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 شكر وتقدير
 : إلىالشكر موصول خاصة 
 األستاذ قبقوب عيسى

 صياته ودعمه .و الذي كان لتوجيهاته ونصائحه ، لمالحظاته ، لت
ثراء البحثالالقيمة   .كبرى في إنجاز وا 
 .برة والتجربة في ميدان البحث العلميوفي تعميق الخ

لى السيدة ناصري زهرة حرم مرغاد على مساعدتها ومساندتها لي  وا 
أعضاء لجنة المناقشة ،  إلىكذلك يسرني أن أتقدم بالشكر واالمتنان 

بداء توجيهاتهم باالطالع على هذه الرسالة وتقييمهملتفضلهم   .لهذه الدراسة وا 
 إلىام أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير تفوتني في هذا المق كما ال

 .ساعدني في إنجاز هذا العمل كل من



 

 

 

 ملخــص الدراسـة:
التوافق ب نحو المدرسة االتجاهاتتهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين 

تعليم تالميذ الأجريت الدراسة على عينة من  لدى تالميذ المرحلة الثانوية، االجتماعيالنفسي 
 بمدينة بسكرة  .ثانويات  3على مستوى تلميذ و تلميذة  196الثانوي بلغت 

 النفسي التوافقبتجاهات نحو المدرسة االن تساؤل رئيسي حول عالقة إنطلقت الدراسة م
 .لدى تالميذ المرحلة الثانوية االجتماعي

 :اعتمدت الباحثة الفرضيات التالية الدراسة إشكاليةوكإجابة مؤقتة على 
 إيجابية نحو المدرسة لدى تالميذ التعليم الثانوي .  اتجاهاتتوجد  .1
 .لدى تالميذ التعليم الثانوي والذكور في  االتجاهات نحو المدرسة اإلناثتوجد فروق بين  .2
توجد عالقة إرتباطية موجبة بين االتجاهات نحو المدرسة والتوافق النفسي االجتماعي   .3

 لدى تالميذ التعليم الثانوي.
نحو المدرسة من تصميم  )عبد المجيد صمادي،  االتجاهاتعلى مقياس  االعتمادم تو  

، لزينب الشقير) االجتماعيإضافة إلى مقياس التوافق النفسي  (2006محمد حسن مصايرة 
2003. ) 

 واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب لمثل هذه الدراسة.
 لتالية:توصلت الدراسة إلى النتائج او 
 .التعليم الثانوي  لدى تالميذ مدرسةالنحو  سالبة اتجاهاتتوجد  .1
التعليم  نحو المدرسة لدى تالميذ االتجاهاتتوجد فروق بين اإلناث والذكور في ال  .2

 .الثانوي 
والتوافق النفسي نحو المدرسة  االتجاهاتهناك عالقة إرتباطية موجبة بين  .3

 .االجتماعي لدى تالميذ التعليم الثانوي 



 

 

Résumé  : 

     Cet étude a  pour but de reconnaitre la relation entre les attitudes envers l’école 

et la compatibilité psych-sociologique  chez les élèves de l’enseignement 

secondaire. 

Et pour atteindre ses objectifs  la chercheuse a posée la question suivante : 

Les attitudes envers l’école s’associent-elles positivement à la 

compatibilité psycho-sociologique ? 

La population de l’étude se compose de 196 élèves, de sexe heterogene  des 

3 lycées de Biskra. 
Et comme une réponse provisoire au problématique de l’étude, la chercheuse 

a adoptée les hypothèses suivantes : 
- Il y a des attitudes positives envers l’école chez les élèves de 

l’enseignement secondaire. 

- Il existe des différences entre les deux sexes /(femme et masculin) et 

l’enseignement secondaire. 

- Il existe une corrélation positive entre les attitudes envers l’école et la 

compatibilité psychologique et sociale chez l’écolier de 

l’enseignement secondaire. 

Afin de réaliser les objectifs de l’études on adopte deux tests : test des 

attitudes des élèves envers l’école préparé par les chercheurs (Madjid Smadi, 

Mohamed Massarh, 2006) et celui de la compatibilité psychologique et sociale 

(Zineb Choukir ; 2003). 

La chercheuse a utilisée l’approche descriptive analytique car il convient à la 

présent etude. 

Et enfin on a abouti aux résultats suivants : 

- Il ya des attitudes négatives envers l’école chez les élèves de 

l’enseignement secondaire. 



 

 

- Il n’existe pas des différences entre les deux sexes (féminin et 

masculin) dans les attitudes envers l’école chez les élèves de 

l’enseignement secondaire. 

- Il existe une corrélation positive entre les attitudes envers l’école et la 

compatibilité psychologique et sociale chez l’écolier de 

l’enseignement secondaire 
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 مقدمــة:
 اهتمامجل  ذلألبناء المتمدرسين يأخ االجتماعيإن اإلنشغاالت الخاصة بالتوافق النفسي 

بحدة من طرف األولياء  االنشغاالتوتطرح هذه  .بية النشءبتر  ناألولياء والمعلمين والمهتمي
نظرا لقلقهم على مستقبل األبناء وصحتهم النفسية وخاصة المراهقين منهم، حيث أن المدرسة 

كالتسرب ؛ ويتضح ذلك من خالل بعض الظواهر ،لم تعد تحقق األهداف المرجوة منها
عن المدرسة وصعوبات التكيف مع الغياب  التحصيل المنخفض، العنف اللفظي، المدرسي،

 النظام المدرسي والمعلمين والمادة الدراسية .
منها األسرة واألقران وطبقات  ،متداخلة اجتماعيةتلميذ ينتمي إلى جماعات ال وبما أن  
ومن خالل تفاعل التلميذ مع هذه الجماعات فإنها تفرض عليه  ،والمدرسية االجتماعية

المدرسة على أنها ليست مكان  إلىأصبح ينظر  ذال ،اتجاهاتهو مطالب معينة وتنظم سلوكه 
نما هي مجتمع مصغر ،يتم فيه تعلم المهارات األكاديمية فقط يتفاعل فيه ويؤثر بعضهم  ،وا 

ويعمل  ،يؤثر في سلوكه بشكل مباشر اتجاهاتوأن ما يحمله التلميذ من  في بعض اآلخر،
 أفرادا وجماعات . اآلخرينعلى توجيه وضبط تفاعله وتعامله مع 

ا من المحددات وتمثل واحد   ،االجتماعيمن أهم مواضيع علم النفس  االتجاهاتتعتبر و 
 االهتمامنحو المدرسة من  االتجاهاتبدراسة  االهتماموينطلق  ،االجتماعيالرئيسية للسلوك 
 للتالميذ . االجتماعيبالتوافق النفسي 

إيجابية نحو  اتجاهات نه يجب تطويرأ يرى المهتمون بتربية األبناء المتمدرسينو 
القيمة الذاتية بدال من الظواهر  وهذا من شأنه أن يولد الشعور باألمن والكفاءة ، ،المدرسة

 .و تحصيل منخفض..التي نسجلها من تسرب مدرسي 
نحو المدرسة لدى  االتجاهاتبين  االرتباطلهذا جاءت هذه الدراسة لمحاولة معرفة مدى 

من خالل دراسة إرتباطية بين هذين  االجتماعيالثانوي بتوافقهم النفسي تالميذ التعليم 
 .المتغيرين لدى عينة من تالميذ التعليم الثانوي 

 جانب نظري وجانب ميداني . وتضمنت الدراسة جانبين : 



 

 ب
 

 يحتوي الجانب النظري على ثالث فصول : حيث 
ت البحث وأهمية وأهداف وقد تطرقنا فيه إلى تحديد إشكالية وتساؤال :الفصل األول

 عرض أهم الدراسات السابقة.للدراسة و  األساسيةتلتها تحديد المفاهيم  ،الدراسة
نشأة  اإلتجاهات، اكتسابشكالها، أ ،االتجاهات: فقد تضمن تعريف  الفصل الثاني

 تعديلها.ها و وظائفها ، قياس ها،مكونات، خصائصها، طبيعتها ،اإلتجاهات
، نبدة تاريخية مع تعريف االجتماعيالتوافق النفسي  :ولنا فيهوقد تنا :الفصل الثالث

بعض مؤشراته وأبعاده ونظريات المفسرة للتوافق مع  التوافق والمصطلحات المرتبطة به،
في التعريف والمعايير مع تقديم لمحة عن  االجتماعيالفصل بين التوافق النفسي والتوافق 

 التلميذ المراهق بالثانوية . 
وتطرقنا في هذا الفصل لإلجراءات المنهجية التي أعتمد عليها في  :الرابعالفصل   

، التعريف بخصائص العينة االستطالعيةالبحث من تعريف للمنهج المستخدم والدراسة 
عرض أدوات وجمع البيانات وأهم األساليب اإلحصائية  مجاالت الدراسة، والمجتمع األصلي،

 المستخدمة للوصول إلى النتائج.
ا وقد احتوى عرض   ،لمعطيات الدراسة الميدانية ا وتحليال  وتضمن عرض   :فصل الخامسال

 تحليال للنتائج ومناقشتها. نضمتلنتائج الدراسة و 
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 :دــتمهي

والتساؤالت التي  ،سنحاول من خالل هذا الفصل تقديم عرض تفصيلي إلشكالية الدراسة    
وكذا األهداف المتوخاة من البحث ، تطرق إلى أهمية الدراسةكما سن انطلق منها الموضوع،

أهم الدراسات السابقة ذات  إلىإضافة  ،متغيرات البحثل عرض أهم المفاهيم اإلجرائية ثم
 العالقة المباشرة بمتغيرات الدراسة. 
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 إشكـاليــة الدراسـة  -1

كما يلعب  ،ماعياالجتيمثل مفهوم االتجاه واحد من أهم المحددات الرئيسية للسلوك 
ؤثر على مستوى يو  ، اآلخريني يتفاعل فيها الفرد مع ذا في المواقف االجتماعية الا هام  دور  

 رضاه في عالقته بهم ومدى تكيفه معهم .
سواء في المحيط  ،نحو الموضوعات المختلفة االتجاهاتن الفرد يتبنى العديد من إ   

قصد بهذا االتجاهات التي يكونها الفرد تجاه وي ،المادي أو السياقات النفسية االجتماعية
الفنية والرياضية والتعليم والمدرسة  واألنشطةالسياسية واالجتماعية  واألحداث.، المنظمات

والذي من المحتمل أن يكون موجبا  ،الفرد نحوها اتجاهوفي هذه السياقات يمكن الكشف عن 
 أو سالبا .
فلقد  ،تجاهات في تحديد السلوك االجتماعيلقد أكدت العديد من الدراسات أهمية االو 

ا لالنشغاالت المطروحة من طرف نظر   ،كبير باهتماميت االتجاهات نحو المدرسة ظح
 الباحثين واألولياء حول التوافق النفسي واالجتماعي للتالميذ وتحصيلهم الدراسي .

ن وجود عالقة إيجابية بي 1968في  اكسون جو  1971في  بلومفلقد أكدت بحوث 
ومعنى ذلك أن التحصيل الجيد والنجاح المدرسي  ،االتجاهات ومستوى التحصيل المدرسي

وبالمثل فإن هذه االتجاهات الموجبة قد  ،موجبة نحو المدرسة اتجاهاتتكوين  إلىقد يؤديان 
يؤدي إلى تحسين  تعديل االتجاهات ال ثم إن   ،تؤدي التحصيل الجيد والنجاح في المستقبل

زاء التعلم المدرسي فحسبالجوانب الو  نما يسهم  ،جدانية في سلوك التالميذ إزاء المدرسة وا  وا 
وقد يفسر هذا بأن االتجاهات الموجبة  ،هذا التعديل في التوافق النفسي واالجتماعي للتالميذ

 .(199ص ،1999زين العابدين درويش إزاء التعلم من مكونات الرضا عن الدراسة )

إيجابية نحو المدرسة بجميع عناصرها ، هو هدف  تجاهاتايرى المربون أن تطوير و 
غير أن الواقع التعليمي السائد في نظم مدرسية  ،تحقيقه عند التالميذ إلىعام تسعى التربية 

عدم إنجاز هذا الهدف على النحو المرغوب فيه، وقد يبدو ذلك من خالل  إلىعديدة  يشير 
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 .والتحصيل المنخفض والغياب عن المدرسة كالتسرب من المدرسة ،بعض الظواهر المختلفة
كما يمكن أن يبدو من خالل بعض االتجاهات السلبية التي يطورها الطلبة نحو المعلمين 

ا محايد   أن المدرسة ليست وضعا   إلىويشير هذا الواقع  .والمادة الدراسية والنظام المدرسي
ثر في شعور ؤ ا من حوادث يما يجرى فيه ن  أل ،واتجاهاتهممن حيث التأثير في الطلبة 

وهي جوانب ترتبط على نحو وثيق بعملية تكوين  ،الطالب باألمن والكفاءة والقيمة الذاتية
 .(1996)نشواتي االتجاهات نحو المدرسة 

والمتكامل لشخصية  ينطلق االهتمام في دراسة االتجاهات من االهتمام بالنمو السوي و 
عمل على توجيه يو  ،ؤثر في سلوكه بشكل مباشري هاتاتجاما يحمله المرء من   ن  الفرد، أل

 . (1991)رشيد أفراد وجماعات  اآلخرينوضبط تفاعله وتعامله مع 
في  استجاباتهوتعمل على تسهيل  ،ا من حياة الفردا مهم  تشكل االتجاهات جزء   ،لذا

واقف وتساعد على تفسير ما يمر به الفرد من م ،خاصة نحوها اتجاهاتالمواقف التي لديه 
 .وتعطي تنبؤات صادقة على سلوكه في تلك المواقف ،وخبرات
كان ينظر إليه على أنه مكان للدراسة وتلقين  ا  اجتماعي وتعتبر المدرسة موقفا   

أن للمدرسة  النشءللمهتمين بتربية  األخيرةفي السنوات  أتضحفي حين  ،المعلومات فقط
 ة.في بناء شخصية الفرد االجتماعي اجتماعيةوظيفة 

للمدرسة أهمية بجميع مراحلها الدراسية في صقل شخصية الفرد وتهذيبها وتزويدها  إن  
لهذا كله فإنه  ، بيسر وسهولة استخدامهاوالمعارف المختلفة ليتمكن من  األساسيةبالمهارات 

إيجابية عند الطلبة نحو المدرسة من خالل المعلمين واآلباء  اتجاهاتالبد من تنمية 
كل عام الن االتجاهات االيجابية أو السلبية التي يحملها الطلبة نحو المدرسة والمجتمع بش

 واهتمامهموطرقهم في تنمية نوعية االتجاهات  ،واآلباءمن المعلمين  والتعليم تأتي غالبا  
 .(1995)المخزومي بالطلبة وشخصيتهم 

تأثيرها  فإن   ،اجتماعيافي تهيئة الطفل  األسرةور الذي تقوم به ذلك الد   إلىأضف 
خوانه يكتسب كثيرا   ؛سينعكس على سلوك الطفل في المدرسة بشكل قوي  من  فمن والديه وا 
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وفي حاالت تعارض معايير  ،ونحو العملية التربوية ،نحو المدرسة األساسيةاالتجاهات 
 وقيمها مع مبادئ التربية . اإلقرانمجموعة 

طلبة  اتجاهاتود معرفتنا لطبيعة وفي ظــل هذا التكوين لالتجاهات يبقى الغموض يس
والتي تعتبر مرحلة حاسمة وهامة في  ،مرحلة تمثل سن المراهقة باعتبارهاالمرحلة الثانوية 

ي والبحث عن التوافق النفسي االجتماعي في هذه الفترة الهامة من ،تكوين السلوك االجتماع
 التمدرس .

االتجاهات النفسية نحو  والفروق في رتباطالالهذا جاءت الدراسة لمعرفة مدى 
 المدرسة لدى تالميذ المستوى الثانوي بتوافقهم النفسي االجتماعي .

 من طرح التساؤالت التالية: ومن أجل معرفة وتحديد العالقة البد  
 ما طبيعة االتجاهات النفسية نحو المدرسة لدى تالميذ التعليم الثانوي ؟  .1
 جاهات نحو المدرسة ؟والذكور في االت اإلناثهل توجد فروق بين  .2
هل توجد عالقة إرتباطية بين االتجاهات نحو المدرسة والتوافق النفسي االجتماعي  .3

 لدى تالميذ التعليم الثانوي؟
 ةـفرضيات  الدراس  -2

 إيجابية نحو المدرسة لدى تالميذ التعليم الثانوي .  اتجاهاتتوجد  -
 سة.والذكور في  االتجاهات نحو المدر  اإلناثتوجد فروق بين  -
توجد عالقة إرتباطية موجبة بين االتجاهات نحو المدرسة والتوافق النفسي  -

 االجتماعي  لدى تالميذ التعليم الثانوي.
 :ةـداف الدراســأه -3

الكشف عن العالقة بين االتجاهات نحو المدرسة والتوافق النفسي  إلىتهدف الدراسة 
 ف على:االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية من خالل التعر 

 التعليم الثانوي .  طبيعة االتجاهات نحو المدرسة لدى تالميذ -
 والذكور في  االتجاهات نحو المدرسة. اإلناثالفروق بين  -
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العالقة بين االتجاهات نحو المدرسة والتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ التعليم  -
 الثانوي.

 ةـة الدراسـأهمي  -4
 عدة محاور منها : أهميته من خالل يستمد هذا البحث   

والصحة  ،في السياق التربوي  االجتماعيجاءت هذه الدراسة في إطار علم النفس  -
 النشءوالمهتمين بتربية  األولياءالنفسية متناولة قضية لطالما شغلت ومازالت تشغل 

تنشئة صالحة  األبناءيواجهه اآلباء هو مدى قدرتهم على تنشئة  اهتمامحيث أن أكبر 
 في جميع الميادين .  االجتماعيوافقهم النفسي والحرص على ت

تقاسم األسرة عملية التنشئة  اجتماعيةيبين هذا البحث أهمية المدرسة كمؤسسة  -
فإلى  ة،ساعات يوم بضعالمكان الذي يقضي فيه التلميذ  باعتبارهاو ذلك  االجتماعية

في ظل  ماعيةاجتجانب تعلم المهارات األكاديمية فإنها تمكن التلميذ من ممارسات 
ويؤثر بعضهم في  ،، حيث يتفاعل فيه األعضاءتفاعله مع جميع عناصر المدرسة

والمادة البعض اآلخر من  صفوف الدراسة والمجموعات الرياضية وجماعة المعلمين 
مستوياتهم الثقافية واإلجتماعية  اختالفالدراسية والمستخدمين وجماعة الرفاق على 

 لمهنية .او  االقتصاديةو 
أن  باعتبارالنفسية من أهم الدراسات النفسية االجتماعية  االتجاهاتدراسة  إن -

تفيد معرفة و  ،عموما   االجتماعيواحدة من المحددات الرئيسية للسلوك  االتجاهات
إفادة بالغة في تطوير  هالنفسية للتالميذ نحو المدرسة بجميع عناصر  االتجاهات

يركزون على  النشءين والمهتمين بتربية فإن الكثير من المرب ،ميةيالعملية التعل
 إيجابية نحو المدرسة . اتجاهاتفي تطوير  االجتهاد
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وهي مرحلة المراهقة والتي تعتبر مرحلة بالغة  ،أهمية الفئة العمرية التي تناولها البحث -
باإلضافة إلى صعوبات التوافق  ،للمراهقين االجتماعياألهمية في التكوين النفسي 

م وذلك في ظل الصعوبات التي يجدها كل من األبناء واآلباء في التفاعل النفسي لديه
 فيما بينهم باإلضافة إلى تفاعل األبناء مع جميع عناصر المدرسة .

نحو  االتجاهات ارتباطفي معرفة مدى  االجتماعيةتساهم نتائج هذه الدراسة النفسية  -
وذلك من شأنه  ،م الثانوي لدى تالميذ التعلي االجتماعيالمدرسة بالتوافق النفسي 
 . اختالفهامن األهداف العملية في مواقع التطبيق على  اإلفادة في تحقيق الكثير

 م ـد المفاهيـتحدي  -5
  :االتجاهات -
و مفهوم أو تكوين فرضي يشير إلى توجه ثابت أو تنظيم مستقر إلى حٍد ما ه

موضوع من موضوعات لمشاعر الفرد ومعارفه واستعداده للقيام بأعمال معنية نحو أي 
التفكير، عيانية كانت او مجردة، ويتمثل في درجات من القبول والرفض لهذا الموضوع يمكن 

 (.91، ص 1999التعبير عنها لفظيا  أو أدائيا  )زين العابدين درويش، 
فهو ما يقيسه مقياس االتجاهات نحو المدرسة بأبعاده الثالثة المتمثلة في  : أما إجرائيا
 .التفاعل، هيئة التدريس العالقات،
 ق النفسي االجتماعي :ـالتواف -

ويتضمن التوافق التفاعل المتصل بين الشخص وبيئته، كل منهما يؤثر في اآلخر، 
 وفي معظم الحاالت يكون التكيف توفيقا بين هذين الموقفين المتقابلين ،عليه مطالبـه ويفرض

 .(347-347 ص ،ص1978ر وسليمان الشيخ ،)جابر عبد الحميد جاب
فهو ما يقيسه مقياس التوافق النفسي المطبق على التالميذ بأبعاده األربعة  :أما إجرائيا     

 صحي والتوافق األسري.المتمثلة في: التوافق الذاتي، التوافق االجتماعي، التوافق ال
 طلبة المرحلة الثانوية:  -

 .سنة 19و 15بين هم الطلبة المتمدرسون في المرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم 
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 :ة ـالدراسات السابق -6
ترجع أهمية عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االتجاهات وموضوع 

فهي تعد من  ،التوافق بأبعاده المختلفة دليل يساعدنا في خطوات إجراء الدراسة الراهنة
ق منها ومحاولة التحق ،المصادر التي نستقي منها الفروض التي يمكن صياغتها إجرائيا  

 وسوف نعرض أهم الدراسات التي استند عليها فيما يلي :
 ة:ـات التي تناولت موضوع اتجاهات التالميذ نحو المدرسـالدراس -6-1
 ة :ــالدراسات االجنبي-6-1-1

 :(Malbasدراسة مالباس ) -
 األجنبيةالعديد من الدراسات  اهتمامالطلبة نحو الدراسة محط  اتجاهاتكان موضوع 

( أن التحصيل العلمي 1979)المشار إليه في دسوقي،   (Malbasمالباس )ظ حيث الح
إيجابية نحو  األكثرجانب االتجاهات  إلى األساسيلدى تالميذ الصف الثامن  األكبر
إيجابية نحو المدرسة  اتجاهاتأي أنه كلما زاد التحصيل لدى الطلبة  تكونت لديهم  ،المدرسة

 والعكس صحيح.
 :(Milburn 1981دراسة ) -

( بدراسة شاملة عن الصفوف التي تضم طالبا من Milburn 1981قام ملبورن )
لقياس التحصيل، مقياس مسح  اختياراتفيها البيانات:  أستخدمالمستويات العمرية المتعددة. 

