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 إهداء
إلى من حملتني وهناً على وهن ورآنـــي قــلـبـهـا قـبـل عـيـنـيـهـا ... إلى من غمرتني  

بحبها وحــضــنــتــنــي أحــشـــاؤها قـبـل يــديــهــا... إلى من طوقت عنقي بأكاليل  
ا، أهــــدي مــحـــبــتــي وامتناني إلــيــهـا...دعائه  

أمّد اهلل  وبارك في  أمي الحبيبة  يا ظلي الــذي آوي إلــيــه فـــي كـــل حــــيــن، 
 عمرك.

إلـــى مــن رفــعــت رأســي عــالــيــاً افــتــخــاراً بــــه... إلـــــى قــدوتـــي األولى. إلــــى  
ـتــي ال تــنحني... ونــبــراســـي الــذي يـنـيــر دربـــــي. إلـــى مــن عــلمــنـي  شـــجــرتـــي ال

 أن اصـمـد أمــام أمــواج الــبـحــر الـثـائـرة... وشجعني طوال مسيرتي التعليمة. 

حفظك اهلل من كل  أبي الحنون  يا مــن أعــطــانــي ولــم يــزل يــعطــيــنــي بــال حــدود... 
 شر.

إلى رفيق دربي وصديق عمري... إلى من شاركني أحالمي وقـاسمني حزني  
زوجي  وفرحي... إلى من تحمل انصرافي للدراسة عناًء سياجه الصبر واألمل... 

 أسعدك اهلل دنيا وآخرة.  الغالي

إلى من ترعرعت بينهم... جمعنا الحب واإلخاء... وكانوا لي خير سند  
السر والعلن. يا من تشعرون بنبضات قـلبي    ومعين...إلى من يساندونني في
وأخص بالذكر أختي رنا الغالية... وفقها اهلل   .أخواتي الحبيبات.. وأخي العزيز

  لكل خير.



إلى من كانت جارة قـلبي... وشريكتي في أنفـاسي... إلى من نفخت فيها الروح  
ي  في أحشائي...وبات تاريخ ميالدها ميالدي... إلى أغلى من وهبتها حيات

جعلك  ابنتي الصغيرة    فـأسبغت عليها نوراً حباً بهجًة أمالً... إلى لؤلؤتي الحلوة...
 اهلل مناراً يضيء للحب والخير.

إلى كل من أحّب العلم... ويسَّر الطريق إليه... وساهم في إنجاز هذا البحث...  
       إلى كل هؤالء.. أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.                           

    الباحثة     

روان البيبي          

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير

 الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الدراسة  الشكر أوالً وأخيراً هلل سبحانه وتعالى الذي أكرمني بإكمال هذه  
والتقدير  ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر  ، وأعانني على تحمل مشاقها

بشرى علي، التي أشرفت على هذه الدراسة، وكان لجهودها    الفـاضلة  للدكتورة
وطيب معاملتها و ما قدمته من توجيهات ومالحظات أعظم األثر إلخراج هذه  

 الدراسة على هذا النحو، فـلها مني كل الشكر.

األفـاضل الدكتور محمد عزت    كما أتوجه بالشكر واالمتنان ألعضاء لجنة الحكم
باإلطالع على هذا البحث    التفضلهم، ربي كاتبي والدكتورة فتون خرنوبع

مني جزيل    اأكبر األثر في إثراء هذه الدراسة، فـلهم  اوتقييمه، فكان لتوجيهاتهم
 الشكر.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري للدكاترة األفـاضل الذين قـاموا بتحكيم  
ه من مالحظات وآراء قيمة  المقياسين المستخدمين في هذه الدراسة، وما أبدو 

ساهمت في إخراج المقياسين في صورتهما النهائية، فـلهم مني كل العرفـان  
 والتقدير.

ألسرتي ... والدي... والدتي ... زوجي ...    رييتقد  ميو أتقدم بوافر شكري وعظ
إخوتي... الذين يعجز الشكر عن شكرهم، لما قدموه لي من عون وتشجيع ودعم  

.حتى تمكنت من إنجاز هذه الرسالة  بكل مايستطيعونه،  



 والمساعدة العون يد لي مدّ  من لكل وتقديري شكري بخالص أتقدم وأخيراً 
 ذا البحث إلى حيز النور. ھوالتوجيه واإلرشاد في سبيل إخراج  
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 :  البحث مقدمة -1

 Positive) يجابيعلم النفس اإلظهر في التسعينيات من القرن الماضي ما يسمى ب
Psychology) ( على يد العالم األمريكي سليجمان(Seligman  ئيس الرابطة األميركية لعلم ر

نسانية هو المنحى الذي يعظم القوى اإلو    (Peterson, 2009: 5)1998عام النفس في 
 وجهأو  القصور تعظم والتي والشائعة السائدة المناحي مقابل نسانفي اإل ةصيلأقوى  هاباعتبار 
يجابي يهتم بدراسة وتحليل مكامن القوة والسمات والفضائل فعلم النفس اإل  نسانياإل الضعف

تعزيز السعادة الشخصية ل  ومساعدة اآلخرين الرضا واالمتنانو اإلنسانية اإليجابية مثل التفاؤل 
نتاجي تهتحسين صحو  ون حياته اليوميةؤ لإلنسان في ممارساته وأنشطته وش   وزيادة فعالية تهوا 

 .مؤسسات ذات العالقة بتحسين نوعية الحياة بصفة عامةوقوة ال

كمحور من  (Helping other) هتمام بدراسة سلوك مساعدة اآلخريناالكان وفي ضوء ذلك 
أمرًا حيويًا في وقتنا الحاضر الذي تعصف به المتغيرات من كل  النفس اإليجابيمحاور علم 

فأهمية سلوك مساعدة اآلخرين تكمن في سية  جانب وتترك بصماتها على الحياة االجتماعية والنف
يمّكن    حيث أنهالدور الذي يؤديه كمنظومة قيمية وأخالقية  وتمثيله روابط اجتماعية إيجابية

 وتوافقه   النفسي  الفرد  نمو في   تأثير  وله   " الغريبة  القيم   تدفقمن مواجهة   أفراد المجتمع
بشكل عام ومن  مساعدة اآلخرينسلوك  نّ أإلى  ةً إضاف (Oswald, 2002: 27)"جتماعياال

فهو يخفف   هو سلوك يجلب السعادة"  (Cialdini) سيالديني مثل باحثيننظر بعض ال وجهة
األعصاب بإفراز هرمون اإلندروفين الذي من شأنه أن يساعد على الشعور بالراحة  رمن توت

تفكيرع بهمومه ومشاكله الشخصية ومن الفرد لآلخر تقلل من  حيث إن مساعدة  النفسية والسعادة
لعموم في تحقيق توافقه النفسي يساعدع على وجه ا وهذا ما  ثم يشعر بالراحة النفسية

 (.157 1998 اهللعبد("جتماعياال

تجـدر اإلشـارة إلـى ضـرورة التنبـه إلـى دراسـة سـلوك مسـاعدة اآلخـرين لـدى أفـراد  انطالقًا من ذلـكو 
دورع فــي لمعرفــة ذين سيصــبحون أربــاب وربــات أســر المســتقبل  ّلــا شــبابهلــدى وال ســيما   المجتمــع
النفســـي اإلجتمـــاعي لهـــؤالء األفـــراد  بمـــا يحققـــه لهـــم مـــن ســـعادة وراحـــة نفســـية كمـــا ثبـــت التوافـــق 

علـــى تمتـــع الفـــرد  اً يعـــد مؤشـــر جتمـــاعي االنفســـي التوافـــق الو  بيولوجيـــًا مـــن خـــالل دراســـات العلمـــاء.
واإلنتمــاء للمجتمــع  جانــب النفســي هــو يتضــمن الشــعور بالحريــةفمــن ال  بالصــحة النفســية الجيــدة
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التمتــع يتمثــل فــي التحــرر مــن القيــود المضــادة للمجتمــع و فجتمــاعي أمــا الجانــب اال  وتقــدير الــذات
ــباإل  جتماعيــة إيجابيــةابعالقــات  وافق النفســي فــالت  جتماعيــة مختلفــةاى إمــتالك مهــارات ضــافة إل

ومســـــــايرة المعـــــــايير   ين وااللتـــــــزام بأخالقيــــــات المجتمـــــــعالســـــــعادة مــــــع اآلخـــــــر هـــــــو "جتمــــــاعي اال
 (.15: 2011 فروجة)االجتماعية"

ة والقــدرة علــى إشــباع إلنســجام مــع البيئــة المحيطــمؤشــرًا لالنفســي اإلجتمــاعي  التوافــق وبــذلك يعــد 
  وحـــل صـــراعاته جتماعيـــة وتنظـــيم حياتـــهواال ديةلجســـومواجهـــة معظـــم متطلباتـــه ا  حاجـــات الفـــرد

 .المجتمعالفرد و مما يعكس أثرًا إيجابيًا على  اآلخرين ى السواء والتناغم مع نفسه ومعإل وصوالً 

 :  مشكلة البحث -2

 ذات األهمية على الصعيد الفـردي والمجتمعـي  فهـي تضـمنتعد مساعدة اآلخرين من السلوكيات 
كقيمة اجتماعيـة -تماسك المجتمع والشعور باالنسجام والتوافق ألبنائه لما يمنحهم إياع هذا السلوك

مــن الشــعور باألمــان  بينمــا التوجــه المــنخفض نحــو مســاعدة اآلخــرين -وأخالقيــة ثابتــة فــي بيئــتهم
قـد يـؤدي و وعزلتـه عـن اآلخـرين   جتمـاعي للفـرد"يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي علـى التفاعـل اال

علـى المسـاعدة  سـلوك يـؤثركمـا   (5: 2006إلى زيادة النماذج السلبية في المجتمـع" )الشـميري  
أجريــت الكثيــر مــن الدراســات فــي  قــدو  ورضــاهم عــن أنفســهم  برفــع مســتوى ســعادتهمأيضــًا األفــراد 
 قـــدموان يلـــذوجـــد أن ا ((Lyubomirsky,2007  ففـــي دراســـةب قـــام بهـــا لوبوميرســـكيلمجـــالهـــذا ا

ى يد عل 2008جريت عام أ   دراسات ثالثفي  و  أكثر سعادًة من غيرهم كانواالمساعدة لآلخرين 
وجامعـــة كولومبيــا البريطانيــة تــم التوصــل إلــى أن اإلنفـــاق األمريكيــة بــاحثين مــن جامعــة هارفــارد 

ــــد مــــن الســــعادةلــــدى األفــــراد يــــؤدي  االجتمــــاعي اإليجــــابي )المســــاعدة الماديــــة( ــــديهم إلــــى المزي  ل
(Dunn&etal, 2008) العالقـة بـين سـلوك المسـاعدة األخـرى   كما تناولت العديـد مـن الدراسـات

ظهر تأثير المزاج الجيد لألفراد فـي زيـادة تقـديمهم  (Isen)وحالة المزاج  ففي دراسة أجراها آيسن 
( Rini, etal, 2014) رينــي وآخــرون وعلــى العكــس أيضــًا ظهــر فــي دراســة لســلوك المســاعدة 

تأثير سلوك المساعدة على تحسين الحالة المزاجية للفـرد وبالتـالي الحالـة الصـحية التـي كانـت فـي 
دراسات تناولت العالقة بين  هناكو   هذع الدراسة متمثلة في انخفاض معدل اإلصابة بسرطان الدم

جــدل وخــالف فــي تحديــد طبيعــة هــذع العالقــة   إال أنــه ظهــرســلوك المســاعدة ومتغيــر االكتئــاب  
حيث تقول بعض الدراسـات أن النـاس المصـابين باإلكتئـاب ال يميلـون لمسـاعدة اآلخـرين وبالتـالي 
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  بينمـا تفيـد (Li, 2006: 502)ن االكتئـاب عائقـا أمـام سـلوك المسـاعدة فـي بعـض الحـاالت يكـو 
دراســــات أخــــرى بــــأن االكتئــــاب يعــــد حــــافزًا لمســــاعدة اآلخــــرين وال ســــيما لــــدى كبــــار الســــن الــــذين 
ينخرطــون فــي مثــل هــذع الســلوكيات لتعــويض االكتئــاب المــرتبط بخســائر فقــدان الــدور والعالقــات 

جـــد فـــي دراســـة علـــى كبـــار الســـن البـــالغين الـــذين فقـــد و    (Willigen,2000: 311)االجتماعيـــة
عـام  فـي  االكتئـاب   معـدالت فـي  انخفاضـًا   1986عـام  فـي   المسـاعدة  تطوعـوا وقـدموا

1994 (Musick & Wilson, 2003: 246) علـى مجموعـة مـنط بقـت دراسـة  كمـا أظهـرت 
بعــد مــرور بــأن هــؤالء المشــاركين  عدة اآلخــرينممــن شــاركوا فــي أعمــال تطوعيــة لمســا األمــريكيين

والصـــحة  واحتـــرام الـــذات_الرضـــا عـــن الحيـــاة_أعلـــى مـــن الســـعادة حققـــوا مســـتويات ســـنوات  ثـــالث
بعض كما تناول   (Thoits, 2001)غير المتطوعين عنمعدالت االكتئاب  وانخفاض فيالبدنية 
 أكـدت دراســة أ جريــتلوفيـات  فقــد دراســة العالقـة بــين سـلوك المســاعدة وانخفـاض معــدل ا ينالبـاحث
لمســاعدة  تطوعــوا ممــن  فمــا فــوق عامــاً  70أعمــارهم  بلغــتاألشــخاص الــذين مــن مجموعــة  علــى

االكتئـاب والوفيـات فـي  ًا في مستوىانخفاض 1993عام خالل ساعة على األقل"  100" اآلخرين
عالقة بـين  دراسة إضافية وجود أكدتو ( (Lum, 2005: 41عن غير المتطوعين   2000عام 

فيــات أقــل فــي عــام عــدد و   وصــحة أفضــل و 1998فــي عــام  )مســاعدة اآلخــرين( العمــل التطــوعي
 بعـد السـيطرة علـى األوضـاع الصـحية العامـة 1923وا قبل عام بين كبار السن الذين ولد 2000

( تأثير مساعدة اآلخرين Poulin, 2013) بولين   كما أثبتت دراسة) (Luoh, 2002:499 لهم
 خفاض معدل الوفيات المرتبط بالتوتر.على ان

بينـه وبـين متغيـرات  العالقـة حـول األبحـاث وتعـدد سـلوك المسـاعدةب العـالمي االهتمـام مـن بالرغمو 
 العربـي المسـتوى علـى الدراسـات مـن النـوع هـذا فـي نـدرة هنـاك أنّ  إال الغربيـة  الـبالد فـي أخـرى
المزيــد مــن األبحــاث  إجــراءضــرورة ممــا يشــير إلــى   )ةســوري( المحلــي المســتوى علــى الســيما

 سلوك مساعدة اآلخرين عربيًا ومحليًا. حول الدراساتو 

والوضـع المرافــق لــه والــذي يعتبــر وضــعًا ضــاغطًا اليــوم الــذي تعيشــه ســوريا  الواقــع إضـافًة إلــى أن
ـــد   علـــى كافـــة المســـتويات ـــبعض العـــون و ومـــا يحتاجـــه أبناؤهـــا مـــن تقـــديم ي المســـاعدة لبعضـــهم ال

تعــاون أبنائهــا مــع وحــل مشــكالتها بمــن جديــد وريا ســليمة معافــاة قــادرة علــى التــوازن للنهــوض بســ
فأشــد مــا تكــون الشــعوب    خــاص مــن نــوعب  أساســية تتطلــب تعــامالً  تعــد مشــكلةً بعضــهم الــبعض  
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بحاجةب للتعاون والتعاضد في زمن الحروب والفتن  وهذا فعاًل ما تشهدع سورية في الوقت الحـالي  
ائها أن يأخذوا بأيدي بعضهم البعض ليتغلبوا على أزمتهم ويحموا بالدهـم  فـي وجـه لذلك فعلى أبن

 كل من أراد بها سوءًا وشرًا.

 أن أي تطـــوير يـــتم التخطـــيط لـــه للرقـــي بـــالمجتمع وأفـــرادع يرتكـــز علـــى عنصـــر رئيســـي وهـــووبمـــا 
انـب اإليجـابي فـي الشباب  فإن االهتمام بهذع الفئة يجـب أن يمتـد إلـى كافـة الجوانـب بمـا فيهـا الج

أكثــر متانــة وســالمة إنعكــس ذلــك  متــى كانــت منظومــة القــيم لــدى الشــبابفســلوكهم االجتمــاعي  
 ككل. باإليجاب على المجتمع

إنمـا   اختيـار موضـوع التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين وعالقتـه بـالتوافق النفسـي االجتمـاعيوعليه ف
لمـا لـه مـن   االجتمـاعي اإليجـابي لألفـراد نـابع مـن قناعـة مفادهـا أهميـة التركيـز علـى السـلوكهـو 

  .تمعلمجا أفراد بين المحبة أواصر السليمة  وتوثيق الشخصية بناء دور في

 وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث على النحو التالي:

ماهي العالقة بين التوجه نحو مساعدة اآلخرين والتوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة جامعةة 
 دمشق؟

 :(النظري والتطبيقي) على المستويين أهمية البحث -3

  تتجلى أهمية البحث من وجهة نظر الباحثة في النقاط التالية:

 س النف علم في الحديثة الفروع كأحد اإليجابي النفس علم على الضوء تسليط في اإلسهام-3-1
بتحسـين نوعيـة الحيـاة بصـفة يسـهم  وكيفية تنميتها لدى األفراد مما اإليجابية بالجوانب يهتم والذي
 . عامة

مــن  أهميــة موضــوع التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين  بمــا يقدمــه لصــاحبه كمــا ثبــت علميــاً  -3-2
عام في بـاقي ومختلـف نـواحي حياتـه   مقدار للسعادة تجعل معنوياته ترتفع وتؤثر في أدائه بشكلب 

 دراسية والشخصية.مما يعكس آثارع اإليجابية على حياته المهنية واالجتماعية وال

إلنســـجامه مـــع بيئتـــه المحيطـــة  بإعتبـــارع مؤشـــراً التوافـــق النفســـي االجتمـــاعي للفـــرد أهميـــة  -3-3
 .على المجتمع برمته إيجابيةً  آثاراً مما يعكس   اآلخرينمع و وتناغمه مع نفسه 
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 بحسـب علـم الباحثـة  باإلضـافة إلـى قلـة األبحـاث جـّدة موضـوع البحـث فـي البيئـة المحليـة -3-4
 على مستوى البيئة العربية . التي تناولت الموضوع

خصوصية الوضع الذي تمر به سوريا وما يتطلبـه ذلـك اإلستفادة من نتائج البحث ضمن  -3-5
  .على مواجهة المخاطر   مما يجعلهم أقدرها بعضهم لبعضمساعدة من قبل أبنائ  للمن تقديم 

صـورة عـن التوجـه نحـو المسـاعدة لـدى عينـة  تقـديماالستفادة من نتائج البحث الحالي فـي  -3-6
من الطلبة الجامعيين  مما قد يساهم ولو بشـيء متواضـع فـي إفـادة المـربين للتركيـز علـى السـلوك 

 االجتماعي اإليجابي لألفراد.

التوجــه نحـو مسـاعدة اآلخـرين لــدى طلبـة جامعـة دمشـق  وأداة لقيــاس  لقيـاس أداة إعـداد -3-7
ي لـدى طلبـة جامعـة دمشـق  ممـا يسـمخ بإسـتخدامهما فـي األبحـاث ذات التوافق النفسـي اإلجتمـاع

 الصلة .

 :  أهداف البحث -4

 : يهدف البحث الحالي إلى

 .لدى أفراد عينة البحثتعرف مستوى التوجه نحو مساعدة اآلخرين  .1
 .لدى أفراد عينة البحثمستوى التوافق النفسي االجتماعي تعرف   .2
لـدى أفـراد عينـة جتمـاعي اعدة اآلخـرين والتوافـق النفسـي االالعالقة بين التوجه نحو مس تعرف .3

 .البحث
لـدى أفـراد عينـة جتمـاعي تعّرف العالقة بين التوجه نحو مساعدة اآلخـرين والتوافـق النفسـي اال .4

 .(سيةالدرا  السنة االختصاصالجنس  ) تبعًا لمتغير البحث
 تبعــاً  أفــراد عينــة البحــثلــدى اآلخــرين  التوجــه نحــو مســاعدةدرجــة  الفــروق فــيتعــرف داللــة  .5

 الســـنة الدراســـية  (إنســـانية كليـــات  تطبيقيـــة كليـــات) ختصـــاصاال  الجـــنس: اليـــةللمتغيـــرات الت
 .رابعة(  )أولى

 تبعـــاً  لـــدى أفـــراد عينـــة البحـــث جتمـــاعيالتوافـــق النفســـي االدرجـــة  الفـــروق فـــيتعـــرف داللـــة  .6
 الســـنة الدراســـية  (نســـانيةإ كليـــات  تطبيقيـــة كليـــات) ختصـــاصاال  الجـــنس: للمتغيـــرات التاليـــة

 .رابعة(  )أولى
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 :  أسئلة البحث -5

 أفراد عينة البحث؟مستوى التوجه نحو مساعدة اآلخرين لدى ما  .1

 لدى أفراد عينة البحث؟مستوى التوافق النفسي االجتماعي  ما .2

 :  فرضيات البحث -6

ار الفرضـيات سـيتم عنـد   مع العلم أن اختبـالتحقق من صحة الفرضيات التالية يسعى البحث إلى
 (:0.05مستوى داللة )

 : الرئيسية() الفرضية االرتباطية

التوجــه نحــو مســاعدة مســتوى ذات داللــة إحصــائية بــين ارتباطيــة توجــد عالقــة ال: الفرضــية األولــى
 .بحثعينة الأفراد جتماعي لدى نفسي االالتوافق المستوى اآلخرين و 

 : رضيات اآلتيةة األولى الفيويتفرع عن الفرضية الرئيس

التوجــــه نحــــو مســــاعدة اآلخــــرين مســــتوى ال توجــــد عالقــــة ارتباطيــــة ذات داللــــة إحصــــائية بــــين .1
 .من الذكور واإلناث بحثالتوافق النفسي االجتماعي لدى أفراد عينة المستوى و 

التوجــــه نحــــو مســــاعدة اآلخــــرين مســــتوى ال توجــــد عالقــــة ارتباطيــــة ذات داللــــة إحصــــائية بــــين .2
كليـــات ) االختصـــاص تغيـــرتبعـــًا ل م   بحـــثافـــق النفســـي االجتمـــاعي لـــدى أفـــراد عينــة الالتو مســتوى و 

 .(ةإنسانيكليات   تطبيقية

التوجــــه نحــــو مســــاعدة اآلخــــرين مســــتوى ال توجــــد عالقــــة ارتباطيــــة ذات داللــــة إحصــــائية بــــين .3
  )أولــى ســيةالســنة الدرا تغيــرتبعــًا ل م   بحــثالتوافــق النفســي االجتمــاعي لــدى أفــراد عينــة المســتوى و 

 رابعة(.

 : فرضيات الفروق
 البحــث عينــة أفــراد درجــات متوســطات بــينية توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائال : الفرضــية الثانيــة

 (.إناث  ذكور) الجنس تغيرم  ل   تبعاً  المساعدة نحو التوجه مقياس على

 البحــث ينــةع أفــراد درجــات متوســطات بــين توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية ال: الفرضــية الثالثــة
 .(ةإنسانيكليات   تطبيقيةكليات ) االختصاص تغيرم  ل   تبعاً  المساعدة نحو التوجه مقياس على
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 البحــث عينــة أفــراد درجــات متوســطات بــين التوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية: الفرضــية الرابعــة
 (.رابعة  أولى) الدراسية السنة تغيرم  ل   تبعاً  المساعدة نحو التوجه مقياس على

 البحــث عينـة أفـراد درجـات متوسـطات بـينالتوجـد فـروق ذات داللـة إحصــائية : رضـية الخامسـةالف
 .إناث(  )ذكور الجنس تغيرم  ل   تبعاً  االجتماعي النفسي التوافق مقياس على

 البحــث عينــة أفــراد درجـات متوســطات بــينالتوجــد فــروق ذات داللـة إحصــائية : الفرضـية السادســة
كليــــات   تطبيقيــــةكليــــات ) االختصــــاص تغيــــرم  ل   تبعــــاً  االجتمــــاعي النفســــي التوافــــق مقيــــاس علــــى
 .(ةإنساني

 البحــث عينــة أفــراد درجــات متوســطات بــين التوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية: الفرضــية الســابعة
 .رابعة(  )أولى الدراسية السنة تغيرم  ل   تبعاً  االجتماعي النفسي التوافق مقياس على

 :  أدوات البحث -7

 : احثة األدوات التاليةاستخدمت الب
 مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين من إعداد الباحثة.. 1
 مقياس التوافق النفسي االجتماعي من إعداد الباحثة.. 2

 :  حدود البحث -8

)العلــــوم  الهندســـة المدنيــــة  الهندســــة  فـــي كليــــات تـــم تطبيــــق أدوات البحــــثالحـــدود المكانيــــة: . 1
 دمشق.  بجامعة( لعربي  التربية  الحقوقا المعمارية  االقتصاد  األدب

  فــي الكليــات طلبــة جامعــة دمشــقعينــة مــن علــى  تــم تطبيــق أدوات البحــثالحــدود البشــرية: . 2
 السابقة الذكر من السنة الدراسية األولى والرابعة.

 العــــــام الدراســــــيخــــــالل الفصــــــل الثــــــاني مــــــن  أدوات البحــــــثتــــــم تطبيــــــق :  الحــــــدود الزمانيــــــة. 3
 .(م 2014 2013)
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 :  متغيرات البحث _9

 .التوجه نحو مساعدة اآلخرين: المستقل تغيرالم  

 .االجتماعيالتوافق النفسي  المتغير التابع:

  إنــاث(  )ذكــور مــن الجــنس كــالً الديموغرافيــة تغيــرات البحــث تتضــمن م  : ديموغرافيــةالات تغيــر الم  
  رابعة(.  )أولىوالسنة الدراسية   (ةإنسانيكليات   ةتطبيقيواالختصاص )كليات 

 : مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية _10

"سلوك هو :( Orientation towards helping others)التوجه نحو مساعدة اآلخرين.1
دون   و مجموعة من األشخاصأ شخص آخر بقصد إفادة  اختيارع يقوم به الفرد طواعية بمحض  

 (.211: 1994 )سالمة من ذلك السلوك" أومنفعة تعود عليه عائد انتظار

علـى الدرجة التي يحصل عليها المفحوص : وتم تعريف التوجه نحو مساعدة اآلخرين إجرائيًا بأنه
 الثالثة الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض. أبعادعب مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين

 : ليةفي الدراسة الحا التالية ألبعادمساعدة اآلخرين ا التوجه نحو مقياس ويتضمن-

   Orientation towards helping to normal) التوجه نحو المساعدة في الحياة العادية-أ
:                                                                                      (life 

 الجماعة عدتسا أعمال من يتطلبه وما  االهتمام يمليه ما عمل في اآلخرين مع الفرد اشتراك"هو
 علـى والمحافظـة  رفاهيتهـا وتحقيـق  أهـدافها إلـى والوصول  مشكالتها وحل  حاجاتها إشباع في

 .(171: 1995  )عثمان" استمرارها

التوجـه نحـو المسـاعدة فـي  بعـدعلـى الدرجـة التـي يحصـل عليهـا المفحـوص : إجرائيًا بأنهف عرّ وي   
 الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض. خرينمقياس التوجه نحو مساعدة اآلالحياة العادية في 

 Orientation towards helping in case of ه نحو المساعدة في حاالت الخطرالتوج-ب
danger):                                                                                  
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ض حياتـــه للتهديـــد أو عـــرّ أن ي   كـــم العـــون الـــذي يقدمـــه الفـــرد لآلخـــرين فـــي موقـــف مـــن شـــأنه "هـــو
ــــــف طــــــار   المتاعــــــب ــــــه موق ــــــى أن ــــــد  ويدركــــــه الشــــــخص عل ــــــديم كمــــــا ي رك مســــــؤوليته نحــــــو تق
 .(9: 2006  )الشميريالمساعدة"

التوجـه نحـو المسـاعدة فـي  بعـدعلـى الدرجـة التـي يحصـل عليهـا المفحـوص : ف إجرائيًا بأنهعرّ وي   
 الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض. ينمقياس التوجه نحو مساعدة اآلخر حاالت الخطر في 

تميــزع   ( وآخــرون بأنــه "رد فعــل عــاطفيCialdini)ســيالديني فــه عر  ي   (:Empathy) التعــاطف-ج
الرحمـة والعطـف... وهـي ناتجـة عـن فعـل األخـذ المـدرك حيـث يقـوم   الشفقة  مشاعر مثل الحنان

مـــن خـــالل إدراك ويحـــدث تبنـــي منظـــور اآلخـــر   شـــخص مـــا بتبنـــي وجهـــة نظـــر الشـــخص اآلخـــر
 .(Cialdini & etal ,1997: 481) االرتباط االنفعالي مع اآلخرين"

 ."القابلية العالية لالستجابة للخبرة االنفعالية لدى اآلخرين"نه بأ( 133: 1992)عجوة  فهعرّ ي  كما 

مقيـاس التوجـه التعـاطف فـي  بعـدعلى الدرجة التي يحصل عليها المفحوص : ف إجرائيًا بأنهعرّ وي  
 الباحثة لهذا الغرض. الذي أعدته   حو مساعدة اآلخرينن

ف بأنـه عـرّ ي   (Social Psychological Adjustment): االجتمةاعيالتوافةق النفسةي .2

ـــه لذاتـــه ـــه النفســـية وتقبل ـــاة خاليـــة  "إشـــباع الفـــرد لحاجات رات والصـــراعات مـــن التـــوتواســـتمتاعه بحي
ومشاركته في األنشطة االجتماعية   حميمية ةواستمتاعه بعالقات اجتماعي  واالضطرابات النفسية

 .(153: 2004 )سفيان قبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه"وت

علـى الدرجـة التـي يحصـل عليهـا المفحـوص : وتـم تعريـف التوافـق النفسـي االجتمـاعي إجرائيـًا بأنـه
 .لهذا الغرض الباحثة السبعة الذي أعدته   أبعادعاالجتماعي بمقياس التوافق النفسي 

 : في الدراسة الحالية التوافق النفسي االجتماعي األبعاد التالية ويتضمن مقياس

"نظــرة الفــرد  هــي (Complacency and appreciation): الرضــا عــن الــذات وتقــديرهاأ_
ســــري واتجاهــــه نحــــو ذاتــــه ومــــدى تقــــدير هــــذع الــــذات مــــن الجوانــــب المختلفــــة كالــــدور والمركــــز األ  

 .(239: 1993  )عبد الفتاح" تي يمارسها في مجال العالقة بالواقعوبقية األدوار ال  والمهني
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الرضـا عـن الـذات وتقـديرها  بعدعلى الدرجة التي يحصل عليها المفحوص : اف إجرائيًا بأنهعرّ وت   
 الباحثة لهذا الغرض. التوافق النفسي االجتماعي الذي أعدته  مقياس في 

أنـه "مسـايرة علـى ( Maslo)ماسـلو فـه عرّ ي   : (Sense of belonging) باالنتمـاء الشـعورب_
الجماعـــــة والتوافـــــق معهـــــا والتقيـــــد أو قبـــــول مـــــا اصـــــطلحت عليـــــه الجماعـــــة مـــــن معـــــايير وأنمـــــاط 

 .(173: 1990  سلوكية")عبد الغفار

مقياس الشعور باالنتماء في بعد على الدرجة التي يحصل عليها المفحوص : ف إجرائيًا بأنهعرّ وي   
 الباحثة لهذا الغرض. جتماعي الذي أعدته  التوافق النفسي اال

 رد على التحكم بانفعاالته ومرونةقدرة الف "هو:  (Emotional Maturity)االنفعالي النضجج_
المواقف التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التروي وضبط  ف والسيطرة في المواقف الصعبة أوالتصر 

 .(104: 1990 النفس")توفيق

مقيـاس النضج االنفعـالي فـي  بعدعلى لدرجة التي يحصل عليها المفحوص ا: ف إجرائيًا بأنهعرّ وي  
 الباحثة لهذا الغرض. التوافق النفسي االجتماعي الذي أعدته  

بأنـه "شــعور الفــرد بــاألمن النفســي فــي ف عــرّ ي  :   (Psychological safety)النفســي األمـان-د
شـــباعه   معيشـــته مـــع الجماعـــة وصـــحة بدنـــه وخلـــوع مـــن األمـــراض لحاجاتـــه الفطريـــة الضـــرورية وا 

على الدرجة التي يحصل عليها المفحوص : ف إجرائيًا بأنهعرّ . وي  (26: 2006  الخطيب) لبقائه"
 الباحثة لهذا الغرض. التوافق النفسي االجتماعي الذي أعدته  مقياس األمان النفسي في  بعد

( Rogers)روجرز  يراها:   (Sense of personal freedom)الشعور بالحرية الشخصيةه_
فـــون طاقـــاتهم إلـــى أقصـــى حـــد كمـــا يوظ    بأنهـــا "تصـــرف األشـــخاص بشـــكل ســـوي وبخيـــارات حـــرة

ويســــتجيبون للمثيـــــرات علــــى ضـــــوء   ويشــــعرون ذاتيــــًا بالحريـــــة فــــي أن يكونــــوا واعـــــين لحاجــــاتهم
 .(16 :1991  ذلك")محمد

عور بالحريـة الشخصـية الشـ بعـدعلـى الدرجـة التـي يحصـل عليهـا المفحـوص : ف إجرائيًا بأنـهعرّ وي  
 الباحثة لهذا الغرض. التوافق النفسي االجتماعي الذي أعدته  مقياس في 

" قـدرة الفـرد علـى إظهـار إنهـا :   (Social interaction skills)االجتمـاعي التفاعـل مهـاراتو_
تفاعــل وتفيــد فــي عمليــة ال  عمــة إيجابيــًا والتــي تعتمــد علــى البيئــةاألنمــاط الســلوكية واألنشــطة المدّ 
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في كل من الجانب  اً اإليجابي مع اآلخرين في عالقات اجتماعية متنوعة بأساليب مقبولة اجتماعي
 .(107: 2002  )شاش وفي االعتماد على نفسه في حياته اليومية"  الشخصي واالجتماعي

ي مهارات التفاعـل االجتمـاع بعدعلى الدرجة التي يحصل عليها المفحوص : اف إجرائيًا بأنهعرّ وت  
 الباحثة لهذا الغرض. التوافق النفسي االجتماعي الذي أعدته  مقياس في 

)نجــاتي( بأنهــا "شــعور الفــرد  رىيــ:   (Social Responsibility)المســؤولية االجتماعيــة ي_
سـواء نحـو نفسـه أو نحـو أسـرته أو نحـو مؤسسـته أو نحـو رفاقـه أو   فـي شـتى صـورهابالمسؤولية 

 .(72: 2010  )الكنج أسرع"نحو جيرانه أو نحو مجتمعه ب

المسـؤولية االجتماعيـة فـي  بعـدعلـى الدرجـة التـي يحصـل عليهـا المفحـوص : ف إجرائيًا بأنهـاعرّ وت  
 الباحثة لهذا الغرض. التوافق النفسي االجتماعي الذي أعدته  مقياس 

جامعــة  الســنة األولــى و الرابعــة الــذين يتلقــون التعلــيم األكــاديمي فــي لبــةهــم ط: الجامعةةةلبةةة ط. 3
 دمشق. 

الهندسـة   الهندسة المدنيـة  )العلوم في كلياتالذين يدرسون  بةهم الطل: التطبيقيةالعلوم  بةطل.4
 االقتصاد( في جامعة دمشق.  المعمارية

اآلداب قســم   التربيــة  )الحقــوق فــي كليــاتالــذين يدرســون  بــةهــم الطل: العلةةوم اإلنسةةانية بةةةطل.5
 اللغة العربية( في جامعة دمشق.



 

 الفصل الثاني

 سابقةدراسات ال
 

 توطئة
 الدراسات العربية.: أواًل
 الدراسات األجنبية.: ثانيًا

 تعقيب على الدراسات السابقة.: ثالثًا

 مكانة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة.رابعًا: 
 احلالية. الدراسة يف السابقة الدراسات من االستفادة أوجهخامسًا: 
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 :  ةتوطئ

  أهميــــة عــــرض الدراســــات الســــابقة التــــي تناولــــت موضــــوع التوجــــه نحــــو مســــاعدة اآلخــــرينتــــأتي 
فهـي   البحـث الـراهنوموضوع التوافق النفسي االجتماعي لكونها حجر أساسي في خطوات إجراء 

قـق منهـا فيمـا الفـروض التـي يمكـن صـياغتها والتح وحي باألفكـار ووضـععد من المصادر التي تـ ت  
المتغيـرين علـى  مـن كـل تناولـت التي الدراسات الباحثةتعرض  ولم  الحاليبحث بعد بما يخص ال

نما تم  معاً  أوكالهما حدة  عرضـت والتـي  البحث خدمت التي العربية واألجنبية الدراسات ذكر وا 
 والعمل التطوعي(.  )كاإليثار منهما قريبة متغيرات أو كالهما المتغيرين أو ألحد

اســات التــي تناولــت موضــوعي التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين يلــي عــرض لــبعض تلــك الدر  وفيمــا
 والتوافق النفسي االجتماعي.

 :  عربيةالدراسات ال: أوالً 

 : البحرين (1992) وعثمان عبده دراسة-1

 اإلمةارات دولةة فةي الطةالب لةدى واالجتمةاعي الشخصةي والتوافةق اإليثةار): عنةوان الدراسةة 
 .(البحرين ودولة العربية

 مـن عينتـين لـدى واالجتمـاعي الشخصـي بـالتوافق اإليثـار عالقـة عـن الكشـف: الدراسة هدف 
 وعمان. بالبحرين الجامعة طالب

 (162)و اإلمارات جامعة كلية التربية من وطالبةً  طالباً ( 157)العينة  شملت: عينة الدراسة 
 .البحرين جامعة التربية كلية من وطالبةً  طالباً 

 عبـد إعـداد مـن اإليثـار ومقياس  إعدادهما من التوافق ياسمق استخدم الباحثان: أداة الدراسة 
  .عبدع الهادي

 أهم نتائج الدراسة : 

 التوافـق عـدوب   اآلخـرين مشـاعر احتـرام عـدب   بـين إحصـائياً  دال االرتبـاط لمعامـل فـروق يوجـد ال -
 .والبحرينية اإلماراتية العينتين من لكل االنفعالي
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 االجتمـاعي التوافـق عـدوب   وليةالمسؤ  تحمل عدب   بين إحصائياً  دال االرتباط لمعامل فروق وجود -
 .البحرينية لصالخ الصحي التوافقو   االنفعالي التوافق عدب   مع وكذلك  اإلماراتية العينة لصالخ

 لصـالخ االنفعـالي التوافـق عـدوب   والود الثقة عدب   بين إحصائياً  دال االرتباط لمعامل فروق وجود -
 .اإلماراتية العينة

 : ( مصر1994)دراسة الشامي-2

 تغيةةةةرات النفسةةةةية سةةةةاعدة وبعةةةة  الم  )العالقةةةةة بةةةةين سةةةةلو  تقةةةةديم الم: عنةةةةوان الدراسةةةةة
 .جتماعية(اال

 تغيرات جتماعيـــــة المتمثلـــــة بـــــالم  ات النفســـــية االر تحديـــــد العالقـــــة بـــــين المتغيـــــ: هـــــدف الدراســـــة
 .م المساعدةوسلوك تقدي التحضر(  مستوى التعليم  الجنس  العمر) الديموغرافية

 يمثلـــون التعلـــيم المتوســـط   مـــن الجنســـين مفحوصـــاً  (474)مـــن العينـــةتكونـــت : عينـــة الدراســـة
 .(عاماً  50 –20)حت أعمارهم بينو ترا  والجامعي

 مت الباحثــة أداة لقيــاس المكونــات الفرعيــة لســلوك تقــديم المســاعدة مســتمدة صــمّ : أداة الدراســة
 .من الواقع المصري

 أهم نتائج الدراسة : 

إيجابيــــة بــــين القــــدرة علــــى إستشــــعار مشــــاعر اآلخــــرين واإلســــتعداد لتقــــديم ارتبــــاط هنــــاك عالقــــة -
 .المساعدة

 .خطراليم المساعدة من اإلناث في مواقف على تقد الذكور أكثر إقباالً -

 لتقديم المساعدة مقارنة بذوي التعليم المرتفع. األشخاص ذوي التعليم المتوسط أكثر إقباالً -

 : ( اليمن1997)اهري وسفيانالددراسة -3

 الةةةة كاج االجتمةةةةاعي والقةةةةيم االجتماعيةةةةة وعالقتهمةةةةا بةةةةالتوافق النفسةةةةي ): عنةةةةوان الدراسةةةةة
 .(واالجتماعي لدى طلبة علم النفس في جامعة تعز

 ــذكاء االجتمــاعي والقــيم االجتماعيــة  معرفــة مــا: هــدف الدراســة إذا كانــت هنــاك عالقــة بــين ال
 عي لدى أفراد العينة.وبين التوافق النفسي االجتما
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 وطالبةً  ( طالباً 327) بلغت عينة الدراسة: عينة الدراسة. 

  الدراسةأهم نتائج : 

 .تمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز بتوافق نفسي اجتماعي عالب -

لــدى توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين الــذكاء االجتمــاعي والتوافــق االجتمــاعي والنفســي -
 العينة. 

 وتبعــاً   لمتغيــر المرحلــة الدراســية روق ذات داللــة إحصــائية فــي التوافــق النفســي تبعــاً توجــد فــ ال-
 .تغير الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية معاً م  ل  

 .(399  2008  )بركات تغير الجنس لصالخ الذكورم  ل   تبعاً  فروق ذات داللة إحصائية توجد-
 : ديةالسعو  (1995) دراسة عبد الرحمن و عبد المقصود-4
 لةدى اآلخةرين مسةاعدة نحةو بالتوجةه المرتبطةة النفسةية تغيةراتالم   بعة : )عنوان الدراسةة 

 (.الجامعة طالبات
 متقبلــي  الغيــريين) للمســاعدة للتوجــه المختلفــة المســتويات بــين الفــروق معرفــة: هــدف الدراســة 

  التوكيـدي سـلوكال  االجتماعيـة المهـارات كـل فـي( األنـانيين  الداخليـة المسـاندة ذوي  العطاء
 التوجــــه أبعــــاد فــــي( األدبــــي  العلمــــي)التعلــــيم أثــــر علــــى التعــــرف وكــــذلك  االجتمــــاعي القلــــق

 .للمساعدة
 بكليـة التربيـة للبنـات بمدينـة تبـوك بالمملكـة العربيـة  ( طالبـةً 142)شـملت العينـة: عينة الدراسة

 السعودية.

 عبـد محمـد وتعريـب ترجمـةون  وآخـر  رومـر إعـداد المساعدة نحو التوجه مقياس: أداة الدراسة 
 الــرحمن عبــد محمــد إعــداد االجتماعيــة المهــارات ومقيــاس  (١٩٩٢) الشــناوي ومحمــد الــرحمن

 الــرحمن عبــد محمــد وتعريــب ترجمــة  ليــرى إعــداد االجتمــاعي القلــق مقيــاس وكــذلك  (١٩٩٢)
 .(١٩٩٤)الرحمن عبد محمد الشخصية العالقات واختبار  (١٩٩٤) المقصود عبد وهانم

 

 



 الدراسات السابقة الفصل الثاني

 
17 

 أهم نتائج الدراسة : 

ذوي   متقبلــــي العطــــاء  الغييــــرين) هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين المجموعــــات األربــــع-
  االنفعــالي التغييــر)المهــارات االجتماعيــة مقيــاس أبعــاد مــن كــل فــي واألنــانيين(  المســاندة الداخليــة

 .االجتماعي( الضبط  االنفعالية الحساسية

 عـــدي االســـتقالليةب   مـــن كـــل فـــي للمســـاعدة للتوجـــه المختلفـــة وياتالمســـت بـــين دالـــة فـــروق وجـــود-
  .االجتماعي للقبول والسعي

 مــن فــي كـل للمسـاعدة التوجــه فـي المختلفــة المسـتويات بــين إحصـائية داللــة ذات فـروق توجـد ال-
 .االجتماعية الحساسية  االجتماعي التعبير  االنفعالي الضبط

عـــدي الـــدفاع عـــن ختلفـــة للتوجـــه للمســـاعدة فـــي كـــل مـــن ب  وجـــود فـــروق دالـــة بـــين المســـتويات الم-
 والتوجهية لصالخ مجموعة تقبل العطاء.  الحقوق

عـــدي االســـتقاللية وجـــود فـــروق دالـــة بـــين المســـتويات المختلفـــة للتوجـــه للمســـاعدة فـــي كـــل مـــن ب  -
 للقبول االجتماعي.والسعي 

 : ( فلسطين2001) دراسة اليازجي-5

 اإلسةالمية الجامعة لدى طالبات النفسية تغيراتالم   ببع  القتهوع اإليثار): عنوان الدراسة 
 .(بغزة

 الضــبط الــداخلي  التعــاطف) النفســية تغيراتبــالم   اإليثــار عالقــة عــن الكشــف: هــدف الدراســة _
 .بينهم عام عامل إيجاد إلى وكذلك  (الخجل  الخارجي

 طالبــات مــن طالبــةً  (308) مــن مكونــة عشــوائية عينــة الدراســة علــى اشــتملت: عينــة الدراســة 
  .بغزة اإلسالمية السنة الرابعة بالجامعة

 إعــــداد الباحثــــة مــــن اإليثـــار اســــتبانة: التاليــــة المقـــاييس الباحثــــة واســــتخدمت: أدوات الدراســـة  
  .الخجل مقياس  الخارجي_ الداخلي الضبط ومقياس  التعاطف مقياس
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 أهم نتائج الدراسة: 

 والطالبــات  اإليثــار مرتفعــات الطالبــاتبــين  التعــاطف طمتوســ فــي إحصــائياً  دالــة فــروق وجــود_ 
 .اإليثار مرتفعات لصالخ اإليثار منخفضات

 والطالبـــات  اإليثـــار مرتفعـــاتالطالبـــات  بـــين الخجـــل متوســـط فـــي إحصـــائياً  دالـــة فـــروق وجـــود_ 
 .اإليثار منخفضات لصالخ اإليثار منخفضات

 ."لقالخ   حسن" تسميته وتم  الدراسة تغيراتوم   اإليثار بين عام عامل وجود_ 

 : ( مصر2003) ابراهيمدراسة -6

 التعاطف واإليثار وعالقتهما بتقدير ال ات(.: عنوان الدراسة( 

 ف العالقة بين تقدير الذات وكل من التعاطف واإليثار لـدى تالميـذ التعلـيم تعرّ : هدف الدراسة
 العام.

 ميذ المرحلة اإلعدادية.من تال ( تلميذًا وتلميذةً 240تكونت من): عينة الدراسة 

 ومقيــــاس   (1993) إعــــداد عــــزة زعفــــان  ألطفــــالمقيــــاس ســــلوك اإليثــــار عنــــد ا: أداة الدراســــة
 التعاطف من إعداد الباحثة.

 أهم نتائج الدراسة : 

 عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين تقدير الذات وكل من التعاطف واإليثار.-

فـــــــي تأثيرهمـــــــا المشـــــــترك علـــــــى نـــــــوع التعلـــــــيم وجـــــــود تـــــــأثير دال إحصـــــــائيًا لعـــــــاملي الجـــــــنس و -
  (107: 2006  )الشميرياإليثار

 : ( األردن2004دراسة العناني)-7

 أثر الجنس والعمر على سلو  المساعدة لدى األطفال) :عنوان الدراسة(. 

 والكشـف  األطفـال لدى سلوك المساعدة على والعمر الجنس أثر على التعرف: هدف الدراسة 
 تختلــف الــدوافع هــذع كانــت ومــا إذا  نظــرهم وجهــة مــن المســاعدة لــدوافع يةالنســب األهميــة عــن

 والعمر. الجنس باختالف



 الدراسات السابقة الفصل الثاني

 
19 

 ـــة الدراســـة ـــةً  طفـــالً ( 202مـــن) العينـــة وتكونـــت: عين ـــارهمتـــم  وطفل  األطفـــال ريـــاض مـــن اختي
 باألردن. الحمام مرج منطقة في األساسية والمدارس

 يس سلوك المساعدةتق  ( موقفاً 20استبانة مؤلفة من): أداة الدراسة. 

 أهم نتائج الدراسة : 

 .األطفال لدى المساعدة درجة _ارتفاع

( اإلنـــاث لصـــالخ) للجـــنس عـــزىت   لـــديهم المســـاعدة ســـلوكفـــي  إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود-
 .(سناً  بركاأل لصالخ) وللعمر

 التـي العوامـل أهـم والتعـاطف بالمسـؤولية والشـعور الـذاتي والتعزيـز ينالـدّ  أن كما أظهرت النتـائج-
 .لآلخرين المساعدة األطفال لتقديم تدفع

 السعودية:  (2005) _ دراسة السلطان8

 التطوعي(. العمل نحو الجامعي الشباب عنوان الدراسة: )اتجاهات 

  هدف الدراسة: الكشف عن اتجاهات الشباب الجامعي نحو ممارسة العمل التطـوعي  وماهيـة
 ممارستها.األعمال التطوعية التي يرغبون في 

 سعود. الملك بجامعة الذكور الطالب من( طالباً  373) من عينة الدراسة: تكونت 

  أدوات الدراسة: استبانة من إعداد الباحث مكونة من خمسة محاور من أجل جمع المعلومـات
( عبـــارة يســـتجيب لهــا أفـــراد عينـــة 65الالزمــة  وتضـــمنت أداة الدراســة فـــي صـــورتها النهائيــة )

 درج خماسي. الدراسة وفق ت

  :أهم نتائج الدراسة 

 مستوى ممارسة عينة الشباب الجامعي للعمل التطوعي كان ضعيفًا جدًا.-

 ية نحو العمل التطوعي لدى العينة وجود اتجاهات إيجاب-

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين اتجاهــات الشــباب الجــامعي نحــو محــاور ممارســة  -
 العمل التطوعي.
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 : ( العراق2005دراسة خضر) -9

 التوافق النفسي االجتماعي وعالقته باالنتماج لل ات(.: عنوان الدراسة( 

 التعرف على مستوى التوافق النفسي االجتماعي وعالقته باالنتمـاء للـذات لـدى : هدف الدراسة
والتعــرف علــى الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائية   كــل مــن الطلبــة المتفــوقين والمتــأخرين دراســياً 

 فق النفسي االجتماعي واالنتماء للذات بين الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراسيًا.في التوا

 مــن طلبــة الســنة األولــى والرابعــة فـــي  ( طالبــًا وطالبــةً 120) هــابلــع عــدد أفراد: عينــة الدراســة
 كربالء(.-الكوفة-التربية/ابن رشد( في جامعات )بغداد -اآلداب-)التربية كليات

 من إعداد الباحث لقياس التوافق النفسي االجتماعي واالنتماء للذات. استبانة: أدوات الدراسة 

 أهم نتائج الدراسة : 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي أثــر غيــاب األب فــي التوافــق النفســي االجتمــاعي فــي - 
 .الصف(-العنصر-ضوء متغيرات البحث )الجنس

غيـــاب األب فـــي ضـــوء متغيـــرات  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي مفهـــوم الـــذات ألثـــر-
 الدراسة.

 : سوريا واليمن (2006ري)يدراسة الشم-10

 (التوجه نحو مساعدة اآلخرين وعالقته ببع  سمات الشخصية): عنوان الدراسة. 

 ســـمات  عـــرف العالقـــة بـــين التوجـــه نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين وعالقتـــه بـــبعضت  : هـــدف الدراســـة
 .الشخصية لدى عينة الدراسة

 مـــن طلبـــة الســـنة الرابعـــة فــــي  طالبــــًا وطالبـــةً  (2006) شـــملت عينـــة الدراســـة: عينـــة الدراســـة
 جامعتي دمشق وتعز. 

 ومقيــــاس ســــمات   مــــن إعــــداد الباحــــث مقيــــاس التوجــــه نحــــو مســــاعدة اآلخــــرين: أداة الدراســــة
 .الشخصية
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 أهم نتائج الدراسة : 

  خ اإلنـاث عمومـاً لصـاللدى عينة البحث وجود فروق في متوسط درجات التوجه نحو المساعدة -
 طلبة العلوم اإلنسانية في الجامعتين.لصالخ و 

عدم وجود فروق بين متوسط درجات التوجه نحو المساعدة بين مجموعتي العلوم التطبيقية في  -
 الجامعتين.

عدم وجود فروق بين متوسط درجات التوجه نحو المساعدة بين مجموعتي العلوم اإلنسانية في  -
  الجامعتين.

 : ( فلسطين2006) اسة بركاتدر -11

 (االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتكيف النفسي االجتماعي): عنوان الدراسة. 

  ف علــى تـــأثير االتجـــاع الـــديني فـــي التكيـــف النفســـي هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــر  : الدراســـةهــدف
 عمر و....كالجنس وال  وعالقته ببعض المتغيرات المرتبطة بالطالب الجامعي  االجتماعي

 من جامعة القدس المفتوحة. وطالبةً  اً طالب (200) تكونت العينة من: عينة الدراسة 

 مقياس التوافق النفسي االجتماعي ومقياس االلتزام الديني.: أداة الدراسة 

 أهم نتائج الدراسة : 

فســي وجــود تــأثير تربــوي التجــاع الطــالب نحــو االلتــزام الــديني فــي مســتوى تكــيفهم االجتمــاعي الن-
 لصالخ ذوي التوجه المرتفع.

 .في االلتزام الديني لصالخ اإلناثوجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين -

 : األردن (2007) دراسة العناني-12

 (المساعدة واإليثار لدى عينة من معلمي األطفال في األردن): عنوان الدراسة. 

 وأثـر   من معلمي األطفال فـي األردنالتعرف على سلوك المساعدة لدى عينة : هدف الدراسة
والكشـــف عـــن األهميـــة النســـبية   متغيـــري العمـــر والجـــنس والتفاعـــل بينهمـــا علـــى هـــذا الســـلوك

 .لدوافع المساعدة من وجهة نظر معلمي األطفال
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 تم اختيارهم من رياض األطفال معلمًا ومعلمةً  (168)منعينة الدراسة تألفت : عينة الدراسة. 

 تقيس سلوك المساعدة.  ( موقفاً 20) بانة مؤلفة مناست: أداة الدراسة 

  الدراسةأهم نتائج : 

 توجد فروق في درجة المساعدة بين الجنسين لصالخ الذكور.-

 ال توجد فروق في درجة المساعدة تعزى للعمر.-

  )الـدين فـي دفـع الفـرد لسـلوك المسـاعدة مـن وجهـة نظـر المعلمـين هـي إن الدوافع األكثـر أهميـةً -
 .(المسؤولية  التعاطف  الكفاءة  ز الذاتيالتعزي

 : ( سوريا2008دراسة برقاوي)-13

 (الشباب الجامعي والمشاركة في األعمال التطوعية): عنوان الدراسة. 

 تعريـف الشـباب و   ا أفـراد العينـةهـتحديد مفهوم ثقافـة العمـل التطـوعي كمـا يفهم: هدف الدراسة
  روح التعاون فـي أواسـطهم لتـدعيم المشـاركة فيـهالجامعي بمفهوم ثقافة العمل التطوعي وبث 

إضــافًة   إلــى تحديــد األســباب التــي تــدفع األفــراد للمســاهمة فــي األعمــال التطوعيــة كمــا تســعى
نتــائج علميـة يمكــن أن تســهم فــي رفــع وتيـرة مســاهمة أفــراد العينــة المدروســة إلـى التوصــل إلــى 

 في العمل التطوعي.

 من طلبة جامعة دمشق. وطالبةً  اً ( طالب150تكونت العينة من): عينة الدراسة 

  من إعداد الباحثة.استبانة : الدراسةأداة 

 أهم نتائج الدراسة : 

 رض عليهن هذا العمل.من الشباب في ممارسة العمل التطوعي فيما لو ع   اإلناث أكثر رغبةً -

شاركة فـي العمـل فيما لو أرادت الملألسرة دور كبير في الحد من مشاركة األنثى أو قمع رغبتها -
 التطوعي.

 .كال الجنسين راغب في المشاركة في األعمال التطوعية-
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 : السعودية (2008) دراسة بركات-14

 التوافةةةق النفسةةةي االجتمةةةاعي وعالقتةةةه بالحالةةةة االجتماعيةةةة والمسةةةتوى ): عنةةةوان الدراسةةةة
 .(االقتصادي والمعدل التراكمي

 فسي االجتماعي لـدى عينـة مـن )طالبـات كليـة لتعرف على مستوى التوافق النا: هدف الدراسة
  )المعـدل التراكمــي: تغيـراتو التعـرف علـى تـأثير م    التربيـة بجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة(

والحالـة االقتصـادية( فـي تبـاين الـدرجات التـي يحصـل عليهـا جميـع أفـراد   والحالة االجتماعيـة
 عينة الدراسة في التوافق النفسي العام.

  مــن طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة أم  طالبــةً  (153)تكونــت عينــة الدراســة مــن : اســةعينــة الدر
 القرى. 

 تغيــرات المرغــوب فــي دراســتها المرتبطــة اســتمارة للبيانــات الشخصــية تناولــت الم  : أداة الدراســة
 (.2003و مقياس التوافق النفسي لزينب شقير )  بالتوافق النفسي من إعداد الباحثة

  اسةأهم نتائج الدر : 

% مـــن طالبـــات كليـــة التربيـــة بجامعــة أم القـــرى لـــديهن شـــعور مرتفـــع بـــالتوافق 82أن مــا يقـــارب -
 النفسي.

والتوافـق الصـحي   بالتوافق الشخصي واالنفعالي: أن التوافق النفسي العام الذي يتضمن الشعور-
بـــاختالف ال يختلـــف لـــدى عينـــة الدراســـة   والتوافـــق االجتمـــاعي  والتوافـــق األســـري  (دي)الجســـ

 والحالة االقتصادية.  والحالة االجتماعية  متغير المعدل التراكمي

 : ( فلسطين2013دراسة صالح ومصدر) -15

 االجتماعي(.و )الصالبة النفسية وعالقتها بالتوافق النفسي : عنوان الدراسة 

 بـين لجامعي بمحافظـة غـزة و معرفة العالقة بين الصالبة النفسية لدى الشباب ا: هدف الدراسة
 االجتماعي.و النفسي التوافق 

 مـن الملتحقـين بجامعـة األقصـى وجامعـة  ( طالبًا وطالبةً 232تألفت العينة من): عينة الدراسة
 غزة.محافظة األزهر ب
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 الجتمــــاعي مــــن إعــــداد او النفســــية ومقيــــاس التوافــــق النفســــي  مقيــــاس الصــــالبة: أداة الدراســــة
 الباحثين.

 أهم نتائج الدراسة : 

 الة إحصائيًا بين الصالبة النفسية والتوافق النفسي واالجتماعي لدى أفراد العينة.هناك عالقة د-

تغيـر الجـنس وجود فروق ذات داللـة إحصـائية علـى مقيـاس التوافـق النفسـي واالجتمـاعي تبعـًا لم  -
 ولصالخ الطالبات.

تغيــر م  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية علــى مقيــاس التوافــق النفســي واالجتمــاعي تبعــًا ل-
 المستوى الدراسي.

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية علـــى مقيـــاس التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي بـــين طلبـــة  -
 .طلبة جامعة األزهرجامعة األقصى و 

 : ( الجزائر2013) دراسة بوشاشي-16

 السةةةلو  العةةةدواني وعالقتةةةه بةةةالتوافق النفسةةةي االجتمةةةاعي لةةةدى طلبةةةة : عنةةةوان الدراسةةةة(
 الجامعة(.

 دراسة العالقة بين السلوك العـدواني وعالقتـه بـالتوافق النفسـي االجتمـاعي لـدى : ف الدراسةهد
 طلبة الجامعة.

 في بعض الكليات جامعيين ( طالبًا وطالبةً 340تألفت من ): عينة الدراسة. 

 ومقيـاس التوافـق   )بـاص وبيـري( مقياس السلوك العدواني مـن إعـداد البـاحثين: أدوات الدراسة
 )صالح الدين الجماعي(. االجتماعي من إعداد الباحثالنفسي و 

 أهم نتائج الدراسة : 

 وجود مستوى متوسط في التوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة الجامعة. -

 ال توجد فروق دالة إحصائيًا في التوافق النفسي االجتماعي بين الجنسين.-

 االجتماعي لدى طلبة الجامعة.وجود عالقة سالبة بين السلوك العدواني والتوافق النفسي -
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 :  جنبيةاألدراسات ال: ثانياً 

 : أمريكا ((Thorne,1990ثورن دراسة -1

  :عنوان الدراسة(The relationship between age and behavior to provide 

assistance in adolescents and adults)                                                          
 .(العالقة بين العمر وسلو  تقديم المساعدة لدى المراهقين والراشدين) -

 التقدم بالعمرو سلوك تقديم المساعدة التعرف على العالقة بين : هدف الدراسة. 

 من الجنسين. اً ( مفحوص144من)العينة  تألفت: لدراسةعينة ا 

 تجابات المسـاعدة وتسـجل اسـ  س سلوك المساعدة من خالل موقف افتراضـياقي: أداة الدراسة
 . التي تقدم

 أهم نتائج الدراسة : 

 .لم تتباين الرغبة في تقديم المساعدة مع التقدم بالعمر-

 .ة األقران أكثر من باقي األفرادليس هناك نزعة لمساعد -

 : اليابان( (Takemura,1993 تاكيمورا دراسة-2

 عنةةوان الدراسةةة :(The impact of positive emotions,to provide 
assistance to others)                                                            

 لآلخرين(. المساعدة تقديم اإليجابية على نفعاالتاال  )تأثير -

 إلـى باإلضـافة  لآلخـرين المسـاعدة تقـديم علـى اإليجابية المشاعر تأثير معرفة: هدف الدراسة 
 المساعدة. نحو لتوجها على والموقف الجنس أثر عن الكشف

 المراهقة المتأخرة مرحلة في وطالبةً  طالباً ( ٢٦٤) بلغت العينة: عينة الدراسة. 

 بطاقـــة مالحظـــة مـــن ) مراقبـــة ســـلوك أفـــراد العينـــة فـــي تقـــديم المســـاعدة لآلخـــرين: أداة الدراســـة
 إعداد الباحث(.
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 أهم نتائج الدراسة : 

 والعكس المساعدة سلوك في زيادة تساهم اعدةبالمس المقصود الشخص تجاع اإليجابية المشاعر_
 بالعكس.

 .المساعدة التوجه نحو على اً بسيط اً تأثير  إال للموقف أو للجنس يكن _ولم
ليوت دراسة-3  : أمريكا( Melanie& Elliot (1998, ميالني وا 

 عنةوان الدراسةة :(Evaluation of each of the children and adolescents 
of the value of assistance to others and sacrifice for them).        

 .(مساعدة لآلخرين والتضحية من أجلهمتقييم كل من األطفال والمراهقين لقيمة تقديم ال) -

 م المســاعدة لآلخــرين والتضــحية مــن ديقيــاس تقييمــات األطفــال والمــراهقين لتقــ: هــدف الدراســة
 جلهم.أ

 طفل ومراهق أمريكي. (20)ن م عينة الدراسةتكونت : عينة الدراسة 

 الحكم عن نـوع السـلوك الـذي يجـب  فيها من المفحوص( قصص يطلب 5) سرد: أداة الدراسة
وهــل مـن الخطــأ أو الصـواب تقــديم سـلوك المســاعدة مـن بطــل القصــة   ن يقدمـه بطــل القصـةأ

 لآلخرين.

 أهم نتائج الدراسة : 

 لزامي.إ أن سلوك المساعدة اختياري وليس ينظر المراهقون إلى-

  ن دون مســـاعدتهمأشـــار األطفـــال والمـــراهقين إلـــى ضـــرورة تقـــديم المســـاعدة وعـــدم تـــرك اآلخـــري-
 (117: 2006  )الشميري وخصوصًا األقارب

 : أمريكا (Oswald, 2002) أوزوالد دراسة-4

 عنةوان الدراسةة :(The impact of emotional behavior and cognitive 
processes on helping behavior).                                              

 .(على سلو  المساعدة معرفيةوالعمليات ال نفعاليتأثير السلو  اال ) -
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 فـــي   معرفيـــةوالعمليـــات ال نفعـــاليالكشـــف عـــن التـــأثيرات المتبادلـــة للســـلوك اال: هـــدف الدراســـة
 .التأثير على سلوك المساعدة

 ( راشداً 109تكونت العينة من ): عينة الدراسة. 

 عبارة عن عدد الدقائق التطوعية التي يقضيها المفحوص في مساعدة اآلخرين.: أداة الدراسة 

 أهم نتائج الدراسة : 

 .األشخاص ميالون الختيار السلوك الذي يسمخ لهم باالحتفاظ بمزاج جيد أو محايد-

طفي والعمليـات اإلدراكيـة الـذي هناك تأثيرًا متباداًل وهامًا بين قيـام الفـرد بالمسـاعدة والسـلوك العـا-
ـــذين   فـــاألفراد الـــذين ركـــزوا علـــى مشـــاعر الضـــحية  يظهرهـــا الشـــخص المســـتهدف بالمســـاعدة وال
 .وعوا بوقت أكبر لمساعدة اآلخرينشاهدوا أنموذجًا مشوشًا ومتقلبًا إدراكيًا تط

 : اسكتلندا (Mehdizadek,N.& scott,G, 2005) وسكوت مهديزيد دراسة  -5

 لدراسةةة:عنةةوان ا (Adjustment Problems of Iranian students in 
Scotland).                                                                           

 .)مشكالت التوافق لدى الطالب اإليرانيين في اسكتلندا( -

 نيين الــذين جمــع معلومــات واقعيــة عــن مشــكالت التوافــق لــدى الطــالب اإليــرا: هــدف الدراســة
 مثل مشكالت التوافق النفسي والثقافي.  يدرسون في اسكتلندا

 طالبـًا مـن الطـالب اإليــرانيين الـذين كـانوا يدرسـون فــي  (70العينـة مــن) تألفـت: عينـة الدراسـة
 اسكتلندا من فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى خمس سنوات.

 اســتبيانات تــم توزيعهــا علــى عينــة  واســتخدام  إجــراء مقــابالت مــع عينــة الدراســة: أداة الدراســة
 الدراسة عبر البريد االلكتروني.

 أهم نتائج الدراسة : 
يمكــن أن تــؤثر علــى توافــق   إن عوامــل مثــل المشــكالت الدراســية واالجتماعيــة والنفســية والثقافيــة-

 الطالب في اسكتلندا.
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علــى وامــل أخــرى كمــا يمكــن لــنفس العوامــل الســابقة أن تــؤثر بشــكل مســتقل أو باالرتبــاط مــع ع-
 (22: 2010  )الكنج توافق الطالب في بيئة جديدة

 : أمريكا (Bartel, 2006) بارتيل دراسة-6

 عنوان الدراسة :(Motives behind helping behavior).  
 الدوافع الكامنة وراج سلو  المساعدة. -
 معرفة الدوافع الكامنة وراء سلوك تقديم المساعدة.: هدف الدراسة 
 فردًا من المراهقين والمراهقات. (108) بلغت العينة: سةعينة الدرا 
 .أداة الدراسة: استبانة من أعدها الباحث لغرض الدراسة 
 أهم نتائج الدراسة : 
  .على المساعدة لدى المراهقين خصوصًا المساعدة العفويةكبيرًا باء تأثيرًا لآل-
 .اءلألصدقاء من غير األصدقاء والغرب المراهقين أكثر مساعدةً -

لجنســين لصــالخ بينمــا توجــد فــروق بــين ا  عــزى للعمــرتوجــد فــروق دالــة فــي تقــديم المســاعدة ت   ال-
 .اإلناث

 ماليزيا: (Abdullah, etal. ,2009) _ دراسة عبد اهلل، إلياس، محي الدين وأولي7

 عنةةوان الدراسةةة :(Adjustment among first year students in a 
Malaysian University).                                                            

 التوافق لدى طلبة السنة األولى في جامعة ماليزيا. -

 التوافــق لــدى طلبــة الســنة األولــى فــي جامعــة ماليزيــا التعــرف علــى عمليــات: هــدف الدراســة  
 .والتعرف على دور الجنس في التوافق

 ًا من طالب السنة األولى في الجامعة.طالب (250) تألفت العينة من: عينة الدراسة 

 مقياس : أداة الدراسة SACQ ( للتوافق.1999)باكر وسيريك 
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 أهم نتائج الدراسة : 

 .تحصيل الطالب من خالل مستوى توافقهمبيتم التنبؤ -

 .فقًا من اإلناث لدى عينة البحثالذكور أكثر توا -

 أمريكا: (Bushman & Anderson, 2009) دراسة بوشمان وأندرسون-8

  :عنةوان الدراسةة(Desensitizing Effects of Violent Media on Helping 
Others) .                                                                              

 _تأثير المشاهد العنفية على تخفيف اإلحساس بالرغبة في مساعدة اآلخرين.

  تأثير المشاهد العنفية في مساعدة اآلخرين.هدف الدراسة: التعرف على 

 ( طالبًا جامعيًا 320عينة الدراسة: تكونت العينة من )منهم إناث. 160منهم ذكور و 160 

  أداة الدراســـة: موقـــف تجريبـــي مـــن خـــالل عـــرض فـــيلم فيـــه مشـــاهد عنـــف أو اللعـــب بألعـــاب
 الكترونية عنيفة.

  :أهم نتائج الدراسة 

 بتخفيف سرعة االستجابة لمساعدة اآلخرين في مواقف الحاجة. وجود تأثير لمشاهد العنف-

وجود فروق دالة بين الذين تعرضوا لمشاهد العنف والذين لم يتعرضوا لهـا فـي سـرعة االسـتجابة -
 يتعرضوا لها. الذين لملمساعدة اآلخرين لصالخ 

 أمريكا: (Stefanie, 2010)دراسة ستيفاني  -9

  :عنةةوان الدراسةةة(The effects of norms and self-monitoring on 
helping behavior)                               .                                  

 على مساعدة اآلخرين. ةال اتي المراقبةتأثيرات المعايير و  -
  :المعــايير والــدافع الــذاتي علــى النوايــا الفرديــة للتوجــه نحــو  التعــرف علــى تــاثيرهــدف الدراســة

 ساعدة اآلخرين.م
 ( ـــة البحـــث: تكونـــت عينـــة البحـــث مـــن ـــة جامعـــة الواليـــات 166عين ـــًا وطالبـــة مـــن طلب ( طالب

 المتحدة الغربية.
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 .أداة الدراسة: مواقف تجريبية معينة أعدها الباحث لقياس سلوك المساعدة لدى أفراد العينة 
  :أهم نتائج الدراسة 

 وأداء سلوك المساعدة. ةوجود ارتباط بين التصورات اإليجابية الفردي-

 التواجد في مجموعة يؤثر إيجابيًا على سلوك المساعدة.-

 أمريكا: (Savely, 2011)دراسة سيفلي -10

  :عنوان الدراسة(Helping Behavior in a Globalized Community) 

 مجتمع تسوده العولمة. يالمساعدة فسلو   -

  ّاد بسلوك المساعدة في حيهم المشترك.ف تأثير الهوية في مشاركة األفر هدف الدراسة: تعر 

  عينة الدراسة: عينة من أفراد حي(New Orieans, Upper 9th word). 

