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الشكر والتقدير
بسـ هللا الرحمف الرحيـ

الحمد هلل رب العالميف ،حمػدان يػكا ن معمػو ،كيئػا ي مزيػد ضػهو ،يػا رب لػؾ الحمػد ئمػا يمبيػن

لجالؿ كجهؾ كعظيـ سهطامؾ.

عر نامػا بالجميػػؿ اكاعباعػان للػػكؿ الرسػػكؿ الئػريـ  -صػػهن هللا عهيػػو كسػػهـ  " -ال يشػػئر هللا مػػف ال يشػػئر
الماس"(سػػمف يبػػن داكد  ،رقػػـ ُْٖ ،ص ِّٕ) ػػنممن يعلػػدـ ب سػػم آيػػات الشػػئر كالعلػػدير كال مػػا يكالن

لمشر ن الذيف يئرمكمن بمطالعة الرسالة الذيف ي ازرامن ن هذا العمؿ.
ن
ت بنشػ ار ها عهػن هػذل الرسػالة
السيدة األستاذة الدكتورة  :سناء محمد سميماف حيث يش ور ي

ئسػػبعمن الدقػػة ػػن العمػػؿ كالم ػػابرة كاليلظػػة ج ازهػػا هللا عمػػن ي ػر الج ػ از كمععهػػا بالصػػحة كالعا يػػة،

والسػػيد األسػػتاذ الػػدكتور نظمػػي عػػودة أبػػو مصػػطفى الػػذم عحمػػؿ يعبػػا قػ ار ة العجربػة كال يجػػد مػػف

الئهمػػات يك المعػػامن مػػا يعبػػر بػػو عػػف عظػػيـ شػػئرم ،كعر ام ػان اسػػعاذيعو الأاضػػهة يعلػػدـ ليػػو ب ػػالص

شئرم.

ئما يعضرع ل هللا ب ف يعيمد كالدم الحبيب برحمعو كغأرامو ،كيف يعلبهػو هللا ممػن هػذا البحػث

ب ػ ف يئػػكف رحمػػة كمػػك انر لػػو كيف يئػػكف م ػكال الجمػػة ف شػػا هللا ئمػػا يعلػػدـ بئػػؿ الحػػب كاالعع ػزاز كالشػػئر
كالعلدير امن الحبيبػة هػن المكجهػة لػن لػ طريػؽ العهػـ كالحيػاة لػذلؾ ييقبػؿ يػداها الئريمػة ،هكالهػا لمػا

رج هذا البحث ل المكر كئؿ هذا بأضؿ برئة دعائها ئاف ئؿ يمعسر ميسر لن ،ئما يعلػدـ ب ػالص
الشئر كاالمعماف لزكجعن اليالية لما عحمهعػو مػف جهػد كمشػلة السػعئماؿ طريػؽ العهػـ ي مػا سػأرم ،اكالػ
يبمػػائن ااع ػ از شػػمكع اليػػد ،يمػػا بػػاقن ي ػراد يس ػرعن كهػػـ ي ػكامن كي ػكاعن هػػـ الػػذيف قػػدمكا لػػن العػػكف

كالعشػػجيم ممػػا د عم ػن ل ػ مكاصػػهة مش ػكارم الد ارسػػن اكاعمػػاـ هػػذا البحػػث ،ئمػػا يعلػػدـ ب ػػالص الشػػئر
كالعلدير ل يساعذعن اا اضؿ ن الجامعات الأهسطيمية ،اكاف ئامت الأاظ ال ععبر عما يحمهو لهـ مف

حػػب اكاععػزاز كعلػػدير ،ئمػػا يعلػػدـ بالشػػئر كالعلػػدير لئػػؿ مػػف سػػاعد كسػػاهـ بأئػرل يك كقعػػو ػػن مجػػاز هػػذا

البحػث ئمػا يعكجػو بالشػئر كالعلػدير لػن ااسػاعذة يعضػا لجمػة العحئػيـ لعأضػههما بلبػكؿ هػذل الد ارسػة ،
اكاعاحػػة الأرحػػة لالسػػعأادة مػػف المالحظػػات كالعكجيهػػات الليمػػة  ،العػػن لهػػا اا ػػر ػػن عطػػكير هػػذل الد ارسػػة
كعلكيمهػػا داعيػػا المػػكل عػػز كجػػؿ يف يجزيهمػػا عمػػن ي ػ انر كيف يمععهمػػا بػػدكاـ الصػػحة ااسػػعاذ الػػدئعكر

سػػعيدة محمػػد يبػػك سكسػػك يسػػعاذ عهػػـ الػػمأس ئهيػػة الد ارسػػات ا مسػػامية  -جامعػػة اازهػػر  ،مػػاجن كلػػيـ
يكسؼ يسعاذ عهـ المأس المساعد ن الئهية .

وهللا ولي التوفيؽ
الباحث

المستخمص
أوالً :أىداؼ الدراسة:

هد ت الدراسة ل الععرؼ عه العالقة بيف المسؤكلية االجعماعية كبعػض المعييػرات المأسػية يسػاليب

الرعاي ػػة الكالدي ػػة ،كالعأ ػػاؤؿ كالعدائي ػػة كالعحص ػػيؿ الد ارس ػػن بيمم ػػا عكج ػػد عالق ػػة ارعباطي ػػة س ػػالبة ب ػػيف المس ػػؤكلية

االجعماعيػػة كالعشػػاؤـ ،لػػدل طػػالب جامعػػة ااقصػ  ،ئػػذلؾ الععػػرؼ عهػ الأػػركؽ بػػيف الجمسػػيف ذئػػك انر اكاما ػان مػػف
طالب جامعة ااقص

ن درجة المسؤكلية كاالجعماعية ،كالععرؼ عه الأركؽ بيف الطالب مرعأعػن المسػؤكلية

االجعماعية كالطالب مم أضن المسؤكلية االجعماعية ن الع صص الدراسن ،كمسعكل العحصػيؿ الد ارسػن لػدل
طالب جامعة ااقص .
ثانياً :عينة الدراسة:

كعئكمت عيمة العحلػؽ مػف ال صػائص السػيئكمعرية صػدؽ اادكات (َٓ) طالبػا ،كطالبػة ،مػمهـ (ِٓ)

طالبا ،ك (ِٓ) طالبة مف جامعة ااقصػ  ،بيممػا عئكمػت العيمػة الأعهيػة مػف (َِٔ) طالبػان ،كطالبػة بكاقػم (َٕ)

طالبان ك (َُٗ) طالبة ،كقد عـ عحديدهـ بالعيمة العشكائية الطبلية.
ثالثا :أدوات الدراسة:

اسع دـ الباحث اادكات العالية لإلجابة عه

ركض الدراسة كهن ئما يهن

ُ -ملياس المسؤكلية االجعماعية لطالب الجامعة ( عداد الباحث) .
ِ -ملياس يساليب الرعاية الكالدية لطالب الجامعة ( عداد الباحث).
ّ -ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ لطالب الجامعة ( عداد الباحث).
ْ -ملياس العدائية لطالب الجامعة ( عداد الباحث).
رابعاً :نتائج الدراسة:

كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػة مكجبػػة عمػػد مسػػعكل (َ )َُ،بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كبػػيف بعػػض اسػػاليب

الرعايػػة الكالدي ػػة الس ػػكية كالعأ ػػاؤؿ كالعشػػاؤـ كالعدائي ػػة كالعحص ػػيؿ الد ارس ػػن ،بيممػػا يظه ػػرت الد ارس ػػة كجػػكد عالقػػة
ارعباطية سالبة عمد مسػعكل (َ )َُ،بػيف المسػؤكلية االجعماعيػة كيسػاليب الرعايػة الكالديػة غيػر السػكية لئػؿ مػف
(ااب كااـ) ئمػػا يػػدرئها االبمػػا كئػػذلؾ ال عكجػػد ػػركؽ بػػيف الجمسػػيف ػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كجػػكد ػػركؽ

ب ػػيف الط ػػالب مرعأع ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة كالط ػػالب مم أض ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ػػن يسػػاليب الرعاي ػػة
الكالديػة كالعأػاؤؿ كالعشػاؤـ كالعدائيػة ،ئػػذلؾ عكجػد ػركؽ ذات داللػة حصػػائية عمػد مسػعكل (َ )َُ،بػيف الطػػالب
مرعأعن المسؤكلية االجعماعية ،كالطالب مم أضن المسؤكلية االجعماعية ن العحصيؿ الدراسن.
الكممات المفتاحية:

ُ -المسؤكلية االجعماعية.

ِ -يساليب الرعاية الكالدية.
ّ -العأاؤؿ كالعشاؤـ.
ْ -العدائية.

Abstract
First: Study objectives
The study aims identify the relationship between social responsibility، and some
psychological variables، such as methods of parental care، optimism، aggressiveness، and
the academic achievement whereas there is negative correlation between social
responsibility and pessimism ، by Al - Aqsa University students، and also to identify the
difference between the sexes، males and females students of Al Aqsa University in the
degree of social responsibility، and to identify the differences between the students with
high social responsibility and the students with low social responsibility in academic
specialization، and the level of academic achievement by the students of Al - Aqsa
University .
Second : Study sample
The sample for checking the soundness of the tools consisted of (50) male and female
students، out of which (25) male students and ( 25) female students from Al - Aqsa
University، whereas the actual sample consisted of 260 male and female students، out of
which (70) male and (190) female students in the third level at Al - Aqsa University. The
sample included all the scientific and literary specializations . The sample is selected
randomly.
Third: Study Tools
The researcher used the following tools to answer the hypotheses of the study، namely as
follows:
A. The social responsibility scale for the university students، prepared by the
researcher.
B. Parental care methods for university students، prepared by the researcher
C. Optimism and pessimism for the university students، prepared by the
researcher.
D. Aggressiveness scale for the university students prepared by the researcher
Fourth: Study results
There is a positive correlation at level (0.01) between social responsibility، and some
methods of normal parental care، optimism and pessimism، and aggressiveness and
academic achievement، while the study showed that there is a negative correlation at level
(0.01) between social responsibility and unhealthy parental care methods for both (father
and mother ) as perceived by the children، as well as there are no differences between the
sexes in social responsibility، and there are differences between students high on social
responsibility and students low on social responsibility in the methods of parental care،
optimism and pessimism and aggressiveness، as well as no statistically significant
differences at level (0.01) among students high on social responsibility and students low on
social responsibility in academic achievement.
Key words
1.
2.
3.
4.

Social responsibility
Parental care methods
Optimism and Pessimism
Aggressiveness

قائوح احملتٌْاخ
الموضوعات
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الفػصؿ األوؿ  :مدخؿ الدراسة

َُُ-
ِ

ملدمة الدراسة.
مشئهة الدراسة كعساؤالعها.

ٔ

يهداؼ الدراسة.

ٕ

يهمية الدراسة.

ٕ

مصطهحات الدراسة.

ٗ

حدكد الدراسة.

َُ

ااساليب ا حصائية المسع دمة ن الدراسة

َُ

الفصػػػؿ الثػػانػي :اإلطػػار النظػػري لمدراسة

ُُٕٗ-

المحكر ااكؿ  -المسؤكلية االجعماعية.

ُِِٗ-

يكالن -المسؤكلية االجعماعية كععريأاعها.

ُِ
ُٕ

اميان -عماصر المسؤكلية االجعماعية

ُٗ

ال ان -يرئاف المسؤكلية االجعماعية .

َِ

رابعان -يهمية المسؤكلية االجعماعية.

ِِ

امسان  -عممية المسؤكلية االجعماعية.

سادسان -المسؤكلية االجعماعية مف الممظكر ا سالمن.

سابعان -المؤسسات العربكية كدكرها ن المسؤكلية االجعماعية.

اممان  -سمات الش صية المسؤكلة اجعماعيان كمظاهرها كسمات ملصها .

المحكر ال امػن  -يسػاليػب الػػرعػايػة ال ػكالػديػػة.
يكالن -يساليب الرعاية الكالدية كععريأاعها .

ِّ
ِٓ
ِٖ
َّٖٓ-
َّ

اميا -يمكاع يساليب الرعاية الكالدية كيشئالها.

ّٔ

ال ان -مش ة مأهكـ يساليب الرعاية الكالدية.

ّٗ
ّٗ

رابعان -يهداؼ يساليب الرعاية الكالدية كسماعها.

ّْ

امسان -يهمية يساليب الرعاية الكالدية.

ّْ

سادسان -مصػػادر يسػػاليػػب الرعاية الك الدية.

سابعان -المؤسسات االجعماعية ذات الع ير العربكم.
أ

َٓ

الموضوعات
اممان -الععهـ كيساليب الرعاية الكالدية .
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ّٓ

عاسعان -يساليب الرعاية الكالدية كعربية اابما مف الممظكر ا سالمن .
عاش انر -المظريات المأسرة اساليب الرعاية الكالدية.

الحادية عشر -العمهيات العن يعـ مف اللها يساليب الرعاية الكالدية .
المحكر ال الث -العأ ػػاؤؿ كالعش ػػاؤـ.

ْٓ
ْٓ
ٔٓ
ٖٕٓٓ-
ٖٓ

يكالن -العأاؤؿ كععريأاعو.

ُٔ

اميان -العأاؤؿ ن العرؼ.

ُٔ

ال ان -مجاالت العأئير ا يجابن لهعأاؤؿ.

ُٔ

رابعان -يمكاع العأاؤؿ .

ّٔ

امسان -العأاؤؿ مف الممظكر ا سالمن.

ْٔ

سادسان -يهػػمية العأػاؤؿ.

ٔٔ

سابعان -سمػػات الش ص المعأػػائؿ.

ٕٔ

اممان -المظريات المأسرة لهعأاؤؿ.

ٖٔ

عاسعان -العشػ ػػاؤـ كععريأاعو.

َٕ

عاش انر -يمكاع العشاؤـ .

الحادية عشر -عأسير العشاؤـ.

ُٕ

ال امية عشر -سمات الش ص المعشائـ.

ُٕ

ال ال ة عشر -العشاؤـ مف الممظكر ا سالمن.

ُٕ

الرابعة عشر -مش ة العأاؤؿ كالعشاؤـ.

ِٕ

ال امسة عشر -شيكع العأاؤؿ كالعشاؤـ كعحديدهما.

ّٕ

المحكر ال اربػم -العدائية.

ٕٕٔٗ-

يكالن -العدائية كععريأاعها .

ٕٔ
ٕٗ

اميان -يمػكاع العدائيػػة .

ُٖ

ال ان -العدائية مف الممظكر ا سالمن .

ِٖ

رابعان -العدائية كمأاهيـ معدا هة .

ِٖ

ُ -العدكاف.
ِ -العمؼ.

ّٖ

ّ -اليضب.

ْٖ
ة

الموضوعات
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ْ -العكعر.

ْٖ

ٓ -الشيب.

ْٖ

ٔ -السهكؾ ا جرامن .

ٖٓ

ٕ -ع ئيد الذات.

ٖٓ

ٖ -الييرة.

ٖٓ
ٖٔ

امسان -يهمية العدائية.

ٕٖ

سادسان -سمات الش ص العدائن.

ٖٖ

سابعان -يسبػػاب العدائيػػة.

ٖٖ

اممان -المظريات المأسرة لهعدائية.

ّٕٗٗ -

المحكر ال امس – المراهلة .

ّٗ

يكالن -المراهلة كععريأاعها .

ٓٗ

اميان -عحديد مرحهة المرهلة.

ال ان -العييرات العن عحدث ن عرة المراهلة المع رة.

رابعان  -الأرؽ بيف مأهكـ المراهلة كمأهكـ البهكغ.

الفصؿ الثالث  :دراسات سابقة

يكالن -دراسات عماكلت العالقة بػيف المسػؤكلية االجعماعيػة كبعػض المعييػرات المأسػية
كاالجعماعية.

اميػ ػان -د ارس ػػات عماكل ػػت العالق ػػة ب ػػيف يس ػػاليب الرعاي ػػة الكالدي ػػة كبع ػػض المعييػ ػرات

الش صية كاالجعماعية..

ال ػػا– د ارسػػات عماكلػػت العالقػػة بػػيف العأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ ك بعػػض المعيي ػرات المأسػػية
كاالجعماعية.
رابعان -دراسات عماكلت العالقة بيف العدائية كبعض المعييرات المأسية كالش صية.
 ععليب عاـ عه الدراسات السابلة .امسان -ركض الدراسة.

ٓٗ
ٔٗ
ُّٖٗٔ-
ٗٗ
َُٔ
ُُّ
ُِّ
ُّّ
ُّٔ

الفصؿ الرابع  :منيج الدراسة واجراءاتيا

يكالن -ممهج الدراسة.

ُُّٕٖٕ-
ُّٖ
ُّٖ

اميان -المجعمم ااصهن لهدراسة .

ُّٖ

ال ان -عيمة الدراسة.

ج

رقـ الصفحة

الموضوعات

ُّٗ

رابعان -يدكات الدراسة.

ااداة ااكل  -ملياس المسؤكلية االجعماعية لطالب الجامعة " عداد الباحث".

ُّٗ

ااداة ال امية – ملياس يساليب الرعاية الكالدية لطالب الجامعة " عداد الباحث".

ُّٓ

ااداة ال ال ة – ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ لطالب الجامعة " عداد الباحث".

ُُٕ

ااداة الرابعة – ملياس العدائية لطالب الجامعة " عداد الباحث".

ُٕٓ

امسان -ااساليب ا حصائية المسع دمة ن الدراسة.

سادسان– طكات الدراسة الميدامية .

الفصؿ الخامس :نتائج الدراسة ومناقشتيا

ُٖٔ
ُٕٖ
َُِٖٖٔ-

الأرض ااكؿ  ..كمعائجو .

ُٖٗ

الأرض ال امن  ..كمعائجو .

ُٕٗ

الأرض ال الث ..كمعائجو.

ُٗٗ

الأرض الرابم  ..كمعائجو.

َُِ

الأرض ال امس  ..كمعائجو.

َِِ

عكصيات الدراسة.

َِٓ

دراسات كبحكث ملعرحة .

َِٔ

قائمة المراجم.

َِٕ

يكالن – المراجم العربية.

ِّٔ
ِّٗ

اميان– المراجم ااجمبية.
قائمة المالحؽ.

مه ص الدراسة بالهية العربية.
مه ص الدراسة بالهية االمجهيزية .


د

قائوح اجلذاّل
رقـ

الموضوع

الجدوؿ
ُ

يكضح المأردات ااصهية كالمعدلة ن ملياس المسؤكلية االجعماعية .

ِ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لبعػػد االهعمػػاـ ػػن
ملياس المسؤكلية االجعماعية.

ّ
ْ

رقـ

الصفحة
ُِْ
ُّْ

يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لبعد الفيـ في
مقياس المسؤولية االجتماعية .

ُْٓ

يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لبعد المشاركة في
مقياس المسؤولية االجتماعية .

ُْٕ

ٓ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لبعػػد الرعايػػة ػػن

ٔ

يكضػح معػامالت االرعبػاط بػيف المأػردة كالدرجػة الئهيػة لبعػد الهدايػة ػن

ٕ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لبعػػد ا علػػاف ػػن

ٖ

يكض ػػح مع ػػامالت االرعب ػػاط ب ػػيف ئ ػػؿ بع ػػد م ػػف يبع ػػاد ملي ػػاس المس ػػؤكلية

ٗ

يكضػػح معػػامالت بػػات مليػػاس المسػػؤكلية االجعماعيػػة بطريلعػػن العجزئػػة

َُ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة ك الدرجػػة الئهيػػة لمليػػاس يسػػاليب

ملياس المسؤكلية االجعماعية.
ملياس المسؤكلية االجعماعية.
ملياس المسؤكلية االجعماعية.

االجعماعية مم الملياس ئئؿ .
المصأية كيلأا لئركمباخ .

الرعايػ ػ ػػة الكالديػ ػ ػػة لصػ ػ ػػكرعن ( ااب كااـ ) مػ ػ ػػم االبػ ػ ػػف لبعػ ػ ػػد االمػ ػ ػػدماج

ُْٖ
ُْٗ
َُٓ
ُُٓ
ُِٓ

ُٔٓ

االيجابن .
ُُ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لمليػػاس يسػػاليب

ُِ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لمليػػاس يسػػاليب

ُّ

يكض ػػح معامػػػؿ االرعبػ ػػاط بػػػيف المأػ ػػردة كالدرج ػ ػة الئهي ػػة لمليػ ػػاس يس ػػاليب

الرعاية الكالدية لصكرعن (ااب كااـ) مم االبف لبعد الدؼ .

الرعاية الكالدية لصكرعن (ااب كااـ) مم االبف لبعد الممط الديملراطن.

ٖ

ُٕٓ
ُٖٓ
ُٗٓ

رقـ

الموضوع

الجدوؿ

رقـ

الصفحة

الرعايػػة الكالديػػة لصػػكرعن (ااب كااـ) مػػم االبػػف لبعػػد الضػػبط الصػػارـ
مف الؿ سحب الحب.
ُْ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لمليػػاس يسػػاليب

ُٓ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لمليػػاس يسػػاليب

ُٔ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لمليػػاس يسػػاليب

ُٕ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لمليػػاس يسػػاليب

ُٖ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لمليػػاس يسػػاليب

ُٗ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المأػػردة كالدرجػػة الئهيػػة لمليػػاس يسػػاليب

َِ

يكض ػػح مص ػػأك ة مع ػػامالت االرعب ػػاط ب ػػيف ئ ػػؿ بع ػػد م ػػف يبع ػػاد ملي ػػاس

ُِ

يكضح معامالت بات ملياس يساليب الرعاية الكالدية مم االبف بطريلعػن

ِِ

يكضػػح المأػػردات ااصػػهية كالمعدلػػة كيرقامهػػا كيبعادهػػا العػػن عمعمػػن ليهػػا

الرعاية الكالدية لصكرعن(ااب كااـ) مم االبف لبعد العسهط الكالدم.

الرعاية الكالدية لصكرعن (ااب كااـ) مم االبف لبعد العهديد.

الرعاية الكالدية لصكرعن (ااب كااـ) مم االبف لبعد العلاب البدمن.

الرعاية الكالدية لصكرعن(ااب كااـ) مم االبف لبعد الحماية الزائدة .
الرعاية الكالدية لصكرعن (ااب كااـ) مم االبف لبعد ا هماؿ.

الرعاية الكالدية مم االبف لبعد العدليؿ لصكرعن (ااب كااـ).
لملياس يساليب الرعاية الكالدية مم االبف مم الملياس ئئؿ .
العجزئة المصأية كيلأا لئركمباخ.

كسػبب الععػػديؿ مػف قبػػؿ مجمكعػػة ااسػاعذة المحئمػػيف ػن مليػػاس العأػػاؤؿ

َُٔ
ُّٔ
ُْٔ
ُٔٔ
ُٕٔ
ُٖٔ
ُٗٔ
َُٕ

ُِٕ

كالعشاؤـ.
ِّ
ِْ

يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة و الدرجة الكمية لمقياس التفاؤؿ
والتشاؤـ لمطالب الجامعي .

يكض ػػح مع ػػامالت ب ػػات ملي ػػاس العأ ػػاؤؿ كالعش ػػاؤـ بطريلع ػػن العجزئ ػػة
المصأية ك يلأا ئركمباخ .

ِٓ

يكضػػح المأػػردات ااصػػهية كالمعدلػػة كيرقامهػػا كيبعادهػػا العػػن يمعمػػن ليهػػا
كسبب الععديؿ مف قبؿ مجمكعة ااساعذة المحئميف ن ملياس العدائية.
ٚ

ُّٕ
ُٕٓ
ُٕٕ

رقـ

الموضوع

الجدوؿ
ِٔ

يكضح معامالت االرعباط بيف ئؿ بعد مف يبعاد ملياس كالملياس ئئؿ.

ِٕ

يكضػ ػػح معػ ػػامالت االرعبػ ػػاط بػ ػػيف المأػ ػػردة كالدرجػ ػػة الئهيػ ػػة لبعػ ػػد العدائيػ ػػة

ِٖ

يكضػ ػػح معػ ػػامالت االرعبػ ػػاط بػ ػػيف المأػ ػػردة كالدرجػ ػػة الئهيػ ػػة لبعػ ػػد العدائيػ ػػة

ِٗ

يكضػ ػػح معػ ػػامالت االرعبػ ػػاط بػ ػػيف المأػ ػػردة كالدرجػ ػػة الئهيػ ػػة لبعػ ػػد العدائيػ ػػة

َّ

يكضػ ػػح معػ ػػامالت االرعبػ ػػاط بػ ػػيف المأػ ػػردة كالدرجػ ػػة الئهيػ ػػة لبعػ ػػد العدائيػ ػػة

ُّ

يكض ػػح مع ػػامالت االرعب ػػاط ب ػػيف المأ ػػردة كالدرج ػػة الئهي ػػة لبع ػػد العدائي ػػة

ِّ

يكضػ ػػح معػ ػػامالت االرعبػ ػػاط بػ ػػيف المأػ ػػردة كالدرجػ ػػة الئهيػ ػػة لبعػ ػػد العدائيػ ػػة

ّّ

يكضػ ػػح معػ ػػامالت االرعبػ ػػاط بػ ػػيف المأػ ػػردة كالدرجػ ػػة الئهيػ ػػة لبعػ ػػد العدائيػ ػػة

المكجهة محك الذات ن ملياس العدائية .
المادية ن ملياس العدائية.

المكجهة محك اآل ريف ن ملياس العدائية .

المكجهة محك الممعهئات الجامعية ن ملياس العدائية.
المباشرة ن ملياس العدائية .
الهأظية ن ملياس العدائية.

المعمكية ن ملياس العدائية.
ّْ

يكضح معامالت بات المليػاس بطريلعػن العجزئػة المصػأية كيلأػا ئركمبػاخ

ّٓ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة كيسػػاليب الرعايػػة

ّٔ

يكضح معامالت االرعباط بيف المسؤكلية االجعماعيػة  ،كالعأػاؤؿ كالعشػاؤـ

ّٕ

يكضػػح معػػامالت االرعبػػاط بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالعدائيػ ػػة لػػدل

ّٖ

يكضح معامالت االرعباط بيف المسؤكلية االجعماعية كالعحصيؿ الدراسن

ّٗ

يكضح دالالت الأركؽ بيف الطػالب ذكم المسػؤكلية االجعماعيػة المرعأعػة

ن ملياس العدائية.

الكالدية لدل طالب جامعة ااقص .
لدل طالب جامعة ااقص .
طالب جامعة ااقص .

لدل طالب جامعة ااقص .

كالط ػػالب ذكم المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة المم أض ػػة ػػن يس ػػاليب الرعاي ػػة.

ص

رقـ

الصفحة
ُٖٕ
ُٕٗ
َُٖ
ُُٖ
ُِٖ
ُّٖ
ُْٖ
ُٖٓ
ُٖٔ
َُٗ
ُٓٗ
ُٔٗ
ُٖٗ
ُٗٗ

رقـ

الموضوع

الجدوؿ

رقـ

الصفحة

الكالدية ،كالعأاؤؿ كالعشاؤـ ،كالعدائية ،لدل طالب جامعة ااقص .
َْ

يكض ػػح دالالت الأ ػػركؽ ب ػػيف الجمس ػػيف ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ل ػػدل

ُْ

يكضػ ػػح دالالت الأػ ػػركؽ بػ ػػيف الطػ ػػالب مرعأعػ ػػن المسػ ػػؤكلية االجعماعيػ ػػة

طالب جامعة ااقص .

كطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ػػن الع صػػص الد ارسػػن لػػدل

طالب جامعة ااقص .
ِْ

يكض ػ ػػح دالالت الأ ػ ػػركؽ ب ػ ػػيف ط ػ ػػالب مرعأع ػ ػػن المس ػ ػػؤكلية االجعماعي ػ ػػة

المرعأعػة ،كالطػالب ذكم المسػؤكلية االجعماعيػػة المم أضػة ػن العحصػػيؿ
الدراسن لدل طالب جامعة ااقص .

ح

َُِ

َِّ

َِْ

قائوح املالحق
رقـ

الممحؽ
ُ

موضوع الممحؽ
طاب السادة ااساعذة المحئميف كيسما هـ .

رقـ الصفحة
َِْ

ِ

ملياس المسؤكلية االجعماعية لطالب الجامعة ن صكرعو المهائية.

ُِْ

ّ

ملياس يساليب الرعاية الكالدية لطالب الجامعة ن صكرعو المهائية.

ِْٖ

ْ

ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ لطالب الجامعة ن صكرعو المهائية.

ُِٔ

ٓ

ملياس العدائية لطالب الجامعة ن صكرعو المهائية.

ِْٔ

ط

الفصل األّل
هذخل الذراسح
مقدمة الدراسة.
مشكمة الدراسة.
أىداؼ الدراسة .
أىمية الدراسة.
مصطمحات الدراسة.
حدود الدراسة.
األساليب اإلحصائية.

-1-

الفصل األّل
هذخل الذراسح
هقذهــح الذراسح :

قاؿ ععالن َٚأَْٚفُٛاثِؼَْٙذِاٌٍَِّٗإِرَاػَبَ٘ذرُُّْ َٚالَ رَٕمُضُٛااألََّْ٠بَْثَؼْذَرَْٛوِ١ذَِ٘ب َٚلَذْجَؼٍَْتزُ ُُ
اٌٍََّٗػٍََْ١ىُُْوَفِ١الًإَِّْاٌٍَََّٗ٠ؼٍََُُِْبرَفْؼٍَُ ( َْٛالمحؿ آية ُٗ).
كركل الب ػػارم ع ػػف عب ػػد هللا ب ػػف عم ػػر رض ػػن هللا عمهم ػػا يف رس ػػكؿ هللا -ص ػػه هللا عهي ػػو

اع ،كهػك مسػؤكؿ عػف
اع ،كئهئـ مسؤكؿ عػف رعيعػو ،ا مػاـ الػذم عهػ المػاس ر و
كسهـ -قاؿ " يال ئهئـ ر و

اع عه يهؿ بيعو ،كهك مسؤكؿ عف رعيعو ،كالمرية راعية عه يهػؿ بيػت زكجهػا ،ككلػدل،
رعيعو ،كالرجؿ ر و

اع ،كئهئػػـ
اع عه ػ مػػاؿ سػػيدل ،كهػػك مسػػؤكؿ عمػػو ،يال ئهئػػـ ر و
يال كهػػن مسػػؤكلة عمػػو ،كعبػػد الرجػػؿ ر و
مسؤكؿ عف رعيعو " ( الب ارم ،رقـ ُّٖٖ ص ُِّٔ ).

ف معييػر عحمػػؿ المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،معييػػر هػػاـ اصػػة ػػن المرحهػػة الجامعيػػة  ،مرحهػػة

الشباب حيث يمها عم ؿ مرحهة عداد الأرد لهد كؿ ن العمؿ كالحيػاة ااسػرية ،كالمشػارئة ػن الجكامػب
االجعماعية كاالقعصادية كالسياسػية؛ كلػذلؾ ػنف مسػ لة الئشػؼ عػف درجػة عحمػؿ المسػؤكلية االجعماعيػة

بدرجة ئا ية يعػد يمػ انر غايػة ػن ااهميػة ،ب اصػة ػن المجعمػم الأهسػطيمن عهػ كجػو ال صػكص ؛امػو

ذك طبيعػػة ممأػػردة كعبػػدك لػػدل الأػػرد كهػػك صػػيير حع ػ يئبػػر كعه ػ المسػػا م ػػؿ الرجػػاؿ ييض ػان كذلػػؾ
لععرض الرجاؿ لالسعشهاد كالمسا لهعرمؿ ،كمف هما عبرز يهمية المسؤكلية االجعماعية.

كيرل محمد سيؼ اامصارم (َُِِ ص ُُ) يف الجامعة عهعب دك انر ن عداد الطالب

ن ئؿ صؿ  ،ليعمئف المعهـ مف االهعماـ بهػـ  ،كعرسػي اللػيـ االجعماعيػة البمػا ة لػديهـ ،كئػذلؾ دعػـ

اامشػ ػػطة الجامعيػ ػػة ئالمحاض ػ ػرات كالمػ ػػدكات ،كالمسػ ػػابلات كعبمػ ػػن برمػ ػػامج رشػ ػػادم لعمميػ ػػة المسػ ػػؤكلية
االجعماعية مف الؿ عرسي اععزاز الطالب بهكيعو الكطمية كالعربية  ،كجذكرل كع ار و كعاري و كعلاليدل

ااصيهة  ،كاالهعماـ بالمماسػبات ا سػالمية كالكطميػة كالعهميػة المرعبطػة بممظكمػة اللػيـ كالحلػكؽ ل دمػة
قض ػػايا العربي ػػة كالمكاطم ػػة س ػػعيان ل ػػن ععه ػػيـ ااس ػػاليب الس ػػهكئية االجعماعي ػػة المرغ ػػكب يه ػػا  ،كعع ػػاليـ

المعايير العربكية  ،كاادكار االجعماعية .

ئم ػػا ي ػػذئر حس ػػاف محم ػػد( ُٗٗٗ صْٗ ) يف المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ي ػػعـ عمميعه ػػا ع ػػف
طريػ ػػؽ جهػ ػػكد ااس ػ ػرة ،بزرعهػ ػػا ممػ ػػذ معكمػ ػػة يظػ ػػا ر اابمػ ػػا  ،كذلػ ػػؾ عبػ ػػر المصػ ػػح كا رشػ ػػاد ،كعزكيػ ػػدل
بالمعهكمات الحميدة  ،بمبذ الليـ الضالة كالممحر ة عه محك يممن الجماعة ،كيمئمها مف بهكغ ااهداؼ

المعك ػاة ،كالمعػارؼ عػعـ عبػر عمهيػة يسػػاليب الرعايػة الػك الديػػة كبم ارحػؿ مظاميػة ،ممػػا يسػهـ ػن ععهػػيـ
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الأرد المهارات االجعماعية ،كلعب اادكار الكظيأية كبهكرعها ػن ش صػياعهـ كائعسػاب اللػيـ ئمػا يشػير

حسػاـ صػػدقن يبػك زيػػد( ََُِ صٔ) يف اللػدرة عهػ عحمػؿ المسػػؤكلية االجعماعيػة ،سػػمة يجػػب يف
يعحه ػ بهػػا ئػػؿ ي ػراد المجعمػػم ،كذلػػؾ اف عهػػاكف اا ػراد ػػن مسػػؤكلياعهـ عجػػال المجعمػػم كعػػدـ درائهػػـ
لهكاجبػػات االجعماعيػػة يعرعػػب عهيػػو ئ يػػر مػػف اآل ػػار الس ػهبية ممهػػا عػػدـ علبػػؿ الأػػرد لذاعػػو ،كالميػػؿ ل ػ
العدائية ،كضعؼ المشارئة ،مما يعئس ضعؼ المسؤكلية االجعماعية.

كبػ ػػالرغـ مػ ػػف يهميػ ػػة المسػ ػػؤكلية ػ ػػن الحيػ ػػاة االجعماعيػ ػػة ،ال يف همػ ػػاؾ قصػ ػػكر ػ ػػن عحمػ ػػؿ

المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،لػػد يكضػػح مػػامأرد (Manfred 1995: P.77) ،يف همػػاؾ شػػئكل مػػف يئعػػاب
كمأئ ػريف مػػف قصػػكر المسػػؤكلية االجعماعيػػة لػػدل اا ػراد ،كال علعصػػر الشػػئكل مػػف ضػػعؼ المسػػؤكلية

االجعماعيػة ،عهػ مسػػعكل ي ػراد المجعمعػػات الماميػة حسػػب ،كلئػف يمعػد عػ ير هػذل المشػػئهة ػن الػػدكؿ

اائ ر علدمان .

كعشير اطمة سالـ العامرم ( ُٖٗٗ صَُ) ل يف المسؤكلية االجعماعيػة عععبػر كاحػدة

مف دعائـ الحياة المجعمعية الهامة؛ هن كسيهة لهعلدـ الأردم كالجماعن  ،بؿ ف العممية كالعلدـ البشرم
يلكماف عهن المسؤكلية االجعماعية .
كيؤئد ئكمشػامش كسػعر ذلػؾ حيػث يلػكؿ (ُْٗٗ صَُ) ف عربيػة الشػعكر بالمسػؤكلية

يمر عه جامب ئبير مف ااهمية ن بما اا راد كالمجعمعات ،كالشعكر بالمسؤكلية لػيس لأظػا مجػردان،
هػػو مياديمػػو ،همػػاؾ شػػعكر المػػر بمسػػؤكليعو محػػك المجعمػػم كمحػػك يس ػرعو كمحػػك مأسػػو ،كهمػػاؾ شػػعكر

بالمسػػؤكلية محػػك مهمػػة كمحػػك طائأػػة كمحػػك ئ ػرة ،ممػػا يعطهػػب بضػػركرة ا سػػهاـ ػػن مشػػر الػػكعن بهػػا،
كدراسعها دراسة عهمية دقيلة ع رج بها مف حيز الئالـ كالعاطأة لن حيز العهـ كالعمؿ .
عػ ػرعبط المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ب س ػػاليب الرعاي ػػة الكالدي ػػة؛ اف ااس ػػهكب المعب ػػم م ػػف ااسػ ػرة

مسؤكؿ عف عداد الليـ كالمهارات لهأرد؛ ليصبح رد مسؤكؿ ،يك رد اععمادم .

كيش ػػير عب ػػدالهطيؼ محم ػػد هيأ ػػة)ََِّ ص َِ) لػ ػ يف ا س ػػالـ يكلػ ػ يس ػػاليب الرعاي ػػة

الكالدية لهأرد ،مئامة ئبيرة طكاؿ مراحؿ حياعو محمد هيأة" حيػث يلػكؿ اهػعـ اللػرآف كااحاديػث المبكيػة
كئعػب العػراث ا سػػالمن ،ب سػػاليب رعايػػة الأػػرد ػػن م عهػػؼ الم ارحػػؿ الرعايػػة ي مػػا الحمػػؿ كبعػػد الػكالدة
كقبؿ الزكاج عمهية يساليب الرعاية الكالدية ال علعصر عه مرحهة الطأكلة المبئرة ،بؿ عمعد ل ما هػك

يبعد مػف ذلػؾ مػف م ارحػؿ عمريػة ،كممػا يجػدر قكلػو يف يسػاليب الرعايػة الكالديػة الميهكطػة ،قػد عػؤدم
ل الحد مف مئاميات الأرد ،ك ن الملابؿ نف يساليب الرعايػة الكالديػة الصػحيحة ،قػد عػؤدم لػ عأعػيح

مئاميات الأرد كطاقاعو.

كيلرر "محمد عمػر العمػكبن"(ُٗٗٗ صَٗ) ف العشػدد كالعزمػت ػن يسػاليب الرعايػة الكالديػة
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عامػػؿ جامػػد  ،ذ يػػؤدم ال محالػػة لػ عئػػكيف الشػ ص العػػادم المعكسػػط كال ي أػ يف حرئػػات العحريػػر

االجعماعن كا بداع كااصػالة كالعيييػر ال يمئػف يف عصػدر مػف يم ػاؿ هػؤال  ،كمػف ػـ العزمػت كالعشػدد
الزائد ن عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،غالبان ما يحد مف عهلائية الأرد كحريعو.
ئمػا يؤئػد" ديػػمس كميػؿ2001:P2)،(Dennis Onell ،

يف يسػاليب الرعايػػة الكالديػة ععمػػؿ

عه ػػن قكلب ػػة اعجاه ػػات معيم ػػة كمح ػػددة  ،م ػػف ػػالؿ عش ػػجيم المععل ػػدات كالمكاق ػػؼ  ،ضػ ػالى ع ػػف ع ػػك ير

ال برات ال لا ية ئما ععحئـ ن الئ ير مف السمات المشعرئة دا ؿ المجعمم الكاحد .

كقػد بيمػت معػائج د ارسػة "يحمػد عبػد المجيػد صػمادم ،كصػالح ع اممػة )ََِٖ( ،كجػكد ػركؽ
ذات داللػة حصػائية بػػيف الػذئكر كا مػاث ػػن المسػؤكلية االجعماعيػػة ععػزل لػ معييػػر العمشػئة ااسػرية
لصالح الطهبة الذيف يدرئكف يسرهـ عه يمها ديملراطية .

كيشػػير "بػػدر محمػػد اامصػػارم ػػن (يممػػة يحمػػد سػػالـ َُِِ،صّّ) لػػن يف يسػػاليب الرعايػػة
الكالديػػة عهعػػب دك انر عػػاالن ػػن ععهػػيـ الأػػرد الهيػػة كالعػػادات كاللػػيـ كاالعجاهػػات السػػائدة ػػن المجعمػػم ،كهػػذل
بدكرل لها اا ر ن عحديػد سػمة العأاؤليػة يك العشػاكمية لهأػرد ،كئػذلؾ المكاقػؼ االجعماعيػة العػن يكاجههػا

الأػػرد ػػن حياعػػو ئػػالمكاقؼ السػػارة ممهػػا كالحزيمػػة ،المأاجػ ة السػػارة ممهػػا عكلػػد لديػػو معمكيػػة عاليػػة كاقبػػاا
عهػن الحيػاة  ،بػػذلؾ يميػؿ لػػن العأػاؤؿ ،يمػػا المكاقػؼ الصػػعبة عكلػد حالػػة مػف ا حبػػاط كاليػ س؛ عجعػػؿ

ممو ش صان مياالن لن العشاؤـ .

ػدكيش ََِٖ ،ص ّْٖٕ) كقػد ئػاف عأػاؤؿ المبػن  -صػه هللا
كيؤئد ( براهيـ بف عبد هللا ال ًٌ
عهيو كسهـ -مابعان مف عليدة قكية ،كلـ يئف مجرد يمميةن عع ذ مسكغان كعئ ة لهلعكد كالمئكص ،بؿ عأاؤلػو
يجػػابن يصػػحبو يلػػيف قػػكم ،كعػػزـ ارس ػ صػػادؽ ػكالذم يعمػػؽ ال لػػة بػػالمأس ،كيػػزرع اامػػؿ لمسػػعلبؿ

مشرؽ ،كيدعكا ل الجد كاالجعهاد ،كالصبر كالم ػابرة ،كيحأػز الهمػة كالمشػاط ،كال شػؾ يف هػذا ئهػو مػف

ملكمػػات المجػػاح ،كعماصػػر ضػػركرية لعحليػػؽ المصػػر ،كال قػػكاـ لهحيػػاة الن بالعأػػاؤؿ ،هػػك بم ابػػة الػػركح

يسرم ن الجسد عحييو ،ئ مما الجسد ال قكاـ لو الن بالركح ،ئذلؾ ال قكاـ لهحياة الن بالعأاؤؿ.

كيػػؤ ر العأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ بصػػكرة مهحكظػػة ػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة لهطالػػب الجػػامعن كيػػذئر
ب ػ ػراهيـ سػ ػػيد ب ػ ػراهيـ (ََِْ صِ) يف مػ ػػف م ي ػ ػرات العأػ ػػاؤؿ كالعشػ ػػاؤـ ػ ػػن الكقػ ػػت الحاضػ ػػر،اارقاـ

كااب ػراج كبالئهمامػػو "ضػػرب الرمػػؿ" كق ػ ار ة الئػػؼ ،كرؤيػػة الممػػاظر الحسػػمة كالعشػػاؤـ ػػن رؤيػػة الممػػاظر

السػػيئة ،ئمػػا يف لتل ػكاف ع ػ ير ئبيػػر ػػن حياعمػػا ،ػػالهكف اابػػيض يبعػػث عه ػ العأػػاؤؿ ،كيلعػػرف بػػالأرح
كالسركر كالهكف ااسكد يبعث عه العشاؤـ كيدؿ عه الحداد كالحزف.
ئمػػا يش ػػير " ػ ػريح عكي ػػد العم ػػزم" (ََُِ ص َُِ) يف المجعمع ػػات ا مس ػػامية ععأ ػػاكت يم ػػا

بيمهػػا  ،ػػن ضػػأا سػػمة العأػػاؤؿ يك العش ػػاؤـ عه ػ ي رادهػػا ؛ ك ل ػان لهظػػركؼ كالمعيي ػرات االقعص ػػادية
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كاالجعماعية  ،المجعمعات الع ععامن مف الألر كالجهؿ يميؿ ل المظرة العشاؤمية لهحياة كالمسػعلبؿ ،
ئمػا عرعأػػم درجػػة العشػاؤـ لػػدل المجعمعػػات العػ ال ععػػك ر يهػػا مسػبة مػػف الحريػػة عسػاعد الأػػرد عهػ ممػػك

قدرعو كميكلو كاعجاهاعو  ،المظاـ االجعماعن كالظركؼ الحياعية عد م الأرد ل العشاؤـ يك ل العأاؤؿ.
كبيمت معائج دراسة " جكزيؼ ئكؿ"  )2008( Josef ،Ecollيف المظرة لهعأاؤؿ ععمػكع بمػا ن
عه العرؼ.
كيشػػير عبػػد الهطي ػؼ محمػػد هيأػػة(ُٖٗٗ ص َّْ )َّٓ-يف العدائي ػة مػػف الظ ػكاهر الال عػػة

لهمظر ،ا مساف هك الذم يدمر ي راد جمسو عدمي انر ،بػؿ عمعهئػو المشػكة كالعهػذذ يحيامػان  ،حػيف يععػدم عهػ
عدكل هك ال يشبم ال ذا يههؾ عدكل ،كم ؿ بو يشد عم يالن .

كيلػ ػػكؿ عػ ػػادؿ ع ػ ػ از لػ ػػديف ااشػ ػػكؿ( ُٗٗٗ ص ِٕٗ) ال يكجػ ػػد مجعمػ ػػم ػ ػ و
ػاؿ مػ ػػف ااممػ ػػاط

السػػهكئية العدائيػػة ،ال يممػػا مجػػد يف المجعمعػػات ع عهػػؼ بصػػكرة مهحكظ ػة ،ػػن ئػػـ كئيػػؼ العػػدكاف ك ل ػان

لهحالة االقعصادية كال لا ية لتسرة ،الطبلة المعكسطة ،ئ ي انر ما عسمح بهذا الممط السهكئن ،عئس ما مجػد
ن الطبلات العهيا.

كيػػذئر عبػػد الػػرحمف سػػيد سػػهيماف  ،اكايهػػاب البػػبالكم (ََُِ صٕٓ) يف المع مػػؿ ػػن مأهػػكـ

العدائية قهيالن سكؼ يجد يمامو يم هػة ئ يػرة لهسػهكؾ  ،عئػكف ػن حليلعهػا جػد م عهأػة عػف بعضػها الػبعض ،

كلئمها ن مأػس الكقػت علػم عحػت مسػمن العدائيػة  ،نللػا قمبهػة مككيػة  ،اكاطػالؽ ععهيػؽ سػا ر ،ئػؿ ممهمػا

ي عهػػؼ ػػن ااض ػرار الماجمػػة عمػػو  ،كبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ ئالهمػػا يعبػػر عػػف عػػؿ عػػدائن،كمف همػػا ئامػػت

الصعكبة ن عحديد مأهكـ العدائن؛ ال عالؼ زكايا معالجعو.

كممػػا ال شػػؾ يػػو يف الش صػػية الأهسػػطيمية لهػػا صكصػػيعها بسػػبب ااكضػػاع العػػن ععيشػػها،

كسياسات الحصار كا غالؽ المعئرر لهمعابر العن يمارسها االحػعالؿ  ،كالعهديػد كالكعيػد عػف يف همػاؾ

حػػرب قادمػػة عه ػ قطػػاع غ ػزة ،كبشػػئؿ ػػاص الحػػرب الهمجيػػة العػػن شػػمت عه ػ غ ػزة يكميػػك (َُِْ)

حيث يف ئؿ هذل العكامؿ كغيرها ععرؾ ي انر عهػ المسػؤكلية االجعماعيػة  -،بشػئؿ عػاـ  -ػن ش صػية

طػػالب الجامعػػة ،كمػػف هػػذل العكامػػؿ:قيػػاـ االحػػعالؿ ا س ػرائيهن بممػػم الطػػالب مػػف السػػأر دا ػػؿ اللطػػر
المرجػػم كالرسػػائؿ العهميػػة كئػػذلؾ ممػػم قامػػة المػػؤعمرات
الكاحػػد لعهلػػن ععهػػيمهـ كممػػم د ػػكؿ الػػدكريات ك ا
العهمية كالعن عسمح بعبادؿ ال برات ،كعمئمهـ مف صلؿ ش صياعهـ ،با ضا ة ل الكضم االقعصادم

المعردم بشئؿ ال يسمح بعهبية احعياجات طالب الجامعة.

ككق ػػم ا عي ػػار الباح ػػث لد ارس ػػة المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة كعالقعه ػػا ب ػػبعض المعيي ػػرات المأس ػػية (

يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة كالعأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ كالعدائيػػة لطػػالب جامعػػة ااقصػ  ،لعػػدـ كجػػكد د ارسػػات ػػن
البيئػػة الأهسػػطيمية  -ػػن حػػدكد اطػػالع الباحػػث  -قػػد عماكلػػت هػػذل المعيي ػرات ػػن عالقعهػػا بالمسػػؤكلية
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االجعماعيػػة مجعمعػػة عهػ المحػػك الػػذم عماكلعػػو الد ارسػػة الراهمػػة ،كلئػػف همػػاؾ عػػدد مػػف الد ارسػػات عماكلػػت
بعض هذل المعييرات بالدراسة؛ لذلؾ رغب الباحث ن دراسة هذل العالقة يمالن يف عساعد اللػائميف عهػ

العمهيػة العربكيػػة كالععهيميػة كئػػذلؾ الطػػالب ػن االسػػعأادة مػف معائجهػػا ،ئمػػا يف المجعمػم الأهسػػطيمن ػػن
يمػس الحاجػة لم ػػؿ هػذل الد ارسػػات ،اف عربيػة ا مسػاف عهػ عحمػؿ المسػػؤكلية عجػال مػا يصػػدر عمػو مػػف

يقكاؿ ،كسهكئيات ن غاية ااهمية.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا :
ععحدد مشئهة الدراسة ن ااسئهة اآلعية :
 -1ه ػػؿ عكج ػػد عالق ػػة ارعباطي ػػو ب ػػيف المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة كبع ػػض المعييػ ػرات المأس ػػية "يس ػػاليب
الرعاية الكالدية ،العأاؤؿ كالعشاؤـ ،العدائية لدل طالب جامعة ااقص ؟

 -2هػػؿ عكجػػد عالقػػة ارعباطيػػو بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة كالعحصػػيؿ الد ارسػػن لػػدم طػػالب جامعػػة
ااقص ؟

 -3هػػؿ عكجػػد ػػركؽ بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية
االجعماعية ن يساليب الرعاية الكالدية ك درجة العأاؤؿ كالعشاؤـ كالعدائية ،لدل طالب جامعة

ااقص ؟

ذئكر -ما ان) مػف طػالب جامعػة ااقصػ
 -4هؿ عكجد ركؽ بيف الجمسيف (
ان
االجعماعية ؟

ػن درجػة المسػؤكلية

 -5هػػؿ عكجػػد ػػركؽ بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية
االجعماعية ن الع صص الد ارسن كمسعكل العحصيؿ الدراسن لدل طالب جامعة ااقص ؟

أىداؼ الدراسة:
ترنو الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي :
ُ-الععرؼ عه العالقة بيف المسؤكلية االجعماعية ،كبعض المعييرات المأسية يساليب الرعاية الكالديػة

كالعأاؤؿ كالعشاؤـ كالعدائية ،لدل طالب جامعة ااقص .

ِ-الععرؼ عه العالقة بيف المسؤكلية االجعماعية ،كالعحصيؿ الدراسن لدل طالب جامعة ااقص .
ّ-الععػػرؼ عه ػ الأػػركؽ بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة كالطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية
االجعماعي ػػة ،ػػن يس ػػاليب الرعاي ػػة الكالدي ػػة كدرج ػػة العأ ػػاؤؿ كالعش ػػاؤـ كالعدائي ػػة ،ل ػػدل ط ػػالب جامع ػػة

ااقص .
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ػكر -ما ػان) مػف طػالب جامعػة ااقصػ
ْ-الععرؼ عه الأركؽ بػيف الجمسػيف( ذئ ان

االجعماعية.

ػن درجػة المسػؤكلية

ٓ-الععػػرؼ عه ػ الأػػركؽ بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية
االجعماعية ن الع صص الدراسن كمسعكل العحصيؿ الدراسن لدل طالب جامعة ااقص .

أىمية الدراسة:
تتحدد أىمية الد ارسة الراىنة فيما يمي:
أوالً  -مف الناحية النظرية :
 -1عزكيػػد المئعبػػة العربيػػة بد ارسػػة هامػػة عػػف المجعمػػم الأهسػػطيمن ععمػػاكؿ "المسػػؤكلية االجعماعيػػة
كعالقعهػػا بػػالمعييرات العاليػػة يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة كالعأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ كالعدائيػػة كالع صػػص

الد ارسػػن ،كمسػػعكل العحصػػيؿ الد ارسػػن كذلػػؾ لهحاجػػة الضػػركرية لم ػػؿ هػػذل البحػػكث كالد ارسػػات؛
لهعحهن بالمسؤكلية االجعماعية لدل ي راد المجعمم بصأة عامة كطهبة الجامعة بصأة اصة .

 -2ععحػ ػػدد يهميػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف ػ ػػالؿ معر عهػ ػػا لهمالمػ ػػح العامػ ػػة لهمسػ ػػؤكلية االجعماعيػ ػػة لهطػ ػػالب

الأهسطيمييف لما يو مصهحة الطالب كمصهحة مجعمعاعهـ العن ععهؽ آماالن ئبيرة عه مجاحهـ

كعأكقهـ.

 -3عمبم يهمية هذل الدراسة ن يمها عجمم بيف عهـ المأس الديمن كالسياسن كاالجعماعن .
ثانياً  -مف الناحية التطبيقية :
 -1يمئف يف عأيد معائج هذل الدراسة ن عداد برامج لعمميػة المسػؤكلية االجعماعيػة ،لػدل ئػات مػف
المجعمم لذا عبدك الحاجة ماسة ج ار م ؿ هذل البحكث كالدراسات.

 -2يمئػػف يف عسػػاهـ معػػائج الد ارسػػة الراهمػػة كعأيػػد ػػن الع طػػيط كالعمظػػيـ كالعأاعػػؿ كالعكجيػػو لهعمهيػػة
الععهيمية.

 -3مػػف الم ػ مكؿ يف عسػػاهـ الد ارسػػة الراهمػػة ػػن للػػا الضػػك عه ػ بعػػض المؤسسػػات االجعماعيػػة
ئالمػػدارس كالجامعػػات كالمسػػاجد لعلػػكـ بػػدكرها ػػن عمهيػػة عمميػػة المسػػؤكلية االجعماعيػػة كئػػذلؾ
كسػػائؿ ا عػػالـ لع صػػيص ب ػرامج عحػػث يهػػا المػػاس بشػػئؿ عػػاـ كالطػػالب بشػػئؿ ػػاص عه ػ

عحمؿ المسؤكلية االجعماعية.

 -4م ػػف المعكق ػػم يف عس ػػاعد مع ػػائج الد ارس ػػة الراهم ػػة اا ص ػػائن المأس ػػن كالعرب ػػكم لهمه ػػكض ب ػػدكرل
ا رشػػادم كالمهمػػن عجػػال الطػػالب الػػذيف يعػػامكف مػػف ملػػص ػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة بصػػأة
اصة .
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مصطمحات الدراسة :
ععضمف هذل الدراسة عددان مف المأاهيـ ،العن سكؼ مشير لععريأها ععريأان كاحدان مأاهيميان ،عهػ

يف مسهب ن هذا الملاـ الحلان.

 -0المسؤولية االجتماعية : Social Responsibility
عر ها محمكد عحن عئاشة ،كمحمد شأيؽ زئن ( ََِِ ُِٗ )
ه ػػن "االرعب ػػاط ب ػػيف الحل ػػكؽ كالكاجب ػػات ،نش ػػباع االحعياج ػػات كح ػػؿ المش ػػئالت ،الب ػػد يف يػػرعبط بم ػػدل
مساهمة ي راد المجعمم ،كاشعرائهـ شباع احعياجاعهـ كحؿ مشئالعهـ ،مععمديف عه يمأسهـ.

 -4المتغيرات النفسية : psychological variables
عر عهػػا ك ػػا محمػػد عحػػن (ََُِ ُٕٔ) هػػن "مجمكعػػة العكامػػؿ كالحلػػائؽ كالمػػؤ رات العػػن
عكجػػد ػػن المجػػاؿ المأسػػن لهأػػرد ،كالعػػن يعيهػػا كيػػدرئها كعػػؤ ر ػػن سػػهكئو حػػيف يصػػدر عمػػو هػػذا السػػهكؾ
كهن ععئكف مف مجمكعة مف العكامؿ االمأعالية كاالجعماعية كالعلهية كالجسمية ،كالعن ععأاعؿ لعؤ ر ن

سهكؾ الأرد ن حاالت اصة ك ن عالقعو باآل ريف.
 -3أساليب الرعاية الوالدية : Styles of parenting
عر ه ػػا حس ػػيف الجب ػػالن ( ََِّ ُِِ ) ه ػػن " عمهي ػػة ععه ػػيـ كعربيػ ػة عل ػػكـ عهػ ػ العكاص ػػؿ

 communicationب ػػيف االب ػػف كيسػ ػرعو ،كمجعمع ػػو ك لا ع ػػو م ػػف ػػالؿ ع ػػدد ئبي ػػر م ػػف الممظم ػػات
االجعماعية العربكية كا عالمية كالديمية كالعشػريعية المعبايمػة الكظػائؼ ،كالعػن يلػكـ جميعػا با سػهاـ ػن

عشئيؿ ما يسمن بطابم ش صيعو ،كك لا لما عرعضيو كليسهـ ن مجاالت العممية بلدرات عمهية ك لا يػة
كسهكئو ،ععزز قدراعو الأئرية كالمهارية ".
-2التفاؤؿ : Optimism
عر و صالح يحمد مراد ،كمحمد عامر يحمد ( ََُِ ِِ )
هػػك" حالػػة كجداميػػة لػػدل الأػػرد ػػن عكقػػم ال يػػر يك اامػػؿ ،لمجريػػات ااحػػداث الحاليػػة كالمسػػعلبهية،
كهذل الحالة كقعية يك مسعديمة ،اععمادان عه ااحداث الحالية ،ك برات الأرد السابلة ".
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-5التشاؤـ pessimism:

عر ػػو ص ػالح يحمػػد مراد،كمحمػػد عػػامر يحمػػد .)ِِ ََُِ( ،هػػك "حالػػة كجداميػػة لػػدل الأػػرد

يسػػكدها االئعئػػاب كالكسكس ػة كالشػػؾ كالبحػػث عػػف السػػهبيات ،كبي ػض الماضػػن كالحاضػػر كال ػػكؼ مػػف
المسعلبؿ ،لما يحمهو مف مأاجآت مأجعو كهن حالة كقعية ،يك مسعديمة ،اععمادا عهن ااحػداث السػابلة

كااحداث الحالية ،كعهن برات الأرد" .

-6العدائية :Hostilitiey

عر هػ ػا عب ػػد الحه ػػيـ الس ػػيد كآ ػػركف ( ََِّ ِْٕ ) ه ػػن " يم س ػػهكؾ يص ػػدرل ػػرد يك جماع ػػة

صػػكب آ ػػر يك آ ػريف ،يك صػػكب ذاعػػو ،لأظي ػان ئػػاف يـ مادي ػان ،يجابي ػان ئػػاف يـ س ػهبيان ،مباش ػ انر يـ غيػػر
مباشر ".

حدود الدراسة :

تتحدد الدراسة بما يمي :

المكضكع الذم يدكر حكؿ دراسة عالقة المسؤكلية االجعماعية ببعض المعييرات المأسػية العػن

ععم ؿ ن يساليب الرعاية الكالدية كالعأاؤؿ كالعشاؤـ ،كالعدائية ،لطالب جامعة ااقص .

كقػد اععمػػد الباحػػث عهػ المػمهج الكصػػأن ا رعبػػاط الػػذم يحػاكؿ الباحػػث مػػف اللػػو ،الععػػرؼ

عهػ عالقػػة المسػػؤكلية االجعماعيػػة بػػبعض المعييػرات المأسػػية العػػن ععم ػػؿ ػػن يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة،

كالعأاؤؿ كالعشاؤـ كالعدائية ،عبعان لمعييرات الممهج المعبم ن الدراسة الحالية.
لهعحلؽ مف صحة ػركض الد ارسػة اسػععاف الباحػث بعيمػة مئكمػة مػف(َٕ) طالبػان ،ك(َُٗ) طالبػةن ،مػف

الأرقة ال ال ة ببعض ئهيات جامعة ااقص

رع اميكمس.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
ُ -المسبة المئكية.

ِ -المعكسط الحسابن.

ّ -االمحراؼ المعيارم.

ْ -المعكسط الحسابن المسبن (الكزف المسبن).

ٓ-معامؿ يلأا ئركمباخ (.)Cronbach's Alpha

ٔ-طريلة العجزئة المصأية ).(Splithalf methods

ٕ-معامؿ ارعباط بيرسكف (.Person Correlation Coefficient
ٖ -معادلة سبيرماف براكف.
ٗ-ا عبار ت.، t.test
ِ

َُ -ئا .
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الفصل الثاًً
اإلطار الٌظري للذراسح

المحور األوؿ :المسؤولية االجتماعية .
المحور الثاني :أساليب الرعاية الوالديػة .
المحور الثالث :التفػػػاؤؿ والتشػػػاؤـ .
المحور الرابع :العدائيػػة.
المحور الخامس :المراىقة.
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
يسير ا طار المظرم لهدراسة الراهمة ك لان اربعة محاكر يساسية يكلهما المسؤكلية

االجعماعية كععريأاعها ،كعماصرها كمجاالعها كيهميعها كعمميعها كالمسؤكلية االجعماعية مف الممظكر

ا سالمن ،كالمؤسسات العربكية كدكرها ن المسؤكلية االجعماعية ،كسمات الش ص المسؤكؿ اجعماعيا

كمظاهر ملص المسؤكلية االجعماعية ،كيعماكؿ ن المحكر ال امن يساليب الرعاية الكالدية كععريأاعها،
كيشئالها كمش عها كيهدا ها كيهميعها كسماعها كمصادرها ،كالععهـ كيساليب الرعاية الكالدية ،كيساليب

الرعاية الكالدية مف ممظكر سالمن ،كالمظريات المأسرة لها ،كعربية اابما
ال الث العأاؤؿ كععريأاعو  ،كالعأاؤؿ ن العرؼ ،العأاؤؿ كمأاهيـ

ن ا سالـ ـ المحكر

معدا هة ،كالعأاؤؿ مف الممظكر

ا سالمن ،كيهمية العأاؤؿ ،كسمات الش ص المعأائؿ ،مظريات العأاؤؿ

ئذلؾ العشاؤـ كععريأاعو،

العشاؤـ كمأاهيـ معدا هة ،العشاؤـ مف الممظكر ا سالمن كعأسيرل ،سمات الش ص المعشائـ  ،مش ة

العأاؤؿ كالعشاؤـ ،شيكع العأاؤؿ كالعشاؤـ ،ـ المحكر الرابم كيعماكؿ العدائية كععريأاعها ،كيمكاعهػا،
العدائية كمأاهيـ معدا هة ،كيهميعها كالمظريات المأسرة لها ،كسمات الش ص العدائن ،كيسباب العدائية،
كآ ي انر المراهلة المع رة كععريأاعها  ،كعحديد المراهلة المع رة  ،كالعييرات العن عحدث ن عرة المراهلة

المع رة  ،كالأرؽ بيف مأهكـ المراهلة  ،كمأهكـ البهكغ .

المحػور األوؿ :المسؤولية االجتماعية Social Rresponsibility

يكالن  -المسؤكلية االجعماعية كععريأاعها

ك يما يهن عرض لععريأات المسؤكلية االجعماعية لية كاصطالحان

ي – ععريؼ المسؤكلية ليةن

كردت ن المعجـ الكسيط بمعم

كمس لة ،اسع برل عمو .المسؤكلة

كآ ركف.) ّْٔ ُِٕٗ ،

عز كجؿ

س لو عف ئذا كبئذا سؤاالن ،كعسا ال

ئ ير السؤاؿ .السؤؿ الس ؿ ييلاؿ ععهمت مس لة ( براهيـ يميس

ئما جا ت ن لساف العرب س ؿ يس ؿ سؤاالن كسؤلةن كمس لةن كسآلة ،مسؤكال امجازل .كقكلو
{ يمهـ مسؤلكف} ،قاؿ الزجاج

" سؤالهـ سؤاؿ عكبي كعلرير يجاب الحجة عهيهـ ،اف

هللا جؿ ماؤل عالـ ب عمالهـ " ( ابف ممظكر.) ُّْ – ُّّ ُّٗٗ ،

كيعضح مف الععريأات العن عماكلت المسؤكلية االجعماعية ،مف الماحية الهيكية يمو يلصد بها
اسعأسار الأرد ،آ ر عف مس لة بلصد الحصكؿ عه

لهحصكؿ عه المعائج المرجكة.
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جابة ،لهذا السؤاؿ المطركح ،سعيان لهععهـ كئذلؾ

ًَّ
يف
ك ن اللرآف الئريـ  ىيا يىيُّهىا الذ ى
ً
اف عيٍب ىد لى يئ ٍـ ىعأىا اّللٌي ىع ٍمهىا
يف يي ىم َّزيؿ اٍللي ٍر ي
ىع ٍمهىا ح ى
ىك ٍعدان ىم ٍس يؤكالن ( الأرقاف ،آية ُٔ).

ىش ىيا ف عيٍب ىد لى يئ ٍـ عى يس ٍؤ يئ ٍـ ى اكاًف عى ٍسئهكٍا
آميمكٍا الى عى ٍسئهيكٍا ىع ٍف ي ٍ
ى
ً
ؾ
يـ ( المائدة ،آية َُُ)  ىئ ى
اف ىعهى ىرٌبً ى
ىكاّللٌي ىغأي ه
كر ىحه ه

ب – االعجاهات الم عهأة ن ععريؼ المسؤكلية االجعماعية اصطالحان

ععددت ععريأات المسؤكلية االجعماعية مما دعا الباحث ل السعن لعصميأها ن االعجاهات اآلعيػة

االتجػاه األوؿ  :المسؤولية المينيػة Professional Responsibility:
كعملسـ المسؤكلية مهميان لن ما يهن
أ-

المسؤكلية المدمية

عر ها محمد يكسؼ الزعن ( ُْٗٗ صِِّْ) هن " عدـ العزاـ المديف الماشي عف علد،

كيمعج عف ذلؾ ضرر لهدائف سببو ط المديف بعدـ عمأيذ العزامو ،كقد عئكف علصيرية عمدما يلكـ

الش ص بأعؿ يعرعب هذا عهيو ض ار انر باآل ر" .

ئما عر ها حساـ صدقن يك زيد ََُِ ( ،صُُ) هن االلعزاـ بنصالح ضرار حدث

لآل ريف عف طريؽ عمأيذ علد ما ،يك عف طريؽ عصرؼ قاـ بو الش ص مأسو.
ب -المسؤكلية الك ازرية

ministerial responsibility

عر ها عصاـ عح الباب ( ََِّ صٖٔٔ) هك "سؤاؿ الش ص عف عؿ ابمو اللاصر".

ج -المسؤكلية الجمائية عر ها حامد زهراف (ُْٖٗ صّٕٖ)  ،حساـ صدقن يبك زيد (ََُِ
صُِ) هن "االلعزاـ بعحمؿ الج از المعرعب عه الم الأة العن يرعئبت".
ئذلؾ عر ها محمد معيـ ياسيف (ََِِ

صٗ) هن " يف يعحمؿ ا مساف  ،اا عاؿ المحرمة العن

ي عيها م عا انر ،كهك مدرؾ لمعاميها كمعائجها كعحمؿ ا مساف عبعية يعمالو" .

كعر ها كلماف ( ،Woimen،حسمية غيممن عبد الملصكد  ََِِ ،صَُ) هن " اصية معيارية

ي القية يعحدد مف اللها مؤ ذاة الأرد.

ئما عر ها عصاـ عح الباب ( ََِّ

طبلان احئاـ اللامكف ".

صٖٔٔ) هن "علعضن عكقيم العلكبة عه ملعرؼ جمحة

ئذلؾ عر ها عبد العزيز ال ياط ن سهن بدكم ممصكر (ََِٔ صُٖ)
هك "يف يئكف ا مساف مسؤكالن عف يقكالو كي عالو مؤا ذ بما يهأظ يك يأعؿ " .

كعر ها حساـ صدقن يبك زيد (ََُِ صُِ) هن "مسؤكلية الأرد عف مأسو كعف عمهو".
اهعمت العلسيمات السابلة لهمسؤكلية مف الماحية المهمية عه

سؤاؿ الش ص ،عمف يعكل

يمرهـ،

كال امن االلعزاـ بنصالح ال هؿ ،كعمؿ ال ط الذم ارعئبو الش ص ،كيحياما ال يهعزـ الش ص بعمأيذ ما

ي ذ عه عاعلو ،كال الث االلعزاـ بعحمؿ ما يلم عه الأرد مف علكبة،ج ار الم الأة العن اقعر ها.
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االتجاه الثانػي :المسؤولية كمصدر لئللزاـ الداخمي:
كعملسـ المسؤكلية ئمصدر لإللزاـ الدا هن ل قسميف هما
أ-

المسؤكلية الأردية "الذاعية" individual responsibility

عر ها همرم يرشيهد كآ ركف(1964:P.875) ، Henry Fairchild Penry et al. ،
اللدرة عه يدا اا عاؿ كالكعن بالسهكؾ ن طار مسعكيات كدرجات اادا ".

هن "

ئما عر ها سيد ع ماف (ُُٕٗ صُُّ) هن" مسؤكلية الأرد ذاعيان عف الكسط المحيط ،كالعن ععضح

مظاهرها ن االهعماـ كالأهـ كالمشارئة ن حؿ قضايا كمشئالت المجعمم".
ئذلؾ عر ها سيد ع ماف ( ُٖٔٗ

ص ُّٕ ) هن" المسؤكلية يماـ ذاعو عف الجماعة الممعئسة

عه ذاعو" .

كعر ها حسيف حسف طاحكف (َُٗٗ صِْ) هن "مجمكع اسعجابات الأرد عه ملياس

المسؤكلية االجعماعية  ،عهؾ االسعجابات المابعة مف ذاعو كالدالة عه
عماسئها كاسعمرارها كعحليؽ يهدا ها ،كعدعيـ علدمها ن شع

حرصو عه

جماععو كعه

المكاحن ،كعأهمو لهمشئالت كالظركؼ

العن قد عععرض لها الجماعة ن حاضرها كمسعلبهها ،كلهميزل االجعماعن ا عالو حع

اكاف ئامت

ي راد جماععو بالطريؽ المسعليـ كبعدهـ عف الطرؽ الممحر ة العن ععكد عهيهـ كعه

جماععهـ

هيمة ،ك ن مكاجهة يم مشئهة ععكؽ سير الجماعة كعلدمها كئذلؾ ن الدعكة الجادة الم هصة اللعزاـ
بالضرر".

ئما عر ها (عصاـ عح الباب ََِّ ،ص ٖٔٔ) هن "مسؤكلية الأرد يماـ ذاعو ،عف الجماعة العن
يمعمن ليها ".

االتجػاه الثالث المسؤولية الجماعيةCollective responsibility:
عر ها هاريسكف كآ ركف) (Harriso et. al. 1967: P. 47هن االسععداد لعلبؿ الأرد

عبعات سهكئو الش صن ،كيف يئكف لدم الأرد ا حساس بااللعزاـ محك الجماعة ،كمكضم لة اآل ريف.

ئما عر ها مههر 1969: P.30)،(Muller ،هن "ما يئكف عأئير الأرد كسهكئو يعئساف
رغباعو كيهدا و محك السهكؾ المسؤكؿ ،كالذم يعضمف االهعماـ باآل ريف كاحعراـ حلكقهـ كاحعراـ العلاليد
كااعراؼ كالليـ االجعماعية لهمجعمم ،كالشعكر بالمسؤكلية الذاعية محك الجماعة العن يمعمن ليها ".

ئما عر ها عهما االجعماع ن ( حساف محمد الحسف  ُٗٗٗ ،ص ُٓ ) هن "الشعكر

الكاعن كالمدرؾ اللعزامات الأرد عجال جماععو كمجعمعو ،صكصاي عمدما عئكف الجماعة كالمجعمم
بحاجة ماسة ل جهكد الأرد كعضحياعو كعطا اعو العن يمبين يف عسعمر ،كععصاعد بمركر الزمف ".
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ئذلؾ عر عها اطمة يميف يحمد (ُٗٗٗ ص ِِٓ) هن" مدل اسععداد الطالب لهلياـ بما يكئؿ ليو
مف مسؤكليات ن المكاقؼ الم عهأة  ،كالعن سيعـ معر عها مف الؿ ملياس االعجال محك المسؤكلية

االجعماعية عداد جماؿ محمد عهن كآ ركف .
كعر ها يحمد عبد الهطيؼ كحيد ( ََُِ صُّٕ ) هن "عمهية مأسية اجعماعية عربكية

مسعمرة مف المهد ل الهحد ،قائمة عه العأاعؿ االجعماعن مم ي راد مجعمعو مف الؿ ععهيمو عم ؿ
كاسعد اؿ المعايير االجعماعية السائدة ن المجعمم " .
ئما عر ها حساـ صدقن يبك زيد (ََُِ صُّ) هن "مسؤكلية الش ص عف مأسو
كالجماعة بئامهها ،بحيث يئكف ئؿ عضك مف يعضائها مسؤكالن عما يصدر عف ي رادها مف سهكئيات،
كهن ع عن مف دا ؿ الأرد ،يك مف دا ؿ المجمكعة".

ئذلؾ عر ها محمكد عئاشة  ،كمحمد شأيؽ (ََِِ

صِّٗ) هن "مسؤكلية الجماعة

جماعيان عف يعضائها كعف سهكئها مما يدعـ المسؤكلية االجعماعية كيلرها".
كعر ها يشرؼ شريت ( ََِّ

صَُٔ ) هن "مسؤكلية الأرد يماـ ذاعو عف الجماعة العن

يمعمن ليها ،كهن عئكيف ذاعن اص محك الجماعة العن يمعمن ليها الأرد ".
ئما عر ها عبد الأعاح السيد دركيش (ََِٓ صِْٗ) هن "مجمكع الكاجبات كاادكار

المأركضة عه الأرد  ،باععبارل ممعميان ل جماعة معيمة  ،كعرعئز عه المسؤكلية الش صية

بااللعزاـ كالععهد بامجاز بعض المهاـ  ،يك اامشطة الم عهأة  ،م ؿ كاجبات الطبيب الذم يشرؼ عه

عالج المرض  ،كالمعهـ الذم يلكـ بالعدريس لهعالميذ "

ئذلؾ عر عها سه ممصكر ( ََِٔ صٔٔ) هن " ما علكـ بو الجماعة باععبارها جزن ال
يعجزي ،كال يجكز يف يهمؿ العرابط االجعماعن ن المسؤكلية ،كهذا العرابط بيف ي راد المجعمم ن

المسؤكلية ،يعمن يف الجميم يجب يف يعئا أكا عه
كعر ها

عؿ ال ير كالسعن ل ر عة المجعمم".

هؼ يحمد عبد الرسكؿ (ََِٕ صِِٗ) هن" مجمكعة اسعجابات الأرد العن ععئس

اهعمامو بالجماعة العن يمعمن ليها  ،ك همو لمشئالعو  ،كمشارئعو ن حهها " .

كيالحظ مف الععريأات العن عماكلت المسؤكلية الجماعية  ،يف الععريأات عجمم عهن ما يلكـ بو

الأرد مف كاجبات عجال مجعمعو ؛ سعيان لرقن المجعمم كر ععو  ،ئما يف الأرد مؤا ذ ب م ط يرعئبو

دا ؿ الجماعة .
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االتجػاه الرابع  :المسؤولية كمصدر لئللزاـ الخارجي :
ي-

المسؤكلية اللامكمية Legal responsibility

عر ها حساـ صدقن يبك زيد (ََُِ صُِ) هن "المسؤكلية العن ععحدد ك لان لمصكص

اللكاميف الكضعية ا مسامية ،كعععهؽ باا عاؿ الظاهرة سكا ممها ما عـ حدك و  ،كما هك ن طريؽ

الحدكث" .

ئما عر ها عصاـ عح الباب (ََِّ صٖٔٔ) هن" االلعزاـ بنصالح ال ط الكاقم عه
اليير ،طبلان لهلامكف كئذلؾ العزاـ المر محك اليير".
يالحظ مف ععريأات المسؤكلية ئمصدر لإللزاـ ال ارجن يمها رئزت عهن علسيمها مف الماحية
اللامكمية عهن ما يس ؿ الأرد عمو مف اا عاؿ معيجة لهلكاميف المجعمعية  ،كئذلؾ االلعزاـ بنصالح ما

عسبب بو الأرد مف ضرر اآل ريف ،كعه مؤا ذة الأرد معيجة يعمالو  ،كما يمهيو عهيو ضميرل .
االتجػاه الخامس :المسؤولية األخبلقية أو األدبية Moral or ethical responsibility:
عر ها كلماف olman

ن (محمد قمديؿ هيؿ  ُِٗٗ ،صُٕ) هن " اصية معيارية

ي القية  ،يعـ مف اللها مؤا ذة الأرد".
ئما عر عها حسمية غميمن عبد الملصكد (ََِِ صُِ) هن " جميم اا الؽ ك اآلداب
العن عمش دا ؿ المأس كما يهعزـ بو المر مأسو مف سهكؾ محك مأسو اصة  ،كمحك المجعمم الذم
يعيش يو بشئؿ عاـ ،كقبكلو لما يعرعب عه ذلؾ مف رضا ،كاطمئماف مأسن عمد اللياـ بعمؿ حسف،

كمف ضيؽ كس ط كلكـ مأسن عمد اللياـ بعمؿ شن ".

ئذلؾ عر ها هد عبد الرحمف الركيشد (ََِٕ صُٕ) هن"عدـ ا عزاؿ مهمة الععهيـ،

كعمهية عداد المعهميف ن صكرة عدريب بؿ يجب يف ععجاكز ا عداد الأمن ،كيف عرعبط بدكر العشئيؿ
اا القن لهذات ا مسامية كالعاري ا مسامن .

يالحظ مف الععريأات العن عماكلت المسؤكلية اا القية يك (اادبية) يمها حالة يئكف يها المر  ،مهيئان

لهمحاسبة عهن ما يلكـ بو مف عمؿ .

االتجػاه السادس :المسؤولية الدينية Religious responsibility :
عر ها براهيـ يميس (ُُٕٗ صِّٕ) هن " المسؤكلية العن ععحدد ك لان لععاليـ هللا يك مأاهيـ

الضمير كعععهؽ باا عاؿ العن يئكف الأرد مسؤكالن عمها يماـ ضميرل ،يك يماـ هللا ،يما الليـ ا مسامية
كععضمف الميات كاا عاؿ ئذلؾ العزاـ الش ص بما يصدر عمو قكالن يك عمالن".
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ئما عر ها محمد عبد هللا دراز ن (يمؿ عاطؼ راضن  ََِٓ،صُْ) هن مصدر

ا لزاـ يها الكحن ا لهن  ،كعشمؿ جميم العئاليؼ العن العزـ بها ا مساف مف قبؿ هللا سبحامو
كععالن سكا ئامت يكامر يعرعب عهن اللياـ بها كاب يك مكاهن يعرعب عهن ائعسابها كاقع ار ها العلاب

كالج از ا لهن يما يمس الجسـ كالمأس معان يـ بعلكبة رهيبة يك جز حسف ن حياة الدة.

ئذلؾ عر ها هؼ يحمد عبد الرسكؿ (ََِٕ صِٖٖ) .هن" شعكر مأسن يعضمف دراؾ
الأرد ب مو مسؤكؿ عف مأسو كعمهو يماـ هللا كضميرل كالماس كالعن عظهر مف الؿ مسؤكلية الأرد عف

جسمو كمسؤكليعو عف عمهو.

لد رئزت الععريأات العن عماكلت المسؤكلية الأردية عه

سؤاؿ الش ص عف مشائؿ

مجعمعو ،كذلؾ بضركرة المبادرة ن المساهمة ن حهها  ،كذلؾ باالبععاد عف ااساليب غير الصحيحة
العن يعرعب عهيها ضرر الش ص كالمجعمم عهن حد سكا .

االتجػاه السابع :المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ سمات الفرد المسؤوؿ:
عر ها حساـ صدقن يبك زيد (ََُِ صُٕ) هن " مجمكع السهكئيات العن عصدر مف

الأرد ،كعدؿ عه اهعمامو بالمجعمم الذم يعيش يو ،كشعكرل بالسعادة كالرضا معيجة هذا االهعماـ ،مما
يد عو ل المشارئة ن قضايا هذا المجعمم مشارئة عمـ عف هـ لهذل المشئالت ،كيئكف مد كعان لهذا
معيجة لليمو كعاداعو ،كيساليب الرعاية االجعماعية ،كسماعو الش صية".
كيرئز الععريؼ الذم عماكؿ المسؤكلية االجعماعية ،مف

الؿ سمات الأرد المسؤكؿ عهن

السهكئيات العن عصدر عف الأرد ،عجال مجعمعو بحسب ما عمهيو عادات كعلاليد مجعمعو  ،كسماعو

الش صية .

ثانياً-عناصر المسؤولية االجتماعية:

ك يما يهن عرض لعماصر المسؤكلية االجعماعية العن عماكلها الباحث ن الدراسة الحالية

 -0االىتماـConcern:

عر و عبد الماصر يبك جبؿ (ََِّ صٖٓٔ ) هك " االرعباط العاطأن مف جامب الأرد

لهجماعة مم الحرص عه

اسعمرار علدمها كعماسئها كعحليؽ يهدا ها مم حساس الأرد ب ف كجكدل

كمصيرل مم الجماعة العن يمعمن ليها ".
كععم ؿ سمات االهعماـ ن اآلعن

ي_ اهعماـ الأرد باآل ريف ،كعئكيف عالقات طيبة معهـ.

ب_ المشارئة الأعالة بئؿ صكرها ،كالمبادرة ن حؿ مشئالعهـ ،اكاشباع احعياجاعهـ.
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ج_ محاكلة هـ الميزل االجعماعن لت عاؿ ( ماهر سئراف ََِْ ،صُٖٓ ).

كيضاؼ سهيماف بف عبد هللا العليؿ ل سمات االهعماـ ما يهن

ي_ العزاـ الأرد بالجماعة يك المجعمم الذم يمعمن ليو ،بلدر االمعما يئكف االلعزاـ بالحلكؽ ،كالكاجبات
لذلؾ نف الديف ا سالمن ممذ يف جا المبن  --بدي بالمسؤكلية مباشرة لاؿ ععال { ا ٍق ٍير بً ً
ؾ
اسـ ىرٌبً ى
ى ٍ
ً
ؽ } (العهؽ ،آية ُ) ( سهيماف بف عبد هللا العليؿ ََِِ ،صٕٔ ).
الَّذم ى هى ى
كيعضمف مسعكيات االهعماـ يربعة جكامب هن االمأصاؿ كالعأاعؿ كالعكحد كاالمعما المعزف

( عبد الماصر يحمد جبؿ ََِّ ،صٖٓٔ ).

كيشارت " هكيدة رضكاف " يف عمصر االهعماـ لو يربعة "جكامب" هن

ي-االمأعاؿ مم الجماعة كمعمال يف الأرد ييساير الحالة االمأعالية العن عععرض لها جماععو بصكرة ال
رادية.
ب-االمأعاؿ بالجماعة كالملصكد بو الععاطؼ مم الجماعة.

ج-العكحد مم الجماعة كالملصكد بو يف يحس الأرد يمو كالجماعة شن كاحد.

د -ععلؿ الجماعة كيعمن يف عصبح الجماعة دا ؿ الأرد ئريان ( هكيدا رضكاف ََِٔ ،صٖٓٗ).
-4الفيػـUnderstanding :

كيلصد بو " الكعن كا دراؾ كيملسـ ل

مكعيف ،يكلهما

هـ الأرد لهجماعة ،ماضيها

كحاضرها ،كعصكر مسعلبهها كمعاييرها كقيمها كعماسئها كدرجة عأعحها ،ك اميهما هـ الأرد لتهمية
االجعماعية لسهكئو ،كع يرل عه الجماعة " ( عبد الماصر يحمد جبؿ ََِّ ،صٕٖٗ) ( ،مكرهاف

ممير همن ََُِ ،صُِّ ).

كئهما زاد هـ الأرد زاد اهعمامو ،ئما يف االهعماـ يحرؾ الأرد ل

هـ الجماعة ،كئذلؾ

االهعماـ كالأهـ ضركرياف لهمشارئة ،كالمشارئة عزيد االهعماـ كععمؽ الأهـ ،كهك ما يجب يف يعكا ر

لدل الأرد لئن ععكا ر المسؤكلية االجعماعية لديو ( عصاـ عبد الرازؽ ََِّ ،صْٔٔ ).
كيملسـ الأهـ ل مكعيف

أ-فيـ الفرد لمجماعة :كيلصد بو " هـ ماضيها كحاضرها ،كبلصد بو "مكع مف ا دراؾ العاـ لهكاقم
االجعماعن الذم يحيا يو الأرد".

ب-فيـ الفرد لممغزى االجتماعي:

كيلصد بو "يف يدرؾ الأرد آ ار ي عالو ن الجماعة" (هكيدا

رضكاف ََِٔ ،صٖٓٗ ).
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 –3المشاركػةParticipation :
عر ها عبدالماصر يبك جبؿ ( ََِّ

صٕٖٗ ) هن " مشارئة الأرد لآل ريف ن ئؿ

يك بعض ااعماؿ مكضم االهعماـ كالأهـ ن شباع حاجات الجماعة كحؿ مشئالعها كعحليؽ يهدا ها
ن طار عماسئها ".

وتتضمف المشاركة ثبلثة مؤشرات ىي:
ي-علبؿ الأرد لدكرل يك مجمكعة يدكرال ن طار المعايير المحددة.

ب-عمأيذ الأرد ادكارل بطريلة يجابية ن حدكد قدراعو.

ج-المشارئة العلييمية الما ذة المكجهة لهسهكؾ اا ضؿ( مكرهاف ممير همن ََُِ ،صُِّ).
كهماؾ عرابط بيف االهعماـ كالأهـ كالمشارئة  ،ئؿ ممها يممن اآل ر كيدعمو كيلكيو ،مجد
االهعماـ يحرؾ الأرد ل

هـ الجماعة ،كئهما زاد همو زاد اهعمامو ،كارعأم هما االهعماـ مف المسعكل

اادم كهك اللائـ عه االمأعاؿ مم الجماعة ،ل االهعماـ اللائـ عه ععلؿ الجماعة ،ئما مجد يف

االهعماـ كالأهـ ضركرياف لهمشارئة بمكعيها ،المشارئة الممأذة كالمشارئة الملكمة .اكاف المشارئة عزيد
االهعماـ كععمؽ الأهـ ( عادؿ محمكد العدؿ ُٖٗٗ ،صُٓ).

كععم ؿ عماصر المسؤكلية االجعماعية " ،باالهعماـ كالمشارئة ك هـ الميزل االجعماعن

لت عاؿ" ( ماهر سئراف ََِْ ،صُٖٓ ).
ثالثاً-أركاف المسؤولية االجتماعية في اإلسبلـ :

 -0مسؤولية الرعايةResponsibility of care :
عر ها محمد حساـ الديف (ََِِ

صِْ) هن "امعداد لعمصر االهعماـ ن الجماعة ئهها بال

اسع ما  ،ئؿ مف ن الجماعة راع كمسئكؿ عف رعيعو ،كلئؿ عضك مصيب مف مسؤكلية الرعاية ن

ئؿ عمؿ يعمهو".

ئما عر عها يمؿ عاطؼ راضن (ََِٓ صِْ) مدل دراؾ الأرد لدكرل كدكر اا ريف دا ؿ

الجماعة .
ككضم اللرآف الئريـ ا مساف يماـ مسؤكليعو ،عمدما جعهو هيأة ن اارض ،قاؿ عز كجؿ ن
ً
ً
ً ً
ً
اعؿ ًن ااىر ً ً
ئعابو  اكًا ٍذ قىاؿ رب ً ً ً
ؾ
ض ى هيأىةن قىاليكٍا يىعى ٍج ىع يؿ يهىا ىمف يي ٍأس يد يهىا ىكىي ٍسأ ي
ى ى ى
ٍ
ُّؾ لٍه ىمالىئ ىئة من ىج ه
ى
ً
ً ً ً
ً
كف ( البلرة آيةَّ).
ٌ
اؿ من ي ٍ
ىعهى يـ ىما الى عى ٍعهى يم ى
الد ىما ىكىم ٍح يف يم ىسٌب يح ب ىح ٍمد ىؾ ىكيملى ٌد يس لى ىؾ قى ى
كالرعاية مكزعة ن الجماعة بال اسع ما  ،لئؿ عضك مف يعضائها ،مهما ئاف كضعو
االجعماعن ،اللائد الرسمن لهجماعة الئبيرة ،عهيو مسؤكلية الرعاية ،كال ي عهؼ عمو ن هذل المسؤكلية

العبد ،الذم عه ماؿ سيدل ( ابعساـ عبد هللا الزغبن ََِٖ ،صُ ).
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كهن امعداد لعمصر االهعماـ ،كهن مكزعة ن الجماعة ،ئهها بال اسع ما  ،ئؿ مف ن الجماعة ،ار وع
كمسؤكؿ عف رعيعو ،كلئؿ عضك مصيب مف مسؤكلية الرعاية ،ن ئؿ عمؿ يعمهو ( حساـ صدقن يبك

زيد ََُِ ،صِْ) .

 - 4مسؤولية اليداية Responsibility of guidance:
عر ها محمد حساـ الديفََِِ( ،

صِْ) هن "مسؤكلية دعكة كمصح اكاصرار عهيها،

كه مسؤكلية مهن عف الممئر كيمر بالمعركؼ ،كالضرب عه يد المأسديف الذم يضركف بالجماعة".

ئما عر عها يمؿ عاطؼ راضن(ََِٓ صِْ) هن "االقعماع العاـ بالدكر الذم يلكـ بو الأرد ن

سبيؿ ر عة ش ف مجعمعو ،كدعكعو لآل ريف عباع هذا الدكر".
-4

مسؤكلية ا علاف Responsibility of perfection

عر و زايد بف عجير الحار ن (ُٓٗٗ

صْٗ) هك "يف يعلف الش ص ئؿ عمؿ مئهؼ بو ،كبذؿ

يقص طاقعو بحيث يئكف مف يلكـ بو عه دراية ئا ية بو ،يؤديو ن كقعو ال يؤ رل ،كيئكف مرجعو
الصو ااساسن".
عر عها يمؿ عاطؼ راضن (ََِٓ صِْ) كهن ععصؿ بالمشارئة علبالن كعمأيذان كعكجيهان،

ا علاف يية الش صية المسهمة ن جامبها المهعلن بالحياة المعأاعؿ معها  ،ذلؾ الجهد المعلف المبذكؿ

ن سبيؿ علدـ الجماعة كر عة ش مهاً .

المسهـ مطالب بنعلاف ئؿ عمؿ يئهؼ بو ،كبذؿ يقص طاقاعو بحيث يئكف عه دراية ئا ية
بئؿ عمؿ يلكـ بو يؤديو ن كقعو  ،ال يؤ رل ،كيئكف مرجم

الصو ااساسن ،ا حساس بمراقبة هللا

سبحامو كععال ،كليس ك ا مف ج از الجماعة (محمد حساـ الديف ََِِ ،صِْ ).

كيالحظ مما سبؽ يف يرئاف المسؤكلية االجعماعية ععجسد باهعماـ الراعن برعيعو  ،ك ن الكقت

ذاعو ال بد مف عأامن الرعية بالمهاـ المسمدة ليها ،كئذلؾ ضركرة الدعكة كالمصح كاامر بالمعركؼ،
كالمهن عف الممئر كالعصدم لهمأسديف الذيف يضركف بمصهحة الجماعة ،مف الؿ المصح كا رشاد؛

سعيان رضا هللا سبحامو كععال .
رابعاً  -أىمية المسؤولية االجتماعية :

ف عهاكف اا راد ن عحمؿ المسؤكلية االجعماعية يؤدم ل

اعساع الأجكة بيف العالقات

ا مسامية ،كيمزؽ الركابط ،كيبرز يسباب العحطـ ن المجعمم ،كعهيو نف مكضكع المسؤكلية
االجعماعية قضية عربكية كي القيو كديمية عسعدعن العرئيز (يحمد صمادم ،كصالح ع اممةََِٖ ،

صَُ ).
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ئما يمها ععمؿ عهن اسعمرار كبلا المجعمعات كاا راد كالحأاظ عه عكازمها ،كمف المؤئد

يمو ال يكجد مجعمم ي هك ي رادل مف ا حساس بالمسؤكلية الش صية كاالجعماعية ،كلئف درجة
المسؤكلية ععأاكت ن مسعكاها ،بملدار العزاـ المجعمعات كي رادها ،بضمير مأسن كاجعماعن يلظ ككاعن

( زايد بف عجير الحار ن ُٗٗٓ ،صٓٗ ).

ئذلؾ عرعبط المسؤكلية االجعماعية ارعباطان كظيأيان بالش ص ،كلذلؾ ال يطيلها الٌ ا مساف

البالغ العاقؿ هن عرعبط بعحديد اا عاؿ كالممارسات كحاالت االسععداد ،كما يعرعب عه ي عاؿ ا مساف

مف معا ئج يجابية دا ؿ ئيامو االجعماعن ،كعهيو نف عربية ا مساف عه

عحمؿ مسؤكلياعو عجال ما

يصدر عمو مف يقكاؿ كي عاؿ ن غاية ااهمية ،عمظـ حياعهـ يما بيمهـ يسكد العدؿ كيشعركف باامف

المأسن كاالجعماعن ن حياعهـ ال اصة كالعامة (عال الديف ئأا ن ،كمايسة المياؿُْٗٗ ،

صِٗ).

ئما عرعبط المسؤكلية االجعماعية باالمعما  ،ك لداف االمعما مف ي طر ما يهدد حياة يم

مجعمم ،كيمشر اامامية كالسهبية ،ئما عرعبط بليـ ي رل ،م ؿ العطا  ،كالعضحية كالععاكف ،مم ي راد
المجعمم ( يحمد جابر السيد  ُّٗٗ ،صُُٔ ).
كالمسؤكلية االجعماعية مف السمات ا مسامية العن يجب غرسها دا ؿ المجعمم ،حيث يف

الأرد المعسـ بعحمؿ المسؤكلية يحلؽ ائدة لجميم ي راد المجعمم ،كذلؾ امو يعئس يسهكب حياعو
الجديد،

ضالن عف علديرل لمس لة االحعراـ الذاعن كاهعماـ اآل ريف(، 1994 p.32

.)Grossinckle

كعساعد المسؤكلية االجعماعية عه

De

عمظيـ الحياة دا ؿ المجعمم ا مسامن ،كلك عحمؿ

اا راد مسؤكلياعهـ كمعائج يعمالهـ ،السعلرت حياعهـ كسادت الطم ميمة يما بيمهـ كشاع العدؿ كالشعكر

باامف المأسن كاالجعماعن ن حياعهـ ال اصة كالعامة ،مما ييذئن لديهـ الحرص كالدقة كالكعن
كاالهعماـ كالمشارئ ة عجال ما يلكمكف بو مف يعماؿ كي عاؿ يمارسكف يدكارهـ االجعماعية ( يشرؼ محمد

شريت ََِّ ،صَُٖ ).

كعهعب المسؤكلية االجعماعية دك انر هامان ،ن زيادة امعما اا راد لمجعمعاعهـ ،كعزز ذلؾ

معائج دراسة " ك ا عبد ال الؽ " ،حيث يكضحت يف المسؤكلية االجعماعية علكم امعما اا راد

لمجعمعهـ ،كعلكم حاجات ا مجاز االجعماعن لديهـ ،كعؤدم ل

زيادة عكا لهـ االجعماعن ،كبيمت

معائج دراسة "هاريس" Harris ،يف ذكم المسؤكلية االجعماعية المرعأعة يئ ر اسععدادان لبذؿ العكف
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كالمساعدة كاسعلالالن ن العصرؼ ،كلديهـ قدر ئبير مف المشاط كا قباؿ عه

السهكؾ الجماعن ( ك ا محمد عبد ال الؽ ُِٗٗ ،صَُ).

العمؿ ،كمهارة ن

كاععبر "غالسر" المسؤكلية االجعماعية مظه انر كمؤش انر لهصحة المأسية العن يعمعم بها الأرد،

كالش ص الذم يعامن مف عدمن المسؤكلية االجعماعية هك ش ص يعامن مف االضطرابات المأسية،

كعدمن مسعكل العئيؼ مما يؤدم ل عدمن مسعكل الصحة المأسية لديو ،بسبب العزلة
كعكعر العالقات االجعماعية كالعن قد ععطكر ل

.)Glasser William،

عه

االئعئاب كاالمعحار (1986:p.226

كعيعد قيمة المسؤكلية االجعماعية مف يهـ الليـ العن يجب يف عحرص المؤسسات الععهيمية
غرسها ،لما يعرعب عهيها مف سهكئيات مرغكبة ،يجب يف يسهئها الأرد طكاؿ حياعو ،كا عالؿ

قيمة المسؤكلية االجعماعية عمد اا راد ،ييعد مف ي طر ما يهدد حياة اا راد كالمجعمم ،كيعمؿ عه
مشر اامامية كالسهبية بيف ي رادها ،كالمسؤكلية االجعماعية ئليمة ال ععمؿ ممأردة يك بمعزؿ عف الليـ
اا رل ،بؿ عرعبط بليـ يجابية ي رل م ؿ العطا ك العضحية كالععاكف مم ي راد المجعمم ( ماـ

م عار حميدة ُٗٗٔ ،صٗ ).
يس Meiriela torres )2009( ،يف اععماد ممكذج
كيكضحت معائج دراسة "ماريالعكر ن
المسؤكلية االجعماعية هك ي ضؿ كسيهة لععزيز الععهـ الشامؿ كالمكاطمة المسؤكلة بيف المهمييف ن
المسعلبؿ ،كالعأئير الملدم كالععهـ الذاعن كالععايش المعماغـ كالليـ كاسع داـ عئمكلكجيا المعهكمات

كاالعصاالت ،كزيادة الكعن كالعييرات لحؿ المشائؿ العن يكاجهكمها.

كيعضح مما سبؽ يف مكضكع المسؤكلية االجعماعية ،قضية عربكية ،عععمد عه

العأاعؿ

االجعماعن ،كعرعبط بئا ة م ار ؽ الحياة ،هن مؤشر مف مؤشرات السكا المأسن ،كاالجعماعن ،كعدؿ
عه

ئؿ ما هك يجابن ،يعـ مف اللها اسعد اؿ المعايير االجعماعية السائدة ،مف قبيؿ علديـ يد

العكف كالمساعدة لآل ريف ،كمف المسهـ بو نف عدـ عحمؿ المسؤكلية حالة با كلكجية.
خامساً -تنمية المسؤولية االجتماعية "تربية المسؤولية االجتماعية"

عر ها "عصاـ عح الباب " هن " عمهية عهدؼ ل عحسيف الظركؼ المعيشية لهمجعمم،

كالعمؿ عه

شباع حاجات كرغبات اا راد ،كحؿ مشئالعهـ كدعـ كحدعهـ كعماسئهـ كععاكمهـ

كعبصرهـ ب مكر مجعمعهـ ،كمئامعهـ ليحللكا يهدا هـ " ( عصاـ عح الباب ََِّ ،صٕٔٔ ).
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ولخصت " نورىاف فيمي " العوامؿ التي تساعد عمى تنمية المسؤولية االجتماعية فيما يمي:
ُ.

مساعدة يعضا الجماعة عه المضج كعممية ش صياعهـ كعزكيدهـ بال برات الجماعية ،العن

يحعاجكمها كزيادة كعيهـ ،كعممية قدراعهـ االبعئارية كممارسعو الأعهية لتساليب الديمكقراطية اعضا

الجماعة.
ِ.

احعراـ الأركؽ الأردية ،كهك يحد المأاهيـ العن يلكـ عهيها مبدي عئا ؤ الأرص.

ْ.

عممية اللدرة عه الليادة كالعبعية ،كيف يع ذ ئؿ رد مرئزل االجعماعن ليلكـ بدكرل عه يحسف

ٓ.

مساعدة اا راد عه العمسؾ بحلكقهـ ،كالمطالبة بها دكف عردد يك ذكؽ يك يدا كاجباعهـ كاللياـ

ّ.

غرس الليـ االجعماعية ،ئالعدؿ كالصدؽ كاامامة مف الؿ الممارسة العمهية لحياة الجماعة.

كجو ممئف لصالح الأرد كالجماعة .

بمسؤكلياعهـ عف رغبة ذاعية ( مكرهاف همن ََُِ ،صُِٔ ).

ئم ا عععبر الجماعة كسط مماسب لعممية المسؤكلية االجعماعية بيف يعضائها ،كعساهـ ن

ععديؿ المعايير كاالعجاهات عف طريؽ المشاط ،كلو دكر ن رعاية اا راد مش ة اجعماعية سهيمة

(عصاـ عبد الرازؽ عح الباب ََِّ ،صٓٔٔ ).

ئذلؾ نف المسؤكلية االجعماعية كعمميعها يعـ عف طريؽ جهكد ااسرة  ،كذلؾ بزرعها ممذ

معكمة يظا ر اابما  ،كذلؾ عبر المصح كا رشاد كعزكيدل بالمعهكمات كالمعارؼ كيشار" " حساف
محمد الحسف " يف المسؤكلية االجعماعية العن يمبين عه ااسرة العربية زرعها لدل يبمائها  ،ممذ

السمكات المبئرة لحياعهـ  ،عئكف عبر عمهية يساليب الرعاية الك الدية كبمراحؿ مظامية  ،مما يسهـ
ن ععهيـ الأرد المهارات االجعماعية كلعب اادكار الكظيأية  ،كبهكرعها ن ش صياعهـ  ،كائعساب

الليـ الحميدة بعرؾ الليـ السهبية ،عه

( حساف محمد الحسف ُٗٗٗ ،صْٗ).

محك يممن الجماعة  ،كيمئمها مف بهكغ ااهداؼ المعك اة

كعهعب العربية دك انر هامان ن عممية المسؤكلية االجعماعية  ،كععم ؿ العمهية العربكية ن عكجيو

الممك ن كسط عربكم  ،ئما يمئف عف طريلها ععهيـ المسؤكلية االجعماعية كعمميعها لدل المش

بالعئامؿ مم باقن عماصر الش صية كعربيعها ،كعمميعها حاجات ردية ،كاجعماعية ،كهن عمهية

ملصكدة (حامد عبد السالـ زهراف ََِٔ ،صَِٗ) .
كمف عكامؿ عممية المسؤكلية االجعماعية االمجازات الش صية  ،كالعمؿ بعد الدكاـ الجامعن

،كاامشطة الالممهجية  ،كاامشطة المدرسية  ،كالمشارئة ن المجعمم لهحصكؿ عهن شعكر الهدؼ ،
كالعرابط كالعمؿ العطكعن ك دمة المجعمم (.)Avery ،1988 p.583
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كيعضح مما سبؽ يف مف العكامؿ العن عساعد عه

عممية المسؤكلية االجعماعية لدل

الجماعة عأعيؿ براعها الجماعية ن ااعماؿ اليكمية ،كعممية قدراعها الأئرية ،كمراعاة الأركؽ الأردية
بيمها ،كااللعزاـ بحلكؽ اآل ريف؛ سعيان لهلياـ بمسؤكلياعها كلهك ا بالعزاماعها ،كذلؾ مف الؿ العمؿ
الجماعن الذم يهدؼ ل

دمة الجماعة ،كالشعكر بالمسؤكلية الذاعية.

سادساً -المسؤولية االجتماعية مف المنظور اإلسبلمي:

كمما ال شؾ يو يف الشعكر بالمسؤكلية كما يعبعها مف ج از كععميؽ مأهكمها مف يمجح

الكسائؿ كي ضؿ ااساليب ن علكيـ حياة ا مساف كبما ش صيعو بما ن يرعئز عه ا يماف اللكم باهلل
ً
ًً
ً ً
مس و
مشك انر *
ام ًة ًئعىابان ىيٍهلىالي ىم ي
عز كجؿ قاؿ ععال { ىك يئ َّؿ ى
اف يىٍل ىزٍم ىمالي طىآئ ىرلي ن يعيملو ىكيم ٍ ًريج لىوي ىي ٍكىـ اٍلل ىي ى
ا ٍق ىٍير ىئعى ىاب ىؾ ىئأى بًىم ٍأ ًس ىؾ اٍل ىي ٍكىـ ىعهى ٍي ىؾ ىح ًسيبان } (ا س ار  ،آية ُّ.)ُْ-
كللد كضم ا سالـ المرية ن مئاف المسؤكلية االجعماعية ،ئالرجؿ سكا بسكا  ،قاؿ ععال
ً
ىح ىس ًف ىما ىئ يامكٍا
ص ًالحان ًٌمف ىذ ىئ ور ي ٍىك يم ى ىك يه ىك يم ٍؤ ًم هف ىهىيم ٍحيًىيَّموي ىح ىياةن ى
ىج ىريهـ بً ٍ
طٌيًىبةن ىكلىىم ٍج ًزىيَّمهي ٍـ ي ٍ
 ىم ٍف ىعم ىؿ ى
كف ( المحؿ ،آية ٕٗ).
ىي ٍع ىمهي ى
كركل العرمذم عف يبن بزرة ،كابف عباس ،كابف مسعكد -رضن هللا عمهـ -يف رسكؿ هللا -
صه هللا عهيو كسهـ -قاؿ "ال عزكؿ قدما و
عبد يكـ الليامة حع ييس ؿ عف عمرل يما ي مال ،كعف
عهمو يما عؿ ،كعف مالو مف ييف ائعسبو ،ك يما يمألو ،كعف جسمو يما يبالل (سمف العرمذمُِْٕ ،
صْْٓ) صححو االبامن.

