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تقديرشكر و

.الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات له الشكر على ما أنعم وله الحمد على ما أسدى

ثم الشكر الخالص إلى الحبيب المصطفى الذي أخرجنا من ظلمات الجهل إلى

.أنوار العلم واإليمان صلى اهللا عليه وسلم

التي لم تبخل  " فوطية  فتيحة  : "ستاذة المشرفةنتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى األ

تمام  إلعلينا بنصائحها وتوجيهاتها والمعلومات القيمة التي من خاللها تم تخطي الصعاب  

صدقـاء من مختلف  ، إلى كل األاالجتماعيةساتذة قسم العلوم  أ، إلى كل  الدراسةههذ

كل  األقسام، إلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد ولو بكلمة إلتمام هذا االنجاز إلى

هؤالء خالص الشكر والتقدير
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بدعائهم وتقاسمت معهن أجمل أیام حیاتي صدیقاتي في الجامعة واألخص بالذكر 
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ملخص الدراسـة

التوافق بوعالقتهاالفعالیة الذاتیة'':تناولت الباحثتان في هذه الدراسة المعنونة
النفسي لدى عینة من طلبة سنة أولى علوم اجتماعیة بجامعة الجیاللي بونعامة بخمیس 

التي هدفت من خاللها إلى التأكد من وجود عالقة بین الفعالیة و ''ملیانة والیة عین الدفلى
، وللتحقق من ذلك لدى عینة من طلبة سنة أولى علوم اجتماعیةالذاتیة والتوافق النفسي 

من إعداد الدكتور هشام الفعالیة الذاتیةمقیاس طبقت الباحثتان مقیاسین والمتمثلة في
التوافق النفسيمقیاس ، و إبراهیم عبد اهللا والدكتور عصام عبد اللطیف عبد الهادي العقار

تم تطبیقها على ،یناسیوبعد التأكد من الخصائص السیكومتریة للمق.من إعداد الخــامري
عیةمن طلبة سنة أولى جذع مشترك علوم اجتما)طالب وطالبة100(اعینة بحث قوامه

وبعد المعالجة ،تـم استخدام المنهج الوصفي التحلیليأختیرت بطریقة عشوائیة منتظمة،
: اإلحصائیة للبیانات المتحصل علیها كشفت نتائج الدراسة من وجود

والتوافق النفسي لدى یةفعالیة الذاتالتوجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین ـ 1
.طلبة السنة أولى علوم اجتماعیة

ـ توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین بعد المثابرة في مواجهة العقبات والتوافق النفسي 2
. لدى طلبة السنة أولى علوم اجتماعیة

ـ توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین بعد الثقة بالذات والتوافق النفسي لدى طلبة 3
.ولى علوم اجتماعیةالسنة أ

ـ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین بعد المبادأة في السلوك والتوافق النفسي لدى 4
.طلبة السنة أولى علوم اجتماعیة

ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في الفعالیة الذاتیة تبعًا لمتغیر 5
.الجنس

بین أفراد العینة في التوافق النفسي تبعًا لمتغیر ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة6
. الجنس



Résumé de la recherche

Dans cette étude intitulée « L’auto-efficacité et sa relation avec la compatibilité
psychologique, auprès d’un échantillon des élèves de la première année des sciences sociales de
l’université DjillaliBounama de KhemisMeliana, wilaya de Ain Defla », dans l’enquête de
terrain,les deux chercheuses, ont fixé un objectif qui vise à confirmer s’il existe une relation entre
l’auto-efficacitéet la compatibilité psychologique auprès d’un échantillon des élèves de la première
année des sciences sociales, et pour vérifier cette relation, les deux chercheuses ont appliqué deux
tests, le test de l’auto-efficacité, conçu par Hichem Ibrahim Abdellah et de  Isam Abellatif Abdelhadi
El Akar et le test de la compatibilité psychologique, conçu par El Khameri. Après la validation des
caractéristiques psychométriques des deux tests, ils ont été appliqués sur un échantillon composé de
100 élèves (garçons et filles) de la première année du tronc commun des sciences sociales, choisi de
manière aléatoire et ordonné.Dans ce cadre, les chercheuses ont utilisé la méthode descriptive
analytique.

Après le traitement statistique des données obtenues, les résultats de l'étude ont révélés :

1. Il existe une relation de corrélation, statistiquement significative, entre l’auto-efficacité et la
compatibilité psychologique, auprès d’un échantillon des élèves de la première année des sciences
sociales.

2. Il existe une relation, statistiquement significative, entre après la persévérance dans la
confrontation avec les sanctionset la compatibilité psychologique, auprès des élèves de la première
année des sciences sociales.

3. Il existe une relation, statistiquement significative, entre la confiance en soiet la
compatibilité psychologique, auprès des élèves de la première année des sciences sociales.

4. Il n’existe pas derelation, statistiquement significative, entre après les préliminaires au
niveau du comportement et la compatibilité psychologique, auprès des élèves de la première année des
sciences sociales.

5. Il n’existe pas dedifférences, statistiquement significatives, entre les membres de
l’échantillon, dans la compatibilité psychologique, selon la variable sexe.

6. Il n’existe pas dedifférences, statistiquement significatives, entre les membres de
l’échantillon, dans la compatibilité psychologique, selon la variable sexe.
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مقدمة

أ

تعتبر الصحة النفسیة للطالب الجامعي ركیزة أساسیة في اإلنتاج وتحقیق الطموح في 
ضغوط حیاتیة یتعرض لها هذا الطالب أثناء حیاته الجامعیة إعاقة أوةوأن أیالحیاة،

وبالتالي بصورة مباشرة وغیر مباشرة،ستترك أثارها السلبیة على صحته النفسیة والجسمیة
.ستؤثر على نجاحه وتقدمه في حیاته الدراسیة والمهنیة

االنفعالیة مجهوداته المعرفیة،وتلعب تعامالت الطالب مع محیطه التعلیمي و
والسلوكیة التي یحددها التوافق مع المواقف الضاغطة والتي یتخذ فیها استراتیجیات تعاملیة 

وتتمثل تلك ةوعلى حالته النفسیة الالحقدورا معدال للسوابق المحیطیة المؤثرة علیه
إما في خفض االستراتیجیات في قدرة الفرد على التعامل مع الوضعیات الضاغطة،

والقدرة على التحكم وتعدیل المعاملة بین ،)عدم التوافق(أو بزیادة التوتر) التوافق(التوتر
الب بإمكانیة نجاحه في الطالب ومحیطه، حیث ربطت هذه القدرة بتوقع النتیجة وٕاقناع الط

من المتغیرات النفسیة فعالیة الذاتحیث تعد إنجاز مهمة ما من خالل فعالیة الذات لدیه،
الهامة والتي أصبحت من المواضیع ذات األولویة للدراسة والبحث في مجال علم النفس 

توقعات فال. لما یسهم به في توجیه سلوك الطالب وتحقیق أهدافهبشتى میادینه وتخصصاته،
التي یمتلكها الطالب حول قدراته وٕامكاناته لها دور هام في التحكم في محیطه مما یسهم في 

. توافقه النفسي وبالتالي زیادة القدرة على االنجاز ونجاح األداء
ألن الطلبة كغیرهم من ویعد التوافق النفسي غایة كل فرد إلى ضمان حیاة مستقرة،

حاجاتهم الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة التي یسعون إلى أفراد المجتمع لهم دوافعهم و 
.مدى توافقهم على درجة هذا اإلشباعذلك على ویتوقف إشباعها،

من أجل أن تأخذ دورها في مساعدة الطلبةالجامعیةلذا وجب على المؤسسات 
وعدم تمكنها من إشباع هذه الحاجات قد ،الوصول إلى مستوى أفضل من التوافق النفسي

األول لعدم التوافق النفسي هو نتیجة األساسألن ،یؤدي إلى نتائج سلبیة نفسیة واجتماعیة
حیث تنشئ قلقا مرتفعا على وجود دوافع مختلفة توجه كل منها الفرد وجهات مختلفة،

.یميالجانب المعرفي للطالب في تحصیله الدراسي سوف یهدد مساره التعل
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ب

، قسمناها تمثلت في طلبة السنة أولى علوم اجتماعیةالتي الدراسة و عینةار یوبعد اخت
.میدانيجانب نظري وجانب :بعد المقدمة إلى جانبین

:ةالتالیثالثة فصولحیث تضمن الجانب النظري 
وأهدافها والتحدید اإلجرائي لمتغیرات إلى إشكالیة الدراسة وفرضیاتها،أهمیتهالفصل األولا

.الدراسة وحدودها
التوافق (والمتغیر الثاني ) فعالیة الذات(یحتوي على المتغیر األولفكان الفصل الثانيأما 

وثالثا الدراسات السابقة،)النفسي
ببعض تعریف الفعالیة الذاتیة، وصلة الفعالیة الذاتیةهاالفعالیة الذاتیة وقد تناولنا فیأوال 
وتوقعات الفعالیة الذاتیة، وأبعاد الفعالیة الذاتیة، ومصادر الفعالیة الذاتیة وكذا المفاهیم،

.خصائصها وآثارها، ثم نظریات الفعالیة الذاتیة،ثم خالصة
والمصطلحات المتداخلة مع ثانیا التوافق النفسي الذي تمثل في مفهوم التوافق النفسي

التوافق النفسي، وأبعاده وأسالیب التوافق النفسي،ومعاییره ،ومؤشراته ،ثم العوامل المؤثرة في 
ثالثا تطرقنا .التوافق النفسي وبعدها تطرقنا إلى النظریات المفسرة لعملیات التوافق،ثم خالصة

.إلى الدراسات السابقة مع تعقیب لهذه الدراسات
للدراسة عرض فیه اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة، وفیه تم ل الثالثالفصأما 

) زماني ومكاني(توضیح المنهج المستخدم في الدراسة ،كما أشرنا إلى مجاالت الدراسة 
والدراسة االستطالعیة،كما یحتوي على وصف أدوات القیاس المستعملة في الدراسة 

ومقیاس التوافق النفسي، مقیاس الفعالیة الذاتیة،وخصائصها السیكومتریة والمتمثلة في 
.  وبعدها تم التطرق إلى أسلوب التحلیل والمعالجة اإلحصائیة للنتائج

:ینفصلمنمیدانيالالجانبویتكون
البحثمنهجالدراسة االستطالعیةیتضمن،البحثوٕاجراءاتبأدواتخاص :الرابعالفصل 

. اإلحصائیةاألسالیبالبیانات،جمعأدواتاختیارها،وطریقةالعینة
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ج

قائمة المراجع ، اقتراحاتخالصة و مناقشتها،والنتائجعرضعلىیحتوي:الخامسفصلال
.والمالحق األجنبیةوغة العربیة بالل
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:اإلشكالیة ـــ1
التي من خاللها یتحدد و في مسار الطالبالمؤسسة التعلیمیة العلیاتعتبر الجامعة 

ولذا یسعى الطالب إلى الجد والمثابرة من أجل تحقیق أهدافه ،مصیره التعلیمي والمهني
.انطالقا من اتجاهاته أو واقعه المعاشالمستقبلیة التي رسمها في خیاله،

توترها من شأنه أن یؤدي إلى إن فهم حاجات الطلبة والعمل على إشباعها وخفض ف
في حین ترك مشكالتهم وحاجاتهم من دون معالجة أو إشباع قد یؤدي بهم إلى توافقهم،

تحقق لها الصحة النفسیة تفالشخصیة السویة ال .االنحراف وتكوین سلوك مضاد للمجتمع
)18: 2005العمریة صالح الدین، .(والتوافق السلیم ما لم تشبع حاجاتها

إلى النجاح لدى الطالب الجامعي في تخصصه یعتمد على حد كبیر من فالحاجة 
حیث أن معرفته وتقدیره بوجود هذه القدرات لدیه تؤهله مقومات وقدرات تمیزه عن غیره،

عه لتحقیق أهدافه المستقبلیة التي رسمها في خیاله انطالقا من اتجاهاته الذاتیة وواق
معتقدات الفرد بشأن "ذاتیة التي عرفها باندورا على أنها لیة الاعالمعاش،وهذا ما یعبر عنه بالف

)Bandura, 1995(.قدرته على تنظیم األفعال المطلوبة إلدارة المواقف المستقبلة وتنفیذها

تؤثر في اختیار المتعلم ألنشطة ومهام یةفعالیة الذاتالأن Harrisوذكر هاریس
كما تؤثر في استمرار الجهد والمثابرة التي یقوم بها المتعلم لتحقیق األهداف التي التعلم،

یسعى إلیها أثناء عملیة التعلم ، وبالتالي فإن األفراد الذین یمتلكون فعالیة منخفضة للذات ال 
Harris,1990(. یفضلون المواقف الصعبة : 15 (

ته مما قد یساهم في تحقیق أهدافه، منفذا لمواجهة مشكالیةفعالیة الذاتالوقد تعتبر 
یعتقده الفرد عن فعالیته وتوقعاته عن اأساسي على مفالسلوك اإلنساني قد یعتمد بشكل

.مهاراته السلوكیة المطلوبة للتعامل الناجح والتوافق مع البیئة المحیطة به 
Elen & Pajras(وذكر إلین وباجرس  انجاز علىتؤثرالفعالیة الذاتیة أن )2008,
الیة ومسارات العمل وأنها تؤثر على أنماط تفكیره وحالته االنفع، اإلنسان بطرق ال حصر لها

إلى تحدید المهام واألنشطة التي تشعرهم بالثقة والكفاءة في فاألفراد یمیلون، التي ینتهجها
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الذاتیة الفعالیة وكذلك فإن ، تي یرونها صعبة ولن تحقق أهدافهمأدائها ویتجنبون األنشطة ال
).   13: 2015، سامي عبد السالممرسي (.هیر الفرد والحالة االنفعالیة لدیتؤثر على أنماط تفك

حیث هدفت من خالل هذه الدراسة إلى )2013بوداود هالة (ونستدل في ذلك بدراسة 
الكشف عن العالقة بین الفعالیة الذاتیة والدافع االنجاز الدراسي لدى عینة من الطلبة 

من )66(من الذكور و)36(طالب وطالبة منها ) 102(بـالجامعیین حیث تكونت عینة الدراسة 
رتباطیة إوجود عالقة النتائج عنأسفرتاإلناث بجامعة العقید آكلي محند بالبویرة حیث 

ودافع اإلنجاز الدراسي لدى عینة من الطلبة الجامعیین، وعدم الفعالیة الذاتیة موجبة بین 
لیة الذاتیة لدى عینة من الطلبة اعوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات الف

االنجاز وجود فروق ذات داللة إحصائیة في دافع الجامعیین تعزى إلى متغیر الجنس،
.الدراسي بین الجنسین لدى عینة من الطلبة الجامعیین

أن مفهوم الصحة النفسیة یمثل التوافق ومدى النضج )1974مفاریوس(ویذكر
وبالتالي تحقیق الذات والتوافق النفسي االنفعالي للفرد أو مدى توافق الفرد مع نفسه والمجتمع،

ذاته وتوازنه في العالقات االجتماعیة األسریة منها حالة من االستقرار االنفعالي للفرد وتقبله ل
).2004:17وآخرون الدلي (والمهنیة 

هذا یعني أن التوافق النفسي یشیر إلى تطویر عادات جیدة وهذا یشمل توافق الفرد 
أو الدراسیة وتوافقه مع رفاق العمل، وهو بذلك یعني تلك العملیات مع الحیاة العملیة،

تساعد على التعامل مع المشكالت الحیاتیة والتغلب علیها وتزوید الفرد بالقدرة النفسیة التي 
Simons Kalichman.(على التحدي لمتطلبات الحیاة بشكل عام ,1998.(

والصحة النفسیة بصفة خاصةة، وم مركزي في علم النفس بصفة عامفالتوافق مفه
افقه إما على المستوى الشخصي أو فمعظم سلوك الفرد هي محاوالت من جانبه لتحقیق تو 

كذلك فإن مظاهر عدم السواء في معظمها لیست إال تعبیرا عن ، على المستوى االجتماعي
.سوء التوافق أو الفشل في تحقیقه
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ها كسمة في شخصیة الفرد لالفعالیة الذاتیة العلمیة ثبت أن الدراساتومن خالل 
یجة توارتفاعها تتحقق الصحة النفسیة كنإدراكهاففي حالة ، تأثیر مباشر على الحال الذاتي

.لهذه السمة
بحیث هدفت إلى البحث عن )1978(ونستدل في ذلك بدراسة جابر عبد الحمید

وتبین من طالبا وطالبة،)90(العالقة بین تقبل الذات والتوافق النفسي على عینة قوامها 
ن تقبل الذات والتوافق النفسي، أي خالل النتائج المتوصل إلیها أن هناك عالقة موجبة بی

).74: 1992عبد الفتاح ،دویدا .(كلما زاد تقبل الفرد لذاته زاد توافقه النفسي 

وقد جاءت هذه الدارسة لتبحث عن طبیعة العالقة بین الفعالیة الذاتیة والتوافق 
خمیس جامعة الجیاللي بونعامة(النفسي لدى طلبة السنة أولى لیسانس علوم اجتماعیة 

ومن هنا على ما تم طرحه في اإلشكالیة تمت صیاغة التساؤالت ،)ملیانة بوالیة عین الدفلى
:كاآلتي 

:السؤال العام
والتوافق النفسي لدى طلبة یةفعالیة الذاتالهل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین

السنة أولى علوم اجتماعیة؟
:الجزئیةاألسئلة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین بعد المثابرة في مواجهة العقبات والتوافق هلـــ 1
؟اجتماعیةالنفسي لدى طلبة السنة أولى لیسانس علوم 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین بعد الثقة بالذات والتوافق النفسي لدى طلبة ـــ 2
؟السنة أولى لیسانس علوم اجتماعیة 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین بعد المبادأة في السلوك والتوافق النفسي ـــ 3
؟لدى طلبة السنة أولى لیسانس علوم اجتماعیة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في الفعالیة الذاتیة تبعا لمتغیر ـــ 4
؟.الجنس
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لتوافق النفسي تبعا لمتغیر العینة في اهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد ــ 5
؟الجنس

: الفرضیاتــ2
:الفرضیة العامة

والتوافق النفسي لدى یةفعالیة الذاتالبین إحصائیةذات داللة ارتباطیةتوجد عالقة 
.السنة أولى علوم اجتماعیةطلبة

:الفرضیات الجزئیة
بین بعد المثابرة في مواجهة العقبات والتوافق النفسي إحصائیةـ توجد عالقة ذات داللة 1

.لدى طلبة السنة أولى علوم اجتماعیة
بین بعد الثقة بالذات والتوافق النفسي لدى طلبة السنة إحصائیةـ توجد عالقة ذات داللة 2

.أولى علوم اجتماعیة
افق النفسي لدى طلبة بین بعد المبادأة في السلوك والتو إحصائیةـ توجد عالقة ذات داللة 3

.السنة أولى علوم اجتماعیة
.العینة في الفعالیة الذاتیة تبعا لمتغیر الجنس أفرادبین إحصائیةـ توجد فروق ذات داللة 4
.العینة في التوافق النفسي تبعا لمتغیر الجنس أفرادبین إحصائیةـ توجد فروق ذات داللة 5
:ـ أهمیة الدراسة3
:النظریةـ األهمیة ــ1ـــ3

فعالیة البترجع أهمیة الدراسة إلى أهمیة متغیراتها، بحیث معرفة العوامل المرتبطة 
یهم لدیةفعالیة الذاتاللدى الطلبة من أجل توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة لهم تعزز تنمیة یةالذات

.من تحقیق مستویات عالیة من التحصیل العلميواالطلبة حتى یتمكن
النفسي قلب وجوهر الصحة النفسیة وهو مطلب كل إنسان یسعى كما یعتبر التوافق

وهي شریحة تنتمي إلى فئة ، ع حاجاته ومن بینهم طلبة الجامعةدائما للنجاح في إشبا
،النفسيالشباب وتعاني مشكالت وأزمات عدیدة في هذه المرحلة العمریة منها سوء التوافق 
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التنمیة والنهوض بالبالد في الحاضر ةعاتقه مسؤولیى علل یحمه الفئة من الشباب فهذ
.والمستقبل إذا كان یتمتع بصحة نفسیة جیدة

:األهمیة التطبیقیةـ ـ2ــ3
تبرز األهمیة التطبیقیة في هذه الدراسة في تفسیر نتائج تساهم في معرفة مدى 

واإلرشاد والتوجیه وقد تفید في نواحي العالج النفسي بالتوافق النفسي،یةفعالیة الذاتالارتباط 
وٕاعادة استبصارهم بأنفسهم والتوافق مع ذواتهم وزمالئهم وصوال ،وكیفیة التعامل مع الطلبة

.إلى تحقیق الصحة النفسیة 
:أهداف الدراسةـــ4
السنة أولى علوم ةبالذاتیة والتوافق النفسي لدى طلالفعالیةالكشف عن العالقة بین ـــ1

.اجتماعیة
الكشف عن وجود عالقة إرتباطیة بین بعد المثابرة في مواجهة العقبات والتوافق النفسي .ـــ2

.لدى طلبة السنة أولى علوم اجتماعیة
الكشف عن وجود عالقة إرتباطیة بین بعد الثقة بالذات والتوافق النفسي لدى طلبة السنة ـــ3

.أولى علوم اجتماعیة
بین بعد المبادأة في السلوك والتوافق النفسي لدى طلبة الكشف عن وجود عالقة إرتباطیةـــ4

السنة أولى علوم اجتماعیة
الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في الفعالیة الذاتیة تبعا ـــ5

.لمتغیر الجنس
ا الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في التوافق النفسي تبعـــ6

.لمتغیر الجنس
:ـ تحدید مفاهیم الدراسةــ5
:ـ فعالیة الذاتــ1ـــ5
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بمعنیین متباینین في اللغة العربیة، فاألول فعال الفعالیةفقد وردت كلمة :لغة
، الناجح والمفید ویقال "سلطة فعالة"بمعنى الفعل الحسن، والمعنى الثاني الناقد والمؤثر ویقال 

مدكور (".فعالیة الكلمة"والفعالیة بمعنى ما یحدث التأثیر المنتظر منه، یقال " دواء فعال"
)95: 2004إبراهیم،

ما "بمعنیین مختلفین في اللغة العربیة، فاألول الذات بمعنى الذاتفقد وردت كلمة 
بمعنى نفسه وعینه وجوهره، ویمكن " ذات الشيء"، والثاني "یصلح إن یعلم ویخبر عنه

)نفس المرجع السابق(.تعریف فعالیة الذات كون الشيء ِیؤدي إلى نتیجة

التي یحملها عن نفسهالفردهي صورة حسب باندوراالفعالیة الذاتیة'':اصطالحا
حول قدرته على تنظیم وتنفیذ أعمال معینة ویؤثر هذا االعتقاد في التوقعات، 

یجعل االعتقاد فهذا،االختیارات،اإلصرار، المثابرة والشعور بالمسؤولیة أمام األعمال المعقدة
Bandura,2006(.''أعمالهتطورعنالو ؤ مسقادرا والشخص  :p307.(

تعد الفعالیة الذاتیة من أهم میكانیزمات القوى الشخصیة ن حجازي فحسب جولتا
همحیث تمثل مركزا هاما في دافعیة األفراد للقیام بأي عمل أو نشاط إذ تساعدلدى األفراد،

2013جولتان ،حجازي (.المختلفة مفي مراحل حیاتهمعلى مواجهة الضغوط التي تعترضه
:420(

:التوافق النفسيـــ2ـ ـ5
.تعدیل كتاب بغرض معین متطابق على الضروراتٍالتئام،تـكیفي، متهیئ،معناه:لـغةــ
مـؤلفة هیأ قصة تكییف قصة، مالئمة بین، خطة والظروف، تكییف حسب البیئة،: تـوافقـــ

.(وفق بین رغباته الحقیقیة، تكیف وفق الظروف، انسجم مع الجمهور،طابق بینللمسرح،
).18:1970سهیل ، إدریس

یحاول كل إذال یتفق العلماء والمختصون في علم النفس حول هذا المفهوم، : ـ اصطالحاً ـ
نحاول تقدیم بعض س، ونحن حسب تخصصهممنهم أن یعطیه تعریفًا خاصًا ومعنى معیناً 

.أهم االختالفات حولهإلبرازالتعاریف 
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وهذا جمود (التغییرهو الرضا بالواقع المستحیل على : أنـهصالح مخیمر یعرفه 
.)وهذا مرونة وٍایجابیة وابتكار وسیرورة(، وتغییر الواقع)وسلبیة واستسالم

) 1997:25، حامدزهران (
تضحیة الفرد بذاتیته أو تتضمن إماأن عملیة التوافق تتضمن حامد زهرانویرى

.نجح كـان عبقریاً وٕاذافشل أصبح عصبیًا، فإذاتثبیتًا وفرضها على العالم الخارجي 
)25:2005حامد ،زهران (

:الدراسةوأبعادلمتغیراتاإلجرائیةالتعاریف ـــ3ـــ5
:فعالیة الذاتـ 1. 3.5

، إلى إیمان الشخص بقدرته على إنجاز مهمة أو مجموعة مهامالفعالیة الذاتیة تشیر 
األولى جامعي قسم العلوم طلبة السنة (یحصل علیها المستجوبونالتيالدرجة یقصد بهاو 

