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إهداء 

أىدي ىذا العمؿ المتواضع
إلى معمـ البشرية إلى اليادي البشير خاتـ االنبياء والمرسميف محمد صمى اهلل عمية وسمـ.
اىدي ىذا العمؿ إلي إخواني في اهلل وأحبابي في رسوؿ اهلل والعارفيف والصاحيف اجمعيف.
اىدي ىذا العمؿ إلى والدي مف كمؿ العرؽ جبينو ،وشققت األياـ يديو إلى مف عممني أف األعماؿ الكبيرة
ال تتـ إال بالصبر والعزيمة والدي أطاؿ اهلل عمره ،وألبسو ثوب والوقار جزاه اهلل عنى خير الجزاء.
إليؾ

يا أمي ،إلى مف نذرت عمرىا في أداء رسالة صنعتيا مف أوراؽ الصبر وطرزتيا في ظالـ

الدىر عمى سراج األمؿ بال فتور أو كمؿ ،ىذا قطرة في بحرؾ العظيـ ..حباً وطاعة وب ار جزاؾ اهلل خي اًر..
وأمد في عمرؾ بالصالحات فأنت زىرة الحياة ونورىا.
إلى مف كممو اهلل بالييبة و الوقار رجؿ المواقؼ  ..جدي الحبيب رحمو اهلل وطيب ثراه.
بكؿ الحب ..إلى رفيقة دربي .زوجتى إلى مف سارت معي نحو الحمـ ..خطوة بخطوة.
بذرناه معاً ..وحصدنا معا وسنبقا معا اف شاء اهللً جزأؾ اهلل كؿ خير.
الى براءة الطفولة اوالدي شادي ومحمد ونور الديف،حفظيـ ورعاىـ.
إلى مف شمموني بالعطؼ ،وأمدوني بالعوف ،وحفزوني لمتقدـ ،إخوتي ،وأخواتي ،رعاىـ اهلل.
إلى كؿ مف عممني حرفاً  ،وأخذ بيدي الى طريؽ اليدى والنور والصالح العمـ ،والمعرفة.
إلييـ جميعاً أىدي ثمرة جيدي ،ونتاج بحثي المتواضع.
الباحث

رضواف خالد حالويف

ب

شكش وجقذيش

الحمد هلل والشكر هلل عمى جزيؿ فضمو وعطائو الذي أمدني بالصػبر والتصػميـ جنجػاز ىػذا العمػؿ العممػي
المتواضػػع  ،وسػػخر لػػي مػػف أىػػؿ العمػػـ والصػػالح مػػف ينيػػر دربػػي ويرشػػدني لطريػػؽ الحػػؽ والص ػواب  .فػػال
يسعني اآلف وبعد ىذا اجنجاز إال أف أنسب الفضؿ ألىمو،
اء لممعروؼ الشكر ...
ومف حؽ النعمة الذكر ،وأقؿ جز ً
ٍ
ٍ
غامر بالتقدير والوفاء يتقدـ الباحث بشكره الخالص العميؽ؛ مقروناً بجزيؿ العرفاف واالمتناف إلى
بشعور
و
اء بػرأي ،أو توجيػو ،أو نصػيحة ،أو سػاىـ فػي ىػذا العمػؿ،
كؿ مف تفضَّؿ ،وأثرى جوانػب ىػذه الد ارسػة؛ سػو ٌ
ولو بجزء يسير؛ وفي مقدمة ىؤالء أُستاذي المشػرؼ الفاضػؿ الدكتور/محمػد محمػد عميػاف – والػذي تقصػر

كممات الشكر وعبارات الثناء عف الوفاء بحقو -فيو الذي منحني الوقػت ،والجيػد ،واالىتمػاـ طيمػة مرحمػة
البحث ،كما أحاط البحث بأحسف صورة ممكنو؛ فنعـ المشرؼ ،ونعـ المعمـ ،وأرجو أف أكوف قػد وفقػت فػي
تقػػديـ مػػا يرضػػيو ،ومػػا يميػػؽ بمكانتػػو العمميػػة والعمميػػة؛ لػػذلؾ فػػهنني أتشػػرؼ برسػػـ اسػػمو عمػػى أطروحتػػي
العممية.
وفي ىذا المقاـ اليفوتني اف اترحـ عمى روح الدكتور الفاضؿ المرحوـ عبدالعظيـ سميماف المصدر مشرفي
االخػر والػذي كنػػت انتظػر وجػػودة فػي ىػػذه المناقشػة بػيف كوكبػػة العممػاء والػػذي اتشػرؼ بػػأنني تتممػذت عمػػى
ايدىـ فمي ػـ كؿ القدير واالحتراـ
فسبقت مشيئة اهلل الية كاف معمما مبػدعا ومربيػا كبيػ ار ونػاؿ شػرؼ البنػاء والتطػور فػي جامعػة االزىػر والتػي
أصبحت مف الجامعات المرموقػة فمسػطينيا وعربيػا وعالميػا  ،وامػػاـ ارادة الخػالؽ العظػيـ  ،ليسػى لنػػا اال اف
نتػرحـ عميػػة ...سػػائميف المػػولى عػز وجػػؿ اف يتحمػػدة برحمتػػو الواسػػعة ويسػكنو فسػػي جنػػاتو فيػػو نعػػـ االب
ونعـ المعمـ ونعـ المربي ونعـ المشرؼ.
كما أتػقػدـ بجػزيؿ الشػكر إلػى األستػػاذيف الكريػػميف عضػوي لج ػػنة المناقشػة ،الػدكتور :اسػامة سػعيد حمدونػة
مناقشاً داخمياً  ،والدكتور :عاطؼ عثماف االغا مناقشاً خارجياً  ،والػذيف سػيكوف لمالحظػاتيـ أثػ اًر كبيػ اًر فػي
إثراء جودة ىذه الرسالة .فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.
كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى جامعػػة األزىػػر ىػػذا الصػػرح العممػػي الشػػامإ الػػذي أتشػػرؼ باالنتسػػاب إليػػو،
والشكر موصوؿ إلى كمية التربية وقسـ عمـ النفس ،وعمادة الدراسات العميا ،والقائميف عمييا .
ج

كمػػا يبسػػط الشػػكر جناحيػػو لكػػؿ مػػف قػ َّػدـ لػػي يػػد العػػوف ،والمسػػاعدة ،والنصػػيحة .ومػػف سػػاندوني بػػدعواتيـ
عنػػي وعػػف المسػػمميف كػػؿ خيػػر ،وأخػػص بالػػذكر
الصػػادقة ،أو تمنياتػػو المخمصػػة ،فبػػارؾ اهلل فػػييـ وج ػزاىـ م

األستاذ إبراىيـ جنيد ،والذي قاـ بتنقي الدراسة ،وتدقيقيا لحوياً.

وأخيػ اًر أعتػػذر لمػػف فػػاتني ذكػره ولػػـ أتمكػػف مػػف شػػكره ،سػػائال المػػولى عػػز وجػػؿ أف ال يضػػيع ليػػـ أجػ اًر ،وأف
يجعمو في ميزاف حسناتيـ ،إنو سميع مجيب الدعاء.
ختامػاً أشػػكر الحضػػور الكػريـ عمػػى مشػػاركتيـ لػػي فػػي ىػػذا اليػػوـ  ،وأدعػػو اهلل أف يتقبػػؿ عممػػي ىػػذا خالصػاً
لوجيو الكريـ .فهنني سعيت بقدر جيدي جتماـ ىذا العمؿ فهف أحسنت فيو فمػف توفيػؽ ربػي عػز وجػؿ واف
أسػػأت فمػػف نفسػػي وومػػا تػػوفيقي اج بػػاهللو وأصػػمى وأسػػمـ عمػػى الحبيػػب المصػػطفى وعمػػى الػػو وصػػحبة وسػػمـ
صمى اهلل عميو وسمـ.
الباحث

رضواف خالد حالويف

د

ممخص الدراسة
" أنماط الشخصية كعالقتيا بتنظيـ الذات لدل طمبة المرحمة الثانكية
في محافظة شماؿ غزة "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف أنماط الشخصية وتنظيـ الذات لدى طمبة

المرحمة الثانوية في محافظة شماؿ غزة ،والفروؽ ذات الصمة بالمتحيرات الديموغرافية ،وقد استخدـ الباحث
المنيج الوصفي التحميمي ،تكونت عينة الدراسة مف ( )503طالب وطالبة مف طالب الثانوية العامة
الصؼ الثاني عشر ،وقد تكونت ادوات الدراسة مف مقياسيف وىما :مقياس انماط الشخصية (أ – ب) مف

اعدد الدكتور بف زرواؿ فتيحة ،ومقياس تنظيـ الذات مف اعدادالدكتور أحمد محمود الجبوري ،وقد قاـ
الباحث بالمعالجة اجحصائية لمبيانات مستخدما ،معامؿ ارتباط بيرسوف ،معادلة سبيرماف براوف ،ومعادلة

جتماف ،معادلة ألفا كرونباخ ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،والوزف النسبي ،معامؿ ارتباط
بيرسوف ،اختبار وتو  ،T-Testتحميؿ التبايف األحادي ،اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ الناتجة
عف تحميؿ التبايف األحادي ،وقد توصمت الدراسة إلى النتائج األتية:
 .1مستوى أنماط الشخصية (أ-ب) لدى أفراد العينة ،متفاوت.
 .2مستوى تنظيـ الذات لدي أفراد العينة ،مرتفع.

 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.01بيف متوسطي درجات النمط (أ) ،والنمط (ب)
في جميع أبعاد مقياس تنظيـ الذات والدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات ،لصال النمط (أ).

 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي الطالب والطالبات في نمط
الشخصية وأو ونمط الشخصية وبو.

 .5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01في نمط الشخصية وأو ،تبعاً لمتحير التخصص،
بيف متوسطي درجات مجموعتي التخصص عممي والتخصص أدبي ،لصال طمبة التخصص عممي

مف أفراد العينة.
 .6عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي التخصص عممي
والتخصص أدبي في بقية نمط الشخصية وبو.

 .7وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05عمى نمط الشخصية وبو بيف أفراد العينة تبعاً
لمتحير الوضع االقتصادي لصال مجموعة الوضع االقتصادي متوسط  .أكثر

 .8عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائياً في نمط الشخصية وأو تبعاً لمتحير مستوى الوضع االقتصادي
ألفراد العينة.

ه

 .9عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي الطالب والطالبات في جميع
أبعاد مقياس تنظيـ الذات والدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات.

 .10وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01عمى بعد تعزيز الذات بيف مجموعتي
التخصص عممي ومجموعة التخصص أدبي ،لصال مجموعة التخصص أدبي.

 .11وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05عمى الدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات بيف
مجموعتي التخصص عممي ومجموعة التخصص أدبي ،لصال مجموعة التخصص أدبي.
 .12عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي التخصص عممي
والتخصص أدبي عمى أبعاد مراقبة الذات وتقويـ الذات وضبط الذات تبعاً لمتحير التخصص عممي

وأدبي.

 .13عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائياً في جميع أبعاد تنظيـ الذات والدرجة الكمية لممقياس تبعاً
لمتحير مستوى الوضع االقتصادي ألفراد العينة

 .14عدـ وجود تأثير داالً إحصائياً لمتفاعؿ بيف الجنس وذكور-إناثو وأنماط الشخصية وأ -بو عمى
الدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات لدى أفراد العينة.

وقد خرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا:
 .1ضرورة إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ أنماط الشخصية (أ – ب) وتنظيـ الذات.
 .2ضرورة االبتعاد عف الضحوط النفسية اليومية ،مف خالؿ عمؿ دورات تدريبية لمتنفيس االنفعالي.
 .3زيادة اجىتماـ بذوي سموؾ النمط (أ) لمساعدتيـ عمى مواجية الضحوط ،كونيـ معرضيف لإلصابة
بأمراض القمب.
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Abstract
Character Types and Its Relation to Self-Organization of Secondary
Schools Students in the Northern Governorate of the Gaza Strip.
This study aims at identifying the nature of the relationship between the types of
characters and self-organization of the secondary schools students in the
Northern governorate of the Gaza Stip. This is in addition to the differences
related to demographic changes. The researcher used the descriptive analytic
approach. The study sample consisted of 503 male and female secondary school
students in the 12th grade. The study tools consisted of two scales: character type
scale (A-B) that was designed by Dr. Ben Zeroual Fatiha and self-organization
scale that was designed by Dr. Ahmed Mahmoud al-Jubouri. The researcher
conducted the statistical data processing using: Pearson correlation coefficient,
Spearman-Brown equation, Jetman equation,
Alphcronpach correlation,
arithmetic means, standard deviation, relative weight, T-test, One- Way Anova
and Scheffe test of the differences resulting from the one-way Anova. The study
reached a number of findings, the most important of which are:
1. The level of students‟ character type scale (A-B) is different.
2. The level of the self-organization scale of the study sample is high.
3. There are statistically significant differences at the level 0.01 between the
averages of the A-type and B-type in all the dimensions of the selforganization scale and the total mark of the self-organization scale in favor of
A-type.
4. There are no statistically significant differences between the means of male
and female students in both A-type character and B-type character.
5. There are statistically significant differences at the level 0.01 in the A-type
character dependent to the „section‟ variable, between the means of the
scientific and literary sections in favor of the scientific section.
6. There are no statistically significant differences between the means of
scientific and literary students in B-type character.
7. There are statistically significant differences at the level 0.05 in the B-type
character dependent to the „economic situation‟ variable, between the means
of sample members in favor of the “middle” economic situation.
8. There are no statistically significant differences in the A-Type character
dependent to the „economic situation‟ variable.

ز

9. There are no statistically significant differences between the means of male
and female students in for all the dimensions of the self-organization scale
and the total mark of the self-organization scale.
10.There are statistically significant differences at the level 0.01 for the
dimension self- enforcement between the means of scientific and literary
students.
11.There are statistically significant differences at the level 0.05 in the total
mark of self-organization between the means of scientific and literary
students in favor of the literary section students.
12.There are no statistically significant differences between the means of
scientific and literary students in for the dimensions of the self-control, selfassessment, and self-discipline in relation to the „section‟ variable.
13.There are no statistically significant differences for all dimensions of selforganization and the total make of the scale in relation to the standard of
living of the sample members.
14.The is no statistically significant impact for interaction between gender
(male-female) and character types (A-B) and self-organization.
Recommendation of the study:
1. It is necessary to conduct more studies pertaining to character types (A-B) and
self-organization.
2. It is necessary to get away from the daily psychological pressure through
making training course for self-evacuation.
3. There should be an increasing interest in conduct of the A-Type to help them
to face pressure because they are subjected more to heart-disease.
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 1الفصل األول

خلفيت الدراست
2.2

مقدمة الدراسة

2.1

مشكمة الدراسة

2.1

أىداؼ الدراسة

2.4

أىمية الدراسة

2.5

مصطمحات الدراسة

2.6

حدكد الدراسة
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 2.2مقدمة الدراسة:
تعكس العديد مف المصطمحات في مجاؿ عمـ النفس طبيعة الحياة التى يحياىا اجنساف في عالـ

اليوـ ،وما يعانية مف مشكالت واضطرابات نفسية ،حتى أصب كؿ مف التوتر والقمؽ والتنافس والعدواف

والتحكـ والسيطرة وغيرىا تمثؿ ظواىر نفسية ،تتطمب مزيدا مف جيد الباحثيف وتفكيرىـ ،بيدؼ الكشؼ

عف طبيعة كؿ منيا ،وتحديد أسبابيا وكيفية تفادي آثارىا السمبية ،فنتيجة لظروؼ الحياة الصعبة التى

يمر بيا األفراد ،وما يرتبط بيا مف عقبات قد تعوؽ مجرى حياتيـ ،ومشكالت تواجييـ ،ومواقؼ ضاغطة
تعترضيـ ،أصب األفراد في حالة مف عدـ االستقرار النفسي ،نتيجة لتراكـ مثؿ ىذه المشكالت وتعقيدىا،

ويزداد األمر سوءا إذا لـ يكف الفرد مييئا لمثؿ ىذه الظروؼ ،بحيث ال يمتمؾ الطرؽ واألساليب المجدية

التى تمكنو مف التعامؿ الفعاؿ مع ىذه المواقؼ ،أو إنو يجيؿ طبيعة ىذه المشكالت التي تؤرقو ،وعندىا
قد يعجز عف مواجية المشكالت التي تعوؽ تحقيؽ بعض أىدافو ،فيصب

عرضة لمتأثيرات السمبية

لممواقؼ الضاغطة ،ىذا باجضافة إلى أف بعض األفراد لدييـ سمات شخصية تجعميـ أكثر عرضة
لمضحوط ،وأكثر تأث اًر بيا ،عمى العكس مف غيرىـ ،الذيف ال يبالوف بما قد يعترضيـ مف مواقؼ ضاغطة
فموضوع الشخصية مف أىـ موضوعات عمـ النفس ،ألف مف يريد تناوؿ دراستيا فيو فى الحقيقة يتناوؿ

درسة الشخص بكؿ جوانبو الجسمية واالنفعالية والعقمية واالجتماعية ،وما يتعمؽ بيذه الجوانب مف أنشطة
ذىنية وحركية ،واتجاىات نفسية واجتماعية ،تتعمؽ بتفاعؿ الشخص مع بيئتة ،كما أنو يتناوؿ الشخص
والعوامؿ المؤثرة فى نموه( .الوائمى)611 :2012،

يعود ظيور األنماط السموكية إلى أعماؿ كؿ مف (فيردماف روزنماف

& Friedman

 )1974-1959( )Rosenmanحوؿ الفروؽ الفردية في مواجو اججياد ،التي أكدت أف نفس الحدث

يمكف أف يؤدى إلى استجابات مختمفة باختالؼ األفراد ،مما جعمو ىذاف العالماف يركزاف عمى إظيار
العالقة القائمة بيف الشخصية وخطر اجصابة باجمراض القمبية وقد توصال إلى تحديد نمطيف مف انماط
الشخصية أوليما سمى النمط (أ) تميزه سمات معينة تجعؿ صاحبة مستيدفا لإلصابة باألمراض القمبية
الوعائية ،وىو يشير إلى أي شخص ينيمؾ بعدوانية ،في كفاح مرير ومستمر النجاز المزيد والمزيد في

أي وقت ممكف ،واف كاف ذلؾ عمى حساب اشياء اخرى أو أشخاص آخريف – وثانييما سمى النمط (ب)
ويوصؼ افراده بأنيـ متحرروف سمات النمط (أ) مما يجعمو نمطا وقائيا يضمف صحة جيدة وتكيفا

اجتماعيا( .فتيحة.)218 :2008،
وفقا لنظرية األنماط أف كؿ فرد لديو سمات شخصية ثابتة نسبيا تؤثر في تعاممو مع المواقؼ
الضاغطة ،وتختمؼ باختالؼ األفراد ،فقد صنؼ األفراد مف حيث مدى تأثرىـ بالضحوط إلى ثالث أنماط،
شخصية ذات ضحط نفسي متوسط وتشمؿ أغمب األفراد ،وشخصية ذات ضحط نفسي مرتفع ويطمؽ
2

عمييا النمط (أ) ،وشخصية ذات ضحط نفسي منخفض ويطمؽ عمييا ذات النمط (ب)(.الوائمي،
)618:2012

أىـ ما يميز أصحاب النمط (أ) أف لدييـ الرغبة في السيطرة عمى زماـ األمور في البيئو المحيطة
بيـ ،والسيطرة عمى المياـ حتى لو كاف زمالؤىـ الذيف يؤدوف العمؿ معيـ عمى كفا ٍ
ءة عالية ،فيـ ال

يمكنيـ أف يفوضوا السمطة ألحد ،وىذا ما يبرر شكواىـ مف كثرة أعباء االعماؿ التي يقوموف بيا مما
يتناقض مع طبيعة المدير ومنصبو(.المشعاف.)189:2002 ،
وأىـ ما يتسـ بو أصحاب الدرجة المرتفعة عمى نمط السموؾ (ب) الشعور باألماف ،والدرجة الكافية
مف تقدير الذات ،والتسام  ،وتقبؿ النقد ،والقدرة عمى االسترخاء دوف شعور بالذنب ،والعمؿ مف دوف

احباط( .عبد الخالؽ)5:1987 ،

وقد اجرى فيردماف روزنماف وزمالؤه ( )Friedman & Rosenman,1975دراسة طويمة حوؿ ىذا
النمط (أ) شارؾ فييا ( )3524رجال تراوحت أعمارىـ  59-39سنة عمى مدى ثماني سنوات ونصؼ،

أظيرت نتائجيا احتماال مرتفعاً بمرتيف لدى ذوي النمط (أ) لإلصابة بأمراض القمب التاجية مقارنة بباقي

العينة ،وذلؾ بمعزؿ عف التحيرات األخرى كالسف والتدخيف والوزف  ،وقد تـ تفسير ذلؾ باالستجابة القمبية

الوعائية المفرطة لدى ىؤالء الفراد إزاء المواقؼ المجيدة (دويدار.)285.284 :1999 ،

ويستخدـ مصطم تنظيـ الذات عادة ليشير إلى الجيود المبذولة مف األفراد لتعديؿ أفكارىـ ومشاعرىـ
ورغباتيـ وسموكيـ في ضوء أىداؼ عميا مستقبال ويتميز تنظيـ الذات بأنو يمثؿ إشرافا ذاتيا مستم ار عمى
السموؾ فيو يتضمف قدر مف التعزيز الداخمي يقدمو الشخص لنفسو ،ويوجد اتفاؽ عاـ عمى وجود

مظيريف أساسييف لتنظيـ الذات .أوليما  :ىو أف تنظيـ الذات يمثؿ نظاما دفاعيا دينامي جعداد أىداؼ

الفرد وتنميتيا وتحديد االستراتيجيات المختمفة جنجاز ىذه األىداؼ ومتابعتيا بالتقيـ المستمر.

أما المظير األخر :فيتمثؿ فى القدرة عمى التحكـ في االرجاعات االنفعالية والتي تعد عنص اًر ميما فى

النظاـ الدفاعي ،خاصة المرتبطة بالعمميات المعرفية فمف وجية نظر (جروستارث -ماتيؾ ،ايزنؾ )1995
بناء كميا ،يشار بو الى االستقالؿ االنفعالى والذاتى لمفرد ،والقدرة عمى تنظيـ حياتو
يعد تنظيـ الذات ً
الخاصة ،بفاعمية مف أجؿ إنجاز حاجاتو واىدافو( .دردرة)526 :2008 ،
ويعرؼ أصحاب النظرية المعرفية االجتماعية ،التنظيـ الذاتي عمميا بأنو أداء لتؾ العممية التى تتنوع تبعا

لمتحذية الراجعة الفورية ،أو تبعا لمحاجات الشخصية وليس عمى أنيا خاصية أو قدرة أو مستوى معرفي
مف الكفاءة( .عبد الرازؽ ،زيداف)588:200:،
وفى الواقع لـ تقتصر نظريات تنظيـ الذات عمى فيـ وتفسير السموؾ الصحي وحسب ،بؿ امتدت كذلؾ

إلى سياقات أخرى ،منيا في مجاؿ التعميـ المدرسي حيث استخدـ (بولستاد وجونسوف) تكنيؾ تنظيـ الذات
3

لتعديؿ سموؾ الشحب داخؿ الفصؿ الدراسي  .كثي ار ما يجاىد الناس أعواما في محاوالت التحمب عمى

بعض األعراض الجسمية واالرجاعات االنفعالية المرتبطة بيا ،وتعد أساليب تنظيـ الذات والتحكـ في
الذات مف الجوانب الميمة فى مجاؿ الرعاية الجسمية والنفسية (دردرة ،السعيد)526 :2008،
ومف ىنا تكمف أىمية البحث مف خالؿ دراسة أنماط الشخصية في تعمـ بعض الميارات األساسية لتنظيـ

الذات لكي يساعد الفرد في حياتة العممية.

وألجؿ ذلؾ تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى العالقة بيف أنماط الشخصية (أ -ب) وعالقتيا بتنظيـ

الذات ،في محاولة لتحديد وفيـ طبيعة السموؾ الجيد لألفراد وموقعيـ عمى متصؿ الوجود النفسي
والجسدي.
وانطالقا مف ذلؾ يسعى البحث الحالي لدراسة مدى وجود ارتباط بيف أنماط الشخصية (أ -ب) بمختمؼ

إبعادىا ،وبيف تنظيـ الذات بمختمؼ ابعادة.

 2.1مشكمة الدراسة-:
تتحدد مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية:

 .1ىؿ توجد فروؽ في مستوى تنظيـ الذات تعزى لمتحير أنماط الشخصية (أ -ب)؟
 .2ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف نمطي الشخصية (أ -ب) لدى أفراد العينة تعزى لمتحير
الجنس (ذكر – أنثى) ؟

 .3ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف نمطي الشخصية (أ -ب) لدى أفراد العينة تعزى لمتخصص
(عممي  -أدبى)؟

 .4ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في أنماط الشخصية تعزى لمستوى الوضع االقتصادي (مرتفع –
متوسط – منخفض) لدى أفراد العينة؟

 .5ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في مستوى تنظيـ الذات لدى أفراد العينة تعزى لمتحير الجنس
(ذكر – أنثى) ؟

 .6ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في مستوى تنظيـ الذات لدى أفراد العينة تعزى لمتخصص (عممي
 -أدبى)؟

 .7ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في تنظيـ الذات تعزى لمستوى الوضع االقتصادي (مرتفع –
متوسط – منخفض ) لدى أفراد العينة؟
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 .8ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في تنظيـ الذات تعزى لمستوى أنماط الشخصية (منخفض -
مرتفع) لدى أفراد العينة؟

 .9ىؿ يوجد تأثير داؿ إحصائياً لمتفاعؿ بيف الجنس وأنماط الشخصية(أ -ب) عمى أبعاد تنظيـ
الذات والدرجة الكمية لتنظيـ الذات لدى أفراد العينة؟

 2.1أىداؼ الدراسة:
 .1التعرؼ عمى مستوى تنظيـ الذات لدى افراد العينة تعزى لمتحير نمطي الشخصية (أ -ب).
 .2الكشؼ عف أنماط الشخصية (أ -ب) لدى أفراد العينة تعود لمتحير الجنس(ذكر – أنثى).
 .3الكشؼ عف أنماط الشخصية (أ -ب) لدى أفراد العينة تخصص (عممي  -أدبى).
 .4التعرؼ عمى أنماط الشخصية تبعاً لمستوى الوضع االقتصادي (مرتفع – متوسط – منخفض)
لدى أفراد العينة.

 .5التعرؼ عمى مستوى تنظيـ الذات لدى أفراد العينة تعود لمتحير الجنس (ذكر – أنثى).
 .6التعرؼ عمى مستوى تنظيـ الذات لدى أفراد العينة تخصص (عممي  -أدبى).
 .7التعرؼ عمى تنظيـ الذات تبعاً لمستوى الوضع االقتصادي (مرتفع – متوسط – منخفض ) لدى
أفراد العينة.

 .8الكشؼ عف تأثير داؿ إحصائياً لمتفاعؿ بيف الجنس وأنماط الشخصية(أ -ب) عمى أبعاد تنظيـ
الذات والدرجة الكمية لتنظيـ الذات لدى أفراد العينة.

 2.4أىمية الدراسة-:
تكمف أىمية الدراسة في الجانب الذي تتناولو ،وىو أنماط الشخصية (أ -ب) وعالقتيا بتنظيـ الذات لدى
طمبة المرحمة الثانوية في محافظة شماؿ غزة ،وليذه الدراسة أىمية خاصة كونيا مف الدراسات القميمة
عمى مستوى أدبيات البحث النفسي العربي ،وذلؾ في حدود عمـ واطالع الباحث ،وىذه المتحيرات لـ تنؿ

حقيا مف الدراسة ،كأحد المتحيرات اجيجابية في الشخصية ،ولعؿ ىذا الجانب ينطوي عمى أىمية كبرى
سواء مف الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية0

األىمية النظرية-:
 .1تكمف األىمية النظرية لمدراسة الحالية كونيا الدراسة األولى التي تدرس موضوع أنماط الشخصية
(أ -ب) وعالقتيا بتنظيـ الذات.
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 .2التعرؼ عمى بعض خصائص الطالب الفمسطيني في المرحمة الثانوية في غزة ونمطي الشخصية
(أ -ب) األكثر ظيو ار وأثرىا في تنظيـ الذات .

 .3وتظير أيضا أىمية الدراسة مف خالؿ المساىمة في إثراء التراث والبحث العممي حوؿ موضوع أنماط

الشخصية (أ -ب) وتنظيـ الذات ،والذي صار موضوع الساعة مف بداية القرف الحالي باعتبار أنو يمس
كؿ جوانب حياة اجنساف.

األىمية التطبيقية-:
 .1وضع أرضية لتطبيؽ مقياس أنماط الشخصية (أ – ب) وتنظيـ الذات خاصة بالبيئة
الفمسطينية.

 .2إمكانية استثمار نتائج البحث في مجاالت عدة مينية مثؿ التوجيو واجرشاد والصحة

النفسية والتدريب والحياة االجتماعية-

 .3وليذه الدراسة العديد مف الفوائد الفاعمة في كثير مف القضايا والمشاكؿ الصحية والعالجية

باجضافة إلى العديد مف المشاكؿ السموكية ،وليا دور ميني وحرفي في زيادة الدافعية والتحصيؿ

الدراسي.

 .4يمكف أف تساعد ىذه الدراسة عمى إعادة النظر في الخطط والمساقات الجامعية ليتمكف الطالب
مف استخداـ استراتيجيات معرفية وميارات عقمية تساعده عمى تنظيـ ذاتو والتي يمكف أف تساعده

في مواجية مشكالت العصر

 2.5مصطمحات الدراسة:
نمط الشخصية:
يقصد بو ميؿ مجموعة مف السمات لالرتباط بعضيا البعض ،مشكمة نسقا متماي اًز عف انساؽ أخرى.

(فيمي.)55:1:1: ،
الشخصية :

عرفيا (فيمي) بأنيا التنظيـ المتكامؿ مف الصفات والمثيرات والتركيبات الجسمية والعقمية واالنفعالية
واالجتماعية التي تبدو في العالقات االجتماعية لمفرد والتي تميزه عف غيره تمي اًز واضحا( .فيمي،

.)56:1967
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تعريؼ الباحث:
ىي مجموعة مف السمات والصفات والعادات التي ينفرد بيا الشخص وتميزة عف غيرة مف الناس ،ولذلؾ

فهننا نجد أف كؿ شخص ينفرد بصفات ومميزات خاصة بو ،ولديو عادات وطقوس معينة تكوف جزءاً مف
شخصيتو المستقمة المتفردة.
تعريؼ النمط (أ):
يعرؼ نمط السموؾ (أ) بأنو ومركب فعمي انفعالي يستخدمو األفراد لمواجية تحديات محيطيـ .يتضمف

ىذا المركب مظاىر سموكية كالعدوانية ،التنافسية ،االستعجاؿ ،وسموكيات خاصة كالتوتر العضمي ،حس

الطوارئ ،الكالـ السريع ،صوت قوي ،وتيرة سريعة في األنشطة ،استجابات انفعالية سرعة االستثارة

وسيولتيا ،عدائية مضمرة ،ميؿ فوؽ المتوسط لمحضب ( .فتيحة)219:200:،
التعريؼ اإلجرائي لنمط الشخصية (أ)

وىو يتمثؿ بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة عمى مقياس أنماط الشخصية (أ) ،والذي يشير إلى مقدار

الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب في ذلؾ المقياس.
تعريؼ النمط (ب):

ىـ األفراد الذيف ال يممكوف خصائص النمط (أ) يتسموف بأنيـ :وأكثر صب اًر ،وأقؿ تنافسية وأقؿ عدوانية،

ولدييـ قدرة عمى االسترخاء ( فتيحة)226:2008،
التعريؼ االجرائي لنمط الشخصية (ب)

وىو يتمثؿ بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة عمى مقياس أنماط الشخصية (ب) ،والذي يشير إلى مقدار

الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب في ذلؾ المقياس.

ويتبنى الباحث تعريؼ أنماط الشخصية (أ – ب) في دراستو نظ ار ،ألف الباحث استخدـ مقياس أنماط

الشخصية (أ – ب) الخاص بالباحثو( فتيحة )2008،وذلؾ بعد تطبيقو عمى البيئة الفمسطينية.
تنظيـ الذات:

يعرؼ تنظيـ الذات بأنو مجموعة مف الوظائؼ النفسية التي يجب أف تطور وتنظـ لتحير توجيو الذات.

(الجبوري)12:2011،

ويتبنى الباحث ىذا التعريؼ في دراستو نظ ار ،ألف الباحث استخدـ مقياس تنظيـ الذات الخاص ب
(الجبوري )2011،وذلؾ بعد تطبيقو عمى البيئة الفمسطينية.
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التعريؼ اإلجرائي لتنظيـ الذات :
وىو يتمثؿ بدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة عمى مقياس تنظيـ الذات ،والذي يشير إلى مقدار الدرجة

التي يحصؿ عمييا المستجيب في ذلؾ المقياس.
طمبة المرحمة الثانكية:

ىـ الطمبة الذيف يدرسوف بصورة منتظمة في الصؼ الثاني عشر في المدارس الحكومية التابعة لو ازرة

التربية والتعميـ بمنطقة شماؿ قطاع غزة خالؿ العاـ الدراسي 2015 – 2014ـ.

 2.6حدكد الدراسة:
يمتزـ الباحث في ىذه الدراسة بالحدكد اآلتية:
الحد المكضكعي :يتمثؿ الحد الموضوعي في ىذه الدراسة بدراسة أنماط الشخصية (أ – ب) وعالقتيا
بتنظيـ الذات لدي طمبة المرحمة الثانوية في محافظة شماؿ قطاع غزة.
الحد البشرم :تقتصر الدراسة الحالية عمى طمبو الصؼ الثاني عشر (التوجييي) دوف غيرىـ مف الطالب
والطالبات ،الذيف يدرسوف بصورة منتظمة في المدارس الحكومية بمنطقة شماؿ قطاع غزة بفمسطيف والبالغ
عددىـ( )4137طالباً وطالبة.
الحد المكاني  :يتمثؿ الحد المكاني في المكاف الذي أجريت فيو الدراسة وىو منطقة شماؿ قطاع غزة
التعميمية في فمسطيف.
الحد الزماني :يتمثؿ الحد الزماني في الوقت الذي أجريت فيو الدراسة وىو الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ
2015 – 2014ـ.
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 2الفصل الثاني

اإلطار النظزي

 أكالن -الشخصية كنظرياتيا.
 ثانيان -أنماط الشخصية (أ– ب).
 ثالثان -تنظيـ الذات.
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 1.2.2الشخصية Personality :
يعتبر مفيوـ الشخصية )Personality) :مف المفاىيـ المحورية الميمة التي تدور حوليا دراسات

وبحوث عديدة في مجاالت عمـ النفس وميادينو المختمفة ،بيدؼ الكشؼ عف فاعمية الفرد وشروط تحقيؽ
ىذه الفاعميو في مواقؼ حياتية مختمفة سواء كانت ىذه المواقؼ اجتماعية ،أـ تربويو ،أـ نفسية ،أـ

اقتصادية .كؿ ذلؾ لموصوؿ إلى فيـ عميؽ لسموؾ اجنساني كظاىرة تستحؽ الدراسة والتحميؿ ،مف أجؿ

أتاحة الفرصة أماـ الباحثيف والمختصيف لمتنبوء بما ستؤوؿ الييا ىذه الظاىره السموكية ،ووضع معايير
عممية تخضع ليا ىذه الظاىره حتى يسيؿ ضبطيا وتصحي مسارىا عند المزوـ تختمؼ مدلوؿ الشخصية
مف شخص ألخر ،فيي عند عامة الناس تشير الى ما يتمتع بو الفرد مف تأثير جمالي أو فكري ،فهذا قيؿ

فالف شخصية دؿ ذلؾ عمى أنو مرموؽ المكانة ويتمتع بقدر مف الجماؿ والتأثير باألخريف.
أما مفيوـ الشخصية كمصطم

عممي فيعد مف أعقد المفاىيـ في عمـ النفس لتداخؿ كثير مف

الخصائص والصفات الجسميو والعقمية والوجدانية في مفيوميا وتفاعميا مع العالـ المحيط بالفرد.

