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  * ـورــــان املنصـغسـد. 

  الملخص
  

حتملـة بـين منظومـة القـيم واإلحسـاس بالتماسـك يهدف هذا البحث إلى الكشف عـن العالقـة الم
لدى عينة من طلبة قسـمي علـم الـنفس واإلرشـاد النفسـي فـي كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق (بلـغ عـدد 

طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الســنة الثانيــة) وهــي عينــة طبقيــة مقصــودة متــوافرة، باســتخدام  283أفرادهــا 
لـى فرضـية مفادهــا أن األداء علـى مقيـاس منظومــة المـنهج الوصـفي التحليلــي، حيـث يسـتند البحــث إ

القــيم يــرتبط إيجابيــاً بــاألداء علــى مقيــاس اإلحســاس بالتماســك، كمــا أن البحــث حــاول اإلجابــة عــن 
الســؤال التــالي: هــل هنــاك فــروق فــي منظومــة القــيم واإلحســاس بالتماســك تبعــاً لمتغيــرات الجــنس 

  والشهادة الثانوية واالختصاص الدراسي؟ 
  ختبار الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية:وبعد ا

  وجود عالقة ارتباط إيجابية بين منظومة القيم واإلحساس بالتماسك. -1
  في منظومة القيم واإلحساس بالتماسك.  (ذكور، إناث)وجود أثر لمتغير الجنس  -2
  اس بالتماسك. في منظومة القيم واإلحس )أدبي، علمي(وجود أثر لمتغير الشهادة الثانوية  -3
  في منظومة القيم.  )إرشاد نفسي، علم نفس(وجود أثر لمتغير االختصاص الدراسي  -4
فـــي اإلحســـاس  )إرشـــاد نفســـي، علـــم نفـــس(عـــدم وجـــود أثـــر لمتغيـــر االختصـــاص الدراســـي  -5

  بالتماسك. 
  
  
  
  
  
  .كلية الرتبية ـــ جامعة دمشق- األستاذ املساعد يف قسم علم النفس *
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  ةالمقدم -1

تعد القيم أحد احملددات اهلامة للسلوك، فالقيمة هي عبارة عن حكم يصدره اإلنسان على موضوع أو 
شيء معني يف ضوء جمموعة من املبادئ واملعايري وضعها اتمع الذي حيدد املرغوب فيه واملرغوب عنه من 

الفرد ويدخلها تدرجييًا إىل السلوك.ويتم تعلم القيم عن طريق عملية التنشئة االجتماعية، حيث يكتسبها 
  ).131، 1981إطاره املرجعي للسلوك (زهران 

وتعد القيم أكثـر عموميـة وجتريـداً أو مشـوًال مـن االجتاهـات، فهـي ال حتـدد مبوضـوعاا علـى حنـو مباشـر، بـل 
وضـوعات مبُُثل جمردة تتجاوز األوضاع أو احلاالت اجلزئية،فموقف الفرد من علم الفيزيـاء حيـدد اجتاهـه حنـو م

هذا العلم بالذات،أما موقفه من العلـم وأثـره يف تطـور احليـاة االجتماعيـة فيحـدد القيمـة العلميـة الـيت يتبناهـا 
هذا الفـرد.والقيم أكثـر ثباتـاً مـن االجتاهـات وأقـل قابليـة للتغري،وقـد يعـود ذلـك إىل أن مسـتوى عقيـدة الفـرد 

قيم أكثر أمهية يف حيـاة الفـرد واتمع.وتنطـوي القـيم بقيمه أعلى من مستوى عقيدته باجتاهاته،وإىل كون ال
عادة على جانب تفضيلي وأخالقي يف حني ميكن أن تكون االجتاهات سلبية،لذلك يتناول الباحثون عادة 

  ). 46، 1995مسألة القيم من خالل حبثهم يف السلوك األخالقي (الزهوري

ذ طابعاً تارخيياً، ألا متناقلٌة عرب أجيال كثرية ختتص يرث اإلنسان الكثري من األفكار االجتماعية اليت تأخ
يف الغالب بالقيم األخالقية.حيث يرى هؤالء أن الثبات يف هذه األفكار ويف التمسك ا هو القوة الكامنة 
 وراء بقائها. فاإلنسان ميلك ميًال قويًا للتمسك باآلراء املوروثة عن األجداد ألا متثل بالنسبة له احلقيقة
الغائبة يف العصراحلاضر.كما مييل اإلنسان بطبعه إلعطاء وزن أكرب لألفكار الشائعة من الوزن الذي يعطيه 
لألفكار اجلديدة، وهو يتمسك ا ويدافع عنها، خاصة إذا كانت من أحد مصادر الثقة بالنسبة له. 

كل فكرٍة أو رأي حمبٍط آلماله وجيب أال ننسى امليل الشديد إىل تصديق ما يرغب به اإلنسان وإىل حماربة  
  ).62، 1984وأمانيه (عيسوي

خاصة وحنن منلك يف جمتمعنا تنوعًا كبريًا يف املعتقدات واملذاهب الدينية والسياسية واالجتماعية، واجلميع 
  يرون احلقيقة من منظورهم اخلاص.

الوجدانية اليت متثل اجلزء الباطن  فلكل مجاعٍة وكل معتقٍد وكل جمتمٍع نظاماً من القيم واألخالقيات واملواقف
من العقل العام، فاجلميع يعرفون مفاهيم اخلري والعدالة والسعادة والضمري وهي ذات سلطاٍن هائٍل عليهم. 
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  )168، 1990(تيتارينكو

فاألسلوب الذي يسري عليه الناس يف حيام يعتمد على طبيعة الثقافة السائدة يف اتمع.والثقافة تعريفاً 
ذلك الكل املركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أونتملكه كأعضاء يف جمتمع.ويتغري هي 

منط احلياة أو النمط الثقايف جلماعة ما عند حدوث مفاجآت حتول دون التالقي بني ما هو متوقع وبني ما 
  ).12-9، 1997حيدث بالفعل (ثومبسون وآخرون

األفكار الثقافية السائدة يف اتمع والقيم اليت حيملها معه، مما جيعل لديه وبصورة عامة يتأثر سلوك الفرد ب
  إحساس بالتماسك أو عدم التماسك نتيجة الظروف اليت يعيشها.

ويتعزز اإلحساس بالتماسك بأركانه الثالث، اليت هي صلب وجوهر بنيانه، فالقدرة على الفهم والتبصر، 
صطفاء املثريات من حوله يف حدود املدركات. وبطريقة معرفية تستعني تتمثل بقدرة اإلنسان على انتقاء وا

مبخزون اخلربات يف الذاكرةإلمتام صورة اخلربة اجلديدة، أو تكرار مرورها يف ساحة الوعي وفق طرائق تفكري 
ي سليمة، وبعيدًا عن األساليب اخلاطئة يف التفكري. إن الذخرية الوافرة من اخلربات تؤمن إمكانية الوع

والتنبؤ مبستقبل الظواهر، أما الركن أوالبعد الثاين معين بالقدرة على اإلدارة واحلنكة يف التصرف، وهي اخلربة 
التكيفية لدى اإلنسان بإدارة املكان اجلغرايف والزماين وفق أفضل املخارج املؤدية ألحسن النتائج. البعد أو 

ألشياء احلياة املادية واملعنوية وإشاعة اللذة واملتعة،   الركن الثالث مضمونه قدرة اإلنسان على إعطاء معىن
كإحساس نشوة يعيشه اإلنسان فيما ينجز حىت لو كان هذا االجناز متواضعاً. إن هذا النظرية شاعت على 
مستوى العامل وترمجت إىل عدة لغات، كوا قدمت تربيرًا علميًا لفوارق الصمود والثبات النفسي مابني 

كانت احلاجة إل»إجراء هذا البحث، دف التعرف على دور السمات الشخصية خصوصاً   البشر. من هنا
منها متاسك اإلحساس يف بناء وتكوين القدرة على املمانعة واملقاومة ضد مسببات إضعاف مصادر 

رد املقاومة الشخصية، اليت حتاول إحلاق األذى والضرر والظلم واالحتالل وإعاقة سبيل التطور الطبيعي للف
  ).4، 2004واجلماعة (خليل 

ومن هذا املنطلق كان ال بد من البحث عن العالقة احملتملة بني منظومة القيم اليت حيملها الفرد، والنتيجة 
  اليت ميكن أن تظهر يف السلوك وهي اإلحساس بالتماسك. 
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  مشكلة البحث – 2

ق مبنظومة القيم اليت حيملوا واألبعاد يعاين الشباب يف سورية حالياً من مشكالت كثرية، وخاصة فيما يتعل
الثقافية يف سلوكهم نتيجة الضغوط النفسية املمارسة عليهم، مما جيعلهم عرضة لاليار وعدم اإلحساس 
بالتماسك، يتبدى ذلك يف سلوكهم وأفكارهم املشوشة وعدوانيتهم املمارسة على كل من حوهلم، وهذه 

مة وحاالت الصراع، غريت الكثري من املفاهيم والقيم اليت كانوا السمات الشخصية املكتسبة نتيجة األز 
  حيملوا.

وتعد القيم من العوامل االجتماعية والنفسية والفكرية اليت تؤثر على عملية التفكري عند اإلنسانفي حياته 
هذا  الفكرية واالجتماعية،فتحول دون تقدمه يف بعضها، ويئ له سبل التقدم يف عصور أخرى، ومبا أن

التأثري يتعاظم للحالتني النفسية واالجتماعية لإلنسان، فإنه كلما اشتد هذا التأثري كلما ضعفت قدرته على 
  )46، 1995التفكري السليم الذي يقوم على الواقع. (الزهوري

ويعد اإلحساس بالتماسك الركن األساس يف تكوين وبناء املنظومة العضوية والنفسية لإلنسان، وعّرف 
اس بالتماسك أنه: مفهوم أو اجتاه عاملي يف التفكري يعرب عن مدى قدرة اإلنسان على الصرب اإلحس

والتحمل خالل التصدي ملصادر إضعاف قدرة املقاومة لديه، وذلك من خالل امتالك وتنمية إحساس 
جي بشكل الثقة الديناميكي، بأنه قادر على أن ينظم الدوافع ومثريات احلياة يف حميطه الداخلي واخلار 

منسق وقابل للتنبؤ واإليضاح والتفسري والتعليل، وأن يهيئ مصادر املقاومة واملمانعة والتصدي ملتطلبات 
هذه الدوافع واملثريات، وأن يفهم ويستوعب تلك املتطلبات كتحٍد ويعوض بشكل دائم نقص اجلهود 

  )5، 2004واالحتياجات. (خليل 

صة الشباب اجلامعي كان ال بد من البحث حول مكونات ومبا أن الشباب هم طليعة املستقبل وخا
  السلوك هذه ملعرفة األسباب والوصول إىل حلول تفيدهم يف جتاوزها.

وهكذا تتجسد مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال التايل: هل هناك عالقة بني منظومة القيم 
  واإلحساس بالتماسك لدى أفراد عينة البحث؟



  منصورال......................... د. ....................................منظومة القيم وعالقتها باإلحساس بالتماسك
  
 

 116

  أهمية البحث – 3

  مهية البحث يف النقاط التالية:تكمن أ

إن معرفة العالقة بني منظومة القيم واإلحساس بالتماسك،قد يساهم يف زيادة  -3-1
  االهتمام ذه اجلوانب،والبحث عن حلول هلذه املوضوعات، وحتصني الشباب منها.

