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  لملخصا

معرفة الفروق بين المراهقين والمراهقات في كل من التوافق  إلى الدراسة هذه هدفت       

الشخصي والتوافق األسري والتوافق الدراسي والتوافق االجتماعي، وكذلك التعرف علي 

مدي اسهام مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل في التنبؤ في كل من التوافق 

فق األسري والتوافق الدراسي والتوافق االجتماعي لدى المراهقات ، الشخصي والتوا

واقتراح نموذج سببي لتأثير منبئات منظور زمن المستقبل على مكونات التوافق النفسي في 

 الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الهدف هذا ضوء منبئات تمايز الذات ، ولتحقيق

( من المراهقين والمراهقات بالصف األول 350التحليلي، ، وقد تكونت عينة البحث من )

(، وقد وجدت الباحثة أنه عدم وجود فروق 2021-2020والثاني بالمرحلة الثانوية لعام )

بين المراهقين والمراهقات في كل من التوافق الشخصي والتوافق األسري والتوافق 

ي التوافق االجتماعي، إال أنه النتائج كشفت عن وجود فروق بين الذكور واإلناث ف

الدراسي ولصالح الذكور من المراهقين ، كما يتضح قدرة كل من البحث عن المعرفة 

وثبات الذات والسعي نحو تحقيق السعادة في التنبؤ بالتوافق الشخصي ، وقدرة كل من 

البحث السعي نحو تحقيق السعادة  والبحث عن المعرفة والتفاعل العاطفي في التنبؤ 

قدرة كل من البحث عن المعرفة، والسعي نحو تحقيق السعادة، وثبات بالتوافق األسري ، و

الذات في التنبؤ بالتوافق الدراسي، وقدرة كل من البحث عن المعرفة في التنبؤ بالتوافق 

لتأثير منبئات منظور زمن المستقبل على مكونات  ، وتم اقتراح نموذج سببي االجتماعي

  الذات.التوافق النفسي في ضوء منبئات تمايز 

 الكلمات االفتتاحية :
 التوافق النفسي ، تمايز الذات ، منظور زمن المستقبل ،المراهقين من طالب المرحلة الثانوية .
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Apredictive causal model for the components of psychological 

compatibility In light of the components of self-differentiation and 

the future tense perspective In adolescents of high school students 

Abstract 

This study aimed to know the differences between male and female 

adolescents in both personal adjustment, family adjustment, 

academic adjustment, and social adjustment, as well as to identify 

the extent of the contribution of the components of self-

differentiation and the future time perspective in predicting both 

personal adjustment, family adjustment, academic adjustment, and 

social adjustment among adolescent girls, and to propose a model 

The causal effect of the predictors of the future time perspective on 

the components of psychological compatibility in the light of the 

predictors of self-differentiation. The researcher found that there are 

no differences between male and female adolescents in personal 

adjustment, family adjustment, and social adjustment. However, the 

results revealed that there are differences between males and 

females in academic adjustment and in favor of male adolescents. 

Happiness in predicting personal compatibility, and the ability of 

both the search for the pursuit of happiness and the search for 

knowledge and emotional interaction in the prediction of 

compatibility The ability of both the search for knowledge, the 

pursuit of happiness, and self-stability in predicting academic 

adjustment, and the ability of the search for knowledge in predicting 

social adjustment, and a causal model was proposed for the 

influence of future time perspective predictors on the components of 

psychological adjustment in the light of predictors of self-

differentiation. 

Opening Words: 

psychological compatibility, self-differentiation, the future tense 

perspective, adolescents of high school students 
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 مقدمة:

جوانب  كل على تطرأ التي النمائية التغيرات من المراهقين للعديد يتعرض       

 أن إال شخصية وليس سمة معرفيا   أسلوبا   الذات تمايز أسلوب كون من ، وبالرغمالشخصية

وإدراكه ، فاإلنسان عندما يتعرض في بيئة ما لنوع من  الفرد شخصية في كبير تأثير له

المثيرات ،فمن المتوقع ان يألف االنسان هذا المثير و يتوافق معه ويتعود عليه، فهو يمتلك 

افق مع المثير ،ويتفق علماء النفس على أن عمليه االدراك لدى الفرد قدرة فائقة على التو

تتوقف على تكوين الشخصية وعلى ما إذا كان الفرد ينظر إلى هذه العوامل البيئية 

المحيطة به على أنها المؤثر المتحكم والحاسم في سلوكه ام ينظر إلى ذلك علي أنه يعود 

( ، ويعد تمايز الذات وسيلة 98، 2003ألنصاري، إلى قدراته وإمكاناته الذاتية )عسكر ا

معرفية وسلوكية للسيطرة على االستجابات، فهو عملية كف االستجابة ينجم عنها تعزيز 

الذات في مواقف مختلفة، ويتأثر بالجانب المعرفي والثقافي واالجتماعي للفرد، كما أنه من 

ونه يرسم الحدود الفاصلة بين ذات المفاهيم المهمة التي تترك أثارها في شخصية الفرد، ك

الفرد، وذوات اآلخرين من خالل عملية التفاعل بينهما في ضوء إدراكه لألحداث البيئية 

المتنوعة المحيطة به، وأن هذا التغاير بين إدراك الفرد وإدراك اآلخرين لألمور البيئية هو 

 (.2007ام الكعبي، الذي يشعره باستقالليته عن اآلخرين من جانب ومن جانب آخر )سه
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 ولألهداف ، لذاته الفرد بإدراك كبير حد إلى تتأثر للمستقبل الشباب نظرة وتعد       

 تمنع التي يتجنبها ،والعوائق أن يحاول التي السالبة ولألهداف تحقيقها، يسعى إلى التي

 وتشمل ، فيها يوجد التي النفسية للبيئة المستقبل بنظرة كذلك تتأثر األهداف هذه تحقيق

 على الشخص يساعد المستقبل أن حيث به الفرد ،ويتأثر في تؤثر التي األحداث جميع

المدى،         فينظر إلى بعد منظور الزمن المستقبلي في إطار حلقات  بعيدة أهداف بناء

الزمن الثالث على أنه خاصية شخصية معرفية ـ دافعية تنتج من مصدر أساسيين األول 

، والثاني لواحق أو  (Lens, 1986;Nuttin & Lens, 1985)وضع الهدف  

،ويتأسس  (de Bilde, Vansteenkiste, & Lens, 2011)تداعيات الدافعية 

موقف ورؤية وتصور اإلنسان للمستقبل من خبراته السابقة والحالية؛ إذ يبنى عليها 

ضمينها في رغباته الغامضة والعامة والتي تتعين في أهداٍف دافعية تحفيزية محددة وت

تصور وسائل تحقيقها بخطط سلوكية ومشاريع ذاتية شخصية في إطار التوجه المستقبلي 

ا نفسي ا مدرب ا أكاديمي ا أو أب ا ورب منزل ،  لتحقيق الذات كأن يرغب في أن يصبح عالم 

ا مثالي ا في المستقبل هذا في  بإلحاح على مفهوم الحاجة الكفاءة وتصوير الذات تصوير 

 .(Zimbardo & Boyd, 2009) اء وسالمة الموقف من الماضي والحاضرحالة سو

 حيث المستقبلي التوجه حيث من الحياة مراحل وأهم أكثر المراهقة مرحلة وتعتبر     

 المرتبط األسري االجتماعي والمجال المهني المجال هما أهمية المجاالت أكثر تكون فيها

 الدراسة ،ومرحلة  (Husman & Shell,2008,166) وتكوين األسرة بالزواج

 مقبول مستوى على حيث يكون بمستقبله؛ متعلقة اختيارات فيها يتم فترة للفرد أهم الثانوية

 خطط تجريدي لوضع بشكل التفكير على قادرا يكون ألن يؤهله والنمو الوعي من

 الحاضرة وتخطيطاته وظروفه الماضية خبراته ضوء في مستقبله بخصوص وافتراضات

مجال  في Hosman & Lens (2010)  ولينز" هوزمان "الباحثان  وينظر ,ستقبلللم

 واألهداف؛ واآلمال بالخطط المرتبطة الزمنية المنطقة أنه على المستقبل إلى الدافعية



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (519                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 ,Hosman & Lens) المستقبل عن لمعتقداتهم طبقا   الحاضر األفراد سلوكهم وينظم

 وتحصيلهم األكاديمي بنجاحهم إيجابيا   للطالب يالمستقبل ويرتبط التوجه ، (405 ,2010

 التوافق محددات أحد مستقبله نحو الطالب توجه مما يجعل لإلنجاز، ودافعيتهم الدراسي

 نادر ( يوم كل ويعملوه اليوم ويخططوه فيه يفكروا وفقا  لما مستقبلهم يهيئوا الشباب ألن

 التوجه ،يشير 957) ، 2014 سعيد، عوشة محمد & شاهين فوزي إيمان قاسم، فتحي

 لميوله وفقا   حقيقية فرص على حيث انفتاحه من للمستقبل الطالب إدراك إلى المستقبل نحو

 التي والتحديات الصعوبات بالرغم من إليه يطمح ما لتحقيق واستعداداته وقدراته ورغباته

 ومن معها، والتوافق عليها ومواجهتها التغلب إلى يدفعه مما الحاضر الوقت في تعترضه

 مهما   دورا   ليشكل السلوك الراهن وتنظيم التخطيط المستقبل عن الذاتي التصور يتضمن ثم

 .المختلفة بأبعاده والتوافق األهداف وتحقيق النجاح في

 مشكلة البحث:

في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن  الطالب بتوافق الدراسة مشكلة تتعلق       

مستقرة ،فيشير أريكسون  حياة لضمان فرد كل هدف النفسي يعد افقفالتو المستقبل  لديه؛

Arekson  إلى أن األفراد يختلفون من حيث مواجهة المواقف اليومية والتوافق معها

وفق ا العتماد الفرد على ذاته في اتخاذ القرارات االيجابية ،وتبعا لقدراته العقلية وإمكاناته 

ع حل المشكالت التي تواجهه ، فتمايز الذات ينمو عبر الذهنية التي تساعده في التعامل م

إدراك الفرد لذاته ووعيه بأهميته ومكانته االجتماعية ،والفشل في تنميته يسبب إعاقة 

واضحة في نمو الشخصية، وينبغي أن تتم تنمية تمايز الذات منذ الطفولة عن طريق 

بصورة تدريجية، وتنمية تحفيز تفكير الطفل وتشجيعه على توظيف قدراته المعرفية 

(، وأشارت 47،ص 2009روح المبادرة واالستقالل واإلبداع لديه )يوسف مصطفى، 

( بوجود عالقة ايجابية بين Skowron &et al .2004دراسة سكورون وآخرون )

تمايز الذات والتوافق النفسي ،وجدير بالذكر أن شعور الفرد بذاته وأهميتها وتمايزها 

 . قدرة أفضل للتعامل مع الضغوط وللتوافق النفسي  واستقالليتها يعطى
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وتتعلق افكار الفرد حول نفسه بما قد يكون عليه في المستقبل ،فمعرفه الذات        

وتميزها ال تتكون من تصور الفرد لنفسه كما هو في لحظه معينه فقط ،وانما هناك 

كن او متوقع تحقيقه يشكل تصورات للذات في المستقبل ،ومعرفه الفرد الذاتية لما هو مم

دافعيه ذاتيه تعمل على تنظيم السلوك وتوجيه مساره، فالذين يحملون في داخلهم افكار 

ايجابيه عن ذواتهم لديهم ذوات مستقبلية تخدم في الوقت الراهن بآخر أكثر إيجابية 

(cross, et al.,1994:425.) 

تميزها بالعديد من المواد الدراسية ومن منطلق الدراسة األكاديمية بالمرحلة الثانوية و  

والمذاكرة والكثير من األعباء الدراسية لدي طالب المرحلة الثانوية ، كذلك التفكير في 

مستقبله وكيفية تحقيق أهدافه المستقبلية، و يصبح وقت الطالب محدود مما يؤثر على 

قت قليل اذا كانت تحقيق اهدافه المستقبلية، ومن الممكن ان يحقق أهدافه وينجزها في و

( أن الذي peetsma,2000فيوضح )، تمايز ذات قوي لديه نظره مستقبليه جيده ولديه

ويمكنه انجاز المهام التي تتميز  بذاته وعيا   أكثر يمتلك منظور مستقبليا ايجابيا يكون

بالصعوبة ، وال يأتي ذلك اال بوجود دافعية تجعله قادرا على االستمرارية في انجاز تلك 

 لمهام. ا

 وعلى ضوء ما سبق فإنه يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

هل توجد فروق بين المراهقين والمراهقات في كل التوافق الشخصي والتوافق   (1)

 األسري والتوافق الدراسي والتوافق االجتماعي ؟

مااا منبئااات التوافااق الشخصااي فااي ضااوء كاال ماان تمااايز الااذات ومنظااور زماان   (2)

 بل لدى المراهقين؟المستق

مااا منبئااات التوافااق األسااري فااي ضااوء كاال ماان تمااايز الااذات ومنظااور زماان   (3)

 المستقبل لدى المراهقين؟
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مااا منبئااات التوافااق الدراسااي فااي ضااوء كاال ماان تمااايز الااذات ومنظااور زماان   (4)

 المستقبل لدى المراهقين؟

ما منبئاات التوافاق االجتمااعي فاي ضاوء كال مان تماايز الاذات ومنظاور زمان   (5)

 المستقبل لدى المراهقين؟

ما التاأثيرات المباشارة/ غيار المباشارة للمنبئاات علاى مكوناات التوافاق النفساي   (6)

 لدى المراهقين؟

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلي :     

معرفة الفروق بين المراهقين والمراهقات في كل من التوافق الشخصي  (1)

 اعي .والتوافق األسري والتوافق الدراسي والتوافق االجتم

التعرف علي مدي اسهام مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل في التنبؤ  (2)

في كل من التوافق الشخصي والتوافق األسري والتوافق الدراسي والتوافق 

 االجتماعي لدى المراهقات.

اقتراح نموذج سببي لتأثير منبئات منظور زمن المستقبل على مكونات التوافق  (3)

 . ت تمايز الذاتالنفسي في ضوء منبئا

 أهمية البحث:

 األهمية النظرية:

بالتوافق  المرتبطة العوامل معرفة بحيث متغيراتها، أهمية إلى الدراسة أهمية ترجع

ومنظور زمن المستقبل  في ضوء تمايز الذات لهم طلبة المرحلة الثانوية لدى النفسي

 .سيالتوافق النف من عالية مستويات تحقيق من يتمكنوا حتى لديهم 

 يسعى دائما إنسان كل مطلب وهو النفسية الصحة وجوهر قلب النفسي التوافق يعتبر كما

فئة  إلى تنتمي شريحة وهي المرحلة الثانوية ، طلبة بينهم ومن حاجاته إشباع في للنجاح

 التوافق سوء منها العمرية المرحلة هذه في عديدة وأزمات مشكالت وتعاني المراهقين
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التقدم في الدراسة  مسؤولية عاتقهم على يحملون المراهقين من ئةالف النفسي، فهذه

 .جيدة نفسية بصحة يتمتعون كانوا إذا والتفكير في مستقبلهم

 األهمية التطبيقية:

 مدى ارتباط معرفة في تساهم نتائج تفسير في الدراسة هذه في التطبيقية األهمية تبرز

 وقد النفسي، بالتوافق لمرحلة الثانويةتمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدي طالب ا

 بأنفسهم استبصارهم وإعادة الطلبة، مع التعامل والتوجيه وكيفية اإلرشاد نواحي في تفيد

أهدافهم المستقبلية ، كما تفيد النتائج  تحقيق وصوال إلى وزمالئهم ذواتهم مع والتوافق

هم الدراسة الحالية في الحالية في معالجة بعض اشكاليات التوافق الدراسي ، كما تس

الوصول لنتائج وتوصيات تساعدنا في تحقيق التوافق النفسي لدي طلبة المرحلة الثانوية 

وذلك بمعرفة عراقيل التوافق النفسي ، كذلك التعرف علي النتائج المترتبة علي انخفاض 

توافق تمايز الذات لدي طلبة المرحلة الثانوية ، وكذلك دور منظور زمن المستقبل في ال

 النفسي لديهم.

 مصطلحات البحث:

:هو نزعة إلدراك Future Time Perspectiveمنظور زمن المستقبل (1)

أهمية األهداف بعيدة المدي ،أن تلك األهداف ال تتحقق بإتقان إال من خالل 

 (.  Craig,2007:5التنظيم والتخطيط لألحداث والمثابرة والعمل الجاد )

 معرفي(:-ويتضمن جانبين )دافعي

المفهوم الدافعي : يشير الى كفاءه االهداف العالية واهميتها والتي على ضوئها     

تتحدد للفرد اهدافه المستقبلية ،وال يمكن تحقيق تلك االهداف إال عن طريق بذل 

الجهد والمثابرة لكي يصل الفرد الى ما يصبو اليه 

 (.Moreas&Lens,1991مستقبال)
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يلة التي ينهجها الفرد للوصول الى الهدف المتوقع هو الوس المفهوم المعرفي :    

تحقيقه في المستقبل ،ويمكن ان يسمي هذا المفهوم بالقيمة الوسيلية 

 (.Wigfield&Eceles,2002للهدف)

: يعرفه وتكن وآخرون)بانه نظام من Differentiation of selfتمايز الذات  (2)

قدرة على الفصل السمات والخصائص يرتبط بمفهوم التخصص والذي يعني ال

والتخصص بين الجوانب والمجاالت المختلفة مثل الفصل بين المشاعر 

واالدراك والفصل بين التفكير والسلوك والفصل بين الذات وعناصر البيئة 

 ( .Witkin&et.al,1974,43 المحيطة بها)

 مستمرة عملية : هوPsychological Compatibility التوافق النفسي (3)

 يحدث حتى والتعديل بالتغيير  )االجتماعية الطبيعة( لبيئةالسلوك وا تتناول

 ويحقق الفرد حاجات إشباع يتضمن التوازن وهذا وبيئته، الفرد التوازن بين

 .(1998،28البيئة)حامد زهران ، متطلبات

 اإلطار النظري للبحث:

 :Psychological Compatibility أوالً: التوافق النفسي

 مع عالقات اجتماعية إقامة به ويقصد األحياء، علم من أصال التوافق فكرة استمدت

 القدرة ناحية ومن من هذا والعطاء الحب على الفرد بقدرة تتسم وممتعة مثمرة اآلخرين

 ناحية محيطه االجتماعي في نافعا   شخصا   الفرد يجعل الذي الفعال المنتج العمل على

 إليها الفرد يصل النضج من ينةمع لحالة يشير شامل مفهوم التوافق أن بمعني أخرى،

باهي،  مصطفى( التوافق من محدد نوع وليس السوي النفسي التوافق هو فالمقصود

 2006: 40).حسين حشمت، 

 فيها الفرد يحاول مستمرة ديناميكية عملية التوافق" (152، 2000سرى) إجالل وتعرفه

 حتى فيها تعديله يمكن ماال وتقبل ،) واالجتماعية الطبيعية(بيئته سلوكه، وفي تعديل
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 أو الداخلية حاجاته مختلف إشباع تتضمن التي البيئة ومع مع نفسه توازن له يحدث