(السرخي)12:2002 ،
مفيوـ الشخصية في عمـ النفس ىو بناء عممي أعد لعرض وتوضي الحقيقو النفسية لمفرد ،وىناؾ

العديد مف النظريات واالتجاىات التي عرفت الشخصية كؿ منيا حسب االفتراضات والمنطمقات النظرية
التي تقوـ عمييا ىذه النظريات واالتجاىات ،ففي حيف أىتمت بعض ىذه االتجاىات في تعريفيا لمشخصية

بالمظير الخارجي بشخصية الفرد ،وما ينبثؽ عنيا مف أنماط سموكية مكتسبة نتيجة لالرتباطات بيف
المثيرات واالستجابات المعززة ،وفي ىذا االطار تندرج النظريات ذات المنحى السموكي بزعامة واطسوف

( )Watsonوالذي يرى أف الشخصية عباره عف جميع أنواع النشاط التي نالحظيا عند الفرد أو أنيا
استجابو لبعض المثيرات الخارجية التي تصدر عف البيئة( .بركات.)262:2014،
تعريؼ الشخصية
كؿ صفة او سمة تميز الشخص عف غيره مف الناس تؤلؼ جانباً مف شخصيتو  .فذكاؤه وقدرتو الخاصو

وثقتو وعاداتو ونوع تفكيره وآراؤه ومعتقداتو مف مقومات شخصيتة  ،كذلؾ مزاجة ومدى ثباتو اجنفعالي
ومستوى طموحو وما يحممة في أعماؽ نفسو مف مخاوؼ وعقد مختمفة وما يتسـ بو مف صفات اجتماعية

وخمقية كالصدؽ أو الكذب ،التسام أو التشديد ،االنطواء أو االنبساط  ..ىذا كمو ما يتميز بو مف صفات
جسمية كالقوة والجماؿ ورشاقة الحركات وحدة الحواس  ..لذا تستطيع أف تعرؼ الشخصيو – تعريفا مبدئيا

– بأنيا جممة الصفات الجسمية والعقمية والمزاجية واالجتماعية والخمقية التي تميز الشخص عف غيره تمي از

واضحا ،غير أف ىذه الصفات منيا ما يبرز آثاره ويثقؿ وزنو حيف نحكـ عمى شخصية فرد مف االفراد .
فحدة الحواس أو قدرة الفرد عمى التذكر أو مياراتو اليدوية أو استعداده الدراسي ،ال يكوف ليا في العادة

وزف كبير إذا قيست الى قدرتو عمى التعامؿ مع الناس ،أو عمى ضبط نفسو ،أو اتزانو االنفعالي ،أو
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مسايرة المعايير االجتماعية والخمقية في بيئتو ،بؿ أف الذكاء نفسو قد يحجب أثره وواقعو ما يتسـ بو الفرد
مف سمات اجتماعية وخمقيو ،الدنيا تزخر باذكياء فشموا وتضاءلت شخصياتيـ في أعيف الناس مف جراء

سوء عالقاتيـ بالناس وبعبارة أخرى فمظير الشخصية البارز ىو المظير االجتماعي .لذا تعرؼ تعرؼ

الشخصية أحيانا بأنيا مجموع صفات الشخص كما تبدو في عالقاتو مع الناس ،أو أنيا مركباً مف

صفات مختمفة تميز الشخص عف غيره خاصة مف ناحية التكيؼ لممواقؼ االجتماعية – ليس ىذا ىو

التعريؼ الوحيد لشخصية ،فمقد أحصى إيزنؾ حوالي خمسيف تعريفاً لمشخصية ،وقد غفؿ عف تعريفات

أخرى( .راج )393:1968،

وعرفيا البورت ( )Allportبأنيا تنظيـ دينامي داخؿ الفرد لتمؾ األجيزة النفسية الجسمية التي تحدد

طابعيا الخاص في توافقو لبيئتو (غنيـ.)46:1972،

وعرفيا إيزنؾ ) )Eysenckبأنيا ذلؾ التنظيـ الدائـ الى حد كبير لمزاج وطباع الفرد وبناه التفكيرية
والجسدية والذي يحدد تكيفو مع البيئة (.العبداهلل)253:2003،

وعرفيا (بخاري) بأنيا البناء الخاص بصفات الفرد وأنماط سموكو الذي مف شأنو أف يحدد لنا طريقتو
المتفردة في تكيفو مع بيئتو ،والذي يتنبأ بأستجابتو(.بخاري.)1 :2007،

يرى الباحث أف تعريؼ الشخصية ال يقتصر عمى جانب واحد في الشخص ،إنما الشخصية تشمؿ الفرد
كمو بجميع جوانبة النفسية واالجتماعية والجسدية والفكرية ،التى تحدد تكيفة مع البيئة.
نظريات الشخصية-:
نظرية التحميؿ النفسي
تعتبر مدرسة التحميؿ النفسي مف أوائؿ المدارس التى اىتمت بموضوع الشخصية ولـ تقؼ عند وصؼ
سمات الشخصية ،بؿ كانت أوؿ مف قدـ لنا صوره عف مكونات الشخصية ووظيفتيا وتفاعؿ بعضيا مع
بعض ومع العالـ الخارجي بما يؤدي إلى ظيور السمات وتحيرىا وانحرافيا ،يرى مؤسس ىذه المدرسة أف

لمشخصية جوانب ثالثة ىي و اليوو و واألنا و و واألنا األعمى و.

اليك :يعتبر منبع الطاقة الحيوية النفسية ومستودع الحرائز والدوافع الفطرية وىو يمثؿ األساس الحريزي
الذي ينتج عنو الطاقة النفسية وىو ال شعوري ،كما إف الوظيفة األساسية لو تتمثؿ في جمب الراحة

لإلنساف ،وتحقيؽ المذة دوف االىتماـ بالقيـ والعادات والتقاليد والمنطؽ  ،إنو ُيمثؿ الخبرة الذاتية لمعالـ
الداخمي .
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األنا :يعتبر مركز الشعور واجدراؾ الحسي ،ويتطابؽ مع مبدأ الواقع ويقوـ بدور الدفاع عف الشخصية
وتوافقو،ا كما إنو يعمؿ عمى تحقيؽ التوازف والتوافؽ االجتماعي لمشخص مع بيئتو وااللتزاـ بالقيـ والمبادئ
والتقاليد والعادات والقيـ االجتماعية .
ويمثؿ ماىو
األنا األعمى :يعتبر مستودع المثاليات واألخالقيات وتنظيـ منافذ العمؿ والسموؾ والضميرُ ،

مثالي وليس ماىو داخمي ،إنو بمثابة الدرع األخالقي لمشخصية كما أنو يعمؿ عمى كب اندفاعات اليو.

(راج )394:1:1:،
نظرية يكنغ:
تعطي سيكولوجية يونغ دو اًر ميماً لموراثة حيث يؤكد أنو توجد باجضافة إلى وراثة الدوافع البيولوجية ىناؾ

وراثة لخبرات األجداد ،ومعنى ذلؾ إمكانية وجود نفس النظاـ مف خبرات األجداد تُورث في شكؿ أنماط
أولية ،والنمط األوؿ ىو ذاكرة العنصر الذي أصب جزءاً مف إرث اجنسانية .
إف نظرية يونغ إلى الشخصية نظرة إلى المستقبؿ بمعنى أنيا تنظر إلى األماـ متطمعة إلى مستقبؿ نمو

الشخصية والى تطوره كما أنيا نظرة إلى الخمؼ بأنيا تأخذ الماضي في اعتبارىا وفي لحة يونغ ( إف
اجنساف تحركو األىداؼ بقدر ما تحركو األسباب)

ووعاء يحتوي عمى تاريإ أسالفو ،فاجنساف الحديث قد
ويونغ ينظر إلى شخصية اجنساف باعتبارىا نتاجاً
ً

ت مشكؿ وصيغ في شكمو الراىف بفعؿ الخبرات المتراكمة لألجياؿ الماضية والتي تمتد إلى آماد ساحقة حيث
األصوؿ المجيولة لإلنساف .
نظرية أدلر :

لقد أطمؽ أدلر عمى نظريتو في الشخصية اسـ ( عمـ النفس الفردي) والذي يرفض مف خالليا فكرة

االختزالية في سبيؿ الكمية ،وبذلؾ فهف ىذه النظرية تقمؿ مف أىمية الوظائؼ الجزئية ،كما أف أدلر يرى أف
جميع البشر لدييـ ىدفاً مشتركاً ،وىو التطور نحو األفضؿ ،أو النضاؿ مف أجؿ التفوؽ ،لكنيـ يختمفوف

في األساليب التي يتبعونيا لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،فكؿ منيـ يتبع أسموباً معيناً في الحياة يناضؿ مف خاللو
ليحقؽ ىذا اليدؼ ،وىذا األسموب يؤثر عمى ردود فعمو نحو المشكالت التي تواجيو .

()http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388
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النظرية السمككية
تؤكد النظرية السموكية أف الفرد في نموه يكتسب أساليب سموكية جديدة عف طريؽ عممية التعميـ ،ويحتفظ

بيا إما بالمحاولة والخطأ أو بالتشريط ،وقد بنيت النظرية السموكية عمى اساس مف البحوث التجريبية
المعممية ،بيدؼ تفسير السموؾ اجنساني ،وتعتبر الشخصية مف وجية نظر المدرسة السموكية ىي
التنظيمات أو األساليب السموكية المتعممة الثابتة نسبيا التي تميز الفرد عف غيره مف الناس ،ويحتؿ مفيوـ
العادة مرك از أساسيا في النظرية السموكية باعتبار أف العادة مفيوـ يعبر عف رابط بيف المثير واالستجابة،
واىتمت ىذه النظرية بتحديد الظروؼ التي تؤدي إلى تكويف العادات ،والعادات عند أصحاب ىذه النظرية

ىي تكوف مؤقتاً وليست تكوينا دائما نسبيا ،كما أف العادات متعممة ومكتسبة وليس موروثة ،وعمى ىذا أف
بناء الشخصية يمكف أف يتعدؿ ويتحير ،وأبرزت النظرية أىمية الدفاع ،وىو مثير قوي بدرجة كافية لدفاع

الفرد وتحريكة إلى سموؾ ...إلإ  ،الدوافع ما ىو أولى مورث ،ويتصؿ بالعمميات الفسيولوجية مثؿ الجوع

والعطش والجنس واأللـ ،ومنيا ما ىو ثانوي مكتسب متعمـ مثؿ الحاجة إلى األمف واجنتماء0

(حجازي)39:2004،
نظرية السمات
مف المميزات الميمة التي تميز بيا نظريات الشخصية ،ما تذىب إليو مف تفسير وتوكيد ناحية الثبات في
السموؾ ،ويعتقد أصحاب نظرية السمات أف الوظيفة األساسية لعمـ النفس الشخصية ىي عزؿ ووصؼ

صفات معينة تكمف و ارء السموؾ الظاىرة لمفرد وتحديدىا ،وبذلؾ يعطوف لسموؾ الفرد ثابتا واتجاىا

متكامال ،وىذه الصفات ىي التي تعرؼ بالسمات ،وىذه السمات قد تكوف عامة جدا وتؤثر في كؿ أو
معظـ سموؾ الفرد ،وقد تكوف خاصة أو بالحة الخصوصية تؤثر في مواقؼ معينة أو خاصة مف سموكة،
وتعتبر نظرية السمات إحدى النظريات الموضوعية في بحث الشخصية وقياسيا ،وذلؾ العتمادىا المنيج

االحصائي ،وخاصة التحميؿ العاممي ،وتنظر ىذه النظرية إلى الشخصية عمى أنيا تركيب وانتظاـ
دنيامكي لعدد مف السمات وىذه السمات ىي المحرؾ االساسي لمسموؾ وأبرز ممثمي ىذه النظرية البورت

وكاتؿ ،فهذا تعرضت جوانب الشخصية الى ص ارعات بيف مكوناتيا أدى ذلؾ إلى اضطراب وسوء في
انسجاميا

قد ينشأ ما يسمى بالشخصية العاجزة مف الناحية الجسمية والعقمية عند بعض األفراد،

فيصبحوف غير قادريف عمى التكيؼ ،وينقصيـ الطموح ويفشموف في متابعة دراستيـ ،أو في تحقيؽ
اىدافيـ ،كما أ ف لمبيئة االجتماعية دور ميـ في تشكيؿ شخصية الطفؿ .وتتميز نظرية السمات بأنيا
تسم بالقياس والتجريب  ،كما تسم بمالحظة الوصؼ وعمى ىذا االساس يمكف قياس الشخصية عمى

عدد مف المقايس واألبعاد ،مما يساعد في النياية عمى وضع تخطيط نفسي لشخصية.
(حجازي)40:2004،
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نظرية االستعداد لمشخصية :
مفيوـ ىذه النظريات ينصب عمى وضع الشخص ضمف نمط معيف (فئة معينة مف الناس)أو سماتو،

وفي الحالتيف يتحدث عمماء النفس عف فكرة تحديد الخصائص أو االستعدادات التي تبدو مستقرة ومستمرة

عند الفرد ،فنحف حيف نصنؼ الناس في الحياة اليومية فهننا أما أف ننمطيـ أو نسرد السمات المميزة ليـ،
وينبحي أف نفرؽ بيف السمة والنمط حيث يمكف القوؿ إف الفرد يممؾ سمة ،وال نقوؿ يممؾ نمطا يناسب

بناء
نمطا أو ينتمي إليو وىنا نعمؿ عمى تصنيؼ األف ارد وفؽ األنماط السموكية المعينة ،وكذلؾ تصنيفيـ ً
عمى درجة توفر بعض السمات الشخصية عندىـ(.طاىر)20:2011،
نظرية أيزنؾ ()Eysenck
جاء أيزنؾ ( )Eysenckليقدـ نظرية متكاممة في الشخصية تشمؿ عمى األسس البيولوجية والنفسية
والبيئية ،حيث نادى ايزنؾ الى جعؿ الشخصية الوحدة األساسية لمدراسة والتحميؿ في عمـ النفس ،وبذلؾ

عرفيا بأنيا المجموع الكمي ألنماط السموؾ الفعمية والكامنة لدى الفرد ،ونظ ار ألنيا تحدد بالوراثة والبيئة

فهنيا تبعث وتتطور مف خالؿ التفاعؿ الوظيفي الثابت والدائـ ألربعة مجاالت رئيسة تنظـ فييا تمؾ
ألنماط السموكيو ىي :المجاؿ المعرفي ويشير الى الذكاء واالبداع  ،والمجاؿ النزوعي ويشير إلى

الخمؽ والطباع ،والمجاؿ الوجداني ويشير إلى المزاج واالنفعاؿ والمجاؿ البدني الفيزيفي ويشير إلى
شكؿ الجسـ والجياز العصبي والحدد.
مفيكـ النمط في عمـ النفس
يذكر عبدالخالؽ ( )1994أف مفيوـ النمط زممة مف السمات أو مستوى أرقى تنتظـ فيو السمات ،وىناؾ

أنماط جبمية ومعرفية إدراكية وأنماط لمشخصية ،ويؤكد أيزنؾ عمى أف السمات واألنماط تتشابو مف حيث
أنيا مستمدة مف تحميؿ االتساقات ،ولكنيما يختمفاف في درجة العمومية ،ويذكر أيزنؾ أف النمط مجموعة
مف السمات المرتبطة معا ويذكر أيزنؾ أف الفرؽ بيف نظرية السمات ونظرية األنماط أف نظرية السمات
تفترض مقدما توزيعاً اعتداليا لمخصائص السيكولوجية التي تقاس عمى حيف تفترض نظرية األنماط توزيعا

ذا قمتيف (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388).

 1.2.1نظريات األنماط:
مف أشير ىذه النظريات نظرية الطرز أو األنماط الشخصية والتي تميؿ إلى تصنيؼ الناس عمى أساس
طرز أو أنماط معينة عمى أساس ما يمتازوف بو أو يمتمكوف مف صفات جسمية أو عقمية أو مزاجية

...إلإ.

والمقصود ىنا بنظرية األنماط وىي تمؾ اجشكاؿ المنظمة مف تصنيؼ األشخاص إلى أنماط بناء عمى

نقاط التشابو ونقاط االختالؼ بينيـ و وبتتبع ىذه النظريات التي تناولت أنماط الشخصية نجد إف ىذه
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النظريات قد تمايزت ،وانقسمت إلى أقساـ متعددة ،معتمدة في ذلؾ عمى طبيعة المدخؿ التصنيفي

المنيجي الذي استخدمو بوصفة أساسا في تصنيؼ اجفراد إلى أنماط ،ويمكف تصنيؼ النظريات التي
تناولت أنماط الشخصية إلى  ( :دردير)40:2007 ،

أكالن  :أنماط أبك قراط-:
قسـ العالـ اليوناني أبو قراط الناس وفؽ المزاج الحالب لدييـ عمى أربعة أنماط ،وىذه األنماط تقوـ عمى

أساس كيمياء الجسد وتوازف اجف ارزات اليرمونية ووجود سيطرة جحدى سوائؿ الجسـ األربعة ،وقد جرى
ربط بعض ىذه الصفات النفسية والمزاجية بنوع السائؿ والتي تعرؼ باألسماء اآلتية-:
-1الشخص الدموي :ويتميز بكونو مبتيجا ودافئا ومنبسطا.
 -2الشخص الممفاوي :ويتميز بكونو بطيئا وخامال.
 -3الشخص السودائي :ويتميز بكونو يميؿ إلى االكتئاب والحزف.
 -4الشخص الصفراوي :ويتميز بكونو سريع الحضب واالستثارة.

ثانيا :أنماط شمدكف -:
بيف شمدوف في نظريتو عف الشخصية أنيا ترجع إلى ثالث أنماط مزاجية ،وأف كؿ نمط مف أنماط

الشخصية يقابؿ تركيباً جسمياً معيناً وىو في ىذا التصنيؼ يعود إلى تركيب الجسـ وما يحمب عميو مف

حيث الوزف ،ونمو العضالت والطوؿ ،وما يتصؿ بيا ،ليقوؿ في النياية بوجود ثالث أشكاؿ مف التركيب،
وىي تتمايز بتأثير عوامؿ التعمـ واحتياجات الجسـ واشباعيا وتطمينو وىذه األنماط ىي-:

النمط الحشكم  :وىو نمط الشخصية الذي يقابؿ تركيب الجسـ الموصوؼ عامة بصفة التركيب الداخمي
ويحمب عميو االسترساؿ في ممارسة ما يتصؿ بشؤوف التحذية ،والشؤوف العاطفية واالجتماعية ،واننا ىنا
أماـ شخص يناـ بسيولو وال يستفيؽ خالؿ الميؿ بسيولو أنو يميؿ إلى األكؿ ميال زائداً ،ويترع نحو البعد

عف الحساسية والقمؽ وعدـ االطمئناف ،وىو يتميز بسيولو التوافؽ االجتماعي ويحسف الصداقة مع كؿ مف
يعرفو ،أنو بديف غالباً ،مستدير الجسـ عند وسطو ،يميؿ إلى الراحة واالسترخاء.
النمط الجسمي  :يتميز ىذا النمط بتحمؿ األلـ ويرضى بهرادتو ،وىو حيف يتحدث إلى آخر ينظر إليو
وغمى عينيو مباشرة ،ولديو ميؿ صادؽ نحو التدريب الرياضي ،ويحب السباحة والماء البارد ويتميز
بالتناسؽ الجسدي والحركي.
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النمط المخي :ال يتحمؿ األلـ ويميؿ إلى الحساسية وسرعة االنفعاؿ ،وال يجد متعة في رفقة اآلخريف
ويفضؿ عدد قميؿ مف األصدقاء ،وال يبدي الصداقة بسيولة وال يحب المحامرات والحالب يكوف جسمة

نحيالً( .السموـ)82 :1999 ،

أنماط كارؿ يكنج -:
العالـ يونج قسـ الناس إلى مجموعتيف ىما-:
 -1النمط االنبساطي (المنطمؽ) :ويتصؼ بأنو نشط ،يحب االختالط ،مرح ،كثير الحديث ،سيؿ
التعبير.

 -2النمط االنطوائي (المنكمش) :ويتصؼ بأنو حساس ،حذر ،متأمؿ ،يميؿ إلى العزلة ،وقميؿ الحديث.
(طاىر)32-31 :2011،

وفقا لنظرية األنماط التي ترى أف كؿ فرد لديو سمات شخصية ثابتا نسبيا ،تؤثر في تعاممو في
المواقؼ الضاغطة ،وتختمؼ باختالؼ األفراد ،فقد صنؼ الباحثوف األفراد مف حيث مدى تأثرىـ
بالضحوط إلى ثالث أنماط :شخصية ذات ضحط نفسي متوسط ،وتشمؿ أغمب األفراد ،وشخصية ذات

ضبط نفسي مرتفع ،ويطمؽ عمييا نمط (أ) ،وشخصية ذات ضحط نفسي منخفض ويطمؽ عمييا نمط

(ب) ( .دردير)41:2007 ،

أنماط الشخصية تبعا لنظرية ايزنؾ:
تصور أيزنؾ نموذجاً بنيوياً لمشخصيو ،يأخذ شكؿ ىرـ ،تحتؿ فيو األنماط قمة بنية الشخصية ،مما
يجعميا تمارس التأثير األعظـ في سموؾ الفرد ،تتألؼ ىذه األنماط وفؽ ىذا النموذج مف مجموعة سمات،

تتألؼ بدورىا مف مجموعات استجابات معتادة محددة ،عمى نحو خاص وتمثؿ ىذه العناصر التي تتشكؿ
منيا عادات الفرد وسموكو وبالتالي يرتبط االنبساط ،واالنطواء ،واالنفعاؿ واالتزاف ،ويشكالف أنماط

الشخصية( .نشواتي)257 :1988 ،

انتيى ايزنؾ إلى استخالص ثالثة عوامؿ أو أبعاد رئيسة لمشخصية  :البعد األوؿ ،االنبساطية ويمتد بيف
االنبساط – االنطواء.
والبعد الثاني ،العصابية يمتد بيف االتزاف – االنفعاؿ وقد أضاؼ أيزنؾ بعداً ثالثا وىو بعد الذىانية.

إال إ ف الدراسات العاممية استطاعت عزؿ البعديف األوليف باعتبارىما بعديف أساسييف يمكف اعتمادىما
لوصؼ الشخصية وتحميميا ،ويرى أيزنؾ أف ىذيف البعديف يشكؿ كؿ منيما متصؿ يمكف ألي فرد أف

يكوف لو أي وضع عمى أي منيما  ،وأف كؿ المواقع محتممة ،ويمكف أف يشحميا شخص معيف أو مجموعة
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مف أالشخاص ،واألغمب أف تتجمع األغمبية عند الوسط ويمكف أف نصؼ الفرد طبقا لموضعة في ىذا
البناء ذي البعديف ،وبذلؾ تنشأ أربعة أنماط مف الشخصية نتيجة لتقاطع ىذيف البعديف ىي  :نمط

الشخصيو االنبساطي المتزف  ،ونمط الشخصيو االنبساطي المنفعؿ ،ونمط الشخصية االنطوائي المتزف،
ونمط الشخصية االنطوائي المنفعؿ والتي يقع تحت كؿ منيا مجموعة واسعة مف السمات والتي عرفيا

أيزنؾ بأنيا مجموعة مف العادات أو االستجابات المتعددة والمتكررة الخاصة بالفرد (بركات)257:2015،

مفيكـ أنماط الشخصية (أ -ب)
إف صحة اجنساف تشمؿ الصحة الجسمية والصحة النفسية والصحة الجسمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة

النفسية وتتأثر بيا سواء باججاب او بالسمب .

و مع ازدياد ضحوط الحياة بصفة مستمرة والسعي الدائـ وراء الماديات الضرورية في العصر الحالى و
واجحباطات التي تواجينا بصفة كبيرة يوميا ،أزداد ظيور عدد مف الحاالت المرضية العضوية التي ليا

جذور نفسية و التي ال تستجيب لمعالجات التقميدية بنجاح.

و الكثير مف ىذه األمراض الجسمية تكوف جذورىا نفسية لدلؾ تحاوؿ نظرية األنماط أف ترصد أصناؼ

الشخصية التي تصاب بيا دوف غيرىا و ىذا مف أجؿ وضع تصنيؼ ليذه األنماط السموكية بحيث يكوف
محؾ لتصنيؼ العوامؿ الجسمية والمعرفية و االنفعالية.

إذف فمجموع الصفات أو السمات يتجمع ليشكؿ نمط معيف مف السموؾ ،تختزؿ في أنماط سموكية معينة
تصاب بيا ،دوف األنماط األخرى.

في ىذا العمؿ أراد الباحث تسميط الضوء عمى ىذه األنماط السموكية المعروفة بنمطي (أ – ب)
لذا يجب أف نتعرؼ أكثر عمى االنماط السموكية (أ – ب) ،والتميز بينيا مف أجؿ معرفة نقاط القوة
والضعؼ لكؿ نمط بحية الوقاية والتنبؤ في النياية ،فيدؼ العمـ الوقاية مف األمراض واجضطربات كما

يسعى إالى الصحة النفسية التي طالما رجتيا اجنسانية جمعاء.
تعريؼ النمط :كممة نمط طريقة لمتنصيؼ ويمكف القوؿ بأف الشخصية تورث أنماطا سموكية لكؿ منيا
خصائصيا والنمط ىو زممة مف السمات أو مستوى أرقى تنظـ فية السمات وىناؾ أنماط جينية ومعرفية
وادراكية وأنماط لمشخصية.
يعرؼ انزيؾ النمط أنو مجموعة مف السمات المرتبطة تماما بالطريقة نفسيا التي تعرؼ بيا السمة بوصفيا
مجموعة مف االنفعاؿ السموكية.
()http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388
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 1.2.1بعض النظريات المفسرة لمنمط (أ -ب)-:
نظرية التعمـ االجتماعي-:
تعد ىذه النظرية واحدة مف النظريات التي يمكف أف يحمؿ سموؾ نمط (ا) عمى ضوئيا ،وبالنظر إلى

العناصر الميمة في نظرية التعمـ االجتماعي المعرفي نجد أنيا تتمخص فيما يمي-:
 .1السموؾ (حركي – لفظي)
 .2البيئة (الظروؼ الضاغطة  -الظروؼ الفيزيقية).
 .3الظروؼ االجتماعية (الناس – الجيراف – األصدقاء – غيرىـ).

 .4العامؿ المعرفي (العالقات المباشرة لمسموؾ الصري ومدى التأثير في االخريف).
 .5التنبو لمعوامؿ البيئية.
وعمى ضوء ىذه العناصر نجد أف ذوى النمط (ا) ينتقوف اججابة اجيجابية عمى المدى القصير،
ويستبعدوف االستجابات السمبية عمى المدى البعيد ،ومف ثـ يتعمموف االستجابات االيجابية (المشبعة)

والتي تشكؿ سموكيـ فيما بعد إذا فسموؾ ذوى النمط (أ) نتاج تفاعؿ العوامؿ البيئية واالجتماعية والفيزيقية
والعوامؿ المعرفية والنفسية.
وطبقا ليذه النظرية فهف أصحاب النمط (أ) يبدوف في اكتساب عديد مف األنماط السموكية اجيجابية والتي
تمثؿ بالنسبة ليـ مرحمة اشباع وتوافؽ مع أنفسيـ وطموحاتيـ ،والمنبيات البيئية التي تجعميـ عمى حافة

التوتر واالنعصاب ،مما يخجميـ يكرروف ىذه األنماط السموكية عف طريؽ األستجابات المدعمة التي
ترتفع بتقديرىـ لذواتيـ وتجعميـ يرغبوف دائما في أف ينجزوا أدائيـ ويحسنوه إلى أقصى حد ،حتى

يستطيعوا أف يحسنوا صورتيـ أماـ ذاتيـ ،وىذا يعد بمثابة أسموب تكيفي مقبوؿ بالنسبة ليـ.

(كريـ.)41-40-1991،
نظرية الذات لركجرز:

تعتمد نظرية روجرز عمى فكرة نزعة الكائف الحى لتحقيؽ ذاتو وىى نزعة أساسية تجعؿ الفرد يكاف
ليحقؽ ذاتو ،وأف الفرد مدفوع بالطاقة الداخمية نحو تحقيؽ الكماؿ والوصوؿ اليو ،يمكف تفسير سموؾ

النمط (أ) عمى انو نزعة نحو تحقيؽ الذات ،والوصوؿ لمكماؿ ،فذو النمط (أ) مدفوع بالقوة الداخمية ،ال

يستطيع التخمص منيا ،لكى يحقؽ أعال درجات اجنجاز الشخصي لذلؾ يمجأ لمعدواف ،والتنافس وغيرىا

كي يشعر بقيمتو كفرد ،وذلؾ عندما يتفوؽ عمى اآلخريف ( .عبد الحميد وكفافي.)541:1998،
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النظرية الفسيكلكجية:
تفسر العديد مف السموكيات التي يقوـ بيا ذوى النمط (أ) في ضوء االستثارة التي يتعرض ليا الجياز

العصبي السمبتاوي ،وقد أجريت بعض الدراسات المعممية منيا دراسة (فيردماف روزنماف & Friedman
 )Rosenmanلمتأكد مف صحة ىذه النظرية وتوصمت إلى أف ذوى النمط (أ) أثناء تفاعميـ مع موقؼ
معممي محدد ،ظيرت عميو زيادة في معدؿ ضربات القمب ،وارتفاع ضحط الدـ ،وزيادة مستوى األدريناليف

في الدـ وىذه أعراض أثرت عمى الجياز السمبتاوي  ،مقارنة بذوي النمط (ب) ( .كريـ)44:1991 ،

يرى الباحث ومف خالؿ ما تقدـ مف عرض جبرز اآلراء النظرية فقد وجد أف ىناؾ تقارب بيف جميع

نظريات األنماط النفسية ،وأف كانت تختمؼ في التسميات التي أطمقت عمى األنماط الشخصية ،لذلؾ يتفؽ
الباحث مع ىذه النظريات وىي بنظرية التعمـ االجتماعي ونظرية روجرز لما ليا مف اىتماـ خاص ،فضال
عف أنيا نظرية شاممة تناولت شخصية أالنساف وأنماطو.

 1.2.4تعريؼ النمط (أ):
يعرؼ جابر عبد الحميد ( )1996سموؾ نمط (أ) :بأنو نمط في أسموب الحياة يرتبط مع االحتماؿ المرتفع
لإلصابة بمرض القمب التاجي ،و يتميز بالميؿ إلى الضحط عمى األسناف و تشديد قبضة اليد ،و
الحركات الجسمية السريعة وقمة الصبر ،والنشاط المتعدد األوجو مثؿ الحالقة او األكؿ أثناء قراءة الجريدة

او عند إجراء مكالمة ىاتفية مرتبطة بالعمؿ ،و تدؿ بعض الدراسات عمى أف ىذا الضحط يتضمف وسوسة
خاصة األرقاـ .

()http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388

يعرؼ ( كردى :)2010 ،نمط السموؾ (أ) ىو ونشاط وانفعاؿ يتضمف استعدادات سموكية مثؿ الطموح

والعدوانية والتنافسية ونفاذ الصبر فضالً عف أنواع معينة مف السموؾ :مثؿ توتر العضالت ،األساليب

المفظية السريعة والتوكيدية ،المعدؿ المتسارع لألنشطة مع االستشارة والعدائية وتزايد احتماالت الحضبو

 (.كردى)68 :2010 ،

 1.2.5مككنات النمط (أ):
نقال عف (الناصر )58 :1996 ،كشفت دراسات عمماء أمثاؿ (تيمور  ،1991Taylorوكابالف وزمالؤه
 )1993 Kaplan & alوعف وجود ثالث مكونات رئيسو ليذا النمط ىي:
 -1التنافس كالرغبو القكيو في االنجاز
حيث يتميز الفرد مف النمط (أ) بالرغبة الشديدة في النجاح في جميع المواقؼ ،لذلؾ تجده يعمؿ لساعات

طويمة ،ويرغب في القياـ بالكثير مف األعماؿ ،وال يشعروف أبداً بالرضا أو القناعة في وظائفيـ ،كما أف
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لدييـ نزعة قوية لمتنافس الشديد الذي يشتد الى درجة متطرفة ،مما قد يؤدي إلى نشوء صراعات وعدوات،
سواء أكاف ذلؾ في محيط األسرة أو االصدقاء أو الزمالء.

 -2نفاذ الصبر كالحاح الكقت
حيث يشعر الفرد مف النمط (أ) بعدـ كفاية الوقت لعمؿ ما يريد ،دائما في عجمة ،لذا فيو شخص ،أكثر

انتاجية مف صاحب النمط (ب) بالضروره ،يقضي وقتاً أقؿ مع أفراد عائمتو ،يتكمـ ويقود بسرعو ،يقاطع
أحاديث األخريف باستمرار ،ويشعر بالضيؽ عند الوقوؼ في الطوابير يقوـ بعدة أعماؿ في أنا واحد
كالقراءة والتحدث عمى الياتؼ وتناوؿ الطعاـ.
 -3العداء كالعدكانية
فيو يحضب بسيولة ،لكنو ليس بالضروره عدوانيا ،أنما تظير مالم العداء مف خالؿ تفاعميـ مع
األخريف ،حيث يبدوف أكثر تمممال ،أو يتصرفوف بأسموب فيو تحدي أو فوقية ،مما يتسبب في ايجاد
صراعات في بيئة العمؿ( .الناصر)58 :1996 ،

ىناؾ مف العمماء (كا جانستر وزمالؤه  ) 1991 Gansterوكذا (لي  Leeوزمالؤه  )1993ممف يميزوف
النمط (أ) انطالقا مف األبعاد اآلتية:
 السعي نحك اإل نجاز :يندرج ضمنو االندماج وااللتزاـ الميني الكبير ،الطموح ووضع األىداؼ الكبيرة.
 قمة الصبر/سرعة التأثر :يشمؿ نفاذ الصبر ،حس متطور بضحط الوقت ،السرعة في الكالـ مع
استخداـ كبير لمحركات ،مقاطعة المتحدث م ار ار .
غضب/عدائية  :يتضمف روح المنافسة والتحدي ،الميؿ لمعدوانية الذي يساىـ في حرماف افراد ىذا النمط
مف دعـ المحيطيف بيـ (فتيحة ،2008 ،ص .)221

صفات ذكم النمط (أ)-:
ويرى كؿ مف (فيردماف روزنماف  )Friedman & Rosenmanبأف الشخصية مف النمط (أ) يتصؼ
بالكفاح المستمر وبالمحاوالت المتكرره لعمؿ المزيد مف األشياء في القميؿ مف الوقت مقارنة بالشخصية

مف النمط (ب) الذي يبدو أكثر استرخاء( .عبد الرازق)6:2013 ،

 1.2.6كيشير(عبد الرازؽ )6:1021 ،إلي صفات ذكم النمط (أ) كىي عمى النحك اآلتي:
 شخص تنافسي قوي.
 الشعور بنفاذ الصبر ،وأف الوقت يمضي بسرعة.
 الحضب والعدوانية.
20

 منظـ ومرتب ويتعامؿ ويتفاعؿ مع محيطة بشكؿ جيد.
 متحكـ في ذاتو وواثؽ منيا ومف كفاءتو.
 عدائي يمارس عدائيتو بيف الحدة والشدة وىذه العدائية ىي المسؤولية عف رغيتو الشديدة في
المنافسة.

 صاحب طموح متعدد األىداؼ ،أو غير متعدد األىداؼ مما يجعمو دائماً متشنجاً ال يقوى عمى

االسترخاء ،فيو إذا ما حقؽ ىدفاً ال يترؾ فرصو لراحة وانما تراه يخمؽ ىدفاً جديداً وبدأ بالركض
نحوه مف جديد .

 يدرؾ مفيوـ الوقت ويعي مروره ،ولذلؾ فيو ال يريد مروره دوف أف يحقؽ شيئا ولذلؾ تراه دائما فاقد
الصبر ومستعجالً مف أجؿ تحقيؽ طموحاتو.