إن معرفة العالقة بني منظومة القيم واإلحساس بالتماسك، قد يسهم يف العمل على  -3-2
  نمو االنفعايل واألخالقي للفرد. الرقي بال

لإلنسان احلق يف أن يعيش حياة انفعالية سليمة مع قدر مقبول من الصدمات،  -3-3
ومواقف اإلحباط اليت تقف يف وجه تقدمه وإنتاجه،علمًا أن اإلحباطات املتكررة 
واألزمات املتفاقمة، تؤدي إىل سوء التكيف وضعف الفاعلية،وإن عدم إدراك 

ذه اإلحباطات، وبالتايل العجز عن تشخيصها بصورة ما يؤدي إىل األسباب وراء ه
  إحالتها ألسباب خارجية.

يعد هذا البحث من البحوث القليلة يف جمال علم النفس الذي يبحث يف موضوع  -3-4
القيم ومكونات السلوك واإلحساس بالتماسك، وبذلك يعد رافداً للمكتبة احمللية اليت 

ال.تفتقر إىل الدراسات يف هذا ا  

  أهداف البحث – 4

  ـ تعًرف العالقة بني منظومة القيم واإلحساس بالتماسك لدى أفراد عينة البحث.-4-1

تعّرف أثر متغري اجلنس "ذكور، إناث" يف مستوى األداء على مقاييسمنظومة القيم  -4-2
  واإلحساس بالتماسك.

" يف مستوى األداء على تعّرف أثر متغري نوع الشهادة الثانوية العامة "علمي، أديب -4-3
  مقاييسمنظومة القيم واإلحساس بالتماسك.

تعّرف أثر متغري التخصص الدراسي "علم نفس، إرشاد نفسي" يف مستوى األداء على  -4-4
  مقاييسمنظومة القيم واإلحساس بالتماسك.
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  حث.الوصول إىل عدد من املقرتحات يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذا الب -4-5

  فرضيات البحث – 5

توجد عالقة ارتباط إجيابية ذات داللة إحصائية بني منظومة القيم واإلحساس  -5-1
  بالتماسك.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط الدرجات يف منظومة القيم تعزى   -5-2
"علم  ملتغريات(اجلنس"ذكور، إناث"، نوع الشهادة الثانوية "علمي، أديب"، التخصص الدراسي

  نفس، إرشاد نفسي"). 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط الدرجات يف اإلحساس بالتماسك تعزى   -5-3
ملتغريات(اجلنس"ذكور، إناث"، نوع الشهادة الثانوية "علمي، أديب"، التخصص الدراسي "علم 

  نفس، إرشاد نفسي"). 

  منهج البحث – 6

الذي يهدف إىل وصف املواقف أو الظواهرحيث يستهدف املنهج  يعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي،
الوصفي تقرير خصائص موقف معني أي وصف العوامل الظاهرة. وهناك أمناط عدة للبحوث الوصفية هي 
الدراسات املسحية، ودراسات العالقات املتبادلة، والدراسات التطورية.والدراسات املسحية هي حماوالت 

الظاهرات املوجودة، بقصد استخدم البيانات لتأييد الظروف أو املمارسات جلمع أوصاف مفصلة عن 
الراهنة، أو لعمل ختطيط بغية حتسني الظروف. والدراسات التطورية تتناول التغريات اليت حتدث نتيجة مرور 

  الزمن.

ن دراسات أما منط الدراسة اليت نعتمد عليها يف البحث احلايل هي الدراسات االرتباطية، وهي منط ضم 
العالقات املتبادلة، اليت تسعى إىل تعقب العالقات بني احلقائق اليت حصلوا عليها للتوصل إىل بصرية أعمق 

  بالظاهرات.

وتركز الدراسات االرتباطية على استخدام الطرق االرتباطية، اليت دف إىل استكشاف حجم ونوع 
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يف عامل واحد مع متغريات يف عامل آخر، وقد العالقات بني البيانات. أي إىل أي حد ترتبط متغريات 
ترتبط املتغريات مع بعضها ارتباطًا تامًا أو ارتباط جزئي موجب أو سالب،ذا داللة إحصائية أو يرجع إىل 
الصدفة. وتفيد الطرق اإلحصائية حلساب معامالت االرتباط وداللتها يف دراسات التنبؤ، وتعترب طريقة 

ل السبب واألثر،وتبني بصورة كمية إىل أي حد يرتبط متغريان(الدويدار االرتباط ذات قيمة يف حتلي
1999 ،183- 189.(  

  تعريف المصطلحات والتعريفات اإلجرائية – 7

، 1981هي تعبري عن دوافع اإلنسان، ومتثل األشياء اليت توجه رغباتنا واجتاهاتنا حنوها(زهران القيم:
  وجودة يف مقياس القيم.). واليت مت قياسها يف ضوء البنود امل131

: على أنه صورة إجيابية للذات القادرة على التعامل، وتذليل متطلبات ومصاعب اإلحساس بالتماسك
احلياة الداخلية واخلارجية، مع امتالك القناعة الذاتية يف القدرة على إدارة وترتيب شروط هذه احلياة، 

). والذي مت قياسه يف ضوء البنود 6، 2004ل وحتقيق التوازن واملطابقة بني الشروط واحلاجات (خلي
  املوجودة يف مقياس اإلحساس بالتماسك.

  حدود البحث – 8

) طالباًوطالبــة، مســحوبة مــن طلبــة 283مت إجــراء البحــث علــى عينــة متــوافرة مــن الــذكور واإلنــاث بلغــت (
مي علـــم الـــنفس مـــن قســـ  2015-2014الســـنة الثانيـــةيف كليـــة الرتبيـــة جبامعـــة دمشـــق يف العـــام الدراســـي 

، أي يف بداية الفصل 30/10/2014و  15/10/2014واإلرشاد النفسي، وذلك يف الفرتة الواقعة بني 
  الدراسي األول.

  اإلطار النظري – 9

  مقدمة 9-1

تعمل جوانب الشخصية الثالثة: العقلي املعريف، واالنفعايل، واملهاري، يف وحدة متكاملة متآزرة، حيث 
املعريف مبعاجلة وجتهيز املعلومات الواردة من البيئة، وتكييفها مع ما هو موجود لدى يقوم اجلانب العقلي 
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الفرد من معلومات نتيجة اخلربة والتعلم، ويقوم بوضع اخلطط عن طريق التفكري دف إجياد احللول 
يقوم بدور والبدائل لكل ما يعرتض الفرد من مشكالت وصعوبات يف حياته اليومية. أما اجلانب االنفعايل ف

هام جداً يف عملية ضبط وتوجيه االنفعاالت والسيطرة عليها، فالتفكري السليم واختاذ القرارات اهلامة حيتاج 
إىل هدوء انفعايل بعيداً عن التوتر، إضافة إىل الدور اهلام الذي يلعبه هذا اجلانب يف ضبط وتوجيه املشاعر 

واضحًا يف قيامه بواجباته اليومية. فأداء الوظائف العقلية والعواطف، مما يؤثر على سلوك اإلنسان تأثريًا 
بشكل منظم ومنسق ناجم عن انفعاالت هادئة مضبوطة وخاضعة للعقل، ينعكس يف السلوك احليايت 
اليومي لإلنسان من خالل تعامله مع حميطه مبا فيه. ومن مث يبدأ دور اجلانب املهاري للشخصية، والذي 

ني العقلي املعريف والوجداين االنفعايل. فالشخصية كل متكامل ال ميكن جتزئته، لذلك يعد نتاجاً لعمل اجلانب
فإن أي تأثري يقع على جانب من هذه اجلوانب، ال بد أن يؤثر على اجلوانب األخرى وعلى طبيعة عملها. 

لفرد أم فالتفكري اإلجيايب مثًال جيعل اجلانب العقلي املعريف يعمل ضمن نظام تطوير وجتديد سواء ل
للمجتمع، أما االجتاه السليب فإنه يعيق هذه اإلرادة يف التجديد والتطوير، وهذا بدوره حيتاج إىل جانب 
انفعايل سليم بعيد عن االجتاهات والقيم السلبية... وغريها من األمور اليت تعيق عمل اجلانب االنفعايل، 

د من امتالك املهارات الضرورية للتعامل مع مسات وبالتايل عمل اجلانب العقلي املعريف، وهذا ما مينع الفر 
  هذا العصر. 

  القيم وأنواعها 9-2

تعد القيم أحد احملددات اهلامة للسلوك، والقيم بالتعريف هي "تعبري عن دوافع اإلنسـان ومتثـل األشـياء الـيت 
وضوع أو شيء معني توجه رغباتنا واجتاهاتنا حنوها".إذاً فالقيمة هي عبارة عن حكم يصدره اإلنسان على م

  يف ضوء جمموعة من املبادئ واملعايري وضعها اتمع الذي حيدد املرغوب فيه واملرغوب عنه من السلوك.

ويــتم تعلــم القــيم عــن طريــق عمليــة التنشــئة االجتماعيــة، حيــث يكتســبها الفــرد ويــدخلها تــدرجيياً إىل إطــاره 
،حيــث تنــدرج معظــم قــيم اإلنســان ضــمن …،اإلمياناملرجعــي للســلوك،ومن أمثلــة القــيم العامــة:القوة،العلم

  ):131، 1981األنواع التالية (زهران 

  القيم النظرية: وهي تلك اليت تتعلق باالجتاه املعريف لإلنسان وميله إىل اكتشاف احلقائق.-

  القيم االقتصادية: وهي اليت تتعلق مبيل الفرد واهتمامه إىل ما هو نافع يف العامل احمليط.-
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  اجلمالية: وهي ميل الشخص واهتمامه مبا هو مجيل من ناحية الشكل والتنسيق والتوافق.القيم -

القــيم االجتماعيــة: وهــي ميــل الشــخص واهتمامــه بغــريه مــن الناس،فحــب مســاعدة النــاس مــثًال حيقــق لــه -
  إشباعاً معيناً.

  سياسية.القيم السياسية: وهي ميل الفرد واهتمامه بالعمل السياسي،ومتابعة األحداث ال-

  القيم الدينية: وهي ميل الفرد واهتمامه مبعرفة أصل اإلنسان ومصريه،وما وراء العامل الظاهري.-

وهنــاك أيضــاً قــيم عامــة وقــيم خاصــة وقــيم مثاليةوبصــورة عامــة خيتلــف ترتيــب هــذه القــيم مــن شــخص آلخــر 
  ومن جمتمع آلخر.

  وللقيم مسات وخصائص تتمتع ا،ومن أمهها:

كل واحد منا يشعر وحيس بالقيم على حنو خاص، وتتأثر القيم اليت يكتسبها املرء مبعلوماتـه   القيم ذاتية أي
وخرباته واجتاهاته وتؤثر فيها، والقيم نسبية أي أا ختتلف من شخص آلخر ومن زمن آلخر ومن ثقافة إىل 

الـرأي أو احلكـم علـى  أخرى،وتعد القيم مبثابة موجهات لسلوك األفـراد وتصرفام،وتتضـمن القـيم نوعـاً مـن
شــــخص أو شــــيء أو معــــىن معني،والقيمــــة تتضــــمن الــــوعي مبظــــاهره اإلدراكيــــة والوجدانيــــة (بلقــــيس ومرعــــي 

1996 ،453.(  

وتعد القيم أكثـر عموميـة وجتريـداً أو مشـوًال مـن االجتاهـات، فهـي ال حتـدد مبوضـوعاا علـى حنـو مباشـر، بـل 
زئية،فموقف الفرد من علم الفيزيـاء حيـدد اجتاهـه حنـو موضـوعات مبُُثل جمردة تتجاوز األوضاع أو احلاالت اجل

هذا العلم بالذات،أما موقفه من العلـم وأثـره يف تطـور احليـاة االجتماعيـة فيحـدد القيمـة العلميـة الـيت يتبناهـا 
رد هذا الفـرد.والقيم أكثـر ثباتـاً مـن االجتاهـات وأقـل قابليـة للتغري،وقـد يعـود ذلـك إىل أن مسـتوى عقيـدة الفـ

بقيمه أعلى من مستوى عقيدته باجتاهاته،وإىل كون القيم أكثر أمهية يف حيـاة الفـرد واتمع.وتنطـوي القـيم 
عادة على جانب تفضيلي وأخالقي يف حني ميكن أن تكون االجتاهات سلبية،لذلك يتناول الباحثون عادة 

  مسألة القيم من خالل حبثهم يف السلوك األخالقي. 

