص .)036

كما ييدؼ التحصيؿ الدراسي إلى تقييـ المعمومات والمعارؼ الدراسية الخاصة

بالطالب مف خالؿ الخطوات التالية:

 قياس مستوى الطالب بعد انتياء فترة تعميمية معينة. اعتماد النتائج لمنح الشيادات والدرجات واإلجازات. قياس الفوارؽ بيف عناصر الفعؿ التعميمي ،مف أىداؼ ومحتوى ومناىج وكذامدى صالحيتيا ومالمتيا لبموغ األىداؼ المرجوة.

 التعرؼ إلى أي مدى تـ تحقيؽ األىداؼ التي حددتيا الفترة التكوينية والتعميمية.(محمد صالح خروبي ،1761 ،ص .)03

ولتحقيؽ ىذه األىداؼ يجب القياـ بخطوة ميمة تتمثؿ في القياس ،فممعرفة مدى
نجاح منياج أو طريقة أو محتوى ما ،يجب قياس تحصيؿ الطالب المدرسي لمعرفة

مدى نجاحيا لتثبيتيا أو تعديميا وتغييرىا في حالة فشميا.
 -7قياس التحصيل الدراسي8

إف اليدؼ الرئيسي لمعممية التربوية ىو الوصوؿ بالمتعمـ إلى تحقيؽ ذاتو واشباع

حاجتو المعرفية مف خالؿ تحصيؿ أكاديمي يفتح لو أبواب المعرفة ويحدد معالـ

مستقبمو العممي ،وبما أف التحصيؿ الدراسي يعتبر مؤش ار أساسيا لمنجاح أو الفشؿ فيو
يخضع لمجموعة مف أدوات القياس والتقويـ.

نجد مف بيف أىـ األدوات التقويمية األساسية المرتبطة بالتحصيؿ ،االختبارات

التحصيمية  ،وقبؿ التطرؽ إلى ذلؾ ال بد مف تحديد معنى مفيومي القياس والتقويـ وكذا
مفيومي االمتحانات واالختبارات ألف ىنالؾ تداخؿ كبير في كؿ مف ىذه المفاىيـ.

 -القياس  :ىو جمع معمومات عف طريؽ أداة مناسبة لطبيعة المعمومات التي نريد

قياسيا مع أخذ بعيف االعتبار الفروؽ والوضعيات المالئمة والمناسبة لمحصوؿ

عمييا.
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 التقويم  :ىو عممية إصدار أحكاـ وفقا لمعيار معتمد عمى خاصية ما ،في موضوعمعيف ،وتكوف عممية التقويـ بعد اكتساب مجموعة مف المعارؼ أو المعمومات وكذا
بعد فصؿ دراسي أو نياية العاـ الدراسي.

 االمتحان  :ىو إجراء القياس بيدؼ التقويـ وىو مجموعة مف الترتيبات واإلجراءاتوكذا المواد التي تستعمؿ كأداة لتنفيذ عممية التقويـ.

 االختبار  :ىو أداة لمقياس تتكوف مف مجموعة مف األسئمة أو الواجبات التي يطمبأف يجيب عنيا الطالب وىي تقيس مدى ما تعممو الفرد في المدرسة أي أنيا تقيس
األثر الذي يحدثو التعميـ او التدريب تحت ظروؼ معينة.

(مقدم عبد الحفيظ.)1771 ،
إف التقويـ المدرسي مف العوامؿ األساسية التي يعتمدىا المربي والطاقـ التربوي

وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى إمكانيات المتمدرس وقدراتو.
 -1-7أنواع االختبارات التحصيمية8

 -1-1-7أنواع االختبارات التحصيمية من حيث مواعيد تطبيقها8

تنقسـ االختبارات التحصيمية مف حيث فترة تطبيقيا الى نوعيف أساسييف:

 النوع األول  :يتـ فيو إعطاء اختبار لمطمبة في نياية كؿ وحدة دراسية ليتأكد األستاذمف مدى تحقيؽ ال طمبة ألىداؼ تمؾ الوحدة مف ناحية وحتى يتعرؼ عمى مواطف
الضعؼ ومواطف القوة مف ناحية أخرى.

إف اليدؼ مف ىذا النوع مف االختبار ،ىو رصد التقييـ الذي يظيره الطمبة خالؿ

تنفيذ العممية التدريسية وعادة ما يسمى ىذا النوع باالختبارات التكوينية أو اليومية التي
عادة ما يمجأ إلييا األساتذة ويكثروف مف استخداميا.
 -النوع الثاني  :يتمثؿ في االختبارات التي تقدـ في نياية المقرر الدراسي بأكممو ،أي

التي تبرمج إما في نياية الفصؿ الدراسي او العاـ الدراسي وتسمى باالختبارات

الختامية ،ويقصد بيا الوقوؼ عمى مستويات التحصيؿ عند الطمبة وتحديد درجاتيـ

في نياية تعمميـ واكتسابيـ لذلؾ المقرر وتمؾ الوحدة ،ومف مواصفات ىذه االختبارات
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أنيا واسعة وشاممة وتحاوؿ قياس عينة مف المياـ التعميمية الموجودة في الوحدة
الدراسية بأكمميا (التل سعيد وآخرون.)602 -617 ،1771 ،
 -0-1-7أنواع االختبارات التحصيمية من حيث الشكل8

تختمؼ االختبارات التحصيمية مف حيث الشكؿ بحيث نجد ما يمي:

 االختبارات الشفوية 8تعتبر االختبارات الشفوية وسيمة ىامة مف الوسائؿ التي تسمحلألستاذ بتقويـ عممية التعمـ وفييا يختبر الطالب شفويا بدال مف االختبارات التجريبية

التي تتـ عف طريؽ توجيو سؤاؿ أو أكثر إلى كؿ طالب فإذا أخطأ في اإلجابة عف
سؤاؿ ما ،يعاد توجيو ذلؾ السؤاؿ عمى طالب آخر وىذا النوع مف االختبارات يعتبر
ناجحا في الصفوؼ الصغيرة العدد ،وىذا ما يجعؿ الطالب مرك از ومنتبيا في إجاباتو

(الراشدان عبد اهلل وجعنيني نعيم.)1772 ،

 اختبارات المقال 8يعتبر اختبار المقاؿ مف أكثر االختبارات شيوعا في كافةالمستويات التعميمية ،وسمي اختبار المقاؿ ألف المتعمـ يطمب منو كتابة مقاؿ في

الموضوع أو اإلشكالية التي يطرحيا السؤاؿ.

ومف مميزات اختبار المقاؿ أنو يمكف بواسطتو قياس قدرات كثيرة ومتنوعة ،
كالقدرة عم ى تبياف األسباب والعمؿ ،القدرة عمى إدراؾ العالقات ،القدرة عمى توضيح
المفاىيـ والمصطمحات ،القدرة عمى التحميؿ والتفسير ،النقد ،إعادة تنظيـ الحقائؽ

وتركيبيا ،القدرة عمى التمييز والمقارنة والتقويـ وحؿ المشاكؿ.
(مذكور أحمد ،1776 ،ص .)052

 االختبارات األدائية أو العممية 8تستخدـ االختبارات العممية لمعرفة مدى قدرة الطمبةعمى ترجمة ما اكتسبوه مف معارؼ عممية إلى مواقؼ عممية تطبيقية بوجو عاـ ،كما
يمكف أف تستخدـ لقياس ميارات التفكير العممي وحؿ المشاكؿ والميارات اليدوية

والتحكـ في استخداـ األجيزة واألدوات العممية لدى الطمبة.
(زيتون عايش محمود.)1772 ،

 االختبارات المقننة 8يقصد باالختبارات المقننة تمؾ االختبارات الموضوعية التي يتـإعدادىا مف طرؼ فئة مدربة عمى فف القياس وبالتالي فيي خارجة عف قدرات
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المعمميف واألساتذة ،ويقيس االختبار المقنف عادة مجاال واسعا مف محتوى معيف بحيث
يمكف أف يغطي موضوعا كامال كعمـ األحياء ،الكيمياء ،أو البحوث العممية أو

اإلنسانية ومف ىنا يكوف االختبار المقنف قابال لمتطبيؽ عمى نطاؽ واسع.
(الرشدان عبد اهلل ،جعنيني نعيم.)1772 ،

 -االختبارات الموضوعية 8طورت االختبارات الموضوعية وصممت لمتغمب عمى

االنتقا دات التي وجيت الختبارات المقاؿ التي تسبؽ ذكرىا ،ويقصد بالموضوعية في
االختبارات ىو إخراج رأي المصحح (المعمـ) أو حكمو مف عممية التصحيح وذلؾ
بجعؿ جواب السؤاؿ محددا سمفا بحيث ال يختمؼ عميو اثناف في قياسو وتصحيح

وتقويمو ،ومف أىـ االختبارات الموضوعية نجد:
 اختبارات الخطأ والصواب.
 اختبارات التكميؿ.

 اختبارات المطابقة أو المزاوجة.
 اختبارات االختيار المتعدد (زيتون عايس محمود.)1772 ،

 -12العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي8

ىنالؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر بصورة مباشرة في التحصيؿ الدراسي لمطالب

وىي:
أ -عالقة الطالب بوالديو :تمعب طبيعة العالقة التي تربط الطالب بوالديو دو ار ىاما في
التحصيؿ الجيد أو الضعيؼ.

ب -نضـ االمتحانات :إف التقويـ في المدارس ينحصر عمى قياس التحصيؿ خالؿ
االمتحانات واالختبارات ومف ثمة فيي التي يعتمد عمييا في إصدار أحكاـ عمى

مستويات الطالب وكذا عممية االنتقاؿ مف صؼ ألخر.
ج -المعمـ :يؤثر المعمـ في التحصيؿ الدراسي بشكؿ إيجابي مف خالؿ أربعة عوامؿ
أساسية:

 التمكف مف المادة العممية. التمكف مف التدريس نظريا وتطبيقيا.125
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 تمكف وامتالؾ المعمـ لمميوؿ اإليجابية نحو التربية والمربيف والتعمـ عموما. التمكف مف مراعاة الفروؽ الفردية في التدريس وكذا مراعاة مراحؿ النموالمختمفة لمطالب (راشد محمد.)0222 ،

 -11دورة المدرسة في التحصيل الدراسي8

تمعب المدرسة دو ار رياديا في زيادة التحصيؿ الدراسي إال أف ىنالؾ عدة عوامؿ

تتدخؿ لتجعؿ مف المدرسة أداة النخفاض التحصيؿ وذلؾ مف خالؿ جممة مف
العوامؿ.
أ -نوع السمطة المدرسية وخاصة السمطة الدكتاتورية التي تؤثر عمى الطالب مف
الناحية النفسية والتحصيمية.

ب -عدـ انتظاـ الطالب في الجامعة وكثرة الغياب وانعداـ الوقاية.

ج -سوء العالقة بيف الطمبة والطاقـ التربوي عمى مستوى الجامعة.
د -عدـ مراعاة ميوؿ واستعدادات الطالب ومراحؿ نموه وكذا الفروؽ الفردية.

 -10أنواع صعوبات التعمم8

تنقسـ صعوبات التعمـ عند الغالبية مف العمماء إلى نوعيف مف الصعوبات:

أ -صعوبات التعمم النمائية :ىذه الصعوبات تتعمؽ بالوظائؼ الدماغية ،العمميات
العقمية والمعرفية التي يحتاج يا الطالب في تحصيمو األكاديمي ويشتمؿ ىذا النوع مف
الصعوبات عمى الميارات السابقة التي يحتاجيا في أداء المياـ األكاديمية وتتضمف

ىذه الميارات االنتباه ،اإلدراؾ الحسي ،الذاكرة المغة ،والتفكير؛ ويرى بعض العمماء إف
الصعوبات النمائية ترجع إلى اضطرابات وظيفية تخص الجياز العصبي المركزي وىي
تنقسـ إلى نوعيف:

ػ ػ صعوبات أولية :مثؿ االنتباه ،اإلدراؾ ،الذاكرة.
ػ ػ صعوبات ثانوية :مثؿ التفكير الكالـ ،الفيـ والمغة الشفيية.
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الشكل الموالي يمثل أنواع صعوبات التعمم

صعوبات

صعوبات

التعمم النمائية

التعمم األكاديمي

المنهجية

القراء

ثانوية

أولية

الحساب

الكتاب

التفكير

األشياء

الكالم

اإلدراك

الفهم

الذاكرة

المتغيرة

المغة
الشفوية
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ويشير كيرؾ و كالفنت  4891أف صعوبات التعمـ تكمف في ثالث مجاالت:
ػ ػ النمو المغوي

ػ ػ ػ النمو العرفي
ػ ػ نمو الميارات البصرية

وعميو فإ ف احد المؤشرات األساسية لالستدالؿ عمى وجود صعوبات نمائية ىو
الكشؼ عف التبايف في أداء الطالب  ،سواء كاف التبايف بيف المجاالت المغوية والمعرفية
والبصرية والحركية أو داخؿ كؿ مجاؿ عمى حدة

ب ــــ صعوبات التعمم األكاديمية8

وىي تمؾ الصعوبات التي تتعمؽ بموضوعات الدراسة األساسية مثؿ العجز عف

الدراسة (عسر القراءة) العجز عف الكتابة (عسر الكتابة) عسر إجراء العمميات

الحسابية ،باإلضافة إلى صعوبات االنتباه نقص الدافعية ،صعوبة في التعامؿ مع
المنياج وكذا مع المدرسيف.

وميما كاف نوع الصعوبة فاف الطالب يتأثر بصورة واضحة ومباشرة مف خالؿ

تحصيمو األكاديمي (السيد عبد الحميد سميمان السيد،0222،ص.)131
 -11التعاون والتنافس والفردية في المواقف التعميمية8

يتـ التفاعؿ بيف الطالب في الفصؿ الدراسي عمى أساس ثالث صور ،تؤثر كؿ
منيا في تفاعؿ الطالب مع زمالءه ومع المعمـ ،كما تؤثر في اتجاىاتيـ واحتفاظيـ
بالمادة التعميمية.

أ -االعتماد االيجابي المتبادل (التعاون)  8وىو ما يسمى باألسموب التعاوني والذي
يساعد في تطوير اتجاىات الطالب نحو المعمـ الذي ييتـ بإنجاز أىدافيـ المشتركة،

ونحو أقرانيـ الذيف يحبونيـ ،كما انو لو أىمية في إتقاف المفاىيـ والقواعد واالحتفاظ
بيا لمدة طويمة وتطبيقيا في المواقؼ التعميمية.
ب -االعتماد السمبي المتبادل 8وىو أسموب تنافسي يستثير فعالية الطالب و يحثيـ
عمى التعمـ في حجرة الدراسة ،ويزيد مف اىتماميـ بالمادة التعميمية التي تساير قدراتيـ.
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ج ــ االعتماد المتبادل 8وىو األسموب الفردي الذي يحث الطمبة عمى التعمـ بأنفسيـ
ويزيد في إتقانيـ لممعمومات والحقائؽ واالحتفاظ بيا لمدة أطوؿ.
(الجبري و الديب  ،1776،ص.)12 ،

ومنو يتبيف ،أف ىذه الصور الثالثة تعد مف المكانزمات األساسية التي تؤثر

بطريقة مباشرة في التفاعؿ البيداغوجي بيف الطمبة والتي تستحثيـ و تستثير دافعيتيـ

واىتماميـ نحو المادة التعميمية والتي مف الضروري اف تتماشى مع قدراتيـ وكذا
انتظاراىـ العممية.

خالصة الفصل8

اىتـ الباحثوف والعامموف في مجاؿ عمـ النفس وعموـ التربية بمجموعة مف

العوامؿ والمؤشرات و التي عمى أساسيا تنظـ العممية التربوية وتعمؿ بصورة إيجابية
بيدؼ تحقيؽ الغاية االسمي مف التربية والمتمثمة في تمقيف العموـ والقيـ والمبادئ

االجتماعية لألجياؿ ،مف اجؿ تحقيؽ التقدـ والرفاىية وكذا لممحافظة عمى اليوية

والشخصية االجتماعية؛ وقد أولى الكثير مف الباحثيف اىتماما كبي ار بالتحصيؿ الدراسي

واألكاديمي عمى حد السواء باعتبارىما مؤش ار موضوعيا وعمميا عمى مدى تقدـ الطالب
في اكتسابو لممعارؼ المختمفة وكذا عمى مدى قدرتو عمى استرجاعيا في الوقت
المناسب مف خالؿ االمتحانات واالستجوابات والفحوص ،ونظ ار ألىمية التقييـ في
المراحؿ التعميمية فقد أنشئت مصالح ومد يريات عمى مستوى و ازرة التربية والتعميـ

العالي وفروعيما تعنى بشؤوف التقييـ واألداء ،أما عمى مستوى المؤسسات التعميمية
والجامعية ومؤسسات التكويف الميني فاألداة األساسية التي يستعمميا المربوف واألساتذة
لمتعرؼ عمى مقدار االكتساب واالستيعاب لدى تالمذتيـ وطالبيـ ىي االختبارات،

والتي عمى أساسيا يصموف الى االقتراب مف التحصيؿ الحقيقي ليـ ،وعمى ىذا
األساس ولكي يتمكف العامموف في إطار التعميـ و التكويف مف ضبط عممية التحصيؿ

وجعميا موضوعية ،أقدموا عمى القياـ ببحوث ودراسات مختمفة في مجاؿ التحصيؿ
وتوصموا إلى تقديـ مجموعة مف التعاريؼ المختمفة والمتنوعة والتي تربطو أحيانا

باستعدادات المتمدرس وقدراتو وأحيانا أخرى بالمناىج والمادة المدرسة ،ومف ثمة
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توصؿ الباحثوف إلى ضبط أنواع لمتحصيؿ الدراسي تتمثؿ في مؤشرات لمتحصيؿ الجيد
ومؤشرات لمتحصيؿ الضعيؼ ،وكذا الشروط التي تتحكـ فيو ،وكذا العوامؿ التي تؤثر

فيو وتجعمو مؤش ار إيجابيا أو سمبيا مف ناحية التقييـ ،وفي ىذا السياؽ أكد الباحثوف
عمى أىمية المنياج في التحصيؿ بالنظر إلى سيولتو أو صعوبتو وكذا كيفية تقديمو

مف طرؼ األستاذ ومدى تماشيو مع قدرات المتعمـ وميولو وامكانياتو ،كما أكد العامموف
في مجاؿ عمـ النفس عمى أىمية الدوافع في التحصيؿ الجيد باعتبارىا المكنز مات
األساسية التي تدفع وتحرؾ المتعمـ نحو بذؿ جيد وطاقة لمتحقيؽ أىداؼ التعمـ

المختمفة ومف بينيا التحصيؿ ،ويعتبر الدافع لإلنجاز مف بيف أىـ الدوافع التي تستحث
المتعمـ عمى النجاح والتفوؽ؛ ولتكوف عممية التقييـ والتحصيؿ أكثر عممية وموضوعية،
اوجد الميتموف بيذا المجاؿ مجموعة مف المقاييس التي تقيس التحصيؿ ،وكذا أنواع
متعددة مف االختبارات التحصيمية التي يستعمميا العامموف في المجاؿ التربوي لمتعرؼ
عمى المستوى الحقيقي لطالبيـ؛ ولموصوؿ لتحقيؽ درجة معينة مف التحصيؿ ،تتدخؿ

عوامؿ أخرى تعتبر ميمة في رأي الميتميف بيذا الموضوع ،وىي العوامؿ المرتبطة

بمحيط التعميـ سواء المدرسة أو الجامعة ،أو المرتبطة باإلقراف وجماعة الصؼ
والزمالء الذيف لدييـ تأثير كبير عمى إقباؿ المتمدرس عمى االنجاز والتحصيؿ أو

النفور منو؛ وعموما فاف لتحصيؿ الدراسي واألكاديمي يبقى دوما مف أىـ المؤشرات
التي يستدؿ بيا دوما لمحكـ عمى نوعية التحصيؿ و مستوى االكتساب واالستيعاب لدى

الطالب.
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خالصة الجانب النظري8

يعتبر موضوع الشخصية مف بيف المواضيع اليامة التي اىتـ بدراستيا العمماء
والباحثوف في عمـ النفس ،باعتبارىا مؤش ار أساسيا لمتعرؼ عمى استجابات الفرد
وسموكاتو وأىـ الدوافع التي تتحكـ في تسيير حاجاتو ورغباتو ،وكذا تحديد المكنزمات

التي يستعمميا في تحقيؽ ذاتو ووجود ه داخؿ الجماعة ،والتعرؼ عمى معاشو النفسي

وردود أفعالو الداخمية والخارجية؛ والشخصية ىي نظاـ نفسي وعقمي وجسمي يعمؿ

بتناسؽ كبير ليحفظ لإلنساف توازنو وتوافقو مع ذاتو والعالـ الخارجي ،وعمى أساس
البحث والدراسة توصؿ الباحثوف إلى إيجاد جممة مف المحددات تخص البناء النفسي
والعقمي واالجتماعي لمفرد ،كما قاموا بتحديد مقوماتيا ومكوناتيا والعوامؿ التي تؤثر في

بنائيا وتناسقيا ،إضافة إلى ذلؾ تـ التوصؿ إلى أنماط معينة لمشخصية ،مف خالليا

يمكف تمييز اإلفراد وتحديد الفروؽ الفردية ،وقد تناولت الكثير مف النظريات ىذا
الموضوع بال بحث والدراسة ،بحيث نجد مدرسة التحميؿ النفسي وعمى رأسيا فرويد الذي
اقر عمى أف الشخصية ما ىي إال مجموعة مف الدوافع التي عمى أساسيا يمكف تحديد

سموؾ الفرد والتنبؤ بحدوثو مستقبال ،والشخصية عند فرويد تمر بعدة مراحؿ بدا
بالمرحمة الفمية وصوال إلى المرحمة التناسمية وىي المرحمة األكثر نضجا في نظره ،كما
أف الشخصية تبنى وتتمظير مف خالؿ مراحؿ النمو المختمفة ،اما يونج فيؤكد عمى اف
الشخصية تتكوف مف مجموعة مف األنظمة المتفاعمة فيما بينيا والمنفصمة ،وىي

