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 ملخص الدراسة
 

هدفت الدراسة التعر  عل  األنماط القيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات 
 الفلسطينية.

 
وتم توزمع أداة لجمع البيانات، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة ك

(، واسترداد غزة: )اإلسالمية، األزهر، األقص  قطاععل  طلبة الجامعات في  ( استبانة418)
( استبانة صالحة للتحليل، مثلت عينة الدراسة، والتي هي عبارة عن عينة طبقية عشوا ية، 478)

 بناء  عل  نسبة الطلبة في كل جامعة.
 

 راسة ما يلي:وكان من أهم نتائج الد
غزة جاءت بوزن نسبي  قطاعلدى طلبة الجامعات في  األنماط القياديةدرجة توافر  -

 (، وهي بدرجة )ضعيفة(.57.46)
غزة جاء بوزن نسبي  قطاعلدى طلبة الجامعات في  التوافق االجتماعيمستوى  -

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.77.74)
بين ( α≤0.05د مستوى داللة )ذات داللة إحصا ية عنعالقة ارتباطية طردية وجود  -

لدى طلبة والتوافق االجتماعي  النمط القيادي األوتوقراطيو  النمط القيادي الديمقراطي
 غزة. قطاعالجامعات في 

 
 وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

 مشاركة طلبة الجامعات في األنشطة الجامعية الطالبية المختلفة. -
 انتقاداتهم، وعدم فرض رأيهم عليهم.تقبل طلبة الجامعات آراء اآلخرمن و  -
 الحرص عل  استقرار األسرة، وأن يسودها االتفاق والحب والمودة. -
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Abstract 
 

This study aimed to identify the leadership style and its relation to social 

harmony among university students. 

 

Descriptive analytical study adopted , used the questionnaire as a tool for 

data collection, and distribution (380) identification on University 

students in Gaza governorates: (Islamic university, Al-Azhar, , Al Aqsa 

university), and recovery (370) identifying valid analysis, a sample study, 

which is a random stratified sample, based on the percentage of students 

at each University. 

 

The main results of the study were the following: 

- Availability of the leadership styles of University students in the 

Gaza Strip came a relative weight (57.46), a (weak)  degree. 

- Level of social consensus among university students in the Gaza 

Strip came a relative weight (77.74), a (big( degree. 

- The existence of a correlation function of statistical significance at 

the level indication (α≤ 0.05) between the democratic leadership 

style; autocratic leadership style and social harmony among 

university students in the Gaza Strip. 

 

The study recommended several recommendations including: 

- Participation of University students in various student activities. 

- University students accept  the opinions of others and their 

criticism, and not to impose their opinion on them. 

- To ensure the stability of the family, and that the agreement 

prevails, love and affection. 
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 خامساا: أهداف الدراسة
 سادساا: أهمية الدراسة
 سابعاا: حدود الدراسة

 ثامناا: مصطلحات الدراسة
 تاسعاا: هيكل الدراسة

 ات الدراسةعاشراا: صعوب
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 اإلطار العام للدراسةالفصل األول: 
 

 المقدمة:
ّن المجتمع الشاب هو أقوى المجتمعات؛ إيلعب الشباب دور ا هام ا في بناء المجتمعات، حيث 

فالشاب الذي يمتل  اإلرادة و العزممة في داخله ، يستطيع ألّنه يعتمد عل  طاقة ها لة تحركه، 
كذل  يكون الشباب قادة المستقبل، بقوة آرا هم ونضجهم و مهاراته ، أن يستغل مواهبه و قدراته 

مام، فبالعلم الفكري، المقرون بالطاقة والصحة الجسدية السليمة، التي تدفع عجلة التنمية إل  األ
يرتقوا ويفكروا ومنتجوا، ويساهموا بالعطاء الفكري، ليكونوا قادة رأي عام يؤثروا في مختلف 

أي أمة وسر النهضة فيها، وهم بناة حضارتها وخط الدفاع األول واألخير  شرا حه. وهم عماد
 عنها، ويشاركون في عمليات التخطيط الهامة.

وتشكل ف ة الشباب في المجتمع الفلسطيني غالبية أفراد المجتمع، ويمثل طلبة الجامعات الغالبية 
رى، ويشير الواقع الحالي ى ف ات المجتمع األخ العظم  من الشباب الفلسطيني، باإلضافة ال

للتعليم الجامعي إل  تزايد أعداد طلبة الجامعات الفلسطينية، مما يثير التساؤل عن مدى التوافق 
النفسي واالجتماعي، خاصة مع اتساع المهام الملقاة عل  عاتق الجامعات، حيث لم تعد مقتصرة 

افها بناء الشخصية، من جميع عل  التعليم والبحث العلمي فقط، بل تطورت، ليصبح من أهم أهد
جوانبها علميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا، لما لذل  من أثر عل  سلو  الطالب وتوافقه النفسي 

)حجو،  واالجتماعي وصحته النفسية، ومستوى تحصيله األكاديمي، وبناء المواطنة الصالحة
4885 :4.) 

بحيث يستطيع هذا المجتمع التقدم  ويعتبر التعليم الجامعي من الركا ز الر يسة في المجتمع،
والرقي، بواسطة أبنا ه الجامعيين والدارسين، وتعد الجامعة من المؤسسات التربوية األساسية 

هامة لهذا النهوض والتقدم، لما تلعبه من دور هام في المجتمع، من إعداد وتخرج عدد من لا
مجتمع وتطلعاته المستقبلية، وتعتبر الكفايات العلمية في مختلف المجاالت، والتي تلبي حاجات ال

ن قيمتها وأهدافها ومواردها إالجامعة جزءا  ال بتجزأ من المجتمع ومن البي ة، من حيث 
ومعلوماتها تستمد من المجتمع، ومن ثم تعاد هذه الموارد للمجتمع عل  شكل إنجازات علمية 

 (.4: 4884وخدمات بحثية، أو قوى عاملة مؤهلة ومدربة )النيرب، 
وتعتبر القيادة ظاهرة اجتماعية، تنشأ من طبيعة االجتماع البشري، وتؤدي وظا ف اجتماعية 
ضرورمة، تتناول جميع ميادين النشاط االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثاقفي والتعليمي 
والديني واألخالقي وغيرها، وهي عبارة عن تفاعل اجتماعي نشط مؤثر وموجه نحو الهد  
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نما توجد أي جماعة من الكا نات الحية البشرمة تظهر القيادة عل  رأسها، والجماعة المحدد، فحي
 (47: 4888وآخرون،  حافظاإلنسانية لم تشذ عن تل  الظاهرة الحيوية في جميع المجتمعات )

ن القيادة بالنسبة للجماعة البشرمة كانت خيارا واعيا من قبل الجماعة، أملته عليها الظرو   وا 
والحياتية، وهي بالتالي تحتل مركز الصدارة في أي جماعة كانت، ألنها األساس األول المعيشية 

في تكومنها، والمتبنية لجميع مراحل بنا ها، منذ نشأتها، وحت  االنتهاء منها، والقيادة هي القوة 
المهيمنة عل  إدارة العمل الجماعي الكلي، في نطاق أي جماعة تتوالها، والمس ولة عن تصرمف 

 (.84: 4884 ون أعضا ها، والموجهة لسلوكهم نحو تحقيق األهدا  )بانافع، ش
وقد شغل موضوع التوافق االجتماعي حيزا  كبيرا  في الدراسات والبحوث ألهميته في حياة الناس، 
فالتوافق ليس مرادفا  للصحة النفسية فحسب، بل يرجعه األكثر بأنه الصحة النفسية بعينها، فهو 

ي لجميع فروع علم النفس بصورة  عامة، ومن أهم أهدا  العملية االرشادية والعالج الهد  الر يس
النفسي ومرتب في أوا ل أهدا  االرشاد النفسي، ومتصف المتوافق اجتماعيا  بشخصية متكاملة 
قادرة عل  التنسيق بين حاجاته وسلوكه الهاد  وتفاعله مع بي ته، الذي يتحمل عناء الحاضر 

قبل متصفا بتناسق سلوكه وعدم تناقضه ومنسجما مع معايير مجتمعه دون التخلي من أجل المست
ن  عن استقالليته، مع تمتعه بنمو سليم غير متطر  في انفعاالته ومساهم في مجتمعه، وا 
ن مشاكله في أغلبها ناتجة عن انفصاله عن مجتمعه، وال يخلو  االنسان اجتماعي بطبعة، وا 

فق، ولكن اختال  مستوى التوافق يدفع البعض لفقدان التكيف شخص في حياته من سوء التوا
 (.4-4: 4888)سفيان، 

وبناء  عل  ما سبق، وألهمية طلبة الجامعات، وتحديدا  لألنماط القيادية لديهم، ومستوى التوافق 
االجتماعي أيضا ، ولتحديد طبيعة العالقة بينهما، جاءت هذه الدراسة، والتي هي بعنوان: األنماط 

 ة الجامعات في قطاع غزة.لقيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبا
 

 أوالا: مشكلة الدراسة:
انطالقا  من أهمية الجامعة، التي تستمدها من دورها في عملية التطومر والتغيير، وألن الحياة 

من  الجامعة تعد بالنسبة للطلبة تجربة جديدة مختلفة عن التجارب السابقة، ففيها الكثير
المشكالت والخبرات الجديدة، التي تتطلب منهم اجتيازها ومواجهتها والتوافق معها، وألنهم طلبة 
الجامعات، قيادات المستقبل، يعانون مما يعاني منه أبناء قطاع غزة، ومتأثرون بالظرو  

ي وبالتالالسياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، والتي تؤثر عل  شخصيتهم وأنماط سلوكهم، 
 عل  التوافق االجتماعي لديهم.
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( أن مدى توافر النمط الديمقراطي لدى طلبة الجامعات 4886دراسة )الدرديسي،  وقد أظهرت
(، والنمط األوتوقراطي جاء بوزن نسبي 73.377الفلسطينية في قطاع غزة جاء بوزن نسبي )

وضحت أيضا  أن تعامل (، بينما أ46.787(، والنمط الترسلي جاء بوزن نسبي )52.235)
 (.66.847جتماعية جاء بوزن نسبي )الطلبة مع المواقف اال

( إل  ضعف التوافق النفسي واالجتماعي لدى ف ة الشباب الفلسطيني، 4: 4885أشار حجو )و 
إناثا  وذكورا ، كزمادة انتشار األمراض النفسية، واالضطرابات السلوكية واإلدمان، وعدم تحمل 

 نف ... إلخ.المس ولية، والع
 

 ثانياا: تساؤالت الدراسة:
 تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الر يس التالي:

 غزة؟ قطاعاألنماط القيادية بالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في عالقة ما 
 

 ومتفرع من السؤال الر يس األس لة الفرعية التالية:
 غزة؟ قطاعت في ما درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعا .8
 غزة؟ قطاعما مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في  .4
( بين درجة توافر األنماط α≤0.05هل توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى ) .4

 غزة؟ قطاعالقيادية ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 
( بين متوسط تقديرات أفراد α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى ) .2

غزة تعزى إل   قطاععينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 
 (؟، المعدل التراكمي متغيرات: )الجنس، الجامعة

( بين متوسط تقديرات أفراد α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى ) .5
غزة تعزى إل   قطاعالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في عينة الدراسة حول مستوى 
 (؟، المعدل التراكمي متغيرات: )الجنس، الجامعة
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 ثالثاا: متغيرات الدراسة:
وتشتمل عل  (، 4886بناء  عل  دراسة )الدرديسي، : األنماط القيادية، المتغير المستقل .8

 التالي:
 لقيادي األوتوقراطي، النمط القيادي التسيبي(.)النمط القيادي الديموقراطي، النمط ا

 : التوافق االجتماعي، وتشتمل عل  التالي:المتغير التابع .4
 )التوافق األسري، المشاركة الجامعية، االنسجام مع المجتمع(.

 : وتشتمل عل  التالي:المتغيرات الشخصية .4
 )الجنس، الجامعة(.

 
 :المتغير المستقل
 األنماط القيادية

 التابع: المتغير 
 التوافق االجتماعي

   
   

 التوافق األسري   النمط القيادي الديموقراطي
 المشاركة الجامعية  النمط القيادي األوتوقراطي
 االنسجام مع المجتمع  النمط القيادي التسيبي

   
 : )الجنس، الجامعة، المعدل التراكمي(المتغيرات الشخصية

 (:1شكل رقم )
 متغيرات الدراسة

 )جرد بواسطة الباحث، بناء  عل  الدراسات السابقة( 
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 رابعاا: فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسة األولى:

( بــين درجــة تــوافر األنمــاط القياديــة α≤0.05ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى )
 لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة. ومستوى التوافق االجتماعي

 الفرضيات الفرعية التالية:ومتفرع منها 
الـــنمط ( بـــين درجـــة تـــوافر α≤0.05ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد مســـتوى ) .8

 ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة. القيادي الديمقراطي
الـــنمط ( بـــين درجـــة تـــوافر α≤0.05ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد مســـتوى ) .4

 ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة. وتوقراطيالقيادي األ 
الـــنمط ( بـــين درجـــة تـــوافر α≤0.05ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد مســـتوى ) .4

 ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة. القيادي التسيبي
 الفرضية الرئيسة الثانية:
( بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة α≤0.05إحصـــا ية عنـــد مســـتوى ) ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة

الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل  متغيرات: 
 )الجنس، الجامعة، المعدل التراكمي(.

 الفرضية الرئيسة الثالثة:
ين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة ( بـــα≤0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد مســـتوى )

الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غـزة تعـزى إلـ  متغيـرات: 
 )الجنس، الجامعة، المعدل التراكمي(.

 
 خامساا: أهداف الدراسة:
 تهد  الدراسة إل  التالي:

 غزة. قطاعالتعر  إل  درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في  .8
 غزة. قطاع تحديد مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في .4
بيــان طبيعــة العالقــة بــين درجــة تــوافر األنمــاط القياديــة ومســتوى التوافــق االجتمــاعي لــدى  .4

 غزة. قطاع طلبة الجامعات في
الكشــف عــن تــأثير متغيــرات: )الجــنس، الجامعــة، المعــدل التراكمــي( فــي متوســط تقــديرات  .2
 غزة. قطاع اد عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات فيأفر 
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توضـيح تــأثير متغيـرات: )الجــنس، الجامعــة، المعـدل التراكمــي( فــي متوسـط تقــديرات أفــراد  .5
 غزة. قطاععينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

 
 سادساا: أهمية الدراسة:

 ن أهمية الدراسة حسب التالي:تكم
 األهمية النظرية:  .1

  أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة، وهو األنماط القيادية وعالقتها بـالتوافق االجتمـاعي
 غزة. قطاعلدى طلبة الجامعات في 

  ندرة الدراسات السابقة، وخاصة الفلسطينية منها، والتي تربط بين المتغير المستقل والتابع
 دراسة.في هذه ال

 األهمية العملية: .2
  تفيد هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم العالي في إعـداد بـرامج إرشـادية تحسـن مـن مسـتوى

 غزة. قطاعجامعات طلبة التوافق االجتماعي لدى 
  غـــزة فـــي عقـــد بـــرامج المنهجيـــة تســـاعد علـــ   قطـــاعتفيـــد هـــذه الدراســـة قيـــادات جامعـــات

 ى طلبتها.تحسين مستوى التوافق االجتماعي لد
  غــزة فــي تحديــد األنمــاط القياديــة ومســتوى التوافــق  قطــاعتفيــد هــذه الدراســة طلبــة جامعــات

 االجتماعي لديهم.
 

 سابعاا: حدود الدراسة:
 تشتمل الدراسة عل  الحدود التالي:

: اقتصـــرت الدراســة علـــ  موضــوع األنمـــاط القياديــة وعالقتهـــا بـــالتوافق الحــد الموضـــوعي .8
 غزة. قطاعالجامعات في االجتماعي لدى طلبة 

 م.4886: تم إجراء الدراسة خالل العام الحد الزماني .4
 غزة. قطاع: تم تطبيق الدراسة في الحد المكاني .4
ـــ  جامعـــات قطـــاع غـــزة: اقتصـــرت الدراســـة عالحـــد المؤسســـي .2 : )الجامعـــة اإلســـالمية، ل

فـي قطـاع  داداتعـ جامعـة األزهـر، جامعـة األقصـ (، كونهـا تعتبـر مـن أكبـر الجامعـات الفلسـطينية
 غزة.
: اقتصــرت الدراســة علــ  طلبــة الجامعــات، المســتوى الرابــع، كــونهم األكثــر الحــد البشــري  .5

دراكا  ونضجا  عقليا  ومعرفيا .  تفهما  وا 
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 ثامناا: مصطلحات الدراسة:
 :  النمط القيادي .8

ا  هــو الســلو  المتكــرر للقا ــد فــي التـــأثير علــ  اآلخــرمن، وتوجيــه ســلوكهم، مــن أجــل تحقيــق أهــد
 (.84: 4888معينة )الرشيدي، 

ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه: سلوك الطالب الجـامعي تجـاه أهلـه وزمالئـه وأفـراد المجتمـع الـذين 
 يتعامل معهم.

: هــو قــدرة الطالــب الجــامعي فــي االنســجام مــع األشــخاص اآلخــرمن التوافــق االجتمــاعي .4
تـرام والتعـاون والتفـاهم، بحيـث يكـون الذين يتعامل معهـم، وتكـومن عالقـات اجتماعيـة يسـودها االح

 (.81: 4884، بوشاشيمتقبال  ألفكار وقوانين مجتمعه )
ــــه،  ــــه االجتماعيــــة، وتقييمــــة لذات ــــه: إشــــباع الطالــــب الجــــامعي لحاجات ويعرفــــه الباحــــث إجرا يــــا بأن
قامتــــه عالقــــات اجتماعيــــة قويــــة،  ــــاة تقــــل فيهــــا التــــوترات والصــــراعات النفســــية، وا  واســــتمتاعه بحي

 كته في النشاطات االجتماعية المختلفة.ومشار 
 طلبة الجامعات: .3

هــم كــل الطلبــة الــذين يتــابعون دراســتهم فــي الجامعــة، ويعيشــون مرحلــة المراهقــة المتأخرةـــ وبدايــة 
 (.48: 4884، بوشاشي( سنة )44-81مرحلة الشباب، وتترواح أعمارهم ما بين )

 
 تاسعاا: هيكل الدراسة:
 كل التالي:تم تقسيم الدراسة حسب الهي

 : خلفية الدراسة وأهميتها.الفصل األول
 : اإلطار النظري للدراسة.الفصل الثاني

 : القيادة واألنماط القيادية.المبحث األول -
 : التوافق والتوافق االجتماعي.المبحث الثاني -

 : الدراسات السابقة.الفصل الثالث
جراءاتها.الفصل الرابع  : منهجية الدراسة وا 

 .التحليل والنقاش: الفصل الخامس
 النتا ج والتوصيات والدراسات المقترحة
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 عاشراا: صعوبات الدراسة:
 ة مجموعة من الصعوبات، ومن أهمها:واجه الباحث أثناء قيامه بالدراسة الحالي

 صعوبة جمع البيانات من خالل أداة الدراسة. .8
جـة الوضـع االقتصـادي صعوبة توفير اإلمكانات المادية التي تتطلبهـا عمليـة الدراسـة، نتي .4

 في المجتمع الغزي.
الظرو  المعيشية الصعبة في قطاع غزة، ومنها انقطـاع التيـار الكهربـا ي المسـتمر، ومـا  .4

 له من آثار سلبية عل  إنجاز الدراسة.
 والدراسات السابقة في موضوع الدراسة، خاصة األجنبية منها.ندرة الكتب والمراجع  .2
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري للدراسة
 

 المبحث األول: القيادة واألنماط القيادية
 .المطلب األول: القيادة -
 .المطلب الثاني: األنماط القيادية -
 

 التوافق والتوافق االجتماعي: الثانيالمبحث 
 .المطلب األول: التوافق -
 .المطلب الثاني: التوافق االجتماعي -
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 اط القياديةالمبحث األول: القيادة واألنم
 

 المطلب األول: القيادة:
 تمهيد

 أوالا: تعريف القيادة 
 ثانياا: أهمية القيادة

 القيادة اا: أركانثالث
 اا: صفات القيادة الناجحةرابع

 اا: العوامل المؤثرة على القيادةخامس
 قوة القيادة مصادر اا: سادس
 اا: المهارات القياديةسابع
 اا: النظريات القياديةثامن
 : مستويات القيادةاا تاسع

 الخالصة
 

 المطلب الثاني: األنماط القيادية:
 تمهيد

 أوالا: النمط الديموقراطي
 ثانياا: النمط األوتوقراطي

 ثالثاا: النمط التسيبي
 رابعاا: المقومات اإلدارية والسمات الشخصية للمدير حسب األنماط القيادية

 الخالصة
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 األول: القيادة المطلب
 

 تمهيد:
هذا المطلب إل  التعر  عل  القيادة، حيث يتناول تعرمف القيادة، وأهميتها، ومبادؤها،  يهد 

وأركانها، وصفات القيادة الناجحة، والعوامل المؤثرة عل  القيادة، ومصادر وقوة القيادة وتأثيرها، 
 والمهارات القيادية، والنظرمات القيادية.

 
 تعريف القيادة:أوالا: 
 القيادة لغةا: .1
 الخلف من والسوق  من أمام السوق:فهو نقيض وهو القود من القيادة")الفيروز أبادي( أن يذكر
)الفيروزي  كالقيادة والِمقود بالكسر ما يقاُد به قادة من قا د رجل ويقال واالقتياد القيادة ومنها
 علي حديث والخضوع.وفي االنقياد هي القيادة أن العرب لسان في وجاء(، 884: 8997 أبادي،
دليل منقاد،  وأقود: سلس منقاد قؤود: وفرس قا د، جمع وهو الجيوش يقودون  :أي ذادة قادة قرمش
 مصدر والقيادة، أنفه الجبل من والقا د المثل. عل  السحاب الرمح وقادت القياٌدة. كله واالسم
 (.788، د.ت.: بن منظورايلتفت ) ال أقود ورجل القا د
 القيادة اصطالحاا: .2

عرفها حافظ وقد  ،لعلماء في تحديد تعرمف للقيادة، وذل  باختال  المدارس الفكرمةاختلفت نظرة ا
( بأنها تفاعل نشط مؤثر وموجه وليس مجرد مركز وقوة مكانة والقا د هو 817: 4888وآخرون )

 الشخص المركزي في الجماعة الذي يؤثر في نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقيق أهدا  مشتركة.
( بأن القيادة هي السلو  الذي يقوم به الفرد حين يوجه 859: 4888ون )ومرى رفاعي وآخر 

 نشاط جماعة نحو هد  مشتر .
وعرفت القيادة بأنها نشاط دينامي يؤثر في الجهاز اإلداري حيث انه ينقله من الحالة االستاتيكية 

 (.894: 8997الراكدة إل  الحالة الدينامية المتحركة )الطومل، 
: 8997، للعمل بحماس وثقة )عسكر ،ة المدير عل  التأثير في المرؤوسينقدر  هيالقيادة و 

424.) 
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 أهمية القيادة:ثانياا: 
ألهمية القيادة نجد أن النبي صل  هللا عليه وسلم دّقق وشّدد عليها، حين قال موجها  أصحابه: 

وجيه النبوي لصحابته هذا الت (،4781، أبو داودرواه ( )إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمَّروا أحدهم)
له داللة كبيرة عل  أنه يجب أن يكون هنا  أميرا  أو قا دا  يسّير الرحلة ويقودها، كما يقود الّربان 

 (.61: 4884السفينة )العامودي، 
( في أن القا د هو الذي يحدد أهدا  24: 4886وتكمن أهمية القيادة كما يقول المغربي )

لذي يخطط أساليب العمل، ويسع  للتنسيق فيما بينها، وهو الجماعة ويعلنها ويفسرها، وهو ا
الذي ينظم العالقات بين أفراد الجماعة، وأن القا د هو الذي يربط نشاط الجماعة بغيرها من 

 الجماعات. 
جيش من األرانب يقوده أسد، أفضل من جيش من (: )نابليون )وألهمية القيادة قال القا د الفرنسي 

(، وعليه تظهر أهمية القيادة اإلدارمة في النقاط التالية 6: 4889)العسا ،  (األسود يقوده أرنب
 (:48: 4888)السكارنة، 

 وتصوراتها المستقبلية. المؤسسةتعد حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط  .8
 تعتبر البوتقة التي تنصهر داخلها المفاهيم واالستراتيجيات والسياسات اإلدارمة كافة. .4
 ، وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان.المؤسسةيجابية في تدعيم القوى اإل .4
 السيطرة عل  مشكالت العمل وحلها وحسم الخالفات. .2
 .للمؤسسةباعتبارهم أهم مورد  ،تنمية وتدرمب ورعاية األفراد .5
 .المؤسسةوتوظيفها لخدمة  ،مواكبة المتغيرات المحيطة .6
 تحقيق األهدا  المرسومة لها. للمؤسسةتسهل  .7
لباحث أهمية القيادة في الجانب اإلنساني لإلدارة، من خالل تتبع مس وليات القا د في ؤكد امو 

مجال العالقات اإلنسانية، والمتمثلة في تكومن عالقات إنسانية قا مة عل  التفاهم المتبادل بين 
شعار كل فرد  بالتقدير المناسب، لما يبذله من جهود في نشاط مجموعته، و  حفز القا د واألتباع، وا 

 أقص  طاقاتهم وقدراتهم في العمل.العاملين عل  العمل بحماس؛ لتقديم 
 

 القيادة: أركاناا: ثالث
 األركان هذه من أي ركن في خلل وأي القيادة برمتها، عملية عليها هنا  أركان أساسية ترتكز

  :(2010: 58هي )العجمي،  أساسية أركان ثالثة عل  القيادة عملية وتعتمد بنيانها، يفسد
 .لتحقيقه مشتر  هد  لها الناس من جماعة وهم: األتباع .8
 .الهد  هذا لتحقيق معها ومتعاون  ،الجماعة هذه يوجه شخص وهو: القائد .4
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 .القا د وجود تحتم األفراد فيها يتفاعل ومالبسات ظرو : وهو موقفال .4
 يتم أركانها حت  بين التوافق يتم أن ومجب القيادة عملية بتفاعلها تشكل التي هي األركان وهذه

 فرد من هو والقا د ،إليها االحتياج ويظهر ،للقيادة الفرصة تهي ة عل  يساعد فالموقف ،التفاعل
ليجابهوا  بينهم فيما أفرادها والتأييد قدرات استغالل عل  القدرة ولديه بشعورها يشعر، جماعة
 القيادة إل  بالحاجة شعور لديهم يكون  األفراد أن عل  يجب ولذل  فيه، يتفاعلون  الذي الموقف

 .فيه يتفاعلون  الذي الموقف في القا د مع للتعاون  واالستعداد
 

 :صفات القيادة الناجحةاا: رابع
نظرا  لتعقد القيادة، وتعدد أعمالها ومسؤولياتها، وتنوع مهاراتها، وتباين مستوياتها، فإن الصفات 

نجد أن جون أدير قد حدد بعض المطلوبة في القادة تختلف، حسب المواقف المختلفة، ف
 (:82 ،84: 4887الخصا ص التي يجب أن يتحل  بها القادة األكفاء، وهي كالتالي )عبوي، 

نجاز األشياء التي يمكنهم من خاللها االتصال إوهي ضرورمة للقادة في  الحماسة: .8
 باآلخرمن.

ث ال تزمد الثقة إيمان القادة بأنفسهم بصورة يمكن أن يشعر بها المرؤوسون، بحي الثقة: .4
ال تقود إل  الغطرسة.  عن الحد المعقول، وا 

المرونة، واإلصرار عل  تحقيق معايير مرتفعة، بغية الحصول عل  االحترام  الشدة: .4
 وليس الشعبية.

 واحترام آرا هم. ،ومراعاة مشاعرهم ،في العالقات الشخصية، ورعاية المرؤوسين الدفء: .2
 وتحمل اللوم، وعدم التكبر عل  المرؤوسين. ،رمنالرغبة في االستماع لآلخ التواضع: .5
 

 العوامل المؤثرة على القيادة:اا: خامس
ال ش  أن للقيادة عالقة تبادل وتأثير بين القادة والتابعين له، وهذه العالقة تتم في إطار مناخ 

ت التي وظرو  المنظمة التي يعمل بها القا د اإلداري، كما أن هنا  العديد من العوامل والمؤثرا
 (:86 ،85: 4888)ناصر،  ما يليتؤثر عل  القيادة اإلدارمة إيجابا  وسلبا ، وأهم هذه العوامل 

: نعني بذل  صفاته الشخصية، سواء  السمات واألنماط الشخصية للقائد وسلوكه .8
 الصفات الجسمية أو النفسية أو السلوكية.

ن الصفات الجسمية أو (: هذه الصفات قد تكو صفات وشخصيات المرؤوسين )التابعين .4
النفسية أو السلوكية، فقد تتباين القدرة عند المرؤوسين عل  مواجهة المواقف واتخاذ القرار، فقد 
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يميل البعض إل  االستقالل، ويميل البعض اآلخر إل  االعتماد أو التردد في اتخاذ القرار، وفوق 
 هذا وذا  فقد يتباين البعض في تحملهم المس ولية. 

 : سواء  أهدافها االستراتيجية، أو األهدا  وقصيرة المدى.منظمةأهداف ال .4
: سواء  من حيث حجمها، نوع إنتاجها، األساليب التنظيمية وهيكلها نوع المنظمة .2

 التنظيمي، أنواع القرارات والمهام فيها، نوع الحوافز الجماعية وجماعة العمل.
مر به المنظمة من ظرو  : أي ما تالظروف والعوامل البيئية المحيطة بالمنظمة .5

وعوامل مؤثرة، سواء  في بي تها العامة أو بي تها الداخلية، فهي ذات أثر  كبير  في اتباع نمط 
ال واجه  ،قيادي، إذ ال يستطيع القا د أن ينحر  عما اعتادت عليه المنظمة من نمط قيادي وا 

 كثيرا  من المتاعب والصعاب.
قف عل  نوع األسلوب المتبع في القيادة، ذل  أن : يؤثر المو الموقف، والضغوط الزمنية .6

المواقف الصعبة ال تشجع القادة عل  المشاركة، وخاصة إذا كانت تل  المواقف خارجة عن 
نطاق إمكانيات المرؤوسين، وكذل  تلعب الضغوط الخارجية والحاجة الملحة التخاذ القرار دورا  

 ن الرجوع لمشاركة المرؤوسين.في ميل القا د إل  االنفراد بإصدار القرار، دو 
أن القيادة الفعالة هي تل  القيادة التي تراعي كل هذه العوامل المؤثرة المحيطة بها.  ومرى الباحث

هذا، باإلضافة إل  القدرة الذاتية للقا د ومحدوديته، والخلفية الشخصية، والخبرة العملية والعلمية، 
درا  وفهم القا د لنفسه وللموقف وللمرؤوسين، هذه ومقدرته عل  االتصال، ودرجة الثقة لديه، و  ا 

 ثر في مقدرة القا د عل  التأثير.العوامل مجتمعة تؤ 
 

 :قوة القيادةمصادر اا: سادس
( مصادر قوة القيادة إل  876: 4887)(، وسمارة 871: 4887)وقد قسم العتيبي وآخرون 

 وهي كالتالي:، خمسة مصادر ر يسة
 وهي: ،م القوة إل  ثالثة أقسامتقس قوة أو نفوذ المنصب: .1

 :وتعني مقدرة القا د عل  إعطاء العاملين الحوافز المادية  قوة الحافز أو المكافأة
ال  والمعنوية، ولكي يكون لها األثر اإليجابي يجب أن تعط  في الوقت المناسب، وا 

 فقدت تأثيرها.
 :عل  العاملين في الوقت  وتعني مقدرة القا د عل  توقيع الجزاءات قوة الجزاء أو العقاب

المناسب، ألن استخدام العقاب في غير موضعه يؤدي إل  أمر غيره محمود في نفوس 
نتاجهم.  العاملين، ومؤثر في أدا هم وا 
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 :بحكم موقع القا د الرسمي في التنظيم الذي يشغله يمكنه ذل  من تمتعه  قوة السلطة
ه، ومنفذون أوامره، رغم أنه ال بسلطات واسعة عل  العاملين مما يجعلهم يستجيبون ل

 يراعي مشاعرهم، وال يقدر عملهم.
وتعني الصفات والسمات الشخصية التي تميز  قوة أو نفوذ مستمدة من القائد ذاته: .2

 القا د عن غيره، وتنقسم إل  قسمين، هما:
 :بحيث يستطع القا د فرض سيطرته  السلطة أو النفوذ الذي يعتمد على المعرفة السابقة

المرؤوسين من خالل خبراته ومهاراته، ومنصاع األفراد للقا د لمعرفتهم بقدرته عل  
 ودرايته لحل المشكالت التي تعترضهم.

 :وتعني ما يتمتع به القا د من شخصية  القوة المستمدة من سمات القائد الشخصية
 جذابة، وا عجاب وقبول لدى األفراد تجعلهم يذعنون له، ويأتمرون بأمره.