 .أداة الدراسة: أسلوب المقابلة لجمع آراء األفراد في الحي 

  :أهم نتائج الدراسة 

مـــن _تـــأّثر اســـتجابة األفـــراد لمســـاعدة الجيـــران فـــي الحـــي بعـــدة عوامـــل: )إدراك الفـــرد لذاتـــه كجـــزء 
الحي  وجود الحاجة والمصلحة المشـتركة مـع مـن يحتـاج المسـاعدة يعـد دافعـًا مهمـًا للقيـام بسـلوك 
المســـاعدة  التجـــارب الســـابقة لألفـــراد مـــن تقـــديم المســـاعدة تـــؤثر علـــى تـــوجههم نحـــو تقـــديمها مـــرًة 

 أخرى(.

 أمريكا: (Poulin, 2013)_ دراسة بولين 11

  :عنةوان الدراسةة(Giving to Others and the Association Between 
Stress and Mortality)                                                            

 ومعدل الوفيات. الضغوطوعالقته ب مساعدة اآلخرين-

  ّف العالقة بين سلوك المساعدة ومعدل الوفيات المرتبط بالتوتر.هدف الدراسة: تعر 
 ( مفحوصًا.846بحث )عينة الدراسة: بلغت عينت ال 
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  :أســلوب المقابلــة لجمــع المعلومــات  وبعــد خمــس ســنوات تــم رصــد معــدل الوفيــات أداة الدراسـة
 من عينة البحث.

 دراسةأهم نتائج ال: 

 وجود أثر لسلوك مساعدة اآلخرين في تخفيض معدل الوفيات المرتبط بالتوتر.-

 أمريكا:   (Rini, etal, 2014)_دراسة ريني وآخرون12

 Harnessing Benefits of Helping Others: A Randomized)ن الدراسة: عنوا
Controlled Trial Testing Expressive Helping to Address 
Survivorship Problems After Hematopoietic Stem Cell Transplant)  

يسةةاعد  تسةةيطر عليهةةا المحاكمةةةاختبةةار محاولةةة عشةةوائية  :تسةةخير فوائةةد مسةةاعدة اآلخةةرين _
 .على معالجة مشاكل الوراثة بعد زرع الخاليا الج عية المكونة للدم

  في خفض معدل اإلصابة بسرطان الدم.هدف الدراسة: التعرف على تأثير سلوك المساعدة 
 ( رجـــل فـــي مركـــز "ســـيناي" الطبـــي 137( امـــرأة و )178عينـــة الدراســـة: تألفـــت العينـــة مـــن )

 ومركز جامعة "هاكنساك" الطبية.
 ة الدراسة: استبيان أرسل بالبريد ومقابلة عبر الهاتف.أدا 
  :أهم نتائج الدراسة 

وجـــود تـــأثير لســـلوك المســـاعدة علـــى خفـــض معـــدل اإلصـــابة بســـرطان الـــدم مـــن خـــالل التعبيـــر -
 قبل المفحوصين. الكتابي من

 ثالثًا: تعقيب على الدراسات السابقة: 

 البحث يتضخ مايلي: من خالل العرض السابق للدراسات المتعلقة بموضوع

تمت دراسـة سـلوك مسـاعدة اآلخـرين فـي عالقتـه مـع العديـد مـن المتغيـرات )المتغيـرات النفسـية -1
 المشاعر اإليجابية  العمليات المعرفية...( االجتماعية  الجنس والعمر 

الحظــت الباحثــة اخــتالف مفهــوم مســاعدة اآلخــرين بــاختالف الدراســات  حيــث بعضــها تنــاول -2
( 2008( و )برقـاوي 2005ن أن )السـلطان  في حي(  2003آلخر كتعاطف )ابراهيم  مساعدة ا
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( مصــطلخ اإليثار...الــذي تبنينــاع 2001اســتخدما تعبيــر األعمــال التطوعيــة  واســتخدم )اليــازجي  
 في الدراسات السابقة لموضوع البحث التصاله المباشر بسلوك المساعدة وأبعادع.

الدراســات اســتخدمت عينــات مــن  كثيــر مــنلدراســات الســابقة  فاســتخدمت عينــات مختلفــة فــي ا-3
(  2013)صــــــــالخ ومصــــــــدر     ومنهــــــــا دراســــــــةطلبــــــــة الجامعــــــــات كمــــــــا فــــــــي الدراســــــــة الحاليــــــــة

( وغيرها  في حين أن دراسات أخرى استخدمت Abdullah, etal., 2009) ( 2013)بوشاشي 
(  Asoald,2002)   (2007)العنـــــــــاني   (  2003)ابـــــــــراهيم    ومثالهـــــــــا  مختلفـــــــــة عينـــــــــات 

(Bartel,2006...) 

الدراســات اســتخدمت  أغلــباخــتالف األدوات المســتخدمة فــي قيــاس ســلوك مســاعدة اآلخــرين  ف-4
(  بينما اسـتخدمت دراسـات أخـرى 2008(  و)بركات  2006أسلوب االستبانة كدراسة )الشميري 

ن اســتخدام بطاقــة (  فـي حــين فضــل بعـض البــاحثيThorne, 1990مواقـف افتراضــية تجريبيــة )
 (.Takemura, 1993مالحظة )

هناك تضارب في نتائج الدراسات التي تم التوصل إليها حول الفروق الجنسية في التوجه نحو -5
 مســـاعدة اآلخـــرين  ففـــي حـــين تشـــير بعـــض الدراســـات إلـــى أّن الـــذكور أكثـــر مســـاعدة مـــن اإلنـــاث

 ن اإلنـاث أكثـر مسـاعدة مـن الـذكور  تؤكد دراسـات أخـرى أ(1994(  )الشامي  2003)ابراهيم  
وهنــاك دراســات توصــلت إلــى عــدم وجــود فــروق تــذكر فــي   (Bartel,2006(  )2004 العنــاني )

 (.Takemura, 2006التوجه نحو المساعدة تعزى لمتغير الجنس )

الفروق تبعــًا لمتغيــر االختصــاص  حيــث بــ فيمــا يتعلــقكــان هنــاك تضــاربًا فــي نتــائج الدراســات -6
( إلـــــــى وجـــــــود فـــــــروق تبعـــــــًا لمتغيـــــــر االختصـــــــاص لصـــــــالخ 2006)الشـــــــميري  ســـــــة أشـــــــارت درا

  وذلك على خالف بعض الدراسات األخرى التي أشارت إلى عدم وجـود االختصاصات اإلنسانية
 فروق لدى أفراد العينة تبعًا لمتغير االختصاص.

اعدة اآلخـرين _عدم وجود اتساق فـي نتـائج الدراسـات السـابقة حـول الفـروق فـي التوجـه نحـو مسـ7
( إلـــى وجـــود فـــروق فـــي التوجـــه نحـــو 2004حيـــث أشـــارت دراســـة )العنـــاني    العمـــرتبعـــًا لمتغيـــر 

مســاعدة اآلخــرين تعــزى لمتغيــر العمــر  بينمــا هنــاك دراســات أكــدت عــدم وجــود فــروق فــي التوجــه 
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ـــر العمـــر ) ( و Bartel, 2006( و )Thorne, 1990نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين تعـــزى لمتغي
 (.2007)العناني  

 :  مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقةرابعًا: 

 يمكن إبراز مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بالنقاط التالية:

جّدة موضوع البحث في سـوريا بحسـب علـم الباحثـة  باإلضـافة إلـى قلـة األبحـاث التـي تناولـت -1
 الموضوع في البلدان العربية.

راســـة العالقـــة بـــين التوجـــه نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين وعالقتـــه بـــالتوافق النفســـي قامـــت الباحثـــة بد-2
االجتماعي من خالل استبيان التوجه نحو مساعدة اآلخرين  واستبيان التوافق النفسي االجتمـاعي 

 اللذان أعدتهما الباحثة.

من خصوصية الوضع الذي تمر به سوريا وما يتطلبه ذلك اإلستفادة من نتائج البحث ضمن  -3
 .ها بعضهم لبعضمساعدة من قبل أبنائ  للتقديم 

فقـد كانـت علـى النحـو  أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسةات السةابقة أما عـن
  :التالي

 : من حيث العينات التي أجريت عليها الدراسات

 : من حيث نوع العينة

فأغلـب الدراسـات   الحاليـة مـن حيـث العينـة*تتشابه أغلب الدراسات العربية المتناولـة مـع الدراسـة 
 تناولت طلبة الجامعة.

ودراســـــة ( 1998 عبـــــد الـــــرحمن وعبـــــد المقصـــــود)ن دراســـــة *بينمـــــا تختلـــــف الدراســـــة الحاليـــــة عـــــ
  حيث كانت العينـة مـن طالبـات الجامعـة اإلنـاث فقـط (2008 بركات)ودراسة  (2001 اليازجي)

أمـــــا دراســـــة   طلبـــــة الجامعـــــة الـــــذكور فقـــــط( كانـــــت العينـــــة مـــــن 2005 الســـــلطان)وفـــــي دراســـــة 
( كانــت 2003 ابــراهيم)ودراســة   فقــد تناولــت طلبــة التعلــيم المتوســط والجــامعي (1994 الشــامي)

( فقـــــد تناولـــــت المعلمـــــين 2007 العنـــــاني)أمـــــا دراســـــة   عينتهـــــا مـــــن تالمـــــذة المرحلـــــة اإلعداديـــــة
 سة.( األطفال بالدرا2004 العناني)كما تناولت دراسة   والمعلمات



 الدراسات السابقة الفصل الثاني

 
34 

 (Mehdizadek&Scott,2005)*وبالنسبة للدراسات األجنبية فتتشابه الدراسة الحالية مع دراسة
ودراسة  ,Abdullah&etal) 2009ودراسة )  Yazedijian&Toews,2006))ودراسة 
(Bushman & Anderson, 2009( ودراسة  )Stefanie, 2010  ) حيث تناولت هذع

 .الدراسات طالب الجامعة بالبحث

سـات تناولـت األطفـال بـأن تلـك الدرا  ينما تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات األجنبية السـابقة*ب
وفـــــي دراســـــة   كانـــــت العينـــــة مـــــن الراشـــــدين عمومـــــاً  (Thorn,1990)فـــــي دراســـــة ف  والمـــــراهقين

(Melanie&Elliot,1998)  ـــال والمـــراهقين فقـــد  (Asoald,2002)أمـــا دراســـة كانـــت مـــن األطف
ـــة مـــكانـــت الع ـــت المـــراهقين  (Bartel,2006) ودراســـة  ن الراشـــدين والمـــراهقين معـــاً ين تناول

أخرة نـة مـن المراهقين)فـي المرحلـة المتـكانـت العي(Takemura,1993) وفـي دراسـة   راهقاتوالم
(  كانـت  العينـة  مـن  كبـار  السـن   وفـي  Poulin, 2013فقـط    وفـي  دراسـة  ) من المراهقة(

 ( كانت من المرضى بسرطان الدم.Rini, etal, 2014دراسة  )

 :من حيث حجم العينة

حيــث   *حجــم عينــة الدراســات األجنبيــة الســابقة أقــل مــن حجــم عينــة الدراســات العربيــة بشــكل عــام
 (.2005)خضرفي دراسة  طالبًا وطالبةً  (120) بلغت أقل عينة من الدراسات العربية المتناولة

 طفـــل و مراهـــق فـــي دراســـة (20) بيـــة المتناولـــة*بينمـــا بلغـــت أقـــل عينـــة فـــي الدراســـات األجن
(Melanie&Elliot,1998). 

 : من حيث األدوات

*تتشابه الدراسة الحالية من حيث أدوات البحـث المسـتخدمة مـع كـل الدراسـات العربيـة فـي البحـث 
وكـــذلك   نهـــا تتعامــل مــع راشـــدين وطلبــة جامعــاتكو   الحــالي حيــث اســـتخدمت أســلوب االســتبانة

 بالبحث استخدمت االستبانة أيضًا. جنبية التي تناولت طلبة الجامعاتألالدراسات ا

فالدراســـات ...*اختلفـــت الدراســـة الحاليـــة مـــع الدراســـات األجنبيـــة الســـابقة مـــن حيـــث أدوات البحـــث
 تناولت مواقف افتراضية تجريبية لقياس السلوك.  األجنبية التي كانت عينتها من األطفال
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 : من حيث المنهج

لكونــه   ث اســتخدمت المــنهج الوصــفيلدراســة الحاليــة مــع أغلــب الدراســات الســابقة حيــ*تتشــابه ا
 ولكونها تتعامل مع راشدين.  يتناسب مع طريقة االستبانة

اســتخدمت بقة التــي تناولــت األطفــال بالبحــث ف*بينمــا تختلــف عــن بعــض الدراســات األجنبيــة الســا
 .المنهج التجريبي

 :  الحالية سةراالد في السابقة ساتراالد من االستفادة أوجه: خامساً 

 وكتابـة سـةراالد ةلمشك صوغ في السابقة ساتراالد اهاستخدمت التي ميةلالع جيةهالمن نم اإلفادة.1
 .النتائج ومعالجة الفرضيات

 ىلـع االطـالعو   هوعيناتـ البحـث مجتمـع اختيـار وبلأسـ فـي السـابقة سـاتراالد نمـ اإلفـادة.2
 .اراستهبد تمتها التي تراتغيالم   ىلوع  ساتراالد هذع في اهليع التركيز تم التي الجوانب

 البحـث أدوات أجـل تصـميم مـن  الدراسـات هـذع فـي اسـتخدمت التـي األدوات علـى االطـالع.3
 .المناسبة

 والمرتبطـة السـابقة سـاتراالد اهـإلي تلتوصـ التـي النتـائج مـع الحاليـة سـةراالد نتـائج مقارنـة .4
 .سةراالد بجوانب
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 الفصل الثالث)اإلطار النظري(

 .أواًل: التوجه نحو مساعدة اآلخرين

 .ثانيًا: التوافق النفسي االجتماعي

وعالقته بالتوافق ثالثًا: التوجه نحو مساعدة اآلخرين 

 االجتماعي.النفسي  
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 :تمهيد

 المحةور منيتضـ محـاور  ثالثـة خـالل مـن للبحـث الرئيسـية المفـاهيم سـةار د الفصـل هـذا يتنـاول
  إضـافًة إلـى التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين  وبعـض المفـاهيم المرتبطـة بـه لمفهوم توضيحاً  األول

وذكر أشكال التوجـه نحـو مسـاعدة   والنماذج النظرية المفسرة لهعرض التطور التاريخي للمفهوم  
 مفهوم تفسير لتحاو  التي النظريات ألهم عرض ثموأبرز العوامل المؤثرة فيه   ومعاييرع اآلخرين

مفهــوم التوافــق النفســي  عــرض يــتم الثةةاني المحةةور فــي أمــا  التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين
االجتمـــاعي ومطالبـــه  عناصـــرع  خصائصـــه  باإلضـــافة إلـــى مجاالتـــه  ومـــن ثـــم عـــرض لوظـــائف 

   بعد ذلكعمليات التوافق النفسي االجتماعي وذكر معايير قياسه  وكذلك أهم العوامل المؤثرة فيه
عـــرض لمؤشـــرات التوافـــق النفســـي االجتمـــاعي وعوائقـــه وخطـــوات تحقيقـــه والنظريـــات المفســـرة لـــه  

 الثالةث المحةور أمـاوأخيرًا أنواع عقبات التوافق النفسي االجتماعي واألسـاليب الدفاعيـة لتحقيقـه  
 ي.التوجه نحو مساعدة اآلخرين والتوافق النفسي االجتماع بين العالقة لتوضيخ محاولة فيتضمن
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 اآلخرين مساعدة نحو التوجهأواًل: 

 
 توطئة.

 .التوجه حنو مساعدة اآلخرين التطور التارخيي لدراسة (1

 مفهوم التوجه حنو مساعدة اآلخرين وتعريفه. (2

 بعض املفاهيم املرتبطة مبفهوم التوجه حنو مساعدة اآلخرين. (3

 حنو مساعدة اآلخرين.النماذج النظرية اليت فسرت مفهوم التوجه  (4

 النظريات املفسرة ملفهوم التوجه حنو مساعدة اآلخرين. (5

 أشكال التوجه حنو مساعدة اآلخرين. (6

 العوامل املؤثرة يف التوجه حنو مساعدة اآلخرين. (7

 معايري التوجه حنو مساعدة اآلخرين. (8
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 :  ةتوطئ

 علماء عند اإلنساني السلوك من جابياإلي الجانب في والنظرية الميدانية البحوث حركة نشطت
 عند ضئيل هذع البحوث باهتمام بينما حظيت  ( 1: 1994الشامي  ) 1964 عام منذ الغرب

 هو حيث من الجانب هذا تناول من أول وكان  بمساعدة اآلخرين العرب وخاصًة فيما يتعلق
 أجريت   ثم(النفسي راءاإلث) كتابه في (1986) عام عثمان أحمد سيد هو اجتماعية نفسية ظاهرة
 بالمتغيرات وعالقته تناولت سلوك المساعدة التي الدراسات من العديد المصرية البيئة في

   ودراسة(1992الرحيم   عبد) ودراسة (1989الهادي   عبد) مثل: دراسة والنفسية الديموجغرافية
محاور علم النفس  سلوك المساعدة كمحورب من(  مع أن 3: 2001( )اليازجي  1998  عبداهلل)

من  من خالل السعادة التي يشعر بهااإليجابي يحقق الكثير من المنافع لألفراد والمجتمع  وذلك 
  ن حياتهم االنفعاليةوتحسّ  يب عيشهم وزيادة رضاهم عن أنفسهم  وطيقومون بسلوك المساعدة

إيجابية روابط اجتماعية بناء   باإلضافة إلى د األخرى التي ذكرها علماء النفسوالكثير من الفوائ
لذا البد من التنبه إلى ضرورة التطرق لتناول هذا الموضوع لما   البعضم بعضهمع بين األفراد 

 له من أهمية في الحياة الشخصية واالجتماعية على مستوياتب مختلفة.

 Orientation towards) مساعدة اآلخرينالتطور التاريخي لمفهوم التوجه نحو  -1
helping others):                                                                       

تشير األدلة التاريخية إلى الجذور البيولوجية  لسلوك مساعدة اآلخرين التي يمكن مالحظتها لدى 
( Wilson) وقد دون ويلسون ( Knickerbocker, 2003: 2كل من البشر والحيوانات )

  االدوافع  تثبت  والتي  الحيوانات من   أنواع  عدة  لدى أمثلة المساعدة وآخرون العديد من 
 ( Penner, 2005: 370) لهذا السلوك  المسبقة  الجينية

أنه تم ربط السلوكيات اإلجتماعية اإليجابية والمساعدة بممارسة الشعائر  لىهذا باإلضافة إ
عتبار اأخالقية  ويمكن كسبها قيمة قدسية و األمر الذي أ -باعتبار المساعدة واجب ديني-الدينية 

التركيز في الديانات اليهودية والمسيحية على موضوع العطاء والمساعدة هو السبب الرئيسي 
خالقي في الثقافة الغربية لتحويل هذا السلوك إلى قاعدة مجتمعية وواجب أ

 (.(Knickerbocker, 2003: 5اليوم
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بظاهرة العطاء وسلوك مساعدة اآلخرين قد بدأ في ويمكن القول أن اهتمام علماء النفس 
السبعينيات من القرن الماضي  وذلك إثر حادثة القتل الوحشي التي  تعرضعت لها سيدة تدعى 

(  بعد صراعها مع القاتل خارج شقتها لمدة Catherine Genoveseكاثرين جينوفيز "كيتي" )
اء شخصًا الذين شهدوا الحادثة  بإستثن  38الدقيقة تقريبًا لم يتدخل فيها أحد من   35استمرت ل

كانت محركًا رئيسياً دفع علماء  1964إن هذع الحادثة في عام  .شخص واحد أبلع الشرطة هاتفياً 
فقد تم دراسة   هتمام بسلوكيات المساعدةراسات للطبيعة البشرية وزيادة االالنفس لمزيد من الد

ام أحد بالتدخل باستثاء شخص ية  التي حالت دون قيكيفية وقوع هذا الحادث وماهي القوى النفس
 (Darley)( وللحصول على إجابة قام دارلي(Roger R.& Hock, 2005: 107 واحد
بدراسة العوامل التي تسمخ بمساعدة اآلخرين وطبقا عددًا من التجارب من أجل  (Latin)والتين

 (  152المرجع السابق: العثور على إجابة )

لفعلي بدراسة سلوك المساعدة ظهر جليًا في التسعينيات من القرن الماضي ولكن االهتمام ا
 Seligman))على يد العالم األمريكي سليجمان هور ما يسمى بعلم النفس اإليجابيمترافقًا مع ظ

( كمحور من Peterson, 2009: 5) 1998رئيس الرابطة األميركية لعلم النفس في عام 
تبارع مفتاحًا في متناغمة التفاعالت بين األفراد لمساعدة باعا محاورع  ليبدأ النظر إلى سلوك

زداد او   يات المساعدة نظريًا وتجريبياً جتماعي بسلوكالوالجماعات  وتم ربط التفكير األخالقي ا
على جتماعية التي تؤثر الخاصة والتركيز على التنشئة اال هتمام بدراسة الثقافات  والقيمالا

  سلوك على   الهام  وتأثيرها  اإليجابي  جتماعياال خالقي األ التفكير   مستويات
 (Carlo, 1996: 225المساعدة)

 : وتعريفه اآلخرين مساعدةالتوجه نحو  مفهوم -2

اإليثــار معــًا  إال أن مفهــوم علــى الــرغم مــن أن البحــث الحــالي لــم يجمــع مفهــوم ســلوك المســاعدة و 
المســــاعدة ألن التقــــارب بــــين ســــلوك ه مفهــــوم أغلــــب الدراســــات التــــي تناولــــت اإليثــــار تناولــــت معــــ

المفهـومين "يتجلـى بمسـاحات كبيـرة مـن التـداخل فيمـا بينهمـا  والتـي تكـاد تكـون غيـر واضـحة ممــا 
 (Harbaugh, 2007: 219) يجعل المفهومين ال يمكن تميزهما عن بعضهما عملياً 
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في نوعًا ما لمفاهيم الغائبة حتى يومنا هذا من امازال مفهوم التوجه نحو مساعدة اآلخرين  أن كما
  إال أن بعض الباحثين تنـاولوا الموضـوع العلمي في مجال علم النفسالعالم العربي على الصعيد 

ـــات نظريـــة   ـــذين توجهـــوا بشـــكل أوســـع مـــن  باإلضـــافة إلـــىوقـــدموا لـــه تعريف ـــاحثين الغـــربيين ال الب
الباحثين العرب  اريف على تعوسنأتي أوالً  الباحثين العرب نحو دراسة الموضوع وتعريف المفهوم 

 الغربية. اريفثم ننتقل إلى التعحول المفهوم  

أنه "سلوك مد يد العون لآلخر  ويـتم طوعـًا بسلوك المساعدة ( 98: 1999  )الشرقاويفقد عًرف 
ولـيس مـن قبيـل الواجبـات المقــررة  وهـو مهـم فـي التفاعــل والتكافـل االجتمـاعي  ورغـم ان األســاس 

"  واألبـرز فـي تعريـف الشـرقاوي هـو تركيـزع علـى  إال أن فيه قدرًا من توقع المنفعة فيه هو التطوع
 التفاعل االجتماعي القائم على هذا السلوك.

هتمــام الشــخص بــاآلخر الــذي يكــون فــي أزمــة أو ادرجــة  بأنــه "( 9: 2006)الشــميري   هعّرفــبينما
ـــام بســـلوك نفعـــالي يـــؤدي بااهتمـــام تفاعـــل حاجـــة  ويمكـــن أن يصـــاحب هـــذا اال ـــى القي لشـــخص إل

"  ومــــايميز تعريـــف الشــــميري عـــن بقيــــة  مقصـــود إلشـــباع حاجــــة لـــدى اآلخــــر أو لتخفيـــف أزمتـــه
  التعاريف هو ذكرع للتفاعل االنفعالي بشكل صريخ وليس ضمني.

فقد ركز على أهمية هـذا السـلوك علـى الصـعيد الفـردي والمجتمعـي  ( 360: 2006  )العنزيأما 
والعمليــات النفســية   ظــاهرة مركبــة تتــداخل فيهــا المعــايير " دة  حيــث قــال أنــهواعتبــارع ظــاهرة معقــ

فقط  نفسيةً  وليس ظاهرةً   كما أنه قضية كبرى  واألوضاع االجتماعية التي تحدث فيها  واألخالق
 ." حيث له تأثيرات عميقة في حياة األفراد والجماعات

يعطـي فيـه الفـرد   ود إلفـادة اآلخـرينأنه "سلوك مقصـترى  (1058: 2007 )العنانيوفي تعريف 
 .فع الضرر عنهم"األولوية لرضاهم ود

ريفــات الغربيــة التــي تناولــت مفهــوم التوجــه نحــو مســاعدة عوفيمــا يلــي نســتعرض مجموعــة مــن الت
 اآلخرين:

"حالـة مـن الدافعيـة تهـدف  بأنـه ((Batson& Shaw, 1991: 108شـو  باتسـن و هفـعرّ ي  حيـث 
  وهنا يعبر باتسن وشو عن رغبـة الفـرد " مع عدم وجود تعزيز خارجي  ينخر إلى زيادة سعادة اآل

 في إسعاد اآلخرين من حوله من خالل هذا السلوك.
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 ." د الفرد للتضحية من أجل اآلخريناستعدا " أنه ) (Krebs,1991:9س كريب بينما يقول

فـراد الـذين يفيـدون ل األذ من خـالنفّ الفعل الذي ي   " أنهأيضًا ب ) (Davis,1996: 126دافيز اعوير 
 ." أشخاص آخرين

( جاء تعريف سـلوك المسـاعدة Hannibal,2009:113  &Craneوفي تعريف كرين وهانيبال )
بصــيغة مختلفــة  حيــث عرفــاع بأنــه "مــا نخطــط لــه بهــدف إحــداث فــرق إيجــابي  وكمثــال عليــه هــو 

 الذهاب للمساعدة في عيادات األطفال" 

 سلوك المساعدة من منطلق علم النفس اإليجابي فيعرف (Siegler, 2014, 203)  سيكالرأما 
"نـوع مـن السـلوك اإلجتمـاعي اإليجـابي )العمـل التطـوعي( الـذي يهـدف إلـى مسـاعدة أو إفـادة  فهو

 ". فرد آخر أو مجموعة من األفراد

 التعريفـات معظم تلك أن يتضخمساعدة اآلخرين  لمفهوم سلوك اريفعرضه من تع سبق مماو -
 : هي أساسية نقاط لحو  تدور

 أي أو انتظار شخصي غرض لتحقيق يكون وال  ذاته حد في غاية المساعدة سلوك يكون أن .1
 .خارجية مكافأة

 حريـة يتضـمن فهـو  خـارجي ضـغط أو دون تهديـد صـاحبه بـه يقوم إرادي تطوعي سلوك هو .2
 .تقديمها أو عدم المساعدة بتقديم قرارع اتخاذ في الشخص

 .اآلخرين ومنفعة إسعاد على ماماالهت ينصب .3

   وسلوك اجتماعي إيجابي بالدرجة الثانية.األولى بالدرجة أخالقي سلوك .4

القائــل بــأن التفاقــه مــع موضــوع البحــث وهدفــه  و ( 9: 2006تعريــف )الشــميري   الباحثــة تتبنــىو -
كــن أن هتمـام الشــخص بـاآلخر الــذي يكـون فــي أزمـة أو حاجــة  ويمادرجــة سـلوك المســاعدة هـو " 

نفعــالي يــؤدي بالشــخص إلــى القيــام بســلوك مقصــود إلشــباع حاجــة اهتمــام تفاعــل يصــاحب هــذا اال
هـو ذكـرع  لجوانـب  اريف"  ومـايميز تعريـف الشـميري عـن بقيـة التعـ لـدى اآلخـر أو لتخفيـف أزمتـه
فقـد ذكـر اهتمـام الفـرد بـاآلخر وحاجـة اآلخـر لـه  باإلضـافة إلـى تركيـزع المساعدة بشـكل تفصـيلي  

 الداخلي للفرد ما يدفعه لتقديم المساعدة وتخفيف األزمة عن اآلخرين. لتفاعل االنفعاليعلى ا
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 بع  المفاهيم المرتبطة بمفهوم التوجه نحو مساعدة اآلخرين:  -3

هنــاك عــدد مــن المفــاهيم التــي شــاع اســتخدامها والخلــط بينهــا وبــين مفهــوم مســاعدة اآلخــرين  مثــل 
اون ومفهــوم المســاندة االجتماعيــة  وســوف نعــرض فيمــا يــأتي لكــل مــن مفهـوم اإليثــار ومفهــوم التعــ

 هذع المفاهيم والفرق بينها وبين التوجه نحو مساعدة اآلخرين.

 : &ltruism)A (Helpingالمسساعدة واإليثار -3-1

تحــت فئــة تصــنيفية واحــدة  هــي فئــة  اإليثــار ينــدرجاننظــرًا إلــى أن كــل مــن مفهــومي المســاعدة و 
البـاحثين علـى أنهمـا  الكثيـر مـنفقـد اسـتخدمهما ( Positive behaviors)يجابيـة السـلوكيات اإل
اعتبــار ســعادة  "القــائم علــى كمــال الدســوقي مفهــوم اإليثــار تعريــف  اريفومــن تعــ  مصــطلخ واحــد

االهتمام بـالغير فـي مقابـل أي  .في مقابل حب الذات واألنانية هم نشغال باالو  اآلخرين من الناس
 (165: 1996)سيد   فساالهتمام بالن

بمعنيـين  األول: "هـو الرغبـة فـي زيـادة سـعادة ورفاهيـة ونفـع اآلخـرين  (Reberفـه ربيـر )بينما عرّ 
   والثــاني: العمــل مــن أجــل أمــن ومصــلحة اآلخــرين أو"أو حتــى بقــائهم قبــل مصــلحة الفــرد نفســه

 (17: 1998م" )عبداهلل  تهاستمرار حيا

وبـالعودة إلـى مجموعـة التعـاريف فـي الفقـرة السـابقة إليثـار وم امفهـالسابقة ل اريفيتضخ من التعو 
فقــد اعتبــر - يصـعب فصــله التـداخل الواضــخ بــين المفهـومين الــذي يكــاد  لمفهـوم ســلوك المســاعدة

الـــــــــبعض أن ســــــــــلوك المســـــــــاعدة يعــــــــــد ســــــــــلوكًا اجتماعيـــــــــًا إيجابيــــــــــًا  وهــــــــــو جـــــــــزء مهــــــــــم مــــــــــن 
ين المفهومين بأن جميع المحاوالت في حين ميز بعضهم ب- (Aauradha,2008: 104)اإليثار

الناجحة في اإليثار يمكن أن تعتبر مساعدة  إال أن جميع األعمـال الناجحـة فـي المسـاعدة ليسـت 
(  وحتـى هـذا التميـز يحمـل فـي طياتـه االلتصـاق بـين Harbaugh& etal, 2007: 202)إيثارًا 

 المفهومين.

 :(Helping& Cooperation)المساعدة والتعاون -3-2

التعاون على أنه عالقة بـين طـرفين أو أكثـر  تتضـمن  (Raven& Robin)عرف رافين وروبين ي
  هـــــــــــــدف  تحقيـــــــــــــق  أجـــــــــــــل مـــــــــــــن   والعمـــــــــــــل بينهمـــــــــــــا   المتبـــــــــــــادل   اإليجـــــــــــــابي االعتقـــــــــــــاد 

 (Schroeder& etal, 1993: 20)مشترك
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مـن أجـل  ( التعاون بأنه: تلك الجهود المشتركة بين فردين أو أكثـر147: 1994ويعّرف )لطفي  
تحقيــــق أهــــداف أو مصــــالخ مشــــتركة  وهــــو أيضــــًا العمليــــة التــــي عــــن طريقهــــا يحــــاول األفــــراد أو 

 من خالل المساعدة المتبادلة. الجماعات تحقيق أهدافهم

علـى النحـو  هذع التعاريف نستطيع أن نرى الفرق بين مفهوم المسـاعدة ومفهـوم التعـاون لمن خال
 التالي: 

دة فـي النتـاج النهـائي الـذي يعـود علـى طرفـي العالقـة  ففـي التعـاون يختلف التعاون عـن المسـاع-
يهدف كل األشخاص المتضمنين في التفاعـل إلـى تحقيـق هـدف مشـترك  لـذلك فـإن كـل األطـراف 
تســـهم فـــي نتـــاج الجماعـــة إســـهامًا متســـاويًا تقريبـــًا  بينمـــا نجـــد طرفـــي العالقـــة فـــي المســـاعدة غيـــر 

كــل منهمــا هـدف مختلــف  كمــا أن طرفــي العالقــة أحــدهما مقــدم متسـاويين أو متمــاثلين فقــد يكــون ل
 للمساعدة واآلخر متلقي لها.

قد يكون التعاون مرحلة أولى باتجاع التحرك نحو المساعدة  فالسـلوك التعـاوني يبـدأ فـي الظهـور -
خــالل مرحلــة عمريــة مبكــرة _لعــب الطفــل مــع اآلخــرين_ ومــع مزيــد مــن االرتقــاء تظهــر القــدرة فــي 

العمريــة الالحقــة علــى اتخــاذ منظــور الطــرف اآلخــر  التــي تعــد بمثابــة محــدد هــام لتقــديم  المراحــل
 المساعدة لآلخرين فيما بعد.

 :&social support)  (Helpingالمساعدة والمساندة االجتماعية -3-3

ساعدع تعّرف المساندة االجتماعية بأنها العالقة بين الفرد واآلخرين  والتي يدركها الفرد على أنها ت
 (4: 1994  وآخرون عندما يحتاج إلى مساعدة )الشناوي

وزمالؤع فيشيرون بها إلى األشخاص الذين يعتمـد علـيهم الفـرد ويبادلونـه  (Sarson)أما سارسون 
 (33: 2006)الشميري  كل محبة وتقدير 

ات ( المســـاندة االجتماعيـــة باإلشـــارة إليهـــا فـــي ضـــوء شـــبكة العالقـــThioutsفيمـــا يعـــّرف ثيـــوتس )
االجتماعية للفرد  والتي تشـمل اآلخـرين الـذين يعتمـد علـيهم فـي المسـاندة العاطفيـة أو االجتماعيـة 

 (8: 1994)الشناوي وآخرون   أو كليهما

 ونستطيع أن نشمل الفرق بين مفهومي المساعدة والمساندة في عدد من النقاط على النحو التالي:
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حســـب الموقــف والحاجـــة  كإبعــاد شـــخص عــن آخـــر تتضــمن المســـاعدة تقــديمًا مباشـــرًا للســلوك ب-
 يهاجمـه أو التبــرع بالـدم  بينمــا المسـاندة تقــوم علـى أســاس تقـديم النصــخ واإلرشـاد والمــؤازرة لآلخــر

 بطريقة ال ترتبط بالضرورة بحالة آنية موجودة بشكل مفاجئ.

هـل أو األصـدقاء تعتمد المساندة على شبكة من العالقات االجتماعية للفـرد  فهـو يتلقاهـا مـن األ-
 قدم لغريب ال تربطنا به أي صلة.أو المعارف  وهذا ال يشترط توفرع في المساعدة عادًة فقد ت  

تعتمد المساندة على العالقـات المسـتديمة بـين متلقـي المسـاندة ومقـدمها  وفـي أغلـب األحيـان قـد -
أي هنـاك اعتمـاد متبـادل  يصبخ القائم بالمساندة هـو المتلقـي والـذي تلقـى هـو القـائم بهـا فيمـا بعـد 

فـي أغلـب األحيـان إذ ال يـتم تبـادل األدوار  بسـبب  العالقـةبينهما  فـي حـين أن المسـاعدة أحاديـة 
 (79: 1996عدم استدامة العالقة بين مقدم المساعدة ومتلقيها )الشافعي  

 :التوجه نحو مساعدة اآلخرين النما ج النظرية التي فسرت مفهوم -4

والـدوافع الكامنـة فهم وتفسير سلوك مساعدة اآلخـرين  العلماء والباحثين حولتنوعت وجهات نظر 
وراءع  وهـــذا التنـــوع فـــي التفســـير يفـــتخ البـــاب دومـــًا إلـــى  اإلبـــداع والتطـــوير وطـــرح وجهـــات نظـــر 
جديدة  في شرح آلية سـلوك المسـاعدة والعوامـل المرتبطـة بـه والمـؤثرة فيـه  التـي تـدفع الفـرد لتقـديم 

النمـاذج النظريـة التـي فسـرت مفهـوم خرين أو عدم تقـديمها  وفيمـا يلـي عـرض ألبـرز المساعدة لآل
 :التوجه نحو مساعدة اآلخرين

 :(Kin selectionختيار  وي القربى )ا نمو ج-4-1

إلى الميل إلى أداء السلوكيات التي تزيـد مـن فرصـة النجـاة ألصـحاب الجينـات  يشير هذا النموذج
دة مـــن الجانـــب التطـــوري  حيـــث أن شـــرح ســـلوك المســـاعي القربـــى يابهة  أي أن نمـــوذج ذو المشـــ
صــطفاء الطبيعــي يســاعد فــي فحــص األنــواع التــي تملــك القــدرة علــى التكيــف مــع البيئــة المليئــة اال

بالتحديات  فالحفـاظ علـى الصـفات الجيـدة والجينـات المتفوقـة مهـم جـدًا لبقـاء األجيـال القادمـة مـن 
فـي كتابـه   (Darwin)تنـاول هـذا المفهـوم بالشـرح هـو دارويـن  وأول مـن خـالل وجهـة النظـر هـذع

 (Sober & Wilson, 1998: 121)أصل األنواع. 

اقتـرح أول من وضع شكاًل رياضيًا لهذا النموذج  ثـم (Fisher& Haldane) وكان فيشر وهالدين
 بى:اختيار ذوي القر  يمثل نموذجمطورًا ضوء ذلك تعبيرًا رياضيًا في  (Hamelton) هاملتون
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RB>C 

B       يمثــل الفائـــدة للمتلقـــيC    )يـــتم التمثيـــل   -يمثـــل تكلفـــة  المعطــي )صـــاحب المســـاعدة
 للمتغيرين بأرقام عددية

R )ترمز الى معامل العالقة )احتمالية اشتراك المتلقي والمعطي بنفس الجينات بحسب النسب 

  حيـث كـان مفادهـا أن النـاس وفي تجربة أ جريت فـي بريطانيـا جـاءت نتائجهـا لتـدعم هـذع النظريـة
أكثر إستعدادًا لتقديم المسـاعدة لألشـخاص الـذين تـربطهم بهـم صـلة أعلـى )نسـب أقـرب(  ويحـدث 

كمــا أظهــرت الدراســة أّن الرجــال كــانوا أكثــر تــاثرًا بهــذا  فــي كــال الجنســين ومختلــف الثقافــات ذلــك 
 (Madsen, 2007: 342-351)الموضوع من النساء عمومًا 

 (:Reciprocal helpingالمساعدة التبادلية ) نمو ج-4-2

تـالع كـل مـن تيــد  (Kunz)إن أول مـن تنـاول النمـوذج بالبحـث والتجريـب هـو العــالم فيليـب كيـونز 
إلــى أن شــير   وقــد أفــادت كــل تلــك التجــارب أن هــذا النمــوذج ي(Tidd& Lonchard)ولونتشــيرد 

 . مقابلة لها مستقبالً هو توقعه لفائدة   لفرد لتقديم المساعدة حالياً دافع ا

أنه لشيئ مميز أن تقوم الكائنات الحية بتقديم منفعة لنفسها  وذلك عـن  (Triversويرى ترايفرز )
 .طريق تقديم شيئ لآلخرين بشرط الحصول على فائدة أعلى في المقابل مستقبالً 

دة منـذ موجـو  ( أن عالقـة المنفعـة التبادليـةSinger, 1994: 193وكما يقول العالم بيتر سينغر )
ي مجتمعات ثابتـة تميـز أفرادهـا  وأنهـا يجـب أن جتماعية  التي تعيش فالقدم لدى كل الثدييات اال
ــــي ــــذين اليقــــدمون أي مســــاعدة  واتميــــز أولئــــك المتالعب ــــذين ســــيفقدون كنتيجــــة لســــلوكهم أي ن ال ل

 .حتمالية في الحصول على مساعدة مقابلة من أحد مستقبالً ا

التبادلية بشكل واضخ في العالقات التجارية في عـالم األعمـال  فهـي تقـوم كما تظهر هذع العالقة 
فالتجار يمارسـون مقولـة    على تقديم بضائع والحصول على أشياء مقابلة في عملية تبادلية للقيمة

" حــك ظهــري أحــك ظهــرك " كنمــوذج األخــذ وتقــديم المســاعدة بــين العمــال فــي إنتــاجهم وعالقــاتهم 
   (Loch, 2007: 125)اإلجتماعية 
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 (:Negative state reliefعالج الحالة السلبية ) نمو ج-4-3

علـــى أن دافــــع النـــاس للمســــاعدة هـــو األنانيــــة  فالـــدوافع األنانيــــة التـــي تقــــود  النمــــوذج هـــذانص يـــ
الشخص إلى مساعدة اآلخرين فـي الظـروف السـيئة هـي فقـط محاولـة لعـالج معانـاة الشـخص مـن 

ن سـلوك  حالة سلبية ناتجـة عـن تجـارب سـابقة سـيئة تشـعرع بحالـة الشـخص المحتـاج للمسـاعدة  وا 
 المساعدة يحدث فقط عندما ال يستطيع الشخص التخفيف من معاناته بأفعال أخرى غيرها.

 بتطبيق بعض التجارب العملية  ومثال ذلك مايلي:نموذج ولقد ظهرت دراسات داعمة لهذع ال

مــن خــالل دفعهــم إلتــالف بيانــات ى التجــارب إحــدتــم إحــداث مشــاعر بالــذنب لــدى مشــاركين ب-1
ثـم أ حـدثت أفعـال إيجابيـة  ها بعضـ رؤية هذع البيانـات قـد تـم إتـالفرسالة جامعية لطالب آخر أو 

بمشـاعر الـذنب هـم أن مـن يشـعرون النتائج  أوضحتف  بعد ذلك كاإلشادة بفعل بعض المشاركين
معالجة مزاجهم السيئ  تلك فإن من تمومع ذللمساعدة ممن يملكون مشاعر عادية  أكثر دافعية 

النـــاتج عـــن الفعـــل الســـيئ مـــن خـــالل اإلشـــادة بفعلهـــم والثنـــاء عليـــه أفقـــدهم الدافعيـــة العاليـــة لتقـــديم 
 واإلحساس بالذنب. المساعدة

ث إيجابية )كمشاهدة بأحدا ونأن من يشارك( Schaller & Cialdini)وجد سكولر وسيالديني -2
أن ذلـــك ســـيرفع مـــن مشـــاعرهم عتقـــادهم بـــمنخفضـــة للمســـاعدة ال يـــة  يظهـــرون دافعفـــيلم كوميـــدي(

 (Cialdini,1997: 105)  السلبية  فيتحاشون تقديم المساعدة بسبب ذلك 

 (:Empathy_ helpingة )التعاطفي لمساعدةا نمو ج-4-4

 سلوك المساعدة قد ينشأ عندما نشعر بالتعاطف مـع الشـخص  بأنّ  يقوم هذا النموذج على اعتقاد
حو     (Gilovich, 2006: 99) من ضغط وحاجة  ساس وفهم مايمر بها 

إن قـرار  ( Batson,1991: 112)ون دانييل باتسـ لنموذج المساعدة التعاطفية الذي كتبه وفقا ً و 
المساعدة من عدمه يعتمد على مدى تعاطفك مع الشخص اآلخر باإلضافة إلى تكلفة وعائـد هـذع 

 .المساعدة )التبادل اإلجتماعي(

وزمالئــه  فــولتز   أداهــا  التــي كالدراســة   الدراســات   بعــض  بواســطة  النمــوذج دعــم   تــم  كمــا
(Fultz & etal, 1986  ) خـر فريـق مرتفـع التعـاطف وآ تقسـيم المشـاركين إلـى فـريقينحيـث تـم

( Janet)مــنخفض التعــاطف  وتوجــب علــى الفــريقين اإلســتماع إلــى طالبــة أخــرى إســمها جانيــت 
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)أمكننـــا أن  الدراســـة أن الفريـــق عـــالي التعـــاطفنتـــائج أظهرت ر الوحـــدة  فـــوالتـــي أظهـــرت مشـــاع
إعالم سواء تم  للتطوع بقضاء وقت أكثر مع جانيت  مستعد  نتصور كيف تشعر جانيت بوضوح( 
ـــــــــــــت أ ـــــــــــــدورع _ م الاآلخـــــــــــــرين بمســـــــــــــاعدتهم لجاني ـــــــــــــذي ب ـــــــــــــة يوال ـــــــــــــأة اإلجتماعي جعـــــــــــــل المكاف

 (Batson,1991: 130)منخفضة_

عتبــار للتكلفــة أو العائــد عر بالتعــاطف ســيقدم المســاعدة دون االدراســة أن مــن يشــ أظهــرتإذًا فقــد  
 .لباتسون يثار التعاطفيمساعدة وهو ما ينسجم مع فرضية اإلمن هذع ال

 -Responsibility) جتماعيةةةة اإليجابيةةةةموجةةةه القيمةةةة اال –المسةةةيولية  نمةةةو ج-4-5
prosocial value orieantation):                                                      

أنشأ مجموعة من علماء االجتماع هـذا النمـوذج باالسـتناد إلـى دراسـات باتسسـون وآرائـه  فبحسـب 
يمانـــه بمســـؤوليته للمســـاعدة هـــو أحـــد أقـــوى الـــدوافع لتقـــديم فـــردشـــعور ال يكـــونهـــذا النمـــوذج  ها  وا 

ن مسؤولية المساعدة قـد تنشـأ مـن و  ساعدة بقدرته على تقديم هذع الم فردقتناع العند ا وخصوصاً  ا 
الشخصـية سـمات أو قـد تكـون أحـد ال  مـن ق بـل اآلخـرين حالة تركيز المسؤولية على هذا الشـخص

 ه.اعدة عند اإلحساس بحاجة اآلخرين لالتي تقودع لتقديم المسهي 

اعيـــة جتموجـــه القيمـــة االمالمســـؤولية ب نمـــوذج  هـــذا النمـــوذج رائـــد (Staub) ســـتاوب وصـــفوقـــد 
بشـكل ســلبي  بالصـفة العدوانيــة مــثاًل جتمـاعي اإليجـابي التوجـه للســلوك االاإليجابيـة  حيـث يتــأثر 
مكونـات هـذا التوجـه ينظـر ف  (التوجه الوطنينتماء للوطن )بالشعور باال بينما يتأثر بشكل إيجابي

بمســــؤولية واإلحســــاس واإليمــــان   وتســــاهم برفاهيــــة وســــعادة اآلخــــرين لهــــا بشــــكل إيجــــابي إنســــانياً 
   (Staub, 2003: 202)  وسعادتهم  الجميع مساعدةالشخص ل

 (:Social exchange) جتماعيالتبادل اال نمو ج-4-6

بواسطة أعمالـه ومنشـوراته   (G eorge Homans)ا النموذج الذي قدمه جورج هومانز لهذ وفقاً 
الناس تقوم بحسـاب ف ك يدون الحصول على منفعة مقابل ذلالمساعدة ألنهم ير  يقدمونفإن الناس 

رف باسـم عوهـذا مـاي على تعظيم العائد وتخفيض التكلفـة التكلفة والعائد من هذع المساعدة وتعمل 
 ماديــة   أكانــت  ســواءً   لتقــديم المســاعدةالعوائــد دوافــع حيــث ت عتبــر   تعظــيم""اســتراتيجية تخفــيض/ 

  (Nowak & etal, 2000: 1774)داخلية  للذات مكافأة   كانت  أو  خارجية  جتماعيةا أو 
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  خــرين عنــد تقــديم المســاعدة لهــمالفــرد مــن اآلعليهــا  لشــياء التــي يحصــوالعوائــد الخارجيــة هــي األ
لمسـاعدة أولئـك األكثـر جاذبيـة أو أهميـة  أكثر مـيالً  األفرادن كالصداقة أو العرفان بالجميل  كما أ

 (Gilovich & et..al, 2006: 228) صورته وسمعته  لتحسينحيث يقصد تقبلهم 

والرضـا  لدى الشخص عند تقديمـه للمسـاعدة  كالشـعور بالصـالح داخلياً  فتنشأالعوائد الداخلية أما 
 ت ثتثــارفإننــا قــد نتعــاطف مــع ذلــك الشــخص و   فــي ضــائقة رى شخصــاً عــن الــذات  فــنحن عنــدما نــ

رة الذاتيــة وتحســين الصــو  مشــاعر الضــيق وبالتــالي قــد نســاعدع لتخفيــف هــذع المشــاعر الســيئةلــدينا 
 .وتحقيق المكافأة الداخلية

تقــديم سـب بــوعي العوائـد والتكـاليف مـن وأخيـرا يمكـن القـول أن تقـديم المســاعدة مـن ق بـل األفـراد ت ح
مـــن  أعلـــى   العائـــد  كـــون  حـــال  فـــي     ثـــم  يقـــوم  بـــه  الفـــردتقديمـــه  عـــدم أو   الســـلوك  هـــذا

 (Myers, 1999: 85)التكلفة

 النماذج النظرية التي فسرت مفهـوم التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين حول يبدو لنا مما سبق عرضه
نـة وراءع  فمـنهم مـن أرجعـه لحالـة سـلوك والـدوافع الكامتالف بين كل منهـا حـول تفسـير هـذا الاالخ

نانية في الفرد من أجل معالجة مشاعرع السلبية  ومنهم مـن أرجعـه للمنفعـة المتبادلـة بـين األفـراد  أ
 جتمـاعي أيضـًا  وكـذلك اعتبـروا سـلوك المسـاعدة نـابع مـن المسـؤولية االجتماعيـة أوأو التبادل اال

حساس باآلخرين  وال سيما األقرباء واألصدقاء.  أنه مجرد تعاطف وا 

 النظريات المفسرة لمفهوم التوجه نحو مساعدة اآلخرين:  -5

لعلمـاء ورأيهـم حـول وجهـات نظـر اتعكس النظريات المفسرة لمفهوم التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين 
النظريـات المفسـرة الموضوع من خالل دراساتهم وأبحاثهم ومالحظاتهم  وبعد اطالع الباحثة علـى 

لمفهــوم التوجـــه نحـــو مســاعدة اآلخـــرين وجـــدت أن أغلــب وجهـــات النظـــر فــي فهـــم وتفســـير ســـلوك 
هنــاك المســاعدة  ارتكــزت علــى مجموعــة مــن النظريــات األساســية فــي تفســير هــذا الســلوك  وكــان 

العديــــد مــــن هــــذع النظريــــات التــــي تناولــــت الموضــــوع منهــــا مــــا ارتــــبط بالجانــــب النفعــــي والجانــــب 
السيكولوجي للفرد أو ما ارتبط بالناحية البيولوجيـة  وكـذلك هنالـك مـن تنـاول المسـاعدة مـن جانـب 

 معرفي أو من جانب التعلم االجتماعي  وفيما يلي سنعرض أهم تلك النظريات:
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 :( Benefit theories) المنفعة نظريات -5-1

 : (Individual benefit)الفردية  المنفعة م هب_أ

 (: Thomas Hobbesنظرية توماس هوبز)-1

 ذئـــب هـــوبز نظـــر فـــي هـــوبز  واإلنســـان تومـــاس اإلنجليـــزي الفيلســـوف يـــد علـــى المـــذهب هـــذا نشـــأ
 وتمـدن  وآيـة مـن تربيـة اناإلنس يتلقاع ما يغيرها ولن هذع طبيعته اإلنسان  وستبقى ألخيه بالنسبة
 يشقى أن في لذة إنه ليجد غيرع  بل سعادة أنقاض على كان ولو لذاته إال يطلب ال المرء أن ذلك
 خدمــة الغيــر هــذا أن يــؤدي أمكــن إذا بالحــب يتبــدل قــد لغيــرع اإلنســان كــرع هــو  ولكــن ويســعد غيــرع

 شـيئا ترعـى ال التـي األثـرةلعاطفـة  الفضـائل وكـل الخيـر عواطـف كـل هـوبز أرجـع له  كما ومنفعة
 الغير على من األنانية  فالعطف نوعاً  إال ليست الغيرة للغيرة  وأن مكان مذهبه في سواها  وليس

 فــي اللــذة أنانيــة طبيعيــة  هــذع لنزعــة إرضــاء الهــوى  بــل عــن مجــردة فضــيلة ليســت إليــه واإلحســان
 ليس المنكوبين تخفيف بؤس لىع غيرع  والعمل لسعادة يعمل أن يستطيع قوي بأنه المرء إحساس

ـــــــــه أصـــــــــيبوا ممـــــــــا بمـــــــــأمن يكـــــــــون أن منـــــــــه يقصـــــــــد عمـــــــــالً  إال علـــــــــى  بؤســـــــــهم يـــــــــؤثر وأال من
 (.103: 1993سعادته)زقزوق 

ـــوع يقـــول كمـــا ـــى أساســـه فـــي مبنـــي هـــوبز عنـــد اإلنســـاني الســـلوك أن: التل و  الرغبـــات إشـــباع عل
مـن  مجموعـة إال ليسـت هـوبز ايصـفه كمـا البشـرية الطبيعـة ألن للفـرد  ونظـرا الشخصـية الشهوات
ويبقـــي   األلـــم وتجنـــب اللـــذة تحقيـــق هـــو اإلنســـان هـــدف أصـــبخ الماديـــة  فقـــد والشـــهوات العواطـــف
سياسي  إطار في اآلخرين مع ليعيش المدنية المرحلة إلى ينتقل عندما حتى لطبيعته وفياً  اإلنسان
الذاتيـة  المصـلحة أن تيـارع  إالوباخ طوعاً  ممتلكاته من جزء عن ويتنازل غيرع يساعد فقد. تعاقدي

ن  (.185: 1995التلوع  ) ذلك وراء الوحيد الدافع قاهرة  تبقى تكن لم وا 

 (: Larochfoucouldنظرية الروشفوكولد )-2

ترجــع المســاعدة فــي هــذع النظريــة إلــى األنانيــة  حيــث يعتقــد صــاحب هــذع النظريــة أن الغيريــة ال 
فاإلنسـان فـي نظـرع ال يحـب إال نفسـه  وال يفكـر إال فـي  حقيقة لها  وأن اإلخالص أسطورة كاذبـة 
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منفعته الخاصة  وقد لخص)شـفوكولد( نظريتـه فـي قولـه: "الفضـيلة تضـيع فـي المنفعـة كمـا تضـيع 
 األنهار في البحار(".

فاألنانيـة هــي الغريــزة األساســية التــي تقــوم عليهــا جميــع نزعاتنــا  فاإلنســان ال ي قبــل علــى النــاس إال 
النحـــل علـــى الزهـــر ليمـــتص منـــه مـــا يحتـــاج إليـــه. ويتفـــق هـــذا الـــرأي مـــع آراء الفالســـفة كمـــا ي قبـــل 

 النفعيين بأن اإلنسان مجبول على الشر وأنه ال يحب إال نفسه.

ويــرى )الشــميري( أن ذلــك ممكــن وجــودع  ولكننــا ال نبحــث فيمــا يمكــن وجــودع  بــل نبحــث فيمــا هــو 
كــل فضــيلة  ألن علــم الــنفس يثبــت لنــا أن هنــاك  موجــود بالفعــل  فالمنفعــة ال تــدخل بالضــرورة فــي

أفعـااًل تلقائيــة ال أثــر للنفعيــة فيهــا  فكمــا يوجــد فــي أفعــال اإلنســان التلقائيــة مــا ينطــوي علــى الشــر  
 (.66: 2006كذلك يوجد فيها ما ينطوي على الخير)الشميري  

 : (Public benefit)العامة  المنفعة م هب -ب

 (: John Stuart Millمل) ستورت نظرية جون-1

 عــدد ألكبــر اللــذة مــن ممكــن قــدر أعظــم حقــق إذا إال خيــراً  ال يكــون الخلقــي الفعــل أن يقــول ميــل
 (. 111: 1993زقزوق  )الناس من ممكن

 العامـة المصـلحة المجموعـة وخدمـة لصـالخ الخاصـة المنفعـة إخضـاع مـن البـد مـل بأنـه رأى ولقد
 يعاملونــا أن نحـب إال بمـا النـاس نعامـل أال هـو دععنـ الكاملـة الشخصـية  واألخـالق المصـالخ قبـل

 يكون بأفعال يأتي أن مل أن اإلنسان ممكن أوضخ نفسك  وأيضاً  تحب كما جارك تحب به  وأن
 الــذي الشــهيد أو البطــل وضــرب مثــل الشخصــية ســعادته ولــيس اآلخــرين ســعادة هــو الباعــث فيهــا

 وهـي إليهـا يسـمو غايـة تكـون لتحقيـق التضحية هذع اآلخرين  وأن سعادة أجل من بروحه يضحي
 للمجموع. السعادة تحقيق

 والرغبـــات ذاتيـــة عواطـــف إلـــى نشـــأتها فـــي الهـــوى عـــن المجـــردة أيضـــًا العواطـــف مـــل رد وأن كمـــا
العواطـف  أن التضـحية  فيقـول علـى تقـوم غيريـة رغبـات إلـى تتحـول األثـرة على تقوم التي الفردية
 (.46: 2001)اليازجي   أولية عاطفة واألنانية األنانية من مشتقة الغيرية
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 (: Herbert Spencerنظرية هربيرت سبينسر)-2

هــذع النظريــة ال تنكــر الغيريــة  بــل تراهــا مشــتقة فــي األصــل مــن األنانيــة  فاألنانيــة هــي العاطفــة 
األساســية  والتطــور االجتمــاعي هــو الــذي يبعــث علــى تطــور الغيريــة مــن األنانيــة  فــالفرد يســاعد 

لــى تـــوفير حاجــاتهم  والـــتخلص مــن أزمـــاتهم  مــن منطلـــق اتقــاء المهالـــك التــي تهـــددع  اآلخــرين ع
فــــالفرد كثيــــر بأخيــــه قليــــل بنفســــه  والنــــاس توارثــــوا الحيــــاة االجتماعيــــة أواًل بــــدافع األنانيــــة  إال أن 
االجتماع ولد في نفوسهم بعـد ذلـك عـادة الصـداقة والمحبـة  فصـار الفـرد يحـب أخـاع لذاتـه بعـد أن 

 (.17: 1997)عبدالرحمن  حبه لمنفعتهكان ي

 (: Biological theory) النظرية البيولوجية-5-2

يتبنى رواد المنظور البيولوجي االتجاع الوراثي للتوجه نحو المساعدة  الذي يعد جزءًا من منظومة 
هـــذع األنمـــاط الســـلوكية اإليجابيـــة التـــي تهـــدف إلـــى مصـــلحة اآلخـــرين وخـــدمتهم مثل)المشــــاركة  

 (29: 1994)الشامي   اء  واألمومة...(والعط

ويــرى أصــحاب هــذع النظريــة أن الســلوك الغيــري يســاعد علــى انتشــار الجينــات مــن خــالل مفهــوم 
االنتخــــاب العشــــائري  وهــــو امتــــداد لمفهــــوم االنتخــــاب الطبيعــــي  ذلــــك أن األفــــراد الــــذين يتســــمون 

ذع الطريقــة تــزداد إمكانيــة تولــد بالمســاعدة  يســهمون فــي إبقــاء أقربــائهم ومجموعــاتهم)نوعهم(  وبهــ
 (.Rachlin,Jones,2008: 60جينات الغيرية  وبالتالي يمكن أن تنقل إلى األجيال التالية )

 (: Psychological theoriesالنظريات السيكولوجية)-5-3

 (: Psychoanalytic theoryنظرية التحليل النفسي)-1

ذع المدرسة من ثالثـة جوانـب هـي )الهـو  األنـا  تتكون الشخصية وفقًا لنظرية فرويد أحد أقطاب ه
ـــد إلـــى أن الفـــرد خـــالل  ـــات الشخصـــية ذهـــب فروي األنـــا األعلـــى(. وفـــي ضـــوء هـــذا التنـــاول لمكون
ـــه  ويجاهـــد بـــال ضـــمير  ـــاني مطلـــق  حـــاد الشـــعور برغبات ـــه أن ـــة المبكـــرة مـــن حيات المراحـــل العمري

 إلشباعها.

جتماعية في الحسبان  ويكون ذلك فـي ضـوء المطالـب وتدريجيًا كلما نما الفرد بدأ بوضع بيئته اال
ـــى  ـــدى الفـــرد القـــدرة عل ـــيهم(  ويصـــبخ ل المباشـــرة مـــن عناصـــر التنشـــئة االجتماعية)الوالـــدين وممثل
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اســـــتدماج النزعـــــات األبويـــــة الدالـــــة علـــــى الســـــلوك اإليجـــــابي  والتـــــي تصـــــبخ جـــــزءًا مـــــن الجهـــــاز 
 (.203: 1994)طه   الداخلي)األنا األعلى(

لقيـــة  ومـــع مزيـــد  مـــن االرتقـــاء فـــي النمـــو ينصـــب اتجـــاع التغيـــرات علـــى التغيـــر فـــي التوجهـــات الخ 
وتتحول القوة الرادعة من قوى خارجية صادرة من اآلباء واألمهات والمدرسين  إلى قوى ذاتية هي 

 (.145: 1992)عيسوي   ضمير الفرد

خصية األكثر ارتباطًا بنمو ويرى أصحاب نظرية التحليل النفسي أن األنا األعلى يمثل تركيبة الش
لقـي وهـي تنشـأ اشـتقاقًا مـن األنـا  بمعنـى أن تعـديل األنـا عـن طريـق اسـتدخال أسـاليب  السلوك الخ 
الكبـــت  واســـتدخال الصـــور المثاليـــة للوالـــد مـــن الجـــنس نفســـه  أثنـــاء التطابقـــات التـــي تحـــدث عنـــد 

لقي )مختار    (.5: 1993تصفية الصراع األوديبي  ينتج عنه نشأة الضمير الخ 

والــدافع مــن وجهــة نظــر فرويــد وراء تقــديم المســاعدة لآلخــرين هــو دافــع أنــاني  وعلــى ذلــك هنــاك 
صــــراع بــــين القــــوى الداخليــــة للغرائــــز الموجهــــة نحــــو إشــــباع الــــذات مــــن جهــــة  ومتطلبــــات البيئــــة 

كحــل االجتماعيـة الممثلـة فـي األنـا األعلـى مـن جهـة أخـرى  ولـذلك يلجـأ الفـرد لميكانزمـات الـدفاع 
لهذا الصراع  وأحدهم يتمثل في قمة الرغبة األصلية  وتحويلهـا لتجـد منفـذًا اجتماعيـًا مقبـواًل  مثـل 

 سلوك المساعدة  وذلك لتالفي اللوم من المجتمع والشعور بالخزي  ومشاعر الذنب.

م )آنـا فرويـد( أن السـلوك الغيـري حيلـة دفاعيـة ال شـعورية  أطلقـت عليهـا حيلـة االستسـال كما تـرى
الغيري  ومؤداها إشباع حاجات اآلخرين ورغباتهم  وهنا ال يوجد امتصاص بـل يوجـد إلصـاق  إذ 
يجعــل األشــخاص حيــاتهم الوجدانيــة النزوعيــة تابعــة لآلخــرين  ويــدمجون خصــائص اآلخــرين فــي 

 (.70: 1999أنفسهم  في سّروا بنجاح اآلخرين كأنهم هم الناجحون( )متولي  

 (: avioral theoryBeh)السلوكية النظرية-2

 انعكاسـات مجـرد مـن يتكـون اإلنسـان سـلوك مـن األكبر الجانب أن السلوكي التوجه أصحاب يرى
 .(53: 1997سالمة )الزمن في حدوثها يسبق معين سلوك يحدثها شرطية استجابات بسيطة  أو

 تحليـل بضـرورة نـادى  الـذيSkinner) سـكينر) األمريكـي النفسـي العـالم إلـى النظريـة هـذع وترجع
 كلية. استجابة ظهور إلى اآلخر  وتؤدي منها كل تعزز إجرائية خطوات إلى االستجابي السلوك
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 ويثبــت يقــوي اإليجــابي والتعزيــز ســلبي وتعزيــز إيجــابي تعزيــز: نوعــان التعزيــز أن ســكينر ويــرى 
 التعزيـــز مـــديخ  أمـــا أو تشـــجيع أو مكافـــأة صـــورة فـــي أغلـــب األحـــوال فـــي المـــتعلم  ويكـــون ســـلوك

 غيـر السـلوك عـن الكـف إلـى يـؤدي مـا فغالبـاً  التـوبي  أو العقاب  كـالزجر في عادةً  السلبي فيتمثل
 وبالتـالي وتالشـيها االسـتجابة ضـعف إلـى فيؤدي تعزيزع السلوك أو عدم تجاهل فيه  أما المرغوب

 (.145: 1993وخليل   سركز)تدريجيًا  زوالها إلى

 مــن التــدعيم أســلوب أن تــرى ســكينر نظريــة أن( (Bar-Tal & Raviv ورفيــف بارتــال ويشــير
 وارتـبط سـبق ألنه يحدث اإليجابي السلوك  فالسلوك من متعددة أنماط الكتساب الهامة المحددات

 إيجابيـــا ســـلوكاً  أصـــدر مــا إذا للمكافـــأة الشـــخص عقــاب  فتوقـــع تجنـــب أو مكافـــأة بالحصــول علـــى
 مـــا إذا العقـــاب توقـــع أن دارع  كمـــاإصـــ تكـــرار إلـــى بـــه علـــيهم  يـــؤدي والعطـــف بمســـاعدة اآلخـــرين

 ذلـك السـلوك  وبتكـرار هـذا إصـدار تجنـب إلـى اآلخـرين  يـؤدي نحو سلبية ومشاعر أصدر سلوكاً 
ــــــــــــتعلم الســــــــــــلوك ــــــــــــذي ي ــــــــــــه يحقــــــــــــق ال ــــــــــــأة ل ــــــــــــب المكاف ــــــــــــذي الســــــــــــلوك ويتجن ــــــــــــب ال  لــــــــــــه يجل

 (.1994:46الشامي )العقاب

علـى  واالجتمـاعي والعقـاب المكافأة رتأثي ( لمعرفة(Kellyكيلي  أجراها التي الدراسة أن طه وأورد
موجـــب  همــا: تعزيـــز االجتمـــاعي التعزيــز مـــن نمـــوذجين حركـــي  اســتخدم عمــل فـــي األطفــال أداء

مــن  ثالثــة مجموعــة التجريبيــة اإلجــراءات وتضــمنت  (نقــد) منــتظم ســالب تعزيــز -(مــدح) منــتظم
ــــق لــــم األطفــــال ــــائ أوضــــحت األداء  وقــــد التعزيــــز أثنــــاء مــــن نــــوع أي تتل العقــــاب  تــــأثير أن جالنت

تــأثير  مــن أســرع بشــكل الصــحيحة غيــر االســتجابات أداء تجنــب علــى يســاعد( النقــد) االجتمــاعي
أن  ضــوء فــي النتــائج هــذع كيلــي فســر الصــحيحة  وقــد االســتجابات أداء إلــى يــؤدي التــي المكافــأة
 موافقـــــة يـــــقتحق دافـــــع مـــــن فاعليـــــة أكثـــــر تـــــأثيرع قويـــــًا  وأن اجتماعيـــــاً  دافعـــــاً  يعتبـــــر النقـــــد تجنـــــب

 (.165: 1994اآلخرين)طه  

 (: Social Learning Theoryنظرية التعلم االجتماعي)-5-4

 فكــرة علــى وتقــوم ((Albert Banduraبانــدورا ألبــرت األمريكــي العــالم إلــى النظريــة هــذع تعــزى
 وتقليدهم من الناس لغيرنا مالحظاتنا خالل من متعلم وسلوكنا اإلنساني نشاطنا أن معظم محورية

ـــــــداء ـــــــا أيضـــــــاً  خـــــــالل بســـــــلوكهم  ومـــــــن واالقت ـــــــة عالقاتن ـــــــائم والتفاعـــــــل معهـــــــم المتبادل ـــــــا الق  بينن
 (.170: 1994وبينهم)طه 
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 وقد تناولت نظرية التعلم االجتماعي ارتقاء التوجه نحو المساعدة من خالل محورين هما:

 (: Modelingالنم جة)-1

مشـاهدة شـخص آخـر قـدوة وهـو يـؤدي  يرى منظروا التعلم االجتماعي أن التعلم يحدث عن طريـق
االستجابة المرغوبة  فالشخص المراقب لشخص آخر يكتسب بالدرجة األولى تمثياًل رمزيًا للسلوك 

 (.203: 1997الذي يراقبه )سالمة  

فقــد وجــد البــاحثون أن األطفــال الــذين تربــوا فــي أســر دافئــة ومحبــة كــانوا أكثــر شــعورًا بــاألمن  كمــا 
مــن تقــدير الــذات  وكــانوا أكثــر تعاطفــًا وأكثــر غيريــة  وأكثــر اســتجابًة آلالم  كــان لــديهم قــدر كبيــر

 (.464: 1997اآلخرين وأحزانهم )كفافي 

واتساقًا مع ذلك فقد وجد أن األطفال الذين كانوا أكثر تعاطفًا مع اآلخرين في المعاناة  كان لديهم 
 (.Fabes,1993: 657أمهات يظهرن استجابات متعاطفة في مثل هذا الموقف )

غير أن تأثير األقران بوصفهم نماذج يحتذى بهم ال يقل أهمية عن تأثير الوالدين  فقد دلت نتائج 
البحوث التجريبية أنه كلما كـان الشـخص القـدوة مـن عمـر المفحـوص وجنسـه  زادت درجـة التـأثير 

 (.(Thomas,1992:239التي يمارسها في المفحوص  وكان هناك احتمال أكبر لمحاكاته 

وبشكلب عام هناك العديد من االعتبارات التي يجب أن تتوافر في الشـخص)القدوة( حتـى يمـارس -
 تأثيرًا أكبر في المشاهد  نجملها فيما يلي: 

 تقييم القدوة تقييمًا إيجابيًا على أنه ذو مكانة اجتماعية مرتفعة.-1

 من جنس مغاير.تبني سلوك القدوة من الجنس نفسه أكثر منه عندما يكون القدوة -2

 (.Thomas,1992: 239النماذج التي عوقبت على سلوك ما ال يتم تقليدها )-3

 (: Reinforcementالتعزيز)-2

يرى منظروا التعلم االجتماعي التعزيز كمحدد آخـر الرتقـاء أشـكال السـلوك االجتمـاعي اإليجـابي  
  وذلـك بصـرف النظـر عـن إذ تحدد درجة التعزيز إلى أي مدى سوف يكـرر هـذا السـلوك مسـتقبالً 

 (.82: 1999نوع التعزيز المقدم سواء أكان اجتماعي أو مادي )متولي  
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وبصــفة عامــة فــإن فاعليــة التعزيــز بوصــفه عنصــرًا مــن عناصــر ســلوك المســاعدة  قــد تتبــاين وفقــًا 
 لهوية الشخص المقدم للتدعيم.