 بيئته الخارجية . متطلبات أغلب

 التزانه الداخلي، الفرد استعادة على قدرة ( هو224، 2004ناصر) ويعرفه ابراهيم

 لذاته بثقته تقبله ذلك عن لينتج بالرضا، شعوره بالتالي و الداخلية، لدوافعه اشباعه نتيجة

 عليها . واالعتماد بها

 األفراد، عند توافق وجود على بها نستدل ان يمكن مؤشرات أو مظاهر وهناك      

 :المظاهر هذه ومن التوافق، من مستوى للفرد يحقق المؤشرات فوجود هذه

 الناس فإن رديةالف الفروق لمبدأ ومنه طبقا بقدراته، المتعلقة بالحقائق الفرد تقبل .1

 المجاالت. جميع في واستعادتهم، تختلف قدراتهم

 تقبل باالنتماء والى الشعور الى الفرد يحتاج ؛ االجتماعية بعالقته الفرد استمتاع .2

 فهذه مع اآلخرين، جيدة اجتماعية عالقات يقيمون أفراد نرى ما فكثيرا له، اآلخرين

 .ومع اآلخرين نفسه مع توافقه تقوية في يساهم هاما وجدانيا سندا تعتبر العالقات

 الغير أما له التوافق، يحقق برغبته بأعمال يقوم فعندما عمله؛ في الفرد نجاح .3

 مواجهة في الفرد توافق، كذلك كفاءة إحداث بإمكانه ليس وبذلك يعملون بما مقتنعين

 .المشكالت

 والشخصية فقالتوا التي تحقق الضروريات من وحاجاته، فذلك لدوافعه الفرد إشباع .4

 اشباعه وحاجات، وفي دوافع تحركه حياته مراحل في فاإلنسان السوية،

 .وتكيفه توافقه وبذلك ، االستمرارية

 مع هذه األخيرة توافق مع إال ومواقفه الفرد ثبات اليتحقق واتجاهاته؛ الفرد ثبات .5

 في والتذبذب وأحكامه، الفرد تصرفات منها تتبع عميقة، وخلفية واضح، فكري خط

 .(21 ، 2002 الكبيسي،( وتوافقها الشخصية تكامل إلى يشير االتجاهات  ثبات
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و  نفسيا المتوافقة الشخصية ببن التمييز خاللها من يمكن المظاهر من مجموعة وهناك

 نفسه( ،تحقيق مع الفرد توافق (اإليجابي وهي الذات و نفسيا المتوافقة غير الشخصية

 المعرفية، تكامل الخبرة تحمل الضغوط، امتالك على بالنفس، القدرة ،الثقة الذات

 معهم، اإليمان بالسعادة والشعور اآلخرين الواقع، تقبل إدراك على الشخصية، القدرة

 216-212 ).، 2011 وشره)غانم، خيره بالقدر

 التي تهدف إلى (2014الطعاني ،هديل) وتشير دراسة صمادي، أحمد و         

 وأثر النفسي توافقهم ومستوى نظر المراهقين وجهة من الوالدية اإلساءة أنماط استقصاء

 فيهما، الشهري أسرته دخل ومستوى لوالديه والمستوى التعليمي وعمره المراهق جنس

 عينة لدى النفسي توافقهم ومستوى المدركة الوالدية أنماط اإلساءة بين العالقة وتحديد

 صورة) الوالدية ة اإلساء مقياس) سةالدرا في إربد، واستخدم في محافظة المراهقين

 خاللها من تم إلجراءات خضعت والتي النفسي، التوافق ومقياس وصورة األم األب،

المراحل  متعددة عنقودية عينة على بتوزيعهما الباحثان وقام وثباتهما، من صدقهما التأكد

 .ني ثانويالثا الصف وحتى األساسي الثامن الصفوف من وطالبة طالبا   575 من تكونت

 متدني، والدية بشكل إساءة ألنماط يتعرضون قين المرأة أن إلى الدراسة نتائج أشارت

 المراهقين بأن أظهرت النتائج كما مرتفع، بشكل ظهر لديهم النفسي التوافق ومستوى

 العمرية الفئة ذوي من المراهقين أكبر نفسيا   توافقا   يملكون األقل العمرية الفئة ذوي

 التوافق أن ظهر كما من اإلناث، أعلى الذكور لدى التوافق مستوى أنو ، األعلى

 وجود كذلك إلى النتائج ودلت لدى الذكور ، ه من أعلى اإلناث لدى واألسري االجتماعي

 عن الوالدية الصادرة اإلساءة أنماط بين احصائية داللة وذات سالبة ارتباط معامالت

 المراهقين. لدى النفسي التوافق مستوى وبين واألم األب

 تربط التي العالقة طبيعة عن ( للكشف2017باكيني ورمضاني ) دراسة وتهدف      

 عينة دراسيا( ، واختيرت المتفوق( الموهوب المراهق النفسي لدى والتوافق الذات تقدير

 المنهج إتباع ذلك تم ولتحقيق وتلميذة، تلميذا 30 وشملت قصدية بطريقة الدراسة
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 القياس أدوات تطبيق الدراسة، وتم موضوع لطبيعة لمالئمته ذلك اطياالرتب الوصفي

الثانوية  المرحلة في المراهقين من عينة على النفسي والتوافق الذات متغير تقدير من لكل

 ذات ارتباطية عالقة عدم وجود النتائج من جملة على الدراسة أسفرت بالوادي، ولقد

 المراهق الموهوب ، وعدم وجود لدى النفسي افقوالتو الذات تقدير بين احصائية داللة

 لمتغير - تعزى الموهوب المراهق التلميذ لدى الذات تقدير في احصائية داللة ذات فروق

 المراهق التلميذ لدى النفسي التوافق في احصائية داللة ذات فروق توجد ، وال الجنس

 . الجنس لمتغير تعزى- الموهوب

( إلى الکشف عن بيان مدى العالقة االرتباطية 2021مار)كما هدفت دراسة ع          

االجتماعي واالنتماء لدى الطالب ممن هم في مرحلة المراهقة -بين التوافق النفسي

والذين يدرسون في مدارس التعليم الثانوي )اللغات(، ، فضال  عن بيان الفروق بين 

-في کل من التوافق النفسي طالب المدارس الثانوية للغات وأقرانهم بالمدارس الحكومية

االجتماعي واالنتماء، ولقد تم استخدام األدوات التالية في تطبيق إجراءات البحث وهي: 

وتكونت عينة تقنين أدوات الدراسة  مقياس التوافق النفسي االجتماعي، ومقياس االنتماء،

( طالب وطالبة من 100من مجموعة من طالب المدارس الحومية اللغات بلغت )

مسجلين في المدارس الحكومية واللغات، بينما تكونت عينة الدراسة األساسية من عدد ال

( طالب وطالبة في المدارس الحكومية ومدارس اللغات بمدينة الغردقة، بمحافظة 412)

البحر األحمر، تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي لبيان العالقة االرتباطية بين 

-و االنتماء، ومن أهم النتائج أن االرتباط بين التوافق النفسيالتوافق النفسي االجتماعي 

االجتماعي واالنتماء کان على مستوى الدرجة الکلية موجب ومرتفع، کما کان االرتباط 

دال في الغالبية العظمى ألبعاد کال المقياسين، وعلى العکس من ذلك کانت معامالت 

االجتماعي واالنتماء سالبة -التوافق النفسياالرتباط بين األبعاد المفردة لکل من مقياسي 
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-في معظمها، کما کانت االرتباطات الموجبة منخفضة، ولقد کان التوافق النفسي

 االجتماعي أکثر ارتباط ا مع االنتماء الوطني .

 ثانيا : تمايز الذات: 

ئق من نعم هللا على العبد ان وهبه القدرة على معرفه ذاته ووضعها في الوضع الال      

،فإن جهل االنسان ذاته وعدم معرفته لقدراته يؤدي لتقييم ذاته تقييما خاطئا فإما ان 

 لنظرية يعطيها اكثر مما تستحق فيثقل كاهلها ،وإما أن يقلل من شانها فيسقط ذاته، وطبقا  

 )تمايز الذات فيها مفهوم يتبلور التي العمرية المرحلة بداية هو المراهقة سن فإن بوين

Bowen, 1978 ) ، اطار ضمن تقع التي الخامسة المرحلة أريكسون يعتبرها والتي 

 .( Erikson, 1963 ) االجتماعي النفسي بالنمو نظريته الخاصة

 بوصوِله جيّد تأَسَس بشكلٍ " قد التَمايُز من الفردِ  مستوى يكون بُويِن، لنظرية ووفقا       

 أنَ  الفتراض بُويِن َدفعَ  ، ما (Kerr & Bowen, " , 1988.98)   المراهقة لمرحلة

 نموذجيا   المهاِم المرتبطة مع تتَزامنَ  " النفِس  تَعريف" عملية أَو للنفِس  المتزايد التَمايُز

 داخلِ  )إعادة التفاوض( بالتسوياتِ  بصلته يتعلق فيما وذلكَ  الصاعد، الرشدِ  نسبيا  بسنِ 

 ,Arnett) األصلِ  األسرة لِعالقاتِ  ةِ وبالتسوياِت الهامّ  السابقة والخبراتِ  للتجاربِ  النفِس 

2000; Heiden.Rootes, Jankowski, & Sandage, 2010)  ٍوبشكل 

 بارزة تُصبحُ  للعافية النفسية، وبالتالي الذاتية، والهويةِ  النفِس  لتَمايُز التهديدات فإنَ  خاص

 المخاوف قفُ تَ  حيث مهمة، حياتية تحّوالٍت وانتقاالتٍ  األفرادُ  يُواجه عندما خاص بشكلٍ 

 (Bowen, 1985).الُمقّدمةِ  في والهويةِ  والمواقفِ  تغييِر األدوارِ  حول

 التغييرات بل أيضا   التعليمية، التحوالّتِ  فقط ليس الشباب لهؤالءِ  الفتِرة هذه وتَْجلبُ      

 البيئّيِ  السياقِ  في يَحدثُ  الذي إعادة التنظيمِ  مثل اليوميِة، الحياةِ  تركيبِة في الكبيرة

والعمل  واألقرانِ  العائليةِ  العالقات في بالتغييراتِ  للفرِد، المصحوبِ  الرئيسيِ 

 حيِاتية ومهامَ  تحدياتٍ  وتَفرضُ  التغييرات هذه وتُشّكلُ  (Jessor, 1993).والتعليم

 الشبابِ  هوية ولتطويرِ  الجديدةِ  األدوارِ  بسياِق الستكشافِ  يزّودُ  الذي األمر جديدةَ،
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 ,Gore,Aseltine) .الفتِرة  هذه أثناء النفسية والعافيةَ  الصحة يُشّكلُ  الذي وتَمايُزهم 

Colten, & Lin, 1997) 

 األسرة ألنظمة بوين نظرية عليه قامت الذي المفهوم بمثابة الذات تمايز ويعد       

 التمايز مصطلح ويشير االجتماعية، العالقات إطار الفرد في علي ويركز

Differentiation والمشاعر األفكار بين التمييز علي النفسي للقدرة ستويالم علي 

 الفرد لدي األكبر التمييز قدرة الوجدان، وتسمح أو الفكر عبر التوجيه بين واالختيار

 القدرة علي تمايزا   األكثر ويعمل األداء الظروف، تقتضي عندما المنطقي الهادئ بالتفكير

 االحتفاظ مع الوجداني والمنطقي، ينالمستوي علي التوتر مع والتوافق التكيف علي

 ذوي التمايز األشخاص يميل النقيض وعلي الودية، عالقاتهم داخل الذاتية بمقياس

للحالة  كاستجابة بهدوئهم االحتفاظ في صعوبة ويجدون الوجداني، التفاعل إلي الضعيف

 االتصالي المستوي علي أما ، Bowen, 1988; Kerr, 2003 ) لآلخرين الوجدانية

 اآلخرين، عن واالستقاللية بالمودة الشعور علي القدرة إلي الذات تمايز يشير مصطلح

 ( I Position ) العالقات في األنا موقع احتالل للذات تمايزا األفراد األكثر ويستطيع

 عند الشخصية لالتهامات االنصياع وعدم بالذات شعور واضح علي الحفاظ يعني بما

 (Bowen, 1978). آلخرينجانب ا من للضغوط التعرض

 إلي الوصول نحو الفرد عمل علي تؤثران قوتان ثمة هناك أن بوين اعتقد كما       

 إلي اآلخرين عن االنفصال من تندرج موزعة سلسلة األولي تشمل القوة الذات، تمايز

 بطريقة لآلخرين الناس استجابة درجة هي والقوة األخرى اآلخرين، علي االعتماد

 أطراف أحد من يتحولون القلق في مواقف األفراد أن بوين واعتقد عقالنية، مأ وجدانية

 (Bowen, 1976;Gilbert, 1992) . اآلخر الطرف إلي السلسلة هذه

( التي تهدف إلى التعرف على طبيعة 2019وتشير دراسة أوباجي وبن يوسف )       

طالب  100عينة الدراسة على  العالقة بين تمايز الذات والتفكير االبتكاري ، وقد اشتملت
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وطالبة من طلبة اإلرشاد والتوجيه جامعة المدية ، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية ، 

واستخدمنا في الدراسة أداتين األولى مقياس تمايز الذات من إعداد الكعبي ، و الثانية 

القة مقياس التفكير االبتكاري من إعداد أبو زيد ، ومن أهم نتائج الدراسة وجود ع

ارتباطية موجبة بين تمايز الذات والتفكير االبتكاري لدى عينة من طلبة اإلرشاد 

، ووجود مستوى تمايز الذات و التفكير االبتكاري مرتفع لدى  والتوجيه جامعة المدية

أفراد عينة الدراسة وعدم وجود اختالف في درجات تمايز الذات باختالف المستوى 

 دى أفراد عينة الدراسة .ماستر( ل–الدراسي )ليسانس 

( التي تهدف الى التعرق على مستوى 2018كما أشارت دراسة عباس وصالح )     

تمايز الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية ، و تم اختيار عينه عشوائية من مجتمع البحث 

( طالبه من طالبات المرحلة المتوسطة في قضاء بعقوبة التابعة لمديريه 600عددها )

ة ديا لي ،وقد قام الباحثان ببناء مقياس تمايز الذات معتمدا على نظريه هرما وتكن تربي

فقره موزعها على ثالثة مجاالت ، وقد تم استخراج الصدق  34وقد تكون المقياس من 

بعده طرق وكذلك الثبات بطريقتي اعاده االختبار والفا كرونباخ ، وقد بلغ معامل الثبات 

،  وقد قام الباحثان بتطبيق المقياس بصيغته النهائية على  0.080،  0.084على التوالي 

طالبه ، وتوصلت نتائج البحث أن العينة تمتلك مستوى  210عينه التطبيق البالغ عددها 

 ضعيفا من تمايز الذات.

( التي تهدف Knauth, Skoworon,2006وتشير دراسة ناوث وسكورون )       

وعالقته ببعض المتغيرات مثل القلق المزمن وادمان للتعرف علي تأثير تمايز الذات 

المخدرات والسلوك الجنسي الخطر وكذلك حل المشكالت االجتماعية ، وقد تكونت 

( طالبا في المرحلة الثانوية في المدارس األمريكية في مدينة نيويورك 161العينة من )

لذات واستبانة لقياس ( عام ، وتم تطبيق استبانة لقياس تمايز ا19-14تتراوح مابين )

سمة القلق المجرد وكذلك مقياس اسلوك الجنسي الخطر ومقياس اخر لقياس تورط 

المراهقين بتعاطي المخدرات والكحول ، وقد أسفرت الدراسة أن المستويات العالية من 



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (530                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

تمايز الذات ترتبط بمستويات أقل من القلق المزمن وكذلك مستويات أعلي في حل 

عية ، وكذلك ارتبط تمايز الذات العالي مع مستويات أقل من السلوك المشكالت االجتما

 الجنسي وكذلك مستويات أقل في تعاطي المخدرات .

 : Future Time Perspectiveثالثا : منظور زمن المستقبل

يعد المستقبل مكون رئيسي ومؤشر دقيق يستند إليه في الحكم على مضامين        

ها، ومحدد مهم من محددات حركه سلوك االفراد ،إذ ان النظر التجربة اإلنسانية وأبعاد

صوب المستقبل من صميم الخبرة اإلنسانية، و عندما يأخذ المستقبل حيزا مهما في تحديد 

الخبرات واالولويات السلوكية، بدافع من طبيعة تشكل معنى المستقبل لدى الفرد فان ذلك 

 تجارب مؤلمة أكانت سواء   اإلنسانية رةالخب ما يدعى منظور زمن المستقبل ، وتساعد

 الحياة؛ واالنطالق نحو للمستقبل، التخطيط على وناجحة األفراد مفيدة تجارب أم وفاشلة،

) به الذي يؤمن الزمني المنظور حسب تكون يتخذها الفرد قرارات أيّة فإن وبالتالي

 . (2019وآخرون،  خليل فيصل الربيع،

هو نتاج العمليات المعرفية والدفاعية لدى الفرد ، فاألفراد  ومنظور زمن المستقبل        

الذين لديهم نظره مستقبلية إيجابية على دراية كامله بأهمية الزمن النفسي لديهم لكونه يعد 

بعدا دافعا لهم ،ويتحدد ذلك في طبيعة الهدف وأهميته في ضوء الحقبة الزمنية التي 

ر زمن المستقبل لدى الفرد في نجاح الفرد إلنجاز يعيشها الفرد، لذا يمكن أن يسهم منظو

 (.22، 2011اهدافه سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل)عبد الوهاب،

وقد وجد انا منظور زمن المستقبل يؤثر في العديد من احكامنا وقراراتنا وافعالنا         

لى التقدم وتحقيق ،ووجد أنه كلما امتلك الفرد منظورا مستقبليا جيدا فان ذلك يساعده ع

نتائج انجاز حياتية جيده مثل التوافق النفسي ،  وجذور هذا المنظور ونشأته تتأسس في 

مرحله الطفولة ، وتساعد الثقافات والظروف البيئية  المحيطة بالفرد دورا مهما في 

 .    (Zimbardo & Boyd, 1999)ذلك
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 يتم التي المستقبلية الزمنية طول الفترة بأنه المستقبل زمن منظور ويُعّرف        

 لتبني األفراد عند المستقر نسبي ا الميل هو أو ، (Wallace, 1956: 240)تصورها 

 حيث ؛ (Zimbardo & Boyed, 1999) القرارات اتخاذ مستقبلي عند عقلي إطار

 المستقبلية، في السلوكات االنخراط إلى قوية، مستقبلية لديهم توجهات الذين األفراد يميل

 ,Qian, Lin, Han, Tian, Chen & Wang). وتأخير االشباع كالتخطيط،

الماضي،  إلى يشير المستقبل زمن أن منظور إلى (Levin) ليفين ويشير  (2015

الماضي،  إلى للنظر الحاضر من هو االنطالق أو للشخص؛ والمستقبل والحاضر،

منظور  فإن وبهذا ما، بدرجة يدالبع توقع المستقبل وربما السابقة، التجارب من واالستفادة

 النفسية الحالية الحالة مع ودمجه المستقبل، فيها توقع يتم التي الدرجة هو المستقبل زمن