مقياس مفهوم الذات لدى الطلبة، وأجرى هذه المقاييس و  ،االتجاهات للطلبة نحو المدارس
م صفوفها مستويات عمرية متعددة والمدارس التي تضم صفوفها على المدارس التي تض

الطلبة في المدارس ذات الصفوف  مستويات عمرية واحدة، ومن أبرز نتائج هذه لدراسة أن  
إيجابية نحو المدرسة أكثر من طلبة  اتجاهاتالمجمعة من مستويات عمرية مختلفة يبدون 

عزى ذلك وي  ، من مستويات عمرية واحدة المدارس ذات الصفوف المستقلة التي تضم طلبة
قسما كبيرا من المعلمين يبقون في  إشاعة جو أسري في هذه المدارس فضال عن أن   إلى

 المدرسة نفسها والطلبة أنفسهم عدة سنوات . 
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 (:Baldwinدراسة بالدوين ) -
( دراسة عن أنماط سلوك  1983( )المشار إليه في الشرع Baldwinأجرى بالدوين )

، وقد أظهرت والية أوهايو االمريكية الطلبة نحو المدرسة في اتجاهاتالدين وأثرها في الو 
، كما أشارت و المدرسةالطلبة نح اتجاهاتفي  األسرةنتائج الدارسة عن تأثير أنماط حياة 

الدراسة إلى مقدار االهتمام الذي يجب أن تأخذه المدرسة بالحسبان لتأثيرات البيت، 
 ،لقاها التلميذ في المنزلتلمدرسة  تعتمد بشكل كبير على المعاملة التي يفاالتجاهات نحو ا

ثقة بالنفس وجدية ومن ثم  ،الطلبة الذين يأتون من أسر مهتمة بهم أفضل من غيرهم إذ إن  
 ا نحو المدرسة .إيجابي   اتجاها  
 (:Zabolotney 1983دراسة زبولتني ) -
التحصيل في اللغة األم واالتجاه نحو  مقارنة في (Zabolotney 1983جرى زبولتني )أ

المدرسة في الدارس الريفية الحكومية ذات الصفوف المجمعة والمدارس ذات الصفوف 
( 40الباحث إستبانة مكونة من ) واستخدامالمستقلة الريفية الحكومية في والية أركنساس، 

التجاه نحو المدرسة ا : أن  الطلبة نحو المدرسة، ظهر من أهم نتائجها اتجاهاتفقرة تقيس 
ا أكثر في الصفوف المجمعة الريفية عنها في الصفوف المستقلة الريفية، وأن كان إيجابي  
 الذكور أكثر إيجابيا نحو المدرسة من اإلناث. اتجاهات

 : (Davis 1992دراسة ديفيز ) -
 ( هدفت إلى تقييم داللة الفروق في الجوDavis 1992كما أجربت دراسة قام بها ديفيز )

على توجهات الطلبة الفاعلة نحو المنهاج والتعليم لمجموعة من الطلبة  المدرسي، كما دل  
نامج تدخل تعليمي، وفي بر  استخداممن سنة أكاديمية واحدة إلى األخرى عندما يتم 

، بدأ فريق برنامج البحوث والتقييم لدراسة نواتج التعليم للمدارس العامة في 1989خريف
و التمدرس في مدارس منطقة المسيسبي، ووزع مقياس لالتجاهات دراسة مطولة عن ج

 الدراسيةالمدرسية ، والذي يقيس فهم الطلبة لخبراتهم المدرسية في الصف الرابع خالل السنة 
طلبة  ن  أل ونظرا   1991ـ1990لخامس في السنة الدراسة وطلبة الصنف ا 1990ـ1989
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هم الوحيدون الذين أكملوا الدراسة الطولية  (HindsCountyالمدارس العامة في إقليم هندز )
لست مدارس في المنطقة، وحسبت التكرارات  ،فقد قارن هذا البحث المعلومات لسنتين

وجود فروق ذات داللة  إلىوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. وأشارت النتائج 
الطلبة لألسئلة  استجابات إحصائية في توجهات الطلبة التي تؤثر في جو المدرسة، وتشير

المتعلقة بالمنهاج والتعليم من حيث أهميتها ومتعتها إلى وجود تحسن ملموس في درجات 
بعد إدخال برامج التدخل التربوي للسنة األكاديمية األولى، كما أشارت  ،الطلبة على المقياس

 الطلبة نحو الجو الدراسي . اتجاهاتتحسين  إلىالنتائج 
 :(Leung.1993دراسة ليونغ ) -

األطفال األمريكيين   اتجاهاتالكشف عن  إلى( بدراسة هدفت Leung.1993قام ليونغ )
التي تدعم  وفهمهم لسلوكيات الوالدين، الصينيين والقوقازيين نحو الواجبات المدرسية

الطلبة نحو الواجبات  اتجاهاتمن دراسة أشمل تختبر  كان البحث جزءا   .الواجبات المدرسية
الطلبة األمريكيين الصينيين  اتجاهاتهذه الدراسة العالقة بين  اختبرتفقد   ية،المدرس

االقتصادي والعمر  االجتماعيوالقوقازيين نحو الواجبات المدرسية وجنسهم، ووضعهم 
 واألهمية التي يرونها في التقدم في المدرسة )قيمة اإلنجاز المدرسي(.  ،والتحصيل الدراسي

الطلبة نحو الواجبات المدرسية وفهم  اتجاهاتذلك العالقة بين الدراسة ك اختبرتوقد 
( 140لسلوكيات الوالدين التي تدعم الواجبات المدرسية. أما عينة الدراسة فقد تكونت من )

( طالبا 140( طالبا، و)97طالبا من الصف الرابع حتى الثامن من األمريكيين الصينيين )
وقد أكمل الطلبة تعبئة إستبانة تقيس  ،االرثوذكس من األمريكيين القوقازيين من مدرستين

 .توجهاتهم نحو الواجبات المدرسية وفهمهم لسلوكيات الوالدين التي تدعم الواجبات المدرسية
أنه بالنسبة لألمريكيين القوقازيين فإن قيمة االنجاز المدرسي قد توقعت  إلىوأشارت التحاليل 

الطلبة نحو الواجبات  واتجاهاتللواجبات المدرسية  فهم الطلبة لسلوكيات الوالدين الداعمة
الصينيين، فقد توقعت القيمة اإلعجازية للمدرسة  األمريكيينالمدرسية، وبالنسبة للطلبة 
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ولكنها لم تتوقع فهم سلوكيات  ،نحو الواجبات المدرسية اتجاهاتوالتحصيل المدرسي 
 الوالدين الداعمة للواجبات المدرسية .

مجموعتين، فقد تم توقع توجهات الطلبة نحو الواجبات المدرسية بفهمهم وبالنسبة لل  
أن الخلفية الثقافية تتوسط  إلىلسلوكيات الوالدين الداعمة للواجبات المدرسية، وتشير النتائج 

الطلبة نحو الواجبات المدرسية وفهمهم لسلوكيات الوالدين الداعمة  اتجاهاتوتسهم في توقع 
 للواجبات المدرسية.

 الدراسات العربية :-6-1-2
نورد منها ما  ،أما في الوطن العربي فقد أجريت بعض الدراسات المتناثرة هنا وهناك

 نذكر منها : هو على صلة وثيقة بموضوع الدراسة الحالية،
 ( :1977دراسة حمزة ) -

الطلبة وميولهم  اتجاهات، بدراسة عن األردن( في محافظة عمان/1977حيث قام حمزة )
المواد الدراسية المقررة وعالقتها بمستوى تحصيلهم الدراسي في هذه المواد، وقد أجريت نحو 

الثانوي  األول( طالب وطالبة من طلبة الصف 602الدراسة على عينة عشوائية مكونة من )
الباحثة معادلة "بيرسون" الستخراج معامل االرتباط بين  استخدمتفي محافظة عمان،  وقد 

، وكان من نتائج هذه الدراسة أن هناك عالقة وتحصيلهم في المادة الدراسيةلبة الط اتجاهات
والذكور في كل من اللغة  اإلناثإيجابية ذات داللة إحصائية بين التحصيل واالتجاهات عند 

 اتجاهاتأعلى وبداللة إحصائية من  اإلناث اتجاهاتاالنجليزية والعلوم والرياضيات، وكانت 
الذكور  اتجاهاتواللغة االنجليزية والدين والرياضة، في حين كانت  ياءاألحالذكور نحو مواد 

، وكانت اواد العلوم والرياضيات والجغرافينحو م اإلناث اتجاهاتأعلى وبداللة إحصائية من 
الطلبة نحو  اتجاهاتضعيفة، كما كانت  والرياضياتالطلبة نحو العلوم والجغرافية  اتجاهات
 ية والتاريخ متوسطة .واللغة االنجليز  األحياء
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 ( :1983) دراسة الشرع -
في تحصيل  األمورأولياء  اهتمام( لمعرفة أثر 1983وفي دراسة قام بها الشرع )

الهتمام  ا إيجابيا  هناك أثر   نحو المدرسة والمواد الدراسية، الحظ أن   اتجاهاتهمأبنائهم وفي 
 لمواد المدرسية .في التحصيل واالتجاهات نحو المدرسة وا األمورأولياء 
 (:1999) دراسة العزام -

 األساسيةطلبة المرحلة  اتجاهاتتطوير مقياس  إلى( دراسة هدفت 1999أجرى العزام )
 افترضحيث  ،الباحث الصدق التمييزي للتأكد من المقياس أستخدم .العليا نحو المدرسة

ة في حين أن لمدرسلإيجابية  اتجاهاتالباحث أن الطلبة ذوي التحصيل العالي لديهم 
نظرائهم من ذوي التحصيل المتدني لديهم اتجاهات أقل إيجابية بداللة إحصائية لصالح ذوي 

 .المنخفض مقارنة مع ذوي التحصيل الدراسي  ،التحصيل العالي  بإتجاهات أكثر إيجابية
 الدراسات التي تناولت التوافق النفسي االجتماعي لدى الطلبة : -6-2
 نبية: الدراسات األج-6-2-1

عن عالقة التصلب بمستوى Ficher And Ficher (1955)دراسة فيشر وفيشر  -
 :(  37-34 ص ص ،1955فيشر و فيشر، )التوافق 

ز الباحثان في دراستهما هذه بين التصلب في المواقف السطحية غير الداعية مي   
ق فرص حقيوأراد بذلك ت ،وربطها بين ذلك وبين مستوى التوافق الشخصي ،الندماج األنا

رتبط بالقدرة على أن يكون الشخص أقل تصلبا )مرنا( في تناوله يمؤداها أن التوافق األقصى 
 للمواقف الداعية الندماج األنا عن المواقف غير الداعية الندماج األنا .

من  32شخص من األسوياء يمثلون المجموعة التجريبية و  51شملت هذه الدراسة  
قام الباحثان بتطبيق عدد من االختبارات كبقع  .مجموعة الضابطةمدمني الخمر و يمثلون ال

الحبر للذكور واإلناث لتيرمان واختبار تفهم الموضوع واختبار بقع الحبر للذكور واإلناث 
واستبيان لمعرفة بعض المضايقات التي تضايق المفحوصين  ،لتيرمان باختالف التطبيق
 واستبيان لمعرفة اهتمامهم .
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ا بين ناجح   ان أن ثالث اختبارات من الخمسة المستخدمة قد ميزت تمييزا  وجد الباحثو 
 األشخاص المدمنين على الكحول.

 : 1981دراسة جيمس نج  -
لنيل درجة الدكتوراه عام   J.N.Gفي جامعة كولورادو الشمالية تقدم جيمس نج 

الت بدراسة تحت عنوان استخدام قائمة روز موني للمشكالت للتعرف على مشك 1981
 290التوافق لدى عينة من الطالب في أربعة جامعات بكلورادو، وذلك على عينة قوامها 

الطالب األكبر والذين تميزوا بطول مدة إقامتهم  حيث أسفرت النتائج عن أن   ،طالب
بالواليات المتحدة األمريكية والذين عملوا لفترات طويلة في أوطانهم األصلية والمتزوجين 

مدحت عبد مع عائالتهم كان توافقهم النفسي واالجتماعي أكثر من ذويهم ) والذين يعيشون 
 (101ص ،1990 الحميد عبد اللطيف،

 :C. WREN1951دراسة ورن  -
أيضا دراسة على طلبة المرحلة الثانوية األمريكية لمعرفة المشكالت التي  ورن  أجرى  

رن بترتيب المشكالت و قام  وقد ،التي تتكرر كثيراو  ،والتي تعبر عن حاجاتهم ،يعانون منها
 :  حسب أهميتها كالتالي

عادات االستذكار في االمتحان، اختيار مواد الدراسة ): : مثلالمشكالت المدرسية -
 والمنهج وطرق التدريس... الخ( .

الجهل بالمطالب والشروط المهنية   الحاجات إلى وجود هدف،): المشكالت المهنية -
مطالب غموض العالقة بين الدراسة في الكلية و  الحاجة لمعرفة القدرات الشخصية،

 . (المهنة
الدخل غير كافي، صرف الوقت في تأمين العيش، ال يدع وقت ) :المشكالت المالية -

 .( 96-95 ص ص ،1997)فيصل محمد خير الزراد ، .(للحياة االجتماعية
 .ة(، الحاجة إلى مهارات اجتماعيالوحدة، عدم التعاون ) المشكالت االجتماعية:  -



 

- 17 - 
 

)الخوف من الفشل، صراعات دينية وأخالقية، ومشكالت  المشكالت االنفعالية: -
 شخصية(.

 الدراسات العربية : -6-2-2
 : (1978دراسة جابر عبد الحميد جابر) -

 عن العالقة بين تقبل الذات و التوافق النفسي .أجرى الباحث هذه الدراسة للتعرف 
 يستهدف هذا البحث أمرين:

صحة الفروض التي مؤداها أن تقبل الفرد لذاته يرتبط ارتباطا موجبا  اختيار :وال  أ  -
 لتقبله لآلخرين .

دراسة استطالعية للتعرف على الفروق في بنية الحاجات النفسية  في فيتمثلثانيا :  -
 إحداهما أكثر تقبال للذات عن األخرى. ،بين مجموعتين

ي جامعتي القاهرة وكلية طالبة من كلية اآلداب فو  طالب 90شملت هذه الدراسة  
سنة وهم  24سنة( بمتوسط يبلغ  33-21التربية جامعة عين شمس، تراوحت أعمارهم بين )

 جميعا من طالب الدراسات النفسية واالجتماعية والتربوية .
: قائمة التفضيل الشخصي  استخدم الباحث للتحقق من األمرين السابقين األدوات التالية  

EPPS ق للطلبة لهيوم بل ، توصل الباحث إثر ذلك إلى النتائج التاليةواختبار التواف : 
 : قسمت العينة إلى مجموعتين في ثالث نواحي

 .: التوافق المنزلي والصحي واالنفعالي واالجتماعيلناحية األولىا -
  .: تقبل الذات وتقبل اآلخرينالناحية الثانية -
 .: بنية الحاجات النفسيةالناحية الثالثة -

من النتائج التي توصل إليها جابر أن هناك عالقة موجبة بين تقبل الذات  وقد تبين
كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود  .ازداد توافقهوالتوافق، أي أنه كلما ازداد تقبل الفرد لذاته 

عالقة موجبة بين تقبل الفرد لذاته وتقبله لآلخرين، فكلما ازداد تقبل الفرد لذاته ازداد تقبله 
 ( 400ص  ،1978)جابر عبد الحميد جابر و سليمان الخضري الشيخ ،.. لآلخرين
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 2004 )دراسة العبيدي ) -
والتعرف على اتجاه وقوة  هدفت الدراسة إلى بناء مقياس ألساليب التنشئة االجتماعية،

تنشئة االجتماعية في هذه وتأثير أساليب ال ،األنا والتوافق النفسي االجتماعي العالقة بين قوة
واستخدم الباحث  طالب وطالبة في جامعة بغداد، (320) بلغت عينة الدراسة. قةالعال

وقام ببناء مقياس  مقياس بارون لقوة األنا ومقياس التوافق النفسي االجتماعي لعلي الديب،
ونتج عن الدراسة وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بين قوة األنا  للتنشئة االجتماعية،
 تماعي لدى الطلبة والطالبات.والتوافق النفسي االج

 التعليق على الدراسات السابقة: -7
ودراسة  ( Baldwin)وملباس ودراسة بالدوين  (Milburn 1981) أثبتت دراسة كل من

  (Leung.1993ودراسة ليونغ )( Davis 1992ودراسة ديفيز ) ا(Zabolotney 1983زبولتني )
درسة وهي ايجابية ولها عالقة بكل من أنه هناك اتجاهات واضحة لدى الطلبة نحو الم إلى

 األسريةوالمستويات الدراسية وأنماط الحياة  (1999)التحصيل الدراسي  في دراسة العزام 
بالمنهاج والتعليم  ته( وعالق1983) حسب دراسة الشرع األولياءوكذا اهتمام  والخلفية الثقافية،

( 1977ية من اإلناث. أما دراسة حمزة )والبرامج التعليمية وأن للذكور لالتجاهات أكثر ايجاب
غير  وجود عالقة بين االتجاهات نجو المدرسة والتحصيل الدراسي، األخرى فقد أكدت هي 

في أن للذكور  (Zabolotney 1983أن الدراسة أكدت عكس ما أوردته دراسة زبولتني )
اهات ايجابية اتج لإلناثحيث توصلت أن  ،باإلناثاتجاهات ايجابية نحو المدرسة مقارنة 

 نحو المدرسة.
"أنه  Shaffer .Lلورانس شافر عن التوافق النفسي لدى طلبة المرحلة الثانوية يرى و 

( فالشخص 361ص ،1966 )شافر لورانس،"لكي يكون اإلنسان سويا ينبغي أن يكون مرنا 
نسان المرن يستطيع أن ينوع من استجاباته للوصول إلى إشباع دوافعه وهذا ما يعجز عنه اإل

غير المرن أو المتصلب، وقد حاول الباحثان التعرف على العالقة بين التصلب والتوافق 
معتمدين على أن إدمان الخمور يعد دليال على سوء التوافق وبالرغم من األهمية التي 
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أسوياء مع أنهم ال  تكتسبها هذه الدراسة فإن أهم ما يؤخذ عليها هو اعتبار غير الكحوليين
، وعليه يمكن القول أن اإلدمان على الخمر هو هروب من مواجهة الواقع مريدمنون الخ

فبقدر ما يكون الفرد أكثر تقبال لذاته، بقدر  ولكن نجد العكس عند بعض الشعوب األخرى.
ذا  ،ما تقبل صراعاته مع نفسه ومع اآلخرين إذ أن عدم تقبل الذات معناه عدم الثقة بها وا 

دراسة جابر عبد الحميد فإن ، ة ومن وجهات نظر معينةكان هذا من الناحية النظري
 90حاولت معرفة ذلك عمليا بواسطة األدوات التي طبقها على عينة قوامها   (1978جابر)

طالبا من الدراسات النفسية واالجتماعية والتربوية، توصل إثر ذلك إلى التأكد من وجود 
تقبل اآلخر، اتضح له أن األشخاص عالقة إيجابية بين تقبل الذات والتوافق النفسي و 

األكبر تقبال لذواتهم يختارون العبارات الدالة على السيطرة في حين أن األشخاص األقل 
أكدت قوة العالقة بين قوة  فقد 2004)أما دراسة العبيدي ) تقبال لذواتهم كانوا أكثر لوما لها.

 األنا والتوافق النفسي االجتماعي لدى الطلبة.
أن للطلبة اتجاهات واضحة نحو  إلى إليهادراسات التي تم التطرق لقد أكدت ال

ولها عالقة بمجموعة من المتغيرات والتي من شأنها أن تحدد طبيعة االتجاهات  ،المدرسة
أهمية التوافق النفسي االجتماعي  إلىن هذه الدراسات لم تتطرق أ سلبيا، غير أوايجابيا 

 الدراسة الحالية. إليهة،وهذا ما تهدف وعالقته باتجاهات الطلبة نحو المدرس
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 ة:ــــخالص

فهو البوابة الرئيسة  البحث، إليهايعتبر الفصل التمهيدي أهم الفصول التي يتطرق 
فرضياته واألهداف المراد الوصول إليها،  ،أهميته البحث، إشكاليةالتي من خاللها تتضح 

 طالع عليها ومدى االستفادة منها.                     إضافة إلى عرض الدراسات  السابقة التي تم اال
 



 :الثاني الفصل

 واالجتماعية النفسية االتجاهات
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 د: ــــتمهي

  كثرهاإن مفهوم االتجاهات كان وسيظل من أهم المفاهيم في علم النفس االجتماعي وأ
، بل أنها تعد هي المحور األساسي لعلم النفس االجتماعي، فاألفراد يحملون بداخلهم ثراء

وكذلك نحو  األفرادغيرهم من  نحوو  األشياءعددا كبيرا جدا من االتجاهات نحو العديد من 
 أنفسهم أيضا .
التنشئة إذ تعتبر نواتج لعملية  ،علماء على أهمية االتجاهات كدوافع للسلوكالويؤكد 
أو الجماعات والمواقف والموضوعات  األفرادحيث يكون الفرد اتجاهات نحو  ،االجتماعية

 االجتماعية .
يقع في المحيط البيئي للفرد يمكن أن يكون موضوع اتجاه من  كل ما :ويمكننا القول أن

 االتجاهات.
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 :  تعريف االتجاهات-1 
واحد محدد يعرف به جميع المشتغلين لقد تعددت تعاريف االتجاه حيث ال يوجد تعريف 

وبذلك حاول الكثير من الباحثين نحو فهم أفضل للمقصود بهذا المفهوم وما  ،في الميدان
 يرتبط من متغيرات .

وذلك من خالل كتاب  ،أول من استخدم مصطلح االتجاه H.Spenser(1862ويبدو أن )
أحكام صحيحة في مسائل مثيرة  إلىإن وصولنا »" فقد كتب يقول األولىبعنوان "المبادئ 

هذا الجدل أو  إلىالذهبي ونحن نصغي  اتجاهناكبير على  إلىلكثير من الجدل يعتمد 
 .«نشارك فيه

 في  بحث له حول االتجاهات النفسية :  A( ,1935)كما نشر 
مفهوم االتجاهات هو أبرز المفاهيم وأكثرها إلزاما في علم النفس »: يمكن القول بأن

حالة من االستعداد أو التأهب »، ويعرف االتجاه بأنه : «المعاصر األمريكي االجتماعي
العصبي والنفسي تنظم خالل خبرة لشخص وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على 

 .«استجابة الفرد لجميع الموضوعات والموافق التي تستشيرها هذه االستجابة
. «أو ضد العوامل البيئية نزعه نحو»أنه ب Bougardus( 1925ويعرف بوجاردس )

  .(243، ص  1993)عبد الحفيظ مقدم ، 
 .«ه حالة من االستعداد تثير الدافعاالتجا»يرى أن ف Newcomb( 1949نيوكمب ) أما

ليس هو السلوك ذاته ولكن الدافع الذي يمكن   Newcomb( 1949فاالتجاه حسب )
 . (235 ص ،1999)خليل معوض ، وراء السلوك .

ن كانوا ا  و  األفرادأن االتجاهات السائدة في المجتمع تؤثر في سلوك  ى فير  Mertonأما 
 يؤمنون بهذه االتجاهات السائدة .

االتجاه عام يتضمن مشاعر إيجابية أو سلبية »على أن  Pettey et Kayssboويعرفه 
 .(148، ص1997)عبد الرحمان العيساوي،  «حيال شخص أو شئ أو قضية معينة ثابتة
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عرنا اأنه: مفهوم متعلم أو تقويم يرتبط بأفكارنا ومشب Davidoffفيدوف ويعرفه دا
  .وسلوكنا
تكوين فرضي أو تغير أو متوسط يقع بين المثير »( بأنه 1977ي  حين ذكر )زهران، ف

 واالستجابة وهو عبارة عن استعداد نفسي، عصبي، عقلي، متعلم لالستجابة المحيطة سواء  
)عبد   .«ص أو مواقف أو موضوعات أو رموز في البيئةبالموجب أو السلب نحو أشخا

 .(41، ص 2001اللطيف وحيد 
نفسي تظهر محصلته في وجهة نظر الشخص  استعداد»( بأنه 1985ويرى )أبو النيل، 

أو سياسيا حول قيمة من  اقتصادياأو  اجتماعياحول موضوع من الموضوعات سواء كان 
يعبر عن االتجاه تعبيرا لفظيا بالموافقة أو المعارضة أو و  ،القيم كالقيمة الدينية أو الجمالية

  .(450، ص1985)أبو النيل ،  الحياد كما يمكن قياسه .
ورغم االختالف الواضح في تعريف مفهوم االتجاه، إال أن جميع المهتمين بدراسة 

يها االتجاهات يعتقدون أن االتجاهات تتكون من خالل تفاعل الفرد مع البيئة التي تعيش ف
فاالتجاهات مكتسبة تخضع  اإذ   .ومن خالل ما يمر به الفرد من خبرات ومواقف طوال حياته

 خصائص أخرى. إلى
 اإلشارة( والذي تم 1985ويتبنى البحث الحالي تعريفا إجرائيا لالتجاه هو لـ أبو النيل )

 إليه سابقا لألسباب التالية: 
 ، وهو يبعد عن الغموض حابساطة ووضو  األكثر اإلجرائيةهو من التعريفات  -
 ، فهو يترجم المفهوم بقابليته للقياس والمالحظة.يلتزم بالمنهج العلمي -
 وبذلك يقر وجود تدخل بين االتجاه والقيم. ،يرتبط تعريف مفهوم االتجاه بالقيم -
 أن االتجاهات قد تكون إيجابية أو سلبية. الى اإلشارةفيه  -

ذي ورد في مجموعة من القواميس والمعاجم أما عن التعريف االصطالحي لالتجاه وال
 يلي : فيمكن تلخيصه كما
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يعبر عن موقف أو ميل راسخ سواء كان رأيا أو اهتماما أو عرضا يتطلب  -
 استجابة.