 الذاتي من قبل الفرد لنفسه.كما أن سلوك تقديم المساعدة  يتطلب ارتقاء القدرة على التعزيز 

 (: Cognitive theoryالنظرية المعرفية)-5-5

 .كولبرج لورانس تطورها بياجيه  وتابع قدمها التي

 (: (Jean Piagetبياجيه  جان -أ

يـــرتبط هـــذا االتجـــاع بأعمـــال )جـــان بياجيـــه( عـــن االرتقـــاء المعرفـــي  حيـــث يـــرى بياجيـــه أن الحكـــم 
 التفكير.األخالقي يأتي من تطور عملية 

ويفترض بياجيه وجود مرحلتين للتطور المعرفـي للمسـاعدة  همـا: فـي المرحلـة األولـى يتبـع الطفـل 
القواعـد التـي تـؤدي إلـى تجنـب العقـاب  ويعجــز الطفـل عـن فهـم تفكيـر األفـراد اآلخـرين  وال يكــون 

حلـة (سـنوات. وفـي المر 7-3الطفل علـى وعـي بمـدركات اآلخـرين  وتكـون هـذع المرحلـة مـن عمـر)
الثانية يبدأ الطفل في مشـاركة اآلخـرين  ويميـل الطفـل مـع تطـورع إلـى التعامـل مـع اآلخـرين بـنفس 
الطريقة التي يعاملونه بها  ويعبر عن مشاعر االمتنان واالعتراف بالجميل للمسـاعدة التـي قـدمت 

 (.Davis,1997: 13( )11-7إليه  وهنا يظهر سلوك المساعدة  وتكون هذع المرحلة من عمر)

لقي الحكم مراحل بياجيه وحدد  : إلى الطفل عند الخ 

 : الموضوعية األخالق1-

بـاالحترام  التفكيـر هـذا الثامنـة  ويتسـم أو السـابعة سـن حتـى الطفـل تفكيـر األخالق من النوع يميز
 خـارج الفـرد مـن تنشـأ القواعـد يضعونها  وهـذع التي األخالقية للراشدين  وللقواعد واحد جانب من

  .البيئة من عليه وت فرض

 بـين التمييـز علـى القـدرة إلـى الـذات  والجمـود  فالطفـل يفتقـر حـول بـالتمركز المرحلـة هذع وتتميز
 عـاجزاً  يجعلـه ما وهو الموقف االجتماعي من تأتي التي ذاته  والمظاهر من تأتي التي المظاهر

 بين الخلط إلى أيضاً  هب المختلفة  كما يؤدي االجتماعية المواقف في اآلخرين منظور تصور عن
 (.66: 2000للخبرة)الغريب   الموضوعية والجوانب الذاتية الجوانب
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 : التعاون أخالق أو االستقاللية األخالق2-

أشـار  ولكنـه المسـتقلة األخـالق فيـه تظهـر الـذي العمـر متوسـط تحديـد فـي حـذراً  بياجيـه كـان لقـد
أو  الذاتيـة األخـالق محلهـا وتحـل طفـلال ينمـو عنـدما الموضـوعية األخـالق اختفـاء إلـى بوضـوح
العقلي  بالتحقيق  نموع نتيجة المستقلة األخالق طفل سنوات  ويبدأ تسع عمر متوسط في المستقلة
 السـلوك  والتـي وراء مـن والقصـد للـدافع واعيـاً  يصـبخ حيث الشخصية قوانينه أساس على والحكم

 المسـؤولية بياجيـه ذاتيـة  ويسـميها ينلقـوان وفقـاً  الحـدث الحكـم علـى فـي الطفـل قـدرة يقصـد بهـا
 وسلوكهم الناس فهم في الطفل قدرة إلى التبادلية مشيًرا األخالق أيضاً  بياجيه يسميها الذاتية  كما

 (.42: 1995والغايات )الطواب  الدوافع أساس االجتماعي  على أو العقلي المستوي على

السـابعة  حيــث  ســن بدايـة منــذ البـزوغ فــي يبـدأ أخالقــي كسـلوك التعــاون أخالقيـة أن بياجيــه ويؤكـد
 عشر حيث الثانية حتى اآلخرين وتزيد نظر وجهة خالل من حوله من العالم رؤية في الطفل يبدأ

ـــــــي يضـــــــع ـــــــارع ف ـــــــة المجـــــــاراة مـــــــن ويمضـــــــي واحتياجـــــــاتهم اآلخـــــــرين اعتب ـــــــى الجبري التعـــــــاون  إل
 (.41: 1994التلقائي)الشامي 

  (:Coolberg Theoryكولبرج ) نظرية_ ب

دقيـق  وتطـوير امتـداد األخالقـي  وهـي اإلرتقـاء مجـال فـي الرائـدة النظريـات مـن كولبرج نظرية تعد
والحكـم  المعرفـي النمـو بـين الـربط في بياجيه مع كولبرج األخالقي  يتفق الحكم في بياجيه لنظرية

لقــي  وكــان ت فشــمل مــدها حيــث المراحــل عــن الحــديث عنــد بياجيــه مــن تخصصــاً  أكثــر كــولبرج الخ 
لقيـة األحكـام التفكيــر  مـن معــين مسـتوى إلــى الوصـول مـن لألطفــال أيضــًا  والبـد الراشـدين عنــد الخ 

 .(422: 1995الطواب  )والخطأ الصواب على الحكم قبل

لقــي  وســت للحكــم مســتويات ثــالث اقتــرح دراســاته مــن كــولبرج انتهــاء وبعــد  النحــو علــى مراحــل الخ 
 : التالي

 .والتقليد العرف بلق ما: األول المستوى: أوالً 

هـــذا  فـــي الطفــل ينظـــر حيــث التاســـعة ســـن قبــل األطفـــال معظــم فيـــه ي صـــنف الــذي المســـتوى وهــو
 المجتمع يحددع بما يهتم ال العيانية  فهو اهتماماته منظور من األخالقية المشكالت إلى المستوى
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 تبـــادل  المصـــلحة الثوابـــت  العقـــاب )الملموســـة الماديـــة بالنتـــائج يعنـــي وقـــوانين  إنمـــا مـــن قواعـــد
 (.71: 2000الغريب  )والنفع

 : هما مرحلتين يتضمن المستوى هذا أن كامل ويقول

العقـاب   خشية القواعد من الخروج تجنب وهو الصواب حيث: العقاب وتجنب الطاعة مرحلة_ 1
 .حول الذات التمركز توجه تمثل وهى

 األمـــر يكـــون حـــين القواعـــد  ولكـــن اتبـــاع هـــو والصـــواب(: المنفعـــة) الوســـيلية النســـبية مرحلـــة_ 2
 (.1991:287كامل )االهتمامات بهذع الوفاء هو فإن الصواب للفرد عاجل ذاتي باهتمام متصال

 : التقليدي أو العرفي المستوىثانيا: 

يعتبر  األسى  حيث هي الغالبية عند النمطية للتصورات المسايرة وفيها: الطيب الولد أخالقية -3
 السـلوك فـي لديهم  ويقيم مقبوالً  يكون يساعدهم  وبالتالي أو اآلخرين يسر يالذ هو الجيد السلوك
 .والغاية بالقصد المرحلة هذع

 والقــــوانين الســــلطة إرضــــاء نحــــو االتجــــاع أخالقيــــة أيضــــاً  وتســــمى: والنظــــام القــــانون أخالقيــــة_ 4
 السـلطة اماحتـر  الصـحيخ السـلوك مبـاد  يتضـمن النظام االجتماعي  حيث على المحددة  واإلبقاء

 ت طلـــــــــــــــــب أمـــــــــــــــــور االجتمـــــــــــــــــاعي  وكلهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى النظـــــــــــــــــام والمحافظـــــــــــــــــة الواجـــــــــــــــــب وأداء
 (.1995:432الطواب )لذاتها

 : الثالث المستوىثالثًا: 

لقـي الســلوك يمثـل لقيـة والمبــاد  للقــيم ذاتـي تقبــل علـى يعتمــد الــذي الخ  بعــد  مــا) أحيانـا ويســمى الخ 
 : ويشتمل العشرين سن بعد شدينالرا من قليل عدد إليه ويصل( القانون أو العرف

لقـي السـلوك يتميـز المرحلـة هـذع فـي: الفرديـة والحقـوق المنـافع أو االجتمـاعي العقد مرحلة_ 5  الخ 
 اخـتالف عـن ناتجـة األفـراد بـين القـيم األخالقيـة في اختالفات هناك بأن دراية على قائم بأنه للفرد

 سـلوكاً  يسـلك أن الفـرد فعلـى ذلـك ات  وعلـىبالجماعـ تـرتبط ال عامة قيم هناك أن جماعاتهم  كما
 ملتـزم العامـة  فـالفرد اإلنسـانية القـيم علـى الوقت يحـافظ نفس وفي اآلخرين حقوق مع يتعارض ال
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ـع ورفاهيـة المجتمـع  فالقـانون رفاهيتـه أجـل مـن بالقانون ذا المجتمـع لصـالخ أصـالً  و ض   تعـارض وا 
 .ك ون صلحهلذل ننتبه أن علينا العام  وجب الصالخ هذا مع

 من نابع بأنه للفرد األخالقي السلوك يتميز المرحلة هذع في: العامة األخالقية المباد  مرحلة_ 6
ذا القــيم هــذع مــع يتوافــق مــا القــوانين مــن الفــرد  وبالتــالي يتبــع ارتضــاها عليــا قــيم  تعــارض حــدث وا 

ــذلكن علــى ســاخطا الفــرد يصــبخ ال حتــى أولــى بالطاعــة والقــيم بينهمــا  فالمبــاد   يصــدر فســه  ول
لقية أحكامه  (.705: 1990أبوبيه  )القانون  أو للعرف وليس المباد  لهذع طبقاً  الخ 

 تعقيب على النظريات المفسرة لمفهوم التوجه نحو مساعدة اآلخرين:

يتبين من عرض النظريات المفسرة لمفهوم التوجه نحو مساعدة اآلخرين التنوع في تلـك النظريـات 
ظـــر روادهـــا حـــول تفســـير ســـلوك المســـاعدة  ففـــي النظريـــات التـــي فســـرت هـــذا واخـــتالف وجهـــات ن

علـــى أن المنفعـــة  الســـلوك علـــى أســـاس المنفعـــة  يتبـــين لنـــا اتفـــاق كـــل مـــن هـــوبز والروشـــفوكولد 
 الشخصية هي أساس كل عمل.

إال إن الباحثـة تخـالف هـذا الرأي...حيــث ينفـي هـذا المــذهب وجـود الفضـيلة فــي األصـل ألنـه يجــد 
كل فضيلة خالصة باعثًا نفعيًا  وهذا مما يتنافى مع الحياة الواقعية التي يوجد بها الكثير من وراء 

الفضائل الحقيقية  إضافًة إلـى أنـه ال يمكـن إرجـاع كـل أفعالنـا األخالقيـة إلـى دافـع حـب الـذات أو 
رد إلـى المـرض حب البقاء  ألن االهتمام الزائد بالذات والقيام بجميع األفعال مـن أجلهـا يـؤدي بـالف

 النفسي من حيث ال يدري.

بينما قال كل من ميل وسبينسير في نظرية المنفعة بأن الفرد عنـدما يقـوم بتقـديم المسـاعدة لآلخـر 
إنمــــا يســــعى إلــــى تحقيــــق المنفعــــة العامــــة ولـــــي المنفعــــة الفرديــــة  وهــــذا يختلــــف مــــع رأي هـــــوبز 

 والروشفوكولد.

في تفسير سلوك المساعدة  فالنظرية البيولوجية ت رجع وتبتعد باقي النظريات عن موضوع المنفعة 
المساعدة إلى أصل وراثـي يـرتبط بجينـات األفـراد  وهـذا مـا يثبتـه العلـم الحـديث يومـًا بعـد يـوم بـأن 

 الصفات النفسية المؤثرة في سلوكيات األفراد تورث كما يورث التركيب البيولوجي.
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النفســـي لفرويـــد والنظريـــة الســـلوكية لســـكينر  بـــأن  وتقـــول النظريـــة الســـيكولوجية  كنظريـــة التحليـــل
الجانـــب النفســـي للفـــرد هـــو األكثـــر دورًا فـــي التـــأثير علـــى التوجـــه نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين  إال أن 
 الجانب االجتماعي وما له من أبعاد كالتعزيز والمكافأة يلعب دورأ واضحًا في هذا التوجه كذلك.

تتبنــى مبــدأ ارتقــاء ســلوك المســاعدة مــن خــالل محــورين  أمــا نظريــة بانــدورا فــي الــتعلم االجتمــاعي
رئيســيين همــا: النمذجــة التــي تعتمــد مبــدأ تقليــد القــدوة  والتعزيــز الــذي يعتمــد مبــدأ تعزيــز الســلوك 

 المرغوب تكرارع.

أما النظرية المعرفية التي قدمها بياجيه  تعتقد بأن الحكم األخالقي يأتي من تطور عملية التفكيـر 
بق على القيام بسلوك المساعدة  فاألحكام األخالقية ترتقي مع العمر وهناك عددًا من وهذا ما ينط

العوامل االجتماعية والثقافية المختلفة التي تساعد في تحقيق هذا االرتقاء  وعلى الرغم من أهميـة 
اإلطـــار االرتقـــائي المعرفـــي لســـلوك المســـاعدة إال أنـــه ثمـــة حاجـــة إللقـــاء المزيـــد مـــن الضـــوء علـــى 

 لظروف النفسية االجتماعية وسياق التعلم الذي يتم ارتقاء هذا السلوك ضمنه.ا

  : مساعدة اآلخرين التوجه نحو شكالأ -6

تختلف أشكال تقديم المساعدة لآلخرين باختالف الموقف الذي يتطلب المسـاعدة واخـتالف األفـراد 
فـــي تحديـــد نـــوع المســـاعدة  الـــذين يحتـــاجون إليهـــا  وغيـــر ذلـــك مـــن العوامـــل التـــي تلعـــب دورًا هامـــاً 

ذكر مـن بـين سلوك المساعدة  بطرقب مختلفة  ون وشكلها  وبناًء على ذلك صنف الباحثون أشكال
 :المساعدة شكالأل( Harba) ابتلك التصنيفات تصنيف هار 

 على الرعاية والثقة والقبول والتعاطف. تنطويالمساعدة العاطفية: وهي التي  -

التي تنطوي على إعطاء معلومات أو تعليم مهارات تؤدي إلى حل  وهيالمساعدة المعلوماتية:  -
البعـــد فـــي بعـــض  هـــذا علـــى ويطلـــقالتعامـــل مـــع األحـــداث الضـــاغطة   كيفيـــة فهـــمالمشـــكالت أو 

 المعرفي. التوجيهالنصخ و  األحيان

المســاعدة األدائيــة أو بالفعــل: وهــي التــي تنطــوي علــى المســاعدة فــي العمــل  والمســاعدة بالمــال  -
 أي تكون المساعدة بطريقة ملموسة.
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تقـــدير و  الشخصـــيةبالكفـــاءة  يشـــعرهمفـــي دعـــم الفـــرد لآلخـــرين  ممـــا  وتظهـــرمســـاعدة التقـــدير:  -
  ومسـاعدة التعبيريـة  المسـاعدة النفسـيةمثـل المسـاعدة  بمسـمياتالنـوع  هـذاإلـى  يشـارالذات  وقد 
 .(Harba,2005: 12) الوثيقةوالمساعدة التنفيس    ومساعدة تقدير الذات

من خالل اطالعهـا علـى التـراث  كااًل مختلفًة من المساعدة جمعتهاكما ارتأت الباحثة أن تذكر أش
دة والطريقــة التــي تقــدم بهــا  وصــنفت الباحثــة تلــك األدبــي وآراء البــاحثين المختلفــة فــي نــوع المســاع

 األشكال ضمن الفئات التالية:

 : وتصنف إلى  من حيث الكم: الفئة األولى-

 وهي التي يتحمل فيها الفرد حل المشكلة كلها عن صاحب المشكلة.: مساعدة كلية-1

 وهي التي يتحمل فيها الفرد جزءًا من حل مشكلة شخص آخر.: مساعدة جزئية-2

 : وتصنف إلى  من حيث الكيف: الفئة الثانية-

ملموســــة يقــــوم فيهــــا الفــــرد بمســــاعدة اآلخــــرين عــــن طريــــق التضــــحية بأشــــياء : مســــاعدة ماديــــة-1
 .و....(  والطعام  والنقود  ومحسوسة)كالدم

أي التضــــحية بــــأمور غيــــر   يســــاعد فيهــــا الفــــرد اآلخــــرين مســــاعدة معنويــــة: مســــاعدة معنويــــة-2
عطاء وقت للمواساة  والمشاركة الوجدانية  ملموسة)كالتعاطف  .و....(  وا 

 : وتصنف إلى  من حيث االستمرارية: الفئة الثالثة-

مد عن طريق أشخاص يقومون بعمل بدني ألتتضمن تداخالت قصيرة ا: األمدمساعدة قصيرة -1
وغالبـًا مـا تكـون هـذع الحـاالت طارئـة   وجسماني من اجل مساعدة أشخاص يعتبرون غرباء عنهم

  أو عنـــــــــــــــــــف  ادث ســـــــــــــــــــياراتأو حـــــــــــــــــــو   أو ســـــــــــــــــــرقة  أو حريـــــــــــــــــــق  )كمـــــــــــــــــــرض مفـــــــــــــــــــاجئ
 .(2000:83 براهيمإ)(...أو

نجـد أن : مـد بـين مقـدم المسـاعدة والمقدمـة لـه. فعلـى سـبيل المثـالفال يلزم وجـود عالقـة طويلـة األ
ال يلـزم   الشخص الذي يقتحم منزاًل يحترق ومليئًا بالدخان كي ينقذ بعض األشخاص الغرباء عنـه

مـــــــــــد مـــــــــــع هـــــــــــؤالء الضـــــــــــحايا فـــــــــــي حـــــــــــوادث ن يقـــــــــــيم هـــــــــــذا الشـــــــــــخص عالقـــــــــــة طويلـــــــــــة األأ
 .(Moghaddam,1998: 301)ريقالح
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وتقـدم المسـاعدة للغربـاء والمعـروفين والمقـربين علـى   تمتـد لفتـرة طويلـة: مـدمساعدة طويلة األ -2
وتتطلــب أن يقــيم الفــرد مقــدم المســاعدة عالقــة طويلــة األمــد مــع اآلخــرين الــذين يقــدم لهــم   الســواء

 وقد يكون مقدم المساعدة إما أفراد أو جماعات تهدف إلى تقديم الخير لآلخرين.  المساعدة

من أن يكون خاصًا أكثر األمد تتطلب اشتراكًا طويل األمد يقصد منه أن يكون فالمساعدة طويلة 
وأن يكون قاصدًا في معناع على أن الذي يقدم المساعدة من الممكن أن يقضي وقتًا أطول   عاماً 
 حاسم   بعمل  القيامب قرار   اتخاذ  من أكثر    والمودة والتعاطف  االستماع  في 
 .(305:السابق )المرجعوفعال

 : وتصنف إلى  من حيث ردة الفعل للمساعدة: الفئة الرابعة-

إذ يبــادر الفــرد بتقــديم   وهــي التــي يكــون فيهــا رد الفعــل للمســاعدة ســريعًا جــداً : مســاعدة طارئــة -1
 المساعدة دون أي تفكير مسبق.

ألفــراد فــي ويكــون تصــرف ا  فالمســاعدة الطارئــة يكــون فيهــا رد الفعــل للمســاعدة زمنــًا محــدودًا جــداً 
حيث أن اإلحساس بالغير لدى المشاهد   مثل هذا الفعل خاليًا من أي دوافع أو معايير تتحكم فيه

وشعورع بالمسؤولية االجتماعية همـا اللـذان يدفعانـه نحـو المبـادرة بالمسـاعدة   الذي يشهد حادثة ما
 دون تفكير شخصي منه حول تفاصيل الموقف.

ال تكـون مصـحوبة بمكافـأة  كمـا  مخـاطرة والتضـحية والتطوعيـة"وتتضمن هذع درجة مرتفعة مـن ال
 .(Oliner,2003: 21) خارجية"

 .ويكون رد الفعل للقيام بها بطيئاً   وهي المساعدة المسبوقة بتفكير طويل: مساعدة تنظيمية-2

 الـذي جـاء بعـد  إذ يتحول القرار الحاسم بالمساعدة  وتتميز بأنها من الممكن أن تتحول إلى عادة
لمثال األفراد الـذين يتبرعـون اومبدأ يسير عليه الفرد. فعلى سبيل   تفكير طويل إلى مدركات ذاتية

ليــة التبــرع بالــدم لــديهم عــادة منتظمــة يمكــن محتــى تصــبخ ع  بالــدم يكــررون هــذا الفعــل عــدة مــرات
ل التبــرع رغــم أن الفــرد قبــ  ودون تفكيــر مســبق فــي المــرة التاليــة ألداء المســاعدة  تكرارهــا بســهولة

 .(86: 2000  براهيمإ) رة طويلة قبل اإلقدام على التبرعبفت بالدم للمرة األولى قد مرّ 

ويتضـخ للباحثـة مـن خـالل مـا تقـدم أن المسـاعدة تـدخل فـي كـل جـزء مـن حياتنـا فهـي مختلفـة فــي 
ا ودرجة وما الحالة التي تقدم فيها المساعد وطبيعته أشكالها وطرق تقديمها ومن الذين تقدم إليهم 
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رهـــا مـــن لـــذا تختلـــف الصـــيغة المناســـبة لتقـــديم المســـاعدة بـــاختالف الظـــروف واألفـــراد وغي شـــدتها 
 العوامل األخرى المتداخلة.

 : التوجه نحو مساعدة اآلخرين فيالعوامل الميثرة  -7

تعـــددت العوامـــل المـــؤثرة فـــي إقبـــال الفـــرد علـــى التوجـــه نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين  فقـــد تنوعـــت تلـــك 
بهـــا وحالـــة مزاجـــه أو  تبعـــًا للشـــخص مقـــدم المســـاعدة كالســـمات الشخصـــية التـــي يتصـــف العوامـــل
واعتقــادع الــديني وجنســه وعمــرع وغيرهــا مــن العوامــل المرتبطــة بالشــخص مقــدم المســاعدة   تعاطفــه
هنـاك عوامـل تـرتبط بالشـخص متلقـي المسـاعدة كمـا يـدركها فيـه الشـخص المسـاعد  إضـافًة أيضًا 

روف الموقـــف تـــؤثر فـــي التوجـــه نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين  وغيـــر ذلـــك مـــن إلـــى عوامـــل تـــرتبط بظـــ
فيمـا يلــي  سنسـتعرضو العوامـل األخـرى التــي تلعـب دورًا هامـًا فــي التـأثير علـى ســلوك المساعدة...

 : من تلك العوامل مجموعةً 

 : عوامل تتعلق بالشخص مقدم المساعدة-7-1

ص آلخـر  ويسـتند ذلـك بالدرجـة األولـى يختلف أسلوب تقديم المسـاعدة ونوعيتهـا وشـدتها مـن شـخ
إلـــى طبيعــــة شخصـــية الفــــرد وظروفـــه ومعتقداتــــه وحالتــــه النفســـية  وغيرهــــا مـــن العوامــــل المتعلقــــة 

وجهــه نحــو مســاعدة اآلخــرين مــن حولــه  وفيمــا يلــي التــي تــؤثر فــي تو   بالشــخص مقــدم المســاعدة
 وامل:عرض لبعض تلك الع

 :  Personality trait سمات الشخصية .7-1-1

بـــين تقـــديم المســـاعدة لآلخـــرين  عالقـــاتب واضـــحةمـــن خـــالل دراســـاتهم العديـــد مـــن البـــاحثين  وجـــد
  والجرأة والمخـاطرة   الثقة بالنفس وتقدير الذات: مثلللفرد الشخصية والسمات تغيرات وبعض الم  
 .((Myers,1996,106االجتماعي والتوجه 

تشـير   التي تهيئ الفـرد لتقـديم المسـاعدةوبحسب بعض الدراسات التي تناولت السمات الشخصية 
يكونــوا مهتمــين هـم أكثــر احتمــااًل ألن   والــتقمص والكفايــة الذاتيــة العاطفةةةالنتـائج إلــى أن مرتفعــي 

كــون بــدافع العاطفــة تقــديم المســاعدة ي *أي إن (Bierhoff,1996: 178) ومســاعدين لآلخــرين
ظهــر   رتفعــة عنــد الفــردالعاطفــة م نــتمــا كاوكل  جنــب اآلخــرين المواقــف غيــر الســارةلي  لــدى الفــرد
 .غالباً  شخص دائم المساعدةالشخص العاطفي هو ألن   لمساعدةالتوجه نحو ا ذاتيًا عامل
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أن األشـــخاص مرتفعـــو الرقابـــة الذاتيـــة يصـــبحون مســـاعدين إذا أخـــرى إلـــى  بينمـــا أشـــارت دراســـات  
ألنهـــــم موضـــــع توقعـــــات  نظـــــراً   اعتقـــــدوا أن المســـــاعدة ســـــوف يكـــــون لهـــــا مردودهـــــا االجتمـــــاعي

مبـادر تحـت ظـروف معينـة  توجةه اجتمةاعيفـاألفراد الـذين لـديهم   (Carlo,1991: 36)اآلخرين
 مستعدون ألن يتحملوا تضحيات أكبر ويهتمون اهتمامًا شخصيًا أكثر باآلخرين.

  خــرينلقيــام باألفعــال المســاعدة لآلل نــهعاتدف واالسةةتقاللية الثقةةةبكمــا أكــد العلمــاء أن تمتــع الفــرد 
على مساعدة اآلخرين حتـى ال  بينما يفضل األفراد الذين يميلون إلى العزلة واالنطواء عدم اإلقدام

فـبعض األفـراد يسـاعدون   Feldman,1996: 10))هـم شكالت من جـراء االخـتالط بفي م ايقعو 
ت إنهـم يضـحون مـن أجـل اآلخـرين ويتخلـون عـن الوقـ  اآلخرين لجعل العالم مكانـًا أفضـل للعـيش

وهـم فـي سـبيل نظـرتهم اإلنسـانية العالميــة   اإليمـان بالنـاس ودعـم اســتقاللهم والمـال والمكـان بـدافع
قيمهم الداخليـة إنهم يعملون كي يعيشوا حياة تكون فيها   والخارجية العوائق الداخليةيتغلبون على 

 .(Tyink,2006: 88) قراراتهم الخارجية وأعمالهم جنبًا إلى جنب مع

 ؤدي بــه إلــى اإلقــدام علــى تقــديم العــونيــ شــعور الفــرد بالكفايــة أخــرى إلــى أندراســات  كمــا أشــارت 
المرتفع أكثر تقـديمًا للمسـاعدة مـن األشـخاص ذوي تقـدير ال ات  تقديري فاألشخاص ذو   لآلخرين

لــى ذلــك زيــادة تقــدير إذ أن الفــرد قــد يقــدم علــى تقــديم المســاعدة إذا مــا ترتــب ع  الــذات المــنخفض
 الجةةرأة والمخةةاطرةســمة أخــرى أن  كمــا أوضــحت دراســات   .(1997:32الرحمن )عبــد هالــذات لديــ

 يقبلـون علـى تقـديمسـمات الجـرأة والمخـاطرة  يفـراد ذو األتلعب دورًا هامًا في تقـديم المسـاعدة  ألن 
خــوض فــي إذ يتجنــب هــؤالء مشــكالت ال  المســاعدة فــي مقابــل األفــراد ذوي ســمات الحــذر والحيــاء

 .(34: 2006  )الشميري وحاالت الطوار  وكل ما هو جديد واقفوم تجارب جديدة

فسـمات الشخصـية   في هذا المجـال لوراثةاوتؤكد الدراسات الحديثة أيضًا على الدور الذي تؤديه 
كــأي صــفة أخــرى يمكــن أن تنتقــل   هــا األبنــاء مــن آبــائهم المســاعدينالمؤهلــة لســلوك المســاعدة يرث
قــد درس البــاحثون الجينــات الوراثيــة التــي يعتقــدون أنهــا تســهم فــي ول  بالوراثــة عــن طريــق الجينــات

 "الـدوبامين" كناقـل كيمـائي هـام هـيتعمـل فـي الـدماغ  مـادةً  السلوك االجتماعي لألفراد  فوجدوا أن
تفرزهـا جينـات معينـة فـي خاليـا منطقـة تدفع نمطًا سلوكيًا من المساعدة عند األفراد  و هذع المادة و 

 (Harbaugh, 2007, 235) االنشراح الدماغية
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وكــذلك الحــال فــي يمكــن خفضــه وزيادتــه بتــوفير الظــروف المالئمــة لــذلك أي نشــاط بشــري  نإال أ 
والتعلم والتغير ون لالكتساب يئأن البشر مه التعلم االجتماعيبينت نظرية  "قد ف  سلوك المساعدة

ــأكثــر ممــا هــم مهي ليــة ر عبــارة عــن أفعــال كفســلوك البشــ  ن لالســتجابة بطــرق محــددة بيولوجيــاً و ئ
 .(362: 2006  )العنزي "هادفة وليس ردود أفعال جزئية

إلــى أن زيــادة التوجــه نحــو المســاعدة   (Keung) كيــونجلوفــي هــذا الصــدد أســفرت نتــائج دراســة 
وبتــــــأثيرات األقــــــران   يــــــةالبيئــــــة االجتماعيــــــة األســــــرية اإليجابعلــــــى يكــــــون مــــــرتبط بدرجــــــة دالــــــة 

 .(Keung,2003,103)اإليجابية

فــي إقبــال الفــرد علــى تقــديم المســاعدة  ألنهــا إذًا هنــاك دور كبيــر للمتغيــرات الشخصــية المختلفــة 
 سواًء بتأثيرع على ذاته أو تأثير اآلخرين عليه.تدخل في التركيب النفسي والجسدي للفرد 

 :  state Mood حالة المزاج.7-1-2

تيـرة سـلوك المسـاعدة مـن المـزاج اإليجـابي أو إلـى زيـادة أكبـر فـي و أحيانـًا قد يؤدي المزاج السلبي 
ويمكـن تفسـير    إلـى زيـادة وتيـرة سـلوك المسـاعدة دومـاً قد ال يؤدي المزاج اإليجـابي كما   المحايد
النتائج المتناقضة لتأثير الحالة المزاجية اإليجابية والسلبية علـى المسـاعدة مـن خـالل فرضـية هذع 

حيـاتهم عامـة مفادهـا أن األفـراد يـديرون حـالتهم المزاجيـة فـي إدارة المزاج التي تعتمد على فرضية 
تــزداد المســاعدة أو تقــل حســب نــوع الحادثــة التــي أدت إلــى الحالــة  اليوميــة. حســب هــذع الفرضــية

مـا لـم  وحسب التوقعات المتعلقة بنتائج سلوك المساعدة. فـالفرد سيسـاعد إذا كـان سـعيداً   المزاجية
هـا. أمـا وسيساعد إذا كانت الحادثة تهدد مشاعر السعادة التـي يخبر    يتوقع نتائج سلبية أو خسائر

أو   فـي حالـة الحـزن فـإن المسـاعدة سـتزداد إذا كانـت ستسـاعد علـى تحسـين الحالـة المزاجيـة للفــرد
ذا كــان موضــوع الحــزن شخصــا آخــر فإنــه ســيزيد مــن  إذا كــان ســبب الحــزن ســلوك الفــرد نفســه. وا 

والعكـــس بالنســـبة   لـــو كـــان موضـــوعه الـــذات )أي الفـــرد نفســـه( وتيـــرة ســـلوك المســـاعدة أكثـــر ممـــا
 لمشاعر السعادة.

واإليجــابي يــؤثران علــى ســلوك المســاعدة بطــرق  أن المــزاج الســلبي (يالدينيســشــاللر و )كمــا يــرى 
مختلفــــة. فبينمــــا يتشــــابهان فــــي هــــذا التــــأثير فإنهمــــا يختلفــــان فــــي آلياتــــه أو أســــبابه. ويعتمــــد هــــذا 

ئف المختلفـــة التـــي يخـــدمها الســـلوك النـــاتج مـــن حـــاالت عاطفيـــة مختلفـــة. االخـــتالف علـــى الوظـــا
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ـــإن  ـــدما يكونـــون ســـعداء ف ـــاألفراد عن ـــديهم تكـــوّ الف ـــة ل ـــا ال تـــؤدي إلـــى ع   ن أهـــدافاً مصـــادر الدافعي لي
بــل تــؤدي إلــى المزيــد مــن   )تــوازن( أو اســترجاعه (هيوموســتازي)المحافظــة علــى وضــع عــاطفي 

مصادر الدافعيـة لـديهم الن فسيولوجية. أما األفراد المحزونون فتكوّ ال-جتماعيةاال-يةاالستثارة النفس
شـــاللر )مـــن وجهـــة نظـــر التـــوازن العـــاطفي. ففرضـــية المـــزاجأهـــداف يـــؤدي تحقيقهـــا إلـــى اســـتعادة 

 .(381: 2006)العنزي  ألفراد عندما يكونون في مزاج سيئأكثر انطباقا على ا (يالدينيسو 

عالقـــة دالـــة بـــين المـــزاج )وعلـــى وجـــه الخصـــوص الشـــعور هنـــاك  مـــن العـــرض الســـابق أنيتضـــخ 
  لوهلـة األولـىل لنـا ممـا تبـدو أكثر تعقيداً  لعالقةلكن هذع ا  سعادة أو بالحزن( وسلوك المساعدةبال

قبل فلـيس كـل سـعيد سـي    فهي غيـر قابلـة للتنبـؤ ألنهـا قـد تسـير فـي اتجـاع متوقـع أو تخـالف التوقـع
ولعـل مـا يحـدد هـذا أو ذاك بالدرجـة   ن سـيتخلى عـن تقـديمهاعلى تقديم المسـاعدة ولـيس كـل حـزي

 األولى بحسب رأي الباحثة هي السمات الشخصية للفرد.

  : Sensing the feeling of others استشعار مشاعر اآلخرين.7-1-3

 وهـو  معهـم لتوحـدع نتيجة لآلخرين المساعدة يقدم (سيالديني) Cialdini نظر وجهة من الفرد إن
 مـدفوع سـلوك نظـرع وجهـة مـن فالمسـاعدة  بالسـعادة ويشـعر بالضـيق شـعورع من ليخفف كيفعل ذل
 سـلوك يسـلك الفـرد أن افتـرض والـذي (باتسـون Batson (رأي مـع يختلـف الـرأي وهـذا  باألنانيـة
( سـيالديني) تبنـاع الـذي فيتمثـل االتجـاع .سـعادتهم وزيـادة اآلخـرين ظـروف تحسين بهدف المساعدة

يرجع  للمساعدة يؤدي الذي التعاطف أن إلى المساعدة سلوك تفسير في اآلخرينوبعض الباحثين 
نحـوع  بالتعـاطف الشـعور يـتم الـذي اآلخـر الشـخص أن بمعنـى  واآلخـر الـذات بـين االنـدماج إلـى

 .(1057: 2007  )العنزي المساعدة له يقدم الذي الشخص ذات في مندمجاً  يصبخ

 :  Empathy التعاطف.7-1-4

فسلوك المساعدة يمكن أن   إلى التعاطف كدافع لتقديم المساعدة (Batson,1991)ونباتس يشير
فـه بأنـه اسـتجابة التعـاطف والـذي عرّ  نفعـالرط أن يسـبقه حالـة نفسـية هـي ايحدث بصورة ثابتة بشـ

 .(Batson,1991: 67)رقة القلبو   اللطف  عر مثل الشفقةانفعالية تتميز ببعض المشا

ن تنـتج عـن أهذع االختالفـات يمكـن و   ن تضخم من انفعال التعاطفأن *وهناك فروق فردية يمك
 :عدة عوامل هي
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أن يكـــون المالحـــظ قـــد قاســـى ســـابقًا بالشـــكل : خبـــرات مختلفـــة مـــع المواقـــف الخاصـــة )مثـــال-1 
 نفسه(.

 اختالفات في إدراك المواقف اعتمادًا على نتيجة التركيز واالنتباع.-2

 حن بصدد تحقيق خيرع ومنفعته.نمط العالقة مع الشخص الذي ن-3

أم االســــتعداد للتعــــاطف أم القــــدرة   الفــــروق الموقفيــــة الطواعيــــة ســــواء أكانــــت العاطفيــــة العامــــة-4
 .(39: 2006  )الشميرياالنفعالي

أن األفراد المتعاطفين أكثر مياًل  (Wilson,Norman,1994: 25) كما يؤكد ويلسون و نورمان
وقــد أوضــحا أن التــدريب يزيــد فــي االســتجابات   األقــل تعاطفــاً إلــى المســاعدة علــى عكــس األفــراد 

 .وما يترتب عليه من سلوك المساعدةإذ يبدو أن هناك عالقة بين التعاطف   التعاطفية

 : Guilt Feeling الشعور بال نب.7-1-5

الشعور بالذنب انفعال خاص يعكس المشاعر التي تحدث عند انتهاك المعايير والتي يعيش الفـرد 
والـذي   وما يتبعها مـن األخطـاء والسـلوك غيـر المناسـب  جرائها حالة من االرتباك والتشويش من

 وما يفكر به اآلخرون تجاهه.  يرتبط بشدة بمفهوم الفرد عن نفسه

كـان األفـراد الـذين يشـعرون   ولما كان الشعور بالذنب ينتج عن صراع الفـرد مـع معيـارع األخالقـي
فالمعــايير األخالقيــة تكــون  مــن اآلخــرين غيــر الشــاعرين بالــذنب.ســاعدة بالــذنب أكثــر اســتعدادًا للم
 .(Thoits,Hewitt,2001: 88) طوعي في كافة مراحل فترة الحياةمنبئ هام في النشاط الت

أكثـــر احتمـــااًل لتقـــديم المســـاعدة مـــن الـــذين ال  هـــم بالـــذنب اً األكثـــر شـــعور  األشـــخاص وهكـــذا فـــإن
 يشعرون بالذنب.

  : Need Asocial Approval ستحسان االجتماعيالحاجة لال.7-1-6

تؤكـــد الدراســـات بـــأن الحاجـــة لالستحســـان تـــرتبط مـــع المســـاعدة إيجابيـــًا عنـــدما تكـــون العطـــاءات 
 الموقفية موجبة.



 اإلطار النظري الفصل الثالث

 
68 

ولهـذا ربمـا تـتم   والمساعدة التي تقود إلى االستحسـان ال بـد أن تكـون مسـاعدة حقيقيـة وذات قيمـة
لطرائـق التـي تسـاعد أو لفـت النظـر إلـى ا  واسطة التعزيز المباشر لهـاالمساعدة ويزداد الميل لها ب

 .(43: 2006  )الشميري اآلخرين فعالً 

ن نظريــة أإلــى  (Bereczkei,etal,2010: 54)وزمــالؤع  (بيرزكــي) ولقــد انتهــت نتــائج دراســة
أن تبـــرهن علـــى   اإلشـــارة المكلفـــة لفحـــص تـــأثير الصـــدقة علـــى التقـــدير االجتمـــاعي لـــدى الغربـــاء

ـــديم هـــذع  ـــر مـــن تق ـــاء يكـــون فـــي حضـــور أعضـــاء مجمـــوعتهم أكث ـــراد لمســـاعدة الغرب اســـتعداد األف
واألفــراد الــذين يكونــون علــى اســتعداد لالشــتراك فــي نشــاط الصــدقة يكتســبون   المســاعدة فــي الســر

  .لى التعرف االجتماعي( من اآلخرين)كإشارة عمرتفعة بدرجة دالة درجات اجتماعية 

 :  Religious belief الدينياالعتقاد .7-1-7

أن األفـــراد  اتإذ نجـــد فـــي المجتمعـــ  فـــي التوجـــه نحـــو المســـاعدة أدت التعـــاليم الدينيـــة دورًا مميـــزاً 
وذلـك   هم أكثر مياًل واستعدادًا لتقديم الوقت والمال مـن أجـل مسـاعدة المحتـاجين  الملتزمين دينياً 

 تزامًا من الناحية الدينية.بصورة أكثر من األفراد غير الملتزمين أو األقل ال
وهنــــاك العديــــد مــــن األســــباب لتوقــــع أن يكــــون األشــــخاص المتــــدينين أكثــــر تعاونــــًا ومســــاعدة مــــن 

 : وهي  اآلخرين
 أن األفراد قد يتوحدون مع شخصيات مصورة في الكتب والقصص الدينية.-
لتعـــاطف والتـــي تمجـــد فضـــائل ا  يعـــرف المتـــدينون الكثيـــر مـــن القصـــص والحكايـــات فـــي الـــدين-

 واإليثار وتقديم المساعدة لآلخرين.
تهديد تلـك  همومن ثم يدفع  وانتهاك تلك الفضائل يثير مشاعر الخزي والذنب لدى المتدينين بشدة

 كالتعاون وتقديم المساعدة لآلخرين.  بالسلوكيات اإليجابية القيام المشاعر غير المريحة إلى
 مممـا يـدفعه  فـي القيـام بسـلوكيات التعـاون والمسـاعدةيدرك الكثير مـن المتـدينين األمـر األخالقـي 
  كما تعطيهم الفرصة لتحقيق الخالص وغفران الـذنوب  للقيام بها إلعطاء القدوة الحسنة لآلخرين

 واإلعالء بمشاعر اإلنسانية األنانية إلى الصفاء النفسي والروحي والطمأنينة.

والرؤية األوسـع   الشعور بالرفيق ومشاركته وجدانياً   نمي الثقافة الدينية أحاسيس الثقة المتبادلةت  -
كأســرة ممتــدة ومــن ثــم فمــن المتوقــع أن التــدين الشخصــي قــد يــرتبط ارتباطــًا وثيقــًا   للجــنس البشــري

 .(44: 2006  )الشميري ات اإليجابية كالتعاون والمساعدةبالسلوكي
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 :  Ageالعمر .7-1-8
أي   يـزداد مـع تقدمـه بـالعمر  نحـو مسـاعدة اآلخـرينأجمعت الكثير مـن الدراسـات ان توجـه الفـرد 
توجهــه  فـي عمـر الفـرد تصـحبها زيـادة فـي فالزيــادة  أن سـلوك المسـاعدة ينمـو طـردًا مـع نمـو الفـرد

 (33: 1996  )األشولاآلخرينعدة نحو مسا
فمع تقدم العمر   كما يرى )الشميري( أن سلوك المساعدة يزداد مع التقدم في العمر الزمني

دراكياً الفرد أ يصبخ فالسلوك المساعد في جوهرع سلوك متعلم كمعيار   كثر نضجًا أخالقيًا وا 
فعال الحسنة أي إن األطفال يتعلمون أن تقديم المساعدة والعون لآلخرين من األ  للسلوك الخلقي

  تثبت هذع األفعال  ومع مرور الزمن  ومع تكرار القيام بهذع األفعال  هاالتي يجب أن يمارسو 
بل   دون أن يفكر إذا كانت هذع األفعال صحيحة أم ال  وينزع الفرد لتكرار القيام بها كعادة

 .(2006:49 )الشميريشخصيتهو جزءًا ال يتجزأ من   زاً وسلوكًا ممي  تصبخ قيمة من نسق قيمه
 :  gender الجنس.7-1-9

م أن الذكور أكثر إذ أوضخ بعضه  اختلف الباحثون في توضيخ دور الجنس في سلوك المساعدة
وجـاء   ورجـخ بعضـهم أن اإلنـاث أكثـر تقـديمًا للمسـاعدة مـن الـذكور  تقديمًا للمساعدة مـن اإلنـاث

وســـوف نتنـــاول هـــذع اآلراء علـــى النحـــو   بعضـــهم ليؤكـــد أن ال فـــرق بـــين الجنســـين فـــي المســـاعدة
 : التالي

اعدة وتقـديمًا للعـون من خالل دراستها إلـى أن الـذكور أكثـر مسـ (101: 1994)الشامي   تشير-
وأرجعتهــا إلــى تــردد اإلنــاث فــي تقــديم المســاعدة بســبب   وخاصــًة فــي مواقــف الخطــر  مــن اإلنــاث

 .والتعرض للخطر واإلصابة الجسمية  ساءلة القانونيةخوفهن من الم  

  إذ يؤكـد مـايرز أن اإلنـاث أكثـر تقـديمًا للمسـاعدة مـن الـذكور  ويختلف بعضـهم عـن هـذا الـرأي-
 بينما يميل الذكور إلى االلتزام بمبـدأ التبـادل  عتمدن أكثر على مبدأ المسؤولية االجتماعيةألنهن ي

 .(Mayers,1996: 93) النفعي في سلوكياتهم االجتماعية

وأن الدراســات   ويــرى )زاربــاتني( أن الفــروق بــين الجنســين فــي المســاعدة هــي فــروق مصــطنعة-
وأنــه   د المتحيــزة للجــنس فــي المقــاييس المســتخدمةالتــي أوردت وجــود فــروق إنمــا نتجــت عــن البنــو 
كـم علـى أنفسـهن بـأنهن كمـا تميـل اإلنـاث إلـى الح  غالبًا ما يحكم الذكور على أنهم أكثر مسـاعدة

 .(51: 2006  )الشميريأكثر مساعدة
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 : عوامل تتعلق بالشخص متلقي المساعدة-7-2

ة اآلخـرين والتـي تتعلـق بالشـخص مقـدم لقد عرضنا سـابقًا العوامـل المـؤثرة فـي التوجـه نحـو مسـاعد
المســـاعدة  ولكــــن هنـــاك عوامــــل أخـــرى تتعلــــق بمتلقـــي المســــاعدة تـــؤثر فــــي توجـــه األفــــراد لتقــــديم 

 ديم المساعدة. قالمساعدة  كالتشابه مع متلقي المساعدة أو االنجذاب نحوع أو الخبرة المرتبطة بت

 :  Similarity التشابه.7-2-1

ـــة فـــي أفضـــل بشـــكل تقبلهـــا مكـــني ةعيـــاالجتما المســـاعدة إذ إن  واالجتمـــاعي النفســـي التشـــابه حال
 .(48: 2008  متشابهة )جمبي بها مراني التي الظروف كانت إذا وبخاصة  والمتلقي للمانخ

ووجهــات نظــر   فالنــاس بشــكل عــام أكثــر احتمــااًل لمســاعدة اآلخــرين الــذين يحملــون قيمــًا سياســية
ــًة بالــذين يظهــرون أقــل تشــابهًا   متشــابهة معهــممامــات واتجاهــات ومعتقــدات واهت اجتماعيــة مقارن

 أو يختلفون معهم في االتجاهات.  معهم

  )نمـط الملـبس: المشـتركة مـن بينهـاويقوم التشابه بين األشخاص على أسـاس عـدد مـن العناصـر 
 غيـــر أن التشـــابه فـــي االتجاهـــات يعـــد عـــامالً   المعتقـــدات..(  االتجاهـــات  االهتمامـــات  الجنســـية

ركة الفعليـــة أكثـــر أهميـــة فـــي تقـــدم العالقـــات مـــن المســـتوى الســـطحي إلـــى مســـتوى التبـــادل والمشـــا
 .(140: 1994 )سالمة التوحدو 

 : Attraction التجا ب.7-2-2

ويقــوم التجــاذب علــى أســاس   جاذبيــة الشــخص متلقــي المســاعدة علــى درجــة تلقيــه للمســاعدة تــؤثر
ويعمــل التجــاذب علــى خلــق مشــاعر   التماثــل العرقــي  الجاذبيــة الجســدية: عــدد مــن العوامــل مثــل

 إيجابية تجاع الشخص متلقي المساعدة.

وبالتحديـد لـدى   غير أن جاذبية المظهر تعد عاماًل قويًا في إقبـال الشـخص علـى تقـديم المسـاعدة
المؤديـــة لزيـــادة المكافـــأة المترتبـــة علـــى ينظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا أحـــد العناصـــر إذ   الجـــنس المغـــاير

من قدم والتي من بينها أن المساعدة ربما تمد الشخص بفرصة لبدء عالقة صداقة مع   ساعدةالم
 .(Schroeder,1993: 48) له مساعدة

 



 اإلطار النظري الفصل الثالث

 
71 

 :  Experience الخبرة.7-2-3

وكيــــف يدركها)ســــلبية أو   ثر خبــــرة الفــــرد متلقــــي المســــاعدة بالمســــاعدة التــــي قــــدمت لــــه ســــابقاً تتــــأ
 .(52: 2006 )الشميري أو تجنبه قبول تلك المساعدة  خرين لهفي تقبله لمساعدة اآل  إيجابية(

في التوجه نحو المساعدة بما في ذلـك الملـبس والمعتقـد  ومن العرض السابق يتبين لنا أثر التشابه
الــذين يتســمون بدرجــة مرتفعــة مــن الجاذبيــة والوســامة  يتلقــون المســاعدة عــادًة  كمــا أن والتوجــه...

  ين يتمتعون بقدر منخفض من الجاذبية والوسامة.بدرجة أكبر من أولئك الذ

أنهـا حـدث غيـر مرغـوب فيـه وأنهـا  فيما سبق على الفرد إذا أدرك المساعدة التي قدمت لهكما أن 
 فإنه غالبًا سيرفضها ولن يتقبلها بحسب خبرته السابقة بها.  تحديًا لقدراته وكفاءته

 : عوامل تتعلق بظروف الموقف-7-3

تتصـــف مواقـــف حيـــث   موقفيـــة مـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي تقـــديم المســـاعدة لآلخـــرينتعـــد العوامـــل ال
 .تختلف عن غيرها من مواقف الحياة اليومية  من الناحية النفسية  بخصائص تجعلها الطوار 

الشروط النفسية لحدوث المساعدة في سلسلة  (Latin& Darley) ويلخص نموذج التين ودارلي-
 : من خمسة أحداث

 .ع للموقفاالنتبا_

 .تفسير الموقف على أنه موقف طوار  يتطلب المساعدة_

 .ولية التدخل أو المساعدةؤ الشعور بمس_

 .االعتقاد بالقدرة والمعرفة الالزمتين لتقديم المساعدة في هذا الموقف_

 .(365: 2006  )العنزي لك يعتمد على ثقة الفرد ودافعيتهوذ  اتخاذ قرار المساعدة_
 : هم العوامل الموقفية المؤثرة في تقديم المساعدة لآلخرينيلي عرض أل وفيما

 :  Costs\Benefitsلفوائد التكلفة/ا.7-3-1
القبــول : مكافــ ت مــن قبيــل الحصــول علــى  تتضــمن اإلثابــات التــي قــد تنــتج عــن موقــف المســاعدة

: يففــي حــين تشــمل التكــال وزيــادة تقــدير الشــخص لنفســه.  وزيــادة الشــعور بالكفايــة  االجتمــاعي
عدم الشعور بالراحة سواء أكانت الوجدانيـة أم المعرفيـة المرتبطـة بمعرفـة أن   فقدان الوقت والجهد
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أو التعـرض لإلصـابة أو األذى كنتيجـة مترتبـة   كـذلك الشـعور بالـذنب  هناك شخصًا آخـر يعـاني
 .(Schroder,1993: 42على التدخل للمساعدة )

ولقد أظهرت بعـض الدراسـات أن   زاد احتمال تقديمها لفةوكلما كان اإلقدام على المساعدة أقل تك
يكـون احتمــال قيـامهم بالمسـاعدة أكثــر إذا كانـت تكلفــة   األفـراد الـذين يتســمون بـرد الفعـل العــاطفي

 .(55: 2006  )الشميري عور بالذنب واستهجان المجتمع لهمكالش  عدم قيامهم بالمساعدة أكبر

 :  Clarity\Ambiguity الوضوح/الغمو .7-3-2

ويستطيع الفرد تفسيرع بسهولة على أنه موقف   تشير الدراسات إلى أنه كلما كان الموقف واضحاً 
 أدى ذلك إلى زيادة احتماالت تدخل الفرد بتقديم المساعدة.   يتطلب منه تقديم المساعدة

ـــــــــف غامضـــــــــاً  ـــــــــى  أمـــــــــا إذا كـــــــــان الموق ـــــــــؤدي إل ـــــــــك ي ـــــــــإن ذل ـــــــــديم  ف ـــــــــراد عـــــــــن تق عـــــــــزوف األف
 .(Batson,1991: 338)المساعدة

 Personal Assuming  افتةةرا  المسةةيولية الشخصةةية/ تةةوزع المسةةيولية.7-3-3
Responsibility\ Diffusing of Responsibility:                                    

أن يقـوم الفــرد بتقــديم المســاعدة حينمــا يكــون بمفــردع أكثــر  يشـير هــذا العامــل إلــى أنــه مــن المحتمــل
ذلك أنه في ظل ازديـاد عـدد   ا كان هناك عدد كبير من األشخاص الحاضرين في الموقفمما إذ

المشــاهدين الموجــودين فــي الموقــف يتنــاقص إحســاس كــل فــرد مــن المشــاهدين للموقــف بمســؤوليته 
وذلــك مــن خــالل افتــراض أن المســؤولية تــوزع علــى األفــراد الموجــودين فــي   نحــو تقــديم المســاعدة

وعادة ما يقوم الفرد بتوزيع المسؤولية   ن أحدهم سوف يتدخل بتقديم المساعدةض أاوافتر   الموقف
 .(Wiggins,1994: 445) ترتبة على تقديم المساعدة مرتفعةعندما تكون التكلفة الم

حيث يقلل وجود أفراد آخرين فـي موقـف الطـوار  مـن احتمـال شـعور أي مـنهم بالـذنب أو الخـوف 
 .من عواقب عدم تقديم المساعدة

 : The impact of the mode و جأثر النم.7-3-4

ز االقتراحات التي قدمتها دراسات أثـر المتفـرج علـى كيفيـة تـأثير وجـود اآلخـرين علـى اسـتعداد ركّ ت  
ولـيس علــى مجـرد وجــودهم. فوجـود شــخص آخـر يبــادر بتقـديم المســاعدة ســيؤدي   الفـرد للمســاعدة

 .(368: 2006  )العنزي خفضه(سلوك المساعدة ال إلى إقدام اآلخرين على تقديمها )زيادة وتيرة
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 :  Seriousness of the situation درجة خطورة الموقف.7-3-5
فقد وجد الباحثون   كلما زادت خطورة الموقف أصبخ احتمال تدخل األفراد بتقديم المساعدة مرتفعاً 
درجـة مرتفعـة مـن  من خالل عدد من الدراسات التجريبية أن األشـخاص الـذين خبـروا مواقـف ذات

 .(106: 1999  )متولي ورة كانوا أكثر تقديمًا للمساعدةالخط
 :  Time Pressure ضغط الوقت.7-3-6

يعتبــر ضــغط الوقــت واالنشــغال الــذي يتســم بــه عمــل بعــض الشخصــيات مــن العوامــل المــؤثرة فــي 
لتقــديم توقفــون تقــديم المســاعدة. فقــد تبــين أن األشــخاص الــذين هــم فــي عجلــة مــن أمــرهم نــادرًا مــا ي

 .(30: 1999  )الغرباوي المساعدة لشخص ما في محنة

لــذا فــإن ســلوك المســاعدة ســلوك معقــد للغايــة الرتباطــه بعوامــل مختلفــة وكثيــرة  منهــا مــا يكــون مــن 
 الفرد نفسه ومنها ما يخرج عن إرادته فتكون بتأثير األفراد اآلخرين أو المواقف المحيطة.

 : يثر في المساعدةتومن العوامل األخرى التي 

 : spread informational المعلوماتي نتشارحياة المدينة واال -

امــات اليوميــة والمثيــرات تتســم الحيــاة فــي المــدن الكبــرى بكثــرة وتنــوع األحــداث واألشــخاص واالهتم
على دافـع المسـاعدة فـي أي مدينـة كبـرى تنـتج  أن هناك قيوداً  (Milkram) ويرى ميلغرام  المادية
فة وتنوع المعلومات مما يؤدي إلى تطوير األفراد الستراتيجيات معالجة معلوماتية تحد من من كثا

 : من تلك االستراتيجياتو  ..كم المعلومات التي يعالجها الفرد.

 .والتركيز على النوع األول  التمييز بين المعلومات ذات األولوية العالية واألولوية المنخفضة-

 .وربما إهمال بعضها  ر في االنتباع لكل وحدة معلوماتيةالتعود على قضاء وقت أقص-

 تخفيف حدة المعلومات بتقييد االهتمام ببعض األفراد على األقل في حدود التفاعالت العارضة.-

 األريـاف فـي أعلـى تكـون المسـاعدة طلبـات لـنفس االسـتجابة أن علـى وتجريبيـة مسحية أدلة هناك
 المـرء حساسـية مـن ضتخفّـ الكبـرى المـدن حيـاة أن يعنـي ال هـذا ولكـن  المزدحمـة المـدن في منها

 اخـــتالف مـــن الفـــروق تلـــك جنــت  ت   ولكـــن  معهـــم للتعـــاطف اســتعدادع مـــن تقلـــل أو  اآلخـــرين لمعانــاة
 تلــك عــن الكبــرى المــدن فــي الحيــاة ظــروف ظــل فــي تتطــور التــي المعلومــات معالجــة اســتراتيجيات
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 واينر تجربة بينت وقد  المحدود البشري التجمع زمراك أو القرى حياة ظروف ظل في تتطور التي
(Weiner )انخفـــاض إلـــى فعـــالً  أدى نفســـه الوقـــت فـــي متعـــددة مهـــام مـــع التعامـــل أن المختبريـــة 

  (377: 2006)العنزي  .ار ط موقف في آخر شخص لمساعدة التدخل

ــت   قــد الكبــرى المــدن فــي الحيــاة أن إلــى يشــير وهــذا  تــأثير عبــر المســاعدة ســلوك وتيــرة مــن ضخّف
 .المعلومات معالجة استراتيجيات على الحياة تلك خصائص

 Collective cultures and) يةةاعيةة والثقافةات الفردسلو  المساعدة في الثقافات الجم-
individual cultures):  

الجمعيــة -فــي الدراســات النفســية الحديثــة مفهــوم الفردانيــة مــن أكثــر األبعــاد النفســية الثقافيــة شــيوعاً 
-عالقتــه بــالظواهر الســلوكية. ويشــير هــذا المفهــوم إلــى اخــتالف الثقافــات فــي طبيعــة تــرابط الفــردو 

مـن الكفايـة  يتصـف بمسـتوى عـالب   للفرد ككيـان مسـتقل الجماعة. فالثقافات الفردانية تنمي مفهوماً 
ي نمـــا تنّمـــبي  الذاتيـــة واالعتمـــاد الـــذاتي والـــوعي الـــذاتي واألهـــداف الذاتيـــة والتعريـــف الـــذاتي للهويـــة

للشخص ككيـان يـرتبط بالجماعـة مـن حيـث األهـداف والمعـايير وتعريـف  الثقافات الجمعية مفهوماً 
 الذات.

وتشير خالصة البحوث عبر الحضارية إلى أن سلوك المساعدة يحمل معان مختلفة فـي الثقافـات 
ي الثقافــات مكن مــن زيــادة ســلوك المســاعدة بطــرق مختلفــة فــواكتشــاف هــذع المعــاني ســي    المختلفــة

المختلفــة. فاســتخدام الســلطة ورموزهــا والمعــايير الجمعيــة واألهــداف الجمعيــة فــي محــاوالت زيــادة 
 .(377: 2006)العنزي  مؤثرة أكثر في الثقافات الجمعية سلوك المساعدة قد تكون

نجــد أن هــذع مســاعدة اآلخــرين  التوجــه نحــو مــن خــالل مــاتم عرضــه عــن العوامــل المــؤثرة فــي و 
  وبالتــالي ال نســتطيع أن نقــول أن تلعــب دورًا مشــتركًا فــي التــأثير علــى ســلوك المســاعدة العوامــل

يـؤدي كـل منهـا دورع فـي تبلـور دون آخر   إنما هي جملة عوامل يؤثر في المساعدة هناك عامل 
 النهائية. تقديم المساعدة لآلخرين بشكله وصورته سلوك

 : معايير التوجه نحو مساعدة اآلخرين -8

ولـة والمرغوبـة سـواء أكانـت رسـمية أم بالمعايير أنماط السلوك واالتجاهـات والمعتقـدات المقب يقصد
  فـالفرد يتعـرض دائمـًا لضـغوطات معينـة من قبل التنظيم االجتمـاعي ومؤسسـاته المختلفـة ضمنية
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لكـــــي يتبـــــع هـــــذع المعـــــايير  كمـــــا أنـــــه يتعـــــرض ألشـــــكال مـــــن العقـــــاب االجتمـــــاعي إذا لـــــم يمتثـــــل 
 .(52: 1994 )سالمةلها

طريقـــة التوجـــه نحـــو مســـاعدة وهنـــاك عـــدة معـــايير اجتماعيـــة ثقافيـــة تعـــد ذات أهميـــة خاصـــة فـــي 
 : اآلخرين

 : (Reciprocity)معيار التبادلية-8-1

)جولدنير( من أوائل الباحثين الذين أشاروا إلى الدور الذي يؤديه معيار التبادلية Juldeneir  يعد
أن يقـــدم المســـاعدة هـــذا المعيـــار علـــى أن الشـــخص البـــد  يـــنص و  فـــي تقـــديم المســـاعدة لآلخـــرين
نه يجب أن ال يقدم المساعدة للذين رفضوا من قبل تقديم وبالمثل فإ  لهؤالء الذين ساعدوع من قبل

 .(Ma,Leung,1991: 746) له ةالمساعد

  ةإلـى المسـاعدأسدى إلينا شخص ما صنيعًا فـي موقـف كنـا فيـه بحاجـة  إذا: *فعلى سبيل المثال
ضــعنا فــي مواقــف تتطلــب منــا تقــديم المســاعدة ألولئــك فإننــا سنشــعر برغبــة فــي رد المســاعدة إذا و  

 رد الجميل(.)يسمى  أي بمعنى ما  الذين قدموها لنا سابقاً 

أنه من المنطقي أن يؤدي حصـول الشـخص علـى مسـاعدة سـابقة ( 58: 2006)الشميري  ويرى 
وعلــى الــرغم مــن أهميــة " د الجميــل لمــن قــام بمســاعدته.إلــى مزيــد مــن شــعورع باالمتنــان ومحاولــة ر 

ــم يأخــذ فــي الحســبان هــؤالء األفــراد   معيــار التبادليــة ودورع فــي تقــديم المســاعدة لآلخــرين إال إنــه ل
األطفــال والمرضــى وكبــار الســن. كمــا أنــه وفقــًا لهــذا : الــذين لــيس لــديهم القــدرة علــى التبادليــة مثــل

أو   يبحثــون عــن فرصــة لتقــديم المســاعدة لــذوي الســلطة والنفــوذ المعيــار نالحــظ العديــد مــن النــاس
وهـــم بـــذلك يتوقعـــون مـــن مثـــل تلـــك الشخصـــيات أن تـــرد لهـــم الجميـــل فـــي   لرؤســـائهم فـــي العمـــل

األمر الذي قد يؤدي إلى تعيينات أو ترقيات وظيفية ألشخاص لـيس   المستقبل بأفضل مما قدموع
ع واألحرص على خدمة رؤسائهم والمتنفـذين فـي المجتمـع بل ألنهم األسر   اء واألفضلألنهم األكفّ 
 "وتملقهم.

ذاك الجانـــــب اإلنســـــاني والعـــــاطفي فـــــي تقـــــديم غفـــــل فـــــإن هـــــذا المعيـــــار ي  بحســـــب رأي الباحثـــــة و *
فهناك الكثير ممن يقدمون المساعدة إنما يقومون بذلك إلشباع حاجة الحب والتعـاطف   المساعدة

 المربين... أو حتى األشخاص العاطفيين بالمجمل.  األمهات  اآلباء: مثال ذلك  لديه
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 :Social Justice)) االجتماعية عدالةمعيار ال-8-2

  كمــا أنــه يســتحق مــا يحصــل عليــه  يــنص هــذا المعيــار أن كــل شــخص يحصــل علــى مــا يســتحقه
فـإن العدالـة   أو يلحـق بـه األذى دون مبـرر آخـروبالتالي حين يتجاوز شخص ما حقـوق شـخص 

  .(216: 1994  )سالمة أن يقدم المعتدي التعويض المالئمتقتضي  االجتماعية

فالرغبة في رؤية عالم عادل تؤدي إلى قيام بعض األشخاص بعمل استنتاجات غير عادلـة بشـأن 
جــورج أن مجموعــة مــن  (Georgeوذلــك بنــاًء علــى مــا يتلقونــه. فقــد وجــد)  مــا يســتحقه اآلخــرون

كـانوا أقـل تقـديمًا للمسـاعدة مقارنـًة   ملتهم معاملة غير عادلةالعمال الذين شعروا بأنه قد تمت معا
 .(Schroder,1993: 86بزمالئهم الذين لم يشعروا بمشاعر عدم العدالة )

االعتقاد بمبدأ العدالة االجتماعية قد يؤدي أحيانًا إلى إحجام بعض األشخاص عن تقديم  أي إن*
فـي حيـاتهم بشـكل عـام أو فـي املتهم معاملـة عادلـة إذا ما اعتقدوا بأنـه لـم تـتم معـ  العون لآلخرين
الن )أو اآلخرون بالمجمل( ما ذقناع وليشعروا فليذق ف)تبنون مقولة وبالتالي هم سيبعض المواقف 

الن يســتحق مــا فهــم يعتقــدون أن فــ  بمــا شــعرنا بــه( دون تقــديم يــد العــون لهــؤالء ولــو أمكــنهم ذلــك
  يحصل له وال تجب مساعدته.

 : (Social Responsibility) لمسيولية االجتماعيةمعيار ا-8-3

اعتراف مقدم المساعدة بأن الناس يعتمدون عليه  وشـعورع بالمسـؤولية ينص هذا المعيار على أن 
 تجاههم إنما يعد دافعًا قويًا نحو تقديم المساعدة لآلخرين.

التـــي يشـــعر الفـــرد  مثـــال  ذلـــك  تقـــديم  المســـاعدة  لألطفـــال  وكبـــار  الســـن  وغيـــرهم  مـــن الفئـــات
نحوهــــــــــــا بالمســــــــــــؤولية غالبــــــــــــًا ســــــــــــواء أخالقيــــــــــــًا أو اجتماعيــــــــــــًا  وذلــــــــــــك لعجــــــــــــزهم وحــــــــــــاجتهم 

 .(Ma,Leung,1994: 746)للعون

عـد ويؤكد ذلك ما توصل إليه)دينال( من أن األشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة فـي ب  
لـــذين يحصـــلون علـــى درجـــات يســـلكون ســـلوكًا أكثـــر مســـاعدة مـــن أولئـــك ا  المســـؤولية االجتماعيـــة
 .(94: 1999  )متوليعدب  منخفضة في هذا ال
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 : Personal Norm)) المعيار الشخصي-8-4

لــذا فهــو يتعلــق   لقــي ألن يــؤدي فعــاًل معينــاً يشــير المعيــار الشخصــي إلــى شــعور الفــرد بــاإللزام الخ  
لمعايير التي استدمجها كما يشمل أيضًا تلك القيم وا  ومفهومه عن ذاته وتقديرع لها  بقيم الشخص

اع يتفـق مـع مـا تبّنـ لـذا فـإن الشـخص عـادًة يسـلك سـلوكاً   الشخص أثناء عملية التنشئة االجتماعية
ذا مــا ســلك الفــرد ضــد مــا يتبّنــ  مــن معــايير شخصــية لــك يــؤدي إلــى شــعورع اع مــن معــايير فــإن ذوا 

 .(Ma,Leung,1994: 746) بالخزي والذنب

ــــا ــــة المتاحــــة مــــن نت ــــدًا لســــلوك أن المعــــايير الشخصــــية تعــــد م    ئج البحــــوثوتشــــير الدالل ــــًا جي نبئ
فقد تبين أن هناك ارتباطًا إيجابيًا دااًل بين المعايير الشخصية التي يتبناها األفراد وبين   المساعدة

  وتقــــديم الرعايــــة للمرضــــى  التبــــرع بالــــدم)أدائهــــم ألشــــكال الســــلوك االجتمــــاعي اإليجــــابي مثــــل 
 .(Schroeder,1993: 88)طفال ذوي صعوبات التعلم( ليم األوالمشاركة في تع

فهنـاك   أن هـذع المعـايير تسـبب السـلوك أو تفسـرعال تعني اإلشارة إلى المعايير وتعتقد الباحثة أن 
بالتـالي و   ر في سلوكهم إال تحـت شـروط معينـةالكثير من المعايير التي يعيها األفراد لكنها ال تؤث

يفســر الفــرد مــن خاللهــا المواقــف وعالقتــه  مرجعيــاً  أنهــا تمثــل إطــاراً فــي تكمــن أهميــة المعــايير فــإن 
 بها.

  مــن خــالل مــاتم عرضــه حــول التــراث النظــري لمفهــوم التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين  نــرى أن
موضـوع مســاعدة اآلخـرين مــن الموضــوعات التـي ظهــرت حـديثًا فــي علــم الـنفس لكونــه محــورًا 

ــنفس اإليجــابي الــذي ظهــ وبالتــالي ظهــرت الدراســات التــي تناولتــه ر مؤخرًا مــن محــاور علــم ال
وتعددت تعريفات الباحثين حوله  مع أنها كانت تدور في فلك واحد  إال أن الخلط بين مفهوم 
ـــى ذكـــر بعـــض  ـــا عل ـــد مـــن الدراســـات  لـــذا مررن المســـاعدة ومفهـــوم المســـاعدة شـــاع فـــي العدي

 المفاهيم المرتبطة بمفهوم التوجه نحو مساعدة اآلخرين.
بنـــاًء علـــى الدراســـات والبحـــوث التـــي أ جريـــت حـــول الموضـــوع ظهـــرت وجهـــات نظـــر عديـــدة و 

تفتــرض تفســيرات معينــة لســلوك المســاعدة  كفرضــية اختيــار ذوي القربــى وفرضــية المســاعدة 
 موجه القيمة الذاتية وأخيرًا فرضية التبادل االجتماعي.-التعاطفية  أيضًا فرضية المسؤولية

التي توجه سلوك المساعدة وقدرة الفرد علـى تقـديمها  تأخـذ المسـاعدة وبسبب اختالف الدوافع 
أشكااًل تختلف باختالف الحاجة والعوامل المؤثرة األخرى التي تتعلق بمقدم ومتلقي المساعدة  
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أو حتى ظروف الموقف نفسها أو غيرها من العوامل. وبالتالي ظهرت مجموعـة مـن المعـايير 
س مختلفة  كما جاءت مجموعة من النظريات األساسية التي تناولت سلوك المساعدة وفق أس

طرحـت ســلوك المسـاعدة كظــاهرة تحتـاج للتفســير  فمنهـا مــا ربـط المســاعدة بالمنفعـة المحضــة 
سواء للفرد أو الجماعـة  ومنهـا مااعتمـد الحالـة البيولوجيـة لإلنسـان فـي فهـم سـلوك المسـاعدة  

ط بـالتكوين النفســي للفـرد  بينمـا ركـزت نظريــة وأخـرى تناولتـه مـن وجهـة نظــر سـيكولوجية تـرتب
 التعلم االجتماعي على أهمية ودور المجتمع.