لـــنفس ( لورنســـكولربج ) مســـألة منـــو التفكـــري األخالقـــي وتطـــور األحكـــام األخالقيـــة عنـــد وقـــد تنـــاول عـــامل ا
  ):  481، 1993األطفال، وتوصل إىل ثالثة مستويات هلذا النمو(نشوايت 
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املســــتوى مــــا قبــــل التقليــــدي: ويشــــري إىل تــــأثر الطفــــل بالقواعــــد واملســــميات الــــيت تنســــبها الثقافــــة للخــــري -
ى مراحـــل عدة،مرحلـــة التوجـــه حنـــو العقوبـــة والطاعـــة، ومرحلـــة التوجـــه النســــيب والشر،ويتضـــمن هـــذا املســـتو 

  الذرائعي، ويدعى هذا املستوى أيضاً ما قبل اخللقي.

املســتوى التقليــدي: يشــري إىل احــرتام الفــرد ملعــايري األســرة واجلماعــة واألمة،ويتضــمن هــذا املســتوى مرحلــة -
توجـــه حنــو النظـــام والقــانون، ويـــدعى أيضــاً مســـتوى مســـايرة توافــق العالقـــات الشخصــية املتبادلـــة، ومرحلــة ال

  العرف والتقاليد.

املسـتوى مــا بعـد التقليــدي: ويشـري إىل قــدرة الفـرد علــى حتديـد املبــادئ والقـيم األخالقيــة بعيـداً عــن ســلطة -
ه األفـــراد واجلماعات،ويتضـــمن هـــذا املســـتوى مرحلـــة التوجـــه حنـــو العقـــد االجتمـــاعي القـــانوين ومرحلـــة التوجـــ

  املبدئي العاملي، ويدعى أيضاً مستوى التقبل الذايت.

وهكـذا يتطـور النمـو اخللقـي عـرب ثالثـة مسـتويات إمجاليـة متتابعـة،حيث يصـدر السـلوك املقبـول يف املسـتوى 
األول إمــا خوفــاً مــن العقــاب أو التماســاً للمنفعــة،ويف املســتوى الثــاين يصــدر ملســايرة التوقعــات املشــرتكة بــني 

خــرين طبقــاً لألعــراف والتقاليــد الســائدة،أما يف املســتوى الثالــث فيصــدر عــن مبــادئ جمــردة أو قــيم الفــرد واآل
  خلقية تنبع من ضمري الفرد، ويتصرف وفقاً هلا.

وتوجــــد ثــــالث ممارســــات والديــــة تــــرتبط مبوضــــوع األخــــالق عنــــد أوالدهــــم يف التفكــــري والســــلوك(دافيدوف 
1983 ،138:(  

قــد تبــني أن الرعايــة الوالديةوالــدفء يف العالقــة بــني األهــل واألبنــاء، يرتبطــان الــدفء والرعايــة الوالديــة: ف-
  ارتباطاً شديداً بالسلوك اخللقي لدى األطفال والبالغني على حد سواء.

السلوك الوالدي كنموذج: عندما يظهر السلوك الوالدي بصورة جيدة، فإن هذا يسهم دون عناء يف خلق -
بناء،خاصـــة عنـــدما يتعـــاملون مـــع هـــذا الســـلوك بشـــكل مباشـــر. فتقـــدمي ســـلوك اجتمـــاعي مرغـــوب لـــدى األ

املساعدة لآلخرين خيلق احلافز لدى األطفال يف تقدمي املساعدة ملن حيتاجها منهم، وبالتايل مت خلـق احلـافز 
  القوي للسلوك اخللقي واإلنساين لديهم.

هـذه األسـاليب تشـجع الطفـل علـى أساليب التهذيب الوالدي: تعلـم التعـاطف وتزيـد مـن السـلوك اجليد،و -
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الـــتحكم برغباتـــه يف املواقـــف الـــيت تتطلـــب ســـلوكاً أخالقيـــاً معينـــاً، ومـــن أكثـــر أســـاليب التهـــذيب اســـتخداماً 
أسلوبا احلث وتأكيد السلطة(القوة والتهديد)،فقد وجد أن استخدام هذين األسلوبني يرتبط مبستوى مرتفع 

  عل الطفل حمرتماً لوجود اآلخرين وحريام. من النضج اخللقي عند األطفال،ألن ذلك جي

وقـــد كشـــفت الدراســـات والبحـــوث الـــيت تناولـــت موضـــوع القـــيم،أن هنـــاك تنوعـــاً يف أســـاليب تكـــوين القـــيم 
  ): 74، 1991وتنميتها،ومن هذه األساليب (زاهر 

علـى اعتبـار أن اتباع املثل الصاحل (القدوة)،ويتم هذا إما مباشرة كأن يسلك الصغار مثلما يسلك الكبار -
سـلوك الكبــار مثــال ُحيتـذى بــه،وإما بطريــق غــري مباشـر كــأن يســتمع الصــغار إىل قصـص مــن املاضــي أو مــن 

  احلاضر عن منجزات رائعة، تستحق أن ُحيتذى األا صادرة عن قيم مثالية.

ما يقال له،وغالباً ما اإلقناعوذلك بعرض األدلة والرباهني، اليت ال يستطيع املستمع هلا إال أن يتقبل راضياً -
  حتاول هذه األدلة حتطيم فكرة أو رأي مضاد.

حتديد نواحي االختيار،حيث نعطـي األطفـال بـديالت حمـددة تعـّرب عـن قـيم حنـن نـؤمن ـا أو ال تـدع هلـم -
  جماًال لالختيار.

حـىت يتصــرف  اخلضـوع لقـوانني وقواعـد حتـتم علــى الفـرد سـلوكاً معيناًوبصـورة مسـتمرة، وحتــت عيـون املراقبـة-
  الطفل تلقائياً بالصورة املرجوة،كأن يسلك خوفاً من عقاب أو طمعاً يف ثواب.

صـــوتاً مينعـــه مـــن اقـــرتاف الشـــر أو  -يف أعماقـــه-اللجـــوء إىل ضـــمري الفرد،علـــى افـــرتاض أن لـــدى كـــل فـــرد-
  ارتكاب اخلطأ.

الـتعلم األخرى،وهـذا األمـر يـؤدي  ومبا أن القيم نتاج للتعلم، فال بد أن تتأثر بالعوامـل الـيت تـؤثر يف أشـكال
إىل اســـــــتنتاج هـــــــام، وهـــــــو أن األفـــــــراد خيتلفـــــــون يف قـــــــيمهم نتيجـــــــة الخـــــــتالفهم يف العديـــــــد مـــــــن العوامـــــــل 

  األخرى،كالعمر، واجلنس، والقدرات، واخلربات، والوضع االقتصادي االجتماعي، واخللفية الثقافية.  

ية تؤثر فعًال يف تشكيل أو تغيري أو تعديل القيم ذات فقد أكد العديد من علماء النفس أن اخلربات املدرس
العالقة بالعمل املدرسي، ومفهوم الـذات، والعالقـات االجتماعيـة، وبعـض جوانـب السـلوك األخالقـي. وأن 
القــيم االجتماعيــة واألخالقيــة ختتلــف اختالفــاً كبــرياً بــاختالف القوميــة أو األمــة، ممــا يؤكــد أثــر املنــاخ الثقــايف 
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جتمـــع يف تشـــكيل قـــيم أفراده.كمـــا تبـــني أن التبـــاين القّيمـــي يعـــود يف جـــزء كبـــري منـــه إىل التبـــاين العـــام للم
الطبقي(االقتصــادي االجتمــاعي)،وأن هــذا التبــاين يتــأثر مبهــن الوالــدين والطبقــة االجتماعيــة أكثــر مــن تــأثره 

  ).481، 1993مبستويام التعليمية (نشوايت 

ريهــا نــاجٌم جزئيــاً عــن تــأثر الفــرد مبعــايري مجاعتــه املرجعيــة وقيمها،ســواء وعلــى مــا يبــدو، فــإن تطــور القــيم وتغ
أكانت مجاعة الصـف أم املدرسـة أم اجلامعـة أم النـادي أم املهنـة،حيث تلعـب هـذه اجلماعـة دوراً هامـاً جـداً 

ام الفرد يف حتديد قيم الفرد وتزويده باملوجهات واملبادئ العامة للسلوك.وقد أكد بعض علماء النفس أن التز 
بقيم أقرانه يزداد طرداً مع طول الفرتة الزمنية الـيت يقضـيها معهم،ويقـل احنرافـه عـن قـيم اجلماعـة كلمـا كانـت 
معايري هذه اجلماعة أقل تساحماً حيال املنحرفني عن قيمها.فالقيم األخالقية واالجتماعية للفرد تتأثر بسلوك 

بالــــذنب، ومعــــايري املســــؤولية، ومســــتوى املهــــارات املعرفيــــة  اآلخرين،كتوقعــــات القبــــول والنبذ،وقابليــــة التــــأثر
واالجتماعية. وتدل هذه العوامل مجيعها على مدى تأثر الفرد خبرباته،وهذا بالتايل ما يـؤدي إىل حتديـد منـط 

  سلوكه القيمي إىل حد كبري.

  اإلحساس بالتماسك 9-3

، وتطور Salotogenisyسي"نشأ مصطلح بناء الصحة حتت مسمى "السالوتوغيني 1979يف العام 
حىت مستوى النظرية يف الصحة واللياقة النفسية واملصطلح مكون من كلمتني األوىل (سالو) وتعين الصحة، 
والثانية "غينيسي" وتعين بناء أي (بناء الصحة) وكون املصطلح استخدم يف خمتلف اللغات بأصله الالتيين 

ة للفظ الالتيين املعروف يف العامل بـ "السالوتوغينيسي".حرصنا على عدم ترمجته بل تعريبه بكلمه مشا  

إن النظرية تبحث يف دور املصادر الداخلية واخلارجية اليت تشكل عوامل املقاومة والصمود عند اإلنسان، 
واليت تربز يف أوقات األزمات والكوارث واملرض والظروف الصعبة، حيث يكون الصمود والثبات واملمانعة 

أشده عندما تنتج تلك املصادر بتوظيفها املتقن وحشدها املنظم ما يدعى باإلحساس  والعناد على
بالتماسك، وإن درجة هذا التماسك يف اإلحساس تتناسب مع أسلوب حشد كل مكونات الدفاع 

  ).Antonovsky 1979, 83العضوي والنفسي للفرد ومن بعده اتمع (

داخلية يف جانبها الكبري ليس فطرياً، بل مكتسب من خالل إن امتالك الفرد لقوى الدفاع اخلارجية وال
خربات احلياة وفرص التعلم والتشجيع والرتبية الصحية اليت يتلقاها الفرد منذ طفولته، وال شك أن القدرات 
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الفطرية املوروثة هلا دور هام يف رسم مالمح الشخصية، لكن اخلطورة تكمن عندما يستثمر ويستغل هذا 
قدرات مبهارة عالية يف اخلداع والتضليل ملا هو مؤٍذ ومضٍر مبصلحة الفرد واتمع من الشخص تلك ال

حوله.إن اإلحساس بالتماسك الناتج عن مصادر املقاومة الداخلية واخلارجية ميثلك طاقة متجددة غري 
أيضاً  قابلة لالندثار، بالتايل ينتج اإلحساس بالتماسك مصادر جديدة للمقاومة اليت بدورها ستنتج

إحساسًا بالتماسك، وهكذا تستمر تلك الدورة املتجددة و يكتسب األفراد من خالهلا اللياقة والصحة 
النفسية اليت تسلح الفرد بقدرات ذاتية متكنه من حتديد موقعه على اخلريطة الصحية، بالتايل لعب الدور 

بقدٍر عاٍل من الصحة واللياقة النفسية املقابل على الصعيد االجتماعي واملهين وسط اجلماعة، فتمتع الفرد 
متناسب مع درجة إحساس بالتماسك عالية، ستجعل منه فرد فاعًال بكفاءة عالية على مسرح احلياة. 
وعلى العكس من ذلك فإن شخص ميتلك قدر ما من اخلنوع والوهن أو الضعف العضوي النفسي 

يكون فردًا ضعيف الفاعلية أو عاجزًا أو متناسب مع قدٍر متدٍن أو معدوٍم من اإلحساس بالتماسك س
  عبًء على اتمع.