 
 المهارات القيادية:اا: سابع

 البد أن يمتل  القا د، أو يكتسب مجموعة من المهارات، وهي:
وهي أن يكون القا د مجيدا  لعمله، ومتقنا  إياه،  (:Technical Skillsالمهارات الفنية ) .1

وملما  بأعمال مرؤوسيه من ناحية طبيعة األعمال التي يؤدونها، وعارفا  لمراحلها، وعالقاتها، 
، كذل  أن يكون بإمكانه استعمال المعلومات، وتحليلها، ومدركا  للطرق، والوسا ل ومتطلباتها

 .(49: 4886)أبو شمالة،  المتاحة، والكفيلة بإنجاز العمل
ومرى الكثير من الكتاب أن المهارات الفنية رغم أهميتها إال أنه يمكن اكتسابها من الخبرة في 

إلبداعية، مثل: )التفكير االستراتيجي، الرؤية العمل؛ لذل  يجب أن يركز عل  المهارات ا
االنتقادية الهادفة، القدرة عل  التفكير المتشعب(، وأن تكون هذه المهارات ضمن شروط اختيار 

 (. Toledo, 2002: 245القا د )
وُيعن  بها المقدرة عل  تفهم سلو  العاملين،  (:Human Skillsالمهارات اإلنسانية ) .2

م، وكذا العوامل المؤثرة عل  سلوكهم؛ ألن معرفة القا د بأبعاد السلو  وعالقاتهم، ودوافعه
اإلنساني تمكنه من فهم نفسه، ومن ثم معرفة مرؤوسيه، وهذا يساعد عل  إشباع حاجات 

 .(85: 4888التابعين، وتحقيق األهدا  المشتركة )العالق، 
نية، والعقلية )الفكرمة( وتمثل القابليات الذه (:Conceptual Skillsالمهارات الفكرية ) .3

التي تمكن المدير أو القا د من تبصر أهدا  المؤسسة، وتحديد سياساتها، وخططها، واستشرا  
مستقبلها، برؤية ثاقبة، وقدرة عالية من الفراسة، والحدس القا م عل  إدرا  معالم المستقبل، وما 
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متبصرة، ُتوجد مهارات عالية  ينبغي أن تسير المؤسسة في إطاره من رؤية واضحة، وقدرة فكرمة
 (.48: 4884في معالجة المشاكل، وتحديد األهدا ، والخطط المستقبلية )شاهين، 

تعزز المهارات الفردية أو  (:Individualistic Skillsالمهارات الفردية )الذاتية( ) .8
ت الجسمية الشخصية التي يمتلكها الفرد من قدراته التأثيرمة في اآلخرمن، والتي تتمثل بالقدرا

(Physical Skills( واالبتكار ،)Creation وغيرها من المهارات التي ترتبط بطبيعة الفرد ،)
 (.882، 884: 4888... )حمود،  الجسمية، والعقلية، والسيكولوجية، وغيرها،

 
 ة:ينظريات القياداا: الثامن

 ،ة بالنسبة للمنظماتإن كثرة النظرمات التي تحدثت عن القيادة تعبر عن أهمية موضوع القياد
 وفيما يلي أهم نظرمات القيادة:وأن القيادة عامل مهم لنجاح أو فشل المنظمة، 

 العظيم: الرجل نظرية .1
 النظرمة عل  هذه وتقوم والرومان، اإلغرمق عهد إل  تعود النظرمة لهذه األول  الجذور إن

 هذا، عل  يعينهم ما لخصا صوا السمات من وهبوا قد وأنهم قادة، يولدون  القادة بأن االعتقاد
 بقدرات تمتعهم بسبب المجتمع في يبرزون  العظام الرجال أن النظرمة هذه أصحاب حيث يرى 

 التي المواقف كانت أيا   قيادة منهم تجعل وسمات وراثية عظيمة، مواهب مألوفة وامتالكهم غير
 (.2010: 17 العرابيد،) للقا د محددة سمات النظرمة ولم تقدم هذه يواجهونها،

 يتمتع عظيم شخص هو النظرمة هذه في القا د أن( 262: 4881ي )والغالب ويضف العامري،
 ويقدمون  له طوعا   ينقادون  الناس من كبيرة أعداد بوالء يحظ  كارمزمية ساحرة، بشخصية
 مكرهين لتحقيق إنجازات عظيمة. غير راغبين التضحيات
لتفسير  النظرمات وأقدم أول  من النظرمة ههذ أنSpilker & Doerffer (2011: 21 )ومذكر 

 إنسان هو القا د بأن تفترض أنها حيث الدول، وقيادات العسكرمة القيادات عل  القيادة وتركز
 المميزات من مجموعة لديهم قادة يولدون  القادة وأن موهبة، هي هذه العظمة وأن عظيم

 قبل أتباعهم. من المرغوبة والخصا ص
 الجوهرمة بأن التغييرات القا ل االفتراض عل  تقوم النظرمة هذه أن( 48 :4881العجمي ) ومرى 
 بمواهب ولدوا أفراد طرمق عن تحققت إنما اإلنسانية المجتمعات حياة طرأت عل  التي العميقة
 في تتكرر ال والقدرات المواهب هذه وأن السحر قوة مفعولها تشبه في عادية غير فذة وقدرات
 .التارمخ مر عل  كثيرمن أناس
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 وأنها تقدم وحاجاتهم ومسؤولياتهم المرؤوسين لسمات إهمالها، النظرمة هذه عل  المآخذ ومن
 بها يولد ال أو القيادة خصا ص ومعه يولد الشخص بأن االعتقاد استمر وقد مثالية، سمات

 .(2010: 114)شهاب، 
ن عل   وأهميتها أثرها ارإنك يمكن ال حيث القيادة موضوع أهمية خاصة في لها النظرمة هذه وا 
فراد عن طرمق األ تتحقق التغيرات أن النظرمة وتعتقد هذه الباحثين المفكرمن والكتاب، من كثير
قادرون عل  التأثير  قادة منهم تجعل عبقرمة خصا ص ولديهم ،الكبيرة والمواهب صحاب القدراتأ

نما  أفراد دون غيرهم بها تعيتم مطلقة صفة ليست القيادة أن النظرمة هذه عل  ويالحظ بغيرهم، وا 
 نوعية وكذل  بالجماعة المحيطة الظرو  منها األمر في تدخل التي األخرى  العوامل من هنا 

القيادة  ظاهرة وتفسير في توصيف القا د أخفقت النظرمة هذه ونستطيع القول بأن الجماعة ذاتها،
 .جيد   بشكل  

 نظرية السمات: .2
حيث  ،( من المتحمسين لهذه النظرمةStogdill & Bernardد )يعتبر العالمان ستوجديل وبرنار 

فيما  ،اعتمدوا عل  مالحظة عدد من القادة المعروفين، وقاموا بحصر الصفات المشتركة بينهم
)عبد  ومنها ،يرمان بأن القا د الكفء يجب أن تتوافر فيه السمات الشخصية التي تميزه عن غيره

 :(74: 4888الباقي، 
 وتتركز في الذكاء والوضوح والقدرة عل  التنسيق بين ت الشخصية: مجموعة السما

 مور.األعمال والفهم السرمع وتحليل الموقف بدقة وعدم التسرع في الحكم عل  األ
 :وتتمثل في الرجولة والنضج والشجاعة وحسم األمور والثقة  مجموعة السمات البدنية

 بالنفس.
 :موضوعية عند مناقشة المشكالت والقدرة وتتمثل في ال مجموعة السمات االجتماعية

 عل  التعامل مع اآلخرمن، واالستقرار العاطفي، واالنتماء للوطن واألسرة.
 :وتظهر في المستوي العلمي والثقافي، والقدرة عل  االطالع  مجموعة السمات العلمية

 وتحليل األحداث، والمعرفة بش ون الحياة المختلفة.
 :ثبات الذات، والحاجة إل  ا  ا الحاجة إل  التفوق، و ومنه مجموعة السمات األخرى

 ممارسة السلطة.
 الموقفية: النظرية .3

 حسن تصرفه عل  كبير حد إل  يعتمد نجاح من القا د يصيب ما أنإل   النظرمة هذه وتشير
الحقيقية  اإلمكانات عن وتكشف القيادات، تبرز التي هي هنا فالمواقف المحيطة، المواقف حيال
 معين قيادي بموقف نسبية وخصا ص بسمات ترتبط الموقف وليدة القيادة أن أي ،القيادة في
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يتطلبها  الذي الموقف إطار في تقررها ولكنها للقا د، السمات أهمية النظرمة هذه ال تنكر وبذل 
 (.2012: 31)أبو كوش، 

 ولذل  أكد القا د، عمل فاعلية عل  المختلفة المواقف تأثير مدى بدراسة النظرمة هذهوتهتم 
 تحيط التي المختلفة المتغيرات عل  تعتمد الفعالة القيادة أن عل  النظرمة لهذه الداعمون  الباحثون 

 افتراض عل  النظرمة هذه وتقوم للقا د، الشخصية السمات عل  اعتمادها من أكثر بكل موقف
 مواتية ظرو  حيطةالم البي ة في تهيأت إذا إال كقا د يظهر أن يمكن ال القا د مؤداه أن أساسي

 (.2004: 80الستخدام مهاراته وتحقيق تطلعاته )عطوى، 
 تبرز القيادات التي هي المواقف وأن الموقف وليد القا د أن أساس عل  النظرمة هذه وتقوم
يتوقف  ال القا د وأن الموقف وليدة نظرها في فالقيادة القيادة، في الحقيقية إمكانياتهم عن وتكشف
 في الناس بين للتفاعل مباشرة نتيجة هي القيادة أن بل بها يتمتع التي خصيةالش الصفات عل 

 (.2010: 45مواقف معينة )قنديل، 
 وبالتالي بعملية القيادة، المحيط الموقف بتطبيق يتجدد القيادة نمط فاعلية أن مؤداها النظرمة هذهو 
 (.448: 4884 ي )ماهر،القياد الموقف وعل  القيادة نمط عل  يعتمدان النظرمة عنصري  فان
 تهيأت إال إذا كقا د يظهر أن يمكن ال القا د أن مفاده افتراض أساسي عل  النظرمة هذه تقومو 
ظهور  فإن آخر بمعن  تطلعاته، وتحقيق مهارته الستخدام مواتية  ظرو  المحيطة البي ة في
نما بها يستمتع التي الذاتية الصفات عل  يتوقف ال القا د  قوى  عل  األول المقام في يعتمد وا 
 .بالمرة عليها سيطرة يمل  ال قد أو عليها قليلة سيطرة سوى  يمل  ال لذاته، بالنسبة خارجية

 (.2008: 33)العجمي، 
 لظهور ال يكفي وحده والموقف ال يمكن لموقف معين أن يصنع من شخص قا دا ،فومما تقدم 

 الشخصية وعوامل النواحي بين تفاعلية ليةعم فالقيادة خاصة، وسمات بصفات يتمتع لم اذا القا د
المواقف  طبيعة وأن والموقف القيادة بين االرتباط فكرة عل  تركز أنها أي القيادي، الموقف
 آلخر وقت ومن آلخر تنظيم من تتباين أنها طالما القا د، نوعية تحدد التي هي والظرو 

 النظرية السلوكية: .8
يد في االهتمام عل  مفهوم )ما الذي يجعل القا د بدأ التزا م8954في منتصف الخمسينات 

أن فلسفة القيادة السلوكية  ،وبمعن  آخر ما هي السلوكيات التي يمارسها في مكان عمله ،(؟فعاال  
 :(21: 4886)عودة،  ترتكز عل  فاعلية القا د من خالل جانبين مهمين هما

  جاز المهمة، فمكان القا د ومركزه فالقا د يؤكد عل  ان نتاج(:توجه القائد نحو المهام )اإل
في المنظمة إلنجاز العمل بجد، وذل  من خالل نشاطات يمارسها القا د مثل تنظيم 

 نجاز.العمل وجدولته واتخاذ القرارات وتقييم األداء واإل
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 :)ويعن  ذل  االنفتاح والصداقة من  توجه القائد نحو الموظف )العالقات االجتماعية
وكذل  اهتمامه بحاجاتهم ومراعاة رغباتهم والعمل عل   ،للعاملين معهقبل القا د بالنسبة 

فالسلوكيات التي محورها الموظف القا د يولي فيها رعاية لمشاعر ، تحقيقها لهم
وأحاسيس المرؤوسين ويسع  جاهدا  لجعل االمور سارة بالنسبة لهم، ومركز عل  عالقة 

للتمييز بين القادة الفاعلين وغيرهم  تستعمل السلوكيات كمؤشر، و جيدة مع المرؤوسين
بطبيعة الموقف والظرو  المحيطة فمن يصلح للقيادة في مرحلة قد ال يكون مناسبا  

 .لمرحلة أخرى وظرو  مغايرة
 دارية:نظرية الشبكة اإل .5

( بعمل نموذج مقسم إل  خمسة أقسام، يبين Mouton) (، وموتون Blake) قام العالمان بال 
ويعد هذا النموذج امتدادا  مباشرا   ،بط توازن االهتمام بين األتباع واألهدا سلو  القادة في ض

، وهما بعد السلو  (متشيجان)و (أوهايو)ألبعاد السلو  القيادي التي كشفت عنها دراسات جامعة 
ضافة التعامل مع هذين البعدين إالمهتم باإلنتاج، وبعد السلو  المهتم بالعالقات االنسانية، مع 

وقد وضع بال  وموتون تصورا  يجمع هذين العاملين في  ،لة تفاعلهما مع بعضهما البعضفي حا
يمثل البعد األفقي اهتمام القا د باإلنتاج، بينما يمثل البعد الرأسي  ،مصفوفة ذات بعدين متقاطعين

يمتد فيها اهتمام القا د باألفراد، وتم تمثيل كل بعد من هذين البعدين عل  مقياس من تسعة نقاط 
 (.9( إل  أعل  درجات االهتمام )8من أقل درجات االهتمام )

( أسلوب قيادي، 18وبالرغم من أن الشبكة االدارمة تظهر أنواعا  مختلفة من أساليب القيادة )
وتعتمد عل  درجات متفاوتة من االهتمام باإلنتاج، وباألفراد، إال أن الباحثين أكدا عل  خمسة 

 ،(478: 4885ا عل  زوايا الشبكة، والخامس في الوسط )العميان، نماذج قيادية أربعة منه
( هو األسلوب المناسب كونه يقوم عل  5-5ويعتبر أسلوب إدارة الفرمق، والعمل الجماعي )

انجاز األعمال بدقة، وفاعلية، وأن القا د الناجح هو الذي يوازن بين متطلبات وحاجات العمل، 
 ومتطلبات وحاجات العاملين.

 الوظيفية: ظريةالن .7
 عل  تساعد الجماعة التي الجماعية بالوظا ف القيام في تتمثل النظرمة هذه ضوء في القيادة
: 4888 )مصطف ، تنظيمية وظيفة أنها عل  جملتها وفي هنا القيادة إل  ومنظر أهدافها، تحقيق
44.) 
 ما وهي تشمل دافها،أه تحقيق عل  الجماعة تساعد التي والجهود باألعمال النظرمة هذه ترتبطو 

 هذه نحو الجماعة وتحرم  تحديد في تسهم أعمال من الجماعة أعضاء به يقوم أن يمكن
 (.2008: 34)العجمي،  بينهم التماس  وحفظ أعضا ها بين التفاعل نوعية وتحسين األهدا 
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 هاالقيام ب الجماعة عل  يتعين التي واألعمال دراسة المهام عل  الوظيفية النظرمة تركزتو 
في  التنظيمية الناحية من القا د ودور األعمال، هذه في عضو كل دور ودراسة أهدافها، لتحقيق
 والمهام المسؤوليات توزمع بكيفية النظرمة هذه أصحاب ومهتم أهدافها، بلوغ عل  الجماعة مساعدة

 (.2007: 633القيادية بين أفراد الجماعة )المصري، 
 العامة، بوضع السياسات القا د قيام في وتتمثل، التنظيم أهدا  ومنها متعددة الوظيفية األهدا و 

المشكالت  بحل القا د قيام في وتتمثل، العاملين أهدا  اآلخرمن ومعرفة سلو  في والتأثير
مكانياتهم، ومعرفة  قدرات ومعرفة حاجاتهم، شباعا  الجماعة و  مطالب وتحقيق الفردية، األفراد وا 
 المطلوبة المهام وتنفيذ القيادة في النجاح عل  قدرته إثبات في ثلوتتم، القا د الشخصية أهدا 
 (.97: 4882 والوظيفي )الشرمف، واالقتصادي االجتماعي وضعه وتحسين مكانته لتعزمز
 القيادية كل الوظا ف تحصر كما فقط، تنظيمية وظيفة بوصفها القيادة إل  النظرمة هذه وتنظر
 وتتلخص أهم الصراع، في وحكما للخبرة مصدر كون ي الذي القا د، هو واحد شخص يد في

 .والعقاب والثواب والتنفيذ واإلدارة السياسة ووضع التخطيط في الوظا ف
 التفاعلية: النظرية .6

النظرمات  بها نادت المتغيرات التي بين االمتزاج والتفاعل فكرة عل  تقوم النظرمة هذهتقوم 
 والعوامل الموقفية والظرو  الشخصية السمات االعتبار في تأخذ فهي سبقتها، التي األخرى 
درا  لنفسه القا د إلدرا  كبيرة أهمية  النظرمة معا ، وتعط  الوظيفية درا  له، اآلخرمن وا   القا د وا 
 الوظا فو  المواقفو  الشخصية عل  تتوقف النظرمة هذه مفهوم إذن في والقيادة لآلخرمن،

 .(2008: 34)العجمي،  جميعا بينهما التفاعلو 
نظرمة كل من  بها تناد التي المتغيرات بين االمتزاج والتفاعل فكرة عل  النظرمة هذه وتقوم
 الموقفية والظرو  الشخصية السمات عتباراال في تأخذ فهي ، الوظيفية والنظرمة السمات

 (.2010: 59والعوامل الوظيفية معا  )قنديل، 
 من وتفسر القيادة ،والموقف الشخص ينب تفاعل عملية القيادة أن النظرمة هذه أنصار ومرى 
 إنسانية مهارات وبين واإلبداع بتكاراال تستدع  مواقف بين تفاعل محصلة بأنها هذه النظر وجهة
 (.1993: 141 )القرموتي، المواقف هذه مع التفاعل عل  قادرة

 يادة ويظهرالق خصا ص تحديد في إيجابيا   إسهاما   قد أسهمت التفاعلية النظرمةومرى الباحث أن 
حاولت  ولكنها والموقف السمات نظرمتي أهمية النظرمة تنكر لم، اآلتي الوجه عل  اإلسهام هذا

 هذه وترى  القيادة، خصا ص لتحديد كمعيار منها الواحدة كفاية عدم ترى  ألنها ،بينهما الجمع
 شباعا  و  سيه،مرؤو  أهدا  تمثيل عل  قدرته بمدى أخرى  ناحية من يرتبط القا د أن نجاح النظرمة
 .الدور بهذا للقيام شخص أصلح بأنه إدرا  المرؤوسين يرتبط بمدى كما حاجاتهم،
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 الهدف: /نظرية المسار .4
قام بتطومر هذه النظرمة )روبرت هاوس(، والتي تؤكد أن القا د الفعال هو الذي يقوم بمساعدة 

الة العقبات التي تعترض مرؤوسيه في تحديد أهدافهم، ورسم المسارات لتحقيق هذه األهدا ، واز 
وقد أوضحت هذه النظرمة  ،(474: 4885نجازهم )العميان، إطرمقهم، وتدرمبهم، ومكافأتهم عل  

أن القا د اإلداري وفقا  للنمط القيادي الذي يتبناه يؤثر في كل من الهد  بتحديده للمقابل، 
للسبيل إل  ذل ، وتجسيده والمردود المتاح للمرؤوسين، وفي المسار من خالل إدرا  المرؤوسين 

وبناء  عل  طبيعة الحال سيكون سلو  القا د  ،في سلو ، واتجاهات تضمن تحقيق الهد 
 :(54، 58: 4886)عودة،  اإلداري واحدا  من األنماط األربعة التالية

 ( القيادة الموجهةDirective Leadership:)  وفقا  لهذا النمط  يتبلور سلو  القا د
هات محددة لما هو مطلوب عمله، وكيف يتم عمله، ودور كل فرد في عطا ه توجيإ في 

المجموعة، وهو يرتب العمل حسب األولوية، واألهمية، ويضع معايير محددة لإلنجاز، 
 ثم يطلب من التابعين التقيد بالقوانين والتعليمات والتي تقود عملية اإلنجاز.

 ( القيادة المساندةSupportive Leadership:) القيادة بأن يكون القا د حليما   تتميز
ودودا ، وهو يعطي اهتماما  للوضع االجتماعي والمعيشي للعاملين، ولحاجاتهم، فالقا د قد 
يقوم بعمل صغير لكن يجعل جو العمل مرمحا ، وممتعا  للعاملين من الناحية النفسية، 

 (.858: 4884متساو  )كالكده،  ويحاول أن يعامل الجميع بشكل  
 القياد( ة المشاركةParticipative Leadership:)  يقوم هذا النمط عل  استشارة

المرؤوسين، وأخذ مقترحاتهم وأفكارهم، وتشجيعهم للمشاركة في اتخاذ القرارات التي 
 تتعلق بكل ما يرتبط بعملهم.

 ( القيادة المتوجهة لإلنجازAchievement _oriented Leadership:)  يقوم هذا
ضع أهدا  واضحة ترتقي لمستويات المرؤوسين، والذين تثق بتحملهم النمط القيادي بو 

، لمسؤوليات تحقيقها، وبأداء متميز، وتسع  كذل  للتحسين المستمر في أداء المجموعة
ن القا د هنا يضع أهدا  مثيرة تتطلب بذل الطاقة القصوى في العمل، ويظهر ثقة وا  

 (.472: 4885عالية بمرؤوسيه في تحقيق األهدا  )العميان، 
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 :(2شكل رقم )

 الهدف /أهم العوامل التي تؤثر في نظرية المسار
 (299 :4888)جالب، 

 
 التحويلية: النظرية .4

 وافتراضات أفراد المنظمة اتجاهات في المؤثرة الر يسية التغييرات عملية هي التحوملية النظرمة
 تابعيه في القا د بتأثير تتعلق أنها أي المنظمة ورسالة واستراتيجيات ألهدا  االلتزام وبناء

 (.2009: 419المنظمة )السكارنة،  في التغيير عملية في المشاركة من لتمكينهم
 الحقيقي هتماماال خالل ومن والرؤية، القيم في القا د لمشاركة التابعين وتحفيز دفع عملية وهي
 (.2012: 117، الثقة )جاد الرب يمنحونه فإنهم لتابعيه، التحوملي القا د يبديه الذي
 هتماماال، التحفيز الفكري ، الملهم الدافع، الكارمزما: )وهي التحوملية للقيادة عناصر ةأربع هنا و 

 (.2007: 5)كوفي، ( الفردي
 لمستقبل المنظمة متجددة رؤية إيجاد في التحوملية للقيادة األساسية الفعاليات اختصار ويمكن
لهامو  ككل، حداث التغيير و الرؤية وتمكينهم من ذل ،  تل  تجسيد عل  قادرون  بأنهم العاملين ا  ا 

 (.2011: 127وقيادته بشكل منظم )الطراونة، 
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 إيصال المستقبل المنشود، صورةأو  الرؤية تحديد: )هي التحوملي للقا د ر يسة مهام أربعوموجد 
: 4884 راحيل،)السومدان وباش (الرؤية اتجاه األتباع التزام رفع الرؤية، تطبيق لألتباع، الرؤية
881.) 
 ر يسة تحتل مكانة والتي الحديثة، النظرمات في البارزة النماذج من التحوملية القيادة نظرمة وتعتبر
داخل  الكامنة الطاقة يقدر التحوملي والقا د آدا ه، وتحسين المرؤوس تطومر عملية في

 من وذل  منهم المطلوبة ةوالمستقبلي الحالية االلتزامات إلنجاز قدرتهم يزمد بحيث المرؤوسين،
 بعد ستخدامهاا يتم متعلمة حاجات إل  التابعين لدى المعلنة وغير الكامنة الرغبات خالل تحومل

 .واألتباع القادة من كل لدى كبرى  اهتمامات يمثل مغزى  ذي إحداث تغيير في ذل 
 اإلستراتيجية:  القيادة نظرية .11

 وتفويض المرونة عل  والحفاظ والتصور التوقع عل  القدرة أنها عل  اإلستراتيجية القيادة وتعر 
حداث اآلخرمن  (.2008: 178)الخفاجي،  اإلستراتيجي عند الضرورة التغيير وا 

 بالتفكير اإلستراتيجي، يتميز الذي وهو ا ،استراتيجي عقال   يمتل  الذي القا د هو اإلستراتيجي القا دو 
تحقيق  عل  اإلستراتيجي، والقدرة التوجه داإلستراتيجي تحدي للقا د خصا ص عدة حدد ولهذا

 (.849: 4888 )نجم، بتكار اإلداري والتركيز اإلستراتيجي عل  األفرادالتوافق والقدرة عل  ال
 ،والتصور المستقبلي التخيل عل  والقدرة السبق لها يكون  التي القيادة هي اإلستراتيجية القيادةو 

في  والمطلوب الضروري  اإلستراتيجي التغيير خلق نحو اآلخرمن ودعم ،المرونة بناء وأيضا  
 (.2012: 49المنظمة )جاد الرب، 

أهدا  الشركة  لتحقيق والمادية البشرمة الشركة موارد إدارة عل  القدرة هي اإلستراتيجية القيادةو 
 (.2011: 137بعيدة األمد )نجم، 

 غاياتها عل  وتحديد رسالتها ورسم للمنظمة المستقبلية الرؤى  تصور هي اإلستراتيجية القيادةو 
 الفرص بيان في يسهم بما بي تها وبين بينها المتوقعة العالقات أبعاد وتحديد البعيد المدى

لها وذل  بهد  إتخاذ القرارات اإلستراتيجية  المميزة والضعف القوة ونقاط بها والمخاسر المحيطة
 (.2012: 202المؤثرة عل  المدى البعيد ومراجعتها وتقويمها )عواد، 

 المبدعون والمبتكرون  هم فالقادة منظمة أي ازدهار أساس هي وتعتبر القيادة اإلستراتيجية
 اإلستراتيجي هو القا د وأن الحاالت أصعب القرارات في واتخاذ التحديات مواجهة عل  والقادرون 
 التشخيص التحليل، اإلدرا ، عل  قدرته أهمها: من المواصفات من مجموعة يمتل  الذي

 .وخارجية داخلية فعالة توجهات له والتركيب، وتكون 
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 األخالقية: القيادة نظرية .11
 ما ختياراخاللها  من يتم التي األخالقي للخيار المنهجية الدراسة إخالص هي األخالقية القيادة
إل   المؤدية الوسا ل بين القيم أساس عل  العقالنية االختيارات يعالج الذي العلم وهو جيد، هو
 (.2011: 310ألهدا  )نجم، ا
 الميزة التنافسية باألعمال، للقيام كطرمقة القيادة القدوة، القا د إل  القيادة أخالقياتوتشير  

 .الشركات ممارسات في األخالقيات عدم جراء المخاطرة فيها تزداد أعمال بي ة في األخالقية
 أو فيلسو  داعية هو وال ديني أو أخالقي مبشرا  بمذهب نبيا   بالضرورة ليس األخالقي القا دو 

خصا ص  لديه ذل  مع أنه إال اآلخرمن، المديرمن شأن شأنه مدير شيء كل وقبل إنه أخالقي،
 األخالقي بالحس يتمتع وأنه أخالقية، رؤية ذو مقدمتها: أنه وفي مجاله في قا دا   تجعله متميزة

 سواء   ،واضحة أخالقية مقاييس ذو هوأن األخالقية، والمشكالت األنشطة مع اليومي في التعامل
 مع األخالقية والعالقات العاملين، تقييم في أو منافسيها أو الشركة به تقوم عل  ما الحكم في

 (.2012: 128الزبا ن أو الموردين ومع المنافسين )نجم،  سواء   ،المصلحة أصحاب
، األمانة، الصدق، الثقة) وهي: األعمال بي ة في توافرها المطلوب األخالقية الخصا ص أهمومن 
 الرعاية، العدالة، المس ولية، االحترام، اآلخرمن، قمع عدم، بالعهود الوفاء، اإلخالص، الجدارة
 (.2012: 157)جاد الرب،  )المواطنة

أو طرمقة  من خالل دراسة جميع نظرمات القيادة السابقة، بأنه ليس هنا  نظرمة ومرى الباحث
األوتوقراطية  حيث لـم نجـد قـادة يتمتعـون بالديمقراطيـة المطلقـة، أو اد،مثل  وواضحة لقيادة األفر 

كما يتضح أن  تؤثر فيها، المطلقة، ألن العملية القيادية عملية معقدة ومتشابكة بعوامل ومتغيـرات
دور حيوي لتحقيق أهدا   أهمية القيادة وعل  مختلف المستويات، يكمن فيما تقوم به من

درجة فعالية األنماط القيادة المتبعة  عمل بها، حيث يتوقف نجاح المؤسسة علـ المؤسسة التي ت
قدم العصور، وأوضحت كل نظرمة أمن قبل القا د وقد نالت تل  النظرمات اهتماما  كبيرا  منذ 

والعـوامل التي ساعـدت في إبراز أهمية دور العـوامل المؤثـرة في القيـادة ، العديـد مـن المتغيـرات
 حيـث قامـت هـذه النظرمـات بتفسـير (،الموقف، المؤسسة القا د، المرؤوس،: )يوه

 .عن غيـره الخصـا ص، والسمـات التي تميز القـا د
 

 مستويات القيادة:: تاسعاا 
 (:2001: 5البدري ) أجملها كما ،القيادية المستويات لتل  نتطرق  يلي فيما

 أو أو النظري  التطبيقي المجال في صصينوالمتخ المهنيين قيادة وهي المهنية: القيادة 
 إل : وتقسم الترفيهية، األنشطة
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 السياسات العامة تحديد عن المكلفة المجموعات قيادة بها ويقصد المخططة: القيادة 
 المختلفة. التنظيمات في للمؤسسات

 أرض الواقع. عل  الخطط بتنفيذ تقوم التي المجموعات قيادة وهي المنفذة: القيادة 
 القادة. واإلشرا  عل  والتوجيه، المتابعة طرق  تتول  التي وهي الموجهة: دةالقيا 
 والمؤسسات الخدمية، واإلدارة المتابعة في تعمل التي القيادات وهي التطوعية: القيادة 

 .أجر دون  واالجتماعية،
 من األفراد المناسبين اكتشا  طرمق عن إليها التوصل يتم التي وهي الطبيعية: القيادة 

 قبل من اختيارهم يتم الجامحة، حيث والرغبة اإلدارمة والمهارة القدرة لديهم الذين شبابال
 ومتابعتهم ،مناسبة تكليفهم بواجبات ومتم والقيادي اإلداري  المجال في المختصين
 أيا   ،القيادي للعمل وتأهيلهم ،لديهم القيادة مهارات وصقل ،مواهبهم وتطومر ،وتوجيههم

 نوعه. كان
 

 صة:الخال
يتبين من خالل هذا المطلب أن القيادة هي قدرة المدير عل  التأثير في المرؤوسين، للعمل بحماس 
وثقة، ومن أهمية القيادة أنها تعد حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية، 

ة الناجحة )الحماسة والثقة والشدة وأن أركان القيادة هي: )األتباع، القا د، الموقف(، وأن من صفات القياد
والد ء والتواضع(، وأن من مصادر قوة القيادة )قوة أو نفوذ المنصب، قوة أو نفوذ مستمدة من القا د 
ذاته(، وأن القا د البد أن يمتل  المهارات: )الفنية، اإلنسانية، الفكرمة، الفردية(، وأن من أهم النظرمات 

، نظرمة السمات، النظرمة الموقفية، النظرمة السلوكية، نظرمة الشبكة القيادية: )نظرمة الرجل العظيم
اإلدارمة، النظرمة الوظيفية، النظرمة التفاعلية، نظرمة المسار، الهد ، النظرمة التحوملية، نظرمة القيادة 

التطوعية، االستراتيجية، نظرمة القيادة األخالقية(، وأن مستويات القيادة هي: )القيادة المهنية، القيادة 
 القيادة الطبيعية(.
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 المطلب الثاني: األنماط القيادية
 

 تمهيد:
أهم األنماط القيادية، مثل النمط الديموقراطي، والنمط األوتوقراطي، والنمط  المطلبيتناول هذا 

صاحبه، ومميزاته، وعيوبه، وأخيرا  المقومات  سماتالتسيبي، وذل  من حيث تعرمف النمط، 
 السمات الشخصية للمدير حسب األنماط القيادية.اإلدارمة و 

 
 :الديمقراطي أوالا: النمط

 والمشاركة ،األفراد شخصيات احترام مبدأ هو الديمقراطية اإلدارة تعتمده الذى األساسي المبدأ إن
 عل  السوية أقدر العقول تعدد أن هي أساسية فكرة وتنفيذه، انطالقا  من القرار التخاذ الجماعية
 مع المشروعات يناقش الديمقراطي النمط السوي، وأن الواحد العقل من الصا بة األفكار تقديم

 القا د إن لذل  وفقا   النها ي القرار يتخذ ثم بعين االعتبار، مقترحاتهم إل  ومنظر مرؤوسيه
 اإلنسانية كثيرا  بالعالقات ومهتم حلها، عل  لفرمقه ويساعدهم المشكلة بتوضيح يهتم الديمقراطي
 (.2008: 174الفرمق )العجمي،  بروح وبالعمل

 يمثلهم الذي القا د حول الجماعة تضمن التفا  وجماعية إنسانية قيادة الديمقراطية القيادةف
 والتفاني، واإلخالص الوالء من بإطار طموحاتهم المشروعة عن ويعبر ذواتهم تحقيق في كنموذج
 ويعمل الجماعية، للمصالح والتفاني إلخالصا لديهم صورة يعمق بما أعماله جميع في ومتصر 

نفسها )عياصرة،  المجموعة أعضاء ضمن من جديدة قيادات خلق عل  جاهدا   المبادئ هذه
4886 :24.) 
 عالقات تكون  والتي يستخدمها في مهامه للقا د تنفيذ النمط الديمقراطي يعطي أن نجد وعليه
 واالحترام األلفة إل  والحماس، وتدعو المبادرة تثيرو  الفعال التعاون  عن تنمّ  مع العاملين إيجابية

 وال معه مؤسسته يعملون  في فرمق، واألفراد في عضو أنه القا د من ينطلق المتبادل، حيث
 سير تجاه يقدمونها له التي الراجعة التغذية عل  كثيرا   إليهم، ويعتمد يستمع عنده، فهو يعملون 
 ورفع زمادة رضاهم أجل من احتياجات من لديهم بما ميهت أنه القيادي، كما وسلوكه المؤسسة
 .المعنوية وصوال  لتحقيق االهدا  بكفاءة وفاعلية روحهم
 :فهو غيره، عن الديمقراطي النمط تميز التي الخصائص من العديد ويوجد
 (. 2009: 39يديرها )الخواجا،  التي المؤسسة ضمن األفراد بنمو كثيرا   يهتم  
  زمال ه مع تصرفاته في والذكاء قالنيةوالع بالحكمة يتحل. 
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 العمل  عل  اآلخرمن، أو حرمة عل  يؤثر ال ذل  دام األفراد، ما خصوصية يحترم
 (.2004: 76)حسن، 

 في  الفعال األثر لها يكون  المشاركة إن األحوال، حيث معظم في قرارات سليمة اتخاذ
 (.2010: 42القرار )قنديل،  تنفيذ

 لرأيه تعصب والمناقشة، دون  يالرأ إبداء بحرمة يسمح. 
 لآلخرمن العمل في صالحيته من جزءا   يفوض بل بالسلطة، يستأثر ال. 
 التنظيم أفراد بين المحبة من جو يسود أن عل  يحرص. 
 تعسف. دون  سلطته استخدام إل  يلجأ 
 والمجموعة القا د بين المتبادل االحترام يسود. 
 :أهمها الديمقراطي، ومن للنمط القائد انتهج إذا تتحقق المزايا، من جملة ويوجد
 والجهد  الوقت له يتيح مما مهامه؛ من جزء توزمع في يساعده مما السلطة، القا د يفوض

والبسيطة  والشكلية اإلجرا ية النواحي في جهده تبديد من القيادية، بدال للمهام للتفرغ
 (. 2009: 242)كنعان، 

 التماس ،  من فيزمد بينهم، والصراعات تالعمل والخالفا عن التغيب نسبة من يقلل
الرضا  من جو المرؤوسين المتغيرة، ويسود الظرو  مع للتكيف قابلية أكثر ومجعلهم
 .الفرمق وروح والتعاون  واالرتياح

 في  وتساعد ,القرار اتخاذ عملية ترشيد عل  القرارات صنع عملية في المشاركة تساعد
فترة وجيزة،  بعد عنه التراجع أو تعديله عدم يضمن مما ثباتا ؛ أكثر المتخذ القرار جعل
 .بتنفيذه االلتزام إل  ومؤدي

 تأييدهم  فيقوى  واحدة؛ تكون  تكاد الدا رة وأهدا  أهدافهم بأن العاملين إحساس من يزمد
  .لتحقيقها متعاونين الدا رة، ويعملون  ألهدا 

 في  الفعال األثر لها يكون  المشاركة إن األحوال، حيث معظم في سليمة قرارات اتخاذ
 (.2010: 42القرار )قنديل،  تنفيذ

 (.2004: 7ونشاط )حسن،  برغبة للعمل إقبالهم للعاملين، ومزمد المعنوية الروح يرفع 
 :(425: 4889كنعان، ( )2010: 145السكارنة، ) الديمقراطي ما يلي النمط ومن عيوب

 بين  العمل في االنضباط معد :مثل السلبية الظواهر بعض النمط هذا عل  يترتب قد
 تتطلب التي المواقف في سرمعة قرارات اتخاذ األداء، وصعوبة في وتأخرهم العاملين،

 الحاالت.  بعض في اإلنتاج كمية ذل ، وانخفاض
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 الحقوق،  في العاملين بين المطلق التساوي  أساس عل  بالعمل الديمقراطي المدير يقوم
 والخبرة، وما القدرات والتعليم حيث من يتساوون  ال العاملين أن لنا يظهر النفس وعلم

 .فيهم التأثير حقهم، أو حيث من العاملون  يتفاوت أن معه ينبغي إل  ذل ، مما
 أوقات  في للقا د، خصوصا   يتيسر ال قد الذي والتنظيم والجهد الوقت من الكثير يستلزم

 .والمال للجهد ا  ومكلف القرار معقدا   يصبح أن عليه يترتب الذي األزمات، األمر
 لتنازل مظهرا   تشكل قد الديمقراطية أنها للقيادة أساسية كركيزة المشاركة عل  يؤخذ مما 

 .القيادية مهامه بعض عن القا د
  القرارات بإصدار يتعلق فيما المس ولية، وخاصة تحمل يحبون  ال الناس من الكثير هنا 

 .الرؤساء من اتوالتعليم القدرات واألوامر إليهم تصدر أن ويفضلون 
 ن  الذي النمط لعمليات القيادة اإلدارمة، فهو األنسب النمط الديمقراطي هو النمط وا 

المستمر للمعلومات، والذي يتيح الفرصة للمورد  والتدفق المعرفي التدفق مع يتماش 
البشرمة استثمار طاقاته دون قيود، ساعيا  لمواكبة كافة التطورات، حيث يسمح للقا د 

مرؤوسيه، مما يدفعهم لمساعدة القا د، وصوال  للنجاح، وهذا يعزز انتماء مشاركة 
 هدا .نجاز وتحقيق األالمرؤوسين، ووصوال  لإل

 
 :األوتوقراطي ثانياا: النمط

األسلوب  هذا وخصا صه ثم تقييم أشكاله معرفة يقتضي للقيادة األوتوقراطي األسلوب فهم إن
الدراسات  كشفت الدراسات، فقد عنه كشفت ما ضوء ل ع مآخذ من عليه أخذ وما مزماه ببيان

 الميول األوتوقراطي ذوي  القادة لسلو  المميزة الخصا ص من مجموعة عن القادة لسلو  المتعددة
 تحكم أداء سلطتهم الرسمية من اتخاذهم في تتمثل لسلوكهم جوهرمة سمة حول مجملها في تدور

 (.2009: 247عمل )كنعان، ال إنجاز عل  إلجبارهم مرؤوسيهم عل  وضغط
 بالرأي بانفراد القا د تتميز التي القيادة ( النمط األوتوقراطي بأنه تل 47: 4888ويعر  قنديل )

 اإلرهاب عل  مبنية والمرؤوس الر يس بين والعالقة التراجع، أو المراجعة وعدم القرار واتخاذ
 التعليمات. تباعاو  والخو 
 فرض السلطة  من أكثر إل  يحتاج ال فهو أسلوبا  سهال يجده النمط بهذا يتصف الذي والقا د
تباع الصرامة المستويات، مختلف في معه العاملين من عليها يشر  التي الجماعة عل   وا 
ن التعامل في والشدة  عل  مرؤوسيه للضغط أداء لسلطته األوتوقراطي القا د استخدام معهم، وا 
 عل  درجات يكون  الطراز بل هذا من القادة جميع لدى واحدة بدرجة يكون  العمل ال إلنجاز
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 األوتوقراطي مثل: النمط األوتوقراطي القا د لسلو  متعددة أنماط وجود عليه يترتب متفاوتة مما
 الخير. أو الصالح األوتوقراطي النمط اللبق، أو األوتوقراطي النمط المتطر  أو

 يبدو القا د النمط هذا غيره، ففي عن طياألوتوقرا النمط تميز التي الخصا ص من العديد وموجد
اعتبار آخر،  أي قبل نتا ج عل  الحصول ومرمد الحالي العمل كثيرا  وموضح يغضب متوعدا  
 يعر  معن  ال أنه كما فقط أسفل إل  تكون  دا ما   اتصاالته وأن بمفرده القرارات كل ومتخذ
 إشباعا  دا ما   يحقق ال فإنه لذل و  للعمل؛ المحفزات هي وحدها التهديدات أن ويشعر التحفيز
يقوده  الذي التنظيم من واالنسحاب العمل تر  إل  ميلهم عليه يترتب مما مرؤوسيه لحاجات
 (.421: 4889)كنعان، 

 :يلي ما النمط هذا يتبنى الذي القائد خصائص ومن
 مشاورة دون  وخططها المؤسسة منفردا  أساسيات يحدد. 
 المرؤوسين إل  اإلدارمة سلطاته يفوض ال. 
 (.2008: 143بنفسه )العجمي،  القرارات خذتي 
 له  معارضتهم من يخفف حت  القرارات بعض في معه المرؤوسين يشار  أن يحاول

 (.2010: 41)قنديل، 
 (. 2008: 144اإلجراءات )العجمي، بحرفية يلتزم 
ن راكز اإلدارمة، وهذا في بعض الم المرؤوسين إنتاجية زمادة إل  تقود قد األوتوقراطية القيادة وا 

االمر ينجح إل  حد ما بوجود القا د، فإذا ما غاب القا د انفرط عقد المجموعة وتشتت العمل، 
فيعتبر هذا النمط القيادي يشبع رغبات بعض القادة من حيث حب السيطرة واالنفراد بالقرارات 

 ولكنه يسبب نتا ج سلبية إلتباع هذا النمط.
 :التالي منها ونذكر ومتعددة، كثيرة فهي اطياألوتوقر  النمط مزايا أما

 العمل )العسا ،  في المتفاني بالقا د يسمي ما للعمل، وهو وقته معظم فيه القا د يكرس
10 :2002.) 