ومــن هنــا نــرى االهتمــام الــذي حظــي بــه ســلوك مســاعدة اآلخــرين مــن ق بــل العلمــاء والبــاحثين  
لكنه مـازال بحاجـة إلـى المزيـد مـن البحـث والتطـوير  وتناولـه مـع متغيـرات مختلفـة لمـا لـه مـن 

 على الفرد والمجتمع على حدِّ سواء. أهمية وأثر
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 :  ةتوطئ

وهـو مـا أهلـه ألن   يعتبر التوافق مصطلخ شـديد االرتبـاط بالشخصـية فـي جميـع مراحلهـا ومواقفهـا
وكــذا الصــحة النفســية وقــد تضــاعفت   انتشــارًا وشــيوعًا فــي علــم الــنفس يكــون أحــد المفــاهيم األكثــر

وقـد   أهميته في هذا العصر الذي ازدادت فيه الحاجـة إلـى األمـن واالسـتقرار النفسـي واالجتمـاعي
عــون بأنــه جم  وي    اتخــذ المهتمــون فــي دراســة التوافــق جوانــب متعــددة فــي ســبيل تحديــد هــذا المفهــوم

مســـتمر بـــين قطبـــين أساســـيين أحـــدهم الفـــرد نفســـه والثـــاني البيئـــة الماديـــة عمليـــة تفاعـــل دينـــاميكي 
أي يسعى الفرد إلى إشباع حاجاته البيولوجية والسيكولوجية وتحقيق مختلف مطالبه   واالجتماعية

والتوافـق دليــل علـى تمتــع   متبعـًا فـي ذلــك وسـائل مالئمــة لذاتـه وللجماعـة التــي يعـيش بــين أفرادهـا
 لنفسية الجيدة.اإلنسان بالصحة ا

 :  النفسي االجتماعي تعريف التوافق -1

بالبحث والدراسة وربطـوع  التوافق النفسي االجتماعي متغير هناك الكثير من الباحثين الذين تناولوا
 وتكــاد تكــون هــذع التعــاريفكمــا قــدموا تعريفــات توضــخ المفهــوم وتحــدد أبعــادع    بمتغيــرات مختلفــة

  وبدايًة سـنتناول يلي سنأتي على ذكر بعض من تلك التعاريف وفيما  واحدة من حيث المضمون
  مجموعة من التعاريف للباحثين العرب.

( أنه: "لحظة اتـزان ناتجـة عـن قـوى متصـارعة بـين الفـرد وبيئتـه  29: 2001)أحمد  فه عرّ حيث ي  
مكاناته والفرص المتاحة له في بيئته"   .وا 

أنــــه: "إشــــباع الفــــرد لحاجاتــــه النفســــي االجتمــــاعي ( فــــي التوافــــق 153: 2004)ســــفيان  فــــه عرّ وي  
النفســية  وتقبلــه لذاتــه  واســتمتاعه بحيــاة خاليــة مــن التــوترات والصــراعات واالضــطرابات النفســية  
واستمتاعه بعالقات اجتماعية حميمة  ومشاركته في األنشـطة االجتماعيـة  وتقبلـه لعـادات وتقاليـد 

 .وقيم مجتمعه"

"عملية ديناميكية يقوم بها الفرد بصفة مستمرة : بأنه (126: 2004ن )صبرع وآخرو فه عرّ كما ي  
تلك   ثانياً  في محاوالته لتحقيق التوافق بينه وبين نفسه أواًل ثم بينه وبين البيئة التي يعيش فيها

بأن يقوم الفرد بتغيير  ويتحقق هذا التوافق  التي تشمل كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات البيئة
 .بيئتهنفسي والتكيف االجتماعي مع الفة للوصول إلى حالة من االستقرار رات المختلللمؤثسلوكه 
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ويـنعكس   حالة مـن الرضـى والقبـول النـابع مـن داخـل الفـردأنه " (10: 2009)أبوسكران  فه عرّ وي  
 أي بـــين الفـــرد ونفســـه وبـــين الفـــرد  اآلخـــرين فـــي ضـــوء العالقـــة المتبادلـــة بينهمـــا مـــع ذلـــك ســـلوكياً 

  ".نواآلخري

 أما التعاريف التي قدمها الباحثين األجانب  فسنذكر بعضًا منها فيما يلي:

"الذي يسلك وفقًا لألساليب الثقافية السائدة فـي : أن الشخص المتوافق هو (Roche) حيث يعرف
 .(25: 1996  مجتمعه")عوض

ــــــــــول  ــــــــــك  بينمــــــــــا يق ــــــــــرد ومتطلباتــــــــــه : بأنــــــــــه (Aiznk)آيزن ــــــــــي إشــــــــــباع حاجــــــــــات الف ــــــــــوازن ف ت
  .(2002:38 يئة")الحسينالب

يشـــكل بهـــا الفـــرد اتجاهاتـــه وســـلوكه لمواجهـــة "المرونـــة التـــي : بأنـــه (Young)يونـــع فـــه عرّ بينمـــا ي  
بحيث يكون هنـاك نـوع مـن التكامـل بـين تعبيـرع عـن طموحـه وتوقعـات ومطالـب   المواقف الجديدة
 . (99: 2009  المجتمع)الخالدي

كــون فيهــا حاجــات الفــرد مــن ناحيــة ومتطلبــات البيئــة مــن "حالــة ت: بأنــه (Arnold)آرنولــد *ويقــول 
 .(46: 2010  الكنجوتناغم بين الفرد والهدف والبيئة االجتماعية)  ناحية أخرى مشبعة تماماً 

 افق النفسي االجتماعيالتو  لمفهوم أساسية نقاط حول تدور التعريفات معظم أن يتضخ سبق مما-
 : وهي

 مرة.مست ةكيدينامي عملية . التوافق1

 . طرفا عملية التوافق هما الفرد وبيئته سواء البيئة الطبيعية أو االجتماعية. 2

 . إشباع حاجات الفرد بطريقة سليمة لتحقيق التوازن.3

 االجتماعي. الفرد ومحيطه بين والمتبادل الفعال والتناغم اإليجابية المسايرة من . البد4

التفاقــه مــع موضــوع البحــث  (10: 2009ران  )أبوســك*وتتبنــى الباحثــة فــي هــذا البحــث تعريــف 
حالــة مــن الرضــى والقبــول النــابع مــن داخــل بــأن التوافــق النفســي االجتمــاعي هــو "القائــل وهدفــه  و 

اآلخـرين فـي ضـوء العالقـة المتبادلـة بينهمـا  أي بـين الفـرد ونفسـه  مـع الفرد  وينعكس ذلك سـلوكياً 
 ".واآلخرين وبين الفرد
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الباحــث آليــة التوافــق باالســتناد إلــى الفــرد ذاتــه  أي تبــدأ هــذع اآلليــة مــن ففــي هــذا التعريــف يفّصــل 
 الرضا الداخلي للفرد لتعكس أثرها على سلوكياته مع نفسه ومع اآلخرين من حوله.

-The demands of the psycho)النفسةي االجتمةاعي  التوافةق مطالةب -2
social adjustment):                                                        

 : التالية النقاط في النفسي االجتماعي مطالب التوافق (1984يحدد )زهران  

 ذات ية ألنهـاالجسـد الصـحة وتحقيـق ممكـن حـد أقصـى إلـي يةالجسـد اإلمكانيات واستثمار نمو.1
 .النفسية بالصحة وثيقة صلة

  للنمـــو العقلـــي الممكنـــة دودالحـــ أقصـــى تحقيـــق عنـــد مثـــالي بشـــكل يـــتم المعرفـــي العقلـــي النمـــو.2
 .الناقد العلمي التفكير أسلوب واكتساب المعرفة من قدر أكبر وتحصيل

 توافقـه للفـرد وفـي النفسـية الصـحة فـي يسـهم الـذات تقـدير ألن الـذات عـن إيجـابي مفهوم تكوين.3
 .المناسب االجتماعي

 السـليم المثمـر واالتصـال  الجماعـة حيـاة فـي الفعالـة المشـاركة ذلـك ويقتضـي االجتمـاعي النمو.4
  ذلك ويقتضي كما  السوي االجتماعي التوافق تحقق التي االجتماعية المهارات وتنمية  أفرادها مع
 .بيئته المحيطة مع وتكيفه الفرد توجه التي القيم من منظومة ووجود الواقع تقبل

 إلـى مثـل الحاجـة تالحاجـا إشـباع المهم ومن  والتحصيل للنجاح الدوافع وتحقيق الذات تحقيق.5
 .والتقدير والحب واالنتماء األمن

 ويتطلــب  النفســية الصــحة لتحقيــق مهــم عنصــر وهــذا ممكنــة درجــة أقصــى إلــى االنفعــالي النمــو.6
 .االنفعالي واالتزان عنها التعبير في والنجاح الذات ضبط على القدرة
 تغيـرات شـيخوخته مـن فـي الفـرد يواجهه ما مثل  معها والتوافق والبيئة الذات في التغيرات قبول.7

 .(23: 2009  )أبوسكران الزوجة أو الزوج أو وفاة كالتقاعد حياته على
 : منها أهداف هناالنفسي االجتماعي  توافقال لمطالب أن ةللباحث يتضخ*

 .إهمالها وعدم يةالجسد العناية-

 .الخبرة اكتساب في والمعرفي العقلي للجانب الفرصة إتاحة-
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 .الذات عن يجابيإ وممفه تكوين -

 .الجماعي العمل في االندماج-
شباع بالفرد االرتقاء-5  .والمكتسبة األساسية الحاجات وا 
 .الصحيخ المكان في وتوجيهها الذات ضبط علي التدريب-

 Psycho-social elements)النفسةةي االجتمةةاعي التوافةةق عناصةةر -3
adjustment):                                                                   

 فالتوافق  أخرى جهة من به والمحيط جهة من الكائن بين التوازن تحقيق التوافق عملية تستهدف
  المتبادل. التأثير فيه جوانب التفاعل وهذا  اآلخرين الناس ومع ذاته مع الفرد تفاعل عبارة عن

 والمشاعر. واألفكار جسد والسلوككال  الفرد عليه هو لما الكلي المجموع هي الفرد فذات
 األفـراد وبـين الفـرد بـين متبـادالً  التـأثير يكـون  بـالفرد المحيطـة البيئـة مـن بـاآلخرين يتعلـق وفيمـا

  االجتمـاعي وبـين محيطـه الفـرد بـين فيمـا المسـتمر الـديناميكي التفاعـل عمليـة خـالل من اآلخرين
 : أساسيين وهما عن عنصرينهي عبارة  التوافق عناصر أن نلخص أن يمكن هنا ومن
 والميـول والقـيم والخبـرات والـدوافع الحاجـات مـن النفسـي بنائـه فـي عليـه ينطـوي ومـا الفـرد: األول

 النفسـي بـالمحيط يطلـق عليـه مـا وهـذا  اإلنسـاني السـلوك توجيـه فـي يسـاعد ذلـك وكـل  والقـدرات
 .لإلنسان الداخلي

 والتـي  الطبيعيـة والبيئـة االجتماعيـة البيئـة عوالـذي نقصـد  للفـرد الخـارجي المحـيط هـو: الثـاني
  الفـرد حيـاة فـي الغالـب يكـون ولكـن أحـدهما  للفـرد العـام المحـيط تكـوين فـي العناصـر مع تتفاعل
 فإنـه المدرسـة فـي زمالئه من اآلخرين مع للتوافق االجتماعي يسعى الذي المدرسة طالب فسلوك
 .(19: 2009  بالفرد )أبو سكران المحيطة جتماعيةاال للبيئة ويكون الغلبة التوافق بعملية يمر

 : اآلتي تتضمن النفسي االجتماعي التوافق عناصر أن سبق مما للباحثة *يتضخ

يجابي. مع الفرد تفاعل.  نفسه ومع اآلخرين من حوله بشكل بناء وا 

 .األفضل نحو لسلوكا تعديلو  تغيير.

 .ياً مجتمع عليه المتعارف وفق والدوافع لحاجاتا إشباع.
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 .واالنحراف التطرف وعدم الحياة مناحي كافة في واالعتدال التوازن.

 Psychosocial adjustment)النفسةةي االجتمةةاعي التوافةةق خصةةائص -4
properties):                                                                

عن التوافق وتعكس صورته بشكلب مجموعة من الخصائص التي تعّبر  النفسي االجتماعي للتوافق
جلّي وواضخ باعبارع عملية كلية ديناميكية وكذلك نسبية وارتقائية مستمرة  إال أنـه يصـعب حصـر 
هذع الخصائص بصورة دقيقة  لذا سنأتي على ذكرها بشكل مـوجز يوضـخ المعنـى المقصـود منهـا 

 : على النحو التالي

  :(College process) كلية عملية التوافق-4-1

مـا يعنـي أن يكـون النظــر   التوافـق هـو التفاعـل الكلـي والشـمولي بـين اإلنســان والبيئـة المحيطـة بـه
لإلنسان باعتبارع شخصية كلية متكاملة وأن التوافق قائم على صراع بين الذات والموضوع بل هو 

فـي فاإلنسـان موحـد فـي عالقاتـه بمحيطـه االجتمـاعي و   سلسلة متصلة ال تنتهي عن هذا الصراع
 (12: 1992  المغربي) جميع مجاالت الحياة

 : Dynamic process)) ةكيالتوافق عملية دينامي-4-2

بل تسـتمر طـوال الحيـاة   فعملية التوافق مستمرة على مدى الحياة وال تتم مرة واحدة وبصفة نهائية
النتائج التي والتوافق يمثل المحصلة أو تلك   التي تتضمن سلسلة من الحاجات المتغيرة إلشباعها

وبعـض القـوى فطـري والـبعض اآلخـر   بعضها ذاتي واآلخـر بيئـي  تتضمن صراع القوى المختلفة
وفــي النهايــة فــإن   والقــوى البيئيــة بعضــها مــادي وبعضــها اآلخــر قيمــي وآخــر اجتمــاعي  مكتســب
 .(83: 1996 )دمنهوري ق محصلة لكل القوى السالفة الذكرالتواف

 : ((Bottom up process يةالتوافق عملية ارتقائ-4-3

 فلكـل مرحلـة المختلفـة نمـوع مراحـل فـي ودوافعـه الفـرد حاجـات اعتبارنـا فـي نضـع أن هـذا ويعنـي
 رضا إلى أن تؤدي يجب التي الواجبات من سلسلة إال ليس اإلنساني فالنمو  وحاجاتها متطلباتها
 تعاسـته إلـى ي تعلمهـافـ فشـله أو لهـا تعلمـه عـدم يـؤدي بينمـا  نفسـه عـن ورضـاع عنـه المجتمـع
 جهة من المجتمع ومع  جهة من مع نفسه التوافق بعدم يشعرع بدورع وهذا  عليه المجتمع وسخط



 اإلطار النظري الفصل الثالث

 
85 

ن  أخرى   الفـرد حيـاة خـالل النمـو مراحـل مـن معـين فـي سـن يظهر الواجبات هذع من واحد كل وا 
 أسـس علـى تقـوم الواجبـات وهـذع  األخـرى الواجبـات تعلـم فـي سعادته ونجاحه تعلمها إلى ويؤدي
  .(20: 2009  )أبوسكران نفسي(  اجتماعي  بيولوجي (ثالثة

 : ((Relative process التوافق عملية نسبية-4-4

فلــيس هنــاك مــا   وغيــر متوافــق فــي فتــرة أخــرى  قــد يكــون الفــرد متوافقــًا فــي فتــرة مــن فتــرات حياتــه
  ي إلى الجمود وعدم الشعور بالتغييرألن التوافق التام على مدار الحياة يؤد  يعرف بالتوافق التام

ان والظـــــروف التــــي يمـــــر بهـــــا فــــالتوافق عمليـــــة نســــبية معياريـــــة تختلــــف بـــــاختالف الزمـــــان والمكــــ
 .(13: 1992  )المغربياإلنسان

 : (Functional process) التوافق عملية وظيفية-4-5

االتــزان  زان أو تحقيــقويقصــد بــه أن التوافــق ســويًا كــان أو مرضــيًا ينطــوي علــى وظيفــة إعــادة االتــ
 .(12: 1992  )المغربي عن صراع قوي بين الذات والموضوع الناشئ  من جديد

 Areas of psycho-social)النفسةةي االجتمةةاعي مجةةاالت التوافةةق -5
adjustment):                                                                

بمــا يشـــمله مـــن صـــي أو النفســـي وهمـــا التوافــق الشخ  ســـيينعــدين رئيإن مجــاالت التوافـــق تشـــمل ب  
بمـــا يشـــمله مـــن توافـــق أســـري  والتوافـــق االجتمـــاعيتوافـــق جســـدي وانفعـــالي وتوافـــق مـــع الـــذات  

ومدرسي ومجتمعي وانسجامي  ومتى تحقق للفرد هذين البعدين من التوافق تمتع بشخصـية سـوية 
جوانب حياته وتعامالته سواء مع نفسـه أو مـع خالية من العقد واألمراض  تعكس أثرها على كافة 

 اآلخرين من حوله جالبًة له الخير واالستقرار  وسنشرح فيما يلي هذين المجالين:

 : ( adjustmentPersonal) التوافق الشخصي -5-1

حيــث إنــه يعمــل علــى   ويعتبــر التوافــق الشخصــي المجــال األول و األساســي مــن مجــاالت التوافــق
لى المجتمـع مـن حولـه  لفرد والطريقة التي ينظر بها إلى نفسه التي بين جنبيهالصعيد الذاتي ل  .وا 

مــن خــالل إشــباع الــدوافع والحاجــات األوليــة   ويتضــمن التوافــق الشخصــي رضــا الفــرد عــن نفســه
حيـث ال   فيحصـل الفـرد علـى السـلم الـداخلي  الفطرية والعضـوية والفسـيولوجية والثانويـة المكتسـبة
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وهـذا الســلم الــداخلي يـأتي مــن خــالل القـدرة الذاتيــة للفــرد ووجـود الحــوافز المناســبة صـراع داخلــي.. 
 .للمتطلبات الذاتية والشخصية

و التوافــق الشخصــي هــو أن يكــون الفــرد راضــيًا عــن نفســه غيــر كــارع لهــا أو نــافر منهــا أو ســاخط 
التي تقتـرن  ات النفسيةوتتسم حياته النفسية بالخلو من التوترات والصراع  عليها أو غير واثق بها
 (.43: 2009 سكران)أبو بمشاعر الذنب والقلق

 : أبعاد وهي لتوافق الشخصيول

  يةدوســالمته مــن األمــراض والعيــوب الجســحيــث تعتبــر صــحة الفــرد : يدالتوافــق الجســ.5-1-1
ن وجــود عيــب   مصــدرًا أساســيًا مــن مصــادر الصــحة النفســية أو مــرض أو خلــل فــي التكوينــات وا 

وكلمـا كـان الخلـل كبيـرًا كـان تـأثيرع أعمـق   وتعطـل أدائهـا تـؤدي إلـى خلـل فـي الوظـائف  يةدالجس
ي لــيس بمنفصــل عــن دوالســيما أن التكــوين الجســ  وأوســع إذ يمتــد إلــى الوظــائف النفســية المختلفــة

بــل إنهمــا معــًا ويشــكالن وحــدة واحــدة جســمية نفســية وبالتــالي فــان أي خلــل فــي   التكــوين النفســي
 .(46: 1996)عوض لل في الجانب النفسي وكذلك العكسوي يؤدي إلى خالجانب العض

ومدى تطابق نظرته   وهي فكرة اإلنسان عن ذاته وعن قدراته الذاتية: التوافق مع الذات.5-1-2
فإن تطابقت فكرة اإلنسان عن ذاته مـع فكرتـه عـن واقعـه   عن ذاته مع واقعه كما يدركه اآلخرون

ن كانـت نظرتـه عـن ذاتـه يسـودها التضــخيم   ًا مـع نفسـه ومـع اآلخـرينفإنـه يكـون متوافقـًا وسـعيد وا 
فهــذا يــؤدي إلــى الغــرور والكبريــاء والتعــالي وبالتــالي فإنــه   والتهويــل علــى عكــس مــا يــراع اآلخــرون

وهذا يؤدي إلى سوء التوافق االجتماعي ومن هنـا فـإن الفـرد المتوافـق ذاتيـًا وال   يصطدم مع الواقع
ن الفـرد الغيـر متوافـق   يسـتطيع النجـاح فـي إشـباع حاجاتـه وتحقيـق رغباتـه  عيتعارض مع الواقـ وا 

ـــًا يتعـــارض مـــع الواقـــع فـــي تكـــوين عالقـــات اجتماعيـــة  فـــال يســـتطيع تحقيـــق رغباتـــه ويفشـــل  ذاتي
 .(33: 1994  )الطيبناجحة

ن فكلمــا كــان تقــدير الــذات مرتفعــًا كــا  كمــا أن تقــدير الــذات يــؤثر علــى مفهــوم الشــخص عــن ذاتــه
  التقـدير المـنخفض للـذات أصـحابواألشخاص   وبالتالي التوافق أعلى  الرضا عن الذات إيجابياً 

 .(71: 2001  وكذلك توافقهم منخفضًا أيضًا )جزر  يكون الرضا عن الذات لديهم منخفضاً 
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منهــا اللياقــة البدنيــة والصــحة   عــن الــذات بمجموعــة مــن المتغيــرات ومــن الممكــن أن يتــأثر الرضــا
 علـــــىوبالتــــالي   بصــــورة إيجابيــــة علـــــى تقــــدير الــــذات مســــتوى اللياقــــة البدنيـــــة يــــؤثر تفــــاعار  ألن

 .(Boyd,Hrycaiko,1997: 67)التوافق
ــــزان : التوافــــق االنفعــــالي.5-1-3 تجــــد أن مــــن ســــمات اإلنســــان الســــوي التوافــــق االنفعــــالي واالت

ســه وتحمــل مواقــف النقــد وهــذا يمكــن الفــرد مــن الســيطرة والــتحكم والقــدرة علــى ضــبط نف  الوجــداني
 والسيطرة على مصادر القلق والشعور باألمن واالطمئنان بعيدًا عن الخوف والتوتر.   واإلحباط

التافهــة   حيــث ال تســتفزع األحــداث  ويعتبــر التوافــق االنفعــالي مــن أهــم ســمات الشخصــية الســوية
 .(20: 1996 )دسوقيبلألعصاويتسم بالهدوء والرصانة العقلية ومواجهة األمور بتوازن وضبط 

 : ( adjustmentSocial) التوافق االجتماعي-5-2

وتقبــل   يتضــمن الســعادة مــع اآلخــرين وااللتــزام بأخالقيــات المجتمــع ومســايرة المعــايير االجتماعيــة
والتفاعــل االجتمــاعي السـليم فــي إقامـة عالقــات طيبــة   والعمـل لخيــر الجماعـة  التغيـر االجتمــاعي
يجابية مع أفراد ا  (27: 1997  زهران) مما يؤدي إلى الصحة االجتماعية لمجتمعوا 

حيــــث يــــرى أصــــحاب هــــذا التصــــنيف أن التوافــــق هــــو إقامــــة عالقــــة منســــجمة بــــين الفــــرد وبيئتــــه 
ويتضمن هذا النوع من التوافق أسلوب   االجتماعية من خالل إحداث تغير نحو األحسن في الفرد

 .ع المجتمعحل المشكالت التي تنشأ في عملية التفاعل م

 : أبعاد التوافق االجتماعي

 : (adjustment Family) التوافق األسري.5-2-1

وسالمة العالقـة   يتضمن السعادة األسرية واالستقرار والتماسك األسري والمحبة والثقة بين أفرادها
 ع األقــــارب وحــــلويمتــــد ليشــــمل العالقــــة األســــرية مــــ  بــــين الوالــــدين كليهمــــا وبــــين اآلبــــاء واألبنــــاء

 .(63: 2001  )شاذلي المشكالت األسرية

ن التوافــق األســري يجعــل الوالــدين أكثــر اســتجابة لألبنــاء واهتمامــًا بهــم وبحاجــاتهم ممــا يجعــل   وا 
بينمــا ســوء   األبنــاء يكونــون صــيغة إيجابيــة عــن ذواتهــم تتضــمن شــعورهم بالثقــة واألمــان النفســي

عــدم الكفايــة وعــدم ويشــعرون ب  تجــاع ذواتهــميكونــون صــيغًا ســلبية التوافــق األســري يجعــل األبنــاء 
 .(Eiden,et.al,1995: 1504) النفسي األمان



 اإلطار النظري الفصل الثالث

 
88 

 : (School adjustment) التوافق المدرسي.5-2-2

والتـي تسـاهم   فهـي النـواة األساسـية الثانيـة  تعتبر المدرسة الحضن الثاني في األهمية بعد األسـرة
والبد أن تكون العالقة المتبادلـة بـين الفـرد   كبيراً  في تشكيل شخصية الفرد وتؤثر في سلوكه تأثيراً 

ويعــد الفــرد متوافقــًا مدرســيًا إذا كــان فــي حالــة رضــا عــن إنجــازع   والمدرســة عالقــة توافقيــة إيجابيــة
 ســـواء فـــي أدائـــه األكـــاديمي أو فـــي عالقاتـــه المدرســـية مـــع  األكـــاديمي مـــع رضـــا المدرســـة عنـــه
عــد عقلــي عــدين همــا ب  افــق االجتمــاعي المدرســي يتوقــف علــى ب  المدرســين والــزمالء والعــاملين. والتو 

ـــ  عـــد اجتمـــاعيوب   اءة بـــين فـــالتوافق المدرســـي مـــا هـــو إال المحصـــلة النهائيـــة للعالقـــة الحركيـــة البّن
بمـــا يســـهم فـــي تقـــدم الطالـــب ونمائـــه العلمـــي والنفســـي. وتتمثـــل أهـــم   الطالـــب ومحيطـــه المدرســـي

والرغبـــة فـــي   تهـــاد فـــي التحصـــيل العلمـــي والقبـــول بالمعـــاييرالمؤشـــرات الجيـــدة لهـــذا التوافـــق باالج
 .(51: 2005  )الزهراني شخصية واالستمتاع بها ينتوثيق العالقات ب

 : (Community adjustment) التوافق المجتمعي.5-2-3

قيمــــــــــــــه وأفكــــــــــــــارع وقوانينــــــــــــــه يتمثــــــــــــــل فــــــــــــــي تقبــــــــــــــل الفــــــــــــــرد لعــــــــــــــادات المجتمــــــــــــــع وتقاليــــــــــــــدع و 
 .(2004:155 )سفيانوأنظمته

ومســــايرة تلــــك المعــــايير   التوافق المجتمعــــي يتطلــــب المرونــــة فــــي تقبــــل التغيــــرات التــــي تحــــدثفــــ
مكاناتــــه   االجتماعيــــة للجماعــــة التــــي ينتمــــي إليهــــا أي البــــد مــــن المواءمــــة بــــين حاجــــات الفــــرد وا 
والتــي قــد   بمــا تشــمله مــن مؤسســات كالنقابــات واألحــزاب  ومتطلبــات البيئــة االجتماعيــة المختلفــة

ثــر قــدرة علــى اســتثارة التغيــرات االجتماعيــة بمــا يخــدم أهــداف الشــخص ومصــالحه. وبهــذا تكــون أك
بحيـــث تـــتم لـــه المعرفـــة للمســـتويات والمهـــارات االجتماعيـــة بمـــا   يشـــعر الفـــرد باألمـــان االجتمـــاعي

 .(50: 2005  )الزهراني مة عالقات ودية مع أفراد المجتمعيسمخ له بإقا
 : Harmony adjustment)) التوافق االنسجامي.5-2-4

فالبيئة المادية هي كل ما يحيط بـالفرد   وهو توافق الفرد مع بيئته الخارجية )المادية واالجتماعية(
بينمــا البيئــة االجتماعيــة فهــي كــل مــا يســود   مــن عوامــل ماديــة كــالطقس والجبــال واألنهــار وغيرهــا

يـــــــاة الفـــــــرد داخـــــــل يـــــــة تـــــــنظم حالمجتمـــــــع مـــــــن قـــــــيم وعـــــــادات وتقاليـــــــد وديـــــــن وعالقـــــــات اجتماع
 .(45: 2009 )أبوسكرانالجماعة
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التوافـق  مجـاالت مـن وغيرهـا واالجتمـاعي النفسـي التوافـق مجـاالت أن ممـا سـبق للباحثـة يتضـخ
 وأنواعـه مهـم مجاالتـه بكـل التوافـق فـإن ولـذلك  بينهـا الفصـل يمكـن وال الـبعض بعضـهاب متداخلة
حتـى تعطـي أفضـل مـا لـديها  فتعكسـه  سـواء حـدب  علـي ومحيطها البشرية النفس استقرار في للغاية

  هذا اآلخر ليعكسه عليها  فتكون العالقة هنا تفاعلية انعكاسية. على المجتمع ويعود

 Functions psychosocial)النفسي االجتمةاعي وظائف عمليات التوافق -6
adjustment operations):                                                 

  ينبغــي عليــه أن يقابـل ذلــك بتغييــر وتعـديل فــي الســلوك أي تغييــر فـي البيئــة المحيطــة بـالفرد عنـد
ألي تغييـر  اً تبعـوتحقيق توازنه النفسي وانسجامه االجتمـاعي د طرًقا جديدة إلشباع رغباته وأن يج

ونة التوافق يتضمن المر  وهنا تكمن وظيفة التوافق النفسي االجتماعي ألن  في الظروف المحيطة
 : وهناك عدة عوامل تؤثر في عملية التوافق منها  المختلفة في مواجهة الظروف البيئية

 : (Satisfy the needs of primary) إشباع الحاجات األولية -6-1

مثـل الحاجـة   هي ذات وظيفة حيوية تعمل علـى بقـاء الفـرد حيـث تـرتبط بـالتكوين الفسـيولوجي لـه
  وهــي حاجــات إشــباعها ضــروري للحيــاة  المســكن والجــنس والنــومإلــى الطعــام والشــراب والملــبس و 

فــإذا لــم تشــبع فـإن الفــرد يعــاني مــن   حيـث أن مســتوى إشــباع هـذع الحاجــات مؤشــر لعمليــة التوافـق
رد علــى الوصــول إلــى يقــل االتــزان االنفعــالي وبالتــالي تضــعف قــدرة الفــ  التــوتر وكلمــا زاد التــوتر

 .(15: 2003  )الحجارالتوافق الحسن

 : (Secondary needs satisfacton) إشباع الحاجات الثانوية -6-2

كمــا إنهــا تــنظم   وهــي التــي يكتســبها الفــرد ويتعلمهــا مــن البيئــة وتتــأثر بنوعيــة التنشــئة االجتماعيــة
والمحبـة والنجـاح وهـذع   إشباع الحاجات البيولوجيـة وتضـبطها مثـل الحاجـة إلـى األمـن واالسـتقرار

حيــث يظــل مــدفوعا بهــا إلــى أن   رورية للفــرد ليكتمــل توازنــه ونضــجه النفســيالحاجــات النفســية ضــ
 ى محاولـة إشــباعها فهـي حاجــات ملحــةفهــي تولـد لديــه حالـة مــن التـوتر النفســي تدفعـه إلــ  يشـبعها

 .(42: 2006  )منصور ذات استمرارية وتواصل
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 : (Acceptance and complacency) التقبل والرضا عن الذات-6-3

فالرضــا عــن الــذات يكــون دافًعــا للفــرد اتجــاع   ن أهــم العوامــل التــي تــؤثر فــي ســلوك الفــردتعتبــر مــ
مكانياتــه  العمــل والتوافــق مــع اآلخــرين والفــرد الــذي ال   واإلنجــاز فــي مجــاالت تتفــق مــع قدراتــه وا 
 ويشــعر خاللهــا بالفشــل وعــدم  باطيــةللمواقــف اإلح يكــون معرضــاً   يتقبــل نفســه وال يشــعر بالرضــا

 .(30: 2001  )عطية نطواء أو العدوانفعه ذلك إلى االجتماعي ويدفق النفسي واالالتوا

 Adapt and keep pace with the) التكيـف مـع المجتمـع ومسـايرة قيمـه ومعـاييرع -6-4
community values and standards):                                              

راة وميــــل غيــــر مقصــــود غالًبــــا لتقبــــل أفكــــار اجتماعيــــة معينــــة المســــايرة هــــي االنصــــياع أو المجــــا
والمســـايرة قـــد تكــون مطلوبـــة فـــي مواقـــف معينــة ولكـــن البيئـــة االجتماعيـــة قـــد   ومعاييرهــا وســـلوكها

ومن ثم ال يكون المسايرة معها عالمة على التوافق ويكون   تتضمن معايير فاسدة ومباد  خاطئة
عدم مسايرتها ويسمى ذلك بالمغايرة وهي تشير إلى السلوك الـذي التوافق بمحاولة تغيير البيئة أو 

 .(38: 2009  )مطرناقض مع معايير الجماعة ويخالفهايت

 : (Achieve mental health) تحقيق الصحة النفسية -6-5

وعليـــه مواجهـــة الرغبـــات والـــدوافع   وصـــراعات داخليـــة وخارجيـــة اتإن اإلنســان يتعـــرض لضـــغوط
تحقيــق  أي  اســتمرار التــوازن النفســي لديــهمــع البيئــة المحيطــة بــه مــن أجــل الشخصــية المتعارضــة 

والصـحة   ويـرى علمـاء الـنفس أن الفـرد المتوافـق هـو الـذي يتمتـع بصـحة نفسـية  التوافق اإليجابي
 النفسية هي محصلة إنجاز عمليات التوافق.

 : يلي في العالقة بين الصحة النفسية والتوافق ما Schwebel)) تشويبل ويذكر*

 ـــة  الصـــحة النفســـية توافـــق مســـتمر ـــر ثابت ـــم ضـــروري وأساســـي فـــي نمـــو   غي وهـــي هـــدف دائ
 الشخصية السوية.

 وهـذع الجوانـب   ية واالجتماعيـة واالنفعاليـةدحالة إيجابية تشمل الجوانب الجس الصحة النفسية
 متكاملة تنمو خالل عملية التوافق.
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 إلــــــى أعلــــــى مراتــــــب تحقيــــــق فــــــرديصــــــال الإعمليــــــة توافــــــق تهــــــدف إلــــــى  النفســــــية الصــــــحة 
 .(Schwebel,1990: 43)الذات

شـباعها إوالتوافق يدل على الصحة النفسية  ذا كانت أهداف الفرد تتفق مع قيم ومعايير المجتمع وا 
ــم يتقبــل المجتمــع أهدافــه أو كــان إيًضــا يــدل علــى ضــعف الصــحة النفســية وأ  بســلوك مقبــول ذا ل

 .(30: 2001  والصفدي سلوكه يثير سخط الناس عليه )أبو حويج

 :  النفسي االجتماعي معايير قياس التوافق -7

فمنهــا مــا يقيســه   للفــرداالجتمــاعي يوجــد عــدد مــن المعــايير للحكــم علــى مســتوى التوافــق النفســي 
أو من ناحية طبيـة  وغيرهـا بصورة إحصائية أو على األساس الثقافي أو من وجهة النظر الذاتية 

وقـد وضــخ )شـاذلي( الفكــرة التــي  النفســي االجتمـاعي لألفــراد  التوافـق سمـن المعــايير األخـرى لقيــا
 : يقوم عليها كل معيار على النحو التالي

يقــوم هــذا المعيــار علــى إرجــاع ســمات : (Statistical Standard) المعيــار اإلحصــائي-7-1
 الـذيهـو الشـخص  هـذا المعيـار بحسـبفالشخص غير المتوافـق   في المجتمع الفرد إلى المتوسط

والمفهـوم اإلحصـائي بـذلك ال يضـع   هفـي مجتمعـاألشـخاص لتوافـق  التـوزع الطبيعـيينحرف عـن 
نما ع وبتوافقه مع نفسهفي االعتبار أن التوافق عند الفرد ينبغي أن يكون مصحوبًا بالرضا عند   وا 

 بتوافقه مع مجتمعه وتمثل معاييرع المشتركة  والتي قد تختلف من مجتمع آلخر. 
يستخدم المنظور القيمي مفهوم التوافق لوصف : (Cultural Standard) عيار الثقافيالم-7-2

مــدى اتفــاق الســلوك مــع المعــايير األخالقيــة وقواعــد الســلوك الســائدة فــي المجتمــع أو الثقافــة التــي 
نظـر للتوافـق علـى أنـه مسـايرة أي اتفـاق السـلوك مـع األسـاليب وعلى هذا النحـو ي    يعيش الفرد بها

ينظــر هــذا المعيــار لكــل  ولــذلك  معــاني التــي تحــدد التصــرف أو المســلك الســليم فــي المجتمــعأو ال
 سلوك يتجاوز ما أقرع المجتمع وثقافته بأنه سلوك غير متوافق.

فبصــرف   هــو التوافــق كمــا يدركــه الفــرد ذاتــه: (Personal Standard) المعيــار الــذاتي-7-3
فالمحـك األهـم هـو مـا يشـعر   لـى أسـاس المعـايير كلهـاالنظر عن المسايرة التي قـد يبـديها الفـرد ع

فــإذا   أي ينظــر للتوافــق علــى أنــه خبــرة ذاتيــة  بــه الفــرد وكيــف يــرى فــي نفســه االتــزان أو الســعادة
 شعر الفرد بالقلق أو التعاسة فهو يعد غير متوافق.
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حقيقــة  يشــتق التوافــق طبقــًا لهــذا المعيــار مــن: (Natural Standard) المعيــار الطبيعــي-7-4
هـي قـدرة   ويستخلص مفهـوم التوافـق بنـاًء علـى خاصـيتين يتميـز بهمـا اإلنسـان  اإلنسان الطبيعية

والشــخص المتوافــق هــو الــذي   و طــول فتــرة الطفولــة لديــه  اإلنســان الفريــدة علــى اســتخدام الرمــوز
لـك مـن ألن ذ  واإلحسـاس بالمسـؤولية االجتماعيـة  ولديـه القـدرة علـى ضـبط الـذات  اكتسب المثل

 معالم الشخصية المتوافقة.
وسوء التوافـق علـى   ويعتمد تحديد التوافق: (Theoretical Standard) المعيار النظري-7-5

فـــالتحليلين يحــــددون ســــوء التوافــــق بدرجـــة معانــــاة الفــــرد مــــن   الخلفيـــة النظريــــة لمســــتخدم المعيــــار
ـــة ـــى التوافـــق مـــن  الخبـــرات المؤلمـــة المكبوت ـــرد مـــن  والســـلوكيون ينظـــرون إل خـــالل مـــا يتعلمـــه الف

 سلوكيات مناسبة أو غير مناسبة.
ويتحــدد مفهــوم التوافــق أو الصــحة النفســية : (Clinical Standard) المعيــار اإلكلينيكــي-7-6

فالشــخص   بنــاًء علــى هــذا المعيــار فــي ضــوء المعــايير اإلكلينيكيــة لتشــخيص األعــراض المرضــية
 المريض يعتبر غير متوافق نفسيًا.

يسـتند هــذا المعيــار فــي تحديــد : (Optimal growth Standard) يـار النمــو األمثــلمع-7-7
  اعيـــةية والعقليـــة واالجتمدن الـــتمكن الكامـــل مـــن النـــواحي الجســـالشخصـــية المتوافقـــة إلـــى حالـــة مـــ
 .(62: 2001  )شاذلي وليس مجرد الخلو من المرض

ستطيع االعتماد عليها فـي الحكـم أساسية ن ثالثة معاييركما يصنف آخرون معايير التوافق إلى _
 : على تحقق الصحة النفسية وهي

 ولكـــن مجـــرد غيـــاب المـــرض النفســـي ال يعنـــي تـــوافر الصـــحة: الخلـــو مـــن االضـــطراب النفســـي-1
ويجب أن يكتمل بالتالي التوافق بأبعادع المختلفة)التوافق النفسي الذاتي من حيث التوفيق   النفسية

ــــــــتحكم ــــــــدوافع وال ــــــــين الحاجــــــــات وال ــــــــق االجتمــــــــاعي بأشــــــــكاله   بهــــــــا وحــــــــل صــــــــراعاتها ب والتواف
 .(17: 2003  )الخضري (واألسري  والزواجي  والمهني  يالمدرس)المختلفة

ـــداخلي والخـــ -2 ل هـــذا ويتـــداخ: )اإلدراك الصـــحيخ للواقـــع( ارجيتفاعـــل الشـــخص مـــع محيطـــه ال
مــع بيئتــه الداخليــة ألن عمليــة التوافــق تجــري حــين يتفاعــل الشــخص   معيــار التوافــق المعيــار مــع

 .(12: 1992  والخارجية)المغربي
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وسـماتها المختلفـة وائتالفهـا   ويقصد بتكامل الشخصية هـو انتظـام مقوماتهـا: تكامل الشخصية-3
فالشخصــية المتكاملـة هــي الشخصــية   فـي صــيغة وخضــوع هـذع المكونــات والســمات لهـذع الصــيغة

طربة وعـــدم تكاملهـــا فهـــي الشخصـــية المضـــأمـــا تفكـــك الشخصـــية   الســوية ودليـــل الصـــحة النفســـية
 .(14: 2010  )مقبل ودليل اختالل الصحة النفسية

  في هذا الصدد يذكر)الحويج( أنه إذا اجتمعت هذع المعايير نستطيع أن نصف الصحة النفسية-
مـع أنها حالة دائمة نسبًيا يكون الفرد فيها متوافًقا نفسًيا مـع ذاتـه ومـع بيئتـه ويشـعر فيهـا بالسـعادة 

مكاناتــه إلــى أقصــى حــد   نفســه ومــع اآلخــرين ويكــون قــادًرا علــى تحقيــق ذاتــه واســتغالل قدراتــه وا 
بحيــــث يعــــيش فــــي ســــالم  طبيعــــيمواجهــــة مطالــــب الحيــــاة وســــلوكه  ويكــــون قــــادًرا علــــى  ممكــــن

 .( 18: 2008  وطمأنينة)الحويج

 :  النفسي االجتماعي العوامل الميثرة في عملية التوافق -8

ال تتحقـــق عنـــد الفـــرد إال إذا تـــوافرت عـــدة عوامـــل وأســـس  النفســـي االجتمـــاعيتوافـــق إن عمليـــة ال
تحقيقها  وأي خلل فـي تلـك العوامـل يعكـس خلـاًل فـي عليـة التوافـق بصـورتها الكليـة  تساعدع على 

فســلوكياتنا وشخصــيتنا مــا هــي إال محصــلة لمجموعــة مــن العوامــل ســواء الجســدية أو النفســية أو 
 أو االقتصادية  وهذع العوامل هي:ماعية الفكرية أو االجت

 : Primary needs, psychological and social الحاجات األولية والنفسية واالجتماعية-8-1

نمــا هــي تولــد مــع   ومنهــا الحاجــات التــي لــم يكتســبها الفــرد مــن بيئتــه عــن طريــق الخبــرة والــتعلم وا 
ومنهـــا   شـــراب واإلخـــراج الراحـــة والنـــوم(مثـــل حاجتـــه إلـــى )الطعـــام وال  اإلنســـان ويكـــون مـــزود بهـــا

مثــل الحاجــة إلــى   الحاجــات التــي تنمــو معــه ويكتســبها مــن خــالل تفاعلــه مــع البيئــة المحيطــة بــه
 .(42: 1990  )الديب ام والنجاح()التقدير و الحب واالحتر 

اب ومـن أجـل بقـاء نوعـه مثـل الطعـام والشـر   ويعتبر إشباع هذع الحاجات أساسًا في حياة اإلنسـان
ومــن غيــر الممكــن أن يطلــب مــن اإلنســان التوافــق والتكيــف فــي ظــروف   واإلخــراج والراحــة والنــوم

ية أيضــًا... دمــا ويــرتبط اإلنســان بالحاجــات الجســك  معينــة بــدون إشــباع لهــذع الحاجــات األساســية
 والحاجــة إلــى  مثــل الحاجــة إلــي الحــب والتقــدير  يــرتبط بالحاجــات النفســية والحاجــات االجتماعيــة

ن إشباع هذع الحاجات لها المكانة العالية في عملية التوافق  النجاح فإن لم يتحقق إشباع هـذع   وا 
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ر وبالتـالي يكـون عرضـة للمـرض والتـوت  الحاجات لم ينعم اإلنسان بقدر كافي من التوافق النفسـي
 .(26: 1997  )مياسا والقلق وعدم االتزان االنفعالي

 Physiological effect on the)فسـيولوجية علـى التوافـقية الدتـأثير الحـاالت الجسـ -8-2
cases of physical adjustment):   

سـواء أكانـت اإلعاقـة   ية بأنواعها أحد العوامل األساسية في عمليـة التوافـقدتعتبر اإلعاقات الجس
لنفسـية حيث تشير الدراسات إلى أن إمكانيـة التغيـر فيمـا بـين األفـراد للخصـائص ا  وراثية أو بيئية

وأن   تعكـس إمكانيــة التفســير بـين األفــراد مــن خصـائص عضــوية إلــى خصـائص بيولوجيــة محــددة
فالقصـــر   المظـــاهر الجســـمية الخاصـــة التـــي تكـــون شـــاذة عـــن المـــألوف تـــؤثر فـــي عمليـــة التوافـــق

 .(27: 1997  )مياسا لفشله اجتماعياً  لتوافق ومصدراً المفرط أو البدانة الزائدة تجعل الفرد سيئ ا

التــي تمكنــه مــن بــذل   يةدالفــرد بقــدر مناســب مــن الصــحة الجســ فعمليــة التوافــق تحتــاج أن يتمتــع
 .(24: 2002  الجهد المناسب لمواجهة حاالت التوتر والضغوط التي يتعرض لها )أبوشمالة

 : (Childhood experiences) الطفولة وخبراتها -8-3

علـى  وفي حصوله  ة في تشكيل شخصية الفردتعتبر سنوات الطفولة األولى من العوامل األساسي
ولـــذلك البـــد مـــن االهتمـــام الجيـــد   أكبـــر قســـط مـــن التوافـــق الســـليم فـــي مســـتقبل حياتـــه االجتماعيـــة

فســيولوجية والتــي تضــمن نمــوًا ســليمًا لحاجاتــه ال  بالطفــل مــن خــالل مراعــاة ســنوات نمــوع األولــى
 .(79: 1997  )فهمي والنفسية واالجتماعية

فإن هذا لـه األثـر   ألما ا يتعرض الطفل خاصة في سنواته األولى إلى فقدان األب أوولذلك عندم
ــدي  رســم شخصــيته فــي المســتقبل البــالع فــي ن عنــدما يكــون فــي مرحلــة أكثــر مــن فقــدان أحــد الوال
في سلوكه وتوافقـه  والذي يؤثر  قدان الحنان والعطف من الوالدينمن ف لما لهذع المرحلة  المراهقة
 .(41: 2009  )أبو سكران شخصيتهوتكوين 

 : (Socialization) التنشئة االجتماعية-8-4

وهـي العمليـة التــي يتحـول خاللهـا اإلنســان مـن طفـل رضــيع يعتمـد علـى اآلخــرين إلـى إنسـان بــالع 
ــــة وتطورهــــا  وعنصــــر فــــي المجتمــــع وتظهــــر أهميــــة التنشــــئة   يســــهم فــــي بنــــاء الحيــــاة االجتماعي
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  لقـيحيث أنها مرحلة تعلم اللغة وبدايـة النمـو العقلـي والخ    ولة خاصةً االجتماعية في مرحلة الطف
 ويتم فيها األساس الذي تنمو عليه الشخصية. 

حيــث تســاهم فــي : األســرة: وهمــا  وهنــاك بيئتــان أساســيتان تلعبــان دوًرا هاًمــا فــي عمليــة التوافــق-
  قبـول الولـدين ألوالدهـم  سـريمـن خـالل عـدة عوامـل )كـالتوافق األ  التوافق اإليجابي لدى األبنـاء
شــراكهم فــي اتخــاذ القــرارات وقــد تكــون األســرة لهــا دور فــي   وتعلــيمهم الحــدود المقبولــة للســلوك(  وا 

التركيـز علـى -المعاملـة السـلبية لألبنـاء-)العالقات المضطربة بين الوالـدين سوء التوافق من خالل
 عقابهم وعدم مشاركتهم في اتخاذ القرار(.

حيــث تــزودهم   والتــي تقــوم بــدور كبيــر فــي تنميــة شخصــية الطــالب المدرســةثانيــة هــي والبيئــة ال
فـــإذا نجحـــت   وتمكـــنهم مـــن مواجهـــة الحيـــاة  بالمهـــارات واالتجاهـــات التـــي تعكـــس ثقافـــة المجتمـــع

 .(13: 2010  )مقبل سة بدورها أدت إلى التوافق الحسنالمدر 

 : (Social crises and disasters) األزمات االجتماعية والكوارث-8-5

أو الكـــوارث   إن األزمـــات االجتماعيـــة والكـــوارث كحـــدوث تصـــدع أســـري مثـــل الطـــالق أو المـــوت
أو الكــوارث اإلنســانية مثــل الحــروب ومــا ينــتج عنــه مــن قتــل وتشــريد   الطبيعيــة كــالزالزل والبــراكين

رات سـلوكية حيث إن هـذع التغيـرات سـواء أكانـت مفاجئـة أم غيـر مفاجئـة تـؤدي إلـي تغيـ  وتخريب
كظهـور بعـض االضـطرابات   وبالتالي تأتي ب ثار سـلبية واضـحة  سيئة في حياة األفراد والجماعة

 .(41: 2009  )أبوسكران ية للذين لديهم استعداد لالضطرابالنفسية والعقل

 : (Adaptive skills) توفر المهارات التكيفية-8-6

والـــذي هـــو فـــي الواقـــع   لـــى حـــدوث التوافـــقشـــأنه أن يـــؤدي إ إن اكتســـاب المهـــارات والعـــادات مـــن
ه مـع غيـرع به الفـرد مـن تجـارب وخبـرات أدت بـه إلـى كيفيـة إشـباع حاجاتـه وتعاملـ محصلة ما مر
 .(33: 2001  )عطية مجتمعه من األفراد في

  فيتقبـــل الفـــرد المواقـــف الجديـــدة فـــي حياتـــه  وهـــذع المهـــارات تكســـب الفـــرد المرونـــة وعـــدم الجمـــود
ويكـون أكثــر توافقًـا وتكيًفــا مـع الوســط البيئـي واالجتمــاعي   جابات مالئمـة نحوهــاوتصـدر منـه اســت
أكثر من الفرد الذي يتصف بالجمود العقلي أو الفكري والذي يـؤدي إلـى الشـعور   الذي يعيش فيه

 .(15: 2010  )مقبل لى التوافقوعدم القدرة ع  بالتوتر واالضطراب النفسي
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المــؤثرة فــي التوافــق النفســي االجتمــاعي  نــرى أن الفــرد يتــأثر  مــن خــالل العــرض الســابق للعوامــل
  وأهم تلك العوامـل التـي كبيرًا في توافقهدورًا بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تلعب 

تـــم ذكرهـــا هـــي الحاجـــات األوليـــة والنفســـية واالجتماعيـــة  والحـــاالت الجســـدية الفســـيولوجية للفـــرد  
وطريقــة التنشــئة االجتماعيــة وأثــر وســائل اإلعــالم  إضــافًة إلــى تمتــع الفــرد  وكـذلك خبــرات الطفولــة

 بالمهارات التكيفية المناسبة.

 (Psychosocial adjustment     ميشرات التوافق النفسي االجتماعي -9

 Indicators):                                                                   

يهدف بها الفرد إلى تغيير   النفسي االجتماعي هو عملية شخصية نسبية ومستمرةبما أن التوافق 
يمكننـا   سلوكه ليحدث عالقة أكثر توافقًا بينه وبين البيئة المحيطة به والتي يؤثر فيهـا ويتـأثر بهـا

وترسم مالمحه بصورة دقيقة  األمر الذي  أن نحدد مجموعة من المؤشرات التي تشير إلى التوافق
نــا نــدرك أن تــوافر هــذع المؤشــرات لــدى الفــرد يعــد داللــة علــى تحقــق التوافــق بأحســن صــورع  يجعل
 : عرض لتلك المؤشرات فيما يليو 

 : (Realistic look at life) النظرة الواقعية للحياة-9-1

يعــاني بعــض األفــراد مــن عــدم قــدرتهم علــى تقبــل الواقــع المعاشــي ونجــد مثــل هــؤالء األشــخاص  
وفــي   وذلــك دليــل علــى ســوء التوافــق أو اخــتالل فــي الصــحة النفســية  كــل شــيءلتعســاء رافضــين 

قبلون على الحياة بكل ما فيها من أفراح وأتراح واقعيين فـي تعـاملهم مـع المقابل نالحظ أشخاصًا ي  
ويشير هذا إلى توافق هؤالء األشخاص في المجال   اآلخرين متفائلين ومقبلين على الحياة بسعادة

 .(56: 1999  الداهري) الذي ينخرطون فيهاالجتماعي 

 : (Satisfy the needs of psychological) اإلحساس بإشباع حاجات نفسية-9-2

ويتجسـد   يعد إحساس الفرد بإشباع الحاجات النفسية أحد مؤشـرات توافقـه مـع نفسـه ومـع اآلخـرين
والمكتسـبة مشـبعة بطريقـة هذا الشعور فـي إحسـاس الفـرد بـأن جميـع حاجاتـه النفسـية األوليـة منهـا 

  لطعـام والشـراب والجـنس وكـل مـا يتعلـق بحاجاتـه البيولوجيـة والفسـيولوجيةكالحاجة إلـى ا  شرعية
وعلــى اإلنجـــاز)المرجع   حساســـه بأنــه محبـــوب وقــادر علـــى حــب اآلخـــرينا  كــذلك حاجتـــه لألمــن و 

 .السابق(
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 : (Psychological comfort) الراحة النفسية-9-3

المتوافق قدرته على الصمود حيال األزمـات والشـدائد وضـروب اإلحبـاط المختلفـة من سمات الفرد 
ودون أن يلجــأ إلــى أســاليب ملتويــة غيــر مالئمــة لحــل أزمتــه   دون أن يختــل ميزانــه ويشــوع تفكيــرع

 كالعدوان ونوبات الغضب أو االستسالم ألحالم اليقظة.

أي عقبــات أو موانــع تقــف فــي طريــق وعلــى ذلــك فلــيس معنــى الراحــة النفســية أال يصــادف الفــرد 
 إشباع حاجاته المختلفة وفي تحقيق أهدافه في الحياة.

بالصـــحة النفســـية هـــو الـــذي يســـتطيع مواجهـــة هـــذع العقبـــات وحـــل المشـــكالت فالشـــخص المتمتـــع 
القلــق   مثلــة عــدم الراحــة النفســية)حاالت االكتئــابومــن أ  بطريقــة ترضــاها نفســه ويقرهــا المجتمــع

 .(123: 2013  )بوشاشي عدم اإلقبال على الحياة والتحمس لها(  المرضتوهم   الشديد
 : (Self-concept) مفهوم الذات-9-4

فـالفرد المتوافــق هـو الــذي   تعـد فكــرة الفـرد عــن نفسـه مــن بـين مؤشــرات توافـق الفــرد أو عـدم توافقــه
ذات لديه متضخمًا في حين إذا كان مفهوم ال  يتطابق مفهومه لذاته مع واقعه كما يدركه اآلخرون

 مما يجعله يفقد التوافق مع اآلخرين.  أدى به هذا إلى الغرور والتعالي على الغير
يتسـم سـلوكه   كما أن الفـرد الـذي يتسـم بمفهـوم ذات متـدني عـن الواقـع أو عـن إدراك اآلخـرين لـه 

ـــــــــى ســـــــــوء  ـــــــــه إل ـــــــــؤدي ب ـــــــــك ي ـــــــــالنقص وبتضـــــــــخيم اآلخـــــــــرين وكـــــــــل ذل ـــــــــة واإلحســـــــــاس ب بالدوني
 .(59: 1999 اهريالتوافق)الد

 : (Flexibility) المرونة-9-5

سـم بالمرونـة يكـون متوازنـًا فـي تصـرفاته فالشخص الـذي يت  تمثل هذع السمة نقيض سمة التصلب
 أي بعيدًا عن التطرف في اتخاذ قراراته وفي الحكم على األمور.

لــك وأن عــد عــن التطــرف يجعــل الشــخص يســاير اآلخــرين فــي بعــض المواقــف التــي تتطلــب ذوالب  
بصـفة  مغـايرًا   أو  مسـايراً  يكـون   ال أي    بهـا  مقتنـع  أخـرى  نظر وجهة  رأى  إذا   يغايرهم
 (.59: 1999)الداهري  دائمة
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 : (Realistic goals) األهداف الواقعية-9-6

من المظاهر التي تدل على توافق اإلنسان هو اختيـارع ألهـداف ومسـتوى طمـوح واقعـي تتسـق مـع 
مكاناتــه واســتعداداته التــي تؤهلــه فــي الســعي للوصــول إليهــا وتحقيقهــاقدراتــه و  الشــخص الــذي  اأمــ  ا 

فهــو   يضــع أهــدافًا ال يســتطيع الوصــول إليهــا أو أن تقــل بكثيــر عــن إمكاناتــه وقدراتــه واســتعداداته
ممـا يجعلـه غيـر مفيـد للجماعـة فـال يحقـق القبـول   لـيس لديـه طموحـات تكـالياشخص غير سـوي 

 .(76: 2000  )جبل توافق مع أفرادهامعها وال ي

 : (Self-control and responsibility) القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية-9-7

ويكـون قـادرًا علـى إرجـاء بعـض حاجاتـه   الشخص السوي هو الذي يستطيع أن يتحكم فـي رغباتـه
فهو بذلك يستمد قدرته   دوماً أبعد أثرًا وأكثر و  ويتنازل عن لذات قريبة عاجلة في سبيل ثواب أجلّ 

 على الضبط والتحكم في سلوكه من تقديرع لألمور تقديرًا مبنيًا على موازنة النتائج وتمحيصها.

مبنية على أسـاس   وعلى هذا األساس فهو يستطيع أن يبني سلوكه وتصرفاته تبعًا لخطة يضعها
 .(125: 2013  شي)بوشا ما يتوقعه من نجاح وتوفيق ألفعاله في المستقبل البعيد

 Form relationships based)القـدرة علـى تكـوين عالقـات مبنيـة علـى الثقـة المتبادلـة-9-8
on mutual trust):  

الشخص السوي هو الذي يعترف بحاجتـه إلـى أفـراد مجتمعـه ويتعـاون معهـم ويطلـع دورًا اجتماعيـًا 
لعامة ويسعى لخيـر المجتمـع صلحة اكما يعمل من أجل الم  من أجل تحقيق حياة أفضل له ولهم

ن معهم عالقات شخصية وثيقة مبنية علـى االهتمـام والرعايـة والثقـة ويكوّ  ويهتم بمساعدة اآلخرين
 (.125: 2013)بوشاشي   المتبادلة

 : (Positive social trends) وجود جملة من االتجاهات االجتماعية اإليجابية-9-9

فـالتوافق فـي هـذع الحالـة   تسـبة التـي تسـير حيـاة الفـردتتمثل هذع في مجموعة من االتجاهـات المك
  أداء الواجـــب  تقـــدير المســـؤولية  يـــتالءم مـــع االتجاهـــات التـــي تبنـــي المجتمـــع مثـــل)احترام العمـــل

وفر هذع المجموعة من االتجاهات لدى الفرد توت  الوالء للقيم واألعراف والتقاليد السائدة في ثقافته(
 .(20: 2004  )محمد من ضمن ما يشير إلى توافقه
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 : (Scientific thinking) التفكير العلمي-9-10
يتمثل في قدرة الفرد على تفسير الظواهر واألحداث تفسيرًا علميًا قائمًا على األسباب الكامنـة وراء 

وكــذلك القــدرة علــى أن يكتشــف القــوانين العلميــة التــي تحكــم هــذع الظــواهر أو   الظــاهرة أو الحــدث
  ا فالشخص الذي يتسم بهذع السمة يبتعد عن التفكير الخرافي وعـن القدريـة والحـظاألحداث. وبهذ

يقربـه مـن التوافق)المرجـع  وكـل ذلـك  كما إنه ال يـؤمن بالصـدفة وكـل مـا هـو غيبـي أو ميتـافيزيقي
 .السابق(

 : (Capacity work) الكفاية في العمل-9-11

بتكار والنجاح دلياًل على توافق الفرد في محيط العلى العمل واإلنجاز واإلنتاج واتعتبر قدرة الفرد 
ومــا يســاعدع علــى ذلــك هــو أن يــزاول مهنــة أو عمــل معــين يرتضــيه وتتــاح لــه الفرصــة فيــه   عملــه

مكاناتـــه وتحقيـــق ذاتـــه فيتحقـــق لـــه الرضـــا والســـعادة ويتمتـــع بـــالتوافق مـــع هـــذا  الســـتغالل قدراتـــه وا 
 .( 74: 2000  العمل)جبل

 : تتلخص فيما يلي الحسن للتوافق المؤدية سباباأل أهم أن للباحثة يتضخ

 .مشروعة بوسائل األهدافالحاجات و  تحقيق .1

 .تلك الحاجة أو الهدف إتمام في النجاح .2

 .توافقي بأسلوب والعوائق الضغوط مواجهة علي القدرة. 3

مكانياته لقدراته الفرد معرفة .4  .واقعي بشكل وا 

نما   النفسية لحيلا استخدام في االستغراق عدم .5  .سليمة بواقعية األمور مع التعاملوا 

 Psychosocial barriers)النفسةةةةي االجتمةةةةاعي التوافةةةةق عوائةةةةق -10
compatibility):                                                                

ئتـه المحيطـة  غيـر أن ه ومـع بيالنسجام في حياته مـع نفسـيسعى الفرد دومًا إلى تحقيق التوازن وا
إلـى تحقيـق هـذا التـوازن. بـين الفـرد وبـين سـعيه حـائاًل فـي بعـض األحيـان هناك عوائق ربمـا تقـف 

 : على النحو التالي النفسي االجتماعي التوافق عوائقأشكال  ()عودة ومرسي يلخصو 



 اإلطار النظري الفصل الثالث

 
100 

 ةيالجســد والتشــوهات العاهــات بهــا ويقصــد: (Physical barriers) يةالجســد العوائــق-10-1
 عـن الفـرد يعـوق قـد البنيـة وضـعف القلـب فضـعف  وأهدافـه الفـرد بـين التي تحـول الحواس ونقص

 .األصدقاء وتكوين األنشطة بعض المشاركة في

 أو االجتماعي الذكاء نقص بها ويقصد: (Psychological barriers) النفسية العوائق-10-2
 تعـوق والتـي  الشخصـية نمـو فـي خلـل وأ والحركيـة النفسـية والمهـارات القـدرات العقليـة في ضعف
القــدرة  وعــدم األهــداف وتعــارض تنــاقض عــن ينشــأ الــذي النفســي والصــراع  تحقيــق األهــداف عــن

 .المناسب الوقت في األشياء بين على المفاضلة

 وعــدم المــال نقــص بهــا ويقصـد: (Economic barriers) االقتصــادية الماديــة العوائـق-10-3
 فــي أهــدافهم تحقيــق مــن النــاس مــن كثيــراً  يمنــع كبيــراً  يعتبــر عائقــاً  وهــذا  الماديــة اإلمكانــات تــوفر
 .باإلحباط لهم الشعور يسبب وقد  الحياة

 فـي المجتمـع يفرضـها التـي القيود بها ويقصد: (Social barriers) االجتماعية العوائق-10-4
 .(24: 2009  العالقات )أبوسكران وتنظيم السلوك لضبط وتقاليدع وقوانينه عاداته

 :  النفسي االجتماعي النظريات المفسرة للتوافق -11

والتفســيرات   اهــتم العديــد مــن العلمــاء النفســيين بوضــع نظريــات تمثــل مجموعــة مــن االســتنتاجات
وكيفيـــة التـــداخل والتفاعـــل بـــين نـــواحي   ووحـــدة وتكامـــل جوانـــب حياتـــه  حـــول شخصـــية اإلنســـان

وفيمـا يلـي اسـتعراض لـبعض تلـك   واالجتمـاعي لنفسـيوالعوامـل المـؤثرة علـى توافقهـا ا  الشخصـية
 : النظريات على النحو التالي

 : Biological theory)) النظرية البيولوجية الطبية-11-1

يـرى أصــحاب هـذع النظريــة أن جميــع أشـكال الفشــل فــي التوافـق تنــتج عــن أمـراض تصــيب أنســجة 
عن  ثهــا أو اكتســابها خــالل الحيــاةومثــل هــذع األمــراض يمكــن توار   وبخاصــة مــ  اإلنســان  الجســم

ـــب  طريـــق اإلصـــابات والجـــروح والعـــدوى ـــة كمـــرض الســـكري والقل ـــاتج عـــن   واألمـــراض المزمن الن
 .(42: 1990  الضغط الواقع على الفرد )عبداللطيف

ــــاط بــــين التغيــــرات الكيميائيــــة والتغيــــرات النفســــية  حيــــث يؤكــــد أصــــحاب هــــذع النظريــــة وجــــود ارتب
  لــذين تعرضــوا للصــدمات عــن اســتجابات فيزيولوجيــة وكيميائيــةاألفــراد ا حيــث يكشــف  االنفعاليــة
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فـالتغيرات   واالرتفاعات في ضغط الدم التي تسـتمر طـويال... إلـ   كاالستجابات المتصلة بالقلب
 .(33: 2006  )عبد الخالق جية تنبه الفرد وترفع من حساسيتهالفيزيولو 

هـــــــي نتـــــــاج إلصـــــــابات دماغيـــــــة وأمـــــــراض  فهـــــــذع النظريـــــــة تؤكـــــــد علـــــــى أن األمـــــــراض النفســـــــية
 .(116: 2001  عضوية)يوسف

 بطة باالضطراب النفسي من الناحيةويهتم المشتغلون في الطب النفسي بالجوانب المرضية المرت 
علـــى أســـاس أنهـــا اضـــطرابات وظيفيـــة ناجمـــة عـــن اضـــطراب التنظـــيم الهرمـــوني أو   الفســـيولوجية

 الكيميائي لدى الفرد.

 : (Traditional psychoanalytic theory) التقليدية ليل النفسينظرية التح-11-2

 : المنظور الفرويدي

ــا " بمثابــة المــدير المنفــذ  إن الشــخص حســن التوافــق فــي نظر)فرويــد( هــو الــذي تكــون عنــدع "األن
وبــأداء األنــا لوظائفــه فــي حكمــة واتــزان   وتســيطر علــى كــل مــن الهــو و األنــا األعلــى  للشخصــية

  وأما إذا تخلى األنـا عـن قـدرة أكبـر ممـا ينبغـي مـن سـلطانه للهـو أو األنـا األعلـى  قيتحقق التواف
التوافق الحســن عنــد الفــرد يكــون   فــ(382: 1999  الشــنداوي) فــإن ذلــك يــؤدي إلــى ســوء التوافــق

رجـــع فرويـــد ســـوء التوافـــق إلـــى مرحلـــة ي  بينمـــا بإدراكـــه الشـــعوري لدوافعـــه وتكيفهـــا لمطالـــب الواقـــع. 
هـا عامـل أساسـي فـي خبراتها المؤلمة التـي تعـرض لهـا الطفـل فـي مراحلـه األولـى والتـي لالطفولة ب

فالشخصية من وجهة النظر الفرويدية هي أسلوب الفرد   (30: 1990  )الديب تشكيل الشخصية
هــــذا األســــلوب يتميــــز بتــــأثرع بالعوامــــل الســــيكولوجية   الــــذي يســــتخدمه مــــن أجــــل تحقيــــق التوافــــق

 .( 45: 2005 تتمثل في الغرائز واللبيدو)العناني التي والفسيولوجية

فإنه يلجأ إلى الحيل الدفاعية للمحافظة على كيانـه وأمانـه   ولكي يحمي اإلنسان نفسه من التهديد
الكبـت الـذي يعـد حيلـة هروبيـة تلجـأ إليهـا األنـا لطـرد الـدوافع والـذكريات : ومن تلك الحيـل  النفسي

كر   المحزنــــــــــــــــــةواألفكــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــعورية المؤلمــــــــــــــــــة أو  ــــــــــــــــــى التراجــــــــــــــــــع إوا  لــــــــــــــــــى اههــــــــــــــــــا عل
ليـة و والنكوص الذي هو عبارة عن تراجع الفرد إلى أسـاليب طف  (2001:143 )الرفاعيالالشعور

يعانيـه مـن كبـت حـين يعجـز عـن التغلـب بطريقـة بنـاءة علـى مـا   أو بدائية في التفكير أو السـلوك
 .(107: 2004 المتجلي)عبدأو إحباط أو صراع
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 : ياألدلر  المنظور

 عـــن التعـــويض مــن نـــوع وهــي  القـــوة فــي الرغبـــة هــي اإلنســـان فــي الدافعيـــة القــوة أن )أدلـــر( يــرى
 بــه المحيطــين الكبــار مــن أضــعف أنــه الطفــل يــرى عنــدما الطفولــة مــن تبــدأ التــي الــنقص مشــاعر
 إال العصـــاب ومـــا  والســـمو التفـــوق أجـــل مـــن الكفـــاح إلـــى الشـــعور هـــذا بـــه ويـــدفع  وعقليـــاً  ياً جســـد

 .(98: 2001  يوسف) بالنقص الشعور من النفس لتحرير اإلنسان من سيئة محاولة

الشـــعور  بـــدافع يـــتم الـــذي اآلخـــرين علـــى التفـــوق وتحقيـــق لحياتـــه اإلنســـان تطـــوير )أدلـــر( وســـمى
 للــذات المختلفــة التــأثيرات بســبب  حياتــه أســلوب فــي فريــد فــرد وكــل  (الحيــاة أســلوب)بـــ  بــالعجز
 .(54: 1991 رنجلأ) وتركيباتها الداخلية

تقانــه  العمــل وزيــادة  العمــل إلــى اإلنســان بــالعجز الشــعور يــدفع حيــث  عــن التعــويض قبيــل مــن وا 
 النقص.