كا سالـ باععبارل يمظـ حياة اا راد كالجماعات ،البد يف عئكف المسؤكلية يو معبادلة ،لد
يشار ل عالقة المسهـ ب يو المسهـ ،ن و
شئؿ ممظـ عمظيمان دقيلان ،مبميان عه المسؤكلية ،قاؿ ععال
 يمما اٍلمؤ ًميمكف ً ٍ كةه ى ىصهًحكا بيف يى ى كي يئـ كاعَّليكا َّ َّ
كف( الحجرات ،آية َُ).
اّللى لى ىعه يئ ٍـ عيٍر ىح يم ى
ٍ ي ىٍ ى ى ٍ ٍ ى
ى يٍ ى ى
كهذل اا ٌكة علعضن بالضركرة المحبة الئامهة ،كا الص ،كعدـ الظهـ ،كاالععدا  ،كمد يد

العكف كالمساعدة ،كعلديـ ااعماؿ ال يرية ( من ال اجة ُٖٗٗ ،صُِٕ).

كركل " ابف عباس " عف رسكؿ هللا -صه هللا عهيو كسهـ -يمو قاؿ

" اغعمـ مسان قبؿ

مس حياعؾ قبؿ مكعؾ ،كصحعؾ قبؿ سلمؾ ،ك راغؾ قبؿ شيهؾ ،كشبابؾ قبؿ هرمؾ ،كغماؾ قبؿ

لرؾ " ( الجامم الصيير كزياداعو ،الأعح الئبير ،رقـ َُٕٕ صِْْ ) صححو االبامن.
َّ ً
ض كاٍل ًجب ً
ىشأى ٍل ىف ًم ٍمهىا
ض ىما ٍاا ىىم ىامةى ىعهى
اؿ ى ىىب ٍي ىف يف ىي ٍح ًمٍه ىمهىا ىكي ٍ
قاؿ ععالن ًَّما ىع ىر ٍ
الس ىم ىاكات ىك ٍاا ٍىر ً ى ى
ظهيكمان ىجهيكالن ( ااحزاب ،آية ِٕ).
اف ى
اف يمو ىئ ى
مس ي
ىك ىح ىمهىهىا ا ًٍ ى
كجا عف المبن صه

هللا عهيو كسهـ يمو قاؿ " ف هللا سائؿ ئؿ ار ًع عما اسعرعال حأظ يـ
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ضيم حع يس ؿ الرجؿ عف يهؿ بيعو "( ابف حباف ،رقـ ّْْٗ ص ّْٓ)
كعمعد المسؤكلية االجعماعية؛ لعشمؿ ئا ة جكامب الحياة ،كقد حث ا سالـ عهن االهعماـ
بالمسؤكلية الشامهة المعئامهة المعكازمة حيث ععماكؿ الأرد كالجماعة ،الأرد مسؤكؿ عف مأسو كعف
الجماعة ،كالجماعة مسؤكلة عف مأسها ئئؿ  ،كعف يعضائها ن جميم اامكر كااحكاؿ ،كالمسؤكلية
االجعماعية ضركرية لصالح المجعمم ئئؿ  ،كعحمؿ المسؤكلية االجعماعية (عبد الماصر يبك جبؿ ،

ََِّ صٕٖٔ ).
السمة المبكية ،يكليامها
كقد اهعـ ا سالـ بالمسؤكلية االجعماعية اهعمامان ئبي انر ،اللرآف الئريـ ك ي
يهمية ئبيرة جدان ،كهن قضية علدية بحعة ،كمما ال شؾ يو يف ئؿ ش ص ن المجعمم يعحمؿ جزنا
مف المسؤكلية ،عيسعمد بالأطرة كعيمم بالمراف ،كهذا ما يئدل " عبدالماصر يبك جبؿ " حيث يشار ل يف
المسؤكلية صأة يسعمدها ا مساف ،بالأطرة قبؿ يف ع لؿ لديو ،كععشئؿ مجاالعها( عبدالماصر جبؿ،
ََِّ صٕٖٔ ).
كقػد ساكل ا سالـ بيف الرجؿ كالمرية مف حيث المسؤكلية كالج از كالعلاب  ،قاؿ ععالػ
اسعجاب لهـ ربهـ يمن ال يضيم عمؿ عامؿ ممئـ مف ذئر يك يم

"

" (آؿ عمراف ،آية ُٓٗ).

كيالحظ مما سبؽ يف الشعكر بالمسؤكلية االجعماعية يعجسد با يماف باهلل عز كجؿ ،كعحهيؿ

حاللو كعحريـ حرامو ،كقد اهعـ ا سالـ بالذئر كاام

ن مجاؿ المسؤكلية االجعماعية كسيس ؿ الأرد

عما يميط بو مف مسؤكليات اجعماعية  ،ئما يف ا سالـ حرص عهن عمعيف العالقات االجعماعية

؛سعيان لهحأاظ عهن عكازف المجعمعات مهعمان بئا ة مماحن الحياة كاهعـ بالأرد كالجماعة .
سابعاً  -المؤسسات التربوية ودورىا في المسؤولية االجتماعية:
 -0األسرة ودورىا في المسؤولية االجتماعية:

يع ر الأرد يعلمص يدكار مف يلعدم بهـ ن الحياة ،الكالداف كاا كة ن ااسرة هـ ٌيكؿ

اللائميف عهن رعاية كعربية جكامب ش صيعو باالهعماـ بالجماعة ااكلية ،بنعطائها العلكيـ الصحيح

كااللعزاـ بممط ابت مف المظـ كالليـ كاللكاميف ،كعجمب عئرار السهكؾ غير المعكا ؽ مم الجماعة ،هن

بذلؾ عئكف قد يشبعت بذلؾ حاجعو لهليـ المعصهة بالكاجبات االجعماعية ،كيقامت لو سهطة ضابطة
سكية بعيدة عف العذبذب الذم يمعج ش صية غير سكية (عبد الأعاح السيد دركيشََِٓ ،

صْْْ).
كيلم عه

ااسرة الدكر اائبر ن عممية المسؤكلية االجعماعية لدل يبمائها ،ك ن حالة

عدـ قي امها بذلؾ ،يععرض الأرد لبعض يساليب الرعاية الكالدية ال اطئة ،العن عألدل اللدرة عه عحمؿ
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المسؤكلية االجعماعية بعد ذلؾ ،كيمعئس ذلؾ عه

حياة الأرد ،كمرد ذلؾ لع ر ااسرة بالمعييرات

المعاصرة ،كالعن يدت ل كجكد العأئؾ ااسرم كالطالؽ ،مما يؤ ر عه عمعم اابما بصحة مأسية
ككجدامية كاجعماعية جيدة ( ماهر سئراف ََِْ ،صُُٖ).
كعهعب ااسرة دك انر ن عدعيـ المسؤكلية االجعماعية كرسـ معالمها ،حيث يف يساليب الرعاية

الك الدية قائمة عه

عبصير االبف بضركرة العأامن ن دمة الجماعة كالكطف  ،بعلديمهما عه

مصهحة الأرد كااسرة كزرع قيـ ا ي ار لدل اابما ،كالعمؿ ك ؽ ما يرعضيو المجعمم  ،باععماد
الرعاية المئ أة مم اابما  ،كعكجيو المصح كا رشاد لهعصدم لئؿ ما يضر المجعمم ،بعزكيد ااسرة
بالمعهكمات كالمعارؼ ،كالعلميات لزرع قيمة المسؤكلية االجعماعية عمد اابما  ،كذلؾ باععماد يساليب

ال كاب كالعلاب ( حساف محمد الحسف  ُٗٗٗ ،ص َٓ).
كهماؾ عأاكت بيف اابما

ن عحمؿ المسؤكلية االجعماعية كئشأت معائج دراسة "جماؿ

م عار حمزة"  )ََِٔ(،يف االبمة الئبرل ععحمؿ المسؤكلية ،يئ ر مف مظيرعها مف اا كات ،حيث يف
ااسرة عئهأها بالعزامات عممن لديها الحاجة ل

المسؤكلية االجعماعية ،با ضا ة ل

االعصاؿ شبو

الدائـ بااـ ،يم ؿ عمص انر هامان لعدعيـ الشعكر كا حساس بالمسؤكلية االجعماعية ،كربما عئكف
رغبة االبمة الئبرل ،ن عحليؽ درجة يئبر مف الئأاية Competence

المسؤكلية بما ن عه
كا حساس بالهكية الذاعية. Identity ،

 -4الوالداف:

كيمئف لهكالديف مساعدة اابما  ،عه عممية المسؤكلية االجعماعية بعك ير بيئة ممظمة ،كجدكؿ

يعماؿ يسرم ممسؽ يسمح بكقت ئاؼ لالسعذئار ،كيدا الكاجبات الممزلية ،كعلديـ الم ؿ كالممكذج
لهسهكؾ المسؤكؿ ،كالعادات السهيمة ن العمؿ ،ككجكد عكقعات كاقعية بالمسبة لتبما  ،اكاشرائهـ ن
الع طيط كحؿ المشئالت  ،كصمم الل اررات العن عععهؽ بهـ ،كدعـ كعشجيم ما يبذلكمو مف جهد ن

سعيهـ لهعيهب عه المصاعب ( سه بدكم ممصكر ََِٔ ،صِْ).

ف الكالديف هـ يئبر كيهـ معهميف بالمسبة لتكالد ،لعحميههـ المسؤكلية مف

الؿ البرامج

العطكعية ،كالبرامج العهأزيكمية ،كملاالت الصحؼ حكؿ ااحداث العالمية ،ئذلؾ مساهمة اابما

ن

حؿ مشئالت ااسرة ،كيدا ما عهيهـ مف كاجبات اعجال ااسرة مف الؿ االهعماـ باللضايا السياسية

كاا القية  ،كععزيز الدركس العن ععماكؿ المسؤكلية االجعماعية (حساـ صدقن يبك زيدََُِ ،

صِْ).

*(ُ) مظرية الععهـ االجعماعن ععكد لصاحبها بامدك ار  Banduraكيشار اليها ن صِٗ.
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كيعضح مما سبؽ يف لتسرة دكر ئبير ن ععهيـ الأرد المسؤكلية االجعماعية  ،مف الؿ

العلكيـ الصحيح  ،كعزكيدل بالمعهكمات حكؿ المسؤكلية االجعماعية  ،ذا لـ علكـ ااسرة بدكرها يدم
ذلؾ لن معائج سهبية ن حياة الأرد  ،كقد عأكؽ االبمة الئبرل  ،ي كاعها ن المسؤكلية االجعماعية ،
معيجة لدكر ااـ ن ذلؾ  ،يكسعيها

بات كجكدها .كيهعب الكالداف دك ارن ن ععهيـ يبمائهـ المسؤكلية

االجعماعية  ،مف الؿ البرامج الممظمة الملصكدة كالأعالة.

 - 3الجامعة ودورىا في المسؤولية االجتماعية:

الجامعة مسؤكلة عف عممية كع صيؿ مجمكعة مف الليـ االجعماعية كالسهكئيات الملبكلة مف

جامب المجعمم ،كلهجامعة مجمكعة مف الكسائؿ كااساليب العن يمئف عف طريلها عممية المسؤكلية
االجعماعية  ،هماؾ الملررات الدراسية العن ععماكؿ بصكرة مباشرة يك غير مباشرة ئالن مف الليـ
كالكاجبات كاللكاميف كالعشريعات كعساعد عه

(حساـ صدقن يبك زيد  ََُِ ،صِٔ).

هـ الجماعة كعممية عمصر االهعماـ لدل الطالب

كععد الجامعة مف يهـ عكامؿ ععزيز الليـ كالمهارات العن عم ؿ المسؤكلية االجعماعية ،مف

الؿ دمجها مم المحعكل الدراسن كعدريسها كعلكيمها لدم المععهـ اكاعاحة الأرصة لو لعكظيؼ الممهج

ن صكرة دمة مجعمعو كحياعو  ،بما يحلؽ المصهحة العامة  ،ئما يف مشارئة المععهميف ن امجاز

العديد مف الل اررات المجعمعية  ،كالمعالجات الالزمة لعهبية احعياجات المجعمم  ،يؤدم لن شعكر

العهميذ ب مو مسؤكؿ يماـ ذاعو  ،كيماـ مجعمعو عف معائج العمؿ العن يعكصؿ ليها ( يحالـ الباز حسف

الشربيمن .)ِٖ ََُِ ،
ئذلؾ ععد الجامعات المؤسسة الأعالة العن عسهـ  ،ن عداد الأرد كعدريبو لعحمؿ المسؤكلية
قبؿ عكجهو لسكؽ العمؿ  ،لذا نف مجاح الجامعات يعكقؼ محك هؤال الطالب  ،عهن عطكير ئا ة

ال دمات المععهلة بععهمهـ  ،اكادماجهـ ن المجعمم (

رم مصطأن دكيئات ََِٖ ،ص ٓ).

كيالحظ مما سبؽ يف الجامعة عهعب دك انر هامان ن عممية المسؤكلية االجعماعية ،مف الؿ الليـ

كااساليب كالملررات الدراسية العن مف

اللها يعـ هـ الأرد لمعطهبات المجعمم.

-2األستاذ الجامعي ودوره في المسؤولية االجتماعية:

يمبين يف يعك ر لدل المدرس ،الذم يسهـ ن مما المسؤكلية االجعماعية عمد الطالب
البصيرة االجعماعية كالشجاعة االجعماعية اف الأهـ ال يجدم مم شهؿ الهساف  ،كالشجاعة االجعماعية
هن ركح البصيرة االجعماعية ،المحاضر الشجاع هك الذم يدرس كيأحص مجعمعو كمادة ع صصو

بلصد حماية مجعمعو كقكاميمو  ،بعيدان عف الملد كالعهكر يك عض يـ العيكب ،اكاغأاؿ جكامب اللكة

كالصكاب  ،ف الملصكد بالشجاعة االجعماعية قكة العلؿ كاللهب (سيد يحمد ع ماف ُّٕٗ ،صِّ-

ّّ).
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ئذلؾ نف المحاضر قدكة هك ليس مهلف لهئهمات يأهـ ممها الطهبة ما يسعطيعكف ،هك ن الحليلة

قدكة مأسية كقدكة اجعماعية لهطهبة( سهن بدكم ممصكر ،ََِٔ،صَُٗ).

كيرل رجاؿ العربية كمأئريها يف المربيف ن الجامعات  ،يععهمكف مهاـ كمسؤكليات عع ط

حدكد الجكام ب االحع ار ية  ،لدكرهـ دا ؿ حجرة الدراسة  ،بحيث عئكف المسؤكلية االجعماعية ااكل

لهؤال المربيػف هن ا سهاـ بئأػا ة  ،كاقعدار ن جعؿ الأرد مكاطمان مشطان كاعيان (p.75

Molnar

.)1989،

يالحظ مما سبؽ يف ااسعاذ الجامعن لو دك انر ن حماية مجعمعو مف المعيلات ،مف الؿ ما

يمعهؾ مف مهارات اجعماعية .

-5الجماعة التربوية الفعالة:

ف الجماعة العربكية الأعالة ،رسمية يـ غير رسمية هن العن يجد يها الأرد  ،شباعان لعدد مف

حاجاعو العضكية البيكلكجية م ؿ

اصية االمعما كالعلدير ،كا حساس ب همية العضكية ن الجماعة،

كاحعراـ الذات  ،كهن ييضان الجماعة العن يشارؾ يها الأرد ن عشئيؿ ييديكلكجيعها ،يم ي ئارها
كمععلداعها كمعاييرها كيهدا ها ك ططها (سيد يحمد ع ماف ُّٕٗ ،ص ُِ).

ئما يف الجماعة العربكية الأعالة  ،ععميز ب ف قمكات العكاصؿ  Channels ofيها عئكف

مأعكحة بيف يعضائها ،كبيف قائد الجماعة ،كمما يزيد عالية الجماعة العربكية عحليؽ العدؿ بيف
يعضائها ن عكزيم ااعبا كالعبعيات كالعدؿ ن المحاسبة كالمسا لة  ،ك ن ممح ال كاب كالعلاب

(سهن بدكم ممصكر  ََِٔ ،ص َُُ.) ُُُ-
يعضح مما سبؽ يف الجماعة العربكية الأعالة  ،الرسمية كغير الرسمية لها دكر ن عأعيؿ
المسؤكلية االجعماعية  ،مف الؿ قائدها الذم يهعب دك انر ن عكزيم ااعبا

عهن الجماعة .

كالعبعات؛ سعيا لهحأاظ

-6المسجػد:

كسيهة اعصاؿ جماهيرية كعربكية ،حيث يجد يو الماس راحعهـ المأسية كالعلهية؛ لعحليؽ
العأاعؿ بيف المسجد كجماهير مجعمعو المحهن ،المحيط بو هذا مف ماحية ،ئذلؾ يجب عه اللائميف
عه

المسجد ،يف يمظر ل

جماهيرل عه

يمهـ ئائمات بشرية اجعماعية ،ال يمئمهـ االمأصاؿ عف

حياعهـ المشعرئة بما يئعمأها مف ظركؼ كمشئالت كمعييرات ،مما يساعد المسجد عه

امعمائو الطبيعن ل

صَِْ ).

اسععادة

مجعمعو كيعيد صهعو بالمؤسسات اا رل (محمد محمد البادمُٖٗٗ ،
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كيالحظ مما سبؽ يف المسجد يهعب دك ار ن ئا ة جكامب الأرد المأسية كالعلهية ،كيهعـ

بمشئالت اا راد كحهها كهك مئمؿ لهمؤسسات العربكية اا رل .

ثامنػاً  -سمات الشخصية المسؤولة اجتماعياً ومظاىرىا وسمات نقصيا :
ععم ؿ سمات الش ص المسؤكؿ اجعماعيان ن العديد مف السمات ممها

كيععمد عهيو دائمان ،يصدؽ ذا كعد ،كمف ـ نمو ي ؽ ن عمهو ،كعععمد
ُ_ هك ش ص مك كؽ بو ي
عه ئالمو.
ِ-هك ش ص يميف ال يحاكؿ اليش ،Cheat ،كال ي ذ شيئان عه حساب اآل ريف ،كيعحمؿ مسؤكلية
طئو ،كال يمسبو لآل ريف.

ّ-يحب اآل ريف ،عمدل كال ه اكا الص ،Loyal ،لهجماعة العن يمعمن ليها.
ْ-يسعطيم مها يعماؿ المشركع الجامعن ،يك ااعماؿ العن عكئؿ ليو بصكرة صحيحة كدقيلة ،عدؿ
عه مسؤكليعو عف معائج هذل ااعماؿ ( اطمة يميف يحمد ُٗٗٗ ،صِِٓ ).

كقد حدد "هاريس" (ُٕٓٗ) سمات ش ص المسؤكؿ اجعماعيان يما يهن

ُ-هك ش ص يمئف االععماد عهيو كيعمؿ ما يعد بو .

ِ -هك ش ص محلؽ لتهداؼ  ،كال يحاكؿ يف يععال عه اآل ريف يك ييشهـ .
ّ-هك ش ص يمئف االععماد عهيو ( سهكل محمد قمديؿ  ََِّ ،ص ّّ).
كيه ص بيرماف سمات الش ص المسؤكؿ اجعماعيان

ُ -حساس ش ص يف لو جذكر دا ؿ الممظكمة االجعماعية اائبر ،كالكعن بالطرؽ العن يسعطيم يف
يؤ ر بها عهن عالمو االجعماعن كالسياسن  ،كا حساس بالصهة كاالععماد المعبادؿ بيمو كبيف

اآل ريف .

ِ -االقعماع كالعسهيـ ب ف حدكد هكيعو ال عضيؽ حكلو يل علصير عهيو كحدل ئأرد ،بؿ ععسم لعصبح
ذات هكامش كع كـ كاسعة ( اطمة سالـ سعيد العامرم  ُٖٗٗ،صِٗ).

كععرئز المسؤكلية االجعماعية ن ضك عماصرها ن العديد مف المظاهر ممها

ُ– المسؤكلية االجعماعية عف الكالديف كااكالد  ،كذكم اللرب
اكامجازل اكاعلامو ،كبذؿ يقص

كاليعام

كالمسائيف

كالمسؤكلية

المهمية ،كا

الص ن العمؿ

ِ – الزئاة

ك يها يلكـ الأرد بمسؤكليعو حيف يؤدم حؽ الجماعة يما يعطال هللا مف ماؿ  ،كاامر

كالمحا ظة عه المظاـ كالحرص عه المكاعيد .

جهد ن ا معاج ،كاحعراـ اللامكف

بالمعركؼ كالمهن عف الممئر ،كاامامة كالعأة  ،كالمشارئات االجعماعية ن العبادات كااعياد
كالمماسبات كالكاجبات االجعماعية ( حامد عبد السالـ زهراف  ََِٔ،ص َِٗ).
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ئما ل ص هؼ يحمد عبد الرسكؿ مظاهر المسؤكلية االجعماعية يما يهن

ُ -االهعماـ بالكالديف كااكالد كرعايعهـ كالمصح لهجماعة مف الؿ الدعكة له ير ،كاامر بالمعركؼ
كالمهن عف الممئر ،عه يساس حؽ الأهـ كالبصيرة كالمشارئة ن العمؿ اكامجازل بنعلاف ،هذا ضالن
عف االهعماـ بمشئالت المجعمم ،كالمشارئة ن حهها لعمميعو كعطكيرل ( هؼ يحمد عبد الرسكؿ،

ََِٕ ،ص ُِٗ.) ِِٗ-

ك يعرئز ملص المسؤكلية االجعماعية ن جكامب عديدة ممها

الجهؿ بالمسؤكلية االجعماعية كضعؼ ممكها يم ؿ ط ار شديدا عه المجعمم كيععبر مكعا مف

الع هؼ المأسن كمف ي طر مظاهر ملص المسؤكلية االجعماعية

االغعراب –  – Alienationكهك

اضطراب مأسن  ،يعبر عف اغعراب عف الهكية كالكاقم كالمجعمم كالمأس ،كمف يهـ يعراضو
الالمعيارية كالميايرة كالالمعم

كالالمعلكؿ ،كالالمباالة

كالالهدؼ ك الضياع

كالالقكل كالعجز

كالالجدكل ،كالعزلة كالالامعما كاامامية كاالمسحاب كاالمطكا  ،كاالمأصاؿ كالعشيؤ ك لداف الهكية،

كالعمرد كالشؾ كالر ض كالس ط ،كالعمؼ كالعدائية (حامد عبد السالـ زهراف ََِٔ ،صَِٗ).

يالحظ مما سبؽ يف مف سمات الش ص المسؤكؿ اجعماعيان الصدؽ كاامامة  ،كعحمؿ

مسؤكلية اللياـ بااعماؿ العن عسمد ليو بصكرة دقيلة ،ئما يف مظاهر المسؤكلية ععم ؿ يما يهن

اهعماـ الأرد بااسرة كالضعأا  ،كيف يئكف الأرد ممعجان ن عمهو كااللعزاـ باللامكف كالعصدؽ عهن

الأل ار  ،كمشارئة الماس ي راحهـ كيحزامهـ  ،ئذلؾ ف ملص المسؤكلية االجعماعية ظاهرة مرضية

،كيمارة كسمة مف سمات الالسكا  ،كالعشعت كالضياع .
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المحور الثاني :أساليب الرعاية الوالدية:

أوالً -أساليب الرعاية الوالدية وتعريفاتيا:

ك يما يهن عرض لععريأات يساليب الرعاية الكالدية لية كاصطالحان يُ
ُ-مأهكـ ااسهكب مف ممظكر ليكل

كرد ن الممجد ن الهية .الشمكخ ن اامؼ ،ك يو يمأة ن يسهكب ،يلاؿ لهمعئبر(الممجد ن الهية،

َُٔٗ صّّْ).
ن الممجد

ئما جا

بمعم يساليب مف سهب ،يم امعزعو مف غير قهر ،كج يسالب كالسهب الطريلة

يك الأف ن اللكؿ كالعمؿ ( الممجد ُٕٗٔ ،صِّْ) .

ئذلؾ جا

ن المعجـ الكجيز بمعم

"الطريؽ يلاؿ سهئت يسهكبان المان ن ئذا

يم طريلعو

كمذهبو ،كالجمم يساليب  ،كيلاؿ ي ذما ن يساليب مف اللكؿ يم مكف مف اللكؿ" (المعجـ الكجيز،

ُّٗٗ صِّٔ).

يعضح مف الععريأات الهيكية السابلة يف ااسهكب هك مزيج كمهارة مف اللكؿ كالعمؿ ،كهك طريلة

كمذهب ،ئما يف يو ي ذ بدكف قكة .

ِ -الرعاية الكالدية

ي – ععريؼ الرعاية ليةن

كردت ن لساف العرب بمعم

الراعن ،الكالن .كالرعية العامة ،كرع

اامير رعيعو رعايةن

حأظوي .كئؿ مف كلن يمر و
قكـ هك راعيهـ كهـ رعيعو ،كقد اسعرعالي ياهـ ،اسعحأظو كالمراعاة المماظرة
ى
كالمراقبة ،ك الف يراعن يمر الف يم يمظر ما يصير ليو يمرل (ابف ممظكر ُّٗٗ ،صِّٓ ).

كيلاؿ هذا مما
ئما جا ت ن المعجـ الكسيط بمعم اسعرعالي الشن  ،طيهب ممو يف يرعال ،ي
يسعدعن المظر ،يك السمم يسعرعن االلعأات كا صيا ( براهيـ يميس ،كعبد الحهيـ ممعصرُّٗٗ،
صَّٖ).
اع
ئذلؾ يسععرضها ركحن البعهبئن .ر و

حارس ،قيـ ،مصير ،راع  ،حا ظ (ركحن

البعهبئن ُٕٗٗ،صُٕٓ)

يعضح مف الععريأات الهيكية السابلة يمو ييلصد ب ساليب الرعاية الكالدية ئؿ مف كلن يمر
جماعة معيمة ،كيلكـ الش ص مف جامبو بحأظها كمراقبعها ،كيسعدعن هذا اامر معر ة ما عؤكؿ ليو
اامكر.
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ب – يساليب الرعاية الكالدية اصطالحان

ععددت الععريأات العن قدمت اساليب الرعاية الكالدية ،عحت يسما م عهأة ممها عه سبيؿ
الم اؿ العمشئة و
ااسرية ،العمشئة الكالدية ،يساليب المعامهة الكالدية ،االعجاهات الكالدية ،العمشئة

االجعماعية.

كيطهؽ " ميكئكمب " عه يساليب الرعاية الكالدية بعض المسميات العن عدؿ عه مأهكمها
بشئؿ عاـ م ؿ الععهـ االجعماعن كاالمدماج االجعماعن  ،كالعطبيم االجعماعن ( مبيؿ حا ظ كآ ركف

 َََِ ،صُٗ ) ( ،اطمة ال طيب  ََِٓ ،صَُٕ).
ك يما يهن علسيـ لععريأات يساليب الرعاية الكالدية اصطالحان

ي-الععريأات المأسية

عر ها سطكحن سعد الهكاج (ُٖٗٗ صُّ) هن "ما يرال اآلبا كيعمسئكف بو مف يساليب،

ن مكاقؼ حياعهـ الم عهأة مم اابما  ،ئما يظهر ن علرير اابما الهأظن عف ذلؾ".
ئما عر عها عكحيدة عبد العزيز عه (َََِ صُٗٓ) هن العمهية العن يمش عف طريلها
ضكابط دا هية عمد الأرد  ،عكجو سهكئو كعحددل كعليدل  ،ئما عمشي عمدل االسععداد لمطاكعة الضكابط

االجعماعية كالحساسية لها .

ئذلؾ عر عها ايزة سماعيؿ زايد (َََِ صُٖ) هن "مكاقؼ اآلبا كاامهات اعجال يبمائهـ،

ك و
ااسهكب المعبم ن العمشئة ،مف الؿ مكاقؼ الحياة الم عهأة ،بيكلكجية كاجعماعية كيعـ الععارؼ
عهيها مف الؿ دراؾ اابما لها ،كذلؾ بالمسبة لتساليب الأرعية العالية االسعلالؿ – العبعية ،

االعساؽ  ،العذبذب ،المساكاة  ،العأرقة  ،العلبؿ الر ض ".
علكـ عه

كعر ها مبيؿ عبد الأعاح حا ظ كآ ركف ( َََِ صٗٗ ) هن " عمهية ععهـ كععهيـ كعربية،
العأاعؿ االجعماعن ،كعهدؼ

ل

ئساب الأرد سهكؾ كمعايير ،كاعجاهات ادا يدكار

اجعماعية معيمة ،عمئمو مف مسايرة جماععو كالعكا ؽ االجعماعن معها ،كهن عمهية عشئؿ السهكؾ
االجعماعن لهأرد ،كاسعد اؿ لا ة المجعمم ن بما الش صية ممذ طأكلعو كحعن مهاية العمر ".

ئما عر ها سهيماف محمد محمكد  ،كعبد الأعاح رجب عهن مطر (َِِ صٖٗ)

هن "جميم اامماط السهكئية الظاهرة الهأظية كغير الهأظية ،العن عصدر عف الكالديف محك

يبمائهـ ،سكا قصد بها  ،العكجيو يك العربية يـ لـ يلصد بها شن ".
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ئذلؾ عر ها سميح يبك مأهن ،كعبد الحا ظ سالمة ( ََِِ

صّٕ ) هن "عمهية عععمد

عه العهليف ،كالعكحد مم اامماط العلهية كالعاطأية كاا القية عمد الطأؿ كالراشد ،كهن عمهية دمج
عماصر ال لا ة ن مسؽ الش صية ،كهن عمهية مسعمرة ".

كعر ها رضا السيد سهيماف (ََِّ صُُ) هن" ععحدد مف الؿ عأاعؿ اابما كاامهات،

ن مكاقؼ الحياة الم عهأة كالعن مععرؼ عهيها مف

ملاييس يساليب

الؿ اسعجابات اابما عه

الرعاية ا لكالدية العسامح كالعشدد ،المبالية ،الرعاية ،عدـ االعساؽ يك العماقض ،الضبط مف
الشعكر بالذمب كالعلبؿ".

الؿ

ئما عر عها مجاة محمكد عبد العاؿ (ََِْ صّٔ) هن "ااساليب الكالدية العن يعبعها

الكالداف ن عربية يبمائهـ كلئف مف كجهة مظر الكالديف ،كليس مف كجهة مظر اابما ".

ئذلؾ عر عها سه بدكم ممصكر ( ََِٔ صّٕ) هن" السهكؾ المكجو مف قبؿ اآلبا عجال
اابما  ،بهدؼ عمشئعهـ اجعماعيان  ،كيمئف الععرؼ عهيو مف الؿ المأاهيـ ،كاالمطباعات المئكمة لدل

اابما ".

كعر عها هياـ عبد الجكاد الئرداكم  ََِٔ (،صٕٓ) هن " سهكئيات معيمة  ،ئسهكؾ ااب،

يك ااـ مف عكجيو كعربية ،اكارشاد كع ميب الكالديف لهأرد ،مف الؿ يساليب ال كاب كالعلاب  ،العن
يع ذها الكالداف بهدؼ ععهيمو يك عربيعو".

ئما عر ها حسيف ازر المحامن (َُُِ ص ََٔ) "هك ما يرال اآلبا كما يعمسئكف بو

مف يساليب ن معامهة اابما ن مكاقؼ حياعهـ الم عهأة ،ئما عظهر ن علديرات اابما ".
ئذلؾ عر عها هما سكيهـ محمد سكيهـ (َُُِ صُٔ) هن "آ ار اابما

يعبعها اابا

ن ااساليب العن

ن عمشئعهـ كمعامهعهـ اكادراؾ اابما  ،العجاهات كالديهـ يمحصر ن زاكيعيف يساسيعيف،

ما يمهـ يشعركف بحب كالديهـ كرعايعهـ كعطأهـ ،مما يجعههـ يشعركف بالدؼ كاامف العاطأن ،يك

يمهـ يشعركف بمبذ كالديهـ كئراهيعهـ ،مما يجعههـ يشعركف بالحرماف ،كغياب اللدكة كالممكذج ،مما

يجعههـ يضهكف طريلهـ ن الحياة ،كعمحرؼ سهكئياعهـ".

كعر عها دعا سيد مهدم (ََِٖ صُٕ) هك ااسهكب الذم يسع دمو الكالداف ،ن عئكيف

عالقة مائية بيمهما كبيف اابما بالع ير المعبادؿ بيف الطر يف ئما يمئف قياس يساليب المعامهة

الكالدية مف الؿ دراؾ اابما آلبائهـ ،يك مف الؿ دراؾ اآلبا ابمائهـ.

يعضح مف الععريأات العن عماكلت يساليب الرعاية الكالدية اصطالحان مف الممظكر المأسن

يمها عرئز عما يهن

ُ-هن سهكؾ مكجو مف قبؿ اآلبا  ،بهدؼ ععهيمهـ كعربيعهـ.
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ِ -عظهر آ ار اابما عجال يساليب كالديهـ .

ّ-كقد عئكف اامماط العن يعبعها الكالداف لأظية ،كغير لأظية ،كقد عئكف ملصكدة كغير ملصكدة.
ْ-عدكر الععريأات المأسية اساليب الرعاية الكالدية عهن يمها سهكؾ ،يك آ ار  ،كيمماط.
ب-الععريأات االجعماعية

عر ها محمكد عحن عئاشة ،كمحمد شأيؽ زئن ( ،ب-ت

يعحكؿ مف اللها الأرد ،بؿ بكاسطعها مف ئائف بيكلكجن ،ل

صَْ ) هن "العمهية العن

رد اجعماعن ".

ئما عر ها ماهر محمكد عمر ( ب-ت صِٔ ) هن "عمهية ممك كارعلا اجعماعن ،يعطكر
اللها اادا السهكئن لهأرد ،مف سهبية مجردة ،ل

يجابية مكجهو ن المكاقؼ االجعماعية المعبايمة،

العن يمر بها ممذ طأكلعو ل شي ك عو ،كك لان لما يئعسبو مف برات سارة يك مؤلمة ،الؿ عأاعهو مم

المحيطيف بو ،ن البيئة العن يعيش يها ".

ئذلؾ عر عها مجيبة ال ضرم (ب-ت

صّٖ – ّٗ) هن "عمهية عطبيم اجعماعن عساعدل

اجعماعن يئعسب براعو كعجاربو ممف سبلكل

ل الحياة ،كيؤ ر كيع ر ب لا ة المجعمم الذم يعيش

عه بما الش صية ا مسامية ،العن بملعضاها يعحكؿ الأرد مف ئائف بيكلكجن عمد مكلدل ،ل ئائف
يو".

كعر ها زيجهر كعشايهد ) )، and childi،Zeglar whiting 1963: P. 133هن "العمهية
العن يعـ لهأرد يها عممية يمماط مكعية مف ال برات ،كالسهكؾ االجعماعن المالئـ ،كذلؾ مف الؿ

العأاعؿ مم اآل ريف " .

ئما عر ها زئريا الشربيمن (ُٔٗٗ صُٖ) هن " عمهية يعـ يها عشئيؿ السهكؾ ا مسامن،

كعئكيف المعايير كالليـ كالمهارات كاالعجاهات لت راد ،ععطابؽ كععسؽ مم دكرهـ االجعماعن حع يسهؾ

ئؿ رد حسب جمسو ذئر يك يم

كدكرل المعكقم ن المجعمم الذم يعيش يو حاض انر كمسعلبالن".

ئذلؾ عر ها عادؿ عزالديف ااشكؿ ( ُٗٗٗ

صِْٕ ) هن" العمهية العأاعهية ،العن عف

طريلها يععدؿ سهكؾ رد؛ ليعساكؽ مم عكقعات يعضا الجماعة العن يمعمن ليها ".

عه

كعر ها هيؿ عبد الرحمف المعايطة (َََِ صٕٔ ) هن "عمهية ععهـ كععهيـ كعربية ،كعلكـ

العأاعؿ االجعماعن كعهدؼ ل

ئساب اا راد سهكئان ،كمعايير كاعجاهات مماسبة ،ادكار

اجعماعية معيمة ،عمئمو مف مسايرة الجماعة ،كالعكا ؽ االجعماعن معها ،كعيسر لو االمدماج ن الحياة

االجعماعية.
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ئما عر ها عهما االجعماع ن عهن الطراح (َََِ صْٕ) "هن عمهية اجعماعية يعـ مف

اللها ععهـ الأرد الدكر االجعماعن  ،اكائسابو يمماطان سهكئية مرغكبان يها  ،مف الؿ الجماعة ااكلن

ن حياعو كهن ااسرة  ،حيث يلكـ الكالداف بععهيـ الأرد ئيأية مكاجهة المكاقؼ الم عهأة ".

ئذلؾ عر عها ايزة سماعيؿ زايد (َََِ صُٖ) هن "عهيئة المماخ المالئـ لهش ص دا ؿ

ااسرة ؛ ليشب صحيح الجسـ ك العلؿ كالمأس  ،اكاعاحة الأرصة لو حع يعأاعؿ مم مجعمعو ككسطو
عأاعالن يجابيان سهيمان ،كعهبية حاجاعو ااساسية المعم هة باليذا كالئسا كالسئف كالععهيـ ،الحب كالرعاية

كالسعادة".

كعر عها اطمة الئعامن ( َََِ

صْٕ ) هن "عمهية عئيؼ الأرد ن صيركرة ممكل مم

الكسط االجعماعن ،بما يحمهو مف قيـ اجعماعية ك لا ية ،كي القية".

ئما عر ها مازف شمساف (َََِ صّٓ) هن "عمهية ععهـ اجعماعن مسعمرة قائمة عه
العأاعؿ االجعماعن ،عهدؼ ل
عحكلو مف رد يععمد عه

ائعساب الأرد طكؿ حياعو سهكئان مساميان ،كمعايير ملبكلة ن بيئة

غيرل ،ل

رد يععمد عه

مأسو ،كيعحمؿ المسؤكلية كلو دكر اجعماعن

يعيش ن بيئة اجعماعية ،كيعأاعؿ عبعان لذلؾ مم جماععو الصييرة ن مجعمعو".
ئذلؾ عر ها يحمد عبد الهطيؼ كحيد ( ََُِ

صُّٕ ) هن "عمهية مأسية اجعماعية

عربكية مسعمرة مف المهد ل الهحد ،قائمة عه العأاعؿ االجعماعن ،كعهدؼ ل
عه

العكا ؽ المأسن االجعماعن مم ي راد مجعمعو ،مف

االجعماعية السائدة ن المجعمم " .

كعر عها سهير يحمد ( ََُِ

ئساب الأرد اللدرة

الؿ ععهيمو عم ؿ سعد اؿ المعايير

صِْٕ ) هن" عأاعؿ ن شئؿ قكاعد ن العربية كالععهيـ

يعهلاها الأرد ن مراحؿ عمرل الم عهأة ،ممذ طأكلعو حع

شي ك عو ،مف

الؿ عالقعو بالجماعة

ااكلية ،ااسرة كالمدرسة كالر اؽ كعهلن اللكاعد ،كال برات اليكمية مف عهؾ الجماعة ،لعحليؽ العكا ؽ

االجعماعن ،مم البما ال لا ن المحيط بو ،مف الؿ ائعساب المعايير االجعماعية كعشرب االعجاهات

كالليـ السائدة حكلو" .

ئما عر ها طهعت براهيـ لطأن (ََُِ صِٓ) هن "عمهية العأاعؿ االجعماعن  ،العن

عسعمر طيهة حياة الأرد  ،كالعن عف طريلها عئعسب المعر ة كاالعجاهات كالليـ  ،كيمماط السهكؾ

الجكهرية بالمسبة لهمشارئة الأعالة ن المجعمم.

ئذلؾ عر ها مععز عبد هللا ،كعبد الهطيؼ هيأة ( ََُِ

صَُِ ) هن " عمهية يئعسب

الأرد مف اللها يمماط محددة مف ال برات كالسهكؾ االجعماعن ،ي ما عأاعهو مم اآل ريف".
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صِٕ ) هن "عمهية مسعمرة ال علعصر عه مرحهة

كعر عها مايسة يحمد المياؿ ( ََُِ

الطأكلة ،اكامما عشمؿ مراحؿ الممك الم عهأة ،العن يمر بها الأرد حيث يئعسب مف

اللها الليـ

كيممح اللدرة عه العأاعؿ ،كالعئيؼ مم مجعمعو " .
االجعماعية كالمعايير ،ي

صُٔ ) هن "العمهية العن يعمئف الأرد مف اللها

ئما عر عها قباؿ السمالكطن ( ََِِ

ائعساب المعايير االجعماعية ال اصة ،بمجعمعو ن يم كقت عساعدهـ عه

عممية قدراعهـ بدرجة

ئا ية ،كعساعدهـ عه اادا  ،ك اصة يما يرعبط بالمكاحن الجسمية كاالقعصادية كالعاطأية" .
ئذلؾ عر ها حسمن الجبالن ( ََِّ صُِِ ) هن "عمهية ععهيـ كععهـ كعربية علكـ عه
العكاصؿ  Communicationبيف الأرد كيسرعو كمجعمعو ،ك لا عو كمف الؿ عدد ئبير مف الممظمات

االجعماعية العربكية كا عالمية كالديمية كالعشريعية المعبايمة الكظائؼ ،كالعن علكـ جميعان با سهاـ ن

عشئيؿ ما يسمن بطابم ش صيعو ،كك لان لما عرعضيو ،كليسهـ ن مجاالت العممية بلدرات عمهية

ك لا ية كسهكئية ععزز قدراعو الأئرية ،كالمهارية " .
كعر ها شائر محاميد ( ََِّ

صِٔ ) هن "مأهكـ يشعمؿ عه عمهيات مععددة يهمها

الععهـ االجعماعن كعئكيف ااما ،كالعكا ؽ االجعماعن كاالمعلاؿ ال لا ن مف جيؿ ل آ ر"
كئما عر ها جكدت بمن جابر ( ََِْ

صَُُ ) هن "عمهية ععهـ اجعماعن يععهـ يها

الأرد ،عف طريؽ العأاعؿ االجعماعن يدكارل االجعماعية ،كيعم ؿ كيئعسب المعايير االجعماعية العن
عحدد هذل اادكار ،يمو يئعسب االعجاهات المأسية ،كيععهـ ئيؼ يسهؾ بطريلة اجعماعية عكا ؽ عهيها

الجماعة ،كيرعضيها المجعمم ".

ئذلؾ عر ها زاهر زئار (ََِْ صَُِ)  ،كمحمد عمر العمكبن

( ُٗٗٗ صٖٖ)

هن" عمهية عشئيؿ ي راد مسامييف ،ليمدمجكا ن ا طار العاـ لهجماعة العن كلدكا يها ،كليصبحكا ي راد

معئيأيف مم هذل الجماعة كيمماطها كقيمها ،لممارسة المسؤكلية االجعماعية.

كعر ها معف هيؿ العمر (ََِْ صَِ) هن" عمهية ئساب الممش يدكا انر اجعماعية ،

لئؿ مف يشيؿ مئامة قكمية ن الجماعات العن يعيش ن كسطها ،كعم ؿ جس انر مكصالن بالمجعمم
كال لا ة االجعماعيةن .

كئما عر ها زيف العابديف دركيش ( ََِٓ

صٖٔ ) هن "عمهية ئساب الأرد له صائص

ااساسية لهمجعمم الذم يعيش يو ،معم هة ن الليـ ،كاالعجاهات كااعراؼ السائدة ن مجعمعو،
كمعايير السهكؾ االجعماعن المرغكب ن هذا المجعمم" .
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ئذلؾ عر ها ؤاد البه السيد ،كسعد عبدالرحمف ( ََِٔ
يها الأرد ل ش ص ".

صَُْ ) هن " العمهيات ،العن يعحكؿ

كعر ها يسامة سماعيؿ عبد البارم (ََُِ صِٕٕ) هن "عمهية اجعماعية مسعمرة ،عهدؼ

لن ععهـ يمماط الليـ كالعادات كالعلاليد العن ع عهؼ مف مجعمم لن ي ر ،ن ضك المسبية كالزمامية

كالمئامية  ،ضالن عف المسعكيات المعر ية كالحضارية لئؿ مجعمم ".

وتأسيساً عمى ذلؾ ُي ِّ
عرؼ الباحث أساليب الرعاية الوالدية مفاىيمياً :
هن" عمهية عهيي الأرد ،الئعساب المعايير االجعماعية ،كالليـ االجعماعية بدرجة ئا ية ،كعساعد

كيسهـ
ا مساف ن عكا لو اجعماعيان ،الئعساب يمماط مف ال برات ،مف يجؿ بما الش صية ا مسامية ي
ن عأعيهها ااسرة كالمعهـ كالمجعمم ".

يتضح مف خبلؿ التعريفات االصطبلحية السابقة ،ألساليب الرعاية الوالدية ما يمي:


هن عمهية ععهـ كععهيـ كعربية علكـ عه العكاصؿ؛ بهدؼ عشئيؿ سهكؾ الأرد كععديهو.



هن عمهية ععهـ اجعماعن ،يععهـ يها الأرد اادكار االجعماعية.



يسع الأرد مف اللها؛ ليصبح عضكان ملبكالن ن الجماعة.



عهدؼ ل



هن عمهية مسعمرة عمعد مف الطأكلة ل الشي ك ة ،كعلكـ عه العهليف كالمحائاة.



ئساب الأرد سهكئان كمعايير كاعجاهات ،ادا اادكار االجعماعية.

هن عمهية يعمئف الأرد مف اللها ،مسايرة الجماعة؛ سعيان لعحليؽ عكا لو اجعماعيان .

ثانياً -أنواع أساليب الرعاية الوالدية وأشكاليا:

ك يما يهن عرض اساليب الرعاية الكالدية بشليها السكية كاليير سكية

ُ -ااساليب السكيػة

ي -ا مدماج االيجابن مم االبف
عر و كليد عبد اللادر اللططن (َََِ صُّٓ) هك "معامهة الأرد عه يساس مف الحب كاالحعراـ
كالعشجيم ،كاالهعماـ بالمحاسف يئ ر مف السيئات كاالسعماع لكجهة مظرل كاحعرامها".

ب– الدؼ

كعر و ركمر ن هياـ عبد الجكاد الئرداكم (َََِ صٕٔ) هك "المحبة كالحب الذم يممحو الكالداف

لهطأؿ  ،كذلؾ مف الؿ اللكؿ يك الأعؿ م ؿ ال ما عهيو  ،حسف الحديث ليو  ،الأ ر ب عمالو ،
كالعكاجد معو السعن لن رعايعو  ،كمداعبعو كعلبيهو  ،ئما يعضمف اسع داـ الممطؽ كالشرح معو" .
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ج -الممط الديملراطن

عر و حسيف الجبالن (ََِّ

صِِْ) هك " عاحة الأرصة لالبف لهععبير عف رييو ،كعشجيعو عه

المشارئة بالريم ،ن اع اذ الل اررات بالمسبة لشؤكمو ال اصة ،يك مشارئعو بالريم مم الكالديف يما

يعصؿ با عيار ااصدقا كالزمال دكف عهديد ،يك حرماف يك ضيط".

كيملسـ الممط الديملراطن ل قسميف
* الممط الديملراطن المعسامح

هك" دراؾ االبف كجكد درجة عالية مف الدؼ العاطأن ،مم درجة عالية مف السيطرة كالضبط "

* الممط الديملراطن المدلؿ

كيعسـ بدرجة عالية مف الدؼ  ،مم درجة معدمية مف السيطرة يك الضبط ( مسيمة داكد  ،ك كلة يحي

 ُٗٗٗ،صُٔٓ)

ِ -يساليب الرعاية الكالدية غير السكيػة

ي– الضبط الصارـ مف الؿ سحب الحب
عر عو دياما يبك مرمد صالح محمد عهن يبك جادك (ََِْ ،صُِِ )ِِِ-هك " يلاع العلاب

المعئرر باابما كالبركد محكهما كالع ئيد الشديد عهن اللكاعد السهكئية".

ب -العسهط الكالدم

عر عو اطمة ممعصر الئعامن (َََِ صُٖ ) هك "المبالية ن الشدة دكف االهعماـ بحاجات
كرغبات االبف ،ك رض الطاعة المععمدة عهن يساليب قسرية ئالعهديد ،كالعلاب الجسمن يئ ر مف

الشرح كالعأسير لعمظيـ سهكؾ االبف".

ت -العهدي ػػد

عر و الباحث
هك"اسع داـ الكالديف (ااب كااـ) العلاب كالكعيد بشئؿ مبالغ يو ضد اابما عجال السهكئيات

ال اطئة العن عصدر عف اابما ،كالعد ؿ بشئؿ ئبير ن صكصيات اابما " .
ث -العلاب البدمن

عر و حسمن الجبالن (ََِّ صِِّ) هك "اسع داـ اآلبا كاامهات يسهكب العلاب البدمن،
ئالضرب يك العهديد كالحرماف يم ئؿ مف ش مو يف ي ير االـ الجسمن يك المأسن".

ج -الحماية الزائدة

عر و مععز سيد عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأة (ََِٗ

صِِّ) هن "حرص الكالديف عه

حماية االبف مف يم طر معكقم ،كاللياـ ميابة عمو بااعماؿ كالكاجبات العن يمئف يف يلكـ بها ،كالعن

يجب عدريبو عهيها ،لئن يئكف لالبف ش صية مسعلهة".
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ئما عر ها( رشيد حميد زغير ،كيكسؼ محمد صالحََُِ ،

صٔٔ ) هن " حرص

الكالديف عه حماية االبف مف يم طر معكقم ،كاللياـ ميابةن عمو بااعماؿ ،كالكاجبات العن يمئف يف
يلكـ بها ،كالعن يجب عدريبو عهيها" ،كمما يجدر قكلو يف اابكيف ال يعطياف لالبف الأرصة لهعصرؼ
ن ئ ير مف اامكر

هن عسهب رغبة االبف ن العحرر كاالسعلالؿ حيث يعد ؿ الكالداف ن شؤكف

االبف باسعمرار ،كيلكماف ميابة عمو بالكاجبات ،كمف ـ ال ععاح لالبف رصة ا عيار يمشطعو الم عهأة
بمأسو ،كبالعالن قد يجد صعكبة ن عحمهو لهمسؤكلية ن مسعلبؿ حياعو ،مما يؤ ر ن مرئز الضبط

لديو.

ح -ا همػاؿ Neglect

عر و صالح محمد يبك جادك (ََِْ صِِٗ) هك

كالأسيكلكجية كالمأسية  ،كعدـ ابعو عمدما يمجز عمالن ".

"عدـ شباع حاجات الأرد الضركرية

ئما عر و رشيد حميد زغير ،ك يكسؼ محمكد صالح (ََُِ صْٔ) هك " عدـ المباالة

باالبف كعدـ شباع حاجاعو الضركرية الأسيكلكجية كالمأسية " ،كمف صكرل عدـ ابعو عمدما يمجز
عمالن ،كهذا يبث ن مأس االبف ركح العدائية ،كيمعئس سهبان عه ش صيعو كعه عئيأو كعه ممكل

المأسن كاالجعماعن .

خ-العدليػػؿ Pampering
عر و مععز عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأو (ََُِ صِِّ) هك " عهبية رغبات االبف

ييان ئامت ،كممحو مزيدان مف الحماف ،كعدـ عشجيعو عه عحمؿ المسؤكلية".
ئما عر و حسمن الجبالن (ََِّ

صَِِ ) هك" رض حماية عه

االبف ععم ؿ ن

االلعصاؽ بو ،كا ش باع الأكرم لرغباعو ،كحمايعو مف مكاقؼ المماقشة يك العحدم يك الصراع مم اابما

اآل ريف ".

ئذلؾ عر و ( مععز سيد عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأةََُِ ،

صِّّ )هك" عهبية

رغبات االبف كمطالبو ييوان ئامت ،كممحو مزيد مف الحماف ،كعدـ عشجيعو عه عحمؿ المسؤكلية" كقد
يعضمف ذلؾ عشجيم االبف عه اللياـ ب شئاؿ مف السهكؾ غير المرغكب يو اجعماعيان .
كحدد صالح محمد عهن يبك جادكيشئاؿ يساليب الرعاية الكالدية يما يهن

ُ-يساليب الرعاية الكالدية الملصكدة

يعـ هذا ااسهكب عف طريؽ ااسرة كالجامعة ،حيث يععهـ اابما الهية كآداب الحديث ،كالسهكؾ

كالمعايير كاالعجاهات عف طريؽ ااسرة ،ئما يف الععهيـ الجامعن ،يئكف ععهمان ملصكدان يعمؿ عه
عربية اا راد ،ك كرعايعهـ بطريلة معيمة ( صالح محمد عهن يبك جادك ََِْ ،صَِ ).
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ِ-يساليب الرعاية الكالدية غير الملصكدة

يعـ هذا ااسهكب عف طريؽ المسجد ،ككسائؿ ا عالـ كا ذاعة كالعهأزيكف كالسيمما كالمسرح

كما ل

ذلؾ ،حيث يعـ ععهـ اا راد المهارات كالمعايير االجعماعية كاالعجاهات كالعادات المعصهة

بالحب كالئرل كالمجاح كالأشؿ كالععاكف كعحمؿ المسؤكلية ( هيؿ المعايطة َََِ ،صٗٔ ).

يعضح مما سبؽ يف هماؾ مكعيف مف يساليب الرعاية الكالدية هما

يساليب الرعاية الكالدية الملصكدة

كععـ عف طريؽ ااسرة كالجامعة ،كيساليب الرعاية الكالدية غير ملصكدة كيعـ عبر العديد مف الهيئات

الأاعهة ن المجعمم.

ثالثاً– نشأة مفيوـ أساليب الرعاية الوالدية:

هن عمهية قديمة جدان ظهرت مم ظهكر المجعمعات اللديمة ،كقاـ بها ئؿ مف ااسرة ،ن

الملاـ ااكؿ ـ اللبائؿ كالشعكب بعد ذلؾ ،كقد ئامت الحاجة ااساسية العن يمهت عه المجعمعات

اللديمة ،اسع داـ يساليب الرعاية الكالدية ،هن الحأاظ عه المعكارث مف العادات كالعلاليد ،كالطلكس
الديمية يصالن ،كمم ذلؾ نف دراسة عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،دراسة معمهية عمهية حدي ة بعض
الشن  ،ساعد عه

ظهكرها بعض العهكـ الحدي ة ئعهـ المأس كعهـ ا مساف " اام ربكلكجيا " كعهـ

االجعماع ( طارؽ ئماؿ ََِٔ ،صََِ ).
كمما يدلؿ عه يف عمهية يساليب الرعاية الكالدية عمهية قديمة ،بعض الممارسات ،العن ئامت

علكـ بها سبرطة لعربية ي رادها؛ ليصبحكا ملاعهيف ،بيمما يرجم االهعماـ بها حدي ان ل يكا ر ال ال يمات،
كيكائؿ ااربعيميات عمدما مشر "باراؾ" بح و عف يساليب الرعاية الكالدية (ُّٗٗ) باععبارها طار

مرجعن لدراسة المجعمم ( ؤاد البه السيد ،كسعد عبد الرحمف ََِٔ ،صُ).

يالحظ مما سبؽ يف عمهية يساليب الرعاية الكالدية بديت ععهيمها لتبما

 ،ممذ يمد بعيد؛

مف يجؿ الحأاظ عهن المعكارث مف العادات كالعلاليد  ،ال يف دراسعها بشئؿ عهمن لو قكاعد كعهـ ك ف

ظهر بظهكر العهكـ الحدي ة .

رابعاً -أىداؼ أساليب الرعاية الوالدية وسماتيا:

مف يبرز ااهداؼ العن عسع يساليب الرعاية الكالدية لعحليلها هن

ُ -ائعساب المعايير االجعماعية ،العن عحئـ السهكؾ كعكجهو.
ِ  -ععهـ اادكار االجعماعية.

ّ  -ائعساب المعر ة كالليـ كاالعجاهات ،كئا ة يمماط السهكؾ؛ سعيان الئعساب العماصر ال لا ية

لهجماعة ،لعصبح جز ان مف عئكيمو الش صن.
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ْ  -ئسابو العادات كالعلاليد السائدة ن المجعمم ،كالعدريب عه

يساليب شباع الحاجات ،كعكقم

اسعجابات غيرل اعجال سهكئو كاعجاهاعو ( هيؿ عبدالرحمف المعايطة َََِ ،صٖٔ).

ئما حدد "صالح محمد عهن يبك جادك" يهداؼ يساليب الرعاية الكالدية ن اآلعن

ُ-هن عمهية عشئيؿ االبف عه محك عؤئد يو عالقعو ب لا ة مجعمعو ،كبمطالبها ال اصة العن حددها

المجعمم ،لمرئزل الذم يشيهو كلدكرل الذم يمارسو كضبط السهكؾ اكاشباع الحاجات ك لان لهعحديد

االجعماعن .

ِ -عساهـ ن ائعساب المعايير االجعماعية العن عحئـ السهكؾ االجعماعن ك عمب ؽ مف يهداؼ
المجعمم كقيمو كمظامو ال لا ن بصأة عامة ،هئن يحلؽ المجعمم يهدا و

نمو يلكـ بيرس قيمو

كاعجاهاعو ن اا راد سهبان؛ لمساعدة الأرد ن االسعجابة لهم يرات ن المكاقؼ االجعماعية ( صالح

محمد عهن يبك جادك ََِٔ ،صُٖ).

ئذلؾ ل ص "حسمن الجبالن يهداؼ يساليب الرعاية الكالدية ن اآلعن

ي  -هك هؽ ما يسم بالش صية المعكالية لهمجعمم كالطابم اللكمن لهش صية ،يم الش صية العن
عحسـ العالقات البارزة العن يعصؼ بها اا راد الذيف يعيشكف ن مجعمم ما ،بحيث يؤدم ل كجكد
طار مشعرؾ ،ععحدد مف اللو المالمح المميزة لهمجعمم (حسمن الجبالن ََِّ ،صُِِ) .

كيجمؿ شائر المحاميد ،كزيف العابديف دركيش ،يهداؼ يساليب الرعاية الكالدية ن اآلعن

ي -ئساب الأرد يمماط السهكؾ السائدة ن مجعمعو؛ ليدرؾ لا ة مجعمعو العن يمعمن ليو ،كقيمة
معاييرل لعصبح معيا انر كقيمان اصة بالأرد ،كيسهؾ ب ساليب ععماسب مم هذل الليـ كالمعايير مما يحلؽ

لو مزيدان مف العكا ؽ المأسن ك االجعماعن (شائر المحاميد ،كزيف العابديف دركيش ََِٓ ،صّٔ)،
( حسمن الجبالن ََِّ ،صُِٔ).

ئما ل صت قباؿ السمالكطن يهداؼ عمهية يساليب الرعاية الكالدية يما يهن

ي -سيطرة المجعمم عه ي رادل مف الؿ عمهية يساليب الرعاية الكالدية  ،كمف الؿ عهليف اكائساب
اا راد لهمأاهيـ كالليـ كالعادات كاالعجاهات المرغكبة مف قبؿ المجعمم ،اكائسابهـ درائان ك همان يعماسب

مم مدل العيير االجعماعن ،ئمان كمكعان ليشمؿ اا ئار كالمبادئ كالمأاهيـ كاالعجاهات كالليـ العن علكم
العالقات ا يجابية ،كالعأاعؿ بيف جميم ي راد المجعمم ( قباؿ السمالكطن ََِِ ،صُٔ ).
ئما حدد عدماف يكسؼ الععكـ يهداؼ عمهية يساليب الرعاية الكالدية يما يهن

ي-هن معايير ذاعية لهأرد عساعدل ن العحئـ عه

سهكئو كعطكير الضمير لديو ؛ مما يساعد عه

غرس عكامؿ الضبط الدا هية لهسهكؾ؛ لعصبح جزنا يساسيا مف ش صية الأرد.
ب-عك ر الجك االجعماعن السهيـ كالالزـ لمجاح العربية كالععهيـ الجيد  ،ئما يمها عك ر الظركؼ البيئية
االجعماعية ا يجابية،

ن ااسرة كالمدرسة يك مؤسسات المجعمم اا رل (عدماف يكسؼ

الععكـ ََِٗ،صُٗٓ).
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كععم ؿ سمات يساليب الرعاية الكالدية يما يهن

 -هن عمهية مرئبة حيث يمر الأرد بمكاقؼ ك برات مععددة يعأاعؿ يها الأرد مم اآل ريف سكا

عه

محك مباشر ،يك غير مباشر يؤ ر يهـ كيع ر بهـ ( زيف العابديف دركيش ََِٓ ،صٖٔ ).
كل صت " اطمة ممعصر الئعامن" سمات يساليب الرعاية الكالدية السكية يما يهن

ي-هن عمهية عأاعؿ الأرد بما لديو مف اسععدادات ك ار ية مم البيئة العن يعيش يها ،كمف اللها يعـ
عئكيف عدريجن لش صية الأرد مف جهة ،كامدماجو ن الجماعة مف الؿ مساعدة الش ص عه

العئيؼ  ،ن صيركرة ممكل مم الكسط االجعماعن ،بما يحمهو مف قيـ اجعماعية ك لا ية كي القية ،هن

لها ئياف عئكيمن لهأرد ،كامدماجو ن الجماعة ( اطمة ممعصر الئعامن َََِ ،صْٕ ).

ئما عحدد "مايسة يحمد المياؿ" سمات يساليب الرعاية الكالدية السكية ن ااعن

ي -عساعد عه دمج االبف ن ا طار العاـ اسرعو كمجعمعو؛ مما يساعدل يما بعد عه يدا كاجبو
اعجال ااسرة كالمجعمم بئأا ة ،ك يععبرها " مئيهيس "  ،Al.nkelesمئسبو لهمعارؼ كالمهارات
كاالعجاهات كالليـ كالحاجات ،العن عشئؿ عئيؼ الأرد ل لا عو االجعماعية كالأيزيلية ( مايسة يحمد

المياؿ ََِِ ،صِٕ. ) ِٖ-

ب-عشئؿ سهكؾ الأرد عدريجيان بالمعامن العن ععئكف عبر المكاقؼ ،العن يعأاعؿ يها ك ععحدد هذل
المعامن بال برات السابلة العن يمر بها الأرد ،كعالقة عهؾ ال برات بالمكاقؼ الراهمة.

ي-عحبب االبف بجماععو ن المكاقؼ العامة العن عكاجهو ،كمعايير السهكؾ يها ،ك عممك ش صيعو
طبلان لهذل المعامن ( صالح محمد يبك جادك ََِْ ،صِِ ) .

ئذلؾ ل ص عبد الهطيؼ كحيد سمات يساليب الرعاية الكالدية السكية ن اآلعن

ي-هن عمهية ئساب االبف سمة مسامية ،مف الؿ اسعد اؿ لا ة المجعمم ،ن بما ش صيعو ،هن
عمهية ععهـ اجعماعن ،يععهـ الأرد مف اللها عمهية العأاعؿ االجعماعن ،يدكارل االجعماعية ،العن عسعمد

عه

عه

طبيعة المعايير االجعماعية السائدة ن مجعمعو ،ئما يمها هن عمهية مسعمرة كال علعصر لط
مرحهة عمرية ،كعجبرل عه

ععهـ يدكار كائعسب يمماط سهكئية (عبد الهطيؼ كحيدََُِ ،

صُّٕ).

ب-هن عمهية ععضمف العأاعؿ كالعيير ئما ميير يبمائما نمهـ يييركف يما ،اكاف قكة الطر يف ن
الأاعهية كالع ير ليست معئا ئة ،اآلبا يقكل اعهية مف اابما (مععز عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد
هيأة ََُِ ،صُُِ ).

كحدد صالح حمداف سمات يساليب الرعاية الكالدية السكية يما يهن
ي-هن عمهية اصة با مساف يئعسب يها الش ص سمات مسامية ،كذلؾ مف الؿ عأاعهو مم ي راد
مجعمعو ئـ يمها ال ععكقؼ ن مرحهة معيمة مف مراحؿ يعمر ا مساف ،اكامما ع عهؼ حدعها ن السف
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المع رة لهأرد ،أن مرحهة الشباب يعلبؿ الأرد يساليب الرعاية الكالدية ،يئ ر مما يعلبهو الطاعف ن

السف.

ب -ع عهؼ يساليب الرعاية الكالدية مف طبلة اجعماعية ل ي رل ،ن المجعمم الكاحد ،ئما ع عهؼ

مف مجعمم آل ر ،ك مف عصر آل ر؛ اف ئؿ مجعمم يععرض لعيير اجعماعن الؿ حلبات معأاكعة

مف الزمف ( صالح حمداف ََِٓ ،صٔٓ ).

ئما ل صت سهير ئماؿ يحمد سمات يساليب الرعاية الكالدية السكية يما يهن

ً
عدعـ الشعكر باامف كمهارات الععبير ،كطالقة الهأظ كسهكلة اسعرجاع االأاظ كع ليؼ الئهمات
يٌ -
كالجمؿ ،ن عبارات رصيمة مما يدعـ ال لة بالمأس لهمععهـ كيساعد ن الحديث مم المجعمم كالماس،
كالععامؿ معهـ مما يحد مف العكعر كال كؼ ن المكاقؼ االجعماعية (سهير ئامؿ يحمدََُِ ،

صِٕٔ ) .

ئذلؾ حدد حسمن الجبالن سمات يساليب الرعاية الكالدية السكية يما يهن

العمرئز حكؿ ذاعو ،هد و شباع حاجاعو الأسيكلكجية ،ل
ي-يعحكؿ يها الأرد مف االععماد عه غيرل ك
ن
رد مسعلؿ ماضج يدرؾ معم المسؤكلية االجعماعية .

ب-هن عمهية مسعمرة  Continuing Proceيمعلؿ بها الأرد مف الطأكلة ل المراهلة الرشد ،ـ
الهرـ كالشي ك ة ،ك لئؿ مرحهة ن ممكل سمات كاحعياجات معيمة.
كيه ص حسمن الجبالن سمات يساليب الرعاية الكالدية يما يهن

ي-

هن عمهية ديماميئية Dynamic Proces ،كعأاعؿ اجعماعن يئعسب مف

اللها الأرد

ش صيعو االجعماعية الماضجة ،العن ععئس لا ة المجعمم ،ئما ععضمف ئساب الأرد ل لا ة مجعمعو

كليعو ( حسمن الجبالن ََِّ ،صُِٕ ).

ييالحظ مما سبؽ يف مف مرة يهداؼ عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،يف الأرد يععهـ يمماط
السهكؾ الملبكؿ ن مجعمعو؛ سعيان يجاد طار مشعرؾ ععحدد مف اللو ئيأية مسايرة اآل ريف؛ مف
يجؿ عممية قدراعو العمهية كال لا ية كالسهكئية كالأئرية كالمهارية بما يعماش

مم لا ة مجعمعو،ئمايف

يساليب الرعاية الكالدية عساعد الأرد ن ائعساب لا ة المجعمم ،مف الؿ ععهمو اادكار االجعماعية

السائدة ،ن المجعمم كهن عمهية مسعمرة كعمعد عبر مراحؿ الحياة؛ سعيان مداد الأرد ب مماط سهكئية

كسبؿ العكاصؿ مم المجعمم ،ئما عهيئوٌ لعحمؿ المسؤكلية
جديدة ،ئما يمها عدعـ الشعكر باامف لديو ،ي
اال جعماعية ،كعشرب الأرد اساليب الرعاية الكالدية ن الصير يئ ر ممو ن الئبر ،ئما ععبايف مف
مجعمم آل ر كمف طبلة ا رل ،ئما يمها عساعد ن ممك ش صية الأرد  ،كعساعد عهن ا ار الهيكم

عمد.
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خامساً– أىمية أساليب الرعاية الوالدية :

ععضمف عمهية يساليب الرعاية الكالدية يهمية ئبيرة لهأرد كالمجعمم عهن حد سكا يهمها ما يهن

ُ -ئساب الأرد المعايير كالليـ كالم ؿ السائدة ن المجعمم.

ِ -ضبط السهكؾ كيساليب شباع الحاجات ك لان لما يأرضو كيحددل المجعمم.

ّ-ععهـ اادكار االجعماعية ،المعكقعة بحسب جمس الأرد كمهمعو ،كمرئزل االجعماعن.
ْ -ئسابو ئا ة يمماط السهكؾ.

ٓ -ئسابو العماصر ال لا ية لهجماعة.

ٔ-عحكيهو مف ئائف بيكلكجن ،ل ئائف اجعماعن (سميح يبك مأهن ،كعبد الحا ظ سالمةََِِ ،
صّٖ).

يالحظ مما سبؽ يف عمهية يساليب الرعاية الكالدية عساهـ ن عشرب قيـ المجعمم العن عالئـ جمس

الأرد كمرئزل ؛ ليئعسب يمماط السهكؾ المالئـ لهجماعة.
سادساً -مصادر أساليب الرعاية الوالدية":
-1

ااسػرة

عر عها اطمة ممعصر الئعامن ( َََِ

الذيف يليمكف ن بيئة

صِٓ ) هن " مجمكعة مف اا راد المعئا هيف،

اصة بهـ ،كعربطهـ معان عالقات اجعماعية ك بيكلكجية كمأسية كعاطأية

كاجعماعية كاقعصادية كشرعية كقامكمية ".

ك يها يعـ شباع الحاجة ل اامف كالحب كالمئامة ،كهذل حاجات ضركرية لحدكث الععاطؼ
مم اآل ريف ،كممك العكاصؿ معهـ كعلبههـ ،كلذا نف المماخ ااسرم المشبم بالحب كالحماف كالعالقات

االجعماعية السهيمة ،يساعد عه

ممك المسؤكليات االجعماعية ،حيث يف اا راد الذيف يشارئكف ن

المسؤكليات ااسرية ن صيرهـ  ،يسهؿ عهيهـ يئ ر مف غيرهـ ،لمكاجهة ال طر كمكاقؼ المشئهة
الصعبة ،ن مسعلبؿ حياعهـ لهلياـ بمسؤكلياعهـ االجعماعية (جماؿ م عار حمزة ََِٔ ،صَٖ ).

ئذلؾ نف ااسرة هن الجماعة العربكية ااساسية ن المجعمم ،كهن المجاؿ الذم عشبم يو
حاجات الأرد الجسمية كالمأسية ،كعهيها يعكقؼ مضج ش صيعو االجعماعية لتبما  ،ك اصة عه مكع

المعامهة العن يهلاها مف جامب الكالديف  ،كئهما ئاف عطبيم اابما بالليـ االجعماعية قائمان عه

يساليب ععسـ بالعأاهـ ،كاالععداؿ ئاف هذا العطبيم ي ر عاؿ ن هؽ السهكؾ المرغكب يو ( ممدكح

دسكقن  ََِْ ،صَٓٔ ).

يالحظ مما سبؽ يف ااسرة عهعب دك انر حيكيان ن عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،بعزكيد يبمائها

المعايير ال هلية اكاشباع حاجاعهـ المأسية ،مسع دمةن يساليب الحب كالدؼ كا قماع كغير ذلؾ ،كمف
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الم ىسهـ بو نف اا راد الذيف يشارئكف ن المسؤكليات ااسرية ن الصير مف السهؿ عهيهـ عحمؿ
ي
المسؤكلية االجعماعية ن الئبر ،ئما ععبايف يساليب الرعاية الكالدية مف كقت آل ر ،كمف العكامؿ العن
عحدد عمهية يساليب الرعاية الكالدية العكامؿ االجعماعية كال لا ية ،هما عزكداف الش ص بالليـ

المالئمة ،كي سبؿ ملؿ العراث ال لا ن لهمجعمم.
-5

دكر الكالديف ن رعاية اابما

يلكؿ " الئاف " يحد عهما العحهيؿ المأسن ااب ليس ملعص انر عه حضكرل يك غيابو يك هيبعو ،يك

ضعأو اكامما عه

اسمو ،اسـ ااب يشئؿ يهمية ئبيرة ،ييابو يؤدم ل

ليا دكرل ،كحضكرل يعد

طا انر مرجعيان لإلبف ( اطمة ممعصر الئعامن َََِ ،صَْٓ).

كععم ؿ يدكار كظائؼ ااب العن يمارسها مم يبمائو يما يهن

ي-الدكر ال لا ن ك يو يعهـ ااب يكالدل هسأة الحياة ،كئؿ ما يرعبط بها .
ب-الدكر الديمن ك يو يك ر ااب حاجة االبف لهديف كالعليدة ،كيعمؿ عه عك يؽ اععلادل ب اللو .
ج-الدكر االجعماعن كاا القن

كبو يصبح االبف ئائما اجعماعيا ،يهعزـ باللكاميف ،كاا الؽ

االجعماعية.

د  -الدكر السياسن كيجعؿ ااب مف االبف مكاطما ،يك مسؤكال صالحا ن بالدل.
الدكر االقعصادم

يسعطيم ااب مف اللو عكجيو يبمائو محك ا معاج ،كالعمؿ كاالسعهالؾ لعئكف لو

مكاقؼ سهيمة ن الحياة العمهية (عماد مصطأ عبد الرازؽ ََِٓ ،صِٔٔ).
كيعحدد دكر ااـ ن رعاية يبمائها اجعماعيان ،يما علكـ بو مف جهكد مف يجؿ عهيئة ظركؼ،

ك رص مالئمة ن سبيؿ رعاية يبمائها الرعاية الصالحة ،اكاعدادهـ لتدكار كالمسؤكليات العن عمعظرهـ
ن مسعلبؿ حياعهـ ،كطبعهـ بطابم مجعمعهـ ،كئشؼ كعممية اسععداداعهـ كمكاهبهـ كميكلهـ كقدراعهـ

كعهذيب ي القهـ ،كئذلؾ عدريب يبمائها عه محاسبة يمأسهـ ،كعممية الضمير الدا هن ن ظؿ الليـ
كالمعاي ير كالليـ السائدة ،كعزكيدهـ ب لا ات المجعمعات اا رل مم عمليعها كعكضيح محاسمها ( محمكد
عابديف ََِِ ،صٗ ).

كع عهؼ يساليب ال كاب كالعلاب بحسب الطبلة االجعماعية كال لا ية كهذا ما يئدعو معائج دراسة

" ليف جكردكف "Lyynn Gordon ،

يف يمهات الطبلة المعكسطة ن مجهع ار ،يشبهف يمهات الطبلة

الكسطن ن يمريئا ،حيث يمهف يقؿ علابان ابمائهف مف يمهات الطبلة العامهة ،ئما كجد يف اامهات
ن مجهع ار يقؿ عسامحان ،كيقؿ علابان مف اامهات ن يمريئا(Lyynn Gordon
ئما يعرعب عهن غياب ااب اععماد اابما

1962: p.52)،

عه اآل ريف كعدـ المضج االمأعالن ئما ارعبط

غياب ااب يك ااـ ععاطن اابما مف طالب المدارس ال امكية كالجامعة الم درات بم عهؼ يمكاعها

(مععز عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأة ََُِ ،صُِٓ ).
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ف عالقات اابما اآلممة مم ااـ كااب ،عجعههـ يعمععكف بالمركمة ن حؿ المشئالت،

كالمشاط كقهة العرضة لإلصابة با حباط كاالئعئاب ،االرعباط بيف ا بف ككالديو ،هك ااساس لئؿ

عئكف حياعو ،كبما ن عه هذا االرعباط ،كطبيععو سكا ئاف آممان ،يك غير و
آمف قد ععكلد
العالقات العن ًٌ
لدل االبف مشئالت عععهؽ ن االعصاؿ ب قرامو ،بسبب االرعباط غير اآلمف بكالديو ( ير ت عطية
با كـ ََِْ ،صُِٕ ).

اكاف عمؿ ااب كااـ ئأريؽ معجامس يدعـ يساليب الرعاية الكالدية السكية لتبما  ،ئما يهيي

دارة السهكؾ السكم

 Behaviour managementبحيث يعلاسـ ئالهما المسؤكلية ،كالظهكر

ئكحدة كاحدة مما يجسد لدل االبف عدـ عحدم اللكاعد ،كالعئس صحيح حيث يحاكؿ الأرد اسعيالؿ

عدـ اعساؽ الكالديف ( عادؿ عزالديف ااشكؿ ََُِ ،صٕٖٔ).

كيشير " ركبر ريد " Rober Red ،ل يف مف مكاعج العأاعؿ االجعماعن بيف اآلبا كاابما
يمو يععهـ اابما قيـ احعراـ الأرد كالعمؿ كعحمؿ المسؤكلية كممارسة الديملراطية ،كيععهمكا يف يلدمكا

الحلائؽ كاآل ار  ،كيأضهكا المصهحة العامة عه ال اصة ئما يشير " بركئس " Brooks ،ل يف
الممارسات الكالدية دا ؿ ااسرة لها ي ر ن دا عية اابما لهععهـ ،كيف هماؾ عالقة ارعباطية بيف

العأاعؿ الكالدم السهبن ،كالدا عية المم أضة لتبما ( محمكد محمد حسف ََُِ ،صِٗٔ ).

يعضح مما سبؽ يف دكر الكالديف جد مهـ حيث يلكماف بعمهيات جساـ ،مف ملؿ العراث
ال لا ن لهمجعمم مف قيـ كمعايير كاعجاهات ،ئما يف العكامؿ االجعماعية كال لا ية عحدد ااساليب العن

يجب عباعها ،لعلكيـ سهكؾ اابما  ،ئذلؾ ذا ئامت العالقات بيف االبف ككالديو ماجحة ،امعد هذا اا ر
الطيب ليشمؿ المجعمم ،كالعئس صحيح ،ئما يف العالقات بيف الكالديف عؤ ر عه

الممك العلهن

كاالمأعالن لتبما  ،كمما يمبين قكلو يف هماؾ عأاكعان كعبايمان ن دكر ئهيهما ،كلهلياـ بكاجبهما يجب يف
يععاكما بيمهما ،اامر الذم يدعـ يساليب الرعاية الكالدية السكية.

ّ -الطبلة االجعماعية

عهعب الطبلة االجعماعية يك الأئة لدل اا راد ،كما ععئسو البيئة المحهية مف عادات كعلاليد

دك انر ن عشئيؿ االعجاهات محك الليـ ( قباؿ السمالكطن ََِِ ،صُٕ ).
ف ااسهكب المعبم ن الطبلات الدميا ،هك سيطرة الأئرة اللديمة ن العربية ،العصا لمف

عصا ،حيث عظهر ن هذل الطبلة قهة برة ااب كااـ ،ن يساليب عكجيو اابما بطريلة صحيحة،
بيمما ن الطبلات الكسط

يعم ؿ يسهكب المعامهة اا ضؿ ،هك الهيف هك ي ضؿ كسيهة لئسب لة

اابما  ،يما ن الطبلات العهيا نف ي ضؿ يسهكب هك الحزـ كالهيف معو اف ااسهكبيف ،ال بد يف
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يسيراف عه

ط كاحد ،امو لك عرئت الشدة ك أت هيبة ااب ،كيصبحت ئهمعو غير مسمكعة ،لأهت

ئؿ شن  ،كلذا ال بد مف الشدة مم الحكار كا قماع ( اطمة ال طيب ََِٓ ،صُُٖ ).

ئما ع عهؼ يساليب الرعاية الكالدية ن ااسرة ،حسب امعما االبف ل طبلة بعيمها ،الطبلة

الدميا عحبذ العلاب المادم ،بيمما الطبلة الكسط يقؿ اسععماالن لو كعأضؿ الع ميب كالعكبي  ،بيمما عهج
الطبلة العهيا ل اسععماؿ ا رشاد كالعكجيو ( مبيؿ عبد الأعاح حا ظ ،كعبد الرحمف سهيمافَََِ ،

صُُِ ).
كقد بيمت معائج الدراسات كجكد ركؽ بيف الطبلة المم أضة كالمعكسطة كالمرعأعة ،كيئ ر
الأركؽ كضكحان يرعبط بالعامؿ االقعصادم ،كيهـ ما ععصؼ بو الطبلة المم أضة هك الألر ،كما يعبم
ذلؾ مف عدمن مسعكل الععهيـ كملص الكعن بيف ي رادها( اطمة ممعصر الئعامن َََِ ،صْٔ ).

كيشا ر" يكرم بركمأير" ،يف الطبلة الكسط قد هجرت يساليب العربية كالمظاـ ،العن عععمد عه اللسكة
كالصرامة ،العن سادت ن العلديف ال الث كالرابم مف هذا اللرف ،كبديت عسععمؿ ااساليب الحدي ة ن

العربية ،كالعن عشمؿ حؽ االبف ن الععبير عف ي عالو كاسع داـ العكجيو كالعلكيـ ،مما يدل ل عطكر
ش صيات اابما (حسيف عبد الحميد رشكاف ََِٔ ،صِْٔ ).
يعضح مما سبؽ يف هماؾ ركقان ن ااساليب المعبعة ،لدل الطبلات الدميا كالعهيا ،يهج ذكك

الطبلات الدميا ،ل اسع داـ العدائية مم اابما  ،ب الؼ يصحاب الطبلات العهيا هماؾ عكازف ن

العلاب المسع دـ كالمكجو ابمائهـ  ،ئما يمهـ يئ ر حظان ن الععهيـ ،كيهعب الكضم ال لا ن
كاالقعصادم كاالجعماعن لهكالديف دك انر هامان ن ععهيـ الأرد ااسهكب اللكيـ يك عدمو.

ْ -جمس االبف

ييعد الكالداف يهـ مصدر لبما معر ة االبف ،دكر الذئر ي عهؼ عف دكر اام  ،كيضعاف
الحدكد لهسهكؾ المماسب لئؿ ممهما ،كالعطبيم الجمسن يعـ عدريجيان ،معيجة لهعكامؿ البيكلكجية  ،كيعئس
الدكر الجمسن الليـ ال اصة لمجعمم ما ،هماؾ ا عالؼ ن ال صائص المحددة لهذئكر كا ماث ن

م عهؼ ال لا ات ،كعبر عرات عاري ية م عهأة ( اطمة ممعصر الئعامن َََِ ،صْٔ ).

كي عهؼ مسهؾ الكالديف مم يبمائهـ عبعان ال عالؼ جمس االبف ،مما يؤ ر ن الممك االجعماعن

لالبف ( شائر المحاميد ََِّ ،صُٕ ).

يالحظ مما سبؽ يف هماؾ يمماطان مف السهكؾ اصة بالذئكر كي رل اصة با ماث ن ئؿ

ال لا ات ،كيلكـ الكالداف بعمميط السهكؾ ال اص بجمس ئؿ ممهما.
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ٓ -عرعيب االبف بيف

كعو " عرعيب االبف ن ااسرة "

ف عرعيب االبف بيف

كعو ااكؿ يك اا ير يععبر عامؿ مهـ يؤ ر ن عمهية يساليب الرعاية

الكالدية ،كاععبر" يدلر"  " Adler ،يحد عهما العحهيؿ المأسن  ،يف لئؿ رد سيئكلكجية دا ؿ ااسرة

عحدد يسهكبو ال اص ن الحياة ،كهذا ااسهكب يحدد عكقعاعو مف اآل ريف يما بعد ،حيث ي عهؼ
االبف ااكؿ عف ال امن ئما يعبايف الكحيد بيف ي كات ،كالبمت الكحيدة بيف ي كة ( اطمة ممعصر

الئعامن َََِ ،صٖٓ ).
االبف ااكؿ يعجو ل اآل ريف ،كبيمت معائج الدراسات يف رصة د كؿ الجامعة كالعأكؽ يها
عبهغ الضعؼ ،ن حالة الذيف لهـ ي كة صيار ،كعالقعهـ ك يلة بالكالديف( يحمد عبد الهطيؼ كحيد،

ََُِ صُٕٕ ).

يالحظ مما سبؽ يف عرعيب االبف بيف

كعو عامؿ مهـ ن المسؤكلية االجعماعية  ،هئؿ ابف

سيئكلكجية اصة بو ،ئما يسهـ االبف بدكر حيكم ن عمهية يساليب الرعاية الكالدية .كقد عبايمت

معائج الدراسات يما بيمها حيت بيمت معائج دراسة " عال الديف ئأا ن ،كمايسة المياؿ ")ُْٗٗ( ،
كجكد ركؽ ن المسؤكلية االجعماعية لدل ا ماث ،بيف الأئات العالية

(ِ، )ُ،ْ( )ّ،ُ(، )ُ،

(ُ ،)ٓ،لصالح العرعيب الميالدم ااكؿ ،ن حيف بيمت معائج دراسة " جماؿ م عار حمزة ")ََِٔ( ،
كجكد ركؽ جكهرية عمد مسعكل (َٓ )َ.ن المسؤكلية االجعماعية بيف الأئات الميالدية(ُ، )ِ ،

(ُ  ) ٓ ، ُ ( ، )ْ ، ُ( ، ) ّ ،لصالح العرعيب الميالدم ااكؿ.

ٔ -ال لا ة

يع ر الأرد بعماصر ال لا ة االجعماعية الؿ عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،مما يؤ ر ن

عشئيؿ ش صيعو ،كيمدل بمعايير الحئـ الؿ عمهية العأاعؿ االجعماعن المسعمر ،كمف ـ يشعرؾ

اا راد ن بعض العكقعات ،كاآلماؿ كااعراؼ كالعلاليد ،كالليـ مما يسهـ ن عئكيف ممكذج مف
الش صية يساير المعايير العن يلررها المجعمم ( مبيؿ عبد الأعاح حا ظ ،كعبد الرحمف سهيماف،
َََِ صُُُ ).

كذئر "بارسكمز" Parsons ،يف اادكار االجعماعية الماعجة عف يساليب الرعاية الكالدية،

ع عهؼ مف مجعمم آل ر ،عبعان له لا ة السائدة ن ئؿ مجعمم ،كيئدت" ميكالمد" Newland ،يف يساليب

الرعاية الكالدية لت راد ،الذيف يعيشكف ن ظؿ لا ة سائدة ن مجعمعات زراعية ،ع عهؼ ا عال ان بيمان
عمها لدل اا راد الذيف يعيشكف ن ظؿ لا ات سائدة ن مجعمعات صماعية ،ك لان لما يأرضو ئؿ

مجعمم عه ي رادل مف سهكئيات محددة ( ماهر محمد عمر ُٕٗٗ،صٕٗ ).
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يالحظ مما سبؽ يف ال لا ة عساعد ن صلؿ ش صية الأرد ،اكامدادل بالليـ العن عالئـ لا ة المجعمم

كطبلاعو.

ٕ-المسعكل ال لا ن كاالقعصادم كاالجعماعن لهكالديف

يععبر المسعكل الععهيمن لهكالديف مف يهـ العكامؿ المؤ رة ،ن اعجاهاعهـ محك يبمائهـ ،حيث

يؤ ر المسعكل الععهيمن لهكالديف عه

شعكرهـ بئأا عهـ لهلياـ ب دكارهـ ،ن عمهية يساليب الرعاية

الكالدية لتبما  ،كعؤ ر ن اعجاهاعهـ محكهـ ،لعئكف يئ ر هدك نا كعلبالن  ،كقد يئد " ركم Roy " ،يف
اآلبا مف المسعكل الععهيمن المرعأم يممحكف يبمائهـ حرية يئبر مف عهؾ العن يممحها اآلبا مف
المسعكل الععهيمن ااقؿ ( يحمد محمد الزعبن ََُِ ،صَُٕ ).
يأرض اآلبا عه يبمائهـ يساليب الرعاية الكالدية العن ععدهـ لعحليؽ ااهداؼ العن شهكا ن

عحليلها ،ااب الذم ئاف يطمح يف يئكف طبيبان ،كلـ يمجح ن الكصكؿ ل هد و ،يد م ابمو بئا ة

الكسائؿ ليئكف طبيبان ،كئذلؾ الحاؿ بالمسبة لآلماؿ اا رل ،كلذلؾ عع ر يساليب الرعاية الكالدية لالبف
بالمسعكل االقعصادم كاالجعماعن لهكالديف ،كما يعصؿ بعهؾ المسعكيات مف يهداؼ عحللت ،كيهداؼ لـ

ععحلؽ ( شائر المحاميد ََِّ ،صٖٔ ).
ف الذيف يمعمكف ل المسعكيات االقعصادية كاالجعماعية الدميا ،يهجؤكف ل العلاب البدمن ن

يساليب الرعاية الكالدية ابمائهـ ،يما اآلبا مف مسعكيات اجعماعية كاقعصادية معكسطة يميهكف ل
مماقشعهـ بشئؿ علالمن؛ ليصهكا ل

معر ة دكا م سهكئهـ كيسبابها ،حع

يع ذ اآلبا ق ارراعهـ،

كيصدركا يحئامهـ ن ضك عهؾ المماقشة ( يحمد محمد الزعبن ََُِ ،صَُٔ ).
يعضح مما سبؽ يف المسعكل ال لا ن لهكالديف يؤدم ل

العأعيؿ ا يجابن لعمهية يساليب

الرعاية الكالدية  ،ئما يف المسعكييف ا قعصادم ك ا جعماعن لآلبا يهعباف دك انر ن عربية الكالديف
لتبما لععكيض مالـ يسعطم اآلبا الحصكؿ عهيو كئهما ئاف المسعكل االقعصادم كاالجعماعن

مرعأعان يُ ،امعئس ذلؾ ايجابان عه ش صية االبف .
ٖ -عرئيب ااسرة كحجمها
ي عهؼ دكر ااسرة ،ن يساليب الرعاية الكالدية العن ععبعها مم اابما  ،عبعان لطبيعة عرئيبها،

مف حيث ئكمها يسرة معماسئة ععيش معكا لة ،يـ هن يسرة مأئئة ،يك حدث امأصاؿ بيف الكالديف

بالطالؽ يك السأر يك الهجر ،ئما ي عهؼ دكر ااسرة بحسب حجمها ،كما يعاح لتبما مف كقت

اآلبا  ،ئهما قؿ عدد ي راد ااسرة ،ئهما يعيح لتبما مصيبان يئبر مف كقت آبائهـ ،ئامكا يسعد حظان
بذلؾ ،بالملارمة بااسر ذات الحجـ الئبير ،حيث يسعههؾ كقت اآلبا

عبد الأعاح حا ظ َََِ ،صُُُ ).
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ن السعن عه الرزؽ (مبيؿ

كيزيد حجـ ااسرة مف صراعات ااـ كععرض اابما له برات المؤلمة ،كعدـ شباع حاجاعهـ ،

ئما يمعئس ئبر حجـ ااسرة عه

المسعكل االقعصادم لها ،كعدـ العدالة ن الععامؿ مم اابما

(مازف يحمد شمساف  ،َََِ،صُْ).

يعضح مما سبؽ يف عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،عع ر مف حيث عماسؾ ااسرة يك عأئئها ،كحسب

حجمها كما يممحو اآلبا لتبما مف رص لهمشارئة ن يمكرهـ الش صية.
ٗ -العالقات بيف اا كة

العالقات الممسجمة بيف اا كة ال الية مف عأضيؿ ابف عه آ ر ،عؤدم ل الممك المأسن السكم،

كالصحة المأسية السكية ،ععطهب يف يعسـ المماخ ااسرم بما يهن

ي -شباع الحاجات المأسية ،اصة اامف كالحب.

ب-ععهيـ العأاعؿ االجعماعن كاحعراـ حلكؽ اآل ريف ،كالععاكف كا ي ار.
ج -ععهيـ العكا ؽ الش صن كاالجعماعن.

د-عئكيف االعجاهات السهيمة ،بالعيذية كالئالـ كالمكـ.
هػ-عئكيف اا ئار السهيمة ( شأيؽ رضكاف ُٗٗٔ ،صَِّ ).

كعشئؿ العالقات بيف اا كة ،مئامو هامة ن ممك ش صية االبف ،كيرعبط مجاح هذل

العالقات ،بمجاح الكالديف ن اعباع يساليب سهكئية كاحدة ن معامهة اابما  ،كعدـ العأرقة بيمهـ معيجة
العرعيب الميالدم ،يك المكع( مبيؿ عبد الأعاح حا ظ ،كعبد الرحمف سهيماف َََِ ،صُُُ ).
يعضح مما سبؽ يف العالقات بيف اا كة كالمساكاة بيمهـ مف قبؿ اآلبا مف الؿ ممحهـ
اامف كالحب كمساعدعهما ن العأاعؿ االجعماعن السكم؛ سعيان لعحليؽ العكا ؽ المأسن كاالجعماعن
لتبما  ،يسهـ ن يجاد السكا المأسن لديهـ.

َُ -ي ر عدد اابما ن ااسرة عه يساليب الرعاية الكالدية
بيمت معائج دراسة " شكلعز " ،كجكد ارعباط مكجب بيف عدد اابما

ن ااسرة ،كمععلدات

اامهات ،ن اسع داـ يساليب العلاب كالسيطرة المعشددة ،ئما ي بعت ييضان ل عدـ كجكد ارعباط بيف
معيير عدد ااكالد كمععلدات اآلبا

ن معامهة اابما  ،سكا لدل اآلبا كاامهات ،ن حيف يئدت

معائج دراسة " لدر ،كباكرماف  ،Elder & Bowermanيف ئ رة عدد اابما عمحك باآلبا ل يسهكب
السيطرة ن عحليؽ المطالب ،يما قهة اابما

ََُِ

عمحك باآلبا ل يسهكب ا قماع ( يحمد محمد الزغبن،

صَُُ ).

الئ ر ،عميؿ لن اسع داـ يسهكب السيطرة كالعلاب،
يالحظ مما سبؽ يف ااسرة ذات اابما ي
بيمما عميؿ ااسرة اللهيهة العدد ل المحاكرة كا قماع كا هاـ مم اابما .
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ُُ -العػكلمػة

لن ععميـ الليـ اليربية كاامريئية عه

ف العكلمة ن جامبها االجعماعن عسع

كجو

ال صكص ،كذكباف الحضارات اليربية ن الممكذج الحضارم العربن ،أن الجامب االجعماعن،
عسع العكلمة ل ععميـ السياسات المععهلة باالبف كالمرية كااسرة ،كئأالة حلكقهـ ن الظاهر ،بيد يمها
ن الكاقم عسع

ل

ساد كعأئيؾ ااسرة كاا راد ( براهيـ مصحب الدليمن ََِّ ،صُُّ ).

ُِ -ااسعاذ الجامعن

يهعب ااسعاذ الجامعن دك انر هامان ن عمهية يساليب الرعاية الك الدية كيعه ص دكرل ن اآلعن

ي -لو دكر اجعماعن مسعمر دائـ الع ير ن الطالب الجامعن  ،مف يكؿ د كلو لهجامعة حع ع رجو

ب -يلدـ الليـ العامة ،اكاف ا عهؼ عف غيرل مف المحاضريف سمان يك جمسان يك هسأة
ج -هك ممكذج سهكؾ حن  ،يحعذيو المععهمكف كيعلمصكف ش صيعو .

د-يم ؿ قيـ المظاـ كقيـ المعر ة كالعحصيؿ الدراسن  ،كقيـ المسايرة االجعماعية  ،كيؤ ر ن الطالب
ن ئؿ المكاقؼ العربكية مف عهـ كمعر ة  ،حع

يممن مهاراعهـ ككجدامياعهـ كععديؿ سهكئهـ ل

اا ضؿ ( حامد عبد السالـ زهراف  َََِ ،صِّْ).
يالحظ مما سبؽ يف ااسعاذ الجامعن يؤ ر ن عمهية يساليب الرعاية الكالدية لهطالب ،كذلؾ

ن ئا ة جكامب ش صية المععهميف االجعماعية كاالمأعالية  ،مما يؤدم لن الرقن بمهاراعهـ كععديؿ
سهكئهـ .

ُّ -الئعب كالصحؼ كالمجالت
ف الل ار ة عساعد اابما عه ععريأهـ بمعالـ يئبر مف ذلؾ المكجكد ن برعو الحالية  ،ذا

علعرح لو دك انر سهكئيان مف الؿ االعاب العن يؤديها بمأردل  ،كعف طريؽ شارعها ل
كااشرار يساعد الأرد عه

الععرؼ عه

اابطاؿ ،

ما هك جيد كما هك ردم  ،ئما يمها عسهـ ن ممك الليـ

لهأرد(عادؿ عز الديف ااشكؿ  ُٗٗٗ،صّْْ.) ّْٓ-
يعضح مما سبؽ يف الئعب كالصحؼ كالمجالت عساعد ن عكسيم مدارؾ الأرد اكامئامياعو ،

كيؤ ر ن ا عيار عهؾ الملعميات المسعكم الععهيمن لتبا  ،كالطبلة العن يعيش يها .
سابعاً -المؤسسات االجتماعية ذات التأثير التربوي:

ف المؤسسات االجعماعية ب مكاعها لها دكر ئبير ،كمهـ ن يساليب رعاية اا راد ،كهن بما

اجعماعن ديماميئن مسعمر ،كععميز هذل المؤسسات بعالقات مباشرة ،ههذا ال يمئف صؿ يم مؤسسة
لئكمها بما ن اجعماعيان عف المجعمم ،هن مسؽ اجعماعن مرئب ،ككحدة عمظيمية ععئكف مف مجمكعة
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يج از لها اسعلالليعها كعشابئها ،كععرابط بمجمكعة مف الركابط عمئمها مف عحليؽ الهدؼ ،العن عسع

المؤسسة االجعماعية ل عحليلو ( رشيد حميد زغير ،كيكسؼ محمد صالح ََُِ ،صٗٓ ).
ُ-الجامعة

عحعؿ الجامعة مئامة عظيمة مف بيف المؤسسات العربكية اا رل العن عهيي الطالب لهمكاطمة

الصالحة ،مف الؿ ملؿ معائج ال برات ا مسامية الم عهأة ،عدادهـ عه يساس هلن ،مسعيهة ن
ذلؾ مركمة كقابهية الطهبة لهعشئيؿ ،ن مراحؿ العمر المعئررة ،ن ضك قيـ كاعجاهات ضركرية لئؿ

مف العهميذ كالمجعمم( قباؿ السمالكطن ََِِ ،صُٗ ).

ئما عععبر الجامعة مف يهـ المؤسسات االجعماعية ،العن ععمؿ عه رعاية المععهميف اجعماعيان

ب طط كبرامج عربكية ملصكدة مف الؿ العهليف المظرم ،ئما يدرب الطالب عدريبان عمهيان عه اآلداب

كالسهكؾ كالليـ ئاالسعئذاف كطاعة الععهيمات ،كئيأية م اطبة الئبار كئذلؾ العكا ؽ مم الزمال كعدـ

العمازع معهـ ،كالععاكف الذم يضاؼ ل

صّٗ ).

الصراع كالعما س ( عبد ال الؽ محمد العأيأنََِٖ ،

ئما علكـ الجامعة بكظيأة العربية كملؿ ال لا ة المعطكرة ،كعك ر الظركؼ المماسبة لهممك جسميان

كعلهيا كامأعاليان كاجعماعيان (جكدت بمن جابر ََِْ ،صَُُ).

كيععهـ الطالب مف اللها المزيد مف المعايير كاادكار االجعماعية بشئؿ ممظـ ،مف الؿ
ععهـ الحلكؽ كالكاجبات كضبط االمأعاالت ،كالعك يؽ بيف حاجاعهـ كحاجات اليير ،ئما يععهمكف

االمضباط السهكئن هـ يع ركف بالممهج الدراسن بمعمال الكاسم يزداد عهمان ك لا ة ،كعممك ش صيعو
مف ئا ة جكامبها (جكدت بمن جابر ََِْ ،صَُُ) .

ئذلؾ عععبر يهـ عكامؿ الحراؾ االجعماعن ،كيلصد بو الحرئة االجعماعية العصاعدية ،العن

عرق بالأرد مف المسعكيات االجعماعية كالمهمية ن المجعمم المعاصر ،مف الؿ ارة حا ز ا مجاز
لدل المععهميف كعمميعو ،كعمهد الطريؽ لععديؿ مماذج طمكح المععهميف ،عف طريؽ االهعدا

ممكهـ ،ل

ن مسيرة

مماذج مف ااعماؿ كالمهف ،العن يطمح الطالب لممارسعها ن مسعلبؿ حياعهـ( شائر

المحاميد ََِّ،صّٕ ).
ييالحظ مما سبؽ يف الجامعة علكـ بالعديد مف الكاجبات ،كاادكار االجعماعية كاامماط المكعية
مف ال برات؛ سعيان ئساب الطالب االعجاهات المأسية كالليـ االجعماعية كال لا ية لعصبح جزنا مف
ش صيعهـ ،لمساعدعهـ ن العئيؼ مم الكسط االجعماعن ،عف طريؽ عهيئة الظركؼ المماسبة ،كئؿ

ما هك مأيد ن الحاضر كالمسعلبؿ.
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ِ -جماعة ااقراف

عر ها طهعت براهيـ لطأن ( َََِ

صُّ ) هن " جماعة مف اا راد معساككف ن

العمر ،كعشعرؾ ن صائص اجعماعية ي رل " كعهعب دك انر هامان ن يساليب الرعاية الكالدية؛ مظ انر
ي
اف اا راد الذيف يمعمكف ل هذل الجماعات ،يئعسبكف برات جديدة لـ يعـ ائعسابها عف طريؽ
ااسرة" .كععسـ جماعة ااقراف

بكجكد مسؽ مف المعايير  ، Normالعن ععـ المحا ظة عهيها ،عف

طريؽ الج از ات Sancations ،العن يعـ عكقيعها ،عه يعضا الجماعة ،الذيف ال يمع هكف لهمعايير

(طهعت براهيـ لطأن َََِ ،صُّ ).

كعلكـ جماعة ااقراف بدكر عاؿ ن ئساب اا راد سهكئيات معيمة مف مكع جديد ،ع عهؼ عما

ظهر لو دا ؿ الحدكد الضيلة لتسرة ،مجعمم ااقراف يعميز باالعساع ،كمف ـ يعطهب يمماطان م عهأة
لهعأاعؿ ،كيسعطيم الطالب ائعساب مهارات العأاعؿ الجيد مف الؿ محائاعهـ لمماذج مف ااقراف
كالذيف يشئهكف قكة اجعماعية ،عد عهـ لععديؿ سهكئهـ ن ظركؼ معيمة ( زيف الديف دركيشََِٓ ،

صِٕ ).

يعضح مما سبؽ يف جماعة ااقراف عبارة عف ي راد لهـ بمية اجعماعية ،عضمهـ يكضاع

معشابهة ذات ميزل كهدؼ عربكم عسهـ ن ئساب الطالب المهارات االجعماعية ،لمسايرة معايير
الجماعة لهكصكؿ بهـ ل

مئامة بيف الماضجيف ن المجعمم ،كعيسر لو االمدماج ن الحياة

االجعماعية.

ّ-المساجد

لهمساجد كظيأة عظيمة ن عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،ك ن عممية الكازع الديمن كعهذيب

المأس ،المسجد لـ يئف ممذ اللدـ ادا الصالة لط ،اكامما ئاف لو الدكر اائبر ن بما الش صية
ا سالمية كععهيـ الديف ا سالمن ،كيؤدم غيابو ل ملص اا الؽ كالأضيهة ،كازدياد المظاهر السهبية

عمد الجمسيف( رشيد حميد زغير ،كيكسؼ محمد صالح ََُِ ،صٖٕ ) .

كلهمساجد يهمية ئبيرة هن

أ -

حاطعها بهالة مف العلديس  ،اكايجابية المعايير السهكئية العن ععهمها لت راد ،كا جماع عه

عدعيمها.

ة -ععهيـ الأرد كالجماعة الععاليـ الديمية كالمعايير السماكية ،بما يضمف سعادة الأرد كالمجعمم.
ج -مداد الأرد بنطار سهكئن معيارم ملبكؿ.
د -عممية الضمير عمد الأرد كالجماعة.

هػ-الدعكة ل عرجمة الععاليـ السماكية السامية ،ل سهكؾ عمهن.
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كعكحيد السهكؾ االجعماعن ،كالعلريب بيف م عهؼ الطبلات االجعماعية (سهير ئامؿ يحمدََُِ،

صَِٔ ).

د -كسائؿ ا عالـ

ف كسائؿ ا عالـ لها ع ير عاؿ ن عمهية يساليب الرعاية الكالدية مف الؿ معائج العلدـ

العهمن كالعئمكلكجن ن بث ما عمشرل السهطة المسيطرة سياسيان ،كاقعصاديان ن علكؿ اا راد كاعجاهاعهـ

( قباؿ السمالكطنََِِ ،

صُٖٕ).ئما عؤ ر كسائؿ ا عالـ ن عمهية يساليب الرعاية الكالدية،

بمشرها المعهكمات المعمكعة ن ئا ة المجاالت العن ععماسب مم ئا ة اا ئار ،اكاشباع الحاجات المأسية

لدل الطالب الجامعيف ئزيادة المعر ة كالعر يو كععزيز الليـ مم مكاقؼ الحياة الجديدة ،مف الؿ

الشاشة المرئية كالمذياع كالصحؼ كالمجالت كالسيمما لها دكر ئبير كبارز ن عئكيف ش صيعهـ (رشيد

حميد زغير ،كيكسؼ محمد صالحََُِ ،

صٕٓ ) .ئما عملؿ كسائؿ ا عالـ يمكاع م عهأة مف

ال لا ة كعمشر المعهكمات المعمكعة عف ئا ة المجاالت العن عماسب م عهؼ ااعمار ،ئما يمها عشبم

الحاجات المأسية لهأرد م ؿ

الحاجة ل

المعهكمات كالعسهية كالعر يو كاا بار كالمعارؼ كال لا ة

العامة كدعـ االعجاهات المأسية كععزيز الليـ كالمععلدات يك ععديهها (سهير ئامؿ يحمدََُِ ،

صِٗٓ) .