 يظير الوداع أماـ العراقيؿ التي تعترضة لكنو ال يتراجع.
 يرفض اليزيمة وال يعترؼ بيا ويقوـ بمحاولو جديدة.

 ييمؿ تعبو ويقمؿ مف شأف األمة ويرفض فكرة إصابتو بالمرض ،وال سيما مرض القمب فهذا حذرتو
سخر منؾ في أعماقو .

 إف اعتماده الزائد عمى نفسو وعائمتو تجعمو مياال لمسيطرة ،والسيما إذا كانت ىذه السيطرة تساعده
عمى التخمص مف العقبات التي تعترض طريقة .

 يحرؾ ذراعو بشكؿ ممحوظ أثناء الحديث .

 يعتقد بقوة الشعار القائؿ (إذا أردت إنجاز عمؿ بصوره جيدة فقـ بو بنفسؾ ) .
 عدـ إظيار االىتماـ بالبعد الجمالي لمبيئة المحيطة بو .
 ضيؽ الصدر وقميؿ التحمؿ .

 زيادة الجيد الذىني والجسدي واليقظة المفرطة .
 عدـ التركيز واالنتباه لحوار اآلخريف وصعوبة البقاء في مكاف واحد لـ يوجد فيو ما يشحمو
 يحاوؿ تحويؿ الحديث بينو وبيف اآلخريف اتجاه وجيات نظره واىتماماتو( .عبد الرازؽ .)7:2013 ،
يفترض فيردماف روزنماف( )Friedman & Rosenman,1996أف األصؿ في وجود سمات النمط (أ)

واستمرارىا يعود إلى الشعور بالالأمف الداخمي أو درجة غير كافية مف تقدير الذات ،مؤديا الى القمؽ
واألكتئاب مع معاناة االرؽ نتيجة الحضب أو اجحباط ،فضالً عف الفشؿ في تقديـ المساعدة لألخريف إذا

كانت ستستحرؽ وقتا طويال ،والفشؿ في عممية التفويض لألخريف ووضع مواعيد نيائية ال حاجة ليا،

والعدائية الحرة ،وعالقات أسرية مختمة ،وتوتر زواجي ،وتكرار فقداف الشخص ألعصابو أثناء القيادة،
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وعدـ القدرة عمى الشعور بالسرور تجاة انجازات اآلخريف ،فضالً عف عدـ تحمؿ مجرد األخطاء التافية،
وعدـ االعتقاد في اجثار( .عبدالخالؽ)4:2000 ،

يميؿ أفراد ىذا النمط (أ) لتقبؿ التعرض المتكرر لممواقؼ المجيدة أكثر مف غيرىـ فيي تعزز اتجاىيـ

السموكي ،وخالؿ مواجيتيا ،ال يميموف جظيار انفعاالتيـ وطمب المساعدة مف األخريف ،مما يسم ليـ
بهخراج التوتر الداخمي سعيا منيـ الستعادة التحكـ في الموقؼ( .فتيحة)222 :2008 ،

إ ف أصحاب النمط (أ) لدييـ حاجة ممحة لمحفاظ عمى ضبط ذواتيـ والتحكـ في أنفسيـ فيما يتعمؽ بكؿ
أحداث الحياة التي تواجييـ حتى عندما يكوف ذلؾ غير مالئـ بالنسبة ليـ فيما يفضى بدورة إلى ضحوط
عمييـ ال حاجة ليـ بيا ،فهنجاز العمؿ في أخر موعد واالنتظار اماـ إشارة المرور عمى سبيؿ المثاؿ ىما

مف األحداث اليومية القميمة التى يمكف أف تسمب الحرية في التصرؼ والحركة لدا أي شخص ولكف يتض

ذلؾ بوضوح لدى أصحاب النمط (أ) بوجو خاص ،ومصداقا لذلؾ فقد تبف إف ىؤالء الذيف يدركوف إف
أعماليـ ضاغطة ومممة فضال عف تعرضيـ لخبرات غير طيبة يصعب التحكـ فييا يكونوا أكثر عرضة
لإلصابة بمشكالت في القمب بالمقارنة إلى ىؤالء الذيف ينظروف إلى وظائفيـ بصوره معتدلة ،أف مقابؿ

اعتبار سموكيات النمط (أ) كعوامؿ تيديد تييء الفرد لإلصابة بأمراض القمب ،يمكف أف تكوف بعض
خصائصو مستحسنة في بيئة العمؿ ،فالرغبة في التحكـ ،واالنجاز ،والترقية ،والتقدير ،والسرعة ،تدفع

األفراد لتحقيؽ أداءات قيمة يثمنيا األقتصاد الذي يشجع األندماج واجلتزاـ ،وكذا السرعة في التنفيذ
والتنافسية ،حيث يمكف الصحاب ىذا النمط اف يجدوا في الترقية والتقدير االجتماعي مصد ار لمرضى ،وأف

يحققوا اندماجا مينيا ناجحاً (شريؼ.)94 : 2003 ،

إف حاجة أصحاب النمط (أ) إلى السيطرة ىي مف العناصر األساسيو التي تؤثر عمى عممية اتخاذ القرار

لدييـ ،وتدفعيـ إلى البحث عف نتائج مباشرة وقصيرة المدى ،وىذا ما يستخدـ عادة بوصفو أساسا لمقارنة
أدائيـ مع غيرىـ ،أف الرغبة في السيطرة والحرص عمييا ،خصوصا في المواقؼ الضاغطة تجعؿ ذوي

النمط (أ) صعبي االنقياد ،وشديدي المنافسة ،وأحيانا عدوانيف ،فيـ يدركوف البيئة المحيطة بيـ بكونيا

ضاغطة أكثر مما يدركيا أصحاب النمط (ب) ،لذا فيـ يستجيبوف لممواقؼ الحامضة والضاغطة
استجابات أشد مف استجابات أصحاب النمط (ب) ،كما أف تفسيرىـ الشخصي لفشميـ في أداء أي ميمة
يقوموف بيا يدفعيـ إلى العمؿ بجد أكثر وبذؿ جيد أكبر ،مما يضعيـ تحت ضحط أكبر ،أف سموؾ النمط

(أ) ينشأ مف التفاعؿ بيف الفرد والبيئة مف خالؿ مواقؼ محددة( .طاىر )113 :1998

تعتبر الحاجة إلى التحكـ في البيئة المحيطة محور النمط (أ) مف السموؾ ،فالمنافسة والعجمة في تنفيذ

المياـ والعدوانية والتحمؿ المنخفض لإلحباط تعد جميعيا انعكاسا لمرغبة الواعية لمتحكـ في البيئة ،وكمما

ارتفعت درجات الفرد الدالة عمى نمط (أ) ارتفعت الدرجة الدالة عمى الرغبة في التحكـ.

(العتيؽ)40:2001،
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ويذكر بويد ( )Boyd 1984أف العوامؿ البيئية ميمة في ظيور سموؾ النمط (أ) ونشأتو ،فبيئة العمؿ

التي تولد سموؾ النمط (أ) والتي تجعؿ األفراد أكثر استعدادا باجحساس بضيؽ الوقت وكره البطء في أداء
العمؿ والقياـ بأداء أكثر مف عمؿ في وقتا واحد تدفع أصحاب النمط (أ) إلى محاولة السيطرة عمى
المواقؼ الضاغطة في بيئة العمؿ ،واحد طرؽ السيطرة عمى بيئة العمؿ ىي الترقية مرات عده مما يجعؿ

الفرد يبذؿ أفضؿ في نظر زمالئو ،إف أصحاب النمط (أ) يدركوف بيئات العمؿ باعتبارىا غير مستقرة
ومتحيرة باستمرار ،كما أنيـ يسعوف لتنويع في أداء المياـ ،إف الكفائة في أداء العمؿ تعتمد عمى طبيعة

العمؿ ،فاألفراد ذوي النمط (أ) يتفوقوف عمى ذوي النمط (ب) في األعماؿ التي تشمؿ مياـ متنوعة،

وعندما يخموا العمؿ مف التحدي فهف الجيد الذي يبذلو أصحاب النمط (أ) في أداء العمؿ يكوف ضئيال،
أما عندما يحتوي العمؿ عمى تحدي فهنيـ يبذلوف أقصى ما لدييـ مف طاقة ،أف سموؾ النمط (أ) ال يؤدي

إلى تحسيف األداء وبخاصة بالنسبة لممياـ التي تتطمب تعاونا وصب ار وتركي اًز فأصحاب النمط (ب) أكثر

كفائة في أداء مثؿ ىذه األعماؿ ،بما أف أداء سموؾ النمط (أ) يتأثر بطبيعة المياـ فمف المفضؿ أف يقوـ
المسؤلوف إما باختيار أصحاب النمط (أ) ألداء المياـ التي تتناسب مع سماتيـ الشخصية ،أو أف يقوموا

بتدريبيـ عمى الصبر والتأني واليدوء في أداء العمؿ ،وعمى التخفيؼ مف شعورىـ بضيؽ الوقت وضحطة

وكشفت دراسة لي ( )Lee 1988أف أصحاب النمط (أ) يتسموف بالرغبة في االنجاز والشعور بضحط

الوقت والقياـ بأنشطة عدة في آف واحد فاف كمية العمؿ الذي ينجزونو ليست أكبر مف كمية العمؿ الذي
ينجزه اصحاب النمط (ب)( .طاىر )114 :1998

وعمى الرغـ مما سبؽ فهف معظـ األعماؿ تميؿ لمربط بيف النمط (أ) واجستعداد لإلصابو بأمراض القمب
التاجية ،إذ إ ف التوتر النفسي والتعب الجسمي المتراكـ الناجميف عف حس االلتزاـ ،والبحث الدائـ عف
التحكـ قد تكوف نتائجيا خطيرة ،كما أف العدوانية وروح المنافسة ال تشجع او تسيؿ تكويف عالقات
داعمة ،مما يساىـ في اضعاؼ الدعـ االجتماعي ،إضافة إلى إف االنشحاؿ الكبير بالعمؿ يمكف اف يضر

بالعالقات األسرية ،وعمية يقترح فونتانا  Fontanaالعمؿ عمى تعديؿ بعض خصائص الشخصية ذوي

النمط (أ).
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تكجيات الصحاب الشخصيو ذكم النمط (أ) عمى النحك اآلتية-:
 الدعابة :ذوي النمط (أ) في حاجة إلى الضحؾ أكثر ،خاصة مف نفسو ،فمماذا ال ينظر مثال إلى
سعية الذي ال يتوقؼ مف زاوية مسمية لذاتة.
 تكسيع األفاؽ  :أفراد النمط (أ) يميموف لالنحالؽ أكثر في أعماليـ ،فمف الحيوي أف يخصصوا
وقتا أكبر لتطوير اىتمامات أخرى.


تفيـ أفضؿ لألخريف :مما أف الكثيريف أفراد النمط (أ) ال يدركوف اختالؼ األخريف عنيـ مف
حيث االمزجة والطبائع والطموحات والقيـ ،فمف الضروري أف يخصصوا وقتا لتقدير األخريف

وحقيـ في أف يكونوا مختمفيف .


تفكيض أكبر  :بما أنيـ ال يستطيعوف عمؿ كؿ شيء بأنفسيـ ،لذا عمييـ التفويض الذكي،
فالتفويض يحقؽ فوائد جمة ليـ ولألخريف .

 تكقيتات مرنة  :عمييـ أف يصيروا واعيف لتناوليـ المتسارع ألمور الحياة ،ويتعمموف نسياف
اآلجاؿ ،المشي والتكمـ واألكؿ والقياـ بكؿ شيء بسرعة يرىقيـ ،لذا عمييـ التأمؿ والتروي
واالسترخاء.

 الصبر عمى انفسيـ كعمى األخريف :ىـ في حاجة لدراسة أنفسيـ أكثر بدؿ مف وضع المطالب
والواجبات عمييـ ،لذا عمييـ األصحاء أكثر لألخريف وأعطائيـ الفرصة لمتعبير عما يريدوف دوف
مقاطعة ( فتيحة ،2008،ص )226

 1.2.7تعريؼ النمط (ب):

يعرؼ جابر عبدالحميد ( )1996سموؾ النمط (ب) :بأنو نمط مف السموؾ المتحرر مف
العدواف و الكراىية و يتميز بحياب أو نقص الحاجة التنافسية ،جظيار القدرات أو مناقشة

انجازات الفرد و أعمالو.

()http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388

يعرؼ سموؾ النمط (ب) :ىـ األفراد الذيف يتسموف بأنيـ :وأكثر تحر ار مف العدواف ،ولدييـ قدرة عمى

االسترخاء والمشاركة في األنشطة الترويحية دوف الحاجة إلى إثبات التفوؽ وعدـ اجحساس ،بضحط
الوقت ،وغير منافسيفو (دردير)39:2007 ،
يرتبط ظيور النمط (ب) بالنمط (أ) حيث اطمؽ فيردماف روزنماف ( )Friedman & Rosenman
عمى األشخاص الذيف ال يممكوف خصائص النمط (أ) ،يممكوف خصائص النمط (ب) ويتميزوف عموما
بأنيـ اكثر صب اًر وأقؿ تنافسية ،وأقؿ عدوانية ،ويقابؿ النمط(أ) النمط (ب) ،وأىـ ما يتسـ بو أصحاب
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الدرجة المرتفعة عمى نمط السموؾ(ب) ،الشعور باألماف والدرجة الكافية مف تقدير الذات والتسام وتقبؿ

النقد ،والقدرة عمى االسترخاء دوف الشعور بالذنب والعمؿ مف دوف احباط (عبدالخالؽ.)497 :1987،

ومف ناحية أخرى يعد سموؾ النمط (ب) متحر ار مف العدواف والعداء ،ويتسـ بعدـ وجود الحاح الزمف ،وعـ

ظيور الحاجة الوسواسية إلى الكشؼ عف األنجازات أو مناقشة األداء الذي قاـ بو الفرد ،وقد نبو إلى ىذه

الخصاؿ (فيردماف روزنماف  )Friedman & Rosenmanلتمييز مرضي القمب ألسباب عضوية عف
ذوى النمط (أ) لمشخصية .كما يتسـ الشخص فى النمط(ب) بقدرتو عمى االسترخاء دوف شعور بالذنب،
والعمؿ مف غير أف يسيؿ احباطو ،والمشاركة فى الرياضة أو غيرىا مف األنشطة الترويحية دوف شعور

بحاجة إلى إثبات تفوقو أو قدرتو( .دويدار)284:1:::،
وبحسب تصور سموكي مقترح لمفروؽ بيف النمط السموكي (أ) والنمط (ب) أييما يميؿ إلى الظيور عند

المرور بخبرة معينة ،عندما يزداد الضبط في معالجة الموقؼ يميؿ النمط السموكي (أ) إلى الظيور ،وعند
الفشؿ في عممية الضبط ترى كتيديد لتقدير الذات وىنا تكمف الخطورة( .اباظة)9:1998 ،

 1.2.8صفات الفرد مف ذكل النمط (ب) كىي عمى النحك اآلتي:
 القدرة عمى الحب وتقديـ العاطفة وكذلؾ قبوليا ،وغالباً ما يكوف ىذا الشخص قد تمقى في طفولتو
المبكرة درجة مناسبة وغير مشروطة مف الحب والعاطفة واجعجاب مف أحد والديو أو كالىما .

 القدرة عمى التسام .
 عدـ مقاطعو األخريف عند تعبيرىـ عف أفكارىـ .
 القدره عمى األستماع إلى األخريف دوف نفاد الصبر .
 تقبؿ النقد البناء واليداـ .
 ال يوجد غضاضة في تفويض األخريف أو ندبيـ لمقياـ بعمؿ ما كمما كاف ذلؾ ضرورياً .
 سيولو الثقة باألخريف .
 محاولو تجنب التركيز الزائد عمى الذات .
 محاولة المحافظو في الرشد عمى مختمؼ األنشطة واالىتمامات التي كاف الفرد يستمتع بيا في وقت
مبكر .

 يمكف ليذا الشخص أف يتحمؿ بسيولو الضحؾ عمى نفسو مع أحساس جيد وحقيقي بالدعابة.
 القدره عمى أف يجد الوقت الكافي لمتأمؿ في أىداؼ حياتو واُمالو ولديو القدره عمى أف يتذكر ماضيو.
 ال يعاني مف شعور ضحط الوقت وال مف نفاذ الصبر .
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 ال يعاني مف العدائية اليامة الطميقة.
 عدـ ظيور الحاجة الوسواسية إلى الكشؼ عف اجنجازات أو مناقشو األداء الذي قاـ بو .
 القدره عمى األسترخاء دوف شعور بالذنب.
 العمؿ دوف إحباط( .عبد الرازؽ.)11:2013 ،
كيشير ىؿ ( )Hal,1000إلي خصائص النمط (ب) عمى النحك اآلتي-:
 أقؿ تنافسية :فيـ ال يعتبروف المنافسة ىدفاً ،وال يقارنوف أنفسيـ باآلخريف
 أقؿ عدائيا :قد تحيب لدييـ العدوانيو المفظية والسموكية ،ويكوف سموكيـ تجنبا تجاه المواقؼ المجيدة
أو عمى األقؿ تكوف االستجابو العدوانية لدييـ تناسب الموقؼ المجيد بشكؿ منطقي .
 أقؿ شعك ار بألحاح الكقت :فال يشعروف بأنيـ في سباؽ مع الزمف ،فيـ أكثر ىدوءا واستراخاء.
 أكثر صب ار :فال توترىـ القضايا التي تأخذ وقتا أكثر مف المعتاد أو المطموب ،وال يزعجيـ عدـ انجاز
بعض األمور في وقتيا المحدد.
 أقؿ دافعية لل نجاز :فمقارنة مع النمط (أ) ال يشكؿ ىذا الدافع ىاجسا لدييـ بؿ يحققوف ما يناسب
قدراتيـ مف إنجازات( .شريؼ)98 :2003 ،
كيذىب شيخاني إلى اف افراد النمط (ب) لدييـ الصفات اآلتية:
 القدرة عمى اعتماد النظرة الطويمة ،فيـ ال يسعوف إلى تحقيؽ أىداؼ غير واقعية ،أو القياـ بأكثر مما
يستطيعوف وىـ أفضؿ في مجاؿ االنتداب أو التفويض.
 االعتقاد بأف السرعة ليست بمثؿ تمؾ األىمية فالنسبة ليـ ال داعي لمقمؽ إذا لـ يكف باالمكاف اتماـ
كؿ عمؿ في الموعد األخير.

 حس اليوية الشخصية ،فيـ مقتنعوف بما عميو وبما يفعموف ،لذلؾ ال يشعروف بأنيـ مضطروف إلى
احراز اجحتراـ والحب.

 عدـ المبالحة في تقيـ األمور ،حيث ال يظيروف أو يشعروف بأنيـ في كفاح مستمر ،ويحافظوف دوما
عمى حس التوازف إزاء االحداث في حياتيـ( .شيخاني.)38:2003 ،
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1.2.9

مؤشرات انماط الشخصية (أ – ب)-:

يشير (عبدالرزاؽ )9:2013،إلى مؤشرات أنماط الشخصية (أ – ب) وتأثيرىا عمى السموؾ عمى النحو
األتي-:
مدل التحكـ في السمكؾ -:
يختمؼ األفراد في تصورىـ لقدراتيـ عمى ضبط العوامؿ المحيطة بيـ ،فيناؾ أناس مف النمط (ب)

يعتقدوف أف كؿ ما يؤثر عمييـ محكوـ بعوامؿ خارجية ال قدره ليـ عمى تحيرىا ،فيـ يؤمنوف بالقدر ،والقدر
مسؤوؿ عما يحدث ليـ ،بينما ىناؾ أناس مف النمط (ا) يعتقدوف أنيـ ىـ الذيف يقرروف مستقبميـ بأيدييـ،

إف الذيف يعتقدوف أف مصائرىـ ليس بأيدييـ لدييـ شعور باالغتراب واالنطواء مقارنة باألخريف مع الذيف
يعتقدوف بانيـ قادروف عمى التحكـ بمصائرىـ ،وىذا يدؿ عمى أف الفئة األخيرة أقدر عمى العمؿ والتكيؼ.

درجة البرجماتية كالميكافيمية-:
إ ف االفراد مف النمط (أ) الذيف يتصفوف بالبرجماتية ليـ القدرة عمى الفصؿ بيف المشاعر والعمؿ

الرياضي ،ويؤمنوف بأف الحاية تبرر الوسيمة ،ومف يتصفوف بيذه الصفة أقدر عمى النجاح والتكيؼ
واجقناع مف غيرىـ.
درجة تقدير الذات-:
يتصؼ األ فراد مف النمط (ب) مف يحترموف انفسيـ بالقدرة عمى انجاز المياـ والنجاح فييا  ،وىـ بالتالي

أكثر رضا عف أعماليـ مف غيرىـ .
القدرة عمى التكيؼ-:

يتمتع األفراد مف النمط (ب) مف يتصؼ بيذه الصفة بالقدرة عمى التكيؼ مع المؤثرات الخارجية

واستشعارىا ،والقدرة عمى الفصؿ بيف الحياة العممية والحياة الشخصية ،وىـ بالتالي أكثر قدرة عمى الحركة

والتنقؿ بيف األعماؿ واألماكف المختمفة.
القدرة عمى تحمؿ المخاطر -:

يتمتع مف يتصؼ بيذه الصفة بجرأة أكبر في اتخاذ الق اررات عمى أساس معمومات غير مكتممة وأسرع في
عممية اتخاذ القرار ،وىذا ما يتصؼ بو أصحاب النمط (أ)( .عبدالرزاؽ)10:2013،
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الفرؽ بيف النمطيف (أ -ب)
الخصائص السمككية اآلتية تميز بيف النمطيف (أ -ب) يكضحيا الجدكؿ التالي-:
الخاصية

ـ

سمكؾ النمط (ب)

سمكؾ النمط (أ)

1

الحكار

سريع

بطئ

2

الطالقة المفظية

كممات محددة واجابات واضحة

يتوقؼ كثي ار

3

قكة الصكت

عالي

ىادئ

4

النكعية

عدواني

ليف

5

االستجابة

مباشر

متأنية

6

مدة االستجابة

سريعة وقصيرة

طويمة وبطيئة

7

البصر

لماح وسريع

عادى

8

الجبية

مشدودة

مسترخية

9

الجمكس

يجمس عمى حافة الكرسي

متمكف مف الجمسة ويسترخى

10

الحالة العصبية

منتبة

ىادى

11

تعبيرات الكجو

عدوانية متحفزة متوترة

مسترخية

12

االبتسامة

صفراوية غامضة

معبرة ومريحة

13

الضحؾ

جاؼ

واض

14

التعرض لممقابؿ

15

يعكد

مرةا

كثي اًر

قميال

16

العداء

لممكضكعات السابقة

غالبا

خرل ناد اًر

كثي ار ومف نماذجو التحدي واالعتراض ال يحدث أبداً
الدائـ والجمود واستخداـ بعض الكممات

ذات الطابع البارد والتي تثير في الوقت
ذاتو انفعاؿ االخريف
17

الرضا عف العمؿ

غير راضي دائما في عجمة

الرضى التاـ

18

الطمكح كالحافز

شديدا جدا

عادى متوسط

19

الحاح الكقت

في غاية االىمية

ال ييمو كثي ار

20

نفاذ الصبر

ينفذ بسرعة ويكره االنتظار

يمكف أف ينتظر كثي ار

21

التنافس

يتمذذ بالمنافسة ويحب النجاح

ال ييتـ بالتحدي والتنافس

22

طريقة أك نمط التفكير

يفكر بعيدا جدا

ناد ار

23

الحيكية كالنشاط

نشط جدا ودائـ الحركة

قميال

24

األ ثارة

يحب األثارة واالندفاع والمحادرة

قميال

(فتيحة)230:2008،
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 1.2.20ثانيان -تنظيـ الذات-:
 1.2.22مفيكـ تنظيـ الذات :
يعد مفيوـ تنظيـ الذات شامؿ فيو يشمؿ التنظيـ في جميع جوانب شخصية الفرد وفي جميع جوانب
أمور وشؤوف الفرد الحياتية ،التنظيـ الذاتي يشمؿ الجانب الصحي واالجتماعي والعمؿ واالنفعاالت وكذلؾ

التنظيـ في الطعاـ والشراب والتعمـ والمالبس وتنظيـ الوقت وغير ذلؾ مف الجوانب التنظيمية في الحياه

 1.2.21نشأة تنظيـ الذات في عمـ النفس
يذكر ( )Ridder Wite, 2006أف ظيور منحنى تنظيـ الذات يرجع بشكؿ أساسي إلى كتابات (كارفر

وزمالؤه  (carver etal 1998وكذلؾ(باندو ار  )Bandura, 1977,1986خاصة عند حديثو عف إعادة

التمثيؿ المعرفي لألىداؼ ،والمراقبة الذاتية المرتدة لمسموؾ في ضوء نظريتو المعرفية االجتماعية ،ولقد زاد
االىتماـ بمتحير تنظيـ الذات عمى المستوى العالمي( .درده)528: 2008،
يعرؼ ) ) Grossar- Matcek& Eysenck1995تنظيـ الذات عمى أنو و بنى تشير إلى التمقائية
واالستقالؿ الوجداني وقدرة الفرد عمى تنظيـ حياتو بفاعمية بحية تحقيؽ أىداؼ واشباع حاجاتو مف خالؿ

االنخراط في السموؾ المناسب والصحي لمفرد ( .الكياؿ)22:2008 ،

ويعرؼ تنظيـ الذات بستة أبعاد وتتمثؿ في :تحكـ الفرد في محيطو ربط عالقات إيجابية ،االستقاللية
الذاتية ،النمو الشخصي تقبؿ الذات واعطاء معني لمحياة( .عبد السالـ)56:2014،
ويعرؼ تنظيـ الذات أنو وتحديد وتنفيذ وتقويـ الخطط مع ادخاؿ التعديالت المطموبة حسب الضرورةو (عبد
الحني وأخروف)86:2012 ،
ويعرؼ تنظيـ الذات بأػنو والمكانزـ الداخمي العميؽ الذي يجعؿ الفرد يشارؾ بسموكيات واعية إرادية
وتفكيرية ويتمثؿ في القدرة عمى ضبط االنفعاؿ ،وعمؿ شيء ما حتى إذا لـ يكف يريد عممو و( لطؼ اهلل
)235:2012
مفيوـ تنظيـ الذات كمجموعة مف العمميات المتتابعة التي يمكف تقسيميا إلى التخطيط ،ووضع األىداؼ
والمحافظة عمى المبادئ واجدارة المنظمو لمذات ( .الكياؿ)22:2008،
ويعرؼ بأنو قدرة الفرد عمى التنظيـ أو الضبط الذاتي لسموكو في عالقتو بالمتحي ارت البيئية المتدخمة في

الموقؼ وبمعنى أخر تكييؼ سموكو وبنائو المعرفي وعممياتو المعرفية البيئية بصورة متبادلة ومتفاعمة.
(عبدالرازؽ ،زيداف)588 :2009 ،
يعرؼ تنظيـ الذات بأنو والتصرؼ األخالقي الذي يتضمف عمؿ األشياء التي تأتي بالرضا الذاتي
واجحساس بقيمة الذات( .المعموري)56:2010،
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ويعرؼ (سعيد )2012،تنظيـ الذات بأنو عممية تنظيمية لجميع جوانب شخصية الفرد وتنبع مف داخؿ
الفرد ذاتو ،وتتضمف قدرتو عمى مراقبة وتقيـ وتعزيز الذات وتحديد اليدؼ( .الفقي)17:2012،

وىناؾ مف ينظر إلى مفيوـ تنظيـ الذات كحالة موقفية أي تتوقؼ عمى السياؽ التي يتـ فيو سموؾ الفرد

ويكوف مف مجموعو مف االستراتيجيات المختمفة حيث ينظر ( (Whitma, 1990إلى مفيوـ تنظيـ الذات

بأنو ونظاـ استجابة مركبة يسم لألفراد بفحص بيئاتيـ وقدراتيـ حتى يكونوا قادريف عمى صنع ق اررات
لمواجو أي ضحوط عمييـ وتقويـ مخرجاتيـ ،وتعديؿ خططيـ كمما كاف ذلؾ ضرورياً( عبد الحني

وأخروف)85:2012،

ومنيـ مف ينظر إليو كمجموعة مف القدرات ،حيث يعرفوف تنظيـ الذات بأنو والقدرة عمى تنفيذ وتطوير

والحفاظ عمى السموؾ المخطط لو مف مرونة ،مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ و

كيتككف ىذا المفيكـ مف كجو نظرىـ مف سبع ميارات أك عكامؿ تتمثؿ في:
 تمقي المعمومات ذات الصمة .
 تقيـ المعمومات ومقارنتيا مع المعايير.
 أحداث التحير.
 البحث عف خيارات .
 صياغة خطة.
 تنفيذ الخطة.
 تقيـ فاعمية الخطة
)(Brown،Miller Lawendowski،1999:1
مف خالؿ ىذه التعاريؼ يمكف القوؿ :إف مصطم تنظيـ الذات ينتظـ وفؽ نموذجيف أساسييف ،فاألوؿ ىو
أف تنظيـ الذات يمثؿ نظاما دينامية دافعيا مف أجؿ إعداد أىداؼ الفرد وتنميتيا ،وتدقيؽ االستراتيجيات

الكفيمة بهنجاز ىذه األىداؼ والتأكد منيا بالتقييـ المستمر ،والنموذج الثاني يتمثؿ في القدرة عمي التحكـ
في اجرجاعات االنفعالية التي تشكؿ الدافعية المرتبط بالجوانب المعرفية( .الفقي.)16:2012،
يرى الباحث أنو يوجد اختالؼ حوؿ مفيوـ تنظيـ الذات ،فمنيـ مف يعرفو بأنو و مجموعة مف الطرؽ
التي تستخدـ جداره الذات ومراقبتيا وتقيميا وتعزيزىا وتحديد أىداؼ واضحة المعالـ وصوال إلى حياة
أفضؿ ،ويتفؽ الباحث مع (الفقي )2012،في تفسيرة لتنظيـ الذات.
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نظريات تنظيـ الذات-:
نظرية الضبط الذاتي:
ويسمييا البعض نظرية الضبط ويطمؽ عمييا البعض األخر نظرية قوة اجرادة ومصادر الضبط الذاتي
وىذه النظرية في التنظيـ الذاتي ركزت عمى العمميات القائمة عمى التحذية الراجعة التي مف خالليا ينظـ
األفراد أفعاليـ ذاتيا لتقميؿ التنافر بيف األعماؿ الفعمية واألعماؿ المرغوبو أو المقصوده.

( الداغستاني ،والمفتي)105:2010 ،
وتطورت فكرة الضبط ( التحكـ الذاتي) عمى يد كارفر وشاير(Carver& Scheier 2004: 199
 )1998وبيومستر وآخروف ( ) Baumister,et.al: 2004مف خالؿ البحث في منظور السيبرانطيقا-
وىي كما يذكر (الديسوقي 1988،وزىراف  )1978مف المصطمحات التي ليس ليا مرادؼ في المحو العربية

وتترجـ بأ نيا دراسة مكانزمات الضبط والتنظيـ الذاتي تمؾ التي يدخؿ فييا المردود سواء في اآلالت او
االشخاص أو الجماعات أو النظـ – وترى ىذه النظريو أنو عندما يخطط الفرد جنجاز مجموعو مف

األىداؼ فذلؾ يتطمب منو قد اًر مف التنظيـ وقوة االرادة بيدؼ التحكـ في الرغبات واالندفاعات غير
المرغوبة ،وتأجيؿ اجشباعات الممحة في ضوء الوعي الذاتي والمراقبة الذاتية لمدى التقدـ نحو تحقيؽ تمؾ

األىداؼ (عزاـ.)77 :2014،

ويذكر ( )Neal & Carey 2004أف أفكار وكارفرو انطمقت مف منظور التدخالت الدافعية في تعديؿ
السموؾ خاصة سموؾ اجدماف ،حيث يرى أف تنظيـ الذات كعممية تتكوف مف ست مراحؿ:
 المدخالت المعموماتية.
 تقيـ الذات.
 الرغبو في التحير.
 التخطيط واالنجاز.
 التقيـ النيائي( .دردرة)530:2008،
وتشير نماذج التحذية الراجعة لتنظيـ الذات كالتي وضعيا كارفر وشاير ( Scheier Carver 1981
 )1982إلى ثالث مكونات رئيسو لتنظيـ الذات ،والتي ينبثؽ عنيا ثالث مسارات محتممة تشير إلى الفشؿ
في تنظيـ الذات .
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تعتبر معايير العنصر األوؿ مف عناصر تنظيـ الذات ،وىي المثؿ العميا واألىداؼ ومفاىيـ أخرى لحاالت

محتممة حيث يعتبر تنظيـ الذات مقيداً بدوف وضوح وانسجاـ المعايير ،لذلؾ فهف المعايير المتعارضة
يمكف ليا أف تمنع حدوث تنظيـ ذاتي فعاؿ.

ويعود ذلؾ أما لنقص ما في المعايير أو لوجود مأزؽ ومعضمة في الصراع.
العنصر الثاني ىو المراقبة ،إف مرحمة اختيار نماذج التحذية الراجعة يتضمف مقارنة الحالة الفعمية لمذات
مع المعايير ،ولتطبيؽ ذلؾ فعمى المرء أف يراقب نفسو ،والمحافظة عمى تعقب أو تقفي تصرفات وأفعاؿ

شخص ما يساىـ بشكؿ فعاؿ في نجاح تنظيـ الذات ،ولذلؾ فهنو عندما يتوقؼ الناس عف مراقبة أنفسيـ
وتصرفاتيـ ،يميموف الى فقداف السيطره.
أما العنصر الثالث مف عناصر تنظيـ الذات فيو مشموؿ في مرحمة التحذية الراجعة ،حيث إنو عندما

تكشؼ مرحمو االختبار بأف الحالة الراىنة ال ترقى إلى مستوى المعايير ،يتـ تعيف بعض العمميات لتحير
مصار الحالة الراىنة (عزاـ. )78:2014 ،
نظرية الحفز السمككية:

يذكر ) (Febbrara & Clum 1998 Ridder & Dewite 2006أف ىذه النماذج تركز عمى عمميات
اجراده في حفز السموؾ جنجاز أىداؼ الفرد وليذه النماذج أىمية كبيرة في تنظيـ الذات إذ إنيا ال تتناوؿ
كيفية أعداد األىداؼ وحسب ،بؿ إنيا تمتد الى متابعو تمؾ األىداؼ ،ومدى تحقيؽ التحير السموكي
المطموب ،مثؿ النماذج التي عرضيا كال مف( :وينستيف  )Weinstein 1988و(بروشا سكا وكممنت

 )Prochaska & Clement 1984وكذلؾ نموذج (ليفينثاؿ وزمالؤه  )1997والذي أوض العالقو بيف
تنظيـ الذات وبعد الصحو – المرض .والجدير بالذكر أف ىذه النماذج قد أىتمت كذلؾ بتفسير مراحؿ
تحير السموؾ بداية مف وعي الفرد ومشكمتو إلى الشروع في اتخاذ القرار بشأنيا ،ومرو ار بالوعي الذاتي

واصدار السموؾ ثـ التقدـ والنجاح في حؿ المشكمة ،ثـ الحفاظ عمى ىذا النجاح ،وتجنب االنتكاسو

(دردرة)531-530:2008 ،
نظرية المصير الذاتي:

وتستند ىذه النظرية عمى مفيوـ المنفعة الذاتية والتي تتـ مف خالؿ تحقيؽ الذات كمحؾ أساسي في
الوجود األفضؿ لمفرد انطالقا مف أف البشرية تشترؾ في الحاجات النفسية األساسية التي يجب أف تشبع

لتتحقؽ نمائيا وانسجاميا ،إذ إنو كمما أشبعت ىذه الحاجات كمما أحس األفراد بالحيوية واجنسجاـ الداخمي

واالندماج النفسي ،حيث تخمص إلي أف البشر ينزعوف بطريقة جبمية إلي تحقيؽ ثالثة اشباعات نفسية
رئيسة وىي الحاجة إلي االستقاللية ،الحاجة لمقدرة ،والحاجة إلى ربط عالقات مع اآلخريف .فاالستقاللية

تفترض عمى التمميذ أف يقرر بمحض إرادتو نشاطاتو وانفعاالتو بالطريقة التي تحقؽ لو االنسجاـ مع ذاتو
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مع تحمؿ تبعاتيا كميا ،ألف الفعؿ المستقؿ ىو الذي ينبع مف الذات بروح االقتناع والرغبة ،ولعؿ مف الميـ
حسب نظرية المصير الذاتي بأف مفيوـ االستقاللية يؤدي حتما إلى التورث الذاتي واجندماج ،كما إف
الحاجة الثانية األساسية تمس الكفاءة وتنبع مف الشعور بالفعالية داخؿ المحيط الحيوي لمفرد ،وىذا الشعور
يؤدي بدوره إلي الفضولية وتذوؽ التجربة ورفع التحدي،الف الفعالية ال تكفي لوحدىا لتحقيؽ الشعور

بالكفاءة إذ يجب أف تتعدي ذلؾ إلي التكفؿ بالتأثيرات المنجرة عف ذلؾ السموؾ .