الفعالیة العامة مقیاس (الدراسة هذهفيالمستخدمالمقیاسعلىاإلجابةخاللمن)اإلجتماعیة
بعد المثابرة في مواجهة العقبات، بعد الثقة بالذات و : والذي یركز على ثالثة أبعاد هي) للذات

عصام عبد . هشام إبراهیم عبد اهللا ود. الباحثین دالمصمم من طرف بعد المبادأة في السلوك
.وفق سلم یتكون من ثالثة بدائل اختیاریةاللطیف عبد الهادي العقاد 

:یةفعالیة الذاتالأبعاد . 2.3.5
یقصد بالمثابرة أنها الصبر على تحقیق الهدف واالستمرار في : المثابرة في مواجهة العقبات

یحصل علیها التيوهي الدرجة .تواجه الشخصالتيالعمل رغم الصعوبات والمشاكل 
علىاإلجابةخاللمن)طلبة السنة األولى جامعي قسم العلوم اإلجتماعیة(المستجوبون 

.في هذا البعد) مقیاس الفعالیة العامة للذات(الدراسة هذهفيالمستخدمالمقیاس
وقدراته حسب الظرف الذي هو هي اعتماد الشخص بنفسه واعتباره لذاته، : الثقة بالذات

وهي الدرجة .دون إفراط ودون تفریط، وهي أمـر لكل فرد مهما كان) المكان والزمـان(فیه
من)طلبة السنة األولى جامعي قسم العلوم اإلجتماعیة(یحصل علیها المستجوبونالتي
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في هذا )الذاتیةالفعالیةمقیاس (الدراسة هذهفيالمستخدمالمقیاسعلىاإلجابةخالل
.البعد

:كالمبادأة في السلو ــ 
یكون الطالب صاحب األسبقیة في بدایة فعل معین یمكن مالحظته أو أنوتعني 

وهي نشاطات غیر ملحوظة كالتفكیر والتذكر،أوقیاسه كالنشاطات العضویة والحركیة 
)االجتماعیةاألولى جامعي قسم العلوم طلبة السنة (یحصل علیها المستجوبونالتيالدرجة 

في هذا )الذاتیةالفعالیةمقیاس (الدراسة هذهفيالمستخدمالمقیاسعلىاإلجابةخاللمن
.البعد

:تـوافق النفسيللالتعریف اإلجرائي .1.4.5
ده على التغلب على الفرد حسب ظروف البیئة التي یعیش فیها وتساعمالئمةهو

طلبة السنة (یحصل علیها المستجوبونالتيالدرجة الكلیةیقصد بهاو .متطلبات حیاته
هذهفيالمستخدمالمقیاسعلىاإلجابةخاللمن)األولى جامعي قسم العلوم اإلجتماعیة

وفق سلم یتكون ) التوافق النفسي للباحث المصمم من طرف الباحث الخامريمقیاس (الدراسة 
.من خمسة بدائل اختیاریة

:أبعاد التوافق النفسي.2.4.5
احتیاجاته والرضا عنها، وقدرته على تحقیق على تقبل ذاتههو قدرة الفرد:التوافق االنفعالي

ببذل الجهد والعمل المتواصل وشعوره بالقوة والشجاعة وٕاحساسه بقیمته الذاتیة وقیمته في 
وهي الدرجة .وء نفسيالحیاة، وخلوه من االضطرابات العصابیة، وتمتعه باتزان انفعالي وهد

نم)طلبة السنة األولى جامعي قسم العلوم اإلجتماعیة(یحصل علیها المستجوبونالتي
في هذا )التوافق النفسيمقیاس (الدراسة هذهفيالمستخدمالمقیاسعلىاإلجابةخالل
.البعد

حالة االتزان الداخلي للفرد، حیث یكون الفرد راضیًا عن نفسه مع هـو: التوافق مع الذات
وهي الدرجة .التحرر النسبي من التوترات والصراعات التي ترتبط بمشاعر سلبیة مع الذات
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من)طلبة السنة األولى جامعي قسم العلوم اإلجتماعیة(یحصل علیها المستجوبونالتي
في هذا )التوافق النفسيمقیاس (الدراسة هذهيفالمستخدمالمقیاسعلىاإلجابةخالل
.البعد

وهو تمتع الفرد بصحة جیدة خالیة من األمراض الجسمیة والعقلیة :الجسميالتوافق 
واالنفعالیة، مع تقبله لمظهره الخارجي وخلوه من المشاكل العضویة وشعوره باالرتیاح النفسي 

طلبة السنة األولى (علیها المستجوبونیحصل التيوهي الدرجة .تجاه قدراته وٕامكاناته
الدراسة هذهفيالمستخدمالمقیاسعلىاإلجابةخاللمن)جامعي قسم العلوم اإلجتماعیة

.في هذا البعد)التوافق النفسيمقیاس (
یعني الموائمة بین الشخص وغیره من الناس ویشمل ذلك جمیع :التـوافق مع اآلخرین

التيوهي الدرجة .یعیش فیها الفرد كالمدرسة واألسرة والمهنةالمجاالت االجتماعیة التي 
خاللمن)االجتماعیةطلبة السنة األولى جامعي قسم العلوم (یحصل علیها المستجوبون

.في هذا البعد)التوافق النفسيمقیاس (الدراسة هذهفيالمستخدمالمقیاسعلىاإلجابة
الفرد المتدین من ممارسات دینیة تتمثل في العبادات هو كل ما یقوم به: التـوافق الدیني

وهي .والمعامالت واألخالق، وذلك في محاولة إرضاء خالقه وتحسین عالقاته باآلخرین
)طلبة السنة األولى جامعي قسم العلوم اإلجتماعیة(یحصل علیها المستجوبونالتيالدرجة 

في هذا )التوافق النفسيمقیاس (الدراسة هذهفيالمستخدمالمقیاسعلىاإلجابةخاللمن
.البعد

:ـــ مجاالت وحدود الدراسة6
كلیة األساسي بالتكوینطلبة الجامعةعینة طبقت هذه الدراسة على:الحدود المكانیة.1.6

جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس باالجتماعیةقسم العلوم العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة،
.الدفلىوالیة عین ملیانة



مدخل الدراسةالفصل األول    

- 14 -

السنةالدراسة االستطالعیة في أواخر شهر جانفي من أجریت: الحدود الزمانیة.2.6
كانت الدراسة المیدانیة النهائیة أما .حتى منتصف شهر فیفري)2017/2018(ةالجامعی

.أواخر شهر مارس لنفس الموسم الجامعي حتى منتصف شهر أفریل
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:خالصة
التطرق في هذا الفصل إلى عرض المشكلة وأهمیتها وأبعادها باعتبارها المدخل تم

تحدید اإلشكالیة والتي بفي البدایة تم التعرض إلى ذلك .ي بحث علميألاألول والرئیسي 
تعتبر جوهر الموضوع، إذ یتم فیها طرح اإلشكال على شكل تساؤالت تهدف إلى إیجاد 

وبما أن لكل سؤال جواب، تم عرض الفرضیات التي تعتبر . الدراسةعنها في نهایة إجابات
، تم من خالل الدراسة المیدانیةیتم التحقق منها كإجابات مؤقتة للتساؤالت المطروحة والتي 

تم تحدید األهداف الدراسة، والتي یتم التوصل إلیها األهمیة النظریة والتطبیقیة للموضوعذكر 
ا، وبما أن الدراسة العلمیة تعتمد على المفاهیم المحددة وأخیر من خالل الدراسة المیدانیة

الفعالیة واإلیجاز العلمي، تم تحدید المفاهیم العلمیة التي اعتمد علیها هذا البحث كمفهوم 
وفي الفصل الموالي سیتم ،اجتماعیةالتوافق النفسي لدى طلبة السنة األولى علوم ، الذاتیة

.ة بهذا الموضوعلقأهم العناصر المتعو ، تغیرات الدراسةفصل اإلطار النظري للمالتطرق إلى 



تیةفعالیة الذاال

دـــتمهی
الذاتیةالفعالیةفهوم ـم.1
یةفعالیة الذاتالالمصطلحات المتداخلة مع .2
یةفعالیة الذاتالتوقعات .3
تیةفعالیة الذاالعاد ـأب.4
یةفعالیة الذاتالادر ـمص.5
ائص الفعالیة الذاتیةـخص.6
یةفعالیة الذاتالآثار .7
یةالذاتلفعالیة لالنظریات المفسرة .8
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: ــمهیدت
على األحكام الصادرة من الفرد عن قدرته على القیام یةالذاتعالیة فالتقوم نظریة 

ولكنها تقویم من جانب الفرد لذاته عما ، لیست مجرد مشاعر عامةوهي، بسلوكات معینة
مع المواقف ومرونته في التعامل ، ومدى مثابرته وللجهد الذي سیبذله، یستطیع القیام به
. وتحدیه للصعاب ومقاومته للفشل، الصعبة والمعقدة

في دراستنا والتي سنتناولها بمزید من یةالذاتعالیةفالسبق تتضح أهمیة ومن خالل ما
ببعض المفاهیم المتداخلةیةفعالیة الذاتالارتباط، یةفعالیة الذاتالمفهوم : التفصیل من خالل

سمات ، یةفعالیة الذاتالفي هذا الفصل مصادر ظهركما سن، هاإضافة إلى أبعاد، هاوتوقعات
وفي األخیر یةفعالیة الذاتالوعوامل رفع وخفض مستوى یةفعالیة الذاتالمرتفعي ومنخفضي 

. یةلفعالیة الذاتلالنظریات المفسرة 
: یةفعالیة الذاتالـ مفهوم 1

وهي عبارة عن Banduraتكوین نظري وضعه باندورا یةفعالیة الذاتالیعتبر مفهوم 
میكانیزم معرفي یسهم في تغییر السلوك وهي من العوامل الهامة التي تساعد األفراد على 

، طه عبد العظیم حسین(. مواجهة المواقف الصعبة التي تعترض حیاتهم في مختلف مراحلها
. )132: 2006، وآخرون

قدراته خالل المواقف ة فيأما عادل محمود العدل فیعرفها على أنها ثقة الفرد الكامن
أو هي اعتقادات الفرد في قواه ، الكثیرة وغیر المألوفةالمواقف ذات المطالبالجدیدة أو
. )132: 2001، عادل محمود العدل(. الشخصیة

بأنها معتقدات المعلم )2010skaalvik and skaalviki(يكوسكالفیكسكالفیویعرف 
نافر (الفردیة في قدرته على التخطیط والتنظیم وتنفیذ األنشطة التي تسهم في تحقیق األهداف 

. )2006:598، أحمد عبد بقیعي
الذاتیة تشكل بعدا هاما من أبعاد عالیةفالومن مجمل التعریفات السابقة نستنتج أن 

بمدى امتالكه للقدرة على تحقیق المهام التي اعتقاد الفرد ویقوم على إدراك أو، الشخصیة
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ومدى مثابرته وٕاصراره أمام العقبات والعراقیل التي قد یتعرض لها أثناء ، یقوم بها بنجاح
. سعیه لبلوغ هذه األهداف

: یةفعالیة الذاتالالمصطلحات المتداخلة مع ـ 2
أن الرابط األساسي عن هذا وال شك ، مع الكثیر من المفاهیمیةفعالیة الذاتالیتداخل مفهوم 

: سنوضح أهم المفاهیم المتداخلة، وفي ما یلي" الذات"التداخل هو 
: مفهوم الذاتــ1ــ2

إدراك الذات ": یختلف عن مفهوم الذات الذي یعرف على أنهیةفعالیة الذاتالمفهوم 
:Gwenaelle,2010(."یكونه الشخص انطالقا من تجاربه وتفسیراته في بیئته المعاشةالذي 60(

یختلف عن مصطلح یةلذاتفعالیة االأن مصطلح وآخرونویرى كل من نصر محمد 
یةفعالیة الذاتالفإن ) من أنا(فبینما یتحدد مفهوم الذات بالسؤال عن الكینونة ، مفهوم الذات

نصر محمد (. )هل أستطیع أن أؤدي هذا العمل بكفاءة واقتدار(تتحدد بالسؤال عن االستطاعة
. )95: 2006، وآخرون

: تقدیر الذاتـــ2ـــ2
عن حكم وتقدیر یتعلق بأفكار الفرد ومعتقداته حول نفسه وقدرته یةفعالیة الذاتالتعبر 

ثم قیام ، الحكم على القدرة، فالفعالیة الذاتیة تضم تقویم الذات. على األداء للمهمات بنجاح
. الذات بالمهمة تبعا لما یتوقعه الفرد

وفیما یصدر حكم ، أما تقدیر الذات فهو صورة متجمعة یطورها الفرد عن ذاته وأدائه
جسمیة ومعرفیة وانفعالیة وجدانیة واجتماعیة وتحدد أداءاتوتقدیر عام یظهر على صورة 

. )304: 2005، یوسف قطامي(. في الكثیر من األحیان دوره في المجتمع

بینما ، حكم الفرد على قیمتهیضمویشیر صابر عبد القادر إلى أن تقدیر الذات 
إذ أن ، اعتقاد الفرد عن قدرته على انجاز الفعل في المستقبلیعبر عنیةفعالیة الذاتالمفهوم 

، فهي غالبا معرفیةیةفعالیة الذاتالأما ، تقدیر الذات یعتني بالجوانب الوجدانیة والمعرفیة معا
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بعدان هامان لمفهوم الذات ألنهما یسهمان في صیاغة یةفعالیة الذاتالفمفهوم تقدیر الذات و 
. )2003:03، صابر عبد القادر(. )مفهوم الذات(مفهوم الفرد عن نفسه 

یمیز بین المصطلحین یكون مفهوم تقدیر الذات یتضمن Banduraفي حین نجد 
األحكام حول القدرة ولیس قیمة یةفعالیة الذاتالبینما یتضمن مفهوم، الحكم على قیمة الذات

.Bandura(. الذات 2006: p309( .

: وٕادراك التحكم في السلوكتیةالذاالفعالیةـــ 3ـــ2
إذ یعرف ، سهولة إنجاز السلوكإن إدراك التحكم في السلوك هو إدراك صعوبة أو

مصطلح إدراك التحكم في السلوك على Ajzen et modden)1986(كل من أجزن ومودن 
أما إدراك " السهولة التي ستصادفه إلنجاز سلوك ماأوتقدیر الشخص لمدى الصعوبة "انه 

وعلیه نجد أن هناك تداخل ، فعالیة الذات فهو اعتقاد الشخص بأنه قادر على إنجاز السلوك
: ي ینقسم إلى نوعینوالذ.)control(بین المصطلحین باعتبار أن كالهما یتضمنان التحكم

القدرة، الدافعیة(الذي یرتكز على عوامل صادرة من داخل الفرد: التحكم الداخلي( .
كلثوم (. )صعوبة المهمة(على عوامل خارجیة عن ذات الفردالذي یرتكز: التحكم الخارجي

. )2009، العایب
یتداخل ویشترك مع مفاهیم أخرى یةفعالیة الذاتالمن خالل ما سبق ذكره نستنتج أن مفهوم 

إنما یدل على أهمیته ووزنه في السیاقات شيءوهذا إن دل على ، في خصائص عدة
. النفسیة

: یةفعالیة الذاتالـ توقعات ــ3
ولكل منهما یةفعالیة الذاتالأوضح باندورا وجود نوعین من التوقعات یرتبطان بنظریة 

والتوقعات المتعلقة یةفعالیة الذاتالالتوقعات الخاصة ب: تأثیراته القویة على السلوك وهما
. بالنتائج

تتعلق بإدراك الفرد لقدراته على القیام بأداء سلوك : یةفعالیة الذاتالبالتوقعات المرتبطة 
محدد وهذه التوقعات یمكنها أن تساعد على تمكن الفرد من تحدید ما إذا كان قادرا على 
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، مقدار الجهد المطلوب منه للقیام بهذا السلوكوتحدداالقیام بسلوك أم ال في مهمة معینة 
. وأن یحدد إلى أي حد یمكن لسلوكه أن یتغلب على العوائق الموجودة في هذه المهمة

، سلوك محددفياالنخراطحیث أن النتائج یمكن أن تنتج من : التوقعات الخاصة بالنتائج
، بوضوح بین توقعات النتائج وتحدد السلوك المناسب للقیام بمهمة معینةوتظهر العالقات 

في حین أن التوقعات الخاصة بفاعلیة الذات مرتبط بشكل واضح بالتنبؤ بأفعال الفرد 
. )78: 2015، بادي نوارة(. المستقبلیة

وتأخذ توقعات النتائج ثالثة أشكال كبرى في كل شكل تعمل فیه التوقعات اإلیجابیة 
: كالتالي) مثبط(في حین تعمل التوقعات السلبیة كعوائق ) محرض(كمحفزات 

، اآلثار البدنیة اإلیجابیة والسلبیة التي ترافق وتتضمن الخبرات الحسیة السارة والمنفرة.1
. وعدم الراحة الجسدیة

فاآلثار اإلیجابیة تشمل التفاعالت االجتماعیة : اآلثار االجتماعیة السلبیة واالیجابیة.2
الرغبة باالنتماء بینما اآلثار السلبیة ، القبول، االنتماء، كتغیرات االتجاه والتقدیر االجتماعي

. النقد، عدم الموافقة، تشمل الرفض االجتماعي
الذي یمثل الفئة المهمة لتوقعات النتائج وهو بدوره یمثل أیضا في التقییم : التقییم الذاتي.3

، وقع التقدیر الرضا الشخصي یحفز إلى أداء متفوقفت، اإلیجابي والسلبي للسلوك الشخصي
في حین أن توقع خیبة األمل تؤدي إلى نقد الذات وضعف في مستوى األداء 

)Bandura ,2003: pp93 – 40( .
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.Bandura(الفرق بین توقعات الفعالیة الذاتیة وتوقعات النتائج ) 01(شكل رقم  1997:
p193( .

بین مفهوم التوقعات التي تخص نتیجة Banduraمن خالل الشكل السابق یمیز 
على أنها یةفعالیة الذاتالالتوقعات الخاصة بوبین ، الفعل والتي هي تقییم الفرد لسلوك ما

. بالنجاح في انجاز السلوك المطلوباالقتناع
: تیةلیة الذافعاالـ أبعاد ــ4

مرتبطة باألداء ویرى أن تیةفاعلیة الذالثالث أبعاد لBandura) 1994(یحدد باندورا 
. معتقدات الفرد عن فاعلیته الذاتیة تختلف تبعا لهذه األبعاد

: لیةعاقدر الفـــ1ـــ4
ویختلف ، ویقصد به مستوى قوة دوافع الفرد لألداء في المجالت والمواقف المختلفة

هذا المستوى تبعا لطبیعة أو صعوبة المواقف ویبدو قدر الفاعلیة بصورة أوضح عندما تكون 
ن ویمكن المهام مرتبة وفقا لمستوى الصعوبة واالختالفات بین األفراد في توقعات الفاعلیة

ومتوسطة الصعوبة ولكنها تتطلب مستوى أداء شاق في ، تحدیدها بالمهام البسیطة المتشابهة
ومع ارتفاع مستوى فاعلیة الذات لدى بعض األفراد فإنهم ال یقبلون على مواقف ، معظمها

توقعات النتائج

Aut come expectacion

النتائج 
)Outcome(

السلوك
)Behavior(

الفرد
)Person(

توقعات الفعالیة

Efficacy expectacion
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والء سهیل (وقد یرجع السبب في ذلك إلى تدني مستوى الخبرة والمعلومات السابقة، التحدي
. )53: 2015، فیوس

مستوى : لیة لدى األفراد یتباین بتباین عوامل عدیدة أهمهاعاویرى الزیات أن قدر الف
ومن المهم هنا أن تعكس اعتقادات الفرد تقدیره ، اإلبداع أو المهارة والضبط الذاتي المطلوب

ولیس أحیانا یة یمكنه من أداء ما یوكل إلیه أو یكلف به دائما فعاللذاته بأن لدیه قدر من ال
. )491: 2001، الزیات فتحي(

: العمومیةـــ2ـــ4
أي انتقال ، ویعني بالعمومیة قدر الفرد على أن یعمم قدراته في المواقف المتشابهة

إال أن درجة العمومیة تختلف وتتباین من فرد إلى ، فاعلیة الذات من موقف آلخر مشابه
. آخر

إلى ذلك بقوله إن الفرد قد تكون ذاته في مجال schwarzer) 1999(ویشیر سكوارزار
إال أن درجة ، وبمعنى أن الفرد قد تكون لدیه ثقة عامة في نفسه، ون في مجال آخرما ال تك

. )72: 2007، المزروع لیلى(الثقة قد ترتفع في موقف وتنخفض في آخر

مقابل ویبین باندورا أن العمومیة تتحدد من خالل مجاالت األنشطة المتسعة في
درجة تشابه األنشطة : المجاالت المحددة وأنها تختلف تبعا الختالف عدد من األبعاد أهمها

والطرق التي یغبر بها عن اإلمكانیات أو القدرات ومن خالل التفسیرات الوصفیة للمواقف 
. )39: 2008، النفعي فؤاد(.وخاصة الشخصیة المتعلقة بالسلوك

: القوة والشدةـــ3ـــ4
مرتفعة فعالیة فاألفراد الذین یمتلكون ، مالئمتها للمواقفو وتتحدد في ضوء خبرة الفرد 

.)96: 2006، آخرونو نصر محمد علي(.ل وبذل جهد أكبریمكنهم المثابرة في العم

تجعل الفرد أكثر قابلیة للتأثر بما یالحظه الفعالیة الذاتیة فالمعتقدات الضعیفة عن 
ولكن األفراد مع قوة ، أو یكون أداءه ضعیفا فیها، في أداء مهمة مامثل مالحظة فرد یفشل 

ولهذا فقد یحصل طالبان على ، یثابرون في مواجهة األداء الضعیفیة ذواتیهمفعالاالعتقاد ب
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لدیه الفعالیة الذاتیة "أحدهما أكثر قدرة على مواجهة المواقف ، درجات ضعیفة في مادة ما
. )293: 2000، الشعراوي عالء(لدیه منخفضة یةة الذاتعالیفال"واآلخر أقل قدرة " مرتفعة

: مصادر الفعالیة الذاتیةـــ5
لدى یةفعالیة الذاتالأن هناك أربعة مصادر تؤثر على )Bandura 1997(یرى باندورا

: األفراد ونذكرها كما یلي
: إنجازات األداء أو خبرات التمكن1ـــ5

فالنجاح في مهمة سابقة یولد النجاح في ، وخبراته المباشرةوتشیر إلى تجارب الفرد 
فعالیة المهمة الحقة فیعد الفرد ما حققه من إنجازات في األداء أكثر المصادر تأثیرا في 

لذلك فاأللداء الناجح یرفع توقعات الفعالیة الذاتیة للفرد أما اإلخفاق في األداء فیؤدي ، یةالذات
واألعمال ، داء یرفع فعالیة بما یتوافق مع صعوبة المهمةوالنجاح في األ، إلى خفضها

فمثال اجتیاز الفرد المتحان ذي صعوبة مرتفعة یزید من فعالیة ، المطلوب إنجازها من الفرد
: 2017، دودو صونیا(. األمر الذي ال یحدث إذا اجتاز امتحانا ذا مستوى بسیطالفرد لذاته

27( .
: الخبرات البدیلةـــ2ـــ5

فمن ، أو التعلم بالنموذج ومالحظة اآلخرین) التعلم بالمالحظة(ویعني هذا المصدر 
من المالحظة أو یةیة الذاتالفعالخالل هذا المصدر یمكن أن تكتسب االعتقادات في 

الترجمة لسلوك اآلخرین فیعكس الشخص ذلك السلوك على خبراته السابقة ویسلك بطریقة 
لدى یةفاعلیة الذاتالفمالحظة اآلخرین هم ینجحون تزید من ، ي مواقف مشابهةمماثلة ف

كما أنه إذا الحظ الشخص أن اآلخرین یفشلون في عمل متشابه لما یقوم ، الشخص المالحظ
فإن حكم الشخص المالحظ على قدراته الخاصة ، لرغم من الجهد الكبیر الذي بذلوهبه على ا

الشخص الذي "ضل ثماره عندما یكون النموذجومهاراته سینخفض والتعلم بالمالحظة یؤتي أف
. الثقافة والحالة االجتماعیة، مشابها للمالحظ في الوضع االقتصادي" یقوم بالسلوك 

. )79: 2009، المشیخي غالب بن محمد علي(
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: اإلقناع اللفظيــ 3ــ5
نظرا علیة الذات یعتبر اإلقناع اللفظي من الطرق األكثر استعماال لرفع مستوى فا

ویمكن القول أنه باإلمكان تحسین إدراك األفراد لقدراتهم باستعمال هذه ، لسهولة استعماله
الخبرات ، اإلنجازات األدائیة"ین السابقین الطریقة غیر أن أثرها ضعیف مقارنة بأثر المصدر 

. خصوصًا خصوصا إذا كان الفرد قد مر بخبرات فشل متكررة" البدیلة
اللفظیة ترتبط ارتباطا داال موجبا بالقدرات اللغویة والطالقة إن القدرات االقناعیة

كما أن تأثیر اإلقناع اللفظي یرتبط على نحو مباشر بمكانة المقنع المدركة ، الفكریة واللفظیة
: 2006، آیت حمودة حكیمة(. كما تزید فاعلیة اإلقناع اللفظي عندما یرتبط بالناجح، وسلطته

63( .