 . (Henry et al., 2017) للفرد

 األفراد إدراك فإن (Carstensen, 1991) االنفعالية  االجتماعية للنظرية وطبقا      

ا للزمن يلعب  المتعلقة األهداف خاصة األهداف، وتحقيقها؛ اختيار في أساسي ا دور 

 بأنه يُنظر للزمن عندما المثال؛ سبيل فعلى والخبرات االنفعالية، االجتماعي، بالتواصل

  .الموجبة االنفعالية الحاالت يؤكدون على األفراد فإن محدود،

وم فمفه المستقبل؛ زمن منها منظور يتكون التي األبعاد حول اآلراء وتختلف       

 )ومحدود ممتد( بين يتراوح ما القطب وثنائي البُعد، أحادي المستقبل مفهوم زمن منظور

(Kastenbaum, Carstensen, Isaacowitz & Charles, 1999)  في ؛ 

 فالشخص ثنائي األبعاد؛ مفهوم بأنه (Cate & John, 2007) كيت وجون يرى حين

ا، يتيح قد ومع ذلك متزايد، كلبش محدد أنه على يدرك الزمن قد بالعمر المتقدم  فرص 

ا ثنائي يكون قد المستقبل زمن أن منظور اقترحا ولذلك  التركيز حيث من األبعاد مفهوم 

 ،)المتبقية الشخص في حياة الجيدة واإلمكانيات األهداف، إدراك أي(الفرص  على

 أيّد .كما )قيةالمتب الشخص في حياة القيود إدراك بمعنى( والقيود على المحددات والتركيز

الحدود  على ركزوا لكنهم زمن المستقبل، لمنظور األبعاد ثنائي الهيكل آخرون هذا
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لمنظور  )الفرص على التركيز( والحدود المفتوحة ،)التغيرات على التركيز( المغلقة

 .. (Kooij, de Lange, Jansen & Dikkers , 2013) المستقبل زمن

 أبعاد خمسة (Zimbardo & Boyed, 1999) وبويد زيمباردو وضع وقد       

 حيث ؛ (Past Positive) اإليجابي الماضي :هي المستقبل، لمنظور زمن رئيسة

 واالنشراح بالرضا الماضي، فيشعر سجله في الموجبة للخبرات والمشاعر توجه الفرد

 هنا الفرد حيث توجه ؛ (Past Negative) السلبي والماضي الحاضرة، أمام المواقف

 على تؤثر سلب ا وبالتالي يستحضرها؛ سلبية وعواطفه، ومشاعر بخبراته، الماضي نحو

 بتوجه الفرد ويتمثل ، (Future) والمستقبل حياته بوجه عام، وعلى له، النفسية الحالة

 وفق على ذلك؛ والعمل لتحقيقها، ويخطط التي يتوقعها، المستقبلية األهداف لتحقيق

 ،  ويتمثل (Present Hedonistic) الممتع حاضرومنظم، وال محدد، زمني ترتيب

 الحاضر؛ وذلك على تطغى التي والممتعة واألحاسيس المؤثرة، المشاعر عن بالبحث

 يتمثل بالتعامل الذي (Present Fatalistic) والحاضر الحتمي اآلنية، الرغبة لتحقيق

   .الحالية ثاألحدا وقوع لحتمية االستسالم األمر، أو يقتضيه ما حسب الموقف مع

 أن المرجح من المستقبل زمن أن منظور إلى والتجريبية النظرية، األدلة وتشير        

 زمن منظور لديهم الذين ؛ فاألفراد الذاتي؛ عليها التنظيم ينطوي التي العمليات على يؤثر

 & Crockett, Weinman)أهدافهم لتحقيق أقوى نوايا المستقبل يمتلكون

Hankins, 2009) ، في أهدافهم،  فيندمجون تقدم وتحقيق لمراقبة عرضة أكثر وهم 

 ;Luszczynska, Gibbon & Piko, 2004)الهدف  نحو موجهة سلوكيات

Petkoska & Earl, 2009). 

 "سيجنر" وضعت  :المستقبل نحو للتوجه الثالثية المكونات نموذج

Seginer(2009) يتكون الحياة تمجاال لمختلف المستقبل نحو للتوجه نموذج شامل 
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 المعرفي، والمكون الدافعي، المكون بعضها وتشمل مع متربطة مكونات ثالثة من

 : (Seginer,2009, 15-17)لها    توضيح يلي وفيما السلوكي، والمكون

 يدفع ما كل يتضمن : Motivational component الدافعي المكون (1

 وهي فرعية مكونات عدة ويشمل المستقبل في التفكير في ر الفرد لالستمرار

 مستقبليا   المتوقع للمجال األفراد رات مها ومالءمة بأهمية التي تتعلق : Value القيمة )أ

 هل أبذله؟ الذي الجهد يستحق وهل ؟ المستقبلية مهم لحياتي العالي التعليم هل مثال(

 .لحياتي المستقبلية؟ مفيدة اخترتها التي المهنة ستكون

وأهدافه  المستقبلية أماله تحقيق حول الفرد بثقة ويرتبط : Expectance التوقع )ب

 انفعالي جزء يشمل فهو وبذلك ,).الزواج , العمل . التعليم( معين مجال في وخططه

 الفرد توقعات إلى ويشير ,واألهداف والخطط اآلمال تلك تحقيق حول يتعلق بالتفاؤل

 ورؤيته خططه تطبيق في هنجاح بشأن وتفاؤله ,)..,واألسري ,المهني(مستقبله  حول

  .النجاح في بالثقة مليئة مشاعر وجدانية وتدفعه ,المستقبلية

 سواء سلوكه في العوامل المؤثرة حول الفرد معتقدات إلى يشير : Control الضبط)ج

 السيطرة خارجية ال يمكنه عوامل أو, )الداخلي الضبط( الداخلية الفرد خصائص كانت

 ويقصد به Internal control الداخلي الضبط يشملو .)الخارجي الضبط( عليها

على  وتساعده المستقبلية الفرد أمال تحقيق في تؤثر التي الداخلية العوامل من عدد وجود

 وتقديره يبذله الذي وجهده الفرد رت ا قد هي العوامل وهذه ,إليه يطمح ما إلى الوصول

 من عدد وجود به ويقصد : External control الخارجي الضبط .ودافعه للنجاح لذاته

 وتكوين بمهنته المتعلقة المستقبلية الفرد خطط تحقيق في التي تؤثر الخارجية العوامل

 ,الحظ ,تواجهه التي االجتماعية والضغوط ظروفه االقتصادية هي العوامل وهذه ,األسرة

 .الفرد من القريبين األشخاص

 :المعرفي بالتمثيل عرفويُ  Cognitive component المعرفي المكون (2    

Cognitive representation المحتوى وهما بعدين حيث من وصفه تم Content 
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 األفراد عليها يبني التي الحياة مجاالت بمختلف يتعلق فالمحتوى Valenceالتكافؤ  و

 اإلقدام حيث من لمستقبلهم ينظروا األفراد أن افتراض على فيستند أما التكافؤ .مستقبلهم

 في الفرد استغراق به ويقصد Fears والمخاوف Hopes باآلمال ويعبر عنه جامواإلح

 في باألمل شعور ينتابه فقد ؛)..,واألسرية ,المهنية( المستقبلية مسار حياته في التفكير

 في والتردد رجع ا والت بالخوف شعوره أو له، ويخطط ويقبل عليه يتمناه ما تحقيق

 .اختياراته

 المستقبلي التوجه إن : Behavioral component كيالسلو المكون (3   

 : منها محدد باختيار االلتزام ثم المستقبلية الخيارات بالضرورة  استكشاف يتضمن

 أن في الفعلية الفرد محاولة به ويقصد Exploration المستقبلية الخيارات استكشاف )أ

 خالل من األسرية، أو نهيةالم خططه لتحقيق أقرب تجعله األفعال التي من بالعديد يقوم

 لخصائصه مالءمتها من والتحقق المعلومات وجمع من األخرين المشورة عن البحث

 أو المهنة تلك إلى للوصول المتاحة السبل في والتفكير ,الحياتية وظروفه الشخصية

 في موجود أو المهنة تلك أو الوظيفة هذه وهو يشغل نفسه وتخيل بل ,األسرة تكوين

 به. منه ويلتزم المطلوب يحدد كي كونها يأسرته الت

 العديد من في الفرد يفكر أن به ويقصد Commitment محدد باختيار االلتزام )ب 

مسار  بشأن قراره فيتخذ ,فقط منها واحدة وينتقي يلتزم و يختار أنه إال,المهنية الخيارات

 لتلك وصوللل بجدية نفسه ويُعد ,حياته شريكة ستكون من بخصوص أو معين مهني

  .الخطط هذه بتطبيق وملتزما   مصرا   ويكون فيخطط ,األسرة تكوين المهنة أو

 على ويقوم المتوقعة والخبرات لألحداث المعرفي التمثيل على النموذج ويركز      

 Behavioral السلوكي االلتزام بجوانب الخاصة الدافعية الحيوية للقوى الوظيفة

Engagement مكون أن يتضح وبذلك ,المستقبل نحو للتوجه والتمثيل المعرفي 
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 في مباشر غير تأثيرا   يؤثر كما ,األخرين في المكونين مباشرا   تأثيرا   يؤثر الدافعية

 .المعرفي على المكون التأثير طريق عن السلوكي المكون

 ان الى (Wenglert., L& svenson O., 1982) دراسة اشارت وقد      

 المستقبل نحو اتجاهاتهم تعكس الشباب يدركها مستقبل كمابال المتعلقة المشكالت

 الذات . باحترام إيجابيا للمستقبل الشخصي توقعاتهم وترتبط .له وتوقعاتهم

 بتوجه متعلقة دراسة طوليةTrommsdorff, Gisela1979) دراسة) وتشير      

 تصور ) مستقبلنحو ال للتوجه الجامعة طالب استجابات ان الى المستقبل نحو المراهقين

 – الرفاهية المادية – االسرة – الشخصية ( وهى عوامل بعدة محدد ) المستقبل زمن

والمخاوف  اآلمال ) دراسة تم العامين قرابة استمرت التي الدراسة مدة وطوال ) المهنة

في  واالختالف والعمر الجنس متغيرات ضوء في ( المراهقين لدى والتفاؤل التبعة ومحل

 . المتغيرات لهذه احصائية فروق ظهر وقد لتعليميا المستوى

( Trommsdorff, Gisela , 1979 : p131-47) . 

إلي ضرورة (  Perkins, Dollean; et.,al, 1995) دراسة  اشارت كما      

 لديهم الحماس وزيادة التعلم مشكالت لحل الثانوية المرحلة طالب توجيه وارشاد

 خاصة قرارات التخاذ التخطيط من تمكنهم مارينت واعطائهم للتخطيط لمستقبلهم

،  المستقبل ، ورؤيتهم عن  المستقبل نحو الطالب بأحالم ان نهتم يجب وانه بمستقبلهم

  التنفيذ موضع االحالم ،ووضع المناسبة التعلم ، واساليب الفراغ وكيفية استغالل وقت

 . للمستقبل خطة عمل نحو الطالب ارشاد المعلم من يتطلب وهذا

 عن إلي الكشف  (Coudin & Lima, 2011)وليما  كاودين وتشير دراسة        

 من الدراسة عينة باألهداف االجتماعية، وتكونت المستقبل زمن منظور مدى ارتباط

 بين موجب ارتباط وجود أبرزها النتائج من إلى عدد الدراسة ،وتوصلت فرد 43000

 التنظيم مع سالب واالستقاللية، وارتباط االجتماعي والقبول زمن المستقبل منظور
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 واألهداف المستقبل، منظور زمن بين االرتباط أن النتائج كشفت واالبداع، كما العاطفي

ا األكثر من الدول أقوى كان بأوروبا تقدما األقل في الدول االجتماعية  .تقدم 

 الذات فاعلية لمعتقدات النسبي اإلسهام ( لتحديد2019وهدفت دراسة صادق أحمد)       

 الحياة مع الطالب بتوافق التنبؤ في ) األسري |المهني( والتوجه المستقبلي األكاديمية

 جامعة التربية بكلية الثانية الفرقة طالب من عينة الدراسة على أُجريت وقد الجامعية،

 الذات فاعلية معتقدات أن الدراسة نتائج وقد كشفت طالبا ، (212 ( مقدارها الفيوم

 كما أبعاده، بجميع الجامعية حياته الطالب  مع بتوافق التنبؤ في أساسيا   متغيرا   كاديميةاأل

 والتوافق بالتوافق األكاديمي يتنبأ المهني المستقبلي التوجه أن النتائج توصلت

 .الجامعية الحياة مع بالتوافق يتنبأ ال األسري التوجه المستقبلي بينما ، الشخصي|العاطفي

 لى اإلطار النظري والعالقة بين المتغيرات:تعليق عام ع

( الي أن التوافق النفسي عمليه دينامية مستمرة بين الفرد 2010يشير النوبي )         

وذاته ، وما يحيط به من مؤثرات داخليه وخارجيه و يكون فعاال ومتوازنا في مختلف 

ارة من التوترات المجاالت ، فتوافق الفرد يجعله ايجابيا وتحميه من االثار الض

والضغوط والمواقف المحيطة والصراعات التي قد يتعرض لها الفرد، مما يؤكد فاعليته 

في المجتمع وفعاليته الذاتية بصفاتها توقعات ايجابيه ،ومحددات الشخصية مصدرها 

تفاعل تلك السمات المترجمة الى افكار اما تفاؤليه أو تشاؤميه لنظرته للمستقبل ،والتي 

 المؤشرات الذاتية للفرض وتشير الى توافق الفرد او سوء توافقهم. تعد من

 توقعاتهم في تباين فهناك السهل، باألمر ليس الحياة  مع الطالب فالتوافق      

 معتقداتهم اختالف منها المتغيرات من كثير الى ارجاعها يمكن الحياة عن وانطباعاتهم

 ;Abdallah; Elias; ULI) وتخطيطهم للمستقبل ونظرتهم ,قدراتهم عن

Mahyuddin.2010, 379) وأدائه قدراته على للحكم بذاته أكثر دراية ،فالطالب 

 اهتمامات من المرحلة العمرية هذه به تتميز ِلما بالمستقبل انشغاله ويتزايد األكاديمي،
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 قوالتواف والتكيف الحياة يؤهله لمواكبة قد مما المناسب القرار واتخاذ المهنة حول تدور

 .ومستحدثاتها متطلباتها مع

 فـروض البحث:

 بناء  على ما كشفت عنه نتائج الدراسات السابقة، فقد تم اشتقاق الفروض التالية: 

ال توجااد فااروق بااين المااراهقين والمراهقااات فااي كاال التوافااق الشخصااي والتوافااق األسااري  (1)

 والتوافق الدراسي والتوافق االجتماعي.

نظااور زماان المسااتقبل فااي التنبااؤ بااالتوافق الشخصااي لاادى تسااهم مكونااات تمااايز الااذات وم (2)

 المراهقات.

تسااهم مكونااات تمااايز الااذات ومنظااور زماان المسااتقبل فااي التنبااؤ بااالتوافق األسااري لاادى  (3)

 المراهقات.

تسااهم مكونااات تمااايز الااذات ومنظااور زماان المسااتقبل فااي التنبااؤ بااالتوافق الدراسااي لاادى  (4)

 المراهقات.

نظااور زماان المسااتقبل فااي التنبااؤ بااالتوافق االجتماااعي لاادى تسااهم مكونااات تمااايز الااذات وم (5)

 المراهقات.

تتوسط منبئات تمايز الذات بين تأثير منبئات منظور زمان المساتقبل علاى مكوناات التوافاق  (6)

 النفسي لدى المراهقات.

 وعلى ضوء ذلك فإن الباحثة تفترض النموذج التالي:

 

 المستقبل ( نموذج سببي لتأثير منبئات منظور زمن 1شكل )
 على مكونات التوافق النفسي في ضوء منبئات تمايز الذات

 منهجية وإجراءات البحث:
 مجتمع البحث: 

يمثل مجتمع العينة طالب وطالبات بالصف األول والثاني بالمرحلة الثانوية، في 

 م.  2021/ 2020الفصل الدراسي األول 
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 العينة االستطالعية: 

من المراهقين تبعا  الستجاباتهم على أدوات البحث،  اشتملت هذه العينة على مجموعة

( 150( كان نصيب اإلناث منهم )200حيث بلغ عدد المستجيبين على مقاييس البحث )

(. وقد تم استخدام هذه العينة ٪ 25( بنسبة )50(، أما الذكور فكان عددهم )٪ 75بنسبة )

 في التحقق من الخصائص السيكو مترية ألدوات البحث.

 البحث األساسية: عينة 

( من المراهقين بالصف األول والثاني بالمرحلة 350اشتملت هذه العينة على )

(، 19,4( مراهق بنسبة )٪68( عام، وقد بلغ عدد الذكور )17الثانوية، بمتوسط عمر )

( من العينة األساسية. كما بلغ عدد ذوي 80,6( بنسبة )٪282كما بلغ عدد اإلناث )

( بنسبة 237(، وذوي التخصص األدبي )٪ 32,3( بنسبة )113التخصص العلمي )

٪(67,7.) 

 منهج البحث: 

تدرس البحوث الوصفية العالقة بين المتغيرات، مستخدمة في ذلك أساليب إحصائية مثل 

نمذجة المعادلة البنائية والتحليل العاملي التوكيدي وغيرها. وحيث أن هدف البحث الحالي 

يفسر دور تمايز الذات كمتغير وسيط بين تأثير منظور زمن هو الوصول إلى نموذج سببي 

 المستقبل على مكونات التوافق النفسي، فإن المنهج الوصفي يُعـد هو األكثر مالئمــة.

 أدوات البحـث:

 استبيان منظور زمن المستقبل: (1)

قامت الباحثة باالطالع على بعض البحوث التي تناولت قياس منظور زمن المستقبل 

ئة العربية واألجنبية حتى يتسنى تحديد مفهومها وأبعادها، والحظت أن بعضها في البي

يركز على األسباب التي تؤدي إليها، والبعض اآلخر يركز على نتيجتها، لذا فقد اقتضت 

الحاجة إلى ضرورة بناء استبيان لطالب المرحلة الثانوية يتناول سلوك الطالب في بيئة 
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عد الدافعي والبعد المعرفي في بيئة التعلم. حيث قامت باشتقاق التعلم والتي تشتمل على الب

بعض فقرات االستبيان من أدوات البحوث والدراسات السابقة، وبالتالي فقد قامت 

( مفردة لقياس كل بعد من هذين البعدين، ويجيب عليها الطالب وفق تدريج 15بصياغة )

( على 1، 2، 3، 4، 5لكل منها الدرجات )خماسي )دائما، غالبا ، أحيانا ، نادرا ، أبدا(، و

الترتيب. ثم قام بعرض االستبيان في صورته األولية على خمسة محكمين في مجال علم 

النفس، وذلك بغرض الحكم على مدي وضوح المفردات الدالة ومناسبتها لكل بعد. واتفق 

وقد راعي أربعة منهم على تلك المفردات، وركز الخامس على السالمة اللغوية لها، 

الباحث التعديالت الموصي بها. ثم قام بالتحقق من الخصائص السيكومترية لالستبيان 

 على العينة االستطالعية.