أما الحاجة الثالثة المتمثمة في إبراـ العالقات مع اآلخريف فتنتظـ عمى شكؿ شعور باالنتماء والشعور
بالترابط الوجداني باألشخاص الميميف في المحيط واحداث عند اآلخريف اجحساس باألىمية ،وأنو فرد

موضوع اىتماـ الناس ،ومف جية أخرى يشير ) (Carver &Scheirer,1998;1999أف الفرد يخطط

ج نجاز مجموعة مف األىداؼ فذلؾ يتطمب منو قد ار مف التنظيـ وقوة اجرادة مف أجؿ التحكـ في الرغبات
واج ندفاعات غير المرغوبة ،وتأجيؿ االشباعات الممحة في ظؿ الوعي والمراقبة الذاتية لمدي بموغ تمؾ

األىداؼ ،ويذكر) (Neal & Carey,2004بأف تعديؿ السموؾ وبخاصة سموؾ اجدماف عند األشخاص
يتـ عبر المراحؿ الستة لتنظيـ الذات وتتمخص في المدخالت المعموماتية ،وتقييـ الذات ،والرغبة في

التحيير ،والتخطيط واالنجاز ،والتقييـ النيائي ،وبالرغـ مف تأكيد جميع نماذج تنظيـ الذات عمي مفيوـ

األىداؼ إال أف ثمة عدـ اتفاؽ حوؿ معني ىذا اليدؼ وبنيتو فقد يشار إليو بمعني المجاىدة الشخصية،

أو

رفع

التحديات

الحياة

أو

الخطط

والمشروعات

الشخصية

أو

المواجيات

المرضية

لمذات(.عبدالسالـ)60:2014،
النظرية المعرفية االجتماعية:
ترى النظرية المعرفية االجتماعي أف السموؾ االنساني مدفوع ومنظـ عمى نطاؽ واسع عف طريؽ
الممارسة المستمره لمتأثير او النفوذ الذاتي ،والميكانزـ الرئيسي لمتنظيـ الذاتي حسب ىذه النظرية يعمؿ
مف خالؿ ثالث وظائؼ رئيسو ،وىي تتضمف المراقبة الذاتية لمسموؾ ومحدداتو وتأثيره ،ثـ أصدار الحكـ

عمى ذالؾ السموؾ في ضوء المعايير الشخصية والظروؼ البيئية ،ثـ رد الفعؿ الذاتي العاطفي .وتنظيـ
الذات يشمؿ أيضا ميكانزـ الكفائة الذاتية ،والتي تمعب دو اًر محوريا في ممارسة الوكالة الشخصية مف
خالؿ تأثيرىا القوي عمى الفكر والعاطفة والدافعية والفعؿ ،وبنفس النظاـ فهف التنظيـ الذاتي يشارؾ في

السموؾ االخالقي عمى الرغـ مف ارتباطو بمجاؿ اجنجاز وتقيـ المعايير في المجاؿ األخالقي أكثر

استق ار اًر ،والعوامؿ التي يصدر الحكـ في ضوئيا أكثر تنوعا وتعقيدا ،وردود الفعؿ الذاتيو العاطفيو أكثر

قوة وكثافة ،وفي منظور النظرية المعرفية االجتماعية ،فهف العوامؿ االجتماعية تؤثر في تشحيؿ مؤسسة
التنظيـ الذاتي (عزاـ)78:2014 ،
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وتشير ىذه النظرية باف احدى الوظائؼ الرئيسو لتفكير ىي تمكيف األفراد مف التنبؤ أو توقع األحداث

وتطوير طرؽ جديده لتحكـ بتمؾ االحداث التي تؤثر عمى حياتيـ اليوميو والمستقبمية والصحية حيث اف

األفكار واعتقاداتيـ حوؿ أنفسيـ تؤثر عمى تحكميـ وادارتيـ لممواقؼ (الداغستاني ،والمفتي)107:2010،
ويشير البعض إلى أف نظـ التنظيـ الذاتي تقع في صميـ العمميات السببيو ،وانيا ال تتوسط فقط

التأثيرات الخارجيو ،ولكنيا توفر األساسيات الميمة جداً لمعمؿ اليادؼ ،ومعظـ السموؾ االنساني يكوف

ىادفاً ومنظـ عف طريؽ التدبر ،والناس تشكؿ أو تكوف افكار أو معتقدات حوؿ ما يمكف أف يقوـ بو ،انيـ

يتوقعوف النتائج أو العواقب المحتممو ألفعاليـ ،ويضعوف ألنفسيـ أىدافاً ويخططوف بطريقو مختمفو

ومسارات العمؿ التي يحتمؿ أف تحقؽ النتائج المروجة ،ومف خالؿ ممارسو التدبر فهف الناس يدفعوف أو

يحفزوف أنفسيـ ويوجيوف أعماليـ بطريقة توقعيو موجة وفعالة (عزاـ)79:2014،

وحسب النظرية المعرفية االجتماعية يذكر ( ) Mischel & Shoda 1995أف الجانب األخر مف
استيعاب الموقؼ وفيمو ىو خطط الفرد لتنظيـ ذاتو ،وىي القواعد التي تأسست مف قبؿ ظيور الفرصة
لألداء السموكي الذي يحدد مسموؾ الذي يكوف مناسبا تحت ظروؼ معينة ،وتتضمف خطط التنظيـ الذاتي

أ كثر مف القواعد التي تحطي نوعا مف المواقؼ ،وتميؿ خطط التنظيـ الذاتي إلى أف تكوف مختمفة

بأختالؼ األفراد ،ألف كؿ شخص لديو تاريإ مميز وفريد مف الخبرات في المواقؼ.وأكثر مف ذلؾ فهف ىذه

الخطط تتسـ بالمرونو ،فمف الممكف أف تتحير عمى الدواـ بسسب الخبره ،كما يمكف اف تتبدؿ مؤقتاً بسسب

متطمبات الموقؼ( .أليف)483:2010،

ولقد ظيرت النظرية المعرفية السموكية كبديؿ لنظرية السمات ،حيث ينظر أصحاب النظرية الى السموؾ
عمى أنو وظيفو تفاعمية لممثيرات الخارحية مع ما يطمقوف عميو المتحيرات الشخصية (مثال الجوانب

العقمية  ،السمات الحاالت الفسيولوجية) ومف بيف المدافعيف عف ىذه الفكره أيزنؾ ،وباندوره ،وميسكيؿ،

وفضال عف ذلؾ فهف التفاعمييف يالحظوف أف األفراد يحددوف جزئيا بيئو المثير ،وذلؾ باختيارىـ مواقؼ

معينو وتجنب مواقؼ أخرى ،باألضافو إلى ذلؾ فانيـ يحيروف أو يعدلوف مف البيئات الخارجية بتصرفاتيـ،
ويستخدـ باندوره مصطم التحديد المتبادؿ لداللة عمى ىذه العممية المركبية .

ويرى باندو ار أنو في نظرية التعمـ االجتماعي أف الناس ال يندفعوف بفعؿ القوى الداخمية (الدوافع أو
الحاجات أو الحرائز) وال بفعؿ البيئة (مثيرات البيئة) وانما يمكف تفسير األداء النفسي في صورة تفاعؿ

متبادؿ ومستمر بيف المحددات الشخصية والبيئية ،وفي إطار وجية نظرية التعمـ االجتماعي فهف عمميات
الترميز واالعتبار والتنظيـ الذاتي يكوف ليا دور كبير.

وفي ىذا الصدد يقوؿ باندو ار إف النظريات النفسية قد افترضت بشكؿ تقميدي ،أف التعمـ يمكف أف يحدث

فقط عف طريؽ إداء االستجابات ومعايشة أثارىا (نتائجيا) ولكف في الواقع فهف كؿ ظواىر التعمـ الناتجو
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عف الخبره المباشرة إنما تحدث عمى أساس مف االعتبار مف خالؿ مالحظو سموؾ أناس آخريف ونتائج
ىذا السموؾ بالنسبو ليـ ،وتكمف القدرة عمى التعمـ بالمالحظة ،فبالي يكتسبوا أنماط واسعو ومتكاممو مف

السموؾ بحير الحاجو إلى اف يكونوىا تدريجيا عف طريؽ العمميو الشاقو لممحاولو والخطأ.

(الشناوي)59- 58 ،1994،

وحوؿ عالقو األىداؼ بالتنظيـ الذاتي يذكر ( )Bandura, 1999- 2001أف األىداؼ ىي اجنجازات
المتوقع تحقيقيا والتي تتسؽ مع المعايير الشخصية الحالية ،وتمثؿ األىداؼ في حد ذاتيا عوامؿ محددة

غاية في االىمية لألداء ،ويوض ( )Bandura, 1991أنو كمما زاد التحدي الذي تمثمة األىداؼ التي
يضعيا اجنساف ،زادت كمية الجيود التي يبذلونيا ألداء المياـ.
اج أنو ال يتـ السعي لتحقيؽ ىدؼ ما بشكؿ حثيث إال إذا كاف واضع اليدؼ يحصؿ عمى تحذيو راجعو

تشير إلى وقوع تقدـ نحو تحقيؽ اليدؼ ،أف المفحوصيف التجرييبيف الذيف يضعوف األىداؼ ويحصموف
أداء يمتاز ببذؿ الجيد ،وكانت
عمى التحذية الراجعة فيما يتعمؽ بالتقدـ في تحقيؽ األىداؼ إنما أظيروا
ً
الجيود التي يبذلونيا كبيره بشكؿ مطمؽ ،وكذلؾ مقارنو بمفحوصيف أخريف ممف يقوموف بوضع األىداؼ
فقط يحصموف عمى التحذية الراجعة فقط ،ال يضعوف األىداؼ وال يحصموف عمى التحذية الراجعة ويضيؼ
( ) (SWB)،Wrosch Scheier Miller Schulz & Carver 2003اف المرونة جزء مف فف التنظيـ
الذاتي خالؿ محاوالت تحقيؽ األىداؼ حيث يكوف االشخاص قادريف عمى التخمي عف األىداؼ التي ال
يمكف احرازىا ،ومف ثـ فهنيـ يعيدوف توجيو جيودىـ نحو أىداؼ بديمو وىـ بذلؾ يظيروف قد اًر عاليا مف

اليناء واالرتياح الشخصي والسعاده (.أليف)533-532:2010 ،

وتعد خاصية التنظيـ الذاتى لمتعمـ والمحددات الميمة التى تميز نظرية التعمـ االجتماعى التى أشار إلييا

باندورا ،وىى حاصية يتفرد بيا االنساف عف طريؽ ترتيب التحيرات البيئية الموقفية وابتكار أسس معرفية

وانتاج اآلثار المرغوبة التى يمكف اشتقاقيا مف ىذه المتحيرات البيئية الموقفية ،وعمى ذلؾ فهف طاقتنا أو
قدراتنا العقمية تكوف مشحولة بالتفكير الرمزى الذي يمدنا بالطرؽ أو الوسائؿ أو االساليب أو االستراتيجيات

التى تمكننا مف التفاعؿ المستمر والناج مع البيئة (عبد الرازؽ ،زيداف)590: ،2009 ،
نظريو التنظيـ اليرمي لمسمكؾ:

تشير نظرية التنظيـ الذاتي إلى أف السموؾ ينظـ ىرميا بشروط عممية الضبط ،وأف نتيجة نظاـ التحذية

الراجعة (النظاـ الذي يوجو السموؾ عند مستوى االىتمامات الراىنة) ىي اعادة ترتيب القيـ المرجعيو عند

المستوى االدنى التالي مف التجريد ،أف التنظيـ اليرمي يبيف ثالث مستويات عميا مف الضبط ،يظير
المستوى األعمى (الذي يسمى مفيوـ النظاـ) ويتضمف قيمو معينو مثؿ األحساس الشامؿ بالذات المثالية
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عمى الرغـ أف الذات ىي ليست القيمة المرجعية الوحيدة عند ىذا المستوى ولكنيا تزودنا بتوضي حدسي
لنوع الخاصيو التي ىنا وربما ىي القيمو االكثر استخداما عند ىذا المستوى.

القيـ المرجعية عند ىذا المستوى تكوف مجردة ويصعب تعريفيا ،كيؼ يقمؿ األفراد التبايف بيف سموكيـ

ومثؿ ىذه الخصائص المجردة؟ وما ىي المخرجات السموكيو الموجودة ضمنياً؟ الجواب الذي اقترحة
باورز ( )Powers, 1973ىو أف المخرجات السموكيو ليذا النظاـ عالي الرتبو تتكوف مف تزويد قيـ
مرجعيو عند المستوى األدنى التالي والذي يسمى التحكـ بالمبادئ ،ليذا الناس يتصرفوف ليكونوا مثمما

يريدوف أو مثمما يتوجب أف يكونوا عف طريؽ تبني أي واحده مف المبادئ اجرشاديو التي تكوف موجودة
ضمنياً في الذات المثاليو التي يطمحوف إلييا (مقومات الذات المثاليو التي يطم ليا األفراد) وأي واحد
مف المبادئ المتضمنو ستكوف مختمفو بشكؿ واض مف فرد ألخر.

المبادئ تبدأ بتزويد بعض أشكاؿ السموؾ ،المبادئ ىي أكثر أوجو السموؾ تجريداً والتي ليا اسماء في

لحتنا وفي حياتنا اليوميو مثؿ الصدؽ ،المسؤولية ،النفعيو ،وىي ليست محددات لألفعاؿ ولكف الخصائص

التي يمكف أف تظير بوضوح في أفعاؿ مختمفو ،فاألفراد ال يقوموف بعمؿ (االستقامة والمسؤولية أو
األقتصاد) وبدالًمف ذلؾ يظيروف واحدة أو اكثر مف ىذه الخصائص ،وىـ يقوموف بنشاطات ممموسة
تسمى برامج ،عف طريؽ تأثيرىا في أي البرامج تحدث كقيـ مرجعية اساسية وأيضا عف طريؽ التأثير عمى

الخيارات التي يتـ عمميا ضمف البرنامج (الداغستاني ،والمفتي.)107:2010 ،

فاف مفيوـ تنظيـ الذات يشمؿ عمى التفاعؿ بيف عمميات ثالث تتمثؿ في العمميات الشخصية والسموكية،

والبيئية ،ويقوـ الفرد خالؿ ىذا التفاعؿ باستخداـ التحذية الراجعة مف خالؿ األداء السابؽ لموصوؿ إلى
مستوى التوافؽ األمثؿ أثناء بذؿ جيود التعمـ الحالية ،وتتعرض العمميات الشخصية ،والسموكية ،والبيئية

الى التحير الم ستمر عمى المدى الزمني لعممية التعميـ ،ويمكف مالحظو تمؾ التحيرات ومراقبتيا ذاتيا

بهستخداـ حمقات التحذية الراجعة ويشمؿ تنظيـ الذات السموكي المالحظة الذاتية والتوفيؽ بطريقة

استراتيجية بيف عمميات األداء مثؿ طريقة الفرد في التعميـ ،أما تنظيـ الذات البيئي فيشير إلى المالحظات

الذاتية والتكيؼ مع الظروؼ البيئية المحيطة ،بينما يشير تنظيـ الذات السموكي (الخفي) إلى المراقبة
والتوفيؽ بيف الحاالت المعرفية واالنفعالية لمفرد مثؿ عممية التخيؿ مف أجؿ التذكير أو االسترخاء.
()Zimmerman, 1989:330
ويفترض المدخؿ ،اجنساني أف والذات ىي جوىرة النمو الشخصيو ،وكانت ىذه الفرضية دافعا النطالؽ
كثير مف البحوث المرتبطو بتنظيـ الذات التي أسفر معظميا عف وجود ارتباطات إيجابية بيف أنماط تنظيـ

الذات – وعمى األخص المحدده منيا أو ما تعرؼ بالمستقمو والتي تتطور في ظؿ بيئة تشجع أفرادىا عمى
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االستقاللية في االنشطة المرتبطة بالتعميـ – وبيف المستويات الجيدة مف الصحة النفسية وما يتتبع ذلؾ
مف انخفاض في مستويات القمؽ لدى ىؤالء األفراد( .محمود ،وفتحي.)94-93 :2012 ،

ككفقا لنمكذج بنيو النظـ .systems structure
فهف كؿ فرد يحاوؿ أف ينظـ أداءه ذاتيا بطريقة أو بأخرى لموصوؿ الى أىدافو في الحياة ،ومف غير

الصحي القوؿ بوجود أشخاص غير منظميف ذاتيا عمى االطالؽ أو القوؿ بحياب تنظيـ الذات مطمقا،

واألص أف يقاؿ اف ىناؾ شخص ذا تنظيـ ذاتي جيد وأخر ذا تنظيـ ذاتي سيء ،بمعني ضرورة التميز
بيف الطرؽ الفاعمو وغير الفاعمة لتنظيـ الذات واالختالؼ بيف االثنيف يكمف في كـ ونعوية عمميات

التنظيـ الذاتي فييما)Winne 1997:397( .

ويمكف تميز أكثر الطرؽ فعاليو في تنظيـ الذات مف خالؿ عدة مصادر امبريقيو تشمؿ المقابالت مع

ذوى الخبرة المعروفيف بنجاحاتيـ وتنظيميـ الذاتي الجيد ومف الدراسات االكمينيكية عمى االفراد الذيف
يخبروف ضعفا أو قصو ار في تنظيـ الذات ،مف خالؿ البحوث التجريبية التي تستيدؼ معرفة الطرؽ

الشخصيو لتحكـ األشخاص أثناء أدائيـ لمياـ معينة ،كيفية ارتباط عمميات تنظيـ الذات مف خالؿ ثالث

مراحؿ دائرية وىي التفكير المتروى ،واالداء والتحكـ االختياري وعمميات التأمؿ الذاتي ،وتشير عمميات

التفكير المتروى ىنا إلى العمميات التأثيريو التي تسمؾ بذؿ الجيد لمقياـ بسموؾ ما والتجييز لممرحمو

الخاصة بو ،أما عمميات التحكـ االرادي فتشمؿ العمميات التي تحدث اثناء الجيد الحركي والتي تأثر في
االنتباه والسموؾ ،وتشمؿ عدة خطوات أىميا وضع األىداؼ ،أما عمميات التأمؿ الذاتي فتنطوي عمى

العمميات التي تحدث بعد االداء وتؤثر في استجابات الفرد لمخبرات التي مر بيا ،وتشمؿ عدة خطوات مف

أىميا التقيـ الذاتي ،ويالحظ اف العمميات الثالثة يؤثر كؿ منيا في األخر بشكؿ دوري( .محمود ،وفتحي،

)94-93 :2012
نظرية الفاعمية الذاتية:
لقد قدـ باندوره ( )Bandure 1977 1986نظرية الفاعمية الذاتية التي تتظمف أف سموؾ المبادرة والمثابرة

لدى الفرد يعتمد عمى أحكاـ الفرد وتوقعاتو المتعمقو لمياراتو السموكية ومدى كفايتيا لتعامؿ بنجاح مع
تحديات البيئة والظروؼ المحيطة ،وىذه العوامؿ برأي باندوره تمعب دو ار ميماً في التكيؼ النفسي
واألضطراب وتقترح نظرية الفاعمية الذاتية وجود ثالث عناصر معرفيو تعد مكونات ميمة لكثير مف

المشكالت النفسية وترى أف تعديؿ أو تحير ىذه المكونات يعد مف الوسائؿ العالجية الميمة وىذه
المكونات ىي توقع الفاعمية الذاتيو وتعني قناعات الفرد بقدراتو الشخصية عمى القياـ بسموؾ معينة يوصمو

إلى نتائج محددة.
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توقع النتائج وىي قناعات الفرد المتعمقة باحتماؿ أف يؤدي سموكو إلى نتائج محددة قيمة النتائج وىي

القيمو الذاتية التي يعطييا الفرد لنتائج معينو.

وتدخؿ التوقعات المرتبطة بالفاعمية الذاتيو في تكويف مفيوـ الذات فهذا كانت قناعة الشخص بفاعمية

عالية في مجاؿ يعده الفرد ميما فهف ذلؾ سوؼ يسيـ في تشكيؿ مفيوـ إيجابي عف الذات لديو.

(البخاري.)32:2006 ،

ويرى باندو ار أ ف فاعميو الذات تتألؼ مف تكوينيف ىما (توقع النتائج وتوقع الفاعمية) وتوقع النتائج ىو توقع

الفرد بأف متحيرات أو سموكيات معينة ستؤثر عمى ناتج معيف (تحقؽ نتائج) ،أما توقع الفاعمية فيو توقع
الفرد بأ نو قادر عمى تنفيذ ميمو ما لتحقيؽ ىذا الناتج في موقؼ معيف ،وكالىما يؤثر في أداء الفرد
والعالقة بيف التكوينيف (توقع النتائج وتوقع الفاعميو).

بمعنى أف توقعات فاعمية الذات تسبؽ توقعات النتائج ،واذا تحدد توقعات النتائج في ضوء ناتج السموؾ،
فهف توقعات فاعمية الذات تتحدد في ضوء المبادأه والمثابرة عمى إنجاز السموؾ ،ويوض

باندوره أف

توقعات فاعمية الذات ىي شعور الفرد بقدرتو عمى التحكـ في السموكيات واألفعاؿ وىي بيذا المعنى ترتبط

ارتباطا واضحا بتوقعات (الجيد-االداء)(.عزاوي.)28:2008 ،
أكد ( )1991: Bandura،عمى أىمية التنظيـ الذاتي لمفرد وضرورة أف يكوف لدى الفرد القدرة عمى

ضبط سموكياتو والتحكـ فييا مف خالؿ تصوراتو حوؿ النتائج المترتبة عمييا ،وأف عمميات التنظيـ الذاتي

مسؤولة بشكؿ كبير عف أ حداث التحيرات المأمولة في سموكياتو ويشمؿ تنظيـ الذات الجيد المعتقدات
والسموكيات التي تدعـ وتعزز دافعية الفرد وانجازه لألىداؼ بينما يتضمف التنظيـ الذاتي غير الجيد

األىداؼ واألفكار المعوقة لمدافعية والتعمـ والتحصيؿ (محمود وفتحي )88 :2012 ،
ويرى البعض أف أحداث السموؾ والحفاظ عميو ال يتـ إنجازه بهرادة مفردة ،وانما يتضمف استراتيجيات

وميارات تنظيـ الذات ،واالنتباه متضمف في جميع عمميات التنظيـ الذاتي ،فاالنتباه االنتقائي ييسر تجييز

اليدؼ المدعوـ بالعمميات ويثبط األىداؼ األخرى التي تتنافس مع اليدؼ المطموب ،والتنظيـ الذاتي

لالنتباه واالنفعاؿ يساعد الفرد ويوجو نحو اليدؼ المباشر جنجاز األنشطة المطموبة بتحير الظروؼ
والوقت ،وبذلؾ يعتبر التنظيـ الذاتي مختمفاً عف الشعور الذاتي وميارات فيما وراء المعرفة الذاتية والمراقبة

عنصر ثابتاً يوجو سموؾ الفرد نحو تحقيؽ اليدؼ المطموب وأيضا يتميز بمساعدة
الذاتية ،وليذا يعتبر
اً
الفرد عمى نبط أعمالو ( .شراب. )113:2008 ،
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 1.2.21أبعاد كمككنات تنظيـ الذات:
ىناؾ العديد مف المكونات المختمفة لتنظيـ الذات منيا إعداد األىداؼ ،تعزيز الذات المراقبة المستمرة

لمذات،

تقييـ الذات،

وقد أشارت دراسة

(Karoly,1993;Memto,Steel &Karren,

) 1987;Bandura,1991إلى وجود ثالثة مكونات ،وىي مالحظة الذات تقييـ الذات وتعزيز الذات في
حيف توصمت دراسات ) (Marques et al,2005إلي وجود خمسة عوامؿ وىي-:
 -1السموؾ اجيجابي والمتمثؿ في النشاطات اليادفة لحؿ المشكالت واجحساس بالمشاعر اجيجابية و
تجنب المشاعر السمبية.

 -2القدرة عمى الضبط (التحكيمية) :وتتضمف إعزاء التحكـ الداخمي لكؿ مف حاالت المزاج والنمو
الشخصي في مقابؿ التحكـ الخارجي (قريب جدا مف مفيوـ مركز الضبط).

 -3التعبير عف المشاعر والحاجات :وترتبط بالقدرة عمى التعبير وأيضا التمييز بيف المشاعر والرغبات
اجيجابية والسمبية.

 -4التوكيدية :وىي تتضمف السموؾ الذي يسم بالرضى الكافي عف الرغبات والحاجات وأليات الدفاع
الخاصة مثؿ الثقة بالنفس واالستقاللية.

 -5البحث عف الوجود األفضؿ (اليناء) :ويحدث إلى محاولة تحقيؽ اليناء أو السعادة ،وذلؾ بالبحث
عف بدائؿ أو حموؿ سموكيو بديمو(.دردرة)532:2008 ،

أكالن :مراقبة الذات-:
ويشير سنايدر  Snyder 1986إلى أنو مف المتوقع أف تكوف الدرجة العالية مف مراقبة الذات عند األفراد

مرتبطة بقدرتيـ في تنظيـ ذواتيـ والتحكـ بيا مف أجؿ التصرؼ المرغوب بو ،ويضيؼ سنايدر Snyder

بأف عممية مراقبة الذات قد تدخؿ ضمف مكونات التحكـ الذاتي مؤكدا مف خالؿ نظريتو بأف لإلفراد القدرة
والميؿ لمتحكـ بسموكيـ وتقديميـ لذواتيـ واظيارىا بشكؿ المطموب ،وكذلؾ ىي عممية تتطمب مف الفرد

مالحظة سموكو الخاص والمواقؼ التي يظير بيا ىذه السموؾ واألسباب التي تؤدى إلى ظيوره ،كذلؾ

تستمزـ منة مالحظة نتائج سموكو واآلثار المترتبة عمييا أي يمكف فيـ عممية مالحظة الذات بشكؿ أفضؿ

عمى أنيا عممية تجميع منتقى لممعمومات عف العوامؿ التي تؤثر في تصرفات الفرد وسموؾ.

وعمى وفؽ ما تنص عميو التحميالت النظرية الموضوعة بشأف مراقبو الذات يختمؼ األشخاص في ما
بينيـ بشأف المدى الذي إليو أو عنده يتمكف الفرد مف مالحظو سموكو والتمكف بو (الخفاجي)21:2002 ،

تعد عممية تنظيـ الذات عممية أساسية في إنشاء القواعد السموكية في أي مجتمع ،ومف ثـ تكيؼ ىذا

السموؾ باتجاه يتفؽ مع تمؾ القواعد في ذلؾ المجتمع وفي العالقة بيف اتجاىات الفرد وسموكو يجب األخذ
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بعيف االعتبار مدى اعتماد الفرد عمى اتجاىاتو ،كقواعد سموكية ثابتة في عمميات تنظيـ الذات وتدخؿ

عممية مراقبة الذات ضمف عمميات تنظيـ الذات إذ افترضت نظرية مراقبو الذات لسنايدر بأف ىناؾ
اختالفات بيف األفراد في مدى االعتماد عمى اآلراء والمعتقدات الشخصية ،وكذلؾ االتجاىات في توجيو

السموؾ وىذه االختالفات ىي موضع اىتماـ نظرية مراقبة الذات والتي توض أسباب سموؾ بعض األفراد

سموكا يتفؽ مع آرائيـ ومعتقداتيـ الشخصية ،بينما يسمؾ أفراد آخروف سموكا أخر (نجـ)71:2000،

ثانيان :تقكيـ الذات-:
بعد تقويـ الذات أحد مفاىيـ الذات األساسية وقد يكوف في أخر ىذه المفاىيـ بسحب ترتيبيا اجصالحي

إذا ما أخذنا بعيف االعتبار المعنى العاـ أو المفيوـ أو الفكرة العامة لمفيوـ التقويـ بوصفة عممية معرفية،

فكؿ إنساف يقوـ بمحاسبة نفسة كؿ يوـ ويقيس ماذا أنا ،ومف خالؿ إجابتي عف ىذا السؤاؿ تتكوف لديو
صورة الذات لتشكؿ تقديره لذاتو الناتجة عف وعيو بيذه الذات وبناء عمى تقويـ ذاتو ( تشمؿ توقعاتو عف

ذاتو وامكاناتو الحقيقية) وأف يبحى (وتشمؿ ما يقرره لنفسة اف يكوف ىو عمية).

أما ستير مبيرغ ) Stermberg 1986فقد أكد أف تقويـ الفرد لذاتو ضمف ميارة التقويـ وىى أعال مستوى
مف مستويات ميارات التفكير بعد التخطيط عالي المستوى والمراقبة والتحكـ ،ويرى أف ىذا التقويـ يتعمؽ

باألىداؼ التي يضعيا الفرد لرسـ سموكياتو وتنفيذىا وىذا ما أيده كؿ مف كوستا ) Costa1991وبيت از
 )Beitz1996إلى أف ىذه الميارات تتـ في ثالث مراحؿ وىى :
 مرحمة ما قبؿ الميمة ،وتشمؿ ميارة التخطيط.
 مرحمة أثناء القياـ بالميمة نفسيا ،وتشمؿ ميارة المراقبة أو التحكـ.
 مرحمة ما بعد القياـ باليمة ،وتشمؿ التقويـ.
وأكد أف ى ناؾ تفاعال دائما مستم ار بيف المراحؿ الثالثة المتتابعة بسبب احتواء التقويـ عمى تحذية راجعة
مف خالؿ التصحي والتعديؿ واختيار البدائؿ السموكية (الدرويش)80:2006 ،
ويرى باندوره ( )Bandura 1991أ ف تنظيـ الذات يرتبط بتقويـ الذات وىو يتضمف المعرفة التقديرية (ما
يممكو الفرد مف معمومات وحقائؽ) ،والمعرفة اججرائية (التي تتضمف الخطوات التي يقوـ بيا الفرد لتحقيؽ

أىدافو) ،وىناؾ فرؽ بيف كال النوعيف مف المعرفة التقريرية ضرورية ،وما يقوـ بو حقا ،وىو يعمؿ مف
خالؿ عدة وظائؼ نفسية التي يجب أف تنظـ وتطور لتحير توجيات الذات (الجبوري)28:2011،

إف عممية تقويـ الذات بوصفيا عممية معرفية تحتاج إلى وعي بالذات وبالتفكير ،وفي ىذا الصدد يقوؿ

أفالطوف :عندما يفكر العقؿ فهنما ىو يتحدث عف نفسو ،فحينما يفكر الناس يقوموف بذلؾ دوف اف يعوا،

أو ينتبيوا لعممية التفكير التي قاموا بيا ،والخطوات التي اتبعوىا في ىذا السبيؿ ،واذا ما سئمت أحدىـ
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كيؼ قمت باججابة أو الحؿ؟ كانت أجابتو :ال أدري ،لقد حممت وأجبت ،إف أمثاؿ ىؤالء االشخاص ال
يستطيعوف أف يعبروا باالحتفاظ عما يراودىـ مف األفكار ،أو يدور في جمدىـ مف ىواجس أو تصورات،

فيـ قمما يخططوف لعمميـ أو يعمموف إلي تقويـ عندىـ مف استراتيجيات وميارات ،إف عمميو تقويـ الذات

ىي عمميو إنسانيو وليست عقابا لمذات ولكنيا عمميو إيجابيو فاعمة لمتعرؼ عمى النفس وتحقيؽ الذات عف
طريؽ معالجو جوانب النقص وتنمية جوانب القوه ،فالتقويـ بيذا عممية ينبحي أف ينمي مشاعر اجقداـ

وتحقيؽ الذات(.الدرويش)74:2006،

ثالثا :تعزيز الذات -:
ىي محاولة الفرد ألف يكافئ نفسو بصورة مستمرة ،وذلؾ مف خالؿ تقديـ التعزيز اجيجابي لمذات بعد

ظيور االستجابة المطموبة ،وقد يكوف ىذا التعزيز مادياً أو معنوياً ،وذلؾ بقياـ الفرد بهقناع نفسو بأف
امتناعو عف عمؿ ما فيو المكافأة لو ،أو اف يقوـ بمكافاة نفسو بالقياـ بعمؿ ما( .كماؿ)483:1982:

إف التعزيز الذاتي ىو تحذية راجعة لمسموؾ اجيجابي لتعزيزه ،وبالمقابؿ االبتعاد عف السموؾ غير المقبوؿ
أو تعديؿ الشائؾ منو ،إف إستعماؿ ىذا االسموب في مراحؿ مبكرة سيكوف لو آثار إيجابية مستقبمية في
التفكير بشكؿ مستمر لكؿ سموؾ يقوـ بو الفرد ،ويمكف أف يدمج ىذا االسموب مع االسموب السابؽ لتقويـ
الذاتي ،اف مف أكثر النتائج التي تقوي مف السموؾ ىو التعزيز ( ،)Reinforcementفالتعزيز ىو تمؾ

العممية التي عف طريقيا يتـ تدعيـ أو تقوية السموؾ ،وىكذا فهف التعزيز يزيد مف قوة االستجابة ويحث
عمى تكرار السموؾ (المرسي.)182:200،

رابعان :ضبط المثيرات -:
إف التنظيـ الذاتي المعتمد عمى تقنية ضبط المثير قدمو ألوؿ مرة (فيرستر ونيرنبركر وليفت
 )Ferste،Nurnbergr،Levitt1992ووسعت ىذه التقنية عف طريؽ ستيورات  Staurt 1997وقد
اكتشؼ بأف إجراءات ضبط المثير فعالة لمحاية في معالجة مدى واسع مف مشكالت السموؾ كالسيطرة
عمى اجفراط في تناوؿ الطعاـ ،وكوسيمة لمتطوير ميارات دراسية كمناسبة وحؿ الخالفات الزوجية
ومعالجة التدخيف المفرط

ويحدث ضبط المثير عادة عف طريؽ تعزيز السموؾ عدة مرات بوجود مثي ارت بيئية معينة يزداد احتمالية
حدوثة بوجود تمؾ المثيرات وتنقص في غيابيا.
فالمقصود بضبط المثيرات إذف ىو التحكـ ففي السموؾ مف خال التحكـ بالمثيرات التي تسبقو.
(الجبورى)30: ،2011،
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ويرتبط تنظيـ الذات التكيفي بأىداؼ االتقاف ومعتقدات فاعمية الذات واستراتيجيات ما وراء المعرفة ووضع

مجموعة مف األ ىداؼ المستقبمية قصيرة المدى ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ تحديد اىداؼ يومية او اسبوعية
تمثؿ التقدـ المتدرج بشكؿ يومي أو أسبوعي والتي ال تؤدى فيما بعد إلى أىداؼ أكثر اتساعا ذات مدى

أطوؿ مثؿ الحصوؿ عؿ مكانة جيدة بينما يرتبط تنظيـ الذات الالتكيفى بوضع أىداؼ عامة عريضة

بعيدة المناؿ وتبعد كثي ار عف الواقع وتنتيى بأىداؼ سمبية مف قبيؿ التجنب والقمؽ (محمود ،فتحي،2012،

.)88:
وباالطالع عمى بعض النتاج العممي السيكولوجي في مجاؿ السموؾ الصحي وجد الباحث لتنظيـ الذات
ثمة دالئؿ أمبريقية تدعـ وجود عالقة بيف انخفاض ميارات تنظيـ الذات وبعض االضطرابات السموكية
مثؿ سوء استخداـ المواد النفسية ،وسموؾ المقامرة المرضي ،واضطرابات األكؿ واجكتئاب ،والقمؽ

االجتماعي وىذا مف ناحية ومف ناحية أخرى أشارت بعض الدراسات إلى الفائدة التطبيقية لتنظيـ الذات

في توجيو السموؾ الصحي مثؿ ممارسة الرياضة والفحص الذاتي ال جزاء معينة مف الجسـ
(دردرة)526:2008،

تنظيـ الذات كالذكاء الكجداني-:
يشير جولماف إلى القدرة عمى التحكـ في االنفعاالت السمبية وكسب الوقت لمتحكـ فييا وتحويميا إلى
انفعاالت إيجابية ،وممارسة ميارات الحياة بفاعمية ،بحيث يدير الفرد أفعالو وأفكاره ومشاعره بطريقة
متوافقة ومرنة وعبر مواقؼ وبيئات مختمقو ،سواء كانت اجتماعيو أو مادية ويتحمؿ االنفعاالت مف خالؿ

تقبميا وليس قمعيا ،فكؿ االنفعاالت والعواطؼ والمشاعر ليا قيمتيا وأىميتيا في الحياة ويتوفر لكؿ فرد
نمطيف مف االنفعاالت :ساره مبيجو(إيجابيو) أو مكدرة محزنة ( سمبية) ،وينبحي إظيارىا كؿ في موقفيا

المناسب جف تنوع الخبرات بيف الحزف والفرح يعطي لمحياة التجدد والحيوية .وقد قاؿ أرسطو (إف ما
نسعى إليو ىو العاطفو المناسبة) أي مشاعر تناسب الموقؼ .وحيف يحدث التوازف ما بيف المشاعر

اجيجابية والمشاعر السمبية سيتحقؽ الشعور بحسف الحاؿ (معماريا.) 46:2005،

عالقة تنظيـ الذات بقكة اإلرادة-:
ليس ىناؾ شؾ في أف األنساف يخضع لسمسمو مف التفاعالت لمخبرات بيف أخر مستوى مف الخبرة بمحة،
وبيف المثيرات مف الخبرات المتتالية والمتالحقة والمتباينة وتتخذ ليا مجرى إلى خارج نطاؽ دخيمو المرء

فيأ خذ بالتعبير عنيا خارج نطاؽ في الواقع االجتماعي الذي يوجد بو .وقد تكوف النتائج التعبيرية التي
تصدر عف المرء خارج إرادتو أو تكوف متجسدة مف صمب إرادتو عف خبرة واقداـ.
وقد حدد(أسعد )2004:الخطوات التي يمر بيا المرء أثناء اجفادة مف خبرات األخريف.
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التقيـ الذاتي لمستوى الخبرات التي سبؽ لممرء اكتسابيا واألحساس بالحاجة إلى األستزاده منيا ،بمعنى أف

الركيزة التي يقوـ عمييا سموؾ الفرد ىي الرغبة في التعويض عف الشعور بالنقص والمحاؽ باآلخريف الذيف
تفوقوا عميو في المجاالت التي تستحوذ عميو اىتماماتو.
تحديد نقطو االلتقاء بيف مستوى الخبرة الذاتية ومستوى الخبره التي يجب أف يبدأ المرء عندىا في

االكتساب والتمقي لمخبرة الجديدة.