تناولت النظرية منذ البداية جمموعة تساؤالت، كانت نتاج ملالحظات واقعية لكن فيها الكثري من احلرية.  
  ):Antonovsky 1981, 216التساؤالت هي (

سببات كيف يستطيع اإلنسان أن حيمي ويصون صحته ومتاسكه، رغم وجود الشروط وامل •
  البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية املمرضة واملضعفة يف حميطه؟

كيف يكّون الصحة (التماسك) أو حيافظ عليها وأي العوامل الفردية اليت تشجع قيام وشيوع  •
  الصحة واللياقة النفسية؟

أو حيال املرض واملصاعب يف حني ملاذا ينهار بعض األشخاص يف زمن الكوارث واحلوادث  •
  يبقى آخرون متماسكون؟

ملاذا يستسلم بعض األشخاص حيال املصاعب والضغوط بسرعة يف حني يقاوم ويعاند البعض  •
  حىت حيققوا أهدافهم أو تكون النهاية أو املوت أحياناً؟

، ومدى درجة إن درجة اإلحساس بالتماسك حتدد قوة ومتانة املقاومة (الصمود) ضد مسببات املرض
اللياقة النفسية يف الشخصية، لكن يف احلقيقة ال توجد حالة صحية أو متاسك بدرجة مطلقة، وال أخرى 
مرضية واهنة بدرجة مطلقة والدرجة نسبية يف كليهما، فاإلنسان يعيش وحييا بقدر ما من الصحة أو يعاين 
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  ):Becker 1991, 123من قدر ما من املرض كما هو مبني على املخطط (

  

  تواصــــــــــــل           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ►(مقاومة) صحـــة                                  مرض (خنوع)                ◄ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  )1رقم ( املخطط                                                     

) مثلت حالة اخلريطة الصحية على خط مستقيم ينتهي من اليمني بالصحة املمثلة 1يف املخطط رقم (
للشخصية املقاومة ومن اليسار باملرض للشخصية اخلانعة، والوجوه الرمزية اليت تبدو على املستقيم متثل من 

ص يعاين من املرض والوهن اليمن شخص حييا حياة صحية صامدة بدرجة ما، يف حني من اليسار شخ
واخلنوع بدرجة ما.إن اإلنسان بقدراته الذاتية وتصرفاته يتخذ لنفسه موقعًا على هذا املستقيم، وهذا املوقع 
يتناسب متامًا مع درجة إحساسه بالتماسك، وهنا البد من تناول مفهوم عملي مبسط للصحة واللياقة 

ة الصحة، فأول ما خيطر بباله أو يفهم أن املقصود هنا النفسية، ألن اإلنسان حني يقرأ أو يسمع بكلم
احلالة العضوية أو الطبية مل األجهزة والوظائف املكونة للجسد أو احلالة النفسية دون إملام أمشل ذا 
املفهوم، ألن الشخص املعادي للمجتمع شخص مضطرب بدرجة ما، أي أنه مريض وواهن بدرجة ما 

ج أو إدمان متكرر، والشخص الفاسد الالأخالقي يف عمله شخص حني يصبح لديه إيذاء ا تمع
معادي للمجتمع سواء بقصد أم دون قصد، بالتايل هو شخص مضطرب أو غري سوي عن سلوك 
اجلماعة، أي مع التعود على هذا األسلوب يؤكد أنه مريض بدرجة ما، وهكذا نستطيع أن منثل قيم اتمع 

  والسلوك اليومي املتكرر و الغري مرغوب اجتماعياً. ومصطلحاته وحىت التصرفات

  الركن األساس في بناء الصحة واللياقة النفسية المكونة للشخصية المتماسكة 9-4

يعد اإلحساس بالتماسك الركن األساس يف تكوين وبناء املنظومة العضوية والنفسية لإلنسان، وعّرف 
يف التفكري يعرب عن مدى قدرة اإلنسان على الصرب اإلحساس بالتماسك أنه: مفهوم أو اجتاه عاملي 

والتحمل خالل التصدي ملصادر إضعاف قدرة املقاومة لديه، وذلك من خالل امتالك وتنمية إحساس 
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  ): Antonovsky 1979, 114الثقة الديناميكي بأنه قادر على أن (

وقابل للتنبؤ واإليضاح ينظم الدوافع ومثريات احلياة يف حميطه الداخلي واخلارجي بشكل منسق   •
  والتفسري والتعليل.

  ـيهيئ مصادر املقاومة واملمانعة والتصدي ملتطلبات هذه الدوافع واملثريات. •
  أن يفهم ويستوعب تلك املتطلبات كتحٍد، ويعوض بشكل دائم نقص اجلهود واالحتياطات. •

مل وتذليل متطلبات ومصاعب وعّرف اإلحساس بالتماسك على أنه صورة إجيابية للذات القادرة على التعا
احلياة الداخلية واخلارجية، مع امتالك القناعة الذاتية يف القدرة على إدارة وترتيب شروط هذه احلياة وحتقيق 

  التوازن واملطابقة بني الشروط واحلاجات.          

رها الفرد، ويعدها على إن العامل الذايت واملسؤولية املنظمة وقدرة املقاومة، متطلبات أساسية ينبغي أن حيض
طريق بناء اإلحساس بالتماسك، كي يتمتع باللياقة والصحة النفسية اليت توصله إىل درجة الرضا العام، 
لكن من املهم جدًا أن تبدأ وتسند عملية تكوين املسؤولية دف إحياء العامل الذايت وغرس قدرات 

لى أيٍد أمينٍة مؤهلٍة، سواء ضمن نطاق األسرة أو املقاومة والصمود يف الشخصية منذ الطفولة املبكرة وع
املؤسسات واتمع ككل. إن إسرتاتيجيات الرتبية السليمة كفيلة بإصالح أي خلل على مستوى اتمع 
وضمن حدود زمنيه ال ميكن جتاوزها، مثل ذلك كمثل الدورة الزراعية الطبيعية.إن بناء املسؤولية عملية 

منظومات أسرية عاطفية واقعية وأخرى اجتماعية منضبطة ومنظمة، متارس من  معقدة تشرتك يف توليدها
خالل مؤسساا عمليات نقل وتعليم خربات أفراد اتمعات املرتاكمة واملصطفات على حنو مجعي، ختدم 
الكل برمته وفق عقد املواطنة واملصلحة العامة، الذي يشكل اخلطوط العريضة لتطور اتمع املنظم. إن 
اخلربات املنقولة واملكتسبة تبدو على حنو سياق عمليات معرفية راقية وطرائق تفكري بناءة، تسود بني أغلبية 

  عناصر اتمع الراقي، املؤمن باالنضباط والتنظيم واحرتام القوانني املتضمنة بنصوصها األعراف والتقاليد.

  مكونات اإلحساس بالتماسك (الشخصية المتماسكة) 9-5

كونات اإلحساس بالتماسك بثالث أبعاد مرتابطة مع بعضها البعض سنوردها على التوايل مع حددت م
  )Antonovsky 1981, 129التعريف واإليضاح وهي: (

  القدرة على الفهم والتبصراملكون األول: 
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لتنبؤ مع إا القدرة على وصف االنطباع والفهم، بأن أحداث احلياة مبكوناا قابلة للتحليل واالستنتاج وا
إدراك املثريات واحملفزات الداخلية واخلارجية مبستٍو عاٍل من الفهم املعريف للظواهر، على أا وقائع 
ومعلومات منظمة ومرتبة وثابتة، وليست ككم من العشوائية واملفاجآت الالإرادية. إن اإلنسان املتسلح 

ت والدوافع بقدرات تنبؤية عالية الدقة وبعيداً بقدر عاٍل من القدرة على الفهم والتبصر، يواجه تلك املثريا
  عن منطق املفاجآت وباستيضاحات مقنعة وكافية. 

  القدرة على اإلدارة واحلنكة يف التصرفاملكون الثاين: 

إا القدرة على التفاؤل والثقة باستخدام القوى الذاتية، واالستعانة بالدعم االجتماعي لتذليل وحل 
و تدل وتشري إىل الكمية اليت يدرك ويستثمر ا الفرد املصادر االجتماعية مصاعب ومهام احلياة، أ

واحمليطية والشخصية املالئمة، جاعًال منها مصادر حتت متناول اليد قابلة للضبط والتطوير واملواءمة، دف 
املادي واملعنوي جماة وتذليل املتطلبات الداخلية واخلارجية بنجاح. إا القدرة على إدارة مكونات احمليط 

  والروحي على حنو متقن وبنّاء بأفضل السبل وأدق النتائج.

  القدرة على اإلحساس بأشياء احلياة املادية واملعنوية وإعطاء معىن هلااملكون الثالث:  

إا القدرة على إشاعة الفرح والسرور باحلياة، واإلحساس والتمتع بإجنازاا ومعناها وفهم قيم هذه احلياة، 
اعتبار متطلباا حتديات ميكن أن تذلل بشغف وسرور ومتعة. التفاؤل يذلل مصاعب احلياة، وكل إجناز و 

لإلنسان ينبغي أن يلقى االعرتاف والتقدير مبعايري السلوك اجلمعي املقونن للمجتمع، عندها يؤمن الفرد أن 
اإلنسان يف مهالك اليأس، بل  أعماله ومصاحله جزء من الكلية اتمعية املنضبطة، بفضل ذلك ال يسقط

يعيش جناحاته املقدرة جمتمعيًا وفردياً، حيث يعرتف لآلخرين بإجنازام ويُعرتف له مبا أجنز، وهكذا تكون 
  مسائل احلياة حتديات شغوفة حتقق بإجنازها التقدير املالئم للذات الفردية واجلمعية.