تخضع لمجموعة مف المبادئ ويرى ادلر في نظريتو أف الشخصية تكمف في المقدار

الذي يحدده اإلنساف لنفسو مف طموح ورغبات وحاجات ليصؿ إلى مستوى معيف مف

التوافؽ والتوازف مع ذاتو والبيئة الخارجية ،مستغال في ذلؾ العقؿ الذي يتكوف مف
مجموعة معقدة مف القوى العقمية الدينامية والتي تعمؿ بتكافؤ وانسجاـ لموصوؿ إلى

تحقيؽ الغاية واليدؼ ،وقد اوجد مجموعة مف المبادئ التي تتحكـ في الشخصية
وتفسر عممياتيا ،أما البورت مف وخالؿ نظرية السمات ،وجد أف الشخصية تبنى عمى
أساس مجموعة مف السمات التي تدفع ،تحرؾ وتوجو السموؾ لتحقيؽ ىدؼ معيف،

والسمة في نظره ىي ميؿ واستعداد مسبؽ لالستجابة وقد اوجد مجموعة مف المبادئ
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وا لمراحؿ التي تتحكـ في بناء وتنظيـ الشخصية ،وذىب ايزنؾ في تفسيره لمشخصية
اعتمادا عمى مجموعة مف األنماط واإلبعاد تتمثؿ في بعد المنبسط ،المنطوي،

العصابي والذىاني ،وعموما فاف جؿ العمماء والباحثوف يروف باف الشخصية تتمثؿ في

مجموعة مف اإلبعاد تستثير السموؾ وتحركو باتجاه تحقيؽ اليدؼ واشباع الحاجة وعمى
أساس ذلؾ حاولوا إيجاد نموذج محدد يجمع ىذه السمات ويقيسيا ،وقد أثمرت إعماؿ
ىؤالء الباحثوف بالتوصؿ إلى بناء قائمة لمعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية تقيس
اإلبعاد الخمسة لمشخصية وىي بعد العصابية ،االنبساطية ،الطيبة ،الصفاوة وأخي ار

يقظة الضير وكؿ بعد مف ىذه األبعاد يحتوي عمى ستة أبعاد ثانوية تكونو؛ واذا تكممنا

عمى الشخصية فانو يجدر بنا تناوؿ موضوع آخر ىو لصيؽ بالشخصية والمتمثؿ في
التوافؽ النفسي والذي يعتب ار مؤش ار ىاما عمى االنسجاـ والتوازف في الحياة النفسية أو

عمى اضطرابيا ومرض يا ،ويعرؼ التوافؽ النفسي عمى انو االتساؽ الكامؿ لوظائؼ
األجيزة المختمفة ،الجسمية والعضوية ،النفسية والعقمية وينتج عف ىذا االتساؽ

استجابات سميمة وسموكات ىادفة لتحقيؽ غايات الفرد واشباع حاجاتو ،وىناؾ أبعاد

مختمفة لمتوافؽ ترتبط ارتباطا وثيقا بالشخص في حد ذاتو وكذا بالمثيرات الخارجية التي
تحيط بو ،وتتحكـ في عممية التوافؽ مجموعة مف العوامؿ وكذا المعايير والمؤشرات

التي تجعؿ منيا عممية معقدة وميمة لمتوازف الشخصي باعتباره مؤش ار أساسيا مف
مؤشرات الصحة النفسية ،كما انو يمس كؿ المجاالت الحيوية المرتبطة بالفرد مف

الجان ب النفسي ،االقتصادي ،الميني ،المدرسي...الخ ،ويري العمماء انو يوجد نوعيف
مف التوافؽ ،التوافؽ السيؿ وكذا التوافؽ الصعب الذي يرتبط بجممة مف العوائؽ التي
تعرقؿ بناءه وتشؿ نظامو ويكوف سببيا الرئيسي مرتبط باألمراض النفسية والجسمية

وكذا عدـ إشباع الحاجات ،الص ارع وأخطاء في تعمـ سموكات غير سوية ،ولمتعرؼ
عمى مدى التوافؽ النفسي لألشخاص ،اوجد العمماء جممة مف المقاييس واالختبارات
لقياس التوافؽ النفسي العاـ لمشخص أو لقياس جانب مف جوانبو كالتوافؽ الشخصي آو

النفسي ،التوافؽ الصحي ،التوافؽ المدرسي ،التوافؽ األسري وكذا التوافؽ االنفعالي.
يستعمؿ الشخص في مواجية الصعوبات والمشاكؿ التي تصادفو في حياتو جممة مف
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المكنزمات الدفاعية ،ىذه اآلليات ما ىي إال صو ار لمتوافؽ النفسي تستعمؿ لخفض
التوتر والقمؽ ،وفي مجاؿ البحث والدراسة في ىذا المجاؿ اوجد الباحثوف جممة مف

النظريات التي تطرقت إل ى التوافؽ تحميال وتفسيرا ،منيا نظرية األنماط التي ترى باف
التوافؽ يتكوف وفؽ النمط الذي يكوف عميو الفرد ،أما نظرية التحميؿ النفسي فترى أف

التوافؽ ما ىو إال عممية الشعورية ألف األشخاص ال يعوف الدوافع الحقيقية وراء
سموكيـ والتوافؽ في ىذا المنظور تتحكـ فيو ثالث عناصر األنا الحب والعمؿ ،وترى
النظرية السموكية أف أنماط التوافؽ وسوء التوافؽ ىي متعممة ومكتسبة مف خالؿ مراحؿ

التنشئة االجتماعية والشخص يحافظ عمى توافقو مف خالؿ اختزاؿ السموكات غير
المتوافقة ،أما النظرية اإلنسانية فتؤكد عمى أف اإلنساف يستطيع تحقيؽ توافقو بنفسو
ومف ثمة فيو ال يخضع لمحتميات البيولوجية ،وتذىب النظرية االجتماعية إلى تفسير

التوافؽ عمى أساس الثقافة االجتماعية واألنماط اإلنسانية ،وأخي ار نجد النظرية
البيولوجية التي ترى باف الفشؿ في التوافؽ يرجع إلى جممة مف اإلمراض التي تصيب

جسـ اإلنساف.

أف الوصوؿ إلى التوافؽ النفسي التاـ والمنشود يستوجب استخداـ مجموعة مف
االستراتيجيات ،استراتيجيات موجبة مبنية عمى ضبط النفس ،الدعـ ،االسترخاء،

الفعالية وكذا استراتيجيات سالبة تتمثؿ في مكنزمات الدفاع المختمفة والتجنب واليروب.

إف شخصية الفرد ومدى توافقيا ليا دور ىاـ في جممة مف المواقؼ الحياتية التي

يمر بيا الفرد خالؿ مراحؿ النمو المختمفة والتي ليا عالقة بتفاعمو مع المحيط
الخارجي وكذا مكانتو االجتماعية ،وتعتبر مرحمة الشباب مف المراحؿ الحساسة في
حياة الفرد كونيا تتطمب منو جيدا وعطاءا يتماشى مع درجة النضج التي وصؿ إلييا

ب اعتباره تخطى مرحمة الصراعات والبحث عف الذات وىو مطالب أالف بشؽ طريقو

لوحده وتحقيؽ جممة مف االنجازات والمشاريع المستقبمية سوءا المتعمقة بتكوينو الميني
أو األكاديمي ولتحقيؽ النجاح األكاديمي يتوجب عمى الطالب الجامعي أف يكوف

مواظبا وممتزما بالحضور والمداومة بيدؼ الوصوؿ إلى تحصيؿ مقبوؿ يحقؽ انتظاراتو
العممية المستقبمية ،ويعرؼ التحصيؿ األكاديمي عمى انو مقدار المعرفة التي يكتسبيا
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الفرد مف خالؿ البرنامج الدراسي وكذا مدى تكيفو مع العمؿ المدرسي والوسط
االجتماعي ككؿ ،وقد ميز الباحثوف نوعاف مف التحصيؿ ،التحصيؿ الجيد والتحصيؿ

الضعيؼ وىذا األخير يحوي التأخر الدراسي والتخمؼ الدراسي وكذا الفشؿ الدراسي،
وتتدخؿ جممة مف الشروط تعمؿ عمى جعؿ التحصيؿ جيد منيا التدريب ،النشاط
الذاتي ،اإلرشاد والتوجيو ،التسميع والتقييـ الذاتي ،التوقيت وغير ذلؾ مف الشروط التي

تؤدي الى النجاح والتفوؽ ،كما تتدخؿ جممة مف العوامؿ والتي تؤثر في مسار
التحصيؿ ،كالعوامؿ الذاتية والمرتبطة بالطالب والعوامؿ الجسمية وكذا

النفسية

واالنفعالية ،العوامؿ المدرسية ،العوامؿ األسرية ،كما أف لممنيج الدراسي والدافعية نحو

التعمـ واالنجاز دو ار ىاما في تفعيؿ التحصيؿ أو إضعافو ،وبيدؼ قياس التحصيؿ

األكاديمي لمطالب يمجا األساتذة والمعمموف إلى جممة مف االختبارات وذلؾ بيدؼ قياس

مقدار المعمومات التي اكتسبيا الطالب خالؿ فترة محددة وكذا منياج محدد ،ويعتبر
التحصيؿ الجيد مؤشر إيجابي عمى أف الطالب يتمتع بصحة نفسية جيدة ساعدتو عمى

استثمار طاقتو ودوافعو بصورة إيجابية بيدؼ النجاح والتفوؽ واشباع مختمؼ حاجاتو

بطريقة متزنة ومتناسقة تدؿ عمى انو يتمتع بشخصية سوية وسميمة مف الناحية النفسية
والعقمية.
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الفصل اخلامس
تمهيد:

إذا كان الجانب النظري من البحث يعتبر مرجعًا أساسيًا يعتمده الباحث كخمفية

ىامة لجمع المعمومات واألطر المتبناة في الدراسات األجنبية والمحمية بيدف حصر
موضوع دراستو وتحديدىا ،فإن الجانب المنيجي التطبيقي ىو المحك الفعمي الذي

يستعين بو لمتقرب من ميدان البحث وتفحص الظاىرة المراد دراستيا ،متبعا في ذلك
خطوات البحث العممي ومعالجة النتائج كما وكيفا لموصول إلى الحقائق العممية.

 -1منهج البحث:

اتبعت الباحثة في دراستيا الحالية المنيج الوصفي المقارن ،كونو يتمحور حول
المقارنة والتي من خالليا يمكن مالحظة واستنتاج أوجو التشابو واالختالف في
مكونات الظاىرة المراد دراستيا وكذا التأثير الذي يحدث من خالل تفاعل المتغيرات

البحثية ،إضافة إلى إن خصوصية الموضوع وطبيعتو والتي تتطمب المقارنة.
ويعرف المنيج الوصفي المقارن عمى أنو" :تمك الدراسات التي تقوم عمى طريقة

بحثية وتتضمن مجموعة من اإلجراءات التي تعمل في اتجاه معرفة خصائصيا وتفسير
الفروق بين مجموعتين أو أكثر في جانب أو متغير معين اعتمادا عمى االختالف في
المتغير المستقل والتشابو في بقية المتغيرات" (الرشيدي ،2004 ،ص.)59

وفي البحث الحالي ،حاولت الباحثة دراسة مدى تأثير سمات الشخصية والتوافق

النفسي عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة الجامعيين.
 -2الدراسة االستطالعية:

قبل الشروع في البحث الميداني ،قامت الباحثة بدراسة استطالعية ،كان الغرض

منيا التعرف عمى ميدان البحث اختيار العينة واإلعداد الجيد لألدوات المراد استخداميا
في الدراسة الن يائية؛ وعادة ما ترتبط الدراسة االستطالعية بميدان البحث حيث يتمثل
دورىا أساسا في التعرف عمى عينة البحث وضبطيا ،التعرف عمى مدى صالحية

أدوات البحث وتطابقيا مع خصوصيات المجتمع األصمي.

وقد استغمت ىذه الدراسة في ضبط عينة الدراسة ،إضافة إلى العمل عمى أدوات

البحث من خالل حساب صدق وثبات مقياس :التوافق النفسي ،وكذا قائمة العوامل
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الخمسة الكبرى لمشخصية ،وفي األخير محاولة القيام باختيار أنسب لألدوات
اإلحصائية التي تتماشى مع نوعية وخصوصية البحث.

 -3عينة البحث وكيفية اختيارها:

أجريت ىذه الدراسة عمى عينة من طمبة كمية العموم االجتماعية ،قسم عمم النفس
وعموم التربية التابعين لجامعة الجزائر 2؛ وقبل التطرق إلى تقديم معمومات مفصمة حول
عينة البحث ،ارتأت الباحثة أن تقدم بعض المعمومات حول المجتمع األصمي الذي

اختيرت منو ىذه العينة.

 -1-3المجتمع األصمي:

يشتمل المجتمع األصمي لمدراسة طالب وطالبات من جامعة الجزائر  2منتمين

لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية والمسجمين في قسم عمم النفس وعموم التربية لمسنة
الجامعية ( )2010-2009مستوى سنة أولى جذع مشترك والمقدرين ب  940طالب
وطالبة ،موزعين بين ذكور واناث ،عمى النحو التالي:
جدول ()1

يمثل توزيع المجتمع األصمي لمبحث حسب متغير الجنس.
الطمبة المسجمين

العدد

%

ذكور

158

16.80

إناث

782

83.19

المجموع

940

100

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:
100
80
60
40
20
0
ﺇﻥﺍﺙ

ﺫﻙﻭﺭ

شكل ()3

يمثل مجتمع البحث حسب متغير الجنس
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يتبين من خالل الجدول أعاله ،أن نسبة اإلناث المسجمين تفوق نسبة الذكور
بكثير ،حيث قدرت نسبة اإلناث بـ  %91.38من مجموع عينة البحث ،أما الذكور فقد

وصمت نسبتيم إلى  %38.91من مجموع عينة البحث وىي نسبة قميمة مقارنة بنسبة
اإلناث.

 -2 -3عينة البحث وكيفية اختيارها:
اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى عينة من طمبة وطالبات منتمين إلى كمية

العموم االجتماعية واإلنسانية ،قسم عمم النفس وعموم التربية ،مستوى السنة األولى

يدرسون بجامعة الجزائر  2والمسجمين في السنة الجامعية ( )2131-2118وقد قدر
العدد اإلجمالي لعينة البحث ب  011طالب وطالبة.

تم اختيار أفراد العينة بصفة عشوائية من بين الطمبة المتمدرسين وأخذنا بعين
االعتبار عامل واحد وىو انتماءىم إلى السنة األولى جامعي قسم عمم النفس ،بمعنى

أنو لكل الطمبة نفس الحظوظ ألن يكونوا ضمن عينة البحث التي لم يتم انتقاء أفرادىا

بشكل قصدي العتبارات معينة .وىذا تماشيا مع تعريف العينة العشوائية التي يقصد
بيا" :تمك التي تم أخذىا عمى أساس عشوائي أي عمى أساس إعطاء فرص متكافئة
لجميع أفراد المجتمع األصمي" (حممي ،1985 ،ص .)120

 -3 -3خصائص عينة البحث:

إن الغاية األساسية لمباحث أثناء قيامو بالبحث العممي ،ىو الوصول إلى جممة
من الحقائق التي تساعده عمى تقديم تفسيرات موضوعية لمظواىر النفسية االجتماعية،
وىذا لن يتأتى إال إذا استطاع الباحث ضبط العينة المراد دراستيا والتعرف عمى مدى
تفاعميا مع أدوات بحثو وكذا مميزاتيا وخصائصيا.

وفي البحث الحالي اعتمدت الباحثة عمى عينة من الطالب والطالبات الجامعيين
مستوى سنة أولى قسم عمم النفس وعموم التربية جامعة الجزائر 2والذي بمغ عددىم
 112طالب وطالبة وىذا العدد يساوي عدد االستمارات المسترجعة عند التطبيق
النيائي والجدول الموالي يوضح توزيع العينة حسب متغير الجنس.
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جدول ()2

يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
الطمبة المسجمين

العدد

%

ذكور

08

38.22

إناث

251

91.39

المجموع

302

100

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:
90
80
70
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50
40
30
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ﺇﻥﺍﺙ

ﺫﻙﻭﺭ

شكل ()4

يوضح توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس

نسجل من خالل الجدول أعاله أن نسبة اإلناث قد قدرت ب  %91.39وىي

جد عالية مقارنة بنسبة الذكور التي قدرت بـ  %38.22فقط.
نسبة ّ
كما تم األخذ بعين االعتبار متغير السن كما يوضحو الجدول التالي.
جدول ()3

يمثل التوزيع التكراري لعينة البحث حسب متغير السن
فئة السن

التكرار

النسبة المئوية

 20-17سنة

254

84.10

 30-20سنة

40

13.24

 30سنة وأكثر

08

2.76

المجموع

302

%100
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يوضح الجدول السابق ،بأن أفراد عينة البحث البالغين من العمر ما بين
(33ـ 21سنة) بمغ عددىم ( ) 250طالب وطالبة بنسبة مقدرة بـ  %90.31في حين
بمغ عدد الطمبة الذي يتراوح سنيم بين ( 11-21سنة) ( )01طالب وطالبة بنسبة

 ،%31.20أما فئة الطالب األكثر من ( 11سنة) فعددىم ( )19طالب وطالبة أي
بنسبة مقدرة بـ .%2.38

 -4أدوات البحث:

استعممت الباحثة إلنجاز ىذه الدراسة أداتين أساسيتين ىما:

 -1-4قائمة العوام ل الخمسة الكبرى لمشخصية لكوستا وماكري(Costa & ،1992

:)Mc Crae

أ -تصميم القائمة:

تم تصميم قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية من قبل كوستا وماكري

( )Costa & Mc Crae،1992والتي تم اقتباسيا واعدادىا بالمغة العربية من طرف
الدكتور بدر محمد األنصاري عام  ،3883وتعد قائمة العوامل الخمسة الكبرى

لمشخصية ) (NEO-FFi-sأول أداة موضوعية تيدف إلى قياس األبعاد األساسية

لمشخصية بوساطة مجموعة من العبارات ،واستخدمت ىذه القائمة منيج االستخبارات

الذي يعتمد عمى مجموعة من العبارات في قياسيا لمشخصية ،وظيرت الصيغة األولى
لمقائمة عام  3898وتكونت من  391بندا ،أجريت عمييا دراسات عدة وعمى عينات
متنوعة تراوحت أعمارىم ما بين  23إلى  85سنة ،ثم أدخمت عمييا مجموعة من
التعديالت بغية اختزال عدد البنود إلى أن صدرت الصيغة الثانية لمقائمة عام 3882
والتي تكونت من  81بندا اشتمل عمى خمسة مقاييس فرعية.

تتكون قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية من  81بندا مقسمة عمى خمسة

مقاييس فرعية وىي :العصابية ،االنبساطية ،الطيبة ،يقظة الضمير والصفاوة.
ويضم كل مقياس فرعي  32عبارة وفق ما يمي:
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جدول ()4

يوضح توزيع العبارات عمى أبعاد الشخصية الخمسة
رقم العبارات

العامل
العبارات

.56 -51 -41 -36 -26 -21 -11 -6

اإليجابية

العصابية Neuroticism

العبارات السمبية
العبارات

،47،52، 2،7،،17،22،،32،37

اإليجابية

االنبساطية Extraversion

العبارات السمبية
العبارات

االنفتاح عمى الخبرة

Openness To Experience

العبارات السمبية
العبارات

العبارات السمبية

Conscientiousness

3،8،18،23،33،38،48
.49 -34 -19 -4

اإليجابية

العبارات

يقظة الضمير

12،27،42،57
.58 -53 -43 -28 -13

اإليجابية

الطيبة Agreeableness

46 -31 16 -1

9،14،24،29،39،44،54،59
.60 -50 -40 -35 -25 -20 -10 -5

اإليجابية
العبارات السمبية

55 ،45 ،30 ،15

ب -تعميمات التصحيح:
يمكن تطبيق القائمة بشكل فردي أو جماعي ،ويستغرق تطبيقيا بين  31إلى 35
دقيقة ،وتتم اإلجابة باختيار بديل واحد من خمسة بدائل وفق مقياس ليكرت الخماسي
(غير موافق عمى االطالق -غير موافق  -محايد  -موافق  -موافق جدًا) ويتم

التصحيح بإعطاء العبارات اإليجابية الدرجات ( )5 -0 -1 -2 -3والدرجات (-5

 )3 -2 -1 -0لمعبارات السمبية.
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حيث طمبت الباحثة من عينة البحث اإلجابة عمى البنود بوضع إشارة ( )Xأو
دائرة عمى العبارة أو البند الذي يراه مناسبا لشعوره أو تصرفو ،واضافة إلى ضرورة
كتابة االسم والمقب ورقم الفوج عمى ظير القائمة.

ويبدأ تصحيح كل مقياس فرعي عمى حدة بإعطاء كل بند في كل مقياس فرعي درجة

تتراوح بين ( )5-3وذلك ف ي كل جميع البنود ما عدا البنود المعكوسة في كل مقياس
فرعي والتي تصحح في االتجاه العكسي ( )3-5ثم بعد ذلك يتم جمع الدرجة الكمية
عمى المقياس الفرعي الواحد.

ىذا المقياس مناسب لجميع الفئات العمرية ولكال الجنسين.