 الخصائص السيكو مترية لالستبيان: 

قامت الباحثة بحساب الصدق العاملي بطريقة المكونات األساسية لمفردات البعد 

ير المائل للعوامل الناتجة بعد التدوير ( مفردة، باستخدام التدو15الدافعي وعددها )

 (:1( وقد أسفر التحليل عن جدول )0‚30بطريقة الفاريماكس وتحديد قيمة التشبع بـ)

 ( التحليل العاملي لمفردات استبيان المنظور الدافعي لزمن المستقبل 1جدول )

 المفردات
 العوامل المستخرجة من التحليل

(1) (2) (3) (4) 

3 0.808    

6 0.708    

1 0.598    

13 0.506    

11 0.434    

9  0.732   

5  0.678   

4  0.674   

2  0.558   

14   0.770  

10   0.730  

15   0.727  
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12   0.496  

7    0.859 

8    0.773 

 2,120 2,210 2,245 2,485 الجــذر الكامــن

 14,133 14,731 14,965 16,567 نسبــة التبايــن

 60,396 46,263 31,531 16,567 النسبة التراكمية 

( عوامل ناتجة من التحليل، وقامت 4( يتضح أن هناك )1وعلى ضوء جدول )

الباحثة بحذف العامل الرابع الحتوائه على أقل من ثالثة مفردات، ومن ثم فقد تبقي ثالثة 

 عوامل هي:

يط لمستقبله والسعي إلنجاز : ويشير إلى قدرة الطالب علي التخطالعامل األول

المهام الصعبة التي تميزه عن غيره في المستقبل ، كذلك تجاربه الغير ناجحة تزيد من 

 دافعيته للنجاح في المستقبل ، كما يسعي للتميز مستقبال في مهنته.

: ويشير إلى ثقة الطالب بأداء أعماله في المستقبل بإتقان مهما العامل الثاني

كما لديه القدرة علي تحديد احتياجاته ومتطلباته حاضرا ومستقبال استغرق من وقت ،

 ،كذلك لديه الدافعية إلنجاز مهامه المطلوبة .

: ويشير إلى سعادة الطالب في مساعدة اآلخرين وعالقته االيجابية العامل الثالث

لتحقيق  بهم، كذلك ايمانه بقضاء هللا وقدرته يشعره بالطمأنينة تجاه مستقبله، وسعيه دائما

 حياة أفضل مع أسرته في المستقبل.

كما قامت الباحثة بالتحقق من مفردات هذه العوامل باستخدام التحليل العاملي 

( وقد تم Amos 22التوكيدي بطريقة االحتماالت العظمى بواسطة برنامج أموس )

(، والذي يوضح 2استخالص النموذج العاملي لمفردات هذا المتغير كما بشكل )

 ت جودة مطابقة النموذج مع بيانات العينة االستطالعية.مؤشرا
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 ( نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمفردات البعد الدافعي في مقياس منظور زمن المستقبل2شكل )

وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقته مع بيانات العينة 

( مفردات على عاملين، 7فإنه يتضح تشبع ) (،2االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )

وقد أهمل العامل الباقي من التحليل العاملي االستكشافي ألنه لم يحقق مطابقة النموذج مع 

 بيانات العينة االستطالعية، وبذلك فقد اشتمل البعد الدافعي على عاملين هما كما يلي:

إلى قدرة الطالب علي فعل أي  : ويشير هذا العاملتتابع تحقيق الذات: العامل األول   

شيء يريده في المستقبل وبإتقان مهما استغرق من وقت كما لديه القدرة علي تحديد 

احتياجاته ومتطلباته حاضرا ومستقبال ،كذلك لديه الدافعية إلنجاز مهامه المطلوبة ، 

 (. 9،  4،  2،  5ويشتمل هذا العامل على المفردات ) 

: ويشير هذا العامل إلى سعادة الطالب في حقيق السعادةالعامل الثاني: السعي لت 

مساعدة اآلخرين وعالقته االيجابية بهم ، وسعيه دائما لتحقيق حياة أفضل مع أسرته في 

 (. 15،  10،  14المستقبل ، ويشتمل هذا العامل على المفردات ) 
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قامت وعلى ضوء تشبع المفردات على عواملها الكامنة بقيم غير متساوية، فقد 

الباحثة بحساب معامل ثبات ""أوميجا" لمفردات كل بعد، حيث بلغت قيمة معامل 

(، بينما بلغ معامل "أوميجا" لبعد 0.722"أوميجا" لمفردات بعد تتابع تحقيق اإلنجاز )

 (.0.696السعي لتحقيق الذات )

برنامج  باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بحساب األداء التفاضلي المنتظم باستخدام

(Amos-22 وكذلك التخصص ،)( لعبارات هذين البعدين في ضوء النوع )ذكور/ إناث

الدراسي )علمي/ أدبي(، وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي 

التوكيدي واألداء التفاضلي المنتظم لمفردات بعدي الدافعية )تتابع تحقيق الذات، والسعي 

نات العينة االستطالعية، فقد كشف النموذج الناتج عن الشكل لتحقيق السعادة( مع بيا

 التالي:

 

 ( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات بعدي الدافعية في ضوء النوع والتخصص3شكل )
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( والذي يتضح به األداء التفاضلي في ضوء النوع )ذكور/ 3وعلى ضوء شكل )

باحثة إلى استخراج األوزان إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت ال

 االنحدار المعيارية كما بالجدول التالي:

 ( داللة األداء التفاضلي لعبارات البعد الدافعي من منظور زمن المستقبل  2جدول )

 البــــارامتـــرات
قيمة 
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 اإلحصائية

السعي لتحقيق 
 السعادة

 0.337. 0.194. 0.062- 0.066 التخصص الدراسي →

السعي لتحقيق 
 السعادة

 0.532 0.153 0.083- 0.040 النوع →

تتابع تحقيق 
 اإلنجاز

 0.280 0.194 0.051- 0.060 التخصص الدراسي →

تتابع تحقيق 
 اإلنجاز

 0.418. 0.157. 0.066- 0.042 النوع →

 0.004 0.054- 0.241- 0.151- التخصص الدراسي → 2

( بالنسبة 2( يتضح أنه يوجد أداء تفاضلي للمفردة رقم )2جدول ) وعلى ضوء  

للتخصص الدراسي، ومن ثم فيجب حذف هذه المفردة عند استخدامها في التحقق من 

 نتائج البحث المتعلقة بالفروق بين التخصص الدراسي )علمي/ أدبي(.

نات ومن جهة أخرى فقد قامت الباحثة بحساب الصدق العاملي بطريقة المكو 

( مفردة، 15األساسية لمفردات البعد المعرفي الستبيان منظور زمن المستقبل وعددها )

باستخدام التدوير المائل للعوامل الناتجة بعد التدوير بطريقة الفاريماكس وتحديد قيمة 

 (:3( وقد أسفر التحليل عن ثالثة عوامل موضحة بالجدول )0‚30التشبع بـ)

 لمفردات استبيان المنظور المعرفي لزمن المستقبل ( التحليل العاملي 3جدول )

 المفردات
 العوامل المستخرجة من التحليل

(1) (2) (3) 

7 0.802   

1 0.727   

4 0.726   

2 0.672   

12 0.497   

8 0.387   
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6  0.782  

9  0.692  

5  0.653  

15  0.607  

3  0.524  

11   0.720 

10   0.624 

13   0.619 

14   .0505 

 2,223 2,970 3,015 الجــذر الكامــن

 14,818 19,803 20,100 نسبــة التبايــن

 54,721 39,903 20,100 النسبة التراكمية 

 ( يتضح أن هناك ثالثة عوامل ناتجة من التحليل وهي:3وعلى ضوء جدول )

علي المعرفة ويشير إلى أن الطالب يستفيد من معظم وقته للحصول  العامل األول:

وبطرق جديدة فهو مقتنع بأن النجاح يأتي بالجد والعمل وليس بالحظ ، وكذلك التنافس مع 

زمالئه للحصول علي المعلومات التي تفيده في انجاز مهامه مستقبال ، كما يتحمل 

الصعوبات من أجل الحصول علي المعلومات ،كما يواجه المخاطر إلضفاء اإلثارة في 

 ة منها.حياته واالستفاد

ويشير إلى تفاءل الطالب بالمستقبل الذي ينتظره وتوقع السعادة في العامل الثاني:   

المستقبل ، وكذلك االستفادة من مناقشات زمالئه والشعور بالسعادة في التحدث معهم عن 

 مستقبله الدراسي، كما يزداد حماس بالتفكير في مستقبله.

، األخرين عند التفكير في مستقبله لطالب من خبراتويشير إلى استفادة االعامل الثالث: 

كما يسعي لتحقيق المهام التي لم ينجزها مسبقا ، ويقارن أغلب المواقف الحالية بالخبرات 

 .لمزايا والعيوب قبل اتخاذ القرارالماضية المماثلة لها لالستفادة منها ، كذلك مقارنة ا

لعوامل باستخدام التحليل العاملي كما قامت الباحثة بالتحقق من مفردات هذه ا

( وقد تم Amos 22التوكيدي بطريقة االحتماالت العظمى بواسطة برنامج أموس )
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(، والذي يوضح 4استخالص النموذج العاملي لمفردات هذا البعد المعرفي كما بشكل )

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج مع بيانات العينة االستطالعية.

 

 ل العاملي التوكيدي لمفردات البعد المعرفي في مقياس منظور زمن المستقبل( نموذج التحلي4شكل )

وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقته مع بيانات العينة 

(، فإنه يتضح تشبع أربعة مفردات على عامل 4االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )

إلى استفادة الطالب من معظم وقته للحصول  واحد وهو البحث عن المعرفة والذي يشير

علي المعرفة والتنافس مع زمالئه للحصول علي المعلومات التي تفيده مستقبال ، كما 

يبحث عن طرق جديدة للحصول علي المعرفة ويتحمل الصعوبات من أجل الحصول 

المفردات  علي المعلومات التي  تفيده في انجاز مهامه مستقبال ، ويشتمل هذا العامل على

 (1  ،2  ،4  ،7 .) 

وعلى ضوء تشبع المفردات على هذا العامل الكامن بقيم غير متساوية، فقد قامت 

الباحثة بحساب معامل ثبات ""أوميجا" لمفردات هذا البعد، حيث بلغت قيمة معامل 

 (.0.813"أوميجا" لمفرداته )
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ي المنتظم باستخدام برنامج باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بحساب األداء التفاضل

(Amos-22 وكذلك التخصص ،)( لعبارات هذا البعد في ضوء النوع )ذكور/ إناث

الدراسي )علمي/ أدبي(، وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي 

التوكيدي واألداء التفاضلي المنتظم لمفردات هذا البعد )البحث عن المعرفة( مع بيانات 

 ستطالعية، فقد كشف النموذج الناتج عن الشكل التالي:العينة اال

 

 ( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات البحث عن المعرفة في ضوء النوع والتخصص5شكل )

( والذي يتضح به األداء التفاضلي في ضوء النوع )ذكور/ 5وعلى ضوء شكل )

استخراج األوزان إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت الباحثة إلى 

 االنحدار المعيارية كما بالجدول التالي:

 ( داللة األداء التفاضلي لعبارات البعد المعرفي من منظور زمن المستقبل  4جدول )

 البــــارامتـــرات
قيمة 
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 اإلحصائية

البحث عن 
 المعرفة

 0.124 0.207 0.023- 0.098 النوع →

البحث عن 
 المعرفة

→ 
التخصص 
 الدراسي

0.113 -0.023 0.251 0.095 

7 → 
التخصص 
 الدراسي

-0.056 -0.144 0.045 0.202 

4 → 
التخصص 
 الدراسي

0.080 -0.014 0.178 0.105 
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( أنه ال يوجد أداء تفاضلي لمفردات هذا البعد بالنسبة للنوع 4ويشير جدول )  

 والتخصص الدراسي.

يتضح أن منظور زمن المستقبل يتكون من عاملين هما العامل  وعلى ضوء ما سبق

الدافعي والذي يتكون من بعدين هما تتابع تحقيق اإلنجاز )أربعة مفردات(، والسعي 

لتحقيق السعادة )ثالثة مفردات(، باإلضافة إلى العامل المعرفي والذي يتكون من بعد 

( مفردة 11ذا االستبيان على )البحث عن المعرفة )أربعة مفردات(، وبذلك فيشتمل ه

 لقياس منظور زمن المستقبل.

 استبيان تمايز الذات: (2)

قامت الباحثة باالطالع على بعض البحوث التي تناولت قياس تمايز الذات في البيئة 

العربية واألجنبية حتى يتسنى تحديد مفهومها وأبعادها، والحظت أن بعضها يركز على 

بعض اآلخر يركز على نتيجتها، لذا فقد اقتضت الحاجة إلى األسباب التي تؤدي إليها، وال

ضرورة بناء استبيان للمراهقين من طالب المرحلة الثانوية يتناول سلوك الطالب في بيئة 

 التعلم والتي تشتمل على كل مما يلي:

 و االنفعالية فعله الفرد وردود استجابة درجة ويشير إلى إلي)أ( التفاعل العاطفي: 

 في صعوبة وعدم وجود واألفكار، المشاعر بين الفصل علي سية والقدرةالحسا فرط

  لآلخرين. الوجدانية للحالة كاستجابة االنفعالي بالهدوء االحتفاظ

 الشخص يدرك كيف بالذات، الشعور الواضح)ب( اتخاذ موقف األنا: ويشير إلى     

 النظر بصرف ذاته زتعزي مختلف األفعال خالل من يحاول كيف نفسه، يقيم كيف نفسه،

 .وآرائهم اآلخرين سلوك عن

 والخطورة غير المودة، نتيجة بالتهديد الشعور)جـ( القطع االنفعالي: ويشير إلى     

هذا  في الفرد عليها يحصل التي والدرجة اآلخرين، مع الوجدانية التفاعالت من المبررة

 اآلخرين. عم االنفعالية للقطيعة كبير استعداد علي أنه تعني المقياس
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 للمشاركة الحساسية فرط) : )د( االندماج مع اآلخرين: ويشير إلى اآلخرين    

 . فيه مبالغ بشكل واالرتباط باآلباء اآلخرين، مع الوجدانية

حيث قامت باشتقاق بعض فقرات االستبيان من أدوات البحوث والدراسات السابقة، 

ل بعد من هذه األبعاد، ويجيب عليها ( مفردات لقياس ك10وبالتالي فقد قامت بصياغة )

، 5الطالب وفق تدريج خماسي )دائما، غالبا ، أحيانا ، نادرا ، أبدا(، ولكل منها الدرجات )

( على الترتيب. ثم قامت بعرض االستبيان في صورته األولية على خمسة 1، 2، 3، 4

الدالة  محكمين في مجال علم النفس، وذلك بغرض الحكم على مدي وضوح المفردات

ومناسبتها لكل بعد، واتفق أربعة منهم على تلك المفردات، وركز الخامس على السالمة 

اللغوية لها، وقد راعت الباحث التعديالت الموصي بها، ثم قامت بالتحقق من الخصائص 

 السيكو مترية لالستبيان على العينة االستطالعية.

 الخصائص السيكو مترية لالستبيان: 

بحساب الصدق العاملي بطريقة المكونات األساسية لمفردات كل بعد  قامت الباحثة

من أبعاد تمايز الذات باستخدام التدوير المائل للعوامل الناتجة بعد التدوير بطريقة 

 ( وقد أسفر التحليل عما يلي:0‚30الفاريماكس وتحديد قيمة التشبع بـ)

 أوال : التفاعل العاطفي:

عاملي االستكشافي، فقد خلصت الباحثة لثالثة عوامل على ضوء استخدام التحليل ال

 (. 5يوضحها جدول )

 ( التحليل العاملي لمفردات بعد التفاعل العاطفي 5جدول )

 المفردات
 العوامل المستخرجة من التحليل

(1) (2) (3) 

2 0.793   

8 0.728   

5 0.671 0.554  

3  0.836  
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10  0.645  

6   0.729 

4   0.632 

9   0.566 

1   0.532 

7   0.488 

 1.842 1.990 2.018 الجــذر الكامــن

 18.415 19.898 20.184 نسبــة التبايــن

 58.498 40.082 20.148 النسبة التراكمية 

( يتضح أن هناك ثالثة عوامل ناتجة من التحليل، إال أن العامل 5وعلى ضوء جدول )

 دتين فقط، ومن ثم فإن العاملين األول والثالث وهما:الثاني فقد تم حذفه ألنه يتضمن مفر

ويشير إلى إلي ارتباك الطالب عنما يتشارك عمل ما مع زمالئه أو  العامل األول:

 عندما يتناقش معهم، كذلك يعجز عن التحكم في انفعاالته في المواقف التي تواجهه.

ي لو مشاعره أفضل ما ويشير إلى صعوبة  في تفكير الطالب بوضوح حتالعامل الثالث: 

يكون فهو يشعر أنه متقلب المزاج وحساس لنقد األخرين ، كما يشعر بالتوتر في 

 المواقف المزعجة التي تواجهه ، كما يراه اآلخرون انفعالي أكثر مما يجب .

كما قامت الباحثة بالتحقق من مفردات هذه العوامل باستخدام التحليل العاملي 

( وقد تم Amos 22االت العظمى بواسطة برنامج أموس )التوكيدي بطريقة االحتم

(، والذي يوضح 6استخالص النموذج العاملي لمفردات هذا البعد المعرفي كما بشكل )

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج مع بيانات العينة االستطالعية.

 
 العاطفي( مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمفردات التفاعل 6شكل )
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وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقته مع بيانات العينة 

(، فإنه يتضح تشبع أربعة مفردات على عامل 6االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )

واحد وهو التفاعل العاطفي والذي يشير إلى صعوبة في تكيف الطالب مع زمالئه في 

تفكيره بوضوح حتي لو مشاعره أفضل ما يكون، كما ينتابه  الدراسة وكذلك صعوبة  في

التوتر عندما يشترك في عمل ما مع زمالئه ويرتبك عندما يتناقش معهم ، ويشتمل هذا 

 (.10،  7،  5،  2العامل على المفردات ) 

وعلى ضوء تشبع المفردات على هذا العامل الكامن بقيم غير متساوية، فقد قامت 

عامل ثبات ""أوميجا" لمفردات هذا البعد، حيث بلغت قيمة معامل الباحثة بحساب م

 (.0.713"أوميجا" لمفرداته )

باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بحساب األداء التفاضلي المنتظم باستخدام 

( لعبارات هذا البعد في ضوء النوع )ذكور/ إناث(، وكذلك Amos-22برنامج )

وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل التخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، 

العاملي التوكيدي واألداء التفاضلي المنتظم لمفردات هذا البعد )التفاعل العاطفي( مع 

 بيانات العينة االستطالعية، فقد كشف النموذج الناتج عن الشكل التالي:

 

 لنوع والتخصص( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات التفاعل العاطفي في ضوء ا7شكل )
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( والذي يتضح به األداء التفاضلي في ضوء النوع )ذكور/ 7وعلى ضوء شكل )

إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت الباحثة إلى استخراج األوزان 

 االنحدار المعيارية كما بالجدول التالي:

 ( داللة األداء التفاضلي لعبارات بعد التفاعل العاطفي  6جدول )

قيمة  بــــارامتـــراتال
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 اإلحصائية

 0.461 0.152 0.078- 041. التخصص الدراسي → التفاعل العاطفي

 0.214 0.051 0.177- 0.069- النوع → التفاعل العاطفي

 0.030 0.213 0.016 0.127 التخصص الدراسي → 10

 0.004 0.251 0.071 0.161 التخصص الدراسي → 7

( وذلك 7، 10( أنه يوجد أداء تفاضلي لمفردتين فقط وهما أرقام )6ويشير جدول )  

بالنسبة للتخصص الدراسي، كما أنه ال يوجد أداء تفاضلي لمفردات هذا البعد بالنسبة 

 للنوع )ذكور/ إناث(.

