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 شكر وتقدير
 ...احلمد هلل رب العاملني الذي أعانين على إمتام هذه الدراسة، وإجنازها حىت أبصرت النور

دير واالمتنان بالشكر والتق توجهييطيب للباحث يف هناية مطاف هذه املرحلة العلمية أن 
 الحافظ روال ةإىل الدكتور  ،ا، وخربهتا، وسديد رأيهامن وافر علمهعليه  تإىل من أفاض

 اميد اهلل يف عمره بأنمين كل األماين والدعاء الصادق  اهل. اخري مرشد ت كاناليت
 .اوصحته

على أعضاء لجنة التحكيم المحترمين األساتذة األفاضلكل الشكر والتقدير إىل السادة 
يف تقييم  بذلوه ، وعلى اجلهد والوقت الثمني الذيتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة

 .االحرتام كل  هلم مين... هذه الرسالةوتصويب 

ومديرية التربية في مدينة ( طرطوس فرع)تشرين  جامعةبطاقة شكر خاصة إىل 
 .فيها، على حسن تعاوهنموالطلبة وكافة العاملني  كادرها اإلداريب املتمثلة طرطوس

 
 



 إهـداء                                                                                       
 ...متسح حزني ومهي كانت  إىل اليد اليت 
 ...ينسيين مهوم الدنياكان  إىل القلب الدافئ الذي  
 ...يزرع بابسامته الفرح والطمأنينة يف نفسيكان إىل من  
 ...االخالق والقيم إىل من كان قدوة يف 
 ...إىل روح أخي  الشهيد النقيب  البطل  

 " مريابو"                                                                                                                                                          
 ...فئإىل من أعطى حياتنا معنى بقلبه الدا

 ...إىل النبع الذي أعتز به
 ...إىل اجلبل الذي أحتمي به

 ...إىل من كان ومازال وسيبقى أبي  ومعلمي وأخي وصديقي
 ...عسى أن ميد اهلل بعمرك ويلهمين طاعتك وبرّك

 "أبي"

 ...إىل املالك الطاهر الذي لقنين أجبدية احلياة
 ...إىل النفس الصافية الربيئة

 ...دي جهديإىل قداسة أمومتك أه
 "أمي" 

 



 ...إىل رجال كانوا خري عون يل يف صعوبات احلياة 
 ...إىل من هبم يزداد فخري واعتزازي

 "أخوتي"                                                                                                                        

 ...إىل مالك األرض وعصفورة اجلنة
 ...إىل األمل املتجدد حلياة مشرقة

 ...إىل اللؤلؤة اليت تزين دنياي
 ...والوردة اليت تعطر حياتي

 "جيت الغاليةزو"                                                                                                                                  

 ...إىل من قضيت معهم أمجل اللحظات
 ...الصدقإىل من بادلوني املودة  

 ...إىل من عاشوا معي تفاصيل احلياة اليومية
 ...فكانوا أخوةً قبل أن يكونوا أصدقاء

 ...ستبقى ذكراكم يف قليب ما حييت
 "أصدقائي "                                                                                                                                 

 ....  إىل قناديل حياتي أوالدي
  "شام و مريابو"                                                                                                                                   

 ... ح  أطهر رجلني عرفتهم حبياتيإىل رو
   

 "شعيب مصطفى  و حممدسلطان"                                                                                                     
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 فه            
 رقم الصفحة عنوان المحتوى

 8-1 التعريف بالبحث:  األول الفصل
 2 . البحث مقدمةـ 

 3 . مشكلة البحث أواًل ـ
 4 .أهمية البحث ثانيًا ـ
 5 .أهداف البحثثالثًا ـ 
 5 .أسئلة البحث رابعًا ـ

 5 .فرضيات البحث خامسًا ـ
 6 .وخطواته منهج البحث سادسًا ـ
 6 .أدوات البحثسابعًا ـ 

 6 .مجتمع البحث وعينته -ثامناً 
 7 .تاسعًا ـ حدود البحث

 7 .عاشرًا ـ مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية
 21 -9 دراسات سابقة:  الفصل الثاني

 10 .ـ مقدمة
 10 .دراسات عربية.أ

 15 .دراسات أجنبية.ب
 20 .تعليق عام على الدراسات السابقة. ت

 99-22 .المساندة االجتماعية: الفصل الثالث 
 23 .مفهوم المساندة االجتماعية وتعريفاتها. أوالً 
 25 .أهمية المساندة االجتماعية. ثانياً 
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 27 .مصادر المساندة االجتماعية. ثالثاً 
 22 .أشكال المساندة االجتماعية. رابعاً 

 31 .وظائف المساندة االجتماعية. خامساً 
 33 .شروط تقديم المساندة االجتماعية. سادساً 
 34 .النماذج الرئيسة المفسرة للدور الذي تقوم به المساندة االجتماعية. سابعاً 
 37 .نظريات المساندة االجتماعية. ثامناً 

  91 -40 .التوافق الشخصي واالجتماعي:الفصل الرابع 
 41 .مفهوم التوافق وتعريفاته. أوالً 
 44 .خطوات التوافق. ثانياً 
 44 .خصائص التوافق. ثالثاً 
 46 .مطالب التوافق. رابعاً 

 46 .العوامل المؤثرة في التوافق. خامساً 
 48 .مؤشرات التوافق. سادساً 
 42 .مجاالت التوافق. سابعاً 
 72 .استراتيجيات التوافق .ثامناً 
 75 .معايير قياس التوافق .تاسعاً 
 78 .نظريات التوافق .عاشراً 

 39 .العالقة بين المساندة االجتماعية والتوافق الشخصي واالجتماعي

 38 .المراهقة والشبابمرحلة 

 114 -92 منهج البحث وإجراءاته وأدواته: الخامسالفصل 
 23 . ـ مقدمة

 23 .مجتمع البحثـ أوالً 
 25 .ـ عينة البحثثانياً 
 27 .ـ منهج البحثثالثاً 
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 28 .أدوات البحث .رابعا
 114 .ـ الصعوبات التي واجهت الباحثخامساً 

 143 -118 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:  السادسالفصل 
 116 . ـ مقدمة

 116 .نتائج أسئلة البحث: أوالً 
 132 .نتائج فرضيات البحث ومناقشتها :ثانياً 
 148 .مقترحات البحث: ثالثاً 

 184 -149 ملخص البحث باللغة العربية
 112-188 مراجع البحث

 113-181 .ـ المراجع العربية
 112-113 .ـ المراجع األجنبية

 190 -119 مالحق البحث
 I خالصة البحث باللغة األجنبية
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 فه     جد ول
 رقم

 الجدول
رقم  عنوان الجدول

 الصفحة
 23 .عدد أفراد المجتمع األصلي في الكليات 1
 24 .توزع المجتمع األصلي لطلبة المرحلة الثانوية 2

3 
تبعا عدد أفراد عينة البحث المسحوبة مقارنة مع عدد أفراد المجتمع األصلي 

 .لمتغير التخصص الدراسي
25 

4 
 مقارنة مع عدد أفراد المجتمع األصلي تبعاعدد أفراد عينة البحث المسحوبة 

 27 .لمتغير السنة الدراسية

 100 .قبل وبعد تعديل المحكمينالمساندة االجتماعية فقرات مقياس  5

6 
سميرنوف لمعرفة توزع البيانات في مقياس المساندة  –اختبار كولموكروف 

 101 .االجتماعية

7 
لدراسة الفروق بين الفئة العليا والفئة الدنيا لمقياس  اختبار مان ويتني
 102 .المساندة االجتماعية

8 
بين المجموع الكلي واألبعاد الفرعية في مقياس ( بيرسون)معامالت االرتباطات 
 102 .المساندة االجتماعية

 104 .معامالت الثبات لمقياس المساندة االجتماعية 2

10 
الشخصي واالجتماعي على األبعاد الفرعية قبل  توزع فقرات مقياس التوافق

 106 .التحكيم

 107 .فقرات مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي قبل وبعد تعديل المحكمين 11
 108 .مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي التي تم حذفها من قراتبعض الف 12

لمعرفة توزع البيانات في مقياس التوافق  سميرنوف –اختبار كالموغراف  13
 102 .الشخصي واالجتماعي

 110اختبار مان ويتني لدراسة الفروق بين الفئة العليا والفئة الدنيا لمقياس التوافق  14
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 .الشخصي واالجتماعي

بين المجموع الكلي لمقياس التوافق الشخصي  (بيرسون)معامالت االرتباطات  11
 111 .واالجتماعي واألبعاد الفرعية

 112 .معامالت الثبات لمقياس التوافق الشخصي واالجتماعي 11
 113  .توزع فقرات مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي في صورته النهائية 11
 116 .مستويات المساندة االجتماعية 11

مقياس  عينة البحث فيأفراد ستجابة المئوية والمتوسط الحسابي الالنسبة  11
 117 .المساندة االجتماعية

 120 .مستويات التوافق الشخصي واالجتماعي 02

المتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد مقياس التوافق الشخصي  01
 121 .واالجتماعي

00 
البعد األول  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ال

 123 .من مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي

البعد الثاني  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ال 02
 124 .من مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي

02 
البعد  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ال

 125 .الثالث من مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي

البعد الرابع  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ال 01
 126 .من مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي

01 
البعد  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ال

 127 .الخامس من مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي

البعد  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ال 01
 128 .السادس من مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي

01 
البعد  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ال

 122 .السابع من مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي

 130البعد  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ال 01
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 .الثامن من مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي

المساندة البحث في مقياس نتائج االرتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة  22
 133 .التوافق الشخصي واالجتماعيدرجاتهم في مقياس االجتماعية و 

21 
منخفضي  درجات ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات( ت)نتائج اختبار 

 135 .التوافق الشخصي واالجتماعي ومرتفعي المساندة االجتماعية على مقياس

الطلبة على  درجات ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات( ت)نتائج اختبار  20
 138 .تبعًا لمتغير الجنس المساندة االجتماعية مقياس

22 
الطلبة أفراد  درجات ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات( ت)نتائج اختبار 

 140 .المساندة االجتماعية تبعًا لمتغير المرحلة التعليمية عينة البحث على مقياس

 لداللة الفروق بين متوسطات الطلبة على مقياس ستيودنت( ت)نتائج اختبار  22
 142 .تبعًا لمتغير الجنس التوافق الشخصي واالجتماعي

21 
الطلبة في  درجات ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات( ت)نتائج اختبار 

 145 .التوافق الشخصي واالجتماعي المرحلة الثانوية والجامعة على مقياس
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   بي نيةفه    ألشك ل و   س م  
 رقم

رقم  عنوان الشكل أو الرسم البياني الشكل
 الصفحة

 123 .المتوسط الحسابي ألبعاد مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي 1

2 
فيما  مستوى المساندة االجتماعيةتبعًا لمتغير  الطلبة درجات متوسطات

 138 .بالتوافق الشخصي واالجتماعييتعلق 

3 
فيما يتعلق  المرحلة التعليميةتبعًا لمتغير  الطلبة درجات متوسطات

 141 .بالمساندة االجتماعية

بالتوافق الشخصي فيما يتعلق  الجنستبعًا لمتغير الطلبة  درجات متوسطات 2
 144 .واالجتماعي

1 
بالتوافق فيما يتعلق  المرحلة التعليميةتبعًا لمتغير الطلبة  درجات متوسطات

 147 .الشخصي واالجتماعي
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    الحقفه    
 رقم

رقم  عنوان الملحق الملحق
 الصفحة

 172 .قائمة بأسماء السادة المحكمين 1
 180 .الرسمية لتطبيق أدوات البحث اتالموافق 2
 182 .مقياس المساندة االجتماعية بصورته النهائية 3
 188 .مفتاح تصحيح مقياس المساندة االجتماعية 4
 120 .واالجتماعي بصورته النهائيةمقياس التوافق الشخصي  5

 

 



 نتانتانتلنتلنتنتانتامناخهغخهلنتنانتانت
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  األولاألولالفصل الفصل 

    التعريف بالبحثالتعريف بالبحث

 .مقدمةـ 
 .مشكلة البحث .أولا 
 .أهمية البحث .ثانياا 
 .أهداف البحث .ثالثاا 
 .أسئلة البحث .رابعاا 

 .فرضيات البحث .خامساا 
 .منهج البحث وخطواته .سادساا 
 .أدوات البحث .سابعاا 
 .مجتمع البحث وعينته .ثامناا 
 .حدود البحث .تاسعاا 
 .حات البحث وتعريفاته اإلجرائيةمصطل .عاشراا 
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 :البحث مقدمةـ 
وي على الكثير من مصادر التوتر الخبرات غير السارة التي تنط يواجه الفرد في حياته العديد من     

في  تلعب دورا   هذه الخبراتوهذا من شأنه أن يجعل  ،عوامل الخطر والتهديد في كافة مجاالت الحياةو 
 . تماعيا  واج عدم توافق الفرد شخصيا  

 الصحة، كما نواجه  و  التربيةو العمل والدراسة  مشكالتلمصادر متنوعة من  يوميا   المرء عرضويت     
، وال شك أن ذلك سيؤدي إلى الوقوع في العديد من االضطرابات لها آثار نفسية وعضوية أحداثا   يوميا  

إلى العدوانية والجنوح واالنطواء وفقدان النفسية واالجتماعية كالعزلة والوحدة والشعور باالغتراب والميل 
 . وبالتالي الى عدم التوافق الشخصي و االجتماعيالثقة بالنفس 

المش    كالت س    واء كان    ت م    ن ه    ذه  عدي    دا   ه    ونم    ثال يواج والجامعي    ة ب المرحل    ة الثانوي    ةالط     إن       
وف   ي جمي     ه    ذه  ،وجامعي   ة مدرس   ية أو مش   كالت واقتص   ادية،أوسياس   ية أواجتماعي   ة أمش   كالت أس   رية 

وق  د يتع  رض الطلب  ة إل  ى  ،بإنج  از الكثي  ر م  ن المهم  ات الت  ي تف  وق قدرات  ه مطالب  ا   طال  بيك  ون الاألح  دا  
مم   ا يعرض   هم للعدي   د م   ن االض   طرابات كالعزل   ة  ،أخ   را كالض   ووط الوالدي   ة الت   ي تك   ب  ح   ريتهم أح   دا 

 مه م ج دا  أم ر بالشباب ف ي أي مجتم   ، لذلك فإن االهتمام ية والشعور باالغتراب والعدوانيةوالوحدة النفس
ويتمث  ل ه  ذا االهتم  ام بم  ا  ،فال  دول ته  تم بش  بابها لتحت  ل مكان ة مرموق  ة ب  ين األم  م ،لبن اء وتط  وير المجتم   

 والجامع ة المدرس ةو وخاص ة م ا تق وم ب ه األس رة  ،تقوم به المجتمعات من أعمال وجهود تج اه فة ة الش باب
 ،دي  اب).التواف  ق الشخص  ي واالجتم  اعي ل  ديهملتحقي  ق ء الش  باب م  ن أس  اليب توعي  ة ووقاي  ة ورعاي  ة له  ؤال

6002 ،6 .) 
         عام"كايرو عرفات"أوضحت دراسة تقييم نفسي اجتماعي لألطفال الفلسطينيين قامت بها  لقد      
ه من الضروري التعامل م  األثر البعيد األمد للعنف على مجتمعنا في الحاضر م  أن   (6003)

قدرة األطفال  خلصت الدراسة إلى أن  ، كل خاص على تأثيراته على النساء واألطفالالتركيز بش
والمراهقين على التأقلم م  تهديدات األزمة الراهنة تعتمد إلى حد كبير على نوع الدعم الذي يتلقونه بما 

يةتهم وال ، فاألطفال الذين يشعرون باألمان في بة عالقاتهم م  األهالي والمعلمينفي ذلك مدا متان
، عرفات.)ن يخضعوا لتأثير ضووط الصراعيتمتعون بالقدر الكافي من الدعم يكونون أكثر احتماال أل

6003 ،63 – 62  . ) 
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 الحياة اليومية أحدا في التخفيف من  ا  عظيم ا  أن المساندة االجتماعية لها دور  فيه ال شك  ومما      
وقد تكون المساندة بالكلمة الطيبة  ،اجتماعيا  و  صيا  كبرا في توافق الفرد شخ الضاغطة ولها أهمية  

 . المال و تقديمأو بقضاء الحاجات ، تقديم معلومات مفيدة وألنص  وا
  بالثقة بالنفس ويكون ، يتمتساندة اجتماعية منذ نعومة أظفارهالفرد الذي يتمت  بم أن   "بولبي"ويرا     

ل عرضة لالضطرابات الشخصية والنفسية واالجتماعية، ، ويصب  أققادرا على تقديم المساعدة لآلخرين
المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد على مواجهة الصدمات الناجمة عن هذه  باإلضافة إلى أن  
 (.87، 6002علي، .)تعرض لها الفرد في حياته اليوميةاالحدا  التي ي

تحقيق التوافق الشخصي ة االجتماعية في الحالي بإبراز الدور الذي تلعبه المساند بح ال اهتم     
 .إلى صحة نفسية متكاملةبهم للوصول  واالجتماعي لدا طالب مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي

 :مشكلة البحث أولا ـ
بمعزل عن غيره من البشر ألنه مفطور على االجتماع م  غيره  يعيش   اإلنسان ال يمكنه أن      

 ،ويسهم في إشباع حاجات اآلخرين، فيشب  بذلك حاجاته، لمنفعة معهموعلى تبادل ا ،واالتصال بهم
ويقدر اآلخرين ويتلقى منهم التقدير ر وهو من خالل هذا االجتماع يتبادل األفكار والقيم والمشاع

 ت االجتماعية تبدأ من نقطة بسيطة،، فالعالقاستقبل منهم مشاركتهم إياه مشاعرهويشاركهم مشاعرهم وي
القات ضعيفة أو تكون بالوة ، وقد تكون العأجم  وتتس  دواةرها حتى تصل إلى العالم تبدأ بفردين

عند  ولكن ،وكما قد تبدو ضةيلة، ما تدعو الحاجة إليها يظهر وهنهاوعند ،، تبدو قوية في ظاهرهاالقوة
اجات تبين وجود عالقة قوية بين اشباع الح" 0202 الكنج"ففي دراسة . الحاجة إليها تظهر متانتها

 . االجتماعيالشخصي و  النفسية والتوافق
وذلك من  ،أكبر المؤسسات االجتماعية التي تحقق أهداف المجتم  ان منتعد والجامعة المدرسة    

، كل ذلك رف والمهارات وتعديل سلوكه وضبطها إلى تنمية قدرات الفرد وتزويده بالمعامخالل سعيه
األمر الذي  ،ذواتهم وسعيا لفهم بيةاتهمقيق أهدافهم وطموحاتهم و ة على تحلمحاولة بناء أفراد لديهم القدر 

يواجهون العديد من  والجامعية ، فطالب المرحلة الثانويةاجتماعيايؤدي إلى توافق الفرد شخصيا و 
لذلك  مهمة جدا في حياة اإلنسان، خاصة وهم في مرحلة عمرية ،واالجتماعية المشكالت الشخصية

، حكيمة وآخرون).لنص  لهم وعلى كافة األصعدة ليكونوا فعالين في المجتم يجب مساعدتهم وتقديم ا
6022،2.) 

الذي يعيش  المجتم أحد أهم مصادر األمن الذي يحتاجه اإلنسان من  دالمساندة االجتماعية تع    
طاقته قد استنفذت ولم يعد بوسعه أن يقف ضد  ما يهدده ويشعر أن   أمر عندما يشعر أن هناك، فيه
    ذا الخطر المهدد له وأنه في حاجة ماسة إلى المعاونة والمساعدة وشد أزر وعون من الخارج وخاصة ه
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على أن المساندة تبين " بيرغمان" ففي دراسة .تي هذا العون من أقرب الناس إليهعندما يريد أن يأ  
 .االجتماعية تزيد من شعور الفرد بالرضا عن ذاته وعن حياته

في نظريته عن أنظمة المساندة ودورها في الصحة النفسية " كابالن"سعى إليه ومن خالل ما    
فإن المساندة االجتماعية تتضمن نمطا  مستديما  من العالقات المتصلة أو المتقطعة التي  ،للمجتم 

، حي  أوض  من وجهة نظره دة النفس والجسم للفرد عبر حياتهتلعب دورا  هاما  في المحافظة على وح
الشبكة االجتماعية للفرد تزوده باإلمدادات االجتماعية النفسية للمحافظة على صحته العقلية  أن  

 (. Caplan,1981, 417).والنفسية
حصيل الدراسي والتماسك للتفوق والت انرةيسي نعامال االجتماعي يعدانالتوافق الشخصي و  ن  إ    

االنتباه وينمي دافعيته  على تركيز يساعده اجتماعيبتوافق شخصي و تمت  الطالب ف ،االجتماعي
نجازه وقوتهعامال  رةيسا  لتفس يعد هذا التوافق ،لإلنجاز  هذا التوافق، فارتفاع مستوا ير وتحديد فعاليته وا 

 .ايؤدي إلى ارتفاع معدل الدافعية واإلنجاز مما يسهم في تخطي الفرد للصعوبات وتقليل سلبياته
األدبيات المتعلقة بمتويرات من الدراسات العربية واألجنبية و عديد ومن خالل اطالع الباح  على ال    

، ومن خالل عمل الباح  كمدرس في مدارس المرحلة الثانوية والجامعية ومشاهدته البح  الحالي
تلعبه  الذي الدور يبرز بح ضرورة إجراء  ومالحظته لحاجة الطالب الماسة للدعم بكل أنواعه، أدرك

تحقيق التوافق  في  والمدرسة والجامعة األصدقاءة التي يقدمها المجتم  واألسرة و المساندة االجتماعي
وجامعاتنا  يوجد في مدارسنا والجامعية، حي  في المرحلة الثانوية بطالاللدا االجتماعي الشخصي و 

، األمر الذي يؤدي إلى قديم العون لهم على أصعدة مختلفةالحالية نقص واض  في دعم الطلبة وت
 .دم التوافق واالنسجام م  مجتمعهمالطلبة الضطرابات نفسية عديدة تقودهم إلى ع تعرض

 :وعلى ذلك تتمحور مشكلة البح  في السؤال التالي 
الجتماعي لدى طالب مرحلتي التوافق الشخصي و عالقة بين المساندة الجتماعية و ما طبيعة ال

 التعليم الثانوي والتعليم الجامعي؟

 : بحثلأهمية ا ـ ثانياا 

 : أهمية البح  الحالي من النقاط اآلتية بثقتن
   في كونها تفت  أبعادا  بحثية كثيرة لدراسات مستقبلية  العلميمن الجانب  البح أهمية  تظهر

تحقيق التوافق الشخصي  ذات عالقة بتنامي وتطوير الدور الذي تلعبه المساندة االجتماعية في
يمكن تلمس نتاةجه من خالل تلمس اآلثار النفسية والمعرفية والجسمية للفرد الذي واالجتماعي 

 .المدارس والجامعات والسلوكية للطالب في
 وض  تصور لتطوير عملية المساندة االجتماعية وتوظيفها بالشكل األمثل في حياة طالبنا. 
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  االجتماعي لدا والتوافق الشخصي و أهمية دراسة العالقة االرتباطية بين المساندة االجتماعية
 .طالب مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم الجامعي في مدينة طرطوس

  النفسية  الشخصية المساندة االجتماعية التي تؤدي إلى تحسين وتطوير الجوانبأهمية
 .والجامعية واالجتماعية والعلمية والعملية لدا طالب المرحلة الثانوية

 :بحثأهداف ال ـ ثالثاا 
 :اآلتي إلىح  بال يهدف  

 .لدا أفراد عينة البح  المساندة االجتماعيةمستوا  قياس (1

 .لدا أفراد عينة البح  الجتماعياالتوافق الشخصي و مستوا قياس  (2

التوافق الشخصي درجات المساندة االجتماعية و  درجات بين االرتباطية العالقة إلى تعرفال (3
 .واالجتماعي لدي أفراد عينة البح 

وق بين مرتفعي ومنخفضي المساندة االجتماعية في التوافق الشخصي تعرف إلى داللة الفر ال (4
 .واالجتماعي

 .داللة الفروق بين الجنسين على مقياس المساندة االجتماعية إلى تعرفال (5

 .داللة الفروق بين مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي على مقياس المساندة االجتماعية إلى تعرفال (6

 .ن الجنسين على مقياس التوافق الشخصي واالجتماعيداللة الفروق بي إلى تعرفال (7

توافق الشخصي داللة الفروق بين مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي على مقياس الإلى  تعرفال (8
 .واالجتماعي

 : أسئلة البحث ـ رابعاا 
 ؟لدا أفراد عينة البح  المساندة االجتماعيةمستوا ما  .1

 ؟أفراد عينة البح  لدا التوافق الشخصي واالجتماعيمستوا ما  .2

 : فرضيات البحث ـ خامساا 
 (:0.01)تم اختبار الفرضيات عند مستوا الداللة 

التوافق درجات المساندة االجتماعية و  درجات بينذات داللة إحصاةية  ارتباطية ال توجد عالقة .2
 .الشخصي واالجتماعي لدا أفراد عينة البح 
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ومنخفضي المساندة االجتماعية في التوافق فروق ذات داللة إحصاةية بين مرتفعي ال توجد  .6
 .الشخصي واالجتماعي

أفراد عينة البح  على مقياس المساندة درجات فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات ال توجد  .3
 .ير الجنستبعا  لمتو االجتماعية

دة أفراد عينة البح  على مقياس المساندرجات فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات ال توجد  .2
 .ير المرحلة التعليميةتبعا  لمتو االجتماعية

التوافق أفراد عينة البح  على مقياس درجات فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات توجد ال  .5
 .الجنس تبعا  لمتوير الشخصي واالجتماعي

التوافق أفراد عينة البح  على مقياس درجات فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات ال توجد  .6
 .المرحلة التعليمية تبعا  لمتوير صي واالجتماعيالشخ

 :وخطواته منهج البحث ـ سادساا 
، إذ يفي       د الم       نه  الوص       في ف       ي رص       د ظ       اهرة اس       تخدم الباح         الم       نه  الوص       في التحليل       ي

البح      كم    ا ه    ي ف    ي الواق     ، ويه    تم بوص    فها وص    فا  دقيق    ا  م    ن خ    الل التعبي    ر الن    وعي ال    ذي يص    ف 
التعبي       ر الكم       ي ال       ذي يعط       ي وص       فا  رقمي       ا  يوض         مق       دار أو الظ       اهرة ويوض         خصاةص       ها، أو 

بتحدي      د الممارس       ات الش      اةعة ومعرف       ة  كم       ا يه      تم   ،(68، 2012م       يالد والش      ماس، ).حج      م الظ      اهرة
المعتق      دات واالتجاه      ات عن      د األف      راد والجماع      ات وطراةقه      ا ف      ي النم      و والتط      ور ويش      مل مح      اوالت 

 (.6008،68 فين،الكيالني والشري ) .للتنبؤ بوقاة  المستقبل

 :أدوات البحث ـ سابعاا 
 :استخدم الباح  األدوات التالية. تهلتحقيق أهداف البح ، واإلجابة عن أسةل

 (.من إعداد الباح )المساندة االجتماعية  مقياس .1

 .(إعداد الباح من ) التوافق الشخصي واالجتماعيمقياس   .2

 :مجتمع البحث وعينته ـ ثامناا 
 طلبة مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي  المجتم  األصلي من يتكون   :المجتمع األصلي للبحث

 .في الجمهورية العربية السورية في مدينة طرطوس
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 مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي في مدينة طلبة  تكونت عينة البح  من: عينة البحث
د الباح  أنها العتقاطالبا  وطالبة بالطريقة العشواةية الطبقية ( 816)تم اختيار و ، طرطوس

 .تمثل مجتم  البح 

 :البحث حدود ـ تاسعاا 
 مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي في مدينة طرطوسطلبة : والمكانية الحدود البشرية. 

 قام الباح  بتطبيق أدوات البح  في الفترة الزمنية الواقعة بين العام الدراسي : الحدود الزمانية
 (.م2016-2011)

 البح  الحالي األدوات التي سيتم تطبيقها والنتاة  التي سيتم التوصل  حدد :الحدود العلمية
مكانية تعميمها  .إليها وا 

 :مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية ـ عاشراا 
 :(social support)المساندة الجتماعية  -

  فرد المساندة االجتماعية بأنها تلك العالقات القاةمة بين ال"" الشناوي وعبد الرحمن"وقد عرف
 الشناوي وعبد الرحمن)."واآلخرين والتي يدرسها على أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها

 ،2992 ،2.) 
 كابالن أما "Caplan" بأنها تتكون من اآلخرين الذين يقومون ": فيعرف المساندة االجتماعية

م وتزويدهم بالنقود بمساعدة األفراد لكي يتعاملوا م  مشكالتهم االنفعالية ومشاركتهم في مهامه
والمواد واألدوات والمهارات والمعلومات والنصيحة لمساعدتهم على التعامل م  مواقف خاصة 

 .(Caplan, 1981, 413)."مليةة بالضووط يمكن أن يتعرضوا لها
 الدعم الذي يحصل عليه الفرد من عدة مصادر"وهو :التعريف اإلجرائي للمساندة الجتماعية :

والذي يقاس بالدرجة التي  ،بمدينة طرطوس والجامعة واألصدقاء والمجتم  األسرة والمدرسة
 ."يحصل عليها الطالب في مقياس المساندة االجتماعية المستخدم في هذا البح 

 التوافق الشخصي والجتماعي (personal and social adjustment): 
 تاعه بحياة تقل فيها التوترات إشباع الفرد لحاجاته النفسية وتقبله لذاته واستمهو  :التوافق

، واستمتاعه بعالقات اجتماعية حميمية ومشاركته في األنشطة االجتماعية والصراعات النفسية
 (.7، 6020صيام، ) .عادات وتقاليد وقيم مجتمعهوتقبله ل
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 وقدرته على تحقيق قدرة الفرد على تقبله لذاته والرضا عنها"يقصد به  :التوافق الشخصي ،
نه احساسه بقيمته الذاتية وألقوة و ببذل الجهد والعمل المتواصل بجانب شعوره با احتياجاته

شخص ذو قيمة في الحياة وخلوه من االضطراب النفسي وتمتعه باتزان انفعالي وهدوء 
 (.6003، شقير.)"نفسي

 لى المجتم  والتفاعل المستمر معه سواء كان إاالحساس باالنتماء "هو : التوافق الجتماعي
 (.228، 6006، النيال )."التفاعل في شكل عالقات خارجية أو اتصاالت مباشرة هذا

  العالقة المتجانسة م  البيةة بحي  يستطي  الفرد فيها "هو :الجتماعيالتوافق الشخصي و
أن يحقق  المتطلبات الجسمية والشخصية حصول على االشباع لمعظم حاجاته و ال

 (.English English, 1983, 13- 14.)"واالجتماعية
 وهو قدرة الفرد على الوصول إلى التوافق : التعريف اإلجرائي للتوافق الشخصي والجتماعي

والتي تقاس بالدرجة التي يحصل عليها  ،في طرطوس الشخصي واالجتماعي في حياته اليومية
بأبعاده  المستخدم في هذا البح  الطالب في مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي

لرضا عن الذات، النض  االنفعالي و المقدرة على ضبط النفس، األمان النفسي، ا):المختلفة
المقدرة على التفاعل االجتماعي، المسؤولية االجتماعية، المهارات  ،الشعور باإلنتماء

 (.االجتماعية، الميول العداةية
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 الثانيالفصل 
 سابقةدراسات 

 : مقدمة ـ
ُالمساندةُاالجتماعيةالفصلُالحاليُالدراساتُالسابقةُالعربيةُواألجنبيةُالمتعلقةُبموضوعُُيتناولُ 

منهاُفيُإغناءُالمعلوماتُالنظريةُُالباحثُ،ُوالتيُاستفادبالتوافقُالشخصيُواالجتماعيوتلكُالمتعلقةُ
ُ.ُائجهللبحث،ُوبناءُأدواته،ُومناقشةُنت

ثمُُ.األقدم،ُفاألحدثرُاإلشارةُإلىُأنهُتمُترتيبُهذهُالدراساتُوفقُتسلسلُتاريخيُيبدأُمنُوتجدُ 
ُ.بينهاُالحاليُالبحثعلىُالدراساتُالسابقةُفيُمحاولةُلتحديدُمكانةُُوضعُتعقيب

 :عربيةدراسات  . أ

 :، األردن(9191)دراسة عفاف حدادـ 0
المقدم من األصدقاء في تحقيق الحاجات النفسية دور الدعم االجتماعي : )نوان الدراسةـع

 (.واالجتماعية لألفراد
ُفيُ: أهداف الدراسة ُاألصدقاء ُمن ُالمقدم ُاالجتماعي ُالدعم ُدور ُالتعرفُعلى ُإلى هدفتُالدراسة

 .تحقيقُالحاجاتُالنفسيةُواالجتماعيةُلألفراد
ُعينة الدراسة ُفي(505ُ)تألفتُالعينةُمنُ: ُوطالبة ،ُمنُطلبةُتينُالثالثةُوالرابعةمستوىُالسنُطالبا

 .البكالوريوسُفيُجامعةُاليرموك
 (.إعدادُالباحثة)مقياسُالدعمُاالجتماعيُ: أدوات الدراسة

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت: نتائج الدراسةأهم 

 .ىُمنُمتوسطاتُالذكورُعلىُالمقياسمتوسطاتُاإلناثُكانتُأعل -

 .رضاُعنُالدعمُالمقدمُمنُاألصدقاءواإلناثُفيُدرجةُالُلمُتكنُهناكُفروقُدالةُبينُالذكور -

الختالفُُكماُأنهُلمُتكنُهنالكُفروقُدالةُفيُدرجةُالرضاُعنُالدعمُالمقدمُمنُاألصدقاءُتبعاُ ُ -
ُ.التخصص

 :، مصر(9111)عماد محمد مخيمردراسة ـ 2
العالقة بين ضغوط  المساندة االجتماعية والصالبة النفسية كمتغيرات وسيطة في)ُ:نوان الدراسةـع

ُ(..الحياة وأعراض االكتئاب لدى الشباب الجامعي
الكشفففُعففنُدورُكففلُمففنُالمسففاندةُاالجتماعيففةُوالصففالبةُالنفسففيةُفففيُالوقايففةُمففنُأثففرُُ:أهــدف الدراســة

ُ.الضغوطُالنفسيةُعندُطلبةُالسنةُالثالثةُوالرابعةُبكلياتُالعلومُوالتربيةُبجامعةُالزقازيق
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،ُبكليفففاتُالعلفففومُسفففتويينُالدراسفففيينُالثالفففثُوالرابفففعمفففنُطفففالبُالمُوطالبفففةُ ُطالبفففاُ ُ(171):عينـــة الدراســـة
ُ.ُوالتربيةُواآلدابُبجامعةُالزقازيقُبمصر

 : أدوات الدراسة
،ُترجمففففةُوتقنفففينُمحمففففدُ(1891إعففففدادُترنفففرُو خفففرونُ)ماعيفففةُمقيفففاسُاإلمفففدادُبالعالقففففاتُاالجت -

 (.1881)محروسُالشناويُومحمدُالسيدُعبدُالرحمنُ
 (.إعدادُالباحث)ياسُأحداثُالحياةُالضاغطةُمق -
 (.إعدادُالباحث)مقياسُالصالبةُالنفسيةُ -

 : أهم نتائج الدراسةُ
،ُفقفدُكانفتُاإلنفاثُأكثفرُسفعياُللحصفولُعلفىُالمسفاندةُوالففدعمُوجفودُففروقُبفينُالفذكورُواإلنفاث .1

 .منُاآلخرينُفيُمواقفُالشدة
 .ضاغطةُوبينُالمرضُالجسميُواالكتئابوجودُارتباطُدالُموجبُبينُإدراكُأحداثُالحياةُال .2
افتقادُالفردُللمساندةُاالجتماعيفةُأوُالصفالبةُأوُكليهمفاُيزيفدُمفنُتعرضفهُللضفغوطُومفنُاألرجف ُ .1

 .أنُيصب ُمكتئبا
  :، الطائف(8009)العتيبي دراسة ـ 3
ى عينة العالقة بين اتخاذ القرار وكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لد: )نوان الدراسةـع

 (.من المرشدين الطالبيين بمحافظة الطائف
التعففرفُعلففىُالعالقففةُبففينُاتخففاذُالقففرارُوكففلُمففنُفاعليففةُالففذاتُوالمسففاندةُاالجتماعيففةُُ:أهــداف الدراســة

 .لدىُعينةُمنُالمرشدينُالطالبيينُبمحافظةُالطائف
ُلفذينُيعملفونُبمفدارسمرشفداُمفنُالمرشفدينُالطالبيفينُا(202ُ)تكونتُعينةُالدراسفةُمفنُُ:عينة الدراسة

 .التعليمُالحكوميُبمحافظةُالطائف
فاعليفةُالفذاتُاعفدادُالعفدلُُ،ُومقيفاساختبفارُاتخفاذُالقفرارُاعفدادُعبفدوناسفتخدمُالباحفثُ: أدوات الدراسة

 .عدادُالباحثومقياسُالمساندةُاالجتماعيةُمنُإُ،2001
نُدرجفاتُالقفدرةُعلفىُاتخفاذُالقفرارُظهفرتُالدراسفةُوجفودُعالقفةُارتباطيفةُموجبفةُبفيأُ:أهم نتـائج الدراسـة

وليفففاءُاألمففورُومفففنُجانفففبُسفففاندةُمففنُجانفففبُالمدرسففةُومفففنُجانففبُأوكففلُمفففنُدرجففاتُفاعليفففةُالففذاتُوالم
نفففهُالُتوجفففدُففففروقُتبعففففاُ،ُوتبفففينُأ،ُوالدرجفففةُالكليففففةُللمسفففاندةلمعلمفففين،ُورضفففاُالمرشفففدينُعفففنُالمسفففاندةا

تُدرجفففاتُالقفففدرةُعلفففىُاتخفففاذُالقفففدرة،ُلمتوسففطا(ُبمكفففانُ،ُسفففنواتُالخبفففرةُ،ُالراتففف)للمتغيففراتُالديمغرافيفففةُ
مكانيفةُالطالبيفين،ُولكفنُتوجفدُإ،ُوالمساندةُاالجتماعيفةُففيُجميفعُالمحفاورُلفدىُالمرشفدينُوفاعليةُالذات
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ينُمففنُخففاللُكففلُمففنُفاعليففةُالففذاتُوالمسفففاندةُللتنبففبُبالقففدرةُعلففىُاتخففاذُالقففرارُلففدىُالمرشففدينُالطالبيفف
مففففنُالقففففدرةُعلفففىُاتخففففاذُالقففففرارُتعتمففففدُعلفففىُفاعليففففةُالففففذاتُوالمسففففاندةُ%1،98ُ،ُبمعنففففىُأنُاالجتماعيفففة
 ُ.االجتماعية

 :، دمشق(8001)النابلسي  دراسةـ 4 
 (.التوافق مع الحياة الجامعيةي و عالقتها بالضغط النفسالمساندة االجتماعية و : )نوان الدراسةـع

 : أهداف الدراسة
الضفغوطُ،ُومقياسُمسفتوىُسُالمساندةُاالجتماعيةمقياُمعرفةُالعالقةُبينُأداءُأفرادُالعينةُعلى -

 (.السكنُ،الجنس،ُالسنةُالدراسية)النفسيةُلدىُطالبُالجامعة،ُحسبُمتغيراتُ
الضفغوطُ،ُومقيفاسُقيفاسُالتواففقُمفعُالحيفاةُالجامعيفةمعرفةُالعالقةُبينُأداءُأفرادُالعينةُعلىُم -

ُ(.ُ،ُالسكنُنةُالدراسيةالجنس،ُالس)ُالنفسيةُلدىُطالبُالجامعة،ُحسبُمتغيراتُالبحث
االجتمففففاعيُمففففعُالحيففففاةُجتماعيففففةُومسففففتوىُالتوافففففقُالنفسففففيُُومعرفففففةُالعالقففففةُبففففينُالمسففففاندةُاال -

 (.السكنُالجنس،ُالسنةُالدراسية،)ُلدىُطالبُالجامعة،ُحسبُمتغيراتُالبحثالجامعيةُ

ومففنُالمقيمففينُمففعُ،ُطالبففاُوُطالبففة،ُمففنُالففذكورُوُاالنففاثُ 696بلففعُعففددُأفففرادُالعينففةُ: عينــة الدراســة
 .أسرهمُوُالمقيمينُفيُالمدينةُالجامعية

 : أدوات الدراسة
 (.اعدادُالباحثة)مقياسُالمساندةُاالجتماعيةُ -

 (.اعدادُالباحثة)مقياسُالضغوطُالنفسيةُ -

 (.اعدادُالباحثة)مقياسُالتوافقُمعُالحياةُالجامعيةُ -

 : أهم نتائج الدراسة 
،ُحيففثُتبففينُأنففهُكلمففاُزادتُالمسففاندةُوالضففغوطُالنفسففيةُندةُاالجتماعيففةوجففودُعالقففةُبففينُالمسففا -

مُرففضُوجفودُعالقفةُ،ُماعفداُطلبفةُالسفنةُاالولفىُتفعةاالجتماعيةُقلتُالضغوطُعندُطلبةُالجام
 .بينُالمساندةُوالضغوطُلديهم

حفثُ،ُفقفدُتبفينُوجفودُعالقفةُعنفدُكفلُمتغيفراتُالبماُيتعلقُبالعالقةُبفينُالتواففقُوالضفغوطأماُفي -
 .السنةُاالولىُأيضاُماعداُطلبة

،ُبينفتُالنتفائوُوجفودُعالقفةُعنفدُةوفيماُيتعلقُبالعالقةُبينُالمساندةُوالتواففقُمفعُالحيفاةُالجامعيف -
ُ.كلُمتغيراتُالبحثُولكنُأكثرهاُكانُلصال ُطلبةُالمدينةُالجامعية
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 :،غزة(8090)عودة دراسة ـ 5
فســية لــدى أطفــال المنــاطق الحدوديــة الضــغوط والمســاندة االجتماعيــة والصــالبة الن: )نوان الدراســةـعــ

 .(بقطاع غزة
مةُوبففينُأسففاليبُالتكيفففُمففعُالتعففرفُعلففىُالعالقففةُبففينُدرجففةُالتعففرضُللخبففرةُالصففادُ:أهــداف الدراســة

،ُومسفففتوىُالصفففالبةُالنفسفففيةُلفففدىُاطففففالُالمنفففاطقُالحدوديفففةُىُالمسفففاندةُاالجتماعيفففة،ُومسفففتُوالضفففغوط
 .بقطاعُغزةُ

ُ.طفلُوطفلة000ُُدراسةُمنُتكونتُعينةُال:ُعينة الدراسة
،ُواسفففتبانةُالمسفففاندةُسفففتبانةُاسفففاليبُالتكيففففُمفففعُالضفففغوط،ُوااسفففتبانةُالخبفففرةُالصفففادمة:ُأدوات الدراســـة

ُ.االجتماعية،ُواستبانةُالصالبةُالنفسية
وجفودُعالقفةُطرديفةُذاتُداللفةُاحصفائيةُبفينُدرجفةُالتعفرضُللخبفرةُالصفادمةُوكفلُ:ُأهم نتائج الدراسـة
 .اليبُالتكيفُمعُالضغوطُوالمساندةُاالجتماعيةُوالصالبةُالنفسيةمنُاستخدامُاس

 :، دمشق(8090)الكنج دراسة  ـ6
 .(الحاجات النفسية وعالقتها بالتوافق الشخصي واالجتماعي والتحصيل الدراسي): نوان الدراسةـع

اعيُلفدىُعينفةُاالجتمفيةُومستوىُالتواففقُالشخصفيُُومعرفةُالعالقةُبينُالحاجاتُالنفس: أهداف الدراسة
معرففففةُالعالقفففةُبفففينُو (.،ُالتخصفففصالجفففنس،ُالسفففنةُالدراسفففية)متغيفففراتُمفففنُطلبفففةُجامعفففةُدمشفففقُتبعفففاُل

جامعففةُدمشففقُتبعففاُالحاجففاتُالنفسففيةُومتوسففطُدرجففاتُالتحصففيلُلففدىُعينففةُمففنُطلبففةُمتوسففطُدرجففاتُ
 (.،ُالتخصصالجنس،ُالسنةُالدراسية)لمتغيراتُ

ـــة الدراســـة طالبفففاُوطالبفففةُمفففنُطفففالبُكليفففةُالتربيفففةُواآلدابُوالمعلوماتيفففة551ُُتألففففتُالعينفففةُمفففنُ:ُعين
ُ.والصيدلة

خصفيُواالجتمفاعيُمفنُومقيفاسُالتواففقُالشُمقياسُالحاجاتُالنفسيةُمفنُاعفدادُالباحفث:ُأدوات الدراسة
 .يضااعدادُالباحثُأ

اسُالحاجفاتُدراسفةُعلفىُمقيفتوجدُعالقةُذاتُداللةُاحصائيةُبينُأداءُأفرادُعينةُال: أهم نتائج الدراسة
الُ، و0,05،ُومقيففاسُالتوافففقُالشخصففيُاالجتمففاعيُتبعففاُلمتغيففراتُالدراسففةُعنففدُمسففتوىُداللففةُالنفسففية

،ُومتوسففطُدراسففةُعلفىُمقيففاسُالحاجفاتُالنفسففيةتوجفدُعالقففةُذاتُداللفةُاحصففائيةُبفينُأداءُأفففرادُعينفةُال
 .0,05درجاتُالتحصيلُالدراسيُتبعاُلمتغيراتُالدراسةُعندُمستوىُداللةُ

 :، جازان، السعودية(8099)أبو طالب دراسة ـ 7
المساندة االجتماعية وعالقتها باألمن النفسي لدى عينة من الطالب النازحين وغير : )نوان الدراسةـع

 (.النازحين من الحدود الجنوبية بمنطقة جازان
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الطفففالبُمفففنُالنفسفففيُلفففدىُىُكفففلُمفففنُالمسفففاندةُاالجتماعيفففةُواألالتعفففرفُعلفففىُمسفففتُو: أهـــداف الدراســـة
التحققُمنُوجودُعالقةُبينُالمساندةُاالجتماعيةُواألمفنُالنفسفيُلفدىُالطفالبُالنازحينُوغيرُالنازحينُُو
 .النازحينُوغيرُالنازحين

طالفبُمفنُالنفازحينُوغيفرُالنفازحينُمفنُالمفدارسُالثانويفة100ُُتكونتُعينةُالدراسةُمفنُ: عينة الدراسة
 .ةُجازانفيُاالدارةُالعامةُللتربيةُوالتعليمُبمنطق

،ُومقيففاسُاألمففنُالنفسففيُحففثمقيففاسُالمسففاندةُاالجتماعيففةُوقففتُاألزمففاتُمففنُإعففدادُالباُ:أدوات الدراســة
 .منُإعدادُالدليمُو خرون

بلففومُمسففتوىُأبعففادُالمسففاندةُاالجتماعيففةُأعلففىُمففنُالمتوسففطُلففدىُالنففازحينُوغيففرُ: أهــم نتــائج الدراســة
،ُويليففهُبعففدُهففوُبعففدُالمسففاندةُمفنُقبففلُالحكومففةُيفةُشففيوعاالنفازحينُوكانففتُأكثففرُأبعففادُالمسففاندةُاالجتماع

قبففلُُأخيففراُبعفدُالمسففاندةُمفنبالرضفاُعفنُالمسففاندةُاالجتماعيفةُُوالمسفاندةُمفنُقبففلُاألسفرةُثففمُبعفدُالشففعورُ
ولففففدىُغيففففرُ%ُ(81ُ)ُ،ُكمففففاُبلغففففتُنسففففبةُاألمففففنُالنفسففففيُلففففدىُالنففففازحينُاألصففففدقاءُوالففففزمالءُوالجيففففران

إلفففىُوجفففودُعالقفففةُارتباطيفففةُسفففالبةُعكسفففيةُذاتُداللفففةُاحصفففائيةُبفففينُُ،ُكمفففاُاشفففارت%(89ُ)النفففازحينُ
االمففنُالنفسففيُلففدىُالطففالبُالنففازحينُوغيففرُُو(ُالدرجففةُالكليففةُ-االبعففادُ)ُعيففةُدرجففاتُالمسففاندةُاالجتما

ُ.النازحينُمنُالحدودُالجنوبيةُبمنطقةُجازان
 :في الجزائرُ، مدينة ورقلة(8092)دراسة لبوز وحجاج ُـ8
ُ.عالقة أساليب التنشئة داخل األسرة بتوافق التلميذ داخل المدرسةُ:اسةنوان الدر ـع

الكشففففُعفففنُطبيعففةُالعالقفففةُالموجفففودةُبفففينُأسفففاليبُالتنشففئةُففففيُاألسفففرةُوعالقفففةُذلفففكُُ:داف الدراســـةأهـــ
ُ.بالمدرسةُومدىُالتفاعلُالذيُيوجدُبينهما

ُ.ينةُورقلةتلميذُوُتلميذةُمنُمبسساتُالتعليمُالثانويُبمد200ُُ:عينة الدراسة
 : أدوات الدراسة 

صفال ُ)،ُأعدهُوقننهُعلفىُالبيئفةُالعربيفةُ(schaefferُشافر)منُتأليفُ:ُقائمةُالمعاملةُالوالدية -
،ُتففمُأخففذُمقياسففينُمففنُهففذهُالقائمففةُمتمثلففينُفففيُأسففلوبيُ(ينُأبففوُناهيففةُوُعبففدُالعزيففزُموسففىالففد

 .سبال10ُالرفضُالوالديُوتضمنُاألسلوبانُ/ُاتقبلُ
،ُأعففدهُوقننففهُعلففىُالبيئففةُالعربيففةُ(youngmanيونجمففانُ)مففنُتففاليفُ:ُوافففقُالدراسففيمقيففاسُالت -

دُالجهففدُواالجتهففادُبعفف:ُسففبال،ُيحتفويُثالثففةُأبعففادُهفي11،ُيتضففمنُ(دُالعزيففزُالفدرينيحسفينُعبفف)
 .أسئلة7ُ،ُبعدُالعالقةُبالمدرسُسبال15ُسبال،ُبعدُاالذعانُويتضمن12ُويتضمنُ
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ارتبفاطُضفعيفُجفداُبفينُأسفالبُالتنشفئةُاالسفريةُوالتواففقُالمدرسفي،ُُتبفينُوجفودُ:أهم نتائج الدراسة
المسفففاويةُلففففُالجدوليفففةُ(ُر)ُوهفففيُقيمفففةُأقفففلُمفففنُالقيمفففةُالعدديفففةُلفففف(0,006ُ:ُرُ)حيفففثُبلعفففتُقيمفففةُ

(0,15ُ.) 

 :جنبيةأراسات د . ب
 :بوسطن ،(0111Parker,Robin,et.al)دراسة باركر، روبن وآخرون ـ 0

 :نوان الدراسةـع
(Different degrees of pressure and social support and their relationship 

to achieve of the school adjustment). 

 .(اختالف درجات الضغط والمساندة االجتماعية وعالقتهما بتحقيق التوافق المدرسي)
ُ.وافقُالمدرسيمعرفةُالدورُالذيُيلعبهُاختالفُدرجةُالضغطُوالمساندةُفيُتحقيقُالتُ:أهداف الدراسة
ستةُطالبُمنُمختلفُالصفوفُالذينُتفمُانتسفابهمُإلفىُالمفدارسُالمتوسفطةُالعامفةُالتفيُُ:عينة الدراسة

ُ.ُتقعُإماُفيُالمدنُأوُالضواحيُأوُأريافُالمدنُأوُالضواحي
ومقيفاسُلمففدىُحفبُالمدرسففةُُ–مقيففاسُللمسفاندةُاالجتماعيففةُُ–مقيففاسُلقيفاسُالضفغوطُُ:دوات الدراسـةأ
ُ(.ُباحثينإعدادُال)

،ُحصلُةُفيُالضغطُوالمساندةُاالجتماعيةأظهرُتحليلُالنتائوُوجودُفروقُواضحُ:نتائج الدراسةأهم 
طالبُالمدينةُعلىُدرجاتُمرتفعةُمنُضغطُالمدرسةُودرجاتُمنخفضةُمنُالمساندةُاالجتماعيةُمنُ

ُاألريافُوالضواحي ُمختلفُعن ُبشكل ُالمدرسة ُوموظفي ُواألصدقاء ُأنُ،األسرة ُمحبةُُوتبين معدل
ُالمساندةُ ُالضغطُومستوىُأعلىُمن ُمن ُبالتعرضُإلىُدرجاتُأقل ُمرتبط ُالعام ُفيُنهاية المدرسة

،ُكماُتعرضُطالبُالمدنُثاالجتماعيةُمنُقبلُموظفيُالمدرسةُفيُبدايةُالعامُالدراسيُبالنسبةُلإلنا
دهمُكانتُأكثرُأهميةُوهذاُيشيرُإلىُأنُمشاكلهمُمعُأنداثيراتُللضغطُتختلفُمنُحيثُالكمية،ُإلىُم

ُ.بالنسبةُلهمُمنُطالبُالمدارسُالمتوسطةُفيُالمجتمعاتُالريفيةُأوُالضواحي
الواليات المتحدة  ،(,2110Larose,Simon,et,al)دراسة الروس، سايمون وآخرون ـ 2

 :األمريكية
 :نوان الدراسةـع

(Social support process and its relationship to mental status and its role 

in the personal adjustment at the end of adolescence). 

عمليات المساندة االجتماعية وعالقتها بالحالة العقلية ودورها في التوافق الشخصي في نهاية فترة )
 (.المراهقة
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عيفةُودورُقامفتُالدراسفةُباختيفارُالعالقفةُالوسفيطةُبفينُالحالفةُالعقليفةُوالمسفاندةُاالجتماُ:أهداف الدراسة
ُ.ذلكُفيُتحقيقُالتوافقُالشخصيُلدىُالمراهقين

ُ.مراهقاُممنُتمُانتقالهمُإلىُالكليةُبعدُنهايةُالمدرسةُالثانوية(62ُ)ُ:عينة الدراسة
المثفففففابرةُمفففففنُأجفففففلُالتواففففففقُُاسفففففتبياناتُتتعلفففففقُبالتقييمفففففاتُاألوليفففففةُوالثانويفففففةُووسفففففائلُ:ات الدراســـــةأدو 

ُ.ُستبيانُالتقاريرُالذاتيةُوتقاريرُاألقران،ُوقدُتمُتقييمهاُمنُخاللُاالشخصي

ُاألقرانُُ:نتائج الدراسةأهم  ُمن ُالمساندة ُعلى ُالحصول ُبصعوبة ُمرتبطا ُالعزلة ُإلى ُالميل كان
والمدرسينُواالنسحابُمنُقبلُاألصدقاءُوكانُهناكُالميلُنحوُاالنسحابُمرتبطاُبالضغطُاالجتماعيُ

 .حصولُعلىُالمساندةُمنُقبلُاألقرانُوالمدرسينوارتبطتُالعزلةُوالشعورُبالوحدةُبصعوبةُال
 :، إلينويس((Demaray,2005دراسة ديماري ـ3

 : نوان الدراسةـع
(Social support relationship with adjustment among the students 

(longitudinal analysis)). 

 .((تحليل طولي)عالقة المساندة االجتماعية بالتوافق لدى الطالب )
تفحفصُالعالقفةُبفينُالمسفاندةُاالجتماعيفةُالمالحظفةُوسفلوكياتُالتواففقُلفدىُالمفراهقينُُ:اف الدراسـةأهـد

ُ.معُمرورُالوقت
طالفبُمفنُطفالبُالمرحلفةُالمتوسفطةُففيُمدرسفتينُإعفداديتينُتفابعتينُللمدينفةُفففيُ(82ُ)ُ:عينـة الدراسـة

ُ.إلينويسُالشمالية
،2000ُديمفففففاري،ُكميلكفففففيُ)المفففففراهقينُواألطففففففالُمقيفففففاسُالمسفففففاندةُاالجتماعيفففففةُلفففففدىُُ:أدوات الدراســـــة

ُ(.1998رينولدسُ،ُكيمفوسُ)التقريرُالذاتيُُ–مقياسُتقييمُالسلوكُلدىُاألطفالُُو
 : نتائج الدراسةأهم 

توصففلتُالدراسففةُإلففىُوجففودُعالقففةُبففينُالمسففاندةُاالجتماعيففةُوسففلوكُالتوافففقُلففدىُالطففالبُمففعُ .1
مقدمةُمفنُالوالفدينُمتصفلةُبسفوءُالتواففقُالتحليلفيُمرورُالوقتُبشكلُمحددُ،ُوكانتُالمساندةُال

 .ُوكانتُالمساندةُالوالديةُمتصلةُبالتوافقُالشخصي

كماُتبينُأنُمساندةُالزمالءُمتصلةُباألعراضُالعاطفيةُوتبفينُأنُالمسفاندةُاالجتماعيفةُمرتبطفةُ .2
ُ.ُبسوءُالتوافقُفيُالمدرسة

 :الهند ، (Mohanraj, R. & Lath,2005)الثا دراسة موهانراج و ـ 4

 : نوان الدراسةـع
(Perceived family environment and to related with adjustment and 

academic achievement). 
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 .(البيئة األسرية المدركة وعالقتها بالتوافق والتحصيل الدراسي)
الدراسفففيُلفففدىُالتحصففيلُبيئفففةُاالسففريةُوالتواففففقُالمنزلفففيُُوالتعفففرفُعلفففىُالعالقففةُبفففينُال: أهــداف الدراســـة

ُ.البالغين
ُ.سنة10ُُ-11مراهقينُتراوحتُاعمارهمُبين108ُُتألفتُالعينةُمنُُ:عينة الدراسة

،ُالمسففففتخدمُلوصفففففُالبيئففففة1891ُ(Moosُ")مففففوس"مقيففففاسُ:ُمقيففففاسُالبيئففففةُاألسففففريةُ: أدوات الدراســــة
يةُالفعليففففةُالوسففففاطُاالسففففُراالطفففففالُولفحففففصُالمقارنففففةُالتصففففوراتُبففففينُالوالففففدينُُواالجتماعيففففةُاالسففففريةُُو

 .1812المعدلُعامُ(Bellُ"ُ)بل"،ُاستبيانُوالمفضلة
ألسفريُوجودُعالقفةُذاتُداللفةُبفينُعوامفلُمحفددةُللبيئفةُاألسفريةُالمتعلقفةُبفالتوافقُا: نتائج الدراسةأهم 

،ُوقفدُوصففُغالبيفةُالتواففقُاألسفريُوالتحصفيلُالدراسفي،ُأنُالبيئةُاألسريةُتبثرُففيُوالتحصيلُالدراسي
نفففةُأسفففرهمُعلفففىُأنهفففاُمتماسفففكةُومنظمفففةُوموجهفففةُنحفففوُاالنجفففاز،ُأنُالتحصفففيلُالدراسفففيُكفففانُأففففرادُالعي

 .مرتبطاُعلىُنحوُدالُباالستقاللُومجاالتُالنزاعُللبيئةُاألسرية

 :أمريكاسبانيا و ، إ( (Calvete,et.al,2006دراسة كالفت وآخرون ـ 5

 : نوان الدراسةـع
(Observation of social support and its relationship to overcome the 

problems and symptoms of grief among the Spanish and American 

students). 

المساندة االجتماعية المالحظة وعالقتها بالتغلب على المشكالت وأعراض األسى لدى الطالب )
ُ.(اإلسبان واألمريكيين
المقاومففففةُعملففففتُعلففففىُتوسففففيطُتففففأثيرُالمسففففاندةُالتأكففففدُفيمففففاُإذاُكانففففتُردودُاألفعففففالُُ:أهــــداف الدراســــة

علففففىُأعففففراضُالقلففففق،ُاالكتئففففاب،ُاالنسففففحابُاالجتمففففاعي،ُوالسففففلوكُ(ُالمدركففففة)االجتماعيففففةُالمالحظففففةُ
ُ.العدواني،ُلدىُالطالبُاإلسبانُواألمريكيين

مفففففنُالطفففففالبُاإلسفففففبان،ُالطفففففالبُ(437ُ)مفففففنُالطفففففالبُاألمفففففريكيين،ُو(349ُ)بلغفففففتُُ:عينـــــة الدراســـــة
ُ.ُفيُجامعةُواليةُأوريغون،ُالطالبُاإلسبانُمنُجامعةُديوستوُاألمريكيين

الضفففغطُُ–المالحظفففةُُ–(1988ُزايمفففت،ُداهلففم،ُففففارليُ)مقففاييسُالمسفففاندةُاالجتماعيفففةُُ:أدوات الدراســـة
كونففور،ُسففميثُوزمففالبهُ)اسففتبيانُاالسففتجابةُللضففغطُُ–(2002ُكونففور،ُسففميث،ُكومبففاسُ)ُاالجتمففاعيُ

2000ُ.)ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 : راسةنتائج الدأهم 
التغلففبُعلففىُالمشففكالتُعمففلُعلففىُتوسففيطُالعالقففةُجزئيففاُبففينُالمسففاندةُاالجتماعيففةُالمالحظففةُ .1

واألسففىُوكففانُهففذاُالتوسففطُواضفف ُلففدىُاألفففرادُالففذينُيواجهففونُمسففتوياتُمرتفعففةُمففنُالضففغطُ
 .ُاالجتماعي

نُنُالوسفففائلُالمسفففتخدمةُللتغلفففبُعلفففىُالمشفففكالتُكفففانُاسفففتخدامهاُمنخفضفففاُلفففدىُاألففففرادُالفففذيإ .2
 .ُلديهمُمساندةُمرتفعة

مفنُخفاللُتحليففلُبنيفةُالمجموعففةُمتعفددةُالتنففوعُتبفينُأنُالنمففاذلُالتفيُتففربطُالمسفاندةُالمالحظففةُ .3
 .ووسائلُالتغلبُعلىُالمشاكلُواألسىُكانتُمتشابهةُجداُعبرُالثقافات

تقلةُإنُالتقنيففاتُأوُالوسفففائلُالتففيُيسفففتخدمهاُاألففففرادُالففذينُلفففديهمُمسفففاندةُاجتماعيففةُمرتفعفففةُمسففف .4
 .ُنسبياُعنُالسياقُالثقافي

 .ُإنُالمداخالتُالتيُصممتُلزيادةُالمساندةُاالجتماعيةُتبينُأنهاُمناسبةُمنُكالُالثقافتين .5

، الواليات المتحدة ( (Turner,Wilson,et,al, 2006ويلسون وآخرون دراسة تورنر  ـ6
ُ:االمريكية

ُ:نوان الدراسةـع
(The role of religious guidance and social support in the development 

of health behaviors among university students). 
 (.دور التوجيه الديني والمساندة االجتماعية في سلوكيات تطوير الصحة لدى طالب الجامعة)

ُقامُ:أهداف الدراسة    ُدور ُباختبار ُالدراسة ُت ُالديني ُسلوكياتُالتوجيه ُفي ُاالجتماعية والمساندة
ُ.ُطويرُالصحةُلدىُطالبُالجامعةُاألمريكيينُمنُأصولُإفريقيةت

ُ.ُطالباُمنُجامعةُللزنولُفيُالوالياتُالمتحدةُاألمريكية(211ُ)بلغتُُ:عينة الدراسة   
ُ".MANOVA 4X2ُُُُُُُُُُُُ"ُتمُاستخدامُالمالحظةُوجمعُالمعلوماتُُ:أدوات الدراسة   
 : نتائج الدراسةأهم   

يهمُاتجاهفففاتُمبيفففدةُدينيفففاُكفففانواُأكثفففرُاحتمفففاالُأنُيرتبطفففواُبسفففلوكياتُتطفففويرُالطفففالبُالفففذينُلفففد .1
 .ُالصحةُبالمقارنةُمعُالطالبُالذينُلديهمُاتجاهاتُمناهضةُدينيا
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الطففالبُالففذينُكففانُلففديهمُمسففتوياتُمرتفعففةُمففنُالمسففاندةُاالجتماعيففةُحصففلواُعلففىُمحصففالتُ .2
االتُالتنميفففةُالروحيفففةُوالعالقففففاتُمرتفعفففةُجفففداُفيمفففاُيتعلفففقُبسفففلوكياتُتطفففويرُالصفففحةُففففيُمجففف

 .اإلنسانيةُمعُاآلخرينُوالتحكمُبالضغوط

 :، الواليات المتحدة األمريكية(Bergman,2008) بيرغمان دراسة ـ7
 :نوان الدراسةـع
((Social support as a factor mitigating the effects of pressure 
 (طالمساندة االجتماعية كعامل مخفف من آثار الضغو )ُ

هفففدفتُالدراسفففةُإلففىُتوضفففي ُ ثفففارُالمسففاندةُاالجتماعيفففةُكعامفففلُمخففففُمفففنُ ثفففارُ :أهــداف الدراســـة
 .الضغوطُُأوُكعاملُيزيدُمنُالصحةُالنفسيةُللفردُويقللُمنُتعرضهُلألمراضُالنفسية

 سنة(50ُ)مسنا ُأعمارهمُفوقُ(424ُ)أجريتُالدراسةُعلىُعينةُمكونةُمنُُ:عينة البحث
 .مقياسُالرضاُعنُالحياةُ،ياسُالمساندةُاالجتماعية،ُمقياسُاألعراضُالنفسيةمق :أدوات الدراسة

أكدتُنتائوُالدراسةُعلفىُأنُالمسفاندةُاالجتماعيفةُتزيفدُمفنُشفعورُالففردُبالرضفاُُ:نتائج الدراسةأهم 
عفففنُذاتفففهُوعفففنُحياتفففه،ُوأنُانخففففاضُالدرجفففةُعلفففىُمقيفففاسُالرضفففاُعفففنُالحيفففاةُيزيفففدُمفففنُأعفففراضُ

نينُبمعنففففىُأنُالمسفففنينُالففففذينُالُيرضفففونُعففففنُحيفففاتهمُترتفففففعُلفففديهمُأعففففراضُاالكتئفففابُلففففدىُالمسففف
 .االكتئاب

 :، أوهايو ، الواليات المتحدة األمريية(Leavy,et.al 8001)دراسة ليفي و آخون ـ8
 :عنوان الدراسة

.(The role of social support in adjustment to loss) 
 (.الفقددور المساندة االجتماعية في التكيف على )

التعفففرفُإلفففىُأيُحفففدُتسفففهمُالعضفففويةُففففيُمجموعفففاتُالمسفففاندةُاالجتماعيفففةُعلفففىُ: أهـــداف الدراســـة    
 .التكيفُمعُالفقد

 .أرملة25ُأرمالُو44ُُشملتُعينةُالبحث: عينة الدراسة    
 .علىُالفقدُمقياسُللمساندةُاالجتماعيةُومقياسُللتكيف: أدوات الدراسة    

،ُانهاُتمثلُأزمفةُففيُإطفارُاألسفرة،ُوُالفقدُتمثلُأكثرُاألحداثُالمرضيةرةُإنُخب: نتائج الداسةأهم 
إالُأنُإدراكُالفففردُللمسففاندةُاالجتماعيففةُومففدىُرضففاهُعنهففاُوعمففقُعالقففةُالفففردُممففنُيسففاندهُتخففففُ

 .منُاألسىُوالحزنُوالقلقُالناتوُعنُخبراتُالفقد
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 :تعليق عام على الدراسات السابقة . ت
مماُأتي ُواألجنبيةُالمتعلقةُبموضوعُالبحث،ُُ،والعربيةُ،اساتُالسابقةُالمحليةبعدُاالطالعُعلىُالدُر

ُ:مكنُتحديدُموقعُالدراسةُالحاليةُبينُهذهُالدراساتُوفقُماُيليأُ،للباحث
عالقتهُمعُمتغيراتُأخرى،ُكماُُوُ،المساندةُاالجتماعيةتناولُعددُكبيرُمنُالدراساتُالسابقةُمتغيرُ

ُتلتقيُبهُُوُ،لتوافقُالشخصيُواالجتماعيامتغيرُُهاتناولُعددُمن ُما عالقتهُمعُمتغيراتُأخرى،ُوهذا
ُالمعلوماتُ ُأغنى ُالذي ُاألمر ُالبحث، ُمن ُالنظري ُالجانب ُفي ُالسابقة ُالدراسات ُمع ُالحالية الدراسة

فُفيُتختلُالدراسةُالحاليةُُأنإال.ُالنظريةُللدراسةُالحالية،ُفأثبتهاُبنتائوُتلكُالدراساتُالميدانيةُالسابقة
ُيعثرلمُُإذمعا ،ُُوالتوافقُالشخصيُواالجتماعيُ،المساندةُاالجتماعيةمتغيريُدراسةُالعالقةُبينُتناولهاُل

ُ.المتغيرينُهذينُتلكُالعالقةُبينالباحثُعلىُأيُدراسةُتناولتُ
 :يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في الجوانب التالية -9
 .الوصفيُالتحليليُالذيُاعتمدتهُأغلبُالدراساتُالسابقةوهوُالمنهوُُ،طبيعةُالمنهوُالمستخدم -
ُُومقياسُُماوهُنتاالمستخدمُنتااألدا - ُاالجتماعية، ُالتوافقُالشخصيُواالجتماعيمقياسُالمساندة

 .وتحقيقُاألهدافُ،اُأغلبُالدراساتُالسابقةُفيُجمعُالمعلوماتماعتمدتهُلذانال
،ُمخيمر؛1898ُ،ُحداد:ُ)كدراسةُكلُمنُلثانويةلدىُطلبةُالجامعةُواُالمساندةُاالجتماعيةدراسةُ -

 ;Calvet et al, 2006)و(2013ُُ،ُلبوزُوحجال؛2011ُ،ُأبوطالب؛2008ُ،ُالنابلسيُ؛1887
Tornar et al, 2006;.) 