ج -صدق وثبات قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية:

 صدق وثبات قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية (الصورة األصمية):
استخرجت داللة الصدق لمقائمة بطريقتين:

 -1الصدق التالزمي :تم تحقيق الصدق التالزمي لمعوامل الخمسة باستخدام نتائج
المفحوصين عمى قائمة العوامل الخمسة لمشخصية ( )NEO-FFIوقائمة ( NEO-

 )PI- Rوبمغت معامالت االرتباط ( )0,87- 0,77- 0,91- 0,90- 0,92لألبعاد
العصابية ،االنبساطية ،االنفتاح عمى الخبرة ،الطيبة ،يقظة الضمير عمى التوالي.
 -2الصدق العاممي :جرى تحقيق ىذا النوع من الصدق لقائمة العوامل الخمسة
لمشخصية باستخدام التحميل العاممي بيدف التأكد من صدق البناء الداخمي لمقائمة
واستخدمت طريقة التدوير المتعامد ،وأظيرت النتائج العوامل الخمسة لمشخصية

( )Costa & Mc Crae،1992نقالً عن (ممحم ،2118 ،ص.)80 :
أما فيما يتعمق بثبات المقياس:

تم استخراج الثبات بطريقتين :الثبات باإلعادة ،وثبات االتساق الداخمي بطريقة ألفا

كرونباخ والجدول التالي يوضح النتائج:
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جدول ()5

يبين معامالت الثبات لقائمة العوامل الخمسة لمشخصية الصورة األصمية
طريقة
الثبات
باإلعادة
ألفا
كرونباخ

يقظة

العينة

العصابية

االنبساطية

الصفاوة

الطيبة

208

0,79

0,79

0,80

0,75

0,83

208

0,90

0,89

0,87

0,86

0,90

الضمير

(األنصاري ،2002 ،ص )710

 الخصائص السيكومترية لقائمة العوامل الخمسة لمشخصية حسب دراسة (ممحم
:)2009

استخرجت داللة الصدق بطريقتين:

أ -الصدق التالزمي:
تم تحقيق الصدق التالزمي لمعوامل الخمسة باستخدام نتائج المفحوصين عمى قائمة

العوامل الخمسة لمشخصية ( ،)NEO-FFIواختبار أيزنك لمشخصية (الصورة

القصيرة)؛ والجدول التالي يوضح معامالت االرتباط بين قائمة العوامل الخمسة
لمشخصية واختبار أيزنك.

جدول ()6

يوضح معامالت االرتباط بين قائمة العوامل الخمسة لمشخصية واختبار أيزنك حسب دراسة
(ممحم )2009

قائمة العوامل الخمسة لمشخصية

اختبار أيزنك

العصابية

االنبساطية

الذهانية

الكذب

العصابية

معامل ارتباط بيرسون

**0,772

**-0,447

0,052

** 0,30

االنبساطية

معامل ارتباط بيرسون

**-0,459

**0,720

-0,082

-0,120

االنفتاح عمى الخبرة

معامل ارتباط بيرسون

**-0,472

**0,430

0,011

-0,167

الطيبة

معامل ارتباط بيرسون

*-0,222

**0,363

-0,044

0,168

يقظة الضمير

معامل ارتباط بيرسون

**-0,444

**0,402

0,074

* -0,264

120

العينة
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حيث وجد أن معامالت االرتباط ما بين بعدي االنبساط والعصابية في اختبار
أيزنك مع ما يماثميما في قائمة العوامل الخمسة لمشخصية ىو ارتباط قوي ودال

إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0,01

ب -صدق االتساق الداخمي:

حيث تم حساب معامالت االرتباط بين أبعاد القائمة مع بعضيا البعض من

جية ،ومن جية أخرى حساب االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية؛ وتراوحت معامالت

االرتباط بين األبعاد الموجودة في قائمة العوامل الخمسة لمشخصية والدرجة الكمية بين
( 0,314-و  ،)0,793وقام أيضاً بحساب معامالت االرتباط بين البنود والدرجة
الكمية عمى البعد ،وتراوحت معامالت االرتباط بين ما بين ( 0,18و ،)0,688

ومعظميا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (.)0,01



ثبات المقياس:

تم حساب معامالت الثبات بعدة طرق كما يوضحو الجدول التالي.
جدول ()7

يوضح حساب معامالت الثبات حسب دراسة (ممحم )2009
طرق حساب الثبات

العصابية

االنبساطية

االنفتاح

الطيبة

يقظة الضمير

ألفا كرونباخ

0,756

0,613

0,683

0,636

0,774

التجزئة النصفية

0,691

0,639

0,732

0,646

0,764

معامل جتمان

0,679

0,630

0,723

0,846

0,764

إعادة التطبيق

0,851

0,720

0,811

0,804

0,866

حيث تشير النتائج السابقة إلى أن جميع معامالت الثبات مقبولة.
 صدق وثبات قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية في الدراسة الحالية:
أ -الصدق:

اعتمدت الباحثة في قياسيا لصدق المحتوى عمى صدق المحكمين ،بحيث تم

عرض المقياس عمى سبعة أساتذة محكمين عاممين في مجال عمم النفس والقياس

النفسي وطمب منيم تحديد:
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 أما إذا كانت الفقرة تنتمي إلى المقياس أو ال. -مدى بساطة المغة وقدرة فيميا من طرف أفراد العينة.

وتم التوصل إلى أن تقديرات المحكمين تدل عمى أن كافة البنود تنتمي لممقياس

وتتوافق معو؛ وقد أجمعوا كذلك عمى بساطة المغة وفيميا من طرف العينة وذلك
بنسبة مئوية مقدرة بـ  %85وىي نسبة كافية لألخذ بو.

ب -الثبات:

قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية ،وذلك من

خالل تطبيقو عمى عينة من طمبة عمم النفس مستوى السنة األولى بجامعة الجزائر ،2

وتمثمت العينة االستطالعية في  39طالب وطالبة ،وتم حساب الثبات بواسطة
معامل الفا كرومباخ والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ()8

يمثل معامل الفا لمثبات خاص بقائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لكوستا وماك
كاري"
العامل

معامل الفا لمثبات

العصابية

0.94

االنبساطية

0.94

الصفاوة

0.94

الطيبة

0.94

يقظة الضمير

0.96

يتضح من خالل الجدول السابق أن جميع األبعاد التي تضمنتيا القائمة تتمتع

بدرجة عالية من الثبات وبالتالي فيو مقبول.

 -2-4مقياس التوافق النفسي لمدكتورة زينب محمود شقير:

قامت معدة المقياس زينب محمود شقير باالطالع عمى مقاييس التوافق النفسي،

مثل مقياس كاليفورنيا لمشخصية ومقياس التوافق النفسي من إعداد عبد الوىاب كامل،
وتوصمت إلى أبعاد أساسية لمتوافق النفسي ،ترى فييا أنيا تجمع أىم جوانب حياة الفرد
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وىي :التوافق الشخصي أو االنفعالي ،التوافق الصحي ،التوافق األسري والتوافق
االجتماعي.

يحتوي كل بعد من األبعاد عمى ( )21فقرة أي بمجموع ( )91فقرة لألبعاد

األربعة ،وتكون اإلجابة عن الفقرات بتقدير يتدرج من موافق (نعم) بدرجة مقدرة بـ ()2

ومحايد (أحيانا) بدرجة مقدرة ( )3وأخي ار معارض (ال) بدرجة (.)1

يكون التوافق إيجابيا عند االرتفاع في درجة تقدير التوافق ( )1 ،3 ،2وسالبا
عندما ينخفض التقدير ( )2 ،3 ،1وتتراوح الدرجة الكمية لممقياس من (1الى.)381

ويطمب من المفحوص اإلجابة عن المقياس بوضع عالمة ) (xعمى العبارة التي

يرى أنيا توافق رأيو وتصرفو وتفكيره؛ ىذا المقياس يفيد في جميع األعمار الزمنية
ولكال الجنسين.

 -1-2-4الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق النفسي:
أ -ثبات المقياس:

قامت زينب محمود شقير معدة المقياس بحساب معامل الثبات بواسطة معامل

الفا كرومباخ وتوصمت إلى درجة ثبات مقبولة بالنسبة لألبعاد األربعة :التوافق
الشخصي ( ،)1.31التوافق الصحي ( ،)1.51التوافق األسري ( )1.83وأخي ار التوافق

االجتماعي (.)1.58

أما فيما يخص البحث الحالي ،فقد تم تقدير ثبات المقياس بعد تطبيقو عمى عينة
قواميا  39طالب وطالبة بطريقة إعادة التطبيق بحيث قدرت قيمة معامل االرتباط بين
نتائج التطبيق األول والتطبيق الثاني ب  1.31وىو ما يدل عمى أن المقياس يتمتع

بثبات مقبول.
ب -صدق المقياس:

قامت زينب محمود شقير بحساب الصدق عمى ثالثة مستويات :صدق التكوين،

التمييز وصدق المحك وتوصمت الباحثة إلى معامالت دالة عمى صالحية المقياس.
(زينب محمود شقير) 2111 ،؛ وفي البحث الحالي فقد استعممت الباحثة طريقة صدق
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المحتوى ،حيث تم عرضو عمى سبعة أساتذة محكمين من العاممين في مجال عمم
النفس والقياس النفسي وطمب منيم تحديد:

 ما إذا كانت الفقرة تنتمي إلى المقياس أم ال. -مدى بساطة المغة وقدرة فيميا من طرف أفراد العينة.

وتوصمت الباحثة إلى أن تقديرات المحكمين تدل عمى أن كافة البنود تنتمي إلى

المقياس وتتوافق معو ،وقد اجمعوا عمى بساطة المغة وفيميا وذلك بنسبة مئوية قدرت بـ
 %311وىي نسبة تدل عمى إمكانية العمل بو.

ج -تعميمات التطبيق:

يتم تطبيق المقياس بصفة جماعية عمى أفراد مجموعة البحث حيث يقوم المشرف

عمى التطبيق بقراءة التعميمة الواردة في وثيقة االختبار ويطمب من المجيب أن يجيب
وذلك باختيار الخانة التي تناسبو بوضع عالمة  xأمام العبارة المختارة وعميو أن
يحرص عمى أن ال يضع أكثر من عالمة واحدة في كل سؤال .كما تذكر التعميمة

أيضا انو ليست ىناك إجابات صحيحة أو خاطئة" ،فكل اإلجابات مقبولة طالما أنيا
تعبر عنو رأي المجيب" (فاروق عبد الفتاح المرسي)1987 ،؛ وعند التأكد من فيم
التعميمة يشرع في اإلجابة ويمتنع المشرف عمى التطبيق عن التدخل ويكتفي بالرد عن

استفسارات األفراد بإجابات خالية من أي إيحاء.
 -3-4طريقة التطبيق األداتين:
قامت الباحثة بتطبيق األداتين والمتمثمة في قائمة العوامل الخمسة الكبرى

لمشخصية وكذا مقياس التوافق النفسي وذلك في األسبوع األول من شير أفريل
.2131

وقد تم ذلك عمى مستوى قسم عمم النفس وعموم التربية ،جذع مشترك ،سنة أولى،

بجامعة الجزائر  ،2استغرق التطبيق أربعة أيام بالنسبة لألفواج التربوية والمتمثمة في
 30فوج .وتجدر اإلشارة إلى أن الباحثة لم تتمق أية صعوبة عند التطبيق لكون أن
الفترة التي اختارتيا لم تكن فترة امتحانات ،مما سيل عمييا االتصال بالطمبة ،ومن
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جية أخرى شكل عمميا في الميدان الجامعي ،كأستاذة في عمم النفس عامال مسيال في
ميمة االتصال بالطمبة وتطبيق األداتين.

وعميو تم تطبيق األداتين عمى عينة البحث ،حيث قامت الباحثة بقراءة التعميمة

عمى الطمبة ،ثم طمب منيم اإلجابة بكل صدق وموضوعية ،كما تم التأكيد عمى عدم

وجود إجابات صحيحة وأخرى خاطئة وان االختبارين ليسا اختبارين تقييمين ،وأن
اإلجابات ستحظى بالعناية وال تستغل ألي غرض آخر عدا الغرض العممي؛ وبعد ذلك
قدمت المالحظات التالية:

 ال تنسوا كتابة االسم والمقب ورقم الفوج عمى ورقة االختبارين ألننا نحتاجيا فيالتعرف عمى نتائجكم الدراسية في نياية السنة الجامعية.
 -نرجو منكم قراءة البنود أو األسئمة بكل دقة وتركيز.

 تأكدوا أن إجاباتكم ليست تقييميو ،أي ال يوجد جواب صحيح وجواب خاطئ،إنما ىي تعبر عن آراء فقط.
 إذا صادفتكم عبارات ومفردات مبيمة ال تترددوا في طمب االستفسار عنيا. -حاولوا اإلجابة عمى جميع األسئمة بصدق وموضوعية.

عند االنتياء من تطبيق قائمة العوامل الكبرى الخمسة لمشخصية ،وبعد إعطاء
وقت قصير لمطالب كي يستريح ،تم تمرير المقياس الخاص بالتوافق النفسي ،مكررين

نفس المالحظات السابقة عمى الطمبة.

عند االنتياء من الخطوة األولى ،اطمعت الباحثة عمى جميع االستمارات وبعد

قراءتيا بتمعن تم االستبقاء عمى االستمارات ذات اإلجابات التامة والغاء تمك التي

كانت فارغة وغير ممموءة وتم االحتفاظ في النياية بـ  112اختبا ار ومقياسا صالحا
لمتفريغ والتحميل.

أما الخطوة الثانية ،فتمثمت في التفريغ وىذا باستعمال التفريغ المرمز حيث كونت

شبكة تفريغ ،une grille de dépouillementحددت من خالليا الرموز المستعممة
والخاصة بكل سؤال وكل متغير .بعد االنتياء من عمميتي التفريغ والفرز ،تم إدخال
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المعطيات في الحاسوب حتى يتم التحميل اإلحصائي ليذه البيانات عن طريق استعمال
برنامج .S.P.S.S

 -5األساليب اإلحصائية المستعممة لمعالجة المعطيات:
استعممت الباحثة جممة من األدوات اإلحصائية لمعالجة المعطيات المتحصل
عمييا وىي كالتالي:
 -3االنحراف المعياري.

 -2اختبار) (Tت لحساب داللة الفروق بين الطالبات والطمبة في أبعاد سمات
الشخصية والتوافق النفسي والتحصيل األكاديمي.

 -1اإلرباعيات لتصنيف أفراد عينة البحث إلى فئتين :مرتفع ومنخفض حسب
درجة التوافق النفسي ،سمات الشخصية والتحصيل األكاديمي.
 -0اختيار Tلداللة الفروق بين متوسطين.

 -5معامل االرتباط برسون لتحديد ثبات مقياس التوافق النفسي ،معامل الفا
كرومباخ لتحديد ثبات قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية.
 -6الحدود المكانية والزمانية لمبحث:

تم إنجاز الجانب التطبيقي لمبحث في قسم عمم النفس كمية العموم االجتماعية

جامعة الجزائر ، 2الكائنة بشارع جمال الدين األفغاني بوزريعة ،الجزائر العاصمة.
وتم الشروع في انجاز ىذا البحث في أكتوبر .2118
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خالصة الفصل:

اعتمد في انجاز الجانب التطبيقي لمبحث عمى المنيج الوصفي المقارن حيث تم
القيام بالدراسة االستطالعية بيدف حصر عينة البحث وتحديد الظاىرة موضوع

الدراسة ،وكذا اختيار األدوات المناسبة لمبحث وقياس صدقيا وثباتيا وعمى أساس
النتائج المحصل عمييا ،تم تحديد العينة النيائية بيدف تطبيق المقاييس واألدوات
اإلحصائية.

حددت عينة البحث بـ  011طالبة وطالب من مستوى أولى قسم عمم النفس

التابعين لكمية العموم االجتماعية جامعة الجزائر  .12تراوح سنيم من 39إلى11سنة

وفي نياية مرحمة التطبيق التي خصت المقياسين تقمص مجموع العينة إلى  112طالبة

وطالب منيم  08ذكور و251إناث.
استعممت الباحثة أداتين أساسيتين في إنجاز ىذه الدراسة ىما :مقياس التوافق

النفسي ويتكون من  91بندا صنف إلى  0محاور أساسية ،التوافق الشخصي ،التوافق
الدراسي ،التوافق االجتماعي والتوافق الصحي.
وقد خضع المقياس قب ل تطبيقو النيائي عمى الطمبة إلى قياس الثبات والصدق،

وقبل الشروع في تطبيقو قدمت التعميمة لمطمبة وحدد وقت اإلجابة ونشير إلى أن
المقياس صالح لكل الفئات العمرية.
أما األداة الثانية التي استعممت في البحث ،فيي قائمة العوامل الخمسة الكبرى

لمشخصية وىي تحتوي عمى  81بندا مقسمة عمى  5محاور أساسية ،محور خاص
بالعصابية ،االنبساطية ،الطيبة ،يقظة الضمير والصفاوة.

وتتدرج الدرجات حسب إيجابية الفقرة أو سمبيتيا ،فمفقرات اإليجابية تعطى

الدرجات ( ،)3 ،2 ،1 ،0 ،5أما السمبية منيا فتعطى الدرجات (.)5 ،0 ،1 ،2 ،3
وىذه القائمة صالحة لكل الفئات العمرية ،وقبل تطبيقيا النيائي تم قياس الثبات

والصدق.

قامت الباحثة بتطبيق المقياسين وأكدت عمى أفراد عينة البحث ضرورة كتابة
االسم والمقب والفوج عمى ظير ورقة اإلجابة.
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عند االنتياء من التطبيق ،تم االطالع عمى جميع اإلجابات وبعد تفحصيا
استبقيت عمى االختبارات التامة وألغيت تمك الفارغة أو الناقصة ،بحيث احتفظ في

األخير بـ  112اختبا ار خاص بقائمة العوامل الكبرى الخمسة لمشخصية وكذا بالتوافق
النفسي.

أعدت الباحثة شبكة لمتفريغ حيث أفرغت المعطيات ،من ثمة تم إدخاليا في

الحاسوب بيدف التحميل اإلحصائي.
استعممت لغرض معالجة المعطيات ،األدوات اإلحصائية التالية :النسب المئوية

لتوزيع أفراد عينة البحث حسب درجة التوافق النفسي والسمات الخمسة لمشخصية وكذا
التحصيل الدراسي ،اإلرباعيات لتصنيف أفراد عينة البحث إلى فئتين أساسيتين:
منخفض ومرتفع ،وذلك لدرجات التوافق النفسي وسمات الشخصيات الخمسة ،المتوسط
الحسابي لمنتائج الدراسية لمذكور واإلناث كما استعممنا اختبار ) (Tلمتعرف عمى الفروق
بين الطالبات والطمبة في أبعاد سمات الشخصية والتوافق النفسي وكذا التحصيل
الدراسي.

اتبعت ىذه المنيجية بيدف الوصول إلى نتائج موضوعية تساعد عمى التعرف

ميدانيا عمى مدى تحقق الفرضيات التي قدمت واعطاء تفسيرات موضوعية لنتائج
البحث.
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عرض ومناقشة النتائج حسب فرضيات البحث

الفصل السادس
تمهيد:

يعتبر فصل عرض ومناقشة نتائج البحث من الفصول األساسية في البحث
العممي ،حيث يتطرق الباحث من خاللو إلى تقديم مفصل لمنتائج المتحصل عمييا،

مستندا في ذلك إلى المعطيات الخامة إلفراد مجموعة البحث حسب المتغيرات التي
اعتمدىا الباحث ،ثم تحميل الفروق والتأثيرات الناتجة عنيا ،ويستيل ىذا الفصل بتقديم
التك اررات والنسب المئوية ،ثم نتائج االختبارات اإلحصائية ،لينتيي الباحث في األخير

إلى مناقشة النتائج واستقرائيا عمى ضوء ما ورد في الجانب النظري ليخمص إلى رصد
مدى تحقق فرضيات بحثو.