 2010مرؤوسيه )قنديل،  مع تعامله في قسوة أقل يعدّ  المتسلطة، ولكنه القيادة مع يتفق :
41.) 

 له  معارضتهم من يخفف حت  لقراراتا بعض في معه المرؤوسين يشار  أن يحاول
 (.2010: 41)قنديل، 

 التي الطار ة الظرو  ظل في أو األزمات خالل التطبيق في ناجحاُ  النمط هذا يكون  قد 
 (.2002: 10والشدة )العسا ،  الحزم تتطلب
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( 2005: 34)ماهر، ( و2012: 336)عواد،  األوتوقراطي ما يلي النمط ومن عيوب
 :( 2009: 168)كنعان،( و2009: 34)الخواجا، و

  والالمباالة.   باإلحباط وشعورهم للمرؤوسين المعنوية الروح إضعا 
  الر يس والمرؤوسين بين البغض ومشاعر العداوة روح وسيادة يقودها التي الجماعة تفك 

 أخرى.    جهة من أنفسهم المرؤوسين جهة، وبين من
 شخصي.ال والنمو واالبتكار المبادأة روح عل  القضاء 
 والعزلة  بالموظفين االضرار إل  زمادته تؤدي الذي التخصص لمعيار السيئ االستخدام

 الموظف. أهمية لرفع التخصصات جمع أو المسؤوليات من والتهرب
 للعمل.  المرؤوسين أداء عل  سلبا   ينعكس الذي النفسي واالضطراب القلق توليد 

 
 ثالثاا: النمط التسيبي:
ترسلي، أو النمط الفوضوي، يرجع أصل هذا النمط القيادي إل  حركة عدم ويسم  أيضا النمط ال

التدخل التي قام بها التجار واالقتصاديون في اوروبا في نهاية القرون الوسطي، وذل  لمقاومة 
التدخل الحكومي في الش ون االقتصادية، ثم انتقلت الفكرة إل  القيادة االدارمة في المؤسسات 

القا د يلعب دور الوسيط وأصبح يتصف بالسلبية والتسامح والتودد تجاه  الخاصة، وهنا أصبح
أتباعه في اتخاذ القرارات، فالقا د من هذا النوع أخذ يقوم بدور ثانوي في التوجيه واإلرشاد والتأثير 

 (. 172: 2006في اآلخرمن )المغربي، 
اإلفراط، حيث  لفرد العامل إل  حدّ وتعر  القيادة التسيبية عل  أنها القيادة التي تركز عل  حرمة ا

يتم االهتمام فقط بالعالقات االنسانية، دون االهتمام بالعمل واإلنتاج. والقيادة هنا متسامحة ولينة 
ومتمتع اتباعها بدرجة عالية من االستقاللية في القيام بأعمالها، وتعتمد عل  المرؤوسين في 

(، ويطلق عل  هذا 48: 2007ها )مصطفي، صياغة ووضع األهدا  والوسا ل الالزمة لتحقيق
النمط القيادي تسميات كثيرة منها: القيادة الحرة، والقيادة المنطلقة، والقيادة الفوضوية، والقيادة 

: 2002غير الموجهة، أو قيادة اطالق العنان، أو تر  الحبل عل  الغارب )درويش وتكال، 
392 .) 

القا د، حيث أن هذا النوع من القيادة ال تحكمه  ويغلب عل  هذا النمط طابع الفوض  وسلبية
قوانين أو سياسات محددة، ومتميز بعدم التدخل في مجرمات األمور، وال يعط  توجيهاته أو 
إرشاداته لألتباع إطالقا ، إال إذا طلب منه، وبالتالي يتر  لألتباع حرمة التصر  المطلقة، وقد 

القرارات أو عدم معرفته بالمشكلة المطروحة )عياصرة، يكون في ذل  عدم قدرة القا د عل  اتخاذ 
2006 :49-50.) 
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ومتيح هذا النوع من القيادة للمرؤوسين استغالل أماكنهم لتحقيق رغباتهم وأهدافهم، والقيادة ال 
تمارس أدني درجات المتابعة والتحفيز والفاعلية، مما يؤدي سلبا  نحو عدم تحقيق أهدا  

 المنظمة.
 نمط التسيبي ما يلي:ومن خصائص ال

  يتر  الحرمة الكاملة لألتباع في إصدار القرارات واتخاذ اإلجراءات، ووضع الحلول
 إلنجاز العمل.

  ،(.24: 4888ارتفاع الروح المعنوية وانخفاض اإلنتاجية )قنديل 
  ،4888يتر  للمرؤوسين تحديد أهدافهم، وفقا  لألهدا  العامة للمؤسسة )السكارنة :

818.) 
 (.24: 4888م المهارة القيادية، وعدم السيطرة عل  المرؤوسين )قنديل، انعدا 
  ،(.851: 4881الفوض  والتسيب سمة هذا النمط وعدم انتظام سير العمل )العجمي 
  ،(.416: 4888غياب التخطيط، وعدم الفاعلية )سليمان 
  ،(.244: 4886يتساهل مع المرؤوسين المقصرمن في أداء واجباتهم )المغربي 

 ( عن عيوب نمط النمط التسيبي، ومنها:272: 2111ما تحدث العميان )ك
 .يتخذ القا د قراراته اعتباطيا  بال تخطيط أو أهدا  أو بينة 
 .يمارس اآلخرون صالحياته دون وعي أو مشورة منه 
  شرا  وتقويم، مما ال يأخذ هذا النمط بعناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيم، وتنسيق وا 

 الفوض .يسبب االضطراب و 
 .انعدام سيطرته عل  المرؤوسين، وهنا تنعدم القيادة 
  يؤدي إل  فساد مناخ العمل، حيث تسود الفوض  والقلق، ويفتقد التوجيه السليم والرقابة

الفاعلة، ومنخفض مستوي الجودة؛ حيث يحاول كل فرد السيطرة عل  زمال ه، ومرجع 
 األمن. السلو  العدواني إل  عدم إحساس أفراد الجماعة ب
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 رابعاا: المقومات اإلدارية والسمات الشخصية للمدير حسب األنماط القيادية:
يمكن تحديد المقومات اإلدارمة والسمات الشخصية للمدير حسب األنماط القيادية، وذل  من 

 خالل الجدول التالي:
 (:1جدول رقم )

 لقياديةالمقومات اإلدارية والسمات الشخصية للمدير حسب األنماط ا
 السمات الشخصية المقومات اإلدارية األنماط القيادية

 
 

 النمط الديمقراطي

 االهتمام بالعالقات االنسانية. -
 اإلدارة الجماعية والمشاركة اإليجابية. -
االهتمام بعناصر العملية اإلدارمة  -

 )التخطيط، التنظيم، المتابعة، التقويم(.
 االهتمام بالنمو المهني. -
 وق الفردية.االعترا  بالفر  -
 التأكيد عل  المصلحة العامة. -
 االهتمام بمبدأ التفويض في العمل -

 تفويض السلطة. -
مشاركة العاملين في  -

 صنع القرار.
 احترام العاملين وتقديرهم. -
حرمة إبداء الرأي  -

 والمناقشة.
استخدام السلطة، دون  -

 تعسف.

 
 

 النمط األتوقراطي

 السلطة تكون من األعل  إل  األسفل. -
 يه واإلرشاد يأخذان طابع الديكتاتورمةالتوج -
 تركيز السلطات بيد المدير. -
 الفصل بين التخطيط والتنفيذ. -
 عدم مراعاة الجوانب اإلنسانية. -
 ضعف االتصاالت اإلدارمة. -
تشجيع التفرقة، وعدم االهتمام بطبيعة  -

 الفرد وشخصيته وتميزه.
يؤدي هذا النمط إل  انقسام العاملين  -

 لسلبية في محيط العملوانتشار العالقات ا

 قوة الشخصية المتحكمة. -
 حب التحكم والسيطرة. -
 عدم تقبل النقد. -
حب الظهور، حب  -

 الذات.
عدم التراجع في  -

 القرارات.
 االنفراد باتخاذ القرارات. -
التفرقة في المعاملة بين  -

 العاملين.
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 السمات الشخصية المقومات اإلدارية األنماط القيادية

النمط التسيبي 
 )الترسلي/ الفوضوي(

 منح حرمة التصر  للجميع. -
 الرأي، أو األوامر.عدم التدخل ب -
عدم االهتمام بتنفيذ عناصر العملية  -

 اإلدارمة.
 قلة فاعلية االتصاالت. -
قلة تشجيع روح العمل الجماعية والتسيب  -

 والشديد.
 تجنب إعطاء وجهات النظر. -
 الدبلوماسية )اإلجابات غير المحددة(. -
حالة األمر إل   - التهرب من اإلجابات وا 

 الغير.
ت يؤدي إل  الضعف في اتخاذ القرارا -

 التسيب ألمور العاملين.

 ضعف الشخصية. -
التذبذب في اتخاذ  -

 القرارات.
عدم االهتمام بمواظبة  -

 العاملين.
عدم القدرة عل  اتخاذ  -

 القرارات.
 قلة التوجيه للعاملين. -
 قلة االهتمام بالمشكالت. -

 (2000: 42)العجمي، 
 

 الخالصة:
ة، أن المبدأ األساسي الذي تعتمده اإلدارة يتبين من خالل هذا المطلب أهم األنماط اإلدارم

الديمقراطية هو مبدأ احترام شخصيات األفراد، والمشاركة الجماعية التخاذ القرار وتنفيذه، بينما 
القيادة األوتوقراطية تتميز بانفراد القا د بالرأي واتخاذ القرار وعد المراجعة أو التراجع، والعالقة 

ل  اإلرهاب والخو  واتباع التعليمات، أما القيادة التسيبية فهي بين الر يس والمرؤوس مبنية ع
تركز عل  حرمة الفرد العامل إل  حّد اإلفراط، حيث يتم االهتمام فقط بالعالقات اإلنسانية، دون 

 االهتمام بالعمل واإلنتاج.
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 المبحث الثاني: التوافق والتوافق االجتماعي
 

 المطلب األول: التوافق:
 تمهيد -
 التوافق : تعريفأوالا  -
 مفاهيم متعلقة بالتوافقثانياا:  -
 التوافق ثالثاا: أنواع -
 التوافق الحسن والسيئرابعاا:  -
 التوافق في اإلسالمخامساا:  -
 قياس التوافقسادساا:  -
 الخالصة -

 المطلب الثاني: التوافق االجتماعي:
 تمهيد -
 االجتماعي التوافق أوالا: تعريف -
 اعياالجتم معايير التوافقثانياا:  -
 االجتماعي مجاالت التوافقثالثاا:  -
 االجتماعي مؤشرات التوافقرابعاا:  -
 االجتماعي أساليب التوافقخامساا:  -
 االجتماعي نظريات التوافقسادساا:  -
 االجتماعي العوامل المؤثرة في التوافقسابعاا:  -
 االجتماعي خصائص التوافقثامناا:  -
 االجتماعي خطوات تحقيق التوافقتاسعاا:  -
 االجتماعي عقبات التوافق: عاشراا  -
 الخالصة -
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 المطلب األول: التوافق
 

 تمهيد: 
يهد  هذا المطلب إل  التعـر  علـ  التوافـق، ومتنـاول تعرمـف التوافـق، وبعـض المفـاهيم المتعلقـة 

 به، وأنواعه، ومؤشراته، والتوافق الحسن والسيئ، والتوافق في اإلسالم، وكيفية قياس التوافق.
 

 لتوافق:ا أوالا: تعريف
هو قدرة الشخص عل  تقبل األمور التي يدركها بما فـي ذلـ  ذاتـه ثـم العمـل مـن بعـد ذلـ   التوافق

 (.71: 2012عل  تبنيها في تنظيم شخصيته )الختاتنة، 
هــــو قــــدرة الفــــرد علــــ  أن يكــــون راضــــيا  عــــن نفســــه، يشــــعر بالرضــــ  والســــعادة والتــــوازن  والتوافــــق

ة عالقــات إيجابيــة مــع اآلخــرمن، بمــا يتفــق مــع المعــايير الدينيــة االنفعــالي، ويكــون قــادرا  علــ  إقامــ
 .(38: 2016)جودة،  والثقافية، ويحقق أهدافه حسب العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع

مجموعة من ردود األفعال التي يعدل فيها الفرد مـن  بأنه ( التوافق628: 2010)ويعر  الطالع 
قامــة عالقــات اجتماعيــة بنا ــه النفســي أو ســلوكه لحــل صــرا  عاته الداخليــة ويكــون ســلوكه مال مــا ، وا 

 إيجابية مع أفراد جماعته واحتالله مكانة جيدة من خالل ما يؤديه.
التوافق هو حالة من التواؤم واالنسجام )عالقـة متناغمـة( مـع البي ـة تنطـوي علـ  قـدرة الفـرد علـ  و 

ي ــة الماديــة واالجتماعيــة أو تجيــب علــ  إشــباع معظــم حاجاتــه، وتصــرفه مرضــيا  إزاء مطالــب الب
 .(47: 4888معظم المتطلبات الفيزما ية واالجتماعية التي يعانيها الفرد )السراج، 

هو حالة من التوازن بين اإلشباع الداخلي )البيولوجي بأنه  ( التوافق47: 4884)تعر  الحسين و 
، ويمتاز اإلنسان عن غيره في التوافق العاقلة (األناـ )وبين اإلشباع الخارجي المتصل ب ،والنفسي(

بأن توزانه وفـق مـا ترغبـه ذاتـه أو يعـود عليـه بالفا ـدة، وال يتصـادم مـع المعـايير الثقافيـة الواضـحة 
 لمجتمعه، والمنهج الديني الذي هو مرشده وأساس وجوده في هذه الحياة.

ثر بــدورها علــ  التكــومن التــي تــؤ  ،زاء الضــغوط االجتماعيــة والشخصــيةإســلو  الفــرد هــو  التوافــقو 
 (.98: 4888النفسي له )الخالدي،  والتوظيف
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 مفاهيم متعلقة بالتوافق:ثانياا: 
 فيما يلي بعض المصطلحات ذات العالقة بالتوافق، وهي عل  النحو التالي:

وهــو مصــطلح بيولــوجي، يقتصــر اســتخدام هــذا المصــطلح كمــا  :Adaptationالتكيــف  .1
يعنـي قــدرة الكـا ن الحـي علــي أن يعـدل مــن  ،عتبـاره مصـطلحا  بيولوجيــا  قصـد بـذل  ادارونا علــ  ا 

أو أن يغير من بي ته إذا كان له أن يستمر فـي البقـاء بحيـث يـؤدي الفشـل فـي هـذا التعـديل  ،نفسه
مفهـــــوم التكيـــــف مـــــرتبط و  ،(46: 4888إلـــــ  انقـــــراض الكـــــا ن أو اختفا ـــــه مـــــن الحيـــــاة )شـــــاذلي، 

الكــا ن الحــي بصــورة أكبــر بينمــا يــرتبط مفهــوم التوافــق بالجوانــب  بالجوانــب الحســية والجســمية عنــد
 (.842 :4885، عبد الغني والشربينياالجتماعية أي ما يخص اإلنسان دون الحيوان )

وهو مصطلح اجتماعي يستخدم باعتباره عملية اجتماعية  :Acccomodationالتالؤم  .2
 (.46 :4888وظيفتها تقليل أو تجنب الصراع بين الجماعات )شاذلي، 

وهـــــو أيضـــــا  مصـــــطلح اجتمـــــاعي يعنـــــي االمتثـــــال للمعـــــايير  :Conformityالمســـــايرة  .3
 . (18: 4884)الجموعي،  والتوقعات الشا عة في الجماعة

التوافـــق التـــام بـــين الوظـــا ف النفســـية المختلفـــة مـــع القـــدرة علـــ   وهـــي الصـــحة النفســـية: .2
اإلنسـان مـع االحسـاس اإليجـابي بالسـعادة مواجهة األزمـات النفسـية العاديـة التـي تطـرأ عـادة علـ  

 (.85 :4889، أحمدوالكفاية )
علــم التوافــق النفســي الــذي يهــد  إلــ  تماســ  الشخصــية ووحــدتها وتقبــل الفــرد لذاتــه وتقبــل  وهــي

 (.87 :4881اآلخرمن له بحيث يترتب عل  هذا كله شعوره بالسعادة والراحة النفسية )الداهري، 
فهنـــا  ارتبـــاط كبيـــر قـــد يصـــل فـــي بعـــض األحيـــان إلـــ  ، حة النفســـيةويعتبـــر التوافـــق جـــوهر الصـــ

التراد  بين التوافق والصحة النفسية ولعل السبب فـي ذلـ  يرجـع إلـ  أن الشـخص المتوافـق جيـدا  
لمواقــف البي ــة والعالقــات الشخصــية يعــد دلــيال  علــ  امتالكــه وتمتعــه بصــحة نفســية جيــدة )جاســم، 

 ة هي الحالة التي يبلغها الفرد من التوافق.أي أن الصحة النفسي ،(48 :4882
ذا كانت الصحة النفسية في نظر العديد من علماء النفس تعني علم التوافق فقد بين  أن  (تندال)وا 

قبــول الواقــع و التوافـق مــع المطالــب االجتماعيـة، و العالقـة بينهمــا تكمـن فــي تكامــل شخصـية الفــرد، 
: 4881مـن خـالل االسـتجابات االنفعاليـة )الـداهري،  عدم التهـورو زمادة النضج، و وتحمل مشاقه، 

87.) 
حالـة مـن التـوتر النفسـي والفسـيولوجي الـذي قـد يكـون شـعورما  أو ال شـعورما  هـو و الدافع: .5

تـــدفع للقيـــام بأعمـــال ونشـــاطات وســـلوكيات إلشـــباع حاجـــات معينـــة للتخفيـــف مـــن التـــوتر وإلعـــادة 
 (.897 :4888التوازن للسلو  أو للنفس بصفة عامة )عشوي، 
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ولكـــل الـــدوافع  ،جســـمية أو نفســـية، ومجـــب االنتبـــاه دومـــا  إلـــ  أن الـــدوافع عبـــارة عـــن حالـــة داخليـــة
الفطرمــــة أســــاس جســــمي، كمــــا قــــد يكــــون الــــدافع فطرمــــا  وموروثــــا  كــــالجوع، أو مكتســــبا  كالشــــعور 

لوم الصادر بالواجب، والغالب أن الدوافع النفسية مكتسبة ولكن قد تتحول إل  جسمية، كما أن الس
(، والـدوافع حـاالت أو قـوى 98 :4888عن الدافع يتسم بالنشاط والتنوع بقدر قـوة الـدافع )شـروخ، 

ال نالحظهــا مباشــرة بــل نســتنتجها مــن االتجــاه العــام للســلوم الصــادر عنهــا، مثــل عــالم الطبيعــة ال 
النزعــة إلــ  يالحــظ الجاذبيــة مباشــرة بــل يالحــظ ظــواهر مختلفــة تشــتر  كلهــا فــي صــفة واحــدة هــي 

ذا كـان  التحر  نحو مركز األرض، فإذا كان السـلو  متجهـا  نحـو الطعـام اسـتنتجنا دافـع الجـوع، وا 
ن كــــان متجهــــا  نحــــو االجتمــــاع بالنــــاس  الســــلو  متجهــــا  نحــــو الشــــرب اســــتنتجنا دافــــع العطــــش، وا 

ـــدافع االجتمـــاعي ـــخ ... اســـتنتجنا ال ـــدافع قـــوة محركـــة موجهـــة فـــي آن واحـــد فهـــ ،إذا   ،إل ـــر فال و يثي
السلو  إل  غاية أو هد  يرضيه وقـد يكـون حالـة مؤقتـة كـالجوع والغضـب، أو حالـة دا مـة ثابتـة 

 .(64 :4884نسبيا  كحب االستطالع والدافع االجتماعي )راجح، 
وهي تشير إل  حالـة مـن الحرمـان أو الـنقص الجسـمي أو االجتمـاعي تلـح علـ   الحاجة: .7

الهـا، وتقتــرن نـوع مـن التــوتر والضـيق ال يلبــث أن يـزول متــ  الفـرد فتنـزغ بــه إلـ  اشــباعها أو اختز 
أكـان هـذا الـنقص ماديـا  أو معنويـا  داخليـا  أو خارجيـة كمـا  سواء   ،قضيت الحاجة وزال ذل  النقص

كثير من علماء النفس يستخدمون اصـطالح الحاجـة علـ  أنـه مـراد  لمصـطلح الـدوافع بوجـه  نأ
(، ومـــرى 67 :4884تكـــون مرادفـــة للـــدافع المعـــاق )راجـــح،  عـــام فالحاجـــة إذا قـــد تعنـــي الـــدافع أو

أن الحاجــات النفســية رغــم أنهــا تتطــور مــن الــدوافع البيولوجيــة إال أنهــا تنشــأ نتيجــة الخبــرة  (روتــر)
مثل الرضاعة التي تقوم األم في بادئ األمر بإشباع دافع الجوع ثم يصبح وجود األم نفسـها سـببا  

ول الفرد أن يعمل األشياء التي تحبذها األم وفي األخير وحت  في للشعور بالسرور وبعد ذل  يحا
 (روتـر)غياب األم فالفرد يجد إشباعا  ورضا في انجـاز األعمـال التـي كانـت تحبـذها األم، ويعتبـر 

الحاجــات النفســية بمثابــة القــوى الموجهــة إلمكانــات الســلو  وقــيم التعزمــز فــي مواقــف نفســية معينــة 
 (.92 :4887)معمرمة، 

 (شـتيرن ) لقد اعتقد الكثير باالرتباط التام بـين التوافـق والـذكاء، وقـد عرفـه كـل مـن الذكاء: .6
يميـز  (ثورنـداي )أمـا ، الذكاء هو القدرة عل  التكيف العقلي مع مشكالت الحياة وظروفهـا الجديـدة

والرماضـية بين ثالثة أنواع من الذكاء، الذكاء المجرد )ومتمثل فـي القـدرة علـ  فهـم الرمـوز اللفظيـة 
ــذكاء المحســوس )ومتمثــل فــي القــدرة علــ  فهــم األشــياء والتعامــل  والقــدرة علــ  التعامــل معهــا(، وال

والتعامـــل معهـــم بأحســـن  ،معهـــا(، والـــذكاء االجتمـــاعي )ومتمثـــل فـــي القـــدرة علـــ  فهـــم األشـــخاص
وجــاءت بعــض الدراســات وأكــدت عالقــة الــذكاء بــالتوافق  ،(418،418: 4888الســبل( )عشــوي، 

الـذكاء و ه مرتبط به تماما  والـذي يعبـر عنـه بالـذكاء االجتمـاعي إال أنهمـا يختلفـان فـي المفهـوم، وأن
 (.857: 4882ان، ياالجتماعي يؤدي إل  التوافق )سف
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، (ذكـاء)حيـث أنـه أثنـاء تعامـل الفـرد مـع موقـف جديـد يتطلـب منـه حـال، فـإذا تـم ذلـ  نطلـق عليـه 
ذا تكــرر الموقــف الســابق يصــبح عــادة ولــ يس ذكــاء، والعــادة تعتبــر اســتعداد مكتســب دا ــم ألداء وا 

عمــل مــن األعمــال حركيــا  كــان أم عقليــا  أم خلقيــا  بطرمقــة آليــة مــع الســرعة والدقــة واالقتصــاد فــي 
المجهـــود، كعـــادة الســـباحة مـــثال ، وعـــادة ضـــبط الـــنفس، وعـــادة التفكيـــر باألســـلوب العلمـــي )راجـــح، 

4884 :888.) 
ـــة:  .4 ـــالتوافقي د للتوافـــق، حيـــث تنقســـم التوافقيـــة إلـــ  نـــوعين: األول توافـــق وهـــو مفهـــوم جدي

وهو الحالـة الديناميـة  ،والثاني توافق حقيقي ،شباع الناتج عن خفض التوترويقصد به اإل ،إستاتي
 (48: 4888، شاذليبين الالرضا والرضا باالشباع )

اس أن هنـــا  مـــن تعتبــــر التوافـــق نمطـــا  مــــن المســـالمة علـــ  أســــ الموافقـــة )المســــالمة(: .4
المســالمة مــن طبيعتهــا تجــذب الصــراع وتالفيــه، وفــي رأي هــؤالء المســالمة نــوع مــن التوافــق يكــون 
علــ  شـــكل التســليم للبي ـــة وخاصــة البي ـــة الثقافيـــة واالجتماعيــة، وتتطلـــب المســالمة خضـــوع الفـــرد 
لفـرد للظرو  واألحوال التي يعيش فيها كما تتطلب منه أن يعدل مـن اتجاهاتـه ومشـاعره ويعتبـر ا

الــذي يفشــل فــي المســالمة لألنظمــة فاشــال  فــي اإلســهام بــدوره فــي األعمــال التــي تتطلبهــا الجماعــة، 
ولكن هذه الفكـرة لقيـت نقـدا  شـديدا  مـن قبـل علمـاء االجتمـاع حيـث بـدورهم أوضـحوا عـدة اعتبـارات 

ر مســـألة منهـــا تجاهـــل حقيقـــة الفـــروق بـــين األفـــراد، وأن اعتبـــار التوافـــق مســـالمة يجعـــل هـــذا األخيـــ
جامدة غير مرنة، ذل  ألن التوافق يجب أن يكون عملية إيجابية مستمرة تواجـه مطالـب الظـرو  

 (.28: 4886المتغيرة وهذا يتطلب منه أن يكون مرنا  إزاء القيم الجديدة )فهمي، 
 

 التوافق: ثالثاا: أنواع
علـ   يـتم االسـتعانة بهـالتـي بمثابـة القوالـب ا يوهـ ،يوجد آراء مختلفـة تناولـت مفهـوم التوافـق العـام

ولكنهـا  ،والتـي تبـدو كأنهـا دون اتسـاق ،تخطيط صورة منظمة لجانب مـن جوانـب الوجـود المخـتلط
 مرتبطة أشد االرتباط ومنها:

هــو تمتــع الفــرد بحالــة جيــدة خاليــة مــن األمــراض الجســمية الجســمي )الصــحي(: التوافــق  .8
العضــــوية  والرضـــا عنــــه، وخلـــوه مــــن المشـــاكلوالعقليـــة واالنفعاليــــة، مـــع تقبلــــه لمظهـــره الخــــارجي 

المختلفــة، وشـــعوره باالرتيـــاح النفســـي اتجـــاه قدراتـــه وامكانياتــه وتمتعـــه بحـــواس ســـليمة، وميلـــه إلـــ  
النشاط والحيوية معظم الوقت، وقدرته عل  الحركة واالتزان وسالمة فـي التركيـز، مـع االسـتمرارمة 

 (5: 4884ونشاطه )شقير، في النشاط، والعمل دون إجهاد، أو ضعف لهمته 
أن الشخص الميت هو الفرد الوحيد المتوافق كـامال ، ذلـ  أن الحاجـات البيولوجيـة  (ميكيني)ومرى 

واالجتماعية، إنما هي دا مة التغيير، باإلضافة إل  قدرة اإلنسان محدودة وال يستطيع إرضـاء كـل 
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صـلة واإلنسـان ال يمكـن أن يصـل الحاجات، إذن عملية التوافق عنده إنمـا هـي عمليـة مسـتمرة ومت
 (.44: 4889إل  حالة التوافق كاملة )عوض، 

: يقصد به قدرة الفرد عل  تقبلـه لذاتـه والرضـا عنهـا، وقدرتـه علـ  تحقيـق النفسيالتوافق  .4
حساسـه بقيمتـه، وأنـه  احتياجاته ببذل الجهد والعمـل المتواصـل، بجانـب شـعوره بـالقوة والشـجاعة، وا 

اة، وخلوه من االضطرابات العصابية وتمتعه باتزان انفعالي وهدوء نفسي شخص ذو قيمة في الحي
 (.5: 4884)شقير، 

كمـــا أنـــه يشـــمل علـــ  الســـعادة مـــع الـــذات والثقـــة بهـــا والرضـــ  عنهـــا والشـــعور بقيمهـــا أو إشـــباع 
الحاجـــات والتمتــــع بــــاألمن الشخصـــي، وكــــذل  التمتــــع بالحرمــــة فـــي التخطــــيط لألهــــدا ، وتوجيــــه 

إل  تحقيقها ومواجهة المشكالت الشخصية، والعمل عل  حلها أو تغيير الظرو   السلو  والسعي
البي يــة فــي تحقيــق األمــن النفســي، ويشــمل توافــق وجــداني وعقلــي، وتوافــق ترفيهــي وتوافــق فيزمقــي 

 (.44: 4882)محمد، 
ألوليـة كما أنه يتضمن السعادة مع النفس والرضا عن النفس، واشباع الدوافع والحاجات الداخليـة ا

 (.44: 4881والفطرمة والعضوية والفسيولوجية والثانوية والمكتسبة )غرمب وآخرون، 
ويشــمل مجموعــة االســتجابات المختلفــة التـــي تــدل علــ  تمتــع الفـــرد، وشــعوره بالحرمــة فــي توجيـــه 
ـــو مـــن  ـــل إلـــ  االنفـــراد، والخل الســـلو  دون ســـيطرة الغيـــر، والشـــعور باالنتمـــاء، والتحـــرر مـــن المي

العصــابية، وكــذل  شــعوره بذاتــه، أو برضــاه عــن نفســه، وبخلــوه مــن عالمــات االنحــرا   األعــراض
 (.94: 4888النفسي )الخالدي، 

كما يشمل حالة االتزان الداخلي للفرد، بحيث يكون الفرد راضيا  عن نفسه متقبال  لهـا، مـع التحـرر 
وحالــة االتــزان الــداخلي النســبي مــن التــوترات والصــراعات التــي تــرتبط بمشــاعر ســلبية عــن الــذات، 

للفــرد تمكــن صــاحبها مــن التعامــل مــع الواقــع والبي ــة بطرمقــة ســليمة تحقــق للفــرد ذاتــه )الشــحومي، 
4889 :48.) 

أن الشـخص المتوافـق هـو الـذي يسـل  وفقـا  لألسـاليب  (رويـش): يـرى االجتمـاعيالتوافق  .4
مدينــة، ينبغــي عليــه أن يســاير الثقافيــة الســا دة فــي مجتمعــه، فــالفرد الــذي ينتقــل مــن الرمــف إلــ  ال

 (أساليب الحيـاة فـي المجتمـع الجديـد، ومـدر  أن محـور العالقـات االجتماعيـة فـي المدينـة هـو )أنـا
وليس )نحن( وعل  هذا ينبغي أن تكون أساليب الفرد أكثر مرونـة مـع قابليـة شـديدة للتشـكيل وفقـا  

األفـراد ترجـع إلـ  الفـروق الفرديـة والفـروق للمعايير الثقافية السا دة في بيته، كمـا يوجـد توافـق بـين 
: 4889الثقافية وهذا يرجع بطبيعة الحال إل  األفراد الذين يهاجرون مـن مجتمـع آلخـر )عـوض، 

42.) 
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منظــر إلــ  التوافــق مــن خــالل مظــاهر الســلو  الخــارجي للفــرد أو الجماعــة، ويشــير إلــ  أن الفــرد و 
  تماســكها ووحــدتها والــدفاع عنهــا لتحقيــق أمنهــا عــادة يلجــأ إلــ  االنقيــاد للجماعــة للمحافظــة علــ

ويعتبر أسلوبا  إيجابيا  للتوافق، أما الخروج عل  معـايير الجماعـة واالنقيـاد لـبعض جماعـات السـوء 
يــــذاء أفرادهــــا فيعتبــــر مظهــــر مــــن مظــــاهر التوافــــق الســـــلبي  ،واإلضــــرار بالجماعــــة وممتلكاتهــــا وا 

 (.72: 4884)الختاتنة، 
( أن الفـــرد يكـــون متوافقـــا  اجتماعيـــا  عنـــدما يكـــون لديـــه القـــدرة علـــ  89: 4888)وتـــرى الكحلـــوت 

االستمتاع بعالقات اجتماعية حميمة تتصف باالحترام والتقدير، بحيث يشبع الفرد مـن خـالل هـذه 
ــــات المجتمــــع  ــــزم بأخالقي ــــة، فاإلنســــان كــــا ن اجتمــــاعي بطبعــــه، يلت ــــه االجتماعي العالقــــات حاجات

للسلو ، بمـا يتوافـق مـع معـايير المجتمـع، أي محاولـة التوفيـق بـين الـذات وقوانينه، وعملية تعديل 
 والبي ة.