يالحظ مما سبؽ يف كسائؿ ا عالـ عسهـ ن ئساب الطالب الكاجبات ،ليععهمكا العيش مم
اآل ريف ،ليصبحكا كاعيف ،كمسعجيبيف لهمؤ رات االجعماعية ،ئذلؾ ععأاكت يهمية كسائؿ ا عالـ

بحسب المكضكعات كالمجاالت العن ععماكلها.
هػ -البيئة الجي ار ية

يشير " ابف هدكف " ل يهمية البيئة الجي ار ية ،ن عحديد السمات العامة لهبشر ،مكضحان يف

لها آ ا انر بالية ااهمية ن عحديد يلكاف بشراعهـ كيحجاـ يجسامهـ ،ك صائص طباعهـ كمكعية

يمشطعهـ ،ملر انر يف عضاريس يم بهد "ال صبة ممها كالجا ة" ،عؤ ر ع ي انر مباش انر عه

عشئيؿ يبداف

البشر كي القهـ كيمشطعهـ ،اا راد الذيف يعيشكف ن الكدياف ال صبة عحت مماخ مععدؿ ،ي عهأكف ن

ئؿ شن عف اا راد الذيف يعيشكف ن مماطؽ صحراكية جا ة عحت ظركؼ مما ية حارة يك باردة

(ماهر محمكد عمر ُٕٗٗ ،صَٕ ).
ثامناً :التعمـ وأساليب الرعاية الوالدية:

يهعب الععهـ دك انر ن يساليب الرعاية الكالدية ،الذم ال يعحلؽ ال عهن يرضية مف المضج

كيلصد بو " جمهة العكامؿ الك ار ية الأطرية العن ي رج بها الئائف لن الحياة ،كالعن ععأعح مف عهلا

ذاعها ن اعجال بعيمو ،شريطة يف ععك ر لها شركط بيئية " ئما يلصد بالععهـ " هك جمهة الع يرات
البيئية ،كيععبر مراد ا لالئعساب كال برة كالعطبيم "ئذلؾ يساعد الععهـ الأرد عه
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ائعساب مهارات

سهكئية

كقيـ كمعايير اجعماعية ،ك برة ن سياؽ عمهية يساليب الرعاية الكالدية( براهيـ

عيد َََِ،ص ُِّ.)ُّّ-

كلهععهـ الجيد شركط ي ما يساليب الرعاية الكالدية كهن ئما يهن

ُ-عك ير مماخ هادئ بعيد عف العكعر لهأرد ،يعيمو عه
يعطالف اللدرة عه االسعيعاب.

االسعيعاب ،العكعر كاالمأعاؿ الشديداف

ِ-معاكمة الأرد عه بذؿ الجهد الذاعن ،عه يص محاضرة ععيف عه ع بيعها كاسعرجاعها بدرجة يئبر
مف مجرد اسعماعها.

ّ-عممية مهارات العأئير لدل الأرد  ،مف الؿ مساعدة الأرد ن عمظيـ المادة كعلسيمها اقساـ معآلأة

يها شبو كعضاد ،اكايجاد عالقات عساعد ن الحأظ كالعحصيؿ مم العئرار المسعمر( محمد شأيؽ،

ُٗٗٗ صُّٔ ).

يعضح مما سبؽ يف الععهـ يهعب دك انر هامان ن يساليب الرعاية الكالدية ،حيث يؤدم لن ععهـ

الأرد السهكؾ الذم يساير بو لا ة كقيـ المجعمم ،كعحأزل عهن بذؿ الجهد اكاعماؿ العلؿ لعمؿ ما هك

مأيد.

تاسعاً-أساليب الرعاية الوالدية و تربية األبناء مف المنظور اإلسبلمي:
يكص

ا سالـ بالعماية باابما  ،اكاحاطعهـ بالسئيمة كالمكدة كالرحمة كالحماف ،كمعامهعهـ

بالر ؽ كالهيف ،اكامدادهـ بالصأات الجيدة  ،كععهيمهـ المعايير كالليـ اا القية (هما سكيهـ محمد

سكيهـ ََِْ ،صْٔ).

يع ر الأرد بالبيئة العن يعيش يها ،هن عؤ ر ن طباعو كي القو كعاداعو كاعجاهاعو كقيمو،
كيهعب الكالداف كااسعاذ الجامعن دك انر هامان ن عربية االبف اجعماعيان كمأسيان ،كقد كجو ا سالـ ل
الكالديف رشاداعو السامية حيث يمرهما بالعماية الئامهة ب بمائهـ؛ ليشبكا عه

اا الؽ ( عبدالهطيؼ محمد هيأة ََِّ ،صِٓ.)ِٔ-

محامد اا عاؿ كمئارـ

كيجدر باابكيف يف يعألدا يحكاؿ يبمائهـ كيعابعا سيرعهـ ،كيلكما بما يكجبو هللا عهيهما مف

المصح كالعذئير كا رشاد كالحث عه

ال ير كالمعركؼ كاعلا الشركر سكا ئاف اابما صيا ار يك

ئبا ار ،كقبؿ البهكغ كبعدل بؿ كبعد الزكاج ئذلؾ (عبد هللا مصطأ العدكم ََِِ،صِٓٔ).
ف المطهم عه

سيرة المصطأ

عهيو السالـ يالحظ بجال الم الية العربكية ،لهععامؿ مم

اا راد اليا عيف العن عليهـ مف ميبة العردم ن مهاكم ال كؼ كالجزع كال شية كالعهيب كالعكجس

كالعردد ،كعيرس ن مأكسهـ الشجاعة كجرية اللهب كئرامة المكقؼ كاسعلالليعو ك كضهـ العجارب ذاعيا
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كا ادة ممها كمكاجهة المشائؿ كالعصدم لها بلدر ما عسمح بو قدراعهـ ا درائية(يحمد رجب

ااسمر ََُِ،صَِْ).

يالحظ مما سبؽ يف ا سالـ كجو اآلبا

لن عربية اابما عهن ئؿ ما يمأعهـ ن ديمهـ ك

دمياهـ ،ئما يجب عهن اابا االلعزاـ بذلؾ مف الؿ مراحؿ الحياة الم عهأة ،كذلؾ باالسعأادة مف سيرة
المبن _صه هللا عهيو كسهـ_ كذلؾ ليرس ئؿ ما هك يجابن ن الأرد ،كالع هص مف ئؿ ما هك

سهبن ،بما يعكائـ مم همو كعلهيعو .

عاش ارً -النظريات المفسرة ألساليب الرعاية الوالدية:

يما يهن يعرض الباحث عددان مف المظريات المأسية ،العن ععماكؿ عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،كما

يعبعو الكالداف مف يساليب ن المعامهة محك يبمائهـ

ُ-مظرية العحهيؿ المأسن

ف مأهكـ العكحد ،كااما العهيا هما يئ ر مف مأاهيـ العحهيؿ المأسن يهمية بالمسبة لعمهية

يساليب عمهية الرعاية الكالدية ،حيث يعلمص االبف معايير الكالديف العن يؤئدامها ،يم يمو يسهؾ ئما
يسهئاف امو يععلد يف آ ار هما صحيحة  ،يما مأهكـ ااما العهيا يمش مف

الؿ العلمص ليلكـ

بالكظائؼ العن ئاف يلكـ بها يماس ن العالـ ال ارجن ،ااما العهيا عصبح كئيالن دا هيان عراقب ااما
كعهددل بالعلاب ئما ئاف يأعؿ الكالداف (هشاـ عبد الممعـ ممصكر ُٖٗٗ ،صُّ)
كقد يكل

" ركيد" يساليب الرعاية الكالدية يهمية عأكؽ المؤ رات االجعماعية الم عهأة ،العن

يععرض لها االبف ارج ااسرة ،ئما يمو رئز عه

اا راد (سه بدكم ممصكر  ََِٔ ،صٖ).

يهمية الك ار ة ئعامؿ محدد لهأركؽ الأردية بيف

ِ-مظريات الععهـ
عه

كبم يصحاب مظريات الععهـ العابعة لهمظرية السهكئية آ ار هـ حكؿ يساليب المعامهة الكالدية

ئرة العدعيـ يأسر" سئمر " Skinner ،السهكؾ االجعماعن لهأرد مف الؿ قكاميف العدعيـ ال كاب

كالعلاب ،ش صية الأرد عممك طبلان امماط مسعلهة مف ال كاب كالعلاب يعبعها الكالداف ي ما ععامههما
معو يميؿ الأرد ل اسع داـ السهكؾ الذم ي اب عهيو ،كيعجمب السهكؾ الذم يجعؿ كالديو ييضباف

ممو كيعاقبامو عه

عهو ( سكسف حبيب عباس ،كيحمد عبد ال الؽ ََِٓ ،صَِٓ ).

كللد حرص كاطسف عه ا عبار ئيأية ععهـ الش ص مف كجهة مظر سهكئية  ،كقد يئد عه

دكر ا لعدريب كالععهيـ  ،كالععزيز كاالرعباط كالعلاب ن ععهمو (هشاـ عبد الممعـ ممصكرُٖٗٗ ،
صُّ).
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ّ-المظرية المعر ية

عععمد هذل المظرية عه االرعباطات العصبية بيف الم يرات كاالسعجابات ؛ لهرقن بالئ ير مف

يساليب الرعاية الكالدية دا ؿ ااسرة ،ن عممية مهارات الععهـ اللائـ عه اسعئشاؼ المعم  ،كعسهـ
ااـ بلدر ئبير ن ععهيـ االبف بهذا ااسهكب؛ امها ععد المعهـ ااكؿ ن رعاية االبف (هشاـ عبد

الممعـ ممصكر ُٖٗٗ ،صّٔ).
د-مظرية الدكر االجعماعن

عرئز هذل المظرية عه مأهكـ المئامة االجعماعية ، Socialist ،كالدكر االجعماعن Social

 ، Roleالأرد يجب يف يعرؼ اادكار االجعماعية لآل ريف ،حع يععرؼ ئيؼ يسهؾ كماذا يعكقم مف

غيرل ،كما مشاعرل كيلصد بالمئامة االجعماعية "كضم الأرد ن بما اجعماعن يعحدد اجعماعيان ،كعرعبط
بو العزامات ككاجبات علابهها حلكؽ كامعيازات ،مم ارعباط ئؿ مئامة بممط مف السهكؾ المعكقم كمعر عو

(زئريا الشربيمن ،كيسرية صادؽ  ُٗٗٔ ،صِّ).
كمما ال شؾ يو يف يساليب معامهة الكالديف كعصر اعهـ مم اابما  ،عهعب دك انر هامان ن رسا

كعدعيـ يسس الصحة المأسية ،كعئكيف ش صية اابما كعحليؽ عكا لهـ المأسن كاالجعماعن  ،ك ن

الملابؿ عهعب يساليب الرعاية الكالدية غير السكية دك انر هامان ن رسا العديد مف المشئالت لدل
اابما  ،كالعن عؤدم بدكرها ل

المأسن ،مما يؤ ر عه
ََِْ صَّْ ).

مش ة االضطرابات المأسية كاالمح ار ات السهكئية ،ك سك العكا ؽ

ممك اابما كجداميان كاجعماعيان كعلهيان كبدميان ( هشاـ عبد الرحمف ال كلن،

الحادية عشر -العمميات التي يتـ مف خبلليا أساليب الرعاية الوالدية:
ف عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،ن يساسها عمهية ععهـ ،حيث يئعسب الأرد مف اللها

يمماطان ىُ سهكئية معيمة عبر المراحؿ الم عهأة ،ئما عسهـ ن ئسابو عادات كاعجاهات ،كمععلدات كقيـ
عكجو سهكئو كجهة محددة ،يمئف العمبؤ بها ،ئذلؾ نف يساليب الرعاية الكالدية عسهـ ن ععديؿ كعييير
سهكؾ اا راد ،بحيث يعسؽ هذا السهكؾ ،مم ااهداؼ الرئيسة العن عسع

الكالدية لعحليلها ( زيف العابديف دركيش ََِٓ ،صٕٔ ).
عععمد يساليب الرعاية الكالدية عه

عمهية يساليب الرعاية

عدد مف ااساليب؛ بيية ئساب اا راد يمماطان سهكئية

معيمة كععديؿ يمماط ي رل ،كععم ؿ هذل ااساليب ن " العدعيـ كالعلاب كاالقعدا ".

ك يمػا يهن يعرض الباحث لهذل العمهيات العن ععم ؿ ن اآلعػن

ُ -العدعيـ " Rein for cementالععزيز " يملسـ ل مكعيف

يلصد بو " الم يرات كااحداث البيئية ،العن ععلب صدكر االسعجابة المراد ععهيمها لهأرد ،كالعن ععمؿ

عه زيادة احعماؿ عئرار هذل االسعجابة ن المكاقؼ العالية " .
-56-

كيملسـ العدعيـ ل مكعيف

ي  -العدعيـ ا يجابن

هك" عطا الأرد مئا ة مادية يك معمكية ،ئهما صدر عمو السهكؾ المرغكب " ئ ف يلدـ الطعاـ يك
المدح لهأرد علب صدكر السهكؾ المرغكب ( مععز سيد عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأةََُِ ،

صِّْ ).

كيلكـ المجعمم بدكر الداعـ لسهكؾ اا راد ،حيث يئا ي مف يهعزـ بلكاميمو كمظمو ،مف الؿ

يساليب مادية ععم ؿ ن علديـ امعيازات عيمية لهأرد ،يك مف الؿ يساليب معمكية ئ ف يحظ بعئريـ
اآل ريف لو ،كيعمعم بسمعة حسمة بيمهـ ( حسمن الجبالن ََِّ ،صَِّ ).
كععبايف صكر العدعيـ ا يجابن عمد اا راد ،ما يم ؿ يهمية كقيمة بالمسبة لأرد ما ،قد ال يئكف

بالمسبة آل ر ذك قيمة ،ئما ع عهؼ المدعمات با عالؼ المراحؿ العمرية ،لطعة الحهكل قد عدعـ
سهكئان مرغكبان لدل االبف  ،ن حيف ال عؤدم هذل الكظيأة لدل الراشد ،الذم قد يدعـ سهكئو ئهمة مدح

يك ما كعهيو نف عمهية يساليب الرعاية الكالدية ععكقؼ عه ا عيار المدعمات المالئمة لت راد ك لان
اعمارهـ كاهعماماعهـ الش صية ،كيلكـ المجعمم بهذا الدكر الداعـ لسهكؾ اا راد؛ مئا ئان مف يهعزـ
بلكاميمو كمظمو كيلعرب مف الممكذج المعيارم الذم يحدد ما يجب يف يئكف عهيو سهكؾ ي رادل ( زيف

العابديف دركيش ََِٓ ،صٕٔ – ٕٕ ).
ب-العدعيـ السهبن

عر و زيف العابديف دركيش( ََِٓ

صٕٗ– َٖ ) هك " عبارة عف علديـ ا ابة يك المئا ة ؛

بهدؼ أض عئرار حدكث السهكؾ  ،غير المرغكب ،يك اسعبعادل عمامان " لد يهج الكالد ل حرماف

ابمو مف مصرك و ال اص؛ بهدؼ ععديؿ سهكئو دا ؿ ااسرة.

ج -العلاب Punishment

" يسع دـ العلاب ئحدث ممأر؛ بهدؼ حث الأرد عه عجمب سهكؾ غير مرغكب ،ئعلاب االبف عه
الئذب؛ لح و عه

صدار سهكؾ مرغكب ،ئعلاب العهميذ لعرئو المذائرة (زيف العابديف دركيش،

ََِٓ صٕٕ).

كيملسـ العلاب ل مكعيف

ُ– العلاب ا يجابن

عر و مععز سيد عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأة( ََُِ

صِّٓ ) ( ،زيف العابديف

دركيش ََِٓ ،صٖٕ ) هك" علديـ ممبو ممأر يك مؤلـ لهأرد ،معيجة صدارل سهكئان غير مرغكب
يو ،كقد يئكف بدميان " م ؿ

لحاؽ ااذل البدمن بالأرد المعاقب ئالضرب م الن ،يك لأظيان يك معمكيان

ئعكجيو الهكـ لش ص صدر عمو سهكؾ غير ملبكؿ اجعماعيان ،يك ال يمع ؿ لمعايير الجماعة.
-57-

كيسع دـ هذا ااسهكب ن رعاية اا راد سكا عه مسعكل ااسرة يك عه المسعكل االجعماعن العاـ،

كيعسـ بالأاعهية ن ضبط سهكؾ اا راد كعكجيهو الكجهة المالئمة( زيف العابديف دركيشََِٓ،
صٖٕ ).

ِ– العلاب السهبن

عر و مععز سيد عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأة( ََُِ

صِّٓ ) هك" كقؼ علديـ

المئا ة؛ بهدؼ أض عئرار السهكؾ غير المرغكب ،يك اسعبعادل عمامان " م اؿ ذلؾ يف يحرـ الكالد
ابمو ،مف مصرك و ال اص؛ علابان لو عه

عدـ مذائرعو يك يحرـ مكظؼ مف العرقن ن حالة عدـ

قيامو بعمهو با لشئؿ المطهكب ،كعمدما يعكد الأرد ل

صدار السهكؾ الملبكؿ ،كيئؼ عف صدار

السهكؾ غير المرغكب ،يعكقؼ هذا العلاب ،كعلديـ ا ابة مرة ي رل حع

الصحيحة ( زيف العابديف دركيش – ٕٖ ََِٓ ،صٕٗ).

يعـ ع بيت االسعجابة

ف آ ار العلاب السهبن يك العلاب ن طأا االسعجابات ،كقمعها ليست كاضحة بدرجة ئا ية،

حيث ععكقؼ هذل اآل ار عه الظركؼ العن يعـ يها العدعيـ ،كعه العديد مف المعييرات العن يععرض
لها الأرد ن المكاقؼ ( مععز سيد عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأة ََُِ ،صِّٓ ).

د– االقعدا

هك " يحد ااساليب الرئيسة العن يعـ مف

اللو ئساب يمماط سهكئية معيمة " ذ يم ؿ

الكالداف ،يك ااش اص المهيممكف بالمسبة لهأرد مماذج قدكة هامة ،عسهـ ن رعايعو بدرجة يك ب رل،
مف الؿ مشاهدة مماذج قدكة ن ئعساب الأرد معايير السهكؾ اا القن ،حيث عئشؼ عمهية االقعدا

لتبما ااسهكب الذم يسعحسمو اآلبا كمعر ة ما هك ملبكؿ ،يك مر كض اجعماعيان .كمف ـ نف الأرد
عمدما يكجد ن مكاقؼ معيمة ،نمو يسهؾ ك لان لإلطار المرجعن  Frame of referenceال اص بو

( زيف العابديف دركيش ََِٓ ،صٖٕ – ٕٗ ).

ئما يؤدم االقعدا ييضان لن ئساب اا راد يمماط سهكؾ سهبية حيث يئعسبكف السهكؾ

العدائن ،عف طريؽ مشاهدعهـ آل ريف يلكمكف بهذا السهكؾ ،ن طار ااسرة يك الحن يك الجامعة يك
مشاهدعو لمادة عالمية ،ئ الـ العمؼ المذاعة ،مف

صَِّ ).

الؿ العهأزيكف ( حسمن الجبالنََِّ ،

كك لان لذلؾ نف االقعدا ييعد يحد ااساليب الهامة ،العن يعـ مف اللها رعاية اا راد ،كمف ـ
يجب عه اا راد الذيف يم هكف ،مماذج قدكة لآل ريف ،يف يضعكا ذلؾ ن اععبارهـ ،بحيث يععمدكف

صدار السهكؾ ا يجابن ،الذم يساعد عه عممية كارعلا الأرد مأسيان كعلهيان ،كيعحئمكف ن السهكؾ

السهبن ،حع ال يععهمو اا راد باالقعدا ( زيف العابديف دركيش ََِٓ ،صَٖ ).

-58-

المحور الثالث  :التفاؤؿ والتشاؤـ:

يكالن -العأاؤؿ كععريأاعو

ك يما يهن عرض لععريأات العأاؤؿ ن الهية كاالصطالح

ُ-

مأهكـ العأاؤؿ مف ممظكر ليكم

كرد ن المعجـ الكسيط بمعم

ا ع ؿ بالشن

عيمف بو،

كقد يسععمؿ يما يئرل ،ج ي ٍؤؿ ،كيؤكؿ ( براهيـ يميس كآ ركف ُِٕٗ ،صَْٕ).
ئما جا ن لساف العرب بمعم الأ ؿ ضد الطيرة ،قاؿ الجكهرم كيعكجو لو ن ظمو ،يمو يب ير مف
مرضو ،كيجد ضالعو.
ك ن الحديث يمو -صه

هللا عهيو كسهـ -ئاف يعجبو الأ ؿ الحسف كيئرل الطيرة ،كالطيرة

ضد الأ ؿ ،ك يما يئرل ،كالأ ؿ يما يسعحسف ك يما يسك  ،قاؿ يبك ممصكر مف العرب مف يجعؿ الأ ؿ
يما يئرل ييضان ( ابف ممظكر ُّٗٗ ،صُٖٔ).

كذئر يميف اللضاة ب ف اسع داـ لأظ العأاؤؿ يما يئرل كيسك مادر االسععماؿ (يميف اللضاة،

ََِّ صّٗ).
كيعضح مف الععريأات الهيكية السابلة يمو ييلصد بالعأاؤؿ ،هك ئؿ ما يد ؿ البهجة كا مشراح
كالسركر ،كيمو مف العضاد الهأظن ،حيث يشير ل ما يسر كيئرل.
أ-

ععريؼ العأاؤؿ اصطالحان

كيلكؿ " عشامجت كآ ركف " al، et، Changet

مو ليس هماؾ ععريؼ معأؽ عهيو لئؿ مف

العأاؤؿ كالعشاؤـ ( صالح يحمد مراد ،كمحمد عامر يحمد ََُِ ،صِِ ).
ف اسع داـ ئهمعن العأاؤؿ كالعشاؤـ ن العراث السيئكلكجن ،مف قبؿ المع صصيف يعد

و
معاف هن عكجو ن الحياة،
ال ة

اسع دامان قديمان جدان ،حيث يمئف يف ييشار بهما عه ااقؿ ،ل
 Life Orientationبكجو عاـ ،كصأة يمئف يف يكصؼ بها م عهؼ اا راد ،كحالة مأسية عع ر بما
يحدث دا ؿ الش ص يك

ارجو ( بدر محمد اامصارمََِِ ،

صٕٕٔ)( ،حساـ يحمد

سماعيؿ ،كسامية سمير شحادة ََُِ ،صُّْ)( ،يحالـ يكمس شعيب ََُِ،صَِ).
كيشير" معرال" ل

يف ئهمة العأاؤؿ مشعلة مف الئهمة الالعيمية  optimusكععمن اا ضؿ

كيعبر الأرد عف العأاؤؿ بما يهن

ي-كعن الأرد بالمكاحن ا يجابية لهمشئالت .

ب-عكقم الأرد المجاح يك الرضا يك ا مجاز ن يم محاكلة.
ج -عمئف الأرد مف عحديد ا مئاميات غير المحددة .

د-كاجو العحديات بمشاعر مهؤها السيطرة.
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هػ -اسعطاع الحأاظ عهن معمكياعو عالية رغـ عحديدات الظركؼ كالصعاب .

ك-اقعرب مف مشئالعو ب سهكب ئيؼ كليس ب سهكب لك(يحالـ يكمس شعيب َُُِ،صَِ).
ويقسـ الباحث تعريفات التفاؤؿ اصطبلحاً إلي ما يمي :

ُ-

العأاؤؿ مف الممظكر المأسن

عر عو مجاة زئن مكس  ،كمديحة ع ماف عبد الأضيؿ (ُٗٗٗ صِٕٗ) هك "عكا ر

ال صائص كا مئامات الش صية ،بما يسمح لهأرد ببهكغ ااهداؼ كعحليؽ العطكر كالممك ،كالعيهب
عه

اازمات كالعلبات المكجو لذلؾ بااساليب الم عهأة ،كاسع مار ا مئامات ل دمة هذل ااهداؼ

الش صية كالبيئة االجعماعية ،ك ؽ ي ضؿ السبؿ الممئمة.

ئما عر و هشاـ محمد م يمر ،كمحمد السيد عبد المعطن (َََِ صِِ) هك "صأة عجعؿ

الأرد كعكجهاعو محك الحياة بصأة عامة  ،كيسعبشر بال ير يها كيسعمعم بالحاضر كيحدكل اامؿ ن

مسعلبؿ يئ ر شراقان ،كيحسف حاالن ".

ئذلؾ عر و صالح مراد ،محمد عامر يحمد ( ََُِ

صُِ ) هك " دا م بيكلكجن يحا ظ

كيعد ااساس الذم يمئف اا راد مف كضم ااهداؼ كااللعزامات ،يمو اا عاؿ
عه بلا ا مساف ،ي
كالسهكئيات العن عجعؿ ي راد المجعمم ،يعيهبكف عه الصدمة ،كالمحف العن قد عكاجههـ ن معيشعهـ ".
ئما عر و رحاف الحميدم ( ََِْ

صُْٔ ) هك " االععلاد ب ف جميم ااشيا كااحداث

كالمكاقؼ كالعصر ات ،عمزع محك ال ير كالسعادة كالحظ الطيب ،كالمجاح الجيد ".

كعر عو هيهة السهيـ (ََِٔ صِْ) هك "عكقم ذاعن عاـ عجعهو يليـ ااحداث علييمان يجابيان،

كيأسر اامكر مف الجامب اا ضؿ ،يسع الأرد لعحليؽ عهؾ الرغبات كالعكقعات ،بيض المظر عف
قدرعو عه عحليلها" .
ئما عر عو هبو سماعيؿ طو (ََِٖ صُّٕ) هك "اسععداد الأرد لعكقم حدكث يشيا

يجابية ،ععم ؿ ن مظرة الأرد ا يجابية محك المسعلبؿ كا قباؿ عه الحياة ،كاالععلاد بنمئامية عحليؽ
الرغبات ".
ئذلؾ عر و ئيريت كآ ركف  2009:p. 303) ، (caruer et.alهك"عكقم جيد ن الحياة ،
كيرعبط هذا العكقم االيجابن بالكجكد الش صن اا ضؿ لهأرد حعن ن الظركؼ الضاغطة كالصعبة ".

كعر و سعيبؾ  Stipek ،ن (حساـ محمد سماعيؿ ،كسامن سمير شحادة ََُِ،صُْْ) هك
"العكقعات الذاعية ا يجابية  ،عف المسعلبؿ الش صن لهأرد".
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ئما عر و شير كئار ر Sheir & carver ،ن (حساـ يحمد سماعيؿ ََُِ ،صُْْ)

هن"المظرة ا يجابية كا قباؿ عه الحياة  ،كاالععلاد بنمئامية عحليؽ الرغبات ن المسعلبؿ ،كحدكث
ال ير يك الجامب الجيد مف ااشيا  ،بدالن مف حدكث الشر يك الجامب السين ".
ئذلؾ عر عو مجكل السيد ماـ كآ ركف (َُُِ صُٗٓ) هك" مظرة الأرد االيجابية محك

المسعلبؿ ،كعكقم حدكث اا ضؿ مم يمئامية عحليؽ ااهداؼ ،كالمجاح ن المجاالت المهمية
كاالجعماعية كالش صية ".

ِ -العأاؤؿ مف الممظكر المعر ن
عر عو هيهة السهيـ (ََِٔ صِٔ) هن "مزعة معر ية لهعأئير ب ف ااشيا الطيبة ن الحياة

 ،عأكؽ ااشيا السيئة ،كيف ال ير يعيهب عه الشر ،كبصأة عامة هك عكقم مسعلبهن يعضمف يحدا ان
يجابية كحيدة  ،بدالن مف ااحداث السيئة ".
كع سيسان عه

ذلؾ يعرؼ الباحث العأاؤؿ مأاهيميان " هك حالة كجدامية ،كاسععداد ش صن،

عجعؿ الأرد يدرؾ ااشيا يك الطمكحات المرغكبة بطريلة يجابية ،مف

الؿ مظرة يمؿ ل

ذاعو

كحاضرل كمسعلبهو ،كيف اامكر عمزع محك ال ير كالسعادة كالمجاح الجيد ".

كيعضح مف الععريأات االصطالحية السابلة ما يهن

ي-هك حالة كجدامية كاسععداد ش صن ،لهعكقم ا يجابن لتحداث.
ب-هك الميؿ ل عبمن كجهة مأعمة باامؿ محك الحياة ،ن الحاضر كالمسعلبؿ.
ج-هك سعن الأرد الدائـ محك المجاح ،كالمظر ل اا ضؿ.

د-هك مزعة معر ية لهعأئير ب ف ااشيا الجيدة ،عأكؽ ااشيا السيئة .
هػ-هك عكقم ذاعن عاـ لعليـ ااشيا ن االعجال االيجابن.

لد يجمعت الععريأات عهن يف مة ملكمات يساسية عبهكر مأهكـ جكهر العأاؤؿ

ي -مو مظرة يجابية كاسعبشارية محك المسعلبؿ .

ب -مو اسععداد لحسف العكقم.

ج -مو قباؿ عه الحياة (مجكل السيد ماـ كآ ركف َُُِ،صُٔٓ)
العرؼ :
ثانياً-التفاؤؿ في ُ
عر عو شيحة يحمد العطية ( ََُِ

صَٓٓ ) هك" ئؿ ما ييد ؿ عه ا مساف سرك انر ،يك
بهجة عد عو ل العمؿ كاالمشراح " كمف جامب آ ر عسععمؿ بمعم االملباض كالئراهية كالبيض
لشن عع ر بو المأس حجامان عف مشركع ،يك عف و
عمؿ يك و
مأكر عف المعم يو.
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ئما عر و سيد يبك زيد براهيـ (ََِْ صِ) هن "الئهمة الحسمة ن الطبيعة البشرية ،عد ؿ

البهجة كا قباؿ عه

الحياة كم ؿ الئهمة الحسمة

الممظر الجميؿ كال ضرة ك الما كالبياض

كالم هكقات العن يحبها ا مساف".

كيعضح مف ععريؼ العأاؤؿ عر ان يمو ييطهؽ عه ئؿ ما يسر كما يئرل كاالسععماؿ اا يرمادر.
ثالثاً-مجاالت التفكير اإليجابي لمتفاؤؿ :

ععم ؿ مجاالت العأئير ا يجابن ن مسة مجاالت هن ما يهن
ي -العالقات االجعماعية لدل ااسرة ،ااصدقا كيلصد بها علبؿ الأرد اعضا يسرعو كيصدقائو

كقدرعو عهن العكاصؿ ك لعو ن قدرعو عهن حؿ المشئالت العن عكاجههـ .

ب -الجكامب الععهيمية كععمن لة الأرد ن قدرعو عهن العحصيؿ كعحليؽ طمكحاعو كيهدا و الععهيمية.

ج -اللدرات الش صية كيلصد بها عكقعات الأرد ا يجابية از قدراعو العلهية كالش صية كالعن عبدك
مف الؿ قيامو بالعديد مف الهكايات كاامشطة ،كقدرعو عهن حؿ المشئالت .

د -الجكامب الصحية كيلصد بها "مظرة الأرد ا يجابية اعجال عاقعو  ،كقدرعو عهن حؿ المشئالت".
هػ -ممط الحياة بشئؿ عاـ

كيلصد بو" مظرة الأرد ا يجابية محك المجالت الحياعية الم عهأة" (هبو

طو حسيف ََِٖ ،صّٗ)َْ-
رابعاً :أنواع التفاؤؿ:

ُ-العأاؤؿ الكاقعن

عر عو يممة يحمد سالـ (َُِِ صِٓ)

هك "العأاؤؿ الذم يععمد عه ععهيـ الطالب  ،ئيؼ يأئركف بطريلة صحيحة ن المشائؿ الكاقعية ،
كلئف العأئير الصحيح ال يعمن يف مأئر بشئؿ معشائـ ن المشائؿ الكاقعية".

ِ -العأاؤؿ غير الكاقعن Unrealistic Optimism

عر و حسيف عبد الهطيؼ ،كلكلك حمادة (ُٖٗٗ صٖٖ) هك " ميؿ لدل بعض الماس ن

االععلاد  ،ب ف االحعماؿ ااعه يف عحدث لهـ يحداث سارة ،كاالحعماؿ ااقؿ يف عحدث لهـ يحداث
غير سارة ملارمة باآل ريف".
ئما عر و كايمشعيف  Wensteinن (بدر محمد اامصارم  ََُِ ،صُْٗ ) هك "اععلاد
الأرد بلدرعو عه العأاؤؿ ،از ااحداث ،دكف مبررات ممطلية ،يك كقائم عؤدم ل هذا المععلد ،حيث

يعكقم الأرد غالبان حدكث ااشيا ا يجابية يئ ر مما عحدث ن الكاقم ،كيعكقم حدكث ااشيا السهبية

يقؿ مما عحدث ن الكاقم ،مما قد يعسبب يحيامان ن حدكث معائج غير معكقعة ،كالعن قد ععرضو بدكرها

لم اطر صحية ".
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ئذلؾ عر و عايهكر كبركف  Taylor & Brownن(عكيد المشعاف ََِِ ،صٗ )

هك"

شعكر الأرد بلدرعو عه العأاؤؿ از ااحداث ،دكف مبررات ممطلية يك مامم يك مظاهر عؤدم ل هذا
الشعكر ،مما قد يعسبب يحيامان ن حدكث المعائج غير المعكقعة كبالعالن يصبح الأرد ن قمة ا حباط،

مما قد يعرضو لهم اطر".

كعر عو يممة يحمد سالـ (َُِِ صِٓ) هك ميؿ العديد مف اا راد لن العهكيؿ  ،كرؤية
ااسباب اائ ر سك نا مف بيف ئؿ ااسباب المحعمهة ،كيععمدكف لن رؤية االحعماؿ ااسك دكف
عكضيح دليؿ عهن صحة ما يذئركف ،كيعمهكف مف الؿ ا يجابية غير المبررة بش ف العالـ .
وتأسيساً عمى ما سبؽ يعرؼ الباحث التفاؤؿ غير الواقعي مفاىيمياً:

هك" غراؽ الأرد ن العأاؤؿ بدكف يساس ممطلن ،معيجة لالسعل ار ال اطي لتمكر ،بشئؿ ييعرض حياة
الأرد له طر ،حيث يلهؿ الأرد مف احعماؿ حدكث الشر؛ معيجة لعكقعو اا ضؿ كااجكد مف اامكر،
كيعرعب عه ذلؾ حدكث معائج عئسية ".

يعضح مف الععريأات العن عماكلت العأاؤؿ غير الكاقعن اصطالحان ما يهن

ي-هك ا غراؽ ن العأاؤؿ ،بشئؿ ال يسعمد ل يساس ممطلن.
ب-هك المبالية ن عكقم حدكث ااشيا ا يجابية.

ج-كقد يعسبب ذلؾ ن حدكث معائج غير معكقعة ،ئا صابة باامراض.

ُ -عأسير العأاؤؿ غير الكاقعن

كيحدث العأاؤؿ غير الكاقعن لت راد؛ الععلادهـ ب ف احعماالت حدكث ااسكي مف ااحداث،

يك اا ضؿ مف ااحداث عحدث بمعدؿ يقؿ مف المعكسط بكجو عاـ ،ئذلؾ عمدما يلهؿ اا راد علديراعهـ
يك عكقعاعهـ الش صية لمكاجهة ااحداث السيئة ،كال يحدث العأاؤؿ غير الكاقعن لط عمدما يلهؿ

اا راد مف احعماالت حدكث ااسكي مف ااحداث ،اكامما عمد زيادة عكقم ااحداث ا يجابية ( بدر محمد

اامصارم ََُِ ،صََِ )( ،عكيد سهطاف المشعاف ََِِ ،صَُ).

كقد يجرم كايمشعيف  Wensteinسهسهة مف الدراسات عهن عيمة مف (ُِٖٓ) طالبان كطالبة

لئن ي عاركا ا جابة العن عم ؿ مكقأهـ بيف رصة الحدكث  ،ك رصة لهحدكث اائبر كقد حظيت
مأردة ن المسعلبؿ س صاب بالسرطاف عهن(َٖ )%مف الطالب ،كقد بيمت معائج الدراسة يف علدير

اا راد لتحداث ا يجابية ئاف بمعدؿ يأكؽ المعكسط  ،ن حيف ئاف علديرهـ لإلحداث السهبية بمعدؿ

يقؿ مف المعكسط(حسف عبد الهطيؼ  ،كلكلك حمادة ُٖٗٗ ،صُٖ).

يالحظ مما سبؽ يف العأاؤؿ غير الكاقعن يحدث معيجة لعلييـ الأرد غير الممطلن  ،حيث يلهؿ

مف حصكؿ ااحداث السيئة  ،كعكقعو بشئؿ يئ ر مف المعكسط لتحداث ا يجابية
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ّ-العأاؤؿ االجعماعن

عر و شكيزر ،كسشيمدر Schweizer & Schneider ،ن( مجدم محمد الدسكقنََُِ ،

صِِٕ) هك" العكقم العاـ لهمعائج ا يجابية ،يما ي عص بالمسائؿ االجعماعية كالبيئية.

كقد ميز ئامد ديماز  ) 2006:P.1283)،Kanad dmasبيف مكعيف مف العأاؤؿ العأاؤؿ

الش صن personal optimism

كالذم يعكجو محك المكاقؼ الأردية  ،كاععبر يف عالية الذات يحد

مئكمات العأاؤؿ الش صن ،العأاؤؿ االجعماعن  Social optimismحيث يعكجو هذا المكع مف العأاؤؿ
لن المجعمم ئئؿ.

خامساً -التفاؤؿ مف المنظور اإلسبلمي:

عر و ابف حجر( ،يميف اللضاة ََِّ

هللا سيك لو ن عمهو ".

صّٗ ) هك" يحسف ظف ا مساف باهلل ععال  ،ب ف

ك بت عف رسكؿ هللا _صه هللا عهيو كسهـ_ يمو قاؿ " ال عدكل كال طيرة كيعجبمن الأ ؿ "

(االبامن  ،رقـ ِّٕٓ صُِٓ ) .
كذهب الئرمامن  ،لن يف العأاؤؿ يعجسد ن العيامف ئما يف لهعأاؤؿ آ ار حميدة عه المعأا ؿ
كعه المحيطيف بو مف حكلو مف آ ار العأاؤؿ الحميدة ،الظأر بالعكف ا لهن( براهيـ سيد براهيـ ،

ََِْ صٓ).
ذ جا

ن الحديث اللدسن يف المبن -صه هللا عهيو كسهـ -قاؿ يما يركيو عف ربو حد ما

قعيبو بف سعيد كزهير بف حرب كالهأظ للعيبو قاؿ حد ما جرير عف ااعمش عف يبن صالح عف يبن

هريرة قاؿ قاؿ رسكؿ هللا -صه هللا عهيو كسهـ -يلكؿ هللا عز كجؿ يما عمد ظف عبدم .كيما معو
مت ذئرعو ن و
حيف يذئرمن ،ف ذئرمن ن مأسو ،ذئرعو ن مأسن ،اكاف ذئرمن ن و
مت هـ ير ممهـ.

اعا ،علربت ممو باعان ،اكاف يعامن يمشن ،يعيعو
اكاف علرب ممن نا
اعا ،اكاف علرب لن ذر ن
شبر علربت ممو ذر ن
هركلةن (مسهـ بف الحجاج اللشيرم ،رقـ ِٕٓٔ صُّٓٗ).
صه

كحد ما يبك اليماـ ي برما شعيب حد ما يبك الزماد عف ااعرج عف يبن هريرة يف رسكؿ هللا-

هللا عهيو كسهـ -قاؿ

يما عمد ظف عبدم بن (محمد بف سماعيؿ الب ارم ،رقـ َٕٓٓ

صَّْ ).
كالعأاؤؿ يمر محمكد ن مظر ا سالـ ،كقد يئكف بئهمة طيبة ،كئاف المبن_ صه هللا عهيو

كسهـ_ يعجبو االسـ الحسف ،كمف ذلؾ ما ي رجو العرمذم ن جامعو بسمدل عف يمس بف مالؾ ،يف

-64-

المبن -صه

هللا عهيو كسهـ -ئاف يعجبو ذا

رج لحاجعو يف يسمم يا راشد  ،يا مجيح (جامم

العرمذم ،رقـُُٔٔ صُُٔ)( ،محمد بف اسماعيؿ الب ارم ،رقـ ُّٓ.)ٕٓٓٔ،

حد ما محمد بف عبد هللا بف مميرة ،قاؿ حد ما عبدل بف سهيماف عف محمد بف عمر عف يبن

سهمو عف يبن هريرة قاؿ ئاف المبن -صه هللا عهيو كسهـ -يعجبو الأ ؿ الحسف ،كيئرل الطيرة (سمف

ابف ماجة ،رقـ ّّٔٓ صَٗٓ )

قاؿ الب ارم حد ما مسهـ بف براهيـ حد ما هشاـ .حد ما قعادة عف يمس _رضن هللا عمو_ عف

المبن _صهن هللا عهيو كسهـ_ يمو قاؿ ال طيرة ك يرها الأ ؿ ،قالكا كما الأ ؿ قاؿ الئهمة الصالحة
يسمعها يحدئـ (محمد بف سماعيؿ الب ارم ،رقـْٕٓٓ  ،صُُِٕ).
يعضح مما سبؽ يف العأاؤؿ مف الممظكر ا سالمن يعمن يف يعهؽ ا مساف يمهو عهن هللا يف

يك لو ن عمهو ،كيف يحصؿ لو ال ير ن ئا ة مماحن الحياة  ،كقد يئكف بئهمة حسمة  ،كهك يساس
لئؿ ير .
سادساً -أىمية التفاؤؿ:

لمتفاؤؿ أىمي ًة كبيرة في حياة الفرد والجماعة ،نعرض ألىميا فيما يمي:

ف اا راد الذيف يحصهكف عه درجة مرعأعة ن العأاؤؿ ،يحصهكف عه درجات عالية عه

ملاييس الر اهية الش صية ن يكقات الضيكط ،ملارمة باا راد الذيف يلرركف يمهـ يقؿ عأاؤالن  ،ك ن
هذا الصدد يشير " شير ،كئار ر "  Scheir & Carverن ممكذجو العمظيـ الذاعن ،يف العأاؤؿ لو
ع ير ئبير ،كدكر مهـ ن الطريلة العن يعئيؼ بها اا راد مم المكاقؼ اليكمية الضاغطة العن

عكاجههـ ،بيمما يميؿ المعشائمكف ل االسعسالـ كاالمسحاب ( هدل جعأر حسف ََِٔ،صٖٗ ).
كيرعبط العأاؤؿ يجابيان بعدد مف المعييرات السكية م ؿ الصحة المأسية كالصحة الجسمية

كالرضا عف الحياة كالسعادة ،كالمكاجهة الأاعهة لهضيكط ،كحؿ المشئالت بمجاح كاادا اائاديمن

كاالمبساط كالدا عية لهعمؿ كجكدة ا معاج كضبط المأس ،كارعباط العأاؤؿ بمسعكيات عالية مف الع طيط،

لهحياة كال لة ن اع اذ اللرار ( عبدل رحاف الحميرم ََِْ ،صُْْ ).

كيرل " ركيد "  Fruedيف العأاؤؿ هك اللاعدة العامة لهحياة ،كيف العشاؤـ ال يلم ن حياة

الأرد ،ال ذا عئكمت لديو علدة مأسية ،كيف المعأائهيف يعكا لكف بصكرة ي ضؿ ،مم الحياة ملارمة
بالمعشائميف.

كقد كضم " يزمؾ " ،Eysenck ،العأاؤؿ ضمف العكامؿ ااكلية ،لالمبساط ،ن حيف ،كضم العشاؤـ
ضمف العكامؿ ااكلية لهعصاب ( عبد الحميد حسف ،كعهن مهدم ئاظـ ََِْ ،صُِٗ).
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كيشير و
ئؿ مف " شاير" ،ك"ئار ر" ،ل يف العأاؤؿ يحدد لهماس الطريلة لعحديد يهدا هـ ،بدالن مف لداف

اامؿ ن عحليلها ( بدر محمد اامصارم ََِِ ،صٕٕٗ ).

ولخص تايمور وآخروف  Taylor et. alأىمية التفاؤؿ فيما يمي :
ُ -لو دكر مهـ ن العيهب عه ئ ير مف يحداث الحياة الضاغطة لت راد.
ِ -كجكد عالقة بيمو كبيف السهكؾ السكم.

ّ -مو مصدر هاـ لهعيهب عه اامراض الجسمية كاالضطرابات المأسية ،ن ئ ير مف ااحياف.
كيكضح عبد الهطيؼ يبك يسعد يهمية العأاؤؿ يما يهن

ُ-

يهعب العأاؤؿ دك انر ن االرعلا بحياة ا مساف ،كعحليؽ ر اهيعو مف الماحيعيف المأسية كالبدمية

(مايسة محمد شئرم ُٗٗٗ ،صِ ).

كيظهرت معائج الدراسات كجكد عالقة يجابية مرعأعة بيف المظرة العأاؤلية لهمسعلبؿ كالسعادة

الحالية ،ئما يرعبط العأاؤؿ يجابيان بئؿ مف يدراؾ السيطرة عه الضيكط كمكاجهعها ،كالمظرة ا يجابية
لهمكاقؼ الضاغطة كالعحصيؿ الدراسن ،كاادا الكظيأن كضبط المأس كعلدير الذات ،كسرعة الشأا

مف المرض كاالمبساط كالعكا ؽ ( يحمد عبد الهطيؼ يبك يسعد ََِٕ ،صِِٔ ).
كيالحظ مما سبؽ يف العأاؤؿ يؤ ر عه

جميم الجكامب المأسية كالجسمية لهأرد ،يمعئس

يجابيان ن الطريلة العن يعئيؼ بها الأرد مم الحياة ،كشعكرل بالسعادة بشئؿ يساعدل ن الع طيط

الجاد؛ سعيان لعحليؽ يهدا و ،مما يؤ ر عه

مجاحو اائاديمن كعحصيهو الدراسن ،كالرقن بكضعو

المأسن ،كمكاجهة ئا ة مسعهزمات كمشائؿ حياعو ،ضالن عف هذا هك مؤشر مف مؤشرات سكا الأرد.
سابعاً -سمات الشخص المتفائؿ:

ععرئز سمات الش ص المعأائؿ ن العديد مف السمات معرض اهمها يما يهن

ذئر "مكرم" العديد مف سمات الش ص المعأائؿ هن

ُ-يرئز الش ص المعأائؿ عه اا ئار كااهداؼ العن عجهب لو الأرح  ،ىي يعد العحديات كسيهة مأعكحة
لإلبداع ،ئما يرل يمو يمئف الععهـ مف مجاح اآل ريف ،كيمظر ل المعكقات بركح مرحة ،مرس ان
الممطؽ بدالن مف الم اكؼ ئكسيهة لعلييـ ااهداؼ ،ئما يمو يسع لعحسيف صكرعو الذاعية لدل مأسو؛

سعيان لهكصكؿ ل ااهداؼ ،كحرصان ممو عه عبمن ممارسات عالة.

ِ -ي ؽ بذاعو ،كقدراعو كيعحمؿ المسؤكلية ،كيهيي الظركؼ المماسبة لهمجاح ،كيمجذب ل

الماس

ا يجابييف ،باح ان عف الماس الذيف يشجعكمو كيدعمكمو ،كيبع كف ن مأسو ال لة ( يحمد عبد الهطيؼ

يبك يسعد ََِٕ ،صِٕٔ ).
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ّ -يصكر المحف كالأشؿ كاا طا حالة عرضية ،ئما يصكر ااحداث ب مها اصة بالحدث المعيف،

كيصكر ااحداث الصعبة ب مها شن محدد لـ يمجز ،ئما يصكر ااحداث ب مها رصة لهععهـ كالممك،

كي يعد المعأائؿ الماجح العحصيؿ حالة دائمة ( مها اللرعاف ََِٔ ،صُُِ ).
ى
ك ل صت "يممة يحمد محمد سالـ" سمات الش ص المعأائؿ يما يهن

ُ-العمؿ عهن عحليؽ ااهداؼ العن مف ش مها يف عساعدل عهن الكصكؿ لن رؤيعو الم يرة .
ِ-يرم ااحداث االيجابية السعيدة دائمة الحدكث كاالمعشار.
ّ-ي ذ عهن عاعلو عحمؿ المسؤكلية عجال مأسو كالحياة .
ْ-مظرعو كاقعية مف حيث عحمؿ الشي السي .

ٓ-ممبسط يميؿ لن قامة عالقات مم الماس  ،ئما يعسـ بمعالجة المعهكمات بمركمة يئبر ،ئما ي ذ
عهن عاعلو عحمؿ المسؤكلية اعجال مأسو كالحياة (يممة يحمد محمد سالـ َُِِ ،صِّ) .

ارعباط العأاؤؿ بععميـ

كقد يظهرت معائج دراسة يحالـ يكمس محمد شعيب)َُُِ( ،
المعائج ا يجابية الممئمة الحدكث كعكقم المجاح ،كيمعج عمو ويسهكب عأئير يجابن لهسعن محك ا مجاز
كيرل "بسيئك" يف الطهبة المعأائهيف يشعركف بالأ ر كمعحمسكف معطهعكف لهمسعلبؿ كلديهـ رؤية

مسعلبهية ،ئما يمهـ قادركف عه عحدم المشئالت،

محمد حسف  ََِٕ ،صّْٓ).

الطالب المعأائؿ يرل عمهو جيدان (مماؿ رضن

يعضح مما سبؽ يف الش ص المعأائؿ يرئز عه ئؿ ما يجهب لو الأرح كالسركر ،كال يسعسهـ

لهعحديات ،مف يجؿ الحصكؿ عه يهدا و ئما يرئز عه ئؿ ما هك يجابن ،كيحب عمهو ئ ي انر كلديو
صحة مأسية جيدة.

ثامناً -النظريات المفسرة لمتفاؤؿ:

ُ-مظرية العأاؤؿ عمد شايير كئار ر

كعهعـ هذل المظرية بالعكقعات االيجابية حياؿ المسعلبؿ  ،كعكقم حدكث المعائج ا يجابية حياؿ

المسعلبؿ ،يئ ر مف عكقم حدكث المعائج السيئة ،كقد يعد "شايير كئار ر" ملياس العكجو محك الحياة life

 orient ationtestكقد يهعـ الباح اف ن قياسهما لهعأاؤؿ عهن ئيأية الععامؿ مم المكاقؼ مف الؿ
هذل المزعة يك الركح المعأائهة ( .يممة يحمد محمد سالـ َُِِ،صُّٓ)

ِ-مظرية العحهيؿ المأسن

يم ؿ العأاؤؿ قاعدة يساسية لهحياة ،كيف عربية المأس يمبين يف عععمد عه العأاؤؿ ن يعظـ الظركؼ

كيقص ااحكاؿ ،ضالن عف هذا يمو يععبر قكة لمكاجهة الصراع بيف الهك كااما كااما ااعه  ،ئما يمو
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يسع دـ ئميئاميزـ لهد اع  ،كيععبر االسعيراؽ يو ضربان مف الهركب (هبو حسيف سماعيؿ طو،

ََِٖ صّٖ).

ّ-المظرية االجعماعية

يرل "عايجر" ،Tigerيف العأاؤؿ قكة حيكية ،مش ت عف عطكر ااجياؿ ا مسامية كععد عامالن يساسيان
لبلا

ا مساف عه

سبيؿ الم اؿ

نف الرغبة ن مجاب ااطأاؿ ،كاا ئار ال اصة بالعطكر

االجعماعن كاالقعصادم كالمأاهيـ الديمية كالسياسية يمئف العمبؤ بها مف الؿ االعجال المعأائؿ محك

المسعلبؿ (هبو حسيف طو  ََِٖ،صّٖ).
ْ-المظرية المعر ية

يم ؿ العأاؤؿ مزعة معر ية لهعأئير  ،ب ف ااشيا الطبيعية ن الحياة عأكؽ ااشيا السيئة ،كيف ال ير

يعيهب عه

الشر ،كبصأة عامة هك عكقم مسعلبهن يعضمف يحدا ان يجابية مأيدة كجيدة ،بدالن مف

ااحداث السيئة (هبو حسيف طو  ََِٖ،صّٖ).

ٓ-المظرية الأهسأية

هك عبارة عف هسأة حياة الأرد ،كالعن ععبر عف مأسها ن ئرة يف ال ير مكجكد ،كيف ا مساف كجد

لهحصكؿ عه اا ضؿ كااحسف  ،ئما عذهب ل يف العالـ هك ير عالـ ممئف اكاف كجد بعض الشر
(هبو حسيف طو  ََِٖ،صّٖ).

يالحظ مما سبؽ يف الش ص المعأائؿ لديو اللدرة عه حسـ الصراع بيف الهك كااما ااعه

هك يعمعم ب ما قكية ،كيرل يصحاب المظرية االجعماعية ب ف العأاؤؿ يساس لئؿ ما هك مأيد ،ن حياة
الأرد المأسية كاالجعماعية ،ئذلؾ نف يصحاب المظرية المعر ية يركف يف ااشيا الجيدة عأكؽ ااشيا

السيئة ،هك يرل اامؿ ن جميم ااشيا .

تاسعاً -التشاؤـ وتعريفاتو : Pessimism

ك يما يهن عرض لععريأات العش كـ ليةن كاصطالحان

ي – المأهكـ مف ممظكر ليكم كرد ن المعجـ الكسيط بمعم

ُّ
الشر .المعشائـ المعطير الذم
ؤـ
ُّ
الش ي

يسن ي الظف بالحياة ( براهيـ يميس ُِٕٗ ،ص ْٗٔ ).
كجا ن لساف العرب بمعم ش ـ الشؤـ الؼ اليمف ،كرجؿ مشؤكـ عه قكمو ،كالجمم

مشائـ (مادر) ،الشؤـ يصؿ الكاك همزة ،كلئمها أأت صارت كاكان ،كغهب عهيها الع أيؼ حع

لـ

يمطؽ بها مهمكزة ،كيلاؿ ش ـ الف يصحابو ،ذا يصابهـ شؤـ مف قبهو  ..هك شائـ ذا جرل عهيهـ

االشؤـ ،هك مشؤكـ ،كالجمم ااشائـ ،كهن مليض اايامف ( ابف ممظكر  ُٕٗٗ ،صُّٓ).

يعضح مف الععريأات الهيكية السابلة ،يف العشاؤـ ي عص بالأرد الذم يسن الظف باامكر حاضرها

كمسعلبهها ،كهك مليض العأاؤؿ.

-68-

ب – المأهكـ مف ممظكر مأسن

كعرعبط الععريأات العهمية لمأهكمن العشاؤـ ،بالعاري

الطكيؿ لممكذج العكقم  ،كالليمة ن الدا عية

لإلمجاز (يحالـ يكمس شعيب َُُِ ،صَِ)
عر و هشاـ محمد م يمر ،كمحمد السيد عبد المعطن (َََِ صِِ) هك " صأة عجعؿ

عكقعات الأرد كعكجهاعو سهبية محك الحياة بصأة عامة ،كيئكف سا طان عه الكاقم كيرل اامكر قاعمة

مظهمة ،كيرعلب الشر كحدكث ااسكي  ،كيشعر بالي س ك يبة اامؿ".

ئما عر و ديمبر كآ ركف ن ( مجدم محمد الدسكقن ََُِ صِِّ) هك "اسععداد
ش صن يك عكجو لدل الأرد ،يجعهو يدرؾ ااشيا بطريلة سهبية  ،كمف ـ يئكف عكجهو سهبيان محك ذاعو
كحاضرل كمسعلبهو ".

ئذلؾ عر و شاكر shawer ،ن ( صالح يحمد راد ،كمحمد يحمدََُِ،

صِِ) هك"

قياـ الأرد بعرئيز امعباهو ،كحصر اهعمامو عه االحعماالت السهبية لتحداث اللادمة ،كع يؿ الجامب

السهبن لهمص يك السيماريك ،ئما يف هذا العشاؤـ يك العكقم السهبن لتحداث قد يحرؾ اا راد يك

يهدا هـ ،يك جهكدهـ لئن يممعكا كقكعها ،كيعسبب ذلؾ ن العهيؤ ،كالع هب لمكاجهة ااحداث السيئة

المعكقعة".

كعر و صالح يحمد مراد،كمحمد عامر يحمد(ََُِ صِِ).هك" حالة كجدامية لدل الأرد
يسكدها االئعئاب كالكسكاس كالشؾ كالبحث عف السهبيات ،كبيض الماضن كالحاضر ،كال كؼ مف

اععمادا عه ااحداث.
المسعلبؿ لما يحمهو مف مأاجآت مأجعو ،كهن حالة كقعية يك مسعديمة،
ن

ئما عر و " شير  ،كئار ر " ن (عكيد المشعاف  ََِِ ،صٓ) هك" عكقعات سهبية عمد المعشائـ".
ئذلؾ عر و عكيد المشعاف ( ََِِ

لتحداث ن المسعلبؿ".

صٖ ) هك" اسععداد ش صن لدل الأرد ،كعكقعو السهبن

كعر و مارشاؿ كآ ركف Marshal et al ،ن ( بدر محمد اامصارم  ََِِ،صٕٕٗ)

"اسععداد ش صن يك سمة ئاممة دا ؿ الأرد عؤدم ل العكقم السهبن لتحداث".

ئما عر و سيد يبك زيد براهيـ (ََِْ صْ) هك" مرض يصيب المأس عمئمش كعمحصر
عف مجاؿ مشاطها الحيكم  ،ضالن عف يمو شعكر و
مؤذ ييأسد معاع الحياة  ،كيأكت عه المأس طيباعها
 ،ضالن عف ااس كالحزف كاالـ الذم يصيب المأكس المعشائمة كيئؼ ئؿ عصرؼ كئؿ شعكر ،
يحالما ارغة".
كحيف يزيد عف معدلو الطبيعن يصبح ياالن يجك ان ك ن
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ئذلؾ عر و شاكرز ،Showers ،ن (مجكل اليحلك ن ََِْ ،

سماعيؿ ،اكاسماعيؿ سمير شحادة( ََُِ

صُْ )( ،حساـ يحمد

صّْٔ) هك" يف يحصر الأرد هعمامو كامعباهو

باالحعماالت السهبية ،لتحداث المسعلبهية ،كع يؿ الجامب السهبن ن المص يك السيماريك".
كعر و عبدل رحاف الحميرم (ََِْ

صُْٔ) هك " االععلاد ب ف جميم ااشيا

كالعصر ات عمزع محك الشر كالشلا  ،كسك الحظ ،كالأشؿ ك يبة اامؿ ،كي ذ هما االععلاد شئؿ سمة
ن الش صية.
ئما عر و عزت عبد هللا ئكاسو (ََِٓ صْٕ) هك "شعكر الأرد بسك الحظ  ،كعدـ ال لة
ن اآل ريف  ،يك عئكيف عالقات معهـ  ،كيف الكضم الحالن بما يو ال يبعث عه العأاؤؿ كيف الأساد

قد اسعشرل ن ئؿ شن كيصبحت الحياة محصكرة محبطة".

ئذلؾ عر عو هدل جعأر حسف (ََِٔ صٖٖ) هك "عكقم سهبن لتحداث اللادمة  ،عجعؿ
الأرد يمعظر حدكث ااسكي  ،كيعكقم الشر كالأشؿ ك يبة اامؿ كيسعبعد ما عدا ذلؾ ل و
حد بعيد".
كع سيسان عه ما سبؽ يعرؼ الباحث العشاؤـ مأاهيميان

هك" سمة لدل الأرد عمزع محك الشر

كالشلا  ،كعكقم ااحداث المسعلبهية ،بحصر اهعماـ الأرد كامعباهو لتحداث غير السارة ،مما يؤ ر عه

يهداؼ الأرد كمجاحو ،كعهيو يكجو الأرد ئا ة طاقاعو؛ سعيان لمكاجهة عهؾ ااحداث".
يعضح مف الععريأات العن عماكلت العشاؤـ اصطالحان ما يهن

ي-هك حساس يك صأة عمعاب الأرد عجعؿ عكقعات الأرد سهبية  ،بحدكث ااشيا السيئة لو .

و
مسععص.
ب-هك اععلاد لدل الأرد ب ف يصبح ضحية لحادث يك مرض

ت-هك مزعة كاسععداد ش صن ،يك سمة ئاممة لدم الأرد لهعكقم السهبن لتحداث الماضية كالحالية
كالمسعلبهية.

ث-هك حالة كجدامية سهبية قد عئكف كقعية يك مسعديمة.
ج -عدكر ععريأات العشاؤـ حكؿ عكقعات كعصكرات اا راد محك المسعلبؿ ،كممهـ مف مظر ليو عه
يمو مزعة يك ميؿ يك عكقم بؿ كممهـ مف مظر ليو عه يمو حالة كجدامية.

عاش ارً–أنواع التشاؤـ :

ُ-العشاؤـ ن العرؼ

عر و سيد يبك زيد براهيـ (ََِْ صْ) عه

يمو

هك" املباض ئراهية كبيض لشن عع ر بو

المأس حجامان عف مشركع ،يك عف عمؿ كمأكر عف المضن يو".
ِ-العشاؤـ غير الكاقعن

عر و دكلمسئن كآ ركف ن( بدر محمد اامصارم  ََُِ ،صُٕٗ )
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و
مسععص غير قابؿ لهشأا ،
هك" يف يكاجو ئؿ رد حعمان ط انر ن يف يصبح ضحية لحادث ،يك مرض

يك طك اف يك زلزاؿ يك غير ذلؾ ".

ّ-العشاؤـ الد اعن Defensive Pessimism

عر و ساما Sanna ،ن (مجدم الدسكقن ََُِ ،

صِِٕ ) هك" شعكر اا راد بالعكقم السن

لتحداث المسعلبهية ،حيث يع ذكف دائمان مكقؼ الش ص المدا م ،عف العشاؤـ كمف ـ يععبركف

العشاؤـ مذهبان كممهاجان ن سهكئهـ بكجو عاـ ".

ئما عر عو يحالـ يكمس شعيب (َُُِ صِٓ) هن "عهؾ ا سعراعيجية العن يهج ليها اا راد ؛

بيرض عس ير ك أض اللهؽ المرعبط عادة بالعحصيؿ اائاديمن  ،هـ يعصكركف ااسكي ن ما

سيحدث لهـ ،كيهيئكف يمأسهـ مبدئيان الحعماؿ الأشؿ  ،كعدـ اادا الجيد".

ْ-العشاؤـ الأمن

عر و مجدم محمد الدسكقن (ََُِ صِّٔ) هك "عهؾ ال برات السارة ،ن المرحهة الأمية مف

مراحؿ الممك الجمسن".
ٓ -الطي ػ ػرة

ئاف العرب ن الجاههية

ذا ي اردكا ا قداـ عه

يمر ،ي يركف الطير .كيهيجكمو نذا مض

يميمان

عأا لكا ،اكاذا طار شماالن عشا مكا ،العطير كالعشاؤـ كاحد شرعان كعر ان غالبان،قاؿ المككم كالطيرة ال

عئكف ال ن الشؤـ.

ئما ذئر ابف حجر يف الطيرة مليض العأاؤؿ ليةن كشرعان كعر ان ( شيحة حمد العطيةََُِ ،

صَٓٓ ) َٓٔ ،كقد ئاف بعض علال الجاههية يمئركف العطير كيمعدح مف يعرئو قاؿ شاعر ممهـ
الزجر كالعطير كالئرماف ئههـ مضههكف كدكف الييب يقأاؿ ( براهيـ سيد براهيـ  ََِْ ،صْٓ).
كيالحظ مما سبؽ يف الطيرة عطهؽ عه

العشاؤـ كئالهما مبمن عه

مأكر المأس عف المضن ن

ااعماؿ ،كعصكر حدكث مئركل لهأرد.
الحادية عشر– تفسيػر التشػاؤـ:
ف العأسير العشاؤمن ،لتحداث غير السارة ،ذات الصأة الدا هية كال ابعة كالشامهة ،يئكف لو
ي ر مكهف عه

دراسات عدة ،عه

قدرة الأرد عه

العكا ؽ مم الضيكط كااحداث ال ارجية غير السارة ،كقد يجريت

يسهكب العأسير العشاؤمن ،يسأرت عف كجكد عالقة ارعباطية بيف ذلؾ ااسهكب

لدل الراشديف ،كا صابة باامراض الجسمية الم عهأة ،كام أاض مسعكل اادا  ،اائاديمن المهمن (

حسيف عبد الهطيؼ ،كلكلك حمادة ُٖٗٗ ،صْٖ ).
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الثانية عشر -سمات الشخص المتشائـ:
هماؾ العديد مف السمات لهش ص المعشائـ هن

يصكر المعشائـ المحف كالأشؿ كاا طا ئحالة دائمة ،كحكارل الدا هن سهبن مم مأسو ،يعـ

ععزيزل باسعمرار " يما اشؿ " ،كيمو لف يسعطيم ع طن هذل اازمة ،ئهما مهضت مف يزمة سعطرحمن

يرضان مرة ي رل ،كيف ااحداث عمطبؽ عهيو ،كيمو ال يسعطيم اللياـ بشن صحيح ،ئما يرل ب مو
مسعهدؼ مف قبؿ الماس ،كيمو ال يمهؾ اللدرة عه

عؿ شن  ،كيكحن لمأسو ب مو غبن ،كيف المجاح

كالعحصيؿ حالة عرضية ال ععئرر مرة امية ،كيف اآل ريف سيئكف ،كربما أضكا عالمة مجاحو ( مها

اللرعاف ََِٔ ،صَُِ – ُُِ ).

كيرل "بسيئك" يف اليضب كاللهؽ يئ ر شيكعان لدل المعشائميف بملدار يئبر مف معدالعها لدل

المعأائهيف (مماؿ رض حسف  ََِٕ ،صّٓ).

يالحظ مما سبؽ يف المعشائـ يرئز عه الأشؿ كيلهؿ مف امئامياعو الذاعية ،كيرل يف المجاح

صعب المماؿ ،كالش ص المعشائـ ال يحظ بصحة مأسية جيدة.
الثالثة عشر -التشاؤـ مف المنظور اإلسبلمي:
عر ها ابف حجر ( ،يميف اللضاة ََِّ،

صّٗ ) هك" اسععماؿ الطيرة كالشؤـ بمعم كاحد ،كهك

سك ظف بمآؿ اامػكر".
ئما عر و سيد يبك زيد براهيـ (ََِْ صْ) هك " عكقم حصكؿ الشر يك المئركل ،عمد

مشاهدة ما ي عن يك يلم عه

الؼ العادة ،عؤدم ل اللعكد عف يدا الكاجب يك عهن ااقؿ الئسؿ

كالعكامن كالع ار ن".

كلهعشاؤـ آ ار ممها يف سمة هللا عممم الع ييد العاـ اكلئؾ المأر الذيف و
يساؤ وُ وُكا كعشا مكا ،نمو يلطم

عمهـ عكمو كمددل اكاف لـ يئف ئامالن ( براهيـ سيد براهيـ ََِْ،صِِ).
لد كردت طائأة مف ااحاديث المبكية الشريأة العن يذئر يها العشاؤـ ،لد مه رسكؿ هللا -

صه هللا عهيو كسهـ -ن بعض ااحاديث عف العشاؤـ ،كلئف قد ييأهـ مف بعض ااحاديث ق اررل -
صه هللا عهيو كسهـ -بجكاز ذلؾ ن بعض اامكر كااحكاؿ ،بؿ يف بعض ااحاديث قد كرد يها

العصريح بالعشاؤـ ن بعض اامكر.
قاؿ -صه

هللا عهيو كسهـ " -مما الشؤـ ن ال ة

ُٖٖٗ صُْٔ) .صححو االبامن.
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ن المرية كالأرس كالدار " (االبامن،

الرابعة عشر – نشأة التفاؤؿ والتشاؤـ :
كيكضح "عكيد سهطاف المشعاف" ف االهعماـ بدراسعهما بدي ن مهاية السبعيمات ،صدر يكؿ

ئعاب يس هـ ن بهكرة هذا المجاؿ ئاف عمكامو "العأاؤؿ بيكلكجية اامؿ " مف كضم " عايجر " ،ـ
عزايدت البحكث ن العلديف اا يريف ،زيادة مطردة هذا عه المسعكل العالمن (عكيد سهطاف المشعاف

 َََِ ،صَٔٓ ).

ئما صدر يكؿ ئعاب مع صص ن هذا المكضكع عاـ (ُٕٗٗ) كئعاب آ ر يعد ااكؿ مف
مكعو ن العربية يعدل بدر اامصارم)ُٖٗٗ( ،

(بدر محمد اامصارم ََِِ ،صٕٕٔ ).

عف العأاؤؿ كالعشاؤـ يعرض يها لهمأهكـ كاللياس

قد بدي االهعماـ عه المسعكل العربن بالعأاؤؿ كالعشاؤـ عاـ (ُٓٗٗ) حيث يف المجعمعات

ا مسامية  ،ععأاكت يما بيمها ن ضأا سمة العأاؤؿ يك
كالمعييرات االقعصادية كالسياسية كاالجعماعية .

العشاؤـ عه

المجعمعات العن ععامن مف الألر كالمرض كالجهؿ هن يميؿ ل

ي رادها ك لان لهظركؼ

المظرة العشاؤمية لهحياة

كالمسعلبؿ  ،كعرعأم درجة العشاؤـ لدل المجعمم الذم ال ععك ر يو مسبة مف الحرية عساعد عه عممية
قدراعو كميكلو كاعجاهاعو  ،كالمظاـ االجعماعن كما يحمهو مف قيـ كيعراؼ كعلاليد( ،عكيد سهطاف

المشعاف ََِِ ،ص ٓ.)ٔ-

يالحظ مما سبؽ يف المجعمعات العن ععامن مف اامراض االجعماعية عميؿ لن المظرة
العشاؤمية  ،ب الؼ العن ععيش ن رغد مف العيش هن يميؿ لن المظرة العأاؤلية.
الخامسة عشر – شيوع التفاؤؿ والتشاؤـ وتحديدىما :
يشارت معائج دراسة " بدر محمد اامصارم " امعشار العأاؤؿ كالعشاؤـ ،بيف الذئكر كا ماث،
مف طالب جامعة الئكيت ن سعة دراسات مععالية ،عه حدة لتعكاـ العالية،)ُٕٗٗ( ،)ُٗٗٔ( ،

(ُٖٗٗ) )ََُِ( ،)َََِ( ،)ُٗٗٗ( ،كيف معدالت امعشار العأاؤؿ لدل الذئكر ،يعه ممها لدل
ا ماث ن مسة دراسات ،ن حيف يزيد معدالت امعشار العشاؤـ لدل ا ماث ،يعه ممو لدل الذئكر
ن مسة دراسات ،ن حيف مجد زيادة معدالت العشاؤـ بيف الجمسيف

ن السمكات اا يرة ( بدر

عكيًد سهطاف المشعاف ََِِ ،صٔ ) .
محمد اامصارم ََِِ ،صٕٕٔ )ٌ ( ،

و ما زاؿ العأاؤؿ كالعشاؤـ مف المعييرات ،العن ي عهؼ الباح كف حكؿ ععريأها ،كقياسها بملاييس
معأاكعة ن محعكاها ،اامر الذم جعؿ مف مهمة عهما المأس مهمة صعبة ،ك صكصان عهما المأس
المهعميف بالش صية ،الذيف يحاكلكف كضم عصكر مظرم لمأهكـ العأاؤؿ كالعشاؤـ حيث يمظر بعض
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الباح يف ،ل

مأهكـ العأاؤؿ كالعشاؤـ عه

يمهما يحد عكامؿ الش صية ،يحادية اللطب ،يك مائية

اللطب( يحمد عبد ال الؽ ََِٓ ،صُُّ ).

كي ار مأهكما العأاؤؿ كالعشاؤـ الئ ير مف الجدؿ ،حكؿ هذيف المأهكميف ،هؿ هما سمو مائية

اللطب ،يك يحادية اللطب ،لئؿ ممهما؟ كقد يجريت دراسات عديدة لهعحلؽ مف ذلؾ ،ال يف معائجهما لـ

عصؿ ل ريم محدد ن ذلؾ ( هشاـ محمد م يمر ،كمحمد عبد المعطن َََِ ،صٖ ).

كيلرر " عبدل الحميرم " ،يف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمة كاحدة ،كلئمها مائية اللطب، Bipolar ،

يم يف معصؿ ، Continue ،هذل السمة لها قطباف معلابالف معضاداف لئؿ رد مرئز كاحد عهيو،

بحيث يلم بيف العأاؤؿ المعطرؼ كالعشاؤـ الشديد ،كيعضمف ذلؾ يف الأرد الكاحد ال يئكف م الن معأائالن

جدان يك معشائمان جدان ،حيث يف لو درجة كاحدة عه

صُْٔ ).

المعصؿ (عبدل رحاف الحميرمََِْ ،

ُ-اعجال يشير ل يف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمة يحادية اللطب

ف العأاؤؿ كالعشاؤـ ،يشئالف معصالن مائن اللطب ، Bipolar،يلم يحدهما مكاجهان لآل ر ،كهذا يعمن

يف هذا المعصؿ لو قطباف معضاداف لئؿ رد درجة عهيو ععراكح بيف العأاؤؿ المعطرؼ كالعشاؤـ الشديد،

كاععمادان عه هذا الممحم

نف قياس هاعيف السمعيف ،يمئف يف يعـ بملياس احدهما حيث يف السمعيف

معضادعاف ،درجة العأاؤؿ المرعأعة ،ععمن درجة عشاؤـ مم أضة ،كالعئس صحيح ( مجدم محمد

الدسكقن ََُِ ،صِٔٓ ) ( ،يممة يحمد سالـ َُُِ ،صِٔٓ).
كيذئر "شاير" ،ك"ئار ر" ،يف العأاؤؿ سمة مهمة ن الش صية ،ععضمف عكقعات عامة حكؿ
المسعلبؿ ،كيلم اا راد عه

ط معصؿ مف المعأائهيف ،الذيف يعكقعكف بشئؿ عاـ ،يشيا حسمة

سعحدث لهـ ،كعه يحد طر ن ذلؾ المعصؿ مف المعشائميف ،الذيف يعكقعكف بشئؿ عاـ يشيا سيئة

سعحدث لهـ ،كيف الأركؽ الأردية ن العأاؤؿ كالعشاؤـ ابعة بشئؿ مسبن ( مايسة محمد شكري،
ُٗٗٗ صُ ).
ف ئؿ مف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمة كاحدة  ،لئؿ رد درجة كاحدة ععراكح بيف العأاؤؿ المعطرؼ ،

كالعشاؤـ الشديد ( يحالـ يكمس شعيب  َُُِ،صِٓ) ( ،عبد الحميد سعيد حسف ،كعهن مهدم
ئاظـ ََِْ ،صَِٗ ).

ييالحظ مما سبؽ يف ركاد هذا االعجال يمظركف ل العأاؤؿ عه يمو سمة يحادية اللطب ،يلم
ط معصؿ ،يلم عه يحد طر ن ذلؾ المعصؿ المعأائهكف ،كعه طر و اآل ر يلم
يها اا راد عه

المعشائمكف ،كبمكجب هذا الريم ،نف درجات الأرد علم عه
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ط معصؿ يمعد بيف العأاؤؿ المعطرؼ

كالعشاؤـ الشديد ،كعبدي درجات الأرد مف يقؿ درجة عه العأاؤؿ ،قد عئكف صأ انر ل يقص درجة ،ك
يؤئد ذلؾ معائج دراسة " بدر اامصارم ")َََِ( ،

حيث بيمت عدـ كجكد ركؽ بيف الجمسيف،

ذئكر اكاماث ن العأاؤؿ.

ِ-اعجال يشير ل يف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمعاف مائية اللطب

كيلرر "ديمبر كآ ركف ،Dember et al .ضركرة عييير المظرة ب حادية سمة العأاؤؿ،

كالمظر ليهما عه

يمهما سمعاف ،كمما يؤئد ذلؾ يف الأرد يئكف معأائالن ن بعض المكاقؼ ،دكف

اا رل حسب ما يدعك ليو المكقؼ ( مايسة محمد شئرم ُٗٗٗ ،صُّ).

ف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمعاف مسعلهعاف كلئمهما مرعبطعاف ن مأس الكقت  ،يم يف لئؿ سمة

معصالن مسعلالن اسعلالالن مسبيان بيف م عهؼ الدرجات عه السمة الكاحدة ،كلئؿ رد مكقم عه معصؿ
العأاؤؿ كالعشاؤـ ،كئؿ سمة مسعلهة ،يحادية اللطب  ،unipolarعبدي مف يقؿ درجة عه العأاؤؿ ،قد

عئكف صأ انر ،ل يقص درجة ،كيعئرر اامر ذاعو مسعلالن ،بالمسبة لهعشاؤـ ( عبدل رحاف الحميرم،
ََِْ ُْٓ ) ( ،يممة يحمد سالـ  َُِِ ،صِّ) .

ئما يمهما يم الف يبعديف مسعلهيف مسبيان ،مما يعمن العبايف المشعرؾ بيمهما ،كيف المأهكميف
ممأصالف مسبيان ،كيأسراف عه ضك عامهيف ،كليس عامؿ كاحد مائن اللطب (مجدم الدسكقن،
ََُِ صِٔٓ ).
كبالرجكع ل

العراث الحديث لمأهكـ العأاؤؿ كالعشاؤـ ،مالحظ شيكع المظرة ل

العأاؤؿ

كالعشاؤـ عه يمهما سمعاف مائية اللطب ،ععصؼ بال بات المسبن ،الؿ دكرة حياة ا مساف ( يحمد
عبد ال الؽ ،كبدر محمد اامصارم ُٗٗٓ ،صُِّ ).

ئما يف االرعباط بيف الملياسيف ممأصالن مسبيان ،كيأسر عه ضك عامهيف كليس عامؿ كاحد

مائن اللطب( مايسة شئرم ُٗٗٗ ،صِ ).
كمما يدؿ عه

يف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمعاف مسعلهعاف ،كلئمهما معرابطعاف يف بعض البحكث

ي بعت كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسيف ن العأاؤؿ دكف العشاؤـ بما ييعم يف العأاؤؿ
ليس بالضركرة عئسان لهعشاؤـ ،ئما يف الأرد قد يحمؿ عكجهات عأاؤلية ،كعشاؤمية ن الكقت مأسو ،كقد
يئكف الأرد معأائالن ن بعض اامكر كالمكاقؼ ،كمعشائمان ن يمكر كمكاقؼ غيرها (بدر محمد

اامصارم ََِِ ،صُٖٕ ) ( ،مجدم الدسكقن ََِِ ،صُِٔ ).

يعضح مما سبؽ يف ركاد هذا االعجال  ،يركف يف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمعاف مسعلهعاف معصهعاف،

اكاف المأهكميف ممأصالف مسبيان كيأسراف عه ضك عامهيف ،كاععمادان عه هذا الممحم  ،نف قياس
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هاعيف السمعيف ،يمئف يف يعـ بملياس و
لئؿ ممهما عه حدل ،حيث يف السمعيف معضادعاف ،كعزز ذلؾ "
مجدم الدسكقن " بلكلو

ف درجة العأاؤؿ المرعأعة ،ععمن درجة عشاؤـ مم أضة ،كالعئس صحيح

كمما يعزز يف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمة مائية اللطب يف بعض البحكث يظهرت ركقان ن العأاؤؿ دكف

العشاؤـ يك العئس ،لد يظهرت معائج د ارسة " بدر محمد اامصارم ")ََِِ( ،

كجكد ركؽ ذات

داللة حصائية  ،بيف الذئكر ،كا ماث ن العأاؤؿ لصالح الذئكر ك معائج دراسة حسف عبد الهطيؼ،

(ُٖٗٗ)

حيث ئشأت كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسيف الذئكر كا ماث ن العشاؤـ

لصالح ا ماث.

ّ -االعجػػال ال الػػث
كيشير ركادل ل الع هن عف الجدؿ الدائر حكؿ ما ذا ئاف العأاؤؿ كالعشاؤـ ،يشئالف معصالي

مائن اللطب ،يك يمهما ييعداف مسعلالف ،ل
 Norm & Illing worthحيث يؤئداف ،عه

 ، Possimismكالذم يشير ل

حد ما ،كيدعـ هذا االعجال" ،مكريـ" ،ك" يهمجكرت"،
كجكد ما يسم

بالعشاؤـ الد اعن،Defensive ،

يف اا راد الذيف يعكقعكف المعائج السهبية ،كمم ذلؾ هـ يلكمكف

ب مشطة عكا لية م ؿ ااش اص المعأائهيف عمامان ،ئما يؤئد "كالسعف" Wallston ،عه يمو يكجد اا راد

المعأائهيف الحذريف ،Caustions Optimists ،الذيف يمشيهكف عه

الرغـ مف عكقعاعهـ ا يجابية

لهمعائج بالسهكئيات العن عكحن كئ ف المعائج ا يجابية غير مؤئدة ،كهذا السهكؾ يما ؿ ما يلكـ بو

المعشائمكف (مجدم محمد الدسكقنََُِ ،

ُٖٗٗ صٖٗ ).

صِِٕ ) ( ،حسف عبد الهطيؼ ،كلكلك حمادة،

كيالحظ مما سبؽ يف ركاد هذا االعجال يركف يف بعض المعشائميف يلكمكف ب مشطة عكا لية،

كمف جامب آ ر نف هماؾ المعأائهيف المعكجسيف حيث يصكركف المعائج السارة بعيدة المماؿ ،كيم ؿ

ذلؾ عمدهـ سمة دائمة .
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المحور الرابػع  :العدائيػة :

أوالً :العدائية وتعريفاتيا:

ك يما يهن عرض لععريأات العدائية لية كاصطالحان.

ي -المأهكـ مف ممظكر ليكم" كردت ن المعجـ الكسيط بمعم

ال عدكاف عه

الف ،ال سبيؿ كال

العدم جماعة اللكـ يعدكف لهلعاؿ ( براهيـ يميس كآ ركف ُِٕٗ ،صُٖٔ ).
سهطاف عهيو ،
ي
كع يدكان ،كعدكامان ،كعدا ن،
ئما كردت ن لساف العرب بمعم العدا  ،العداكة" ليةن عدا الف عدكان ،ي

يم ظهمان جاكز يو اللى ٍدر ،كعدا عدكان ظىهى ىـ كجار ،كاالععدا
ممظكر ُِٗٗ،صّٗ )

كالعٌعدم كالعدكاف الظهـ (ابف

كع يدك ،قاؿ
ئذلؾ جا ت ن معجـ ملاييس الهية بمعم " عدك يدؿ عه عجاكز الشن  ،ي
ال هيؿ الععدم عجاكز ما يمبين يف يلعصر عهيو ،يسب هللا عدكان بيير عهـ ،كعدكان ،كالعادم الذم
يعدك عه الماس ظهمان " (يحمد بف ارس بف زئريا ُٗٗٗ ،صِْٗ).

كيسععرض ركح البعهبئن معماها بلكلو عدا عهن  ،اععدل عهن ،ظهـ (ركحن البعهبئن ،
ٌ
ُٕٗٗ صِٕٓ).
عيجمم الععريأات الهيكية العن عماكلت العدائية ،يمها ييلصد بها مجاكزة الحد ن الشن  ،كيعم ؿ
ذلؾ باععدا ا مساف عه عدكل ا مساف ،كئذلؾ ن حؽ هللا بسبو بيير كجو حؽ.
ب – ععريؼ العدائية اصطالحان

مف الصعب ععريؼ العدائية اصطالحان؛ السع دامو ن مجاالت مععددة ،كيدؿ ن ئؿ مجاؿ

مف المجاالت عه معم ي عهؼ عف معامن المجاالت اا رل هذا كقد عرجم بعض مشئالت ععريؼ

العدائية ل يمما ال مسعطيم يف مضم طان اصالن بيف العدائية ،الذم يمئف احعمالها كمعجاكز عمها،
كبيف العدائية الضركرية السعمرار بلائما ،كالعدكاف المدمر كالم رب

( ؤاد البهن السيد ،كسعد عبد الرحمف ََِٔ ،صُُٖ ).

ف ممبم ال الؼ ييعزل؛ ل يف الباح يف قد كصأكا كجو مف ااكجو الم عهأة لهعدائية ( يماف عبد هللا
البما ُٗٗٗ ،صُٔ).
كيلسـ الباحث ععريأات العدائية ل ما يهن

ُ-العدائية ئدا م

عر ها سئايس  ) 1983: P. 13)،Skyesهن الشركع ن العشاجر ،كالعحأز لهمهاجمة ،يك

العصارع مم اآل ريف ،يك الميؿ ل العدكاف يك العئسير.
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ئما عر ها محمد عبد الأعاح ( ُٔٗٗ

صُُِ ) هن" سهكؾ ضار ماعج عف م يرات

دا هية يك ارجية ،يمئف مالحظعو كعحديد قياسو ،كهك ما يف يئكف سهكئان بدميان يك لأظيان مباش انر ،يك
غير مباشر ،كيعرعب عهيو لحاؽ ااذل يك الضرر البدمن كالمأسن كالمادم باآل ريف يك بالمأس،

كي عهؼ ن مسبباعو كمظاهرل ،كشدعو مف رد آل ر " .

ئذلؾ عر ها عادؿ محمد مكس جكهر ( ُٗٗٗ صّّٓ ) ّّٔ -هن " ئؿ قكؿ يك عؿ

يو يذا لهذات ،يك اليير سكا ئاف ذلؾ عدائية مكجهة محك الذات الزمال  ،يك محك المشر يف

بالمؤسسة يك محك اابمية يك اادكات  ،يك محك مظاـ المؤسسة.

ََُِ

كعر ها مععز عبد هللا (َََِ صِٓ) ( ،كمععز سيد عبد هللا  ،كعبد الهطيؼ محمد هيأة
صَٖٔ) هن "سهكؾ يصدرل الأرد بهدؼ لحاؽ ااذل ،يك الضرر بأرد آ ر ،يك مجمكعة

مف اا راد يحاكؿ يف يعجمب هذا ا يذا  ،سكا ئاف بديمان يك لأظيان ،كسكا عـ بصكرة مباشرة يك غير
مباشرة ،يك ي صح عف مأسو ن صكرة اليضب ،يك العداكة العن عكجو ل المععدم عهيو.

ئما عر ها كليد ئماؿ اللصاص ،كعصاـ عك ن قمر(ََِِ صَِْ ")َّْ-هن" سهكؾ
يك اعجال يلصد بو يذا اآل ريف ،اكايذا الذات كهن ع ذ صكر مععددة هن العدائية الصحية ،كملد
اآل ريف كالعدائية البارامكرية  ،كملد الذات ،كالشعكر بالذمب".

ئذلؾ عر ها عبد الحهيـ السيد كآ ركف ( ََِّ صِْٕ ) هن" يم سهكؾ يصدرل رد يك
جماعة ،صكب آ ر يك آ ريف يك صكب ذاعو ،لأظيان ئاف يـ ماديان ،يجابيان ئاف يـ سهبيان ،مباش انر يك

غير مباشر ".

كعر عها آماؿ عبد السميم يباظة ( ََِْ

صُُ ) هن" صكرة ئاممة يعـ الععبير عمها

بصكرة ضممية ،كغير صريحة يحيامان ،دكف عحطيـ ،يك مكاجهة ئما ن السهكؾ العدائن المباشر،
كعععبر جز مف العلابية العامة " .

ئما عر ها زيف العابد بف دركيش (ََِٓ صِّٗ) عه يمها سهكؾ يصدرل رد يك جماعة

صكب آ ر يك آ ريف يك صكب ذاعو لأظيان ،ئاف يـ ماديان ،يجابيان ئاف يـ سهبيان ،مباش انر يـ غير
مباشر ،كمف يم هعو مكاقؼ اليضب يك ا حباط ،يك الد اع عف الذات كالممعهئات ،يك الرغبة ن

االمعلاـ يك الحصكؿ عه مئاسب معيمة ،مف الؿ لحاؽ ااذل البدمن يك المادم يك مأسن ،بصكرة

مععمدة بالطرؼ اآل ر.

ئذلؾ عر ها عبد الرحمف عيسكم) ََِٔ

صّْٖ ) عه

يمها

عؿ عدائن

 ،Hostilactionكعمد الحيكاف يلصد بها" ذلؾ السهكؾ الذم يسبب شعك انر بال كؼ كالهرب Fear or
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 Flibhtلحيكاف آ ر ،ئما عشير ل اسع داـ اللكة كالعمؼ كالهجكـ ،attack ،كعمد ا مساف عشير

ل محاكلة عدمير اليير كممعهئاعو . "destroy

كعر عها ايزة يكسؼ عبد المجيد (ََِٔ صّٗ )ّٖ-هن "سهكؾ يلكـ بو الأرد يلصد بو
لحاؽ ااذل كالضرر بمأسو يك باآل ريف  ،يك المادة ك ً
ااشيا كهن ععضمف العدائية البدمية بشليها

بدمية مباشرة كغير مباشرة كلأظية كمحك الذات كعه الممعهئات ،كالعدائية السهبية".
ئما عر ها حاعـ عبد العزيز مكس

(ََِٕ صِٗ) هن " رغبة الأرد ن سرقة بعض

ااشيا كالمشاجرة كاالععدا كالعدمير اكايذا اآل ريف باللكؿ يك بالأعؿ ،كم الأة اللكاميف كالعرؼ ،
كعكجيو الملد الالذع لذكم السهطة  ،كالعمرد كالعصياف كالشعكر با حباط كال كرات االمأعالية".

ئذلؾ عر عها ( سكسف عبد الهادم  ََِٕ ،صُٔ) هن " حالة امأعالية ععميز بالمعاداة

محك اآل ريف يك اعجال سالب محك مكضكع ن دا ؿ الأرد ،محك ااشيا يك المكضكعات يك اا راد".

كعر عها سما محمد سهيماف (ََِٖ صُٗ) هن" مكع مف السهكؾ االجعماعن .يهدؼ لن عحليؽ

رغبة صاحبو ن السيطرة اكايذا اليير يك الذات  ،ععكيضا عف الحرماف كاالسع أاؼ بالش ص  ،يك
العلهيؿ مف ش مو كهك يعد اسعجابة طبيعية لإلحباط".

ِ-العدائية ئاسعجابة

عر ها محمد عمراف(ََِّ صُ) هن "اسعجابة لرغبة ن لحاؽ ااذل  ،كالضرر باليير اكايذائهـ.

يك هك سهكؾ يرمن ل

يذا اليير  ،يك الذات ععكيضان عف الحرماف  ،يك بسبب الع بيط " .

ئما عر عها ماجدة هاشـ ب يت (ََِٓ ص ّٖٔ) هن" اسعجابة امأعالية يعبر عمها ظاهريان

ن صكرة عؿ ،يك سهكؾ يهحؽ الضرر يك ااذل باآل ريف ،يك ااشيا  ،كيحيامان يكجو محك الذات،

كيمئف يف عئكف هذل العدائية بشئؿ مباشر ،يك غير مباشر ،يك مكجهة محك عدمير الذات".
ئذلؾ عر ها ؤاد البه السيد  ،كسعد عبد الرحمف ( ََِٔ

صُُٗ ) هن "االسعجابة

كيراد بها لحاؽ ااذل بأرد آ ر ،يك حع بالأرد مأسو ".
العن ععلب ا حباط ،ي
كعسمن العدائية عمدما عكجو لن اآل ريف سيادية  sadismكعمدما عرعد لن صاحبها عسمن
مازكجية ( masochismسما محمد سهيماف  ََِٖ،صُٗ).

كيالحظ مف ععريأات العدائية اصطالحان مايهن
ي
ي -مها عسع دـ بمعاف مععددة  ،ال يف ااعماؿ العدائية معظمها بيمها شن ما مشعرؾ كطبلا لما كصؿ
ليو معظـ الباح يف هذا المكع مف السهكؾ يهدؼ دائما لن ا ضرار العمدم باآل ريف (عصاـ عبد

الهطيؼ العلاد  ََُِ،صٕٗ)( ،محمد عهن الهمشرم ،َََِ،صٖ).
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ب-ععدرج العدائية مف االععدا البدمن عه اآل ريف  ،لن العهجـ الهأظن  ،كقد عئكف بصكرة مباشرة
كغير مباشرة ،كععم ؿ ن اليضب كالئراهية (مععز عبد هللا َََِ،صَِٓ).

ثانياً – أنواع العدائية :

يشير مععز سيد عبد هللا ل يف هماؾ مكعيػف مف العدائية هما

العدائية الحميدة ،ئما يصأها " يريؾ ركـ "  ،Fromن جامبها السكم.

ِ -العدائ ية المرضية كسماها " سيجمكمد ركيد "العدائية المرضية الهدامة ( مععز سيد عبد هللا،
َََِ صُٕٖ ).

كحدد حاعـ عبد العزيزم سهيماف بعض يمػكاع العدائية يما يهػن

ُ-العدائية الهأظية يك البدمية.
ِ-العدائية الذهمية الجارحة.

ّ-العدائية المابعة مف ال كؼ ،كععشابو مم الهجكـ الكجدامن يك العأاعالت الد اعية.
ْ-العدائية العهيجية ،كععشابو مم العدائية المابعة مف الصد ة (حاعـ عبد العزيز سهيمافََِٕ( ،
ص ٕٔ).

ئما ل ص حسيف محمد الظاهر ،كمحمد صادؽ المكسكم يمكاع العدائية يما يهػن

ُ-العدائية محك الذات كععم ؿ ن عكجيو الملد لها كالعلهيؿ مف ش مها  ،كسيطرة مشاعر الذمب
كا حباط عه الأرد.

ِ-العدائية الصريحة كهن ال ركج عه اللكاميف  ،كالمظـ السائدة ن المجعمم (كليد ئامؿ اللصاص ،
كعصاـ عك يؽ  ََِِ،ص ِّٕ)

كيضاؼ عصاـ عبد الهطيؼ العلاد ل يمكاع العدائية ما يهن

ُ-العدائية الكسيهية كعمطكم عه

ملاصد مكايا ااذل ال يمها هدؼ الش ص ااساسن يعم ؿ ن

حماية الذات ،يك بعض ااهداؼ اا رل  ،م اؿ ذلؾ المالئـ المحعرؼ الذم يسع

ل

يذا

صمو؛ بهدؼ عحليؽ االمعصار بالشهرة (عصاـ عبد الهطيؼ العلاد ََُِ،صٗٗ).

ئذلؾ حدد محمد السيد عبد الرحمف يمكاع لهعدائية يما يهن
ُ-العدائية الذرائعية كعلم حيمما يعرعب عه

العدائية مأعان لهأرد ئالحصكؿ عه

مئا ة يك ععزيز،

كيصد اآل ريف مف االععدا عهيو كابما ل ،كيؤدم العهديد بالعلاب ل صد هذل العدائية الذرائعية ،ذا

يدرؾ يف هذا العلاب كاقم ال محالة (محمد السيد عبد الرحمف ،ََِْ ،صّّٗ).

ب-العدائية االمأعالية ،Hostile Emotional ،يك العدائية الياضبة ،Angry Hostility ،كعادة ما

يئكف الهدؼ الرئيسن لهعدائية االمأعالية هك حداث يلـ ،يك يذا ش ص آ ر ،كحيث يف العدائية عادةن
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ما ععضمف المية ن يذا اآل ريف ،كهن مهيئة بالعالقات كا شارات المعر ية كاالجعماعية ،العن قد
عحكؿ دكف عمأيذ دكا عما ،كرغباعما العدائية ( محمد السيد عبد الرحمف ََِْ ،صِّٗ).
كيشار زئريا الشربيمن لن يف يمكاع العدائية ععه ص يما يهن

ُ-العدائية المباشرة هن عكجيو الش ص العدائية ل مصادر ا حباط ،كذلؾ باسع داـ اللكة الجسمية
يك الععبيرات الهأظية كغيرها.

ِ-العدائية غير المباشرة هن عدـ عكجيو الش ص العدائية مباشرة ل مصدرها ااصهن ،ك ان مف
العلاب ،يحكلها ل ش ص "صديؽ يك ممعهئات ،عربطو صهة بالمصدر ااصهن.

ّ-العدائية محك الذات كعهدؼ ل

يذا المأس ،اكايلاع الضرر بها ،كعع ذ صكرة يذا الذات يشئاالن

م عهأة م ؿ عمزيؽ المالبس كالئعب كلطـ الكجو كشد الشعر كضرب الريس بالحائط كعض ااصابم

كحرؽ يج از مف الجسـ ك جرح الجسـ ب ظا رل (ماجدة هاشـ ب يت ََِٓ ،ص ٖٓٔ) .

يالحظ مما سبؽ يف هماؾ عدة يمكاع لهعدائية ممها ما هك ملبكؿ ،كممها ما هك مذمكـ ،كقد

عئكف العدائية طكة هامة لهأرد محك عحليؽ الأرد اهدا و ،كقد عحكؿ ل كسيهة هدامة  ،ععم ؿ ن
االععدا الش صن ئما عكجو محك الجماعة كاا راد ،كععم ؿ العدائية المباشرة بنطالؽ الأرد العماف

لهساف بالسب كالشعـ كاليمز ،كئما يف العدائية غير المباشرة هن دحر الأرد لهعدائية ل غير مسارها

الطبيعن ،كعكجيهها ل مصادر بديهة ،ئذلؾ ف مف العكامؿ العن عأعؿ العدائية كعمشطها ؛ سعن
الأرد لهحصكؿ عه

مئا ة يك ععزيز ،ئما يع ذها الأرد حصمان لو ،لممم االععدا عهيو مف قبؿ

اآل ريف ،كمما يجدر قكلو يف مف العكامؿ العن ع بط كعصد العدائية الذرائعية عيلف الأرد مف كقكع

علاب سيحؿ بو.

ك ن ضك عصميؼ يمكاع العدائية قاـ الباحث بعحديد بعض يمكاع العدائية العن عماكلعها الدراسة

الحالية

ُ -العدائية المكجهة محك الذات

عر عها ماجدة هاشـ ب يت (ََِٓ صّٖٔ) هن " سهكؾ عهدؼ ل

يذا المأس  ،اكايلاع الضرر

بها ،كعع ذ صكر كيشئاؿ م عهأة ،م ؿ عمزيؽ المالبس  ،كلطـ الكجو كشد الشعر كضرب الريس

بالحائط ،كعض ااصابم كجرح الجسـ ب ظا رل"

ِ  -العدائية المكجهة محك اآل ريف

عر ها الباحث هن" العدائية المكجهة محك اآل ريف بالضرب ،كالطعف كالسب كالعشهير كاالسعحكاذ

كالس رية كا هماؿ".

ّ  -العدائية المادية عر ها محمد عهن سهيماف الطكيؿ(َََِ صُِٕ) هن" سهكؾ يظهر
صاحبو ،لحاؽ ااذل كالضرر باآل ر بصكرة مباشرة كمهمكسة ،كييهب عهيو العهجـ البدمن عه
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اآل ر بيرض الميؿ ممهـ ،اكاشباع رغبة يك حاجة لديو م ؿ الرئؿ كالعض كالضرب باليد ،يك بآلة
حادة".

ْ -العدائية المكجهة محك الممعهئات الجامعية عر عها ماجدة هاشـ ب يت (ََِٓ صّٖٔ) هن
"العدائية العن يكجهها الأرد محك الممعهئات الجامعية بالعئسير كا عالؼ ك الهدـ كالعدمير".

ٓ -العدائية المباشرة عر عها ماجدة هاشـ ب يت (ََِٓ ّٖٔ) هن ن"عكجيو الش ص العدائية لن
مصادر ا حباط  ،كذلؾ بنسع داـ اللكة الجسمية  ،يك الععبيرات الهأظية كغيرها".
ٔ  -العدائية الهأظية عر ها محمد عهن الطكيؿ(َََِ

صُٕ) هن" سهكؾ يظهرل صاحبو،

لحاؽ ااذل كالضرر كاالـ المأسن باآل ر مف الؿ يسهكب الئالـ م ؿ الصراخ كالشعـ ،كالعهديد

كالملد الالذع ،كذلؾ بهدؼ عحليؽ مئاسب ش صية كاجعماعية يك مطالب مأسية".

ٕ -العدائية المعمكية عر عها آماؿ عبد السميم يباظة (ََِْ ص ُُ) هن" العن عظهر ن
االععدا المادم عهن اآل ريف يك المئكمات المادية ن البيئة يك الذات كالسهكؾ العدائن الهأظن".
ثالثاً-العدائية مف المنظور اإلسبلمي:

ُ -عدائية مضادة لهمجعمم  Anti-socialكيشمؿ اا عاؿ المؤذية العن يظهـ ا مساف مأسو ،يك يظهـ
بها غيرل ،كعؤدم ل

ساد المجعمم .كهذا المكع مف العدائية محرـ شرعان كقامكمان ،قاؿ ععال عمف يلعؿ

المأس العن حرـ هللا قعهها ،يك يزمن قاؿ ععال

ن كصأهـ

"كمف يأعؿ ذلؾ يهؽ آ امان ،يضاعؼ لو

كي هد يو مهامان (الأرقاف ،آيعاف ٖٔ.)ٔٗ-
العذاب يكـ الليامة ي
ِ  -عدائية لزاـ كعشمؿ اا عاؿ المؤذية العن يجب عه ئؿ رد اللياـ بها لرد الظهـ ،كالد اع عف
ً
ً
اؿ ىك يه ىك يئ ٍرله لَّ يئ ٍـ ىك ىع ىس يىف عى ٍئ ىريهكا ىش ٍيئان ىك يه ىك ى ٍيهر لَّ يئ ٍـ ىك ىع ىس يىف
كطمو قاؿ ععال  يئع ى
ب ىعهى ٍي يئ يـ اللعى ي
كف ( البلرة ،آيةُِٔ).
عي ًحبُّكا ىش ٍيئان ىك يه ىك ىشّّر لَّ يئ ٍـ ىك َّ
اّللي ىي ٍعهى يـ ىكي ٍىمعي ٍـ الى عى ٍعهى يم ى
ج-عدائية مباحة  Sanctionedكيشمؿ اا عاؿ المؤذية العن يحؽ لإلمساف عمهها قصاصان ممف
اععدل عهيو ،كهذا المكع مف العدائية ال ي ـ اعهها ،كي اب عارئها .ا سالـ قد يباح رد العدائية

بالم ؿ ،لئمو حث عه الصأح كالعأك (عبد الهطيؼ محمد هيأة ُٖٗٗ ،صَّْ) .
و
و
حب الظالميف"
سيئة م هها مف عأا كيصهح
سيئة
جرلي عه هللا مو ال يي ُّ
ي
قاؿ ععال " كج از ي
(الشكرل،آية َْ) .
ك ن اللرآف الئريـ{ ىكالى عى ىع ىاكيمكٍا ىعهى ا ً ًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
اف } ( المائدة ،آية ِ ).
نف يمعهكا ال عدكاف ال عه الظالميف ( البلرة ،آية ّٗ ).
ئما قاؿ ععال
يالحظ مما سبؽ يف العدائية المضادة لهمجعمم هن العن يكجهها الأرد لش ص آ ر يك

لجماعة ي رل ،ئما يف ظهـ ا مساف ا يو ا مساف بيير كجو حؽ محرـ شرعان كقامكمان ،ئذلؾ نف
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عدائية ا لزاـ مشركعة ،كذلؾ ئصد الأرد يك المجعمم لهعدك الياشـ،

مف المععدم باالععدا عهيو بم ؿ ما اععدل بو ،اكاف ئاف العأك ي ضؿ.

ئذلؾ يباح ا سالـ اللصاص

رابعاً-العدائية ومفاىيـ متداخمة:

كقد لكحظ يف هماؾ عدا الن بيف مأهكـ العدائية كبعض المأاهيـ اا رل م ؿ العدكاف ،العمؼ،

اليضب ،العكعر ،الشيب ،السهكؾ ا جرامن ،ع ئيد الذات ،الييرة ،كعهيو سيعـ عماكؿ هذل المأاهيـ
ظهار مدل قربها يك ا عال ها عف مأهكـ العدائية .

ُ -العدكافAggression

عظهر العدائية ن مشاعر العبرـ ،كدكا م عحطيـ ااشيا  ،كالمجادالت المسعمرة ،كال كرات المزاجية العن

ال ييمئف لهأرد السيطرة عهيها ،كيشمؿ هذا المجاؿ الث ئات مف سهكؾ االععدا هن اا ئار
كالمشاعر كاا عاؿ ( ضؿ براهيـ عبد الصمد ََِٓ ،صَُِ).
ك رؽ بيمهما "زلماف" ،zillman ،بلكلو ب ف السهكؾ العدكامن يلصد بو ا يذا البدمن ،يك االـ
الش صن لآل ريف ،بيمما السهكؾ العدائن هك يم مشاط يؤدم ل يذا اآل ريف يذا ن مأسيان دكف يف
ً
اللصدية ،ليئكف السهكؾ عدكاميان ،كعدـ
يلصد ذلؾ ،يم الأرؽ بيف العدائية كالعدكاف هك مدل عك ر
عكا رها يجعهو سهكئان عدائيان (جبر محمد جبر ،كعادؿ محمد هريدم ََِّ ،صْٗ).

هن ععد مئكف اعجاهن درائن كجدامن ،ليس مف الضركرم يف عظهر ن صكرة ي عاؿ

صريحة عد م ل العدكاف ( اطمة مبارؾ الحميدم ََِّ ،صٗ).