 مفهوم ثابت نسبيا أي يمكن تغييره أو تعديله . -
 درجة استجابة الشخص وسلوكه نحو موضوع ما إيجابا أو سلبا . -
وتكون ذات  ،والنفسي تنظم من خالله خبرة الشخصحالة من التأهب العصبي  -

أثر توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات التي تثير 
 .( 16، ص 1996)محمد بودر بالة ، االستجابة 

فه موسوعة علم التحليل النفسي هو دافع مكتسب يتضح في ر ويعتبر االتجاه كما تع
، ويكون سلوكه بالنسبة حبات يحدد شعور الفر استعداد وجداني له درجة ما من الث

فإذا بالفرد يحبها ويميل إليها )إن  ،لموضوعات معينة من حيث تفصيلها أو عدم تفصيلها
ن كان اتجاهه سلبيا( أما موضوع االتجاه إه إيجابيا( أو يكرها ويفر منها )نحو  اكان اتجاهه  

ة علمية أو مذهبا إيديولوجيا ما أو فقد يكون شخصا معينا أو جماعة ما أو شعبا ما أو ماد
 (. 1993 )فرج عبد القادر طه وآخرون  .فكرة ما مشروعا ما هكذا تتعد موضوعات االتجاه وتتنوع

حيث إن  ،وفي رأي الطالبة فإن الجانب السلوكي أعم وأشمل من الجانب االجتماعي
ا( وبالتالي ينشأ الجانب االتجاه يوجه السلوك للفرد توجيها عقليا )معرفيا( ووجدانيا )شعوري

العاطفي  االجتماعي من التفاعل بين السلوك العقلي )السلوك الموجه بواسطة العقل( والسلوك
فينتج التفاعل االجتماعي مع المحيطين  ،الداخلي )السلوك الموجه شعوريا( من الفرد لنفسه
 .واألفكاربه والذين تدور حولهم هذه المعارف والمشاعر 

تقييم الفرد لكل الحقائق المكونة لعالمه االجتماعي الذي يعد  إلىات وترجع االتجاه
 واألفكاربمثابة امتداد لكل أفعاله نحو ما يفضله أو ال فضله، وكذلك نحو الموضوعات 

 والجماعات وكل عنصر من عناصر هذا العالم االجتماعي. واألشخاص
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ذلك  إلىالتجاه يشير ( أن ا1997وذكر )فؤاد أو خطب وعبد الحليم محمود السيد،
 وانفعاالتهالتنظيم أو الشق الفريد الذي يضم كال من معارف الشخص أو المعلومات ودوافعه 

وسلوكه أو تصرفاته التي تتخذ طابع القبول أو الرفض، والموافقة أو المعارضة لموضوع 
 معين . 

عور وسلوك ا يحدد شنسبي   وجداني مكتسب ثابت استعدادأما االتجاه كما أوضحنا فهو 
فاالتجاهات تحدد سلوك  ،الفرد إزاء موضوعات معينة من حيث تفصيلها أو عدم تفصيلها

الفرد وتصرفه تجاه الموضوعات المختلفة ويتكون االتجاه نتيجة الخبرة والممارسة والتجربة، 
 انفعاليةفالفرق بين الميل واالتجاه هو أن الميل شخصي، ولكن االتجاه رأي وعقيدة وصلة 

 الحترام العلماء أو رجال الدين. اتجاهنا أميل للموسيقى ولكن لدي أف
وقد يتعارض الميل مع االتجاه ولكن قد يستطيع االتجاه القوي أن يغير الميل، أما 

يتوفر فيه عنصر المشاعر فالمعتقدات تتضمن الجانب  فقد ال Beliefsمصطلح المعتقدات 
في شيء واحد هو الجوانب المعرفية للمتحدث عن المعرفي، والمعتقدات المتباينة قد تشترك 

 الشيء الذي نستفسر عنه .
 االتجاهات التحديد الفارقي لمفهوم -2

 يلي :  ( التحديد الفارقي كما1999قتراح خليل معوض )ا
خاص يحدد عالقة االنسان  انفعالهو  Presdispostion)الميل( : االتجاه والميول -2-1

 شخص مزاجي إما يكون سارا أو غير سار .وهو عنصر  األشياءبشئ من 
وميل  يء، واالنتحاء عنه أي ميل الشيءأما المعنى اللغوي للميل هو االنتحاء نحو الش

هو مل إيجابي والميل عنه سلبي أشياء نحبها ونميل إليها وأشياء  يءعنه فالميل نحو الش
 أخرى ننفر منها فنميل عنها . 

فطرية أم مكتسبة فإنه من الواضح أن كل ما نتعلمه أما كيفية تكوين الميول، هل هي 
 الن نتعلمه ونكتسبه في نفس الوقت. استعدادلدينا 



 

- 27 - 
 

فالميول أساسا ترتبط باالستعداد خاصة لدينا ونحن نتعلمها ونكتسبها عندما تتهيأ لنا 
 الظروف .

الميول  بدراسة اهتمواويعتبر )جون ديري( ومدرسته من أئمة رجال التربة الحديثة الذين 
، ووظائفها واالستدالل عن دوافعه الفرد والميول متعددة ومتنوعة مثل : الميول الموسيقية 

 الميول نحو طعام معين .... الخ .، الميول الفنية، األدبيةالميول 

وال شك أن الفرد يشعر باالرتياح والرضا عندما تشبع ميوله ويمكن القول بأن الميل يعبر 
تقديره الذاتي إزاء موضوعات ذات طابع شخصي ال يحترم فيه الصراع الفرد و  استجاباتعن 

 وهذه الموضوعات غالبا ما تكون عن بعيدة عن الصبغة االجتماعية

أكثر خصوصية من  Opinionsراء اآل: يرى بعض العلماء أن واآلراءاالتجاهات -2-2
رجال التربية، ، ياسيةرجال الس اهتماماتمل على تإذ تش ،فاالتجاه أكثر عمومية ،االتجاهات
تهالكية وسلع ورجال القضاء بل وشركات السلع الغذائية والسلع االس اإلعالمرجال 

موضوع معين كرأي رئيس في  أما الرأي هو حكم أو وجهة نظر نحو، النظافة.... الخ
 .مرؤوسه

في مشكلة معينة مثل  اآلراءاستطالع ، كاآلراء في موضوعات كثيرة ويمكن استطالع
 ، ويرى البعض أن الرأي يحد على أنه تعبير لفظي اإلسكانالمواصالت أو أزمة  أزمةة مشكل
ين معلوماتي نحو موضوع معين وب اتجاهاتي نيوجد فرق بي :االتجاهات والمعلومات -2-3

فقد ، نحو الديمقراطية ومعلوماتي عن الديمقراطية اتجاهاتي، فرق بين عن هذا الموضوع
وسلوكي  اتجاهية عن الديمقراطية، ولكن في ذات الوقت قد يكون معلومات كثير  ييكون لد

 ليس في جانب الديمقراطية بل قد تكون االتجاهات تميل الى الديكتاتورية .
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عن معلوماتي عن الصدق  األمانةنحو قيمة معينة كالصدق أو  اتجاهاتيكذلك تختلف 
في حين أن  واألمانةصدق فقد يتحدث البعض كثيرا عن أهمية فضيلتي عن ال ،واألمانة
 أو الصدق. األمانةهؤالء المتحدثين ال تنم عن  اتجاهات

والسلوك؟ هل االتجاهات تنبئ  تجاهاتالاهي العالقة بين  ما :االتجاهات والسلوك-2-4
 ؟بالسلوك
فإذا كانت  ،ن االتجاهات غير مؤكدة للتنبؤ بالسلوكإلى أ (Krupat.1982)يشير

بط السلوك عن طريق ضبط نضيصبح من الممكن أن  ي سبب السلوكاالتجاهات ه
 االتجاهات.

وجود فجوة بين االتجاهات والسلوك في بحوثه عن  R.Lapierem( 1934وقد أوضح )
)التعصب العنصري( إزاء الصينيين وغيرهم من جنسيات أخرى عند تقديم الخدمات في 

 المطاعم والفنادق .
ومدا  ،ل إستبيانات حول االتجاهاتوقد جمع هذا الباحث معلومات جديدة من خال

وفي أوربا ورغم عدم دقة دراسات البيير وقصورها  األمريكيةطبيعتها في الوالية المتحدة 
المنهجي، إال أنها كانت دراسات رائدة ومثيرة وحرضه لدراسات جديدة حول عالقات 

 االتجاهات بالسلوك .
السيما  ه،الناس وبين ما يفعلون قولهيوخالصة دراسات البيير فشلت في إيجاد بين ما 

 في مجال التعصب العنصري الذي كان سائدا في الواليات المتحدة االمريكية .
 إذا أنها ليست عالقة سببية . ،االتجاهات والسلوك ليست عالقة بسيطة نفالعالقة بي
جموعة كبيرة من البحوث عن العالقة بين االتجاهات مب Wieker( 1969وقد قام )

وجود عالقة تنبئيه بين  افتراضوتشير نتائج بحثه بوجود دليل بسيط يدعم  ،والسلوك
ل غير معروف بشكل واضح العالقة بين ما يقوله الناس وبين ما ما زااالتجاهات والسلوك ف

 يفعلون .
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الهامة في السلوك إال أنها ليست الوحيدة في  األسبابن كانت من بين ا  فاالتجاهات و 
منها عوامل فطرية وراثية ومنها عادات  ،عوامل مختلفة تحدد السلوكوتوجد  ،تحديد السلوك

  .متعلمة
إعادة  إلىعدم التوفيق في الوصول لعالقة مؤكدة بين االتجاهات والسلوك يقودنا  إن

 التفكير في هذا الموضوع على أسس منهجية وتقديم تقني في القياس .
م األحول نحن ال نقيس معظ فإنه في ،لسلوكاالنسبة لقياس االتجاهات وقياس بف

فاالستجابات في  ،ن االتجاه هو )بناء سيكولوجي( ولكننا نقيس السلوكأل ،االتجاهات
االستخبارات التي نقوم بتطبيقها هي أنواع من السلوك وكثيرا ما نخطئ عندما نطلق عليها 

 على أنها اتجاهات .
دم توفر طرق االتجاه وال شك أن عدم دقة قياس كل من االتجاهات والسلوك بسبب ع

وك عالقة غير محددة يجعل العالقة بين االتجاهات والسل ،والتقنيات األدواتوعدم دقة 
 . تحديدا دقيقا

وجداني  استعدادأن االتجاه هو  Rokeach( 1973)أوضح  يم :ــاالتجاهات والق-2-5
أن القيم  في حين ،وهو رأي يحد سلوك الفرد تجاه موضوعات متعددة ،مكتسب ثابت نسبيا

 ،قيم شيءهي أمور ذات قيمة في حياتنا مثل الحرية والعدالة والجمال والطاعة، فنقول هذا 
تالف فيما بينهم لها أي له قيمة في حياتنا والناس يشتركون في قيم مختلفة وأن درجات االخ

 .أهمية كبيرة
تنفصل  لمادية الن كانت القيم اا  و  ،إن القيم في مجالنا هذا تنصب على القيم االجتماعية

صدار  اجتماعين كانت لها طابع ا  فالقيم و  ،كثيرا عن القيم االجتماعية كونها المجتمع وا 
فهي أكثر تأثرا بالثقافة العامة التي كونها المجتمع وأصدر حكما عليها فهي  ،عليها حكما

قاتهم يختلفون في القيم وفق طب فاإلفراد ،أكثر تأثرا بالثقافة العامة التي تحيط الفرد
 االجتماعية وثقافاتهم ومجتمعهم.
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 :  النظريات المفسرة لالتجاهات -3
وهذا التصور عن مفهوم االتجاهات يمكن تناول النظريات المفسرة لتكوينه على النحو 

 التالي:
 وآخرون  Green wald: وتفترض هذه النظرية التي وصفها نظرية االستجابة المعرفية-3-1

االيجابية والسلبية )االستجابة  األفكارخالل التخاطب لبعض  يستجيبون من األشخاصأن 
لها أهميتها، ويمكن االستعانة بها في مجال تغيير االتجاهات  األفكارن هذه أالمعرفية( و 

ي تستقبلها الفرد كنتيجة للتخاطب، فاالستجابة المعرفية تتم في ضوء معالجة المعلومات الت
  (303، 293 ص ، ص2001خليفة،  وعبد اللطيف محمد )معتز سيد عبد هللا. عن رسالة معينة

: وهي من النظريات المهمة في مجال االتساق المعرفي التي أسسها نظرية التوازن -3-2
(1958 )Heider  وتتضمن ضغوط االتساق بين المؤثرات داخل النسق المعرفي البسيط

ن ثالث تقييمات )تقييم الفرد وبذلك تكو  ،والذي يتكون من موضوعين، والعالقة القائمة بينهما
، تقييمه للموضوع الثاني، العالقة القائمة بين هاذين الموضوعين( وتمت األولللموضوع 
 .X (P)= O (Xفي المعادلة التالية : ) كصياغة ذل

موضوع االتجاه، ونظرا  إلى( X) خر،آشخص  إلى( Oالشخص، ) إلى( Pحيث تشير )
وا عطاء  التناغمنحو التوازن هو محالة تحقيق  شخاصاألالذي يدفع  األساسيالن الدافع 

فنظام التوازن  ،أفضل صورة من التفاعل والعالقات االجتماعيةمعنى للمدركات وتحقيق 
الذين نكرهم .وتستخدم  األشخاصيجعلنا نتفق مع االشخاص الذين نحبهم، ونختلف مع 

 (303ص فس  المرجع،ن) التعبير المحتمل حدوثه. تجاهالنظرية التوازن في التنبؤ 

دما تتطابق فيما بينهما سلبية، عن إلىفقد تختلف االتجاهات نحو المواضيع من إيجابية 
، لذلك فقد يكون هناك توازن أو عدم توازن في نسق االتجاهات بحيث ال يكون ضأو تتناق

 هناك ضغط نحو التغيير أي وجود نزعة لغزل االتجاهات التي تتعارض وتتشابه فيما بينها
  .(179 نفس المرجع، ص)
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، حيث إقتراح  Festinger lyon: وترتبط هذه النظرية بإسم  نظرية التنافر المعرفي -3-3
(1957 )Festinger  فكرته التي تقوم على أساس التنافر المعرفي هو عبارة عن حالة دفاعية

تناقض  عندما تكون عنده معرفتان أو فكرتان في أن واحد لكن ،سلبية تحدث لدى الفرد
إيجاد نوع من التوافق بين هاذين المعرفتين وذلك بتغيير  إلى، لذلك يسعى األخرى أحدهما 

 إحداهما أو كالهما .
كائن يقوم بتبرير موافقة حتى تبدو معقولة له أمام  اإلنسانفتقوم نظرية التنافر على أن 

  .(179ص  ،1984 جالل،)سعد  اآلخرين واهتمامنفسه 
افر المعرفي حول مصدرين أساسين لعدم االتساق بين االتجاه وتتوفر نظرية التن

  :والسلوك
 القرار. اتخاذآثار ما بعد  -
 آثار السلوك المضاد لالتجاه . -

 أتخذنظرا الن الفرد  ،فقد ينشأ عدم االتساق بين االتجاه والقيم التي يتبناها الفرد وسلوكه
أما فيما يتعلق بآثار السلوك  ه،قيمو  اهاتهاتجقراره دون تروي أو معرفة بالنتائج المترتبة على 

المضاد لالتجاه فقد يعمل شخص في عمل معين ويعطيه قيمة على الرغم من أنه ال يرضى 
ومن هنا ينشأ  ،فهو يعطيه قيمة وأهمية من أجل الحصول على هدف معين ،عنه في الحقيقة

 ، ص 2001ف محمد خليفة ، معتز سيد عبد هللا وعبد اللطيعدم االتساق بين القيم والسلوك )
 .(303 293ص

باالتجاهات باشتراكه مع  Tananmbaux. Osgoodفقد إهتم  :نظرية التطابق المعرفي-3-4
Suci (1952 في عمل مقياس لقياس المعاني أو ما يطلق عليها )تمييز  اختيارسم ا

 -جميل، طويل -خشن، قبيح -ناعم :ويتضمن المقياس معان متضادة مثل ،المعاني
 ،الموازين المختلفة ارتباط... الخ، يتم بعد ذلك جمع التقديرات للمفحوصين بغية إيجاد قصير

 -حيث وجدوا بالتحليل العاملي أن مفهوم عامل يرتبط بالموازين هو العامل التقويمي )جيد
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لك ذعامال تقويميا يتم به تقويم الشيء تقويما مقبوال أو غير مقبول وهو ب واعتبروه ،رديء(
  .(117، ص 1984)سعد بوجالل، . ل بعدا من أبعاد االتجاه النفسيكيش

: وتقوم هذه النظرية على فكرة النشاط الالشعوري عند الفرد الالشعوري  اإليحاءنظرية -3-5
مكانية  خاصة من حيث المكون  ،وتعديل االتجاه اكتسابهذا النشاط في  استخداموا 

 معين. اتجاهتبني  إلىلمثيرات االنفعالي، وما يحدث هو توجيه مجموعة من ا
 :االتجاهات اكتساب-4

يؤكد المهتمون بدراسة االتجاهات أن اكتساب االتجاه النفسي يمر بثالث مراحل تتمثل 
 يلي:  فيما

: وهي المرحلة التي يدرك فيها الفرد المثيرات التي المعرفية اإلدراكيةالمرحلة  -4-1
والمعلومات التي تصبح إطار  تحيط به ويتعرف عليها، ثم تتكون لديه الخبرات

 معرفيا لهذه المثيرات والعناصر .
: وهي مرحلة يقوم فيها الفرد بتقسيم حصيلة تفاعله مع هذه المرحلة التقييمية -4-2

 اإلدراكي اإلطارذلك  إلىالمثيرات والعناصر، ويستند في عملية التقييم هذه 
ومقوماتها ومن  األشياءالمعرفي بما فيه من متغيرات موضوعية مثل: خصائص 

مثل صورة  اإلدراك،متغيرات ذاتية مثل تلك التي هي في الجانب االجتماعي من 
الذات وأبعاد التطابق والتشابه والتمييز جميعا تعتمد على ذاتية الفرد أو حساسية 

 ومشاعره . 
صدار الحكم بالنسبة لعالقة الفرد مع ةـالمرحلة التقريري -4-3 : وهي مرحلة التقرير وا 

بيئة فإذا كان ذلك الحكم موجبا تكوين االتجاه الموجب لدى الفرد عناصر ال
 .(439، ص  1983)عبد الرحمان العيساوي  والعكس صحيح

ن االتجاه نشأ عند الفرد أ( 2002، ذكر )خليل عبد هللا المعايضة: أة االتجاهـنش -5
 نتيجة ثالث طرق رئيسية : 
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صال بموضوع االتجاه عن طريق : ونعني به االتاالتصال المباشر بموضوع االتجاه  -5-1
هناك نوعان من هذه الخبرة المباشرة و نحوه،  اتجاهتكوين  إلىخبرة مباشرة تؤدي 

 تعرضت للكثير من البحث والدراسة وهي : 
الخبرة في صورة تلقي صدمة أو معاناة جوانب بارزة، ويعتقد كثير من الباحثين أن  -

 اتجاهتغيير  إلىنحوه أو  اتجاه نشأة إلىالخبرة الصدمة بموضوع يمكن أن يؤدي 
 نحوه .

، وقد تعرض هذا النوع من الخبرة متكرر تتراكم أثاره اتصالالخبرة المباشرة في صورة  -
أنصبت معظمها على أثر التفاعل االجتماعي داخل الجماعة في  ،لكثير من البحوث

 أعضاء الجماعة. اتجاهاتنشأة 
 ومن  هذه التنظيمات: : ي الحياةالتعرض لتنظيمات إجتماعية تشمل سائر نواح -5-2

  .الذي يتولى النشأة االجتماعية األسري التنظيم  -
  .الجماعات التي يتعرض لها الفرد في سيره نحو بلوغه الرشد -
الجماعات أو التنظيمات الخاصة التي يتعرض لها الشخص في ظروف خاصة مثل  -

  .األشخاصشبه قليلة من  إلىبعض التنظيمات التي تخضع 
ال يستطيع الفرد أن يعتمد على نفسه فحسب في تكوين معلوماته : لإلعالمض التعر  -5-3

نما ال بد له أن يعتمد على مصادر أخرى  ،وعن النظم األشخاصوعن  األشياءعن  وا 
على و  األسرةيعتمد الطفل على . فالستكمال هذه المعلومات أو التحقق من صدقها
للحصول على معلومات  اإلعالمر مصادر المعلومات، بينما يعتمد الراشد عن مصاد
نترنت.  في مواضيع مختلفة من صحافة وتلفزيون وا 

لعزيز الشخص أما عن العوامل التي تؤثر في تكوين االتجاهات فلخصها كل من )عبد ا
 ( في : 2007، ( و )حافظ سالمة2001
 اتجاهاتفي تحديد  المؤثرات الحضارية التي لها دور : وتتمثل فيالعوامل الحضارية -

 ، المدرسة، الحي وبيئة العمل.الفرد والتي تتمثل في : المسجد
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: لعل أقوى العوامل المباشرة التي تعمل على تكوين االتجاهات الفرد هي رةـاألس -
 اتجاهاتفالطفل يتوحد أثناء عملية التنشئة مع  ،األسرةالوالدان وسائر أعضاء 

مستقبال عن  اتجاههيحدد  صبح بناءا مستقاليوبذلك  ،الولدين نحو مواضيع متعددة
  .طريق التقليد والتقديم

 باتجاهاتهالشخصية والفروق الفردية التي تميز كل فرد  األبعاد: من خالل الفرد نفسه -
 المعينة نتيجة خصائص بيئية وعامل تكوينية.

ا ا في تكوين االتجاه سلب  هام  : تلعب الخبرة دورا   االنفعالية الناتجة عن موقف الخبرة -
  .إيجابي أو سلبي لدى الفرد اتجاهفهي تعد عامال معززا نحو تكوين  ،ابا  أو إيج

معينة كاحترام القوانين : فهي تفرض على الفرد االلتزام بأمور السلطات العليا -
أفراد نظرا لما يترتب على عدم االلتزام بها  اتجاهاتتبني  إلى، مما يؤدي وتنفيذها

الحالية نتيجة عاملين أساسين هما  تكوين االتجاهات في هذه ،من عقاب وبذل
 االحترام أو الخوف . 