كثري من االعتبارات إىل جانب ما ذكر سابقاً، إن اإلحساس بالتماسك حيتاج لكي يكّون وينمو إىل ال
سيما أن اإلنسان يتطور بشروط وسياقات اجتماعية وأسريه وعلى قاعدة اخلربات النوعية املكتسبة 
واملتعلمة. إن إسرتاتيجية التشجيع املمنهجة والبناءة للصحة واللياقة النفسية والتماسك تكون أكثر جدوى 

يف املدارس كمواد رئيسية مثلها كمثل مواد الرياضيات والفيزياء وغريها، وأما وفاعلية عندما تدرس لألطفال 
على الصعيد األسري فيتم استقطاب األهل يف حماضرات أو بواسطة برامج ومسلسالت، تشجع على 
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 التقيد وانتهاج معايري السلوك الصحي وتعزيز مبدأ القراءة والتثقيف الذايت. قد يعد ذلك إىل حٍد ما نظرياً 
وشاق التطبيق، لكن باستخدام مبدأ احلوافز ميكن أن حنقق املعجزات، سيما أن بنية اإلنسان قائمة على 

  ثالثية حتمية هي: املتطلبات(احلاجات)، اإلمكانيات واإلشباع. 

إن املخطط الالحق سيوضح أدوات وآليات إنتاج اإلحساس بالتماسك، ودور مصادر املقاومة والسياق  
قايف يف تقوية هذا الركن األساس يف الصحة واللياقة النفسية (الشخصية املتماسكة)، دون أن التارخيي والث

  ).Becker 1997, 217نغفل أن قوة املقاومة تكمن يف قدرا على التجدد والتوالد الذايت (

 
): اإلحساس بالتماسك (الشخصية املتماسكة) ودوره يف الصمود واللياقة النفسية 2املخطط رقم (

 (املقاومة)

 

إن املخطط يظهر أن اإلنسان مبوقعه اجلغرايف والنفسي يعيش وسط زحام وكم هائل من مسببات الضعف 
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والوهن ومولدات الضغوط النفسية البيئية (الفيزيائية، البيوكيمياوية واالجتماعية) منها والذاتية، وبناًء على 
ن يتعامل مع تلك التحديات، ويعاين جراءها من إمكانياته الوقائية والدفاعية ال بد هلذا الشخص إال أ

مصاعب وضيق وأحيانًا حىت درجة األمل، ومسيت تلك احلالة على املخطط حبالة الشد والتوتر النامجة عن 
تلك املسببات (هي حالة طبيعية مل تصل إىل حد املرض أو االضطراب أو الوهن، الفشل) وينجم عن 

طريقني يظهران على املخطط األول باللون األمحر املتقطع والثاين باللون  تفاعل وتعامل الفرد مع هذه احلالة
  األسود. 

إن اخلط املتقطع يدل أن اإلنسان مل يستطع التصدي ملسببات الوهن والضعف وما جنم عنها من ضغوط، 
ة بالتايل تفاقمت احلالة وأصبح الشخص يعاين من الضغوط النفسية املزمنة اليت أدت إىل حالة عضوي

وفيزيولوجية ونفسية موهنة، بدأت بعدها الوظيفية العضوية والنفسية مبختلف أعضائها وأجهزا بنقل موقع 
الشخص على خريطة احلالة الصحية باجتاه الوهن واخلمول، أي أصبح الشخص خانع بدرجة ما، وتتفاقم 

يل قدرة الشخص على هذه الدرجة مع الضعف وشح مصادر املقاومة اليت ميتلكها هذا الشخص، بالتا
  اختاذ قرار املقاومة أيضاً تكون ضعيفة وواهنة.

أما اخلط األسود يدل على أن اإلنسان تغلب وذلل تلك املصاعب والتحديات، بالتايل احتل موقع متقدم 
على خريطة احلالة الصحية وباجتاه الصمود واملقاومة، وهنا سنظهر ونشرح موقع اإلحساس بالتماسك 

ض من التفصيل. إن املوقع الدال على درجة ما بقدٍر عاٍل من الصحة والصمود على مستقيم ومولداته ببع
التواصل بني املقاومة واخلنوع، يعزز دور مصادر املقاومة االجتماعية والفيزيائية واجلينية والبنيوية والعامة، اليت 

اتيجيًا هامًا يف استمرارية توالد هذه يلعب السياق الثقايف واحلضاري واالجتماعي والتارخيي فيها دورًا اسرت 
املصادر كطاقة متجددة، تساعد دومًا يف السرعة بالتصدي واملقاومة واملمانعة. وإن تلك املصادر اليت 
تسلح الشخص خبربات نوعية عملية للحياة، تكون السبيل جمدداً إىل املزيد من الكم واملتانة يف اإلحساس 

ديد املصادر، ويقود إىل فاعلية يف تذليل التحديات، اليت تكسب بالتماسك الذي بدوره يعزز من ج
الشخص مهنية عالية يف األداء الفاعل، بالتايل النجاح الذي يعزز جانب املوقع الصحي اجليد درجة 

  إحساس بالتماسك وصمود ومقاومة عالية النوعية.
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  الدراسات السابقة – 10

  لنفسية والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصيةالقيم ا) ُعمان: 2002دراسة علي مهدي كاظم (

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني منظومة القيم والعوامل اخلمسة الكربى يف الشخصية، 
) طالبًا وطالبة، وباستخدام مقياس القيم (ألبورت وفرينونوليندزي)، وكشفت 63على عينة مؤلفة من (

اسية، نظرية، اجتماعية، اقتصادية، مجالية)، إضافة إىل نتيجة هامة النتائج عن نسق قيمي (قيم دينية، سي
أخرى وهي استقالل منظومة القيم عن عوامل الشخصية، حيث يرجع ذلك إىل الطبيعة النفسية لكل 

  مفهوم. 

التشخيص النفسي استنادًا إلى األسلوب التربوي للوالدين ودرجة ) أملانيا: 2004دراسة عماد خليل (
  التماسك والرضا العاماإلحساس ب

Psychological diagnosis based on the method of education of the 
parents and the degree of cohesion sense and overall satisfaction  

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن التشخيص النفسي استنادًا إىل األسلوب الرتبوي للوالدين ودرجة 
) فردًا وعينة أملانية تألفت 626والرضا العام، وذلك على عينة سورية تألفت من ( اإلحساس بالتماسك

) فرداً، ومن بني أهم النتائج ظهور فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العينة األملانية يف 1340من (
  اإلحساس بالتماسك على متغري املهنة (صحية، تعليم، موظفني).

اجتماعي وفق نظرية أريكسون وعالقته  –النمو النفس ) الطائف:2005مة الزهراين عام (وأجرت جن
  بالتوافق والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف.

دراسة هدفت إىل الكشف عن طبيعة العالقة بني النمو النفسي االجتماعي والتوافق الدراسي والتحصيل  
) طالبًا وطالبة، ومشلت 300ى عينة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية مبدينة الطائف، بلغت (عل

متغريات (اجلنس، الصف، التخصص)، وذلك باستخدام اختبار النمو النفسي االجتماعي، واختبار 
التوافق التوافق الدراسي، ودرجات التحصيل. وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة بني مراحل منو األنا و 

الدراسي والتحصيل، وجود فروق بني اجلنسني يف موضوع التوافق لصاحل الذكور والتخصص العلمي، ومل 
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يكن للمستوى الدراسي أي أثر، وجود فروق بني اجلنسني يف موضوع التحصيل لصاحل اإلناث والتخصص 
  العلمي.

نمو أمريكا:Fearon&Leschied& Butler) 2007وأجرى كل من فريون وليستشيدوبتلر عام (
  وتطور االتجاهات المضادة للمجتمع في مرحلتي المراهقة وما قبل المراهقة

Antisocial Beliefs and Attitudes in Pre-Adolescent and Adolescent 
Youth: The Development of the Antisocial Beliefs and Attitudes 
Scales (ABAS)  

طور االجتاهات املضادة للمجتمع يف مرحليت املراهقة وما قبل دراسة هدفت إىل الكشف عن منو وت
) طالبًا وطالبة 425) سنة بلغت (18 – 10املراهقة، وذلك على عينة من طلبة املدارس أعمارهم بني (

، واستبانة التقرير الذايت للسلوك (ABAS)يف أمريكا، وذلك باستخدام مقياس التفكري املضاد للمجتمع 
وقد كانت أهم النتائج ظهور عالقة ارتباطية ذات داللة بني جانب عدم اإلذعان وحالة  املضاد للمجتمع،

الصراع مع جانب التنبؤ الذايت بالسلوك املضاد للمجتمع، كما ظهرت حساسية املقياس ملتغريي العمر 
  واجلنس.   

 Tremblay &Vitaro& Swisher) 2008وأجرى كل من ترميبليوفيتارووسويشروليبالنس عام (
& Leblanc:العالقة بين المناخ االجتماعي للمدارس الثانوية والسلوك المضاد للمجتمعأمريكا  

High School Social Climate and Antisocial Behavior: A 10 Year 
Longitudinal and Multilevel Study  

ماعي للمدارس الثانوية ) سنوات هدفت إىل الكشف عن العالقة بني املناخ االجت10دراسة طوالنية ملدة (
والسلوك املضاد للمجتمع، وذلك على عينة من املعلمني وطلبة املدارس (االبتدائية واملتوسطة والثانوية)، 

) مدرسة عامة وخاصة يف أمريكا، وذلك باستخدام استبانة التقرير الذايت 217) فرداً من (1233بلغت (
الطلبة واملعلمني، وقد كشفت النتائج عن وجود فروق  للسلوك املضاد للمجتمع العنيف وغري العنيف على

يف االجتاهات املضادة للمجتمع بني املدارس،ومل تظهر هذه الفروق ضمن املدرسة الواحدة. وجود فروق 
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بني تقارير املعلمني حول مشكالت السلوك الصفي وتقارير الطلبة حول السلوك املضاد للمجتمع، خاصة 
  نة سلوك املشكالت خالل املدرسة االبتدائية.بعد سيطرة األهل وضبطهم حمل

االختالف بين األجيال في موضوع أمريكا:Giacomino) 2011وآخرون عام (وأجرى جياكومينو 
  القيم الشخصية لدى طالب إدارة األعمال

Generational Differences of Personal Values of Business Students  

يف موضوع القيم الشخصية لدى طالب إدارة األعمال يف جامعة دراسة حول االختالف بني األجيال 
خاصة، وهي دراسة طوالنية، باستخدام قائمة مسح القيم ومنوذج "موسر وأوركي" يف علم النماذج 

وتتابعت حىت عام  2000الشخصية لدراسة القيم الشخصية، ومت ذلك منذ التسعينات وحىت العام 
وقد كانت أهم النتائج تتمحور حول التغيري الشامل يف قيمة  أي مبعدل مقارنة عشر سنوات، 2010

من باقي األعوام، وبينت أيضًا فروقًا يف القيم  2010األمن القومي، حيث كانت أفضل بالنسبة للعام 
، ولكن بعيداً 2010االجتماعية اليت متحورت حول موضوع اجلدارة مقارنة مع ظهور هذا التغيري يف العام 

  ارة وإمنا ألسباب أخالقية.عن موضوع اجلد

المعضالت األخالقية التي يعاني منها المستشارين أمريكا:Kolay) 2012وأجرى كواليعام (
  النفسيين العاملين في مؤسسات مختلفة واتجاهاتهم وسلوكهم واستجاباتهم لهذه المعضالت

Ethical Dilemmas Experienced by Psychological Counsellors 
Working at Different Institutions and Their Attitudes and 
Behaviours as a Response to These Dilemmas  

دراسة حول املعضالت األخالقية اليت يعاين منها املستشارين النفسيني العاملني يف مؤسسات خمتلفة 
لك يف بيئات ) مستشار وذ40واجتاهام وسلوكهم واستجابام هلذه املعضالت. تألفت العينة من (

التعليم والعمل التطوعي واخلدمات، وقد أظهرت النتائج عدم وجود كفاءة لدى املستشارين النفسيني يف 
حل املعضالت األخالقية ومن أمهها: القيود املفروضة على اخلصوصية، الدخول يف عالقات متعددة، نقل 

  الصالحيات، وذلك ألسباب شخصية.
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احبث احلايل مع معظم الدراسات يف دراستها موضوع  قد تشابهسابقة فإنه وتعقيبًا على الدراسات ال     
منظومة القيم ودورها يف السلوك، ودراسة واحدة فقط يف دراستها موضوع اإلحساس بالتماسك. كما 
تشات مع بعض الدراسات بالنسبة لعينة البحث وهم طلبة اجلامعة ومع معظم الدراسات بالنسبة ملنهج 

  ملنهج الوصفي التحليلي.البحث وهو ا

وقد متيز هذا البحث عن الدراسات السابقة يف ربطه موضوع منظومة القيم مع اإلحساس بالتماسك، 
  حيث مل جيد الباحث أي دراسة حملية تربط املتغريين مع بعضهما.