 ;ohanraj et al,2005 ;Barkar,1999):ُكدراسةُكلُمنُالتوافقُالشخصيُواالجتماعيدراسةُ -
Laros,2001). 

ُ:من الدراسات السابقةـ ما أفاد منه الباحث 

ُ.اختيارُأدواتُالبحثُالمناسبةمنُالدراساتُالسابقةُفيُإعدادُُوُإّنُالباحثُاستفادفُ
ُ ُمنف ُالباحث ُاستفاد ُُمقاييسُكما ُفي ُالمستخدمة ُُإلىُتعرفالالبحث ُالشخصيُمستوى التوافق

ُ.المناسبُالمقياسإعدادُُمهمتهُفي؛ُمماُسهلُوالثانويينُلدىُالطلبةُالجامعيينُواالجتماعي
ُ
ُ
ُ
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 :ـ مكانة البحث بين الدراسات السابقة
لدىُُالمساندةُاالجتماعيةُوعالقتهاُبالتوافقُالشخصيُواالجتماعيُبينُالعالقةُدراسةُالبحثُهذاُتناول

المساندةُُمتغيرُكثيرةُأبحاثُتناولتُوقدُ،المرحلةُالثانويةُوالجامعيةُفيُمدينةُطرطوسعينةُمنُطلبةُ
ُبربطُتقمُلمُاألبحاثُهذهُلكنُُّ،التوافقُالشخصيُواالجتماعيُمتغيرُوُلمختلفةاُبمصادرهُاالجتماعية

ُحرفيُبعضهاُمعُالمتغيراتُهذه المساندةُُمتغيرُبينُالعالقةُدراسةُتمُُّالبحثُهذاُوفيُ،بشكل
ُواالجت ُالشخصي ُبالتوافق ُوعالقتها ُفيُالسابقةُاألبحاثُمنُالباحثُاستفادُوقدُ،ماعياالجتماعية

كماُتمتُاالستفادةُمنُبنودُوعباراتُالمقاييسُالتيُُالبحثُفيُاستخدمهاُالتيُاألدواتُنعُربيةُتكوين
ُيميزُوماُ.لىُأدواتُالبحثُبصورتهاُالنهائيةأعّدهاُبعضُالباحثينُفيُهذاُالمجالُحتىُتّمُالتوصلُإ

ُييسالمقاُعلىُباالعتمادُالبحث،ُأغراضُتناسبُةجديدُسييامقُبإعدادُقامُالباحثُأنُُالبحثُهذا
ُنظرُوالمختصينُالعلماءُقبلُمنُالمعّدة ُتناولُالبحثُالمتغيراتُمنُوجهة ُوقد ُربطتُبينُ، جديدة

ُالمتغيرين ُالجنس ُمتغير ُتأثير ُدراسة ُتّم ُحيث ،ُ ُوالعمر ُالتعليمية ُوالمرحلة ُمن ُكل المساندةُعلى
طلبةُ)اُالبحثُ،ُباإلضافةُلذلكُفالشريحةُالمستهدفةُفيُهذاالجتماعيةُوالتوافقُالشخصيُواالجتماعي

ُ.هيُمنُأهمُشرائ ُالمجتمعُوأكثرهاُفاعليةُوهيُمستقبلُاألمة(ُالجامعةُوالثانوية



 نتانتانتلنتلنتنتانتامناخهغخهلنتنانتانت

  

  الفصل الثالثالفصل الثالث

  المساندة االجتماعيةالمساندة االجتماعية            

  

 .هاتعريفاتالمساندة الجتماعية و مفهوم  .أولا 
 .أهمية المساندة الجتماعية .ثانياا 
 .مصادر المساندة الجتماعية .ثالثاا 
 .أشكال المساندة الجتماعية .رابعاا 

 .الجتماعيةوظائف المساندة  .خامساا 
 .شروط تقديم المساندة الجتماعية .سادساا 
النمااج  الرئيساة المفسارة لرادور الاجم تقاوم با   .سابعاا 

 .المساندة الجتماعية
 .نظريات المساندة الجتماعية .ثامناا 
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 المساندة الجتماعية
 The concept of social support and):مفهوم المساندة الجتماعية وتعريفاتها. أولا 

their definitions) 
، فهو ال التفاعل مع مجتمعه خاللها أمكنه   ، فمندة االجتماعية قديمة قدم اإلنسانالمسان تعد      

أفراد ، كما أنه من خاللها يتبادل الدور مع دعمهم لهفه في ظل غياب اآلخرين و يقوى على تحقيق أهدا
لمساندة ، حيث تحمل الها في حال تعرضه لألزمات والمواقف الطارئة ياجا  أكثر احت ، ويكونمجتمعه

 .المساعدة على مواجهة المواقفة و المؤازر في طيها معنى المعاضدة و 
في العلوم االنسانية مع تناول علماء عتبر بداية ظهور مصطلح المساندة االجتماعية حديثا وي      

طار تناولهم لهذا المفهوم في إ ""Caplan, Killilea & Wiess كابالن، كيريريا، ويس: االجتماع
الذي يعتبر ( Social network) ، حيث صاغوا مصطلح الشبكة االجتماعيةللعالقات االجتماعية

 يه البعض مسمى الموارد االجتماعيةوالذي يطلق عل (Social support)البداية الحقيقة لظهور
(Social resourees)  بينما يحدده البعض اآلخر على أنه إمدادات اجتماعية(Social 

provisions) (1-2، 4991، الشناوي وعبد الرحمن.) 
عريفات من تباينت هذه التيفات لمفهوم المساندة االجتماعية، و ولقد قدم المنظرون والباحثون تعر        
، وركز الجتماعية المتبادلة بين األشخاص، فقد ركز البعض على العالقات العمومية والنوعيةحيث ا

، كالمشاركة ات باعتبارها تمثل جوهر المساندةالبعض اآلخر على جوانب محددة في هذه العالق
رين في اعدة اآلخالوجدانية أو االمداد بالمعارف أو السلوكيات واألفعال التي يقوم بها الفرد بهدف مس

 . كذلك المساهمات الماديةمواقف األزمات و 
إدراك الفثثثرد أنثثثه يوجثثثد عثثثدد كثثثاف مثثثن "المسثثثاندة االجتماعيثثثة  يثثثرى أن   "حساااين عرااا   اياااد"فالباحثثثث     

أن يكون لدى هذا الفرد درجة مثن الرضثا عثن لرجوع إليهم عند الحاجة و األشخاص في حياته تمكنه من ا
 (.333، 2004د، فاي.) هذه المساندة المتاحة له

المسثاندة االجتماعيثة لهثا  أن   ( Antonucciو أنتونيسا    Kahanخاان )في حين يرى كل من       
 ون أو المسثثثثثاعدةوتقثثثثثديم العثثثثث Affimationوالتفاعثثثثثل  Affectالعاطفثثثثثة : هامثثثثثة هثثثثثي ثثثثثثالث مقومثثثثثات

support(.9، 2000، علي .) 
المسثاندة االجتماعيثة هثي أدراك الفثرد لبيئتثه  فيثرون أن   (Sarason et al) آخارونسارساون و  أمثا     

يهتمثون بثه أشخاص مقربين من الفثرد يرعونثه و  من حيث توافر هاما   اجتماعيا   المحيطة والتي تمثل دعما  
 (.14، 4991، دسوقيال) .عند الحاجة مثل األسرة والجيرانو يثقون فيه و يساعدونه 

المسثثاندة االجتماعيثثة تعنثثي متطلبثثات الفثثرد  ى أن  إلثث (Kohan et .al)كااوهين وآخاارون ويثثذهب       
ث الحيثاة الضثاغطة ، سواء كان من أفراد أو جماعات تخفثف مثن أحثدابمساندة و دعم البيئة المحيطة به
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ديثاب، .)التكيثف معهثاجهثة األحثداث و ، وتمكنه من المشاركة االجتماعيثة الفاعلثة فثي مواالتي يتعرض لها
2001 ،243.) 

 :  تناولت المساندة الجتماعية ماير  ومن التعاريف الت
 جينتارم و جاودوين تعريثف "Gentry & Goodwin "  هثا شثثبكة للمسثاندة االجتماعيثة تثرى أن

من العالقات التي تقدم مساندة مستمرة للفثرد بصثرف النظثر عثن الضثلوط النفسثية الموجثودة فثي 
أن يكثون لثثدى الفثثرد إدراك ، وهثثي إمثا أن تكثثون موجثودة أثنثثاء حثثدوث الضثلوط النفسثثية أو هحياتث

 ( .2040، مهداوي. )ط في حالة وجود الضلوطبأنها ستنش

  جاكسااااونويثثثثرى"Jacson :  المسثثثثاندة االجتماعيثثثثة هثثثثي السثثثثلوك الثثثثذي يعثثثثززه شثثثثعور الفثثثثرد  أن
وبأنثثه يحظثثى بالتقثثدير واإلحتثثرام مثثن أفثثراد البيئثثة المحيطثثة بثثه  ،بالطمأنينثثة النفسثثية والثقثثة بثثالنف 

حساسه أيضا بالرضا عن مصادر المساندة التثي يتلقاهثا والتثي تسث ،هومن المقربين ل اعده علثى وا 
 (.42، 2004علي، .)حل مشكالته العملية

  ويعثثثثرف (، 2893ثيااااوتس،Thoits )  المسثثثثاندة االجتماعيثثثثة باإلشثثثثارة إليهثثثثا فثثثثي ضثثثثوء شثثثثبكة
العاطفيثثة أو  العالقثثات االجتماعيثثة للفثثرد التثثي تشثثمل اآلخثثرين الثثذين يعتمثثد علثثيهم فثثي المسثثاعدة

 (.8 ،4991الشناوي وآخرون، .)االجتماعية أو كلتيهما

  باريرا  ويرى(Barrera)   ن أو مفاهيم للمساندة االجتماعيةهناك ثالث معا أن: 
  الغمر الجتماع :Social embeddedness 

التثثي ووفقثثا لهثثذا المفهثثوم فثثنن المسثثاندة االجتماعيثثة تشثثير إلثثى العالقثثات أو الثثروابط االجتماعيثثة 
 . وي األهمية في بيئتهم االجتماعيةيقيمها األفراد مع اآلخرين ذ

 المساندة الجتماعية المدركة :Perceived social support 

ابتثة مثع حيث ينظر للمساندة االجتماعية وفقثا لهثذا المعنثى علثى أنهثا تقثويم معرفثي للعالقثات الث 
 .اآلخرين

 المساندة الفعرية :Emakted support 

ا اآلخرون بهدف شير هذا المفهوم إلى المساندة االجتماعية باعتبارها تلك األفعال التي يؤديهوي   
 .(84، 2004هريدي، رضوان و ) .مساعدة شخص معين

المسثاندة االجتماعيثة علثى أنهثا إشثباع الحاجثات األساسثية للفثرد " Cutrona" كوترونا كما يعرف       
وتعثثاطف ومشثثاركة االهتمامثثات وتقثثديم النصثثيحة والمعلومثثات ، مثثن حثثب واحتثثرام وتقثثدير وتفهثثم وتواصثثل 
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. خاصثثثثثة وقثثثثثت حثثثثثدوث األزمثثثثثات أو الضثثثثثلوطوذلثثثثثك مثثثثثن األشثثثثثخاص ذوي األهميثثثثثة فثثثثثي حيثثثثثاة الفثثثثثرد 
(Cutrona,1996,10 ) . 

بأنهثثا تعنثثي متطلبثثات الفثثرد بمسثثاندة ودعثثم البيئثثة :  عرفوهثثا Cohen et. Al" "وكااوهين وآخاارون
د أو جماعثثات تخفثف مثثن أحثثداث الحيثاة الضثثاغطة التثثي يتعثرض لهثثا وتمكنثثه المحيطثة بثثه سثثواء مثن أفثثرا

 , Cohen et. Al, 1986.) من المشاركة االجتماعية الفاعلة في مواجهة هثذه األحثداث والتكيثف معهثا

963 .)  
 : ومن خالل التعاريف السابقة يتضح أنها تتفق  يما بينها بالتال 

   عل االجتماعي بين الفرد واآلخرينشكال التفاشكل من أ: المساندة االجتماعية أن . 

   تعبر عن سلوكيات معينة تشير إلى االهتمام الجدي والرغبة في تقديم : المساندة االجتماعية أن
 . المساعدة

   لى مستوى الرضا عن هذه المساعداتتشير إ: المساندة االجتماعية أن . 

   ماعات إلى أفراد وجماعات أخرىوج تقدم من قبل أفراد: المساندة االجتماعية أن . 

   قة الفرد بنفسه وتعزيز هذه تقدم في وقت األزمات والكوارث لتعيد ث: المساندة االجتماعية أن
 . الثقة

 إدراك األفدااد  مدى  هي المساندة الجتماعية و   ضوء التعاريف السابقة يستنتج الباحث أن        

لثى المسثاندة ، وكيف أنه يمكن االعتماد عليهم للحصول علهماآلخرون من جهود في تيسير عميبذله  الم
 .، وكيف أن اآلخرين مستعدين لالستماع إلى مشاكلهم  والحديث معهمعند مواجهة المشكالت

 (:The importance of social support)أهمية المساندة الجتماعية. ثانياا 
ن اجتمثاعي بطبعثه  متفاعثل مثع مثن حولثه فثي أهميثة المسثاندة االجتماعيثة مثن كثون اإلنسثا تنطلق        
وبالتثثالي فهثثو بحاجثثة إلثثى المسثثاندة فثثي جميثثع الحثثاالت التثثي  ،والصثثحة والمثثرض ت الضثثعف والقثثوةحثثاال

 يعيشثثثها وال يسثثثتطيع العثثثين بمعثثثزل عثثثن اآلخثثثر ألنثثثه مفطثثثور علثثثى االجتمثثثاع مثثثع غيثثثره واالتصثثثال عنثثثد
هثثو مثثن و ه ويسثثهم فثثي إشثثباع حاجثثات اآلخثثرين، فيشثثبع بثثذلك حاجتثث. الحاجثثة وعلثثى تبثثادل المنفعثثة معهثثم

، يتبثثادل القثثيم واألفكثثثار والمشثثاعر ويقثثثدر اآلخثثرين ويتلقثثى مثثثنهم التقثثدير ويشثثثاركهم خثثالل هثثذا االجتمثثثاع
، االجتماعيثثة ضثثعيفة أو باللثثة القثثوةوقثثد تكثثون العالقثثات . م ويسثثتقبل مثثنهم مشثثاركتهم مشثثاعرهممشثثاعره

عنثد الحاجثة إليهثا  ، وقد تبدو ضثئيلة لكثنحاجة إليها يظهر ضعفهاال تبدو قوية في ظاهرها وعندما تدعو
 . تظهر متانتها

هامثثثثا فثثثثي اسثثثثتمرار  المسثثثثاندة االجتماعيثثثثة تلعثثثثب دورا   أن  : willsويراااا و  Cohenكااااوهين فيثثثثرى        
، فهثي تشثبه القلثب الثذي يضثم الثدم إلثى أعضثاء الجسثم، وهثي التثي تؤكثد كيثان الفثرد مثثن االنسثان وبقائثه
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حتثثرام مثثن الجماعثثة التثثي ينتمثثي لهثثا، عم مثثن المحيطثثين بثثه وبالتقثثدير واإلإحساسثثه بالمسثثاندة والثثد خثثالل
نتمثثاء والتوافثثق مثثع المعثثايير االجتماعيثثة داخثثل مجتمعثثه والتثثي تسثثاعده علثثى مواجهثثة أحثثداث الحيثثاة وباإل

 . (41، 2004علي، .)إلى الصحة النفسية والعقلية بأساليب إيجابية فعالة والوصول
من مصثادر األمثن النفسثي لثدى األفثراد العثاديين وعامثل مثن  ا  هاما  ر المساندة االجتماعية مصدر تعتب      

، 2002صثالح، .)ي توافقهم النفسثي واالجتمثاعيعوامل إشباع حاجاتهم الشخصية واالجتماعية وتساهم ف
483 . ) 

 يثثق الثثدور المهثثم الثثذي تلعبثثثهوالمسثثاندة االجتماعيثثة تثثؤثر بطريقثثة مباشثثرة علثثى سثثثعادة الفثثرد عثثن طر     
 .(Turner & Marino, 1994, 203).حينما يكون مستوى الضلوط مرتفعا

عثثم الصثثحة ويؤكثثد الكثيثثر مثثن البثثاحثين علثثى الثثدور الفاعثثل الثثذي تلعبثثه المسثثاندة االجتماعيثثة فثثي د    
 . (438، 2001 ،المدهون.)إليجابي ونموه الشخصي، حيث تساهم في توافقه االنفسية والعقلية للفرد

للمساندة االجتماعيثة أهميتهثا فثي الحيثاة  أن   :أمان  عبد المقصودأسماء السرس  و وترى كل من        
هثداف المرجثوة المدرسية حيث تعمل على زيادة الدافعية والقدرة على اإلنجاز األكاديمي والوصول إلثى األ

 (.499، 2000السرسي وعبد المقصود، ).في مرحلة المراهقة
لهثا دوران أساسثيان فثي حيثاة الفثرد، دور المسثاندة االجتماعيثة  أن  : الشناوم وعباد الارحمن ويذكر       

اإلنمثثثائي يكثثثون األفثثثراد الثثثذين لثثثديهم عالقثثثات اجتماعيثثثة يتبادلونهثثثا مثثثع ، ففثثثي الثثثدور إنمثثثائي ودور وقثثثائي
الثدور الوقثائي فثنن  ، وفيغيرهم ممن يفتقدون هذه العالقات غيرهم أفضل من ناحية الصحة النفسية عن

، الشثناوي وعبثد الثرحمن).المساندة االجتماعية تساعد على مواجهة أحداث الحياة بأساليب إيجابيثة وفعالثة
4991 ،1.) 

 : مما سبق يمكننا القول
هامثثثا فثثثي الصثثثحة النفسثثثية والجسثثثمية وفثثثي كثثثل مراحثثثل حيثثثاة  المسثثثاندة االجتماعيثثثة تلعثثثب دورا   بثثثأن      

مثن هويثثة الفثرد سثثواء  كبيثثرا   كمثثا أن جثزءا   ،إلثثى المراهقثة ومثثن الرشثد إلثثى الشثيخوخةاإلنسثان مثثن الطفولثة 
 .تتشكل من خالل عالقاته باآلخرين أم أنثى أكان ذكرا  

 : ومن خالل ما تقدم تبر  أهمية المساندة الجتماعية بأنها
 .ر بطريقة مباشرة على سعادة الفردتؤث .4

 . حل المشكالت بطريقة جيدةلب على اإلحباطات و تزيد من قدرة الفرد على المقاومة والتل .2

 .حداث الصادمة على الصحة النفسيةتخفض وتستبعد عواقب األ .3

 .سؤولية وتبرز الصفات القيادية لهتساعد الفرد على تحمل الم .1

 . التوافق اإليجابي والنمو الشخصي ذات قيمة شفائية من األمراض النفسية التي تسهم في .4
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 . ص لذاته ومقاومة األحداث الصادمةير الشختقوم بمهمة حماية تقد .1

 .وتخفف من أعراض القلق واالكتئاب تخفض من وقع الصدمات النفسية .3

 . تحقيق توافقه الشخصي واالجتماعي تزيد من شعور الفرد بالرضا عن ذاته وتساعده في .8

 (:Sources of social support)در المساندة الجتماعيةمصا .ثالثاا 
 ،نوربك)، فثير رسمية، رسمية وغة للمساندة االجتماعيةمختلفر متعددة و هناك مصاد      

Norbeck)   الزوج والزوجة واألقارب : مصادر المساندة االجتماعية في ثمانية مصادر هي لخص
 . ( 2009، عثمان) .ت الوقائية والمرشدون والمعالجونواألصدقاء والجيران والزمالء وموفرو الخدما

، فالمسثاندة مثن األسثرة هم أهثم هثذه المصثادر اآلباء واألقران أن   (Rutter,1990)روتر بينما يرى      
المسثاندة مثثن خثالل األقثران تقلثثل  ، كمثا أن  ل مثن شثثعور الفثرد بالوحثدة النفسثثيةوخاصثة مثن قبثل اآلبثثاء تقلث

 .( 421، 2004، تفاحة) تي قد يشعر بها الفرد خارج أسرتهمن المشاعر السلبية ال
مصثثثثادر المسثثثثاندة االجتماعيثثثثة هثثثثي األسثثثثرة واألصثثثثدقاء والمؤسسثثثثات  أن   (Fisher يشاااار)ؤكثثثثد وي      

 ( .2004، شاهين. )لدينية واالجتماعية وزمالء العملا
األهثثثثثالي، : ر متعثثثثثددة هثثثثثيالمسثثثثثاندة االجتماعيثثثثثة تثثثثثأتي مثثثثثن مصثثثثثاد أن   (ديماااااارم وآخااااارون)ويثثثثثرى    

 .(Demaray, et. al, 692.)درسة، زمالء الصف والموالمقربون، األصدقاء المدرسون
، ففثثي رحلثة العمريثة التثثي يمثر بهثا الفثردمصثادر المسثثاندة تختلثف بثاختالف الم أن   (مخايم)كمثا يثرى      

مسثاندة وفثي مرحلثة المراهقثة تتمثثل ال( األسثرة، األب، األشثقاء)تكثون المسثاندة متمثلثة فثي مرحلة الطفولثة 
العمثل لرشد تتمثل المساندة في الزوج والزوجة وكثذلك عالقثات ، وفي مرحلة افي جماعات الرفاق واألسرة

 (.408، 4993مخيمر،).واألبناء
، إال أن هنثثثاك اتفاقثثثا بثثثين علمثثثاء ائج الدراسثثثات حثثثول مصثثثادر المسثثثاندةعلثثثى الثثثرغم مثثثن اخثثثتالف نتثثث    

 :للمساندة هما النف  يشير إلى وجود مصدرين أساسيين
 زمثثثالء العمثثثل، المحيطثثثون رؤسثثثاء العمثثثل)مثثثل، ويمثلهثثثا عيثثثة داخثثثل العالمسثثثاندة االجتما: األول ،

 (.ببيئة العمل

  أفثراد األسثرة، األقثارب، األصثدقاء، الجيثران) المساندة االجتماعية خثارج العمثل، ويمثلهثا :الثان ،
 (.20، 2004علي، .) اعل معها الفرد في حياته اليوميةشبكة العالقات االجتماعية التي يتف
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 :مع أغراض البحث الحالي، سوف يتم تناول أهمها تماشيا لمصادر المساندةوبعد هذا العرض 

  Family: األسرة  .2

يعتمثثد ، وهثثي المنظمثثة االجتماعيثثة األولثثى التثثي األولثثى التثثي يتكثثون منهثثا المجتمثثع وهثثي الخليثثة    
 ى الثثثدعم الثثثذي تمنحثثثه، ويتثثثأثر مثثثدالفثثثرد علثثثى قيمهثثثا ومعاييرهثثثا، وطثثثرق عملهثثثا عنثثثد تقديمثثثه لسثثثلوكه

 .ية التي تقع على عاتقها، بطبيعة المسؤولاألسرة للفرد
، فعنثدما رة للفثرد فثي صثقل شخصثيته منثذ صثلرهوال بد مثن اإلشثارة هنثا إلثى أهميثة مسثاندة األسث 

يشثثثعر الطفثثثل بتقبلثثثه كمثثثا هثثثو، مثثثن والديثثثه وأخوتثثثه مثثثع شثثثيء مثثثن التوجيثثثه نحثثثو السثثثلوك السثثثليم 
 (.43-41، 2009بلسي،النا).نفسه بثقة واطمئناننجده تلقائيا يتقبل  واإلنجازات المعقولة،

   Friends: األصدقاء .3

األصدقاء المرجع الثاني للفثرد بعثد األسثرة، ولهثم دور كبيثر جثدا فثي مسثاعدة الفثرد علثى   يعد      
، 2003الجثثوهري، .) تجثثاوز مشثثكالته النفسثثية والماديثثة وفثثي صثثقل شخصثثية الفثثرد وتنميثثة قدراتثثه

أن " دوك"، حيثثثث يثثثرى ف الصثثثداقةاندة االجتماعيثثثة مثثثن أهثثثم وظثثثائوتعتبثثثر المسثثث (. 314-334
، ومنهثا المسثاعدة والنصثيحة بأشثكالها المختلفثةفقدان الصديق يعني فقثدان أهثم مصثدر للمسثاندة 

 (.13، 4994أبو سريع، .)جيه والحماية من الوقوع في الخطأوالفهم والتو 
 society institutions :مؤسسات المجتمع .2

، وبصثثورة افثثة أنواعهثثا، الماديثثة والمعنويثثةمثثع فثثي تقثثديم المسثثاندة االجتماعيثثة للفثثرد بكيسثثهم المجت   
 قثثدم، كمثثا يالتثثي يتمتثثع بهثثاأقثوى ممثثا تقدمثثه األسثثرة أو األصثثدقاء نظثثرا للقثثوة االجتماعيثة واالقتصثثادية 

اتهثا كثل متطلب  (كالمثدار  والجامعثات وغيرهثا)المجتمع عبر مؤسسثاته الحكوميثة التثي ترعاهثا الدولثة
 (. 440، 2003عبد اللطيف، .) ور المجتمعي والتنموي المنوط بهابحيث تكفل قيامها بالد

أن المساندة القادمة من المعلمين والمساهمين في   (Karin, 2003) فمثال بينت دراسة 
بشكل غير ذلك يتم  القطاع التعليمي هامة في تطوير صحة الطالب على الرغم من أن  

 . عوامل االجتماعية والنفسية للصحةلتأثير على ال، عن طريق امباشر
 : مجتمع من خاللإذا يمكن للمؤسسات الحكومية واألهلية أن تقدم المساندة ألفراد ال

 مالئمة لتأهيلهم اجتماعيا ومهنياتأمين الشروط ال . 

 التفاعل بين األفراد. 

 تقبل اآلخر . 
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دراته من قبل مؤسسات المجتمع يولد لديه ألن إحسا  الفرد بدعم وتأييد سلوكه ومشاعره وق    
اإلحسا  باالستقرار وعدم الشعور بالقلق أو التوتر أو الخوف، األمر الذي يشير إلى طبيعة العالقة 

 .لدى الفرد والتوافق الشخصي واالجتماعيجتماعية الوطيدة بين المساندة اال
 (:Forms of social support)أشكال المساندة الجتماعية. رابعاا 

وجثثود اختالفثثات  مثثن خثثالل تتبثثع الباحثثث للتثثراث النفسثثي ألبعثثاد المسثثاندة االجتماعيثثة توصثثل إلثثى   
أنواع المساندة االجتماعيثة تبعثا الخثتالف األسثاليب المنهجيثة واخثتالف التعريفثات في تحديد أشكال و 

 "مبااااااااااريرا وانكاااااااااال" ، وفثثثثثثثثثي هثثثثثثثثثذا السثثثثثثثثثياق نجثثثثثثثثثد أنائيثثثثثثثثثة لمفهثثثثثثثثثوم المسثثثثثثثثثاندة االجتماعيثثثثثثثثثةاإلجر 
"Barera&Anklay" كال المساندة االجتماعية كالتاليقد حددا أش : 

 . وهي تزويد الفرد بالمواد الملموسة كالنقود واألشياء المادية األخرى :المساعدة المادية -1

وهثثي االشثتراك مثثع الفثثرد بمهمثات مثثن خثالل أداء عملثثي وفعلثثي وأداء  :المسااعدة السااروكية -2
 . جسمي

ظهثثار التقثثدير تفاعثثل  :التفاعاال الحميماا  -3 المثثودة وسثثلوك اإلرشثثاد غيثثر الموجثثه كاإلصثثلاء وا 
 . واالهتمام والتفهم

 . وهو تقديم النصيحة والمعلومات والتوجيهات :التوجي  -4

وهي تزويد الفرد بالتلذيثة الراجعثة مثن خثالل مراجعثة وتقيثيم سثلوكه وأفكثاره  :التغجية الراجعة -5
 . ومشاعره

 .ت اجتماعيثثة للتسثثلية واالسثثترخاءالشثثتراك فثثي تفثثاعالوهثثو ا :التفاعاال الجتماااع  ابيجاااب  -6
 . ( 32، 2009 سلطان،)

 : أنه توجد أربعة أنواع للمساندة االجتماعيةKohn & Will)  ,كوهين و وير )ويرى 
 Esteem Support: مساندة التقدير  -1

ستحسن أن قدر ومقبول، وي  وهذا النوع من المساندة يكون في شكل معلومات بأن هذا الشخص م       
رغم من أي صعوبات أو أخطاء هم مقدرون لقيمتهم الذاتية وخبراتهم وأنهم مقبولون بالننقل لألشخاص أن  

 Psyco-Supportشار إليه بمسميات مختلفة مثل المساندة النفسية ، وهذا النوع من المساندة ي  شخصية
 Self-Esteem Support ومساندة تقدير الذات  Expressive Supportوالمساندة التعبيرية 

، ورغم ذلك فنن كل Close Supportوالمساندة الوثيقة  Ventilation Supportومساندة التنفي  
 . (30، 2042، سيد.) النفسي من المساندة االجتماعيةهذه المسميات تشير إلى الجانب 
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 information support: المساندة بالمعرومات  -2

النوع من  ، وهذاالضرورية تلذية الراجعة الشخصية والمعلوماتتتمثل في تقديم النصائح وال      
ة صعبة يواجهها في مشكل حل  المساندة يظهر في إمداد متلقي المساندة بالمعلومات التي تفيده في

بعض  وع أيضا  طلق على هذا الن، وي  توجيهه أو إرشاده ، أو من خالل إسداء النصح له أوحياته اليومية
، أو المساندة بالنصح، Cog native Guidanceمساندة التوجيه المعرفي : ثلالمفاهيم األخرى م

 . (52، 2002 ،النابلسي).واإلرشاد أو دعم المعلومات
 Social Companionship: الصحة الجتماعية -3

إلشباع الحاجة لالنتماء  حوتشمل قضاء بعض الوقت مع اآلخرين في أنشطة الفراغ والتروي     
وقد . (54، 2010 عودة،.)وهمومهومساعدة الفرد على التخلص من قلقه  خرين،اآلوالتواصل مع 

وقد أشار . (31 ،2012 سيد،.)واالنتماءبأنه مساندة االنتشار  شار إلى هذا النوع من المساندة أحيانا  ي  
بأنه يمثل الوظيفة الوقائية للمساندة  االجتماعية،بعض الباحثين إلى مصطلح الصحة 

 . ( 32، 2005ي، عل).االجتماعية
 Instrumental Support: المساندة ابجرائية -4

اإلجرائي  ساعد العونمكانات المادية والخدمات الالزمة، وقد ي  وتشتمل على تقديم العون المالي واإل   
بعض الوقت  على تخفيف الضلط عن طريق الحل المباشر للمشكالت اإلجرائية أو عن طريق إتاحة

 . ( 63، 200دياب، . )مثل االسترخاء أو الراحة، أو العون لألنشطة للفرد المتلقي للخدمة
أو  Material أو المساعدات المادية Aid مساندة العون :منهاطلق على هذا النوع عدة مسميات وي      

  Tangible(. ( Kret,et.al,2006.20 المساندة الملموسة
فيف الضلوط التي لمعنوية تعمالن على تخالمساندة المادية وا أن   Calvete) كالفت)ويرى      

. بالتوتر ر، والتي بدورها تقلل الشعو قاومة، من خالل زيادة فعالية جهود الميتعرض لها الفرد
(.(Calvete,2006,47  

 : ساندة هيهناك عدة أشكال للم يرى أن   ( Hous ,هاوس)أما 
 Emotiona Support:النفعاليةالمساندة  .1

 .والتعاطفلرعاية والثقة والقبول والتي تنطوي على ا  
 Support Instrumental: المساندة األدائية  .2

  .بالمالوالتي تنطوي على المساعدة في العمل والمساعدة    
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 Information Support: المساندة بالمعرومات .3

 كلةوالتي تنطوي على إعطاء نصائح أو معلومات أو تعليم مهارة تؤدي إلى حل مش   
 Companionship Support: دقاءاألصمساندة  .4

 (. 32، 2002 غانم،.)الشدةنطوي على ما يمكن أن يقدمه األصدقاء لبعضهم وقت توالتي 
 

( Demaray)ديمارم دراسة :فمنهاوهناك دراسات حديثة عديدة تناولت أنماط المساندة االجتماعية     
فية والمعلوماتية والتقييمية والمساعدة المساندة العاط :وهيالتي أوضحت أن هناك أربع أنماط للمساندة 

بينت أن هناك أربع ( 2002راض  )أما دراسة ، والتي يمكن أن تفيد في توافق الطالب ومحصالتهم
المساندة  المعرفية،المساندة  المادية،المساندة  المعنوية،المساندة  :وهيأنماط للمساندة 

 (. 26، 2002راضي، ).االجتماعية
أنها تتمحور حول نمطين أساسيين  :ض ألشكال المساندة االجتماعية يمكن القولهذا العر  بعد      

  :وهما والمجتمع،والمدرسة والجامعة يقدمان من قبل األسرة واألصدقاء 
  اليوميةويقصد بها تحمل أعباء الحياة  :الماديةالمساندة.  
  بالنف ا ودعم الثقة وتشمل التصديق على اآلراء الشخصية وتأكيد صحته :المعنويةالمساندة.  

 (:The functions of social support)وظائف المساندة الجتماعية. خامساا 
واالجتماعي الذي يحتاجه  من مصادر الدعم النفسي هاما   المساندة االجتماعية مصدرا   دعت      

د ألحداث كيفية إدراك الفر  ، حيث يؤثر حجم المساندة االجتماعية ومستوى الرضا عنها فياإلنسان
، كما أنها تلعب دورا هاما في إشباع ذه األحداثثع هث، وتعامله ملحياة المختلفة وأساليب مواجهتهاا

عبد اهلل، .) ، وخفض مستوى المعاناة النفسية الناتجة عن شدة هذه األحداثالنفسيالحاجة إلى األمن 
1225 ،13  .) 

ظيفتين للمساندة االجتماعية وجود و  إلى( Schumaker&Brownel , وبرونيل شوماكر)شير ي     
ووظائف تخفيف أو الوقاية من اآلثار  ،والعقلية والنفسية وظائف الحفاظ على الصحة الجسمية: وهما

 .( 44، 2002جمبي، ) :النفسية السلبية ألحداث الحياة الضاغطة
  :والعقريةوظائف مساندة الحفاظ عرى الصحة الجسمية والنفسية  - أ

إلى  والعقلية وصوال   يةثمية والنفسثهذه الوظائف إلى الحفاظ على الوحدة الكلية للصحة الجس شيروت     
حساسه بالراحة النفسية واالطمئنان في  ، (63، 2002النابلسي، ) .حياتهتعزيز وتقوية سعادة المتلقي وا 

 :وتقسم هذه الوظائف إلى ما يلي
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  Satisfaction of affliative needs :النتماءإشباع حاجات  -1

، مما لالتصال باآلخرين واالندماج معهمفالمساندة االجتماعية يمكن أن تشبع حاجات األفراد      
، ومن خاللها يستطيع األفراد الحصول على مشاعر االنتماء من التأثير الضار للعزلة والوحدةيخفف 

 –تعبيرات الرعاية ) مكن أن تشملرتبطة بهذه الوظيفة يالتي تشبع حاجات االنتماء لديهم، والموارد الم
 . ( 44، 2002جمبي، .) (، المودةب، الفهم، االهتمامالح

 Self-identity maintenance and:  ظة عرى الهوية الجاتية وتقويتهاالمحا -3

enhancement 

، ومن خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين تنمو ت تتكون من مجموعة هويات متباينةالذا     
األفراد يقيمون ويوضحون نظم معتقداتهم  ، كما أن  بذلك وعيه بذاته االجتماعية تسبا  فرد مكشخصية ال

بمقارنة آرائهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم باآلخرين، ويكون ذلك عن طريق التلذية الراجعة المرتبطة 
ء ووجهات اآلرا لى اتفاق فيإالمواقف المختلفة للوصول بمظاهر الذات ونماذج السلوك المالئم في 

 .النظر مع اآلخرين
 Self-esteem enhancement :تقوية تقدير الجات -2

حساسه بكفاءته الشخصية      وذلك عن  ، يمكن للمساندة االجتماعية أن تقوي شعور الفرد بقيمته وا 
 . (42-42، 2005علي، .)طريق تأكيد وتثبيت القيمة واالستحسان والمدح وتعبيرات االحترام للمتلقي

، أي أنه ساندة الذات الخاصة بهذه المظاهرهذه الوظائف الثالث ترتبط بطبيعة مأن  رى الباحثوي    
باألمن وتدعم تقدير الذات لديهم وتقوي هويتهم الذاتية  إذا تلقى األفراد مساندة مستمرة توفر لهم شعورا  

 . ندةلذين لم يتلقوا مثل هذه المسااألفراد ا منلعوامل الضلط  أقل تعرضا   يصبحون
  :الضاغطةوظائف التخفيف أو الوقاية من اآلثار النفسية السربية ألحداث الحياة  - ب

ليب الهثثدف مثثن هثثذه الوظثثائف هثثو تعلثثيم الفثثرد األسثثلوب األمثثثل لمواجهثثة الضثثلوط والمشثثكالت بأسثثا   
 : لىوتقسم هذه الوظائف إ. إيجابية تمنع آثارها السلبية

 Cog native Appraisal: التقييم المعر   -1

سير الفرد لعوامل الضلط ، فالتقييم األولي يشير إلى تفقسم إلى تقييم أولي وتقييم ثانويوين    
دي للحدث وتحسين فهمه بوضوح ، وتستطيع المساندة في هذه المرحلة توسيع التفسير الفر المحتملة

سر ، فنذا ف  جية لهن الحدث واالستجابة النموذ، وتشمل المساندة في هذه المرحلة معلومات لفظية عرأكب
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لمصادر المواجهة شير إلى تقييم األفراد يظهر التقييم الثانوي والذي ي   ،الحدث على أنه تهديد له
، وتستطيع المساندة في هذه المرحلة أن توسع عدد اختيارات المواجهة وتوفير استراتيجيات المتاحة

 . للمواجهة، وأساليب حل المشكالت وفير المعلومات الالزمة، وتانفعالية وسلوكيةمواجهة نموذجية 
  The specificity model of support :النموج  النوع  لرمساندة -2

تقوم المساندة االجتماعية في هذا النموذج بوظيفة مباشرة بنمداد المتلقي بالمصادر المطلوبة     
 . لمواجهة الحاجات النوعية التي تثيرها عوامل الضلط

 Cog native Adaptaion: التكيف المعر   -3

البحث عن معنى ) يمر األفراد بثالث عمليات ليواجهوا األحداث التي تهددهم بطريقة معرفية     
، (تقوية تقدير الذات، و ، محاولة استعادة السيطرة على حياتهم ومواجهة الحدثالحدث الضاغط

طريق تزويد الفرد ، وذلك عن في كل عملية من هذه العملياتوالمساندة يمكن أن تلعب دورا مهما 
، باإلضافة إلى دعمه بالمعلومات الالزمة عن هذا الحدث، وأساليب مواجهته، وطرق السيطرة عليه

 . ( 45، 2002جمبي، ) .لمحافظة على تقوية تقديره لذاتهاب
 Social support versus confrontation: اندة الجتماعية مقابل المواجهةالمس -4

المفثثاهيم الخاصثثة بهمثثا ليسثثت  ، إال أن  هثثي مظثثاهر مترابطثثة مثثع بعضثثهاواجهثثة المسثثاندة والم رغثثم أن      
 . يمكن أن توجد مستقلة عن المواجهةالمساندة  مترادفة وأن  

، مساعدة على المواجهة، على أنها مفهوم المساندة االجتماعيةكما أنه من المفيد أن تعاد صياغة     
خرين ومساعدتهم في كل استراتيجيات المواجهة مع األحداث وأنها تعمل على المشاركة الفعالة مع اآل
 . (65، 2002النابلسي، .)إيجابي ن اختيارات المواجهة بشكلالضاغطة من خالل توفير عدد معقول م

تلعثثب دورا هامثثا فثثي   _بعثثد عثثرض هثثذه الوظثثائف_ أن المسثثاندة االجتماعيثثة : يسااتنتج الباحااث     
تمثاعي والنفسثي وتجعلثه ن وتساعده فثي تحقيثق توافقثه الشخصثي واالجالحفاظ على الصحة العامة لإلنسا

 . مر بهاألزمات اليومية التي تأقل عرضة وأقل تأثرا بالضلوط واألحداث والمشكالت و 

 :(Terms of providing social support)شروط تقديم المساندة الجتماعية .سادساا 
على المتلقي سواء ندة االجتماعية تأثيراتها المختلفة للمسا أن   (shinn,et.al)شين وآخرون يرى      
، وفي أحيان أخرى يمكن أن تؤدي إلى مشاعر سلبية أو ، فهي قد تمثل عبئا عليهأو إيجابا   سلبا  

، أو أن كمية المساندة تزيد المتلقي أنها لم تقدم في موعدها إحسا  باإلرهاق البدني أو النفسي إذا شعر
قد يسبب له الكثير من  أو أنها كانت في وقت غير مناسب، عن المعدل الذي يطلبه
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، فنن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في عملية ، وعليه( 44 ،2002جمبي،.)المشكالت
 : ، ومن أهم تلك الشروط وذات تأثير إيجابي على المتلقيالمساندة االجتماعية، لكي تكون فاعلة 

، حيثثثث أن الزيثثثادة فثثثي كميثثثة دة ال بثثثد وأن تكثثثون باعتثثثدالالمسثثثانفعنثثثد تقثثثديم  :كمياااة المسااااندة -1
 . ، وبالتالي ينخفض تقديره لذاته دي إلى اعتمادية المتلقي وسلبيتهالمساندة قد تؤ 

ندة االجتماعيثثثة فثثثي وقتهثثثا أي يجثثثب تقثثثديم المسثثثا: اختياااار التوقيااات المناساااب لتقاااديم المسااااندة -2
دمت فثي وقثت ال يحتثاج إليهثا المتلقثي أو ا إذا ق ث، أمثتأثيرها إيجابيا على المتلقي، ليكون المناسب

 .فننها قد ال تعني له شيئا، وقد تسبب له المشكالتبعد فوات األوان 
، المسثثثاندة االجتماعيثثثة بعثثثض الخصثثثائصأي يجثثثب أن تتثثثوفر فثثثي مقثثثدمي : مصااادر المسااااندة -3

 . لمشكلة التي يمر بها المتلقيكالمرونة والنضج والفهم الكامل لطبيعة ا
، ممثثا قثثد يسثثاهم يتعثثدد مصثثادر المسثثاندة االجتماعيثثة لثثدى المتلقثث ،ويقصثثد بهثثا :المساااندةكثا ااة  -4

 . تخطي األزمات المختلفة في حياته ، ويساعده علىالتي يمر بها سريعا في حل مشكلته
وتتمثثل فثثي القثدرة والمهثثارة والفهثم لثثدى مثانحي المسثثاندة فثي تقثثديمها بمثا يتناسثثب : ناوع المساااندة -5

 . يه وتتناسب مع تصرفاته وسلوكياتهويرغبه المتلقي لطبيعة المساندة التي تقدم إلمع ما يدركه 
فالمساندة االجتماعية يمكن تقبلها بشكل أفضل في حالة التشابه  :التشاب  والفهم المتعاطف -6

الظروف التي يمران بها  ت، وبخاصة إذا كاننفسي واالجتماعي للمانح والمتلقيال
 . ( 32 -30، 2005علي، ).متشابهة

، فال لفئة المراهقين والشبابعلى أهمية تلك الشروط عند تقديم المساندة االجتماعية  الباحثويؤكد      
، مع ة والتعامل معها بمرونة وسعة صدربد من الفهم الكامل للخصائص النفسية والشخصية لهذه الفئ

ليها بشكل أفضل، ويتحقق لها قدر ، لتتعاين مع واقعها المفروض عهارة والقدرة على توجيههاتوفر الم
 . صحة والتوافق الشخصي واالجتماعيكاف من ال

 The main)النماج  الرئيسة المفسرة لردور الجم تقوم ب  المساندة الجتماعية. سابعاا 

explanatory models of the role played by social support) 
وجثثثد أن هنثثثاك عثثثدة  ،ري للمسثثثاندة االجتماعيثثثةمثثثن خثثثالل اطثثثالع الباحثثثث ووقوفثثثه علثثثى اإلرث النظثثث    

  :لذي تقوم به المساندة االجتماعيةنماذج تفسر الدور ا
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 The buffering model :نموج  األثر الواق  أو المخفف لرضغوط النفسية .1

ألشخاص الذين يقعون تحت ، وبشكل أساسي باالمساندة ترتبط بالصحة فقط ذج أن  يفترض هذا النمو    
نظر إلى المساندة على حيث ي   ،(33، 2012سيد، .)يق أو الحمايةعرف هذا بنموذج التحقي  ، و ضلط

 . أنها تعمل على حماية الشخص من سيطرة الضلط النفسي وتأثيره السلبي على حالته الصحية
 : ذلك يظهر في محورين هما أن   الشناوم وعبد الرحمنويرى كال من    

 ضثاغط أو توقعثه وبثين رد فعثل الضثلطن تتدخل بين الحدث اليمكن للمساندة أ :المحور األول ،
، بمعنثثى إدراك الشثثخص بثثأن اآلخثثرين يمكثثنهم أن قثثوم بتخفيثثف أو منثثع اسثثتجابة الضثثلطحيثثث ت

يقدموا له الموارد واإلمكانات الالزمة التثي تجعلثه يعيثد تقثدير امكانيثة وجثود ضثرر يواجهثه نتيجثة 
ى التعامثثل مثثع المطالثثب التثثي يفرضثثها عليثثه الموقثثف للموقثثف الضثثاغط أو تقثثوي لديثثه القثثدرة علثث

 . يقدر الموقف على أنه شديد الضلط الضاغط، ومن ثم فنن الفرد ال
  أو اسثتبعاد رد فعثل  ، وذلثك عثن طريثق تقليثلديم المسثاندة فثي الوقثت المناسثبتق :المحور الثان

تقثثديم حثثل طريثثق ، وقثثد تزيثثل المسثثاندة األثثثر المترتثثب علثثى تقثثدير الضثثلط عثثن الحثثدث الضثثاغط
الشثناوي .) التي يدركها الشثخص لهثذه المشثكلة ، وذلك بالتخفيف أو التهوين من األهميةالمشكلة

 . ( 32، 1224وعبد الرحمن، 
، أهمية المساندة االجتماعية لألشخاص الذين يعانون من انخفاض في هنا الباحثويرى     

فنذا ما تلقوا المساندة االجتماعية بأبعادها ( الضلط الواقع عليهم ) توافقهم الشخصي واالجتماعي 
أو المدرسة  سواء من قبل األسرة أو األصدقاء( في الوقت المناسب ) المختلفة منذ نعومة أظفارهم 

ممتلكين صحة ( عملية تقدير الضلط ) أو المجتمع ، فننهم سيكونون مقدرين لذواتهم  أو الجامعة
تهم في أمن نفسي رغم ظروف ، وبالتالي يمارسون حياوتوافقا شخصيا واجتماعيا ونفسيا نفسية
، أما عدم توافر المساندة لهذه الفئة سيؤدي إلى عزلتهم وشعورهم بالنقص وانخفاض تقدير نشأتهم

 . حياتهم في غربة نفسية واجتماعية ، فيعيشوننخفاض توافقهم الشخصي واالجتماعيالذات لديهم وا
  The main effect model :ماعيةنموج  األثر الرئيس لرمساندة الجت .3

ت وجود أثر رئي  لمتلير اشتق هذا النموذج أدلته من واقع التحليالت اإلحصائية التي أظهر      
 .(loesch,2005,55).، مما جعل البعض يطلق عليه نموذج األثر الرئيسيالمساندة

، واندماج في األدوار منظمعية على أنها تفاعل اجتماعي ويصور هذا النموذج المساندة االجتما     
زيادة حجم وكمية المساندة االجتماعية  ، ويفترض هذا النموذج أن  الجتماعية المختلفة داخل المجتمعا
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حساسه بالرضا عن حياته والتوافق مع بيئ ته سواء كان له تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية للفرد وا 
 . (34، 1224الشناوي وعبد الرحمن، ) .واقعا تحت ضلط أم ال

، ط التي يتعرض لها الفرد في حياتهويعمل هذا النموذج على التخفيف من اآلثار السلبية للضلو      
رشاده إلى الكيفية التي ي  ساعدته على تجنب الخبرات المؤلمة، وتزويده بالخبرات اإليجابيةوم فعل بها ، وا 

بأهمية الذات،  ف مواقف الحياة، معترفا  االستقرار في مختل، مما يساهم في إحساسه بدوره في المجتمع
 . (22، 2005علي، .)بالكفاءة الشخصية شاعرا  
، كلما زاد احتمال نقص حجم المساندة في هذا النموذجأنه كلما  الشناوم وعبد الرحمن ويرى     

أثيراته له ت ن  ، كما أفي الصحة النفسية خلال   سية كالقلق واالكتئاب، محدثا  التعرض لالضطرابات النف
اض كفاءة جهاز في زيادة الهرمونات العصبية والتي تؤدي إلى انخف ، متمثال  على الصحة الجسمية

د، على أنماط السلوك متمثال في زيادة تدخين الفر  ، وهذا أيضا بدوره قد يكون له تأثيرا  المناعة لدى الفرد
 . (34، 1224الشناوي وعبد الرحمن، .)تعاطيه الخمور، أو إدمانه المخدراتأو 

علثثثى الجوانثثثثب االجتماعيثثثثة للفثثثرد متمثثثثثال فثثثثي  كمثثثا يثثثثؤثر نقثثثص المسثثثثاندة فثثثثي هثثثذا النمثثثثوذج سثثثثلبيا       
زلثثثثثثثثة والوحثثثثثثثثدة النفسثثثثثثثثية لع، واإلحسثثثثثثثثا  باالمشثثثثثثثثاركة االجتماعيثثثثثثثثة مثثثثثثثثع اآلخثثثثثثثثرين انخفثثثثثثثثاض مسثثثثثثثثتوى

 . (204، 2000السرسي وعبد المقصود، .)واالغتراب
 Comprehensive form :النموج  الشامل .3

وتثثثثم إعثثثثادة تطثثثثويره فثثثثي عثثثثام  (,liberman&piralinليبرمااااان وبياااارلين )هثثثثذا النمثثثثوذج  وضثثثثع       
ووفقا لهذا النمثوذج فثنن المسثاندة االجتماعيثة يمكثن أن تحقثق تأثيرهثا . ( 43، 2002النابلسي، )،1221

 : حتى قبل وقوع الحدث الضاغط على النحو التالي
 مالية وقوع الحدث الضاغطة من احتيمكن أن تحد المساندة االجتماعي . 
 و إذا وقع الحدث الضاغط فنن المسثاندة مثن خثالل تفاعلهثا مثع العوامثل ذات األهميثة قثد تعثدل أ

 . تلطف أو تخفف من التوتر المحتمل ، ومن ثمتلير من إدراك الفرد للحدث
 إذا وصثثل التثثوتر إلثثى درجثثة تجعثثل الحثثدث المتوقثثع يليثثر مثثن وظثثائف الثثدور يمكثثن للمسثثاندة أن 

 . ن الحدث الضاغط واإلجهاد المصاحبتؤثر على العالقة بي
  اجهثة أو التعامثل مثع الحثدث الضثاغطيمكن أن تؤثر المساندة االجتماعية في استراتيجيات المو ،

 . وبذلك تعدل من العالقة بين الحدث وما يسببه من إجهاد
 بمقدار الدرجة التي ينحدر عندها الحدث الضاغط فنن عوامل شخصية مثل:  

 . اآلثار تقدير الذات تجعل في إمكانية المساندة أن تعجل من هذه
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 (30، 2003الصبان، .) ر من المساندة على مستوى التوافققد يكون هناك تأثير مباش . 