لكنه بفعالیة الذات ي یملك حدودا معینة لخلق حس ثابتاالجتماعواإلقناع اللفظي 
فاألفراد الذین یتلقون ، یمكن أن یساهم في النجاحات التي تتم من خالل األداء التصحیحي

ویستطیعون أن یبذلوا ، قدرات للتغلب على المواقف الصعبةاإلقناع االجتماعي یمتلكون ال
وبالتالي وجود اإلقناع اللفظي إلى ، قون المساعدة فقطأولئك الذین یتلجهدا عظیما أكثر من 

. جانب العوامل األخرى یعمل على تهیئة الظروف المالئمة لألداء الفعال
. )44: 2008، النفعي فؤاد(
: االنفعالیةاالستثارةـــ 4ـــ 5

واإلجهاد وما تتركه من أثر في واالستثارةتشیر إلى حاالت القلق والضغوط النفسیة 
وتظهر ، األعلى أكثر قدرة على التحكم بهاوان اإلنسان ذا الكفایة ، یةفعالیة الذاتالمعتقدات 

وتعتمد ، الصعبة والتي تتطلب مجهودا عالیااالستثارة االنفعالیة بصفة عامة في المواقف 
معلوماته فیما یتعلق بالقدرة على وتقویم ، على معلومات الفرد فیما یتعلق بالكفاءة الشخصیة

االنفعالیةاالستثارةولقد اعتاد البعض من األفراد على تنفیذ عمل معین في ، إنجاز المواقف
یغلب أن تكون توقعاته حول فعالیة الذات لدیه ، د الفرد الذي یعاني من قلق مرتفعفنج
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یة الذات ویساهم في رفع في حین أن القلق الطبیعي الواقعي یزید من توقعات فعال، منخفضة
Bandura(. مستواها لدى الفرد ,1997: pp38-39( .

والشكل الموالي یبین هذه المصادر وعالقتها بأحكام فعالیة الذات والسلوك
)92: 2005، السید أبو هاشم(مصادر فعالیة الذات عند باندورایبین: 02الشكل رقم 

: الفعالیة الذاتیةــ خصائص 6
أن هناك خصائص عامة یتمیز بها ذوي فعالیة الذات المرتفعة )1997(یذكر باندورا 

فإن فعالیة الذات تركز على كیف یفكر األشخاص وكیف فحسب نظریة باندورا، والمنخفضة
والعجز فالشعور المنخفض بفعالیة الذات یرتبط باالكتئاب، یشعرون وما هي سلوكاتهم

)Bandura p38(. بالتشاؤم حول األداءات والتطور الشخصي وتقدیر منخفض للذاتو والقلق 

: وهي) إیمان قوي في قدراتهم الذین لدیهم (وعلیه فخصائص فعالیة الذات المرتفعة 
یتمیزون بمستوى عال من الثقة بالنفس .
لدیهم قدر عال من تحمل المسؤولیة .
لدیهم مهارات اجتماعیة عالیة وقدرة فائقة على التواصل مع اآلخرین .

األدائیةاالنجازات 

الخبرات البدیلة

اإلقناع اللفظي

االستثارة االنفعالیة

األداءأحكام فعالیة الذات

مصادر فعالیة الذات
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یتمتعون بمثابرة عالیة في مواجهة العقبات التي تقابلهم .
لدیهم طاقة عالیة .
 فهم یضعون األهداف صعبة ویلتزمون بالوصول إلیها، مرتفعلدیهم مستوى طموح .
یعززون الفشل للجهد غیر كاف .
یتصفون بالتفاؤل .
لدیهم القدرة على التخطیط للمستقبل .
لدیهم القدرة على تحمل الضغوط .

: )الذین یشككون في قدراتهم(بینما سمات ذوي فعالیة الذات المنخفضة 
ةیخجلون من المهام الصعب .
یقفون بسهولة ضحایا لالكتئاب .
لدیهم طموحات منخفضة .
 المهام المطلوبةویمهلونینشغلون بنقائصهم .
یركزون على النتائج الفاشلة .

89ـــ 88: 2009، المشیخي غالب بن محمد علي(. یستسلمون بسرعة( .

: یةفعالیة الذاتالآثار ـــ7
یظهر تأثیرها حلیا من یةفاعلیة الذاتالإلى أن )BANDURA(لقد أشار باندورا 

والدافعیة والوجدانیة وعملیة اختیار ، العملیة المعرفیة، خالل أربعة عملیات أساسیة وهي
، 2007، الجاسر محمد(. السلوك وفیما یلي عرض ألثر فاعلیة الذات في تلك العملیات األربعة

. )40ـ38
: العملیة المعرفیةـــ1ـــ7

على العملیة المعرفیة تأخذ أشكاال یةفاعلیة الذاتالأن آثار )Bandura(وجد باندورا 
مختلفة فهي تؤثر على كل من مراتب الهدف للفرد وكذلك في السیناریوهات التوقعیة التي 
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فاألفراد مرتفعو الفاعلیة یتصورون سیناریوهات النجاح التي تزید من أدائهم وتدعمه ، یبنیها
. فضا الفاعلیة دائما سیناریوهات الفشل ویفكرون فیهابینما یتصور األفراد منخ
تؤثر على العملیة المعرفیة یةیة الذاتعالفالأن معتقدات )Bandura(ویضیف باندورا 
، ومن خالل مدى اعتقاد األفراد بقدرتهم على السیطرة على البیئة، ةمن خالل مفهوم القدر 

في التأثیر على كیفیة تأویل یةیة الذاتعالفالففیما یتعلق بمفهوم القدرة یتمثل دور معتقدات 
، ومن الخطأ االرتقاء بالقدرات الذاتیة، فالبعض یرى أن القدرة موروثة، هماألفراد لقدرات

وبالتالي فإن األداء الفاشل یحمل تهدیدا لهم ولذكائهم على حساب خوضهم تجارب قد توسع 
. من معارفهم ومؤهالتهم

أدى أنه كلما زاد مستوى تعقید األداء كلما )Berry)1987وفي هذا الشأن یذكر بیري
في تحسین أداء الذاكرة یةیة الذاتعالفالوبالتالي تساهم معتقدات ، ذلك إلى ارتفاع أداء الذاكرة

، واألفراد بشكل عام یقیمون قدراتهم عن طریق مقارنة أدائهم باآلخرین، عن طریق األداء
. )27: 2007، العتیبي بندر(. وعن طریق التغذیة الراجعة

تؤثر على العملیة المعرفیة من خالل یةیة الذاتعالفالأن معتقدات Madduxویرى مادوكس 
: التأثیر على

فاعلیة مرتفعة یضعون أهداف فالذین یمتلكون ، األهداف التي یضعها األفراد ألنفسهم
لدیهم ضعف في معتقداتهم بعكس الذین ، دفون لتحقیق العدید من اإلنجازاتویه، طموحة

. فیما یتعلق بقدراتهم
الخطط واإلستراتیجیات التي یضعها األفراد من أجل تحقیق األهداف .
التنبؤ بالسلوك المناسب والتأثیر على األحداث .
فاألفراد ذوي الفاعلیة المرتفعة أكثر كفاءة في حل المشكالت ، القدرة على حل المشكالت

. )37ـــ36: 2015، ن ابتسامحدا(. راراتواتخاذ الق
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:العملیة الدافعیةـــ2ـــ 7
اهم في تحدید تسیةیة الذاتعالفالإلى أن اعتقادات األفراد Banduraلقد أشار باندورا 

نظریة : یات المفسرة للدوافع العقلیة وهيوهناك ثالثة أنواع من النظر ، مستویاتهم الدافعیة
وتقوم فاعلیة الذات بدور مهم ، ونظریة األهداف المدركة، النتائجونظریة توقع ، العزو النسبي

فنظریة العزو النسبي تقوم على مبدأ أن األفراد ، یة في كل منهافي التأثیر على الدوافع العقل
مرتفعي الفاعلیة یعزون فشلهم إلى الجهد غیر الكافي أو إلى الظروف الموقفیة غیر 

، الفاعلیة یعزون سبب فشلهم إلى انخفاض في قدراتهمبینما األفراد منخفضوا، المالئمة
عن طریق االعتقاد ، األداء وردود األفعال الفعالة، النسبي یؤثر على كل من الدافعیةفالعزو

وفي نظریة توقع النتائج تنظم الدوافع عن طریق توقع أن سلوكا محددا ، في الفاعلیة الذاتیة
ما هو معروف فهنالك الكثیر من الخیارات ك، سوف یعطي نتیجة معینة بخصائص معینة

ولكن األشخاص منخفضي الفاعلیة ال یستطیعون ، التي توصل إلى هذه النتیجة المرغوبة
وال یناضلون من أجل تحقیق هدف ما ألنهم یحكمون على أنفسهم بعدم ، التوصل إلیها

هداف الواضحة الكفاءة وفیما یتعلق بنظریة األهداف المدركة تشیر الداللة إلى أن األ
وتتأثر األهداف بالتأثیر الشخصي أكثر من ، والمتضمنة تحدیات تعزز العملیة الدافعیة

. تأثیرها بتنظیم الدوافع واألفعال
: العملیة الوجدانیةــ3ـــ7

حباطات التي یتعرض لها األفراد إلاوتؤثر في الضغوط یةیة الذاتعالفالإن اعتقادات 
حیث أن األفراد ذوي ، مستوى الدافعیة نحو إنجاز المهامكما یؤثر على ، في مواقف التهدید

یعتقدون أن المهام تفوق حیث، لذات أكثر عرضة للقلقاإلحساس المنخفض بفاعلیة ا
وبالتالي یؤدي ذلك بدوره إلى زیادة مستوى القلق العتقادهم بأنه لیس لدیهم القدرة ، قدراتهم

، عوشاش نواري(. فإن تصرفاتهم اتجاها تكون غیر سلیمةعلى إنجاز تلك المهمة وبالتالي 
2010 :21( .
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: عملیة اختیار السلوكـــ4ـــ7
للمتعلم على اختیار لسلوكه ویؤثر ذلك من یةیة الذاتعالفبالتؤثر اإلدراكات المتعلقة 

خالل أن المتعلمین یمیلون إلى االشتغال بالمهام التي یشعرون فیها بقدر عال من إمكانیة 
الزیات فتحي (. المنافسة والثقة واإلنجاز وتلك المجاالت أو المهام التي یشعرون فیها بذلك

. )504: 2001، مصطفى

مواقف قف التي یمر بها الفرد یمكن أن تكونویشیر سامر جمیل إلى أن الموا
فتلمیذ الصف األول ثانوي علیه أن یختار االلتحاق بالقسم ، اختیاریة أو ال تكون كذلك

العلمي أو األدبي اعتمادا على اعتقاده بقدرته في تحقیق النجاح في القسم الذي سیوجه إلیه 
وتعرف قدراته في ، سابقة في دراستهین في السنوات الوذلك بعد أن یكون قد جرب مواد القسم

وهذا ما یسمیه شوارزن بالدافعیة التي تقوم ، أو األدبیة على نقاط ضعفه وقوتهالمواد العلمیة
. على اختیار المواقف وتفضیل نشاطات معینة وتشكل فیه السلوك واختیار أسلوب السلوك

. )97: 1997، رضوان سامر جمیل(
: یةیة الذاتعالفللالنظریات المفسرة ــــ8
: النظریة المعرفیة االجتماعیةـــ1ــــ8

للنظریة المعرفیة االجتماعیة التي اشتقت من نظریة التعلم )Bandura1986(أشار 
" Social fondation of thought and action"االجتماعي في كتابه بعنوان 

)gwenalle ,2010 p68 (

وضع أسس وتطویر وٕاثراء هذه النظریة كنتاج لعشرین في " باندورا"حیث یعود الفضل ل 
ویفترض مضمون هذه النظریة ، 1997حتى 1977لسیكولوجي امتد من عاما من البحث ا

أن التعلم اإلنساني معرفي والتأكید على المصادر االجتماعیة للتفكیر ویظهر ذلك من خالل 
: تعریف
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للنظریة المعرفیة ) App(قاموس علم النفس للجمعیة األمریكیة لعلم النفس 
االجتماعیة على أنها اإلطار الذي من خالله تفسر الشخصیة على أساس المحتوى المعرفي 

المكتسبة من خالل التفاعل مع المحیط االجتماعي والثقافيالوظائفو 
)Helena ,2011 ,pp15-17(

: فیما یلي نتطرق ألهم المحددات التي افترضتها نظریة التعلم االجتماعي
)Bandura( .

كما أنها موجهة عن طریق القدرة على التفكیر ، إن معظم أنواع السلوك ذات هدف معینــ 1
. وهي تعتمد بشكل كبیر على القدرة على عمل الرموز، التوقعأو ؤكالتنب، المستقبلي

والتعلم عن طریق المالحظة ، یتعلم الفرد عن طریق مالحظة سلوك اآلخرین ونتائجهاـــ 2
ویسمح االكتساب ، والخطأیقلل بشكل كبیر من االعتماد على التعلم عن طریق المحاولة 

. السریع للمهارات المعتقدة التي لیس من الممكن اكتسابها عن طریق الممارسة
اعلیة یمتلك الفرد القدرة على عمل الرموز والتي تسمح بإنجاز نماذج داخلیة للتحقق من فـــ 3

وتطویر مجموعة مبتكرة من األفعال من خالل التنبؤ بالنتائج ، التجارب قبل القیام بها
. واالتصال بین األفكار المعقدة وتجارب اآلخرین

عن طریق التأثیر على التحكم المباشر في ، یمتلك الفرد القدرة على التنظیم الذاتيـــ 4
كما یضع ، یئیة التي تؤثر على السلوكوف البوعن طریق اختیار أو تغییر الظر ، سلوكه

وهذا یمكنهم من ، ویقیمون سلوكهم بناء على هذه المعاییر، األفراد معاییر شخصیة لسلوكهم
. بناء حافز ذاتي یدفع ویرشد السلوك

یمتلك الفرد القدرة على التأمل الذاتي والتقییم لألفكار الذاتیة ویتیح هذه القدرات التحكم ــ 5
. سلوكالذاتي في ال

یتحدد سلوك الفرد من خالل تفاعل المیكانیزمات واألبنیة النفسیة المعقدة وتزویده ـــ 6
. بالمرونة
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تتفاعل األحداث البیئیة والعوامل الداخلیة مع السلوك بطریقة متبادلة باستجابة األفراد ـــ 7
. )2016، دودو صونیا(. معرفیا وسلوكیا وانفعالیا

: ومیرفيـ نظریة شیل ــ2ـــ8
" میكانیزم"عبارة عن یةیة الذاتعالفالإلى أن ) pagares, 542,1996(یشیر باجارس 

والسلوكیة االجتماعیةومهاراته ، استخدامه بإمكاناته المعرفیةو د ینشأ من خالل تفاعل الفر 
أما ، ه المهمةفدرته على النجاح في أداء هذو الخاصة بالمهمة وهي تعكس ثقة الفرد بنفسه 

توقعات المخرجات أو الناتج النهائي للسلوك فهي تتحدد في ضوء العالقة بین أداء المهمة 
وبینت ، أو الوصول إلى أهداف السلوك، وره الفرد عن طبیعة هذه المخرجاتبنجاح وما یتص

، النظریة أن التوقعات الخاصة بالفاعلیة الذاتیة عند الفرد تعبر عن إدراكه إلمكاناته المعرفیة
وتنعكس ، اء أو المهمة المتضمنة في السلوكراته االجتماعیة والسلوكیة الخاصة باألدومها

ته على للموقف وقدر وقدرته على التنبؤ باإلمكانات الالزمة، على مدى ثقة الفرد بنفسه
وفاعلیة الذات لدى األفراد تتبع من سماتهم الشخصیة العقلیة ، استخدامها في تلك المواقف

. االنفعالیةواالجتماعیة أو 
: )schwarzer(ـ نظریة شفارتسر 3ــ8

تتمثل في ، على أنها عبارة عن بعد ثابت من أبعاد الشخصیةیةیة الذاتعالفللینظر شفارتسر 
وفي القدرة على التغلب على المتطلبات والمشكالت الصعبة التي تواجه الفرد ، قناعات ذاتیة

وتقوم ، الفاعلیة الذاتیة تنسب لها وظیفة توجیه السلوكوأن توقعات ، خالل التصرفات الذاتیة
ألنها تؤثر في الكیفیة ، لهالواقعيوضبطه والتخطیط ، على التحضیر أو اإلعداد للتصرف

بصورة سلبیة مع مشاعر االنفعاليفهي ترتبط على المستوى ، التي یشعر ویفكر بها الناس
رتبط على المستوى المعرفي بالمیول التشاؤمیة وت، القلق واالكتئاب والقیمة الذاتیة المنخفضة

سلوكیات بامتالكهأنه كلما زاد اعتقاد اإلنسان "شفارتسر"ویبین ، وبالتقلیل من قیمة الذات
ذه وكان أكثر اندفاعا لتحویل ه، تمكن من حل مشكلة ما بصورة عملیةتوافقیة من أجل ال

. )schwarzer,1994:105(القناعات أیضا إلى سلوك فاعل
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فإن الفرد قبل أن یقوم بسلوك ، وعندما یواجه الفرد مشكلة ما أو موقف یتطلب الحل
وهذا ما یشكل الشق األول من الفاعلیة ، ه القدرة على القیام بهذا السلوكمعین یعزو لنفس

أي عندما یكون ، یةیة الذاتعالفالالشق الثاني من في حین یشكل إدراك هذه القدرة ، الذاتیة
بأنه یمتلك الفاعلیة الالزمة للقیام بسلوك ما بصورة ، على أساس من المعرفة والقدرةمقتنعا 

. )08: 2001، زیدان سامي(ناجحة فإنه بذلك یوجه سلوكه نحو جهة معینة

من إدراك جزءتمثلیةیة الذاتعالفالأنیتبینالسابقةالنظریاتخالل استعراضمن
وتنعكسالخبرات الماضیةفیهاتؤثر، وبیئتهالفردبینتفاعلنتاجأنهاكما، الفرد واعتقاداته

. السابقةالخبرةأثرعلىبناءوسلباإیجاباالمستقبلیةعلى خبرات الفرد
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المصطلحات المتداخلة مع التوافق النفسي.2
التوافق النفسيأبـعاد .3
أســالیب التوافق النفسي.4
معـاییـر التوافق النفسي.5
مؤشرات التوافق النفسي.6
العــوامل المؤثرة في التوافق النفسي.7
النظریات المفسرة للتوافق النفسي.8



اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني                               

- 35 -

: تمـــهید
تعتبر الصحة النفسیة من أهم العوامل التي تساعد الفرد على تحقیق النجاح في حیاته 

والتي تجعله یعیش بسالم داخلي مع نفسه ومع ، عمومًا وخاصة الحیاة العلمیة والعملیة
اآلخرین وتوافق نفسي دائم یجعله یحقق النجاح بمختلف نواحي حیاته وتدفعه نحو تحقیق 

أن یكون أكثر فاعلیة داخل المجتمع إلىفالطالب الجامعي یطمح ، غایاته بأفضل الطرق
لـذلك فالتوافق النفسي أمر مهم ، ذاتهإلثباتالدراسة بالنسبة لـه تحدیًا الذي یعیش فیه وتعتبر

جدًا لتمكینه من فهم ذاته واستغالل كل طاقاته وقدراته لبلوغ أعلى الدرجات في النجاح
الذي یتعایش مع فاإلنسان، من الناحیة الدراسیة أو االجتماعیة أو حتى اٍالقتصادیةسواء

ویكون راض عن نفسه وایجابي ، یتمتع بتوافق نفسي جیدإنسانو مختلف ظروف الحیاة فه
. النفسیةصحتهنتحسیإلىالتصرف بطریقة تؤدي إلىویسعى دائمًا ، قي جمیع المواقف

: مفهــوم التــــــوافق النفسيـــ1
عالقات إقامةوالمقصود به هو ، استمدت فكرة التوافق أصال من علم األحیاء

اجتماعیة مع اآلخرین مثمرة وممتعة تتسم بقدرة الفرد على الحـب والعطاء هذا من ناحیة 
ومن ناحیة أخرى القدرة على العمل المنتج الفعال الذي یجعل الفرد شخصًا نافعًا في محیطه 

إلیهاحالة معینة من النضج یصل إلىاالجتماعي یعني ذلك أن التوافق مفهوم شامل یرمز 
، مصطفى حسین باهي(. رد فالمقصود هو التوافق النفسي السوي ولیس نوع محدد من التوافقالف

2006 :40( .

مفهوم التكیف الذي یعتبر حجر إلىlazarusالزریس مفهوم التوافق حسب یرجع
التراكیب والعملیات البیولوجیة التي تسهل إلىحیث كان یشیر ، "داروین "الزاویة في نظریة 

. )2006: 14، أحمد عبد الخالق(.بقاء األنواع
التوافق هو قدرة الشخص على تقبل األمور التي یدركها: "كارل روجرز"كما یعرفه 
رمضان مجمد (. ثم العمل من بعد ذلك على تبنیها في تنظیم شخصیته، بما في ذلك ذاته

. )109: 1998، القذافي
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أغلب حاجات إشباعاالنسجام مع البیئة ویشمل القدرة على ": Brownبرونویعرفه 
. )2008: 202، سلیم أبو عوض(.الفرد ومواجهة معظم المتطلبات الجسمیة واالجتماعیة

ومع البیئة ) توافق نفسي(القدرة على التواؤم مع النفس: ویقصد بالتوافق أیضاً 
واعتبره الباحثون عملیة دینامیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة الطبیعیة ، االجتماعیة

ویتم فیها انجاز أعمال ، واالجتماعیة بالتغییر والتعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد وبیئته
ومواجهة العوائق والصعوبات وتخفیف التهدیدات ، حاجاتٕاشباعو ، معینة لتحقیق أهداف

. بأسالیب ترضى الفرد ویقبلها المجتمع الذي یعیش فیه، علیهاواحتواء األزمات والسیطرة 

. )21، 2008سناء محمد سلیمان(
وما تواجهه من صعوبات، واهتم الباحثون بدراسة سلوكات التوافق ودوافعه وأهدافه

وقسموه إلى توافق حسن عندما تكون السلوكات والهداف التي یحققها مرضیة نفسیا ومقبولة 
غیر مرضیة نفسا او غیر مقبولة وتوافق سیئ عندما تكون السلوكات واألهداف ، اجتماعیا
. )نفس المرجع السابق(. اجتماعیا

عملیة دینامیكیة مستمرة تتمثل في انسجام الشخص وتناغمه مع (: ویعرف أیضًا بأنه
. )1995: 15، الخامري(. )ذاته ومع القیم الخلقیة والروحیة ومع اآلخرین

یشمل السعادة مع النفسيفیقول أن التوافق ": عبد الحمید محمد شاذليیعرفه كمـا
والشعور بالحریة في ، والسلم الداخلي، الحاجاتوٕاشباع، والشعور بقیمتها، النفس والثقة بها

ومواجهة المشكالت الشخصیة وحلها ، والسعي لتحقیقها وتوجیه السلوك، التخطیط لألهداف
وهو ما یحقق األمن ، المرحلة المتتالیةالب النمو فيوالتوافق لمط، وتغییر الظروف البیئیة

. )20: 2001، عبد الحمید محمد الشاذلي(. "النفسي
والرضا الواقعین الذین اإلشباعالتوافق السوي یتطلب قدرًا من ": )(Smithتعریف

كـما ، للشخصوالى الرضا العام بالنسبة، خفض التوتر الذي یتعرض له الفردإلىیقودان 
". یقوم التوافق النفسي على تحقیق التوافق مع اآلخرین



اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني                               

- 37 -

، التوافق عملیة دینامیكیة مستمرة یحاول الفرد فیها تعدیل سلوكه": سرىإجاللوتعرفه 
وتقبل ماال یمكن تعدیله فیها حتى یحدث له توازن مع ، )الطبیعیة واالجتماعیة (بیئتهوفي 

أغلب متطلبات بیئته مختلف حاجاته الداخلیة أوإشباعنفسه ومع البیئة التي تتضمن
. )2000: 152، سرىإجالل(. "الخارجیة

بأنه عمـلیة تغیر أو تكیف یقوم به الفرد لٍالستجابة للمواقف kohinكوهین یعرفه 
. )2013: 77، مومن بكوش الجموعي(. جیداً إدراكاالجدیدة أو أن یدرك المواقف 

التي تناولت التوافق النفسي تدرك أن هذه المفاهیم بمثابة القوانین اآلراء المختلفةإن
التي یستعان بها في تخطیط صور منظمة لجانب من جوانب الوجود المختلط التي تبدو 

بجانب هام للنظرة العابرة متطرفة دون اتساق وهـي لهذا السبب ذاته مرتبطة أشد االرتباط
فعن طریق عدد ، یة األساسیة للعلم لهذا الجانب وهو االقتصاد في المجهودمـن جوانبه الوظیف

كـما أننا نستطیع أن ، ددًا كبیرًا من الواقع والعالقاتقلیل من المفاهیم نستطیع أن نعرف ع
الغیر هذه المعرفة ویمكن القول أننا نعـرف أن تحدیـد مفهوم التوافق النفسي كمـا إلىننقل 
: یلي