 .وبذلك فإن االتجاهات النفسية أحد أهم نواتج مؤسسات التطبيع االجتماعي
 طبيعة االتجاهات النفسية :  -6

بين الباحثين في مجال علم النفس  مثل جدال  تكانت طبيعة االتجاهات النفسية 
ا من الباحثين وللتوضيح هناك فريق   ،ة االتجاه النفسيوخاصة فيما يتعلق بقطبي ،االجتماعي

يرى أن االتجاه النفسي ثنائي القطبية شأنه في ذلك شأن السمات الشخصية مثل: )االنبساط   
ذلك، وقد دافع عن هذه الوجهة كل من  إلىاالنطواء(، )الثبات االنفعالي، التوتر( وما 

Sharly Jad et James Collique م تحليلها تموعة من الدراسات الميدانية حيث قاما بمج
على أنه ثنائي القطبية بمعنى "مع" أو "ضد" ثم  اتجاههليثبت الباحثان أن الفرد يتعامل مع 

 . Pratecanixدعمهم هذا المعنى أيضا 
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وتبلور هذا المعنى عن نظرية أساسية في االتجاهات النفسية تؤكد قطبية هذا االتجاه 
الفرد تنقسم على ثالثة  استجاباتأو  اتجاهاتوالتي تعتبر أن  ،تماعيوهي نظرية الحكم االج

 أنواع هي : القبول والرفض وعدم التقيد أو االهتمام.
"ضد" وهذا ما دعا فريقا أخر  األخر"مع" يكون قطبه  اتجاهولكن هل معنى هذا أن كل 

ين أنه أحادي القطبية االتجاه ليس قطبيا في حين أعتبر معظم الباحث اعتبار إلىمن الباحثين 
  .(92، ص  2006)جابر ولوكيا ، 
القطبية، هناك أبعاد أخرى تتحد من خاللها طبيعة االتجاه النفسي لخصها  إلىإضافة 

 :في (2006 ص كل من )جابر ولوكيا ،
أصحاب االتجاه  األفرادوهي درجة وضوح االتجاه عند  المحتوى )المضمون(: -6-1

، فقد يتفق فردا على تأييد ألخرضوحه من فرد فاالتجاه الواحد تختلف درجة و 
 . اآلخرمعين ومفهوم خاص يختلف على  اتجاهذلك لكل فرد بموضوع معين و 

: ويقصد به تفاوت وضوح االتجاهات، فنجد أن بعض االتجاهات نحو وضوح المعالم -6-2
 آخر ال يتسم بالوضوح.  اتجاهاواضح محدد في حين نجد أن  اتجاهشرب الخمر 

االتجاه عن غيره من االتجاهات، وتختلف االتجاهات في درجة  انعزالأي  االنعزال: -6-3
ترابطها وتكاملها، فقد يكون هناك بعض االتجاهات معزولة عن غيرها من 
االتجاهات، فاتجاه شخص ما نحو تفضيل صابون أو صنف من الطعام، يمكن 

التربية، أو  منعزلة بالنسبة التجاهات أخرى تتعلق بطرق  سطحية اتجاهات اعتباره
 الجنسين أو االتجاهات الدينية .بين باالختالف 

من مواقف  اإلنسانبعض االتجاهات تظل واضحة المعالم رغم ما يصادف  وة:ـالق -6-4
، أما االتجاهات الضعيفة فهي عرضة استبدالها، أو عنها يلتخللشدة تجعله يتعرض 

 ل القتالعها .موقف يهز هذه االتجاهات ويحاو  أتغيير والتبديل كلما طر لل
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 ويكون االتجاه قويا كلما كانت معالمه واضحة بالنسبة للشخص وكلما كان متصال  
 بالمعتقدات القومية والدينية.

 : خصائص االتجاه -7
( أن االتجاهات تتميز 2000لالتجاه عدة خصائص منها ما ذكره )خليل المعايضة، 

 بخصائص من خاللها يتضح مفهومها :
 .تعلمة وليست وراثيةاالتجاهات مكتسبة وم -
  .اجتماعيةترتبط بمثيرات ومواقف  -
تتكون من فراغ، ولكنها تتضمن دائما عالقة بين فرد وموضوع من موضوعات  ال -

 البيئة .
 تتعدد حسب المثيرات التي ترتبط لها . -
  .يغلب عليها الذاتية أكثر من الموضوعية ولها صفة الثبات النسبي -
 واضح .منها ما هو غامض ومنها ما هو  -
 متأثر بخبرة الفرد ويؤثر فيها . -
 يم بأدوات وأساليب مختلفة .يقابلة للقياس والتق -
سالب هما التأييد  واألخرموجب  أحدهماتقع دائما بين طرفين متقابلين  -

 والمعارضة. 
 : ( الخصائص التالية2002 ص ،يف وحيدوأضاف )عبد اللط

نما يستدل عليه من خ ال - الل ما يبدو على الفرد من يالحظ االتجاه مباشرة وا 
 سلوكات .

 االتجاه قابل للتعديل والتغيير . -
 .وسير التوافق االجتماعي األفعاليعمل على إضفاء النظام على أسلوب ردود  -
 يتعد االتجاه ويختلف حسب المثيرات الخارجية. -
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 :  مكونات االتجاهات النفسية االجتماعية -8
االتجاهات، حيث أكدت النتائج أن االتجاه ذو بعد الدراسات والبحوث التي آجرت حول 

التي تتفاعل مع بعضها البعض لتكوين  ،بناء مركب من مجموعة من العناصر الرئيسية
( عن أن تجمع هذه البحوث 2007ص وذكر )عبد الحافظ سالمة، .الشكل العام لالتجاه

 هي :  اتجاهاتوالدراسات على أن مكونات 
من المثيرات التي تساعد على إدراك الموقف : هو مجموعة اإلدراكيالمكون  -8-1

التي تحدد للفرد رد فعله في هذا الموقف، قد  اإلدراكيةاالجتماعي أو هو الصفة 
نحو مثيرات، ويتضمن هذا المكون عمليات  اجتماعيا  أو  حسيا   التداركيكون هذا 

ن حجج وبراهين منطقية م إلىتتعلق بموضوع االتجاه  وأفكارإدراكية ومعتقدات 
 الفهم والتمييز .

 ،هو الصفة المميزة لالتجاه النفسي المكون العاطفي: )االنفعالي الوجداني(:  -8-2
ويتمثل هذا المكون في مشاعر الفرد ورغباته وميوله  ،والتي تفرق بينه وبين الرأي

قباله أو نفوره إضافة   حبه أو كرهه لموضوع ما .  إلىوا 
ستجابة العملية نحو االتجاه بطريقة ما : ويتمثل في اال السلوكي لالتجاه المكون  -8-3

، يمثل المكون نحو سلبي أو إيجابي نحو الموضوع تعبر عن طريق العمل على
فبعد إدراك الفرد للموقف  ،لبناء االتجاه األخيرةالسلوكي العملية أو الخطوة 

 إلىواالنفعالية( ليتم توجيه الفرد  اإلدراكيةتتكامل الجوانب ) وانفعالهومعرفته 
الفرد تتمثل في أنماط سلوكية تتسم بالتصريح  اتجاهمعينة تعكس حقيقة  ستجابةا

 العلني والصريح عن حقيقة االتجاه .
هذه المكونات وحدة  يمكن القول أن   ،ومن خالل عرض المكونات الثالث لالتجاهات

شكل االتجاه من عنصر دون وجود العناصر تبينها إذ ال يمكن أن ي انفصالواحدة ال 
 .ألخرى ا
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 :  وظائف االتجاهات -9
فهي تساعد في تحديد الجماعات التي  ،لالتجاهات أدوار هامة في تحديد سلوك الفرد

أحمد عبد اللطيف وحيد، الفلسفة التي يؤمن بها ) وحتى ،ترتبط بها والمواضيع التي تختارها
 ( . 42، ص  2002

 يلي : ت كما( . تصنيف وظائف االتجاها2002)خليل المعايضة  أقترحولقد 
حيث تعمل االتجاهات كموجهات  الوظيفة المنفعية التطبيقية )التأقلم/ التوافق(: -9-1

شباع رغباته ودوافعه في إطار المعايير  سلوكية تساعد الفرد على تحقيق أهدافه وا 
، كما تساعد الفرد على التأقلم مع عناصر ماعية الموجودة في المجتمعاالجت

داخل المجتمع أو  سواء  سوية  اجتماعيةنشاء عالقات وأيضا إ ،البيئة المحيطة به
 خارجه إذا االتجاه يعتبر من أهم أدوات التأقلم والتكيف .

نحو  اتجاها: حينما يكون الفرد لنفسه الوظيفة الدفاعية )الدفاع عن األنا( -9-2
يعكس  األحيانموضوع معين فهو عبارة عن الدفاع عن النفس وفي كثير من 

أو يعكس تبريرا نشأ  ،نية عند الفرد نشأت من إحباط لدوافعهاالتجاه ناحية عدوا
لتبرير  فشله  اتجاهاتبالفشل والصراع ، لذلك يقوم الفرد بتكوين  اإلحساسعن 

 على تحقيق أهدافه لالحتفاظ بكرامته واالعتزاز بنفسه .
، يكتسب الفرد وهو بصدد بحثه عن األحيان: في كثير من الوظيفة التنظيمية -9-3

، تتجمع االتجاهات والخبرات المتعددة ظواهر لبعض االتجاهات المعنيةال معاني
السلوك وثباته نسبيا في المواقف  أتساق إلىوالمتنوعة في كل منتظم مما يؤدي 

وبذلك يتجنب الضياع والتشتت في  ،ثابت على نحوٍ  اتجاها  المختلفة بحيث يسلك 
 متاهات الخبرات الجزئية المنفصلة .

توجه سلوكه وتتيح له  اتجاهاتيكون الفرد لنفسه عدة  :عن القيموظيفة التعبير  -9-4
 اتجاهاتهالفرصة للتعبير عن ذاته وتحديد مجموعة من القيم، كما تدفعه 

 لالستجابة بقوة ونشاط وفعالية للمثيرات البيئية المختلفة من أجل تحقيق الذات .
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يعة ونوعية الهدف من دراسة االتجاهات هو تحديد طب إن   وظيفة التنبؤ: -9-5
إيجابية أم  اتجاهاتأهي  ،العاملين في مؤسسة األفراداالتجاهات النفسية لدى 

قرار مناسب، وعلى هذا تعمل  اتخاذيتم  حتىسلبية نحو قضية أو موضوع معين 
والتدابير الالزمة التي تضمن وتحقق سلوكات  اإلجراءاتاالتجاهات على تحديد 

 معينة .
، كل من )جابر نصر الدين  جاهات في السلوك وتفسيرهولقد لخص أهمية وظائف االت

 ( في النقاط التالية : 2004 ص ولوكيا الهاشمي،
 .االتجاه يحدد السلوك ويفسره  -
والمعرفية حول  واإلدراكيةاالتجاه يعمل على تنظيم العمليات الدافعية واالنفعالية  -

 بعض النواحي الموجودة في المحيط الذي يعيش فيه الفرد .
القرارات في مواقف نفسية  اتخاذتجاهات تعمل على مساعدة الفرد على اال -

 متعددة في نوع من االتساق والتوحيد دون تردد أو تفكير .  واجتماعية
 تبلور االتجاهات وتوضيح صورة العالقة بين الفرد وبين عالمه الخارجي . -
 ابتة . والموضوعات بطريقة تكاد تكون ث األشخاصالفرد نحو  استجاباتتوجه  -
في الثقافة التي يعيش  اآلخرينتنعكس االتجاهات في سلوك وتفاعل الفرد مع  -

 فيها.
يعمل االتجاه على مساعدة الفرد على أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء  -

 موضوعات البيئة الخارجية.
االتجاهات المعلنة تعبر عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعه من معايير وقيم  -

 ت.ومعتقدا
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 : ف االتجاهاتـتصني -10
لالتجاهات عدة أنواع تظهر من خالل التصنيفات المتعددة لها، ومنه تصنف االتجاهات 

 وفقا ألسس منها : 
  :: وهناك نوعان على أساس الموضوع -10-1

ة وهو دا نحو موضوعات متقاربة ومتعد: وهو االتجاه الذي يكون معمم  عام اتجاه -
 تجاه الخاص .من اال واستقراراأكثر ثباتا 

حيث  ،من العالم ا  ستقرار اا وهو أقل ثباتا و ،وهو الذي يكون محدد   :تجاه خاصا -
 ينصب على النواحي الذاتية . 

 :ضعيف  واتجاهقوي  اتجاه :: هناك نوعين على أساس القوة -10-2
الذي يتضح في السلوك الفعلي الذي يعبر عن العزم  تجاهالا: وهو االتجاه القوي  -

 ويصعب تغييره نسبيا  استمرارا  و  اه القوي أكثر ثباتا  والتصميم، واالتج
المتردد ، ن وراء السلوك المتراخيمك: وهو االتجاه الذي ياالتجاه الضعيف -

 واالتجاه الضعيف سهل التغيير والتعديل .
 سري .  واتجاهعلني  اتجاه :: هناك نوعين على أساس الوضوح -10-3

يجهر به، ويعبر عنه سلوكيا دون حرج هو االتجاه الذي يعلنه الفرد و  علني: اتجاه -
 أو خوف.

 ر عن السلوك المعبر عنه.تهو االتجاه الذي يخفيه الفرد وينكره ويتس تجاه سري:ا -
 . ا أو سالبا  موجب   اتجاها  ما إ: يكون  على أساس الهدف -10-4

وهو الذي ينحو بالفرد نحو الموضوع، كاالتجاه الذي يعبر عن  االتجاه الموجب: -
 د والميل. الوالء والتأيي

كاالتجاه عن  ،: وهو الذي ينحو بالفرد بعيدا عن موضوع االتجاهاالتجاه السالب -
 الكره والمعارضة.
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 جماعي : واتجاهفردي  اتجاه: هناك نوعان: على أساس الشمول -10-5
: هو االتجاه الذي يتبناه ويؤكده فرد واحد من أفراد الجماعة وهذا  االتجاه الفردي -

 فردي بالنسبة للمجتمع .  اتجاهة، قد تكون أسرة مثال لها من حيث الدرجة والنوعي
هو ذلك االتجاه الذي يشترك فيه عدد كبير من أعضاء  االتجاه الجماعي: -

)جابر ولكن يختلف أفراد هذا االتجاه من حيث الدرجة والنوعية الشدة  ،الجماعة
 ( .110، ص  2006ولوكيا ، 

 :  على أساس االنفعاالت  -10-6
وهذا االتجاه غالبا ما يكون  ،هو الذي يظهره الفرد دون حرج أو تحفظو  شعوري: اتجاه -

 متفق عليه مع معايير وقيم الجماعات .
ا ال منه الفرد ويخفيه وال يفصح عنه غالب   يتحرج: وهذا االتجاه الذي  الشعوري  اتجاه -

 . ( 183، ص1986، )مصطفى زيدانيتفق مع معاير وقيم الجماعة. 
 : اس االتجاهاتــقي-11

وأساليب معينة نحو موضوع تلك  ا  ا أو مواقفاالتجاهات تجعل الفرد يتخذ سلوك   إن  
ذلك الموضوع. فهو يمكننا من التنبؤ لويكون سلوكه أو موقفه سلبي أو إيجابي  ،االتجاهات

حتى نستطيع التنبؤ  ،األفراد اتجاهاتقياس  إلىبالسلوك والتي تحكم فيه، وبذلك نحن بحاجة 
 بالسلوك .

قياس االتجاهات، كما تتعدد الصور  إلىفهناك الكثير من الطرق التي تهدف جميعها 
االسقاطية واالختبارات المصورة، وأساليب  األساليبمن حيث الطرق والتصنيف، فمنها 

هناك من نظر  االجتماعية، غير أن   األدواراللعب وأداتي المالحظة والمقابلة على تمثيل 
في النتائج وضبطا علميا بطريقة  ألهميتهاالتجاه القياسي نظرا  إلى اإلخضاعأهمية  إلى

 دقيقة .
 يلي: س االتجاهات نذكر أهمها مايومن بين مقاي
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 )مقياس الوحدات المتساوية البعد( : Thursten( 1928مقياس ) -11-1
يتكون هذا المقياس من عدد من الوحدات التي يتحدد وزنها على وفق ترتيب أو تقدير 

من  ( عددا  1928،  1927وزميله تشيف ) Thurstenمحكمين. وقد وضع مجموعة من ال
الفقرات بينهما مسافات متساوية وذلك منها وزن خاص، وقيمة معبرة عن وصفها بالنسبة 

بموضوع االتجاه  ا من الفقرات التي تربط كبير   للمقاييس ككل، وعلى الباحث أن يجمع عددا  
وافقة أو الرفض، ثم تكتب كل فقرة على بطاقة ، بحيث تغطي مدى المالذي يريد قياسه

فرد،  100أكثر من  إلىمنفصلة ويعرضها على مجموعة كبيرة من المحكمين، يصل عددهم 
، (1الفقرات تأكيدا لالتجاه رقم ) بحيث تكون أكثر ،على أن يضع كل فقرة في قسم أو خانة

. وهكذا (6قريبا أي رقم )كون في المنصف ت( والحياد ي11وأكثر معارضة في االتجاه رقم)
 .يضع بقية الفقرات حسب تغير الفقرة 

عدد هائل من المقارنات الزوجية في  إلىمنها أنه يحتاج  ،لهذا المقياس انتقاداتوجهت 
 .حالة وجود عدد من المتغيرات 

 )مقياس البعد االجتماعي( :  Bogardus( 1925طريقة ) -11-2
ات االجتماعية أو أبعد االجتماعي بين لقياس المساف Bogardus( 1925ظهرت طريقة )

أول مقياس لالتجاهات وبعد إجرائه عدة  Bogardusالجماعات القومية المختلفة، ويعد 
أي مواقف الحب والكراهية التي يحملها أبناء  ،بحوث حول قياس وتحاليل المواقف المتحيزة

أفراد  اتجاهقياس يقيس م إلىخلص  ،القومية والعنصرية في المجتمع األقلياتالمجتمع تجاه 
  .(248، ص1993)عبد الحفيظ مقدم،  نحو الزنوج في الواليات المتحدة األمريكيالمجتمع 

، ويحتوي المقياس على سبعة ( أمريكي1725وقد طبق المقياس على عينه قوامها )
في المقياس تمثل  واألخيرةوالفقرة السابعة  ، أو فقرة فيه تمثل أقصى درجات قبولفقرات

  .(2006 ص صى درجات الرفض االجتماعي )جابر ولوكيا ،أق
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 :  Osgood( 1957مقياس ) -11-3
موضوع و  1957سنة طانيناوم سوسي و  س التمايز اللفظي وأنشأه أوزغوردويسمى مقيا

مكونة في عدة صفات ثنائية القطب والهدف منه التعرف  ،االتجاه يقدر على عدة مقاييس
  .(248، ص  1993عبد الحفيظ مقدم ، )على أين يضع الفرد مفهوما معينا

  : Likert( 1932مقياس ) -11-3
لقياس االتجاهات نحو شتى  انتشارامن أكثر المقاييس  1932يعد مقياس ليكرت 

 استثارةقرات التي يتم من خاللها فا من الكبير   يستخدم فيها المقياس عددا   ،الموضوعات
 لموضوع المراد قياسه . وبالتي لها عالقة با ،المبحوث نحو موضوع المقياس

وكل فقرة يستجيب عليها المبحوث وفقا لخمس بدائل أو سبع أو تسع بحيث تتراوح بين 
الموافقة بشدة على المعارضة بشدة وتتوسطهم الحياد، وتتوزع الدرجات حسب عدد البدائل، 

 .التأييد المطلق وأقل الدرجات على المعارضة بشدة إلىبحيث يمنح أكبر الدرجات 
يجمع الدرجات الكلية للمفحوص على الفقرات في سوء القسم السابق، ثم يحاول  ثم

 (.37، ص1999، أي حد يعبر مجموع الدرجات )عوض إلىالبحث أن يعرف 
حيث يلجأ الباحث  ،وهكذا تتحد أدوات القياس أو وسائله بأساليب التعبير عن االتجاهات

التعرف على االتجاه العملي الذي يتحدد  المالحظة المباشرة عندما يرغب في إلىبالضرورة 
تقنيات وأدوات أخرى كالمقابلة ومقياس االتجاهات  إلىبالسلوك الفعلي الظاهر، بينما يلجأ 

 عندما يرغب في التعرف على االتجاه اللفظي .
ي لوهنا يطرح الباحثون تساؤال  إلى أي حد يمكن لالستدالل على االتجاه الواقعي العم

 ؟ ظياللفواالتجاه 
وبالتالي عكف الباحثون على البحث حول مدى االرتباط بين االتجاه اللفظي واالتجاه 

 .العملي، إزاء الموضوع الواحد
 : فريقين إلىالباحثون  وأنقسم
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 اعتبارهفريق يعتبر أن التعبير العملي عن االتجاه والمسمى باالتجاه العملي ينبغي  .أ
 تعبيرا عن االتجاه.  األشكالأصدق 

 أستطاعآخر يعتقد أنه ال فرق بين االتجاه اللفظي واالتجاه العملي إذا ما فريق  .ب
  1999)خليل معوض،الباحث توفير الظروف المالئمة للتعبير الصادق عن االتجاه 

 ( 265ص 

قوى على تؤثر من كل هذا، يؤكد المهتمون بقياس االتجاهات أن هناك  وانطالقا
بعض الشروط بلية، لذا يجب على الباحث أن يتقيد الفرد سواء كانت لفظية أو عم استجابة
 ي يأخذها بعين االعتبار: توالقوى ال
 إحساس المبحوث باالطمئنان التام عندما يعبر عن رأيه بمنتهى الصراحة . -
 .إحساس المبحوث بأهمية التعبير عن رأيه بصراحة  -
يساعد  فذلك ،واقعية ووضوح المواقف التي تطلب من المفحوص إبداء رأيه فيها -

المبحوث على التعبير عن إتجاهه نحو المواقف بوضوح، وكانت نتائج التعبير عن االتجاه 
 حد التطابق . إلىبأشكاله الثالثة متقاربة 

 تعديل االتجاهات: -12
وذلك الن  ،تميز بالثبات النسبي وتغييرها ليس بأمر السهلترغم أن االتجاهات 

لكن عندما تكون االتجاهات ضعيفة وغير االتجاهات تصبح من مكونات الشخصية، و 
جديدة بديلة أكثر قوة ترجح  اتجاهاتراسخة يمكن تعديلها بسهولة وال سيما إذا أبرزت 

ذا كان  االتجاه الجديد، أو إذا كان االتجاه غير متبلور أو غير واضح في ذهن الفرد وا 
 االتجاه سطحيا أو هامشيا أو منعزال . 

تختلف من حيث تأييدها أو  استجاباتيستجيب الفرد فيقصد بتعديل االتجاه أن 
وبعبارة أخرى يعنى تعديل االتجاه  ،في الماضي استجاباتهمعارضتها لموضوع ما عن 
، 1974)إسماعيل وآخرون،. جديد في الوقت ذاته اتجاهتنميه التخلص من االتجاه قديم و 

 .(74ص
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نوع االتجاهات الجديدة ومعنى هذا أن تعديل االتجاهات الجديدة ال تتحدد فقط ب
مضادة أو  اتجاهاتللجيل فحسب، بل أيضا بدراسة ما هو كائن فعال من  اكتسابهاالمطلوب 

حيث ينبغي أن  إلىا هو كائن معوقة أو مترددة أو مساعدة حتى يمكن رسم طريق النتقال بم
إذ أن أي مجتمع في المجتمعات ال يخلوا من المتناقضات وهي المصدر الرئيسي  .يكون 

لحركته، وعلى ذلك البد كي تتم السيطرة على حركة المجتمع في االتجاه المطلوب، من 
القيام بدراسة المتناقضات الموجودة فعال بين االتجاهات المساعدة على التطور والمعوقة له  

يدة المساعدة على التطور )تدعيما( إيجابيا  وتدعيم االتجاهات ثم تدعيم االتجاهات الجد
 القديمة المعوقة للتطور تدعيما سلبيا .