المساندة االجتماعية تعمل على حماية  أن   لرباحث ، يتضحعرض هذه النماذجمن خالل و      
ة عامة لها تأثير مفيد على حياة الفرد بصف ، كما أن  ره السلبيطرة الضلط النفسي وتأثيالفرد من سي

، ولتقديم لية وقوع الحدث الضاغط على الفرد، إذ أنها تحد من احتماسواء كان تحت الضلط أم ال
فضل االعتماد على نموذج عام وشامل يضم كل النماذج مساندة اجتماعية ذات فعالية أقوى ي  

ها في مساعدة الفرد على مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وتحقيق ألهميتها ودور  السابقة نظرا  
 .فق لديه وخاصة الشخصي واالجتماعيالتوا
 (:Social support theories)ات المساندة الجتماعيةنظري. ثامناا 
 Emotional attachment theory :نظرية التعرق الوجدان  -1

م بحاجة إلثى التفاعثل االجتمثاعي الثذي يمكثن األطفال يولدون وه ، أن  Polbyبولب  لقد أوضح     
األم تثثثزود أطفالهثثا بمشثثثاعر ، فثثتفثثاعالت مثثثع الكبثثار وخاصثثثة مثثع األماكتسثثابه عثثن طريثثثق التعلثثق وال

، وهثذا مثن شثثأنه تها للرضثثيع بضثمه إلثى صثدرها بحنثان، وتشثعرهم بثالمودة مثن خثالل اسثتجاباالحنثان
 نثثوع مثثن التكيثثف والتعثثديل الالحثثق، يعثثود إلثثى، ومثثن شثثأن هثثذا االتصثثال أن عأن يكفثثل الراحثثة للرضثثي

 األفثثراد الثثذين يقومثثون بثثروابط تعلثثق طبيعيثثة مثثع اآلخثثرين يكونثثون أكثثثر أمنثثا   أن   بااولب وقثثد افتثثرض 
، فعنثثد إعاقثة هثثذه الثثروابط يصثثبح الفثثرد أولئثثك الثذين يفتقثثدون هثثذه الثثروابطعلثثى أنفسثثهم مثثن  واعتمثادا  

، حيثثث ي إلثثى عزلتثثه وابتعثثاده عثثن اآلخثثرينيئيثثة التثثي تثثؤدعرضثثة للعديثثد مثثن المخثثاطر واألضثثرار الب
أوضح بولبي أن هذه النظرية تركز على استخدام المساندة االجتماعيثة المتاحثة لتجنثب االضثطرابات 

 . (22، 2005الشاعر، .)د يتعرض لها الفرد والتخفيف منهاالنفسية التي ق
  The structural theory :النظرية البنائية  -2

عيثثثة المحيطثثثة بثثثالفرد ز علمثثثاء المدرسثثثة البنائيثثثة علثثثى تثثثدعيم بنثثثاء شثثثبكة العالقثثثات االجتماركثثثي       
فثي مواجهثة  ، ولمسثاندتهمجاالتهثا لتوظيفهثا فثي خدمثة الفثرد، وتوسيع لزيادة حجمها، وتعدد مصادرها

 . سلبية يواجهها في البيئة المحيطة، ووقايته من آثار نفسية أحداث الحياة الضاغطة
أن هثثذه النظريثثة تهثثتم بدراسثثة الخصثثائص البنائيثثة لشثثبكة ( ,duk&siliverدك وساايرفر) ويثثرى     

جتمثثثاعي فثثثي البيئثثثة العالقثثات االجتماعيثثثة وتعثثثدد مصثثثادرها وتأثيرهثثثا الفعثثثال فثثي التوافثثثق النفسثثثي واال
 ن  االتجثثثثثاه البنثثثثائي فثثثثثي دراسثثثثثته للمسثثثثثاندة االجتماعيثثثثة يقثثثثثوم علثثثثثى افتثثثثثراض أ ن  المحيطثثثثة بثثثثثالفرد، وأ

، وعلثثثى عمليثثثات بثثثين األفثثثراد، تثثثؤثر علثثثى التفثثثاعالت المتبادلثثثة صثثثائص الكميثثثة لشثثثبكة المسثثثاندةالخ
فثي تعزيثز المواجهثة اإليجابيثة لهثذه األحثداث  هامثا   ، وتلعثب دورا  التوافق مع أحداث الحياة الضثاغطة
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ء وهثو أحثد علمثا ,stokesساتوكس، وقد قدم ر سلبية على الصحة النفسية للقرددون إحداث أي آثا
تهثثثا، ، وكثافتماعيثثثة، ومثثثن أهمهثثثا حجثثثم المسثثثاندةالنظريثثثة البنائيثثثة، قائمثثثة لقيثثثا  أبعثثثاد المسثثثاندة االج

 . (53، 2005علي، .)ومصادرها المختلفة
   The functional theory :النظرية الوظيفية  -3

علمثثثثاء هثثثثذه النظريثثثثة أكثثثثدوا وظثثثثائف العالقثثثثثات  أن   (Kaplan,et.alكااااابرن وآخاااارون ) يثثثثرى     
وف ، والتثثي تعمثثل علثى مسثثاندته فثثي الظثثر القثات االجتماعيثثة المحيطثثة بثالفردتداخلثة فثثي شثثبكة العالم

 .الصعبة التي يواجهها في بيئته
علثثثى تعزيثثثز أنمثثثاط السثثثلوك المتداخلثثثة فثثثي شثثثبكة العالقثثثات لزيثثثادة  وتركثثثز هثثثذه النظريثثثة أيضثثثا       

 . (54، مرجع سابق.)المساندة االجتماعية لدى الفرد مصادر
 social exchange theory: ظرية التبادل الجتماع ن  -4

حبثذ الشثخص اسثتخدامها عنثد تركز هذه النظرية على وجود العديد من اآلليات المعرفية والتثي ي       
 :، وهيالمساندة مع اآلخرينتبادل 

 الشثثخص لديثثه رصثثيد مثثن المسثثاندات كثثان  وجثثوهر هثثذه اآلليثثة أن  : ادخثثار المسثثاندة االجتماعيثثة
مثثثن مسثثاندة تعثثد قليلثثثة فثثي نطثثثاق  مثثا يقدمثثثه ل خثثرين حاليثثا   وأن   ،ا فثثي الماضثثثي ل خثثرينيقثثدمه

 . ساندة التي يقدمها لهم في الماضيالم
 الشثخص يثدرك مقثدار المسثاندة التثي  وتثنص هثذه اآلليثة علثى حقيقثة مفادهثا أن  : القابلية للمساواة

 . ب من اآلخرين مساندة تفوق طاقتهمأال يطل تبذل له من قبل اآلخرين وبالتالي يحاول جاهدا  
 أفثثراد المجتمثع الواحثثد مثثن المفتثثرض أن يكونثثوا متثثرابطين  وتعنثثي أن   :المثودة أو الوحثثدة المترابطثثة

ب والعطاء سلوك سائد داخثل األسثرة، ، وأن المودة والحوحدة عضوية نفسية اجتماعية واحدةفي 
 . وبالتالي فنن ذلك سينعك  عليهم

 وتعنثثي هثذه اآلليثثة قثثدرة الشثخص علثثى إدراك مثا يقدمثثه ل خثثرين : ئي أو االختيثارياالنتبثاه االنتقثثا
ن كان على المستو  ،وما يعجز عن تقديمه  .ى الشعوري للشخص المقدم للمساندةحتى وا 

 المسثثاندة االجتماعيثثة بأنواعهثثا  وجثثوهر هثثذه اآلليثثة هثثو وعثثي الشثثخص أن   :اسثثتمرارية الشخصثثية
ن اختلفت األنواعجميع مراحل الحقدم في المختلفة يمكن أن ت    . ياة المختلفة وا 

 ن يحصثل عليثه مثن مسثاندة فثي الماضثي، حيث يقثارن الشثخص بثين مثا كثا :المقارنة االجتماعية
 . (61، 2010عودة، .)في الوقت الراهنوما يحصل عليه 
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ة الفثثثرد إلثثثى هثثثذه النظريثثثة تؤكثثثدها حاجثثث إلثثثى أن   (,duk&siliverدك وسااايرفر)أشثثثار كثثثل مثثثن      
علثثثى الخصثثثائص  ، وخاصثثثة فثثثي المواقثثثف التثثثي يمثثثر بهثثثا الفثثثرد، وتركثثثز أيضثثثا  المسثثثاندة االجتماعيثثثة

، والخاضثعة للمواقثف القثات االجتماعيثة المحيطثة بثالفردالشخصية التي يمكن أن تثؤثر فثي شثبكة الع
 .يواجهها الفرد في حياته اليومية االجتماعية التي

، ودرجثثة رضثثاه ي لمصثثادر المسثثاندة المتاحثثة للفثثردبقيثثا  اإلدراك الكلثث وهثثذه النظريثثة تهثثتم أيضثثا       
، د مثثن مقثثايي  المسثثاندة االجتماعيثثة، وهثثذا اإلدراك يشثثكل األسثثا  النظثثري لعثثدرالمصثثادعثثن هثثذه 
بروسااااااايدنو ) مقيثثثثثثثا  إدراك المسثثثثثثثاندة االجتماعيثثثثثثثة مثثثثثثثن األسثثثثثثثرة واألصثثثثثثثدقاء لكثثثثثثثل مثثثثثثثن: أهمهثثثثثثثا

ساراسااااااااااااااااااون ، وميثثثثثثثثثثثثثثثثثثزة هثثثثثثثثثثثثثثثثثثذه المقثثثثثثثثثثثثثثثثثايي  حسثثثثثثثثثثثثثثثثثثب (,proocidano&hellerهيراااااااااااااااااارو 
ال أنهثثا تركثثز علثثى الشثثعور بثثالقبول والتقثثدير مثثن اآلخثثرين وتقثثدم األفعثث sarason,et.al))وآخاارون

 . (62، 2002النابلسي، .)مساندة االجتماعيةالمتعددة لل
 

بمكثان االقتصثار  ، يبثدو مثن الصثعوبةوجز لنظريثات المسثاندة االجتماعيثةبعد هثذا العثرض المثو      
، فنظريثة التعلثق الوجثداني تركثز دة االجتماعيثةعلى منظور واحد لوصف العمليات المصاحبة للمسثان
 . تجعل الشخص يشعر باألمن واألمان على خاصية التعلق كمصدر للمساندة االجتماعية التي

ادة حجمها وتعدد النظرية البنائية على تدعيم شبكة العالقات االجتماعية وزي تركز في حين     
النظرية الوظيفية تركز على أنماط  أماه العام، مصادرها لتوظيفها في خدمة الفرد وتحقيق توافق

نظرية التبادل و المساندة االجتماعية لدى الفرد، السلوك المتداخلة في شبكة العالقات لزيادة مصادر 
لنظرية الكلية فننها تركز على ابادل المساندة مع وبين اآلخرين، و االجتماعي تركز على عملية ت

 . الخصائص الشخصية التي يمكن أن تؤثر في شبكة العالقات االجتماعية المحيطة بالفرد 
، رة كليثثة موحثثدة تجمثثع كثثل وجهثثات النظثثلثثذلك ال بثثد مثثن تضثثافر كثثل هثثذه النظريثثات فثثي نظريثث     

اليوميثثثثة مثثثثن أجثثثثل  متضثثثثمنة بثثثثذلك مصثثثثادر المسثثثثاندة االجتماعيثثثثة التثثثثي يحتاجهثثثثا الفثثثثرد فثثثثي حياتثثثثه
 .عيمساعدته على مواجهة ضلوط الحياة وبالتالي تحقيق توافقه العام وخاصة الشخصي واالجتما

 
  



 نتانتانتلنتلنتنتانتامناخهغخهلنتنانتانت

5454 
54 

  

  الفصل الرابعالفصل الرابع

  التوافق الشخصي واالجتماعيالتوافق الشخصي واالجتماعي

  

 .مفهوم التوافق وتعريفاته. أولا 
 .خطوات التوافق. ثانياا 
 .خصائص التوافق. ثالثاا 
 .مطالب التوافق. رابعاا 

 .العوامل المؤثرة في التوافق. خامساا 
 .مؤشرات التوافق. سادساا 
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 التوافق الشخصي والجتماعي
 The concept of Adjustment and their)مفهوم التوافق وتعريفاته. أولا 

definitions): 
في  الصحة النفسية من أهم األمور التي يسعى إليها اإلنسان طوال فترة حياته أملا  عدت       

 يعدان من الراازز األساسية الشخصي واالجتماعي ال انالوصول إلى السعادة واإلتزان، فالتوافق
 .هناك من الباحثين من يعتبرهما مفتاحا لها أو وجها من أوجهها للصحة النفسية فحسب بل إنا 

، فإنه ليس من اليسر أو الوارد في نظام الحياة أن يجد ال إنسان بيزة تناسبه ومهما اان الحال    
ى عنهم ويرضون عنه بنفس الدرجة أو وتتناسب مع رغباته وتلبي اافة احتياجاته أو أناسا يرض

، أو ظروفا تسير وفقا لما ينسجم معه وتبعا الختياره، إضافة إلى أنه ال يمان تقبلهمجتمع يقبله وي
أن يتوفر لجميع األفراد في مجتمع ما المستوى ذاته من الدعم والمساندة في مجاالت الحياة 

نسجام مع الحياة بسساليب مختلفة وأنماط المختلفة، لذلك نراهم يسعون دازما وبشال مستمر لل
 .متنوعة، وصوال ألابر قدر ممان من الرضا باعتباره سبيل لتوافقهم

فسول استخدام لمفهوم التوافق  فقي علقم البيولوجيقا هقو مصقطلي التايقح واقان حجقر الزاويقة فقي       
علقى القتل م مقع ( يةالعضقو )والقذ  يعنقي ققدرة الاقازن الحقي " Darwen دارون"نظرية التطور لقدى 

شروط البيزة الطبيعية ومفاجآتها، فإذا استطاع الاازن الحي مواجهتها اسقتطاع االسقتمرار فقي البققا ، 
  (.7 ،2991حمد  وموسى، .)فشل في مواجهتها فمصيره الفنا أما إذا 

 ونتيجققة لتعققدد مصققطلحات التوافقق  أصققبي معنققاه يتوقققح علققى الموقققح الققذ  يسققتخدم فيققه، فقققد     
يستي هقذا المصقطلي بمعنقى قبقول األشقيا  التقي ال تسقتطيع السقيطرة عليهقا، وققد يقستي بمعنقى االتفقا  

اققار مققع مققع األغلبيققة فققي األفعققال أو األفاققار، أو بمعققى التوافقق  بققين الرغبققات، أو بمعنققى توافقق  األف
 (.79، 1122الربعي،.)األفعال
لك أنه يرتبط بالتصور النظر  للطبيعة ، ذف  مصطلي مراب وغامض إلى حد ابيرإذا فالتوا     

ا المصطلي ، وربما اان أحد أسباب غموض هذظريات واألطر الثقافية المتباينةاإلنسانية وبتعدد الن
ويعني التايح و  Adaptation، ففي االنجليزية نجد مصطلحات مثل هو الخلط بين المفاهيم

Adjustment  (.12، 2219الصويط، .)ويعني التواف 
، ولاقققي يقققتمان هقققذا الماديقققة التقققي يعقققي  فيهقققا إزا  البيزقققة يشقققمل تايقققح الاقققازن الحققي: فاااالت ي      

 (.21، 1112محمد، .) الاازن الحي من العي  في بيزة ما عليه أن يايح نفسه مع هذه البيزة
ته ومواجهقققة ، وحقققل صققراعاص باإلنسقققان فققي سققعيه لتنظقققيم حياتققهفهققو مفهقققوم خققا: أمااا التوافاااق    

حباطققات وصققوال إلققى مققا يسققمى الصققحة النفسققية أو االنسققجام والتنققاغم مققع ن إشققباعات و مشققالته مقق ا 
 (. 211، 1119النابلسي، .) الذات ومع اآلخرين في األسرة والعمل والتنظيمات التي ينخرط فيها
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. ، أما التايح فيشمل الاازن الحي عامةإنساني بحتمن هنا نستنتج أن مفهوم التواف  مفهوم     
 (.91، 1111د ، الخال)

، ي علقم القنفس والصقحة النفسقية خاصقةلذلك يعد مفهوم التواف  من المفقاهيم األساسقية المهمقة فق    
 .إلى الحد الذ  جعل علما  النفس والصحة النفسية يتخذونه موضوعا لهم

ات فقد اتف  اثير من المفارين والباحثين على أن مفهوم التواف  هقو ققدرة الفقرد علقى تحمقل موجق    
ه إشقباع حاجاتقه النفسقية ، ومحاولتقالصقراع القداخلي لديقهمتاررة من العنح مع ازدياد مسقتوى القلق  و 

الفقرد بدوافعقه  أحادمما: ، فهو عمليقة مرابقة مقن عنصقرين أساسقيينوانسجامه مع مجتمعه، والجسمية
 ين العنصققرين، وأن تاققون العلقققة بققين هققذالبيزققة المحيطققة بهققذا الفققرد وثانيهمااا، وحاجاتققه وتطلعاتققه

 (.61، 1119الدعد ، .)علقة منسجمة ودينامية مستمرة
علقققى  صقققبي ققققادراا أن األصقققل فقققي مفهقققوم التوافققق  هقققو تعقققديل فقققي الاقققازن بحيققق  ي "يونااا " ويقققرى     

، وأطلق  عليققه معقايير أو إحقدا  تعققديل فقي البيزققة نفسقها، وهقو مققا سقماه مماثلققة القتل م مقع الظققروح
Assimilation))، الجمققاعي، .)مققن البيزققة إلعققادة حالققة التوافقق الاققازن بعضققا منققه وبعضققا أو تعققديل

1117 ،16.) 
، فقققققالتواف  هقققققو غيقققققرات المتعلققققققة باإلنسقققققان والبيزقققققةإذا ال يماننقققققا فهقققققم التوافققققق  إال إذا فهمنقققققا المت    

 . ، فليس هناك بيزة من غير أفراد وال أفراد من دون بيزةالنهازية لتفاعل الفرد مع البيزةالمحصلة 
 : ومن التعاري  التي تناولت التوافق ما يلي

 :تعري  التوافق لغة  -1
 واتفق  مقسخوذ مقن وفق  الشقي ، أ  ال مقه، وققد وافققه موافققة" التوافق"ورد في لسان العرب  أن ،

 (.2966،16ابن منظور األنصار ، .)معه توافقا
 اعققققة مسققققلك الجم فقققي الفلسققققفة هقققو أن يسققققلك الفقققرد "التوافااااق"وامقققا ورد فققققي معجقققم الوسققققيط  أن

 (.2127، 2976أنيس وآخرون، .)ويتجنب االنحراح في السلوك
هققو علققققة متناغمقققة مققع البيزقققة، تنطققو  علقققى الققققدرة : تعرياا  معجااام العلااام السااالو ي للتوافاااق  -2

إلشقققباع معظقققم حاجقققات الفقققرد، وتجيقققب علقققى معظقققم المتطلبقققات الفيزيازيقققة واالجتماعيقققة جميعقققا، 
 (.66، 1112ي، السمادون.)والتي يعانيها الفرد

 
، ويستطيع الفرد من العلقة المتجانسة مع البيزة حالة :انجلش للتوافق –تعري  معجم انجلش  

يوسح .)فيها الحصول على اإلشباع لمعظم حاجاته وأن يحق  المتطلبات الجسمية واالجتماعية
 (.211، 1111وخليفة، 
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 : تعري  التوافق اصطالحا -3
  يعرفاااه(ريتشاااارد Retchard:) حيققق  أن الفقققرد المتوافققق  يتصقققرح بمحيطقققه علققققة الفقققرد أنقققه ،

الدعقققد ، ) .فقققي نطقققا  األسقققرة والعمقققل والمدرسقققةبطريققققة توافقيقققة مقققع محيطقققه القققذ  يعقققي  فيقققه 
1119 ،21.) 

  ويعرفه(روجرز Rojarz:)  بمقا فقي ذلقك ذاتقه  –أنه قدرة الفرد على تقبل األمور التقي يقدراها– 
 (.216، 1112أبو هين، .) يم شخصيتهوالعمل على تبنيها في تشايل وتنظ

  ويعرفااه(لااورانس Lorance:) توافقق  مققع أنققه عمليققة تتسققم بالمرونققة والتنققاغم المسققتمر للتققوا م وال
 (.61، 1116أحمد، .)ظروح الحياة المختلفة

   بسنه الطريققة التقي بواسقطتها يصقبي الشقخص أاثقر افقا ة فقي علقتقه  :عر  التوافقومناك من ي
 (.212، 1112شريت، علي و .)مع بيزته

   ويعر( ايسنك وأرنولدEysenck&Arnold, )بسنقه حالقة تاقون فيهقا حاجقات الفقرد  :التوافق
، وتنققاغم بققين الفققرد والهققدح والبيزققة لبيزققة مققن ناحيققة أخققرى مشققبعة تمامققامققن ناحيققة ومتطلبققات ا

 .(Eysenck and Arnold ,1978 ,7)االجتماعية

 :ي تناولت التوافق، يم ننا تناولها في ثالثة اتجاماتبعد مذا العرض لمجموعة التعاري  الت
 .التواف  عملية فردية تبدأ وتنتهي بالفرد يرى أن   :التجاه األول  -2
نصققياع للمجتمقع بصققرح النظققر وافق  عمليققة اجتماعيقة تقققوم علقى اإلالت يققرى أن   :التجااه الثاااني -1

 .عن رضا الفرد عن هذا االنصياع
،  1121صقيام، .)هقو فقرد  ومقا هقو اجتمقاعي تااملي يوف  بقين مقا وهو اتجاه :التجاه الثالث -6

62.) 

قدرة الفرد على تحقي  وتلبية معظم حاجاته هو  :أن التوافق يم ن القول ما سبقوم   
ومتطلباته بشال ملزم وبما يحق  االنسجام بينه وبين نفسه من جهة وبينه وبين بيزته سوا  

 ، اما يتضمن قدرة الفرد على تعديل سلواه تجاه ماانيةمادية أم اجتماعية من جهة ث أاانت
 .، بما يوفر له األمن والقبول االجتماعييواجهه من مواقح وظروح في حياته
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 (:Adjustment steps)خطوات التوافق. ثانياا 
يماننا وصح عملية التواف  على أنها سلسلة من المراحل ابتدا  من اإلحساس بحاجة معينة      
بالتعرح على طبيعة هذه الحاجة والطر  المختلفة إلشباعها وانتها  باختيار إحدى الطر   ومروراا 

، 2219الصويط، .)للوصول لحالة االستقرار النفسي ليتم عن طريقها إشباع هذه الحاجة تمهيداا 
16.) 
مليقة لخقص هقذه العي   ( ,Sheferشايفر )، إذ نجقدعملية نظرة مبسطة لعملية التوافق وتمثل هذه ال    

 :التوافقية في أربعة نقاط
أ  المشالة التي تحقاول أن تغيقر مقن اسقتقرار الفقرد وتعمقل علقى زيقادة : Motivation :الدافع .2

 .الشعور بعدم اإلحساس بالراحة
 عيققب اإلنسققان ويدفعققه دفعققاا وهققو الشققعور أو اإلحسققاس الفعلققي الققذ  ي   Frustration :اإلحباااط .1

 .لمحاولة التعرح على المشالة وحلها
أ  الفعققل اإليجققابي الققذ  يبققدأ الفققرد فققي التحققرك مققن خللققه للتعققرح  Response :السااتجابة .6

يجاد البدازل المختلفة للتغلب عليها  .على طبيعة المشالة وأبعادها وا 
أ  القققرار الققذ  يتخققذه الفققرد ويجققده مناسققبا للتغلققب علققى المشققالة ويبققدأ فققي  Solution :الحاال .2

 .تنفيذه

أن ياقون هنقاك  ، فلقيس شقرطاا لتواف  ال تقتم دازمقا بهقذا النظقامعملية ا أن   (2003العنزي )ويرى     
قققد ال يشققعر اإلنسققان بققالتواف  : ، فعلققى سققبيل المثققالنققع مققن الوصققول إلققى الهققدح التققوافقيعازقققا يم

االجتماعي دون أن يقوم بسدنى تغيير في سقلواه أو فقي مجتمعقه ألن معقايير وأنظمقة المجتمقع القذ  
 .تتف  مع رغباته وميوله الشخصية يعي  فيه

 (:Adjustment properties)خصائص التوافق. ثالثاا 
 :يمان تحديد أهم الخصازص المميزة لعملية التواف  على الشال التالي       
شقير إلقى الداللقة ي  التوافق   إن   :Adjustment of  general process التوافاق عملياة  لياة -2

، دمنهققو.)البيزققة المحيطققة بايانققه الققهباعتبققاره اققازن حققي يتفاعققل مققع  اإلنسققان، الوظيفيققة لعلقققات
، إلقى اإلنسقان باعتبقاره شخصقية اليقة، ال بد من النظقر على هذه الخاصية وبنا ا (. 61، 2961

المجققاالت المختلفققة فققي حيققاة الفققرد، ولققيس علققى مجققال جززققي مققن صققد  التوافقق  علققى وبالتققالي ي  
المظقققاهر والمسقققالك الخارجيقققة لحيقققاة الفقققرد واقققذلك الداخليقققة  صقققد  التوافققق  علقققى، اقققذلك ي  حياتقققه
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ت اإلنسققانية المختلفققة بوجققه االرضققا عققن نفسققه وعققن العققالم فققي الدراسققة والعمققل والققزوا  والعلقققا
 (.66، 1122السرا ، .)عام

التوافق  ال يماقن  إن   :Adjustment of evolutionary process التوافق عملياة تطورياة -1
 بققالرجوع إلققى مرحلققة النمققو التققي يعيشققها الفققرد، فالراشققد يعيققد توازنققه مققع البيزققة التعققرح عليققه إال

، أما لو ثبقت وتوققح عنقد مرحلقة وبه ال المراحل النمازية السابقةبسسلوب الراشدين ويتخطى بسسل
الاحلقوت، .)وناوص إلقى مرحلقة سقابقة ، فإن ذلك يعني سو  التواف نمازية السابقةمن المراحل ال

ودوافعقققه فقققي مراحقققل نمقققوه  لقققذلك البقققد مقققن األخقققذ بعقققين االعتبقققار حاجقققات الفقققرد، (26، 1122
، فققالنمو اإلنسققاني لققيس إال سلسققلة مققن الواجبققات ن لاققل مرحلققة متطلباتهققا وحاجاتهققا، ألالمختلفققة

ى رضقققا المجتمقققع عنقققه ، األمقققر القققذ  يققق د  إلقققيتعلمهقققا اإلنسقققان وي ديهقققا بنجقققا التقققي يجقققب أن 
ا لققم يتعلمهققا وي ديهققا بنجققا  أدى ذلققك إلققى سققخط المجتمققع عليققه مققن ، أمققا إذورضققاه عققن نفسققه

لى شعوره بع   (.11، 1119أبو ساران، ) .دم التواف  مع نفسه من جهة أخرىجهة وا 
فق  هقو محطقة التوا أ  أن   :Adjustment of dynamic process التوافق عملية دينامية -6

الققققوى الذاتيققققة فطقققر  واآلخققققر بعض ، فققققلصقققراع القققققوى المختلفقققة، بعضققققها ذاتقققي وبعضققققها بيزقققي
، والتوافققق  هنقققا ياقققون واآلخقققر قيمقققي وبعضقققها اجتمقققاعي، وبعقققض الققققوى البيزيقققة مقققاد  ماتسقققب

 (.62، 2991دمنهور ، .) المحطة النهازية لال القوى السابقة
التوافق   أن  قصقد بقه وي   :Adjustment of functional process التوافاق عملياة وظيفياة -2

ن صققراع ، ينطققو  علققى وظيفققة إعققادة االتققزان أو تخفيققح التققوتر الناشقق  مققضققياا مر  أم اققان سققوياا 
يق  ، إنمقا يشقمل بجانقب ذلقك تحقرالقوى بين الذات والموضوع، والتواف  لقيس مجقرد خفقض للتقوت

 (.66، 1122السرا ، .)لقيمة الذات وللوجود اإلنساني
التواف  يختلح  أ  أن   :Adjustment of relative process التوافق عملية نسبية -1

، ومن ثم يتوقح على عاملي الزمان والماان هوأنا ح الظروح االجتماعية واالقتصادية، باختل
، هي إال سلسلة من عمليات التواف  ، فالحياة مابسن للتواف  مستويات متعددة :لقوليمان ا

ة تتطلب حس بحاجفالاازن يقوم بتعديل سلواه وتغيير أنماطه واستجاباته للمواقح حينما ي
، والفرد السو  هو الذ  يتصح بالمرونة والقدرة على تغيير استجابته حتى تلزم إشباعا
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الاحلوت، .)المواقح البيزية المتغيرة ويصل لإلشباع عن طري  سلوك توافقي مع تلك المواقح
1122 ،26- 22.) 

 (:Adjustment Demands)التوافق مطالب .رابعاا 

 :خلل المراحل النمازيةفيما يلي أهم مطالب التواف  
، وتاقوين عقادات ماانات الجسمية إلقى أقصقى حقد مماقن، وتحقيق  الصقحة الجسقميةاستغلل اإل .2

سققققليم وحسققققن المظهققققر سققققليمة فققققي الغققققذا  والنققققوم وتعلققققم المهققققارات الجسققققمية الضققققرورية للنمققققو ال
 (. 76، 1121الانج، .)الجسمي العام

لماديققة إلققى أقصققى الحققدود الممانققة وتحصققيل أابققر النمققو العقلققي المعرفققي واسققتغلل اإلماانققات ا .1
 (.16، 1119أبو ساران، ).اب أسلوب التفاير العلمي الناقدقدر من المعرفة وااتس

شقققباع قيققق  الصقققحة النفسقققية بجميقققع الوسقققازل، وتحو االنفعقققالي إلقققى أقصقققى درجقققة ممانقققةالنمققق .6 ، وا 
شققققباع للتحصققققيل والتفققققو  الققققدوافع الجنسققققية والوالديققققة والميققققل إلققققى االجتمققققاع وتحقيقققق  الققققدافع ، وا 

الحاجات مثقل الحاجقة إلقى األمقان واالنتمقا  والماانقة والتققدير والحقب والمحبقة والتوافق  والمعرفقة 
 (.17، 1111السلمة، ).النفس والضبط والتوجيه والحرية وتنمية القدرات والنجا  والدفاع عن

ماعققة واالتصققال السققليم المثمققر ويقتضققي ذلققك المشققاراة الفعالققة فققي حيققاة الج: النمققو االجتمققاعي .2
، امققا ويقتضققي تققي تحققق  التوافقق  االجتمققاعي السققو مققع أفرادهققا وتنميققة المهققارات االجتماعيققة ال

 .ذلك تقبل الواقع ووجود منظومة من القيم التي توجه الفرد وتايفه مع بيزته المحيطة
فققي شقيخوخته مققن تغيققرات قبقول التغيققرات فقي الققذات والبيزققة والتوافق  معهققا مثقل مققا يواجهققه الفقرد  .1

 (.61، 2997زهران، .) على حياته االتقاعد أو وفاة الزو  أو الزوجة أو الضعح الجسد 

 (:Factors affecting Adjustment)العوامل المؤثرة في التوافق. مساخا

علققى القققرغم مققن ضقققرورة تحقيققق  مطالققب النمقققو اآلنفقققة الققذار إال أن هنقققاك العديقققد مققن العوامقققل التقققي     
حدا  سو  التت    :، ومن هذه العوامل ما يليواف  لدى الفردد  إلى إعاقتها وا 

في عملية  هاماا  هناك بيزتان أساسيتان تلعبان دوراا  :Social factors العوامل الجتماعية -2
حي  تساهم في التواف  اإليجابي لدى األبنا  من خلل عدة عوامل : األسرة:التواف  وهما

شرااهم في اتخاذ القرارات، وتعليمهم الحدود االتواف  األسر ، قبول  الوالدين ألوالدهم، وا 
المقبولة للسلوك، وقد تاون األسرة لها دور في سو  التواف  من خلل العلقات المضطربة بين 
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والبيزة ، الوالدين، المعاملة السلبية لألبنا  والترايز على عقابهم وعدم مشاراتهم في اتخاذ القرار
والتي تقوم بدور ابير في تنمية شخصية الطلب، حي  تزودهم : مدرسةالالثانية هي 

بالمهارات واالتجاهات التي تعاس ثقافة المجتمع وتمانهم من مواجهة الحياة ،فإذا نجحت 
 (.296، 2967الهابط، .)المدرسة بدورها أدى ذلك إلى التواف  الحسن والعاس صحيي

 :إلى ما يلي  وتقسم :Physical factors العوامل الجسمية -1
 يحملققققه الفققققرد منققققذ تاوينققققه، ومنهققققا مققققا ينشققققس عققققن عوامققققل وهققققي اققققل مققققا : العوامققققل الفسققققيولوجية

 (.16، 1122الاحلوت، .)وراثية
 فقققد مظققاهر الجسققدية أمققر مهققم فققي توافقققهرضققا الفققرد عققن ال إن  : المظققاهر الجسققمية الشخصققية ،

، واثيقققرا مقققا تققق ثر ايير الثقافقققةوصقققافه الجسقققدية مقققع معقققيشقققعر الفقققرد بقققالنقص عنقققدما ال تتناسقققب أ
 .المظاهر الجسدية في استجابة اآلخرين نحو الشخص وبالتالي نظرته لنفسه

 عملية التواف  تحتقا  أن يتمتقع الفقرد بققدر مناسقب مقن الصقحة الجسقمية التقي : الصحة الجسمية
مالة، أبقو شق).تمانه من بذل الجهد المناسب لمواجهة حقاالت التقوتر والضقغوط التقي يتعقرض لهقا

1111، 12.) 
 والنضققج ، المشققاراة فققي النشققاطات االجتماعيققةماققن الفققرد مققن النضققج المباققر ي  : معققدل النضققج

تتقرك لديقه صقورة إيجابيقة عقن ماقن الفقرد مقن تحمقل مسق وليات ، اما ي  يعطي ماانة وقوة واعتبارا
 (.27، 2967الطحان، .) ، أما المتسخر في النضج فيعاني من ضغوط نفسيةالذات

يعققققد نققققققص المققققال وعقققققدم تقققققوفر  :Economic circumstances و  القتصااااااديةالظاااار  -3
وقققد يسققبب لهققم  ،اةاإلماانققات الماديققة عازقققا يمنققع اثيققرا مققن النققاس مققن تحقيقق  أهققدافهم فققي الحيقق

ساسققية ويسققبب األلققم وسققو  يمنققع مققن إشققباع الحاجققات األ عازقققاا  ، فققالفقر يعتبققر  الشققعور باإلحبققاط
أن هنقققاك علققققة موجبقققة لقققدى المقققراهقين بقققين ( 1111)ة أبقققو شقققمالة ، فلققققد بينقققت دراسقققالتوافققق 

 .المستوى االقتصاد  واالجتماعي ودرجات التواف  النفسي لديهم
مقن العوامققل  :Means of Communication and media وساائل التصاال واإلعااالم -2

تق ثر علقى بقرامج  لمقا تقدمقه هقذه الوسقازل مقن ، نظقراا التربية وبنقا  الشخصقية والتوافق  الم ثرة في
 (.12 -16، 1122الاحلوت، .)سلوك األطفال والابار
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ويقصد بها نقص القذاا  االجتمقاعي أو ضقعح  :Psychological factors العوامل النفسية -1
فقي الققدرات العقليقة والمهقارات النفسققية والحرايقة أو خلقل فقي نمققو الشخصقية والتقي تعقو  تحقيقق  

 عن تناقض وتعارض األهداح وعدم الققدرة علقى المفاضقلة األهداح والصراع النفسي الذ  ينشس
 (.12، 1119أبو ساران، .)بين األشيا  في الوقت المناسب

 (:Adjustment indicators)مؤشرات التوافق. سادساا 

 :للتواف  م شرات عديدة
 واقعيقاا  ،أفقرا على الحياة بال ما فيها من أتقرا  و  حي  ياون الفرد مقبلا  :النظرة الواقعية للحياة .2

هذا إلى توافق  الشقخص فقي المجقال االجتمقاعي القذ  ينخقرط  ، ويشير  في تعامله، متفازل سعيداا 
 (.221، 1122فروجه، .) فيه

لاققل فققرد مطققامي وآمققال فالشققخص المتوافقق  تاققون طموحاتققه فققي مسققتوى  :مسااتوط طمااوف الفاارد .1
 (.11، 1111اهر ، الد.) إمااناته الحقيقية ويسعى إلى تحققها من خلل دافع اإلنجاز

، للصققحة النفسققية أو توافقق  الفققرد مققاا مه عققد م شققراا ي   :اإلحساااس ببشااباح الحاجااات النفسااية للفاارد .3
اإلحسققاس بقاألمن واإلحسققاس بقالتواد أ  إحسققاس الفقرد بسنققه محبقوب وقققادر )ومقن أهققم الحاجقات 

ذا لقم يشقعر بإشقباع هقذه الح( على حب اآلخرين، اإلحساس بالحاجة إلى اإلنجقاز عتبقر اجقات ي  وا 
 (.11، 1121علي، .) واف  وتختل صحته النفسية أيضابالضرورة من سو  الت

شقير إلقى التوافق  والتققي أهقم السقمات الشخصقية التقي ت   :تاوافر مجموعاة مان السامات الشخصاية .4
 :عد في نفس الوقت أحد الم شرات للصحة النفسية للفرد ما يليت  

 درة الفقققرد علقققى تنقققاول األمقققور بسنقققاة وصقققبر وعقققدم وتتمثقققل هقققذه السقققمة فقققي قققق :الثبقققات االنفعقققالي
، ال يثقور ذه السمة بالرزانة ويثق  بقه النقاس، عقلنقي فقي مواجهتقه لألمقورانفعال، ويتسم حامل ه

 .بسرعة أو يغضب أو يخاح أو يغار
  ويتسم حامل هذه السمة بالقدرة على تحليل األمور وفرز اإليجابيقات مقن السقلبيات  :اتساع األف

 .، ويميل إلى القرا ة المتنوعة ويتابع ال ما هو جديداللنمطيةلمرونة و ويتسم با
 علميقاا  ويتميز صاحب هذه السمة بالققدرة علقى تفسقير الظقواهر واألحقدا  تفسقيراا  :التفاير العلمي 

، ويسقققتطيع صقققاحب هقققذه السقققمة ااتشقققاح ب الاامنقققة ورا  الظقققاهرة أو الحقققد علقققى األسقققبا قازمقققاا 
 .ال ي من بالصدفةتحام الظواهر والمواقح، ويبتعد عن التفاير الخرافي، يالقوانين العلمية الت



 

 

 الرابلللللللللللللللللللللل الفصلللللللللللللللللللللل    التوافق الشخصي واالجتماعي
 

14 

 إذا اققان مفهومققه عققن ذاتققه متطابقققا مققع الواقققع بعيققدا عققن  أ  ياققون المققر  متوافقققاا  :مفهققوم الققذات
 .الغرور واإلحساس بالعظمة

 زا  المجتمققققققع بقي :المسقققققق ولية االجتماعيققققققة مققققققه أ  أن يحققققققس الفققققققرد بمسقققققق ولية إزا  اآلخققققققرين وا 
 .ومفاهيمه

 أ  االبتعاد عن الجمود والتصلب والتطرح في اتخاذ القرارات وفي الحام :المرونة. 
ي احتققققرام العمققققل وتقققققدير وتتمثققققل فقققق :تااااوافر مجموعااااة ماااان التجامااااات الجتماعيااااة اإليجابيااااة .1

سققازدة يققد ال، الققوال  للقققيم واألعققراح والتقالالمسقق ولية، أدا  الواجققب، احتققرام القققوانين، احتققرام الققزمن
 .، االتجاه نحو تقدير اإلنجازات في اافة مجاالت الحياةفي المجتمع

حقققب النقققاس والتعقققاطح واإليثقققار :)اقققالقيم اإلنسقققانية (:نساااق قيماااي)تاااوافر مجموعاااة مااان القااايم  .6
، فققالعين المثقفققة تثقيققح العققين:) ، والقققيم الجماليققة(إلقق ....ي مواجهققة الحقق  واألمانققة والشققجاعة فقق
يع أن تميققز جمققال الصققوت ، واألذن المثقفققة تسققتطاللققون، وشققال الصققورةن تققرى جمققال تسققتطيع أ
النظققرة الشققاملة )ذلك تققوافر نسقق  مققن القققيم الفلسققفية، اقق، اققذلك الحققال مققع بقيققة الحققواس(أو اللحققن

 (.11 -1112،27محمد، .)، االلتزام بفلسفة معينة وتسيير الشخص وف  نهجها(للاون

 (:Adjustment areas)مجالت التوافق. سابعاا 
، إضافة إلى أنها مرتبطة مع ختلح المواقح التي يعيشها الفردتختلح مجاالت التواف  با    

، لذلك سوح يتم تناول بعض من هذه ومتداخلة بشال يصعب الفصل بينها بعضها البعض

 .التوافق الشخصي والتوافق الجتماعي :المجاالت المرتبطة بعنوان البح 
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 (personal adjustment التوافق الشخصي)
شباع معظم الحاجات ي        عد التواف  الشخصي بمثابة الشعور بالسعادة مع الذات واآلخرين وا 

، (262، 1122، حسين وعبد المية.)والدوافع والرغبات والقدرة على مواجهة متطلبات الحياة
، تقبل لها، معن نفسه ويعني ذلك أن ياون راضياا ، الموا مة بين الشخص وذاته ه أيضاا ويقصد ب

مع التحرر النسبي من التوترات والصراعات التي تقترن بمشاعر الذنب والقل  والنقص 
قصد به قيام الفرد بخفض التوتر بين ذاته والبيزة المحيطة اما ي  ، (69، 1122السرا ، .)الضي و 

ى أن التواف  وهناك من ير ، (16، 1116، أحمد.)ذاته أو بتغيير البيزة به وذلك إما بتغيير
عليها أو  اا ا أو ساخطمنه اا لها أو نافر  اا عن نفسه غير ااره الشخصي هو أن ياون الفرد راضياا 

، وتتسم حياته النفسية بالخلو من التوترات والصراعات النفسية التي تقترن بمشاعر غير واث  بها
ل الفرد لذاته اما هي يشمل التواف  الشخصي تقب وأيضاا ، (11، 1119أبو ساران، .)الذنب والقل 

بال جوانبها وفهم إيجابي للذات وواقعي للحياة والتمتع باألمان الشخصي وتواف  وجداني وعقلي 
 (.16، 1112محمد، .)ترفيهي وفيزيقي

 :ويتضمن التوافق الشخصي الجوانب التالية
 ويقصقد بقه فاقرة اإلنسقان عقن ذاتقه وعقن :Adjustment with the self التوافاق ماع الاذات -1

، فققإن تطابقققت فاققرة ذاتققه مقع واقعققه امققا يدراققه اآلخقرونقدراتقه الذاتيققة ومققدى تطقاب  نظرتققه عققن 
ن مقع نفسقه ومقع اآلخققرين وسقعيداا  افقققاا اإلنسقان عقن ذاتقه مقع فارتققه عقن واقعقه فإنقه ياقون متو  ، وا 

، فهقذا يق د  إلقى خقريناانت نظرته عن ذاتقه يسقودها التضقخيم والتهويقل علقى عاقس مقا يقراه اآل
رور والابريققققا  والتعققققالي وبالتققققالي فإنققققه يصققققطدم مققققع الواقققققع وهققققذا يقققق د  إلققققى سققققو  التوافقققق  الغقققق

 (.22، 1119أبو ساران، .)االجتماعي
، بمعنقى تقبقل الفقرد وهقو الرضقا عقن القذات :Emotional Adjustment التوافق النفعاالي  -2

امقا يتمثقل بققدرة ، (212، 1112عقل  القدين، .)عن أحاسيس المرارة والندم بعيداا  لذاته ولحياته،
الشقققخص علققققى السققققيطرة علققققى االنفعققققاالت واسقققتمتاعه بحيققققاة خاليققققة مققققن التققققوترات والصققققراعات 

ويتمثقققققل التوافققققق  ، (7، 1117سقققققفيان، .)قلققققق  واالاتزقققققاب والهسقققققتيرياواألمققققراض النفسقققققية مثقققققل ال
ذه الجوانقب االنفعالي في إدراك الشخص للجوانب المختلفة للمواقح التي تواجهه ثم القربط بقين هق

وما لديه من دوافع وخبقرات وتجقارب سقابقة مقن النجقا  والفشقل تسقاعده علقى تعيقين وتحديقد نقوع 
 ي بتاييقققح اسقققتجابته تاييفقققاا ، وتسقققملتقققي تتفققق  ومقتضقققيات الموققققح القققراهناالسقققتجابة وطبيعتهقققا ا
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ي نفققس ينتهققي الفققرد إلققى التوافقق  مققع البيزققة والمسققاهمة اإليجابيققة فققي نشققاطها وفقق حيقق  ،ملزمققاا 
 (.71، 2219السويط، .)الوقت ينتهي إلى حالة من الشعور بالرضا والسعادة

ام بقققين الوظقققازح الجسقققمية وهقققو التوافققق  التققق :physical Adjustment التوافاااق الجسااامي  -3
، واإلحسقاس اإليجقابي وبات والتغيرات المحيطقة باإلنسقان، مع القدرة على مواجهة الصعالمختلفة

امقققا يعنققققي تمتقققع الفققققرد بالصقققحة الجسققققمية والخلقققو مققققن ، (66، 1121صققققيام، .)الققققوةبالنشقققاط و 
السقرا ، .)الفيروسقيةأعراض األمراض السياوسوماتية والقدرة على مقاومقة األمقراض المياروبيقة و 

، هققققو تمتققققع الفققققرد بصققققحة جيققققدة خاليققققة مققققن األمققققراض والتوافقققق  الجسققققمي أيضققققاا ، (21، 1122
، وخلققققوه مققققن المشققققاال مظهققققره الخققققارجي والرضققققا عنقققهتقبلقققه لالجسقققمية والعقليققققة واالنفعاليققققة مققققع 

ماان ، وميلقه اتقه وتمتعقه بحقواس سقليمةالعضوية المختلفة وشعوره باالرتيا  النفسي تجقاه قدراتقه وا 
إلقققى النشققققاط والحيويققققة معظققققم الوقققققت وقدرتققققه علقققى الحراققققة واالتققققزان وسققققلمة فققققي الترايققققز مققققع 

 (.1، 1116 ،شقي.)لهمته ونشاطه االستمرارية في النشاط والعمل دون إجهاد أو ضعح

 : وفيما يلي أمم أبعاد التوافق الشخصي التي يتناولها البحث الحالي   
   self satisfaction :الرضا عن الذات :البعد األول .1

طل  على الفرد بما في ذلك جسمه وقواه النفسية الذات اإلجمالي لال ما يمان أن ي  "وهو      
هو الطريقة التي يدرك "، أو"وممتلااته ومنجزاته واألشخاص القريبون منهوملبسه وبيزته، وأعماله 

اما (. 21، 2991الرشيد ، ".)إدرااات الفرد وتصوراته لوجوده الالي" أو هو" بها الفرد نفسه
ومدى تقدير هذه الذات من الجوانب  ،بسنه نظرة الفرد واتجاهه نحو ذاته: "عرح الرضا عن الذاتي  

". والمراز األسر  والمهني، وبقية األدوار التي يمارسها في مجال العلقة بالواقع المختلفة االدور
نا  الثقة بالنفس والرضا عنها واحترام الفرد لذاته وإلنجازاته واعتزازه برأيه "هو: الرضا عن الذات وا 

، (Isaacs, 1982,5".)وبنفسه وتقبله لها واقتناع الفرد بسن لديه من القدرة ما يجعله ندا لآلخرين
بدرجات متفاوتة لدى األفراد وهو عنصر  متعدد األبعاد موجوداا  يعتبر الرضا عن الذات مفهوماا و 

، ((Corsini, 1984.مهم يندر  ضمن مفهوم الذات ويعاس مدى إحساس الفرد بقيمته وافا ته
دما ياون ، وعناا فعندما ياون لألشخاص اتجاهات إيجابية نحو أنفسهم ياون لديهم تقدير ذات مرتفع

، وبعبارة أخرى فإن تقدير لديهم اتجاهات سلبية نحو أنفسهم ياون تقدير الذات لديهم منخفضاا 
والرضا عن الذات من  .(  Weiten & Lioyd.)هو التقويم لقيمة الفرد اما يدراها بنفسه: الذات
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ين التواف  وبخاصة التواف  الشخصي فالعلقة ب ،المفاهيم ذات الصلة الوثيقة بتحقي  التواف 
فالما اان الفرد سي  التواف  انحطت نظرته إلى نفسه وبالعاس  ،والرضا عن الذات علقة طردية

فالرضا عن الذات هو الطريقة المثلى لفهم  ،الما اان الفرد حسن التواف  ارتفعت نظرته إلى نفسه
رى وي، سلوك الفرد عن طري  معرفة اإلطار المرجعي للفرد المراد التنب  بسلواه

تقدير الذات ي ثر على مفهوم الشخص عن ذاته، فالما اان  أن   Aumeister,1993))أومستر
، واألشخاص ذوو التقدير المنخفض للذات ياون اان الرضا عن الذات إيجابياا  تقدير الذات مرتفعاا 

ابي الرضا عن الذات السلبي أو اإليج على أن  "Jereجيري"، وي ادالرضا عن الذات لديهم منخفضاا 
ومن الممان أن يتسثر الرضا عن الذات (. 72، 1112جزر، .)ي ثر على تقدير الشخص لنفسه

اللياقة البدنية والصحة ألن ارتفاع مستوى اللياقة البدنية ي ثر بصورة  :بمجموعة من المتغيرات منها
(. (Harris,1992.للطلبة وعلى مستوى تقدير الذات إيجابية على مستوى التحصيل الدراسي

 Boyd) واذلك هناك علقة إيجابية ذات داللة بين ممارسة األنشطة الرياضية والرضا عن الذات

& Hrycaiko , 1997). 
 :واألسباب التي تؤدي إلى عدم الرضا عن الذات لدط الفرد مي

 اب مقققن المعلومقققات الشخصقققية لعقققدة أسققب وهققذا التشقققويه ققققد يحققد  أحيانقققاا  :تشاااويه تقاااويم الاااذات
حباط الساب  في الخبقرات الجامعيقة أو اإلحبقاط فقي العلققات االجتماعيقة والتقي مثل اإل: السابقة

أنقققه ليسقققت اقققل الخبقققرات المحبطقققة تتنبقققس باإلحبقققاط  "Edlarآدلااار" ، ويقققرىبعقققد حقققدوثها رك أثقققراا تتققق
 .وليست ال اإلنجازات السابقة تتنبس بالنجا  وتتضمن النجا  المستقبلي

 صقورة ذات للشقخص أسقوأ أو أفضقل مقن الواققع، فنجقد يماقن أن تخلق :تشويه التغذية الراجعاة  
فققالفرد  ،حققد  صققورة ذات سققالبةمققن أحققد األسققباب التققي ت   ،اآلبققا  ذو  التفقققد الزازققد ألبنققازهم أن  

فالعنايقة الزازققدة  ،يتلققى باسقتمرار فقي أثنقا  تفاعلققه مقع اآلخقرين رسقازل ققد تاققون واقعيقة أو خياليقة
 .إلى تضخيم أنا الفردوالتدليل الزازد للطفل قد ي د  

 وغالبقا مقا يققوم الشقخص  ،فالفرد يميل إلى أن ياون محقل إعجقاب اآلخقرين :التأ يد على ال مال
فإننققا نجققد  ،فحينمققا نصققح شخصققا بسنققه متواضققع ،بإقنققاع نفسققه بمققا يققرتبط بالتوقعققات االجتماعيققة

 . ويتف  مع ما وصح به من التواضعسلواه مقبوال
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 : اعد على تش ل الرضا عن الذاتومن أمم العوامل التي تس
 م اناتاااه مااناتقققه  وذلقققك ألن الفقققرد القققذ  يقققدرك تمامقققاا  :معرفاااة الفااارد لقدراتاااه وا  مسقققتوى قدراتقققه وا 

، اقعيققة ومسققتويات معقولققة عققن الطمققو و  ويسققتطيع أن يصققنع أهقدافاا  ،الشخصقية والماديققة وغيرهققا
خصوصقا إذا  ،امقل مهقم جقداوهقذا ع ،يسهل عليه تحقي  األهداح والوصول إلى تلك المستويات

 .ابير في النجا  الحالي واللح  أدرانا ما للنجا  الساب  من أثر  
 الما اانت فاقرة الفقرد عقن نفسقه عاليقة وواقعيقة واقان تققديره  :ف رة الفرد عن نفسه وتقديره لذاته

 ،لققراراتفإنه سوح يتخذ قرارات بشقسنه ثقم تنفيقذها واعتبقار نفسقه مسق وال عقن تلقك ا ،لذاته مرتفعاا 
، أمقا إذا اانقت فاقرة الفقرد عقن نفسقه وتققديره الابيقرة فيمقا يققوم بقه مقن تصقرفات وهذا يعطيه الثققة

لقى القلق  الم ،لذاته ضعيفة سقتمر والتقوتر فإن ذلك ي د  إلى فقدان الثقة بما يتخذه مقن ققرارات وا 
 (. 77، 1112جزر، .)الذ  ينتج عن ذلك

 Emotional maturity and :قدرة على ضبط الانفسالنضج النفعالي والم: البعد الثاني .2

the ability to self-control  

النضج االنفعالي يعني ققدرة الفقرد فقي القتحام بانفعاالتقه ومرونقة التصقرح والسقيطرة فقي المواققح     
(. 212، 2991توفيققق ، .)مقققن التقققرو  وضقققبط القققنفس ابيقققراا  الصقققعبة أو المواققققح التقققي تتطلقققب ققققدراا 

نهققا تعنققي فققي مفهومهققا الققداخلي اإلحسققاس بالافايققة االنفعاليققة لمواجهققة المواقققح التققي تتطلققب إدارة " وا 
وسيطرة على االنفعاالت ومثيراتها، وياون ذلك من خلل التنسي  بالنسبة لزمان ولماقان ظهقور هقذه 
االنفعاالت، أما من حي  المفهوم الخقارجي فهقي تعنقي التققويم مقن قبقل اآلخقرين للشقخص مقن حيق  

مفهققوم  أن   "Mgariousمغاااريوس"يقذار (. 16، 1111موسققى، .)"سقتقراره أو عقدم اسققتقراره انفعاليقاا
الصقققققحة النفسقققققية يتمثقققققل بمقققققدى النضقققققج االنفعقققققالي واالجتمقققققاعي أو مقققققدى توافققققق  الفقققققرد مقققققع نفسقققققه 

ن   (.22، 2999القققداهر  والعبيققد ، .)والمجتمققع علققى االسقققتقلل فقققي  الشقققخص حتقققى ياققون ققققادراا  وا 
وعلى التواف  على المستوى النفسي واالجتماعي ال بد أن ياون لديقه ققدرة عاليقة علقى ضقبط  التفاير

الطقققققلب القققققذين يشقققققاراون فقققققي النشقققققاط  امقققققا أن  (. 7، 1111الخطيقققققب، .)القققققنفس والقققققتحام بالقققققذات
ويسققتمد الشققخص السققو  قدرتققه (. 1111الققدخيل، .)الجققامعي ياونققون أاثققر قققدرة علققى ضققبط الققنفس

علقققى موازنقققة النتقققازج  مبنيقققاا  مقققن تققققديره الشخصقققي لألمقققور تققققديراا  ،حام فقققي سقققلواهعلقققى الضقققبط والقققت
. والمقا زادت الققدرة علقى الضقبط قلقت الحاجقة إلقى الضقبط الصقادر عقن سقلطة خارجيقة ،وتمحيصها

تاققون قدرتقه علققى أن يحيققا حيقاة سققعيدة نافعققة وفعالققة وأن  ،وبققدر مققا ياققون الشقخص ناضققجا انفعاليققاا 
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موسقققى، .)فققي العقققالم المحققيط بققهضققغط والشقققدة ومققا يققرتبط بهققا مقققن إحباطققات وقلقق  يواجققه عوامققل ال
1111 ،16.) 

 :تميز الشخص الناضج انفعاليا ومن أمم الخصائص التي
 ويفرض ما يريد ،بل يرفض ما ال يريد ،وال يتهور ،فل يثور ،القدرة على التحام في انفعاالته. 
  فهققو قققادر علققى تسجيققل لذاتققه العاجلققة أو  ،نزواتققهالقققدرة علققى اققبي جمققا  شققهواته والسققيطرة علققى

وال يسققتدر العطققح مققن  ،، إنققه يحتمققل الحرمققانيع لدوافعققه مققن أجققل أهدافققه اآلجلققةاإلرضققا  السققر 
بينمققا الشقخص غيقر الناضقج مثلققه مثقل الطفقل الققذ   ،الغيقر حتقى يشقبع حاجاتققه ومطالبقه الملحقة

زج التققي تترتققب علققى ذلققك والتققي قققد ينققدفع إلشققباع حاجاتققه فققي الحققال بصققرح النظققر عققن النتققا
 .تضر بمصالحه

 وال  ،فيسقب ويشقتم ويعتقد  ،فل يشط فقي غضقبه ألسقباب تافهقة ،تتناسب االنفعاالت مع مثيراتها
 .يبالغ في خوفه أو غيظه فيرتجح أو يتشنج

 فالشققخص الناضققج انفعاليققا غيققر أنقققاني  ،ااألنانيققة وحقققب التملققك ،يتخلققى عققن األسققاليب الطفليققة
 .ره اما يحب لنفسهيحب لغي

 بينمققا الشققخص غيققر الناضققج انفعاليققا متقلققب أو متذبققذب  ،انفعاالتققه ثابتققة ،هققادو ومتققزن انفعاليققا
 .ال يستطيع التنب  بسلواه االنفعالي ،في انفعاالته

 والقدرة على تحمل المس ولية ،االعتماد على النفس. 
 261، 1111المليجقي، .)الفشقل أ  تحمقل األزمقات والنققد واإلحبقاط أو ،القدرة علقى االحتمقال-

267.) 
 Psychological safety :األمان النفسي:البعد الثالث .3

شباعه  ،وخلوه من األمراض ،وصحة بدنه ،شعور اإلنسان باألمان النفسي في معيشته مع الجماعة      وا 
ن الشعور (. 11، 1111الخطيب، .)إنما هي م شرات للصحة النفسية ،لحاجاته الفطرية الضرورية لبقازه وا 

 .تحقي  الصحة النفسيةباألمان النفسي هو أحد األسس الهامة ل
 عدداا من الماونات التيالنفسي مفهوم مرادح للصحة النفسية وقد وضع  مانأن اآل Masloماسلويرى      

، يةالنفسي أو الصحة النفسية ويعد فقدانها بمثابة األعراض المرضية األول مانتتحدد من خللها مظاهر اآل
 :وفيما يلي بعضاا منها
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  شعور الفرد بسنه محبوب ومقبول مقابل شعوره بسنه منبوذاا أو ماروهاا: 
عزاز من قبل اآلخرين مما ي د  إلى  يشعر الفرد اآلمن نفسياا بسنه محبوب ومرغوب فيه وأنه موضوع حب وا 

بينما يشعر الفرد  ،سية واستقرار مشاعرهالذ  يعد شرطاا أساسياا نظام حياته النف مانواآلشعور الفرد بالطمسنينة 
غير اآلمن منذ طفولته بسنه منبوذ أو مهمل وماروه ومحتقر أو غير محبوب وأنه موضع سخرية واستهزا  من 

خوانه ونهاية بسصدقازه وأقاربه وجيرانه وبعد ذلك من أهم م شرات فقدانه ج ميع المحيطين به بد اا من والديه وا 
 .يالنفس مانباآلالشعور 
 شعور الفرد باالنتما  واالجتماع مقابل شعوره بالوحدة النفسية أواالنفراد أو العزلة: 

يمثل االنتما  أحد الحاجات الضرورية في حياة البشر حي  ال يستطيع السو  أن يعي  حياته وحيداا أو 
د والجماعات لهذا بمعزل عن اآلخرين دون أن تاون له علقات قازمة على الحب والمودة مع غيره من األفرا

ن النفسي أنه يعي  وحيداا اميشعر المراه  الذ  يفتقر لآل، نجد اإلنسان مدفوعاا إلى فرد أو جماعة أو نظام
ن اان يعي  في ماان يعج بالناس ألنه يعي  منسجماا في  منعزالا عن بقية الناس ويشعر بالوحدة حتى وا 

 .للتعامل مع أحد عالمه الخاص به وال يث  بسحد من الناس وال يرتا 
 شعور الفرد بالطمسنينة والسلمة مقابل الشعور بالقل  والخطر والتهديد: 

يعني التحرر  الذ  ،ن النفسياماآليعد شعور الفرد بالطمسنينة االنفعالية والسلمة مظهراا أساسياا من مظاهر 
فالمراه  يستمد ، النفسيةالنسبي من الخوح والقل  والشعور باألمن النفسي شرط أساسي من شروط الصحة 

النفسي من خلل وجوده في بيزة  آلمانشعوره بالطمسنينة والسلمة النفسية والتي تعد مصدراا أساسياا لشعوره با
يميل الفرد وغير اآلمن ، ن وتعمل على إشباع حاجاته الجسمية والنفسيةوالحناأسرية آمنة تتحد بالحب والدح  
لتهديد أو القل  والذ  يجعله في حالة دازمة من ترقب أو توقع الشر أو عدم نفسياا إلى الشعور بالخطر أو ا

ويشعر المراه  بالقل  أو الخطر أو التهديد عندما ينشس ، الراحة واالستقرار المرتبطة بالشعور بالخوح والتوتر
ااالا مختلفة ي تسخذ أشتوالفي جو ملي  بالمشاحنات والخطر ويتعرض ألصناح التعذيب أو االهمال الوالد  

 .مان أو اإلهانةر حالمثل 
  إدراك الفرد للحياة بوصفها بيزة سارة دافزة مقابل إدرااه لها بوصفها خطرة عدوانية: 

يدرك الفرد العالم والحياة ابيزة سارة دافزة وذلك عندما ينشس في جو آمن ويمده بالحب والتقبل واألمان ويشعر 
ه  الذ  يشعر بالدح  والسعادة في بيزة أسرية مشبعة لحاجاته النفسية يميل فالمرا، بالارامة والعدالة واالرتيا 

بينما يدرك الفرد غير اآلمن ،  هذا الشعور فيرى البيزة االجتماعية سارة دافزة ومشبعة لحاجاته  إلى تعمي
فيرى الحياة ازيبة  ن النفسي بعدم القيمة وعدم الافايةاملآلخطرة وعدوانية حي  يشعر الفرد الفاقد  ازيبةالحياة 

 .ومملة وال ما حوله مخيح ومرعب
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  آلخرين بوصفهم ودودين مقابل إدرااه لهم بوصفهم أشرار أنانييناإدراك الفرد: 
يرى الفرد في الناس الحب والخير ويراهم طيبين ودودين ويعاملونه بدح  ومودة ويحترمونه افرد ينتمي إليهم 

بينما يرى الفرد غير اآلمن في الناس ، يبادلهم هذا الحب والتقدير واالحترامويقدرون أفااره ويسخذونه بإرادته ف
 .عامة السو  ويراهم أشرار أنانيين وعدوانيين يارهونه ويعاملونه بقسوة وال يحترمونه وبالتالي يدفعه أن يبادلهم

 :الثقة باآلخرين وحبهم مقابل عدم الثقة بهم والتحيز والاراهية نحوهم -
المراه  باآلخرين ويحبهم ويتعاون معهم ويرتا  للتصال بهم ويحسن التعامل معهم ويتعاطح عندما يث  

 .معهم عند األزمات ويسامحهم عندما يخطزون وال يعاديهم ويمتلك عدداا من األصدقا  
السخرية يمتلك اتجاهات سلبية نحوهم ويحاول التقليل من قيمتهم بالنقد و و في حين يفقد المراه  الثقة باآلخرين 

 .واالستهزا  بهم وعدم التعاطح معهم فيبتعد عنهم ويعاديهم وال يتسامي معهم أبداا 
 التفا ل وتوقع الخير مقابل توقع األسوأ والتشا م العام: 

بينما ، واألمل في المستقبل وحسن الحظ يميل الفرد اآلمن نفسياا إلى التفا ل العام وتوقع الخير واالطمزنان
آلمن إلى التشا م العام وتوقع الشر والفشل وخيبة األمل ويعتبر التشا م من أهم المظاهر يميل الفرد غير ا

الدالة على انخفاض صحة الفرد النفسية ألنه يستنزح طاقة الفرد ويقلل من نشاطه ويضعح دوافعه ويعد 
 . النفسي مانم شراا هاماا على فقدانه الشعور باآل

 لي مقابل الشعور بالصراع وعدم االتزان االنفعاليالشعور بالهدو  واالستقرار االنفعا: 
يميل الفرد اآلمن نفسياا إلى الشعور بالهدو  واالسترخا  واالرتيا  النفسي باإلضافة إلى اونه مستقراا أو متزناا 

نينة نفسية تامن ورا  شعور الفرد بالطمس ةانفعالياا وخالياا من الصراعات النفسية ويقصد باالتزان االنفعالي حال
بينما يميل الفرد غير اآلمن ، النفسي واالاتفا  الذاتي وشعوره بالتفا ل والبشاشة واالستقرار النفسي مانواآل

نفسيا إلى الشعور بالتوتر النفسي واإلجهاد والصراع والى الشعور بسنه غير متزن انفعالياا بمعنى أنه غير 
سلواه بسو  التواف  مع محيطه االجتماعي مما  مستقر نفسياا وليس لديه القدرة على ضبط النفس ويتصح

 .يعبر عن عدم تمتعه بمستوى مناسب من الصحة النفسية
 الميل إلى التحرر والتمراز حول اآلخرين مقابل الميول األنانية والتمراز حول اآلخرين: 

سيطرة الغير  يميل المراه  اآلمن نفسياا إلى التحرر واالنطل  والشعور بالحرية في توجيه السلوك دون
والتحرر من الميل للنفراد باالضافة إلى الشعور بالمس ولية والتفاعل مع العالم ومشالته بموضوعية دون 

نفسيا إلى األنانية والتمراز حول الذات حي  تصبي ذاته  مناآل غيربينما يميل الفرد ، التمراز حول الذات
حالة تنفصل ذاته عن ذوات اآلخرين وينعزل عنهم وينغل  محور العالم الذ  يدور بفاره حوله وفي مثل هذه ال

ويتوقع على ذاته مما يشير إلى عزلته و أنانيته وعدم قدرته على إقامة علقات أو صداقات ناجحة تربطه بهم 
 . أو تجعله يندمج معهم
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 ار مقابل الشعور بالنقص والضعح وقلة الحيلة ر الشعور بالافا ة واإلص: 
نفسياا بالافا ة والقدرة على مواجهة المشالت بحزم ونجا  بدالا من الرغبة في السيطرة على يشعر الفرد اآلمن 

ماانية  اآلخرين ويقصد بالافا ة استعداد نفسي ينطو  على تقدير الذات والثقة بالنفس وتملك زمام األمور وا 
نفسياا عدداا من المظاهر  بينما يبدو على الفرد غير اآلمن، الوصول إلى األهداح المرغوبة بقوة وشجاعة

اضعح الرو  االستقللية والتردد والحيل وعدم القدرة على التفاير المستقبلي واالتاالية وعدم الجرأة وتوقع 
 (.211، 2997سمين، ).الشر واالستهتار وسو  السلوك وأحلم اليقظة

 
 Asense of belonging :الشعور بالنتماء:البعد الرابع .4

شبعت الشعور باالنتما  مستوى تصل إليه بعد أن تاون قد أ   أن   " Masloماسلو " يرى     
عد الشعور باالنتما  من االحتياجات التي ، وي  ماناجة إلى اآلالعضوية البيولوجية والح االحتياجات 

الفرد يشعر بحاجته إلى أن ينتمي إلى  وليس من شك في أن   ،تامن ورا  التطور الحضار  لإلنسان
والفرد الذ  ال يشعر باالنتما  ال يستطيع أن  ،ويحتا  إلى أن يشعر بسنهم ينتمون إليه ،تهأفراد أسر 
يتضي من سلواهم رغبة قوية في التقرب إلينا  وقد نقابل في حياتنا أشخاصاا  ،سليما نفسياا  ينمو نمواا 

واف  معها والتقيد وقد يدفع هذا الشعور باالنتما  إلى مسايرة الجماعة والت ،وعرض خدماتهم ومساعدتنا
 (.276-271، 2991عبد الغفار، .)وأنماط سلوايةأو القبول ما اصطلحت عليه الجماعة من معايير 
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 (social adjustment التوافق الجتماعي)
 ،، فإذا فقد اإلنسان توافقه الشخصيللتواف  الشخصي اا طبيعي أااعي امتدادعتبر التواف  االجتمي      

 :عرح التواف  االجتماعيلذا ي  . تما ال يستطيع التواف  مع الجماعة أو مع أسرته أو مدرستهفإنه ح
بسنه الشعور بالسعادة مع اآلخرين وااللتزام بسخلقيات المجتمع ومساندة المعايير االجتماعية 

قصد وي  (. 262، 1122ة، حسين وعبد اليم.)والضبط االجتماعي وتقبل اآلخرين في المجتمع
حد  في سلوك الفرد أو في اتجاهاته أو عاداته ، تلك التغيرات التي ت  واف  االجتماعي أيضاا بالت

قامة علقات منسجمة معها إشباعاا  السرا ، .)ومتطلبات البيزة لحاجات الفرد بهدح موا مة البيزة وا 
وأعرافه  شير التواف  االجتماعي إلى حسن التواف  مع المجتمع وم سساته وقوانينهوي   (.21، 1122

اما أنه قدرة الفرد على عقد صلت (. 221، 1111اتلو، .)ه وجماعاته وأفرادهوتقاليده وطوازف
 :التواف  االجتماعي إذاا (.29، 1122الاحلوت،.)اجتماعية مرضية تتسم بالتعاون والتسامي واإليثار

التي يستطيع من التوازن في علقاته االجتماعية  هو تلك العمليات التي يحق  بها الفرد نوعاا 
التواف  االجتماعي  أ  أن  (.29، 1116البليهي،.)خللها إشباع حاجاته في حدود ثقافة المجتمع

 .يعني القدرة على تاوين العلقات المرضية بين الفرد وبيزته
 :ويتضمن التوافق الجتماعي الجوانب التالية

األولقى التقي يعقي  فقي انفهققا عتبققر األسقرة النقواة ت   :Family Adjustment التوافاق األساري -1
ن   غايقة  الفرد والتي تسعى إلى تحقي  األمن والطمسنينة ألفرادهقا وتغقرس فقيهم المقودة والرحمقة، وا 

ومققن هنققا فققالتواف  األسققر  يعنققي مققا . الحيققاة األسققرية هققي المققودة والرحمققة والتوافقق  وعققدم التنققافر
لمشققاحنات سققوا  اانققت علققى مسققتوى بققداخل األسققرة مققن تنققاغم وانسققجام وخلققو مققن االنفعققاالت وا

تققتم و  ،اآلبققا  أو مسققتوى األبنققا ، وبقققدر مققا تاققون ظققروح التنشققزة االجتماعيققة فققي األسققرة سققليمة
 محقدداا  املا بققدر مقا ياقون ذلقك عق ،في جقو نفسقي واجتمقاعي يتسقم باألمقان والتماسقك والتضقامن

، فمقن شقسن والقلق دواني والتقوتر ، أمقا إذا اانقت األسقرة يسقودها السقلوك العقلتايح الفرد فيمقا بعقد
ممققا يغقرس فقيهم االنحققراح  ،األفقراد أن ينشقسوا فقي جققو يسقوده االضقطراب وعققدم التايقح األسقر 

 (.21، 1119، أبو ساران.)وهذا يسبب العثرات االجتماعية ،والشذوذ وعدم االستقرار
األهميقة بعقد عتبر المدرسة المحضن الثقاني فقي ت   :School Adjustment التوافق المدرسي  -2

األسققرة فهققي النققواة األساسققية الثانيققة والتققي تسققاهم فققي تشققايل شخصققية الفققرد وتقق ثر فققي سققلواه 
، ويعققد والمدرسققة علقققة توافقيققة إيجابيققة ، وال بققد أن تاققون العلقققة المتبادلققة بققين الفققردتققسثيرا ابيققراا 
رضقا المدرسقة عنقه سقوا  يمي مقع إذا اان فقي حالقة رضقا عقن إنجقازه األاقاد مدرسياا  الفرد متوافقاا 
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،  2991دمنهقور، .)رسقية مقن مدرسقين وزمقل  وعقامليندازه األااديمي أو في علقاتقه المدفي أ
هو حسن تايح الفرد مع متغيقرات دراسقته وبيزتقه الدراسقية اعلقتقه : فالتواف  المدرسي إذاا (. 61

 والمقررات والمنقاهج الدراسقية ةبالمعلمين والزمل  والمناخ الدراسي ونمط اإلدارة والنظم االمتحاني
حالققة تبققدو فققي : بسنققه "آخققرون التوافقق  المدرسققي"امققا عققرح  (.11،  1116القريطققي، .)وغيرهققا

العمليقة الديناميققة المسققتمرة التققي يقققوم بهققا الطالقب السققتيعاب مققواد الدراسققة والنجققا  فيهققا وتحقيقق  
عتبقر ي   ،لهقذا المفهقوم لتواف  الدراسي تبعقاا ، فايزة الدراسية وماوناتها األساسيةالتل م بينه وبين الب
 (.29، 1122،الاحلقوت.)عقد اجتمقاعي، وب  عقد عقلقيب  : لقى بعقدين أساسقيينقدرة مرابقة تتوققح ع
ارتبقققاط المسقققاندة المقدمقققة مقققن قبقققل  " Demaray,et.al ديمااااري وآخااارون"فلققققد بينقققت دراسقققة 

المواققققح تجقققاه  ، تتضقققمنةل محقققددة لسقققو  التوافققق  فقققي المدرسقققالمقققدرس فقققي المدرسقققة مقققع عوامققق
، باإلضققققققققققققققافة إلققققققققققققققى السققققققققققققققعي ورا  مشققققققققققققققاعر وعوامققققققققققققققل الافققققققققققققققا ة المدرسققققققققققققققة والمدرسققققققققققققققين

 (. (Demaray,et.al, 2005.األااديمية
شقققير إلقققى درجقققة التنقققاغم والتواصقققل العقلقققي ي   :Marital adjustment التوافاااق الزواجاااي  -3

ة ومسققتقرة وعلققى الشققعور بمققا يسققاعدهما علققى بنققا  علقققة زوجيققة ثابتقق ،والجنسققي بققين الققزوجين
تراة بالرضا والسعادة ويعينهما على تحقي  التوقعات الزوجيقة ومواجهقة مقا يتصقل بحياتهمقا المشق

التوافققق  الزواجققققي هققققو  امققققا أن   (.222، 1111اتلققققو، ) .مقققن صققققعوبات ومشققققالت وصقققراعات
خقاذ أسقاليب يحقق  لهمقا ات والعاطفي والجنسقي بقين القزوجين بمقادرجة التواصل الفار  الوجداني 

توافقية سوية تساعدهما في تخطي ما يعترض حياتهما الزوجية مقن عقبقات وتحقيق  أقصقى ققدر 
 (.11، 1111اآلغا، ).من السعادة والرضا

ويتعلقق  باالنسققجام بققين الفققرد والمهنققة أو  :Professional Adjustment التوافااق المهنااي  -4
نسققانية  العمققل الققذ  يمارسققه وتقبلققه لققه ورضققاه عنققه ومقدرتققه علققى ثمققرة مإقامققة علقققات مهنيققة وا 

 (.   221، 1111اتلو، .)ومرضية مع زملزه ور سازه
التغيقققققر المفقققققاج  باالرتفقققققاع أو  إن   :Economic Adjustment التوافاااااق القتصاااااادي  -5

أسقققاليب توافققق  الشخصقققية مقققع حقققد  اضقققطرابا فقققي االنخفقققاض فقققي سقققلم الققققدرات االقتصقققادية ي  
مقققن  ، امقققا أن  عقققادات ورغبقققات جديقققدةاض يتطلقققب مقققن الفقققرد تاقققوين االنخفققق ، ذلقققك ألن  المجتمقققع

عتبقر أاثقر الناس ال يسقتطيعون الناقوص إلقى طريق  العقي  التقي ت   طبيعة الحاجات الماتسبة أن  
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مرونققة  ، وال شققك أن  بالحرمقان أن يعققانوا شققعورا  بدازيقة مققن تلققك التقي يعيشققون علققى مسقتواها دون 
  التوافقق  االقتصققاد  إذ أنهققا تمققني الفققرد القققدرة علققى التنققازل عققن بققالغ فققي تحقيقق راا الفققرد لهققا أثقق

 (.27، 1111ماي، .)بعض المطالب واالاتفا  بالبعض اآلخر
ه توافققق  الفقققرد مقققع بيزتقققه قصقققد بقققوي   :Consonance Adjustment التوافاااق النساااجامي  -6

ل ماديققة اققالطقس اققل مققا يحققيط بنققا مققن عوامقق: قصققد بالماديققة، وي  جتماعيققة، الماديققة واالالخارجيققة
اققل مقققا يسقققود المجتمقققع مقققن ققققيم وعقققادات : ، أمقققا البيزقققة االجتماعيقققة فيقصقققد بهقققاوالجبققال واألبنيقققة

السققرا ، .)وتقاليققد وديققن وعلقققات اجتماعيققة ونظققم اقتصققادية وسياسققية وتعليميققة وآمققال وأهققداح
1122 ،21.) 