التي یسلكها تالسلوكیاوهو مجموعة ، النفسي هو رضا الشخص عن نفسهالتوافق "
الشخص من أجل االنسجام وتحقیق أهدافه وتظهیر في مدى رضا الفرد عن ذاته وقبول 

. "اآلخرین له والخلو من الحزن الذاتي وتقبله لذاته
: قومن أهم نقاط االلتقاء بین الباحثین الذین تناولوا بالدراسة مفهوم التواف

وٍان ، التوافق لیس معناه الخلو التام من األمراض واالضطرابات النفسیة والسلوكیةإن
ومنها أن األفراد یتدرجون على متصل من ، التوافق عملیة مستمرة باستمرار الحیاة لدى الفرد

، سناء محمد سلیمان(.Maladjustmentسوء التوافق إلىGoodadjustmentحسن التوافق 
22( .
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: المصطلحات المتداخلة مع التوافق النفسيـــ2
: Adaptationالتكیفـــ1ــــ2

لكن لـو أمعنا النظر لـوجدنا ، حد المطابقةإلىهنـاك خلط بین مفهومي التوافق والتكیف 
الجانب النفسي إلىأمـا لفظة التوافق فتشیر ، أن التكیف یستخدم لمعنى بیولوجي أو طبیعي

فقد استعار علمـاء النفس مفهوم التكیف من علم البیولوجیا على نحو مـا ، اإلنسانمن نشاط 
عبد الحمید (. وسموه التوافق، "اءالنشوء واٍالرتق"المعروفة بنظریة " داروین"حددته نظریة 

. )2001: 28، الشاذلي
بین دینامیكیة مستمرة فالتكیف هـو مظهر من مظاهر الصحة النفسیة وهو عملیةإذاً 

تعدیل سلوكه أو أن یغیر منه إلىالفرد یهدف فیها، الفرد والبیئة االجتماعیة التي یعیش فیها
عالقات إقامةویمكنه من ، فینعكس ذلك على شعوره بقیمة ذاته، أو من بیئته االجتماعیة

. المحیط بهجیدة مع اآلخرین لیوافق بین نفسه وبین العالم 
: Acclimatationالتأقلم ــ2ــ2

هذا المفهوم یسمى أیضًا بالتعایش ویعني الطریقة التي كیف یواجه بها الفرد وضع
ویستخدم .  وذلك بقیامه بعدة وضعیات من أجل تعدیل واختیار الوضعیة المناسبةصعب

ویعتبر كوسیط ، المعرفياإلجهادما یشیر له بنظریة إلىواسع التعایش الیوم على نطاق
العالقة بین األحداث الضاغطة والموارد الغیر متاحة للفرد من أجل للعملیات التي تؤثر على

لـذا فهناك عدة نماذج أخرى مختلفة حول التعایش قد وضعت واعتبرت بعض . المواجهة
وهناك نوعین من هذه النماذج التي حاولت االقتراب ، العوامل كمسیر ومسهل لهذه العملیة

والذي اعتبر التأقلم كمیكانیزم وسیط یتأثر بالدعم : النوع األول: من تحدید هذا بوضوح وهي
" التكفل"وبین الدعم "السیطرة"فحدد العالقة بین التحكمأمــا النوع الثاني، والتكفل االجتماعي

. وألقى الضوء على حقیقة أن التحكم یلعب دورًا مهمًا في تغییر الدعم وحتى كفاءة التعایش
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:الصحة النفسیةــ 3ــ2
ومع ، ویشعر بالسعادة مع نفسه، یكون فیها الفرد متوافقًا نفسیاً ، نسبیاً هـي دائمة

ویكون ، ألقصى حد ممكنوٕامكاناتهویكون قادرًا على تحقیق ذاته واستغالل قدراته ، اآلخرین
، سلوكه عادیاً ن ویكو ، ن شخصیته متكاملة سویةوتكو ، قادرًا على مواجهة مطالب الحیاة

والصحة النفسیة حالة ایجابیة تتضمن التمتع بصحة السلوك. وسالمسالمة بحیث یعیش في
: 2003، حامد زهران(. ولیست مجرد غیاب أو الخلو من أعراض المرض النفسي، وسالمته

145(
والصحة النفسیة في جوهرها عملیة توافق نفسي والتوافق النفسي عملیة دینامیة مستمرة 

وهذا التوازن ، عدیل حیث یحدث توازن بین الفرد والبیئةتتناول السلوك والبیئة بالتغییر والت
. )147، نفس المرجع السابق(. حاجات الفرد وتحقیق مطالب البیئة نفسهاإشباعیتضمن 

: أبعـاد التوافق النفسيــ3
الدوافع والحاجات وٕاشباعویتضمن السعادة مع النفس : التوافق النفسي ـ االنفعاليـــ1ـــ3

ویضمن كذلك التوافق اٍالنفعالي لمطالب النمو في ، الداخلیة األولیة والعضویة الفیزیولوجیة
:ویشمل التوافق النفسي اٍالنفعالي الجوانب التالیة. المرحلة المتتابعة

؛وتقبل الفرد لذاته، عن الذاتالرضا-
؛بمحبة اآلخرین واحترامهماإلحساس-
؛التعبیر عن األفكار والمشاعرالقدرة على -
؛االنسجام في اآلراء والطباع-
؛بالطمأنینة والثقة بالنفساإلحساس-
؛بالواجبات وعدم األنانیةاإلحساس-
؛عدم الخوف والقلق والتوتر-
؛الخلو من الصراعات النفسیة-
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؛بالذنباإلحساسعدم -
؛بالنقص وبالدونیةاإلحساسعدم -
؛الخلو من مشاعر الغیرة والحسد-
؛الخلو من اٍالكتئاب أو االنطواء-
؛اٍالنسجام العاطفي مع الطرف اآلخر-
؛للطرف اآلخر، اٍالعتراف بالخطأ عند حدوثه-
. القدرة علـى ضبط النفس-

وااللتزام ویتضمن السعادة مع األسرة واآلخرین: اٍالجتماعي. ـ التوافق األسري2ـ3
أجل السعادة الجماعیة والعمل من، اٍالجتماعیةبأخالقیات المجتمع ومسایرة المعاییر 

وكذا التماسك األسري والقدرة ، تحقیق الصحة اٍالجتماعیةإلىمما یؤدي ، والسعادة الزوجیة
حیث یسود الحب والثقة واٍالحترام ، على تحقیق مطالبها وسالمة العالقات فیما بینهما

: اٍالجتماعي فيد التوافق األسري وتتمثل أبعا، المتبادل بین الجمیع
؛العالقة الحسنة مع اآلخرین-
؛االعتراف بحاجات اآلخرین-
؛الحاجات والرغباتإشباعتــوفیر التعاون والتكامل في -
؛التسامح والمحبة لآلخرین-
؛تبـادل اآلراء واألفكار والعواطف-
؛التحرر من الوحدة-
؛المجتمعإلىاألسرة أو إلىباٍالنتماء اإلحساس-
؛وتقدیر أفكار ومشاعر اآلخرینٍاحترام-
؛أو القسوة على اآلخرین، عدم التسلط أو العناد-
. التحرر من المیول وبالقیم الدینیة-
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یالحظ أن أبعاد التوافق النفسي هذه هي أساس بناء العالقات األسریة واالجتماعیة 
. )237- 236: 2007،أبو عوض سلیم(. الصحیحة

: التوافق النفسيأسالـــیبــ 4
األسالیب المباشرة : هـما، نوعین رئیسیینإلىأسالیب التوافق النفسي یمكن تصنیف

. وغیر مباشـرة
: أسالیب التوافق النفسي المباشرة. 1. 4

حاجاته إشباعیستطیع الفرد من خاللها ، وتتمیز هذه األسالیب بكونها شعوریة مباشرة
وتحقیق أهدافه بطریقة مباشرة وشعوریة على نحو سلیم یساعده في ، ورغباته ودوافعه

والصراع وحل مشكالته التي یتعرض لها حًال حاسمًا ونهائیًا اإلحباطالتخلص من مواقف 
: وهذه األسالیب هي، یضمن له تحقیق أفضل قدر من التوافق النفسي

:العوائق وتحقیق الهدفإلزالةبذل الجهد ــ1ــ1ــ4
أول ما یمكن فعله لتذلیل العوائق والصعوبات أمام تحقیق األفراد ألهدافهم والتغلب وهي 

مضاعفة الجهود والتعامل إلىوتستند بشكل أساسي ، على المواقف المحیطة والصراعات
رغباتهم ودوافعهم واحتیاجاتهم وتحقیق أهدافهم وما یطمحون في إلشباعوٕاصراربجدیة 

. إلیهالوصول 
:لوصول للهدفالبحث عن طرق أخرى لــ2ــ1ــ4

كان كفیفًا أو صمًا یتدرب على الطرق البدیلة تمكنه من تحقیق ترى أن كل شخص سواء
كونه یشعر بأن الطریقة المستخدمة لتحقیق ذلك الهدف ال تجدي ، إلیهاأهدافه والوصول 

رق أخرى أكثر نفعًا وحتى مع بذل الجهد ومضاعفة النشاط ومن هنا فٍانه یحاول اختیار ط
. فعالیة ومناسبة

: استبدال الهدف بغیرهــ3ــ1ــ4
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بهدف آخر قد إلیهحیث یسعى الفرد الستبدال هدفه الذي لم یتمكن من الوصول 
والتوتر الناجم عن قدرتهم على تحقیق اإلحباطللتخلص من حالة ، یقترب منه في النتیجة

األسلوب یعتمد بشكل كبیر على مدى ومن الجدیر بالذكر أن نجاح هذا ، الهدف األصلي
. )1997: 105، حامد زهران(. قدرة الشخص على تحقیق الهدف الجدید

: تحریر السلوك4ــ1ــ4
احتیاجاته بالطرق المعتادة فٍانه یحاول إشباعلم یتمكن من إذاإلیهویلجأ الفرد 

. باستخدام أنماط أخرى قد تساهم في خفض التوترإشباعها
:وقت الحقإلىالدافع إشباعتأجیل ــ5ــ1ـ4

مثل هذه الحلول المباشرة قد تكون ال تتیسر للفرد في كل الحاالت فیضطر الفرد الذي 
إحباطال یتمكن من استخدام هذه األسالیب في حل صراعاته والتغلب على ما یواجهه من 

عبد الحمید (. ریةأسلوب آخر من الحلول غیر المباشرة هو أسلوب الحیل الالشعو إلىللجوء 
. )2001: 92، الشاذلي

:التعاون والمشاركةــ6ــ1ــ4
ویعد من أنجح األسالیب التي یمكن أن یستخدمها الفرد عند القیام باألنشطة الحیاتیة 

بعیدًا عن االنسحاب والعدوان واالعتماد ، ففیها تستخدم األنماط االیجابیة المختلفة، المختلفة
. یساعدهم في تحقیق ما یریدون الوصول إلیهمما ، عن اآلخرین

: إعادة تفسیر الموقفــ7ــ1ــ4
تفسیر الموقف الذي اعتبره معیقًا أو سببًا في فشله إلىقد یجد الفرد نفسه أنه بحاجة 

تفسیر ذلك الموقف في السابق على نحو بعید من إلىأنه من الممكن أن یكون قد لجأ إذ
، حامد عبد السالم(. یدل على مدى تفهم الفرد للموقف وتفاعله معهوهذا ، الدقة والصواب

1995:106( .
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: )الحیل الدفاعیة(أسالیب التوافق النفسي غیر المباشرة.2. 4
وتمتاز هذه األسالیب بكونها الشعوریة ویمكن أن یلجأ إلیها الفرد بشكل غیر مباشر 

والصراعات التي یتعرض لها وتشتمل على للتخلص من التوتر الناجم عن المواقف المحبطة
: یليما
وهو حیلة الشعوریة تجد الفرد فیه یلصق لغیره وما یشعر به وأن :اإلسقاطـ 1ـ 2ــ4

:1997، حامد عبد السالم(. النزاعات والرغبات البغیضة إلى نفسه إنما هي صفات غیره
168( .

سابقة من النمو النفسي كان قد خبر فیها الطفل وهو العودة إلى مراحل : وصـالنكـ2ــ 2ــ 4
. فیها إشباعا

وهي عبارة عن أسلوب یلجأ إلیه الشخص فیتخیل فیه إشباع دوافعه : أحالم الیقظةـ 3ـ2ــ 4
وتساعده على تصریف الطاقة وٕازالة ، وحاجاته التي عجز عن إشباعها في عالم الواقع

. هي صفات لغیرهإنمانفسه إلىالبغیضة الرغبات
الالشعور أي منعه من الخروج أو إلىویعني ضد الدافع المهدد وكبته : الكـبتـ 4ـ 2ــ4

. اإلنسانتسرب أي سلوك یسبب قلق 
حیث أن الفرد قد یستخدم المرض الشعوریًا لیتهرب : التوافق عن طریق المرضـ 5ـ 2ــ 4

وتحمل المسؤولیات فال یكون نفسه عن مواجهة المواقف العصبیة وٕابعادمن لوم الناس 
یعتبر من األسالیب النفسیة إنماما یبرره من الناحیة العضویة أو الفیزیولوجیة للمرض

. )1997: 169، زهرانحامد (. ویدخل تحت دائرة األمراض النفسجسمیة
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، التغلب علیهأونقصإخفاءإلىهو حیلة دفاعیة یعتمد فیها الفرد : التعویــضـ 6ـ2ــ 4
أمـا التعویض الزائد فهو مهاجمة النقص ، وكثیرا مـا یكون التعویض ستر للنقص ال للقوة

. )2001: 97، عبد الحمید الشاذلي(. تضخیم التعویضإلىبعنف ممـا یؤدي 

: وتتمثل أهـداف الحیل الالشعوریة فیما یلي
 نوع التوازن بین الدوافع أو الحاجات صعبة المنال والمستحیل تحقیقهاإلىالوصـول ،

؛أو غیر المقبولة اجتماعیا وبین الدوافع المضادة لمعاییر أخالقیة
؛العاطفي والثبات االنفعالي والشعور باألمنتحقیق االستقرار
 ؛أنماط سلوكیة وحلول ودیة تمكن الفرد من تحقیق التوترإلىالوصول
تأكید الذات ورفع الفرد بین الناس وأمام نفسه .

: معــاییر التوافق النفسيــ5
عدد من المعاییر األساسیة للتوافق النفسي على إلىLazarosقـد أشار الزاروس

: النحو التالي
فهو یرى أن الشخص غیر المرتاح من الناحیة النفسیة أي في حاالت : الراحة النفسیةـــ1ــ5

. یحقق توافقاً ال یمكن أن، واالنقباض والقلق الحادب االكتئااالكتئاب واالنقباض 
نقل كفاءته ، بمعنى أن الشخص الذي یعاني من سوء التوافق: الكفایة في العـملـــ2ــ 5

فیقل مستواه ، كان طالباً إذاأمــا ، ویعجز أیضًا على استغالل استعداداته ومهاراته، اإلنتاجیة
.   الدراسي

في بعض األحیان یكون الدلیل الوحید على سوء التوافق هو ما: األعراض الجسمیةـــ3ـــ5
. )2001:117، فروجةبلحاج(. في شكل أعراض جسمیة مرضیةیظهر 

ویرى أن الفرد یستطیع أن یحقق التقبل اٍالجتماعي عن طریق : التقبل االجتماعيــ4ـــ 5
. إلیهوتقره الجماعة التي یعیش معها ویرضى عنه المجتمع الذي ینتمي ، سلوكه الذي یسلكه
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فمثًال ما یكون ، تظهر بعض الصعوبات، وعند تطبیق مثل هذه العوامل والمعاییر
ال ، رقـد ال یكون مقبوًال في مجتمع آخ، مقبوًال كطریقة للتوافق في مجتمع من المجتمعات

الذي اإلنتاجا الحال بالنسبة لمعیار أو عامل كفایة وكذ، یمكن تحدید معیار الراحة النفسیة
كافیًا لكي نحكم بـأن الشخص اإلنتاجأي مدى یكون إلىال نستطیع أن نحدد علـى أساسه

. )60-59: 2006، مصطفى حسین باهي(. اإلنتاجحسن المواقف بالنسبة لهذا 

: مــؤشرات التوافق النفسيـــ 6
یـمكننا معرفة مدى توافق الفرد من خالل مجموعة من المؤشرات التي نذكر منها ما 

: داهريــورد عن صالح حسن ال
كثیرًا ما نالحظ عددًا كبیرًا من األفراد یعانون من عدم تقبل : النظرة الواقعیة للحیاة. 1.6

تعساء رافضین كل شيء ولكن هذا ما ، الواقع المعاش ونجد مثل هؤالء األشخاص متشائمین
وفي المقابل نجد أشخاص مقبلون ، سوء التوافق أو اختالل في الصحة النفسیةإلىیشیر 

. توافق هؤالء األشخاصإلىویشیر هذا ، على الحیاة بكل ما فیها ومتفائلین
حاته فبالنسبة للفرد المتوافق تكون طمو ، لكل فرد طموح وآمال: مستوى طمـوح الفرد. 2.6

، زتحقیقها من داخل دافع اٍالنجاإلىمشروعة عادة في مستوى امكاناتة الحقیقیة ویسعى 
المضاربة إلىویلجأ ، إمكاناتهبعیدة عن لآماإلىبینمـا نجد اآلخر یطمح في الوصول 

. لم یحقق شیئًا یحدث له اٍالنهیاروٕاذا، والمغامرة ربما بأسرته أو بعمله

. )2002:54، أو زاید نجیة(
. التمتع بقدر جید من التوافق الشخصي واألسري والمدرسيـــ 
اإلحباطومشاعر ، والقدرة على مواجهة التحدیات واألزمات، اٍالتزان اٍالنفعاليـــ

. والضغوط بمختلف أشكالها
الحاجات الداخلیة والخارجیة وتحمل المسؤولیة و القدرة على التكیف مع المطالب ـــ

. بالسعادة والراحة النفسیة والرضا عن الذاتوالشعور 
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. الخـلو النسبي من األعراض المرضیة النفسیة والعقلیةـــ 
. ومعرفة قدر الناس واحترام اآلخرین، على الحیاة والتحلي بالخلق القویماإلقبالـــ 
. التمتع باألمن النفسي والواقعیة في اختیار األهداف وأسالیب تحقیقهاـــ
التمتع بالقدرة علـى التحصیل األكادیمي الجید وتنمیة المهارات األكادیمیة والمعرفیة ـــ

. )1997: 294، حامد زهران(. واٍالجتماعیة

:  عــــوامل المؤثرة في التـوافق النفسيـالـــ 7
ومطالب النمو ، في جمیع مراحل حیاتهیعمل الفرد دائما على تحقیق التوافق النفسي

والتي یجب أن یتعلمها حتى یصبح سعیدًا ، األشیاء التي یتطلبها النمو النفسي لههي 
: وتتمثـل هذه العوامل في، ة وغیر مباشرةأسالیب مباشر إلىویلجأ في ذلك ، وناجحًا في حیاته

: التوافق النفسي ومطالب النموــ 1ــ7
السلیم في جمیع مراحل وتحقیق مطالب النمو ، التوافق المباشرةإحداثمن أهم 

فمطالب النمو هي األشیاء التي یتطلبها النمو النفسي للفرد والتي أن یتعلمها حتى ، الحیاة
، ولـتحقیق مطالب النمو األخرى البد للفرد أن یكون متوافقاً ،سعیدًا وناجحًا في حیاتهیصبح

. والطمأنینة بصفة متداولـةوصعوبة الشعور بالسعادة ، الفردوعدم تحقیقها یؤدي ٍالى فشل 
. )2002: 42، حامـد زهران(

: التوافق النفسي ودوافع السلوكـ 2ــ7
، دوافع السلوك وحاجات الفردإشباع، مـن أهم الشروط التي تحقق التوافق النفسي

التوافق النفسي حیث یعتبر موضوع الدافع أو القوى إلحداثوهذه من أهم العـوامل المباشرة 
ألن الدوافع بطبیعة ، الدافعة للسلوك بصفة عامة من الموضوعات الهامة في علم النفس

. )جع السابقنفس المر (. الحال هي التي تفسر السلوك

:التوافق وحیل الدفاع النفسيــ 3ــ 7
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التوافق النفسي وهي وسائل توافقیة ال شعوریة من إحداثأسالیب غیر مباشرة تحاول 
حتى یتخلص الفرد من حالة التوتر والقلق ، من وظیفتها مسح وتشویع الحقیقة، جانب الفرد

وهدفها وقایة الذات ، والصراعات التي لم تحل والتي تهدد أمنه النفسياإلحباطالناجمة عن 
. الذات وتحقیق الراحة النفسیة واألمن النفسيوالدفاع عنها واالحتفاظ بالثقة بالنفس واحترام

)42: نفس المرجع السابق(

: النظریات المفسرة للتوافق النفسيــ8
وبینت أسباب سوء التوافق وأهمها ما ، هنـاك الكثیر من النظریات التي فسرت التوافق

: یلي
: نظریة التحلیل النفسيــ 1ــ 8

وكما أن الفرد ، حیاة نفسیة الشعوریة یعیش فیها الفردوتركز هذه المدرسة على وجود 
فهو یرى أن التوافق سیقموند فرویدورائد هذه النظریة هو ، یولد مزودًا بغرائز ودوافع معینة

یعون األسالیب الخفیفة وراء الكثیر أي أن األشخاص ال، النفسي غالبًا ما یكون ال شعوریة
المتطلبات الفردیة عن طریق ما إشباعستطیع فالشخص المتوافق هو من ی، من سلوكهم

إالمثل العصاب والذهان فما هي " فروید"أما التي تصیب الفرد حسب آراء، یتقبله المجتمع
. )50: 2003، ناجیةأو زاید(. عبارة عن صورة من سـوء التوافق

ومن خالل عملیات التربیة فٍان بعض ، أنانیةاإلنسانیةأن الطبیعة أدلـــر كـما اعتقد 
، األفراد ینمون ولـدیهم ٍاهتمام اجتماعي ینتج عنه رؤیة اآلخرین مستجبین لرغباتهم
. ومسیطرین على الدافع األساسي للمنافسة دون مبرر ضد اآلخرین طلبًا للسلطة والمسؤولیة

إلىوتوصل ، من أسلوب الحیاة والشذوذ اٍالجتماعيخاطئالعصاب أنه شكل واعتبر
فقد حدد علم النفس الفردي مصطلح ، إنقاذهاأن المجتمع یشكل بنیة أساسیة للفرد ال یمكن 

. السواءو معیارًا للتوافق والتعریفات بین اٍالضطراب الشعور الجماعي 
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: النظریة البیولوجیة الطبیعیةــ2ــ 8
عن أمراض تصیب الجسم تنتجوتـؤكد هذه النظریة على أن جمیع أشكال التوافق 

أو الجروح اإلصاباتومن هذه األمراض یمكن توارثها أو اكتسابها عن طریق ، خاصة المخ
. عن الضغط الواقع على الفردأو الخلل الهرموني الناتج ، أو العدوى

)2004: 177، عبد الكربم قریشي(

: النظریة السلوكیةــ 3ــ 8
وطبقًا لهذه النظریة فٍان أنماط التوافق ، "واطسون"مـن رواد هذه النظریة العالم النفساني

: 88، مدحت عبد الحمید(. وسوء التوافق تعد مكتسبة من خالل الخبرات التي یتعرض لها الفرد
1999( .