كيشير "بيرئك ميش يف العدائية ععم ؿ ن معيشة الأرد ب برات بذاعو ،كاسعجابعو ال اصة بهذل

ال برات ،كامعئاساعها عه

ش صيعو ن عادات مععهمة ،ن حيف يرل البعض يف مأهكـ العدائية،

يشير ل علديـ ممبهات ممأرة يك مؤذية ل اآل ريف ،كهن اعجاهات ذات ب بات مسبن ،كالعن ععبر
عمها بعض االسعجابات الهأظية ،العن ععئس مشاعر سهبية يو غير حسمة ،يك علكيمات سهبية (مععز

سيد عبد هللا ،كعبد هللا محمد هيأة ََُِ ،ص ِٓٔ ).

العدكاف كيلصد بو "الهجكـ الصريح عهن اليير يك الذات كي ذ الشئؿ البدمن يك الهأظن يك

العهجـ كالعدكاف الصريح" يما العدائية  Hostilityكيلصد بها "ما يحرؾ العدكاف كيمشطو  ،كيعضمف
اليضب كالئراهية كالحلد كالشؾ كا حساس با ضطهاد ،كعدكاف مضمر يك أن (عبد الرحمف سيد

سهيماف  ،يهاب الببالكم ،ََُِ ،صُٖ).

كيلصد بالعدائية "شعكر دا هن باليضب كالعداكة كالئراهية مكجو محك الذات يك ش ص يك

مكقؼ ما ،كيعـ الععبير عف العدائية ظاه انر ن صكرة عدكاف يك عؿ ،يك سهكؾ يلصد بها يلاع ااذل،
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يك الضرر بش ص ما ،يك شن ما كقد يكجو العدكاف يحيامان  ،كيظهر العدكاف ن شئؿ شجار يك

ملار يك س رية ،كعهئـ الذع ،يك اسعه از كملد قاسن يك عحلير يك سب ،ئذلؾ قد يع ذ صكرة الضرب

يك الرئؿ  ،اكاللا ااشيا  ،كسهكلة االسعشارة ،كالرغبة ن االمعلاـ ،كالعشأن كالم اررة ن كرات غضب
اعأو ااسباب" (يسما حمدم مهمن َُِِ ،صٗٔ ).

كالمشاعر العدائية ،عسع دـ ئنشارة لن اعجال يلؼ هؼ السهكؾ يك المئكف االمأعالن لالعجال،
العداكة اسعجابة اعجاهية عمطكم عهن المشاعر العدائية ،كالعكقعات السهبية لتش اص كااحداث

(عزيزة السيد َُٗٗ ،صَُ).

يعضح مما سبؽ يف ً
العدائية يقؿ درجة مف العدكاف ،كيف العدكاف يعـ كيشمؿ مف العدائية،

كئالهما يعسـ بال بات ن سهكؾ الأرد يك الجماعة ،كيحمالف ن طياعهما ععمد ا يذا لآل ريف ،ئما

يهعب الععهيـ دك انر هامان ن عذئيعهما اكاشعالهما ،كئالهما يئكماف بيف طر يف يك جماععيف ،كقد يرعداف
ل الذات " كئالهما يحمالف ن طياعهما مشاعر سهبية ،هما مبميعاف عه عصكر اطي ،كعلييـ

مشكل لتكضاع كغير صحيح .
ِ-العمػؼ

يسع دـ بعض الباح يف ئالن مف مأهكـ العدائية كالعمؼ بكصأهما معراد يف ،لئف العصكر

ااقرب ل

الدقة  ،يف العمؼ شئؿ مف يشئاؿ العدائية ،كيمو يلعصر عه

الجامب المادم المباشر

المععمد مف العدائية لط ،كيلصد بو " سهكؾ يسعهدؼ لحاؽ يذل باآل ريف يك ممعهئاعهـ" ،يم يف

العدائية يئ ر عمكمية مف العمؼ( عبد الحهيـ محمكد السيد كآ ركف ََِّ ،صْٖ ).

ئما يربط " ار ف  ،Raven ،كربيمت  Rubint "،بيف العدائية كالعمؼ ئمأهكميف ،حيث يرياف يف
العمؼ سهكؾ عدائن يلكـ بو ش ص يك جماعة ،بعكجيو ااذل لش ص آ ر يك جماعة ،كالميؿ ممهـ

(ماجدة هاشـ ب يت ََِٓ ،صِٖٔ).

كيرل" سلراط " يف العمؼ يأهـ مف الؿ ال ة يشئاؿ رئيسة هن

ي – الشئؿ المأسن كهك امأجار اللكل غير العلالمية  ،العن عؤدم لههالؾ يحياما .
ب – الشئؿ اا القن كهك امعهاؾ حلكؽ اآل ريف .

ت – الشئؿ السياسن كهك اسع داـ اللكة لهعحئـ ن اآل ريف .

كالشئؿ اا ير هك اائ ر جذبا لالمعبال  ،ن اللرف العشريف  ،كالذم يرئز عهيو الععريؼ اللامكسن

لالمد (جبر محمد جبر  ،كعادؿ محمد هريدم ََِّ ،صٔٗ).

يعضح مما سبؽ يف العمؼ يحد صكر العدائية ،ئما يف العمؼ اسع داـ غير مشركع لهلكة البدمية.
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ّ-اليضب Anger

يعدا ؿ مأهكمن العدائية كاليضب ن يحياف ئ يرة ،حيث يسع دماف ئمعراد يف يحيامان،

كبالعبادؿ يحياما ي رل ،مف حيث مسبباعهما يك مرعباعها ،كيرل" بص كبيرم " يف اليضب يحد

مئكمات ،يك يبعاد العدائية ن الكاقم ،يك مأهكماف معمايزاف مظريان ،يك جرائيان ،اكاف ئاف عه عالقة
ك يلة ببعضهما ،اليضب يحد االمأعاالت يك المشاعر العدائية ،بيمما العدائية سهكؾ صريح ععئس

مشاعرما الدا هية(مععز سيد عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأة ََُِ،صٖٓٔ).

ف اليضب كالعدائية ليسا معالزماف بشئؿ دائـ ،كلئف يعحكؿ اليضب ل عدائية مف الؿ سببيف،

رئيسيف هما

ي-عدـ ضبط االمأعاالت ،بمعم يف الش ص الياضب ،ال يسعطيم العحئـ ن مزاجو السهبن ،كييضان

عأاعالعو مم ااش اص اآل ريف.

ب -ف سماعو الش صية ،عؤ ر ن دراؾ كمعر ة مشاعرل السهبية ،كعساعد ن عصميؼ ش صية
ا مساف الياضب (سكزاف صدقة بسيكمن ََِٓ ،صْٓٔ).

يعضح مما سبؽ يف العدائية كاليضب يسع دماف بالعبادؿ مف قبؿ الباح يف  ،ك ن الكاقم يكجد
ً
كيعد
ا عالؼ بيمهما ،اليضب سهكؾ دا هن كممشط لهعدائية ،كال يعحكؿ دائمان ل سهكؾ ىعمهن .ي
اليضب بم ابة المعيير المسعلؿ كهك يسبؽ العدائية ،كقد يعحكؿ ل عدائية ذا لـ يكجو ل مصدر
ارعو الصحيح ،اكاذ لـ يسعطم الش ص الععامؿ مم محيطو االجعماعن.

ْ -العكعر

يعد العكعر مف العكامؿ المأجرة لهعدائية ،لذا نف ملدار العكعر ييعد مؤش انر غير يمباشر لهعمبؤ
بنمئامية صدكر السهكؾ العدائن ،كمما يجدر قكلو يف العكعر ماجـ عف صعكبة عكجيهو محك المكضكع

الذم ي ارل ،يك لر ض المجعمم لذلؾ ،ك شية الععرض لعكاقب سهبية قاسية .كقد يد م الأرد ل

عياف

سهكئيات ي رل م ؿ االمسحاب ك الشعكر بالدكمية كاامراض السيئكماعية يم اامراض المأس جسمية

(زيف العابديف دركيش ََِٓ ،صّْٔ).

يالحظ مما سبؽ يف العكعر مف العكامؿ العن عيسهـ ن زيادة العدائية ،كعأجرها كيعـ الععبير
عف العدائية ،بسبب صعكبة عكجيهها محك مصدر الع زـ ااساسن ،ئذلؾ نف لهبيئة دكر عاؿ كهاـ ن

عمشط العدائية كعأعيهها ،كهماؾ عالقة طردية بيف ملدار العكعر كالعدائية ،با ضا ة ل ر ض بعض
صكر العدائية مف الممظكر االجعماعن.

الشيب
ٓ -ى

كيلصد بالشيب  Riotهك "حالة عمؼ مؤقت كمأاجي عععرم بعض الجماعات ،يك ردان كاحدان يحيامان،

كعم ؿ

الالن باامف كعحديان لهسهطة ،كئما يحدث مف عحكؿ مظاهرة سهمية ،ل هياج عميؼ يؤدم
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لإلضرار بااركاح كالممعهئات  "،لذا

نف الشعب حدل حاالت العدائية (مععز سيد عبد هللا ،كعبد

الهطيؼ محمد هيأة ََُِ،صِٓٔ).

ييالحظ مما سبؽ يف الشيب هك عحكؿ مأاجي ن سهكؾ الأرد ،يعرعب عهيو ضرر بااركاح
كالممعهئات ،كيأعرؽ الشعب عف العدائية ،ن يمو سهكؾ م طط لو ،مم سبؽ ا صرار كالعرصد.

ٔ-السهكؾ ا جرامن

يكضح "هكؿ ،Hall " ،يف هماؾ عدة سمات البد مف عك رها لهحئـ عه السهكؾ ب مو جرامن هن
الضرر كهك المظهر ال ارجن لهسهكؾ ،بحيث يؤدم ل

ا ضرار بالمصالح الأردية كاالجعماعية،

كئذلؾ عكا ر اللصد كالمية ،كيف يئكف السهكؾ الضار محرما قامكميا ،كيعرعب عه هذا العصرؼ كقكع

الضرر ،ككعن الأرد العاـ بما يقدـ عهيو مف سهكؾ جرامن ،كممصكص عه علكبة الأعؿ ا جرامن

قامكمان ،كعلرر الشريعة ذلؾ حيث يمو ال جريمة ال بمص ،با ضا ة ل ذلؾ كجكد رابطة بيف الأعؿ
كالمعيجة ،كيئكف هماؾ عكا ؽ بيف السهكؾ كاللصد الجمائن (مععز سيد عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد
هيأة ََِٕ ،صِٓٔ).

يعضح مما سبؽ مو لهحئـ عهن السهكؾ ب مو جرامن  ،البد مف عك ر اللصدية ،كا ضرار بالمصالح

الأردية كاالجعماعية  ،كيف يئكف الأرد سكيان ،كيف يئكف هذا الأعؿ محرـ مف قبؿ الشريعة ،ككجكد رابطة
بيف السهكؾ كالمعيجة .

ٕ -ع ئيد الذات

ف العدا ئية كع ئيد الذات مجاالف معمايزاف مف االسعجابات ،العدائية سهكؾ يبرز اعجاهات،

كمشاعر العدائية محك اآل ريف ،كيهدؼ ل

الهجكـ عهيهـ اكايذائهـ ،بيمما ع ئيد الذات

هك سهكؾ

يكجو ل هدؼ ،كيعضمف اعجاها يجابيان محك اآل ريف ،يدعـ اهعمامات الش ص كيعبر مف اللو عف

مشاعرل ،كآرائو العن عراعن حلكؽ اآل ريف (مععز سيد عبد هللا ،عبد الهطيؼ محمد هيأةََُِ ،
ص ٖٓٔ).

يالحظ مما سبؽ يف ع ئيد الذات يسع الأرد مف اللو ل عحليؽ علدـ يجابن؛ سعيان لعحليؽ

الهدؼ الممشكد ،كهك ما يمطبؽ عه بعض السهكؾ العدائن يحيامان ،كالعن يسع الأرد مف اللها ل
عحليؽ مئاسب كالحصكؿ عه يهدا و.

ٖ -الييرة

الييرة هن" شعكر باليضب ماعج عف شعكر الأرد بالعجز ،عف يف يئكف ي ضؿ المحبكبيف مف

حكلو" كعرعبط الييرة بظاهرة مأسية هن الحلد ،كيلصد بو " شعكر الأرد يمو ي ضؿ مف اا راد اآل ريف"
كالييرة كالحلد يمئف مالحظعهما ن مسعكيات السهكؾ العدائن كيسبابو الكاضحة(مععز سيد عبد هللا،

كعبد الهطيؼ محمد هيأة ََُِ ،صَُٔ).
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يالحظ مما سبؽ يف الييرة ماعجة عف شعكر الأرد باللصكر مما يؤدم شعكر الأرد ب مو ي ضؿ مف

المحيطيف بو .

خامساً-أىمية العدائية:

لهعدائية يهمية ئبيرة ن حياة الأرد مف يهمها

ي-يمئف اسع دامها ئملياس لعلييـ عالية عمهية يساليب الرعاية الكالدية ،كالعن مف يهدا ها رسا
السالـ االجعماعن بيف عماصر المجعمم كطكائأو كطبلاعو ،كئذلؾ ئشؼ يكجو اللصكر ن يدا

المؤسسات االجعماعية الممكط بها عحليؽ ذلؾ الهدؼ (زيف العابديف دركيش ََِٓ ،صِّٖ).
ئما ل ص ؤاد البه السيد  ،كسعد عبد الرحمف يهمية العدائية يما يهن

ي-ععصؿ العدائية اعصاالن مباش ار بالجذكر ااساسية لهعلدـ البشرم ،كللد حلؽ ا مساف مئامياعو ن
البيئة عف طريؽ سهكئو العدائن ،كلكال هذا السهكؾ لما يصبح ا مساف هك بحؽ سيد هذل اارض ،العن

يحيا عهيها .

ب-ال علعصر العدائية لط عه
كعحليؽ سيادعو عه

الع ريب كالعدمير؛ بؿ هد ها ااساسن مساعدة الأرد عه

اارض العن يحيا عهيها ( ؤاد البه

الممك،

السيد  ،كسعد عبد الرحمفََِٔ ،

صَُِ).

ئذلؾ حدد زيف العابديف دركيش يهمية العدائية

ي  -لهعدائية كظيأة عئيأية يسع دمها ا مساف ن بعض الحاالت؛ ئكسيهة لهععبير عف مطالب
اجعماعية معيمة ،ك ن حاالت عديدة يسع دمها الأرد لهد اع عف مأسو كممعهئاعو ،يك لعأريغ عكعرات

م عزمة دا هيان يك لحؿ الصراعات ،اكازاحة العلبات العن عحكؿ دكف عحليؽ بعض يهدا و المشركعة.

ب-هن يداة لهضبط االجعماعن "العلاب" ،عهج ليها الهيئات االجعماعية الرسمية؛ لمكاجهة ال ارجيف
عف اللامكف ( زيف العابديف دركيش ََِٓ ،صِّٕ).
كيجمهت ماجدة هاشـ ب يت يهمية العدائية يما يهن

ي -أض اللهؽ كالعكعر كالعمأيس عف االمأعاالت المئبكعة ،الماعجة عف ا حباط.

ب  -عسهـ ن العمؿ عه

شباع الحاجات لهأرد كالد اع عمو ضد اا طار العن عهدد ئيامو المادم،

كالمعمكم (ماجدة هاشـ ب يت ََِٓ ،صِٖٔ).
كعجمؿ مجاح الشمدكيهن يهمية العدائية يما يهن

ي-الهجكـ عه مصادر االـ كا حباط لهأرد العن عحكؿ دكف شباع حاجاعو.
ب-عهيئة الأرد لهعيهب عه الصعاب ،كلع ئيد مئامعو حع يصبح ئائمان ممي انز بش صيعو عف اآل ريف
(مجاح الشمدكيهن  ُّٗٗ ،صِٕ).

يعضح مما سبؽ يف العدائية سهكؾ يلكـ عه

لحاؽ ااذل باا راد كالممعهئات ،كعؤدم ل

معائج

مدمرة يحيامان ،ال يمها عهعب دك انر هامان ن عحليؽ آماؿ كرغبات كعئييؼ الأرد  ،يهج ليها الأرد لحؿ
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صراعاعو كما يئعمأو مف عكعرات ،ضالن عف ئكمها كسيهة مف الكسائؿ المهمة؛ لضبط ال ارجيف عف
اللامكف ،با ضا ة ل

ذلؾ عؤدم ل

الع هص مف االمأعاالت المئبكعة  ،كعحليؽ يمف الأرد عه

الصعيديف الش صن كاالجعماعن ،كالع هص مف الليكد العن عحكؿ دكف عحليؽ الأرد اهدا و ،كعهدد
ئيامو كعشعرل بالدكمية ،ئما يمئف االسعدالؿ عهيها ئمؤشر كيمارة اساليب الرعاية الكالدية.

سادساً -سمات الشخص العدائي :

هماؾ العديد مف سمات الش ص العدائن مف يهمها ما يهن

ُ-سهكؾ يهدؼ ل ععمد يذا طرؼ آ ر ش ص ،يك مجمكعة مف ااش اص ،مع ذان شئهيف مف
يشئاؿ ا يذا البدمن كا يذا المعمكم ،لمسعكيات م عهأة.

ِ-كجكد دا م لدل المععدل عهيو ن عجمب هذا ا يذا  ،يك عهؾ المعامهة العن يععرض لها.

ّ-علعصر العدائية عه السهكؾ الذم يكجو لطرؼ آ ر ،سكا لو ش صيان ،يك لممعهئاعو ال اصة.
ْ -يمعهؾ الش ص العدائن حلكؽ اآل ريف ،كيسهبهـ مزاياهـ كيحلؽ يهدا و عه حسابهـ.

ٓ -كيلصد بالش ص العدائن يذا اآل ريف بدميان ىُ يك مأسيان كسكا مجح مف الؿ هذا ا يذا  ،ن
عحليؽ هد و يك ال ( مععز سيد عبد هللا َََِ ،صِِْ ).
كحدد "مععز سيد عبد هللا كعبد الهطيؼ محمد هيأة" سمات الش ص العدائن يما يهن

ُ-هك سهكؾ يهدؼ ل

ععمد يذا طرؼ آ ر ،ش ص يك مجمكعة مف ااش اص كيعد ملصد

الش ص  intentionعامؿ حاسـ ن العمييز بيف السهكؾ العدائن ،كغيرل مف يشئاؿ السهكؾ اا رل،

االصطداـ غير الملصكد بش ص آ ر ال ييعد عدائية حع لك عرعب عهيو يذل ،بيمما طالؽ يحد
ااش اص المار عه ش ص يمعيف يعد سهكئان عدائيان ،ذا ئاف يلصد يذائو ،كال يعد ئذلؾ ذا يطهلت
المار بالصد ة ،ي ما عمظيؼ البمدقية كمما يجدر قكلو نف محاكلة يحد ااش اص طالؽ المار عه

ش ص آ ر ،يعد سهكئان عدائيان عه الرغـ مف ع بعو يف البمدقية ال يكجد بها طهلات (مععز عبد هللا،
كعبد الهطيؼ محمد هيأة ََُِ ،صْٖٔ).

كل ص حاعـ عبد العزيز سهيماف سمات السهكؾ العدائن يما يهن

ُ-هك سهكؾ هداـ يئكف ن اليالب ،ركجان عه قيـ المجعمم كعلاليدل .

ِ-عئشؼ العدائية عف مزكع مأسن ،محك رض الرغبة كالمأكذ حيث يسعيهها بعض اا راد ن الكصكؿ
ل عحليؽ هدؼ ( حاعـ عبد العزيز سهيماف ََِٔ ،صِّ).

يالحظ مما سبؽ يف مف سمات الش ص العدائن ععمد الأرد مضرة اآل ريف ،كالعمرد عه

المجعمم كقيمو ،ئما يمها كسيهة لأرض الهيممة عه اآل ريف.

سابعاً -أسباب العدائية:

هماؾ عدة يسباب لهعدائية عسهـ ن ازدياد العدائية لدل اا راد ممها
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ُ -ف اععدا ا مساف عه مأسو يك عه ي يو بعضها ذاعن ،يرجم ل عئكيف ا مساف الجسمن يك
المأسن ،كبعضها اجعماعن يرجم ل ظركؼ مش عو كعربيعو ن ااسرة ،كبعضها اآل ر مكقأن يرجم
ل ظركؼ المكقؼ الذم عرعئب يو العدائية .

ِ-شعكر الأرد بعدـ ااماف كعدـ ال لة كالشعكر بالمبذ ،كالحرماف مف الحب كالعلدير كالعجاهؿ.
ّ  -عدـ عحليؽ ا شباع لهحاجات العضكية ،يؤدم ل ازدياد درجة العدائية لدل اا راد.

ْ -ع ر الأرد باآل ريف كمالحظعو لهـ ،كاقعدائو بهـ (عبد الهطيؼ محمد هيأة ُٖٗٗ ،صَّٓ-
َّٔ).

ئما يكضح "سامن محمد مهحـ" يف هماؾ يسباب ئ يرة لهعدائية مف يبرزها

ُ-الرغبة ن الع هص مف السهطة ،كمف ضيكط الئبار العن عحكؿ ن ئ ير مف ااحياف ،دكف عحليؽ
الرغبات.

ِ-الشعكر بالأشؿ كالحرماف ،كا حساس بعدـ ااماف كعدـ ال لة.

ّ-الشعكر بالمبذ يك العكبي ؛ معيجة لهشعكر بالملص الجسمن ،يك العلهن عف اآل ريف.
ْ -مشاعر الييرة مف العادييف .

ٓ-ا حساس بالملص كاللصكر ،كالشعكر باالضطهاد يؤدم ل الععكيض الزائد ،الذم ربما يظهر ن
يشئاؿ م عهأة مف العدائية (ماجدة هاشـ ب يت ََِٓ ،صٕٗٔ).

ييالحظ مما سبؽ يف مف يسباب العدائية طبيعة عئكيف ا مساف الجسمن كالمأسن كالكسط
االجعماعن الذم يحيا يو الأرد ،ضالن عف طبيعة المكقؼ ،كعدـ شباع الأرد لحاجاعو ،ضالن عف
اقعدا الأرد المععدم بااش اص اآل ريف المحيطيف بو.

ثامناً – النظريات المفسرة لمعدائيػة:

عععبر العدائية مف اللضايا المظرية الهامة ن مجاؿ البحث العهمن ،حيث يف السهكؾ العدائن،

ش مو ش ف يم سهكؾ مسامن  ،مععدد اابعاد معشابؾ المعييرات كمعبايف ااسباب بحيث ال يمئمما
االععماد عه عأسير كاحد كمم ععدد يشئاؿ العدائية كدكا عها؛ ععددت المظريات العن سرت السهكؾ

العدائن (عصاـ عبد الهطيؼ العلاد  ََُِ ،صَُٔ.)َُٕ-

ئما يعزل ععدد المظريات ال عالؼ طبيعة اللائميف عه دراسة السهكؾ العدائن عهما المأس

يمظركف ليو مظرة ع عهؼ عف مظرة عهما االجعماع يك ااطبا المأسييف ،كمم ا عالؼ االعجاهات

العن اهعمت بدراسة هذا السهكؾ ،ععددت كجهات المظر ( ايزة يكسؼ عبد المجيد ََِٔ ،صّٗ).

كعهيو ععددت المظريات العن عأسر السهكؾ العدائن مف ئا ة جكامبو كمسعكياعو الأطرية ،كالبيئية

كالمأسية كاالجعماعية ،كيهـ هذل المظريات ما يهن
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 -0نظرية التحميؿ النفسي"نظرية الغرائز"The instinsctive theory if host
كاهعـ" ركيد" بجذكر العدائية ،كيرجعها ل سهكؾ غريزم ،هد ها عصريؼ الطاقة العدائية،

العن عمش دا ؿ الأرد ،يظهر الأرد العدائية ،ما لعجز ااما عف عئييؼ المزعات الأطرية اليريزية ،مم
مطالب المجعمم كقيمو كم هو ،يك لعجز الذات عف عمهية العسامن كا عال  ،مف

الؿ اسعبداؿ

المزعات العدائية ،باامشطة الملبكلة اجعماعيان كديميان ك هليان ،ئما عئكف ااما ااعه ضعيأة ،كبالعالن
عمطهؽ الشهكات ،كالميكؿ اليريزية لإلشباع عف طريؽ العدائية كالعمؼ كا جراـ (ماجدة هاشـ ب يت

 ََِٓ،صّٖٔ)
ئما يرل " ركيد" يف الحياة ئأاح بيف غريزعن الحياة ،كدكا عها الحب كالجمس كالعن ععمؿ مف
يجؿ الحأاظ عهن الأرد ،كبيف غريزة المكت كدا عها العدائية كالعدمير كاالمعحار ،كهن غريزة عسع

دائمان مف يجؿ عدمير ا مساف ،كعلكـ بعكجيو العدائية المباشرة
العدائية محك مكضكع

ارجيان محك اآل ريف ،اكاذا لـ عمأذ

ارجن سكؼ عرعد لن الئائف مأسو ( عبد الطيؼ محمد هيأةُٖٗٗ ،

صَّٕ ).
كيععبر ركيد ،يكؿ مف عماكؿ الجكامب السيئكلكجية لهعدائية كالدكا م العن عئمف كرائها عمؿ
ابعئارم( ك ا عبد الجكاد ،كعزة هيؿ عبد الأعاح ُٗٗٗ ،صٖٗ).
ئذلؾ يرل ركيد يف العدائية مصدرها يسباب طرية ،حيث اععبرها معيجة لئبت الهيبيدك،

"الطاقة الجمسية" ن غريزة الحياة  Ersoال يمو عدؿ عف رييو كذئر يف العدائية غريزة مائية سماها
غريزة المكت  Thinotosكهن ععمؿ مف يجؿ عدمير الذات كعععبر العدائية محاكلة مف الأرد لعكجيو

غريزة المكت محك اآل ريف بدالن مف عدمير مأسو ،كعدـ العحئـ ن غريزة المكت يؤدم ن المهاية لن
عدمير الأرد لمأسو (محمد بيكمن حسف  ،كسميرة شمدر َََِ ،صُٖ).

ك يما يهن يعرض الباحث لبعض ركاد مظرية العحهيؿ المأسن

ي-ئاريف هكرم

كهن مف المحههيف المأسييف الجدد ،حيث ا عهأت مم " ركيد" ن عأسيرها لهعدائية،

كريت يف العدائية ليست طرية ،اكامما هن كسيهة حماية آممة لهأرد ،حيمما يمعابو حساس بالأشؿ كالعزلة
كقهة الحيهة ،مما يد عو ل االمعلاـ لمأسو مف الذيف يسا كا معامهعو ،يك مبذكل معيجة لبيضهـ لو ،مجد

العدائية سالحان يسع دمو الأرد بسبب حساسو بالعجز كعحليؽ السيطرة عه
العدائية لذاعو لالمعلاـ ممها (ماجدة هاشـ ب يت ََِٓ ،صّٖٔ.)ْٖٔ-
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اآل ريف ،كقد عحكؿ

ب-مائدكجاؿ "" MacDougal

كيرل يف العدائية غريزة ش ف باقن  ،اليرائز ،ععرؼ بيريزة الملاعهة ،ال بد يف عشبم ،حيث يف

اليضب هك االمأعاؿ الذم يئمف ك ار هذل اليريزة ،كاليريزة عمد "مائدكجاؿ" هن " اسععداد طرم كلها
جكامبها ا درائية ،كالمعر ية كالمزعكية ،هن العن عد عما ل

االهعماـ ب مماط معيمة مف ااشيا

كالمكاقؼ كهذا هك الجامب المعر ن لها ،كععطهب ييضان يف مشعر بامأعاؿ اص از هذل ااشيا  ،كهذا

هك الجامب االمأعالن ،كهن عد عما ل يف معمؿ از ها بطريلة اصة ،كهذا هك جامبها المزكعن (مها

يبك عيطة ََِِ ،صَُِ)( ،مجاح حسف الشمدكيهن ُّٗٗ ،صِِ).
ج"-زيهماف

كيرل "زيهماف" يف " ركيد" كجد حي انز شعاعان مف اامؿ الؿ عمهيات العمأيس  ،كاقعرح يف

عأ ريغ طاقة يك غريزة المكت ربما ماعج عف الععبير عف العدائية باالمأعاالت م ؿ اليضب ،كعمكما
نف هذل العػ يرات عبدك بسيطة كقصيرة المدل ن طبيععها ( مجاح حسف الشمدكيهن ُّٗٗ،صُٗ).
يعضح مما سبؽ يف يصحاب مظرية العحهيؿ المأسن يركف يف العدائية علؼ ك ار سهكؾ الأرد
ب شليو البيكلكجن كالمأسن كيرم" ركيد" يمها سهكؾ غريزم كيكا لو ن ذلؾ" مائدكجؿ" ،كمما يجدر

قكلو نف العدائية عؤدم لن العدمير كال راب كاالععدا عهن الزمال كالممعهئات كاللكاميف ،بشئؿ ال
يعماسب مم الم ير الذم يععرض لو الأرد،ئما يف العدائية ع ذ شئاال م عهأة مف المشاطات ،ك ععزل

العدائية؛ لعجز ااما عف عئييؼ المزعات العدائية اليريزية  ،بما يعماسب مم لا ة المجعمم  ،ئما

يمها ذا لـ عكجو محك اآل ريف ععجو لن الذات.
ِ  -مظرية ا حباط كالعدائية

كي عرض "دكالرد كآ ركف" Dolard et. al.يف السهكؾ العدائن يسبلو حباط ،يعم ؿ ن

المكقؼ الذم يجد يو الأرد مأسو،يماـ عائؽ يممعو مف شباع دكا عو ،ئما يمها عشمؿ الحالة االمأعالية
لهأرد (ك ا عبد الجكاد ،كعزة هيؿ عبد الأعاح  ُٗٗٗ،صٖٗ).

كيلصد با حباط هك"حالة مأسية عمش عف عاقة الأرد عف الكصكؿ ل هدؼ مرغكب ،كقد

عئكف العدائية المباشرة ضد مصادر ا حباط ممئمة ن بعض ااحياف ،كلئمها غير ممئمة ن يحياف
ي رل ،كقد ععبر "دكالرد" يف الأرد عمدما يعجز مف االععدا عه مصادر ا حباط ،يكجهها ل هدؼ

بديؿ يك ل ئبش الأدا  ،كالذم قد ال يئكف عشكائيان ن العادة (شائر المحاميد ََِّ ،صَّٔ).

كمما يجدر قكلو يمو ليس مف الضركرم يف عئكف العدائية مصدرها ا حباط  ،ئ ي انر ما يععرض الأرد
لمكاقؼ محبطة ن الحياة اليكمية ،كال عؤدم هذل المكاقؼ ل العدائية ،بؿ مف الممئف يف يعصرؼ

الأرد از هذل المكاقؼ المحبطة سعجابات م عهأة ،عه سبيؿ الم اؿ االمسحاب مف المكاقؼ المحبطة

يك عجاههها ( حاعـ عبد العزيز سهيماف  ََِٕ ،صّٗ).
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كيشار ميههر Miller ،يف العديد مف االسعجابات لإلحباط ن السهكؾ العدائن يمئف يف عععهـ عمدما

يجد الماس يمأسهـ غير قادريف عه

الكصكؿ ل

يهدا هـ كرغباعهـ ( حاعـ عبد العزيز سهيماف

 ََِٕ،صّٗ).
ي "-سات"sutt ،

ذ يرل يف السهكؾ العدائن بصكرل الم عهأة ،ال يظهر ال عمدما يحبط الأرد ن عحليؽ حاجاعو ،اك

ععاؽ عحليؽ يهدا وي ،كقد ع ذ العدائية مظاهر اللهؽ كالبيض كالئراهية لمصدر هذا ا حباط ،ئما يرل
يف هذا المكع مف ا حباط يععبر يقس كيعمؼ ما يكاجو الأرد (ماجدة هاشـ ب يت ََِٓ،صْٖٔ).
ّ-مظرية الععهـ االجعماعن(الععهـ بالممذجة)

يرل" بامدكرا Bandura" ،يف معظـ السهكؾ العدائن مععهـ ،مف الؿ عأاعؿ الأرد مم بيئعو ،

الأرد يلكـ بعلهيد المماذج العدائية ،عف طريؽ علهيد سهكؾ الئبار العدائييف المشهكريف ،مف الؿ
كسائؿ ا عالـ الم عهأة ،ئما يععهـ الأرد العدائية ذا ما يعيحت لو الظركؼ المالئمة ،مف حيث عأاعؿ

الأرد مم البيئة ،اف الماس ال ي عكف ل

العالـ صالحيف يك يش ار انر بؿ ي عكا محايديف ،كيف السهكؾ

العدائن  ،هك "اسعجابة مدعمة لهعكعر كاللهؽ الماجـ ،عف اسعمرار عمهية ا حباط " (ماجدة هاشـ

ب يت ََِٓ ،ص ْٖٔ).

كعلكـ هذل المظرية عه

الث رئائز رئيسة كهن مش ة جذكر العدائية ب سهكب الععهـ

كيعززها مف الؿ اا راد اللائميف عهن
المحرض عه العدائية ،ي
كالمالحظة كالعلهيد ،كالدا م ال ارجن ي
رعاية الأرد م ؿ الكالديف كااسرة كالمدرسة ككسائؿ ا عالـ ،كذلؾ مف الؿ عمهية يساليب الرعاية
الك الدية (ك ا عبد الجكاد ،كعزة هيؿ عبد الأعاح ُٗٗٗ ،صٖٗ)
ئما يئدت دراسات "بكس"  ، Buss ،يف العدائية عرعبط بممط آ ر ،مف الععزيز الذم يحصؿ

عهيو الش ص اللائـ بالسهكؾ العدائن مف شباع ذاعن ،اامر الذم د عو ل

بهكرة مظريعو المعرك ة

بمظرية "الباعث" كالعن عربط بيف السهكؾ العدائن ،كا شباع الذم يحللو بالحصكؿ عه مئاسب مادية

،يك مئامة اجعماعية ( حاعـ عبد العزيز سهيماف  ََِٕ ،صٗٗ).

يالحظ مما سبؽ يف يصحاب مظرية العدائية كا حباط يشيركف ل يف ا حباط ،يساهـ ن

يجاد السهكؾ العدائن ،كعكجيو كبشئؿ ي ص ،عمدما يكاجو الأرد عائؽ يممعو مف شباع دكا عو ،ئما

يف الأرد قد يمجح ن عكجيو العدائية لن مصادر ا حباط ااساسية ك ن بعض ااحياف يكجهها لن
مصادر بديهة ،كهذا شئؿ مف يشئاؿ عدـ السكا كمما يجدر قكلو يف ا حباط ال يؤدم دائمان ل

العدائية ،بؿ هماؾ مصادر آ رل عسبب العدائية لهأرد م ؿ الكالديف كااسرة كالمدرسة ككسائؿ ا عالـ

كا شراط "الععزيز" بشليو السهبن كا يجابن ،كالعلهبات االجعماعية ،كالأركؽ ن المسعكم ال لا ن
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كاالقعصادم كاالجعماعن ،ئما يف السهكؾ العدائن يعـ ععهمو معيجة شؿ الأرد ن ععهـ السهكؾ السكم،

كئذلؾ معيجة له برات العن يئعسبها الأرد ،ئما يمو يكجد عأاكت بيف اا راد ن السهكؾ العدائن ،ييضا

كيصد ذا قكبهت بعدائية يشد .
ف السهكؾ العدائن ي بط ي
ْ  -المظرية الأكممكلكجية

عأسر العدائية حسب السياؽ المأسن كاالجعماعن لإلمساف العدائن ،كالمعييرات العن يدت ل

عاقة ممكل ،يهج الش ص لهعدائية؛ لهععبير عف ذاعو ،كلهع هص مف هذل المعكقات ،العن مف يهمها

الأكارؽ االجعماعية ،العن ععكؽ الكصكؿ لهد و كعحليؽ ذاعو ،سكا ئاف بالع ريب يك بالعدمير (ماجدة
هاشـ ب يت ََِٓ ،صّٖٔ).

ٓ -المظريات البيكلكجية الأطرية

عععمد هذل المظرية عه دراسة ملارمة لسهكؾ ا مساف بالحيكاف ،كهن مظرية مشعلة مف المظرية

المععهلة بمشك كعطكر الجمس البشرم كعئيأاعو ( من حسف اليرباكم  ََِٔ ،صَْ).
و
يصحابها ل يف العدائية جز يساسن ن طبيعة ا مساف ،كال يمئف لهمجعمم ا مسامن
كذهب
يف يسعمر دكف الععبير عف العدائية،اف ئؿ العالقات ا مسامية ،كمظـ المجعمم كركح الجماعة عحرئها

مف الدا ؿ الشعكر بالعدائية (عصاـ عبد الهطيؼ العلاد ََُِ ،صَُٕ).

كعرل يف السهكؾ العدائن عبارة عف مزعة طرية؛ عسعهدؼ محا ظة الئائف الحن عه اسعمرار
ملكمات الحياة كعطكرها كممكها كمف يصحاب هذا االعجال" لكريمز"" )ُٗٔٔ( ،lones ،كمالأيف"،
 )ُِٕٗ( Malvinكيشير ركادها يف العدائية جز يساسن ن طبيعة ا مساف ،كيمو معاج لعدة غرائز

عدائية مئبكعة ،كيف يم محاكلة لئبت العدائية بالأشؿ ،ال يمئف يف يسعمر دكف الععبير عمها هن

عئمف ك ار اللدرات ال القة كالذئا (ماجدة هاشـ ب يت ََِٓ ،صّٖٔ).

ك -مظرية السمات

عععمد هذا المظرية عهن معائج العحهيؿ العامهن لسمات الش صية  ،كمف يئبر دعاة هذا

االعجال" ييزمؾ  Eysenck "،حيث يرم يف العدائية عم ؿ اللطب المكجب ن عامؿ مائية اللطبية،
ش مو ن ذلؾ ش ف بلية السمات االمأعالية لهش صية  ،كيف اللطب السالب ن هذا العامؿ يعم ؿ ن

الالعدائية ( ؤاد البه السيد  ُٗٗٗ،صُِٕ ).

ااش اص يصحاب سمة العدائية المم أضة ال ييضبكف بسرعة كال ي كركف بسهكلة ،كال
يععدكف ال ذا كجدت م يرات حليلية لهعدائية ،ئما يمهـ يميهكف ل

االمعلاـ ،يما مرعأعك سمة العدائية عه

الصأح كالعسامح كال يحبكف

العئس مف ذلؾ ي كركف بسهكلة كييضبكف بسرعة كيععدكف

عه يمأسهـ يك عه اآل ريف (هشاـ محمكد يبك حجازم ُٗٗٗ ،صِِ).
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المحور الخامس المراىقة

يععرض الباحث ن دراسعو الحالية لهمرحهة الجامعية ،كهن علابؿ مرحهة المراهلة المع رة،

ئاف لزامان عه الباحث يف يهلن بعض الضك عه بعض الععريأات العن عرضت لها ،كعحديد مرحهة

المراهلة ،كالعييرات العن عحدث ن عرة المراهلة المع رة ،كالأرؽ بيف مأهكـ المراهلة كمأهكـ البهكغ.

أوالً -المراىقة المتأخرة وتعريفاتيا:

وفي مايمي عرض لتعريفات المراىقة لغ ًة واصطبلحاً:

أ -المفيوـ مف منظور لغوي:

ً
الشر كالظيهًـ .ىغ ًشن
ب ى
ؽ يالف -ىرًهلىان .ىس ًأوى ىك ىح ًم ى
كردت ن المعجـ الكسيط بمعم ىرًه ى
كج ًه ىؿ  ،ىرئ ى
ؽ ى
ى
المآ ًـ(شعباف عبد العاطن كعطية كآ ركف  ََِّ ،ص ّٖٕ).
ى

كغالـ مراهؽ الذم قد
ئما جا ت ن لساف العرب بمعم راهؽ اليالـ هك مراهؽ ،ذا قارب االحعالـ،
ه
ً
جارية راهلة ،كغالـ راهؽ ،كذلؾ ابف العشر ل احدل عشرة ،كالرهؽ العجهة،
قارب الحهـ ،كيلاؿ
كالرهؽ الهالؾ (ابف ممظكر ،ب-ت صَْٖ).

يالحظ مف الععريأات الهيكية السابلة العن عماكلت المراهلة ليةن يمو يلصد بها السأو ك الطيش

كا سععجاؿ كعدـ االسعلامة ،ئما عطهؽ عه الأعرة العن يلارب يها الأرد سف االحعالـ ،ييضان عععريها
غالبان بعض المشئالت بيف المراهليف ك الكسط ا جعماعن الذيف يعيشكف يو.

ب_تعريؼ المراىقة المتأخرة اصطبلحاً:

عر عها جهف ماير زيهير (ُْٖٗ ُُ) ن مصطأ محمد عبد العزيز هن" عرة مف حياة ئؿ رد عبدي
بمهاية الطأكلة  ،كعمعهن بابعدا مرحهة المضج يك الرشد".

ئما عر ها سعيد جالؿ (ُٖٓٗ صِِّ) هن" عرة زممية ن مجرل حياة الأرد ،ععميز

بالعييرات الجسمامية كالأسيكلكجية العن ععـ عحت ضيكط اجعماعية معيمة ،عجعؿ لهذل المرحهة
مظاهرها المأسية المعميزة ،كعساعد الظركؼ ال لا ية ن بعض ال لا ات عه عمييز هذل المرحهة".
ئذلؾ عر ها عبد العزيز محمد الميميشن (ُْٗٗ

ٗ)هن "المرحهة العن عبدي مف البهكغ ل ائعماؿ

ممك العظاـ ،حيث عمعهن باسعلرار الممك العضكم عمد الأرد .

كعر ها يئرـ رضا (َََِ ّٔ)هن" مرحهة ممك جسمن كعلهن كمأسن كاجعماعن ،عالحؽ المراهؽ يلم
ن مشئالت مععددة ،بسبب قهة برعو ن الععامؿ مم الحياة ".

ئما عر ها سعامهن هكؿ ن ابعساـ محمكد السهطاف(َََِ ُٖ) هن "العدرج محك المضج الجسمن
كالعلهن كالمأسن كاالجعماعن كالعاطأن ".

ئذلؾ عر عها زيئأة رجب عكض (ََُِ ْْ) هن "الكجكد الحليلن ،كهن مزاج مف شي كمليضو ،
كمزاج مف شيي ن سبيهو لن ال هم كالأما  ،كهن الطأكلة ،كمليضو ن سبيهو لالرعلا كالمما كهك
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الرشد  ،كهن الميالد الكجكدم لهئائف البشرم ،مف حيث مو يعن اكؿ مرة ذات عريد يف ععحد ن
مكاجهة الذكات اآل رل" .

كعر عها يمؿ محمكد راشد (ََِّ صْٔ)عه
عحدث ي ما عرة االمعلاؿ مف الطأكلة ل الرشد.

يمها ا رشاد

ل

الممك المأسن ،كالعييرات العن

عر ها محمد قباؿ محمكد (ََِٔ ٗ)هن" الأعرة العن عهن الطأكلة  ،كعلم بيف البهكغ الجمسن كسف
الرشد".

ئما عر عها رغدة شريـ (ََِٗ ِْ) هن "عمهية عشئيؿ هكية مسعلرة لدم المراهليف؛ لعحليؽ
االحساس بالذات ،عهن محك يأكؽ حدكد العييرات العديدة ن ال برات كاادكار؛ مما يمئف المراهليف

مف عحسيف الطأكلة العن سييادركها بالرشد الذم عهيهـ الد كؿ يو".

عر ها يمس شئشؾ (ََُِ ِٕ) هن" مرحهة االمعلاؿ مف الطأكلة ل الشباب ،كععسـ ب مها عرة كعلدة
مف العحكؿ كالممك ،عحدث يها عييرات عضكية كمأسية كذهمية" .

ئذلؾ عر ها ياسر مصر (ََُِ صْٖ ) هن " عرة زممية كعمرية يلعرب يها الشاب ل المضكج

ل يف يصبح شابان صاحب ش صية معزمة".

كعر ها مبيؿ عبد الأعاح حا ظ(َُُِ ُُُ)هن "المرحهة ال امية مف المراهلة ،ك اللها عئعسب الأعيات

قد انر مف ا سعلالؿ  ،كيصبحكف يئ ر عكا لان مم العييرات الجسمية ،المصاحبة لهبهكغ كيشرعكف ن
الع طيط لهد كؿ ن مرحهة الرشد كرسـ طط المسعلبؿ".

-

يالحظ مف ععريأات المراهلة المع رة صطالحان ما يهن

-

هن مرحهة يئعمأها بعض االضطرابات الشديدة كاالمأعالية.

-

هن الأعرة العن عبدي بمهاية الطأكلة  ،كعمعهن بابعدا مرحهة الرشد.

-

يصاحبها عييرات امعلالية.

-

يحدث يها عييرات جسمية كمأسية كذهمية كاجعماعية كاضحة.

-

يمعج عف هذل العييرات كاالضطرابات مشئالت مععددة لدل المراهليف ،عحعاج ل عكجيو اكارشاد

-

يسع الم ارهؽ مف اللها؛ لعشئيؿ هكية مسعلرة سعيان لعحسيف مئامعهـ.

مف الئبار الميحطيف بهـ ئاابكيف يك المدرسيف كغيرهـ.

كيرم آ ركف كممهـ يريئسكف كمارجريت كبمديئيت ،يف ئ ي انر مف المراهليف ال علعرف لديهـ

المراهلة بانضطراب سهكئن ،مشيريف ل عدد مف الحضارات كالمجعمعات ،العن ال عبرز يها ظاهرة
المراهلة عه

محك كاضح يك مميز ،عهؾ العن عضم قيكدان عه

السهطاف .)ُٖ ََِٗ ،
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السهكؾ الجمسن ( بعساـ محمكد

ثانياً_ تحديد مرحمة المراىقة:

ال ة مراحؿ عبدي مف سف ُِعاـ كعمعهن ن سف ُِعاـ كذلؾ عه المحك

عمعد مرحهة المراهلة ل

العالن

ُ-مرحهة المراهلة المبئرة عبدي مف سف ُِ ُْ-سمة (علابؿ المرحهة ا عدادية).
ِ-مرحهة المراهلة المعكسطة عبدي مف سف ُُٕٓ-سمة (علابؿ المرحهة ال امكية).

ّ-مرحهة المراهلة المع رة عبدي مف سف ُُِٖ-سمة (علابؿ المرحهة الجامعية)(سها براهيـ
براهيـ ََِٗ،صِّ).

كي عهؼ عهما المأس ن عحديد مرحهة المراهلة ،بعضهـ يعجو ل

العكسم ن عحديدها،

ىيركف يف عرة المراهلة يمئف يف يضـ ليها الأعرة العن عسبؽ البهكغ ،كهـ بذلؾ يععبركمها بيف العاشرة ك
الحادية كالعشريف(َُ ،)ُِ-بيمما يحصرها بعض العهما ن الأعرة ما بيف ال ال ة عشر كالعاسعة
عشر(ُّ()ُٗ-سما محمد سهيماف ( )ْٕ ََِٗ،هيؿ مي ايئؿ معكض .) ِِٗ َََِ ،

ئما ي عهؼ طكؿ مرحهة المراهلة مف يسرة ل يسرة ،كمف مسعكل اقعصادم اجعماعن ،ل

مسعكل اقعصادم ك اجعماعن آ ر كمف حضارة ل حضارة ،بؿ ف طكلها قد يعذبذب ن المجعمم
الكاحد مف كقت ل

كقت .كذلؾ حسب الظركؼ االقعصادية كما ليها ،كمف السهؿ عحديد بداية

المراهلة ،كلئف مف الصعب عحديد مهايعها؛ كيرجم ذلؾ يف بداية المراهلة يعحدد بالبهكغ الجمسن ،بيمما
يعحدد مهايعها بالكصكؿ ل المضج ن مظاهر الممك الم عهأة (مصطأ محمد عبد العزيزُْٖٗ ،

ُُ).
يالحظ مما سبؽ يف هماؾ ا عالؼ بيف عهما المأس ن عحديد مرحهة المراهلة كمهايعها،

بحسب لا ة المجعمم ،كمسعكال االقعصادم كاالجعماعن ،كيسهؿ عحديد بداية مرحهة المراهلة ،كيئاد
يصعب عحديد مهايعها.
ثالثاً_ التغيرات التي تحدث في فترة المراىقة المتأخرة :

ف المراهلة ععسـ بمكع مف ا يجابية كالأاعهية ،حيث يؤئد يريئسكف يف المراهلة عرة يطكر يها

الأرد مأهكمان جديدان عف الذات ،كهذا هك العحدم الرئيس لهمراهلة ،ئما ي ير الئ ير مف اال عراضات

عما سكؼ يئكف يك يصبح ،ك ئجز مف مأس السعن يحاكلكف صؿ يمأسهـ عف العائهة كالمجعمم

.)m. 1986: p440)، Resnich،Fong B

ف المراهليف قهما يجدكف مف يشعرهـ بااهمية كالليمة مف الئبار اف الجميم يمظركف ليهـ

بحسبامهـ يطأاالن (ال سيما الكالديف )لذا يهجؤف ل

ا معرمت؛ ليععر كا عهن يصدقا يعلبهكمهـ عهن
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حالعهـ كيسعمعكف ليهـ  ،كهذا يععبر ععزي انز ذا قيمة ،يجعؿ المراهؽ الذم يأعلد لن الذاعية كالليمة
كااهمية يعشبث با معرمت العن ععكضو ما يألدل ،مف جهو آ رل يعسـ المراهلكف بسرعة المهؿ

كالضجر؛ لذا يسعكف ل
صُٔ).

عييير ااش اص الذيف يععر كف عهيهـ (رزؽ عبد الحميد عكح َُُِ ،

كعادة ما يئكف المراهؽ معماقض المشاعر  ،حيث ير ض سيطرة الئبار ،كهك ن مأس الكقت
يحعاج لن رشاد كعكجيو  ،كي عبر المراهؽ ممط السهطة؛ ليرل لن يم حد يمئمو يف يذهب  ،هك

يسع

ل

الشعكر بااماف ،كمف جهعو عئكف علهبات المزاج لديو شائعة  ،كيحيامان ال يسعطيم قكل

الضبط الدا هن يف يعئيؼ مم المزعات اليريزية المعزايدة  ،كعهيو ي اؼ المراهؽ مف هذا الألد

يعلهف اامكر يصبح
لهسيطرة؛ يحاكؿ يف يحصف مأسو بد اعات؛ يعبم مكاقؼ جميهة مبالغ يها ،يك ى
مأرط الل ار ة كالعأئير كالمماقشة ( محمكد حمكدل  ُٖٗٗ،صُٓ).
ئما ععسـ مرحهة المراهلة بالممك المعر ن ،كيصبح المراهؽ يدرؾ معائج سهكئو ك ي ئارل( كهك ما

يسمن بمالحظة الذات) كهن مرعبطة بالممك المعر ن المرعبط با حساس بالزمف ،كما يععهؽ بالمسعلبؿ
كاللدرة عه ا عراض مكاقؼ مععددة ،كع يؿ معائجو ن علهو  ،كهك جز هاـ ن الع طيط لهمسعلبؿ،
ك ن العكاصؿ مم الئبار كقبكؿ العكجيو  ،هذا كلـ ععد آ ار ر اقو هن ئؿ الحليلة كلئمو يلارف رييو

ب رائهـ كيع ذ ق ارراعو بعد عأئير ( محمكد المراهلة ن حمكدة.) ْٓ-ّٓ ُٖٗٗ ،
مها عرة امعلاؿ بيف الطأكلة كالمضج ،كاالععماد عه

العائهة  ،كعدـ المسؤكلية االجعماعية ،ل

االععماد عه المأس كعحمؿ المسؤكلية االجعماعية ( يمؿ محمكد راشد  ََِّ ،صْٔ).
كمما يجدر قكلو

يعميز المراهؽ ن مرحهة المراهلة المع رة ،بالمركمة كالععلؿ يئ ر مف

المراحؿ السابلة ،كعادةن ما ععحسف طريلة ععامهو مم ي كامو كي كاعو ،كيلؿ ع ير ضيط ااقراف عهيو،
ملارمةن بالمراحؿ السابلة ،كييضان ععحسف ملدرعو عه الع طيط كعمظيـ الكقت ،كاالسعأادة مف برات

مف حكلو .ك ن هذل المرحهة ييضان يبدي المراهؽ عحدم الطرؽ العربكية العن يسع دمها ااهؿ ،صكصان

ذا ئامت هذل الطرؽ غير معىزمة ،كععسـ بالعضارب كعدـ ال بات عه المبدي (محمد رضا بشير ،ئراـ
يحمد بشير.)ُُ ََِٗ ،
رابعاً_ الفرؽ بيف مفيوـ المراىقة ومفيوـ البموغ :

ئ ي انر ما عسع دـ ئهمعا المراهلة كالبهكغ عهن يمهما معراد عاف ،ك ن الحليلة ف ـ

عال ان ميان ن معم

الهأظيف ،ئهمة مراهلة عطهؽ عهن مرحهة عبدي بالبهكغ ،كعسعمر حع مرحهة المضج ،يم يما حكالن
سف َُِِ-سمة( هيؿ مي ائيؿ معكض .) َّّ َََِ،
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ئما يف البهكغ ئهمة يلعصر معماها عهن ماحية كاحدة مف مكاحن الممك ،هك الماحية الجمسية ( مصطأن

محمد عبد العزيز . )ُُ ُْٖٗ،

ئذلؾ البهكغ يعمن بهكغ المراهؽ اللدرة عهن ا مساؿ  ،يم ائعماؿ الكظائؼ الجمسية عمدل ،

كذلؾ بممك اليدد الجمسية عمد الأعن كالأعاة ،كقدرعها عهن يدا كظيأعها ،يما المراهلة عشير لن العدرج

محك المضج الجسمن كالمأسن كاالجعماعن ،كعه

ذلؾ البهكغ ف هك ال جامب كاحد مف جكامب

المراهلة  ،ئما يمو مف الماحية الزممية يسبلها هك يكؿ د كؿ الطأؿ مرحهة المراهلة ( عبد الرحمف
محمد العيسكم .)ُْ ُٖٕٗ ،

يالحظ مما سبؽ يف المراهؽ يبحث الؿ مرحهة المراهلة عف هكية ،يك دراؾ الذات الأردية

كم ؿ ذلؾ سمة مف سمات المراهلة ،حيث يسع المراهؽ ل ا سعلالؿ عف سهطة الكالديف يك الئبار

كاالععماد عه المأس ،كعصبح هذل السمة مالزمة لو طيهة حياعو ،كيصاحب مرحهة المراهلة ال ات
بيف المراهليف كآبائهـ ،معم هة بالمععلدات كاالعجاهات ،كمف جامبو يسع

المراهؽ ل

العحرر مف

سهطة الئبار ،نذا لـ ع ذ ااسرة كالمدرسة ن اععبارها ازدياد حاجعو ل االععراؼ بو ،كاالحعراـ ك
ا سعلالؿ اكا بات الذات

الؿ هذل المرحهة ،العمرد كالسهكؾ السهبن يمئف عكقعو ،كيزداد قهلو

كيضطرب ممكل المأسن كاالجعماعن .

يالحظ مما سبؽ يف مرحهة البهكغ عسبؽ مرحهة المراهلة ،ال يف مرحهة المراهلة يعـ كيكسم مف
مرحهة البهكغ ،كيعمن ئؿ ممهما امعها مرحهة الطأكلة لهمراهؽ ،كالد كؿ ل
معهـ ،كا سععداد لهع طيط كا ععماد عه
و
بشئؿ ئامؿ كمحاسبعو ئرجؿ يك راشد.
ا ععماد عه المراهؽ

عالـ الئبار كالعكاصؿ

المأس كعحمؿ المسؤكلية االجعماعية ،كلئف ال يمئف
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الفصل الثالج

دراساخ ساتقح

أوالً  -دراسات تناولت العبلقة بيف المسؤولية االجتماعية ،وبعض المتغيرات النفسية واالجتماعية.
ثانيػػػاً  -دراسػػػات تناولػػػػت العبلقػػػة بػػػػيف أسػػػاليب الرعايػػػػة الوالديػػػة ،وبعػػػػض المتغيػػػرات الشخصػػػػية
واالجتماعية.
ثالثاً  -دراسات تناولت العبلقة بيف التفاؤؿ والتشاؤـ ،وبعض المتغيرات النفسية واالجتماعية.
رابعاً -دراسات تناولت العبلقة بيف العدائية ،وبعض المتغيرات النفسية والشخصية.
تعقيػب عػػاـ عمى الدراسات السابقػة.
خامساً :فػروض الد ارسة
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الفصؿ الثالث
دراسات سابقػػة
ععػد الدراسات السابلة مف يهـ المرجعيات العن يرجم ليها الباحث؛ لمساعدعو ن عحديد مشئهة
الد ارسػة كاسػع الص رضػياعو كعأسػير معػائج د ارسػعو  ،مػف المهػـ عػرض مػا اسػعطاعت الد ارسػة الراهمػة

الحصكؿ عهيو مف الدراسات العربية كالعالمية ن المجاؿ ،كعهيو ي صص هذا الأصؿ لعرض عدد مف

الد ارسػػات الس ػػابلة الع ػػن يجريػػت ح ػػكؿ العالق ػػة بػػيف المسػ ػؤكلية االجعماعي ػػة ،كمعيي ػرات الد ارس ػػة بص ػػكرة
مباشػرة ،كللػػد حػػرص الباحػػث عهػ عرعيػػب الد ارسػػات عرعيب ػان زمميػان معصػػاعدان كبعػػد يف يسػػععرض الباحػػث

الد ارسػػات كالبحػػكث ػػن ئػػؿ محػػكر يلػػدـ ععليب ػان عهيهػػا ،ك ػػن مهايػػة هػػذا الأصػػؿ يلػػدـ ععليب ػان عامػ ػان عه ػ

الدراسات كالبحكث السابلة  ،محددان يػو يهـ ما اسعأادة مف هذل الدراسات السابلة ن الدراسة الحاليػة.
ك يما يهن عرض لعهؾ الدراسات السابلة

أوالً -دراسات تناولت العبلقة بيف المسؤولية االجتماعية ،و بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية:
 -0دراسة ىوبكنز:Hopkins: (2000) ،

كعمكامهػػا " ع ػ ير رحػػالت ك ازرة ال دمػػة قصػػيرة المػػدل ،عه ػ عطػػكير المسػػؤكلية االجعماعيػػة،
لدل طالب الئهيات ".

كقد هد ت ل الععرؼ عه ع ير رحالت ك ازرة ال دمة قصػيرة المػدل ،عهػ عطػكير المسػؤكلية

االجعماعية ،لدل طالب الئهيات .كقد عئكمت عيمة الدراسة مػف (ُْ) طالبػان ك(َٓ) طالبػة ،مػف طهبػة

جامعة ئكيئر لهأمكف الهيبراليػة .

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يهػن
ي -ف الطػالب الػذيف اشػعرئكا ػن رحػالت ك ازرة ال دمػة ،يئ ػر حساسػان بالمسػؤكلية االجعماعيػة ،مػف

طالب المجمكعة الضابطة.

 -4دراسة صبلح عبد القادر محمد:)4110( ،
كعمكامها " المسؤكلية االجعماعية ،ن ضك الطاقة المأسية ".

كقػػد هػػد ت ل ػ الععػػرؼ عه ػ عأسػػير المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،ػػن ضػػك الطاقػػة المأسػػية .كقػػد

عئكمت عيمة الدراسة مف (ِّّ) طالبان كطالبة.

كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي-ملياس المسؤكلية االجعماعية عداد "سيد يحمد ع ماف".
ب-ملياس الطاقة المأسية " عداد الباحث ".
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كاسع دـ معامؿ ارعباط بيرسػكف ،كالعحهيػؿ العػامهن ،كالمعكسػط الحسػابن ،كاالمحػراؼ المعيػارم،

كا عبار ت .t.test ،

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يهػن

ي -كج ػػكد عالق ػػة ارعباطي ػػة عم ػػد مس ػػعكم (َُ ،)َ.بػػػيف الط ػػالب مرعأع ػػن الطاق ػػة المأس ػػية المجدكلػػػة،
كمرعأعن المسؤكلية االجعماعية.

ب -كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػة عمػػد مسػػعكل (َُ ،)َ.بػػيف الطػػالب مم أض ػن الطاقػػة المأسػػية المجدكلػػة،
كمم أضن المسؤكلية االجعماعية.

 -3دراسة صبلح عبد القادر محمد: )4110( ،
كعمكامها " المسؤكلية االجعماعية ،كعالقعها بالعكئيدية ".

كقػػد هػػد ت ل ػ الععػػرؼ عه ػ العالقػػة بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالعكئيديػػة ،كالأػػركؽ بػػيف

الجمسيف ن ذلؾ.

كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ُٕٓ) طالبان كطالبة.
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي-ملياس العكئيدية ،عداد " سامية اللطاف ".

ب-ملياس المسؤكلية االجعماعية ،عداد " سيد ع ماف ".

كاسع دـ معامؿ ارعباط بيرسكف ،كا عبار ت  ،t.test ،كالمعكسط الحسابن ،كاالمحراؼ المعيارم.

كقد عكصهت معائج الدراسة ما يهػن

ي -كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية عمػػد مسػػعكل ( َُ ،)َ،بػػيف الطػػالب ذكم المسػػؤكلية االجعماعيػػة
المرعأعة كالطالب مرعأعن العكئيدية ،لصالح الطالب الذئكر.

ب -كج ػػكد ػػركؽ ذات دالل ػػة حص ػػائية عم ػػد مس ػػعكل (َُ ،)َ.ب ػػيف الط ػػالب مم أض ػػن المس ػػؤكلية
االجعماعية كالطالب مم أضن العكئيدية ،لصالح الطالب الذئػكر.

ج -كجػ ػػكد ػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة حصػ ػػائية عمػ ػػد مسػ ػػعكل (َُ ،)َ.بػ ػػيف الطػ ػػالب مم أضػ ػػن المسػ ػػؤكلية
االجعماعية كالطالب مرعأعن العكئيدية ،لصالح الطالب ا ماث.

د -كجكد عالقة ارعباطية مكجبة ،بيف المسؤكلية االجعماعية كالعكئيدية.
 -2دراسة كنيمر:Kennemer : )4114(،
كعمكامها " العكامؿ العن عمب بالمسؤكلية االجعماعية ،لدل طالب الجامعة ".

كقد هد ت ل الععرؼ عه العكامؿ العن عسهـ ن عممية المسؤكلية االجعماعية ،لػدل طػالب
الجامعات.

كقد بهيت عيمة الدراسة (ُّ) طالبان ك (ٗٔ) طالبة مف طالب الجامعة.
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كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -ملياس المسؤكلية االجعماعية ،العالمن عداد "سعاريت" . Starret ،
كقد بيمػت معائج الدراسة ما يهػن

ػكر ،ك ما ػان ػن المسػؤكلية االجعماعيػة ،لصػالح
ي -كجػكد ػركؽ ذات داللػة حصػائية بػيف الجمسػيف ذئ ان

الطالب.

ذئكرن ،ك ما ان ن المسؤكلية االجعماعية محك
ي
ب -عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسيف
ااش اص.

 -5دراسة عبد الفتاح السيد درويش : )4115( ،
كعمكامه ػػا " بع ػػض مح ػػددات المي ػػؿ لػ ػ الحػ ػكادث المركري ػػة ،كس ػػهكؾ الم ػػاطرة ،كالمس ػػؤكلية

االجعماعية ،كالعكجو الليمن العلهيدم ".
كقد هد ت ل

الععرؼ عه بعض محددات الميؿ ل الحػكادث المركريػة ،كسػهكؾ الم ػاطرة،

كالمسؤكلية االجعماعية ،كالعكجو الليمن العلهيدم.

كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ََِ) طالبان كطالبةن ،مف طالب جامعة الممك ية .
كاسع دـ ملياس المسؤكلية االجعماعية ،مف عداد "الباحث"
كاسع دـ ا عبار ت ،ئاِ.

كقد دلػػت معائج الدراسة عه ما يهػن
ػكر اكاما ػان ػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة؛ لصػػالح مم أضػػن
أ -كجػػكد ػػركؽ جكهريػػة بػػيف الجمسػػيف ذئػ ان
الميؿ ل الحكادث.

 -6دراسة جماؿ مختار حمزة: )4116( ،
كعمكامهػػا " العرعي ػػب المػػيالدم ،كعالقع ػػو بالمسػػؤكلية االجعماعي ػػة لػػدل عيم ػػة مػػف الش ػػباب م ػػف

الجمسيف ".

كقد هد ت ل بياف عالقة العرعيب الميالدم ،بالمسؤكلية االجعماعية.
كقد اشعمهت عيمة الدراسة (ُُٗ) طالبان كطالبة بكاقم (ِٗ) طالبان )ٗٗ( ،طالبةن.
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -ملياس المسؤكلية االجعماعية ،عػداد "هاريسػكف جػؼ" ،عرجمػة كععريػب "صػالح الػديف يبػن

ماهية ك رشاد عبد العزيز مكس ".

كاسع دـ المعكسط الحسابن ،كاالمحراؼ المعيارم ،كعحهيؿ العبايف.

كقد دلػت معائج الدراسة عه ما يهػن
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أ -كجكد ركؽ جكهريػة ػن المسػؤكلية االجعماعيػة عمػد مسػعكل (َٓ ،)َ،بػيف الأئػات الميالديػة (
ُ ،)ٓ-ُ( ، ) ْ-ُ (، ) ّ-ُ ( ، )ِ-لصالح العرعيب الميالدم ااكؿ.


ة -كجكد ركؽ جكهرية بيف الجمسيف ذئك انر ،اكاما ان

ن المسؤكلية االجعماعية لصالح الطالبات.

 -7دراسة خمؼ أحمد الرسوؿ :) 4117(،
كعمكامها الكعن البيئن كالمسؤكلية الش صػية كاالجعماعيػة لطػالب الجامعػة كعالقػة ئػؿ ممهمػا

بالعحصيؿ اائاديمن .

كقػػد هػػد ت لػ الععػػرؼ عهػ الأػػركؽ بػػيف طهبػػة الجامعػػة ػػن ئػػؿ مػػف الػػكعن الػػديمن الظػػاهرم

كالجكهرم كالمسؤكلية الش صية كاالجعماعية .

كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (َِْ) طالبان كطالبة.

كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة
أ-

ملياس الكعن الديمن عداد "عبد الرقيب" البحيرم كعادؿ "دمرداش" .

ة -ملياس المسؤكلية االجعماعية صكرة الئبار عداد "سيد ع ماف" .


ج-مليػػاس المسػػؤكلية الش صػػية عػػداد "مرعػػؿ كآ ػػركف" عرجم ػة كععريػػب "الباحػػث" كاسػػع دـ
ا عبارت ،كالمعكسط الحسابن ،االمحراؼ المعيارم .
كقد عكصهت معائج الدراسة ل ما يهػن

ي-ارعػػبط الػػكعن الػػديمن الظػػاهر عمػػد مسػػعكل(َٓ )َ،بالمسػػؤكلية الش صػػية بالمسػػبة لمجمػػكععن الػػذئكر
كا ماث عه العرعيب.

ب-كجكد عالقة ارعباطيو عمد مسعكل(َُ )َ.بيف الكعن الديمن كالمسؤكلية الش صية كاالجعماعية.
ج -كجكد عالقة ارعباطيو عمد مسعكم (َٓ )َ،بيف المسؤكلية االجعماعية كالعحصيؿ اائاديمن ،بيمما
ال عكجد عالقة ارعباطيو بيف الكعن الديمن كالعحصيؿ اائاديمن.

-8دراسة أحمد عبد المجيد صمادي ،وصبلح عثامنة:) 4118 ( ،
كعمكامها " دراسة عطكيرية لملياس المسؤكلية االجعماعية ".
كقد هد ت ل بما ملياس لهمسؤكلية االجعماعية ،عمد طهبة الجامعات ااردمية.

كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ُْٕٓ) طالبان كطالبةن.

كاسع دما يلأا ئركمباخ كالعحهيؿ العامهن ،كالمعكسط الحسابن كاالمحراؼ المعيارم.

وقد توصمػت نتائج الدراسة إلى ما يمػي :

ي -ف الملياس يعمعم بمعامؿ بات )َ،ْٖ( ،لهدرجة الئهية.

ب -جا عرعيب اابعاد لدل طالب مكضم الدراسة ئالعالن
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مسػػؤكلية الأػػرد اعجػػال الحػػن ،عهيهػػا مسػػؤكلية الأػػرد اعجػػال الػػذات ،ػػـ مسػػؤكلية الأ ػرد اعجػػال العػػالـ ،كاعجػػال

ااسرة ،ك اعجال الكطف ،كاعجال الزمال .

 -9دراسة أنبيؿ وآخروف: Annebil et al . :)2008 ( ،
كعمكامها " الليادة االسعبدادية كعالقعها مم الزعيـ ،كالمسؤكلية االجعماعية.

كقد هد ت ل بياف عالقة االسعبدادية اا القية ،بالليادة مم الزعيـ ،كالمسؤكلية االجعماعية.

كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ِّّ) طالبان .

كقد بيمػت معائج الدراسة ما يهػن

أ -كجكد عالقة ارعباطيو بيف المسؤكلية االجعماعية ،كالليادة اا القية.

-01د ارسة ماريبل توريس: Mariela Torres : )2009( ،
كعمكامها " المسؤكلية االجعماعية ئ ساس لبرمامج ال دمات الجامعية ".

كقد هد ت ل الععرؼ عه ي ر دمج الطالب ،ن م عهؼ قطاعػات المجعمػم ،بعػكعيعهـ بكاقػم

المشئالت االجعماعية ،كبكضم حهكؿ لها.

كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ّْٓٔ) طالبان.

كقد بيمت معائج الدراسة ما يهػن

ي -ف اععم ػػاد مم ػػكذج المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ،هػ ػك ي ض ػػؿ كس ػػيهة لععزي ػػز الععه ػػيـ الش ػػامؿ ،كالمكاطم ػػة
المسؤكلة بيف المهمييف ن المسعلبؿ.

ب -ف العأئيػ ػػر الملػ ػػدم كالػ ػػععهـ الػ ػػذاعن ،كالععػ ػػايش المعمػ ػػاغـ كالل ػ ػيـ كاسػ ػػع داـ عئمكلكجيػ ػػا المعهكمػ ػػات
كاالعصاالت ،مؤشر عه السهكؾ المسؤكؿ اجعماعيان.

ج -كجكد اعجال محك زيادة مسعكل الكعن ،كالعييرات لحؿ المشائؿ العن يكاجهكمها
-00دراسة ميسوف عبد القادر مشرؼ:) 4119 ( ،
كعمكامهػػا "العأئيػػر اا القػػن كعالقعػػو بالمسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كبعػػض المعيي ػرات لػػدل طهبػػة

الجامعة ا سالمية بيزة " .

كقػػد هػػد ت ل ػ عكضػػيح العالقػػة بػػيف العأئيػػر اا القػػن ،كالمسػػؤكلية االجعماعيػػة لػػدل طػػالب

الجامعػػة ا سػػالمية بي ػزة  .كقػػد عئكمػػت عيمػػة الد ارسػػة مػػف (ُِٖ) طالب ػان كطالب ػةن لػػدل طػػالب الجامعػػة
ا سالمية.

كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -ملياس المسؤكلية االجعماعية عداد "الباح ة".

ب -ملياس العأئير اا القن لهراشديف عداد " كقية عبد الأعاح".
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كاسع دـ معامؿ ارعباط بيرسكف ،كسبيرماف ،كا عبار عحهيؿ العبايف ،كا عبار شيأية

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يهػن

ي -ع ػػدـ كج ػػكد ػػركؽ ذات دالل ػػة حصػ ػائية عم ػػد مس ػػعكل (َٓ ،)َ،بػ ػيف مس ػػعكل العأئي ػػر اا الق ػػن،
كالمسػػؤكلية االجعماعيػػة ،ل ػػدل طػػالب الجامعػػة ا س ػػالمية ،ععػػزل لهمعيي ػرات العالي ػػة الممطلػػة الس ػػئمية
كمسعكل ععهيـ ااب كالمسعكل االقعصادم.

ب -كجكد ركؽ ذات داللػة حصػائية عمػد مسػعكل(َٓ ،)َ،بػيف مسػعكل العأئيػر اا القػن كالمسػؤكلية
االجعماعية لدل طالب الجامعة ا سالمية؛ لصالح مسعكل ععهيـ ااـ االبعدائن.
ععليب عه دراسات المحػكر ااكؿ

يعضح مف الؿ اسععراض الدراسات السابلة ،العن عماكلت المسؤكلية االجعماعية ما يهن
أ-

لػػـ عجػػر د ارس ػػة عربيػػة – ػػن ح ػػدكد عهػػـ الباح ػػث  -عماكلػػت المسػػؤكلية االجعماعي ػػة ،مػػف حي ػػث
عالقعها بالمعييرات المأسية مكضم االهعماـ ،يساليب الرعاية الكالدية كالعأاؤؿ ،العشاؤـ ،العدائيػة،

مجعمعة" مما يؤئد يهمية الدراسة الحالية ،كيف المجاؿ ال يزاؿ ن حاجة ل مزيد مػف الد ارسػات،
العػػن عئشػػؼ طبيعػػة العالقػػة ،لػػذا عسػػع الد ارسػػة ،العػػن بػػيف ييػػديما ل ػ اسعئشػػاؼ العالقػػة بػػيف
المسؤكلية االجعماعية ،كعهؾ المعييرات.

ب ػ كقد ييجريت الدراسات السابلة عه عيمات معما هة ،مم هيف ن طالب الجامعات.
ج ػ مف المالحظ عه الدراسات السابلة ،ا عال ها ن يهد ها  ،ئما ععددت المعييرات العن عماكلعها.

د -عمػػكع المل ػػاييس المس ػػع دمة ػػن الد ارس ػػات الس ػػابلة؛ مظ ػ انر ال ػػعالؼ المعييػ ػرات الع ػػن عدرس ػػها ،بم ػػا
يعماسب كهدؼ ئؿ دراسة ،كالعيمة المسع دمة.

ه ػ -اسػػع دمت معظػػـ الد ارسػػات السػػابلة ااسػػاليب ا حصػائية المماسػػبة لئػػؿ د ارسػػة كيهػػـ هػػذل ااسػػاليب
المعكسط الحسابن ،االمحراؼ المعيارم ،ا عبار ت ،t. test ،معامؿ ارعباط بيرسكف.

ك  -رئزت الدراسات العن عماكلت المسؤكلية االجعماعيػة ،كعالقعهػا بمعييػرات ممهػا العأئيػر اا القػن،
كالعكجو الليمن ،كالعرعيب الميالدم.

ز -ععماسب عيمات عهؾ الدراسات ،مم طبيعة المعييرات المدركسة.

ح -اسػػع دمت الد ارسػػات السػػابلة مجمكعػػة مػػف العيمػػات ،ذات صػػائص كمكعيػػات م عهأػػة

كقػػد

عم ؿ هذا اال عالؼ ن يئ ر مف معيير حيث اقعصرت بعض العيمػات عهػ الػذئكر م ػؿ د ارسػة امبيػؿ
كآ ركف ،Annebil et.alماريال عكريسMariela Torres ،
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ثانيػاً  -دراسات تناولت أساليب الرعاية الوالدية ،وعبلقتيا بالمتغيرات الشخصية واالجتماعية .

-0دراسة لينداؿ  ،وماري جورج :londal &Mary George : )1993( ،

كعمكامها " يمماط المعامهة الكالدية كالمأسية لدل طالب الجامعات الصيمية كعشيؾ " .

كقد هد ت ل بياف يمماط المعامهة الك الدية كالمأسية لدل طالب الجامعات الصيمية كعشيؾ.

و
طالب مف الجامعات الصيمية .
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ََٓ)

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يهػن

ي -كجكد عالقة ارعباطية بيف يمماط المعامهػة الكالديػة ،كمعػايير الصػحة المأسػية ا يجابيػة المعم هػة
ن احعراـ الذات ن الحياة كجكدعها  ،كالرضا عمها .

 -4دراسة أنور حمودة البنا : )4111(،
كعمكامها االعجاهات الكالدية كعالقعها بالشعكر باالمعما لدم طهبة الجامعة ن محا ظات غزة.
كقد هدؼ لن الععرؼ عهن العالقة بيف االعجاهات الكالدية كمجاالت االمعما لدم طػالب الجامعػة ػن

محا ظات غزة .

كقد عئكمت العيمة المهائية مف (ٖٔٔ) طالبان كطالبة مف جامعة ااقص .
كقد اسع دمت ن هذل الدراسة عدة يدكات هن

ي-ملياس المعامهة الكالدية عداد س .شيأر عرجمة كععريب" صالح الديف يبك ماهية كرشاد مكس " .
ب-ملياس االمعما عداد "الباحث" .

كاسع دـ المعكسط الحسابن ،كاالمحراؼ المعيارم  ،كمعامؿ ارعباط بيرسكف

كقد يسأرت يهـ معائج الدراسة

ي-عدـ كجكد عالقة ارعباطية ذات داللة احصائية عمد مسعكم (َ )َٓ،بيف درجات ملياس االعجاهػات
الكالدية كدرجات ملياس االمعما لدم ي راد عيمة الدراسة .

ب-كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػو ذات دالػػة حصػػائية عمػػد مسػػعكم (َ )َُ،بػػيف االسػػعلالؿ المعطػػرؼ لػػتـ ،
كبيف االمعما لدل طالب جامعة ااقص

ن قطاع غزة.

ج-كجػػكد ارعبػػاط سػػالب داؿ حصػػائيا عمػػد مسػػعكم (َ )َُ،بػػيف الػػر ض لػتب كبػػيف االمعمػػا ااسػػرم،
بيمما ال يكجد ارعباط بيف االسعلالؿ المعطرؼ لتـ كالمجمكع الئهن لتـ .

ػكر اكاما ػان ػن درجػات علبػؿ ااـ ك ػن درجػات
د-عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسػييف ذئ ان
االسعلالؿ المعطرؼ لتب ك ن درجات االسعلالؿ المعطرؼ لتـ .
 -3دراسة مازف شمساف : )4111(،
كعمكامه ػػا " د ارس ػػة ملارم ػػة ػػن مئكم ػػات العالق ػػة ب ػػيف يس ػػاليب العمش ػػئة االجعماعي ػػة ،كالص ػػحة

المأسية لدم الطالب الجامعييف" .
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كق ػػد ه ػػد ت لػ ػ العع ػػرؼ عهػ ػ عالق ػػة يس ػػاليب العمش ػػئة االجعماعي ػػة ،بالص ػػحة المأس ػػية ،ل ػػدل

الطالب الذيف يعيشكف ن الحضر  ،كئذلؾ ن الريؼ ،ن جامعو عدف بالجمهكرية اليممية .
و
طالب كطالب وة ،مف طالب جامعو عدف.
كقد عئكمت عيمو الدراسة مف (ََِ)
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي  -ملياس االعجاهات محك ااسرة ،كاابما عػ ليؼ " يػرؿ شػيأر ك ريعشػارد" عرجمػة كععريػب "مصػطأ
محمكد يبك الميؿ".)ُٗٗٓ( ،

ة -مليػػاس الش صػػية االسػػلاطن الجمعػػن ،عػػداد " ئػػازؿ عيػػكد كر ػػاف " عرجمػػة كععريػػب " محمػػكد

السيد يبك الميؿ ".)ُٖٗٗ( ،

ج -ملياس " ئكرمؿ " لهمكاحن العصابية ،كالسيئكسكماعية عداد " يدكقاف كآ ػركف " عرجمػو كععريػب
" مصطأ محمكد يبك الميؿ ".

كاسع دـ المعكسط الحسابن ،كمعامؿ ارعباط بيرسكف ،ا عبار ت ،t.test ،كالعحهيؿ العامهن.

وقد بينػت نتائج الدراسة ما يمػي :

ي -كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الػػذئكر ا مػػاث ،ػػن االعجاهػػات محػػك ااس ػرة ،كاابمػػا  ،ػػن
ملاييس عشجيم العييير كسيطرة ااـ لصالح الذئكر ،بيمما ئامت الأركؽ ن عزلة ااـ كعجمب االعصاؿ

لصالح ا ماث.

ب -كجكد ركؽ ذات داللو حصائية بيف ذئػكر الحضػر اكامػاث الحضػر ،ػن االعجاهػات محػك ااسػرة،
ن ملياس عشجيم العييير كسيطرة ااـ لصالح الذئكر ،بيمما ئامت الأركؽ ن ػارة اليضػب،

كاابما

كعجمب االعصاؿ لصالح ا ماث.

 -2دراسة محمود حسف: )4110( ،
كعمكامها " يمماط العأاعؿ الكالدم ئما يدرئها اابما  ،كعالقعها ببعض ال صػائص السػهكئية

لديهـ ،ن ئؿ مف البيئة المصرية كالسعكدية ".

كقػػد هػػد ت ل ػ الععػػرؼ عه ػ العالقػػة بػػيف يممػػاط العأاعػػؿ الكالػػدم ،ئم ػا يػػدرئها اابمػػا  .كقػػد

عئكمت عيمة الدراسة مف (َْٓ) طالبان مصريان ،كسعكديان.
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -ملياس يمماط العأاعؿ الكالدم عداد "الباحث".

كاسع دـ المعكسط الحسابن ،كعحهيؿ االمحدار ،كاالمحراؼ المعيارم ،كمعامؿ يلأا.

كقد عكصهت معائج الدراسة ل ما يهػن

ي -كجكد عالقة ارعباطيػو مكجبػة عمػد مسػعكل (َ )َُ،بػيف ممػط الممػاخ ااسػرم ،كسػهكؾ حػؿ المشػئهة

لتبما .
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ب-عػػدـ كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف طػػالب العيمػػة المص ػرية ،كطػػالب العيمػػة السػػعكدية ػػن
مهارة حؿ المشئالت.

 -5دراسة لينداؿ وماري جورج londal & Mary Georg :(2002 (،
كعمكامها " الدكا م لدراسة العئعيئات ،كالعمشئة االجعماعيػة بػيف طػالب الجامعػات ،كي رهػا عهػ

العحصيؿ اائاديمن لدل طهبة الجامعات " .

كق ػػد ه ػػد ت لػ ػ بي ػػاف عالق ػػة ال ػػدكا م لد ارس ػػة العئعيئ ػػات ،كالعمش ػػئة االجعماعي ػػة ،كي ره ػػا عهػ ػ

العحصيؿ اائاديمن.

كقد بيمػت معائج الدراسة ما يهػن
ي -كج ػػكد عالق ػػة ارعباطي ػػة ب ػػيف العمش ػػئة االجعماعي ػػة ،كالعحص ػػيؿ االئ ػػاديمن كالرض ػػا كا ع ػػداد

الجامعن.

 -6دراسة سناء أبو زيد: )4113( ،
كعمكامها "العمشئة االجعماعية كعالقعها باالعجاهات السياسية ،لدل طالب الجامعات الأهسطيمية بلطاع
غزة ".

كقد هد ت ل عحديد العالقة بيف العمشئة االجعماعية ،كاالعجاهات السياسية.

كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (َِّ) طالبان.

كقد اسع دمت ن هذل الدراسة عدة يدكات هن
أ -ملياس االعجاهات السياسية ،عداد" الباح ة ".
ة -ملياس العمشئة االجعماعية ،عداد " الباح ة ".

كاسع دمت المعكسػط الحسػابن ،كاالمحػراؼ المعيػارم ،كالعئػ اررات ،كالمسػب المئكيػة ،كمعامػؿ ارعبػاط

بيرسكف ،كا عبار ت. t.test ،

كقد بيمػت معائج الدراسة ما يهػن

ي -كجكد عالقة ارعباطية سالبة غير دالة حصائيان ،بيف العمشئة ااسرية كبيف االعجال الريسمالن.

ب -كجكد عالقة ارعباطية مكجبة ذات داللة حصائية ،عمد مسعكل داللة (َٓ )َ،بيف العمشئة الكالدية
كبيف ا عجال الديملراطن.

ج-كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػو مكجبػػة ذات داللػػة حصػػائية ،عمػػد مس ػعكل (َُ ) َ،بػػيف العمشػػئة الكالديػػة

ااسػرية كبػػيف االعجػػال الػػديمن المحػػا ظ ،مػػم كجػػكد ػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف المػػؤ رات ال ارجيػػة،

جماعة الر اؽ ،المدرسة ،كسائؿ ا عالـ ،كبيف االعجال االشعرائن.
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-7دراسة عمر محمد أحمد حرب : )4113(،
كعمكامهػ ػػا العالقػ ػػة بػ ػػيف يسػ ػػاليب العمشػ ػػئة الكالديػ ػػة ،كالمشػ ػػاط الملػ ػػابن لػ ػػدل طػ ػػالب الجامعػ ػػات

الأهسطيمية.

كقد هد ت ل الععرؼ عه العالقة بيف يساليب العمشئة الكالدية ئما يدرئها اابمػا  ،كمجػاالت

المشاط الملابن لدل طالب الجامعات اآلعية اازهر ،ا سالمية ،ااقص .
و
و
كطالبة.
طالب
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ََّ)
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -مليػػاس المعامهػػة الكالديػػة  ،عػػداد شػػيأر عرجمػػة كععريػػب "صػػالح الػػديف يبػػك ماهية"،كرشػػاد عبػػد
العزيز مكس .

ب-ملياس المعامهة الكالدية  ،عداد" يمكر رياض عبد الرحيـ ،كعبد العزيز المييصب نُ
كاسع دـ الأائركمباخ  ،كا عيار ت ،كالمعكسط الحسابن ،كاالمحراؼ المعيارم .
وقد توصمػت نتائج الدراسة إلى ما يمػي :
ي -كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػو مكجبػػة ذات داللػػة حصػػائية عمػػد مسػػعكم (َ )َٓ،بػػيف علبػػؿ ااب مػػف
اابما مف جهة مظر اابما كالمشاط االجعماعن كالمشاط ال لا ن .

ب -كجكد عالقة ارعباطية بيف العمشئة الكالدية ،ك علبؿ ااب ،االسعلالؿ المممكح ممو،كعشجيعو لهمشاط
ال لا ن كالمشاط السياسن ،كالمشاط االجعماعن ئما يدرئو اابما .

ج -كجػػكد ػػركؽ بػػيف الطػػالب مرعأعػػن اسػػاليب العمشػػئة الكالديػػة ،كالطػػالب مم أضػػن يسػػاليب العمشػػية
الكالدية ن االسعلالؿ المممكح مف ااـ ن مجاالت المشاط السياسن كال لا ن كاالجعماعن" .
 -8دراسة فيصؿ محمود الغرايبة:)4113( ،
كعمكامها " معييرات العمشئة االجعماعية ،ن المجعمم العربن ،لهعئيؼ مم العكلمة ".
كقد هد ت ل الععرؼ عه يمماط كيساليب ،كدكر المؤسسات العن عيعمن بالعمشئة االجعماعية.
وقد بينػت نتائج الدراسة ما يمػي :
ي -كجػػكد ميئاميزمػػات اجعماعيػػة يمبيػػن يف عمارسػػها المؤسسػػات العربكيػػة ،لعحليػػؽ العمشػػئة االجعماعيػػة
اللادرة عه مكاجهة العكلمة ععم ؿ ن ااسرة العن عععبر كحدة اجعماعية لعمشئة يبمائهػا ،ك ػؽ معػايير

محددة ،عساعدهـ ن عشئيؿ السهكؾ االجعماعن لت راد.

ب -عسػػاهـ الجامعػػة ػػن عمميػػة اللػػدرات ا بداعي ػػة ،كاالهعمػػاـ بعمهيػػة العربيػػة كالععهػػيـ؛ لعطػػكير مكعي ػػة
المكارد البشرية عماـ معهكمات علهية .

ج -اهعماـ كسائؿ االعصاؿ كا عالـ بمشر المعارؼ ،ك ؽ عمهية اامشطة ال لا ية لهمساهمة ن امعأػاع

الجماهير.
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 -9دراسة رأفت عطية باخوـ: )4112( ،
كعمكامها " االمأصاؿ المأسن عف الكالديف ،كعالقعو بال لة بالمأس لدل طالب ئهية العربية بالمميا

كقػػد هػػد ت ل ػ الععػػرؼ عه ػ العالقػػة بػػيف االمأصػػاؿ المأسػػن عػػف ااب كااـ كعالقعػػو بال لػػة

بالمأس .كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ْٖٓ) طالبان كطالبة ،بكاقم (ُّٔ) طالبان ،ك(ِٓٗ) طالبة.

كقد اسع دمت ن هذل الدراسة عدة يدكات هن

ي  -ملياس االمأصاؿ المأسن عداد "هك ماف" Hoffmn ،عرجمة كععريب "الباحث".
ب -ملياس ال لة بػالمأس ،عػداد ديممػؿ  Demanielعرجمػة كععريػب "عهػن حسػيف بػدارم كيمػكر عبػد
الرحيـ".

كاسع دـ االمحراؼ المعيارم ،كالمعكسط الحسابن ،كا عبار ت .

كقد بيمػت معائج الدراسة ما يهػن

ي -عػػدـ كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػو بػػيف معييػرات ال لػػة بػػالمأس ،كئػػؿ مػػف معييػرات االمأصػػاؿ المأسػػن ،عػػف
الكالديف (يب) عدا العالقة بيف اللدرات كالمهارات ،كال ب ارت الجيدة ،كئذلؾ عػدـ كجػكد عالقػة ارعباطيػة

بيف معييرات ال لة بالمأس ،كمعييرات االمأصاؿ عف ااب كااـ.

ب-كجػػكد عشػػابو بػػيف المئكمػػات العامهيػػة الماعجػػة مػػف يبعػػاد ال لػػة بػػالمأس ،كاالمأصػػاؿ المأسػػن عػػف
ااب مم المئكمات ذاعها لتـ.

-01دراسة محمود عمي اليباش: )4117( ،
كعمكامهػ ػػا االعجػ ػػال محػ ػػك الععهػ ػػيـ الم ػ ػػعهط كعالقعػ ػػو ب سػ ػػاليب المعامهػ ػػة الكالديػ ػػة لػ ػػدم طػ ػػالب
الجامعات الأهسطيمية بمحا ظات غزة

كقػػد هػػد ت ل ػ الععػػرؼ عه ػ اعجػػال طػػالب الجامعػػات الأهسػػطيمية محػػك اال ػػعالط  ،كعالقعػػو

ب ساليب المعامهة الكالدية بمحا ظات غزة .

كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (َٕٓ) طالبان كطالبةن.

كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي-قائمة المعامهة الكالدية عداد" يرؿ س شيأر" عرجمة كععريب" صالح الديف يبك ماهية كرشاد مكس ".

ب-ملياس االعجال محك الععهيـ الم عهط عداد "الباحث".
كيظهرت معائج الدراسة ما يهن

ي -ف يس ػػاليب المعامه ػػة الكالدي ػػة ػػن مجعمعم ػػا الأهس ػػطيمن ال ع ػػرج ع ػػف يس ػػاليب المعامه ػػة الكالدي ػػة ػػن
مجعمعاعما العربية معم هة ن العلبؿ كاالسعلالؿ المعطرؼ كالر ض .

ب -ف بعػد الػر ض عصػدر يبعػاد يسػاليب المعامهػة الكالديػة ػـ بعػد العلبػؿ ػـ بعػد االسػعلالؿ ،بيممػا جػػا
بعد العلبؿ لتـ يهيو بعد الر ض ـ بعد االسعلالؿ .
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ج-عػ ػػدـ كجػ ػػكد ػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة حصػ ػػائية عمػ ػػد مسػ ػػعكل (ٓ ).،.ػ ػػن اعجاهػ ػػات طػ ػػالب الجامعػ ػػات

الأهسطيمية محك اال عالط ععزل ل معيير الجمس .
ععليب عه الدراسات ال اصة بالمحػكر ال امن

يعضح مف الؿ اسععراض الدراسات السابلة ما يهن

ي  -رئػػزت الد ارسػػات العػػن عماكلػػت يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة كعالقعهػػا بمعييػػرات عػػدة ممهػػا العحصػػيؿ
اائاديمن كال لة بالمأس ،ال صائص السهكئية لديهـ ،الصحة المأسية.

ب  -عمكع الملاييس المسع دمة ػن الد ارسػات السػابلة؛ مظػ انر ال ػعالؼ المعييػرات ،العػن درسػعها ،كبمػا
يعماسب كهدؼ ئؿ دراسة ،كالعيمة المسع دمة.

ج  -اسػػع دمت معظػػـ الد ارسػػات السػػابلة العػػن عماكلػػت يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة ،ااسػػاليب ا حصػػائية
اآلعية المعكسط الحسابن كاالمحراؼ المعيارم ،ا عبار ت . t. test

د -ععدد البيئات العن يجريت يها الدراسات السابلة.

هػ  -اقعصرت بعض الدراسات ن عيماعها عه الذئكر م ؿ دراسة ليمداؿ ،كمارم جػكرج(، )1993
 ،landal Mary Georgكد ارسػة سامشػير كآ ػركف ، Sancher et .al )2010(،كسػما

يبك زيد (ََُِ).

ك -كقد يجريت الدراسات السابلة عه عيمات عمرية معما هة ععم ؿ ن طالب الجامعة.
ز -ععماسب عيمات عهؾ الدراسات مم طبيعة المعييرات المدركسة.
ثالثاً  -دراسات تناولت التفاؤؿ والتشاؤـ وعبلقتو بالمتغيرات النفسية واالجتماعية:

 -0دراسة مكستيف:Mcsteen : (1997) ،

كعمكامهػػا " مئامي ػػة العمبػػؤ بالمزع ػػة العأاؤليػػة ،م ػػف ػػالؿ ئػػؿ م ػػف الصػػالبة المأس ػػية ،ككجه ػػة
الضبط كالكعن بالبيئة ااسرية ".

كقػػد هػػد ت ل ػ الععػػرؼ عه ػ

مئاميػػة العمبػػؤ بالمزعػػة العأاؤليػػة ،مػػف ػػالؿ ئػػؿ مػػف الصػػالبة

المأسية ،ككجهة الضبط كالكعن بالبيئة ااسرية.

كقد يجريت الدراسة عه عيمة ،بهيت (َِٓ) طالبان.

كقد يسأػرت معائج الدراسة ما يهػن

ي -ف الصالبة المأسية ئامت ممبئا جيدان لهعبايف ،ن المزعة العأاؤلية.

ب -ف كجهة الضبط قد يسهمت ن ارعأاع ئؿ مف المزعة العأاؤلية ،كالصالبة المأسية.
ج -ف الكعن ااسرم يسهـ ن ارعأاع المزعة العأاؤلية .

د -ف سهاـ ئؿ مف الصالبة المأسية ،ككجهة الضبط كالػكعن ااسػرم ،حػكالن (ّْ ،)%مػف الدرجػة
الئهية ن المزعة العأاؤلية.
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 -4دراسة عويد المشعاف : )4111( ،
كعمكامها " العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعهما باالضطرابات المأسية كالجسمية كضيكط يحداث الحياة

لدل طالب الجامعة "

كقػػد هػػد ت ل ػ الععػػرؼ عه ػ العالقػػة بػػيف العأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ ،كاالضػػطرابات المأسػػية كالجسػػمية

كضيكط يحداث الحياة لدل طالب الجامعة .

كقػػد عئكمػػت عيمػػة الد ارسػػة مػػف (ُّٗ) طالػ و
ػب كطالبػ وػة مػػف جامعػػة الئكيػػت ،بكاقػػم (َُٔ) مػػف

الذئكر  )ُٓٗ(،مف ا ماث.

كقد اسع دمت ن هذل الدراسة عدة يدكات هن

ي -ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ ،عداد "يحمد عبد ال الؽ".

ب -ملياس االضطرابات المأسية كالجسمية ،عداد "جػكمز ييػرا" Gomas،Vierra ،عرجمػة كععريػب
"عكيد سهطاف المشعاف".

ج -ملياس ضيكطات الحياة عداد "هكلمز ك راهن" ،عرجمة كععريب "عكيد سهطاف المشعاف".
كاسع دـ المعكسطات الحسابية ،كاالمح ار ات المعيارية.

كقد ئشأت معائج الدراسة ما يهػن

ي  -كجكد ارعباط جكهرم سهبن ،بيف العأاؤؿ كالعشاؤـ .

ب -كج ػػكد عالق ػػة ارعباطي ػػة مكجب ػػة ب ػػيف العش ػػاؤـ كاالض ػػطرابات المأس ػػية كالجس ػػمية ،كض ػػيكط يح ػػادث
الحياة،

ذئكر اكاما ان ن العأاؤؿ لصالح الذئكر.
ج -كجكد ركؽ بيف الجمسيف،
ان

د-عدـ كجكد ركؽ جكهرية بيف الذئكر كا ماث ن العشاؤـ كضيكطات الحياة،

هػ -كجكد ارعباط جكهرم بيف العأاؤؿ كاالضط اربات المأسية كالجسمية ،كضيكط يحداث الحياة .

-3دراسة أحبلـ يونس شعيب:)4100( ،
كعمكامهػػا الدا عيػػة لإلمجػػاز كعالقعهػػا بئػػؿ مػػف العأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ ك اعهيػػة الػػذات لػػدم طػػالب
الجامعة .

كقد هد ت لن الععرؼ عهػ طبيعػة العالقػة االرعباطيػة بػيف الدا عيػة لإلمجػاز كئػؿ مػف العأػاؤؿ

كالعشاؤـ ك اعهية الذات لدل الذئكر كا ماث كالعيمة الئهية.

و
و
كطالبة مف جامعة اللاهرة
طالب
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (َِٓ)

كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي-ملياس الدا عية لإلمجاز عداد "عبد الهطيؼ هيأة" .

ب-اللائمة العربية لهعأاؤؿ كالعشاؤـ عداد "يحمد عبد ال الؽ".
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ج-ملياس الأاعهية العامة لهذات عداد "عادؿ العدؿ" .
كقد بيمت معائج الدراسة ما يهن

ي-كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػة مكجبػػة عمػػد مسػػعكل (َُ )َ،بػػيف الدا عيػػة لإلمجػػاز كئػػؿ مػػف العأػػاؤؿ ك اعهيػػة

الذات.

ب-كج ػػكد عالق ػػة ارعباطي ػػة س ػػالبة عم ػػد مس ػػعكل (َُ )َ،ب ػػيف الدا عي ػػة لإلمج ػػاز كالعش ػػاؤـ بيمم ػػا ئ ػػاف
معامالت االرعباط لدل ا ماث (َٓ )َ،كلدل العيمة الئهية (َُ.)َ،

ج-كجكد ركؽ ذات داللة حصػائية عهػ العػكالن (َُ )َ،َٓ( ، )َ ،بػيف الجمسػيف ذئػك انر اكاما ػان ػن
الدا عية لإلمجاز كالعأاؤؿ لصالح الذئكر.

ذئكر اكاما ان ن العشاؤـ .
د-عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسييف
ان
 -2دراسة بدر محمد األنصاري: )4110( ،
كعمكامها " ملياس العأاؤؿ غير الكاقعن ،لدل عيمة مف الطالب كالطالبات ن الئكيت.
كقد هد ت ل الععرؼ عه العأاؤؿ غير الكاقعن ،لدل عيمة مف طالب ،كطالبات الجامعة.
و
طالب مف طهبة الجامعة.
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (َِٕ)
كقد اسع دمت ن هذل الدراسة عدة يدكات هن

ي -ملياس العأاؤؿ عداد "بدر اامصارم".

ب -ملياس العشاؤـ عداد "بدر اامصارم".
ج -ملياس العكجو ا يجابن لهحياة عداد  ،Scheier & Corverعرجمة كععريب "بدر اامصارم".
كاسع دـ المعكسط الحسابن ،كاالمحراؼ المعيارم ،كا عبار ت.

كقد يظهرت معائج الدراسة

ي -يرعبط العأاؤؿ غير الكاقعن يجابيان بالعأاؤؿ محك الحياة ،ئما يرعبط سهبان بالعشاؤـ.

ػكر اكاما ػان ػػن العأػػاؤؿ غيػػر الػكاقعن ،كئػػذلؾ عشػػابو الجمسػػيف ػػن
ب-عػػدـ كجػػكد ػػركؽ بػػيف الجمسػػيف ذئػ ان
عكقم ااحداث السارة المأجعة ن الكاقم.

-5دراسة رجب عمى شعباف محمد:)4110( ،
كعمكامها " االمجاز اائػاديمن كعالقعػو بالعأػاؤؿ كالعشػاؤـ ،كالدا عيػة كيسػاليب المشػئالت لػدل
طهبة الجامعات "دراسة عمبؤية " .
المأسية.
بالأيكـ.

كقػػد ه ػػد ت ل ػ العع ػػرؼ عهػ ػ العالقػػة ب ػػيف االمجػػاز اائ ػػاديمن كالعأ ػػاؤؿ كالعشػػاؤـ ػػن الحي ػػاة
كقػػد عئػػكف العيمػػة مػػف (ُّٔ) طالبػ وػة مػػف السػػمة الرابعػػة ،شػػعبة ريػػاض ااطأػػاؿ ،بئهيػػة العربيػػة
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كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي-ملياس علدير ذاعن لهراشديف مف عدادل.

كاسع دمت المعكسطات الحسابية ،كاالمح ار ات المعيارية ،كا عبار ت .

كقد عكصهت معائج الدراسة ل ما يهػن

أ -كجكد عالقة ارعباطية بيف الدا عية كاالمجاز اائاديمن.
ب-كج ػ ػػكد عالق ػ ػػة ارعباطي ػ ػػة ب ػ ػػيف المعييػػ ػرات ال مس ػ ػػة الدا عيػ ػ ػة ،كالعأ ػ ػػاؤؿ ،كالمكاجه ػ ػػة ا قدامي ػ ػػة
،كالمكاجهة ا حجامية ،كا مجاز اائاديمن.

ج -ئػػاف عرعي ػػب المعييػ ػرات ال مسػػة عهػ ػ المح ػػك الع ػػالن الدا عيػػة ،كالعأ ػػاؤؿ ،كالمكاجه ػػة االقدامي ػػة،

كالمكاجهة االحجامية ،كا مجاز اائاديمن.

 -6دراسة صبلح أحمد مراد و محمد عامر أحمد:)4110( ،
كعمكامه ػ ػػا " يمم ػ ػػاط ال ػ ػػععهـ كالعأئي ػ ػػر كعالقعهم ػ ػػا بالعأ ػ ػػاؤؿ ،كالعش ػ ػػاؤـ ،لط ػ ػػالب الع صص ػ ػػات
العئمكلكجية ".

كقد هد ت ل الععػرؼ عهػ يممػاط الػععهـ كالعأئيػر ،كمعر ػة الأػركؽ بػيف الجمسػيف ػن ئػؿ مػف

يمماط الععهـ كالعأئير كالعأاؤؿ كالعشاؤـ لطالب الع صصات العئمكلكجية.
و
و
كطالبة.
طالب
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (َِّ)
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -ملياس يمماط الععهـ كالعأئير ،عداد " عكرمس " ،عرجمة كععريب "صالح مراد".

ب -ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ ،عداد " يحمد عبد ال الؽ ".

كاسع دما عحهيؿ العبايف اايحادم ،كمعامؿ االرعباط البسيط.

كقد عكصهػت معائج الدراسة ما يهػن

ي -كجكد عالقة ارعباطية بيف يمماط الععهـ كالعأئير كالعأاؤؿ كالعشاؤـ ،لئؿ ع صص كلهعيمة الئهية.
ب -عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف طالب الع صصات العئمكلكجية ،ن العأاؤؿ كالعشاؤـ.
ذئكر اكاما ان ن العأاؤؿ.
ج -عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسيف
ان

ػكر اكاما ػان ػػن العأػػاؤؿ لصػػالح طػػالب ميئاميئػػا
د -كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الجمسػػيف ذئػ ان
السيارات.

 -7دراسة مجدي الدسوقي: )4110( ،
كعمكامها " العأػاؤؿ كالعشػاؤـ مػف حيػث عالقعهمػا ،بعػدد مػف المعييػرات المأسػية لػدل عيمػة ،مػف
طالب الجامعة مف الجمسيف.
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كق ػػد ه ػػد ت لػ ػ العع ػػرؼ عهػ ػ العالق ػػة ب ػػيف ئ ػػؿ م ػػف العأ ػػاؤؿ كالعش ػػاؤـ ،كع ػػدد م ػػف المعييػ ػرات

المأسية ،لدل عيمة مف طالب الجامعة مف الجمسيف ،كععم ؿ ن االعجػال محػك الػذات كاالئعئػاب ككجهػة
الضبط.

كقػػد عئكمػػت عيمػػة الد ارسػػة مػػف (ََّ) طالػ و
ػب كطالبػػة مػػف جامعػػة الممك يػػة ،كعػػـ اسػػعبعاد ا مػيف

ك ال يف مأحكصان.

كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة ما يهن

ي -مليػاس العأػاؤؿ كالعشػاؤـ  The optimism and pessimism scaleعػداد "ديمبػرك آ ػركف"
 Dember et al.عرجمة كععريب" الباح ة ".

ب -قائم ػػة االعج ػػال مح ػػك ال ػػذاتAttitudes

 ،Wunderlishعرجمة كععريب " الباحث ".

،Self

 ،ع ػػداد" ل ػػكرك ،كم ػػدرليعس"،

&

Lorro

ج -ملياس كجهة الضبط ،Locus of Control seale ،عداد" هشاـ م يمر ".