التقي تحقد   قصقد بقه تلقك التغيقراتوي   :Community Adjustment  التوافاق المجتمعاي  -7
قامققة علقققات منسققجمة معهققا  فققي سققلوك الفققرد وفققي اتجاهاتققه أو عاداتققه بهققدح موا متققه للبيزققة وا 

، فعندما يشعر الفرد باألمان في المجتمقع القذ  يعقي  فيقه لحاجات الفرد ومتطلبات البيزة عاا إشبا
والمهقارات التقي تسقهل وتتهيس له الفرص لتعلم األنماط االجتماعية المقبولقة  آمناا  فإنه ياون سعيداا 

، رة مناسقبة نتيجقة تقبقل اآلخقرين لقهن عقن نفسقه فاقله وصوله إلى علققات اجتماعيقة بقارزة وياقو  
وجقه انتباهقه إلقى العقالم الخقارجي وأن يهقتم باألشقخاص فقي أن ي   ويساعده ذلك فقي أن ياقون حقراا 

 (.27، 1119أبو ساران، .)واألشيا  الخارجية عنه ويحق  ما يتوقعه المجتمع منه

 :وفيما يلي أمم أبعاد التوافق الجتماعي التي يتناولها البحث الحالي    
 The ability to social interaction :المقدرة على التفاعل الجتماعي: البعد األول .1

 شققير إلققى الفاققرة التققي تققرى أن  ، والتفاعليققة ت  (التفاعليققة)تمققاعي مفهققوم م تطققور علققم الققنفس االجقققد      
والمتتبققع . عققن طريقق  تفاعققل الفققرد والمجتمققع ايفيققاا  ازص السققياولوجية لألفققراد قققد تغيققرت تغيققراا الخصقق

 جققد  ي   (Shreef&Ash&Lefen&Ternar&Okazشااري  وآش وليفااين وتيرناار وأو ااز)لمناقشققات 
عيقققة مثقققل المعقققايير، والققققيم، ه مقققن خقققلل التفاعقققل االجتمقققاعي ألعضقققا  الجماعقققة تنشقققس نقققواتج جماأن ققق

 .نقل إلى األفرادستدمج وت  ، ذلك أنها ت  ، التي ال تقلل من أنشطة األفرادال النمطية واألفاار 
حققد  بققين فققي المجققال السققياولوجي، مققن خللققه اانققت العلقققات التققي ت   متبققادالا  هنققاك وجققوداا  ن  وأ    

. حدوثققه ممانققاا  فهققم مققن جانققب المحيطققين بهققم، وهققذا يجعققل ظققاهرة الجماعققة أمققراا األفققراد المتفققاعلين ت  
ل علقققى سققققلوايات اآلخققققرين فسقققلوك الجماعققققة يحقققد  عنققققدما يمتلقققك اققققل فقققرد التمثققققيلت التقققي تشققققتم

يمثقل الموققح المشققترك  فقققط عنقدما امقل بعضقها بعضقاا ، وتتجمقع السقلوايات الشخصققية وي  وعلققاتهم
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، عندزقققذ فققققط يسقققتطيع الشقققروط ، وعنقققدما تاققون التمثقققيلت متشقققابهة البنقققا  تحقققد  هققذهفققي اقققل منهقققا
وهققذه التمثققيلت والسققلوايات هققي التققي . فققراد أن يخضققعوا ذواتهققم إلققى متطلبققات السققلوك المشققتركاأل

 ,Asch) .تخققر  حقققاز  الجماعققة إلققى الوجققود وتحققد  ظققاهرة ثبققات أو تماسققك عمليققات الجماعققة
1952, 251-252) 

بوصققفها  "العلققة بقين الفقرد والجماعققة فقي األصقل هقي جقز  باقل"إلقى أن  (Ashآش ) وققد تنبقه    
، أ  أنقققه يجقققب علقققى الفقققرد أن يققققوم (الفقققرد)داخقققل الجقققز ( الجماعقققة)تقتضقققي بمفردهقققا تلخقققيص الاقققل

ن يسققلك سققلوك العضققو فققي ى أعلقق بتمثيققل علقققات الجماعققة اليققة فققي داخققل عقلققه لاققي ياققون قققادراا 
ز  الفقققرد والجماعقققة يستيقققان مقققن خقققلل التمثقققيلت المعرفيقققة لعلققققات وحققققا ، فققققد أوضقققي أن  الجماعقققة
فالتفاعل في الجماعات الجامعية يتم بقين الجماعقات المتماثلقة سقوا  فقي داخقل الجامعقة أم . الجماعة

التفاعقل الحاصقل عقن  إذ أن   ،بين الجماعات في الجامعة والجماعات األخقرى الاازنقة خقار  الجامعقة
الجماعققة مققن عققزز المثققل واألغقراض التققي تسققعى طريق  االحتاققاك القققازم علققى النشقاط مققن شققسنه أن ي  

بالشققققعور بالققققذات )فضقققي إلققققى تطققققوير مقققا يققققدعوه علمققققا  القققنفس االجتمققققاعي فهققققذا التفاعققققل ي   ،أجلهقققا
وفقي الجقو الجقامعي مقا  ،وتقوم مثقل هقذه القذات علقى التعقاون والمنافسقة البريزقة الهادفقة ،(االجتماعية

امعقة الواحقدة تاقون فقي ، فقالرو  الجماعيقة بقين طلبقة الجمثل هذا االتجاه التربو  الحميقد شجع علىي  
ومهمققققا اانققققت ظققققروح المبققققاراة  ،أعلققققى مسققققتوياتها عنققققدما تتبققققارى هققققذه الجامعققققة مققققع جامعققققة أخققققرى

 (.217، 2992، الجسماني).رس  أواصر الصلت بين طلبهان ت  وطبيعتها فإنها افيلة بس
وسقعيه فقي ومن الم شرات التقي تقدل علقى توافق  اإلنسقان هقو تفاعلقه االجتمقاعي مقع اآلخقرين،      

 وأن  . مسقققاعدة اآلخقققرين لتحقيققق  حقققوازج النقققاس والتعامقققل معهقققم والعمقققل مقققن أجقققل مصقققلحتهم العامقققة
عهقققم ويتحمقققل المسققق ولية االجتماعيقققة، ويحقققق  ، يتفاعقققل مة بينقققه وبقققين اآلخقققرين وثيققققة الصقققلةالعلقققق

لبعققد عققن النققاس االنطققوا  والعزلققة وا ، ألن  أنققه يحظققى بحققب النققاس لققه وحبققه لهققم ، امققاالتعققاون البنققا 
 (.1111،76جبل، .)سليم وهي سمة اإلنسان غير السو داللة قاطعة لعدم التايح ال

، االجتمقاع وعلقم القنفس علقى السقوا  فقي علقم عد التفاعل االجتماعي من أاثر المفقاهيم انتشقاراا وي      
ومقا  ،فقي البيزقةوهو األساس في دراسة علم النفس االجتماعي الذ  يتناول دراسة ايفيقة تفاعقل الفقرد 

وهقققو األسقققاس فقققي قيقققام العديقققد مقققن نظريقققات  ،ينقققتج عقققن هقققذا التفاعقققل مقققن ققققيم وعقققادات واتجاهقققات
، حيققق  تعقققددت وتباينقققت اسقققتخدامات التفاعقققل ت القققتعلم ونظريقققات العقققل  النفسقققيالشخصقققية ونظريقققا

يره ألنققه يتضققمن نوعققا مققن النشققاط الققذ  تسققتث (Process) عمليااةاالجتمققاعي،  فهققو مققثل يسققتخدم 
حاجققات معينققة عنققد اإلنسققان ومنهققا الحاجققة إلققى االنتمققا  والحاجققة إلققى الحققب والحاجققة إلققى التقققدير 

ستخدم في اإلشارة إلقى النتيجقة النهازيقة التقي يترتقب عليهقا تحقيق  ألنه ي   (State)حالةوهو . والنجا 
سقتعدادات  التي هقي نقوع مقن اال Traits))الخصائص ، وهو مجموعة منعند االنسان هذه الحاجات
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التققققي تققققدعى بالسققققمات التفاعليققققة  -ميققققز اسققققتجابات الفققققرد فققققي سققققلواه االجتمققققاعي ت   -الثابتققققة نسققققبيا
وهقققو سقققلوك  (.111، 2972اقققريت  وآخقققرون، .)والسققمات األوليقققة للسقققتجابات الشخصقققية المتبادلقققة

ألنقه  Covert))بااطنوهقو سقلوك  ,ير اللفظي والحراات واإليما اتألنه يحو  التعب Overt))ظامر
وجميقققع العمليقققات النفسقققية  يتضقققمن العمليقققات العقليقققة األساسقققية اقققاإلدراك والتقققذار والتفايقققر والتخيقققل

ثير المتبقادل التفاعقل المقة مسقتعارة مقن العلقوم الطبيعيقة تعنقي التقس إن  (. 11، 2976، غنيم.)األخرى
تصقققال ونتيجقققة لل. ، لاقققل عنصقققر منهقققا خصقققازص وترايقققب وصقققفات مفيقققدةبقققين عنصقققرين أو أاثقققر

لققه مققن  مثققل مرابققاا المباشققر والتققسثير المتبققادل بققين هققذه العناصققر يققتم الحصققول علققى نققاتج للتفاعققل ي  
لاققن التفاعققل االجتمققاعي يختلققح . عققن العناصققر المتفاعلققة الخصققازص والصققفات مققا يجعلققه مختلفققاا 

ن يسقتجيب لموققح ، فالفرد حقيافاا وأهد اا عن التفاعل في العلوم الطبيعية لاونه يتضمن مفاهيم ومعايير 
، يققونس، بققدون عققام.) نه هققذا الموقققح بعناصققره المختلفققةإنسققاني إنمققا يسققتجيب لمعنققى معققين يتضققم

واققذلك  ،والتفاعققل االجتمققاعي يتضققمن مجموعققة توقعققات مققن جانققب اققل مققن المشققتراين فيققه(. 119
ريققق  يتضققمن التفاعقققل االجتمقققاعي إدراك الفقققرد االجتمقققاعي وسقققلوك الفققرد فقققي ضقققو  المعقققايير عقققن ط

الشقناو  وآخقرون، .)والجماعة نمقط التفاعقل االجتمقاعين الثقافة للفرد ، وتاو  اإلشاراتاللغة والرموز و 
1112 ،11.) 

 :يحقق التفاعل الجتماعي مجموعة من األمدا  أممها  
 .يسر التفاعل االجتماعي تحقي  أهداح الجماعة ويحدد طراز  إشباع الحاجاتي   -
طته أنمققاط السققلوك المتنوعققة واالتجاهققات التققي تققنظم العلقققات بققين يققتعلم الفققرد والجماعققة بوسققا -

 .أفراد المجتمع وجماعاته في إطار القيم السازدة والثقافة والتقاليد االجتماعية المتعارح عليها
 .ساعد على تقويم الذات واآلخرين بصورة مستمرةي   -
مققا تقق د  العزلققة إلققى  ثيققراا ، فاالشققعور بالضققي سققاعد التفاعققل علققى تحقيقق  الققذات ويخفققح وطققسة ي   -

 .اإلصابة باألمراض النفسية
جقققابر، .)اد وغقققرس الخصقققازص المشقققتراة بيقققنهمسقققاعد التفاعقققل علقققى التنشقققزة االجتماعيقققة لألفقققر ي   -

1112 ،262.) 

 :من أمم أسس التفاعل الجتماعي
 :يقوم التفاعل االجتماعي على أربعة أسس أو محددات هي 

أن ياققون هنالققك تفاعققل بققين فققردين مققن دون أن يققتم اتصققال ال يماققن بطبيعققة الحققال  :التصااال .1
بينهمقققققققا أو يسقققققققاعد االتصقققققققال بسقققققققبله المتعقققققققددة علقققققققى وحقققققققدة الفاقققققققر والتوصقققققققل إلقققققققى السقققققققلوك 
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فاالتصقال تعبيققر عقن العلقققات بقين األفققراد، ويعنقي نقققل فاققرة (. 27، 2996عققلو ، .)التعقاوني
موعقة مقن األشقخاص، وعقن معينة أو معنى محدد في ذهن شقخص مقا إلقى شقخص آخقر أو مج

وعمليقققة االتصقققال ال يماقققن أن تحقققد  أو . طريققق  عمليقققة االتصقققال يحقققد  التفاعقققل بقققين األفقققراد
تتحق  لذاتها، ولانها تحد  مقن حيق  هقي أسقاس عمليقة التفاعقل االجتمقاعي ألنقه يسقتحيل فهقم 

فقوز  .)هقاودراسة عملية التفاعل في أية جماعة من دون التعرح على عملية االتصقال بقين أفراد
 (. 66، 1112وبدر الدين، 

ويقق د  التوققع دورا أساسققيا فققي عمليققة التفاعققل االجتمقاعي حيقق  يصققا  سققلوك اإلنسققان  :التوقااع .2
فهو عندما يقوم بسدا  معين يضع في اعتبقاره عقدة توقعقات . وف  ما يتوقعه من رد فعل اآلخرين

ايقح سقلواه طبققا ققيم تصقرفاته وي  ي  الستجابات اآلخرين االرفض أو القبول والثواب أو العقاب ثم 
. وهققو اتجققاه عقلققي واسققتعداد للسققتجابة لمنبققه معققين(. 217،  2961بهجققت، ).لهققذه التوقعققات

ذا اقققان التوققققع هقققو المحقققدد للسقققلوك فهقققو أيضقققاا (. 221،  2962ياسقققين، ) فقققي  اا هامققق عقققاملا  وا 
قومقه ذاتيقا مقن ي الجماعقة ي  تقويم السلوك يتم على أساس التوقع، فسقلوك الفقرد فق تقييمه، ذلك أن  

خققققققلل مققققققا يتوقعققققققه عققققققن طريقققققق  اسققققققتقبال الققققققزمل  لققققققه، سققققققوا  أاققققققان هققققققذا السققققققلوك حرايققققققا أم 
بنققققى التوقققققع علققققى الخبققققرات السققققابقة أو علققققى وي  (. 21، 1112فققققوز  وبققققدر الققققدين، .)اجتماعيققققا

ظقيم السقلوك لتن وضقرورياا  الزمقاا  عقد وضقو  التوقعقات أمقراا وي  . القياس بالنسبة إلى إحقدا  مشقابهة
االجتماعي في أثنا  عمليقات التفاعقل، امقا يق د  غموضقها إلقى جعقل عمليقة القتل م مقع سقلوك 

يققققققق د  إلقققققققى الشقققققققعور بقققققققالعجز عقققققققن االسقققققققتمرار فقققققققي إنجقققققققاز السقققققققلوك  صقققققققعباا  اآلخقققققققرين أمقققققققراا 
 (. 211،  2962مرعي وبلقيس، .)المناسب

فسققر مققن خققلل السققلوك وقيامقققه ي   يقققوم بققه، وهققذا الققدور اا لاققل إنسققان دور  :إدراك الاادور وتمثيلااه .3
فسققر مقن خققلل قيامققه بقاألدوار االجتماعيققة المختلفقة فققي أثنقا  تفاعلققه مققع بالقدور، فسققلوك الفقرد ي  

دوار فالتعامققل بققين األفققراد يتحققدد وفقققا لققأل ،غيققره طبقققا لخبرتققه التققي ااتسققبها وعلقتققه االجتماعيققة
ولمققققا اانققققت مواقققققح التفاعققققل (. 71،  1112الشققققناو  وآخققققرون، ).المختلفققققة التققققي يقومققققون بهققققا

تتضقققمن شخصقققية أو أاثقققر تسقققتلزم إجقققادة الفقققرد لقققدوره  االجتمقققاعي التقققي يلعقققب الفقققرد فيهقققا أدواراا 
والقدرة على تصور دور اآلخرين، أو القدرة على القيقام بقه فقي داخقل نفسقه بالنسقبة لقدوره ممقا ققد 

سقاعد وي  (. 211،  2962جقلل، ).رمحاولتنقا وضقع أنفسقنا ماقان الغيق: عبر عنقه بقالقول القدار ن  
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ي ديقققه مقققع قدرتقققه علقققى  اا انسقققجام الجماعقققة وتماسقققاها علقققى أن ياقققون لاقققل فقققرد فقققي الجماعقققة دور 
 إذ أن  . سقققققاعد ذلققققك علققققى إدراك عمليقققققة التوقققققع السققققاب  ذارهقققققاي   ،تمثيققققل أدوار اآلخققققرين داخليققققاا 

عجقققزه عقققن إدراك الشقققخص القققذ  يققققوم بنشقققاط فقققي الجماعقققة ويعجقققز عقققن توققققع أفعقققال اآلخقققرين ل
مققققققع معققققققايير  أدوارهققققققم وعلقققققققة دوره بققققققدورهم لققققققن يققققققتمان مققققققن تعققققققديل سققققققلواه ليجعلققققققه متفقققققققاا 

 (.  26،  2996علو ، .)الجماعة
يتم االتصال والتوقع ولعب األدوار بفاعليقة عقن طريق  الرمقوز ذات الداللقة  :الرموز ذات الدللة .4

فققوز  وبققدر الققدين، . )واليققد ومققا إلققى ذلققكالمشققتراة لققدى أفققراد الجماعققة االلغققة وتعبيققرات الوجققه 
وتقق د  اققل هققذه األسققاليب إلققى إدراك مشققترك بققين أفققراد الجماعققة ووحققدة الفاققر (. 26،  1112

شققققير وي  (. 211،  2962جققققلل، .)فيسققققيرون فققققي التفايققققر والتنفيققققذ فققققي اتجققققاه واحققققد ،واألهققققداح
ن أشققاال التعبيققر عققن اإلنسققان يعققي  فققي عققالم مققن الرمققوز التققي هققي شققال مقق إلققى أن   (يوناا )

الشققناو  وآخققرون، .)عبققر عققن خبراتنققااألفاققار والمشققاعر التققي بققداخلها ومققن خللهققا نسققتطيع أن ن  
1112 ،71.) 

 :من أمم خصائص التفاعل الجتماعي  
فمقققن غيقققر المعققققول أن  ،عقققد التفاعقققل االجتمقققاعي وسقققيلة اتصقققال وتفقققاهم بقققين أفقققراد المجموعقققةي   -

 .اار من غير أن يحد  تفاعل اجتماعي بين أفرادهايتبادل أفراد المجموعة األف
 .لال فعل رد فعل مما ي د  إلى حدو  التفاعل االجتماعي بين األفراد ن  إ -
عندما يقوم الفرد داخل المجموعة بسلوك وأدا  معين فإنه يتوقع حدو  استجابة معينة مقن أفقراد  -

 .إما إيجابية أو سلبية ،الجماعة
 .وعة ي د  إلى ظهور القيادات وبروز القدرات والمهارات الفرديةالتفاعل بين أفراد المجم -
أابقر مقن تفاعقل األعضقا  وحقدهم مقن دون  تفاعل الجماعة بعضها مع بعض يعطيها حجماا  إن   -

 .الجماعة
إلقققى جانقققب مقققا تققققدم فقققإن مقققن خصقققازص التفاعقققل االجتمقققاعي تقققوتر العلققققات االجتماعيقققة بقققين  -

 (. 21، 2996المنسي، .)تقارب القوى بين أفراد الجماعة ىاألفراد المتفاعلين مما ي د  إل
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 :مستويات التفاعل الجتماعي
نقققوع التفاعقققل الققققازم بقققين األفقققراد هقققو أاثقققر أنقققواع التفاعقققل االجتمقققاعي  إن   :التفاعااال باااين األفاااراد (1

والزوجقققة، القققرزيس والمقققر وس  ، االتفاعقققل االجتمقققاعي الققققازم مقققا بقققين األب واالبقققن، القققزو شقققيوعاا 
: تمققاعي يسخققذ هققذا التسلسققلالتفاعققل االج ، وفققي عمليققة التطبيققع االجتمققاعي مققثل نجققد أن  القق ..

 –الشققاب والعققاملين معققه  –الشققباب والمدرسققة  –الطفققل وأقرانققه  –الطفققل وأخوتققه  –األم الطفققل و 
الشقخص جقز  مقن البيزقة  وفقي اقل تلقك الصقلت االجتماعيقة نجقد أن  . الق  ... الشاب ور سقا ه 

فاقل فقرد . تماعية التي يستجيب لها اآلخرين بالطريقة نفسقها التقي يسقتجيب بهقا اآلخقرون لقهاالج
 .مرتبط باآلخرين، ومن ثم يتفاعل معهم

االتفاعقققل الققققازم بقققين القازقققد وأتباعقققه أو المقققدرس وتلميقققذه أو المقققدير  :التفاعااال باااين الجماعاااات (2
لوقققت نفسققه يتققسثر بمققدى اهتمققامهم ومجلققس اإلدارة، فالمققدرس يقق ثر فققي تلميققذه امجموعققة وفققي ا

الشقققخص المتفاعقققل مقققع  وروحهقققم المعنويقققة والثققققة المتبادلقققة بيقققنهم، ومقققن ناحيقققة أخقققرى نجقققد أن  
مجموعقة معينقة مقن األشقخاص فقي مقرات متاقررة يقنجم عنقه وجقود نقوع مقن المتوقعقات السقلواية 

 . من جانب الجماعة أ  سلوك معين متعارح عليه
المقصود بالثقافة في هقذه الحالقة العقادات والتقاليقد وطرازق  التفايقر  :لثقافةالتفاعل بين الفراد وا (3

تبقع التفاعققل بقين الفققرد والثقافقة منطقيققا واالنفعقال والصقلت البيزيققة السقازدة بققين أفقراد المجتمققع، وي  
الثقافقققة مماثلقققة إلقققى حقققد ابيقققر للتوقعقققات السقققلواية الشقققازعة لقققدى  اتصقققال الفقققرد بالجماعقققة، إذ أن  

فسققر المظققاهر الثقافيققة امققا أنققه ي  . واققل فققرد ينفعققل للتوقعققات الثقافيققة بطريقتققه الخاصققة. ماعققةالج
مقن البيزقة التقي يتفاعقل معهقا  اا هام فالثقافة جز ا . حسب ما يراه مناسبا للظروح التي يتعرض لها

الفقققرد، فالغايقققات والتطلعقققات والمثقققل والققققيم التقققي تقققدخل فقققي شخصقققية الفقققرد مقققا هقققي إال ماونقققات 
اقققذلك فقققإن التفاعقققل االجتمقققاعي بقققين األفقققراد والثقافقققة يسخقققذ ماانقققا خقققلل وسقققازل . رزيسقققة للثقافقققة

االتصققققال الجماهيريققققة التققققي ال تتضققققمن بققققدورها صققققلة تبادليققققة مثققققل الراديققققو والتلفققققاز والصققققحح 
 (.29-26، 2962قشطة، .)والسينما

التفاعقققققل االجتمقققققاعي العلققققققات االجتماعيقققققة و  :التفاعااااال الجتمااااااعي والعالقاااااات الجتماعياااااة (4
حتقى أنهمقا أصقبحا  ،مصطلحان مرتبط أحدهما باآلخر بحي  ال يحد  أحقدهما مقن دون اآلخقر

مقن أشقاال العلققات  البعض التفاعل االجتمقاعي شقالا  فعد  (. 116، 2962سليم ، .)امترادفين
ل الققققبعض اآلخققققر العلقققققات االجتماعيققققة مظققققاهر لعمليققققات التفاعقققق االجتماعيققققة، فققققي حققققين عققققد  
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سقمى التغييقر القذ  يحقد  فعندما يلتقي فردان وي ثر أحدهما فقي اآلخقر ويتقسثر بقه ي  . االجتماعي
طلقق  نتيجققة لتبققادل التققسثير والتققسثر بالتفاعققل، وعنققدما تتاققرر عمليققات التققسثير والتققسثر ويسققتقران، ي  

ازدادت والمقا (. 116، 2962السقيد، .)علقى الصقلة التقي تجمقع بقين الفقردين العلققات المتبادلقة
العلقققات االجتماعيققة المنتشققرة داخققل الجماعققة ازداد اتصققال األفققراد مققع بعضققهم الققبعض وزادت 

فقإذا  ،ولهذا يدل مجموع العلققات علقى مقدى التفاعقل االجتمقاعي ،دينامياية التفاعل االجتماعي
ي طلب من ال فرد من أفراد الجماعة أن يختار من يشقا  مقن زملزقه مقن دون أن يتقيقد بعقدد فق

اختياره هذا، أماننا أن نتعرح بطريقة إحصازية عددية النسقبة المزويقة للتفاعقل االجتمقاعي وذلقك 
بقسقمة مجمقوع العلققات القازمققة علقى النهايقة العظمققى لتلقك العلققات ثقم ضققرب النقاتج فقي مازققة 

عيقة العمليقات االجتما إن هقذا يعنقي أن  (. 269، 2962السقيد، . لتحويل النسبة إلى نسقبة مزويقة
شققققير إلقققققى الجانقققققب القققققوظيفي أ  أنهقققققا ت   ،مققققا هقققققي إال علققققققات اجتماعيقققققة فققققي مرحلقققققة التاقققققوين

دسققققوقي، .)شققققير العلقققققات االجتماعيققققة إلققققى الجانققققب الترايبققققي الثابققققتالققققدينامياي، فققققي حققققين ت  
2971 ،211.) 

 Social Responsibility :المسؤولية الجتماعية:البعد الثاني .2

لقيامققه بققدور محققدد نحققو  الفققردفهققوم يعبققر عققن محصققلة اسققتجابات هققو م: المسقق ولية االجتماعيققة
 .نفسه، ونحو أسرته، ونحو مجتمعه، ومعرفته لحقوقه وواجباته من خلل المواقح التي يتعرض لها

وال يصققي هققذا الفققرد إال  ،الفرد واحققد فققي مجتمققع متاامققل، فققإذا صققي هققذا الفققرد صققي المجتمققعفقق  
 متمتعقققاا  المجتمقققع ال ياقققون سقققليماا  ، امقققا أن  قيقققام يقققر  منوطقققة بقققه خحينمقققا يققققوم بقققسدا  جميقققع وظازفقققه ال

، ل مسق ولياتهم وواجبقاتهم خيقر قيقامبالصحة النفسية إال إذا صي وسلم جميع أفقراده وققاموا بقسدا  اامق
د بالمسق ولية فقي شقتى صقورها سقوا  ولعل من أهم الصفات الهامة للشخصية السوية هي شقعور الفقر 

 نحققو نفسققه أو نحققو أسققرته أو نحققو م سسققته أو نحققو رفاقققه أو نحققو جيرانققه أو نحققو مجتمعققه أو نحققو
 (.117، 2969نجاتي، ).اإلنسانية بسسرها

 :الجتماعية أنواح المسؤولية

اهلل تعقالى، وهقي تشقمل جميقع التاقاليح التقي التقزم بهقا اإلنسقان مقن قبقل  :ا المساؤولية الدينياة 1
سققوا  اانققت أوامققر يترتققب عليققه القيققام بهققا ورعايتهققا الثققواب، أو النققواهي ويترتققب علققى ااتسققابها واقترافهققا 

 .العقاب
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وهققي تشققمل جميققع الققنظم والتقاليققد التققي يلتققزم بهققا اإلنسققان مققن قبققل  :ا المسااؤولية الجتماعيااة 2
 .وك محمود أو مذمة على سلوك مذمومالمجتمع الذ  يعي  فيه، وتقبله لما ينتج من محمدة على سل

وهققي تشققمل جميققع األخققل  واآلداب التققي تنشققس مققن داخققل  :ا المسااوؤلية األخالقيااة واألدبيااة 3
الققنفس، ومققا يلتققزم بققه المققر  نفسققه مققن سققلوك نحققو نفسققه خاصققة، ونحققو المجتمققع الققذ  يعققي  فيققه عامققة، 

ام بعمقل حسقن، ومقن ضقي  وسقخط ولقوم وقبوله لما يترتب على ذلقك مقن رضقا واطمزنقان نفسقي عنقد القيق
 .نفسي عند القيام بعمل سي 

التققي  وهققي تشققمل جميققع المسقق وليات المسققتمدة مققن الدسققاتير والقققوانين :ا المسااؤولية القانونيااة 4
 .(21-22، 1111عبد المقصود، .)يتخذها المجتمع نظاماا له

   
 Social skills :المهارات الجتماعية: الثالثالبعد  .3

دت وتنوعت وجهات نظر المشقتغلين فقي علقم القنفس والصقحة النفسقية فقي تنقاولهم للمهقارات تعد     
. دلول ومفهقوم المهققارات االجتماعيققةوأسققفر ذلقك عققن تعققاريح عقدة تنوعققت فقي تحديققد مقق ،االجتماعيقة

علققى ذلققك فقققد ظهققرت تعريفققات للمهققارات االجتماعيققة اعتمققدت فققي تناولهققا لهققذا المفهققوم علققى  وبنققا ا 
 :من أهم وجهات النظر هذه ما يلي ،نظر متعددةوجهات 

 المهقققارات االجتماعيقققة هقققي موهبقققة طبيعيقققة أو ماتسقققبة مثقققل  إن   :المهاااارات الجتماعياااة  سااامة
(. 267، 2971أحمققد، ) .البراعقة والتفققو  فقي ناحيققة معينقة مثققل الموسقيقى والسققباحة واقرة القققدم

جتمققاعي معققين وبطققر  مقبولققة اجتماعيققا قققدرة الفققرد علققى التعامققل مققع اآلخققرين فققي إطققار ا" وهققي
وذات قيمققققققققققققققققققة اجتماعيققققققققققققققققققة وفققققققققققققققققققي الوقققققققققققققققققققت نفسققققققققققققققققققه مفيققققققققققققققققققدة للشققققققققققققققققققخص وذات نفققققققققققققققققققع 

 (.Combs&Slapy , 1977 ,17".)لآلخرين
  القدرة على تاوين السقلوايات التقي تاقون معقززات "هي :سلو ي –المهارات الجتماعية  نموذج

يهققا، واألفققراد الققذين يميلققون إلققى إظهققار عاقققب علموجبققة وعققدم تاققوين السققلوايات التققي تطفققس أو ي  
 .(Libet&Lewinson, 1973, 17)".في الغالب غير م هلين اجتماعيا السلوك األخير

هققي  :المهقارات االجتماعيققة إلققى أن   ,Cartldeg & Milburn) ارتلاادج وملبااورن )شقير وي  
ي تعتمققد علققى البيزققة، والتقق قققدرة الفققرد علققى إظهققار األنمققاط السققلواية واألنشققطة المدعمققة إيجابيققاا 

فيققد فققي عمليققة التفاعققل اإليجققابي مققع اآلخققرين فققي علقققات اجتماعيققة متنوعققة بسسققاليب مقبولققة وت  
اجتماعيقققا فقققي اقققل مقققن الجانقققب الشخصقققي واالجتمقققاعي، وفقققي االعتمقققاد علقققى نفسقققه فقققي حياتقققه 

حة ايات الصقريمجموعقة مقن السقلو "والمهارات االجتماعيقة هقي (. 217، 1111، شا .)اليومية
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ظيققققققققققققة المحققققققققققققددة للمثيققققققققققققرات ، واالسققققققققققققتجابات اللفمثققققققققققققل التواصققققققققققققل البصققققققققققققر ، واإليمققققققققققققا ات
 (Castles & Glass , 1986 ,42-53).االجتماعية

 نظقققر إلقققى المهقققارات االجتماعيقققة علقققى أنهقققا نتقققا  ي   :المهاااارات الجتماعياااة مااان منظاااور معرفاااي
عقرح وت  . فقي سقيا  اجتمقاعيالعمليات المعرفية التي تمثل علققة وسقيطة بقين الوسقيلة والغايقات 

يسققققعى إليهققققا  اا وأهققققداف اا مقاصققققد لديققققهشققققخص : بسنققققه الشققققخص المققققاهر اجتماعيققققاا  ,Tror)تاااارور)
بلققققو  الهققققدح يرتاققققز علققققى السققققلوك المققققاهر الققققذ  يتطلققققب دورة  ، وأن  افققققآتللحصققققول علققققى الما

اإلخفققا  و . سققفر عنققه النتققازجمتواصقلة مققن الملحظققات الدقيقققة، مققع تعققديل األدا  فقي ضققو  مققا ت  
 (.219،  1111شققا ، ).تصققال وهققذا يقق د  إلققى نتققازج سققلبيةعطققل نقطققة فققي االفققي المهققارة ي  

المهققققققارة االجتماعيققققققة هققققققي جميققققققع  المعققققققارح االتصققققققالية التققققققي يحتققققققا  إليهققققققا األفققققققراد  امققققققا أن  
فعالقة و  والمجموعات للتمان من تعامقل بعضقهم مقع بعقض بقالطر  التقي تعتبقر مناسقبة اجتماعيقاا 

 (.221، 2991ابراهيم، .)يااستراتيج
 هققذا االتجققاه ينظققر إلققى المهققارات االجتماعيققة علققى  :المهااارات الجتماعيااة ماان منظااور ت اااملي

أم غيققر لفظققي، والجانققب المعرفققي،  أنهققا عمليققة تفاعليققة بققين الجانققب السققلواي سققوا  اققان لفظيققاا 
، 1119، ي وخيقر اهللالخقول.)والجانب الوجداني االنفعقالي، وذلقك فقي محقيط التفاعقل االجتمقاعي

267.) 
ماساااااااايلت ومققققققققن أشققققققققهر التعريفققققققققات للمهققققققققارة االجتماعيققققققققة مققققققققن منظققققققققور تاققققققققاملي تعريققققققققح      

المهارات االجتماعية هقي مجموعقة مقن األنمقاط السقلواية  حي  يرى أن   Hasselt et al))وآخرون
وة، والوالقققدين، اللفظيققة وغيقققر اللفظيقققة التقققي يسقققتجيب بهقققا الفقققرد مقققع غيقققره مقققن النقققاس االرفقققا ، واألخققق

حقققدد معقققدل تقققسثير الفقققرد فقققي اآلخقققرين داخقققل البيزقققة عقققن طريققق  والمعلمقققين، والتقققي تعمقققل امياقققانيزم ي  
دون أذى أو ضقرر لآلخقرين مقن عما هقو مرغقوب فقي البيزقة االجتماعيقة، مقن  أو بعيداا  التحرك قريباا 

ا مع نظرازقه اجتماعياق فقاا عندما ياون متوا اجتماعياا  وياون الفرد ماهراا  (.221، 1111شا ، ).حوله
 (.1، 1111عبد الوهاب،.)لطبيعة الموقح االجتماعي مناسباا  ظهر سلوااا عندما ي  و 

، يتدرب عليها الفرد إلى أنها عادات وسلوايات مقبولة اجتماعياا  :عرح المهارات االجتماعيةوت     
اآلخرين في  علقات مع ، وتفيده في إقامةان من خلل مواقح الحياة اليوميةدرجة اإلتقان والتم

 لبس وخلع)وأنها مهارات الحياة األساسية مثل مهارات  (.222، 2997بخشى، ).مجاله النفسي
على ( ، وعبور الطري الملبس، والتواصل، والتحد  في التليفون، ومعرفة الزمن، ومعرفة النقود

إيضا  نماذ  سلواية مع  فهي مهارات يحتا  الفرد لممارستها يومياا  ،سبيل المثال ال الحصر
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، وااتساب القدرة على التعامل مع لفرد على تحمل المس ولية الشخصيةإيجابية تساعد ا
 (.12-11، 2997رفاعي، .)خريناآل

للمهققارات  عققد مرادفققاا الافققا ة االجتماعيققة ت   أن  ( Voughn et al)فااوفن وآخاارونوقققد أوضققي     
، بهققدح تحقيقق  األهققداح السققلوك، و المعرفققة، و انقصققد بهققا التنظققيم المققرن للوجققدي   االجتماعيققة حيقق 

ب فقققرص ، ومقققن دون حجقققخقققر فقققي تحقيققق  األهقققداح االجتماعيقققةاالجتماعيقققة بقققدون تقييقققد فقققرص اآل
المهققارات االجتماعيققة مجموعققة مققن  امققا أن  (. 216، 1116اللحققامي، .)تحقيقق  األهققداح المسققتقبلية

، والتققي تتضققمن مققن خققلل التققدريب والممارسققة للنمققواالسققتجابات واألنمققاط السققلواية الهادفققة والقابلققة 
معهققم، ومشققاراتهم فققي مختلققح  قققدرة الفققرد علققى التفاعققل االجتمققاعي النققاجي مققع اآلخققرين والتعققاون

تققققان المهقققارات المدرسقققية ، إلقققى جانقققب األنشققطة، وقدرتقققه علقققى تاقققوين علققققات وثيققققة، وصققداقات، وا 
 (.21، 1116زيد، ).لى حل المشالت االجتماعيةقدرته ع

 :يم ن أن نرجع الختال  في تحديد مفهوم المهارات الجتماعية إلى   
وبقققذلك ال توجقققد ثوابقققت فقققي العلقققوم  ،اخقققتلح طبيعقققة القققنفس البشقققرية فاقققل فقققرد ايقققان ققققازم بذاتقققه -

 .اإلنسانية
تعقدد وجهققات نظققر البققاحثين فاققل منهققا ينظققر إلقى المهققارات االجتماعيققة مققن وجهققة نظققر خاصققة  -

 .صادر من اإلنسانفي ضو  السلوك ال

المعرفيققة، ، والوجدانيققة، و سلسققلة متصققلة مققن األنمققاط السققلواية :وبققذلك تعققد المهققارات االجتماعيققة    
الخققولي ).يققة أخققرى أاثققر تعقيققدا مققن السققابقةيسققر ااتسققاب مهققارة اجتماع، وي  اققل منهققا يقق ثر فققي اآلخ

 (.222-221،  1119وخير اهلل ، 
 
 : الجتماعيةمن أمم شروط ا تساب المهارات    

أن يتمتقققع المتقققدرب تعلم لديقققه اسقققتعداد لقققتعلم المهقققارة، أن ياقققون المقققاالسقققتعداد لقققتعلم المهقققارة،    
يحقق   تشققجيع دازققم مققن جهققة المققدرب، بالنضققج الجسققمي العصققبي الققذ  ي هلققه الاتسققاب المهققارة

خقلل التقدريب، المتدرب على األدا  الصحيي، التقليقد أو النققل خقلل التقدريب، الترايقز واالنتبقاه 
 اإلشققراح علققى الفققرد فققي أثنققا  أدا لتوجيققه واإلرشققاد الاتسققاب المهققارة، االقققدوة والنمققوذ  السققليم، 

 (.19، 2991بهادر، .)المهارة
 :تنقسم المهارات الجتماعية في مرحلة الرشد إلى ثمانية أنواح   

مهارة ، (وخلعها، ال  لبس الملبس –تناول الطعام  –النظافة )مهارة العناية الشخصية     
وين مهارة تا، مهارة رعاية ش ون المنزل، ...(الزوا  ، الوالدة )ر الجنسيةالعناية باألمو 
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العلقات االجتماعية، مهارة االنتقال والسفر، مهارة استعمال العملة، مهارة عبادة اهلل جل 
 (.       661، 2991مرسي، ).جلله، مهارة الترويي عن النفس

 :م المهارات التي تتضمنها المهارات الجتماعيةومن أم   
تماد على الذات، معرفة االسم، معرفة العمر، مراعاة آداب االعالتعامل مع اآلخرين،     

الرفا  والزمل  في معرفة أسما  المازدة، معرفة أماان الخدمات العامة، التعامل مع النقود، 
ه، معرفة أماان الخدمات البريدية، معرفة الصح الدراسي، معرفة أسم البلد الذ  نعي  في

 (.222-226، 1111عبيد، .)أماان الخدمة العامة
تناول الاثير من الباحثين ماونات المهارات االجتماعية وعناصرها من زوايا متعددة فلم يقتصر    

ا بل امتد ليشمل ماوناتهاالختلح فيما بينهم على تعريح وتحديد مفهوم المهارات االجتماعية 
 .، ثم عبروا عنها في ضو  نماذ  مختلفةوعناصرها

 Hostile tendencies :الميول العدائية: الرابعالبعد  .4

متعققددة، إال أن األعمقققال العدوانيققة معظمهقققا بينهققا شقققي  مققا مشقققترك،  بسشقققاالسققتخدم العققدوان ي       
. العمقد  بقاآلخرينوطبقا لما وصل إليه معظم الباحثين فهذا النقوع مقن السقلوك يهقدح إلقى اإلضقرار 

إن النزعقققات العدازيققققة " :(1990)سااااتورعرفقققه فققققد تعقققددت التعريفققققات التقققي تناولقققت العققققدوان حيققق  
 بمختلققح أنواعهققا صققادرة عققن اسققتعداد راسقق  فققي طبيعققة اإلنسققان، ويماققن أن ياققون نشققاطها هققدمياا 

بينمقققا  (.611، 2991العيسقققو ، )".لاقققل مقققن المجتمقققع والفقققرد مفيقققداا  هقققاا ويماقققن أن يتجقققه اتجا ضقققاراا 
إن العققققدوان قققققد ال ياققققون بالضققققرورة نتيجققققة مباشققققرة الضققققطراب " (:2996)إبققققراهيم وآخققققرون يعرفققققه 

لتفسققير الفققرد للمواقققح الخارجيققة علققى أنهققا  عضققو  أو مواقققح بيزيققة ولاققن قققد ياققون أحيانققا انعااسققاا 
سققو  وغيققر فقققد عرفققه مققن حيقق  هققو عققدوان  (Elesإلاايس) أمققا. "هققددة ومحبطققة متققسثرا بإدرااققه لهققام

إذا مقققققا ارتققققققى بقققققالقيم األساسقققققية الخاصقققققة بالبققققققا  والسقققققعادة والقبقققققول  فالعقققققدوان ياقققققون سقققققوياا  ،سقققققو 
شققال مققن المضققايقة، وحققب الجققدل،  أمققا غيققر السققو  فيظهققر علققى. االجتمققاعي والعلقققات الحميمققة

، والمعارضققة نققةالعنجهيققة والابريققا ، التسايققد والتحاميققة، الغطرسققة والهيققا  واالحتققدام، والعققدا  واإلها
 ، ويسخقققذ صقققوراا بقصقققد إيقققذا  الغيقققر او اإلضقققرار بهقققمبسنقققه سقققلوك عمقققد   :ويم ااان تعريفاااه. والعنقققح
ن  . متعققددة منهققا العققدوان البققدني واللفظققي وأشققااالا  مققن يمارسققون هققذه الممارسققات العدوانيققة السققلبية  وا 

تققدعم لققديهم ممارسققة هققذا  ، ولققديهم أفاققار ومعتقققدات غيققر عقلنيققةيتسققمون بانعققدام الرشققد والعقلنيققة
 . السلوك
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 :للعدوان أش ال متعددة من أممها   
عتبقر أنققى صقورة للعقدوان القذ  يتمثقل فيقه األذى بالهقدح األساسقي لقه وينقتج ي   :العدوان العدائي -

اانتققققام شقققخص مقققا لشقققخص آخقققر اقققان ققققد  .عقققن ذلقققك شقققعور المعتقققد  باراهيقققة الهقققدح ومقتقققه
 .أغضبه في وقت ساب 

ايققة الققذات هدفققه األساسققي يتمثققل فققي حم وينطققو  علققى مقاصققد األذى إال أن   :لوساايليالعاادوان ا -
، مثقال ذلقك الملاقم المحتقرح القذ  يسقعى إلقى إيقذا  الخصقم بهقدح أو بعض األهقداح األخقرى
 (.99-96، 1112العقاد، .) تحقي  االنتصار والشهرة

لققيس فقققط للحمايققة مققن الهجقققوم  هققو الجققز  العققدواني مقققن الطبيعققة اإلنسققانية :العاادوان اإليجااابي -
لاقققل اإلنجقققازات العقليقققة وللحصقققول علقققى االسقققتقلل وهقققو أسقققاس الفخقققر  الخقققارجي ولانقققه أيضقققاا 

فقي قصققص  ويبقدو هقذا المعنقى واضقحاا . واالعتقزاز القذ  يجعقل الفقرد مرفقوع القرأس وسققط زملزقه
. الفضققازل جميعقققاصقققبي أب ي  العقققدوان عنققدما يقققتم ترشققيده عقققن طريقق  اآلخقققرين فإنققه  إن  . التققاري 

 .امحاولة االنسان ردع أ  عاز  يقح في طري  تحقي  أهدافه (.612، 2991العيسو ، )
خققراب إذا تحقول عقن وعقي أو غيقر وعقي إلقى السقل  يعمقل لصقالي المقوت وال :العادوان السالبي -

 (.99، 1112العقاد، .)بالنسبة لبيزته على السوا 
مقثل ال يتحقدثون إليققه أو ال . تمقام الاقافي للطفقلويحقد  عنقدما ال يعطقى االه :العادوان النفساي -

يظهققرون المحبققة لققه، ويحققد  عققادة بسققبب اإلدمققان أو االنحققراح أو التفاققك األسققر  ولانققه يتققرك 
وهقو القذ  ياقون العنقح فيققه موجهقا إلقى األثقر القذ  يولقده هقذا العنققح  ،ومضقاعفات خطيقرة آثقاراا 

 (.يح والتجاهلممارسة اإلرهاب والتخو )على نفسية األفراد مثل 
هققو عمليققة االحتجققا  مققن قبققل الوالققدين علققى أبنققازهم والقلقق  الزازققد وعققزلهم  :العاادوان الجتماااعي -

عن المشاراة أو االنخراط في التفاعل مع اآلخقرين، ويقنعاس هقذا علقى طبيعقة األبنقا  ويحقرمهم 
وفقا مقن تعقرض من الحصول على تجربة التعلم اليومية ومن التفاعقل االجتمقاعي والقلق  الزازقد خ

أبنازهم للفساد األخلققي بطريققة مقا، لدرجقة أنهمقا يتجنبقان اقل االتصقاالت الخارجيقة ومقن ناحيقة 
فبعض اآلبا  ال يسمحون لطفلهم باللعب مع األطفقال اآلخقرين فقي المحقيط المجقاور لهقم  ،أخرى

 .وبهذا يحرمونه من أصدقازه وأقران اللعب الضروريين لنموه االجتماعي السليم
هققو العققدوان الجسققد  الققذ  يتعققرض اإلنسققان فيققه للققدفع أو الضققرب أو يلقققى  :عاادوان الجسااديال -

عليه مواد صلبة أو اإليذا ، فالعدوان الجسد  نجده في حياتنا اليوميقة التقي نعيشقها، ففقي داخقل 
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األسققرة نجقققد األبقققوين أو أحقققدهما يققققوم بمقققد يقققده علقققى أبنازقققه إذا أخطقققس أحقققدهم فيسقققتعمل الضقققرب 
 .معه

، منقققه الدياتاتوريقققة وقمقققع الحريقققات وعقققدم المشقققاراة فقققي إنجقققاز وهقققو متعقققدد :دوان السياسااايالعااا -
 .القرارات وحرمان الشعب من ممارسة حقه في التعبير عن ذاته

 .حي  يسعى الفرد إلى إلحا  األذى بغيره من األفراد والجماعات أو األشيا  :العدوان الفردي -
طقل  الصقفات غيقر لموهو الذ  يقح عند الا :العدوان اللفظي - ، مقن أمثلتقه الشقتازم والتهديقد وا 

 .    المناسبة
وهقو القذ  يمقارس فيقه سقلوك يرمقي إلقى تحقيقر اآلخقرين أو اسقتفزازهم ااالمتنقاع  :العن  الرمازي -

هققا عققن رد السققلم أو تجاهققل الفققرد واالنزعققا  والسققخرية مققن خققلل الحراققات أو النظققرات أو غير 
 (.261-262، 1116أبو زهر  وآخرون، .)ملفنجد هذا األسلوب في التعا

 :وأطرا  العالقة في العدوان   
 أحقدهما فقي محقيط البشقر وهقو اإلنسقان افقرد أو مجتمقع أو دولقة  ،علقة بين طرفين علقى األققل

اقاالبن أو القزو  أو  اا آخقر  ، والموضقوع ققد ياقون إنسقاناا والطرح اآلخقر هقو الموضقوع. حاومةأو 
بسسققرة أو حاومققة معينققة،  موضققوع قيمققة أو مجموعققة مققن القققيم أو نظامققاا امققا قققد ياققون ال. الزميققل

اما قد ياون جماعة من الجماعات داخل المجتمع أو ققد ياقون مجتمعقا خارجيقا آخقر يوجقه إليقه 
 .العدوان

 فعنقققدما يعجقققز الفقققرد عقققن توجيقققه عدوانقققه إلقققى أحقققد طرفقققي العلققققة هقققو اقققب  الفقققدا  ققققد ياقققون ،
لتققوترات  أو خفضققاا  قيققة اجتماعيققة أو اقتصققادية فإنققه يلجققس تخفيفققاا المصققدر األصققلي ألسققباب أخل

 . مشاعر العدوان إلى صب عدوانه على بديل أو اب  فدا 
 منهقا إدمققان الخمققر أو المخقدرات أو االسققتغرا  فققي متعققددة ويسخقذ أشققااالا : علققى الققذات العقدوان ،

 (. 211-212، 1112العقاد، .)و قمة العدوان المرتد على الذاتلعب الميسر وه

 (:Adjustment strategies)استراتيجيات التوافق. ثامناا   
يلجققققققس اإلنسققققققان فققققققي تحقيقققققققه للتوافقققققق  إلققققققى مجموعققققققة مققققققن االسققققققتراتيجيات، ويماققققققن أن نقسققققققم هققققققذه     

، وفيمققا يلققي عققرض تفصققيلي لهققذه يققةاسققتراتيجيات سققلبية واسققتراتيجيات إيجاب: االسققتراتيجيات إلققى نققوعين
 :االستراتيجيات
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 Positive strategies :لستراتيجيات اإليجابيةا .1
 Support and assistance (:الجتماعيااة والنفعاليااة)اسااتراتيجية الاادعم والمساااندة  ( أ

strategy 

، ماعيققة والنفسققية والطبيققة والماديققةهققي محاولققة الحصققول علققى المسققاعدة بسشققاالها المختلفققة االجت    
ا يسققققققققعى الققققققققبعض إلققققققققى طلققققققققب المسققققققققاندة وهققققققققي تطلققققققققب مققققققققن األشققققققققخاص األقققققققققرب للفققققققققرد ، امقققققققق

 :وهناك أربعة أنواع للدعم وهي (.(Feldman,1989.االنفعالية
 وهققو يتطلققب تزويققد الفققرد بققدعم ومسققاندة معنويققة يشققعر الفققرد مققن خللهققا بسنققه  :الاادعم النفسااي

 .مقبول وموضع احترام وتقدير ومحبة
 سققاعد الفققرد علققى فهققم مشققالته ت  : التوجيااه والاادعم الف ااري والعقلااي وتقااديم نصااائ  ومعلومااات

 .والتعامل معها والعمل على تقويم أعماله
 ويتضقققمن شقققعور الفققققرد باالنتمقققا  لجماعقققة معينققققة والقيقققام معهقققم بنشققققاطات : الااادعم الجتماااااعي

 .ترويحية والقضا  على أوقات الفرا 
 تخفيقح سقاعد فقي الويتضمن الدعم والمسقاعدة الماديقة وتققديم خقدمات ضقرورية ت  : الدعم المادي

 (.911-919، 2991حداد، .)لقل  والتوتر النفسيمن ا
 Self-control strategy :استراتيجية ضبط النفس  ( ب

سققتخدم فققي المواقققح التققي تتطلققب ، وت  جية مققن أسققاليب التعامققل مققع الضققغوطهققذه االسققتراتي عققدت      
، ومققع ذلققك ويقةولققد نتيجققة هقذه الضققغوط مشققاعر قحيق  تت. الضقبط والسققيطرة علقى الققذات وانفعاالتهققا

تتم معالجة الموققح علقى القرغم مقن التقوتر واإلثقارة عقن طريق  قيقام الفقرد بقالتفاير بطريققة عقليقة فقي 
أثنقققا  اسقققتجابته للموققققح الضقققاغط وتقويمقققه إن اقققان صقققحيحا أو خاطزقققا األمقققر القققذ  يعطيقققه فرصقققة 

 .(2997شتورا، ).ن ثم الحصول على النتيجة األفضلالختيار االستجابة األنسب وم
 Relaxation and simple meditation :اسااتراتيجية السااترخاء والتأماال البساايط( ج   

strategy 
نسققققققققتطيع مقققققققققن خقققققققققلل هقققققققققذه االسقققققققققتراتيجية أن نققققققققتخلص مقققققققققن اإلحباطقققققققققات والضقققققققققغوط اليوميقققققققققة                                   

، مققق ذ للفقققرد أو لمقققن حولقققهبشقققال غيقققر  مقققن خقققلل تفريقققغ الشقققحنة االنفعاليقققة المرافققققة للضقققغوط اليوميقققة
 :، وهنقاك طقر  متعقددة منهقاتقتم مقن خقلل التسمقلوبالتالي فإنه يتخلص من الضغط الزازد بسسلم الطر  و 
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أمققا االسققترخا  فهققو تقنيققة تتطلققب تققدرب الشققخص عليهققا . الصققلة أو الترايققز علققى سققماع صققوت التققنفس
األطقراح وانتهقا   ته بداية مقن عضقلتعن طري  تنظيم تنفسه والقيام بعمليات تقليص واسترخا  لعضل

 (.1116حراحشة، ).بالجذع والبطن
 Conversion strategy :استراتيجية التحويل( د   
هي استراتيجية ي جل من خللها الشخص التعامل مع الضقغوط إلقى وققت آخقر مقن خقلل االنشقغال     

الفرصقققة لتهيستهقققا لمواجهقققة  الفقققرد، يعطققي فقققاز أو االنغمققاس فقققي نشقققاطات بديلقققةبعمققل آخقققر امشقققاهدة التل
، مققن هققذه النشققاطات البديلققة الققذهاب فققي إجققازة أو نزهققة للققتخلص مققن ضققغوط العمققل ثققم العققودة الضققغوط

 (.(Atwater,1990.لمواجهة هذه الضغوط بنشاط أابر
 Positive self  talk strategy :استراتيجية الحديث اإليجابي مع الذات( ه   
حد  الشخص نفسه عن الضقغوط التقي يعقاني منهقا، وبسنهقا تملقك الققدرة علقى ية ي  في هذه االستراتيج    

ز ثقتقه بنفسقه مواجهة هذه الضغوط من خلل االستراتيجيات التوافقية التي تملاها ممقا يسقاعده علقى تعزيق
، ويتم ذلك من خلل اتابة بعض األقوال علقى قصاصقات ورقيقة ووضقعها فقي ماقان روالقدرة على التغيي

يماققن أن يققتم ذلققك عققن طريقق   إليققه الشققخص عققادة فققي حققاالت الغضققب والتققوتر واإلحبققاط، وأيضققاا  يلجققس
مققققن المواقققققح الحاليققققة،  أو افتققققراض مواقققققح سققققيزة وأاثققققر ضققققغطاا  مقارنققققة الققققنفس بققققاآلخرين األقققققل حظققققاا 

 ,Simons)..باإلضافة إلى ضرورة االنهماك بالتفاير اإليجابي وتطوير نظرة تفا ليقة عقن القذات والعقالم
Kalishman & Santrosk,1994) 

 Active cognitive strategies :الستراتيجيات المعرفية النشطة( و   
تققتم مققن خققلل تطققوير التفايققر وتنظققيم اإلدراك للتققسقلم مققع الضققغط ومحاولققة تعققديل الواقققع بشققال افقق      

ة التققي يققتعلم منهققا الفققرد ومحاولققة ر يققة الجانققب اإليجققابي فققي األحققدا  باالعتمققاد علققى الخبققرات الماضققي
 (.2992، مرجع ساب ).ايفية التعامل مع األحدا  الحالية

 Effective behavioral strategies :الستراتيجيات السلو ية الفعالة( ز   
حي  يقوم األفراد بسفعال محقددة لحقل المشقالت وتخفيقح الضقغط وذلقك مقن خقلل القيقام بسقلوايات     

مثقل ااتسققاب معرفقة أابقر عقن الوضققع  :لة أو تخفيققح الضقغط بالطريققة المناسقبةفعالقة باتجقاه حقل المشقا
 (. 1116حراحشة، ).لبح  عن مساعدة من قبل أخصازيينالمشال ثم تفعيل خطة إليجاد حل أو ا

باالعتمقاد علقى الجانقب " اإلحجامية واإلقدامية: "ومناك طريقتان لستخدام استراتيجيات التوافق مما    
، واقققذلك حجاميقققة معرفيقققة أو إحجاميقققة سقققلوايةأن تاقققون الطريققققة إ"لجانقققب السقققلواي، فقققيمان المعرفقققي وا

يمان أن تاون إقدامية معرفيقة أو إقداميقة سقلواية، واسقتراتيجية التوافق  اإلقداميقة هقي اسقتجابات سقلواية 
، أو ايقققققح يفاقققققر الفقققققرد حقققققول هقققققذا الضقققققاغط بينمقققققا طبيعقققققة الضقققققاغط بذاتقققققهونفسقققققية مصقققققممة لتغييقققققر 
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لمواجهققة راتيجيات التوافقق  اإلحجاميققة تقققود األفققراد إلققى حققاالت فعليققة أو عقليققة تبقققيهم بعيققدين عققن ااسققت
 (.29، 1111بدرة، )".المباشرة للحد  الضاغط

 Negative strategies :الستراتيجيات السلبية .2
 Confrontational coping strategy :استراتيجية التأقلم التصادمي ( أ

م ، فالعقققدوان واإلحبقققاط والغضقققب هقققو اسقققتجابة لموققققح لقققلتغييقققر الواققققع د عدوانيقققةوهقققي جهقققو     
يقققة ال يفجرهقققا إال فقققي ، ويحقققس الفقققرد عقققادة بمشقققاعر عدوانيحقققق  صقققاحبه نتقققازج مثمقققرة متوقعقققة

، فمقن المماقن أن يلجقس الفقرد إلقى العقدوان الجسقد  علقى مصقدر الضقغط أو يلجققس أوضقاع معينقة
ساليب يعتقد أنها ستحق  له الحقد األدنقى مقن التعبيقر عقن إلى العدوان اللفظي أو الرمز  والها أ

 (.21، 1111، مرجع ساب ).رفضه لتجاوز احتياجاته أو عدم تحقيقها
 Avoidance and escape strategy :استراتيجية التجنب والهروب ( ب

 لتعامقل مققع الضقغط وذلققكيسقتخدمها الفققرد عنقدما ال تتققوافر لديقه اإلماانققات والطاققة الاافيققة ل    
أنققه غيققر ، فمققن المماققن أن تاققون خبرتققه قليلققة وغيققر مسققتعد لققتعلم طققر  جديققدة أو ألسققباب عققدة

العقلققي أو العققاطفي أو التعققب وعققدم النضققج : ، ويشققترك فققي ذلققك عوامققل مثققلقققادر علققى تعلمهققا
 (.2991مجذوب، ).االجتماعي

 Defense mechanisms :مي انزمات الدفاح( ج   
زد مصرفا على مستوى الجسد ااإلفراط في األال أو العاس أو يجد الضغط الزا أحياناا     

بعض األفراد  ، وقد يستخدم وهذا ما نطل  عليه آلية اإلبدال ،حر  األورا  أو التدخين
واإلسقاط والتماهي مياانزمات دفاع سلبية أخرى في مواجهة الضغط االابت والتقمص 

ن  (. 2997شتورا، .)والتمويل في استخدام مياانزمات الدفاع  هاماا  عب دوراا العمر والخبرة تل وا 
مياانزمات دفاع ناضجة  ااستراتيجية للتواف  ألنه مع التقدم في العمر يستخدم األشخاص

وهناك . (Whitly,2003).، والما زادت الخبرة اانت مياانزمات الدفاع أاثر نضجابشال أابر
لدفاع على الرغم من تفرد ال مفهوم التواف  ونمط ا تفاعل وخاصيات مشتراة بين استراتيجيات

 .((Bouchard & Theralt , 2003 .بخصوصيته
 
 :Adjustment measurement standards))معايير قياس التوافق. تاسعاا 

لقققد أشققارت العديققد مققن البحققو  والدراسققات والاتققب المتخصصققة فققي ميققدان علققم الققنفس والصققحة     
ماققن اسققتخدامها للاشققح عققن مسققتوى التوافقق  لققدى فققرد أو النفسققية إلققى مجموعققة مققن المعققايير التققي ي

مجموعققة مقققن األفققراد، وتختلقققح فيمققا بينهقققا مقققن حيقق  الافقققا ة والجققودة، إضقققافة إلققى آليقققة االسقققتخدام 
 :ومن أبرز مذه المعايير ما يأتي وطبيعة الفزة المستهدفة من عملية القياس،



 

 

 الرابلللللللللللللللللللللل الفصلللللللللللللللللللللل    التوافق الشخصي واالجتماعي
 

44 

للحاققم علققى مسققتوى ) ذا المعيققارويسققتند فققي هقق :Statistical criterion المعيااار اإلحصااائي -
عقققرح بقققالتوزيع االعتقققدالي، والقققذ  يرتاقققز علقققى المتوسقققط العقققام لمجموعقققة إلقققى قاعقققدة ت  ( التوافققق 

هقققذا المعيقققار ال يتمتقققع بافقققا ة تضقققمن  السقققمات التقققي يتميقققز بهقققا الفقققرد، وتجقققدر اإلشقققارة إلقققى أن  
 فقراد ينبغقي أن ياقون مصقاحباا التوافق  عنقد األ سلمة القياس، حي  أنه ال يضع في االعتبار أن  