 ثانيا : اتخاذ موقف األنا:

فقد خلصت الباحثة لثالثة عوامل على ضوء استخدام التحليل العاملي االستكشافي، 

 (. 7يوضحها جدول )

 ( التحليل العاملي لمفردات بعد اتخاذ موقف األنا 7جدول )

 المفردات
 العوامل المستخرجة من التحليل

(1) (2) (3) 

9 0.783   

3 0.676   

7 0.670   

4 0.625   

2  0.757  

8  0.750  

5  0.628  

6   0.740 

10   0.634 

1   0.515 

 1.386 1.958 2.108 الجــذر الكامــن

 13.861 19.582 21.084 نسبــة التبايــن

 54.527 40.666 21.084 النسبة التراكمية 

 ( يتضح أن هناك ثالثة عوامل ناتجة من التحليل وهي:7وعلى ضوء جدول )
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لديه قدرات تميزه  : ويشير إلى تقبل الطالب لذاته الي حد كبير ويري أنالعامل األول    

عن غيره ، ويفعل مايراه صحيح بغض النظر عن رأي اآلخرين ، كما أنه متمسك برأيه 

 دون تأثر برأي اآلخرون .

ويشير إلى شعور الطالب بثبات شديد تحت أي ضغط فاألخرون  العامل الثاني:    

 رون .يصفونه   بأنه ذو شخصية قوية ، كما يرفض تغيير سلوكه لمجرد ارضاء اآلخ

ويشير إلى تقدير الطالب لذاته والذي ال يتأثر برأي اآلخرين فيري  العامل الثالث:

 أنه قادر علي تصحيح األخطاء التي يقع فيها ،  كما يلجأ إليه زمالئه لحل مشكالتهم .

كما قامت الباحثة بالتحقق من مفردات هذه العوامل باستخدام التحليل العاملي 

( وقد تم Amos 22ماالت العظمى بواسطة برنامج أموس )التوكيدي بطريقة االحت

(، والذي يوضح 8استخالص النموذج العاملي لمفردات هذه العوامل كما بشكل )

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج مع بيانات العينة االستطالعية.

 

 نا( مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمفردات اتخاذ موقف األ8شكل )

وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقته مع بيانات 

( مفردات على 3(، فإنه يتضح تشبع )8العينة االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )

العاملين تقبل الذات وثبات الذات، وقد أهمل العامل الباقي من التحليل العاملي االستكشافي 



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (553                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

نموذج مع بيانات العينة االستطالعية، وبذلك فقد اشتمل عامل ألنه لم يحقق مطابقة ال

 اتخاذ موقف األنا على عاملين هما كما يلي:

ويشير هذا العامل إلى تقبل الطالب لذاته الي حد كبير،  العامل األول: تقبل الذات:    

ويفعل مايراه صحيح بغض النظر عن رأي اآلخرين ، كما أنه متمسك برأيه دون تأثر 

 أي اآلخرون .بر

 (. 3،  9،  4، ويشتمل هذا العامل على المفردات 

ويشير هذا العامل إلى ويشير إلى شعور الطالب بثبات  العامل الثاني: ثبات الذات:    

شديد تحت أي ضغط فاألخرون يصفونه   بأنه ذو شخصية قوية ، كما يرفض تغيير 

 (. 5،  8،  2ى المفردات ) سلوكه لمجرد ارضاء اآلخرون، ويشتمل هذا العامل عل

وعلى ضوء تشبع المفردات على عواملها الكامنة بقيم غير متساوية، فقد قامت 

الباحثة بحساب معامل ثبات ""أوميجا" لمفردات كل بعد، حيث بلغت قيمة معامل 

(، بينما بلغ معامل "أوميجا" لبعد ثبات الذات 0.645"أوميجا" لمفردات بعد تقبل الذات )

(0.625). 

باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بحساب األداء التفاضلي المنتظم باستخدام 

( لعبارات هذين البعدين في ضوء النوع )ذكور/ إناث(، وكذلك Amos-22برنامج )

التخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل 

ظم لمفردات بعدي اتخاذ موقف األنا )تقبل الذات العاملي التوكيدي واألداء التفاضلي المنت

 وثبات الذات( مع بيانات العينة االستطالعية، فقد كشف النموذج الناتج عن الشكل التالي:
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 ( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات اتخاذ موقف األنا في ضوء النوع والتخصص9شكل )

ي ضوء النوع اء التفاضلي ف( والذي يتضح به األد9وعلى ضوء شكل )

إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت الباحثة إلى استخراج )ذكور/

 األوزان االنحدار المعيارية كما بالجدول التالي:

 ( داللة األداء التفاضلي لعبارات بعد التفاعل العاطفي  8جدول )

 البــــارامتـــرات
قيمة 
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 حصائيةاإل

 0.247 0.288 0.097- 0.062 النوع → ثبات الذات

 0.575 0.123 0.211- 0.050- التخصص الدراسي → ثبات الذات

 0.016 0.256 0.016 0.132 التخصص الدراسي → تقبل الذات

 0.045 0.277 0.008 0.148 النوع → تقبل الذات

ثبات الذات، ولكن يوجد  ( أنه ال يوجد أداء تفاضلي لمفردات بعد8ويشير جدول )

أداء تفاضلي للعامل الكامن تقبل الذات، وذلك بالنسبة لكل من النوع )ذكور/ وإناث( 

والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، والتي يمكن إرجاعها إلى وجود فروق أصيلة بين 

 التخصص العلمي والتخصص األدبي في بعد تقبل الذات.
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 ثالثا : القطع االنفعالي:
استخدام التحليل العاملي االستكشافي، فقد خلصت الباحثة إلى عاملين على ضوء 
 (: 9يوضحهما جدول )

 ( التحليل العاملي لمفردات بعد القطع االنفعالي9جدول )

 المفردات
 العوامل المستخرجة من التحليل العاملي

(1) (2) 

3 0.825  

7 0.800  

1 0.757  

8 0.565  

6 0.564  

9 0.490  

2  0.710 

4 0.360 0.623 

10 0.449 0.577 

5  0.454 

 1.836 3.113 الجــذر الكامــن

 18.357 31.129 نسبــة التبايــن

 49.486 31.129 النسبة التراكمية 

 ( يتضح أن هناك عاملين ناتجين من التحليل هما:9وعلى ضوء جدول )

ه بالضيق وأنه غير مرتاح : ويشير إلى ابتعاد الطالب عن الناس وشعورالعامل األول

بقرب الناس منه ، كما أنه ينزعج من الجو العائلي ويهرب من العالقات الشديدة مع 

اآلخرين ،كذلك يحب االستقالل عن اآلخرين ويريد االختفاء عن األنظار ،ولن يفكر  في 

 اللجوء ألي فرد من أسرته للحصول علي الدعم العاطفي.

تعبير الطالب عن مشاعره لألشخاص المهتمة به ، كذلك  ويشير لصعوبة العامل الثاني:

ال يحب  الحديث عن األمور السيئة ألنها تزيده سوءا، ويهرب من العالقات الشديدة مع 

 اآلخرين ويريد االختفاء عن األنظار.

كما قامت الباحثة بالتحقق من مفردات هذين العاملين باستخدام التحليل العاملي 

( وقد تم Amos 22حتماالت العظمى بواسطة برنامج أموس )التوكيدي بطريقة اال
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(، والذي يوضح 10استخالص النموذج العاملي لمفردات هذين العاملين كما بشكل )

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج مع بيانات العينة االستطالعية.

 

 االنفعالي( مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمفردات القطع 10شكل )

وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقته مع بيانات 

(، فإنه يتضح تشبع خمسة مفردات على 10العينة االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )

عامل واحد وهو القطع االنفعالي والذي يشير إلى إلى ابتعاد الطالب عن الناس وشعوره 

بقرب الناس منه ، كما أنه يهرب من العالقات الشديدة مع  بالضيق وأنه غير مرتاح

اآلخرين ،كذلك لن يفكر  في اللجوء ألي فرد من أسرته للحصول علي الدعم العاطفي ، 

 (. 4،  6،  1،  7،  3ويشتمل هذا العامل على المفردات ) 
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 وعلى ضوء تشبع المفردات على هذا العامل الكامن بقيم غير متساوية، فقد قامت

الباحثة بحساب معامل ثبات ""أوميجا" لمفردات هذا البعد، حيث بلغت قيمة معامل 

 (.0.806"أوميجا" لمفرداته )

باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بحساب األداء التفاضلي المنتظم باستخدام برنامج 

(Amos-22 وكذلك التخصص ،)( لعبارات هذا البعد في ضوء النوع )ذكور/ إناث

الدراسي )علمي/ أدبي(، وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي 

التوكيدي واألداء التفاضلي المنتظم لمفردات هذا البعد )القطع االنفعالي( مع بيانات العينة 

 ن الشكل التالي:االستطالعية، فقد كشف النموذج الناتج ع

 

 ( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات القطع االنفعالي في ضوء النوع والتخصص11شكل )

( والذي يتضح به األداء التفاضلي في ضوء النوع )ذكور/ 11وعلى ضوء شكل )

إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت الباحثة إلى استخراج األوزان 

 كما بالجدول التالي: االنحدار المعيارية
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 ( داللة األداء التفاضلي لعبارات بعد القطع االنفعالي  10جدول )

 البــــارامتـــرات
قيمة 
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 اإلحصائية

 0.528 0.168 0.084- 0.042 النوع → القطع االنفعالي

 0.566 0.149 0.086- 0.032 التخصص الدراسي → القطع االنفعالي

( أنه ال يوجد أداء تفاضلي لمفردات بعد القطع االنفعالي أو للعامل 10ويشير جدول )
الكامن، وذلك بالنسبة لكل من النوع )ذكور/ وإناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ 

 أدبي(.
 رابعا : االندماج مع اآلخرين:

إلى ثالثة  على ضوء استخدام التحليل العاملي االستكشافي، فقد خلصت الباحثة
 (. 11عوامل يوضحها جدول )
 ( التحليل العاملي لمفردات بعد االندماج مع اآلخرين11جدول )

 المفردات
 العوامل المستخرجة من التحليل

(1) (2) (3) 

7 0.730   

4 0.688   

6 0.668  0.397 

10 0.643 0.320  

5 0.602   

8 0.573   

3  0.801  

9  0.710  

1  0.649  

2   0.835 

 1.173 1.790 2.654 الجــذر الكامــن

 11.732 17.898 26.539 نسبــة التبايــن

 56.168 44.436 26.539 النسبة التراكمية 

( يتضح أن هناك ثالثة عوامل ناتجة من التحليل، وقد تم 11وعلى ضوء جدول )

 املين الباقيين هما:حذف الثالث ألنه يشتمل على أقل من ثالثة عوامل، ومن ثم فإن الع

ويشير إلى حب الطالب لتكوين العالقات القوية مع زمالئه و يطمئن  العامل األول:

بمساعدة اآلخرين في مواجهة مشكالته ، كما يهمه  تفكير اآلخرين عند اتخاذ قراراته ، 
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كما أنه يحتاج للتشجيع من اآلخرين عن بدء مهمة أو عمل ما ويتفق مع اآلخرين لمجرد 

 ائهم .إرض

ويشير إلى حب الطالب لتكوين عالقات قوية مع زمالئه ، كما يحاول العامل الثاني: 

الوصول لمستوي توقعات والديه ويهتم بمعرفة آرائهم  قبل اتخاذ قراراته ،كما يقلقه 

 إصابة أو غضب أو مرض المقربين منه .

تحليل العاملي كما قامت الباحثة بالتحقق من مفردات هذين العاملين باستخدام ال

( وقد تم Amos 22التوكيدي بطريقة االحتماالت العظمى بواسطة برنامج أموس )

(، والذي يوضح 12استخالص النموذج العاملي لمفردات هذه العوامل كما بشكل )

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج مع بيانات العينة االستطالعية.

 

 لعاملي التوكيدي لمفردات االندماج مع اآلخرين( مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل ا12شكل )

وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقته مع بيانات 

(، فإنه يتضح تشبع أربعة مفردات على 12العينة االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )
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العالقات  عامل واحد وهو االندماج مع اآلخرين والذي يشير إلى حب الطالب لتكوين

القوية مع زمالئه وموافقتهم عليه في حياته، كما يهمه  تفكير اآلخرين عند اتخاذ قراراته 

، كما أنه يحتاج للتشجيع من اآلخرين عن بدء مهمة أو عمل ما ويتفق مع اآلخرين لمجرد 

 (. 4،  5،  6،  7إرضائهم ، ويشتمل هذا العامل على المفردات )

على هذا العامل الكامن بقيم غير متساوية، فقد قامت وعلى ضوء تشبع المفردات 

الباحثة بحساب معامل ثبات ""أوميجا" لمفردات هذا البعد، حيث بلغت قيمة معامل 

 (.0.677"أوميجا" لمفرداته )

باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بحساب األداء التفاضلي المنتظم باستخدام برنامج 

(Amos-22لعبارات هذا البع ) د في ضوء النوع )ذكور/ إناث(، وكذلك التخصص

الدراسي )علمي/ أدبي(، وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي 

التوكيدي واألداء التفاضلي المنتظم لمفردات هذا البعد )االندماج مع اآلخرين( مع بيانات 

 :العينة االستطالعية، فقد كشف النموذج الناتج عن الشكل التالي

 

 ( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات االندماج مع اآلخرين في ضوء النوع والتخصص13شكل )
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( والذي يتضح به األداء التفاضلي في ضوء النوع )ذكور/ 13وعلى ضوء شكل )

إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت الباحثة إلى استخراج األوزان 

 ول التالي:االنحدار المعيارية كما بالجد

 ( داللة األداء التفاضلي لعبارات بعد االندماج مع اآلخرين  12جدول )

 البــــارامتـــرات
قيمة 
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 اإلحصائية

االندماج مع 
 اآلخرين

 0.988 0.208 0.242- 002. التخصص الدراسي →

االندماج مع 
 اآلخرين

 0.131 0.018 0.244- 0.110- النوع →

 0.049 0.266 0.002 0.130 التخصص الدراسي → 6

 0.022 0.252 0.024 0.134 التخصص الدراسي → 4

( 4، 6( أنه يوجد أداء تفاضلي لمفردتين فقط  وهما أرقام )12ويشير جدول )  

وذلك بالنسبة للتخصص الدراسي، كما ال يوجد أداء تفاضلي لمفردات هذا البعد بالنسبة 

 ذكور/ إناث(.للنوع )

وعلى ضوء ما سبق يتضح أن تمايز الذات يتكون من أربعة عوامل رئيسية هما 

( مفردات، وعامل اتخاذ موقف األنا والذي 4عامل التفاعل العاطفي ويشتمل على )

( مفردات، وثبات الذات ويشتمل على 3يشتمل على بعدين هما تقبل الذات ويشتمل على )

( مفردات، 5إلى عامل القطع االنفعالي ويشتمل على ) ( مفردات أيضا، باإلضافة3)

( مفردات، وبذلك فإن هذا االستبيان يشتمل 4ويشتمل عامل االندماج مع اآلخرين على )

 ( مفردة لقياس تمايز الذات.19على )

 استبيان التوافق النفسي: (3)

 قامت الباحثة باالطالع على بعض البحوث التي تناولت قياس التوافق النفسي في

البيئة العربية واألجنبية حتى يتسنى تحديد مفهومه وأبعاده، والحظت أن بعضها يركز 

على األسباب التي تؤدي إليها، والبعض اآلخر يركز على نتيجتها، لذا فقد اقتضت الحاجة 

 إلى ضرورة بناء استبيان للمراهقين من طالب المرحلة الثانوية يتناول كال  مما يلي:



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (562                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

ويشير إلى قدرة الفرد علي تقبل ذاته والرضا عنها ، وقدرته  ي:)أ( التوافق الشخص

علي تحقيق احتياجاته ببذل الجهد والعمل المتواصل، وشعوره بالقوة والشجاعة ، 

واحساسه بقيمته الذاتية وقيمته في الحياة ، وخلوه من االضطرابات العصابية وتمتعه 

 باتزان انفعالي وهدوء نفسي .

 و االستقرار يسوده أسري جو الفرد في يعيش ويشير إلى أن :)ب( التوافق األسري

 .اإلسناد و المحبة و الطمأنينة

 و ، زمالئه مع جيدة تكوين عالقات على ويشير إلى القدرة )جـ( التوافق الدراسي:

 يشعر و ، الترويحي و ، االجتماعي الطالبي النشاط ألوان في يساهم معهم و أساتذته

 تؤثر دراسية لديه مشكالت ليست ، فيها يدرس التي المؤسسة في نيكو عندما باالرتياح

 .االجتماعي و النفسي توافقه على

 االصدقاء، اكتساب على قدرة تكون للفرد أن ويشير إلى به )د( التوافق االجتماعي:

 مما أكثر الناس بين بالسعادة لوجوده يشعر أن و به، المحيطين مع جيدة عالقات تكوين و

 تتسم بهم تكون عالقته أن و ، المساعدة يطلب أن في سهولة يجد وأن فرده،بم كان لو

 االحترام. و الثقة و بالمرونة

حيث قامت باشتقاق بعض فقرات االستبيان من أدوات البحوث والدراسات السابقة، 

( مفردة لقياس كل بعد من أبعاد التوافق، ويجيب عليها 12وبالتالي فقد قامت بصياغة )

، 5فق تدريج خماسي )دائما، غالبا ، أحيانا ، نادرا ، أبدا(، ولكل منها الدرجات )الطالب و

( على الترتيب. ثم قامت بعرض االستبيان في صورته األولية على خمسة 1، 2، 3، 4

محكمين في مجال علم النفس، وذلك بغرض الحكم على مدي وضوح المفردات الدالة 

م على تلك المفردات، وركز الخامس على السالمة ومناسبتها لكل بعد. واتفق أربعة منه

اللغوية لها، وقد راعت الباحث التعديالت الموصي بها. ثم قامت بالتحقق من الخصائص 

 السيكو مترية لالستبيان على العينة االستطالعية.