أن عملیة التوافق ال یمكن لها أن تنمو عن طریق الجهد "سكینر"و"واطسون"یـرى
ولمـان (وكـما أوضح، بل تتشكل بطریقة آلیة من خالل التكرار والتلمیحات البیئیة، الشعوري
مما ، أن الفرد الذي ال یثاب على عالقاته مع اآلخرین قد یتجنب التعامل معهم) وكرانیر

. )2011: 11، فروجةبلحاج (. یسبب في ظهور أشكال شاذة للسلوك

: اإلنسانیةالنظریة ــ4ــ 8
إلىاألساسیة منها النظر والمبادئعلى بعض المعتقدات اإلنسانیةتقوم النظریة 

ومن أبرز ما یمثل هذه ، وأن الطبیعة البشریة خیرة بالطبع، على أنه كل متكاملاإلنسان
حاجاته الفسیولوجیة إشباعفهو یرى أن الشخص المتوافق هو الذي یستطیع ماسلو النظریة 

والشخص المتوافق هو الذي یتقبل . )1999: 200، داهريــــــال(. والنفسیة بحسب أولیتها
نفسه واآلخرین وله القدرة الكبیرة من التلقائیة وخبرات روحیة والتمركز حول المشكلة أكثر من 

. )1999:12، يالزبید(. ویتصف باٍالستقالل الذاتي والثقة بالنفس، التمركز حول نفسه
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وأن الكائن ، تحقیق الذات في تحقیق التوافق السوي الجیدعلى أهمیة"مـاسلو"وأكـد 
.)2004: 25، محمدجاسم (: الحي یسعى لتحقیق حاجاته بصورة هرمیة على الشكل التالي

.)2006: 26، عبد المنعمم عبد اهللا حسیب(لماسلویوضح هرم الحاجات : )03(الشكل رقم

على أهمیة الوعي بالذات وتقبلها والوعي بالعالم المحیط Perlsبیـرزكـما یؤكد 
ومنه فالشخص المتوافق هو من یتقبل المسؤولیات ویتحملها على عائقه دون القذف ، تقبلهو 

. )1996:93، عباس محمود عوض(. اآلخرینإلىبها 

: النظریة البیولــوجیة الطبیةــ 5ــ8
في التوافق تنتج عن أمراض تصیب أنسجة ویـشیر روادها أن جمیع أشكال الفشل 

خـاصة المخ ومثل هذه األمراض یمكن توارثها أو اكتسابها من خالل الحیاة عن ، الجسم

تحقیق الذات

الحاجة إلى تقدیر الذات

الحاجة للحب واإلنتماء

الحاجة إلى األمن

)الطعام، الشراب، النوم، الجنس(الحاجات الفیزیولوجیة 
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وترجع ، ناتج عن الضغط الواقع على الفردوالجروح والخلل الهرموني الاإلصاباتطریق 
..... كـالمان، مندل، جالتون، اللبنات األولى لوضع هذه النظریة لجهود كـل من داروین

. )1990:86، مدحت عبد الحمید عبد اللطیف(. وغیرهم

، مـن خالل ما سبق یبدو أن كل نظریة قد حاولت إعطاء تفسیر لعملیة التوافق النفسي
لـذا فٍان االعتماد على إحداها ، حیث ركزت كل نظریة على جانب من جوانب حیاة اإلنسان

ألنه ال یمكن فصل ، لمؤثرة على التوافق النفسي لدى الفردال یعد كافیًا لمعرفة األسباب ا
. جوانب حیاة اإلنسان عند بعضها البعض

. دراسات سابقة: ثالثا
الیة عتناول الجزء الحالي الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة المتعلقة بموضوع ف

المعلومات النظریة ثراءمنها في إتا استفادوالتي ، وتلك المتعلقة بالتوافق النفسي، الذات
: وقد جاء عرض هذه الدراسات ضمن محورین. ومناقشة نتائجه، وبناء أدواته، للبحث
الیة الذاتعدراسات سابقة تتعلق بف .
دراسات سابقة تتعلق بالتوافق النفسي .

ـ . دراسات سابقة تتعلق بفاعلیة الذات
: ــ الدراسات العربیة1

. )2016سهیل یوسف والء (دراسة ـ1ـــ1
فاعلیة الذات وعالقتها بالمسؤولیة االجتماعیة ": تناولت الباحثة دراسة معنونة ب

مستوى فاعلیة علىتعرفالهدفت إلى" لدى أفراد عینة البحث من طلبة جامعة دمشق
بحیث اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، الذات والمسؤولیة االجتماعیة

من إعداد (مقیاس فاعلیة الذات: ولتحقیق أهداف البحث استخدمت الباحثة األدوات التالیة
قدر ، المثابرة، المجهود، المبادرة(بندا موزعة على األبعاد اآلتیة)36(ویضم)الباحثة
بندا موزعة على )60(ویضم)من إعداد الباحثة(االجتماعیةمقیاس المسؤولیة، )الفاعلیة
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المسؤولیة، المسؤولیة االجتماعیة، الوطنیةالمسؤولیة، الشخصیةالمسؤولیة(یة األبعاد اآلت
. )مسؤولیة المشاركة السیاسیة، المسؤولیة األخالقیة، الجامعةاتجاه

ب أو لطا(وبطریقة عشوائیة . )الكلیة الدراسیة(اختارت الباحثة العینة بطریقة طبقیة 
) 1518(بواقع من المجتمع األصلي)6,02(وسحبت عینة بنسبة تمثیل بلغت) طالبة

. طالب وطالبة
ومن أهم نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط لمستوى الفاعلیة الذاتیة لدى عینة من 

درجات إجابات أفراد متوسطعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین، الطلبة الجامعیین
عدم وجود فروق ذات داللة ، عینة البحث على مقیاس فعالیة الذات تبعا لمتغیر الجنس

إحصائیة بین درجات إجابات أفراد عینة البحث على مقیاس فعالیة الذات تبعا لمتغیر 
. )2016: والء سهیل یوسف(. المستوى التعلیمي للوالدین

. )2017: دودو صونیا(دراسة ــ 2ــ1
النفسي في ضوء الفعالیة الذاتیة وعالقتها بالتوافق "هدفت الدراسة المعنونة ب 

إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین "متغیري التفاؤل والتشاؤم لدى الفریق الشبه الطبي
الفعالیة الذاتیة والتوافق النفسي في ضوء متغیري التفاؤل والتشاؤم لدى عینة من الفریق شبه 
الطبي بمستشفى محمد بوضیاف بورقلة ومستشفى الزهراوي بالمسیلة وللتأكد من صحة 

من إعداد (فرضیات الدراسة تم استخدام مجموعة من المقاییس مقیاس الفعالیة الذاتیةال
من إعداد (مقیاس التشاؤم والتفاؤل ، )من إعداد الباحثة(مقیاس التوافق النفسي ، )الباحثة

. )أحمد عبد الخالقالباحث 
، )ارناإلرتباطي المق(: واعتمدت هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي بشقیه

الفعالیة (حیث تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي في دراسة العالقة بین متغیرات الدراسة
في حین تم استخدام المنهج الوصفي المقارن في دراسة الفروق بین ، )الذاتیة والتوافق النفسي

. أفراد عینة الدراسة في سمتي التفاؤل والتشاؤم
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ة ألدوات القیاس طبقت على عینة الدراسة التي وبعد التأكد من الخصائص السیكومتری
. فرد من فریق الشبه الطبي) 207(تكونت من

تمت المعالجة اإلحصائیة باستخدام البرنامج اإلحصائي ، وبعد جمع البیانات وتفریغها
. )SPSS، 20(للعلوم االجتماعیة 

: وقد أسفرت نتائج الدراسة على ما یلي
. الذاتیة لدى الفریق الشبه الطبيـ ارتفاع مستوى الفعالیة 1
ـ وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتفائلین والمتشائمین من الفریق الشبه الطبي 2

. في الفعالیة الذاتیة لصالح المتفائلین
ـ وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في الفعالیة الذاتیة تبعا 3

. لمتغیر الجنس لصالح الذكور
ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في الفعالیة الذاتیة تبعا 4

. لمتغیر الرتبة المهنیة
: دراسات أجنبیةـــ 2
الوالیات المتحدة ب)Roddenberry & Renk(دراسة رودینبیري ورینكــ1ــ2

. األمریكیة
وفاعلیة الذات كمتغیرات نفسیة هدفت الدراسة إلى تحقق من دور مركز الضبط 

وتكونت عینة الدراسة ، وسیطة في العالقات بین الضغوط والمرض لدى تالمیذ المتوسطة
شملت الطلبة األمریكیین ، من الذكور) 111(و، من اإلناث) 331(منهم ، تلمیذا) 344(من 

استراتیجیات التدخل وأظهرت نتائج الدراسة أن ، من أصل قوقازي وأسیوي وٕافریقي وغیر ذلك
. المستندة إلى نظریة فاعلیة الذات لها تأثیر ایجابي على اإلحساس بالهدف من الحیاة

:Diane(دراسة دیان ــ2ــ 2 . ایطالیا) 2003
هدفت الدراسة إلى تقصي العالقة بین فعالیة الذات وفقا لمتغیر الجنس والعمر 

نظام عامین دراسیین في تخصصي علمي التشریح واالنجاز األكادیمي في كلیة العلوم ذات 
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، سنة) 24ـ18(طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم بین )216(وتألفت العینة من ، والفسیولوجي
وجرى تطبیق مقیاس الفعالیة الذاتیة ودرجات االمتحان النصفي والنهائي كمقیاس لالنجاز 

داللة إحصائیة بین الفعالیة عدم وجود عالقة ذات : ومن أبرز نتائج الدراسة، األكادیمي
الذاتیة وفقا لمتغیري الجنس والعمر بینما وجدت عالقة ذات داللة إحصائیة بین فعالیة الذات 

. وعدم وجود فروق بین الجنسین في فعالیة الذات، واالنجاز األكادیمي

: الدراسات المتعلقة بالتوافق النفسي: ثانیا
: الدراسات العربیةــ1

التوافق '' : المعنونة ب) 2005(دراسـة آسیا بنت علي راجح بركـات ــ 1ــ 1
بالمملكة العربیة لـدى فتیات الصف الثانوي بمدارس أم القرى بمكة المكرمةالنفسي

وهدفت هذه الباحثة في دراستها إلى الكشف عن مستوى التوافق النفسي للطالبات ، السعودیة
واعتمدت على المنهج ، االجتماعیة والمستوى االقتصاديالصف الثانوي على ضوء الحالة 

، للتوافق النفسي واستمارة البیانات الشخصیة)زینب محمود شقیر(الوصفي مستخدمة مقیاس
، الباحثةإعدادوتناولت المتغیرات المرغوب في دراستها المرتبطة بالتوافق النفسي من 

القرى الثانویة مكة المكرمة من طالبة من مدارس أم 105وتكونت عینة الدراسة من 
82وفي األخیر توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة ، الطالبات لدیهن شعور مرتفع بالتوافق

وأن التوافق النفسي العام الذي یتضمن الشعور بالتوافق الشخصي ، لـدیهم توافق نفسي مرتفع
لـدى أفـراد العینة باختالف یختلف واالنفعالي وكذا الصحي والتوافق األسري واالجتماعي ال

. متغیر الحالة االجتماعیة واالقتصادیة
إدراك '': المعنونة ب: )2013(دراسة تركیة بنت سعید ناصـر الشهرانيـــ 2ــ 1

القبول ـالرفض الوالدي وعالقته بالتوافق النفسي لـدى المراهقات بالمرحلة الثانویة بمنطقة 
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الرفض -الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین إدراك القبولهدفت هذه ، ''آبها التعلیمیة
وكـذا التعرف على الفروق بین ، الوالدي والتوافق النفسي لدى المراهقات بالمرحلة الثانویة

، الطالبات األكثر توافقًا والطالبات األقل توافقًا في إدراكهن ألبعاد القبول ـالرفض الوالدي
طالبة تراوحت أعمارهم مابین ) 300(عینة الدراسة منواستخدمت المنهج الوصفي وتكونت 

لـرونز سنة روناإعدادوتم استخدام استبیان القبول ـالرفض الوالدي من ، }سنة18، 16{
عـبد (إعدادومقیاس التوافق النفسي من ، )ممدوحة محمد سالمة(تم ترجمته للعربیة 1988

وجود : لدراسة عن النتائج التالیةوقـد أسفرت ا، )1996الحافظ سیف غانم مرشد الخامري
عند إحصائیاوجـود فروق دالـة و ، )0,01(موجبة دالة إحصائیا عند مستوى ارتباطیهعالقة 
بین الطالبات مرتفعات التوافق النفسي والطالبات منخفضات للتوافق النفسي ) 0,01(مستوى 

: الدراسات األجنبیةــ 2
تضمنت الدراسة سوء التوافق النفسي وعالقته :  1994دراسة كریستال ــ 1ــ 2

تناول فیها تـأثیر العوامل الثقافیة من خالل المقارنة بین مجموعة من ، بالتحصیل األكادیمي
تمت الدراسة من خالل استبیان ، فرداً )1386(واألمریكیین ، فردا) 1247(الطلبة الیابانیین

مدعم دلت النتائج عـلى أن التحصیل األكادیمي غیر مرتبط عمومـا بسوء التوافق 
وهذا عند مجموعات نظرا للتأثیرات الثقافیة ووظهور ذلك في شكل تعقب نفسي السیكولوجي

طلبة إضافة إلى هذا قد اظهر ال، وحاالت اكتئابیة والقلق العلمي واالضطرابات الجسدیة
وهذا مقارنة ، األسیویین مثال مستویات منخفضة من الرضا فیما یتعلق باالنجازات األكادیمیة

. مع الطلبة األمریكیین الذین اظهروا العكس
Cynthia et Paul)1995(دراسة كنیثیا وباول ــ 2ــ2 التي تم فیها البحث : ,

استخدام بطاریة التدین الشخصي واستبیان عن العالقة بین التدین والتوافق النفسي من خالل 
طالب تراوحت أعمارهم ) 500(وذلك على عینة مكونة من ، التكیف لطالب الجـامعة

: وكان من أهم نتائج الدراسة، من ثالث جامعات مختلفة} سنة17ـ16{بین
. وجود فروق دالة إحصائیا وموجبة بین التدین والتوافق النفسي
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حصائیة بین الجنسین في الدرجات على مقیاس التدین وجود فروق ذات داللة إ
. الشخصي

: تعقیب على الدراسات السابقة
العربیة واألجنبیة المتعلقة بموضوع البحث مما بعد االطالع على الدراسات السابقة

: یليموقع الدراسة الحالیة بین هذه الدراسات وفق ماأمكن تحدید ، لناأتیح 
كما تناولنا متغیر ، الیة الذات مع متغیرات أخرىعدراسات سابقة متغیر فتـــ تناول

وهذا ما یلتقي به البحث الحالي مع الدراسات ، ات أخرىالتوافق النفسي وعالقته مع متغیر 
نى المعلومات النظریة للدراسة الحالیة غاألمر الذي أ، السابقة في الجانب النظري من البحث

. تلك الدراسات المیدانیة السابقةفأثبتها بنتائج
ومن أهم نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط )2016والء سهیل یوسف (دراسةفنجد 

عدم وجود فروق ذات داللة ، لمستوى الفاعلیة الذاتیة لدى عینة من الطلبة الجامعیین
درجات إجابات أفراد عینة البحث على مقیاس فعالیة الذات تبعا متوسطإحصائیة بین
. لمتغیر الجنس

الفعالیة الذاتیة وعالقتها بالتوافق "المعنونة ب )2017: دودو صونیا(كما نجد دراسة 
إلى الكشف عن طبیعة " النفسي في ضوء متغیري التفاؤل والتشاؤم لدى الفریق الشبه الطبي

الذاتیة والتوافق النفسي في ضوء متغیري التفاؤل والتشاؤم لدى عینة من العالقة بین الفعالیة 
)Roddenberry & Renk(دراسة رودینبیري ورینكبینما دراسة. الفریق شبه الطبي
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هدفت إلى تحقیق من دور مركز الضبط وفاعلیة الذات كمتغیرات نفسیة وسیطة في التي
. المتوسطةالعالقات بین الضغوط والمرض لدى تالمیذ 

:Diane(دراسة دیان  هدفت الدراسة إلى تقصي العالقة بین فعالیة الذات )2003
. الجنس والعمر واالنجاز األكادیميوفقا لمتغیر 

علي راجح بركـات آسیا بنتأما الدراسات المتعلقة بالسلوك العدواني فنجد دراسة 
مستوى التوافق النفسي للطالبات وهدفت هذه الباحثة في دراستها إلى الكشف عن )2005(

تركیة بنت بینما دراسة، ة االجتماعیة والمستوى االقتصاديالصف الثانوي على ضوء الحال
ووجـود فروق دالـة : وقـد أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة: )2013(سعید ناصـر الشهراني

والطالبات منخفضات بین الطالبات مرتفعات التوافق النفسي ) 0,01(عند مستوى إحصائیا
دلت النتائج عـلى أن التحصیل األكادیمي غیر : 1994كریستال ودراسة ، للتوافق النفسي

ظهور و وهذا عند مجموعات نظرا للتأثیرات الثقافیة السیكولوجيمرتبط عمومـا بسوء التوافق 
. قلق العلمي واالضطرابات الجسدیةذلك في شكل تعقب نفسي وحاالت اكتئابیة وال

Cynthia et Paul): )1995(دراسة كنیثیا وباول  التي تم فیها البحث عن : (,
: وكان من أهم نتائج الدراسة، العالقة بین التدین والتوافق

وجود فروق ذات داللة ، وجبة بین التدین والتوافق النفسيوجود فروق دالة إحصائیا وم
. الشخصيإحصائیة بین الجنسین في الدرجات على مقیاس التدین 

إال أن البحث الحالي یختلف في تناوله لدراسة العالقة بین متغیري فعالیة الذات 
إذ لم تعثر الباحثتان على أي بحث تناول تلك العالقة ، والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة

كما أننا من خالل كل هذه الدراسات السابقة لم نجد أي ، بین هذین المتغیرین لنفس العینة
ركزت فقط على العالقة بین ، ة ركزت على أبعاد المقاییس المطبقة وعالقتها بالمتغیراتدراس

. المتغیرات ودراسة الفروق بین الجنسین وأهملت األبعاد
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: دـتمهی

الشعورالبدایةفيالباحثمنیستلزم، طبیعتهكانتمهمابحثأيفيالشروعإن
یشكلوالذي، فیهیعیشالذيالمجتمعفيوجودهامنوالتحقق، دراستهاوبأهمیةبالمشكلة

أدواتعلىأساساوالمعتمدةلمعالجتهابمنهجیةالتسلحمنهیتطلبذلكبعد، البحثمیدان
.الدراسةطبیعةتحددهاموضوعیةتقنیاتو بیاناتو 

احتوىالذيالمیدانیةالدراسةإجراءاتإلىالفصلهذافيالباحثتانتتطرقلذلك
الدراسةعینةوصف، االستطالعیةالدراسة، الدراسةهذهفيالمتبعالمنهج، على

وخصائصهاالدراسةأدوات، العینةخصائص، الدراسةوعینةمجتمع، االستطالعیة
. للنتائجاإلحصائیةوالمعالجةالتحلیلأسلوب، السیكومتریة

: للدراسةالمنهجیةاإلجراءات

: المستخدممنهجالـــ1

الموضوعطبیعةمعتوافقهمدىعلىالباحثیختارهالذيالمنهجنجاحیتوقف
مجموعة"بأنهالمنهجویعرفالمنهجهذاتقنیاتفيالباحثتحكممدىوعلى، المدروس
).119: 2007، زرواتيرشدي("بحثهلتحقیقالباحثیتبعهاالتيوالخطواتالعملیات

أوالواقعدراسةعلىیعتمدالذيالتحلیليالوصفيالمنهجهوالمتبعالمنهجإن
الذيالنوعيالتعبیرخاللمن، دقیقاوصفابوصفهاویهتم، الواقعفيتوجدكماالظاهرة
مقداریوضحرقمیاوصفایعطيالذيالكميالتعبیرأو، خصائصهاویوضحالظاهرةیصف
.الظاهرةوحجم

منممكنقدرأكبرعلىالحصولفيالباحثتانساعدالمنهجهذاأنكما
منأكثرالوصفیةاألبحاثوتعد، الواقعحقائقإلىاستناداالظواهرهذهحولالمعلومات

.وتفسروتقیموتقیسوتحللتصففهيالمعلوماتلجمعمشروع
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البحثإلىالتحلیليالوصفيالمنهجاستخدامخاللمننسعىالحالیةدراستناوفي
.الجامعيالطالبلدىالنفسيوالتوافقالفعالیة الذاتیة بینالعالقةعن

: االستطالعیةالدراسةـــ2

البحثفيبالغةأهمیةاالستطالعیةالدراسةتكتسي: االستطالعیةالدراسةأهداف1ـــ2
وتفاصیلجوانبعلىبعمقاالطالعمنالباحثوتمكن، لهأولیةتعتبرإذالعلمي

إلىتهدفكما، بحثهلموضوعالكاملوالتصوراألفضلالفهمعلیهیسهلمما، موضوعه
ومعرفة، بحثهفيالباحثیستخدمهاالتيالمعطیاتجمعأدواتصالحیةمنالتحقق
الدراسةأجریتولهذا، بعدفیمالتداركهاالتطبیقأثناءالمسجلةوالنقائصالصعوباتمختلف

: هما، هدفینتحقیقأجلمناالستطالعیة

الظروفعلىالمسبقوالتعرف، الواقعلمعاینةالمیدانأرضإلىالباحثتاننزول-أ
.األساسیةالدراسةإجراءأثناءاألخطاءفيالوقوعتجنبوبالتالي، التطبیقبعملیةالمحیطة

علىاالطمئنانأجلمن، لها)والثباتالصدق(السیكومتریةالخصائصحساب-ب
التوافقومقیاسالفعالیة الذاتیةتفاعلمقیاسفيوالمتمثلة، األدواتهذهصالحیةمدى

.الجامعيالطالبلدىالنفسي

: االستطالعیةالدراسةعینةوصفـــ2ــــ2

طالب)30(قوامهااستطالعیةعینةعلىالدراسةأدواتبتطبیقالباحثتانقامت
والتابعینالدفلىبعینملیانةخمیسبدائرةبونعامةالجیالليبجامعةدراستهمیتابعونوطالبة

الخصائصمنالتحققلغرض، مشتركجذعأولىالسنةمستوىاالجتماعیةالعلوملقسم
)2017/2018(الجامعيالموسمخاللالحالیةالدراسةفيالمطبقةللمقاییسالسیكومتریة

.منتظمةعشوائیةبطریقةاختیارهمتم
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أولیةمعلوماتجمعمناالستطالعیةبالدراسةالقیامأثناءالباحثتانتمكنتلقدـ
تمحیث، ومراحلهاجوانبهاكلفيالمیدانیةللدراسةالعلمیةالمنهجیةضبطفيكثیراأفادتهما

: بعدها

؛المالئمالعلميالمنهجتحدید-
؛الدراسةعینةتحدید-
؛النهائیةبالصورةالقیاسأدواتضبط-
؛البیاناتلمعالجةالمناسبةاإلحصائیةالتقنیاتتحدید-
.النتائجوتفسیرتحلیلعلىالمساعدةالخطةتحدید-

: الدراسةوعینةمجتمعـــ3

: الدراسةمجتمع.1.3

بكلیةدراستهمیزاولونأساسيتكویناألولىالسنةطلبةفيالدراسةمجتمعتمثل
بخمیسبونعامةالجیالليبجامعةاالجتماعیةالعلوموبقسمواالجتماعیةاإلنسانیةالعلوم
)106(وإناث)302(، وطالبةطالب)408(بعددهمقدرالدفلىعینبوالیةملیانة
.ذكور

: الدراسةعینة.2.3

طالب)100(قوامهاالنهائیةالعینةعلىالدراسةأدواتبتطبیقالباحثتانقامت
والتابعینالدفلىبعینملیانةخمیسبدائرةبونعامةالجیالليبجامعةدراستهمیتابعونوطالبة

/2017(الجامعيالموسمخالل، أساسيتكوینأولىالسنةمستوىاالجتماعیةالعلوملقسم
بینالمسافاتالنتظامبالمنتظمةسمیت، منتظمةعشوائیةبطریقةاختیارهمتم)2018

المسافةبانتظامالعینةمفرداتباختیارقمنابحیث، الدراسةمجتمعمنالمختارةالمفردات
.األفرادبین
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الجنسلمتغیرالعینةأفرادحجمیمثل)1(رقمالجدول

المئویةالنسبةالتكرارالجنس

%4545ذكور
%5555إناث

%100100المجموع

طالب ) 100(الجدول التالي یمثل حجم أفراد العینة النهائیة لمتغیر الجنس تراوحت 
وطالبة یزاولون دراستهم بجامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة حیث قدر عدد الذكور 

.%55طالبة بنسبة 55، وقدر عدد اإلناث ب %45طالب بنسبة 45ب

العینةحجممثلی: )3(رقمالشكل

طالب ) 100(مثل حجم أفراد العینة النهائیة لمتغیر الجنس تراوحت الشكل أعاله ی
وطالبة یزاولون دراستهم بجامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة حیث قدر عدد الذكور 

.%55طالبة بنسبة 55، وقدر عدد اإلناث ب %45طالب بنسبة 45ب
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: الدراسةأدواتـــ4

بهاثوقمو نتائجإلىوالوصولالدراسةبموضوعمتعلقةبیاناتجمعأجلمن
قمن، صحیحةعلمیةبطریقة

عبداللطیفعبدعصام.دو اهللاعبدإبراهیمهشام.دلیةلذاتاالفعالیةمقیاس-
.اآلدابكلیةالعزیزعبدالملكجامعة).2009(العقارالهادي

كلیةالمسیلةبمضیافمحمدجامعة)1996(مرياللخالنفسيالتوافقمقیاس-
.واالجتماعیةاإلنسانیةالعلوم

عبدعصامالباحث و اهللاعبدإبراهیمهشاملباحث لیةلذاتاالفعالیةمقیاســـ1ـــ4
: )2009(صمم سنةالعقارالهاديعبداللطیف

،االجتماعيللتعلمباندورانظریةضوءفيیةلذاتاالفعالیةالمقیاسبإعدادالباحثانقام
فعالیةالقیاسإلىهدفتلتياواألجنبیةالعربیةاألخرى المقاییسبعضمناالستفادةب

أبعادثالثةعلىتوزیعهاتم، عبارة)55(مناألولیةصورتهفيالمقیاستألفوقد، یةالذات
: وهيباندوراعندیةالذاتفعالیةالمكوناتوهي

؛السلوكفيالمبادأةــــ

؛بالذاتالثقةــــ

.العقباتمواجهةفيالمثابرةـــ

هشام إبراهیم عبد اهللا للباحثانللمقیاس الفعالیة الذاتیةالخصائص السیكومتریة
عصام عبد اللطیف عبد الهادي العقارو