 وقد أجريت بحوث عديدة لدراسة وسائل وطرق تعديل االتجاه، نلخصها فيما يلي : 
على  تجاهالا تي ينتمي إليها الفرد والتي تحدد: بتغيير الجماعة التغيير الجماعة -12-1

مختلفة يبدأ  اتجاهاتجماعة أخرى ذات  إلىا، فعندما ينتمي الفرد أسس أهدافه
تتوافق مع أغراض الجماعة  ،جديدة باتجاهاتالقديمة  اتجاهاته باستبدالالفرد 

 الجديدة بمرور الزمن. 
بتغير المواقف التي يمر بها الفرد،  وتتعدل: تتأثر االتجاهات الموقف  تغيير -12-2

 إلى اقتصاديأو  اجتماعيمستوى وظيفي أو من  وانتقالهفتغير ظروف الفرد 
 مستوى آخر.

: قد يحدث تغيير قسري في السلوك، نتيجة ظروف التغبير القسري في السلوك -12-3
سلبية ويجد  اتجاهات، كمن له اتجاهاتهمتغيير  األفرادإضطرارية تحتم على 

نفسه مضطرا للتعامل باالنترنت للبحث عن معلومات أو االتصال بأحد أو 
 مله تفرض عليه التعامل بها .ظروف ع

: إن االتصال المباشر بموضوع االتجاه  االتصال المباشر بموضوع االتجاه -12-4
الفرد  اقتناعيسمح للفرد بالتعريف على الموضوع من جوانب عديدة، وبذلك فإن 

يمكن  ممارسة  االتجاه إال إذا توفرت له الظروف المناسبة العقلية  باالتجاه ال
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جد مبكرة فإن  سن الراشد الذي لم يكن لديه أبناء، أم مازالوا في لالتجاه، فالفرد
يستطيع  ، التنمية القيم والتفاعل واالنضباط بأن االنترنت تساهم في اقتناعه

ممارسة هذا االتجاه رغم إقتناعه به ألن الظروف غير مساعدة له للتصريح 
االتصال  ، أو في سن ال تسمح لهمأبناءكونه ليس لديه  ،بهذا االتجاه
 (260ـ  259 ص ، ص1999خليل ميخائيل معوض،باالنترنت. )

 يلي بعض العوامل التي تساعد على تغير االتجاهات : وفي ما
 ضعف االتجاه وعدم رسوخه . -
متوازية أو متساوية في قوتها بحيث يمكن ترجيح إحداهما على  اتجاهاتوجود  -
 الباقي.
 .نحو موضوع االتجاه  اتجاهعدم تبلور وضوح  -
 عدم وجود مؤثرات مضادة . -
 وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع االتجاه الجديد . -

 : هناك عدة عوامل منها العوامل التي تجعل تغير االتجاه صعبا
 قوة االتجاه القديم ورسوخه. -
وليس على الجماعة كل ألن  األفراداالقتصار في محاولة تغيير االتجاه على  -

 ة وتتصل موقفها .االتجاهات تنشأ أصال من الجماع
 . األفرادالجمود الفكري وصالبة الرأي عند  -
 إدراك االتجاه الجديد على أنه فيه تهديد للذات . -
 1977حامد زهران، حيل الدفاع تعمل على الحفاظ على االتجاهات القائمة وتقاوم غيرها ) -

 (.163ـ  162ة صص ،  

ق شروط التعلم وقوانينه لكن وبما أن االتجاهات متعلمة فإن تعديلها يمكن أن يتم وف
 أو تحملها. اكتسابهاتعديل االتجاهات أكثر صعوبة من 

أن هناك شروط معينة نذكر  إلىوتشير المعرفة العلمية في مجال تعديل االتجاهات 
 : منها
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 إلىفي التعليم  األساسيةشروط ال: يعتبر الدافع أحد  التجاه الجديدلتوافر الدافع  -
لتوتر لأخفض حدة  ى ن لحث الفرد على تجربته وسيلة أخر و حالة التوتر التي تك

حساسه ب  تياح ، فهو يعتبر بمثابة تعزيز لهذه االستجابة .ر ا باالهوا 
إن إدراك الفرد لموضوع ما يتم على أساس  :إدراك الفرد لالتجاه الجديد وتفهم أبعاده -

إتجاهاته السابقة لموضوع الجديد بلخبراته السابقة بهذا الموضوع ويتأثر إدراك الفرد 
 نحو الموضوعات المتشابهة له .

الفرد  اقتناعن إ: خلق الظروف التي تساعد على ممارسة االتجاه الجديد وتطبيقه -
توفرت الظروف المناسبة إذا باالتجاه الجديد ال يمكنه من ممارسة االتجاه إال 

ك فإن الظروف ، لذلديد  فالرجل الذي لم ينجب أطفاالللممارسة الفعلية لالتجاه الج
 المواتية للممارسة االتجاه الجديد ضرورة حتمية لممارسته . 

وتدعيم ممارسة االتجاه القديم تدعيما  د تدعيما إيجابيا:يتدعيم ممارسة االتجاه الجد -
 األمرينسلبيا، وذلك بزيادة المؤثرات لالتجاه الجديد وخفض المؤثرات المضادة له أو 

 معا . 
 :عوبات كبيرة في بعض الحاالت منهااهات تواجه صن عملية تقويم االتجإ
 .تجاهات في سنوات الحياة المبكرةاال اكتسابإذا ما تم  -
 .رتباط وأساليب التطبيع االجتماعيإذا ما تم تعلمها عن طريق اال -
 .تجاهات تساعد على إشباع الحاجاتإذا ما كانت هذه اال -
 ( .64ص ،1964 مبيرت،الوأسلوب سلوكه ) اإلنسانإذا ما تكاملت في شخصية  -

 اتجاهات المراهق النفسيـة واالجتماعيـة: -13
 لقد اهتم علماء النفس بإجراء الكثير من األبحاث لدراسة اتجاهات المراهقين النفسية

 لخصها الدكتور مصطفى فهمي فيما يلي: واالجتماعية،

 



 

- 48 - 
 

 ميل المراهق إلى النقد ورغبته في اإلصالح:-13-1
إلى نقد تصرفات  ميلهالمراهق يبحث في أخطاء اآلخرين مع من الشائع أننا نجد 

ويكون هذا النقد في بعض األحيان يضاح عما يشعر به. تجده ال يتورع في اإلو الغير، 
وال يقتصر هذا الميل على جماعة معينة من مصحوبا  باقتراحات عملية في اإلصالح، 

، فهي ضد األسرة ن روح النقد شامال  الناس أو هيئة من الهيئات التي يتفاعل معها، بل نجد أ
 .لعله يصل إلى إصالحها فهو بذلك ال يتوانى عن نقدها والمدرسة والمجتمع بصفة عامة،

ه المراهق من نقد يكون نحو والديه، ويتطلب هذا النقد بصفة مبدئية هما يوج أولإن 
ن أي على مظهر الوالدين من حيث الملمس والسلوك، وطريقة تربيتهما إلخوانه ا لصغار وا 

له الكثير من الضيق الذي يدفعه  سبب، يأصدقائهشيء في والديه ال يطابق آباء وأمهات 
 (.179، ص 2003محمد الزعبالوي، إلى نقدهم )

ن المراهق ال يقتصر نقده على جماعة معينة أو هيئة بذاتها، إنما يوجه نقده  وا 
 المجتمع بأجمعه.مصحوبا  باقتراحاته اإلصالحية إلى األسرة والمدرسة و 

 الرغـبة في مساعدة اآلخرين:-13-2

ة و ر لمجتمع االجتماعية، من توزيع الثكلما زادت خبرة المراهق زاد وعيه لمشكالت ا
الفقر، والضغط على الضعفاء، ونتيجة لذلك فإن اتجاهه نحو اآلخرين يصبح اتجاها  إنسانيا ، 

نظرة فاحصة، وال يصل المراهق إلى  إليهويندرج شعوره هذا إلى المجتمع ونظمه،  فينظر 
هذه الدرجة إال في مرحلة متأخرة من المراهقة، حيث يكون قد حقق قدرا  من النضج العقلي 

 وبلغ قسطا  من الثقافة.

إن عدم رضا المراهق عن النظم السائدة في الدولة يجعله يقوم بدور إيجابي في 
)نفس به رابطة صداقة أو معرفة مساعدة اآلخرين، دون النظر إلى أن هؤالء تربطهم 

 .(181-180 ص المرجع، ص
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د من أصدقائه بنفسه، ويرفض أي تدخل ييختار المراهق من ير  اختيار األصدقاء:-13-3
د الخبرة عب .أصدقائهباختيار  كثيرا ما يخطئ وأن المراهق موضوع، من والديه في ذلك ال

بينه وبينهم ينشب تنازع بصداقته، وهنا والتعامل معهم، يجد أن الكثيرين منهم غير جديرين 
عرى الصداقة، ويبدأ بالشعور بخيبة األمل، ويبدأ المراهق التدقيق في اختيار تنفصم ف

 (.181نفس المرجع، ص ) الذين تتوفر فيهم شروط خاصة. أصدقائه
في اختياره ألصدقائه يميل إلى من يكون  ونالحظ في كثير من األحيان أن المراهق

 يتحّدث فيه عن متاعبه ورغباته. ة ود واحترام حين يجد جوا  معهم عالق
هو ذلك الشخص الذي يستطيع أن يكون  Leaderإن القائد  الميـل إلى الزعامة:-13-4

ناحية من هذه  لوفي مرحلة المراهقة توجد نواٍح عديدة وك له أتباع، نتيجة تأثيره عليهم،
الزعامات في مرحلة  من، واألنواع المختلفة النواحي تحتاج إلى زعيم تتوفر قيه شروط خاصة

 المراهقة ما يلي:
 زعامة اجتماعية. -
 زعامة ذهنية. -
 زعامة رياضية. -

ولكن من كل هذه الزعامات صفات خاصة تميزها عن غيرها، فالزعيم الذهني يمتاز 
ة وفي اختيارات الذكاء، كما تتصل يبكونه يحصل على درجات عالية في علومه المدرس

 جتماعي يميل إلى العناية بملبسه.لتحصيل والمعرفة، بينما الزعيم االميوله با
تتعدد الزعامات وتتمايز بسبب تمايز قدرات المراهقين وميولهم، ذلك أن تفوق أحد في 
مجال أو أكثر من مجاالت الحياة يجعله موضع ثقة المراهقين الذين تتحد مع ميولهم، غير 

جال، فيعرف في هذا الوسط بالزعيم، ويتمتع ببعض أنهم يجدون فيه تقدما  في هذا الم
 إلغاءالمظاهر السلوكية في جماعته، حيث يسند إليه أمر قيادتها وتوجيهها، فهذا ال يعني 

فردية كل مراهق في الجماعة، فإنهم يتنافسون فيما بينهم إظهارا لدور كل واحد منهم في 
 .(182)نفس المرجع، ص الجماعة
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 خــالصـة :
 

 واسعا   اهتماما  مفهوم االتجاهات من أهم مفاهيم علم النفس االجتماعي التي لقيت  يعتبر
 .األبحاثتضح من ثراء المعلومات ونتائج يلدى الباحثين والعلماء، وهذا ما 

ولقد تبين لنا من خالل هذا الفصل أهمية االتجاهات في حياتنا اليومية، وأنواع 
والتعرف على  وكذا أساليب قياسها المختلفة ،ة تعديلهاكيفي إلىاالتجاهات ونظرياتها، إضافة 

 .ابتجاهات المراهقين النفسية واالجتماعية



 

 

 :الثالث لـالفص
 االجتماعي النفسي قـالتواف

 تمهيد
 .نبذة تاريخية حول مصطلح التوافق-1
 .التوافق تعريف-2
 المصطلحات المرتبطة حول مصطلح التوافق.-3
 .مؤشرات التوافق-4
 التوافق.أبعاد -5
 .النظريات المفسرة للتوافق-6
 تعريف التوافق النفسي. - 7
 معايير التوافق النفسي.-8
 التوافق النفسي.التي تعيق اتمام  العوامل-9

 تعريف التوافق االجتماعي. -10
 معايير التوافق االجتماعي.-11
 العوامل التي تعيق التوافق االجتماعي.-12
 التوافق النفسي االجتماعي-13
 تعريف التوافق النفسي االجتماعي-14
 عملية التوافق النفسي االجتماعي-15
  .الصة خ
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 تمهيد: 
وهو ما أهله  ،التوافق مصطلح شديد االرتباط بالشخصية في جميع مراحلها ومواقفها

وقد  .وكذا الصحة النفسية ،انتشارا وشيوعا في علم النفس األكثرن يكون أحد المفاهيم أل
واالستقرار النفسي  مناأل إلىيته في هذا العصر الذي ازدادت فيه الحاجة تضاعفت أهم

 ي.واالجتماع
وقد اتخذ المهتمون في دراسة التوافق جوانب متعددة في سبيل تحديد هذا المفهوم  

أحدهما الفرد نفسه  ،ويجمعون بأنه عملية تفاعل ديناميكي مستمر بين قطبين أساسيين
إشباع حاجته البيولوجية والسيكولوجية  إلىاالجتماعية، أي يسعى الفرد البيئة المادية و  والثاني

متبعا في ذلك وسائل مالئمة لذاته وللجماعة التي يعيش بين  ،وتحقيق مختلف مطالبه
 .أفرادها

بالصحة النفسية الجيدة خصصنا هذا  اإلنسانونظرا لكون التوافق دليل على تمتع  
ها التوافق النفسي والتوافق االجتماعي و مختلف خصائصه أبعاد التوافق بما في ألهمالفصل 

 والعوامل المؤثرة فيه.
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 : نبذة تاريخية حول مصطلح التوافق-1
ومفهوم التوافق  .والتنافر الفالتخفهو نقيض  ،والتقارب لفآالتالتوافق مصطلح يعنى 

أهميته بعد ظهور  والذي زادت ،األحياءمستمد من مصطلح التكيف الذي استخدم في علم 
الزاوية في  ر(، إذ يعتبر هذا المصطلح حج1859سنة )للتطور  Darwnنظرية "دارون" 

البناء البيولوجي والعمليات التي تساهم  إلى األحياءويشير مصطلح التكيف في علم  .نظريته
يمكن أن تساعد  ، فالخواص البيولوجية التي تتوافر في الكائن الحي الاألجناسفي بقاء 

مايسة أحمد النيال ) واستمرارهاالكائن على البقاء واالستمرار إال إذا توفر ما يساعد على بقائها 
 ( .138 ، ص 2002

يركز على قدرة الكائن  ،األحياءيتضح مما سبق أن التكيف من جهة نظر علم  
غيرات وهذا يتطلب منه مواجهة أي تغيير في البيئة بت ،الحي على التالؤم مع الظروف البيئية

في  واستخدموهالبيولوجي للتكيف  المفهومعلماء النفس من  واستفادذاتية وأخرى بيئية، 
علماء النفس  اهتمامحيث أنه من الطبيعي أن ينصب  ،المجال النفسي بمصطلح التوافق

بواصفة توافقات مع مطالب  اإلنسانيعلى البقاء االجتماعي والنفسي للفرد إذ يفسر السلوك 
 بحد ذاتها ويتضح في صورة عالقات اجتماعيةطها ، وهذه المطالب هي نفسية الحياة وضغو 

)صابرة محمد علي،  ، وتؤثر بدورها في التكوين السيكولوجي للفردواآلخرينمتبادلة بين الفرد 
 . (132، ص 2003
ن بهذا الموضوع بغية التميز بين مصطلحي التكيف والتوافق وأشاروا و الباحث أهتملقد  

لتكيف يعني السلوك الذي يجعل الكائن الحي في نشاطه لممارسة الحياة في محيطه أن ا إلى
 اإلنسانالجانب النفسي من نشاط  إلىبينما يشير مصطلح التوافق  ،الفيزيقي واالجتماعي

 .وسعيه للتعامل المرن مع مطلب الحياة 
ئن الحي أما مفهوم التكيف فيشمل تكيف الكا ت،من هنا فالتوافق مفهوم إنساني بح

والبد للكائن الحي أن يتكيف  ،، الحيوان، النبات( إزاء البيئة التي يعيش فيهااإلنسانعامة )
 (.92 ، ص2002، مكن من العيش فيها )أديب الخالديمع البيئة لكي يت
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ا سبق أن السلوك الذي يبديه الفرد يفهم على أنه التكيف مع الجوانب يتبين ممّ 
ئية الطبيعية، وأنه توافق للمتطلبات السيكولوجية وكالهما يؤديان المختلفة من المتطلبات البي

مع  يتالءم، فالفرد بإمكانه أن اإلنسانيدراسة وفهم السلوك  إلىتهدف  ،وظيفة متشابهة
مع الظروف االجتماعية والنفسية المحيط  به  مالتالءكما بإمكانه  ،الظروف البيئية الطبيعية
 .ن إمكانيات يتميز بها الجنس البشري لديه م مابوذلك بتغير الظروف 

والنفس واالجتماع، بحيث  األحياءله علوم تكما نستنتج أن موضوع التوافق قد تناو  
أوجه النظر في تعريف التوافق إال أن كل  اختالفوبالرغم من  ،يقع وسط كل هذه العلوم

ة بين وجهة نظر أضافت شيء ما فمن وجهة نظر علم النفس في تكوين عالقة متناسق
 أهتموهو القدرة على التعديل والتغيير، كما  ،الحاجات الذاتية ومتطلبات البيئة االجتماعية

الكثير من المختصين بدراسة سيكولوجية الشخصية بإعطاء التوافق أهمية كبيرة في دراساتهم 
 شخصية موضوعين متالئمين ومن الصعب التفريق بينهما. الالعلمية بحيث اعتبروا التوافق و 

 ق:ـتعريف التواف -2
واتجاه العلماء والباحثين ومن  تعددت التعاريف التي قدمت للتوافق وذلك حسب اهتمام

 بين أهم التعريفات نجد .
 :تعريف الزاروس   -

يرى أن التوافق عملية مركبة من عنصرين أساسيين، يمثالن طرفين متصلين أحدهما 
فرد، ة الطبيعية واالجتماعية المحيطة بهذا الالفرد بدوافعه وحاجاته وتطلعاته، واآلخر البيئ

، 1976وبما لها من ضوابط ومواصفات، وما تشتمل عليه من عوائق وروادع )الزاروس، 
 (.15ص 
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 :(1975إيزنك وآخرون )ويرى  -
ويرى ايزنك بأن التوافق هو حالة يتم فيها إشباع الفرد من جانب ومطالب البيئة من 

تعني االتساق بين الفرد والهدف والبيئة االجتماعية )عبد الحميد وهي جانب آخر إشباعاتها، 
 (.75، ص 2001محمد الشاذلي، 

 فيعرف التوافق أنه: :أما مصطفى فهمي -
عالقة  إلحداثتغير سلوكه  إلىمستمرة التي يهدف فيها الشخص الدينامية العملية ال»

     «ضية بين المرء وبيئتهأكثر تالؤما بينه وبين بيئته أي القدرة على بناء عالقات مر 
  .(23، ص 1979، مصطفى فهمي)

نستخلص من التعاريف السابقة أن التوافق هو عملية تعديل وتغيير الفرد  األخيروفي 
بحيث يكون هذا الفرد قادرا على تحقيق توافقه الشخصي  ،لسلوكه وفق متطلبات البيئة

 واالجتماعي وبالتالي الشعور بالرضا . 
ويبدو هذا االتفاق في أن  ،في مجمل هذه التعريفات تفاقان هناك كما نستنتج أ

أما  . التوافق يشمل عنصرين أساسيين هما: التوافق مع الذات والتوافق مع المحيط أو البيئة
ل في قدرة الفرد على التوازن واالستقرار مع ذاته وبين البيئة التي تمثالتوافق في شكله العام في

 .يعيش فيها
  للتوافق : اتجاهات( هناك ثالث 1995الحميد عبد اللطيف ) وحسب عبد 
 .االتجاه الفردي والشخصي  -
 .ه الجمعي أو االجتماعيااالتج -
 االتجاه التكاملي )العام( يشمل الشخصي + االجتماعي .   -
تحقيقه  إلىوحتى يصل الفرد  ،اتجاهاتيمكن أن نستخلص أن التوافق يجمع ثالثة و 

وذلك عن طريق إشباع  ،بمعنى تحقيق التوافق الشخصي ،تجاهاتيجب الجمع بين هذه اال
والسعي وفق معايير  ةثم تحقيق التوافق االجتماعي عن طريق إرضاء الجماع ،الفرد لدوافعه
  .الجمع بين رغباته ومجتمعه األخيرالمجتمع وفي 
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 :المصطلحات المرتبطة بالتوافق-3
لم النفس كلمة تكيف مرادفة لكلمة توافق الكثير من الباحثين في ع ستخدما: التكيف-3-1

Ajustement/adaptation س الشيء مع أن الفرق واضح وكانوا في كل مرة يقصدون به نف
 . هذايومنا  إلى، واالستخدام مازال بينهما

هو تغيير في الكائن الحي  األحياء،وعلم  االبيولوجيفالتكيف كما هو معروف في علم 
مما يجعله أكثر قدرة على المحافظة على حياته والمحافظة  ،يفةسواء في الشكل أو في الوظ

 .( 19، ص 1992)عبد الرحمن العيسوي، على جنسه 
تكيف الشخص مع بيئته االجتماعية »ريف حوله فهو ابينما التوافق كما وردت التع

، أفراد أسرته والمجتمع الذي يحيط به اآلخرينفيما يخص مشكالت حياته مع نفسه ومع 
وبهذا المعنى يندرج كل  ،وغيرها وجياولوااليدعايير البيئية والثقافية والسياسية واالقتصادية والم

ويقصد به النواحي  ،تكيف التي تشمل السلوك الحسي الحركيالتعريف للتوافق على كلمة 
بيئة في الفالتعلم التكيفي للحيوان  ،والذي يخص كذلك الحيوانات ،العضوية للكائن البشري 

يحافظ على بقائه، أي مالئمة نفسه للموقف وتغيير خصائص سلوكه بما يالئم وتغير له عيج
 .( 99، ص2009، رياشأبو ) .البيئة إنما يعمل على تغيير البيئة لتالئم توافقه
بحيث يرتبط بالخصائص التي يتميز  اإلنسان، مما سبق نستنتج أن التوافق يخص

التزان واالستقرار والتفاعل مع المحيط الذي والتي يسعى من خاللها ل، فقط اإلنسانبها 
وذلك من أجل تحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي من خالل التوافق بين ذاته  ،يعيش فيه

، فهو يشترك بين اإلنسانيخص أكثر الكائنات الحية من بينها فأما التكيف  ،وبين محيطه
 والحيوان . اإلنسان

 ة: ـالصحة النفسي-3-2
حد الترادف بين مصطلح التوافق والصحة النفسية  إلىبير قد يصل ك ارتباطهناك 

أن الشخص يعد دليال لتمتعه بصحة نفسية جيدة، وأن القدرة  إلىولعل السبب في ذلك يرجع 
شباع الحاجات، هذا ما جعل  على التشكيل والتعديل من قبل الفرد لمواجهة المتطلبات وا 
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الصحة النفسية لقياس التوافق، وأحيانا مقاييس  استخدام مقياس إلىبعض الباحثين يلجؤون 
 .( 83، ص1990)مدحت عبد الحميد عبد اللطيف،  التوافق لقياس الصحة النفسية

 اعتبارهاويمكن  ،مما سبق نستنتج أن للصحة النفسية أهمية كبيرة للفرد والمجتمع
 الحالة التي يكون فيها الفرد متوافقا مع نفسه ومع محيطه .