 -1توزيع أفراد مجموعة البحث حسب متغيرات البحث:
 -1-1توزيع أفراد العينة البحث حسب متغير الجنس:
جدول ()9

يمثل توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس

الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكور

249

8225

إناث

53

1725

مجموع

302

100

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

ﻡﺕﻍﻱﺭ ﺍﻝﺝﻥﺱ
100
ﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﺍﻝﻡﺉﻭﻱﺓ

50
0
ﺫﻙﻭﺭ

ﺇﻥﺍﺙ

شكل ()5

يوضح مجتمع البحث حسب متغير الجنس
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة اإلناث والمقدرة بـ  %82.5تفوق
بكثير نسبة الذكور والمقدرة بـ .%17.5

 -2-1توزيع افراد عينة البحث حسب متغير السمات الكبرى لمشخصية:
 -1-2-1توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير سمة العصابية:
جدول ()10

توزيع افراد عينة البحث حسب متغير سمة العصابية
سمة العصابية

التكرار

النسبة المئوية

منخفض العصابية

95

31250

معتدل العصابية

133

43204

مرتفع العصابية

74

24250

المجموع

302

100

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

ﺱﻡﺓ ﺍﻝﻉﺹﺍﺏﻱﺓ
50
40
30
20
10
0
ﻑﺽ ﺍﻝﻉﺹﺍﺏﻱﺓ
ﻡﻥﺥ

ﻉﺕﺩﻝ ﺍﻝﻉﺹﺍﺏﻱﺓ
ﻡ

ﻑﻉ ﺍﻝﻉﺹﺍﺏﻱﺓ
ﻡﺭﺕ

شكل ()6
يوضح افراد عينة البحث حسب متغير سمة العصابية

نالحظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة ألفراد عينة البحث كانت معتدلة في
سمة العصابية وقد قدرت نسبتيا بـ  ،%43.04يمييا منخفضي العصابية بـ %31.50
وأخي ار مرتفعي العصابية والتي قدرت نسبتيم بـ .% 24.50
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 -2-2-1توزيع أفراد عينة البحث حسب سمة االنبساطية:
جدول ()11

توزيع افراد عينة البحث حسب متغير سمة االنبساطية
سمة االنبساطية

التكرار

النسبة المئوية

منخفضي االنبساطية

86

28250

معتدلي االنبساطية

150

49266

مرتفعي االنبساطية

66

21290

المجموع

302

100

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

ﻥﺏﺱﺍﻁﻱﺓ
ﺱﻡﺓ ﺍ.
60

40
20
0
ﻑﺽﻱ ﺍ .ﻥﺏﺱﺍﻁﻱﺓ
ﻡﻥﺥ

ﻉﺕﺩﻝﻱ ﺍالﻥﺏﺱﺍﻁﻱﺓ
ﻡ

ﻑﻉﻱ ﺍالﻥﺏﺱﺍﻁﻱﺓ
ﻡﺭﺕ

شكل ()7
يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير االنبساطية

يظير من خالل الجدول ،أن أكبر نسبة من عينة البحث والمقدرة بـ %49.66
ىي ذات انبساطية معتدلة ،يمييا منخفضي االنبساطية بـ  %28.50وأخي ار نسبة عينة

البحث المرتفعة االنبساطية قدرت بـ .%21.90
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 -3-2-1توزيع أفراد عينة البحث حسب سمة الصفاوة:
جدول ()12

يمثل توزيع افراد عينة البحث حسب متغير سمة الصفاوة
سمة الصفاوة

التكرار

النسبة المئوية

منخفضي الصفاوة

82

27215

معتدلي الصفاوة

160

52298

مرتفعي الصفاوة

60

19290

المجموع

302

100

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

ﺹﻑﺍﻭﺓ
ﺱﻡﺓ ﺍﻝ
60
40
20

0
ﻑﺍﻭﺓ
ﻑﺽﻱ ﺍﻝﺹ
ﻡﻥﺥ

ﻑﺍﻭﺓ
ﻉﺕﺩﻝﻱ ﺍﻝﺹ
ﻡ

ﻑﺍﻭﺓ
ﻑﻉﻱ ﺍﻝﺹ
ﻡﺭﺕ

شكل ()8

يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الصفاوة

نسجل من خالل الجدول ،أن أكبر نسبة من أفراد عينة البحث والمقدرة بـ
 %52.98ىي معتدلة الصفاوة ،تمييا نسبة منخفضي الصفاوة بـ  %27.50ثم نسبة
مرتفعي الصفاوة بـ .%19.90
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-4-221توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير سمة الطيبة:
جدول ()13

يمثل توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير سمة الطيبة
سمة الطيبة

التكرار

النسبة المئوية

منخفضي الطيبة

83

2725

معتدلي الطيبة

146

48234

مرتفعي الطيبة

73

24220

المجموع

302

100

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

ﺱﻡﺓ ﺍﻝﻁﻱﺏﺓ
60
50
40
30
20
10
0
ﻑﺽﻱ ﺍﻝﻁﻱﺏﺓ
ﻡﻥﺥ

ﻉﺕﺩﻝﻱ ﺍﻝﻁﻱﺏﺓ
ﻡ

ﻑﻉﻱ ﺍﻝﻁﻱﺏﺓ
ﻡﺭﺕ

شكل ()9

يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الطيبة

يتبين من خالل الجدول ،أن أكبر نسبة من عينة البحث والمقدرة بـ %48.34

ىي معتدلة في الطيبة ،تمييا نسبة منخفضي الطيبة والمقدرة ب  %27.50و أخيرا،
نسبة مرتفعي الطيبة والمقدرة نسبتيم بـ .%24.20
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 -5-2-1توزيع أفراد عينة البحث حسب سمة يقظة الضمير:
جدول ()14

يمثل توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير سمة يقظة الضمير

سمة يقظة الضمير

التكرار

النسبة المئوية

منخفضي يقظة الضمير

93

30280

معتدلي يقظة الضمير

140

46235

مرتفعي يقظة الضمير

69

22280

المجموع

302

100

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

ﺱﻡﺓﻱﻕﻅﺓ ﺍﻝﺽﻡﻱﺭ
50
40
30
20
10
0
ﻑﺽﻱﻱﻕﻅﺓ ﺍﻝﺽﻡﻱﺭ
ﻡﻥﺥ

ﻉﺕﺩﻝﻱﻱﻕﻅﺓ ﺍﻝﺽﻡﻱﺭ
ﻡ

ﻑﻉﻱﻱﻕﻅﺓ ﺍﻝﺽﻡﻱﺭ
ﻡﺭﺕ

شكل ()10

يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير يقظة الضمير

يتبين من خالل الجدول ،أن أكبر نسبة من عينة البحث والمقدرة بـ %46.35

ىي معتدلة في يقظة الضمير ،تمييا نسبة منخفضي اليقظة بـ  %30.80وأخي ار نسبة
مرتفعي اليقظة بـ.%22.80
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 -3-1توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير طبيعة التوافق النفسي:
جدول ()15

يمثل توزيع أفراد عينة البحث حسب طبيعة التوافق النفسي

النسبة المئوية

طبيعة التوافق

التكرار

منخفضي المستوى

80

معتدلي المستوى

152

23220

مرتفعي المستوى

70

50230

المجموع

302

100

26250

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

ﻁﺏﻱﻉﺓ ﺍﻝﺕﻭﺍﻑﻕ
60

50
40
30
20
10
0
ﻑﺽﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ
ﻡﻥﺥ

ﻉﺕﺩﻝﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ
ﻡ

ﻑﻉﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ
ﻡﺭﺕ

شكل ()11

يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير التوافق

يتبين من خالل الجدول ،أن أكبر نسبة من عينة البحث والمقدرة بـ %50.60
لدييا مستوى معتدل في التوافق ،يمييا ذوي المستوى المنخفض في التوافق بـ
%25.20ثم المستوى المرتفع في التوافق بـ .%24.10
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 -4-1توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير التحصيل األكاديمي:
جدول ()16

توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير التحصيل األكاديمي

مستوى التحصيل

التكرار

النسبة المئوية

منخفضي المستوى

76

25220

معتدلي المستوى

153

50266

مرتفعي المستوى

73

24210

المجموع

302

100

ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

ﻡﺱﺕﻭﻯ ﺍﻝﺕﺡﺹﻱﻝ
60
50
40
30
20
10
0
ﻑﺽﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ
ﻡﻥﺥ

ﻉﺕﺩﻝﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ
ﻡ

ﻑﻉﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ
ﻡﺭﺕ

شكل ()12

يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير التحصيل

يتبين من خالل الجدول ،أن أكبر نسبة من عينة البحث والمقدرة بـ %50.60

لدييا مستوى معتدل في مستوى التحصيل الدراسي ،تمييا نسبة منخفضي المستوى بـ
 %25.20ثم نسبة مرتفعي المستوى بـ .%24.10

158

عرض ومناقشة النتائج حسب فرضيات البحث

الفصل السادس
 -2عرض النتائج حسب فرضيات البحث:
 -1-2الفرضية األولى:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود اختالف في سمات الشخصية بين الطالبات

والطمبة ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم اختبارىا إحصائيا باختبار  tبداللة الفروق

وذلك بتناول كل بعد عمى حدى حسب الجنس.

جدول ()17

يمثل الفروق بين متوسطات درجات سمات الشخصية حسب الجنس
اإلحصائيات
سمات

الشخصية

عدد

المتوسط االنحراف

األفراد

الحسابي المعياري

سمة

ذكور

53

33281

5253

العصابية

إناث

249

36207

5264

سمة

ذكور

53

40296

6207

إناث

249

41200

5281

ذكور

53

37251

6210

إناث

249

37229

4278

ذكور

53

40287

6285

إناث

249

41264

5214

سمة يقظة

ذكور

53

45236

5274

الضمير

إناث

249

45276

5263

االنبساطية
سمة الطيبة
سمة الصفاوة

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

02068

22687

762764

دالة

02396

02133

300

غير دالة

52557

-02247

662265

غير دالة

32167

02935

300

غير دالة

02305

02469

300

غير دالة

قيمة فا

اختبار)ت(

يتضح من خالل الجدول ،أنو يوجد فرق دال إحصائيا في متوسط درجة سمات
الشخصية من جانب واحد فقط وىو سمة العصابية وذلك بداللة الجنس ،إذ قدرت )(t
المحسوبة  2.687وىي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،0.01أي أن الطالب
الذكور يختمفون في سمة العصابية عن اإلناث ،أما باقي السمات (االنبساطية ،الطيبة،

الصفاوة ويقظة الضمير) فال يوجد اختالف دال إحصائيا في ىذه سمات بداللة الجنس
ومنو تحقق فقط الفرضية الجزئية القائمة بوجود فروق في سمة العصابية بداللة الجنس.
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 -2-2الفرضية الثانية :نصت ىذه الفرضية عمى وجود اختالف في مستوى التوافق النفسي
بين الطالبات والطالب ،ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم اختبارىا إحصائيا باختيار )(t
لدراسة الفروق في متوسط درجة التوافق النفسي بداللة الجنس.
جدول ()18

يمثل الفروق بين متوسطات درجات التوافق النفسي حسب الجنس
عدد

اإلحصائيات

التوافق النفسي
مستوى

األفراد

ذكور

التوافق

53

المتوسط

الحسابي

االنحراف

قيمة فا

المعياري

17201 116270

22005- 02143

إناث 17265 111250 249

النفسي

اختبار)ت(

درجة

الداللة

الحرية اإلحصائية
300

دالة

يتضح من خالل الجدول ،أنو يوجد فرق دال إحصائيا في متوسط درجة التوافق النفسي
بداللة الجنس ،إذ قدرت ( )tالمحسوبة بـ  – 2.005وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة

 0.05أي أن الطالبات والطالب يختمفون في تقديرىم لتوافقيم النفسي ،وىذا ما يحقق صحة
الفرضية القائمة بوجود اختالف في مستوى التوافق النفسي بين الطالبات والطالب.
 -3-2الفرضية الثالثة :نصت ىذه الفرضية عمى وجود اختالف في التحصيل األكاديمي
بين الطالبات والطالب ولمتحقق من صدق ىذه الفرضية تم اختبارىا إحصائيا باختيار )(t

لدراسة الفروق في متوسط درجات التحصيل األكاديمي بداللة الجنس.
جدول ()19

يمثل الفروق بين متوسطات التحصيل األكاديمي حسب الجنس
اإلحصائيات
التحصيل

األفراد

الحسابي

المعياري

ذكور

53

82023

22462

إناث

249

926125

22851

األكاديمي
التحصيل

األكاديمي

عدد

المتوسط

االنحراف

160

قيمة فا

62393

اختبار
)ت(

32770

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

69246

دالة
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يتضح من خالل الجدول ،انو يوجد فرق دال إحصائيا في متوسط درجة التحصيل
األكاديمي بداللة الجنس ،إذ قدرت ) (tالمحسوبة بـ  3.770وىي دالة إحصائيا عند مستوى

داللة  0.01أي أن الطالبات والطالب يختمفون في تحصيميم األكاديمي ،وىذا ما يؤكد
صحة الفرضية.
 -4-2الفرضية الرابعة:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود تأثير لمشخصية بأبعادىا الخمسة عمى التحصيل

األكاديمي ،ولمتحقق من صدق ىذه الفرضية تم اختبارىا إحصائيا باختبار ) (tوذلك بتناول
كل بعد أو سمة عمى حدى.

أ -الفرضية الجزئية األولى :تؤثر سمة العصابية عمى التحصيل األكاديمي.
جدول ()20

يمثل الفروق بين متوسطات التحصيل األكاديمي حسب سمات العصابية2
عدد

اإلحصائيات
السمة

منخفضي
ذكور

التحصيل
مرتفعي
التحصيل

العصابية

منخفضي
إناث

التحصيل
مرتفعي

التحصيل

المتوسط

االنحراف

األفراد

الحسابي

المعياري

20

7289

2269

قيمة فا

0277
05
75

7254
10218

3249
1294
52747

69

09228

اختبار)ت(

22287

9250

درجة الحرية

1232141

23

الداللة

اإلحصائية

دالة

غير دال

2268

نالحظ من خالل الجدول ،أنو يوجد اختالف في التحصيل الدراسي بين الطمبة بداللة

سمات الشخصية من جانب سمة العصابية بحيث أن الذكور العصابيين أكثر تحصيال من
اإلناث العصابيات ومنو فإن الفرضية تحققت.
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ب -الفرضية الجزئية الثانية :نصت ىذه الفرضية عمى وجود تأثير لسمة االنبساطية عمى
التحصيل األكاديمي لمطمبة ولمتحقق من ذلك ،تم اختبارىا إحصائيا باختبار ) (tلدراسة
الفروق في متوسط درجة التحصيل األكاديمي بداللة سمة االنبساطية.
جدول ()21

يمثل الفروق بين متوسطات التحصيل األكاديمي حسب سمة االنبساطية
اإلحصائيات عدد

السمة

المتوسط االنحراف

األفراد الحسابي المعياري

منخفضي

التحصيل
االنبساطية

مرتفعي

التحصيل

86

9204

2274

66

9219

2262

قيمة فا اختبار
)ت(

درجة

الداللة

الحرية اإلحصائية

150 -02331 02138

غير دال

نالحظ من خالل الجدول ،أنو ال يوجد اختالف في التحصيل الدراسي لمطمبة بداللة
سمات الشخصية من جانب سمة االنبساطية إذ قدرت ( (tالمحسوبة ب  0.331وىي غير

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ،0.05أي أن التحصيل األكاديمي لمطمبة لم يتأثر بسمة
االنبساطية لدييم ،ومنو فالفرضية لم تتحقق.

الفرضية الجزئية الثالثة :نصت ىذه الفرضية عمى تأثير لسمة الطيبة عمى التحصيل

األكاديمي لمطمبة ،ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية ،ثم اختبارىا إحصائيا باختبار ) (tلدراسة
الفروق في متوسط درجة التحصيل األكاديمي بداللة سمة أو بعد الطيبة.
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جدول ()22

يمثل الفروق بين متوسطات التحصيل األكاديمي حسب سمة الطيبة2
اإلحصائيات

عدد

المتوسط

االنحراف

السمة

األفراد

الحسابي

المعياري

82

9258

2254

منخفضي
التحصيل

الطيبة

قيمة فا

02001

مرتفعي

60

التحصيل

9257

اختبار

درجة

الداللة

)ت(

الحرية

اإلحصائية

02013

140

غير دالة

2235

يتبين من خالل الجدول ،أنو ال يوجد اختالف في التحصيل األكاديمي لمطمبة بداللة
سمات الطيبة حيث قدرت  tالمحسوبة ب  0.013وىي غير دالة عند مستوى الداللة
 ،0.05أي أن التحصيل األكاديمي لمطمبة لم يتأثر بسمة الطيبة ،ومنو فالفرضية لم تتحقق.

د -الفرضية الجزئية الرابعة :نصت ىذه الفرضية عمى وجود تأثير لسمة الصفاوة عمى
التحصيل األكاديمي لمطمبة ،والختبار صحة ىذه الفرضية ،تم اختبارىا إحصائيا باختبار )(t
لدراسة الفروق في متوسط درجة التحصيل األكاديمي بداللة سمة أو بعد الصفاوة.
جدول ()23

يمثل الفروق بين متوسطات التحصيل األكاديمي حسب سمة الصفاوة2
اإلحصائيات

عدد

المتوسط

االنحراف

السمة

األفراد

الحسابي

المعياري

83

92001

2247

منخفضي
الصفاوة

التحصيل
مرتفعي

التحصيل

قيمة فا

02447
73

92368

اختبار)ت(

-02888

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

154

غير دال

2269

يتبين من خالل الجدول أنو ال يوجد اختالف في التحصيل األكاديمي لمطمبة بداللة

سمة الصفاوة حيث قدرت  ،tالمحسوبة ب  0.888وىي غير دالة إحصائيا عند مستوى
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داللة  ، 0.05أي أن التحصيل األكاديمي لمطمبة لم يتأثر بسمة الصفاوة ومنو فالفرضية لم
تتحقق.

د -الفرضية الجزئية الخامسة :نصت ىذه الفرضية عمى وجود تأثير لسمة يقظة الضمير
عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة ،والختبار صحة ىذه الفرضية ،تم اختبارىا إحصائيا

باختبار ) (tلدراسة الفروق في متوسط درجة التحصيل األكاديمي بداللة سمة يقظة الضمير.
جدول ()24

يمثل الفروق بين متوسطات التحصيل األكاديمي حسب سمة يقظة الضمير2
اإلحصائيات
يقظة

الضمير
منخفضي
يقظة

الضمير

التحصيل
مرتفعي

التحصيل

عدد

المتوسط االنحراف

األفراد الحسابي المعياري
93

8293

قيمة فا

اختبار)ت(

69

الحرية

اإلحصائية

2281
-12829 22354

9269

درجة

الداللة

160

غير دال

2227

يتبين من خالل الجدول ،أنو ال يوجد اختالف في التحصيل األكاديمي لمطمبة بداللة
سمة يقظة الضمير ،إذ قدرت  tالمحسوبة ب ـ 1.829و ىي غير دالة إحصائيا عند مستوى

داللة  ، 0.05أي أن التحصيل األكاديمي لمطمبة لم يتأثر بسمة يقظة الضمير ومنو
فالفرضية لم تتحقق.
 -5-2الفرضية الخامسة :نصت ىذه الفرضية عمى وجود تأثير لمستوى التوافق النفسي
عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة الجامعيين والختبار صحة ىذه الفرضية ،تم اختبارىا

إحصائيا باختبار tلدراسة الفروق في متوسط درجة التحصيل األكاديمي بداللة التوافق
النفسي لمطمبة.
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جدول ()25
يمثل الفروق بين متوسطات التحصيل األكاديمي حسب التوافق النفسي
اإلحصائيات

عدد

المتوسط

االنحراف

األفراد

الحسابي

المعياري

التحصيل

غير متوافقين

47

8275

2262

الدراسي

متوافقين

44

9294

2223

التحصيل
الدراسي

اختبار
)ت(

2251

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

0205

دالة

يتبين من خالل الجدول ،أنو يوجد اختالف في التحصيل األكاديمي لمطمبة بداللة
التوافق النفسي ،حيث قدرت  tالمحسوبة ب  2.51وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 0.05أي أن التحصيل األكاديمي لمطمبة يتأثر بالتوافق النفسي ومن ثمة فإن الفرضية
تحققت.

 -6-2الفرضية السادسة :نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي بسمات الشخصية
بأبعادىا الخمسة ،ولمتحقق من صحة الفرضية تم اختبارىا إحصائيا باختبار tوذلك بتناول
كل بعد عمى حدا.

-1الفرضية الجزئية األولى :نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة
العصابية.
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جدول ()26

يمثل الفروق بين متوسطات التوافق النفسي حسب سمة العصابية
اإلحصائيات

عدد

المتوسط

االنحراف

العصابية

األفراد

الحسابي

المعياري

منخفضي
ذكور

التوافق

مرتفعي
التوافق

التوافق

منخفضي
إناث

التوافق

مرتفعي
التوافق

20

قيمة فا

75

)ت(

الحرية

اإلحصائية

18272 124257
02201

05

اختبار

درجة

الداللة

94260

1132591 72240

22283

11241 119295
32113 112478

69

دالة

23

دال

17294 101262

يتبين من خالل الجدول أنو يوجد اختالف في التوافق النفسي لمطمبة بداللة سمة
العصابية حيث قدرت ت المحسوبة عند الذكور ب  7.240وذلك عند مستوى داللة 0.01

أما عند اإلناث فقد قدرت ت المحسوبة ب  3.113عند مستوى داللة  ،0.01أي أن التوافق
النفسي لمطمبة يتأثر بسمة العصابية ومنو فان الفرضية تحققت.
ب-الفرضية الجزئية الثانية :نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة
االنبساطية.
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جدول ()27

يمثل الفروق بين متوسطات التوافق النفسي حسب سمة االنبساطية2
اإلحصائيات
االنبساطية

منخفضي
ذكور

التوافق

مرتفعي
التوافق

التوافق

منخفضي
إناث

التوافق
مرتفعي
التوافق

عدد

المتوسط

االنحراف

األفراد

الحسابي

المعياري

18

103261

17294

قيمة فا

02307
09

132233

14208

68

104204

17298
42225

57

119242

اختبار)ت(

-2112187

-524283

درجة

الحرية

25

121246

الداللة

اإلحصائية

دالة

دال

13231

يتبين من خالل ا لجدول انو يوجد اختالف في التوافق النفسي بداللة سمة االنبساطية

حيث قدرت ت المحسوبة عند الذكور ب211.187ـ وذلك عند مستوى داللة  0.01أما عند
اإلناث فقد قدرت ت المحسوبة ب 5.483عند مستوى داللة  0.01أي أن التوافق النفسي
لمطمبة يتأثر بسمة االنبساطية ومنو فان الفرضية تحققت.

ج -الفرضية الجزئية الثالثة :نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة
الطيبة.
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جدول ()28

يمثل الفروق بين متوسطات التوافق النفسي حسب سمة الطيبة
اإلحصائيات

عدد

المتوسط

االنحراف

الطيبة

األفراد

الحسابي

المعياري

منخفضي
ذكور

التحصيل
مرتفعي

التحصيل
التوافق

منخفضي
إناث

التحصيل
مرتفعي
التحصيل

14

قيمة فا

اختبار)ت(

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

112029 110236
-52464 02009

11

135282

12223

69

106275

19282

23

1252297 -32779 62887
62

118226

دالة

دال

14293

يتبين من خالل الجد ول ،انو يوجد اختالف في التوافق النفسي بداللة سمة الطيبة
حيث قدرت  tالمحسوبة عند الذكور ب ـ 5.464عند مستوى داللة  0.01أما عند اإلناث

فقد قدرت  tالمحسوبة ب ـ3.779عند مستوى داللة 0.01أي أن التوافق النفسي يتأثر بسمة
الطيبة ومنو فالفرضية تحققت.