طرح الخيرات المتباينة أماـ نظر المرء ،حتى يتسنى لو االختيار مف بينيا وفي ىذه الخطوه يتصؼ التقيـ

لمخبره بالموضوعيو.

بعد الوصوؿ إلى الخباله أو السموؾ المطموب ،يقوـ المرء بتسميط الضوء عمييا وتفيـ العالقات التي

تربطيا بالعالقات االخرى.

امتصاص الخبرة ،وىذا االمتصاص يتـ بواسطة العقؿ والعاطفة واألداء جميعا( .الجبورى)31: ،2011،

بعض االستراتيجيات اإلرشادية لمذات:
انطالقا مف التراث النظري لنظرية تنظيـ الذات يمكف الخروج بمجموعة مف النماذج اجرشادية الممركزة

حوؿ الذات منيا:

أنماط التحكـ الذاتي :وتتمثؿ أوالً في األفكار واألفعاؿ والسموكيات والدوافع مما دفع )(Gwin 1998
لوصفيا بالبناء المتعدد المكونات ويتشكؿ ىذا النمط مف:

المعارؼ والسموكيات المتعددة ،األنماط االندفاعية االجتماعية الجنسية والوظيفية ،الق اررات المندفعة
واالنفعالية .وفي ىذا اجطار يري )(Shapiro,1983

أف التحكـ الذاتي بكصفو استراتيجية ينطكم عمي ستة أبعاد ىي:
 االختيار.

 المسؤولية.
 الوعي.
 النظاـ.

 الميارة.
 اليدؼ.
وقد كوف ) (Shapiroىدا التصور بناء عمى أفكار ) (Mahoney et Arnkoff,1979التي تعتبر أف
سموكيات الذات ليا مبررات اجتماعية تتصؿ بمدى المرغبة االجتماعية مف عدميا .ويتفؽ ىذا التصور
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إلي حد ما مع تصور ) (Ryff et Singer, 1998إذ اعتبر أف ىناؾ عالقة بيف تنظيـ الذات واستخداـ

استراتيجيات المواجية المباشرة اجيجابية لمضحوط وتنطوي عمي ستة أبعاد وتتمثؿ في:
 الفرد في محيطو .

 ربط عالقات إيجابية .
 االستقاللية الذاتية .
 النمو الشخصي .
 تقبؿ الذات .

 إعطاء معنى لمحياة (اليدؼ)( .عبد السالـ)57: 2014،

مالمح التنظيـ في القرآف الكريـ كالسنة النبكية:
لقد خمؽ اهلل – سبحانو وتعالى – السموات واألرض وما فييما في أحسف خمؽ وصوره ،وال شؾ بأف كؿ
إ نساف واعي عاقؿ يتأمؿ مخموقات اهلل ،يدرؾ مدى التنظيـ في خمؽ اهلل ليذا الكوف ،ويدرؾ أيضا قدرة

الخالؽ عز وجؿ ،وعظمتو ،ولقد بيف العظيـ .سبحانو وتعالى .عظمتو في الكثير مف آياتو القرآنية ليبيف
لمناس قدرتو وعظمتو وتنظيمو في خمقو ،وأنو – تبارؾ وتعالى– جدير بالعباده وحده ال شريؾ لو ،فيو كما
ِ ِِ
َش ٌء] (الشورى.)64 :
قاؿ عف نفسو [ َل ْق َس كَؿثْؾه َ ْ
ومف اآليات التي تبيف تنظيـ اهلل في خمؽ الكوف – عمى سبيؿ الذكر ال عمى سبيؿ الحصر.
ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ص
الر ْ َ
قاؿ تعالى في خمؽ السموات [ا َّلذي َخ َؾ َق َس ْب َع َس َؿ َوات ط َباق ًا َما ت ََرى ِف خَ ْؾ ِق َّ
ْح ِن م ْن َت َػ ُاوت َف ْارج ِع ا ْل َب َ َ
ك ا ْلبص َخ ِ
ور * ُثم ار ِج ِع ا ْلبص كَرت ِ ِ
َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
اسئ ًا َو ُه َو َح ِس ٌي] (الممؾ.)4-3 :
َي َيـْ َؼؾ ْ
َ َ َ َّ ْ
َّ ْ
ب إِ َل ْق َ َ َ ُ
وقاؿ تعالى في الشمس والكواكب واالجساـ الفضائيو [ ََل َّ
الش ْؿ ُس َيـْ َب ِغي ََلا َأ ْن تُدْ ِر َك ا ْل َؼ َؿ َر َو ََل ال َّؾ ْق ُل َسابِ ُق
ار وك ٌُّل ِف َف َؾ ٍ
ون] (يس.)40:
ك َي ْس َب ُح َ
الـ ََّف ِ َ
ي * ُث َّم َج َع ْؾـَا ُه ُك ْط َػ ًة ِف َق َر ٍار َمؽِ ٍ
ان ِم ْن ُس ََل َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
وعف خمؽ اجنساف قاؿ تعالىَ [ :و َل َؼدْ خَ َؾ ْؼـَا ْ ِ
ي * ُث َّم
اْلك َْس َ
َخ َؾ ْؼـَا الـُّ ْط َػ َة َع َؾ َؼ ًة َفخَ َؾ ْؼـَا الْ َع َؾ َؼ َة ُم ْض َغ ًة َفخَ َؾ ْؼـَا ادُْ ْض َغ َة ِع َظ ًاما َفؽ ََس ْوكَا الْ ِع َظا َم ََْل ًم ُث َّم َأك َْش ْلكَا ُه َخ ْؾ ًؼا َآ َخ َر َف َت َب َار َك اَللَُّ
َأحسن َْ ِ ِ
ي] (المؤمنيف.)14-11:
اْلالؼ َ
ْ َ ُ
وعف الترتيب والتنظيـ في العبادات والفرائض قاؿ تعالى في الوضوء [يا َأُّيا ا َّل ِذين آمـُوا إِ َذا ُقؿتُم إِ َل الصَلةِ
َّ
ْ ْ
َ َ
َ ُّ َ
فَاغْ ِس ُؾوا وجوهؽُم و َأي ِديؽُم إِ َل ا َْدرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
وسؽ ُْم َو َأ ْر ُج َؾؽ ُْم إِ َل الْ َؽ ْع َب ْ ِ
ي] (المائده )6:وعف تنظيـ
َ
ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ُ ُ ُ
رسولنا الكريـ لذاتو فيو المثؿ االعمى لتنظيـ الذات لمبشرية جمعاء ،وىو معمـ الناس كيفية تنظيـ الذات
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ونذكر مف سيرتو ومالم شخصيتو المنظمة – عمى سبيؿ الذكر ،ليس عمى سبيؿ الحصر – البعض

منيا كما يمي :عف التنظيـ في الطعاـ والشراب ،عممنا أف نكوف منظميف في الطعاـ والشراب بأف يأكؿ
الفرد مف أمامو مف الطعاـ وليس مف الوسط ،وأف يصحر المقمو ويجيد المضغ ،وذلؾ كمو خير مف الناحية

التنظيمية ،وكذلؾ مف الناحية الصحية واألخالقية.

فقاؿ عميو الصالة والسالـ لعمر بف سممة ( :يا غالـ سـ اهلل ،ككؿ بيمينؾ ،ككؿ مما يميؾ) (ومف رواية
ابف ماجو بسند صحي  ،وتحقيؽ األلباني ورود في االرواء بسند صحي ).
كذلؾ عممنا رسولنا الكريـ عميو الصالة والسالـ أال نأكؿ ونحف متكئيف ،وانما نأكؿ ونحف جالسيف ،فقاؿ:

(ال أكؿ متكئان إنما انا عبد أكؿ كما يأكؿ العبد ،كأجمس كما يجمس العبد) (أخرجو البخاري ،والترميذي
وأبف ماجة والبييقي ،وأحمد والحميدي ،وسياؽ الحديث لمبييقي والترميذي وقاؿ حديثو حسف صحي ).

وعممنا كذلؾ عميو الصالة والسالـ أف نكوف منظميف في الجموس والمجمس ،فال نجمس في وسط الحمقة،

فقاؿ( :لعف مف جمس في كسط الحمقة) (رواه أبو داود بأسناد حسف ،ورواه الترميذي عف أبي مجمذ وقاؿ
حسف صحي ).
وفي التنظيـ في الممبس عممنا الرسوؿ الكريـ عميو الصالة والسالـ أف نكوف منظميف في ممبسنا فال يطيؿ

المسمـ ثوبو أو سروالو أو برنسو أو ردائو إلى أف يتحاوز الكعبيف (فقاؿ ما أسفؿ الكعبيف مف االزرار في

النار) ( رواية أبي ىريره في سنف النسائي وىو حديث صحي  ،وتحقيؽ األلباني وىو حسف صحي عف
الترميذي ولكف بمفظ أخر).
وكذلؾ أف ال يمشي المسمـ في نعؿ واحدة لقولو عميو الصالة والسالـ ( ال يمشي أحدكـ في نعؿ كاحدة

ليحفيما .أك لينعميما جميعان) (حديث صحي  ،أخرجو البخاري ومسمـ وأبو داود والترميذي والحميدي وقاؿ
الترميذي حسف صحي )
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 1.2الذساسات الساتقة ألنماط الشخصية (أ-ب):
 .2دراسة (عبد الرزاؽ)1021 ،
بعنكاف " نمط الشخصيو (أ -ب) كعالقتيما في تعمـ بعض الميارات األساسية بالمالكمةو
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نمط الشخصية (أ  -ب) وعالقتيما في تعمـ بعض الميارات األساسية

بالمالكمة ،تكونت عينة الدراسة مف ( )80طالباً مف أصحاب ذوي النمط (أ -ب) ،استخدـ الباحث

األدوات األتية :مقياس نمط الشخصية (أ -ب) وحمبة المالكمة ،وقفازة لممالكة ،وحاسوب إلكتروني
وساعة توقيت يدوية ،وتوصمت الدراسة إلى اىـ النتائج التالية :اف لنمط الشخصية (أ -ب) عالقة تأثير

إيجابيو في تعمـ بعض الميارات األساسية بالمالكمة واف اغمب العبي المالكمة تتمتع بنمط الشخصية (أ)

وىو اكثر واعمى مف نمط الشخصية (ب).
 .2دراسة (جميمة الكائمي)1021 ،

بعنكاف" :المعنى في الحياة كعالقتو بنمط الشخصية (أ– ب)"
ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى مستوى المعنى الحياة وعالقتو بنمط الشخصية (أ– ب) لدى طمبة جامعة

بحداد والتعرؼ عمى مستوى المعنى في الحياة تبعا لمتحيرات الجنس (ذكور -إناث) والتخصص (عممي–

إنساني ) والتعرؼ عمى مستوى نمط الشخصية (أ-ب) ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )400طالباً

وطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية .استخدـ الباحث األدوات األتية :مقياس المعنى في الحياة ومقياس
أنماط الشخصية (أ–ب) ،وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :إف طمبة جامعة بحداد يتمتعوف بمستوى
في المعنى في الحياة ووجود فوؽ ذات داللة إحصائية لصال الذكور ،وال توجد فوؽ ذات داللة عمى
مقياس المعنى في الحياة تبعا لمتخصص (عممي– إنساني) ميؿ الطمبة إلى النمط (أ) وال يوجد فوؽ ذات

داللة إحصائية تبعا لمتحيرات ( الذكور – اجناث) والتخصص (عممي –إنساني) عمى مقياس نمط

الشخصية .

 .1دراسة (آبدة ،النداؼ)1020 ،
بعنكاف " العالقة بيف األنماط الشخصية كعمميات التعمـ عند طمبة التربية الرياضية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف األنماط المختمفة لمشخصية وعمميات التعمـ ،تكونت عينة

الدراسة مف ( )116طالباً و ( )121طالبة في كمية عموـ الرياضة في جامعة مؤتة ،استخدـ الباحث
األدوات األتية :مقياس ( )Schmeck Ribich and Ramanaiah 1977لقياس عمميات التعمـ ،وأداة

لقياس األنماط الشخصية ،وتوصمت الدراسة إلى اىـ النتائج األتية :ظيور فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
الطالب والطالبات عمى النمط األنثوي والنمط المشترؾ لصال الطالبات ،ومتوسط حسابي أعمى لمطالب
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عمى النمط الذكور مقارنو بالطالبات إال أنيا غير دالة إحصائيا ،كما أظيرت نتائج (ت) وتحميؿ التبايف

األحادي،إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الطالب والطالبات في العمميات العميقة لممعمومات،

وتخزيف المعمومات ،ومنيجية التعمـ ،في حيف أظيرت النتائج فروقاً دالة إحصائيا عمى توضي المعمومات

في عممية التعمـ لصال الطالبات.

 .4دراسة (الرشيدم ،الرشايدة)1020 ،
بعنكاف "األنماط الشخصية لدل مديرم المدارس الثانكية بمنطقة حائؿ التعميمية كعالقتيا باإلبداع

اإلدارم مف كجية نظرىـ"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف األنماط الشخصية واجبداع اجداري في ضوء نظرية
مدير منيـ ( )86مدي اًر و( )89مديرة ،استخدـ الباحث
ولياـ مرستوف ،تكونت عينة الدراسة مف ()175
اً

األدوات األتية :مقياس أنماط الشخصية وتكوف مف ( )40فقرة ومقياس اجبداع اجداري مكوف مف ()30
فقرة ،وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :تقدير مديري المدارس لألنماط الشخصية كاف مرتفعاً ما
عدا النمط التحميمي كاف متوسطاً ،وكذلؾ كانت التقديرات الخاصة باجبداع اجداري مرتفعة ،كما أظيرت

نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أنماط الشخصية لدى مديري المدارس تعزي لمتحير

النوع االجتماعي ولصال الذكور وعدـ وجود فروؽ تعزي لمخبرة التربوية .كما بينت النتائج أف العالقة

إيجابية بيف أنماط الشخصية واجبداع اجداري.
 .5دراسة (الميداكم)1020 ،

بعنكاف " الكعى باإلبداع كعالقتو باإلسمكب المعرفي (التجديدم – التكيفي) كنمطي الشخصية (أ –ب)"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نمط الشخصية (أ -ب) وعالقة الوعي باجبداع واألسموب المعرفي
(التجديدي – التكيفي ) ونمط الشخصية (أ -ب) لدى طمبة الجامعة والفرؽ في الوعي باجبداع واألسموب

المعرفي ونمط الشخصية (أ -ب) وفقا لمتحيري الجنس والتخصص ،تكونت عينة الدراسة مف ()400
طالب وطالبة مف الجامعة المستنصرية ،استخدـ الباحث االدوات التالية :مقياس الوعي باجبداع ،ومقياس

أنماط الشخصية (أ – ب) ،توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :إف عينة البحث ميالة لنمط الشخصية
(أ) أكثر مف النمط (ب ) وتوجد فروؽ دالة إحصائيا في العالقة بيف الوعي في االبداع ونمط الشخصية

(أ  -ب) وفقا لمتحير الجنس ولصال اجناث  ،وال توجد فروؽ في العالقة بيف الوعي باجبداع ونمط

الشخصية (أ -ب) وفقا لمتحير التخصص .
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 .6دراسة (بف زكراؿ فتيحة)1008 ،
بعنكاف" :أنماط الشخصية كعالقتيا باإلجياد"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى انماط الشخصية (أ – ب) وعالقتيا باججياد مف حيث مستوى االجياد

وأعراض االجياد ومصادر االجياد ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )395فرداً مشكميف مف العامميف

بوحدات التدخؿ لمحماية المدنية ،مصال االستعماالت والتوليد بالمستشفيات ،ومراكز البريد مف فئة خارج
التصنيؼ ،والمستوى األوؿ والثاني عبر والية أـ البواقي ،استخدـ الباحث االدوات األتية :مقياس نمط

الشخصية  ،مقياس اججياد لقياس مستواه وأعراض مقياس مصادر اججياد الميني ،ومقياس إستراتيجيات

مواجية االجياد ،وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية :وجود عالقة موجبو دالة بيف نمطـ الشخصية

(أ) ومستوى اججياد ،وعالقة سالبة دالة بيف نمط الشخصية (ب) ومستوى اججياد ،وعالقة موجبة دالة

بيف النمط الشخصية (أ) وأعراض اججياد الجسدية والنفسية والسموكية ،وعالقة سالبة دالة بيف النمط

الشخصي (ب) وأعراض اججياد الجسدية والنفسية والسموكية ،وعالقة موجبو دالة بيف نمط الشخصية (أ)
ميؿ ذوي نمط الشخصية (أ) جستخداـ إستراتيجيات المواجية المركرة عمى المشكمة أكثر ،ميؿ ذوي نمط

الشخصية (ب) جستخداـ إستراتيجيات المواجية المركزة عمى اجنفعاؿ أكثر.
 .7دراسة (دردير)1007 ،
بعنكاف "اإلحتراؽ النفسي لممعمميف ذكم النمط (أ – ب) كعالقتو بأساليب مكاجية المشكالت"
ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمى تأثير نمط الشخصية (أ-ب) عمى مستوى اجحتراؽ النفسي لممعمميف
والتعرؼ عمى تأثير أساليب مواجية المشكالت عمى مستوى اجحتراؽ النفسى لممعمميف والتعرؼ عمى

تأثير كؿ مف المرحمة التعميمية والنوع عمى مستوى اجحتراؽ النفسي لممعمميف ،تكونت عينة الدراسة مف

( )240معمـ ومعممة بالمرحمة اجبتدائية واجعدادية  ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :مقياس اجحتراؽ
النفسى لممعمميف ومقياس نمط الشخصية لبورتر وقائمة المواجية واستمارة بينات عامة عف أفراد العينة

إعداد الباحثة ،وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :وجود فروؽ دالة بيف ذوى النمط (أ) وذوى النمط
(ب) فى الدرجة الكمية لإلحتراؽ النفسي فى إتجاة ذوى النمط (أ) وكشفت الدراسة عف وجود فروؽ دالة

فى الدرجة الكمية لإلحتراؽ النفسى لدى ذوى النمط (أ) بيف المعمميف الذيف يستخدموف أساليب التماس

العوف ،وبيف المعمميف الذيف يستخدموف األساليب السمبية فى إتجاه مستخدمي أساليب العوف .
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 .8دراسة (إبراىيـ)1004 ،
بعنكاف "أنماط الشخصية (أ – ب) كعالقتيا بالميكؿ العصابية كالقدرة عمى إتخاذ القرار"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى أنماط الشخصية (أ-ب) والقدرة عمى إتخاذ القرار وايجاد العالقة

بيف أنماط الشخصية والعالقة بيف كؿ عرض مف أعراض الميوؿ العصابية ،والقدرة عمى اتخاذ القرار
وايجاد العالقة بيف أنماط الشخصية (أ-ب) والتعرؼ عمى داللة الفروؽ فى أنماط الشخصية والميوؿ

العصابية والقدرة عمى إتخاذ القرار تبعا لمتحيري (الجنس والتخصص) وبناء مقياس أنماط الشخصية (أ-

ب) ،تكونت عينة الدراسة مف ( )500طالب وطالبة تـ إختيارىـ بالطريقة العشوائية ،إستخدـ الباحث
األدوات األتية :مقياس أنماط الشخصية (أ – ب) ومقياس الميوؿ العصابية ،وتوصمت الدراسة إلى أىـ

النتائج األتية :ميؿ أفراد العينة إلى النمط (أ) وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف فى أنماط
الشخصية (أ -ب) وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا فى أنماط الشخصية (أ -ب) تبعا لمتحير التخصص

الدراسى.

 .9دراسة (الجاركدم)1002 ،
بعنكاف " سمكؾ الشخصية مف نمط (أ) كعالقتة ببعض المتغيرات النفسية"
ىدفت الدراسة الى تحديد أىـ المعالـ السيكومترية لمقياس سموؾ نمط (أ) ،فضالً عف تطبيؽ مقياس

أيزنؾ وولسوف لإلنبساط والعصابية عمى مجموعة مف طمبة وطالبات جامعة اجمارات  ،وفحص الفروؽ
بيف الطمبة والطالبات مف ذوي سموؾ النمط (أ) في مكونات بعدي االنبساط  ،واالنطواء والعصابية ،

واجتزاف اجنفعالي ،تكونت عينة الدراسة مف ( )200طالب وطالبة مف جامعة اجمارات ( )30مف الذكور

و( )30مف اجناث ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :مس جنكنز لنشاط مف ترجمة أحمد عبد الخالؽ،

ومقياس أيزنؾ وولسوف لإلنبساط والعصابيو واستمارت بيانات أولية مف إعداد الباحثة .وتوصمت الدراسة
إلى أىـ النتائج األتية :وجود فروؽ بيف الطمبة والطالبات مف ذوي نمط الشخصيو (أ) في مكونات بعد

اجنبساط في متحير النشاط فقط لصال الذكور .
 .20دراسة ( يكسؼ)2994 ،

بعنكاف "العالقة بيف نمط السمكؾ (أ) كبعض متغيرات الشخصية ذات الداللة التشخيصية"
تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف نمط السموؾ (أ) وبعض متحيرات الشخصية ذات الداللة
التشخيصية وىي القمؽ ،اجكتئاب ،والتوىـ المرضي ،والنشاط العاـ لدي الذكور واجناث ،تكونت عينة

الدراسة مف ( )387مبحوثا أعمارىـ مف ( )60-20عاـ ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :إستخبار نمط
السموؾ (أ) ومقياس تيمور لمقمؽ الصري وقائمة بؾ لإلكتئاب ومقياس النشاط العاـ وتوصمت الدراسة إلييـ
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النتائج األتية :إرتباط النمط السموكي (أ) بالقمؽ والتوىـ المرضي والنشاط العاـ لدى عينة الذكور كما

إرتبط بالقمؽ واجكتئاب والنشاط العاـ في عينة اجناث.
 .22دراسة ()heaven ,1988

بعنكاف " نمط السمكؾ (أ) كاإل ندفاع لدل المراىقيف "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نمط السموؾ (أ) واجندفاع لدى المراىقيف ،تكونت عينة الدراسة مف

( )170مراىقا مف طالب المرحمة الثانوية ،إستخدـ الباحث األدوات التالية :مقايس التوتر والنشاط

والطموح والتنافس والصبر والحضب والعدواف واستخبار أيزنؾ لشخصيو ومقياس اجندفاعية ،وتوصمت

الدراسة إلى أىـ النتائج التالية :إرتباط سموؾ النمط (ا) بكؿ مف العصابيو ،واجنبساط ،الذىانية  ،وذلؾ
بالنسبو لعينة اجناث في حيف إرتبط سموؾ النمط (أ) بالعصابيو فقط لدى عينة الذكور كما إرتبط سموؾ

النمط (أ) باجندفاعية عند كال الجنسيف.
 .21دراسة (بايؿ يارنكلد )yarnold p1988
بعنكاف " العالقة بيف القدرة عمى الضبط كالتحكـ اجتماعيا كالعمؿ مع المجمكعة لدل األفراد ذم النمط

السمككي (أ)"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف القدرة عمى الضبط والتحكـ اجتماعيا والعمؿ مع المجموعة

لدى األفراد ذي النمط السموكي (أ)  ،تكونت عينة الدراسة مف ( )161طالباً جامعي مف أصحاب ذوي

النمط السموكي (أ -ب)  ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :مقياس الضبط والتحكـ ،ومقياس النمط
السموكي (أ) ،وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية :إف أداء أفراد ذوي النمط السموكي (أ) أسرع عند

معرفتيـ بتقنية عمميـ بصفة عامة ومع المجموعة بينما ظؿ االفراد ذوي النمط السموكي (ب) كما ىو
ويرغب ىؤالء األفراد في الحفاظ عمى قيمة الذات وتقويميا إيجابيا ،وكذلؾ الرغبة في التعمـ االجتماعي،

ولـ تظير فروؽ بيف أفراد النمطيف السموكييف (أ-ب) عند عمؿ كال منيما منفردا .
 .21دراسة ( )liorente ,2986

بعنكاف " " Nevroticism, extraversion and the tpe –A – behavior pattern
ىدفت الدراسة إلى مقارنة نمط السموؾ (أ) في العصابية واجنبساط ،تكونت عينة الدراسة مف ( )956مف

الذكور و( )647مف اجناث مف طمبة الكميات اجسبانية ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :مقياس مس

جينكز لمنشاط ،ومقياس الشخصية أليزنؾ ،وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية :إف األشخاص ذوو
النمط (أ) المعرضة لإلصابة بالشرياف التاجي كاف لدييـ مستويات عالية مف العصابية واجنبساط عف

األشخاص ذوي نمط (ب) غير المعرضيف لمشرياف التاجي ،وأظيرت اجناث ميالً أكبر جظيار مشاعرىف
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وىو متوقؼ عمى العصابية ،بينما أظير الرجاؿ ميالً أكبر جعتناؽ سموكيات الدخوؿ في منافسات حادة
والسعي لإلنجاز الميني ،وىما يتفؽ مع مكونات سموؾ نمط (ب) .

 .24دراسة (فريد ريؾ كىكدكات كآخركف )rhdewolt f.etal1984
بعنكاف " الصالبة كالنمط السمككي (أ) كعالقتو بالتعامؿ مع أحداث الحياة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الصالبة والنمط السموكي (أ) وعالقتو بالتعامؿ مع أحداث الحياة ،
تكونت عينة الدراسة مف ( )600فرداً منيـ ( )289إناث و( )311ذكور مف طالب الجامعة ،إستخدـ

الباحث األدوات األتية :مقياس جينكنس لمنشاط الشامؿ ،وتـ أيضا تقسيـ أفراد النمط السموكي (أ -ب)
إلى مجموعتيف مرتفع الصالبة  ،ومنخفض الصالبة ،وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :إف

الحاالت ذات الصالبة العالية في النمط السموكي (أ) ومنخفضي الصالبة في نمط السموكي (ب) إختالفا
فقط في كيفية التعامؿ مع أحداث الحياة ،ولكف متساوييف مف حيث إدراؾ أحداث الحياة .

 1.1التعقيب عمى الدراسات السابقة التي تناكلت أنماط الشخصية (أ – ب)
مف حيث المكضكع:
بعد اجطالع عمى الدراسات السابقة تبيف أف ىناؾ إىتماما بموضوع أنماط الشخصية (أ– ب) لدى

الباحثيف فى الدوؿ األجنبية والعربية ،وخاصة فى السنوات األخيرة ،حيث تمت دراستو مف حيث عالقتو
بمتحيرات عديدة ،وىي :دراسة (جميمة الوائمي )2012 ،والمعنى في الحياة وعالقتو بنمط الشخصية (أ –

ب)و ،ودراسة (بف زوراؿ فتيحة )2008 ،وأنماط الشخصية وعالقتيا باججيادو ،ودراسة (إبراىيـ)2004 ،
وأنماط الشخصية (أ – ب) وعالقتيا بالميوؿ العصابية والقدرة عمى إتخاذ القرارو ،ودراسة (دردير،

 )2007واجحتراؽ النفسي لممعمميف ذوي النمط (أ – ب) وعالقتو بأساليب مواجية المشكالتو ،ودراسة

(آبدة ،النداؼ )2010 ،و العالقة بيف األنماط الشخصية وعمميات التعمـ عند طمبة التربية الرياضيةو،
ودراسة ( عبد الرزاؽ )2013 ،و نمط الشخصية (أ -ب) وعالقتيما في تعمـ بعض الميارات األساسية
بالمالكمةو ،ودراسة (الجارودي )2001 ،و سموؾ الشخصية مف نمط (أ) وعالقتو ببعض المتحيرات

النفسيةو ،ودراسة ( يوسؼ )1994 ،والعالقة بيف نمط السموؾ (أ) وبعض متحيرات الشخصية ذات الداللة

التشخيصيةو ،ودراسة (الرشيدي ،الرشايدة )2010 ،واألنماط الشخصية لدى مديري المدارس الثانوية
بمنطقة حائؿ التعميمية وعالقتيا باجبداع اجداري مف وجية نظرىـو ،ودراسة (الميداوي )2010 ،والوعي

باجبداع وعالقتو باجسموب المعرفي (التجديدي – التكيفي) ونمطي الشخصية (أ –ب)و
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مف حيث الفترة الزمنية:
تفاوتت الفترة الزمنية لمدراسات السابقة فيما بينيا مف حيث سنة الصدور ،فمثال دراسة (عبد الرزاؽ،

 ،)2013ودراسة (جميمة الوائمي ،)2012 ،ودراسة (آبدة ،النداؼ ،)2010 ،ودراسة (الميداوي،

 ،)2010و

دراسة (الرشيدي ،الرشايدة ،)2010 ،ودراسة (بف زوراؿ فتيحة ،)2008 ،ودراسة (دردير،)2007 ،
ودراسة (إبراىيـ ،)2004 ،ودراسة (الجارودي ،)2001 ،ودراسة (يوسؼ ،)1994 ،ودراسة ( heaven

 )1988ودراسة ( ،)liorente ,1986ودراسة (فريد ريؾ وىودوات وأخروف ( ،)rhdewolt f.etal1984
ودراسة (بايؿ يارنولد )yarnold p1988
مف حيث األىداؼ:
ىدفت بعض الدراسات إلى تعريؼ عالقة أنماط الشخصية (أ – ب) ببعض المتحيرات لدى أفراد عينة
الدراسة كدراسة (بف زوراؿ فتيحة ،)2008 ،ودراسة (دردير ،)2007 ،ودراسة (إبراىيـ ،)2004 ،ودراسة

(آبدة ،النداؼ ،)2010 ،ودراسة (الرشيدي ،الرشايدة ،)2010 ،ودراسة (الميداوي ،)2010 ،ودراسة (عبد
الرزاؽ ،)2013 ،ودراسة ( يوسؼ ،)1994 ،ودراسة (فريد ريؾ وىودوات وأخروف

rhdewolt

 ،)f.etal1984ودراسة (بايؿ يارنولد )yarnold p1988
في حيف ىدفت دراسة (جميمة الوائمي ،)2012 ،إلى التعرؼ عمى مستوى المعنى لمحياة وعالقتو بنمط
الشخصية (أ – ب)
وىدفت دراسة (الجارودي ،)2001 ،إلى تحديد أىـ المعالـ السيكومتريو لمقياس سموؾ نمط (أ) وىدفت

دراسة (  ،)liorente ,1986إلى مقارنة سموؾ نمطي (أ -ب) في العصابية واجنبساط.
مف حيث االدكات:

تعددت المقاييس واألدوات المستخدمة مف قبؿ الباحثيف في الدراسات السابقة ،حيث استخدـ (الجارودي،

 )2001مقياس المعالـ السيكومتريو لقياس سموؾ نمط (أ) ،واستخدـ ( )heaven ,1988إستخبار أيزنؾ
الشخصية ،واستخدـ ( يوسؼ )1994 ،إستخبار نمط السموؾ (أ).
واستخدـ (بايؿ يارنولد  ،)yarnold p1988مقياس النمط السموكي (أ).
 واستخدـ كؿ مف دراسة (جميمة الوائمي ، )2012 ،ودراسة (بف زوراؿ فتيحة ،)2008 ،ودراسة (إبراىيـ، ،)2004ودراسة (دردير ،)2007 ،ودراسة (آبدة ،النداؼ ،)2010 ،ودراسة (الرشيدي ،الرشايدة،
 ،)2010ودراسة ( عبد الرزاؽ ،)2013 ،ودراسة (الميداوي،)2010 ،
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ودراسة (  ،)liorente ,1986ودراسة (فريد ريؾ وىودوات وأخروف  )rhdewolt f.etal1984مقياس

أنماط الشخصية (أ – ب).

 1.1الذساسات الساتقة لحنظيم لزات-:
 .15دراسة (عزاـ)1024 ،
بعنكاف " فاعمية برنامج إرشادم تعميمي قائـ عمى التعمـ باإلتقاف لتنمية ميارات تنظيـ الذات كالتحصيؿ

الدراسي"

تيدؼ الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادي تعميمي قائـ عمى التعمـ باجتقاف لتنمية ميارات

تنظيـ الذات والتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي ،تكونت عينة الدراسة مف ( )64طالباً

مف طالب الصؼ الثامف األساسي ،تـ تقسيميـ العينة إلى مجموعتيف إحداىما ضابطة ( )32طالباً ،

وتجريبية ( )32طالباً ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :مقياس تنظيـ الذات ،وبرنامج تعميمي قائـ عمى

التعمـ باالتقاف ،توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات
أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في المقياس البعدي لتنظيـ الذات لصال

المجموعة

التجريبية .وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في المقياسيف القبمي
والبعدي لتنظيـ الذات لصال

القياس البعدي ،وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بيف درجات أفراد

المجموعة التجريبية في التحصيؿ الدراسي ،ودرجاتيـ في تنظيـ الذات في القياس البعدي ،عدـ وجود

فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي لتنظيـ
الذات.