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (563                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 الخصائص السيكو مترية لالستبيان: 

اسية لمفردات كل بعد قامت الباحثة بحساب الصدق العاملي بطريقة المكونات األس

من أبعاد التوافق باستخدام التدوير المائل للعوامل الناتجة بعد التدوير بطريقة الفاريماكس 

 ( وقد أسفر التحليل عما يلي:0‚30وتحديد قيمة التشبع بـ)

 أوال : التوافق الشخصي:

احد على ضوء استخدام التحليل العاملي االستكشافي، فقد خلصت الباحثة إلى عامل و 

يشتمل على كل مفردات هذا البعد. كما قامت بالتحقق من مفردات هذا البعد باستخدام 

 Amosالتحليل العاملي التوكيدي بطريقة االحتماالت العظمى بواسطة برنامج أموس )

(، والذي 14( وقد تم استخالص النموذج العاملي لمفردات هذا العامل كما بشكل )22

 لنموذج مع بيانات العينة االستطالعية.يوضح مؤشرات جودة مطابقة ا

 

 ( نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمفردات التوافق الشخصي14شكل )

وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقته مع بيانات     

(، فإنه يتضح تشبع ستة مفردات على 14العينة االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )

واحد وهو التوافق الشخصي والذي يشير إلى ثقة الطالب بنفسه وقدراته وقيمته في عامل 

الحياة بدرجة كافية وشعوره بالرضا عن نفسه بشكل عام وبالنجاح والتوافق مع متطلبات 



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (564                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

الحياة ، كما يشعر باألمن والطمأنينة النفسية في أغلب األوقات ويجتهد للوصول لتحقيق 

 (.12،  8،  7،  6،  4،  1شتمل هذا العامل على المفردات ) أهدافه واحتياجاته ، وي

وعلى ضوء تشبع المفردات على هذا العامل الكامن بقيم غير متساوية، فقد قامت 

الباحثة بحساب معامل ثبات ""أوميجا" لمفردات هذا البعد، حيث بلغت قيمة معامل 

 (.0.811"أوميجا" لمفرداته )

لباحثة بحساب األداء التفاضلي المنتظم باستخدام برنامج باإلضافة إلى ذلك فقد قامت ا

(Amos-22 وكذلك التخصص ،)( لعبارات هذا البعد في ضوء النوع )ذكور/ إناث

الدراسي )علمي/ أدبي(، وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي 

شخصي( مع بيانات التوكيدي واألداء التفاضلي المنتظم لمفردات هذا البعد )التوافق ال

 العينة االستطالعية، فقد كشف النموذج الناتج عن الشكل التالي:

 

 ( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات التوافق الشخصي15شكل )

( والذي يتضح به األداء التفاضلي في ضوء النوع )ذكور/ 15وعلى ضوء شكل )

إلى استخراج األوزان إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت الباحثة 

 االنحدار المعيارية كما بالجدول التالي:



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (565                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 ( داللة األداء التفاضلي لعبارات بعد التوافق الشخصي  13جدول )

 البــــارامتـــرات
قيمة 
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 اإلحصائية

 0.898 0.142 0.128- 0.005 النوع → التوافق الشخصي

 0.490 0.182 0.067- 0.057 التخصص الدراسي → يالتوافق الشخص

 0.014 0.027- 0.229- 0.133- النوع → 6

( وذلك 6( أنه يوجد أداء تفاضلي لمفردة واحدة وهي رقم )13ويشير جدول )  

بالنسبة للنوع )ذكور/ إناث(، كما ال يوجد أداء تفاضلي لمفردات هذا البعد بالنسبة 

 للتخصص الدراسي.

لك فقد اشتمل بعد التوافق الشخصي على بعد واحد، ويتكون من خمسة وعلى ضوء ذ

 (.12 ,8 ,7 ,4 ,1مفردات هي )

 ثانيا : التوافق األسري:

على ضوء استخدام التحليل العاملي االستكشافي، خلصت الباحثة لوجود عاملين 

 (.14يوضحهما جدول )

 ( التحليل العاملي لمفردات التوافق األسري14جدول )

 داتالمفر
 العوامل المستخرجة من التحليل العاملي

(1) (2) 

12 0.784  

9 0.726  

8 0.725  

7 0.666  

10 0.660  

3  0.710 

2  0.662 

11  0.652 

4  0.619 

1  0.613 

6  0.562 

5  0.511 

 3.069 3.210 الجــذر الكامــن

 25.578 26.753 نسبــة التبايــن

 52.331 26.753 النسبة التراكمية 

 ( يتضح أن هناك عاملين ناتجين من التحليل هما:14وعلى ضوء جدول )



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (566                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

ويشير إلى حرص الطالب علي مشاركة أسرته أفراحها وأحزانها ويفتخر  العامل األول:

بانتمائه ألسرته أمام األخرين كما يشعر بأنه محبوب من أفراد أسرته ،كذلك يشعر 

 ه عند تعرضه لمشكلة ما.بخوف أسرته عليه ووقوفها بجانب

ويشير إلى شعور الطالب بالرضا عن كل ما يخص أسرته ويشارك  العامل الثاني:

والديه في اتخاذ القرارات ، كما يشعر بالطمأنينة بين أفراد أسرته فهم  مصدر األمان له 

، كما يشعر بأن جو أسرته يسوده االتفاق واألمان والتفاهم في التعامل ، كذلك تهتم 

رته برأيه في أغلب األمور لذلك فهو يري ان أسعد أوقاته التي يقضيها بين أفراد أس

 أسرته فهي تشجعه علي تنمية قدراته ومواهبه.

كما قامت الباحثة بالتحقق من مفردات هذين العاملين باستخدام التحليل العاملي 

د تم ( وقAmos 22التوكيدي بطريقة االحتماالت العظمى بواسطة برنامج أموس )

(، والذي يوضح 16استخالص النموذج العاملي لمفردات هذين العاملين كما بشكل )

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج مع بيانات العينة االستطالعية.

 

 ( نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمفردات التوافق األسري16شكل )



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (567                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

قته مع بيانات وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطاب

( مفردات على كل 3(، فإنه يتضح تشبع )16العينة االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )

من العاملين االطمئنان األسري والتفاهم األسري، وبذلك فقد اشتمل التوافق األسري على 

 عاملين هما كما يلي:

بالطمأنينة بين  ويشير هذا العامل إلى شعور الطالبالعامل األول: االطمئنان األسري: 

أفراد أسرته فهم مصدر األمان له كما يفتخر بانتمائه ألسرته أمام األخرين، ويشعر 

بخوف أسرته عليه ووقوفها بجانبه عند تعرضه لمشكلة ما، ويشتمل هذا العامل على 

 (. 8،  7،  12المفردات )

التفاهم في التعامل ويشير هذا العامل إلى شعور الطالب بالعامل الثاني: التفاهم األسري: 

مع أفراد أسرته فهي تهتم برأيه في أغلب األمور ، كما يشاركه والديه في اتخاذ 

 (. 1،  11،  3القرارات ، ويشتمل هذا العامل على المفردات ) 

وعلى ضوء تشبع المفردات على عواملها الكامنة بقيم غير متساوية، فقد قامت 

لمفردات كل بعد، حيث بلغت قيمة معامل الباحثة بحساب معامل ثبات ""أوميجا" 

(، بينما بلغ معامل "أوميجا" لبعد 0.767"أوميجا" لمفردات بعد االطمئنان األسري )

 (.0.599التفاهم األسري )

باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بحساب األداء التفاضلي المنتظم باستخدام برنامج 

(Amos-22لعبارات هذين البعدين في ضوء ا ) لنوع )ذكور/ إناث(، وكذلك التخصص

الدراسي )علمي/ أدبي(، وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي 

التوكيدي واألداء التفاضلي المنتظم لمفردات بعدي التوافق األسري )االطمئنان األسري 

 الشكل التالي: والتفاهم األسري( مع بيانات العينة االستطالعية، فقد كشف النموذج الناتج عن



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (568                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 

 ( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات التوافق األسري17شكل )

( والذي يتضح به األداء التفاضلي في ضوء النوع )ذكور/ 17وعلى ضوء شكل )

إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت الباحثة إلى استخراج األوزان 

 االنحدار المعيارية كما بالجدول التالي:

 ( داللة األداء التفاضلي لمفردات بعدي التوافق األسري  15ول )جد

 البــــارامتـــرات
قيمة 
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 اإلحصائية

اإلطمئنان 
 األسري

 0.007 0.267 0.030 0.154 التخصص الدراسي →

اإلطمئنان 
 األسري

 0.069 0.225 0.008- 0.110 النوع →

 0.004 0.088- 0.357- 0.218- النوع → يالتفاهم األسر

 0.092 0.018 0.233- 0.101- التخصص الدراسي → التفاهم األسري

 0.029 0.011- 0.201- 0.105- التخصص الدراسي → 1

 0.049 0.000 0.260- 0.136- النوع → 3

 ( وذلك بالنسبة لكل3، 1( أنه يوجد أداء تفاضلي لمفردتين هما )15ويشير جدول )  

من النوع )ذكور/ إناث(، والتخصص الدراسي )العلمي/ األدبي(، كما أنه يوجد أداء 



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (569                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

تفاضلي لكل من البعدين الكامنين االطمئنان األسري بالنسبة للتخصص الدراسي، والتفاهم 

 األسري بالنسبة للنوع، مما يشير إلى وجود فروق أصيلة في كل منهما.

األسري على بعد واحد وهو االطمئنان وعلى ضوء ذلك فقد اشتمل بعد التوافق 

 (.8 ,7 ,12األسري والذي يتكون من ثالثة مفردات هي )

 ثالثا : التوافق الدراسي:

على ضوء استخدام التحليل العاملي االستكشافي، فقد خلصت الباحثة إلى ثالثة 

 (. 16عوامل يوضحها جدول )

 سي( التحليل العاملي لمفردات بعد التوافق الدرا16جدول )

 المفردات
 العوامل المستخرجة من التحليل

(1) (2) (3) 

3 0.743   

6 0.714   

10 0.686   

4 0.644   

8 0.610  0.396 

1 0.551   

11  0.785  

5  0.661  

9  0.636  

7  0.584  

2   0.744 

12   0.704 

 1.397 1.939 2.727 الجــذر الكامــن

 11.645 16.157 22.727 نسبــة التبايــن

 50.529 38.884 22.727 النسبة التراكمية 

( يتضح أن هناك ثالثة عوامل ناتجة من التحليل، وقد تم 16وعلى ضوء جدول )

 حذف الثالث ألنه يشتمل على أقل من ثالثة عوامل، ومن ثم فإن العاملين الباقيين هما:

شرح المعلم ومتابعته ، وقيامه ويشير إلى حرص الطالب علي االنتباه ل العامل األول:   

بواجباته الدراسية التي يكلف بها ، كما يهتم بدروسه حتي ولو علي حساب أي شيء 



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (570                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

آخر، كذلك فهو يشعر بأنه متوافق في الدراسة وقادر علي تحمل المسئولية في المواقف 

 الدراسية ومواجهة المشاكل الدراسية المختلفة ومحاولة حلها.

ويشير إلى مشاركة الطالب كثيرا في النشاطات الدراسية والتعاون مع  العامل الثاني:    

زمالئه في انجاز المهام الدراسية فهو يحاول أن يرضي عنه زمالئه ، كما يساهم في 

 ألوان النشاط الطالبي االجتماعي والترويحي.

كما قامت الباحثة بالتحقق من مفردات هذين العاملين باستخدام التحليل العاملي 

( وقد تم Amos 22التوكيدي بطريقة االحتماالت العظمى بواسطة برنامج أموس )

(، والذي يوضح 18استخالص النموذج العاملي لمفردات هذين العاملين كما بشكل )

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج مع بيانات العينة االستطالعية.

 

 الدراسي ( نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمفردات التوافق18شكل )

وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقته مع بيانات العينة 

(، فإنه يتضح تشبع أربعة مفردات على عامل 18االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )

واحد وهو التوافق الدراسي والذي يشير إلى اهتمام الطالب بدروسه حتي ولو علي 

فهو يشعر بأنه متوافق في الدراسة وقادر علي تحمل حساب أي شيء آخر، كذلك 



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (571                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

المسئولية في المواقف الدراسية ومواجهة المشاكل الدراسية المختلفة ومحاولة حلها، 

 (. 1،  8،  4،  10ويشتمل هذا العامل على المفردات ) 

وعلى ضوء تشبع المفردات على هذا العامل الكامن بقيم غير متساوية، فقد قامت 

بحساب معامل ثبات ""أوميجا" لمفردات هذا البعد، حيث بلغت قيمة معامل الباحثة 

 (.0.682"أوميجا" لمفرداته )

باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بحساب األداء التفاضلي المنتظم باستخدام برنامج 

(Amos-22 وكذلك التخصص ،)( لمفردات هذا البعد في ضوء النوع )ذكور/ إناث

أدبي(، وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي الدراسي )علمي/ 

التوكيدي واألداء التفاضلي المنتظم لمفردات هذا البعد )التوافق الدراسي( مع بيانات 

 العينة االستطالعية، فقد كشف النموذج الناتج عن الشكل التالي:

 

 ( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات التوافق الدراسي19شكل )

( والذي يتضح به األداء التفاضلي في ضوء النوع )ذكور/ 19وعلى ضوء شكل )

إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت الباحثة إلى استخراج األوزان 

 االنحدار المعيارية كما بالجدول التالي:



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (572                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 ( داللة األداء التفاضلي لمفردات بعدي التوافق الدراسي  17جدول )

 تـــراتالبــــارام
قيمة 
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 اإلحصائية

 0.295 0.225 0.057- 0.084 التخصص الدراسي → التوافق الدراسي

 0.202 0.052 -0.246 -0.098 النوع → التوافق الدراسي

( إلى عدم وجود أداء تفاضلي لمفردات بعد التوافق الدراسي، 17ويشير جدول )  

لكل من النوع )ذكور/ إناث(، والتخصص الدراسي )العلمي/ األدبي(، كما  وذلك بالنسبة

أنه ال يوجد أداء تفاضلي للبعد الكامن للتوافق الدراسي بالنسبة للتخصص الدراسي 

 والنوع.

وعلى ضوء ذلك فقد اشتمل بعد التوافق الدراسي على بعد واحد والذي يتكون من 

 (.1 ,8 ,4 ,10أربعة مفردات هي )

 ا : التوافق االجتماعي:رابع

على ضوء استخدام التحليل العاملي االستكشافي، فقد خلصت الباحثة إلى ثالثة 

 (. 18عوامل يوضحها جدول )

 ( التحليل العاملي لمفردات بعد التوافق االجتماعي18جدول )

 المفردات
 العوامل المستخرجة من التحليل

(1) (2) (3) 

7 0.708   

4 0.707   

8 0.584   

6 0.583 0.321 0.394 

5 0.544   

11 0.527 0.518  

1 0.526 0.470  

12  0.745  

2  0.735  

10  0.591  

3  0.462 0.344 

9   0.853 

 1.411 2.354 2.613 الجــذر الكامــن

 11.757 19.614 21.776 نسبــة التبايــن

 53.147 41.390 21.776 النسبة التراكمية 



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (573                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

( يتضح أن هناك ثالثة عوامل ناتجة من التحليل، وقد تم 18جدول )وعلى ضوء 

 حذف الثالث ألنه يشتمل على أقل من ثالثة عوامل، ومن ثم فإن العاملين الباقيين هما:

ويشير إلى شعور الطالب بأنه شخص اجتماعي ينسجم مع األخرين  العامل األول:

رأيه بشجاعة أمام األخرين ،  بسهولة ويحب قضاء وقت فراغه مع األخرين ويعبر عن

كما يتحدث بدون خجل مع شخص غريب اذا تطلب األمر ذلك، كذلك يحافظ علي 

 عالقاته باألخرين حتي لو اختلفت أفكارهم ومن السهل عليه اكتساب أصدقاء جدد .

ويشير إلى متعة الطاب في زيارة األصدقاء واألهل واستمتاعه بوجوده العامل الثاني: 

ات االجتماعية فهو شخص اجتماعي يشعر بالسعادة بالعمل مع األخرين أكثر في المناسب

من العمل بمفرده ويحب قضاء وقت فراغه مع األخرين ، كما يشعر بالسعادة بمناقشة 

 أفكاره مع االخرين ويسهل عليه اكتساب أصدقاء جدد .

العاملي  كما قامت الباحثة بالتحقق من مفردات هذين العاملين باستخدام التحليل

( وقد تم Amos 22التوكيدي بطريقة االحتماالت العظمى بواسطة برنامج أموس )

(، والذي يوضح 20استخالص النموذج العاملي لمفردات هذين العاملين كما بشكل )

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج مع بيانات العينة االستطالعية.

 

 ت التوافق االجتماعي( نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمفردا20شكل )



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (574                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

وعلى ضوء ما استخلصته الباحثة من مؤشرات جودة النموذج ومطابقته مع بيانات العينة 

(، فإنه يتضح تشبع خمسة مفردات على عامل 20االستطالعية كما هو ُمالحظ بشكل )

واحد وهو التوافق االجتماعي والذي يشير إلى شعور الطالب بأنه شخص اجتماعي 

ين بسهولة ويحب قضاء وقت فراغه مع األخرين ويعبر عن رأيه ينسجم مع األخر

بشجاعة أمام األخرين ، كما يتحدث بدون خجل مع شخص غريب اذا تطلب األمر ذلك، 

كذلك يحافظ علي عالقاته باألخرين حتي لو اختلفت أفكارهم ومن السهل عليه اكتساب 

 (. 7،  5،  11،  6،  4أصدقاء جدد ، ويشتمل هذا العامل على المفردات ) 

وعلى ضوء تشبع المفردات على هذا العامل الكامن بقيم غير متساوية، فقد قامت 

الباحثة بحساب معامل ثبات ""أوميجا" لمفردات هذا البعد، حيث بلغت قيمة معامل 

 (.0.746"أوميجا" لمفرداته )

تخدام برنامج باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بحساب األداء التفاضلي المنتظم باس

(Amos-22 وكذلك التخصص ،)( لمفردات هذا البعد في ضوء النوع )ذكور/ إناث

الدراسي )علمي/ أدبي(، وعلى ضوء مؤشرات جودة مطابقة نموذج التحليل العاملي 

التوكيدي واألداء التفاضلي المنتظم لمفردات هذا البعد )التوافق االجتماعي( مع بيانات 

 قد كشف النموذج الناتج عن الشكل التالي:العينة االستطالعية، ف

 

 ( األداء التفاضلي المنتظم لمفردات التوافق االجتماعي21شكل )



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (575                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

( والذي يتضح به األداء التفاضلي في ضوء النوع )ذكور/ 21وعلى ضوء شكل )

إناث(، والتخصص الدراسي )علمي/ أدبي(، فقد خلصت الباحثة إلى استخراج األوزان 

 ارية كما بالجدول التالي:االنحدار المعي

 ( داللة األداء التفاضلي لمفردات بعدي التوافق االجتماعي  19جدول )

 البــــارامتـــرات
قيمة 
 االنحدار

أقل 
 مستوى

أعلى 
 مستوى

الداللة 
 اإلحصائية

التوافق 
 االجتماعي

→ 
التخصص 
 الدراسي

0.000 -0.125 0.114 0.914 

التوافق 
 االجتماعي

 0.387 0.184 -0.065 0.054 النوع →

 0.004 0.259 0.078 0.173 النوع → 7

( إلى عدم وجود أداء تفاضلي للمكون الكامن لبعد التوافق 19ويشير جدول )  

( وذلك بالنسبة لكل من النوع 7االجتماعي،  إال أنه يوجد أداء تفاضلي للمفردة رقم )

، 5عي على أربعة مفردات هي ))ذكور/ إناث(، وبالتالي فقد اشتمل بعد التوافق االجتما

11 ،6 ،4.) 