 : The new theory of psychoanalysis)) التحليل النفسي الجديدة نظرية-11-3

م فهـــ  مـــا يـــراع فرويـــدديـــدة إلـــى التوافـــق نظـــرة مختلفـــة عينظـــر مجـــددو مدرســـة التحليـــل النفســـي الج
بـل يهتمـون باآلثـار اإليجابيـة لتلـك   يميلون إلى عدم االهتمام باآلثار السـلبية للمجتمـع علـى الفـرد

هـو الـذي يسـمخ لهـم   وهذا التركيـز علـى أهميـة المجتمـع فـي صـياغة السـلوك وتشـكيله ...العالقة
ــــــــــــــق بإمكــــــــــــــان تعــــــــــــــديل الســــــــــــــلوك  ــــــــــــــاؤل فيمــــــــــــــا يتعل ــــــــــــــة بالتف ــــــــــــــاة المقبل ــــــــــــــي مراحــــــــــــــل الحي ف

 يتحدد السلوك أنأحد أهم مؤسسي هذع النظرية   "آدلر" يرى  ف(1990:56 ني)السوداللشخصية
 ولقـد  فطريـة االجتماعيـة اإلمكانيـة لـم يعتبـر أنـه مـن بـالرغم االجتماعيـة بالـدوافع أولي نحو على
 )آدلـر( عليـه يركـز الـذي االجتمـاعي هـو الـدافع للتوافـق والرفعـة التفـوق أجـل مـن الكفـاح كـان

 مبالغـة طريـق عـن المرضـي يكـون السـلوك أن حـدوث يـرى كمـا  الدونيـة مشـاعر عـن كتعـويض
 دافعـة قوة وجود هي النهائية النتيجة أن غير  في التفوق والرغبة بالدونية شعور إظهار في الفرد

  (41: 1994  )الزعبي االجتماعي والتقدم النماء تفسر اإلنسانية بحيث الكائنات كل في أساسية
 ويرجعـان العصـاب إلـي يـؤدي والالتوافـق السـواء إلـي يقـود التوافق أن " (Horney)هورني" وترى
 للحقـائق كبيـرة أهميـة "هـورني" تعطـي  حيـث مـا ثقافـة ضـوء فـي االجتماعيـة التنشـئة عمليـة إلـي

 يحتاج اإلنسان أن "(from)فروم" كدبينما أ  الشخصية تطورعلى  التأثير في االجتماعية والبيئية
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 يكـون سـيد وأن واالبتكـار اإلبـداع علـى بالقدرة واإلحساس اإلنسان ألخيه ءباالنتما إلى اإلحساس
 فـي فلسفة وعقيـدة إلي ويحتاج الذاتي باالستقالل يشعر وأن  لها مستسلمة ضحية وليس الطبيعة
 ذكرهـا التـي اإلشـباع للحاجـات مـن نوعـاً  اإلنسـان يحقـق لـم إذا أنـه على "فروم " رأي ويدل الحياة
 اضـطرابات  مـن  سـيعاني  فإنـه  فيه  يعيش  الذي  المجتمع  أو  الثقافة  عن  النظر  بصرف
 .(32: 2009  )أبو سكران انفعالية

 عملية التوافـق إكساب في االجتماعي الواقع على يؤكدون التحليلية النظرية مجددوومن هنا فإن 
 .العملية لهذع مساعدة أخرى عوامل جانب إلى

 : (ioarl theoryvBeha) النظرية السلوكية-11-4

واطسـون وسـكنر( ) حيـث رأى  اختلـف بعـض علمـاء المدرسـة السـلوكية فـي حـدوث عمليـة التوافـق
فـي حـين يـرى )بانـدورا   أن عملية التوافق تتم بدون قصد وبصورة آلية عن طريق اإلثابات البيئيـة

ى وير   (33 :1993  )السيد فق تتم بصورة قصدية واعية تماماً وماهوني( أن بعض عمليات التوا
أن الســلوك التــوافقي هــو الــذي يــؤدي إلــى خفــض التــوتر النــاتج عــن عمومــًا  أصــحاب هــذع النظريــة

كمـا يـرون أن الشخصـية   والفرد يتعلمه ويميل إلى تكرارع فـي المواقـف المماثلـة  إلحاح دافع معين
وافقي هــو القــدرة والســلوك التــ  ليســت إال جهــاز العــادات والمهــارات والســلوكيات التــي اكتســبها الفــرد

 .(23: 1990  )السندي لى السلوك والقدرة على ضبط الذاتعلى التنبؤ بالنتائج المترتبة ع

عند السلوكيين فـي عـدم قـدرة الفـرد علـى مالحظـة النتـائج غيـر يتمثل لدى الفرد سوء التوافق بينما 
قــدرات فــي وهــذع ال  كمــا يتضــمن صــعوبة ضــبط الــذات  المرغوبــة التــي تترتــب علــى ســلوك معــين

فـــــي أي وقـــــت مـــــن عمـــــر  وهـــــي قابلـــــة للتغييـــــر  جميـــــع األحـــــوال مهـــــارات أو ســـــلوكيات متعلمـــــة
 .(2006:80 )منصوراإلنسان

وأن عـدم   أن السلوك بصفة عامـة نـاتج عـن مثيـر واسـتجابة هيالسلوكيين  وأهم فكرة يؤكد عليها
المصدر عـن توصـيل مـا بحيث يعجز   التوافق في هذع العالقة قد يكون ناتجًا عن مصدر المثير

وهــذا إمــا   عــن الشــخص الــذي يقــوم باالســتجابة وقــد ينــتج أيضــاً   يريــدع اإلنســان بالشــكل الصــحيخ
وقــد يرجــع عــدم الســواء  لــدى الفــرد  معرفــي أو نقــص انفعــالي أو اجتمــاعينقــص ناتجــًا عــن يكــون 
 .(57: 1991  )سمارةضوضاء أو أي معوقات خارجية أخرى إلى عوامل خارجية كحدوثأيضًا 
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 : (Humanities theory) النظرية اإلنسانية-11-5

فأصـحابها أجمعـوا علـى أن   قامت هذع النظرية مخالفة آلراء كل من المدرسة التحليليـة والسـلوكية
وهـــم يـــرون أن   اإلنســـان يتميـــز عـــن بـــاقي الكائنـــات الحيـــة باإلبـــداع والتفاعـــل والتواصـــل والحريـــة

ذا استطاع اإلنسان أن يشـبع الحاجـات األوليـة والفسـيولوجية  هالتوافق يرتبط بتحقيق المرء لذات   وا 
أال وهـي  حتـى يصـل إلـى أعلـى مسـتويات اإلشـباع  فسخ المجال له للوصول للمستوى الذي يليـهي  

أن الشــخص المتوافــق يتصـــف أحــد رواد هــذع المدرســـة  Maslow)ماســـلو( ويــرى   تحقيــق الــذات
  علـى إقامـة العالقـات مـع اآلخـرين والقدرةإلدراك الدقيق للواقع وا  وتقبل الذات واآلخرين بالتلقائية

ــدوافع اإلنســانية ــذواتهم يمثلــون الشخصــية واألشــخاص المحققــين   وأن تحقيــق الــذات هــو أرقــى ال ل
 .(159: 1991  الفرحان و )عسكرالسوية

مـن جهـة  وبما أن الشخصية المتوافقة هي التـي تتمتـع بـالتوازن بـين الفـرد مـن جهـة وبـين مجتمعـه
فالبـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن هـــذع المشـــاعر   إلـــى قبـــول الـــذات والرضـــا االجتمـــاعي إضـــافةً   أخـــرى

وال يمكــن   ويعتبــر كــل مــن الوراثــة والبيئــة جانًبــا منهــا  تتشــكل ضــمن محــددات تتكامــل فيمــا بينهــا
 .(70: 2006  )وافي ع معين دون النظر للجوانب األخرىالحكم على الفرد من جانب أو اتجا

 : (Cognitive theory) النظرية المعرفية-11-6

والتوافــق   يــرى أصــحاب هــذع النظريــة بــأن التوافــق يــأتي مــن خــالل معرفــة اإلنســان لذاتــه وقدراتــه
ن كل فرد يمتلك القدرة علـى التوافـق الـذاتي  معها حسب إمكانياته المتاحة وعلـى هـذا األسـاس   وا 

براتــه مــع المرضــى علــى أهميــة تعلــيم المرضــى عبــر خAlbert Alice )ألبــرت ألــيس( فقــد أكــد
وأن يوضــخ لهـم امـتالك القــدرة عبـر الحــديث   النفسـيين كيـف يغيــرون تفكيـرهم فـي حــل المشـكالت

وأن يوضـــخ للمـــريض أن حديثـــه مـــع ذاتـــه بأحاديـــث غيـــر منطقيـــة يعتبـــر   الـــداخلي علـــى التوافـــق
لديـه  رع حتى يصبخ الحديث الـذاتيوأن يساعدع على أن يستقيم تفكي  مصدرًا الضطرابه االنفعالي
 .(69: 1991  )سمارة أكثر منطقية وأكثر فعالية

أن تقيـــيم الفـــرد األولـــي للموقـــف يحـــدد  )الزاروس وفولكمـــان( Lazarus&Folkmanوكـــذلك يـــرى
أو   حيـث يـتم تقيـيم الفـرد لألحـداث المسـببة للضـغط النفسـي علـى أنهـا مرهقـة  أساليبه في التوافق

وتتولـد نتيجــة   فــي إطـار عالقتــه بالبيئـة وتقييمــه المعرفـي للضــغط  رضــه للخطـروتع  تفـوق قدرتـه
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فقـد يـدرك شخصـان الحـدث   فسيولوجية تجاع الحدث الضـاغط ذلك استجابات مختلفة انفعالية أول
مكانياتـه التـي تسـاعدع علـى التعامـل معـه   على أنه ضاغط لكن أحدهما يعتقد أن لديـه مصـادرع وا 

الجتماعيــة المواجهــة الشخصــية والمعرفيــة وا لمصــادر طبقــاً   ذلــكخص اآلخــر بينمــا ال يعتقــد الشــ
 .(87: 2006  وآخرون )حسين والمادية لدى كل منهم

 قـدرة معرفيـة يستند إلى أن البد الحسن لتوافقل الفرد وصول أن بحسب ما تقدم لباحثةويتضخ ل*
 تتناسـب فعالية وأكثر منطقية بطريقة المشكالت وحل زنالتواتحقيق  أجل من واسعة خبرةو  كافية
 .به المحيط واقع الفرد مع

 تعقيب على النظريات المفسرة للتوافق النفسي االجتماعي:

مـن خــالل العـرض الســابق للنظريـات المفســرة للتوافــق النفسـي االجتمــاعي  نجـد أن تلــك النظريــات 
ة ربطـت التوافـق بالصـحة تناولت تفسير التوافق بطرق وأشكال مختلفـة  فالنظريـة البيولوجيـة الطبيـ

ـــه   ـــى الفـــرد ذات ـــر تركـــز عل ـــة التحليـــل النفســـي لكـــل مـــن فرويـــد وأدل والمـــرض الجســـدي  أمـــا نظري
 : تتمثل في النقاط التالية التحليلية النظرية في النفسي التوافق فمرتكزات

 .الصراعات من للشخصية المنقذ المدير بمثابة األنا تكون .أن1

 .للشخصية العليا المصلحة علي قائم تفاعل الخارجي العالم مع اعلالتف حركة األنا تدير .أن2

 .الواقع مع يكيفها وأن دوافعه شعورياً  الفرد يدرك .أن3

 .للفرد األولى الخمسة السنوات في المؤلمة للخبرات التوافق لدى فرويد يرجع سوء .4

 الجانـب أهميـة علـي ونيؤكـد نظريـة التحليـل النفسـي الحديثـة فالفرويـديون الجـددأمـا فيمـا يخـص 
 األساسي الهدف أمه  وأن عن انفصاله لحظة من الخبرة باكتساب يبدأ وأن الفرد للفرد االجتماعي

 المشـاكل مـن الـتخلص فـي لتسـاعدع الفـرد فـي الداخليـة القـوى إثـارة هـو التحليـل النفسـي مـن
 وراحته النفسية. الحياة  وتوجيهها بشكل إيجابي يضمن سعادة الفرد في تواجهه والضغوط التي

مرغوبة بينما تؤكد النظرية السلوكية على ألهمية تعلم السلوك وتكرارع من خالل مالحظة نتائجه ال
األمــر الــذي يســاعد فــي تحقيــق التوافــق الســليم  وتــرى النظريــة اإلنســانية بــأن تحقيــق الــذات أرقــى 

 الدوافع اإلنسانية واألشخاص المحققين لذواتهم يمثلون الشخصية السوية.
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 :  خطوات تحقيق التوافق النفسي االجتماعي -12

 : يلي وهي كما  ةتمر عملية التوافق النفسي االجتماعي بأربعة مراحل رئيسي

 .وجود دافع يدفع اإلنسان إلى هدف خاص.1

 .وجود عائق يمنع من الوصول إلى الهدف ويحبط إشباع الدافع.2

 .قيام اإلنسان بأعمال وحركات كثيرة للتغلب على العائق.3

شــباع 4 .الوصــول أخيــرًا إلــى حــل يمكــن مــن التغلــب علــى العــائق ويــؤدي للوصــول إلــى الهــدف وا 
 الدافع.

فقـــد نجـــد بعـــض   أن فـــي عمليـــة التوافـــق ال يـــتم دائمـــًا التغلـــب علـــى العـــائق وحـــل المشـــكلة غيـــر
  األشــخاص يعجــزون عــن حــل مشــكالتهم وال يســتطيعون أن يتغلبــوا علــى العوائــق التــي تعترضــهم

ــــــق ــــــى ابتعــــــادهم عــــــن أهــــــدافهم األصــــــلية ويعــــــانون مــــــن  فيتجنبــــــون هــــــذع العوائ ــــــك إل ويــــــؤدي ذل
 .(38: 1999 اإلحباط)كامل

وهكذا تمضي حيـاة اإلنسـان فـي سلسـلة مـن التوافقـات بعضـها بسـيطة تتحقـق أهدافـه فيهـا بسـهولة 
 ((.2هه فيها العوائق )الشكل رقم)وبعضها صعبة تواج  ((1في مواقف بسيطة )الشكل رقم)

 
 مثل رسم توضيحي للتوافق السهلي( 1)الشكل 

 مثير خارجي

 مثير داخلي

 الحاجة
 

 
تحقيق  الدافع

 الهدف

 التوافق
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 مثل رسم توضيحي للتوافق الصعبي( 2)الشكل 

 (16: 2009  )الخالدي

 :  أنواع عقبات التوافق النفسي االجتماعي -13

ومـن الممكـن أن نميـز بـين نـوعين   هناك عوائق تحول دون التوافق النفسي االجتماعي لدى الفرد
 .وعين على حدا  وفيما يلي سنستعرض كاًل من هذين النالصراع-اإلحباط: من العوائق هما

 : (Frustration)اإلحباط-13-1

حالــــة مــــن التــــأزم النفســــي تنشــــأ عــــن مواجهــــة الفــــرد لعــــائق يحــــول دون تحقيــــق دافــــع أو حاجــــة  
 (. 80: 2004  ملحة)جبل

 .(246: 2004  فاإلحباط هو إعاقة أو تعطيل نشاط يسعى لتحقيق هدف)ناصر

مشـاكله ودوافعـه الملحـة لكـي يصـل إلـى  واإلنسان السوي هـو اإلنسـان الـذي يسـتطيع التغلـب علـى
أمــا اإلنسـان غيـر السـوي والــذي يستسـلم أو يفشـل فـي إشــباع دوافعـه يبتعـد عــن   حالـة مـن التـوازن

 حالة التوازن بقدر درجته من عدم السواء. 

هذا ويتدرج عدم التوازن من االضطرابات البسيطة إلى الحاالت المعقدة التي ال يمكن عالجها إال 
 .(81: 2000  جبلالعيادات النفسية) عن طريق

 : وقد تم تقسيم مصادر اإلحباط إلى قسمين رئيسيين هما

  يقصــد بهــا العقبــات الماديــة والــال ماديــة التــي يمكــن أن تحــبط دوافــع اإلنســان: العقبــات البيئيــة-أ
واألنهـار  نظرًا لما تحتويه هذع البيئة من عوامل فيزيقية كالمرتفعات والمنخفضات والجبال والبحار

 مثير خارجي

 مثير داخلي

 الحاجة

 
تحقيق  الدافع

 الهدف
 لتوافقا

 عائق
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وعوامـل ال ماديـة كالقواعـد والـنظم والقـوانين والمؤسسـات.....إلى غيـر ذلـك مـن العوامـل   والطقس
 . المتعددة)المرجع السابق(

 : يلي نذكر منها ما: العقبات الذاتية-ب

وذلـك الختيارنـا مجموعـة أهـداف   إشباع دوافعنـاكثيرًا ما نعاني من عدم : األهداف بعيدة المنال-
مكاناتنــا واســتعداداتنا غيــر وا قعيــة تمليهــا علينــا طموحاتنــا الشخصــية التــي ال تتناســب مــع قــدراتنا وا 
ـــة   لتحقيقهـــا ـــا الذاتي ـــين كفايتن ـــة ب ـــا بالموازن ـــك بســـبب قيامن ـــاط وكـــل ذل فتشـــكل مصـــدر قـــوي لإلحب

مكانيات البيئة وبين األهداف المنشودة.  وا 

مــن النــاس يطمعــون فــي تحقيــق العديــد مــن الكثيــر : مــع الوقــتتعــدد أهــداف الفــرد وعــدم تناســقها -
ــًة واحــدة فــي وقــت ال يتســع لتحقيقهــا مهمــا بلغــت إمكانيــاتهم وقــدراتهم واســتعداداتهم  األهــداف جمل

 مما يؤدي بهم إلى اإلحباط الشديد.  ومواهبهم أعلى درجات التفوق

إشـباعها دفعـة وحتى ال يصل اإلنسان إلى درجـة اإلحبـاط وإلشـباع دوافعـه المتعـددة التـي يسـتحيل 
وأن يختار   واحدة عليه أن يختار منها األهم والعاجل في اإلشباع ويليه الدافع األقل أهمية وهكذا

 .(84: 2000  من مجموعة الدوافع الملحة والضرورية ويلغي بقية الدوافع الغير مؤثرة)جبل
 : (Conflict) الصراع-13-2

 افعين كل منهما يريد اإلشباع.هو حالة نفسية مؤلمة تنشأ نتيجة التنافس بين د
الهـدفين  ينتج غالبًا عن توقع اإلحباط الذي يترتب عن أحد Lazarusوالصراع حسب )الزاروس(

فشل في إشباع حاجـة ملحـة و قويـة وأن ال  معين يؤدي إلى إحباط آخرفإشباع دافع   المتضادين
إلــى عــدم الراحــة النفســية ا يــؤدي مــم  واالســتجابة لمطلــب خــارجي ذي أهميــة ينــتج تــوترات مؤلمــة

 .(115: 1998  ية أو سلوكًا مرضيًا عقليًا)القذافيدوبالتالي ظهور أعراض جس
أي تكـون الرغبـات المتناقضـة غيـر المدركـة وغيـر   وفي بعض الحاالت يكون الصـراع ال شـعورياً 

 .(246: 2004  الواضحة في الشعور بسبب ما تالقيه من كبت)ناصر

 :  النفسي االجتماعي لتوافقتحقيق ال الدفاعية األساليب -14
 هـذع بعـض إشـباع لكنـه يؤجـل  ودوافعـه عنـدما يشـبع حاجاتـه سـتقراروا بأمـان حياتـه الفـرد يعـيش

 أخـرى دوافـع إشـباع يعطـل أو يلغـي وقـد  من ذلك تمكنه لحين خرآل أو لسبب والدوافع الحاجات
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 اإلنسـان شـعور الـدوافع هـذع إشـباع تأجيـل تعطيل أو عن وبالتالي ينشأ  إشباعها تمكنه من لعدم
 الدفاعيـة الحيل بعض إلى شعورياً  ال فيلجأ  والصراع القلق والتوتر عندع ويتولد والفشل باإلحباط

وفيما يلي عرض لبعض تلك   إشباعها يمكن ال التي حاجاته التي تعوض اإلنسان عن شيء من
 : الحيل
 : (Repression)الكبت -14-1
 مواجهـة مـن أجـل شـعورية ال بطريقـة األنـا إليهـا تلجـأ التـي األساسـية لدفاعيةا اآللية الكبت يعتبر
 تلـك العمليـة هـذع طريـق عـن وتسـتبعد  إيـذائها إلـى بهـا المكاشـفة تـؤدي قـد التـي الصـراع أنـواع

 الالشعور إلى يدفعها وذلك نفسه عن الفرد مفهوم مع تتعارض التي واألفكار والمحفزات الرغبات
 الجنسـية هـي للكبـت تتعـرض التـي الرغبـات أهـم نا  و   واأللـم القلـق مشـاعر ردالفـ تجنـب جـلأ مـن
 ألنها والمقربين واألصدقاء الوالدين تجاع وخاصة اآلخرين تجاع العدائية والرغبات المشروعة غير

 الفـرد يقـوم هنـا ومـن  وغيـرع بنفسـه الشـخص عالقـة تفسد منطقية وغير سخيفة أو محرمة رغبات
 .(48: 2009  )أبو سكران يتناساها أن محاوالً  الالشعور حيز إلي ابعادهإب

 (projection): اإلسقاط -14-2

 أو صفات الفرد من داخل في ما إلصاق إلى تهدف والتي الالشعورية الدفاعية الحيل إحدى وهي
  خـارجين أشـخاص أو إلـى أشـياء األنـا قبـل مـن مقبولة غير أفكار أو رغبات أو دوافع أو مشاعر
  منهـا للـتخلص كوسـيلة لآلخـرين بهـا والغير مرغـوب السيئة صفاته من صفة بإلصاق فردال ويقوم
 الفـرد شـعور فـي ظهـرت التـي والمشـاعر األفكـار بهـدف طـرد معـين شـيء أو شـخص عبـر وذلـك
 الــذات قيمــة مــن والحــط باالمتهــان والشــعور لــه الكــدر تســبب أن شــأنها مــن والتــي
 (.379: 1990 )كفافيلديه

 (Identification): التقمص أو التوحد-14-3

 لدى بها الغير مرغوب الصفات من للتخلص اإلسقاط في الفرد يسعى فبينما اإلسقاط عكس وهو
لـدى  والمحببـة بهـا المرغـوب الفـرد للصـفات امتصـاص هـو الـتقمص فـإن  بغيـرع ويلصقها اآلخرين
 بجمـع الفـرد ويقـوم كمـا  وتوكيـدها الـذات تقـدير فـي حاجاتـه يشبع وهنا  بنفسه قهاالصا  و  اآلخرين
 جماعـة أو أخـر شـخص شخصـيته فـي ويمثـل معهـا وينـدمج ويتوحـد الجميلـة الصـفات

 .(39: 1997 أخرى)زهران



 اإلطار النظري الفصل الثالث

 
110 

 : (Rationalization)التبرير -14-4

 يكـون الحقيقيـة وفـي هـذا األسـباب غيـر وهميـة أسـباب الختالق الفرد به يقوم شعوري ال هو ميل
 ويـذكر عـادي بشـكل التصـرف فيـه يسـتطيع ال موقفـاً  الفـرد واجـهي فعنـدما  لـذاتها الـنفس خـداع

 نفسه ليخفف عن كاذبة أسباب باختالق يقوم لذا لذاته وتقديرع احترامه فإنه يفقد األسباب الحقيقية
 .(202: 1990  اإلحراج)الديب ويتجنب اآلخرين لوم

  (sublimation): التسامي أو اإلعالج-14-5

 والتعبير وأسمى أعلى مستوى إلى وتصعيدها المجتمع يقبلها ال التي افعبالدو  االرتفاع به ويقصد
 (39: 1997  اجتماعيًا)زهران مقبولة بوسائل عنها

 المجتمع يضع بدوافع المرتبطة النفسية الطاقة بتحويل يهتم ألنه ومقبولة ناجحة دفاعية حيلةفهو 
 تشكل الدوافع هذع ال تعود بحيث  تمعالمج يقبلها أخرى نجازاتا  و  أهداف إلى قيوداً  إشباعها على
 اجتماعيـاً  اً سـلوك تصـبخ بـل الفـرد لـدى القلـق تثيـر تعود الكما  اآلخرين على أو الفرد على خطراً 
 .(369: 1990  كفافي)للنظر ملفتاً  إبداعياً  سلوكاً  كونتل ذلك ويتعدى بل مقبوالً 
 ((Compensation: التعوي -14-6
 الشـعور بالضـعف علـى التغلـب بقصـد إليهـا الفـرد يلجـأ توافقيـة ةدفاعيـ وحيلـة نفسـية عمليـة وهـي

 أو ميـدان آخـر والنجـاح فـي التفـوق إنجـاز إلـى الفـرد يعمـد بحيـث  القـدرة وعـدم والدونيـة والعجـز
 مرغـوب صفة ستار تحت مرغوب بها الغير الصفة إخفاء هو وهذا  السلوك من آخر نمط إتباع

 .(47: 1994  بها)عيسوي
 (Regression): النكوص-14-7

 عنـدما ويحـدث عـادةً   سـابقة مرحلـة والـى الوراء إلى رجوعاً  فيرتد الفرد تصيب تقهقر عملية وهي
 خارجيـة بيئيـة عوائـقأو مـن  داخلـه مـن نابعـاً  ويكـون  لذاتـه تهديـدب فيـه يشـعر اً موقفـ الفـرد يواجـه
 العمرية المرحلة اسبتن ال ناضجة غير تصرفات إلى فيلجأ  والضعف بالعجز أمامها الفرد يشعر
فيهـا  الفـرد يسـلك سـابقة عمريـة مرحلـة إلـى وارتـداد رجـوع بمثابـة هـو والنكـوص. بهـا يمـر التـي

ًا محبطـ اً موقفـ الفـرد يواجـه عنـدما وخاصـةً  والتوافـق األمـن تحقيـق بهـدف ناضـجة غيـر سـلوكيات
 .(41: 1997  تخطيه)زهران عن يعجز
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 (Displacement): اإلزاحة أو اإلبدال -14-8

 أو غير األشخاص أفكار أو موضوعات أو أشخاص نحو المحبوسة االنفعاالت توجيه إعادة وهو
 الهدف أكثر من آمناً  يكون الهدف ما وعادة  االنفعال سببت التي الحقيقية األصلية الموضوعات

 معـه التعامـل مـن الفـرد تمكـن األصلي وعدم المصدر قوة بسبب اإلزاحة أو اإلبدال ويتم األصلي
 مدرسه من يعاقب الذي والطالب  أسرته أفراد العقاب بأحد ينزل قد رئيسه من يحبط فمن  مباشرة
 .(378: 1990  )كفافياألصغر أخيه على العقاب يوقع

 (Withdrawal): االنسحابية-14-9

 وكـذلك والقلـق مصـادر التـوتر وعـن والحاجـات الـدوافع إشـباع عوائـق عـن واالبتعـاد الهـروب هـي
 : هما صورتين يأخذ واالنسحاب  الشديد والصراع باطاإلح مواقف

 الوحـدة عـنهم ويفضـل يبتعـد النـاس مـن التقبـل وعدم الصد يجد الذي فالفرد: الموقف من الهروب
 .والمنافسة التحديات عن يبتعد الفشل من يخاف والذي والعزلة

 لآلخـرين يخضـع الصـعبة المواقـف فـي الكفـاءة بعـدم الفـرد يشـعر فعنـدما: واالستسـالم الخضـوع
 تأخر من الفرد المنسحب يعاني واالستسالم. كما االنقياد سهل الشخصية ضعيف اتكالياً  ويصبخ

 ال البكاء سريع خجوالً  نفسه على منطوياً  هادئاً  بالنقص ويكون شعور ومن الشخصية نضوج في
 .(52: 2009  أبو سكران)باآلخرين وال بنفسه يثق

 : (Dreamsاألحالم )-14-10

 هـذا كان إذا خاصةً   دوافعه إلشباع الفرد إليها يلجأ التي األساسية الوسائل إحدى األحالم برتعت
 يتم حدث صورة في تحققت وقد دوافعه الفرد يرى األحالم ففي  الواقع عالم في مستحيالً  اإلشباع

حقـق ي اليقظـة أحـالم فـي كـذلك  الفـرد إليـه يلجـأ الخيـال مـن ضـرب فـي الحلـم فـي يعيشـها خبـرة أو
 .(388: 1990  الواقع)كفافي في يستطع تحقيقه لم ما المرء في الخيال

 (: Forgettingالنسيان )-14-11
 حيلة ال شعورية تحدث نتيجًة للكبت يلجأ إليها الفرد للـتخلص مـن الـدوافع غيـر المقبولـة والرغبـات

فرد ويزول ما كان يمكن فتختفي اختفاًء تامًا عن وعي ال  التي استحال تحقيقها والذكريات المؤلمة
 أن يترتب عليها من سلوك مثل نسيان اسم شخص يكرهه.
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عــادًة فــي حياتنــا ويختلــف النســيان الــذي يحــدث نتيجــة الكبــت عــن النســيان العــادي الــذي يحــدث 
فـــاألخير يحصـــل نتيجـــة ضـــعف بعـــض الخبـــرات وزوالهـــا مـــن الـــذاكرة بســـبب اإلرهـــاق أو   اليوميـــة

ولكـن مـن الممكـن أن يسـترجع الفـرد هـذع الخبـرات   ي يقـوم بهـا الفـردبسبب كثرة نواحي النشاط التـ
أمــا فــي النســيان النــاتج عــن   المنســية بشــيء مــن الجهــد أو إذا وجــدت الظــروف المناســبة لتــذكرها

 .(101: 2001  الكبت فليس من السهل تذكر ما كبت )شاذلي
 مواطن الإرادية في ذات بطريقةوترى الباحثة أن الفرد يلجأ إلى األساليب الدفاعية لحماية ال*

وذلك  التي ال ينبغي أن يطلق لها العنان الدفاعية الحيل يستخدمون ممن ينالكثير  جدون  الحرج
 ينزع والتي "اإلعالء أو التسامي " مثل الفرد خدمة شأنها من التي الحيل الدفاعية بعض بعكس
 يقع أن خير من به بأس ال ةالباحث يرأ من وهذا قدراته وتنمية بذاته إلى االرتقاء فيها الفرد

ومن  والديه من الحسن السلوك يتعلم الذي للطفل اإليجابي التوحدمثاًل  وهناك  فريسة المرض
 بأس الذي ال والمقبول الحسن التعويضكذلك و   أيضاً  به بأس ال ةالباحث رأي من وهذا معلميه

 .المطلوب التوافق عين هو بل به
 ر التوافق النفسي االجتماعي  نرى لتراث النظري حول متغيمن خالل العرض السابق ل

التعاريف المختلفة التي تناولت المصطلخ ومدى تركيزها على االنسجام بين الفرد وذاته وبين 
الفرد واآلخرين من حوله  ولتحقيق هذا التوافق البد من توافر مجموعة من المطالب التي 

تعكس أثرها في حياة الفرد  والتي تظهر في أكثر من توفر لعناصر التوافق البيئة المالئمة و 
 مجال واحد  فهناك التوافق النفسي والتوافق االجتماعي بما لهما من أبعاد مختلفة.

أما وظائف التوافق النفسي االجتماعي فهي التي تعكس في حياة األفراد  ومتى تحققت هذع 
ذكرنا مجموعة من المعايير التي تناولته الوظائف تمتع الفرد بالتوافق الحسن  ولقياس التوافق 

 وفق أسس مختلفة.
هذا ويتأثر التوافق النفسي االجتماعي بمجموعة عوامل تساعد على تحقيقه أو تعوقه  كما 

نستطيع أن نلمس حسن توافق الفرد من خالل ظهور عدة مؤشرات تدل على توافقه الجيد  لكن 
ذاته وطريقة سلوكه   وأخرى خارجة عن هناك عوائق قد تكون ناتجة من نظرة الشخص ل

سيطرته  وألهمية موضوع التوافق النفسي االجتماعي جاءت العديد من النظريات محاولًة 
توضيحه وتفسيرع  كالنظرية البيولوجية الطبية ونظرية التحليل النفسي التقليدية والحديثة  إضافًة 

 ة السلوكية والمعرفية واإلنسانية.إلى النظري
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اإلشارة إليه أيضًا أن هناك خطوات لتحقيق التوافق تساعد على تنظيم اجتياز العقبات وماتجب 
المختلفة التي قد تحول دونه  وبالتالي البد من استخدام أساليب دفاعية الجتياز هذع العقبات 

 جتماعي للفرد.وتحقيق التوافق النفسي اال
 النفسي االجتماعي:ثالثًا: التوجه نحو مساعدة اآلخرين وعالقته بالتوافق 

يعد التوجه نحو مساعدة اآلخرين من السلوكيات االجتماعية اإليجابية على الصعيد الفردي 
والمجتمعي  فهو ذو أهمية وفائدة للفرد والمجتمع معًا  الرتباطه الكبير بتحقيق التوافق النفسي 

لت موضوع سلوك االجتماعي لألفراد كما ثبت في الكثير من الدراسات واألبحاث التي تناو 
  ففي عدد من األبحاث تمت دراسة الفائدة التي يحققها بشكل مباشر أو غير مباشر المساعدة

( وجد أن  Lyubomirskyالفرد من تقديمه المساعدة لآلخرين  ففي دراسةب قام بها لوبوميرسكي )
  كما ((Lyubomirsky,2007الذين قدموا المساعدة لآلخرين كانوا أكثر سعادًة من غيرهم 

أن المراهقين الذين كانت لديهم دوافع نحو مساعدة  1990 عام أثبتت دراسات أ جريت في
  هذع مثل   إلى يفتقرون  الذين  أولئك   من سعادًة   مرات  ثالث  أكثر  هم اآلخرين 

  وقد تم إثبات ذلك أيضًا من وجهة نظر بيولوجية  حيث أن Magen, 1996: 255)ع)الدواف
هرمون اإلندروفين الذي من شأنه أن يساعد  األعصاب بإفرازر يخفف من توت" عدة سلوك المسا

الفرد لآلخر تقلل من تفكيرع بهمومه    حيث إن مساعدةالراحة النفسيةو  السعادةعلى الشعور ب
يساعدع على وجه العموم في تحقيق  النفسية  وهذا ما كله الشخصية ومن ثم يشعر بالراحةومشا
 (.157 1998عبداهلل ( "جتماعياال افقه النفسيتو 

كما يتأثر هذا التوافق بالحالة النفسية والمزاجية لألفراد  وقد تناولت إحدى الدراسات العالقة بين 
سلوك المساعدة والحالة المزاجية للفرد  فوجدت أن سلوك المساعدة يحّسن الحالة المزاجية للفرد 

إلى  (Poulin, 2013دراسة بولين )كما أشارت  ( Rini, etal, 2014وبالتالي الحالة الصحية )
  وانخفاض التوتر لسلوك مساعدة اآلخرين في تخفيض معدل الوفيات المرتبط بالتوتر تأثيروجود 

أبعاد التوافق النفسي  لدى الفرد يساعدع على تحقيق التوازن والنضج االنفعالي كبعد من
 االجتماعي.

القدم بأهمية دينية وقيمية  حيث تم ربط السلوكيات  وقد ارتبط تقديم المساعدة لآلخرين منذ
األمر الذي  -اً ديني اً واجب هاباعتبار -بممارسة الشعائر الدينية  جتماعية اإليجابية والمساعدةالا

  وهذا يساعد في جعل الفرد في ((Knickerbocker, 2003: 5 أكسبها قيمة قدسية وأخالقية
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  وتلك حرر من الميول العدائية بتقديمه المساعدة لآلخرينحالة من التوازن والرضاعن الذات والت
 أبعاد التوافق النفسي االجتماعي. من
دراسة سيفلي باإلضافة إلى ارتباط المساعدة بالمعايير االجتماعية المتعارف عليها   ففي  
(Savely, 2011)  بعدة عوامل:  تأثرت استجابة األفراد لمساعدة الجيران في الحيتبين أن
دراك الفرد لذاته كجزء من الحي  وجود الحاجة والمصلحة المشتركة مع من يحتاج المساعدة )إ

(  مما يجعل الفرد في حالة من االنسجام والتوافق مع بيئته يعد دافعًا مهمًا للقيام بسلوك المساعدة
ع من اإلنسان ذلك المخلوق الذي ال يمكنه أن يعيش بمنأى أو معزل عن غير ف "  وأفراد مجتمعه

البشر ألنه مفطور على االجتماع مع غيرع واالتصال بهم  وعلى تبادل المنفعة معهم  في شبع 
  وهنا يتحقق (5: 2011)حكيمة وآخرون   " بذلك حاجاته ويسهم في إشباع حاجات اآلخرين

بعدي االنتماء للجماعة والشعور باألمان بأن هناك من يعينه دومًا ويهتم ألمرع ويساعدع  وهي 
 ن أبعاد التوافق النفسي االجتماعي لدى الفرد.م

األسرية والمدرسية والمجتمعية دورًا فاعاًل في الوصول باألبناء إلى مستوى عالب كما تلعب التربية 
من التفاعل االجتماعي اإليجابي و بالتالي تحقيق التوافق النفسي االجتماعي السليم من خالل 

قتداء بها سلوكيًا  " وقد أوضحت بعض الدراسات أن المكافأة التربية وتقديم األمثلة العملية لال
تسهم في زيادة سلوك المساعدة  كما أن مالحظة األنموذج يساهم في تذكير المالحظ بما هو 

أنموذج يسلك سلوكًا مرغوبًا مناسب للموقف  ذلك أن أفضل طريقة لتعليم المساعدة هي وجود 
 ستيفاني   دراسة   أكدت  فقد   (50: 1998  الباقي   )عبد  الكبار"  أو  األطفال   أمام
(Stefanie, 2010)  أن تأثيرات المعايير والدافع الذاتي على مساعدة اآلخرينتحت عنوان  

  وهذا مايشير إلى توافر مهارات التفاعل التواجد في مجموعة يؤثر إيجابيًا على سلوك المساعدة
جتمع والتماشي مع أعرافه وقيمه  مما يساعدع على االجتماعي للفرد ألنه يحاول إرضاء الم

 التوافق النفسي االجتماعي أيضًا.تحقيق 
ولكن التربية قد التكون على المستوى المطلوب...كأن يشاهد الطفل أو الكبير من خالل وسائل 
 اإلعالم مشاهدًا عنيفًة تؤثر سلبًا في نفسيته  وبالتالي يتأثر سلوكه االجتماعي اإليجابي في

وأندرسون   بوشمان  دراسة  أكدته  ما  وهذا  أيضًا   سلبي  بشكل  اآلخرين مساعدة 
(Bushman & Anderson, 2009)تخفيف سرعة في وجود تأثير لمشاهد العنف   ب

وجود فروق دالة بين الذين تعرضوا لمشاهد   و اآلخرين في مواقف الحاجة االستجابة لمساعدة
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  في سرعة االستجابة لمساعدة اآلخرين لصالخ من لم يتعرضوا لها العنف والذين لم يتعرضوا لها
األمر الذي يؤثر في توافقهم النفسي االجتماعي لما سيصبخ عليه الفرد حين يستمرء مشاهد 

تقديم المساعدة أو اإلحساس بالمسؤولية تجاع  في وعدم الرغبة من تبلد في المشاعر العنف
اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية في توافق الفرد النفسي اآلخرين  وهذا مما يتنافى مع بعد 

على تمتع الفرد بالصحة النفسية الجيدة  فمن يعد مؤشرًا جتماعي االنفسي االجتماعي  فالتوافق ال
الجانب النفسي هو يتضمن الشعور بالحرية واإلنتماء للمجتمع وتقدير الذات  أما الجانب 

جتماعية إيجابية  ايود المضادة للمجتمع والتمتع بعالقات يتمثل في التحرر من القفجتماعي اال
هو " السعادة مع جتماعي فالتوافق النفسي اال  جتماعية مختلفةاضافة إلى إمتالك مهارات باإل

 (.15: 2011اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع  ومسايرة المعايير االجتماعية" )فروجة 



 

 

 رابعالفصل ال

 ءاتهمنهج البحث وإجرا

 توطئة.

 .منهج البحث: أواًل

 .جمتمع البحث: ثانيًا

 .عينة البحث: ثالثًا

 أدوات البحث.: رابعًا

 الوسائل االحصائية املستخدمة يف البحث.: خامسًا
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 :ةتوطئ

  الوصفي للمنهج وفقاً  صياغتهات تم التي البحث وفرضياته ألسئلة اً عرض نتناول في هذا الفصل
 واألسـاليب  صـدقها وثباتهـا مـن للتحقـق المتبعـة واإلجـراءات دواتواأل العينـة وصـف وكـذلك

 وفـق وذلـك  مـن الفرضـيات والتحقـق الدراسـة أسـئلة عـن لإلجابـة اسـتخدمت التـي اإلحصـائية
 : اآلتي العرض

 :  منهج البحث: أوالً 

الــذي يــدرس ظــاهرة أو " التحليلــي المــنهج الوصــفياالعتمــاد علــى  بحــث الحــاليصــيغة ال اقتضــت
ئلة البحـث دون و قضية موجودة حاليًا يمكن الحصول منهـا علـى معلومـات تجيـب عـن أسـحدث أ

 .(83 :2011  )فروجة تدخل الباحث فيها"

 العالقـة وبيـان وتحليـل وصـفها علـى ويقـوم  المجتمـع فـي موجـودة ظاهرة من المنهج هذا وينطلق
 لتطــوير علميــة ألغــراض يجــري التحليلــي الوصــفي المــنهج أن حيــث  بــين مكوناتهــا

 .(162: 1991  المعرفة)حمصي

بيانـــات المعتمـــدة فـــي البحـــث وهـــي مـــع طريقـــة جمـــع الالتحليلـــي  ويتناســـب مـــنهج البحـــث الوصـــفي
ستبانة الجمعية التي تعتمد في صدق بياناتهـا علـى عوامـل كثيـرة تـرتبط بـأفراد الدراسـة وجـديتهم اال

ث النفســــــــــــي وهــــــــــــي مــــــــــــن أكثــــــــــــر الطــــــــــــرق اســــــــــــتعمااًل فــــــــــــي البحــــــــــــ  فــــــــــــي تقــــــــــــديم البيانــــــــــــات
 . (2002:9 والتربوي)المنصور

 :  مجتمع البحث: ثانياً 

األصـلي   المجتمـع ويتكـون  للبحـث األصـلي المجتمع تحديد تكون في العينة اختيار خطوات أول
 هندسـةال  العلـوم): كليـات  بجامعـة دمشـقالسـنوات األولـى والرابعـة طلبـة  مـني الحـال البحـث فـي

البــــالع و   (العربيــــة اللغــــةاآلداب قســــم   التربيـــة  الحقــــوق  قتصــــاداال  الهندســــة المعماريــــة  المدنيـــة
شــؤون الطــالب فــي كــل كليــة مــن الكليــات بحســب إحصــائيات  وطالبــةً  اً طالبــ (13523)عــددهم 

 .(2013/2014) السابقة الذكر للعام الدراسي
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  االختصـاص )نظـري لنـوع كلـهنا كـان مـا إذا لمعرفـة اختصاصـين مختلفـين اختيـار تـم قـدو 
 البحـث متغيـرات علـى أثـر مـن فـي كـل مـن االختصاصـين المكتسـبة التعليميـة تبراالخو  بيقي( تط
سـبب اختيـار طـالب السـنة عـن   أمـا التوافـق النفسـي االجتمـاعي( التوجه نحو مساعدة اآلخرين (

وتــم اختيــار العينــة مــن   متغيــرات البحــثالعمــر علــى اخــتالف فهــو لمعرفــة أثــر  الرابعــةاألولــى و 
التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين والتوافــق النفســي االجتمــاعي و اإلنــاث لمعرفــة الفــروق فــي الــذكور 

تـــوزع أفـــراد المجتمـــع األصـــلي حســـب الكليـــة والســـنة ( يبـــين 1والجـــدول رقـــم) لجـــنس.التـــي تعـــزى ل
 الدراسية.

 نة الدراسية.توزع أفراد المجتمع األصلي حسب الكلية والس( 1)الجدول رقم 
 المجموع عدد الطالب السنة الدراسية الكلية

 العلوم
 1387 أولى

2342 
 955 رابعة

 الهندسة المدنية
 258 أولى

445 
 187 رابعة

 الهندسة المعمارية
 182 أولى

361 
 179 رابعة

 االقتصاد
 751 أولى

2254 
 1503 رابعة

 الحقوق
 1163 أولى

3413 
 2250 رابعة

 تربيةال
 388 أولى

1050 
 662 رابعة

 اآلداب قسم اللغة العربية
 1147 أولى

3658 
 2511 رابعة

 13523   المجموع
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( النســــبة المئويــــة للمجتمــــع األصــــلي حســــب متغيــــر 3( والجــــدول رقــــم)2كمــــا يبــــين الجــــدول رقــــم)
 االختصاص والسنة الدراسية.

 النسبة المئوية للمجتمع األصلي حسب متغير االختصاص (2)الجدول رقم 
 النسبة المئوية العدد االختصاص

 %39.94 5402 (ة)تطبيقيةأساسيكليات 

 %60.05 8121 ةإنسانيكليات 

 %100 13523 المجموع

 
 الدراسيةالنسبة المئوية للمجتمع األصلي حسب متغير السنة ( 3)الجدول رقم 
 النسبة المئوية العدد السنة الدراسية

 %39.01 5276 األولى

 %60.98 8247 الرابعة

 %100 13523 المجموع

 :  عينة البحث: ثالثاً 

 الطبقيـة العينـة بطريقـة ممثلـة عينـة سـحب تـم للبحـث  األصـلي المجتمـع تحديـد مـن االنتهـاء بعـد
إلى طبقات طبيعية وتكون  ا يكون المجتمع منقسماً عندمستخدم وهي تلك العينة التي ت  " العشوائية 

واألسـاس فـي اختيـار   (6: 2007 )بركـات "لدينا الرغبة في تمثيل جميع هذع الطبقات فـي العينـة
وأن تكـــون الطبقـــات مســـتقلة عـــن   هـــو التجـــانس داخـــل الطبقـــة الواحـــدةفـــي هـــذع العينـــة الطبقـــات 

عامــل كــل طبقــة علــى أســاس جتمــع إلــى طبقــات ت  وبعــد تقســيم الم "  بعضــها وال يوجــد بينهــا تــداخل
ثــم نقــوم بتوزيــع حجــم العينــة الكلــي علــى مختلــف   عمــل لهــا إطــار خــاصأنهــا مجتمــع مســتقل وي  

 :هاالطبقات وفقا لمجموعة طرق أهم

طريقة التوزيـع المتسـاوي: بحيـث يـوزع حجـم العينـة علـى مختلـف الطبقـات بالتسـاوي دون النظـر -
 .إلى حجم الطبقات
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يـــوزع هنــــا حجـــم العينـــة  الكلـــي بحيــــث يتناســـب حجـــم العينـــة الــــذي : ة التوزيـــع المتناســـبطريقـــ-
فحجــم العينــة مــن كــل طبقــة  ي يخصــص لكــل طبقــة مــع حجــم الطبقــة نفســها فــي المجتمــع األصــل

علــى حجــم المجتمــع  يســاوي إلــى حجــم العينــة المطلوبــة فــي الدراســة ضــرب حجــم الطبقــة مقســوماً 
 (19: 2014" )جعفور   األصلي

 % مـن المجتمـع األصـلي3 نسـبته مـا سـحب تـم السـابقة الـذكر  طريقـة التوزيـع المتسـاوي وفـقو 
الهندســـة   العلـــوم) كليـــاتمـــن طلبـــة  وطالبـــةً  اً ( طالبـــ406العينـــة )أفـــراد حيـــث بلـــع عـــدد   للبحـــث
فـي السـنة  ( بجامعـة دمشـقالحقوق  التربية  األدب العربي  االقتصاد  المعمارية الهندسة  المدنية

 التطبيــق بعــد ولكــن (.2013/2014لعــام الدراســي)للفصــل الثــاني مــن االدراســية األولــى والرابعــة 
ويبـين ( اسـتمارة. 406) أصـل صالحة للبحث والتحليل من استمارة (390) استرجاع تم  الميداني

 ( توزع أفراد عينة البحث حسب الكلية والسنة الدراسية.4)الجدول رقم

 لبحث حسب الكلية والسنة الدراسيةتوزع أفراد عينة ا( 4)الجدول رقم 
 المجموع عدد أفراد العينة السنة الدراسية الكلية

 العلوم
 40 أولى

69 
 29 رابعة

 الهندسة المدنية
 6 أولى

10 
 4 رابعة

 الهندسة المعمارية
 4 أولى

8 
 4 رابعة

 االقتصاد
 23 أولى

66 
 43 رابعة

 الحقوق
 35 أولى

99 
 64 رابعة

 32 12 أولى التربية
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 20 رابعة

 اآلداب قسم اللغة العربية
 35 أولى

106 
 71 رابعة

 390   المجموع

والنســب  العينــة ألفــراد التفصــيلي التوزيــع (7( والجــدول رقـم)6والجــدول رقــم) (5الجــدول رقــم)ويبـين 
 : البحث متغيرات علىالمئوية 

 .حسب متغير الجنسوالنسبة المئوية توزع أفراد العينة ( 5)قم الجدول ر 

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %39.48 154  كور

 %60.51 236 إناث

 %100 390 المجموع

 
 .غير االختصاصحسب مت والنسبة المئوية توزع أفراد العينة( 6)الجدول رقم 

 النسبة المئوية العدد االختصاص

العلوم، الهندسة المدنية، الهندسة ) ةتطبيقيكليات 
  (المعمارية، االقتصاد

156 40% 

 %60 234 (األدب العربي، التربية، الحقوق) ةإنسانيكليات 

 %100 390 المجموع
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 .حسب متغير السنة الدراسيةوالنسبة المئوية  د العينةتوزع أفرا( 7)الجدول رقم 
 النسبة المئوية العدد السنة الدراسية

 %38.46 150 األولى

 %61.53 240 الرابعة

 %100 390 المجموع

 

 :  أدوات البحث: رابعاً 

 : أسئلته قامت الباحثة بإعداد لتحقيق أهداف البحث واإلجابة على

 .آلخرينالتوجه نحو مساعدة امقياس -1

 مقياس التوافق النفسي االجتماعي.-2 

 : مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين

 :قامت الباحثة بإعداد المقياس وفقًا للخطوات اآلتية 

 مسـتوى علـىيتمثل الهدف من المقياس في التعـرف : تحديد الهدف من المقياس: الخطوة األولى
 .الدراسة عينة لدى اآلخرين مساعدة نحو التوجه

دبيـات جعـة األرابملصـياغة بنـود المقيـاس قامـت الباحثـة : صياغة بنود المقيةاس: خطوة الثانيةال
مت للتعــرفبعـض مراجعـة مقــاييس النظريـة المرتبطـة بالموضــوع  و   الدراســات السـابقة التــي اسـت خد 

   وهي:وتقييمه التوجه نحو مساعدة اآلخرينمستوى على 
مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخـرين إعـداد صـالخ   2001  مقياس اإليثار إعداد ابتسام اليازجي

تعريـب  (Rushton & etal, 1981مقياس اإليثار إعداد روشـتون وزمـالءع )  2006  الشميري
 .2012  مقياس التوجه نحو اآلخرين إعداد علي الحلفي  2011  السيد كامل منصور

 جامعـة طلبـة مـن طالبًا وطالبةً  (50تكونت من ) عينة على استطالعية بدراسة الباحثة وقد قامت
تتطلـب تقـديم يـد العـون والمسـاعدة لآلخـرين مـن وجهـة  التـي المواقـف في رأيهم دمشق  الستطالع

فـي  أبعـادنظرهم  فكانت المواقف التي ذكرها أفراد عينة السؤال االستطالعي متمركـزة حـول ثالثـة 



 إجراءات البحث وأدواته الرابعالفصل 

 
123 

 المسـاعدة نحـو هـي )التوجـه بعـادألالتوجه نحو مسـاعدة اآلخـرين بحسـب تصـنيف الباحثـة  وهـذع ا
وبنـاًء علـى ذلـك تمـت الخطـر  التعـاطف(   حـاالت فـي المسـاعدة نحـو اليوميـة  التوجـه الحيـاة فـي

مراعيًة السابقة في االستطالع المطبق على الطلبة   األبعادصياغة بنود المقياس بما يتناسب مع 
وفـق ياغتها بشـكل واضـخ ومفهـوم  تحقيقهـا  وصـ خدمة البنود لألهداف المطلوبالباحثة في ذلك 
قــد اشــتمل المقيــاس فــي صــورته أبــدًا(  و  -نــادراً  -أحيانــاً  -غالبــاً  -)دائمــاً للمقيــاس  تــدرج خماســي
 مواقـف فـي المساعدة: * هي أبعادموزعة على ثالثة  كلها عبارات إيجابية ( بنداً 42األولية على)

 المسـاعدة*  .20حتـى  1قيـاس مـن الـرقمموزعـة علـى بنـود الم  بنداً  20 ويتضمن: العادية الحياة
*  .31حتـــى 21موزعـــة علـــى بنـــود المقيـــاس مـــن الـــرقم  بنـــداً  11 ويتضـــمن: الخطـــر حـــاالت فـــي

 32موزعـــة علـــى بنـــود المقيـــاس مـــن الـــرقم   بنـــداً  11 ويتضـــمن: (الوجدانيـــة المشـــاركة)التعـــاطف
  .42حتى

البحـث علـى الهـدف د عينـة صـياغة تعليمـات المقيـاس بغـرض تعريـف الطلبـة أفـرا تتمـ وبعـد ذلـك
كمـــا  واضـــحة ومفهومـــة ومالئمـــة لمســـتواهم  وروعـــي فـــي ذلـــك أن تكـــون البنـــود مـــن أداة الدراســـة 

وكذلك ط لب من الطلبة  البيانات الخاصة بمتغيرات البحث  تضمنت التعليمات التأكيد على كتابة
جابة فــــي المكــــان مــــع تــــدوين االســــت  ومعرفــــة المقصــــود مــــن كــــل بنــــد ءة البنــــود بدقــــة وعنايــــةقــــرا

  مــع التوضــيخ بــأن هــذا المقيــاس سيســتخدم وعــدم تــرك أي بنــد مــن دون إجابــة  المخصــص لهــا
 .لغرض خدمة البحث العلمي

 الخطوة الثالثة: الدراسة االستطالعية: 

وذلـــك قامـــت الباحثـــة بـــإجراء الدراســـة االســـتطالعية قبـــل القيـــام بـــالتطبيق الميـــداني ألدوات البحـــث 
 التالية: لتحقيق األهداف 

 التأكد من وضوح تعليمات أدوات البحث.-1

 التأكد من وضوح البنود وسهولة فهمها من قبل الطلبة.-2

 تحديد المدة الزمنية التي يستغرقها تطبيق هذع األدوات.-3

معرفـــة أهـــم الصـــعوبات التـــي يمكـــن أن تنشــــأ أثنـــاء تطبيـــق المقيـــاس  ومحاولـــة تالفيهـــا عنــــد -4
 ساسية إلعطاء نتائج أكثر دقة. التطبيق على العينة األ
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 التخلص من األخطاء المطبعية واللغوية إن وجدت.-5

اختيـــروا  طلبـــة جامعـــة دمشـــق: طبقـــت األدوات علـــى عينـــة اســـتطالعية مـــن ســـتطالعيةاالعينـــة ال
ـــة االســـتطالعية) ـــة العرضـــية(  وبلـــع حجـــم العين ـــة )العين ـــًة  ولهـــذع العينـــة 30بطريق ( طالبـــًا وطالب

علـى  ( يوضـخ تـوزع أفـراد العينـة االسـتطالعية8بحث األساسية ذاتها  والجدول)خصائص عينة ال
 .التي سحبت منه الكليات والسنوات الدراسية

 التي سحبت منها الكليات والسنوات الدراسيةعلى العينة االستطالعية  أفراد توزع( 8الجدول رقم )
 المجموع د الطالبعد السنة الدراسية الكلية

 الحقوق
 9 األولى

15 
 6 الرابعة

 االقتصاد
 10 األولى

15 
 5 الرابعة

 30 30  المجموع

عطـاءهم التعليمـات الالزمـة واإلجابـة عـن أي استفسـار  وقد تم توزيع األدوات علـى أفـراد العينـة  وا 
 ج التالية: يطرح بخصوص البنود  ونتيجًة لهذا التطبيق توصلت الباحثة إلى النتائ

 وضوح التعليمات.-1

 تصحيخ األخطاء المطبعية واللغوية التي ظهرت.-2

( 60إلــى  45معرفــة الــزمن الــالزم لتطبيــق األدوات  حيــث تبــين أن تطبيقهــا يســتغرق مــا بــين )-3
 دقيقة.

 تم تعديل بعض بنود المقياسين بحيث تصبخ أسهل للفهم وأكثر وضوحًا. -4

 : لسيكومترية للمقياسالخصائص ا: ةرابعالخطوة ال

 : صدق المقياس-1

 : تم التحقق من صدق المقياس من خالل استخدام الطرائق اآلتية
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 : صدق المحتوى )صدق المحكمين(

 علــــــى عــــــدد مــــــن المحكمــــــين التوجــــــه نحــــــو مســــــاعدة اآلخــــــرين مقيــــــاسبعــــــرض  ةالباحثــــــ تقامــــــ
 قيـاس والتقـويم التربـويالو  رشاد النفسـيواإل علم النفسصين في صختمالمن   (3ملحق)_ممحك14_
حكــم علــى مــدى صــالحية وذلــك لل جامعــة دمشــق ب مــن مدرســين وأســاتذة فــي كليــة التربيــة النفســيو 

باإلضــافة     وقــدرتها علــى قيــاس الموضــوع الــذي أعــدت لقياســهمــة بنــود المقيــاس ووضــوحهاومالئ
بنـود مـن إلى إبداء مالحظـات أخـرى قـد يراهـا المحكمـون ضـرورية مـن حيـث تقـدير مـدى صـدق ال

 خالل قياسها للغرض الذي أعدت من أجله.

فــي صــياغة  ةالباحثــ عــدلتبعــد ذلــك و ن آراءهــم فــي فقــرات المقيــاس  و بــدى الســادة المحكمــأحيــث 
  الســـادة المحكمـــين فـــي ضـــوء مالحظـــات األخـــرى كمـــا تـــم حـــذف بعـــض الفقـــرات  بعـــض الفقـــرات

وي بــّين  .ضــوء مقترحــاتهم. فــيودمــج لــبعض المحــاور بــإجراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعــديل  توقامــ
قبــل وبعــد ) تــوزع البنــود علــى أبعــاد مقيــاس التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين( 10( و)9الجــدوالن )

 .(التحكيم

 (قبل عرضها على المحكمينتوزع البنود على أبعاد مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين )( 9)الجدول رقم 

 توزع البنود على المقياس عدد البنود محاور المقياس
 20حتى  1من  20 المساعدة في مواقف الحياة العادية 1
 31حتى  21من  11 حاالت الخطر المساعدة في 2
 42حتى  32من  11 التعاطف 3

 بند 42 المقياس ككل
 

 (بعد عرضها على المحكمين) لتوجه نحو مساعدة اآلخرينتوزع البنود على أبعاد مقياس ا( 10)الجدول رقم  

 محاور المقياس
عدد 
 البنود

 مالحظات توزع البنود على المقياس

1 
المساعدة في مواقف 

 الحياة العادية
13 

1  4  7  10  13  16  19  22  
25  27  28  29  32 

 بنود 7تم حذف 

2 
حاالت  المساعدة في
 الخطر

 بنود 3تم حذف  23  20  17  14  11  8  5  2 8
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 11 التعاطف 3
3  6  9  12  15  18  21  24  

26  30  31 
 تم حذف بند واحد
 وأضيف بندًا آخر

  بند 32 المقياس ككل

 

طالبــًا ( 30) مــن تكونــت أولــى بتطبيــق المقيــاس علــى عينــة اســتطالعية ةالباحثــ تبعــد ذلــك قامــ
مناســبة البنــود ووضــوحها ووضــوح التعليمــات وذلــك للتأكــد مــن   طلبــة جامعــة دمشــقمــن  وطالبــةً 

وقد طلبت الباحثـة مـن أفـراد العينـة االسـتطالعية قبـل البـدء باإلجابـة عـن عبـارات   بالنسبة للطلبة
جابـة أو اإل االمقياس أن يضعوا إشارة إلى جانب كـل عبـارة يجـدون صـعوبة أو غموضـًا فـي فهمهـ

وقد تـم توزيـع   خ أكثر بساطًة وسهولًة ووضوحاً . وبناًء عليه تم تعديل بعض العبارات لتصباعليه
عطـــــاءهم التعليمـــــات الالزمـــــة واإلجابـــــة عـــــن أي استفســـــار يطـــــرح  األدوات علـــــى أفـــــراد العينـــــة وا 

 بخصوص البنود.

قامـت الباحثـة  التوجه نحـو مسـاعدة اآلخـرين والستكمال إجراءات التحقق من صدق وثبات مقياس
حيــث بلــع عــدد   طلبــة جامعــة دمشـقمـن  (دق والثبــاتالصــ)عينــة  اســتطالعية ثانيـة بسـحب عينــة
 ( يوضخ خصائص عينة الصدق والثبات. 11والجدول )  ( طالبًا وطالبةً 30أفراد العينة )

 التي سحبت منها الكليات والسنوات الدراسيةتوزع عينة الصدق والثبات على ( 11)الجدول رقم 
 المجموع عدد الطالب اسيةالسنة الدر  الكلية

 التربية
 10 األولى

20 
 10 الرابعة

 العلوم
 5 األولى

10 
 5 الرابعة

 30 30  المجموع
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 : صدق االتساق الداخلي )الصدق البنيوي(

بـــاإلجراءات  ةالباحثـــ تقامـــ التوجـــه نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين لمقيـــاسللتحقـــق مـــن الصـــدق البنيـــوي 
 : التالية

الدرجـة الكليـة لكـل مقيـاس فرعـي يجاد معامالت االرتباط بـين الرتباط بيرسون إلمعامل ا حسابأ.
 (. 12والدرجة الكلية للمقياس  كما هو موضخ في الجدول )

الدرجة الكلية لكل مقياس فرعي والدرجة الكلية لمقياس التوجه معامالت االرتباط بين  قيم( 12)الجدول رقم 
 حو مساعدة اآلخرين.ن

 المقياس محاور
المساعدة في مواقف 

 الحياة العادية
حاالت  المساعدة في
 الخطر

 التعاطف

 0.**762 0**837. 1 المساعدة في مواقف الحياة العادية

 0**781. 1 0**837. حاالت الخطر المساعدة في

 1 0**781. 0.**762 التعاطف

 0**908. 0**931. 0**945. الدرجة الكلية
  0,01)**( دال عند مستوى داللة 

الدرجــة الكليــة لكــل مقيــاس بــين بيرســون  أن معــامالت االرتبــاط  (12رقــم )ويالحــظ مــن الجــدول 
( وهـي دالــة إحصـائيًا عنــد 0**945. -0.**762فرعـي والدرجـة الكليــة للمقيـاس تراوحــت بـين )

 (.0,01)مستوى

لمقيــــاس والدرجــــة الكليــــة للمقيــــاس  معــــامالت االرتبــــاط بــــين كــــل بنــــد فــــي اكمــــا تــــم حســــاب ب.
  ( يبين معامالت االرتباط الناتجة.13)والجدول

 المساعدةاس التوجه نحو في المقياس والدرجة الكلية لمقيكل بند بين رتباط اال معامالت قيم ( 13)الجدول رقم 
 معامل االرتباط البند امل االرتباطمع البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند

1 .42**0 9 .34*0 17 .60**0 25 .77**0 

2 .66**0 10 .58**0 18 .72**0 26 .48**0 

3 .59**0 11 .56**0 19 0.36* 27 .75**0 
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4 .84**0 12 .37*0 20 .61**0 28 .53**0 

5 .63**0 13 .76**0 21 .58**0 29 .74**0 

6 .52**0 14 .58**0 22 .63**0 30 .74**0 

7 .78**0 15 .34*0 23 .65**0 31 .44**0 

8 .84**0 16 .53**0 24 .56**0 32 .65**0 

 ( 0,05) * دال عند مستوى الداللة( 0,01) ** دال عند مستوى الداللة 
أن معــامالت االرتبــاط بــين كــل بنــد فــي المقيــاس والدرجــة الكليــة لمقيــاس  (13يتبــين مــن الجــدول )

( وكانـت جميعهـا دالـة إحصــائيًا 0**84.-0*34.بـين )سـاعدة اآلخـرين  تراوحــت التوجـه نحـو م
تصــف باتســاق داخلــي جيــد  وهــذا يممــا يشــير إلــى أن المقيــاس  .(0.01( و)0.05)عنــد مســتوى 

 يدل على صدقه البنيوي.
 : التحقق من ثبات المقياس: خامسةالخطوة ال

  ثالثــة طرائــقعلــى  حــو مســاعدة اآلخــرينثبــات مقيــاس التوجــه ن التحقــق مــنفــي  ةالباحثــ تاعتمــد
 : هي قائهذع الطر و بمستوى ثبات موثوق به. يتمتع المقياس  ن  أوذلك للتأكد من 

العينــة عــادة علــى عينــة ج معامــل الثبــات بطريقــة اإلااســتخر ب قامــت الباحثــة: الثبةةات باإلعةةادة -1
 إعــادة حيــث تــم  معــة دمشــقطلبــة جامــن  طالبــًا وطالبــةً  (30)مــن  المؤلفــة االســتطالعية الثانيــة

وجـرى   مـن التطبيـق األول أسـبوعينبعـد مضـي   للمـرة الثانيـة علـى العينـة نفسـها المقيـاستطبيق 
لدرجـــة الكليـــة عـــن طريـــق حســـاب معامـــل ارتبـــاط لو  لمحـــاور المقيـــاساســـتخراج معـــامالت الثبـــات 

 امالت الثبــاتمعــحســاب نتــائج  يعــرض (14)والجــدول   ول والثــانياأل ينبــين التطبيقــ( )بيرســون
  بطريقة اإلعادة.

 اإلعادةبطريقة  المقياس ثباتنتائج التحقق من ( 14)الجدول رقم 
 الثبات باإلعادة الكلية همحاور المقياس ودرجت

 **0,830 المساعدة في مواقف الحياة العادية
 **0,838 حاالت الخطر المساعدة في

 **0,825 التعاطف
 **0,858 الدرجة الكلية للمقياس

  (0,01) ** دال عند مستوى الداللة
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 (0,858للدرجـة الكليـة للمقيـاس بلـع ) معامـل ثبـات اإلعـادة ن  أيالحـظ ( 14لى الجدول )إبالنظر 
(  كمـــا تراوحـــت معـــامالت 01 0عنـــد مســـتوى الداللـــة )وهـــو معامـــل ثبـــات مرتفـــع ودال احصـــائيًا 

ــــين الثبــــات بالنســــبة للمقــــاييس ــــات جيــــدة (0,838-0,825) الفرعيــــة ب ــــة  وهــــي معــــامالت ثب ودال
 وصالحة ألغراض البحث الحالي.(  01 0عند مستوى الداللة )احصائيًا 

  ألفا كرونبا  للعينة االستطالعية الثانية ثبات تم حساب معامل: بمعادلة ألفا كرونباخ الثبات -2
((Cronbach's alpha ( 15والجدول) باستخدام هذع الطريقة. الت الثباتنتائج معام يعرض 

  المقياس ثباتمن  قيم معامل ألفا كرونباخ للتحقق( 15)الجدول رقم 
 ألفا كرونباخ محاور المقياس ودرجته الكلية

 0,896 المساعدة في مواقف الحياة العادية

 0,827 حاالت الخطر المساعدة في

 0,812 التعاطف

 0,940 لدرجة الكلية للمقياسا

للدرجــة  لفــا كرونبــا أاالتســاق الــداخلي بمعادلــة  ثبــات معامــل ن  أ (15الجــدول ) ي الحــظ مــن خــالل
بمعادلـة  بالنسـبة للمقـاييس الفرعيـة ثبـاتالت معـامالتراوحـت  كمـا( 0,940الكلية للمقياس قد بلع )

ومقبولة ألغراض  مرتفعة عموماً ت يضًا معامالت ثباأوهي ( 0,896-0,812)بين  لفا كرونبا أ
 .البحث الحالي

للمقيـاس معامـل ثبـات التجزئـة النصـفية  جباسـتخرا قامت الباحثة كذلك: ثبات التجزئة النصفيةة 3
نتائج ( 16الجدول ) ويوضخ  براون –باستخدام معادلة سيبرمان  العينة االستطالعية الثانيةعلى 

 باستخدام هذع الطريقة. معامالت الثبات
 التجزئة النصفية بطريقة  المقياس ثباتنتائج التحقق من ( 16)الجدول رقم 

 التجزئة النصفية محاور المقياس ودرجته الكلية

 0,922 المساعدة في مواقف الحياة العادية

 0,849 حاالت الخطر المساعدة في

 0,663 التعاطف

 0,918 الدرجة الكلية للمقياس
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معــامالت ثبــات المقيــاس بطريقــة التجزئــة النصــفية فقــد معامــل ثبــات  ن  أ (16الجــدول ) مــن يتبــين
بــين  معــامالت الثبــات بالنســبة للمقــاييس الفرعيــة ( فــي حــين تراوحــت0,918بلغــت للدرجــة الكليــة )

البحث ألغراض  أيضاً تعتبر معامالت ثبات جيدة هي و   ( فيما يخص المحاور0,663-0,922)
 .لحاليا

من الصدق والثبات  ةبدرجة جيد يتصف التوجه نحو مساعدة اآلخرين مقياسن أيتضخ مما سبق 
 لالستخدام كأداة للبحث الحالي. اً تجعله صالح

 : وطريقة تصحيحه وصف المقياس
 : على النحو التالي أبعادبندًا( موزعة على ثالثة  32)في صورته النهائية منالمقياس  كونت
  ويشـير هـذا البعـد إلـى سـلوك مقصــود بنــداً  13ويتضـمن : ي مواقـف الحيـاة العاديـةالمسـاعدة فـ.1

 يقوم به الفرد بإرادته لمساعدة اآلخرين في أمور عادية ويومية  دون تعرضه لألذى أو التهديد.
  ويشير هذا البعد إلى تقديم الفرد للمسـاعدة فـي بنود 8ويتضمن : المساعدة في حاالت الخطر.2

 فيه حاجة اآلخرين الضرورية له  مع احتمالية تعرضه للمتاعب واألضرار.موقف يدرك 

  ويشـير هـذا البعـد إلـى الحالـة الوجدنيـة التـي بنـداً  11ويتضمن : التعاطف)المشاركة الوجدانية(.3
تعتري الفرد لتأثرع بقضايا اآلخرين ومشكالتهم  والتي قد تقتصر على الشـعور الوجـداني أو تتـرجم 

 عملية لمساعدة اآلخرين ورفع معنوياتهم.إلى سلوكيات 

باختيار بـديل واحـد التوجه نحو مساعدة اآلخرين هو قياس تقرير ذاتي  يجيب عنه األفراد  وقياس
ويــتم التصــحيخ   أبــدًا(-نــادراً -أحيانــاً -غالبــاً -)دائمــاً  مــن خمســة بــدائل وفــق مقيــاس خماســي التــدرج

 .(1-2-3-4-5) الدرجات التالية العبارات بإعطاء

 : مقياس التوافق النفسي االجتماعي

وذلـــك بعـــد   أعــدت الباحثـــة مقياســًا لقيـــاس التوافــق النفســـي االجتمــاعي لـــدى طلبــة جامعـــة دمشــق
ـــــاييس ذات الصـــــلة االطـــــالع ـــــى بعـــــض المق ـــــاتومراجعـــــة بعـــــض األ  عل ـــــة المرتبطـــــة  دبي النظري
 ثم القيام بإجراءات الصدق والثبات المطلوبة للمقياس.  بالموضوع

 : قامت الباحثة بإعداد المقياس وفقًا للخطوات اآلتية وقد-
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 مسـتوى التعـرف علـىيتمثل الهدف مـن المقيـاس فـي : المقياستحديد الهدف من : الخطوة األولى
 .الدراسة عينة التوافق النفسي االجتماعي لدى

دبيـات األود المقيـاس قامـت الباحثـة بمراجعـة لصـياغة بنـ :صياغة بنةود المقيةاس: الخطوة الثانية
مت فـي قيـاس  بعض النظرية المرتبطة بالموضوع  ومراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي اسـت خد 

 االجتماعي لدى طلبة الجامعة وغيرها من الفئات  وهي: النفسي التوافق
االجتماعي إعداد أحمد مقياس التوافق النفسي   2003فق النفسي إعداد زينب شقير  مقياس التوا

 .2010مقياس التكيف النفسي ومقياس التكيف االجتماعي إعداد ماجدة موسى   2010الكنج 
البنـــود لألهـــداف خدمـــة مراعيـــًة الباحثـــة فـــي ذلـــك علـــى ذلـــك تمـــت صـــياغة بنـــود المقيـــاس  وبنـــاءً 

 -غالبـاً  -مقيـاس )دائمـاً لوفق تـدرج خماسـي لبشكل واضخ ومفهوم   المطلوب تحقيقها  وصياغتها
( بنـــدًا كلهـــا عبـــارات 71اشـــتمل المقيـــاس فـــي صـــورته األوليـــة علـــى )وقـــد  أبـــدًا(  -نـــادراً  -أحيانـــاً 

 بنــود 8 الشــعور بتقــدير الــذات: ويتضــمن* : التــالي النحــو علــى أبعــاد عشــرة علــى إيجابيــة موزعــة
 موزعــة بنــود 7 ويتضــمن: الرضــا عــن الــذات*  .8 حتــى 1الــرقم مــن المقيــاس بنــود علــى موزعــة
 بنـود علـى موزعـة بنـود 7 الشعور باالنتماء: ويتضـمن. * 15حتى 9الرقم من المقياس بنود على

بنود موزعة على بنود المقياس  7النضج االنفعالي: ويتضمن *  .22حتى 16 الرقم من المقياس
بنـود موزعـة علـى بنـود المقيـاس مـن الـرقم  7األمان النفسي: ويتضـمن *  .29حتى 23من الرقم 

بنــود موزعــة علــى بنــود المقيــاس مــن  8تضــمن الشــعور بالحريــة الشخصــية: وي*  .36حتــى  30
بنـود موزعـة علـى بنـود المقيـاس  5التحرر من الميـول العدائيـة: ويتضـمن *  .44حتى  37الرقم 

بنود موزعة على بنود المقياس من  7المهارات االجتماعية: ويتضمن *  .49حتى  45من الرقم 
ود موزعــة علــى بنــود المقيــاس مــن بنــ 7المســؤولية االجتماعيــة: ويتضــمن * . 56 حتــى 50الــرقم 
بنــود  موزعــة علــى بنــود المقيــاس مــن  8التفاعــل االجتمــاعي: ويتضــمن *  .63 حتــى 57الــرقم 
 .71 حتى 64الرقم 

وبعـد ذلـك تمـت صـياغة تعليمـات المقيـاس بغـرض تعريـف الطلبـة أفـراد عينـة البحـث علـى الهـدف 
ومفهومـــة ومالئمـــة لمســـتواهم  كمـــا مـــن أداة الدراســـة  وروعـــي فـــي ذلـــك أن تكـــون البنـــود واضـــحة 

تضمنت التعليمات التأكيد على كتابة البيانات الخاصة بمتغيرات البحث  وكذلك ط لب من الطلبة 
قــــراءة البنــــود بدقــــة وعنايــــة ومعرفــــة المقصــــود مــــن كــــل بنــــد  مــــع تــــدوين االســــتجابة فــــي المكــــان 



 إجراءات البحث وأدواته الرابعالفصل 

 
132 

ا المقيــاس سيســتخدم المخصــص لهــا  وعــدم تــرك أي بنــد مــن دون إجابــة  مــع التوضــيخ بــأن هــذ
 لغرض خدمة البحث العلمي.