  ـ إجراءات البحث  11

  أدوات البحث  1- 11

  منظومة القيممقياس: -1- 1- 11

،ويتألف املقياس 1995وتعريب وتقنني أمحد عنرب عام  وليندزي وفرنون بورتوهو مقياس من تأليف أول
) سؤاالً ،ولكل سؤال أربعة بدائل. وبذلك يكون جمموع 15) سؤاًال والثاين (30من قسمني: األول يضم (

)، وهي تعد مبثابة أسئلة فرعية للمقياس، حيث تتوزع هذه البدائل على القيم الست بشكل 120البدائل (
) سؤاًال لكل قيمة وهذه القيم هي: النظرية، االجتماعية، الدينية، اجلمالية، 20ساو، وبواقع (مت

  االقتصادية، السياسية.

وهو قياس معامل االرتباط بني كل جانب من اجلوانب وذلك على الشكل أوًال ـ التجانس الداخلي:
  :1التايل

  

  

  

                                                 

	دم ا�ر�ز 1��P ����
 ����رة إ�� ��
وى ا�د��. αو��
	دم ا�ر�ز ، ����tailed)-Sig. (2رة إ�� ا���� ا��
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  ــ 1الجدول  

  ومةالقيممعامالت التجانس الداخلي ملقياس منظ

 القيم السياسية  القيم االقتصادية القيم الجمالية القيم الدينية القيم االجتماعية القيم النظرية  

          1 القيم النظرية

        1 0.7845 القيم االجتماعية

      1 0.7683 0.7732 القيم الدينية

    1 0.7126 0.7173 0.7386 القيم الجمالية

 1 0.7372 0.7188 0.7955 0.7443  يةالقيم االقتصاد

 1 0.7205 0.7118 0.7157 0.7314 0.7109 القيم السياسية

يف حساب معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  spss: مت استخدام برنامج ثانيًا ـ معامالت الثبات
بالتنصيف )، وكان معامل الثبات 0.72وقد كان معامل الثبات ألفا كرونباخ (وبطريقة التنصيف، 

)0.63.(  

صدق احملكمني، ومن مث ّمت تقسيم نتائج املقياس إىل إرباعيات، وذلك لقياس الفروق بني  ثالثُا ـ الصدق:
  اموعات الطرفية (األدىن واألعلى) للحصول على الصدق التمييزي، وذلك على الشكل التايل:
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  ــ 2ــ الجدول 

  لطرفية يف مقياس منظومة القيماملتوسط واالحنراف املعياري للمجموعات ا

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ربيعات نظرية

 167. 1.393 25.17 70 أدىن قيم نظرية

 401. 3.081 43.24 59 أعلى

قيم 
 اجتماعية

 070. 487. 9.63 49 أدىن

 258. 1.788 17.69 48 أعلى

 170. 1.358 23.67 64 أدىن قيم دينية

 498. 4.074 41.36 67 أعلى

 067. 498. 11.58 55 أدىن قيم مجالية

 135. 981. 18.13 53 أعلى

قيم 
 اقتصادية

 106. 849. 14.30 64 أدىن

 124. 940. 21.21 57 أعلى

قيم 
 سياسية

 100. 814. 14.27 66 أدىن

 109. 865. 21.27 63 أعلى
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  ــ 3ــ الجدول 

  منظومة القيمت الطرفية يف مقياس الفروق بني اموعا

Independent Samples Test 

  

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

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 17.254- 18.878- 410. 18.066- 000. 127 44.027- 000. 20.675 قيم نظرية

    -41.593 77.771 .000 -18.066 .434 -18.931 -17.201 

 7.529- 8.581- 265. 8.055- 000. 95 30.402- 000. 38.557 قيم اجتماعية

    -30.130 53.801 .000 -8.055 .267 -8.591 -7.519 

 16.627- 18.746- 536. 17.686- 000. 129 33.019- 000. 58.831 يةقيم دين

    -33.634 81.089 .000 -17.686 .526 -18.733 -16.640 

 6.255- 6.846- 149. 6.550- 000. 106 43.982- 000. 100.903 قيم مجالية

    -43.499 76.460 .000 -6.550 .151 -6.850 -6.250 

 6.592- 7.236- 163. 6.914- 000. 119 42.524- 021. 5.484 قيم اقتصادية
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    -42.272 113.598 .000 -6.914 .164 -7.238 -6.590 

 6.705- 7.290- 148. 6.997- 000. 127 47.320- 082. 3.065 قيم سياسية

    -47.253 125.550 .000 -6.997 .148 -7.290 -6.704 

) فهذا يعين أن هناك فروق بني tبالنسبة لقيمة ( P <α = (0.05)يتضح من هذا اجلدول أن 
  اموعات الطرفية وهذا يشري إىل الصدق التمييزي هلذا املقياس.

  : اإلحساس بالتماسكمقياس-2- 1- 11

،ومت تعديله جمموعة من املرات ونقله للعربية وقننه على 1979عام Antonovskyمت وضعه من قبل 
القدرة على الفهم والتبصر، ، وهو مؤلف من ثالث مكونات هي  2004البيئة السورية عماد خليل عام 

القدرة على اإلدارة واحلنكة يف التصرف، القدرة على اإلحساس بأشياء احلياة املادية واملعنوية وإعطاء معىن 
حسب توافق العبارة مع الشخص،  7إىل  1هلا، إضافة إىل الدرجة الكلية. واإلجابة عليه متدرجة من 

ب الدرجة اخلام لكل مكون من املكونات الثالث، ويتم احلكم على التماسك من جمموع هذه ويتم حسا
 املكونات.

  وهو قياس معامل االرتباط بني كل جانب من اجلوانب.أوًال ـ التجانس الداخلي:

  ــ 4ــ الجدول 

  معامالت التجانس الداخلي ملقياس اإلحساس بالتماسك

 اإلحساس بالتماسك اإلحساس بأشياء الحياة فالحنكة في التصر  الفهم والتبصر  

       1 الفهم والتبصر

     1 0.8173 الحنكة في التصرف

   1 0.8604 0.8296 اإلحساس بأشياء الحياة

 1 0.8264 0.8377 0.8138 اإلحساس بالتماسك
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ألفا كرونباخ  يف حساب معامالت الثبات بطريقة spss: مت استخدام برنامج ثانيًا ـ معامالت الثبات
)، وكان معامل الثبات بالتنصيف 0.79وقد كان معامل الثبات ألفا كرونباخ (وبطريقة التنصيف، 

)0.71.(  

صدق احملكمني ومن مث مت تقسيم نتائج املقياس إىل إرباعيات، وذلك لقياس الفروق بني  ثالثُا ـ الصدق:
  لتمييزي، وذلك على الشكل التايل:اموعات الطرفية (األدىن واألعلى) للحصول على الصدق ا

  ــ 5ــ الجدول 

  املتوسط واالحنراف املعياري للمجموعات الطرفية يف مقياس اإلحساس بالتماسك

Group Statistics 

 N Mean ربيعات متاسك
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

اإلحساس 
 بالتماسك

 237. 1.502 37.73 40 أدىن

 518. 3.981 80.34 59 أعلى
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  ــ 6ــ الجدول 

  الفروق بني اموعات الطرفية يف مقياس اإلحساس بالتماسك

Independent Samples Test 

  

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

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

اإلحساس 
 بالتماسك

12.227 .001 -64.568 97 .000 -42.614 .660 -43.924 -
41.304 

    -74.748 79.686 .000 -42.614 .570 -43.749 -
41.479 

  

ق بني ) فهذا يعين أن هناك فرو tبالنسبة لقيمة ( P <α = (0.05)يتضح من هذا اجلدول أن 
  اموعات الطرفية وهذا يشري إىل الصدق التمييزي هلذا املقياس.

  مجتمع البحث  2- 11

مت حتديد اتمع األصلي للدراسـة وهـم طلبـة السـنة الثانيـة املسـجلني يف جامعـة دمشـق كليـة الرتبيـة بقسـمي 
تمــع األصـــلي ، وقــد بلــغ عــدد أفــراد ا2015/ 2014علــم الــنفس واإلرشــاد النفســي يف العــام الدراســـي 

  ) طالباً وطالبة. 489(
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  ــ 7ــ الجدول 

  اتمع األصلي وعدد أفراد العينة ونسبة السحب

 المجموع إرشاد نفسي علم نفس كلية التربية

 489 266 223 المجتمع األصلي

 283 150 133 عينة البحث

 % 57.87 % 56.39 % 59.64 نسبة السحب

  عينة البحث  -3- 1- 11

)من قسم اإلرشاد النفسـي، 150) من قسم علم النفس و(133) طالباًوطالبة، (283نة من (تألفت العي
وهم الطلبة الذين يواظبون على حضور احملاضرات باستمرار، وتعد هذه العينة عينة طبقية مقصودة متوافرة، 

متغـري  . وقد مت إجراء هذه الدراسة على عدد مـن املتغـريات:% 57.87وذلك بنسبة سحب مئوية بلغت 
اجلنس(ذكور،إناث)،متغري الشهادة الثانوية (علمي، أديب)، متغري االختصاص الدراسي (علم نفس، إرشـاد 

  نفسي)، وبناء على ما سبق فقد ّمت سحب العينة كما هو موضح يف اجلدول التايل:

  ــ 8ــ الجدول 

  توزع أفراد عينة البحث على متغريات البحث

  متغير االختصاص الدراسي  ثانويةمتغير الشهادة ال  متغير الجنس

  إرشاد نفسي  علم نفس  أدبي  علمي  إناث  ذكور

74  209  73  210  133  150  
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  ـ عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 12

اس بالتماسك ــــ ال توجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين منظومة القيمواإلحس 1- 12
 لدى أفراد عينة البحث.

  ـــ 9ــــ الجدول 

  يبني معامالت االرتباط بينمنظومة القيمومكونات اإلحساس بالتماسك

Correlations 

  
اإلحساس 
 إعطاء معىن ألشياء احلياة احلنكة يف التصرف الفهم والتبصر بالتماسك

 **-Pearson Correlation .898** .696** .674** -.157 قيم نظرية

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .008 

N 283 283 283 283 

قيم 
 اجتماعية

Pearson Correlation .387** .304** .406** .270** 

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

N 283 283 283 283 

 **Pearson Correlation .391** .324** .352** .371 قيم دينية

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

N 283 283 283 283 
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 **Pearson Correlation .362** .269** .391** .252 قيم مجالية

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

N 283 283 283 283 

قيم 
 اقتصادية

Pearson Correlation .387** .304** .406** .270** 

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

N 283 283 283 283 

 **-Pearson Correlation -.184-** -.123-* -.145-* -.215 قيم سياسية

Sig. (2-tailed) .002 .038 .014 .000 

N 283 283 283 283 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  يتبني لنا من هذا اجلدول: 

) فهذا يعين رفض الفرضية لتصبح النتيجة: توجد عالقة ارتباط Rبالنسبة لقيمة ( P <α = (0.05)أن 
بني مكونات اإلحساس بالتماسك ومنظومة القيم، مع مالحظة أن االرتباط كان عكسياً بني القيم النظرية 

مكونـــات اإلحســـاس  ومكـــون إعطـــاء معـــىن ألشـــياء احليـــاة، كمـــا كـــان عكســـياً بـــني القـــيم السياســـية ومجيـــع
 بالتماسك.
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ــــ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في منظومة القيملدى أفراد عينة 2- 12
  البحث.