 .لشعورهم بالرضى وتوافقهم مع ذواتهم
المنظقور  إلقى أن  ( 2999شقاذلي،)شقيرحيق  ي   :The standard value of المعياار القيماي -

سقققتخدم مفهققققوم التوافققق  لوصققققح مقققدى اتفقققا  السققققلوك مقققع المعققققايير األخلقيقققة وقواعققققد القيمقققي ي  
الشققققخص المتوافقققق  هققققو الققققذ  يوافقققق  سققققلواه القققققيم  عتبققققر أن  السققققلوك السققققازد فققققي المجتمققققع، وت  

االجتماعية السازدة في جماعته، وتواف  سقلواه وتصقرفاته مقع مبقادو أخلقيقة أو قواعقد سقلواية 
مان الجقزم بقسن هقذا المعيقار يراقز علقى الجانقب االجتمقاعي مقن تقرها ثقافة المجتمع، ولذا فإنه ي  

 .ص واتزانه مع ذاتهلمدى رضى الشخ التواف ، وال يعير انتباهاا 
والشخص المتواف  ضمن هقذا المعيقار هقو مقن لديقه  :Natural Standard المعيار الطبيعي -

للمفهققوم  إحسققاس بالمسقق ولية االجتماعيققة، ويعققد ااتسققاب المثققل والقققدرة علققى ضققبط الققذات طبقققاا 
 الطبيعققققي مققققن معققققالم الشخصققققية المتوافقققققة، والسققققلوك المتوافقققق  هققققو ذلققققك السققققلوك الققققذ  يسققققاير

 .عد سو  تواف األهداح، وما يناقضها ي  
عتبقققر األشقققخاص المسقققايرون للجماعقققة وأسقققاليب ي   :Natural Standard المعياااار الثقاااافي -

حياتها متوافقون، بينما غير المسايرين هقم فقي الغالقب ممقن يتصقفون بسقو  التوافق ، عقلوة علقى 
 .االنقياد الزازد نحو الجماعة هو نمط ال توافقي أيضاا  أن  

، فالشقققخص السقققو  هقققو نسقققبياا  عقققد معيقققاراا وي   :Civilization standard لمعياااار الحضااااريا -
ققققوانين المجتمعقققات وقيمهقققا  القققذ  يسقققاير ققققيم ومعقققايير وققققوانين مجتمعقققه، ومقققن الجقققدير ذاقققره أن  

بققل  –امققا تختلققح أهققداح المجتمعققات  ،عققن بعضققها الققبعض ظاهريققا   ومعاييرهققا تختلققح اختلفققا  
وبالتققالي فققإن هققذا المعيققار مثلققه فققي ذلققك مثققل المعيققار الثقققافي الققذ  ال يماققن  -وتتعققارض أيضققا

 .األخذ به إال في ضو  ثقافة وحضارة المجتمع الذ  يعي  فيه الفرد
لاقل مجتمقع خصازصقه الخاصقة بقه، ويتخقذ هقذا  إن   :Social standard المعياار الجتمااعي -

لحام علقى السقلوك السقو  أو خلفقه، فالشقخص ل المعيار من مسايرة المعايير االجتماعية أساساا 
 .، والعاس صحييالسو  هو ذلك الشخص المتواف  اجتماعياا 

سققتند إلققى مققا يشققعر بققه حيقق  ي   :Self-standard (virtual) (الظااامري ) المعيااار الااذاتي  -
الشققخص وايققح يققرى فققي نفسققه االتققزان أو السققعادة، ولققذا فهققو عبققارة عققن إحسققاس داخلققي وخبققرة 

ال يماققن االسققتناد إلقى هققذا المعيققار وحققده، فققد يشققعر المققريض نفسقيا بالسققعادة وهققو غيققر ذاتيقة، و 
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عقد غيقر بمشاعر القل ، ووف  هقذا المعيقار ي   متواف  مع الجماعة، أو قد يمر الفرد العاد  أحياناا 
 .متواف 

ة ال يماقن تحديقد مقا إذا اقان الفقرد أققرب إلقى السقوي :Internal standard المعياار البااطني -
أو اللسققوية إال إذا تققم تجققاوز مسققتوى السققلوك الظققاهر  إلققى مققا يامققن ورا ه مققن أسققباب ودوافققع 
اامنقة وصقراعات أساسقية وايفيققة تعامقل اإلنسقان معهققا ومقدى قدرتقه علققى التعبيقر عنهقا والايفيققة 

 .التي يشبع بها رغباته ودوافعه
  النفسققي فققي ضققو  المعققايير يتحققدد مفهققوم التوافقق :clinical Standard المعيااار ال ليني ااي -

إلققى أسققاس غيققاب  اسققتناداا  عتبققر الشققخص متوافقققاا االالينيايققة لتشققخيص األعققراض المرضققية، وي  
األعراض والخلو من مظاهر المرض، وعليه فإن المعيار االالينياي ال يحقدد التوافق  علقى نحقو 

 .إيجابي وذ  معنى
تناد ضقققمن هقققذا المعيقققار علقققى ويقققتم االسققق :Pathology Standard المعياااار البااااثولوجي -

، ولقققذا فقققإن باإلماقققان تحديقققد الدرجقققة التقققي يرتاقققز عليهقققا فقققي األشقققخاص الغيقققر متقققوافقين أساسقققاا 
التعرح على شخصية الفرد من خلل بعض األعقراض الشقاذة الظقاهرة علقى السقطي، ومقا ي خقذ 

شخصققية علققى هققذا المعيققار هققو عققدم تحديققده للدرجققة التققي يماققن اعتمادهققا امحققك للحاققم علققى 
 .الفرد

ويسققتند إلققى تعريقح منظمققة الصققحة  :optimal growth Standard معياار النمااو األمثاال -
بسنهقا حالققة مقن الققتمان الاامقل فققي النقواحي الجسققمية والعقليققة ) العالميقة لمفهققوم الصقحة النفسققية 

، ورغقققم أهميقققة مفهقققوم النمقققو األمثقققل فقققي تحديقققد (واالجتماعيقققة ولقققيس مجقققرد الخلقققو مقققن المقققرض 
وم الشخصية المتوافققة إال أنقه مقن الصقعب تحديقد نمقاذ  السقمات أو األنمقاط السقلواية التقي مفه

تشقال النمققو األمثققل، فمقا يعتبققر مرغوبققا إنمققا يعاقس ثقافققة المجتمققع امقا يعاققس المعتقققدات والقققيم 
 .يمان استخدامه وليس محااا  عاماا  الشخصية، ولذا فيمان اعتبار هذا المفهوم مبدأا

ويعمققد إلققى تحديققد التوافقق  مققن إطققار مرجعققي  :Theoretical Standard ظااريالمعيااار الن -
الخلققو مققن الابققت دليققل علققى  نظققر  يسققتند إلققى تصققور خققاص، فنظريققة التحليققل النفسققي تققرى أن  

التواف ، ولان قد ياون نقص التعليم وليس الابت هو المس ول عقن السقلوك المضقاد أو الشقعور 
 .بعدم السعادة أو الضي  واليسس

خلقيققة  النظققرة المثاليققة نظققرة قيميققة ألنهققا تطلقق  أحاامققاا  :Ideal Standard المعيااار المثااالي -
علققى الاققاملين المثققاليين والغيققر الاققاملين، وتسققتمد أصققولها مققن األديققان المختلفققة، ومعيققار الحاققم 
هنققا هققو مققدى االقتققراب أو االبتعققاد عققن الامققال أو مققا هققو مثققالي، وتعتبققر الشققخص العققاد  هققو 

اامققل فققي اققل شققي ، وهققو السققعيد فققي حياتققه وال سققلطان عليققه مققن شققهواته، وي خققذ عليققه عققدم ال
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لقه، فايقح يماقن الحاقم  ، اما أنقه ال يوجقد شقخص مثقالي اامقل تبعقاا دقيقاا  تحديده للمثالية تحديداا 
 (.11-12، 1111وافي، ) على شخص ما بالمثالية أو عدمها ؟

 (:Adjustment theories)التوافق نظريات. عاشراا 
 Patterns theory: نظرية األنماط(.1

 :األمزجة تعود إلى أربعة أنماط هي يرى أن  " أبو قراط"اان     
سقهل االسققتثارة وهقو يميقل إلققى الضقعح مققن  سققريعاا  يظهقر الشققخص معقه نشقطاا : المازاج الاادموي
 .حي  المثابرة

 .يغلب عليه التسرع وقلة السرور وشدة االنفعال: المزاج الصفراوي
، يتميقز أصقحابه بسقرعة (الدم المتخثر فقي الطحقال)نسبة إلى المرارة السودا  : المزاج السوداوي

 .االاتزاب وبط  االستثارة
يتميقز أصقحابه بقالبلدة، والقبط ، والضقعح، واالنفعقاالت الهادزقة،  (:الليمفااوي)المازاج البلغماي 

بعقة، ولعقل هقذه النظريقة رغقم قققدمها هقو القذ  تتقوازن لديقه األمزجقة األر  واإلنسقان الصقحيي نفسقياا 
للاثيققر مققن النظريققات التققي تقققوم  فققي الفاققر اإلنسققاني، واانققت نموذجققاا  فهققي أاثققر النظريققات تققسثيراا 

 .على أساس إفرازات الغدد الجسمية
المنطلقققق  المنبسققققط، والثققققاني المنطققققو  : الثنققققازي لألنمققققاط، وهمققققا "يااااونج"ثققققم جققققا  تصققققنيح     

حقول  لرزيسقي األول نحقو العقالم الخقارجي، بينمقا ياقون الثقاني متمراقزاا المنام ، وياون االتجقاه ا
الذات، يتميز بالحساسية، والحقذر، والتسمقل القذاتي، واالنامقا ، والميقل إلقى العزلقة، وقدرتقه علقى 
التايح ضعيفة، بينما المنطل  يتميز بحقب االخقتلط، والمقر ، واثقرة الحقدي ، وسقهولة التعبيقر، 

 (.11، 1112الدالي، ).ه الشعور بالحاجةقازع موضوعية، ويوجه سلوافهو يعمل بتسثير و 
 Biological Theory: النظرية البيولوجية(.2

، ترتاقققز هقققذه النظريقققة علقققى "دارويااان، منااادل،  الماااان و جاااالتون"مقققن م سسقققيها البقققاحثين      
اض تصققيب اققل أشققاال سققو  التوافقق  تعققود إلققى أمققر  النققواحي البيولوجيققة للتوافقق ، حيقق  تققرى أن  

أنسققجة الجسققم والمققق ، وتحققد  هققذه األمقققراض فققي أشقققاال منهققا المورثققة ومنهقققا الماتسققبة خقققلل 
أو تعققود  جسققمية ناتجققة عققن مقق ثرات مققن المحققيط،مراحققل حيققاة الفققرد مققن إصققابات واضققطرابات 

 .إلققى االضققطرابات النفسققية التققي تقق ثر علققى التققوازن الهرمققوني للفققرد نتيجققة تعرضققه للضققغوطات
عمليقة التوافق  تعتمقد علقى الصقحة النفسقية وبالتقالي التوافق  التقام  ب هذه النظرية أن  يرى أصحاو 

قصقققد بقققالتواف  فقققي ظقققل هقققذه ، وي  أ  سقققلمة وظقققازح الجسقققم المختلفقققة( التوافققق  الجسقققمي)للفقققرد 
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النظرية انسجام نشاط وظازح الجسم فيما بينها، أما سقو  التوافق  فهقو اخقتلل التقوازن الهرمقوني 
 (.222، 1116، سعيد).أو وظيفة من وظازح الجسمأو نشاط 

 Psyco-analyses Theory: نظرية التحليل النفسي(.3
عمليقة التوافق  لقدى الفقرد  يقرى أن   " Freudفروياد"من أبرز رواد هذه النظرية نجد الباح       
، لوااتهمسقققباب الحقيقيقققة لاثيقققر مقققن سقققاألفقققراد ال يعقققون األ مقققا تاقققون ال شقققعورية بحاقققم أن   غالبقققاا 

لضقققرورية بوسقققازل مقبولقققة فالشقققخص المتوافققق  هقققو الشقققخص القققذ  يسقققتطيع إتبقققاع المتطلبقققات ا
 (.71، 1112 الشاذلي،) .اجتماعيا

مفتققا  التوافقق  والصققحة النفسققية يامققن  ن  فققي دراسققته فقققد رأى أ" Yongيااونج "أمققا الباحقق       
اتشققاح القذات الحقيقيققة وأهميققة علققى أهميقة ا فقي اسققتمرار النمقو الشخصققي دون توققح، امققا أاقد  

الصقققحة النفسققققية والتوافقققق  يتطلبققققان الموازنققققة بققققين  التقققوازن فققققي الشخصققققية السققققوية المتوافقققققة وأن  
 (.67، 2991اللطيح،  عبد).يوالتنا االنطوازية واالنبساطيةم

الشقخص المتوافق  ال بقد أن يتسقم بالثققة ، فاإلحسقاس الواضقي  فقرأى أن   "أري سون" أما الباحق  
بالهويقة والقققدرة علقى األلفققة والحقب و الشققعور باالسقتقللية والتوجققه نحقو الهققدح والتنقافس والقققدرة 

 على مل مة الظروح المتغيرة ، دليل على النضج وسهولة التواف 
 Behaviorisme Theory: النظرية السلو ية(.4

التققي يتعققرض لهقققا يتمثققل التوافقق  لققدى السققلوايين فقققي اسققتجابات ماتسققبة مققن خقققلل الخبققرة     
الفرد والتي ت هله للحصول على توقعات منطقية وعلى اإلثابقة، فتاقرار إثابقة سقلوك مقا مقن شقسنه 

 ،"Skinnerسا ينر"و "Watsonواطساون "أن يتحول إلى عادة، وعمليقة توافق  الشقخص لقدى 
 ال يماققن أن تنمققو عقققن طريقق  مققا يبذلقققه الجهققد الشققعور  للفقققرد ولانهققا تتشققال بطريققققة آليققة عقققن

 .طري  تلميحات أو إثابات البيزة
ماي ااال "والباحققق  " A.Bandura آلبااارت بنااادورا"أمقققا السقققلوايين المعقققرفيين أمثقققال الباحققق      

اسققتبعدوا تفسققير توافقق  الفققرد أنققه يحققد  بطريقققة آليققة تبعققده عققن الطبيعققة  "Mahoney ماااموني
درجققققة عاليققققة مققققن الققققوعي مققققن الوظققققازح البشققققرية تقققتم والفققققرد علققققى  اا واعتبققققروا أن اثيققققر  ،البشقققرية

و " بناااااادورا"أ  أن (. 221،  1111النيققققققال، ).فقققققققة لألفاققققققار والمفققققققاهيم األساسققققققيةواإلدراك مرا
 .رفضوا تفسير طبيعة اإلنسان بطريقة آلية مياانياية "ماموني"
 Humanistic Psychology Theory: نظرية علم النفس اإلنساني(.5 

مسققاعدة األفققراد علققى التوافقق  وذلققك عققن طريقق  تقبققل يتمثقل مققدخل علققم الققنفس اإلنسققاني فققي     
اآلخققرين لهققم وشققعورهم بققسنهم أفققراد لهققم قيمققتهم ومنهققا البققد  فققي البحقق  عققن ذاتهققم والتققداول فققي 
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أفاقققار ومشقققاعر اانقققت مدفونقققة محقققاولين الحصقققول علقققى القبقققول مقققن اآلخقققرين وبالتقققالي تحقيققق  
 .التواف  السليم

مققا  األفققراد سققيزي التوافقق  اثيققراا  إلققى أن  " Carl Rogers ااارل روجاارز "فقي هققذا الصققدد يشققير 
بسنقه تلقك الحالقة : "سقو  التوافق   اارل روجارزعقرح االتسا  في سلوااتهم، حي  ي   ميتميزون بعد

عققن اإلدراك أو الققوعي، وفققي الواقققع إن  حققاول الفققرد فيهققا االحتفققاظ بققبعض الخبققرات بعيققداا التققي ي  
، 1111النيقال، ". )ه التقوتر واألسقىتوافقه، وهذا ما يولد فيعدم قبول الفرد لذاته دليل على سو  

اإلدراك : ققققام بوضقققع معقققايير للتوافققق  تتمثقققل فيمقققا يلقققي" Maslow ماسااالو"أمقققا الباحققق   (.221
الفعال للواقع، قبول الذات التلقازية، التمراز الصحيي للذات، وهي الها تق د  بقالفرد إلقى التوافق  

 (.92، 2991عوض، .)خرينمع نفسه ومع اآلبصفة إيجابية 
 Cognitive Theory: النظرية المعرفية(.6

تققققوم هقققذه النظريقققة علقققى أنقققه لاقققي نفهقققم طبيعقققة العواطقققح والسقققلوك، يجقققب أن نراقققز علقققى     
الفقققرد تصقققدر عنقققه السقققلوايات بمقققا يمتلاقققه مقققن معلومقققات  المحتقققوى المعرفقققي لألفقققراد، حيققق  أن  

ة نظقققر النظريقققة المعرفيققققة يصقققدر عقققنهم مقققا يسققققمى األفقققراد مققققن وجهققق امقققا أن   .وخبقققرات معرفيقققة
حفققز وهققي عبققارة عققن انطباعققات شخصققية ت  ( Automatic Thoughts)باألفاققار األتوماتيايققة

ووجقققود هقققذه األفاقققار بالصقققورة الصقققحيحة  يقققر خقققاص يققق د  إلقققى اسقققتجابات عاطفيققة،بواسققطة مث
التفريق  بققين الخيقال والواقققع، البعيقدة عقن المشققاال النفسقية تق د  بققالفرد إلقى التوافق  والقققدرة علقى 

وبالتقالي فقإن المشقاعر والسقلوايات الصقحية تتمثقل فقي الققدرة علقى التمييقز بقين األفاقار الداخليقة 
للفقققرد واألحقققدا  التقققي تحقققد  فقققي الواققققع، بحيققق  يعقققي الفقققرد تقققسثير هقققذه المعرفقققة علقققى مشقققاعره 

المعرفقققي علققى أنقققه األسققلوب  ".Klayn,1954 الياان  "وقققد عقققرح  .وسققلواه وحتققى علقققى بيزتققه
وت اان وزمااالؤه "أمققا  .اتجققاه عققام يحاققم السققلوك فققي مواقققح بيزيققة معينققة ولققه خصققازص الدافعيققة

.Witkin et al,1967 "  األسققلوب المعرفقققي هققو سقققمة شققاملة تعقققرض  فتوضققي أعمقققالهم أن
األسقققلوب  ، امقققا أن  نفسقققها، وتظهقققر فقققي ققققدرات الفقققرد اإلدراايقققة والعقليقققة، وفقققي الشخصقققية أيضقققاا 

عبققر عنققه بسنققه طريقققة الفققرد المميققزة فققي اسققتقبال المعلومققات والتعققرح عليهققا واالحتفققاظ معرفققي ي  ال
فقققد عرفققوا األسققلوب " Kagan et al,1963.  اجااان وزمااالؤه"أمققا . بهققا ومققن ثققم اسققتخدامها
شققققير إلققققى التفصققققيلت الفرديققققة الثابتققققة فققققي التنظققققيم اإلدرااققققي، والتصققققنيح المعرفققققي علققققى أنققققه ي  

للبيزققة الخارجيققة، وبالتققالي فهققو يعاققس األسققلوب المتسقق  والققذ  يتصققح بسققمة الثبققات المفققاهيمي 
النسققبي لققدى الفققرد، والققذ  يفضققله فققي تنظققيم إدرااققه الحسققي والعقلققي للمميققزات المختلفققة، وبققذلك 
يعاقققس األسقققلوب المعرفقققي طريقققققة الفقققرد المفضقققلة فققققي اإلدراك وتنظقققيم المثيقققرات أو المعلومققققات 

 (.66-61، 1111الخولي، .)ة التي يوجد بها هذا الفردالبيزالهامة داخل 
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 Social Theory: النظرية الجتماعية(.7

هناك علقة بين الثقافة وأنماط التواف ، ويوضي أصقحاب هقذه النظريقة  ترى هذه النظرية أن      
عيقة الطبقات االجتماعية في المجتمع تق ثر فقي التوافق ، حيق  صقا  أربقاب الطبققات االجتما أن  

فققي حققين قققام . لعققل  المعوقققات النفسققية قلققيلا  الققدنيا مشققاالهم بطققابع فيزيقققي، امققا أظهققروا مققيلا 
أققققل  ذو  الطبققققات االجتماعيقققة العليقققا والراقيقققة بصقققياغة مشقققالتهم بطقققابع نفسقققي وأظهقققروا مقققيلا 

 (.96، 2999عبد اللطيح، .)لمعالجة المعوقات الفيزيقية
 Existential theory :النظرية الوجودية(.8

يتضققمن مفهققوم التوافقق  النفسققي واالجتمققاعي مققن وجهققة نظققر أصققحاب النظريققة الوجوديققة،      
القققدرة علققى تفسققير الخبققرات بطريقققة منطقيققة تماققن الفققرد مققن المحافظققة علققى األمققل، واسققتخدام 

 فقققد اهتمقت هققذه النظريقة بدراسققة ، إذاا بة لمواجهقة األزمققات وحقل المشقالتمهقارات معرفيقة مناسقق
 أساسقققققياا  جقققققوهر الفقققققرد، وراقققققزت علقققققى خبراتقققققه الشخصقققققية بشقققققال مباشقققققر، وققققققد طرحقققققت نمطقققققاا 

لوجوديقققة االفتراضققات ا لألشققخاص، هققو نمققط الشققخص األصققيل، القققذ  يققدرك فققي سققلواه تمامققاا 
علقى تغييقر العلققات السقببية ونتازجهقا  ، ياون ققادراا ، هذا الشخص مثلا المتعلقة بطبيعة اإلنسان
ماااي، ولياانج، "لقققد أاققد اققل مققن . ادة، والتعبيققر، واختبققار المعنققى، والهققدحعققن طريقق  حريققة اإلر 

على فرديقة اإلنسقان وقيمقه وصقراعه مقن أجقل الوصقول إلقى معنقى لوجقوده، ورغبتقه فقي " وفران ل
بققإرادة إلققى ااتشققاح  الوصققول إلققى تنظققيم معققين مققن القققيم، يختققاره بققإرادة حققرة، وهققو مققدفوع دازمققاا 

ا يراها ويختارها، وبهذه اإلرادة يحق  اإلنسان لنفسه التوافق ، ويعقود مقن ذاته، وممارسة حياته ام
فالفلسفة الوجودية بشال عام، هقي عقودة إلقى الوجقود الحقيققي، . اغترابه، بالتمسك بالقيم الروحية

دراسققة اإلنسققان الفققرد  الققواقعي، فهققي تستاشققح  وهقي ت اققد وحققدة الوجققود والاققازن، وهققدفها دازمقاا 
 (.61، 1112الدالي، .)عا، وال تتخذ صورة مذهبية واحدةتية األاثر تنو الجوانب الحيا

  
اقققل واحقققد مقققنهم لقققه  نسقققتخلص مقققن خقققلل هقققذه النظريقققات التقققي طرحهقققا علمقققا  القققنفس، أن  و     

تفسير وتحديد لمفهوم التواف  في ضو  منحى معقين، رغقم أنهقا تتفق  بقسن التوافق  مفهقوم أساسقي 
توافقق  الفققرد ياققون مققن  ن  للفققرد، فنظريققة األنمققاط تراققز علققى أ مققرتبط بمقومققات الصققحة النفسققية

التوافق  يققوم  مقا اصقحاب النظريقة البيولوجيقة فيقرون أن  تراب منهقا ،أخلل توازن االمزجة التي ي
التوافق   على انسجام نشاط وظازح الجسم فيما بينها، في حين يرى أصحاب التحليقل النفسقي أن  

شققباع الحاجققات الضققرورية، أمققا السققلوايون يققرون أن   هققو الحفققاظ علققى نمققو الشخصققية التوافقق   وا 
هو بمثابة افا ة وسيطرة على الذات ويتحق  من خلل ااتشاح الشروط والققوانين الموجقودة فقي 



 

 

 الرابلللللللللللللللللللللل الفصلللللللللللللللللللللل    التوافق الشخصي واالجتماعي
 

44 

الطبيعة وفي المجتمع الذ  مقن خللقه يشقبع حاجاتقه، أمقا النظريقة اإلنسقانية تقرى عمليقة التوافق  
فسققه وتجاربققه وخبقرات حياتققه الواقعيقة، أمققا النظريقة المعرفيققة تققرى أنهقا حالققة وعقي خاصققة بقالفرد ن

ن يقققرى اصقققحاب ، فقققي حقققيالفقققرد مقققن معلومقققات وخبقققرات معرفيقققة التوافققق  مقققرتبط بمقققا يمتلاقققه أن  
بققل إنهققا تتققسثر بالعديققد مققن العوامققل  عمليققة التوافقق  ال تحققد  فققي فققرا  المدرسققة االجتماعيققة أن  

الحققققد  الصققققادم، امتطلبققققات ذلققققك الموقققققح والقيققققود التققققي  المتعلقققققة بققققالموقح الققققذ  يحققققد  فيققققه
امقققا أنهقققا تتققققاثر بالصقققفات الشخصقققية للفقققرد، باإلضققققافة لتسثرهقققا بالعوامقققل االجتماعيققققة . يفرضقققها

التوافققق  مقققرتبط بققققدرة الفقققرد علقققى تفسقققير الخبقققرات  يقققرى الوجوديقققون أن   أخيقققراا . والثقافيقققة المحيطقققة
األمققل، واسققتخدام مهققارات معرفيققة مناسققبة لمواجهققة بطريقققة منطقيققة تمانققه مققن المحافظققة علققى 

والنظققققرة الصقققحيحة تتطلققققب التاامققققل مقققا بققققين هقققذه النظريققققات، ذلققققك  .األزمقققات وحققققل المشقققالت
بسخققذها الهققا بعققين االعتبققار لتفسققير التوافقق  أو سققو  التوافقق ، فاإلنسققان مققا هققو إال وحققدة ااملققة 

 .متفاعلة
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 جتماعية والتوافق الشخصي والجتماعيالعالقة بين المساندة ال
 

بمعزل عن غيره من البشر ألنه مفطور على االجتماع مع  يعي    اإلنسان ال يمانه أن  اما أسلفنا     
ويسهم في إشباع حاجات ، فيشبع بذلك حاجاته، وعلى تبادل المنفعة معهم ،غيره واالتصال بهم

ويقدر اآلخرين ويتلقى منهم ر فاار والقيم والمشاعوهو من خلل هذا االجتماع يتبادل األ ،اآلخرين
ت االجتماعية تبدأ من نقطة ، فالعلقاستقبل منهم مشاراتهم إياه مشاعرهالتقدير ويشاراهم مشاعرهم وي

لقات ضعيفة أو تاون ، وقد تاون العأجمع تبدأ بفردين وتتسع دوازرها حتى تصل إلى العالم بسيطة،
 ولان ،واما قد تبدو ضزيلة، ما تدعو الحاجة إليها يظهر وهنهاوعند ،ي ظاهرها، تبدو قوية فبالغة القوة

  .عند الحاجة إليها تظهر متانتها
الذ  يعي   المجتمعأحد أهم مصادر األمن الذ  يحتاجه اإلنسان من  دالمساندة االجتماعية تعف    
ذت ولم يعد بوسعه أن يقح ضد طاقته قد استنف ما يهدده ويشعر أن   أمر عندما يشعر أن هناك، فيه

    هذا الخطر المهدد له وأنه في حاجة ماسة إلى المعاونة والمساعدة وشد أزر وعون من الخار  وخاصة 
على أن المساندة تبين " بيرغمان" ففي دراسة .تي هذا العون من أقرب الناس إليهعندما يريد أن يس 

 .وعن حياته االجتماعية تزيد من شعور الفرد بالرضا عن ذاته
في نظريته عن أنظمة المساندة ودورها في الصحة النفسية "  ابالن"ومن خلل ما سعى إليه    

فإن المساندة االجتماعية تتضمن نمطاا مستديماا من العلقات المتصلة أو المتقطعة التي  ،للمجتمع
حي  أوضي من وجهة نظره ، دة النفس والجسم للفرد عبر حياتهتلعب دوراا هاماا في المحافظة على وح

الشباة االجتماعية للفرد تزوده باإلمدادات االجتماعية النفسية للمحافظة على صحته العقلية  أن  
 (. Caplan,1981, 417).والنفسية

فالمساندة االجتماعية التي يقدمها اآلخرين في مجتمعنا ت ساعد الطالب على تحمل المس ولية، ومقاومة 
خفح من وقع الصدمات النفسية، وتخفح من أعراض القل  واالاتزاب، وتزيد من األحدا  الصادمة، وت

بالرضا عن ذاته، وعن  -مرحلة المراهقة والشباب –شعور الطالب في هذه المرحلة الهامة من حياته 
 .حياته مما يتسنى له تقدير ذاته الحقاا، وتحقي  التواف  الشخصي واالجتماعي

من قبل األسرة واألصدقا  والمدرسة ( باافة أشاالها)اندة االجتماعيةفالما زاد تلقي الطالب للمس
حساسه  والجامعة والمجتمع، الما اانت درجة رضا الفرد عن ذاته وقدرته على ضبط انفعاالته وا 

باألمان النفسي وشعوره باإلنتما  وقدرته على التفاعل االجتماعي واحساسه بالمس ولية ومهاراته 
 .داا، اما أن الميول العدازية تصبي في أدنى درجاتهااالجتماعية عالية ج
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بسن  للمساندة االجتماعية أثراا هاماا على التواف  ( 4995)ويرى ال من الشناو  وعبد الرحمن 
االجتماعي والنفسي وعلى الصحة النفسية، حي  أنها تزود األشخاص بخبرات إيجابية منتظمة 

وهذا النوع من المساندة يمان أن يرتبط . سة من المجتمعومجموعة من األدوار التي تتلقى المااف
حساساا باالستقرار في المواقح الضاغطة،  بالسعادة، حي  أنها توفر حالة إيجابية من الوجدان، وا 

 .واالعتراح بسهمية الذات، وتحقي  التواف  الشخصي واالجتماعي
( Holahan & Moos, 1985)التي قام بها ال من هوالهان وموس  الدراسة نتازجوأادت 

 النفسية بالصحة والتمتع للضغوط التصد  في االجتماعية والمساندة الشخصية بدراسة اهتمت التي
 الرأ  عن التعبير وحرية والتماسك والحب بالدح  تتسم التي األسرية البيزة أن   إلىوالتواف  النفسي 

 على وقدرةوتوافقاا  وفاعلية صلبة أاثر الفرد تجعل للضغوط التعرض أثنا  والتشجيع والدعم والمشاعر،

 اتزاباا ا وأقل ،المواجهة
 تعد خارجها، أو األسرة في سوا ا  اآلخرين من الفرد يتلقاها التي االجتماعية المساندةلذلك فإن 

 ظل في بسنه التنب  يمان ثم من ،وتحقيقه للتواف  الشخصي واالجتماعي النفسية صحته في هاماا  عاملا 

 لها يتعرض التي السيزة والمواقح لألحدا  السلبية اآلثار تنش ط أن يمان انخفاضها، أو ندةالمسا غياب

، وبالتالي ضعح توافقه الشخصي واالجتماعي، وهذا لديه النفسية الصحة اختلل إلى ي د  مما الفرد،
نقص  أن  هناك علقة سببية بين( Kaplan, et. Al, 1993, 139)ما أشار إليه اابلن وآخرون 

المساندة االجتماعية وبين االضطرابات النفسية وانعدام التواف ، حي  تقي المساندة االجتماعية المرتفعة 
 .من التعرض للضطرابات النفسية وسو  التواف 

تحقي  التواف   لها دور ابير في المساندة االجتماعية  في أن وهذا ما أاده البح  الحالي
 .مرحلتي التعليم الثانو  والجامعيالشخصي واالجتماعي لدى طلب 
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 المرامقة والشبابمرحلة 
 :مرحلة المرامقة

المراهقة مصطلي وصفي للفترة من العمر التي تقع ما بين نهايقة مرحلقة الطفولقة المتقسخرة وبدايقة 
رحلتققي  مرحلقة الرشقد، وعلقة ذلققك فقالمراه  يققع فقي مجققال الققوى والمق ثرات والتوقعقات المتداخلققة مقا بقين م

ولذلك يرى الاثير من علما  القنفس أن فتقرة المراهققة هقي مقن أهقم فتقرات الحيقاة إطلققاا، . الطفولة والرشد
ويعتقدون أن الصحة الجسدية والنفسية لإلنسان تتوقفان على اجتياز هذه الفترة بسمان واطمزنقان نظقراا لمقا 

نمققا تتعققدها إلققى اامققل . حيققة الجنسققيةنشققهده مققن تغيققرات عميقققة ال تقتصققر علققى األعضققا  المتصققلة بال وا 
الجسقققم ومقققا يحقققد  فيقققه مقققن تغيقققرات فسقققيولوجية، وتغييقققرات نفسقققية وعقليقققة وعاطفيقققة بعيقققدة الققققوى عميققققة 

 .األثر

إن فتقرة المراهققة فتقرة مليزقة بالمشقالت ألنهقا فتقرة تغيقر فقي االنتمقا  للجماعقة، "ليفقين  "وقد رأى 
خقققرون طفقققلا أ  ينتمقققي إلقققى جماعقققة األطفقققال، أصقققبي ال يريقققد أن فبعقققد أن اقققان الفقققرد بنفسقققه، وبعقققده اآل

ينتزع نفسقه مقن األمقور الطفليقة ويقدخل فقي حيقاة الراشقدين  أنيعامل على أنه طفل، وأصبي يحاول جدياا 
فقققي سقققلواه، وفقققي نظرتقققه للحيقققاة، أ  ينتمقققي إلقققى جماعقققة الراشقققدين، والتغيقققر فقققي االنتمقققا  مقققن جماعقققة 

دين، والتغيير في االنتما  من جماعة األطفال إلى جماعة الراشقدين هقو انتققال األطفال إلى جماعة الراش
فبعقد أن اقان يعقرح ايقح يسقتجيب لجسقمه فقي ظقروح معينقة يقستي إليقه النضقج الجنسقي , غيقر معقروح

وهققذا يوصققلنا إلققى وجهققة نظققر  ،محاولققة إبققراز األنققا وتسايققد الققذاتبتغيققرات شققاملة تلزمققه رغبققة قويققة فققي 
علما  النفس الذين رأوا في المراهققة مرحلقة البحق  عقن القذات والشقعور بالذاتيقة حيق  يبقدأ  عدد آخر من

مااناتقققه، هقققذا . ويسقققتيقظ لديقققه إحسقققاس بايانقققه وهويتقققه المراهققق  فقققي تاقققوين صقققورة جديقققدة عقققن قدراتقققه وا 
 اإلحسقاس الجديقد الققذ  هقو مققزيج مقن مشققاعر عديقدة ومتنوعققة تسقعى جميعققاا إلقى تسايققد وجودهقا وتحقيقق 

ومققا يحققد  اضقطراب فققي الهويققة إنمقا يولققد تحققت تقستي عمليققة ابققت أو ضقغط تنققال جانبققاا أو أاثققر . ذاتهقا
 .من هذه المشاعر

 
لفاصقلة بققين حيقاة الطفولققة وحيقاة النضققج بقين مرحلققة االعتمقاد علققى ارحلققة مالمراهققة هققي تلقك الف

واققل  ،وغها المققر  بنفسققهصققحيققاة يبققين الحيققاة فققي انققح األسقرة والتطلققع  إلققى ، واالسققتقلل بققالنفس ،الغيقر
وفقي أاثقر األحيقان يتضقامر الجهقل وسقو  الفهقم علقى جعقل مرحلقة المراهققة  ،مرحلة انتققال مرحلقة حرجقة

 .أزمة  تهدد المراه  والمس ولين عنه بخطر جسيم
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ن المراهق  إنسققان يبحقق  عقن النضققج ومهمتنققا هقي توضققيي الطريقققة واإلرشقاد  فققالمراه  يحتققا  إ
فبينمققققا يققققرى الوالققققدان أن األبنققققا  ينقصققققهم الخبققققرة  .بشققققرط أن نقدمققققه لققققه بصققققداقة ويتمنققققاهإلققققى إرشققققادنا 

يققرى األبنققا  أن إرشققاد الوالققدين هققو نققوع مققن السققيطرة مهمققا اققان هققذا و ويحتققاجون إلققى اإلرشققاد والتوجيققه 
 .اإلرشاد ضرورياا 

نقه يققدم لنقا  أاثقر مقن ن اآلبقا  واألمهقات بسحقفما أن يبدأ الطفل ولقو  سقن المراهققة حتقى نفاجقس ن  
نقه يققدم لنقا هقذه المفاجقسة يوميقاا واقل لحظقة إ. نه جدير بقذلكأطلب يومي باعتباره اازناا مستقلا له ارامة و 

البقد أن ينققاق  ويفقاوض ويحققارب علقى جبهتققين فقي وقققت واحقد الجبهققة األولقى هققي جبهقة  عققدم اسققتقراره 
اقققه والجبهققة الثانيققة هققي الابققار الققذين يتصقققدون  وتخلخققل  ثقتققه بنفسققه وتققردده والمخققاوح التققي تمقققأل أعم

 .لرغبته في إثبات ذاته واستقلليته
  دمرحلققة المراهقققة متميققزة  فققي النمققو اإلنسققاني أنهققا ليسققت مجققرد نهايققة  للطفولققة بقققدر مققا تعقق دتعققإذا 

فهقققي التقققي تققق ثر  علقققى مسقققار حيقققاة  اإلنسقققان وسقققلواه االجتمقققاعي  ، رحلقققة  نمقققو جديقققدةمطليعقققة ل
 .قي والنفسيلخوال

النمااو :فمققن أهققم علمققات بدايققة مرحلققة المراهقققة وأبققرز خصازصققها وصققورها  الجسققدية والنفسققية
و الفتقاة أطقول دبقتسقريعة فقي النمقو، طقوالا ووزنقاا تختلقح بقين القذاور واإلنقا  ف قفقزةحيق  تظهقر الجسادي 
وراين وعنققد لققنسققبة إلققى اخققلل مرحلققة المراهقققة األولققى وعنققد الققذاور يتسققع الاتفققان بال الشققابوأثقققل مققن 

قان طقويلتين بالنسقبة لبقيقة الجسقد وتنمقو ااإلنا  الوراان بالنسبة للاتفين والخصر وعند الذاور تاون الس
 .العضلت

يتحققدد النضققج الجنسققي عنققد اإلنقا  بظهققور الققدورة الشققهرية ولانققه ال يعنققي بالضققرورة   :والنضااج الجنسااي
و الثققديين وظهققور الشققعر تحققت اإلبطققين وعلققى األعضققا  نمقق: مثققل)ظهققور الخصققازص الجنسققية الثانويققة 

ة األولقى للنضقو  الجنسقي هقي زيقادة  حجقم الخصقيتين، وظهقور الشقعر مقأما عند القذار فالعل( التناسلية
حول األعضا  التناسلية الحقاا مع  زيادة في حجم العضو التناسلي وفي حين تظهر القدورة الشقهرية عنقد 

يحصل القذح المنو  األول عند الذاور  في العقام الخقامس عشقر  ،ال  عشراإلنا  في  حدود العام الث
ن للتحققوالت الهرمونيقة والتغيققرات الجسقدية فقي مرحلققة المراهققة تققسثيراا قويقاا علققى إ: والتغياار النفساي. تقريبقاا 

لهققا  فظهققور الققدورة الشققهرية عنققد اإلنققا  يماققن أن ياققون ،الصقورة  الذاتيققة والمققزا  والعلقققات االجتماعيققة
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ردة فعل معقدة تاون عبارة عن مقزيج مقن  الشقعور والخقوح واالنزعقا  بقل واالبتهقا  أحيانقاا وذات األمقر 
 .مققزيج مققن المشققاعر االيجابيققة والسققلبية: أ  ،قققد يحققد  عنققد حققدو  القققذح المنققو  األول عنققد الققذاور

   )211، 1111 الحلبي،(
 

  :مرحلة الشباب

لتي تبدأ حينما يحاول المجتمع تسهيل الشخص لاي يحتل ماانة ت عرح فترة الشباب بسنها الفترة ا
اجتماعية وي د  دوراا في بنازه وتنتهي حينما يتمان الفرد من احتلل ماانته وأدا  دوره في السيا  
االجتماعي وفقاا لمعايير التفاعل االجتماعي، وبذا يعتمد تحديد االجتماعيون للشباب افزة على طبيعة 

 .التي ت ديها الشخصية الشابة في المجتمع ألدوارااتمال اومدى 
ووفقاا لمعايير األمم المتحدة فإن مرحلة الشباب هي المرحلة االنتقالية بين تبعية الطفولة وتحمل 
حقو  وواجبات البالغين فهي مرحلة التجريب ألدوار ومهام جديدة، وهي العمر بين سن الخامسة عشر 

لذ  يستعد فيه الشخص لحياة الابار وتجربة المواطنة الااملة والمشاراة والرابعة والعشرين، وهو السن ا
الفعالة في العمليات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الذ  يعي  فيه، ويتم هذا اإلعداد من خلل 

 .تعليم وتدريب وخبرة ماتسبة من السنوات األولى في العمر
يع د يشير إلى مجرد مرحلة سنية يحتا  فيها وبنا اا على ذلك فإن تعريح الشباب الجامعي لم 

الفرد إلى مجموعة من الخدمات التي ت عده للمستقبل، بل اتسع هذا المفهوم في النظر إلى الشباب 
الجامعى على أنه فترة من حياة اإلنسان يتميز فيها بمجموعة من الخصازص تجعلها أهم فترات الحياة 

اإلنساني  المجتمع السريعة المتلحقة التي يمر بها لمتغيراتوأخصبها وأاثرها صلحية للتجاوب مع ا
 .المعاصر

 :ولذا يمان مناقشة تعريح الشباب الجامعي من خلل ثلثة معايير رزيسية هي
حي  يتحدد الشباب الجامعي بسنه مرحلة عمرية تقع بين السابعة عشر وحتى   :المعيار الزمني -

حدود عامين قبل نقطة البداية وبعد نقطة النهاية عن  الخامسة والعشرين، وقد تقل أو تزيد في
 هذا الحد، وهذه المرحلة ليست منفصلة عن بقية مراحل العمر وخاصةا مرحلة الطفولة والمراهقة

نما هي امتداد لهذه المرحلة األخيرة بالذات  .وا 

 . تشمل هذه المرحلة العمرية الجنسين من الذاور واإلنا  على حد سوا  :معيار النوح -
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والتي تتمثل في   :الجامعى معيار السمات والخصائص النفسية والسلو ية المميزة للشباب -
الرغبة في التجديد والقدرة على اإلنجاز والمساهمة في إحدا  التغيير واسب المعرفة إلى 
جانب سمات الشباب الجامعى العامة في تلك المرحلة االقل  واالندفاع والتمرد في بعض 

 .سثر بالتقاليد وفقاا للنتشار الثقافي والقيمي والمحلي والعالمياألحيان والت

ويتحدد بالوضع والماانة التي يشغلها الشاب الجامعى فقد ياون طالباا  : المعيار الجتماعي -
في إحدى الاليات النظرية أو العملية أو أحد المعاهد العليا التي تشملها مرحلة التعليم 

، ووضع النس  التعليمي بين األنسا  السور ة أوضاع المجتمع الجامعي، ويرتبط ذلك بطبيع
المجتمعية األخرى من ناحية التطورات العالمية التي ت ثر على وضع الشباب الجامعى 

 .المصر  بين الشباب العربي والعالمي من ناحية أخرى

ا أن الشباب الجامعي يشالون شريحة عمرية محددة بيولوجياا ونفسياا   اما نجد أيضا
ومن خلل هذا التحديد نجدها تتميز ببعض الخصازص التي تجعلها تختلح في  واجتماعياا،

طبيعتها عن مراحل الشخصية السابقة واللحقة لمرحلة الشباب، هذا االختلح ال يعني فصل 
نما هي ماملة لما قبلها اما أنها امتداد للمرحلة التالية لها،  المرحلة عن المراحل األخرى وا 

نمو االجتماعي فتتسم هذه المرحلة بتقدير الشباب الجامعى للقيم األخلقية، وأن هذا وعن ال
 .من تدريب خلقي –هذا إلى جانب الجامعة  -يرتبط إلى حد ابير على ما تقوم به األسرة 

ونستطيع القول أن الشباب الجامعي ينطب  عليه ما ينطب  على الشريحة الشبابية 
مة خصازص قد يتفرد بها الشباب الجامعي باعتبارهم ينتمون عموماا من خصازص إال أن ث

لنس  تعليمي معين، ويتهيزون لشغل ماانة اجتماعية معينة تفرض عليهم إدراااا أابر لمختلح 
ومن ثم تميزهم  –وخاصة المشالت المجتمعية  –ما يحد  في المجتمع المحيط بهم 

شاراتهم في التعامل مع هذه بمجموعة من الخصازص التي يتحدد في ضوزها درجة م
 :المشالت، ومن أهم الخصازص المميزة للشباب الجامعي ما يلي

وتتولد هذه الفاعلية لما يصل إليه الشاب الجامعي من نمو وااتمال : الفاعلية والدينامية -
للتاوين البيولوجي والفسيولوجي من ناحية، وما ي د  إليه النمو النفسي واالجتماعي من ناحية 

فالمرحلة الجامعية تجمع بين خاتمة المراهقة واستهلك الشباب، وتتجلى فيها بشال . ىأخر 
واضي مظاهر التعبير عن االقتراب الشديد من الرجولة أو األنوثة الااملة، هذا باإلضافة إلى 
ما تتسم به هذه المرحلة من تفتي االستعدادات العقلية وتمايز الميول واالتجاهات، وهو ما 

. ى بداية تهيزة الشاب الجامعي لشغل الدور االجتماعي وتقلد المسزوليات االجتماعيةي د  إل
اما أن ظروح المرحلة التعليمية في الجامعة وما ت ديه وتثمر عنه من إدراك الشباب الجامعي 
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لذا فإن حساسية  -وخاصةا المشالت المجتمعية المحيطة  – لما يحيط به بشال أاثر عمقاا 
عي للواقع االجتماعي بمختلح ماوناته ومشالته تاون أاثر مما قد يدفعه لمزيد الشباب الجام

 .من الفاعلية والمشاراة في محاولة منه للتسثير في هذا الواقع في جبهات أوسع
اما أن السبب لدينامية هذه المرحلة يرجع لطبيعة التاوين البيولوجي والفسيولوجي والوضع 

ذ نجدها تاون عادةا حساسة لال ما هو جديد ألنها لم تستقر إ. االجتماعي للشخصية الشابة
بعد ذلك من شسنه أن يجعلها في شو  دازم للتغيير، وهو ما يطل  عليه في ظروح تاريخية 

 .معينة بالحاجة الدازمة إلى الثورة

يرجع لطبيعة  –علوة على مصدره للشباب عموماا  –مصدر هذا القل  : القلق والتوتر -
اصلة يبن إعداده للدور االجتماعي، وتقلده لهذا الدور والقيام به، وما يصاحب ذلك المرحلة الف

من خيارات تفرض عليه وقد ال تلزمه، ويبدو ذلك بوضو  في اختيار نوع التعليم ووجهته، 
فاثيراا ما يقع الشباب الجامعي تحت وطسة القل  والتوتر نتيجة لفرض تطلعات أبوية غير 

وجهته التعليمية أو نتيجة لوقوح مااتب تنسي  القبول بالجامعات بينه وبين  الواقعية في تحديد
نوع التعليم الذ  يرغبه، وينشس القل  والتوتر من مصدر آخر أيضاا يتمثل في غموض المستقبل 

فإذا اان شبي التنسي  يطارده قبل التحاقه بالجامعة، . المهني الذ  ينتظر شباب الجامعات
هذا إلى جانب أن هناك عامل آخر ي اد خاصية . املة ينتظره بعد التخر فإن شبي القوى الع

 .القل  لهذه الفزة العمرية ويتمثل في أن الشباب دأبوا على رفض المتغيرات المستقرة والمسلوفة

شباب الجامعات بحام المرحلة العمرية وما يتعرضون له من خبرات  :النظرة المستقبلية -
للنظر إلى مستقبل مجتمعهم على اعتبار أنهم أصحابه الحقيقيون،  تعليمية ياونون أاثر ميلا 

ومن ثم ياونون أاثر حرصاا على تغيير الواقع الماثل، وأاثر حساسية تجاه متغيراته، وهذا ما 
يجعلهم في صراع مع الجيل األابر؛ فالشباب الجامعي يتسمون بقدر ابير من الميل للمثالية 

ية واالجتماعية، وهذا يضعهم غالباا في مشالة قيم مع النظام أو في توجهاتهم، وآمالهم الذات
اإلطار االجتماعي المحيط بهم؛ فهم يتعلمون من خلل دراستهم الجامعية أن القيم التي 
تعلموها مع والديهم لم تعد اافية ومناسبة للتفاعل مع معطيات الواقع حولهم، ومن ثم يضعهم 

 .يلهم الدازم نحو نقد الواقع المحيط بهمهذا في صراع دازم ويبدو هذا في م

ميلهم لالستقالل ومحاولة التخلص من الضغوط وألوان التسلط الجتماعي  -
إن محاولة التخلص من اافة ألوان الضغوط المسلطة لتسايد التعبير عن الذات  :المختلفة

ه أاثر قلقاا والذ  تبدو صورت ، ن الخصازص المميزة للشباب الجامعوالرغبة في التحرر تعد م
واضطراباا عند مقارنة أنفسهم بغيرهم من فزات الشباب األخرى خار  المرحلة الجامعية؛ فالعديد 
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نفاقه  من الشباب غير الطلبي قد دخلوا بالفعل في نشاطات الابار االزوا  واسب المال وا 
هم يظل بحرية في حين أن القليل من شباب الطلب ياسبون ال ما يتافل بمعيشتهم وغالبيت

يعاملهم دون تقليدهم  –إلى حد ابير  –معتمداا مالياا على أسرته، اما أن المجتمع يظل 
 .مسزوليات اجتماعية جوهرية

حي   :وجود ثقافة شبابية تسود بين الشريحة الشبابية وبخاصة شباب الجامعات -
يحة ساعد على تخلي  هذه الثقافة عدة عناصر ذات طبيعة عالمية منها تضخم حجم الشر 

الشبابية في العالم؛ حي  نجد أن الهرم السااني في اثير من المجتمعات النامية والمتقدمة 
هذا باإلضافة إلى ما فرضته العولمة من وجود مز  واندما  وانصهار . يميل لصالي الشباب

للثقافات مع بعضها والثقافات الفرعية، وتزايد االعتماد المتبادل بين دول العالم اسنه قرية 
واحدة، وفي األعوام الحالية فإن العالم اقترب من بعضه اثيراا، ويرجع ذلك إلى الثورة الهازلة 

 –وأيضاا وسازل اإلعلم  .في وسازل االتصال والنقل والمواصلت والامبيوتر وشباة اإلنترنت
قافة التي جعلت عالمنا واحداا، وخلقت إماانية عالية النتقال الث –وخاصةا األقمار الصناعية 

ومن شسن ذلك أن يجعل الشباب الجامعي  بحام قدرتهم على التعامل . من مجتمع إلى آخر
 .أاثر قدرة على االستيعاب والتواصل – مع مستجدات العصر

فحماس الشباب الجامعي ومثاليتهم وحساسيتهم الشديدة للواقع االجتماعي : القابلية للتش يل -
أاثر تمثلا لها، وهذا ما يفسر النمو واالنتشار السريع تجعلهم أاثر تقبلا لألفاار الجديدة و 

للتيارات الفارية واأليديولوجية بين الشباب الجامعي، ومن ثم سعى اثير من هذه التيارات 
 .الستقطاب الشباب ونقل هذه األفاار ونشرها من خلله

يرى الباح   لذلك تعد هذه الخاصية التي تتوفر لدى الشباب الجامعي من أهم الخصازص التي
ضرورة استثمارها في تشايل سمات إيجابية تراز على االنتما  لدى ه ال  الشباب الجامعي 
لتحقي  خطوات متقدمة على طري  مشاراته في خدمة قضايا مجتمعه وبخاصة القضايا 

 .البيزية
ومما سب  نرى أن تعريح الشباب الجامعي ال ينبغي أن يقتصر على التعريح 

ينحصر في أنه فترة سنية معينة تتحدد في إطارها بعض مظاهر خدمة الشباب  التقليد  والذ 
الجامعي، واستبدالها بنظرة أاثر تقدمية ترى الشباب الجامعي اسفراد وجماعات ومجتمعات 
مجموعة من السمات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية، والتي تضفي على الشباب الجامعي 

 :الخصازص يمان تناولها باختصار فيبمختلح مستوياته مجموعة من 
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 ممارسة الشباب الجامعي لمجموعة من األدوار  :القابلية للعمل مع أنساق المجتمع
المرتبطة بماانته االجتماعية في األسرة والجامعة وباقي أنسا  المجتمع الذ  يعي  فيه، 

دينامية م ثرة إلى  والتي من خللها يماننا تبني تعريفاا شاملا للشباب الجامعي بسنه طاقة
أقصى حد يمان استثمارها في التعامل مع المشالت المجتمعية من خلل تفاعله اإليجابي 

 .مع أنسا  المجتمع المختلفة

 الشباب الجامعي بنزعته االستقللية ورغبته في  :الرأي الخاص المتميز من القضايا المجتمعية
اص وموقفه المتميز في ال القضايا المجتمعية التحرر لتسايد ذاته يحاول أن ياون له رأيه الخ

اما أنه قد ياون لديه الر ية العصرية المرتازة على آليات التقدم ( القضايا البيزية: مثال)
 .التانولوجي لمواجهة المشالت القازمة

 قدرة الشباب الجامعي على االستجابة للمتغيرات من حوله : الرغبة في تغيير الواقع
المستحد ، ورغبة واقتناع في تغيير الواقع الذ  وجده ولم يشارك في واستيعاب وتقبل 

 .صنعه

 الشباب الجامعي طاقة للتغيير والتشايل نتيجة ما يمر به من : القابلية للتغيير والتش يل
تجارب في حياته االجتماعية، لذا يمان استثمار ذلك وتوجيهه التوجيه السليم لخدمة البيزة 

  (.190022-، 1111 الحلبي،(  والمجتمع

اما نرى أن الشباب الجامعى ضمن خصازصه حاجات أساسية تستطيع الجامعة أن تنفذ منها 
أن الشباب الجامعى : لبعض توجهاتها وتصوراتها للمشاراة فى التعامل مع المشالت البيزية مثال

ة تعطيه ذاتيته اجتماعى، يجد راحة فى أن يعي  فى وحدات اجتماعية تعتبر جز اا أساسياا من سياس
ا ا هو أن القدرات والهوايات والميول الخاصة  ،التى يبح  عنها دازما ويضاح إلى هذه الخصازص أيضا

 .بالشباب الجامعى تظهر بوضو  فى هذه المرحلة، اما ينمو االنتباه والتذار والتخيل
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 الخامسالفصل 
جراءاته وأدواته  منهج البحث وا 

 :مقدمة.
وكيفية سحبها وخطوات  ،احتوى هذا الفصل على وصف وتحديد مجتمع البحث، ووصف العينة

وثبات أدوات البحث، باإلضافة إلى ذكر  ،إعداد أدوات البحث، واإلجراءات المتبعة للتحقق من صدق
وفرضياته،  ستخدمت في البحث بغية اإلجابة عن أسئلة البحثوالمعادالت اإلحصائية التي ا ،القوانين

 :وفيما يلي توضيح لذلك
 :مجتمع البحث .أولا 

، /فرع طرطوس/يتألف المجتمع األصلي من جميع الطلبة المسجلين في كليات جامعة تشرين 
دهم ، والبالغ عد(م0231 -0231)وي في مدينة طرطوس للعام الدراسيوطلبة مدارس التعليم الثان

مديرية التربية  طالبًا وطالبة بحسب اإلحصائية الصادرة عن مديرية اإلحصاء في( 31.901)
 (.0231 -0231)للعام الدراسي / فرع طرطوس/وشؤون الطالب بجامعة تشرين  بطرطوس

التي طبَّق فيها / فرع طرطوس/ويتألف المجتمع األصلي للكليات الدراسية في جامعة تشرين 
 .طالبًا وطالبة( 31231)ثه من الباحث أدوات بح

ويتألف المجتمع األصلي لطلبة مدارس التعليم الثانوي في مدينة طرطوس التي طبَّق فيها 
 .طالبًا وطالبة( 3632)الباحث أدوات بحثه من 

 ( 1)الجدول 
 عدد أفراد المجتمع األصلي في الكليات 

 السنة الكلية
 األولى

 السنة
 الثانية

 السنة
 الثالثة

 السنة
 الرابعة

 السنة
 الخامسة

 المجموع

 تقنية. ه
 3311 339 301 362 012 190 ذكور
 3026 392 313 391 123 123 إناث

تكنولوجيا . ه
 التصالت

 133 11 31 63 91 321 ذكور
 613 61 60 331 362 313 إناث

 العلوم
 فيزياء

 023 - 12 11 66 32 ذكور
 019 - 13 62 99 31 إناث

 رياضيات
 363 - 19 13 61 19 ورذك

 026 - 19 10 66 60 إناث
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 القتصاد
 622 - 020 330 311 316 ذكور
 316 - 362 361 399 391 إناث

 التربية
 339 - 93 11 01 01 ذكور
 3110 - 603 096 006 016 إناث

 اآلداب

لغة 
 عربية

 162 - 90 66 336 301 ذكور
 3333 - 110 119 133 132 إناث

لغة 
 نكليزيةا

 109 - 32 16 96 311 ذكور
 3310 - 030 032 011 106 إناث

لغة 
 فرنسية

 316 - 11 09 16 91 ذكور
 3136 - 111 066 063 113 إناث

 جغرافيا
 313 - 63 06 11 03 ذكور
 106 - 62 96 10 63 إناث

 السياحة
 361 - 9 06 19 12 ذكور
 013 - 03 19 90 96 إناث

 يالطب البشر 
 11 - - - - 11 ذكور
 13 - - - - 13 إناث

 المجموع الكلي
 1266 036 693 313 3303 3030 ذكور
 9110 011 0323 3923 0399 0369 إناث
 1102 1121 0116 0996 163 31231 

 (2)الجدول 
 توزع المجتمع األصلي لطلبة المرحلة الثانوية

 نوع التعليم الثانوي
 المجموع الكلي الثالث الثانوي لثانويالثاني ا األول الثانوي

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 0331 0396 666 130 963 619 3313 196 ثانوي عام

 069 3012 63 122 96 112 336 612 ثانوي صناعي
 362 93 12 01 61 01 63 11 ثانوي تجاري
 030-  13-  31-  320-  ثانوي نسوي
 1061 1623 311 693 3261 3366 3193 3669 المجموع الكلي
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 :عينة البحث: ثانياا 
ئية من أفراد المجتمع مجموعة جز : أيزء من المجتمع اإلحصائي المدروس، هي ج

صدار األحكام، واتخاذ القراراتاإلحصائي،  وتعميم النتائج على  ،تم اختيارها ألغراض جمع البيانات، وا 
 (.039، 0226عباس وآخرون، ) .المجتمع اإلحصائي التي سحبت منه

لقد اعتمد الباحث أسلوب العينة العشوائية الطبقية في السحب، ألنَّ المجتمع األصلي غير 
متجانس من حيث الخصائص العمرية والمستويات الدراسية، وهي العينة التي يتم فيها تقسيم المجتمع 

 نَّ قة، إذ إالعشوائي ضمن كل فئة أو طبإلى فئات أو طبقات تمثل خصائص المجتمع، ثمَّ يتم االختيار 
 .تعطي نفس النسب الموجودة في مجتمع الدراسة( الطبقية)هذه العينة 

وشؤون  مديرية التربية بطرطوس واختار الباحث العينة بعد الرجوع إلى مديرية اإلحصاء في
مدارس : )ا وهيمنه( الطبقية)التي ُسحبت العينات العشوائية / فرع طرطوس/الطالب بجامعة تشرين 

التعليم الثانوي، وكلية الهندسة التقنية، وكلية هندسة تكنولوجيا االتصاالت، والعلوم، واالقتصاد، 
، واختار عددًا من الطلبة عشوائيًا، بحيث يكون كل طالب (والتربية، واآلداب، والسياحة، والطب البشري

الذكر مرشحًا لتطبيق المقياس عليه، وعليه  سابقة والمدارس الثانوية أو طالبة في كل كلية من الكليات
طالب أو )، وبطريقة عشوائية (االختصاص الدراسي)االختيار تمَّ بطريقة طبقية  إنَّ : ُيمكن القول

طالبًا وطالبة، ( 331)من المجتمع األصلي بواقع %( 1.21)، وسحبت عينة بنسبة تمثيل بلغت (طالبة
من راد عينة البحث وفق المتغيرات التالية صلي، وتوزع أفويمكن توضيح نسبة السحب من المجتمع األ

 :خالل الجداول اآلتية
 ( 3)الجدول 

تبعا لمتغير التخصص عدد أفراد عينة البحث المسحوبة مقارنة مع عدد أفراد المجتمع األصلي 
 الدراسي

 عدد أفراد العينة المسحوبة عدد أفراد المجتمع األصلي

التخصص 
 الدراسي

التخصص  المجموع إناث ذكور
 الدراسي

 المجموع إناث ذكور
النسبة المئوية من 
 المجموع الكلي

 % 9089 891 63 16 ثانوي عام 9189 5183 5819 ثانوي عام

 % 9085 99 1 96 ثانوي صناعي 8911 591 8598 ثانوي صناعي
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 % 9085 1 9 9 ثانوي تجاري 591 868 11 ثانوي تجاري

 % 9066 1 1-  نسوي ثانوي 585 585-  ثانوي نسوي

 % 9086 65 96 99 تقنية. ه 5998 8586 8899 تقنية. ه

تكنولوجيا . ه
 التصالت

تكنولوجيا . ه 135 998 918
 التصالت

85 81 51 9089 % 

 % 9081 89 1 1 فيزياء 993 591 588 فيزياء

 % 9099 89 1 9 رياضيات 961 586 868 رياضيات

 % 9089 99 55 55 صادالقت 8939 139 688 القتصاد

 % 9089 96 98 1 التربية 8988 8995 811 التربية

 % 9083 19 93 89 لغة عربية 5811 8181 998 لغة عربية

 % 9085 91 91 88 لغة انكليزية 8958 8835 951 لغة انكليزية

 % 9089 91 98 1 لغة فرنسية 8989 8986 836 لغة فرنسية

 % 9081 89 88 9 جغرافيا 968 959 891 جغرافيا

 % 9086 89 6 1 السياحة 983 591 869 السياحة

 % 9099 9 9 5 الطب البشري 899 31 93 الطب البشري

 % 9083 189 966 596 المجموع العام 83153 85598 6961 المجموع العام
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 ( 4)الجدول 
 لمتغير السنة الدراسية عدد أفراد عينة البحث المسحوبة مقارنة مع عدد أفراد المجتمع األصلي تبعاا 

 عدد أفراد العينة المسحوبة عدد أفراد المجتمع األصلي

 المجموع إناث ذكور السنة الدراسية المجموع إناث ذكور السنة الدراسية
النسبة المئوية من 
 المجموع الكلي

 % 9085 35 99 96 األول الثانوي 9893 8918 8991 األول الثانوي

 % 9081 13 99 91 الثاني الثانوي 5591 8863 8896 الثاني الثانوي

 % 9083 91 55 59 الثالث الثانوي 8919 133 611 الثانويالثالث 

 % 9081 858 18 93 السنة األولى 9358 5191 8515 األولىالسنة 

 % 9081 885 16 99 السنة الثانية 9983 5811 8858 السنة الثانية

 % 9081 66 99 55 ثالثةالسنة ال 5936 8181 138 السنة الثالثة

 % 9088 38 19 59 السنة الرابعة 5116 5888 611 السنة الرابعة

 % 9039 81 3 3 السنة الخامسة 991 593 586 السنة الخامسة

 % 9083 189 966 596 المجموع العام 83153 85598 6961 المجموع العام

 
 :منهج البحث: ثالثاا 

، إذ يفيتتتتتتتد المتتتتتتتنهج الوصتتتتتتتفي فتتتتتتتي رصتتتتتتتد  تتتتتتتاهرة يلتتتتتتتياستتتتتتتتخدم الباحتتتتتتتث المتتتتتتتنهج الوصتتتتتتتفي التحل
البحتتتتث كمتتتتا هتتتتي فتتتتي الواقتتتتع، ويهتتتتتم بوصتتتتفها وصتتتتفًا دقيقتتتتًا متتتتن ختتتتالل التعبيتتتتر النتتتتوعي التتتتذي يصتتتتف 
ال تتتتتتتاهرة ويوضتتتتتتتح خصائصتتتتتتتها، أو التعبيتتتتتتتر الكمتتتتتتتي التتتتتتتذي يعطتتتتتتتي وصتتتتتتتفًا رقميتتتتتتتًا يوضتتتتتتتح مقتتتتتتتدار أو 

ممارستتتتتتتات الشتتتتتتائعة ومعرفتتتتتتتة كمتتتتتتتا يهتتتتتتتم بتحديتتتتتتد ال ،(11، 5885متتتتتتتيالد والشتتتتتتماس، ).حجتتتتتتم ال تتتتتتاهرة
المعتقتتتتتتدات واالتجاهتتتتتتات عنتتتتتتد األفتتتتتتراد والجماعتتتتتتات وطرائقهتتتتتتا فتتتتتتي النمتتتتتتو والتطتتتتتتور ويشتتتتتتمل محتتتتتتاوالت 

 (.0226،06 الكيالني والشريفين،.)للتنبؤ بوقائع المستقبل
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 :واعتمد الباحث إجراءات البحث اآلتية

فق الشخصي واالجتماعي في إعداد الصورة األولية لمقياس المساندة االجتماعية ومقياس التوا .3
 .ضوء األبحاث والدراسات السابقة

عرض الصورة األولية للمقياسين على بعض أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في علم النفس،  .0
 .والقياس والتقويم في التربية وعلم النفس، واإلرشاد النفسي

 .التأكد من صدق، وثبات المقياسين .1

 .إعداد الصورة النهائية للمقياسين .1

، /فرع طرطوس/تحديد المجتمع األصلي واختيار عينة البحث في بعض كليات جامعة تشرين  .6
 .والمدارس الثانوية في مدينة طرطوس

 .تطبيق المقياسين في صورتهما النهائية على العينة المختارة .3

 .تصحيح االستجابات ورصد البيانات تمهيدًا إلدخالها إلى الحاسب اآللي .6

 .ئيًا وفقًا لألساليب اإلحصائية المحددةمعالجة البيانات إحصا .9

 .تحليل وتفسير النتائج التي تم التوصل إليها .1

التوصل إلى النقاط األساسية التي تفيد في وضع بعض المقترحات التي تفيد في رفع مستوى  .32
 .التوافق الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة الجامعيين، وطلبة المرحلة الثانوية

 :أدوات البحث: رابعاا 
 :اعتمد الباحث في هذا البحث على استبانتين للتحقق من فروض البحث هما

 .من إعداد الباحثالمساندة االجتماعية مقياس  -8

وفيمتتتتتتا يلتتتتتتي عتتتتتترض ألدوات . مقيتتتتتتاس التوافتتتتتتق الشخصتتتتتتي واالجتمتتتتتتاعي متتتتتتن إعتتتتتتداد الباحتتتتتتث  -5
 :البحث

 :مقياس المساندة الجتماعية –أ 

 :ـ وصف المقياس

علم النفس العام وعلم النفس االجتماعي والصحة  الدراساتيد من العدبمراجعة  الباحث قام
النفسية، كما اطلع على الكثير من الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات البحث الحالي في أحد 
جوانبها، كما هي مبينة في الجانب الن ري للبحث، واطلع على العديد من المقاييس المتعلقة بالمساندة 
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؛ (8319)ي تم إعدادها من الباحثين أو المترجمة والمعربة، كمقياس ساراسون وليفني االجتماعية الت
؛ (8333)؛ ومقياس باركر، روبن وآخرون (8339)؛ ومقياس جوي (8313)ومقياس عفاف حداد 

؛ ومقياس أماني عبد المقصود (5888)؛ ومقياس علي عبد السالم علي (5888)ومقياس ديماري 
؛ ومقياس مروان عبداهلل (5889)؛ ومقياس علي صالح هارون اسماعيل (5888)وأسماء السرسي 

ومقياس حياة ( 5881)؛ ومقياس بندر بن محمد العتيبي (5881)؛ ومقياس بيرغمان (5881)دياب 
 (.5888)؛ ومقياس علي منصور أبو طالب (5888)؛ ومقياس محمد محمد عودة (5883)النابلسي 

ساندة االجتماعية مستفيدًا من بعض أدوات البحوث السابقة الباحث مقياس الم وبعد ذلك أعدَّ 
 .واالختبارات التي اطلع عليها بأشكال متعددة تعدياًل ومنهجاً 

الباحث تعليمات لإلجابة على بنود المقياس، وراعى الباحث في صياغة الفقرات  كما وضع      
الباحث بعرض أمثلة  م  السهولة والوضوح وبساطة األسلوب ومالءمتها لمستوى الطلبة، وقا

 .توضيحية ليبين طريقة االجابة عن أسئلة المقياس

 :أصبح المقياس يتألف من قسمين حيثُ 

 .اشتمل على مقدمة المقياس والهدف منه وكيفية اإلجابة على بنود المقاس: األول
م الثانوي فقرًة والموجهة إلى طلبة مرحلتي التعلي (33) ويضم بنود المقياس البالغ عددها: الثاني

 .والجامعي في مدينة طرطوس

 :ـ التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس المساندة الجتماعية
 :دراسة الصدق البنيوي لمقياس المساندة الجتماعية  ـ
 :(صدق المحكمين)لمقياس المساندة الجتماعية ـ صدق المحتوى  1

إذا كان االختبار يقيس ما أعدَّ لقياسه، شير إلى ما ُيقصد به الفحص المنهجي لمحتوى األداة ويُ 
 (.599، 5881ميخائيل، )أو ما أردنا نحن أن نقيسه 

المقياس بشكله  اعتمد الباحث في التحقق من صدق المقياس طريقة صدق المحكمين إذ عرض  
 األولي على مجموعة من السادة المحكمين المختصين بعلم النفس، واإلرشاد النفسي، والتقويم والقياس

لالسترشاد محكمين، ( 6)عددهم  من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بجامعة دمشق، وبلغ  
بآرائهم حول ما تضمنه مقياس المساندة االجتماعية، ومدى مناسبة الفقرات لألهداف، وطولها 

 :وصياغتها، وكانت أهم مالح ات السادة المحكمين هي

 ةتصويب بعض البنود من الناحية اللغوي. 
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   بعض البنودتعديل. 