 الخطوة الثالثة: الدراسة االستطالعية: 

وذلـــك قامـــت الباحثـــة بـــإجراء الدراســـة االســـتطالعية قبـــل القيـــام بـــالتطبيق الميـــداني ألدوات البحـــث 
 لتحقيق األهداف التالية: 

 التأكد من وضوح تعليمات أدوات البحث.-1

 هولة فهمها من قبل الطلبة.التأكد من وضوح البنود وس-2

 تحديد المدة الزمنية التي يستغرقها تطبيق هذع األدوات.-3

معرفـــة أهـــم الصـــعوبات التـــي يمكـــن أن تنشــــأ أثنـــاء تطبيـــق المقيـــاس  ومحاولـــة تالفيهـــا عنــــد -4
 التطبيق على العينة األساسية إلعطاء نتائج أكثر دقة. 

 دت.التخلص من األخطاء المطبعية واللغوية إن وج-5

اختيـــروا  طلبـــة جامعـــة دمشـــق: طبقـــت األدوات علـــى عينـــة اســـتطالعية مـــن ســـتطالعيةاالعينـــة ال
ـــة االســـتطالعية) ـــة العرضـــية(  وبلـــع حجـــم العين ـــة )العين ـــًة  ولهـــذع العينـــة 30بطريق ( طالبـــًا وطالب

على  ( يوضخ توزع أفراد العينة االستطالعية17خصائص عينة البحث األساسية ذاتها  والجدول)
 .التي سحبت منه ليات والسنوات الدراسيةالك

 التي سحبت منها الكليات والسنوات الدراسيةعلى العينة االستطالعية  أفراد توزع( 17الجدول رقم )
 المجموع عدد الطالب السنة الدراسية الكلية

 الحقوق
 9 األولى

15 
 6 الرابعة

 االقتصاد
 10 األولى

15 
 5 الرابعة

 30 30  المجموع
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عطـاءهم التعليمـات الالزمـة واإلجابـة عـن أي استفسـار  وقد تم توزيع األدوات علـى أفـراد العينـة  وا 
 يطرح بخصوص البنود  ونتيجًة لهذا التطبيق توصلت الباحثة إلى النتائج التالية: 

 وضوح التعليمات.-1

 تصحيخ األخطاء المطبعية واللغوية التي ظهرت.-2

( 60إلــى  45األدوات  حيــث تبــين أن تطبيقهــا يســتغرق مــا بــين )معرفــة الــزمن الــالزم لتطبيــق -3
 دقيقة.

 تم تعديل بعض بنود المقياسين بحيث تصبخ أسهل للفهم وأكثر وضوحًا. -4
 : الخصائص السيكومترية للمقياس: رابعةالخطوة ال

 : صدق المقياس-1

 : تم التحقق من صدق المقياس من خالل استخدام الطرائق اآلتية

 : توى )صدق المحكمين(صدق المح
ـــــــ تقامـــــــ ـــــــاسبعـــــــرض  ةالباحث ـــــــق النفســـــــي االجتمـــــــاعي مقي ـــــــى عـــــــدد مـــــــن المحكمـــــــين  التواف عل
 القيـاس والتقـويم التربـويرشـاد النفسـي و اإلعلـم الـنفس و  صين فـيصختمال من (3ملحق_)ممحك14_
حية وذلك للحكم على مـدى صـال من مدرسين وأساتذة في كلية التربية في جامعة دمشق  النفسيو 

باإلضــافة   ي أعــدت لقياســهبنــود المقيــاس ووضــوحها  وقــدرتها علــى قيــاس الموضــوع الــذ مــةومالئ
إلى إبداء مالحظـات أخـرى قـد يراهـا المحكمـون ضـرورية مـن حيـث تقـدير مـدى صـدق البنـود مـن 

 عدت من أجله.خالل قياسها للغرض الذي أ  

فــي صــياغة  ةالباحثــ عــدلتك بعــد ذلــو ن آراءهــم فــي فقــرات المقيــاس  و بــدى الســادة المحكمــأحيــث 
 تالسـادة المحكمـين  وقامـ بعض الفقرات كما تم حذف بعـض الفقـرات أيضـًا فـي ضـوء مالحظـات

. وي بــّين الجــدوالن فــي ضــوء مقترحــاتهم.ودمــج لــبعض المحــاور بــإجراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعــديل 
 .(بعد التحكيمقبل و ) التوافق النفسي االجتماعيتوزع البنود على أبعاد مقياس ( 19( و)18)
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 (قبل عرضها على المحكمين) التوافق النفسي االجتماعيمقياس  توزع البنود على أبعاد( 18)الجدول رقم 
 توزع البنود على المقياس عدد البنود محاور المقياس

 8 حتى 1الرقم من 8 الشعور بتقدير ال ات 1

 15حتى  9من  7 الرضا عن ال ات 2

 22حتى  16 من 7 الشعور باالنتماج 3

 29حتى  23من  7 النضج االنفعالي 4

 36حتى  30من  7 األمان النفسي 5

 44حتى  37من  8 الشعور بالحرية الشخصية 6

 49حتى  45من  5 التحرر من الميول العدائية 7

 56حتى  50من  7 المهارات االجتماعية 8

 63حتى  57من  7 المسيولية االجتماعية 9

 71حتى  64من  8 ماعيالتفاعل االجت 10

 بند 71 المقياس ككل

 (بعد عرضها على المحكمين) التوافق النفسي االجتماعيمقياس  توزع البنود على أبعاد( 19)الجدول رقم 

 محاور المقياس
عدد 
 البنود

 مالحظات توزع البنود على المقياس

1 
الرضا عن ال ات 

 10 وتقديرها
1  8  15  22  29  
36  41  45  48  50 

تم دمج محور الشعور بتقدير الذات مع 
 بنود 5وتم حذف   محور الرضا عن الذات

 تم حذف بندين 30  23  16  9  2 5 الشعور باالنتماج 2

 8 النضج االنفعالي 3
3  10  17  24  31  

37  42  46 
دمج محور التحرر من الميول العدائية تم 

 بنود 4وتم حذف   محورمع هذا ال

 بندين تم حذف 32  25  18  11  4 5 األمان النفسي 4

5 
الشعور بالحرية 

 6 الشخصية
5  12  19  26  33  

38 
 تم حذف بندين
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 محاور المقياس
عدد 
 البنود

 مالحظات توزع البنود على المقياس

6 
مهارات التفاعل 

 10 االجتماعي
6  13  20  27  34  
39  43  47  49  51 

االجتماعي مع هذا دمج محور التفاعل تم 
 بنود 5وتم حذف   المحور

7 
المسيولية 
 7 االجتماعية

7  14  21  28  35  
40  44 

 لم يتم حذف أي بند

  بند 51 المقياس ككل

 

طالبــًا ( 30) مــن تكونــتأولــى بتطبيــق المقيــاس علــى عينــة اســتطالعية  ةالباحثــ تبعــد ذلــك قامــ
ليمــات وذلــك للتأكــد مــن مناســبة البنــود ووضــوحها ووضــوح التع  طلبــة جامعــة دمشــقمــن  وطالبــةً 

بالنسبة للطلبة  وقد طلبـت الباحثـة مـن أفـراد العينـة االسـتطالعية قبـل البـدء باإلجابـة عـن عبـارات 
جابـة أو اإل االمقياس أن يضعوا إشارة إلى جانب كـل عبـارة يجـدون صـعوبة أو غموضـًا فـي فهمهـ

 . وبناًء عليه تم تعديل بعض العبارات لتصبخ أكثر بساطًة وسهولًة ووضوحًا. اعليه

قامــت الباحثــة  التوافــق النفســي االجتمــاعي والســتكمال إجــراءات التحقــق مــن صــدق وثبــات مقيــاس
حيــث بلـع عــدد أفــراد العينــة   طلبـة جامعــة دمشــقمــن  (الصــدق والثبــاتثانيــة )عينـة بسـحب عينــة 

  ( يوضخ خصائص عينة الصدق والثبات.20والجدول )  ( طالبًا وطالبةً 30)

 التي سحبت منها الكليات والسنوات الدراسيةالصدق والثبات على توزع عينة ( 20)الجدول رقم 
 المجموع عدد الطالب السنة الدراسية الكلية

 التربية
 10 األولى

20 
 10 الرابعة

 العلوم
 5 األولى

10 
 5 الرابعة

 30 30  المجموع
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 : . صدق االتساق الداخلي )الصدق البنيوي(2

 : باإلجراءات التالية ةالباحث تقام التوافق النفسي االجتماعي قياسلمللتحقق من الصدق البنيوي 

لكــل مقيــاس فرعــي والدرجــة الكليــة للمقيــاس  كمــا هــو بــين بيرســون  معــامالت االرتبــاط  حســابأ.
  (.21الجدول )موضخ في 

التوافق بين الدرجة الكلية لكل مقياس فرعي والدرجة الكلية لمقياس رتباط اال  تمعامال( 21)الجدول رقم 
 النفسي االجتماعي

 محاور
 المقياس

الرضا عن 
ال ات 
 وتقديرها

الشعور 
 باالنتماج

النضج 
 االنفعالي

األمان 
 النفسي

الشعور 
بالحرية 
 الشخصية

مهارات 
التفاعل 
 االجتماعي

المسيولية 
 االجتماعية

الرضا عن 
ال ات 
 وتقديرها

1       

الشعور 
 باالنتماج

.680**0 1      

النضج 
 فعالياالن

486**.0 .520**0 1     

األمان 
 النفسي

474**.0 .508**0 473**.0 1    

الشعور 
بالحرية 
 الشخصية

744**.0 .706**0 519**.0 433*.0 1   

مهارات 
التفاعل 
 االجتماعي

538**.0 .574**0 851**.0 .492**0 575**.0 1  

المسيولية 
 االجتماعية

488**.0 .601**0 412*.0 .565**0 615**.0 598**.0 1 

الدرجة 
 الكلية

.809**0 .813**0 786**.0 .680**0 819**.0 .857**0 .765**0 

 ( 0,05) * دال عند مستوى الداللة 0,01)**( دال عند مستوى داللة 
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الدرجـة الكليـة لكـل مقيـاس فرعـي والدرجـة بـين أن معامالت االرتبـاط  (21رقم )من الجدول  يتبين
( 0,01)ىعنــد مســتو  ( وهــي دالــة إحصــائياً 0.**857-0.*412بــين ) الكليــة للمقيــاس تراوحــت

 (.0,05)و

( 22والجـدول ) كـل بنـد فـي المقيـاس والدرجـة الكليـة للمقيـاس  معامالت االرتباط بين كما تم  .ب
 يبين معامالت االرتباط الناتجة.

  االجتماعيياس التوافق النفسيجة الكلية لمقفي المقياس والدر  كل بندبين رتباط اال معامالت ( 22)الجدول رقم 
 معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط البند

1 .350 14 .70**0 27 0.40* 40 .59**0 

2 .350 15 .59**0 28 .38*0 41 0.53** 

3 .40*0 16 .43*0 29 .320 42 .39*0 

4 .41*0 17 .39*0 30 .61**0 43 .40*0 

5 .200 18 .40*0 31 .56**0 44 .46*0 

6 .57**0 19 .41*0 32 .45*0 45 .49**0 

7 *0.43 20 .66**0 33 .55**0 46 .39*0 

8 .56**0 21 .58**0 34 .50**0 47 .49**0 

9 0.67** 22 .48**0 35 .42*0 48 .69**0 

10 .43*0 23 .67**0 36 .49**0 49 .41*0 

11 0.42* 24 .52**0 37 .63**0 50 .51**0 

12 .44*0 25 .44*0 38 .52**0 51 .47**0 

13 .57**0 26 .68**0 39 .48**0   

 ( 0,05) * دال عند مستوى الداللة( 0,01) ** دال عند مستوى الداللة 

أن معـامالت االرتبـاط بـين كـل بنـد فـي المقيـاس والدرجـة الكليـة لمقيـاس  (22من الجدول ) يتضخ
( وكانـت جميعهـا دالـة إحصـائيًا عنـد 0**70.-0*38.بين )جتماعي تراوحت التوافق النفسي اال



 إجراءات البحث وأدواته الرابعالفصل 

 
138 

مع  التوافق النفسي االجتماعي( بندًا من بنود مقياس 47بين درجات )( 0,05)( و0,01)مستوى 
ممــا يشــير إلــى أن المقيــاس يتصــف باتســاق داخلــي جيــد  وهــذا يــدل علــى   الدرجــة الكليــة للمقيــاس

 صدقه البنيوي.

 : التحقق من ثبات المقياس: امسةخالخطوة ال
ثالثـــة طرائـــق علـــى  التوافـــق النفســـي االجتمـــاعيمقيـــاس ثبـــات  التحقـــق مـــنفـــي  ةالباحثـــ تاعتمـــد

 : هي قائهذع الطر و بمستوى ثبات موثوق به. يتمتع المقياس  ن  ألتأكد من والهدف من ذلك ا

العينــــة عــــادة علــــى اإلج معامــــل الثبــــات بطريقــــة ااســــتخر ب قامــــت الباحثــــة: الثبةةةةات باإلعةةةةادةةةةةة 1
 إعــادة حيــث تــم  طلبــة جامعــة دمشــقمــن  ( طالبــًا وطالبــةً 30)مــن  المؤلفــةاالســتطالعية الثانيــة 

جــرى   مــن التطبيــق األول أســبوعينبعــد مضــي   للمــرة الثانيــة علــى العينــة نفســها المقيــاستطبيــق 
مـــل ارتبـــاط لدرجـــة الكليـــة عـــن طريـــق حســـاب معالو  لمحـــاور المقيـــاساســـتخراج معـــامالت الثبـــات 

حســـــاب نتـــــائج  يعـــــرض (23والجـــــدول )  ول والثـــــانياأل ين( بـــــين التطبيقـــــpearsoon )بيرســـــون
  بطريقة اإلعادة. معامالت الثبات

  اإلعادةبطريقة  المقياس ثباتنتائج التحقق من ( 23)الجدول رقم 

 الثبات باإلعادة الكلية همحاور المقياس ودرجت

 **0,681 الرضا عن ال ات وتقديرها

 **0,787 الشعور باالنتماج

 **0,639 النضج االنفعالي

 **0,662 األمان النفسي

 **0,592 الشعور بالحرية الشخصية

 **0,621 مهارات التفاعل االجتماعي

 **0,799 المسيولية االجتماعية

 **0,825 الدرجة الكلية للمقياس

 ( 0,01) ** دال عند مستوى الداللة 
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  (0,825للدرجــة الكليــة للمقيــاس بلــع ) معامــل ثبــات اإلعــادة ن  أ (23) الجــدول مــن خــالل يتبــين
بين كما تراوحت معامالت الثبات بالنسبة للمقاييس الفرعية (  0.01وهي دالة عند مستوى داللة )

 وصالحة ألغراض البحث الحالي. وهي معامالت ثبات جيدة (0,592-0,799)

للعينةة   لفــا كرونبــا أ ثبــات تــم حســاب معامــل: ونبةةاخثبةةات االتسةةاق الةةداخلي بمعادلةةة ألفةةا كر ةةة 2

 نتـــائج معــامالت الثبـــات يعــرض (24والجـــدول ) Cronbach's alpha))االسةةالعيةي  النيةيةةة  
 باستخدام هذع الطريقة.

  المقياس ثباتلتحقق من ل قيم معامل ألفا كرونباخ (24)الجدول رقم 
 ألفا كرونباخ محاور المقياس ودرجته الكلية

 0,821 عن ال ات وتقديرها الرضا

 0,700 الشعور باالنتماج

 0,738 النضج االنفعالي

 0,588 األمان النفسي

 0,590 الشعور بالحرية الشخصية

 771 ,0 مهارات التفاعل االجتماعي

 0,797 المسيولية االجتماعية

 0,936 الدرجة الكلية للمقياس

 

للدرجــة  لفــا كرونبــا أاالتســاق الــداخلي بمعادلــة  ثبــات معامــل ن  أ (24الجــدول ) يتبــين مــن خــالل
بالنسـبة للمقـاييس االتساق الـداخلي  ثباتالت معامالتراوحت  كما( 0,936الكلية للمقياس قد بلع )

البحــــث ومقبولــــة ألغــــراض جيــــدة يضــــًا معــــامالت ثبــــات أوهــــي ( 0,821-0,588)بــــين  الفرعيــــة
 .الحالي
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للمقياس معامل ثبات التجزئة النصفية  جباستخرا حثةقامت البا كذلك: ثبات التجزئة النصفية -3
نتائج يوضخ  (25الجدول )و   براون –باستخدام معادلة سيبرمان  العينة االستطالعية الثانيةعلى 

 باستخدام هذع الطريقة. معامالت الثبات

 التجزئة النصفية بطريقة  المقياس ثباتنتائج التحقق من ( 25)الجدول رقم 
 التجزئة النصفية ودرجته الكليةمحاور المقياس 

 0,737 الرضا عن ال ات وتقديرها

 0,711 الشعور باالنتماج

 0,645 النضج االنفعالي

 0,563 األمان النفسي

 0,646 الشعور بالحرية الشخصية

 0,734 مهارات التفاعل االجتماعي

 0,852 المسيولية االجتماعية

 0,951 الدرجة الكلية للمقياس

معــامالت ثبــات المقيــاس بطريقــة التجزئــة النصــفية قــد معامــل ثبــات  ن  أ (25الجــدول ) نمــ يتبــين
ـــات ال( فـــي حـــين تراوحـــت معـــامالت 0,951بلغـــت للدرجـــة الكليـــة ) بالنســـبة للمقـــاييس الفرعيـــة ثب

البحـــث ألغـــراض  ومقبولـــةتعتبـــر معـــامالت ثبـــات جيـــدة هـــي و   (0,852-0,563)بـــين  المحـــاور
 .الحالي

مــن الصــدق والثبــات  ةبدرجــة جيــد يتمتــعاالجتمــاعي  النفســي التوافــق مقيــاس ن  أيتضــخ ممــا ســبق 
 لالستخدام كأداة للبحث الحالي. اً تجعله صالح

 : وطريقة تصحيحه  وصف المقياس

 : على النحو التالي أبعادبندا(موزعة على سبعة  51)منفي صورته النهائية  المقياس كونت

  ويشير هذا البعد إلى نظرة الفرد اإليجابية لذاته بنود 10 ويتضمن: الرضا عن الذات وتقديرها.1
 وثقته بنفسه وقدرته على النجاح واإلنجاز  مع اعتقادع بتقدير اآلخرين له وشعورهم بأهميته.
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  ويشـير هــذا البعـد إلـى شــعور الفـرد بأنـه جــزء مـن جماعــة بنـود 5ويتضــمن : الشـعور باالنتمـاء.2
 يرغب بها ويشعر بالراحة معها.)األسرة  األصدقاء(  ترغب به و 

ـــردود بنـــود 8ويتضـــمن : النضـــج االنفعـــالي.3 ـــتحكم ب ـــنفس وال   ويشـــير إلـــى القـــدرة علـــى ضـــبط ال
 األفعال  مهما كانت المواقف التي يتعرض لها الفرد.

  ويشـير إلـى السـكينة واالسـتقرار الـذي يشـعرع الفـرد فـي حياتـه بنـود 5ويتضمن : األمان النفسي.4
 اضر والمستقبل.على صعيد الح

  ويشير إلـى شـعور الفـرد باالسـتقالل والقـدرة علـى بنود 6ويتضمن : الشعور بالحرية الشخصية.5
 توجيه سلوكه بالشكل الذي يرضيه ويناسبه حاضرًا ومستقباًل.

  ويشــير إلـى القــدرات التــي تجعــل الفــرد يتمتــع بنــود 10ويتضــمن : مهـارات التفاعــل االجتمــاعي.6
 بين أفراد مجتمعه  من خالل سلوكه اإليجابي في تواصله معهم.بمكانة اجتماعية 

ويشـــير هـــذا البعـــد إلـــى شـــعور الفـــرد بأنـــه مطالـــب   بنـــود 7ويتضـــمن : المســـؤولية االجتماعيـــة.7
 بالتزامات معينة تجاع المجتمع وأفرادع.

واحـد  وقياس التوافـق النفسـي االجتمـاعي هـو قيـاس تقريـر ذاتـي  يجيـب عنـه األفـراد باختيـار بـديل
ويــتم التصــحيخ   أبــدًا(-نــادراً -أحيانــاً -غالبــاً -دائمــاً مــن خمســة بــدائل وفــق مقيــاس خماســي التــدرج )

  (.1-2-3-4-5)بإعطاء العبارات الدرجات التالية 

 :  حصائية المستخدمة في البحثاإل األساليب: خامساً 

سئلة البحث وفرضياته اعتمدت الباحثة في الدراسة السيكومترية ألدوات البحث وفي تحليل نتائج أ
 :  حيث استخدمت الباحثة ما يلي(Spss) على البرنامج الحاسوبي

 معامل االرتباط بيرسون لحساب صدق أداة البحث..1

النصـفية باسـتخدام معادلـة  التجزئة معامل ثباتو معامل االرتباط بيرسون ومعادلة ألفا كرونبا  .2
 لحساب ثبات أداة البحث. براون سيبرمان

دمت الباحثــــة المتوســــطات الحســــابية والتكــــرارات واالنحرافــــات المعياريــــة والنســــب المئويــــة اســـتخ.3
 لإلجابة عن أسئلة البحث.
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لإلجابــة عــن فرضــيات البحــث اســتخدمت الباحثــة معامــل االرتبــاط بيرســون لمعرفــة العالقــة بــين .4
داللة الفروق  للتعرف على (T testكما استخدمت الباحثة اختبار ت ستودنت )  متغيرات البحث

 بين متغيرات البحث.

 لتوضيخ نتائج البحث عن طريق الرسوم البيانية. (Excel)استخدمت الباحثة البرنامج .5



 

 الخامسالفصل 

 نتائج البحث وتفسيرها
 

 
 توطئة.

 .النتائج املتعلقة بأسئلة البحث ومناقشتها: أواًل

 .ملتعلقة بفرضيات البحث ومناقشتهاالنتائج ا: ثانيًا

 .مقرتحات البحث: الثًاث

 

  



 نتائج البحث وتفسيرها الفصل الخامس

 
144 

 :  ةتوطئ

يشــتمل هــذا الفصــل علــى عــرض نتــائج أســئلة البحــث وفرضــياته ومناقشــتها  وذلــك لمعرفــة مــدى 
وســتقوم الباحثــة بعــرض النتــائج المتعلقــة بأســئلة البحــث   قــق األهــداف التــي ســعى إليهــا البحــثتح
 : ها وفق ما يليتشناقمض النتائج المتعلقة بفرضيات البحث و ر ثم تقوم بع  هاتناقشمو 

 :  عر  النتائج المتعلقة بأسئلة البحث ومناقشتها: أوالً 

 ؟البحثاآلخرين لدى أفراد عينة ما مستوى التوجه نحو مساعدة : السيال األول

إن درجــة التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين علــى مقيــاس التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين تتــراوح بــين 
اس يحتـل الخيـار األوسـط مـن خيـارات بـدائل اإلجابـة عـن والمتوسط المعيـاري للمقيـ  (32-160)

( وقد تم 96= 3×32(. أي )44: 2002  بنود المقياس مضروبًا بعدد عبارات المقياس )الصنيع
 وع ـد    اعتمادها كمحـك للحكـم علـى مسـتوى التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين لـدى أفـراد عينـة البحـث

أنـه يملـك مسـتوى ال بـأس بـه مـن توجهـه نحـو  كل من حصل على درجة تساوي المتوسط أو تزيد
قامـــت الباحثـــة بعـــد ذلـــك بحســـاب المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري  م  ثـــ  مســـاعدة اآلخـــرين

 كـل والنسبة المئوية لدرجات أفراد عينة البحـث علـى مقيـاس التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين ودرجـة
  (.26كما هو موضخ في الجدول رقم ) بعد من أبعادع 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية والرتب لدرجات أفراد عينة ( 26)لجدول رقم ا
  بعد من أبعادهاالبحث على الدرجة الكلية لمقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين وعلى درجة كل 

مقياس التوجه نحو 
مساعدة اآلخرين وأبعاده 

 الفرعية

عدد 
 البنود

عدد 
 العينة

 توسطالم

 الحسابي

 المتوسط

 المعياري

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الرتب

المساعدة في مواقف 
 الحياة العادية

13 390 49.80 39 7.381 76.62 % 2 

حاالت  المساعدة في
 الخطر

8 390 30.61 24 6.024 76.53 % 3 

 1 % 86.02 6.168 33 47.34 390 11 التعاطف

  % 79.84 17.223 96 127.75 390 32 الدرجة الكلية
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 الكليــة الدرجــة علــى البحــث عينــة أفــراد لــدرجات الحســابي المتوســط ( أن  26يتضــخ مــن الجــدول )
وهـو أكبـر مـن المتوسـط المعيـاري للمقيـاس ( 127.75) بلع اآلخرين مساعدة نحو التوجه لمقياس

لـى أن  مســتوى أو وهـذا يشــير إ  %(79.84) المتوســط لهـذا المئويــة النسـبة بلغــت حـين ( فـي96)
مــن قبــل أفــراد عينــة البحــث مرتفعــة. ومــن أجــل التحقــق مــن  التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــريندرجــة 

قامــت الباحثــة بإحصــاء عــدد   نســبة أفــراد عينــة البحــث الــذين لــديهم توجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين
  للمقيــاس المتوسـط المعيــاري( درجــة والتـي تعبــر عــن 96األفـراد الــذين كانـت درجــاتهم أكثــر مـن )

( فـردًا وهــو 390( فـردًا مـن أصـل )373وقـد توصـلت الباحثـة إلـى أن عـدد هـؤالء األفـراد قـد بلـع )
أي أن   %(95وقــد بلغــت النســبة المئويــة لنســبة لهــؤالء األفــراد )  مجمــوع عــدد أفــراد عينــة البحــث

راد عينــة أفــ%( مــن عــدد 95)األفــراد الــذين لــديهم توجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين هــي تقريبــًا نســبة 
 البحث.

 الكليــة الدرجــة علــى البحــث عينــة أفــراد لــدرجات الحســابي وللتحقــق مــن وجــود فــروق بــين المتوســط
وبــين المتوســط المعيــاري الفرضــي البــالع  (127.75)وهــو  اآلخــرين مســاعدة نحــو التوجــه لمقيــاس

 عينــة أفــراد لــدرجات الحســابي ( والتعــرف علــى داللــة هــذع الفــروق وهــل هــي لصــالخ المتوســط96)
قامت الباحثة بتطبيـق   البحث أم لصالخ المتوسط المعياري الفرضي الذي يرمز لمتوسط المجتمع

 (.27كما هي موضحة في الجدول )نتائج ال( وجاءت one-sample Testاختبار )
 وبين المتوسط المعياري الفرضي البحث عينة أفراد لدرجات الحسابي المتوسطالفروق بين ( 27)الجدول رقم 

 التوجه نحو مساعدة اآلخرينلمقياس  الدرجة الكليةلى ع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة  د.ح (Tقيمة )
 االحتمالية

 القرار

127.75 17.223 96 36.404 389 0.000 
الفروق 
 دالة

 
( 36.404بلغــت ) قــد (one-sample Testيالحــظ مــن الجــدول الســابق بــأّن قيمــة اختبــار )

( وبالتـــالي فـــإن  0,05( وهـــي أصـــغر مـــن مســـتوى داللـــة )0.000وبلغـــت القيمـــة االحتماليـــة لهـــا )
 عينـــة أفـــراد لـــدرجات الحســـابي المتوســـطحصـــائيًا وهـــذع الفـــروق الدالـــة هـــي لصـــالخ إالفـــروق دالـــة 

 .(96وهو ) أكبر من المتوسط الفرضي للمجتمعألنه ( 127.75وهو ) البحث
( أن محـــور التعـــاطف كـــان فـــي المرتبـــة 27مقيـــاس يتبـــين مـــن الجـــدول )وبـــالرجوع إلـــى محـــاور ال

ـــع المتوســـط الحســـابي ) ـــع المتوســـط  (47.34األولـــى مـــن حيـــث النســـبة المئويـــة حيـــث بل بينمـــا بل
%( وهـي تشـير إلـى درجـة 86.02وبلغـت النسـبة المئويـة )( 33= 3×11المعياري لهذا المحور )
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ألن متوســط درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى هــذا  التعــاطف التــي يقيســها هــذا المحــور فــيجيــدة 
يليــــه محــــور   (33أكبــــر مـــن المتوســــط المعيــــاري لهــــذا المحـــور البــــالع ) (47.34)المحـــور وهــــو 

 (49.80المساعدة في مواقف الحياة العاديـة حيـث بلـع المتوسـط الحسـابي لـدرجات هـذا المحـور )
%( 76.62نســـبة المئويـــة )غـــت الوبل (39= 3×13بينمـــا بلـــع المتوســـط المعيـــاري لهـــذا المحـــور )

في التوجه نحو المساعدة في مواقف الحيـاة العاديـة  وال بأس بهاأيضًا جيدة لى درجة إوهي تشير 
 (49.80)ألن متوسط درجات أفراد عينة البحث على هـذا المحـور وهـو  التي يقيسها هذا المحور

المرتبـة الثالثـة محـور المسـاعدة  ويليـه فـي  (39أكبر من المتوسـط المعيـاري لهـذا المحـور البـالع )
بينمــــا بلــــع ( 30.61فــــي حــــاالت الخطــــر حيــــث بلــــع المتوســــط الحســــابي لــــدرجات هــــذا المحــــور )

%( وهــي تشــير  76.53ســبة المئويــة )وبلغــت الن( 24= 3×8المتوســط المعيــاري لهــذا المحــور )
قيســها هــذا فــي التوجــه نحــو المســاعدة فــي حــاالت الخطــر والتــي ي جيــدة وال بــأس بهــالــى درجــة إ

أكبـــر مـــن  (30.61)ألن متوســـط درجـــات أفـــراد عينـــة البحـــث علـــى هـــذا المحـــور وهـــو   المحـــور
( يوضخ النسب المئويـة للمتوسـطات 3) والشكل رقم  (24المتوسط المعياري لهذا المحور البالع )

 .الحسابية لكل محور من محاور مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين

 
 مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين بعد من أبعادة للمتوسطات الحسابية لكل النسب المئوي( 3)الشكل 

مسـتوى التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين لـدى  ق عرضـه مـن نتـائج سـؤال البحـث بـأن  يالحظ مما سب
  الجــامعي مــن الشــباب عينــة البحــثوتفســر الباحثــة هــذع النتيجــة بــأن    أفــراد عينــة الدراســة مرتفــع
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والقــدرة علــى  محبــة للتعــاون تتمتــع غالبــًا باالســتقاللية والثقــة بــالنفستحمســة فهــي شــريحة فتيــة وم
  وحــل مشــكالتهم لآلخــرين تقــديم المســاعدةممــا يجعــل مبادرتهــا عاليــة فــي   وروح التعــاون العطــاء

بينما يفضل   "فالثقة بالنفس واالستقاللية تدفعان األشخاص إلى القيام باألفعال المساعدة لآلخرين
الذين يميلون إلى العزلـة واالنطـواء عـدم اإلقـدام علـى مسـاعدة اآلخـرين حتـى ال يقعـون فـي األفراد 

  .(Feldman,1996: 10مشكالت من جراء االختالط باآلخرين")
بها الشــباب مــن البيئــة الســورية وطريقــة التربيــة فيهــا علــى إضــافًة إلــى القيمــة األخالقيــة التــي تشــرّ 
ذلك القـــيم الدينيـــة التـــي تحـــث علـــى تقـــديم العـــون لكـــل مـــن ضـــرورة تقـــديم المســـاعدة لآلخـــرين وكـــ

واأللـم الـذي مـن اإلرهـاب الـذي تتعـرض لـه بهـا سـوريا وتمـر كما أن األحداث التـي مـرت   يحتاجه
هـذا وما الشباب الجامعي إال شريحًة مـن   فيما بينهم والتوحد ضددفعهم للتعا ويعانيه شعبهاعاناع 

العــودة كمــا كــان ومحاولتــه  يمــر بــه فــي األزمــة الســوريةمــا مــر و الشــعب الــذي يســعى للــتخلص م
"فــبعض األفــراد   بشــكل أكبــر للتوجــه نحـو مســاعدة اآلخــرين التعــاون الـذي دفعــه مــن خــالل  سـابقاً 

إنهــم يضــحون مــن أجــل اآلخــرين ويتخلــون   أفضــل للعــيشالعــالم مكانــًا  يســاعدون اآلخــرين لجعــل
وهم في سبيل نظرتهم اإلنسانية   ناس ودعم استقاللهمعن الوقت والمال والمكان بدافع اإليمان بال

إنهــم يعملــون كــي   علــيهم مــن اآلخــرين وتلــك المفروضــة  العالميــة يتغلبــون علــى العوائــق الداخليــة
قـــــــــراراتهم الخارجيـــــــــة  يعيشـــــــــوا حيـــــــــاة تكـــــــــون فيهـــــــــا قـــــــــيمهم الداخليـــــــــة جنبـــــــــًا إلـــــــــى جنـــــــــب مـــــــــع

( حيـث 2005نتيجـة دراسـة )سـلطان  وتختلف هذع النتيجـة مـع  .(Tyink,2006: 88)"وأعمالهم
 كان مستوى التوجه نحو ممارسة العمل التطوعي لدى العينة من طلبة الجامعة منخفضًا.

 ؟بحثالجتماعي لدى أفراد عينة الما مستوى التوافق النفسي ا: السيال الثاني

-51ن )إن درجــة التوافــق النفســي االجتمــاعي علــى مقيــاس التوافــق النفســي االجتمــاعي تتــراوح بــي
والمتوســط المعيــاري للمقيــاس يحتــل الخيــار األوســط مــن خيــارات بــدائل اإلجابــة عــن بنــود   (255

( وقــد تــم 153= 3×51(. أي )44: 2002  المقيــاس مضــروبًا بعــدد عبــارات المقيــاس )الصــنيع
كـل  وع ـد    اعتمادها كمحك للحكم على مستوى التوافق النفسي االجتماعي لـدى أفـراد عينـة البحـث

حصل على درجـة تسـاوي المتوسـط أو تزيـد أنـه يملـك مسـتوى ال بـأس بـه مـن التوافـق النفسـي  من
 .االجتماعي
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الحســابي واالنحــراف المعيــاري والنســبة المئويــة لــدرجات ة بعــد ذلــك بحســاب المتوســط قامــت الباحثــ
 كمــا هــو بعــد مــن أبعــادع كــل أفــراد عينــة البحــث علــى مقيــاس التوافــق النفســي االجتمــاعي ودرجــة

 (.28موضخ في الجدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية والرتب لدرجات أفراد عينة ( 28)الجدول رقم 
 بعد من أبعادهاالبحث على الدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي االجتماعي وعلى درجة كل 

مقياس التوافق 
النفسي االجتماعي 
 وأبعاده الفرعية

دد ع
 البنود

عدد 
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

المتوسط 
 المعياري

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الرتب

الرضا عن ال ات 
 وتقديرها

10 390 41.48 30 5.271 82.96 % 2 

 1 % 83.28 2.994 15 20.82 390 5 الشعور باالنتماج

 7 % 74.93 5.141 24 29.97 390 8 النضج االنفعالي

 4 % 76.32 3.350 15 19.08 390 5 نفسياألمان ال

الشعور بالحرية 
 الشخصية

6 390 24.54 18 3.771 81.8 % 3 

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

10 390 37.88 30 5.640 75.76 % 6 

المسيولية 
 االجتماعية

7 390 26.57 21 4.660 75.91 % 5 

الدرجة الكلية 
 للمقياس

51 390 200.34 153 22.979 78.56 %  

لــدرجات أفــراد عينــة البحــث علــى الدرجــة الكليــة ( أن  المتوســط الحســابي 28يتضــخ مــن الجــدول )
وهــو أكبــر مــن المتوســط المعيــاري للمقيــاس ( 200.34)بلــع  لمقيــاس التوافــق النفســي االجتمــاعي

وهذا يشـير إلـى أن  مسـتوى أو   %(78.56في حين بلغت النسبة المئوية لهذا المتوسط )( 153)
ومن أجل التحقق من نسبة أفـراد   أفراد عينة البحث مرتفعةافق النفسي االجتماعي لدى التو  درجة

فقـد قامـت الباحثـة بإحصـاء   عينة البحث الذين لديهم مستوى جيد من التوافق النفسي االجتمـاعي
عبــر عــن ( درجــة والتــي ت  153عــدد األفــراد الــذين كانــت درجــاتهم الكليــة علــى المقيــاس أكبــر مــن )

( فـردًا 374وقـد توصـلت الباحثـة إلـى أن عـدد هـؤالء األفـراد قـد بلـع )  متوسط المعياري للمقيـاسال



 نتائج البحث وتفسيرها الفصل الخامس

 
149 

هـؤالء وقد بلغت النسبة المئوية لنسبة   ( فردًا وهو مجموع عدد أفراد عينة البحث390من أصل )
هـي  األفراد الذين لديهم مستوى جيد من التوافق النفسـي االجتمـاعيأي أن نسبة   %(96األفراد )
 أفراد عينة البحث.%( من عدد 96)تقريبًا 

 الكليــة الدرجــة علــى البحــث عينــة أفــراد لــدرجات الحســابي وللتحقــق مــن وجــود فــروق بــين المتوســط
وبـــين المتوســـط المعيـــاري الفرضـــي البـــالع  (200.34)وهـــو  التوافـــق النفســـي االجتمـــاعي لمقيـــاس

 عينـة أفـراد لـدرجات الحسـابي لمتوسـط( والتعرف على داللة هذع الفروق وهـل هـي لصـالخ ا153)
قامت الباحثة بتطبيـق   البحث أم لصالخ المتوسط المعياري الفرضي الذي يرمز لمتوسط المجتمع

 (.29كما هي موضحة في الجدول )نتائج ال( وجاءت one-sample Testاختبار )

 ن المتوسط المعياري الفرضيوبي البحث عينة أفراد لدرجات الحسابي المتوسطالفروق بين ( 29)الجدول رقم 
 لمقياس التوافق النفسي االجتماعي الدرجة الكليةعلى 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 د.ح (T) قيمة
القيمة 
 االحتمالية

 القرار

200.34 22.979 153 40.683 389 0.000 
الفروق 
 دالة

 

( 40.683بلغــت ) قــد (one-sample Testيالحــظ مــن الجــدول الســابق بــأّن قيمــة اختبــار )
( وبالتـــالي فـــإن  0,05( وهـــي أصـــغر مـــن مســـتوى داللـــة )0.000وبلغـــت القيمـــة االحتماليـــة لهـــا )

 عينـــة أفـــراد لـــدرجات الحســـابي المتوســـطحصـــائيًا وهـــذع الفـــروق الدالـــة هـــي لصـــالخ إالفـــروق دالـــة 
 .(153)وهو  أكبر من المتوسط الفرضي للمجتمعألنه ( 200.34وهو ) البحث

( أن  أعلــى درجــة حصـل عليهــا أفــراد عينــة 29وبـالرجوع إلــى محــاور المقيـاس يتبــين مــن الجـدول )
البحـــث كانـــت فـــي محـــور الشـــعور باالنتمـــاء حيـــث بلـــع المتوســـط الحســـابي لـــدرجات هـــذا المحـــور 

%( 83.28( والنسـبة المئويـة )15= 3×5( بينما بلـع المتوسـط المعيـاري لهـذا المحـور )20.82)
شير إلى درجة مرتفعة في الشعور باالنتمـاء كأحـد محـاور التوافـق النفسـي االجتمـاعي  ألن وهي ت

أكبـر مـن المتوسـط المعيـاري  (20.82)متوسط درجات أفراد عينة البحث علـى هـذا المحـور وهـو 
وتــالع محــور الرضــا عــن الــذات وتقــديرها حيــث بلــع المتوســط الحســابي   (15لهــذا المحــور البــالع )
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( والنســبة 30= 3×10( مــا بلــع المتوســط المعيــاري لهــذا المحــور )41.48المحــور ) لــدرجات هــذا
%( وهــي تشـير إلــى درجــة مرتفعـة فــي الرضـا عــن الــذات وتقـديرها كأحــد محــاور 82.96المئويـة )

ألن متوســــط درجــــات أفــــراد عينــــة البحــــث علــــى هــــذا المحــــور وهــــو   التوافــــق النفســــي االجتمــــاعي
ثم تالع في الرتبـة الثالثـة محـور   (30عياري لهذا المحور البالع )أكبر من المتوسط الم (41.48)

( مــا بلــع 24.54الشــعور بالحريــة الشخصــية حيــث بلــع المتوســط الحســابي لــدرجات هــذا المحــور )
%( وهـي تشـير أيضـًا إلــى 81.8( والنســبة المئويـة )18= 3×6المتوسـط المعيـاري لهـذا المحـور )

ألن   شخصــــية كأحـــد محـــاور التوافــــق النفســـي االجتمــــاعيدرجـــة مرتفعـــة فــــي الشـــعور بالحريـــة ال
أكبـر مـن المتوسـط المعيـاري  (24.54)متوسط درجات أفراد عينة البحث علـى هـذا المحـور وهـو 

يليــه محــور األمــان النفســي حيــث بلــع المتوســط الحســابي لــدرجات هــذا   (18لهــذا المحــور البــالع )
ـــــاري لهـــــذا 19.08المحـــــور ) ـــــع المتوســـــط المعي ـــــة 15= 3×5المحـــــور )( مـــــا بل ( والنســـــبة المئوي

%( وهــي تشــير أيضــًا إلــى درجـــة جيــدة وال بــأس بهــا فـــي األمــان النفســي كأحــد محـــاور 76.32)
ألن متوســــط درجــــات أفــــراد عينــــة البحــــث علــــى هــــذا المحــــور وهــــو   التوافــــق النفســــي االجتمــــاعي

ــــالع ) (19.08) ــــر مــــن المتوســــط المعيــــاري لهــــذا المحــــور الب اء محــــور علــــى حــــين جــــ  (15أكب
المســـؤولية االجتماعيـــة فـــي الرتبـــة الخامســـة حيـــث بلـــع المتوســـط الحســـابي لـــدرجات هـــذا المحـــور 

%( 75.91والنســبة المئويــة )  (21= 3×7( مــا بلــع المتوســط المعيــاري لهــذا المحــور )26.57)
وهي تشـير إلـى درجـة جيـدة وال بـأس بهـا فـي المسـؤولية االجتماعيـة كأحـد محـاور التوافـق النفسـي 

أكبــر مــن  (26.57)ألن متوســط درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى هــذا المحــور وهــو   جتمــاعياال
وجـاء محـور مهـارات التفاعـل االجتمـاعي فـي الرتبـة   (21المتوسط المعياري لهذا المحور البالع )

( مـا بلـع المتوسـط المعيـاري 37.88السادسة حيث بلـع المتوسـط الحسـابي لـدرجات هـذا المحـور )
%( وهـي تشـير إلـى درجـة جيـدة وال بــأس 75.76والنسـبة المئويـة )  (30= 3×10ر )لهـذا المحـو 

ألن متوسط درجات   بها في مهارات التفاعل االجتماعي كأحد محاور التوافق النفسي االجتماعي
أكبــر مــن المتوســط المعيــاري لهــذا المحــور  (37.88)أفــراد عينــة البحــث علــى هــذا المحــور وهــو 

جاء محور النضج االنفعـالي فـي الرتبـة السـابعة واألخيـرة بـين محـاور مقيـاس  وأخيراً   (30البالع )
مــا بلــع ( 29.97التوافــق النفســي االجتمــاعي حيــث بلــع المتوســط الحســابي لــدرجات هــذا المحــور )

ـــى 74.93والنســـبة المئويـــة )  (24= 3×8المتوســـط المعيـــاري لهـــذا المحـــور ) %( وهـــي تشـــير إل
ألن   نضـــج االنفعـــالي كأحـــد محـــاور التوافـــق النفســـي االجتمـــاعيفـــي الدرجـــة جيـــدة وال بـــأس بهـــا 
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أكبـر مـن المتوسـط المعيـاري  (29.97)متوسط درجات أفراد عينة البحث علـى هـذا المحـور وهـو 
( يوضـــخ النســـب المئويـــة للمتوســـطات الحســـابية لكـــل 4والشـــكل رقـــم ). (24لهـــذا المحـــور البـــالع )

  .جتماعيمحور من محاور مقياس التوافق النفسي اال

 
 مقياس التوافق النفسي االجتماعي بعد من أبعاديبين النسب المئوية للمتوسطات الحسابية لكل ( 4)الشكل 

يالحــظ ممــا ســبق عرضــه مــن نتــائج ســؤال البحــث الثــاني بــأن  مســتوى التوافــق النفســي االجتمــاعي 
وهــذا   مــن طلبــة الجامعــة بــأن العينــةوتفســر الباحثــة هــذع النتيجــة   عينــة الدراســة مرتفــع لــدى أفــراد
والتركيـز  وبالتالي قدرتها على ضبط األمـور والـتحكم بهـا لى ارتفاع وعيها ومستواها الفكرييدل ع

 .للتمتع باالرتياح واالستقرار النفسيللمواقف وحل المشكالت على النواحي اإليجابية 

د وضــروب اإلحبـــاط قدرتــه علـــى الصــمود حيــال األزمــات والشــدائ ..."فمــن ســمات الفــرد المتوافــق
وعلـى ذلـك فلــيس معنـى الراحــة النفسـية أال يصــادف   المختلفـة دون أن يختـل ميزانــه ويشـوع تفكيــرع

الفرد أي عقبات أو موانع تقف في طريق إشباع حاجاته المختلفـة وفـي تحقيـق أهدافـه فـي الحيـاة. 
المشـــكالت الشـــخص المتمتـــع بالصـــحة النفســـية هـــو الـــذي يســـتطيع مواجهـــة هـــذع العقبـــات وحـــل و 

 .(123: 2013  بوشاشي" )بطريقة ترضاها نفسه ويقرها المجتمع

تفـاعلهم مـع بالتـالي و وشـعورهم بـأنهم جـزء منـه باالنتماء للمجتمـع  ًة إلى إحساس أفراد العينةإضاف
كمـــا أن طلبـــة   بتوافـــق نفســـي اجتمـــاعي مرتفـــع ونتمتعـــاألمـــر الـــذي جعلهـــم ي بشـــكل حيـــويأفـــرادع 

يجابي مرنمما يجعل تفكيرهم   بالجامعة في عمر الشبا يؤمنـون   وتخطيطهم للمسـتقبل حيـوي وا 
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بمستقبل أفضل دومًا إلدراكهم بأنهم هم ذخيرة هذا المستقبل وعدته والطريق أمـامهم مـا زال مفتـوح 
"فالشــباب   فــي حيــاتهم النفســية واالجتماعيــة يســاعدهم علــى تحقيــق التوافــق مــا  ويعــدهم بــالفرص

تقبل وهـــم أكثـــر فئـــات المجتمـــع حركـــًة ونشـــاطًا ويعـــدون مصـــدرًا مـــن نصـــف الحاضـــر وكـــل المســـ
مصــادر التغييــر االجتمــاعي وحالــة نفســية اجتماعيــة تتقبــل التغييــر وســرعة التوافــق مــع المتغيــرات 

كمــــــا تتصــــــف هــــــذع الفئــــــة باإلنتــــــاج والعطــــــاء واإلبــــــداع فــــــي كافــــــة   والتكيــــــف معهــــــا بكــــــل جــــــرأة
اتفقـت هـذع النتيجـة مـع نتيجـة كـل مـن دراسـة )الـداهري   وقد  . (16: 2008  المجاالت")برقاوي

همـــا ارتفــــاع مســــتوى التوافــــق النفســــي أظهــــرت نتائج( والتــــي 2008( و)بركــــات  1997وســـفيان  
االجتمـــاعي لـــدى عينـــة البحـــث مـــن طلبـــة الجامعـــة  بينمـــا اختلفـــت مـــع نتيجـــة دراســـة )بوشاشـــي  

الجتماعي لدى أفراد العينة مـن طلبـة ( التي تشير إلى مستوى متوسط في التوافق النفسي ا2013
 الجامعة.

 :  النتائج المتعلقة بفرضيات البحث ومناقشتها: ثانياً 

بين  (0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة رتباطية  اتال توجد عالقة ا: ولىاأل الفرضية 
 .بحثعينة الأفراد لدى  االجتماعيالتوجه نحو مساعدة اآلخرين والتوافق النفسي 

لحســـاب االرتباطـــات بـــين معامـــل ارتبـــاط بيرســـون  تـــم اســـتخدامهـــذع الفرضـــية صـــحة تحقـــق مـــن لل
التوجه نحـو مسـاعدة اآلخـرين )وأبعـادع الفرعيـة( والتوافـق النفسـي االجتمـاعي وأبعـادع الفرعيـة لـدى 

 (.30)الجدول رقمأفراد عينة البحث  كما هو 

 التوجه نحو مساعدة اآلخرينأفراد العينة على مقياس درجات معامالت االرتباط بين نتائج ( 30)الجدول رقم 
 وأبعاده الفرعية لدى أفراد عينة البحثاالجتماعي التوافق النفسي ودرجاتهم على مقياس و  وأبعاده الفرعية

 األبعاد
المساعدة في مواقف 

 الحياة العادية
حاالت  المساعدة في
 الخطر

 التعاطف
 الدرجة الكلية
 لمقياس التوجه

ن ال ات الرضا ع
 وتقديرها

0.533
**

 0.513
**

 0.361
**

 0.537
**

 

0.476 الشعور باالنتماج
**

 0.437
**

 0.307
**

 0.467
**

 

0.506 النضج االنفعالي
**

 0.506
**

 0.403
**

 0.538
**

 

0.432 األمان النفسي
**

 0.425
**

 0.379
**

 0.470
**
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الشعور بالحرية 
 الشخصية

0.423
**

 0.384
**

 0.355
**

 0.443
**

 

ات التفاعل مهار 
 االجتماعي

0.508
**

 0.500
**

 0.413
**

 0.540
**

 

0.470 المسيولية االجتماعية
**

 0.446
**

 0.390
**

 0.497
**

 

لمقياس  الدرجة الكلية
 التوافق

0.650
**

 0.626
**

 0.507
**

 0.679
**

 

 0,01)**( دال عند مستوى داللة 

قـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية وجـود عال( 30رقـم )بالنظر إلى النتائج التي تظهر في الجـدول 
( بــــين التوجــــه نحــــو مســـــاعدة **0.679  **0.307تراوحــــت قيمــــه بـــــين ) 0.01))عنــــد مســــتوى 

الفرعيـــة )المســـاعدة فـــي مواقـــف الحيـــاة العاديـــة  المســـاعدة فـــي حـــاالت الخطـــر   وأبعـــادع اآلخـــرين
تقـــديرها  الشـــعور الفرعيـــة )الرضـــا عـــن الـــذات و وأبعـــادع التعـــاطف( والتوافـــق النفســـي االجتمـــاعي 

ــــة الشخصــــية  مهــــارات التفاعــــل  باالنتمــــاء  النضــــج االنفعــــالي  األمــــان النفســــي  الشــــعور بالحري
وبالتــالي فقــد أثبتــت النتــائج فيمــا يخــص معــامالت االرتبــاط  االجتمــاعي  المســؤولية االجتماعيــة( 

معــامالت جميــع  التوافــق النفســي االجتمــاعي بــأن   أبعــادالتوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين و  أبعــادبــين 
أي كلما ارتفـع مسـتوى التوافـق النفسـي االجتمـاعي ارتفـع مسـتوى   حصائياً إاالرتباط إيجابية ودالة 

 التوجه نحو مساعدة اآلخرين.

ي الحظ بأن قيمة معامل ارتباط )بيرسون( بين الدرجة الكلية ألفراد عينة البحث علـى مقياسـي  كما
(  وهــي دالــة عنــد 0.679النفســي االجتمــاعي قــد بلغــت ) التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين والتوافــق

ـــة ) ـــين التوجـــه نحـــو  0.01)مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائية ب ـــة ذات دالل ـــه توجـــد عالقـــة ارتباطي أي أن 
مساعدة اآلخرين وبين التوافق النفسي االجتماعي لدى أفراد عينة البحث  بمعنى أنه كلما ارتفعت 

نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين ارتفـــع مســـتوى التوافـــق النفســـي درجـــات أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس التوجـــه 
ونقبل الفرضية البديلة لها والتي تقول  األولى االجتماعي لديهم. وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية

التوجه نحو مساعدة اآلخرين والتوافةق عالقة ارتباطية إيجابية  ات داللة إحصائية بين  بوجود
  لبحث.عينة اأفراد النفسي االجتماعي لدى 
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 مناقشة نتائج الفرضية األولى: 

وجـود عالقـة ارتباطيـة حيـث تفسـر الباحثـة   نتيجـة منطقيـةنتيجـة الفرضـية األولـى )الرئيسـية( ت ع د 
إيجابية ذات داللة إحصـائية بـين التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين والتوافـق النفسـي االجتمـاعي لـدى 

يتمتعـــون بتوافـــق نفســـي  آلخـــريننحـــو مســـاعدة ايتوجهـــون األفـــراد الـــذين  بـــأن  أفـــراد عينـــة البحـــث
عنـدما يسـاعدون  احترام الذاتالجرأة و وذلك لما يتمتع به هؤالء من الثقة بالنفس و  اجتماعي مرتفع

التـي تمـنحهم شـعورًا إيجابيـًا يعكـس أثـرع بشـكل مـن السـعادة جـراء ذلـك ومـا يتحصـل لهـم   اآلخرين
 .واضخ على توافقهم النفسي االجتماعي

فهــو يخفــف مــن  ســلوك يجلــب الســعادة"إن ســلوك المســاعدة  Sialdiny ســيالديني() رأيفبحســب 
األعصاب بإفراز هرمون اإلندروفين الذي من شأنه أن يساعد علـى الشـعور بالراحـة النفسـية  توتر

الفــرد لآلخــر تقلــل مــن تفكيــرع بهمومــه ومشــاكله الشخصــية ومــن ثــم  حيــث إن مســاعدة  والســعادة
لعمــــــوم فــــــي تحقيــــــق توافقــــــه النفســــــي يســــــاعدع علــــــى وجــــــه ا وهــــــذا مــــــا  ســــــيةيشــــــعر بالراحــــــة النف

 (.157: 1998  عبد اهلل("جتماعياال

 عنـدما يقبلـون علـى مسـاعدة اآلخـرين فهـذا دليـل علـى تمــتعهم كـذلك تفسـر الباحثـة أن أفـراد العينـة
ــدأن و   والتحــرر مــن الميــول العدائيــة المســؤولية االجتماعيــةو  والكفــاءة باالســتقاللية يهم اعتبــارات ل

يـؤثر تحقـيقهم أو مرتبطة بطريقة تربيتهم وما استقوع من المجتمع من أفكار ومباد  أخالقية ثابتة 
وافقهم علـى تـ األمـر الـذي يعكـس أثـرع  ونظـرة المجتمـع لهـمم لـذواتهم عدم تحقيقهم لها على نظـرته

فـي حـال  كـذلك والعكـس صـحيخ  فـي حـال تحقيـق تلـك المبـاد  النفسي االجتماعي بشكل إيجابي
فمــن أبعــاد التوافــق النفســي االجتمــاعي هــو التوافــق االجتمــاعي الــذي   عــدم تحقــيقهم لتلــك المبــاد 

"يتضمن السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير االجتماعية واالمتثـال 
ي الســليم والعمــل لخيــر والتفاعــل االجتمــاع  لقواعــد الضــبط االجتمــاعي وتقبــل التغيــر االجتمــاعي

 .(61: 2010  الجماعة مما يؤدي إلى تحقيق الصحة االجتماعية" )الكنج
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 : ويتفرع عن الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات اآلتية

بةين التوجةه نحةو  (0.05)ال توجد عالقة ارتباطية  ات داللة إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة .1
 تغيةةر الجةةنستبعةةًا ل م   بحةةثجتمةةاعي لةةدى أفةةراد عينةةة المسةةاعدة اآلخةةرين والتوافةةق النفسةةي اال

 .إناث(، ) كور

بـين درجـات أفـراد عينـة ( بيرسـون) للتحقق من هذع الفرضية قامـت الباحثـة بحسـاب معامـل ارتبـاط
الكليـــة وبـــين درجـــاتهم علـــى  والدرجـــةالبحـــث علـــى محـــاور مقيـــاس التوجـــه نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين 

والنتـائج موضــحة   تغيـر الجـنسالكليـة تبعــًا ل م   والدرجـةجتمـاعي محـاور مقيـاس التوافـق النفســي اال
 (.32-31) في الجدولين

 التوجه نحو مساعدة اآلخرينمعامالت االرتباط بين درجات ال كور على مقياس نتائج ( 31)الجدول رقم 
 وأبعاده الفرعيةاالجتماعي التوافق النفسي ودرجاتهم على مقياس وأبعاده الفرعية 

 األبعاد
المساعدة في مواقف 

 الحياة العادية
حاالت  المساعدة في
 الخطر

 التعاطف
 الدرجة الكلية
 لمقياس التوجه

الرضا عن ال ات 
 وتقديرها

0.603
**

 0.533
**

 0.402
**

 0.574
**

 

0.544 الشعور باالنتماج
**

 0.476
**

 0.344
**

 0.509
**

 

0.610 النضج االنفعالي
**

 0.574
**

 0.533
**

 0.637
**

 

0.486 ن النفسياألما
**

 0.473
**

 0.473
**

 0.530
**

 

الشعور بالحرية 
 الشخصية

0.441
**

 0.386
**

 0.355
**

 0.440
**

 

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

0.540
**

 0.521
**

 0.453
**

 0.562
**

 

0.577 المسيولية االجتماعية
**

 0.510
**

 0.462
**

 0.576
**

 

لمقياس  الدرجة الكلية
 التوافق

0.705
**

 0.646
**

 0.562
**

 0.711
**

 

 0,01)**( دال عند مستوى داللة 
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 التوجه نحو مساعدة اآلخرينمعامالت االرتباط بين درجات اإلناث على مقياس نتائج ( 32)الجدول رقم 
 أبعاده الفرعيةاالجتماعي و التوافق النفسي ودرجاتهم على مقياس وأبعاده الفرعية 

 األبعاد
المساعدة في مواقف 

 الحياة العادية
حاالت  المساعدة في
 الخطر

 التعاطف
 الدرجة الكلية
 لمقياس التوجه

الرضا عن ال ات 
 وتقديرها

0.485
**

 0.502
**

 0.334
**

 0.515
**

 

0.422 الشعور باالنتماج
**

 0.406
**

 0.277
**

 0.432
**

 

0.415 النضج االنفعالي
**

 0.448
**

 0.286
**

 0.448
**

 

0.390 األمان النفسي
**

 0.388
**

 0.303
**

 0.421
**

 

الشعور بالحرية 
 الشخصية

0.414
**

 0.383
**

 0.357
**

 0.450
**

 

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

0.486
**

 0.485
**

 0.383
**

 0.527
**

 

0.385 المسيولية االجتماعية
**

 0.395
**

 0.331
**

 0.432
**

 

لمقياس  الدرجة الكلية
 التوافق

0.607
**

 0.612
**

 0.460
**

 0.654
**

 

 0,01داللة  )**( دال عند مستوى

( ي الحـظ أن قيمـة تـرابط )بيرسـون( بالنسـبة 32-31بالنظر إلـى النتـائج الموضـحة فـي الجـدولين )
  كمـا ي الحـظ أيضـًا أن قيمـة 0.01))  وهي دالة عند مستوى الداللة (0.711)لعينة الذكور بلغت 

  (0.01)لــة وهــي دالــة عنــد مســتوى الدال (0.654)تــرابط )بيرســون( بالنســبة لعينــة اإلنــاث بلغــت 
عالقةة ارتباطيةة  بوجةودوبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبـل الفرضـية البديلـة لهـا والتـي تقـول 

التوجه نحو مساعدة اآلخرين والتوافةق النفسةي االجتمةاعي لةدى أفةراد  ات داللة إحصائية بين 
 تبعًا ل متغير الجنس.بحث عينة ال

االرتبـــاط بــين درجـــة كـــل محـــور مـــن محـــاور  أن معـــامالت( 32-31الجـــدولين )كمــا يالحـــظ مـــن 
مقيــاس التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين ودرجتــه الكليــة وبــين درجــة كــل محــور مــن محــاور مقيــاس 

( 0,01حصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة )إوالدرجـة الكليـة لـه جميعهـا دالـة  التوافق النفسي االجتماعي
وحت قيم هذع المعامالت بالنسبة لعينة الذكور وقد ترا  تغير الجنسلدى أفراد عينة الدراسة تبعًا ل م  
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ــــين هــــذع المعــــامالت بالنســــبة لعينــــة اإل حــــين تراوحــــت قــــيم فــــي  (0.344-0.705بــــين ) نــــاث ب
ارتبــاط إيجابيــة  عالقــة وجميعهــا دالــة إحصــائيًا وهــذع القــيم تــدل علــى وجــود  (0.612-0.277)

تمـــاعي ارتفـــع مســـتوى التوجـــه نحـــو أي كلمـــا ارتفـــع مســـتوى التوافـــق النفســـي االج  حصـــائياً ودالـــة ا
بعــد مــن وجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات كــل أي إنــه ت  مســاعدة اآلخــرين

التوافـق النفسـي مقيـاس  بعد من أبعـادالتوجه نحو مساعدة اآلخرين وبين درجات كل  أبعاد مقياس
م وجـود فـروق تـ ذكر بـين الجنسـين عدمع   تغير الجنساالجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا ل م  

 في العالقة االرتباطية.

عنــــدما يقـــدمون المســــاعدة لآلخـــرين يشــــعرون بــــالقبول لنتيجــــة بـــأن الــــذكور وتفســـر الباحثــــة هـــذع ا
والمكانــة االجتماعيــة  فالــذكر فــي مجتمعنــا مطلــوب  منــه الجــرأة واإلقــدام فــي المواقــف التــي تتطلــب 

المطلوبـــة فــــي وقتهـــا فــــإن ذلـــك يـــؤثر علــــى توافقـــه النفســــي ذلـــك  فـــإذا لــــم يقـــدم الــــذكر المســـاعدة 
االجتماعي سـلبًا  مـن خـالل إحساسـه بـالعجز الـذي يجعـل نظرتـه لذاتـه سـلبية ويحرجـه اجتماعيـًا  

األشخاص مرتفعو الرقابة الذاتية يصـبحون مسـاعدين إذا اعتقـدوا أن المسـاعدة سـوف يكـون لهـا "ف
أمـا إذا قـدمها   (Carlo,1991: 36) "وقعـات اآلخـرينمردودها االجتماعي  نظرًا ألنهم موضـع ت

فــإن ذلــك يحقــق لــه الرضــا عــن الــذات وتقــديرها واإلحســاس باألمــان واالنتمــاء للجماعــة  مــا يجعلــه 
الحساسة تجاع اآلخرين تمتعن بالتعاطف والحنان والمشاعر أما اإلناث في متوافقًا نفسيًا واجتماعيًا.
ــــذكور   ــــى التعــــاطف كــــدافع لتقــــديم  (Batson) يشــــير باتســــونوفــــي هــــذا الصــــدد أكثــــر مــــن ال إل

 نفعالالمساعدة  فسلوك المساعدة يمكن أن يحدث بصورة ثابتة بشرط أن يسبقه حالة نفسية هي ا
رقـة و  فـه بأنـه اسـتجابة انفعاليـة تتميـز بـبعض المشـاعر مثـل الشـفقة  اللطـف التعاطف والـذي عرّ 

 .(Batson,1991: 67القلب )

ــــب الســــيك ولوجي لألنثــــى يجعلهــــا راغبــــة فــــي تقــــديم المســــاعدة لآلخــــرين دومــــًا إلحساســــها فالتركي
بالمسؤولية في التخفيف من معاناتهم  فإذا لـم تفعـل ذلـك شـعرت باألسـى والتـوتر مـا يـنعكس علـى 
حساســـها بالتقصـــير تجـــاع األفـــراد  أمـــا عنـــدما تقـــدم المســـاعدة لهـــم تشـــعر بالراحـــة  نظرتهـــا لـــذاتها وا 

 التوافق النفسي االجتماعي لديها.   وهذا يؤثر علىواالستقرار النفسي

مسـاعدة اآلخـرين  تمتـع بمسـتوى لذا كال الجنسين متى كان لديه مسـتوى  مرتفـع مـن التوجـه نحـو 
 مرتفع من التوافق النفسي االجتماعي.
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بةين التوجةه نحةو  (0.05)ال توجد عالقة ارتباطية  ات داللة إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة .2
االختصةاص تغيةر تبعةًا ل م   بحةثلدى أفراد عينةة ال اآلخرين والتوافق النفسي االجتماعي مساعدة

 .(ةإنسانيكليات ، تطبيقيةكليات )

بـين درجـات أفـراد عينـة  (بيرسـون) للتحقق من هذع الفرضية قامـت الباحثـة بحسـاب معامـل ارتبـاط
أبعـاد يـة وبـين درجـاتهم علـى مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخـرين ودرجتـه الكل أبعاد البحث على 

  إنســاني(  تطبيقــيتغيــر االختصــاص )مقيــاس التوافــق النفســي االجتمــاعي ودرجتــه الكليــة تبعــًا ل م  
 (.34-33والنتائج موضحة في الجدولين )

وأبعاده  التوجه نحو مساعدة اآلخريناالرتباط بين الدرجات على مقياس  تمعامالنتائج ( 33)الجدول رقم 
 االختصاصات التطبيقيةلدى طلبة  أبعاده الفرعيةاالجتماعي و التوافق النفسي رجات على مقياس والدالفرعية 

 األبعاد
المساعدة في مواقف 

 الحياة العادية
 المساعدة في
 حاالت الخطر

 التعاطف
 الدرجة الكلية
 لمقياس التوجه

الرضا عن ال ات 
 وتقديرها

0.491
**

 0.515
**

 0.387
**

 0.526
**

 

0.467 نتماجالشعور باال 
**

 0.448
**

 0.358
**

 0.482
**

 

0.554 النضج االنفعالي
**

 0.500
**

 0.384
**

 0.547
**

 

0.402 األمان النفسي
**

 0.364
**

 0.384
**

 0.434
**

 

الشعور بالحرية 
 الشخصية

0.377
**

 0.366
**

 0.386
**

 0.424
**

 

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

0.500
**

 0.524
**

 0.479
**

 0.565
**

 

ية المسيول
 االجتماعية

0.448
**

 0.418
**

 0.406
**

 0.480
**

 

 الدرجة الكلية
 لمقياس التوافق

0.635
**

 0.618
**

 0.545
**

 0.679
**

 

 0,01)**( دال ةند مسالوى دالل   
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وأبعاده  التوجه نحو مساعدة اآلخريناالرتباط بين الدرجات على مقياس  تمعامالنتائج ( 34)الجدول رقم 
 نسانيةاالختصاصات اإل لدى طلبة  أبعاده الفرعيةاالجتماعي و التوافق النفسي مقياس والدرجات على  الفرعية

 األبعاد
المساعدة في مواقف 

 الحياة العادية
حاالت  المساعدة في
 الخطر

 التعاطف
 الدرجة الكلية
 لمقياس التوجه

الرضا عن ال ات 
 وتقديرها

0.568
**

 0.503
**

 0.313
**

 0.538
**

 

0.482 الشعور باالنتماج
**

 0.416
**

 0.230
**

 0.439
**

 

0.422 النضج االنفعالي
**

 0.504
**

 0.408
**

 0.510
**

 

0.433 األمان النفسي
**

 0.495
**

 0.343
**

 0.488
**

 

الشعور بالحرية 
 الشخصية

0.457
**

 0.390
**

 0.288
**

 0.441
**

 

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

0.492
**

 0.451
**

 0.300
**

 0.482
**

 

0.485 اعيةالمسيولية االجتم
**

 0.476
**

 0.352
**

 0.507
**

 

لمقياس  الدرجة الكلية
 التوافق

0.649
**

 0.630
**

 0.438
**

 0.664
**

 

 0,01)**( دال ةند مسالوى دالل   
( )معامــل االرتبــاط بيرســون( أن قيمــة 34-33يتبــين مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدولين )
وهــي دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى   (0.679)ت بالنســبة لعينــة طلبــة االختصاصــات التطبيقيــة بلغــ

النســــــــــــبة لعينــــــــــــة طلبــــــــــــة بيرســــــــــــون( ب )معامل االرتباط كما يتبين أيضًا أن قيمة  0.01))الداللة
  (0.01)وهــي دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة  (0.664)نســانية قــد بلغــت االختصاصــات اإل

عالقةة ارتباطيةة  بوجةودا والتـي تقـول وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبـل الفرضـية البديلـة لهـ
التوجه نحو مساعدة اآلخرين والتوافةق النفسةي االجتمةاعي لةدى أفةراد  ات داللة إحصائية بين 

 .(ةإنسانيكليات ، تطبيقيةكليات االختصاص)تغير ل م  تبعًا  بحثعينة ال
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ة كـل محـور بـين درجـ (بيرسون)معامل االرتباط أن معامالت  (34-33الجدولين )كما يتبين من 
من محاور مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين ودرجته الكلية وبين درجة كل محـور مـن محـاور 

حصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة إوالدرجــة الكليــة لــه جميعهــا دالــة  مقيــاس التوافــق النفســي االجتمــاعي
معـــامالت وقـــد تراوحـــت قـــيم هـــذع ال  تغيـــر االختصـــاص( لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة تبعـــًا ل م  0,01)

على حين تراوحت قيم هذع   (0.358-0.635بين )طلبة االختصاصات التطبيقية بالنسبة لعينة 
 يمكـن وبالتـالي  (0.230-0.649بـين )نسـانية طلبة االختصاصـات اإلالمعامالت بالنسبة لعينة 

 يـةارتباط عالقـة توجـد إنـه أي  االرتباطيـة العالقـة فـي اصـينبـين االختص فروق وجود بعدم القول
 وبين اآلخرين مساعدة نحو التوجه مقياس محاور من محور كل درجات بين إحصائية داللة ذات

 تبعــاً  الدراســة عينــة أفــراد لــدى االجتمــاعي النفســي التوافــق مقيــاس محــاور مــن محــور كــل درجــات
 دون اختالف بينهما. إنساني(  تطبيقي)االختصاصتغير ل م  

التطبيقيــة بحكــم الدراســة العمليــة المجــردة التــي بــة الكليــات طل أنوتعــزو الباحثــة هــذع النتيجــة إلــى 
ممــا يشــعرهم بالكفايــة  يتلقونهــا  فــإنهم يبحثــون دومــًا عــن حلــول ســريعة للمشــكالت التــي تعترضــهم

فـــإن شـــعور الفـــرد "  عنـــد القـــدرة علـــى حلهـــا والتعامـــل معهـــا بشـــكل إيجـــابي ولـــيس ســـلبي انســـحابي
المرتفع أكثر تقـديمًا  تقدير الذات واديم العون  فاألشخاص ذو ؤدي به إلى اإلقدام على تقي بالكفاية

إذ أن الفـرد قـد يقـدم علـى تقـديم المسـاعدة  للمساعدة مـن األشـخاص ذوي تقـدير الـذات المـنخفض 
كمـا أن طبيعـة الدراسـة   (1997:32)عبـدالرحمن " إذا ما ترتب على ذلك زيادة تقدير الـذات لديـه

ممـا يخلـق روح التعـاون لـديهم   ى الطلبـة العمـل ضـمن جماعـاتفـرض علـفي الكليـات التطبيقيـة ت
دما يقـدم الفـرد علـى تقـديم المسـاعدة لآلخـرين  يشـعر بنضـجه االنفعـالي فـي القـدرة علـى وبـذلك عنـ

 .عالياً  له توافقًا نفسيًا اجتماعياً  وكل ذلك يحققحل المشكالت  وكذلك شعورع باالنتماء للجماعة  
نية فهــم أكثــر تعــاماًل مــع الطبيعــة البشــرية وأكثــر درايــة بخصائصــها مــن ت اإلنســاأمــا طلبــة الكليــا

حساسًا بالذنب تجاع خالل دراستهم  لذا فهم أكثر تعاطفًا  مـن  األفراد الـذين يكونـون بحاجـة إلـيهموا 
ولما كـان الشـعور بالـذنب ينـتج عـن صـراع الفـرد مـع معيـارع األخالقـي  "   طلبة الكليات التطبيقية

 الذين يشـعرون بالـذنب أكثـر اسـتعدادًا للمسـاعدة مـن اآلخـرين غيـر الشـاعرين بالـذنب.كان األفراد 
فالمعــــــــايير األخالقيــــــــة تكــــــــون منبــــــــئ هــــــــام فــــــــي النشــــــــاط التطــــــــوعي فــــــــي كافــــــــة مراحــــــــل فتــــــــرة 

 .(Thoits,Hewitt,2001: 88)"الحياة
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بإحـداث نب واإلحسـاس بالـذفهم من خالل مساعدتهم لهؤالء األفراد يتحـررون مـن الميـول العدائيـة 
 عالقات اجتماعية طيبة  ما يؤثر في توافقهم النفسي االجتماعي.