  ـــ 10ــــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية  فيمنظومة القيم

Group Statistics 

 N Mean متغري اجلنس
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 841. 7.235 33.65 74 ذكور قيم نظرية

 425. 6.146 31.76 209 إناث

قيم 
 اجتماعية

 270. 2.324 13.46 74 ذكور

 158. 2.287 12.81 209 إناث

 770. 6.620 32.92 74 ذكور قيم دينية

 454. 6.568 31.02 209 إناث

 268. 2.304 15.39 74 ذكور قيم مجالية

 156. 2.259 14.62 209 إناث

قيم 
 اقتصادية

 270. 2.324 13.46 74 ذكور

 161. 2.328 12.66 209 إناث
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 316. 2.719 18.31 74 ذكور قيم سياسية

 175. 2.524 17.57 209 إناث

  ـــ 11ــــ الجدول 

  يبني الفروق بني الذكور واإلناث يف منظومة القيم

Independent Samples Test 

  

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

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 3.605 171. 872. 1.888 031. 281 2.165 018. 5.625 قيم نظرية

    2.003 112.501 .048 1.888 .942 .021 3.755 

 1.262 039. 311. 651. 037. 281 2.095 945. 005. قيم اجتماعية

    2.079 126.433 .040 .651 .313 .031 1.270 

 3.652 147. 890. 1.900 034. 281 2.134 379. 777. قيم دينية

    2.126 127.313 .035 1.900 .894 .131 3.668 

 1.379 170. 307. 775. 012. 281 2.522 982. 001. ليةقيم مجا
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    2.498 126.007 .014 .775 .310 .161 1.388 

 1.419 180. 315. 799. 012. 281 2.539 797. 066. قيم اقتصادية

    2.541 128.363 .012 .799 .315 .177 1.422 

 1.423 051. 348. 737. 035. 281 2.114 257. 1.288 قيم سياسية

    2.040 120.393 .044 .737 .361 .022 1.452 

  يتبني لنا من هذا اجلدول: 

) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف tبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 
  منظومة القيم بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور.

ر واإلناث في اإلحساس بالتماسك لدى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكو   - 3- 12
  أفراد عينة البحث.

  ـــ 12ــــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف مكونات اإلحساس بالتماسك

Group Statistics 

 N Mean متغري اجلنس
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

 1.875 16.133 62.96 74 ذكور اإلحساس بالتماسك

 984. 14.224 55.42 209 اثإن
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 594. 5.107 18.24 74 ذكور الفهم والتبصر

 357. 5.167 15.75 209 إناث

 837. 7.198 24.97 74 ذكور احلنكة يف التصرف

 465. 6.728 21.99 209 إناث

إعطاء معىن ألشياء 
 احلياة

 676. 5.812 19.74 74 ذكور

 333. 4.814 17.68 209 إناث

  ـــ 13ـــ الجدول 

  يبني الفروق بني الذكور واإلناث يف مكونات اإلحساس بالتماسك

Independent Samples Test 

  

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

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

اإلحساس 
 بالتماسك

3.516 .062 3.780 281 .000 7.538 1.994 3.613 11.464 

    3.560 115.644 .001 7.538 2.118 3.344 11.733 

 3.869 1.125 697. 2.497 000. 281 3.583 783. 076. الفهم والتبصر
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    3.603 129.547 .000 2.497 .693 1.126 3.868 

احلنكة يف 
 التصرف

1.258 .263 3.217 281 .001 2.983 .927 1.158 4.807 

    3.115 121.089 .002 2.983 .957 1.087 4.878 

إعطاء معىن 
 ألشياء احلياة

14.218 .000 2.989 281 .003 2.059 .689 .703 3.415 

    2.733 110.488 .007 2.059 .753 .566 3.552 

  ا من هذا اجلدول: يتبني لن

) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف tبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 
  مكونات اإلحساس بالتماسك بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوعي الشهادة الثانوية (العلمي واألدبي) في  - 4- 12
  لدى أفراد عينة البحث.منظومة القيم 

  ـــ 14ــــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف منظومة القيم

Group Statistics 

 N Mean متغري الشهادة الثانوية
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

 748. 6.393 31.86 73 علمي قيم نظرية

 463. 6.711 31.40 210 أديب
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قيم 
 اجتماعية

 326. 2.784 15.03 73 لميع

 168. 2.430 12.65 210 أديب

 748. 6.393 31.86 73 علمي قيم دينية

 463. 6.711 31.40 210 أديب

 299. 2.558 16.11 73 علمي قيم مجالية

 139. 2.013 14.37 210 أديب

قيم 
 اقتصادية

 326. 2.784 15.03 73 علمي

 168. 2.430 12.65 210 أديب

قيم 
 سيةسيا

 312. 2.670 17.38 73 علمي

 176. 2.557 17.90 210 أديب
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  ـــ 15ــــ الجدول 

  يبني الفروق بني العلمي واألديب يف منظومة القيم

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 2.241 1.306- 901. 468. 604. 281 519. 770. 086. قيم نظرية

    .532 131.108 .596 .468 .880 -1.273 2.209 

 3.055 1.704 343. 2.380 000. 281 6.936 453. 566. قيم اجتماعية

    6.495 112.470 .000 2.380 .366 1.654 3.106 

 2.241 1.306- 901. 468. 604. 281 519. 770. 086. قيم دينية

    .532 131.108 .596 .468 .880 -1.273 2.209 

 2.317 1.159 294. 1.738 000. 281 5.907 073. 3.235 قيم مجالية
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    5.266 104.670 .000 1.738 .330 1.084 2.393 

 3.055 1.704 343. 2.380 000. 281 6.936 453. 566. قيم اقتصادية

    6.495 112.470 .000 2.380 .366 1.654 3.106 

- 797. 066. قيم سياسية
1.469 

281 .143 -.516 .351 -1.208 .175 

    -
1.439 

121.008 .153 -.516 .359 -1.227 .194 

  هذا اجلدول: يتبني لنا من 

) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف tبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 
  منظومة القيم بني العلمي واألديب لصاحل العلمي، ما عدا القيم النظرية والدينية والسياسية.

األدبي) في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوعي الشهادة الثانوية (العلمي و - 5- 12
  اإلحساس بالتماسك لدى أفراد عينة البحث.

  ـــ 16ــــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف مكونات اإلحساس بالتماسك

Group Statistics 

 N Mean متغري الشهادة الثانوية
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

 1.948 16.640 65.67 73 علمي اإلحساس بالتماسك
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 924. 13.397 54.51 210 أديب

 716. 6.118 19.19 73 علمي الفهم والتبصر

 314. 4.555 15.43 210 أديب

 867. 7.405 26.59 73 علمي احلنكة يف التصرف

 435. 6.303 21.44 210 أديب

إعطاء معىن ألشياء 
 احلياة

 686. 5.863 19.89 73 علمي

 330. 4.777 17.64 210 أديب

  

  ـــ 17ــ الجدول ــ

  يبني الفروق بني العلمي واألديب يف مكونات اإلحساس بالتماسك

Independent Samples Test 

  

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

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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اإلحساس 
 بالتماسك

12.113 .001 5.743 281 .000 11.157 1.943 7.333 14.981 

    5.175 106.243 .000 11.157 2.156 6.883 15.431 

 5.101 2.425 680. 3.763 000. 281 5.537 000. 21.467 الفهم والتبصر

    4.812 101.117 .000 3.763 .782 2.212 5.315 

احلنكة يف 
 التصرف

7.057 .008 5.737 281 .000 5.146 .897 3.380 6.912 

    5.307 110.419 .000 5.146 .970 3.225 7.068 

إعطاء معىن 
 ألشياء احلياة

17.594 .000 3.258 281 .001 2.248 .690 .889 3.606 

    2.952 107.105 .004 2.248 .761 .738 3.757 

  يتبني لنا من هذا اجلدول: 

) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف tبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 
  مكونات اإلحساس بالتماسك بني العلمي واألديب لصاحل العلمي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تخصص علم النفس وتخصص اإلرشاد النفسي   - 6- 12
  منظومة القيملدى أفراد عينة البحث. في

  ـــ 18ــــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف منظومة القيم

Group Statistics 

 N Mean متغري االختصاص
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 
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 614. 7.085 33.08 133 علم نفس قيم نظرية

 477. 5.839 31.53 150 إرشاد نفسي

 277. 3.195 13.77 133 علم نفس قيم اجتماعية

 175. 2.147 12.81 150 إرشاد نفسي

 597. 6.882 31.66 133 علم نفس قيم دينية

 523. 6.404 31.39 150 إرشاد نفسي

 207. 2.383 14.97 133 علم نفس قيم مجالية

 180. 2.208 14.69 150 إرشاد نفسي

 277. 3.195 13.77 133 علم نفس قيم اقتصادية

 175. 2.147 12.81 150 إرشاد نفسي

 235. 2.712 17.80 133 علم نفس قيم سياسية

 203. 2.489 17.73 150 إرشاد نفسي

  ـــ 19ــــ الجدول 

  يبني الفروق بني علم النفس واإلرشاد النفسي يف منظومة القيم

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means 
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Variances 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 3.062 035. 769. 1.549 045. 281 2.015 009. 7.014 قيم نظرية

    1.991 256.461 .047 1.549 .778 .017 3.080 

 1.584 323. 320. 954. 003. 281 2.975 000. 12.830 قيم اجتماعية

    2.908 226.648 .004 .954 .328 .308 1.600 

- 790. 275. 728. 281 348. 382. 765. قيم دينية
1.280 

1.830 

    .347 270.995 .729 .275 .793 -
1.287 

1.837 

 821. 254.- 273. 283. 300. 281 1.038 510. 436. قيم مجالية

    1.033 270.531 .303 .283 .274 -.257 .823 

 1.584 323. 320. 954. 003. 281 2.975 000. 12.830 قيم اقتصادية

    2.908 226.648 .004 .954 .328 .308 1.600 

 680. 538.- 309. 071. 818. 281 230. 201. 1.640 قيم سياسية

    .229 269.594 .819 .071 .311 -.541 .683 
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  يتبني لنا من هذا اجلدول: 

) فهــذا يعـين رفــض الفرضـية لتصــبح النتيجـة: توجــد فــروق يف tبالنســبة لقيمـة ( P <α = (0.05)أن 
منظومـــــة القـــــيم بـــــني علـــــم الـــــنفس واإلرشـــــاد النفســـــي لصـــــاحل علـــــم الـــــنفس يف القـــــيم النظريـــــة واالجتماعيـــــة 

  ا القيم الدينية واجلمالية والسياسية.واالقتصادية، ما عد

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تخصص علم النفس وتخصص اإلرشاد النفسي  - 7- 12
  في اإلحساس بالتماسك لدى أفراد عينة البحث.