 تصحيح بعض البنود لتصبح في صيغة الضمير الغائب بداًل من ضمير المتكلم. 

 وضع التعريف اإلجرائي لمصطلحات البحث في بداية المقياس. 

ناً  لمطلوب، فأصبح  بالتعديل ا ثالباح وقد قام من  مقياس المساندة االجتماعية بصيغته النهائية مكوَّ
 /(.866/ص/ 9/لملحق رقم ان ر ا).بنداً ( 98)

 :وهي المساندة االجتماعيةوالجدول اآلتي يوضح التعديالت التي قام بها الباحث في بنود مقياس 

 (5)الجدول
 قبل وبعد تعديل المحكمينالمساندة الجتماعية فقرات مقياس 

 الفقرات بعد التعديل الفقرات قبل التعديل .م

1. 
ع عندما أشعر أن لي مكانة عالية في المجتم

 :أتلقى الدعم من
تكون لي مكانة عالية في المجتمع عندما أتلقى 

 :الدعم والمساندة من

2. 
من يعطيني الوقت الكافي للتحدث إليه حول 

 :مشكالتي الخاصة هو
 :أتحدث بحرية حول مشكالتي الخاصة مع

3. 
أستطيع الزواج وتكوين أسرة عندما يقدم لي 

 :العون من
 :مهنية والمستقبلة مع أناقش خطط حياتي ال

4. 
من قدم لي أفكار جيدة ساعدتني في إنجاز 

 :أحد أعمالي مؤخرا هو
 :ساعدني في إنجاز أحد أعمالي مؤخرا 

5. 
أستطيع االندماج في المجتمع بسهولة عندما 

 :أتلقى الدعم من
أندمج في المجتمع بسهولة عندما أتلقى الدعم 

 :والمساندة من

6. 
غيير مشاعري السلبية نحو من يساعدني على ت

 :ذاتي أو اآلخرين
من يساعدني على تبديل مشاعري السلبية نحو 

 :ذاتي أو اآلخرين

7. 
أستطيع الن ر إلى مخاوفي و قلقي على أنها 
شيء طبيعي و عادي في حياة اإلنسان عندما 

 :أتلقى الدعم من

أتعامل مع مخاوفي و قلقي بشكل طبيعي 
 :اندة منعندما أتلقى الدعم و المس

8. 
يمكنني رفع روحي المعنوية عن طريق المزاح 

 :و المداعبة مع
يمكنني رفع روحي المعنوية عن طريق المزاح 

 :و التسلية مع
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 :ـ الدراسة الستطالعية لمقياس المساندة الجتماعية
ن طالبًا وطالبة م( 58)طالبًا وطالبة، منهم ( 98)قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة من 

طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية لدراسة ( 58)طلبة كلية التربية من غير العينة األصلية، و
 .الصدق والثبات لمقياس المساندة االجتماعية

 :لمقياس المساندة الجتماعية الصدق التمييزيـ  2

ي الذي ُيعرف تمَّ إجراء الصدق التمييز  ،من أجل التأكد من صدق مقياس المساندة االجتماعية
حصائي، يُ : "بأنه عبر بلغة العدد عن درجة تلك الحساسية ومدى قدرة البند على التمييز مفهوم كمي وا 

أو التفريق بين األفراد في ذلك الجانب أو الم هر من السمة التي يتصدى لقياسها، وال شك في أنَّ 
في قياس ما وضعت لقياسه، وذلك من القدرة التمييزية للبنود تتصل مباشرة بصدق تلك البنود ونجاحها 

إذ قام الباحث بتطبيق (. 889، 5881ميخائيل، " )خالل مقارنة الفئات المتطرفة في المقياس نفسه
طالبًا وطالبة لم تشملهم عينة البحث األساسية للتأكد ( 98)المقياس على عينة استطالعية بلغ عددها 

وتمَّ إجراء . ييزي لمقياس المساندة االجتماعيةمن صدق مقياس البحث، وتمَّ اختبار الصدق التم
أفراد ( 88)الصدق التمييزي على المقياس بين الرباعي األعلى في درجات الطلبة على المقياس، وهم 
فردًا ( 88)من أفراد الدراسة االستطالعية، والرباعي األدنى في درجات إجاباتهم على المقياس، وهم 

الستجابات أفراد عينة البحث وفق درجاتهم الكلية على المقياس، من أفراد الدراسة االستطالعية 
همال   .فردًا الذين كانت درجاتهم في الوسط، حيث رتبت البنود تصاعدياً ( 58)وا 

سميرنوف لمعرفة توزع البيانات، وتحديد االختبار المناسب لدراسة  –كالموغراف وتم حساب اختبار 
 :الفروق، بحسب الجدول التالي

 ( 6)الجدول 
 سميرنوف لمعرفة توزع البيانات في مقياس المساندة الجتماعية –اختبار كولموكروف 

 المساندة الجتماعية مقياس المساندة الجتماعية
 80888 المطلق
 80888 إيجابي
 80888- سلبي
 50591 سميرنوف –قيمة كالموغراف 

 80888 القيمة الحتمالية
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مستوى الداللة ( Sig)أنَّ جميع قيم سميرنوف دالة إحصائيًا ألنَّ قيم ( 1)ت هر النتائج في الجدول رقم 
، وبالتالي فالبيانات ليست موزعة طبيعيًا ويجب استخدام اختبار المعلمي (8089)المحسوبة أصغر من 

 . لداللة الفرق بين الربيعين األول والرابع
لداللة الفروق بين ( ختبار مان ويتنيا)لذلك عولجت النتائج إحصائيًا باستخدام اختبار ال معلمي 
 (:6)الربيعين األعلى واألدنى، وكانت النتائج كما في الجدول رقم 

 ( 7)الجدول 
 اختبار مان ويتني لدراسة الفروق بين الفئة العليا والفئة الدنيا لمقياس المساندة الجتماعية

 العدد الصدق التمييزي
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z 
مان 
 ويتني

 يلككسونو 
مستوى 
 الدللة

 القرار

الدرجة 
 الكلية

8088 88 89098 899088 

9.618 80888 990888 80888 

دالة 
عند 

(8088) 

9088 88 9098 99088 

   58 المجموع

في الدرجة الكلية لمقياس المسندة ( 90618)بلغت  Zأنَّ قيمة ( 6)ُي هر الجدول رقم 
، مما يدل (8088)وهي أصغر ( 80888)ئيًا ألن قيمة االحتمال بلغت االجتماعية، وهي دالة إحصا

على وجود صدق تمييزي للمقياس أي المقياس له قدرة تمييزية لوجود فروق بين الربيع األعلى والربيع 
 .األدنى أي أصحاب الدرجات العالية والمنخفضة

 :ـ الصدق الداخلي 3

فاالرتباطات العالية بين "الفرعية،  الفقراتود أو وهو يبين االرتباط بين المجموع الكلي والبن
مجموع الدرجات الكلي للمقياس، والمحاور الفرعية التي تقيس السمة نفسها، تدعم الصدق وتؤكده، 
حين يتم إثبات صدق االختبار بطرائق أخرى، ويفترض هذا الصدق، كون االختبار منطقيًا ومتجانسًا 

إذ قام الباحث بإجراء ارتباط المجموع الكلي (. 889، 5888ي، األنصار " )في قياس السمة المقيسة
ن منها المقياس، كما في الجدول رقم   (:1)بالفقرات التي يتكوَّ
 (8)الجدول 

 الفرعية في مقياس المساندة الجتماعية فقراتلبين المجموع الكلي وا( بيرسون)معامالت الرتباطات 
مقياس 
المساندة 
 الجتماعية

معامل 
باط الرت

 بيرسون

مستوى 
 الدللة

 القرار
مقياس 
المساندة 
 الجتماعية

معامل 
الرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الدللة

 القرار

 31333 31911** 1فقرة 
دالة عند 

 31333 31841** 16فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 
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 31333 31598** 2فقرة 
دالة عند 

 31333 31824** 17فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31673** 3رة فق
دالة عند 

 31333 31839** 18فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31691** 4فقرة 
دالة عند 

 31333 31814** 19فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31754** 5فقرة 
دالة عند 

 31333 31835** 23فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31778** 6فقرة 
دالة عند 

 31333 31699** 21فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31787** 7فقرة 
دالة عند 

 31333 31727** 22فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31761** 8فقرة 
دالة عند 

 31333 31812** 23فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31713** 9فقرة 
دالة عند 

 31333 31823** 24فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31738** 13فقرة 
دالة عند 

 31333 31691** 25فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31332 31482** 11فقرة 
دالة عند 

 31333 31765** 26فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31777** 12فقرة 
دالة عند 

 31333 31798** 27فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31754** 13فقرة 
دالة عند 

 31333 31684** 28فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31779** 14فقرة 
دالة عند 

 31333 31636** 29فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 

 31333 31768** 15فقرة 
دالة عند 

 31333 31765** 33فقرة  (3131)
دالة عند 

(3131) 
ما يدل على أنَّ مالجدول السابق أنَّ ارتباط المجموع الكلي مع الفقرات الفرعية مرتفع  يالح  من

 .مقياس المساندة االجتماعية متجانس في قياس الغرض الذي وضع من أجله، ويتسم بالصدق الداخلي
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 :ـ دراسة الثبات ألداة البحث
مهما تكرر استخدامها في دراسة ال اهرة  المحاف ة على نفس النتائج الثبات هو قدرة األداة على      

ر عن االتساق في األداة من بند إلى آخر، نفسها، أو هو خاصية من خواص المقياس الجيد، وهو يعب  
وهو اتساق درجات " (.856-851، 5888األنصاري، )أي إنَّ االختبار يعطي تقديرات ثابتة 

مختلفة، أو باستخدام مجموعات مختلفة األشخاص أنفسهم عند فحصهم باالختبار نفسه في  روف 
 ,Anastasi & Urbina, 1997" )من المفردات المتكافئة، أو تحت  روف فحص أخرى مغايرة

84.) 
 : ـ الثبات باإلعادة، والتجزئة النصفية، وألفا كرونباخ

لى العينة إنَّ إعادة تطبيق االختبار يدل على االستقرار عبر الزمن لذلك تمَّ تطبيق المقياس ع      
االستطالعية مرتين متتاليتين بفارق زمني مدته أسبوعان، وتمَّ حساب معامل االرتباط سبيرمان بين 
استجابات األفراد حسب اإلعادة، والتجزئة النصفية، وألفا كرونباخ، وجاءت النتائج كما في الجدول رقم 

(3:) 
 (9)الجدول 

 معامالت الثبات لمقياس المساندة الجتماعية
 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية ثبات اإلعادة ياس المساندة الجتماعيةمق

 80693 80116 80115 الدرجة الكلية

أنَّ جميع قيم معامالت الثبات مرتفعة وتدل على ثبات األداة، وتسمح ( 3)يالح  من الجدول رقم 
 .بإجراء الدراسة

 :ـ المقياس في صورته النهائية
 :يشمل سمينقبقي المقياس مؤلفًا من 
مقدمة المقياس، وتوضيح هدف المقياس، ومتغيرات البحث التصنيفية المعتمدة : القسم األول

 (.الجنس، المرحلة التعليمية، العمر: )وهي
فقرًة للمقياس الموجه إلى عينة من ( 98)ويضم بنود االستبانة البالغ عددها : القسم الثاني

 . تعليم الثانوي، وطلبة ال/فرع طرطوس/طلبة جامعة تشرين 
 :ـ طريقة تصحيح استبانة البحث

ليكرت  تتم اإلجابة عن كل بند من بنود مقياس المساندة االجتماعية وفق مفتاح تصحيح
ال تنطبق، تنطبق بدرجة قليلة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق )مكون من خمسة احتماالت ، الخماسي

الترتيب  على( 9، 9، 9، 5، 8)ذه اإلجابات درجات ، ويقابل ه(بدرجة كبيرة، تنطبق بدرجة كبيرة جداً 
 .السابق لخيارات اإلجابة
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 :مقياس التوافق الشخصي والجتماعي –ب 
علم النفس العام وعلم النفس االجتماعي والصحة  البحوثالعديد من بمراجعة  الباحث قام     

يرات البحث الحالي في أحد النفسية، كما اطلع على الكثير من الدراسات السابقة التي تناولت متغ
ة جوانبها، كما هي مبينة في الجانب الن ري للبحث، واطلع على العديد من المقاييس المتعلق

مقياس ك: التي تم إعدادها من الباحثين أو المترجمة والمعربة بالتوافق الشخصي واالجتماعي
ياس التوافق الشخصي، ؛ مق(5888)التوافق مع الحياة الجامعية، إعداد علي عبد السالم علي 

؛ مقياس التوافق النفسي واالجتماعي، إعداد عبد السالم (5888)إعداد الروس، سايمون وآخرون 
؛ مقياس التوافق (5885)؛ مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي، إعداد بدرية حمزة أيوب (5885)

فسي، إعداد زينب ؛ مقياس التوافق الن(5885)الشخصي واالجتماعي، إعداد نجاح رمضان محرز 
؛ مقياس (5889)؛ مقياس التوافق النفسي، إعداد علي صالح هارون اسماعيل (5889)شقير 

؛ مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي، (5889)التوافق النفسي واالجتماعي، إعداد رياض الدلي 
د راشد ؛ مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي، إعداد محمد يوسف أحم(5888)إعداد أحمد الكنج 

؛ مقياس (5888)؛ مقياس التوافق النفسي واالجتماعي، إعداد أماني حمدي الكحلوت (5888)
؛ مقياس التوافق الدراسي، تأليف (5888)التوافق مع الحياة الجامعية، إعداد حياة النابلسي 

 (.5889)أعده وقننه على البيئة العربية حسين عبد العزيز الدريني " يونجمان"

الباحث مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي مستفيدًا من بعض أدوات البحوث  بعد ذلك أعدَّ  -
 .السابقة واالختبارات التي اطلع عليها بأشكال متعددة تعدياًل ومنهجاً 

مجال التوافق الشخصي، ومجال التوافق : )حيث أصبح المقياس مكون من مجالين هما -
 .حيث يتألف كل مجال من عدة أبعاد( االجتماعي

الرضا عن الذات، الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس، النضج االنفعالي : أبعاد التوافق الشخصي -أ 
 .والمقدرة على ضبط النفس، األمان النفسي، الشعور باالنتماء

المقدرة على التفاعل االجتماعي، المسؤولية االجتماعية، المهارات : أبعاد التوافق الجتماعي -ب
 .ائيةاالجتماعية، الميول العد

 
 

ن المقياس في صورته األولية من   :فقرًة وزعت على تسعة أبعاد كالتالي( 91)وبذلك تكوَّ
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 ( 13)الجدول 
 توزع فقرات مقياس التوافق الشخصي والجتماعي على األبعاد الفرعية قبل التحكيم 

 قام البنودأر  عدد البنود مقياس التوافق الشخصي والجتماعي .م

 6، 5، 4، 3، 2، 1 6 الرضا عن الذات .1

 12، 11، 11، 9، 8، 7 6 الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس .2

 18، 17، 16، 15، 14، 13 6 النضج النفعالي والمقدرة على ضبط النفس .3

 24، 23، 22، 21، 21، 19 6 مان النفسياأل .4

 31، 29، 28، 27، 26، 25 6 الشعور بالنتماء .5

 36، 35، 34، 33، 32، 31 6 الجتماعيالمقدرة على التفاعل  .6

 41، 39، 38، 37 4 المسؤولية الجتماعية .7

 44، 43، 42، 41 4 المهارات الجتماعية .8

 48، 47، 46، 45 4 الميول العدائية .9

 :ـ التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 :افق الشخصي والجتماعيدراسة الصدق البنيوي لمقياس التو   ـ
 :(صدق المحكمين)لمقياس التوافق الشخصي والجتماعي ـ صدق المحتوى  1

اعتمد الباحث في التحقق من صدق المقياس طريقة صدق المحكمين إذ عرض المقياس بشكله 
س األولي على مجموعة من السادة المحكمين المختصين بعلم النفس، واإلرشاد النفسي، والتقويم والقيا

لالسترشاد محكمًا، ( 6)من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بجامعة دمشق، وبلغ عددهم 
بآرائهم حول ما تضمنه مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي، ومدى مناسبة الفقرات لألهداف، وطولها 

 :وصياغتها، وكانت أهم مالح ات السادة المحكمين هي

  ًبسبب التشابه مع بنود الشعور بالكفاءة، والثقة بالنفس : )وهو حذف بعض األبعاد حذفًا كامال
 (.الرضا عن الذات بعد

 اختصار العدد الكلي لبنود مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي. 
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 بعض البنود، وحذفها، أو دمجها وتعديل اختصار. 

 وضع التعريف اإلجرائي لمصطلحات البحث في بداية المقياس. 

  الناحية اللغويةتصويب بعض البنود من. 

 تصحيح بعض البنود لتصبح في صيغة الضمير الغائب بداًل من ضمير المتكلم. 

 ادة صياغة بعض البنودإع. 

والجدول اآلتي يوضح التعديالت التي قام بها الباحث في بنود مقياس التوافق الشخصي 
 :واالجتماعي وهي

 (11)الجدول 
 وبعد تعديل المحكمين فقرات مقياس التوافق الشخصي والجتماعي قبل

 الفقرات بعد التعديل الفقرات قبل التعديل .م

1. 
أشعر أني راض عن نفسي ألنني اقوم 

 .بأعمالي على أكمل وجه
أنا راض عن نفسي ألنني أقوم بأعمالي على 

 .أكمل وجه

2. 
أشعر بالسعادة عند القيام بأعمال تدخل البهجة 

 .والسرور لدى اآلخرين
د القيام بأعمال تدخل أشعر بالسعادة عن

 .السرور إلى نفوس اآلخرين
 .أشعر بالضيق إزاء المواقف الغامضة .أشعر بالضيق والتوتر إزاء المواقف الغامضة .3

4. 
أشعر أنني غير قادر على قضاء أوقات 

 .فراغي مع زمالئي
 .يصعب علي قضاء أوقات فراغي مع زمالئي

 .أجد صعوبة في االلتزام بالن ام .ألن مةأجد صعوبة في االلتزام بالقوانين وا .5

6. 
أشعر أن اآلخرين ال يتمنون لي السعادة كما 

 .أتمناها لهم
 .أتمنى السعادة لآلخرين أكثر مما يتمنوها لي

 .أعامل اآلخرين بعنف دفاعا عن حقوقي .ألجأ للعنف مع اآلخرين دفاعا عن حقوقي .7

8. 
ني ألجأ إلى الشجار مع البعض حتى يعاملو 

 .معاملة عادلة
أتشاجر مع البعض حتى يعاملوني معاملة 

 .عادلة
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 (12)الجدول 
 مقياس التوافق الشخصي والجتماعي  التي تم حذفها من قراتبعض الف

 .أشعر أنني غير راض عن بعض تصرفاتي .1
 0أشعر أنني شخص انفعالي .2
 0أشعر بالخوف من المجهول  .3
 0مما أفكر في نفسي  أفكر في اآلخرين أكثر .4
 0أجد صعوبة بتبادل األفكار و اآلراء مع زمالئي .5

 

وقد قام الباحث بالتعديل المطلوب، فأصبح مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي بصيغته 
نًا من   /(.819/ص/ 9/ان ر الملحق رقم . )فقرةً ( 95)النهائية مكوَّ

 :والجتماعيالتوافق الشخصي ـ الدراسة الستطالعية لمقياس 
طالبًا وطالبة من طلبة كلية التربية ( 98)ثم قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة عرضية من 

وطلبة التعليم الثانوي من غير العينة األصلية لدراسة الصدق والثبات لمقياس التوافق الشخصي 
 .واالجتماعي

 :ألداة البحث ـ الصدق التمييزي 2
قام الباحث بتطبيق المقياس  ،التوافق الشخصي واالجتماعي من أجل التأكد من صدق مقياس

طالبًا وطالبة لم تشملهم عينة البحث األساسية للتأكد من ( 98)على عينة استطالعية بلغ عددها 
وتمَّ . صدق مقياس البحث، وتمَّ اختبار الصدق التمييزي على األبعاد السبعة، والدرجة الكلية للمقياس

ي على المقياس بين الربيع األعلى في درجات المقياس، وهم عشرة طالب من إجراء الصدق التمييز 
أفراد الدراسة االستطالعية، والربيع األدنى في درجات إجاباتهم على المقياس، وهم عشرة طالب من 
همال  أفراد الدراسة االستطالعية الستجابات أفراد عينة البحث، وفق درجاتهم الكلية على المقياس، وا 

 .ردًا وهم من كانت درجاتهم في الوسط، بعد أن رتبت البنود تصاعدياً ف( 58)

سميرنوف لمعرفة توزع البيانات وتحديد االختبار المناسب  –كالموغراف وتم حساب اختبار 
 :لدراسة الفروق، كما في الجدول التالي
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 (13)الجدول 

 توافق الشخصي والجتماعيسميرنوف لمعرفة توزع البيانات في مقياس ال –اختبار كالموغراف 

مقياس التوافق 
 الشخصي والجتماعي

 الرضا عن الذات

النضج 
 النفعالي

والمقدرة على 
 ضبط النفس

 الشعور بالنتماء األمان النفسي

 10111 10111 10111 10111 المطلق

 10111 10111 10111 10111 إيجابي

 10111 10111 10111 10111 سلبي

 –قيمة كالموغراف 
 رنوفسمي

20236 20236 20236 20236 

 10111 10111 10111 10111 القيمة الحتمالية

التوافق مقياس 
 الشخصي والجتماعي

المقدرة على 
 التفاعل االجتماعي

المسؤولية 
 االجتماعية

المهارات 
 االجتماعية

الميول 
 العدائية

إجمالي 
 المقياس

 10111 10111 10111 10111 10111 المطلق

 10111 10111 10111 10111 10111 إيجابي

 10111 10111 10111 10111 10111 سلبي

 –قيمة كالموغراف 
 سميرنوف

20236 20236 20236 20236 20236 

 10111 10111 10111 10111 10111 القيمة الحتمالية

( Sig)أنَّ جميع قيم سميرنوف دالة إحصائيًا ألنَّ قيم ( 89)ت هر النتائج في الجدول رقم 
، وبالتالي فالبيانات ليست موزعة طبيعيًا ويجب استخدام (8089)وى الداللة المحسوبة أصغر من مست

 . اختبار المعلمي لداللة الفرق بين الربيعين األول والرابع
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لداللة الفروق بين ( اختبار مان ويتني)لذلك عولجت النتائج إحصائيًا باستخدام اختبار ال معلمي 
 (:89)ى، وكانت النتائج كما في الجدول رقم الربيعين األعلى واألدن

 
 (14)الجدول 

اختبار مان ويتني لدراسة الفروق بين الفئة العليا والفئة الدنيا لمقياس التوافق الشخصي 
 والجتماعي

 العدد الصدق التمييزي
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z 
مان 
 ويلككسون ويتني

مستوى 
 الدللة

 القرار

 الرضا عن الذات

1011 11 15051 155011 

30814 10111 550111 10111 

دالة 
عند 

(1015) 

4011 11 5051 55011 

   21 المجموع

النضج االنفعالي 
والمقدرة على ضبط 

 النفس

1011 11 15051 155011 

30824 10111 550111 10111 

دالة 
عند 

(1011) 

4011 11 5051 55011 

   21 المجموع

 مان النفسياأل

1011 11 15051 155011 

30792 10111 550111 10111 

دالة 
عند 

(1011) 

4011 11 5051 55011 

   21 المجموع

 الشعور بالنتماء

1011 11 15051 155011 

30813 10111 550111 10122 

دالة 
عند 

(1011) 

4011 11 5051 55011 

   21 المجموع

ى التفاعل المقدرة عل
 االجتماعي

1011 11 15051 155011 

30811 10111 550111 10111 

دالة 
عند 

(1015) 

4011 11 5051 55011 

   21 المجموع

المسؤولية 
 الجتماعية

1011 11 15051 155011 

30815 10111 550111 10111 

دالة 
عند 

(1011) 

4011 11 5051 55011 

   21 المجموع

 المهارات الجتماعية

1011 11 15051 155011 

30811 10111 550111 10111 

دالة 
عند 

(1011) 

4011 11 5051 55011 

   21 المجموع

 الميول العدائية

1011 11 15051 155011 

30818 10111 550111 10122 

دالة 
عند 

(1011) 

4011 11 5051 55011 

   21 المجموع
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 الدرجة الكلية

1011 11 15051 155011 

30787 10111 550111 10111 

دالة 
عند 

(1011) 

3011 11 5051 55011 

   21 المجموع

 

في األبعاد كافة والدرجة الكلية لمقياس ( 1.696)بلغت  Zأنَّ قيمة ( 31)ُي هر الجدول رقم 
وهي ( 2.222)ًا ألن قيمة االحتمال بلغت التوافق الشخصي واالجتماعي، وجميعها دالة إحصائي

، مما يدل على وجود صدق تمييزي للمقياس، أي المقياس له قدرة تمييزية لوجود فروق (2.23)أصغر 
 .بين الربيع األعلى والربيع األدنى أي أصحاب الدرجات العالية والمنخفضة

 :ـ الصدق الداخلي 3
عاد الفرعية، إذ قام الباحث بإجراء ارتباط المجموع وهو يبين االرتباط بين المجموع الكلي، واألب
 (:89)الكلي باألبعاد الفرعية، كما ي هر في الجدول رقم 

 
 ( 15)الجدول 

بين المجموع الكلي لمقياس التوافق الشخصي والجتماعي واألبعاد ( بيرسون)معامالت الرتباطات 
 الفرعية

 القرار مستوى الدللة اط بيرسونمعامل الرتب مقياس التوافق الشخصي والجتماعي

 (0401)دالة عند  04000 048.0** الرضا عن الذات

 (0401)دالة عند  04000 048.0** النضج االنفعالي والمقدرة على ضبط النفس

 (0401)دالة عند  04000 048.1** األمان النفسي

 (0401)دالة عند  04000 0..04** الشعور باالنتماء

 (0401)دالة عند  04000 .04.0** فاعل االجتماعيالمقدرة على الت

 (0401)دالة عند  04000 048.0** المسؤولية االجتماعية

 (0401)دالة عند  04000 .0488** المهارات االجتماعية

 (0401)دالة عند  04000 8..04** الميول العدائية
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الفرعية مرتفع مما يدل على أنَّ يالح  من الجدول السابق أنَّ ارتباط المجموع الكلي مع األبعاد 
مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي متجانس في قياس الغرض الذي وضع من أجله، ويتسم بالصدق 

 .الداخلي

 :ـ دراسة الثبات لمقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 : ـ الثبات باإلعادة، والتجزئة النصفية، وألفا كرونباخ

تدل على االستقرار عبر الزمن لذلك تمَّ تطبيق المقياس على العينة  إنَّ إعادة تطبيق االختبار     
االستطالعية مرتين متتاليتين بفارق زمني مدته أسبوعان، وتمَّ حساب معامل االرتباط سبيرمان بين 
استجابات األفراد حسب اإلعادة، والتجزئة النصفية، وألفا كرونباخ، وجاءت النتائج كما في الجدول رقم 

(81:) 
 (16)الجدول 

 معامالت الثبات لمقياس التوافق الشخصي والجتماعي

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية ثبات اإلعادة مقياس التوافق الشخصي والجتماعي

 ..048 04010 04800 الرضا عن الذات

 ..048 048.0 ..048 النضج النفعالي والمقدرة على ضبط النفس

 ..048 ..040 04080 األمان النفسي

 048.0 ..048 .04.1 الشعور بالنتماء

 ..048 04888 04.00 المقدرة على التفاعل الجتماعي

 ..048 04.10 04800 المسؤولية الجتماعية

 048.0 ..048 04.00 المهارات الجتماعية

 048.1 8..04 ...04 الميول العدائية

 ..040 .04.0 04880 الدرجة الكلية

أنَّ جميع قيم معامالت الثبات مرتفعة وتدل على ثبات األداة، وتسمح ( 81)يالح  من الجدول رقم 
 .بإجراء الدراسة
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 :ـ المقياس في صورته النهائية

في ص ( 9)ان ر الملحق رقم )في صورته النهائية في ضوء مالح ات المحكمين المقياس ُأعد 
 :يشمل قسمين، وبقي المقياس مؤلفًا من (838)

: ة المقياس، وتوضيح هدف المقياس، ومتغيرات البحث التصنيفية المعتمدة وهيمقدم: القسم األول
 (.الجنس، المرحلة التعليمية، العمر)

بندًا للمقياس الموجه إلى عينة من طلبة جامعة ( 95)ويضم بنود االستبانة البالغ عددها : القسم الثاني
ويشتمل المقياس على األبعاد . ، وطلبة التعليم الثانوي في مدينة طرطوس/فرع طرطوس/تشرين 

 :الفرعية التالية

 ( 17)الجدول 
 توزع فقرات مقياس التوافق الشخصي والجتماعي في صورته النهائية 

 قام البنودأر  عدد البنود مقياس التوافق الشخصي والجتماعي .م

 31، 14، 4، 1 4 الرضا عن الذات .1

 29، 23، 17، 5 4 النضج النفعالي والمقدرة على ضبط النفس .2

 32، 28، 25، 6 4 األمان النفسي .3

 31، 27، 21، 15 4 الشعور بالنتماء .4

 21، 16، 8، 3 4 المقدرة على التفاعل الجتماعي .5

 22، 18، 11، 7 4 المسؤولية الجتماعية .6

 24، 19، 11، 9 4 المهارات الجتماعية .7

 26، 13، 12، 2 4 الميول العدائية .8

 :ـ طريقة تصحيح مقياس التوافق الشخصي والجتماعي

 تتم اإلجابة عن كل بند من بنود مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي من خالل مفتاح تصحيح
 ،موافق بدرجة كبيرةجدًا، موافق بدرجة كبيرة )وهو مكون من خمسة احتماالت ، الخماسي( ليكرت)

، ويقابل هذه اإلجابات (غير موافق بدرجة كبيرة جداً ، ةغير موافق بدرجة كبير متوسطة،  موافق بدرجة
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على الترتيب السابق لخيارات اإلجابة في العبارات اإليجابية على مقياس ( 8، 5، 9، 9، 9)درجات 
 (.9، 9، 9، 5، 8)التوافق الشخصي واالجتماعي، ويقابل اإلجابات على العبارات السلبية درجات 

، 59، 59، 55، 58، 58، 86، 89، 89، 85، 88، 88، 1، 1، 9، 5: )العبارات السلبية هي
ووزعها الباحث بشكل عشوائي بين عبارات المقياس للتأكد من صدق استجابات ( 98، 53، 51

ا العبارات اإليجابية هي .المفحوصين ، 98، 51، 56، 59، 83، 81، 81، 89، 3، 6، 9، 9، 8: )أمَّ
95.) 

 

 :حثالصعوبات التي واجهت البا: خامساا 
واجه الباحث مجموعة من الصعوبات، فعلى المستوى الن ري كان هناك بعض الصعوبات في 
الحصول على المراجع من المكتبات بسبب اإللتزام الشديد في الوقت من قبل المو فين، أما على 
المستوى التطبيقي فلم يكن هناك أية صعوبة في التعامل مع الطلبة كون الباحث مدرس في جامعة 

 .في المدارس والكليات مع الباحث واإلداري وس، إضافة إلى تعاون الكادر التعليمي والتدريسيطرط

 
 



 تنانتانتنتانتانتلنتلنتنتانتامناخهغخهلن

 

  الفصل السادسالفصل السادس

نتائج البحث ومناقشتها نتائج البحث ومناقشتها 

  وتفسيرها وتفسيرها 

 .ـ مقدمة
 .نتائج أسئلة البحث .أولا 

 .نتائج فرضيات البحث .ثانياا 
 .مقترحات البحث. ثالثاا 
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 سادسالالفصل 
 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 :مقدمةـ 
 ،ومناقشتها إحصائيا   ،ونتائج فرضيات البحث ،البحث نتائج أسئلة في هذا الفصل عرضت

وفي النهاية قدم الباحث مجموعة من المقترحات ، والدراسات السابقة ،وتفسيرها في ضوء األدب النظري
 . في ضوء نتائج البحث الميدانية

 :نتائج أسئلة البحث أولا ـ
 ما مستوى المساندة الجتماعية لدى أفراد عينة البحث ؟ .1

لإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والوزن النسبي 
 :لدرجات الطلبة في مقياس المساندة االجتماعية لكل بند ثمَّ لكل المقياس، وتحديد المستويات كما يلي

 مستويات المساندة الجتماعية ( 81)الجدول 
 المستويات المتوسطات

 ال تنطبق 8.1 – 8
 تنطبق بدرجة قليلة 2..0 – 8.18
 تنطبق بدرجة متوسطة 2..0 – 8..0
 تنطبق بدرجة كبيرة 02.. – 8..0

 تنطبق بدرجة كبيرة جدا   5 – 08..
 8.0=  5÷  1-5وتمَّ ذلك باالعتماد على استجابات المقياس 
 :وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي
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 (11)الجدول 
 مقياس المساندة الجتماعية عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ل

 المساندة الجتماعية

البنود الّتي تدل على  م
 المساندة الجتماعية

 % البحثالنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

تنطبق  ترتيبال
بدرجة 
 كبيرة جداا 

تنطبق 
بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 

 قليلة

ل 
 تنطبق

8. 

أحصل على المعلومات و 
النصائح التي تساعدني 
في اتخاذ قراراتي 

كالزواج أو )المصيرية 
 :من قبل( الدراسة

02 02.0 02.0 82.. 0.8 0..0 8.25. . 

0. 
من يساعدني على 
تصحيح مواقفي الخاطئة 

 :هو
02.5 02.1 0..1 85 - 0..5 8.202 . 

0. 
عندما أواجه مشكلة ما 
 :ألجأ إلى طلب العون من

0..5 0... 00.. 88.. 0 0.22 8.222 8 

.. 
ألجأ لطلب الدعم 
للحصول على فرصة 

 :عمل إلى
02.8 02.0 0... 82.2 0.0 0..5 8.2.8 . 

5. 
تكون لي مكانة عالية في 
المجتمع عندما أتلقى 

 :الدعم والمساندة من
0..5 02.1 08.0 82.. 8 0..0 8.222 . 

.. 
 عندما أفقد إنسانا عزيزا  
فإنني أحتاج إلى الدعم و 

 :المساندة من
0... 02.. 02.0 80.8 8.. 0..2 8.252 2 

.. 
أشعر أنني محط اهتمام و 

 :إعجاب من قبل
0..5 08.0 05.8 85.0 2.1 0..2 8.251 2 

1. 
أتحدث بحرية حول 

 :مشكالتي الخاصة مع
02 02.. 0. 88.0 8.8 0.12 8.205 0 

2. 
أشعر بالراحة النفسية عند 

 :تلقي الدعم العاطفي من
02.. 08.0 0... 80.5 8.8 0..5 8.252 . 

 . ..8.2 0..0 8.8 85.0 00.0 08.2 02.0من يقدم لي الدعم المالي  .82
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 :هو

88. 
يمكنني متابعة دراستي 
والتفوق فيها عندما أتلقى 

 :المساندة من
0... 0. 0..1 2.. 8.5 0.1. 2.225 0 

80. 
من يقوم بمواساتي 
وطمأنتي عندما أتعرض 

 :لحادث ما
02 02.1 05.. 80.0 8.. 0..5 8.2.0 . 

80. 
أكثر من يتغاضى عن 

 :عيوبي أو أخطائي هو
8. 82.0 01.. 81.8 81.8 0.2. 8.081 02 

8.. 
أشعر بالسعادة من خالل 
مشاركتي في الحديث عن 

 :اهتماماتي مع
0... 0. 02.. 88.0 ... 0..0 8.808 88 

85. 
عندما ال أستطيع معرفة 
ماذا أفعل أطلب النصيحة 

 :من
02.8 0..0 02 80.. 0.0 0..2 8.22. 1 

8.. 
أستطيع التعايش مع 
مرضي عندما أجد الدعم 

 :اندة منوالمس
01.0 0..2 0..0 85.5 0.8 0... 8.880 82 

8.. 
إن أكثر من يعبر عن 
 :صدق مشاعره نحوي هو

05.. 0..0 02.1 80.0 0.. 0.51 8.82. 80 

81. 
أكون عالقات اجتماعية 
جيدة مع اآلخرين عندما 

 :أتلقى الدعم من
0... 0... 00.0 85 8.5 0.51 8.2.8 80 

82. 
أناقش خطط حياتي 

 :ة والمستقبلة مع المهني
05.8 02 00 02.5 0.. 0.5. 8.8.. 80 

02. 
عندما أتعرض لإلحباط و 

 :العزلة ألجأ إلى
05.. 08.. 05.. 8. 8.0 0... 8.2.1 82 

08. 
َأكافأ على األعمال التي 

 :أقوم بها من قبل
0... 02.0 05.8 8. 0.2 0..0 8.80. 88 

00. 
ساعدني في إنجاز أحد 

 :أعمالي مؤخرا هو
01.1 02.2 0..8 80 8.8 0..0 8.252 . 

00. 
أندمج في المجتمع بسهولة 
عندما أتلقى الدعم 

01.1 08.. 0..8 80.8 8.5 0... 8.2.1 5 
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 :والمساندة من

0.. 
من يساعدني على تبديل 
مشاعري السلبية نحو 

 :ذاتي أو اآلخرين
01.0 00.. 05.8 80.0 2.1 0... 8.20. 5 

05. 

أتعامل مع مخاوفي و 
قلقي بشكل طبيعي عندما 
أتلقى الدعم و المساندة 

 :من

08.1 00.1 0... 80.. ..0 0.01 8.8.1 8. 

0.. 
يمكنني رفع روحي 
المعنوية عن طريق المزاح 

 :و التسلية مع
85.8 8... .0.0 85.0 2.1 0.80 8.8.5 82 

0.. 
األكثر تقديرا إلنجازاتي 

 :الشخصية هو
82.8 82.. .5.. 82.8 5.5 0.0. 8.2.0 8. 

01. 
في أوقات الشدة أعتمد 
على التوجيهات والنصائح 

 :من
8..2 02 .2.8 8..0 5.. 0.01 8.822 81 

02. 
من يؤمن لي الجو 

 :الدراسي المريح هو
08.. 08.. 01.2 80.. 5.. 0..0 8.88. 8. 

02. 
أتحدث بحرية ودون خوف 

 :مع
02 00.8 .8.2 88.8 ..2 0..8 8.2.. 85 

  20..81 0..0  الدرجة الكّلية 

بمستوى نَّ قيمة المتوسطات للبنود المتعلقة أإلى  (91)رقم توصل الباحث من خالل الجدول 
؛ تراوحت المساندة االجتماعية لدى عينة من الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي ومرحلة التعليم الجامعي

وى متوسط وكبير لمستوى وجود مستما يدل على م، (3.19و  7912)في إجابات أفراد العينة بين 
البحث من الطلبة، ووجود مستوى كبير في الدرجة الكلية لمقياس  أفراد عينة المساندة االجتماعية لدى

 .المساندة االجتماعية

كبير من المساندة االجتماعية لدى أفراد عينة البحث من الطلبة إلى مستوى  وقد ُيعزى وجود
 المدرسةو  جتماعية مع اآلخرين من أفراد األسرة واألصدقاءوجود مجموعة من الروابط والتفاعالت اال

، تتسم بأنها طويلة المدى ويمكن االعتماد على تلك العالقات والثقة بها والمجتمع بشكل عام والجامعة
 ،لتجعله قادرا  على مواجهة ضغوط الحياةو وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها لتمّده بالسند العاطفي 

ضوا  في جماعة معينة ، وهذا االعتقاد يتشكل لدى الفرد كونه عا  ر توافقا  وانسجامد أكثليصبح الفر و 
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التي أكدت بلوغ مستوى أبعاد  (2111)أبو طالبؤال مع دراسة فق نتيجة هذا السوتت ينتمي إليها،
 .لثانويةالمساندة االجتماعية أعلى من المتوسط لدى الطلبة في المدارس ا

( Cutrona, 1996, 10)ية يرتفع لدى الفرد كما ذكرت كوترونا فمستوى المساندة االجتماع
نتيجة إشباع الحاجات األساسية للفرد في مرحلة المراهقة من حب واحترام وتقدير وتفهم، وتواصل 
وتعاطف ومشاركة االهتمامات وتقديم النصيحة، وتقديم المعلومات، وذلك من األشخاص ذوي األهمية 

 أو المدرسة،أو الجامعة،أو المجتمع،رحلة الحساسة كاألسرة، أو األصدقاء،في حياة الفرد في تلك الم
من المشاركة  المراهقمكن ، مما ييحبون الفرد ويهتمون به، خاصة وقت حدوث األزمات والضغوطفهم 

 .والضغوط الحياتية، والتوافق معهااالجتماعية الفاعلة في مواجهة األحداث 

ها اآلخرين في مجتمعنا ُتساعد الطالب على تحمل المسؤولية، فالمساندة االجتماعية التي يقدم
ومقاومة األحداث الصادمة، وتخفف من وقع الصدمات النفسية، وتخفف من أعراض القلق واالكتئاب، 

بالرضا عن ذاته، وعن  -مرحلة المراهقة –وتزيد من شعور الطالب في هذه المرحلة الهامة من حياته 
كل دراسة ه تتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي، وهذا ما أكدر ذاته الحقا ، و حياته مما يتسنى له تقدي

 (.2111)و النابلسي(2111)وليفي وآخرون( 2111)بيرغمان من
واالجتماعي الذي يحتاجه  تعتبر المساندة االجتماعية مصدرا هاما من مصادر الدعم النفسي :إذاا      

كيفية إدراك الفرد ألحداث  عية ومستوى الرضا عنها في، حيث يؤثر حجم المساندة االجتمااإلنسان
في إشباع  هاما   ، كما أنها تلعب دورا  ذه األحداثـع هـ، وتعامله ملحياة المختلفة وأساليب مواجهتهاا

عبد اهلل، .) ، وخفض مستوى المعاناة النفسية الناتجة عن شدة هذه األحداثالنفسيالحاجة إلى األمن 
1995 ،11  .) 
 وى التوافق الشخصي والجتماعي لدى أفراد عينة البحث ؟ما مست .2

لإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والوزن النسبي 
لكل بند، ثمَّ لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس، لدرجات الطلبة في مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي 

 :وتحديد المستويات كما يلي
 مستويات التوافق الشخصي والجتماعي( 02)لجدول ا

 المستويات المتوسطات
 غير موافق بدرجة كبيرة جدا   8.1 – 8

 غير موافق بدرجة كبيرة 2..0 – 8.18
 متوسطة موافق بدرجة 2..0 – 8..0
 موافق بدرجة كبيرة 02.. – 8..0
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 جدا  موافق بدرجة كبيرة  5 – 08..
 8.0=  5÷  1-5استجابات المقياس  وتمَّ ذلك باالعتماد على

 :وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي
 

 ( 21)الجدول 
 يبين المتوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد مقياس التوافق الشخصي والجتماعي

 م
مقياس التوافق الشخصي 

 واالجتماعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الوزن النسبي الّرتبة المعياري

 % 5.23 3 29.3. 526.3 الرضا عن الذات .1

2. 
النضج النفعالي والمقدرة على 

 % 5.29 6 2532. 52393 ضبط النفس

 % 6926 5 2363. 52.3 األمان النفسي .3
 % 5523 5 2.93. 52653 الشعور بالنتماء .4
 % .5.2 . 52595 .525 المقدرة على التفاعل الجتماعي .5
 % ..552 . 2525. .5265 عيةالمسؤولية الجتما .6
 % 5526 . 52299 5263 المهارات الجتماعية .7
 % 6523 3 3..52 5259 الميول العدائية .8
 %87  476.81 06.3 الّدرجة الكلية 

أنَّ مجموع األبعاد كّلها، ومجموع بنود كّل بعد تشير إلى وجود ( 79)يالحظ من الجدول رقم 
واالجتماعي لدى عينة من الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي والتعليم  مستوى كبير  للتوافق الشخصي

وكان من وجهة نظر أفراد عينة البحث (. %27)الجامعي، إذ بلغ الوزن النسبي الستجابة عينة البحث 
أكثر األبعاد التي استحوذت على رضا المبحوثين البعد المتعلق بالمقدرة على التفاعل االجتماعي الّذي 

، وجاء في المرتبة الثّانية ُبعد المهارات االجتماعية %(2.97)المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  جاء في
، %(2397)، وجاء في المرتبة الثّالثة ُبعد الشعور باالنتماء بوزن نسبي بلغ %(2397)بوزن نسبي بلغ 

يتبعه في المرتبة ، %(..239)يليه في المرتبة الرابعة ُبعد المسؤولية االجتماعية بوزن نسبي بلغ 
النضج ، ثم جاء في المرتبة السادسة ُبعد %(2797)الخامسة ُبعد الرضا عن الذات بوزن نسبي بلغ 

، يتبعه في المرتبة السابعة ُبعد األمان %(2991)بوزن نسبي بلغ  االنفعالي والمقدرة على ضبط النفس
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خيرة ُبعد الميول العدائية بوزن نسبي بلغ ، يليه في المرتبة الثامنة واأل%(7197)النفسي بوزن نسبي بلغ 
(7296 .)% 

وتوفير الخدمات الكافية في  ،توافر اإلمكانيات والظروف المالئمةفي ذلك إلى وقد يعود السبب 
العمل على نشر و . ، وتهيئة الجو المناسب الذي يساعدهم على استذكار دروسهموالجامعات المدارس
ى بعض يسمو لدلذلك  ،وتكوين العالقات الطيبة بين طالبها، سؤوليةوتحمل الم والتواؤم التعاونثقافة 

 يؤدي مجتمع الدراسة أفراد بين التعاونتقوية ف. ويغلب على طباعهم مقبول اجتماعيا ،ال لسلوكا الطالب
 .وتقدمه المجتمع، تنمية في إيجابيا   يسهمون الذين اإليجابيين األفراد زيادة إلى

إلى أنَّ المجتمع يلعب  أو االنتماء للجماعة للمجتمع المؤيدةللميول  الطالب وقد ُيعزى اكتساب
، إذ إنَّ العديد من السمات الشخصية التي تتعلق الطلبةدورا  بالغ األهمية في تشكيل شخصية وسلوك 
التوافق من العوامل المساعدة على حدوث  وطلبتهمبالتفاعل بين الوالدين وأبنائهما، والمدرسين 

لهؤالء األبناء، فمن الضروري أن تكون العالقة بينهم جيدة أو في حدود الوضع  والشخصياالجتماعي 
عاملت األسرة أبنائها بقسوة وشدة، وتجاهلت حاجاتهم ومطالبهم ولم تقدم لهم  فإذا. االجتماعي الطبيعي

افقهم وتو الحب والعطف والرعاية المناسبة فمن المتوقع أن ينعكس ذلك سلبا  على سلوك أبنائها 
 متوافقا   الطالبأقل أثرا  من البيت في جعل  أو الجامعة وقد ال تكون المدرسة. الشخصي واالجتماعي

أو  من خالل ما تقدمه المدرسة للجماعة االنتماءميول ومع اآلخرين، ومع بيئته أو مكتسبا  ل مع نفسه
عية، فالمعلم هو القطب الفاعل في من رعاية في النواحي العقلية والجسمية واالنفعالية واالجتما الجامعة

بشكل عام والصف الدراسي بشكل خاص، ذلك من  أو الجامعة جعل التلميذ محبا  أو كارها  للمدرسة
 .في وضع نفسي حسن أو سيء الطالبخالل الطرائق واألساليب التي يتبعها والتي تجعل 

شباع معظم الحاجات الشعور بالسعادة مع الذات واآلخرين فالتوافق الشخصي هو بمثابة  وا 
 ا  طبيعي ا  اعي امتداديعتبر التوافق االجتمو  ،والدوافع والرغبات والقدرة على مواجهة متطلبات الحياة

فإنه حتما ال يستطيع التوافق مع الجماعة أو مع  ،، فإذا فقد اإلنسان توافقه الشخصيللتوافق الشخصي
عادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع شعور بالسهو  اعيالتوافق االجتمف، أسرته أو مدرسته

ة، حسين وعبد اليم.)ومساندة المعايير االجتماعية والضبط االجتماعي وتقبل اآلخرين في المجتمع
1811 ،101). 

 لذلك كلما كان الدعم المقدم من قبل االسرة واألصدقاء والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع
حساسه باألمان النفسي كلما كانت درجة رضا ا كبيرا   لفرد عن ذاته وقدرته على ضبط انفعاالته وا 

وشعوره باإلنتماء وقدرته على التفاعل االجتماعي واحساسه بالمسؤولية ومهاراته االجتماعية عالية جدا ، 
 .كما أن الميول العدائية تصبح في أدنى درجاتها
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التوافق الشخصي واالجتماعي تبعا  والشكل اآلتي يوضح الفروق بين درجات الطلبة على مقياس 
 :ألبعاد المقياس

 
 (1)الشكل 

 المتوسط الحسابي ألبعاد مقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 

 :نتائج أبعاد مقياس التوافق الشخصي والجتماعيـ 

 :ـ البعد األول
األول من  البعد عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ل (22)الجدول 

 مقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 (.الرضا عن الذات: )البعد األول

 م
البنود الّتي تدل على 

التوافق الشخصي 
 والجتماعي

 % النسبة المئوية إلجابات أفراد عينة البحث
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
موافق  ترتيبال المعياري

بدرجة 
 كبيرة جداا 

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

 موافق
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافق 
بدرجة 

 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداا 

8. 
بأن سلوكي أعتقد 

مقبول و مناسب مع 
 .اآلخرين

01.. 08.0 0..2 82.0 0 0... 8.2.0 8 

 0 8.822 2..0 ..0 ..88 0..0 02.1 02أشعر بعدم الرضا  ..
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عن نفسي رغم كل 
الجهود التي أبذلها 

 .إلنجاز أعمالي

8.. 
 أتمنى لو كنت إنسانا  

 0 ..8.2 2..0 0.2 82.0 02.1 01.1 01.0 .آخر

02. 
راض عن نفسي  أنا

قوم بأعمالي أألنني 
 .على أكمل وجه

81.. 02.1 .5 82.. ..2 0.0. 8.25. 0 

الدرجة الكّلية للبعد  
 األول

 06.7. 7697.  

 :إلى النتائج اآلتية (77)رقم توصل الباحث من خالل الجدول 

  َّبمستوى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من طلبة قيمة المتوسطات للبنود المتعلقة  إن
وجود ما يدل على م، (.3.2و  3.32)بين  هم؛ تراوحت في إجاباتالتعليم الثانوي والتعليم الجامعي

الرضا ) ُبعدمعظم أفراد العينة في  مستوى متوسط وكبير من التوافق الشخصي واالجتماعي لدى
 (.ن الذاتع

 :ـ البعد الثاني
البعد الثاني من  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ل (21)الجدول 

 مقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 (.النضج النفعالي والمقدرة على ضبط النفس: )البعد الثاني

 م
البنود الّتي تدل على 

التوافق الشخصي 
 والجتماعي

 % سبة المئوية إلجابات أفراد عينة البحثالن
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
موافق  ترتيبال المعياري

بدرجة 
 كبيرة جداا 

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير موافق 
بدرجة 

 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداا 

5. 

أشعر بالسعادة عند 
القيام بأعمال تدخل 

إلى نفوس السرور 
 .خرين اآل

0... 02.0 08.8 88.2 8.8 0..1 8.202 0 

8.. 
أشعر بالضيق إزاء 

 0 8.210 2..0 ..0 80.0 ..08 0..0 ..05 .المواقف الغامضة

 8 .8.25 8..0 8.1 88.2 ...0 02.0 01.0أضبط نفسي عند  .00
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مضايقة اآلخرين 
 .لي

02. 
أدافع عن أفكاري 

 . .8.82 0.01 5.5 80.5 ..2. 08.0 02.0 .بقوة 

الدرجة الكّلية للبعد  
 الثاني

 06.9. 768.3  

 :إلى النتائج اآلتية (73)رقم توصل الباحث من خالل الجدول 

  بمستوى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من طلبة إنَّ قيمة المتوسطات للبنود المتعلقة
وجود ما يدل على م، (3.29و  3.36)بين  هم؛ تراوحت في إجاباتالتعليم الثانوي والتعليم الجامعي

النضج ) ُبعدمعظم أفراد العينة في  مستوى متوسط وكبير من التوافق الشخصي واالجتماعي لدى
 (.االنفعالي والمقدرة على ضبط النفس

 :ـ البعد الثالث
البعد الثالث من  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ل (21)الجدول 

 توافق الشخصي والجتماعيمقياس ال
 (.األمان النفسي: )البعد الثالث

 م

البنود الّتي تدل 
التوافق على 

الشخصي 
 والجتماعي

 % النسبة المئوية إلجابات أفراد عينة البحث
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
موافق  ترتيبال المعياري

بدرجة 
 كبيرة جداا 

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق غير 
بدرجة 

 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداا 

.. 
أخشى أن يحدث 

 0 ..8.2 ...0 0.8 80.5 01.0 02.8 2..0 .ما  ا  لي مكروه

05. 
أتضايق من نفسي 
 أعندما أرتكب خط

 .ما
02.. 08.5 0... 8..1 ... 0.0. 8.85. 0 

01. 
أشعر باألمان نحو 

 . 8.800 .0.0 ... 2..8 02.2 ..81 ..81 .المستقبل 

00. 
أشعر باالستقرار 

 8 8.852 1..0 0.2 ..85 00.0 01.0 02.1 .في حياتي 

 
الدرجة الكّلية للبعد 

 الثالث
 0617 76...  
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 :إلى النتائج اآلتية (.7)رقم توصل الباحث من خالل الجدول 

  من طلبة بمستوى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة إنَّ قيمة المتوسطات للبنود المتعلقة
وجود ما يدل على م، (3.76و  3.77)بين  هم؛ تراوحت في إجاباتالتعليم الثانوي والتعليم الجامعي

األمان ) ُبعدمعظم أفراد العينة في  مستوى متوسط وكبير من التوافق الشخصي واالجتماعي لدى
 (.النفسي

 :ـ البعد الرابع
البعد الرابع من  عينة البحث فيأفراد ابة ستجالنسبة المئوية والمتوسط الحسابي ل (21)الجدول 

 مقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 (.الشعور بالنتماء: )البعد الرابع

 م

البنود الّتي تدل 
التوافق على 

الشخصي 
 والجتماعي

 % النسبة المئوية إلجابات أفراد عينة البحث
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
موافق  ترتيبال المعياري

بدرجة 
 بيرة جداا ك

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير موافق 
بدرجة 

 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداا 

85. 
تغمرني السعادة ألنه 
لدي عدد كبير من 

 .األصدقاء
02.2 0..5 02.8 82.. 8.. 0... 8.2.2 0 

02. 

أشعر بالخوف من 
دعوة زمالئي لي 
لممارسة الهوايات 

 .المختلفة

05.. 02.0 0... 85.. 8.0 0..0 8.2.5 0 

0.. 
أشعر بالسعادة 
حينما أكون في 
 .المناسبات الرسمية

81.. 82.. ...2 82.0 5 0.0. 8.250 . 

08. 
أصدقائي ال يفرحون 

 8 2.288 .0.2 - 2.2 80.0 2... 02 .لنجاحي

الدرجة الكّلية للبعد  
 الرابع

 06.8. 7619.  

 :إلى النتائج اآلتية (77) رقمالباحث من خالل الجدول  توصلَ 

  بمستوى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من طلبة إنَّ قيمة المتوسطات للبنود المتعلقة
وجود ما يدل على م، (3.12و  3.37)بين  هم؛ تراوحت في إجاباتالتعليم الثانوي والتعليم الجامعي
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الشعور ) ُبعدأفراد العينة في  معظم مستوى متوسط وكبير من التوافق الشخصي واالجتماعي لدى
 (.باالنتماء

 :ـ البعد الخامس
البعد الخامس من  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ل (21)الجدول 

 مقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 (.المقدرة على التفاعل الجتماعي: )البعد الخامس

 م
 

البنود الّتي تدل 
فق التواعلى 

الشخصي 
 والجتماعي

 % النسبة المئوية إلجابات أفراد عينة البحث
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
موافق  ترتيبال المعياري

بدرجة 
 كبيرة جداا 

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير موافق 
بدرجة 

 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداا 

0. 
أشارك زمالئي في 
ية األنشطة االجتماع

 .المختلفة
0..2 0..5 08.1 80.0 0.. 0..1 8.85. 8 

1. 
في أجد صعوبة 

أصدقاء  إلىالتعرف 
 .جدد

01.1 00.8 0... 82.2 8.5 0... 8.200 0 

8.. 

أجد سهولة في بدء 
الحديث مع شخص 
تعرفت إليه ألول 

 .مرة

02 02.0 0..0 8..0 8.0 0..8 8.2.0 0 

08. 
قضاء  يصعب علي

أوقات فراغي مع 
 .ئيزمال

0..2 01.1 05.. 8..5 ..8 0..2 8.8.. . 

 
الدرجة الكّلية للبعد 

 الخامس
 0684 06090  

 :إلى النتائج اآلتية (77)رقم توصل الباحث من خالل الجدول 

  بمستوى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من طلبة إنَّ قيمة المتوسطات للبنود المتعلقة
وجود ما يدل على م، (3.26و  3.79)بين  هم؛ تراوحت في إجاباتامعيالتعليم الثانوي والتعليم الج

المقدرة على ) ُبعدمعظم أفراد العينة في  مستوى كبير من التوافق الشخصي واالجتماعي لدى
 (.التفاعل االجتماعي
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 :ـ البعد السادس
عد السادس من الب عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ل (21)الجدول 

 مقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 (.المسؤولية الجتماعية: )البعد السادس

 م

البنود الّتي تدل 
التوافق على 

الشخصي 
 والجتماعي

 % النسبة المئوية إلجابات أفراد عينة البحث
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

موافق  ترتيبال
بدرجة 
 كبيرة جداا 

موافق 
بدرجة 

 بيرةك

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير موافق 
بدرجة 

 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداا 

.. 
ألتزم في تنفيذ ما 
يوكل إلي من 

 .مهام
0..2 00.8 0... 85.. 8 0..1 8.2.0 0 

82. 
أظهر عدم الرضا 
على من يخالفني 

 .الرأيب
02.0 08.0 00.0 8..1 8.5 0..0 8.210 8 

81. 
المواعيد في ألتزم 

 . .8.20 0.51 8.8 .8 0..0 5..0 8..0 .اآلخرين مع

00. 
أجد صعوبة في 

 0 8.252 8..0 8.0 ..80 .0 02 01.0 .النظامااللتزام ب

 
الدرجة الكّلية للبعد 

 السادس
 06.87 76838  

 :إلى النتائج اآلتية (72)رقم توصل الباحث من خالل الجدول 

  ى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من طلبة بمستو إنَّ قيمة المتوسطات للبنود المتعلقة
وجود ما يدل على م، (3.27و  3.76)بين  هم؛ تراوحت في إجاباتالتعليم الثانوي والتعليم الجامعي

المسؤولية ) ُبعدمعظم أفراد العينة في  مستوى كبير من التوافق الشخصي واالجتماعي لدى
 (.االجتماعية
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 :ـ البعد السابع
البعد السابع من  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ل (21)الجدول 

 مقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 (.المهارات الجتماعية: )البعد السابع

 م

البنود الّتي تدل 
التوافق على 

الشخصي 
 والجتماعي

 % النسبة المئوية إلجابات أفراد عينة البحث
المتوسط 

 يالحساب
النحراف 
 المعياري

موافق  ترتيبال
بدرجة 
 كبيرة جداا 

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير موافق 
بدرجة 

 كبيرة

غير 
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداا 

2. 