لذا فإن كال االختصاصين متى كان لديه مستوى  مرتفع من التوجه نحو مساعدة اآلخـرين  تمتـع 
 بمستوى مرتفع من التوافق النفسي االجتماعي.

بةين التوجةه نحةو  (0.05)ال توجد عالقة ارتباطية  ات داللة إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة .3
السةةنة تغيةةر تبعةةًا ل م   بحةةثلةةدى أفةةراد عينةةة ال مسةةاعدة اآلخةةرين والتوافةةق النفسةةي االجتمةةاعي

 رابعة(.، الدراسية )أولى
بــين درجـات أفــراد عينــة  (بيرسـون)للتحقـق مــن هـذع الفرضــية قامـت الباحثــة بحســاب معامـل ارتبــاط

 أبعـادرين ودرجتـه الكليـة وبـين درجـاتهم علـى مقيـاس التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـ أبعـادالبحث على 
  رابعـــة(  تغيـــر الســـنة الدراســـية )أولـــىمقيـــاس التوافـــق النفســـي االجتمـــاعي ودرجتـــه الكليـــة تبعـــًا ل م  

 (.36-35والنتائج موضحة في الجدولين )
بعاده وأ التوجه نحو مساعدة اآلخريناالرتباط بين الدرجات على مقياس  تمعامالنتائج ( 35)الجدول رقم 
 طلبة السنة األولى لدى  أبعاده الفرعيةاالجتماعي و التوافق النفسي والدرجات على مقياس  الفرعية

 األبعاد
المساعدة في مواقف 

 الحياة العادية
 المساعدة في
 الدرجة الكلية التعاطف حاالت الخطر

 لمقياس التوجه

0.460 الرضا عن ال ات وتقديرها
**

 0.439
**

 0.313
**

 0.457
**

 

0.464 الشعور باالنتماج
**

 0.406
**

 0.236
**

 0.418
**

 

0.564 النضج االنفعالي
**

 0.532
**

 0.403
**

 0.566
**

 

0.491 األمان النفسي
**

 0.505
**

 0.394
**

 0.523
**

 

0.355 الشعور بالحرية الشخصية
**

 0.328
**

 0.248
**

 0.352
**

 

0.572 مهارات التفاعل االجتماعي
**

 0.512
**

 0.466
**

 0.586
**

 

0.491 المسيولية االجتماعية
**

 0.473
**

 0.462
**

 0.538
**

 

0.655 لمقياس التوافق الدرجة الكلية
**

 0.615
**

 0.439
**

 0.665
**

 

 0,01)**( دال عند مستوى داللة 
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وأبعاده  التوجه نحو مساعدة اآلخريناالرتباط بين الدرجات على مقياس  تمعامالنتائج ( 36)الجدول رقم 
 طلبة السنة الرابعةلدى  أبعاده الفرعيةاالجتماعي و التوافق النفسي والدرجات على مقياس الفرعية 

المساعدة في مواقف  األبعاد
 الحياة العادية

حاالت  المساعدة في
 الدرجة الكلية التعاطف الخطر

 لمقياس التوجه

الرضا عن ال ات 
 وتقديرها

0.573
**

 0.561
**

 0.388
**

 0.589
**

 

0.469 اجالشعور باالنتم
**

 0.451
**

 0.356
**

 0.492
**

 

0.430 النضج االنفعالي
**

 0.472
**

 0.375
**

 0.489
**

 

0.360 األمان النفسي
**

 0.353
**

 0.340
**

 0.403
**

 

الشعور بالحرية 
 الشخصية

0.456
**

 0.413
**

 0.433
**

 0.499
**

 

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

0.428
**

 0.480
**

 0.331
**

 0.476
**

 

0.427 االجتماعيةالمسيولية 
**

 0.410
**

 0.291
**

 0.437
**

 

لمقياس  الدرجة الكلية
 التوافق

0.626
**

 0.631
**

 0.495
**

 0.674
**

 

 0,01)**( دال عند مستوى داللة 

( أن قيمـــة ارتبـــاط )بيرســـون( 36-35يتبـــين مـــن خـــالل قـــراءة النتـــائج الموضـــحة فـــي الجـــدولين )
  وهــــي دالــــة إحصــــائيًا عنــــد مســــتوى الداللــــة (0.665)بالنســــبة لعينــــة طلبــــة الســــنة األولــــى بلغــــت 

  كمــا يتبــين أيضــًا أن قيمــة ارتبــاط )بيرســون( بالنســبة لعينــة طلبــة الســنة الرابعــة قــد بلغــت 0.01))
  وبالتـــالي نـــرفض الفرضـــية الصـــفرية (0.01)وهـــي دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى الداللـــة  (0.674)

التوجةه عالقةة ارتباطيةة  ات داللةة إحصةائية بةين  بوجةودونقبل الفرضية البديلـة لهـا والتـي تقـول 
السةنة تغيةر ل م  تبعةًا  بحةثنحو مساعدة اآلخرين والتوافق النفسي االجتماعي لةدى أفةراد عينةة ال

 رابعة(.، الدراسية )أولى
بـــين درجـــة كـــل محـــور مـــن  (بيرســـون)ارتبـــاط أن معـــامالت  (36-35الجـــدولين )كمـــا يتبـــين مـــن 

ســاعدة اآلخــرين ودرجتــه الكليــة وبــين درجــة كــل محــور مــن محــاور محــاور مقيــاس التوجــه نحــو م
حصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة إوالدرجــة الكليــة لــه جميعهــا دالــة  مقيــاس التوافــق النفســي االجتمــاعي

وقــد تراوحــت قــيم هــذع المعــامالت   تغيــر الســنة الدراســية( لــدى أفــراد عينــة الدراســة تبعــًا ل م  0,01)
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على حين تراوحت قيم هذع المعامالت   (0.236-0.655بين )ة األولى طلبة السنبالنسبة لعينة 
 فـروق وجود بعدم القول يمكن وبالتالي  (0.291-0.631بين )طلبة السنة الرابعة بالنسبة لعينة 

 ارتباطيـة عالقـة توجـد إنـه أي  االرتباطيـة العالقـة فـي بين طلبة السنة األولى وطلبة السنة الرابعة
 وبين اآلخرين مساعدة نحو التوجه مقياس محاور من محور كل درجات بين ةإحصائي داللة ذات

 تبعــاً  الدراســة عينــة أفــراد لــدى االجتمــاعي النفســي التوافــق مقيــاس محــاور مــن محــور كــل درجــات
 دون اختالف بينهما. رابعة(  السنة الدراسية )أولىتغير ل م  

طلبة جامعيين جدد يختبرون مشاعر جديدة  السنة األولىوتعزو الباحثة هذع النتيجة إلى أن طلبة 
في مجتمع انتموا إليه حديثًا  ممـا يجعلهـم بحاجـة إلـى الجـرأة وبنـاء شـبكة عالقـات أوسـع مـن تلـك 

اإلحســاس بــالجرأة التــي كانــت فــي المدرســة  فهــم عنــدما يقــدمون المســاعدة لآلخــرين يتعــزز لــديهم 
قــدرة علـــى التفاعــل االجتمــاعي اإليجــابي مـــع موضــوع الثقــة بــالنفس والنظـــرة اإليجابيــة للــذات والو 

إلـــى المســـاعدة فـــي مقابـــل األفـــراد ذوي يميلـــون ســـمات الجـــرأة والمخـــاطرة  وافراد ذو "فـــاألاآلخـــرين  
ســمات الحــذر والحيــاء  إذ يتجنــب هــؤالء مشــكالت الخــوض فــي تجــارب جديــدة  ومواقــف وحــاالت 

س أثرع بشكل إيجابي علـى تـوافقهم مما يعك  (34: 2006)الشميري  " الطوار  وكل ما هو جديد
 .كانت التجربة إيجابيةفي حال  النفسي االجتماعي

يجــاد  أمــا طلبــة الســنة الرابعــة فهــم الشــباب الــذين اقتربــوا مــن الــدخول فــي غمــار الحيــاة العمليــة وا 
الوظيفة والسـعي للـزواج وتشـكيل أسـرة  فهـؤالء يقـدمون المسـاعدة لآلخـرين بـدافع حماسـتهم وثقـتهم 

التعــاون مـع زمالئهــم وممارســة نضــجهم  كمـا أنهــم خـالل فتــرة الدراســة كـانوا قــد اعتـادوا بسـهم و بأنف
إلـــى أن  (Kyung) كيـــونجلوفـــي هـــذا الصـــدد أســـفرت نتـــائج دراســـة ســـلوك المســـاعدة فيمـــا بيـــنهم  

البيئـة االجتماعيـة األسـرية اإليجابيـة  علـى زيادة التوجه نحـو المسـاعدة يكـون مـرتبط بدرجـة دالـة "
ومتـــى حـــدث ذلـــك وقـــدموا المســـاعدة ألّي   (Keung,2003,103)" تـــأثيرات األقـــران اإليجابيـــةوب

علــى تــوافقهم النفســي االجتمــاعي مــن خــالل إحساســهم بالحريــة الشخصــية  هــذا مــا بعــد أثّــركــان في
 الحياة الجامعية بتقديم المساعدة لآلخرين.السابقة في  اإليجابية والقدرة على تطبيق طريقتهم

ن طلبــة كــال الســنتين الدراســيتين متــى كــان لــديهم مســتوى  مرتفــع مــن التوجــه نحــو مســاعدة لــذا فــإ
 اآلخرين  تمتعوا بمستوى مرتفع من التوافق النفسي االجتماعي. 
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بةةةين  (0.05) ال توجةةةد فةةةروق  ات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة: ثانيةةةةالفرضةةةية ال
 تغيةر الجةنسلم   لتوجةه نحةو المسةاعدة تبعةاً امتوسطات درجات أفراد عينة البحةث علةى مقيةاس 

 .إناث(، ) كور
  لقياس داللة الفـروق بـين ( للعينات المستقلةt.testللتحقق من هذع الفرضية تم استخدام اختبار )

  أبعـادع الفرعيـةو  التوجـه نحـو المسـاعدة فـيت درجات اإلنـاث الذكور ومتوسطادرجات متوسطات 
 . (37كما هو موضخ في الجدول رقم )

 التوجه نحو المساعدة ال كور واإلناث فيالفروق بين متوسطات درجات  قيمة )ت( لداللة( 37)الجدول رقم 
 وأبعاده الفرعية

األبعاد والدرجة 
 الكلية

متغير 
 الجنس

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 د.ح )ت(

القيمة 
 االحتمالية

داللة 
 الفروق

المساعدة في 
ف الحياة مواق

 العادية

 7.001 51.36 154  كور
3.432 

 
 ةدال 0.001 388

 7.457 48.78 236 اناث

 المساعدة في
 حاالت الخطر

 4.076 5.890 32.12 154  كور
 

 ةدال 0.000 388
 5.917 29.62 236 اناث

 التعاطف
 5.997 48.36 154  كور

 ةدال 0.009 388 2.642
 6.200 46.68 236 اناث

 الدرجة الكلية
 16.733 131.84 154  كور

 ةدال 0.000 388 3.854
 17.048 125.08 236 اناث

 
بلغـــت القيمـــة و (  3.854للدرجـــة الكليـــة بلغـــت ) (تقيمـــة ) ( بـــأن  37مـــن الجـــدول رقـــم ) يتبـــين 

لـة توجـد فـروق ذات دالوبالتـالي ( 0,05من مستوى داللة ) أصغر( وهي 0.000االحتمالية لها )
لصـالخ  إحصائية بين الـذكور واإلنـاث علـى مقيـاس التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين وأبعـادع الفرعيـة

المســاعدة فــي مواقــف الحيــاة بعــد ( لتقيمــة ) ( بــأن  37كمــا يالحــظ مــن الجــدول )  الطلبــة الــذكور
مــن مســتوى  أصــغروهــي  (0.001)   بينمــا بلغــت القيمــة االحتماليــة لهــا(3.432) بلغــت العاديــة

المســـاعدة فـــي حـــاالت  بعـــد( لتقيمـــة ) أمـــا حصـــائيًا إ ةق دالـــو الفـــر  وبالتـــالي فـــإن  ( 0,05لـــة )دال
من مستوى  أصغر( وهي 0.000(  بينما بلغت القيمة االحتمالية لها )4.076بلغت )فقد  الخطر
 فالتعــاط بعــد( لتقيمــة )بــأن   أيضــاً يالحــظ و حصــائيًا  إ ةق دالــو الفــر  وبالتــالي فــإن  ( 0,05داللــة )
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مـــن مســـتوى داللـــة  أصـــغر( وهـــي 0.009(  بينمـــا بلغـــت القيمـــة االحتماليـــة لهـــا )2.642بلغـــت )
 : ( يوضحان ذلك6( و )5. والشكالن )حصائياً إ ةق دالو الفر  وبالتالي فإن  ( 0,05)

 
حسب متغير  المقياس بعد من أبعادفي كل  متوسطات درجات أفراد عينة البحث بينيبين الفروق ( 5)الشكل 

  نسالج

 
للمقياس حسب متغير يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية ( 6)الشكل 
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:

الـذكور واإلنـاث علـى حصـائيًا بـين متوسـطات درجـات تبين بأن ه توجد فروق ذات دالة إمما سبق ي
وبالتـالي نـرفض   لصالخ عينة الطلبة الـذكور أبعادع الفرعيةمقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين و 

بوجةةود فةةروق  ات داللةةة إحصةةائية بةةين : الفرضــية الصــفرية ونقبــل الفرضــية البديلــة التــي تقــول
 تغيةرلم  تبعةًا اآلخةرين  مسةاعدة التوجةه نحةو مقيةاس البحث على أفراد عينة متوسطات درجات 

 .الجنس

أن ـه وعلـى الـرغم مـن أن ب لصـالخ الـذكورأفـراد عينـة البحـث بـين وتفسر الباحثة وجود هذع الفـروق 
 وذلك العتبارات اجتماعية هن أقل مبادرة في تقديم المساعدةأناإلناث أكثر تعاطفًا من الذكور إال 

وعلـى   حد من تحركات الفتاة ومبادراتها وربما تفسرها بشكل خاطئ في بعض األحيانتنا تفي بيئ
 ثى للمعارف أكبر من مساعدتها للغرباء.تكون مساعدة األن هذا

  تمعنافي مج أعمال المساعدةاألنثى في في محدودية مشاركة  )برقاوي( هذا مع رأيويتفق 
"نظرًا للثقافة الموجودة والخاصة بسمعة الفتاة والحرص عليها في مجتمع يرى األهل أنه متغير 

 .(37: 2008 رقاوي)بالحاصل فيه يمكن أن يخدش سمعتها"باستمرار والتغيير 

 ر أكثــر التزامــًا بتقــديم المســاعدةجعــل الــذكو دورًا كبيــرًا فــي هــذا المجــال بطريقــة التنشــئة كمــا تلعــب 
ففــي حــال تخلفهــم عــن مســاعدة أحــدهم تكــون النظــرة   حيــث يــؤثر ذلــك علــى قبــولهم االجتمــاعي

يدخل في ذلـك أيضـًا و   ةاالجتماعية السلبية نحوهم أكبر مما لو لم تقم األنثى بتقديم تلك المساعد
وهي ما يتمتع به   التركيب الجسدي في بعض المواقف التي تحتاج لبنية أكثر قوة من بنية األنثى

ناث في تقـديم المسـاعدة عـن مفسرًة تردد اإل (1994دراسة )الشامي  وهذا ما أيدته   الذكور غالباً 
ــــــــــــذكور  واإلصــــــــــــابة والتعــــــــــــرض للخطــــــــــــر   "بســــــــــــبب خــــــــــــوفهن مــــــــــــن المســــــــــــاءلة القانونيــــــــــــةال

 .(101: 1994 )الشاميية"الجسد

( 2003  بـــــراهيم)إو (1994  وقـــــد اتفقـــــت هـــــذع النتيجـــــة مـــــع نتيجـــــة كـــــل مـــــن دراســـــة )الشـــــامي
هــا وجــود فــروق فــي التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين تبعــًا أظهــرت نتائج( والتــي 2007  )العنــانيو
ج البحــث الحــالي مــع علــى حــين اختلفــت نتــائ  تغيــر الجــنس لصــالخ الــذكور لــدى عينــة البحــثلم  
( Bartel,2006)و (2006  )الشـــــــــــــميري( و2004  )العنــــــــــــاني دراســــــــــــة يجــــــــــــة كــــــــــــل مــــــــــــننت
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هـــا وجـــود فـــروق فـــي التوجـــه نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين تبعـــًا أظهـــرت نتائجوالتـــي ( 2008 )برقـــاويو
( فلم يكـن Takemura,2006) بينما في دراسة  ناث لدى عينة البحثتغير الجنس لصالخ اإللم  

 على نحو مساعدة اآلخرين. اً بسيط اً تأثير للجنس إال 

بةةةين  (0.05) ال توجةةةد فةةةروق  ات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة: لثةةةةالفرضةةةية الثا
تغيةةةر لم   التوجةةةه نحةةةو المسةةةاعدة تبعةةةاً متوسةةةطات درجةةةات أفةةةراد عينةةةة البحةةةث علةةةى مقيةةةاس 

 .(ةإنسانيكليات ، تطبيقيةكليات ) االختصاص
الفـروق بـين  لقياس داللة  ( للعينات المستقلةt.testاستخدام اختبار ) للتحقق من هذع الفرضية تم

درجــــات طلبــــة االختصاصــــات متوســــطات درجــــات طلبــــة االختصاصــــات التطبيقيــــة ومتوســــطات 
عدة اآلخــــرين وأبعــــادع الفرعيــــة  كمــــا هــــو موضــــخ فــــي الجــــدول فــــي التوجــــه نحــــو مســــا نســــانيةاإل
 (. 38)رقم

نسانية ت طلبة االختصاصات التطبيقية واإل الفروق بين متوسطات درجا داللةل قيمة )ت( (38)الجدول رقم 
 في التوجه نحو مساعدة اآلخرين وأبعاده الفرعية

األبعاد 
والدرجة 
 الكلية

متغير 
 االختصاص

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

 د.ح
القيمة 
 االحتمالية

داللة 
 الفروق

المساعدة في 
لحياة مواقف ا

 العادية

 1.253 7.229 50.18 234 تطبيقي

 
 ةدالغير  0.211 388

 7.591 49.22 156 إنساني

 المساعدة في
 حاالت الخطر

 0.459 6.161 30.72 234 تطبيقي

 
 ةدالغير  0.646 388

 5.828 30.44 156 إنساني

 التعاطف
 6.089 47.25 234 تطبيقي

 ةدالغير  0.720 388 0.358
 6.302 47.48 156 سانيإن

 الدرجة الكلية
 17.072 128.15 234 تطبيقي

 ةدالغير  0.570 388 0.568
 17.484 127.14 156 إنساني
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بلغــت  التوجــه نحـو المســاعدةلمقيـاس ( للدرجـة الكليــة Tقيمــة ) ( بـأنّ 38يالحـظ مــن الجـدول رقــم )
( 0,05مــن مســتوى داللـــة ) كبــر( وهــي أ0.570(  بينمــا بلغــت القيمــة االحتماليــة لهـــا )0.568)

التطبيقـــي واالختصـــاص وبالتـــالي التوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين االختصـــاص وبالتـــالي 
 ( بــأن  38كمــا يالحــظ مــن الجــدول ) اإلنســاني فــي التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين وأبعــادع الفرعيــة 

  بينما بلغت القيمة االحتمالية (1.253) بلغت المساعدة في مواقف الحياة العادية بعد( لتقيمة )
 أمـا حصـائيًا إ ةق غيـر دالـو الفر  وبالتالي فإن  ( 0,05وهي أكبر من مستوى داللة ) (0.211) لها

(  بينمـا بلغـت القيمـة االحتماليـة لهـا 0.459بلغـت ) المسـاعدة فـي حـاالت الخطـر بعـد( لتقيمة )
يالحظ و حصائيًا  إ ةق غير دالو الفر  ن  وبالتالي فإ( 0,05( وهي أكبر من مستوى داللة )0.646)

( 0.720(  بينمـا بلغـت القيمـة االحتماليـة لهـا )0.358بلغت ) التعاطف بعد( لتقيمة )أن  أيضاً 
( و 7. والشـكالن )حصـائياً إ ةق غيـر دالـو الفـر  وبالتـالي فـإن  ( 0,05وهي أكبر من مستوى داللـة )

 : ( يوضحان ذلك8)

 
حسب متغير  المقياس بعد من أبعادفي كل  توسطات درجات أفراد عينة البحثم بينيبين الفروق ( 7)الشكل 
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للمقياس حسب متغير يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية ( 8)الشكل 

 التخصص
 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
طلبــــــة ًا بــــــين متوســــــطات درجــــــات حصــــــائين بأن ــــــه ال توجــــــد فــــــروق ذات دالــــــة إممــــــا ســــــبق يتبــــــي

تغيــــر الفرعيــــة تبعــــًا لم   وأبعــــادع التوجــــه نحــــو المســــاعدةاالختصاصــــات التطبيقيــــة واإلنســــانية فــــي 
بعةدم وجةود فةروق  ات داللةة : وبالتالي نقبـل الفرضـية الصـفرية والتـي تقـول  التخصص الدراسي

اآلخةرين و مسةاعدة التوجةه نحةمقياس أفراد عينة البحث على إحصائية بين متوسطات درجات 
 االختصاص.لمتغير تبعًا 

بـأن طبيعـة االختصـاص لـن تـؤثر فـي التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين  فصـحيخ أن وتفسر الباحثة 
نمــط وأســلوب الدراســة ال بــد أن يــؤثر فــي ســلوك األفــراد وطريقــة تفكيــرهم  وأن كــال االختصاصــين 

ربــة  فمــثاًل طلبــة االختصاصــات يتجــه نحــو المســاعدة مــن وجهــة نظــر مختلفــة ولكــن بدرجــة متقا
مما يخلق روح التعاون ويدفعهم لمساعدة اآلخرين  أما طلبة التطبيقية اعتادوا العمل في جماعات 

ــــة االختصاصــــات  ــــة وعاطفــــة تجــــاع اآلخــــرين مــــن طلب ــــر ليون االختصاصــــات اإلنســــانية فهــــم أكث
  األمـر الـذي يجعلهـم أكثـر التطبيقية  لدراستهم وتعاملهم مع الطبيعة البشرية وأوجه الضـعف فيهـا

 تعاطفًا مع اآلخرين في مواقف الحاجة التي تتطلب المساعدة.

126.6

126.8

127

127.2
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ل اجتمــاعي لتقــديم المســاعدة باعتبارهــا عمــ األشــخاص تــدفعقــد  للموضــوع العامــةالنظــرة كمــا أن 
التــدين الشخصــي قــد يــرتبط ارتباطــًا وديانتنــا  حيــث أن "  تنــا وثقافتنــامــألوف بــل ومطلــوب فــي بيئ

وكــذلك طبيعــة الفــرد   (44: 2006)الشــميري  " بالســلوكيات اإليجابيــة كالتعــاون والمســاعدة وثيقــاً 
وبحسـب بعـض الدراسـات  تلعب دوًا كبيرًا توجهه نحو المساعدة فمـثاًل "النفسية وسماته الشخصية 

التـي تناولـت السـمات الشخصـية التــي تهيـئ الفـرد لتقـديم المســاعدة  تشـير النتـائج إلـى أن مرتفعــي 
 لعاطفـــة والـــتقمص والكفايـــة الذاتيـــة  هـــم أكثـــر احتمـــااًل ألن يكونـــوا مهتمـــين ومســـاعدين لآلخـــرينا
(Bierhoff,1996: 178) التــي تشــكلت األخالقيــة و  الفكريــةومعتقداتــه   كمــا أن قناعــات الفــرد

وهــذا مــاال يــرتبط بطبيعــة خــالل تربيتــه وتنشــئته االجتماعيــة تــؤثر فــي إقبالــه علــى تقــديم المســاعدة 
  فكــال طلبــة االختصاصـــين )التطبيقــي واإلنســـاني( دون آخـــر علمــيه توجـــ وأدراســي ختصــاص ا

ينتمون إلـى طبقـة اجتماعيـة متقاربـة  وبالتـالي تلقـوا تربيـة متشـابهة نوعـًا مـا يجعلهـم يقـدمون علـى 
ـــائج تقـــديم المســـاعدة بـــنفس المســـتوى والدرجـــة.  ـــائج البحـــث الحـــالي مـــع نت  دراســـةوقـــد اختلفـــت نت

هــا وجــود فــروق فــي التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين تبعــًا أظهــرت نتائجوالتــي  (2006  )الشــميري
 تغير االختصاص لصالخ االختصاصات اإلنسانية لدى عينة البحث.لم  

بةةةين  (0.05) ال توجةةةد فةةةروق  ات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة: الفرضةةةية الرابعةةةة
تغيةر السةةنة لم   اً ه نحةو المسةاعدة تبعةالتوجةمتوسةطات درجةات أفةراد عينةة البحةث علةى مقيةةاس 

 .رابعة(، )أولى الدراسية
الفـروق بـين  لقياس داللة  ( للعينات المستقلةt.testللتحقق من هذع الفرضية تم استخدام اختبار )

فــي التوجــه نحــو الرابعــة  متوســطات درجــات طلبــة الســنة األولــى ومتوســطات درجــات طلبــة الســنة
 (. 39)كما هو موضخ في الجدول رقم عية مساعدة اآلخرين وأبعادع الفر 

درجات طلبة السنة األولى والرابعة في التوجه نحو داللة الفروق بين متوسطات قيمة )ت( ل( 39)الجدول رقم 
 مساعدة اآلخرين وأبعاده الفرعية

والدرجة  األبعاد
 الكلية

السنة 
 الدراسية

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
القيمة  د.ح ت()

 االحتمالية
داللة 
 الفروق

المساعدة في 
مواقف الحياة 

 العادية

 8.353 47.78 150 أولى
4.365 

 ةدال 0.000 388 
 6.405 51.06 240 رابعة

 ةدال 0.000 388 4.092 6.784 29.06 150 أولى المساعدة في
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  5.285 31.58 240 رابعة حاالت الخطر

 التعاطف
 7.416 45.85 150 أولى

 ةدال 0.000 388 3.856
 5.035 48.28 240 رابعة

 الدرجة الكلية
 20.321 122.69 150 أولى

 ةدال 0.000 388 4.712
 14.115 130.91 240 رابعة

بلغــــت القيمــــة و (  4.712للدرجــــة الكليــــة بلغــــت ) (تقيمــــة ) ( بــــأن  43مــــن الجــــدول رقــــم ) يتبــــين
هنـاك فـروق ذات داللـة وبالتالي ( 0,05من مستوى داللة ) أصغروهي ( 0.000االحتمالية لها )

لصالخ  إحصائية بين طلبة السنة األولى والرابعة في التوجه نحو مساعدة اآلخرين وأبعادع الفرعية
المســـاعدة فـــي مواقـــف  بعـــد( لتقيمـــة ) ( بـــأن  39كمـــا يالحـــظ مـــن الجـــدول )  طلبـــة الســـنة الرابعـــة

مـــن  أصــغروهـــي  (0.000)   بينمــا بلغــت القيمـــة االحتماليــة لهــا(4.365) بلغـــت الحيــاة العاديــة
المســـاعدة فـــي  بعـــد( لتقيمـــة ) أمـــا حصـــائيًا إ ةق دالـــو الفـــر  وبالتـــالي فـــإن  ( 0,05مســـتوى داللـــة )
من  أصغر( وهي 0.000(  بينما بلغت القيمة االحتمالية لها )4.092بلغت )فقد  حاالت الخطر
ــو الفــر  فــإن  وبالتــالي ( 0,05مســتوى داللــة )  بعــد( لتقيمــة )بــأن   أيضــاً يالحــظ و حصــائيًا  إ ةق دال

مـن مسـتوى  أصـغر( وهـي 0.000(  بينما بلغت القيمـة االحتماليـة لهـا )3.856بلغت ) التعاطف
 : ( يوضحان ذلك10( و )9) . والشكالنحصائياً إ ةق دالو الفر  وبالتالي فإن  ( 0,05داللة )

 
حسب متغير  المقياس بعد من أبعادفي كل  سطات درجات أفراد عينة البحثمتو  بينيبين الفروق ( 9الشكل )

 السنة الدراسية

0

10

20

30

40

50

60

المساعدة في مواقف الحياة 
 العادية

 التعاطف المساعدة في حاالت الخطر

47.78 

29.06 

45.85 
51.06 

31.58 

48.28 

 السنة الرابعة السنة األولى



 نتائج البحث وتفسيرها الفصل الخامس

 
172 

 
للمقياس حسب متغير يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية ( 10الشكل )

 السنة الدراسية
 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:

أفــراد عينــة البحــث حصــائيًا بــين متوســطات درجــات دالــة إتبــين بأن ــه توجــد فــروق ذات ممــا ســبق ي
لصالخ طلبة السنة  تغير السنة الدراسيةالفرعية تبعًا لم   أبعادععلى الدرجة الكلية للمقياس ودرجات 

وهذع الفروق هي لصالخ طلبة السنة الرابعة وهذا ما اتضخ من خالل النتائج المدرجة في  الرابعة 
وبالتــالي نــرفض الفرضــية الصــفرية ونقبــل   10و9 كلين البيــانيين ( ومــن خــالل الشــ39الجــدول )

أفراد عينةة بين متوسطات درجات بوجود فروق  ات داللة إحصائية : الفرضية البديلة التي تقول
 السنة الدراسية.تغير لم  مساعدة اآلخرين تبعًا التوجه نحو مقياس البحث على 

إلـى أن هـؤالء  الرابعـة لصـالخ طلبـة السـنةينة البحـث أفراد عوتفسر الباحثة وجود هذع الفروق بين 
وقد "أجمعت الكثير من الدراسات أن توجه الفرد نحو مساعدة   ىأكبر سنًا من طالب السنة األول
الزيــادة فــي و  أي أن ســلوك المســاعدة ينمــو طــردًا مــع نمــو الفــرد  اآلخــرين يــزداد مــع تقدمــه بــالعمر

 .(33: 1996  و مساعدة اآلخرين" )األشولعمر الفرد تصحبها زيادة في توجهه نح
فمــع تقــدم العمــر   كمــا يــرى )الشــميري( أن "ســلوك المســاعدة يــزداد مــع التقــدم فــي العمــر الزمنــي

دراكيـــاً يصـــبخ الفـــرد أ الســـلوك المســـاعد فـــي جـــوهرع ســـلوك مـــتعلم كمعيـــار و   كثـــر نضـــجًا أخالقيـــًا وا 
 (49: 2006  لقي")الشميريللسلوك الخ  
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الجدد الذين خرجوا من  أن طلبة السنة الرابعة أكثر خبرًة من طلبة السنة األولى ثةتفسر الباح كما
  جــو المدرســة إلــى جــو الجامعــة األكثــر اتســاعًا وتنوعــًا فــي المواقــف الجديــدة والغريبــة بالنســبة لهــم

األولـى  مقارنًة بطلبـة السـنة المسؤولية االجتماعيةالكفاءة و أكثر إحساسًا بفطلبة السنة الرابعة  ولذا
ن"  بعـد قضــائهم لفتـرة دراســتهم الجامعيــة شـعور الفــرد بالكفايــة تـؤدي بــه إلــى اإلقـدام علــى تقــديم  وا 

المرتفــع أكثــر تقــديمًا للمســاعدة مــن األشــخاص ذوي تقــدير  تقــدير الــذات وافاألشــخاص ذو   العــون
زيــادة تقــدير ن الفــرد قــد يقــدم علــى تقــديم المســاعدة إذا مــا ترتــب علــى ذلــك إإذ   الــذات المــنخفض

 .(32: 1997)عبد الرحمن "الذات لديه

حساسـًا بـاآلخرينجعلـت حيـاة الطلبـة األكبـر سـناً  إضـافًة إلـى أن لمـا تفرضـه علـيهم  هم أكثـر وعيـًا وا 
علــى وشــك التخــرج  وهــم أيضــاً   بيــنهم لتعــاون والعمــل المشــترك فيمــامــن أســلوب اتهم الجامعيــة بيئــ

 عًا وحاجًة للجرأة والمبادرة.واالنطالق في عالم العمل األكثر اتسا

( التــي أظهــرت نتائجهــا ارتفــاع مســتوى 2004  جــة دراســة)العنانياتفقــت هــذع النتيجــة مــع نتيوقــد 
اختلفــت نتــائج البحــث بينمــا   الســنة الدراســية()التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين مــع التقــدم فــي العمــر

ـــاني (Bartel,2006و ) (Thorne,1990)دراســـة كـــل مـــن الحـــالي مـــع نتـــائج ( 2007  و )العن
الســـنة )مـــع التقـــدم فـــي العمـــرهـــا عـــدم تبـــاين الرغبـــة نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين أظهـــرت نتائجوالتـــي 

 لدى عينة البحث. الدراسية(

بةةين  (0.05) ال توجةةد فةةروق  ات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة: خامسةةةالفرضةةية ال
 .االجتماعي التوافق النفسيعلى مقياس  ال كور واإلناثمتوسطات درجات 

الفـروق بـين  لقياس داللة  ( للعينات المستقلةt.testللتحقق من هذع الفرضية تم استخدام اختبار )
وأبعـــادع االجتمـــاعي  التوافـــق النفســـي فـــينـــاث اإلالـــذكور ومتوســـطات درجـــات متوســـطات درجـــات 

 (. 40)كما هو موضخ في الجدول رقم الفرعية 
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في التوافق النفسي  اإلناثو الفروق بين متوسطات درجات ال كور داللة ل قيمة )ت( (40)الجدول رقم 
 االجتماعي وأبعاده الفرعية

والدرجة األبعاد 
 الكلية

متغير 
 الجنس

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

 د.ح
القيمة 
 االحتمالية

داللة 
 الفروق

الرضا عن 
 ال ات وتقديرها

 5.779 41.64 154 ذكور

 ةغير دال 0.622 388 0.494
 4.922 41.37 236 ناثإ

الشعور 
 باالنتماج

 3.195 20.74 154 ذكور

 ةغير دال 0.670 388 0.427
 2.861 20.87 236 ناثإ

النضج 
 االنفعالي

 5.462 30.02 154 ذكور

 ةغير دال 0.876 388 0.156
 4.931 29.94 236 ناثإ

 األمان النفسي
 3.503 19.04 154 ذكور

 ةغير دال 0.857 388 0.181
 3.254 19.10 236 ناثإ

الشعور 
بالحرية 
 الشخصية

 3.909 24.29 154 ذكور

 ةغير دال 0.286 388 1.069
 3.677 24.70 236 ناثإ

مهارات 
التفاعل 
 االجتماعي

 5.994 38.49 154 ذكور

 ةغير دال 0.084 388 1.734
 5.372 37.48 236 ناثإ

المسيولية 
 االجتماعية

 5.032 26.92 154 ذكور

 ةغير دال 0.240 388 1.177
 4.397 26.35 236 ناثإ

 الدرجة الكلية
 25.821 201.14 154 ذكور

 ةغير دال 0.580 388 0.553
 20.960 199.82 236 ناثإ
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بينما بلغت القيمة   (0.553( للدرجة الكلية بلغت )ت( بأّن قيمة )40يالحظ من الجدول رقم )
ال توجد فروق ذات ( وبالتالي 0,05داللة )ال( وهي أكبر من مستوى 0.580االحتمالية لها )

كما يالحظ  داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التوافق النفسي االجتماعي وأبعادع الفرعية  
بينما بلغت   (0.494) بلغت الرضا عن الذات وتقديرها بعد( لت( بأن  قيمة )40من الجدول )

وبالتالي فإن  الفروق غير ( 0,05داللة )ال( وهي أكبر من مستوى 0.622القيمة االحتمالية لها )
بلغت القيمة و   (0.427بلغت )الشعور باالنتماء فقد  بعد( لتحصائيًا  أما قيمة )إدالة 

فإن  الفروق غير دالة وبالتالي ( 0,05داللة )ال( وهي أكبر من مستوى 0.670االحتمالية لها )
  (0.156بلغت ) النضج االنفعالي بعد( لتأن قيمة ) (40)من الجدول ويالحظ أيضاً   حصائياً إ

وبالتالي فإن  ( 0,05داللة )ال( وهي أكبر من مستوى 0.876بينما بلغت القيمة االحتمالية لها )
 األمان النفسي بعد( لتة )( بأن  قيم40ويالحظ من الجدول رقم )  حصائياً إالفروق غير دالة 

( 0,05داللة )ال( وهي أكبر من مستوى 0.857بلغت القيمة االحتمالية لها )و   (0.181بلغت )
 بعد( لت( بأن  قيمة )40كما يالحظ من الجدول )  حصائياً إوبالتالي فإن  الفروق غير دالة 

( وهي 0.286لية لها )بينما بلغت القيمة االحتما  (1.069بلغت ) الشعور بالحرية الشخصية
بعد ( لتأما قيمة )  حصائياً إفإن  الفروق غير دالة  ( وبالتالي0,05داللة )الأكبر من مستوى 

( وهي 0.084بلغت القيمة االحتمالية لها )و   (1.734بلغت )مهارات التفاعل االجتماعي فقد 
( T)أن قيمةعلى حين   ياً حصائإدالة  فإن  الفروق غير ( وبالتالي0,05داللة )الأكبر من مستوى 

( وهي 0.240بلغت القيمة االحتمالية لها ) (  بينما1.177بلغت ) المسؤولية االجتماعية بعدل
( و 11والشكالن ). ( وبالتالي فإن  الفروق غير دالة احصائياً 0,05داللة )الأكبر من مستوى 

 : ( يوضحان ذلك12)
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حسب  المقياس بعد من أبعادفي كل  أفراد عينة البحثمتوسطات درجات  بينيبين الفروق ( 11الشكل )

 الجنسمتغير 
 

 
للمقياس حسب متغير يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية ( 12الشكل )

 الجنس
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بالحرية 
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التفاعل 
 االجتماعي

المسؤولية 
 االجتماعية

41.64 

20.74 

30.02 

19.04 
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 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:

الذكور واإلناث فـي ت درجات حصائيًا بين متوسطان بأن ه ال توجد فروق ذات دالة إمما سبق يتبي
بعةةدم : وبالتــالي نقبــل الفرضــية الصــفرية والتــي تقــولالتوافــق النفســي االجتمــاعي وأبعــادع الفرعيــة  

التوافةق مقياس أفراد عينة البحث على وجود فروق  ات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
 .تغير الجنسلم   تبعاً  االجتماعيالنفسي 

التوافق  فيناث الطلبة الذكور واإلكل من متوسطات درجات فروق بين  وتفسر الباحثة عدم وجود
بأن طريقة األنثى ونظرتها لذاتها ولمجتمعها في تحقيق أبعاد التوافـق النفسـي   االجتماعي النفسي

االجتماعي لديها  تختلف عن طريقة الذكر ونظرتـه لذاتـه ومجتمعـه  ومـع ذلـك فـإن كـال الجنسـين 
ب مـــن التوافـــق ولكـــن بصـــورة مختلفـــة  فـــاألنثى مـــثاًل تهـــتم بـــإبراز جمالهـــا قـــد يحقـــق مســـتوى متقـــار 

عمومًا  فيمـا يهـتم الـذكر بـإبراز قوتـه وقدراتـه الجسـدية والفكريـة   وأناقتها وتعاطفها أكثر من الذكر
كمــا تهــتم األنثــى بتشــكيل عالقــات أســرية وعالقــات صــداقة حميمــة عــادًة  بينمــا يركــز الــذكر علــى 

ليــة فــي البيئــة الدراســية والوظيفيــة  وغيــر ذلــك مــن جوانــب لــدى الجنســين تــؤثر فــي العالقــات العم
والعالقـة   ذات الصـلة الوثيقـة بتحقيـق التوافـق"فالرضـا عـن الـذات مـن المفـاهيم الرضا عـن الـذات 
وبـالعكس كلمـا كـان   فكلما كان الفرد سيئ التوافق انحطت نظرته إلى نفسـه  بينهما عالقة طردية

 . (71: 2001  )جزرإلى نفسه" التوافق ارتفعت نظرتهالفرد حسن 

وهـذا مـا ال يـرتبط كما يرتبط التوافق بظـروف الفـرد النفسـية واالجتماعيـة ومـدى اسـتقرارها وتوازنهـا 
التعامـل طريقتـه فـي و  لتـي يمـر بهـا الفـرداوالمشـكالت العوامل والظـروف  فجملة  جنس دون آخرب

االنفعـالي وبالتـالي  نضـجهمسـتوى أم أنثـى هـي التـي تعكـس  سواء أكـان ذكـراً  وأسلوب تفكيرع معها
المتوافـق قدرتـه علـى الصـمود حيـال األزمـات والشـدائد ومواجهـة "فمن سـمات الفـرد   مستوى توافقه

 .(123: 2013  المجتمع")بوشاشيشكالت بطريقة ترضاها نفسه ويقرها العقبات وحل الم

بينمــا   (2013  ( و)بوشاشــي2005  ة )خضــركــل مــن دراســهــذع النتيجــة مــع نتيجــة  اتفقــتوقــد 
ــداهري وســفياناختلفــت مــع نتيجــة  ( Abdullah,etal: 2002( و )1997  كــل مــن دراســة )ال

تغيــر الجــنس لصــالخ همــا وجــود فــروق فــي التوافــق النفســي االجتمــاعي تبعــًا لم  أظهــرت نتائجوالتــي 
( 2013  صـالخ والمصـدر)اسـةكما اختلفت النتيجة أيضـًا مـع نتيجـة در   الذكور لدى عينة البحث
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تغيـر الجـنس لصـالخ اإلنـاث لـدى وجود فروق في التوافق النفسي االجتماعي تبعـًا لم   أظهرتالتي 
 عينة البحث.

بةةين  (0.05) ال توجةةد فةةروق  ات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة: سادسةةةالفرضةةية ال
تغيةةر لم   اً تبعةة الجتمةةاعياالتوافةةق النفسةةي متوسةةطات درجةةات أفةةراد عينةةة البحةةث علةةى مقيةةاس 

 .(ةإنسانيكليات ، تطبيقيةكليات )االختصاص 
الفـروق بـين لقيـاس داللـة  ( للعينـات المسـتقلةt.testللتحقق من هذع الفرضية تم استخدام اختبار )

توســــطات درجــــات طلبــــة االختصاصــــات متوســــطات درجــــات طلبــــة االختصاصــــات التطبيقيــــة وم
 (. 41كما هو موضخ في الجدول رقم )وأبعادع الفرعية  تماعي االج التوافق النفسي فينسانية اإل

من االختصاصات داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث قيمة )ت( ل( 41)الجدول رقم 
 في التوافق النفسي االجتماعي وأبعاده الفرعيةالتطبيقية واإلنسانية 

األبعاد 
والدرجة 
 الكلية

متغير 
 االختصاص

عدد 
 اداألفر 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 د.ح (ت)

القيمة 
 االحتمالية

داللة 
 الفروق

الرضا عن 
ال ات 
 وتقديرها

 4.819 42.04 234 تطبيقي

 ةدال 0.010 388 2.583
 5.801 40.64 156 إنساني

الشعور 
 باالنتماج

 2.924 21.18 234 تطبيقي

 ةدال 0.004 388 2.892
 3.029 20.29 156 إنساني

النضج 
 االنفعالي

 4.776 30.56 234 تطبيقي

 ةدال 0.005 388 2.803
 5.542 29.08 156 إنساني

األمان 
 النفسي

 3.112 19.51 234 تطبيقي

 ةدال 0.002 388 3.152
 3.592 18.43 156 إنساني

الشعور 
بالحرية 
 الشخصية

 3.627 24.89 234 تطبيقي

 ةالد 0.024 388 2.260
 3.930 24.01 156 إنساني

 ةدال 0.001 388 3.219 5.430 38.62 234 تطبيقيمهارات 
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األبعاد 
والدرجة 
 الكلية

متغير 
 االختصاص

عدد 
 اداألفر 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
القيمة  د.ح (ت)

 االحتمالية
داللة 
 الفروق

التفاعل 
 5.782 36.77 156 إنساني االجتماعي

المسيولية 
 االجتماعية

 4.737 26.98 234 تطبيقي

 ةدال 0.033 388 2.144
 4.487 25.96 156 إنساني

 الدرجة الكلية
 21.880 203.78 234 تطبيقي

 ةدال 0.000 388 3.678
 23.684 195.18 156 إنساني

بينمـا بلغـت القيمـة   (3.678( للدرجـة الكليـة بلغـت )ت( بـأّن قيمـة )41يالحظ من الجـدول رقـم )
هنـــاك فـــروق ذات تـــالي ( وبال0,05داللـــة )المـــن مســـتوى  أصـــغر( وهـــي 0.000االحتماليـــة لهـــا )

صاصــين )التطبيقــي واإلنســاني( فــي التوافــق النفســي االجتمــاعي داللــة إحصــائية بــين طلبــة االخت
يالحظ بأن  ف المقياس أبعادأما فيما يتعلق ب  لصالخ طلبة االختصاصات التطبيقية وأبعادع الفرعية

بينمــا بلغــت القيمــة االحتماليــة لهــا   (2.583بلغــت ) الرضــا عــن الــذات وتقــديرها بعــد( لتقيمــة )
أمـا قيمـة   حصـائياً إتالي فإن  الفـروق دالـة ( وبال0,05داللة )الى من مستو  أصغر ( وهي0.010)
( وهــي 0.004بلغــت القيمــة االحتماليــة لهــا )و   (2.892بلغــت )الشــعور باالنتمــاء فقــد  بعــد( لت)

من الجدول  ويالحظ أيضاً   حصائياً إ( وبالتالي فإن  الفروق دالة 0,05داللة )المن مستوى  أصغر
بينمــا بلغــت القيمــة االحتماليــة لهــا   (2.803بلغــت ) النضــج االنفعــاليد بعــ( لتأن قيمــة ) (45)
ويالحـظ   حصـائياً إ( وبالتـالي فـإن  الفـروق دالـة 0,05داللة )المن مستوى  أصغر( وهي 0.005)

بلغــــت القيمــــة و   (3.152بلغــــت ) األمــــان النفســــي بعــــد( لت( بــــأن  قيمــــة )41مــــن الجــــدول رقــــم )
( وبالتـــالي فـــإن  الفـــروق دالـــة 0,05داللـــة )المـــن مســـتوى  أصـــغر ( وهـــي0.002االحتماليـــة لهـــا )

بلغــت  الشــعور بالحريــة الشخصــية بعــد( لت( بــأن  قيمــة )41كمــا يالحــظ مــن الجــدول )  حصــائياً إ
( 0,05داللـة )المـن مسـتوى  أصـغر( وهي 0.024بينما بلغت القيمة االحتمالية لها )  (2.260)

بلغــت مهــارات التفاعــل االجتمــاعي فقــد  بعــد( لتأمــا قيمــة )  اً حصــائيإلتــالي فــإن  الفــروق دالــة وبا
ـــة )المـــن مســـتوى  أصـــغر( وهـــي 0.001بلغـــت القيمـــة االحتماليـــة لهـــا )و   (3.219) ( 0,05دالل

بلغــت  المســؤولية االجتماعيــة بعــد( لتأن قيمــة )علــى حــين   حصــائياً إلتــالي فــإن  الفــروق دالــة وبا
( 0,05داللـة )المـن مسـتوى  أصـغر( وهي 0.033لية لها )بينما بلغت القيمة االحتما  (2.144)

 : ( يوضحان ذلك14( و )13والشكالن ) .حصائياً إوبالتالي فإن  الفروق دالة 



 نتائج البحث وتفسيرها الفصل الخامس

 
180 

 
حسب  المقياس بعد من أبعادفي كل  متوسطات درجات أفراد عينة البحث بينيبين الفروق ( 13الشكل )

 متغير االختصاص الدراسي

 
للمقياس حسب متغير وق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية يبين الفر ( 14الشكل )
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 مناقشة نتائج الفرضية السادسة:
حصـــائيًا بــــين تبــــين بأن ـــه توجـــد فــــروق ذات دالـــة إباســـتعراض نتـــائج التحقـــق مــــن هـــذع الفرضـــية ي

االجتمــــاعي التوافـــق النفســـي  فـــينســـانية ت طلبـــة االختصاصـــات التطبيقيـــة واإلمتوســـطات درجـــا
وهـذا مـا اتضـخ   تغيـر االختصـاص لصـالخ طلبـة االختصاصـات التطبيقيـةالفرعيـة تبعـًا لم   وأبعادع

وبالتــالي   ( ومــن خــالل الشــكلين البيــانيين الســابقين45مــن خــالل النتــائج المدرجــة فــي الجــدول )
فةروق  ات داللةة إحصةائية بةين توجةد : نرفض الفرضية الصـفرية ونقبـل الفرضـية البديلـة أي أن ـه

تغيةةر لم  تبعةةًا  االجتمةةاعيالتوافةةق النفسةةي مقيةةاس البحةةث علةةى أفةةراد عينةةة متوسةةطات درجةةات 
 االختصاص.

نسـانية علـى ت طلبة االختصاصات التطبيقية واإلوتفسر الباحثة وجود فروق بين متوسطات درجا
يشـــعرون أن هـــؤالء طبيقيـــة بـــختصاصـــات التاالجتمـــاعي لصـــالخ طلبـــة االالتوافـــق النفســـي مقيـــاس 

تنـا والتـي تعطـي بيئفـي بحكـم النظـرة االجتماعيـة   بتميزهم دراسيًا عن طلبة االختصاص اإلنساني
وهنـاك وتعتبرهـا األصـعب دراسـًة واألكثـر فائـدًة "  العلوم التطبيقية أهمية أكبر من العلوم اإلنسانية

  بيئتان أساسيتان تلعبان دوًرا هاًما في عملية التوافق
 .سوء التوافق أو حيث تساهم في التوافق اإليجابي لدى األبناء: األسرة: وهما

حيــث تــزودهم   والتــي تقــوم بــدور كبيــر فــي تنميــة شخصــية الطــالب المدرســةوالبيئــة الثانيــة هــي 
فـــإذا نجحـــت   وتمكـــنهم مـــن مواجهـــة الحيـــاة  بالمهـــارات واالتجاهـــات التـــي تعكـــس ثقافـــة المجتمـــع

  .(13: 2010  )مقبلأيضًا" إلى التوافق الحسن المدرسة بدورها أدت

  أكثـر أمـامهم فـي مجـال العمـل مسـتقبالً يعتقد طلبة الكليـات األساسـية بتـوفر فـرص أكبـر و وكذلك 
 وبحســب طبيعــة دراســتهم  توافــق طلبــة االختصاصــات اإلنســانيةممــا يجعــل تــوافقهم أعلــى مقارنــًة ب

ـــذين يتعـــاملون مـــع الجانـــب ت اإلمـــن طلبـــة االختصاصـــاهـــم أكثـــر موضـــوعيًة  المجـــردة نســـانية ال
األمر الذي يجعلهم يفكـرون أكثـر بطريقـة علميـة "تتمثـل فـي قـدرة الفـرد علـى   النفسي من اإلنسان

  تفســـير الظـــواهر واألحـــداث تفســـيرًا علميـــًا قائمـــًا علـــى األســـباب الكامنـــة وراء الظـــاهرة أو الحـــدث
 وكــل ذلــك  لتــي تحكــم هــذع الظــواهر أو األحــداثوكــذلك القــدرة علــى أن يكتشــف القــوانين العلميــة ا

 (.20: 2004  يقربه من التوافق")محمد
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بةةةين  (0.05) ال توجةةةد فةةةروق  ات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة: بعةالفرضةةةية السةةةا
تغير السنة لم   اً تبع االجتماعيالتوافق النفسي متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس 

 .ابعة(ر ، )أولى الدراسية
الفـروق بـين  لقيـاس داللـة ( للعينـات المسـتقلةt.testللتحقق من هذع الفرضية تم استخدام اختبار )

 التوافـق النفسـي فـيمتوسطات درجات طلبة السنة األولى ومتوسطات درجات طلبـة السـنة الرابعـة 
 (.42كما هو موضخ في الجدول رقم ) وأبعادع الفرعية االجتماعي 

التوافق طلبة السنة األولى والرابعة في داللة الفروق بين متوسطات درجات يمة)ت( لق( 42)الجدول رقم 
 وأبعاده الفرعية االجتماعيالنفسي 

والدرجة  األبعاد
 الكلية

السنة 
 الدراسية

عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
القيمة  د.ح (ت)

 االحتمالية
داللة 
 الفروق

الرضا عن ال ات 
 قديرهاوت

 5.358 40.14 150 األولى
 ةدال 0.000 388 4.045

 5.050 42.32 240 الرابعة

 الشعور باالنتماج
 3.220 20.24 150 األولى

 ةدال 0.002 388 3.059
 2.790 21.18 240 الرابعة

 النضج االنفعالي
 5.704 29.06 150 األولى

 ةدال 0.006 388 2.785
 4.678 30.54 240 الرابعة

 األمان النفسي
 3.606 18.45 150 األولى

 ةدال 0.003 388 2.967
 3.124 19.47 240 الرابعة

الشعور بالحرية 
 الشخصية

 3.842 23.69 150 األولى
 ةدال 0.000 388 3.551

 3.634 25.07 240 الرابعة

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

 5.859 36.79 150 األولى
 ةدال 0.002 388 3.046

 5.401 38.56 240 الرابعة

المسيولية 
 االجتماعية

 4.750 25.65 150 األولى
 ةدال 0.002 388 3.134

 4.517 27.15 240 الرابعة

 الدرجة الكلية
 24.556 194.02 150 األولى

 ةدال 0.000 388 4.393
 21.042 204.29 240 الرابعة

بينمـا بلغـت القيمـة   (4.393( للدرجـة الكليـة بلغـت )تّن قيمـة )( بـأ42يالحظ من الجـدول رقـم )
توجد فروق ذات داللة تالي ( وبال0,05داللة )المن مستوى  أصغر( وهي 0.000االحتمالية لها )

لصـالخ  إحصائية بين طلبـة السـنة األولـى والرابعـة فـي التوافـق النفسـي االجتمـاعي وأبعـادع الفرعيـة
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الرضـا عـن الـذات  بعـد( لتبـأن  قيمـة ) يتبـين فيما يتعلق بمحاور المقيـاسأما   طلبة السنة الرابعة
مـن مسـتوى  أصـغر ( وهـي0.000بينمـا بلغـت القيمـة االحتماليـة لهـا )  (4.045بلغـت ) وتقديرها

الشــعور باالنتمــاء فقــد بعــد ( لتأمــا قيمــة )  حصــائياً إتــالي فــإن  الفــروق دالــة ( وبال0,05داللــة )ال
ــــة المــــن مســــتوى  أصــــغر( وهــــي 0.002لغــــت القيمــــة االحتماليــــة لهــــا )بو   (3.059بلغــــت ) دالل

( تأن قيمـــة ) (42مـــن الجـــدول ) الحـــظ أيضـــاً وي    حصـــائياً إ( وبالتـــالي فـــإن  الفـــروق دالـــة 0,05)
 أصـغر( وهـي 0.006بينمـا بلغـت القيمـة االحتماليـة لهـا )  (2.785بلغت ) النضج االنفعاليبعدل

( 42ويالحـظ مـن الجـدول رقـم )  حصـائياً إوق دالـة لتـالي فـإن  الفـر ( وبا0,05داللـة )المن مسـتوى 
( وهي 0.003بلغت القيمة االحتمالية لها )و (  2.967بلغت ) األمان النفسي بعد( لتبأن  قيمة )

كمـا يالحـظ مـن الجـدول   حصـائياً إ( وبالتـالي فـإن  الفـروق دالـة 0,05داللـة )المن مسـتوى  أصغر
بينمــــا بلغــــت القيمــــة   (3.551بلغــــت ) الشــــعور بالحريــــة الشخصــــية عــــدب( لت( بــــأن  قيمــــة )42)

( وبالتـــالي فـــإن  الفـــروق دالـــة 0,05داللـــة )المـــن مســـتوى  أصـــغر( وهـــي 0.000االحتماليـــة لهـــا )
بلغــت القيمــة و   (3.046بلغــت )مهــارات التفاعــل االجتمــاعي فقــد  بعــد( لتأمــا قيمــة )  حصــائياً إ

( وبالتـــالي فـــإن  الفـــروق دالـــة 0,05داللـــة )المـــن مســـتوى  أصـــغر( وهـــي 0.002االحتماليـــة لهـــا )
بينمـــا بلغـــت   (3.134بلغـــت ) المســـؤولية االجتماعيـــة بعـــد( لتأن قيمـــة )علـــى حـــين   حصـــائياً إ

( وبالتــالي فــإن  الفــروق 0,05داللــة )المــن مســتوى  أصــغر( وهــي 0.002القيمــة االحتماليــة لهــا )
 : ضحان ذلك( يو 16( و )15والشكالن ). حصائياً إدالة 
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حسب  المقياس بعد من أبعادفي كل  متوسطات درجات أفراد عينة البحث بينيبين الفروق ( 15الشكل )

 السنة الدراسيةمتغير 

 
للمقياس حسب متغير يبين الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على الدرجة الكلية ( 16الشكل )

 السنة الدراسية
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 السابعة: مناقشة نتائج الفرضية
حصــائيًا بــين متوســطات قشــته بأن ــه توجــد فــروق ذات دالــة إعرضــه ومناســبق  يتبــين مــن خــالل مــا

ودرجــات كــل  االجتمــاعيالتوافــق النفســي علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس أفــراد عينــة البحــث درجــات 
ســـنة وهـــذع الفــروق هـــي لصــالخ طلبـــة ال  الســـنة الدراســيةتغيـــر محــور مـــن محــاورع الفرعيـــة تبعــًا لم  

( ومـن خـالل الشـكلين البيـانيين 42الرابعة وهذا ما اتضخ من خالل النتائج المدرجة في الجـدول )
بوجةود فةروق : وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبـل الفرضـية البديلـة التـي تقـول  (16و 15)

التوافةةق النفسةةي مقيةةاس أفةةراد عينةةة البحةةث علةةى بةةين متوسةةطات درجةةات  ات داللةةة إحصةةائية 
 .تغير السنة الدراسيةلم  بعًا ت جتماعياال

إلـى  الرابعـة لصـالخ طلبـة السـنةأفـراد عينـة البحـث حصـائيًا بـين وتعـزو الباحثـة وجـود فـروق دالـة إ
مما يجعلهم أكثر توافقـًا   والدخول في مرحلة جديدةالدراسة الجامعية أنهم على وشك إنهاء مرحلة 

والـدخول فـي  وبدئهم بالتوجه نحو بناء مسـتقبلهم  رةلما يتمتعون به من حيوية ونشاط في هذع الفت
شــد راأدوار ال" حيــث أ ن   والتهيــؤ لمرحلــة الــزواج أو االرتبــاط والبــدء بتشــكيل أســرة  إطــار العمــل
مـن   المزيـد  إلـى  باإلضـافة   أكبـر جـداني و   اتـزانو   ثقة  إلى  تؤدي األسرة  في   التي يؤديها

 ( Pervin & John, 1997: 265) "الكفاءة

جــراء  بــة الســنة األولــىطل ال يعــانون مــن التــوتر والرهبــة التــي يعانيهــاكمــا أن طلبــة الســنة الرابعــة 
فصــحيخ   ومــواجهتهم للمواقــف واألحــداث الجديــدة التحــاقهم بالجامعــة واخــتالف نمــط الحيــاة علــيهم

تشـاف لعـالمهم الجديـد اجتازوا مرحلة الثانوية العامة إال إنهم في حالة اكطلبة السنة األولى قد أن 
مما يجعلهم بحاجة لفترة من الـزمن   في الجامعة واختالفها الكبير عن نمط المدرسة الذي اعتادوع

 .بشكل أفضل للتأقلم وتحقيق التوازن والتوافق

 (2005  خضــر)ودراســة (1997  )الــداهري وســفيان وقــد اختلفــت هــذع النتيجــة مــع نتيجــة دراســة
المرحلــة تغيــر وجــود فــروق فــي التوافــق النفســي االجتمــاعي تبعــًا لم  عــدم  همــاأظهــرت نتائجوالتــي 

 لدى عينة البحث.الدراسية)السنة الدراسية( 
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 مقترحات البحث:: ثالثاً 

إلــى  توصــل البحــث الحــالي مــن خــالل عــرض اإلطــار النظــري و النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا
 مجموعة من المقترحات يمكن إجمالها بما يلي:

وال   لـدى األبنـاء اإليجابيـة االجتماعية الدوافع بتنمية الدوائر التربويةاألسرة و  تماماه ضرورة -1
 بشـكل ال يقتصـر المسـاعدة يقدم أن الفرد يستطيع حتى  سيما في هذع الفترة التي تمر بها سوريا

 بيـةاإليجا االجتماعيـة الـدوافع فتنميـة  والتعـاون الحب يسودع مجتمع فيواألصدقاء  األقرباء على
 وأفرادع. المجتمع خدمة في الرغبة يعزز لدى األفراد

 سـلوك كيفيـة تـدعيم إلـى واألمهـات اآلبـاء توجيـه خاللهـا من يتم إرشادية وندوات عمل برامج -2
  هـذا السـلوك علـى الصـعيد الشخصـي فـي تكمـن التـي الفوائـد الجسـدية والنفسـية وبيـان  المسـاعدة

 ماعي.إضافًة إلى فوائدع على الصعيد االجت

سـلوك  تـدعم التـي الجامعـة فـي والثقافيـة والتربويـة االجتماعيـة األنشـطة زيـادة علـى العمـل -3
 البعض. بعضهم مع الطلبة وتعاونهم وتشجع اندماج  االجتماعية والمشاركة المساعدة

تــدعو المــواطنين الســوريين لزيــادة التوجــه نحــو مســاعدة بعضــهم  تنظــيم بــرامج إعالميــة ودينيــة-4
 صـور تقديم إضافًة إلى  لينعموا بسوريا قوية ومتماسكة يسودها األمن والمساندة الوطنيةالبعض 

 .إليجابية المطلوبةا القدوة أفراد المجتمع لدى يتكون حتى  المساعدة سلوك نماذج من حية

 المصـلحة يخـدم بمـا الشـابة الطاقـات مـن سـتفادةاال بهـدفعـاوني الت المجتمعي العمل تكريس -5
  الموجهـة لمسـاعدة اآلخـرين الشـبابية المبـادرات تشـجيع خـالل مـن وذلـك  المجتمـع تنميـةو  العامـة
علـى  يجابيـةإ ثـارآ مـن لـذلك لمـا االجتماعيـة الفئـات مـع وتعاضدهم دورهم تطوير في تساهم التي

 .وطنية أو معنوية أو اجتماعية أو اقتصادية كانتأ سواءً  المجتمع

 لـدى التوجـه نحـو المسـاعدة بسـلوك االجتماعيـة وعالقتهـا التنشـئة أسـاليب إجـراء دراسـة عـن-6
  األطفال.

 .والمراهقة الطفولة مرحلتي في المساعدة إجراء دراسات تتناول سلوك-7
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مـن  المقـربين واألصـدقاء األقـارب نحـو فـي سـلوك المسـاعدة األفـراد بـين للفـروق دراسـة إجـراء-8
 أخرى.  ناحية من ناحية والغرباء

 .المراهقين وطالب الجامعات لدى سلوك المساعدة لتنمية دريبيت برنامج إعداد-9
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 ملخص البحث باللغة العربية

يعد سلوك مساعدة اآلخرين من المواضيع الهامة على الصعيد الفردي والمجتمعي  حيث تكمن 
أهميته في الدور الذي يؤديه كمنظومة قيمية وأخالقية وتمثيله روابط اجتماعية إيجابية  وهو من 

في  تأثيرالذي يتناوله علم النفس االجتماعي بالبحث والدراسة وله  النفس اإليجابياور علم مح
بشكل عام ومن  سلوك مساعدة اآلخرين إضافًة إلى إن  جتماعينمو الفرد النفسي وتوافقه اال

 هو سلوك يجلب السعادة  فهو يخفف من توتر")سيالديني(  مثل باحثيننظر بعض ال وجهة
راز هرمون اإلندروفين الذي من شأنه أن يساعد على الشعور بالراحة النفسية األعصاب بإف

كله الشخصية ومن ثم الفرد لآلخر تقلل من تفكيرع بهمومه ومشا والسعادة  حيث إن مساعدة
لعموم في تحقيق توافقه النفسي يساعدع على وجه ا النفسية  وهذا مايشعر بالراحة

 (.157 :1998اهلل عبد("جتماعياال

 مشكلة البحث:

إن اختيــار موضــوع التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين وعالقتــه بــالتوافق النفســي االجتمــاعي نــابع مــن 
قناعة مفادها أهمية التركيز على السـلوك االجتمـاعي اإليجـابي لألفـراد  كمـا ترجـع أسـباب اختيـار 

لبيئــة المحليــة هـذا الموضــوع إلــى حقيقـة مهمــة وهــي الغيــاب شـبه الكامــل لمثــل هــذع الدراسـات فــي ا
 على حد علم الباحثة.

وترى الباحثة عمومًا أنه كلما كان اإلحساس بالمسؤولية تجـاع مسـاعدة اآلخـرين مرتفعـًا  قـد يـؤدي 
تغيـرة مـن حولـه  وتأسيسـًا علـى ذلك إلى النمو السوي لدى الفرد والقـدرة علـى التوافـق مـع البيئـة الم  

 ذلك جاءت مشكلة البحث على النحو التالي: 

هي العالقـة بـين التوجـه نحـو مسـاعدة اآلخـرين والتوافـق النفسـي االجتمـاعي لـدى طلبـة جامعـة  ام
 دمشق؟
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 أهمية البحث: 

 تتجلى أهمية البحث في عدة نقاط منها:

مــن مقــدار  *أهميــة موضــوع التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين  بمــا يقدمــه لصــاحبه كمــا ثبــت علميــاً 
ر فـي أدائـه بشـكل عـام فـي بـاقي ومختلـف نـواحي حياتـه  ممـا للسعادة تجعـل معنوياتـه ترتفـع وتـؤث

 يعكس آثارع اإليجابية على حياته المهنية واالجتماعية والدراسية والشخصية.