د -الفرضية الجزئية الرابعة :نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة
الصفاوة.
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جدول ()29

يمثل الفروق بين متوسطات التوافق النفسي حسب سمة الصفاوة
اإلحصائيات

عدد

المتوسط

االنحراف

الصفاوة

األفراد

الحسابي

المعياري

منخفضي
ذكور

التوافق
مرتفعي
التوافق

منخفضي

التوافق
إناث

التوافق

مرتفعي
التوافق

18

قيمة فا

الحرية

اإلحصائية

16286 118200
22574

14

22247 117279

64

14281 114212
02004

46

اختبار)ت( درجة

الداللة

14276 113253

02031

0296

30

108

غير دال

غير دال

يتبن من خالل الجدول ،انو ال يوجد اختالف في التوافق النفسي بداللة سمة الصفاوة
حيث قدرت ت المحسوبة عند الذكور ب  0.031عند مستوى داللة.0.05

أما بالنسبة لإلناث فقد قدرت ت المحسوبة ب  0.96عند مستوى داللة ،0.05أي أن

التوافق النفسي ال يتأثر بسمة الصفاوة عند الطمبة ،ومنو فالفرضية لم تتحقق.
ه -الفرضية الجزئية الخامسة :نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة
يقظة الضمير.
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جدول ()30

يمثل الفروق بين متوسطات التوافق النفسي حسب سمة يقظة الضمير2
اإلحصائيات

عدد

المتوسط

االنحراف

يقظة الضمير

األفراد

الحسابي

المعياري

17

105271

16255

منخفضي
ذكور

التحصيل
مرتفعي
التحصيل

التوافق

منخفضي
إناث

التحصيل
مرتفعي

التحصيل

قيمة فا

اختبار)ت(

-22786 02021
12
76

124233

الحرية اإلحصائية

27

دالة

19232

182408 103225
-42157 12151

57

درجة

الداللة

116223

131

دال

16299

يتبين من خالل الجدول ،انو ي وجد اختالف في التوافق النفسي بداللة سمة يقظة
الضمير حيث قدرت  tالمحسوبة عند الذكور ب ـ 2.786عند مستوى داللة  0.01أما عند
اإلناث فقد قدرت  tالمحسوبة ب ـ4.157عند مستوى داللة  0.01أي أن التوافق النفسي
يتأثر بسمة يقظة الضمير عند الطمبة ومنو فالفرضية تحققت.
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جدول ()31

يمثل حوصمة النتائج وفقا لفرضيات البحث
الفرضية

المتغيرات المدروسة

داللة الفروق

مآل الفرضية

الفرضية األولى :سمات الشخصية والجنس
الفرضية الجزئية األولى

سمة العصابية والجنس

دالة

تحققت الفرضية

الفرضية الجزئية الثانية

سمة االنبساطية والجنس

غير دالة

لم تحقق

الفرضية الجزئية الثالثة

سمة الطيبة والجنس

غير دالة

لم تحقق

الفرضية الجزئية الرابعة

سمة الصفاوة والجنس

غير دالة

لم تحقق

سمة يقظة الضمير والجنس

غير دالة

لم تحقق

الفرضية الثانية

التوافق النفسي والجنس

دالة

تحققت الفرضية

الفرضية الثالثة

التحصيل األكاديمي والجنس

دالة

تحققت الفرضية

الفرضية الجزئية
الخامسة

الفرضية الرابعة :سمات الشخصية والتحصيل األكاديمي
دالة

تحققت الفرضية

الفرضية الجزئية األولى

سمة العصابية والتحصيل األكاديمي

غير دالة

لم تحقق

الفرضية الجزئية الثالثة

سمة الطيبة والتحصيل األكاديمي

غير دالة

لم تحقق

الفرضية الجزئية الرابعة

سمة الصفاوة والتحصيل األكاديمي

غير دالة

لم تحقق

الفرضية الجزئية

سمة يقظة الضمير والتحصيل

غير دالة

لم تحقق

الفرضية الخامسة

التوافق النفسي والتحصيل األكاديمي

دالة

تحققت الفرضية

الفرضية الجزئية الثانية سمة االنبساطية والتحصيل األكاديمي

الخامسة

األكاديمي

الفرضية السادسة :التوافق النفسي وسمات الشخصية
الفرضية الجزئية األولى

التوافق النفسي وسمة العصابية

دالة

تحققت الفرضية

الفرضية الجزئية الثانية

التوافق النفسي وسمة االنبساطية

دالة

تحققت الفرضية

الفرضية الجزئية الثالثة

التوافق النفسي وسمة الطيبة

دالة

تحققت الفرضية

الفرضية الجزئية الرابعة

التوافق النفسي وسمة الصفاوة

غير دالة

لم تحقق

الفرضية الجزئية الخامسة

التوافق النفسي وسمة يقظة الضمير

دالة

تحققت الفرضية
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 -3مناقشة وتفسير النتائج حسب فرضيات البحث:
 -1-3االختالف في سمات الشخصية حسب الجنس:

أ -العصابية ومتغير الجنس:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود اختالف في سمات الشخصية بين الطالبات
والطمبة من حيث الجنس ،وتوصمت نتائج البحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا في

متوسط درجات سمات الشخصية من جانب سمة العصابية ،بحيث أن اإلناث أكثر
ع صابية من الذكور ،أما فيما يخص باقي السمات والمتمثمة في االنبساطية ،الطبية،
الصفاوة ويقظة الضمير ،فمم يكن الفرق داال إحصائيا.

ومن ثمة فإن الفرضية القائمة بوجود اختالف في سمة العصابية بين الطالبات

الدرسات التي
والطمبة قد تحققت .إن ىذه النتيجة المتوصل إلييا تتوافق مع بعض ا
بحثت في االختالف الموجود في سمات الشخصية حسب متغير الجنس  ،مثل دراسة

النداوي ( ،)2006دراسة فايت وآخرون ، ،)2004) Faith et alدراسة وىب وعبد

الكريم ( ،)1991دراسة كوستا واخرون ،)2001Costa et alودراسة نوفل وسبنسر

( )2006والتي أكدت في مجمميا عمى وجود اختالف في سمة العصابية لصالح
اإلناث ،كما نجد مجموعة من الدراسات التي ال تتوافق مع نتائج الدراسة الحالية ،والتي
توصمت في مجمميا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين فيما

يخص سمة العصابية  ،مثل دراسة مدحت عبد المطيف ( )1990و دراسة ك.ف
بتريدز وآخرون (.)2005

ويمكن تفسير ىذه النتيجة والتي تؤكد عمى وجود فرق دال إحصائيا في سمة

العصابية حسب الجنس لصالح اإلناث دون السمات األخرى المتبقية إلى طبيعة
شخصية الطالبة والطالب الذين يمتحقون بالجامعة ألول مرة  ،باعتبارىا محيط

اجتماعي تعميمي يختمف كثي ار عن الحياة التعميمية المعتاد عمييا ،من حيث نظام
االلتحاق والتوجيو واختيار التخصص المناسب ،اإليواء ،اإلطعام والتنقل وكميا متغيرات
جديدة يعيشيا الطمبة بكثير من التوتر والعصابية والقمق.
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إن ظيور العصابية كسمة أكثر انتشا ار عند اإلناث دون الذكور في الوسط
الجامعي يمكن تف سيرىا حسب اعتقادنا من

خالل جممة من العوامل االجتماعية

والثقافية وكذا البيداغوجية و التي ساىمت بصورة كبيرة في جعل الطالبة الجامعية أكثر

عصابية من الطالب الجامعي ،فانفصال الطالبة أو الفتاة عن أسرتيا وااللتحاق
بالجامعة في مدينة أخرى تختمف من حيث درجة التمدن ،العادات والتقاليد ،وحتى من
حيث الثقافة يؤدي بيا الى الشعور بالوحدة والضيق و اإلحساس بالغربة وصعوبة

واضحة في بناء عالقات  ،ىذا بالنسبة لمطالبات الآلتي قدمن من المدن المجاورة  ،اما
المواتي تقطن في ضواحي الجامعة ،فإنين يعانين من تغير المحيط التعميمي وصعوبة

تقبل دور الراشد التي تفرضو األسرة مباشرة عند االلتحاق بالجامعة ومشكل االنفصال
عن األصدقاء و الزمالء وكذا صعوبة االندماج في الجماعة و بناء صداقات جديدة ،
إضافة الى تعدد ادوار الفتاة وتحمميا مسؤوليات جديدة من حيث ضمان اإليواء

واإلطعام والتنقل وضرورة االندماج مع وتيرة الحياة األكاديمية الجامعية والتي تختمف
عن نظام التعميمي السابق ،كميا عوامل اجتمعت واثرت بصورة كبيرة عمى ثبات

الطالبة واستقرارىا النفسي مما جرىا الى أن تكون عصابية.

إن العوامل البيداغوجية المرتبطة بالجامعة والمتمثمة في صعوبة االلتحاق

بالتخصص المرغوب فيو وىدر ألكثير من السنوات في عممية التنقل من تخصص إلى
آخر ،ومشكالت التكيف مع النظام البيداغوجي ونقائص التوجيو ،كميا متغيرات جعمت
من الطالبة في سنتيا األولى أكثر قمقًا وخوفًا من عدم التكيف واالندماج وتحقيق

انتظاراىا مما يؤدي بيا الى العصابية.

ضف إلى ذل ك العوامل النفسية والتي ساىمت بصورة كبيرة في جعل الطالبة
الجامعية عصابية  ،كالشعور باإلحباط جراء عدم تمبية رغبتيا أو خطأ في التوجيو أو

نقص في األماكن البيداغوجية ،أو عدم توفر الشروط الكاممة لاللتحاق بالتخصص
المرغوب فيو ،إضافة إلى مشكمة االنفصال واإلحساس بالغربة والوحدة وصعوبة تحمل

المسؤوليات الجديدة و فقدان اليوية في خضم ىويات وثقافات كثيرة ،إن التصورات
التي بنتيا الفتاة عن الجامعة والمحيط الجامعي وطرق التدريس ونوعية المادة التعميمية
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واىمية التخصصات ومدى توافقيا مع انتصاراتيا العممية ،المينية واالجتماعية
واصطداميا بعوائق وصعوبات إدارية وبيداغوجية جعمت الطالبة أكثر استعدادا لتبني
السموك العصابي.

إضافة الى أن التركيبة النفسية لمفتاة تجعل منيا أكثر توت ًار وقمقًا في مواجية

الوضعيات الجديدة ،والطالبة الجامعية في سنتيا األولى تخوض تجربة كبيرة مميئة

بالصراعات والمشاكل بيدف التوافق واالندماج مع المحيط الجامعي الجديد وىذا ما
يجعميا عرضة لإلعراض العصابية عكس الطالب الجامعي الذي بإمكانو المقاومة

والتكيف واالندماج بصورة سيمة ألنو يممك بعض الخصائص التي تساعده عمى تقبل

المحيط الجديد كون تربية الذكور أكثر مرونة وتفتحا عمى اآلخرين ،مقارنة بتربية
وتنشئة الفتاة في مجتمعنا.

ب -االنبساطية ومتغير الجنس:
نصت ىذه الفرضية عمى وجود فروق في سمة االنبساطية بين الطالبات
والطالب ،وتوصمت نتائج البحث إلى عدم وجود فرق دال إحصائيا في سمة
االنبساطية بين الطالبات والطالب ومن ثمة فإن الفرضية لم تتحقق ،إن ىذه النتيجة ال

تتوافق مع نتائج ا لدراسة التي قام بيا ك.ف بتريدز وآخرون ( )2005والتي أكدت في

خالصة نتيجتيا عمى أن الذكور أكثر انبساطية من اإلناث ،أما في باقي السمات فقد
توصمت الدراسة إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين.

واذا حاولنا أن نفسر ىذه النتيجة المتوصل إلييا ،فإنو يتوجب منا الرجوع إلى
خصائص مرحمة الشباب والحياة الجامعية التي يخوضيا الطمبة ،باعتبارىا مرحمة

تتميز بالتفتح عمى األخرين ،االنطالق والشعور بالقوة والقدرة عمى العطاء إضافة إلى

اإلقبال عمى الحياة بفرح وطمأنينة ،ومن ثمة عادة ما نجد أن الطالبات والطالب
يميمون كثي ار إلى االنبساطية دون تمايز في ىذه المرحمة.

ويظير ذلك جميا من خالل التفاعل اإليجابي والتواصل بين الطالبات والطالب

في الحرم الجامعي واإلقبال الكبير عمى بناء عالقات جديدة ،خاصة وأن الجامعة تضم
طمبة من مدن مختمفة وثقا فات مختمفة وفي بعض األحيان حتى من أجناس مختمفة،
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فيذا التجاذب والمبادرة في اكتساب صداقات وعالقات اجتماعية ودية ،نجدىا عند
الفتيان والفتيات عمى حد سواء ،إضافة إلى أن النظام التعميمي ومتطمبات النجاح

األكاديمي يؤكدان عمى ضرورة بذل جيد في المجال العممي والقيام بنشاطات وأبحاث
مشتركة بيدف الوصول إلى النجاح والرضى العممي ،فالطمبات والطالب يعممون سويًا

سواء في العمل األكاديمي أو األبحاث العممية وىذا ما يجعميم يبنون شبكة ىامة من
التواصل وتبادل األفكار والتفاعل الموضوعي الذي يساىم في بناء الشخصية السوية

والتخفيف من التوتر والقمق واالبتعاد عن اإلحباطات ،كما أن خصوصية االىتمام

بالطمبة في الجزائر من حيث ضمان اإليواء والتنقل واإلطعام وتقديم منحة لمساعدتيم

عمى تكاليف الدراسة والتكفل بانشغاالتيم وحل مشاكميم ،ساىم بصورة كبيرة في جعل
ىؤالء الطمبة ذكو ار واناثا عمى حد سواء يتخمصون من بعض األعباء المادية
واالجتماعية  ،وىذا كمو ساعدىم عمى تقبل الحياة الجامعية بواقعية اكبر وسيل عمييم

بناء عالقات اجتماعية جيدة وتقاسم انفعاالت إيجابية فيما بينيم والعمل عمى تأكيد
ذواتيم من خالل التحصيل األكاديمي واستثمار جل طاقتيم لموصول إلى تحقيق

مشروعيم العممي والميني وىذا سواء بالنسبة لمذكور واإلناث ،وىذه كميا دالئل عمى
وجود سمة االنبساطية لدييم.

ج -الطيبة ومتغير الجنس:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود فروق في سمة الطيبة بين الطالبات والطالب،
وتوصمت نتائج البحث إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص سمة
الطيبة بين الطالبات والطالب ومن ثمة فإن الفرضية لم تتحقق ،إن ىذه النتيجة تتوافق

مع نتائج دراسة األنصاري ( ) 1997والتي بحثت في الفروق بين الجنسين في سمات
الشخصية لدى الشباب الجامعي الكويتي والتي توصمت نتائجيا إلى أن ىنالك تشابيًا

في سمات الشخصية بين الجنسين أكبر من درجة االختالف ،وكذا دراسة المفرجي

( ) 1999الذي توصل إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث
في السمات االبتكارية ومن ثمة يمكننا أن نرجع النتيجة المتوصل إلييا والقائمة بعدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبات والطالب إلى كون أن معيار التنشئة
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االجتماعية في المجتمع الجزائري مرتبط بجممة من المتغيرات االجتماعية والمتمثمة في
تربية النشء عمى الثقة واإليثار واالستقامة والتواضع وىي صفات وسموكات مستحبة
سواء بالنسبة لمذكور أو اإلناث لذلك نجد أن سمة الطيبة موجودة عند الجنسين دون

استثناء ،إضافة إلى أن األدوار والوظائف االجتماعية أصبحت متكاممة بين الذكور
واإلناث مما ساىم في التخفيف من الصراعات وظيور المنافسة النزيية والموضوعية

والتي ساىمت بصورة كبيرة في مرونة مجاالت التواصل والتفاعل الذي أدى إلى تسييل

عممية االندماج والتكيف والتأقمم خاصة بنسبة لمطمبة في المحيط الجامعي ،كما أنيا
تعتبر مؤشر انفعالي إيجابي يساعدىم عمى بناء صدقات وربط عالقات والوصول إلى

النجاح االجتماعي واألكاديمي.
ويمكن أن نخمص إلى أن سمة الطيبة موجودة عند الجنسين وبنفس المستوى

بحيث إن المؤشر الديني ،الثقافي ،الحضاري وخصوصيات المجتمع العربي اإلسالمي
يؤكدون عمى الصفات الحميدة التي ترتبط بتقدير الذات واثبات الوجود ،والمحافظة
عمى المكانة االجتماعية في المجال االجتماعي والنفسي واألكاديمي ،بل أنيا تعتبر
من القيم والمعايير االجتماعية الثمينة التي يحث عمييا المجتمع.

د -الصفاوة و متغير الجنس:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود فروق في سمة الصفاوة بين الطالبات والطمبة،

وتوصمت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في ىذه سمة بين الجنسين ،ومن
ثمة فإن الفرضية لم تتحقق ،ونجد ىذه النتيجة تتوافق مع دراسة األنصاري ()1997
الذي يؤكد عمى التشابو بين الجنسين (ذكور واناث) في سمات الشخصية (االنبساطية،
العصابية ،الطيبة ،الصفاوة ويقظة الصمير) ،إضافة إلى دراسة المفرجي ()1999

الذي توصل إلى عدم وجود فروق ذات داللة في ا لسمات االبتكارية ،ومن ثمة يمكننا
أن نفسر ىذه النتيجة عمى أساس السمات أو األبعاد الثانوية التي تحتوييا السمة
الكبرى وىي الصفاوة ،حيث تتمثل أبعادىا الثانوية في المرونة ،التفكير ،الخيال،
اإلبداع ،التفتح عمى األفكار ،سعة األفق ،الحس النفسي ،وىذه السمات أو الصفات

عادة ما نجدىا عند الطمبة ذكو اًر واناثاً وىي تعتبر بمثابة ميزات إيجابية تطبع
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سموكاتيم وتفاعالتيم  ،كونيا وليدة التنشئة االجتماعية وخصوصيات المجتمع الجزائري
الذي يحاول دومًا غرس ميزات إيجابية في نفسية الشباب ،ويظير ىذا من خالل
تواصل الطمبة عمى مستوى الجامعة والتي من خالل برامجيا األكاديمية ونشاطاتيا

التثقيفية والتربوية والفنية تيدف دومًا إلى تعديل قيم الطمبة وتفعيل سموكاتيم والحصول
عمى معمومات جديدة وأفكار بناءة ،لدفعيم إلى النجاح وكذا التوافق النفسي ،وىذا

بالنسبة لمجنسين ،إضافة إلى أن تشابو األدوار االجتماعية وأساليب التنشئة االجتماعية

والتشابو الثقافي والمعرفي جعل الفروق في السمات بين الجنسين يندثر ،ألن كالىما

يعيشان في مجتمع واحد ويخضعان لنفس المؤشرات و المعايير ويستقبالن نفس كمية

المثيرات الخارجية ومن ثمة فإن الفرق في سمة الصفاوة بين الذكور واإلناث
المتمدرسين تبددت ألنيم أصبحوا يخضعون لنفس معايير التنشئة وأساليب التربية

والرعاية االجتماعية والتعميمية األكاديمية .إضافة إلى عامل بيداغوجي ميم وىو أن
ألطالبات والطالب كميم في مستوى جامعي يؤىميم جميعا عمى حد سواء إلى االبتكار
واإلبداع والعطاء العممي.

هـ-يقظة الضمير ومتغير الجنس:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود فروق في سمة يقظة الضمير بين الطالبات

والطالب الجامعيين ،وتوصمت نتائج البحث إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين الجنسين فيما يخص ىذه السمة ،ومن ثمة فأن الفرضية لم تتحقق .والنتيجة

المتوصل إلييا تتفق مع دراسة األنصاري ( )1997ودراسة المفرجي ( )1999الذين
يؤكدان عمى عدم وجود فروق في سمات الشخصية.

ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى جممة من العوامل المتعمقة بسمة يقظة الضمير

والتي ترتبط بصورة كبيرة بالمجال األدائي واألكاديمي باعتبار أن ىذه السمة مبينة
عمى االلتزام بأداء الواجبات ،اإلنجاز والعمل بإستم اررية والتروي والمرونة ،وكل ىذه
الصفات عادة ما نجدىا بصورة كبيرة وواضحة عند الطمبة الجامعيين ذكو ًار واناثاً في

بداية التحاقيم بالجامعة أو في سنتيم األولى من التمدرس األكاديمي ،ألن الطمبة في
ىذه المرحمة يمتحقون بالجامعة وىم يحممون في تصوراتيم الذىنية مجموعة من األفكار
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اإليجابية حول الجامعة والتكوين الجامعي ،كضرورة مواصمة المشوار الدراسي بعد
النجاح في البكالوريا واختيار التخصص الذي طالما حمموا بو واالستعداد لخوض الحياة
المينية والوصول إلنجاز مجموعة من المشاريع األكاديمية واالجتماعية التي تفرضيا

مرحمة الشباب كالتفكير في التخصص ،ثم المينة ،ثم االستقرار االجتماعي .وكل ىذه
األفكار والت صورات تجعل من الطالب والطالبة يقبمون عمى إنجاز النشاط األكاديمي

وبذل جيود كبيرة من أجل النجاح ،لموصول إلى تحقيق مشروعيم الميني المستقبمي،
إضافة إلى أن مدى تشابو األدوار االجتماعية بين الذكور واإلناث عممت عمى جعل
كل من الجنسين يبذالن أقصى طاقتيم في جو من المنافسة واإلبداع لتأكيد مكانتيم

في المحيط الجامعي ثم المحيط الميني واالجتماعي ،لذلك نرى بأن ىذه السمة نجدىا
عند الطالبات والطالب عمى حد سواء وبدون فروق.