 .26دراسة (أماؿ ألفقي)1021 ،
بعنكاف " التنظيـ الذاتي كعالقتو بمستكل الطمكح كقمؽ المستقبؿ"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف التنظيـ الذاتي ومستوى الطموح وقمؽ المستقبؿ لدى طالب

الثانوية العامة ،تكونت عينة الدراسة مف ( )160طالباً وطالبة بالصؼ الثالث الثانوي العاـ ( عممي –
أدبي ) المقيديف بالمدارس الحكومية بمدينة بنيا محافظة القميوبية ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :مقياس

التنظيـ الذاتي مف إعداد الباحثة ومقياس الطموح وقمؽ المستقبؿ ،توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية:

وجود عالقة إرتباطية موجبة بيف التنظيـ الذاتي ومستوى الطموح ،ووجود عالقة ارتباطية سالبة بيف
التنظيـ الذاتي وقمؽ المستقبؿ ،وعدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط
درجات اجناث في كؿ مف التنظيـ الذاتي ومستوى الطموح وقمؽ المستقبؿ وعدـ وجود فرؽ بينيما مف
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حيث التخصص (عممي – أدبي ) في التنظيـ الذاتي ومستوى الطموح ،وأخي اًر يمكف التنبؤ بالتنظيـ الذاتي

في ضوء مستوى الطموح وقمؽ المستقبؿ لدى طالب وطالبات الثانوية العامة .
 .17دراسة (محمكد ،فتحي)1021:
بعنكاف " تنظيـ الذات األكاديمي كعالقتو بقمؽ االختبار "

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف تنظيـ الذات األكاديمي وقمؽ االختبار لدى طالب عينة مف

الجامعة ،والكشؼ عف الفروؽ بيف الجنسيف في أبعاد تنظيـ الذات األكاديمي ،تكونت عينة الدراسة مف

( )287مف طالب وطالبات جامعة األزىر ( 148ذكو اًر  139 ،إناثاً) .إستخدـ الباحث األدوات األدوية:
مقياس تنظيـ الذات األكاديمي ،ومقياس قمؽ اجختبار ،توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :وجود

عالقة سمبية دالة إحصائياً بيف تنظيـ الذات األكاديمي وقمؽ اجختبار ،بينما لـ توجد فروؽ دالة إحصائياً
بيف الذكور واجناث في أبعاد تنظيـ الذات األكاديمي بهستثناء بعدي التحكـ في بيئة التعمـ والمسؤولية عف

التعمـ ،أما المسؤولية عف التعمـ والتنظيـ ووضع األىداؼ فكانت متحيرات منبئة بمستوى قمؽ االختبار .
 .28دراسة (الجبكرم)1022 ،
بعنكاف " تنظيـ الذات كعالقتو بالتفكير السمبي كااليجابي"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تنظيـ الذات وعالقتو بالتفكير السمبي واجيجابي ،تكونت عينة الدراسة مف

( )200طالب وطالبة مف المرحمة اجعدادية في مدينة تكريت في العراؽ ،إستخدـ الباحث األدوات األتية:
مقياس تنظيـ الذات وىو مف إعداد الباحث ومقياس التفكير السمبي واجيجابي ،توصمت الدراسة إلى أىـ
النتائج األتية :تمتع أفراد العينة بمستوى ٍ
عاؿ مف تنظيـ الذات ،وجود فروؽ في تنظيـ الذات تبعا لمتحير
الجنس لصال اجناث ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وفقا لمتخصص الدراسي في تنظيـ الذات لصال

التخصص العممي ،ووجود عالقة إيجابية بيف تنظيـ الذات ونمط التفكير اجيجابي ،وعالقة سالبة بيف

تنظيـ الذات ونمط التفكير السمبي.
 .29دراسة) مرياف)1020 ،

بعنكاف " نمذجة التفكير اإلبداعي بداللة متغيرات تنظيـ الذات كالمسايرة كاألمف النفسي "
تيدؼ الدراسة إ لى بناء نموذج سببي لمكشؼ عف العالقات السببية التي تربط تنظيـ الذات ،والمسايرة،

واألمف النفسي مف جية والتفكير اجبداعي مف جية أخرى ،كما ىدفت إلى الكشؼ عف مدى العالقة

اجرتباطية بيف ىذه المتحيرات كما ىدفت إلى الكشؼ عف وجود إختالؼ في متحيرات الدراسة الرئيسية
(التفكير اجبداعي  ،وتنظيـ الذات  ،والمسايرة ،واألمف النفسي ) تبعاً لمتحيري الجنس والفرع األكاديمي،

تكونت عينة الدراسة مف ( )590طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ االوؿ الثانوي لمفرعيف العممي واألدبي،
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إستخدـ الباحث األدوات األتية :إختبار تنظيـ الذات مف أعداد الباحثة ،واختبار المسايرة واألمف النفسي،
توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :وجود عالقات إرتباطية دالة إحصائياً عند مستوى ( )،01بيف
التفكير اجبداعي (عمى مستوى العالمة الكمية واألبعاد الثالثة) وكؿ مف تنظيـ الذات والمسايرة  ،بينما

كانت العالقة اجرتباطية بيف األمف النفسي والتفكير االبداعي غير دالة عند نفس المستوى ،وأظيرت نتائج

الدراسة أيضا فروقاً في المتوسطات الحسابية عند مستوى( )،01لكؿ مف متحيرات التفكير اجبداعي
وتنظيـ الذات والمسايرة تعزي لمتحيري الجنس والفرع االكاديمي ،وجود آثار مباشرة وآخرى غير مباشرة

لمتحيرات تنظيـ الذات واألمف النفس عمى التفكير اجبداعي ،وجود عالقة سببية بيف تنظيـ الذات
والمسايرة.
 .10دراسة (زيداف ،عبدالرازؽ)1009 :
بعنكاف " برنامج مقترح بإستخداـ فنيات تنظيـ الذات لتنمية دافعية اإل نجاز كالتحصيؿ لدل المتفكقيف

ذكم صعكبات التعمـ"

ىدفت الدراسة إلى التحقيؽ مف مدى فاعمية برنامج قائـ عمى فنيات تنظيـ الذات في تنمية التحصيؿ

ودافعية اجنجاز لدى عينة مف طالب الجامعة المتفوقيف ذوي صعوبات التعمـ (منخفضي التحصيؿ) مف
طالب الجامعة ،تكونت عينة الدراسة التجريبية مف ( )60طالباً مف طالب كمية التربية جامعة عيف
شمس ،إستخدـ الباحث األدوات األتية:منيا إختبار تنظيـ الذات ،إختبار المصفوفات المتتابعة ،البرنامج

التدريبي) ،توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :وجود فروؽ ذات داللة عند مستوى داللة  0110بيف
التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لمبرنامج لصال التطبيؽ البعدي ،ووجود فروؽ ذات داللة عند مستوى

داللة  0110بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصال المجموعة التجريبية  ،مما يبرىف عمى
فاعمية البرنامج في تنمية ميارات تنظيـ الذات.
 .12دراسة (دردرة)1008 ،
بعنكاف " تنظيـ الذات كعامؿ عاـ أك كعكامؿ طائفية كعالقتو بسمات الشخصية المستيدفة للضطرابات

الصحية"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تنظيـ الذات كعامؿ عاـ أو كعوامؿ طائفية وعالقتو بسمات الشخصية

المستيدفة لإلضطرابات الصحية ،والى التعرؼ عمى الطبيعة العاممية لمتحير تنظيـ الذات مف ناحية
وعالقتو بأنماط الشخصية المستيدفة لإلضطرابات الصحية مف ناحية أخرى تكونت عينة الدراسة مف

( )337طالباً مف جامعة ألمنيا مصر ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :قائمة تنظيـ الذات قائمة ردود
اجستجابات الشخصية ،توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :وجود أربعة عوامؿ لتنظيـ الذات وىي:

السموؾ اجيجابي الفعاؿ ،التوكيدية ،الضبط الداخمي واجنشحاؿ بنوعية الحياة .كما بينت معامالت اجرتباط
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عف وجود عالقات سالبة بيف ىذه األبعاد مف ناحية وأنماط الشخصية المستيدفة لمسرطاف ،وأمراض القمب

التاجية ،والنمط السيكوباتي مف ناحية أخرى ،كما أوضحت الدراسة وجود فروؽ جوىرية بيف عوامؿ تنظيـ
الذات ونمط الشخصية التناوبي والنمط الصحي لصال اجناث .
 .22دراسة (التركي)1008 ،
بعنكاف " فاعمية برنامج تعميمي في تحسيف ميارات تنظيـ الذات"
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج تعميمي في تحسيف ميارات تنظيـ الذات لدى التالميذ ذوي

صعوبات التعمـ مف المرحمة اجبتدائية (مستوى الصؼ السادس) ،تكونت عينة الدراسة مف ( )40تمميذاً

وتمميذة مف ذوي صعوبات التعمـ ،قسموا عشوائيا إلى مجموعتيف :مجموعة تجريبية تضـ ( )20تمميذاً

وتمميذة ومجموعة ضابطة تضـ ( )20تمميذاً وتمميذة.وقد تمقت المجموعة التجريبية تدريباً عمى البرنامج

في حيف لـ تتمقى المجموعة الضابطة أي تدريب ،حيث تكوف البرنامج مف ثماني عشرة جمسة مدة كؿ

منيا ( )50-45دقيقة ولمدة تسعة أسابيع ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :مقياس تنظيـ الذات لجمع

المعمومات ومقارنة أداء أفراد الد ارسة عمى االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف التجريبية والضابطة .
توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0510في ميارات

تنظيـ الذات بيف التالميذ في المجموعة التجريبية وبيف تالميذ المجموعة الضابطة لصال المجموعة

التجريبية.
 .23دراسة (الكياؿ)1008:
بعنكاف " اإلسياـ النسبي لمككنات الذكاء الكجداني كالذكاء المعرفي كتنظيـ الذات في التنبؤ باألداء

الميني لممعمميف كاألداء األكاديمي لمطالب"

تيدؼ الدراسة إلى تقديـ نموذج يظير اجسياـ النسبي لمكونات الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي وتنظيـ
الذات في التنبؤ بأداء كؿ مف المعمـ والمتعمـ بالمرحمة الثانوية ،تكونت عينة الدراسة مف ( )185طالباً

وطالبة بالصؼ األوؿ الثانوي ،إستخدـ الباحث األدوات األتية :إختبار الذكاء الوجداني إعداد الباحث،

إختبار رافف لممصفوفات المتتابعة ،إختيار تنظيـ الذات ،ومقياس تقويـ أداء المعمـ ،توصمت الدراسة إلى
أىـ النتائج األتية :نسبة التبايف الذي يمكف تفسيره بواسطة الذكاء المعرفي في أداء كؿ مف المعمـ والمتعمـ

( )% 9،%8عمى الترتيب كما يسيـ أيضا تنظيـ الذات في تفسير مقدار مف التبايف في أداء كؿ مف
المعمـ والمتعمـ بقيمة ( )%7مف ما يوض أىمية ىذه المتحيرات في األداء الميني الناج لممعمـ واألداء

األ كاديمي لمطالب بالمرحمة الثانوية ،وبواسطتيـ يمكف التنبؤ بأداء كؿ مف المعمـ والمتعمـ  ،كما توجد

فروؽ إحصائية دالة عند مستوى ( )00110بيف متوسطات درجات المعمميف األكثر كفاءة في األداء
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والمعمميف األقؿ كفاءة في األداء في كؿ مف إعتبار تحقيؽ الذات ،التعاطؼ ،المسؤولية االجتماعية ،حؿ

المشكالت ،ضبط اجندفاعات ،التفاؤؿ والدرجة الكمية لذكاء الواجدني وبمستوى( )0510لتحمؿ الضحوط
ؾ مكوف مف مكونات الذكاء الوجداني  ،وكذلؾ وضع وتخطيط األىداؼ ،ضبط اجنتباه تنظيـ االنفعاالت
ؾ مكونات لتنظيـ الذات والدرجة الكمية لتنظيـ الذات وكميا دالة عند مستوى داللة (.)00110
 .14دراسة (خمكد عبد األحد)1006 ،
بعنكاف " التكجو الزمني كعالقتو بالتنظيـ الذاتي لمتعمـ لدل طمبة معاىد إعداد المعمميف "
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى التوجو الزمني وعالقتو بالتنظيـ الذاتي لمتعمـ لدى طمبة معاىد إعداد
المعمميف في مدينة الموصؿ ،أقتصر البحث عمى طمبة معاىد إعداد المعمميف والمعممات ،تكونت عينة

الدراسة مف ( )300طالب وطالبة ،استخدـ الباحث األدوات األتية :مقياس التوجو الزمنى ومقياس التنظيـ
الذاتي المعد مف قبؿ الينداوي ( ،)2003توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج األتية :أف أفراد العينة كانوا
يتمتعوف بمستوى تنظيـ جيد وأف لمترتيب الوالدي أثر في توجو الفرد الزمني إذ أف األفراد ذوو الترتيب

الوالدي األوؿ كاف توجييـ نحو الماضي ،أما األفراد ذوو الترتيب الوالدي الثاني فما فوؽ كاف توجييـ
نحو المستقبؿ وأظيرت النتائج أف عالقة إرتباطية بيف التوجو الزمني نحو المستقبؿ والتنظيـ الذاتي أكبر

مف العالقة بيف التوجيات األخرى مع لتنظيـ الذاتي.

 1.4الحعقية على الذساسات الساتقة الحي جناولث جنظيم الزات:
مف حيث المكضكع:
بعد اجطالع عمى ا لدراسات السابقة تبيف أف ىناؾ إىتماما بموضوع تنظيـ الذات لدى الباحثيف فى الدوؿ

األجنبية والعربية ،وخاصة فى السنوات االخيرة ،حيث تمت دراستو مف حيث عالقتو بمتحيرات عديدة،

وىي :دراسة (الجبوري ،)2011 ،تنظيـ الذات وعالقتو بالتفكير السمبي والتفكير اجيجابي ،ودراسة (دردرة،

 ،)2008و تنظيـ الذات كعامؿ عاـ أو كعوامؿ طائفية وعالقتو بسمات الشخصية المستيدفة لإلضطرابات

الصحيةو ،ودراسة (أماؿ ألفقي،)2013 ،

و التنظيـ الذاتي وعالقتو بمستوى الطموح وقمؽ المستقبؿو ،ودراسة (خمود عبد األحد،)2006 ،
و التوجو الزمني وعالقتو بالتنظيـ الذاتي لمتعمـ لدى طمبة معاىد إعداد المعمميف و ،ودراسة (التركي،
 ،)2008و فاعمية برنامج تعميمي في تحسيف ميارات تنظيـ الذاتو ،ودراسة (زيداف ،عبدالرازؽ،)2009 :

و برنامج مقترح بهستخداـ فنيات تنظيـ الذات لتنمية دافعية اجنجاز والتحصيؿ لدى المتفوقيف ذوي
صعوبات التعمـو ،ودراسة (محمود ،فتحي ،)2012:و تنظيـ الذات األكاديمي وعالقتو بقمؽ االختبار و،
ودراسة (عزاـ ،)2014 ،و فاعمية برنامج إرشادي تعميمي قائـ عمى التعمـ باجتقاف لتنمية ميارات تنظيـ
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الذات والتحصيؿ الدراسيو ،ودراسة) مرياف ،)2010 ،و نمذجة التفكير اجبداعي بداللة متحيرات تنظيـ

الذات والمسايرة واألمف النفسي و ،ودراسة (الكياؿ ،)2008:و اجسياـ النسبي لمكونات الذكاء الوجداني
والذكاء المعرفي وتنظيـ الذات في التنبؤ باألداء الميني لممعمميف واألداء األكاديمي لمطالبو.

مف حيث الفترة الزمنية:
تفاوتت الفترة الزمنية لمدراسات السابقة فيما بينيا مف حيث سنة الصدور ،فمثال دراسة (عزاـ،)2014 ،
ودراسة (أماؿ ألفقي ،)2013 ،ودراسة (محمود ،فتحي ،)2012:ودراسة (الجبوري ،)2011 ،ودراسة

(مرياف ،)2010 ،ودراسة (زيداف ،عبدالرازؽ ،)2009 :ودراسة (دردرة ،)2008 ،ودراسة (التركي،
 ،)2008ودراسة (الكياؿ ،)2008:ودراسة (خمود عبد األحد.)2006 ،
مف حيث األىداؼ:
ىدفت بعض الدراسات إلى تعريؼ عالقة تنظيـ الذات ببعض المتحيرات لدى أفراد عينة الدراسة كدراسة

(الجبوري ،)2011 ،ودراسة (دردرة ،)2008 ،ودراسة (أماؿ ألفقي ،)2013 ،ودراسة (خمود عبد األحد،
 )2006ودراسة (محمود ،فتحي.)2012:
في حيف ىدفت دراسات إلى التعرؼ عمى فاعمية برامج منوعة كدراسة (التركي.)2008 ،
ودراسة (زيداف ،عبدالرازؽ ،)2009 :ودراسة (عزاـ.)2014 ،
ودراسة تيدؼ إلى بناء وتقديـ نماذج نموذج سببي لمكشؼ تنظيـ الذات ،كدراسة )مرياف ،)2010 ،ودراسة

(الكياؿ.)2008:

مف حيث األدكات:
تعددت المقاييس واألدوات المستخدمة مف قبؿ الباحثيف في الدراسات السابقة ،حيث إستخدمت دراسة

(الجبوري ،)2011 ،ودراسة (أماؿ ألفقي )2013 ،ودراسة (خمود عبد األحد ،)2006 ،ودراسة (التركي،
 )2008ودراسة (زيداف ،عبدالرازؽ ،)2009 :ودراسة (محمود ،فتحي ،)2012:ودراسة (عزاـ،)2014 ،

ودراسة )مرياف ،)2010 ،ودراسة (الكياؿ ،)2008:مقياس تنظيـ الذات ،واستخدمت دراسة (دردرة،
 )2008قائمة تنظيـ الذات.
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 1.5مكقع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:
مف خالؿ عرض الدراسات السابقة وجد الباحث أف الدراسة الحالية قد إتفقت مع الدراسات السابقة في

بعض الجوانب ،واختمفت معيا في البعض األخر.
مف حيث المكضكع:

إف الدراسة الحالية تتفؽ مع دراسة(الجبوري ،)2011 ،ودراسة (جميمة الوائمي ،)2012 ،دراسة (إبراىيـ،
 ،)2004ودراسة (أماؿ الفقي ،)2013 ،في ضوء بعض المتحيرات (الجنس ،التخصص) حيث لـ يتوصؿ

الباحث إلى عدد كبير مف الدراسات عمى حد عممو واطالعو تناولت أنماط الشخصية (أ – ب) وتنظيـ
الذات في ضوء ىذه المتحيرات.

ولـ يجد الباحث عمى حد عممو واطالعو لدراسات تناولت أنماط الشخصية (أ – ب) وتنظيـ الذات في

ضوء ،متحيرات أخرى منيا الوضع االقتصادي وأثر أنماط الشخصية (أ – ب) عمى متحيرات أخرى.
مف حيث األىداؼ:

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (بف زوراؿ فتيحة ،)2008 ،دراسة (إبراىيـ ،)2004 ،دراسة (عبد الرزاؽ،
 ،)2013مف حيث سعييا لمكشؼ عف طبيعة انماط الشخصية.

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة(الجبوري ،)2011 ،ودراسة (دردرة ،)2008 ،دراسة (أماؿ ألفقي،
 ،)2013دراسة (محمود ،فتحي ،)2012:مف حيث سعييا لمكشؼ عف طبيعة تنظيـ الذات.
مف حيث العينة:
إنفردت الدراسة الحالية عمى حد عمـ الباحث واطالعو ،بتطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة مف طالب
الثانوية العامة الصؼ الثاني عشر ،باجضافة إلي ندرة الدراسات العربية عامة والفمسطينية خاصة.
مف حيث األدكات:
إف الدراسة الحالية تتفؽ مع دراسة (بف زوراؿ فتيحة ،)2008 ،ودراسة (أحمد الجبوري)2011 ،
مف حيث المقاييس المستخدمة حيث إستخدـ الباحث مقياس أنماط الشخصية (أ – ب) ،ومقياس تنظيـ
لذات.
ولقد استفاد الباحث مف الد ارسات السابقة في صياغتو لتساؤالت الدراسة ،وأىدافيا ،وأىميتيا وفروضيا،
وكذلؾ إستفاد مف األساليب اجحصائية المستخدمة في تمؾ الدراسات ،وكذلؾ إستفاد منيا في تفسير

النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.
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 1.6فركض الدراسة:

 .1ال توجد فروؽ في مستوى تنظيـ الذات تعزى لمتحير أنماط الشخصية (أ -ب).
 .2ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في أنماط الشخصية (أ – ب) تبعاً لمنوع االجتماعي (ذكور -إناث)
لدى أفراد العينة.

 .3ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في أنماط الشخصية (أ – ب) تبعاً لمتخصص (عممي  -أدبي) لدى
أفراد العينة.

 .4ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في أنماط الشخصية (أ – ب) تبعاً لمستوى الوضع االقتصادي
(مرتفع – متوسط – منخفض) لدى أفراد العينة.

 .5ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في تنظيـ الذات تبعاً لمنوع االجتماعي (ذكور-إناث) لدى أفراد
العينة.

 .6ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في تنظيـ الذات تبعاً لمتخصص (عممي  -أدبي) لدى أفراد العينة.

 .7ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في تنظيـ الذات تبعاً لمستوى الوضع االقتصادي (مرتفع – متوسط
– منخفض) لدى أفراد العينة.

 .8ال يوجد تأثير داؿ إحصائياً لمتفاعؿ بيف الجنس وأنماط الشخصية(أ -ب) عمى أبعاد تنظيـ الذات
والدرجة الكمية لتنظيـ الذات لدى أفراد العينة.
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 4الفصل الزابغ

منهج وإجـزاءاث الدراسـت
4.2
4.1

منيج الدراسة

4.1

عينة الدراسة

4.4

أدكات الدراسة

مجتمع الدراسة

4.5

الخطكات اإلجرائية

4.6

األساليب اإلحصائية
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الفصؿ الرابع
منيج كاجراءات الدراسػة
يتضمف ىذا الفصؿ الخطوات واججراءات التي تمت في الجانب الميداني مف ىذه الدراسة مف
حيث منيج الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،والعينة التي طبقت عمييا ،واألدوات المستخدمة ،والدراسة

االستطالعية التي ىدفت لمتحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات ،والتوصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة ،وذلؾ

عمى النحو األتية:

 4.2منهج الذساسة:
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،الذي يبحث عف الحاضر ،وييدؼ إلى تجييز بيانات جثبات
فروض معينة تمييداً لإلجابة عف تساؤالت محددة بدقة تتعمؽ بالظواىر الحالية ،واألحداث الراىنة التي

يمكف جمع المعمومات عنيا في زماف إجراء البحث ،وذلؾ باستخداـ أدوات مناسبة (األغا،)43 :2002 ،

إذ تحدد الدراسة الوصفية الوضع الحالي لمظاىرة المراد دراستيا وىو منيج يستخدـ االستبيانات في جمع
البيانات عمى أف تكوف عمى درجة مف الموضوعية والثبات (أبو عالـ.)50 :2011 ،

 4.1مجحمع الذساسة:
بمغ حجـ المجتمع األصمي لمدراسة ( )4137طالباً وطالبة مف طمبة المرحمة الثانوية ىـ الطمبة الذيف
يدرسوف بصورة منتظمة في الصؼ الثاني عشر في المدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ

بمنطقة شماؿ قطاع غزة خالؿ العاـ الدراسي 2015 – 2014ـ( .و ازرة التربية والتعميـ العالي -غزة)

 4.1عينة الذساسة:
أ .العينة االستطالعية:
تـ إختيار عينة عشوائية استطالعية قواميا ( )60مف الطمبة مف الجنسيف مف مجتمع الدراسة األصمي،
وتـ تطبيؽ األدوات المستخدمة في ىذه الدراسة عمى ىذه العينة بيدؼ التحقؽ مف صالحية األدوات

لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الكمية ،وذلؾ مف خالؿ حساب صدقيا وثباتيا بالطرؽ اجحصائية المالئمة.
ب .العينة الميدانية:
تـ اختيار عينة عشوائية طبقية مف مجتمع الدراسة األصمي ،وقد بمغ عدد أفراد العينة ( )503طالباً

وطالبو مف الجنسيف ،منيـ ( )231مف الذكور بنسبة ( )%45.9ومنيـ ( )272مف اجناث بنسبة
(.)%54.1
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والجدوؿ األتي يبيف التك اررات والنسب المئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لعدد مف المتحيرات المستقمة

التصنيفية ،وذلؾ كما يمي:

جدكؿ ()2

يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لممتغيرات التصنيفية
البياف
النكع االجتماعي

التخصص

السكف

الكضع االقتصادم

المتغير

العدد

%

ذكور

231

45.9

إناث

272

54.1

عممي

151

30.0

أدبي

352

70.0

جباليا

269

53.5

معسكر جباليا

162

32.2

بيت الىيا

14

2.8

مشروع بيت الىيا

33

6.6

بيت حانوف

17

3.4

قرية أـ النصر

8

1.6

مرتفع

39

7.8

متوسط

369

73.4

منخفض

95

18.9

 4.4أدوات الذساسة:
 .2مقياس أنماط الشخصية :إعداد الدكتكر بف زركاؿ فتيحة.
بعد االطالع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة ومنيا دراسة ،جميمة رحيـ الوائمى )2012( ،المعنى
فى الحياة وعالقتو بنمط الشخصية (أ -ب) ودراسة ،بف زورواؿ فتحية )2013( ،أنماط الشخصية
وعالقتيا باججياد.ودراسة ،إبراىيـ ريزاف .)2004( ،أنماط الشخصية (أ  ،ب)

وعالقتيا بالميوؿ

العصابية والقدرة عمى اتخاذ القرار ،فقد قاـ الباحث باختيار مقياس أنماط الشخصية إعداد (الدكتور بف

زرواؿ فتيحة) ،ويتكوف المقياس مف ( )34فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد ،وتتـ االستجابة عمى المقياس وفقاً
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لتدرج خماسي (موافؽ بشدة – موافؽ – محايد – ال أوافؽ – ال أوافؽ بشدة ) وتصح عمى التوالي

بالدرجات ( )1 - 2 – 3 – 4 – 5وجميع الفقرات تصح بيذا االتجاه،
يتككف ىذا المقياس في شكمو النيائي مف جزئييف
الجزء األكؿ :يخص معمومات عامة حوؿ الجنس والسف وغيره

الجزء الثاني :خصص ىذا المقياس لقياس نمطيف (أ -ب) باعتبار أنيما مقترناف مف حيث الميؿ لنمط
(أ) يعني غياب خصائص النمط (ب) مع مراعاة أف غياب ىذه األخيرة ال يعني بالضرورة الميؿ لمنمط
(أ).

صمـ ىذا المقياس لقياس المنطيف (أ -ب) معا إنطالقا مف أف النمط (أ) يمثؿ نقيض النمط (ب) فقد
وزعت درجات األفراد عمى مقياس النمطيف (أ -ب) وفؽ متصؿ نيايتيا إما النمط (أ) أو النمط (ب)
ويحدد قرب الفرد مف أحدى النيايتيف درجة ميمة لإلنتماء إلى أحداىما ،نيايتو مف الطرؼ اليميف وىو

درجات ( )4-5ىذا يمثؿ النمط (أ) وىي اعال الدرجات ،ونيايتو مف جية الشماؿ ( )1-2يمثؿ النمط
(ب) وىي أقؿ الدرجات أي الدرجة التى يحصؿ عمييا المفحوص ىي التي تحدد ميمة إلى إحدى النمطيف

بمعنى إذا حصؿ المفحوص عمى درجات مرتفعة عمى المقياس يعنى ميمة إلى النمط (أ) واذا حصؿ

المفحوص عمى درجات منخفضة يعنى ذلؾ ميمة إلى النمط (ب).

وصنؼ ىذا الميؿ إلى ثالث مستويات وفقا لعدد البنود ( )34بند ودرجة ميؿ الفرد لإلتصاؼ باألنماط مف
( )1-5إلى :
ميؿ مرتفع يشمؿ الدرجات بيف  170 -125وىذا يمثؿ النمط (أ).
ميؿ متوسط يشمؿ الدرجات بيف . 124 - 80
ميؿ منخفض يشمؿ الدرجات بيف  79 -34وىذا يمثؿ النمط (ب).
يمثؿ ىذا الجزء  34بنداً تتوزع عمى أربع أبعاد غير متساوية مف حيث األىمية ىي:

 -1بعد االستعجاؿ

يتكوف مف ( )8فقرات تتمحور حوؿ خصائص كالمياؿ جنجاز أكثر مف عمؿ في نفس الوقت(،عبارة رقـ

 )1والحديث بسرعة (عبارة رقـ  )4والميؿ العتماد معيار السرعة كمعيار في تقيـ األداء (عبارة رقـ ،)7
ولعدـ تخصيص وقت لمراحة (عبارة رقـ  )5وغيرىا مف العبارات.
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 -2بعد السعي نحك االنجاز
يتكوف مف ( )6فقرات تدور حوؿ خصائص كالميؿ لتحسيف األداء في المواقؼ الضاغطة (عبارة رقـ

 )10ولتحقيؽ أىداؼ كثيرة أو كبيرة (العبارة رقـ 13و  )14وغيرىا مف العبارات.

 -1بعد العدائية (التنافسية  ،الطمكح)

يتكوف مف ( )11فقرة تتمحور حوؿ خصائص كالميؿ لممارسة األلعاب ليدؼ التنافس ( عبارة رقـ )19
ولتحدي الذات (عبارة رقـ  )21إضافة إلى الرغبة في تحمؿ المسؤولية (عبارة رقـ  )22واجيماف بفكره

البقاء لألكثر فعالية (عبارة رقـ  )25وغيرىا مف العبارات.

 -4بعد التعبير الخارجي عف االنفعاالت

يتكوف مف ( )9فقرات مف أمثمتيا الميؿ جستخداـ حركات الجسـ خالؿ التكمـ (عبارة رقـ  )30وسيولة

مالحظة عالمات اجنفعاؿ عمى الفرد(عبارة رقـ 31و )32وغيرىا مف العبارات.
والجدوؿ األتي يبيف توزيع فقرات المقياس عمى األبعاد:
جدكؿ ()1

تكزيع الفقرات عمى أبعاد مقياس أنماط الشخصية
عدد الفقرات

الفقرات

أبعاد المقياس

الرقـ
2

اإلستعجاؿ كالسرعة

8

8–1

1

السعي نحك اإل نجاز

6

14 – 9

1

العدائية (التنافس كالطمكح)

11

25 – 15

4

التعبير الخارجي عف اإل نفعاالت

9

34 - 26

ويتـ إحتساب درجة المفحوص عمى المقياس بجمع درجاتو عمى كؿ مجاؿ وجمع درجاتو عمى جميع

األبعاد لحساب الدرجة الكمية ألنماط الشخصية ،وتتراوح الدرجة عمى المقياس ككؿ بيف (170 – 34

درجة).
الخصائص السيككمترية لمقياس انماط الشخصية (أ  -ب):
اكال :الصػدؽ "صػدؽ االتساؽ الداخمي"
لحساب صدؽ مقياس أنماط الشخصية قاـ الباحث بحساب معامالت اجرتباط بيف درجة كؿ فقرة ودرجة

البعد الذي تنتمي إليو ،والجداوؿ األتية تبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()1

إرتباط درجة كؿ فقرة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو
البعد

-2
اإلستعجاؿ
كالسرعة

-1
السعي

نحك

االنجاز

رقـ الفقرة

معامؿ

مستكل

االرتباط

الداللة

البعد

رقـ

معامؿ

مستكل

الفقرة

االرتباط

الداللة

()1

0.512

دالة عند 0.01

18

0.458

دالة عند 0.01

()2

0.565

دالة عند 0.01

19

0.538

دالة عند 0.01

()3

0.515

دالة عند 0.01

20

0.575

دالة عند 0.01

()4

0.567

دالة عند 0.01

العدائية

21

0.539

دالة عند 0.01

()5

0.358

دالة عند 0.01

(التنافس

22

0.280

دالة عند 0.05

()6

0.452

دالة عند 0.01

23

0.508

دالة عند 0.01

()7

0.536

دالة عند 0.01

24

0.353

دالة عند 0.01

()8

0.468

دالة عند 0.01

25

0.584

دالة عند 0.01

()9

0.419

دالة عند 0.01

26

0.549

دالة عند 0.01

()10

0.615

دالة عند 0.01

27

0.566

دالة عند 0.01

()11

0.602

دالة عند 0.01

28

0.578

دالة عند 0.01

()12

0.635

دالة عند 0.01

29

0.375

دالة عند 0.01

()13

0.639

دالة عند 0.01

30

0.436

دالة عند 0.01

()14

0.367

دالة عند 0.01

31

0.560

دالة عند 0.01

()15

0.505

دالة عند 0.01

32

0.560

دالة عند 0.01

()16

0.439

دالة عند 0.01

33

0.477

دالة عند 0.01

()17

0.444

دالة عند 0.01

34

0.358

دالة عند 0.01

-1

كالطمكح)

-4
التعبير

الخارجي

عف

إل نفعاالت

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ،0.272 =0.05وعند مستوى داللة 0.352 =0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع فقرات مقياس أنماط الشخصية ( 34فقرة) حققت إرتباطات دالة مع

درجة البعد الذي تنتمي إليو عند مستوى داللة  0.01ومستوى 0.05؛ وبذلؾ تبقى الدرجات الكمية
لممفحوص عمى المقياس في الصورة النيائية تتراوح بيف ( 170 – 34درجة).
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ثبات مقياس أنماط الشخصية:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
تـ حساب معامؿ اجرتباط بيف درجات أفراد العينة اجستطالعية عمى الفقرات الفردية (ف=  17فقرة)
ودرجاتيـ عمى الفقرات الزوجية لممقياس (ف=  17فقرة) والمكونة لمقياس أنماط الشخصية في صورتو

النيائية (ف=  34فقرة) ،وقد بمغ معامؿ اجرتباط بهستخداـ معادلة بيرسوف ( ،)0.568وتـ حساب معامؿ

الثبات بهستخداـ معادلة سبيرماف براوف (النصفييف متساوييف) وكانت قيمة معامؿ الثبات تساوي

( ،)0.738وىي دالة عند مستوى داللة .0.01

ب .ثبات المقياس بإستخداـ معادلة ألفا كركنباخ:
تـ تقدير ثبات المقياس بحساب معامؿ ألفا كرونباخ لفقرات المقياس بأبعاده ،والجدوؿ األتي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()4

يبيف معامالت الثبات ألبعاد مقياس أنماط الشخصية بإستخداـ معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

أبعاد المقياس

الرقـ
2

اإلستعجاؿ كالسرعة

8

0.752

1

السعي نحك اإل نجاز

6

0.710

1

العدائية (التنافس كالطمكح)

11

0.847

4

التعبير الخارجي عف اإل نفعاالت

9

0.813

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ ألفا مرتفعة وتدلؿ عمى أف المقياس يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات تفي
بمتطمبات تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة.
مما سبؽ إ تض أف مقياس أنماط الشخصية موضوع الدراسة يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات؛
تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصوؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.
 .1مقياس تنظيـ الذات :إعداد (أحمد محمكد الجبكرم)
بعد اجطالع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة ومنيا ،دراسة السعيد عبد الصالحيف دردرة)2008( ،
تنظيـ الذات كعامؿ عاـ أو كعوامؿ طائفية وعالقتو بسمات الشخصية المستيدفة لإلضطرابات الصحية،

دراسة أحمد محمود الجبوري )2011( ،تنظيـ الذات وعالقتة بالتفكير السمبى واجيجابي لدى طمبة المرحمة
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الثانوية ،دراسة حناف زيداف محمد عبدالرازؽ )2009( ،برنامج مقترح بهستخداـ فنيات تنظيـ الذات لتنمية

دافعية اجنجاز والتحصيؿ لدى المتفوقيف ذوي صعوبات التعمـ ،ودراسة عبدالنعيـ عرفة محمود؛ طارؽ
محمد فتحي )2012( ،تنظيـ الذات األكاديمي و عالقتو بقمؽ االختبار لدى عينة مف طالب الجامعة،
ودراسة أماؿ الفقي )2013( ،التنظيـ الذاتي وعالقتو بمستوى الطموح وقمؽ المستقبؿ لدى طالب الثانوية

العامة ،فقد قاـ الباحث بهختيار مقياس تنظيـ الذات ،إعداد (أحمد الجبوري) ويتكوف المقياس مف ()34

فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد ،وتتـ اجستجابة عمى المقياس وفقاً لتدرج خماسي (موافؽ بشدة – موافؽ –

محايد – ال أوافؽ – ال أوافؽ بشدة ) وتصح عمى التوالي بالدرجات (.)1 - 2 – 3 – 4 – 5
يتككف مقياس تنظيـ الذات مف األبعاد األتية:

مراقبة الذات  -تقكيـ الذات  -تعزيز الذات  -ضبط الذات
وتوزعت فقرات المقياس عمى الشكؿ األتي:

 -1مراقبة الذات  :تكوف مف  10فقرات تسمسؿ الفقرات مف 10- 1

 -2تقكيـ الذات :تكوف مف  10فقرات تسمسؿ الفقرات مف 20 - 11
 -3تعزيز الذات :تكوف مف  7فقرات تسمسؿ الفقرات مف 27 - 21

 -4ضبط الذات :تكوف مف  7فقرات تسمسؿ الفقرات مف 34 - 28
تعميمات المقياس وورقة اججابة

تعميمات المقياس التي تضمنت كيفية اججابة عمى فقرات المقياس ،وحث المجيب عمى الدقة في اججابة

كما أكد الباحث عمى عدـ الحاجة إلى ذكر األسماء أو أي عناويف أخرى سوى المطموب التخصص
(،عممي – أدبي ) الصؼ  ،والجنس(،ذكر  -أنثى)

وبعض التعميمات بوضع إشارة في األماكف

المخصصة ليا والتي تنطبؽ عمى الطالب كما تضمنت ورقة اججابة تسمسؿ الفقرات يقابمو بدائؿ اججابة

وىي  :موافؽ بشده  ،موافؽ  ،محايد  ،ال أوافؽ  ،ال أوافؽ بشده

وجميع الفقرات تصح بيذا االتجاه ،والجدوؿ األتي يبيف توزيع فقرات المقياس عمى األبعاد:
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جدكؿ ()5

تكزيع الفقرات عمى أبعاد مقياس تنظيـ الذات
عدد الفقرات

الفقرات

أبعاد المقياس
مراقبة الذات

10

10 – 1

تقكيـ الذات

10

20 – 11

تعزيز الذات

7

27 – 21

ضبط الذات

7

34 – 28

الدرجة الكمية لممقياس

34

34-1

ويتـ إحتساب درجة المفحوص عمى المقياس بجمع درجاتو عمى كؿ مجاؿ وجمع درجاتو عمى جميع
األبعاد لحساب الدرجة الكمية لمسموؾ اجيجابي ،وتتراوح الدرجة عمى المقياس ككؿ بيف (170 – 34
درجة) ،وتعبر الدرجة المنخفضة عف تدني مستوى تنظيـ الذات فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف مستوى

مرتفع مف تنظيـ الذات.