االجتماعيـــة وأداء  جوانـــبال   والســـيمامتـــد علـــى عـــدة محـــاور*التوافـــق النفســـي االجتمـــاعي للفـــرد ي
   ارتــدت النتيجــة مــرةً إيجابيــاً  قــات شــكالً وتصــرفات أفــراد المجتمــع مــع بعضــهم  فمتــى اتخــذت العال

 على المجتمع برمته من جديد. إيجابيةً  معها آثاراً  أخرى من الفرد إلى المجتمع حاملةً 

 أهداف البحث:

 تعرف مستوى التوجه نحو مساعدة اآلخرين لدى أفراد عينة البحث.-

 تعرف مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى أفراد عينة البحث.-

لــدى أفــراد عينــة جتمــاعي اعدة اآلخــرين والتوافــق النفســي االالعالقــة بــين التوجــه نحــو مســ فتعــر -
 البحث.

 تبعــاً  لــدى أفــراد عينــة البحــثاآلخــرين  التوجــه نحــو مســاعدةدرجــة  الفــروق فــيتعــرف داللــة -
الســـنة الدراســـية)أولى    (علـــوم أساســـية  علـــوم إنســـانية)ختصـــاص اال  تغيـــرات التاليـــة: الجـــنسللم  
 .بعة(را

تغيـرات للم   تبعـاً  لدى أفراد عينـة البحـث جتماعيالتوافق النفسي االدرجة  الفروق فيتعرف داللة -
 .السنة الدراسية)أولى  رابعة(  (علوم أساسية  علوم إنسانيةختصاص)اال  التالية: الجنس

 أسئلة وفرضيات البحث:

 ما مستوى التوجه نحو مساعدة اآلخرين لدى أفراد عينة البحث؟-

 ما مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى أفراد عينة البحث؟-

  يسعى البحث إلى التحقق من صحة الفرضيات التالية: و
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 )الرئيسية(:  الفرضية االرتباطية

التوجــه مسـتوى بــين  (0.05) الداللـة مسـتوى عنــدذات داللـة إحصـائية ارتباطيــة توجـد عالقـة  ال-
 بحث.عينة الأفراد جتماعي لدى ق النفسي االالتوافمستوى نحو مساعدة اآلخرين و 

 ة األولى الفرضيات اآلتية: يويتفرع عن الفرضية الرئيس

( بـــين التوجـــه نحـــو 0.05ال توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )-
 كل من الذكور واإلناث.مساعدة اآلخرين والتوافق النفسي االجتماعي لدى 

( بـــين التوجـــه نحـــو 0.05ارتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) ال توجـــد عالقـــة-
 االختصــاص تغيــرتبعــًا ل م   مســاعدة اآلخــرين والتوافــق النفســي االجتمــاعي لــدى أفــراد عينــة الدراســة

 .(ةإنسانيكليات   تطبيقيةكليات )

ين التوجـــه نحـــو ( بـــ0.05رتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )اال توجـــد عالقـــة -
 السـنة الدراسـية تغيـرتبعـًا ل م   مساعدة اآلخرين والتوافق النفسي االجتماعي لـدى أفـراد عينـة الدراسـة

 )أولى  رابعة(.

 فرضيات الفروق: *

 متوسطات بين( 0.05)الداللة مستوى عندتوجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثانية: ال -
 (.ذكور  إناث)الجنس تغيرم  ل   تبعاً  المساعدة نحو التوجه سمقيا على البحث عينة أفراد درجات

 متوسـطات بين( 0.05)الداللة مستوى عندتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الالفرضية الثالثة: -
كليــات ) االختصــاص تغيــرم  ل   تبعــاً  المســاعدة نحــو التوجــه مقيــاس علــى البحــث عينــة أفــراد درجــات
 .(ةإنسانيكليات   تطبيقية

 متوسطات بين( 0.05)الداللة مستوى عندتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الية الرابعة: الفرض-
 الدراســــية الســــنة تغيــــرم  ل   تبعــــاً  المســــاعدة نحــــو التوجــــه مقيــــاس علــــى البحــــث عينــــة أفــــراد درجــــات

 (.رابعةأولى )
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 بــــين( 0.05)الداللــــة مســــتوى عنــــدتوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية  الالفرضــــية الخامســــة: -
 الجـنس تغيـرم  ل   تبعـاً  االجتمـاعي النفسـي التوافق مقياس على البحث عينة أفراد درجات سطاتمتو 

 )ذكور  إناث(.

 بـــــين( 0.05)الداللـــــة مســـــتوى عنــــدتوجـــــد فــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية  الالفرضــــية السادســـــة: -
 تغيــــرم  ل   تبعــــاً  االجتمــــاعي النفســــي التوافــــق مقيــــاس علــــى البحــــث عينــــة أفــــراد درجــــات متوســــطات
 .(ةإنسانيكليات   كليات أساسية) االختصاص

 بــــين( 0.05) الداللــــة مســــتوى عنــــدتوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية  الالفرضــــية الســــابعة: -
 السـنة تغيـرم  ل   تبعـاً  االجتمـاعي النفسـي التوافـق مقيـاس علـى البحـث عينـة أفـراد درجـات متوسطات
 .)أولى  رابعة( الدراسية

 اً ( طالبــ390عينــة عشــوائية طبقيــة مؤلفــة مــن) علــى الفــروض هــذع صــحة اختبــار البحــث وحــاول
بحســـب المجتمــــع  وطالبـــةً  اً ( طالبـــ13523مـــن طلبـــة جامعـــة دمشـــق  وذلـــك مـــن أصـــل) وطالبـــةً 

 األصلي للبحث.

 اســـتخدام مقياســـي التوجـــه نحـــو  التحليلـــي  وتـــم الوصـــفي المـــنهج اعتمـــاد تـــم البحـــث هـــذا وفـــي
 أدوات تطبيـق اسـتغرق عي من تصميم الباحثـة  وقـدمساعدة اآلخرين والتوافق النفسي االجتما

 البحث أسبوع تقريبًا. 

 اإلحصـائية الرزمة باستخدام إحصائياً  معالجتها تم النتائج  التي من مجموعة إلى البحث وتوصل
لحسـاب صـدق أدوات  (بيرسون)  ومن هذع األساليب معامل االرتباط (16)النسخة(spss)للعلوم 

 (راونبـسـيبرمان )النصـفية باسـتخدام معادلـة  التجزئـة معامـل ثبـاتو رونبـا  البحث  ومعادلة ألفا ك
لحســـاب ثبـــات أدوات البحـــث  والمتوســـطات الحســـابية والتكـــرارات واالنحرافـــات المعياريـــة والنســـب 
المئويــة لإلجابــة عــن أســئلة البحــث  و لإلجابــة عــن فرضــيات البحــث اســتخدمت الباحثــة معامــل 

 (t testتغيـرات البحـث  كمـا اسـتخدمت الباحثـة اختبـار )العالقـة بـين م  لمعرفة  (بيرسون)االرتباط 
 تغيرات البحث.للتعرف على داللة الفروق بين م  
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 نتائج البحث:

  .البحث عينة أفراد ارتفاع مستوى التوجه نحو مساعدة اآلخرين لدى -

 البحث. عينة أفراد لدى االجتماعي النفسي التوافق مستوى ارتفاع -

القـــة ارتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين التوجـــه نحـــو مســـاعدة اآلخـــرين وبـــين التوافـــق عوجـــود -
 .النفسي االجتماعي لدى أفراد عينة البحث

 النفســي والتوافــق اآلخــرين مســاعدة نحــو التوجــه بــين إحصــائية داللــة ذات ارتباطيــة عالقــة *وجــود
 .الجنس تغيرل م   تبعاً  الدراسة عينة أفراد لدى االجتماعي

 النفســي والتوافــق اآلخــرين مســاعدة نحــو التوجــه بــين إحصــائية داللــة ذات ارتباطيــة عالقــة جــود*و 
 (.إنسانية أساسية  كليات كليات)االختصاص تغيرل م   تبعاً  الدراسة عينة أفراد لدى االجتماعي

 النفســي والتوافــق اآلخــرين مســاعدة نحــو التوجــه بــين إحصــائية داللــة ذات ارتباطيــة عالقــة *وجــود
 (.أولى  رابعة) الدراسية السنة تغيرل م   تبعاً  الدراسة عينة أفراد لدى الجتماعيا

 التوجـه مقيـاس علـى البحـث عينـة أفـراد درجـات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود-
 .الجنس  وذلك لصالخ الذكور تغيرم  ل   تبعاً  المساعدة نحو

 مقيـــاس علـــى البحـــث عينـــة أفـــراد درجـــات متوســـطات بـــين إحصـــائية داللـــة ذات توجـــد فـــروق ال-
 .االختصاص)تطبيقي  إنساني( تغيرم  ل   تبعاً  المساعدة نحو التوجه

 التوجـه مقيـاس علـى البحـث عينـة أفـراد درجـات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود-
 .الدراسية)أولى  رابعة(  لصالخ طلبة السنة الرابعة السنة تغيرم  ل   عزىت   المساعدة نحو

 مقيـــاس علـــى البحـــث عينـــة أفـــراد درجـــات متوســـطات بـــين إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق ال توجـــد-
 الجنس. تغيرم  ل   عزىت   االجتماعي النفسي التوافق

 التوافـق مقيـاس علـى البحـث عينـة أفـراد درجـات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد-
 طلبة االختصاصات التطبيقية.تغير االختصاص  لصالخ م  عزى ل  ت   االجتماعي النفسي

 التوافـق مقيـاس علـى البحـث عينـة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود-
 الدراسية  لصالخ طلبة السنة الرابعة. السنة تغيرم  ل   عزىت   االجتماعي النفسي
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 مقترحات البحث:

عنهـا   المنبثقـة الدراسـات مـن المزيـد الحاليـة  إجـراء الدراسة إليه انتهت ما ضوء تقترح الباحثة في
 : أهمها من والتي

 .موضوع التوجه نحو مساعدة اآلخرين تتناول ةطويل ودراسات بأبحاث القيام-1

 لـدى التوجـه نحـو المسـاعدة بسـلوك االجتماعيـة وعالقتهـا التنشـئة أسـاليب إجـراء دراسـة عـن-2
 األطفال.

 .المراهقين وطالب الجامعات دىل سلوك المساعدة لتنمية تدريبي برنامج إعداد-3

 .والمراهقة الطفولة مرحلتي في المساعدة إجراء دراسات تتناول سلوك-4

 مـن المقـربين واألصـدقاء األقـارب نحـو فـي سـلوك المسـاعدة األفـراد بـين للفـروق دراسـة إجـراء-5
 أخرى. ناحية من ناحية والغرباء
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 :  المراجع العربية-أوالً 

لةةدى طلبةةة  لشخصةةية وعالقتهةةا بسةةلو  اإليثةةارسةةمات ا: (2000مهــا صــبري أحمــد)  إبــراهيم-
 مصر.   جامعة الزقازيق  كلية التربية  رسالة ماجستير  المرحلة الثانوية

  ة التنشــئةالنمــو األخالقــي وعالقتــه بوجهــة الضــبط واضــطراب عمليــ: (١٩90)ســامي  أبــو بيــه-
 . 53-21  (6)2  التربية جامعة أسيوط مجلة كلية

المسـيرة  دار  1ط  المدخل إلى الصحة النفسةية: (2001عصام)  مروان والصفدي  حويج أبو-
 األردن.  عمان  للنشر والتوزيع والطباعة

 التوافةةق النفسةةي واالجتمةةاعي وعالقتةةه بمركةةز الضةةبط: (2009عبــد اهلل يوســف)  أبــو ســكران-
 فلسطين.  غزة  رسالة ماجستير  معاقين حركياً لل

كليـة   رسـالة ماجسـتير  أساليب الرعاية في ميسسات رعاية األيتام: (2002أنيس)  شمالة أبو-
 .فلسطين  غزة  الجامعة اإلسالمية  التربية

  ســــكندريةاإل  ســــكندرية للكتــــابمركـــز اإل  الصةةةةحة النفسةةةةية ل طفةةةةال: (2001ســــهير)  أحمـــد-
 مصر.

  النــادي األدبــي  1ط  ترجمــة فهــد عبــد اهلل الــدليم  نظريةةات الشخصةةية: (1991)بــاربرا  ــــــرانجل-
 السعودية.  الطائف

 مصر.  القاهرة  دار الحسام للطباعة  علم نفس النمو: (1996عادل عز الدين)  األشول-

 كليـــة  عمةةةال التطوعيةةةةالشةةةباب الجةةةامعي والمشةةةاركة فةةةي األ: (2008هنـــاء محمـــد)  برقـــاوي-
 سوريا.  جامعة دمشق  اآلداب

 بالحالةة وعالقتةه الجامعية الفتاة لدى النفسي التوافق: (2008)راجخ علي بنت آسيا  بركات -
 مكـــة  القـــرى أم جامعـــة  دكتـــوراع رســـالة  التراكمةةةي والمعةةةدل القتصةةةادياوالمسةةةتوى  االجتماعيةةةة

 .السعودية  المكرمة

الجامعـــــة   SPSS باسةةةةةتخدام برنةةةةةامج التحليةةةةةل اإلحصةةةةةائي: (2007نافـــــذ محمـــــد)  بركـــــات-
 فلسطين.  غزة  اإلسالمية
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السلو  العةدواني وعالقتةه بةالتوافق النفسةي االجتمةاعي لةدى طلبةة : (2013سامية)  بوشاشي-
 الجزائر.  جامعة مولود معمري  رسالة ماجستير ،الجامعة

  بنغــازي  طنيــةدار الكتــب الو   األسةةس النظريةةة للسةةلو  األخالقةةي: (1995أبــو بكــر)  التلــوع-
 ليبيا.

التوافـق النفسـي وعالقتـه بـاألداء فـي الكـرة الطـائرة لطالبـات كليـة التربيـة : (1990عفاف)  توفيق-
 العراق.  البصرة ،مجلة التربية الرياضية  الرياضية للبنات

  المكتبـــة الجامعيـــة  الصةةةحة النفسةةةية وسةةةيكولوجية الشخصةةةية: (2000)فـــوزي محمـــد  جبـــل-
 .مصر  سكندريةاإل

جامعـة   رسـالة ماجسـتير  مفهوم ال ات لةدى المرضةى السيكوسةوماتيين: (2001سـحر)  جزر-
 مصر.  عين شمس

كليـة العلـوم   جامعة قاصـدي مربـاح ورقلـة  دروس في منهجية البحث(: 2014جعفور  ربيعة)-
   الجزائر.اإلنسانية واالجتماعية

 تراتيجيات إدارة الضةةغوط التربويةةةاسةة: (2006ســالمه)  عبــد العظــيمو  طــه عبــد العظــيم  حسيــــن-
 .األردن  عمان  دار الفكر  1ط  والنفسية

   دمشـق  دمشـق جامعـة منشـورات  الةنفس علةم فةي البحةث أصةول: (1991)أنطـون  حمصي-
 سوريا.

وعالقته  مريضات سرطان الثدي بمحافظات غزةالتوافق النفسي لدى (: 2003بشير)  الحجار-
 .فلسطين  غزة  الجامعة اإلسالمية  ستيررسالة ماج  تغيراتببع  الم  

دار عـالم   ة النفسةية والعةالج النفسةيحالمدخل إلى الص: (2002أسماء عبد العزيز)  الحسين-
 السعودية.  الرياض  الكتب

 النفسـي التوافـق تحقيـق فـي االجتماعيـة المسـاندة أهميـة: (2011)حمـودة وآخـرون آيـة  حكيمـة-
 .46-4  (2العدد)  مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  البطال لدى الشباب يواالجتماع

 .ليبيا  طرابلس  د.ن  اإلنسان نفس وجسم(: 2008صالخ)   الحويج-



 مراجع البحث

 
197 

  عمــان 1ط  وائــل للنشــردار   الصةةحة النفسةةية المرجةةع فةةي: (2009)أديــب محمــد   الخالــدي-
 األردن.

 مـن كـل لـدى للـذات االنتماءب وعالقته االجتماعي النفسي التوافق: (2005ناجخ كريم)  خضر-
  (13)3  مجلة جامعةة كةربالج للعلةوم اإلنسةانية  دراسياً  المتأخرين من المتفوقين وأقرانهم الطلبة
112-146. 

غةةةزة  ملين بمراكةةةز اإلسةةةعاف بمحافظةةةاتاألمةةةن النفسةةةي لةةةدى العةةةا(: 2003جهـــاد)  الخضـــري-
 .فلسطين  غزة  ميةالجامعة اإلسال  رسالة ماجستير  وعالقته ببع  سمات الشخصية

كليــة   اإلرشةةاد النفسةةي والصةةحة النفسةةية فةةي اإلسةةالم: (2006محمــد جــواد محمــد)  الخطيــب-
 فلسطين.  غزة  جامعة األزهر  التربية

بــــالتوافق  بعــــض العوامــــل النفســــية واالجتماعيــــة ذات الصــــلة: (1996)رشــــاد صــــالخ  دمنهــــوري-
 .101-62  (38العدد)  مجلة علم النفس  دراسة مقارنة  الدراسي

  دار الكنـــدي للنشـــر والتوزيـــع  الشخصةةةية والصةةةحة النفسةةةية: (1999)حســـن صـــالخ  الـــداهري-
 األردن.  عمان

  الكويــــت  مكتبــــة الفــــالح  سةةةةيكولوجيا التوافةةةةق النفسةةةةي: (1990أميــــرة عبــــد العزيــــز)  الــــديب-
 . الكويت

الجتماعيـــة وضـــغوط النمـــوذج الســـببي للعالقـــة بـــين المســـاندة ا: (1996روايـــة محمـــود)  دســـوقي-
 .69 -24  (9العدد)  مجلة علم النفس  المطلقات ىأحداث الحياة والصحة النفسية لد

  جامعة دمشـق  8ط  الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف: (2001نعيم)   ـيالرفاع-
 .سوريا   دمشق

 .مصر  القاهرة  دار الفكر العربي  ٤ط  مقدمة في األخالق: (1993)محمود   زقزوق-

  الكتـــب عـــالم  5ط  الصةةةحة النفسةةةية والعةةةالج النفسةةةي(: 1997)حامـــد عبـــد الســـالم   زهـــران-
 .مصر  القاهرة
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دار   ومجاالتةةه توجيةه التربةةوي نظرياتةه واتجاهاتةهاإلرشةاد وال: (1994أحمـد محمـد)   الزعبـي-
 اليمن.  صنعاء  الحكمة اليمنية للطباعة والنشر

و النفسةةةةي واالجتمةةةةاعي وفةةةةق نظريةةةةة إريكسةةةةون وعالقتةةةةه النمةةةة: (2005نجمــــة)   الزهرانــــي-
رســالة   بالتحصةةيل الدراسةةي لةةدى عينةةة مةةن طةةالب وطالبةةات المرحلةةة الثانويةةة بمدينةةة الطةةائف

 السعودية.  مكة المكرمة  جامعة أم القرى  كلية التربية  ماجستير

مكتبـة األنجلـو   درسةةاإليثار وعالقته باالبتكارية لدى أطفال ما قبةل الم :( 1996)سيد  نبيل -
 .القاهرة  المصريةالنفسية 

 ليبيا.  طرابلس  دار الكتب الوطنية  نظريات التعلم: (1993ناجي)  العجيلي وخليل  سركز -

  تعــز  كليــة التربيــة  1ط  المختصةةر فةةي الشخصةةية واإلرشةةاد النفسةةي: (2004نبيــل)  سفيـــــان-
 .اليمن

 مصر.  مطبوعات جامعة حلوان  خصيةنظريات الش: (1997ممدوحة محمد)  سالمة-

الفكــر  دار  محاضةةرات فةةي التوجيةةه و اإلرشةةاد النفسةةي: (1991عصــام)  عزيــز ونمــر  ســمارع-
 .األردن  عمان  رالعربي للتوزيع والنش

  اتجاهةات الشةباب الجةامعي الة كور نحةو العمةل التطةوعي: (1426فهد بن سـلطان)  السلطان-
 السعودية.  (112د)العد  مجلة رسالة الخليج العربي

المرحلةة  ولية االجتماعيةة عنةد تالمية ي التوافق النفسي والمسة: (1990محمد شجاع)  السندي-
  القـاهرة  جامعة عـين شـمس  التربية كلية  رسالة دكتوراع  رالثانوية السعودية في الريف والحض

 .مصر

الشةهداج  ي ألبنةاجقيةاس التوافةق النفسةي واالجتمةاع: (1990يحيى محمـد سـلطان)  السوداني-
 .العراق  بغداد  كلية التربية  عرسالة دكتورا  في المرحلة المتوسطة

بالسةةةلو   مسةةةتوى مفهةةةوم الةةة ات والتوافةةةق النفسةةةي وعالقتهمةةةا: (1993عبـــد المـــنعم)  الســـيد-
  معهـــد الدراســـات العليـــا للطفولـــة  دكتـــوراع رســـالة  التةةةأملي واالنةةةدفاعي لطلبةةةة المرحلةةةة الثانويةةةة

 .مصر  القاهرة  شمس نجامعة عي
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  اإلسـكندرية  المكتبـة الجامعيـة  1ط  التوافةق النفسةي للمسةنين: (2001عبد الحميد)  شاذلـــي-
 .مصر

مكتبـــة زهـــراء   التربيةةة الخاصةةةة للمعةةةوقين عقليةةةاً بةةةين العةةةزل والةةدمج: (2002ســـهير)  شــاش-
 مصر.  القاهرة  الشرق

تغيةةرات سةةلو  تقةديم المسةةاعدة وبعة  الم   العالقةة بةين: (1994)أحمـد فتحــي سـوزان  الشـامي-
 .مصر  جامعة القاهرة  كلية اآلداب  رسالة ماجستير  النفسية االجتماعية

  دار مصــر  1ط  مةةدخل إلةةى علةةم الةةنفس االجتمةةاعي(: 1999الشــرقاوي  مصــطفى خليــل)- 
 القاهرة  مصر.

  ت الشخصةيةالتوجه نحو مساعدة اآلخرين وعالقتةه بةبع  سةما: (2006صـادق)  الشميري-
 سوريا.   دمشق  جامعة دمشق  رسالة دكتوراع

مكتبــة   المسةةاندة االجتماعيةةة(: 1994الشــناوي  محمــد محــروس وعبــد الــرحمن  محمــد الســيد)-
 األنجلو المصرية  القاهرة.

  والنشــر دار غريــب للطباعــة  نظريةةات اإلرشةةاد والعةةالج السةةلوكي: (1999محمــد)  الشــنداوي-
 .مصر  القاهرة

 بـالتوافق وعالقتهـا النفسـية الصـالبة: (2013عبـد العظـيم)  عايـدة شـعبان والمصـدر  صـالخ-
مجلةة جامعةة القةدس   غـزة بمحافظـة األقصـى واألزهـر جـامعتي طلبـة لـدى واالجتمـاعي النفسـي

 فلسطين.  غزة، ل بحاث والدراسات

  فة الجامعيةدار المعر   الصحة النفسية والتوافق النفسي: (2004محمد علي وآخرون)  صبرع-
 مصر.  سكندريةاإل

رسالة مقارنـة بـين الطـالب   االغتراب لدى طالب الجامعة: (2002براهيم)صالخ بن إ  الصنيع-
  (82)22  مكتبة التربية العربية لـدول الخلـيج  مجلة رسالة الخليج العربي  السعوديين والعمانين

34- 76. 

 .مصر  القاهرة  ر المعارفدا  ٢ط  أصول علم النفس الحديث: (1994فرج)  طه-
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  سـكندريةاإل  المعرفـة الجامعيـة دار  النمو اإلنساني أسسةه وتطبيقاتةه: (1995سيد)  الطواب-
 مصر.

 .مصر  اإلسكندرية  دار المعرفة الجامعية  مبادئ الصحة النفسية: (1994محمد)  الطيب-

 مجلة دراسةات  األطفـال لدى المساعدة سلوك على والعمر الجنس أثر: (2004)حنان  العناني-
 .131 -88  (7المجلد)  طفولة

  دار الفكــــر للطباعـــة والنشــــر  3ط  الصةةةةحة النفسةةةية: (2005حنـــان عبــــد الحميـــد)  العنانـــــــي-
 األردن.  عمان

مجلةةة   فــي األردن المســاعدة واإليثــار لــدى عينــة مــن معلمــي األطفــال: (2007حنــان)  العنــاني-
 .172-121  (4)21  جامعة النجاح ل بحاث

 السعودية.  الرياض  4ط  علم النفس االجتماعي: (2006فالح)  العنزي-

اإلســـكندرية  مركـــز  االجتمةةةاعي الةةةنفس علةةةم فةةةي جديةةةدة آفةةةاق: (1998) ســـلوى  البـــاقي عبــد-
 .مصر  سكندريةاإل  للكتاب

 .الكويت  الكويت  اقرأدار   2ط  الصدمة النفسية: (2006أحمد محمد)  عبد الخـالق-

رسـالة   السةلو  الغيةري لةدى األطفةال وعالقتةه بتقةديرهم لة واتهم: (1997إيمـان)  الـرحمنعبد -
 مصر.  جامعة الزقازيق  كلية اآلداب  ماجستير

 بالتوجـه المرتبطـة النفسـية تغيـراتالم   بعض: (1995)هانم  المقصود وعبد محمد  الرحمن عبد -
ـــدى مســـاعدة اآلخـــرين نحـــو ـــد  بالزقةةةازيق التربيةةةة كليةةةة مجلةةةة  الجامعـــة طالبـــات ل   (23)المجل
96_137. 

 لبنان.  بيروت  دار النهضة العربية  مقدمة في علم النفس: (1990عبد السالم)  عبد الغفار-

ــــد الفتــــاح- العوامةةةةل األسةةةةرية : (2006محمــــد حســــين ســــعيد)  فوقيــــة أحمــــد الســــيد وحســــين  عب
صةعوبات الةتعلم بمحافظةة بنةي  والمدرسية والمجتمعية المنبئة بجودة الحيةاة لةدى األطفةال  وي

فـــي االكتشـــاف  دور األســـرة ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني: وقـــائع المـــؤتمر العلمـــي الرابـــع  سةةةويف
 مايو. 4-3  جامعة بني سويف  كلية التربية  جات الخاصةحتياورعاية ذوي اال
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  الجامعيـــة دار المعرفـــة  الصةةةحة النفسةةةية والتفةةةوق الدراسةةةي: (1990مـــدحت)  عبـــد اللطيـــف-
 .مصر  اإلسكندرية

 األفـراد دافعيـة فـي أساسـية عوامـل االجتماعيـة والمسـاندة والثقـة اإليثـار: (1998)معتز  اهلل عبد-
 .196-153  (28)مجلد  اإلنسانية والعلوم اآلداب مجلة  للجماعة لالنضمام

  غيـر السـوي القلـق أحـد األسـاليب المختلفـة للتكيـف: (2004محمـد رجـاء حنفـي)  عبـد المتجلـي-
 .146 -102  (7العدد)  مجلة القافلة

ـــدع- اإليثـــار والتوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي لـــدى : (1992فـــاروق)  عبـــد الهـــادي وعثمـــان  عب
  جامعـة المنوفيـة  مجلةة البحةوث النفسةية والتربيةة  الطالب في اإلمارات العربيـة ودولـة البحـرين

9(4)  144 _187. 

 كلية مجلة  لألطفال الدراسي والتحصيل الذات يربتقد وعالقته الخجل: (1995)أحمد  عثمان -
 .214 -164  (1)24  التربية بالزقازيق

 االجتمـــاعي التقيـــيم مـــن بـــالخوف وعالقتهمـــا والتعـــاطف اإليثـــار: (1992)العـــال عبـــد  عجـــوة -
 .168 -122  (8)4، والتربوية النفسية مجلة البحوث  السالب

 بـــة األنجلـــومكت  المةةةدخل إلةةةى علةةةم الةةةنفس: (1991عبـــد الجـــابر)  عبـــداهلل والفرحـــان  عســـكر-
 .مصر  القاهرة  المصرية

 دار القــاهرة  1ط   ي واالجتمةةاعيعلةةم الةةنفس والتكيةةف النفسةة(: 2001)وال محمــدنــ  عطيــة-
 القاهرة.  للكتاب

  القــاهرة  دار المعــارف  2ط   المةةوجز فةةي الصةةحة النفسةةية: (1996عبــاس محمــود)  عــوض-
 .مصر

 لبنان.  بيروت  دار النهضة العربية  لقيالنمو الروحي والخ  : (1992)عبد الرحمن  عيسوي-

 المعرفـة دار  اإلنسةاني السةلو  تفسةير فةي دراسةة (1994): محمـد الـرحمن عبـد  عيسـوي -
 .مصر  اإلسكندرية  الجامعية



 مراجع البحث

 
202 

فاعلية برنامج إرشادي انتقائي في تنمية التوجه نحو : (1999صفاء محمد هاشم)   الغرباوي-
جامعـة   كليـة التربيـة  رسالة ماجسـتير  اعدة االجتماعية واإليثار لدى بع  طالب الجامعةالمس
 مصر.  حلوان

 كليـــة اآلداب جامعــــة  ســـالة ماجســـتيرر   ارتقةةةاج السةةةلو  األخالقةةةي: (2000أســـامة)  الغريـــب-
 .  مصرالقاهرة

  المراهةق لةدى مللةتعل بالدافعيةة وعالقتةه االجتمةاعي النفسةي التوافق: (2011)بلحـاج  فروجة-
 .الجزائر  بوزريقة جامعة  ماجستير رسالة

 السةةةن فةةةي الحساسةةةية الزائةةةدة واإلعجةةةاب النفسةةةية لكبةةةر اآلثةةةار: (1997مصـــطفى)  فهمـــي-
 مصر.  القاهرة  مكتبة اإلنجلو المصرية  بالماضي وا همال ال ات

  حــــديثال الجــــامعي المكتــــب  والتوافةةةةق النفسةةةةية الصةةةةحة: (1998)محمــــد رمضــــان  القــــذافي-
 .مصر  اإلسكندرية

  سـكندريةاإل  سـكندرية للكتـابمركـز اإل  والتوافق النفسية الصحة: (1999أحمد)سهير   كامل-
 .مصر

 مصر.  القاهرة  المصرية اإلنجلو مكتبة  النفسية الصحة: (1990) الدين عالء  كفافي -

مؤسســة   والمراهقةةةعلةةم الةةنفس االرتقةةائي سةةيكولوجيا الطفولةةة : (1997عــالء الــدين)  كفــافي-
 مصر.  القاهرة  األصالة

الحاجةةات النفسةةية وعالقتهةةا بةةالتوافق النفسةةي واالجتمةةاعي والتحصةةيل : (2010أحمــد)  الكــنج-
 سوريا.   دمشق  جامعة دمشق  رسالة ماجستير  الدراسي

 مكتبة الغريب  القاهرة.  مدخل إلى علم االجتماع(: 1994لطفي  طلعت ابراهيم)-

رسـالة   تقةديم المسةاعدة ارتقاج األبعاد األساسية لسلو : (1999ت عبد اللطيف)رجوا  متولي-
 مصر.  جامعة حلوان  كلية اآلداب  ماجستير

 األردن.  عمان  دار الثقافة  علم النفس التربوي وتطبيقاته: (2004محمد)  محمد-

 .1ط  توزيعافة للنشر والقمكتبة الث  ةالت الصحة النفسيكمش: (2004جاسم محمد)  محمد-
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رشــاد األمهــات لتنميــة ســلوك اإليثــارمــدى فاعليــة برنــام: (1993أمينــة)  مختــار- لــدى  ج توجيــه وا 
 مصر.  بنها  مجلة كلية التربية  أطفالهن

  التطبيقيـــة الكليـــة الجامعيـــة للعلـــوم  2ط   يةالصةةةحة النفسةةة: (2009ســـفيان إســـماعيل)  مطــر-
 .فلسطين  غزة

 تغيةراتالم   وبعة  األنةا بقوة وعالقته النفسي التوافق: (2010رفت عبد ربه عـايش)يم  مقبل-
 فلسطين.  غزة  الجامعة اإلسالمية  رسالة ماجستير، غزة قطاع في السكري مرضىلدى 

أسةس علةم  ر اإلسةالميالسلو  اإلنسةاني بةين التفسةي: (2006عبد المجيد وآخرون)  منصور-
 .مصر  القاهرة  مكتبة األنجلو المصرية ،النفس المعاصر

  بيـــروت  دار الجيـــل  الصةةةحة النفسةةةية واألمةةةرا  النفسةةةية والعقليةةةة: (1997محمـــد)  ميــاس-
 .لبنان

العامةة  مجلةة فصةلية تصةدر مةن الهيئةة  لـنفسعلم ا  الصحة النفسية: (1992سعد)  المغربي-
 .59 -12  (23)عدد  للكتاب

  ور علةةم الةةنفسالمةةنهج العلمةةي فةةي السةةلو  اإلنسةةاني مةةن منظةة: (2002غســان)  رالمنصــو -
 سوريا.   دمشق  منشورات جامعة دمشق  ماجستير رسالة

  عمــــان  1ط  دار عمــــار للطباعــــة والنشــــر  التنشةةةةئة االجتماعيةةةةة: (2004)بــــراهيمإ  ناصــــر-
 األردن.

األطفةال  قتهةا بمسةتوى التوافةق النفسةي لةدىاالضةطرابات السةلوكية وعال: (2006ليلى)  وافي-
  .فلسطين  غزة  اإلسالمية الجامعة  كلية التربية  ستيررسالة ماج  الصم والمكفوفين

دار غريـب   1ط  النظريات الحديثة في تفسير األمرا  النفسية: (2001جمعة سيد)  يوسف–
 مصر.  القاهرة  للطباعة

تغيةرات النفسةية لةدى طالبةات اإليثار وعالقته بةبع  الم  : (2001ابتسام رشيد حسن)  اليازجي-
  .فلسطين  غزة  اإلسالمية الجامعة  كلية التربية  رسالة ماجستير، بغزة الجامعة اإلسالمية
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 ( 1)الملحق رقم 
  التوجه نحو مساعدة اآلخرينالسيال االستطالعي حول 

هنــاك مواقــف تواجهنــا فــي الحيــاة تتطلــب منــا تقــديم يــد  عزيزتــي الطالبــة..عزيــزي الطالــب/ 
بتوجهنـا الرجاء ذكر بعض تلك المواقـف مـن وجهـة نظـرك فيمـا يتعلـق   العون والمساعدة لآلخرين

 .اآلخرينمساعدة نحو 
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.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
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............................................................................................. 
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 (2)الملحق رقم 
 خرينالصورة األولية لمقياس التوجه نحو مساعدة اآل

 ومقياس التوافق النفسي االجتماعي

 موجهًة للسادة المحكمين

 األستا  الفاضل الدكتور................................................

تقـــــوم الباحثـــــة بدراســـــة تحـــــت عنوان)التوجـــــه نحـــــو مســـــاعدة اآلخـــــرين وعالقتـــــه بـــــالتوافق النفســـــي 
ت الباحثــة مقياســًا ف مــن هــذع الدراســة أعــدّ ولتحقيــق الهــد  االجتمــاعي لــدى طلبــة جامعــة دمشــق(

وذلــك بعــد االطــالع علــى بعــض   لقيــاس التوجــه نحــو مســاعدة اآلخــرين لــدى طلبــة جامعــة دمشــق
إضــافًة إلــى قيــام   ومراجعــة بعــض الدراســات النظريــة المرتبطــة بالموضــوع  المقــاييس ذات الصــلة

ستطالع رأيهم في المواقف التـي ال  الباحثة بدراسة استطالعية على عينة من طلبة جامعة دمشق
 .تتطلب المساعدة من وجهة نظرهم

بأنــه رغبــة الفــرد فــي مســاعدة اآلخــرين يترجمهــا  التوجةةه نحةةو مسةةاعدة اآلخةةرينف الباحثــة عــرّ وت  
ودون رغبة منه في تحقيق منفعة من   يقوم به الفرد بشكل طوعي دون إجبارع عليه  سلوك عملي

 وراء ذلك السلوك.

وذلـك بعـد   لباحثة مقياسًا لقياس التوافق النفسي االجتمـاعي لـدى طلبـة جامعـة دمشـقت اكما أعدّ 
ومراجعــة بعــض الدراســات النظريــة المرتبطــة   االطــالع أيضــًا علــى بعــض المقــاييس ذات الصــلة

 بالموضوع.

بأنــه حالــة مــن التــوازن واالنســجام بــين رغبــات الفــرد  التوافةةق النفسةةي االجتمةةاعيف الباحثــة عــرّ وت  
بحيث تعكس هذع الحالـة صـورة إيجابيـة لعالقـة الفـرد مـع ذاتـه وعالقتـه   نفسية ومعايير المجتمعال

 مع اآلخرين من حوله.

راجيــًة مــنكم تقيــيم صــالحية البنــود واقتــراح   وتضــع الباحثــة بنــود كــل مــن المقياســين بــين أيــديكم 
 : التعديالت الالزمة عليها من حيث

 عد الذي تندرج تحته.انتماؤها أو عدم انتمائها للب-1
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 مناسبة الصياغة لكل بند أو عدم مناسبتها.-2

 المالحظات أو التعديالت المقترحة من قبلكم لكل بند.-3

 إمكانية إضافة بنود أخرى للمقياس تقترحونها. -4

 أبدًا(.   نادراً   أحياناً   غالباً   )دائماً : مع العلم أن بدائل اإلجابة لكال المقياسين ستكون

 جزيل الشكر على تعاونكمولكم 

 مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين

 : التوجه نحو المساعدة في مواقف الحياة العادية: األول المحور

دون تعرضـه   وهو سلوك مقصود يقوم به الفرد بإرادته لمساعدة اآلخرين فـي أمـور عاديـة ويوميـة
 لألذى أو التهديد.

 األول.لمحور البنود التي تنتمي ل

 ظاتالمالح
 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
ال  مناسبة مناسبة

 ينتمي ينتمي

 أشارك بعمل تطوعي في الجمعيات الخيرية.-1     
 خ لآلخرين عندما يحتاجون إلي.ائأقدم النص-2     

     
أقدم الدعم للمعوقين في مؤسسات الرعاية بأي -3

 شكل.
 ات الطبية.أتطوع للعمل في المؤسس-4     

     
أحاول إن وجدت شيئًا مفقودًا البحث عن صاحبه -5

 ألعيدع إليه.
 أقرض أقاربي المال عندما يطلبون مني ذلك.-6     
 أعير دفتر محاضراتي لزمالئي عندما يحتاجونه.-7     
 أنجز عمل زميلي المتعب في الوظيفة بداًل عنه.-8     
 اصمين.أصلخ بين أصدقائي المتخ-9     

     
أساعد أخي الصغير في فهم دروسه عندما -10

 يطلب مني ذلك.
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 ظاتالمالح
 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

ال  مناسبة
 ينتمي

 ينتمي

 أشارك بحملة تبرعات لمعالجة المرضى الفقراء.-11     
 أساعد معوقًا/مسنًا لديه حاجة ما.-12     
 أقرض أصدقائي المال عندما يطلبون مني ذلك.-13     

     
ي أساعد في تقريب وجهات النظر بين أقربائ-14

 المتخاصمين.
 أتبرع بمبلع من المال للمحتاجين.-15     
 أساعد طفاًل ضل الطريق في العودة إلى منزله.-16     

     
أترك مقعدي في المواصالت العامة لشخص -17

 أكبر مني سنًا.
 أقدم الطعام لمحتاج يبدو جائعًا في الطريق.-18     
 كالتهم.أقوم بمساعدة اآلخرين في حل مش-19     

     
استضيف عائلة فقيرة فقدت مسكنها وليس لها -20

 مأوى.

 

 : التوجه نحو المساعدة في حاالت الخطر: الثاني لمحورا

مـع احتماليـة تعرضـه   هو تقديم الفرد للمساعدة في موقف يدرك فيه حاجة اآلخرين الضـرورية لـه
 للمتاعب واألضرار. 
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 ...الثاني.. لمحورالبنود التي تنتمي ل

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

 مناسبة
ال 
 تنتمي

 تنتمي

أتــــــدخل لمســــــاعدة شــــــخص أصــــــيب بحــــــادث فــــــي -21     
 الطريق.

 يتعرض للضرب.-ال أعرفه-أتدخل إلنقاذ طفل-22     

أساعد رجاًل غريبًا يتعرض لسوء المعاملة على يـد -23     
ن سبب ذل  ك لي المتاعب.أحدهم وا 

أساعد شخصًا يغرق أو أستنجد باآلخرين إن كنت -24     
 ال أجيد السباحة.

 أشارك بإطفاء حريق حصل في منزل غريب.-25     

أتـــدخل لمســـاعدة أحـــدهم إذا علمـــت أن أمـــرًا ســـيئًا -26     
 يدبر له.

 أمنع لصًا يحاول سرقة أحد ما.-27     

 حياة اآلخرين.أتبرع بالدم إلنقاذ -28     

 أتدخل لفض مشاجرة بين شخصين.-29     

 أسعف شخصًا دهسته سيارة وتركته وحيدًا.-30     

أساعد شخصًا أصيب بحالة إغماء مفاجئـة وسـقط -31     
 في الطريق.
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 : التعاطف: الثالث محورال

والتـي قـد تقتصـر علـى   هو الحالة الوجدانية التـي تعتـري الفـرد لتـأثرع بقضـايا اآلخـرين ومشـكالتهم
 أو تترجم لسلوكيات عملية لمساعدة اآلخرين ورفع معنوياتهم.  الشعور الوجداني

 الثالث..... محورالبنود التي تنتمي لل

 المالحظات
 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
ال  مناسبة مناسبة

 ينتمي ينتمي

ل معاملــة أشــعر بالضــيق عنــدما أرى أحــدهم يعامــ-32     
 سيئة.

ـــة -33      ـــد حـــدوث حال ـــه عن أتعـــاطف مـــع شـــخص أعرف
 وفاة في أسرته.

عنـــد ســـماعي عـــن شـــخص أصـــيب بحـــادث  أتـــألم-34     
 إلعاقته. أدى

 أعطف على المتسولين في الطريق.-35     
أشــــــــــعر باألســــــــــى عنــــــــــدما أرى طفــــــــــاًل يتحمــــــــــل -36     

 مسؤوليات الكبار.
لنجـاح عنـد رسـوب آخـرين أداري مشاعر فرحي با-37     

 من زمالئي.
أســــــتمع باهتمــــــام لحــــــديث شــــــخص يشــــــتكي لــــــي -38     

 مشاكله وهمومه.
أشــعر بــالحزن عنــد مشــاهدة مــن ينــام فــي الطريــق -39     

 وليس له مأوى.
 أزور المرضى ألخفف آالمهم.-40     
أشعر بتأنيب الضمير إذا تركت شخصًا في أزمة -41     

 دون أن أساعدع.
أســاند اآلخــرين معنويــًا فــي الــتخلص مــن أســباب -42     

 ضيقهم وقلقهم.
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 (2تابع ملحق)
 مقياس التوافق النفسي االجتماعي

 : الشعور بقيمة ال ات: األول محورال

 مع اعتقادع بتقدير اآلخرين له وشعورهم بأهميته.  هو إيمان الفرد بنجاحه وقدرته على اإلنجاز

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

 مناسبة
ال 
 ينتمي

 ينتمي

أشـــــعر بـــــأني شـــــخص شـــــجاع فـــــي المواقـــــف التـــــي -1     
 تتطلب ذلك.

أعتقد أن أصدقائي يشعرون بالسـرور عنـدما أكـون -2     
 معهم.

أرى أن شخصــيتي تفــرض علــى اآلخــرين معــاملتي -3     
 معاملة جيدة.

قيمــة فــي المواقــف التــي تتطلــب أعتقــد بــأن أفكــاري -4     
 حلواًل.

 أؤمن بقدرتي على تحقيق أهدافي في المستقبل. -5     

أساعد زمالئي فـي المشـكالت التـي يصـعب علـيهم -6     
 حلها.

أســـتطيع النجــــاح فــــي عملـــي مهمــــا كانــــت العوائــــق -7     
 التي تواجهني.

أشعر بأني شخص كفء قـادر علـى إنجـاز المهـام -8     
 توكل إلي.التي 
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 : الرضا عن ال ات: الثاني محورال

 ونظرته اإليجابية لذاته وقدراته.  هو ثقة الفرد بنفسه

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

 مناسبة
ال 
 ينتمي

 ينتمي

أشـــعر بالرضـــا عـــن نفســـي رغـــم بعـــض األخطـــاء -9     
 التي أرتكبها.

 خطائي مهما كانت العواقب.أعترف بأ-10     

 أتمتع بثقة كاملة بالنفس.-11     

 أشعر بالرضا عن أسلوبي في الحياة.-12     

 أرى بأني شخص مخلص في العمل.-13     

أشــــــعر بالرضــــــا عــــــن نفســــــي فــــــي تعــــــاملي مــــــع -14     
 اآلخرين.

 أعمل بجد ونشاط عندما التزم بمهمة ما.-15     
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 : شعور باالنتماجال: الثالث محورال

ويشـعر بالراحـة   ترغـب بـه ويرغـب بهـا  األصـدقاء(  هو شعور الفرد بأنه جزء مـن جماعة)األسـرة
 معها.

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

 مناسبة
ال 
 ينتمي

 ينتمي

 أشعر أني شخص مرغوب به من قبل اآلخرين.-16     

ديــد مــن الصــفات المشــتركة التــي تجمــع أمتلــك الع-17     
 بيني وبين أصدقائي.

 أشعر بالسعادة عندما أشارك أسرتي مناسباتها.-18     

 أعتقد بأني شخص مهم لدى زمالئي.-19     

 أشعر باالنسجام مع أفراد أسرتي.-20     

 أحب أن يشاركني اآلخرون مناسباتي.-21     

قائي الـذين أدرس معهـم أشعر باالنسجام مع أصد-22     
 في القسم.

 

  



 مالحق البحث

 
220 

 : ضج االنفعالينال: الرابع محورال

مهمـا كانـت شـدة المواقـف التـي يتعـرض لهـا   هو القدرة على ضـبط الـنفس والـتحكم بـردود األفعـال
 الفرد.

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

 مناسبة
ال 
 ينتمي

 ينتمي

 بأن عواطفي مستقرة تجاع اآلخرين أشعر-23     

أستطيع ضبط نفسي عنـدما يقـوم أحـدهم بسـلوك -24     
 يستفزني

أدافـــــع عـــــن آرائـــــي التـــــي تخـــــالف آراء اآلخـــــرين -25     
 بهدوء

 .أشعر عادة بأني مستقر المزاج-26     

 .أفرح لفرح اآلخرين وأحزن لحزنهم-27     

 .مخ والعفوأعامل اآلخرين بأسلوب التسا-28     

 .أستطيع التحكم بردود أفعالي مهما كنت منفعالً -29     
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 : األمان النفسي: الخامس حورمال

 .الذي يشعرع المرء في حياته على صعيد الحاضر والمستقبل واالستقرارهو السكينة 

 البنود محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة المالحظات

غير 
 مناسبة

ال  مناسبة
 ينتمي

 يينتم

 .أعتقد أن المستقبل يحمل األجمل-30     

 .أشعر بالراحة في معظم أوقاتي-31     

 .أشعر أن حياتي مع أسرتي هادئة وجميلة-32     

عر باالســــتقرار فــــي العالقــــات التــــي تربطنــــي أشــــ-33     
 .بزمالئي

 .ً كريما تقد أن عملي يؤمن لي مستقبالً أع-34     

 .ستقرار في عمليأشعر بأمان واال-35     

أجد الكثير ممـن يمـدون لـي يـد العـون إن وقعـت -36     
 .في مأزق 
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 : الشعور بالحرية الشخصية: السادس محورال

 هـــو شـــعور الفـــرد باالســـتقالل والقـــدرة علـــى توجيـــه ســـلوكه بالشـــكل الـــذي يرضـــيه ويناســـبه حاضـــراً 
 .ومستقبالً 

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  لبنودا
 مناسبة

 مناسبة
ال 
 ينتمي

 ينتمي

ن كــان -37      أبــدي رأيــي بصــراحة فــي األمــور العائليــة وا 
 .رأيي يخالف رأي أفراد أسرتي

 .أتمتع باستقاللية كبيرة في حياتي-38     

 .من الحرية في نفقاتي المادية كافياً  أمتلك قدراً -39     

ــــالت و -40      الــــرحالت متــــى أذهــــب مــــع أصــــدقائي للحف
 .شئت

 .على رغباتي اً أخطط لمستقبلي بناء-41     

أختــــار المالبــــس التــــي تناســــبني دون تــــدخل مـــــن -42     
 .األهل

 .على ما أؤمن به اً أتخذ قراراتي بناء-43     

 .أختار عالقاتي االجتماعية بالطريقة التي أريدها-44     
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 ئيةالتحرر من الميول العدا: السابع محورال

عــن الــبغض  هــي الطريقــة اإليجابيــة التــي يتبعهــا الفــرد فــي تعاملــه مــع اآلخــرين مــن حولــه بعيــداً 
 والرغبة بالمعاقبة والثأر.

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

 مناسبة
ال 
 ينتمي

 ينتمي

أســـتعمل األســـاليب للحصـــول علـــى حقـــوقي التــــي -45     
 .ون حرماني منهايحاول اآلخر 

 .بغض أسلوب المعاملة بالمثل في حاالت الظلمأ  -46     

 .عام أتجنب المشاحنات مع اآلخرين بشكلب -47     

 .ليإأتجنب شتم اآلخرين مهما أساؤوا -48     

ن كـــانوا غيـــر  دأتجنـــب التمـــر -49      علـــى أفـــراد أســـرتي وا 
 .عادلين معي
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 : تماعيةالمهارات االج: الثامن محورال

 .هي القدرات التي تجعل الفرد يتمتع بمكانة اجتماعية بين أفراد مجتمعه

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

 ينتمي ال ينتمي مناسبة

 .حسن التخطيط للحفالت والرحالت الجماعيةأ  -50     

 .ن صداقات جديدة بكل سهولةكوّ أ  -51     

أحب تعريف األشخاص ببعضـهم الـبعض ألول -52     
 .مرة

ه العبارات الطيبة إلـى مـن يحسـن التصـرف وجّ أ  -53     
 .إلي

 .أمتلك القدرة على إسعاد اآلخرين-54     

ــــة فــــي الحــــديث أمــــام جمــــع مــــن -55      أتمتــــع بالطالق
 .الناس

 

 

 .اإلصالح بين أصدقائي المتخاصمين جيد  أ  -56    
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 : المسيولية االجتماعية: تاسعلا محورال

 هي شعور الفرد بأنه مطالب بالتزامات معينة تجاع المجتمع وأفرادع.

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

 مناسبة
ال 
 ينتمي

 ينتمي

 .ألتزم بالوعود التي أقطعها على نفسي-57     

 .أحافظ على مواعيدي بدقة-58     

 .ألتزم باألنظمة والقوانين-59     

 .أرى أن الغش أسلوب غير مشروع للنجاح-60     

 .أقوم باألعمال المكلف بها على أكمل وجه-61     

أحـــاول مســـاعدة أفـــراد أســـرتي فـــي تحمـــل األعبـــاء -62     
 .المادية

أرى أن الكـــذب علـــى اآلخـــرين أســـلوب ســـيئ فـــي -63     
 .يةالوصول إلى األغراض الشخص
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 : التفاعل االجتماعي: العاشر محورال

 هو السلوك اإليجابي للفرد في تواصله مع أفراد مجتمعه.

 المالحظات

 محوراالنتماج لل مناسبة الصياغة

غير  البنود
 مناسبة

 مناسبة
ال 
 ينتمي

 ينتمي

 .مع أسرتي في المنزل ممتعاً  أقضي وقتاً -64     

 .أسراري لبعض األشخاص عن أبوح-65     

 .أحب المشاركة في النشاطات الجامعية-66     

 .أشعر بالحيوية والنشاط عندما أرتاد الجامعة-67     

 .أحاول أن أكون محط نظر معلمي في الصف-68     

ـــــي تتطلـــــب عمـــــالً -69       أســـــتمتع بالمهـــــام الدراســـــية الت
 .مع الزمالء مشتركاً 

ـــع بعالقـــات صـــداقة مـــع الجيـــ-70      ران الـــذين فـــي أتمت
 .سني

 .قرباء ومشاركتهم في مناسباتهمأهتم بزيارة األ-71     
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 (3)الملحق رقم 
ومقياس ، لمقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين المحكمين السادة بأسماج قائمة

 .مرتبة بحسب القسم والمرتبة العلمية التوافق النفسي االجتماعي
 المرتبة العلمية القسم االسم والشهرة قمالر 

 أستاذة علم النفس أمينة رزقأ.د  1

 أستاذ علم النفس نحيلي أ.د علي 2

 أستاذ مساعد علم نفس غسان منصورد.  3

 سةمدرّ  علم نفس خرنوب د. فتون 4

 سةمدرّ  علم نفس بله د. فاديا 5

 أستاذ مساعد اإلرشاد النفسي صباح السقاد.  6

 أستاذ مساعد اإلرشاد النفسي ليلى الشريفد.  7

 أستاذ مساعد اإلرشاد النفسي أحمد الزعبيد.  8

 سةمدرّ  اإلرشاد النفسي منال الشي د.  9

 سةمدرّ  اإلرشاد النفسي ربا سلطاند.  10

 أستاذ مساعد القياس والتقويم عز أ.د إيمان 11

 أستاذ مساعد القياس والتقويم عزيزة رحمةد.  12

 سمدرّ  القياس والتقويم جاموس د. ياسر 13

 سةمدرّ  القياس والتقويم اهلل اعتدال عبدد.  14
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 (4)الملحق رقم 
 الصورة النهائية لمقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين 

 ومقياس التوافق النفسي االجتماعي
 عزيزتي الطالبة/عزيزي الطالب

و أرجـــو منـــك أن تقرأهمـــا بـــتمعن وأن تجيـــب علـــى جميـــع   مقياســـينأضـــع بـــين يـــديك 
التوجـه نحـو مسـاعدة : حيـث أننـي بصـدد القيـام ببحـث تحـت عنـوان  البنود بكل صدق

 علـىرجـو مـنكم التفضـل باإلجابـة ألـذا   اآلخرين وعالقتـه بـالتوافق النفسـي االجتمـاعي
ســـرية  ســـتبقى إجاباتـــك بـــأنعلمـــًا   مناســـباً  اعتـــر بوضـــع إشـــارة فـــي المربـــع الـــذي  البنـــود

ولكــن   ولــيس هنــاك إجابــة صــحيحة و أخــرى خاطئــة  وستســتخدم للبحــث العلمــي فقــط
 : كتابة البيانات التالية في البداية أرجو منك أوالً 

 أنثى    ذكر: الجنس -1

 إنساني    (تطبيقي) أساسي: طبيعة االختصاص الجامعي -2

 رابعة   أولى : السنة الدراسية -3

 

 لك مني جزيل الشكر على تعاونك و

 

 روان البيبي: الباحثة
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 مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين

 م العبارات دائًما غالًبا أحياناً  نادراً  أبداً 

 1 شارك بعمل تطوعي في الجمعيات الخيرية.أ       

 2 أصيب بحادث في الطريق. قدم المساعدة لشخصأ       

 3 عامل معاملة سيئة.أحدهم ي  أشعر بالضيق عندما أرى      

 4 خ لآلخرين عندما يحتاجون إلي.ائأقدم النص     

 5 أتدخل إلنقاذ طفل يتعرض للضرب.     

أتعـاطف مـع شـخص أعرفـه عنـد حـدوث حالـة وفـاة فـي      
 أسرته.

6 

أقـــدم الـــدعم للمعـــوقين أو المســـنين فـــي مؤسســـات ودور      
 الرعاية.

7 

ـــى يـــد  اً أســـاعد رجـــاًل غريبـــ      يتعـــرض لســـوء المعاملـــة عل
 أحدهم.

8 

ـــد ســـماعي عـــن شـــخص أصـــيب بحـــادث أدى       ـــألم عن أت
 إلعاقته.

9 

 10 إن وجدت شيئًا مفقودًا أبحث عن صاحبه ألعيدع إليه.     

 11 استنجد باآلخرين لمساعدة شخص يتعرض للغرق.     

أشـــــعر باألســـــى عنـــــدما أرى طفـــــاًل يتحمـــــل مســـــؤوليات      
 ر.الكبا

12 

       ُ قرض أقاربي أو أصدقائي المال عندما يطلبـون منـي أ 
 ذلك.

13 
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 م العبارات دائًما غالًبا أحياناً  نادراً  أبداً 

 14 شارك بإطفاء حريق حصل في منزل غريب.أ       

داري مشــاعر فرحــي بالنجــاح عنــد رســوب آخــرين مــن أ       
 زمالئي.

15 

 16 عير دفتر محاضراتي لزمالئي عندما يحتاجونه.أ       

دبر ا علمـــت أن أمـــرًا ســـيئًا ي ـــأتـــدخل لمســـاعدة أحـــدهم إذ     
 له.

17 

اســـــتمع باهتمـــــام لشـــــخص يتحـــــدث لـــــي عـــــن مشـــــكالته      
 وهمومه.

18 

 19 ساعد زميلي إذا كان متعبًا ببعض أعماله.أ       

 20 أمنع لصًا يحاول سرقة أحد ما.     

أنـــزعج عنـــد مشـــاهدة مـــن ينـــام فـــي الطريـــق ولـــيس لــــه      
 مأوى.

21 

 22 قائي أو أقاربي المتخاصمين.صلخ بين أصدأ       

 23 أتبرع بالدم إلنقاذ حياة اآلخرين.     

 24 أزور المرضى ألخفف آالمهم.     

ساعد أخي الصغير في فهم دروسه عندما يطلب مني أ       
 ذلك.

25 

أشعر بتأنيـب الضـمير إذا تركـت أحـد أقربـائي فـي أزمـة      
 دون أن أساعدع.

26 
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 م العبارات دائًما غالًبا أحياناً  نادراً  أبداً 

 27 من المال للمحتاجين. أتبرع بمبلع     

 28 ساعد طفاًل ضل الطريق في العودة إلى منزله.أ       

أترك مقعدي في المواصالت العامة لشخص أكبر مني      
 سنًا.

29 

ساند اآلخرين معنويًا فـي الـتخلص مـن أسـباب ضـيقهم أ       
 وقلقهم.

30 

أحــــزن عنــــد ســــماعي عــــن عائلــــة فقيــــرة فقــــدت مســــكنها      
 ها مأوى. وليس ل

31 

 32 قدم الطعام لمحتاج يبدو جائعًا في الطريق.أ       
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 (4تابع ملحق)

 مقياس التوافق النفسي االجتماعي

 م العبارات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 

 1 أعتقد أني شجاع في المواقف التي تتطلب ذلك.     

 2 .أشعر أني شخص مرغوب به في محيطه االجتماعي     

 3 أنا شخص مستقر المزاج عادًة.     

 4 أعتقد أن المستقبل يحمل األجمل.     

ن كـــان يخـــالف أ        عبـــر عـــن رأيـــي فـــي األمـــور العائليـــة وا 
 رأي أفراد أسرتي. 

5 

 6 حسن التخطيط للحفالت والرحالت الجماعية.أ       

 7 ألتزم بالوعود التي أقطعها على نفسي.     

ــــد      ــــدما أكــــون  أعتق أن أصــــدقائي يشــــعرون بالســــرور عن
 معهم.

8 

أمتلــك العديــد مــن الصــفات المشــتركة التــي تجمــع بينــي      
 وبين أصدقائي.

9 

 10 ستفز من قبل أحدهم.أضبط نفسي عندما أ       

 11 أشعر بالراحة النفسية في معظم أوقاتي.     

 12 أتمتع باستقاللية جيدة في حياتي الشخصية.     

 13 كون صداقات جديدة بكل سهولة.أ       

 14 حافظ على مواعيدي بدقة.أ       
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 15 سلوكي يفرض على اآلخرين معاملتي معاملة جيدة.     

 16 أشعر بالسعادة عندما أشارك أسرتي مناسباتها.     

 17 دافع عن آرائي التي تخالف آراء اآلخرين بهدوء.أ       

 18 أسرتي هادئة وجميلة. أشعر أن حياتي مع     

 19 أمتلك قدرًا كافيًا من الحرية في نفقاتي المادية.     

 20 حب تعريف األشخاص ببعضهم البعض ألول مرة.أ       

 21 ألتزم باألنظمة والقوانين.     

أعتقــــد بــــأن أفكــــاري مثمــــرة فــــي المواقــــف التــــي تتطلــــب      
 حلواًل.

22 

 23 اد أسرتي.أشعر باالنسجام مع أفر      

 24 أفرح لفرح اآلخرين وأحزن لحزنهم.     

 25 أعتقد أن دراستي تؤمن لي مستقباًل كريمًا.     

علــــــــى طمــــــــوحي وأهــــــــدافي  خطــــــــط لمســــــــتقبلي بنــــــــاءاً أ       
 الشخصية.

26 

 27 أمتلك القدرة على إسعاد اآلخرين.     

 28 أرى الغش أسلوب غير مشروع للنجاح.     

 29 بقدرتي على تحقيق أهدافي في المستقبل. ؤمنأ       

 30 حب أن يشاركني اآلخرون مناسباتي.أ       

أســتعمل األســاليب الوديــة للحصــول علــى حقــوقي التــي       31 
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 يحاول اآلخرون حرماني منها.

أجـــد الكثيـــر ممـــن يمـــدون لـــي يـــد العـــون إن وقعـــت فـــي      
 مأزق.

32 

 33 دون تدخل من األهل. أختار المالبس التي تناسبني     

 34 أتمتع بالطالقة في الحديث أمام جمع من الناس.     

 35 أقوم باألعمال التي أكلف بها على أكمل وجه.     

 36 رتكبها.عن نفسي رغم بعض األخطاء التي أ أنا راضب      

بغـــض أســـلوب المعاملـــة بالمثـــل مـــع األشـــخاص الـــذين أ       
 أساؤوا إلي.

37 

 38 ختار عالقاتي االجتماعية بالطريقة التي أريدها.أ     

 39 أقضي وقتًا ممتعًا مع أسرتي في المنزل.     

 40 .حاول مساعدة أفراد أسرتي في تحمل األعباء الماديةأ       

 41 أعترف بأخطائي مهما كانت العواقب.     

 42 أتجنب المشاحنات مع اآلخرين بشكل عام.     

 43 أسراري. عنبعض األشخاص ل أبوح     

الكــذب علــى اآلخــرين أســلوب ســيء فــي الوصــول إلــى      
 األغراض الشخصية.

44 

 45 أنا راضب عن أسلوبي في الحياة.     

 46 أتجنب شتم اآلخرين مهما أساؤوا لي.     



 مالحق البحث

 
235 

 م العبارات دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 

 47 حب المشاركة في النشاطات الجامعية.أ       

 48 أنا شخص مخلص في العمل.     

 49 أتمتع بعالقات صداقة مع الجيران الذين في سني.     

 50 أشعر بالرضا عن نفسي في تعاملي مع اآلخرين.     

 51 أهتم بزيارة األقرباء ومشاركتهم في مناسباتهم.     
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- There are no statistically significant differences between the mean 

scores of members of the research sample on the scale of social 

psychological compatibility due to the sex variable. 

- There are statistical significant differences between the mean scores of 

members of the research sample on the scale of social psychological 

compatibility due to the specialty variable, to the direction of applied 

specialty. 

- There are statistical significant differences between the mean scores of 

members of the research sample on the scale of social psychological 

compatibility due to the variable of the academic year, to the direction of 

the fourth year students . 

Finally, some proposals have been put in the light of the results, 

including. 

The researcher suggests that in light of the conclusion of the present 

study, further studies emanating from it, which is the most 

important: 

1-Conduct research and longitudinal studies on the subject of Orientation 

towards helping others . 

2-A study of the socialization and its relationship to the behavior of the 

Orientation toward helping in childrens . 

3-Preparing a training program to help in developing a helping behavior 

among adolescents and college students . 

4-Conducting studies on helping behavior in childhood and 

adolescence. 

5-Conducting a study of the differences between individuals in helping 

behavior towards relatives , close friends and strangers. 
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the research hypotheses the researcher used the Pearson correlation 

coefficient to determine the relationship between the research variables. 

The researcher also used the test (t test) to identify the sign of the 

differences between research variables . 

 The research results: :  

- High level of Orientation towards helping others among the members of 

the research sample .  

- High level of social psychological compatibility among the members of 

the research sample . 

- There is a positive correlation with statistical significance between 

orientation toward helping others and social psychological compatibility 

among the members of the research sample . 

* There is a positive correlation with statistical significance between 

orientation toward helping others and social psychological compatibility 

among the members of the research sample due to the sex variable. 

* There is a positive correlation with statistical significance between 

orientation toward helping others and social psychological compatibility 

among the members of the research sample due to the variable of 

specialty (basic colleges, humanity colleges) . 

* There is a positive correlation with statistical significance between 

orientation toward helping others and social psychological compatibility 

among the members of the research sample due to the variable of 

academic year (the first, fourth) . 

- There are statistical significant differences between the mean scores of 

members of the research sample on the scale of Orientation towards 

helping others due to the sex variable, to the direction of males. 

- There are no statistically significant differences between the mean 

scores of members of the research sample on the scale of Orientation 

towards helping others due to the specialty variable (practical, humane). 

- There are statistical significant differences between the mean scores of 

members of the research sample on the scale of Orientation towards 

helping others due to the academic year (the first, fourth), to the direction 

of fourth-year students 
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- Third: There are no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) between the mean scores of the members of the 

research sample on the scale of Orientation towards helping others due to 

the variable of Specialty (basic Colleges, Community Colleges). 

-Fourth: There are no statistically significant differences in the 

significance level (0.05) between the mean scores of the members of the 

research sample on the scale of Orientation towards helping others due to 

the variable academic year (the first, fourth) .  

- Fifth: There are no statistically significant differences in the significance 

level (0.05) between the mean scores of the members of the sample on the 

scale of social psychological compatibility due to the variable sex (male, 

female) . 

- Sixth: There are no statistically significant differences in the 

significance level (0.05) between the mean scores of the members of the 

sample on the scale of social psychological compatibility due to the 

variable specialty (basic Colleges, Community Colleges) . 

- Seventh: There are no statistically significant differences in the 

significance level (0.05) between the mean scores of the members of the 

sample on the scale of social psychological compatibility due to the 

variable academic year (the first, fourth) . 

*The Search tries to test the validity of this hypothesis on a stratified 

random sample consisting of 390 students from the University of 

Damascus, The total sample was (13523) students, according to the 

original research community . 

In this research the descriptive analytical method was used , and tow 

measurements scales of orientation towards helping others and social 

psychological compatibility designed by a researcher, the application of 

research tools took almost a week . 

The research found a set of results, which were processed using the 

Statistical Package for Science (spss) version (16), these methods are 

Pearson correlation coefficient to calculate the sincerity of research tools, 

the correlation coefficient Pearson , Cronbach's alpha equation , midterm 

retail stability coefficient using Spearmen Brown equation to calculate 

the research tools stability, and the averages , duplicates , standard 

deviations and percentages to answer a research questions. And to answer 
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that due to the variables( sex, specialty (basic colleges, human colleges), 

academic year (the first, fourth) .  

- Know the significance of differences in the degree of social 

psychological compatibility among the members of the research sample, 

and that due to the variables(sex, Specialty (basic colleges, human 

colleges), academic (the first, fourth).  

The research questions and hypotheses: 
-What is the level of the orientation towards helping others among the 

members of the research sample? 

-What is the social Psychological compatibility level among the members 

of the research sample? 

The research looking to confirm the next hypotheses: 
Correlation hypotheses:  

- No Correlation statistically significant at the significance level (0.05) 

between the level of orientation towards helping others and the level of 

social psychological compatibility among the members of the research 

sample.  

Branching off from the first hypothesis following assumptions: 

-No Correlation statistically significant at the significance level (0.05) 

between the Orientation towards helping others and social psychological 

compatibility among the members of the research sample due to the 

variable of gender (male, female).  

-No Correlation statistically significant at the significance level (0.05) 

between the Orientation towards helping others and social psychological 

compatibility among the members of the research sample due to the 

variable of Specialty (basic colleges, community colleges). 

-No Correlation statistically significant at the significance level (0.05) 

between the Orientation towards helping others and social psychological 

compatibility among the members of the research sample due to the 

variable of the academic year (the first, fourth).  

* Hypotheses differences: 

- Second: There are no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) between the mean scores of the members of the 

research sample on the scale of Orientation towards helping others due to 

the variable of sex (male, female) .  
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individual forms a certain convictions then a values related to these 

convictions formed, reflecting impact of behavior on all the individual's 

personality and their dealings and decisions aspects.  

Researcher generally see that whenever a sense of responsibility towards 

helping others is high, it may lead to the normal growth of the individual 

and the ability to comply with changes in the environment around him. 

 Accordingly the research problem is:  

- What is the relationship between Orientation towards helping others and 

The social psychological compatibility among Damascus University 

students?  

- What is the level of orientation towards helping others and the level of 

social psychological compatibility for Damascus University students? 

The importance of the research:  

* Importance of the subject of the orientation towards helping others - As 

scientifically proven-, is for the amount of happiness it gives to the 

Applier that make his spirit rise and affect the performance in the rest of 

the various aspects of his life, reflecting the positive effects on his career, 

social, academic and personal.  

*The individual Social psychological compatibility spans at multiple 

axes, in particular the social aspects and the performance and behavior of 

members of the community with each other, when relations have taken a 

positive form, A result reflected back to the community, carrying a 

positive impact on society as a whole again.  

The Objectives of the research:  

- Identify the level of orientation towards helping others among 

members of the research sample  

- Identify the level of Social psychological compatibility among 

members of the research sample  
- knowing Correlation between the Orientation towards helping others 

and the social psychological compatibility among the members of the 

research sample.  
- Know the significance of differences in the degree of orientation 

towards helping others among the members of the research sample, and 
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The Summary 

Orientation towards helping others and its relationship to the 

Social Psychological Compatibility 

A field study on a sample of Damascus University students 

Helping others is an important topic at the level of individual and 

community and its importance is in the role it plays as a system of values, 

ethics and representing a positive social links. It is one of the positive 

psychological fields which is covering by a social psychology research 

and study .it may have an effect on the psychological development of the 

individual and his social compatibility. In general and according to one of 

a known researchers (Cialdini) the behavior of helping others, "is the 

behavior brings happiness, it relieves the nerves tension and release the 

endorphin hormone, which would help the feeling of psychological 

comfort and happiness, Helping the individual to another reduces the 

thinking in a personal problems and concerns then feel psychological 

comfort, and that help him in general to achieve psychological and social 

compatibility”.  

Here it should be noted to the importance of studying the behavior of 

helping others among the members of the society, Especially among 

youth and educated, because it sheds light on the prevailing values that 

will remain in the community and on this collaborative side -where the 

youth of today are the employers and heads of future families- which will 

affects the community future and its members balance and social 

psychological compatibility .  
The Problem of the research : 

Choosing the subject of an Orientation towards helping others and its 

relationship to Social Psychological Compatibility stems From the 

conviction that it is important to focus on the positive social behavior 

because of its role in building a healthy personality and closer bonds of 

love between members of the community, another reasons for choosing 

this subject is due to the important fact that there is almost complete 

absence of such studies in the local environment as The researcher know. 

 researcher assumes that the individuals are busy in themselves and their 

self identity has become more prevalent situation in our communities, 

extending its impact to affects the thought of an individual and his 

feelings and behaviors and method of formation his convictions. When
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