اإلجراءاتالباحثاناستخدمللذاتالعامةالفعالیةمقیاسوثباتصدقمنوللتحقق
: التالیة

الصدق1ــ1ــ4
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والصدقللمفرداتالتمییزيوالصدق، المنطقيالصدقباستخدامذلكمنالتحققتم
: التاليالنحوعلىالعاملي

عبداللطیفعبدعصامواهللاعبدإبراهیمهشامالباحثانعرض: المنطقيالصدقــ
المحكمینمنخمسةعلىاألولیةصورتهفيیةلذاتاالفعالیةمقیاسالعقارالهادي

المقیاسحولالرأيإلبداءالنفسيواإلرشادالنفسیةوالصحةالنفسعلمفيالمتخصصین
نسبةعلىحصلتالتيالعباراتعلىاإلبقاءتمالخطوةهذهضوءوفي، وعباراتهوأبعاده
أصبحوبذلك، العباراتبعضصیاغةوتعدیل، المحكمینأراءمن%90عنتزیداتفاق

.عبارة)49(منیتكونالنهائیةصورتهفيالمقیاس

الفعالیةمقیاسأبعادمنبعدلكلالكلیةالدرجةأخذتم: الطرفیةالمقارنةصدقـــــ
ترتیبابعدلكلالكلیةالدرجاتترتیبفتم، مفرداتهصدقعلىللحكممحكاللذاتالعامة
، المرتفعینالطالب%27أعلىمجموعةلتمثلالدرجاتمن%27وأدنىأعلىوأخذتنازلیا
في)ت(اختباروباستخدام، المنخفضینالطالبدرجاتمن%27أدنىمجموعةوتمثل

والطالبالمرتفعینالبالطبینالتمییزمعامالتلمعرفةالمتوسطاتبینالمقارنة
بین0,01مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدأنه، اتضحبحیث، المنخفضین
جمیعفياألدنىاألرباعيمجموعةومتوسطاتاألعلىاألرباعيمجموعةمتوسطات
التمییزيالصدقعلىیدلمماالذاتفعالیةلمقیاسالكلیةوالدرجةالفرعیةالمكونات
.للمقیاس

تمللذاتالعامةالفعالیةلمقیاسالعامليالتركیبعلىللتعرف: العامليالصدقــــ
علىالفعالیة الذاتیة محاورتشبعانتضحاو ، المقیاسلعباراتاالرتباطیةالمصفوفةحساب
0,80التشبعاتوكانتالكليالتباینمن7,17ویفسر2,105كامنبجذرواحدعامل

.للمثابرة0,81، للثقة0,89وللمبادأة

الثباتــ2ــ1ــ4
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: ومنهاالثباتمؤشراتبعضباستخدامذلكمنالتحققتم

: للمقیاسالداخلياالتساقــــ

الذيللبعدالكلیةوالدرجةالعباراتبیناالرتباطمعاملبحسابذلكمنالتحققوتم
.إلیهتنتمي

وبالدرجةببعضهاللمقیاسالفرعیةاألبعادارتباطمعامالتبحسابالباحثانقامكما
.الكلیة

لمقیاسالكلیةبالدرجةوكذلكببعضهااألبعادارتباطمعامالتجمیعأناتضح
االتساقمنمرتفعةدرجةیحققمما0,01مستوىعندإحصائیادالةیةلذاتاالفعالیة
.الوجدانيالذكاءلمقیاسالفرعیةألبعادالداخلي

: النصفیةالتجزئةوطریقةكرونباخألفاـــ

بعدكللعباراتالنصفیةالتجزئةبطریقةللذاتالفعالیةمقیاسثباتحسابتم
الثباتمعاملوصحح، بینهمااالرتباطمعاملحسابوتم، للمقیاسالكلیةالدرجةوكذلك
النصفیةالتجزئةثباتمعاملحسابتمفقدكذلكجیتمانوبطریقةبراون–سبیرمانبطریقة

مقیاستمتععلىتدلالثباتمعامالتقیمأنواتضح.لكرونباخألفاثباتمعاملباستخدام
.الثباتمنمرتفعةبدرجةمكوناتهبجمیعللذاتالعامةالفعالیة

:)1996(للخامريالنفسيالتوافقمقیاسللالخصائص السیكومتریةــ2ـــ4

: كالتاليوهيمجاالتخمسمنیتكونالذي)1996(الخامريالمقیاسهذاأعد

؛االنفعاليالتوافقـ1

؛الجسميالتوافقـ2

؛الذاتمعالتوافقـ3

؛والروحیةالخلقیةالقیممعالتوافقـ4
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.اآلخرینمعالتوافقـ5

)x(عالمةویضعبدقةالمقیاسفقراتمنفقرةكلقراءةالمفحوصمنیطلبوكان
، كثیراعليتنطبق، تماماعليتنطبق(بدائلخمسةمجموعمنودلك، المناسبالبدیلتحت

العلیاالدرجةفإنولذا).مطلقاعليتنطبقالو قلیالعليتنطبق، ماحدإلىعليتنطبق
السلبيلالتجاهالدنیاالدرجة)60(تمثلبینما)300(هيالنفسيللتوافقاالیجابيلالتجاه
.النفسيللتوافق

: النفسيالتوافقلمقیاسالتصحیحمفتاحـ

النفسيالتوافقلمقیاسالتصحیحمفتاحیبین: )4(رقمجدولال

السلبیةالفقراتاالیجابیةالفقراتالبدائلالرقم
51تماماعليتنطبق1
42كثیراعليتنطبق2
33ماحدإلىعليتنطبق3
24قلیالعليتنطبق4
15مطلقاعليتنطبقال5

: النفسيالتوافقمقیاسوثباتصدق

الصدق: 1ــ2ــ4

: المحكمینصدقـــ

حولالرأيإلبداءالمحكمینمنمجموعةعلىبتمریره) 1996(مريالخاالباحثقام
النحوعلىمالحظاتهموكانت، الفقراتوصیاغةللتطبیقصالحیتهومدىالعلمیةالدقة
: التالي

)60ـ31ـ19ـ14(: التالیةالفقراتصیاغةإعادةــ
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: الداخلياالتساقصدقـــ

أوحسابطریقعنالنفسيالتوافقلمقیاسالداخلياالتساقصدقحسابتموقد
االرتباطوبعدها، إلیهتنتميالذيللمحورالكلیةبالدرجةعبارةكلدرجةاالرتباطاتتقدیر
.الكلیةدرجتهمعالنفسيالتوافقمقیاسلمحاورالكلیةالدرجاتبین

: الثبات2ــ2ــ4

ألفاباستخدامالداخليالتناسقبطریقةالمقیاسهذاحسابتم: كرونباخألفامعاملـــ
وللمقیاسمحورلكلبینهافیماالعباراتارتباطاتمعدلتقدیرأساسعلىوالقائمةكرونباخ

بالنسبة)0,55(واألولللمحوربالنسبة)0,80(كرونباخألفامعاملقدرحیث، ككل
)0,63(والرابعللمحوربالنسبة)0,69(والثالثللمحوربالنسبة)0,77(والثانيللمحور
، )0,89(الكليالثباتمعاملبلغفقدككلللمقیاسبالنسبةأما، الخامسللمحوربالنسبة

.ثابتالمقیاسهذابانالقولیمكنومنه

: األساسیةالدراسةألدواتالسیكومتریةالخصائصـــ5
: للذاتالعامةالفعالیةلمقیاسالسیكومتریةالخصائصـــ1ـــ5
الصدق: 1ــ1ــ5
: )الطرفیةالمقارنةصدق(التمییزيالصدقبطریقةالصدقحسابــ1ــ1ــ1ــ5
: یليفیماتمثلتاإلجراءاتمنمجموعةالباحثتاناتبعتالصدقمنالنوعهذالحساب

؛فردلكلالكلیةالدرجةإیجاد-
تنازلیافرد30عددهمالبالغالعینةأفرادعلیهاحصلالتيالكلیةالدرجاتترتیب-

؛األدنىإلىاألعلىمن

بناءاقسمینإلىتقسیمهمبمعنى، الكلیةالدرجةفيالمتطرفتینالمجموعتیناعتماد-
%27و)األعلىالثلث(%27إلىالدرجاتفقسمتاالختباراتفيالكلیةدرجاتهمعلى

%64نسبةواستبعدتأفراد8مجموعةكلأفرادعددبذلكفأصبح، )األدنىالثلث(
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داللةلمعرفةمستقلتینلعینتین"ت"اختبارطبقناوبعدها، وسطىدرجاتعلىالمتحصلین
:یليكماالمجموعتینمتوسطيبینالفروق

التمییزيالصدقبطریقةالصدقحسابیمثل:)6(رقمالجدول

مستوى
الداللة

درجة
الحریة

Tقیمة مستوى
الداللة

fقیمة االنحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

حجم
ةالعین

المجموعات

0.000 14 9.008 .0.61 0.27. 5.09 126.50 8 العلیاالمجموعة
7.06 98.75 8 الدنیاالمجموعة

، 126.50بلغالعلیاللمجموعةالحسابيالمتوسطأنیتبینالجدولخاللمن
98.75بلغالدنیاللمجموعةالحسابيالمتوسطماأ، 5.09بلغالمعیاريواالنحراف
بقدرتومتجانستینمستقلتینلعینتین"ت"قیمةأما، 7.06بلغالمعیاريواالنحراف
بینالتمییزعلىالقدرةلهالمقیاسأنعلىیدلوهذا0.01عنددالةوهي9.008

.الصدقمؤشراتمنمؤشروهوالمجموعتین

: الداخليالتجانسبطریقةالمقیاسصدقحسابـ2ــ1ــ1ــ5

للمقیاسالكلیةوالدرجةاألبعادبیناالرتباطمعامالتحسابخاللمنذلكتموقد
: یليكمابینهافیمااألبعادبیناالرتباطومعامالت

لمقیاسالداخليالتجانسبطریقةالمقیاسصدقحسابیمثل: )7(رقمجدول
یةالذاتفعالیةال

السلوكفيالمبادرة بالذاتالثقة العقباتمواجهةفيالمثابرة األبعاد
**0.72 **0.91 **0.90 الكلیةالدرجة
**0.46 **0.79 1 العقباتمواجهةفيالمثابرة
**0.49 1 **0.79 بالذاتالثقة

1 **0.49 **0.46 السلوكفيالمبادرة
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أبعادبیناالرتباطمعامالتقیمأنیتبینالجدولخاللمن: 0.01عنددالة**
متناسقةالمقیاسأبعادأنعلىیدلوهذا0.01عنددالةكلهاكانتالكلیةوالدرجةالمقیاس

الصدقمؤشراتمنمؤشروهوالكلیةالدرجةومعبینهافیما

الثباتــ2ــ1ــ5

ماإذاراداألفأوالفردلنفسالقیمأودرجاتالنفساالختبارإعطاءمدىالثباتیعني
)1998، عوضمحمودعباس.(القیاسعملیةتكررت

باستعمالالمقیاسثباتحسابتم: لكرونباخألفابطریقةالثباتحساب-1ــ2ــ1ــ5
فعالیةلقیاسالبنوداتساقمدىمعرفةنریدألننا، الداخليلالتساقلكرونباخألفامعادلة
لكرونباخألفامعادلةتطبیقنستطیعوعلیه، بدیلینمنأكثرهوالبدائلعددأنكما، الذات

الداخلياالتساقمنمقبولةدرجةإلىتشیروهي0.88المقیاسبنودلكلقیمتهابلغتوقد
.مقبولثباتبمعاملیتمتعالمقیاسوعلیه، للمقیاس

المقیاسثباتحسابتم: التطبیقوٕاعادةالتطبیقبطریقةالثباتحسابـــ2ــ2ــ1ــ5
یدلمما0.73بقیمتهقدرتوقد، یوما15مدةبعدالتطبیقوٕاعادةالتطبیقبطریقةأیضا
مقبولثباتبمعاملبتمتعالمقیاسأنعل

: النفسيالتوافقلمقیاسالسیكومتریةالخصائصــ2ــ5
: التالیةاإلجراءاتاستخدمناالنفسيالتوافقمقیاسوثباتصدقمنوللتحقق

الصدقــ1ــ2ــ5
)الطرفیةالمقارنةصدق(التمییزيالصدقبطریقةالصدقحسابــ1ــ1ــ2ــ5
: فیمایليتمثلتاإلجراءاتمنمجموعةالباحثتاناتبعتالصدقمنالنوعهذالحساب

.فردلكلالكلیةالدرجةإیجاد-
تنازلیافرد30عددهمالبالغالعینةأفرادعلیهاحصلالتيالكلیةالدرجاتترتیب-

.األدنىإلىاألعلىمن
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بناءاقسمینإلىتقسیمهمبمعنى، الكلیةالدرجةفيالمتطرفتینالمجموعتیناعتماد-
%27و)األعلىالثلث(%27إلىالدرجاتفقسمتاالختباراتفيالكلیةدرجاتهمعلى

%64نسبةواستبعدتأفراد8مجموعةكلأفرادعددبذلكفأصبح، )األدنىالثلث(
داللةلمعرفةمستقلتینلعینتین"ت"اختبارطبقناوبعدها، وسطىدرجاتعلىالمتحصلین

: یليكماالمجموعتینمتوسطيبینالفروق

النفسيالتوافقلمقیاسالتمییزيالصدقبطریقةالصدقحسابیبین)8(رقمالجدول

واالنحراف، 182بلغالعلیاللمجموعةالحسابيالمتوسطأنیتبینالجدولخاللمن
االنحرافو 142.25بلغالدنیاللمجموعةالحسابيالمتوسطأما، 7.44بلغالمعیاري
وهي10.04بقدرتومتجانستینمستقلتینلعینتین"ت"قیمةأما، 8.36بلغالمعیاري

وهوالمجموعتینبینالتمییزعلىالقدرةلهالمقیاسأنعلىیدلوهذا0.01عنددالة
.الصدقمؤشراتمنمؤشر

: الداخليالتجانسبطریقةالمقیاسصدقحساب-2ــ1ــ2ــ5
: كمایليللمقیاسالكلیةوالدرجةاألبعادبیناالرتباطمعامالتحسابخاللمنذلكتموقد

النفسيللتوافقالداخليالتجانسبطریقةالمقیاسصدقحسابیبین)9(رقمالجدول
التوافق
الجسمي

معالتوافق
الذات

معالتوافق
اآلخرین

التوافق
االنفعالي

الدینيالتوافق األبعاد

**0.76 **0.83 **0.79 **0.85 **0.57 الكلیةالدرجة

مستوى
الداللة

درجة
الحریة

Tقیمة مستوى
الداللة

fقیمة االنحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

حجم
العینة

المجموعات

0.000 14 10.04 0.63 0.24 7.44 182 8 العلیاالمجموعة
8.36 142.25 8 الدنیاالمجموعة
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أبعادبیناالرتباطمعامالتقیمأنیتبینالجدولخاللمن: 0.01عنددالة**
المقیاسأبعادأنعلىیدلوهذا، 0.01عنددالةكلهاكانتالكلیةوالدرجةالمقیاس
.الصدقمؤشراتمنمؤشروهوالكلیةالدرجةومعبینهافیمامتناسقة

الثباتــ2ـ2ــ5
لكرونباخألفابطریقةالثباتحساب-1ــ2ــ2ــ5
نریدألننا، الداخليلالتساقلكرونباخألفامعادلةباستعمالالمقیاسثباتحسابتم

نستطیعوعلیه، بدائل5هوالبدائلعددأنكما، التوافقلقیاسالبنوداتساقمدىمعرفة
درجةإلىتشیروهي0.83المقیاسبنودلكلقیمتهابلغتوقدلكرونباخألفامعادلةتطبیق
.مقبولثباتبمعاملیتمتعالمقیاسوعلیه، للمقیاسالداخلياالتساقمنمقبولة

: التطبیقوٕاعادةالتطبیقبطریقةالثباتحساب-2ــ2ــ2ــ5
، یوما15مدةبعدالتطبیقوٕاعادةالتطبیقبطریقةأیضاالمقیاسثباتحسابتم

. مرتفعالثباتبمعاملیتمتعالمقیاسأنعلىیدلمما0.99، قیمتهوقدرت
: الدراسةفيالمستخدمةاإلحصائیةاألسالیبـــ6

یاناتالبوتحلیلمعالجةإلىالوصولأجلمنالدراسةهذهفيالباحثتاناعتمدت
الرزمةباستخدامواستداللیةوصفیةإحصائیةأسالیبعدةعلىوموضوعیةعلمیةبطریقة

: منهانذكر، )SPSS(االجتماعیةللعلوماإلحصائیة
:الحسابيالمتوسطــــ

الفعالیةفياجتماعیةعلومأولىسنةطلبةدرجاتمتوسطاتلحساباستخدموقـد
.النفسيوالتوافقالذاتیة

:المعیارياالنحرافــــ
أدواتصدقلحسابضروريوهو، المتوسطاتعنالدرجاتانحرافاتیقیس

.المجموعاتمقارنةوفيالقیاس
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:رسونیباالرتباطمعاملــــ
متغیرینبیناالرتباطیةالعالقةعنللبحثبیرسوناالرتباطمعاملاستخدموقد

.كمیین
.مستقلتینلعینتینT.Testاختبارــــ
.كرونباخلألفامعاملـــ
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: خالصة

منهجعلىاشتملفقد، األساسیةالدراسةنتائجلعرضممهداالفصلهذاجاء
علىالتعرفإلىخاللهامنتانالباحثهدفتوالتي، االستطالعیةالدراسةنتائج، الدراسة

، األساسیةالدراسةفيلالستعمالصالحیتهاومدى، البحثألدواتالسیكومتریةالخصائص
علیهاجرىوالتيالبحثعینةمنهانتقیتالذيالمجتمعوصفعلىالفصلهذااشتملكما

منبهتتمتعوماوتطبیقهاإعدادهاكیفیةتوضیحبعدالدراسةلهذهاألساسیةاألدواتتطبیق
.خصائص

إلىالتعریجذلكبعدلیتم، انتقاءهاوكیفیة، ومواصفاتهاالعینةحجمتبیانتمكما
هذافيعلیهااالعتمادتمالتياإلحصائیةواألسالیب، األساسیةالدراسةتطبیقإجراءات
الفصلفيإلیهسنتطرقماهذا، ومناقشتهاالنتائجتفسیرضوئهاعلىیتموالتي، البحث
.الدراسةلهذهالموالي
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عرض وتحلیل نتائج الفرضیة العامة-1
عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة األولى-2
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:تمهید
المنهجیة للدراسة كالمنهج المتبعتعرضنا في الفصل السابق إلى مختلف اإلجراءات 

والعینة وكیفیة اختیارها واألسالیب المستخدمة في والتأكد من صالحیة األدوات المستعلمة،
عالجة اإلحصائیة لفرضیات الدراسةإلى نتائج المتحلیل النتائج، وسنتعرض في هذا الفصل 

وبعده یتم تحلیلها اعتمادا على النتائج المحصلة علیها، حیث تتراوح النتائج بین رفض وقبول 
.فرضیات الدراسة

:امةـ عرض وتحلیل الفرضیة الع1
والتوافق النفسي لدى طلبةالفعالیة الذاتیة ذات داللة إحصائیة بین ارتباطیةتوجد عالقة "

."السنة أولى علوم اجتماعیة 
لدى طلبةوالتوافق النفسيالفعالیة الذاتیةالعالقة بین یوضح):10(الجدول رقم

السنة أولى علوم اجتماعیة
الداللةمعامل االرتباط بیرسونحجم العینة

0.430.01**100فعالیة الذات
100التوافق النفسي

و الفعالیة الذاتیة ن خالل الجدول یتبین أن قیمة معامل االرتباط بیرسون بین  ـم
، وبالتالي 0.01وهي دالة إحصائیا عند ، وهي قیمة موجبة0.43ي قدرت بـــ التوافق النفس

الفعالیة الذاتیة نقبل الفرضیة البدیلة التي تشیر إلى أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین 
.والتوافق النفسي

:ألولـىـ عرض وتحلیل الفرضیة ا2
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین بعد المثابرة في مواجهة العقبات والتوافق "

".النفسي لدى طلبة السنة أولى علوم اجتماعیة
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العالقة بین بعد المثابرة في مواجهة العقبات والتوافق النفسي لدى طلبة ): 11(الجدول رقم
السنة أولى علوم اجتماعیة

معامل االرتباط حجم العینة
بیرسون

الداللة

المثابرة في مواجهة 
العقبات

0.01دالة عند 0.44**100

100التوافق النفسي
ن خالل الجدول یتبین أن قیمة معامل االرتباط بیرسون بین  المثابرة في مواجهة ــم

، وبالتالي نقبل 0.01وهي دالة إحصائیا عند 0.44العقبات و التوافق النفسي قدرت بـــ
الفرضیة البدیلة ونرفض الصفریة التي تشیر إلى أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین 

.المثابرة في مواجهة العقبات والتوافق النفسي
:ةنیـ عرض وتحلیل الفرضیة الثا3

بین بعد الثقة بالذات والتوافق النفسي لدى طلبة إحصائیةتوجد عالقة ذات داللة " 
".السنة أولى علوم اجتماعیة 

العالقة بین بعد الثقة بالذات والتوافق النفسي لدى طلبة السنة أولى ): 12(الجدول رقم 
.علوم اجتماعیة

معامل االرتباط حجم العینة
بیرسون

الداللة

0.01دالة عند 0.45**100الثقة بالذات
100التوافق النفسي

قیمة معامل االرتباط بیرسون بین  الثقة بالذات و التوافق أنمن خالل الجدول یتبین 
، وبالتالي 0.01عند إحصائیاً وهي قیمة موجبة طردیة ، وهي دالة 0.45النفسي قدرت بـــ 
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بین بعد الثقة إحصائیةنقبل الفرضیة البدیلة التي تشیر إلى أن هناك عالقة ذات داللة 
.بالذات والتوافق النفسي

:ثالـثةـ عرض وتحلیل الفرضیة ال4
بین بعد المبادأة في السلوك والتوافق النفسي لدى إحصائیةتوجد عالقة ذات داللة "

".طلبة السنة أولى علوم اجتماعیة 
طلبة السنة العالقة بین بعد المبادأة في السلوك والتوافق النفسي لدى ): 13(الجدول رقم 

أولى علوم اجتماعیة
معامل االرتباط حجم العینة

بیرسون
الداللة

0.05غیر دالة عند 1000.08المبادأة في السلوك
100التوافق النفسي

المبادأة في السلوكن بعدقیمة معامل االرتباط بیرسون بیمن خالل الجدول یتبین أن
، وبالتالي نقبل الفرضیة 0.05وهي غیر دالة إحصائیًا عند 0.08التوافق النفسي قدرت بـــو 

الصفریة التي تشیر إلى أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین المبادأة في السلوك 
.والتوافق النفسي

:ـ عرض وتحلیل الفرضیة الرابعة5
."بین أفراد العینة في الفعالیة الذاتیة تبعًا لمتغیر الجنسإحصائیةتوجد فروق ذات داللة "

الفروق بین أفراد العینة في الفعالیة الذاتیة تبعا لمتغیر الجنس):14(الجدول رقم 
مستوى 
الداللة

درجة الحریة Tقیمة مستوى 
الداللة

Fقیمة االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

حجم
العینة

الجنس

غیر 
دال

98 0.67 1.18 1.76 11.35 116.84 45 ذكر

10.05 115.40 55 أنثى
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، 116.84للذكـور بلغ ویتضح من خالل الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي
واالنحراف 115.40بلغلإلناثمتوسط الحسابي ، أما ال11.35المعیاري بلغ واالنحراف

عند ،0.67مستقلتین ومتجانستین قدرت ب لعینتین " ت"أما قیمة ، 10.05المعیاري بلغ 
نص وبالتالي تم قبول الفرضیة الصفریة التي ت، إحصائیادالة غیر وهي 98درجة الحریة 

ومنه تم رفض نس، عالیة الذاتیة تبعا لمتغیر الجوجود فروق دالة إحصائیا في الفبعدم 
.ة الذاتیة تبعا لمتغیر الجنسوجود فروق دالة إحصائیا في الفعالی"الفرضیة البدیلة القائلة ب

:ـ عرض وتحلیل الفرضیة الخامسة6
فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في التوافق وجود":والتي تنص على
".الجنسالنفسي تبعًا لمتغیر

الفروق بین أفراد العینة في التوافق النفسي تبعا لمتغیر الجنس):15(الجدول رقم 
مستوى 
الداللة

الحریةدرجة Tقیمة مستوى 
الداللة

fقیمة االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

حجم 
العینة

الجنس

غیر
دال

98 0.95 0.32 0.97 18.43 163.40 45 ذكر
16.73 160.03 55 أنثى

یتضح لنا أن المتوسط الحسابي لعینة الذكور بلغ عددهم أعاله مـن خالل الجدول 
، أما عند اإلناث اللواتي بلغ 18.43وانحراف معیاري 163.40طالب قدر بـ) 45(

، 16.73قدر بـبانحراف معیاري160.03بي قد بلغ ، فان المتوسط الحسا)55(عددهن
لعینتین مستقلتین متجانستین " ت"قمنا بحساب اختبارالجنسین فروق بین لتأكد من وجود ول