أي قدرة  ،ة النفسية لحد ذاته يحمل مصطلح التوافق النفسي واالجتماعيمفهوم الصح
مكاناته .  واستغاللالفرد على تحقيق ذاته   قدراته وا 

 يلي : يمكن حصر مؤشرات التوافق فيما  :رات التوافقـمؤش-4
بين أشخاص يقبلون على الحياة بكل ما فيها من  يتميزة للحياة: ـرة الواقعيـالنظ-4-1

ويشير  .متفائلين ومقبلين على الحياة بسعادة اآلخرين،ن في تعاملهم مع و وهم واقعي ،أفراح
 في المجال االجتماعي الذي ينخرطون فيه . األشخاصهذا التوافق هؤالء 

لكل فرد طموح والشخص المتوافق تكون طموحاته المشروعة  مستوى طموح الفرد:-4-2
 .تحقيق من خالل دافع االنجاز  إلىعادة في مستوى إما كانت الحقيقية ويسعى 

فإن أحد  اآلخرينفق الفرد مع نفسه ومع اكي يتو بإشباع حاجات نفسية :  اإلحساس-4-3
والمكتسبة مشبعة )الطعام، الشراب   األوليةمؤشرات ذلك يحسن بأن جميع حاجاته النفسية 

و إحساسه  ألمنكاوالجنس( بطريقة شرعية وكل ما يتعلق بحاجاته البيولوجيا والفزيولوجيا 
 .اآلخرينبأنه محبوب من 

 ومن أهم السمات التي تشير الى التوافق هي: :توافر مجموعة من سمات الشخصية-4-4
:أهم السمات التي تميز الشخص المتوافق تتمثل في قدرته على الثبوت االنفعالي -

المختلفة )الغضب، الخوف، الغيرة،  انفعاالتهبالصبر وتحكم في  األمورتناول 
 لكراهية( وهي سمة مكتسبة من خالل عملية التنشئة االجتماعية.ا
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: يتصف الفرد بقدرته الفائقة على تحليل وفرز االيجابيات من السلبيات األفق تساعا -
 قوانينها.والقدرة على تفسير الظواهر وفهم كذلك يتسم بالمرونة و التفكير العلمي 

توافقه، فإن كان مفهوم الذات عنده  توافق الفرد ومن عدم  إلى:  يشير مفهوم الذات -
 يكون متوافق. اآلخرون يتطابق مع واقعه كما يدركه 

 اآلخرين: المقصودة بهذه السمة أن يحسن الفرد بمسؤولية إزاء المسؤولية االجتماعية -
زاء المجتمع وعاداته ومفاهيمه .   وا 

اتخاذ  يف أي بعيدا عن التطرف ،: أن يكون الشخص متوازنا في تصرفاتهالمرونة -
، والبعد عن التصرف يجعل الشخص مسايرا ومغايرا األموروفي الحكم على  قراراته

وأن يغايرهم إذا رأى وجهة  ،في بعض المواقف التي تتطلب ذلك اآلخرينحيث يساير 
 نظر أخرى واالبتعاد عن االعتمادية واالستقاللية .

 : االتجاهات االجتماعية االيجابية-4-5
ة من االتجاهات التي تسير حياته، فالتوافق مع االتجاهات يملك الشخص مجموع

التي تبنى المجتمع مثل احترام العمل، تقدير المسؤولية، أداء الواجب والوالء للقيم والتقاليد 
 الشخص المتوافق . إلىالسائدة في المجتمع ، كل هذه االتجاهات تشير 

  :(مجموعة من القيم )نسق قيمي-4-6
الشخص المتوافق للقيم على سبيل المثال قيم إنسانية )حب الناس يتمثل في امتالك 

 .(60 - 56صص ،  2005)صالح حسين الداهري، والتعاطف، الرحمة، الشجاعة(. 
من خالل ما سبق نستنتج أن تمتع الفرد بهذه السمات يدل على توافقه االيجابي سواء 

مختلف المواقف، أو مع  بالمسؤولية وقدرته على مواجهة اإلحساسمع ذاته عن طريق 
 للعادات والتقاليد والقوانين السائدة فيه . احترامهالمجتمع الذي يعيش فيه عن طريق 

 : أبعاد التوافق-5
والتي تبرز على مستويات مختلفة  ،ففيها مواقف تشير السلوك ،االت الحياةجتتعدد م

 السيكولوجي .و نجد منها المستوى البيولوجي ، االجتماعي 
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 : عد البيولوجيالب-5-1
أن  إلىن الكائنات الحية تميل أول يشترك الباحث "لورانس" مع الباحث "شبين" في الق

تغير من أوجه نشاطها في استجاباتها للظروف المتغيرة في بيئاتها، أي تغير الظروف ينبغي 
 جديدة ا  أنه ينبغي على الكائن الحي أن يجد طريق، و أن يقابله تغيير وتعديل في السلوك

فالتوافق هو عملية تتسم بالمرونة مع الظروف المتغيرة، أي أن هناك إدراك  ،رغباته إلشباع
-32 ص ، ص2001سهير كامل أحمد،لطبيعة العالقة الدينامكية المستمرة بين الفرد والبيئة )

33 ) 

الفرد الفيزيولوجية للمؤثرات الخارجية والتي  استجابةكما يتضمن التوافق البيولوجي 
وهي أعضاء من جسم  ،ي بدورها أعضاء الحس أو المستقبالت المتصلة بالعقلتستدع
بأنواع معينة من تغيرات البيئة دون غيرها، كالعين التي  اإلحساستخصصت في  اإلنسان
ال  األصوات التقاطالمجهزة من أجل  واألذن، الموجات الضوئية اإلحساساتتستقبل 
، 1974كمال دسوقي،) .اللسان للذوق.. الخللشم و  األنفلى جانب أعضاء ، إللمرئيات

 ( . 106ص
ر من سلوكاته أو ينستنتج أن المستوى البيولوجي يرى أنه على الكائن الحي التغي

بما يتناسب مع الظروف المحيطة به، كما أن الفرد مجهز بأعضاء مختلفة  هاتعديل
 بأنواع معينة من تغيرات البيئة .  واإلحساسمتخصصة في االستجابة 

 :البعد السيكولوجي-5-2
أي القدرة على حسم هذه  ،يقصد به قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه المتصارعة

 :وتتمثل في ة.قدرة على حل المشاكل بصفة إيجابيالصراعات والتحكم فيها بصورة مرضية وال
 على توجيه سلوكه وتحمل المسؤولية .  د: قدرة الفر االعتماد على النفس -
له، وأنه يرونه قادرا على  اآلخرين: شعور الفرد بتقدير قيمة الذاتيةبال اإلحساس -

 تحقيق النجاح وشعوره بأنه قادرا على القيام بما يقوم به .
وأنه يستطيع أن يضع شعور الفرد بأنه قادرا على توجيه  :الشعور بالحرية الذاتية -

 .خطط مستقبلية
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ي يتمتع بحب أسرته ، ويشعر أ :العصابية األغراضنتماء والخلو من اال شعور بال -
 ،االنحراف النفسي إلىوالمظاهر التي تشير  األعراضبأنه مرغوب وال يشكو من 
المزعجة أو الخوف المستمر والبكاء، فالمستوى  األحالمكعدم القدرة على النوم بسبب 

التوافق على أنه قدرة الفرد على توجيه وتحمل مسؤوليته  إلىالسيكولوجي ينظر 
بالقيمة الذاتية ومكانته وقدرته على التوفيق بين دوافعه وحل المشاكل التي  واإلحساس

 يتعرض فيها االعتماد على نفسه . أنيمكن 
 :البعد االجتماعي-5-3

فق على المستوى االجتماعي هو أسلوب الفرد في مقابلته ايرى "روس" أن التو 
شديدة  ةأكثر مرونة مع قابلي لذلك ينبغي أن تكون أساليب الفرد ،لظروف الحياة وحل مشاكله

نشئة تأي أن التوافق عملية يشترك في تكوينها كل من عناصر البيئة وال ،لتشكيل والتوليدل
الفروق الفردية والثقافية  إلىراجع  األفرادن هناك فروق في سرعة التوافق بين أاالجتماعية و 

 .(28 – 21 ص ، ص 1989)عباس محمود عوض ، 
ويظهر من خالل مظاهر  ،نتيجة للتوافق البيولوجي والنفسييأتي هذا التوافق ك 

السلوك الخارجي للفرد أو الجماعة، فالتوافق يعبر عن طريقة الفرد الخاصة والغالبة في حل 
فالفرد  ،من التكييف األنواعمشاكله وفي تعامله مع الناس، ذلك أن كل سلوك يصدر عنه ما 

 إلىات الجسمية والعصبية والنفسية التي تحتاج يولد مزودا بأنواع مختلفة من االستعداد
تقوم بعملية التطبيع االجتماعي  األخيرة، إذ أن هذه واألسرةالتهذيب الذي يقدمه المجتمع 

..الخ واهتماماتويفضل هذا التفاعل تتعدل دوافع الفرد ويكتسب خبرات ومعلومات ومهارات 
 ( 38 – 37، ص ص1999)سهير كامل أحمد ، 

 
وذلك  ،المستوى االجتماعي يركز على العالقات بين الذات والمجتمع نستخلص أن

 اجتماعيةمما يساعد الفرد على عقد عالقات  ،ومختلف التقاليد والعادات اآلخرينبتقبل 
 في حل مشاكله .  اآلخرينطريقة خاصة به من أجل التعامل مع   وامتالك ،مرضية
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وأن  ،التوافق االيجابي والكامل نستخلص مما سبق أن كل مستوى له أهمية لتحقيق
حيث أن الفرد يولد وهو مزود بأعضاء متخصصة لكل مثير  ،األخركل مستوى يكمل 

وما عليه إال االعتماد على نفسه لتوجيهها  ،ومجموعة من االستعدادات النفسية واالجتماعية
 والمجتمع في هذه السلوكات . األسرةوذلك بدون إهمال دور  ،وتحمل مسؤولياته

 :لتوافقلالنظريات المفسرة  -6
في كل البحوث وموضوع  األساس ،يعتبر البعد النظري لتفسير أي ظاهرة عملية

وذلك لما له من  ،من المواضيع الحديثة في البحوث النفسية الكبيرة يعد   وألهميته ،التوافق
 فق نجد:وخاصة المراهق ومن أهم النظريات التي فسرت التوا ،عالقة مباشرة بحياة الفرد

 :  Theory   biogicalالنظرية البيولوجية-6-1
ترتكز هذه النظرية على ، منل كالمان وجالتون"و"ن "داروين" االباحث مؤسسيهامن 

أمراض تصيب  إلىحيث ترى أن كل أشكال سوء التوافق تعود  ،النواحي البيولوجية للتوافق
منها المكتسبة خالل مراحل حياة منها المورثة و  األمراضوتحدث هذه  ،أنسجة الجسم والمخ

ضطرابات جسمية  إلىأو تعود  ،ناتجة عن مؤثرات من المحيط ،الفرد من إصابات وا 
 نفسية التي تؤثر على التوازن الهرموني للفرد نتيجة تعرضه للضغوطات . اضطرابات
وبالتالي  ،يرى أصحاب هذه النظرية أن عملية التوافق تعتمد على الصحة النفسيةو 

ويقصد بالتوافق في  ،فق التام للفرد )التوافق الجسمي( أي سالمة وظائف الجسم المختلفةالتوا
نشاط وظائف الجسم فيما بينها، أما سوء التوافق فهو إختالف  انسجامظل هذه النظرية 

 .( 111 ، ص2008، رياشأبو التوازن الهرموني أو نشاط أو وظيفة من وظائف الجسم )
 
 

 psyco-analyses theory: لنفسينظرية التحليل ا -6-2
يرى أن عملية التوافق لدى و "  freudهذه النظرية نجد الباحث "فرويد" "  ادمن أبرز رو 

الحقيقية لكثير من  األسبابال يعون  األفرادالفرد غالبا ما تكون ال شعورية بحكم أن 
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ورية بوسائل فالشخص المتوافق هو الشخص الذي يستطيع إتباع المتطلبات الضر  ،سلوكاتهم
 ( . 70، ص 2001، مقبولة )عبد الحميد محمد أشاذلي

أن مفتاح توافق والصحة النفسية  أعتمدفي دراسته فقد  "young" "يونجأما الباحث "
ذات الحقيقة  اكتشافكما أكد على أهمية  ،ن في إستمرار النمو الشخصي دون توقفميك

أن الصحة النفسية والتوافق يتطلبان الموازنة و  ،وأهمية التوازن في الشخصية السوية المتوافقة
 .(87، ص1990، )مدحت عبد الحميد عبد اللطيف ةيبين ميوالتنا االنطوئية واالنبساط
لرواد نظرية التحليل النفسي نجد أنهم يركزون على أن  اآلراءمن خالل عرض هذه 

ية ال شعورية " أن التوافق عمل freudشخصية، حيث يرى الباحث " الالتوافق يكون في 
 .تحدث للفرد دون  أن يدرك ذلك

  behaviorismetheory : النظرية السلوكية-6-3
من خالل الخبرة التي يتعرض  ةمكتسب استجاباتين في ييتمثل التوافق لدى السلوك

ت سلوك ما من شأنه أن الها الفرد التي تؤهله للحصول على توقعات منطقية، فتكرار إثب
يمكن  ال "sknnerسكينر " "watsonية توافق الشخص لدى "واطسون" "عادة وعمل إلىيتحول 

ولكنها تتشكل بطريقة آلية عن طريق  ،أن تنمو عن طريق ما يبذله الجهد الشعوري للفرد
 تلميحات أو إثابات البيئة .

والباحث "مايكل  A.Bandwraفين أمثال الباحث "آلبرت بندورا" و ين المعر يأما السلوك
تبعده عن الطبيعة البشرية  ليةآتفسير توافق أنه يحدث بطريقة  عدواباست "MA goneyماهوني "
أن كثير من الوظائف البشرية تتم والفرد على درجة عالية من الوعي واالدراك  واعتبروا

 (142، ص2002)مايسة أحمد النيال،  مزاملة لالفكار والمفاهيم االساسية
 ر االنسان بطرقة آلية ميكانيكية .أي أن "بندورا " و "ماهوني" رفضوا تفسي 

 humanistic   psychologie:  النفس االنساني منظرية عل-6-4
وذلك عن طريق  ،على التوافق األفرادفي مساعدة  اإلنسانيالنفس  ميتمثل مدخل عل

ومنها البدء في البحث عن ذاتهم والتداول مع  ،وشعورهم بأنهم أفراد لهم قيمتهم اآلخرينتقبل 
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وبالتالي تحقيق  ،اآلخرينومشاعر كانت مدفونة محاولين الحصول على القبول من أفكار 
 .التوافق السليم

 ئوسي داألفراأن  إلى carl rogers  1951في هذا الصدد يشير "كارل روجرز" 
حيث يعرف كارل روجرز بأن "سوء  ،االتساق في سلوكاتهم مالتوافق كثيرا ما يتميزون بعد

أو  اإلدراكالتي يحاول الفرد فيها االحتفاظ ببعض الخبرات بعيدا عن  التوافق" تلك الحالة
وفي الواقع أن عدم قبول الفرد لذاته دليل على سوء توافقه وهذا ما يولد فيه التوتر  ،الوعي

  .(142، ص 2002مايسة أحمد نيال ، )
 ن فيمكت ،ق عبارة من مجموعة من المعاييرالتواففحسب الباحث "روجرز"  أن إذ 

 .بالحرية واالنفتاح على الخبرة اإلحساس قدرة الفرد على الثقة بمشاعره،
: يلي ع معايير للتوافق تتمثل فيماقام بوضفقد  MASLOWأما الباحث "ماسلو" 

وهي كلها تؤدي بالفرد  ،الفعال للواقع، قبول الذات التلقائية، التمركز الصحيح للذات اإلدراك
 .(91 ، ص 1990، )عباس محمود  اآلخرينفسه ومع التوافق بصفة إيجابية مع ن إلى
( في تفسير عملية التوافق على أهمية دراسة الذات اإلنسانيكما يؤكد هذا االتجاه )النفسي  

 .ويشدد على أهمية القيم التي تعتبر الحدود الضابطة لسلوك الناتج من طرف الفرد 
ماء النفس أن كل واحد نستخلص من خالل هذه النظريات التي طرحها عل األخيرفي 

رغم أنها تتفق أن التوافق  ،منهم له تفسير وتحديد لمفهوم التوافق في ضوء منحنى معين
، فالتحليل النفسي يرى أن التوافق تبط بمقومات الصحة النفسية للفردالنفسي مفهوم أساسي مر 

تباع الحاجات الضرورية، أما السلوك ق هو بمثابة التواف أن إلىيشيرون ف يينهو الحفاظ وا 
الشروط والقوانين الموجودة في  اكتشافويتحقق من خالل  ،كفاءة وسيطرة على الذات

ترى عملية ف اإلنسانيةأما النظرية  .يشبع حاجاته هالطبيعة وفي المجتمع الذي من خالل
والنظرة  ،عي خاصة بالفرد نفسه وتجاربه وخبرات حياته الواقعيةأنها حالة و  على التوافق

تتطلب التكامل ما بين هذه النظريات وذلك بأخذها كلها بعين االعتبار لتفسير أو  الصحيحة
 هو إال وحدة كاملة . ما فاإلنسان ،سوء التوافق
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 :تعريف التوافق النفسي -7
يطرح علماء النفس مفهوم التوافق النفسي على أنه توافق الفرد مع ذاته وتوافقه مع 

نما يؤثر فيه ويتأثر به، فالفرد  األخرينفصل عن ال  ،الوسط المحيط به كل المستويين وا 
التوافق الذاتي هي »ويضيف علماء النفس بقولهم أن  .اجتماعياالمتوافق ذاتيا هو المتوافق 

بحيث  ،توفيق بين دوافعه وبين أدواره االجتماعية المتصارعة مع هذه الدوافعالقدرة الفرد على 
 ( .228، ص2009لو، )جمال أبو د «ال يكون هناك صراع داخلي

وتتسم  حياته بالخلو من التوترات  ،الفرد عن نفسه اي رضكما يقصد بالتوافق النفس
فيتمكن من إتباع دوافعه  ،القلق والنقص ،والصراعات النفسية التي تقترن بمشاعر الذنب

 .( 34 ، ص1979بصورة ترضيه وال تغضب الجميع )مصطفى فهمي، 
التوافق النفسي هو مرادف للتوافق الشخصي  أن لىإويشير الباحث "حامد زهران" 

شباع الدوافع الفطرية  ،ويعنى السعادة عن النفس والرضا عنها )الداخلية( والدوافع  األوليةوا 
كما يتضمن التوافق مطالب  ،وبالتالي يعبر عن سالم داخلي ،الثانوية المكتسبة )الخارجية(

 . (08، ص1994م زهران ، )عبد السال النمو في مختلف مراحل المتتابعة
أن التوافق النفسي يعتبر مجموعة السلوكات التي  وه اإلطارفي هذا  القول خالصة

وتحقيق  ثانيا. خريناآليسلكها الفرد من أجل االنسجام وتحقيق االستقرار مع نفسه أوال ومع 
اتي له والخلو من الحزن الذ اآلخرينقبول و يظهر في مدى رضا الفرد عن ذاته،  أهدافه

 وتقبل لذاته .
" قد تم shafferوشافر " "Lazarusلقد أشار "الزاروس"  " :معايير التوافق النفسي -8

 :  األتيكتحديد معايير التوافق النفسي 
الشخص المتمتع بالتوافق النفسي هو الذي يستطيع  أن: يقصدون بها الراحة النفسية-8-1

 فسه ويقرها المجتمع.مواجهة العقبات وحل المشكالت بطريقة ترضاها ن
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والكفاية فيها وفق ما تسمح  واإلنتاج: تعتبر قدرة الفرد على العمل  الكفاية في العمل-8-2
، تتاح له الفرصة ل مهنة أو عملو ابه قدراتهم من أهم دالئل الصحة النفسية، فالفرد الذي يز 

 لسعادة النفسية .وكل ذلك يحقق له الرضا وا ،الستغالل كل قدراته وتحقيق أهدافه الحيوية
أقدر من غيرهم على إنشاء  األفراد: إن بعض اجتماعيةالفرد بعالقات  استمتاعمدى -8-3

  .وعلى االحتفاظ بالصدقات والروابط اجتماعيةعالقات 
يكون الدليل الوحيد على سوء التوافق هو ما  األحيان: في بعض الجسمية عراضاأل-8-4

 يظهر في شكل أعراض مرضية.
السوية هي التي تعيش في سعادة دائمة وهي شخصية  : الشخصيةور بالسعادةالشع-8-5

 خالية من الصراع أو المشاكل.
الذي يستطيع أن يتحكم هو : إن الشخص السوي قدرة ضبط الذات وتحمل المسؤولية-8-6

ا على إرجاء إشباع بعض حاجاته وأن يتنازل لذات قريبة عاجلة في في رغباته، ويكون قادر  
 .األمورثواب أجل أبعد، أكثر دواما فهو لديه قدرة على ضبط ذاته وعلى إدراك عواقب سبيل 

الفرد يعتمد على التكامل في الشخصية  اتجاهات: إن ثبات الفرد اتجاهاتثبات -8-7
 االنفعالي لحد كبير. استقراروكذلك على 

تويات هو الذي يضع أمام نفسه أهداف ومس :الشخص المتمتع بالصحة النفسية-8-8
 ،بعيدة المنال األحيانغالب  في حتى ولو كانت تبدو له ،للطموح وسعى للوصول إليها

بل بذل العمل المستمر في سبيل تحقيق  ،فالتوافق المتكامل ليس معناه تحقيق الكمال
  .(63، 62ص ، ص2007أحمد حشمت ومصطفى حسين باهي )حسين  األهداف
 
 

ر التوافق النفسي هي سلوكات وتصرفات ن معاييأسبق يمكن القول  من خالل ما
 يسلكها الفرد من أجل االستقرار النفسي .

 : م التوافق النفسياالعوامل التي تعيق إتم -9
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شباع حاجاته بعضها داخلي  ،لعوائق كثيرة تمنعه من تحقيق أهدافه اإلنسانيتعرض  وا 
ش فيها ولقد أجمل البيئة التي يعي إلى يرجع خارجي األخربذاته والبعض  لإلنسانيرجع 

 : ة" أهم العوائق في النقاط التالي2007"حسين أحمد حشمت ومصطفى حسين باهي 
تؤشر الحالة الجسمية العامة للفرد على مدى توافقه فالشخص  :النقص الجسماني -9-1

ويكون عرضه لمجابهة مشاكل ال  ،تقل كفاءته األمراضالعليل )المريض( الذي تنتابه 
 شخص السليميجابهها  عادة ال

يرى الفرد حاجاته الجسمانية  :عدم إشباع الحاجات بالطرق التي تقرها الثقافة-9-2
ذا   واختاللفي حالة توتر  اإلنسانالحاجة أصبح  استثيرتوحاجاته االجتماعية المكتسبة، وا 

شباع توازنه البد للحالة من مشيع إلزالة التوتر وا عادة التوازن وتحدد الثقافة الطرف التي يتم إ
 هذه الحاجات .

إن االنفعاالت الحادة المستمرة تخل من توازن  :عدم تناسب االنفعاالت والمواقف-9-3
  .واجتماعياالفرد ولها أثرها الضار جسمانيا 

الصراع وعدم التكيف ووجود مجموعة  إلىالذات ب: ما يؤدي الصراع بين أدوار الذات-9-3
 من العوائق والمتمثلة في:

ومنها الصراع النفسي الذي ينشأ عن تناقض أو تعارض أهدافه وعدم  :عوائق نفسية -
وال  ينيرغب الطالب في دراست مثال ،أي منها في الوقت المناسب اختيارقدرته على 

يستطيع الفصل بينهما فيقع في صراع نفسي قد يمنعه من االلتحاق بأي من 
 الدراستين في الوقت المناسب .