 -2-3التوافق النفسي ومتغير الجنس:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود فروق دالة إحصائيا في مستويات التوافق النفسي
بين الطالبات والطالب ،وتوصمت نتائج البحث حقيقة إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الطالبات والطالب في مستويات التوافق النفسي حيث أن الطالبات أكثر

توافقا من الطالب ومن ثمة فإن الفرضية تحققت .إن ىذه النتيجة تتوافق مع دراسة
عمر الفاروق ( )1986وكذا دراسة ستونر ( ،)1981ودراسة عبد اهلل إلياس ومحي

الدين وأولي ( ، )2009أما دراسة إيثار عبد الكريم ( )2002فقد أكدت عن عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستويات التوافق النفسي بين الذكور واإلناث وىذه

ا لنتيجة ال تتوافق مع نتائج الدراسة الحالية ويمكن أن نفسر ىذه النتيجة ،بكون الفتاة

من خالل مسارات التنشئة االجتماعية واألدوار المتعددة التي تعيشيا في محيطيا

االجتماعي واألكاديمي من حيث أنيا طالبة وعاممة ،وربة بيت وأم ورياضية وباحثة،
كل ىذه األدوار جعمتيا تتكيف مع كل الوضعيات االجتماعية واألكاديمية التي

تصادفيا إما في محيطيا االجتماعي أو محيطيا الجامعي؛ ويالحظ أن الطالبات في
المحيط الجامعي أكثر توافقا من الطالب ،كون أن الطالب ومن خالل أساليب التنشئة
االجتماعية التي تعطي قيمة لمذكر أكثر من األنثى أبعدتو كثي ار من الصراعات أو
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بعض األدوار والوضعيات التي تسبب لو ضغط أو ألم أو مواجية ،عكس الفتاة التي
تقاسم األم مسؤولياتيا ومعاناتيا ومن ثمة لدييا قابمية كبيرة عمى التوافق مع
المسؤوليات واألوضاع الجديدة ،ونالحظ أن الفتاة الجامعية سرعان ما تتوافق مع الحياة

الجامعية والسك ن في الحي الجامعي إضافة إلى التأقمم مع التخصص أو التكوين
الجامعي عكس الذكور الذين ييدرون سنوات في تغير التخصصات ،ولو استحضرنا
الطعون الجامعية لوجدنا أن أكبر نسبة من الطعون ،مقدمة من الذكور عكس اإلناث

وىذا ما يدل عمى أن الطالب لدييم مشاكل توافقية كبيرة خاصة في بداية تمدرسيم

الجامعي عكس الطالبات.

 -3-3التحصيل الدراسي و متغير الجنس:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات التحصيل

األكاديمي بين الطالبات والطالب ،وتوصمت نتائج البحث إلى وجود فروق في درجات

التحصيل األكاديمي بين الطالبات والطالب ومن ثمة فإن الفرضية تحققت .إن ىذه

النتيجة تتوافق مع دراسة عبد اهلل إلياس ومحي الدين وأولي ( ،)2009دراسة
ك.ف.بيتريدس وآخرون ( )2005ودراسة ستونر ( )1981بينما نجد دراسة آثار عبد

الكريم ( ) 2002تؤكد عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث
فيما يخص التحصيل األكاديمي.

يمكن تفسير النتيجة المتوصل إلييا والتي تؤكد عمى أن الطالبات لديين تحصيل

أكاديمي أحسن من الطالب ،من خالل رغبة الفتاة الطالبة في فرض وجودىا في
المحيط االجتماعي وكذا الجامعي ،بحيث أن الطالبة تأتي إلى الجامعة بتصورات

وانتظارات إيجابية تغذي يا من خالل التحصيل األكاديمي لموصول إلى تحقيق المشروع
األكاديمي وكذا الميني  ،إضافة إلى أن المعاش النفسي وخصوصيات التنشئة

االجتماعية التي جعمت من الفتاة تشعر من خاللو بأنيا دوما ناقصة وغير قادرة عمى
تحقيق الوجود والحرية كميا عوامل ساىمت ودفعت بالفتاة إلى استثارة دافعيتيا لمعمل

والمثابرة من أجل تحقيق وجودىا األكاديمي والميني ،ولو تفحصنا بعض المعاشات

االجتماعية لبعض الفتيات لالحظنا أنين يعيشن تحت سيطرة كبيرة من طرف أفراد
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األسرة خاصة الذكور منيم ،ومن ثمة تعتبر الدراسة والنجاح المستمر أحسن طريق
لموصل إلى الحرية وتحقيق الذات والشعور باألىمية والوجود في مجتمع الزال ينظر
إلى المرأة عمى أنيا مجرد مخموق ممزم بالبقاء في البيت وتمبية الطمبات الزوجية

وتربية األطفال.
عكس الذكور الذي أكدت النتائج أن تحصيميم األكاديمي ضعيف مقارنة

باإلناث ،وىذا يتماشى مع تصورات بعض الشباب الجزائري لممستقبل و الذي يؤكد في

مناسبات مختمفة أن الدراسة والتكوين العممي ليس لدييما أية أىمية وأن العمل ىو

أحسن وسيمة لموصول إلى تحقيق المكانة االجتماعية أي المال مقابل العمم ،ومن ثمة
فإن السعي الكبير لمفتاة لتحقيق ذاتيا ووجودىا يكمن في تحقيق النجاح األكاديمي
الذي يفتح ليا األبواب لولوج عالم الشغل الذي يعتبر بمثابة تحقيق لموجود واالستقاللية

وزيادة كبيرة في تقدير الذات عندىا.

 -4-3سمات الشخصية والتحصيل الدراسي:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود فروق في التحصيل األكاديمي بداللة سمات

الشخصية.

أ -سمة العصابية والتحصيل األكاديمي:

نصت الفرضية عمى وجود فروق في التحصيل األكاديمي بداللة سمة العصابية

وتوصمت نتائج البحث أن الذكور العصابين أكثر تحصيال من اإلناث العصابيات.

ومن ثمة فإن الفرضية تحققت إن ىذه النتيجة تتفق مع دراسة توم فرسيدس،

روث وود فيمد ( ،)2003دراسة توماس شومورو  ،بريزيميك وأدريان فرنيام (.)2003
وىنالك عدة دراسة نفت ىذا التأثير ولم تتوافق مع نتائج البحث كدراسة مورين

.ا .وكونارد ( ) 2006ودراسة كاديفار ،برفان وشوكري أومبيد ( ،)2008إضافة إلى
دراسة بيزاتو وآخرون ( ،)2000دراسة ىولمانداريسا وبور ( )1999ىيفن وآخرون
( ،)2002دراسة فرنيان وميشال ( ،)1991كمين وغول ( ،)1971دراسة زانغ

( ،)2003دراسة موسيجيرو وآخرون ( ،)1997دراسة بميكل ( )1996ودراسة روف
وآخرون (.)2004
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ويمكن تفسير النتيجة القائمة بأن الذكور العصابين أحسن تحصيال من اإلناث
العصابيات إلى كون أن الطالب في الوسط الجامعي يعيش جممة من الضغوطات

والصراعات وكذا اإلحباطات التي ترتبط عادة بتغيير المحيط االجتماعي واالنتقال من

مدينة إلى مدينة أخرى ،إضافة إلى االختالف الثقافي والحضاري واالنفصال عن
األسرة واإلحساس بالمسؤولية والرغبة الممحة في إثبات الذات والوجود ،ناىيك عن

الصعوبات التي يجدىا في المحيط الجامعي والمتمثل في صعوبات االلتحاق

بالتخصص المرغوب ،نظام التمدرس وكذا الحياة في الحي الجامعي كل ىذه العوامل

تجعل من الطالب أو من الطالب يعانون من عصابية مرتفعة ،وىذا االرتفاع في
العصابية لديو عالقة وطيدة بالتحصيل األكاديمي بحيث توصمت الباحثة إلى أن
الذكور العصابيين أحسن تحصيال من اإلناث العصابيات ويمكن أن نرجع ذلك إلى

سمة العصابية والتي تحوي ضمن سماتيا الثانوية ،سمة القمق واالندفاعية وىاتين
السمتين تجعالن من الشخص العصابي أكثر تخوفا من مستقبل وأكثر توت ار إزاء أي
مواجية أو امتحان وم ن ثمة فيذا القمق والتوتر ىما المذان يدفعان بالعصابي إلى
محاولة خفضيا والتغمب عمييما من خالل المثابرة وبذل جيد أكبر لمنجاح عكس
الفتيات العصابيات الالئي يستثمرن ىذا القمق والتوتر في التردد الكثير عمى العائمة أو

البقاء لفترة أطول دون زيارة األىل أو خمق صداقات جديدة لإلحساس بالتوازن؛ ومن
ثمة فإن العصابية قد ترتبط بالتحصيل األكاديمي ،فكمما كان الشخص عصابي كمما
كان مردوده األكاديمي مرتفع.

ب -االنبساطية و التحصيل األكاديمي:
نصت ىذه الفرضية عمى وجود فروق في التحصيل األكاديمي بداللة سمة
االنبساطية.
وتوصمت نتائج البحث إلى عدم وجود فروق في التحصيل األكاديمي بداللة سمة

االنبساطية عند الطمبة ،أي أن االنبساطية ال تؤثر عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة

ومن ثمة فإن الفرضية لم تتحقق .وىذه النتيجة المتوصل إلييا تتفق مع نتائج دراسة

توم فرسداس ،روث ووود فيمد ( ،)2003دراسة سامبوف ،بونونال ،ميشال (س)،
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أشتون ( ،)2001دراسة غرولف ىوز واكرمان ( ،)2001دراسة سوشاز ماران وآخرون
( ،)2001دراسة ك-ف بتريدز وآخرون ( ،)2005دراسة فرنيان وميشال (،)1991
دراسة ىيفن وآخرون ( )2002وكذا دراسة دوفرايت ومارفيمد ( . )1996تؤكد كل ىذه
الدراسات عمى عدم وجود فروق في التحصيل األكاديمي بداللة سمة االنبساطية،
ويمكن تفسير ىذه النتيجة بالرجوع إلى بعض العوامل المرتبطة بالطمبة االنبساطيين

حيث عادة ما نجدىم كثيرو العالقات ،ليم مرونة كبيرة جدا في التواصل مع اآلخرين،
يحبون المغامرات يبحثون عن اإلثارة في كل المجاالت ولدييم إصرار كبير عمى

تأكيد ذاتيم وعادة ما نجد الطمبة في الجامعة يتميزون باالنبساطية التي تجعميم

يتوجيون أكثر إلى الخارج أي إلى المجتمع أكثر من توجييم إلى الجامعة والعمل
األكاديمي ،كما نسجل أن االنبساطيون  ،درجة القمق والتوتر لدييم منخفضة ،ومن ثمة

فإن الحافز وا لدافع لمتحصيل األكاديمي يكون ضعيف ألنيم أكثر تفتحا عمى الخارج
ويستثمرون كل طاقتيم ودوافعيم في البحث عن صداقات جديدة ويتواصمون مع كل
الفئات االجتماعية  ،إضافة إلى حبيم وشغفيم بكل ما ىو جديد ومثير ،إلى أن جل
وقتيم يقضونو في البحث عن وضعيات تختمف عن الوضعيات الروتينة ومن ثمة

تحصيميم األكاديمي يكون ضعيف؛ ونخمص إلى القول إن درجة االنبساطية لدى
ىؤالء الطمبة سواء أكانت مرتفعة أو منخفضة فيي ال تؤثر في اعتقادنا عمى تحصمييم

األكاديمي أي أن االنبساطية كسمة ال تؤثر عمى التحصيل األكاديمي.
ج -الطيبة والتحصيل األكاديمي:

نص ت ىذه الفرضية عمى وجود فروق في التحصيل األكاديمي لمطمبة بداللة سمة

الطيبة ،وتوصمت نتائج البحث إلى عدم وجود فروق في التحصيل األكاديمي بداللة
ىذه السمة ،أي أن سمة الطيبة ال تؤثر عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة ومن ثمة فإن
الفرضية لم تتحقق .إن ىذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة سامبو.ف وآخرون

( ،)2001دراسة بيزاتو وآخرون ( ،)2000دراسة روتشان وآخرون ( ،/)1994دراسة
ساث أ .وجرمان ،دافيد س فاندار ( ،)2006دراسة مورين أ وكونارد ( ،)2006دراسة
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أ.ج بوروبارت( ) 2009وأكدت كل نتائج ىذه الدراسات عمى أن سمة الطيبة ال تؤثر
عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة.

ويمكن تفسير ىذه النتيجة كون أن ىذه السمة تمثل الجانب االنفعالي الوجداني

لمفرد وىي من الميزات المحببة والمقبولة اجتماعيا وتظير ىذه السمة جميا في سموكات
الطمبة أو الشباب عامة من خالل مؤشرات ،الثقة ،اإليثار ،االستقامة ،التواضع ،الرقة،

ا لصدق وكل ىذه المؤشرات المعنوية المرتبطة بالجانب الوجداني واالجتماعي ،تعتبر
الخالصة المعنوية ألساليب التنشئة االجتماعية التي تساىم في تربية الفرد وتجعمو

شخص يتسم بالطيبة ،متعاون وذو ثقة بيدف الوصول إلى االندماج في المحيط

االجتماعي واكتساب مكانة اجتماعية ،ول و دققنا في السمات الثانوية التي تحوييا ىذه
السمة الشاممة لوجدنا أنيا ترتبط بالمعاش الوجداني واالجتماعي العالئقي لمفرد ،ألنيا

تعتبر مكنزم أساسي لربط صداقات واكتساب ثقة اآلخرين والحصول عمى مكانة عمى

أساسيا ينتسب الشباب إلى المجال االجتماعي وىي تبتعد كثي ار أي ىذه السمة عمى
المجال العقمي المعرفي والفكري ومن ثمة فيي ليست المسؤولة عمى أن تستحث الطمبة

عمى بذل جيد في العمل األكاديمي وتدفعيم لمبحث والتفكير في اكتساب المعارف
لموصول إلى النجاح ،ومن ثمة فإن سمة الطيبة ال تؤثر عمى التحصيل األكاديمي

بقدر ما تؤثر عمى نسج شبكة العالقات االجتماعية بين الطمبة واستدراجيم إلى
التواصل والتفاعل ومحاولة كسب ثقة اآلخرين من خالل سموكات منضبطة ،مستقيمة
تسودىا الثقة المتبادلة والنية السميمة واالعتدال في األحكام.

د -الصفاوة و التحصيل األكاديمي:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود فرق في التحصيل األكاديمي بداللة سمة الصفاوة
أي أن سمة الصفاوة تؤثر عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة ،وتوصمت نتائج البحث
إلى أن سمة الصفاوة ال تؤثر عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة ومن ثمة فإن الفرضية

لم تتحقق ،وىذه النتيجة المتوصل إلييا تتفق مع نتائج دراسة شويرغن وكيما (،)1987

دراسة روشستان وآخرون ( ،)1994دراسة أكرمان وىجستاند ( ،)1997دراسة ولف

وجونسون ( )1995ودراسة بيزاتو وآخرون ( )2000دراسة مورين أو كونارد
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( ،) 2006كل ىذه الدراسات أكدت عدم تأثير سمة الصفاوة عمى التحصيل األكاديمي،
ونجد بعض الدراسات توصمت إلى نتائج مخالفة لنتائج البحث والتي تؤكد عمى أن
سمة الصفاوة لدييا تأثير عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة كدراسة سامبو.ف بونونان

ميشال س وأشتون (.)2001
يمكن تفسير ىذه النتيجة من خالل السمات أو األبعاد الثانوية التي تحوييا السمة

الكمية وىي الصفاوة والتي تؤكد أن الفرد الذي يتسم بالصفاوة ىو فرد خيالي ،محب
لمعمل ذو مشاعر فياضة ،يتكيف مع الوضعيات ويدركيا بصورة منظمة ولديو القدرة

عمى إعادة النظر في القيم واالستجابة لمكثير من المثيرات الخارجية ،فمن خالل ىذه
األبعاد أو الصفات الثانوية يمكن أن نفسر عدم وجود تأثير لمصفاوة عمى التحصيل
األكاديمي لم طمبة ،كونيا أي السمة تستثمر بصورة كبيرة في المجال الفني والجمالي

الذي يعتمد بصورة كبيرة عمى المشاعر الفياضة واألحاسيس واالنفعاالت واإلدراك

الكمي لمجمال والفن في جل الوضعيات االجتماعية واألكاديمية المحيطة بالفرد ،وعادة
ىؤالء األفراد الذين يتصفون بيذه السمة نجدىم ،شعراء ،موسيقيون ورسامون ومن ثمة

فإن االستثمار الفكري األكاديمي المرتبط بالتجريد والموضوعية وادراك العالقات
الفيزيقية عادة ما يكون ضعيف ومن ثمة فإن سمة الصفاوة ال تؤثر عمى التحصيل

األكاديمي ،كون ىؤالء الطمبة يرتبطون أكثر بالجماليات المحيطة بيم أكثر من
ارتباطيم بالعمميات العقمية المعرفية المجردة.
كما يمكننا إرجاع عدم تأثير سمة الصفاوة عمى التحصيل األكاديمي إلى طبيعة

التكوين الجامعي لمعينة والذي يرتبط أكثر بالمجال العممي ألبحت المبني عمى
النظريات والتطبيق والمعرفة العممية األكاديمية.
ن -يقظة الضمير و التحصيل األكاديمي:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود تأثير لسمة يقظة الضمير عمى التحصيل

األكاديمي لمطمبة الجامعيين بداللة سمة يقظة الضمير ،وتوصمت نتائج البحث إلى
عدم وجود تأثير لسمة يقظة الضمير عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة ،ومن ثمة فإن

الفرضية لم تتحقق .وىذه النتيج ة المتوصل إلييا ال تتوافق مع نتائج الدراسات
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واألبحاث المقامة في ىذا المجال ،كدراسة كديفار ،بارفان وشكري أوميد (،)2008
دراسة مورين أ .كونارد ( ،)2006دراسة ساث أ وجرمان ودافيد س ،فاندر (،)2006

دراسة كوستا ومك كاري ( ،)1992كمينغ ( )2001وساليداد ( ،)1997دراسة وولف

وجونسون ( ،)1995دراسة بيزاتو وآخرون ( ،)2000دراسة قوفون واكرمان (.)1992
كل ىذه الدراسات اكدت عدم تأثير سمة يقظة الضمير عل التحصيل األكاديمي

لمطمبة ،في حين نجد فقط دراسة روث ،ستاين وآخرون ( )1994تتوافق مع نتائج
دراسة البحث وتؤكد عمى تأثير سمة يقظة الضمير عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة.

ويمكن تفسير النتيجة المتوصل إلييا والتي تتوافق مع جل الدراسات واألبحاث،

إلى خصوصيات المتمدرس في قسم عمم النفس وكذا بالرجوع إلى األبعاد الثانوية ليذه
السمة ،بحيث أن الطالب الجامعي يمتحق بمقاعد الجامعة في السنة األولى وىو يحمل

في ذىنو جممة من التصورات والمعاشات وكذا اإلسقاطات المستقبمية وكذا جممة من
المشاريع األكاديمية والمينية التي يرى بأن الجامعة والنظام الجامعي سيساعده بصورة
فعالة وموضوعية عمى تحقيقيا عمى مدار تكوينو الجامعي ،ولكن سرعان ما يصطدم

بجممة من العراقيل والصعوبات وبالكثير من اإلحباطات ،فاالبتعاد عن األسرة والتحاق

بالمدن الجامعية وفقدان المساندة األسرية وضرورة تحمل المسؤولية ،يعتبر من بين اىم

االنشغاالت والصعوبات التي تؤثر بصورة كبيرة عمى نفسية الطالب واستجاباتو
لممثيرات المحيطة بو سواء في الجامعة أو في حياتو االجتماعية ،إضافة إلى أن
اإلقامة الجامعية واإليواء واإلطعام يختمف بصورة جذرية عن ما ىو موجود في أسرة
الطالب ومن ثمة فيو مجبر عمى التكيف مع ىذه الوضعية خالل تمدرسو الجامعي،

كذلك أن تعدد الثقافات واختالف العادات والقيم بين الطمبة الجامعيين يدخمو في صراع
كبير لم توافق ،ضف الى ذلك اإلحباط المرتبط بعدم تمبية الرغبة في التحاق بالتخصص
ومشكل التكيف مع التخصص أو التكوين الجامعي وصعوبة التأقمم مع نظام التمدرس

يجعل الطالب الجامعي في حالة عدم اتزان نفسي ،وغير متوافق ،مما يؤدي بو إلى

االبتعاد عن اإلنجاز والتزام بالواجبات واالستم اررية في التعمم بصورة عادية.
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إن أساس سمة يقظة الضمير ىو اإلنجاز والدافعية ،والتفكير ،وبذل الجيد ،ومن
ثمة فإن ىؤالء الطمبة الذين يعانون من سوء التوافق والتكيف األكاديمي واالجتماعي

والجامعي ،نجدىم ال يبدون اىتماما بتحصيميم األكاديمي ،ومن ثمة نجد أن سمة يقظة
الضمير ال تؤثر عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة.
إن الطمبة في الوسط الجامعي يعيشون جممة من المفارقات والمشاكل

والصعوبات بحكم تواجدىم في وسط اجتماعي وبيداغوجي جديد ،لديو نظامو وقوانينو
الخاصة بو ،وما الحي الجامعي والجامعة في حد ذاتيا إال محك جديد يختبر فيو

الطمبة مدى قابميتيم عمى التكيف والتوافق مع بعض السيرورات الثقافية والحضارية
الجديدة ،إضافة إلى اختبارىم لمدى قابميتيم عمى تقبل واستثمار إمكانياتيم وقدراتيم في
تحقيق مشروعيم البيداغوجي والميني عمى المدى البعيد ،وفي جل الوضعيالت يتبنى

الطمبة مجموعة من الس موكات التي تساعدىم عمى التكيف والتوافق وخفض التوتر

والضغط الذي خمفو تواجدىم في ىذين المحيطين وذلك من خالل بناء صداقات
مختمفة والدخول في تواصل وتفاعل مع جممة الطمبة في القسم الواحد وتقبل االبتعاد

عن األسرة والبحث عن أطراف بديمة تساعدىم عمى قبول االنفصال عن األسرة،
وتحمل المسؤولية سواء االجتماعية منيا أو األكاديمية.