، وبالتالي نقبل الفرضیة إحصائیاةوهي غیر دال98عند درجة الحریة0.92حیث قدربـ 
ونرفض ،التي تنص على عدم وجود فروق بین الجنسین فیما یخص التوافق النفسيالصفریة

.الفرضیة البدیلة القائلة بوجود فروق بین الجنسین في التوافق النفسي
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:تمهید
بعـد ما تم عرض وتحلیل النتائج في الفصل السابق، سیتم في هذا الفصل مناقشة 
النتائج على ضوء بعض الدراسات التي تناولت لبعض جوانب موضوع دراستنا واستنادا على 

.آراء الباحثین في تفسیر نتائج هذه الدراسة
:تفسیر ومناقشة الفرضیة العامة / 1

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة :  قصد التحقق من هذه الفرضیة التي تنص على أنه

.بین فعالیة الذات والتوافق النفسي لدى طلبة السنة أولى علوم اجتماعیة 

تحقق من هذه الفرضیة استخدمت الباحثتان معامل االرتباط بیرسون لتوضیح داللةلول

و هو )التوافق النفسي(والمتغیر التابع ) الفعالیة الذاتیة(القة بین المتغیر المستقلالع

، وهي قیمة موجبة 0,43بـ ، حیث قدر معامل االرتباط موضح في فصل عرض النتائج

.إحصائیا

الوٕادراكهاالیته الذاتیة عبفالجامعي الطالبإحساسفقد تعود هذه النتیجة إلى أن
المكتسبة،بل یعتمد على تفاعله على البیئة المحیطة والخبرات االجتماعیةیأتي من العدم،

الفعالیة حسب باندورا فیؤثر على أنماط التفكیر لدیهم والتصرفات واإلثارة العاطفیة،قد كما 
هي مجموعة التصورات التي یكونها األفراد عن قدراتهم ومهاراتهم مما یؤدي إلى الذاتیة 

فإذا كانت هذه التصورات إیجابیة كانوا ناجحین،هم في حیاتهم الیومیة،انعكاس على سلوكات
).2006أحمد عبد الجواد،.(أما إذا كانت تلك التصورات سلبیة كانوا فاشلین ومكتئبین

لیة الذاتیة مؤكدا أنها نتاج عشرین سنة من البحث فعاحیث قدم باندورا نظریته حول ال
اعتبار أن الفاعلیة الذاتیة تعد من بین التغیرات السیكولوجي التي خلصت نتائجها إلى

النفسیة الهامة التي توجه سلوك الطلبة، والتي تسهم في تحقیق أهدافهم الشخصیة، فعلى 
أساس تلك األحكام والمعتقدات التي یمتلكونها حول قدراتهم وٕامكاناتهم یتم تحدید ما 
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سیبذلونه، ومدى مرونتهم في التعامل مع ومدى مثابرتهم والجهد الذي یستطیعون القیام به،
باإلضافة إلى تحدید وكذلك تحدیدهم للصعاب ومقاومتهم للفشل،المواقف الصعبة والمعقدة،

قدراتهم على اإلنجاز والنجاح في األداء مع القدرة على تحدید أسباب نمو اهتماماتهم في 
السید .(هم المهنيإلى اختیار باإلضافة الت معینة دون غیرها من المجاالت،مجا

).41:2005حسن،

عدم توافقه وبالتالي تمكن في أوتوافقه إلىمن سمات شخصیة الطالب التي تشیر إن
وعلیه فالتوافق النفسي ، قناعة الطالب أن الفشل قابل للتعدیل والتغییر مما یحقق له السعادة

من مؤثرات داخلیة وخارجیة، وأن یكون عملیة دینامیة مستمرة بین الفرد وذاته، ومـا یحیط به
، وتوافق الطالب الجامعي ...)العمـل، الدراسة(فعاال متوازنا ومنتجا في مختلف المجاالت

یجعل منه فردًا ایجابیا یتسم بالمرونة والدافعیة للنجاح والمثابرة في دراسته مما یؤكد فعالیته 
مصدرها تفاعل تلك السمات المترجمة الذاتیة، بصفتها توقعات ایجابیة ومحددات الشخصیة 

.والتي تعد من المؤشرات الذاتیة للفرد وتشیر إلى توافق الفرد أو سوء توافقه، إلى أفكار
التوافق بكونه قدرة الفرد على أن یستجیب لفعالیته اتجاه philipsوفـي ضوء هذا یحدد

ق یتحدد بدرجة الفعالیة المشكالت االجتماعیة التي تواجهه تبعا لسنه وجنسه، أیضا التواف
الذاتیة التي یقابل بها الفرد مستویات االستقالل الشخصي واالستجابة االجتماعیة المتوقعة 

).81:2005الضبع نادیة،.(ممن في مثل جماعته الثقافیة

حیث تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات العربیة المتمثلة في دراسة عمر 
ت هذه الدراسة إلى تحدید العالقة بین الفعالیة الذاتیة والتوافق حیث هدف): 1986(الفاروق 

النفسي لدى الطلبة بجامعة عین الشمس ،أسفرت نتائجها عن وجود ارتباط موجب بین 
.الفعالیة الذاتیة والتوافق النفسي

إلى دراسة سابقة توصلت إلى عكس في حدود بحثهما في حین لم تتوصل الباحثتان 
).عالقة سالبة( لحالیةنتائج دراستنا ا
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حیث تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات العربیة المتمثلة في دراسة عمر 
حیث هدفت هذه الدراسة إلى تحدید العالقة بین الفعالیة الذاتیة والتوافق ): 1986(الفاروق 

أسفرت نتائجها عن وجود ارتباط موجب بین ،فسي لدى الطلبة بجامعة عین الشمسالن
.الفعالیة الذاتیة والتوافق النفسي

إلى عكس نتائج دراستنا في حین لم تتوصل الباحثتان إلى دراسة سابقة توصلت
).عالقة سالبة(الحالیة

:مناقشة الفرضیة الجزئیة األولىتفسیر و / 2
توجد عالقة بین التوافق النفسي :قصد التحقق من هذه الفرضیة التي تنص على أنه

استخدمت الباحثتان معامل والمثابرة في مواجهة العقبات لدى طلبة سنة أولى جامعة، 

.)مواجهة العقبات والتوافق النفسي(ارتباط بیرسون لتوضیح داللة العالقة بین المتغیرین 

بغیة إن ما یفسر النتیجة المحصل علیها هو أن للطلبة حاجات ومطالب معینة 

إلى المثابرة في مواجهة كانیات المتوفرة، فنجد أنهم یلجئونتحقیقها في ظل الظروف واإلم

العقبات كوسیلة للتعبیر عن حاجیاتهم، لذلك نجد أنه إذا فشلوا في إشباعها بطرق ترضیهم 

.أدى ذلك إلى تدني التوافق النفسي لدیهم

حیث أن هناك عالقة بین المثابرة وقد توصلت النتائج إلى أن هذه الفرضیة قد تحققت،
أشار باندورا حسب نظریته إلى أن تجارب الفرد و في مواجهة العقبات والتوافق النفسي،

داءات ذات المستوى الصعب والسعي آلوخبراته السابقة تولد حافزا ودافعا لإلنجاز وتحقیق ا
سن صورة مهام وتنفیذها بأحقدراته ویدفعه للمثابرة على المن وهذا النجاح یرفع للنجاح فیها،

والسعي الجتیاز المواقف الصعبة وتخطي العقبات، وهذه ممكنة حتى ولو كانت صعبة، 
التوازن یلعب دور آخر في مساعدة ، وهذا النجاحات تشعر الفرد بالتوائم مع نفسه وبیئته
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سناء (وهذا حسب ما جاءت به،الفرد على مواجهة العوائق والصعوبات وتخفیف التهدیدات

.  في تعریفها للتوافق) 2008محمد سلیمان،
لتحقیق الفعالیة الذاتیة لدى الفرد البد من تقویمه من جانب عما یستطیع القیام به، و 

ومدى مرونته مع الذي یبذله،دومقدار الجهومثابرته في مواجهة الصعوبات والعقبات 
.المواقف المعقدة ومقدار مقاومة الفشل

اجهة العقبات تعمل كمعینات ذاتیة أو كمعوقات في مواجهة المشكالت، فالمثابرة في مو 
فالفرد الذي لدیه إحساس قوي بفاعلیة التألق یركز جل اهتمامه عند مواجهته لمشكلة بغیة 

.الوصول للحلول المالئمة
ها تأثیر كسمة في شخصیة الفرد لللفعالیة الذاتیة ومن خالل الدراسات العلمیة تثبت أن 

فالمثابرة في مواجهة العقبات من أبعاد فعالیة الذات، ففي حال ،على الحال الذاتيمباشر 
في تحسین ، فأهمیتها تكمن إدراكها وارتفاعها تتحقق الصحة النفسیة كنتیجة لهذه السمة

.التعلم للطالب الجامعيدافعیة
العالقة التي هدفت إلى بحث و ،مع نتائج دراستنا)Cassidy(كاسیدي دراسة واتفقت 

وقد أسفرت النتائج على وجود بین أسلوب حل المشكالت ودافعیة االنجاز والصحة النفسیة،
وهذه ارتباط إیجابي ودال إحصائیا بین دافعیة االنجاز والتوافق النفسي وحل المشكالت،
عنها العالقة االرتباطیة تؤكد على أن المثابرة في مواجهة الصعاب تحقق الذات مما ینتج

.ق نفسي في شخصیة الفردتواف
نتائج دراسات أسفرت على عكس إلىتتوصال لن انالباحثتدراستنا في حدود إذ أن 

.نتائج دراسة هذه الفرضیة
:تفسیر ومناقشة الفرضیة الثانیة/ 3
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وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الثقة بالذات والتوافق النفسي :والتي تنص على

لتوضیح معامل االرتباط بیرسون حیث استخدمت الباحثتان لدى طلبة سنة أولى جامعي، 

).الثقة بالذات والتوافق النفسي(داللة العالقة بین المتغیرین 

بین سمة الثقة بالذات للطالب الجامعي موجبة وجود عالقة من خالل النتائج یتضح 
خالل مساره وتوافقه النفسي ربما یعود السبب إلى صحته النفسیة والنجاحات التي یكتسبها

حیث یمیل إلى تكرار نفس السلوك الذي أدى به إلى تحقیق أهدافه، وبالتالي إبرازه الدراسي،
.لفاعلیته الذاتیة

بأنها الثقة في قدرات الفرد ) Bandura et wood(حیث أن الفعالیة الذاتیة كما عرفها 
المطلوبة لمقابلة على تحریك الدوافع والمصادر اإلدراكیة وسلسلة منتظمة من األحداث

Bandura et wood.(متطلبات الموقف ,1989 :805(

یقتصر تأثیر الفعالیة الذاتیة على الثقة بالنفس وقدرتها على الفعل ومواجهة كما ال
وٕانما األزمات، والتعامل مع التحدیات وحل المشكالت، أي تعزیز عوامل الجدارة الذاتیة،

(.ثیر مباشر على الصحة النفسیة ومن الحال الذاتيثبتت من الدراسات العلمیة أن لها تأ
).2012:208مصطفى ،حجازي 

حیث وجد أن الثقة 1990وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة الطحان سنة 
بالذات أثرُا دال على التوافق النفسي وأن األفراد ذوي ثقة عالیة هم األقدر على تحقق توافق 

.نفسي ایجابي
تتحصل الباحثتان على أي  نتائج دراسة دلت على عدم وجود لماسةالدر حدودفي 

.عالقة ارتباطیة بین بعد الثقة بالذات والتوافق النفسي
:تفسیر ومناقشة الفرضیة الثالثة/ 4

المبادأة في السلوك  بعدعالقة ذات داللة إحصائیة بینتوجد :اأنهوالتي تنص على

معامل االرتباط حیث استخدمت الباحثتان والتوافق النفسي لدى طلبة سنة أولى جامعي، 
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كما ، )المبادأة في السلوك والتوافق النفسي(لتوضیح داللة العالقة بین المتغیرین بیرسون 

.عالقة بین المتغیرینأنه ال توجد ) 13(رقمهو موضح في الجدول

هو أن التوافق النفسي عملیة مكتسبة و متعلمة عن طریق الخبرات التي فالمتعارف به

كیفیة االستجابة لتحدیات إلىیمر بها الفرد، والسلوك التوافقي یشمل على خبرات تشیر 

السلوك وسمات الشخصیة نتاج للتفاعل ، و الحیاة التي یتم مقابلتها بالتعزیز أو التدعیم

.جتماعیة و السلوك اإلنسانيالمتبادل بین المثیرات وخاصة اال

والمودةخالل التفاهممناالجتماعي،الوسطفيكبیرةالتوافق النفسي له أهمیة

ضروریةالعالقاتفإن هذهبعض،معبعضهمالمجتمعأبناءتربطالتيالحمیمةوالصالت

لتحقیقویتفاعلونالیوم،فيساعاتالطلبة فیها لعدةحیث یلتقيالوسط الجامعي،في

تحقیق الصحة فيكبیراً الجامعة أثراً اإلنسانیة الودیة فيللعالقاتفإنولذلك،محددةأهداف

.م، وما لها من تأثیر مباشر في تكوین السمات التوافقیة أو غیر التوافقیةالنفسیة لدیه

، النفسيقد ال تؤثر في توافقهم المبادأة في السلوك لدى الطلبة الجامعیین غیاب لذلك ف

فالطالب الذي یتمتع بالمرونة واالستعداد الذهني للتقبل أفكار اآلخرین، وأن یكون له التفكیر 

.الجاد بكل المتغیرات والمستجدات و وضع التصور المناسب لمواجهتها

علم الباحثتین تثبت أو تنفي وجود حدلم نجد دراسات سابقة عربیة أو أجنبیة على

.والتوافق النفسيفي السلوكبین بعد المبادأةعالقة 

:  یر الفرضیة الرابعة ومناقشتهاـ عرض وتفس5
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة :قصد التحقق من هذه الفرضیة التي تنص على أنه

.بین أفراد العینة في الفعالیة الذاتیة تبعًا لمتغیر الجنس

إحصائیا بین الذكور واإلناث في دالةوقفر توجده ال وقـد أسفرت النتائج إلى أن

المرأة وٕالى الجامعة للحصول على شهادة الفتاة و وقد یعود ذلك الى ولوج الفعالیة الذاتیة، 

كتساب مكانة اجتماعیة في المجتمع مناصفة مما یساعدها على ا،في تخصصات متعددة

.فیما یخص الفعالیة الذاتیةعدم وجود فروق بین الجنسین على مع الرجل، مما یدل 

دانیال ومن بین الدراسات التي توصلت إلى نفس نتائج بحثنا الحالي نجد دراسة من 

Daniel(وبیك  ,Peak1986(فروق بین الجنسین في الفعالیة الذاتیة تقوم ه ال توجد عـلى أن
الذاتیة من خالل القدرةالذاتیة على الخصائص الشخصیة واالجتماعیة، وتتضح الفعالیة 

.على أداء األعمال المختلفة بإتقان والقدرة على التعامل مع اآلخرین
واإلخفاق المتكرر یؤدي إلى بعض األحیان إلى انخفاض الفعالیة الذاتیة، خاصة 
عندما یدرك الفرد أنه قد بذل قصار جهده، فاألداء الناجح من فعالیة الذات لدى الفرد بینما 

).162:2011مفتاح محمد عبد العزیز،.(ى خفض درجة فعالیة الذاتاإلخفاق المتكرر یؤدي إل

ات البدیلة التي من خالل الخبر واإلناث ویمكن أن تكون الفعالیة الذاتیة لـدى الذكور 
، وبمالحظة سلوك األقران من طالب وطالبات في انجاز بحوثهم من خالل ةبیتعلم منها الطل

.الذاتیةالممارسات الیومیة زادت من فعالیتهم 
ودراسة كیفلي كیلي   ،)2008(كل من دراسة تیشیونغدراستنا نتائج نجد عكسكما 

)kelly,kivin, 1993(وجود تأثیر للجنس على فعالیة الذات لصالح الذكور.
Walkar(كمـا أوضح واكر أن المرأة عندما تنطلق من اعتقادها بالعجز، فان ) 1979,

هذا االعتقاد یصبح حقیقة، وتصبح المرأة مستسلمة وسلبیة یقودها الشعور بالقلق واالكتئاب، 
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Campbel et.(ویقلل من دافعتیها في مواجهة العقبات الضاغطة والمشكالت
Humphreys :1993.(
الفراغ، بل یعتمد على تفاعل الفرد مع بیئته الذاتیة ال یأتي منبفعالیتهفإحساس الفرد 

والخبرات االجتماعیة المكتسبة، لـذا نجد أن ارتفاع مستوى الفعالیة الذاتیة یؤدي إلى الشعور 
Bandura.(بتقدیر الذات والثقة بالنفس واالتزان االنفعالي والمشاركة االجتماعیة ,1989.(

الذي ولـده المجتمع الحدیث للمرأة، حیث ویمكن تفسیر هذه النتائج إلى صراع األدوار
أصبحت ترى دورها كربة أسرة ال یوضع على نفس المستوى من التقدیر الذي یولي لألدوار 

).1998محي الدین أحمد حسیین،.(المهنیة التي ما یقوم بها الذكور

ة حیث أكدت نتائج دراستنا الحالیة أنه ال توجد فروق بین اإلناث والذكور في الفعالی
التغیرات السریعة التي عرفتها الحیاة في مختلف مجاالتها إذ فالذاتیة في الوقت الراهن، 

أصبحت المجتمعات تشجع اإلناث على التعلم الكتشاف قدراتهن ومیولهن المعرفیة و 
التعلیم إلى تحسین وضعها عمومًا،المشاركة في الحیاة المهنیة تزداد كونها تطمح من خالل

:                               مناقشة الفرضیة الخامسة و ـ تفسیر6
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التوافق النفسي حیث جاءت هذه الفرضیة على

.                                                   نظرا لمتغیر الجنس
ائیا في التوافق وقـد أسفرت النتائج عكس هذه الفرضیة أي ال توجد فروق دالة إحص

النفسي باختالف الجنس، ومـا یفسر عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث فیما یخص التوافق 
النفسي وهو التشابه بین العینتین من حیث أنهم مراهقین في نفس السنة في الجامعة، 

فكل من الذكر واألنثى یسعى إلى تحقیق التوافق النفسي عن طریق ویتمتعون ینفس الطموح،
إبراز كل منهم قدراته على تجاوز المشكالت وٕاحداث التوازن بین رغباتهم ومواجهة مختلف 
المواقف من أجل تحقیق األهداف والغایات المرغوبة بما فیها التعلیمیة كالنجاح في المسار 

.الدراسي
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فأغلب الباحثین یتفقون على أهمیة هذه العوامل في تحقیق كال الجنسین لتوافق 
اصة العوامل الدراسیة، فیجب على الجامعة أن توفر مختلف الظروف النفسي، وخ

اإلمكانیات الالزمة من أجل راحة الطلبة والسعي إلى تفاهم أن هؤالء الطلبة أي ضغط 
یجعلهم یشعرون بعدم االستقرار، ومن بین الدراسات التي توصلت إلى نفس النتائج نجد 

خاللها إلى أنه ال یوجد فروق في التوافق التي تبین من ) 1997(دراسة عبد القادر علي
النفسي بین الذكور واإلناث، لـوجود نفس الظروف والشروط الدراسیة وكون التوافق شرط 

.  لتوازن شخصیتهم
التي تناولت مفهوم الذات وعالقته بالتوافق )2004(أیضا نجد دراسة محمد اجیطالوي 

طالب وطالبة، وقد ) 370(لغت العینة النفسي للطالب الجامعي وتحصیله الدراسي، وقد ب
توصلت النتائج إلى أنه یوجد ارتباط موجب دال إحصائیا بین مفهوم الذات والتحصیل 

. الدراسي، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في العالقة
ونحن نتفق مع اجیطالوي كون االهتمام بالصحة النفسیة للطالب وتوافقه النفسي 

قا من نظرته إلى نفسه، وذلك نتیجة احتكاكه وتفاعله مع البیئة االجتماعیة المحیطة انطال
.)48:2004طه عبد العظیم حسن،(. به، أي من خالل استجابات وردود أفعال اآلخرین نحوه

بوجود فرق بین ) 2011بلحاج فروجة،(في حین اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة
.النفسي لـصالح الذكورالذكور واإلناث في التوافق

فالطلبة حسب نتائج البحث الحالي تبدو قادرة على وضع االستراتیجیات الالزمة 
الرتضاء وٕاشباع بعض رغباتهم في حدود ما تسمح به التقالید والدور االجتماعي الذي تلعبه 

.الجامعة والذي یمنحها المجتمع وهذا یظهر من خالل توافقهم النفسي
تائج الدراسة بعدم وجود فروق دالة إحصائیا في التوافق النفسي بین وهكذا نتفق مع ن

.الطلبة ذكور وٕاناث وهكذا ما دلت دراستنا في نتیجة الفرضیة الثانیة
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:خالصة

، بعد أن تعرفنا على أن الفعالیة الذاتیة الدراسةخالصةإلىبعد هذا العرض نصل 
معتقدات األشخاص حول قدراتهم إلنتاج مستویات معینة من األداء الذي یمارس تأثیرًا هي 

على األحداث التي یواجهونها في حیاتهم، وذلك راجع إلى عدم قدرته على التوفیق بین ما 
وبین توافقه النفسي، وهذا ما یتطلب منه التكیف من أجل تحقیق هیتمتع به من إمكانیات

.النجاح وهو الحصول على تحقیق أهدافه المسطرة

ویعتبر موضوع الفعالیة الذاتیة من المواضیع التي احتكت مكانة في علم النفس 
الباحثینونالت حیزا كبیرا في الصحة النفسیة وهذه األخیرة لقیت اهتمام كبیر من طرف

وتزداد أهمیة دراسة هذا الموضوع من خالل العینة التي تناولناها وهي الطالب والمختصین،
فالدراسة المیدانیة لهذا الجامعي، حیث یعتبر الحیاة سلسلة من عملیات التوافق المستمرة،

البحث كشفت لنا أن للفعالیة الذاتیة عالقة ایجابیة مع التوافق النفسي للطالب، بمعنى أنه 
زادت الفعالیة الذاتیة زاد مستوى التوافق النفسي لدیه، وبناءًا على هذا یجب االهتمام كلما

بكل مـا له تأثیر على شخصیة الفرد وعلى توافقه، وبذلك فقط یمكن القضاء على ما قد 
لمشكالت إدراكناكان إذا، أمـا یشوب حیاة الطالب في الحاضر أو المستقبل من مشكالت

وعا مـا فالبد من عالجها قبل أن تستحفل إلى درجة الخطورة، ومساعدة نالتوافق متأخرا 
.المالئم لمشكالتهم التوافقیةالحلاألفراد على تحقیق

قتراحات و توصیاتإ

في ضوء اإلطار النظري للدراسة الحالیة وما توصلت إلیه من نتائج میدانیة نرى أن 
لتحقیق االستفادة من نتائج البحث العلمي هناك حاجة تقدیم بعض االقتراحات والتوصیات 

:وتتمثل هذه االقتراحات فیما یلي

.بتحسین مستوى توافقهم النفسيیینالجامعالطلبةلدى یةفعالیة الذاتالـــ تنمیة 
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االهتمام بالطالب الجامعي كفرد له مشاكله النفسیة، وذلك بفهم ومعرفة األمور التي ـــ
یمكن أن تؤثر على مساره الدراسي، فالنجاح یعتمد على مدى تواجهه لتحقیق نجاحه، والتي

.فعالیة الطالب والمرتبطة بحسن توافقه

الطالب المتوافق تصدر عنه سلوكیات فعالة موجهة یسعى بها إلى تحقیق األهداف ـــ
المختلفة بما فیها الدراسة ولذلك یجب على األستاذ الناجح هو الذي یبذل جهده في فهم 

وهذا مـا یؤدي إلى حاجیات المتعلمین من خالل مالحظة مختلف سلوكاتهم وردود أفعالهم،
لقیمة مما یدفعهم إلى التحصیل الجید وبالتالي القدرة على تقبل شعور الطلبة باالهتمام وا

.الذات وتحمل المسؤولیة في أمورهم

.انتقاء أهم برامج وسائل اإلعالمـــ

تنظیم وتكثیف الدورات التكوینیة لرفع مستوى تدني التوافق النفسي للطلبة الجامعیین، ـــ
. ات الطالب كباحثین بصفة عامةوتوظیف فنیة الفعالیة الذاتیة في تنمیة مستوی

.إعطاء اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي أهمیة أكبر في الوسط التربويـــ

العمل على إزالة كافة المعوقات والمشكالت التي تحول دون قیام الطالب الجامعي ـــ
. بعمله على أكمل وجه



قائمة المراجع



- 93 -

:المراجع باللغة العربیة

دار بیروت للطباعة ،العربلسان): 1968(مكرم محمدالدینجمالمنظورـــ ابن1

.، بیروت، لبنان12ج ،والنشر، المجلد الخامس عشر

،عمان، 1دار أسامة، الطبعة،"التوافق النفسي للمسنین):"2007(عوض سلیمأبو ـــ 2
.األردن