الخصائص السيككمترية لمقياس تنظيـ الذات:
اكال :الصػدؽ" :صػدؽ االتساؽ الداخمي"
لحساب صدؽ مقياس تنظيـ الذات تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة ودرجة البعد الذي
تنتمي إليو ،والجداوؿ األتية تبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()6

إرتباط درجة كؿ فقرة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو
البعد

-2

مراقبة

الذات

-1

تقكيـ

الذات

رقـ الفقرة

معامؿ

مستكل

االرتباط

الداللة

البعد

رقـ

معامؿ

مستكل

الفقرة

االرتباط

الداللة

1

0.315

دالة عند 0.05

18

0.459

دالة عند 0.01

2

0.389

دالة عند 0.01

19

0.487

دالة عند 0.01

3

0.404

دالة عند 0.01

20

0.442

دالة عند 0.01

4

0.458

دالة عند 0.01

21

0.688

دالة عند 0.01

5

0.372

دالة عند 0.01

22

0.679

دالة عند 0.01

6

0.319

دالة عند 0.05

23

0.586

دالة عند 0.01

7

0.395

دالة عند 0.01

تعزيز

24

0.645

دالة عند 0.01

8

0.602

دالة عند 0.01

الذات

25

0.760

دالة عند 0.01

9

0.555

دالة عند 0.01

26

0.287

دالة عند 0.05

10

0.427

دالة عند 0.01

27

0.577

دالة عند 0.01

11

0.407

دالة عند 0.01

28

0.362

دالة عند 0.01

12

0.283

دالة عند 0.05

29

0.377

دالة عند 0.01

13

0.634

دالة عند 0.01

30

0.468

دالة عند 0.01

14

0.490

دالة عند 0.01

31

0.427

دالة عند 0.01

15

0.613

دالة عند 0.01

32

0.625

دالة عند 0.01

16

0.282

دالة عند 0.05

33

0.488

دالة عند 0.01

17

0.440

دالة عند 0.01

34

0.624

دالة عند 0.01

-1

-4

ضبط

الذات

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ،0.272 =0.05وعند مستوى داللة 0.352 =0.01
يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع فقرات مقياس تنظيـ الذات ( 34فقرة) حققت ارتباطات دالة مع درجة

البعد الذي تنتمي إليو عند مستوى داللة أقؿ مف  ،0.05ويبقى المقياس في صورتو النيائية يتكوف مف

( )34فقرة ،وبذلؾ تتراوح الدرجة الكمية عمى المقياس في صورتو النيائية بيف ( 170 – 34درجة).

71

كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية لممقياس ،كالجدكؿ األتي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()7

يبيف إرتباطات درجات أبعاد مقياس تنظيـ الذات مع الدرجة الكمية لممقياس
معامؿ
االرتباط

األبعاد
مراقبة الذات

0.758

تقكيـ الذات

0.820

تعزيز الذات

0.698

ضبط الذات

0.655

مستكل الداللة
دالة عند 0.01

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ،0.272 =0.05وعند مستوى داللة 0.352 =0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع أبعاد مقياس تنظيـ الذات حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية

لممقياس عند مستوى داللة  ،0.01مما يدلؿ أيضاً عمى أف المقياس في صورتو النيائية يتسـ بدرجة جيدة
مف صدؽ االتساؽ الداخمي .كما يشير ذلؾ إلى أف جميع فقرات وأبعاد المقياس تشترؾ في قياس خاصية

تنظيـ الذات لدى أفراد العينة مف الطمبة.
ثبات مقياس تنظيـ الذات:
أ .ثبات التجزئة النصفية:
تـ حساب معامؿ اجرتباط بيف درجات أفراد العينة االستطالعية عمى الفقرات الفردية (ف=  17فقرة)
ودرجاتيـ عمى الفقرات الزوجية لممقياس (ف=  17فقرة) ،والمكونة لمقياس تنظيـ الذات في صورتو النيائية

(ف=  34فقرة) ،وقد بمغ معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة بيرسوف ( ،)0.648وتـ حساب معامؿ الثبات
بهستخداـ معادلة سبيرماف براوف (النصفييف متساوييف) وكانت قيمة معامؿ الثبات تساوي ( ،)0.818وىي

دالة عند مستوى داللة 0.01؛ وىي قيمة مقبولة عممياً ،األمر الذي يدلؿ عمى درجة جيدة مف الثبات.
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ب .الثبات باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ:
تـ تقدير ثبات المقياس بحساب معامؿ ألفا كرونباخ لفقرات المقياس بأبعاده ودرجتو الكمية ،والجدوؿ األتي

يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()8

يبيف معامالت الثبات ألبعاد مقياس تنظيـ الذات باستخداـ معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

أبعاد المقياس
مراقبة الذات

10

0.678

تقكيـ الذات

10

0.724

تعزيز الذات

7

0.864

ضبط الذات

7

0.656

الدرجة الكمية لممقياس

34

0.875

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ ألفا مرتفعة ،وتدلؿ عمى أف المقياس يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات تفي

بمتطمبات تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة.

مما سبؽ اتض لمباحث أف مقياس تنظيـ الذات موضوع الدراسة يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات؛
تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصوؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.

 4.5الخطىات اإلجشائية:
 .1اجطالع عمى األدب السابؽ والدراسات المتعمقة بمتحيرات الدراسة.
 .2إختيار المقاييس المناسب لممتحيرات الدراسة.
 .3التأكد مف أدوات الدراسة ومدي صالحيتيا لإلستخداـ.
 .4الحصوؿ عمى ورقة تسييؿ ميمة باحث مف جامعة األزىر.
 .5الحصوؿ عمى ورقة تسييؿ ميمة باحث مف و ازرة التربية والتعميـ العالي.
 .6تطبيؽ المقاييس عمى البيئة المحمية (عينات استطالعية).
 .7تطبيؽ المقاييس عمى البيئة عينات الدراسة طالب الصؼ الثاني عشر (توجييي).
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 .8جمع البيانات وتفريحيا في الحاسوب وفؽ برنامج .SPSS
 .9تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج  SPSSاجحصائي وتفسير ومناقشة النتائج.

 4.6األسالية اإلحصائية:
تـ إستخداـ برنامج الرزـ اجحصائية لمعموـ االجتماعية  SPSSلتفريغ البيانات وتصفيتيا وتصحيحيا

ومعالجتيا كما يمي:

أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات:
 معامؿ ارتباط بيرسوف :لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس ،ولثبات التجزئة النصفية. معادلة سبيرماف براوف :لتعديؿ طوؿ المقياس في ثبات التجزئة النصفية. معادلة ألفا كرونباخ :لحساب الثبات.ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا:
 المتوسطات الحسابية واجنحرافات المعيارية والوزف النسبي. معامؿ إرتباط بيرسوف لمكشؼ عف العالقة بيف المتحيرات. إختبار وتو  T-Testلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستقمتيف. تحميؿ التبايف األحادي لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أكثر مف عينتيف مستقمتيف. -إختبار شيفية لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادي.
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 5الفصل اخلامس

نتائـج الدراسـت

5.2

تمييػد

5.1

نتيجة السؤاؿ الثاني الذم ينص عمى ما مستكل تنظيـ الذات لدل
أفراد العينة؟
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الفصؿ الخامس
نتائػج الدراسػة
 5.2جمهيـذ:
يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،وذلؾ بعد التحقؽ

مف الفرضيات بهستخداـ األساليب اجحصائية المناسبة لكؿ منيا ،كما سيقوـ الباحث بتفسير ومناقشة
النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا في ضوء اجطار النظري والدراسات

السابقة:

 5.1نتيجة السؤاؿ االكؿ الذم ينص عمى :ما مستكل أنماط الشخصية لدل أفراد العينة؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب الدرجات الكمية ألفراد عينة الد ارسػة عمػى أبعػاد أنمػاط
الشخصػػية وأو و وبو ،ت ػػـ ترتيػػب ال ػػدرجات تنازليػ ػاً واختيػػار مجم ػػوعتي المقارن ػػة مرتفعػػي أنم ػػاط الشخص ػػية

(الػػنمط أ) الػػذيف يشػػكموف نسػػبة  %27مػػف الط ػػرؼ العمػػوي لػػدرجات أف ػراد العينػػة (ف= ،)136ومنخفض ػػي
أنمػ ػػاط الشخصػ ػػية (الػ ػػنمط ب) الػ ػػذيف يشػ ػػكموف نسػ ػػبة  %27مػ ػػف الطػ ػػرؼ السػ ػػفمي لػ ػػدرجات أف ػ ػراد العينػ ػػة

(ف= ،)136ثػػـ قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي واالنح ػراؼ المعيػػاري والػػوزف النسػػبي السػػتجابات
أفراد العينة عمى مقياس أنماط الشخصية (أ -ب) ،والجدوؿ األتي يبيف ذلؾ:
الجدكؿ ()9

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم

كالكزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى مقياس أنماط الشخصية
الفقرات

الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الكزف النسبي

عدد

141.55

4.86

83.3

112.82

7.63

66.4

ـ

المقياس

2

نمط الشخصية "أ"

34

1

نمط الشخصية "ب"

34

المتكسط

%

يتض ػ مػػف الجػػدوؿ الس ػػابؽ أف أنمػػاط الشخصػػية (أ -ب) ،لػػدى أفػػراد عينػػة الد ارسػػة مػػف الطمب ػػة

بالمرحمة الثانوية األعمى نمط الشخصية وأو بوزف نسبي ( ،)%83.3يميػو نمػط الشخصػية وبو بػوزف نسػبي
( ،)%66.4مما يشير إلى أف أفراد العينة لدييـ مستويات متفاوتة مف أنماط الشخصية.

يرى الباحث اف المناخ السائد في المرحمة الثانوية يسوده التنافس الشػديد الػذي يػؤدي الػى نػوع مػف

السموؾ العدواني بيف الطػالب مػف اجػؿ الحصػوؿ عمػى انجػاز تحصػيمي افضػؿ بالنسػبة لالخػريف ،ىػذا مػف
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جيػػة .ومػػف جيػػة اخػػرى الطالػػب فػػي الثانويػػة العامػػة يحػػاوؿ تحقيػػؽ ذاتػػة السػػيما فػػي المرحمػػة النيائيػػة مػػف
الثانوية ،حيث يييئ ذلؾ الطالب نفسة لمتعميـ الجامعي ومف ثـ العمؿ فيما بعد ثـ الزواج وتحمؿ المسؤلية

فالتػػالي يتصػػرؼ الفػػرد بشػػكؿ يتفػػؽ مػػع مفيومػػة عػػف ذاتػػة فضػػال عػػف التراكمػػات االجتماعيػػة كمي ػا تجتمػػع
لتمارس ضحوط عمى الطالب ،فبتالي تشكؿ عميػة عبئػا حيػث يػنعكس ذلػؾ عمػى سػموكة وتصػرفاتو فيصػب

متسػػرعاَ عػػدوانياَ غيػػر صػػبور وىػػذا مػػا يتصػػؼ بػػو اصػػحاب الػػنمط(أ) ،وىػػذا مػػا اكدتػػة د ارسػػة الجػػارودي

( ،)2001ودراسة ابراىيـ ( ،)2004ودراسة دردير ( ،)2010ودراسة الميداوي ()2010

 5.1نتيجة السؤاؿ الثاني الذم ينص عمى :ما مستكل تنظيـ الذات لدل أفراد العينة؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى مقياس تنظيـ الذات بأبعاده ودرجتو الكمية ،والجدوؿ األتي يبيف ذلؾ:
الجدكؿ (:)20

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى مقياس تنظيـ الذات
المقياس

عدد الفقرات

المتكسط

االنحراؼ

الكزف النسبي

الترتيب

الحسابي

المعيارم

%

مراقبة الذات

10

40.08

4.51

80.2

1

تقكيـ الذات

10

38.84

4.73

77.7

2

تعزيز الذات

7

28.07

3.89

80.2

1مكرر

ضبط الذات

7

26.23

3.98

74.9

3

الدرجة الكمية لتنظيـ الذات

34

133.22

12.73

78.4

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف تنظيـ الذات لدى أفراد عينة الدراسة مف الطمبة بالمرحمة الثانوية جيد ويقع
عند وزف نسبي ( ،)%78.4مما يشير إلى أف أف ارد العينة لدييـ مستوى جيد مف تنظيـ الذات.
ويأتي مراقبة الذات وتعزيز الذات في أعمى المراتب بوزف نسبي ( ،)%80.2يميو تقويـ الذات بوزف نسبي
( ،)%77.7وأخي اًر ضبط الذات يوزف نسبي (.)%74.9
ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف طمبة المرحمة الثانوية (التوجييي) لدييـ تنظيـ ذاتي مرتفع ،وىذا يعود

ألىمية ىذه المرحمة وادراؾ الطالب بأف ىذه المرحمة مرحمة مفصمية وىى التى تؤىؿ الطالب لدخوؿ

مرحمة عممية وفكرية جديدة ،وىذه المرحمة التى ترسـ مستقبؿ الطالب لذلؾ ظيرت النتائج ايجابية بهرتفاع
تنظيـ الذات لدى أفراد العينة .
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إف ما وجده الباحث مف طالب الثانوية العامة الذيف يتسموف بتنظيـ ذاتي مرتفع ،يعرفوف كيؼ يراقبوف
ذاتيـ ويقيموف أنفسيـ ويضعوف خططيـ في ضوء إمكانياتيـ ويقوموف بمراقبة و تعزيز أعماليـ ذاتيا ،مما

يترتب عمية إرتفاع في تنظيـ ذواتيـ ،ولتنظيـ الذات عدة فوائد لمطالب أنو يزيد مف درجة المرونة والتكيؼ
والمشاعر االيجابية لدى الفرد ،ويعتبر تنظيـ الذات بمثابة الضمير االجتماعي الذي يحرؾ الشعور

بالمسؤلية جراء عدـ فعؿ السموؾ أو فعمو ،وتنظيـ الذات يمعب دو اًر ميماً وأساسياً في حياة الطالب ،ألنو
يؤدي إلى إرتفاع إنجاز الفرد في كؿ المياـ التي يقوـ بيا بصفة عامة وخاصة المياـ الحياتية العممية .

وىذا يعني أف عينة الطمبة تتمتع بمستوى ٍ
عاؿ مف تنظيـ الذات ،وىذا ما أكده باندو ار حيث يقوؿ ،يستطيع
األشخاص تنظيـ سموكيـ إلى حد كبير عف طريؽ تصور النتائج التى قد يولدونيا بأنفسيـ.

(الجبوري)84:2011،

وىذا ما أكدتو دراسة (أماؿ الفقي )2013،ودراسة (الجبوري )2011،ودراسة (خمود عبد األحد.)2006 ،
إف طالب المرحمة الثانوية يبذلوف جيداَ إضافيىاَ لموصوؿ إلى تحقيؽ أىدافيـ التى خططوا ليا ،وىنا
يظير دور األىؿ والمجتمع أيضا بشكؿ كبير حيث تظير النتائج أف مراقبة وتعزيز الذات ىي أعمى

الد رجات التى حصؿ عمييا أفراد العينة ألف الطالب يراقب ويعزز ذاتو مف خالؿ نظرتو لذاتو ومف خالؿ
نظرة األىؿ واألصداقاء والمجتمع المحيط بو ،وتعتبر المرحمة الثانوية مرحمة ميمة جداً لدى الطالب ولدى

المجتمع الفمسطينى بشكؿ عاـ فيى المقياس الفصمي لمطالب لتحديد مستقبمة العممي.

نتائج الفرض األكؿ:

 .1ال تكجد فركؽ في مستكل تنظيـ الذات تعزل لمتغير أنماط الشخصية (أ -ب).
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات الطمبة عمى نمط الشخصية (أ)
(ف=  )136ومتوسط درجات الطمبة عمى النمط (ب) (ف=  )136في درجاتيـ عمى مقياس تنظيـ الذات

موضوع الدراسة بهستخداـ إختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،واستخدـ الباحث
ىذا المقياس اجحصائي البارامتري بسبب إعتدالية توزيع الدرجات في كؿ مف مجموعتي التطبيؽ ،إضافة

إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثالثيف فرداً ،األمر الذي يحقؽ شروط إستخداـ مقياس (ت) لمفرؽ بيف
متوسطي مجموعتيف مستقمتيف (عالـ ،)210 :2005 ،والجدوؿ األتي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()22

إختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات أنماط الشخصية ( أ -ب) في تنظيـ الذات
المقياس
مراقبة الذات
تقكيـ الذات
تعزيز الذات
ضبط الذات
الدرجة الكمية لتنظيـ الذات

المتغير

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

النمط ب

37.01

4.40

النمط أ

42.97

3.38

النمط ب

36.10

4.48

النمط أ

40.98

4.31

النمط ب

25.92

4.21

النمط أ

29.94

2.91

النمط ب

24.22

3.80

النمط أ

27.96

3.21

النمط ب

123.26

11.87

النمط أ

141.85

8.97

قيمة (ت)

مستكل الداللة

12.528

دالة عند 0.01

9.140

دالة عند 0.01

9.165

دالة عند 0.01

8.772

دالة عند 0.01

14.579

دالة عند 0.01

قيمة (ت) الجدولية (د.ح= )270عند مستوى داللة  ،1.96= 0.05عند مستوى داللة 2.58= 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.01بيف متوسطي درجات

النمط (أ) ،والنمط (ب) في جميع أبعاد مقياس تنظيـ الذات والدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات ،لصال

النمط (أ) ،أي أف الطمبة بالمرحمة الثانوية مف الذيف يتمتعوف بنمط الشخصية (أ) لدييـ تقديرات أعمى في
تنظيـ الذات.

إف أصحاب النمط (أ) يكتسبوف العديد مف األنماط السموكية االيجابية ،والتي تمثؿ ليـ مرحمة إشباع
وتوافؽ مع انفسيـ وطموحاتيـ ،والمنبيات البيئية التي تجعميـ عمى حافة التوتر واجنعصاب ،مما يخجميـ

يكرروف ىذه األنماط السموكية عف طريؽ اجستجابات المدعمة التي ترتفع بتقديرىـ لذواتيـ وتجعميـ
يرغبوف دائما في أف ينجزوا أدائيـ ويحسنوه إلى أقصى حد ،حتى يستطيعوا أف يحسنوا صورتيـ أماـ

ذاتيـ ،وىذا يعد بمثابة أسموب تكيفي مقبوؿ بالنسبة ليـ ،وىذا ما أكدتو دراسة (كريـ.)1991،

إف أداء افراد ذوي النمط السموكي (أ) أسرع عند معرفتيـ بتقنية عمميـ بصفة عامة وقد أكدت ذلؾ دراسة

(يارنولد .)yarnold p:1988

وأصحاب النمط (أ) يتمتعوف بمستوى ٍ
عاؿ في المعنى في الحياة وىذا ما أكدتو دراسة (جميمة الوائمي،
.)2012
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ميؿ ذوي نمط الشخصية (أ) جستخداـ إستراتيجيات المواجية المركزة عمى المشكمة أكثر بشكل جٌد وىذا

مؤشر عمى أف أصحاب النمط(أ) لدييـ تنظيـ ذاتي مرتفع وىذا ما اكدتة دراسة (بف زوراؿ فتيحة)2008 ،

يتمتع طالب المرحمة الثانوية مف ذوي النمط (أ) بتقديرات مرتفعة في تنظيـ الذات وىذا ألف أصحاب ىذا

النمط (أ) يشعروف دائما بتنافس ويرغبوف باجنجاز السريع ويضعوف ألنفسيـ العديد مف األىداؼ والخطط
االيجابية وكذلؾ مف االيجابيات التى تساعد الطمبة عمى تنظيـ ذواتيـ دور االسرة الفمسطينية في دعـ
الطمبة وخاصة في المرحمة الثانوية وكذلؾ توجييات المعمميف التى تساعد الطمبة عمى توجيو ذواتيـ،

والطمبة يشعروف بالتوتر والقمؽ إذا واجيتيـ أي معيقات قد تضر بهىدافيـ وخططيـ التى وضعوىا ،وىذا

يتفؽ مع ما ذكرتو الدراسات السابقة .والمجتمع الفمسطيني يكد ويكاف ويناضؿ مف اجؿ الديف والتعمـ

والوطف

نتائج الفرض الثاني:

 .1ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أنماط الشخصية تعزل لممتغيرات التصنيفية لدل أفراد العينة.
ويتفرع منو الفروض الفرعية األتية:

ل لمنكع االجتماعي (ذككر -إناث)
 .1ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أنماط الشخصية (أ – ب) تعز ن
لدل أفراد العينة.
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات الطمبة عمى نمط الشخصية وأو

الذكور (ف=  )60ومتوسط درجات الطالبات اجناث (ف=  ،)76ومتوسط درجات الطمبة عمى نمط
الشخصية (ب) الذكور (ف= )62ومتوسط درجات الطالبات اجناث (ف= )74في درجاتيـ عمى مقياس
أنماط الشخصية موضوع الدراسة باستخداـ اختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستقمتيف،

واستخدـ الباحث ىذا المقياس اجحصائي البارامتري بسبب إعتدالية توزيع الدرجات في كؿ مف مجموعتي
التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثالثيف فرداً ،األمر الذي يحقؽ شروط إستخداـ مقياس
(ت) لمفرؽ بيف متوسطي مجموعتيف مستقمتيف (عالـ ،)210 :2005 ،والجدوؿ األتي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()21

إختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات الطالب كالطالبات في أنماط الشخصية
المقياس
نمط الشخصية "أ"
نمط الشخصية "ب"

المتغير

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الذكور

141.18

4.91

اجناث

141.84

4.83

الذكور

114.18

4.89

اجناث

111.68

9.20

قيمة (ت)

مستكل الداللة

0.784

غير دالة إحصائياً

1.536

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح= )134عند مستوى داللة  ،1.96= 0.05عند مستوى داللة 2.58= 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي
الطالب والطالب ات في نمط الشخصية وأو ونمط الشخصية وبو ،أي أف الطمبة بالمرحمة الثانوية مف
الجنسيف لدييـ تقديرات متقاربة في نمطي الشخصية.

ويرى الباحث أف الطمبة بالمرحمة الثانوية مف الجنسيف لدييـ تقديرات متقاربة في نمطي الشخصية أي

أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واجناث في أنماط الشخصية (أ – ب) وىذا يعود لعدة

عوامؿ منيا بيئية واجتماعية ونفسية وسموكية وألنو ال يوجد فروؽ في السف بيف طالب المرحمة الثانوية
الصؼ الثاني عشر  ،إف تقارب المنيج وتوحيده لمثانوية بيف الذكور واالناث لو دور ايجابي ،وكذلؾ

التحيرات النمائية المطموبة لمجنسيف متقاربة ،وبالتالي أغمب الخبرات التي يمر فييا طالب الثانوية ىي
متقاربة بشكؿ كبير ،أف طبيعة المرحمة الثانوية قد تعدؿ بعض الشيء مف خصاؿ النمط السموكي (أ –
ب) بيف الجنسيف كالتنافس الشديد والعدائية ونفاذ الصبر ،كما أف التنشئة الدينية التي تنشأ فييا الطالبات

وتتربى في ظؿ المودة والحب والتسام والرحمة أيضا قد تخفؼ مف حدة الحضب والعدائية لدي أفراد

النمط(أ) مما يجعمو قريب جداً مف النمط (ب) لدى الجنسيف وبالتالي ال تظير الفروؽ بيف الجنسيف فى
أنماط الشخصية (أ – ب) .وىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف دراسة (جميمة الوائمي )2012 ،ودراسة (إبراىيـ،

 )2002ودراسة (آبدة ،النداؼ)2010 ،
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 1.1ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أنماط الشخصية (أ – ب) تعزل لمتخصص (عممي  -أدبي) لدل
أفراد العينة.

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات الطمبة عمى نمط الشخصية (أ)

التخصص عممي (ف=  )37ومتوسط درجات التخصص أدبي (ف=  ،)99ومتوسط درجات الطمبة عمى

نمط الشخصية (ب) التخصص عممي(ف= )44ومتوسط درجات التخصص أدبي (ف= )92في درجاتيـ
عمى مقياس أنماط الشخصية موضوع الدراسة بهستخداـ إختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات

عينتيف مستقمتيف ،واستخدـ الباحث ىذا المقياس اجحصائي البارامتري بسبب إعتدالية توزيع الدرجات في
كؿ مف مجموعتي التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثالثيف فردًا ،األمر الذي يحقؽ
شروط استخداـ مقياس (ت) لمفرؽ بيف متوسطي مجموعتيف مستقمتيف (عالـ ،)210 :2005 ،والجدوؿ

األتي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()21

إختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي طمبة التخصص (عممي -أدبي) في أنماط الشخصية
المقياس
نمط الشخصية "أ"
نمط الشخصية "ب"

المتغير

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

عممي

143.49

5.13

أدبي

140.83

4.57

عممي

112.45

8.98

أدبي

112.99

6.93

قيمة (ت)

مستكل الداللة

2.917

دالة إحصائياً عند
0.01

0.381

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح= )134عند مستوى داللة  ،1.96= 0.05عند مستوى داللة 2.58= 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ:
 -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01في نمط الشخصية (أ) ،تبعاً لمتحير التخصص،

بيف متوسطي درجات مجموعتي التخصص عممي والتخصص أدبي ،لصال طمبة التخصص العممي مف

أفراد العينة.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي التخصص عممي والتخصصأدبي في بقية نمط الشخصية (ب) ،أي أف الطمبة بالمرحمة الثانوية مف التخصصيف (عممي -أدبي) لدييـ
تقديرات متقاربة في نمط الشخصية (ب).
إف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01في نمط الشخصية (أ) ،تبعاً لمتحير التخصص،
لصال طمبة التخصص العممي يتعارض مع دراسة (إبراىيـ )2004 ،ودراسة( الميداوي )2010 ،والتى
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ترى تمؾ الدراسات أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية لنمطي الشخصية (أ – ب) يعود لمتحير

التخصص (عممي – أدبي)

ويرى الباحث أف ىذا التعارض يعود لعدة عوامؿ منيا بيئية ونفسية واجتماعية ،فالتحيرات
المتالحقة التي يمر بيا سكاف غزة نتيجة ألسباب سياسية واقتصادية واجتماعية قد تؤثر عمى
سموؾ الفرد في نعكس ىذا التحير عمى شخصية الفرد ،أصحاب ذوي النمط السموكي (أ) مف
طمبة التخصص العممي يضعوف ألنفسيـ العديد مف األىداؼ والخطط ويحاولوف دائما إنجاز
المياـ في وقتيا ولدييـ قدرات تعبيرية يمكف توظيفيا لمصال اججتماعي ،كما أف ذوي النمط
السموكي (أ) يكوف لدييـ الرضا عف العمؿ مرتبط إلى حد كبير بهسموبيـ في الضبط والتحكـ
الذي يحمؿ طابع اجعتماد عمى الق اررات الذاتية وعدـ الثقة في ق اررات األخريف ويشعروف
دائما بضيؽ الوقت وكثرة الميماـ وىذا ينعكس عمى سموكيـ بشكؿ عاـ فيمكف مالحظة
التنافس الشديد فيما بينيـ ،والعصبية ،والعدوانية وحب الظيور بقصد إثبات الذات أماـ
األخريف.
عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف التخصص (عممي -أدبي) أي أف الطمبة بالمرحمة الثانوية مف

التخصصيف لدييـ تقديرات متقاربة في نمط الشخصية (ب).

يرى الباحث أف اصحاب النمط (ب) يميموف إلى اليدوء واالسترجاء ولدييـ أفكار إيجابية عف
أنفسيـ ويكونوف أكثر قدرة عمى التحكـ في الضحوط التي تواجييـ واف ارتفاع مستوى
الفعالية الذاتية لدييـ يتوقؼ عمى مدى إستفادتيـ مف خبراتيـ السابقة ،فيي العامؿ االساسي
الذي يبرز شعور الفرد بالثقة بالنفس وتقدير الذات ،كما أف مفيوـ الفرد عف ذاتو مف خالؿ
اج دراؾ المعرفي لقدرات الفرد الشخصية ومف خالؿ تعدد الخبرات السابقة التي مر بيا،
فتعمؿ ىذه الخبرات عمى مساعدة الفرد في التحمب عمى الضحوط التي تواجيو ولذا فهف
الطالب الذيف لدييـ إدراؾ ذاتي وفعالية ذاتية مرتفعو لقدراتيـ ويشعروف باليدوء واجسترخاء
نجدىـ أكثر قدرة عمى أداء األنشطة المختمفة بما يحقؽ نتائج مرغوبة في النجاح الدراسي،
ففعالية الذات التحصيمية ىي قوة إعتقاد الطالب في القياـ بالمياـ واألنشطة التحصيمية
بنجاح مع الرغبة في بدء السموؾ والسعي المستمر لتحقيؽ النجاح التحصيمي المرغوب فيو
والمثابرة في مواجية المواقؼ الدراسية الصعبة .
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 1.1ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أنماط الشخصية (أ – ب) تبعان لمستكل الكضع االقتصادم
(مرتفع –متكسط – منخفض) لدل أفراد العينة.
قاـ الباحث بهجراء تحميؿ التبايف األحادي لفحص أثر مستوى الوضع االقتصادي (مرتفع ،متوسط،
منخفض) عمى مقياس أنماط الشخصية بأبعاده لدى أفراد العينة ،والجدوؿ األتي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()24

يبيف نتائج تحميؿ التبايف أحادم اإل تجاه لمعرفة

الفركؽ في أنماط الشخصية تبعان لمستكل الكضع االقتصادم لدل أفراد العينة
المتغير

نمط الشخصية "أ"

نمط الشخصية "ب"

مجمكع

درجات

متكسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

41.00

2

20.50

داخؿ المجموعات

3146.64

133

23.66

المجموع

3187.64

135

بيف المجموعات

357.08

2

178.54

داخؿ المجموعات

7493.33

133

56.34

المجموع

7850.40

135

مصدر التبايف

قيمة ؼ

0.866

3.169

مستكل الداللة

غير دالة
إحصائياً

دالة عند 0.05

قيمة (ؼ) الجدولية عند (د.ح= )133 ،2عند مستوى داللة  ،3.00 =0.05وعند مستوى داللة 4.61 =0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05عمى نمط الشخصية (ب) بيف أفراد العينة تبعاًلمتحير الوضع االقتصادي.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائياً في نمط الشخصية (أ) تبعاً لمتحير مستوى الوضع االقتصاديألفراد العينة.
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والجدوؿ األتي يوض إتجاه الفروؽ في نمط الشخصية (ب) تبعاً لمتحير الوضع االقتصادي:
جدكؿ ()25

يبيف المتكسطات الحسابية كاإل نحرافات المعيارية لدرجات

أفراد العينة عمى نمط الشخصية "ب" تبعان لمتغير الكضع االقتصادم
المتغير

نمط الشخصية "ب"

البياف

العدد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

مرتفع

9

113.11

5.84

متكسط

105

113.56

7.09

منخفض

22

109.14

9.76

والجدوؿ األتي يبيف نتائج إختبار شيفيو لمكشؼ عف إتجاه الفروؽ بيف متوسطات الطمبة عمى نمط

الشخصية (ب) تبعاً لمتحير الوضع االقتصادي:

جدكؿ ()26

نتائج إختبار شيفيو لمكشؼ عف إتجاه الفركؽ بيف متكسطات

أفراد العينة عمى نمط الشخصية "ب" تبعان لمتغير الكضع االقتصادم
المتغير
نمط الشخصية "ب"

البياف

مرتفع

متكسط

0.451

منخفض

3.975

متكسط

*4.426

يتبيف مف الجدوليف السابقيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعة الوضع االقتصادي متوسط

ومجموعة الوضع اجقتصادي منخفض عمى نمط الشخصية (ب)؛ لصال مجموعة الوضع االقتصادي

متوسط اكثر.

يرى الباحث أف وجد فروؽ بيف مجموعة الوضع اجقتصادي متوسط الوضع االقتصادي منخفض عمى

نمط الشخصية (ب)؛ لصال مجموعة الوضع االقتصادي متوسط .أكثر يعود إلى الظروؼ اجقتصادية
لممجتمع الفمسطينى فيي متحيرة مف فترة إلى فترة حسب التحيرات السياسية واالقتصادية ،وألف طالب

المرحمة الثانوية بحاجة إلى مصاريؼ إضافية بخالؼ السنوات السابقة ،منيا لمدروس الخصوصية ولشراء

بعض الكتب اجضافية الخاصة بالمنيج ،أصحاب نمط الشخصية (ب) يميموف إلى اليدوء واجسترخاء
ولدييـ عامؿ المنافسة والسرعة ضعيؼ فيـ يتطمعوف إلى شراء المزيد نماذج الممخصات المختصرة لممواد

واجلتحاؽ بالكثير مف الدروس الخصوصية حتى ال يرىؽ نفسو كثي ار في اجطالع والدراسة ،لذا يحكـ
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بعض الطالب عمى مستوى دخؿ األسرة أنو متوسط ،وربما يكوف الدخؿ أقؿ مف ضعيؼ ألنو توجد بعض

األسر تحرـ نفسيا مف شراء بعض اجحتياجات الالزمة لألسرة مقابؿ أف تضع ثمف ىذه اجحتياجات
ألبنيـ طالب الثانوية مساعدة لو حتى ينيى المرحمة الثانوية بسالـ وبمعدؿ مرتفع ،لذا يالحظ بعض

الطالب أف الوضع اجقتصادي عند األسرة متوسط ألف جميع إحتياجاتو يتـ تمبيتيا.