عائق يمنع  اإلمكانياتص المالي وعدم توفر قنالتبر يع :واقتصاديةوائق مادية ع -
 . باإلحباطيسبب له الشعور  الفرد من تحقيق أهدافه ورغباته وهذا ما

تمثل في العادات والتقاليد والقوانين الموجودة في المجتمع والتي تو  :اجتماعيةعوائق  -
شباع حاجاته وذلك بضبط سلوكاته و  أهدافهقد تعيق الشخص على تحقيق  تنظيم وا 

 عالقاته 
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: هناك مفاهيم وتعاريف عديدة للتوافق االجتماعي ولذا عريف التوافق االجتماعيت-10
 سوف نستعرض أهمها : 

قدرة الفرد على أن يعقد »يعرف الباحث مصطفى فهمي التوافق االجتماعي بأنه 
  .«االحتكاك والشعور واالضطهادصالت ال يخشاها و 

حالة من التواؤم واالنسجام بين الفرد وبيئته، ويبدو في  زيعرفه أحمد عزت راجخح بانه  
قدرة الفرد على إرضاء أغلب حاجياته وتصرفاته مرضيا  بهذا المطلب البيئة المادية 

 (.47، ص 1972واالجتماعية )راجح، 
الوسط هناك من يرى أن التوافق االجتماعي أو التوافق مع البيئة االجتماعية أو 

 .المادية واالجتماعية ة الفرد على التكيف مع البيئة الخارجية،يعني قدر  ،االجتماعي
يحيط بالفرد من عوامل وظروف طبيعية ومادية مثل  والمقصود بالبيئة المادية كل ما

 واآلالت. األجهزةوسائل المواصالت، 
 األلفة ،اإلنسانيفي إطار التعامل  باآلخرينأما البيئة االجتماعية فتشمل العالقات 

العامة والمصالح  واألهدافالعادات  ،التبادل الفكري، المعايير االجتماعية، القيم ،الثقافة
 .المشتركة....الخ اإلنسانية
هذه المتغيرات الفردية والشخصية واالجتماعية العامة تضطرب تماما عند الشخص        

  .(228، ص 2009)جمال أبو دلو، العدواني 
االتزان االجتماعي على أنه ق التواف w.arnold et heysenck إيزنك " و أرنولدحيث يفسر "

 (.148-2002، ص ص)مايسة أحمد النيالخالل عالقة منسجمة بين الفرد وبيئته االجتماعية 
 ،القول أن التوافق االجتماعي عملية تكيف أو توافق الفرد مع البيئة االجتماعية نايمكن

 لظروفها . فيها وتلبية لمتطلباتها أو خضوعه اندماجهوحسن 
من خالل كل ما سبق من تعريفات يمكن أن نستخلص أن التوافق االجتماعي هو 

التوفيق بين  األخيرأين يستطيع هذا  ،عملية منسجمة ومتفاعلة بين الفرد وبيئته االجتماعية



 

- 68 - 
 

وبالتالي تحقيق االتزان واالستقرار في  ،إشباع حاجة الذاتية وفق متطلبات العالم الخارجي
 بمختلف معايير التي يفرضها المجتمع . التزامهمع  ،باألمنوشعوره عالقاته 

 معايير التوافق االجتماعي :-11
 بعين االعتبار المعايير التالية :  األخذلتحقيق التوافق االجتماعي يجب 

بمعنى أن  ،اآلخرينوأن يضع نفسه في مكان  ،كما يتقبل ذاته اآلخرينأن يتقبل الفرد  -
 . اآلخرون تفكير والشعور والتصرف بنفس الطريقة التي يعلقها يكون قادرا على ال

، متغاضيا عن نقاط ضعفهم ومساوئهم وأن يمد اآلخرينأن يكون الفرد متسامحا مع  -
كما فسرت الباحثة "هيرلوك"  ،أولئك الذين يحتاجون المساعدة إلىيد المساعدة 

harlock  " عن الباحثة "برانديتbrandt لين لذاتهم أحرار في أن القاب األشخاصأن ب
على  اآلخرينوقدراتهم على التطور ومساعدة  يكونوا هم أنفسهم مدركين إلمكاناتهم

 تحقيق ذاتهم .
يتيح له أن يشارك بحرية  اآلخرينسوية مع  اجتماعيةنجاح الفرد في إقامة عالقات  -

مكاناته لصالح الجماع ،في أنشطة الجماعة  ،ةكما يتطلب منه أن يسخر مهارته وا 
نما سيكون قادرا على أن يحيط من قدرة نفسه في مواقف معينة وفي  وهو لن يتراجع وا 

تفيد من نتائج مهارات سكما أنه سي ،واحترامهاالمقابل سيحظى لقبول الجماعة 
 . اآلخرين األفرادوأنشطة 

، فإذا كانت أهداف الجماعة تقوم الفرد متماشية مع أهداف الجماعة أن تكون أهداف -
تتعارض مع  هداف الشخصية يجب أن الاألبمعنى أن  ،اآلخرين احترامعلى أساسا 
أهداف الفرد وأهداف تضارب بين  أو، وال يوجد تناقض الكبير اإلنسانيالهدف 
 .الجماعة 

ويقصد بذلك التعاون  :اآلخرينو شعور الفرد بالمسؤولية االجتماعية بين أفراد الجماعة  -
ميه يجهه من مشكالت اجتماعيه أو تنظاا يو والتشاور معهم في حل أو مناقشة م
الفرد آلراء  احترام، وكذلك ضرورة وأعمالهمتخص أمور الجماعة وتنظيم حياتهم 
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 ص ،ص2007حسين أحمد حشمت ومصطفى باهيوالمحافظة على مشاعرهم ) اآلخرين
56-58.) 

رة مساي إلىتضح أن قدرة الفرد على التوافق االجتماعي تكمن في ميله يمما سبق  
 والمودة .  باأللفة واإلحساسالجماعة 

 :العوامل التي تعيق التوافق االجتماعي -12
عقبات تحول  هناك رغم أن هدف الفرد في الحياة هو تحقيق التوافق واالتزان إال أن

 إلىخاصية في الفرد ذاته تعيق توافقه االجتماعي، وقد تعود  إلىدون تحقيق ذلك، قد تعود 
 .فيهاالبيئة التي يعيش 

عوائق  إلى: إن الفرد في مراحل حياته يتعرض العقبات الخاصة بالقدرات الفردية-12-1
سواء كان عائق عضوي كنقص السمع، البصر أو ضعف في الصحة وقصور  ،مختلفة

، وقد واالستعداد األداءوبالتالي نقص في  عضوي، أو يكون عائق عقلي كانخفاض الذكاء
وشعوره  اآلخرينتعب، عدم الثقة والقدرة على إقامة عالقات مع ال ،نفسي كالقلقيكون العائق 

بعدم الرضا عن نفسه وال يستطيع الدفاع عنها كما يظهر في عدم قدرته على إقامة عالقة 
 . األسرةطيبة مع 

العقبات السابقة التي يواجهها الفرد، هناك البيئة  إلى باإلضافة :العقبات االجتماعية-12-2
التي من شأنها التقليل من  ،تحول دون تحقيق الفرد لتوافقه االجتماعي االجتماعية التي

من خالل  األسرةالمهارة لدى الفرد كالعادات السيئة والصراعات االنفعالية التي تسببها 
 المعاملة السيئة . 

وتقبله عادات  ،المهارات االجتماعية اكتسابكما تظهر في عدم قدرة الفرد على 
 الخاصة . األسريةعدم االمتثال لبعض التقاليد وتقاليد المجتمع و 

ونستخلص مما سبق أن هذه العقبات تبقى تعيق التوافق االجتماعي للفرد وما عليه 
 الشعور بالرضا . إلىسوى تجاوزها أو التأقلم معها للوصول 
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ة الفرد على التوفيق سبق نستخلص أن التوافق النفسي االجتماعي هو قدر  بناء على ما
وااللتزام بالعادات  اجتماعيةوالبيئة التي يعيش فيها وقدرته على بناء عالقات  ،تهبين ذا

 والتقاليد والقوانين المفروضة من المجتمع.

 : التوافق النفسي االجتماعي-13
يرى علماء النفس والمختصين في التوافق على أنه من المتطلبات الهامة في حياة  

 ذلك نجد تعاريف محددة تتمثل في :الفرد ، خالل جميع مراحل نموه رغم 
 : تعريف التوافق النفسي االجتماعي -14

يتميز به من خصائص نبيلة فعملية التوافق لن  ورغم ما ،جتماعي بطبعهانسان اإلإن 
 ،صراعات في ضوء متطلبات المجتمعالوتجاوز  اندماجتحدث إال بقدر ما يحققه الفرد من 
قدرة الفرد في التوفيق بين رغباته »نفسي االجتماعي هو إذ يرى "خير هللا" بأن التوافق ال

وحاجاته من جهة ومتطلبات المجتمع من جهة أخرى، تبدو مظاهرها في شعور الفرد باألمن 
حساسه بقيمته وشعوره باالنتماء والتحرر والصحة العقلية ،الشخصي واالجتماعي والخلو  ،وا 

 .(75، ص1990)سيد خير هللا  «من الميول المضادة للمجتمع
 أن تحقيق التوافق العام )النفسي االجتماعي( kube et lehner 1964كل من  ويرى  

 يشترط عناصر أساسية هي :
 وعي الفرد بذاته من خالل معرفة جوانب الضعف والقوة . -
 وبحاجاتهم ورغباتهم واحترام آرائهم . باآلخرينزيادة الوعي  -
 ودرجاتها .زيادة الوعي بمشاكلهم وأبعادها وأهميتها   -

ة الفرد على التوفيق سبق نستخلص أن التوافق النفسي االجتماعي هو قدر  بناء على ما
وااللتزام بالعادات  اجتماعيةوالبيئة التي يعيش فيها وقدرته على بناء عالقات  ،بين ذاته

 والتقاليد والقوانين المفروضة من المجتمع.
 :عملية التوافق النفسي االجتماعي -15
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ز أحمد" بأن التكامل بحيث يرى "فائ ،لتوافق النفسي االجتماعي عملية تكامليعتبر ا
المجتمع  إلىا، فالتوافق عملية ذات وجهين تتضمن الفرد الذي ينتمي واضح   بينهما يبدو

بطريقة فعالة، وفي نفس الوقت يقدم للمجتمع الوسائل لتحقيق الطاقة الكامنة في داخل الفرد 
ا ، بحيث أن الفرد والمجتمع يرتبطان مع  ير في المجتمعيليحدث تغشعر ويفكر لكي يدرك وي

 .( 108، ص2008، رياشأبو )في عالقة تبادلية تأثيرية 
فعملية االنسجام بين الفرد ونفسه وبين الفرد والمحيط االجتماعي الذي  يعيش فيه من 

التوافق  هللا" بأن   يرى الباحث "مجدي عبد األساسفي حياة الفرد، وعلى هذا  األبعادبين أهم 
 .يتم في إطار منفصل رغم وجود من يرى أن ثمة فرق مبدئي بينهما النفسي االجتماعي ال

 أما ،"فالتوافق النفسي" يتضمن كيفية بناء الفرد لتوافقه النفسي في إطار التعديل والتغيير
ي مجاالت حياته اتية ف"التوافق االجتماعي" فيتضمن كيفية بناء استخدام لهذه التوافقات الذ

في مواجهة المواقف التي تعرضه  اآلخرينويتفاعل مع  ،، تربويا ومهنيا وصحيااالجتماعية
وبالتالي الصحة  ،أو عدم توافقه االجتماعي هللمشاكل، مما يثبت بتوافقه النفسي مدى توافق

 .والمرض النفسي
 األهدافتحقيق  تبقى عملية التوافق النفسي االجتماعي للفرد ذات أهمية في ا  أخير 

شباع الحاجاتو  ، استبعاد التوتر وتحقيق االستقراررضا النفس و  إلىإذ تهدف هذه العملية  ،ا 
 اآلخرينمما يضمن السعادة مع  ،وقدرة تعديل سلوكه إلحداث عالقة توافق بينه وبين البيئة

 االجتماعي.وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومعاييره االجتماعية وكذلك تحقيق الرضا النفسي و 
 
 
 
 
 

 ة : ـخالص
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وعن طريقه  ،يعتبر موضوع التوافق من أهم المواضيع في علم النفس والصحة النفسية
 .يحقق الفرد ذاته النفسية واالجتماعية

ولقد حاولنا في هذا الفصل تقديم أهم التعريفات التي قدمــت لمصطلح التوافق مع 
كما تناولنا التوافق النفسي والتوافق  ،مستوياتهبو  هتناول أهم المصطلحات المرتبطة ب

بتقديم التعريف وأهم المعايير ومختلف العوامل التي يمكن أن  حدى، االجتماعي كال على
 .تعيق التوافق سواء النفسي أو االجتماعي

تحقيق التوافق النفسي االجتماعي يعني القدرة على تحقيق أهدافه  إلىووصول الفرد 
 .لبات والشروط التي يفرضها المحيطحاجاته ودوافعه وفق المتط

أي  التربويةتحقيقها هي الغايات  إلىالتي يسعى الفرد في حياته  األهدافومن أهم 
دافعية قوية في أخذ االتجاهات السلبية أو االيجابية نحو  وامتالكالنجاح في الدراسة 

عات وبالتالي ا ر يعني الخلو من الص واجتماعياالثانوي نفسيا  تلميذمع توافق ال ،المدرسة
 إمتالك الدافعية للتعلم والنجاح .
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 هيـــد:تم
يتمثل الجانب الميداني الذي تقوم به الباحثة في التمكن من كشف حقائق موضوعية  

 التيللكشف عن الوسائل  استطالعيةمن خالل دراسة  ،متعلقة أساسا بموضوع الدراسة
 واختيار ،ختيار المنهج بطريقة واضحةا من واقع الميدان وكذا ،تمكننا من جمع البيانات

بعد تحقق الباحثة من الخصائص  لهاجل تطبيق األدوات المناسبة عينة الدراسة من أ
 .السيكومترية
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 الدراسة اإلستطالعية:-1
لكثير من الباحثين البوابة الرئيسية التي تحدد معالم  االستطالعيةتعتبر الدراسة  

 البحث نظريا وميدانيا.
 أهداف الدراسة اإلستطالعية: 1-1

 اته.التعرف على واقع الميدان وصعوب -
 التأكد من مدى صحة صياغة الفرضيات. -
 التأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات القياس. -

 الخصائص السيكومترية ألدوات القياس:-1-2
من الخصائص  التأكدقبل تطبيق أدوات القياس في الدراسة قامت الباحثة من  

ائية طبقية مكونة شو عينة ع استخراجمن خالل  المتمثلة في الصدق والثبات، ،السيكومترية
ثانوية  التوالي: ىعلوهم  بسكرة مدينةوتلميذة من بضع ثانويات  ا  ن تلميذي( ثالث30من )

 .ثانوية سعيد عبيد، وثانوية حكيم سعدان رضا العاشوري،
ومقياس التوافق النفسي  ،نحو المدرسة االتجاهحيث تم توزيع كل من مقياس  

شروع في تفريغهم ومعالجتهم إحصائيا للتأكد من وبعد تجميعهم وفحصهم تم ال اإلجتماعي،
 صدق وثبات كل أداة قياس على حدة .

 :دقـالص 1-2-1
أي أن يقيس  ،وضع لقياسه ما ختبارالاالصدق كما هو متعارف عليه هو قياس       

 .(270، ص2001)سامي ملحم غيرهااإلختبار خاصية معينة دون 
 الثبات:-1-2-2
إذ ما أعيد تطبيقه على نفس  ،ثابت فيما يعطي من نتائج راالختباالثبات يعني أن  

عبد الرحمن ) المجموعة من األفراد في مرحلتين متالحقتين كانت النتائج متشابهة
 (.335ص ،2003العيسوي،
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تساقه،» ويعرف الثبات على أنه    أي أن يحصل نفس الفرد على نفس  دقة المقياس وا 
 (.429،ص2004)رجاء أبو عالم،« أكثر من مرة عند تطبيقه االختبارالدرجة في نفس 

 صدق وثبات مقياس االتجاه نحو المدرسة:-1-3
طالعها على  ،لقد استوحت الباحثة فكرة إعداد هذا المقياس من قراءاتها النظرية  وا 

العزام  مقياس المثال على سبيل ،المقاييس التي جاءت في هذا المجال في بعض الدراسات
 موضوع الدراسة.  تتالءم معذي فقرات كثيرة  1999لة األساسية العليا الذي طبق على المرح

 الصدق:-1-3-1
 تم التأكد من المقياس بطريقتين:     

 :صدق المحكمين-أ
تم عرضه على مجموعة من المحكمين   ،بعد إعداد المقياس في صورته األولية 

طلب إليهم إبداء وجهة و  من أساتذة الجامعة المتخصصين في علم النفس، )خمسة أساتذة(
من حيث إذ كانت فقرات المقياس واضحة أو غير  ،نظرهم حول أبعاد المقياس وفقراته

و أ االتجاهات، وهل هي فعال عبارات جدلية تقيس مالئمة أو غير مالئمة واضحة،
فقرة الذف حأو  مع إضافة أية فقرة جديدة يرونها ضرورية ألي بعد من المقياس، المعارف،
 ذفها ،مع تعديل الصياغة اللفظية لبعض العبارات.حون ضرورة التي ير 

 وتم تعديل بعض عبارات المقياس في ضوء آراء المحكمين.

 الداخلي: االتساقصدق  -ب
وذلك  ،يذ وتلميذةم( تل30مكونة من ) استطالعيةقامت الباحثة بتجريب المقياس على  

كما قامت  اس بالبعد الذي تنتمي له،كل فقرة من فقرات المقي ارتباطبهدف التأكد من مدى 
 االرتباطحيث جاءت معامالت  كل بعد بالمجموع الكلي للمقياس، ارتباطبالتأكد من مدي 

( المحسوبة 0.78) وتدل القيمة الكلية ،0.01عة ودالة إحصائيا عند مستوي الثالث مرتف
 دق.داخلي والذي يعد بدوره مؤشرا داال على الص باتساقعلى تمتع المقياس 
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 تم حساب معامل الثبات من خالل:  :الثبات-1-3-2
a. معامل ألفا كرونباخ (Alpha Kronback:) 

وتشير  والذي من خالله يتم حساب معامل التميز لكل سؤال ضمن األبعاد الثالث، 
( وهو معامل ثبات 0.85) النتائج إلى أن المقياس يتمتع بمعامل اتساق داخلي مقداره

( 0.80) الداخلي للبعد األول االتساقفي حين بلغ معامل  اسات،مناسب لمثل هذه الدر 
 ( وهي معامالت ثبات مقبولة.0.86) ( والبعد الثالث0.81والبعد الثاني)

b.  معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفيةSpearman Brown):) 
لثاني يمثل القسم األول يمثل البنود الفردية والقسم ا حيث تم تقسيم المقياس إلى قسمين،     

بصيغته اإلحصائية بين درجات البنود الفردية  االرتباطثم يحسب معامل  ،البنود الزوجية
 . سبيرمان براون بمعادلة  االرتباطودرجات البنود الزوجية، ثم يصحح معامل 

( عند 0.85الجزئي بين البنود الفردية والزوجية ) االرتباطوكانت نتيجة معامل  
 كاآلتي:  االرتباطبتصحيح معامل ،و 0.01مستوي الداللة 

 
 :االجتماعي النفسيصدق وثبات مقياس التوافق -1-4
وكان الهدف منه قياس أهم أبعاد التوافق النفسي  ،زينب الشقيرتم إعداد المقياس من قبل    

 والتي الصحة النفسية الشاملة للفرد وتتمثل في األبعاد التالية:
 التوافق الشخصي واإلنفعالى . -
 وافق الصحي.الت -
 التوافق األسري. -
 .االجتماعيالتوافق  -

 :ومن أجل تكييف المقياس تم حساب صدق وثبات األداة من خالل
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 الصدق: -1-4-1
 صدق المحكمين: .أ
، الذي االستدالليعلى الصدق المنطقي  اعتماداالمقياس  ى من صدق محتو  التأكدتم  

مكانية قياس لمشكلة الدراسة  انتماءهاثم مدي  ها،يعتمد على صدق فقراته وأسلوب صياغتها وا 
خمسة محكمين من أعضاء هيئة التدريس من  ىمجاالتها، حيث تم عرض المقياس علو 

وتركت لهم حرية بيان  ،في علم النفس االختصاصجامعة محمد خيضر بسكرة ومن ذوي 
جراء التعديالت في الصياغة واللغة الرأي،  همواقتراحاتوفي ضوء مالحظات المحكمين  ،وا 

قامت الباحثة بإجراء التعديالت المناسبة على المقياس لتأخذ صورتها النهائية كما في 
 الملحق .

 :الثبات-1-4-2
 :الداخلي االتساق طريقة .أ
 باستخدامالداخلي  االتساقالباحثة طريقة  تستخدماللتحقق من ثبات األداة،  

ن تلميذ وتلميذة ي( ثالث30من)إحصاءات الفقرة حيث تم تطبيق أداة الدراسة على عينة مكونة 
الداخلي للفقرات على كل  االتساقمن تالميذ المرحلة الثانوية القيد الدراسة، وتم إيجاد معامل 

وقد تراوحت القيم معادلة ألفا كرونباخ ، باستخدامبعد من أبعاد المقياس واألبعاد المجتمعة 
 ( وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسة.0.83.0.87بين)

 لتجزئة النصفية:طريقة ا .ب
األول يمثل بنود فردية،  الجزءحيث تم تجزئة فقرات المقياس الثمانون إلى جزأين،  

سبيرمان عن طريق معادلة  االرتباطوالجزء الثاني يمثل البنود الزوجية تم تصحيح معامل 
 وذلك وفق مايلي: براون 

 
  0.01*عند مستوي الداللة 
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 المنهج المستخدم في الدراسة: -2
يعرف المنهج أنه األسلوب للتفكير والعمل الذي يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها    

 .(33، ص200)عليان وأخرون، الظاهرة،قصد الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول 
وتماشيا  وباعتبار أن المنهج السليم لكل مشكلة والذي يعتمد أوال على طبيعة المشكلة،    

 ينحو المدرسة والتوافق النفس االتجاهاتالذي يبحث عن العالقة بين مع طبيعة موضوعنا 
 أنسب لهذه الدراسة. باعتبارهفإن المنهج المناسب هو المنهج الوصفي التحليلي  ،االجتماعي

 مجتمع وعينة الدراسة: -3
تعرف العينة أنها"جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية ، وهي     
 (.335ص، 2007)زرواتير جزاءا من المجتمع األصليتعتب
موزعة علي مساحة  بسكرة، مدينةوعينة الدراسة تتمثل في تالميذ ثالث ثانويات من     

عينة  اختيارالباحثة على العينة العشوائية الطبقية في  اعتمدتجغرافية متباعدة، حيث 
مع  رضات موضوع الدراسة،مع ف االختيارويتناسب هذا  ،196الدراسة من مجتمع عدده 

 مراعاة التوزيع النسبي المتساوي كما هو موضح في الجدول التالي:
 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب مستويات التعليم -(1جدول رقم)
 

 المجموع اإلناث الذكور مستويات التعليم الرقم
 64 32 32 السنة األولى 1
 64 32 32 السنة الثانية 2
 68 32 36 السنة الثالثة 3

 196 96 100 03 المجوع
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 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص: (2جدول رقم)
 المجموع علمي أدبي مستويات التعليم الرقم

 إناث ذكور إناث ذكور
 64 16 16 16 16 السنة األولى 1
 64 16 16 16 16 السنة الثانية 2
 68 16 16 16 20 السنة الثالثة 3

 196 96 100 ثــالثة الجموع

 
 حدود الدراسة: -4
 الحدود المكانية: 4-1

 تم إجراء الدراسة بثالث  ثانويات من أصل إثني عشرة ثانوية متواجدة بمدينة بسكرة.
 تلميذ وتلميذة. 998ثانوية رضا عاشوري وعدد المتمدرسين بها  -
 تلميذ وتلميذة. 1139ثانوية سعيد عبيد وعدد المتمدرسيين بها -
 تلميذ وتلميذة. 875ية حكيم سعدان وعدد المتمدرسيين بها ثانو  -

 الحدود الزمنية: 4-2
تم تطبيق اإلجراءات الميدانية خالل شهر فيفري وبداية شهر مارس من الفصل       

حيث تم إجراء الدراسة  ،(2012/2013الدراسي األول والثاني للتعليم الثانوي للموسم)
( بعد أخذ الموافقة من  طرف مديرية التربية وبتزكية 2012االستطالعية في  شهر أكتوبر )

وتم التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات القياس لتشرع الباحثة  علمية من إدارة القسم،
على عينة  االجتماعينحو المدرسة ومقياس التوافق النفس  االتجاهفي تطبيق كل من مقياس 

 الدراسة.
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 الحدود البشرية: 4-2
( 03) والثانية والثالثة ثانوي من ثالثة األوليعنيون بالدراسة هم عينة من تالميذ السنة الم   

( تلميذ وتلميذة بتعداد 196ثانويات مختارة بطريقة عشوائية من مدينة بسكرة والمقدر عددهم)
( تلميذ 68( تلميذ وتلميذة لصف الثاني )64( تلميذ وتلميذة لصف األول ونفس العدد)64)

ناث من حيث  لصف الثالث، وتلميذة وفي النفس الصف والتخصص يتساوي التالميذ ذكورا وا 
( ستة عشر لكل منهما ماعدا زيادة عدد الذكور في الصف الثالث تخصص 16العدد أي)
 ( تلميذا.20أدبي ب)

  أدوات الدراسة:-5
 جاءت أدوات الدراسة الحالية في أداتين أساسيتين :

  درسة:مقياس اإلتجاه نحو الم -5-1
 وصف  المقياس:-5-1-1

( فقرة من نوع ليكرت ثنائية 34اشتمل المقياس على ثالثة أبعاد ومكون من )     
 التدرج)انظر الملحق(.