كمــا يتضــمن الســعادة مــع اآلخــرمن وااللتــزام بأخالقيــات المجتمــع، ومســايرة المعــايير االجتماعيــة، 
 (.44: 4881واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغيير االجتماعي )غرمب وآخرون، 

: ومتضمن السعادة مع األسرة التي تتمثل في االستقرار والتماس  األسـري ري األسالتوافق  .2
 (.48: 4885والقدرة عل  تحقيق مطالب األسرة وسالمة العالقات بين أعضا ها )عسلية، 

كمــا يتضــمن الســعادة األســرمة التــي تتمثــل فــي االســتقرار والتماســ  األســري والقــدرة علــ  تحقيــق 
قــات بــين الوالــدين كليهمــا وبــين األبنــاء وســالمة العالقــة بــين األبنــاء مطالــب األســرة وســالمة العال

بعضـهم والـبعض اآلخـر حيـث تسـود المحبـة والثقــة واالحتـرام المتبـادل بـين الجميـع، ويمتـد التوافــق 
 (.498: 4884األسري العالقات األسرمة مع األقارب وحل المشكالت األسرمة )زكار، 

حـيط بنـا مـن عوامـل ماديـة كـالطقس والجبـال واألبنيـة، هو كـل مـا يو  :التوافق االنسجامي .5
االجتماعية فهي كل ما يسود المجتمع من قيم وعادات وتقاليد ودين وعالقات اجتماعية  أما البي ة

ونظـم اقتصــادية وسياسـية وتعليميــة وآمــال وأهـدا  وبقــدر مـا يتوافــق الفــرد فـي اإلطــار االجتمــاعي 
دور اجتمــاعي معــين، بقــدر مــا يكــون عــامال  محــددا  لتوافــق الــذي يتحــر  فيــه الفــرد ويضــطلع فيــه بــ

 (.81: 4884، رالفرد، األمر الذي يحقق سعادة الفرد مع اآلخرمن )الحجا
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 (:3شكل رقم )

 أنواع التوافق
 (، بناء  عل  الدراسات السابقة)جرد بواسطة الباحث 

 
 التوافق الحسن والسيئ:رابعاا: 

 (:26-25: 2114ي التالي )أبو سكران، تتمثل مظاهر التوافق الحسن ف
 :هي أبعاد ةوتتمثل في ثالثالعالقة الصحيحة مع الذات:  .1

  :ويعنـــي أن يعــر  المـــرء نقــاط القـــوة والضــعف لديـــه وأن ال يبــال  فـــي تقـــدير فهــم الـــذات
 خصا صه وال يقلل من شأنها.

  :ال يرفضـــها ألن وهـــذا يعنـــي أن يقبـــل الفـــرد ذاتـــه بإيجابياتهـــا وســـلبياتها وان تقبـــل الـــذات
 رفض الذات يؤدي إل  رفض اآلخرمن والفشل في التوافق. 

   أن يســع  الفــرد إلــ  تطــومر ذاتــه ويكــون ذلــ  بتأكيــد جوانــب القــوة ومحاولــة التغلــب علــ
 القصور والضعف.

وهـي محاولـة الفـرد إيجـاد بـدا ل للسـلو  الـذي يفشـل فـي الوصـول للهـد  كـذل  المرونة:  .4
 كلية إذا وجد أن الهد  أعل  من مستوى إمكانياته. يمكن أن ينصر  عن الموقف

ــا  بــاألمن والطمأنينــة بصــفة عامــة وهــذا ال الشــعور بــاألمن:  .3 يشــعر الفــرد المتوافــق إيجابي
يعنــي أن اإلنســان الســوي ال ينتابــه القلــق وال يمــر بحــاالت صــراع بــل يشــعر بــالقلق عنــدما توجــد 

قف االختيار بـين بـدا ل أو مواقـف متعارضـة لكنـه مواقف مثيرة للقلق، ويمر بالصراع إذا واجه موا
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زالــة مصــادر الصــراع والتهديــد وذلــ  فــي حــدود  ،يواجــه الموقــف بفعاليــة ويســع  لحــل المشــكالت وا 
 إمكانياته وضمن رؤمته متبصرة لواقعه.

ومتضــمن تعــديال  فــي الســلو  عنــد الضــرورة بنــاء علــ  الخبــرات التــي اإلفــادة مــن الخبــرة:  .2
قــف يمــر بــه يضــيف إلــ  خبرتــه ممــا يجعلــه أكثــر قــدرة علــ  مواجهــة المواقــف يمــر فيهــا مثــل مو 

 المستقبلية.
ويعنــــي عــــدم المبالغــــة ومواجهــــة الموقــــف بمــــا يقتضــــيه وخاصــــة فــــي المجــــال  التناســــب: .5

االنفعـــالي والمظهـــر الســـليم فـــي االنفعـــال أن تكـــون حساســـية الفـــرد االنفعاليـــة متناســـبة تســـتند عـــن 
تبق  ضمن حدود تحكمه تحكما  مناسبا  مع مستوى نموه العام ويشعر الظرو  التي تحيط به وأن 

الفرد السوي بالسرور والحزن والدهشة لكي يعبر بقدر متناسب مع المثيـرات التـي أثارتـه. )كفـافي، 
4882 :47-48.) 

ــاة: .6 ــة للحي وتشــير إلــ  إدرا  مناســب للحقيقــة وفــي تقــدير األمــور، ألن البعــد عــن  الواقعي
بالفرد إل  تقدير خـاطئ لألمـور ممـا قـد يسـبب لـه المشـاكل الشخصـية واالجتماعيـة الواقعية يؤدي 

كمـــا ومتطلـــب فهـــم الواقـــع واالتـــزان فـــي ردود األفعـــال وفـــي تفســـير مـــا يجـــري فـــي العـــالم )الـــداهري 
 (.52: 4881والعبيدي، 

ــاط: .7 ــى مواجهــة اإلحب يتصــف اإلنســان ذو التوافــق الحســن بقــدر علــ  مواجهــة  القــدرة عل
ط وصـــالبة قويـــة إزاء متاعـــب الحيـــاة وأحـــداثها اليوميـــة، كمـــا ومتصـــف بدرجـــة عاليـــة مـــن اإلحبـــا

 التحمل والصمود ومواجهة عقالنية لمواقف اإلحباط أال يطغ  عليها االنفعال أو التخبط.
إن مواقـف الحيـاة تجعلنـا دا مـا  بحاجـة إلـ   القدرة علـى اتخـاذ القـرار وتحمـل المسـئولية: .1

شـــباع حاجاتنـــا فـــي إطـــار اجتمـــاعي اتخـــاذ قـــرارات وتتصـــل  القـــرارات بتحقيـــق أهـــدافنا ومطامحنـــا وا 
ن عالمـات التوافـق الحسـن هـو قـدرة الفـرد  تحكمه قواعد ونظـم وقـوانين وأعـرا  ومعـايير سـلوكية وا 

 (.818: 4889عل  تحمل المسؤولية ألفعاله واتخاذ القرارات السليمة )الطحان، 
نجاح الفرد في استثمار قدراته في نشاط انتاجي مع  ويعني االنتاجية والكفاية في العمل: .9

 .وجود عنصر األمل ومحاولة تحسين الذات والتقدم بها نحو مزمد من االتفاق
وتتضمن التعديل في السلو  عند الضرورة بنـاء علـ  حسـب الخبـرات  اإلفادة من الخبرة: .88

واجهـة المواقـف الصـعبة فـي التي يمر فيها الفـرد وهـذه الخبـرات تجعـل مـن الفـرد أكثـر قـدرة علـ  م
 (.47: 4882المستقبل )كفافي، 
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 (:24 ،24: 2114بينما تتمثل مظاهر التوافق السيئ في التالي )أبو سكران، 
وهو مظهر أساسي لسوء التوافق ومرى بعضهم أنه معيار مهم لكشف الشعور بالتعاسة:  .8

وء توافــق وعــدم اتــزان كــالخو  االضــطراب النفســي ألن ســلو  الفــرد الظــاهر يبــدو لآلخــرمن أنــه ســ
 والقلق والتوجس وعدم الهدوء النفسي.

مــن ال يحســن اتخــاذ القــرارات يعــاني مــن الحيــرة واالرتبــا  أمــام  عــدم تحمــل المســئولية: .4
المواقــف التــي يواجههــا وهــذه الحيــرة تجعلــه عرضــة للصــراع ممــا يولــد التــوتر النفســي ومجعــل الفــرد 

ن عدم ال قدرة عل  تحمل المس ولية واتخاذ القرارات يشير إل  ضعف عرضة للقلق ولالضطراب وا 
في القدرة عل  التحمل للمسـؤولية  وهـذا يـرتبط بالنضـج العقلـي واالنفعـالي واالجتمـاعي )الطحـان، 

4889 :819.) 
إن السلوكيات الجامدة تشير إل  عدم قدرة الفرد عل  إيجاد صي   الجمود وعدم المرونة: .4

يلـة، وتجـد الفـرد يـرفض التغييـر والتبـديل وهنـا يشـعر الفـرد بعـدم التوافـق وأساليب سـلوكيه مرنـة وبد
ألن طرمقـــة اســـتجابته للمتغيـــرات الجديـــدة فـــي البي ـــة طرمقـــة جامـــدة ومنـــتج عـــن ذلـــ  ضـــعف فـــي 

 االستفادة من الخبرات ألن الفرد ال ينتبه إل  جوانب مهمة في المواقف التي يمر بها.
تكومن أي عالقات اجتماعية ناجحة وهذا يسـبب للفـرد  وتظهر عند فشل الفرد في العزلة: .2

شــعوره بالعزلــة وعــدم االنســجام مــع اآلخــرمن وبالتــالي يفقــد الســعادة وعــدم الرضــ  عــن ذاتــه وعــن 
 اآلخرمن.

ـــذات: .5 ن الـــرفض للـــذات  رفـــل ال أن تقبـــل الـــذات مظهـــر مـــن مظـــاهر التوافـــق الحســـن وا 
الصــراع والقلــق والتــوتر ودا مــا  يــؤثر ســلبا  لــيعكس مظــاهر التوافــق الســيئ وهــذا الــرفض يــؤدي إلــ  

 (.891-898: 4889عل  ثبات الشخصية )الطحان، 
 

 التوافق في اإلسالم:خامساا: 
نظـــر اإلســـالم إلـــ  توافـــق اإلنســـان مـــع نفســـه ومجتمعـــه مـــن حيـــث أنـــه قـــادر علـــ  اختيـــار أفعالـــه 

ل رســول هللا صــل  هللا كــل مولــود يولــد علــ  الفطــرة، كمــا قــا نومســ ول عنهــا، فقــد قــرر اإلســالم أ
بُِّكـمح م َفَمـن َشـاَء ﴿عليه وسلم واإلنسـان حـر يختـار أفعالـه بإرادتـه، قـال هللا تعـال :  َوُقـِل الحَحـقم ِمـن رَّ

ُفرح ۚ ِمن َوَمن َشاَء َفلحَيكح ﴿ ُكلم َنفحس  ِبَما (، وهو المس ول عن توافقه، قال تعال : 49)الكهف:  ﴾َفلحُيؤح
 .(41 :المدثر)َكَسَبتح َرِهيَنٌة﴾ 

أمره بالتعاون ، فة، وبين للمسلم الطرمق إل  ذل وقد حث اإلسالم عل  التوافق الحسن مع الجماع
ــَوٌة﴾ ﴿والتســامح والمــودة وحســن الجــوار، واإلصــالح بــين النــاس، قــال تعــال :  ِمُنــوَن ِإخح   ِإنََّمــا الحُمؤح
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ِ وَ قــــال تعــــال : و (، 88)الحجــــرات:  ــــٌد َرُســــوُل  َّ ــــاِر ُرَحَمــــاُء ﴿ ُمَحمَّ اُء َعَلــــ  الحُكفَّ الَّــــِذيَن َمَعــــُه َأِشــــدَّ
﴾  .(49)الفتح:  َبيحَنُهمح

فـــــأمر المســـــلم باجتنـــــاب الحســـــد والتبـــــاغض وســـــوء الظـــــن  الســـــيئونهـــــ  اإلســـــالم عـــــن التوافـــــق 
، فعـــن أنـــس بـــن مالـــ  رضـــي هللا عنـــه قـــال: أن (58: 4888الصـــفدي، و )أبو حـــويح والخصـــومة

ال تباغضـوا، وال تحاسـدوا، وال تـدابروا، وال تقـاطعوا، وكونـوا ) :وسـلم قـالرسول هللا صل  هللا عليه 
(، 5/2253/5718البخــاري، رواه ) (وال يحــل للمســلم أن يهجــر آخــاه ثالثــة أيــام ،عبــاد هللا إخوانــا
نحَيا )47َفَأمَّا َمنح َطَغ  ) ﴿وقال تعال :  ( َوَأمَّـا 49لحَمـأحَوى )( َفِإنَّ الحَجِحـيَم ِهـَي ا41( َوَآَثَر الحَحَياَة الدم

َس َعــِن الحَهــَوى ) ــنَّفح ــِه َوَنَهــ  ال ــاَم َربِّ ــأحَوى )28َمــنح َخــاَ  َمَق ــَي الحَم ــَة ِه ــِإنَّ الحَجنَّ )النازعــات:  (﴾28( َف
47-28).  

رادة الفــرد، الــذي ألزمــه بصــالح  كمــا جعــل اإلســالم اإلنســان مســ وال  متوافقــا ، قا مــا  علــ  بصــيرة وا 
ة في ضوء شرع هللا، فإن تعذر عليه إصالح الجماعة فعليه إصـالح نفسـه، نفسه وصالح الجماع

والخـروج علــ  هـذه الجماعــة، ألن التوافـق مــع فسـادها لــيس مطلبـا  للصــحة النفسـية، ومعيــار فســاد 
الجماعة خروجها عل  شـرع هللا، فـال طاعـة لمخلـوق فـي معصـية الخـالق، أمـا توافـق اإلنسـان مـع 

ة النفسية فيتم في حدود ما أمر هللا به ونه  عنه، ال بحسب األهـواء نفسه والذي يدل عل  الصح
والشـــهوات، فالمســـلم مـــأمور بمخالفـــة هـــواه وقمـــع شـــهواته غيـــر الصـــحيحة التـــي تغضـــب هللا )أبـــو 

 (.884: 4885إسحق، 
واتبـــع اإلســـالم منهجـــا  تربويـــا  هادفـــا  يحقـــق التـــوازن بـــين الجـــانبين المـــادي والروحـــي فـــي شخصـــية 

، ممـا يـؤدي إلـ  تحقيـق الشخصـية السـوية التـي تتمتـع بالصـحة النفسـية والتوافـق النفسـي، اإلنسان
ــدنيا،  ولمــا كــان معظــم النــاس يميلــون إلــ  االنشــغال بتحصــيل الســعادة العاجلــة فــي هــذه الحيــاة ال
ويغفلون عن العمل لتحصيل السعادة اآلجلة في الحياة اآلخرة، كان اإلنسان في حاجة إلـ  مـنهج 

 :(857: 4888المزمني والبرعاوي، ) ضمن ثالثة أساليب من التربية وهيخاص يت
: تقوية الجانب الروحي في اإلنسان عن طرمق اإليمان باهلل، وتقواه، وأداء األسلوب األول .8

 العبادات المختلفة.
ــاني .4 ــدوافع األســلوب الث : الســيطرة علــ  الجانــب البــدني فــي اإلنســان وذلــ  بــالتحكم فــي ال

 التغلب عل  أهواء النفس وشهواتها.واالنفعاالت و 
ـــث .4 ـــيم اإلنســـان مجموعـــة مـــن الخصـــال والعـــادات الضـــرورمة لنضـــجه األســـلوب الثال : تعل

االنفعـالي واالجتمــاعي، ونمـو شخصــيته، واإلعـداد لتحمــل مسـ ولياته فــي الحيـاة، والقيــام بـدوره فــي 
سـوية تتحقـق فيهـا الصـحة تقدم المجتمع وعمارة األرض بحيوية وفعالية، وتهي ته لكي يحيي حيـاة 

 .النفسية والتوافق النفسي
 ( مظاهر التوافق النفسي في اإلسالم عل  النحو التالي:54: 4882)مذكر القاضي و 
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 أن يكون قادرا  عل  التعامل مع نفسه وأن يعر  كيف يسيطر عليها وكيف يسعد بها. .8
ــ .4 مكاناتــه وعالقاتــه مــع النــاس ونظرتــه إل   ذاتــه كمــا يجــب أن فكــرة اإلنســان عــن قدراتــه وا 

 يكون.
الشــعور بالســعادة واالرتيــاح فيمــا يقــوم بــه تصــرفات حتــ  لــو مــات فــي ســبيل قيمــه ومثلــه  .4

 العليا.
التزام المسلم بالقيم العليا المستمدة من القرآن الكرمم والسنة النبوية وقدرته عل  السمو بها  .2

 وااللتزام الدا م.
 بع حاجاته بطرمقة سوية.توجيه المسلم لحياته توجيها ناجحا  وأن يش .5
 المرونة. .6
 إقبال المسلم عل   عمله في همة واطم نان. .7
 العمل المستمر من أجل الخير العام لكل من في الكون وما فيه. .1
القناعة وعدم االتجاه إل  الحياة العصرمة المتمثلة فـي االسـتهال  والمزمـد مـن االسـتهال   .9

 .فغن  النفس هو الغن  الحقيقي
 

 التوافق:قياس سادساا: 
حيث تتنـوع األسـاليب واألدوات فـي قيـاس التوافـق  ،ويستخدم هذا المعيار لتحديد درجة توافق الفرد

وذلـ  عـن طرمـق تقـديم التقـارمر الذاتيـة، وبـين المالحظـة التـي يقـوم بهـا  ،ما بين االسـتبيان الـذاتي
أدوات متطـــورة األخصـــا ي النفســـي )ســـواء منهـــا المباشـــر أو غيـــر المباشـــر(؛ والـــذي أصـــبح لديـــه 

تســــاعده ســــواء فــــي عمليــــة التشــــخيص أو فــــي تحليــــل قدراتــــه، واســــتعداداته، وميولــــه، واهتماماتــــه، 
وســـماته، ودرجـــة اضـــطرابه، ومالحظـــة ســـلوكه فـــي المواقـــف الفرديـــة والجماعيـــة، والوقـــو  علـــ  

 ماضيه وحاضره سواء من الناحية الصحية أو عالقاته االجتماعية.
فســية بتعــدد األطــر النظرمــة لواضــعيها، ويمكــن تصــنيف هــذه المقــاييس ولقــد تعــددت المقــاييس الن

 (:47: 4885بصفة عامة إل  ف تين )عويضة، 
المقاييس التي تطبـق مـن قبـل المفحوصـين أنفسـهم، ويطلـق عليهـا مقـاييس التقـدير الـذات  .8

Self-reporting)). 
 المقاييس التي يقوم بتطبيقها شخص متمرس. .4
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لـذاتي مـن أهـم األدوات المسـتخدمة للقيـاس النفسـي فـي الطـب النفسـي وعلـم وتعد مقاييس التقـدير ا
النفس، وتتميز بتوفير وقت المتخصص والنفقات، وال تحتاج إل  شخص مدرب، ومن الممكن أن 
تعطـــ  ظـــرو  مقننـــة، وأن الـــدرجات وتفســـيرها أكثـــر موضـــوعية؛ وبالتـــالي تصـــبح المقارنـــة بـــين 

 .عينات مختلفة من األشخاص
ميـز بحساسـية أكثـر مــن القيـاس بواسـطة المتخصـص المبنــي علـ  المقابلـة الكلينيكيـة؛ لكــن كمـا تت

يعيبهــــا أن عــــددا  مــــن المرضــــ  ال يرغبــــون فــــي إكمالهــــا، وعرضــــة لتفــــاوت فــــي مســــتوى التعلــــيم، 
والمســتوى االجتمــاعي، والخلفيــة الثقافيــة؛ فهــي تعتمــد علــ  مــا ينتقيــه األفــراد ليقولــوه علــ  أنفســهم، 

 رون الغرض من السؤال، وكيف يتصرفون فيه.وكيف يفس
ومــن أدوات وأســاليب التشــخيص والحكــم علــ  الشخصــية: المالحظــة، والمقابلــة، والتــداعي الحــر، 
وتفسـير األحـالم، وزالت اللســان، ودراسـة الحالــة، والسـيرة الذاتيـة، واالختبــارات، والمقـاييس النفســية 

 (.821: 4888)سفيان، 
 :، مثلمقاييس التي حاولت قياس التوافق النفسي واالجتماعيولقد ظهرت العديد من ال

للتوافــــق، وتضــــمنت أربعــــة أبعــــاد للتوافــــق هــــي: التوافــــق المترلــــي، والتوافــــق  (بيــــ )قا مــــة  .8
 (.54: 4881الصحي، والتوافق االنفعالي، والتوافق االجتماعي )الحياني، 

ن: األول التوافـــــق للتوافـــــق الشخصـــــي واالجتمـــــاعي، وتضـــــمن بعـــــدي (كاليفورنيـــــا)مقيـــــاس  .4
الشخصـي وتنـاول مجـاالت: االعتمـاد علـ  الــنفس، واإلحسـاس بالقيمـة الذاتيـة، والشـعور بالحرمــة، 
واالمتناع والتحرر مـن الميـل إلـ  االنفـراد، والخلـو مـن أعـراض األمـراض العصـابية. وتنـاول البعـد 

اكتســــاب المهــــارات الثــــاني وهــــو التوافــــق االجتمــــاعي مجــــاالت: اتبــــاع المســــتويات االجتماعيــــة، و 
االجتماعية، والتحرر من الميول القيادية للمجتمع، والعالقات في األسرة والمدرسـة والبي ـة المحليـة 

 (.76،77: 4888)الخالدي، 
للتوافـــق الشخصـــي، وأعـــد لطـــالب المـــرحلتين الثانويـــة والجامعيـــة لقيـــاس  (هســـتون )قا مـــة  .4

االنـــدماج االجتمــاعي، واالتـــزان االنفعـــالي، التوافــق فـــي ســتة مجـــاالت، وهـــي: التفكيــر التحليلـــي، و 
القا مة قد تم تعرمبها من قبل  نلرضا عن البيت، والجدير بالذكر أوالثقة، والعالقات الشخصية، وا
 (.7: 4886إبراهيم المنصور )المنصور، 

المتعــــدد األوجــــه لقيــــاس الشخصــــية وترجمــــه اســــماعيل ومرســــي عــــام  (مينســــوتا)اختبــــار  .2
مجــــاالت وهــــي: العالقــــات المترليــــة، والعالقــــات االجتماعيــــة، والثبــــات م، وتضــــمن ســــبعة 8968

 :4888االنفعالي، والشعور بالمس ولية، والواقعية، والحالـة المزاجيـة، والقيـادة )اسـماعيل ومرسـي، 
4-84.) 
 فقرة تقيس االكت اب. (48)وتكون من  (،الشناوي )لالكت اب وعربه  (بي )مقياس  .5
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دة من جامعة كاليفورنيا وعربه الشناوي وخضر، ومتألف من للشعور بالوح (راسل)مقياس  .6
 فقرة تقيس الشعور بالوحدة. (48)
للتكيــف الشخصــي واالجتمــاعي، وتضــمن ســتة مجــاالت علــ  أســاس  (الكبيســي)مقيــاس  .7

شـــــباع الحاجـــــات، واألمـــــراض ا  ثالثـــــة مجـــــاالت لبعـــــد التكيـــــف الشخصـــــي وهـــــي: تقـــــدير الـــــذات، و 
التكيـــــف االجتمـــــاعي وهـــــي: العالقـــــات األســـــرمة، والعالقـــــات العصـــــابية، وثالثـــــة مجـــــاالت لبعـــــد 

 (.74-78 : 4881االجتماعية، والقيم والمعايير )الكبيسي، 
ـــــاس  .1 ـــــل)مقي ـــــف النفســـــي عـــــام  (جبرم م وتضـــــمن أربعـــــة أبعـــــاد وهـــــي: البعـــــد 8996للتكي

 الشخصي، والبعد االنفعالي، والبعد األسري، والبعد االجتماعي.
م، وتضـمن خمسـة مجـاالت وهـي: التوافـق 8996نفسـي عـام للتوافـق ال (الخامري )مقياس  .9

االنفعـــالي، والتوافـــق الجســـمي، والتوافـــق مـــع الـــذات، والتوافـــق مـــع القـــيم الخلقيـــة، والقـــيم الروحيـــة، 
 والتوافق مع اآلخرمن.

م(، وأعد 4885مقياس التوافق النفسي واالجتماعي المبرمج عل  الكمبيوتر لنبيل سفيان ) .88
مل بعدين: التوافق النفسي، والتوافق االجتماعي، وتضمن كل عـد عـددا  مـن لطالب الجامعة، ويش

المجــــاالت: فقــــد اشــــتمل بعــــد التوافــــق النفســــي علــــ  مجــــالين همــــا: التوافــــق الشخصــــي، والتوافــــق 
ـــ  ثالثـــة مجـــاالت هـــي: العالقـــات االجتماعيـــة،  االنفعـــالي، واشـــتمل بعـــد التوافـــق االجتمـــاعي عل

 سجام مع ثقافة المجتمع.والمشاركة االجتماعية، واالن
واشـــتمل المقيـــاس علـــ   ،م(4882بـــراهيم )إمقيـــاس التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي لســـهير  .88

 .   (التوافق النفسي، والتوافق األسري، والتوافق المدرسي، والتوافق االجتماعي)أربعة أبعاد هي: 
 

 الخالصة:
ضــغوط االجتماعيــة والشخصــية، يتبــين مــن خــالل هــذا المطلــب أن التوافــق هــو ســلو  الفــرد إزاء ال

التــي تــؤثر بــدورها علــ  التكــومن والتوظيــف النفســي لــه، وأنــه يوجــد بعــض المفــاهيم ذات العالقــة 
بــالتوافق، مثــل: )التكيــف، الــتالؤم، المســايرة، الصــحة النفســية، الــدافع، الحاجــة، الــذكاء، التوافقيــة، 

جســمي، الصــحي، التوافــق النفســي، التوافــق الموافقــة/ المســالمة(، وأن مــن أنــواع التوافــق )التوافــق ال
االجتمـــاعي، التوافـــق األســـري، التوافـــق االنســـجامي(، وأنـــه يوجـــد توافـــق حســـن وآخـــر ســـيئ، وأن 
اإلسالم حث عل  التوافق الحسن مع الجماعة، وأنه يوجد العديـد مـن المقـاييس التـي نسـتطيع مـن 

 خاللها قياس مستوى التوافق.
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 الجتماعيالمطلب الثاني: التوافق ا
 

 تمهيد: 
يهــد  هــذا المطلــب إلــ  التعــر  علــ  التوافــق االجتمــاعي، ومتنــاول تعرمــف التوافــق االجتمــاعي، 
ومعـاييره، ومجاالتـه، ومؤشـراته، وأسـاليبه، ونظرماتــه، العوامـل المـؤثرة فيـه، وخصا صـه، وخطــوات 

 تحقيق التوافق االجتماعي، وعقباته.
 

 :االجتماعي التوافق أوالا: تعريف
ـــة ا ـــ  التكيـــف مـــع البي  ـــة بانـــه قـــدرة الفـــرد عل ـــة االجتماعي لتوافـــق االجتمـــاعي أو التوافـــق مـــع البي 

والمقصود بالبي ة المادية كـل مـا يحـيط بـالفرد مـن عوامـا وظـرو   ،المادية واالجتماعي، الخارجية
 :4884، بوشاشـي) إلـخ ... ،مثل الطقس، الجبـال، الوديـان، وسـا ل المواصـالت ،طبيعية ومادية

848.) 
ـــه مـــع محيطـــه االجتمـــاعي وتكـــومن العالقـــات  هـــوالتوافـــق االجتمـــاعي و  ـــرد فـــي عالقت انســـجام الف

 (.78: 4887االجتماعية )الجماعي، 
عمليـــة ديناميكيـــة يقـــوم بهـــا الفـــرد بصـــفة مســـتمرة فـــي محاوالتـــه  هـــوالتوافـــق النفســـي االجتمـــاعي و 

 ـة التـي يعـيش فيهـا، تلـ  البي ـة التـي تشـمل لتحقيق التوافق بينـه وبـين نفسـه أوال  ثـم بينـه وبـين البي
كـــل مـــا يحـــيط بـــالفرد مـــن مـــؤثرات عديـــدة، ومتحقـــق هـــذا التوافـــق بـــأن يقـــوم الفـــرد بتغييـــر ســـلوكه 
 ة للمؤثرات المختلفة للوصول إل  حالة من االستقرار النفسـي والتكيـف االجتمـاعي مـع بي تـه )صـبر 

 (.846: 4882وآخرون، 
ــــا  اســــتخدام مصــــطلح التوافــــق، وأحيانــــا  مصــــطلح يتضــــح مــــن التعرمفــــات الســــابقة  أنــــه يــــتم أحيان

االجتمـــاعي، أو التوافـــق النفســـي، أو التوافـــق النفســـي االجتمـــاعي معـــا ، ويعـــر  الباحـــث التوافـــق 
االجتماعي إجرا يا بأنه: إشباع الطالـب الجـامعي لحاجاتـه االجتماعيـة، وتقييمـة لذاتـه، واسـتمتاعه 

قامتـــه عالقـــات اجتماعيـــة قويـــة، ومشـــاركته فـــي بحيـــاة تقـــل فيهـــا التـــوترات وال صـــراعات النفســـية، وا 
 النشاطات االجتماعية المختلفة.

 
 :االجتماعي معايير التوافقثانياا: 

 (:74-78: 4888يشتمل التوافق االجتماعي عل  المعايير التالية )العصيمي، 
ــــار اإلحصــــائي:  .1 ــــق األفكــــار االحصــــا يةو المعي ــــ  تطبي ــــار عل ــــوم هــــذا المعي لتحديــــد  يق

المتوافقين وغير المتوافقين؛ وذلـ  بإرجـاع سـمات الفـرد إلـ  المتوسـط، فالشـخص غيـر السـوي هـو 
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والمفهـوم االحصـا ي ، الذي ينحـر  عـن المتوسـط العـام لتوزمـع األشـخاص أو السـمات أو السـلو 
بـــذل  ال يضـــع فـــي االعتبـــار أن التوافـــق عنـــد الشـــخص ينبغـــي أن يكـــون مصـــحوبا  بالرضـــا عنـــده 

 وافقه مع نفسه.وبت
وهو قرمب من المعنـ  اإلحصـا ي؛ بمعنـ  خضـوع الفـرد واتفاقـه  المعيار القيمي الثقافي: .2

مـع الجماعـة أو المجتمــع الـذي يعـيش فيــه؛ أي أن الشـخص الســوي هـو الـذي يســاير قـيم ومعــايير 
ويستخدم المنظور القيمي مفهوم التوافق لوصف مدى ، مجتمعه والشاذ هو الذي يسير عكس ذل 

اتفــاق الســلو  مــع المعــايير األخالقيــة وقواعــد الســلو  الســا دة فــي المجتمــع أو الثقافــة التــي يعــيش 
الفــرد بهــا، وعلــ  هــذا النحــو ينظــر للتوافــق علــ  انــه مســايرة أي اتفــاق الســلو  مــع األســاليب أو 
ي المعاني التي تحدد التصر  أو المسل  السـليم فـي المجتمـع؛ ولـذل  فالشـخص المتوافـق هـو الـذ

يتفق سلوكه مع القيم االجتماعية السا دة في جماعته، وقد ينظر للتوافق بنظرة أخالقية؛ وذل  في 
 ضوء مبادئ أخالقية أو قواعد سلوكية تقرها ثقافة المجتمع.

يشـــتق التوافـــق طبقـــا  لهـــذا المفهـــوم مـــن حقيقـــة اإلنســـان الطبيعيـــة، و المعيـــار الطبيعـــي: .3
المعيـار بنـاء  علـ  خاصـيتين يتميـز بهمـا اإلنسـان وهمـا قـدرة  ويستخلص مفهوم التوافـق طبقـا  لهـذا

اإلنســان الفرمــدة علــ  اســتخدام الرمــوز، وطــول فتــرة الطفولــة لــدى اإلنســان إذا مــا قــورن بــالحيوان، 
والشــخص المتوافــق طبقــا  لهــذا المفهــوم هــو مــن لديــه إحســاس بالمســ ولية االجتماعيــة، واكتســـاب 

 المثل، والقدرة عل  ضبط الذات.
ـــذاتي:  .8 ـــار ال ـــه التوافـــق كمـــا يدركـــه الشـــخص ذاتـــه، فبصـــر  النظـــر عـــن المعي ويقصـــد ب

المســايرة التــي قــد يبــديها الفــرد علــ  أســاس المعــايير الســابقة؛ فالمحــ  المهــم هنــا هــو مــا يشــعر بــه 
الشـــخص، وكيـــف يـــرى فـــي نفســـه االتـــزان أو الســـعادة؛ أي أن الســـواء هـــو إحســـاس داخلـــي وخبـــرة 

 خص وفقا  لهذا المعيار يشعر بالقلق أو التعاسة؛ فهو يعد غير متوافق.ذاتية؛ فإذا كان الش
ــاثولوجي  .5 متحــدد مفهــوم التوافــق أو الصــحة النفســية فــي ضــوء و  :(الســيكاتري )المعيــار الب

المعـــايير الكلينيكيـــة لتشـــخيص األعـــراض المرضـــية؛ فالصـــحة النفســـية تتحـــدد علـــ  أســـاس غيـــاب 
 األعراض، والخلو من مظاهر المرض.

وهــو عبــارة عــن أحكــام قيميــة تطلــق علــ  األشــخاص، وتســتمد أصــولها  معيــار المثــالي:ال .7
من األديـان المختلفـة، والسـواء حسـب هـذا المعيـار هـو االقتـراب مـن كـل مـا هـو مثـالي؛ أي القـول 

 بسمات خلقية أو اجتماعية رفيعة كالكرم، والبر، والتقوى.
عـة مـع الكفايـة والشـعور بالرضـا عـن ومتضـمن القـدرة علـ  المت معيار الشـعور بالسـعادة: .6

الذات، كما ينبغي أن تتضـمن خلـو الشـخص السـعيد مـن الخـو  والكراهيـة؛ لمـا يترتـب عليهـا مـن 
كــف إلمكانــات الفــرد وطاقاتــه، ومــن قلــق يتطلــب الــدفاع ع ضــده الوقــوع فــي أشــكال مختلفــة مــن 

 الحيل الدفاعية الالسوية التي تحول دون وعي الفرد بحالته.
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السيكاتري إل  تبني نظرة أكثر  /أدى قصور المعيار الباثولوجي وقد النمو األمثل:معيار  .4
إيجابيــة فــي تحديــد الشخصــية المتوافقــة، ويســتند هــذا المعيــار إلــ  حالــة مــن الــتمكن الكامــل مــن 

 النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية وليس مجرد الخلو من المرض.
افـــق وســـوء التوافـــق علـــ  الخلفيـــة النظرمـــة لمســـتخدم يعتمـــد تحديـــد التو و  المعيـــار النظـــري: .4

يحدد التحليليون سوء التوافق بدرجة معاناة الفرد من الخبرات المؤلمة  ،المعيار؛ فعل  سبيل المثال
مــن خــالل مــا يتعلمــه الفــرد مــن  ،المكبوتــة، فــي حــين ينظــر الســلوكيون إلــ  التوافــق ســوء التوافــق

 سلوكيات مناسبة أو غير مناسبة.
 
 :االجتماعي مجاالت التوافقثاا: ثال

شــــرمت وحــــالوة، ؛ 22-24: 4886يتكــــون التوافــــق االجتمــــاعي مــــن المجــــاالت التاليــــة )جــــودة، 
 (:68: 4888شاذلي، ؛ 848-844: 4884

ويشمل عناصر التوافق العقلي، اإلدرا  الحسي والتعليم والتذكر والتفكير التوافق العقلي:  .8
وافق العقلي بقيام كـل بعـد مـن هـذه األبعـاد بـدوره كـامال  ومتعاونـا  والذكاء واالستعدادات ومتحقق الت

 مع بقية العناصر.
الجانــب الــديني جــزء مــن التركيــب النفســي للفــرد وكثيــرا  مــا يكــون مســرحا  التوافــق الــديني:  .4

للتعبيــر عــن صـــراعات داخليــة عنيفــة داخليـــة، مثــال ذلــ  نجـــده عنــد كثيــر مـــن الشــباب أصـــحاب 
يـــة والعصـــبية، ومتحقـــق التوافـــق الـــديني باإليمـــان الصـــادق، ذلـــ  أن الـــدين هـــو االتجاهـــات اإللحاد

عقيــدة وتنظــيم للمعــامالت بــين النــاس، ذو أثــر عميــق فــي تكامــل الشخصــية واتزانهــا، فهــو يرضــي 
أمــا إذا فشــل اإلنســان فــي التمســ  بهــذا الســند ســاء توافقــه واضــطربت  ،حاجــة اإلنســان إلــ  األمــن
 ق.نفسه وأصبح منبها  للقل

: يلعــب الجــنس دورا  بــال  األهميــة فــي حيــاة الفــرد لمــا لــه مــن أثــر فــي التوافــق الجنســي .4
ــــ  أن النشــــاط الجنســــي يشــــبع كــــال  مــــن الحاجــــات البيولوجيــــة  ــــ  صــــحته النفســــية ذل ســــلوكه وعل

حباطـــه مصـــدر للصـــراع والتـــوتر ا  وكثيـــرا  مـــن الحاجـــات الشخصـــية واالجتماعيـــة، و  ،والســـيكولوجية
الطرمقة التـي تشـبع بهـا الحاجـات الجنسـية ودرجـة هـذا االشـباع اختالفـا  واسـعا  الشديدين، وتختلف 

باختال  ظرو  الحياة وخبرات تعلم الفرد، ويعتبر عدم التوافـق الجنسـي دلـيال  علـ  سـوء التوافـق 
 العام لدى الفرد.