أجد سهولة في 
التعامل مع 
األشخاص الذين 

 .أقابلهم ألول مرة

01.. 00.. 0... 80.0 8.0 0... 8.250 0 

88. 
ي من الصعب عل

تكوين صداقات 
 .جديدة

0..2 0..5 0... 2.. 8.1 0..1 8.220 8 

82. 

أشعر بالمتعة في 
ف الناس يتعر 

بعضهم على 
 .بعض

05.8 0... 0..2 02.1 8.1 0.50 8.802 . 

0.. 
أتمنى السعادة 
لآلخرين اكثر مما 

 .يتمنوها لي
01 02.1 05.. 85.5 8 0..1 8.2.8 0 

الدرجة الكّلية للبعد  
 السابع

 0..1 06399  

 :إلى النتائج اآلتية (76)رقم توصل الباحث من خالل الجدول 

  بمستوى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من طلبة إنَّ قيمة المتوسطات للبنود المتعلقة
وجود ما يدل على م، (3.26و  3.73)بين  هم؛ تراوحت في إجاباتالتعليم الثانوي والتعليم الجامعي

المهارات ) ُبعدمعظم أفراد العينة في  كبير من التوافق الشخصي واالجتماعي لدىمستوى متوسط و 
 (.االجتماعية
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 :ـ البعد الثامن
البعد الثامن من  عينة البحث فيأفراد ستجابة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ل (21)الجدول 

 مقياس التوافق الشخصي والجتماعي
 .(الميول العدائية: )البعد الثامن

 م

البنود الّتي تدل 
التوافق على 

الشخصي 
 والجتماعي

 % النسبة المئوية إلجابات أفراد عينة البحث
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

موافق  ترتيبال
بدرجة 
 كبيرة جداا 

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
موافق 
بدرجة 

 كبيرة

غير موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداا 

0. 
 اآلخرين عاملأ

دفاعا عن  بعنف
 .حقوقي

02.0 02.1 0..0 85.. - 0... 8.2.. 8 

80. 
أشعر بالمتعة حين 

 .يظلم من ظلمني
01.. 08.. 05.2 88.. 0.0 0..0 8.2.8 0 

80. 
مع البعض  أتشاجر

حتى يعاملوني 
 .معاملة عادلة

8..8 02.0 01.5 8..2 8..0 0 8.088 . 

0.. 
أحصل على األشياء 

عني عنها التي يمن
 .اآلخرون بالقوة

8..0 8..0 ...5 85.0 2.. 0.82 8.805 0 

 
الدرجة الكّلية للبعد 

 الثامن
 0609 06447  

 :إلى النتائج اآلتية (71)رقم توصل الباحث من خالل الجدول 

  بمستوى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من طلبة إنَّ قيمة المتوسطات للبنود المتعلقة
وجود ما يدل على م، (.3.2و  3)بين  هم؛ تراوحت في إجاباتالثانوي والتعليم الجامعيالتعليم 

الميول ) ُبعدمعظم أفراد العينة في  مستوى متوسط وكبير من التوافق الشخصي واالجتماعي لدى
 (.العدائية

مرحلـة  فـي تظهـر المسـؤولية االجتماعيـة لـدى الطالـب الحـظ أنَّ ج األبعاد السـابقة يُ ومن خالل نتائ
ـــــة ـــــأخرة، أي محاول ـــــة المت ـــــة  الطالـــــب المراهقـــــة المتوســـــطة والمراهق فهـــــم ومناقشـــــة المشـــــكالت االجتماعي

والسياسية واالقتصادية، والتعاون مع الزمالء واألصدقاء والتشاور معهـم، واحتـرام آرائهـم والمحافظـة علـى 
 .سمعة الجماعة، وبذل الجهد في سبيلهم واحترام الواجبات االجتماعية
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الحـظ أنَّ المشـاركة آلخـرين، والعمـل فـي سـبيل الغيـر، ويُ شاهد لدى المراهـق الميـل إلـى مسـاعد ايُ و 
الوجدانيـة لــدى المراهـق تصــل إلــى قمتهـا بــين األصـدقاء المــراهقين، وُيالحــظ االهتمـام باختيــار األصــدقاء 

قصــد الوصــول إلــى لألصــدقاء ب ا  كبيــر  ا  نضــمام إلــى جماعــات مختلطــة الجنســين، ويحــدث تغييــر لإلوالميــل 
أفضـــل وســـط اجتمـــاعي، ويميـــل المراهـــق إلـــى اختيـــار أصـــدقائه مـــن بـــين هـــؤالء الـــذين يشـــبعون حاجاتـــه 
االجتماعية والشخصية، ويقدمون له المساندة والدعم االجتماعي المناسب، وبذلك يحقـق المراهـق التوافـق 

هــق علــى تحقيــق المزيــد مــن كمــا يعمــل المراي، وتخــف لديــه االضــطرابات النفســية، الشخصــي واالجتمــاع
والتـي تقابـل نهايـة مرحلـة التعلــيم -االسـتقالل االجتمـاعي، وخصوصـا  فـي نهايـة مرحلـة المراهقــة المتـأخرة 

 .والتي يسعى المراهق فيها إلى االستقالل اجتماعيا  واقتصاديا  وأسريا   -الجامعي

جتمــــاعي والشخصــــي لــــدى وهنــــاك طرقــــا  عــــدَّة للمســــاندة االجتماعيــــة يمكــــن أن تحقــــق التوافــــق اال
الطالب في مرحلـة المراهقـة كالتفاعـل االجتمـاعي والشـعور باالنتمـاء للجماعـة، ومنهـا مـا كـان لهـا التـأثير 
المباشــر علــى نظــام الــذات، والــذي يزيــد مــن تقــدير الــذات والثقــة بهــا كــذلك، وربمــا كــان لهــا تــأثيرا  مباشــرا  

تمــاعي المســاند درجــة مـــن المشــاعر اإليجابيــة تخفــف مـــن علــى النظــام االنفعــالي، إذ يوّلــد التفاعـــل االج
أنَّ ( 29، 9161قشـــقوش، )إذ يـــرى . القلـــق واالكتئـــاب وتحقـــق التوافـــق االجتمـــاعي والشخصـــي للمراهـــق

يير االجتماعيـة المراهقة من أهم مراحل التطبيع االجتماعي، حيث يتم فيها غرس القـيم األخالقيـة، والمعـا
ـــد: ة المراهـــق، مثـــلفـــي حيـــا مـــن األشـــخاص الهـــامين ويتجلـــى ين، والمدرســـين، وجماعـــة األصـــدقاء، الوال

التفاعـــل االجتمـــاعي فـــي حيـــاة المراهـــق مـــن خـــالل ســـعادته بمشـــاركة اآلخـــرين فـــي الخبـــرات والمشـــاعر 
واالتجاهات واألفكار، وهـذا عكـس الشخصـية المنطويـة، فـإنَّ المراهـق يظـل مشـغوال  بنفسـه ويسـتغرق وقتـا  

 .نحو اآلخرينطويال  حتى يتجه 

أمَّا الميول العدائية فتخف لدى معظم الطلبة فـي مرحلـة التعلـيم الثـانوي وذلـك بسـبب إشـباع حاجـة 
المراهــق إلــى التقــدير واالحتــرام والحــب واألمــن ومعاملتــه كشــخص كبيــر فــي المنــزل، والمدرســة، وجماعــة 

عطائه الحرية في بعض الخيـارات والقـرارات التـي يتخـذها؛  وبالتـالي إشـباع حاجـات المراهـق األصدقاء، وا 
حيــث يــرى أن  زهــراناعيــا  مــن مرحلـة المراهقــة المبكــرة ، وهـذا مايؤكــده النفسـية، ويصــبح أكثــر توافقـا  اجتم

المنــاا االنفعــالي الملــب بالحــب والفهــم والرعايــة فــي هــذه المرحلــة يســاعد علــى تخلــص الفــرد مــن ميولــه 
 (.376، 7997زهران، .)العدائية ةتحقيق توازنه النفسي

وتمتع أفراد عينة البحث بالمهارات االجتماعية بشكل مرتفع قد يكون مفيدا  في قـدرتهم علـى التـأقلم 
االجتمــاعي مــن الظــروف الضــاغطة التــي يتعرضــون لهــا، ويزيــد مــن قــدرتهم علــى الشخصــي و  والتوافــق

 . تخطي هذه الظروف بشكل سليم
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وتوافقـه الشخصــي  ة التـي تقــوم عليهـا شخصـيتهإن فكـرة الّشـخص عـن ذاتــه هـي النـواة الرئيسـيكمـا 
معرفــة جيــدة ومـا تحتويــه الــّذات مـن قــدرات واســتعدادات ( ذاتـه)وكلمــا عـرف اإلنســان نفســه  واالجتمـاعي،

وميول ورغبـات ومـدركات شـعورية وانفعـاالت وقـام بتقييمهـا وتوجيههـا الوجهـة الصـحيحة كـان ذلـك عـامال  
 .(Rubina, 2004, 191).الطالبتوافق  إلىومؤشرا  قويا  

كــي يتوافــق الفــرد مــع نفســه ومــع اآلخــرين فــإن أحــد مؤشــرات ذلــك أن يحــس بــأن جميــع حاجاتــه و 
فـــإذا أحـــس بــذلك فـــإن هـــذا يعـــد بمثابـــة أحـــد المؤشـــرات المهمـــة  ،الّنفســية األوليـــة منهـــا والمكتســـبة مشـــبعة

 هفإنــ ،حاجاتــه معطلــة ويحـدث العكــس إذا مــا أحـس بأنــه غيــر مشـبع وأن االجتمــاعي والشخصــي، لتوافقـه
 .(39 ،.911 الطيب،).يقترب من سوء الّتوافق الذي يؤدي إلى العصاب

االنفعــالي والمقــدرة علــى ومــن العوامــل الهامــة فــي تحقيــق التوافــق االجتمــاعي والشخصــي النضــج 
أهــم الســمات عــد مــن واالتجــاه نحــو الثبــات وتنطــيم المشــاعر والتعــاطف مــع اآلخــرين التــي تُ  ضــبط الــنفس

ســـتفز وال التـــي تتمثـــل فـــي قدرتـــه علـــى تنـــاول األمـــور بصـــبر وأنـــاة وال يُ و تـــي تميـــز الّشـــخص المتوافـــق، ال
ــــــــة يُ  ــــــــي انفعاالتــــــــه المختلف ــــــــرة، )ستشــــــــار مــــــــن األحــــــــداث التافهــــــــة ويــــــــتحكم ف الغضــــــــب، الخــــــــوف، الغي

 أنَّ  كمـــا .مكتســـبة مـــن عمليـــة التنشـــئة االجتماعيـــة ات، إن هـــذه الســـم(.9.، 7997زهـــران، .)(الكراهيـــة
 تــؤدي التــي المختلفــة بصــوره العــدواني الســلوك عــن تمامــا   يبتعــدون بالنضــج االنفعــالي المتمتعــين األفــراد
صابته وانهياره، المجتمع، لتصدع  السـلبيين، األفـراد مـن التقليـل علـى عملي فالنضج االنفعالي. بالقالقل وا 

 .والعدوانيين

م يـدا  عـن الّتطـرف فـي اتخـاذ قراراتـه وفـي الحكــبعيكـون  المتوافـق نفسـيا  واجتماعيـا   الّشـخص نَّ لـذا إ
 :، كمـا يتمثـل فـي سـلوك الّشـخص المتوافـق بعـدا االعتماديـة واالسـتقالليةعلى األمور والبعد عن النمطيـة

ــــى اآلخــــر ــــب بعــــض المواقــــف فــــي الحيــــاة أن يعتمــــد الّشــــخص عل ــــدعم  إذ تتطّل فــــي صــــور المســــاندة وال
ويثبـت  ف أخـرى أن يكـون للفـرد اسـتقاللية،سـه تتطلـب مواقـ، وفي الوقت نفاالجتماعي الذي يحصل عليه

 .فيها ذاته

 .نتائج فرضيات البحث ومناقشتها :ثانياا 
المساندة االجتماعية  درجات ذات داللة إحصائية بين ارتباطية توجد عالقة ال :األولىالفرضية 

 .التوافق الشخصي واالجتماعي لدى أفراد عينة البحثدرجات و 

هــذه الفرضــية قــام الباحــث بحســاب معامــل االرتبــاط بيرســون بــين درجــات أفــراد للتحقــق مــن صــحة 
، التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعيدرجـــاتهم فـــي مقيـــاس المســـاندة االجتماعيـــة و مقيـــاس  عينـــة البحـــث فـــي

 (:39)باستخدام معامل االرتباط بيرسون، وجاءت النتائج كما في الجدول رقم 
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المساندة البحث في مقياس بيرسون بين درجات أفراد عينة يبين نتائج الرتباط ( 11)الجدول 

 التوافق الشخصي والجتماعيدرجاتهم في مقياس الجتماعية و 
أبعاد مقياس التوافق الشخصي 

  والجتماعي
المساندة 
 الجتماعية

القيمة 
 القرار الحتمالية

ارتباط  الرضا عن الذات
 بيرسون

دالة عند  36333 **368.4
(3634) 

النضج النفعالي والمقدرة على 
 ضبط النفس

ارتباط 
 بيرسون

دالة عند  36333 **36.37
(3634) 

ارتباط  األمان النفسي
 بيرسون

3607.** 36333 
دالة عند 

(3634) 

ارتباط  الشعور بالنتماء
 بيرسون

دالة عند  36333 **36.78
(3634) 

 المقدرة على التفاعل الجتماعي
ارتباط 
 بيرسون

دالة عند  36333 **36.97
(3634) 

ارتباط  المسؤولية الجتماعية
 بيرسون

36.09** 36333 
دالة عند 

(3634) 

ارتباط  المهارات الجتماعية
 بيرسون

دالة عند  36333 **36.17
(3634) 

 الميول العدائية
ارتباط 
 بيرسون

دالة عند  36333 **36.31
(3634) 

الدرجة الكلية للتوافق الشخصي 
 والجتماعي

ارتباط 
 بيرسون

368.3** 36333 
دالة عند 

(3634) 

أنَّ قيمة معامل بيرسون االرتباطية بين إجابات أفراد عينة البحث ( 03)يتبين من الجدول رقم 
جاباتهم على مقياس المساندة االجتماعية التوافق الشخصي واالجتماعي وأبعاده بلغت على مقياس  وا 

؛ مما يشير إلى وجود (3630)وهي دالة عند مستوى الداللة ( 36333)والقيمة االحتمالية ( 367.3)
المساندة االجتماعية والتوافق الشخصي إجابات أفراد عينة البحث بين في ارتباط مرتفع إيجابي 

 .واالجتماعي
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 قبل من (بكافة أشكالها)كلما زاد تلقي الطالب للمساندة االجتماعية هويمكن تفسير ذلك بأن  
كلما كانت درجة رضا الفرد عن ذاته وقدرته على  ،المدرسة والجامعة والمجتمعاألسرة واألصدقاء و 

حساسه باألمان النفسي وشعوره باإلنتماء وقدرته على التفاعل االجتماعي واحساسه  ضبط انفعاالته وا 
 .بالمسؤولية ومهاراته االجتماعية عالية جدا ، كما أن الميول العدائية تصبح في أدنى درجاتها

، (.7999)، والكنج(.7991)، والنابلسي(.7996)من العتيبيدراسة كل ا يتفق مع وهذا م
وموهانراج  ،.((Demaray,2005 ، وديماري.(1111Parker,Robin,et.al)،روبن وآخرونباركرو 

 0222)، وليفي وآخرون.(Bergman,2008)، وبيرغمان.(Mohanraj,R.&Lath,2005)والثا 
Leavy,et.al). ،  منها متغيرا  واحدا  على األقل أو جانبا  متعلقا  بعنوان البحث  التي تناولت كال

المساندة االجتماعية المقدمة من داخل الدرجات العالية من  الحالي، حيث بينت هذه الدراسات أنَّ 
لدى أفراد عينة البحث  األسرة أو من خارجها لها دورأ قويا  في تحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي

 .دراساتموضوع هذه ال

، والروس، سايمون (.1811)، ولبوز حجاج(.1811)من أبوطالب كلدراسة  بيَّنتبينما 
والتي تناولت كال  منها متغيرا  واحدا  على األقل أو جانبا   ،.(,2111Larose,Simon,et,al)وآخرون

التوافق  سوء أدت إلىالدرجات المنخفضة من المساندة االجتماعية  متعلقا  بعنوان البحث الحالي، أنَّ 
 .الشخصي واالجتماعي لدى أفراد عينة البحث موضوع هذه الدراسات

على التوافق  هاما  بأنَّ للمساندة االجتماعية أثرا  ( .911)ويرى كل من الشناوي وعبد الرحمن 
االجتماعي والنفسي وعلى الصحة النفسية، حيث أنها تزود األشخاص بخبرات إيجابية منتظمة 

وهذا النوع من المساندة يمكن أن يرتبط . دوار التي تتلقى المكافأة من المجتمعومجموعة من األ
حساسا  باالستقرار في المواقف الضاغطة،  بالسعادة، حيث أنها توفر حالة إيجابية من الوجدان، وا 

 .واالعتراف بأهمية الذات، وتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي
 التي( Holahan & Moos, 1985)من هوالهان وموس  التي قام بها كل الدراسة نتائجوأكدت 

والتوافق  النفسية بالصحة والتمتع للضغوط التصدي في االجتماعية والمساندة الشخصية بدراسة اهتمت
 والمشاعر، الرأي عن التعبير وحرية والتماسك والحب بالدفء تتسم التي األسرية البيئة أنَّ  إلىالنفسي 

 ،المواجهة على وقدرةوتوافقا   وفاعلية صالبة أكثر الفرد تجعل للضغوط تعرضال أثناء والتشجيع والدعم
 .كتئابا  ا وأقل

الشبكة االجتماعية للفرد يمكن أن تقدم معلومات حول سلوكياته، بما  أن( 9161)كما ترى حداد
ما يمثل له تغذية راجعة مناسبة حول سلوكه، وكذللك تزويده بمعلومات عامة قد يحتاجهاالفرد عند

 (. 67.-27.، 9161حداد،.)يستجد لديه أي طارئ
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 خارجها، أو األسرة في سواء   اآلخرين من الفرد يتلقاها التي االجتماعية المساندة أن الباحث ويرى

 في بأنه التنبؤ يمكن ثم من ،وتحقيقه للتوافق الشخصي واالجتماعي النفسية صحته في هاما   عامال   تعد
 يتعرض التي السيئة والمواقف لألحداث السلبية اآلثار تنّشط أن يمكن ضها،انخفا أو المساندة غياب ظل

، وبالتالي ضعف توافقه الشخصي واالجتماعي، لديه النفسية الصحة اختالل إلى يؤدي مما الفرد، لها
أنَّ هناك عالقة سببية بين نقص ( Kaplan, et. Al, 1993, 139)وهذا ما أشار إليه كابالن وآخرون 

ة االجتماعية وبين االضطرابات النفسية وانعدام التوافق، حيث تقي المساندة االجتماعية المرتفعة المساند
 .من التعرض لالضطرابات النفسية وسوء التوافق

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي المساندة االجتماعية في  :الثانيةالفرضية 

 .التوافق الشخصي واالجتماعي

قق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة للتح
 مستوى المساندة االجتماعية، تعزى إلى متغير مقياس التوافق الشخصي واالجتماعيالبحث على 

كما في الجدول رقم وجاءت النتائج  ،(t-test) ت ستيودنت باستخدام اختبار ،(منخفضة، ومرتفعة)
(39): 

متوسطات منخفضي ومرتفعي  درجات ستيودنت لدللة الفروق بين( ت)نتائج اختبار  (11)ول جدال
 التوافق الشخصي والجتماعي المساندة الجتماعية على مقياس

التوافق الشخصي 
 والجتماعي

متغير 
 المساندة

 الجتماعية

 المتوسط العدد
النحراف 
 المعياري

درجة 
 قيمة ت الحرية

مستوى 
 الدللة

 رارالق

 الرضا عن الذات

 2555. 2.2.. 5.. منخفضة

6.. 5.255. 22222 
دالة 
عند 

 .235. 62.2. 595 مرتفعة (.222)

النضج النفعالي 
والمقدرة على 

 ضبط النفس

 ...2. 223.. 5.. منخفضة

6.. .32562 22222 
دالة 
عند 

 2933. 3263. 595 مرتفعة (.222)

 األمان النفسي

 .296. 2.3.. 5.. منخفضة

6.. ..2366 22222 
دالة 
عند 

 2.36. 255.. 595 مرتفعة (.222)
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 الشعور بالنتماء

 2.39. 235.. 5.. منخفضة

6.. .2232. 22222 
دالة 
عند 

 3..2. 3239. 595 مرتفعة (.222)

المقدرة على 
التفاعل 
 الجتماعي

 .233. 2.6.. 5.. منخفضة

6.. 552525 22222 
دالة 
 عند

 2293. 6233. 595 مرتفعة (.222)

المسؤولية 
 الجتماعية

 ..23. 252.. 5.. منخفضة

6.. 5.2.53 22222 
دالة 
عند 

 .255. 6255. 595 مرتفعة (.222)

المهارات 
 الجتماعية

 2253. 2.9.. 5.. منخفضة

6.. .92.93 22222 
دالة 
عند 

 2395. .623. 595 مرتفعة (.222)

 ل العدائيةالميو

 2355. 2236. 5.. منخفضة

6.. .225.5 22222 
دالة 
عند 

 26.3. 3223. 595 مرتفعة (.222)

الدرجة الكلية 
للتوافق الشخصي 

 والجتماعي

 .92.2 95263 5.. منخفضة

6.. ..23.. 22222 
دالة 
عند 

 92.65 ..52.. 595 مرتفعة (.222)

، (797.9.)قد بلغت ( ت)نالحظ أن قيمة  (39)قم ر من خالل الجدول : مناقشة الفرضية
 ترفضوبالتالي ؛ (9999)وهي دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ( 99999)والقيمة االحتمالية بلغت 

بين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق لوجودالفرضية البديلة  تقبلالفرضية الصفرية و 
المساندة االجتماعية  ُتعزى إلى متغير تماعي وأبعادهمقياس التوافق الشخصي واالجعلى  الطلبة

  .ولصالح الطلبة مرتفعي المساندة االجتماعية

 الشخصيةأنَّ الطلبة الذين تلقوا المساندة االجتماعية كانوا أكثر توافقا  من الناحية وهذا يدل على 
وُيمكن تفسير  .جتماعيةمن الطلبة الذين تلقوا مستوى ضعيف أو متوسط من المساندة االواالجتماعية 

لمقاومة مساندة اجتماعية من اآلخرين الواثق فيهم أصبح أكثر قدرة  على ا الذي تلقىالب الطبأنَّ  ذلك
فالفرد الذي ينشأ وسط أسرة . ه قادرا  على حل مشاكله بطريقة جيدةتجعلوالتغلب على االحباطات و 

أو  مجموعة من األصدقاء يحبونه ويدعمونه، مترابطة تسودها المودة واأللفة بين أفرادها، أو وسط
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على تحمل المسؤولية ولديه  أقادر  يدرس في مدرسة أو جامعة تُقدم له المساندة الدراسية وغيرها، ُيصبح
؛ لذا نجد أنَّ المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد وأكثر قدرة على التفاعل االجتماعي صفات قيادية

وأنَّ المساندة االجتماعية يمكن . ل من المعاناة النفسية في حياته االجتماعيةعلى مقاومة اإلحباط وتقل
أن تلعب دورا  هاما  في الشفاء من االضطرابات النفسية، كما ُتسهم في التوافق اإليجابي من الناحية 

 .النفسية واالجتماعية والشخصية والدراسية، والنمو الشخصي للفرد

التي  ((Turner,Wilson,et,al, 2006 ر ويلسون وآخرونتورن دراسة وهذا ما يتفق مع 
الذين كان لديهم مستويات مرتفعة من المساندة االجتماعية حصلوا على محصالت الطالب  بينت أنَّ 

فيما يتعلق بسلوكيات تطوير الصحة في مجاالت التنمية الروحية والعالقات اإلنسانية مع  مرتفعة جدا  
 .لتي تعتبر جوانب متعلقة بالتوافق الشخصي واالجتماعي، ااآلخرين والتحكم بالضغوط

الوسائل  التي بينت أنَّ  ( (Calvete,et.al,2006كالفت وآخرونكما يتفق مع دراسة 
لدى األفراد الذين لديهم  كان استخدامها منخفضا  وأعراض األسى  المستخدمة للتغلب على المشكالت

قدرة الفرد  على اعتبار أنَّ . هم مساندة اجتماعية منخفضةمقارنة مع األفراد الذين لدي مساندة مرتفعة
 .الشخصيعلى مواجهة المشكالت وأعراض األسى هي جزء من التوافق 

أنَّ هناك عنصرين هامين ينبغي أخذهما في ( Sarsona, et. Al, 1983)سارسونا ويرى 
ته ُيمكن أن يعتمد عليهم عند إدراك الفرد أنَّ هناك عددا  كافيا  من األشخاص في حيا: االعتبار وهما

دراك الفرد  العنصرين  له، مع مالحظة أنَّ هذين عن هذه المساندة المقدمة رضاهدرجة لالحاجة، وا 
 .يرتبطان ببعضهما البعض

الطلبة ُيمكن أن ُتسهم في تحقيق درجة مرتفعة  لذلك نجد أنَّ المساندة االجتماعية المرتفعة لدى
الجتماعي، والنمو الشخصي، وتقي الفرد من االضطرابات النفسية عندما لديهم من التوافق الشخصي وا

تقوى قدرة الفرد على مقاومة أحداث الحياة السلبية، وي صبح أكثر قدرة على مواجهة األزمات 
 .والمشكالت في حياته

مستويات االضطرابات النفسية وضعف التوافق لإلى أنَّ أعلى نتائج ( 9116)ويشير عبد الخالق 
جد لدى األفراد الذين يتعرضون لضغوط بيئية مرتفعة مع غياب أو ضعف دور المساندة االجتماعية، تو 

وأنَّ التعرض لألحداث الضاغطة لفترة طويلة ومستمرة ال تسبب القلق وضعف التوافق فحسب، بل إنها 
 . األوان أيضا  تغير من معدالت كل من االضطرابات النفسية، وتؤدي إلى التقدُّم في العمر قبل

المساندة االجتماعية تؤثر  أنَّ ( Turner & Marino, 1994, 203)ويرى تورنر ومارينو 
بطريقة مباشرة على سعادة الفرد وتوافقه الشخصي واالجتماعي عن طريق الدور المهم الذي تلعبه 

 . حينما يكون مستوى الضغوط مرتفعا ، أو بالنسبة للصحة النفسية مستقلة عن الضغوط



 

 

 نتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا        اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

   فصاااااااااااااااا     اااااااااااااااا   
 

111 

 

شكل اآلتي يوضح اختالف درجات منخفضي المساندة االجتماعية ودرجات مرتفعي المساندة وال
 :في مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي االجتماعية

 

 
بالتوافق فيما يتعلق  مستوى المساندة الجتماعيةتبعاا لمتغير  الطلبة درجات متوسطات( 2)الشكل 

 الشخصي والجتماعي
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على  ال :الثالثةالفرضية 
  .مقياس المساندة االجتماعية تبعا  لمتغير الجنس

للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة 
ناثذكو ) الجنس، تعزى إلى متغير مقياس المساندة االجتماعيةالبحث على  ت  باستخدام اختبار ،(ر، وا 

 :(37)كما في الجدول رقم وجاءت النتائج  ،(t-test) ستيودنت
 

 الطلبة على مقياس درجات ستيودنت لدللة الفروق بين متوسطات( ت)نتائج اختبار  (12)جدول ال
 تبعاا لمتغير الجنس المساندة الجتماعية

 المساندة الجتماعية
متغير 
 الجنس

 المتوسط العدد
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الدللة

 القرار

الدرجة الكلية 
 للمساندة الجتماعية

 62995. .225.. 55. ذكور
غير  22.53 225.3 ..6

 62322. .2925. 555 إناث دالة
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، والقيمة (99297)قد بلغت ( ت)نالحظ أن قيمة  (37)رقم من خالل الجدول : مناقشة الفرضية
الفرضية  تقبلوبالتالي ؛ (9997)وهي غير دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ( 99.27)الحتمالية بلغت ا

الطلبة بين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق لعدم وجودالفرضية البديلة  وترفضالصفرية 
  .الجنسُتعزى إلى متغير مقياس المساندة االجتماعية على الذكور واإلناث 

الذكور واإلناث في مرحلتي المراهقة المتوسطة والمتأخرة يضعون  الطلبةبأنَّ  تفسير ذلك وُيمكن
أهمية كبيرة على عالقتهم مع اآلخرين، كما أنهم يعتمدون في تقديرهم لذاتهم على مدى نجاحهم أو 

طلب فشلهم في عالقاتهم مع اآلخرين، وهذه الطبيعة الخاصة تؤهلهم لكي يكونوا بنفس المستوى في 
أنَّ الطلبة الذكور واإلناث في ( 179، 1991بهادر، )وترى . الحماية والمساعدة والدعم من اآلخرين

مرحلة التعليم الثانوي يتعرضون لضغوط اجتماعية، ويواجهون ظروفا  جديدة ومتشابهة عندما يصلون 
زيادة حدة االنفعاالت لدى ؤدي إلى مما ي. ؤون في القلق على مستقبلهمإلى نهاية المرحلة الثانوية، ويبد

 والدراسية في هذه المرحلة، المراهق والتي ُتعود إلى صعوبة التكيف مع المتطلبات والضغوط الحياتية
وبوجه عام يكون هناك . وال يستطيع التحكم فيها، وتبدو غير منطقية قويةاالنفعاالت  هذه تكونو 

 . وافقا  تحسُّن في سلوكه االنفعالي بمرور الوقت ويصبح أكثر ت

التي أكدت على عدم وجود فروق بين  (0222)دراسة النابلسيوتتفق نتيجة هذه الدراسة مع 
 (8212)دراسة حدادتختلف نتيجة هذه الدراسة مع الجنسين على مقياس المساندة االجتماعية، بينما 

تختلف ، و ذكور على مقياس الدعم االجتماعيمتوسطات اإلناث أعلى من متوسطات ال أنَّ التي بينت 
اإلناث أكثر سعيا  للحصول على المساندة والدعم من  التي بينت أنَّ  (.822)دراسة مخيمرمع 

 .اآلخرين في مواقف الشدة

، خاصة الوالدينالطلبة من كال الجنسين يتحسسان ويتأثران بسلوك اآلخرين ف ،بالرغم من ذلك
رين، وأنَّ كالهما يسعى للحصول على دعم وأنَّ شعورهما باألهمية والقيمة يتوقف على عالقتهما باآلخ

ومساندة اآلخرين في المواقف الضاغطة، فالمساندة االجتماعية تقيهم من األمراض الجسمية والنفسية، 
فتوفير المساندة االجتماعية تجعل الطالب يشعر بالقيمة والكفاية والقدرة على مواجهة االحباطات، كما 

صبح ة النفسية للفرد، وفي حال غياب المساندة االجتماعية يُ أنَّ المساندة من أهم مصادر الصح
 ضعف التوافق إلى الطالب سواء  أكان ذكرا  أم أنثى عرضة  لألمراض النفسية والجسمية، وبالتالي

إلى ( Kirmeyer & Dougherty, 1998)وهنا يشير كل من كيرمير ودورتي . الشخصي واالجتماعي
 .من مؤثرات الضغوط عن طريق تزويد قدرة الفرد على التوافق معهاأنَّ المساندة االجتماعي تقلل 

محيطه  منيحتاجه الطالب  الذي األمن مصادر من مهما   مصدرا   تعتبر االجتماعية والمساندة
 حتاجفإنه ي ،والضغط األلم من هعلي يقع ما تحملي أنبوسعه  يعد لم نهأ شعري فعندما فيه، عيشي الذي
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 قدرته من وتزيد لماأل تحمل على تعينه بطاقة االجتماعية المساندةفتمده  ،جانبهب للوقوف اآلخرين إلى
 .والصالبة المواجهة على
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على  :رابعةالالفرضية 
 (.يثانوي ، جامع) مقياس المساندة االجتماعية تبعا  لمتغير المرحلة التعليمية

للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة 
 ،(جامعيثانوي، ) المرحلة التعليمية، تعزى إلى متغير مقياس المساندة االجتماعيةالبحث على 

 :(33)كما في الجدول رقم وجاءت النتائج  ،(t-test) ت ستيودنت باستخدام اختبار
 

الطلبة أفراد عينة  درجات ستيودنت لدللة الفروق بين متوسطات( ت)نتائج اختبار  (11)جدول ال
 المساندة الجتماعية تبعاا لمتغير المرحلة التعليمية البحث على مقياس

 
المساندة 
 الجتماعية

متغير 
 المرحلة

 المتوسط العدد
النحراف 
 المعياري

درجة 
 قيمة ت الحرية

مستوى 
 الدللة

 القرار

الكلية  الدرجة
للمساندة 
 الجتماعية

 2333.. 232... 25. ثانوية

6.. .299. 222.5 
دالة 
عند 

 .5253. 23232. 25. جامعة (2223)

 

، والقيمة (99119)قد بلغت ( ت)نالحظ أن قيمة  (33)رقم من خالل الجدول : مناقشة الفرضية
الفرضية  ترفضوبالتالي ؛ (9997)لة وهي دالة إحصائيا  عند مستوى الدال( 999.2)االحتمالية بلغت 

على الطلبة بين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق لوجودالفرضية البديلة  تقبلالصفرية و 
المرحلة التعليمية ولصالح الطلبة في مرحلة التعليم ُتعزى إلى متغير مقياس المساندة االجتماعية 

  .الثانوي

مرحلة المراهقة بحاجة إلى المساندة االجتماعية أكبر من في  الطلبةبأنَّ  وُيمكن تفسير ذلك
 فهو بحاجةالطلبة الجامعيين بسبب تمركز المراهق حول ذاته، واهتمامه بذاته أوال  وقبل كل شيء، لذا 

شعاره  إلى مساندة ودعم اآلخرين للعمل على التخلص من الحساسية االنفعالية، وتعزيز ثقته في ذاته وا 
 .ل تنمية الشعور باأللفة والمودةوبالتالي تحقيق ذاته المتزايدة من خال أنه مثل اآلخرين،
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كما أنَّ الطالب في مرحلة التعليم الثانوي بحاجة أكبر إلى دعم ومساعدة اآلخرين، ويتم ذلك من  
خالل العمل على شغل أوقات فراغه واستثمار ميوله عن طريق المشاركة في األنشطة االجتماعية التي 

ية في قدراته وميوله، وتشبع حاجاته الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعو مع شخصية المراهق تتناسب 
 .تحقيق أهداف بنَّاءة منتجة

تاحة عالقات ُمرضية للمراهق في مرحلة التعليم الثانوي تتميز، بالحب،   فالمساندة االجتماعية وا 
وهذا ما  .اعي والشخصي والدراسي للمراهقوالود، والثقة، تعمل على تحقيق التوافق النفسي واالجتم

لى تشجيع  زهرانأكده  حيث بين أن المراهق بحاجة إلى المساعدة في تنمية ميوله إلى فهم اآلخرين وا 
الميل غلى الزعامة والعمل على زيادة تقبل المسؤولية االجتماعية األمر الذي يشعر المراهق بالمواطنة 

 (.181، 1885زهران، .)والكانة االجتماعية والثقة بالنفس

والشكل اآلتي يوضح اختالف درجات الطلبة في التعليم الثانوي ودرجات الطلبة في مرحلة 
 :في مقياس المساندة االجتماعيةالتعليم الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1)الشكل 

 بالمساندة الجتماعيةفيما يتعلق  المرحلة التعليميةتبعاا لمتغير  الطلبة درجات متوسطات
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على  :خامسةاللفرضية ا
 : مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي تبعا  لمتغير الجنس

للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة 
ناث) الجنس، تعزى إلى متغير اعيمقياس التوافق الشخصي واالجتمالبحث على  باستخدام  ،(ذكور، وا 

 :(.3)كما في الجدول رقم وجاءت النتائج  ،(t-test) ت ستيودنت اختبار
 

 الطلبة على مقياس درجات ستيودنت لدللة الفروق بين متوسطات( ت)نتائج اختبار  (11)جدول ال
 تبعاا لمتغير الجنس التوافق الشخصي والجتماعي

لشخصي التوافق ا
 والجتماعي

متغير 
 الجنس

 المتوسط العدد
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الدللة

 القرار

 الرضا عن الذات

 2.555 15.19 55. ذكور
6.. 52..6 2222. 

دالة 
عند 

 2.947 14.40 555 إناث (2223)

النضج النفعالي 
والمقدرة على ضبط 

 النفس

 2.134 15.13 55. ذكور

6.. 525.2 2222. 
دالة 
عند 

 2.311 14.51 555 إناث (.222)

 األمان النفسي
 2.361 14.65 55. ذكور

غير  22256 2556. ..6
 2.137 14.33 555 إناث دالة

 الشعور بالنتماء

 2.512 15.17 55. ذكور

6.. .2.2. 222.5 
دالة 
عند 

 2.617 14.66 555 إناث (2223)

على التفاعل المقدرة 
 الجتماعي

 2.912 15.76 55. ذكور
غير  ..229 222.5 ..6

 3.184 15.78 555 إناث دالة

المسؤولية 
 الجتماعية

 1.990 15.69 55. ذكور

6.. .2255 22259 
دالة 
عند 

 2.367 15.32 555 إناث (2223)

 المهارات الجتماعية
 2.414 15.78 55. ذكور

ير غ 22.25 26.5. ..6
 2.478 15.45 555 إناث دالة
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، والقيمة (39969)قد بلغت ( ت)نالحظ أن قيمة  (.3)رقم من خالل الجدول : مناقشة الفرضية
الفرضية  ترفضوبالتالي ؛ (9999)وهي دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ( 99997)االحتمالية بلغت 

بة الذكور الطلبين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق لوجودالفرضية البديلة  تقبلالصفرية و 
الجنس ولصالح الطلبة ُتعزى إلى متغير  مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي وأبعادهعلى واإلناث 

وجد فيها فروق ذات ال ي( اعي، والمهارات االجتماعيةالمقدرة على التفاعل االجتم: )الذكور عدا ُبعدي
  .داللة إحصائية

وحسب نتيجة هذه ( الثانوي والجامعي)لتعليمالطلبة الذكور في مرحلتي ا بأنَّ  وُيمكن تفسير ذلك
في محاولتهم  ناث إثبات ذواتهم وتوجيهها، ويبدو ذلك واضحا  دراسة يحاولون جاهدين أكثر من اإلال

ثقتهم بأنفسهم وشعورهم  ، كما أنَّ كسر أي قيود توضع على نشاطاتهم المستمرة لتحقيق االستقالل
حساسهم بحقيقة كيانهم وادراكهم لواقع قدراتهم والتطلع إلى إ ويظهر ذلك من خالل ،بالكفاءة عالية جدا  

تحقيق طموحاتهم، إضافة إلى أن لديهم قدرة عالية على التحكم بانفعاالتهم والسيطرة عليها في المواقف 
، األمر اجتماعيا   ، وعلى اشباع حاجاتهم البيولوجية واالجتماعية بطريقة سوية التلقى رفضا  الصعبة

نهم يسعون إلى تحقيق كما ألى استعادة االتزان االنفعالي والشعور باآلمان النفسي، الذي يؤدي ع
شعورهم باالنتماء إلى الجماعة من خالل تقديم خدماتهم لها وااللتزام بما اصطلحت عليه الجماعة من 
م معايير وأنماط سلوك والقيام بكافة المسؤوليات التي تقع على عاتقهم، وهذا يدل على مدى رشده

 .وعقالنيتهم وبعدهم عن أنماط السلوك غير السوي

أما فيما يتعلق بالمقدرة على التفاعل االجتماعي والمهارات االجتماعية فإن كل من الذكور 
عامل معهم من أجل إلى التفاعل مع اآلخرين ومساعدتهم في تحقيق حوائجهم والت واإلناث يسعى جاهدا  

 .ى حب الناس لهم وحبهم للناسالمصلحة العامة، األمر الذي يؤدي إل

من  (اعي، والمهارات االجتماعيةالمقدرة على التفاعل االجتم)في بعدي وتتفق نتيجة هذه الدراسة
التي أكدت على عدم وجود فروق بين الذكور (0222)دراسة النابلسيمع  مقياس التوافق االجتماعي

هذه الدراسة في باقي األبعاد مع دراسة  ، بينما تختلف نتيجةواإلناث على مقياس التوافق االجتماعي

 الميول العدائية

 3.010 14.43 55. ذكور

6.. 3256. 22222 
دالة 
عند 

 3.127 13.06 555 إناث (.222)

الدرجة الكلية للتوافق 
الشخصي 
 والجتماعي

 15.065 121.81 55. ذكور

6.. 52.32 2222. 
دالة 
عند 

 17.072 117.50 555 إناث (.222)
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كما تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة النابلسي التي أكدت أن اإلناث أكثر توافقا  من  .النابلسي
 .الناحية الشخصية والعاطفية من الذكور

التي أكدت على وجود فروق بين  (0282)دراسة الكنجكما تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع 
 .اإلناث على مقياس التوافق الشخصي واالجتماعيالذكور و 

الجامعة تقومان بدور كبير في تحقيق التوافق السوي اجتماعيا  المدرسة و أن  ويرى الباحث
وشخصيا  لدى الطلبة إذ تزودهم بالخبرات والمهارات واالتجاهات والسلوكيات اإليجابية التي تعكس قيم 

من مواجهة الحياة بفاعلية، وكذلك اإلسهام في بناء أنفسهم الثقافة السائدة في المجتمع، وتمكنهم 
ومجتمعهم، وزيادة النضج االنفعالي لديهم، وتنمية اإلحساس باالنتماء للجماعة، فإذا أدت كل من 

، ا  وشخصيا  للطلبةالمدرسة أو الجامعة هذا الدور بفاعلية فهي ُتسهم في تحقيق التوافق السوي اجتماعي
ذا فشلت فهي تُ   .سهم في التوافق الالسوي لديهموا 

 

والشكل اآلتي يوضح اختالف درجات الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي والطلبة في مرحلة التعليم 
 :في مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي تبعا  لمتغير الجنس الجامعي

 
 ( 1)الشكل 

 لشخصي والجتماعيبالتوافق افيما يتعلق  الجنستبعاا لمتغير الطلبة  درجات متوسطات
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على  :سادسةالالفرضية 
 (.ثانوي ، جامعي) مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي تبعا  لمتغير المرحلة التعليمية

أفراد عينة للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات 
ثانوي، ) المرحلة التعليمية، تعزى إلى متغير مقياس التوافق الشخصي واالجتماعيالبحث على 

 :(37)كما في الجدول رقم وجاءت النتائج  ،(t-test) ت ستيودنت باستخدام اختبار ،(جامعي
 

المرحلة  الطلبة في درجات ستيودنت لدللة الفروق بين متوسطات( ت)نتائج اختبار  (11)جدول ال
 التوافق الشخصي والجتماعي الثانوية والجامعة على مقياس

التوافق الشخصي 
 والجتماعي

متغير 
المرحلة 
 التعليمية

 المتوسط العدد
النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الدللة

 القرار

 الرضا عن الذات

 .253. .25.. 25. ثانوية

6.. .2.23 222.6 
دالة 
عند 

 23.3. 292.. 25. جامعة (2223)

النضج النفعالي 
والمقدرة على ضبط 

 النفس

 2.35. 253.. 25. ثانوية

6.. 52..3 2222. 
دالة 
عند 

 2.55. 293.. 25. جامعة (.222)

 األمان النفسي

 2993. 225.. 25. ثانوية

6.. 5225. 22225 
دالة 
عند 

 25.9. 263.. 25. جامعة (.222)

 بالنتماء الشعور

 2.99. 2.9.. 25. ثانوية

6.. 529.3 22222 
دالة 
عند 

 2336. ..32. 25. جامعة (.222)

المقدرة على التفاعل 
 الجتماعي

 52.55 3253. 25. ثانوية
غير  22359 .22.3 ..6

 .5223 3259. 25. جامعة دالة
المسؤولية 
 الجتماعية

 2.53. 32.9. 25. ثانوية
6.. 22.53 2236. 

غير 
 2.33. 32.3. 25. جامعة دالة

غير  .2295 22253 ..6 2.55. 3235. 25. ثانوية المهارات الجتماعية
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 دالة 23.3. 3233. 25. جامعة

 الميول العدائية

 .299. 292.. 25. ثانوية

6.. 5236. 22222 
دالة 
عند 

 52.55 5295. 25. جامعة (.222)

لتوافق الدرجة الكلية ل
الشخصي 
 والجتماعي

 323.9. .625.. 25. ثانوية

6.. .26.. 22229 
دالة 
عند 

 .6253. 2259.. 25. جامعة (.222)

، والقيمة (79799)قد بلغت ( ت)نالحظ أن قيمة  (37)رقم من خالل الجدول : مناقشة الفرضية
الفرضية  ترفضوبالتالي ؛ (9999)وهي دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ( 99991)االحتمالية بلغت 

على الطلبة بين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق لوجودالفرضية البديلة  تقبلالصفرية و 
مرحلة  ولصالح طلبةالمرحلة التعليمية ُتعزى إلى متغير  مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي وأبعاده

ل االجتماعي، المسؤولية االجتماعية، المهارات المقدرة على التفاع: )التعليم الجامعي عدا أبعاد
  .(االجتماعية

يتمتعون بنسبة أعلى من التوافق في مرحلة التعليم الجامعي  الطلبةبأنَّ  وُيمكن تفسير ذلك
التي توفر للطالب الفرصة للتعلم  الجامعةبسبب البيئة المالئمة للدراسة في  االجتماعي والشخصي

في مرحلة التعليم الجامعي، أفضل تتبلور بشكل فالطلبة يمتلكون قدرات عقلية  ،واإلبداع والنمو والنجاح
في مرحلة التعليم الثانوي جا  ويقدرون أنفسهم ويكونون ذوي سلوك متزن مقارنة بزمالئهم أكثر نض وهم

قد  في مرحلة التعليم الجامعيونجد أن معظم هؤالء الطالب . المنخفض نسبيا  عنهم ذوي التوافق
 .واالجتماعي والشخصي قوا بالتخصص المرغوب فيه، وهذا ما ساعدهم على توافقهم الدراسيالتح

أكثر استبصارا  بالواقع الذي يعيشونه،  في مرحلة التعليم الجامعيطلبة الأنَّ إلى ُيعزى ذلك قد و 
ديات مهنية والمجاالت والمواضيع التي يدرسونها، ومن ثم هم أكثر وعيا  وانفعاال  بما يحيط بهم من تح
 والقدرات، حالية ومستقبلية، ويحرصون على تحقيق الكفاية لمهنة المستقبل من خالل تطوير المهارات،

في حين أنَّ طلبة . والمواهب الشخصية بشكل دائم ومستمر، واالستعداد للتعامل مع الحياة القادمة
ة توظيف معارفهم ميدانيا  من جهة ال يملكون القدرة على التغيير من جهة وصعوب مرحلة التعليم الثانوي

أقل رضا عن نفسهم وعن  مرحلة التعليم الثانويأخرى، كما تدل هذه النتيجة على أنَّ الطلبة في 
مجتمعهم، ويجدون صعوبة في تكوين عالقات مثمرة مع اآلخرين تتسم بالنجاح واالستمرار واالستقرار، 

لديهم، حيث توجد مجموعة من العوامل التي  صيالتوافق االجتماعي والشخوبالتالي انخفاض مستوى 
االستعداد واتجاهات الوالدين : يمكن أن  تؤثر في السلوك االجتماعي للطلبة في المرحلة الثانوية منها
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ورأي الرفاق ومفهوم الذات والمدرسة والمجتمع  وتوقعاتهما واالسرة ومستواها االجتماعي واالقتصادي
 (.1885،171زهران، .)والثقافة

والشكل اآلتي يوضح اختالف درجات الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي والطلبة في مرحلة التعليم 
 :في مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي الجامعي

 

 
 ( 1)الشكل 

 بالتوافق الشخصي والجتماعيفيما يتعلق  المرحلة التعليميةتبعاا لمتغير الطلبة  درجات متوسطات
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 : الباحث ما يلي يقترحفي ضوء النتائج الِتي توصل إليها البحث . مقترحات البحث :ثالثاا 
  أن يقوم المربون والمرشدون باالهتمام بالطالب، والمحافظة على درجة سليمة من صحتهم

 .النفسية عن طريق تشجيعهم على االشتراك في األنشطة كافة
 لمالية عن بعض الطلبة المحتاجين ليتسنى أن تقوم المدارس والجامعات بالتخفيف من األعباء ا

 .لهم االنخراط في الدراسة والتفوق
  زيادة برامج التوعية لألهالي حول مشكالت مرحلة المراهقة وحاجاتها ومتطلباتها، ليتسنى لهم

التعامل مع هذه الضغوط بطريقة سليمة وممنهجة، وزيادة التوافق الشخصي واالجتماعي لدى 
 .أبنائهم المراهقين

  أن يقوم أولياء األمور بالتواصل المستمر مع المدارس والجامعات من أجل تعرف مشكالت
أبنائهم التي تسبب ضعف التوافق الشخصي واالجتماعي ألبنائهم، ليتسنى لهم العمل على 

 .حلها بطريقة سليمة ممنهجة

  من خالل امعيالطلبة بعد مرحلة التخرج الجالمساهمة الفاعلة في االستقرار االجتماعي لدى ،
وبالتالي  جتماعي لديهماالو  النفسي الدعم المعنوي والمادي، األمر الذي يؤدي إلى توفير األمن

ي ينعكس باإليجاب على أفراد أسرهم ، والذوى التوافق الشخصي واالجتماعي لهمرفع مست
 .مستقبال  

 الشخصي لتوافق من الضروري إجراء برامج واختبارات علمية حديثة سنويا  لمعرفة مستوى ا
 .لديهم واالجتماعي

  الدعم النفسي واالجتماعي لطلبة الجامعة في مختلف السنوات المساندة و االستمرار في تقديم
الدراسية للطلبة من خالل المحاضرات والندوات التوعوية التي تشمل على المواضيع التي 

 .لديهمي واالجتماعي الشخصتبصر الطالب وتنور لهم طريق المستقبل بهدف تحقيق التوافق 

 جات الطالب النفسية واالجتماعية والدراسية التي من شأنها الشعور بالتوافق حا ضرورة إشباع
 .وفي مرحلة التعليم الثانوي في الجامعةالشخصي واالجتماعي 

 الصحة النفسية مبادئ نشر عبر النفسية االضطرابات من الوقائية باإلجراءات االهتمام. 

 أو  الجامعة ونحو اآلخر ونحو ذواتهم، نحو الطلبة لدى موجبة اتجاهات العمل على تكوين
 األساتذة من كل مع واالحترام والثقة المحبة على تقوم وتكوين عالقات بين الطالب ،المدرسة
 .أو المدرسة الجامعة والعاملين داخل والزمالء

 



 

 

 ملخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص  ال  صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص    باللغة العربية             
 

941 

 : ملخص البحث
  :ملخص البحث باللغة العربيةـ 9

 المساندة االجتماعية وعالقتها بالتوافق الشخصي واالجتماعي
 "الجامعي في مدينة طرطوسالتعليم دراسة مقارنة بين مرحلتي التعليم الثانوي و "

 .مشكلة البحث :أوالا 
على االجتماع مع غيره  اإلنسان ال يمكنه أن يعيش بمعزل عن غيره من البشر ألنه مفطور    

ويسهم في إشباع حاجات اآلخرين وهو ، فيشبع بذلك حاجاته، وعلى تبادل المنفعة معهم ،واالتصال بهم
ويقدر اآلخرين ويتلقى منهم التقدير ويشاركهم ر من خالل هذا االجتماع يتبادل األفكار والقيم والمشاع

تبدأ  ت االجتماعية تبدأ من نقطة بسيطة،قا، فالعالستقبل منهم مشاركتهم إياه مشاعرهمشاعرهم وي
، القات ضعيفة أو تكون بالغة القوة، وقد تكون العأجمع بفردين وتتسع دوائرها حتى تصل إلى العالم

وكما قد تبدو ضئيلة ولكنها عند الحاجة ، ما تدعو الحاجة إليها يظهر وهنهاتبدو قوية في ظاهرها وعند
تبين وجود عالقة قوية بين اشباع الحاجات النفسية " 0202الكنج"ففي دراسة . إليها تظهر متانتها

 . االجتماعيالشخصي و  والتوافق
وذلك من  ،أكبر المؤسسات االجتماعية التي تحقق أهداف المجتمع ان منتعد والجامعة المدرسة    

كل ذلك  ،رف والمهارات وتعديل سلوكه وضبطها إلى تنمية قدرات الفرد وتزويده بالمعامخالل سعيه
األمر الذي  ،ذواتهم وسعيا لفهم بيئاتهمة على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم و لمحاولة بناء أفراد لديهم القدر 

يواجهون العديد من  والجامعية ، فطالب المرحلة الثانويةاجتماعيايؤدي إلى توافق الفرد شخصيا و 
لذلك  دا في حياة اإلنسان،مهمة ج خاصة وهم في مرحلة عمرية ،واالجتماعية المشكالت الشخصية

، حكيمة وآخرون).يجب مساعدتهم وتقديم النصح لهم وعلى كافة األصعدة ليكونوا فعالين في المجتمع
1،22،2.) 

الذي يعيش  المجتمعالمساندة االجتماعية تعتبر أحد أهم مصادر األمن الذي يحتاجه اإلنسان من     
أن طاقته قد استنفذت ولم يعد بوسعه أن يقف ضد  ما يهدده ويشعر أمر عندما يشعر أن هناك، فيه

    هذا الخطر المهدد له وأنه في حاجة ماسة إلى المعاونة والمساعدة وشد أزر وعون من الخارج وخاصة 
على أن المساندة تبين " بيرغمان" ففي دراسة .تي هذا العون من أقرب الناس إليهعندما يريد أن يأ  

 .لفرد بالرضا عن ذاته وعن حياتهاالجتماعية تزيد من شعور ا
في نظريته عن أنظمة المساندة ودورها في الصحة النفسية " كابالن"ومن خالل ما سعى إليه    

فإن المساندة االجتماعية تتضمن نمطًا مستديمًا من العالقات المتصلة أو المتقطعة التي  ،للمجتمع
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، حيث أوضح من وجهة نظره م للفرد عبر حياتهدة النفس والجستلعب دورًا هامًا في المحافظة على وح
أن الشبكة االجتماعية للفرد تزوده باإلمدادات االجتماعية النفسية للمحافظة على صحته العقلية 

 (. Caplan,1981, 417).والنفسية
حصيل الدراسي والتماسك للتفوق والت انرئيسي نعامال االجتماعي يعدانالتوافق الشخصي و  ن  إ    

االنتباه وينمي دافعيته  يساعده على تركيز اجتماعيبتوافق شخصي و تمتع الطالب ف ،عياالجتما
نجازه وقوتهعاماًل رئيسًا لتفس يعتبر هذا التوافق لإلنجاز، هذا ، فارتفاع مستوى ير وتحديد فعاليته وا 
 .اليل سلبياتهيؤدي إلى ارتفاع معدل الدافعية واإلنجاز مما يسهم في تخطي الفرد للصعوبات وتق التوافق

األدبيات المتعلقة بمتغيرات من الدراسات العربية واألجنبية و ومن خالل اطالع الباحث على العديد     
، ومن خالل عمل الباحث كمدرس في مدارس المرحلة الثانوية والجامعية ومشاهدته البحث الحالي

تلعبه  الذي الدور يبرز بحثء ضرورة إجرا ومالحظته لحاجة الطالب الماسة للدعم بكل أنواعه، أدرك
تحقيق التوافق  في  والمدرسة والجامعة األصدقاءة التي يقدمها المجتمع واألسرة و المساندة االجتماعي

وجامعاتنا  يوجد في مدارسنا والجامعية، حيث في المرحلة الثانوية بطالاللدى االجتماعي الشخصي و 
، األمر الذي يؤدي إلى لهم على أصعدة مختلفةقديم العون الحالية نقص واضح في دعم الطلبة وت

 .دم التوافق واالنسجام مع مجتمعهمتعرض الطلبة الضطرابات نفسية عديدة تقودهم إلى ع
 :وعلى ذلك تتمحور مشكلة البحث في السؤال التالي 

االجتماعي لدى طالب مرحلتي التوافق الشخصي و عالقة بين المساندة االجتماعية و ما طبيعة ال
 ليم الثانوي والتعليم الجامعي؟التع

 : أهمية البحث الحالي من النقاط اآلتية بثقتن :أهمية البحث: ثانياا 
  في كونها تفتح أبعادًا بحثية كثيرة لدراسات مستقبلية  العلميمن الجانب  البحثتظهر أهمية

ق الشخصي تحقيق التواف ذات عالقة بتنامي وتطوير الدور الذي تلعبه المساندة االجتماعية في
للفرد الذي يمكن تلمس نتائجه من خالل تلمس اآلثار النفسية والمعرفية والجسمية واالجتماعي 

 .المدارس والجامعات والسلوكية للطالب في
 وضع تصور لتطوير عملية المساندة االجتماعية وتوظيفها بالشكل األمثل في حياة طالبنا. 
 االجتماعي لدى والتوافق الشخصي و دة االجتماعية أهمية دراسة العالقة االرتباطية بين المسان

 .طالب مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم الجامعي في مدينة طرطوس
  النفسية  الشخصية المساندة االجتماعية التي تؤدي إلى تحسين وتطوير الجوانبأهمية

 .والجامعية واالجتماعية والعلمية والعملية لدى طالب المرحلة الثانوية
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 :َسَعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية. أهداف البحث: ثالثاا 
 .لدى أفراد عينة البحث المساندة االجتماعيةمستوى  قياس (9

 .لدى أفراد عينة البحث التوافق الشخصي واالجتماعيمستوى قياس  (2

التوافق الشخصي درجات المساندة االجتماعية و  درجات بين االرتباطية إلى العالقة تعرفال (3
 .اعي لدي أفراد عينة البحثواالجتم

التعرف إلى داللة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي المساندة االجتماعية في التوافق الشخصي  (4
 .واالجتماعي

 .داللة الفروق بين الجنسين على مقياس المساندة االجتماعية إلى تعرفال (5

 .المساندة االجتماعيةداللة الفروق بين مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي على مقياس إلى  تعرفال (6

 .داللة الفروق بين الجنسين على مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي إلى تعرفال (7

توافق الشخصي داللة الفروق بين مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي على مقياس الإلى  تعرفال (8
 .واالجتماعي

 :تطلب البحث الحالي استخدام األدوات التالية. أدوات البحث: اا رابع

 (.إعداد الباحث)المساندة االجتماعية من  قياسم .1

 .(إعداد الباحث) من التوافق الشخصي واالجتماعيمقياس  .2

 

 .المجتمع األصلي وعينة البحث :اا خامس
 :ـ المجتمع األصلي

، /فرع طرطوس/يتألف المجتمع األصلي من جميع الطلبة المسجلين في كليات جامعة تشرين 
، والبالغ عددهم (م1،24 -1،23)في مدينة طرطوس للعام الدراسي  وطلبة مدارس التعليم الثانوي

مديرية التربية  طالبًا وطالبة بحسب اإلحصائية الصادرة عن مديرية اإلحصاء في( 21.911)
 /.فرع طرطوس/الطالب بجامعة تشرين وشؤون  بطرطوس

التي طب ق فيها / فرع طرطوس/ن ويتألف المجتمع األصلي للكليات الدراسية في جامعة تشري
 .طالبًا وطالبة( 23،31)الباحث أدوات بحثه من 
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ويتألف المجتمع األصلي لطلبة مدارس التعليم الثانوي في مدينة طرطوس التي طب ق فيها 
 .طالبًا وطالبة( ،363)الباحث أدوات بحثه من 

 :عينة البحثـ 
وشؤون الطالب  مديرية التربية بطرطوس ة اإلحصاء فياختار الباحث العينة بعد الرجوع إلى مديري    

مدارس التعليم : )منها وهي( الطبقية)التي ُسحبت العينات العشوائية / فرع طرطوس/بجامعة تشرين 
الثانوي، وكلية الهندسة التقنية، وكلية هندسة تكنولوجيا االتصاالت، والعلوم، واالقتصاد، والتربية، 

، واختار عددًا من الطلبة عشوائيًا، بحيث يكون كل طالب أو (البشري واآلداب، والسياحة، والطب
سابقة الذكر مرشحًا لتطبيق المقياس عليه، وعليه  والمدارس الثانوية طالبة في كل كلية من الكليات

طالب أو )، وبطريقة عشوائية (االختصاص الدراسي)إن االختيار تم  بطريقة طبقية : ُيمكن القول
 .طالبًا وطالبة( 324)من المجتمع األصلي بواقع %( 1،.3)ت عينة بنسبة تمثيل بلغت ، وسحب(طالبة

 .اا ـ ملخص نتائج الدراسة الميدانيةدسسا

 : أسئلة البحثـ اإلجابة عن 

 .المساندة االجتماعيةفي الدرجة الكلية لمقياس  كبير وجود مستوىأظهرت النتائج  -

البحث  أفراد عينة لدى مستوى المساندة االجتماعيةكبير لوجود مستوى متوسط و أظهرت النتائج  -
 .من الطلبة

 كبيرمجموع األبعاد كّلها، ومجموع بنود كّل بعد يشير إلى وجود مستوى أظهرت النتائج أن   -
، إذ بلغ الوزن النسبي الستجابة للتوافق الشخصي واالجتماعي لدى أفراد عينة البحث من الطلبة 

 على وجهة نظر أفراد عينة البحث أكثر األبعاد التي استحوذت وكان من(. %22)عينة البحث 
الّذي جاء في المرتبة األولى بوزن  بالمقدرة على التفاعل االجتماعيرضا المبحوثين البعد المتعلق 

بوزن نسبي بلغ  المهارات االجتماعية، وجاء في المرتبة الثّانية ُبعد %(27.2)نسبي بلغ 
وجاء في ، %(2.37)الشعور باالنتماء بوزن نسبي بلغ الثّالثة ُبعد ، وجاء في المرتبة %(2.37)

يتبعه في المرتبة الخامسة ، %(2.377)المسؤولية االجتماعية بوزن نسبي بلغ ُبعد  المرتبة الرابعة
النضج ، ثم جاء في المرتبة السادسة ُبعد %(2237)ُبعد الرضا عن الذات بوزن نسبي بلغ 

، يتبعه في المرتبة السابعة ُبعد %(2137)بوزن نسبي بلغ  ضبط النفساالنفعالي والمقدرة على 
، يليه في المرتبة الثامنة واألخيرة ُبعد الميول العدائية %(7737)األمان النفسي بوزن نسبي بلغ 

 %(.7236)بوزن نسبي بلغ 
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 :البحثـ نتائج فرضيات 
المساندة االجتماعية، د عينة البحث بين إجابات أفرافي وجود ارتباط مرتفع إيجابي : األولىالفرضية 

 .التوافق الشخصي واالجتماعي
مقياس التوافق على  الطلبةبين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق وجود: الثانيةالفرضية 

المساندة االجتماعية ولصالح الطلبة مرتفعي المساندة  ُتعزى إلى متغير الشخصي واالجتماعي وأبعاده
 .االجتماعية

الطلبة الذكور واإلناث بين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق عدم وجود :الثالثةالفرضية 
 .الجنسُتعزى إلى متغير مقياس المساندة االجتماعية على 

مقياس المساندة على الطلبة بين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق وجود :الرابعةالفرضية 
 .المرحلة التعليمية ولصالح الطلبة في مرحلة التعليم الثانويير ُتعزى إلى متغاالجتماعية 

الطلبة الذكور واإلناث بين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق وجود: ةالخامسالفرضية 
الجنس ولصالح الطلبة الذكور عدا ُتعزى إلى متغير  مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي وأبعادهعلى 
ا فروق ذات داللة موجد فيهال ي( اعي، والمهارات االجتماعيةالتفاعل االجتم المقدرة على: )ُبعدي

 .إحصائية

مقياس التوافق على الطلبة بين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائية فروق وجود :السادسة الفرضية
ة المرحلة التعليمية ولصالح الطلبة الذكور في مرحلُتعزى إلى متغير  الشخصي واالجتماعي وأبعاده
المقدرة على التفاعل االجتماعي، المسؤولية االجتماعية، المهارات : )التعليم الجامعي عدا أبعاد

 .(االجتماعية

 : ما يلي الباحث قترحيفي ضوء النتائج الِتي توصل إليها البحث . مقترحات البحث :عاا ساب
 ة من صحتهم أن يقوم المربون والمرشدون باالهتمام بالطالب، والمحافظة على درجة سليم

 .النفسية عن طريق تشجيعهم على االشتراك في األنشطة كافة
  أن تقوم المدارس والجامعات بالتخفيف من األعباء المالية عن بعض الطلبة المحتاجين ليتسنى

 .لهم االنخراط في الدراسة والتفوق
 ليتسنى لهم زيادة برامج التوعية لألهالي حول مشكالت مرحلة المراهقة وحاجاتها ومتطلباتها ،

التعامل مع هذه الضغوط بطريقة سليمة وممنهجة، وزيادة التوافق الشخصي واالجتماعي لدى 
 .أبنائهم المراهقين
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  أن يقوم أولياء األمور بالتواصل المستمر مع المدارس والجامعات من أجل تعرف مشكالت
لهم العمل على  أبنائهم التي تسبب ضعف التوافق الشخصي واالجتماعي ألبنائهم، ليتسنى

 .حلها بطريقة سليمة ممنهجة

  من خالل الطلبة بعد مرحلة التخرج الجامعيالمساهمة الفاعلة في االستقرار االجتماعي لدى ،
وبالتالي رفع  جتماعي لديهمالدعم المعنوي والمادي، األمر الذي يؤدي إلى توفير األمن اال

 .كس باإليجاب على أفراد أسرهم مستقبالً ي ينع، والذوى التوافق الشخصي واالجتماعي لهممست

  الشخصي من الضروري إجراء برامج واختبارات علمية حديثة سنويًا لمعرفة مستوى التوافق
 .لديهم واالجتماعي

  الدعم النفسي واالجتماعي لطلبة الجامعة في مختلف السنوات المساندة و االستمرار في تقديم
لندوات التوعوية التي تشمل على المواضيع التي الدراسية للطلبة من خالل المحاضرات وا

 .لديهمالشخصي واالجتماعي تبصر الطالب وتنور لهم طريق المستقبل بهدف تحقيق التوافق 

 أن تؤدي إلى جات الطالب النفسية واالجتماعية والدراسية التي من شأنهاحا ضرورة إشباع 
 .حلة التعليم الثانويوفي مر  في الجامعةالشخصي واالجتماعي الشعور بالتوافق 

 الصحة النفسية مبادئ نشر عبر النفسية االضطرابات من الوقائية باإلجراءات االهتمام. 