 وعلى ضوء ما سبق يتضح أن مفردات استبيان التوافق النفسي هي كما يلي:

 (. 12، 8، 7، 4، 1ويشتمل على خمسة مفردات هي )التوافق الشخصي:  (1)

ويشتمل على بعد واحد وهو االطمئنان األسري، ويتكون من التوافق األسري:  (2)

 (. 12، 8، 7ثالثة مفردات هي )

 (. 10، 8، 4، 1ويشتمل على أربعة مفردات هي )التوافق الدراسي:  (3)

 (. 11، 6، 5، 4ويشتمل على أربعة مفردات هي )التوافق االجتماعي:  (4)

 كما أن مفردات استبيان تمايز الذات هي كما يلي:

 (. 10، 7، 5، 2ويشتمل على أربعة مفردات هي )التفاعل العاطفي:  (1)

ون من بعدين أولهما هو تقبل الذات ويشتمل على ثالثة ويتكاتخاذ موقف األنا:  (2)

 (. 8، 5، 2(، وثانيهما هو ثبات الذات ويشتمل على ثالثة مفردات هي )9، 4، 3مفردات هي )

  (.7، 6، 4، 3، 1ويشتمل على خمسة مفردات هي )القطع االنفعالي:  (3)



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (576                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 . (7، 6، 5، 4ويشتمل على أربعة مفردات هي )االندماج مع اآلخرين:  (4)

 كما أن مفردات استبيان منظور زمن المستقبل هي كما يلي:

ويتكون من بعدين أولهما هو بعد تتابع تحقيق اإلنجاز ويشتمل البعد الدافعي:  (1)

(، وثانيهما هو بعد السعي لتحقيق السعادة ويشتمل 9، 5، 4، 2على أربعة مفردات هي )

 (. 15، 14، 10على ثالثة مفردات هي )

تكون من بعد معرفي هو البحث عن المعرفة ويشتمل على ويالبعد المعرفي:  (2)

 (. 7، 4، 2، 1أربعة مفردات هي )

 خطوات إجراء البحث:

قامت الباحثة بكتابة مفردات كل استبيان، وتوزيعها على المراهقين من طالب   (1)

العينة االستطالعية. ثم قامت باستخالص استجابات الطالب تبعا  لمفتاح تصحيح كل 

وذلك الستخالص الخصائص السيكو مترية  Spss25تحميلها على برنامج  استبيان، ثم

 لكل منها.

قامت الباحثة بكتابة أدوات البحث الثالثة )النهائية(، بحيث تتوزع مفرداتها   (2)

عشوائيا ، ثم قامت بتطبيقها على المراهقين من طالب المرحلة الثانوية، وذلك في الفصل 

 م.2020/2021الدراسي األول 

ت الباحثة بتجميع أبعاد كل متغير من المتغيرات الثالثة من خالل مفردات قام  (3)

كل منهم، مع استبعاد المفردات ذات األداء التفاضلي بالنسبة للنوع )ذكور/ إناث(، 

واإلبقاء على المفردات ذات األداء التفاضلي بالنسبة للتخصص الدراسي وذلك لكثرتها 

 في مفردات متغيرات البحث.

، وذلك Spss25ك قامت بإدراج درجات مفردات كل بعد في برنامج وبعد ذل  (4)

 ( Spss- 25, Amos- 22الستخالص النتائج من خالل برنامج )



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (577                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 نتائج البحث ومناقشتها:

 التحقق من الفرض األول:

ال توجد فروق بيين الميراهقين والمراهقيات فيي كيل ينص الفرض األول على أنه " 

". وللتحقاق ي والتوافق الدراسي والتوافق االجتمياعيالتوافق الشخصي والتوافق األسر

من هذا الفرض قامات الباحثاة باساتخدام اختباار )ت( للفاروق باين المجماوعتين، كماا هاو 

 (:20موضح بجدول )

( الفروق بين المراهقين والمراهقات في كل من التوافق الشخصي واألسري والدراسي 20جدول )
 واالجتماعي

 قيمة )ت( لمتوسطا العدد النوع المتغير
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

التوافق 
 الشخصي

 20.27 282 ذكور
-0.290- 348 0.772 

 20.40 68 إناث

 التوافق األسري
 13.56 282 ذكور

-1.734- 348 0.084 
 14.03 68 إناث

التوافق 
 الدراسي

 15.38 282 ذكور
1.978 348 0.049 

 14.63 68 إناث

ق التواف
 االجتماعي

 15.06 282 ذكور
-1.162- 348 0.246 

 15.59 68 إناث

( إلى عدم وجود فروق بين المراهقين والمراهقات في كل من 20ويشير جدول )

التوافق الشخصي والتوافق األسري والتوافق االجتماعي، إال أنه النتائج كشفت عن 

( 0.049عند مستوى داللة )وجود فروق بين الذكور واإلناث في التوافق الدراسي 

 ولصالح الذكور من المراهقين.

 وجود (  من عدم2019وعلى ذلك فإن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الخولي)       

 التوافق وبُعد الشخصي، التوافق في بُعد )إناث ذكور(متوسطي بين إحصائيا   دالة فروق

 درجات متوسطي بين إحصائيا لةدا فروق وجود وو المجتمعي، التوافق وبُعد األسري،

،ولكن اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة   التوافق الدراسي بُعد في  )إناث ذكور(

 لصالح في دراسته   التوافق الدراسي بُعد في  واإلناث الذكور بين الخولي في أن الفروق

 )وآخرون ،هللا عبد اإلناث أما الدراسة الحالية لصالح الذكور ، بينما اتفقت مع دراسة



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (578                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

Abdullah, M. C., et al.2009)   اإلناث من أفضل كانوا الذكور في أن الطالب 

 الدراسي. بالتوافق يتعلق فيما

ودراسة   ( ،2002دراسة الشرقاوي) مثل الدراسات وتتفق أيضا مع بعض      

 ، (2011ودراسة طنوس ) (،2011والحلح) بالن؛ ودراسة ، (2008 (إسماعيل

 النفسي التوافق في إحصائيا   داله فروق وجود عدم إلى (2012الرحمن) عبد ودراسة

 النوع . لمتغير وفقا   واالجتماعي واالسري

ودراسة  ،(Parker, et al,2001)باركر دراسة وتختلف مع بعض الدراسات مثل     

 (،2009نور) ودراسة ، (Uguak, U. A., et al. 2006) وآخرون أوغواك،

 (الشمري ،ودراسة  (2018 (وآخرون أحمد، ودراسة ، (2011 ( فروجة  ودراسة

ودراسة   ، (Abdullah, M. C., et al, 2009) وآخرون هللا ، دراسة عبد (2018

 فروق ( وجود2017الوهاب) وعبد ومحسون، الكريم، ، ودراسة عبد (2011 ( اإلمام

 النوع . لمتغير وفقا   واالجتماعي واالسري النفسي التوافق في إحصائيا   داله

 إلى الفرض األول نتائج جزئيا ، وتفسر األول الفرض صحة تحققتْ  قد يكون وبذلك     

الوجدانية  النواحي ببعض تتسم والتي الجنسان بها يمر التي المراهقة مرحلة طبيعة

 وقد التعبير، طريقة في تختلف قد ولكنها كبير حد إلى بينهما تتشابه والتي واالجتماعية

 األسري، والتوافق الشخصي، التوافق الجنسين في بين فروق وجود عدم في هذا ظهر

  .المجتمعي والتوافق

 تحمل قدرتهم على بسبب الذكور في التوافق الدراسي  جانب من ولعل التفوق    

 المواقف، إلدارة أكثر والشخصية االجتماعية مهاراتهم وأن الحياتية، والضغوط اإلجهاد

أنهم يفكرون في مستقبلهم وتحمل  كما نقصهم، مالحظة لجوانبو وفهما   إدراكا   وأكثر

 المسئولية بشكل كبير. 



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (579                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 التحقق من الفرض الثاني:

" تسهم مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل  ينص الفرض الثاني على أنه

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة في التنبؤ بالتوافق الشخصي لدى المراهقين". 

( الختبار ما إذا كانت كل من Stepwiseليل االنحدار المتعدد التدريجي )بحساب تح

مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل تنبئ بالتوافق الشخصي لدى المراهقين. 

وقد كشف تحليل االنحدار للدرجة الكلية في كل من مكونات تمايز الذات ومنظور زمن 

خصي عن وجود ثالثة نماذج، كان أفضلها هو المستقبل على الدرجة الكلية للتوافق الش

 ( لمعامالت االنحدار لهذا النموذج.22، 21النموذج الثالث، كما يوضحه جدول )

 ( تحليل االنحدار للمتغيرات المستقلة على المكون الكلي للتوافق الشخصي21جدول )

النماذج 
 الناتجة

 
مجموع 
 المربعات

 داللةال قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية

(3) 

 0.000d 8.637 85.846 3 257.537 االنحدار

   9.940 346 3439.151 البواقي

    349 3696.689 المجموع

معامل 
 االرتباط

*264, 0 
 * المتغير التابع: التوافق الشخصي

المنبئات: الثابت، البحث عن المعرفة، وثبات الذات، والسعي 
 (2R =  070,0نحو تحقيق السعادة.     )

معامل 
االرتباط 
 المعدل

062, 0 

 

 (22جدول )
معامالت االنحدار لدرجة البحث عن المعرفة وثبات الذات والسعي نحو تحقيق الذات على 

 التوافق الشخصي

 Bقيمة   النموذج
الخطأ 
 المعياري

معامل بيتا 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

(3) 

 0.000 9.113  1.454 13.251 الثابت

 0.016 2.427 0.138 0.060 0.147 المعرفةالبحث عن 

 0.013 2.497 0.130 0.061 0.152 ثبات الذات

السعي نحو تحقيق 
 السعادة

0.237 0.098 0.0137 2.413 0.016 



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (580                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

( أن النموذج الناتج هو األفضال فاي التنباؤ باالتوافق 22، 21ويتضح من الجدولين )

ها في النموذجين، ومن ثم يتضاح قادرة ( في هذا النموذج أعلي من2Rالشخصي ألن قيمة )

كل من البحث عن المعرفة وثبات الذات والساعي نحاو تحقياق الساعادة فاي التنباؤ باالتوافق 

 :الشخصي، وبذلك يمكن بناء معادلة التنبؤ كما يلي

( 0‚152( البحيييث عييين المعرفييية + )0‚147+ )13‚251التوافيييق الشخصيييي   

 السعادة.( السعي نحو تحقيق 0‚237ثبات الذات+ )

 قد يكون وبذلك ( ، 2017وعلى ضوء ذلك فإن هذه النتيجة تتفق مع نتائج منصر )

 يملاك الطالاب كاان كلماا اناه علاى هذا تفسير جزئيا  ، ويمكن األول الفرض صحة تحققتْ 

 وخااص عام بشكل عنها وأفكاره لذاته إدراكه يكون أن أي متوازنا وايجابيا، ذاتيا مفهوما

 لدياه يكاون وان الشخصاي، بالتوافق شعوره إلى هذا يؤدي بحيث نسجمةايجابية وم أفكار

 الحاجاات إشاباع وبالتاالي عنهاا والرضاا الانفس ماع الساعادة علاى الساعي لتحقياق القادرة

 الاذي باالنفس بالثقة والشعور ومتوازنة، سليمة بطريقة والثانوية المكتسبة الفطرية األولية

 وتصرفاته سلوكه على كبيرا تأثيرا يملك وهذا سليما فهما اإلنسان لذاته فهم عن عبارة هو

 ال حياث الاداخلي الساالم مان قادر ينشاا وبالتاالي العاالم الخاارجي، ماع أفعالاه وردود

 الموائماة تحقياق علاى الفارد تعياق تجاههاا سالبية وال أفكاار الانفس ماع داخلياة صاراعات

 متعاددة المفااهيم مان بارالاذات يعت مفهوم أن (2000) ويقول زهران الذات، مع واالتزان

 الاذات مفهاوم ويشكل الشخصية، بناء في الزاوية أساسيا  وحجر ركنا   يعتبر حيث األبعاد،

 مفهوم تعريف يمكن وعليه النفسي، والتوافق ديناميات الشخصية لفهم خاصة، أهمية للفرد

 لالمجاا عان تادريجيا   وتنفصال الاذات وتنماو بكينوناة الفارد، الاوعي" اناه، علاى الاذات

 والاذات المدركاة، الاذات وتشامل البيئاة، ماع كنتيجة للتفاعال الذات بنية وتتكون اإلدراكي

 وتنماو والثباات، للتوافاق وتساعى اآلخارين، تماتص قايم وقاد المثالية، والذات االجتماعية،

 ."والتعلم للنضج نتيجة



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (581                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 التحقق من الفرض الثالث:

ذات ومنظور زمن " تسهم مكونات تمايز ال ينص الفرض الثالث على أنه

". وللتحقق من هذا الفرض قامت المستقبل في التنبؤ بالتوافق األسري لدى المراهقين

( الختبار ما إذا كانت كل Stepwiseالباحثة بحساب تحليل االنحدار المتعدد التدريجي )

من مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل تنبئ بالتوافق األسري لدى طالب 

كشف تحليل االنحدار للدرجة الكلية في كل من مكونات تمايز الذات  الجامعة. وقد

ومنظور زمن المستقبل على الدرجة الكلية للتوافق األسري عن وجود ثالثة نماذج، كان 

( معامالت االنحدار 24(، كما يوضح جدول )23أفضلها هو النموذج الموضح بجدول )

 لهذا النموذج:

 غيرات المستقلة على التوافق األسري( تحليل االنحدار للمت23جدول )

النماذج 
 الناتجة

 
مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية

(3) 

 0.000d 11.268 41.153 3 123.459 االنحدار

   3.652 346 1263.709 البواقي

    349 1387.169 المجموع

معامل 
 االرتباط

*298, 0 
 افق األسريالمتغير التابع: التو

المنبئات: الثابت، السعي نحو تحقيق السعادة، والبحث عن المعرفة، 
 (2R =  070,0والتفاعل العاطفي.     )

معامل 
االرتباط 
 المعدل

081, 0 

 (24جدول )
 معامالت االنحدار لدرجة السعي نحو تحقيق السعادة والبحث عن المعرفة والتفاعل العاطفي على التوافق األسري

 Bقيمة   موذجالن
الخطأ 
 المعياري

معامل بيتا 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

(3) 

 0.000 12.371  0.862 10.659 الثابت

السعي نحو تحقيق 
 السعادة

0.162 0.060 0.152 2.708 0.007 

 0.004 2.916 0.164 0.037 0.107 البحث عن المعرفة

 التفاعل العاطفي
-

0.087- 
0.032 -0.141- -

2.734- 
0.007 



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (582                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

( أن النموذج الناتج هو األفضال فاي التنباؤ باالتوافق 24، 23ويتضح من الجدولين )

( في هذا النموذج أعلي منها في النموذجين، ومان ثام يتضاح قادرة R2األسري ألن قيمة )

كل من البحاث الساعي نحاو تحقياق الساعادة  والبحاث عان المعرفاة والتفاعال العااطفي فاي 

 وبذلك يمكن بناء معادلة التنبؤ كما يلي:التنبؤ بالتوافق األسري، 

( السييييعي نحييييو تحقيييييق السيييييعادة + 0‚162+ )10‚659التوافييييق األسييييري   

 ( التفاعل العاطفي.0‚087) –( البحث عن المعرفة 0‚107)

وفقا لنظريه "بوين" يكون مساتوى الفارد مان التماايز قاد تأساس بشاكل جياد بوصاوله  

راض ان التمااايز المتزايااد للاانفس أو عمليااه "تعريااف لمرحلااه المراهقااة ، مااا دفااع بااوين الفتاا

النفس" تتزايد مع المهام المرتبطة نموذجيا ونسابيا بسان الرشاد الصااعد ، وذلاك فيماا يتعلاق 

بصااالته بالتساااويات " إعااااده التفااااوض" داخااال الااانفس مااان التجاااارب والخبااارات الساااابقة و 

التهدياادات لتمااايز الاانفس  بالتسااويات العامااة للعالقااات األساارة األصاال ،وبشااكل خاااص فااان

والهويااة الذاتيااة، وبالتااالي للعافيااة النفسااية تصاابح بااارزه بشااكل خاااص عناادما يواجااه االفااراد 

تحوالت وانتقاالت حياتها مهماه ، وتتطلاب هاذه الفتارة لهاؤالء الشاباب لايس فقاط التحاوالت 

التنظيم الذي يحدث  التعليمية بل أيضا التغيرات الكبيرة في تركيبه الحياه اليومية، مثل اعاده

فااي السااياق البيئااي الرئيسااي للفاارد المصااحوب بااالتغيرات فااي العالقااات العائليااة واالقااران 

  Arnett, 2000; Heiden) والعمااااااااااااال

Rootes, Jankowski, & Sandage, 2010). 