ـــل فـــي االختيـــار التوافـــق الزواجـــي .2 : ومتضـــمن الســـعادة الزوجيـــة والرضـــا الزواجـــي ومتمث
شـباع سب للزواج واالسـتعداد للحيـاة الزوجيـة والـدخول فيهـا والحـب المتبـادل بـين الـزوجين واإلالمنا

 الجنسي وتحمل مس وليات الحياة الزوجية والقدرة عل  حل مشكالتها واالستقرار الزواجي.
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: التغير المفاجئ باالرتفاع أو االنخفاض في سلم القدرات االقتصـادية التوافق االقتصادي .5
رابا  عميقـا  فـي أسـاليب توافـق الفـرد، وملعـب دورا  بـال  األهميـة فـي تحديـد شـعور الفـرد يحدث اضط

بالرضا أو االحباط فيغلب عل  الفرد الشعور بالحرمان واإلحباط إذا كان اإلشباع عنده منخفضَا، 
 ويغلب عليه الشعور بالرضا إذا كان اإلشباع عنده مرتفعا .

لعمليـــة الديناميـــة المســـتمرة التـــي يقـــوم بهـــا الطالـــب : حالـــة تبـــدو فـــي االتوافـــق المدرســـي .6
الســــتيعاب مــــواد الدراســــة والنجــــاح فيهــــا، وتحقيــــق الــــتالؤم بينــــه وبــــين البي ــــة الدراســــية ومكوناتهــــا 
األساسية فالتوافق الدراسـي تبعـا  لهـذا المفهـوم قـدرة مركبـة تتوقـف علـ  بعـدين أساسـيين بعـد عقلـي 

انتاجيـة وعالقـات إنسـانية أمـا المكونـات األساسـية للبي ــة  وبعـد اجتمـاعي، وهـو يتوقـف علـ  كفايـة
الدراســية فهــي األســاتذة والــزمالء وأوجــه النشــاط االجتمــاعي ومــواد الدراســة والوقــت: وقــت الدراســة 

 ووقت الفراغ، ووقت المذاكرة وطرق االستذكار.
و التفكيـر : وهو قدرة الفرد عل  التخلص من أعبـاء العمـل ومسـ ولياته أالتوافق الترويحي .7

 فيه خارج مكان العمل، وأن يمارس فيه اإلنسان رغباته وهواياته، رماضية أو عقلية أو ترويحية.
رضـاء اآلخـرمن فيـه، ومتمثـل فـي االختيـار ا  : ومتضمن الرضا عن العمل و التوافق المهني .1

ا والصـالحية المناسب للمهنة والقدرة واالقتناع الشخصي واالستعداد لها علما  وتـدرمبا  والـدخول فيهـ
المهنية والكفاءة واإلنتاج والشعور بالنجاح والعالقـات الحسـنة مـع الرؤسـاء والـزمالء والتغلـب علـ  

 المشكالت.

 
 (:8شكل رقم )

 مجاالت التوافق االجتماعي
 (، بناء  عل  الدراسات السابقة)جرد بواسطة الباحث 
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 :االجتماعي مؤشرات التوافقرابعاا: 
 مدى توافق الفرد من خالل مجموعة من المؤشرات نوردها في اآلتي: يمكننا االستدالل عل 

إن مــن أهــم العوامــل التــي تحيــل حيــاة الفــرد إلــ  جحــيم ال يطــاق  حيــث الراحــة النفســية: .1
شعوره بالتعب وعدم الراحة والتأزم من الناحية النفسية في أي جانب مـن جوانـب حياتـه، وتتضـمن 

أو القلــق الشــديد، أو مشــاعر الــذنب، أو األفكــار والوســاوس أمثلــة عــدم الراحــة حــاالت االكت ــاب، 
المتسلطة، أو توهم المرض، ولكن لـيس معنـ  الراحـة النفسـية أن ال يصـاد  الفـرد أي عقبـات أو 
نمـــا الشـــخص  موانـــع تقـــف فـــي طرمـــق اشـــباع حاجاتـــه المختلفـــة وفـــي تحقيـــق أهدافـــه فـــي الحيـــاة وا 

اجهة هذه العقبات وحـل المشـكالت بطرمقـة ترضـاها المتمتع بالصحة النفسية هو الذي يستطيع مو 
 (.25: 4886 نفسه ويقررها المجتمع )فهمي،

كثيــرا  مــا نالحــظ بعــض األفــراد يعــانون مــن عــدم القــدرة  حيــث أنــه النظــرة الواقعيــة للحيــاة: .2
علــ  تقبــل الواقــع المعــاش، ونجــد هــؤالء األشــخاص متشــا مين، تعســاء، رافضــين كــل شــيء، وهــذا 

التوافــق أو اخــتالل فــي الصــحة النفســية، وفــي المقابــل نجــد أشخاصــا  يقبلــون علــ   يشــير إلــ  ســوء
الحياة بكل ما فيها من أفراح وأقراح واقعيين في تعاملهم مع اآلخرمن متفا لين ومقبلين عل  الحياة 

(. إذا فالواقعيـــة تعنـــي 11: 4881بســـعادة، وهـــذا يشـــير إلـــ  توافـــق هـــؤالء األشـــخاص )الـــداهري، 
ع حقا ق الواقع وأن ينظر إل  الحياة نظرة واقعيـة تدفعـه نحـو التلـذذ بالحيـاة دون التقليـل التعامل م

 من قيمته أو عدم قدرته عل  االستقالل عن اآلخرمن.  
تعتبــر قــدرة الفــرد علــ  العمــل واالنتــاج والكفايــة فيهمــا وفــق مــا  حيــث الكفايــة فــي العمــل: .3

حة النفسـية، ولهـذا فلـيس لنـا أن ننظـر إلـ  العمـل تسمح به قـدراتهم ومهـاراتهم مـن أهـم دال ـل الصـ
: 4886عل  أساس أن فيه تهديدا  لالتزان النفسي لإلنسان أو أنه يضر بصحته النفسـية )فهمـي، 

26.) 
لكـل فـرد طمـوح وآمـال فبالنسـبة للمتوافـق تكـون طموحاتـه فـي  حيـث مستوى طموح الفرد: .8

يــق هــذه الطموحــات المشــروعة فــي ضــوء مســتوى امكاناتــه ويســع  مــن خــالل دافــع اإلنجــاز لتحق
(، فهــو ال يضــع لنفســه أهــدافا  صــعبة التحقيــق حتــ  ال 87: 4882مقدرتـه علــ  تحقيقهــا )جاســم، 

يشعر بالفشـل، بـل إنـه يعمـل علـ  تحقيـق مـا يمكـن تحقيقـه أي أنـه يرمـد مـا يسـتطيع ويسـتطيع مـا 
(، بينا قـد 826: 4882آخرون، و  يرمد وبالتالي فهو يشعر بالنجاح ولذة تحقيق اإلمكانات )صبرة

نجد فـردا  آخـر يطمـح فـي أن يصـل وملحـق ويحقـق مطـامح وآمـال بعيـدة تمامـا  عـن امكاناتـه كمـن 
ذا لـم يتحقـق مـا يطمـح إليـه يحـدث  يلجأ إل  المضاربة أو المقامرة ربما بأسرته أو عمله أو مالـه وا 

ملعــن القــدر والحــظ ويضــل حاقــدا  لــه انهيــار أو يتكــون لــه اتجــاه عــدا ي نحــو النــاس ونحــو الحيــاة و 
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عـالم ال واقعـي مـن الخيـاالت كـأحالم اليقظـة،  هكارها  غيورا ، كما أنه قد يعيش في عالم خاص بع
 (. 87 :4882وكل ذل  يشير إل  سوء التوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه )جاسم، 

النفسـية اإلحسـاس بإشـباع حاجـات الفـرد  حيـث أن اإلحساس بإشباع الحاجـات النفسـية: .5
يعد مؤشـرا  مهمـا  بتمتـع الفـرد بالصـحة النفسـية أو توافـق الفـرد، ولكـي يحقـق الفـرد توافقـه مـع نفسـه 
ومع اآلخرمن، فإن أحد مؤشرات ذل  أن يحس بأن جميع حاجاته النفسـية األوليـة منهـا والمكتسـبة 

ن هــذه الحاجــات مشــبعة، وقــد يكتفــي الفــرد باإلشــباع الجز ــي لحاجاتــه أي أن يشــبع الفــرد جــزءا  مــ
يكفيــه ويشــعره بحالــة مــن اإلحســاس باإلشــباع لحاجاتــه النفســية والرضــا عــن ذاتــه وعــن مــن حولــه 

 وعن محيطه الذي يعيش فيه.
فـي بعـض األحيـان يكـون الـدليل الوحيـد علـ  سـوء التوافـق  حيث أنه األعرال الجسمية: .7

لنــا أن كثيــرا  مــن  هــو مــا يظهــر فــي شــكل أعــراض جســيمة مرضــية، فالطــب السيكوســوماتي يؤكــد
االضـــطرابات الفســـيولوجية تكـــون ناجمـــة أساســـا  عـــن االضـــطراب فـــي الوظـــا ف النفســـية )فهمـــي، 

 إلخ( )ارتفاع ضغط الدم الجوهري، السكري، ... :(، ومن أمثلة ذل 27 :4886
خـالل مراحـل نمـو اإلنسـان تتشـكل  حيـث أنـه مـن توافر مجموعة من سـمات الشخصـية: .6

ت ذات الثبـات النسـبي، ويمكـن أن تالحـظ مـن خـالل مواقـف حياتـه، كمـا لديه مجموعة مـن السـما
يمكن قياس هذه السمات، ومن أهم السمات الشخصية التي تشير إل  التوافق والتي تعد فـي نفـس 

 :(89، 81: 4882جاسم، )الوقت أحد المؤشرات للصحة النفسية 
 :فـق وتمثـل فـي قـدرة الفـرد وتعـد بمثابـة سـمة مهمـة تميـز الشـخص المتوا الثبوت االنفعالي

عل  تناول األمور بتـأني وصـبر وعـدم انفعـال، كمـا أنـه ال يسـتفز وال يسـتثار مـن أحـداث 
ومواقف تافهة، كما يتسم حامل هذه السمة بالرزانة، ومنال ثقة الناس، ويكون عقالنيا  فـي 

 مواجهة األمور والمواقف وكل هذه األمور مكتسبة من البي ة االجتماعية للفرد.
 :تســهم هــذه الســمة أيضــا  فــي توافــق الفــرد مــع اآلخــرمن ومتســم الفــرد الــذي و  اتســاا األفــق

يتحل  بهذه السمة بقدرة عالية عل  تحليل األمور وفرز اإليجابيـات مـن السـلبيات وكـذل  
يتسم بالمرونة والالنمطية ويميل إل  القراءة المنوعـة ومتـابع المسـتحدثات فـي مجـال العلـم 

 قيض الشخص الذي يوصف بضيق األفق المنغلق عل  ذاته.المختلفة وهو ن
 :يتســـم الشـــخص الـــذي يوصـــف بهـــذه الســـمة بقدرتـــه علـــ  تفســـير  حيـــث التفكيـــر العلمـــي

الظـــواهر واألحـــداث تفســـيرا  علميـــا  قا مـــا  علـــ  األســـباب الكامنـــة وراء الظـــاهرة أو الحـــث، 
م هــــذه الظــــواهر وكــــذل  يســــتطيع هــــذا الشــــخص أن يكتشــــف القــــوانين العلميــــة التــــي تحكــــ

ـــــر الخرافـــــي ومبتعـــــد عـــــن التواكليـــــة والقدرمـــــة  واألحـــــداث، وبهـــــذا فهـــــو يبتعـــــد عـــــن التفكي
والحظ...إلخ كـذل  ال يـؤمن بالصـدفة وكـل مـا هـو غيبـي أو ميثـافيزمقي وكـل ذلـ  يقتـرب 

 به من التوافق.
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 :مفهوم الشخص عن ذاته إما أن يتطابق مع واقعه أو كمـا يدركـه  حيث أن مفهوم الذات
ما يكون مفهوم الشخص عن ذاته بعيدا  عـن واقعـه أو بعيـدا  عـن المفهـوم كمـا ا آلخرون وا 

يدركـــه اآلخـــرون، ففـــي الحالـــة األولـــ  يكـــون الشـــخص متوافقـــا  وفـــي الحالـــة الثانيـــة يبتعـــد 
الشــخص عــن حالــة التوافــق ويقتــرب مــن ســوء التوافــق، فحــين يتضــخم مفهــوم الــذات لديــه 

عظمــة والتعــالي علــ  الغيــر فــإن ذلــ  يفقــده التوافــق مــع يصــاب بــالغرور أو اإلحســاس بال
اآلخـــرمن، كمـــا قـــد يتســـم المـــرء بمفهـــوم عـــن ذاتـــه متـــدني عـــن واقعـــه فـــيحس بالدونيـــة أو 
بالنقص وال يثق بنفسه ومتحاش  الناس ومخشـاهم، وكـل ذلـ  يـؤدي إلـ  سـوء التوافـق مـع 

 الذات ومع اآلخرمن.
 
 :االجتماعي أساليب التوافقخامساا: 

ش الفرد حياته الطبيعية بأمان واطم نان مشبعا  حاجاته ودوافعـه عـن استشـارتها ومؤجـل إشـباع يعي
بعض هذه الحاجات والدوافع لسبب أو آلخر لحين تمكنه من إشباعها وقد يلغـي أو يعطـل إشـباع 
دوافع أخرى لعدم امكانيته إشباعها وقد ينشأ عن تعطيل أو تأجيـل إشـباع هـذه الـدوافع إلـ  شـعور 

إلنسـان باإلحبــاط والفشــل ومتولــد عنــده القلــق والتـوتر والصــراع فيلجــأ ال شــعورما  إلــ  بعــض الحيــل ا
الدفاعيــة لتـــنفس عـــن اإلنســـان بعـــض مظـــاهر دوافعــه التـــي ال يمكـــن إشـــباعها، وهـــي علـــ  النحـــو 

 التالي:
ة مـن يعتبر الكبت اآللية الدفاعية األساسية التي تلجأ إليها األنا بطرمقة ال شـعورم الكبت: .1

أجــل مواجهــة أنــواع الصــراع والــذي قــد يــؤدي مكاشــفتها بهــا إلــ  إيــذا ها وتســتبعد عــن طرمــق هــذه 
العمليـة تلـ  الرغبــات والمحفـزات واألفكــار التـي تتعــارض مـع مفهـوم الفــرد عـن نفســه وذلـ  يــدفعها 
ن أهــم الرغبــات التــي تتعــرض للكبــت  إلــ  الالشــعور مــن أجــل تجنــب الفــرد مشــاعر القلــق واأللــم وا 
الجنســـية غيـــر المشـــروعة والرغبـــات العدا يـــة اتجـــاه اآلخـــرمن وخاصـــة اتجـــاه الوالـــدين واألصـــدقاء 
والمقربين ألنهـا رغبـات محرمـة أو سـخيفة وغيـر منطقيـة تفسـد عالقـة الشـخص بنفسـه وغيـره ومـن 

-68: 4886مرسـي، الهنا يقوم الفرد بأبعاده إل  حيز الالشـعور ويحـاول أن يتناسـاها اإلنسـان )
68.) 
وهي إحـدى الحيـل الدفاعيـة الالشـعورمة والتـي تهـد  إلـ  إلصـاق مـا فـي داخـل  اإلسقاط: .2

الفرد من صفات أو مشاعر أو دوافع أو رغبات أو أفكار غير مقبولة من قبل األنـا إلـ  أشـياء أو 
أشـــخاص خـــارجين ويقـــوم الفـــرد بإلصـــاق صـــفة مـــن صـــفاته الســـي ة والغيـــر مرغـــوب بهـــا لآلخـــرمن 

وذلــ  عبــر شــخص أو شــيء معــين بهــد  طــرد األفكــار والمشــاعر التــي  ،نهــاكوســيلة للــتخلص م
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والتي من شأنها أن تسبب لـه الكـدر والشـعور باالمتهـان والحـط مـن قيمـة  ،ظهرت في شعور الفرد
 (.479: 4882الذات لديه )كفافي، 

وهــو عكــس اإلســقاط فبينمــا يســع  الفــرد فــي اإلســقاط للــتخلص مــن  التوحــد أو الــتقمص: .3
الغيـــر مرغـــوب بهـــا لـــدى اآلخـــرمن وملصـــقها بغيـــره، فـــإن الـــتقمص هـــو امتصـــاص الفـــرد الصـــفات 

للصفات المرغوب بها والمحببة لدى األخرمن وملصـقها بنفسـه وهنـا يشـبع حاجاتـه فـي تقـدير الفـرد 
ذاته وتوكيدها، كما ويقوم الفرد بجمع الصفات الجميلة ومتوحد ومندمج معها ويمثل فـي شخصـيته 

 (.49: 4887عة أخرى )زهران، شخص أخر أو جما
وهذا ميل ال شعوري يقوم به الفرد الختالق أسباب وهمية غير األسباب الحقيقية  التبرير: .8

وهذا يكـون خـداع الـنفس لـذاتها وتكـون شـا عة بـين المرضـ  األصـماء علـ  السـواء، فعنـدما يواجـه 
قيـة فيفقـد احترامـه وتقـديره الفرد موقفا  ال يستطيع فيه التصـر  بشـكل عـادي ومـذكر األسـباب الحقي

لذاته فإنه يقوم باختالق أسباب كاذبة ليخفف الفرد عن نفسه لوم اآلخرمن والبعد عن إحـراج نفسـه 
 (.484-488: 4888)الديب، 

وهــو ان يقــوم الفــرد بادعــاء بعــدم وجــود العــا ق أو الصــراع أو اإلحبــاط حتــ  ال  :اإلنكــار .5
ه ويشـعر باالرتيـاح. فاإلنكـار هـو تغطيـة وتعميـة للواقـع يتهدد تقدير ذاتـه وبهـذا يخفـض تـوتره وقلقـ

وخداع النفس وهو حيلة شـا عة بـين النـاس وخاصـة االطفـال علـ  المسـتوى الالشـعوري فمـثال  األم 
شديدة التعلق بابنها وتميل إل  انكار أي عيب أو نقص فيه، كمـا أن الفـرد نفسـه يميـل إلـ  إنكـار 

 (.471: 4882يبتعد عن الفشل )كفافي، أوجه القصور والعيوب من نفسه حت  
ويقصد به االرتفاع بالدوافع التي ال يقبلها المجتمـع وتصـعيدها إلـ   اإلعالء أو التسامي: .7

 (.49: 4887مستوى أعل  وأسم  والتعبير عنها بوسا ل مقبولة اجتماعيا  )زهران، 
ية المرتبطــة بــدوافع يضــع اإلعــالء حيلــة دفاعيــة ناجحــة ومقبولــة ألنــه يهــتم بتحومــل الطاقــة النفســو 

المجتمع عل  إشباعها قيودا  إل  أهدا  وانجازات أخرى يقبلها المجتمع بحيث تصبح هذه الـدوافع 
التي يعتبرها المجتمع دوافع جنسية أو عدوانيـة إنهـا لـم تعـد كـذل  تشـكل خطـرا  علـ  الفـرد وال إلـ  

ــم تعــد تثيــر القلــق لــدى الفــرد بــل وأصــبحت ســلو  مقبــ ــا  بــل ومتعــدى ذلــ  اآلخــرمن ول ول اجتماعي
 (. 469: 4882ليكون سلوكا  إبداعيا  ملفت للنظر )كفافي، 

وهـي عمليـة نفسـية وحيلـة دفاعيـة توافقيـة يلجـأ الفـرد إليهـا بقصـد التغلـب علـ   التعـويل: .6
الشـعور بالضــعف والعجــز والدونيــة وعــدم القــدرة بحيــث يعمـد الفــرد إلــ  إنجــاز التفــوق والنجــاح فــي 

أو اتباع نمط أخر من السلو  وهـذا هـو إخفـاء الصـفة الغيـر مرغـوب بهـا تحـت سـتار ميدان أخر 
 (. 27: 4887صفة مرغوب بها )عيسوي، 

لــ  مرحلــة ســابقة النكــوص:  .4 وهــي عمليــة تقهقــر تصــيب الفــرد فيرتــد رجوعــا  إلــ  الــوراء وا 
لـه وقـد يكـون ويحدث عادة عندما يواجـه الفـرد موقـف يشـعر فيـه تهديـد لذاتـه ويكـون نابعـا  مـن داخ
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نابعا  من الخارج من عوا ق بي ية يشعر الفرد أمامها بالعجز والضعف فيلجأ إل  تصرفات سلوكية 
غيــر ناضــجة وال تناســب المرحلــة العمرمــة التــي يمــر بهــا والنكــوص هــو بمثابــة رجــوع وارتــداد إلــ  

وخاصــة  مرحلــة عمرمــة ســابقة يســل  الفــرد ســلوكيات غيــر ناضــجة بهــد  تحقيــق األمــن والتوافــق
 (.28: 4887عندما يواجه الفرد موقف محبط يعجز عن تخطيه )زهران، 

وهو إعادة توجيه االنفعاالت المحبوسة نحـو أشـخاص أو موضـوعات  اإلبدال أو اإلزاحة: .4
أو أفكار غير األشخاص أو الموضـوعات األصـلية الحقيقيـة التـي سـببن االنفعـال وعـادة مـا يكـون 

ومـتم اإلبـدال أو اإلزاحـة بسـبب قـوة المصـدر األصـلي وعـدم تمكـين  هدفا  آمنا  من الهـد  األصـلي
الفرد من التعامل معـه مباشـرة فمـن يحـبط مـن ر يسـه قـد ينـزل العقـاب بأحـد أفـراد أسـرته، والطالـب 
الــذي يعاقــب مــن مدرســه فيقــوم بإيقــاع العقــاب علــ  أخيــه األصــغر منــه كمــا تفعــل إســرا يل اليــوم 

صار وقتل وتشرمد وتدعي أنها قهرت وقتلت وعذبت من النازمـة بالشعب الفلسطيني من عقاب وح
 (.471: 4882األلمانية )كفافي، 

واالنسحاب هو الهروب واالبتعاد عن عوا ـق إشـباع الـدوافع والحاجـات ومـن  االنسحابية: .11
مرســي، )ال مصــادر التــوتر والقلــق ومــن اإلحبــاط والصــراع الشــديد واالنســحاب يأخــذ صــورتين همــا

4886 :865): 
فــالفرد الـذي يجـد الصـد وعـدم التقبــل مـن النـاس يبتعـد عـنهم ويفــل  الهـروب مـن الموقـف: -

 الوحدة والعزلة والذي يخا  من الفشل يبتعد عن التحديات والمناقشة.
: فعندما يشعر الفرد بعـدم الكفـاءة فـي المواقـف الصـعبة فإنـه يخضـع الخضوع واالستسالم -

هل االنقيـاد واالستسـالم كمـا ويعـاني الفـرد المنسـحب لآلخرمن ويصبح اتكاليا  ضعيف الشخصية س
ويكــون هــادئ منطــوي علــ  نفســه خجــول  ،مــن تــأخر فــي نضــوج الشخصــية ومــن شــعوره بــالنقص

 وسرمع البكاء وال يثق بنفسه وال باآلخرمن.
تعتبر األحالم إحدى الوسا ل األساسية التي يلجأ إليها الفرد إلشباع دوافعه التي  األحالم: .11

طلب اإلشباع خاصة إذا كان هذا اإلشباع مستحيال  في عـالم الواقـع، ففـي األحـالم يـرى تلح عل  
الفرد دوافعه وقد تحققت في صورة حدث يتم أو خبرة يعيشها في الحلم، أما فـي أحـالم اليقظـة فـي 
ضرب من الخيال يلجأ إليه الفرد والوظيفة األساسية ألحالم اليقظـة هـي وسـيلة دفاعيـة تحققـه فـي 

ال مــا لــم يســتطع تحقيقــه فــي الواقــع وهــي تــرتبط مباشــرة بكميــة اإلحبــاط التــي يواجههــا الفــرد الخيــ
 (.411-417: 4882)كفافي، 

أن األسـاليب الدفاعيـة التــي يلجـأ إليهـا الفــرد عنـد مـواطن الحــرج، إنمـا جــاءت  مـن الســابق متضـحو 
ليــوم أن الكثيــر مــن األفــراد لتنقــذ الــذات للفــرد وبطرمقــة ال إراديــة مــن أجــل الحمايــة للــذات، وتجــد ا

يقعون فرمسة الحيل الدفاعية ولكن ال بد للفرد أال يستسلم لها وال يطلق العنـان لهـا ألنهـا تتعـارض 
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مــع الــدين اإلســالمي ومــع الواقــع، وهنــا  بعــض الحيــل الدفاعيــة التــي مــن شــأنها خدمــة الفــرد مثــل 
 .اته وتنمية قدراتهوالتي ينزع الفرد إل  االرتقاء بذ (،التسامي أو اإلعالء)

 ميكانزمات الدفاع.التالي أساليب التوافق، أو ما يسم  وموضح الجدول 
 (:2جدول رقم )

 أساليب التوافق
 مثال تعريف ميكانزمات الدفاع

 (Denial)اإلنكار 

مــــــــن  مهــــــــمإلغــــــــاء جانــــــــب 
جوانـــب الواقـــع التـــي يمكـــن 
للمــــرء أن يــــدركها، ورفــــض 
ـــــر  ـــــا ق غي ـــــرا  بالحق االعت

 سارة.ال

ــــد الشــــهيةامــــرأ  ــــي لهــــا وممارســــات  ،ة تفق ــــوزن الفعل ــــر ال وتق
تبــــاع نظــــام غــــذا ي، ولكــــن تــــؤمن إيمانــــا  راســــخا  إصــــارمة ب

ــــاع نظــــام  ــــدة مــــن خــــالل اتب ــــ  الخــــدمات الجي بالحفــــاظ عل
بنهــا إغــذا ي، أو األم تتجاهــل الحقــا ق التــي تشــير إلــ  أن 

لكـي تـتخلص مـن القلـق المـرتبط بوجـود  ،يعاني مـن مشـكلة
 المشكلة.

زاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإل
Displacement 

تحومــــــــل المشــــــــاعر حــــــــول 
أو الوضــــع  واحــــد،شــــخص 
 .عل  آخر

غضــب الطالــب مــن أســتاذه، يحــول غضــبه علــ  صــديقه، 
الطــالب الــذين يعــانون مــن اإلحبــاط فــي البيــت أو المدرســة 

 .قد يصبحون عنيفين في التعامل مع زمال هم

 Projectionاسقاط 
ســــقاط األفكــــار والمشــــاعر إ

 اآلخرمنغير المقبلة عل  
آخرمن لديهم ميوال  جنسية غيـر مقبولـة  ا  اتهام الفرد أشخاص
 أو ميوال  عدوانية.

التحـــــــــــــــول العكســـــــــــــــي 
Reaction 

Formation 

 ،استبدال غيـر مرغـوب فيـه
حيـــــــــث يظهـــــــــر الشـــــــــخص 

 عكس ما يبديه.

يخفـــــي الشــــــخص حبــــــه لشـــــخص آخــــــر بإظهــــــار الكراهيــــــة 
  دة.والعدوان نحوه، ومخفي كراهيته بإظهار المحبة الزا

النكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص 
Regression 

ســلوكيات مرتبطــة بالمرحلــة 
أو  ،التنمويـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابقة

مســــــتوى يعمــــــل مــــــن أجــــــل 
 .تجنب القلق

تقــان مهمــة علــ  إشـاب يلقــي نوبــة غضــب عنــدما ال يمكــن 
جهـــــاز الكمبيـــــوتر الخـــــاص بـــــه، أو عنـــــدما تنفجـــــر الســـــيدة 
الناضــــــجة بالبكــــــاء وترتمــــــي علــــــ  صــــــدر أمهــــــا، أو يبــــــدأ 

 عندما يشعر بالقلق. ،الشخص بقضم أظافره

 Repressionالكبت 
حفــــــــــــــظ األفكــــــــــــــار غيــــــــــــــر 
 .المرغوب فيها والمشاعر

ن الـدافع لـن يكـون مقبـوال  بـوعي، االبن يكره والـده، ولكـن أل
 فإنه يقمع هذه الكراهية ومخفيها.

التســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي 
Sublimation 

ـــــة  تحومـــــل النزعـــــات الغرمزم
مقبولة إلـ  نشـاطات الغير 

 .اجتماعية مقبولة

عل  فرمق النقاش في  نقملشاب العدواني الغاضب يصبح ا
 مدرسته.

 (21: 4886)جودة، 
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 :االجتماعي نظريات التوافقسادساا: 
 من أهم نظرمات التوافق االجتماعي النظرمات التالية:

 نظريات التحليل النفسي: .1
سـباب الحقيقيـة أن عملية التوافق غالبا  ما تكـون ال شـعورمة، أي أن الفـرد ال يعـي األ (فرومد)يرى 

 (للهـــو)لكثيـــر مـــن ســـلوكياته، فالشـــخص المتوافـــق هـــو مـــن يســـتطع إشـــباع المتطلبـــات الضـــرورمة 
بوسا ل مقبولة اجتماعيا ، ومرى أيضا  أن العصاب والذهان ما هما إال عبارة عن شكل من أشكال 

نفســية تتمثــل سـوء التوافــق، ويقــرر أن السـمات األساســية للشخصــية المتوافقــة والمتمتعـة بالصــحة ال
في ثالث سـمات هـي: قـوة األنـا، القـدرة علـ  العمـل، القـدرة علـ  الحـب )مـدحت عبـد الحميـد عبـد 

وتحــدث  (،األنــا األعلــ )و (الهــو)(. فاألنــا القويــة هــي التــي تســيطر علــ  16: 4888اللطيــف، 
 (.864: 4882توازن بينهما وبين الواقع )سفيان، 

ليليــــة والتـــي أكــــدت فـــي الغالـــب علــــ  أهميـــة العوامــــل تعــــددت وجهـــات النظـــر التح (فرومـــد)وبعـــد 
أن الطبيعــة اإلنســانية تعــد أساســا   (أدلــر)فعلــ  ســبيل المثــال يعتقــد  (،األنــا)االجتماعيــة وفاعليــة 

انانيــة، وخــالل عمليــات التربيــة فــإن بعــض األفــراد ينمــون ولــديهم اهتمــام اجتمــاعي قــوي ينــتج عنــه 
طرمن علـــ  الـــدافع األساســـي للمناقشـــة دون مبـــرر ضـــد رؤيـــة اآلخـــرمن مســـتجيبين لرغبـــاتهم ومســـي

أن مفتاح التوافق والصـحة النفسـية يكمـن فـي  )يون )كما يعتقد ، اآلخرمن طلبا  للسلطة أو السيطرة
اســتمرار النمــو الشخصــي دون توقــف أو تعطــل، كمــا أكــد علــ  أهميــة اكتشــا  الــذات الحقيقيــة، 

ويفتـــرض أن الصـــحة النفســـية والتوافـــق الســـوي  ،ةوأهميـــة التـــوازن فـــي الشخصـــية الســـوية المتوافقـــ
 .(99: 4884)بوشاشي،  يتطلبان التوازن والموازنة بين ميولنا االنطوا ية وميولنا االنبساطية

التـي ركـزت علـ   (هـورني)إال أن تأكيد أثر العوامـل االجتماعيـة أصـبح أكثـر وضـوحا  فـي نظرمـة 
 (.866: 4882ته )سفيان، الجانب االجتماعي للشخص وعل  عالقة الفرد بذا

الـذي يعتقـد أن الشخصـية المتوافقـة هـي التـي يكـون لـديها تنظـيم موجـه فـي الحيـاة، ( فروم)وكذل  
ولقـد أكـد علـ  مغـزى  ،وأن تكون مستقبلة لألخرمن ومنفتحـة علـيهم، ولـديها قـدرة علـ  تحمـل الثقـة
: 4888لـ  )عبـد الحميـد، قدرة الذات عل  التعبير عن الحب لآلخرمن بدون قلق عمـا قـد يعقـب ذ

17.) 
فقد ربط التوافق بالنمو، فالشخصية تمر عبر مراحل نموها بأزمات وعل  الفـرد أن ( إرمكسون )أما 

ومــن ثــم  ،يجتــاز هــذه األزمــات، وأن نجاحــه فــي اجتيــاز أزمــة فــي مرحلــة مــا يــؤدي بــه إلــ  التوافــق
ن فشل  مواجهة أزمة أخرى، وهكذا إل  أن تنتهي األزمات التي يواجهها من خالل مراحل نموه. وا 
 (. 867: 4882في اجتياز أزمة من األزمات أصيب بسوء التوافق )سفيان، 
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علـ  أن الشخصـية المتوافقـة والمتمتعـة بالصـحة البـد وأن تقسـم كـاآلتي: الثقـة،  (إرمكسـون )ومؤكد 
األلفـة والحـب االستقاللية، التوجـه نحـو الهـد ، التنـافس، اإلحسـاس الواضـح بالهويـة، القـدرة علـ  

 (.16،17: 4888)عبد اللطيف، 
وفي ضوء كل ذل  نجد أن مدرسة التحليل النفسي تعتبر أن التوافـق هـو قـدرة الفـرد علـ  أن يقـوم 
بالعمليـــات العقليـــة والنفســـية واالجتماعيـــة علـــ  أحســـن وجـــه ويشـــعر بالرضـــا والســـعادة، فـــال يكـــون 

ومتحقــق ذلــ  إذا كانــت قــادرة  ،وعــذاب الضــمير (نــا األعلــ األ)وال لقســوة  (الهــو)خاضــعا  لرغبــات 
 ومقتضيات الواقع. (نا األعل األ)وتحكم  (الهو)عل  تحقيق التوازن بين متطلبات 

 النظرية السلوكية:  .2
يشــير رواد هــذه النظرمــة إلــ  أن التوافــق عمليــة متعلمــة أو مكتســبة عــن طرمــق الخبــرات التــي يمــر 

خبرات تشير إل  كيفيـة االسـتجابة لتحـديات الحيـاة والتـي  بها الفرد، والسلو  التوافقي يشتمل عل 
 سو  تقابل بالتعزمز أو التدعيم.