كاس ػػع دـ يلأ ػػا ئركمب ػػاخ ،كالص ػػدؽ العالزم ػػن ،كالص ػػدؽ العميي ػػزم ،كمعام ػػؿ ارعب ػػاط بيرس ػػكف ،كا عب ػػار

ت.t.test،

كقد عكصهت معائج الدراسة ما يهػن

ي -كجكد عالقة ارعباطية مكجبة دالة حصائيان عمػد مسػعكل (َُ )َ،بػيف العأػاؤؿ ،كاالعجػال محػك الػذات
كال لة بالمأس كاالسعحساف االجعماعن .

ػكر اكاما ػان ،ػػن العأػػاؤؿ
ب -كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية عمػػد مسػػعكل (َُ )َ،بػػيف الجمسػػيف ذئػ ان
لصالح الطالب.

ػكر اكاما ػان ،ػػن العشػػاؤـ
ج -كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية عمػػد مسػػعكل (َ )َُ،بػػيف الجمسػػيف ذئػ ان

لصالح الطالبات.

 -8دراسة بدر محمد األنصاري: )4114( ،
كعمكامها " عداد صكرة عربية لملياس العكجو محك الحياة ،بكصأو ملياسان لهعأاؤؿ ".

كقد هد ت ل

عداد صكرة عربية لملياس العكجو محك الحياة.

كقد اسع دمت ن هذل الدراسة عدة يدكات هن

ي -ملياس العكجو محك الحياة  ،Life orientationلػ"شير ،كئار ر".

ب -ملياس العأاؤؿ غير الكاقعن عداد "الباحث".
كقد يظهرت معائج الدراسة ما يهػن

ي -ف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمعاف مسعلهعاف ،كلئمهما معرابطعاف.
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ب -ف مليػػاس العكجػػو محػػك الحيػػاة يػرعبط يجابيػان بالعأػػاؤؿ ،بيممػػا يػرعبط سػػهبيان بئػػؿ مػػف اللهػػؽ كالعشػػاؤـ
كاالئعئاب كالعأاؤؿ غير الكاقعن ،كالي س عه العكالن.

ج -يرعبط ملياس العكجو محك الحياة سهبيان بالعشاؤـ كاللهؽ كالكسكاس اللهرم عه العكالن.
 -9دراسة شير وآخروف Scheier et.al : )4114( ،
كعمكامها " العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعو بالشبئة االجعماعية كالعكا ؽ المأسن لهأرد " .

كق ػػد ه ػػد ت لػ ػ العع ػػرؼ عهػ ػ العالق ػػة ب ػػيف العأ ػػاؤؿ كالعش ػػاؤـ ،كالش ػػبئة االجعماعي ػػة ،كالعكا ػػؽ

المأسن لهأرد.

كقد بيمػت معائج الدراسة ما يهػن

ي -كجكد عالقة بيف العأاؤؿ كشبئة العالقات االجعماعية ،كالعكا ؽ المأسن لهأرد.

ة -ف العمعم بالعأاؤؿ يسهـ ن زيادة قامة شػبئات اجعماعيػة لػدل اا ػراد ،ككصػكلهـ لػ مسػعكل

مف العكا ؽ المأسن يعه مف اا راد المعشائميف.

 -01دراسة عبده فرحاف الحميري: )4112( ،
كعمكامها " قياس العأاؤؿ العشاؤـ ،لدل الطهبة الجامعييف باليمف.

كق ػػد ه ػػد ت لػ ػ العع ػػرؼ عهػ ػ الأ ػػركؽ ػػن س ػػمة العأ ػػاؤؿ كالعش ػػاؤـ ل ػػدل الط ػػالب الج ػػامعييف
اليممييف ،اسعمادان ل معيير الجمس.

و
و
و
و
طالبة.
طالب ك (ََّ)
كطالبة ،بكاقم (ََّ)
طالب
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ََٔ)
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي-ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ مف عدادل.

كاسع دـ معامؿ ارعباط بيرسكف ،كاالمحراؼ المعيارم ،كالمعكسط الحسابن.

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يهػن

ي -ف (ِٔ )ْٖ.مف الطالب اليممييف يميهكف ل العأاؤؿ.

ب -عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسيف ذئك انر اكاما ان ن العأاؤؿ كالعشػاؤـ مػف الطػالب
الجامعييف اليممييف كالطالبات؛ ععزل لػ المعييػرات العاليػة الجػمس كالع صػص العهمػن ،كالعأاعػؿ بػيف

الجمسيف.

 -00دراسة عبد الحميد حسف ،وعمي ميدي كاظـ: )4112( ،
كعمكامها " العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعهما بلهؽ االمعحاف ،كالدعـ االجعماعن ".
كقد هد ت ل الععػرؼ عهػ العالقػة بػيف ئ وػؿ مػف العأػاؤؿ كالعشػاؤـ ،كقهػؽ االمعحػاف ،كالػدعـ

االجعماعن بيف الجمسيف.
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كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ُْٕ) طالبان ،كطالبة مف طالب الجامعة.

كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ ،ع ليؼ "يحمد عبد ال الؽ".

ب -ملي ػػاس قه ػػؽ االمعح ػػاف عػ ػ ليؼ "س ػػيبهرجر"  Spielbergerعرجم ػػة كععري ػػب "محم ػػد عب ػػد الظ ػػاهر
الطيب".

ج -مليػاس الػدعـ االجعمػػاعن ،عػداد "بركسػيدامك ك هيهػػر" Procidano & Heller ،عرجمػة "عأػػاؼ

شئرم حداد".

كاسع دـ المعكسط الحسابن ،كاالمحراؼ المعيارم .ا عبار (ت) t.test

كقد يسأرت معائج الدراسة ما يهػن
أ-

كجكد عالقة ارعباطية مكجبة بيف العأاؤؿ كالدعـ االجعماعن.

ب -كجكد عالقة ارعباطية مكجبة بيف العشاؤـ ،كقهؽ االمعحاف.

ج -كجكد عالقة ارعباطية سالبة بيف العشاؤـ ،كدرجات الدعـ االجعماعن
-04دراسة أحمد عبد الخالؽ : )4115(،
كعمكامها " الملياس العربن لهعأاؤؿ كالعشاؤـ " (معائج مصرية).

كقد هد ت ل الععرؼ عه عحديد الأركؽ بيف الجمسيف ػن العأػاؤؿ كالعشػاؤـ  ،لػدل عيمػة مػف

طالب الجامعة ن مصر.

و
و
كطالبة.
طالب
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ّٓٓ)

كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة
ي-ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ عداد" الباحث"

كاسع دـ االمحراؼ المعيارم ،كا عبار ت ،t.test ،كمعامؿ ارعباط بيرسكف.

كقد بيمػت معائج الدراسة ما يهػن

ي -كجكد عالقة ارعباطية ذات داللة حصائية بيف العشاؤـ كاللهؽ لدل ا ماث .

ب -عدـ كجكد عالقة ارعباطية بيف العأاؤؿ كاللهؽ كالعشاؤـ لدل ا ماث.

ذئكر اكاما ان ن العأاؤؿ لصالح الذئكر.
ج -كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسيف
ان
 -03دراسة سينيكا وآخروف :Seneca and et al. : )2006 ( ،
كعمكامها " العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعو باالئعئاب كمسعكل ا جهاد بيف الجمسيف "

كقد هد ت ل الععرؼ عه عالقة العأاؤؿ كالعشاؤـ كاالئعئاب بمسعكل ا جهاد بيف الجمسيف "
و
و
كطالبة .
طالب
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ّّْ)
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة
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ي-ملياس العكجو محك الحياة  ― ،عداد " شاير  ،كئار ر" (ُٖٓٗ) .
كاسع دمكا يلأائر كمباخ كالمعكسط الحسابن كا عبار . t.test

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يهػن

ي  -كجكد عالقة ارعباطية مكجبة بيف العشاؤـ  ،كاالئعئاب.

ػكر  ،اكاما ػ ػان ػػن العش ػػاؤـ كا جه ػػاد لص ػػالح
ب -كج ػػكد ػػركؽ ذات دالل ػػة حص ػػائية ب ػػيف الجمس ػػيف ذئ ػ ان
الطالب.

 -02دراسة بدر محمد األنصاري : )4117(،
كعمكامها اللائمة العربية لهعأاؤؿ كالعشاؤـ معائج مف مامن عشرة دكلة عربية.
كقػػد هػػد ت لػ الععػػرؼ عهػ الأػػركؽ بػػيف الجمسػػيف ػػن معييػػرم العأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ .كقػػد عئكمػػت
و
و
و
و
طالبة.
طالب )ّْْٔ (،
كطالبة ،بكاقم (ّْْٔ)
طالب
عيمة الدراسة مف (ِٖٔٗ)
كاسع دـ الباحث اادكات العالية

أ -اللائمة العربية لهعأاؤؿ كالعشاؤـ عداد" يحمد عبد ال الؽ  ،بدر محمد اامصارم ".
ة -قائمة بيؾ ال امية لالئعئاب ― عداد" غريب عبد الأعاح ".


ج -ملياس جامعة الئكيت لهلهؽ .Anxiety

كاسع دـ المعكسط الحسابن  ،كاالمحراؼ المعيارم  ،كا عبار ت . t.test،

كقد يسأرت معائج الدراسة ما يهػن

أ -كجكد عالقة ارعباطيو سالبة بيف العأاؤؿ و
كئؿ مف العشاؤـ  ،كاالئعئاب كاللهؽ .
ة -كجكد عالقة ارعباطية مكجبة بيف العشاؤـ ،كاالئعئاب كاللهؽ ،

ج -ف العأاؤؿ كالعشاؤـ سمعاف مسعلهعاف كلئمهما معرابطعاف .

ذئكر  ،اكاما ان ن العأاؤؿ ن سػبعة بهػداف عربيػة ،العػراؽ
د -كجكد ركؽ جكهرية بيف الجمسيف
ان
 ،عماف  ،لبماف ،الئكيت  ،السكداف  ،سكريا  ،مصر لصالح الذئكر.

ػكر اكاما ػان ػػن العشػػاؤـ ػػن يربعػػة بهػػداف لػػط هػػن
هػ ػ -كجػػكد ػػركؽ جكهريػػة بػػيف الجمسػػيف ذئػ ان
عشاؤما مػف الػذئكر
السعكدية  ،قطر  ،ا مارات  ،الميرب لصالح الذئكر ،كئامت ا ماث يئ ر
ن
ن العراؽ كليبيا .

 -05دراسة مناؿ رضا محمد حسف: )4117( ،
كعمكامها شيكع العأاؤؿ كالعشاؤـ لػدم الطالبػات المعهمػات بشػعبة ريػاض ااطأػاؿ كيسػباب ئػؿ

ممهما مف كجهت مظرهما.

كقد هد ت لن معر و يسباب العأاؤؿ كالعشاؤـ كمػدم شػيكعهما لػدل الطالبػات المعهمػات بشػعبة

رياض ااطأاؿ بئهية العربية جامعة طمطا.
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و
طالبة مف طالبات الأرقة الرابعة .
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف(ُٓٔ)

كاسع دمت ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ مف عدادها..

كئػاف مف يهػـ معائج الدراسة يف مف بكاعث العأاؤؿ ما يهن
أ-

ف هللا مكجػكد  ،كجػػكد يسػرة عسػػاعدمن  ،كيصػػدقا يحبػػكممن  ،ك ػػرص عمػػؿ لػػن بال ػػارج  ،يرل

مماذج معميزة ن المجعممٌ ،ف ال ير مكجكد ليكـ الديػف .
ب -كجػػكد عػػدة يسػػباب لهعشػػاؤـ ععػػزل لهع صػػص هػػن ال ػػكؼ مػػف المسػػعلبؿ ،عػػدـ علػػدير المجعمػػم

لع صصن ،كا حساس بعأاهعو ،كال كؼ مف الأشؿ ن العمؿ ن الركضة ،كمف االمعحامات الصعبة،
كئذلؾ مف المشائؿ العن عكاجهمن ن العربية العمهية با ضا ة لػ صػعكبة الحصػكؿ عهػ كظيأػة ػن

ع صصػن ،كصػػعكبة الحصػكؿ عهػ زكج ،كعػدـ االسػػعطاعة ػػن حػؿ المشػػئالت ،كعػدـ د ػػكؿ الئهيػػة

الع ػػن يرغبه ػػا ،كالعل ػػديرات المم أض ػػة ،كعئ ػػدس الأص ػػكؿ ب ػػالطالب  ،كامعش ػػار المش ػػائؿ اا القي ػػة ػػن
المجعمم بشئؿ عاـ .
 -05دراسة جوزيؼ إي كوؿ:Josef E. Cl : )2008( ،
كعمكامها " العالقة بيف العأاؤؿ كالمظػرة لهعػالـ كالمكاصػأات الديمكغ ار يػة ،كالعأػاؤؿ بػيف طػالب
الجامعات.

كقد هد ت ل الععرؼ عه العالقة بيف العأاؤؿ كالمظرة لهعالـ ،كالمكاصأات الديمكغ ار ية ،لدل

الطالب الجامعييف.

كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ُّٔ) طالبان جامعيان.

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يهػن

يٌ -ف المظرة لهعالـ ععمكع بما ان عه العرؼ ،ئذلؾ يعمكع العأاؤؿ الؿ الحياة الزكجية ،لصالح الطالب
غير العلهيدييف.

ب -عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية ن كجهة المظر لهعالـ ،بيف الطالب الجامعييف .
 -06دراسة سانشير وآخروف :sancher et.al: )2010(،
كعمكامها ا بداع كعالقعو بالعأاؤؿ  ،كااعراض المرضية لدل طالب الجامعة .

كقد هد ت ل بياف عالقة ا بداع كالعأاؤؿ ،بااعراض المرضية لػدل طػالب الجامعػة . .كقػد

عئكمت عيمة الدراسة مف (ُُّ) طالبان جامعيان .

كقد بيمػت معائج الدراسة ما يهػن

ي -كجػكد عالقة ارعباطية بيف العأاؤؿ كا بداع .
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تعقيػب عمى الدراسات الخاصة بالمحور الثالث :
يعضح مف الؿ اسععراض الدراسات السابلة ما يهن

ي -رئػػزت الد ارسػػات العػػن عماكلػػت العأػػاؤؿ كعالقعػػو بػػبعض المعيي ػرات ممهػػا كجهػػة الضػػبط ،الػػكعن
بالبيئة ااسرية ،ا مجػاز اائػاديمن ،الدا عيػة ،يممػاط العأئيػر ،الشػبئة االجعماعيػة ،المظػرة لهعػالـ،

كالمكاصأات الديمي ار ية.

ب -ععدد البيئات العن يجريت يها الدراسات السابلة.
ج -يجريت الدراسات عه عيمات معما هة ،مم هيف بطالب الجامعة.

د -اس ػػع دمت معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابلة المعكس ػػط الحس ػػابن ،كاالمحػ ػراؼ المعي ػػارم ،كمعام ػػؿ ارعب ػػاط
بيرسكف.

هػ -معظـ الملاييس المسع دمة ن الدراسات عربية ،باسع ما بعض الد ارسػات لػد اسػععمؿ بػدر محمػد
اامصػػارم )ََِِ( ،مليػػاس العكجػػو محػػك الحيػػاة لػ ػ شػػيرئار ر ،ئمػػا اسػػع دـ مجػػدم الدسػػكقن،

(ََُِ) ملياس" ديمبر كآ ركف".

ك -ارعػبط العأػػاؤؿ بػػالمعييرات المأسػية ا يجابيػػة م ػػؿ كجهػػة الضػػبط ،كيممػػاط الععهػػيـ كالعأئيػػر كشػػبئة
العالقات االجعماعات لدل اا راد ،كالعكا ؽ المأسن كالدعـ االجعماعن.

ز -يظهػرت د ارسػػة مئسػػعيف :(1997) Mcsteen،ارعبػاط البيئػػة ااسػرية ،بالمزعػة العأاؤليػػة ،كمعػػائج
د ارسػػة عه ػ شػػعباف محمػػد (ََُِ) كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػة بػػيف المعيي ػرات ال مسػػة الدا عيػػة
كالعأاؤؿ  ،كالمكاجهة ا قدامية ،كالمكاجهة ا حجامية ،كاالمجاز اائاديمن.

ح -عػػدـ اعسػػاؽ المعػػائج يمػػا يععهػػؽ بػػالأركؽ بػػيف الجمسػػيف ػػن العأػػاؤؿ ،لػػد يظهػػرت مع ػائج د ارسػػات
مج ػػدم الدس ػػكقن )ََُِ( ،كيحم ػػد عب ػػد ال ػػالؽ ) ََِٗ( ،جكزي ػػؼ آم ئ ػػكؿ)ََِٖ( ،

ذئكر ،ما ان ن العأاؤؿ لصالح الذئكر ،ن
كعكيد المشعاف )َََِ( ،كجكد ركؽ بيف الجمسيف
ان

حػيف يظهػػرت معػػائج د ارسػػات عبػػدل رحػػاف الحميػػرم )ََِْ( ،كيحمػػد عبػػد ال ػػالؽ)ََِٓ( ،

ػكر،
كبػدر محمػد اامصػػارم (ََُِ) عػدـ كجػكد ػػركؽ ذات داللػة حصػائية بػػيف الجمسػيف ،ذئػ ان
ما ان ن العأاؤؿ ععزل ل معيير الجمس.

ط -يظهػػرت معػػائج د ارسػػة صػػالح يحمػػد مػراد ،كمحمػػد عػػامر يحمػػد )ََُِ( ،كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة

ذئكر ،ما ان ن العأاؤؿ ععزل لهع صص الد ارسػن لصػالح طػالب ميئاميئػا
حصائية بيف الجمسيف
ان

السيارات.

م -عمػػكع الملػػاييس المسػػع دمة ػػن الد ارسػػات السػػابلة ،مظ ػ انر ال ػػعالؼ المعيي ػ ارت العػػن عدرسػػها ،كبمػػا
يعماسب ك هدؼ ئؿ دراسة ،كالعيمة المسع دمة.

كئما يعضح مف الؿ اسععراض العن عماكلت العشاؤـ ما يهن
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ي -يظهػػرت د ارسػػة عكيػػد سػػهطاف المشػػعاف ،)َََِ( ،كبػػدر محمػػد اامصػػارم( ََِِ)يف العأػػاؤؿ
يرعبط ارعباطان سالبان بالعشاؤـ .كهما سمعاف مسعلهعاف معرابطعاف.

ب -يػ ػرعبط العش ػػاؤـ ب ػػالمعييرات المأس ػػية الس ػػهبية م ػػؿ الله ػػؽ كاالئعئ ػػاب كاليػ ػ س كالص ػػالبة المأس ػػية،
كضيكط يحداث الحياة ،كقهؽ االمعحاف.

ج -يظه ػػرت معػ ػائج د ارس ػػة يحم ػػد عب ػػد ال ػػالؽ )ََِٓ( ،كج ػػكد عالق ػػة ارعباطي ػػة س ػػالبة ب ػػيف العش ػػاؤـ
كالمعييرات العالية اللهؽ ،كاالضطرابات المأسية كالجسمية ،كضيكط يحداث الحياة.

د-اسػػع دمت الد ارس ػػات الس ػػابلة ااسػػاليب ا حص ػػائية العالي ػػة االمح ار ػػات ،كالمعكس ػػطات الحس ػػابية،
كمعامؿ ارعباط بيرسكف.
رابعاً -دراسات تناولت العدائية وعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية والشخصية

-0دراسة حسيف عمي فايد : )0996( ،

كعمكامها يبعاد السهكؾ العدكامن لدم شباب الجامعة " دراسة ملارمة "

كقد هد ت ل الععرؼ عه يئ ر مجاالت السػهكؾ العػدكامن امعشػا انر لػدل شػباب الجامعػة ،كالئشػؼ
عف الأركؽ بيف الجمسيف يو.

و
و
كطالبة مف طالب جامعة حهكاف.
طالب،
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ِٕٓ)
كمف اادكات العن اسع دمت ن الدراسة

ي -ملياس السهكؾ العدكامن لدل شباب الجامعة عداد" باس ك بيرم" عرجمة كععريب "الباحث" .

كاسع دـ المعكسطات الحسابية  ،كاالمح ار ات المعيارية  ،كا عيار (ت).
كقد يبامت معائج الدراسة ما يه

ي-جػػا بعػػد العدكاميػػة ػػن المرعبػػة ااكلػػن ،يهيػػو بعدالعػػدكاف البػػدمن ،ػػـ بعػػد اليضػػب ،بيممػػا جػػا بعػػد
اليضب ن المرعبة ااكل مف حيث العرعيب لدل ا ماث ،يهيو بعدالعدائية ،ـ بعدالعدكاف البدمن .

ذئكر اكاما ان ن مجاؿ العدكاف الهأظن.
ب-عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسيف
ان

ػكر اكاما ػان عمػػد مسػػعكل (َُ )َ.ػػن المجػػاالت
ج-كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الجمسػػيف ذئػ ان
العالية العدكاف البدمن كالهأظن كالدرجة الئهيػة لهعػدكاف لصػالح الػذئكر ،بيممػا ػن اليضػب ئامػت الأػركؽ

لصالح ا ماث .

-4دراسة معتز عبد هللا :)0998(،
كعمكامها عالقة السهكؾ العدكامن ببعض معييرات الش صية

كقد هد ت ل الععرؼ عه عالقة السهكؾ العدكامن ببعض معييرات الش صية.

و
طالب مف طالب جامعة الرياض.
كقد عئكمت عيف الدراسة مف (َُِ)
كمف اادكات العن اسع دمت ن الدراسة
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ي-ملياس السهكؾ العدكامن الذم اسع دمو "يرمكلد باص" عرجمة كععريب "الباحث".

كاسػع دـ المعكسػػط الحسػابن  ،كاالمحػراؼ المعيػػارم  ،معػائج معامػػؿ االمحػدار المعػػدرج  ،معامػػؿ

ارعباط بيرسكف.

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يه

ي-ع ػػدـ كجػ ػكد عالق ػػة ارعباطيػ ػة ب ػػيف مج ػػاالت الس ػػهكؾ الع ػػدكامن العالي ػػة الب ػػدمن ،الهأظ ػػن ،اليض ػػب ،
العداكة.

ب-يػرعبط اععبػار الػذات ارعباطػان سػػهبيان عمػد مسػعكل (َ )َُ،بئػؿ مػػف العػدكاف الئهػن كالهأظػن كالعػػدكاف
،بيمما ارعبط اععبار الذات عمد مسعكم (َ ) َُ،بالسهكؾ العدكامن ااربعة.
-3دراسة إبراىيـ عبد العاؿ إسماعيؿ:)0999( ،
كعمكامها العالقة بيف السهكؾ العدكامن كااعراض ا ئعئابية كالكسكاسػية لػدم عيمػة مػف طػالب

جامعة اازهر الشريؼ.

كقد هد ت ل الععرؼ عه العالقة بيف السهكؾ العدكامن  ،كااعراض االئعئابية كالكسكاسية.

كقػ ػػد عئكمػ ػػت عيمػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف (َْٗ) طالػ ػ و
ػب ،كعػ ػػـ اسػ ػػعبعاد (ٖ) مػ ػػمهـ كهػ ػػـ الػ ػػذيف ئامػ ػػت

اسعجاباعهـ ماقصة.

كاسع دـ المسب المئكية  ،االمحراؼ المعيارم ،المعكسط الحسابن . t.test

كقد عكصهت معائج الدراسة ل ما يه

ي -ف يئ ر الأئات العمرية عدكامان هـ اا راد البالييف مف العمر (ِٓ) ئ ر.

ب-عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف درجات العدكاف لدل طالب الأرؽ الم عهأة.
ج-كجكد عالقة ارعباطيػة طرديػة عمػد مسػعكم (َ )َُ،بػيف درجػات االئعئػاب كالعػدكاف ،كلئػف مػم ذلػؾ
يمئف مالحظة يف طالب السمكات المهائية هـ اائ ر عدكاماى حيث حصهكا عهن (ٖٓ.)% ُٗ.

د-عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف طالب الئهيات المظرية ،كطالب الئهيات العمهية.

هػ ػ-عػػدـ كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف درجػػات العػػدكاف لػػدل اا ػراد الػػذيف يمعمػػكف ل ػ يسػػر

صييرة  ،يك معكسطة  ،يك ئبيرة العدد .

ك-عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف درجات العدكاف عه ملياس ااعراض الكسكاسية .
-2دراسة جماؿ محمد عمي :)0999(،
كعمكامهػ ػػا سػ ػػهكؾ الم ػ ػػاطرة ( االجعماعيػ ػػة – االقعصػ ػػادية ) ػ ػػن عالقعػ ػػو بالعدكاميػ ػػة كالعرعيػ ػػب

الميالدم لدل طالب الجامعة .

-122-

كقد هد ت ل الععرؼ عهػ سػهكؾ الم ػاطرة المأضػؿ سػكا ئػاف اقعصػاديا يك اجعماعيػا لػدل

عيمػػة البحػػث ،كئػػذلؾ الئشػػؼ عػػف عػ ير عأاعػػؿ مسػػعكل سػػهكؾ العدكاميػػة ( مرعأػػم –مػػم أض) كالعرعيػػب
الميالدم مبئر مع ر ن اادا عه سهكؾ الم اطرة االقعصادية كاالجعماعية كالئهية .
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ُْٓ) طالبان مف طالب الجامعة.

كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -ملياس الم اطرة عداد "محمد مبيؿ عبد الحميد"

ب-ملياس العدكامية عداد "عبد هللا سهيماف عبد الحميد" .
ك اسع دـ المعكسطات الحسابية  ،االمحراؼ المعيارم  ،معامؿ رعباط بيرسكف ،

كقد عكصهت معائج الدراسة ل ما يه

ي-عدـ كجكد عالقة ارعباطية بيف العدكامية كالعرعيب الميالدم ،يم يمهما مسعلالف عف بعضهما
ب-كجػػكد ػػركؽ بػػيف الطػػالب مرعأعػػن العدكاميػػة ،كالطػػالب مم أضػػن العدكاميػػة عه ػ سػػهكؾ الم ػػاطرة
االقعصادية لصالح مرعأعن العدكامية .

ج-كجكد ركؽ ذات داللػة حصػائية عمػد مسػعكم (َ )َُ،بػيف طػالب عيمػة البحػث ػن معكسػطات

اادا عه درجات ئؿ مف سهكؾ الم اطرة االقعصادية كاالجعماعية

د-عدـ كجكد عالقة ارعباطية بيف العدكامية كالعرعيب الميالدم .
-5دراسة محمد عبد المجيد فميفؿ : )0999(،

عمكامها العمبؤ باالسعجابات العكئيديػة كالسػهكؾ العػدكامن لػدل اابمػا مػف الجمسػييف مػف ػالؿ

عكئيدية كعدكامية كالديهـ .

كقدهػػد ت ل ػ الععػػرؼ عه ػ مأهػػكـ االسػػعجابات العكئيديػػة ،كع أيػػؼ كععػػديؿ كعهػػذيب السػػهكؾ

العدكامن لدم اابما مف الجمسييف.

كعئكمػػت العيمػػة المهائيػػة مػػف (ِّّ) ش ػ و
ص مػػمهـ (ّٖ) طالب ػان )ّٖ( ،ي ع ػان )ّٖ ( ،يب ػان ،ك

(ّٖ) يمان .

كقد اسع دمت الدراسة عدة يدكات هن

ي-ملياس عكئيد الذات عداد" ككلب كالزاركس" (ُٔٔٗ) عرجمة كعيريب "غريب عبد الأعاح "

ب-ملياس العدكامية المععدد ااكجو  MMpiعلميف " ايز محمد عهن الحاج "
كاسع دـ المعكسط الحسابن ،ك االمحراؼ المعيارم  ،كعحهيؿ العبايف.
كقد يظهرت معائج الدراسة مايه

ي-كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػة عمػػد مسػػعكل(َُ )َ ،بػػيف عكئيديػػة اابمػػا الػػذئكر مػػف الجمسػػييف كعكئيديػػة
كالديهـ.
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ب-يمئف العمبؤ بمعيير العكئيدية لدل الذئكر كا ماث مف الؿ عكئدية يبائهـ .

ج-كجكد عالقة ارعباطية عمد مسعكل (َُ )َ ،بػيف عدكاميػة اابمػا  ،كعدكاميػة كالػديهـ ،بيممػا ال يمئػف

العمبؤ بمعيير السهكؾ العدكامن لدل الذئكر مف الؿ عدكامية يمهاعهـ .

د -كجكد عالقة ارعباطية بيف السهكؾ العدكامن لدل ا ماث مف الؿ عدكامية يمهاعهف.
-6دراسة عصاـ الفقياء : )4110(،
كعمكامه ػػا " مس ػػعكيات المي ػػؿ لػ ػ العم ػػؼ كالس ػػهكؾ الع ػػدكامن ل ػػدل ط ػػالب جامع ػػة يالدلأي ػػا كعالقعه ػػا
االرعباطية بمعييرات الجمسية كالئهية كالمسعكم العحصيهن كعدد ي راد ااسرة كد هها ".

كقػػد حاكلػػت الكقػػكؼ عهػػن العكامػػؿ المػػؤ رة ػػن درجػػة الميػػؿ ل ػ العمػػؼ كالسػػهكؾ العػػدكامن لػػدل طػػالب

جامعة يالدلأيا.

و
و
كطالبة مف طهبة ئهية العهكـ ا دارية.
طالب
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (َِٔ)

قاـ الباحث باسع داـ ملياس الميؿ ل العمؼ كالسهكؾ العدكامن مف عدادل .
كاسع دـ المعكسط الحسابن ،كاالمحراؼ المعيارم  ،كا عبار(ت) .t.test

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يه

ي-كجكد عالقة ارعباطية سالبة بيف درجة الميؿ لػن العمػؼ كالسػهكؾ العػدكامن ،كئػالن مػف معييػر الجػمس
كالمعدؿ العرائمن لصالح الذئكر الحاصهيف عه معدالت عرائمية معديمة .

ب -ف الطػػالب الميػػاليف لػػن العمػػؼ كالسػػهكؾ العػػدكامن مػرعبيف عمازليػان عهػػن المحػػك العػػال ئهيػػة العربيػػة،
ئهية الصيدلة ،ئهية العهكـ ،ئهية العهكـ ا دارية ،ئهية الهمدسة.

ج -ف الطالب الذيف لديهـ درجات ميؿ عالية لهعمؼ كالسهكؾ العدكامن  ،يمعمكف اسرة ئبيرة العدد .

ػر داالن حصػػائيان ػػن مسػػعكل المي ػػؿ
د -ف لمعيي ػرات الجػػمس كعػػدد ي ػراد ااس ػرة  ،كالمعػػدؿ العرائمػػن ي ػ ان
لهعمػػؼ كالسػػهكؾ العػػدكامن  ،يمػػا لمعييػػر الئهيػػة  ،كد ػػؿ ااسػرة هػػيس ام ممهمػػا ي ػػر داؿ حصػػائيان ػ
مسعكل الميؿ لهعمؼ .

 -7دراسة عبد المطيؼ محمد خميفة  ،وأحمد يوسؼ اليولي: )4112(،
كعمكامها مظاهر السهكؾ العدكامن ،كعالقعهػا بػبعض المعييػرات المأسػية لػدل عيمػة مػف طػالب

جامعة الئكيت .

كقد هد ت ل الععرؼ عه مظاهر السهكؾ العدكامن ،كمعدالت امعشارل .
و
و
و
طالب (ْٕٗ) كطالبػوة .
كطالبة ،بكا م (ُِْ)
طالب
كقد عئكمت عيمة الدراسة مف (ََٗ)
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -ملياس مظاهر السهكؾ العدكامن مف عداد "الباح يف".

كاسع دما المعكسطات الحسابية  ،كاالمح ار ات المعيارية ،كا عبار .t. test
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كقد عكصهػت معائج الدراسة ل ما يهػن

ي-عزداد جميم مظاهر السهكؾ العػدكامن لػدل الطػالب كئػاف مػف يم هػة مظػاهرل

العشػاجر

مػػم الطػػالب باايػػدم ،كالعشػػاجر مػػم الطػػالب باسػػع داـ آالت حػػادة  ،كالعهديػػد بالضػػرب لآل ػريف،
كالعحرش الجمس باآل ريف .

ذئكر اكاما ان ن دراؾ السهكؾ العدكامن لصالح الذئكر .
ب-كجكد ركؽ جكهرية بيف الجمسيف
ان
ج-كجكد ركؽ جكهرية عئشؼ عف عزايد مظاهر السهكؾ العدكامن لدل الطالب .

 -8دراسة آماؿ عبد السميع أباظة: )4112( ،
كعمكامهػا " االغعػراب كعالقعػػو بالسػهكؾ العػػدكامن كالعػدائن لػدل الشػػباب ،مػف طػػالب كطالبػات الجامعػػة
"دراسة سيئكمعرية ،ئهيميئية ".

كقػ ػػد هػ ػػد ت ل ػ ػ العحلػ ػػؽ مػ ػػف مسػ ػػعكيات مجػ ػػاالت االغع ػ ػراب لػ ػػدل الشػ ػػباب مػ ػػف الطػ ػػالب كالطالبػ ػػات،
كمسعكيات كصكر السهكؾ العدكامن لدل الشباب مف الطالب كالطالبات.
و
و
و
و
طالبة .
طالب ،ك(ِّٓ)
كطالبة ،بكاقم (ِٖٓ)
طالب
كقد عئكمت عيمة الدراسة ،مف (َِٓ)
كقد اسع دمت الدراسة عدة يدكات هن

ي -ملياس السهكؾ العدكامن كالعدائن لدل الشباب عداد "الباح ة".

ب-ملياس االغعراب لدل المراهليف ،كالشباب عداد "الباح ة".

ج-قائمة ديهكبن لهميكؿ العصابية ،عرجمة كععريب "يحمد عبد ال الؽ".
كاسع دـ المعكسط الحسابن ،كاالمحراؼ المعيارم ،كا عبار ت.t.test ،

كقد يظهرت معائج الدراسة ما يهػن

ي -ارعأاع الشعكر باالغعراب لدل ئؿ المجمكعات ،قػؿ مسػبة امعشػار الشػعكر بػاالغعراب لػدل طػالب

الشعبة الزراعية ،كيعه مسبة امعشار الشعكر باالغعراب لدل طالبات ،شعبة الطأكلة.

ب -كجكد عالقة ارعباطيو عمد مسعكل (َُ ،)َ.بيف يبعاد ئؿ مف االغعراب كملياس السهكؾ العدكامن
كالعدائن ،ئذلؾ ارعباط الشعكر باالغعراب بالعدائية كاليضب.

ػكر اكاما ػان ،ػن االغعػراب ب بعػادل العزلػة كالعجػز
ج -كجكد ركؽ ذات داللػة حصػائية بػيف الجمسػيف ذئ ان
كالسهبية كالر ض ،كالسهكؾ العدكامن كالعدائن لصالح الطػالب.

-9د ارسة محمد أنور فراج : )4115(،
كعمكامها الذئا الكجدامن كعالقعو بمشاعر اليضب كالعدكاف لدم طالب الجامعة .

كقػػد هػػد ت ل ػ الععػػرؼ عه ػ ع ػ ير الػػذئا الكجػػدامن عه ػ ئػػؿ مػػف مشػػاعر اليضػػب كالسػػهكؾ
العدكامن لدل عيمة مف طالب ئهية العربية  ،جامعة ا سئمدرية .
كقد عئكمت العيمة المهائية مف (ُِْ) طالبان.
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كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي-ملياس الذئا الكجدامن عداد " باريكف عرجمة كعيريب عبد العاؿ عجكة.
ب-ملياس السهكؾ العدكامن " عداد الباحث " .

كاسع دـ المعكسط الحسابن  ،كاالمحراؼ المعيارم ،كا عبار (ت).

كقد يبامت معائج الدراسة ما يه

ي-كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية عمػػد مسػػعكل (َ )َُ،ػػن اليضػػب بػػيف معكسػػطات الطػػالب ذكل
الػػذئا الكجػػدامن المػػم أض ،كمعكسػػطات الطهبػػة ذكم الػػذئا الكجػػدامن المرعأػػم لصػػالح الطػػالب ذكم
الذئا الكجدامن المم أض.

ب-كج ػػكد ػػركؽ ذات دالل ػػة حص ػػائية عم ػػد مس ػػعكل (َ )َُ،ػػن الس ػػهكؾ الع ػػدكامن ب ػػيف معكس ػػطات
الطالب ذكم الذئا الكجدامن المرعأػم ،كمعكسػطات الطػالب ذكم الػذئا الكجػدامن المػم أض ،لصػالح

الطالب ذكم الذئا الكجدامن المم أض .

ػكر اكاما ػان ػػن اليضػػب لصػػالح الػػذئكر مػػف طهبػػة
ج-كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الجمسػػيف ذئػ ان

الجامعة .

ذئكر ،اكاما ان ن السهكؾ العػدكامن لصػالح الػذئكر مػف
د-كجكد ركؽ ذات داللة حصائية بيف الجمسيف
ان
طالب الجامعة .

 -01دراسة نظمي عودة أبو مصطفى ،ونجاح عواد السميري: )4117( ،
كعمكامها " عالقة ااحداث الضاغطة ،بالسهكؾ العدكامن ".

كقد هد ت ل الععرؼ عه عالقة ااحداث الضاغطة ،بالسهكؾ العػدكامن لػدل طػالب جامعػة
ااقص .

كقػػد شػػمهت عيمػػة الد ارسػػة (ِْٓ) طالػ و
ػب كطالب ػ وة مػػف طػػالب جامعػػة ااقص ػ  ،مػػمهـ (ُٖٖ)

طالبان ك (ّّٔ) طالبة.

كقد اسع دمت الدراسة عدة يدكات هن

ي -ملياس ااحداث الضاغطة لدل طالب جامعة ااقص  ،عداد "الباح يف".
ب-ملياس السهكؾ العدكامن لدل طالب جامعة ااقص  ،عداد "الباح يف".

كاسع دما يلأا ئركمباخ ،كالمعكسطات الحسابية ،كاالمح ار ات المعيارية ،كا عبار ت .t.test ،
كقد بيمػت معائج الدراسة ما يهػن

ي -ف يئ ر يملياس ااحداث الضاغطة شيكعان لدل طالب مكضم الدراسة ئالعالن
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ااحداث الضاغطة السياسية ،عهيها ااحػداث الضػاغطة االقعصػادية ،ااحػداث الضػاغطة الد ارسػية ،ػـ
ااحداث الضاغطة الش صية ،كااحداث الضاغطة ااسرية ،كااحداث الضاغطة الصحية ،كااحداث

الضاغطة المأسية.

ب -كجػػكد عالقػػة ارعباطيػػو دالػػة مكجبػػة عمػػد مسػػعكل (َ )َُ،بػػيف يبع ػاد ئػػؿ مػػف مليػػاس ااحػػداث
الضاغطة ،كالسهكؾ العدكامن.

ػكر  ،اكاما ػان ،ػن يبعػػاد ااحػداث العاليػػة
ج-كجػكد ػركؽ جكهريػػة بػيف الجمسػػيف ذئ ان

الضػاغطة ااسػرية،

كالضػػاغطة االقعصػػادية ،ك الضػػاغطة الد ارسػػية ،ك الضػػاغطة االجعماعيػػة ،لصػػالح الػػذئكر ،كااحػػداث
الضاغطة السياسية لصالح ا ماث ،مم كجكد ركؽ معمكية بيف الجمسػيف ػن السػهكؾ العػدكامن المكجػو
محك الممعهئات الجامعية لصالح الذئكر.

-00دراسة أسماء حمدي مييف:)4104(،
كعمكامهػ ػػا الهكيػ ػػة اللكميػ ػػة لػ ػػدل ش ػ ػرائح م عهأػ ػػة مػ ػػف المجعمػ ػػم المصػ ػػرم كعالقعهػ ػػا بعػ ػػدد مػ ػػف
المعييرات المأسية .

كقػػد هػػد ت ل ػ الكقػػكؼ عهػػن الأػػركؽ بػػيف معيي ػرات الش صػػية ػػن الهكيػػة اللكميػػة كئػػؿ مػػف

المعيي ػرات الش صػػية " العػػدكاف  ،كالعػػدا  ،االععماديػػة-علػػدير الػػذات  ،الئأايػػة الش صػػية  ،العجػػادب

االمأعالن  ،ال بات االمأعالن – المظرة لهجدة بيف شرائح الدراسة الم عهأة".

كقػػد اشػػعمهت عيمػػة الد ارسػػة ااساسػػية مػػف (ََٔ) ش ػ ص ،مػػمهـ (َِٗ) مػػف الػػذئكر ك ( َُّ) مػػف

ا ماث  ،مف الث شرائح م عهأة مف الطالب الجامعييف كالعماؿ كالمهمييف .
كمف اادكات العن اسع دمت ن هذل الدراسة

ي -ملياس علدير الش صية ي .ت.ش.p.A.o.

كاس ػػع دمت المعكس ػػط الحس ػػابن ،كاالمحػ ػراؼ المعي ػػارل كالعئػ ػ اررات ،كمعام ػػؿ ارعب ػػاط بيرس ػػكف،

كا عبار شأية لهملارمات المععددة كعحهيؿ العبايف ااحادل ،كا عبار ت.
كيظهرت معائج الدراسة

ي-كجكد عالقة ارعباطية سالبة عمد مسعكل (َ )َُ،بيف العدكاف كالعدا كالهكية اللكمية .
ب-كجكد ركؽ ذات داللػة حصػائية ػن معييػر العػدكاف كالعػدا بػيف معكسػط درجػات ئػؿ مػف الطػالب
كالعماؿ ن اعجال العماؿ.

ج-عدـ كجكد ركؽ جكهرية ن معيير العدكاف كالعدا بيف ئؿ مف الطالب كالمهمييف.
ععليب عه دراسات ال اصة المحكر الرابم

يعضح مف الؿ اسععراض الدراسات السابلة العن عماكلت العدائية ما يهن
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ي  -يظهرت مظمن عكدة يبك مصطأن  ،كمجػاح عػكدة السػميرم (ََِٕ) كجػكد عالقػة ارعباطيػو دالػة
عمد مسعكم (َ )َُ،بيف ئؿ مف ااحداث الضاغطة كالسهكؾ العدكامن.

ب  -عمػػكع الملػػاييس المسػػع دمة ػػن الد ارسػػات السػػابلة مظػ انر ؛ال ػػعالؼ المعيي ػرات العػػن عماسػػبها ،كبمػػا
يعماسب ،كهدؼ ئؿ دراسة ،كالعيمة المسع دمة.

ج -ععماسب عيمات عهؾ الدراسات ،مم طبيعة المعييرات المدركسة.
د -معظـ الملاييس المسع دمة ن الدراسات عربية ،باسع ما دراسة آماؿ عبدا لسميم يباظة(ََِْ)
لد اسع دمت الباح ة قائمة ديهكبن لهميكؿ العصابية ،عرجمة كععريب " الباح ة ".

ق -جمعػػت " آمػػاؿ عبػػد السػػميم يباظػػة" )ََِْ( ،ػػن د ارسػػعها بػػيف العدائيػػة ،كالسػػهكؾ العػػدكامن كهػػذا
يعمن كجكد ركؽ بيف العدائية ،كالسهكؾ العدكامن.

ك -ععدد البيئات العن يجريت يها الدراسات السابلة.

ز -اس ػػع دمت الد ارس ػػات الس ػػابلة ااس ػػاليب ا حص ػػائية المماس ػػبة لئ ػػؿ د ارس ػػة ،كيه ػػـ ه ػػذل ااس ػػاليب
ا حصائية ،المعكسطات الحسابية ،كاالمح ار ات المعيارية ،كا عبار ت.t.test ،

تعقيػب عػاـ عمى الدراسات السابقػة :
يعضح مف العرض السابؽ لهدراسات العن عماكلت بالبحث معييرات الد ارسػة الحاليػة كمػا يسػأرت

عمو مف معائج ما يهن

 - 0أوجػو اإلفادة مف الدراسات السابقػػة :
ي-ع ػػـ عحدي ػػد عمػ ػكاف الد ارس ػػة ػ ػ ض ػػك عحهي ػػؿ مع ػػائج الد ارس ػػات الس ػػابلة  ،كئػ ػذلؾ عس ػػاؤالعها كيه ػػدا ها
كعيماعها.

ب -المساعدة ن ج ار كعدكيف كعصميؼ ا طار المظرم .
ج  -ا لماـ باادكات اللياسية مكضم الدراسة.

د – ا لماـ بالععريأات العن قدمعها الدراسة الحالية لهمأاهيـ ااساسية.
هػ  -ا ادة مف معائج هذل الدراسات ن بهكرة مشئهة الدراسة الحالية.

ك -طرح ركض هذل الدراسة ن ضك الدراسات السابلة كااطر المظرية.

ز-صياغة مأردات الملياس ن ضك عحديد الععريأات المأاهيمية.

ح-العكصؿ ل ااساليب ا حصائية المماسبة لحساب الصدؽ كال بات كمعالجة البيامات.

ط -عـ مماقشة معائج هذل الدراسة -ئما سي عن الحلا – ن ضك ما يسأرت عمو الدراسات السػابلة مػف
معائج .

 -4أوجو االتفاؽ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ي -اعألت هذل الدراسة مم الدراسات السابلة ،ن اشعماؿ العيمة عه الجمسيف.
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ب -اعألت هذل الدراسة مم الد ارسات السابلة ،ن عرعيب الدراسات عصاعديان.

ج -عألػػت هػػذل الد ارسػػة مػػم بعػػض الد ارسػػات السػػابلة ػػن اقعصػػارها عه ػ طػػالب مسػػعكل كاحػػد مػػف
مسعكيات الجامعة"هـ طالب المسعكل ال الث".

د-يجريت الدراسات السابلة عه عيمات عمرية معما هة ،حيث اقعصرت عه طالب الجامعة.
هػ  -اعألت هذل الدراسة مم الدراسات السابلة ن اشعماؿ العيمة عهن الجمسيف .

 -3أوجػو االختبلؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقػػة :
ي  -عمأػػرد الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابلة ػػن عماكلهػػا المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كعالقعهػػا بػػبعض
المعيي ػرات المأسػػية ،يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة ،العأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ ،العدائيػػة ،الع صػػص اائػػاديمن،

العحصػيؿ الد ارسػن حيػث يمهػػا الد ارسػة ااكلػ العػػن بح ػت هػذل العالقػ ػة مجعمعػػة عهػ حػد اطػػالع
الباحث.،

ب-ععميز الدراسة الحالية ب صكصيعها ،بنجرائها عه البيئة الأهسطيمية ،حيث يمها ب مس الحاجة لم ؿ
ه ػػذل الد ارس ػػات ،كئػ ػذلؾ ػػن ركض ػػها الع ػػن عماكلعه ػػا ،كملاييس ػػها الع ػػن اس ػػع دمعها ،بحي ػػث يمئ ػػف

االسعرشاد بها ن الدراسات السابلة.

ج-يكجد عبايف ن معائج هذل الدراسات ب صكص ي ر بعض المعييرات ،كهك عبايف يمئف يف يعزم ل

ا ػ ػػعالؼ كعبػ ػػايف مكاصػ ػػأات العيمػ ػػة العػ ػػن يجريػ ػػت عهيهػ ػػا هػ ػػذل الد ارسػ ػػات كئػ ػػذلؾ العبػ ػػايف ػ ػػن اادكات

المسع دمة .

د-ا عهأػػت عيمػػة الد ارسػػة الحاليػػة ،مػػم العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابلة مػػف حيػػث حجػػـ العيمػػة ،حيػػث عمػػد
الباحث ل امعلا عيمة مؤلأة مف (َُ )%مف مجعمم الدراسة.

هػ -ف يئ ر ملاييس المسؤكلية االجعماعية اسع دامان ملياس " ،سيد ع ماف".
ك -ف يئ ر ملاييس العأاؤؿ كالعشاؤـ ،ملياس "يحمد عبد ال الؽ".

ز -ف يئ ػػر ملػػاييس الرعايػػة الكالديػػة اسػػع دامان هػػك مليػػاس شػػيأر ،عرجمػػة كععريػػب "صػػالح الػػديف يبػػك
ماهية ،كرشاد عبد العزيز مكس ".

ح-اسػػع دـ بعػػض البػػاح يف ملػػاييس جػػاهزة م ػػؿ " هػػؼ يحمػػد عبػػد الرسػػكؿ ،" )ََِٕ(،ميسػػكف عبػػد
اللػ ػػادر مش ػ ػرؼ"" )ََِٗ(،مػ ػػازف شمسػ ػػاف"" ) َََِ (،عمػ ػػر محمػ ػػد حػ ػػرب"،" )ََِّ(،سػ ػػما يبػ ػػك
"عكيًػػد المشػػعاف"" )َََِ(،يحػػالـ يػػكمس" )ََُِ(،مجػػدم
زيػػد" )ََِّ(،يمػػكر حمػػكدة ٌ
البمػػاٌ )َََِ(،
الدسكقن" )ََُِ(،حسيف عهن ايد )ُٗٗٔ(،جماؿ محمد عهن " )ُٗٗٗ(،محمكد حسف.)ََُِ(،
ط -اسػ ػػع دـ بعػ ػػض البػ ػػاح يف ملػ ػػاييس مػ ػػف عػ ػػدادهما ،م ػ ػػؿ مليػ ػػاس العأػ ػػاؤؿ كالعشػ ػػاؤـ "احمػ ػػد عبػ ػػد

ال الؽ.)ََِٓ(،
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م-اسع دمت بعض الدراسات عيمات ئبيرة ،يئ ر مف َََُ ش و
ص م ػؿ مػاريال عػكريس)ََِٗ(،

.Torres،Mariela

ؾ -اشعمهت دراسة محمكد حسف )ََُِ(،عه عيمة م عهطة ضمت المصرييف كالسػعكدييف ،كئػذلؾ
اشعمهت دراسة بدر محمد اامصارم )ََِٕ(،طالب مف جمسيات م عهأة.

ؿ-اقعصرت بعض الدراسات عه طالب المسعكل ال اربػم لػط ،م ػؿ د ارسػة رجػب عهػن شػعباف محمػد،
(ََُِ ) كمماؿ رضا حسف.)ََِٕ(،

ـ-رئػ ػػزت غالبيػ ػػة الد ارسػ ػػات عه ػ ػ الجمسػ ػػيف ،م ػ ػػؿ د ارسػ ػػة مجػ ػػدم الدسػ ػػكقن )ََُِ(،كعبػ ػػدل رحػ ػػاف

الحميدم.)ََِْ( ،

ف-اقعصػ ػػرت بع ػ ػػض الد ارسػ ػػات عهػػ ػ ال ػ ػػذئكر ،م ؿ د ارسػ ػػة محم ػ ػػكد حسػ ػػف )ََُِ(،كمحم ػ ػػد يم ػ ػػكر

راج )ََِٓ(،كسامشير كآ ركف (2010)،Sancher et. al.

س-بيمما اقعصرت بعض الدراسات عه ا ماث لط،م ؿ دراسة رضا محمد حسف)ََِٕ(،

ع-اععمدت غالبية الد ارسػات عهػ المػمهج الكصػؼ العحهيهػن ،باسػع ما د ارسػة هػكبئمزHop )2000(،
 ، kinsكماريال عكريس.Torres،Mariela (2009( ،

ؼ -عدد العيمات المسع دمة ن الدراسات السابلة معماسب مم الممهج المسع دـ .

ص -اسػػع دمت هػػذل الد ارسػػات اادكات المماسػػبة؛ لليػػاس الهػػدؼ الػػذم عسػػعن لد ارسػػعو كالمماسػػب لعيمػػة
الدراسة.
 -2ما الجديد الذي تقدمو ىذه الدراسة؟ :
ي -ف البحث يجرل ن لا ة عربية هسطيمية .
ب-ععجو الدراسة لرصد المسؤكلية االجعماعية  ،كهذا هك المػ مكؿ ػ
االجعماعية لدل طالب جامعة ااقص .

عحديػد طػرؽ عحسػيف المسػؤكلية

ج-بما ملاييس سيئكلكجية عش يصية يعـ عأصيهها لعشػ يص المسػؤكلية االجعماعيػة كيسػاليب الرعايػة
الكالدي ػػة ،كالعأ ػػاؤؿ كالعش ػػاؤـ ،كالعدائي ػػة ي ػػزعـ الباح ػػث يف المئعب ػػة الس ػػيئكمعرية عش ػػئك م ػػدرة ه ػػذل

الملاييس .

خامساً :فػروض الدراسػة:

تـ طػرح فػروض ىػذه الدراسػة فػي ضػوء الدراسػات السػابقة واألطػر النظريػة ،وعحػاكؿ الد ارسػة الراهمػة

العحلؽ مف صحة الأركض العالية

 -1عكجػػد عالقػػة ارعباطيػػو بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كبعػػض المعييػرات المأسػػية (يسػػاليب الرعايػػة
الكالدية ،كالعأاؤؿ كالعشاؤـ ،كالعدائية) لدل طالب جامعة ااقص .
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 -2عكجػػد عالقػػة ارعباطيػػة بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالعحصػػيؿ الد ارسػػن ،لػػدل طػػالب جامعػػة
ااقص .

 -3عكج ػػد ػػركؽ ب ػػيف الط ػػالب مرعأع ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ،كالط ػػالب مم أض ػػن المس ػػؤكلية
االجعماعية ،ن درجة يساليب الرعاية الكالدية كالعأاؤؿ ،العشاؤـ ،كالعدائية لدل طػالب جامعػة

ااقص .

ػكر -اكاما ػان) مػػف طػػالب جامعػػة ااقص ػ
 -4عكجػػد ػػركؽ بػػيف الجمسػػيف( ذئػ ان
االجعماعية .

ػػن درجػػة المسػػؤكلية

 -5عكج ػػد ػػركؽ ب ػػيف الط ػػالب مرعأع ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ،كالط ػػالب مم أض ػػن المس ػػؤكلية
االجعماعي ػػة ،كم ػػكع الع ص ػػص الد ارس ػػن ،كمس ػػعكل العحص ػػيؿ الد ارس ػػن ،ل ػػدل ط ػػالب جامع ػػة

ااقص .
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الفصل الراتع
هٌِج الذراسح ّإجراءاتِا
أوالً -منيج الدراسػة .
ثانياًػ المجتمع األصمي لمدراسة.
ثالثاً -عينػة الدراسة.
رابعاًػ أدوات الدراسة(:مقاييس الدراسة )

-0المسؤولية االجتماعية.

(إعداد الباحث)

-4أساليب الرعاية الوالدية.

(إعداد الباحث)

 -2العدائية.

(إعداد الباحث)

-3التفاؤؿ والتشاؤـ.

(إعداد الباحث)

خامساً -األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصل الراتع

هٌِج الذراسح ّإجراءاتِا
يلػػدـ هػػذا الأصػػؿ كصػػأان لهمػػمهج الػػذم اعبعػػو الباحػػث ػػن د ارسػػعو عػػف مجعمػػم الد ارسػػة كعيمع ػو

كحػػدكدها ،كقػػد عػػـ اسػػععراض ال ط ػكات المعبعػػة ػػن عػػداد كعصػػميـ ملػػاييس الد ارسػػة العاليػػة مليػػاس

المسؤكلية االجعماعية ،كملياس يساليب الرعاية الكالدية ،كمليػاس العأػاؤؿ كالعشػاؤـ ،كمليػاس العدائيػة،
ككصػػأان لػػتدكات المسػػع دمة ،كعطبيلهػػا عهػ عيمػػة الد ارسػػة ،كئػػذلؾ يصػػؼ ااسػػاليب ا حصػػائية العػػن

اسع دمها الباحث ن عحهيؿ البيامات لهعحلؽ مف ال صائص السيئكمعرية ادكات الدراسة.
أوالً :منيج الدراسة:

اعبم الباحث الممهج الكصأن العحهيهن االرعباطن الملارف؛ كذلؾ لدراسة العالقة االرعباطيػة بػيف

المسػػؤكلية االجعماعيػػة لطػػالب جامعػػة ااقص ػ مػػف جهػػة ،كيسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة كالعأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ
كالعدائية مف جهة ي ػرل كئػذلؾ بػراز الأػركؽ بػيف الجمسػيف ػن المسػؤكلية االجعماعيػة ،كالععػرؼ عهػ

الأ ػػركؽ ب ػػيف الط ػػالب مرعأع ػػن المس ػػئكلية االجعماعي ػػة كالط ػػالب مم أض ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ػػن

الع صص الدراسن ،كمسعكل العحصيؿ الدراسن لدل طالب جامعة ااقص .
ثانياً :المجتمع األصمي لمدراسة:

يعئػػكف مجعمػػم الد ارسػػة مػػف جميػػم طػػالب المسػػعكل ال الػػث مػػف جامعػػة ااقصػ كالبػػالغ عػػددهـ

و
طالب )ََُٗ( ،طالبػة مػف جميػم الع صصػات اادبيػة كالعهميػة
(ََِٔ) طالبان كطالبة ممهـ (ََٕ)
العن شمهعهـ الدراسة الؿ الأصؿ ااكؿ مف العاـ الدراسن (َُِِ.)َُِّ -
ثالثاً :عينة الدراسة:

كعئكمػت عيمػػة العحلػؽ مػػف ال صػػائص السػيئكمعرية ادكات الد ارسػػة مػف (َٓ)طالبػان ،كطالبػػة ،

م ػػمهـ ( ِٓ) طالبػ ػان ك(ِٓ) طالب ػػة م ػػف جامع ػػة ااقصػ ػ كذل ػػؾ لهعحل ػػؽ م ػػف ال ص ػػائص الس ػػيئكمعرية

ادكات الد ارسػػة ،كقػػد ئػػاف لهػػا ععهيمػػات اصػػة ،ع عهػػؼ قهػػيالن عػػف ععهيمػػات العيمػػة المهائيػػة لػػد يعطػػن

المأحػػكص ،الحريػػة ػػن ئعابػػة ععهيػػؽ عه ػ مأػػردات المليػػاس ،كيف يضػػم دائ ػرة حػػكؿ رقػػـ المأػػردة العػػن
يش ػػعر المأح ػػكص ب مه ػػا غامض ػػة كص ػػعبة الأه ػػـ ،كئ ػػذلؾ يف يض ػػم ط ػػان عح ػػت الئهم ػػات الص ػػعبة ػػن

مأػػردات السػ ػؤاؿ ،بيممػػا عئكم ػػت العيمػػة الأعهي ػػة مػػف(َِٔ) طالبػ ػان ،كطالبػػة بكاق ػػم (َٕ) طالبػ ػان ك(َُٗ)

طالبة ،يم ما مسبعو( َُ ) %مف مجعمم الدراسة .
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رابعاً-أدوات الدراسة(:مقاييس الدراسة )
تتضمف أدوات الدراسة ما يمي:

ُ-ملياس المسؤكلية االجعماعية لطالب الجامعة مف عداد "الباحث".

ِ -ملياس يساليب الرعاية الكالدية لطالب الجامعة مف عداد "الباحث".
ّ -ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ لطالب الجامعة مف عداد "الباحث".
ْ -ملياس العدائية لطالب الجامعة مف عداد "الباحث".
ك يما يهن عرض ادكات الدراسة بشي مف العأصيؿ.

 :-0مقياس المسؤولية االجتماعية لطبلب الجامعة (إعداد الباحث) موضح بالممحؽ رقـ (:)4

أ-وصؼ المقياس :

صمـ الباحث ملياس المسؤكلية االجعماعيػة مػف (ٗٗ) مأػردةن علػيس سػعة يبعػاد هػن (االهعمػاـ
كالأه ػػـ كالمش ػػارئة كالرعاي ػػة كالهدايػ ػة كا عل ػػاف) ،كق ػػد ارعػ ػ الباح ػػث ػػن ا عي ػػار مأرداع ػػو اهعم ػػاـ الأ ػػرد
بالجماعة ،يك الجماعات العن يعأاعؿ معها كدرجة محاكلة هـ هذل الجماعة ،كدرجة مشارئعو ػن هػذل

الجماعة ،يما الرعاية ع عص بدرجة رعاية ئؿ مأحكص لهجماعة ن ئؿ عمؿ يلكـ بو ،كالهداية هن
درجة الدعكة ن اامر بالمعركؼ ،كالمهن عف الممئر ،ضال عف ا علاف كهك درجة علاف الأرد لعمهػو
المئهؼ بو كدرايعو بو ،كع ديعو ن كقعو بئؿ

الص ،حيث يعـ جمم درجات ئؿ ملياس مف الملػاييس

المئكمة لهبعد (السعة يبعاد يساسية) بحيث يئكف لئؿ مأحكص درجة عه الملياس يم درجة ئهيػة عبعػان
لعجمعات اابعاد ـ عحكؿ جميعها ل درجات معيارية.

ب-خطوات بناء المقياس:
اسععرؽ عداد الملياس عددان مف ال طكات مكجزها يما يهن

االسػػعأادة مػػف ااطػػر المظريػػة العػػن (عماكلػػت المسػػؤكلية االجعماعيػػة) كمجمػػكع الملػػاييس العػػن عماكلػػت
المسؤكلية االجعماعية ممها

ُ -ملياس المسؤكلية االجعماعية دراسة مأسػية ،اجعماعيػة ،مليػاس المسػؤكلية االجعماعيػة كاسػععماالعو
عداد " سيد يحمد ع ماف "

ِ-ملياس دكر المعسئرات العربكية العركيحية كعكطيػد الصػهة بػيف يعضػا هيئػة العػدريس  ،كالطالبػات
عدادن اطمة حسف عبد هللا" .

ّ-ملياس المسؤكلية االجعماعية محك البيئة لعالميذ الحهلة ال امية مف الععهيـ ااساسن عداد" ييمف عبد

العزيز سالمة حماد".

ْ-مليػػاس العأئي ػر اا القػػن كعالقعػػو بالمسػػؤكلية االجعماعيػػة كبعػػض المعييػرات لػػدم طػػالب الجامعػػة
ا سالمية بيزة عداد" ميسكف عبد اللادر مشرؼ ".
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ٓ-مليػػاس المسػػؤكلية االجعماعيػػة (د ارسػػة عجريبيػػة) عػػداد "حسػػيف طػػاحكف" كقػػد عػػـ االسػػعأادة كاالععمػػاد

عهيو بشئؿ يساسن.

ج -المقياس في صورتو األولية:
كقد عـ عطبيؽ الملياس ن صػكرعو ااكليػة عهػ عيمػة اسػعطالعية مئكمػة مػف (َٓ)

طالبػان كطالبػػة مػػمهـ (ِٓ) طالبػان ك ( ِٓ) طالبػػة حيػػث كزع المليػػاس عهػ طػػالب المسػػعكل ال الػػث مػػف
الػػذئكر كا م ػػاث ػػن جامعػػة ااقصػ ػ ؛ لهع ئ ػػد مػػف حس ػػف ص ػػياغة مأػػردات يبع ػػاد ملي ػػاس المس ػػؤكلية

االجعماعيػ ػػة  ،كمػ ػػدل عجامسػ ػػها كقػ ػػدرعها عهػ ػػن قيػ ػػاس الظػ ػػاهرة؛ كذلػ ػػؾ بهػ ػػدؼ العحلػ ػػؽ مػ ػػف الئأػ ػػا ة

السيئكمعرية لهملياس ،ككجد الباحث يف ااسئهة بصأة عامػة كاضػحة كعلػيس الهػدؼ ممهػا كبعػد مسػة
عشر يكمان عـ جمم الملياس مف العيمة.
كقد عـ عحديد مئكمات الملياس مف ػالؿ الد ارسػة االسػعطالعية ،كبعػد ا طػالع عهػ م عهػؼ

مصػادر المعر ػة كعحهيههػػا عػـ بهػػكرة مأػردات المليػػاس كصػياغعو ػن سػػعة يبعػاد كهػػن (االهعمػاـ ،الأهػػـ،
المشارئة ،الرعاية ،الهداية ،ا علاف) كقد بهغ عػدد ااسػئهة ػن صػكرعها ااكليػة (ٔٗ) سػؤاالن ،عػـ ععػديؿ

بعد المأردات ئما هك كارد ن مهحؽ (ِ).
طريقة تصحيح المقياس:

قد كضم الباحث لالسعجابات يكزاف معدرجة بحيث يسػعجيب الأػرد لهمأػردات ا يجابيػة حسػب

العرعي ػػب اآلع ػػن :مع ػػـ ال ػػة درج ػػات ،يحيامػ ػان درجع ػػاف  ،ال درج ػػة كاح ػػدة ،م ػػم م ارع ػػاة العئ ػػس ػػن
المأػػردات الس ػػهبية االعجػػال ،يم ػػا ػػن حالػػة المأ ػػردات الس ػػهبية ععبػػم عئ ػػس ه ػػذا العػػدريج ،بحي ػػث ععط ػػن

اال عيػػارات العلػػديرات العاليػػة معػػـ درجػػة كاحػػدة ،كيحيامػان درجعػػاف ،كال ال ػػة درجػػات ،كبهػػذا ػػنف الدرجػػة
المرعأع ػػة عش ػػير لػ ػ ارعأ ػػاع المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ،بيمم ػػا عش ػػير الدرج ػػة المم أض ػػة لػ ػ مل ػػص ػػن

المسؤكلية االجعماعية.

الخصائص السيكومترية لممقياس:
كملصػػد بهػػذا المعمػػن صػػدؽ ك بػػات المليػػاس  ،كقدرعػػو عه ػ العمييػػز بػػيف درجػػات الطػػالب مػػف

الجمسييف الذئكر كا ماث ،كللد قاـ الباحث بحساب الئأا ة السػيئكمعرية لمليػاس المسػؤكلية االجعماعيػة

عه المحك العالن

ُ – الص ػػدؽ ق ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب ص ػػدؽ الملي ػػاس بطػ ػريلعيف  ،ص ػػدؽ المحئمػ ػيف كحس ػػاب االعس ػػاؽ

الدا هن .
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أ-صدؽ المحكميف :
قاـ الباحث بعرض مأردات الملياس عه عػدد مػف يسػاعذة عهػـ الػمأس كالعربيػة  ،كذلػؾ بػدا

الريم حكؿ امعما مأردات ئؿ بعػد لتبعػاد العػن عليسػو  ،لعحديػد مػدل دقعػو يمػا يػراد يف يليسػو ػـ قػاـ
بعد ذلؾ بععديؿ المأردات العن لـ يعأؽ عهيها بمسبة (َٖ )%ئ ر مف مأردات جميم الملياس باععبار

هػػذل المسػػبة هػػن الحػػد اادم ػ لالعأػػاؽ  ،كقػػد اسػػعأاد الباحػػث مػػف مالحظػػاعهـ العهميػػة الليمػػة ػػن عملػػيح

الملياس كمأرداعو الم عهأة  ،لذا عـ عادة صياغة بعض المأردات .

ك يما يهن عرض لهمأردات العن طهب السػادة المحئمػيف حػذ ها ،كقػد عم هػث ػن يربػم مأػردات،

كبذلؾ يصبحت مأردات الملياس (ٔٗ) مأردةن .

جدوؿ ()0
يوضح المفردات األصمية والمعدلة وأرقاميا وأبعادىا التي تنتمي إلييا وسبب التعديؿ مف قبؿ
مجموعة األساتذة المحكميف في مقياس المسؤولية االجتماعية .

رقـ

البعد

المفردة
*ٕ

االهعماـ

المفردة قبؿ التعديؿ Item

المفردة بعد التعديؿ
choice

سبب التعديؿ

يحرص عه اللياـ بكاجباعن يؤ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الليػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ بكاجبػ ػ ػ ػ ػ ػػاعن صػ ػ ػ ػ ػ ػػياغة يئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
الش صػػية كال يهػػعـ ببػػذؿ يم الش ص ػ ػػية عهػ ػ ػ يم جه ػ ػػد كضكحان.

جهػ ػ ػ ػ ػػد ػ ػ ػ ػ ػػالص لمصػ ػ ػ ػ ػػهحة

اص لمصهحة جماععن.

جماععن.
يغ ػ ػ ػ ػ ػػبط بس ػ ػ ػ ػ ػػعادة جي ارم ػ ػ ػ ػ ػػن يبػ ػ ػ ػ ػػعهج بسػ ػ ػ ػ ػػعادة جي ارمػ ػ ػ ػ ػػن صػ ػ ػ ػ ػ ػػياغة يئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

*ُّ

ك رحهـ.

ك رحهـ.

كضكحان .

باالبععػػاد عػػف زمػػال السػػك

كضكحان.

يبعع ػ ػػد ع ػ ػػف مص ػ ػػح زمالئ ػ ػػن يمعمػ ػػم عػ ػػف مصػ ػػح زمالئػ ػػن صػ ػ ػ ػ ػ ػػياغة يئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

*ِ

الأهـ

*ّ

شية يف يؤذكممن.
شية يف يؤذكممن.

 ػػا يح ػ ػ ػػدث ػ ػ ػػن صػ ػ ػ ػ ػ ػػياغة يئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
اٌّشبسوخحػ ػػدث ػ ػػن يعجاه ػ ػ ػػؿ م ػ ػ
ال يهممػ ػػن م ػ ػػا ي

باالبعع ػػاد ع ػػف زم ػػال الس ػػك

المجعمػ ػػم مػ ػػف ح ػ ػكادث قعػ ػػؿ المجعمػ ػػم مػ ػػف ح ػ ػكادث قعػ ػػؿ كضكحان.

كس ػرقة كاغعصػػاب هػػن مػػف اف مئا حعه ػػا م ػػف كاجب ػػات
كاجبات رجاؿ اامف.
*مأردات عدلت بما ان عه آ ار

السادة المحئميف
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رجاؿ اامف.

ب -حساب االتساؽ الداخمي :
كعـ حساب درجات الملياس بنيجاد معامؿ االرعباط لبيرسكف بيف درجة ئؿ مأردة ،كدرجة البعد

الذم عمعمن ليو ،ك ضالن عف الدرجػة الئهيػة لهمليػاس ،كذلػؾ عهػ عيمػة مؤلأػة مػف (َٓ) طالبػان كطالبػة
كهـ ارج عيمة الدراسة الأعهية كذلؾ لهكقكؼ عه العرابط بيف مأردات الملياس.

االعساؽ الدا هن لمأردات ملياس المسؤكلية االجعماعية كالدرجة الئهية لمأرداعو
البعد األوؿ :االىتماـ :كالدرجة الئهية لمأرداعو.

جدوؿ (ِ)

يوضح معامؿ االرتباط بيف المفردة والدرجة الكميػة لمقياس المسؤكلية االجعماعية لبعد االىتماـ
(ف=)51

ـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

المفػػػػردة

ُ

يحرص عه عمعيف قيمة العالقات بيف يصدقائن.

**1.466

دالة عند 0.00

ِ

يشارؾ ن يم جماعة ععمؿ عه مد يد العكف لهمحعاجيف.

**1.558

دالة عند 0.00

ّ

يبعهج عمدما يئعشؼ مصدر ركة جديد ن بهدم،

**1.466

دالة عند 0.00

**1.463

دالة عند 0.00

ٓ

يهعـ بالمشئالت العن عحدث بيف ي راد يسرعن

**1.469

دالة عند 0.00

ٔ

يسعد عمدما يسمم عف عسهيح جيشما ب سهحة حدي ة.

**1.488

دالة عند 0.00

ٕ

يؤ ر اللياـ بكاجباعن الش صية عهن يم جهد اص لمصهحة جماععن.

**1.473

دالة عند 0.00

ٖ

يسعدمن يف يشارؾ يساعذعن عمد حؿ مشائهما.

**1.498

دالة عند 0.00

ٗ

يبادر بحؿ المشئالت العن يععرض لها زمالئن.

**1.479

دالة عند 0.00

َُ

يحاكؿ بذؿ يم جهد يطهب مم حرصا عه علدـ بهدم.

**1.516

دالة عند 0.00

ُُ

يحب يف اق ير عف البطكالت الأهسطيمية عه مدار العاري .

**1.613

دالة عند 0.00

ُِ

يحث زمالئن ل الذهاب لالطمئماف عه صحة يم زميؿ يعييب عف الجامعة.

**1.565

دالة عند 0.00

ُّ

يبعهج بسعادة جيرامن ك رحهـ.

**1.461

دالة عند 0.00

ُْ

يحا ظ عه ي اث جامععن.

**1.481

دالة عند 0.00

ُٓ

يحرص عه معر ة مظاـ االمع ابات ن بالدما هسطيف.

**1.488

دالة عند 0.00

ُٔ

يعجبمن الش ص الذم يلدـ عحليؽ يهداؼ جماععو كلك عه حساب مأسو.

**1.472

دالة عند 0.00

ُٕ

يهعـ بما يحدث مف ال ات بيف زمالئن.

**1.772

دالة عند 0.00

ُٖ

يحرص عه كضم اللمامة ن سهة المهمالت.

**1.511

دالة عند 0.00

َُٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

يهممن معابعة المماقشات العن ع ار ن مجهس الشعب عبر كسائؿ ا عالـ.

َٔٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

يرل يف اهعماـ الطالب بمشائؿ جامععهـ ال يجدم مأعا.

َُٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْ

ُٗ
َِ
ُِ

يعهاكف ن يدا يم عمؿ يئهؼ بو حع كلك ئاف بسيطنا.

يقعطم صأحات بها معهكمات عهممن مف يم ئعاب اسععرعو مف مئعبة عامة .
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ـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

المفػػػػردة

ِِ

يهعـ بما يععرض لو المسهمكف ن البالد اا رل مف ععذيب يك معاماة.

ْٖٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِّ

يحب مماقشة زمالئن ن يحكاؿ المسهميف ن البالد اا رل.

ُْٖ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٕٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِْ

ي بر المسؤكليف ذا عر ت اامائف العن يععاط

ِٓ

يحا ظ عه سمعة شعبعن ن الجامعة .

يها الطالب الحبكب الم درة .

َْٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ِ) يف جميم معامالت االرعباط لبعد االهعماـ محصكرة بيف (ُْٔ-َ.

ِٕٕ )َ.كهن دالة عمد مسعكل (َُ ) َ.مم الدرجػة الئهيػة ،ممػا يػدؿ عهػ يف مأػردات البعػد عميػزت
بعماسؽ دا هن مرعأم  ،كهذا يؤئد عه االعساؽ الدا هن لمأردات البعد مم الدرجة الئهية لهبعد.
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البعد الثاني  :الفيـ :كالدرجة الئهية لمأرداعو،
جدوؿ ()3
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس المسؤولية االجتماعية لبعد الفيـ
(ف=)51

ـ
ُ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

المفػػػػردة
ي ضؿ يف يهاجر الأرد ل يم دكلة حع كلك ئاف المجعمم ن يمس
الحاجة ل جهكدل.

ِ

يمعمم عف مصح زمالئن باالبععاد عف زمال السك

ّ

يهمؿ عمهن عمدما ال يكجد رقيب عه َ

**17499

ْ

يشعر يف ق ار ة الئعب العاري ية مضيعة لهكقتَ

 **17511دالة عند 0.00

ٓ

يعرؾ مظا ة المسجد لزمالئن ي ما قيامهـ بمظا عوَ

**17473

دالة عند 0.00

ٔ

يرل يف ق ار ة الصحؼ اليكمية ال ع دـ الأرد كلئف مضيعة لهكقتَ

**17485

دالة عند 0.00

**17511

دالة عند 0.00

ٖ

يهمؿ عرشيد اسعهالؾ الميال يك الئهربا ما دمت ال يد م عئاليأهماَ

**17496

دالة عند 0.00

ٗ

يملؿ الكاجبات الجامعية المطهكبة ممن عف زمالئن كال يقكـ بحهها.

**17648

دالة عند 0.00

َُ

يمعمم عف ا بالغ عف ش ص يسرؽ مف ش ص آ ر ك ان مف يذائو لن.

**17537

دالة عند 0.00

ٕ

شية يف يؤذكمن.

**17587

دالة عند 0.00

ي ضؿ يف يئكف لدل عصكر كاضح عف برامج ااحزاب السياسية
الأهسطيمية َ

**17463

دالة عند 0.00
دالة عند 0.00

يععلد يف الش ص الذم ي رج عه ععهيمات الجماعة يجب يف يعرؾ

**17475

دالة عند 0.00

ععرائـ عهن الكاجبات الدراسية لعدـ يدائها ن كقعها.

**17469

دالة عند 0.00

**17578

دالة عند 0.00

ُْ

يحرص عه عصكيب اا طا العن يلم يها ي راد يسرعن.

**17531

دالة عند 0.00

ُٓ

يسعد بعيريـ ئؿ مف ييد ف ن كسائؿ المكاصالت العامة.

**17644

دالة عند 0.00

**17544

دالة عند 0.00

ُُ
ُِ
ُّ

ُٔ

كش مو.
يععذر عف ا دال بشهادعن عجمبان لهمشائؿ.

يرل يف االععذار لهزمال عف الع ر عف مكعدم معهـ ليس ضركريا.

يعضح مف جدكؿ (ّ) يف جميم مأردات لبعد الأهـ محصكرة بيف المدل (ّْٔ)َ، ْٖٔ -َ،

كهػػن دالػػة حصػػائيان عمػػد مسػػعكل (َُ )َ ،مػػم الدرجػػة الئهيػػة ممػػا يػػدؿ عه ػ يف مأػػردات البعػػد عميػػزت
بعماسؽ دا هن مرعأم ،كهذا يؤئد عه االعساؽ الدا هن لمأردات البعد مم الدرجة الئهية لهبعد.
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البعد الثالث :المشاركة والدرجة الكمية لمفرداتو.
جدوؿ ()2
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس المسؤولية االجتماعية لبعد
المشاركة (ف=)51

المفػػػػردة

ـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

ُ

يبادر ل االشعراؾ ن طأا حريؽ يك ا بالغ عمو عمد مشاهدعن يال،

**17518

دالة عند 0.00

ِ
ّ

يحزف ذا يصاب زمالئن مئركهان.

**17633

دالة عند 0.00

يعجاهؿ ما يحدث ن المجعمم مف حكادث قعؿ اف مئا حعها مف كاجبات رجاؿ اامف**17487 .

دالة عند 0.00

ْ

يععاكف مم زمالئن ن مجاح اليكـ الرياضن بالجامعة.

**17491

دالة عند 0.00

ٓ

يمصح زمالئن بعلديـ المساعدة ام زميؿ يععرض لضائلة اقعصادية.

**17472

دالة عند 0.00

ٔ

يحب يف يشارؾ ن يعماؿ عطكعية ل دمة يهالن الحن الذم يعيش يو.

**17463

دالة عند 0.00

ٕ

يحرص يف يدلن بصكعن ن االمع ابات الأهسطيمية

**17549

دالة عند 0.00

ٖ

يععذر عف االشعراؾ ن يم عمؿ يعطهب مظا ة الجامعة امها مسؤكلية رجؿ المظا ة.

**17513

دالة عند 0.00

ٗ

يسع لمعاكمة رجؿ ا سعاؼ ن ملؿ الجرح اقرب مشأ

ذا ما شاهدت يم حاد ة.

**17516

دالة عند 0.00

َُ

يرل يف مماقشة المسائؿ كعبادؿ اآل ار يها ال يساهـ ن حهها.

**17641

دالة عند 0.00

ُُ

ي ضؿ طريلة لحؿ المشائؿ هن يف يشعرؾ الجميم ن مماقشعها.

 **17538

دالة عند 0.00

ُِ

يعلبؿ يم دكر يئهأمن بو زمالئن ما دمت قاد انر عهيو.

**17551

دالة عند 0.00

ُّ

يععذر عف االشعراؾ ن يم مشركع لمحك يمية يهالن الحن الذم يعيش يو حع اكاف

ممن ذلؾ.
طهب ٌ

**17568

دالة عند 0.00

يعض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ (ْ) يف جمي ػػم مع ػػامالت االرعب ػػاط لبع ػػد المش ػػارئة محص ػػكرة ب ػػيف الم ػػدل

(ّْٔ )َ،ّّٔ-َ،كه ػػن دال ػػة عم ػػد مس ػػعكل دالل ػػة(َُ ) َ ،م ػػم الدرج ػػة الئهي ػػة ،مم ػػا ي ػػدؿ عهػ ػ يف
مأػػردات البعػػد عميػػزت بعماسػػؽ دا هػػن مرعأػػم ،كهػػذا يؤئػػد عه ػ االعسػػاؽ الػػدا هن لمأػػردات البعػػد مػػم
الدرجة الئهية.
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البعد الرابع :الرعاية كالدرجة الئهية لمأرداعو.

جدوؿ ()5
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس المسؤكلية االجعماعية
لبعد الرعاية (ف=)51
المفػػػػردة

ـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

ُ يشارؾ ن يم جماعة ععمؿ عه مد يد العكف لهمحعاجيف.

**17585

دالة عند 0.00

ِ يشارؾ مم زمالئن ن عكزيم الصدقات عه الأل ار .

**17483

دالة عند 0.00

ّ يشارؾ زمالئن ن علد مدكات ديمية ن الجامعة.

**17511

دالة عند 0.00

ْ يدعك جيرامن ل العليد بالزم ا سالمن.

**17621

دالة عند 0.00

ٓ يدعك زمالئن ل عيادة زميههـ المريض.

**17548

دالة عند 0.00

ٔ يحا ظ عه الكحدة كالعماسؾ بيف زمالئن.

**17476

دالة عند 0.00

ٕ يشارؾ زمالئن ن دعكة الماس لصالة الجمعة ن ال ال .

**17488

دالة عند 0.00

ٖ يمد يد العكف لئؿ م هص لهكطف ن يم امع ابات.

**17467

دالة عند 0.00

ٗ

يرل يف العهما المسهميف هـ المسؤكلكف عف دعكة الماس
لن العمسؾ بععاليـ ا سالـ السمحة.

َُ يشعرؾ مم زمالئن ن عكعية الماس ب مكر ديمهـ.
ُُ

يحرص يف يععرؼ عه اا كة الذيف ي ار لكممن ل صالة الجماعة ن
المسجد.

**17491
**17545
**17572

دالة عند 0.00
دالة عند 0.00
دالة عند 0.00

يعضػ ػػح مػ ػػف جػ ػػدكؿ (ٓ) يف جميػ ػػم معػ ػػامالت االرعبػ ػػاط لبعػ ػػد الرعايػ ػػة محصػ ػػكرة بػ ػػيف مػ ػػدل
(ْٕٔ )َ.َِٔ-َ.كهػػن دالػػة عمػػد مسػػعكل (َُ )َ.مػػم الدرجػػة الئهيػػة ،ممػػا يػػدؿ عهػػن يف مأػػردات
البعد عميزت بعماسؽ دا هن مرعأم ،كهذا يؤئد عه االعسػاؽ الػدا هن لمأػردات البعػد مػم الدرجػة الئهيػة

لهبعد.
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البعد الخامس :اليداية والدرجة الكمية لمفرداتو.

جدوؿ (ٔ)

يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس المسؤكلية االجعماعية لبعد اليداية
(ف=)51

المفػػػػردة

ـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

ُ يبحث عف المكاقؼ العن يمبين يها علديـ يد العكف لآل ريف.

**17516

دالة عند 0.00

ِ يساهـ مم زمالئن ن عكعية الماس مف ي طار الم درات ن الجامعة.

**17657

دالة عند 0.00

ّ اذئر زمالئن ااغميا با مأاؽ عه الأل ار .

**17791

دالة عند 0.00

ْ يمصح زميهن الذم يأعن ن يمر بدكف عهـ يال يئرر ذلؾ.

**17543

دالة عند 0.00

ٓ يراعم ع بيت الليـ اا القية عمد زمالئن.

**17522

دالة عند 0.00

ٔ يحث زمالئن بالسؤاؿ عف يحكاؿ الأل ار كالجيراف.

**17462

دالة عند 0.00

ٕ يساهـ ن جمم العبرعات مشا مسجد جديد.

**17475

دالة عند 0.00

ٖ يحرص عه يف يشارؾ ن عشييم جمازة جار يك قريب.

**17481

دالة عند 0.00

ٗ يدعك زمالئن ل حأظ اللرآف الئريـ.

**17591

دالة عند 0.00

**17572

دالة عند 0.00

ُُ يحب يف يعرؼ يما كجيرامن ما يعهمو مف يمكر الديف.

**17664

دالة عند 0.00

ُِ يشارؾ زمالئن ن مماقشة اامكر الديمية م ؿ "عمظيـ المسؿ ،العبرج".

**17478

دالة عند 0.00

ُْ يحب يف يشارؾ ن عحأيظ اللرآف الئريـ اهالن الحن الذم يسئف يو.

**17656

دالة عند 0.00

ُٓ يدا م عف ش ص مظهكـ حع يعكد لو حلو.

**17516

دالة عند 0.00

ُٔ يدعكا جيرامن كيههن ل العليد بالزم ا سالمن.

**17547

دالة عند 0.00

َُ

يرل يف مصح السارؽ هك يحد السبؿ لهلضا عه السرقة.

يعضػ ػػح مػ ػػف جػ ػػدكؿ (ٔ) يف جميػ ػػم معػ ػػامالت االرعبػ ػػاط لبعػ ػػد الهدايػ ػػة ،محصػ ػػكرة بػ ػػيف المػ ػػدل

(ِْٔ ،)َ.ُٕٗ– َ.كهػن دالػة عمػد مسػعكل داللػة (َُ ،)َ.ممػا يػدؿ عهػن يف مأػردات البعػد عميػزت
بعماسؽ دا هن مرعأم كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.
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البعد السادس :اإلتقاف والدرجة الكمية لمفرداتو.

جدوؿ ()7

يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس المسؤولية االجتماعية لبعد اإلتقاف
(ف=)51

ـ

معامؿ االرتباط

المفػػػػردة

ُ يحاكؿ يف يعرؼ ما يعصؿ بعمهن حع يؤديو بنعلاف.

**17564

ِ يحاكؿ يف ي هص ن عمهن اكاف علاعس اآل ركف الذيف يعمؿ معهـ.

**17498

ّ يعمؿ بنعلاف ن يم مشاط جامعن يئهؼ بو.

**17674

ْ يبذؿ ئؿ جهدم ن يم عمؿ يقكـ بو.

**17571

ٓ يؤدم الصالة بعؤدة كسئيمة عمدما يد ؿ يها.

**17611

ٔ اشعر بع ميب ضميرم عمدما ال يؤدم عمهن عه الكجو اائمؿ.

**17719

ٕ يؤدم يم عمؿ يئهؼ بو عه يئمؿ كجو ما داـ ذلؾ باسعطاععن.

**17617

ي عهؽ ااعذار عمدما ييطهب ممن المشارئة ن يم مشاط ديمن ن الجامعة مم اسعطاععن
ٖ
اللياـ بو.

**17471

ٗ يعرؾ المسائؿ الصعبة لتسعاذ ن الجامعة لالسعأسار عمها كال يبذؿ يم جهد ن حهها.

**17592

علكـ ااعماؿ العن قمما بها بجدية بعد الأراغ ممها.
َُ ي ضؿ يف ّْ

**17678

ُُ يذائر دركسن َّيكؿ ب َّكؿ.

**17949

ُِ يؤجؿ اللياـ ب م عمؿ يئهؼ بو حع يكشؾ الكقت عه االمعها .

**17868

ُّ اقعصر ن مذائرة دركسن بما يحلؽ لن المجاح لط.

**17928

ُْ يبذؿ قصارل جهدم ن يدا كاجباعن الجامعية.

**17519

ُٓ يحاكؿ يف يعرؼ ئؿ ما يعصؿ بعمهن حع يؤديو بنعلاف.

**17479

ُّ يرل يف الأالح الذم يهمؿ ن يرضو َّ
يضر المجعمم ب ئمهو.

 **17684

مستوى

الداللة
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00
دالة عند
0.00

يعض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ (ٕ) يف جمي ػػم مع ػػامالت االرعب ػػاط لبع ػػد االعل ػػاف محص ػػكرة ب ػػيف الم ػػدل (

ْٕٗ ، )َ.ْٗٗ – َ.كهػػن دالػػة عمػػد مسػػعكل داللػػة (َُ ،)َ.مػػم الدرجػػة الئهيػػة ممػػا يػػدؿ عه ػ يف
مأردات البعد عميزت بعماسؽ دا هن مرعأم ؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو
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جدوؿ ()8
يوضح معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس مع المقياس ككؿ (ف=)51
الدرجة
ـ

االىتماـ

األبعاد

المشاركة

الفيـ

الرعاية

اليداية

اإلتقػاف

الكمية
لممقياس

ُ
ِ

االهعمػاـ

ُ

الأه ػػـ

َ**ِٕ،
َ**ُٓ،

َ*ُّ،

ُ

ّ

المشارئ ػػة

َ*ّٗ،

َِّ.

ُ

ْ

الرعايػػة

َ*ّٓ،

ّٔ*َ.

ّٗ*َ.

ُ

ٓ

الهدايػػة

َ*ّٕ،

ِّ*َ.

ّّ*َ.

ْٔ**َ.

ُ

ٔ

ا علػ ػػاف

َ*ّّ،

ّٖ*َ.

ّْ*َ.

ّٕ*َ.

ّٔ*َ.

ُ

الدرجة الئهية

َ**ِٕ،

َ**ُٓ،

َ**ْٓ،

َ**َٕ،

َ**ْٕ،

َ*َْ،

*دالة عند مستوى 1،15

َ**ْٓ،
َ**َٕ،
َ**ْٕ،
َ*َْ،

**دالة عند مستوى 1،10

يعض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ (ٖ) يف جمي ػػم اابع ػػاد عػ ػرعبط ببعض ػػها ال ػػبعض كبالدرج ػػة الئهي ػػة لهملي ػػاس
ارعباطػان ذك داللػة حصػائية عمػػد مسػعكل )َٓ )َ.ػن حػػيف ارعػبط بعػد الهدايػة مػػم بعػد الرعايػة ب رعبػػاط

قػػكل كئػػاف معامػػؿ ا رعبػػاط (ْٔ )َ.عمػػد مسػػعكل َُ .َ.ممػػا يػػدؿ عه ػ يف مأػػردات المليػػاس عميػػزت
بعماسؽ دا هن مرعأم؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.

ثانيػاً  -ثبػػات المقيػػاس  :تػػـ حسػػاب الثبػػات لممقيػػاس بطػػريقتيف ىمػػا  :طريقػػة التجزئػػة النصػػفية،
وطريقة ألفاكرونباخ

-0طريقة التجزئة النصفية  (Split- Half methodطريلة جعماف).
 -4طريقػػة ألفاكرونبػػاخ قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ال بػػات بطريلػػة يلأائركمبػػاخ لهمليػػاس ئئػػؿ كلمجػػاالت
الأرعية.
كععم ؿ هذل المعادلة يما يهن

ف

ف0-

(-0ـ-ع4ؾ)
ع4

(محمد حسف عالكم ،كمحمد مصر الديف رضكاف.)َّٕ ُٖٖٗ ،
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جدوؿ ()9

يوضح معامبلت ثبات المقياس بطريقتي التجزئة النصفية وألفا لكرونباخ (ف=)51
التجزئية النصفية

عدد
الفقرات

1

االهعماـ

ِٓ*

قبؿ التعديؿ
َ ٖٔ،

بعد التعديؿ

2

الأهـ

ُٕ*

َٖٓ.

َِٗ.

َٔٔ.

3

المشارئ ػػة

ُّ*

ََٖ.

َٖٗ.

َِٔ.

4

الرعاية

ُُ*

َٕٕ.

َٕٖ.

ََٔ.

5

الهداية

*ُٕ

َٖٗ.

َْٗ.

َُٕ.

6

ا علػ ػ ػػاف

ُٔ

َٓٓ.

َُٕ.

َّٔ.

ٗٗ

ََٖ.

َٖٗ.

َٕٓ.

و

انثعد

الدرجة الئهية

َِٗ.

معامؿ ألفا كرونباخ
َٓٔ.

*عـ اسع داـ معادلة جعماف اف عدد المأردات ردم

يعض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ (ٗ) يف مع ػػامالت ب ػػات الملي ػػاس به ػػغ ق ػػد ق ػػدرل (ٖٗ )َ.بطريل ػػة العجزئ ػػة
المصػػأية ،ك(ٕٓ )َ.بطريلػػة يلأػػا ئركمبػػاخ ،كهػػن معػػامالت بػػات عاليػػة كهػػذا يػػدؿ عه ػ يف المليػػاس
يعمعم بدرجة بات عالية ،عطمئف الباحث ل عطبيلو عه عيمة الدراسة.
ثانياً :مقياس أساليب الرعاية الوالدية لطبلب الجامعة (إعداد الباحث) موضح بالممحؽ رقـ ()3
-0وصؼ المقياس:
يهػػدؼ المليػػاس ل ػ الععػػرؼ عه ػ يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة لئػ وػؿ مػػف (ااب كااـ) ئمػػا يػػدرئها

اابما كيعئكف مف صكرعيف يحداهما لتب كاا رل لتـ.

يعئ ػػكف الملي ػػاس م ػػف (ُٖٔ) مأ ػػردة ،كيعػ ػ لؼ مئ ػػكف يس ػػاليب الرعاي ػػة الكالدي ػػة العربكي ػػة الس ػػكية

م ػػف(ٔٓ) مأ ػػردة عل ػػيس ال ػػة يبع ػػاد رئيس ػػة ه ػػن االم ػػدماج ا يج ػػابن م ػػم االب ػػف ،كال ػػدؼ  ،كال ػػممط

الػػديملراطن ،بيممػػا يع ػ لؼ مئػػكف يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة غيػػر السػػكية مػػف (ُُِ) مأػػردة ،علػػيس(ٕ)
يبعاد هن الضبط الصارـ مف الؿ ،سػحب الحػب ،العسػهط الكالػدم ،العهديػد ،العلػاب البػدمن ،الحمايػة

ال ازئدة ،ا هماؿ كالعدليؿ.

-4خطوات بناء المقياس:
عـ عداد الملياس بمراحؿ عدة يمئف حصرها يما يهن
ي -االسعأادة مف ااطر المظرية المععهلة ب ساليب الرعاية الكالدية.
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ب-عم ػػؿ مس ػػح لهمل ػػاييس الع ػػن عل ػػيس يس ػػاليب الرعاي ػػة الكالدي ػػة ل ػػدم الطال ػػب الج ػػامعن .كع ػػـ

االسعأادة ممها م ؿ

*-ملياس يساليب الرعاية الكالدية عداد" اركؽ السعيد جبريؿ ".
*-ملياس عالقة دراؾ اابما اساليب المعامهة الكالديةن عهامن محمد حمداف.
*-ملياس يساليب المعامهة الكالدية ئما يدرئها اابما  ،عداد يحمد سماعيؿ.
*-ملياس سا ة المعامهة الكالدية عداد" مم جابر عبد السالـ يبك سئيمة ".
* -ملياس يساليب العمشئة الكالدية عداد " كليد اللططن".
*-ملياس العمشئة الكالدية عداد " لهامن عبد العزيز".
 -3إعداد المقياس في صورتو األولية:
كقػػد عػػـ عطبيػػؽ المليػػاس عه ػ عيمػػة اسػػعطالعية مئكمػػة مػػف (َٓ) طالب ػان كطالبػػة مػػمهـ (ِٓ)

طال ػػب ،ك(ِٓ) طالب ػػة م ػػف ط ػػالب المس ػػعكل ال ال ػػث ػػن جامع ػػة ااقصػ ػ ؛ لهع ئ ػػد م ػػف حس ػػف ص ػػياغة
مأػػردات مج ػػاالت مليػػاس يس ػػاليب الرعايػػة الكالدي ػػة ،كمػػدل ق ػػدرعها عه ػ قي ػػاس الظػػاهرة ،كذل ػػؾ به ػػدؼ

العحلؽ مػف الئأػا ة السػيئكمعرية لهمليػاس ،كبعػد مسػة عشػر يكمػان ػـ جمػم المليػاس مػف العيمػة ،كللػد
عمئ ػػف الباح ػػث م ػػف ص ػػياغة عب ػػارات الملي ػػاس الح ػػالن م ػػف ػػالؿ االس ػػععامة باس ػػعجابات ي ػ ػراد العيم ػػة

االسعطالعية كذلؾ حرصان عه يف عئكف عبارات الملياس مابعة مف بيئة ي راد العيمة ،كيعئػكف المليػاس

مف (َُٕ) مأردة مكزعة عه (َُ) يبعاد بحيث يلكـ المأحكص باال عيار بيف ال ة بدائؿ هن (معـ
 ،يحيامػان ،ال) كقػػد ارعػ الباحػػث يف عئػػكف ئػػات ا جابػػة ممحصػرة بػػيف ال ػػة ا عيػػارات ،حيػػث ف ععػػدد
اال عيارات قد يشعت ذهف المأحكص ي ما اسعجابعو ،ئما يف االقعصار عه

ئعيف لط لإلجابة (معـ ،

ال) مف ش مو يف يليد المأحكص بنجابة محددة قد ال عئكف معبرة عمو .كيمئف حساب المجمكع الئهػن

لػػدرجات ئػػؿ اابعػػاد بحيػػث يئػػكف لئػػؿ مأحػػكص درجػػة عه ػ المليػػاس يم درجػػة ئهيػػة عبع ػان لعجمعػػات

اابعاد ممها السكية عه حدة كييضا حساب الدرجة عه ئؿ يبعد مف يبعػاد يسػاليب الرعايػة غيػر سػكية
لكحدها ـ عحكيهها ل درجات معيارية.
طريقة تصحيح المقياس:
يسػػعجيب الأػػرد لئػػؿ مأػػردة م ػرعيف حػػداهما ععبػػر عػػف يسػػهكب دراؾ ااب كاا ػػرل ععبػػر عػػف
يسهكب دراؾ ااـ ،ئما ععئكف الدرجة الئهية مف مجمكع الدرجات العن يحصؿ عهيها الأرد مف علديراعو
بالمسبة لهمأردات جميعان ال اصػة بصػكرة ااب "،كئػذلؾ الدرجػة ذاعهػا بالمسػبة لمليػاس يسػاليب الرعايػة

الكالديػػة لهطالػػب الجػػامعن ال اصػػة بصػػكرة ااـ ،ئػػذلؾ همػػاؾ مأعػػاح عصػػحيح لئػػؿ بعػػد ،كيػػعـ ذلػػؾ مػػف
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الؿ عطا ال ة درجات ذا دلت االسعجابة عهػ يسػهكب السػكا ػن يسػاليب الرعايػة الكالديػة " معػـ"،
حالػة العػردد "يحيامػان" ،ككاحػد ذا ئامػت االسػعجابة ػن اعجػال عػدـ السػك "ال" ،يمػا ػ حالػة

كدرجعاف

المأردات السهبية ععبم عئس هػذا العػدريج بحيػث ععطػ اال عيػارات العلػديرات العاليػة ال ػالث درجػات

،كدرجعاف يحيامان ،كمعـ درجة كاحدة.

الخصائص السيكومترية لممقياس :
قػاـ الباحث بحساب الئأا ة السيئكمعرية لملياس يساليب الرعاية الكاليدة عه المحك العالن
ُ -الص ػػدؽ ق ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب ص ػػدؽ الملي ػػاس بطػ ػريلعيف  ،ص ػػدؽ المحئم ػػيف ،كحس ػػاب االعس ػػاؽ

الدا هن .

أ-صدؽ المحكميف :
قاـ الباحث بعرض الملياس عه

عدد مف يساعذة عهـ المأس كالعربية ،كذلؾ بدا الريم

حكؿ امعما مأردات البعد العن عليسو ،لعحديد مدل دقعو يما يراد يف يليسو كقد يعأؽ الباح كف عه يف
مأردات الملياس كاضحة ،كعليس الهدؼ العن كضعت مف يجهو.
ب-حساب االتساؽ الداخمي :
كعػػـ حسػػاب االعسػػاؽ الػػدا هن لهمليػػاس بنيجػػاد معامػػؿ االرعبػػاط لبيرسػػكف بػػيف درجػػة ئػػؿ مأػػردة،

كدرجػػة البعػػد الػػذم عمعمػػن ليػػو ،ك ضػالن عػػف الدرجػػة الئهيػػة لهمليػػاس كذلػػؾ عهػ عيمػػة مؤلأػػة مػػف (َٓ)

طالبان كطالبة كهـ ارج عيمة الدراسة الأعهية.

البعد األوؿ :االندماج اإليجابي لصورتي (األب واألـ) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو موضح بجدوؿ
(.)01

-147-

جدوؿ ()01
يوضح معامبلت االرتباط بيف انًفزدج ٔ الدرجة الكمية لمقياس أساليب الرعاية الوالدية لبعد االَدياج
االٌجاتً
نصٕرتً( األب ٔاألو ) يع االتٍ (ف=،)51

ـ

معامػػػبلت االرتباط

صػورة األب

المفػػػػردة

معامؿ االرتباط مستوى الداللة
الدام يحبامن.
ُ ك ٌ
الدام عه عحليؽ مطالبن كيمأذا ما كعدامن.
ِ يحرص ك َّ

الدام ن عصريؼ يمكرم دكف يف يهزممن بذلؾ.
ّ يشارئمن ك َّ
الدام ب ف عئكيمن الجسمن سهيـ عمامان.
ْ ي برمن ك َّ
الدام يممن حسف المظهر.
ٓ يشعرمن ك َّ

قرعو يك سمععو.
ٔ يسعمعم كالدام بالحديث معن عف الذم ي
الدام بر ؽ كمكدة شديدعيف.
ٕ يعامهمن ك َّ
الدام كيشجعامن ئ ي انر.
ٖ يمدحمن ك َّ
الدام عه
ٗ يحرص ك َّ

ظهار حبهما كمكدعهما لن.

الدام يمهما صديليف لن.
َُ يشعر مف الؿ معامهة ك َّ
الدام دائمان لكجهة مظرم.
ُُ يصين ك َّ

الدام عف مجريات اامكر كيسبابها.
ُِ يحد من ك َّ
الدام عه الل ار ة كا طالع.
ُّ يشجعمن ك َّ

الدام عه معابعة الجديد مف المعارؼ.
ُْ يشجعمن ك َّ

الدام ئ ي انر عف ااشيا الجيدة العن يقكـ بها.
ُٓ يعحدث ك َّ
ُٔ

الدام بالسعادة عمدما يركمن عائدان مف الجامعة ل
يشعر ك َّ
البيت.

الدام بما يععهمو ن الجامعة.
ُٕ يهعـ ك َّ
ُٖ يحرص كالدام عه

شعارم يمن مصدر سعادعهما.

صػورة األـ
معامؿ

االرتباط

مستوى الداللة

**17613
**17671
**17638
**17612
**17568
**17819
**17698
**17781
**17753
**17717
**17731
**17699
**17667
**17739
**17756

دالة عمد ََُ7

دالة عمد ََُ7

**17564
**17523
**17519
**17582
**17714
**17661
**17678
**17757
**17631
**17741
**17661
**17651
**17612
**17647
**17669

دالة عمد ََُ7

**17591

دالة عمد ََُ7

**17541

دالة عمد ََُ7

**17721
**17726

دالة عمد ََُ7

**17616
**17754

دالة عمد ََُ7

دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7

دالة عمد ََُ7

دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7
دالة عمد ََُ7

دالة عمد ََُ7

يعضػػح مػػف جػػدكؿ (َُ) يف جميػػم معػػامالت االرعبػػاط بػػيف ئػػؿ مأػػردة مػػف مأػػردات االمػػدماج

ا يجػابن كالدرجػػة الئهيػة لمأرداعػػو ،لئػؿ مػػف صػكرعن (ااب كااـ ) محصػػكرة عهػن العػكالن بػيف المػػدل

(ٖٔٓ ، )َ،ٕٕٓ-َ،ُٓٗ ، َ.َٖٗ- َ.كهػ ػػن دال ػ ػػة عم ػ ػػد مس ػ ػػعكل (َُ ،)َ.مم ػ ػػا ي ػ ػػدؿ عهػ ػ ػ يف
مأردات البعد عميزت بعماسؽ دا هن مرعأم  ،كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.
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البعد الثاني :الدؼء لصورتي (األب واألـ) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو مبيف بجدوؿ(:)00
جدوؿ ()00
يوضح قيمة معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية نًقٍاص أسانٍة انزعاٌح انٕاندٌح نثعد
اندفء نصٕرتً
(األب ٔاألو) يع االتٍ (ف=.)51
معامػػػبلت االرتباط

ـ

صػػورة األب

المفػػػػردة

معامؿ االرتباط مستوى الداللة
الدام باهعماـ عمدما اشئك مف آالـ صحية.
ُ يعلبهمن ك َّ

**17622
**17582
**17613

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

**17779

دالة عمد ََُ.

**17585

دالة عمد ََُ.

**17653

دالة عمد ََُ.

**17518

دالة عمد ََُ.

**17594
**17565
ذلؾ**17618 .
**17729
**17695
**17747
**17611

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

**17472
**17521
**17613
**17611
**17651
**17648
**17584

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

**17658

دالة عمد ََُ.

**17612

دالة عمد ََُ.

**17718
**17763
**17491
**17595
**17747
**17497
**17551
**17794

دالة عمد ََُ.

**17691
**17548
**17551
**17539
**17665
**17469
**17466
**17717

دالة عمد ََُ.

يد ؿ ك َّ
الدام عه مأسن السركر كيطيبا اطرم عمدما يئكف ائأان
يك حزيمان.

الدام يف ي برهما ذا لـ يئف يحب الطريلة العن يعامالمن
يأضؿ ك َّ

بها.