إن وصول الطالب الجامعي إلى الذوبان في المحيط الجامعي إنما يدل عمى أنو

يتسم بتوافق نفسي كونو استثمر كل طاقاتو واستجاباتو ووجييا بصورة إيجابية نحو
متطمبات المرحمة الجديدة (التمدرس في السنة األولى جامعي) من حيث المحيط

الجديد والتكوين الجديد ومن ثمة فإنو استطاع أن يتغمب عن صراعاتو ومشكمة فقدان
السند األسري ،من خالل ربط عالقات اجتماعية مع طمبة آخرين واستثمار طاقتو في
نشاطات بيداغوجية مختمفة ساعدتو عمى تأكيد ذاتو ،واحراز مكانة مقبولة في المحيط

الجامعي ،إن الشعور باألمن ،والحب وتقبل اآلخرين في المحيط الجامعي يجعل من
الطالب يؤكدون عمى توافقيم النفسي ويسعون بكل طاقة وجدية في تحقيق ىدفيم

البيداغوجي ،ومن ثمة كمما كان الطمبة متوافقين ومتقاربين انفعاليا ،كمما كان استثمارىم
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لطاقاتيم العقمية والمعرفية وتوجيييم لدوافعيم إيجابيا ،ومن ثمة يكون تحصيميم
األكاديمي عادة مقبوال.

وفي اعتقادنا أن الطمبة الذين يعانون من سوء توافق نفسي يكون تحصيميم

األكاديمي ضعيفا.
 -5-3التوافق النفسي والتحصيل األكاديمي:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود تأثير لمستوى التوافق النفسي عمى التحصيل

األكاد يمي لمطمبة الجامعيين ،وتوصمت نتائج البحث إلى وجود تأثير لمستوى التوافق
النفسي عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة وىذا ما يؤكد تحقق الفرضية.

إن ىذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة ايثار عبد الكريم ( ،)2002ودراسة

ستوني( ) 1981والتي تؤكدان عمى أن التوافق النفسي يؤثر عمى التحصيل األكاديمي.
وىنالك دراسات ال تتوافق مع نتائج البحث بحيث نجد دراسة نظمي أبو

مصطفى ورمضان قديج ( ،) 1996تنص عمى عدم وجود تأثير لمتوافق النفسي عمى
التحصيل األكاديمي لمطمبة  ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة المتوصل إلييا بالرجوع إلى
طبيعة الفرد واستجاباتو وردود أفعالو وكذا مدى تقبمو لموضعيات الجديدة واألفكار والقيم

واالتجاىات.

إن كل فرد في وضعية اجتماعية يستطيع أن يكيف رغباتو ،ومتطمباتو وحاجياتو

حسب الزمان والمكان ،فمفرد المتكيف والمتوافق يستطيع أن يحافظ عمى توازنو وتناسق
سموكاتو ومن ثمة فإنو يستطيع أن يحافظ عمى صحة جيازه النفسي ويثير مكنزماتو
الدافعية بصورة إيجابية دوما لتحقيق حاجاتو وشعوره بالرضى .إن الطمبة في الوسط

الجامعي يعيشون جممة من المفارقات والمشاكل والصعوبات لكن سرعان ما يتغمبون
عن ىذه الصعوبات من خالل تعرفيم عمى المحيط الجديد الجامعي ،وبناء صداقات
والدخول في تواصل وتفاعل مع المحيطين بيم وتقبل االنفصال عن األسرة وتحمل

المسؤولية سواء االجتماعية منيا أو األكاديمية إضافة إلى الدراسة ومحاولة حل
المشاكل التي تحيط بتكوينيم و تفاعميم مع نظام التمدرس وشروطو.
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ىذه الوضعية تنم عمى أن ىؤالء األفراد يتسمون بتوافق نفسي لكونيم استثمروا
كل طاقتيم واستجاباتيم ووجيوىا بصورة إيجابية نحو متطمبات المرحمة والوضعية
الجديدة الذي ىم عمى أبوابيا والمتمثمة في التمدرس في السنة األولى جامعي.

ومن ثمة فقد تغمبوا عن صراعاتيم وابتعادىم عن أىميم ،واستحسنوا العالقات
االجتماعية التي بنوىا مع أفراد آخرون قد يختمفون عنيم ثقافيًا وحضريًا.

وىذا ما يؤكد تأثيره عمى تحصيميم األكاديمي فكمما كان الطالب والطالبة

متوافقان نفسيًا ومستقران انفعاليا ،كمما كان استثمارىم لطاقاتيم العقمية والمعرفية

وتوجيييم لدوافعيم توجيياً إيجابياً ،كمما تجمى ذلك من خالل تحصيميم األكاديمي
الجيد أو المقبول.

 -6-3التوافق النفسي وسمات الشخصية:

نصت ىذه الفرضية عمى وجود تأثر التوافق النفسي بسمات الشخصية لمطمبة.

أ -التوافق النفسي وسمة العصابية:

نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة العصابية وتوصمت

نتائج البحث إلى وجود فروق في مستوى التوافق النفسي لمطمبة بداللة سمة العصابية،
ومن ثمة فإن الفرضية تحققت.

إن النتيجة المتوصل إلييا في البحث تتوافق مع دراسة محمد محروس الشناوي

ومحمد السيد ( )1994المذان يؤكدان من خالل دراستيما أن الميل العصابي يؤثر سمبًا

عمى التوافق النفسي االجتماعي واالنفعالي ومن ثمة يمكن تفسير ما ورد من خالل
الرجوع إلى سمة العصابية والتي يستدل عمييا من خالل مؤشرات أو أبعاد ثانوية،
كالقمق والعدائية واالكتئاب واالندفاعية والقابمية الكبيرة لإلنجاح وىي مؤشرات عادة ما
تخص الفرد الذي يعاني من عدم استقرار نفسي ويعيش جممة من الصراعات النفسية
الداخمية والخارجية ومن ثمة فإن استجابتو وردود أفعالو وسموكو يكون سمبياً ومشحونا

بالعداء والغضب والحاق الضرر باآلخرين.

واذا أشرنا إلى الطمبة في الجامعة  ،فإن المحيط الجامعي الجديد ووضعية التعمم

الجديدة واإلحساس بالوحدة وفقدانيم لجل العالقات السابقة أو ابتعادىم عن المساندة
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العائمية وخوضيم لمحياة االجتماعية دون مساعدة واحساسيم بالمسؤولية  ،كل ىذه
المتغيرات تجعل من الطمبة يعانون من صراعات متعددة وصعوبات مختمفة تشعرىم

باإلحباط والفشل وتبطل تصوراتيم عن الجامعة والتكوين الجامعي ومن ثمة نجد ىؤالء

الطمبة متوترون ،جد حساسون اتجاه أي مالحظة أو نقد حتى مع أساتذتيم عمى مقاعد
الدراسة ،سريعو االستثارة ومكتئبين ،وىذه الوضعية تجعل من ىؤالء الطمبة ال يتوافقون

نفسياً وال اجتماعيا وال دراسياً مع المحيط الجامعي الجديد ويظير ذلك جمياً من خالل
عدم مواصمة الدراسة ،التنقل بين التكوينات والتخصصات ،الغياب المتكرر ،صعوبة

في بناء عالقات والتفاعل مع اآلخرين مما يظير أن ىؤالء الطمبة العصابيون لدييم
سوء توافق نفسي وكذا اجتماعي.
وتخمص إلى أن سمة العصابية تؤثر عمى التوافق النفسي لمفرد وتجعمو محبط،

معزول ،عدواني ،قمق مما يمنعو من إحراز مكانة اجتماعية تحقق أىدافو كفرد
وتساعده عمى تمبية حاجياتو وتحقيق التوافق والتكيف مع المحيطين بو.
ب -التوافق النفسي وسمة االنبساطية:

نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة االنبساطية ،وتوصمت

نتائج البحث إلى وجود فروق في مستوى التوافق النفسي لمطمبة بداللة سمة
االنبساطية ،ومن ثمة فإن الفرضية تحققت.

وىذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة جابر عبد الحميد ( )1978ودراسة عمر

الفاروق ( )1986المذين أكدا عمى تأثير سمة االنبساطية عمى التوافق النفسي ويمكن
ا لتفسير ىذه النتيجة بالرجوع إلى جممة من العوامل االجتماعية والنفسية ،بحيث إذا

رجعنا إلى البنية األساسية لبعد أو سمة االنبساطية نجدىا تشتمل عمى العديد من
ال وتواصالً مع
المؤشرات اإليجابية التي تجعل من الطالب والطالبة أكثر تفاع ً

المجتمع ،مقبمون عمى بناء عالقات اجتماعية بصورة سيمة ،يتكيفون مع معظم

لممواقف بيداغوجية واالجتماعية ،متفتحون عمى اآلخرين ،وأكثر قابمية لالندماج ،وكل
ىذه السموكات نجدىا وليدة سمة االنبساطية التي تشتمل عمى الدفء االجتماعي،

النشاط والفعالية ،االنفعاالت اإليجابية والبحث عن اإلثارة ،وثمة فإن ىذه المؤشرات
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تمعب دو اًر إيجابياً في جعل الطالب أكثر اجتماعية وتقبالً من طرف اآلخرين وتساىم

بصورة فعالة في تسييل وتقوية توافقيم النفسي الذي يظير جميًا من خالل التفاعل
والتواصل بينيم وكذا اإليجابية والموضوعية في اتخاذ الق اررات وكذا االستجابة لممثيرات

الخارجي ة بصورة فعالة وسميمة ،إضافة إلى تقبل كل ما ىو جديد واالندماج في سيرورة
الحياة الجامعية بكل سيولة ،واإلقبال عمى التمدرس والتحصيل دون عائق.

وىذا ما يؤكد عمى أن االنبساطية تساىم بصورة كبيرة في جعل الطالب أكثر

توافقًا من الناحية النفسية مما يسيل عمييم عممية التكيف مع المحيط الجامعي

ومتطمبات الحياة الجامعية ويجعميم أكثر مقاومة لمصراعات النفسية وأكثر فعالية في

تبني سموكات سميمة تساعدىم عمى االستقرار والثبات وتمبية حاجاتيم النفسية
واالجتماعية بصورة سيمة وموضوعية.

ج -التوافق النفسي وسمة الصفاوة:

نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة الصفاوة ،وتوصمت
نتائج البحث ،وتوصمت نتائج البحث إلى عدم وجود فروق في مستوى التوافق النفسي
لمطمبة بداللة سمة الصفاوة ،ومن ثمة فإن ىذه لم تتحقق.

حسب النتائج المتوصل إلييا فإن سمة الصفاوة (اإلنفتاح عمى الخيرة) ال تؤثر

إطالقاً عمى التوا فق النفسي لمطمبة الجامعيين بحيث إذا رجعنا إلى األبعاد الثانوية التي

تكون ىذه السمة األساسية فإننا نجدىا تتمثل في الخيال ،حب الجمال ،المشاعر

الفياضة ،تنوع األفكار ،القيم ،والنشاط الكبير.
وىي جممة من المؤشرات التي ترتبط ارتباطا وثيقاً بالحياة النفسية واالجتماعية

والعقمية لمفرد وتسيل عميو التكييف مع الوضعيات االجتماعية التي يصادفيا في حياتو
اليومية ،كما تسيل عميو االستجابة بصورة سميمة المثيرات الخارجية إال أنيا ال تتدخل
بصورة كبيرة في جعمو متوافقا نفسياً وخالي من الصراعات النفسية التي قد تعرقل

تواصمو مع المحي ط الخارجي وتضعف من توازنو النفسي ،كون أن التوافق النفسي ال
يخص فقط المجال النفسي البحت بما يحممو من توازن واتساق في سموك والخمو من

األمراض النفسية والصراعات ،بل يمس كذلك الحياة االجتماعية لمفرد من حيث
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عالقاتو باآلخرين وسعيو في الحصول عمى مكانة اجتماعية وتقبمو من طرف الجماعة
وتحقيق أىدافو وحاجاتو ضمنيا وىذا لديو أىمية كبيرة في المحيط الجامعي ألن الطمبة

يسعون دوما لبناء عالقات واستثمارىا بصورة إيجابية بيدف الوصول إلى التمثيل
االجتماعي في محيط اجتماعي مميز بو جماعات مختمفة وغير متجانسة اجتماعيا
واقتصاديا اال وىو الجامعة ،إضافة إلى أن التوافق النفسي يؤكد عمى ضرورة وجود
التوافق األسري والصحي لكي يتحقق لمفرد الوصول إلى التوافق الشامل  .فالطمبة إذا

كانت لدييم مكانة في األسرة ويعيشون في جو مميء بالحب والرعاية واالىتمام فإن ىذا

ينعكس عمى استجاباتيم الخارجية وسموكاتيم ،فنجدىم أكثر مرونة في التعامل مع
زمالئيم ،لدييم ثقة في ذواتيم ،يقبمون ويتكيفون مع جل الوضعيات الجديدة.
فالعالقات مع الوالدين وطبيعة أسموب التربية المعتمد في األسرة وكذا مدى التقبل

والتواصل في األسرة تعتبر مؤشرات أساسية لمتوافق النفسي ،ضف إلى ذلك التوافق
الصحي وخمو الفرد من األمراض قد تجعمو يقبل عمى المشاركة في نشاطات الحياة
بكل طاقة وجدية لتحقيق أىدافو الشخصية أو االجتماعية.

إن التوافق النفسي لديو مدلول كبير خاصة في حياة الفرد وكذا الطالب الجامعي

لكون ىذا األخير يعتمد في مدى نجاحو في بناء عالقاتو باآلخرين واستثمار مجالو
العقمي والمعرفي لمتحقيق النجاح والتفوق وكذا إشباع حاجتو النفسية االنفعالية

واالجتماعية عمى مدى توافقو مع نفسو ومحيطو ومدى سالمتو جسدياً ألن الصحة

الجسدية تعمل بصورة كبيرة عمى تحقيق الصحة النفسية ،لذا فإن مؤثرات سمة الصفاوة

والتي تحمل في طياتيا بعض عوامل التوافق النفسي ال تأكد تأثيرىا بصورة قطعية

ومباشرة عمى التوافق النفسي لمطالب والطمبة كون أن التوافق النفسي لمفرد يحمل
مدلوالت نفسية وانفعالية ،اجتماعية وأسرية ،أي كل ما يحيط بالفرد ويؤثر فيو بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
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د -التوافق النفسي وسمة الطيبة:

نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة الطيبة ،وتوصمت
نتائج البحث وتوصمت نتائج البحث إلى وجود فروق في مستوى التوافق النفسي لمطمبة
بداللة سمة الطيبة و منو فإن ىذه الفرضية تحققت.

إن سمة الطيبة تؤثر بصورة مباشرة عمى التوافق النفسي لمطمبة كون أن الباحثين
في مجال عمم النفس عادة ما يصفونيا عمى أنيا مرادفا لمتكيف االجتماعي وعالقات

التفاعل االجتماعي وىي من السمات األساسية التي تساعد الفرد عمى تحقيق دوره
وتمبية حاجاتو داخل المجتمع ،واذا خصصنا الطمبة عمى المستوى الجامعي فإن ىذه

السمة تساىم ف ي جعل الطمبة يتقبمون محيطيم الجامعي ،ويشاركون بصورة إيجابية في
بناء عالقات اجتماعية مع زمالئيم والمبادرة بسموكيات إيجابية بيدف اكتساب ثقة
المحيطين بيم واالبتعاد عن الصراعات واإلحباطات.

إن الطالب الذين يتسمون بسمة الطيبة عادة ما نجدىم متوافقين من الناحية

ال نفسية ،كون أن الحياة الجامعية تتطمب مشاركة الطمبة مع بعضيم البعض في جممة
الخيارات والوضعيات سواء االجتماعية أو البيداغوجية بيدف الوصول إلى التكيف مع
المحيط الجامعي والتوافق الشخصي الذي يضمن لمطمبة تحقيق ذاتيم اجتماعيا

وبيداغوجياً ،إن سمة الطيبة تشمل عدة مؤشرات كاالستقامة ،اإليثار ،التواضع

والتعاطف وىي في جممتيا مؤشرات انفعالية موجبة تسيل عمى الفرد التجاوب مع

اآلخرين .كما تساعد عمى بناء أكبر عددًا ممكن من العالقات االجتماعية التي تؤدي

بالفرد إلى اإلحساس بالثقة والحماية واآلمن ،إن ىذه العوامل أساسية في حياة الطمبة

تعمل بصورة مباشرة عمى ضمان توافقيم النفسي واستقرارىم االنفعالي كما تؤدي بيم

إلى بذل جيد لتحقيق حاجاتيم االجتماعية والمعرفية داخل مجتمع الجامعة.
إن الطيبة من السمات األكثر شيوعاً ومدلولية في المجتمع وىي مؤشر عمى

القبول االجتماعي وعمى القدرة الفرد ع مى الذوبان في المجتمع وتحقيق دوره ومكانتو
فيو ،ومن ثمة فإنيا تساىم عمى تحقيق التوافق النفسي الذي يعتبر مؤش ار أساسيا وىاما

في توافر سمة الطيبة.
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هـ -سمة يقظة الضمير والتوافق النفسي:

نصت ىذه الفرضية عمى تأثر التوافق النفسي لمطمبة بسمة يقظة الضمير،
وتوصمت نتائج البحث وتوصمت نتائج البحث إلى وجود فروق في مستوى التوافق
النفسي لمطمبة بداللة سمة يقظة الضمير ومن ثمة فإن الفرضية تحققت.

إن سمة يقظة الضمير في رأي الباحثين في عمم النفس ىي من السمات
األساسية التي تدفع بالفرد إلى البحث عمى اإلثارة كما تحثو عمى النظام ،اإلحساس

بالواجب وكذا السعي الكبير لإلنجاز البيداغوجي وضبط النفس ،وىذه المؤشرات تعتبر

في غالبيتيا مؤشرات تساعد عمى اإلنجاز ودافع أساسي لمنجاح والكفاءة وىي عوامل

أساسية تساعد الطمبة عمى التكيف الدراسي الجامعي وتدفعيم إلى المزيد من النجاح

واإلنجاز ،فالطمبة الذين يتصفون بسمة يقظة الضمير نجدىم دائمًا يبحثون عن الجديد،

دافعيتيم نحو العمل واإلنجاز كبيرة ،لدييم إحساس كبير بالواجب ،ويعتمدون عمى

النظام في حياتيم االجتماعية وكذا األكاديمية.

إن ىذه العوامل التي تقود الطمبة إلى االستقرار النفسي والتكيف االجتماعي
والنجاح األ كاديمي تؤثر بصورة كبيرة عمى مدى توافقيم النفسي ،بل أن ىذه العوامل

تساىم بصورة مباشرة في جعل الطمبة أكثر استق ار ار وراحة بعيدين عمى الصراعات

النفسية.

ومن ثمة فيي توطد توافقيم النفسي وتجعميم أكثر استعدادا لتقبل الوضعيات

الجيدة باتزان واتساق وتدفعيم إلى إثمار طاقاتيم ومجيوداتيم بصورة إيجابية وفعالة.
إن سمة يقظة الضمير ليا مدلول عقمي معرفي وسموكي ،يساىم بصورة إيجابية

وفعالة في حفظ وتقوية التوافق النفسي لدى الطمبة.
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خالصة الفصل:

تم من خالل ىذا الفصل تقديم الجداول الوصفية لمتغيرات الدراسة والمتمثمة في
متغير الجنس  ،متغير السن ،متغير السمات الكبرى لمشخصية ،متغير التوافق النفسي
واخي ار متغير التحصيل االكاديمي.

في بداية البحث استعرضت الباحثة ستة فرضيات رئيسية ،منيا ثالثة فرضيات
تضم كل واحدة خمسة فرضيات جزئية  ،تمس وتغطي كل الجوانب المتصمة بموضوع

البحث.

قامت الباح ثة بعرض نتائجيا في جداول احصائية  ،تضمن كل جدول الفرضية

التي درستيا ،ثم بادرت الى تقديم تحميل مفصل لمحتوى كل جدول ،والتعرف في
االخير عمى مدى تحقق الفرضيات او عدم تحققيا ،ولإلشارة فانو من بين  18فرضية
تم تقديميا في ىذا البحث ،توجد  9فرضيات جزئية لم تتحقق ،وتحققت  3فرضيات

رئيسية و  6فرضيات جزئية.

وعمى اساس ىذا العرض لنتائج البحث وتحميميا والتأكد من مدى تحقق
الفرضيات ،قامت الباحثة بمناقشة النتائج وتفسيرىا اعتمادا عمى الدراسات السابقة التي

تناولت موضوع الدراسة وكذا عمى الواقع والحقائق المعاشة في المجتمع االصمي ،اما

فيما يخص النتائج المتوصل الييا من خالل البحث الذي درس تأثير كل من السمات

الخمسة الكبرى لمشخصية والتوافق النفسي في تأثيرىما عمى التحصيل االكاديمي
لمطمبة الجامعيين ،توصمت الى انو ىناك فروق في سمات الشخصية حسب الجنس
فيما يخص سمة العصابية ،أما باقي السمات والمتمثمة في االنبساطية ،الطيبة،

الصفاوة ويقظة الضمير فمم يكن االختالف داال حسب الجنس في حين توصمت
النتائج الى ان التوافق النفسي يختمف باختالف الجنس ونفس النتيجة تم توصل الييا

فيما يخص التحصيل االكاديمي الذي حقيقة يختمف باختالف الجنس ،اضافة الى ذلك

تم ا لتوصل الى ان سمات الشخصية تؤثر عمى التحصيل االكاديمي لمطمبة من جانب
سمة العصابية اما باقي السمات فمم يكن ليا اي تأثير ،في حين تم التأكد من ان
التحصيل االكاديمي لمطمبة يتأثر بالتوافق النفسي لدييم ،اما بالنسبة لتأثير سمات
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الشخصية عمى التوافق النفسي ،فقد توصمت النتائج الى ان ىناك تأثير من جانب سمة
العصابية ،سمة االنبساطية  ،سمة يقظة الضمير وسمة الطيبة ،اما سمة الصفاوة فمم
يكن ليا تأثير عمى التوافق النفسي لمطمبة ،وعمى العموم فان جل التفسيرات التي قدمت

لمنتائج المتوصل الييا ترتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل والجوانب النفسية واالجتماعية
واالكاديمية وحتى التنظيمية التي يعيشيا الطمبة الجامعيين ويصادفونيا في اول سنة

ليم بالجامعة ،خاصة وان المجتمع يعيش جممة من التغيرات والمفارقات التي افرزىا
التفتح عمى العولمة  ،مما اثر فعال عمى المعايير االجتماعية ومسارات التنشئة والنظام

ال قيمي لممجتمع وذلك كمو انعكس عمى نفسية الشباب وتوافقيم وكذا اتجاىاتيم
االجتماعية

وحتي

االكاديمية

نحو
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خاتمة:
إن موضوع الشخصية من المواضيع اليامة التي شغمت الباحثين والعاممين في
ميدان عمم النفس والصحة النفسية ،لكونيا تمس الفرد في تفاعمو مع ذاتو وكذا مع

المحيطين بو وتستكشف أىم المكنزمات التي عمى أساسيا يستثمر ىذا األخير وظائف
جيازه النفسي لموصول الى االتزان والتوافق والراحة النفسية.