أن عمليــة التوافــق الشخصــي ال يمكــن أن تنمــو عــن طرمــق الجهــد  (ســكينر)و (واطســون )ويعتقــد 
ثابتها. وموضح كل من   (يولمان)الشعوري ولكنها تتشكل بطرمقة آلية عن طرمق تلميحات البي ة وا 

ـــيهم   (نركراســـ)و ـــة أو ال تعـــود عل ـــر مثاب ـــاتهم مـــع اآلخـــرمن غي ـــراد أن عالق ـــدما يجـــد األف ـــه عن بأن
 ،باإلثابة، فإنهم قد ينسلخون عن اآلخرمن، ومبدون اهتماما  أقل فيما يتعلق بالتلميحات االجتماعية

 .(888: 4884)بوشاشي،  ومنتج عن ذل  أن يأخذ هذا السلو  شكال  شاذا  أو غير متوافقا  
التفسـير الكالسـيكي القا ـل بتشـكيل طبيعـة اإلنسـان بطرمقـة آليـة  (مـاهوني)و (بانـدورا)رفـض  ولقـد

حيـث أكـد بـان السـلو  وسـمات الشخصـية نتـاج للتفاعـل  ،(11: 4888ميكانيكية )عبـد اللطيـف، 
المتبـادل بـين ثالثـة عوامـل هـي المثيـرات وخاصـة االجتماعيـة منهـا )النمـاذج( والسـلو  اإلنسـاني، 

يــات العقليــة والشخصــية. كمــا أعطــ  وزنــا  كبيــرا  للــتعلم عــن طرمــق التقليــد ولمشــاعر الكفايــة والعمل
الذاتيـــة، حيــــث يعتقـــد أن لمشــــاعر الكفايـــة أثرهــــا المباشــــر فـــي تكــــومن الســـمات التوافقيــــة أو غيــــر 

 (.41 :4888التوافقية )عسيري، 
 النظريات اإلنسانية: .3

ــنفس االتحليــل النفســيظهــر هــذا االتجــاه اإلنســاني كــرد فعــل للنظــرمت  -ين األساســيتين فــي علــم ال
ـــ  رفـــض المســـلمات التـــي تقـــوم عليهـــا هـــاتين النظـــرمتين  الســـلوكيةا، حيـــث يقـــوم هـــذا االتجـــاه عل

 (.884: 4887)الجماعي، 
ومنظر رواد هذا االتجاه إل  أن اإلنسان ككا ن فاعل يستطيع حـل مشـكالته وتحقيـق توازنـه، وأنـه 

يولوجيــة كــالجنس، والعــدوان كمــا يــرى افرومــدا، أو المثيــرات الخارجيــة كمــا لــيس عبــدا  للحتميــات الب
يعتقد السلوكيون الرادكاليون أمثال اواطسونا واسكينرا، وأن التوافـق يعنـي كمـال الفعاليـة وتحقيـق 
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الذات. في حين أن سوء التوافق ينتج عن شعور الفرد بعدم القدرة وتكومن مفهوم سالب عن ذاته. 
 (41: 4888 )عسيري،

لقـــد حـــدد ذات ف كـــارل روجـــر(، أمـــا إبـــراهيم ماســـلو)و (كـــارل روجـــرز)ومـــن أنصـــار هـــذا االتجـــاه 
اإلنســان فـــي أنهــا المحـــر  األساســي للســـلو  ألنهــا تعتبـــر حجــر الزاويـــة فــي بنـــاء شخصــية الفـــرد 

 وتتكون الذات عنده من:
 حقيقية للفرد. : هي مجموعة القدرات واإلمكانيات التي تحدد الصورة الالذات الواقعية 
 هي مجموعات مدركات وتصورات يحملها الفرد من خالل تعاملـه مـع الذات االجتماعية :

 المجتمع.
 فـإذا  سـتقبلية يسـع  الفـرد للوصـول إليهـا: هي مجموعة أهدا  وتصورات مالذات المثالية

افق مـع ما اتفقت الذات الواقعية للفرد مع الذات االجتماعية والذات المثالية فإنه يشعر بتو 
أمــا إذا كــان هنــا  تنــافر وعــدم تطــابق بــين الــذوات  ،نفســه ومــع المحــيط الــذي يعــيش فيــه

الثالث فإن التوافق وعدم االتـزان هـو الـذي يسـود فـي حيـاة اإلنسـان ممـا يدفعـه إلـ  إيجـاد 
 (.884: 4887أسلوب أو طرمقة قادرة عل  تبني التوافق داخل الفرد )الجماعي، 

نون مــن ســوء التوافــق يعبــرون عــن بعــض الجوانــب التــي تقلقهــم بســلوكياتهم ن األفــراد الــذين يعــاوا  
غيــر المتســقة مــع مفهــومهم عــن ذواتهــم، وأن ســوء التوافــق النفســي يمكــن أن يســتمر إذا مــا حــاول 
األفــراد االحتفــاظ بــبعض الخبــرات االنفعاليــة بعيــدا  عــن مجــال اإلدرا  أو الــوعي، ومنــتج عــن ذلــ  

الخبــرات أو توحيــدها كجــزء مــن الــذات التــي تفكــ  وتتبعثــر نظــرا  الفتقــاد اســتحالة تنظــيم مثــل هــذه 
الفرد قبولـه لذاتـه، وهـذا مـن شـأنه أن يولـد مزمـدا  مـن التـوتر واألسـ  وسـوء التوافـق )عبـد اللطيـف، 

4888 :19.) 
من خالل نظرمته عل  أهمية تحقيق الذات فـي تحقيـق السـوي الجيـد، وقـام بوضـع  (ماسلو)مؤكد و 

يير للتوافق شـملت اإلدرا  الفعـال للواقـع، قبـول الـذات التلقا يـة، التمركـز حـول المشـكالت عدة معا
ـــ  اآلخـــرمن، االســـتقالل الـــذاتي، اســـتمرار تجديـــد االعجـــاب باألشـــياء  لحلهـــا، نقـــص االعتمـــاد عل
وتقــديرها، الخبــرات المهمــة األصــلية، االهتمــام االجتمــاعي القــوي والعالقــات االجتماعيــة الســوية، 

عور بالالعــداوة تجــاه اإلنســان، التــوازن أو الموازنــة بــين أقطــاب الحيــاة المختلفــة وفــي األخيــر الشــ
 الخلق الديمقراطي.

عل  أهمية الوعي بالذات وتقبلها، والوعي بالعالم المحيط وتقبله، والتحرر النسبي  (بيرلز)أكد وقد 
يات ومتحملها عل  عاتقـه دون من القواعد الخارجية، وأن الشخص المتوافق هو من يتقبل المسؤول

 (.98: 4888القذ  بها إل  اآلخرمن )عبد اللطيف، 
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 النظرية االجتماعية: .8
منطلق هذه النظرمة هو أن الفرد السوي هو المتوافق مع المجتمع، أي من استطاع أن يجاري قيم 

وأنمــاط  أن هنــا  عالقــة بــين الثقافــة (Denham)ومــرى مؤمــدوها ومــن بيــنهم  ،المجتمــع وقوانينــه
التوافـــق، أي أن المتوافـــق فـــي مجتمـــع مـــا قـــد ال يكـــون متوافقـــا  فـــي مجتمـــع آخـــر، الخـــتال  ثقافـــة 

 .(84: 4889)أحمد،  المجتمعين
مبــدو مــن مــا ســبق أن كــل نظرمــة قــد حاولــت إعطــاء تفســيرا  لعمليــة التوافــق وذلــ  حســب األســاس و 

جانب من جوانب حياة اإلنسان،  الذي اعتمدت عليه في بناء فكرتها، حيث ركزت كل واحدة عل 
ــــق النفســــي  ــــ  التواف ــــة األســــباب المــــؤثرة عل ــــا  لمعرف ــــ  إحــــداها ال يعــــد كافي ــــإن االعتمــــاد عل ــــذا ف ل

 االجتماعي لدى الفرد ألنه من غير الممكن فصل جوانب حياة اإلنسان عن بعضها البعض.
التوافـق تعـود إلـ  مجموعـة وبنـاء  علـ  اآلراء المختلفـة لتلـ  النظرمـات، فـإن مـدى قـدرة الفـرد علـ  

مــن العوامــل والمرتبطــة بالجهــاز النفســي والــذات الحقيقيــة كمــا هــو لــدى نظرمــة التحليــل النفســـي، 
ويمكـن أن يتشــكل عــن طرمــق التقليـد والمحاكــاة كمــا هــو لــدى السـلوكيون، فــي حــين يــرتبط التوافــق 

قبـل معـايير وعـادات وثقافــة أيضـا  بمـدى تقبـل الفـرد لذاتـه وهـذا حســب النظرمـة اإلنسـانية، وكـذل  ت
المجتمع. وبالتالي فإنه من الضروري عند محاولة معرفة هذه العوامل المؤدية إليه، االهتمـام بكـل 

 عل  تفسير سوء التوافق أو سوا ه.وجهات النظر للحصول عل  فهم متجانس يساعد 
 

 :االجتماعي العوامل المؤثرة في التوافقسابعاا: 
 تؤثر عل  التوافق االجتماعي، ومنها:توجد بعض العوامل التي 

 :وهــي العمليــة التــي يتحــول خاللهــا اإلنســان مــن طفــل رضــيع يعتمــد  التنشــئة االجتماعيــة
علــ  اآلخــرمن إلــ  إنســان بــال ، وعنصــر فــي المجتمــع يســهم فــي بنــاء الحيــاة االجتماعيــة 

ا مرحلـة وتطورها، وتظهر أهمية التنش ة االجتماعية فـي مرحلـة الطفولـة خاصـة حيـث إنهـ
تعلــم اللغــة، وبدايــة النمــو العقلــي والخلقــي ومــتم فيهــا األســاس الــذي تنمــو عليــه الشخصــية 

( وهنـــا  بي تـــان أساســـيتان تلعبـــان دورا  هامـــا  فـــي عمليـــة التوافـــق 871: 4882)كفـــافي، 
وهمـــا، األســـرة حيـــث تســـاهم فـــي التوافـــق اإليجـــابي لـــدى األبنـــاء، مـــن خـــالل عـــدة عوامـــل 

شراكهم في اتخاذ القرارات، وتعلـيمهم الحـدود كالتوافق األسري،  قبول الوالدين ألوالدهما، وا 
المقبولــــة للســــلو ، وقــــد تكــــون األســــرة لهــــا دور فــــي ســــوء التوافــــق مــــن خــــالل العالقــــات 
المضطربة بـين الوالـدين، المعاملـة السـلبية لألبنـاء والتركيـز علـ  عقـابهم وعـدم مشـاركتهم 

والبي ة الثانية هـي المدرسـة والتـي تقـوم بـدور  ،(Belkin, 2004: 281في اتخاذ القرار )
كبير في تنمية شخصية الطالب، حيث تزودهم بالمهارات واالتجاهات التـي تعكـس ثقافـة 
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المجتمـــع، وتمكـــنهم مـــن مواجهـــة الحيـــاة، فـــإذا نجحـــت المدرســـة بـــدورها أدت إلـــ  التوافـــق 
 (818: 4887الحسن والعكس. )الهابط، 

 :تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحـل حيـاة اإلنسـان حيـث تتكـون  حيث الطفولة وخبراتها
القدرات وعناصر الشخصية، وأنماط السـلو ، وتنمـو لديـه بـذور التوافـق السـليم أو عدمـه، 
ن الخبــرة فــي الطفولــة تحــدد بدرجــة واضــحة  واإلنســان فــي كبــره يحمــل رواســب الطفولــة، وا 

ة، وهـــذا يوضـــح العالقـــة الوثيقـــة بـــين وســـيلة الرضـــا النفســـي والتوافـــق فـــي الحيـــاة المتـــأخر 
 .(25: 4884التوافق وعملية النمو )الرفاعي، 

 وهـي )وتنقسـم إلـ  أربعــة أقسـام المكونـات الجســمية ،Burns, 2008: 52طحــان، ؛ ال
 :   (42: 4884أبو شمالة، ؛ 87: 8917

 مـل : وهـي كـل مـا يحملـه الفـرد منـذ تكومنـه، ومنهـا مـا ينشـأ عـن عواالعوامل الفسـيولوجية
 وراثية.

 إن رضا الفرد عـن مظـاهره الجسـدية أمـر مهـم فـي توافقـه، المظاهر الجسمية الشخصية :
فقد يشعر الفرد بالنقص عندما ال تتناسب أوصافه الجسدية مع معايير الثقافـة، وكثيـرا  مـا 

 تؤثر المظاهر الجسدية في استجابة اآلخرمن نحو الشخص وبالتالي نظرته لنفسه.
 :عمليــــة التوافــــق تحتــــاج أن يتمتــــع الفــــرد بقــــدر مناســــب مــــن الصــــحة  الصــــحة الجســــمية

الجســمية، التــي تمكنــه مــن بــذل الجهــد المناســب لمواجهــة حــاالت التــوتر والضــغوط التــي 
 يتعرض لها.

 النضـــج المبكـــر يمكـــن الفـــرد مـــن المشـــاركة فـــي النشـــاطات االجتماعيـــة، معـــدل النضـــج :
الفــرد مـــن تحمــل مســ وليات تتــر  لديـــه والنضــج يعطــي مكانــة وقــوة واعتبـــارا ، كمــا يمكــن 

 صورة إيجابية عن الذات، أما المتأخر في النضج فيعاني من ضغوط نفسية.
 :تعتبـر وسـا ل اإلعـالم فـي عصـرنا الحـديث مـن العوامـل  حيـث وسائل اإلعالم واالتصـال

المهمة المـؤثرة فـي التربيـة وبنـاء الشخصـية والتوافـق، وقـد تكـون عـامال  فـي حسـن التوافـق 
و سوء التوافق وذل  يرجع لما تقدمـه هـذه الوسـا ل مـن بـرامج تـؤثر علـ  سـلو  األطفـال أ

 والكبار.
 :( أن نقـــص المـــال 845-844: 4886مرســـي )اليضـــيف  حيـــث الظـــروف االقتصـــادية

وعدم توفر االمكانات المادية، عا قا  يمنع كثيرا  مـن النـاس مـن تحقيـق أهـدافهم فـي الحيـاة 
إلحباط، فالفقر يعتبر عا قا  يمنع مـن إشـباع الحاجـات األساسـية وقد يسبب لهم الشعور با

ــم وســوء التوافــق،  أنــه توجــد عالقــة موجبــة لــدى المــراهقين بــين المســتوى كمــا ويســبب األل
 االقتصادي واالجتماعي ودرجات التوافق النفسي لديهم. 
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 :لـ  حـدوث إن اكتسـاب المهـارات والعـادات مـن شـانه أن يـؤدي إ توفر المهارات التكيفيـة
التوافـق، والـذي هـو فـي الواقـع محصـلة مـا مـر بـه الفـرد مـن تجـارب وخبـرات أدت بـه إلــ  

(، 44: 4888كيفيــة إشــباع حاجاتــه وتعاملــه مــع غيــره مــن األفــراد فــي مجتمعــه )عطيــة، 
وهــذه المهــارات تكســب الفــرد المرونــة وعــدم الجمــود وهــو أن يتقبــل الفــرد المواقــف الجديــدة 

ه اســـتجابات مال مـــة نحوهـــا، فإنـــه يكـــون أكثـــر توافقـــا  وتكيفـــا  مـــع فـــي حياتـــه، وتصـــدر منـــ
الوسط البي ي واالجتماعي الذي يعيش فيه، أكثر مـن الفـرد الـذي يتصـف بـالجمود العقلـي 
ـــ   ـــه عل ـــالتوتر واالضـــطراب النفســـي، وعـــدم قدرت ـــ  الشـــعور ب ـــذي يـــؤدي إل أو الفكـــري وال

 .(24: 4886التوافق )فهمي، 
 
 :االجتماعي فقخصائص التواثامناا: 
 ويمكن اعتبار أهمها كاآلتي: ،مجموعة من الخصا ص المميزةاالجتماعي بعملية التوافق تتسم 

ــة: .1 ــة كلي وهــي تعنــي ضــرورة النظــر لإلنســان باعتبــاره شخصــية كليــة وكــل  التوافــق عملي
موحــد فــي عالقتــه بالبي ــة وهــي تصــدق علــ  كــل المجــاالت المختلفــة فــي حيــاة الفــرد ولــيس علــ  

جز ـــي مـــن حياتـــه كـــذل  يصـــدق التوافـــق علـــ  المظـــاهر والمســـال  الخارجيـــة للفـــرد لحياتـــه مجـــال 
الداخلية وتجاربه الشعورمة من حيث االستمتاع والرضا عن نفسـه وعـن العـالم فـي الدراسـة والعمـل 

 .(88: 4884والزواج والعالقات اإلنسانية المختلفة بوجه عام )المغربي، 
إن التوافــق ال يمكـــن التعــر  عليــه إال بــالرجوع إلـــ   ريــة:التوافــق عمليــة ارتقائيـــة تطوي .2

مرحلة النمو التي يعيشها الفـرد فالراشـد يعيـد توازنـه مـع البي ـة بأسـلوب الراشـدين ومتخطـ  بأسـلوبه 
كل المراحل النما ية السابقة وأما لو ثبت وتوقف عند مرحلة من المراحل النما ية السابقة فإن ذل  

ص إل  مرحلة سابقة وهـذا يعنـي أن السـلو  المتوافـق فـي مرحلـة مـن نمـو يعني سوء التوافق ونكو 
 .(86: 4888سابقة قد يعد سلوكا  ال توافقيا  )الطومل، 

فمـن خصـا ص التوافـق أنـه مسـألة نسـبية حيـث يختلـف بـاختال   التوافق عملية نسـبية: .3
ومــن ثـم يمكـن القــول  الظـرو  االجتماعيـة واالقتصـادية وأنــه يتوقـف علـ  عــاملي الزمـان والمكـان

بأن للتوافق مستويات متعددة فالحياة مـا هـي إال سلسـلة مـن عمليـات التوافـق فالكـا ن يقـوم بتعـديل 
ســلوكه وتغييــر أنماطــه واســتجابته للمواقــف حينمــا يحــس بحاجــه تتطلــب إشــباعا  والفــرد الســوي هــو 

البي يــة المتغيــرة ويصــل الــذي يتصــف بالمرونــة والقــدرة علــ  تغييــر اســتجابته حتــ  تال ــم المواقــف 
 .(46: 4888لإلشباع عن طرمق سلو  توافقي مع تل  المواقف )األغا، 

ويقصــد بــه أن التوافــق ســواء كــان ســويا  أو مرضــيا  فإنــه ينطــوي  التوافــق عمليــة وظيفيــة: .8
ـــذات  علـــ  وظيفـــة إعـــادة االتـــزان أو تحقيـــق االتـــزان مـــن جديـــد الناشـــئ عـــن صـــراع القـــوى بـــين ال
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سان شعاره الدا م أنا موجود في حالتي الصحة والمرض التوافق وسوء التوافق، إن والموضوع فاإلن
نما تحقيق لقيمة الذات وللوجـود اإلنسـاني. )المغربـي،  : 4884التوافق ليس مجرد خفض للتوتر وا 

84) 
ينامكية تعني في أساسها أن التوافق يمثل المحصلة أو تل  دوال التوافق عملية دينامكية: .5

تي يتمخض عنها صراع القوى المختلفة بعضها ذاتي واآلخر بي ـي وبعـض القـوى الذاتيـة النتا ج ال
فطري والبعض اآلخر مكتسب والقوى البي ية كذل  بعضـها مـادي وبعضـها اآلخـر قيمـي وبعضـها 

 .(12: 4887اجتماعي والتوافق هو المحصلة النها ية لكل القوى السابقة )دمنهوري، 
بـل  ،ال تحـدث مـرة واحـدة وبصـفة نها يـة ،عمليـة مسـتمرة مـدى الحيـاةالتوافـق يتضح مما سبق أن 
 تستمر طول الحياة.

 
 :االجتماعي خطوات تحقيق التوافقتاسعاا: 

 :(844: 4884، بوشاشي) بأربع مراحل ر يسة وهي كما يلياالجتماعي تمر عملية التوافق 
 وجود دافع يدفع اإلنسان إل  هد  خاص. .8
 ل إل  الهد  ويحبط إشباع الدافع.وجود عا ق يمنع من الوصو  .4
 قيام اإلنسان بأعمال وحركات كثيرة للتغلب عل  العا ق. .4
الوصول أخيـرا  إلـ  حـل يمكـن مـن التغلـب علـ  العـا ق ومـؤدي إلـ  الوصـول إلـ  الهـد   .2

شباع الدوافع.  وا 
غيـــر أن فـــي عمليـــة التوافـــق ال يـــتم دا مـــا التغلـــب علـــ  العـــا ق وحـــل المشـــكلة، فقـــد نجـــد بعـــض 

شــخاص يعجــزون عــن حــل مشــكالتهم وال يســتطيعون أن يتغلبــوا علــ  العوا ــق التــي تعترضــهم، األ
فيتجنبـــون هـــذه العوا ـــق ومـــؤدي ذلـــ  إلـــ  ابتعـــادهم عـــن أهـــدافهم األصـــلية ويعـــانون مـــن اإلحبـــاط 

 (.47،41: 4889)أحمد، 
فـه فيهـا وهكذا تمضي حيـاة اإلنسـان فـي سلسـلة مـن التوافقـات بعضـها بسـيطة )سـهلة( تتحقـق أهدا

 بعضها صعبة تواجهه فيها العوا ق.بسهولة في مواقف بسيطة و 
 :االجتماعي عقبات التوافقعاشراا: 

 في النقاط التالية:االجتماعي ( عوا ق التوافق 875: 4882)يلخص عودة ومرسي 
ويقصد لها العاهـات والتشـوهات الجسـمية ونقـص الحـواس التـي تحـول  العوائق الجسمية: .8

افه، فضعف القلب البنية قد يعـوق الفـرد عـن المشـاركة فـي بعـض األنشـطة وتكـومن بين الفرد وأهد
 األصدقاء.
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ــق النفســية: .4 ويقصــد بهــا نقــص الــذكاء االجتمــاعي أو ضــعف فــي القــدرات العقليــة  العوائ
والتــــي تعــــوق عــــن تحقيــــق األهــــدا   ،والمهــــارات النفســــية والحركيــــة أو خلــــل فــــي نمــــو الشخصــــية

وعـــدم القـــدرة علـــ  المفاضـــلة بـــين  ،أ عـــن تنـــاقض وتعـــارض األهـــدا والصـــراع النفســـي الـــذي ينشـــ
 األشياء في الوقت المناسب.

ويقصد بها المال وعدم تـوفر اإلمكانـات الماديـة وهـذا يعتبـر  العوائق المادية االقتصادية: .4
 .وقد يسبب لهم الشعور باإلحباط ،عا قا  كبيرَا يمنع كثيرا  من الناس من تحقيق أهدافهم في الحياة

ويقصد بها القيود التي يفرضها المجتمع في عاداته وتقاليده وقوانينه  العوائق االجتماعية: .2
 لضبط السلو  وتنظيم العالقات.

 
 الخالصة:

يتبــــين مــــن خــــالل هــــذا المطلــــب أن التوافــــق االجتمــــاعي هــــو إشــــباع الطالــــب الجــــامعي لحاجاتــــه 
قامتـــه االجتماعيـــة، وتقييمـــه لذاتـــه، واســـتمتاعه بحيـــاة تقـــل فيهـــا  التـــوترات والصـــراعات النفســـية، وا 

عالقـات اجتماعيــة قويــة، ومشــاركته فــي النشـاطات االجتماعيــة المختلفــة، وأن التوافــق االجتمــاعي 
يشتمل عل  عدة معايير، مثـل: )المعيـار االحصـا ي، المعيـار القيمـي الثقـافي، المعيـار الطبيعـي، 

المعيار المثالي، معيار الشـعور بالسـعادة، معيـار المعيار الذاتي، المعيار الباثولوجي/ السيكاتري، 
النمــو األمثــل، المعيــار النظــري(، وأن مجــاالت التوافــق االجتمــاعي هــي: )التوافــق العقلــي، التوافــق 
ــــق الزواجــــي، التوافــــق االقتصــــادي، التوافــــق المدرســــي، التوافــــق  ــــديني، التوافــــق الجنســــي، التواف ال

شــــرات التوافــــق االجتمــــاعي )الراحــــة النفســــية، النظرمــــة الترويحــــي، التوافــــق المهنــــي(، وأن مــــن مؤ 
الواقعيــة للحيـــاة، الكفايــة فـــي العمــل، مســـتوى طمـــوح الفــرد، اإلحســـاس بإشــباع الحاجـــات النفســـية، 

(، وأن مـن أسـاليب التوافـق االجتمــاعي األعـراض الجسـمية، تـوافر مجموعـة مـن سـمات الشخصـية
اإلنكــــــار، اإلعــــــالء أو التســــــامي،التعويض،  )الكبــــــت، اإلســــــقاط، التوحــــــد أو الــــــتقمص، التبرمــــــر،
 النكوص، اإلبدال أو اإلزاحة، االنسحابية، األحالم(،
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 تمهيد

 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األنماط القيادية
 الفلسطينية: الدراسات أوالا  -
 ثانياا: الدراسات العربية -
 ت األجنبيةثالثاا: الدراسا -

 التوافق االجتماعيالدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
 الفلسطينية: الدراسات أوالا  -
 ثانياا: الدراسات العربية -
 ثالثاا: الدراسات األجنبية -

 التعقيب على الدراسات السابقة
 الفجوة البحثية

 
 
 
 



68 
 

 الدراسات السابقةالفصل الثالث: 
 

 تمهيد:
لسابقة التي تناولت موضوع األنماط القيادية، ومجموعة أخرى تم عرض مجموعة من الدراسات ا

من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التوافق االجتماعي، وتم تقسيم كل منها إل  دراسات 
فلسطينية وعربية وأجنبية، ثم تال ذل  التعقيب عل  الدراسات السابقة، وكذل  بيان الفجوة البحثية 

 الدراسة الحالية.بين الدراسات السابقة و 
 

 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األنماط القيادية:
 :الفلسطينية: الدراسات أوالا 
 2016): دراسة )الدرديسي،  .1

األنماط القيادية السا دة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في هدفت الدراسة إل  التعر  عل  
 .غزة وعالقتها بسماتهم الشخصية قطاع

اسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المستوى واعتمدت الدر 
الرابع في الجامعات الفلسطينية، وتم اختيارهم من الجامعات التالية: )الجامعة اإلسالمية، جامعة 

( طالبا  وطالبة ، وكان عدد عينة الدراسة 88228األزهر، جامعة األقص (، وقد بل  عددهم )
( طالبا  وطالبة ، وتم استرداد 418وطالبة ، حيث تم توزمع االستبانات عل  عدد )( طالبا  478)
 ( استبانة صالحة للتحليل، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة.426)

 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:
  قطاع غزة جاء  قطاعمدى توافر النمط الديمقراطي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.73.377نسبي ) بوزن 
  قطاع غزة جاء  قطاعمدى توافر النمط األوتوقراطي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في

 (، وهو بدرجة )متوسطة(.52.235بوزن نسبي )
  قطاع غزة جاء  قطاعمدى توافر النمط الترسلي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في

 )قليلة(. (، وهو بدرجة46.787بوزن نسبي )
 ( وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللةα≤0.05 ) بين

 .غزة قطاعاألنماط القيادية والسمات الشخصية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في 
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 ( وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللةα≤0.05 ) في متوسط تقديرات أفراد
غزة، تعزى  قطاعاط القيادية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في عينة الدراسة حول األنم

 لمتغيرات: )الجنس، الجامعة، مكان السكن، المعدل التراكمي(.
تبني الطلبة األفكار اإلبداعية التي يطرحها  وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من أهمها

 ذونها.استشارة الطلبة أصدقا هم في القرارات التي يتخ، و اآلخرون 
 2016): دراسة )أبو شمالة،  .2

دور األنماط القيادية اإلدارمة في تحسين مستوى التمكين عل  التعر   هدفت هذه الدراسة إل  
 .اإلداري لدى العاملين بجامعة األقص 

الموظفين اإلدارمين،  تكون مجتمع الدراسة من، و المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت الدراسة
( عامال ، 486ؤساء األقسام والشعب في جامعة األقص  بغزة، والبال  عددهم )ومدراء الدوا ر، ور 

حيث تم توزمع  ، وذل  ألن عدد أفراد مجتمع الدراسة صغير،المسح الشامل أسلوب استخدامتم و 
تم ( استبانة صالحة للتحليل، و 868االستبانات عل  أفراد مجتمع الدراسة جميعا ، وتم استرداد )

 .انة كأداة للدراسةاستخدام االستب
 وخلصت الدراسة إل  النتا ج التالية:

، وهي بدرجة (66.118بوزن نسبي )اإلدارمة األوتوقراطية القيادة  نمطدرجة ممارسة  -
، وهي بدرجة (67.329بوزن نسبي )اإلدارمة األوتوقراطية/ المتسلطة القيادة  )متوسطة(، ونمط
، وهي (64.907بوزن نسبي ) تجاءطية/ الخيرة اإلدارمة األوتوقراالقيادة  )متوسطة(، ونمط
 .بدرجة )متوسطة(

( في آراء المبحوثين α≤0.05)داللة وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى عدم  -
( في جامعة التحوملي، المشار ، األوتوقراطي)اإلدارمة حول درجة ممارسة األنماط القيادية 

 .ت: )الجنس، المؤهل العلمي(ااألقص  من وجهة نظر العاملين تعزى لمتغير 
 وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من أهمها:

مكانيات وتوفير  ،مستمر   تحديد االحتياجات التدرمبية بشكل  بقيادة الجامعة  قيام - بي ة وا 
 .، وتنمية مهاراتهم، ضمن خطة تدرمب واضحةتنمية قدرات العاملينو  ،مال مة للتدرمب

 2008): ، شحادةدراسة ) .3
األكاديميين  اإلداريين لدى االتصال وأنماط القيادي السلوك أنماط بين بعنوان: العالقة اسةدر 
 الفلسطينية. الجامعات في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من

لدى  االتصال وأنماط القيادي السلو  أنماط بين العالقة إيجاد عن التعر  إل  الدراسة هدفت
 .الفلسطينية الجامعات في التدرمس هي ة أعضاء نظر وجهة من األكاديميين اإلدارمين
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 األول : استبانتين الدراسة لغرض الباحث استخدمواعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، و 
 نمط لمعرفة فقرة (55) من كون تت القيادية، والثانية األنماط لمعرفة فقرة (39) من تتكون 

 (400) من مكونة ،الدراسة لمجتمع الطبقية ممثلة  يةالعشوا بالطرمقة عينة اختيار تم، و االتصال
 .الجامعات الفلسطينية في التدرمسية الهي ة أعضاء من عضوا  

 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:
 األكاديميين في اإلدارمين لدى شيوعا   األكثر القيادي النمط هو الديمقراطي النمط أن -

 .التسيبي النمط وثم اتوري،الدكت النمط يليه الفلسطينية، الجامعات
 .للجنس تعزى  إحصا ية داللة ذات فروق  توجد ال أنه -
االتصال  وأنماط القيادي السلو  أنماط من كل في إحصا ية داللة ذات فروق  توجد أنه -
 .الجامعة لمتغير تعزى  الفلسطينية الجامعات في األكاديميين اإلدارمين لدى

من  ،مها تعزمز االهتمـام بأنمـاط االتصـال الشفهيةوقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أه
 .خالل تشجيع حرمة االتصال في جميع االتجاهات

 (:2113دراسة )النيرب،  .8
شمال  قطاعبعنوان: األنماط القيادية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية في 

 الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
هدفت هذه لدراسة التعر  إل  األنماط القيادية ألعضاء الهي ة التدرمسية في الجامعات 

 شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهي ة التدرمسية والطلبة. قطاعالفلسطينية في 
ولتحقيق أهدا  الدراسة استخدم الباحث )استبانات واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

( من أعضاء الهي ة التدرمسية والطلبة، إذ كان 8948ره( وأجرمت عل  عينة قوامها )من تطوم
( من مختلف 465( طالبا  وطالبة، وكان عدد أعضاء الهي ة التدرمسية )8666عدد الطلبة )

 الجامعات الفلسطينية.
 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

 حصل النمط الديمقراطي عل  تقدير متوسط. -
 مط التسيبي عل  تقدير منخفض.حصل الن -
 حصل النمط الديكتاتوري عل  تقدير منخفض. -
ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عل  الدرجة الكلية ألنماط القيادة تبعا  لمتغير الجنس  -

 عند أعضاء هي ة التدرمس بين الذكور واإلناث.
تربوية الناجحة ألعضاء ضرورة االهتمام بعقد دورات تدرمبية حول القيادة البأوصت الدراسة و 

جراء دراسات تربوية ميدانية أخرى حول األنماط القيادية في مؤسسات تربوية ، و الهي ة التدرمسية ا 
 أخرى.
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 (:2111، عبد الرحمن)دراسة  .5
 بعنوان: األنماط القيادية السائدة لدى اإلداريين واألكاديميين في الجامعات الفلسطينية.

األنماط القيادية لدى اإلدارمين األكاديميين في الجامعات هدفت الدراسة إل  التعر  عل  
الفلسطينية )النجاح، بيرزمت، الخليل، وبيت لحم(، من وجهة نظر اإلدارمين وأعضاء الهي ة 

 .التدرمسية في هذه الجامعات
( 269( إدارما  و )52وأجرمت عل  عينة قوامها )واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

 ، واستخدمت االستبانة كأداة لجميع البيانات.ن أعضاء الهي ة التدرمسيةعضوا  م
 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

بينما النمط  ،يعد النمطين القياديين )الدكتاتوري والديقراطي( من األنماط القيادية السا دة -
 اء الهي ة التدرمسية. وذل  من وجهة نظر اإلدارمين وأعض ،ال يعتبر من األنماط السا دة الفوضوي 

يوجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة في النمط الديمقراطي بين الذكور  -
واإلناث ولصالح اإلناث، بينما لم تكن الفروق دالة إحصا يا  تبعا  لمتغير الجنس عل  النمطيين 

 الدكتاتوري والفوضوي. 
لجميع األنماط تبعا  لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة  -

 الجامعة. 
تدرمسية في وقد أوصت الدراسة بزمادة الثقة بين اإلدارمين واألكاديميين وأعضاء الهي ة ال

 الجامعات الفلسطينية.
 

 : الدراسات العربية:ثانياا 
 (:2117، هاني ومصطفىدراسة ) .1

 في جولمان لنموذج وفقا األردن في المدارس مديري  لدى السائدة القيادية األنماطبعنوان: 
 القيادة.

 من إربد قصبة المدارس في مديري  لدى السا د القيادي هدفت الدراسة إل  التعر  عل  النمط
 .لألنماط القيادية جولمان لنموذج وفقا   فيها المعلمين نظر وجهة

 مة ،معلما  ومعل (216) من الدراسة عينة واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت
 العشوا ية. بالطرمقة واختيرت إربد، قصبة في حكومية وخاصة مدارس من

 القيادية األنماط عل  موزعة فقرة (34) من مكونة استبانة الدراسة تم استخدام أهدا  ولتحقيق
والضابط،  والديمقراطي، والمدرب، والتواصلي، الرؤية، )صاحب لنموذج جولمان، وهي: الستة

 .والقسري(
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 أهم نتا ج الدراسة ما يلي:وكان من 
 األنماط أيضا   عالية وبدرجة تبعه وبدرجة عالية، شيوعا   األكثر هو الرؤية صاحب أن -

 الوسط . الدرجة في القسري  النمط والضابط، وجاء والديمقراطي والمدرب التواصلي
 ،خبرة األقل المعلمين ولصالح الخبرة، لمتغير تعزى  إحصا ية داللة فروقا ذات هنا  أن -

 .الخاصة المدارس ولصالح ولمتغير المدرسة،
 .والمؤهل العلمي الجنس لمتغيري  فروق  تظهر لم -
 نوعية دراسات الدراسة، ومن أهمها: إجراء نتا ج ضوء في التوصيات من مجموعة الباحثان وقدم

 استخدام خالل من ،فحسب المعلمين وليس تصورات الفعلي، القيادي النمط الستقصاء
 .المعمقة الشخصية المقابالت أو المالحظة،

 (:2113ني، يدراسة )الحس .2
بعنوان: أنماط القيادات اإلدارية في المدارس الثانوية للبنات ودورها في إبداع الطالبات في 

 .مدينة الريال
ودورها في  ،أنماط القيادات اإلدارمة في المدارس الثانوية للبنات هدفت الدراسة إل  التعر  عل 

تكون مجتمع الدراسة من القيادات اإلدارمة في المدارس .  و في مدينة الرماض إبداع الطالبات
استخدمت ، و ( مديرة27وبل  حجم العينة ) مديرة، (848والبال  عددها ) ،الثانوية بمدينة الرماض

 الباحثة المنهج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات.
 ما يلي: وكان من أهم نتا ج الدراسة

نة الدراسة موافقون عل  أن القيادات اإلدارمة في المدارس الثانوية تستخدم النمط أفراد عي -
الثانوية تستخدم النمط  سن عل  أن القيادات اإلدارمة في المدار يالديمقراطي، وغير موافق
 األوتوقراطي والنمط الحر.

أساليب إدارمة  ضرورة عقد دورات تدرمبية بهد  تنمية مهارات القيادة التباعب الدراسة وأوصت
إضافة إل  تجنبهم أساليب القيادة األوتوقراطية أو  ،والسيما خصا ص القيادة الديمقراطية ،فعالة

 المتسلطة، وأثر اتباعهم لتل  األساليب عل  اإلبداع ومستوياته داخل المدرسة.
 (:2113، العدوانيدراسة ) .3

انوية في دولة الكويت وعالقتها مديري المدارس الثاألنماط القيادية السائدة لدى : بعنوان
 .بالضغوط التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم

مديري المدارس الثانوية في األنماط القيادية السا دة لدى  هدفت هذه الدراسة إل  التعر  عل 
 .دولة الكومت وعالقتها بالضغوط التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم
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ليلي، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التح
( معلما  ومعلمة  في المرحلة الثانوية في المناطق 688اختيار عينة طبقية عشوا ية عددها )

 التعليمية بدولة الكومت.
 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

ة الكومت من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية في دولالقيادي السا دة لدى  أن النمط -
 المعلمين كان نمط القيادة الديمقراطي، ثم نمط القيادة التسلطي، ثم نمط القيادة التسيبي.

وأوصت الباحثة بعدة توصيات، من أهمها: تعزمز النمط القيادي الديمقراطي لدى المديرمن، من 
 خالل المكافآت والحوافز المادية والمعنوية.