 أو  الجامعة ونحو اآلخر ونحو ذواتهم، نحو الطلبة لدى موجبة اتجاهات العمل على تكوين
 األساتذة من كل مع واالحترام والثقة المحبة على تقوم وتكوين عالقات بين الطالب ،المدرسة
 .أو المدرسة الجامعة والعاملين داخل والزمالء
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 قائمة المراجع
 .المراجع باللغة العربية :أولا 

المالقررر  بررر ا ابعضررررها بمرررج الويرررهيا  ا  عوه  ررر   بمررررج (. 5991).ابررريا، مع ومةررر و  -
ع مجلةةة اشردةةان ال   ةة   هومرر   ر ا ،ررو ع عالوعغ ريا  لررطف  اررو الي ور  بط لرر  الب  رر 

 .المطط اليابعع وةي
  .طاي إح هء العياث: ع القه،يةالجزء الثا  ل ان العرب، (. 5911).ابا ونظ ي -
اع ه،رره   ررالا ال هومرره  الا ضرر  ن   نحرر  المنرر  (. 8001).ع  آخرري ا.أبرر  ر،رريلع   رر  -

 .ع المطط األ وع ف ض  ا(58)ع الو  ط مجلة جامعة األقصىع  وضع ف ووهيضعيم له
ع  الصةةناقة مةةن م عةةور نلةة  الةة  ا،  ل ةةلة نةةال  المعر ةةة(. 5991).أبرر  ضرري عع أضررهو  -

 . ع الب    ال  ن  ل ثقهف   الان ا  اآلطاا ع  الو   579طط الم
التوا ق ال     والجتمان  ونالقته بمركةز البةب  (. 8009.)ع  بط اهلل   ض أب  ضبياا -

 .غرةع ع ال هوم  اإلضالو  للمعاقين حركيا    ق اع غزة( الخارج  –الناخل  )
نالقتهةةةةا بةةةةالتوا ق ال   ةةةة  البيئةةةةة األ ةةةةرية والمنر ةةةةية و (. 8008.)أبرررر  ،رررروهلهع حضرررر ا -

ع يضرررهل  وه ضررع ي غ ررري والجتمةةان  والتحصةةةير النرا ةة  لةةةنن المةةةراغزين  ةة  ق ةةةاع غةةزة
 . ون، يةع ب    العيب  ع  هوم  األقةىع ف ض  ا

الم ةةا نة الجتمانيةةة ونالقتهةةا بةةالمن ال   ةة  لةةنن (. 8055.)بر   هلرراع   رر  ونةر يأ -
ع يضررهل  ن الحةةنون الج وبيةةة بم  زةةة جةةازانني ةةة مةةن ال ةةالب ال ةةازحين وغيةةر ال ةةازحين مةة

 .وه ضع ي غ ي ون، يةع  هوم  أم القيفع وب  الوبيو 
تزةنير الةتاو ونالقتةه بةالتوا ق ال   ة  والجتمةان  لةنن (. 8005.)أب  ، اع فوو خهلرط -

ع (1)ع الو  ررط مجلةةة جامعةة األقصةةىع الدةباب ال ل ةة ي   المدةةارا  ة  ا ت ابةةة األقصةةى
 . م العيب   ع غرةع ف ض  ا هوم  األقةى ل م 

 .البوباء والتلوث ال يزيز  وال     وأثره نلى ال  ر(. 8002.)أحوطع ي ا -
ويبرررررر : ضررررربنطي  ع ا 8ع  الصةةةةةحة ال   ةةةةةية والتوا ةةةةةق(. 8002.)أحورررررطع ضررررري ي بهورررررو -

  .ا ضبنطي   ل بعها
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 عمانةاو  ة  محةي  الخنمةة الجتمانيةةالعمةر مةع الج(. 5971.)أحوطع ،و  الط ا أحوط -
 .و بم    م الوضع،ا ه  ل  به    الن،ي: القه،ية

وبعب  : ع ف ض  ا8ع  التربويمزنمة    تصمي  البحث (. 8000.)اآلغهع إحضها خ   -
 .آفهق

 .طاي البعا الحط ث :الب   . قياا الدخصية(. 8000).األنةهيلع بطي وحوط -
 .طاي الومهي : ع القه،ية8 ع المعج  الو ي (. 5972.)أن    آخي ا -
فه   ررر  بينرررهوي لعنو ررر  الويرررهيا  ا  عوه  ررر  فررر  خارررج وضرررع ف (. 5997.)،رررىع أو ررريةبخ -

ع المرطط مجلةة كليةة التربيةة  هومر   ر ا ،رو ع عالن،ه  الرائرط لرطف األ ارهو الومرهق ا  ق  ره
 .ع وةي85

أثر بر امج إردان جمان     تغيير معتزةناو الةتحك  وا ةتراتيجياو (. 8001.)بطيةع ضيهط -
ع ع يضرهل  وه ضرع ي ة من  الباو  ةكن تاو ال  ةاقين  ة  جامعةة اليرمةواالتوا ق لنن ني
 .ع ب    العيب  ع األيطا هوم  ال يو ك

ب ةةاء ونالقتهةةا أ ةةاليب المعاملةةة الوالنيةةة كمةةا يةةنركها األ(. 8001.)الب  يرر ع  بررط الرريحوا -
 .وم  نه   الميب   ل م  م األون  ع  هبالتوا ق ال    

طاي : القرره،يةع 8ع  مرجةةع  ةة  تربيةةة األ  ةةار مةةا قبةةر المنر ةةةال(. 5998.)ضررمط   بيررهطيع -
 .الن و ل  به  

 .و بم  الوطن : القه،ية. نل    ا ال مو(. 4991).بيهطيع ضمط   -

الوبعررا ال ررهوم  : ال ةةك نريةنمليةةاو خنمةةة الجمانةةة، (. 5911.)بي رر ع وحوررط ةررهل  -
 .الحط ث

ناء  ة  الكةرة ال ةائرة ل البةاو كليةة التوا ق ال     ونالقته بةاأل(. 5990.)ع ف قع  اره  -
 .ع و    العيب   الي هو  ع البةيةع المياقالتربية الريابية للب او ال ك نرية

بهل حررطة الناضرر    الوضرررهنطة ا  عوه  رر  وررا اآلبرررهء الدةةةعور (. 8001.)عاهحرر ع  وررهو الضرر ط -
ع المررطط 8 رررء ال ،مجلةةة كليةةة التربيةةةع  هومرر  الونةرر ية ع اآلخرري ا لررطف األ اررهو المو ررها

11. 
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طاي الثقهفررر  ل ن،ررري :  ورررهاع 5ع  نلةةة  الةةة  ا الجتمةةةان (. 8002.) رررهبيع  ررر ط  بنررر  -
 . الع ر ع

الوبعبرررر  : ا ضررربنطي  ع الصةةةحة ال   ةةةةية و ةةةةيكولوجيا الدخصةةةةية(. 8000.) بررروع فرررر رل -
 .ال هوم  

ع يضررهل  وه ضررع يع م هةةو  الةةتاو لةةنن المربةةى ال يكو ةةوماتيين(. 8005.) ررريع ضررحي -
 .    ا ،و ع وةي هوم

ع نل  ال  ا الجتمان  وت بيزاتةه الجتمانيةة والتربويةة(. 5992.)ال ضوهن ع  بط الم   -
 .الطاي الميب   ل م  م:  ي  ب
 .ون،أة الومهي : ا ضبنطي  ع 8ع  نل  ال  ا الجتمان (. 5912.) الوع ضمط -
ه بةةةةالتوا ق الغتةةةةراب ال   ةةةة  والجتمةةةةان  ونالقتةةةة(. 8007.)ال ورررره  ع ةررررال  الررررط ا -

 .وبعب  الوطب ل : القه،يةع ال     والجتمان 
تزةةةنير الةةةتاو والم ةةةا نة الجتمانيةةةة لةةةنن ني ةةةة مةةةن (. 8001.) وبررر ع نضررري ا ةرررال  -

ع يضرهل  وه ضرع ي غ ري مجهول  الهوية ومعرو   الهوية من الةتكور واش ةاث بم  زةة مكةة
 . ون، يةع  هوم  أم القيفع وب 

ع 222ع المررررطط مجلةةةةة نةةةةال  المعر ةةةةةع ضررررعبمهط ا  عورررره  ا (. 8007.)ال رررر ،يلع وحوررررط -
 .الب   

ط ي الررط م ا  عورره   الوقررطم وررا األةررطقهء فرر  عحق ررق الحه رره  (. 5919.)حررطاطع  ارره  -
ع ض ضر   اآلطاا  الم ر م مجلةة بحةوث جامعةة حلةبع ع ب قره  اي،رهط  : الناض    ا  عوه  ر 

 .591 -571ع ص 52ا نضهن  ع  طط
ع و  ر  طياضره  ونالقتهةا بم ةتون الةنن  الجتمةان  ةمة الزلةق (. 5991.)حطاطع  اره  -

 . 910-989ع ص 8ع المطط 88ال هوم  األيطن  ع الضن  
البغو  ال   ية وا تراتيجياو التوا ق لنن أخوة المعةاقين  ة  (. 8002.)حياح، ع أحوط -

 .ع يضهل  وه ضع ي غ ي ون، يةع  هوم  ال يو كع األيطااألرنن
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الع افررررق الناضرررر  (. 8055.)ع   بررررط ال وررر ع حضرررر ا  بررررط الر،رررية.ط الحضرررراحضررر اع   رررر   بررر -
مجلةةة ع  ا  عوره     القعرره بعقررط ي الرىا  لررطف   برر  ب  رر  العيب ر  الي هورر    هومرر  بريبالء

 . ع بيبالءع المياق(2)ع المطط (55)ع الو  ط الزان ية لعلو  التربية الريابية
ع و  ررررررر  المررررررر م ا نضرررررررهن   جتمانيةةةةةةةةأغميةةةةةةةة الم ةةةةةةةا نة ال(. 8055.)   آخررررررري احب وررررررر -

 .ع ال رائي8المطط  ع ا  عوه   

ضرر  وؤض عالبةة راباو ال   ةةية ن ةةن األ  ةةار والمةةراغزين (.8000.)الح برر ع و قرر  ،ه،ررم -
 .ع ب ي  8ع  اليضهل 

ع  هومر  القرط  التكية  ورنايةة الصةحة ال   ةية(. 5998.)حوطلع نر رهع  و ضرىع  بي رو -
 .الواع ح ع القط 

الرررطاي : ع الررطاي الميب ررر ع ل ب رره8ع     ةةةيةمرجةةع  ةةة  الصةةةحة ال. (8008.)أط ررراالخهلررطلع  -
 .الميب  

ع اشردةةان ال   ةة  والصةةحة ال   ةةية  ةة  اش ةةال (. 8001.)الخ  رراع وحوررط  رر اط وحوررط -
 .ب    العيب  ع  هوم  األر،يع غرةع ف ض  ا

طاي  :ه،يةع القررر  ااأل ةةةاليب المعر يةةةة وبةةةواب ها  ةةة  نلةةة  الةةة(. 8008.)الخرر ل ع ،،رررهم -
 .البعها الحط ث

ال عريةةةةةةة (: المل ةةةةةة )التعلةةةةةي  الحةةةةةةا   (. 8009.)ع  خ ررررري اهللع ضررررررحي.الخررررر ل ع ،،ررررررهم -
 .طاي ةاهء ل ن،ي  الع ر ع:  وهاع وال تراتيجياو

أثر بر ةامج إردةاني با ةتخنا  أ ةلوبين  ة  (. 8002.)الطال ع ي هج حهرم فعح   بط اهلل -
ع يضرهل  وه ضرع ي غ ري  ةالب المرحلةة المتو ة ة ت مية التوا ق ال   ة  والجتمةان  لةنن

 .ون، يةع ب    العيب  ع  هوم  الو ةو
 .طاي  ائو ل ن،ي: ع القه،ية5ع  يةمبانئ الصحة ال   (. 8001.)الطا،يلع ةهل  حض ا -
ع الدخصةةةية والصةةةحة ال   ةةةية(. 5999).ع ةرررهل  حضررراع  المب رررطلع نرررهظم ،ه،رررمالرررطا،يل -

 .يطاي البعا ل  به    الن،: بغطاط
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ال دا  المنر   ومعوقاته    م  زة المني ة الم ةورة التعليميةة (. 8008.)الطخ وع وحوط -
ع ال قرهء الضرن ل العهضرع ل  وم ر  الضرم ط   ل م ر م العيب  ر   الناضر       عر مةنيري المةنارا

 .الونمقط ف  يحها  هوم  الو ك ضم طع الي هجع الضم ط  
الض ب  ل مالق  ب ا الوضهنطة ا  عوه  ر   الةرح  النو ىج (.5991.)ع يا    وحو طالطض ق  -

 .ع الي ئ  المهو  ل بعهاع القه،ية29ع المطط مجلة نل  ال  االناض  ع 
ع 5ع  ني اميةةة الجمانةةة  ةة  الجتمةةاع ونلةة  الةة  ا الجتمةةان (. 5970.)طضر ق ع بوررهو -

 .وبعب  األن    الوةي  : القه،ية
ال   ية والتوا ق األ ري والزواج  لنن  البغو (. 8009.)الط طلع غر ا ،وض  وحورط -

ني ةةة مةةن  بةةاء وأمهةةاو األ  ةةار المعةةاقين تبعةةا ل ةةوع ونرجةةة اشناقةةة وبعةة  المتغيةةراو 
 .ع يضهل  وه ضع ي غ ي ون، يةع  هوم  أم القيفع الضم ط  النيمزرا ية والجتمانية

لة بةالتوا ق بع  العوامر ال   ية والجتمانيةة تاو الصة(. 5991.)يع ي،هط ةرهل طوني   -
 .ع الي ئ  الوةي   ل بعهاع القه،ية(21)ع و      م النا ع  طط النرا  ، نرا ة مزار ة

نور الم ا نة الجتمانيةة كمتغيةر و ةي  بةين  (.8001).ع وي اا  برطاهللط ها -
يضرهل  وه ضرع ي  عاألحناث الباغ ة والصحة ال   ية للمةراغزين ال ل ة ي يين

 .  ع غرةع ال هوم  ا ضالوغ ي ون، ية
الصالبة ال   ية لنن أمهاو دهناء ا ت ابةة األقصةى ونالقتهةا (. 8001.)ياو ع ر نرا -

 . ع يضهل  وه ضع ي غ ي ون، ية ع ب    العيب  ع ال هوم  اإلضالو  ع غرة ببع  المتغيراو
البةةة راباو ال ةةةلوكية وال  عاليةةةة لةةةنن األ  ةةةار الصةةة  (. 8055.)اليبمررر ع  رررالء  ورررهو -

 .ع يضهل  وه ضع ي غ ي ون، يةع ال هوم  اإلضالو  ع غرةا ق األ ريونالقتها بالتو 
حة التعامةةةر مةةةع الةةةتاو،  مةةةوتا  ةةة  اشردةةةان ال   ةةة  والصةةة(. 5991.)الي،ررر طلع ب،ررر ي -

 .طاي الضالضو: ع الب   ال   ية
العالقةةةةة بةةةةين الم ةةةةا نة (. 8005.)ع  ،ي ررررطلع  ررررهطو وحوررررط.يورررر ااع ،ررررمبها  ررررها اهلل  -

ع و  ر    رم الرنا ع غر الكتئاب وتزنير التاو والربا نن الحيةاةالجتمانية وكر من معا
 .ع القه،ية11المطط 
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منن  انلية بر امج إرداني    ت مية المهاراو الجتمانية لةنن (. 5997.)يفه  ع قهضرم -
 .ع يضهل  طبع ياهع ب    العيب  ع  هوم    ا ،و ع وةيني ة من األ  ار المعاقين نزليا

  هلم: القه،ية ع2  .ال     والعالا ال   ية الصحة(. 4911).المالض  بط حهوط عار،يا -

 .البعا

 رهلم : القره،يةع 8ع  الصةحة ال   ةية والعةالا ال   ة (. 5997.)ر،يااع حهوط  بط الضرالم -
 .البع ا

 هلم : القه،ية. نل    ا ال مو ال  ولة والمراغزة(. 2002).ر،يااع حهوط  بط الضالم -
 .البعا

 انلية التنريب نلى ا تخنا  جناور ال دةا  المصةورة (. 8002.)  ر ر طع الميب  وحوط  -
   ت مية بع  المهاراو الجتمانية وأثرغةا  ة  خ ة  ال ةلوا اش  ةحاب  لةنن األ  ةار 

 .ع يضهل  وه ضع يع ب    العيب  ع  هوم  الرقهر قع وةيالمتخل ين نزليا
   لنن األ  ار بعةن الحةرب ا تجابة الحزن والتوا ق ال  (. 8055.)الضياجع ،هل  ةال  -

 . غرةال هوم  اإلضالو  ع ع األخيرة نلى غزة ونالقتها ببع  المتغيراو
الم ا نة الجتمانية كما ينركها (. 8000.)ع   بط الوقة طع أوهن .الضيض ع أضوهء -

ع المطط 50و    ب    العيب   ببنيهع الو  ط  المراغزين ونالقتها ببع  المتغيراو ال   ية،
 .822 – 597ع 22

ع يضرهل  طبعر ياه عالتوا ق ال   ة  الجتمةان  للم ة ين  ة  الجزائةر(. 8009.)ضم طع ي هش -
 . هوم  ال رائي

ع برمجةةةة مزيةةةاا التوا ةةةق ال   ةةة  وأثةةةره نلةةةى بعةةة  المتغيةةةراو(. 8007.)ضرررا هاع نب رررو -
 . هوم  عمر

الةةةتاو تصةةنيق وترنيةةةن الدةةةائعاو ونالقتهةةا بم هةةةو  (. 8000.)الضررالو ع  بررط اهلل ةرررهل  -
ع يضرررهل  وه ضرررع ي غ ررري ون،ررر يةع  هومررر  أم القررريفع وبررر  الوبيوررر ع والمزاجيةةةة لةةةنن ال ةةةالب

 .الضم ط  
:  ورهاع الم ا نة الجتمانية وأحناث الحيةاة البةاغ ة(. 8009.)ع ابعضهم وحور طض  ها -

 .طاي الةاه ل ن،ي  الع ر ع
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 .ع الب   5ع  قاموا ال ثروبولوجيا(. 5915.)ض  مع ،هبي وة اى -
ع و  رر   ررهلم العيب رر  الةةتكاء والتوا ةةق المه ةة  للمعلةة (. 8005.)لضرروهط ن ع الضرر ط ابرريا، ما -

 .المطط الثهلث
ع أ ي حر  األمةن والتحمةر ال   ة  ونالقتةه بالصةحة ال   ةية(. 5997.)ضو اع ر رط بي ر و -

 .طبع ياهع ال هوم  الوضعنةي  ع ب    اآلطاا
  ةةةةية والم ةةةةةا نة الجتمانيةةةةةة الصةةةةةالبة ال (. 8058.)ضرررر طع الحضرررر ا برررررا حضررررا وحوررررط -

والكتئةةاب لةةةنن ني ةةةة مةةن  ةةةالب المرحلةةةة الثا ويةةةة المتبةةررين وغيةةةر المتبةةةررين مةةةن 
 .ع يضهل  وه ضع ي غ ي ون، يةع  هوم  أم القيفع  طةال يور بمحا عة جنة

 .طاي الابي الميب : القه،يةع  8ع  نل  ال  ا الجتمان (. 5915.)الض طع فؤاط البي  -
 الواجبةةةاو المنر ةةةية والتوا ةةةق ال   ةةة ، المكتبةةةة(. 8005.)الحو رررط وحورررط ال،رررهىل ع  برررط -

 .وبعب  ر،ياء ال،يقع القه،ية: ع ا ضبنطي  الجامعية األزاري ة
 .ع وةيالتربية الخاصة للمعاقين نزليا بين العزر والنمج(. 8008.)،هشع ضي ي -
 عةةاو غةةزة  حةةو اتجاغةةاو  لبةة الجامعةةاو ال ل ةة ي ية  ة  محا(. 8001.)ال،ره يع طيطا  -

ع يضرهل  طبعر ياه غ ري المخا رة ونالقتها بكر من الم ا نة الجتمانية وقيمة الحيةاة لةنيه 
 . ون، يةع  هوم    ا ،و ع وةي

الم ةةةةا نة الجتمانيةةةة كمةةةةا يةةةنركها ني ةةةةة مةةةن مربةةةةى (. 8001.)،ررره، اع ، رررهم ةرررهبي -
ي غ ري ون،ر يةع ب  ر  ع يضرهل  وه ضرع ال ر ان ونالقتها بةبع  األبعةان المزاجيةة والمعر يةة

  .اآلطااع  هوم    ا ،و 
: أن ر اا ،ه،ررمع ب رري  : ع عي ورر اشجهةةان أ ةةبابه ونالجةةه(. 5997.)،رع ياع  ررها بن هورها -

 .ون، يا  الم  طا 
وبعبررر  النيوررر  : القررره،ية ع5ع  مزيةةةاا التوا ةةةق ال   ةةة . (8002.)،ررق يع ر نرررا وحوررر ط  -

 .الوةي  
طاي الةراهء ل ن،ري :  ورهاع ة الجتمانيةة لل  ةرالت دةئ(. 8005.)ال،نه لع أحوط  آخري ا -

 . الع ر ع
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الم ةةةا نة الجتمانيةةةة (. 5992.)وحورررط الضررر ط ال،رررنه لع وحورررط وحررري  ع  برررط الررريحواع  -
 .وبعب  األن    الوةي  : عالقه،ية5ع راجعة  عرية ونرا او ت بيزيةم: والصحة ال   ية

ه بهلويهيا  ا  عوه    المرل  ا  عوه      القعي(. 8008.)ةهل ع   ا   حض ا -
ع المطط 58ع الو  ط ، مجلة كلية التربية بب ها الوضهنطة ا  عوه    لطف ال،بها ال هوم 

 .889 -579ع 12
الم ةا نة الجتمانيةةة ونالقتهةا بالبةغو  ال   ةةية (. 8002.)الةربهاع  ب ري وحورط حضرا -

جةاو العةامالو  ة  والب راباو ال ةيكولوماتية لةنن ني ةة مةن ال  ةاء ال ةعونياو المتزو 
 .ع يضهل  طبع ياه غ ي ون، يةع  هوم  أم القيفع وب  الوبيو مني ت  مكة المكرمة و جنة

الختيةةار المه ةة  ونالقتةةه بةةالتوا ق ال   ةة  لةةنن بةةبا  (. 5289.)الةرر   ع فرر ار وحوررط -
 .ع  هوم  أم القيفع الضم ط  قاننة الملا  هن الجوية

القتهةةةا بةةةالتوا ق ال   ةةة  للم ةةة ين  ةةة   ةةةماو الدخصةةةية ون(. 8050.)ةررر همع ةررراهء -
 .يب  ع  هوم  األر،يع غرةع ب    العمحا عاو غزة

 .طاي الم م: ع طب مبانئ الصحة ال   ية(. 5917.)ل حهاع وحوط خهلطا -

طاي الوميف  : اإلضبنطي   عال   يةوبهطئ الةح   .(4991).ال  اع وحوط  بط الظه،ي -
 .ال هوم  

منخر إلى (. 8007).فريالع أب    اطع .لمبض ع وحوطاع .ن فوع وحوط ع. به ع وحوط -
 .طاي الوض ية ل ن،ي  الع ر ع:  وها. البحث    التربية ونل  ال  ا اغجم 

 .و    الن،ي الم و : الب   . الصنمة ال   ية(. 4991). بط الخهلقع أحوط -

 .يب  طاي النيو  الم: ب ي  ع مزنمة    نل  ال  ا(. 5990.) بط الغاهيع  بط الضالم -
العالقةةةة بةةةين الةةةنن  الجتمةةةان  وبعةةة  الحةةةالو (. 8007). برررط ال   ررر ع آىاي  بررره  -

 .ع يضهل  طبع ياهع ب    العيب  ع  هوم  طو،قال   ية ال  عالية لنن المعوقين حركيا
طاي النيوررر  : ب ررري   الةرررح  الناضررر    العاررر ق الطياضررر ع(. 5990.) برررط ال   ررر ع ورررطح  -

 .الميب   ل  به    الن،ي
ع ال بمرررر  األ لررررىع الصةةةةحة ال   ةةةةية والت ةةةةوق النرا ةةةة (. 5999.)برررط ال   رررر ع وررررطح   -

 .طاي الوميف  ال هوم  : ا ضبنطي  
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الم ةةا نة الجتمانيةةة ونالقتهةةا بالكتئةةاب واليةة ا لةةنن (. 5991). برط اهللع ،،ررهم ابرريا، م -
ى ل الحه ره  اإلي،رهط الناضر  أل ارهو ) ع الوؤعوي الط ل  الثهن ني ة من ال الب والعاملين

 .151 – 272ع 8ع وةيع وي (الومهق ا –الخهة ع الو ، ب ا 
ع ال بمر  ال ةموولية الجتمانيةة ل  ةر مةا قبةر المنر ةة (.8008 .) بط الوقة طع ًحض ن  -

 .طاي الابي الميب  ل  به    الن،ي :األ لىع القه،ية
ع  ةةار لمات ةةونمزيةةاا تزةةنير المهةةاراو الجتمانيةةة ل  (. 8000.) بررط ال ،ررهاع أوررهن   -

 .وبعب  األن    الوةي  : القه،ية
طاي :  وررهاع م ةةاغج وأ ةةاليب تةةنريا توي الحتياجةةاو الخاصةةة(. 8008.) ب رطع وه ررطة  -

 .ةاهء ل ن،ي  الع ر ع
اتخات الزرار ونالقته بكر من  انلية الةتاو والم ةا نة . (8001.) المع ب ع بنطي با وحوط -

ع يضرهل  وه ضرع ي غ رري  البيةةين بمحا عةة ال ةةائ الجتمانيةة لةةنن ني ةة مةةن المردةنين ال
 .ون، يةع  هوم  أم القيفع الضم ط  

مزةن   ة   ةنوة معالجةة  عالصنماو ال   ية ما بعن الكارثة(. 8009.) ثوهاع فهي ق الض ط -
 .ع  هوم  األو ي نه   الميب   ل م  م األون  ع الي هجالصنماو ال   ية أث اء الكوارث

ع ضرربيعهي   نرا ةةة تزيةةي     ةة  اجتمةةان  ل   ةةار ال ل ةة ي يين (.8002.) يفرره ع برره ي  -
 .الخ   ال  ن   ل  او الا ض  ن ع ف ض  ا

طاي غي را ل ن،رري : ع القرره،ية ةيكولوجيا العةةنوان وترويبةها(. 8005.)المقرهطع  برط ال   رر  -
 . الع ر ع

ين التوا ةةةق ال   ةةة  للمتزانةةةنين مةةةن كبةةةار ال ةةةن األرن يةةة(. 8002.) ررالء الرررط اع  يرررهط  -
ع 7ع المرطط 59ع وؤع  ل بح ث  الطياضه ع الو  رط العاملين وغير العاملين من كال الج  ين

552 – 528 . 
ويبرررر : ع وةررري5ع   ةةةيكولوجية الجمانةةةاو الريابةةةية(. 5991.) رررال لع وحورررط حضرررا -

 .البعها ل ن،ي
ع الصةةةةةحة والتوا ةةةةةق ال   ةةةةة (. 8002.)ع  ،ررررري  ع أ،ررررري  وحورررررط.  ررررر ع ةررررربية وحورررررط -

 .اي الوميف  ال هوم  ط: ا ضبنطي  
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: القررره،ية عالم ةةةا نة الجتمانيةةةة وت بيزاتهةةةا العمليةةةة(. 8001.)  ررر ع   ررر   برررط الضرررالم -
 .وبعب  األن    الوةي  

أحةةناث الحيةةاة البةةاغ ة ونالقتهةةا الم ةةا نة الجتمانيةةة و (. 8005.)  رر ع  بررط الضررالم  -
رغ  والمزيمةةين  ةة  بةةالتوا ق مةةع الحيةةاة الجامعيةةة لةةنن  ةةالب الجامعةةة المزيمةةين مةةع أ ةة

 .ع الي ئ  المهو  ل بعهاع القه،ية12ع المطط و      م النا المنن الجامعية، 
الم ةةةةا نة الجتمانيةةةةة وأحةةةةناث الحيةةةةاة البةةةةاغ ة (. 8000.)  رررر ع   رررر   بررررط الضررررالم -

 .ع القه،ية12ع و      م النا ع المطط ونالقتها بالتوا ق مع الحياة الجامعية
التوا ق ال     للم  ين ونالقته بةبع  العوامةر األ ةرية . (8058.)   ع وحوط ض  وها -

ع يضرهل  وه ضرع ي (نرا ة مينا ية نلى ني ة مةن الم ة ين  ة  محا عةة نمدةق)واشنالمية
 .غ ي ون، يةع ب    العيب  ع  هوم  طو،قع طو،ق 

البةةغو  والم ةةا نة الجتمانيةةة والصةةالبة ال   ةةية (. 8050.) رر طةع وحوررط وحوررط وحوررط -
يضررررهل  وه ضرررع ي غ رررري ون،ررر يةع ال هومرررر   ار الم ةةةا ق الحنونيةةةةة بز ةةةةاع غةةةزة،لةةةنن أ  ةةةة

 .ا ضالو  ع غرة
 .طاي الوميف  ال هوم  : وةيع نل  ال  ا العا (. 5990.)  جع  به  وحو ط -
 .طاي الابي الميا: ع ا ضبنطي  ع اشردان ال    (. 5990.)الم ض لع  بط اليحوا -
الجتمانيةةة المنركةة ونالقتهةةا بالدةعور بالوحةةنة  الم ةا نة(. 8008.)غرهنمع وحورط حضررا  -

ع أ ةر  بيعيةة ة او المزيمةين  ة  مو  ةاو إيةواء و ال   ية والكتئاب لنن الم  ين والم
 .19 – 21ع 5ع وي 2وةيع ع . و    طياضه   يب   ف    م النا 

 .طاي النيو  الميب  : ع القه،ية5ع   يكولوجية الدخصية(. 5972.)غن مع ض ط أحوط -
ع الوبعررررا ال ررررهوم  5ع   نرا ةةةةاو  ةةةة  الصةةةةحة ال   ةةةةية(. 8005.) ررررطع حضرررر ا   رررر فه -

 .الحط ث
التوا ةةةق ال   ةةة  والجتمةةةان  ونالقتةةةه بالنا عيةةةة للةةةتعل  لةةةنن (. 8055.)في  ررر ع ب حرررهج -

ع يضرررهل  وه ضرررع ي غ ررري ون،ررر يةع  هومررر  و لررر ط المراغةةةق المتمةةةنرا  ةةة  الةةةتعل  الثةةةا وي
 .م  م اإلنضهن  ع ال رائيومويلع ع رل  ر ع ب    اآلطاا  ال
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ع  ةةيكولوجية ال ريةةق الريابةة (. 8005.) اع  ررهيق وحوررطع  بررطي الررط.فرر رلع أحوررط أورر ا -
 .طاي الابي الميب : القه،يةع 5 

 .طاي الابي الميب : ع القه،ية2ع     الصحة ال   ية(. 8002.)القي   ع  بط الو  ا -
طاي البعرررا : الو ةرروع المررياق  هومرر ع الجمانةةاو والزيةةانة(. 5915.)ق،رر  ع  بررط الح رر م -

 .ل  به    الن،ي

 .وبعب  األن    الوةي  : ع القه،ية3 .  يكولوجية المراغزة(. 4919).ق،ق شع إبيا، م -

م هةةو  الةةتاو ونالقتةةه بةةالتوا ق ال   ةة  والجتمةةان  (. 8001.)بع ر ع بهوررو حضررا وحورط -
ة ع ب  رر  العيب ررر ع ع يضررهل  وه ضررع ي غ رري ون،رر ي لةةنن أب ةةاء الدةةهناء  ةة  محا عةةةة الخليةةر

 . هوم    ا ،و 
نرا ة مزار ة للتوا ق ال     والجتمةان  لةنن (. 8055.)  حوطل ،رحهطةالبح   ع أوهن -

ال هومرررر  ع أب ةةةاء العةةةةامالو وغيةةةر العةةةةامالو  ةةةة  المو  ةةةاو الخاصةةةةة  ةةةة  مني ةةةة غةةةةزة
 . غرةاإلضالو  ع 

ي وررر  حهورررط  برررط ع ع ةةةيكولوجية ال ةةةرن  ةةة  المجتمةةةع(. 5972.)ع  آخررري ا.بررري عشع طاف رررط -
 .وبعب  األن    الوةي  : المر ر الاق ع  ض ط خ ي اهللع القه،ية

الحاجةةةاو ال   ةةةية ونالقتهةةةا بةةةالتوا ق الدخصةةة  والجتمةةةان  ( . 8050.)البرررنيع أحورررط -
ع يضررهل  وه ضررع ي فرر    ررم الررنا  العيبرر لع ب  رر  العيب رر   هومرر  طو،ررقع والتحصةةير النرا ةة 

 .طو،ق
لةةو  مةةنخر إلةةى البحةةث  ةة  الع(. 2001.) ال،رري ا اع نوررهو بوررهوطاهلل ر ررطع الب النرر ع  برر -

 .طاي الوض ية ل ن،ي  الع ر ع  ال به   : وها ع20ع   التربوية واشجتمانية
نالقةةة أ ةةالب الت دةةئة ناخةةر األ ةةرة بتوا ةةق (. 8052.)ع   ح ررهجع  ورري.لبرر رع  بررطاهلل -

ع  هومر  نة الحياة    ال ةرةالتصار وجو : التلميت ناخر المنر ة، الملتزى الو    الثا  
 .قهةطل وي ه ع  يق  ع ال رائي

المهةةةاراو الجتمانيةةةة المنر ةةةية ونالقتهةةةا بةةةبع  المتغيةةةراو (. 8002.)ال حرررهو ع نيرررى -
ع و  رر  ويبررر وم قرره  ال ا لرر ع المررطط ال   ةةية لةةنن األ  ةةار المتخل ةةين نزليةةا والعةةانيين

 .ع  هوم  األر،يع وةي(55)
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إنراا البةةغو  ال   ةةية ونالقتةةه بةةبع   ةةماو الدخصةةية لةةنن (. 8005.)الوبررطوع ون ررية -
ع يضررهل  وه ضررع يع  هومرر  الو ررك ني ةةة مةةن  البةةاو جامعةةة الملةةا  ةةعون بمني ةةة الريةةا 

 .ضم طع الي هجع الضم ط  
ع و  ر  الثقهفر  الناضر  ع ني اميةة المجةار العةنوا   ن ةن اش  ةان(. 5998.)و ى اع فهي ق -

 .71-11ع ص 9ع ال رء 55المطط 
 .ع الب   مدكالو الصحة ال   ية أمرابها ونالجها(. 8002.)وحوطع وحوط  هضم -
طاي : ع البعرررها الناررر  ع  ورررهانلةةة  الةةة  ا التربةةةوي وت بيزاتةةةه(. 8002.)وحورررطع وحورررط -

 .الثقهف 
الصالبة ال   ية والم ا نة الجتمانيةة كمتغيةراو و ةي ة (. 5997.)وخ ويع  وهط وحوط -

ع و  ر  طياضره  وأنةرا  الكتئةاب لةنن الدةباب الجةامعيين    العالقة بين بغو  الحيةاة
 .521 -502ع 7ع الو  ط 57ناض  ع المطط 

الم ا نة الجتمانية كما ينركها المعاقون حركيا ونالقته (. 8002.)الوط، اع  بط البي م -
ع 51ع و    ا ي،هط الناض ع  هوم    ا ،و ع المطط بالصحة ال   ية    محا عة غزة

527 – 527. 
 .طاي الق م: الب   ع مرجع    نل  التخل  العزل (. 5991.)ويض ع بوهو ابيا، م -
:  ورهاع 8الو ضي ف    رم الرنا  ا  عوره  ع  (. 5912.)وي  ع ع ف قع  ب ق  ع أحوط  -

 .طاي الايقها
ع يضررررهل  التوا ةةةةق الزواجةةةة  ونالقتةةةةه بةةةةبع   ةةةةماو الدخصةةةةية(. 8001.)وبرررر ع فعحرررر  -

 .لعيب  ع  هوم  األرهع غرةوه ضع ي غ ي ون، يةع ب    ا
 .طاي النيو  الميب  : ع ب ي  نل  ال  ا المعاصر(. 8000.) و الو    ع ح -
 .طاي البنطيل:  وهاع ني امياو الجمانة والت انر الص  (. 5991.)الونض ع حضا -
مع ةةى الحيةةاة و الم ةةا نة الجتمانيةةة وتوكيةةن الةةتاو (. 8050.)ويررطا لع  بررط اهلل وحوررط -

لةةنن المصةةابين  ةة  حةةوانث المةةرور ( الزلةةق و الكتئةةاب) او ال   ةةية وبعةة  البةة راب
 .ع يضهل  طبع ياه غ ي ون، يةع  هوم  أم القيفع وب  الوبيو بم  زة مكة المكرمة
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الغتةةةةراب لةةةةنن  لبةةةة جامعةةةةة نمدةةةةق ونالقتةةةه بمةةةةنن تحزيةةةةق (. 8008.)و ضرررىع  فرررهء -
 . ع يضهل  وه ضع يع  هوم  طو،قع طو،قع ض ي حاجاته  ال   ية

الب ون والتعليماو  SEIMمزياا د  للتكاء ال  عال  (. 2001).و خهئ وع او هن    -
 .ب    العيب  ع ون، يا   هوم  طو،قع طو،ق. ونرا او الثباو والصنق وقوائ  المعايير

ب    . م اغج البحث    التربية ونل  ال  ا(. 2102).ع ال،وه ع   ضى.و الطع وحو ط -
 .طو،قع طو،قالعيب  ع ون، يا   هوم  

الم ا نة الجتمانية ونالقتها بالبغ  ال     والتوا ق مع (. 8009.)النهب ض ع ح هة -
يضهل  وقطو  لن و طي   الوه ضع ي ف    م النا ع ب    العيب    هوم  . الحياة الجامعية
 .طو،قع طو،ق

 .طاي ال،ي ق: ع القه،ية االحنيث ال بوي ونل  ال (. 5919.)ن هع ع وحوط  ثوها -
 .ض ب ل   ه الع افقع القه،ية(. 8008.)أحوطض   ع وهالن هو -
الوبعررررا ال ررررهوم  : القرررره،يةع 8ع  التكيةةةة  والصةةةةحة ال   ةةةةية(. 5917.)اليررررهب  ع وحوررررط -

 .الحط ث
البةةة راباو ال ةةةلوكية ونالقتهةةةا بم ةةةتون التوا ةةةق ال   ةةة  لةةةنن (. 8001.) افررر ع ل  رررى -

 .رةغال هوم  ا ضالو  ع ع األ  ار الص  والمك و ين
طاي النيرهي : ب ري  ورطخو فر    رم الرنا  ا  عوره  ع (. 5915.) هض اع      وحور ط  -

 .ل ن،ي
وقهينر  بر ا  –الخ رو  الع افرق ا  عوره   (. 8000.)ع  خ  ا ع  بط ال    .  ض ع  وم  -

ع الو  رط الثرهوا  الم،ري اع مجلة العلةو  الجتمانيةةع  الا ال هوم  الضم ط  ا  البر  ع  ا
 .واالمطط الثه

 .طاي الومهي : ع وةي لوا اش  ا  ال(. بط ا  هم.)  ن ع انعةهي-
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قائمة بأسماء السادة المحكمين وقد تمَّ ترتيبها (: 1)الملحق
 .أبجديا  

 .الرسمية لتطبيق أدوات البحث اتافقالمو (: 2)الملحق
 .النهائيةبصورته  المساندة االجتماعيةمقياس (:3)الملحق
 .مفتاح تصحيح مقياس المساندة االجتماعية(: 4)الملحق
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 (1)الملحق 
  وقد تمَّ ترتيبها أبجديا   قائمة بأسماء السادة المحكمين

 جامعة دمشق الصفة العلمية السيد المحكم م

 كلية الرتبية األستاذ يف قسم اإلرشاد النفسي أحمد الزعبي. د.أ 1

 كلية الرتبية املدرس يف قسم القياس والتقومي النفسي والرتبوي رنا قوشحة. د 2

 كلية الرتبية املدرس يف قسم القياس والتقومي النفسي والرتبوي زة رحمةعزي .د 3

 كلية الرتبية األستاذ املساعد يف قسم علم النفس غسان منصور. د 4

 كلية الرتبية األستاذ يف قسم اإلرشاد النفسي كمال بالن. د.أ 5

 ةكلية الرتبي األستاذ املساعد يف قسم علم النفس محمد عماد سعدا. د 6

 كلية الرتبية األستاذ يف قسم علم النفس محمود ميالد. د.أ 7

 

 

 

 



 

 

 
 

 المالحق
 

175 

 (2)الملحق 
 الرسمية لتطبيق أدوات البحث  اتالموافق
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 (3)الملحق                                                               
 تماعية بصورته النهائية مقياس المساندة االج                                             

 :عزيزتي الطالبة .... عزيزي الطالب 
حول الخيار الذي ( X) إشارةبوضع  وذلكالرجاء التكرم بقراءتها بشكل جيد ومن ثم تحديد مدى انطباقها عليك بشكل عام، فيما يلي مجموعة من العبارات   

 .أن يكون اختيارك لإلجابة موضوعيا وصادقافيرجى  علما أن إجابتك سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي،، ينطبق عليك
 :البيانات الشخصية 

 ................الجنس 
 ...............المدرسة 

 ........ثالث ثانوي ........ ثاني ثانوي ....... أول ثانوي : السنة الدراسية 
 ...........االختصاص 

 ...........العمر
 
 

                                                                        
 
 

شاكرين تعاونكم     
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 المجتمع األصدقاء  المدرسة األسرة العبارات الرقم
تنطبق  التنطبق

بدرجة 
 قليلة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

1  
تي أحصل على المعلومات و النصائح التي تساعدني في اتخاذ قرارا

     :من قبل( كالزواج أو الدراسة)المصيرية 
     

          :من يساعدني على تصحيح مواقفي الخاطئة هو  2
          :عندما أواجه مشكلة ما ألجأ إلى طلب العون من  3
          :ألجأ لطلب الدعم للحصول على فرصة عمل إلى  4

5  
عم والمساندة تكون لي مكانة عالية في المجتمع عندما أتلقى الد

     :من
     

          :عندما أفقد إنسانا عزيزا فإنني أحتاج إلى الدعم و المساندة من  6
          :أشعر أنني محط اهتمام و إعجاب من قبل  7
          :أتحدث بحرية حول مشكالتي الخاصة مع  1
          :أشعر بالراحة النفسية عند تلقي الدعم العاطفي من  9
          :يقدم لي الدعم المالي هومن   11
          :يمكنني متابعة دراستي والتفوق فيها عندما أتلقى المساندة من  11
          :من يقوم بمواساتي وطمأنتي عندما أتعرض لحادث ما  12
          :أكثر من يتغاضى عن عيوبي أو أخطائي هو  13
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          :اهتماماتي معأشعر بالسعادة من خالل مشاركتي في الحديث عن   14
          :عندما ال أستطيع معرفة ماذا أفعل أطلب النصيحة من  15
          :أستطيع التعايش مع مرضي عندما أجد الدعم والمساندة من  16
          :إن أكثر من يعبر عن صدق مشاعره نحوي هو  17
          :أكون عالقات اجتماعية جيدة مع اآلخرين عندما أتلقى الدعم من  11
          :أناقش خطط حياتي المهنية والمستقبلة مع   19
          :عندما أتعرض لإلحباط و العزلة ألجأ إلى  21
          :َأكافأ على األعمال التي أقوم بها من قبل  21
          :ساعدني في إنجاز أحد أعمالي مؤخرا   22
          :لمساندة منأندمج في المجتمع بسهولة عندما أتلقى الدعم وا  23
          :من يساعدني على تبديل مشاعري السلبية نحو ذاتي أو اآلخرين  24

أتعامل مع مخاوفي و قلقي بشكل طبيعي عندما أتلقى الدعم و   25
 : المساندة من

         

          :يمكنني رفع روحي المعنوية عن طريق المزاح و التسلية مع  26
          :اتي الشخصية هواألكثر تقديرا إلنجاز   27
          :في أوقات الشدة أعتمد على التوجيهات والنصائح من  21
          :من يؤمن لي الجو الدراسي المريح هو  29
          :أتحدث بحرية ودون خوف مع  31
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 مقياس المساندة االجتماعية بصورته النهائية   

 :عزيزتي الطالبة .... عزيزي الطالب 
حول الخيار الذي ( X) إشارةبوضع  وذلكالرجاء التكرم بقراءتها بشكل جيد ومن ثم تحديد مدى انطباقها عليك بشكل عام، لي مجموعة من العبارات فيما ي  

 .أن يكون اختيارك لإلجابة موضوعيا وصادقافيرجى  علما أن إجابتك سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي،، ينطبق عليك
 :البيانات الشخصية 

 ...............لجنس ا
 ................الكلية 

 .......سنة خامسة ....... سنة رابعة ....... سنة ثالثة ...... سنة ثانية ...... سنة أولى : السنة الدراسة 
 .........االختصاص 

 .........العمر
                                                                        
 
 
 
 
 

شاكرين تعاونكم     
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 المجتمع األصدقاء الجامعة األسرة العبارات الرقم
تنطبق  التنطبق

بدرجة 
 قليلة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

نطبق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

1  
أحصل على المعلومات و النصائح التي تساعدني في اتخاذ قراراتي 

     :من قبل( كالزواج أو الدراسة)المصيرية 
     

          :من يساعدني على تصحيح مواقفي الخاطئة هو  2
          :عندما أواجه مشكلة ما ألجأ إلى طلب العون من  3
          :ألجأ لطلب الدعم للحصول على فرصة عمل إلى  4

5  
تكون لي مكانة عالية في المجتمع عندما أتلقى الدعم والمساندة 

     :من
     

          :عزيزا فإنني أحتاج إلى الدعم و المساندة منعندما أفقد إنسانا   6
          :أشعر أنني محط اهتمام و إعجاب من قبل  7
          :أتحدث بحرية حول مشكالتي الخاصة مع  1
          :أشعر بالراحة النفسية عند تلقي الدعم العاطفي من  9
          :من يقدم لي الدعم المالي هو  11
          :بعة دراستي والتفوق فيها عندما أتلقى المساندة منيمكنني متا  11
          :من يقوم بمواساتي وطمأنتي عندما أتعرض لحادث ما  12
          :أكثر من يتغاضى عن عيوبي أو أخطائي هو  13
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          :أشعر بالسعادة من خالل مشاركتي في الحديث عن اهتماماتي مع  14
          :ماذا أفعل أطلب النصيحة من عندما ال أستطيع معرفة  15
          :أستطيع التعايش مع مرضي عندما أجد الدعم والمساندة من  16
          :إن أكثر من يعبر عن صدق مشاعره نحوي هو  17
          :أكون عالقات اجتماعية جيدة مع اآلخرين عندما أتلقى الدعم من  11
          :ة مع أناقش خطط حياتي المهنية والمستقبل  19
          :عندما أتعرض لإلحباط و العزلة ألجأ إلى  21
          :َأكافأ على األعمال التي أقوم بها من قبل  21
          :ساعدني في إنجاز أحد أعمالي مؤخرا هو  22
          :أندمج في المجتمع بسهولة عندما أتلقى الدعم والمساندة من  23
          :مشاعري السلبية نحو ذاتي أو اآلخرينمن يساعدني على تبديل   24

أتعامل مع مخاوفي و قلقي بشكل طبيعي عندما أتلقى الدعم و   25
 : المساندة من

         

          :يمكنني رفع روحي المعنوية عن طريق المزاح و التسلية مع  26
          :األكثر تقديرا إلنجازاتي الشخصية هو  27
          :تمد على التوجيهات والنصائح منفي أوقات الشدة أع  21
          :من يؤمن لي الجو الدراسي المريح هو  29
          :أتحدث بحرية ودون خوف مع  31
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 (4)الملحق
 مفتاح تصحيح مقياس المساندة االجتماعية

 
 

رقم  
 العبارة

 المجتمع الجامعة/ المدرسة األصدقاء األسرة

 التنطبق
تنطبق 
بدرجة 

 قليلة

نطبق ت
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
قليلة 

 جدا  

تنطبق 
بدرجة 
قليلة 

 جدا  

 التنطبق

تنطبق 
بدرجة 
قليلة 

 جدا  

تنطبق 
بدرجة 
قليلة 

 جدا  

تنطبق 
بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 
بدرجة 
كبيرة 

 جدا  

 التنطبق
تنطبق 
بدرجة 

 قليلة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 
بدرجة 
كبيرة 

 جدا  

 التنطبق
بق تنط

بدرجة 
 قليلة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 
بدرجة 
كبيرة 

 جدا  

1  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
7  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
9  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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13  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
14  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
15  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
16  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
17  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
19  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
21  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
21  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
22  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
23  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
24  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
25  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
26  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
27  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
21  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
29  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
31  1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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 (5)الملحق                                              
 مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي بصورته النهائية                        

 
 عزيزتي الطالبة .... عزيزي الطالب  

خمسة بدائل موزعة بشكل متساٍو، أرجو منك االجابة على  ا يلي يوجد عدد من العبارات لكل عبارةفيم
أمام الخيار الذي ينطبق عليك، علما  (X)ل منها دون إغفال أي بند من البنود وذلك بوضع إشارة ك

أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، ونعدك بأن هذه اإلجابات لن يطلع عليها إال الباحث ولن 
 .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

 
 :البيانات الشخصية 

 ................الجنس 
 ...............رسة المد

 ........ثالث ثانوي ........ ثاني ثانوي ....... أول ثانوي : السنة الدراسية 
 ...........االختصاص 

 ...........العمر
 

                                                                                             
                                                                                           

                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 كمشاكرين تعاون
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 الــعـــبــــارة الرقم
غير 
موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

غير 
 موافق
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

      .بأن سلوكي مقبول و مناسب مع اآلخرينأعتقد   5

      .دفاعا عن حقوقي بعنف اآلخرين أعامل  2

      .أشارك زمالئي في األنشطة االجتماعية المختلفة  3

4  
لتي أبذلها أشعر بعدم الرضا عن نفسي رغم كل الجهود ا

 .إلنجاز أعمالي

     

1  
إلى أشعر بالسعادة عند القيام بأعمال تدخل السرور 

 .اآلخرين نفوس 

     

      .أخشى أن يحدث لي مكروه ما   6

      .ألتزم في تنفيذ ما يوكل إلي من مهام  7

      .أصدقاء جدد إلىالتعرف في أجد صعوبة   8

9  
لذين أقابلهم ألول أجد سهولة في التعامل مع األشخاص ا

 .مرة

     

      .الرأيبأظهر عدم الرضا على من يخالفني   51

      .من الصعب علي تكوين صداقات جديدة  55

      .أشعر بالمتعة حين يظلم من ظلمني  52

      .مع البعض حتى يعاملوني معاملة عادلة أتشاجر  53

      .أتمنى لو كنت إنسانا آخر  54

      .لدي عدد كبير من األصدقاءتغمرني السعادة ألنه   51

56  
أجد سهولة في بدء الحديث مع شخص تعرفت إليه ألول 

 .مرة 

     

      .أشعر بالضيق إزاء المواقف الغامضة  57

      .المواعيد مع اآلخرينفي ألتزم   58

      .ف الناس بعضهم على بعضيأشعر بالمتعة في تعر  59

21  
سة الهوايات أشعر بالخوف من دعوة زمالئي لي لممار

 .المختلفة

     

      .قضاء أوقات فراغي مع زمالئي يصعب علي  25

      .النظامأجد صعوبة في االلتزام ب  22
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      .أضبط نفسي عند مضايقة اآلخرين لي  23

      .أتمنى السعادة لآلخرين اكثر مما يتمنوها لي  24

      .ما أأتضايق من نفسي عندما أرتكب خط  21

      .ياء التي يمنعني عنها اآلخرون بالقوةأحصل على األش  26

      .أشعر بالسعادة حينما أكون في المناسبات الرسمية  27

      .أشعر باألمان نحو المستقبل   28

      .أدافع عن أفكاري بقوة   29
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 مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي بصورته النهائية                           
 
 عزيزتي الطالبة .... عزيزي الطالب  

خمسة بدائل موزعة بشكل متساٍو، أرجو منك االجابة على  ا يلي يوجد عدد من العبارات لكل عبارةفيم
أمام الخيار الذي ينطبق عليك، علما  (X)كل منها دون إغفال أي بند من البنود وذلك بوضع إشارة 

أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، ونعدك بأن هذه اإلجابات لن يطلع عليها إال الباحث ولن 
 .علميتستخدم إال ألغراض البحث ال

 
 :البيانات الشخصية 

 ................الجنس 
 ............... كليةال

سنة خامسة ....... سنة رابعة ....... سنة ثالثة ...... سنة ثانية ...... سنة أولى : السنة الدراسة 
....... 

 ...........االختصاص 
 ...........العمر
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Abstract in English 

Social support and it's relationship to personal and social adjustment 

"A Comparative study between the tow phases of secondary education and 

university education in Tartous city" 

First: problem of the research. 

     Man can not live in isolation from other human beings because it crated to 

meet with others and communicate with them, and to exchange benefit with 

them, to satisfy his needs, and contribute to satisfying the needs of others, which 

through this meeting to exchange ideas, values and feelings, and estimate others 

and receives estimate of them and share their feelings and receives their 

participation his feelings. social relations starts from simple point, in beginning, 

it starts with two members and expand its departments until reach the whole 

world, and relations are weak or be very strong, and seems strong in the face of 

it and when need it shows their weakness, and as it may seems insignificant, but 

when you need it their durability shows. In a study, "Al-kang2010" shows there 

is a strong relationship between the satisfaction of psychological needs and 

personal and social adjustment. 

     School and university are considered one of the largest social institutions that 

achieve the goals of the community, through their quest to develop the abilities 

of the individual and provide the knowledge and skills, and modify his behavior 

and control, all in order to try to build individuals have the ability to achieve 

their goals and aspirations and of themselves and in order to understand their 

environments, which leads to achieve personal and social adjustment, the 

students of secondary and university stage are facing many personal and social 

problems, especially they are in a very important phase age in human life, so 

should help them and advise them on all levels to be active in the community. 

(Hakemah,et al., 2011.p.1). 

     Social support is one of the most important security sources that the human 

needs of the community in which he lives, when he feels that there is something 

threatening him feel that his energy had been exhausted and no longer able to 

stand against this threatened him of danger and that he urgently needs to aiding 

and assisting empowerment of and assistance from abroad, specially When he 

wants to comes this help from the people closest to him. "Bergman" study shows 
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that social support increases the individual's sense of satisfaction about his life 

and self. 

    Through what has sought to "Kaplan" in his theory of support systems and 

their role in the mental health for community, the social support includes a 

pattern sustained from related or intermittent relations, which plays an important 

role in preserving the unity of the soul and body of the individual through his 

life, and he explained his view that social Network for individual provide him 

with psychological and social supplies to maintain his mental and psychological 

health (Caplan, 1981, p.417). 

     The personal and social adjustment are considered to key factors for 

excellence and academic achievement and cohesion social, rise in the level of 

student by personal and social adjustment help him to focus attention and 

develop motivation of achievement, this adjustment  is a major factor to 

interpret and determine its effectiveness and strength accomplished, rise in the 

level of adjustment leads to higher motivation and achievement rate which 

contributes to skip the individual difficulties and to reduce the negatives. 

     Through informed researcher on several Arab and foreign studies and 

literature on the variables of current research, and through the work of the 

researcher as a teacher in secondary schools and university and  his observations 

to the needs of students social support of all kinds, he realized the need to 

conduct research highlights the role of social support provided by the 

community, family, friends, school, and university in achieving personal and 

social adjustment students in secondary and university stage, that there is in our 

schools and universities clear lack in support of the students and to help them on 

different levels, which leads to the exposure of students for many psychiatric 

disorders led to the lack of consensus and harmony with their community. 

Therefore centered research problem in the following question: 

What the nature of the relationship between social support and personal 

and social adjustment among students of two stages secondary and 

university education? 
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Second: the importance of research: 

 The importance of current research stems from the following points: 

the importance of research of the scientific aspect is showing of being open 

many research dimensions for future studies related to growing and developing 

the role that social support plays in achieving personal and social adjustment of 

the individual who can touch its results through the psychological and cognitive, 

physical and behavioral effects of students in schools and universities. 

it is Providing A vision for the development of social support process and 

employment optimally in the lives of our students. 

personal- social adjustment among the secondary and university education 

students in Tartous city. 

nt of 

the aspects of personal - psychological, social, scientific and practical at the 

secondary and university students. 

Third: The objectives of the research. 

The research seeks to achieve the following objectives: 

1) Measurement the level of social support among members of sample of the 

research. 

2) Measurement the level of personal and social adjustment among members of 

sample of the research. 

3) To know the relationship between social support and personal and social 

adjustment among members of sample of the research. 

4) To know the significance of differences between the level of high and low 

social support in personal and social ad. 

5) To know the significance of differences between male and female on the 

social support scale. 

6) To know the significance of differences between the two stages of secondary 

and university education on the social support scale. 
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7) To know the significance of differences between male and female on the 

personal and social adjustment scale. 

8) To know the significance of differences between the two phases of secondary 

and university education on personal and social adjustment scale. 

Fourth: search tools. 

 Ask the current search using the following tools: 

1. The scale of social support (Prepared By the researcher). 

2. Personal and Social Adjustment Scale (Prepared By the researcher). 

Fifth: Population and Sample 

Population: 

The population of the research consisted of all students enrolled in faculties of 

teshreen University /Tartous branch/, and students of secondary schools in 

Tartus city for the academic year (2013- 2014 AD), their total number was (19 

829) students, according to statistics released by the Statistics Department at the 

Education Directorate in Tartous, and Student Affairs of teshreen University 

/Tartus branch / 

The population consisted for faculties of Teshreen University /Tartous branch/, 

which the researcher applied of his research tools (13069) students. 

The population consisted for students of secondary schools in Tartous city, 

which the researcher applied of his research tools (6760) students. 

The research sample: 

    The researcher Chose sample after returning to the Statistics Department at 

the Education Directorate Tartous and Student Affairs of teshreen University 

/Tartus branch / which pulled a random sample (stratified) of them, namely: 

(secondary education schools, and the Technical College of Engineering, and the 

College of Communication Technology Engineering , science, economics, 

education, literature, tourism, and human medicine), and chose a number of 

students randomly, so that each student in each faculty and secondary schools 

aforesaid be a candidate for the application of the scale on it, and it can be said: 

the choice was stratified manner (specialization study), and a random manner 
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(male student or female student), and The sample was withdrawn with a 

percentage equals (3.09%) of the population, it was (614) students. 

Sixth: summary of the results of the field study. 

Answering to the questions of research: 

- The Results showed a high level in the total score for the scale of social 

support. 

- The results showed a medium and high level of social support among the 

members of the sample of the research. 

 - The results showed that the  total all-dimensions, and the total items for each  

dimension  indicates a high level of personal and social adjustment among the 

members of the sample of the research, the relative weight of the response of the 

sample was (72%). It was from the standpoint of the research sample more 

dimensions that captured the satisfaction of respondents dimension of the ability 

to social interaction, which came in first place with a relative weight was 

(74.2%), and came in second place social skills dimension with a relative weight 

was (73.6%), and came in third place a sense of belonging dimension with 

relative weight was (73.5%), and came in fourth place social responsibility 

dimension with relative weight was (73.44%), followed in fifth place 

complacency dimension with relative weight was (72.5%), and then came in 

sixth place emotional maturity and the ability to self-restraint dimensions with 

relative weight was (71.9%), followed in seventh place the psychological safety 

dimension with relative weight was (69.6%), followed in eighth and last place 

aggressive tendencies dimension with relative weight was (67.8%). 

The results of the research hypotheses: 

The first hypothesis: There is a high positive correlation in the subjects' 

responses between social support, personal and social adjustment. 

The second hypothesis: There are statistically significant differences the mean 

scores of the sample of the research on the personal and social adjustment scale 

and their dimensions due to the social support variable in favor of the high level 

of social support. 

The third hypothesis: there are no statistically significant differences between 

the mean scores of male and female students on the social support scale due to 

the sex variable. 
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Fourth hypothesis: there are significant differences between the mean scores of 

students on the social support scale due to the level of education variable in 

favor of the students in secondary education stage. 

Fifth hypothesis: there are statistically significant differences between the mean 

scores of students male and female on the personal and social adjustment scale 

and their dimensions due to the sex variable and in favor of male students except 

tow dimensions : (estimated at social interaction, social skills), there are No 

significant differences in both. 

sixth Hypothesis: there are statistically significant differences between the 

mean scores of students on the personal and social dimensions of adjustment 

scale and dimensions of scale due to the level of education variable in favor of 

male students in the university stage except dimensions: (Estimated on social 

interaction, social responsibility, and social skills). 

Seventh: the Suggestions of research. 

    In light of the findings of this research, the researcher proposes the following: 

Educators and counselors should increase attention to students, and maintain a 

healthy degree of mental health by encouraging them to participate in all 

activities. 

 Schools and universities should to the mitigation of the financial burden for 

some needy students to enable them to engage in the study and excel. 

rsities should increase the degree of interest in the students 

in terms of the physical burdens and pressures of study that may be located on 

their shoulders. 

provide Programs which Increase the awareness of parents about the needs, 

requirements and problems of adolescence stage, to enable them to deal with 

these pressures by sound and systematic manner, and to increase personal and 

social adjustment among their Teenagers children. 

Parents should that continuing to communicate with schools and universities 

in order to know their children's problems that cause weakness of personal and 

social adjustment for their children, so that they can deal with pursuer in a 

systematic manner, and increase of personal and social adjustment for their 

children. 
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ute effectively to the students’ social stability after university 

graduation stage, through moral and material support, which leads to the 

provision of social security and therefore they have to raise their personal and 

social adjustment level, which reflected positively on their family members in 

the future. 

personal and social adjustment among students. 

-social support to university students 

in different years of study through lectures and seminars on topics that include 

student’s insight and enlighten them through the future in order to achieve 

personal and social adjustment. 

would lead to a sense of personal and social consensus in the university and in 

secondary education. 

increase Attention in protective procedures of mental disorders through the 

publication of mental health principles. 

ing with form positive attitudes among students about themselves and 

about others and about the university or school, and the formation of 

relationships between students based on love, trust and respect with all of the 

teachers, colleagues and staff within the university or school. 



 

 

Damascus University 

 

Faculty of Education 

 

Department of Psychology 

 

 

Social support and it's relationship to 

personal and social adjustment 

"A Comparative study between the tow phases of secondary 

education and university education in Tartous city" 

 

Study Presented For Attaining A Master Degree In Developmental 

Psychology 

 

Prepared by 

Jibran Yousef Akel 

 

Supervised by 

Dr. Rola Alhafez 

Instructor In Psychology Department 

 

 

Damascus: 
             

             
 


	صفحة الغلاف للرسالة
	شكر وتقدير
	اهداء جبران
	فهرس المحتويات جديد
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	صفحة الغلاف للرسالة انكليزي