 التحقق من الفرض الرابع:

قبل تسهم مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المست ينص الفرض الرابع على أنه "

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة لدى المراهقين".  الدراسيفي التنبؤ بالتوافق 

( الختبار ما إذا كانت كل من Stepwiseبحساب تحليل االنحدار المتعدد التدريجي )

مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل تنبئ بالتوافق الدراسي لدى المراهقين. وقد 



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (583                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

لدرجة الكلية في كل من مكونات تمايز الذات ومنظور زمن كشف تحليل االنحدار ل

المستقبل على الدرجة الكلية للتوافق الدراسي عن وجود ثالثة نماذج، كان أفضلها هو 

( معامالت االنحدار لهذا 26(، كما يوضح جدول )25النموذج الموضح بجدول )

 النموذج:

 لتوافق الدراسي( تحليل االنحدار للمتغيرات المستقلة على ا25جدول )

النماذج 
 الناتجة

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات

(3) 

 d0.000 10.310 75.967 3 227.902 االنحدار

   7.368 346 2549.415 البواقي

    349 2777.317 المجموع

معامل 
 االرتباط

*286, 0 
 المتغير التابع: التوافق الدراسي

ت: الثابت، البحث عن المعرفة، السعي نحو تحقيق المنبئا
 (2R =  082,0السعادة،  وثبات الذات.     )

معامل 
االرتباط 
 المعدل

074, 0 

 ( 26جدول )
 معامالت االنحدار لدرجة البحث عن المعرفة والسعي نحو تحقيق السعادة وثبات الذات على التوافق الدراسي

 الداللة قيمة ت معامل بيتا المعياري يالخطأ المعيار Bقيمة   النموذج

(3) 

 0.000 6.856  1.252 8.583 الثابت

 0.006 2.761 0.155 0.052 0.144 البحث عن المعرفة

 0.004 2.893 0.163 0.085 0.245 السعي نحو تحقيق السعادة

 0.041 2.052 0.106 0.052 0.107 ثبات الذات

موذج الناتج هو األفضل في التنبؤ بالتوافق ( أن الن26، 25ويتضح من الجدولين )

( في هذا النموذج أعلي منها في النموذجين، ومن ثم يتضح قدرة R2الدراسي ألن قيمة )

كل من البحث عن المعرفة، والسعي نحو تحقيق السعادة، وثبات الذات في التنبؤ بالتوافق 

 الدراسي، وبذلك يمكن بناء معادلة التنبؤ كما يلي:

( 0‚245( البحييييث عيييين المعرفيييية + )0‚144+ ) 8‚583الدراسييييي   التوافييييق 

 ( ثبات الذات.0‚107السعي نحو تحقيق السعادة + )



نموذج سببي تنبؤي لمكونات التوافق النفسي في ضوء مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل لدى 
 المراهقين من طالب المرحلة الثانوية

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (584                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 التي Bell (2003)" دراسة نتائج مع النتيجة هذه وعلى ضوء ذلك تتفق     

 & Romas دراسة وكذلك بالتوافق الدراسي منبئ الذات فاعلية أن أوضحت

Nichlas (2007) و Nightingale, Roberts, Tariq et al." (2013)    و

 أن Bandura"(1977)" يراه ما ضوء في ذلك فسرت ( والتي2019أحمد ) صادق

 التي والصعوبات الخبرات ضوء في الدراسية مهاراتهم وتطوير بقدراتهم الطالب يثقون

 اليوبالت الدراسية، البيئة مع التعايش على تعينهم مختلفة فتكسبهم مهارات واجهتهم

 والعقبات الصعوبات على والتغلب أهدافه لتحقيق مرتفعة فيسعى لإلنجاز دافعيته تصبح

 والثقة الذاتي الرضا له يحقق مما حوله األفراد من وتقبل بالرضا ويشعر تعوقه، التي

 .مع األخرين اإليجابية الوجدانية إقامة العالقات في النجاح من قدر أكبر وتحقيق بالنفس

 فاعلية معتقدات يمتلكون الذين الطالب أن Bandura" (1994)" لرأي ووفقا  

 بنجاح، معها التكيف يستطيعون التي األنشطة يختاروا مرتفعة األكاديمية بدرجة الذات

 يشعرهم مما إنجازها يستطيعون وال قدراتهم تفوق يرون أنها التي األنشطة ويتجنبون

 وتكوين األكاديمي، تفوقهم على همالدراسي تعين أدائهم عن النفسي الرضا من بحالة

 مع حاجاته إشباع يستطيع به حتى المحيط المجتمع و أصدقائه مع اجتماعية عالقات

 .المجتمع ومعايير بقيم االلتزام

 للنجاح تقوده التي األفعال وتنفيذ تنظيم على رته بقد الطالب ثقة فإن وبالتالي     

 في وامكانياته المشاكل حل على قدرته يدرك الذي الطالب أن كما وإنجاز أهدافه، أكاديميا  

 التفكير على القدرة لديهم يكون الصعبة األكاديمية للمواقف بديلة ومختلفة حلول وضع

 المهمة متطلبات على تفكيره تركيز خالل من المهمات المعقدة إلنجاز القرار واتخاذ

 بتحقيق وااللتزام الدراسية، حياته مع التوافق األكاديمي إلى يقوده مما بحماس والتعامل

 زمالئه سواء حوله من كل مع الود قائمة على اجتماعية عالقات واقامة الجامعية، أهدافه

 .العليا دراسته استكمال في يجعله يطمح قد وذلك معهم، اآلراء تبادل خالل من أساتذته أو



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (585                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 والمثابرة نجاحلل والدافعية بالمرونة الدراسي الذي يجعله يتسم الطالب وتوافق     

 مصدرها الشخصية ومحددات ايجابية توقعات بصفتها فعاليته الذاتية، يؤكد دراسته في

 وتشير للفرد الذاتية المؤشرات من تعد والتي أفكار، المترجمة إلى السمات تلك تفاعل

 هاب يقابل التي الفعالية الذاتية بدرجة يتحدد التوافق أيضا توافقه، سوء أو الفرد توافق إلى

 نادية ، المتوقعة )الضبع االجتماعية واالستجابة الشخصي االستقالل مستويات الفرد

81:2005. ) 

 التحقق من الفرض الخامس:

" تسهم مكونات تمايز الذات ومنظور زمن  ينص الفرض الخامس على أنه

وللتحقق من هذا الفرض المستقبل في التنبؤ بالتوافق االجتماعي لدى المراهقين". 

( الختبار ما إذا Stepwiseالباحثة بحساب تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ) قامت

كانت كل من مكونات تمايز الذات ومنظور زمن المستقبل تنبيء بالتوافق االجتماعي 

لدى المراهقين. وقد كشف تحليل االنحدار للدرجة الكلية في كل من مكونات تمايز الذات 

جة الكلية للتوافق االجتماعي عن وجود نموذج واحد، ومنظور زمن المستقبل على الدر

 ( معامالت االنحدار لهذا النموذج:28(، كما يوضح جدول )27وهو الموضح بجدول )

 ( تحليل االنحدار للمتغيرات المستقلة على التوافق االجتماعي27جدول )

النماذج 
 الناتجة

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 لداللةا قيمة ف

(1) 

 b0.000 12.873 139.060 1 139.060 االنحدار

   10.803 348 3759.328 البواقي

    349 3898.389 المجموع

 المتغير التابع: التوافق االجتماعي 0 ,189* معامل االرتباط
  036,0المنبئات: الثابت، البحث عن المعرفة.     )

= 2R) 
معامل االرتباط 

 المعدل
033, 0 
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 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (586                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 ( 28جدول )
معامالت االنحدار لدرجة البحث عن المعرفة والسعي نحو تحقيق السعادة وثبات الذات على 

 التوافق االجتماعي

 الداللة قيمة ت معامل بيتا المعياري الخطأ المعياري Bقيمة   النموذج

(1) 

 0.000 13.086  0.913 11.950 الثابت

البحث عن 
 المعرفة

0.207 0.058 0.189 3.588 0.000 

( أن يمكااان التنباااؤ باااالتوافق االجتمااااعي فاااي هاااذا 28، 27ويتضاااح مااان الجااادولين )

النموذج، ومن ثم يتضح قدرة كل من البحث عن المعرفاة فاي التنباؤ باالتوافق االجتمااعي، 

( 0‚207+ ) 11‚950وبااذلك يمكاان بناااء معادلااة التنبااؤ كمااا يلااي: التوافااق االجتماااعي   

 البحث عن المعرفة.

 حسين علي دراسة نتائج إليه توصلت ضوء ذلك فإن هذه النتيجة تتفق مع ما وعلى

 وتقادير االجتمااعي التوافاق باين ارتباطياه عالقة وجود وهي )2011) اليمة عبد وحسين

 توافقاا لدياه ايجاابي، ذاتاي بمفهاوم يتمتع الذي الطالب ان على تفسيره يمكن وهذا ، الذات

 الضاوابط واحتارام الجماعاة وفاق معاايير الساير مان يمكناه ومنساجما جيادا اجتماعياا

 أو زمالء أساتذة، التعليمية داخل المؤسسة سواء جماعة في كفرد عليه الملزمة االجتماعية

 الرغباات إشاباع علاى القادرة الوقت نفس وفي واألقارب، واألصدقاء األسرة مع خارجها

 عان والتناازل الجتماعياة،ا ماع المصاالح والمتوافقة السليمة بالطرق الشخصية والحاجات

 وترابطهاا، الجماعة تلك الجماعة ولصالح وضعتها التي بالمعايير التزاما الحاجات بعض

 أنشاطة فاي والمشااركة ماع اآلخارين ساوية اجتماعية عالقات إقامة في نجاحه يحدد وهذا

 ىإل ما سلو يشير حيث الجماعة واحترامها، بقبول يحظى وبالتالي فيها، ونجاحه الجماعة

 :التالية من السمات بمجموعة يتميزون ذاتهم يحققون الذين األفراد أن

 .وواقعي دقيق بشكل يكون للواقع إدراكهم •

 .عام بشكل ومحيطهم واآلخرين أنفسهم يتقبلون أفراد هم •
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 .والتلقائية بالبساطة يتسمون أفراد هم •

 .ذواتهم ىعل تركيزهم من أكبر مشكالت من بهم يحيط بما اهتمامهم يكون •

 .اآلخرين عن واالنفصال للخصوصية حاجتهم بين توازن خلق على يعملون •

 .ثقافتهم أو بيئتهم على يعتمدون ال فهم ولذلك لالستقاللية يميلون •

 .التقدير من مستمرا   تجديدا   يظهرون •

 .أصدقائهم أو أقاربهم فقط وليس عام بشكل بالناس اهتمامهم •

 .بهم المحيطة طيةالديمقرا قيم يتقبلون •

 عان األفاراد يكونهاا التاي التصاورات مجموعاة هاي الفعالياة الذاتياة باندورا فحسب

 كانات فاإذا حياتهم اليومياة، في سلوكياتهم على إلى انعكاس يؤدي مما ومهاراتهم قدراتهم

فاشاليين  كانوا سلبية التصورات تلك كانت إذا أما ناجحين، ، كانوا ايجابية التصورات هذه

 (.2006 الجواد، عبد تئبين)أحمدومك

 التحقق من الفرض السادس:

" تتوسط منبئات تمايز الذات بين تأثير منبئات  ينص الفرض السادس على أنه

 منظور زمن المستقبل على مكونات التوافق النفسي لدى المراهقين ".

وللتحقااق ماان هااذا الفاارض قاماات الباحثااة بااإدراج مكونااات منظااور زماان المسااتقبل 

بئاااة بكااال مااان التوافاااق الشخصاااي والتوافاااق األساااري والتوافاااق الدراساااي والتوافاااق المن

االجتماعي كمتغيرات مستقلة، ومكوناات تماايز الاذات المنبئاة بكال مان التوافاق الشخصاي 

والتوافق األساري والتوافاق الدراساي والتوافاق االجتمااعي كمتغيارات وسايطة، ومكوناات 

بارامترات النموذج الذي افترضته الباحثة باساتخدام التوافق النفسي كمتغيرات تابعة داخل 

(، وذلاك لادى العيناة األساساية. ثام قامات الباحثاة باختباار Amos 22برناامج "أماوس" )

 ( التالي:22النموذج، وقد كشف تحليل المسار شكل )
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 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (588                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 

 التوافق النفسي( نموذج سببي لتوسط مكوني تمايز الذات بين مكوني منظور زمن المستقبل على مكونات 22شكل )

( فقد قامات الباحثاة باساتخراج داللاة قايم التاأثيرات المباشارة 22وعلى ضوء شكل )
 (:29للمتغيرات المستقلة والوسيطة على مكونات التوافق النفسي كما بجدول )

 ( التأثيرات المباشرة / غير المباشرة للمتغيرات على مكونات التوافق النفسي29جدول )

 التأثيرات غير المباشرة التأثيرات المباشرة

 المتغيرات 
السعي 
لتحقيق 
 السعادة

البحث عن 
 المعرفة

ثبات 
 الذات

التفاعل 
 العاطفي

التوافق 
 الشخصي

 المتغيرات 
السعي 
لتحقيق 
 السعادة

البحث عن 
 المعرفة

ثبات 
 الذات

    ثبات الذات    0.063  ثبات الذات

    م. الداللة    0.223  م. الداللة

 التفاعل
 العاطفي

-0.112 0.117    
التفاعل 
 العاطفي

   

    م. الداللة    0.045 0.038 م. الداللة

التوافق 
 الشخصي

0.136 0.137 0.130   
التوافق 
 الشخصي

 0.008  

  0.232  م. الداللة   0.019 0.019 0.013 م. الداللة

التوافق 
 األسري

0.146   -0.109 0.398 
التوافق 
 األسري

0.067 0.045 0.052 

 0.019 0.074 0.007 م. الداللة 0.004 0.040   0.007 م. الداللة

التوافق 
 الدراسي

 0.114   0.560 
التوافق 
 الدراسي

0.076 0.082 0.073 

 0.019 0.018 0.013 م. الداللة 0.004   0.013  م. الداللة

التوافق 
 االجتماعي

 0.108   0.405 
التوافق 
 االجتماعي

0.055 0.059 0.053 

 0.019 0.018 0.013 م. الداللة 0.004   0.061  م. الداللة



 د. نداء الشربيني الشربيني بسيوني

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (589                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 ( يتضح ما يلي:29وعلى ضوء جدول )

يؤثر السعي لتحقيق السعادة تأثير سالب مباشر ذو داللة إحصائية عند مستوى  (1)

( على 013,0( على التفاعل العاطفي، وتأثير موجب مباشر عند مستوى داللة )038,0)

( على التوافق 007,0وتأثير موجب مباشر عند مستوى داللة )التوافق الشخصي، 

األسري. بينما يؤثر السعي لتحقيق السعادة تأثير موجب غير مباشر ذو داللة إحصائية 

( على التوافق األسري، وتأثير موجب غير مباشر ذو داللة 007,0عند مستوى )

 توافق االجتماعي.( على كل من التوافق الدراسي وال013,0إحصائية عند مستوى )

( 045,0يؤثر البحث عن المعرفة تأثير موجب مباشر عند مستوى داللة ) (2)

( على التوافق 019,0على التفاعل العاطفي، وتأثير موجب مباشر عند مستوى داللة )

( على التوافق الدراسي، 013,0الشخصي، وتأثير موجب مباشر عند مستوى داللة )

على كل من ثبات الذات والتوافق االجتماعي. ومن  بينما ال يؤثر البحث عن المعرفة

جهة أخرى فيؤثر البحث عن المعرفة تأثير موجب غير مباشر عند مستوى داللة 

( على كل من التوافق الدراسي والتوافق االجتماعي، بينما ال يؤثر البحث عن 018,0)

 .المعرفة تأثير غير مباشر على كل من التوافق الشخصي والتوافق األسري

( على 019,0يؤثر ثبات الذات تأثير موجب مباشر عند مستوى داللة ) (3)

التوافق الشخصي، بينما تؤثر ثبات الذات تأثير موجب غير مباشر عند مستوى داللة 

 ( على كل من التوافق األسري والتوافق الدراسي والتوافق االجتماعي.019,0)

( على 040,0داللة )يؤثر التفاعل العاطفي تأثير سالب مباشر عند مستوى  (4)

التوافق األسري، كما يؤثر التوافق الشخصي تأثير موجب مباشر عند مستوى داللة 

 ( على كل من التوافق األسري والدراسي واالجتماعي.004,0)
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 توصيات البحث:

 :باآلتي الباحث أوصى الحالي، البحث نتائج ضوء في

 .كبيرة أهمية الثالثة الزمنيةالتوجهات  بين المنطقي الترابط مفهوم إيالء ضرورة .1

 .منظور زمن المستقبل تأكيد من خالل وذلك التوافق النفسي، مستويات زيادة على العمل .2

  .الطلبة بمشكالت تعني التي  على والعمل بتمايز الذات لدي المراهقين االهتمام ضرورة .3

عدم  و وقايتهم من توعيتهم أجل من الطلبة مع الحوار و والمحاضرات الندوات إقامة .4

 .التوافق النفسي

 الشباب فريسة يقع ال مستقبلهم، حتى نحو علي النظرة اإليجابية مساعدة الطالب .5

 .واقعية غير طموحات

 .التوافق النفسي مستوى رفع على تعمل التي البحوث دعم .6

 

 مقترحات البحث:

 .انفسه الحالي البحث لمتغيرات مختلفة عينات على دراسة إجراء .1

 والقلق، الشخصية، التوافق النفسي وأنماط أبعاد بين العالقة عن دراسة إجراء .2

 .النفسية الضغوطات التعامل مع وأساليب واالكتئاب،

فئات  لدى النفسي بالتوافق المستقبل منظور زمن عالقة لمعرفة ممثلة دراسات .اجراء3

 الطلبة من أخري

 . أخرى متغيرات حيث ومن

 الطلبة لدى النفسي التوافق تحسين في النفسية اإلرشادية البرامج أثر ةلمعرف دراسة .4

 .المستقبل تجاه الشعور حدة من وللحد التخرج المقبلين على

 . أخرى بمتغيرات وربطه تمايز الذات حول دراسات .إجراءات5
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 مراجع البحث

 جمعة، المنعم عبد وةمر ,هللا خير إدريس، عبدالنبي مآب ,&العاقب  إبراهيم أحمد محمد ,أحمد

 بالتحصيل وعالقته واالجتماعي النفسي التوافق . 2018 )محمد.) عبدهللا مروة ,مصطفى

 لنيل تكميلي بحث .السودان للعلوم جامعة التربية بكلية النفس علم قسم طالب لدى األكاديمي

 الخرطوم، والتكنولوجيا، للعلوم السودان جامعة التربية، كلية منشور(،(البكالوريوس درجة

 . جمهورية السودان

 على وأثره النفسي واإلرشاد للتوجيه برنامج تصميم (.2008محمد . ) الصادق عباس إسماعيل،

الخرطوم،  بوالية مرضى على تطبيقية دراسة اإليدز لدى مرضى واالجتماعي النفسي التوافق

 . الخرطوم للعلوم والتكنولوجيا، السودان جامعة التربية، كلية ، ماجستير رسالة

 نظر وجهة من النفسي بالتوافق وعالقته واإلرشاد التوجيه . (2011 ( جادين. الرضي اإلمام،

 22 ، (2) 8 الجزيرة، جامعة .التربوية للعلوم مجلة الجزيرة .والتكنولوجيا الهندسة كلية طالب

– 61. 

لدى عينة من طلبة ( تمايز الذات وعاقته بالتفكير االبتكاري 2019أوباجي محمد& يوسف أمال)

 .240-221(،5واالجتماعية، )اإلرشاد والتوجيه بجامعة المدية ، مجلة القبس للدراسات النفسية 

لدى  النفسي بالتوافق وعالقته الذات ( .تقدير2017باكيني، حكيمة و رمضاني، سارة .)

 لنيل ملةمك الوادي ، مذكرة والية ثانويات لبعض ارتباطية وصفية دراسة"المراهق الموهوب 

 حمه الشهيد الخاصة، جامعة التربية في التأهيل تخصص :التربية علوم في الماستر شهادة

 واإلنسانية. االجتماعية العلوم بالوادي ، كلية لخضر

 من عينة لدى النفسي والتوافق المستقبل قلق بين العالقة (.2011سمر. ) &الحلح، كمال بالن،

 142 – 102 .، 3 (33) واآلداب، اإلنسانية العلوم جلةم . دمشق ريف في الثاني الصف طلبة

 (. سيكولوجية التمايز لدى المراهقين. عمان: دار دجله.2009جمعة مصطفى، يوسف. )

والتوازن  النفسي .التوافق( 2006 ) حسين. حشمت، & أحمد باهي، مصطفى حسين

 مصر. ،1 ط والتوزيع، للنشر العالمية الدار ،"الوظيفي
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 واالجتماعي النفسي وعالقتها بالتوافق اإلرشادية (. الخدمات2019) .ود سعيدالخولي، محم

 للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلةطيبة ،  بجامعة السنة التحضيرية طلبة من لدى المراهقين

 .   184-152(، 4، ) 28مجلد والنفسية ، التربوية

 ( . القدرة2019.) أمين مد& ملحم ،  مح ذياب الناصر الجراح،عبد & خليل فيصل الربيع،

اليرموك ،مجلة  جامعة طلبة لدى ذاتي ا المنظم بالتعلم المستقبل زمن منظور ألبعاد التنبؤية

 . 457-441،  2019(يوليو 3)13الدراسات التربوية والنفسية ، جلمعة السلطان قابوس، 

 بدون طبعة، زيع،و التو للنشر الكتب ،علم"العالجي النفس ( .علم2000) . إجالل محمد، سرى

 القاهرة.

 ومستوى الوجداني والذكاء الحياة نوعية . (2002الواحد . ) عبد رفعت أحمد الشرقاوي،

 اآلداب، ، كلية)ماجستير )منشورة ،رسالة التوجه الديني ذوي من عينة لدى النفسي التوافق
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