 (:2112دراسة )درادكة،  .8
األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة : عنوانب

 التدريس في جامعة اليرموك.
هدفت هذه الدراسة إل  التعر  عل  األنماط القيادية السا دة لدى رؤساء األقسام األكاديميين من 

 .وجهة نظر أعضاء هي ة التدرمس في جامعة اليرمو 
ة لجمع البيانات، وتكون ا دأالمنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث االستبانة ك وتم إتباع

 ( من أعضاء هي ة التدرمس.681مجتمع الدراسة من )
 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

أن مجال المبادأة في وضع إطار العمل قد احتل المرتبة األول  بمتوسط حسابي  -
(4.28.) 
 (.4.41حتل المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )أن مجال االعتبارمة ا -

وأوصت الدراسة بإعطاء أهمية خاصة لرؤساء األقسام األكاديميين من حيث التأهيل أو التدرمب 
 المستمر وحسن االختيار، وتكليف رؤساء األقسام األكاديميين حسب الكفاءة والجدارة. 

 (:2112ات، بيدراسة )عر  .5
ة السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة البلقاء بعنوان: أنماط القيادة التربوي

كلية الهندسة التكنولوجية  -التطبيقية، وأثرها على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 
 دراسة حالة.

هدفت هذه الدراسة إل  التعر  عل  أنماط القيادة التربوية السا دة لدى رؤساء األقسام األكاديمية 
 لقاء التطبيقية، وأثرها عل  األداء الوظيفي ألعضاء هي ة التدرمس.في جامعة الب

تم تصميم استبانة أعدت خصيصا  ألغراض هذه واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، و 
الدراسة، إذ تكونت من أربع مجاالت لقياس األنماط القيادة السا دة: )الديمقراطي، التقليدي، 

ومجال خامس لقياس مستوى األداء الوظيفي، وقد تكون مجتمع  ،ليا(التسلطي، والترسلي االتساه
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( من أعضاء الهي ة التدرمسية في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الهندسة 444الدراسة من )
 التكنولوجية. 

 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:
 ج أن المتوسط وجود مستوى مرتفع من األداء لدى أعضاء هي ة التدرمس إذ أظهرت النتا -

الحسابي الكلي الستجابة أفراد عينة الدراسة عل  فقرات استبانة الدراسة المتعلقة باألداء قد بل  
 (.0.85( وبانحرا  معياري )4.01)
 وجود أثر لنمطي القيادة: )الديمقراطي والترسلي( عل  أداء العاملين. -
 أداء العاملين.عدم وجود أثر لنمطي القيادة: )التقليدية والتسلطية( عل   -
أوصت الدراسة بضرورة إجراء تدرمب خاص ومكثف لرؤساء األقسام عند استالمهم لمناصبهم؛ و 

عل   من أجل نشر التوعية والمعرفة بأهمية استخدام األنماط القيادية المختلفة، وأثر كل منها
 أداء العاملين تحت قيادتهم.

 
 : الدراسات األجنبية:ثالثاا 
 (:Alghazo & Al-Anazi, 2016دراسة ) .1

 .موظفتحفيز البعنوان: أثر أسلوب القيادة على 
 .الموظفينتحفيز العالقة بين أسلوب القيادة و  بيانهذه الدراسة إل  هدفت 

، وأجرمت موظفا   (48) واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من
 من الموظفين. (88عدد )مع شخصية مقابالت 
 من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:وكان 
 .الموظفتحفيز أن هنا  عالقة قوية بين أسلوب القيادة و  -
 .الموظفتحفيز و  ةالتحوليالقيادة نمط  بينكان االرتباط إيجابي  -
 .الموظفتحفيز و  القيادة بالقوةنمط  بين سلبيكان االرتباط  -

قا د بالدعم واإللهام وأوصت الدراسة بالعمل عل  تطومر قدرات المرؤوسين، وأن يتسم ال
 لمرؤوسيه.
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 (:Ogunyink & Adedoyin, 2013دراسة ) .2
بعنوان: أنماط القيادة وفعالية العمل لدى مديري المدارس في والية إيكيتي، دراسة حالة على 

 .نيجيريا - إيكيتي المحلية - حكومة أدو
ل لدى مديري المدارس في هدفت هذه الدراسة لمناقشة أساليب القيادة وعالقتها بفاعلية العم

 .إيكيتي -منطقة أدو
وتم إتباع المنهج التجرمبي، واستخدم الباحثان االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع 

 إيكيتي. - الدراسة من جميع معلمي مدارس الثانوية العامة في أدو
 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

 ي المدارس من وجهة نظر عينة الدراسة.عدم وجود نمط قيادي سا د لدى مدير  -
طالع مديري المدارس عل  نشرات تناقش األنماط القيادية وربطها إضرورة بالدراسة  وأوصت
 بعملهم.

 (:Hamidifar, 2009دراسة ) .3
اإلسالمية في جامعة أزاد فروع بعنوان: دراسة العالقة بين األنماط القيادية والرضا الوظيفي في 

 .إيران - طهران
دفت هذه الدراسة إل  التعر  عل  العالقة بين األنماط القيادية والرضا الوظيفي في جامعة أزاد ه

 .بطهران
م توزمع نات، وتة لجمع البياا دأوتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث االستبانة ك

 .( استبانة416، وتم استرداد )( فردا  288)االستبانة عل  
  ج الدراسة ما يلي:وكان من أهم نتا

 أن نمط القيادة التحوملية هو النمط السا د في الجامعة. -
أن هنا  عالقة ارتباطية موجبة بين النمط التحوملي والرضا الوظيفي للعاملين في  -

 جامعة أزاد.
وقد أوصت الدراسة بأن تكون القيادة مزمج من القدرات اإلدارمة والتحوملية والتأثير واإللهام 

 والتحفيز.
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 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التوافق االجتماعي:
 :الفلسطينية: الدراسات أوالا 
 (:2117دراسة )عول ونبيل،  .1

جتماعي لدى المسنين المقيمين مع البالتوافق النفسي ا وعالقتهغتراب النفسي الابعنوان: 
 .أسرهم في محافظة طولكرم

نفسي، وعالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين ال غترابالىدفت الدراسة التعر  إل  اه
 .عاما  ( 68)م في محافظة طولكرم، والذين تزمد أعمارىم عن هالمقيمين مع أسر 

دا  الدراسة قام الباحثان بإعداد هولتحقيق أ ة، مسن ومسن( 488) ية منلوتكونت العينة الفع
واستبانة التوافق النفسي  ،النفسي ترابغالي: استبانة اهن لقياس متغيرات الدراسة و ياستبانت

 رتباطي.الج الوصفي اهواستخدم الباحثان المن ،جتماعيالا
 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

م في محافظة طولكرم هغتراب النفسي لدى المسنين المقيمين مع أسر الأن متوسط درجة ا -
 (.4.24)   متوسط درجة التوافق النفسيلب(، و 4.89) غتلقد ب
النفسي والتوافق النفسي  االغترابارتباط عكسية سالبة، ودالة إحصا يا ، بين  عالقةوجود  -
 جتماعي ككل. الا
مسنين، بين المستجيبين حسب لجتماعي لالوجود فروق في درجة التوافق النفسي وا -

وبين  ،، وذل  بين أعزب ومتزوج، ولصالح المتزوج(مكان السكن، جتماعيةالالحالة ا) ات:متغير 
 .لصالح القرمةو  ،قرمة ومدينة

جتماعي لدى المسنين، الرمة في متوسطات التوافق النفسي واهعدم وجود فروق جو  -
 (.قامة الحاليإليمي، مكان الالجنس، المستوى التع) :بحسب متغيرات

د  المسننين هوفي ضوء نتا ج الدراسة أوص  الباحثان بضرورة تصميم برامج إرشادية تست
 هم.جتماعية لالوتوفير الرعاية النفسيِة وا م،هالمقيمين مع أسر 

 (:2114دراسة )حبايب وأبو مرا،  .2
 .التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في ضوء بعل المتغيراتبعنوان: 

)االجتماعي، والدراسي،  :هدفت هذه الدراسة إلي معرفة واقع التوافق بمجاالته األربعة
 الوطنية. ى طلبة جامعة النجاحواالنضباطي، واالنفعالي( لد

ولتحقيق أهدا  الدراسة استخدم الباحثان مقياس واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 
( طالبة في 299( طالبا و)426( طالبا وطالبة منهم )125وتألفت العينة من ) ،التوافق الجامعي

 . ع البياناتة لجمم، واستخدمت االستبانة كأدا 4887للعام  الفصل الدراسي الثان 
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 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:
أن واقع التوافق بجميع أبعاده األربعة ايجابية لدى أفراد العينة، إذ جاء في المرتبة األول   -

%(، 52.18%(، ثم االنضباطي )56.27%(، يليه االنفعالي )72.1المجال االجتماعي بنسبة )
 .%(58.54وأخيرا الدراسي )

وق دالة إحصا يا في واقع التوافق في كل من المجال )االجتماعي، عدم وجود فر  -
 .والدراسي، واالنضباطي( في متغير الكلية

 .وجود فروق في المجال االنفعالي لصالح الكليات اإلنسانية -
 عدم وجود فروق في المجالين )االجتماعي واالنفعالي( في متغير الجنس.  -
نضباطي( في متغير الجنس لصالح الذكور في وجود فروق في المجالين )الدراسي، واال -

 .المجال االنضباطي ولصالح اإلناث في المجال الدراسي
عدم وجود فروق في المجال االنضباطي في متغير تغيير التخصص، بينما تبين وجود  -

وفقا لمتغير تغيير  ،فروق دالة إحصا يا في المجاالت )االجتماعي، والدراسي، واالنفعالي(
لح الطلبة الذين لم يغيروا تخصصهم في المجالين االجتماعي والدراسي، والدرجة التخصص، لصا
 الكلية للتوافق. 

وقد أوصت الدراسة بالتركيز عل  إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية واالفتصادية لدى الطلبة 
 الفلسطينيين، لتحفيز التوافق.

 (:2117دراسة )بركات،  .3
لدى طلبة جامعة  واالجتماعي النفسي بالتكيف وعالقته الديني االلتزام نحو االتجاهبعنوان: 

 القدس المفتوحة.
هدفت هذه الدراسة ال  التعر  عل  تأثير االتجاه نحو االلتزام الديني في التكيف النفسي 
واالجتماع، وعالقته ببعض المتغيرات المرتبطة بالطالب الجامعي: الجنس، والعمر، التخصص، 

 ي، وعمـل األب، وعمل أالم. والتحصيل االكـاديم
اسان هما: مقياس االتجاه نحو يمق الباحثاستخدم واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، و 

االلتزام الديني، ومقيـاس التكيـف النفسي واالجتماعي لطلبة الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من 
 .االناث من( 888مـن الذكور، و)( 888طالبا  وطالبـة مـنهم )( 488)

 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:
وجود تأثير جوهري التجاه الطالب نحـو االلتـزام الديني في مستوى تكيفهم النفسي  -

 .واالجتماعي لمصلحة الطلبة ذوي التوجة المرتفع
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وجود تأثير للمتغيرات: الجنس، والتخصص، والعمر في االتجاه نحو االلتزام الديني  -
ـاث، والطالب ذوي التخصصات التربوية، والطالب من الف ة العمرمة األقل وذل  لمصلحة االن

 سنة( عل  الترتيب.  44من )
م في اتجاه الطالب ب وعمل األوهري للمتغيرات: التحصيل وعمل األعدم وجود تأثير ج -

 نحو االلتزام الديني. 
باب للتمس  بالقيم مور والمعلمين عل  حث الشولياء األأدعوة التربومين و ب وأوصت الدراسة

 .من واالستقرار النفسيلما له من تأثير في وصولهم لمستوى من األ ،الدينية
 

 ثانياا: الدراسات العربية:
 (:2113دراسة )البدراني،  .1

 التربية كلية طلبة لدى االكاديمي االجتماعي بالتكيف وعالقته الرياضي المعرفي بعنوان: الدافع
 الموصل. جامعة الرياضية في

 الرماضية التربية كلية طلبة لدى الرماضي المعرفي الدافع درجة عل  فت الدراسة إل  التعر هد
 األكاديمي االجتماعي والتكيف الرماضي المعرفي الدافع بين الموصل، وكذل  العالقة جامعة في
 . الموصل جامعة في الرماضية كلية التربية طلبة لدى

 الدراسة اختيار عينة وتم واإلرتباطي، المسحي وبباألسل الوصفي المنهج واعتمدت الدراسة
للعام  والمؤجلون  الراسبون  الطلبة استبعاد بعد الرماضية التربية كلية طلبة من عشوا ية بطرمقة
 الدافع مقياس استخدام وطالبة، وتم ( طالب248البحث ) لعينة الكلي المجموع بل  م، إذ4884
 لجمع كأداة األكاديمي االجتماعي التكيف ياسالباحث، ومق أعده الذي الرماضي المعرفي
 البيانات.

 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:
 التربية كلية طلبة لدى الرماضي المعرفي الدافع مستوى  ارتفاع . 
 رماضي معرفي دافع بمستوى  يتمتعون  عامة بصورة الرماضية التربية كلية طلبة نأ 

 األكاديمية حاجاتهم في النجاح جلأ من ،ملوالع للعطاء الدافع يعطيهم مما ،يجابيإ
 . الجامعية والعملية

 واجتماعيا   أكاديميا   متكيفين طلبة هم رماضي معرفي دافع لديهم الذين الطلبة. 
 البرامج خالل من، مراحلهم بجميع الطلبة لدى الرماضي المعرفي الدافع وأوصت الدراسة بتحفيز

 والرماضية. التربوية
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 (:2111د اليمة، دراسة )حسين وعب .2
التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة كلية التربية الرياضية  بعنوان:

 .جامعة كربالء
، التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة كلية التربية الرماضية هدفت هذه الدراسة إلي معرفة

قة بين التوافق النفسي واالجتماعي العال، وكذل  طلبة كلية التربية الرماضية  تقدير الذات لىو 
 . ومفهوم الذات لدى طلبة كلية التربية الرماضية

وقد اختار الباحث عينة الدراسة  الدراسة،مة طبيعة ءالمنهج الوصفي لمال واعتمدت الدراسة
، طالبا( 848) ، بواقعمن طلبة كلية التربية الرماضية جامعة كربالء المقدسة ،العشوا ية بالطرمقة

ذ قام الباحث بتحديد متغيري البحث ، إطالبا  ( 495صل )أمن أربعة مراحل دراسية، تمون إل  ين
جراء التجربة االستطالعية عل  عدد من ا  و  ،)التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير الذات للطلبة(

  ثم اجراء التجربة الر يسية عل ،ينتمون إل  طلبة كلية التربية الرماضية ،طالب( 88الطلبة )
 .جراء المعالجات االحصا يةإومن ثم  الدراسة،عينة 

 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:
ن هنال  فروق معنوية في واقع التوافق النفسي واالجتماعي لطلبة كلية التربية أ -

 .مما يدل عل  اختال  مستوياتهم وقدراتهم وامكانياتهم ،الرماضية
ا  من باعتباره جزء ،االهتمام باالعداد النفسي: همهامن أ وكانت  ،بعدة توصياتوأوصت الدراسة 
 (.البدني والمهاري والخططي والمعرفياإلعداد العام: )

 (:2115دراسة )األطرش،  .3
دى طلبة الثانويات التخصصية بشعبية التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالذكاء ل بعنوان:
 .مصراتة

لدى عينة من  بالذكاء وعالقته ،االجتماعي / النفسي التوافقالتعر  عل   هدفت هذه الدراسة إل 
 مصراتة، وفقا  لمتغيري الجنس والتخصص، ومحاولة تفسير بشعبية التخصصية الثانويات طلبة

 .هذه العالقة
( طالبا 4946مجتمع البحث األصلي من )وتكون ، التحليليالمنهج الوصفي  واعتمدت الدراسة
في العلوم اإلنسانية وف  العلوم التطبيقية في جميع مؤتمرات  التخصصية الثانوياتوطالبة من 

( ذكور 887( طالبا  وطالبة، منهم )494) فقد تكونت من الدراسةعينة  ما، أشعبية مصراته
اختيرت بطرمقة عشوا ية، وقد ( علوم تطبيقية، 864و) ،( علوم إنسانية848و) إناث، (816و)

( طالبا  وطالبة منهم لعدم مصداقية استجابتهم، 49تم استبعاد )و  األصلي، الدراسةمن مجتمع 
 ستبانة كأداة لجميع البيانات.، واستخدمت اال( طالبا  وطالبة462فأصبحت العينة النها ية )

 وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
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  وجود فروق حقيقية بين معاملي االرتباط ذكور العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية )ذكور
ناث( بين   العلوم اإلنسانية. طلبةلصالح و  ،والذكاء االجتماعي النفسي التوافقوا 

  وجود فروق جوهرمة حقيقية بين معاملي االرتباط ذكور العلوم اإلنسانية وذكور العلوم
 لصالح ذكور العلوم اإلنسانية. و  ،التطبيقية

  ناث العلوم ليس هنا  عالقة دالة إحصا يا بين معاملي االرتباط إناث العلوم اإلنسانية وا 
 والذكاء.  االجتماعيالنفسي/  التوافققية بين التطبي

، ن والتربومين في المؤسسات التعليمية المختلفةاالستعانة باألخصا يين النفسييوأوصت الدراسة ب
 .لمساعدة الطلبة عل  مواجهة الصعوبات التي تواجههم، والكشف عن المتفوقين عقليا  ومساندتهم

 
 ثالثاا: الدراسات األجنبية:

 (:Julia & Veni, 2012دراسة ) .1
 بعنوان: تحليل العوامل المؤثرة على تكيف الطالب في جامعة زيمبابوي.

الطالب في إحدى  لدىتجارب التحول والتكيف عن م نظرة ثاقبة يتقدت هذه الدراسة إل  هدف
 الجامعات في زممبابوي. 

تم اختيار عينة عشوا ية طبقية من كلية العلوم واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، و 
 ، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات.طالب   (885)من ، مكونة االجتماعية

 ان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:وك
 لجامعة.في التكيف مع متطلبات اأكثر من اإلناث  واأن الطالب فشل 
  أثرت سلبا  عل  تكيف  الظرو  االجتماعية واالقتصادية السا دة في زممبابوي أن

 .الطالب
 سلبيةال اآلثار من الحد في مهم لطلبة الجامعات كعامل االجتماعي وأوصت الدراسة بتقديم الدعم

 .الجامعية للحياة
 (:Tuna, 2003دراسة ) .2

بعنوان: االختالف في استخدام استراتيجيات التوافق الجامعي لدى طلبة الجامعات التركية 
 واألمريكية.

هدفت الدراسة إل  التعر  عل  مدى االختال  في استخدام استراتيجيات التوافق الجامعي لدى 
 وسط بتركيا وجامعة الواليات المتحدة األمرمكية.طلبة السنة األول  في جامعة الشرق األ

( طالبا  وطالبة ، 8824واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
( من أمرمكا، وطبق عل  أفراد العينة مقياس استراتيجيات 221( من تركيا، و)695منهم )

http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
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)التوافق األكاديمي، التوافق الجامعي، التوافق التوافق من إعداد الباحث، الذي يتضمن مجاالت: 
 الوجداني، وتحقيق الهد ، واالرتباط المؤسسي(.

 وكان من أهم النتا ج ما يلي:
  وجود فروق لدى أفراد عينة الدراسة في كل من التوافق الجامعي وتحقيق الهد  بشكل

 عام، لصالح الطلبة األترا .
 فق األكاديمي لصالح الطلبة األمرمكان.وجود فروق في التوافق الوجداني والتوا 
 (:Jackson et. al., 2000دراسة ) .3

 بعنوان: العالقة بين توقعات الطلبة حول الجامعة والتوافق الجامعي خالل الدراسة الجامعية. 
هدفت الدراسة إل  الكشف عن العالقة بين توقعات الطلبة حول الجامعة والتوافق الجامعي خالل 

 ة لدى طلبة جامعة تورنتو بكندا.الدراسة الجامعي
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من الطلبة الراغبين بااللتحاق 
بالجامعة، من خالل إجابتهم عن سؤال مفتوح حول توقعاتهم عن الجامعة بالتفاؤل واالستعداد 

 والخو  والتوافق.
 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 ن الطلبة المتخوفين أظهروا ضغوطا نفسية عالية، واكت ابا وعدم قدرة عل  التوافق، أ
 وانخفاضا في التحصيل.

   في  وأكثر ارتفاعا   أن الطلبة الذين يتصفون بتهي ة واستعداد ودافعية كانوا أكثر توافقا
 التحصيل الدراسي.

 
 التعقيب على الدراسات السابقة:

 من حيث الموضوع:
 وعة من الدراسات السابقة موضوع األنماط القيادية، وتناولت مجموعة أخرى تناولت مجم

 موضوع التوافق االجتماعي.
 .لم تربط الدراسات السابقة بين األنماط القيادية والتوافق االجتماعي 

 من حيث الزمان: 
 م.4886م إل  4888منذ العام  تم إجراء الدراسات السابقة 

 من حيث المكان: 
  تطبيق الدراسات السابقة، مثل: )فلسطين، األردن، العراق، ليبيا، نيجيرما، تنوعت أماكن

 (.، زممبابوي إيران، تركيا، أمرمكا، كندا
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 من حيث المنهج: 
 ( اعتمدت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي، باستثناء دراسةOgunyink 

& Adedoyin, 2013.التي اعتمدت المنهج التجرمبي ) 
 األدوات:  من حيث
 .استخدمت جميع الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع البيانات 

 من حيث الفئات المستهدفة: 
  ،تنوعت الف ات المستهدفة من قبل الدراسات السابقة، مثل: )طلبة الجامعات

 األكاديميين، اإلدارمين، مديري المدارس، طلبة الثانويات التخصصية، المسنيين(.
 لدراسات السابقة:االستفادة من ا

 تحديد مشكلة الدراسة. .8
 بيان متغيرات الدراسة. .4
 صياغة فرضيات الدراسة. .4
 إعداد اإلطار النظري للدراسة. .2
 تحديد منهج الدراسة. .5
 تصميم أدوات الدراسة. .6
 مناقشة وتفسير نتا ج الدراسة. .7
 صياغة توصيات ومقترحات الدراسة. .1

 ما تتميز به الدراسة الحالية:
 وضوعي األنماط القيادية والتوافق االجتماعي.أنها تربط بين م 
 .أنها تركز عل  طلبة الجامعات في قطاع غزة 
 .أنه تم تقسيم مقياس التوافق االجتماعي إل  ثالثة أقسام 
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 الفجوة البحثية:( 3جدول رقم )
 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 الدراسة الحالية ثيةالفجوة البح الدراسات السابقة
تناولت مجموعة من الدراسات 
السابقة موضوع األنماط 
القيادية، وتناولت مجموعة 
أخرى موضوع التوافق 

 االجتماعي.

عدم ربط الدراسات السابقة بين 
موضوعي األنماط القيادية 

 والتوافق االجتماعي.

تربط الدراسة الحالية بين 
موضوعي األنماط القيادية 

 الجتماعي.والتوافق ا

استهدفت الدراسات السابقة 
الف ات التالية: )طلبة 
الجامعات، األكاديميين، 
اإلدارمين، مديري المدارس، 
 طلبة الثانويات التخصصية(.

تنوع الف ات المستهدفة في 
 الدراسات السابقة.

تركز الدراسة الحالية عل  ف ة 
طلبة الجامعات في قطاع 

 غزة.

ي اعتمدت مقاييس التوافق ف
الدراسات السابقة عل  التوافق 

 االجتماعي ككل.

لم تقسم مقاييس الدراسات 
السابقة التوافق االجتماعي إل  

 أنواع.

تم تقسيم مقياس التوافق 
االجتماعي في الدراسة الحالية 
إل  ثالثة أبعاد، وهي: 
)التوافق األسري، المشاركة 
الجامعية، االنسجام مع 

 المجتمع(.
 حث()جرد بواسطة البا
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 الفصل الرابع
 
جراءاتها منهجية الدراسة  وا 
 

 تمهيد
 الدراسة محك: أوالا 
 : منهج الدراسةثانياا 
 : مجتمع الدراسةثالثاا 
 : عينة الدراسةرابعاا 

 : أداة الدراسةخامساا 
 (صدا أداة الدراسة )االستبانة: سادساا 
 (أداة الدراسة )االستبانة : ثباتسابعاا 
 توزيع البياناتاختبار : ثامناا 
 : األساليب اإلحصائية المستخدمةتاسعاا 
 : خطوات إجراء الدراسةعاشراا 
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جراءاتها منهجية الدراسةالفصل الرابع:   وا 
 

 تمهيد
 ،ومجتمـع الدراسـة ،يتناول هـذا الفصـل منهجيـة الدراسـة التـي تـم اتباعهـا، مـن حيـث مـنهج الدراسـة

 ،واألســـاليب اإلحصــــا ية المســــتخدمة هــــا،وثباتبانة، االســــتوصـــدق  ،الدراســــة اةوأد ،وعينـــة الدراســــة
 .، واختبار توزمع البياناتومصادر البيانات ،وخطوات إجراء الدراسة

 
 الدراسة:  محك: أوالا 

 التالي: مقياس التدرمج وتم اعتماد درجات الموافقة حسب

 (4جدول رقم )
 مقياس التدريج

 كبيرة جدا  قليلة جدا االستجابة
 5 2 4 4 8 المقياس
دل علـ  الموافقـة  (5)جابـة مـن وكلمـا اقتربـت اإل ،( لالستجابة5-1اختار الباحث التدرج ) حيث 
 .(%02)وكل تدرج له وزن نسبي  ،عل  ما ورد في الفقرة المعنية الكبيرة
 

 : منهج الدراسة: ثانياا 
في الواقـع، ومهـتم  المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد عل  دراسة الظاهرة كما توجد تم اعتماد

بوصـــفها وصـــفا دقيقـــا، ويعبـــر عنهـــا تعبيـــرا كيفيـــا وكميـــا، كمـــا ال يكتفـــي هـــذا المـــنهج عنـــد جمـــع 
المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعدى ذلـ  إلـ  

 التحليل والربط والتفسير، للوصول إل  استنتاجات.
 في هذه الدراسة إل  نوعين، وهما: تنقسم مصادر البياناتو 

ـــات الرئيســـة: .8 ـــ   أداةوتتمثـــل فـــي  البيان ـــ  للتعـــر  عل األنمـــاط الدراســـة )االســـتبانة(، وذل
 .غزة قطاعالقيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

ن ومـــا تحويـــه المكتبـــات مـــ ة،الســـابق يـــات: وتتمثـــل فـــي الدراســـات واألدبالبيانـــات الثانويـــة .4
 دراسات وأبحاث وكتب ومراجع في مجال الدراسة.
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 : مجتمع الدراسة: ثالثاا 
غزة، من طلبة المستوى الرابع، )ذكور  قطاعيتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعات في 

+ إناث(، تم اختيارهم من: )الجامعة اإلسالمية، جامعة األزهـر، جامعـة األقصـ (، ومبلـ  عـددهم 
 حسب الجدول التالي:الثالث  وطالبة ، وهم موزعين عل  الجامعات ( طالبا  88228)

 (:5جدول رقم )
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة على الجامعات

 الجامعة م
 عدد الطلبة مجتمع الدراسة

 النسبة المئوية %
 اإلجمالي اإلناث الذكور

 34.6 3617 2344 1273 اإلسالمية 8
 15.8 1645 1018 627 األزهر 4
 49.6 5179 3829 1350 األقص  4

 % 111 10441 7191 3250 اإلجمالي
، جامعة األزهر/ القبول والتسجيل، 2016)المصدر: الجامعة اإلسالمية/ القبول والتسجيل، 

 (2016، جامعة األقص / القبول والتسجيل، 2016
 

 : عينة الدراسة: رابعاا 
  (Moore et. al., 2003حساب حجم العينة بواسطة المعادلة التالية: )تم 
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( استبانة صالحة للتحليل، مثلت عينـة الدراسـة، والتـي 478( استبانة، واسترداد )418وتم توزمع )
 هي عبارة عن عينة طبقية عشوا ية، بناء  عل  نسبة الطلبة في كل جامعة.

 
 راسة حسب الجداول التالية:ومتوزع أفراد عينة الد

 (7جدول رقم )
 حسب الجنسعينة الدراسة أفراد  توزيع
 المئوية % النسبة العدد الجنس م
 54.1 200 ذكر 8
 45.9 170 أنث  4

 %111 361 المجموع
%(، ومن اإلناث 25.8يتبين من الجدول السابق أن نسبة أفراد عينة الدراسة من الذكور هي )

 تقارب نوعا  ما في النسبتين.%(، وهو 25.9هي )
 (6جدول رقم )

 حسب الجامعةعينة الدراسة أفراد  توزيع
 المئوية % النسبة العدد اسم الجامعة م
 34.6 128 اإلسالمية 8
 15.7 58 األزهر 4
 49.7 184 األقص  4

 %111 361 المجموع
عة اإلسالمية هي يتبين من الجدول السابق أن نسبة أفراد عينة الدراسة من طلبة الجام

%(، ومن طلبة جامعة األقص  هي 85.7%(، ومن طلبة جامعة األزهر هي )42.6)
 %(، وترجع هذه النسب إل  النسب الحقيقية ألفراد مجتمع الدراسة في الجامعات الثالث. 49.7)

 (4جدول رقم )
 حسب المعدل التراكميعينة الدراسة أفراد  توزيع

 المئوية % بةالنس العدد المعدل التراكمي م
 3.0 11 %78أقل من  8
 43.8 162 %18أقل من -%78من  4
 44.1 163 %98أقل من -%18من  4
 9.2 34 % فأكثر98 2

 %111 361 المجموع
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%( 78يتبين من الجدول السابق أن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين معدلهم التراكمي )أقل من 
%( 18أقل من -%78سة الذين معدلهم التراكمي )من %(،  وأن نسبة أفراد عينة الدرا4.8هي )
أقل من -%18%(، وأن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين معدلهم التراكمي )من 43.8هي )
% فأكثر( هي 98%(، وأن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين معدلهم التراكمي )44.1%( هي )98
لمي للطلبة في الجامعات %(، وهذه النسب توضح مستويات التحصيل الدراسي والع9.2)

 الثالث.
 

 الدراسة: أداة: خامساا 
األنمـاط القياديـة للتعـر  علـ   ،التـي تـم تصـميمها خصيصـا  و تم استخدام االستبانة كـأداة للدراسـة، 

وقــد تــم اســتخدام االســتبانة ، غــزة قطــاعوعالقتهــا بــالتوافق االجتمــاعي لــدى طلبــة الجامعــات فــي 
ليــة، وقــدرتها علــ  تحقيــق أهــدافها، وقيــاس مســتوى األنمــاط القياديــة لمناســبتها لطبيعــة الدراســة الحا

والتوافق االجتماعي لـدى طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة، باإلضـافة إلـ  عـدد أفـراد عينـة الدراسـة 
 ( من طلبة الجامعات في قطاع غزة.478الكبير، والذي بل  )

 وتتكون االستبانة من: 
 انات الشخصية التالية:وتشتمل عل  البي: الشخصيةالبيانات  .8
 الجنس: )ذكر، أنث (. -
 الجامعة: )اإلسالمية، األزهر، األقص (. -
أقـــل مـــن -%18%، مـــن 18أقـــل مـــن -%78%، مـــن 78المعـــدل التراكمـــي: )أقـــل مـــن  -

 % فأكثر(.%98، 98
 وهي:، محاور األنماط القيادية .4
 ( فقرات.88محور نمط القيادة الديمقراطي، ويحتوي ) -
 ( فقرات.88وتوقراطي، ويحتوي )محور نمط القيادة األ -
 ( فقرات.88محور نمط القيادة التسيبي، ويحتوي ) -
 وهي:محاور التوافق االجتماعي:  .4
 ( فقرات.88محور التوافق األسري، ويحتوي ) -
 ( فقرات.88محور المشاركة الجامعية، ويحتوي ) -
 ( فقرات.88محور االنسجام مع المجتمع، ويحتوي ) -
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 اسة )االستبانة(:صدا أداة الدر : سادساا 
ونعني بصدق أداة الدراسة، أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه، وقد تم التأكد مـن صـدق االسـتبانة 

 من خالل التالي:
 :)صدا المحتوى/ الصدا الظاهري( الصدا من وجهة نظر المحكمين .1

( مـن المحكمـين مـن أصـحاب الخبـرة واالختصـاص، مـن أجـل 84تم عرض االستبانة عل  عـدد )
 لمحاورأكد من سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة، وانتماء الفقرات الت

لقياس األهدا  المرتبطة بهـذه الدراسـة، وبـذل  تـم التأكـد مـن  االستبانةاالستبانة، ومدى صالحية 
 المحكمين.االستبانة من وجهة نظر صدق 
 :)الصدا البنائي( صدا االتساا الداخلي .2
بعــد تطبيقهـــا علــ  عينـــة  ،االســتبانةوفقـــرات ضــا حســـاب صــدق االتســاق الـــداخلي لمحــاور وتــم أي

( مـــن مجتمـــع الدراســـة، ومـــن خـــالل إيجـــاد معـــامالت االرتبـــاط لمحـــاور 48اســـتطالعية قوامهـــا )
 االستبانة، كما هو مبين في الجداول التالية:وفقرات 

 (4جدول رقم )
 لمحاور االستبانة صدا االتساا الداخلي

معامل  حورالم
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

مستوى 
 الداللة

    محاور األنماط القيادية
 8.88 8.888 *8.276 نمط القيادة الديمقراطي
 8.88 8.888 *8.724 نمط القيادة األوتوقراطي
 8.88 8.888 *8.521 نمط القيادة التسيبي

    محاور التوافق االجتماعي
 8.88 8.888 *8.659 التوافق األسري 
 8.88 8.888 *8.144 المشاركة الجامعية
 8.88 8.888 *8.644 االنسجام مع المجتمع

 (.8.429( = )8.85( ومستوى داللة )41* قيمة ر عند درجة حرمة )
 (.8.229( = )8.88( ومستوى داللة )41* قيمة ر عند درجة حرمة )
إحصـا يا، وهـذا يـدل علـ  أن  تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط دالـة المحـاوريتبين من الجدول السابق أن 

 تتمتع بمعامالت صدق عالية. المحاورجميع 
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 (11جدول رقم )
 لفقرات محاور األنماط القيادية صدا االتساا الداخلي

معامل  الفقرة
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

مستوى 
 الداللة

معامل  الفقرة
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

مستوى 
 الداللة

معامل  الفقرة
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

مستوى 
 الداللة

 المحور الثالث: نمط القيادة الترسلي المحور الثاني: نمط القيادة األوتوقراطي المحور األول: نمط القيادة الديمقراطي
8 0.644* 8.888 8.88 8 8.745* 8.888 8.88 8 8.516* 8.888 8.88 
4 0.643* 8.888 8.88 4 8.512* 8.888 8.88 4 8.281* 8.888 8.88 
4 0.540* 8.888 8.88 4 8.227* 8.884 8.88 4 8.654* 8.888 8.88 
2 0.483* 8.888 8.88 2 8.681* 8.888 8.88 2 8.222* 8.885 8.88 
5 0.595* 8.888 8.88 5 8.628* 8.888 8.88 5 8.641* 8.888 8.88 
6 0.557* 8.888 8.88 6 8.757* 8.888 8.88 6 8.659* 8.888 8.88 
7 0.760* 8.888 8.88 7 8.541* 8.888 8.88 7 8.541* 8.888 8.88 
1 0.661* 8.888 8.88 1 8.777* 8.888 8.88 1 8.645* 8.888 8.88 
9 0.635* 8.888 8.88 9 8.695* 8.888 8.88 9 8.294* 8.888 8.88 
88 0.737* 8.888 8.88 88 8.584* 8.888 8.88 88 8.596* 8.888 8.88 

 (.8.429( = )8.85( ومستوى داللة )41* قيمة ر عند درجة حرمة )
 (.8.229( = )8.88( ومستوى داللة )41* قيمة ر عند درجة حرمة )
، وهـذا يــدل علــ  أن تتمتــع بمعـامالت ارتبــاط دالـة إحصــا يا   الفقـراتيتبـين مــن الجـدول الســابق أن 

 تتمتع بمعامالت صدق عالية. الفقراتجميع 
 (11جدول رقم )

 رات محاور التوافق االجتماعيلفق صدا االتساا الداخلي

معامل  الفقرة
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

مستوى 
معامل  الفقرة الداللة

 االرتباط
قيمة 

"Sig" 
مستوى 
معامل  الفقرة الداللة

 االرتباط
قيمة 

"Sig" 
مستوى 
 الداللة

 مع المجتمعالمحور الثالث: االنسجام  المحور الثاني: المشاركة الجامعية المحور األول: التوافق األسري 
8 8.748* 8.888 8.88 8 8.648* 8.888 8.88 8 8.664* 8.888 8.88 
4 8.748* 8.888 8.88 4 8.784* 8.888 8.88 4 8.718* 8.888 8.88 
4 8.181* 8.888 8.88 4 8.642* 8.888 8.88 4 8.541* 8.888 8.88 
2 8.759* 8.888 8.88 2 8.744* 8.888 8.88 2 8.744* 8.888 8.88 
5 8.587* 8.888 8.88 5 8.251* 8.882 8.88 5 8.781* 8.888 8.88 
6 8.142* 8.888 8.88 6 8.278* 8.884 8.88 6 8.296* 8.888 8.88 
7 8.789* 8.888 8.88 7 8.777* 8.888 8.88 7 8.787* 8.888 8.88 
1 8.145* 8.888 8.88 1 8.694* 8.888 8.88 1 8.642* 8.888 8.88 
9 8.745* 8.888 8.88 9 8.641* 8.888 8.88 9 8.658* 8.888 8.88 
88 8.721* 8.888 8.88 88 8.211* 8.888 8.88 88 8.758* 8.888 8.88 
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 (.8.429( = )8.85( ومستوى داللة )41* قيمة ر عند درجة حرمة )
 (.8.229( = )8.88( ومستوى داللة )41* قيمة ر عند درجة حرمة )
، وهـذا يــدل علــ  أن تتمتــع بمعـامالت ارتبــاط دالـة إحصــا يا   الفقـرات يتبـين مــن الجـدول الســابق أن

 تتمتع بمعامالت صدق عالية. الفقراتجميع 
 

 ثبات أداة الدراسة )االستبانة(:اا: سابع
ونعنــي بثبــات أداة الدراســة، أن األداة تعطــي نفــس النتــا ج تقرمبــا  لــو طبقــت مــرة أخــرى علــ  نفــس 

نتـــا ج ال تتغيـــر، وقـــد تـــم التأكـــد مـــن ثبـــات االســـتبانة مـــن خـــالل المجموعـــة مـــن األفـــراد، أي أن ال
 التالي:
  ألفا كرونباخ: باستخدام معادلةالثبات  .1

ألفـا كرونبـاخ  دلـةمعا معـامالت االرتبـاط باسـتخدام تم التأكد من ثبات االستبانة مـن خـالل حسـاب
 لمحاور االستبانة، كما هو مبين في الجدول التالي:
 (12جدول رقم )

 ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة دلةمعا ت االرتباط باستخداممعامال
 معامل االرتباط المحور

 محاور األنماط القيادية
 

 0.617 نمط القيادة الديمقراطي
 0.854 نمط القيادة األوتوقراطي
 0.708 نمط القيادة التسيبي

  محاور التوافق االجتماعي
 0.689 التوافق األسري 
 0.815 عيةالمشاركة الجام

 0.725 االنسجام مع المجتمع
ألفـا كرونبـاخ لمحـاور االسـتبانة  دلـةمعا معـامالت االرتبـاط باسـتخداميتبين من الجدول السابق أن 

 ، وتفي بأغراض الدراسة.دالة إحصا يا  هي معامالت ثبات 
 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .2
ب معامالت االرتباط بطرمقة التجز ـة النصـفية وتم التأكد أيضا من ثبات االستبانة من خالل حسا
 لمحاور االستبانة، كما هو مبين في الجدول التالي:
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 (13جدول رقم )
 االستبانةمعامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور 

 المحور
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
   محاور األنماط القيادية
 0.699 0.929 اطينمط القيادة الديمقر 

 0.738 0.872 نمط القيادة األوتوقراطي
 0.857 0.984 نمط القيادة التسيبي

   محاور التوافق االجتماعي
 0.729 0.864 التوافق األسري 
 0.741 0.875 المشاركة الجامعية
 0.916 0.851 االنسجام مع المجتمع

دالـــة هـــي معـــامالت ثبـــات  االســـتبانةيتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق أن معـــامالت االرتبـــاط لمحـــاور 
 ، وتفي بأغراض الدراسة.إحصا يا  

 
 :اختبار توزيع البيانات: ثامناا 

 K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testســمرنو   -تــم اســتخدام اختبــار كولمجــورو  
الختبــار إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزمــع الطبيعــي مــن عدمــه، وكانــت النتــا ج كمــا هــي مبينــة فــي 

 التالي: جدولال
 (18رقم ) جدول

 لمحاور االستبانة اختبار التوزيع الطبيعي
 ".Sigقيمة " المحور

  محاور األنماط القيادية
 8.915 نمط القيادة الديمقراطي
 8.179 نمط القيادة األوتوقراطي
 8.748 نمط القيادة التسيبي

  محاور التوافق االجتماعي
 8.181 التوافق األسري 
 8.186 معيةالمشاركة الجا

 8.979 االنسجام مع المجتمع
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ا لجميـــع محـــاور االســـتبانة أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة .Sigقيمـــة امـــن الجـــدول الســـابق أن  يتبـــين
(، وهذا يدل عل  أن جميع محاور االستبانة تتبع التوزمع الطبيعي، أي أنه يمكن استخدام 8.85)

 االختبارات المعلمية.
 