ٔ يعجب كالدام بالهكايات العن ي عارها.
الدام اهعمامهما بأشهن يك بمجاحن الدراسن.
ٕ يظهر ك َّ

الدام ن عصريؼ بعض يمكرم دكف يف يأرضا عه
ٖ يشارئمن ك َّ
الدام ل عهبية الئ ير مف طالباعن كحؿ مشائهن.
ٗ يبادر ك َّ

َُ يهعـ كالدام بريين ملدمان ن ئؿ صييرة كئبيرة يقكـ بها.
الدم ئ ي انر بعمؿ يشيا معن.
ُُ يسعمعم ك َّ

الدام بالرحالت العن يقكـ بها يكـ جازعن .
ُِ يهعـ ك َّ
ُّ

االرتباط

مستوى الداللة

دالة عمد ََُ.

الدام عف همكمن.
ّ يشعر بالراحة بعد يف يعئهـ مم ك َّ

ٓ

معامؿ

**17481
**17641
**17467

الدام.
ِ يشعر بحريعن عمدما يئكف مم ك ِّ
ْ

صػػورة األـ

الدام عه يف العزـ ببعض الضكابط ال يمهما يأعالف
رغـ صرار ك َّ
ذلؾ بر ؽ.

الدام عمدما يطهب مساعدعهما ن حؿ مشئهة عكاجهمن.
ُْ هي ىس ير ك َّ
الدام حبهما لن كي برامن ب مهما يحبامن.
ُٓ يظهر ك َّ
الدام العحئـ ن ئؿ يعمالن.
ُٔ ير ض ك َّ
الدام عمدما ي ط .
ُٕ يكجهمن ك َّ

الدام بال ركج معن ن رحالت ؿ يصدقائن.
ُٖ يسعمعم ك َّ
الدام ن عحديد قيمة المصركؼ الالزـ لن.
ُٗ يشارئمن ك َّ
الدام ما عهن كجهن دكف يف يعئهـ.
َِ يأهـ ك َّ
الدام الأرصة بدا آرائن.
ُِ يممحمن ك َّ
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دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

معامػػػبلت االرتباط
ـ

صػػورة األب

المفػػػػردة

صػػورة األـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة
ِِ يهعـ كالدم بااشيا العن عد ؿ السركر عه مأسن.

دالة عمد ََُ.

**17766
**17818
**17783

ِّ يعئهـ كالدم معن بر ؽ كبركح الصداقة.
الدام لن بئهمات عمهؤها المحبػة.
ِْ يعحدث ك َّ

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

معامؿ

مستوى الداللة

االرتباط

**17589
**17731
**17643

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضػػح مػػف جػػدكؿ (ُُ) يف جميػػم معػػامالت االرعبػػاط بػػيف ئػػؿ مأػػردة مػػف مأػػردات بعػػد الك ػػا

كالدرجػػة الئهيػػة لمأرداعػػو ،لئػػؿ مػػف صػػكرعن (ااب كااـ) محصػػكرة بػػيف المػػدل (ُْٗ، َ.ُٖٖ – َ.

ْٔٔ )َ.َّٕ – َ.كهن دالة عمد مسعكل (َُ ،)َ.مما يدؿ عه يف مأردات البعد عميزت بعماسؽ
دا هن مرعأم ؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.
البعػػد الثالػػث :الػػنمط الػػديمقراطي لصػػورتى (األب و األـ) والدرجػػة الكميػػة لمفرداتػػو كمػػا ىػػو مبػػيف
بجدوؿ (:)04
جدوؿ ()04
يكضح معامالت االرعباط بيف المأردة كالدرجة الئهيةٌّم١بسأسبٌ١تاٌشػب٠خاٌٛاٌذ٠خٌجؼذإٌّظ
اٌذّ٠مشاعٌٟصٛسر(ٟاألةٚاألَ)(ف=َٓ)
معامبلت االرتباط

ـ

صػػورة األب

المفػػػػردة

معامؿ
االرتباط

الدام ن اامكر العن ع صمن قبؿ يف يع ذا قرار بش مها.
ُ يسعشيرمن ك َّ
الدام ن يمكر ااسرة.
ِ يعبادؿ الريم مم ك َّ
ّ يعشاكر كالدام مم كالدعن ن ئ ير مف اامكر العن ع ص ااسرة.
الدام بنبدا الريم حكؿ حياعن المسعلبهية.
ْ يسمح لن ك َّ
ٓ
ٔ

ػدام ػػن ا عيػػار مػػكع المالبػس العػػن يرغبهػػا قبػػؿ يف يشػػعرياها
يشػارئمن كالػ َّ
ل .

ػدام الحريػ ػػة ػ ػ مشػ ػػاهدة الب ػ ػرامج الععهيميػ ػػة العػ ػػن يرغػ ػػب
يعػ ػػرؾ لػ ػػن كالػ ػ َّ
بمشاهدعها.

الدام ل اامائف العن يقضن يها يكقات الأراغ.
ٕ يرشدمن ك َّ
الدام يف يصارحو بئؿ المشئالت العن يكاجهها.
ٖ يرل ك َّ
ٗ

يرئػػز كالػػدام عهػ سػػرعة العأػػاهـ بيممػػا عمػػد حػػدكث مشػػئالت بيمػػن كبػػيف

ي كعن.
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صػػورة األـ

مستوى الداللة معامؿ االرتباط مستوى الداللة

َٗٔ**َ.
ِٕٔ**َ.
ّٕٔ**َ.
ِّٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

َْٔ**َ.
ِّٔ**َ.
ّٓٓ**َ.
َٗٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٖٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

َْٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ٕٖٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِٗٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ٖٗٓ**َ.
َٔٔ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ْٔٗ**َ.
ِٔٓ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ّٖٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

ّٗٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

معامبلت االرتباط
ـ

صػػورة األب

المفػػػػردة

معامؿ

االرتباط
الدام عه الععاكف كالعضامف دا ؿ ااسرة.
َُ يؤئد ك َّ
الدام يف يحؿ المشئالت العن عععرضمن دكف الهجك ليهما.
ُُ يعكدمن ك َّ
الدام عه يف يحا ظ عه ممعهئاعن بمأسن.
ُِ يحرص ك َّ
الدام بالهكايات العن ي عارها.
ُّ يهعـ ك َّ
الدام عه المشارئات الجماعية العن يرغب بها.
ُْ يشجعمن ك َّ

ِّٔ**َ.
ُٕٓ**َ.
ِِٔ**َ.
ُِٔ**َ.
ْٕٓ**َ.

صػػورة األـ

مستوى الداللة معامؿ االرتباط مستوى الداللة
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ْٔٔ**َ.
ُٕٕ**َ.
ُٖٔ**َ.
ْٓٔ**َ.
ُْٖ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضػػح مػػف جػػدكؿ (ُِ) يف جميػػم معػػامالت االرعبػػاط بػػيف ئػػؿ مأػػردة مػػف مأػػردات بعػػد الػػممط
الديملراطن كالدرجة الئهية لمأرداعو ،لئؿ مػف صػكرعن (ااب كااـ) محصػكرة عهػ العػكالن بػيف المػدل

(ْٕٓ ،)َ.ُٕٕ –َ.َْٔ ، َ.ّٕٖ – َ.كهن دالة عمد مسعكل داللة (َُ ،)َ.مما يدؿ عهػ يف
مأردات البعد عميزت بعماسؽ دا هن مرعأم؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.
ثاٍَاً :أسانٍة انزعاٌح انٕاندٌح غٍز انسٌٕح:

البعد األوؿ :الضبط الصارـ مػف خػبلؿ سػحب الحػب لصػورتي (األب واألـ) والدرجػة الكميػة لمفرداتػو
ُ
كما ىو مبيف بجدوؿ (:)03
جدوؿ ()03

يوضح معامؿ االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس أساليب الرعاية الوالدية لبعد (انضثط
انصارو يٍ خالل سحة انحة نصٕرتً (األب ٔ األو) (ف=)51

معامبلت االرتباط

ـ

المفػػػػردة

ُ

الدام مف ال ركج يحيامان ل بعض اامائف العن يحبها.
يممعمن ك َّ
الدام يهمية علابن صالح طريلعن ن العصرؼ
يععلد ك َّ
كعحسيمها.
الدام يف يم عصرؼ سيي هك ط ئبير سعئكف لو معائج
يرم ك َّ
مؤ رة عه مسعلبهن.
الدام لك ئمت ش صان مف مكع آ ر مف حيث العأكؽ
يعممن ك َّ
الدراسن كاا القن.
الدام ئ ي انر ل ي طائن.
يعصيد ك َّ
الدام عمدما اليلعزـ بالرجكع ل البيت ن المكعد المحدد
يعضايؽ ك َّ
.
الدام حبهما لن.
ي أن ك َّ

ٖ

الدام حريعن ئ ي انر.
يليد ك َّ

ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
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صػػػورة األـ
صػػػورة األب
معامؿ
معامؿ
مستوى الداللة
مستوى الداللة
االرتباط
االرتباط
ْٖٕ **َ.دالة عمد َُ **َ.ْٖٓ َ.دالة عمد ََُ.

ٕٗٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٔٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ٕٓٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ٖٕٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٕٗ**َ.
ّْٔ**َ.
ّٗٓ**َ.
ٖٕٔ**َ.
ْٓٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِٗٓ**َ.
ّٔٔ**َ.
ْٖٕ**َ.
ٕٖٓ**َ.
ُٓٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

معامبلت االرتباط

ـ

صػػػورة األـ
صػػػورة األب
معامؿ
معامؿ
مستوى الداللة
مستوى الداللة
االرتباط
االرتباط
ٕٔٓ **َ.دالة عمد َُ **َ.ٖٕٔ َ.دالة عمد ََُ.

المفػػػػردة
الدام عه عمأيذ يكامرهما كععهيماعهما كيص ار عه ذلؾ.
يحرص ك َّ

ٗ

الدام عمدما يلبس ما يعجبمن ،كلئمو يظهر عئس ذلؾ.
َُ يعضايؽ ك َّ
ُُ يشعر يف كالدام عميأاف معن.
الدام عه اسع داـ الضرب ن عمأيذ اللكاعد كالععهيمات.
ُِ يحرص ك َّ
الدام ل يسهكب الع كيؼ ئن يد عامن ل االلعزاـ
ُّ يهج ك َّ
بععهيماعهما.
الدم مشاعر الرضا محكم مهما حاكلت رضا هما
ُْ ي أن ك ٌ

ّٖٗ**َ.
ٖٖٓ**َ.
ْٕٔ**َ.
ٖٗٓ**َ.
ْْٔ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ّْٔ**َ.
ْٗٓ**َ.
ٖٕٗ**َ.
َٗٔ**َ.
ِٓٓ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ُّ) يف جميم معامالت االرعبػاط بػيف ئػؿ مأػردة مػف مأػردات بعػد الضػبط
الصارـ مف الؿ سحب الحب كالدرجة الئهية لمأرداعو ،لئؿ مف صكرعن (ااب كااـ) محصكرة عهػ

العكالن (ّْٔ ) َ.ّٕٖ – َ.ّْٔ ،َ.ّٖٗ - َ.كهن دالة حصائيا عمد مسعكل (َُ ،)َ.كبػذلؾ
عميزت مأردات البعد بعماسؽ دا هن مرعأم؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.

البعد الثاني :التسمط الوالدي لصورتي (األب واألـ) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو مبيف بجدوؿ رقـ
(:)02

جدوؿ ()02

يوضح معامؿ االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس أساليب الرعاية الوالدية لبعد انتسهط
انٕاندي
نصٕرتً (األب ٔ األو) (ف=)51
ـ
ُ

صػػورة األب

المفػػػػػردة
الدام يف ي برهما يف ي ئارم ي ضؿ مف ي ئارهما
ير ض ك َّ
ن بعض اامكر.

ِ

دام عمدما يطيؿ السهر ن الهيؿ ارج البيت.
يعضايؽ كال َّ

ّ

ٓ

الدام يحيامان كيلسياف عهن يحيامان .
يدلهمن ك َّ
الدام بسكابلن الئ يرة ،كال يئعأياف بالعرئيز عه
يذئرمن ك َّ
ط م عمدما ي ط .

الدام الشدة معن عمدما ال يسير ك ؽ ما يريداف.
يسع دـ ك َّ

ٔ

الدام يف يعمؿ يشيا قاال عمها يمها اطئة.
يزعج ك َّ

ْ

عباع مظاـ دقيؽ ن الممزؿ.

ٕ

الدام معن عه
يحرص ك َّ

ٖ

الدم.
يشعر ب ف ئؿ ي راد يسرعن مهعزمكف بطاعة عميا لك ى

معامؿ
االرتباط

معامػبلت االرتباط

مستوى الداللة

معامؿ
االرتباط

صػػورة األـ
مستوى الداللة

َِٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ّٓٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٕٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ّْٖ**َ.
ٓٔٓ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ِْٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ٕٓٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٖٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٔٔ**َ.
ُٕٔ**َ.
ْٖٔ**َ.
ّٖٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

___

____

ْٓٓ**َ.
ْٖٖ**َ.
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___

___
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ـ

صػػورة األب

المفػػػػػردة

معامؿ
االرتباط

معامػبلت االرتباط

مستوى الداللة

الدام مف المشارئة ن اامكر العن ع صمن قبؿ
يممعمن ك َّ
ٗ
يف يع ذا ق ار انر ب صكصها.
الدام ن ممارسة الهكايات كالمشاطات العن يرغب
يعد ؿ ك َّ
ْْٓ **َ.دالة عمد ََُ.
َُ
ن اللياـ بها دا ؿ الممزؿ.
الدام يف يع ه عف بعض ممعهئاعن
ُُ يهزممن ك َّ

كعن.

ٔٓٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ُْٔ**َ.
ْْٖ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

الدام ذا قاطععهما ي ما حدي هما.
ُِ يمزعج ك َّ
الدام مف المشارئة ن الحديث بحضكر زائريف
يممعمن ك َّ
ْٔٓ **َ.دالة عمد ََُ.
ُّ
ن البيت.
الدام يف يشارئهما ن مماقشة اامكر العن ع ص
ير ض ك َّ
ْْٔ **َ.دالة عمد ََُ.
ُْ
ااسرة.
ُٖٓ **َ.دالة عمد ََُ.
الدام عف االسعماع لمشئالعن كيععبراها عا هة.
ُٓ يمعمم ك َّ
الدام ن طريلة دراسعن كعحديد يكقاعها.
ُٔ يعد ؿ ك َّ
الدام ئ ي انر مف ااكامر العن ع ص مسعلبهن.
ُٕ يكجو
لن ك َّ
ٌ
الدام ن طريلة معامهة كالدعن لن.
ُٖ يعد ؿ ك َّ
الدام بآرائهما كير ضا يرائن حع اكاف ئامت
ُٗ يعمسؾ ك َّ
صائبة.
الدام يف يماقش اابما آبائهـ يك يراجعكمهـ.
َِ ير ض ك َّ
الدام عه العمازؿ عف ممعهئاعن الش صية
يرغممن ك َّ
ُِ
كاعن.

م بطاعة ي كامن الئبار مهما ئامت الظركؼ.
ِِ يطالبمن كالدا َّ
الدام مف م الطة ر اؽ الحن.
ِّ يممعمن ك َّ

دالة عمد ََُ.

معامؿ
االرتباط

صػػورة األـ
مستوى الداللة

ٗٔٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

َٖٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ّٖٓ**َ.
ُّٔ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ِْٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِٓٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

َٗٔ**َ.
ٓٗٓ**َ.
ُٗٓ**َ.
ُْٖ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

ٗٔٓ**َ.
ٕٗٓ**َ.
ْٕٗ**َ.

دالة عمد ََُ.

َٔٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

َِٔ**َ.

ْٕٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ٓٔٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِّٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٖٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٗٔ**َ.
ُْٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِْٗ**َ.
ٕٗٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ،

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ُْ) يف جميػم معػامالت االرعبػاط بػيف ئػؿ مأػردة مػف مأػردات بعػد العسػهط
الكال ػدم كالدرجػػة الئهيػػة لمأرداعػػو ،لئػػؿ مػػف صػػكرعن( ااب كااـ) محصػػكرة عه ػ الع ػكالن بػػيف المػػدل

(ُْٔ ) َ.ْٖٔ –َ.ُْٖ -َ.ْٕٔ – َ.كهن دالة حصائيا عمد مسػعكل (َُ )َ.كبػذلؾ عميػزت
مأردات البعد بعماسؽ دا ه مرعأم ؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.

يالحػػظ يف جميػػم المأػػردات دالػػة عػػف مسػػعكل

َُ َ.باسػػع ما المأػػردات العػػن لػػـ عػرعبط ارعباطػػا عاليػػا

بالدرجة الئهية كبهيت مأردعاف كهما مأردة (ّ )ٔ ،غير دالة حصائيا ن صكرعن ااب كااـ.
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البعد الثالث :التيديد والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو موضح بجدوؿ ()05

جدوؿ ()05
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس أساليب الرعاية الوالدية لبعد انتٓدٌد
نصٕرتً (األب ٔ األو) (ف=)51

ـ
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ

صػػػورة األب

المفػػػػػردة
الدام ئ ي انر عمدما ال يعصرؼ ك ؽ ما يريداف.
يهددمن ك ن
الدام بالعلاب عه عصر اعن السيئة كلك بعد حيف.
يعكعدمن ك ن

الدام يممن س مدـ مم مركر الزمف ذا لـ يحسف طريلعن
يلكؿ ك ن
كيسهكبن ن الحياة.
الدام بعجزم كقصكرم عف يدا ما ييسمد ل .
يذئرمن ك ن
يعضايؽ كالدام مف عصر اعن ال اطئة كيعحد اف عمها بعد
املضا كقت طكيؿ .

الدام كقت الذهاب كاامائف العن يمئف لن الذهاب ليها.
يحدد ك ن
الدام يممن لست ملبكالن ممهما.
يشعر مف الؿ عصر ات ك ن

الدام عهن مطالب قاسية ب صكص المظا ة كالمظاـ.
يعرض ك
َّ ٌ
الدام عه يف يعمسؾ باللكاميف.
يحرص ك َّ
الدام بااللعزاـ بطريلة معيمة لعماكؿ الطعاـ.
يطالبمن ك َّ

ُُ

ُْ

الدام ن كجهن كيلكالف ال يريد يف يرل كجهؾ يمامما.
يصرخ ك َّ

ُٔ

الدام عرة طكيهة ذا ارعئبت ط .
ي اصممن ك َّ

ُّ

الدام مف المصركؼ آحياماٌ عمدما يطهب ممو شيئان.
يحرممن ك َّ

ُٓ

الدام لن يممن سبب عما ااسرة كمشئالعها.
يلكؿ ك َّ

صػػورة األـ

معامؿ
االرتباط

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

الدام عهن قيكدان عه الهعب دا ؿ الممزؿ كباا اث.
يأرض ك
َّ ٌ
الدام بالضرب ذا لـ يسمم الئالـ.
يهددمن ك َّ

ُِ

معامػبلت االرتباط

مستوى الداللة

**17494
**17648

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

**17465
**17623

دالة عمد ََُ.

**17496

دالة عمد ََُ.

**17564

دالة عمد ََُ.

**17491

دالة عمد ََُ.

**17531

دالة عمد ََُ.

**17552

دالة عمد ََُ.

**17612

دالة عمد ََُ.

**17656
**17658
**17566
**17575
**17551
**17585
**17762
**17674
**17692
**17635
**17611

دالة عمد ََُ.

**17671
**17535
**17479
**17621
**17553
**17611
**17584
**17523
**17589
**17568
**17714

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ُٓ) يف جميم معامالت االرعباط بيف ئؿ مأػردة مػف مأػردات بعػد العهديػد
كالدرجػ ػػة الئهيػ ػػة لمأرداعػ ػػو لئػ ػػؿ مػ ػػف صػ ػػكرعن (ااب كااـ ) محصػ ػػكرة عه ػ ػ الع ػ ػكالن بػ ػػيف (ُْٗ-َ.
ِٕٔ ،)َ.ُْٕ – َ.ْٔٓ -َ.كهػػن دالػػة حصػػائيا عمػػد مسػػعكل (َُ )َ.كبػػذلؾ عميػػزت مأػػردات

البعد بعماسؽ دا هن مرعأم؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.
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البعد الرابع :العقاب البدني والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو موضح بجدوؿ ()06
جدوؿ()06
يوضح قيمة معامؿ االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس أساليب الرعاية الوالدية لبعد العقاب
البدني نصٕرتً

(األب ٔ األو) (ف=)51
ـ

المفػػػردة

صػورة األب

معامبلت االرتباط

معامؿ
االرتباط

مستوى الداللة

الدام يهمية ضربن عمدما يقصر ن يدا كاجبن ئعلاب
ُ يرل ك ن
لن.

ْٖٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام عمدما ال يطيعهما.
ِ يضربمن ك ن

ِٕٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام ذا عهت يقؿ شن مما ال يمبين عمهو.
ّ يضربمن ك ن

ُْٖ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام بالضرب عمدما يشئك لهما ي كامن كي كاعن
ْ يهددمن ك ن
الئبار.

ُْٗ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام بشدة عمدما يحصؿ عه درجات معدمية ن
ٓ يرشدمن ك ن
االمعحامات.

ُٖٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام عمدما يعمؿ يم ط .
ٔ يعضايؽ ك ن

ْٗٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام يهمية علابن صالح طريلعن ن العصرؼ
ٕ يرم ك ن
كعحسيمها.

ِِٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام كئ ممن يعساكل معهما.
ٖ يعامهمن ك ن

ٗٗٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

عهن عمهو.
الدام ذا عهت يقؿ شن مما يجب َّ
ٗ يضربمن ك ن

َٕٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام مطبكعاف عه العلاب.
َُ يشعر يف ك َّ

ُْٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام معن يسهكب العلاب البدمن.
ُُ يعبم ك َّ

ِٕٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام يقؿ عسامحان عمدما يصدر عمن سهكؾ عدائن.
ُِ ك َّ

َْٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

الدام عه يسهكب اللكة كالضيط ن ععكيدم عه
يععمد ك َّ
ُّ
العادات الجديدة.

َُٔ**َ.

دالة عمد ََُ.
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صػورة األـ

معامؿ
االرتباط

َِٔ*َ.
*
ّْٔ*َ.
*
ُِٕ*َ.
*
ْٖٔ*َ.
*
ِٕٔ*َ.
*
ُٗٔ*َ.
*
ٓٓٔ*َ.
*
ُِٓ*َ.
*
ُٔٔ*َ.
*
ِٕٔ*َ.
*
ٕٗٔ*َ.
*
ْْٓ*َ.
*
ِٓٔ*َ.
*

مستوى الداللة
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ـ

المفػػػردة

الدام يف علاب اابما عه اا عاؿ ال اطئة هك يساس
يرل ك َّ
ُْ
بما ش صياعهـ.

صػورة األب

معامبلت االرتباط

معامؿ
االرتباط

مستوى الداللة

َْٗ**َ.

دالة عمد ََُ.

صػورة األـ

معامؿ
االرتباط

ّّٔ*َ.
*

مستوى الداللة
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ُٔ) يف جميم معامالت االرعباط بيف ئؿ مأردة مف مأردات بعد العلاب

البػ ػػدمن كالدرجػ ػػة الئهيػ ػػة لمأرداعػ ػػو لئػ ػػؿ مػ ػػف صػ ػػكرعن (ااب كااـ ) محصػ ػػكرة بػ ػػيف المػ ػػدل (َْٔ–َ.
ُْٖ ، )َ.ُِٕ َ.ْٖٔ – َ.كه ػػن دال ػػة حص ػػائيا عم ػػد مس ػػعكل (َُ )َ.كب ػػذلؾ عمي ػػزت مأ ػػردات

البعد بعماسؽ دا هن مرعأم؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.
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البعد الخامس :الحماية الزائدة لصورتي (األب واألـ) والدرجة الكمية لمفرداتو كمػا ىػو مبػيف بجػدوؿ
(:)07

جدوؿ ()07
يوضح معامؿ االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس أساليب الرعاية الوالدية لبعد الحماية
الزائدة نصٕرتً

(األب ٔ األو) (ف=)51
معامبلت االرتباط
ـ

صػػورة األب

المفػػػردة

معامؿ
االرتباط

ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ

الدام عه يف ي عا ار اامائف العن يقضن يها كقت
يحرص ك ن
راغن.
الدام يمهما يعر اف مصهحعن يئ ر ممن.
يرل ك ن
الدام لن الئعب كالمجالت العن يقريها.
يرشدمن ك ن

الدم مكع دراسعن كمهمعن.
يحدد ك ه
الدم ال يطيلاف الحياة بعيدان عف يبمائهما.
يشعر يف ك ٌ

الدام بمعظـ الكاجبات العن يعمئف مف اللياـ بها بمأسن.
يلكـ ك ن
الدام يف يسععيف بهما عمدما يعشاجر مم اآل ريف.
عكدمن ك ن

ٖ

الدام عه يف يسعشيرهما ن ئؿ يمر قبؿ يف ي عهو.
يحرص ك ن
عهن مف المكاقؼ العن عسعدعن مما سعن مم
الدام َّ
ي ش ك ن
اآل ريف.

َُ

الدام يبما الجيراف ذا عسببكا ن يذائن.
ي اصـ ك ن
الدام لمعظـ طهباعن.
يسعجيب ك ن

ٗ

ُُ
ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ

الدام قهلاف عه صحعن دكف مبرر.
يشعر يف ك ن
الدام ئ ي انر عمدما يع ر ن العكدة ل الممزؿ.
يلهؽ ك ن

الدام ئ ي انر ذا لـ يعماكؿ طعامن ن الصباح.
يمزعج ك ن
الدام ل علاب يحد ي كعن ذا شئكت مف يذائو لن.
يهج ك َّ

ُٔ

الدام ن حؿ مشئالعن يكؿ ب كؿ.
يساعدمن ك ى
الدام يهمية امعظامن ن برمامج دراسن ن بداية ئؿ صؿ
يؤئد ك ن

ُٖ

الدام ن ا عيارم اصدقائن.
يعد ؿ ك ن

ُٕ

دراسن.
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مستوى الداللة

صػػورة األـ
معامؿ
االرتباط

مستوى الداللة

**17535

دالة عمد ََُ.

**17491

دالة عمد ََُ.

**17628
**17518
**17472
**17537
**17581
**17478
**17657

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

**17549
**17651
**17545
**17749
**17565
**17512
**17531

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

**17461

دالة عمد ََُ.

**17616

دالة عمد ََُ.

**17566
**17493
**17566
**17471
**17589
**17778
**17572

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

**17558
**17577
**17575
**17574
**17641
**17569
**17557

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

**17534

دالة عمد ََُ.

**17654

دالة عمد ََُ.

**17662

دالة عمد ََُ.

**17791

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضػػح م ػػف ج ػػدكؿ (ُٕ) يف جمي ػػم مع ػػامالت االرعب ػػاط ب ػػيف ئ ػػؿ مأ ػػردة م ػػف مأ ػػردات بع ػػد

الحماية الزائدة كالدرجة الئهية لمأرداعو ،لئؿ مف صكرعن (ااب كااـ) محصػكرة بػيف المػدل (َْٔ–َ.
ٖٕٕ )َ.ٕٓٓ –َ.َْٗ – َ.كهػػن دالػػة عمػػد مسػػعكل داللػػة (َُ ،)َ.كبػػذلؾ عميػػزت مأػػردات البعػػد
بعماسؽ دا هن مرعأم؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.

البعد السادس :اإلىماؿ لصورتي (األب واألـ) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو موضح بجدوؿ(.)08
جدوؿ ()08

يوضح معامؿ االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس أساليب الرعاية الوالدية لبعد اإلىماؿ
نصٕرتً (األب ٔاألو) (ف=)51
ـ
0
4
3
2
5
6
7
8
9

صػػورة األب

المفػػػػردة

معامؿ
االرتباط

الدام ال يهعماف بمظهرم ئ ي انر.
يرل يف ك َّ
الدام عه عدـ اللياـ ب دا كاجباعن بمأسن.
يحرص ك ن
يرل يف كالدم ال يهعماف بمسعلبهن.
كيععبرها عا و.
ا
الدام عف االسعماع لمشئالعن
يمعمم ك ن
الدام ال يهعماف بالحئـ عه سهكئن.
يشعر يف ك ن

الدام عف عصر اعن عمدما يعصرؼ عصر ان غير
يعياض ك ن
الئؽ.
الدام عمدما ي ط دكف براز ي طائن.
يعرئمن ك َّ
الدام كحدم عمدما يعضايؽ يك يئكف مهمكمان.
يعرئمن ك ن

01

م ال يهعماف عمدما يمرض عه ا طالؽ.
يرل يف كالدا ٌ
الدام يمهما يعر اف مصهحعن يئ رممن.
يععلد ك َّ

00

حر ا عهط بمف يشا كيعجمب مف يشا .
يعرئمن كالدم ان

04
03
02
05

الدام يف عرؾ االبف ح انر عمامان يعمؿ ما يشا  ،هن ي ضؿ
يرل ك َّ
الطرؽ العن ععكدل عه عحمؿ المسؤكلية.

الدام بضركرة عرؾ االبف عمدما ي طي دكف علكيـ.
يرل ك َّ
الدام ب مو ال داعن ل اللهؽ عه مسعلبؿ اابما
يؤمف ك َّ
المسعلبؿ بيد هللا.
الدم بضركرة عرؾ االبف دكف مراجعو ذا لـ يذائر
يععلد ك ن
دركسو الجامعية.

معامبلت االرتباط

مستوى الداللة

صػورة األـ

معامؿ
االرتباط

مستوى الداللة

ْٕٔ**َ.
ُِٓ**َ.
ّٗٔ**َ.
ّٕٔ**َ.
ٖٕٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

ٓٗٓ**َ.
ٕٓٓ**َ.
ٕٓٓ**َ.
ْٖٓ**َ.
ٕٔٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ُٕٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِّٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ّٔٔ**َ.
ُٓٓ**َ.
ٖٕٔ**َ.
ُٖٓ**َ.
ْٔٗ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

ْٕٔ**َ.
ِْٗ**َ.
َُٔ**َ.
ْٖٗ**َ.
َٔٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.

ِٖٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ٓٓٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ُِٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِٔٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٖٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

ُْٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٖٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

ٖٔٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ُٖ) يف جميم معامالت االرعباط بيف ئؿ مأردة مف مأردات بعد االهماؿ
كالدرجػػة الئهيػػة لمأرداعػػو ،لئػػؿ مػػف صػػكرعن (ااب كااـ) محصػػكرة بػػيف المػػدل (ْٖٔ– َ.ٕٕٖ- َ.
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ُْٔ ، )َ.ْٕٔ- َ.كهػػن دالػػة حصػػائيا عمػػد مسػػعكل (َُ )َ.كبػػذلؾ عميػػزت بعماسػؽ دا هػػن مرعأػػم؛
كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو،

البعد السابع :التدليؿ لصورتي( األب ،األـ) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو مبيف بجدوؿ (:)09
جدوؿ ()09

يوضح معامؿ االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية لمقياس أساليب الرعاية الوالدية لبعد التدليؿ
نصٕرتً (األب ٔ األو) (ف=)51
ـ
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ

صػػورة األب

المفػػػػردات

معامػػبلت االرتباط

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

الدام عه يف ال ير ضا لن طهبان يبدان.
عكدمن ك ن
يهعـ كالدامن عه يف آ ذ برييهما ملدمان ن ئؿ صييرة يك ئبيرة
يقكـ بها.
الدام الأرصة بدا ريين ال اص.
يعطيمن ك ن
الدام يف يحسف طريلة لعربية االبف هن يف يعرئال ح انر يعمؿ
يرل ك َّ
ئما يحهك لو.
الدام يمو يجب يف يحلؽ لالبف جميم رغباعو.
يرل ك َّ

عطك اف عهن.
ٌ
ذا يصابمن مرض يك شن مئركل يظه ارف لهأعهما

الدام
يشعر يف ك ن
الدام
يشعر يف ك َّ
محكم.
الدام بعصكيب ي طائن ِّيكؿ ب ٌكؿ عمدما ي ط .
يلكـ ك ن
الدام ئؿ ما ن كسعهما لئن يحللاف ابمائهما جميم
يبذؿ ك ن
رغباعهـ.
الدام يف االبف ذا لـ يلـ ب دا كاجب عهيو ،يجب يف يلكما
يرل ك َّ
بذلؾ ميابة عمو.
الدام بنعباع يسهكب الرجا كا لحاح عمدما ير ض شيي
يلكـ ك َّ
مطهكب ممن.

صػػورة األـ

معامؿ
االرتباط

مستوى الداللة

**17596

دالة عمد ََُ.

**17623

دالة عمد ََُ.

**17596

دالة عمد ََُ.

**17486

دالة عمد ََُ.

**17651

دالة عمد ََُ.

**17478

دالة عمد ََُ.

**17471

دالة عمد ََُ.

**17534

دالة عمد ََُ.

**17562
**17547

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

**17566
**17697

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

**17641

دالة عمد ََُ.

**17463

دالة عمد ََُ.

**17562

دالة عمد ََُ.

**17496

دالة عمد ََُ.

**17524

دالة عمد ََُ.

**17523

دالة عمد ََُ.

**17464

دالة عمد ََُ.

**17511

دالة عمد ََُ.

**17487

دالة عمد ََُ.

**17567

دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ُٗ) يف جميم معامالت االرعباط بيف ئؿ مأػردة مػف مأػردات بعػد العػدليؿ كالدرجػة

الئهية لمأرداعو ،لئؿ مف صكرعن (ااب كااـ) محصكرة عه العكالن بيف المدل (َْْٔ.َٔٓ –َ.
– ّْٔ )َ.ٕٔٗ –َ.كهن دالة حصائيا عمد مسعكل (َُ )َ.كبذلؾ عميزت مأردات البعد بعماسؽ

داخمي مرعأم؛ كبذلؾ عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.
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جدوؿ ()41
يوضح مصفوفة معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس
والدرجة الكمية (ف=)51

أساليب الرعاية الوالدية

الضبط

التسمط

صورة األب

الصارـ

الوالدي

الضػػػػبط الصػػػػارـ مػػػػف
الحب
خبلؿ سحب ٌ

88،1

0
53

77،1

العقاب البدني

56،1

65،1

70،1

0

الحماية الزائدة

42،1

32،1

48،1

43،1

اإلىمػاؿ

29،1

58،1

29،1

56،1

التدليػػػػػؿ
الضػػػبط الصػػػارـ مػػػف

الحب
خبلؿ سحب ٌ
التسمط الوالدي

الزائدة

95 ،1

0

الدرجة الكمية

الكمية

0

التسمط الوالدي
التيديػػػػػػد

التيديد

العقاب البدني

الحماية

اإلىماؿ

التدليؿ

82،1
81،1
54،1

0

73،1

0

،140-

،107-

،1144-

،1170-

،128 -

07،1-

0

77،1

88،1

82،1

82،1

54،1

73،1

92،1

0
66،1

التيديػػػػػػد

22،1

60،1

0

العقاب البدني

53،1

23،1

53،1

0

الحماية الزائدة

40،1

42،1

35،1

25،1

0

05،1

02،1

44،1

35،1

14،1

0

05-

،104 -

،134-

،107-

،126-

،1 00-

0

72،1

70،1

80،1

73،1

52،1

23،1

77،1

التدليػػػػػػؿ
الدرجة الكمية

92،1
77،1

0

اإلىمػاؿ

الدرجة

70،1
80،1
74،1
52،1
23،1
77،1

يعضح مف جدكؿ (َِ) يف الملياس يعمعم بمعامالت ارعباط جيد ،كيرعبط بعد العػدليؿ ارعباطػان

سالبان مم بلية اابعاد اا رل ن صكرعن (ااب كااـ).

ثاني ػاً  -ثبػػات المقيػػاس  :تػػـ حسػػاب الثبػػات لممقيػػاس بطػػريقتيف ىمػػا :طريقػػة التجزئػػة النصػػفية،
وطريقة ألفاكرونباخ.
ُ -العجزئة المصأية ( Split- Halfmethodطريلة جعماف)
 -4ألفاكرونباخ قاـ الباحث بحساب ال بات بطريلة يلأائركمباخ لهملياس ئئؿ ابعادل الأرعية.
كععم ؿ هذل المعادلة يما يهن
(-0ـ-ع4ؾ)
ف
ع4
ف0-
(محمد حسف عالكم ،كمحمد مصر الديف رضكاف ُٖٖٗ ،ص َّٕ)
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ـ

ُ
ِ
ّ
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ

جدوؿ ()40
يوضح معامبلت ثبات المقياس بطريقتي التجزئة النصفية وألفا كرونباخ (ف= )51
التجزئية النصفية
معامبلت االرتباط
(األـ)
معامؿ
معامؿ
االرتباط
االرتباط
بعد التعديؿ
قبؿ
التعديؿ

معامؿ ألفا
كرونباخ

التجزئة النصفية
معامبلت االرتباط
صورتي (األب)
أساليب الرعاية الوالديػة
معامؿ
معامؿ
صورتي (األب)
االرتباط االرتباط
عدد
بعد
قبؿ
المفردات
التعديؿ التعديؿ
أوالً  :مكوف أساليب الرعاية الوالدية التربوية السويػة،
االمدماج االيجابن مم
َٕٔ.
َٕٗ.
ُٖ
َٓٗ.
َٖٗ.
َٗٔ،
االبف
َٕٔ.
َٔٗ.
َِٗ.
َٕٗ.
َٓٗ.
ِٔ
الػػدؼ
ََٕ.
َٔٗ.
َِٗ.
َٕٗ.
َْٗ.
ُْ
الممط الديملراطن
َٖٓ.
َٔٗ.
َِٗ.
َٕٗ.
َٓٗ.
ٖٓ
الدرجة الئهية
اميػان مئكف يساليب الرعاية الكالدية غير السكية،
الضبط الصارـ مف الؿ
َْٕ.
َٔٗ.
َِٗ.
َِٕ.
َٔٓ.
ُْ
سحب الحب
َْٕ.
َْٗ.
َٖٖ.
َّٗ.
َٕٖ.
ِٓ*
العسهط الكالدم
َْٕ.
َُٓ.
َّْ.
َٖٔ.
َِٓ.
ُٔ
العهدي ػ ػػد
َٕٓ.
َٔٗ.
َِٗ.
َٔٗ.
َّٗ.
ُْ
العلاب البدمػن
َِٕ.
َْٗ.
َٖٖ.
َٓٗ.
َُٗ.
ُٖ
الحماية الزائدة
َْٕ.
َّٗ.
َٕٖ.
َٖٖ.
َٖٕ.
ُٓ*
ا همػ ػػاؿ
َّٕ.
َِٗ.
َٖٔ.
َْٗ.
َٖٗ.
ُُ*
العدليػ ػ ػػؿ
َٕٕ.
َّٗ.
َٕٖ.
َٖٖ.
َٖٕ.
ُُّ
الدرجة الئهية

معامؿ ألفا
كرونباخ

(األـ)

َٕٓ.
َٕٓ.
َْٕ.
َٖٓ.
َْٕ.
َّٕ.
َْٕ.
َٕٓ.
َُٕ.
َّٕ.
َُٕ.
َٕٓ.

يعضػػح مػػف جػػدكؿ (ُِ) يف جميػػم معػػامالت االرعبػػاط ابعػػاد يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة السػػكية

لصكرعن (ااب كااـ ) محصكرة عه العكالن بيف (ٕٗ ،) َ.ٗٔ – َ.بطريلة العجزئة المصأية ،بيممػا
ئامػػت ( ٖٓ ) َ.ٖٓ ، َ.بطريلػػة يلأػػا ئركمبػػاخ ،كئامػػت معػػامالت ا رعبػػاط ابعػػاد يسػػاليب يسػػاليب

الرعايػػة الكالديػػة غيػػر السػػكية لئػػؿ مػػف صػػكرعن (ااب كااـ) محصػػكرة عه ػ الع ػكالن بػػيف (ٖٖ– َ.

ّٗ )َ.بطريل ػػة العجزئ ػػة المص ػػأية ،ك( ٕٕ )َ.ٕٓ – َ.بطريل ػػة يلأائركبم ػػاخ مم ػػا ي ػػدؿ يف الملي ػػاس
يعمعم بدرجة عالية مف ال بات.
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ثالثاً  :مقياس التفاؤؿ والتشاؤـ لطبلب الجامعة عداد الباحث ػ مكضح بالمهحؽ (ْ)
أ -وصؼ المقياس:
صمـ هذا الملياس كذلؾ للياس العأاؤؿ كالعشاؤـ  ،كيعئكف الملياس مف (َْ) مأردة( ،

ُٖ) مأردة ممو عليس العأاؤؿ ،ل جامب (ِِ) مأردة عليس العشاؤـ.
ب -خطوات بناء مقياس التفاؤؿ والتشاؤـ

ي -عػػـ االسػػعأادة مػػف ااطػػر المظريػػة العػػن عماكلػػت العأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ كئػػذلؾ عػػـ االسػػعأادة مػػف

ملاييس العأاؤؿ كالعشاؤـ اآلعية

ُ ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ عداد "ديمبر كآ ركف "،عرجمة "مجدم محمد الدسكق "
ِ -ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ عداد "مماؿ رضا محمد حسف".
ّ –ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ عداد "عبدل رحاف الحميرم"
ْ -ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ عداد" يحمد محمد عبد ال الؽ ،كبدر محمد اامصارم".
ج  -المقياس في صورتو األولية
عػػـ عطبيػػؽ المليػػاس عه ػ عيمػػة اسػػعطالعية مػػف طهبػػة المسػػعكل ال الػػث مػػف جامعػػة ااقص ػ

مئكمة مف (َٓ) طالبان كطالبة  ،بكاقم (ِٓ) طالبان ،ك (ِٓ) طالبػة؛ كذلػؾ لهع ئػد مػف حسػف صػياغة

جميػػم المأػػردات ك همهػػا مػػف ػػالؿ العطبيػػؽ عه ػ الطػػالب ككجػػد الباحػػث بصػػأة عامػػة يف المأػػردات
كاضحة كعليس مأهكمو كعحلؽ يهداؼ الدراسة.

طريقة تصحيح المقياس :
كضم لهملياس ععهيمات ععضمف يف يجيب المأحػكص عػف ئػؿ مأػردة مػف مأػردات المليػاس عبعػان لبػدائؿ
ال ة هن
معـ
يحيامان

ذا ئاف مضمكف المأردة يمطبؽ عه المأحكص عمامان .
ذا ئاف مضمكف المأردة يمطبؽ عه المأحكص بدرجة قهيهة ،يك يقؿ مف المعكسط،

ال ذا ئاف مضمكف المأردة ال يمطبؽ عه المأحكص ئهيةن".
كقد كضعت لهذل االسعجابات يكزاف معدرجة ئااعن .
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ال ػة درجات ،يحيامان درجعاف ،ال درجة كاحدة ،يما ن حالة المأردات السػهبية ععبػم عئػس

معػـ

هذا العػدريج بحيػث ععطػن اال عيػارات العلػديرات العاليػة ،ال ال ػة درجػات ،كدرجعػاف يحيامػان ،كمعػـ درجػة

كاحدة،

كععئكف الدرجة الئهية لملياس العأاؤؿ كالعشػاؤـ مػف مجمػكع الػدرجات العػن يحصػؿ عهيهػا الأػرد بالمسػبة

لهمأردات جميعان.

الخصائص السيكومترية لممقياس :
قاـ الباحث بحساب الئأا ة السيئكمعرية لملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ عه المحك العالن
 -0الصػدؽ :قػاـ الباحػث بحسػاب صػدؽ المقيػػاس بطػريقتيف  ،صػدؽ المحكمػيف ،وحسػاب االتسػػاؽ

الداخمي.

ُ-صدؽ المحئميف
عـ عرض الملياس عه عسعة يساعذة محئميف يساعذة كعهـ المأس كالعربيػة لهععػرؼ عهػ مػدل

مالئمػة المأػػردات ،كمػػدل مصػػداقية المأػػردة ػػن قيػػاس الهػػدؼ ػػن ئػػؿ مػػف العأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ ،كقػػد اعأػػؽ

المحئمكف عه يف مأردات الملياس عليس ما كضعت للياسػو ئػذلؾ يسػأرت معػائج العحئػيـ عػف ععػديؿ
المأردات العن لـ يعأؽ عهيها بمسبة (َٖ )%مف المحئميف لذا عـ عادة صياغة بعض المأردات.
ك يما يهن عرض لهمأردات العن طهب يغهب المحئميف ععديهها كالعن يكضحها جدكؿ رقـ (ِِ).
جدوؿ ()44
يوضح المفردات األصمية والمعدلة وأرقاميا وأبعادىا التي تنتمي إلييا وسبب التعديؿ مف قبؿ
مجموعة األساتذة المحكميف في مقياس التفاؤؿ والتشاؤـ :

رقـ
المفردة
يرل يف ئؿ شن يعيير بسرعة هذل ااياـ مما
ٓ-
ييكجد لدم صعكبة ػن ا عيػار اللكاعػد السػهيمة
العن يجب عباعها.
يرل يف المسعلبؿ غير مضػمكف حعػ يسػعطيم
ِِ-
يف يضم ططان جادة.

المفردة بعد التعديؿ

المفردة قبؿ التعديؿ item

سبب التعديؿ

يجػػد صػػعكبة ػػن ا عيػػار اللكاعػػد السػػهيمة مأػ ػ ػ ػػردة طكيهػ ػ ػ ػػة
بسبب سرعة عيير ااشيا .
جدان
يبػ ػػدك لػ ػػن يف المس ػ ػػعلبؿ غي ػ ػػر مض ػ ػػمكف ص ػ ػ ػػياغة يئ ػ ػ ػػر
دقة
حع يسعطيم يف يضم ططان جادة.

 مفردات عدلت بناءاً عمى أراء السادة المحكميف.
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أوالً-الخصائص السيكومترية لممقياس :
-4حساب االتساؽ الداخمي :
كعػػـ حسػػاب االعسػػاؽ الػػدا هن لهمليػػاس بنيجػػاد معامػػؿ االرعبػػاط لبيرسػػكف بػػيف درجػػة ئػػؿ مأػػردة،

كدرجػػة البعػػد الػػذم عمعمػػن ليػػو ،ك ضػالن عػػف الدرجػػة الئهيػػة لهمليػػاس كذلػػؾ عهػ عيمػػة مؤلأػػة مػػف (َٓ)

طالبان كطالبة كهػـ ػارج عيمػة الد ارسػة الأعهيػة ككجػد الباحػث يف المأػردات بصػأة عامػة كاضػحة كعلػيس

الهدؼ ممها.

جدوؿ ()43
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة و الدرجة الكمية لمقياس التفاؤؿ
والتشاؤـ لطبلب الجامعة (ف=.)51
المفػػػػردة

ـ
ُ

يحب ئؿ الماس الذيف يععرؼ بهـ.

ِ

ي ضؿ يال يحدد يماالن كردية؛ شية يف يصاب ب يبة يمؿ.

ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

يكجد الئ ير الذم يمئف عمهو كلئف ال يكجد الكقت الئا ن لهلياـ بذلؾ.

قهما يعكقم حدكث يشيا طيبة لن.
يجد صعكبة ن ا عيار اللكاعد السهيمة بسبب سرعة عيير ااشيا .
عسػ ػػير اامػ ػػكر ال اصػ ػػة ب ططػ ػػن كعطهعػ ػػاعن المسػ ػػعلبهية ػ ػػن الحيػ ػػاة ػ ػػن االعجػ ػػال

المعائس.

صرعات دا هية مم مأسن.
يعامن مف ا

يمؿ مرجك ن الجمس البشرم.
يععلد يمو ال يكجد ي
يرل يف يمكر حياعن عسير سي انر حسمان ،كلئمها سرعاف ما عزداد سك ان .

َُ

يسعطيم علريبان يف ي عؿ ئؿ شن با يماف كال لة بالمأس.

ُُ

الصدؽ هك ي ضؿ الطرؽ لعحليؽ المجاح ن جميم ااحكاؿ.

ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ

يرل يف يم قرار اع ذعو ئاف ق ار انر اطئان.
يميؿ ل العلهيؿ مف حجـ مشائهن.

يميؿ ل عض يـ مشئالعن لدرجة عأكؽ حجمها الحليلن.
يعكقم يف عزداد اامكر سك ان بمركر الكقت.
يشعر يف الظركؼ ن عحسف دائـ كمسعمر.
يرل يف يحصؿ ئؿ رد عه

رصعو يسكة باآل ريف .

يحرص عه عكقم الهزيمة حع ال يمصدـ بشدة عمد كقكعها.
يرل يف مف الضركرم يف ي ؽ الش ص بالم هصيف مف يبما شعبو.
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معامؿ االرتباط مستوى الداللة
دالة عمد ََُ.

ّٔٓ** َ.
ٓٔٔ**َ.
ِٖٕ**َ.
ِٕٓ**َ.
ُْٔ**َ.

دالة عمدََُ.

َُٓ**َ.

دالة عمدََُ.

ْٕٓ**َ.
ّٔٔ**َ.
ُٖٓ**َ.
ٕٔٔ**َ.
َِٓ**َ.
ِٓٓ**َ.
َُٔ**َ.
ِِٓ**َ.
ُٖٕ**َ.
ُِٔ**َ.
ْٖٓ**َ.
ٓٓٓ**َ.
ِٓٔ**َ.

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

المفػػػػردة

َِ

يبدك يف مصائب الحياة لف عأارقمن.

ُِ

عئكف ركحن المعمكية مم أضة يحيامان ،كلئف سرعاف ما يعكد ل حالعن الطبيعية.

ِِ
ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ
ُّ
ِّ
ّّ
ّْ
ّٓ
ّٔ

يبدك لن يف المسعلبؿ غير مضمكف حع يسعطيم يف يضم ططان جادة.
يرل مف الضركرم يف يممح الش ص زمال ل الحب.

ّٗ
َْ

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعكقم ال سارة عمدما يشعرؾ مم زمالئن ن لعبة ما.

ُٔٓ**َ.
َّٔ**َ.
َّٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

يجػػد ذا يعطيػػت جابػػات صػػحيحة كي ػػرل اطئػػة لس ػؤاؿ مػػا ػػنممن س ػ عار دائم ػان
ا جابات ال اطئة.

َٖٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ْٓٓ**َ.
ِٔٔ**َ.
ُٔٓ** َ.
َّٔ**َ.
ّْٗ** َ.
ٕٗٓ**َ.
َٗٔ** َ.
ُٕٖ**َ.
ْٓٓ**َ.
ُٕٔ**َ.
َّٓ**َ.
َْٕ**َ.
ِٖٔ**َ.
ِٔٓ** َ.

دالة عمد ََُ.

يبدك لن المسعلبؿ ئئيبا.

يعكقم يال يئكف ااكؿ عمد د كلن المسابلات.

يشعر يمو مف الصعب يف يعلدـ دكف يف يسهؾ ئؿ السبؿ.
يكجد حأمة قهيهة مف المأئريف العظما

ن عاري الجمس البشرم.

يشعر با حباط ئكف ع صصن يقؿ ئأا ة مف الع صصات الجامعية اآل رم.
يشعر بالععاسة معيجة لحصكلن عهن علديرات مم أضة.
يشعر يف ال ير مكجكد ليكـ الديف.
يعكقم الأشؿ ن دراسعن الجامعية.
يشعر يف المصائب عمهاؿ عهن ريسن ئالييث.
يرل يف مف يلكؿ الحؽ يجد لو يعكاما ئ ر.
يشعر يممن لست ماجحا ن حياعن.

ّٕ ئف جميالن عرم الكجكد جميالن.
ّٖ

ِْٕ** َ.
ُٖٗ**َ.
ْٖٕ**َ.

دالة عمد ََُ.

يرل يف الحياة سأيمة شراعها اامؿ .
يعممن المكت لهع هص مف مصائب الدميا .
يعجب بااحداث السارة امها سعجهب لن المجاح .

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ (ِّ) يف جمي ػػم مع ػػامالت االرعب ػػاط ب ػػيف ئ ػػؿ مأ ػػردة م ػػف مأ ػػردات العأ ػػاؤؿ

كالعشاؤـ محصكرة بيف المػدل (ْٖٓ، )َ.ِٖٕ –َ.كهػن دالػة حصػائيان عمػد مسػعكل (َُ )َ.كبػذلؾ

عميزت مأردات البعد بعماسؽ دا هن مرعأم؛ كبذلؾ عععبر مأردات الملياس صادقة كعليس مػا كضػعت

للياسو.
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ثاني ػاً  -ثبػػات المقيػػاس  :تػػـ حسػػاب الثبػػات لممقيػػاس بطػػريقتيف ىمػػا :طريقػػة التجزئػػة النصػػفية،
وطريقة ألفاكرونباخ:

-0طريقة التجزئة النصفية )Split- Half methodطريلة جعماف )
 -4طريقػػػة ألفاكرونبػػػاخ قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ال ب ػػات بطريلػػة يلأائركمبػػاخ لهمليػػاس ئئػػؿ كابع ػػادل
الأرعية ،كععم ؿ هذل المعادلة يما يهن

(-0ـ-ع4ؾ)

ف

ع4
ف0-
(محمد حسف عالكم ،كمحمد مصر الديف رضكاف،)َّٕ ُٖٖٗ ،
جدوؿ()24
يوضح معامالت ثبات مقياس التفاؤل والتشاؤم بطريقتي التجزئة النصفية وألفا كرونباخ
(ف=.)51
التجزئة النصفية

ـ

معامؿ ألفا
كرونباخ

معامبلت االرتباط
التفاؤؿ و التشاؤـ

عدد

المفردات
ُ

الدرجة الئهية

َْ

معامؿ

معامؿ

االرتباط

االرتباط

التعديؿ

التعديؿ

َٗٔ،

َٖٗ.

قبؿ

بعد

َٕٔ.

يعضػػح مػػف جػػدكؿ (ِْ) يف معػػامالت بػػات المليػػاس بهػػغ قػػدرل(َٕٔ) ،

ممػػا يػػدؿ عهػ يف

الملياس يعمعم بدرجة بات جيدة كملبكلة عطمئف الباحث ل عطبيلو عه عيمة الدراسة.
رابعاً– مقياس العدائية لطبلب الجامعة " إعداد الباحث" ػ موضح بالممحؽ رقـ ()2
أ -وصؼ المقياس:

يعئكف الملياس مف (ٔٗ ) مأردل علػيس (ٕ) يبعػاد هػن العدائيػة المكجهػة محػك الػذات كععػ لؼ

مػػف (ُّ) مأػػردة ،عهيهػػا العدائيػػة الماديػػة كععئػػكف مػػف (ُْ) مأػػردة ،كالعدائيػػة المكجهػػة محػػك اآل ػريف
كععئػػكف مػػف(ُِ) مأػػردة كئػػذلؾ العدائيػػة المكجهػػة محػػك الممعهئ ػات الجامعيػػة كععئػػكف مػػف (ُٓ) مأػػردة

كالعدائية المباشرة ععئكف مف (ُْ) مأردة ،العدائية الهأظية (ُٓ) مأردة ،كالعدائية المعمكية كععئكف مػف

(ُّ) مأردة .
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ب -خطوات بناء مقياس العدائية:
مر عداد الملياس بمراحؿ عدة يمئف حصرها يما يهن

أ -االسعأادة مف ااطر المظرية المععهلة بالعدائية.

ب-عمػػؿ مسػػح شػػامؿ لهملػػاييس العػػن علػػيس العدائيػػة لػػدل طػػالب الجامع ػة كعػػـ االسػػعأادة ممهػػا
كهن

*ملياس السهكؾ العدائن كالعدائن لهمراهليف كالشباب عداد" يماؿ عبد السميم مهيجن يباظة.
*-مليػػاس السػػهكؾ العػػدكامن لػػدل طػػالب الصػػؼ العاسػػم ا عػػدادم عػػداد "ياسػػيف مسػػهـ محػػارب

يبك حطب.

*ملياس السهكؾ العدكامن لهمرحهة ال امكية عداد" محمد الطكيؿ.

*ملياس السهكؾ العدكامن عداد" مظمن عكدة يبك مصطأن" ،كمجاح عكاد السميرم .

* مظاهر العدكاف لدل طالب المرحهة ال امكية بمحا ظات غزة عداد "عكف عكض محيسف".

ج -إعداد المقياس في صورتو األولية:

كقد عـ عطبيؽ الملياس عه عيمة اسعطالعية مئكمة مف(َٓ) طالبان كطالبػةن مػمهـ(ِٓ)طالبػان،

ك(ِٓ) طالبةن ،مف طهبة المسعكل ال الث ػن جامعػة ااقصػ ؛ لهع ئػد مػف حسػف صػياغة مأػردات يبعػاد
ملي ػػاس العدائيػ ػػة ،كمػ ػػدل عجامسػػػها كقػػػدرعها عه ػ ػ قي ػػاس الظػ ػػاهرة؛ كذل ػػؾ به ػػدؼ العحلػ ػػؽ مػػػف الئأػ ػػا ة

السيئكمعرية لهملياس ،كبعد مسة عشر يكمان عـ جمم الملياس مف العيمة.

كيعئػػكف المليػػاس مػػف (ٔٗ) مأػػردة بحيػػث علػػيس (ٕ) يبعػػاد كللػػد عمئػػف الباحػػث مػػف صػػياغة
مأ ػػردات الملي ػػاس الح ػػالن م ػػف ػػالؿ االس ػػععامة باس ػػعجابات ي ػ ػراد العيم ػػة االس ػػعطالعية عهػ ػ مأ ػػردات

المليػػاس ،كليئػػكف مابعػان مػػف بيئػػة ي ػراد العيمػػة اكاطػػارهـ ال لػػا ن كمػػف ي ئػػارهـ كمشػػاعرهـ كمصػػطهحاعهـ،
ئمػػا هػػك مكضػػح ػػن مهحػػؽ رقػػـ (ٓ) ككجػػد الباحػػث يف المأػػردات بصػػأة عامػػة كاضػػحة الهػػدؼ كعشػػير

الدرجػػة المرعأعػػة ػػن ئػػؿ بعػػد مػػف يبعػػاد العدائيػػة ،لػ عدائيػػة مرعأعػػة ،كالدرجػػة المم أضػػة لػ عدائيػػة

مم أضة.

طريقة تصحيح المقياس :
كضػػم لهمليػػاس ععهيمػػات ععضػػمف يف يجيػػب المأحػػكص عػػف ئػػؿ مأػػردة م ػف المليػػاس عبع ػان لبػػدائؿ ال ػػة

هن
معـ

يحيامان

ذا ئاف مضمكف المأردة يمطبؽ عه المأحكص عمامان .

ذا ئاف مضمكف المأردة يمطبؽ عه المأحكص بدرجة قهيهة ،يك يقؿ مف المعكسط،

ال ذا ئاف مضمكف المأردة ال يمطبؽ عه المأحكص ئهيةن.
كقد كضعت لهذل االسعجابات يكزاف معدرجة ئااعن
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يما ن حالة المأردات السػهبية ععبػم عئػس هػذا
معـ ال ة درجات ،يحيامان درجعاف ،ال درجة كاحدةٌ ،
العدريج بحيث ععط اال عيارات العلديرات العالية ال ال ة درجات ،يحيامان درجعاف ،كمعـ درجة كاحدة.
كععئػػكف الدرجػػة الئهيػػة لهمأحػػكص ،مػػف مجمػػكع الػػدرجات العػػن يحصػػؿ عهيهػػا الأػػرد مػػف جميػػم

مجاالت العدائية.

الخصائص السيكومترية لممقياس :
ولقد قاـ الباحث بحساب الكفاءة السيكومترية لمقياس العدائية عمى النحو التالي:
حساب اإلتساؽ الداخمي .
 -0الصدؽ
ي -صدؽ المحئميف
قاـ الباحث بعرض مأردات الملياس عه عدد مػف يسػاعذة عهػـ الػمأس كالعربيػة ؛ كذلػؾ بػدا

الريم حكؿ امعما

ئؿ مأردة لهبعد العن عليسو  ،لعحديد مدل دقعو ن ما يراد يف يليسو ـ قاـ بعد ذلؾ

بععػديؿ المأػردات العػػن لػـ يعأػؽ عهيهػػا بمسػبة (َٖ )%ػ ئ ر مػػف مأػردات جميػم المليػػاس باععبػار هػػذل
المسبة هن الحد اادم لالعأاؽ ،لذلؾ عـ عادة صياغة بعض المأردات غير المرعبطة كالمرئبة.
ك يما يهن عرض لهمأردات العن طهب يغهب المحئميف ععديهها .
جدوؿ ()45

يوضح المفردات األصمية والمعدلة وأرقاميا وأبعادىا التي تنتمي إلييا وسبب
التعديؿ مف قبؿ مجموعة األساتذة المحكميف في مقياس العدائية.

رقـ

المفردة
ُ_

البعد
العدائية المادية.

المفردة قبؿ التعديؿ item

المفردة بعد

التعديؿchoice

سبب التعديؿ

يشػ ػ ػ ػػعر يممػ ػ ػ ػػن ال يسػ ػ ػ ػػعطيم يش ػ ػ ػ ػ ػػعر بالرغبػػ ػ ػ ػ ػػة ص ػ ػػياغة يئ ػػ ػػر
ض ػ ػ ػػبط ام ػ ػ ػػد اعن لض ػ ػ ػػرب الشديدة ن ضػرب دقة.

ش ص ي ر.
ٕ-

ش صي ر.

العدائيػ ػ ػ ػ ػػة المكجه ػ ػ ػ ػ ػػة يععم ػػد لل ػػا الل ػػاذكرات ػػن يععمد للا اللمامة صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياغة
محػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك الممعهئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ساحة الجامعة .

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحة يكضح.

الجامعية.

الجامعة.

 مأردات عدلت بما ان عه ي ار السادة المحئميف.
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ب-حساب االعساؽ الدا هن
كعػػـ حسػػاب االعسػػاؽ الػػدا هن لهمليػػاس بنيجػػاد معامػػؿ االرعبػػاط لبيرسػػكف بػػيف درجػػة ئػػؿ مأػػردة
كدرجػػة البعػػد العػػن عمعمػػن ليػػو ،ك ضػالن عػػف الدرجػػة الئهيػػة لهمليػػاس كذلػػؾ عهػ عيمػػة مؤلأػػة مػػف (َٓ)

طالبػان كطالبػةن كهػػـ ػػارج عيمػػة الد ارسػػة الأعهيػػة كالجػػدكؿ رقػػـ (ِٔ) يبػػيف معامػػؿ ارعبػػاط ئػػؿ مجػػاؿ مػػف

ابعاد الملياس مم الدرجة الئهية.

جدول ()62
يوضح معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس والمقياس ككؿ
(ف = )51
ـ

األبعاد

ُ

العدائي ػ ػػة المكجه ػ ػػة مح ػ ػػك
الذات
العدائية المادية
العدائي ػ ػػة المكجه ػ ػػة مح ػ ػػك
اآل ريف
العدائي ػ ػػة المكجه ػ ػػة مح ػ ػػك
الممعهئات الجامعية
العدائية المباشرة
العدائية الهأظية
العدائية المعمكية
الدرجة الكمية

ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ

العدائية
الموجية
نحو الذات

العدائية
المادية

العدائية
الموجية نحو
الممتمكات
الجامعية

العدائية
الموجية
نحو
اآلخريف

العدائية
المباشرة

العدائية
المفظية

العدائية
المعنوية

*1.72

ُ
ٖٓ**َ.

ُ

**1.28

*1.70

ُ

**1.20

**1.29

*1.83

*1.56
*1.54
*1.56
*1.72

*1.78
*1.69
ٓٔ*َ.
*1.85

*1.59
*1.62
*1.68
*1.85

*1.85
*1.85
ُ
**1.21
**1.27
*1.68
*1.73

*1.73
ُ
*1.73
*1.66
*1.82

ُ
*1.73
*1.82

ُ
*1.87

** دالة عند مستوى  * 1.10دالة عند1.15

يعضػػح مػػف جػػدكؿ (ِٔ) يف جميػػم اابعػػاد ع ػرعبط يبعضػػها الػػبعض كبالدرجػػة الئهيػػة لهمليػػاس
ارعباطػان ذك داللػػة احصػػائية عمػػد مسػػعكل (َُ)َ.
جيدة.

الدرجة
الكمية

كهػػذا يؤئػػد يف يبعػػاد المليػػاس ععمعػػم بدرجػػة صػػدؽ
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*1.82
*1.82
*1.87

البعد األوؿ( -مقياس العدائية الموجية نحو الػذات) والدرجػة الكميػة لمفرداتػو كمػا ىػو مبػيف بجػدوؿ
(:)47

و

جدوؿ ()47
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية نًقٍاص انعدائٍح نثعد انعدائٍح انًٕجٓح
َحٕ انذاخ (ف = )51
معامؿ االرتباط

المفػػػػردة

 1أٚاجٗإٌمذاٌزارٟفٟوًرصشفبرٟاالجزّبػ١خ7
 2أشذشؼشٞثشذحػٕذِبأفشًفٟرذم١كِٛضٛعِب7
 3أصشػٍٝرىشاساٌسٍٛنغ١شاٌّشغٛةثٗاجزّبػ١بً7
 4أرّٕٝاالٔزٙبءِٓاٌذ١بح7
 5أشؼشثشغجخفٟإ٠زاءرار7ٟ
 6أضشةسأسٟثشذحػٕذِبأضغشة7
 7أشؼشإٟٔٔشخصاللّ١خٌ7ٟ

**17496
**17639
**17761
**17767
**17846
**17751
**17729
**17735

 8أدػٛػٍٔٝفسٟػٕذِبأفشًفٟرذم١كسغجبر7ٟ
ألتتتَٛثستتتٍٛو١بدغ١تتتشِشغتتتٛةفٙ١تتتبّ٠مزٙتتتباٌٛستتتظاالجزّتتتبػِٟتتتٓ
9
**17728
شخص7ٟ
 11أشؼشثشغجخفٟاالٔزذبس7
**17842
 11أرؼّذإّ٘بيِظٙشٞاٌشخص7ٟ
 12أػجثفٟأظبفشٞػٕذِبالأدمكأ٘ذافٟفٟاٌذ١بح7
 13أرؼصتثشذحٌشأٟ٠دزٌٛٝوٕذِخغئبً7

**17697
**17565
**17633

مستوى الداللة

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جػدكؿ (ِٕ) يف جميػم معػامالت االرعبػاط بػيف ئػؿ مأػردة مػف مأػردات بعػد العدائيػة

المكجهػػة محػػك الػػذات كالدرجػػة الئهيػػة لمأرداعػػو ،محصػػكرة بػػيف المػػدل( ْٔٗ )َ.ْٖٔ- َ.كهػػن دالػػة
حصػائيان عمػد مسػعكل (َُ )َ.ممػا يػػدؿ عهػ يف مأػردات البعػد عميػػزت بعماسػؽ دا هػن مرعأػم ؛ كبػػذلؾ

عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.

-171-

البعد الثاني( :العدائية المادية) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو مبيف بجدوؿ(:)48

ـ
ُ

جدوؿ ()48
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية نًقٍاص انعدائٍح نثعد انعدائٍح المادية
(ف = )51
معامؿ االرتباط

المفػػػػردة

يشعر بالرغبة الشديدة بضرب ش ص ي ر.

**17672

مستوى الداللة

دالة عمد ََُ.

**17823

دالة عمد ََُ.

**17643

دالة عمد ََُ.

**17638

دالة عمد ََُ.

ٓ

يشعر بالسعادة عمدما ي اؼ اآل ريف ممن .

**17532

دالة عمد ََُ.

ٔ

يرد ا سا ة البدمية ب قكل ممها.

**17474

يمد م ن ماقات مم اآل ريف بدكف سبب و
ئاؼ.

دالة عمد ََُ.

**17514

دالة عمد ََُ.

ٖ

يضايؽ الحيكامات كيعذبها.

**17538

دالة عمد ََُ.

ٗ

يشعر بنالرعياح محك عالؼ ممعهئات اآل ريف.

**17588

دالة عمد ََُ.

َُ

يشارؾ ن المشاجرات بدكف سبب.

**17711

دالة عمد ََُ.

ُُ
ُِ

يقسك يحيامان عه مف يحب.

**17665

دالة عمد ََُ.

يشعر بالهدك بعد ملابهة ا سا ة ب قكل ممها.

**17511

دالة عمد ََُ.

ُّ

ي ئر ن يذا اآل ريف دكف سبب.

**17633

دالة عمد ََُ.

14

يسعمعم بععذيب الجمس اا ر.

**17579

دالة عمد ََُ.

ِ
ّ
ْ

ٕ

يعكجو بالضرب لما ي يرمن.
يحطـ ااشيا مف حكلن ي ما امأعالن .
يلج لهعمؼ لد اع عف حلكقن.

يعض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ (ِٖ) يف جمي ػػم مع ػػامالت االرعب ػػاط ب ػػيف ئ ػػؿ مأ ػػردة م ػػف مأ ػػردات بع ػػد
العدائية المادية كالدرجة الئهية لمأرداعو ،محصكرة بيف المدل ( )17823، 17474كهن دالػة حصػائيا
عمػػد مسػػعكل (َُ )َ.ممػػا ي ػدؿ عه ػ يف مأػػردات البعػػد عميػػزت بعماسػػؽ دا هػػن مرعأػػم  ،كيف مأرداعػػو

صادقة كعليس ما كضعت للياسو.

-171-

البعد الثالث ػ (العدائية الموجية نحو اآلخريف) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو مبيف بجدوؿ (:)49

ـ

جدوؿ ()49
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية نًقٍاص انعدائٍح نثعد انعدائٍح انًٕجٓح
َحٕ اَخزٌٍ (ف = )51
معامؿ االرتباط

المفػػػػردة

ُ

يجد مععة ن عكجيو ئهمات الهكـ كالع ميب لآل ريف.

ِ

يجد مععة عمدما يشارؾ ن مشاجرات كصراعات ضد اآل ريف.

ّ

يحاكؿ االمعلاـ مف الذم يسن لن.

ْ

يسعمعم بعمؿ ملالب ن اآل ريف.

ٓ

يععمد عكجيو االأاظ المابية لآل ريف.

ٔ

يجد مععة ن الس رية مف اآل ريف.

ٕ

يحرض زمالئن عه مشائسة اآل ريف.

ٖ

يشعر برغبة ن االععدا عه اآل ريف اعأو ااسباب.

ٗ

يشػػعر بالسػػعادة عمػػدما يجػػد اآل ػريف معشػػاحميف كمعشػػاجريف مػػم بعضػػهـ
البعض.

َُ

يجد مععة عمدما يعسبب ن يذا اآل ريف دكمما سبب كاضح.

ُُ

يشعر بالسعادة عمدما ي اؼ اآل ركف ممن.

ُِ

يجد مععة ن عشكيو سمعة اآل ريف.

مستوى الداللة

دالة عمد ََُ.

**17726
**17727
**17899
**17515
**17695
**17827
**17733
**17781

دالة عمد ََُ.

**17817

دالة عمد ََُ.

**17746
**17664
 **17812

دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ِٗ) يف جميم معامالت االرعباط بيف ئػؿ مأػردة مػف مأػردات بعػد العدائيػة

المكجهػػة محػػك اآل ػريف كالدرجػػة الئهيػػة لمأرداعػػو ،محصػػكرة بػػيف المػػدل( )17899- 17515كهػػن دالػػة
حص ػػائيا عم ػػد مس ػػعكل (َُ )َ.كب ػػذلؾ عمي ػػزت مأ ػػردات البع ػػد بعماس ػػؽ دا ه ػػن مرعأ ػػم؛ كب ػػذلؾ عععب ػػر

مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو،

-172-

البعػد الرابػع ػ (العدائيػة الموجيػة نحػو الممتمكػات الجامعيػة) والدرجػة الكميػة لمفرداتػو كمػا ىػو مبػيف
بجدوؿ (:)31

جدوؿ ()31

يوضح قيمة معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية نًقٍاص انعدائٍح نثعد انعدائٍح انًٕجٓح
َحٕ انًًتهكاخ انجايعٍح (ف = )51
ـ
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ
ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ

معامؿ االرتباط

المفػػػػردة
يشعر برغبة ن عحطيـ يزهار الزيمة بالجامعة.
يحب الئعابة عه جدراف الملاعد الدراسية.
يععمد عئسير الملاعد الدراسية.
يععمد الئعابة كالععهيؽ عه

عالمات الجامعة.

يقطؼ اازهار كالكركد ن الجامعة.
يجد مععة ن العبث بئعب المئعبة المرئزية ن الجامعة.
يععمد للا اللمامة ن ساحة الجامعة.
يععمد عالؼ ئعب المئعبة المرئزية ن الجامعة عمد عارعها.
يععمد عالؼ ئراسن المكاصالت الجامعية.
يععمد العبث ن ملاعد ملصؼ الجامعة.
يحرض زمالئن عه ع ريب ممعهئات الجامعة.
يقكـ بعمزيؽ الهكحات كمجالت الحائط ن الجامعة.
يسرؽ بعض يدكات اللرطاسية مف الجامعة.
يلج ل ئسر باب حجرعن ن الجامعة عمدما يغضب .
يقكـ بعمزيؽ الئعب الجامعية عمدما يغضب.

**17794
**17597
**17881
**17696
**17617
**17749
**17813
**17859
**17848
**17791
**17848
**17865
**17933
**17863
**17756

مستوى الداللة

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (َّ) يف جميم معامالت االرعباط بيف ئػؿ مأػردة مػف مأػردات بعػد العدائيػة

المكجهة محك الممعهئات الجامعية كالدرجة الئهية لمأرداعو ،محصكرة بيف المدل (،)17881- 17597
كهػػن دالػػة حصػػائيا عمػػد مسػػعكل (َُ )َ.كبػػذلؾ عميػػزت مأػػردات البعػػد بعماسػػؽ دا هػػن مرعأػػم؛ كبػػذلؾ
عععبر مأرداعو صادقة كعليس ما كضعت للياسو.

-173-

البعد الخامس (العدائية المباشرة) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو مبيف بجدوؿ (:)30
جدوؿ ()30

يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية نًقٍاص انعدائٍح لبعد انعدائٍح انًثاشزج
(ف = )51
المفػػػػردة

ـ
ُ

يشعـ جارم بشدة ذا يلل م هأات "اللمامة" يماـ ممزلن.،

ِ

يرد عه الش ص الذم يضربمن ردان قاسيان بالم ؿ.

ّ

يعشاجر مم الش ص الذم يشعممن يك يشعـ ي راد يسرعن.

ْ

يعمد ل اسع داـ يدم ن الشجار لميؿ حلكقن.

ٓ

يعبر عف غضبن بضربن يدم بعمؼ عه المائدة.

ٔ

يلج ل ضرب ش ص عمدما ي لد السيطرة عه يعصابن.

ٕ

يحطـ يقرب شن لن ذا غضبت.

ٖ

ير م صكعن كص ار ن عمدما يغضب.

ٗ

ي ضؿ يف يرد ا سا ة بنسا ة يئبر ممها.

َُ

ذا داس زميؿ لن عه قدمن ن الجامعة ،ممن يد عو بلكة.

ُُ

يشعر بالضيؽ عمدما ال يشعـ يحد يك يعشاجر معو.

ُِ

يؤمف بمبدي الهجكـ ير كسيهة لهد اع.

ُّ

يبصؽ عه زميهن عمدما يشعممن.

ُْ

يغضب كيمأعؿ اعأو ااسباب.

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

ّٗٔ**َ.
ُٕٓ**َ.
َٗٓ**َ.
ٕٓٓ**َ.
ْٔٓ**َ.
ٖٗٔ**َ.
ِٔٓ**َ.
ْٔٔ**َ.
ّٖٕ**َ.
ِْٔ**َ.
ْٔٓ**َ.
َٖٔ**َ.
ْٔٓ**َ.
َْٓ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ُّ) يف جميم معامالت االرعباط بيف ئػؿ مأػردة مػف مأػردات بعػد العدائيػة

المباشرة كالدرجة الئهية لمأرداعو ،محصكرة بيف المدل (ْٔٔ )َ.ٕٓٓ -َ.كهن دالة عمد مسعكل داللػة
(َُ ،)َ.كبذلؾ عميزت مأردات البعد بعماسػؽ دا هػن مرعأػم  ،كبػذلؾ عععبػر مأرداعػو صػادقة كعلػيس مػا
كضعت للياسو.

-174-

البعد السادس ػ (العدائية المفظية) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو مبيف بجدوؿ (:) 34

ـ

جدوؿ ()34
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية نًقٍاص انعدائٍح نثعد انعدائٍح انهفظٍح
( ف = )51
المفػػػػردة

ُ يسن لهمحيطيف بن ب لأاظ مابية عمدما ي عهؼ معهـ.
ِ يميؿ لهمجادلة كالملاش.
ّ ي بر عف يم رد يضايلمن بما اععلدل ن ش صو.
ْ يرد عه الش ص الذم يهيممن هامة لأظية ب ئ ر ممها.
ٓ ييطهؽ عه يصدقائن الؿ محاكرعن لهـ ب ممن مجادؿ.
ن
ٔ يبععد عف مراعاة شعكر المحيطيف مف حكلن ن ععبيراعن الهأظية .
ٕ يقكؿ يلأاظ بذيئة عمدما يغضب.
ٖ يسعطيم ارة مف حكلن لأظيان.

ٗ يميؿ لهس رية مف آ ار اآل ريف.
َُ يسعد

بار يصدقائن ب بار سيئةعمدما ي عهؼ معهـ.

ُُ يحرص عه رد ا هامة بالم ؿ.
ُِ يسعطيم ارة مف حكلن لأظيان بسهكلة.
ُّ يذئر زمالئن ئ ي انر ب طائهـ عهم نا.

ُْ يسن لآل ريف لأظيان بدكف سبب و
ئاؼ.

ُٓ يسعحكذ عه الحديث الؿ حكارم مم اآل ريف .

معامؿ االرتباط

**17666
**17589
**17849
**17721
**17581
**17599
**17694
**17668
**17636
**17619
**17561
**17688
**17519
**17541
**17565

مستوى الداللة

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ِّ) يف جميم معامالت االرعباط بيف ئؿ مأردة مف مأردات بعػد العدائيػة

الهأظيػػة كالدرجػػة الئهيػػة لمأرداعػػو محصػػكرة بػػيف المػػدل ( ، )17849-17519كهػػن دالػػة عمػػد مسػػعكل
(َُ ،)َ.كبػذلؾ عميػػزت مأػػردات البعػػد بعماسػؽ دا هػػن مرعأػػم؛ كبػػذلؾ عععبػر مأرداعػو صػػادقة كعلػػيس مػػا
كضعت للياسو.

-175-

البعد السابع ػ (العدائية المعنوية) والدرجة الكمية لمفرداتو كما ىو مبيف بجدوؿ (:)33

ـ

جدوؿ ()33
يوضح معامبلت االرتباط بيف المفردة والدرجة الكمية نًقٍاص انعدائٍح نثعد انعدائٍح المعنوية
(ف = )51
المفػػػػردة

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

ّٔٔ**َ.
ٓٗٓ**َ.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

ّٔٓ**َ.

دالة عمد ََُ.

ِٕٔ**َ.
ِْٔ**َ.
ُِٓ**َ.
ُٕٓ**َ.
ْْٕ**َ.
ٖٖٓ**َ.
ِٕٔ**َ.
ُٗٔ**َ.
ّّٓ**َ.
ْْٗ**َ.

دالة عمد ََُ.

ُ يشعر بسعادة ن العشاجر مم زمالئن.
ِ يجد مععة ن ر م صكت المذياع كالشاشة المرئية لمضايلة جيرامن.
ًيشعر بمععة ن طالؽ المئت عه الزمال ن اامائف العامة؛ ضحاؾ
ّ
الماس.
ْ يميؿ ل علهيد مشاعر العمؼ ن اا الـ ،رغـ ما عسببو لن مف ضرر.
ٓ يععمد عالؼ حدائؽ الجامعة كي ا ها.
ٔ يحرص عه ععبم ي بار المجرميف.
ٕ يجد مععة ن غالؽ اابكاب كالمكا ذ بلكة.
ٖ يشعر بالمععة عمدما يجد زمالئن ي ا كف ممن.
ٗ يشعر بالرغبة ن يذا يعدائن .
َُ يشعربمععة عمدما يس ر مف اآل ريف.
ُُ يرغب ن مشاهدة حاد ة عداـ حليلن يمامن.
ُِ يميؿ ل عئكيف جماعة مف يصدقائن ااقكيا ضد صكمما.
ُّ ي ضؿ مشاهدل المصارعة كالمالئمة.

دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.
دالة عمد ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ّّ) يف جميم معامالت االرعباط بيف ئػؿ مأػردة مػف مأػردات بعػد العدائيػة
المعمكيػػة كالدرجػػة الئهيػػة لمأرداعػػو محصػػكرة بػػيف المػػدل (ْْٗ ، )َ.ْْٕ-َ.كهػػن دالػػة عمػػد مسػػعكل

(َُ )َ.كبػذلؾ عميػػزت مأػػردات البعػػد بعماسػؽ دا هػػن مرعأػػم ؛ كبػػذلؾ عععبػر مأرداعػو صػػادقة كعلػػيس مػػا
كضعت للياسو.
ثاني ػاً  -ثبػػات المقيػػاس  :تػػـ حسػػاب الثبػػات لممقيػػاس بطػػريقتيف ىمػػا :طريقػػة التجزئػػة النصػػفية،
وطريقة ألفاكرونباخ،

-0طريقة التجزئة النصفية  (Split- Halfmethodطريلة جعماف )
 -4طريقػػػة ألفاكرونبػػػاخ  :ق ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب ال ب ػػات بطريل ػػة يلأائركمب ػػاخ لهملي ػػاس ئئ ػػؿ ابع ػػادل
الأرعية كععم ؿ هذل المعادلة يما يهن

ف

ف0-

(-0ـ-ع4ؾ
ع4

(محمد حسف عالكم ،كمحمد مصر الديف رضكاف)َّٕ ُٖٖٗ ،
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جدوؿ ()32
يوضح معامبلت ثبات المقياس بطريقتي التجزئة النصفية و ألفا كرونباخ (ف=،)51
ـ
األبعاد

عدد
الفقرات

طرؽ الثبات

التجزئة النصفية
معامبلت االرتباط
معامؿ
معامؿ
االرتباط
االرتباط
بعد التعديؿ
قبؿ التعديؿ

معامؿ ألفا
كرونباخ

ُ

العدائية المكجهة محك الذات

ُْ

َٗٓ،

َٕٗ،

ِ

العدائية المادية

ُّ*

َُٗ،

َٗٓ،

َٕٓ،

ّ

العدائية المكجهة محك اآل ريف

ُِ

َّٗ،

َٗٔ،

َٕٔ،

ْ

العدائية المكجهة محك الممعهئات الجامعية

ُٓ*

َٗٔ،

َٕٗ،

َٕٕ،

ٓ

العدائية المباشرة

ُْ

َّٗ،

َٗٔ،

َٕٓ،

ٔ

العدائية الهأظية محك ااشيا

ُٓ*

َْٗ،

َٗٔ،

َْٕ،

ٕ

العدائية المعمكية

ُّ

َٖٗ،

َْٗ،

َٕٓ،

الدرجة الئهية

ٔٗ

َٗٔ،

َٕٗ،

َٕٗ،



َٕٔ،

تـ استخداـ معادلة جتماف الف عدد المفردات فردي.

يعضح مف جدكؿ (ّْ) يف معامالت بات الملياس بهغ قدرل (ٕٗ )َ.بطريلة العجزئة المصأية
ك(ٕٗ )َ.بطريلػػة يلأػػا ئركمبػػاخ كهػػن معػػامالت بػػات عاليػػة كهػػذا يػػدؿ عهػ يف المليػػاس يعمعػػم بدرجػػة
بات مرعأعة عطمئف الباحث ل عطبيلو عه عيمة الدراسة.

خامسػاً  :األساليب اإلحصػائية المستخدمة في الدراسػة :
ُ-المسبة المئكية.

ِ-المعكسط الحسابن.
ّ-االمحراؼ المعيارم.

ْ-المعكسط الحسابن المسبن (الكزف المسبن).
ٓ -يلأا ئركمباخ (.)Cronbach's Alpha
ٔ -العجزئة المصأية .(Splithalf methods) ،
ٕ-معامؿ ارعباط بيرسكف (.)Person correlation coefficient
ٖ-معادلة سبيرماف براكف .
ٗ-ا عبار ت (.)t. test
ِ

َُ-ا عبار ئا .
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سادساً  :خطوات الدراسة الميدانيػة :
إجراءات الدراسة الميدانية:

ُ -اسػػعل ار حصػػر المظريػػات المعميػػة بمعيي ػرات الد ارسػػة ،كعحديػػد الد ارسػػات ذات الصػػهة بمكضػػكع
الد ارسػػة كذلػػؾ بيػػرض عحديػػد ا طػػار المرجعػػن لأػػركض الد ارسػػة كالعػػدقيؽ ػػن معلػػا العيمػػة،

كعحديد ممطؽ ا عيارها ،اكايضاح صائصها كمكاصأاعها ضمف ااطر السيئكلكجية.
ِ -ا طػ ػػالع عه ػ ػ الملػ ػػاييس السػ ػػابلة المعميػ ػػة بمعيي ػ ػرات الد ارسػ ػػة كذلػ ػػؾ بهػ ػػدؼ االسػ ػػعأادة ممهػ ػػا
كاالسععامة بمئكماعها ن بما يدكات جيدة ععماسب مم معييرات الدراسة.
ّ -ا عبار عيمة العحلؽ مف صدؽ اادكات ااساسية بما يحلؽ يهداؼ الدراسة.
ْ -صياغة الأركض عه محك كاضح ن الصياغة كممطلن كقابؿ لهعطبيؽ ،كقد عـ االععمػاد ػن
هذا الصدد عه

ج ار ممطهلات مظرية عساعد عه عأسير الأركض كمماقشعها.

ٓ -بما اكاعداد اادكات كعأصيهها بما يعماسب مم صائص عيمة الدراسة ،كطبيعة معييراعها.
ٔ -عطبيػػؽ اادكات السػػيئكمعرية عهػ عيمػػة اسػػعطالعية لضػػماف سػػهكلعها ،ككضػػكح مأرداعهػػا كبمػػا
يئأؿ لها ئأا عها السيئكمعرية.

ٕ -عطبؽ اادكات السيئكمعرية عه العيمة ااساسية.
ٖ -العحلػػؽ مػػف ػػركض الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػف ػػالؿ معالجػػة المعػػائج باسػػع داـ ااسػػاليب ا حصػػائية
المالئمة لطبيعة البيامات ،كحجـ العيمة ،كمكعية الأركض المطركحة.

ٗ -مماقشة المعائج كعأسيرها.
َُ -ا شارة ل يهـ العكصيات.
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الفصل اخلاهس
ًتائج الذراسح ّهٌاقشتِا
الفرض األوؿ ...ونتائجو.
الفرض الثاني  ...ونتائجو.
الفرض الثالث  ...ونتائجو.
الفرض الرابع ...ونتائجو.
الفرض الخامس ...ونتائجو.
توصيات الدراسػػػة.
دراسات وبحوث مقترحة.
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الفصل اخلاهس

ًتائج الذراسح ّتفسريُا
يلػكـ الباحػػث ػػالؿ هػذا الأصػػؿ بعػػرض حصػائيات الد ارسػػة ،كمماقشػػعها الكاحػد عهػػك اآل ػػر مػػف
الؿ المأػاهيـ كااطػر المظريػة لهد ارسػات السػابلة العػن اسػعطاع الباحػث الحصػكؿ عهيهػا حعػ االمعهػا

مف ئعابة البحث ،كيمعهن الأصؿ بعرض عكصيات الدراسة ،كدراسات كبحكث ملعرحة.
الفرض األوؿ ونتائجو:

"عكجد عالقة ارعباطية بيف المسؤكلية االجعماعيػة ،كبعػض المعييػرات المأسػية يسػاليب الرعايػة

الكالدية ،كالعأاؤؿ كالعشػاؤـ ،كالعدائيػة لػدل طػالب جامعػة ااقصػ " لهعحلػؽ مػف صػحة هػذا الأػرض قػاـ

الباحث بحساب معامالت االرعباط بيف المسؤكلية االجعماعية كئؿ مف

 -1يساليب الرعاية الكالدية السكية كغير السكية و
لئؿ مف( ااب كااـ) ئما يدرئها اابما .
 -2العأاؤؿ كالعشاؤـ.
 -3العدائيػة.
ك يما يهن المعائج العن يسأرت عمها المعالجة ا حصائية
أوالً  :النتائج الخاصة بأساليب الرعاية الوالدية السوية :
لحسػػاب العالقػػة االرعباطيػػة بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة كيسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة السػػكية كغيػػر
السكية و
لئؿ مف (ااب كااـ) قاـ الباحث بحسب معامؿ ارعباط بيرسكف كمعائجو مكضحو بجدكؿ (ّٓ)
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جدوؿ ()35
يوضح معامبلت االرتباط بيف المسؤولية االجتماعية وأساليب الرعاية الوالدية لدى
طبلب جامعة األقصى (ف = .)461

أساليب الرعاية الوالدية

أساليب الرعاية الوالدية

البعد
أوالً  :األساليب السوية

أساليب الرعاية الوالدية

صػورة األب
معامؿ
االرتباط

ُ  -االمدماج االيجابن مم االبف

َٕ**َ.

ِ – الدؼ

ٕٓ**َ.

ّ  -الممط الديملراطن

ٔٔ**َ.

صػورة األـ
مستوى

مستوى الداللة

معامؿ االرتباط

ََُ.

ٖٖ**َ.

ََُ.

َٗ**َ.

ََُ.

َٔ**َ.

ََُ.

ََُ.
ََُ.

الداللة

ثانيػاً  :األساليب غير السويػػة
ََُ.

َ.ُْ-

ََُ.

ِ  -العسهط الكالدل

َ.ٓٔ-

ََُ.

َ.ِٓ-

ََُ.

ّ  -العهديػػد

َ.ٖٓ-

ََُ.

َْٗ.-

ََُ.

ْ  -العلاب البدمن

َ.ٔٗ-

ََُ.

َّْ.-

ََُ.

ٓ  -الحماية الزائدة

َ.ْٓ-

ََُ.

َّٓ.-

ََُ.

ٔ  -ا همػاؿ

َ.ْٔ-

ََُ.

َِْ.-

ََُ.

ٕ  -العدليػػؿ

َ.ْٔ-

ََُ.

َْ،َ-

ََُ.

ُ-الضبط الصارـ مف الؿ سحب الحب

َ.ْٓ-

 -0النتائج الخاصة بأساليب الرعاية الوالدية السوية:
يعضح مف جدكؿ (ّٓ) بالمسبة المعائج ال اصة ب ساليب الرعاية الكالدية السكية ما يهن
عكجد عالقة ارعباطية مكجبة بيف المسؤكلية االجعماعية ،كبيف يسػاليب الرعايػة الكالديػة السػكية

لئؿ مف (ااب كااـ) (االمدماج ا يجابن ،الد ي ،الممط الديملراطن) ئما يدرئها اابما كالعئس ،كيف
طبيعػػة العالقػػة طرديػػة ،ممػػا يشػػير ل ػ يمػػو  ،ئهمػػا ابعػػم الكالػػداف يسػػاليب سػػكية ػػن رعايػػة اابمػػا م ػػؿ
االمدماج ا يجابن ،الدؼ  ،الممط الديملراطن ئهما ارعأعت درجة المسؤكلية االجعماعية.
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كععد هػذل المعيجة ممطلية لمػا يهػن
ف ديمػمػا الحميؼ يحث عهن المسؤكليػػة االجعماعية ،اكادراؾ الأػػرد بلضايا مجعمعو المسهـ ،ئمػا

يف الأػػرد الػػذم لديػػو حسػػاس بالمسػػؤكلية االجعماعيػػة كيمارسػػها قػػاد انر عهػػن العطػػا كالمسػػاهمة ػػن بمػػا
المجعمم ( جماؿ زئن يبك مرؽ َََِ ،صَُّ) .

ئم ػػا يف الس ػػمات الش ص ػػية كاالجعماعي ػػة ك اا القي ػػة عجس ػػد المع ػػارؼ ،كعأس ػػر ئي ػػؼ يس ػػهؾ
الطالب ن المكاقؼ الم عهأة عهن محك م عهؼ ( براهيـ الشا عن براهيـ ََِْ ،صُِٓ)
كععد قيمة المسؤكلية االجعماعية مف يهـ الليـ العن يجب يف عحرص المؤسسات الععهيمية عهن
غرسها ،لما يعرعب عهيها سهكئيات مرغكبة ،يجب يف يسهئها الأرد طكاؿ حياعو ،كالمسؤكلية االجعماعية
ئليمػػة ال ععمػػؿ ممأػػردة ،يك بمعػػزؿ عػػف اللػػيـ اا ػػرل ،بػػؿ ي ػرعبط بلػػيـ يجابيػػة م ػػؿ العطػػا كالعضػػحية

كالععاكف مم ي راد المجعمم ( ماـ م عار حميدة ُٗٗٔ ،صُٗ).

كيعػػزز ذلػػؾ ازيػػد بػػف عجيػػر الحػػار ن بلكلػػو يف المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،عهعػػب دك انر هام ػان ػػن

ع ػكازف الحيػػاة لت ػ ػراد كالمجعمعػػات ،كعس ػهؿ لهمجعمػػم حياعػ ػو كعظػػؿ حػػدكدل بم ػ مف مػػف ااع ػػدا ،كعيصاف
مظمو كي القياعػو كضميرل االجعماعن ( زايد بف عجير الحار ن ُٗٗٓ،صْٗ).
ئمػػا عع ػ ر المسػػؤكلية االجعماعيػػة ب سػػاليب الرعايػػة الكالديػػة معم هػػة باالمػػدماج ا يجػػابن كالػػذم

يعب ػػر عمػ ػو معامه ػػة الأ ػػرد عهػ ػ يس ػػاس م ػػف الح ػػب كاالحعػ ػراـ كالعش ػػجيم كاالهعم ػػاـ بالمحاس ػػف يئ ػػر م ػػف
السيئات ،كاالسعماع لكجهة مظرل كاحعرامها (كليد عبد اللادر اللططن َََِ،صُّٓ).
ئذلؾ عرل مم محمد سماعيؿ يف يساليب الرعاية الكالدية العن ععسـ بالدؼ كالذم يعبر عمػو
ػكهـ ػن م عهػؼ المكاقػؼ اليكميػػة،
بمػدل الحػب الػذم يممحػو الكالػػداف ابمػائهـ مػف ػالؿ عصػر اعهما محػ ي
يؤدم ل زيادة المسؤكلية االجعماعية لػدل يكالدهػـ مػف الػذئكر كا مػاث  ،حيػث يف الػدؼ ػن الرعايػة

الكالدية مف قبؿ اآلبا كاامهات يجعؿ االبف يشعر برحمة كالديو كرضاهما عمو كسركرهما كرغبعهما بو
(مم محمد سماعيؿ َُٗٗ ،صَُُ ).
ف يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة ئمػػا يػػدرئها اابمػػا  ،كالعػػن ععسػػـ بالديملراطيػػة ،كيعبػػر عمهػػا بنعاحػػة
الأرصة لالبف لهععبير عف رييو ،كعشػجيعو عهػ المشػارئة ػن الػريم ػن اع ػاذ اللػ اررات بالمسػبة لشػؤكمو

ال اصػػة ،يك مشػػارئعو بػػالريم يمػػا يعصػػؿ با عيػػار ااصػػدقا كالػػزمال دكف عهديػػد يك حرمػػاف يك ضػػرب
(حسيف الجبالن ََِّ،صِِْ).

ئما يف يهداؼ الععزيز االجعماعن  ،ن ذاعها معزز عاـ لسهكؾ المشارئة؛ اف بدكمها ال يؤ ر

ععزيػػز كال ييأهػػح ع ييػػد ،حيػػث يعػػزز االبػػف كيشػػجم ئهمػػا يبػػدل مػػف السػػهكؾ المشػػارؾ السػػهيـ مهمػػا ئػػاف
صيي انر (مم محمد سماعيؿ َُٗٗ،صٓٗ).
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ف يساليب المعامهة الكالديػة بمػا يحعكيهػا مػف عالقػات كعأػاعالت يجابيػة عععبػر عػامالن جكهريػان

ك عػ ػػاالن ػ ػػن الممػ ػػك االجعمػ ػػاعن لهأػ ػػرد ،كبالعػ ػػالن ممػ ػػك الشػ ػػعكر بالمسػ ػػؤكلية االجعماعيػ ػػة (سػ ػػهكل محمػ ػػد

قمديؿ ََِّ،صّْ).

ئما يف اابما حيف يدرئكف يف العالقات السائدة بيف ي راد يسرهـ يجابيػة ،كئهمػا زاد حساسػهـ

بالحريػة كقهػػة المػزاع بػيف ي ػراد ااسػرة عامػة ،ئهمػػا سػػاعد ذلػؾ عهػ ممػػك ش صػيعهـ ،كبالعػالن عهػ ممػػك
المسػؤكلية االجعماعيػة ،كالعئػس ئهمػػا قػؿ حساسػهـ بالحريػػة كزيػادة المػزاع بػيف ي ػراد ااسػرة ،ئهمػا عػػاؽ

ذلػػؾ ممػػكهـ االجعمػػاعن ،كبالعػػالن عطػػؿ مػػف ممػػك الشػػعكر بالمسػػؤكلية االجعماعيػػة لػػديهـ (سػػهكل محمػػد
قمديؿ ََِّ،صُُّ).
كععأؽ معػائج الد ارسػة الحاليػة مػم معػائج د ارسػة سػهكل محمػد قمػديؿ )ََِّ( ،ػن كجػكد عالقػة

مكجبػػة ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الممػػاخ ااسػػرم ئئػػؿ كالمسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كمػػف همػػا يعضػػح ع ػ ر
المسؤكلية االجعماعية ب ساليب الرعاية الكالدية.
ئمػػا ععأػػؽ معػػائج الد ارسػػة الحاليػػة مػػم معػػائج د ارسػػة مم ػ محمػػد سػػماعيؿ (َُٗٗ) ػػن كجػػكد
معامالت ارعباط مكجبة بيف اعجاهات الكالديف ،ئما يدرئها ااكالد العن ععسـ باالسػعلالؿ ،كالديملراطيػة،

كالعلبػػؿ ،كالمسػػؤكلية االجعماعيػػة لػتكالد مػػف الجمسػػيف ،اف الكالػػديف الػػذيف يسػػعطيعاف يف يػػك ار ابمػػائهـ
حاجػػاعهـ الماديػػة بشػػئؿ جيػػد مػػف غػػذا كمسػػئف كيلعػػاب كرحػػالت عهميػػة ،كامػػعالؾ ااجه ػزة الععهيميػػة

ئالحاسكب كالأيديك ،كالئعب المدرسية كغير المدرسية لهع ليػؼ كالمطالعػة ،كالمالبػس الالئلػة ،كاادكات

الضػػركرية ،لػػديهـ اللػػدرة عه ػ د ػػم مػػف الػػدركس ال صكصػػية ممػػا يضػػمف مػػف حيػػث المبػػدي الشػػركط
المكضكعية لرعاية كالدية سكيو (زياف عاشكر الجهأة ََِٖ،صُٖٔ).
ئما ف يساليب الرعاية الكالدية  ،العن عععمد عهن عربية اابما عهن الكال كالحرص عهن رضا

اآل ريف ،عجعػؿ هػؤال اا ػراد يعبمػكف اللػيـ المكجبػة مػف اآل ػريف م ػؿ احعػراـ العلاليػد كالعسػامح كالعلػدير
االجعمػ ػػاعن كهػ ػػن قػ ػػيـ عسػ ػػاعد عهػ ػػن عميػ ػػزهـ ػ ػػن مهػ ػػارات العأاعػ ػػؿ االجعمػ ػػاعن ،كسػ ػػمك المسػ ػػؤكلية

االجعماعية ،كعمععهـ باللبكؿ االجعماعن (الجكهرة عبد هللا الداكد:ََِٖ ،صُْٔ).

كععأػػؽ معػػائج الد ارسػػة الحاليػػة مػػم معػػائج ازيػػد بػػف عجيػػر الحػػار ن )ُٗٗٓ(،حيػػث بيمػػت يف

هم ػػاؾ عالق ػػة ارعباطي ػػة مكجب ػػة كدال ػػة ب ػػيف االعجاه ػػات الكالدي ػػة الع ػػن ععس ػػـ باالس ػػعلالؿ ،كالديملراطي ػػة،

كالعلبؿ ،كبيف المسؤكلية االجعماعية لدل ااكالد.

 -4النتائج الخاصة بأساليب الرعاية الوالدية غير السوية :
يعضح مف جدكؿ رقـ (ّٓ) عكجد عالقة ارعباطية سالبة بػيف المسػؤكلية االجعماعيػة  ،كبعػض

يساليب الرعاية الكالدية غير السكية لئؿ مف صكرعن (ااب كااـ) ئما يدرئها اابما  ،ئامػت معػامالت
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االرعباط اساليب الرعايػة غيػر سػكية عهػ المحػك العػالن الضػبط الصػارـ مػف ػالؿ سػحب الحػب (-

ْٓ )َ.صكرة ااب )َ.ُْ-( ،صكرة ااـ ،العسهط الكالدم ( )َ.ٓٔ-صػكرة ااب )َ.ِٓ-( ،صػكرة

ااـ العهديد ( )َ.ٖٓ-صكرة ااب )َ.ْٗ-( ،صكرة ااـ ،العلاب البدمن ( )َ.ٔٗ-صػكرة ااب-( ،
ّْ ) َ.صػػكرة ااـ ،الحمايػػة ال ازئػػدة ( ، ) َ.ْٓ-صػػكرة ااب )َ.ّٓ-( ،صػػكرة ااـ ،ا همػػاؿ (-
ْٔ )َ.صػػكرة ااب )َ.ِْ-( ،صػػكرة ااـ ،كي ي ػ انر العػػدليؿ ( )َ.ْٔ-صػػكرة ااب )َ.َْ-( ،صػػكرة

ااـ.

كععد هذل المعيجة ممطلية لما يهن
يم يمو عكجد عالقة ارعباطية سالبة بيف المسئكلية االجعماعية كبعض يسػاليب الرعايػة الكالديػة

غير السكية ئما يدرئها اابما  ،كالعن ععسـ بالضبط الصارـ ،العسهط الكالػدم ،العهديػد ،العلػاب البػدمن،
الحماية الزائدة ،ا هماؿ كالعػدليؿ لتبمػا مػف الجمسػيف لػدل طػالب جامعػة ااقصػ يم يف ئهمػا مػارس
الكالداف يساليب غير سكية يدل ذلؾ ل ام أاض ن درجة المسؤكلية االجعماعية لدل اابما .
ساهـ العلدـ العئمكلكجن ن ععلػد ممػط الحيػاة كالعدائيػة ،كصػعكبة اسػعيعابها،مما زاد مػف حجػـ
الضػػيكط عه ػ الكالػػديف ،ممػػا ي ػػر عه ػ يسػػاليب رعػػايعهـ ابمػػائهـ ،كعمبػػن يسػػاليب ييهػػب عهيهػػا العسػػهط
كالضبط الصارـ كالعهديد كالعلاب البدمن كالحماية الزائدة كا هماؿ كالعدليػؿ كهذا يؤدم بدكرل لػ

هػؽ

ش صيات يائسة ععيسة يعامكف مف سك العئيؼ االجعماعن ال عسعطيم الععامؿ اليػكمن مػم غيرهػا مػف
الماس كعمدهـ ملص ن الععامؿ مم الجماعات اا رل.
كيسع دـ اآلبا الضبط الصارـ مم اابما مف الؿ العلػاب المعئػرر لتبمػا  ،كالبػركد محكهمػا
كالع ئيد الشديد عه اللكاعد السهكئية (صالح محمد عهن يبكجادك ََِْ ،صُِِ).
كيػػرل الباحػػث يف الكالػػديف (ااب كااـ) يهج ػ ف ل ػ اسػػع داـ العلػػاب كالكعيػػد اعجػػال السػػهكئيات

العػػن عصػػدر عػػف اابمػػا كئ ػرة العػػد ؿ ػػن صكصػػياعهـ اابمػػا ممػػا يعرعػػب عهػ ذلػػؾ الأػػزع كالضػػيؽ
كالشعكر بعدـ اامف.
كعػػرل هػػدل قمػػاكم يف الحمايػػة الزيػػادة عكلػػد لػػدل االبػػف ش صػػية ضػػعيأة ائأػػة كغيػػر مسػػعلهة،
عععمد عه اليير ن قيادعها كعكجيهها ،كغالبا ما يعـ اسعشارعها السعمالعها لهأساد ،كععـ هذل الش صػية
بعدـ عحمهها لهمسؤكلية كام أاض الطمكح كعلبؿ ا حباط ،كيظهػر عهػ صػاحبها الئ يػر مػف اسػعجابات

االمسحاب ك لداف العحئـ االمأعالن (هدل محمد قماكم ُٖٖٗ ،صٕٖ).
كيؤدم ا هماؿ ل

عاقة الممك االجعمػاعن لالبػف ،يمشػ ممطكيػان ماميػان ،كغيػر مععػاكف ،كغيػر

معئيؼ ،يشعر دائمان بالملص كعدـ ال لة بمأسو ( همن ئهير ُّٗٗ ،صِّ).
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كيشػػير مععػػز سػػيد عبػػدهللا ،كعبػػدالهطيؼ محمػػد هيأػػة يف العػػدليؿ يعضػػمف عهبيػػة رغبػػات االبػػف

كمطالبػػو ،ييػػا ئامػػت كممحػػو مزيػػد مػػف الحمػػاف ،كعػػدـ عشػػجيعو عه ػ عحمػػؿ المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كقػػد
يعضػػمف ذلػػؾ عشػػجيم االبػػف عه ػ الليػػاـ ب شػػئاؿ مػػف السػػهكؾ غيػػر المرغػػكب يػػو اجعماعي ػان (مععػػز سػػيد
عبدهللا ،كعبدالهطيؼ محمد هيأة ََُِ ،صِّّ).