 وروعي أن تكون بعض الفقرات المقياس موجبة،وبعضها األخر سالبة من وجه نظر اإلتجاه.
 

 والسلبية يوضح توزيع فقرات  أداة الدراسة اإليجابية: (3رقم ) جدول
 

 الرقم األبعاد اإليجابية السلبية المجموع
 1 العالقات 4،8،25،32 13،15،18،19،20،21،29 11
 2 التفاعل 1،3،6،7،26،33 11،16،22،31،34 11
 3 هيئة التدريس 2،5،9،10،27،28،30 12،14،17،23،24 12
 المجموع  17 17 34
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جابة التلميذ عن البند )موافق( والعالمة ( إذا كانت إ2صححت البنود بإعطاء العالمة)   
( إذا كانت اإلجابة )غير موافق( وعكس هذا التدريج في حالة الفقرات السالبة ، وعلية 1)

 ( درجة.68-34فإن عالمات المفحوصين يمكن أن تتراوح بين)
 :االجتماعيمقياس التوافق النفسي  -5-2
 وصف المقياس:-5-2-1

حيث توصلت المؤلفة إلى أبعاد أساسية  زينب الشقيرس الباحثة قام بإعداد هذا المقيا     
للتوافق النفسي وتتمثل هذه األبعاد أو المحاور في التوافق الشخصي والتوافق الصحي 
والتوافق األسري والتوافق اإلجتماعي،حيث يطلب من المفحوصين ان يقوم باإلجابة علي 

 ن مجاملة.عبارات المقياس بإعطاء تقدير دقيق وصريح وبدو 
وذلك على مقياس يتدرج من موافق)نعم(،ومحايد)أحيانا(،ومعارض)ال(،وموضوع أمام       

على الترتيب،وذلك عندما يكون إتجاه التوافق  2،1،0هذه التقديرات ثالثة درجات هي:
إيجابيا ،أي إرتفاع في درجة التوافق،بينما تكون التقديرات الثالث في إتجاه عكسي 

 (04ما ينخفض التقدير للتوافق)كما هو موضح في الجدول رقم( عند1،2)صفر،
 وضح فقرات مقياس التوافق النفسيي: (4جدول رقم )

 مستويات التوافق الدرجة الكلية إتجاه التصحيح فقرات كل محور محاور المقياس
 14-1الموجبة  التوافق الشخصي

 20-15السالبة 
2-1-0 
0-1-2 

 10-0من  40-0من
 سوء توافق

 27-21الموجبة وافق الصحيالت
 40-29السالبة

2-1-0 
0-1-2 

 20-11من 40-0من
 توافق منخفض

 التوافق األسري 
 

 55-41الموجبة
 60-56السالبة

2-1-0 
0-1-2 

 30-21من 40-0من
 توافق متوسط

 74-61الموجبة التوافق اإلجتماعي
 80-75السالبة

2-1-0 
0-1-2 

 40-31من 40-0من
 توافق مرتفع

 التوافق 
 
 

 مجموع 
 
 

 الدرجة 
 
 

 
 
 

 40-0من
 سوء توافق

 80-41من
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 نفسيال
 
 العام 

 
 العبارات الكلية

 
 عبارة80

 
 الكلية للمقياس

 
   160-0من

 توافق منخفض
 120-81من

 توافق متوسط
 160-121من

 توافق مرتفع

 
م،وتتوزع العا النفسي( ثمانون عبارة تقيس التوافق 80يشتمل المقياس في مجمله على)   

درجة( وتشير  160-على أربعة أبعاد، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس مابين)صفر
كذالك أبعاده األربعة، بينما تشير الدرجة  النفسيدرجة التوافق  ارتفاعالدرجة المرتفعة إلى 

 وكذلك أبعاده األربعة،ويفيد المقياس في جميع النفسيدرجة التوافق  انخفاضالمنخفضة إلى 
 األعمار الزمنية من الجنسين إبتداءا من مرحلة الطفولة المتأخرة إلى كبار السن.

 األساليب اإلحصائية: -6
بعد تفريغ البيانات الناتجة عن إستجابات أفراد العينتين االستطالعية واألساسية تمت      

 معالجتها بواسطة التقنيات التالية:
التالميذ اإليجابية منها أو السلبية  اهاتاالتجالنسب المئوية لتحديد طبيعة ووصف  -

 نحو المدرسة.
 .للداللة الفروق  2األداة اإلحصائية كا -
 .بيرسون  االرتباطمعامل  -
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 : جزئيـة خالصة
بإتباع خطوات البحث المعروفة من منهج سليم وعينة ممثلة وأساليب إحصائية      

أمكن للباحثة الشروع في  صحيحة، والتأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات القياس
الدراسة وذلك من خالل عرض النتائج المحصل عليها وتحليلها ومناقشتها في ضوء 

 فرضيات الدراسة ،والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة.



 

 

 :سخامال الفصل
 

 وتحليل النتائـج عرض
 

 

 

 تمهيد

 ى.عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ضوء الفرضية األول -1
 عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ضوء الفرضية الثانية. -2
 عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ضوء الفرضية الثالثة. -3
 العام. االستنتاج -4
 .اقتراحات -5
 ئية.جزخالصة  -6
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 د:ــــــــــتمهي

 

غاية كل بحث علمي هو تحليل البيانات والنتائج المتوصل إليها، في ضوء الفرضيات    
 التيتم تبنيها وطرحها من الباحثة، وعليه فإننا سنناقش ونقدم عرضا تحليليا عن النتائج التي 

أجريت على عينة من تالميذ بعض الثانويات  التيتم التوصل إليها من الدراسة الميدانية 
 بإستخدام األساليب اإلحصائية. بلدية بسكرة،

سب الفرضيات بدءا من الفرضية حيث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وتحليلها ح    
األولى إلى غاية الفرضية الثالثة، وفي ضوء النتائج المتوصل إليها تم تقديم جملة من 

 االقتراحات.
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 عرض وتحليل البيانات في ضوء الفرضيات

 :عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ضوء الفرضية األولى-1
ومن خالل  بي لدي العينة نحو المدرسة،إيجا اتجاهتنص الفرضية األولى على وجود  

 االتجاهتم حساب النسبة المئوية لدرجات التالميذ عينة الدراسة علي مقياس  تفريغ البيانات
 يوضح ذلك. (5( وجدول رقم)%80الحيادي) لالتجاهومقارنة النسبة بالمستوي اإلفتراضي 

 
 لى مقياس اإلتجاه نحو المدرسةيوضح النسبة المئوية لمتوسط درجات التالميذ ع: (5جدول رقم)

 
عدد أفراد 

 العينة
الدرجة الكلية 

 للمقياس
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

قيمة الدرجة 
 الحيادية

النسبة المئوية 
 الحيادية لإلتجاه

196 
 
 

34*2 
= 68 

59 22.4% 51.5 80% 

 
حو المدرسة بشكل التالميذ الثانويين ن اتجاه( أن مستوي 5يتبين من خالل الجدول رقد)   

 سلبية. اتجاهاتعام هي 
 السلبية كما جاء في محتوي إجابات التالميذ عن بنود المقياس. االتجاهاتوقد تعود تلك     

بين  ارتباطحيث ال يشعر المتمدرس بوجود  عدم مراعاة المدرسة لألسس النفسية للتلميذ،
تقل عن  التي (%22.4بة المنخفضة )التعلم الذي يتلقاه في المدرسة وحياته اليومية وما النس

السلبي  االتجاهألمر الذي يدل على هذا ، ا) 57.6بفارق وقدره ) (80%المعدل االفتراضي)
 نحو المدرسة.
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كراهية المدرسة ونفورهم منها للن تؤدي إال  التيسياسة القسوة  استخدامإضافة إلى ذلك     
تالميذنا يعبرون عن  أنمالمستنا للواقع ونعتقد من خالل  سلبية نحوها، اتجاهاتوتكوين 

ذلك علنا للمدرسيين وكذا معانات أولياء التلميذ من هذه الظاهرة التي أصبحت تورق أولياء 
 التالميذ بشكل خاص.

 ولمعرفة اتجاهات التالميذ نحو المدرسة تبعا لكل محور من محاور المقياس الثالث،   
م المتوسط الحسابي لكل محور من المحاور قامت الباحثة بحساب النسب المئوية وقي

 ( يوضح ذلك.6المقياس، والجدول رقم)
 يوضح النسب المئوية لمتوسط درجات التالميذ على مقياس اإلتجاه نحو المدرسة: (6جدول رقم) 

 المحاور
 

الدرجة الكلية 
 للمحاور

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

قيمة الدرجة 
 الحيادية

النسبة المئوية 
 لحيادية لإلتجاها

محور 
 العالقات

22 20.5 24.3% 16.5 %80 

 80% 16.5 %21.9 18.5 22 محور التفاعل
محور هيئة 
 التدريس

24 20 %21.1 18.5 %80 

 80% 51.5 22.4% 59 68 المجموع

 التالميذ الثانويين نحو المدرسة للمحاور الثالث: اتجاهات بأن (6) يبين الجدول رقم    
 سلبية بشكل تنازلي . اتجاهاتهيئة التدريس هي  لتفاعل،العالقات، ا

من  السلبي العام هو تمسك التالميذ بمواقفهم، االتجاهوتعتقد الباحثة أن السبب في     
وبين ، شروط التواصل بينهم وبين إدارة المدرسة انعداملمدارسهم وكذلك  انتماءضعف 

التالميذ إلثارة المشاكل والفوضي داخل  لذا يلجأ بعض التالميذ والمدرسين من جهة ثانية،
 الصفوف الدراسية مما يعيق العملية التعليمية.

التالميذ نحو المدرسة كانت  اتجاهاتوعليه يمكن القول أن نتائج الدراسة دلت على أن    
 ذهبت إليه فرضية البحث األولى. بشكل عام سالبة وهي عكس ما
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 وء الفرضية الثانية:عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ض-2
تنص الفرضية الثانية على أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية مابين الجنسين     

لى النتائج المبينة في الجدول إواتجاهاتهم نحو المدرسة، ومن خالل تحليل البيانات توصلنا 
 (7رقم)

 يوضح استجابات الجنسين نحو اتجاه المدرسة: (7جدول رقم)
 اإلتجاه      

 نسالج
 0.05مستوي الداللة 2ك قيمة درجة الحرية غير موافق موافق

  55 45 ذكور
1 

 
0.29 

 

 
 49 47 إناث غير دالة

 
يتضح من خالل الجدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية مابين الجنسين   

م وجود عد أنوتعتقد الباحثة  تم توقعه لفرض الدراسة، واتجاهاتهم نحو المدرسة عكس ما
فروق مابين الجنسين واستجاباتهم نتيجة تجانس العينة الدراسة وكذا الصفوف المدرسية التي 
ينتموا إليها وهي مرحلة الثانوية باإلضافة عدم وجود فروق في نسبة الذكور ونسبة اإلناث 
 التي أخذت بتساوي مابين الجنسين وكذا إدراك التالميذ لما يدور حولهم من قضايا تعليمية

وتري الباحثة أن وحدة االتفاق مابين الجنسين ينم على وعي التالميذ  وتطلعات مستقبلية،
بمختلف المستويات وتخصصات ،على أن اتجاههم نحو المدرسة بأبعاده الثالث، العالقات، 

 التفاعل، هيئة التدريس كلها ذات منحي واحد ال يتجزأ من حيث استجاباتهم على المقياس.
(جد معبرة من حيث الداللة 0.29)2الباحثة أن القيمة المحسوبة ل كاكما تعتقد    

 .0.05اإلحصائية ومستوي 
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 عرض وتحليل البيانات ومناقشتها في ضوء الفرضية الثالثة:-3
نحو المدرسة والتوافق  اتجاهتنص الفرضية الثالثة وجود عالقة إرتباطية موجبة مابين    

 .االجتماعي النفسي
"، بواسطة نظام الحزم pearson"بيرسون  االرتباطمعامل  باستخدامذه الفرضية تم قياس ه   

،أين تحصلت الباحثة اي النتائج المبينة في  SPSS18اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية
 .(8الجدول رقم)

 االجتماعي النفسينحو المدرسة والتوافق  االتجاهبين  االرتباطيوضح قيمة  :(8جدول رقم)
 م اإلحصائيةالقي          

 الحرية درجة الجدولية قيمة"ر" المحسوبة قيمة"ر" المتغيرات
 مستوي الداللة

 

 اإلتجاه نحو المدرسة
  

0.27 
 

0.138 
 
196 

 دالة
 االجتماعيالتوافق النفسى  إحصائيا

 *n-2:df  0.05مستوي الداللة عند  *
 االرتباطأن قيمة معامل يتضح من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله     

بلغت  ،االجتماعي النفسينحو المدرسة والتوافق  االتجاهالمحسوبة بين المتغيرين وهما 
 وهي دالة إحصائيا 196(عند درجة الحرية 0.13) ( وهي أكبر من القيمة الجدولية0.27)

نحو  هاتجامما يعزز توقع فرضية البحث القائلة بوجود عالقة إرتباطية موجبة ودالة بين 
وتعتقد الباحثة أن هذه العالقة مابين متغيرين تجلت  االجتماعي، النفسيالمدرسة والتوافق 

على  كان له أثر إيجابي، االجتماعيبشكل واضح ألسباب ترجح أن مقياس التوافق النفسي 
رغم أن تحليلنا اقتصر على التوافق العام، دون  استجابات التالميذ عينة الدراسة بشكل عام،

خوض في تحليل كل بعد على حدا، وذلك تماشيا مع موضوع الدراسة،وهذا ما يفسر أن ال
مما يعزز  المدرسة، لالتجاهاتتالميذ الثانويين يتمتعون بتوافق نفسي اجتماعي وكذا إدراكهم 

من خالل المضامين والتي  المعبر عنها من طرف التالميذ االستجاباتقول الباحثة أن 



 

- 92 - 
 

سلبي تدل أن المفحوصين من كال الجنسين لهم إلمام بما يشعرون  هاتجاجاءت بعضها ذات 
 االتزاننتيجة لحالة  ،اتجاههمغير أن ذلك لم يحفزهم لتغير  المدرسة، اتجاهبه من مسؤوليته 

الذي غالبا ما يصاحب هذه الفئة العمرية التي تتميز كذلك  واالجتماعيالشخصي والصحي 
رأي فيما تراه من قضايا تعلمية وطرح توافقي لصيرورة الحياة منها صواب ال اعتقادا باالندفاع،

 .االجتماعيةبأبعادها النفس 



 

- 93 - 
 

 العام: االستنتاج-4

عينة  ىلد االجتماعي، النفسينحو المدرسة وعالقته بالتوافق  االتجاهبعد القيام بدراسة      
 والثانية، األوليالسنة ، لمختلف المستويات العلمية مدينة بسكرةب وياتنالثامن تالميذ 

ستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وبتخصصاتهم العلمية واألدبية،، والثالثة وفي ضوء  وا 
فإن الباحثة وبعد  عدم تحققها، المعالجة اإلحصائية لفرضيات البحث والتأكد من تحققها أو

 يلي: تستنتج ما اإلحصائيالتحليل 
لوحظ في معظم  االتجاهوهذا  ،عينة الدراسة نحو المدرسة ىوجود إتجاه سالب لد -

وبالتالي فإن الفرضية لم تتحقق وهي تقترب من النتيجة التي توصل  أبعاد مقياس،
 إليها" رفيق محمود المصري".

 نحو المدرسة وهي العالقات والتفاعل وهيئة التدريس لالتجاهاألبعاد المكونة  أن -
من خالل و  عينة الدراسة،السلبي ألفراد  االتجاهجاءت مرتبة بشكل تنازلي من حيث 

 النسب الحيادية المعبرة والبعيدة نسبيا عن القيمة المطلوبة لذلك.
حيث بلغ المتوسط ، أن تقديرات التالميذ على محور التفاعل جد متدنية -

مما يدل أن التفاعل بين التالميذ  درجة منخفضة، الستجاباتهم( 18.5الحسابي)
تدنية نوعا ما،وقد إتفقت هذه النتيجة ى أخر من جهة واإلداريين من جهة  والمدرسين

 (.1983Zabolotneyمع دراسة زبولتني)
مما ، الجنسين واتجاهاتهم نحو المدرسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مابين -

لموضوع  نستنتج أن الفروق بين الجنسين لم تبرز بشكل ماتم توقعه من فرض علمي
مراعيين التوزيع المتناسب مابين  احية البحثية،رغم أهمية هذا الفرض من الن الدراسة،

 يعزز الفرضية األولي هذا الفرض أنوبالتالي  الجنسين لمختلف المستويات الدراسية،
 نحو المدرسة. االتجاهويتقاطع معها من حيث النتائج المعبرة بشكل عام عن وحدة 

 



 

- 94 - 
 

 درسة والتوافقنحو الم االتجاهوجود عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائية بين  -
من  تم توقعه من فرض لموضوع الدراسة وهذه النتيجة تتفق ما ،االجتماعيالنفسي 

 لموضوع البحث، رئيسيويعتبر هذا الفرض  حيث اإليجابية والداللة اإلحصائية،
 النفسينحو المدرسة وكذا التوافق  االتجاهلجمعه بين متغيري الدراسة وهما 

 .االجتماعي
للباحثين في هذا المجال  انطالقونقطة  تائج المتوصل إليها أولية،وأخيرا تعتبر الن 

وفي ى وبعينات بحثية أخر  أكثر داللة، أدوات باستخداممن جديد  إلثرائهاالتخصصي، 
 وعلي مناطق تعليمية أوسع قد تكون أفضل. مراحل مختلفة
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 :إقتراحات الدراسة -5

تتقدم الباحثة بجملة من  إليه من نتائج، تم التوصل وفي ضوء ما بعد إجراء هذه الدراسة،  
وكذا العاملين في  ،لياء التالميذو أو يمكن توجيهها إلى التالميذ  ى أنهالتي تر  االقتراحات

الحقل التربوي من مدرسين ومدراء تنفيذيون ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني،المتمثلة 
 في النقاط التالية:

جمعيات  سيهم داخل وخارج الصف، وكذا تفعيل دوربين التالميذ ومدر  االتصالتفعيل  -
وسائل الحديثة كالبريد الالمستمر من طرف اإلدارة عبر  االتصالالتالميذ من  اءيأول

 ومستقبله العلمي. يتعلق من قضايا تهم التلميذ اإللكتروني والرسائل النصية بكل ما
التي  بتمدرس أبناءها على المجتمع وعلى األسر  المعنية انفتاحاجعل المدرسة أكثر  -

 من مناهج وطرائق التدريس. التعليمةيمكن مواكبة العملية 
وطنية  من مرونة وقيم التي تحكم المدرسة واالتجاهاتإعادة النظر في منظومة القيم  -

 عوامل المسببة له.القد تكون المدرسة أحد  انحرافتكون صمام األمان لشبابنا من أي 
 يدية قد تساعد على تعزيز التفاعل واالندماج النفسبإعداد برامج إرشا االهتمام -

 تالميذ الصفوف الثانوية. ىالجتماعي لدا
تكون مستقلة  االختصاصمن ذوي  إنشاء خاليا إصغاء لكل من التالميذ والمدرسيين، -

 في تقاريرها وتعمل تحت الوصاية المعنية بذلك.
لما له أثر  ميذ بدنيا وعقليا،تفعيل دور النوادي العلمية والرياضة لتحسين أداء التال -

 عام. اجتماعيوتوافق نفسي  أتزانوقيم الفرد وكذا  اتجاهاتإيجابي على 
 شأن التربوي في البالد.الخلق قنوات وطنية فضائية تعليمية تعنى ب -
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 :جزئية ةـخالص
 تم عرضه في هذا الفصل تكون الباحثة قد أوضحت النتائج التي تم توصل خالل مامن   
 وفي األخير كما قامت بتحليلها في ضوء الفرضيات، بعد إجراء الدراسة الميدانية، ا،إليه

مما سمح لها بالتقدم بجملة من االقتراحات التي من  لنتائج البحث، ا  عام استنتاجاقدمت 
 مساعدة الباحثين في التقصي والبحث في هذا الموضوع. شأنها
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 الخاتمــة:
 

وحاضنة  الدافعة إلى عملية التعليم من خالل أبناءهاتعتبر كل من المدرسة واألسرة 
لحياتنا  وفي ظل تفاعل مع المجتمع ،اجتماعيفي مناخ توافقي نفسي  توجهاتهم المدرسية،

ومواقف  وبالرغم من الدوافع والضغوطات التي يتعرض لها التالميذ من مشاكل اليومية،
بشكل يخلق توازن نسق قيمي كل  يحاول التالميذ التماشي معها محبطة في بعض األحيان،

حاولت الدراسة تناوله من منظور معرفة اإلتجاهات  وهذا ما من األسرة والمدرسة والمجتمع،
كمتغير تابع  االجتماعي النفسيخر وهم التوافق آنحو المدرسة كمتغير مستقل بمتغير 

 للدراسة.
من  إلحصائية،ارتباطهما وداللتهما ا ىفقد تم عرض هذين المتغيرين ومعرفة مد

وكذا الوقوف على نوع اإلتجاه لدى التالميذ نحو  حيث الجنسين بالنسبة للفرضية الثانية،
 مدرستهم.

وبتطبيق  وقد تم التحقق من فرضيات الدراسة بإتباع المنهج الوصفي التحليلي،
مقاييس علمية تم التحقق من خصائصها السيكومترية، على عينة عشوائية طبقية قدرها 

 ثالثون تلميذ وتلميذة من بعض الثانويين مدينة بسكرة. (30)
وعدم  أفراد عينة الدراسة نحو مدرستهم، ىسالب لد اتجاهوبعدها تم التحقق من وجود 

في حين هناك عالقة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين واتجاههم نحو المدرسة،
 االجتماعيدرسة وكذا التوافق النفسي نحو الم االتجاهإرتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين 

 ألفراد عينة الدراسة .
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