  ـــ 20ــــ الجدول 

  يبني قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف مكونات اإلحساس بالتماسك

Group Statistics 

 N Mean متغري االختصاص
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

اإلحساس 
 بالتماسك

 1.369 15.794 58.06 133 علم نفس

 1.181 14.459 56.80 150 إرشاد نفسي

 474. 5.471 16.62 133 علم نفس الفهم والتبصر

 414. 5.073 16.20 150 إرشاد نفسي

 620. 7.153 22.94 133 علم نفس احلنكة يف التصرف

 557. 6.817 22.62 150 إرشاد نفسي
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إعطاء معىن ألشياء 
 احلياة

 463. 5.341 18.50 133 علم نفس

 409. 5.007 17.98 150 إرشاد نفسي

  

  

  ـــ 21ـــ الجدول 

  يبني الفروق بني علم النفس واإلرشاد النفسي يف مكونات اإلحساس بالتماسك

Independent Samples Test 

  

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

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

اإلحساس 
 بالتماسك

1.877 .172 .701 281 .484 1.260 1.799 -2.280 4.800 

    .697 269.326 .486 1.260 1.808 -2.300 4.820 

 1.658 810.- 627. 424. 499. 281 676. 171. 1.886 الفهم والتبصر

    .673 270.625 .501 .424 .630 -.816 1.664 

احلنكة يف  .440 .508 .385 281 .701 .320 .831 -1.316 1.955 
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 التصرف
    .384 273.226 .701 .320 .833 -1.321 1.960 

إعطاء معىن 
 ألشياء احلياة

2.193 .140 .839 281 .402 .516 .615 -.695 1.727 

    .836 271.706 .404 .516 .618 -.700 1.732 

  

  يتبني لنا من هذا اجلدول: 

 ) فهـذا يعـين قبـول الفرضـية لتصـبح النتيجـة: ال توجـد فـروق يفtبالنسـبة لقيمـة ( P >α = (0.05)أن 
مكونــات اإلحســاس بالتماســك بــني علــم الـــنفس واإلرشــاد النفســي علــى اإلحســاس بالتماســك ومكوناتـــه 

  مجيعها.

  ترتيب القيم يف مجيع املتغريات: - 

  ـــ 22ـــ الجدول 

  يبني ترتيب منظومة القيمفي مجيع املتغريات

 قيم نظرية 1

 قيم دينية 2

 قيم سياسية 3

 قيم مجالية 4

 قيم اجتماعية 5

 قيم اقتصادية 6
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  ـ تفسير النتائج 13

ظهــرت عالقـــة ارتبـــاط إجيابيـــة بــني منظومـــة القـــيم واإلحســـاس بالتماســك، وهـــذا يعـــين أنـــه كلمـــا  -13-1
ارتفعــت الدرجــة علــى مقيــاس منظومــة القــيم، ارتفعــت الدرجــة علــى مقيــاس اإلحســاس بالتماســك والعكــس 

  صحيح.

لسياســية واإلحســاس بالتماســك، وهــذا يعــين أنــه كلمــا وظهــرت عالقــة ارتبــاط ســلبية (عكســية) بــني القــيم ا
ارتفعـــت الدرجــــة علــــى القــــيم السياســـية، اخنفضــــت الدرجــــة علــــى مقيـــاس اإلحســــاس بالتماســــك والعكــــس 

  صحيح.

وهذه النتائج إن دلت علـى شـيء فإمنـا تـدل علـى الـدور اهلـام ملوضـوع منظومـة القيمفـي رفـع مسـتوى األداء 
  على مقياس اإلحساس بالتماسك.

يث يلقى موضوع منظومة القيماهتماماً كبرياً من قبـل علمـاء الـنفس والرتبيـة، نظـراً لألمهيـة الـيت تـربط هـذا ح
املوضوع بالقدرة على جتاوز الصعوبات الدراسية واحلياتية على حد سـواء، وخاصـة إذا ارتبطـت مـع موضـوع 

الدراسـية أوًال وعلـى مـن يدّرسـها اإلحساس بالتماسك. وقد تكون النتائج متعلقة بشكل كبري على املناهج 
ثانيــاً، فعصــر االتصــاالت والتكنولوجيــا الــذي نعــيش فيــه حيتــاج إىل منــاهج حديثــة، تتحــدى قــدرات الطلبــة 
ومهــارام، وهــم يتعلمـــون مــن النمـــاذج املوجــودة أمـــامهم مــن معلمــني متنـــوعني يف كــل مرحلـــة مــن املراحـــل 

على أسس التنظيم االنفعايل لبناء منظومـة مـن القـيم، ترسـخ  التعليمية، كما حتتاج إىل طرائق تدريس تعتمد
اإلحساس بالتماسك وخوض غمار احلياة بقوة ... وهذا ال ميكن الوصول إليه إال من خالل املدرس الذي 
ميتلك هذه املهارات والطرائـق، وخاصـة يف املراحـل الدراسـية األوىل مـن الصـف األول إىل الثانويـة العامـة إىل 

جلـامعي، ولكـن قـدوم الطلبـة مـن املـدارس وهـم حيملـون معهـم جمموعـة مـن اإلحباطـات، والـيت قـد التدريس ا
يتم تعزيزها يف اجلامعة، لتصبح شخصيام قابلة لاليـار مقابـل التماسـك الـذي يكـون وراء دافعيـة اإلجنـاز 

  والتحصيل استعداداً ملهنة املستقبل.

ر واإلناث، فقد ظهرت فروق على مجيع املقاييس وكانت أما بالنسبة ملوضوع الفروق بني الذكو  - 2- 13
مجيعها لصاحل الذكور، فمن املعروف أن التدريب والتحصني النفسي الذي يتلقاه الذكور من خالل عملية 

  التنشئة االجتماعية، جيعلهم أكثر متسكاً بالقيم وبالتايل اإلحساس بالتماسك.
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نتاج مجع ودمج تفاعالت متنوعة ملكونات سلوكية إن اإلحساس بالتماسك أو الشخصية املتماسكة 
حركية وعاطفية ومعرفية، متأثرة بكم هائل من العوامل اخلارجية البيئية اليت حياول الفرد بإمكانياته الذاتية 
وباستغالل ذكي ومشروع للمحيط من حوله. إن الفهم والتبصر مرتبط على حنو وثيق بقاعدة اخلربة 

ليت جينيها اإلنسان خالل حياته مستخدماً قدراته الفطرية واملكتسب منها، بإدارة حمنكة املعلوماتية املعرفية ا
لتنظيم هذا احمليط وهذا الكم اهلائل من املرمزات املنتشرة كمثريات، تنتظر من الشخص استجابات مناسبة 

ية، وهذا ما ذكر يف وردود أفعال تدخل االستقرار والسكينة واملتعة بآن واحد إىل الصريورة الكلية للشخص
  منت البحث على أنه أركان اإلحساس بالتماسك ومكوناته.

أما بالنسبة للفروق اليت ظهرت على متغري الشهادة الثانوية (علمي ، أديب)، فقد ظهرت فروق  - 3- 13
على مجيع املقاييس وكانت مجيعها لصاحل الفرع العلميما عدا القيم النظرية والدينية والسياسية، وهذه 
النتائج تشري مرة أخرى إىل أن العالقة وثيقة بني نوع الدراسة (علمي، أديب) ومستوى منظومة 
القيمواإلحساس بالتماسك. إن املقاومة الشخصية تستمد مددها األساس من التماسك الشخصي الذي 

رفع هذه القيمة قد يكون سببه العامل الثقايف ودرجة التأهيل العلمي واالستقرار املهين واخلربة العمرية ي
  ويعززها. 

أما بالنسبة لدراسة الفروق الـيت علـى متغـري االختصـاص الدراسـي (علـم نفـس ، إرشـاد نفسـي)،  -13-4
فقــد ظهــرت فــروق علــى املقــاييس املســتخدمة بالنســبة ملوضــوع منظومــة القيممــا عــدا القــيم الدينيــة واجلماليــة 

أن الطلبـة يتعرضـون لـنفس التـدريب واملـران، سـواء  والسياسيةوالفروق كانت لصاحل طلبة علـم الـنفس، علمـاً 
أكـــان ذلــــك يف احملاضــــرات النظريــــة أم يف جلســــات العملــــي وحلقــــات البحــــث. ولكــــن قــــد يكــــون الســــبب 
األساسي وراء هذه الفروق هو ارتفاع مستوى االهتمام لدى طلبة قسم علم النفس وعدد املواد التخصصية 

ة قســم اإلرشـــاد النفســي، إضـــافة إىل جمموعــة مـــن العوامــل الـــيت تتعلـــق الــيت يتعرضـــون هلــا، باملقارنـــة مــع طلبـــ
  مبستوى التدريب والدافعية املتوفرة أكثر على مستوى قسم علم النفس.

  ـ نتائج البحث 14

  وأخرياً ميكن القول إن البحث قد حقق أهدافه واليت تتلخص يف النقاط التالية:
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القـــة ارتبــــاط بـــني مكونـــات اإلحســـاس بالتماســــك كشـــفت النتـــائج عـــن وجــــود عالقـــة ارتبـــاط ع  -14-1
ومنظومة القيم. مع مالحظة أن االرتباط كان عكسياً بني القيم النظرية ومكون إعطاء معىن ألشياء احلياة،  

  كما كان عكسياً بني القيم السياسية ومجيع مكونات اإلحساس بالتماسك.

اث) يف مقيـــاس منظومـــة القـــيم لصـــاحل كشـــفت النتـــائج عـــن وجـــود أثـــر ملتغـــري اجلـــنس (ذكـــور، إنـــ  -14-2
  الذكور، ويف مقياس اإلحساس بالتماسك لصاحل الذكور أيضاً. 

كشـــفت النتـــائج عـــن وجـــود أثـــر ملتغـــري الشـــهادة الثانويـــة (علمـــي، أديب) يف األداء علـــى مقيـــاس   -14-3
اســية، واألداء علــى منظومــة القــيم بــني العلمــي واألديب لصــاحل العلمــي مــا عــدا القــيم النظريــة والدينيــة والسي

  مقياس اإلحساس بالتماسك ومكوناته لصاحل العلمي. 

كشفت النتائج عن وجـود أثـر ملتغـري االختصـاص الدراسـي (علـم نفـس، إرشـاد نفسـي) يف األداء   -14-4
على مقياس منظومة القيمكان لصاحل علم النفس يف القيم النظرية واالجتماعية واالقتصادية، مـا عـدا القـيم 

  واجلمالية والسياسية، ومل يكن هناك أثر يف األداء على مقياس اإلحساس بالتماسك ومكوناته. الدينية

  ـ المقترحات 15

  من خالل ما توصل إليه البحث من نتائج، ميكن العمل على املقرتحات التالية:

لقـيم اإلجيابيـة ممـا العمل على إقامة دورات تدريبية للطلبة تتعلق برفع احلالة املعنوية والرتكيز على ا -15-1
 يتيح عمل التفكري بشكل مريح وبالتايل اإلحساس بالتماسك.

العمـــل علـــى تطـــوير املنـــاهج النظريـــة والعمليـــة علـــى كافـــة مســـتويات التعلـــيم وتضـــمينها تـــدريبات  -15-2
  متنوعة يف جماالت التحكم يف االنفعاالت واإلحساس بالتماسك ومكوناته.

والدراسات اليت دف إىل رفع سوية الطالب اجلامعي مبهارات التفكري،  إجراء املزيد من البحوث -15-3
  ورصد املعوقات املختلفة أمام تطبيق اخلطط واإلجراءات املنهجية للتدريب عليها. 
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