 -3النتائج الخاصة بالتفاؤؿ والتشاؤـ
لحساب العالقة االرعباطية بيف المسؤكلية االجعماعية كمعييرم العأاؤؿ كالعشاؤـ قاـ الباحػث
بحساب معامالت ارعباط بيرسكف كمعائجو مكضحو ن جدكؿ (ّٔ).
جدوؿ ()36
يوضح معامبلت االرتباط بيف المسئولية االجتماعية  ،والتفاؤؿ والتشاؤـ ،لدى طبلب جامعة األقصى
(ف= .)461

المسػػؤولية

متغيرات الدارسػة

االجتماعية

التفاؤؿ

مستوى الداللػة

**1.21
-

التشاؤـ

**1.35
**1.38

الدرجة الكمية

1.10
1.10
1.10

يعضح مف جدكؿ (ّٔ) ما يهن
عكجػػد عالقػػة ارعباطيػػة مكجبػػة عمػػد مسػػعكمَُ َ.بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة كبػػيف درجػػة العأػػاؤؿ ،كيف

طبيعة العالقة طردية ،مما يشير ل يمو ئهما ارعأعت درجة المسؤكلية االجعماعية ،ارعأم معدؿ العأاؤؿ

لدل طالب الجامعة كالعئس.
عكجػػد عالقػػة ارعباطيػػة سػػالبة بػػيف المسػػئكلية االجعماعيػػة كالعشػػاؤـ لػػدل طػػالب الجامعػػة كالعئػػس .ئهمػػا
ارعأعت درجة العشاؤـ ام أضت درجة المسؤكلية االجعماعية كالعئس.
عكجد عالقة ارعباطية بيف الدرجة الئهية لهعأاؤؿ كالعشاؤـ كالمسؤكلية االجعماعية.
كعععبر هذل المعيجػة ممطليػة؛ اف الشػ ص الػذم يعسػـ بالمسػؤكلية االجعماعيػة ،يعمعػم بالعأػاؤؿ
كالئ ير مف السمات االيجابية ،كيؤئد " براهيـ الشا عن" يمو ئهما ازدادت يدكار الش ص ،يحس بالسعادة

ك ئمػػا يمهػػا علػػكم جكامػػب الصػػحة المأسػػية كالعأاعػػؿ االجعمػػاعن بػػيف الػػذات كالئ يػػر مػػف المعييػرات ،ممػػا

يسػػهـ ػػن ع هػػص الأػػرد مػػف العمرئػػز حػػكؿ ذاع ػو ،ئمػػا كيعمػػؿ الكسػػط االجعمػػاعن عهػػن ر ػػم يك أػػض
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مؤش ػرات المسػػؤكلية االجعماعيػػة لهمععهمػػيف ػػن ضػػك العمايػػة بالػػذات كاآل ػريف ،كعبع ػان لػػتدكار كالمهػػاـ
كالكاجبات المئهأيف بها (عبد الأعاح السيد دركيش ََِٓ،صّْٓ).

ذف العشاؤـ يؤ ر سهبان عهن المسػؤكلية االجعماعيػة؛ كعهػن ذلػؾ العالقػة كطيػدة بػيف المسػؤكلية

االجعماعيػػة كالعأػػاؤؿ حيػػث ف المعأػػائهيف يجػػدكف زمػػال م هصػػيف كمحبػػكبيف يعبػػادلكف معهػػـ العالقػػات

االجعماعيػػة ،كئػػذلؾ ا

ػػالص ػػن العمػػؿ كالمصػػهحة ،كالعأػػاهـ كالعػػآلؼ كاالحعراـ،ممػػا يػػمعئس يجابي ػان

عهػن المسػػؤكلية االجعماعيػة ،كي ضػػم لػػن اللػيـ العػػن ععأػػؽ مػم ي ئػػارل كمبادئػػو (حسػاـ يحمػػد سػػماعيؿ،

سامية سمير شحاذة ََُِ،صُْٓ).

كيرل الباحث يف الطالػب المسػؤكؿ اجعماعيػا يعسػـ بالعأػاؤؿ كبعيػد عػف العشػاؤـ ،كيظهػر مكدعػو

محك اآل ريف بسهكلة هك يبذؿ مف راحعو كجهدل ليساعدهـ ئمػا يمػو بعيػد عػف ااماميػة كالحلػد  ،كيعمعػم

بمئراف الذات كالعضحية ن سبيؿ اليير ،ئذلؾ يعسـ بالهباقة مما يعرؾ امطباعان حسمان عمو لدل الماس،

كئؿ شارات ا حساف عجعؿ قباؿ الأرد عهيو عمهية سارة .
يما يما ي عص بمعيير العدائية
ْ -ى

لحساب العالقة االرعباطية بيف المسػؤكلية االجعماعيػة كالعدائيػة قػاـ الباحػث بحسػاب معامػؿ ارعبػاط

بيرسكف كمعائجو مكضحو ن جدكؿ (ّٕ )

جدوؿ ()37
يوضح معامبلت االرتباط بيف المسؤولية االجتماعية ،والعدائيػػة لدى طبلب جامعة األقصى
(،ف=.)461

المسػػؤولية

متغير الدراسػة

االجتماعية
ٖٔ**َ.

العدائية

مستوى الداللػة
ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ّٕ) ما يهن
عكجػػد عالقػػة ارعباطيػػة مكجبػػة عمػػد مسػػعكل َُ َ.بػػيف المس ػؤكلية االجعماعيػػة كالعدائيػػة ،كيف

طبيعة العالقة طردية ،ممػا يشػير لػ يمػو ئهمػا ارعأعػت درجػة المسػئكلية االجعماعيػة ،ام أضػت درجػة
العدائية لدل طالب جامعة ااقص .
كيشي ػػر صػػالح عبػػد اللػػادر محمػػد لػػن يف مرعأع ػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،يعب ػػركف عػػف رادة

الأعػػؿ المسؤكؿ ،ذ يف هذل الدرجة علكدهـ لن عالـ العدمير كالعأئؾ كالعما  ،كذلػؾ عبػر العػدمير غيػر
المشركع لآل ريف ،كيسعحػكذ عهيهـ الرغبػػة ػن العسػهط كالهج ػػكـ عهػن اآل ػريف ،سػ ػكا ػػن شػئؿ لأظػػن
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ملػػد عهئ ػػـ ،س ػ رية يك ػػن شػػئؿ بػػدمن دكف م ارعػػاة حلػػكؽ اآل ػريف ،كمػػف ػػـ هػػن م الأػػة ص ػريحة يك
ضممية لمأاهيـ السهكؾ كالليـ المجعمعية ( صالح عبد اللادر محمد  ََُِ،صٖٔ).

ف العدائي ػػة ه ػػن س ػػهكؾ مكج ػػو به ػػدؼ عحلي ػػؽ حاج ػػات الأ ػػرد م ػػؿ الس ػػيطرة كالعأ ػػكؽ ،كح ػػب

السهطة؛ بسبب ا حباط ،يك الظهـ ،يك ععكيضان عف الحرماف ( اطمة مبارؾ الحميدم ََِّ،صْٖ)
كبما نا عه ذلؾ عكجد عالقة ارعباطية بيف المسؤكلية االجعماعية كالعدائيػة.

كيشػػير مػػاجن داككد السػػيد يف العدائيػػة يصػػبحت ػػن ع ازيػػد مهحػػكظ؛ يالحظهػػا المعهػػـ مػػف ػػالؿ

مالحظعػػو لسػػهكئيات الطػػالب كيػػدرئها ااب مػػف ػػالؿ عمػػرد يبمائػػو  ،كيكاجهػػا اللائػػد مػػف ػػالؿ رد عػػؿ
مرؤس ػػيو ،كيعايش ػػها ئ ػػؿ ػػرد م ػػف ػػالؿ ععرض ػػو لمكاق ػػؼ محرج ػػة كمحبط ػػة ععع ػػرم حياع ػػو ،العدائي ػػة
يصػػبحت اليػػكـ سػػمة يعميػػز بهػػا الضػػعيؼ كاللػػكم  ،يحػػاكؿ يهػػا الضػػعيؼ اسػػع داـ سػػهطعو كقكعػػو ػػن
عحليؽ رغباعو مف الؿ امأعاالعو اللكية ( ماجن داكد السيد ََِٓ،صُٕٔ).

كعؤئػد يسػما حمػدم همػػن لػ يف الطالػب الجػػامعن يععبػر ػن مأعػرؽ طػػرؽ بػيف طػر يف ،يمػا

الط ػػرؼ ااكؿ ه ػػك مرحه ػػة الطأكل ػػة كالمراهل ػػة ،كالهع ػػاف يري ػػداف يف يمس ػػه عمه ػػا كيف ي ه ػػم ع ػػف ئعأي ػػو
عبائعهما ،كيف يم رط ن مجعمم الئبار ،كمف ماحيػة آ ػرم هػك عهػ

مشػارؼ بدايػة الطريػؽ ال ػامن

مف الطرؽ ،كالذم يصؿ بو ل عالـ الئبار ،كع سيس الممزؿ كااسػرة كغيرهػا ،دكف يف يػميمس حليلػة
ن مصاعب كضيكط العمؿ كااسرة الكاقعية (يسما حمدم همن َُِِ ،صٖٖ).

كيػػرل الباحػػث يف المسػػؤكلية االجعماعيػػة ععطهػػب يحيام ػان مسػػعكل مػػف العدائيػػة لػػدل الأػػرد ،كيمػػر

ذلؾ عبر المعامدة كالمئابدة ،حيث يف الظركؼ الراهمة الذم يمر بها المجعمم الأهسطيمن ،كعػ رجح عهػؾ
الظركؼ بػيف مػا يػدعك لهعأػاؤؿ ،كمػا يػدعك لهعشػاؤـ ،كمكاجهػة عػدة مشػئالت عهػن الصػعيد االقعصػادم
كالسياسن كبما يمئف معو اللكؿ يف المجعمم الأهسطيمن ن هذل المرحهػة االمعلاليػة ،يرقػد ػكؽ صػأيح

سا ف ،ما يهلن ئؿ ذلؾ بظاللو عهن المزاج الأهسطيمن.
الفرض الثاني ونتائجو :

عكج ػػػد عالق ػػة ارعباطي ػػة ب ػػيف المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ،كالعحص ػػيؿ الد ارس ػػن ل ػػدل ط ػػالب جامع ػػة

ااقص .

لبَاٌجبدثثذسبةِؼبًِاالسرجبطثٓ١اٌّسؤ١ٌٚخاالجزّبػ١خاٌزذص١ـًاٌذساس7ٟ

أوالً  :النتائج الخاصة بالتحصيؿ الدراسي :
لحساب العالقة االرعباطية بيف المسؤكلية االجعماعية  ،كدرجات العحصيؿ الدراسن قاـ الباحث

بحساب معامؿ ارعباط بيرسكف لئؿ ممهما كمعائجو مكضحة بجدكؿ (ّٖ).
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جدوؿ () 38
يوضح معامبلت االرتباط بيف المسؤولية االجتماعية ودرجات التحصيؿ الدراسي لدى طبلب جامعة
األقصى( ف=.)461

المتغيرات
العحصيؿ الدراسن

المسؤكلية االجعماعية

مستوى الداللة

ُُٔ* َ.

ََُ.

يعضح مف جدكؿ (ّٖ) ما يهػن
عكجػػد عالقػػة ارعباطيػػة مكجبػػة عمػػد مسػػعكل داللػػة َُ َ.بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة كدرجػػات

العحصيؿ الدراسن ،كهذا يشير ل ع ر العحصيؿ الدراسن بالمسئكلية االجعماعية .يم يف ئهما ارعأعت

درجة المسؤكلية االجعماعية ،ارعأعت درجة العحصيؿ الدراسن لدل طالب الجامعة كالعئس.

كععأػؽ معػائج الد ارسػة الحاليػة مػم معػائج د ارسػة ميههػر )1969( Muller ،حيػث بيمػت كجػكد

عالقة ارعباطية بيف المسؤكلية االجعماعية كاادا

اائاديمن.

كمعائج دراسة عادؿ محمػد العػدؿ )ُٖٗٗ( ،حيػث عكصػهت لػ عأاعػؿ المسػؤكلية االجعماعيػة

كالعحص ػػيؿ الد ارس ػػن ،كمع ػػائج د ارس ػػة ه ػػؼ يحم ػػد عب ػػد الرس ػػكؿ )ََِٕ( ،حي ػػث بيم ػػت كج ػػكد عالق ػػة

ارعباطية عمد مسعكل (َٓ )َ.بيف المسؤكلية االجعماعية كالعحصيؿ اائاديمن.
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الفرض الثالث ونتائجو :
عكجػ ػػد ػ ػػركؽ بػ ػػيف الطػ ػػالب مرعأعػ ػػن المسػ ػػؤكلية االجعماعيػ ػػة كالطػ ػػالب مم أضػ ػػن المسػ ػػؤكلية

االجعماعي ػػة ،ػػن ئ ػػؿ م ػػف درج ػػة يس ػػاليب الرعاي ػػة الكالدي ػػة كالعأ ػػاؤؿ ،العش ػػاؤـ ،كالعدائي ػػة ل ػػدل ط ػػالب

الجامعة.

كلهعحلػؽ مػػف صػػحة الأػػرض قػػاـ الباحػػث بحسػػاب الأػػركؽ بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كيسػػاليب
الرعاية الكالدية ،و
كئؿ مف العأاؤؿ كالعشاؤـ ،كالعدائية ،مف الؿ المعكسط الحسابن كاالمحراؼ المعيارم
كقيمة ت كمعائجو مكضحو بجدكؿ (ّٗ).
جدوؿ ()39
يوضح دالالت الفروؽ بيف متوسط درجات الطبلب ذوي المسؤولية االجتماعية المرتفعة،

والطبلب ذوي المسؤولية االجتماعية المنخفضة في يساليب الرعاية الكالدية والتفاؤؿ والتشاؤـ
والعدائية ،لدى طبلب جامعة األقصى
(ف = .)461
القيـ

مرتفعي الدرجات

اإلحصائية

منخفضي الدرجات

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

ـ

ع

ـ

ع

المحسوبة

يساليب الرعاية الكالدية

َٕٕٗٔ.

ِٖٔٓ.

ْٗٔٔٓ.

ِّّٔ.

ُْٔ.

ََُ.

العأاؤؿ كالعشاؤـ

ُٖٕٓ.

ُُِْ.

ُٕٗ

ُٕٔ.

ُْٓ.

ََُ.

ُْٓ

ِّّٓ.

ُُُٗٓ.

َُٕٓ.

ْٕٕ.

ََُ.

متغيرات الدراسة

العدائية

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )458عند مستوى داللة =.0169
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )458عند مستوى داللة.433= 1.10

يعضح مف جدكؿ (ّٗ) ما بهن
ُ -عكجػػد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة كالطػػالب

مم أضػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،ػػن يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة لصػػالح مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة.
يم يف هماؾ ركؽ ن درجة المسؤكلية االجعماعية كيساليب الرعاية الكالدية لدل طالب الجامعػة حيػث

بهيت قيمة ت بيف المسؤكلية االجعماعية كيساليب الرعاية الكالدية (ْ.)ُٔ.

-189-

ِ -عكجػػد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة كالطػػالب

مم أضػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ػػن العأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ لصػػالح مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة .يم يمػػو
ئهمػػا ارعأعػػت درجػػة المسػػؤكلية االجعماعيػػة ارعأعػػت درجػػة العأػػاؤؿ ،كقػػد بهيػػت قيمػػة (ت) بػػيف المسػػؤكلية
االجعماعية كالعأاؤؿ كالعشاؤـ (ُٓ.)ْ.

ّ -عكجػػد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة كالطػػالب
مم أض ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ػػن العدائي ػػة لص ػػالح مرعأع ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة .يم يم ػػو ئهم ػػا

ارعأعػػت درجػػة المسػػؤكلية االجعماعيػػة ارعأعػػت درجػػة العدائيػػة ،حيػػث بهيػػت قيمػػة (ت) بػػيف المسػػؤكلية
االجعماعية كالعدائية (ْٕ.)ٕ.
ف هذل المعيجػة ممطليػة؛ اف الطػالب مرعأعػن المسػؤكلية االجعماعيػة يعمععػكف بالعأػاؤؿ ،كذلػؾ

مف الؿ عشجيعهـ لهذئػػكر ،كح هـ عهن يدكار معيمة ،ن جميػم يمػكر الحيػاة ،ئمػا يسػع كالػديهـ لػ

ئسػػابهـ اللػػيـ كالمهػػارات ،ليصػػبح ػػرد مسػػؤكؿ ػػن ئا ػػة ممػػاحن الحيػػاة ،ممػػا يػػؤدم لػ ائعسػػاب بعػػض

السػػمات م ػػؿ السػػيطرة كالمسػػؤكلية االجعماعيػػة .ز مػػف ػػالؿ العشػػجيم كالععزيػػز كالمالحظػػة ،ئػػذلؾ ف
مرعأعن المسؤكلية االجعماعية يعمععكف بالعأاؤؿ ،كذلؾ مف ػالؿ عشػجيم كالػديهـ لهػذئكر كا مػاث عهػ

حد سكا  ،كح هـ عه يدكار معيمة ن جميم يمكر الحياة ااساسية ،ئسػابهـ السػهكؾ المالئػـ لجمسػهـ
كمعاقبعهـ عه اا عاؿ العن ال عالئـ جمسهـ (صالح الديف يبك ماهية ُٕٗٗ ،ص ُّٔ).

ي ػػرل الباح ػػث يف العهمي ػػذ ،المس ػػؤكؿ اجعماعيػ ػان يعس ػػـ بالعأ ػػاؤؿ ،كيظه ػػر مكدع ػػو مح ػػك اآل ػ ػريف

بسػػهكلة ،هػػك يضػػاعؼ مػػف جهػػدل ليسػػاعد زمالئػػو؛ امػػو يبععػػد عػػف ااماميػػة كالحلػػد كيضػػحن ػػن سػػبيؿ
الييػػر ،كمػػف ماحيػػة ي ػػرل ػػنف ائعسػػاب الأػػرد العأػػاؤؿ يجعهػػو مرئػػز اهعمػػاـ الجماعػػة مػػف ػػالؿ عمظػػيـ

الػػرحالت كالحأػػالت ،ممػػا يعػػرؾ امطباع ػان حسػػمان لػػدل الطػػالب ،كبالعػػالن عػػزداد المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،
بيمما الطالب مم أضن المسؤكلية االجعماعية يسيئكف الظف باامكر ن الماضن كالحاضػر كالمسػعلبؿ
كيأئركف ن االحعماالت السهبية اععمادان عه

براعهـ السػابلة كيعكقعػكف الشػر كالأشػؿ ،ممػا يػؤدم لػ

الشعكر بالعشػاؤـ ،ئػذلؾ ف طبيعػة المرحهػة السياسػية عحػعـ كجػكد جػكة دا ػؿ ااسػرة الأهسػطيمية ،حيػث
يعكقػػم ػػن ئػػؿ لحظػػة يف يسعشػػهد ااب بصػػأعو سػػمد مػػادم كمعمػػكم ،ك ػػن حػػاؿ حػػدكث ذلػػؾ يسػػعدعن

ا بػف يف يئػػكف مهيئػان ػن ئػػؿ ااحػكاؿ يف يعػكل المهػػاـ العػػن ئػاف يلػػكـ بهػػا ااب ػن ااسػرة ،كيعطهػػب

ذلؾ يف يعحه االبف بسمات عديدة مف بيمها المسؤكلية االجعماعية .

ٕ -ف السػهكؾ العػػدائن هػك سػػهكؾ مكجػو ؛ بهػػدؼ عحليػػؽ حاجػات الأػػرد ػن السػػيطرة كالعأػػكؽ؛

بسبب ا حباط يك الظهـ يك ععكيضان عف الحرماف ( اطمة مبارؾ الحميدم ََِّ ،صْٖ).
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كقػػد الأػػت معيجػػة الد ارسػػة الحاليػػة معػػائج د ارسػػة عبػػد الأعػػاح السػػيد دركيػػش )ََِٓ( ،حيػػث

يكضحت كجكد عالقة ارعباطية سالبة بيف المسؤكلية االجعماعية كالعدائية.
الفرض الرابع ونتائجو:

ػكر اكاما ػ ػ ػان) ،ػ ػػن درج ػ ػػة المسػػ ػػؤكلية
عكج ػ ػػد ػ ػ ػػركؽ ذات داللػػ ػػة حصػػ ػػائية بػػ ػػيف الجمسػػ ػػيف (ذئ ػ ػ ان

االجعماعية.

كلهعحل ػػؽ م ػػف ص ػػحة الأ ػػرض ق ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب الأػ ػركؽ ب ػػيف ال ػػذئكر كا م ػػاث م ػػف ػػالؿ
المعكسػػط الحسػػابن ،كاالمحػراؼ المعيػػارم كا عبػػار "ت" لهمسػػؤكلية االجعماعيػػة كمعائجػػو مكضػػحو بجػػدكؿ

(َْ) .

جدوؿ ()21
يوضح دالالت الفروؽ بيف الجنسيف في المسؤولية االجتماعية لدى طبلب جامعة األقصى
ذكور (ف=)71
متغيرات الدراسة

المتوسط

االنحراؼ
المعياري

إناث (ف=)091
المتوسط

االنحراؼ
المعياري

قيمة
"ت"

المحسوبة

مستوى الداللة
ََٓٔ.

المسؤكلية االجعماعية

َّٖٗ.

ُْٔ.

ُُُّ.

ُِٖ.

َُٖٓ.

دالة عمد مسعكل
ََٓ.

قيمة "ت" الجدكلية عمد درجة حرية (ِٖٓ) عمد مسعكل داللةَٓ.َُٔٗ= َ.
قيمة "ت" الجدكلية عمد درجة حرية (ِٖٓ) عمد مسعكل داللةَُ.َِّّ= َ.

يعضح مف جدكؿ (َْ) ما يهػن
ػيف(ذئكر اكاما ػان) ػن
ال عكجد ركؽ ذات داللة حصائية عمػد مسػعكل داللػة َٓ َ.بػيف الجمس
ان

المسؤكلية االجعماعية،مما يشير ل عدـ ع ر معيير الجمس بالمسؤكلية االجعماعية.

كعععبر هذل المعيجة ممطلية اف المسؤكلية االجعماعية العن علم عه صامم اللرار ععسػاكل ػن

درجعها كشدعها ،سكا يئػاف اللػائـ بصػمم اللػرار ذئػ انر يك يم ػ  ،ػال شػؾ يف ئهيهمػا يهػعـ بالجماعػة العػن

يمعمن ليهما ،كيأهـ معماها؛ كيدرئاف آ ار ي عالهما كعصر اعهـ عه الجماعة ،ضالن عف االشعراؾ مػم

اآل ػ ػريف ػػن ش ػػباع حاج ػػاعهـ كح ػػؿ مش ػػئالعهـ كالكص ػػكؿ لػػ يه ػػدا هـ (ج ػػكهر عب ػػد هللا داكدََِٕ ،
صُٔٔ)
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ععميز المرحهة الجامعية باالهعماـ الشديد بالليـ كالمعايير ال هلية ،حيث يؤدم ل ممك اللدرات

العلهية اكال زيادة الكعن باللضػايا ال هليػة ،كعهػ زيػادة قػدرة الأػرد عهػ مماقشػعها ،ئمػا عسػهـ العكقعػات
كالمطالب االجعماعية ل علييـ لهليـ كالمعايير اللائمة (يمؿ عاطؼ راضن،

ََِٓ صُُٓ).

كيػػرل الباحػػث يف لكسػػائؿ ا عػػالـ مسػػؤكلية ئبيػرة ػػن عكجيػػو طػػالب الجامعػػة العكجيػػو السػػديد ؛

نعالمما مؤسس عه ا يماف باهلل -عز كجؿ -يؤذف ن الماس بال ير ،كيمشر برئات ا يماف ن ئؿ
مئاف ،كلديو اللدرة عه العمييز بيف ااصكات ،كعيف ال ييشاها البريؽ ،كيعسـ بالذئا كال ياؿ الكاسم،

كالمكضػػكعية ػػن العأئيػػر ،كعحمػػؿ المسػػؤكلية ،كحػػب العمػػؿ ،كامػػعالؾ اللػػدرة عه ػ الععبيػػر ،كمعر ػػة مػػا
يأئر يو اآل ركف ،عهؾ السمات ذا عكا رت ،اكاذا كجدت المهعل الجيد يدل ذلؾ لػ المهػكض بمسػعكل

مسػػؤكلية الطػػالب االجعماعيػػة عه ػ يئمػػؿ كجو،ئػػذلؾ همػػاؾ عشػػابو ػػن العديػػد مػػف السػػمات المشػػعرئة ،
كعشػػابو الظػػركؼ كيسػػهكب المعيشػػة كمػػا يعمعػػم بػػو الطػػالب مػػف سػػمات يجابيػػة م ػػؿ العمسػػؾ بػػالليـ

كالعػػادات كالعلالي ػػد كغيرهػػا مػػف السػػمات المشػػعرئة،مما يػػؤدم ل ػ العشػػابو ػػن ا حسػػاس ػػن المسػػؤكلية

االجعماعية بيف الذئكر كا ماث .

كععأ ػػؽ مع ػػائج الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػم مع ػػائج د ارس ػػة ص ػػالح محم ػػد ع امم ػػة كيحم ػػد عب ػػد المجي ػػد

صػػمادم )ََِٖ( ،حيػػث يظهػػرت عػػدـ كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الػػذئكر كا مػػاث ػػن
المسؤكلية االجعماعية لدل طالب الجامعات ااردمية .

الدرسػة الحاليػة معائ ػػج د ارسػة ئميمػر )ََِِ( ،حيػث يظهػرت كج ػػكد
ن حيػػف الأت معائج ا

ػكر اكاما ػان ػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة لصالػ ػػح الطػػالب ،
ػػركؽ ذات دالل ػػة حصػػائية بػػيف الجمسيػ ػػف ذئػ ان

كمع ػػائج د ارس ػػة جم ػػاؿ م ع ػػار حمػ ػ ػزة (ََِٔ) حي ػ ػػث بيم ػػت كج ػػكد ػ ػػركؽ ذات دالل ػػة حصائيػ ػػة ب ػػيف
الجمسيػف طالب كطالبات ن المسؤكليػػة االجعماعي ػػة لصالػح الطالبػػات .

كمعائج دراسة ميسكف عبد اللادر مشرؼ )ََِٗ( ،حيث عكصهت ل كجكد ركؽ ذات داللة
ػكر اكاما ػ ػان ػػن مس ػػعكل المس ػػؤكلية االجعماعيػ ػة لص ػػالح ا م ػػاث م ػػف ط ػػالب
حص ػػائية ب ػػيف الجمس ػػيف ذئ ػ ان

الجامعػػة ا سػػالمية .كمعػػائج د ارسػػة هػػد عبػػد الػػرحمف الركيشػػد )ََِٕ( ،حيػػث بيمػػت لػ كجػػكد ػػركؽ
ذئكر اكاما ان ن المسؤكلية االجعماعية لصالح ا ماث.
ذات داللة حصائية بيف الجمسيف
ان
الفرض الخامس ونتائجو :
عكجػ ػػد ػ ػػركؽ بػ ػػيف الطػ ػػالب مرعأعػ ػػن المسػ ػػؤكلية االجعماعيػ ػػة كالطػ ػػالب مم أضػ ػػن المسػ ػػؤكلية

االجعماعية كمكع الع صص الدراسن كمسعكل العحصيؿ الدراسن لدل طالب جامعة ااقص .

كلهعحل ػػؽ م ػػف ص ػػحة الأ ػػرض ق ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب الأ ػػركؽ ب ػػيف الط ػػالب مرعأع ػػن المس ػػؤكلية

االجعماعية كالطالب مم أضن المسؤكلية االجعماعية مف الؿ العئ اررات ك كا 4كئالن مف
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ُ-الع صص الدراسن.
ِ-العحصيؿ الدراسن.
ك يما يهن المعائج العن يسأرت عمها المعالجة ا حصائية.
ُ-المعائج ال اصة بالع صص الدراسن
كلهعحل ػػؽ م ػػف ص ػػحة الأ ػػرض ق ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب الأ ػػركؽ ب ػػيف الط ػػالب مرعأع ػػن المس ػػؤكلية

االجعماعية ،كالطالب مم أضن المسػؤكلية االجعماعيػة  ،كالع صػص الد ارسػن مػف ػالؿ كػا  4كمعائجػو
مكضحو بجدكؿ( ُْ).
جدوؿ ()20
يوضح دالالت الفروؽ بيف الطبلب مرتفعي المسؤولية االجتماعية والطبلب منخفضي المسؤولية
االجتماعية في التخصص الدراسي لدى طبلب جامعة األقصى (ف = .)461
مرتفعي المسؤولية االجتماعية

المسؤولية

منخفضي المسؤولية االجتماعية

االجتماعية

ؾ

%

ؾ

%

عهمن َُِ

ٓٔ

ْٖ%

ٓٓ

ْْ%

يدبن َُْ

َٕ

ِٓ%

َٕ

ٔٓ%

الدرجة الئهية

ُّٓ

ََُ

ُِٓ

ََُ

كا

4

مستوى
الداللة
َْٓٗ.

َُْٓ.

دالة عمد
مسعكل
ََٓ.

قيمة "ت" الجدكلية عمد درجة حرية (ِٖٓ) عمد مسعكل داللةَٓ.َُٔٗ= َ.
قيمة "ت" الجدكلية عمد درجة حرية (ِٖٓ) عمد مسعكل داللةَُ.َِّّ= َ.

يعضح مف جدكؿ (ُْ) ما يهن ال عكجد ركؽ ذات داللػة حصػائية عمػد مسػعكل َٓ َ.بػيف

الطػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػة كالطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية االجعماعيػة ػػن مػػكع الع صػػص

الد ارسػػن ،ممػا يشػػير لػ عػػدـ عػ ر الع صػػص الد ارسػن بالمسػػؤكلية االجعماعيػة حيػػث بهيػت قيمػػة(كػػا)4
ُْٓ.َ.
كيعزك الباحث هذل المعيجة ل ما يهن
ف سمة المسؤكلية االجعماعية يئعسبها ا مساف ييػان ئػاف مػف ػالؿ يسػاليب الرعايػة الكالديػة بمؤسسػاعها

الم عهأة ااسرة كالمدرسة كالجامعة كدكر العبادة بصػرؼ المظػر عػف ميكلػو العهميػة سػكا ئػاف الطالػب

يميؿ ل دراسة المكاد اادبية يك دراسة المكاد العهمية ،كقد مجد يديب يك قاص يئ ر عحمػالن لهمسػؤكلية

االجعماعيػػة ،مػػف طبيػػب يك مهمػػدس لػػد مجػػد يف ااكؿ قػػد يمشػػر قصػػة ػػن المجعمػػم حػػامالن يهػػا هػػـ
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مجعمع ػػو كيعب ػػا ل ،ك ػػن الملاب ػػؿ مج ػػد طبيبػ ػان يك مهمدسػ ػان مس ػػعهع انر ع ػػف يدا مهمع ػػو يك كاجب ػػو اا الق ػػن
كالعئس .

ي -المعائج ال اصة بالعحصيؿ الدراسن
كلهعحلؽ مف صحة الأرض قاـ الباحػث بحسػاب الأػركؽ بػيف الطػالب مرعأعػن المسػؤكلية

االجعماعيػػة ،كالطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالعحصػػيؿ الد ارسػػن مػػف ػػالؿ
ا عبار (ت) كمعائجو مكضحو بجدكؿ (ِْ).
جػػدوؿ ()24
يوضح دالالت الفروؽ بيف متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا الطبلب ذوي المسؤولية االجتماعية

المرتفعة  ،ومتوسط الدرجات التي حصؿ عمييا الطبلب ذوي المسؤولية االجتماعية المنخفضة في
التحصيؿ الدراسي،لدى طبلب جامعة األقصى(،ف=.)461

منخفضي المسؤولية

منخفضي المسؤولية

االجتماعية

االجتماعية

المتغيرات
العحصيؿ
الدراسن

قيمة ت

ـ

ع

ـ

ع

َّٖٓ.

ّْٖ.

ُِٓ.

ُّْ.

ْٕ.

مستوى
الداللة
ََُ.

يعضػػح مػػف جػػدكؿ (ِْ) مػػا يهػػن عكجػػد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية عم ػد مسػػعكلَُ َ.بػػيف
الطػ ػػالب مرعأعػ ػػن المسػ ػػؤكلية االجعماعيػ ػػة كالطػ ػػالب مم أضػ ػػن المسػ ػػؤكلية االجعماعيػ ػػة ػ ػػن العحصػ ػػيؿ
الد ارس ػػن لصػػالح مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،ممػػا يشػػير ل ػ ع ػ ر طػػالب الجامعػػة ذكم العحصػػيؿ
الدراسن المرعأم بالمسئكلية االجعماعية ،كالعئس حيث بهيت قيمة (ت) ْ.ٕ.

كععػػد هػػذل المعيجػػة ممطليػػة؛ اف المسػػئكلية االجعماعيػػة المرعأعػػة عم ػػؿ مكعػان مػػف الععزيػػز الػػذم

يشػػجم اا ػراد ،كيسػػاعدهـ ػػن ا س ػراع ػػن الممػػك االجعمػػاعن ،مػػا يػػؤدم ل ػ ارعأػػاع درجػػات العحصػػيؿ
الدراسن لدل الطالب.
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تْصٍاخ الذراسح
ُ -علد دكرات عدريبيو لطالب الجامعة لعممية المسؤكلية االجعماعية لديهـ .
ِ -عمػػؿ مشػرات دكريػػة طػػالع طػػالب الجامعػػة عهػ يحػػدث الطػػرؽ العربكيػػة ،كآ ػػر مػػا عكصػػهت ليػػو
العربية كعهـ المأس عف المسؤكلية االجعماعية .
ّ-اهعماـ هسأة العربية كالمظاـ العربكم ن الجامعات بكضم يهػداؼ عامػة بعيػدة المػدل لعػدريس المػكاد
الم عهأة ،لمساعدة الأرد عهن عمميػة المسػؤكلية االجعماعيػة لمسػاعدعو عهػن الممػك المعئامػؿ كعمميػة قػكل
الأرد الذاعية اكاطالؽ مكاهبو.

ْ-عكعية الكالديف ب همية عباع يساليب عربكية مم يكالدهـ قائمة عهن ععكيدهـ مػف الصػير عهػن عحمػؿ
المسؤكلية االجعماعية  ،كبذؿ يقصن ما يمهئكف مف جهد الئعسػاب ال بػرات الجديػدة كعلبػؿ اال ػعالؼ؛

اف ذلؾ مف ش مو المساعدة ن عممية المسؤكلية االجعماعية لديهـ .

ٓ-ععهيـ المععهميف ئيأية عحكيؿ الملررات الدراسية مهما ئاف مكعها لػن بػرات حياعيػة يسػعأيدكف ممهػا
ن عممية المسؤكلية االجعماعية  ،كيف يعك ر لديهـ قدر معلكؿ مف العأاؤؿ  ،كبذؿ يقصن ما يمئػف مػف

جهد لهحصكؿ عه عحصيؿ مرعأم مف يجؿ عحليؽ ذكاعهـ كبذلؾ يصبحكف مف ذكم مسعكل المسػؤكلية
االجعماعية المرعأعة .
ٔ-عش ػػجيم الط ػػالب عه ػػن ممارس ػػة يمػ ػكاع م عهأ ػػة م ػػف اامش ػػطة الرياض ػػية لعأري ػػغ ش ػػحماعهـ االمأعالي ػػة
المحمهة بالعدائية.
ٕ-عزكيػػد العيػػادات المأسػػية بب ػرامج معئامهػػة ععضػػمف عػػدريب اا ػراد مرعأعػػن العدائيػػة عهػػن االسػػعجابات

العكئيدية؛ لئن عحؿ محؿ سهكئهـ العدكامن .

ٖ -د اؿ بػرامج ديميػة جػادة كمععملػة كمعطػكرة ،ضػمف الممػاهج الد ارسػية المل َّػررة عهػن طػالب كطالبػات

الجامعات الأهسطيمية ،كالربط بيف ما يدرس مف العهكـ الديمية كبيف سهكئهـ المسؤكؿ اجعماعيان.

ٗ-ا عي ػار ااكقػػات المماسػػبة لععهػػيـ الأػػرد المسػػؤكلية االجعماعيػػة عمػػد بدائػػو رغبػػة كاسػػععدادان اف يلػػكـ
بمأسو بعمؿ مف ااعماؿ مهما ئاف سمو ك الؿ مراحؿ كقت طكيؿ ،كيف يئكف ذلؾ ملعرمان بعشجيم مف

اآلبا كالمدرسيف عهن عحمؿ المسؤكلية االجعماعية .

َُ -علػػد جهسػػات رشػػادية يسػػبكعية ػػن الجامعػػات لهطػػالب ،لعزكيػػدهـ بالمهػػارات العركيحيػػة كالمعر يػػة
ل أض السهكؾ العدكامن لدل طالب الجامعات .
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ُُ-قيػػاـ المسػػؤكليف عػػف الب ػرامج الععهيميػػة با ذاعػػة كالعهأزيػػكف  ،كئػػذلؾ الكسػػائؿ الم عهأػػة مػػف ػػالؿ
قامة الحهلات لعكضيح قيمة المسؤكلية االجعماعية.

ُِ-اهعمػػاـ دكر المشػػر بعرجمػػة الئعػػب ااجمبيػػة ،العػػن عماكلػػت المسػػؤكلية االجعماعيػػة كعلػػديمها بصػػكرة
شيلة كممععة لتجياؿ.

ُّ -ععب ػػم المم ػػك المأس ػػن لهط ػػالب الع ػػدائييف كع ػػكعيعهـ بعكاق ػػب العدائي ػػة كد ارس ػػة المزي ػػد م ػػف العكام ػػؿ
كااسباب العن عؤدل لن حدكث العدائية .
دراساخ ّحبْث هقرتحح
ػػن ضػػك طبيعػػة الد ارسػػة كطبيعػػة معائجهػػا كئػػذلؾ عكصػػياعها يمئػػف اقعػراح عػػدة بحػػكث اسػػعئماالن

لهذا المكضكع كممها

 -1المسؤكلية االجعماعية كعالقعها باالمعما لدل طالب الجامعة .
 -2المسؤكلية االجعماعية كعالقعها ب ساليب مكاجهة المشئالت لدل طالب الجامعة.
 -3يساليب الرعاية الكالدية كعالقعها ب بعاد الصحة المأسية لدل طالب الجامعة .
 -4العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعهما ب مماط الش صية لدل طالب الجامعة .
 -5العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعهما بالدا عية كيساليب مكاجهة المشئالت لدل طالب الجامعة.
 -6العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعهما بالعكا ؽ المأسن كاالجعماعن لدل طالب الجامعة.
 -7برمامج عدريبن لعممية المسئكلية االجعماعية لدل طالب الجامعة.
 -8برمامج عدريبن لعممية العأاؤؿ لدل طالب الجامعة.
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هراجع الذراسح
أوالً :المراجع العربيػػة.

ثانياً :المراجػع األجنبيػة.
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ً
أّال :املراجع العرتٍح
القرآف الكريـ

ُ .ابعساـ عبد هللا الزغبن)ََِٖ( ،

مكر بمت عبد الرحمف – الرياض.

ِ .براهيـ الشا عن)ََِٖ( ،

" عماصر المسؤكلية االجعماعية " ،جامعة ااميرة،

" دراسة اساليب المعامهة الكالدية المرعبطة بالعحصيؿ

الدراسن ،كعالقعها ببعض المعييرات الديمكغ ار ية " ،مجهة ئهية العربية ،عدد (ٔٔ) ،جز

(ِ) ،ص َٗ – ٕٗ ،جامعة الممصكرة – جمهكرية مصر العربية.

ّ .براهيـ سيد براهيـ  " )ََِْ(،العأاؤؿ كالعشاؤـ بيف الأئر ا سالمن كالأئر الحديث"

،جامعة اازهر ،ئهية يصكؿ الديف كالدعكة ا سالمية ب سيكط قسـ العليدة كالأهسأة،
اللاهرة .

ْ .براهيـ عيد )َََِ( ،عهـ المأس االجعماعن ،مئعبة زه ار الشرؽ -اللاهرة.

ٓ .براهيـ مصحب الدليمن )ََِّ( ،شؤكف عربية ،عدد (ُُٓ) ،اامامة العامة لجامعة
الدكؿ العربية – اللاهرة.

ٔ .ابعساـ محمكد السهطاف  )ََِٗ(،العطكر ال هلن لهمراهليف ،دار صأا – عماف.

ٕ .ابف ممظكر اا ريلن المصرم )ُْٗٗ( ،لساف العرب طّ ،دار صادر  ،بيركت.
ٖ .ابف ممظكر اا ريلن المصرم )ُْٗٗ( ،لساف العرب ،المجهد الرابم عشر ،طّ ،دار
صادر -بيركت.

ٗ .ابف ممظكر ،لساف العرب)ُّٗٗ( ،

المجهد العاشر ،طّ ،دار العراث العربن –

َُ .ابف ممظكر ،لساف العرب)ُْٗٗ( ،

المجهد ال امس ،دار حيا الع ارث العربن –

بيركت.
بيركت.

ُُ .ابف ممظكر ،لساف العرب)ُْٗٗ( ،
بيركت.

ُِ .ابف ممظكر ،لساف العرب)ُْٗٗ( ،
بيركت.

المجهد السادس ،دار حيا العراث العربن –
المجهد العاسم ،دار حيا العراث العربن –

ُّ .ابف ممظكر )ُٗٗٗ( ،لساف العرب ،عحليؽ ياسر سهيماف يبك شادم ،مجدم عحن
السيد ،الجز ال امس ،المئعبة العك يلية -اللاهرة.

ُْ .ابف ممظكر ،لساف العرب )ُٕٗٗ( ،المجهد ال امن عشر ،دار صادر – بيركت.
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ُٓ .يبن عبد هللا مصطأ

بف العدكم )ََِِ( ،لو عربية اابما كطائأة مف مصائح

ااطبا  ،طُ،اللاهرة -دار بف رجب.

ُٔ .يحالـ الباز حسف الشربيمن " )َُُِ( ،ععزيز الذاعية لععهـ العهكـ كالمسؤكلية
االجعماعية مف

الؿ الععهـ ال دمن لدل عالميذ المرحهة ا عدادية"  ،مجهة العربية

الععهيمية  ،المجهد الرابم عشر ،العدد ال الث ،يكليك ،صِٗٓ ِّٖ-الجمعية المصرية
لهعربية العهمية – اللاهرة .

ُٕ .يحالـ يكمس محمد شعيب)َُُِ( ،

الدا عية لإلمجاز ن عالقعو بئؿ مف العأاؤؿ

كالعشاؤـ ،ك اعهية الذات لدل طالب الجامعة ،رسالة ماجسعير ،جامعة اللاهرة ،ئهية

اآلداب –قسـ عهـ المأس .

ُٖ .يحمد عحن عهن (ََِِ)

مدم اعهية برمامج رشادم لهكالديف ن ع أيؼ

الم اكؼ لدم المراهليف المع هأيف علهيان ئة ( اللابهيف لهععهـ ) رسالة دئعكرال  ،جامعة
عيف شمس  ،قسـ عهـ المأس.

ُٗ .يحمد رجب ااسمر )ََُِ( ،المبن المربن ،طُ ،دار الأرقاف -عماف ااردف.
َِ.

يحمد عبد ال الؽ " )ََِٓ( ،الملياس لهعأاؤؿ كالعشاؤـ ،دراسة عربية ن

الش صية معائج مصرية المؤعمر الدكلن ال امن لمرئز ا رشاد المأسن لتطأاؿ ذكم

الجامعات ال اصة –المعاقكف ِٓ ِٕ-ديسمبر ،المجهد ااكؿ ،جامعة عيف شمس

ديسمبر ،المجهد ااكؿ ،جامعة عيف شمس مرئز ا رشاد المأسن" ،المجهد ال امس
عشر ،العدد ال امن ،ابريؿ ،ُّّ – َِٕ،رابطة اا صائييف المأسييف المصرية -

اللاهرة.

ُِ.

يحمد عبد الهطيؼ يبك يسعد " )ََِٕ( ،ي ر كجكد ااطأاؿ كعددهـ ،كالمسعكل

االقعصادم ،ن الشعكر بالعأاؤؿ ،كالرضا الزكاجن "( ،العربية ،كعهـ المأس) ،العدد
الكاحد كال ال كف ،الجز ال الث ،مئعبة زه ار الشرؽ – اللاهرة.

ِِ.

يحمد عبد الهطيؼ كحيد )َََِ( ،عهـ المأس االجعماعن ،طُ ،دار المسيرة

ِّ.

يحمد عبد الهطيؼ كحيد )ََُِ( ،عهـ المأس االجعماعن ،طُ ،دار المسيرة

لهمشر كالعكزيم – عماف.

لهمشر كالعكزيم  -،عماف.

ِْ .يحمد عبد المجيد صمادم ،كصالح ع اممة)ََِٖ( ،

" دراسة عطكيرية لملياس

المسؤكلية االجعماعية " ،مجهة جامعة الشارقة لهعهكـ ا مسامية كاالجعماعية ،صُٔ .

ِٓ .يحمد محمد الزغبن )ََُِ( ،يسس عهـ المأس االجعماعن ،دار زهراف – عماف،
ااردف.
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ِٔ .يئرـ رضا (َََِ) مراهلة بال يزمة –دار العكزيم كالمشر ا سالمية – اللاهرة.

ِٕ .يحمد مراد ،كمحمد عامر يحمد " )ََُِ( ،يمماط الععهيـ كالعأئير ،كعالقعهما
بالعأاؤؿ كالعشاؤـ لطهبة الع صصات العئمكلكجية ،المجهد الحادم عشر ،العدد (ِّ)،

يكليك صُُ ،ّٓ-مئعبة اامجهك المصرية – اللاهرة.

ِٖ .يمؿ محمكد عبد اليمن راشد )ََِّ(،

الش صية ا يجابية المأهكـ كاللياس لدم

عيمة مف طهبة كطالبات المرحهة ال امكية  ،رسالة ماجسعير ،ئهية البمات لآلداب كالعهكـ

كالعربية .
ّْ.

يسامة سماعيؿ عبد البارم " )ََُِ( ،آليات مكاجهة شئاليات العمشئة

االجعماعية المعاصرة  ،دراسة عطبيلية عهن الدراسات االجعماعية ال اصة بالطأكلة"
حكليات آداب عيف شمس  ،المجهد (ّٖ )ديسمبر  ،جمهكرية مصر العربية  ،ئهية

اآلداب  ،جامعة عيف شمس .

ّٓ.

يسما حمدم مهيف )َُُِ( ،الهكية اللكمية لدم شرائح م عهأة مف المجعمم

المصرم كعالقعها بعدد مف المعييرات المأسية ( د ارسة ن الطابم اللكمن)  ،رسالة

ماجسعير ،جامعة اازهر ،ئهية الدراسات ا مسامية ،قسـ عهـ المأس .

ّٔ .يسما عبدالمكر محمد )َُِِ( ،عالقة بعض يساليب العمشئة االجعماعية بالذئا
اا القن ن الطأؿ ،رسالة ماجسعير ،ئهية البمات جامعة عيف شمس ،قسـ عربية

الطأؿ.
ّٕ.

سماعيؿ بدر " )ََِِ( ،الكالدية الحمكمة ئما يدرئها اابما كعالقعها بالذئا

االمأعالن لديهـ " ،مجهة ا رشاد المأسن ،العدد ال امس عشر ،السمة العاشرة،ّ ،

مطبعة العمرامية لتك س ،الجيزة – جمهكرية مصر العربية .

ّٖ .يمس شئشؾ  )ََُِ(،ش صيات المراهؽ المشئالت ك الحهكؿ شعاع لهمشر كالعهكـ
 -سكرية .

ّٗ.

يشرؼ محمد شريت " )ََِّ( ،برمامج ملعرح باسع داـ اامشطة العربكية ،لعممية

سهكؾ المسؤكلية االجعماعية لدل يطأاؿ ما قبؿ المدرسة " ،العدد ال الث ،يكليك،

صَُٖ ،دار غريب – جمهكرية مصر العربية.
َْ.

آماؿ عبد السميم يباظة " )ََِْ( ،االغعراب كعالقعو بالسهكؾ العدكامن،

كالعدائن لدل الشباب مف طالب كطالبات الجامعة " ،دراسة سيئكمعرية ئهيميئية،

المؤعمر السمكم (ُُ) لإلرشاد المأسن ،بجامعة عيف شمس ،صِٓ–ِٕ ديسمبر،
المجهد ااكؿُ ،ِٖ-ا رشاد المأسن ،جامعة عيف شمس – اللاهرة.
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ُْ.

آماؿ عبد اللادر جكدة " )ََُِ( ،االعجاهات محك اعأاقية يكسهك كعالقعها

باالمعما السياسن كعلدير الش صية لدل الشباب الجامعن الأهسطيمن " ،رسالة دئعكرال

 ،جامعة عيف شمس  ،برمامج الدراسات العهيا المشعرؾ بيف جامعة ااقص
عيف شمس  ،ئهية العربية .

ِْ.

يمؿ عاطؼ راضن)ََِٓ( ،

كجامعة

دراؾ جماعة ااقراف لهمسؤكلية االجعماعية ن

المسهسالت االجعماعية العهأزيكمية ،رسالة ماجسعير ،جامعة عيف شمس ،ئهية العربية،
قسـ عهـ المأس العربكم .

ّْ.

يمػؿ محمكد راشد )ََِّ( ،الش صية ا يجابية (المأهكـ كاللياس) لدل عيمة مف

طهبة كطالبات المرحهة ال امكية ،رسالة ماجسعيػر ،جامعة عيف شمس لآلداب كالعهكـ
العربكيػة.

ْْ.

يممة يحمد سالـ  )َُِِ ( ،ي ر اسع داـ ممكذج العأاؤؿ المععهـ عهن عممية

العأئير الماقد كالمضج االجعماعن مف ممظكر عهـ المأس االيجابن لدم طالب المرحهة

ال امكية ،رسالة دئعك ارل  ،جامعة اللاهرة  ،معهد الدراسات العربكية  ،قسـ عهـ المأس
العربكم .

ْٓ.

يميف محمد اللضاة)ََِّ( ،

" العأاؤؿ كالعشاؤـ ن الحديث المبكم ،دراسة

مكضكعية " ،العدد ال امن كال مسكف ،السمة ال اممة عشرة ،صّٗ ،مارس ،مجهس

المشر العهمن ،جامعة الئكيت – الئكيت.
ْٔ.

امشراح محمد دسكقن  ")ُُٗٗ( ،بحث ميدامن عف العحصيؿ الدراسن كعالقعو

بئؿ مف مأهكـ الذات كالعكا ؽ المأسن ،دراسة ملارمة " ،عهـ المأس ،العدد العشركف،

صٓٔ ديسمبر ،السمة ال امسة الهيئة المصرية العامة لهئعاب ،اللاهرة.

ْٕ .يمكر براهيـ يحمد  )ََِٔ( ،العكا ؽ المأسن كاالجعماعن ابما المكبة كئكـ يمبك ن
ضك البما ال لا ن كاالجعماعن لئؿ مف المجعمعيف (دراسة كصأية ملارمة) رسالة

دئعكرال ،جامعة عيف شمس ،معهد الدراسات العهيا لهطأكلة قسـ الدراسات المأسية.

ْٖ.

يماف البما" )ُٗٗٗ( ،العالقة بيف االغعراب كالشعكر بالعدائية" ،رسالة دئعكرال،

ْٗ.

ب .ئكبكسكمن )ََُِ( ،مبادئ عهـ المأس االجعماعن ،عرجمة رشاد عهن

َٓ.

الب ارم ،ئهية الطب ،باب الطيرة ٕٔٓٓ،صُّٓ .

رسالة دئعكرال ،ئهية آداب عهـ المأس ،جامعة عيف شمس.

مكس  ،كعز الديف جميؿ عطية ،دار المهضة العربية  -اللاهرة.

ُٓ.

الب ارم" ،باب ن صالة الصبياف ،مم الماس عه الجمائز" ،بيت اا ئار الدكلية

– الرياض.
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ِٓ .الب ارم ،ئعاب الطب  ،باب ّْ  ،رقـ الحديث ْٕٓٓ ،صُُِٕ.
ّٓ .بدر محمد اامصارم)ََِِ( ،

" عداد صكرة عربية ،لملياس العكجو محك الحياة،

بكصأو ملياسان لهعأاؤؿ" ،مجهة العهكـ االجعماعية ،المجهد (َّ) ،عدد (ْ) ،صََّ –

َّّ ،جامعة الئكيت ،المصأاة – الئكيت.

ْٓ .بدر محمد اامصارم " )ََِٕ( ،اللائمة العربية لهعأاؤؿ كالعشاؤـ ،معائج مف مامن
عشرة دكلة عربية" ،دراسات مأسية ،المجهد السادس عشر ،العدد ال الث يكليك ،رابطة

اا صائييف المأسييف المصرية (رامـ) اللاهرة.
ٓٓ.

بشار عبد هللا مصهح ،كمكسن يبك دلبكح " )ََِْ( ،دا م العمشئة االجعماعية

الديملراطية ن ااسرة ااردمية ن محا ظة الأرؽ"  ،مجهة العهكـ العربكية

صٖٕ  .ئهية العربية  ،جامعة قطر –الدكحة.
ٔٓ.

عهامن حمد هيـ حمداف)ََُِ( ،

العدد (ٕ)،

"عالقة دراؾ اابما اساليب المعامهة

الكالدية بنرضا دا عية العكاد لديهـ ن مراحؿ عمرية م عهأة" ،ئهية العربية ،قسـ عهـ

المأس العربكم ،معهد البحكث كالدراسات العربكية ،اللاهرة.

ٕٓ.

عكحيدة عبد العزيز عهن (َََِ) " ماهية اللدكة لدل المعهمات كع يرل عهن العمشئة

االجعماعية اطأاؿ الركضة" مجهة ئهية العربية عدد(ِْ ) ،جز (ُ) مئعبة زه ار

الشرؽ .جامعة عيف شمس – اللاهرة .

ٖٓ.

جابر عبد الحميد جابر ،كيحمد يرم ئاظـ  ، )ُِٗٗ(،مماهج البحث ن العربية

كعهـ المأس دار المهضة العربية – اللاهرة .

ٗٓ .جار هللا الزم شرم (ب ػت) يساس البالغة الجز ااكؿ ،دار الئعب المصرية.

َٔ .الجامم الصيير كزياداعو ،الأعح الئبير ،محمد ماصر الديف االبامن )ُٖٖٗ( ،المجهد
ااكؿ ،طّ ،المئعب ا سالمن – بيركت.

ُٔ.

جبر محمد جبر ،كعادؿ محمد هريدم)ََِّ( ،

"دكا م كمسعكيات كممارسة

العمؼ ن ضك بعض ال صائص الديمكج ار ية" ،المجهة المصرية لهدراسات المأسية،

المجهد ال الث عشر ،العدد (َْ) ،يكليك صْٗ مئعبة اامجهك المصرية ،اللاهرة.

ِٔ.

جماؿ زئن يبك مرؽ " )َََِ( ،دا عية المعهميف ن المجاؿ العربكم كعالقعو

بالمسؤكلية االجعماعية

ن الععهيـ ( الحئكمن كااههن ) بمديمعن مئة المئرمة كجدة"

مجهة البحكث كالدراسات العربكية الأهسطيمية العدد ال الث  ،مارس جمعية البحكث
كالدراسات العربكية الأهسطيمية – هسطيف.
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ّٔ.

جماؿ محمد عهن" )ُٗٗٗ( ،سهكؾ الم اطرة االجعماعية  ،االقعصادية ن

عالقعو بالعدكامية كالعرعيب الميالدم لدم طالب الجامعة" ،جامعة اازهر ،ئهية العربية،

عدد (ٖٕ) براير ،جامعة اازهر  ،ئهية العربية –اللاهرة .

ْٔ.

" العرعيب الميالدم كعالقعو بالمسؤكلية

جماؿ م عار حمزة)ََِٔ( ،

االجعماعية ،دراسة لدل عيمة مف الشباب مف المكعيف " ،مجهة اللاهرة له دمة

االجعماعية ،عدد (ُٕ) ،الجز ااكؿ ،مجهة اللاهرة له دمة االجعماعية ،صُٔ –
ِٗ ،المعهد العالن له دمة االجعماعية – اللاهرة.

ٓٔ.

جكدت بمن جابر)ََِْ( ،

ٔٔ.

جكردكف ب .مسهن كآ ركف ،عرجمة

لهمشر كالعكزيم – عماف.

عهـ المأس االجعماعن ،طُ ،مئعبة دار ال لا ة
عبد هللا محمد يعريؼ)ُّٗٗ( ،

اعجاهات عهـ المأس المعاصر طُ ،جامعة قار يكمس – بميازم.

ٕٔ.

جكزاؿ عبد الرحيـ ئماؿ)ُٗٗٓ( ،

" جمس الطأؿ ،ع صص المعهمة ،كئ ا ة

الأصؿ ،ئممبئات لعكا ؽ الطأؿ مم الركضة " ،دراسات مأسية ،العدد ال الث ،رابطة

اا صائييف المأسية المصرية (رامـ) – اللاهرة.

ٖٔ.

الجكهرة عبد هللا الداكد )ُٕٗٗ(،

"االععماد  ،االسعلالؿ عف المجاؿ كعالقعو

بالمسؤكلية االجعماعية" ،دراسات مأسية  ،المجهد السابم عشر ،العدد ااكؿ يماير ،

رابطة اا صائييف المأسييف المصرية (رامـ ) –اللاهرة.
ٗٔ.

حاعـ عبد العزيز سهيماف " )ََِٔ(،السهكؾ العدكامن دراسة ملارمة بيف الذئكر

كا ماث ن المرحهة العمرية مف (ٖ_ُٔ) سمة" ،رسالة دئعكرال ،معهد الدراسات العهيا

لهطأكلة ،قسـ الدراسات المأسية كاالجعماعية _ اللاهرة .
َٕ.

حامد عبد السالـ زهراف )ُٕٕٗ( ،عهـ المأس االجعماعن ،طْ ،عالـ الئعب –

ُٕ.

حامد عبد السالـ زهراف )َََِ( ،عهـ المأس االجعماعن ،ط ٔ ،عالـ الئعب -

ِٕ.

حساـ صدقن يبك زيد (ََُِ) المسؤكلية االجعماعية كعالقعها بالعمشئة الكالدية،

اللاهرة.
اللاهرة.

كبعض سمات الش صية ،رسالة ماجسعير ،ئهية اآلداب  ،قسـ عهـ المأس .

ّٕ.

حسف

هيأة الشمدكيهن (ُّٗٗ) "العدائية كعالقعها

بالعكا ؽ لدم شرائح مف

المراهليف"  ،رسالة ماجسعير  ،جامعة عيف شمس  ،ئهية البمات ،ئهية العربية ،قسـ عهـ

المأس.
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ْٕ.

حسف عبد الهطيؼ ،كلكلكل حمادة)ُٖٗٗ( ،

العأاؤؿ كالعشاؤـ ،كعالقعهما ببعدم

الش صية ،االمبساط ،كالعصابية ،مجهة العهكـ االجعماعية ،المجهد السادس كالعشريف،

العدد (ُ) ،ربيم يكؿ ،صّٖ – ٓٗ ،جامعة الئكيت ،مجهس المشر العهمن – الئكيت.

ٕٓ.

حسمن الجبالن )ََِّ( ،عهـ المأس االجعماعن بيف المظرية ،كالعطبيؽ ،مئعبة

اامجهك المصرية  -اللاهرة.

ٕٔ .حسمية غميمن عبد الملصكد)ََِِ( ،

" ،دليؿ عمؿ دار الأئر العربن -اللاهرة .

ٕٕ.

حسيف

ازر المحامن)ََُِ( ،

"المسؤكلية االجعماعية لطأؿ ما قبؿ المدرسة
العالقة بيف االعجاهات الكالدية ن العمشئة

االجعماعية كالعكا ؽ الش صن كاالجعماعن لعيمة مف طالب الصؼ العاشر المكهكبيف

كالمعأكقيف ن عماف" مجهة عهـ المأس  ،العدد ال امس كال ال كف  ،الجز ال امن ،
مئعبة زه ار الشرؽ – اللاهرة .

ٖٕ.

حسيف طاحكف)َُٗٗ( ،

" عممية المسؤكلية االجعماعية (دراسة عجريبية) "،

رسالة دئعكرال ،ئهية العربية ،جامعة عيف شمس ئهية العربية – اللاهرة.

دراسة الش صية ن عهـ االجعماعن المأسن،

ٕٗ .حسيف عبدا لحميد رشكاف)ََِٔ( ،
مرئز ا سئمدرية لهئعاب.

َٖ .حسيف عهن ايد )ُٗٗٔ (،

يبعاد السهكؾ العدكامن لدم شباب الجامعة دراسة ملارمة

ِّ ديسمبر – ِٓ ديسمبر  ،جامعة عيف شمس  -مرئز ا رشاد المأسن عالـ معيير
– اللاهرة .

ُٖ .حهمن ال كلن)ُّٗٗ( ،

" العأاؤؿ كالعشاؤـ " ،اازهر ،مجعمم البحكث ا سالمية

باازهر ،الجز ال امف ،السمة ال امسة كالسعكف ،براير ،مجمم البحكث ا سالمية

باازهر – اللاهرة.

ِٖ .حماف حسمن عبدالرسكؿ )ََِّ( ،الذئا االجعماعن كعالقعو ببعض المعييرات
المعر ية كغير المعر ية لدل طهبة المرحهة ال امكية ،ئهية البمات لآلداب كالعهكـ كالعربية،

قسـ عهـ المأس.

ّٖ .حماف ع ماف يبك العيميف)ََِٕ( ،

دراسة السهكؾ ا مسامن لدل ااطأاؿ مف حيث

عالقعو ب ساليب المعامهة الكالدية ،رسالة ماجسعير ،جامعة عيف شمس ،ئهية العربية،

قسـ الصحة المأسية.
ْٖ.

هيؿ مي ائيؿ عكض )َََِ( ،

الأئر العربن – ا سئمدرية .

سيئكلكجية الممك الطأكلة كالمراهلة  ،طْ دار

-214-

ٖٓ .هؼ يحمد عبد الرسكؿ" )ََِٕ( ،الكعن البيئن كالمسؤكلية الش صية كاالجعماعية

لطالب الجامعة كعالقة ئؿ ممهما بالعحصيؿ اائاديمن"  ،كالمجهة العربكية ،العدد

ال الث كالعشركف ص ِٕٕ َّٖ-يماير ئهية العربية بسكهاج -اللاهرة .

ٖٔ .دعػا سيد مهدم)ََِٖ( ،

ا دراؾ المعبادؿ لصكرة ئؿ مف اابا كاابما "  ،رسالة

دئعكرال  ،جامعة عيف شمس  ،معهد الدراسات العهيا لهطأكلة  ،قسـ الدراسات المأسية
كاالجعماعية.

ٕٖ .رغدة شريـ  )ََِٗ(،سيئكلكجية المراهلة  ،ط ُ ،دار المسيرة – عماف .
ٖٖ .ير ت عطية با كـ)ََِْ( ،

" االمأصاؿ المأسن عف الكالديف كعالقعو بال لة بالمأس

لدل طالب ئهية العربية ب لمميا " ،البحث ن العربية كعهـ المأس ،مجهد (ُٕ) ،عدد ْ

صُِٕ – ُِّ بريؿ ،ئهية العربية ،جامعة المميا – جمهكرية مصر العربية.
ٖٗ .رجب عه

محمد)ََُِ( ،

" ا مجاز اائاديمن كعالقعو بالعأاؤؿ كالعشاؤـ،

كالدا عية ،كيساليب مكاجهة المشئالت ،لدل طهبة الجامعات" ،دراسة عمبؤية ،المجهة

المصرية لهد ارسات المأسية ،المجهد الحادم عشر ،العدد (ِّ) ،مئعبة االمجهك المصرية
 -اللاهرة.

َٗ .رزؽ عبد الحميد عكح  )ََُِ(،اعهية برمامج بالكسائط المععددة لعممية الذئا
الكجدامن لدل الطهبة الذيف يسيئكف اسع دـ االمعرمت ،ئهية البمات كالعهكـ كالعربية ،قسـ

عهـ المأس .

ُٗ .رشيد حميد زغير ،كيكسؼ محمد صالح)ََُِ( ،
دار ال لا ة – عماف.

االمحراؼ كالصحة المأسية ،طُ،

ِٗ .رضا السيد سهيماف " )ََِّ( ،عالقة العمشئة االجعماعية ،ببعض معييرات الش صية
لدل مرض الصراع المصأن كالركماعكيدـ"  ،رسالة ماجسعير ،جامعة عيف شمس  ،قسـ
عهـ المأس _اللاهرة .

ّٗ .ركحن البعهبئن )ُٕٗٗ(،المكرد ،طٗ،يماير ،دار العهـ لهمالييف_بيركت.

ْٗ .زاهر زئار(ُٖٗٗ) يصكؿ عهـ المأسن االجعماعن"دراسة عحهيهية شامهة كلهمأاهيـ
كاآل ار المظريات المأسية مرئز ا شعاع الأئرم -هسطيف.

ٓٗ .زئيأة رجب عكض  )ََُِ(،ضيكط المراهليف كمهارات المكاجهة  (،العش يص
كالعالج ) مئعبة المهضة المصرية – ا سئمدرية .

ٔٗ .زايد بف عجير الحار ن  " )ُٗٗٓ(،المسؤكلية الش صية االجعماعية لدم عيمة مف
الشباب السعكدم ن الممطلة اليربية كعالقعو ببعض المعييرات"  ،مجهة مرئز البحكث

العربكية ،عدد(ٕ) السمة الرابعة ،صُُِٗٔ-يمايرجامعة قطر.
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ٕٗ .زيداف عاشكر الجهأة " )ََِٖ( ،البيئة ااسرية كيساليب عمشئة البمات ن ممطلة
الهضاب العهيا  ،دراسة ميدامية عهن عيمة مف البمات المعمرسات ن معكسطات مديمة

الجهأة" ،الجزائر" الل ار ة كالمعر ة ،عدد (ٕٗ) يكميك الجمعية المصرية لهل ار ة كالمعر ة
–اللاهرة  ،صُٖٔ.

ٖٗ .زيف العابديف دركيش)ََِٓ( ،

عهـ المأس االجعماعن ،يسسو ،كعطبيلاعو ،دار الأئر

العربن – اللاهرة.

ٗٗ .سامية هيؿ الش عكر )ََِٓ( ،العالقة بيف المضج ال هلن كبعض المعييرات المأسية
كاالجعماعية لدل المراهليف مف الجمسيف ،رسالة ماجسعير ،جامعة عيف شمس ،ئهية

العربية ،قسـ الصحة المأسية.

ََُ .سطكحن سعد الهكاج " )ُٖٗٗ(،يساليب المعامهة الكالدية ئما يدرئها يبما البدك
كعالقعو ببعض صائص ش صيعهـ " ،رسالة ماجسعير ،ئهية العربية ،قسـ الصحة

المأسية.

الحطاب " )ُْٗٗ( ،عبايف يساليب العمشئة الكالدية ،كعالقعها بسمات
َُُ .سعد عامر ن
الش صية " ،عهـ المأس ،العدد ال ال كف ،يكميك ،صُْٓ ،الهيئة المصرية العامة
لهئعاب – اللاهرة.

َُِ .سعيد بف هاشـ العامن " )ََِٗ(،الدكر ال امن لهمسجد ن صدر ا سالـ" ،مجهة

ئهية العربية ،الزقازيؽ  ،الجز ااكؿ ،العدد ٓٔ يئعكبر ص ّٔ ،جامعة الزقازيؽ-

اللاهرة.

َُّ .سهكل محمد قمديؿ)ََِّ(،

"دراسة السهكؾ العدكامن كعالقعو ب ساليب المعامهة

الكالدية لدل عيمة مف طهبة المرحهة ا عدادية بدكلة قطػر" ،رسالة ماجسعيػر ،جامعة

عيف شمس ،ئهية العربية ،قسـ الصحة المأسيػة.

َُْ .سهيماف محمد محمكد ،ك عبد الأعاح مطر)ََِِ( ،

" يساليب المعامهة الكالدية،

كعالقعها بالذئا االمأعالن ،لدل اابما  ،العربية لهبحكث العربكية كالمأسية ،كاالجعماعية

" ،عدد (ُُُ) ،سبعمبر ،جمادل ال امية ،جامعة اازهر ،ئهية العربية – جمهكرية مصر

العربية.

َُٓ .سميح يبك مأهن ،كعبد الحا ظ سالمة)ََِِ( ،
اليازكرم – عماف.

عهـ المأس االجعماعن ،طُ ،دار

َُٔ .سما عمر يبك زيد )ََِّ( ،العمشئة االجعماعية كعالقعها باالعجاهات السياسية
لدل طهبة الجامعات الأهسطيمية ن قطاع غزة" رسالة ماجسعير برمامج الدراسات العهيا

المشعرؾ بيف جامعة ااقص " ،كجامعة عيف شمس ،ئهية العربية – غزة.
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َُٕ .سها براهيـ مزيد براهيـ )ََِٗ(،

البهكغ كعالقعو ببعض المعييرات المأسية

كاالجعماعية لدم عيمة مف طهبة كطالبات المرحهة ال امكية  ،رسالة ماجسعير  ،ئهية

البمات لآلداب كالعهكـ كالعربية – قسـ عهـ المأس  ،ئهية العربية – غزة.

َُٖ .سما محمد سهيماف " )ََِٖ(،مشئهة العمؼ كالعدكاف لدل ااطأاؿ كالشباب" ،
سهسهة لا ة سيئكلكجية لهجميم"  ،طُ عالـ الئعب – اللاهرة .

َُٗ .سما

محمد سهيماف  " )ََِٗ(،ف كيساليب عربية كمعامهة اابما

كالمراهليف" ،سهسهة لا ية سيئكلكجية لهجميم  ،طُ عالـ الئعب – اللاهرة .

كااطأاؿ

َُُ .سما محمد سهيماف )ََِٗ( ،مماهج البحث العهمن بالعربية كعهـ المأس كمهاراعو
ااساسية ،طُ ،عالـ الئعب  -اللاهرة.

ُُُ .سمف ابف ماجة ئعاب الطب باب ّْ  ،رقـ الحديث ّّٓٔ ص َٗٓ.
ُُِ .سمف يبن داككد ،ئعاب اادب ،باب ُِ رقـ الحديث ُُْٖ . ِّٕ،

ُُّ .سمف العرمذم ،حئـ عه يحادي و كآ ارل ،كعهؽ عهيو محمد ماصر الديف االبامن ،باب
ن الليامة" ،صأة الليامة كالرقائؽ كالكرع" ،مئعبة المعارؼ – الرياض.

ُُْ .سمف العرمذم )ُٕٗٓ(،عحليؽ كععهيؽ يحمد محمد شائر ،ك ؤاد عبد الباقن(ج ػّ)
اكابراهيـ عطكة عكض المدرس ن اازهر الشريؼ جػػ(ْ )ٓ-الماشر شرئة كمطبعة

مصطأ البابن الحهبن-مصر.

ُُٓ .سهاـ دركيش يبك عطية " )َََِ(،السهكئيات العدائية كيساليب ضبطها ن
مدارس عماف الئبرل ئما يراها ا داريكف كالمرشدكف كالمعهمكف" ،مجهة العهكـ ا مسامية
كاالجعماعية  ،مجهد (ُٖ).

ُُٔ .سهن بدكل ممصكر  " )ََِٔ(،المعامهة الكالدية ئما يدرئها اابما  ،كعالقعها
بعحمؿ المسؤكلية االجعماعية لدل طالب كطالبات المرحهة ال امكية " ،رسالة دئعكرال ،

معهد الدراسات العهيا لهطأكلة  ،جامعة عيف شمس ،قسـ الدراسات المأسية كاالجعماعية
_اللاهرة .سهير ئامؿ يحمد)ََُِ( ،

مرئز ا سئمدرية لهئعاب – ا سئمدرية.

عهـ المأس االجعماعن بيف العمظير كالعطبيؽ،

ُُٕ .سكزاف صدقة بسيكمن " )ََِٓ( ،الععبير االمأعالن لهيضب ،كعالقعو بالمهارات
االجعماعية ،لدل عيمة مف طالبات ئهية العربية لهبمات بجدة ،ك عالية برمامج رشادم

لهع أيؼ مف حدة اليضب" ،ا رشاد المأسن مف يجؿ العممية ن عصر المعهكمات،
ااكؿ ،ص ّٓٔ-
عدد ال امس كالعشركف  -السابم كالعشركف مف ديسمبر ،المجهد َّ

ٕٔٔ ،مرئز ا رشاد المأسن المؤعمر السمكم ال امن عشر لإلرشاد المأسن بجامعة عيف

شمس -اللاهرة.
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ُُٖ .سكسف حبيب عباس ،كيحمد عبد ال الؽ)ََِٓ( ،

" اعجاهات اابما محك يساليب

المعامهة الكالدية ،كعالقعها باالئعئاب ،لدل عيمة مف المراهليف" الئكيعييف" ،دراسات
مأسية ،المجهد ال امس عشر ،العدد ال امن ،بريؿ ،صَِّ ،َّّ-رابطة اا صائييف

المأسييف المصرية – اللاهرة.

ُُٗ .سيد يبك زيد براهيـ " )ََِْ(،العأاؤؿ كالعشاؤـ بيف الأئر ا سالمن كالأئر
الحديث" ،جامعة اازهر ،ئهية يصكؿ الديف كالدعكة ا سالمية ب سيكط ،قسـ العليدة
كالأهسأة .

َُِ .سيد يحمد ع ماف)ُّٕٗ( ،

"المسؤكلية االجعماعية ،دراسة مأسية كاجعماعية،

ملياس المسؤكلية االجعماعية كاسععماالعو" ،ئهية العربية ،جامعة عيف شمس -اللاهرة.

ُُِ .سيد محمكد حمكدة  " )ََِٖ(،ممط ااسرة المحدد لعالقة يساليب المعامهة الكالدية
ئما يدرئها اابما كعالقعها باالعزاف االمأعالن  ،ملارمة بيف يبما يسر طبيعية ،بديهة

،مضيأة ،مؤسسات يكامية" ،جامعة الممك ية  ،ئهية العربية ،قسـ عهـ المأس .
ُِِ .شائر المحاميد )ََِّ( ،عهـ المأس االجعماعن ،طُ ،عماف ،ااردف .

ُِّ .شعباف عبد العاطن عطية كآ ركف  )ََِّ( ،المعجـ الكسيط ،طْ  ،مجمم الهية
العربية ،ا دارة العامة لهمعجمات اكاحيا العراث ،جمهكرية مصر العربية .

ُِْ .شأيؽ رضكاف )ُٗٗٔ( ،عهـ المأس االجعماعن ،ط ُ ،المؤسسة الجامعية لهدراسات
– بيركت.

ُِٓ .شيحة حمد العطية " )ََُِ( ،الأ ؿ كالشؤـ بيف ااعراؼ ،كالشريعة ا سالمية ن
ضك ااحاديث المبكية الشريأة " ،الزه ار  ،المجهد ال امف عشر ،رع البمات

– َٔٓ ،ئهية الدراسات ا سالمية كالعربية – اللاهرة.

صَٓٓ

ُِٔ .صالح محمد يبك جادك )ََِْ( ،سيئكلكجية العمشئة االجعماعية ،طْ ،دار المسيرة
لهمشر كالعكزيم – عماف.

ُِٕ .صالح محمد يبك جادك )ََِٔ( ،سيئكلكجية العمشئة االجعماعية ،دار المسيرة –
عماف.

ُِٖ .صالح يحمد مراد ،كمحمد عامر يحمد" )ََُِ( ،يمماط الععهـ كالعأئير ،كعالقعهما
بالعأاؤؿ كالعشاؤـ لطهبة الع صصات العئمكلكجية" ،المجهة المصرية لهدراسات المأسية

المجهد الحادم عشر ،العدد (ِّ) ،صُِّ ،مئعبة اامجهك المصرية – اللاهرة.

ُِٗ .صالح الديف يبك ماهية  " )ُٕٗٗ(،الأركؽ بيف الذئكر كا ماث ن بعض سمات

الش صية لدل طهبة الجامعة"  ،العلكيـ كاللياس المأسن كالعربكم ،العدد العاسم  ،السمة

ال امسة  ،ص ُّٔ ،جماعة اللياس كالعلكيـ العربكم – غزة.
-218-

َُّ .صالح حمداف)ََِٓ( ،

" اامماط السهبية كا يجابية ن العمشئة االجعماعية "،

السمة العاسعة كالعشركف ،عدد (ّٔٓ) ،شباط ،مطبعة اامؿ – اللدس.

ُُّ .صالح عبد اللادر محمد " )ََُِ( ،المسؤكلية االجعماعية ن عالقعها بالعكئيدية

" ،الل ار ة كالمعر ة ،العدد ال امف ،يكليك ،صُُٓ – ُٗٔ ،الجمعية المصرية لهل ار ة

كالمعر ة  -اللاهرة.

ُِّ .صالح عبدا للادر محمد)ََُِ( ،

" المسؤكلية االجعماعية ،ن مأهكـ الطاقة

المأسية" ،الجمعية المصرية – يكليك ،مجهة الل ار ة كالمعر ة ،العدد (ٖ) ،ص ُُٕ –
ُْٖ ،الجمعية المصرية لهل ار ة كالمعر ة – اللاهرة.

ُّّ .ضيا الديف عبد السعار" )ََِّ( ،ديمامية العالقة بيف الععرض لهبث الأضائن
ااجمبن كعياير الليـ السهكئية المحا ظة _ العحررن دراسة ملارمة بيف المعهليف لدم
عيمة مف طهبة الجامعة مف الجمسيف  ،رسالة ماجسعير ،جامعة عيف شمس _ اللاهرة .

ُّْ .طارؽ ئماؿ)ََِٔ( ،

" يساسيات ن عهـ المأس العاـ " ،مؤسسة شباب الجامعة

– سئمدرية.

ُّٓ .طهعت براهيـ لطأن " )ََُِ( ،العمشئة االجعماعية ااسرية كالعحصيؿ الدراسن

دراسة ميدامية لعيمة مف الطالبات المعأكقات كغير المعأكقات بجامعة ا مارات العربية

المعحدة" مجهة العهكـ ا مسامية كاالجعماعية مجهد (ُٕ) عدد(ُ) ابريؿ – صَُٓ

جامعة ا مارات المعحدة .

" جماعة ااقراف ،كمشئهة العييب عف الدراسة،

ُّٔ .طهعت براهيـ لطأن)َََِ( ،

دراسة ميدامية ،لعيمة مف الطالبات ،ن جامعة ا مارات العربية المعحدة " ،شؤكف

اجعماعية ،العدد السابم كالسعكف ،السمة السابعة عشر ،صُّ ،جمعية االجعماعييف –
اللاهرة.

ُّٕ .عادؿ عز الديف ااشكؿ)ََُِ( ،

" ا رشاد ااسرم الكالدية الأاعهة " ،المؤعمر

السمكم السابم ،مرئز ا رشاد المأسن ،المجهد ال امن ،جامعة عيف شمس  -اللاهرة.

ُّٖ .عادؿ عزالديف ااشكؿ )ُٗٗٗ( ،عهـ المأس االجعماعن ،مم ا شارة ل مساهمات
عهما ا سالـ ،مئعبة اامجهك المصرية – اللاهرة.

ُّٗ .عادؿ محمد العدؿ)ُٖٗٗ ( ،
بالذئا

"اللدرة عهن حؿ المشئالت االجعماعية كعالقعها

االجعماعن كالمسؤكلية االجعماعية كمأهكـ الذات االجعماعية ،كالعحصيؿ

الدراسن"  ،مجهة العربية  ،عهـ المأس  ،العدد ال امن كالعشركف  ،جز (ِ) صٓ مئعبة
زه ار الشرؽ – اللاهرة .
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َُْ .عايدة شعباف صالح  " )ُٖٗٗ( ،يساليب المعامهة الكالدية كعالقعها بالعأئير

االبعئارم لدم يطأاؿ المرحهة االبعدائية ن محا ظات غزة " رسالة ماجسعير  ،برمامج

الدراسات العهيا  ،لمشعرؾ بيف ئهية العربية الحئكمية سابلان ،جامعة ااقص _غزة.

" عهـ المأس االجعماعن المعاصر" ،طُ،

ُُْ .عبد الحهيـ السيد كآ ركف)ََِّ( ،
آيعراؾ – اللاهرة.

ُِْ .عبد الحميد سعيد حسف ،كعهن مهدم ئاظـ)ََِْ( ،

" العأاؤؿ كالعشاؤـ،

كعالقعهما بلهؽ االمعحاف ،كالدعـ االجعماعن" ،عمادة البحث العهمن ،صُِٗ –

ََّ ،الجامعة ااردمية – عماف.

ُّْ .عبد ال الؽ عأيأن)ََِٖ( ،
ذلؾ عه

" كاقم العالقات بيف ااسرة ،كالمدرسة ،كامعئاسات

مهكض يكليا اامكر بدكرهـ العربكم " ،مجهة اللاهرة له دمة االجعماعية،

صّٗ ،المعهد العالن له دمة االجعماعية – اللاهرة.

ُْْ .عبد الرازؽ حهبن )ََِّ( ،دراسات ن المجعمم ،كال لا ة الش صية ،المعر ة
الجامعية ا سئمدرية.

ُْٓ .عبد الرحمف سيد سهيماف  ،اكايهاب الببالكم (ََُِ) اآلبا كالعدكامية لدم اابما
العادييف كذكل االحعياجات ال اصة طُ،الزه ار – الرياض .

ُْٔ .عبد الرحمف عدس ،كمحين الديف عكؽ)ُٕٗٗ( ،
دار الأئر لهطباعة كالمشر كالعكزيم – عماف.

ُْٕ .عبد الرحمف عيسكم)ََِٔ( ،
الجامعية – ا سئمدرية.

ُْٖ .عبد الأعاح دركيش)ََِٓ( ،

المد ؿ ل

عهـ المأس ،طْ،

ملدمة ن عهـ المأس الحديث ،دار المعر ة
" بعض محددات الميؿ ،ل

الحكادث المركرية،

سهكؾ الم اطرة كالمسؤكلية االجعماعية ،كالعكجو الليمن كالعلهيدم" ،دراسات مأسية "،

المجهد ال امس ،العدد ال الث ،يكليك ،صِْْ ،ْْْ-رابطة اا صائييف المأسية
(رامـ) – اللاهرة.

ُْٗ .عبد الهطيؼ هيأة ،كشائر عبد الحميد)َُٗٗ( ،

" عالقة المسعكل االجعماعن،

االقعصادم ،لهكالديف بئؿ مف حب االسعطالع كا بداع ،لدل عيمة مف عالميذ المرحهة

ا عدادية" ،مجهة عهـ المأس ،العدد (ُٓ) ،السمة الرابعة ،صِٓ ،الهيئة المصرية

العامة لهئعاب – اللاهرة.

َُٓ .عبد الهطيؼ محمد هيأة " )ََِّ( ،دراسات ن عهـ المأس االجعماعن " ،المجهد
ال الث ،دار غريب – اللاهرة.
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ُُٓ .عبد الهطيؼ محمد

هيأة ،كيحمد يكسؼ الهكلن" )ََِْ( ،السهكؾ العدكامن،

كعالقعها ببعض المعييرات المأسية لدل عيمة مف طهبة جامعة الئكيت" ،دراسات عربية
ن عهـ المأس ،المجهد ال امن ،العدد ال الث ،يكليك ص ْٗ ّٕ-دار غريب -اللاهرة.

ُِٓ .عبد الهطيؼ كحيد )ََُِ( ،عهـ المأس االجعماعن ،دار المسيرة – عماف ،ااردف.
ُّٓ .عبد المجيد صمادم ،كصالح ع اممة)ََِٖ( ،

" دراسة عطكيرية لملياس

المسؤكلية االجعماعية " ،مجهة جامعة الشارقة لهعهكـ ا مسامية كاالجعماعية ،المجهد
السادس ،عدد (ّ) ،ص ِّٕ – ِٖٔ – ااردف.

ُْٓ .عبد الممعـ حمأن )ُٗٗٓ( ،المعجـ المكسكعن ،مئعبة مدبكلن – اللاهرة.
ُٓٓ .عبد الماصر عكض جبؿ)ََِّ( ،

" العالقة بيف ممارسة العالج العلالمن،

اال مأعالن ،مم طالب المرحهة ال امكية ،كبيف عممية االعجال محك المسؤكلية الأردية،
كاالجعماعية " ،دراسات ن ال دمة االجعماعية ،كالعهكـ ا مسامية ،العدد الرابم عشر،

الجز ال امن ،بريؿ ،صٖٔ – ٓٗ ،جامعة حهكاف – مصر.

ُٔٓ .عبدالعكاب يبك العال عكض )ُٖٗٗ( ،المسؤكلية االجعماعية كعالقعهما بئؿ مف
ااساليب المعر ية كمرئز الضبط ،رسالة ماجسعير ،جامعة يسيكط ،ئهية العربية قسـ

عهـ المأس.

ُٕٓ .عبدالماصر يحمد جبؿ " )ََِّ( ،العالقة بيف ممارسة العالج العلالمن ،االمأعالن،

مم طالب المرحهة ال امكية " ،مجهة دراسات ن ال دمة االجعماعية كالعهكـ ا مسامية –

العدد الرابم عشر – الجز ال امن ص ٕٖٔ.ٖٕٗ-

ُٖٓ .عبدل رحاف الحميرم)ََِْ( ،

" قياس العأاؤؿ كالعشاؤـ لدل الطهبة الجامعييف

باليمف " ،مجهة ئهية العربية( ،العربية ،كعهـ المأس) ،العدد ال امف كالعشركف ،الجز

ال امن ،ص ُّْ ،مئعبة زه ار الشرؽ – اللاهرة.

ُٗٓ .عدماف يكسؼ الععكـ )ََِٗ(،عهـ المأس االجعماعن ،طُ مئعبة الجامعة-
الشارقة.

َُٔ .عزيزة السيد)َُٗٗ(،
دار المعر ة – اللاهرة .

العدائية كاسعجابة الضحؾ دراسة باسع داـ رسكـ الئاريئاعكر

ُُٔ .عزة ممدكح عه )ََِّ(،

مدل اعهية برمامجيف رشادييف لعحسيف عكا ؽ الئأيؼ

ن مرحهة المراهلة رسالة دئعكرال  ،جامعة عيف شمس  ،ئهية البمات .

ُِٔ .عصاـ الألها  " )ََُِ(،مسعكيات الميؿ لن العمؼ كالسهكؾ العدكامن لدم طهبة
جامعة يالدلأيا كعالقعها االرعباطية بمعييرات الجمس كالئهية كالمسعكم العحصيهن كعدد
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ي راد ااسرة كد هها" ،دراسات العهكـ العربكية المجهد (ِٖ)  ،عدد (ِ) ييهكؿ عمادة

البحث العهمن  ،الجامعة ااردمية –عماف.

ُّٔ .عصاـ عبد الرازؽ عح الباب)ََِّ( ،

" عصميـ ملياس عممية المسؤكلية

االجعماعية ،لدل جماعات المشاط المدرسن ،الالصأية " ،العدد ال امس عشر ،الجز

ال امن ،يئعكبر ،دراسات ن ال دمة االجعماعية ،كالعهكـ ا مسامية ،ص ْٔٔ،ٔٔٓ-
جامعة حهكاف – مصر.

ُْٔ .عصاـ محمد العلاد  )ََُِ(،سيئكلكجية العدكامية كعركيضها  .ممحمن عالجن دار
غريب ،اللاهرة .

ُٓٔ .عال

الديف ئأا ن ،كمايسة المياؿ)ُْٗٗ( ،

" العرعيب الميالدم ،كعالقعو

بالمسؤكلية االجعماعية ،دراسة سيئكمعرية" ،لدل عيمة مف طالب ،كطالبات عهـ المأس
" جامعة قطر ،العدد ال ال كف ،السمة ال اممة ص ِٔ ،ّٔ-الهيئة المصرية لهئعاب –

اللاهرة .

ُٔٔ .عهن قطب الهمشرم ،كدعا محمد عبد الجكاد  )َََِ(،عدكاف ااطأاؿ ،طِ،
مئعبة العبيئات – الرياض .

ُٕٔ .عهية يحمد محمد )ُٗٗٓ( ،مأهكـ االمعما لدل شرائح اجعماعية لا ية م عهأة مف
طالب المرحهة ا عدادية كال امكية ،دراسة ن العمايز السيمامعن ،رسالة ماجسعير ،ئهية

البمات ،جامعة عيف شمس لآلداب كالعربية ،قسـ عهـ المأس.
ُٖٔ .عماد مصطأ

عبد الرازؽ)ََِٓ( ،

دراؾ اليياب المأسن لتب ،المشئالت

السهكئية" ،المؤعمر السمكم ال امن عشر ،ن مرئز ا رشاد المأسن ،جامعة عيف شمس

ِٓ ِٕ-ديسمبر ،المجهد ااكؿ ،مرئز ا رشاد المأسن ،جامعة عيف شمس – اللاهرة.

ُٗٔ .عمر محمد حرب  " )ََِّ(،العالقة بيف يساليب العمشئة الكالدية ،كالمشاط الملابن
لدل طهبة الجامعات الأهسطيمية" ،رسالة ماجسعير ،ئهية العربية ،جامعة اازهر.

العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعهما باالضطرابات المأسية

عكيد سهطاف المشعاف)َََِ( ،
ٌَُٕ .
كالجسمية كضيكط يحداث الحياة لدل طالب الجامعة ،دراسات مأسية ،المجهد العاشر،

العدد ال الث ،يكليك ،صَٓٓ ،ِٓٔ-رابطة اا صائييف المأسييف المصرية (رامـ) –

اللاهرة.

" العالقة بيف الرضا الكظيأن ،كئؿ مف العأاؤؿ

عكيد سهطاف المشعاف)ََِِ( ،
ٌُُٕ .
كالعشاؤـ ،كاالضطرابات المأسية كالجسمية ،لدل المكظأيف ن اللطاع الحئكمن ،بدكلة
الئكيت ،مجهة العهكـ ا مسامية كاالجعماعية ،مجهد (ُٖ) ،عدد (ُ) ،صَُ ،جامعة

ا مارات العربية المعحدة – ا مارات.

-212-

ُِٕ .ؤاد البهن السيد ،ك سعد عبد الرحمف (ُٗٗٗ) عهـ المأس االجعماعن رؤية

معاصرة سهسهة المراجم ن العربية كعهـ المأس  ،الئعاب العاسم – دار الأئر العربن –

اللاهرة .

ُّٕ .ؤاد البهن السيد ،كسعد عبد الرحمف)ََِٔ( ،
معاصرة " ،دار الأئر العربن – اللاهرة.

" عهـ المأس االجعماعن ،رؤية

ُْٕ .ؤادل محمد هدية " )ُٗٗٔ( ،دراسة يساليب العمشئة االجعماعية ،ئما عدرئها عيمة

مف اامهات ،كعالقاعها بندراؾ اابما لهلبكؿ ،الر ض الكالدم " ،اآلداب كالعهكـ

ا مسامية ،ئهية اآلداب ،المجهد ال امن كالعشركف ،الجز ال امن ،صِّّ – َّٔ،

جامعة المميا – جمهكرية مصر العربية.

ُٕٓ .اطمة ال طيب " )ََِٓ( ،العبايف الطبلن كيساليب العمشئة االجعماعية ن ااسرة
السعكدية ،دراسة ن مجعمم حضرم " مديمة جدة" ،ا مساميات ،العدد الحادم كالعشركف

 ،ئهية اآلداب ،رع دممهكر ،جامعة ا سئمدرية ،جمهكرية مصر العربية.
ُٕٔ .اطمة حسف عبد هللا)ََِّ( ،

" دكر المعسئرات العربكية كالعركيحية ،ن عممية

المسؤكلية االجعماعية ،كعك يؽ الصهة بيف يعضا هيئة العدريس كالطالبات" ،عالـ

العربية ،العدد العاشر ،السمة الرابعة ،مايك ،صِٖ ،رابطة العربية الحدي ة – جامعة
عيف شمس -اللاهرة.

ُٕٕ .اطمة سالـ العامرم )ُٖٗٗ(،

اعهية برمامج رشادم ن عممية المسؤكلية

االجعماعية لدل عيمة مف طالبات المرحهة ال امكية بدكلة ا مارات العربية"  ،رسالة

دئعكرال  ،ئهية العربية  ،قسـ الصحة المأسية .

ُٖٕ .اطمة ممعصر الئعامن)َََِ( ،

" االعجاهات الكالدية ،ن العمشئة االجعماعية،

كعالقعها بمأهكـ الذات لدم ااطأاؿ ،دراسة ميدامية مأسية اجعماعية ،عه

الكسط الحضرم بالميرب " ،دار الشركؽ – عماف.

يطأاؿ

ُٕٗ .الح الهمداكم " )ُُٗٗ( ،العمشئة الكالدية كالسهكؾ االجعماعن لتبما  ،دراسة مأسية
اجعماعية ،دراؾ اابما

ن الريؼ كالمدف ،لمكع معامالت كالديهـ لهـ ،كعالقعو

بسهكئهـ االجعماعن " ،رسالة ماجسعير  ،جامعة عيف شمس ،معهد الدراسات العهيا

لهطأكلة ،قسـ الدراسات المأسية كاالجعماعية".

َُٖ .ايز سماعيؿ زايد " )َََِ( ،بعض يساليب المعامهة الكالدية ئما يدرئها اابما
كعالقعها بالدا عية لإلمجاز كالعحصيؿ الدراسن لدل عيمة مف طالب المرحهة ال امكية"،

رسالة ماجسعير ،جامعة عيف شمس ،معهد الدراسات العهيا لهطأكلة  -اللاهرة.
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ُُٖ .ايزة يكسؼ عبدالمجيد )ََِٔ( ،

السهكؾ العدكامن دراسة ملارمة بيف الذئكر

كا ماث ن المرحهة العمرية مف (ُٔ ٖ-سمة) رسالة دئعكرال  ،معهد الدراسات العهيا

لهطأكلة ،قسـ الدراسات المأسية كاالجعماعية -اللاهرة.

ُِٖ.

رم مصطأن دكيئات" ) ََِٖ (،عطكير الععهيـ الجامعن لذكل االحعياجات

بالمزعات هسطيف ممكذجان " ،رسالة دئعكرال ،جامعة اللاهرة .
ال اصة ن الدكؿ المع رة ا

ُّٖ .ريح عكيد العمزم" )ََُِ( ،االمبساط كعالقعو باالمأعاالت السهبية "(،دراسة

عامهية) المجهة المصرية لهدراسات المأسية ،المجهد الحادم عشر  ،العدد ِّ ،

صَُِ الجمعية المصرية لهدراسات المأسية يكليك – اللاهرة .

ُْٖ .ضؿ براهيـ عبد الصمد)ََِٓ( ،

"ارعباؾ الهكية ،ن عالقعو ببعض ااعراض

المرضية ،لدل عيمة مف الشباب الجامعن" ،مرئز ا رشاد المأسن ،المؤعمر السمكم

ال امن عشر ،لإلرشاد المأسن بجامعة عيف شمس ِٓ  ِٕ -ديسمبر ،المجهد ااكؿ،

ص َُِ ،مرئز ا رشاد المأسن ،جامعة عيف شمس – اللاهرة.
ُٖٓ .هد عبد الرحمف الركيشد )ُٕٗٗ(،

"الحرية كالمسؤكلية االجعماعية لدل طالب

ئهية العربية ااساسية بدكلة الئكيت"  ،العهكـ العربكية  ،يماير ،معهد الدراسات العربكية
– جامعة اللاهرة – اللاهرة .

ُٖٔ .هيـ ئهير (ُّٗٗ) الصحة المأسية لهطأؿ المعكؽ ،مئعبة المحبة  -اللاهرة.
ُٕٖ .كزم براهيـ يكسؼ)ََِّ( ،

" عالقة المسعكل االجعماعن االقعصادم لهكالديف،

ببعض الجكامب المعر ية كغير المعر ية لدل عيمة مف طالب الجامعة" ،دراسة ن

حليلة العالقة بيف الكضم الطبلن لهأرد ،كبما ل لمأسو " ،المجهة العربكية ،صُُْ-

ُْٔ ،مجهد (ٖ) ،العدد ال امف ،)ّٓ( ،الجز ااكؿ ،مطبعة الجامعة بسكهاج -
مصر.

ُٖٖ .كلدز.ج.ـ كآ ركف" ،اسعبياف العدائية كاعجاهاعها" عرجمة محمد عبد الظاهر الطيب
دار المعر ة _اللاهرة .

ُٖٗ .يصؿ اليرايبة)ََِّ( ،

"معييرات العمشئة االجعماعية ن المجعمم العربن لهعئيؼ

مم العكلمة" ،ا مساميات " ،ئهية اآلداب ،رع دممهكر ،العدد (ُٕ) ،صِّٖ – ِّٗ،

جامعة ا سئمدرية – جمهكرية مصر العربية.

َُٗ .ئكمشامس كسعر  " ) ُْٗٗ ( ،عربية الشعكر بالمسؤكلية عمد ااطأاؿ  ،ئيؼ مأهـ
ااطأاؿ"  ،سهسهة دراسات سيئكلكجية (ِٕ) عرجمة هيؿ ئامؿ براهيـ  ،مراجعة عبد

العزيز اللكصن  ،طْ  ،مئعبة المهضة المصرية – اللاهرة .

ُُٗ .محمد قباؿ محمكد  )ََِٔ( ،المراهلة ،طُ ،مئعبة المجعمم العربن – عماف .
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ُِٗ .محمد رضا بشير ،يئرـ يحمد بشير  )ََِٗ(،قبؿ يف يصبح ابمؾ المراهؽ
مشئهة،طُ اامدلس الجديدة – اللاهرة .

ُّٗ .ماجدة هاشـ ب يت "" ،عالية برمامج رشادم ،ن

أض السهكؾ العدكامن لدل

ااطأاؿ الصـ" المؤعمر السمكم ال امن عشر لمرئز ا رشاد المأسن ،جامعة عيف شمس

ِٓ ِٕ-ديسمبر ،المجهد ااكؿ المهزمة الجامعية ،ا سئمدرية.
ُْٗ .مازف شمساف)َََِ( ،

" دراسة ملارمة ن مئكمات العالقة بيف يساليب العمشئة

االجعماعية كالصحة المأسية ،لدل الطالب الجامعييف كالحضرييف" ،رسالة ماجسعير ،

ئهية اآلداب ،قسـ عهـ المأس  ،جامعة عيف شمس  -اللاهرة.

" اسع داـ العالج المعر ن ن عممية المسؤكلية

ُٓٗ .ماهر عبد الرازؽ سئراف)ََِْ( ،

االجعماعية لدل طهبة الجامعة" ،دراسات ن ال دمة االجعماعية ،كالعهكـ ا مسامية،

العدد السادس عشر ،الجز ال امن ،بريؿ ،صُُٖ – ُٖٓ ،ئهية العهكـ ا مسامية
كاالجعماعية – ا مارات.

ُٔٗ .ماهر محمكد عمر)ُٕٗٗ( ،

سيئكلكجية العالقات االجعماعية ،دار المعر ة

ُٕٗ .مايسة يحمد المياؿ)ََِِ( ،

العمشئة االجعماعية ،مبحث ن عهـ المأس

الجامعية – ا سئمدرية.

االجعماعن ،دار المعر ة الجماعية – ا سئمدرية .

ُٖٗ .مايسة شئرم)ُٗٗٗ( ،

" العأاؤؿ كالعشاؤـ ،كعالقعهما ب ساليب مكاجهة المشلة "،

مجهة ا رشاد المأسن ،العدد العاشر ،السمة السادسة ،صُ – ِٗ ،مرئز ا رشاد

المأسن – اللاهرة.

ُٗٗ .مجدم ماهر صهيب (ُٕٗٗ) الدركس ال صكصية كعالقعها ببعض المعييرات
المعر ية كغن المعر ية لدل طالب الععهيـ ال امكم ػ الأمن الصماعن (دراسة عش يصية
ميدامية) رسالة دئعكرال ػ ئهية البمات ،جامعة عيف شمس لآلداب كالعهكـ كالعربية قسـ

عهـ المأس.

ََِ .مجدم محمد الدسكقن)ََُِ( ،

"العأاؤؿ كالعشاؤـ ،مف حيث عالقعهما بعدد مف

المعييرات المأسية ،لدل عيمة مف طالب الجامعة مف الجمسيف" ،مجهة ئهية العربية،

(العربية ،كعهـ المأس) ،العدد ال امس كالعشركف ،الجز ال امن،صِِٔ – ُِٔ ،مئعبة
زه ار الشرؽ – اللاهرة.

َُِ .محأكظ عزاـ)ُِٖٗ( ،

" ا سالـ كالمسؤكلية االجعماعية " ،مجهة الدعكة  ،العدد

(ٖٗٔ) ،مك مبر،صُّ ،مطبعة جميؼ – جدة.
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َِِ .محمد السيد عبدالرحمف)ََِْ( ،

" مد ؿ معر ن ،عهـ المأس االجعماعن

المعاصر" ،طُ ،دار الأئر العربن – اللاهرة.

َِّ .محمد يمكر ارج  )ََِٓ(،الذئا الكجدامن كعالقعو بمشاعر اليضب كالعدكاف لدم
طالب الجامعة  ،دراسات عربية ن عهـ المأس ،المجهد الرابم ،العدد ااكؿ  ،يماير

صّٗ ُّٕ-دار غريب – اللاهرة .

َِْ .محمد بيصار  )ُّٖٗ(،العليدة كاا الؽ  ،دار الئعاب الهبمامن _بيركت.
َِٓ .محمد بيكمن حسف  ،كسميرة حسف )َََِ(،

دراسات معاصرة ن سيئكلكجية

الطأكلة كالمراهلة  ،مئعبة زه ار الشرؽ _ اللاهرة .

بعض العكامؿ االجعماعية كاالقعصادية المؤ رة عه

َِٔ .محمد جالؿ عبدهللا)ُْٗٗ( ،

العربية اا القية لهأعاة ن محا ظة الكادم الجديد ،رسالة دئعكرال ،ئهية العربية ،يسيكط.

َِٕ .محمد حساـ الديف ،)ََِِ( ،المسؤكلية االجعماعية لهصحا ة ،طُ الدار المصرية
الهبمامية – اللاهرة.

َِٖ .محمد حسف غامـ " )ََِٕ( ،الصكرة المدرئة لهطالب العدكامن ن المجاؿ المدرسن

لدم عيمة مف طالب المدارس ال امكية"  ،دراسات مأسية  ،المجهد السابم عشر  ،العدد

ااكؿ  ،رابطة اا صائييف المأسمييف المصرية صُٖٔ رامـ –اللاهرة .
َِٗ .محمد

الد االط اف " )َُٗٗ(.العالقة بيف العزك السببن ،كبعض المعييرات

الش صية كاالجعماعية الذئا  ،السمات ،الش صية ،المسعكل االجعماعن ،االقعصادم"،

مجهة جامعة دمشؽ ن العهكـ ا مسامية عدد(ِّ) ،الجز ااكؿ ييهكؿ.

َُِ .محمد سهيماف الطكيؿ " )ََُِ( ،العكا ؽ المأسن المدرسن ،كعالقعو بالسهكؾ

العدكامن لدل طالب المرحهة ال امكية بمحا ظة غزة" ،رسالة ماجسعير ،ئهية العربية،

جامعة ااقص .

ُُِ .محمد سيؼ اامصارم  " )َُِِ(،المدرسة كاالرعلا بالمسؤكلية االجعماعية  ،لماذا
يعراجم الدكر" ،المب  ،عدد (ِِّ).

ُِِ .محمد شجاع السمدم)َُٗٗ(،

"العكا ؽ االجعماعن كعالقعو بالمسؤكلية االجعماعية

عمد عالميذ المرحهة ال امكية ن السعكدية"  ،رسالة دئعك ارل ئهية العربية  ،جامعة عيف

شمس .

ُِّ .محمد شأيؽ)ُٗٗٗ( ،

" العهكـ السهكئية ،عطبيلات ن السهكؾ االجعماعن،

كمهارات الععامؿ كا دارة " ،المئعب الجامعن الحديث – سئمدرية.

ُِْ .مصطأن محمد عبد العزيز )ُْٖٗ( ،
عئاظ -الممهئة العربية السعكدية .
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سيئكلكجية مكف المراهؽ – مئعبات

ُِٓ .محمد عبد العكاب يبك المكر ،كعبد الأعاح دركيش)ََِِ( ،

" االعجال محك الطالؽ

ن عالقعو بالمسؤكلية الش صية لدل طالب الجامعة ن ممطلة عسير بالممهئة العربية

السعكدية " ،دراسة مسحية – عحهيهية ،العربية لهبحكث العربكية كالمأسية كاالجعماعية "،
عدد (ُُّ) ،مك مبر ،شعباف ،ص ِٓٗ – ُّّ ،عربية اازهر – مصر.