،علم الكتب للنشر والتوزیع، بدون "علم النفس العالجي):"2000(إجالل سرى محمدـــ 3
.طبعة، القاهرة ،مصر

.، الكویت2، دار اقرأ، الطبعة"الصدمة النفسیة):"2006(أحمد محمد عبد الخالقـــ 4

الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من فاعلیة الذات وٕادراك ):"2007(الجاسر محمد ـــ 5
، جامعة أم "القبول ـــ الرفض الوالدي لدى عینة من طالب وطالبات جامعة أم القرى

.القرى مكة المكرمة

أثر برنامج إرشادي باستخدام أسلوبین في تنمیة ):"2004(الدلـــي، ریاض حازم فتحيـــ 6
رسالة ماجستیر غیر (، "ى طالب المرحلة المتوسطةالتوافق النفسي االجتماعي لـد

.، كلیة التربیة، جـامعة الموصل)منشورة

، دار الكتب "علم النفس التوافق):"1999(الزبیدي، كامل علوان فیاض الشمريـــ 7
.للطباعة والنشر، الموصل

سلسلة علم النفس المعرفي ومداخل ونماذج ):"2001(الزیات مصطفى فتحيـــ 8
.، مصر3،الطبعة 2، دار النشر للجامعات، الجزء"ونظریات

فاعلیة الذات وعالقتها ببعض المتغیرات الدافعیة لدى):"2000(الشعراوي عالءـــ 9
.، جامعة المنصورة03، المجلد44، مجلة كلیة التربیة، العدد"طالب المرحلة الثانویة



- 94 -

والفعالیة الذاتیة على أثر التفاعل بین القلق حالة سمة):"2009(العایب كلثومـــ 10
، رسالة ماجستیر، جامعة "الدافعیة للتعلم لدى تالمیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط

.الجزائر

اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلیة الذات والمساندة ):"2007(العتیبي بندرـــ 11
لة ماجستیر، ، رسا"االجتماعیة لدى عینة من المرشدین الطالبیین من محافظة الطائف

.جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

،القاهرة1الغریب، الطبعة،دار "علم النفس النمو):"2005(العمریة صالح الدین، ـــ 12

فعالیة الذات وعالقتها بكل من الدافعیة لإلنجاز والذكاء ):"2007(المزروع لیلىــ 12
، 08، المجلد04جلة العلوم التربویة والنفسیة، العدد، م"الوجداني لدى عینة من طالبات

.جامعة البحرین

قلق المستقبل وعالقاته بكل من فاعلیة ):"2009(المشیخي غالب بن محمد عليــ 13
، رسالة مقدمة لنیل دكتوراه في "الذات ومستوى الطموح لدى عینة طالب جامعة الطائف

.مملكة العربیة السعودیةعلم النفس، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ال

المهارات االجتماعیة وعالقتها بفاعلیة الذات لدى عینة من):"2008(النفعي فؤادـــ 14
، رسالة ماجستیر غیر "المتفوقین والعادیین من طالب المرحلة الثانویة في محافظة جدة
.منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

، ترجمة فهد عبد اهللا الدلیم، النادي "نظریات الشخصیة):"1991(أنجلر باربرـــ 15
. األدبي، الطائف

أثر الكفالة النفسیة على التوافق النفسي االجتماعي المصدوم ):"2002(أوزاید نجیةـــ 16
االجتماعي، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس"جراء العنف اإلرهابي

.الجزائر



- 95 -

دور السمات الشخصیة واستراتیجیات المواجهة في):"2006(آیت حمودة حكیمةـــ 18
، مقدمة لنیل شهادة دكتوراه "تعدیل العالقة بین الضغوط والصحة الجسدیة والنفسیة

.جامعة الجزائردولة، قسم علم النفس وعلوم التربیة، األرطوفونیا،

التوافق النفسي والتوازن ):"2006(باهي مصطفى حسین وحشمت حسین أحمد ــــ 19
، مصر1، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، الطبعة"الوظیفي

القیم االجتماعیة وعالقتها بالتوافق النفسي):"2013(بكوش الجموعي مـومن ــــ 19
، رسالة ماجستیر منشورة، جـامعة محمد خیضر،بسكرة، "االجتماعي لـدى الطالب الجامعي

.الجزائر

التوافق النفسي االجتماعي وعالقتها بالدافعیة للتعلم لدى ):"2011(بلحاج فروجةـــ20
، )یر منشورةغ(، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر"المراهق المتمدرس في التعلیم الثانوي

.جامعة تیزي وزو، الجزائر

فاعلیة الذات وعالقتها بالتوافق المهني وجودة ):"2013(ـــ جولتان حسن حجازي21
المجلة األردنیة في ،"داء لدى معلمات غرف المصادر في المدارس في الضفة الغربیةاأل

.4، العدد9العلوم التربویة، مجلد

، دراسة "فاعلیة الذات المدركة وعالقتها باأللم المزمن):"2015(حدان ابتسامــ 22
مقارنة لدى عینة من المرضى بمدینة ورقلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في علم 

.النفس العیادي، جامعة ورقلة، الجزائر

، إدارة تطویر المناهج، "الصحة النفسیة":)2008(ــ حسن حسین عبد الكریم جابر23
.، القاهرة1الطبعة

، دار الكندي للنشر "والصحة النفسیةالشخصیة ):"1999(ــ حسن صالح الدهري24
.، األردن1والتوزیع، الطبعة 



- 96 -

، دار الوفاء، "مقدمة في الصحة النفسیة":)2006(ــ حسیب عـبد المنعم عبد اهللا 25
.، اإلسكندریة، مصـر1الطبعة

الفعالیة الذاتیة وعالقتها بالتوافق النفسي في ضوء متغیري ):"2017(دودو صونیاــ 26
، أطروحة معدة لنیل شهادة الدكتوراه في علم "شاؤم لدى الفریق الشبه الطبيالتفاؤل والت

النفس المرضي المؤسساتي،كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح، 
.ورقلة

.، دار المعرفة العربیة"سیكولوجیة النمو واالرتقاء):"2004(ــ دویدار عبد الفتاح 27

المهارات االجتماعیة وعالقتها بالكفاءة الذاتیة ):"2013(الیوسفـــ رامي محدود 28
المدركة والتحصیل الدراسي العام لدى عینة من طلبة المرحلة المتوسطة في منطقة 

، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات "السعودیة في ضوء عدد من المتغیرات_حائل 
.01، العدد21التربویة والنفسیة، مجلد 

،"مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعیة):"2007(رواتيـــ رشید ز 29

، "توقعات الكفاءة الذاتیة البناء النظري والقیاس):"1997(ــ رضوان سامر جمیل30
.، الشارقة14، المجلد 55مجلة شؤون اجتماعیة، العدد

، جامعة"الصحة النفسیة،دراسة في سیكولوجیة التكیف):"1982(ــ رفاعي نعیم31
.دمشق، دمشق

،عالم الكتب، "علم النفس الطفولة والمراهقة):"1995(ــ زهران حـامد عبد السالم 32
.، القـاهرة05الطبعة

، عالم الكتب، "الصحة النفسیة والعالج النفسي):"1997(ــ زهران حـامد عبد السالم 33
.، القاهرة3الطبعة



- 97 -

، 1، الطبعة"واإلرشاد النفسيالصحة النفسیة):"2003(ــ زهران حـامد عبد السالم 34
كلیة التربیة، جامعة عین شمس

فاعلیة الذات ودور الجنس لدى التالمیذ األیتام العادیین في ):"2001(ــ زیدان سامي35
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنصورة، "مرحلة الطفولة المتأخرة

.مصر

، مكتبة "واالغتراب النفسي بین النظریة والتطبیقالعنف ):"2005(زینب شقیر ــ 36
.، القـاهرة1أنجلو المصریة، الطبعة

، دار "المنهل، قاموس فرنسي عربي) :"1970(سهیل ، جدور عبد الرحمانإدریس ـــ 37
. العالم للمالیین

، دار الفكر، "استراتیجیات إدارة الغضب والعدوان):"2007(ــ طـه عبد العظیم حسن38
.بعة، عمـانبدون ط

استراتیجیات إدارة):"2006(ــ طه عبد العظیم حسین،سالمة عبد العظیم حسین39
.،األردن1، دار الفكر،الطبعة"المنظومة التربویة والنفسیة

، دار المعارف، بدون "الموجز في الصحة النفسیة):"1996(ــ عباس محمود عوض40
.طبعة، القاهرة

.، القاهـرة3، دار المعارف، الطبعة"علم النفسأصول ):"1985(ــ عزت راجح أحمد 41

، مجلة العلوم االجتماعیة ")التكیف(التوافق النفسي): "2004(ــ قریشي عبد الكریم 42
.، جـامعة باتنة، الجـزائر10واإلنسانیة، العدد

، "الصحة النفسیة وسیكولوجیة الشخصیة):"2011(ــ محمد الشاذلي عبد الحمید 43
.، القاهرة2اإلسكندریة، الطبعةالمكتبة الجامعیة



- 98 -

التوافق الزواجي واستقرار األسرة من منظور إسالمي نفسي"ــ محمد سلیمان سناء،44
.، جـامعة عین شمس1، كلیة البنات، الطبعة"اجتماعي

، دار المعارف، "دراسات في الدافعیة والدوافع):"1988(ــ محي الدین أحمد حسین45
. بدون طبعة، القاهـرة

، مدیریة "الصحة النفسیة والتفوق الدراسي):"1990(مدحت عبد الحمید عبد اللطیفــ46
.التعلیم برنامج التربیة البدنیة والریاضیة، دار النهضة، بدون طبعة، الجزائـر

.  ، تركیا2الطبعةاسطنبول،، "الوسیطالمعجم):"1989(إبراهیم ـــ مدكور47
، "الفاعلیة الذاتیة لدى ذوي اإلعاقة السمعیة):"2015(ــ مرسي سامي عبد السالم 48

.مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمـان

الفعالیة الذاتیة التدریسیة لدى معلمي وكالة ):"2006(ــ نافر أحمد عبد البقیعي49
، 02،  مجلة العلوم التربویة، العدد"الغوث الدولیة في األردن في ضوء بعض المتغیرات

.األردن، جامعة 43المجلد 

العالقة بین فاعلیة الذات ): "2006(ــ نصر محمد علي وسحلول محمود عبد اهللا50
، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، "ودافعیة االنجاز وآثارها على التحصیل الدراسي

.، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة08، المجلد01العدد

.، األردن1، دار الفكر، الطبعة"ظریة التعلم والتعلیمن):"2005(ــ یوسف قطامي51



- 99 -

المراجع باللغة األجنبیة:

52_ Bandura ,A(1997).Salf efbicacy : the exorcise of  conyrol
,W,H,Freeman ,New York .

 _53 Gwenalle ,s(2010) :le Sentiment doute-efficacité en primaire: de
son elaboration à son impact sur la Scolarité des, élévensthése
doctorat université de gronoble .

54_ Cynthia L ,Peake,P(1994);Anchoring efficacy and action :the
influence of judgmental heuristics on Salfــــefficacy judgments and
behavior. journal of personnalité and Applied
psychology .Vol(50),N(3) .

55_Bandura,A(2003) :AutreـــــEfficacité ;le sentiment d’efficacité
personannelle (J,le cont ,Trans) .Paris, Bruxelles :De boek (original
work published1997) .

56_Halenal,T(2011):L autoـefficacité et le stage d’enseignement. Le
cas du candidate Anglophone en enseignement du français langue
second au secondaire en ontario,Mémoire de maitrise, Université de
Laval .

57_Harrise,K .R .(1994):Développions self Regulatead Learners the
Roll of Privat Speech and self Instruction .Journal of éducation
Psychologiste Wo , 25 .

58_Schwazar,R,(1994) :général Perceived SalfــEfficacy in
cultures .Washing on DC :Hémisphère.



المالحق



):01(المـلحق رقم

.مقیاس الفعـالیة الذاتیة لدى الطالب الجامعي

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـامعة الجیاللي بونعامة خمیس ملیانة

كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

قسم علـوم التربیة

تخصص إرشاد وتوجیه

:البیانات األولـیة

).................الحروف األولى(االسم 

.................................الكلیة

)أنثى/ ذكر:(النـوع

)أرمل/مطلق/متزوج/أعزب:(الحالة االجتماعیة

التعلیمة: ثانیا

العبارات التالیة تتعلق باالتجاهات والمشاعر التي قد توجد لدیك نحو نفسك أو نحو مواقف متباینة في 
.حیاتك

:ب منكالمطلو 

أو عدم موقفك على العبارات بأن تختار واحدة من اإلجابات أن تقرأ العبارات جیدًا ثم توضح مدى مواقفك 
غیر موافق تمامًا، وذلك بوضع إلىموافق تماماالثالثة الموجودة على یسار العبارات والتي تتراوح بین

.تحت االجابة التي تختارها أمام كل عبارة) ,,,(عالمة

.نظرك بدقةهي التي تعبر عن وجهة فاإلجابةال توجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة _ 

.البحث العلميبأنه ستحاط اجابته بالسریة التامة وال یطلع علیها سوى الباحثین ألعراضعلمـاً _ 



غیر موافق 
تماماً 

موافق إلى 
حد مـا

موافق 
تماما

اراتــــالعب الرقم

اآلخریناألفرادأبادر بالتحدث مع  01
.أستطیع تكوین صداقات جدیدة 02

أتمكن من تغییر مجرى الحدیث بلباقة إذا كان 
.الموضوع لیس على ما یرام

03

.أن أتعلم األشیاء الجدیدةإلىأسعى  04
اآلخرین بوجهة نظريبإقناعأبادر  05
بروح الفریقالعمل مع زمالئي إلىأسعى  06

أبادر باتخاذ القرار المناسب في الوقت 
المناسب

07

أجید أداره الحوار مع مجموعة من زمالئي 08
أبادر بتلبیة أي دعوة لمناسبة اجتماعیة 09
أسعى الى استئناف عالقاتي الودیة مع 

اآلخرین اذا ما حدثت مشكلة
10

أقوم بتهدئة اآلخرین عند شعورهم بالقلق 11
أحرص على أن أكون المتحدث باسم الجماعة 12

أشعر بالثقة في قدراتي 13
من السهل علي تحقیق أهدافي 14

أسعى باستمرار الى تطویر ذاتي 15
أتطلع لمستقبلي بكل أمل وتفاؤل 16

أتمتع بالتفكیر االیجابي حول كل شيء من 
حولي

17

تناسبنيأسعى ألخذ المكانة التي  18
أحرص على منح الثقة لزمالئي 19

أشعر بتقدیر مرتفع لذاتي 20
عندما أبدأ أي مهمة أشعر بأنني متجه  21



لإلخفاق
لدي القدرة على التخطیط الجید 22
معظم األحیانأعتمد على قدراتي الذاتیة في  23

أستطیع تحقیق ما أسعى إلیه بنجاح 24
القدرة على استخدام أي معلومات متوافرة لدي

النجاز المهمة
25

اإلدارةامتلك مستوى طیب من العزیمة و قوة  26
لدي تصور ایجابي عن ذاتي 27

أشعر بالقبول والتقدیر من اآلخرین حولي 28
لتحقیق أهدافيوٕامكاناتيأثق في قدراتي  29

أهدافيأبذل أقصى ما في وسعي لتحقیق 30
أستطیع التحلي بالشجاعة في المواقف الصعبة 31

ال أحاول عمل األشیاء التي ال أجیدها 32
لدي القدرة على التغلب على المواقف الصعبة 33
عندما أخفق في أداء عمل فأنني أحاول مرة 

أخرى حتى أنجح
34

أشعر باإلرهاق في المواقف الصعبة 35
أستمر في أداء العمل حتى أنهیه 36

عندما تواجهني مشكلة أفكر في عدد من 
الحلول الممكنة لها

37

أستطیع انجاز أي عمل مهما كانت العقبات 38
أتجنب المهام الصعبة 39

أتعامل مع المواقف الصعبة بهدوء 40
أشعر بالسعادة أثناء المثابرة والكفاح في مواقف 

التحدي
41

كانت إذاأستطیع التعامل مع األحداث حتى
مفاجئة لي

42



أكون في أحسن حاالتي عندما أكون في 
موقف تحدي

43

أشعر بالقلق بسبب المواقف المزعجة 44
أفضل المهام السهلة على المهام الصعبة 45

أمتلك أفكار متنوعة حول كیفیة التعامل مع 
التي تواجهنيالمشكالت 

46

أستطیع التصرف بعقالنیة في المواقف المفزعة 47
المجهود من أجلهاال تستحق األشیاء أن أبذل  48

أستطیع التغلب على مشاعر اإلحباط عندما 
أخفق في عمل مـا

49



):2(المـلحق رقم

.في صورته النهائیةمقیاس التوافق النفسي لدى الطالب الجامعي

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـامعة الجیاللي بونعامة خمیس ملیانة

كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

قسم علـوم التربیة

تخصص إرشاد وتوجیه

أختي الطالبة/ أخـي الطالب

:تحیة طیبة وبعد

عن رأیك بصراحة یرجى منك قراءة كل عبارة بدقة فیما یلي مجموعة من العبارات أو الفقرات والتي تعبر
أمـام كل عبارة (+) وتبین مدى انطباقها علیك من خالل اختیار إحدى البدائل المتوفرة وذلك بوضع عالمة

من عبارات المقیاس، أن هذه العبارات لیس بها إجابة صحیحة أو خاطئة، ولیست الختبار قدرتك العقلیة 
.أو مستوى تحصیلك

:أختي الطالبة أن/ خي الطالبتأكد أ

.ــ مراعاة الدقة والمصداقیة أمرا مهم

.ال تستخدم إال لغرض البحث العلميــ إجابتك محاطة بالسریة التامة و 

:بیانات شخصیة

:..............ــ الكلیة

:..ــ قسم



..........ذكر: ــ الجنس..........أنثى

ال تنطبق 
علي 
مطلقا

تنطبق 
علي 
قلیال

تنطبق 
علي 

إلى حد 
مـا

تنطبق 
علي 
كثیرا

تنطبق 
علي 
تماما

الفقـــرات
الرقم

أشعر بالطمأنینة عندما أذكر اهللا 01
أشعر بتقلب مزاجي بین الفرح 

والحزن
02

یصعب علي اكتساب أصدقاء 
جدد في حیاتي

03

أعترف بالخطأ إذا ارتكبته مهما 
كانت األسباب

04

أستمتع بنوم هادئ ومریح 05
أشعر بالوحدة حتى لو كنت مع 

الناس
06

المهم أن أحصل على المال مهما 
كانت الطریقة

07

أعتقد أني سعید في حیاتي 08
أجد صعوبة في التحدث أمام 

اآلخرین
09

أنا راض عن نفسي بشكل عام 10
حتى لو أضرت أنفذ رغبتي

بمصالح اآلخرین
11

12أشعر بهمة عالیة ال یعتریها الوهن
أقرأ كالم اهللا وأحاول العمل به 13



أرغب في مناقشة أفكاري مع 
أصدقائي

14

أنسجم مع اآلخرین بسهولة 15
أتطلع إلى مستقبلي بجدیة وتفاؤل 16

أشعر أنني مقبول من قبل
اآلخرین

17

أستطیع السیطرة على مشاعر 18
أقدر أي شخص لكونه إنسان في 

المقام األول
19

أشعر بالسرور والمرح في حیاتي 20
كثیرا ما یمتلكني شعور بالیأس 21

أخاف من أشیاء ال تثیر الخوف 
عند الناس عادة

22

أشعر بأن قدراتي دون قدرات 
اآلخرین

23

أشعر بالقلق والضیق في معظم 
األوقات

24

أتردد وأجد صعوبة في اتخاذ أي 
قرار

25

أودي التزاماتي االجتماعیة على 
أفضل ما یرام

26

أعاني من اإلغماء دون سبب 
واضح

27

أصبر على من یسيء لي طمعا 
في الثواب من اهللا

28

أشعر بالسعادة إذا قمت بمهمة 
تخدم اآلخرین

29



أستطیع اختیار ما أریده 30
ینهاني دیني عن أذیة الناس وألتزم 

بذلك
31

أثور بسرعة وأفقد أعصابي 32
طموحاتي محدودة إلى حد كبیر 33

أحاول االقتداء باألنبیاء الصالحین 
في السلوك

34

ثقة عالیة بنفسيلدي  35
أعاني من خفقان في القلب 36

أمیل غلى الغش عندما ال یوجد 
لدي رقیب

37

األشعر بأن ال قیمة لي في هذه  
الحیاة

38

أختلف مع والدي حول العدید من 
الموضوعات

39

یوحدني الصفا الوجداني مع الكون 
والناس والقرب من اهللا

40

أتقبل بنیتي الجسمیة كما هي 41
أقوم بأعمال معینة رغما عني 42

أمیل إلى االعتماد على اآلخرین 43

أعاني من أحالم الیقظة 44
أعاني من ضیق في التنفس 45
أشكو من آالم في الجهاز 

الهضمي
46





:فعالیة الذات

حساب الثبات بطریقة ألفا لكرونباخ

:حساب الثبات بطریقة التطبیق وٕاعادة التطبیق

Cronbach's Alpha N of Items

,888 49

Correlations

الذات.لفعالیة.1التطبیق
ال.لفعالیة.الثاني.التطبیق

ذات

الذات.لفعالیة.1التطبیق Pearson Correlation 1 ,734**

Sig. (2-tailed) ,000

N 30 30

الذات.لفعالیة.الثاني.التطبیق Pearson Correlation ,734** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



)صدق المقارنة الطرفیة( حساب الصدق بطریقة الصدق التمییزي 

Group Statistics

الكود N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

التمیزي.الصدق 1 8 126,5000 5,09902 1,80278

2 8 98,7500 7,06602 2,49821

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

التمیزي.الصدق Equal variances assumed ,270 ,611 9,008 14 ,000 27,75000 3,08076 21,14243 34,35757

Equal variances not assumed 9,008 12,735 ,000 27,75000 3,08076 21,08033 34,41967

:حساب صدق المقیاس بطریقة التجانس الداخلي-



Correlations

المجموع المثابرة بالذات.الثقة المبادرة

المجموع Pearson Correlation 1 ,906** ,915** ,722**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 30 30 30 30

المثابرة Pearson Correlation ,906** 1 ,793** ,464**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,010

N 30 30 30 30

بالذات.الثقة Pearson Correlation ,915** ,793** 1 ,492**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006

N 30 30 30 30

المبادرة Pearson Correlation ,722** ,464** ,492** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,010 ,006

N 30 30 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

:التوافق النفسي

حساب الثبات بطریقة ألفا لكرونباخ-
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,830 46

:حساب الثبات بطریقة التطبیق وٕاعادة التطبیق



Correlations

التوافق.االول.التطبیق التوافق.الثاني.التطبیق

التوافق.االول.التطبیق Pearson Correlation 1 ,996**

Sig. (2-tailed) ,000

N 30 30

التوافق.الثاني.التطبیق Pearson Correlation ,996** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

)صدق المقارنة الطرفیة( حساب الصدق بطریقة الصدق التمییزي -

Group Statistics

الكود N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

التمییزي.الصدق 1 8 182,0000 7,44504 2,63222

2 8 142,2500 8,36233 2,95653

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error
Difference

95% Confidence Interval of the
Difference

Lower Upper

التمییزي.الصدق Equal variances assumed ,243 ,630 10,042 14 ,000 39,75000 3,95849 31,25988 48,24012

Equal variances not assumed 10,042 13,815 ,000 39,75000 3,95849 31,24921 48,25079

:حساب صدق المقیاس بطریقة التجانس الداخلي



Correlations

المجموع االدیني االنفعالي.التوافق االخرین.مع.التوافق الذات.مع.التوافق الجسمي.التوافق

جموعالم Pearson Correlation 1 ,572** ,857** ,796** ,832** ,714**

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

N 30 30 30 30 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

:الفرضیة العامة

Correlations

الذات.فعالیة النفسي.التوافق

الذات.فعالیة Pearson Correlation 1 ,438**

Sig. (2-tailed) ,000



الفرضیة الثانیة

Correlations

بالذات.الثقة النفسي.التوافق

بالذات.الثقة Pearson Correlation 1 ,453**

Sig. (2-tailed) ,000

N 100 100

النفسي.التوافق Pearson Correlation ,453** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 100 100

النفسي.التوافق Pearson Correlation ,438** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

:الفرضیة األولى

العق.مواجهة.في.المثابرة
بات النفسي.التوافق

العقبات.مواجهة.في.المثابرة Pearson Correlation 1 ,444**

Sig. (2-tailed) ,000

N 100 100

النفسي.التوافق Pearson Correlation ,444** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



N 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

:الفرضیة الثالثة

Correlations



:الفرضیة الرابعة والخامسة 

Corrélations
1المجموع 2المجموع

1المجموع

Corrélation de Pearson 1 ,694**

Sig. (bilatérale) ,000

N 30 30

2المجموع

Corrélation de Pearson ,694** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 30 30
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

COMPUTE1المجموع=SUM(VAR00001 to VAR00044).
EXECUTE.

السلوك.في.المبادأة النفسي.التوافق

السلوك.في.المبادأة Pearson Correlation 1 ,086

Sig. (2-tailed) ,397

N 100 100

النفسي.التوافق Pearson Correlation ,086 1

Sig. (2-tailed) ,397

N 100 100
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