يرى الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائياً في نمط الشخصية (أ) تبعاً لمتحير مستوى الوضع
االقتصادي ألفراد العينة.

يرى الباحث أف ىذه النتيجة تبدو منطقية وتعود لعدة عوامؿ منيا بيئية واجتماعية ونفسية ،فطالب الثانوية
الجيد والمثابر والمجتيد المعتمد عمى نفسو في الدراسة يبحث ويتابع كؿ جديد مع مدرسيو ويعود إلى

المراجع الكبيرة وليس المختصرة لإلطالع عمى كؿ صحيرة وكبيرة ،ألف أداء العمؿ والمنافسة لديو مرتفع،
ويحب أف يضع لنفسو العديد مف الخطط واألىداؼ ويرغب فى إنجازىا بشكؿ جيد في وقت محدد ،دوف

اجحتياج إلى مصاريؼ مالية كثيرة ،إنما يعتمد عمى مجيوده الشخصي وىذا ما يالحظ عمى نمط

الشخصية (أ) حسب معرفة الباحث .

نتائج الفرض الثالث:

 .4ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تنظيـ الذات تبعان لممتغيرات التصنيفية لدل أفراد العينة.
ويتفرع منو الفروض الفرعية األتية:

 2.1ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تنظيـ الذات تبعان لمنكع االجتماعي (ذككر-إناث) لدل أفراد العينة.
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات الطمبة الذكور (ف= )231
ومتوسط درجات الطالبات اجناث (ف=  )272في درجاتيـ عمى مقياس تنظيـ الذات موضوع الدراسة

بهستخداـ إختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،واستخدـ الباحث ىذا المقياس
اجحصائي البارامتري بسبب إعتدالية توزيع الدرجات في كؿ مف مجموعتي التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد

أفراد العينة يزيد عف ثالثيف فرداً ،األمر الذي يحقؽ شروط إستخداـ مقياس (ت) لمفرؽ بيف متوسطي
مجموعتيف مستقمتيف (عالـ ،)210 :2005 ،والجدوؿ األتي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()27

إختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات الطالب كالطالبات في تنظيـ الذات
المقياس
مراقبة الذات
تقكيـ الذات
تعزيز الذات
ضبط الذات
الدرجة الكمية لتنظيـ الذات

المتغير
الذكور
اجناث

الذكور
اجناث

الذكور
اجناث

الذكور
اجناث

الذكور
اجناث

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

40.16

4.20

40.00

4.76

39.06

4.70

38.66

4.76

27.87

3.74

28.24

4.02

26.11

3.86

26.32

4.08

133.21

12.32

133.22

13.09

قيمة (ت)

مستكل الداللة

0.398

غير دالة إحصائياً

0.961

غير دالة إحصائياً

1.059

غير دالة إحصائياً

0.592

غير دالة إحصائياً

0.011

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح= )501عند مستوى داللة  ،1.96= 0.05عند مستوى داللة 2.58= 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي الطالب

والطالبات في جميع أبعاد مقياس تنظيـ الذات والدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات ،أي أف الطمبة بالمرحمة
الثانوية مف الجنسيف لدييـ تقديرات متقاربة في تنظيـ الذات عمى ىذه األبعاد.
يرى الباحث أف المرحمة الثانوية وخاصة الصؼ الثاني عشر ىي مرحمة ميمة جداً في حياة الطالب

التعميمية وىي حد فصمي يفصؿ الطالب عف المرحمة الجامعية أما بالقبوؿ أو الرفض ،لذا يحاوؿ جميع

الطالب في ىذه المرحمة مراقبة وتعزير وضبط ذواتيـ بيدؼ التحكـ فييا والحصوؿ عمى تقيـ جيد لذواتيـ

لكال الجنسيف ،والتقارب بيف الجنسيف في تنظيـ الذات يعود أيضا لعوامؿ بيئية واجتماعية وتعميمية
ونفسية ،فالمجتمع بجميع مؤسساتو يتعاوف ويقدـ خدماتو المتنوعة لمطالب بيدؼ مساعدتيـ لتخطى ىذه

المرحمة بسالـ ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف الطالب والطالبات في جميع أبعاد مقياس
تنظيـ الذات والدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات ،أكدتو الدراسات السابقة منيا ،دراسة (أماؿ الفقي،

 )2013ودراسة (خمود عبد األحد )2006 ،ودراسة (محمود ،فتحي )2012:ودراسة (عزاـ.)2014 ،
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 1.4ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تنظيـ الذات تبعان لمتخصص (عممي -أدبي) لدل أفراد العينة.
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط درجات الطمبة مف التخصص العممي
(ف=  )151ومتوسط درجات طمبة التخصص األدبي (ف=  )352في درجاتيـ عمى مقياس تنظيـ الذات

موضوع الدراسة بهستخداـ إختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،واستخدـ الباحث
ىذا المقياس اجحصائي البارامتري بسبب إعتدالية توزيع الدرجات في كؿ مف مجموعتي التطبيؽ ،إضافة

إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثالثيف فرداً ،األمر الذي يحقؽ شروط إستخداـ مقياس (ت) لمفرؽ بيف
متوسطي مجموعتيف مستقمتيف (عالـ ،)210 :2005 ،والجدوؿ األتي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()28

إختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي طمبة التخصص (عممي – أدبي) في تنظيـ الذات
المقياس
مراقبة الذات
تقكيـ الذات
تعزيز الذات
ضبط الذات
الدرجة الكمية

لتنظيـ الذات

المتغير

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

عممي

39.61

4.53

أدبي

40.28

4.49

عممي

38.34

5.00

أدبي

39.06

4.60

عممي

27.29

4.19

أدبي

28.40

3.71

عممي

26.17

4.15

أدبي

26.25

3.91

عممي

131.41

14.09

أدبي

133.99

12.04

قيمة (ت)

مستكل الداللة

1.528

غير دالة إحصائياً

1.577

غير دالة إحصائياً

2.959

دالة عند 0.01

0.201

غير دالة إحصائياً

2.039

دالة عند 0.05

قيمة (ت) الجدولية (د.ح= )501عند مستوى داللة  ،1.96= 0.05عند مستوى داللة 2.58= 0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01عمى بعد تعزيز الذات بيف مجموعتي التخصصعممي ومجموعة التخصص أدبي ،لصال مجموعة التخصص أدبي.
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05عمى الدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات بيفمجموعتي التخصص عممي ومجموعة التخصص أدبي ،لصال مجموعة التخصص أدبي.
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 -عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي التخصص عممي

والتخصص أدبي عمى أبعاد مراقبة الذات وتقويـ الذات وضبط الذات تبعاً لمتحير التخصص عممي
وأدبي ،أي أف الطمبة بالمرحمة الثانوية مف التخصصيف (العممي واألدبي) لدييـ تقديرات متقاربة في

تنظيـ الذات عمى ىذه األبعاد.

يرى الباحث أف الطالب في المرحمة الثانوية وخاصة التخصص أدبي ىـ بحاجة مستمرة ومتواصؿ إلى
تعزيز سواء مف األسرة أو المجتمع أو مف أنفسيـ ،فالطالب بحاجة إلى تعزيز ،ألف التعزيز يساعد ويسيؿ

عممية التعمـ سواء بالطريقة الكمية أو الجزئية ،وقد أكد العمماء مثؿ بافموؼ وسكنر وثورنديؾ عمى أىمية
التعزيز لما لو مف أثر فعاؿ في عممية التعمـ ،ومف المتعارؼ عميو فى المجتمع الفمسطينى أف مستوى
تحصيؿ الطالب فى الفرع األدبي أقؿ مف الفرع العممي ويؤكد ذلؾ نتائج الثانوية العامة التى تعمنيا و ازرة

التربية والتعميـ سنوياً في فمسطيف ،لذا تعمؿ األسرة ومؤسسات المجتمع عمى تقديـ التعزيز لمطالب وتوفير
جو مناسب لمدراسة بيدؼ الحصوؿ عمى تقدير مرتفع وتجاوز المرحمة الثانوية بسالـ.

ويرى الباحث بأف وجود فروؽ إحصائية عند مستوى  0.05عمى الدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات،
لصال مجموعة التخصص أدبي ،ىو أف الفرد يطور مف قدراتو ورؤيتو لنفسو مف خالؿ تنظيـ الذات

الذى يزوده بالمعرفة األساسية لمتحكـ والضبط والتأثير عمى األفكار والمشاعر واجنفعاالت ،وذلؾ مف
خالؿ أنشطة تتمثؿ فى عمميات تحديد اليدؼ وتنظيمة وبذؿ جيود لتحقيؽ اليدؼ والمراقبة الذاتية وتنظيـ

البيئة الطبيعية واججتماعية ،المنظميف ذاتياً ليـ دور أساسي وميـ فى حياتيـ حيث يؤدى إلى تحسيف

نواتج تعمميـ وانجازىا وتنمية معتقداتيـ وقدراتيـ وثقتيـ فى فيـ المواد التعميمية ،لذا تكمف أىمية تنظيـ
يدا مف الوعي بالمسئولية ومراقبة أدائيـ ذاتياً وجعؿ التعمـ ذو معنى،
الذات فى إعداد طالب يظيروف مز ً
ومواجية المشكالت التى تعوقيـ عف تحقيؽ أىدافيـ بتحدى  ،كما يؤثر تنظيـ الذات في المثابرة
واجستقاللية واجنضباط الذاتي والثقة فى النفس و يحسف مف إستخداميـ وتحقيؽ األىداؼ التى وضعوىا

ألنفسيـ ،إف طمبة المرحمة الثانوية التخصص األدبي لدييـ القدرة عمى تنظيـ ذاتيـ وضع األىداؼ
ألنفسيـ ،ألف تنظيـ الذات يعمؿ عمى مساعدتيـ لمتحمب عمى المعيقات التى تواجييـ أثناء المسيرة

التعميمية منيا صعوبة المنياج وتدني مستوى الطمبة لذا يعمؿ طمبة التخصص األدبي عمى مضاعفة
الجيد بيدؼ النجاح والوصوؿ إلى بر األماف والتنظيـ الذاتي يعمؿ عمى توليد األفكار ذاتياً ،وحفز

المشاعرُ ،ليعززوا مستوى التحصيؿ الدراسي ليـ.

ويرى الباحث إف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف مجموعتي التخصص عممي  -أدبي عمى
أبعاد مراقبة الذات وتقويـ الذات وضبط الذات تبعاً لمتحير التخصص عممي وأدبي ،أي أف الطمبة
بالمرحمة الثانوية مف التخصصيف (العممي واألدبي) لدييـ تقديرات متقاربة في تنظيـ الذات عمى ىذه

األبعاد ،إف تنظيـ الذات يبنى عمى أحكاـ الفرد أو توقعاتو عف أدائو لمسموؾ في مواقؼ تتسـ بالحموض
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ومالم غير واضحة وتنعكس ىذه التوقعات عمى الفرد جختيار البرامج واألنشطة التى يرغب في إنجازىا
وىذا يحتاج منيـ جيد ومثابرة بشكؿ مستمر في زمف محدد ،لذا يعمؿ الطالب عمى مساعدة أنفسيـ
بهستمرار مف خالؿ مراقبة وضبط وتقويـ ذاتيـ ألف ذلؾ يساعدىـ عمى وضع األىداؼ والخطط التى

تناسب قدراتيـ والحكـ عمييا ،البيئة التى يعيش فييا الطالب في فمسطيف خاصة غزة تتعرض لنفس
التحيرات ولنفس التأثير تقريبا ،لذا سوؼ نالحظ تقارب كبير بيف طالب الثانوية في سموكيـ ،كونيـ أيضا

في مرحمة عمرية واحدة وبحاجة إلى نفس اجحتياجات تقريبا وىذا ما أكدتو دراسة (أماؿ الفقي.)2013 ،

 1.4ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تنظيـ الذات تبعان لمستكل الكضع االقتصادم (مرتفع – متكسط –
منخفض) لدل أفراد العينة.
قاـ الباحث بهجراء تحميؿ التبايف األحادي لفحص أثر مستوى الوضع االقتصادي (مرتفع ،متوسط،

منخفض) عمى مقياس تنظيـ الذات بأبعاده لدى أفراد العينة ،والجدوؿ األتي يبيف

ذلؾ:

جدكؿ ()19
يبيف نتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمعرفة
الفركؽ في تنظيـ الذات تبعان لمستكل الكضع االقتصادم لدل أفراد العينة

المتغير

مراقبة الذات

تقكيـ الذات

تعزيز الذات

ضبط الذات

الدرجة الكمية لتنظيـ
الذات

المربعات

درجات
الحرية

متكسط

بيف المجموعات

22.65

2

11.33

داخؿ المجموعات

10181.32

500

20.36

المجموع

10203.98

502

بيف المجموعات

9.03

2

4.51

داخؿ المجموعات

11230.88

500

22.46

المجموع

11239.90

502

بيف المجموعات

13.21

2

6.61

داخؿ المجموعات

7593.35

500

15.19

المجموع

7606.56

502

بيف المجموعات

3.48

2

1.74

داخؿ المجموعات

7940.68

500

15.88

المجموع

7944.16

502

بيف المجموعات

6.33

2

3.16

داخؿ المجموعات

81395.62

500

162.79

المجموع

81401.94

502

مصدر التبايف

مجمكع

المربعات

قيمة ؼ

0.556

0.201

0.435

0.110

0.019

قيمة (ؼ) الجدولية عند (د.ح= )511 ،3عند مستوى داللة  ،2.60 =0.05وعند مستوى داللة 3.78 =0.01
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مستكل الداللة
غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائياً في جميع أبعاد تنظيـ الذات والدرجة الكمية

لممقياس تبعاً لمتحير مستوى الوضع االقتصادي ألفراد العينة.

يرى الباحث أف األوضاع االقتصادية لسكاف غزة تنقسـ إلى ثالث أقساـ مرتفعي الدخؿ ومتوسطي الدخؿ
و منخفضي الدخؿ ،والنسبة الكبرى مف سكاف غزة ىـ منخفضي الدخؿ ،وتعتبر محافظة شماؿ غزة وىي

مجتمع الدراسة مف أكثر المحافظات ازدحاما بالسكاف وأقميف في مستوى الدخؿ ،حسب الجياز المركزي

لإلحصاء الفمسطيني لعاـ  ،2012كونيا تتمتع بطبقة كبيرة مف العماؿ والمزارعيف ،لذا تعمؿ ىذه األسر
عمى مساعدة أبنائيـ مف خالؿ تنظيـ ذاتيـ والشعور باالنتماء والترابط الوجداني ومساعدتيـ عمى تنظيـ

أنفسيـ في ظؿ المتحيرات االقتصادية ،لذا الفرد يخطط جنجاز مجموعة مف األىداؼ في ظؿ قمت
اجمكانيات وخاصة المادية ،فذلؾ يتطمب منيـ قد ار كبير مف التنظيـ وقوة اجرادة مف أجؿ التحكـ في
الرغبات واالندفاعات غير المرغوبة ،وتأجيؿ االشباعات غير الضرورية ،وتنظيـ الذات ينبع مف داخؿ

الفرد في ظؿ الوعي بالضبط والتحكـ والمراقبة الذاتية ،فكثير مف األسر استطاعت أف تعمـ ابنائيا أفضؿ

التعميـ برغـ انخفاض مستوى الدخؿ ليذه األسر ،وىذا يعود لألعداد الجيد لمفرد وتنظيـ ذاتو خالؿ مراحؿ

نموه المستمرة ،لذا ظيرة النتائج بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائياً في جميع أبعاد تنظيـ الذات
والدرجة الكمية لممقياس تبعاً لمتحير مستوى الوضع االقتصادي ألفراد العينة.

نتائج الفرض الرابع:

ال يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف الجنس كأنماط الشخصية (أ -ب) عمى أبعاد تنظيـ الذات
كالدرجة الكمية لتنظيـ الذات لدل أفراد العينة.

لمتحقؽ مف صحة الفرض قاـ الباحث باستخداـ أسموب تحميؿ التبايف الثنائي ( )2 X 2لفحص أثر تفاعؿ
كؿ مف :متحير الجنس وذكور-إناثو ومتحير أنماط الشخصية وأ -بو عمى مستوى تنظيـ الذات لدى أفراد

العينة ) ،(Greene &D‟Oliveira, 1999: 146والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()10

يبيف نتائج تحميؿ التبايف الثنائي ( )1X1لتأثير كؿ

مف الجنس كأنماط الشخصية عمى تنظيـ الذات لدل أفراد العينة
المقياس

مراقبة الذات

تقويـ الذات

تعزيز الذات

متكسط

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

د.ح

الجنس (أ)

4.751

1

4.751

أنماط الشخصية (ب)

2398.655

1

2398.655

155.117

تفاعؿ (أ  Xب)

0.889

1

0.889

0.057

الخطأ

4144.226

268

15.464

المجموع

441602.000

272

المربعات

قيمة ؼ

مستكل الداللة

0.307

غير دالة إحصائياً
دالة عند0.01

غير دالة إحصائياً

غير دالة إحصائياً

الجنس (أ)

3.329

1

3.329

0.171

أنماط الشخصية (ب)

1608.514

1

1608.514

82.594

دالة عند0.01

تفاعؿ (أ  Xب)

0.893

1

0.893

0.046

الخطأ

غير دالة إحصائياً

5219.281

268

19.475

المجموع

410859.000

272
غير دالة إحصائياً

الجنس (أ)

5.641

1

5.641

0.428

أنماط الشخصية (ب)

1079.593

1

1079.593

81.983

دالة عند0.01

تفاعؿ (أ  Xب)

0.846

1

0.846

0.064

الخطأ

غير دالة إحصائياً

3529.166

268

13.169

المجموع

216821.000

272

الجنس (أ)

0.191

1

0.191

0.015

أنماط الشخصية (ب)

912.656

1

912.656

73.663

دالة عند0.01

تفاعؿ (أ  Xب)

21.613

1

21.613

1.744

الخطأ

غير دالة إحصائياً

3320.407

268

12.390

المجموع

189469.000

272

الجنس (أ)

1.421

1

الدرجة الكمية

أنماط الشخصية (ب)

23149.535

1

لمقياس تنظيـ

تفاعؿ (أ  Xب)

13.550

1

13.550

الخطأ

29856.053

268

111.403

المجموع

4832661.000

272

ضبط الذات

الذات

1.421

0.013

207.800 23149.535
0.122

قيمة (ؼ) الجدولية عند (د.ح= )268 ،1عند مستوى داللة  ،3.84 = 0.05وعند مستوى داللة 6.63 = 0.01

غير دالة إحصائياً

غير دالة إحصائياً
دالة عند0.01

غير دالة إحصائياً

يبيف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود تأثير داالً إحصائياً لمتفاعؿ بيف الجنس وذكور-إناثو وأنماط الشخصية

وأ -بو عمى الدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات لدى أفراد العينة.
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تبدو ىذه النتيجة منطقية ،ألف الدراسات السابقة أثبتت عدـ وجود فروؽ الذكور واألناث عمى مقياس

انماط الشخصية (أ – ب) وىذا ما توصمت إليو دراسة كؿ مف دراسة (جميمة الوائمي )2012 ،ودراسة
(إبراىيـ )2004 ،ودراسة (آبدة ،النداؼ.)2010 ،

ويرى الباحث أف ىذا يعود لعدة عوامؿ منيا بيئية واجتماعية ونفسية وسموكية كوف أف الطالب فى مرحمة

الثانوية يمروف بنفس المرحمة العمرية ويتأثروف بنفس التحيرات المحيطة بيـ وتفكيرىـ متقارب نوعا ما،
وتنظيـ الذات وأبعاده األربعة مراقبة الذات وتعزيز الذات وتقويـ الذات وضبط الذات ىي أبعاد متداخمة
نوعا ما وتسير باتجاة واحد وىدفيا تنظيـ الذات وال يمكف تجزئة تنظيـ الذات لنمط محدد ،الف لتنظيـ

الذات دور ميـ في إزالت الصعوبات والمعيقات التى تواجة الفرد أثناءعممو ،وتنظيـ الذات مسؤوؿ بشكؿ

كبير عف أحداث التحيرات المأمولة في سموكيات الفرد وىو يشمؿ المعتقدات والسموكيات التي تدعـ وتعزز

دافعية الفرد وانجازه لألىداؼ ،وعدـ وجود تأثير بيف انماط الشخصية (أ – ب) وتنظيـ الذات يدلؿ عمى
دور تنظيـ الذات كوسيط لتنظيـ وترتيب وتجنب اداء الطالب أي صعوبات ،أي أنيا تساعد عمى ضبط

وصيانة أداء الطالب وال تتدخؿ في التفاعؿ مع أداء أنماط الشخصية (أ – ب).
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النتائج التى تكصمت الييا الدراسة:
 .1مستوى أنماط الشخصية (أ-ب) لدى أفراد العينة ،متفاوت.
 .2مستوى تنظيـ الذات لدي أفراد العينة ،مرتفع.

 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.01بيف متوسطي درجات النمط (أ) ،والنمط (ب) في

جميع أبعاد مقياس تنظيـ الذات والدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات ،لصال النمط (أ).

 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي الطالب والطالبات في نمط

الشخصية وأو ونمط الشخصية وبو.

 .5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01في نمط الشخصية وأو ،تبعاً لمتحير التخصص،

بيف متوسطي درجات مجموعتي التخصص عممي والتخصص أدبي ،لصال طمبة التخصص عممي مف

أفراد العينة.

 .6عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي التخصص عممي والتخصص

أدبي في بقية نمط الشخصية وبو.

 .7وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05عمى نمط الشخصية وبو بيف أفراد العينة تبعاً

لمتحير الوضع االقتصادي لصال مجموعة الوضع االقتصادي متوسط  .أكثر

 .8عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائياً في نمط الشخصية وأو تبعاً لمتحير مستوى الوضع االقتصادي

ألفراد العينة.

 .9عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي الطالب والطالبات في جميع

أبعاد مقياس تنظيـ الذات والدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات.

 .10وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01عمى بعد تعزيز الذات بيف مجموعتي التخصص

عممي ومجموعة التخصص أدبي ،لصال مجموعة التخصص أدبي.

 .11وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05عمى الدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات بيف

مجموعتي التخصص عممي ومجموعة التخصص أدبي ،لصال مجموعة التخصص أدبي.

 .12عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطي درجات مجموعتي التخصص عممي
والتخصص أدبي عمى أبعاد مراقبة الذات وتقويـ الذات وضبط الذات تبعاً لمتحير التخصص عممي

وأدبي.

 .13عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائياً في جميع أبعاد تنظيـ الذات والدرجة الكمية لممقياس تبعاً

لمتحير مستوى الوضع االقتصادي ألفراد العينة

 .14عدـ وجود تأثير داالً إحصائياً لمتفاعؿ بيف الجنس وذكور-إناثو وأنماط الشخصية وأ -بو عمى

الدرجة الكمية لمقياس تنظيـ الذات لدى أفراد العينة.
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كقد خرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا:
 .1ضرورة إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ أنماط الشخصية (أ – ب) وتنظيـ الذات.

 .2ضرورة االبتعاد عف الضحوط النفسية اليومية ،مف خالؿ عمؿ دورات تدريبية لمتنفيس االنفعالي.
 .3زيادة اجىتماـ بذوي سموؾ النمط (أ) لمساعدتيـ عمى مواجية الضحوط ،كونيـ معرضيف لإلصابة

بأمراض القمب.
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قائمة المصادر كالمراجع:
المصادر:
القرف الكريـ.
آ
 -األحاديث النبوية.

قائمة المراجع-:
 .1أباظة ،أماؿ عبد السميع( .)1998النمكذج السمككي لمنمط (أ) كعالقتة بخصائص التفكير الكمالي
لدل الطالب كطالبات كمية التربية المتفكقيف دراسيا كالعادييف ،المؤتمر العممي الرابع ،كمية
التربية ،طنطا.
 .2أبدة ،أميرة ،النداؼ ،عبد السالـ ( .)2010العالقة بيف األ نماط الشخصية كعمميات التعمف عند
طمبة التربية الرياضية في جامعة مؤتة ،موئة لمبحوث والدراسات ،سمسمة العموـ اجنسانية

واالجتماعية،مجمد ،25عدد ،6األردف.
 .3إبراىيـ ،ريزاف ( .)2004أنماط الشخصية (أ  ،ب) كعالقتيا بالميكؿ العصابية كالقدرة عمى اتخاذ
القرار ،رسالة دكتوراة ،كمية التربية ،جامعة بحداد.

 .4أبو عالـ ،رجاء محمود ( .)2011مناىج البحث في العمكـ النفسية كالتربكية ،ط ،6دار النشر
لمجامعات ،القاىرة.
 .5األغا ،إحساف ( .)2002البحث التربكم كعناصره ،مناىجو كأدكاتو ،ط ،4الجامعة اجسالمية،
غزة.
 .6البخاري ،خالدة عبد الوىاب إسماعيؿ ( .)2006أثر برنامج تعميمي في التعمـ المنظـ ذاتيا

كمنظكر زمف المستقبؿ لدل طمبة جامعة المكصؿ ،أطروحة دكتوراة ،كمية التربية ،جامعة

الموصؿ.
 .7بركات ،زياد .)2014( .عالقة انماط الشخصية بالسمكؾ العدكاني لدل عينة مف طمبة بعض
الجامعات الفمسطينية تبعا لمتغير النكع االجتماعي .دراسات العموـ التربوية ،مجمد  ،41عدد.1

 .8التركي ،جياد ( .)2008فاعمية برنامج تعميمي في تحسيف ميارات تنظيـ الذات لدل تالميذ ذكم
صعكبات التعمـ مف المرحمة األبتدائية في لكاء عيف الباشا في األردف ،مجمة جامعة النجاح

(العموـ اجنسانية) ،مجمد .22
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 .9الجارودي ،فخرية يوسؼ محمد ( .)2001سمكؾ الشخصية مف نمط (أ) كعالقتة ببعض المتغيرات
النفسية لدل عينة مف طمبة كطالبات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،رسالة ماجستير ،جامعة

القاىرة.
 .10الجبوري ،أحمد محمود ( .)2011تنظيـ الذات كعالقتة بالتفكير السمبى كاإليجابي لدل طمبة
المرحمة الثانكية ،رسالة ماجستير ،جامعة تكريت ،العراؽ .

 .11حجازي ،ىاني محمد ( .)2004الخبرة الصادمة كعالقتيا بأعراض االضطرابات كبعض سمات
الشخصية لدل اطفاؿ شيداء انتفاضة االقصى ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .12الخفاجي ،عفاؼ زايد وادي ( .)2002بناء مقياس التحكـ الذاتي لدل طمبة جامعة بغداد ،رسالة
ماجستير ،جامعة بحداد ،كمية التربية ابف رشد.
 .13الداغستاني ،سناء والمفتي ،ديار ( .)2010المعتقدات الصحية التعكيضية كعالقتيا بتنظيـ الذات
الصحي ،مجمة البحوث النفسية والتربوية ،العدد ،142 – 78 ،26العراؽ.

 .14دردرة ،السعيد عبدالصالحيف ( .)2008تنظيـ الذات كعامؿ عاـ أك كعكامؿ طائفية كعالقتو بسمات

الشخصية المستيدفة لالضطرابات الصحية ،دراسات نفسية ،مجمد ،18عدد ،3ص،561 -525

مصر.
 .15دردير ،نشوة كرـ ( .)2007االحتراؽ النفسى لممعمميف ذكل النمط (أ ،ب) كعالقتة بأساليب
مكاجة المشالت ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة الفيوـ .

 .16الدرويش ،نيى عارؼ ( .)2006بناء برنامج محكسب لتعميـ التفكير الناقد كقياس أثره في تطكير
ميارة تقكيـ الذات لدل طمبة الجامعة .أطروحة دكتوراة ،كمية التربية ابف رشد ،جامعة بحداد.

 .17دويدار ،عبد الفتاح محمد ( .)1999الفركؽ بيف مرضى القمب كغير المصابيف بو في النمط
السمككي (أ) كالميؿ العصابي كالدافع للنجاز ،منشور بمجمد بحوث المؤتمر الدولي السادس

لمركز اجرشاد النفسي بجامعة عيف شمس ،ص.313 -281
 .18راج  ،احمد عزة ( .)1968اصكؿ عمـ النفس ،دار الكاتب العربي ،القاىرة.
 .19الرشيدي ،سعود .الرشايدة ،نايؿ( .)2012األنماط الشخصية لدل مديرم المدارس الثانكية بمنطقة
حائؿ التعميمية كعالقتيا باإلبداع اإلدارم مف كجية نظرىـ ،المجمة التربوية ،العدد  ،105الجزء

األوؿ ،األردف.
 .20السرخي ،إبرىيـ .)2002(.السمكؾ كبناء الشخصية بيف النظرية الغربية كبيف المنظكر اإلسالمي،
الجامعة اجسالمية ،غزة.
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 .21السموـ ،عبد الحكيـ ( .)1999أنماط الشخصيو ،مجمو النبأ ،العدد . 54
 .22شراب ،نبيمة ( .)2008التنظيـ الذاتي كعالقتو بنمط الشخصية ذات النشاط الصباحي كالمسائي
لدل طالب كمية التربية ،التربية المعاصرة ،مجمد ،78عدد ،91مصر.

 .23شريؼ ،ليمى ( .)2003الطب النفسي كمشكالت الحياة ،بيروت ،دار النيضة العربية.
 .24الشناوي ،محمد ( .)1994مكسكعة اإل رشاد كالعالج النفسي نظريات اإلرشاد كالعالج النفسي.
القاىرة ،مصر ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع.
 .25شيخاني ،سمير ( .)2003الضغط النفسي ،بيروت ،دار الفكر العربي.
 .26طاىر ،حبيب عمى ( .)2011نمطي الشخصية (أ  ،ب) كعالقتيا بدقة اإلرساؿ بالكرة الطائرة لدل
طالبات كمية التربية الرياضية ،مجمة عموـ التربية الرياضية ،مجمد ،4عدد ،4ص.45 -26

 .27طاىر ،ىدى جعفر ( .)1998سمكؾ النمط (أ) كعالقتو بالميكؿ كاالختيار الميني ،مجمة العموـ
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 6املالحق
 مقياس أنماط الشخصية (أ – ب). -مقياس تنظيـ الذات.
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ممحؽ رقـ ( :)2مقياس انماط الشخصية (أ–ب) كاالبعاد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

موافق
بشدة

الفقرات
بعد األستعجال والسرعه
أمٌل إلى إنجاز أكثر من عمل فً نفس الوقت
أضع لنفسً أهدافا كثٌرة حتى ولو كان الوقت قلٌال
أحب أن أنجز أكبر عدد من األعمال فً أقصر وقت
ممكن
أمٌل للتكلم بسرعه
ال أملك وقتا للراحه
عندما أنهً عمال أفكر مباشره فً العمل الذي ٌلٌه
أقترح أن تقٌم األعمال على أساس السرعه فً إنجازها
ٌزعجنً عدم االنتهاء من االعمال فً وقتها المحدد
بعد السعي نحو االنجاز
ال أرضً عما أنجزه من األعمال
ٌكون أدائً أفضل فً الموقف الضاغطه
أحب أن أضع لنفسً الكثٌر من األهداف
انزعج من االشخاص غٌر المنظمٌن
أحب أن أضع لنفسً اهدافا كبٌرة
أقٌم حٌاتً على أساس اإلنجازات التً أحققها
بعد العدائيه (التنافس والطموح)
ٌتعبنً عدم تحقٌق أهدافً أكثر من العمل الكثٌر
ٌزعجنً الذٌن ال ٌعرفون ما ٌرٌدونه
أحب تحدى األخرٌن
أفضل األلعاب التً فٌها فائز وخاسر
أحب المنافسه
أحب أن أضع لنفسً تحدٌات
تهمنً الترقٌه فً عملً ألننً أستحقها
أرى أننً األجدر بتحمل المسئولٌات
ٌصعب علً العمل مع فرٌق غٌر فعال
لتحقٌق الهدف البد من السٌطره على الفرٌق
أمن بفكرة البقاء لؤلصلح (األكثر فاعلٌه)
بعد التعبير الخارجي عن النفعاالت
كلما كنت صارما كلما كان الفرٌق عملً فعال
عندما أغضب أمٌل لتعبٌر عن غضبً
عندما أنزعج من شئ ٌظهر ذلك علً بوضوح
أعبر عن رأي بصراحه كبٌره
عندما أتكلم أستخدم الحركات (الٌدٌن  ،الوجه  ،الجسم )
ٌعرف من ٌتعامل معً متى اكون غاضبا او هادئا
ٌمكن مال حظه عالمات الحزن أو الفرحه علً بسهوله
أستجٌب لؤلحداث فور حدوثها وال أفكر فٌها بعد ذلك
ٌرٌحنً التعبٌر الخارجً عن مشاعري
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ممحؽ رقـ ( :)1مقياس تنظيـ الذات كاالبعاد
موافق
بشدة

الفقرات

م

بعد مراقبة الذات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

أبذل جهدا فً حل المشاكل التً تواجهنً
ال ٌزعجنً الفشل عند القٌام بواجبً فهً لٌست نهاٌتً
أحذر التعامل مع األشخاص الذٌن ٌثٌرون غضبً
أواجه مشاكلً بشجاعة وال اتجاهلها
أدرس الخٌرات المتعددة قبل القٌام بأي عمل
أشعر بتأنٌب ضمٌري عندما أقصر فً عملً
أهتم بمظهري قبل الخروج من البٌت
أظهر الفرح والحزن بقدر ما هو موجود فً داخلً
أفكر بكل كلمه او تصرف ٌصدر عنً
أفعل ما أعتقد بصحته وال أهتم لآلخرٌن
بعد تقويم الذات
أقٌم انجازي بنفسً
أتصرف وفق معاٌٌر المجتمع ولٌس وفق معٌاري الخاص
أعمل على تغٌر تصرفاتً عندما تكون غٌر مالئمة
أتوقف عن الحدٌث عندما اشعر أنه ٌضاٌق االخرٌن
أتقبل النقد البناء الذي ٌصحح مفاهٌمً
إذا كان ادائً أقل من أداء اآلخرٌن فأنا لست جٌدا مثلهم
أعتذر اذا شعرت أن أحد تضاٌق منً
أقارن ادائً داخل الصف بأداء االخرٌن
أسعى الى التفوق كلما شعرت أن مستواى ضعٌف
أقارن بٌن ما حققته من أهداف وما خططت له
بعد تعزيز الذات
عندما أتبع طرٌقه فً دراستً وانجح فأننً استمر فٌها
حصولً على مكافأة او ربح ٌؤثر فٌا بشكل كبٌر
اتعلم من أخطائً وال أكررها
فشل االخرٌن هو درس لً وعبره
اهتم لثناء المدٌر على المتفوقٌن
السٌر على خطا الناجحٌن تقلٌد أعمى
أتخذ شخصا ناجحا قدوة حسنة أقتدي بها فً حٌاتً
بعد ضبط الذات
أبحث عن وسٌله تساعدنً على زٌادة التركٌز عند دراستً
أحاول جاهدا إٌجاد بدٌل عند شعوري بالملل من دراستً
ال أشعر بالحرج عندما أمر عن أستاذي ما شٌا
أفضل ممارسة لعبتً الخاصة عن باقً األلعاب
ال أتمالك نفسً فً مساعدة من ٌحتاج إلى مساعده
اختار الطرٌق االصعب للوصول الى ما أرٌد
أفضل المواضٌع التً تشعرنً بالتمٌز عن األخرٌن
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