ُِٔ .محمد عبد الأعاح)ُٗٗٔ( ،

" قدرة ا عبار العدكاف عه العش يص الأارؽ ،دراسة

ملارمة ،بيف العدكامييف كااسكيا " اآلداب كالعهكـ ا مسامية ،المجهد ال امن كالعشركف،

الجز ال امن ،صٓٗ – ُُِ ،جامعة المميا – جمهكرية مصر العربية.
ُِٕ .محمد عبد المحسف العكيجرم)ََِّ( ،

" الحكادث كالم الأات المركرية لصيار

السف ن الممهئة العربية السعكدية ،كالعكامؿ الش صية كاالجعماعية لمرعئبيها "،

دراسات عربية ن عهـ المأس ،المجهد ال امن ،العدد الرابم ،صُُِ ،ُٕٓ-ئهية

البمات.

ُِٖ .محمد عهن الهمشرم" ،العدائية سهكؾ ملصكد يسعهدؼ لحاؽ الضرر كااذل
باليير" ،عدكاف ااطأاؿ" سهسهة المشئالت السهكئية لتطأاؿ طِ مئعبة العبيئاف-

الرياض.

ُِٗ .محمد عمراف  " )ََِّ( ،المشئهة ،العدكاف " ئهية العربية  ،جامعة يسيكط –
جمهكرية مصر العربية .

َِِ .محمد محمد البادم)ُٖٗٗ( ،

" المسؤكلية االجعماعية لهمسجد ن المجعمم

المصرم المعاصر " ،الجز ال الث ،السمة الحادية كالسبعكف ،يكليك ،صَِْ  ،دار

اازهر – اللاهرة.

ُِِ .محمد يكسؼ الزغبن " )ُْٗٗ( ،ضماف الضرر ن مجاؿ المسؤكلية المدمية"
دراسات السهسهة كالعهكـ ا مسامية ،المجهد ال امن كالعشركف(ي)،عشريف ااكؿ العدد

ال امس ،عمادة البحث العهمن الجامعة ااردمية _عماف ،ااردف.
ِِِ .محمكد عابديف)ََِِ( ،

" دكر المرية ن العمشئة االجعماعية ،ن االأية ال ال ة"،

مجهة ئهية العربية با سماعيهية ،العدد (ِِ) ،بريؿ ُٔ ،جامعة قماة السكيس ،جمهكرية

مصر العربية.

ِِّ .محمكد عهن الهباش )ََِٕ(،

"االعجال محك الععهيـ الم عهط" كعالقعو ب ساليب

المعامهة الكالدية لدل طالب الجامعات الأهسطيمية بمحأظات غزة " ،رسالة ماجسعير،

برمامج الدراسات العهيا المشعرؾ جامعة عيف شمس  ،ئهية العربية  ،قسـ الصحة

المأسية.
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ِِْ .محمكد عحن عئاشة ،كمحمد شأيؽ زئن)ََِِ( ،

" مد ؿ ل

االجعماعن " ،المئعب الجامعن الحديث ،اا ازريطة – ا سئمدرية.

ِِٓ .محمكد محمد حسف)ََُِ( ،

عهـ المأس

" يمماط العأاعؿ الكالدم ئما يدرئها اابما ،

كعالقعها ببعض ال صائص السهكئية لديهـ ،ن ئؿ مف البيئة المصرية كالسعكدية "،

جامعة اازهر ،ئهية العربية ،العدد (َُِ) ،صِٓٓ – ُُّ ،جمادم اآل رة -
مصر.

ِِٔ .محمكد حمكدة  )ُٖٗٗ(،الطأكلة كالمراهلة كالمشئالت المأسية كالعالج  ،طِ –
اللاهرة .

ِِٕ .محمكد محين الديف عشرم)ََِْ( ،

" قهؽ المسعلبؿ ،كعالقعو ببعض المعييرات

ال لا ية ،دراسة حضارية ملارمة ،بيف طالب ئهية العربية بمصر كسهطمة يعماف "،
المجهد ااكؿ ،المؤعمر السمكم الحادم عشر ،لمرئز ا رشاد المأسن ،صُٖٔ– ِٓ ،
ِٕ ،سبعمبر ،اللاهرة.

ِِٖ .مععز سيد عبد هللا " )ُٖٗٗ(،عالقة السهكؾ العدكامن ببعض معييرات
الش صية" ،مجهة عهـ المأس ،العدد السابم كااربعكف ،السمة ال امية عشر،
مارس صْٔ ِٖ-الهيئة المصرية العامة لهئعاب – اللاهرة .

ِِٗ .مععز سيد عبد هللا )ََِٖ(،

"عالقة السهكؾ العدكامن ببعض معييرات الش صية

،مجهة عهـ المأس ،العدد السابم كااربعيف ،السمة ال امية عشر ،مارس ،الهيئة المصرية
العامة لهئعاب – اللاهرة .

َِّ .مععز سيد عبد هللا ،كعبد الهطيؼ محمد هيأة)ََُِ( ،
دار غريب – اللاهرة.

ُِّ .مععز سيد عبدا هلل)َََِ( ،

عهـ المأس االجعماعن،

" بحكث ن عهـ المأس االجعماعن ،كالش صية "،

المجهد ال الث ،دار غريب – اللاهرة.

ِِّ .مععز عبد هللا " )ُٗٗٔ( ،العالقة بيف االعجال محك مجمكعة مف الم اطر البيئية،
كبعض معييرات المسعكل االجعماعن ،االقعصادم لإلدارة " ،مجهة ئهية ا دارة ،المجهد

ٓ ،العدد (ِ) ،ا مساميات كالعهكـ االجعماعية ،بريؿ ،صِّٔ – ِِّ ،كحدة المشر
العهمن ،ئهية اآلداب ،جامعة اللاهرة – اللاهرة.

ِّّ .مععز عبد هللا " )ُٕٗٗ( ،عالقة السهكؾ العدكامن ،ببعض معييرات الش صية "،
مجهة ئهية اآلداب ،مجهد (ٕٓ) ،عدد (ْ) ،ا مساميات كالعهكـ االجعماعية ،صْٓ-
ْٕ ،جامعة اللاهرة – اللاهرة.
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ِّْ .مععز عبد هللا ،كمحمد حسف غامـ " )ََِٔ ،ََِٓ( ،العمؼ ن الحياة الجامعية،
يسبابو كمظاهرل كالحهكؿ الملعرحة لمعالجعو " ،دراسات عربية ن عهـ المأس ،المجهد

ال امس ،العدد الرابم ،يئعكبر ،دار غريب – اللاهرة.

ِّٓ .محمد بف عمر الزم شرم (ُّٓٗ) يساس البالغة ػ يشرؼ عه

راجو محمد مديـ،

بعحليؽ عبدالرحيـ محمكد عرؼ بو يميف ال كلن طُ  ،دار الئعب المصرية  -اللاهرة.

ِّٔ .المعجـ الكجيز  )ُّٗٗ(،مجمم الهية العربية _اللاهرة .

(ُ )ِ،دار المعارؼ – اللاهرة.

ِّٕ .المعجـ الكسيط)ُِٕٗ( ،

ِّٖ .معمر مكاؼ الهكا رمة( ،ب-ت)

ملياس المسعكل االقعصادم االجعماعن كال لا ن

لتسرة  ،مئعبة اامجهك المصرية -اللاهرة.

ِّٗ .معيف هيؿ العمر )ََِْ( ،العمشئة االجعماعية ،طُ الشركؽ _عماف .
َِْ .ملاييس الهية)ُٗٗٗ( ،

ُِْ .ملداد يالجف )ََِِ(،

شرئة الرياض لهمشر كالعكزيم – الرياض.

الرياض.

ِِْ .ممدكح دسكقن)ََِْ( ،

العربية اا القية ا سالمية طّ  ،دار عالـ الئعب –
" دراسة لبعض المعييرات ااسرية ،كعالقعها بنسا ة

معامهة ااطأاؿ ،ئمؤشر ،لعحديد دكر ي صائن دمة الأرد ،مم هؤال ااطأاؿ كيسرهـ

" دراسات ن ال دمة االجعماعية ،العدد السادس عشر ،الجز ال امن ،بريؿ ،كالعهكـ
ا مسامية ،صَٓٔ  -مصر.

ِّْ .ممدكح صابر يحمد " )ُٗٗٓ( ،المسعكل ال لا ن ،االجعماعن لتسرة ،البعد ال لا ن

االجعماعن" ،البحث ن العربية ،كعهـ المأس ،العدد ال امن ،المجهد العاسم ،صِٕ –
ِٖٓ ،يئعكبر ،ئهية العربية ،جامعة المميا – جمهكرية مصر العربية.

ِْْ .مماؿ رضا حسف  )ََِٕ(،شيكع العأاؤؿ كالعشاؤـ لدم الطالبات المعهمات بشليو

رياض ااطأاؿ ،كيساب ئؿ ممهما مف كجهو مظر ئهية العربية المجهد ااكؿ ،العدد

السادس كال ال كف .ص ّْٗ.ّٓٗ-

ِْٓ .مماؿ محمكد عبدالظاهر (َُُِ) عممية بعض مهارات الذئا الكجدامن ل أض
درجة العمؼ لدل معهمن المرحهة االبعدائية ،ئهية البمات لآلداب كالعهكـ كالعربية ،جامعة

عيف شمس ،قسـ عهـ المأس.

ِْٔ .الممجد اابجدم )ُٕٗٔ( ،دار الشرؽ -بيركت .
ِْٕ .الممجد ن الهية )َُٗٔ( ،الطبعة العشركف  ،دار المشرؽ_ بيركت ،لبماف .
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ِْٖ .مم

جابر يبك سئيمة)ََُِ( ،

"ملياس السهكؾ العدكامن ،كالعدائن لهمراهليف

كالشباب لدل اابما ن الععهيـ ال امكم" ،معهد الدراسات العربكية ،قسـ ا رشاد المأسن-

اللاهرة.

ِْٗ .مم

"ممط ااسرة ئمحكر لعالقة يساليب المعامهة الكالدية

سيد حمكدة)ََِٖ( ،

ئما يدرئها اابما باالعزاف االمأعالن ،ملارمة بيف يبما يسر طبيعية ،بديهة ،مضيأة،

مؤسسات يكائية "،رسالة دئعكرال ،جامعة الممك ية  ،قسـ عهـ المأس- ،اللاهرة.

الح العمرم " )ََِٕ( ،ااسهكب المعر ن ،العركم كاالمد اع ،كعالقعو

َِٓ .مم

بالمسؤكلية االجعماعية لدل عيمة مف طالبات ئهية العربية لهبمات ،بمحا ظة جدة "،

رسالة ماجسعير ،عمادة الدراسات العهيا كالبحث العهمن – ئهية العربية كعهـ المأس.

ُِٓ .مم

محمد سماعيؿ " )َُٗٗ( ،دراسة العالقة بيف ا عجاهات الكالدية ئما يدرئها

اابما كالمسؤكلية االجعماعية لدل عالميذ المدارس ال امكيػة" ،جامعة عيف شمس  ،ئهية

العربية ،قسـ الصحة المأسية.

ِِٓ .مها قرعاف" )ََِٔ( ،مئامهة الذئا العاطأن ،بعمهية الععهـ ،العأاؤؿ كالعشاؤـ،

كعالقعهما بالععهـ" ،رؤل عربكية " ،صَُِ – ُُِ ،مرئز اللطاف لهبحث كالعطكير –
هسطيف.

ِّٓ .من حسيف العزباكم )ََِٔ(،

"السهكؾ العدكامن دراسة ملارمة بيف الذئكر كاالماث

ن المرحهة العمرية مف (ٖ_ُٔ) سمة"رسالة دئعكرال ،معهد الدراسات العهيا لهطأكلة

،قسـ الدراسات المأسية كاالجعماعية _ اللاهرة .

ِْٓ .ميسكف عبد اللادر مشرؼ " )ََِٗ( ،العأئير اا القن ،كعالقعو بالمسؤكلية

االجعماعية ،كبعض المعييرات لدل طالب الجامعة ا سالمية بيزة " ،رسالة ماجسعير،

الدراسات العهيا ،ئهية العربية ،عهـ المأس  -غزة.

ِٓٓ .ماجن داكد السيد  " )ََِٓ(،بعض المعييرات المأسية كعالقعها باالمجاز العدكامن
لدم العبن ممع بات جامعة المميا" – رسالة ماجسعير ،جامعة المميا  ،ئهية اآلداب،

قسـ عهـ المأس .

ِٔٓ .مبيؿ عبد الأعاح كآ ركف )َََِ( ،عهـ المأس االجعماعن ،مئعبة زه ار الشركؽ -
اللاهرة .

ِٕٓ .مجاة زئن مكسن  ،كمديحو ع ماف عبد الأضيؿ " )ُٗٗٗ( ،اآل ار المباشرة ،كغير
المباشرة لئؿ مف علدير الذات ،ككجهة الضبط ك العأاؤؿ كئأا ة الذات عهن العكا ؽ

المأسن كالدراسن"  ،مجهة البحث ن العربية كعهـ المأس  ،المجهد (ُِ) ،العدد ال الث
يماير جامعة المميا ،ئهية العربية _ جمهكرية مصر العربية .
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ِٖٓ .مجاة محمد عبد العاؿ  " )ََِْ(،الذات غير المرغكبة كعالقعها بالعمشئة الكالدية
كمسعكم الطمكح لدم طهبة الجامعة" ،معهد الدراسات العربكية ،قسـ ا رشاد المأسن

_جامعة اللاهرة .

ِٗٓ .مجكل السيد ماـ كآ ركف" )َُُِ( ،العأاؤؿ كاسعراعيجيات مكاجهة الضيكط لمعهم

العربية ال اصة"  ،مجهة البحث العهمن ن العربية  ،العدد ال امن عشر ،الجز ال امن ،

ئهية البمات لآلداب كالعهكـ كالعربية – اللاهرة .

َِٔ .مجكل اليحلك ن)ََِْ( ،

" العأاؤؿ كالعشاؤـ لدل المسميف المعلاعديف ،كالعامهيف

بعد سف العلاعد " ،دراسات عربية ن عهـ المأس ،المجهد ال الث ،العدد الرابم ،يئعكبر،

ُُ ،دار غريب لهطباعة كالمشر كالعكزيم – اللاهرة.

ُِٔ .مجيبة ال ضرم( ،ب-ت) عهـ المأس كاا صائن االجعماعن ،مئعبة عيف شمس –
جمهكرية مصر العربية.

ِِٔ .مضاؿ المكسكم" )ُٗٗٗ( ،يساليب العمشئة ااسرية غير السكية ،ئما يدرئها الطأؿ
الئكيعن "مجهة ا رشاد المأسن ،العدد العاشر ،السمة السابعة  ،مرئز ا رشاد المأسن

صّٓ ٕٓ-جامعة عيف شمس اللاهرة .

ِّٔ .مظمن عكدة يبك مصطأ  ،كمجاح عكاد السميرم)ََِٖ( ،

" عالقة ااحداث

الضاغطة ،بالسهكؾ العدكامن " ،مجهة الجامعة ا سالمية ،سهسهة الدراسات ا مسامية،

المجهد السادس عشر ،العدد ااكؿ ،ذك الحجة ،صّْٕ ،عمادة البحث العهمن ن
الجامعة ا سالمية – غزة.

ِْٔ .معيمة محمد هيؿ " )ُِٗٗ( ،المسؤكلية االجعماعية كعالقعها بالليـ كع ئيد الذات
لدل طالبات الجامعة ،رسالة ماجسعير  ،جامعة اازهر ،ئهية الدراسات ا مسامية  ،قسـ
عهـ المأس .

ِٓٔ .مكاؿ الد مصر هللا  " )ََِٖ( ،يمماط العأئير السائدة كعالقعها بسيئكلكجية العأاؤؿ
كالعشاؤـ لدم طالب مرحهة ال امكية العامة ن محا ظة جميف" جامعة المجاح الكطمية ،

ئهية الدراسات العهيا – مابهس  ،هسطيف .

ِٔٔ .مكرة الد السعد " )ََِٔ( ،المسؤكلية االجعماعية" مجهة اللاهرة له دمة االجعماعية
عصدر مف المعهد العالن باللاهرة  ،العدد السابم عشر  ،الجز ااكؿ  ،اللاهرة.

ِٕٔ .مكرهاف ممير همن)ََُِ( ،

" عصكر ملعرح لدكر

دمة الجامعة ،ن عممية

المسؤكلية االجعماعية" ،دراسات عف المشارئة السياسية لهشباب الجامعن " ،دراسات ن

ال دمة االجعماعية ،كالعهكـ ا مسامية ،العدد الحادم عشر ،يئعكبر ،صُِِ – ُِّ،

جامعة حهكاف – اللاهرة.
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ِٖٔ .هامن عطا هللا براهيـ )ََُِ( ،العمشئة االجعماعية كيزمة الهكية ئمؤشر لسكا يك
عدـ سكا

يساليب المعامهة الكالدية لدل المراهليف (دراسة مأسية ملارمة) ،رسالة

ماجسعير ،جامعة المميا ػ قسـ عهـ المأس.

ِٗٔ .هبػػة حسػػيف طػػو  " )ََِٖ(،عمميػػة العأػػاؤؿ كاامػػؿ ل أػػض ااغ ػراض االئعئابيػػة لػػدم
عيمة مف ضعاؼ السمم" ،جامعة عيف شمس ،ئهية البمات لآلداب كالعهكـ العربكية ،قسـ
عهمس المأس.

َِٕ .هدل جعأر حسف)ََِٔ( ،

" العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعهما بضيكط العمؿ ،كالرضا

عف العمؿ " ،دراسات مأسية ،العدد ال امف ،المجهد السادس عشر ،صّٖ – َُُ،

رابطة اا صائييف المأسييف المصرية – اللاهرة.

ُِٕ .هدل محمد قماكم )ُٖٖٗ( ،الطأؿ المصرم عمشئعو كحاجاعو ،طِ اامجهك
المصرية ،اللاهرة.

ِِٕ .هشاـ يحمد سماعيؿ ،كسامية سمير شحاعة ") ََُِ(،معم

الحياة  ،كعالقعو

بالعأاؤؿ كالعشاؤـ لدل عيمة مف حا رم اللبكر" دراسات مأسية ،المجهد العشركف،العدد

ال الث ،يكليك ّٕٗ ُْٓ -رابطة اا صائييف المأسييف المصرية (رامـ)  -اللاهرة.

ِّٕ .هشاـ عبد الرحمف ال كلن)ََِْ( ،

" العمبؤ بسهكؾ المشاغبة ،الضحية مف الؿ

بعض المعامهة الكالدية لدل عيمة مف المراهليف" ،المؤعمر السمكم الحادم عشر،

صَّْ ،لمرئز ا رشاد المأسن – اللاهرة.

ِْٕ .هشاـ عبد الممعـ ممصكر " )ُٖٗٗ(،العمشئة الكالدية مف الؿ عمهيف معميزيف مف
يعماؿ ااديب مجيب محأكظ " ،رسالة ماجسعير جامعة عيف شمس ،ئهية العربية  ،قسـ

عهـ المأس _ اللاهرة .

ِٕٓ .هشاـ محمكد يبك حجازم " )ُٗٗٗ(،العالقة بيف السهكؾ العدكامن كااعراض
االئعئابية" ،رسالة ماجسعير ،جامعة اازهر ،ئهية الطب قسـ الطب المأسن .

ِٕٔ .هشاـ م يمر ،كمحمد السيد عبد المعطن)َََِ( ،

" العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعهما

بعدد مف المعييرات المأسية لدل عيمة مف طالب كطالبات الجامعة " ،دراسات عربكية

كاجعماعية ،المجهد السادس ،العدد ال الث ،سبعمبر صِِ – ّٓ ،جامعة حهكاف –
اللاهرة.

ِٕٕ .هما سكيهـ سكيهـ " )ََُِ(،االعجاهات الكالدية مف الممظكر الديمن ئما يدرئها
اابما كعالقعها بالسهكئيات المرعبطة بالبيئة ن ضك بعض المعييرات الديمكج ار ية"

،جامعة اازهر  ،ئهية الدراسات ا مسامية رع بمها.
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ِٖٕ .هياـ عبد الجكاد الئر داكم " )ََِٔ(،المسامدة االجعماعية كعالقعها ب ساليب

العمشئة الكالدية ،كبعض معييرات الش صية لدل المرية العامهة"  ،رسالة ماجسعير ،
جامعة طمطا  ،ئهية اآلداب  ،قسـ عهـ المأس _اللاهرة.

ِٕٗ .هيهة السهيـ " )ََِٔ(،العأاؤؿ كالعشاؤـ كعالقعها بالعكامؿ ال مسة الئبرل لهش صية

لدل عيمة مف طالبات جامعة المهؾ سعكد "،رسالة ماجسعير ،جامعة المهؾ سعكد ئهية

العربية.

َِٖ .ك ا محمد عبد هللا " )ُٖٗٔ( ،عصميـ ملياس لهعسهط كا هماؿ مف كجهة اابما ،
مف سف ٕ – ُِ سمة " ،الئعاب السمكم ن عهـ المأس ،المجهد ال امس ،صِٔ –
ِٖ بريؿ ،مئعبة اامجهك المصرية – اللاهرة.

ُِٖ .كليد اللططن" )َََِ ( ،يساليب العمشئة الك الدية ،كعالقعها بالسهكؾ العدكامن لدل
طالب المرحهة ااساسية العهيا بمحا ظة جمكب غزة" ،رسالة ماجسعير،

برمامج

الدراسات العهيا المشعرؾ بيف جامعة ااقص  ،كجامعة عيف شمس،ئهية العربية –

الجامعة ا سالمية.

ِِٖ .كليد ئماؿ اللصاص  ،كعصاـ عك يؽ قمر )ََِِ(،

"ع ير ممارسة اامشطة

العربكية الحرة عهن علدير الذات كالعدكامية" ،البحث العربكم ،المجهد ااكؿ يماير المرئز

اللكمن لهبحكث العربكية كالعممية صَُْ  -َّْ-اللاهرة .

ِّٖ .ياسيف مسهـ محارب يبك حطب  " )ََِِ(،اعهية برمامج ملعرح لع أيؼ السهكؾ
العدكامن لدم طهبة طالب الصؼ العاسم ااساسن بمحا ظة جمكب غزة" ،رسالة

ماجسعير ،الجامعة ا سالمية ،ئهية العربية ،قسـ عهـ المأس –غزة.

ِْٖ .يكسؼ يحمد الرميح ،محمكد صادؽ" )ََِْ( ،ممكذج كاقعن لعممية المسؤكلية
االجعماعية لدل الشباب الجامعن ،عجال مشئهة الحكادث المركرية ،دراسة عطبيلية"

دراسات ن ال دمة االجعماعية ،كالعهكـ ا مسامية العدد السابم عشر ،الجز ااكؿ،
يئعكبر ،ئهية ال دمة االجعماعية ،جامعة حهكاف – جمهكرية مصر العربية.

ِٖٓ .يكسؼ محمد صالح )ََُِ( ،االمحراؼ كالصحة المأسية – ط ُ-دار ال لا ة لهمشر
كالعكزيم – عماف.
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تسى هلل انزحًٍ انزحٍى

ممحؽ رقـ ( ) 0

خطاب السادة األساتذة المحكميف وأسماءىـ
السيد ................................... /الفاضؿ

السبلـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو:

الموضوع /المشاركة في تحكيـ مقاييس الدراسة التالية :

يتشرؼ الباحث بدعوة سيادتكـ لممشاركة في تحكيـ مقاييس الدراسة مف أجؿ تطبيقيا عمى عدد مف

طبلب الجامعة سعياً لبلستفادة مف خبرة وآراء سيادتكـ في ىذا المجاؿ كأحد أعضاء المحكميف ليذا
المقياس .وأرجوا التفضؿ بإبداء أرائكـ .

ولسيادتكـ جزيؿ الشكر والتقدير .

مقدمو لسيادتكـ
الباحث

محمود عابد أبو شحاذة

أسماء السادة واألساتذة المحكميف:
ـ

الدرجة

اسـ المحكـ

اسـ الجامعة

التخصػص

ُ

ي.د

عك يؽ الضك جال المبن

جامعة غرب ئرد ما

يصػكؿ عربية

ِ

ي.د

غزك سماعيؿ عامة

الجامعة ا سالمية

مماهج كطرؽ عدريس

ّ

ي.د

صالح الديف يبك ماهية

جامعة اازهر

عهـ مأس العربكم

ْ

ي .ش.د

عاطؼ يبك غالن

جامعة ااقص

صحة مأسية

ٓ

ي .ش.د

مجاح عكاد السمير

جامعة ااقص

صحة مأسية

ٔ

ي.ـ.د

عأيأة يبك س ية

جامعة ااقص

رشاد مأسن

ٕ

ي.ـ.د

عاـ سماعيؿ السحار

الجامعة ا سالمية

صحة مأسية

ٖ

ي.ـ.د

ع مر شكقن براهيـ

ئهية العربية جامعة

عهـ المأس العربكم

ٗ

ي.ـ.د

سهاـ محمد هيأػة

ئهية البمات

عهـ المأس العربكم

العممية

عيف شمس

جامعة عيف شمس
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بسـ هللا الرحمف الرحيـ
ممحؽ رقـ ()4

المقياس في صورتو النيائية
مقياس المسؤولية االجتماعية لطبلب الجامعة
إعداد الطالب محمود عابد عبد هللا أبو شحاذة
إشراؼ

أ.د ًظوً عْدج أتْ هصطفً

أ .د سٌاء حموذ سلٍواى

اٌزخصصاٌذساس:ٟػٍّ،ٟأدث ٟ

اٌجٕسروشأٔث ٟ
اسُاٌزخصصاٌذساس ٟعهًً أدث7ٟانتحصٍم اندراسً  :جٍد ،جٍد جداً ،يًتاس .

أخػػي الطالػػب  :ػػن الصػػأحات العاليػػة لتس ػرة مجمكعػػة مػػف العبػػارات ،عبػػارة عػػف مشػػاط معػػيف

كالمطهكب ممؾ ،يف عبيف سهكئؾ ن هذا المشاط.
ي ن الطالب ،عسع دـ هػذل الد ارسػة ليػرض البحػث العهمػن ،ال يكجػد يهػا اسػعجابات صػحيحة

يك اسػػعجابات اطئػػة ،المطهػػكب ممػػؾ يف عئػػكف جابعػػؾ صػػحيحة ػػن المئػػاف الػػذم عضػػم يػػو عالمػػة
( )معبرة عف سهكئؾ يك رييؾ ال اص بصراحة .

تمؤل البيانات في الجزء األعمى مف ورقة اإلجابة .

رجا ا جابة عه جميػم العبػارات دكف يف ععػرؾ يم عبػارة كيف عئػكف جابعػؾ صػادقة كصػريحة كيف ال
عضم يئ ر مف عالمة كاحدة عه يية عبارة.

ع ئد باسعمرار يمؾ عضم العالمة يماـ الرقـ الصحيح لهعبارة ،كعحت ال امة العن عماسبؾ .

ال يكجد عبارات صحيحة كي رل اطئة ،هن صحيحة ماداـ ععبر عف اسعجابعؾ ككجهة مظرؾ.
وشك ارً لحسف تعاونكـ ،،،
مع تمنياتي لكـ بالتوفيؽ ،،،
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الباحث،،،

مسح يسما اابعاد الأرعية لملياس المسؤكلية االجعماعية ،كيرقاـ هذل العبارات ،كعدد عبارات ئؿ
ممهما

مسمسؿ

األبعاد

ُ

االهعماـ

ِ

الأهـ

عدد العبارات

أرقاـ العبارات

في كؿ بعد مف

ُ-ِٕ-ٕٔ-ُٔ-ٓٓ-ْٗ-ّْ-ّٕ-ُّ-ِٓ-ُٗ-ُّ-ٕ-

ِٓ

أبعاد المقياس

ٕٕٗٗ.-ٖٗ-ٕٗ-ٗٔ-ٗٓ-ْٗ-ّٗ-ِٗ-ٖٗ-ٖٓ-ُٖ-
ِ-ّٕ-ٖٔ-ِٔ-ٓٔ-َٓ-ْْ-ّٖ-ِّ-ِٔ-َِ-ُْ-ٖ-

ُٕ

َٖٕٗ.-ٖٔ-ِٖ-
ّ

المشارئة

ّْٕ.-ٔٗ-ّٔ-ٕٓ-ُٓ-ْٓ-ّٗ-ّّ-ِٕ-ُِ-ُٓ-ٗ-

ُّ

ْ

الرعاية

ْْٔ.-ٖٓ-ِٓ-ْٔ-َْ-ّْ-ِٖ-ِِ-ُٔ-َُ-

ُُ

ٓ

الهداية

ٓ-َٕ-ٔٓ-ٓٗ-ّٓ-ْٕ-ُْ-ّٓ-ِٗ-ِّ-ُٕ-ُُ-

ُٕ

ٔ

ا علاف

ُٕٓٗ.-ٖٕ-ّٖ-ٕٗ-
ٔ-ُٕ-ٔٔ-َٔ-ْٓ-ْٖ-ِْ-ّٔ-َّ-ِْ-ُٖ-ُِ-
ٕٖٖٔ.-ْٖ-َٖ-
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ُٔ

املقٍاس يف صْرتَ الٌِائٍح
ـ

ُ
ِ
ّ

نعـ

العبارات
يحرص عه عمعيف العالقات بيف يصدقائن.
ي ضؿ يف يهاجر الأرد ل يم دكلة حع كلك ئاف المجعمم ن يمس الحاجة ل
جهكدل.
يبادر ل االشعراؾ ن طأا حريؽ يك ا بالغ عمو عمد مشاهدعن يال.

ْ

يشارؾ ن يم جماعة ععمؿ عه مد يد العكف لهمحعاجيف.

ٓ

يبحث عف المكاقؼ العن يمبين يها علديـ يد العكف لآل ريف.

ٔ

يحاكؿ يف يعرؼ ما يعصؿ بعمهن حع يؤديو بنعلاف.

ٕ

يبادر ن يم جماعة ععمؿ عه مد يد العكف لهمحعاجيف.

ٖ

يمعمم عف مصح زمالئن باالبععاد عف زمال السك

ٗ

يحزف ذا يصاب زمالئن مئركهان.

شية يف يؤذكمن.

َُ

يشارؾ مم زمالئن ن عكزيم الصدقات عه الأل ار .

ُُ

يساهـ مم زمالئن ن عكعية الماس مف ي طار الم درات ن الجامعة.

ُِ
ُّ

يحاكؿ يف ي هص ن عمهن اكاف علاعس اآل ركف الذيف يعمؿ معهـ.
يبعهج عمدما يئعشؼ مصدر ركة جديد ن بهدم.

ُْ

يهمؿ عمهن عمدما ال يكجد رقيب عه .

ُٓ

يعجاهؿ ما يحدث ن المجعمم مف حكادث قعؿ اف مئا حعها مف كاجبات رجاؿ
اامف.

ُٔ

يشارؾ زمالئن ن علد مدكات ديمية ن الجامعة.

ُٕ

يذئر زمالئن ااغميا با مأاؽ عه الأل ار .

ُٖ

يعمؿ بنعلاف ن يم مشاط جامعن يئهؼ بت.

ُٗ
َِ

يعهاكف ن يدا يم عمؿ يئهؼ بت حع كلك ئاف بسيطان.

يشعر يف ق ار ة الئعب العاري ية مضيعة لهكقت.

ُِ

يععاكف مم زمالئن ن مجاح اليكـ الرياضن بالجامعة.

ِِ

يدعك جيرامن ل العليد بالزل ا سالمن.

ِّ

دعكة اا راد الممحر يف ل الطريؽ المسعليـ ليس مف كاجبن.

ِْ

يبذؿ ئؿ جهدم ن يم عمؿ يقكـ بت.

ِٓ

يهعـ بالمشئالت العن عحدث بيف ي راد يسرعن.

ِٔ

يرل يف عئكف لدل ئؿ رد ئرة عامة عف ااحداث العاري ية العن يعاصرها.

ِٕ

يمصح زمالئن بعلديـ المساعدة ام زميؿ يععرض لضائلة اقعصادية.

ِٖ

يدعك زمالئن ل عيادة زميههـ المريض.

ِٗ

يمصح زميهن الذم يأعن ن يمر بدكف عهـ يال يئرر ذلؾ.

َّ

يؤدم الصالة بعؤدة كسئيمة عمدما يد ؿ يها.
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أحيا ًنا

ال

ـ

نعـ

العبارات

ُّ

يسعد عمدما يسمم عف عسهيح جيشما ب سهحة حدي ة.

ِّ

يعرؾ مظا ة المسجد لزمالئن ي ما قيامهـ بمظا عو.

ّّ

يحب يف يشارؾ ن يعماؿ عطكعية ل دمة يهالن الحن الذم يعيش يو.

ّْ

يحا ظ عه الكحدة كالعماسؾ بيف زمالئن.

ّٓ

يراع ع بيت الليـ اا القية عمد زمالئن.

ّٔ

يشعر بع ميب ضميرم عمدما ال يؤدم عمهن عه الكجو اائمؿ.

ّٕ

يؤ ر اللياـ بكاجباعن الش صية عه يم جهد اص لمصهحة جماععن.

ّٖ

يرل يف ق ار ة الصحؼ اليكمية ال ع دـ الأرد كلئف مضيعة لهكقت.

ّٗ

يحرص يف يدل بصكعن ن االمع ابات الأهسطيمية .

َْ

يشارؾ زمالئن ن دعكة الماس لصالة الجمعة ن ال ال .

ُْ

ٌيكد يف يعمازؿ عف بعض حلكقن ن سبيؿ سعادة يسرعن.
يؤدم يم عمؿ يئهؼ بت عه يئمؿ كجو ما داـ ذلؾ باسعطاععن.

ّْ

يسعدمن يف يشارؾ يساعذعن عمد حؿ مشائهما.

ْْ

لدم عصكر كاضح عف برامج ااحزاب السياسية الأهسطيمية.
ي ضؿ يف يئكف َّ

ِْ

ْٓ

يععذر عف االشعراؾ ن يم عمؿ يعطهب مظا ة الجامعة امها مسؤكلية رجؿ
المظا ة .

ْٔ

يمد يد العكف لئؿ م هص لهكطف ن يم امع ابات.

ْٕ

يحث زمالئن بالسؤاؿ عف يحكاؿ الأل ار كالجيراف.

ْٖ

ي عهؽ ااعذار عمدما ييطهب ممن المشارئة ن يم مشاط ديمن ن الجامعة مم
اسعطاععن اللياـ بت.

ْٗ

يبادر بحؿ المشئالت العن يععرض لها زمالئن.

َٓ

يهمؿ عرشيد اسعهالؾ الميال يك الئهربا مادمت ال يد م عئاليأهما.

ُٓ

يسع لمعاكمة رجؿ ا سعاؼ ن ملؿ الجرح اقرب مشأ

حاد ة.

ذا ما شاهدت يم

ِٓ

يرل يف مماقشة المسائؿ كعبادؿ اآل ار يها ال يساهـ ن حهها.

ّٓ

يساهـ ن جمم العبرعات مشا مسجد جديد.

ْٓ

يعرؾ المسائؿ الصعبة لتسعاذ ن الجامعة لالسعأسار عمها كال يبذؿ يم جهد ن
حهها.

ٓٓ
ٔٓ

يم جهد يطهب ممن حرصان عه علدـ بهدم.
يحاكؿ بذؿ َّ

يملؿ كاجباعن الجامعية المطهكبة ممن عف زمالئن كال يقكـ بحهها.

ٕٓ

يرل يف مماقشة المسائؿ كعبادؿ اآل ار يها ال يساهـ ن حهها.

ٖٓ

يشعرؾ مم زمالئن ن عكعية الماس ب مكر ديمهـ.

ٗٓ

يحرص عه يف يشارؾ ن عشييم جمازة جار يك قريب.
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أحيا ًنا

ال

ـ

نعـ

العبارات

َٔ
ُٔ

علكـ ااعماؿ العن قمما بها بجدية بعد الأراغ ممها.
ي ضؿ يف ّْ
يحب يف يق ير عف البطكالت الأهسطيمية عه مدار العاري .

ِٔ
ّٔ

يمعمم عف ا بالغ عف ش ص يسرؽ مف ش ص آ ر ك ان مف يذائو لن.
ي ضؿ طريلة لحؿ المشائؿ هن يف يشعرؾ الجميم ن مماقشعها.

ْٔ

يحرص يف يععرؼ عه اا كة الذيف ي ار لكممن ل صالة الجماعة ن المسجد.

ٓٔ

يدعك زمالئن ل حأظ اللرآف الئريـ.

66

يذائر دركسن َّيكؿ ب َّكؿ.

ٕٔ
ٖٔ

يم زميؿ يعييب عف الجامعة.
يحث زمالئن عه الذهاب لالطمئماف عه صحة َّ
يععلد يف الش ص الذم ي رج عه ععهيمات الجامعة يجب يف يعرؾ كش مو.

ٗٔ
َٕ

يعلبؿ يم دكر يئهأمن بت زمالئن ما دمت قاد انر عهيو.

يرل يف مصح السارؽ هك يحد السبؿ لهلضا عه السرقة.

ُٕ

يؤجؿ اللياـ ب م عمؿ يئهؼ بت حع يكشؾ الكقت عه االمعها .

ِٕ

يبعهج بسعادة جيرامن ك رحهـ.

ّٕ

ععرائـ عهن الكاجبات الدراسية لعدـ يدائها ن حيمها.

ْٕ

يععذر عف االشعراؾ ن يم مشركع لمحك يمية يهالن الحن الذم يعيش يو حع

اكا وف طهب ممن ذلؾ.

ٕٓ

يحب يف يعرؼ جيرامن ما يعهمو مف يمكر الديف.

ٕٔ

اقعصر ن مذائرة دركسن بما يحلؽ لن المجاح لط.

ٕٕ

يحا ظ عه ي اث جامععن.

ٖٕ
ٕٗ

يععذر عف ا دال بشهادعن عجمبان لهمشائؿ.

يشارؾ زمالئن ن مماقشة اامكر الديمية م ؿ "عمظيـ المسؿ ،العبرج".

َٖ

يبذؿ قصارل جهدم ن يدا كاجباعن الجامعية.

ُٖ

يحرص عه معر ة مظاـ االمع ابات ن بالدما هسطيف.

ِٖ

يحرص عه عصكيب اا طا العن يلم يها ي راد يسرعن.

ّٖ

يحب يف يشارؾ ن عحأيظ اللرآف الئريـ اهالن الحن الذم يسئف يو.

ْٖ

يحاكؿ يف يعرؼ ئؿ ما يعصؿ بعمهن حع يؤديو بنعلاف .

ٖٓ

يعجبمن الش ص الذم يلدـ عحليؽ يهداؼ جماععو كلك عه حساب مأسو.

ٖٔ

يسعد بعيريـ ئؿ مف يد ف ن كسائؿ المكاصالت العامة.

ٕٖ

يدا م عف ش ص مظهكـ حع يعكد لو حلو.

ٖٖ

يرل يف الأالح الذم بهمؿ ن يرضو يضر المجعمم ب ئمهو.

ٖٗ

يهعـ بما يحدث مف ال ات بيف زمالئن.

َٗ

يرل يف االععذار لهزمال عف الع ر عف مكعدهـ ليس ضركريان.

ُٗ

يدعك جيرامن كيههن ل االلعزاـ بالزل ا سالمن.
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أحيا ًنا

ال

نعـ

ـ

العبارات

ِٗ

يحرص عه كضم اللمامة ن سهة المهمالت.

ّٗ

يقعطم صأحات بها معهكمات عهمعن مف يم ئعاب اسععرعو مف مئعبة عامة.

ْٗ

يهـ معابعة المماقشات العن ع ار ن مجهس الشعب عبر كسائؿ ا عالف.

ٓٗ
ٔٗ

يرل يف اهعماـ الطالب بمشائؿ جامععهـ ال يجدم مأعان.

يهعـ بما يععرض لو المسهمكف ن بالد ي رل مف ععذيب يك معاماة.

ٕٗ

يحب مماقشة زمالئن ن يحكاؿ المسهميف ن البالد اا رل.

ٖٗ

ي بر المسئكليف ذا عر ت اامائف العن يععاط يها الطالب الحبكب م درة.

ٗٗ

يحا ظ عه سمعة شعبيعن ن الجامعة.
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أحيا ًنا

ال

بسـ هللا الرحمف الرحيـ
ممحؽ رقـ ()3

المقياس في صورتو النيائية
مقياس أساليب الرعاية الوالدية لطبلب الجامعة
صْرتً ( األب ّاألم )

إعداد الطالب محمود عابد عبد هللا أبو شحاذة
إشراؼ

أ .د ًظوً عْدج أتْ هصطفً

أ  .د سٌاء حموذ سلٍواى

اٌزخصصاٌذساس:ٟػٍّ،ٟأدثٟ

اٌجٕسروشأٔث ٟ
اٌزخصصاٌذساس  ٟعهًً أدث7ٟانتحصٍم اندراسً  :جٍد ،جٍد جداً ،يًتاس .
ن الصأحات العالية سػعجد مجمكعػة مػف العبػارات ععبػر عػف مشػاط معػيف كالمطهػكب ممػؾ ،يف
عبيف سهكئؾ محك هذا المشاط.

أخً الطالة  ،عسع دـ هذل الدراسة ليرض البحث العهمن

 عجيب عه جميم العبارات دكف يف ععرؾ عبارة كيف عئكف جابعؾ صادقة كصريحة .

 ع ئد باسعمرار يمؾ عضم عالمة  يماـ الرقـ الصحيح لهعبارة ،كعحت ال امة المماسبة.
 عضم عالمة كاحدة يماـ ئؿ عبارة .

 ال يكجد عبارات صحيحة كي رل اطئة  ،هن صحيحة ماداـ ععبر عػف اسػعجابعؾ كمشػاعرؾ
الحليلية.

وشك ارً لحسف تعاونكـ ،،،

مع تمنياتي لكـ بالتوفيؽ ،،،
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الباحث،،،

مسح أسماء أبعاد مقياس أساليب الرعاية السوية ،وأرقاـ ىذه العبارات ،وعدد عبارات كممنيما.
مسمسؿ

األبعاد

ُ

االمدماج

ِ

الدؼ

ّ

الممط

ا يجابن

أرقاـ العبارات

عدد العبارات

في كؿ بعد مف
أبعاد المقياس

ُ-ّٕ-ّْ-ُّ-ِٖ-ِٓ-ِِ-ُٗ-ُٔ-ُّ-َُ-ٕ-ْ-

ُٖ

ِ-ّٖ-ّٓ-ِّ-ِٗ-ِٔ-ِّ-َِ-ُٕ-ُْ-ُُ-ٖ-ٓ-

ِْ

َْْٗ.-ْٕ-ْٓ-ّْ-

ُْٓٔ.-ٓٓ-ْٓ-ّٓ-ِٓ-ُٓ-َٓ-ْٖ-ْٔ-ْْ-
الديملراطن

ّ- ّٗ-ّٔ-ّّ-َّ-ِٕ-ِْ-ُِ-ُٖ-ُٓ-ُِ-ٗ-ٔ-

ُْ

ِْ.

مسح أسماء أبعاد مقياس أساليب الرعاية غير السوية ،وأرقاـ ىذه العبارات ،وعدد عبارات كؿ

منيما.

مسمسؿ

أرقاـ العبارات

األبعاد

ُ

الضبط الصارـ مف

ِ

العسهط يلكالدم

ّ

العهديد

ّ-ٔٔ-ٓٗ-ِٓ-ْٓ-ّٖ-ُّ-ِْ-ُٕ-َُ-

ْ

العلاب البدمن

ْ-ٕٔ-َٔ-ّٓ-ْٔ-ّٗ-ِّ-ِٓ-ُٖ-ُُ-

ٓ

الحماية الزائدة

ٔ

ا هماؿ

ٕ

العدليؿ

الؿ سحب الحب

ُ -ْٔ-ٕٓ-َٓ-ّْ-ّٔ-ِٗ-ِِ-ُٓ-ٖ-

َُُُٕ.-َٗ-ْٖ-ٕٖ-

عدد العبارات

في كؿ بعد مف
أبعاد المقياس
ُٓ

ِ-ِٕ-ٔٓ-ٖٓ-ُٓ-ْْ-ّٕ-َّ-ِّ-ُٔ-ٗ-
ٕٗ-َُٕ-َُٓ-َُّ-ََُ-ٗٔ—ُٗ-ٖٓ-

ِّ

َُُُُٖ.-َُُ-َُٗ-
َُُّٕ.-ٕٗ-ِٗ-ٖٔ-َٖ-
ّْٕٗ.-ٖٕ-ُٖ-
ٓ-ٖٔ-ُٔ-ْٓ-ْٕ—َْ-ّّ-ِٔ-ُٗ-ُِ-
َُٕٓٔ.-َُْ-َُِ-ٖٗ-ْٗ-ٖٖ-ِٖ-
ٔ-ٔٗ-ِٔ-ٓٓ-ْٖ-ُْ-ّْ-ِٕ-َِ-ُّ-
ُُِٕٔ.-ٗٗ-ٗٓ-ٖٗ-ّٖ-
ٕٕٕ.-َٕ-ّٔ-ٓٔ-ْٗ-ِْ-ّٓ-ِٖ-ُِ-ُْ-
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ُٔ
ُْ
ُٖ
ُٔ
ُُ

أوالً  :أساليب الرعاية الوالدية التربوية السوية :
ـ
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ

العبارات

َعى

الدم يحبامن.
ك َّ

الدم باهعماـ عمدما يشئك مف آالـ صحية.
يعلبهمن ك َّ

ػدم ػػن اامػػكر العػػن ع صػػمن ،قبػػؿ يف
يسعشػػيرمن كالػ َّ

يع ذا ق ار انر بش مها.

الدم عه عحليؽ مطالبن ،كيمأذا ما كعدامن
يحرص ك َّ

بو.

الدم.
يشعر بحريعن عمدما يئكف مم ك ِّ

الدم ن يمكر ااسرة.
يعبادؿ الريم مم ك َّ

ػدم ػػن عص ػريؼ بعػػض يمػػكرم ،دكف يف
يشػػارئمن كالػ َّ
يأرضا عه ذلؾ.

دم عف همكمن.
يشعر بالراحة بعد يف يعئهـ مم كال َّ

ٗ

يعشػػاكر كالػػدمٍ مػػم كالػػدعن ػػن ئ يػػر مػػف اامػػكر العػػن
ٍ
ع ص ااسرة.

َُ

الدم ب ف عئكيمن الجسمن سهيـ عمامان.
ي برمن ك َّ

ُُ
ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ

ػدم عهػ ػ مأس ػػن الس ػػركر ،كيطيب ػػا ػػاطرم
ي ػػد ؿ كال ػ َّ
عمدما يئكف ائأان يك حزيمان.

م بنبدا الريم حكؿ حياعن المسعلبهية.
يسمح لن كالد َّ
الدم يممن حسف المظهر.
يشعرمن ك َّ

ػدم يف ي برهمػػا ذا لػػـ يئػػف يحػػب الطريلػػة
يأضػػؿ كالػ َّ
العن يعامالمن بها.

الدم ن ا عيار المالبس ،العن يرغبهػا قبػؿ
يشارئمن ك َّ
يف يشعرياها لن.

قرعػ ػػو يك
ػدم بالحػ ػػديث معػ ػػن عػ ػػف الػ ػػذم ي
يسػ ػػعمعم كالػ ػ َّ
سمععو.

لدم بالهكايات العن ي عارها.
يعجب كا َّ

الدم الحريػة ،ػن مشػاهدة البػرامج الععهيميػة
يعرؾ لن ك َّ
العن يرغب بمشاهدعها.

الدم بر ؽ كمكدة شديدعيف.
يعامهمن ك َّ

َِ

الدم اهعمامهما بأشهن يك بمجاحن الدراسن.
يظهر ك َّ

ِِ

م لػ اامػػائف العػن يقضػػن يهػػا يكقػػات
يرشػػدمن كالػػد َّ

ُِ

م عه
يحرص كالد َّ

األب

ظهار حبهما كمكدعهما لن.
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أحٍاَا

األـ
ال

َعى

أحٍاَا

ال

ـ

األب

العبارات

َعى

الأراغ.
ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ

ػدم ػػن عصػ ػريؼ بع ػػض يم ػػكرم دكف يف
يش ػػارئمن كال ػ َّ
يأرضا عهن ذلؾ.

الدم يف يصارحو بئؿ المشئالت العن يكاجهها.
يرل ك َّ
الدم عه
يحرص ك َّ

ظهار حبهما كمكدعهما لن.

ػدم بشػػئؿ عػػاـ لػ عهبيػػة الئ يػػر مػػف طهبػاعن
يبػػادر كالػ َّ
كحؿ مشائهن.

ػدم عهػ ػ س ػػرعة العأ ػػاهـ بيمم ػػا عم ػػد ح ػػدكث
يرئ ػػز كال ػ َّ
مشئالت بيمن كبيف ي كعن.

الدم يمهما صديليف لن.
يشعر مف الؿ معامهة ك َّ

يهػػعـ كالػػدم ب يريػػن ملػػدمان ػػن ئػػؿ صػػييرة كئبي ػرة يقػػكـ

بها.

َّ

الدم عه الععاكف كالعضامف دا ؿ ااسرة.
يؤئد ك َّ
الدم دائمان لكجهة مظرم.
يصين ك َّ

ِّ

يسعمعم كالدم ئ ي انر بعمؿ يشيا معن.

ُّ

ّّ

يع ػػكدمن كالػ ػػدم يف يح ػػؿ المشػ ػػئالت الع ػػن عععرضػ ػػمن

دكف الهجك ليهما.

ّْ

الدم عف مجريات اامكر كيسبابها.
يحد من ك َّ

ّٓ
ّٔ

الدم بالرحالت العن يقكـ بها يكـ جازعن.
يهعـ ك َّ

يحرص كالدم عهن يف يحا ظ عهن ممعهئاعن بمأسن.

ّٕ

م عه الل ار ة كا طالع.
يشجعمن كالد َّ

ّٖ
ّٗ
َْ
ُْ
ِْ
ّْ
ْْ

الدم عه يف العزـ ببعض الضكابط ،ال
رغـ صرار ك َّ
يمهما يأعالف ذلؾ بر ؽ.

الدم بممارسة الهكايات العن ي عارها.
يسمح لن ك َّ

ػدم ل ػ مئػػاف كجػػكد ااشػػيا ،العػػن يجػػد
يرشػػدمن كالػ َّ
يها المعارؼ العن يبحث عمها.

ػدم عمػػدما يطهػػب مسػػاعدعهما ػػن حػػؿ مشػػئهة
ي ىسػ يػر كالػ َّ
عكاجهمن.
م عه المشارئات الجماعية العن يرغب
يشجعمن كالد َّ

بها.

يعحدث كالدم ئ ي انر عف ااشيا الجيدة العن يقكـ بها.

الدم حبهما لن كي برامن ب مهما يحبامن.
يظهر ك َّ
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َعى

أحٍاَا
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ـ
ْٓ
ْٔ
ْٕ
ْٖ
ْٗ
َٓ

األب

العبارات

َعى

م بالسعادة عمدما يركمن عائدان مف الجامعة
يشعر كالد َّ
ل البيت.

الدم العحئـ ن ئؿ يعمالن.
ير ض ك َّ

الدم بما يععهمو ن الجامعة.
يهعـ ك ٌ
الدم عمدما ي ط
يكجهمن ك َّ
م عه
يحرص كالد َّ

شعارم يمن مصدر سعادعهما.

الدم بال ركج معن
يسعمعم ك َّ

ن رحالت

ل

يصدقائن.

ُٓ

الدم ن عحديد قيمة المصركؼ الالزـ لن.
يشارئمن ك َّ

ِٓ
ّٓ

الدم ما عهن كجهن دكف يف يعئهـ.
يأهـ ك َّ
يممحن كالدم الأرصة بدا آرائن .

ْٓ

يهعـ كالدم بااشيا العن عد ؿ السركر عه مأسن.

ٓٓ

يعئهـ كالدم معن بر ؽ كبركح الصداقة.

ٔٓ

الدم لن بئهمات عمهؤها المحبػة.
يعحدث ك َّ

ُ

م ئ ي انر ل ي طائن.
يعصيد كالد َّ

ثانياً  :أساليب الرعاية الوالدية غير السوية :
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ
ُِ

الدم عمدما يطيؿ السهر ن الهيؿ
يعضايؽ ك َّ

ارج

البيت.

الدم يمما دائمان مد م مف سهكئما ال اطي.
يؤئد ك ن
الدم يهمية ضربن عمدما يقصر ن يدا كاجبن
يرل ك َّ

ئعلاب لن.

الدم عه
يحرص ك َّ

يف ي عا ار اامائف العن يقضن

يها يكقات راغن.

الدم ال يهعماف بمظهرم ئ ي انر.
يرل يف ك َّ

الدم عهن يال ير ضا لن طهبان يبدان.
عكدمن ك َّ

م يهمية علابن
يععلد كالد َّ

صالح طريلعن ن

العصرؼ كعحسيمها.

الدم عمدما يطيؿ السهر ارج البيت .
يعضايؽ ك َّ
الدم بالعلاب عه
يعكعدمن ك ن
بعد حيف.

عصر اعن السيئة كلك

الدم عمدما ال يطيعهما.
يضربمن ك ن
الدم يمهما يعر اف مصهحعن يئ ر ممن.
يرل ك ن
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َعى

أحٍاَا

ال

األب

ـ

العبارات

ُّ

الدم عه عدـ اللياـ ب دا كاجباعن بمأسن.
يحرص ك ن
يهعـ كالدم عهن يف ي ذ برييهما ملدمان ن ئؿ صييرة

ُْ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ
َِ
ُِ
ِِ
ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ
ُّ
ِّ

َعى

يك ئبيرة يقكـ بها .

ط ئبير

الدم يف يم عصرؼ سيي ،هك
يرم ك َّ
سعئكف لو معائج مؤ رة عه مسعلبهن.

عهن يحيامان.
يدلهمن ك َّ
الدم يحيامان كيلسياف َّ
الدم يممن س مدـ مم مركر الزمف ذا لـ
يلكؿ ك ن
يحسف طريلعن كيسهكبن ن الحياة.
الدم ذا عهت يقؿ شن ،مما ال يمبين
يضربمن ك ن
عمهو.
الدم الئعب كالمجالت العن يقريها.
ي عار ك ن
الدم ال يهعماف بمسعلبهن.
يرل يف ك َّ

الدم الأرصة بدا ريي ال اص.
يعطيمن ك ن
الدم لك ئمت ش صا مف مكع آ ر ،مف حيث
يعممن ك َّ
العأكؽ الدراسن كاا القن .

الدم بسكابلن الئ يرة ،كال يئعأياف بالعرئيز
يذئرمن ك َّ
عه

ط م لط عمدما ي ط .

الدم بعجزم كقصكرم ،عف يدا ما يسمد
يذئرمن ك َّ
ليو.

الدم بالضرب عمدما يشئكا لهما مف
يهددمن ك َّ

كامن

كي كاعن الئبار.

الدم مكع دراسعن كمهمعن.
يحدد ك َّ

الدم عف االسعماع لمشئالعن كيععبراها عا هة.
يمعمم ك َّ

الدم يف يحسف طريلة لعربية االبف ،هن يف
يرل ك َّ

يعرئال ح انر يعمؿ ئما يحهك لو.

الدم ئ ي انر لن ي طائن.
يعصيد ك َّ

الدم الشدة معن عمدما ال يسير ك ؽ ما
يسع دـ ك َّ

يريداف.

الدم بعصر اعن ال اطئة ،كيعحد اف عمها
يذئرمن ك ن
بعد املضا كقت طكيؿ.
الدم بشدة ،عمدما يحصؿ عه
يضربمن ك ن
معدمية ن االمعحامات.

درجات
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ّّ

الدم ال يطيلاف الحياة بعيدان عف يبمائهما.
يشعر يف ك َّ

ّٓ

الدم يمو يجب يف يحلؽ لالبف جميم رغباعو.
يرل ك َّ

ّْ

ّٔ
ّٕ
ّٖ
ّٗ
َْ
ُْ
ِْ
ّْ
ْْ
ْٓ
ْٔ

َعى

الدم ال يهعماف بالحئـ عه سهكئن.
يشعر يف ك َّ

الدم عمدما ال يرجم لن البيت ن الكقت
يعضايؽ ك َّ
المحدد.

الدم يف يعمؿ يشيا قاال عمها يمها اطئة.
يمزعج ك َّ

الدام كقت الذهاب كاامائف ،العن يمئف لن
يحدد ك َّ
الذهاب ليها.

الدم ل ع كيأن ذا ع رت عف مكعد الرجكع
يهج ك ن
مف الجامعة .
الدم بمعظـ الكاجبات العن يعمئف مف اللياـ بها
يلكـ ك َّ
بمأسن.

يعياض ك َّ
الدم عف عصر اعن عمدما يعصرؼ عصر ان
غير الئؽ.

عهن.
يشعر يف ك َّ
الدم عطك اف َّ

الدم حبهما لن.
ي أن ك َّ

الدم معن عهن عباع مظاـ دقيؽ ن
يحرص ك َّ
الممزؿ.

يشعر مف

ممهما.

الؿ عصر ات كالدم يممن لست ملبكالن

الدم يهمية علابن
يرم ك َّ

صالح طريلعن

ن

العصرؼ كعحسيمها.

ْٕ

الدم يف يسععيف بهما عمدما يعشاجر مم
عكدامن ك ن
اآل ريف.

ْٖ

الدم عمدما ي ط دكف براز ي طائن .
يعرئمن ك َّ

ْٗ
َٓ
ُٓ
ِٓ

الدم ذا يصابمن مرض يك شن مئركل
يشعر يف ك َّ

،يظه ار لهأعهما محكم.

الدم حريعن ئ ي انر.
يليد ك َّ

يشعر ب ف ئؿ ي راد يسرعن مهعزمكف بطاعة عميا

الدم.
لك َّ

الدم عهن مطالب قاسية ب صكص المظا ة
يعرض ك َّ
كالمظاـ.
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ّٓ

الدم كئ ممن يعساكل معهما.
يعامهمن ك ن
الدم عه يف يسعشيرهما ن ئؿ يمر قبؿ
يحرص ك ن

ْٓ
ٓٓ
ٔٓ
ٕٓ
ٖٓ
ٗٓ

َعى

يف ي عهو.

الدم كحدم عمدما يعضايؽ يك يئكف
يعرئمن ك َّ
مهمكمان.

الدم بعصكيب ي طائن ِّيكؿ ب ٌكؿ عمدما ي ط .
يلكـ ك َّ
الدم عهن عمأيذ يكامرهما كععهيماعهما .
يصر ك َّ
ي

الدم عف المشارئة ن اامكر العن ع صمن
يممعمن ك َّ
قبؿ يف يع ذا ق ار انر ب صكصها .

الدم عه يف يعمسؾ باللكاميف المجعمعية.
يحرص ك َّ

َٔ

عهن
الدم ذا عهت يقؿ شن مما يجب َّ
يضربمن ك ن
عمهو.

ُٔ

عهن مف المكاقؼ العن عسعدعن
الدم
َّ
ي ش ك ن
مما سعن مم اآل ريف.

ِٔ

الدم ال يهعماف بن عمدما يمرض.
يرل يف ك َّ

ّٔ
ْٔ
ٓٔ

الدم ئؿ ما ن كسعهما لئن يحللاف
يبذؿ ك َّ

ابمائها جميم رغباعهـ.

الدم عمدما يلبس ما يعجبمن  ،كلئمهما
يعضايؽ ك َّ

يظه ار عئس ذلؾ .

الدم ن ممارسة الهكايات كالمشاطات العن
يعد ؿ ك َّ
يرغب ن اللياـ بها دا ؿ الممزؿ.

ٔٔ

الدم االلعزاـ بطريلة معيمة لعماكؿ الطعاـ.
يطالبمن ك َّ

ٖٔ

الدم يبما الجيراف ذا عسببكا ن يذائن.
يعاقب ك َّ

ٕٔ

الدم مطبكعاف عه العلاب .
يشعر يف ك َّ

ٗٔ

الدم يمهما يعر اف مصهحعن يئ ر مم .
يععلد ك َّ

َٕ

الدم يف االبف ذا لـ يلـ ب دا كاجب عهيو،
يرل ك َّ
يجب يف يلكما بذلؾ ميابة عمو.

ُٕ

الدم عميأاف معن .
يشعر يف ك ن
الدم يف يع ه عف بعض ممعهئاعن
يهزممن ك َّ

ّٕ

عهن قيكدان عه الهعب دا ؿ الممزؿ.
يأرض ك َّ
الدم َّ
الدم معن يسهكب العلاب البدمن.
يعبم ك َّ

ِٕ

ْٕ

كعن.

-242-

أحٍاَا

األـ
ال

َعى

أحٍاَا

ال

األب

ـ

العبارات

ٕٓ

الدم لئؿ طهباعن.
يسعجيب ك ن
الدم يف مف ي ضؿ الطرؽ العن ععئكف بها
يرل ك َّ

ٕٔ

َعى

ش صيعن هن يف يعرئامن حر ا عهط بمف يشا

كيعجمب مف يشا .
ٕٕ
ٖٕ

الدم بنعباع يسهكب الرجا
يلكـ ك َّ

كا لحاح عمدما

ير ض شن مطهكب ممن.

الدم عه اسع داـ الضرب ن عمأيذ اللكاعد
يحرص ك َّ
ك الععهيمات.

ٕٗ

الدم ئ ي انر ذا لـ يعماكؿ طعامن ن الصباح.
يمزعج ك ن
الدم بالضرب ذا لـ يسمم الئالـ.
يهددمن ك َّ

ِٖ

الدم قهلاف عه صحعن دكف مبرر.
يشعر يف ك ن
الدم يف عرؾ االبف ح انر عمامان  ...يعمؿ ما
يرل ك َّ

َٖ
ُٖ

الدام يقؿ عسامحان عمدما يصدر عمن سهكؾ عدائن.
ك َّ

ّٖ

عحمؿ

ْٖ
ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ
ٖٖ
ٖٗ
َٗ
ُٗ
ِٗ
ّٗ

يشا  ،هن ي ضؿ الطرؽ العن ععكدل عه

المسؤكلية.

الدم ل
يهج ك َّ

يسهكب الع كيؼ ئن يد عامن ل

االلعزاـ بععهيماعهما.

الدم مف المشارئة ن الحديث بحضكر
يممعمن ك َّ
زائريف ن البيت.

الدم مف المصركؼ عمدما يطهب ممو شيئان.
يحرممن ك َّ
الدم عه
يععمد ك َّ

يسهكب اللكة كالضيط ن ععكيدم

عه العادات الجديدة.

الدم ئ ي انر عمدما يع ر ن العكدة ل الممزؿ.
يلهؽ ك ن
الدم مشاعر الرضا محكم مهما حاكلت
ي أن ك َّ
رضا هما.

الدم يف يشارئهما ن مماقشة اامكر العن
ير ض ك َّ
ع ص ااسرة.

الدم ن كجهن كيلكالف ال مريد يف مرل
يصرخ ك َّ
كجهؾ يمامما.

الدم يف علاب اابما عه
يرل ك َّ

اا عاؿ ال اطئة

هك يساس بما ش صياعهـ.

الدم ذا لـ يعماكؿ طعامن ن الصباح.
يمزعج ك َّ
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ٓٗ
ٔٗ
ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
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لدم ب مو ال داعن ل
يؤمف كا َّ
اابما

َعى
مسعلبؿ

اللهؽ عه

المسعلبؿ بيد هللا.

الدام عف االسعماع لمشئالعن كيععبرها عا و.
يمعمم ك ن
الدم يممن سبب عما ااسرة كمشئالعها.
يلكؿ ك َّ
الدم ل
يهج ك َّ

علاب يحد ي كعن ذا شئكت مف

يذائو لن.

الدم بضركرة عرؾ االبف دكف مراجععو ذا لـ
يععلد ك َّ
يعد مف جامععو ن كقعو المحدد.

يعد ؿ كالدم ن طريلة دراسعن كعحديد يكقاعها.

ََُ

الدم عرة طكيهة ذا ارعئبت ط .
ي اصممن ك َّ

َُِ

الدم يهمية امعظامن ن برمامج دراسن
يؤئد ك ن
بداية ئؿ صؿ دراسن.

َُّ

الدم ن طريلة معامهة كالدعن لن.
يعد ؿ ك َّ

َُُ

َُْ
َُٓ
َُٔ
َُٕ
َُٖ
َُٗ
َُُ
ُُُ
ُُِ

الدم ن حؿ مشئالعن يكؿ ب كؿ.
يساعدمن ك َّ

ن

الدم ن ا عيار يصدقائن.
يعد ؿ ك َّ

الدم بآرائهما كير ضا يرائن حع اكاف ئامت
يعمسؾ ك َّ
صائبة .

الدم يف يماقش اابما آبائهـ يك يراجعكمهـ .
ير ض ك َّ

الدم عه العمازؿ عف حلن ا ن يك ي عن
يرغممن ك َّ
كلك ئمت صاحب حؽ.

الدم بطاعة
يطالبمن ك َّ

كعن الئبار مهما ئامت

الظركؼ.

الدم مف م الطة ر اؽ الحن.
يممعمن ك َّ

الدم مشاعر الرضا محكم مهما حاكلت
ي أن ك َّ
رضا هما.

الدم ئ ي انر مف ااكامر العن ع ص
لن ك َّ
يكجو َّ
مسعلبهن.
الدم بضركرة عرؾ االبف عمدما ي طي دكف
يرل ك َّ

علكيـ.
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يهحق رقى ()4
انًقٍاص فً صٕرتّ انُٓائٍح
يقٍاص انتفاؤل ٔانتشاؤو نهطانة انجايعً
إعداد انطانة يحًٕد عاتد عثد اهلل أتٕ شحادج
إشزاف
أ .د ًظوً عْدج أتْ هصطفى

أ  .د سٌاء حموذ سلٍواى

اٌزخصصاٌذساس:ٟػٍّ،ٟأدثٟ

اٌجٕسروشأٔث ٟ
اٌزخصصاٌذساس ٟػٍّ ٟأدث 7ٟانتحصٍم اندراسً  :جٍد ،جٍد جداً ،يًتاس .
 أخٟاٌغبٌت٠:ؼشضػٍ١هفّ١بٍِٟ٠جّٛػخِٓاٌؼجبساداٌزٟرٛضخِشبػشنٚسٍٛو١برهٚآسائته
فِٟٛالفاٌذ١بحاٌّخزٍفخ 
أرجٕ يُك:
أْرمشأوًػجبسحِٓ٘زٖاٌؼجبسادثذلخثُرجذٞسأ٠هثٛضغػالِخأستفًاالخز١تبساٌتزٕ٠ٞغجتكػٍ١ه 7
أْرىْٛإجبثزهػٍٝوًػجبسحٚفمبًٌّبرشؼشثذفٟاٌٛلذاٌذبٌ 7ٟالرسزغشقٚلزبًع٠ٛالًفٟاٌزفى١شأثٕبءلشاءرهألٞػجبسحثًٚضخفمظأغجبػهاألٚيرجبٖاٌّؼٕتٝاٌزٞرذٍّٗاٌؼجبسح 7
الدتتأأٔتتٗالرٛجتتذإجبثتتخصتتذ١ذخٚأختتشٜخبعئتتخ،فٙتتٟصتتذ١ذخػٕتتذِبرؼجتتشػتتٓدم١متتخشتتؼٛسن
اٌذم١م 7ٟ

ٔشكزاً نحسٍ تعأَكى ،،،
يع تًٍُاتً نكى تانتٕفٍق ،،،

انثاحث،،،
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يسح أسًاء األتعاد نًقٍاص انتفاؤل ٔانتشاؤؤ ،.أرقاو ْذِ انعثاراخ ٔ،عدد عثاراخ كم يًُٓا
مسمسؿ

األتعاد

أرقاو انعثاراخ

ُ

اٌزفبؤي 

ِ

اٌزشبؤَ 

-28-27-23-21-19-17-16-11-11-9-1
 417-38-37-36-35-33-32
-22-21-18-15-14-13-12-8-7-6-5-4-3-2
 397-34-31-31-29-26-25-24
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عدد انعثاراخ في كؿ

بعد مف أبعاد المقياس
 18

 22

ـ

نعـ

العبارات

ُ

يحب ئؿ الماس الذيف يععرؼ بهـ.

ِ
ّ

ي ضؿ يال يحدد يماالن كردية؛ شية يف يصاب ب يبة يمؿ.

يكجد الئ ير الذم يمئف عمهو كلئف ال يكجد الكقت الئا ن لهلياـ بذلؾ.

ْ

قهما يعكقم حدكث يشيا طيبة لن.

ٓ

يجد صعكبة ن ا عيار اللكاعد السهيمة بسبب سرعة عيير ااشيا .

ٔ

عس ػػير اام ػػكر ال اص ػػة ب طط ػػن كعطهع ػػاعن المس ػػعلبهية ػػن الحي ػػاة ػػن االعج ػػال

ٕ

يعامن مف صراعات دا هية مم مأسن .

ٖ

يمؿ مرجك ن الجمس البشرم.
يععلد يمو ال يكجد ي
يرل يف يمكر حياعن عسير سي انر حسمان.

ٗ

المعائس.

َُ
ُُ

يسعطيم علريبان يف ي عؿ ئؿ شن با يماف كال لة بالمأس.

الصدؽ هك ي ضؿ طريلة لعحليؽ المجاح ن جميم ااحكاؿ .

ُِ
ُّ

يرل يف يم قرار اع ذل ئاف ق ار انر اطئان.
يميؿ ل العلهيؿ مف حجـ مشائهن.

ُْ

يميؿ ل عض يـ مشئالعن لدرجة عأكؽ حجمها الحليلن.

ُٓ

يعكقم يف عزداد اامكر سك ان بمركر الكقت.

ُٔ

يشعر يف الظركؼ ن عحسف دائـ كمسعمر.
رصعو يسكةن باآل ريف .

ُٕ

آرل يف يحصؿ ئؿ رد عه

ُٖ

يحرص عه عكقم الهزيمة حع ال يمصدـ بشدة عمد كقكعها.

ُٗ

يرل يف مف الضركرم يف ي ؽ الش ص بالم هصيف مف يبما شعبو.

َِ

يبدك يف مصائب الحياة لف عأارقمن.

ُِ

عئػ ػػكف ركحػ ػػن المعمكيػ ػػة مم أضػ ػػة يحيام ػ ػان كلئػ ػػف سػ ػػرعاف مػ ػػا يعػ ػػكد ل ػ ػ حػ ػػالعن

ِِ
ِّ

يبدك لن يف المسعلبؿ غير مضمكف حع اسعطيم يف يضم ططان جادة .
يرل مف الضركرم يف يممح الش ص زمال ل الحب.

ِْ

يعكقم ال سارة عمدما يشعرؾ مم زمالئن ن لعبة ما.

ِٓ

يبدك لن المسعلبؿ ئئيبان.

الطبيعية.

ِٔ

يجد ذا يعطيػت جابػات صػحيحة كي ػرل اطئػة لسػؤاؿ مػا ػنممن سػ عار دائمػان

ِٕ

يعكقم يف يئكف ااكؿ عمد د كلن المسابلات .

ِٖ

يشعر يمو مف الصعب يف يعلدـ دكف يف يسهؾ ئؿ السبؿ.

ا جابات ال اطئة.

ِٗ

يكجد حأمة قهيهة مف المأئريف العظما

ن عاري الجمس البشرل.
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َّ

يشعر با حباط ئكف ع صصن يقؿ ئأا ة مف الع صصات الجامعية اا رل.

ُّ

يشعر بالععاسة معيجة لحصكلن عه علديرات مم أضة .

ِّ

يشعر يف ال ير مكجكد ليكـ الديف.

ّّ

يعكقم المجاح ن دراسعن الجامعية .

ّْ

يشعر يف المصائب عامهاؿ عه ريسن ئالييث.

ّٓ

يرل يف مف يلؿ الحؽ يجد لو يعكاما ئ ر .

ّٔ

يشعر يممن ماجح ن حياعن

ّٕ

ئف جميالن عرل الكجكد جميالن.

ّٗ

يعمم المكت لهع هص مف مصائب الدميا .

ّٖ
َْ

نعـ

يرل يف الحياة سأيمة شراعها اامؿ .
يعجب بااحداث السارة امها سعجهب لن المجاح
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أحياناً

ال

تسن اهلل الرمحي الرحٍن

يهحق رقى ()5
انًقٍاص فً صٕرتّ انُٓائٍح
يقٍاص انعدائٍح نطالب انجايعح
إعداد انطانة يحًٕد عاتد عثد اهلل أتٕ شحادج
إشــزاف
أ.د سُاء يحًد سهًٍاٌ أ.د َظًً عٕدج أتٕ يصطفى
اٌزخصصاٌذساس:ٟػٍّ،ٟأدثٟ

اٌجٕسروشأٔث ٟ
اٌزخصصاٌذساسٟػٍّٟأدث 7ٟانتحصٍم اندراسً  :جٍد ،جٍد جداً ،يًتاس .
عشٌشي انطانة:
إٌ١هِجّٛػخِٓاٌؼجتبساداٌزتٟرؼجتشػتٓستٍٛو١برهاٌّؼزتبدحٌٚت١سٕ٘تبنإجبثتخصتذ١ذخٚ،أختشٜ
خبعئتتخٌ،تتزا٠شجتتٚٝضتتغػالِتتخ أِتتبَاٌخبٔتتخاٌزتتٟرٕغجتتكػٍتتٝدبٌزتتهِغّئٕ تبًإ٠تتبنث ت ْ٘تتزٖ
اٌّؼٍِٛبدرذظٝثبٌسش٠خاٌزبِخٚأٔٙبٌغشضاٌجذثاٌؼٌٍّ،ٟزاأسجتٛاٌزىتشَثباجبثتخػّتبٍ٠تٟثىتً
صذقٚأِبٔخسؼ١بًارّبَاٌذساسخثبٌصٛسحاٌّالئّخ 7
ِغرّٕ١برٌٟىُثبٌزٛف١ك 77
ٚشىشاًٌذسٓرؼبٔٚىُ 77
اٌجبدث ،،،
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مسح يسما اابعاد الأرعية لملياس العدائية ،.كيرقاـ هذل العبارات ،كعدد عبارات ئؿ ممهما

مسمسؿ

ُ
ِ
ّ
ْ

أرقاـ العبارات

األبعاد

العدائية المكجهة محك ُ-ُٕ-ْٔ-ٕٓ-َٓ-ّْ-ّٔ-ِٗ-ِِ-ُٓ-ٖ-
الذات
العدائية المادية

ِ-ِٕ-ٔٓ-ٖٓ-ُٓ-ْْ-ّٕ-َّ-ِّ-ُٔ-ٗ-

ُٕٗٗ.-ٖٔ-

ٓ

العدائية المباشرة

ٔ

العدائية الهأظية

ٕ

العدائية المعمكية

أبعاد المقياس
ُّ
ُْ
ُِ

َٖ.

العدائية المكجهة محك ْ-ْٕ-ٕٔ-َٔ-ّٓ-ْٔ-ّٗ-ِّ-ِٓ-ُٖ-ُُ-
الممعهئات الجامعية

في كؿ بعد مف

ٖٕٖٓ.-

العدائية المكجهة محك ّ-ّٕ-ٔٔ-ٓٗ-ِٓ-ْٓ-ّٖ-ُّ-ِْ-ُٕ-َُ-
اآل ريف

عدد العبارات

ُٓ

ُٖٗٓ.-ِٗ-ٖٕ-
ٓ-ٕٓ-ٖٔ-ُٔ-ْٓ-ْٕ-َْ-ّّ-ِٔ-ُٗ-ُِ-

ُْ

ِّٖٗ.-ٖٖ-
ٔ-ٕٔ-ٔٗ-ِٔ-ٓٓ-ْٖ-ُْ-ّْ-ِٕ-َِ-ُّ-

ُٓ

ّْٖٗ.-ٗٔ-ٖٗ-
ٕ-ٕٕ-َٕ-ّٔ-ٓٔ-ْٗ-ِْ-ّٓ-ِٖ-ُِ-ُْ-
َْٖٗ.-
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ُّ

ـ

نعـ

العبارات

ُ

يكاجو الملد الذاعن ن ئؿ عصر اعن االجعماعية.

ِ

يشعر بالرغبة الشديدة ن ضرب ش ص ي ر .

ّ

يجد مععة ن عكجيو ئهمات الهكـ كالع ميب لآل ريف.

ْ

يشعر برغبة ن عحطيـ يزهار الزيمة بالجامعة.

ٓ

يشعـ جارم بشدة ذا يلل م هأات "اللمامة" يماـ ممزلن.

ٔ

يسن لهمحيطيف بن ب لأاظ مابية عمدما ي عهؼ معهـ.

ٕ

يشعر بسعادة ن العشاجر مم زمالئن.

ٖ

يشد شعرم بشدة عمدما ا شؿ ن عحليؽ مكضكع ما.

ٗ

يعكجو بالضرب لمف ي يرمن .

َُ

يجد مععة عمدما يشارؾ ن مشاجرات كصراعات ضد اآل ريف .

ُُ

يحب الئعابة عه جدراف الملاعد الدراسية.

ُِ

يرد عه الش ص الذم يضربمن ردان قاسيان بالم ؿ.

ُّ

يميؿ لهمجادلة كالملاش.

ُْ

يجد مععة ن ر م صكت ا لمذياع يك الشاشة المرئية لمضايلة جيرامن.

ُٓ

يصر عهن عئرار السهكؾ غير المرغكب بو اجعماعيا .

ُٔ

يحطـ ااشيا مف حكلن ي ما امأعالن .

ُٕ

يحاكؿ االمعلاـ مف الذم يسيي لن.

ُٖ

يععمد عئسير الملاعد الدراسية.

ُٗ

يعشاجر مم الش ص الذم يشعممن يك يشعـ ي راد يسرعن.

َِ

ي بر عف يم رد يضايلمن بما اععلدل ن ش صو.
ًيش ػػعر بمعع ػػة ػػن ط ػػالؽ المئ ػػت عهػ ػ ال ػػزمال ػػن اام ػػائف العام ػػة؛

ُِ

ضحاؾ الماس.

ِِ

يعممن االمعها مف الحياة .

ِّ

يلج لهعمؼ لهد اع عف حلكقن.

ِْ

يسعمعم بعمؿ ملالب ن اآل ريف .

ِٓ

يععمد الئعابة كالععهيؽ عه

ِٔ

يععمد ل اسع داـ يدم ن الشجار لميؿ حلكقن.

ِٕ

يرد عه الش ص الذم يهيممن اهامة لأظية ب ئ ر ممها.

ِٖ
ِٗ

عالمات الجامعة.

يميػػؿ لػػن علهيػػد مشػػاعر العمػػؼ ػػن اا ػػالـ  ،رغػػـ مػػا عسػػببو لػػن مػػف
ضرر.
يشعر برغبة ن يذا ذاعن.
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أحيا ًنا

ال

ـ

نعـ

العبارات

َّ

يشعر بالسعادة عمدما ي اؼ اآل ركف ممن.

ُّ

يععمد عكجيو االأاظ المابية لآل ريف.

ِّ

يقطؼ اازهار كالكركد ن الجامعة.

ّّ

يعبر عف غضبن بضربن يدم بعمؼ عه المائدة.

ّْ

ييطهؽ عه يصدقائن الؿ محاكرعن لهـ ب ممن مجادؿ.
ٌ
يععمد عالؼ حدائؽ الجامعة كي ا ها.

ّٔ

يضرب ريسن بشدة عمدما يضطرب .

ّٕ

يرد ا سا ة البدمية ب قكل ممها .

ّٖ

يجد مععة ن الس رية مف اآل ريف.

ّٗ

يجد مععة ن العبث بئعب المئعبة المرئزية ن الجامعة.

ّٓ

َْ

يلج ل ضرب ش ص عمدما ي لد السيطرة عه يعصابن .

ُْ

يبععد عف مراعاة شعكر المحيطيف مف حكلن ن ععبيراعن الهأظية.

ِْ

يحرص عه ععبم ي بار المجرميف.

ّْ

يشعر يممن ش ص ال قيمة لن .

ْْ

يمد م ن ماقات مم اآل ريف بدكف سبب ئاؼ--

ْٓ

يحرض زمالئن عه مشائسة اآل ريف.

ْٔ

يععمد للا اللمامة ن ساحة الجامعة.

ْٕ

يحطـ يقرب شن لن ذا غضبت.

ْٖ

يقكؿ يلأاظ بذيئة عمدما يغضب.

ْٗ

يجد مععة ن غالؽ اابكاب كالمكا ذ بلكة.

َٓ

يدعك عه مأسن عمدما ي شؿ ن عحليؽ رغباعن.

ُٓ

يضايؽ الحيكامات كيعذبها.

ِٓ

يشعر برغبة ن االععدا عه اآل ريف اعأو ااسباب.

ّٓ

يععمد عالؼ ئعب المئعبة المرئزية ن الجامعة عمد عارعها.

ْٓ

ير م صكعن كص ار ن عمدما يغضب.

ٓٓ

يسعطيم ارة مف حكلن لأظيان.

ٔٓ

يشعر بالمععة عمدما يجد زمالئن ي ا كف ممن.

ٕٓ
ٖٓ
ٗٓ

يقػ ػػكـ بسػ ػػهكئيات غيػ ػػر مرغػ ػػكب يهػ ػػا يملعهػ ػػا الكسػ ػػط االجعمػ ػػاعن مػ ػػف

ش صن.

يشعر باالرعياح عمد عالؼ ممعهئات اآل ريف.
يشعر بالسعادة عمدما يجػد اآل ػريف معشػاحميف كمعشػاجريف مػم بعضػهـ
البعض.
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أحيا ًنا

ال

ـ

نعـ

العبارات

َٔ

يععمد عالؼ ئراسن المكاصالت الجامعية.

ُٔ

ي ضؿ يف يرد ا سا ة بنسا ة يئبر ممها.

ِٔ

يميؿ لهس رية مف آ ار اآل ريف.

ّٔ

يشعر بالرغبة ن يذا يعدائن .

ْٔ

يشعر برغبة ن االمعحار.

ٓٔ

يشارؾ ن المشاجرات بدكف سبب.

ٔٔ

يجد مععة عمدما يعسبب ن يذا اآل ريف دكمما سبب كاضح.

ٕٔ

يععمد العبث قن ملاعد ملصؼ الجامعة.

ٖٔ

ذا داس زميؿ لن عه قدمن ن الجامعة ،ممن يد عو بلكة.
بار يصدقائن ب بار سيئة عمدما ي عهؼ معهـ.

ٗٔ

يسعد

َٕ

يشعر بمععة عمدما يس ر مف اآل ريف.

ُٕ

يععمد هماؿ مظهرم الش صن.

ِٕ

يقسك يحيامان عه مف يحب.

ّٕ

يشعر بالسعادة عمدما ي اؼ اآل ركف ممن.

ْٕ

يحرض زمالئن عه ع ريب ممعهئات الجامعة.

ٕٓ

يشعر بالضيؽ عمدما ال يشعـ يحد يك يعشاجر معو.

ٕٔ

يحرص عه رد ا هامةة بالم ؿ.

ٕٕ

يرغب ن مشاهدة حاد ة عداـ حليلن يمامن.

ٖٕ

يعبث ن يظا رم عمدما ال يحلؽ يهدا ن ن الحياة.

ٕٗ

يشعر بالهدك بعد ملابهة ا سا ة ب قكل ممها.

َٖ

يجد مععة ن عشكيو سمعة اآل ريف.

ُٖ

يقكـ بعمزيؽ الهكحات كمجالت الحائط ن الجامعة.

ِٖ

يؤمف بمبدي الهجكـ ير كسيهة لهد اع.

ّٖ

يسعطيم ارة مف حكلن لأظيان بسهكلة.

ْٖ

يميؿ ل عئكيف جماعة مف يصدقائن ااقكيا ضد صكمما.

ٖٓ

يععصب بشدة لريين حع لك ئمت م ط ن.

ٖٔ

ي ئر ن يذا ش ص دكف سبب.

ٕٖ

يسرؽ بعض يدكات اللرطاسية مف الجامعة.

ٖٖ

يبصؽ عه زميهن عمدما يشعممن.

ٖٗ

يذئر زمالئن ئ ي انر ب طائهـ عهمان.

َٗ

ي ضؿ مشاهدل المصارعة كالمالئمة.
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أحيا ًنا

ال

ـ

نعـ

العبارات

ُٗ

يسعمعم بععذيب الجمس اا ر .

ِٗ

يلج ل ئسر باب حجرعن ن الجامعة عمدما يغضب.

ّٗ

يغضب كيمأعؿ اعأو ااسباب.

ْٗ

يسن لآل ريف لأظيان بدكف سبب و
ئاؼ.

ٓٗ

يقكـ بعمزيؽ الئعب الجامعية عمدما يغضب.

ٔٗ

يسعحكذ عه الحديث الؿ حكارم مم اآل ريف .
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أحيا ًنا

ال

هلخص الذراسح
املسؤّلٍح االجتواعٍح ّعالقتِا تثعض املتغرياخ
الٌفسٍح لطالب جاهعح األقصى

كيػػرل محمػػد سػػيؼ اامصػػارم (َُِِ ص ُُ) يف الجامعػػة عهعػػب دك انر ػػن عػػداد الطػػالب

لعحمؿ المسؤكلية االجعماعية مف الؿ عرسي الليـ االجعماعية البما ة لديهـ ،كدعـ اامشطة الجامعيػة
ئالمحاض ػرات كالمػػدكات كالمسػػابلات ،كعبمػػن برمػػامج رشػػادم لعمميػػة المسػػؤكلية االجعماعيػػة مػػف ػػالؿ

عرسي اععزاز الطالب بهكيعو الكطمية كالعربية  ،كع ار و كعاري و كعلاليدل ااصهية.

كيؤئػػد ديػػمس ميػػؿ 2001: p.2)،(Dennisonell ،يف يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة ععمػػؿ عه ػ

قكلبػػة اعجاهػػات معيمػػة كمحػػددة ،مػػف ػػالؿ عشػػجيم المععلػػدات كالمكاقػػؼ ،ضػػال عػػف عػػك ير ال ب ػرات
ال لا ية ئما ععحئـ ن الئ ير مف السمات المشعرئة دا ؿ المجعمم الكاحد.

ملكـ مػف ملكمػات المجػاح،
كيلرر براهيـ بف عبدهللا الدكيش (ٖ ِ ص ّْٖٕ) يف العأاؤؿ ًٌ
كيحأز الهمة كالمشاط ،هك بم ابة الركح يسرم ن الجسد يحييػو ،ئ ممػا الجسػد ال قػكاـ لػو ال بػالركح،
ملكـ مف ملكمات المجاح.
ئذلؾ ال قكاـ لهحياة ال بالعأاؤؿ ،هك ًٌ
كيشير ريح عكيد العمزم (ََُِ ص َُِ) يف المجعمعات ا مسامية ععأاكت يما بيمها ػن

ضػ ػػأا سػ ػػمة العأػ ػػاؤؿ كالعشػ ػػاؤـ عه ػ ػ ي رادهػ ػػا؛ ك ل ػ ػان لهظػ ػػركؼ كالمعيي ػ ػرات االقعصػ ػػادية كاالجعماعيػ ػػة،
المجعمعات العن ععامن مف الألر كالجهؿ يميؿ ل المظرة العشاؤمية لهحياة كالمسعلبؿ.

كي ػػذئر عب ػػدالرحمف س ػػيد س ػػهماف ،يه ػػاب الب ػػبالكم (ََُِ ص ٕٓ) يف المع م ػػؿ ػػن مأه ػػكـ

العدائية قهيالن سكؼ يجد يم هة ئ يرة لهسهكؾ ،عئكف ن حليلعها جد م عهأة عف بعضها البعض ،كلئمها
ن مأس الكقت علم عحت مسم العدائية ،نللا قمبهة مككية ،اكاطالؽ ععهيؽ سا ر ،ئػؿ ممهمػا ي عهػؼ

ن ااضرار الماجمة عمو ،كبالرغـ مف ذلؾ ئههما يعبر عف عؿ عدائن ،كمف هما ئامت الصعكبة ن

عحديد مأهكـ العدائية؛ ال عالؼ زكايا معالجعو.

أوالً :أىدؼ الدراسة:

عرمك الدراسة الحالية ل عحليؽ ما يهن

ُ-الععرؼ عه العالقة بيف المسؤكلية االجعماعية ،كبعػض المعييػرات المأسػية اسػاليب الرعايػة الكالديػة

العأاؤؿ كالعشاؤـ ،العدائية ،لدل طالب جامعة ااقص .

ِ-الععرؼ عه العالقة بيف المسؤكلية االجعماعية ،العحصيؿ الدراسن لدل طالب جامعة ااقص .

ّ-الععػػرؼ عه ػ الأػػركؽ بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة كالطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية
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االجعماعية ن درجة يساليب الرعاية الكالدية كدرجة العأاؤؿ ،كالعشاؤـ ،كالعدائية ،لدل طػالب جامعػة

ااقص .

ْ-الععػػرؼ عه ػ الأػػركؽ بػػيف الجمسػػيف ذئػػكر ،مػػاث مػػف طػػالب جامعػػة ااقص ػ

االجعماعية لدل طالب جامعة ااقص .

ػػن درجػػة المسػػؤكلية

ٓ-الععػػرؼ عه ػ الأػػركؽ بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية
االجعماعية ن الع صص الدراسن كمسعكل العحصيؿ الدراسن لدل طالب جامعة ااقص .

ثانياً  :فػروض الدراسػة :

عحاكؿ الدراسة الراهمة العحلؽ مف صحة الأركض العالية

ُ -عكجػػد عالقػػة ارعباطيػػة بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كبعػػض المعيي ػرات المأسػػية (يسػػاليب الرعايػػة
الكالدية ،العأاؤؿ ،العشاؤـ ،العدائية) ،لدل طالب جامعة ااقص .

ِ -عكجػ ػػد عالقػ ػػة ارعباطيػ ػػة بػ ػػيف المسػ ػػؤكلية االجعماعيػ ػػة ،كالعحصػ ػػيؿ الد ارسػ ػػن ،لػ ػػدل طػ ػػالب جامعػ ػػة

ااقص .

ّ -عكج ػ ػػد ػ ػػركؽ ب ػ ػػيف الط ػ ػػالب مرعأع ػ ػػن المس ػ ػػؤكلية االجعماعي ػ ػػة ،كالط ػ ػػالب مم أض ػ ػػن المس ػ ػػؤكلية

االجعماعيػ ػػة ،ػ ػن درجػ ػػة يسػ ػػاليب الرعايػ ػػة الكالديػ ػػة كالعأػ ػػاؤؿ ،العشػ ػػاؤـ ،العدائيػ ػػة ،لػ ػػدل طػ ػػالب جامعػ ػػة
ااقص .

ػكر اكاما ػ ػان) مػ ػػف طػ ػػالب جامعػ ػػة ااقص ػ ػ
ْ -عكجػ ػػد ػ ػػركؽ بػ ػػيف الجمسػ ػػيف (ذئػ ػ ان

ػ ػػن درجػ ػػة المسػ ػػؤكلية

االجعماعية.

ٓ -عكج ػ ػػد ػ ػػركؽ ب ػ ػػيف الط ػ ػػالب مرعأع ػ ػػن المس ػ ػػؤكلية االجعماعي ػ ػػة ،كالط ػ ػػالب مم أض ػ ػػن المس ػ ػػؤكلية

االجعماعية ،كمكع الع صص الدراسن ،كمسعكل العحصيؿ الدراسن ،لدل طالب جامعة ااقص .

ثالثا :منيج الدراسة:

اعبم الباحث الممهج الكصيأن العحهيهن االرعباطن الملارف؛ كذلؾ لدراسة العالقة االرعباطية بيف

المسػػؤكلية االجعماعيػػة لطػػالب جامعػػة ااقص ػ مػػف جهػػة ،كاسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة كالعأػػاؤؿ كالعشػػاؤـ
كالعدائية مف جهة ي رل ،كئذلؾ براز الأػركؽ بػيف الجمسػيف ػن المسػؤكلية االجعماعيػة ،كالععػرؼ عهػ

الأػػركؽ بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالطػػالب مم أضػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ػػن

الع صص الدراسن ،كمسعكل العحصيؿ الدراسن لدل طالب جامعة ااقص .
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رابعاً :عينة الدراسة:

كعئكمت العيمة الأعهية مف(َِٔ) طالبان ،كطالبػة بكاقػم (َٕ) طالبػان ك(َُٗ) طالبػة ،مػف طهبػة

المسعكم ال الث مف جامعة ااقص
بالعيمة العشكائية الطبلية .

كقد شمهت جميم الع صصات العهمية كاادبية كقد عـ عحديػدهـ

خامساً :أدوات الدراسة

تتضمف أدوات الدراسة ما يمي:
اسع دـ الباحث اادكات العالية لإلجابة عه

ركض الدراسة كهن ئما يهن

ي -ملياس المسؤكلية االجعماعية لطالب الجامعة مف عداد الباحث.

ب -ملياس يساليب الرعاية الكالدية لطالب الجامعة مف عداد الباحث.
ج -ملياس العأاؤؿ كالعشاؤـ لطالب الجامعة مف عداد الباحث.

د -ملياس العدائية لطالب الجامعة مف عداد الباحث.

سادساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

ي-المسبة المئكية .

ب-المعكسط الحسابن .
ج-االمحراؼ المعيارم .

د-المعكسط الحسابن المسبن (الكزف المسبن) .
هػ  -معامؿ يلأا ئركمباخ (.)Cronbach's Alpha

ك -معامؿ ال بات بطريلة العجزئة المصأية ).(Splithalf methods

ز -معامؿ ارعباط بيرسكف ()Person Correlation Coefficient
ح -معادلة سبيرماف براكف لععديؿ بات اال عبار.

ز-ا عبار ت ()t- test
ِ

ط – ا عبار ئا

سابعاً :نتائج الدراسة
عكصهت معائج الدراسة لن ما يهن

ُ -عكج ػػد عالق ػػة ارعباطي ػػة مكجب ػػة عم ػػد مس ػػعكلَُ َ.ب ػػيف المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ،كب ػػيف بع ػػض
يساليب الرعاية الكالدية السكية لئػؿ مػف (ااب كااـ) ئمػا يػدرئها اابمػا مػف الجمسػيف لصػالح

مرعأعن المسؤكلية االجعماعية (االمدماج ا يجابن مم االبف) (الدؼ ) (الممط الديملراطن) يم
يمػػو ئهمػػا ارعأعػػت درجػػة المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،ارعأعػػت درجػػة يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة السػػكية

كالعئس.
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ِ -عكج ػػد عالق ػػة ارعباطي ػػة س ػػالبة عم ػػد مس ػػعكلَُ َ.ب ػػيف المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة كب ػػيف بع ػػض
يسػػاليب الرعايػػة الكالديػػة غيػػر السػػكية لئػػؿ مػػف (ااب كااـ) كالعػػن ععسػػـ (بالضػػبط الصػػارـ مػػف
ػػالؿ سػػحب الحػػب) (،العسػػهط الكالػػدم) ( ،العهديػػد) ( ،العلػػاب البػػدمن)( ،الحمايػػة ال ازئػػدة )،

(ا هماؿ) ( ،العدليؿ) ئما يػدرئها اابمػا مػف الجمسػيف لػدل طػالب جامعػة ااقصػ  ،يم يمػو
ئهم ػػا ارعأع ػػت درج ػػة يس ػػاليب الرعاي ػػة الكالدي ػػة غي ػػر الس ػػكية ،يدل ذل ػػؾ لػ ػ ام أ ػػاض درج ػػة
المسؤكلية لدل االبما كالعئس.

ّ -عكجد عالقة ارعباطية مكجبة عمد مسػعكلَ َُ،بػيف المسػؤكلية االجعماعيػة كالعأػاؤؿ لػدل طهبػة
جامعة ااقص  ،يم يمو ئهما ارعأعت درجة المسؤكلية االجعماعية ،ارعأعت درجة العأػاؤؿ لػدل

طهبة الجامعة كالعئس.

ْ -عكجػػد عالقػػة ارعباطيػػة مكجبػػة عمػػد مسػػعكل َُ َ.بػػيف المسػػؤكلية االجعماعيػػة كالعدائيػػة لػػدل
طالب الجامعة ،يم يمو ئهما ارعأعت درجة المسؤكلية االجعماعية ،ارعأعت درجة العدائيػة لػدل

طالب الجامعة كالعئس.

ٓ -عكجد عالقة ارعباطية مكجبة عمد مسعكلَُ َ.بػيف المسػؤكلية االجعماعيػة كالعحصػيؿ الد ارسػن
لػ ػػدل طػ ػػالب الجامعػ ػػة .يم يمػ ػػو ئهمػ ػػا ارعأعػػػت درجػ ػػة المسػ ػػؤكلية االجعماعيػػػة ،ارعأعػ ػػت درجػ ػػة
العحصيؿ الدراسن لدل طالب الجامعة كالعئس.

ٔ -عكج ػػد ػػركؽ ذات دالل ػػة حص ػػائية ب ػػيف الط ػػالب مرعأع ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ،كالط ػػالب
مم أض ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ،ػػن يس ػػاليب الرعاي ػػة الكالدي ػػة كالعأ ػػاؤؿ كالعش ػػاؤـ ،كالعدائي ػػة

لص ػػالح مرعأع ػػن المس ػػؤكلية االجعماعي ػػة ل ػػدل ط ػػالب الجامع ػػة ،بمعمػ ػ يم ػػو هم ػػاؾ ػػركؽ ب ػػيف
الطالب مرعأعن المسؤكلية االجعماعية ،كالطالب مم أضن المسؤكلية االجعماعية ن العأاؤؿ،

كالعشاؤـ كالعدائية.

ٕ -عدـ كجكد ركؽ ذات داللة حصائية عمد مسعكل َُ َ.بيف الجمسيف الذئكر كا مػاث طػالب
الجامعة ،يم يمو ال يع ر معيير الجمس بالمسؤكلية االجعماعية.

ٖ -عػػدـ كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة حصػػائية بػػيف الطػػالب مرعأعػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ،كالطػػالب
مم أضػػن المسػػؤكلية االجعماعيػػة ػػن مػػكع الع صػػص الد ارسػػن لػػدل طػػالب الجامعػػة ،يم يف

الع صص الدراسن ،ال يدؿ بالضركرة عه مسؤكلية اجعماعية مرعأعة.

ٗ -عكج ػ ػػد ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة حص ػ ػػائية عم ػ ػػد مس ػ ػػعكل َُ َ.ب ػ ػػيف الط ػ ػػالب مرعأع ػ ػػن المس ػ ػػؤكلية
االجعماعية ،كالطالب مم أضن المسؤكلية االجعماعية ،ن العحصيؿ الدراسن لصالح مرعأعن

المسػػؤكلية االجعماعيػػة لػػدل طػػالب الجامعػػة ،يم يمػػو ئهمػػا زادت درجػػة المسػػؤكلية االجعماعيػػة،

زادت درجة العحصيؿ الدراسن لدل طالب الجامعة.
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Summary of study
Social Responsibility and its relationship with some of the psychological
variables for the students at Al - Aqsa University
Mohamed Sayf Al Ansary (2012: p. 11) regards that the university plays a key role
in preparation of students to assume the social responsibility through establishing
the constructive social values in them، and enhancing the university activities like
lectures، symposiums and competitions، and adopting a counseling program for
development of social responsibility through establishment of the student's pride of
its national and Arab identity، and its heritage، history، and original traditions.
Dennisonell، (2001، p.2) stress on that the parental care methods works on framing
certain and specific trends، by encouraging the beliefs، attitudes، besides، the
provision of cultural experiences، and also controlling many common features
within the same society.
Ibrahim Abdallah Al Darwish (8:2: p. 4378) states that optimism is a constitute of
success، stimulates determination and activity، as it is as the soul that flows in the
body reviving it، as if the body does not have a constitution of its own، but، only
with soul. So، life has no constitution but with optimism. It is a constitute of
success.
Freih Owaid Al Anzy (2001: p. 21) suggests that the human societies vary in
imparting the criteria of optimism and pessimism on their people، according to the
economic and social conditions and variables، as societies suffering from poverty
and ignorance are more inclined to the pessimistic view of life and future.
Abdel Rahman Sayed Salman and Ehab Al Beblawy (2010: p. 75) suggests that
Contemplation of the concept of aggressiveness may show many examples of
behavior that are in fact very different from each other، but in the same time they
are categorized under aggressiveness، as blowing up a nuclear bomb، and shooting a
sardonic comment، each might vary in the damages resulting thereof، however،
both expresses an aggressive act. Hence، was the difficulty in identifying the
concept of aggressiveness due to the different perspectives of its treatment.
First: Study objectives
This study seeks to achieve the following:
1. To identify the relationship between social responsibility and some
psychological variables، such as methods of parental care، optimism and
pessimism، aggressiveness، by the students of Al - Aqsa University.
2. To identify the relationship between social responsibility and academic
achievement by the students of Al - Aqsa University.
3. To Identify the relationship between students high in social responsibility
and students low in social responsibility in the degree of methods of parental
care، degree of optimism and pessimism، aggressiveness، by the students of
Al - Aqsa University.
4. To identify the differences between the sexes– male and female students of
Al-Aqsa University in the degree of social responsibility.
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5. To identify the differences between students high in social responsibility and
students low in social responsibility in the area of study specialization and
the level of academic achievement by the students of Al-Aqsa University.
Second: Study hypotheses
The current study seeks to validate the following hypotheses:
1. There is a correlation between social responsibility and some psychological
variables; optimism ، pessimism ، aggressiveness and methods of parental
care by Al-Aqsa University students.
2. There is a correlation between social responsibility and academic
achievement by Al-Aqsa University students.
3. There are differences between students high in social responsibility and
students low in social responsibility، in the degree of methods of parental
care، optimism and pessimism and aggressiveness by Al-Aqsa University
students.
4. There are differences between the sexes، male and female students at AlAqsa University in the degree of social responsibility.
5. There are differences between high and low social responsibility، and the
type of academic specialization، and the level of academic achievement، for
the students at Al-Aqsa University
6. There are differences between students high in social responsibility and
students low in social responsibility، and the type of academic specialization،
and academic achievement، by Al-Aqsa University students.
Third: Study methodology
The researcher followed the descriptive، analytical، correlational، comparative
approach to study the correlation between social responsibility of Al Aqsa
University students on the one hand and the methods of parental care، optimism and
pessimism and aggressiveness on the other، and also to highlight the differences
between the two sexes in the social responsibility، and identify the differences
between students high in social responsibility and students low in social
responsibility in the academic specialization and academic achievement by the
students of Al Aqsa University.
Fourth: Study sample
The actual sample consisted of 260 male and female students، (70) male and (190)
female students at the third level of Al - Aqsa University. The sample included all
the scientific and literary specializations. The sample is selected randomly.
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Fifth: Study Tools
The researcher used the following tools to answer the hypotheses of the study،
namely as follows:
A. The social responsibility scale for the university students، prepared by the
researcher.
B. Parental care methods for university students، prepared by the researcher
C. Optimism and pessimism for the university students، prepared by the
researcher.
D. Aggressiveness scale for the university students prepared by the researcher
Sixth: Statistical methods used in the study
A. Percentage
B. Arithmetic mean
C. Standard deviation
D. Relative Arithmetic Mean (relative weight)
E. Cronbach's Alpha
F. Coefficient of stability (Split half methods)
G. Pearson coefficient of correlation:
H. Spearman Brown equation for modification of testing stability
I. T-Test
J. Ka2 Test
Seventh: Study results
The study has arrived at the following results:
1. There is a positive correlation at level of 0.01 between social responsibility
and some of the sound Parenting for both mother and father، insomuch as
their children، of both sexes perceive them in favor of higher social
responsibility; (positive blending with child)، (warmth) and (democratic
pattern)، that is، the higher degree of social responsibility the higher the
degree of the means of sound parental care and vice versa.
2. There is a negative correlation at level of 0.01 between social responsibility
and some unhealthy methods of parenting for both father and mother; That
are characterized with (Stern discipline through love withdrawal)، (Parental
domination)، (Threat)، (Physical punishment)، (Excessive protection)،
(Negligence)، (Pampering) as perceived by children of the two sexes، by Al
Aqsa University students، that is، the higher the degree of unhealthy parental
care methods، the lower the degree of social responsibility by children and
vice versa.
3. There is a positive correlation at level 0.01 between social responsibility and
optimism by Al Aqsa University students; that is، the higher the degree of
social responsibility the higher the degree of optimism by the university
students and vice versa.
4. There is a positive correlation at level 0.01 between social responsibility and
aggressiveness by the University students; that is، the higher the degree of

-261-

5.

6.

7.

8.

9.

social responsibility، the higher the degree of aggressiveness by the
university students and vice versa.
There is a positive correlation at level 0.01 between social responsibility and
academic achievement by Al Aqsa University students; that is، the higher the
degree of social responsibility the higher the degree of academic
achievement by the university students and vice versa.
There are statistically significant differences between the students of high
social responsibility and the students of low social responsibility in the
methods of parental care، optimism، pessimism. aggressiveness in favor of
those with higher social responsibility by Al-Aqsa University students; that
is، there are differences between the students of higher social responsibility،
and the students of lower social responsibility in optimism، pessimism and
aggressiveness.
There is no statistically significant differences at the level of (0.01) between
the sexes، male and female university students; that is، the variable of sex is
not influenced with social responsibility.
There is no statistically significant differences between the students of high
social responsibility and the students of low social responsibility in the type
of academic specialization by the university students; that is، the academic
specialization does not necessarily reflect high social responsibility.
There are statistically significant differences at level of 0.01 between the
students of high social responsibility and the students of low social
responsibility in the academic achievement in favor of those with higher
social responsibility by Al-Aqsa University students; that is، the higher
social responsibility، the degree of academic achievement would increase by
the university students.
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