وعمى خمفية ذلك نجد العديد من الباحثين والعمماء والمفكرين خاضوا في البحث

في ىذا الموضوع محاولين الوصول لتفسيرات موضوعية وعممية تمكنيم من التعرف
عمى الشخصية ا النسانية والتحكم في استجاباتيا لممؤثرات الداخمية والخارجية والتي

تعمل عمى مراقبة السموك البشري وتنظيمو ،وفي ىذا االطار قدموا مجموعة من
التعاريف لتحديد مفيوم الشخصية والتي تعرف عموما عمى انيا تنظيم دينامي داخل

الفرد لألجيزة النفسية والجسمية التي تحدد طباعو ومدى توافقو مع المحيط الذي يعيش

فيو ،وقد اسفرت االبحاث التي قام بيا العاممين في مجال عمم النفس عمى وضع
مجموعة من المحددات والمقومات والمكونات والعوامل التي تؤثر في بنائيا وتناسقيا،

وقد اوجد العمماء مجموعة من النظريات التي خصت الشخصية بالبحث والتنظير ومن
ب ين ىذه النظريات ،نجد نظرية التحميل النفسي لفرويد الذي يرى ان الشخصية نسق
نفسي ذا طبيعة دينامكية ،ووراء كل سموك في نظر فرويد دوافع توجيو وتستثيره

واليدف من دراسة الشخصية ىو التمكن من التنبؤ بالسموك ،اما نظرية يونج في
الشخصية فتؤكد عمى انيا مجموعة من المبادئ واالنظمة المتفاعمة فيما بينيا لتكوين
شخصية الفرد ،اما نظرية االنماط اليزنك فيي ترى بان الشخصية تتكون من مجموعة
من االنماط ،والنمط ىو مستوى ارضي تنظم فيو السمات وىو ينشأ من االرتباط بين
االشخاص ،اما الفرد أدلر فيو يرى في نظريتو ان الشخصية تحدد بمقدار ما يضعو

الفرد لنفسو من طموحات ورغبات ،واخي ار نظرية السمات اللبورت الذي تؤكد عمى ان
الشخصية تبنى عمى اساس سمات وىذه السمات ىي استعداد مسبق لالستجابة ،وفي
الدراسات الحديثة وجد الباحثون ان الشخصية تتحكم فييا خمسة سمات كبرى وذلك

في نظر كاتل وماك كاري وتتمثل ىذه السمات في سمة االنبساطية ،سمة العصابية،

196

خامتـــــــــــة
سمة الصفاوة ،سمة الطيبة واخي ار سمة يقظة الضمير وكل سمة من ىذه السمات
تحمل في طياتيا  21سمة ثانوية تكونيا وتؤسسيا وتعمل عمى خصوصيتيا وتفردىا.

عندما نتكمم عن الشخصية فإنو من الضروري التطرق الى موضوع التوافق

النفسي باعت بار أن الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية ،ىي شخصية متوافقة نفسيا
وعموما فان العمماء والباحثين في عمم النفس يجتمعون في تعريفيم لمتوافق النفسي عمى
انو عالقة متسقة مع البيئة تتضمن إشباع حاجات الفرد ومواجية معظم المتطمبات
الجسمية واالجتماعية التي تفرض نفسيا والتوافق ىو التغيرات التي تحدث في السموك

والتي تقتضي إشباع الحاجات ومواجية المتطمبات حتى يتمكن الفرد من إقامة عالقة

متوازنة مع البيئة الخارجية ،إضافة إلى ذلك اوجد الباحثون مجموعة من األبعاد

واالتجاىات والعوامل والمحكات والمعايير والمستويات والقياسات التي تثري الدراسات

في ىذا المجال وتجعميا أكثر موضوعية ومصداقية ،وىناك مجموعة من النظريات
التي اختصت التوافق النفسي بالدراسة ومنيا نظرية األنماط التي ترى بان الشخصية

ىي مزيج من األنماط التي تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عممية التوافق،

اما نظرية التحميل النفسي وعمى رئيسيا فرويد فيو يرى بأن التوافق النفسي ىو عممية
ال شعورية الن األشخاص ال يعون األسباب الحقيقية لسموكاتيم وان سما ت شخصية
المتوافقة عند فرويد تكمن في ثالث مسممات أساسية وىي قوة األنا ،القدرة عمى العمل،

والقدرة عمى الحب ،أما النظرية السموكية وعمى رئيسيا سكينر ،وطسن ،دوالرد وميمر

فترى أن الشخصية تحافظ عمى التوافق المناسب مع البيئة الخارجية عن طريق اختزال
السموكات غير المتوافقة ،أما النظرية اإلنسانية فترى ان اإلنسان باعتباره كائنا
متفاعال ،يستطيع حل مشكالتو وتحقيق توازنو وىو ليس مرادفا لمحتمية البيولوجية
كالجنس والعدوان ،أما فيما يخص النظرية االجتماعية فترى بان التوافق النفسي مرتبط

بالثقافة واالنماط ،وأخي ار النظرية البيولوجية التي تؤكد عمى أن جميع أشكال الفشل في

التوافق تنتج عن أمراض تصيب أنسجة الجسم.

ومن ثمة فإن سمات الشخصية والتوافق النفسي يمعبان دو ار ىاما في توجيو
سموك الفرد واستجاباتو لممثيرات الخارجية وتعاممو مع واقعو اليومي.
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إن سمات الشخصية والتوافق النفسي يرتبطان ارتباطا وثيقا بالمعاشات اليومية
لمفرد في تفاعمو مع ذاتو او مع محيطو وتؤثر اجابا او سمبا عمى سموكاتو وانجازاتو

ووظائفو في المجتمع ،وعمى ىذا االساس يالحظ ان الطالب الجامعي في سنتو االولى
يجد بعض الصعوبات التي قد ترتبط اما بشخصيتو ومدى استعداده لتقبل المحيط
الجديد والنظام الجامعي واالكاديمي وكذا قدرتو عمى استثمار طاقتو النفسية وتوجيييا

بصورة إيجابية لموصول الى الراحة والطمأنينة وفي خضم المفارقات التي تصادف
الطالب الجامعي الجديد استمزم عميو ان يتوافق ويتكيف مع جممة الوضعيات

االجتماعية واالكاديمية الجديدة والمتمثمة في نظام التكوين والتمدرس ،االبتعاد عن
االسرة ،بناء صداقات جديدة ،االختالف في بعض المؤشرات الثقافية والقيمية ،الشعور

بالمسؤولية ،مشاك ل التوجيو واختيار التخصص ،واالحساس والشعور الدائم بانو عندما
يكمل تكوينو لن يحقق مشروعو الميني ،كل ىذه الوضعيات والمعاشات تؤثر عمى اول
انجاز لمطالب في محيطو الجديد والمتمثل في التحصيل االكاديمي الذي اخذ حقو من

البحث والدراسة خاصة في مجال عمم النفس وعموم التربية ،ويعرف التحصيل عمى انو
عممية اكتساب المعارف والمعطيات المدرسية بطريقة منظمة ،وقد نال قسطا واف ار من
البحث وعمى اساس ذلك حدد العمماء والباحثين انواعو ،شروطو ،العوامل المؤثرة فيو،

اىدافو وجممة االختبارات والقياسات التي تقيسو.

ولمتعرف عمى مدى تأثر التحصيل االكاديمي بسمات الشخصية والتوافق

النفسي قامت الباحثة بدراسة ميدانية لتحديد الظاىرة المراد دراستيا وقياسيا معتمدة في
ذلك عمى عينة من طمبة سنة اولى عمم النفس ،مستعممة المنيج الوصفي المقارن ،وقد
استعانت بأدوات اساسية لقياس المتغيرات الثالثة والمتمثمة في :سمات الشخصية
واستخدمت قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لكاتل وماك كاري ترجمة محمد

االنصاري ،مقياس التوافق النفسي من اعداد زينب شقير ،التحصيل االكاديمي والمتمثل

في نتائج الطمبة السنوية لمسنة االولى جامعي ،كما استعممت الباحثة ادوات االحصائية
مناسبة لمعالجة المعطيات وخمصت في االخير الى تحقق  9فرضيات من اصل
21فرضية 3 ،فرضيات رئيسية و 6فرضيات جزئية ،ولتفسير ىذه النتائج استعانت
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الباحثة بمجموعة من الدراسات السابقة التي درست متغيرات البحث ،إضافة إلى
تقديميا لتفسيرات اعتمادا عمى الواقع ومرتبطة ببعض العوامل نفسية ،االجتماعية

واالكاديمية.

وخمصت نتائج البحث الى ان سمات الشخصية تختمف باختالف الجنس ،حيث

ان الطالبات عصابيات اكثر من الطالب اما باقي السمات فمم يكن ىناك اختالف
يذكر ،كما توصمت النتائج الى ان التوافق النفسي يختمف باختالف الجنس وان
التحصيل الدراسي كذلك يختمف حسب الجنس ،كما توصمت النتائج الى ان سمات

الشخصية تؤثر عمى التحصيل االكاديمي من جية سمة العصابية ،وكذلك تؤثر عمى
التوافق النفسي من جية سمة االنبساطية العصابية الطيبة ويقظة الضمير اما سمة

الصفاوة فال تؤثر عمييا.

إن البحث في مجال الشخصية والتوافق النفسي والتحصيل االكاديمي يعتبر من
المواضيع اليامة التي تستدعي البحث فييا والعمل عمييا وخاصة اذا ارتبطت بشريحة

ىامة من المجتمع اال وىي شريحة الشباب الجامعي الذي ينتظر منو الكثير في مجال
التنمية واالقتصاد والتربية وعمى ىذا االساس من الضروري ان تتوافر لديو كل الوسائل
والتسييالت والعناية والتكفل بمشاكمو وانشغاالتو لموصول الى الراحة والتوافق ومن ثمة

النجاح في تحقيق مشروعيم الذاتي وكذا االجتماعي.

من خالل إنجاز ىذه األطروحة و التوصل إلى النتائج النيائية ارتأت الباحثة تقديم

بعض التوصيات التي رأت أنيا ميمة و تتمثل في ما يمي:

 .2يتوجب توفير مركز لممساعدة النفسية عمى مستوى الجامعات و ذلك بيدف
التكفل النفسي بالطمبة الجامعيين و خاصة الطمبة الجدد الذين يمتحقون
بالجامعة ألول مرة وذلك لمساعدتيم عمى تجاوز والتخفيف من صعوبات

التكيف الشخصي والبيداغوجي ،صعوبات االنفصال عن األسرة بالنسبة لمطمبة

القادمون من واليات أخرى و كذا صعوبات التكيف مع الحياة الجامعية والحي

الجامعي بالخصوص.
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 .1ـضرورة تنصيب مكاتب وخاليا خاصة باإلعالم والتوجيو وتفعيميا ،ليتسنى
لمطالب الجديد فيم واستيعاب شروط االلتحاق بالتكوينات الجامعية وكذا

التعريف بالمسار الدراسي لمتكوين أو التخصص الجامعي وذلك بيدف التخفيف
من مشكمة الطعون المدرسية وىدر سنوات في االنتقال من تخصص ألخر.

 .3مراعاة الميول والقدرات واإلمكانيات التي يتمتع بيا الطالب من خالل إخضاعو
لالمتحان انتقاء لمقبول في بعض التخصصات الجامعية وذلك بيدف تقميص
الطعون ورفع مستوى ا لطمبة والوصول بيم إلى تحقيق النجاح األكاديمي

والميني.

 .4مراعاة انتساب الطالب إلى الجامعة األقرب من مقر سكناه ،وىذا بيدف
التخفيف من الضغوطات والمشاكل التي تعترضو وىو بعيد عن أسرتو وخاصة

من الناحية النفسية والمادية .
 .5تنصيب خمية إصغاء تيتم بمشاكل وانشغاالت الطمبة سواء النفسية،
االجتماعية ،أو األكاديمية و محاولة البث فييا وايجاد الحمول المناسبة لمساعدة
الطالب عمى التكيف والتوافق وتحقيق انتظا ار تو في كل المجاالت.
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ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ:
 .Iﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:
 -1ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ):(1983ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -2ﺃﺤﻼﻡ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ):(2008ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩ.
 -3ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺼﺎﻟﺢ ):(1992ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
 -4ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺯﺕ ﺭﺍﺠﺢ ) ،(1979ﺃﺼﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -5ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺯﺕ ﺭﺍﺠﺢ ،ﻋﻥ ﺸﻭﺒﻥ ) ،(1983ﺃﺼﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁﺒﻌﺔ .3
 -6ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ) ،(1969ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ.
 -7ﺒﺩﺭﺓ ،ﺴﻬﺎﺩ ) :(2006ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ
ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -8ﺒﺸﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ )(2000ﻤﻨﺎﻫﺞ

ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،

ﻁ.،1
 -9ﺒﻁﺭﺱ ،ﺒﻁﺭﺱ ) :(2008ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -10ﺒﻴﻴﺭ ،ﺃﺭﺜﺭ ﺒﻴﻴﺭ ،ﺇﻴﻤﻠﻲ ) :(2008ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻁﺒﻲ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 -11ﺒﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ) :(2002ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
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 -12ﺍﻟﺘل ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ) ،(1993ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﻁ،1
ﻋﻤﺎﻥ.
 -13ﺘﻭﻤﺎ ﺠﻭﺭﺝ ﺨﻭﺭﻱ ) ،(1996ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ،ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ،
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -14ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ ) :(1978ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -15ﺠﺎﺒﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ ) :(1984ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -16ﺠﻬﺎﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ :(2005) ،ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.89 -64 ،(4)6 ،
 -17ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ ) (1974ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﻤﺼﺭ.
 -18ﺤﺩﺍﺩ ،ﻋﻔﺎﻑ ) :(1995ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،22ﺍﻟﻌﺩﺩ .2
 -19ﺤﺭﺍﺤﺸﺔ ﺃﺤﻤﺩ ) :(2003ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻟﺩﻯ ﺃﺨﻭﺓ
ﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -20ﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻤﺕ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺴﻥ ﺒﺎﻫﻲ ):(2006ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺼﺭ.
 -21ﺤﻁﺏ ﺯﻫﻴﺭ ،ﻋﺒﺎﺱ ﻤﻜﻲ ) :(1980ﺍﻟﻁﻔﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻁ ،1ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺼﺭ.
 -22ﺤﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻘﻴل ) :(1993ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﻤﻜﺔ
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ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﺠﺩﺓ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺠﻠﺩ ) 13ﺹ .(225 -219
 -23ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭﻉ ) :(2008ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺁﺏ ﺍﻟﻴﻤﻥ.
 -24ﺨﻠﻴل ﺃﺒﻭ ﻓﺭﺨﺔ ) :(2000ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -25ﺭﺍﺸﺩ ﻤﺤﻤﺩ ) :(2000ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﻴﻭﺴﻑ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -26ﺭﺍﻭﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ) (1997ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -27ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻭﺠﻌﻨﻴﻨﻲ ﻨﻌﻴﻡ ) ،(1994ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﻁ ،1ﻋﻤﺎﻥ.
 -28ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺩﻟﻲ ،ﺤﺎﺯﻡ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ) :(2004ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل.
 -29ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ ) : (1984ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺼﺭ.
 -30ﺯﻴﺘﻭﻥ ﻋﺎﻴﺵ ﻤﺤﻤﻭﺩ ) ،(1994ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﻋﻤﺎﻥ.
 -31ﺯﻴﻨﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻘﻴﺭ ) : (2003ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -32ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺘﻲ ) (1983ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﺍﺭﺍ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
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 -33ﺴﻤﻴﺭﺓﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ) :(1995ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ،
ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ.
 -34ﺴﻬﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﺃﺤﻤﺩ ) (2007ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ.
 -35ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﷲ ) ،(1981ﺒﺤﻭﺙ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭ.
 -36ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ) :(2000ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ،ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ،ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ،
ﻋﻼﺠﻬﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -37ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ) :(2000ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ،ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ،
ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ،ﻋﻼﺠﻬﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -38ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ ) (1975ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺼﺭ.
 -39ﺸﺎﻜﺭ ﻋﻁﻴﺔ )ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ( ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -40ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ  ،ﻭﻫﻴﺏ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ) :(2000ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﺃﺭﺒﺩ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -41ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻥ ﺩﺍﻫﺭﻱ ،ﻨﺎﻅﻡ ﺍﻟﻬﺎﺸﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩﻱ ،(1999) ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -42ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ) :ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ( ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ،
ﻤﺼﺭ.
 -43ﺼﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ،ﺃﺸﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺸﺭﻴﺕ ) ،(2006ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ.
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 -44ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ) :(1989ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ.
 -45ﺼﻼﺡ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺭﺤﺎﺏ ) :(1984ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ .ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ.
 -46ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼﻡ ،(1971ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ

ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -47ﺼﻭﺍﻨﺔ ﻋﻠﻲ ):(1983

ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ

ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -48ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ) :(2001ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ.
 -49ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﺫﻟﻲ ) (2001ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ.
 -50ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﺫﻟﻲ ) (2001ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﻴﺔﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.
 -51ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ

ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻭﻱ ) ،(2006ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ

ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ.
 -52ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﻴﺴﻭﻱ ) ،(1993ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺼﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ.

205

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟــــــﻊ
 -53ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ) :(2006ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻀﻁﺭﺒﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ،ﻉ ،61ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل.67-3 ،
 -54ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ) :(1992ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -55ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺠﺎﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ) :(2006ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﺽ ﻋﻭﺍﻤل
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ،ﻉ  ،60ﺍﻟﺠﺯﺀ
ﺍﻷﻭل.109 -54 ،
 -56ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ) (1978ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻤﺼﺭ.
 -57ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ) ،(2006ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،
ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ.
 -58ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﻓﻀل ) ،(2008ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ  ،ﺴﻭﺭﻴﺎ.
 -59ﺍﻟﻌﺘﻭﻡ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ) :(2005ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -60ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ):(2000

ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ

ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻊ
ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ) ﻉ  (53ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻋﺸﺭ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.
 -61ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻴﺏ ) :(1990ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺒﺎﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ

ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻼﺏ
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ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﺩ ) (14ﺹ -96
.101
 -62ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺼﺩﻴﻕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ) :(1986ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ.
 -63ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺯﻋﺒﻼﻭﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﺤﺴﺎﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ
) ،(2006ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ.
 -64ﺍﻟﻔﺎﻴﺯ ،ﺤﻨﺎﻥ ) :(2007ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻩ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﻭﻜل ﻤﻥ
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ :ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ
ﺴﻌﻭﺩ.
 -65ﻓﻭﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻴل) ،(2000ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ.
 -66ﻙ.ﻫﻭل ،ﺝ ﻟﻨﺩﺭ ) :(1999ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ.
 -67ﻙ.ﻫﻭل ،ﺝ ﻟﻨﺩﺭ ) :(1999ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺡ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،.ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ
 -68ﻜﺘﻠﻭ ،ﻜﺎﻤل ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ) :(2006ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ
ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ.
 -69ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ) (1971ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ
ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺼﺭ.
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 -70ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ) ،(1973ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 -71ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ) :(1979ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
ﻤﺼﺭ.
 -72ﻟﻴﻨﺩﺓ ﺩﺍﻓﻴﺩﻭﻑ ) (2000ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺼﺭ.
 -73ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺎﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ ) :(1996ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ.
 -74ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺩﺍﺩ) :(1973ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻔل ،ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -75ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺨﺭﻭﺒﻲ ) :(1983ﻨﻤﻭﺫﺝ

ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -76ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺩﺱ ) :(1999ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -77ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻌﻴﻤﺔ ،2002ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ.،
 -78ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺼﻔﺩﻱ ) ،(1972ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ.1
 -79ﻤﺤﻤﺩ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﺴﻡ ) :(2004ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺃﻤﺭﺍﻀﻬﺎ ،ﻋﻼﺠﻬﺎ،
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -80ﻤﺩﺤﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ) :(1990ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -81ﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ) ،(1998ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
ﻁ ،1ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
208

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟــــــﻊ
 -82ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﻭﻴﺞ ،ﺴﻤﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﻤﻐﻠﻲ ) :(2006ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 -83ﻤﺼﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺤﻨﻭﺭ ) ،(1998ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -84ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ ) (1974ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ.
 -85ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ ) (1979ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺼﺭ.
 -86ﺍﻟﻤﻔﺭﺠﻲ ﻟﺴﺎﻟﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ )،(1999

ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ

ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ،
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ.
 -87ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ ) ،(1993ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.
 -88ﻨﺒﻴل ﺴﻔﻴﺎﻥ ) :(2007ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱ

ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﺯ.
 -89ﻨﺒﻴل ﺼﺎﻟﺢ ﺴﻔﻴﺎﻥ ) ،(2004ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺍﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 -90ﺍﻟﻨﺩﺍﻭﻱ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺤﻤﺯﺓ ) ،(2006ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ.
 -91ﻨﻅﻤﻲ ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ) :(1998ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺩ ،ﻏﺯﺓ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.

209

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟــــــﻊ
، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ،( ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ1987)  ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ-92
.ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺴﻭﺭﻴﺎ
 ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،( ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ1980)  ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ-93
.ﺴﻭﺭﻴﺎ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁ،(1991)  ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﻭﻫﻴﺏ-94
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