 المستخدمة: : األساليب اإلحصائيةتاسعاا 
ــــة علــــ  أســــ لة الدراســــة تــــم اســــتخدام الرزمــــة اإلحصــــا ية للعلــــوم االجتماعيــــة ) (  SPSSولإلجاب

 -اختبــار كولمجــورو   ،ألفــا كرونبــاخ، طرمقــة التجز ــة النصــفية معادلــة)معامــل ارتبــاط بيرســون، 
( فــي One-Way ANOVAاختبــار  ،T-Testاختبــار  ،للعينــة الواحــدة Tاختبــار ســمرنو ، 

 ، وهي عل  النحو التالي:التحليالت اإلحصا ية الالزمة للدراسة إجراء
(: لقيــاس صــدق االتســاق  Pearson Correlation Coefficient معامــل ارتبــاط بيرســون ) .8

 الداخلي، وكذل  تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.
 .ستبانةاالثبات  لقياس (Cronbach's Alpha): كرونباخ ألفا معادلة .4
 .االستبانةثبات  لقياس (Split-Half Method): طرمقة التجز ة النصفية .4
 .الختبار إذا كانت البيانات تتبع التوزمع الطبيعي من عدمه :سمرنو  –كولمجورو  اختبار  .2
فقــرات  علـ الدراسـة  عينـةلمعرفـة مـدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات للعينـة الواحـدة:  Tاختبـار  .5

عـن وســطها الفقـرات ســتجابات لكـل فقـرة مـن االللتعـر  علـ  مـدى انحـرا  نة، و االسـتباومحـاور 
 .".Sig"، وقيمة "T"وللتعر  عل  قيمة  المحاور الر يسة، الحسابي، إل  جانب

(: للتحقـــق مـــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــا ية فـــي T-Testلعينتـــين مســـتقلتين ) Tاختبـــار  .6
 لجنس(.متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير: )ا

(: للتحقـق مـن وجـود فـروق ذات داللـة One Way ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ) .7
 إحصا ية في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغيرات: )الجامعة، المعدل التراكمي(.

 
 : خطوات إجراء الدراسة:عاشراا 

 تم إتباع الخطوات التالية:
 الدراسة، وتلخيصها والتعليق عليها.اإلطالع عل  الدراسات السابقة في مجال  .8
 اإلطالع عل  األدب النظري السابق في مجال الدراسة، وبناء اإلطار النظري للدراسة. .4
 بناء أداة الدراسة )االستبانة(، والتحقق من صدق وثبات االستبانة. .4
 اختيار مجتمع وعينة الدراسة. .2
 ا.توزمع أداة الدراسة )االستبانة( عل  عينة الدراسة وجمعه .5
 تحليل البيانات وعرضها في جداول والتعقيب عليها. .6
 تفسير النتا ج ومناقشتها، وصياغة التوصيات والمقترحات. .7
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 الفصل الخامس
 
 النقاشالتحليل و 
 

 تمهيد
 السؤال األول ومناقشتهااإلجابة عن أوالا: نتائج 

 ومناقشتها الثانيالسؤال اإلجابة عن : نتائج ثانياا 
 ومناقشتها الثالثالسؤال  ابة عناإلج : نتائجثالثاا 
 ومناقشتها الرابعالسؤال اإلجابة عن : نتائج رابعاا 

 ومناقشتها الخامسالسؤال  اإلجابة عن : نتائجخامساا 
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 التحليل والنقاشالفصل الخامس: 
 

 تمهيد:
ها، ومـن يتناول هذا الفصل نتا ج الدراسة، حيث تـم اإلجابـة علـ  أسـ لة الدراسـة، واختبـار فرضـيات

واالخـتال  مـع الدراسـات  ثم تـم تفسـير النتـا ج والتعقيـب عليهـا، باإلضـافة إلـ  بيـان أوجـه التشـابه
 السابقة.

 
 السؤال األول ومناقشتها: اإلجابة عن أوالا: نتائج

 ينص السؤال عل  ما يلي:
 غزة؟ قطاعما درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 

للعينــة الواحــدة، كمــا هــو مبــين فــي الجــداول  Tلــ  هــذا الســؤال باســتخدام اختبــار وقــد تــم اإلجابــة ع
 التالية:

 (:15جدول رقم )
 األنماط القياديةمحاور 

 المحور م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 كبيرة 8 0.00 24.18 73.55 0.55 3.68 نمط القيادة الديمقراطي 1
 ضعيفة 4 0.00 12.78- 51.78 0.63 2.59 نمط القيادة األوتوقراطي 2
 ضعيفة 4 0.00 18.61- 47.55 0.66 2.38 نمط القيادة التسيبي 4
 ضعيفة  0.00 6.68- 57.46 0.37 2.87 األنماط القيادية 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
  ــةدرجــة تــوافر غــزة جــاءت بــوزن نســبي  قطــاعلــدى طلبــة الجامعــات فــي  األنمــاط القيادي
 (.متوسطة(، وهي بدرجة )57.46)
  غــزة جــاءت بــوزن  قطــاعلــدى طلبــة الجامعــات فــي  الــديمقراطي ةنمــط القيــاددرجــة تــوافر

 (.كبيرة(، وهي بدرجة )73.55نسبي )
  غـزة جــاءت بــوزن  قطــاعلـدى طلبــة الجامعـات فــي  األوتــوقراطي ةنمــط القيــاددرجـة تــوافر

 (.ضعيفة(، وهي بدرجة )51.78نسبي )
  غـزة جـاءت بـوزن نسـبي  قطاعلدى طلبة الجامعات في  التسيبي ةنمط القياددرجة توافر
 (.ضعيفة(، وهي بدرجة )47.55)
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ويعـــزو يتبـــين مـــن النتـــا ج الســـابقة أن درجـــة تـــوافر األنمـــاط القياديـــة بشـــكل عـــام كانـــت ضـــعيفة، 
لجامعية، التي تعزز السمات القيادية لدى الطلبة، فضـال هذه النتيجة إل  ضعف البرامج ا الباحث

عــن الســمات القياديــة التــي ال تتــوفر فــي كــل األفــراد، لــذل  يــرى الباحــث أن النتيجــة الحاليــة تعتبــر 
 ية.منطق

مــدى تــوافر الــنمط ( التــي أشــارت أن 4886وقــد اختلفــت النتيجــة الحاليــة مــع دراســة )الدرديســي، 
(، 73.377قطـاع غـزة جـاء بـوزن نسـبي ) قطـاعمعـات الفلسـطينية فـي الديمقراطي لدى طلبة الجا

، (، وهـو بدرجـة )متوسـطة(52.235الـنمط األوتـوقراطي جـاء بـوزن نسـبي )، و وهو بدرجـة )كبيـرة(
 .(، وهو بدرجة )قليلة(46.787النمط الترسلي جاء بوزن نسبي )و 

 لـدى شـيوعا   األكثـر اديالقيـ الـنمط هـو الـديمقراطي الـنمط أن( 4881وبينـت دراسـة )شـحادة، 
 .التسيبي النمط وثم الدكتاتوري، النمط يليه الفلسطينية، الجامعات األكاديميين في اإلدارمين

أن القيـــادات اإلدارمـــة فـــي المـــدارس الثانويـــة تســـتخدم الـــنمط ( 4884وأظهـــرت دراســـة )الحســـيني، 
ــــ  أن القيــــادات اإلدارمــــة فــــي المــــدار يالــــديمقراطي، وغيــــر مــــوافق ــــنمط ال سن عل ثانويــــة تســــتخدم ال
 األوتوقراطي والنمط الحر.
الــنمط الــديمقراطي ألعضــاء الهي ــة التدرمســية فــي الجامعــات ( أن 4884وأشــارت دراســة )النيــرب، 

شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهي ة التدرمسية والطلبة حصل  قطاعالفلسطينية في 
حصـل الـنمط الـديكتاتوري ، و ل  تقـدير مـنخفضحصل النمط التسيبي ع، بينما عل  تقدير متوسط
 عل  تقدير منخفض.

التـي خلصـت إلـ   (Ogunyink & Adedoyin, 2013دراسـة )وقـد اختلفـت هـذه النتيجـة مـع 
 عدم وجود نمط قيادي سا د لدى مديري المدارس من وجهة نظر عينة الدراسة.

 
 (:17جدول رقم )

 الديمقراطي ةنمط القيادفقرات محور 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 ضعيفة 10 0.00 7.40- 51.58 1.12 2.58 أشار  في األنشطة الطالبية المختلفة 1

2 
أتبنــــ  األفكــــار اإلبداعيــــة التــــي يطرحهــــا 

 كبيرة 9 0.00 4.50 65.13 1.12 3.26 اآلخرون 

 جدا كبيرة 1 0.00 44.03 90.00 0.67 4.50 مع زمال ي بطرمقة إيجابيةأتعامل  4
 كبيرة 3 0.00 33.76 87.34 0.79 4.37 أتقبل الرأي والرأي اآلخر بكل ترحاب 2

أتــــيح الفرصــــة لزمال ــــي أن يعبــــروا عــــن  5
 رأيهم بحرمة كاملة

 كبيرة 2 0.00 37.47 88.45 0.75 4.42



97 
 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" الترتيب 

 درجة
 الموافقة

مـــــــع  أســــــتخدم عبــــــارات المــــــدح والثنــــــاء 6
 زمال ي

 كبيرة 4 0.00 21.34 79.90 0.91 3.99

أستشـــــير أصـــــدقا ي فـــــي القـــــرارات التـــــي  7
 اتخذها

 كبيرة 7 0.00 7.42 68.03 1.06 3.40

أشــــــار  زمال ــــــي فــــــي حــــــل المشــــــكالت  1
 الجامعية

 كبيرة 8 0.00 6.34 67.68 1.19 3.38

أشــــــــــــار  زمال ــــــــــــي فــــــــــــي مناســــــــــــباتهم  9
 االجتماعية

 كبيرة 5 0.00 10.77 72.26 1.12 3.61

 كبيرة 6 0.00 10.81 71.39 1.04 3.57 أناقش زمال ي بأي أفكار جديدة لدي 88
 كبيرة  0.00 24.18 73.55 0.55 3.68 المحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
  غــزة جــاءت بــوزن  قطــاعلــدى طلبــة الجامعــات فــي  الــديمقراطي ةنمــط القيــاددرجــة تــوافر

 (.كبيرةبدرجة ) (، وهي73.55نسبي )
 ويفسر الباحثغـزة،  قطاعوهذا يدل عل  وجود نمط القيادة الديمقراطي لدى طلبة الجامعات في 

األفضــل فــي الجامعــات  ذلــ  ألهميــة نمــط القيــادة الــديمقراطي، وأن الــنمط القيــادي الــديمقراطي هــو
يــوازن بــين النمطــين  ، إضــافة إلــ  أن الــنفس اإلنســانية تتقبــل هــذا الــنمط، باعتبــار أنــهالفلســطينية

الديكتاتوري والنمط التسيبي، وألنه يبن  عل  المشاركة وتقبل اآلخر، ويسود فيه جو من العالقات 
 االجتماعية الجيدة والمودة بين الجميع.

مـدى تـوافر الـنمط الـديمقراطي ( التي أشـارت أن 4886واتفقت هذه النتا ج مع دراسة )الدرديسي، 
 .(73.377قطاع غزة جاء بوزن نسبي ) قطاعطينية في لدى طلبة الجامعات الفلس
 لـدى شـيوعا   األكثـر القيـادي الـنمط هـو الـديمقراطي الـنمط أن( 4881وبينـت دراسـة )شـحادة، 

 .الفلسطينية الجامعات األكاديميين في اإلدارمين
 أن القيـــادات اإلدارمـــة فـــي المـــدارس الثانويـــة تســـتخدم الـــنمط( 4884وأظهـــرت دراســـة )الحســـيني، 

 الديمقراطي.
الـنمط الـديمقراطي ألعضـاء ( التي أشارت أن 4884وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )النيرب، 
شمال الضفة الغربية من وجهة نظـر أعضـاء  قطاعالهي ة التدرمسية في الجامعات الفلسطينية في 

 الهي ة التدرمسية والطلبة حصل عل  تقدير متوسط.
 ( وه4أعل  ترتيب فقرة رقم ،)( وقـد جـاءت بـوزن أتعامـل مـع زمال ـي بطرمقـة إيجابيـةي ،)

 (.كبيرة(، وهي بدرجة )90.00نسبي )
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وهذا يدل عل  حرص طلبة الجامعات في قطـاع غـزة علـ  التعامـل مـع زمال هـم بطرمقـة إيجابيـة، 
ذلــ  بالنتـا ج اإليجابيــة التـي ســو  تعـود علــ  الطلبـة مــن المعاملـة الجيــدة بيــنهم،  ويعـزو الباحــث

 اعدة بعضهم البعض. ومس
 ( وقــد جــاءت أشــار  فــي األنشــطة الطالبيــة المختلفــة(، وهــي )8أدنــ  ترتيــب فقــرة رقــم ،)

 (.ضعيفة(، وهي بدرجة )51.58بوزن نسبي )
غــزة فــي األنشــطة الطالبيــة المختلفــة،  قطــاعوهــذا يــدل علــ  ضــعف مشــاركة طلبــة الجامعــات فــي 

ور المحاضـــرات الجامعيـــة، باإلضـــافة إلـــ  ذلـــ  بســـبب انشـــغالهم بالدراســـة وحضـــ ويعـــزو الباحـــث
اعتقادهم بتسييس بعض األنشطة الطالبيـة أحيانـا ، وهـذا يـؤدي إلـ  عـزوفهم أحيانـا  عـن المشـاركة 
فــي األنشــطة الطالبيــة، فضــال أن الثقافــة الســا دة داخــل الجامعــات الفلســطينية ال تشــجع كثيــرا مــن 

فــــة، لــــذل  يــــرى الباحــــث أن اإلدارة داخــــل الطلبــــة علــــ  المشــــاركة فــــي األنشــــطة الطالبيــــة المختل
الجامعــات ال بــد لهــا مــن تحفيــز الطلبــة تجــاه المشــاركة فــي األنشــطة، ووضــع امتيــازات مــن أجــل 

 إنجاح وتعزمز هذا الجانب.
 (:16جدول رقم )

 األوتوقراطي ةنمط القيادفقرات محور 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" درجة الترتيب 

 الموافقة

1 
أتجنــــــــب المواقــــــــف التــــــــي أستشــــــــير فيهــــــــا 

 اآلخرمن
 متوسطة 2 0.02 2.37- 57.56 1.01 2.88

 كبيرة 8 0.00 5.22 66.11 1.15 3.31 أحرص أن تكون قراراتي صارمة 2

4 
أحـــــرص علـــــ  أن أكـــــون المتحـــــدث باســـــم 

 الطلبة في الجامعة
 ضعيفة 7 0.00 10.51- 47.35 1.17 2.37

2 
ـــــــواجهني دون  ـــــــي ت أعـــــــالج المشـــــــكالت الت

 مساعدة غيري 
 كبيرة 4 0.01 2.60 62.99 1.13 3.15

5 
أعتبــر أن المناقشــة وتبــادل اآلراء مضــيعة 

 للوقت
 ضعيفة 88 0.00 20.13- 38.15 1.06 1.91

 ضعيفة 1 0.00 17.38- 40.94 1.07 2.05 أفرض رأيي عل  اآلخرمن ألنه األصوب 6
 كبيرة 4 0.02 2.38 62.81 1.16 3.14 لعالقات الرسمية مع اآلخرمنأفضل ا 7

1 
ألبي حاجاتي بشكل دا م، دون النظـر إلـ  

 حاجات اآلخرمن
 ضعيفة 5 0.00 4.99- 53.94 1.19 2.70

 ضعيفة 9 0.00 19.57- 39.33 1.04 1.97 أميل إل  فرض رأيي عل  اآلخرمن 9
 ضعيفة 7 0.00 5.00- 54.12 1.16 2.71 يضايقني توجيه أي انتقاد لي 88
 ضعيفة  0.00 12.78- 51.78 0.63 2.59 المحور ككل 
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 وقد تبين من الجدول السابق أن:
  غـزة جــاءت بــوزن  قطــاعلـدى طلبــة الجامعـات فــي  نمــط القيــادة األوتــوقراطيدرجـة تــوافر

 (.ضعيفة(، وهي بدرجة )51.78نسبي )
ـــادة األوتـــوقراط ـــ  وجـــود نمـــط القي ـــة الجامعـــات فـــي وهـــذا يـــدل عل غـــزة بدرجـــة  قطـــاعي لـــدى طلب

ذلـــ  ألن نمـــط القيـــادة األوتـــوقراطي يبنـــ  علـــ  حـــب الـــذات وكراهيـــة  ويفســـر الباحـــثمتوســـطة، 
اآلخر، يسود فيه جو من الرسمية وفرض الرأي، وعدم االهتمام بحاجات اآلخرمن، إضافة إل  أن 

لذل  يرى الباحث أن هذه النتيجـة  النفس البشرمة بشكل عام ترفض نظام التسلط وفرض القرارات،
 تعتبر نتيجة منطقية.

مــــــدى تــــــوافر الــــــنمط ( التــــــي أشــــــارت أن 4886واتفقـــــت هــــــذه النتيجــــــة مــــــع دراســــــة )الدرديســــــي، 
(، 52.235قطاع غـزة جـاء بـوزن نسـبي ) قطاعاألوتوقراطي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في 

 .وهو بدرجة )متوسطة(
تســتخدم الــنمط ال الثانويــة  سأن القيـادات اإلدارمــة فــي المـدار ( 4884وأظهـرت دراســة )الحســيني، 

 األوتوقراطي.
الــنمط الـديكتاتوري ألعضـاء الهي ــة التدرمسـية فـي الجامعــات ( أن 4884وأشـارت دراسـة )النيـرب، 

شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهي ة التدرمسية والطلبة حصل  قطاعالفلسطينية في 
 ض.عل  تقدير منخف

 ( وقــد جــاءت بــوزن أحــرص أن تكــون قراراتــي صــارمة(، وهــي )4أعلــ  ترتيــب فقــرة رقــم ،)
 (.كبيرة(، وهي بدرجة )66.11نسبي )

غـزة أن تكـون قـراراتهم صـارمة، ولكـن لـيس فـي  قطـاعوهذا يدل عل  حـرص طلبـة الجامعـات فـي 
ظـرو  المحيطـة غـزة، وال قطـاعذل  لطبيعـة المجتمـع فـي  ويعزو الباحثكل الظرو  واألوقات، 

 به، والحصار واآلالم التي مر بها، وما أثرت به عل  جميع المواطنين دون استثناء.
 ( وقـد أعتبـر أن المناقشـة وتبـادل اآلراء مضـيعة للوقـت(، وهـي )5أدن  ترتيـب فقـرة رقـم ،)

 (.ضعيفة(، وهي بدرجة )38.15جاءت بوزن نسبي )
ذل   ويعزو الباحثزة بالمناقشة وتبادل اآلراء، غ قطاعوهذا يدل عل  اهتمام طلبة الجامعات في 

ألهميــة المناقشــة وتبــادل اآلراء، ومــا ينــتج عنهــا مــن توافــق وتقــارب فــي وجهــات النظــر بــين جميــع 
 األطرا .
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 (:14جدول رقم )
 نمط القيادة التسيبيفقرات محور 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
T"" 

 مةقي
Sig."" درجة الترتيب 

 الموافقة

1 
أتجنــــــــــب إعــــــــــداد جــــــــــدول خــــــــــاص 

 بالمذاكرة
 متوسطة 8 0.32 0.99- 58.75 1.24 2.94

أتجنـــب التـــدخل فـــي حـــل النزاعــــات  2
 بين الطلبة

 ضعيفة 4 0.00 3.50- 55.89 1.15 2.79

4 
أتساهل في قضاء واجباتي التعليمة 

 بشكل مستمر
 وسطةمت 4 0.06 1.87- 57.84 1.13 2.89

2 
أتصــر  مــع اآلخــرمن بســلو  غيــر 

 مدروس
 ضعيفة 1 0.00 18.08- 42.16 0.96 2.11

5 
أتهــــاون فــــي كســــب الوقــــت ومــــذهب 

 ضعيفة 2 0.00 4.92- 53.89 1.21 2.69 دون أن أستفيد منه

6 
أتهــرب مــن المســؤولية فــي المواقــف 

 الحرجة
 ضعيفة 5 0.00 9.13- 49.28 1.14 2.46

7 
شـكالت التـي أتهرب من مواجهه الم

 تواجهني
 ضعيفة 6 0.00 13.42- 44.75 1.11 2.24

 ضعيفة 9 0.00 20.72- 37.64 1.05 1.88 أعتقد أن التخطيط مضيعة للوقت 1
 ضعيفة 7 0.00 13.33- 43.24 1.22 2.16 أفضل العشوا ية في نمط حياتي 9
 ضعيفة 88 0.00 20.94- 36.71 1.09 1.84 غير ملتزم بأنظمة وقوانين الجامعة 88
 ضعيفة  0.00 18.61- 47.55 0.66 2.38 المحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
  غـزة جـاءت بـوزن نسـبي  قطاعلدى طلبة الجامعات في  نمط القيادة التسيبيدرجة توافر
 (.ضعيفة(، وهي بدرجة )47.55)

زة بدرجـــة قليلـــة، غـــ قطـــاعوهـــذا يـــدل علـــ  وجـــود نمـــط القيـــادة التســـيبي لـــدى طلبـــة الجامعـــات فـــي 
ذل  ألن نمط القيادة التسيبي يبنـ  علـ  التهـاون والكسـل والهـروب مـن المسـ ولية  ويفسر الباحث

وعدم االلتزام، باإلضافة إل  أن هذا الـنمط ال يصـلح فـي الكثيـر مـن البي ـات، وعليـه يـرى الباحـث 
 ي أن يتحصل عل  المرتبة األخيرة.أن هذا النمط من الطبيع

مــدى تــوافر الــنمط الترســلي ( التــي أشــارت أن 4886لنتيجــة مــع دراســة )الدرديســي، واتفقــت هــذه ا
 .(، وهو بدرجة )قليلة(46.787غزة جاء بوزن نسبي ) قطاعلدى طلبة الجامعات الفلسطينية في 
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 اإلدارمـين لـدى شـيوعا   األقل القيادي النمط التسيبي هو النمط أن( 4881وبينت دراسة )شحادة، 
 .الفلسطينية الجامعات األكاديميين في

تســتخدم الــنمط ال الثانويــة  سأن القيـادات اإلدارمــة فــي المـدار ( 4884وأظهـرت دراســة )الحســيني، 
 الحر.

الـــنمط التســـيبي ألعضـــاء الهي ـــة التدرمســـية فـــي الجامعـــات ( أن 4884وأشـــارت دراســـة )النيـــرب، 
ة التدرمسية والطلبة حصل شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهي  قطاعالفلسطينية في 

 عل  تقدير منخفض.
 ( وقد جاءت بـوزن أتجنب إعداد جدول خاص بالمذاكرة(، وهي )8أعل  ترتيب فقرة رقم ،)

 (، وهي بدرجة )متوسطة(.58.75نسبي )
ويعـزو غـزة لجـدول خـاص بالمـذاكرة،  قطـاعوهذا يدل عل  عدم إعداد جميع طلبـة الجامعـات فـي 

لــه طرمقــة خاصــة فــي المــذاكرة، ولــيس بالضــرورة أن يعتمــدوا نفــس ذلــ  ألن كــل طالــب  الباحــث
 الطرمقة.

 ( وقــد جــاءت غيــر ملتــزم بأنظمــة وقــوانين الجامعــة(، وهــي )88أدنــ  ترتيــب فقــرة رقــم ،)
 (.ضعيفة(، وهي بدرجة )36.71بوزن نسبي )

زو ويعــغــزة ملتزمــون بأنظمــة وقــوانين الجامعــات،  قطــاعوهــذا يــدل علــ  أن طلبــة الجامعــات فــي 
دراكهــم ألهميــة االلتــزام بأنظمــة وقــوانين الجامعــة، والنتــا ج اإليجابيــة  الباحــث ذلــ  بــوعي الطلبــة وا 

التي سو  تعود عليهم إن التزموا بها، والنتا ج السلبية التي سو  تعود عليهم إن لم يلتزمـوا بهـا، 
 وكونها تساهم في استقرار وضعهم الجامعي.

 
 ل الثاني ومناقشتها:السؤا اإلجابة عنثانياا: نتائج 

 ينص السؤال عل  ما يلي:
 غزة؟ قطاعما مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 
للعينــة الواحــدة، كمــا هــو مبــين فــي الجــداول  Tوقــد تــم اإلجابــة علــ  هــذا الســؤال باســتخدام اختبــار 

 التالية:
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 (:19جدول رقم )
 التوافق االجتماعيمحاور 

 طالمتوس المحور م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" درجة الترتيب 

 الموافقة
 جدا كبيرة 8 0.00 38.03 85.60 0.66 4.28 التوافق األسري  1
 كبيرة 4 0.00 13.99 70.47 0.73 3.52 المشاركة الجامعية 2
 كبيرة 4 0.00 33.87 80.60 0.60 4.03 االنسجام مع المجتمع 4
 كبيرة  0.00 28.52 77.74 0.61 3.89 التوافق االجتماعي 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
  غــــزة جــــاء بــــوزن نســــبي  قطـــاعلـــدى طلبــــة الجامعــــات فــــي  التوافــــق االجتمــــاعيمســـتوى
 (.كبيرة(، وهو بدرجة )77.74)
  (، 85.60غزة جاء بـوزن نسـبي ) قطاعلدى طلبة الجامعات في  التوافق األسري مستوى
 (.جدا كبيرةو بدرجة )وه
  غــــزة جـــاء بــــوزن نســــبي  قطــــاعلــــدى طلبـــة الجامعــــات فـــي  المشــــاركة الجامعيــــةمســـتوى
 (.كبيرة(، وهو بدرجة )70.47)
  غــزة جــاء بــوزن نســبي  قطــاعلــدى طلبــة الجامعــات فــي  االنســجام مــع المجتمــعمســتوى
 (.كبيرة(، وهو بدرجة )80.60)

غـزة،  قطـاععي بصورة كبيرة لدى طلبة الجامعات في يتبين من النتا ج السابقة وجود توافق اجتما
ذلـ  بطبيعـة  ويفسر الباحثوأنهم يتمتعون بتوافق أسري ومشاركة جامعية وانسجام مع المجتمـع، 

غـــزة، وأنـــه مجتمــع إنســـاني اجتمــاعي، يحـــب أســـرته، ولديــه انتمـــاء لجامعتـــه،  قطــاعالمجتمــع فـــي 
 وعنده والء كبير لمجتمعه ووطنه.

 لــدى( التــي أشــارت إلــ  وجــود توافــق 4886نتيجــة مــع دراســة )حبايــب وأبــو مــرق، واتفقــت هــذه ال
 بدرجة كبيرة.طلبة جامعة النجاح الوطنية 

لــدى المســنين المقيمــين مــع ( التــي بينــت وجــود توافــق 4886واختلفــت مــع دراســة )عــوض ونبيــل، 
 بدرجة متوسطة.  أسرهم في محافظة طولكرم
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 (:21جدول رقم )
 التوافق األسري فقرات محور 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" الترتيب 

 درجة
 الموافقة

 كبيرة 1 0.00 19.19 80.99 1.07 4.05 أشعر أنني مستقر أسرما 1
 جدا كبيرة 6 0.00 27.33 85.89 0.93 4.29 أستمتع بالحديث مع أفراد أسرتي 2
 جدا كبيرة 4 0.00 37.08 91.39 0.83 4.57 انتما ي ألسرتيأفتخر ب 4
 جدا كبيرة 8 0.00 39.94 91.83 0.77 4.59 قلبي مليء بالحب ألسرتي 2
 كبيرة 88 0.00 18.34 78.75 1.00 3.94 أسرتي تأخذ برأيي إل  حّد كبير 5
 جدا رةكبي 7 0.00 26.89 85.74 0.93 4.29 يسود أسرتي االتفاق والحب والمودة 6

7 
أتشــاور مــع أفــراد أســرتي فــي اتخــاذ قراراتــي 

 كبيرة 9 0.00 19.35 80.63 1.04 4.03 المهمة

 جدا كبيرة 5 0.00 28.05 86.34 0.92 4.32 أقضي أوقاتا  سعيدة مع أسرتي 1
 جدا كبيرة 2 0.00 34.59 88.98 0.82 4.45 أنا شخٌص محبوب في أسرتي 9
 جدا كبيرة 4 0.00 38.03 90.57 0.79 4.53 رتيأهتم بسعادة جميع أفراد أس 88
 جدا كبيرة  0.00 38.03 85.60 0.66 4.28 المحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
  (، 85.60غزة جاء بـوزن نسـبي ) قطاعلدى طلبة الجامعات في  التوافق األسري مستوى

 (.جدا كبيرةوهو بدرجة )
ذلـ  ألن  ويفسـر الباحـثغـزة،  قطـاعلبة الجامعـات فـي وهذا يدل عل  وجود توافق أسرى لدى ط

ن شــابه شــيئ مــن  ن صــلح هــذا المحضــن صــلح المجتمــع، وا  األســرة هــي المحضــن األول للفــرد، وا 
الفرقة واالختال  ضعف المجتمع، فاستقرار األسرة ووجود توافـق فيهـا لبنـة أساسـية لمجتمـع جيـد، 

لـ ، يـرى الباحـث أن اإلنسـان بطبعـه ينتمـي إلـ  أما حصول بعد التوافق األسري عل  المرتبة األو 
البي ة األساسية له، والتي يتفاعل معها بشكل أساسي وكبير، وهي األسـرة، لمـا تمثلـه مـن حاضـنة 

 نفسية واجتماعية أساسية لدى اإلنسان.
ــــدى المســــنين الأن متوســــط درجــــة ا( 4886وأظهــــرت دراســــة )عــــوض ونبيــــل،  غتــــراب النفســــي ل

   متوســط درجـة التوافــق النفســيلــب(، و 4.89) غـتلفــي محافظــة طـولكرم قــد بم هالمقيمـين مــع أسـر 
(4.24.) 
 ( وقــد جــاءت بــوزن نســبي قلبــي ملــيء بالحــب ألســرتي(، وهــي )2أعلــ  ترتيــب فقــرة رقــم ،)
 (.جدا كبيرة(، وهي بدرجة )91.83)

رة ذلـ  ألهميـة األسـ ويعـزو الباحـثغـزة ألسـرهم،  قطـاعوهذا يدل عل  حـب طلبـة الجامعـات فـي 
 في حياة الفرد، وأنها من ربته وعلمته، وهي الحضن الدافئ له.
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 ( وقــد جــاءت بــوزن أســرتي تأخــذ برأيــي إلــ  حــّد كبيــر(، وهــي )5أدنــ  ترتيــب فقــرة رقــم ،)
 (.كبيرة(، وهي بدرجة )78.75نسبي )

ويعـــزو غــزة تأخــذ بــرأيهم ووجهــات نظــرهم،  قطــاعوهــذا يــدل علــ  أن أســر طلبــة الجامعــات فــي 
ل  إلدرا  اآلباء واألمهات لدور أبنا هم الطلبة، وأهميـة مشـاركتهم فـي القـرارات األسـرمة، ذ الباحث

باإلضــافة أن بعــض طلبــة الجامعــات هــم مــن المعيلــين ألســرهم أو القــا مين علــ  رعايتهــا وتــوفير 
 احتياجاتها، إما لموت األب أو مرضه أو عدم مقدرته عل  العمل.

 (:21جدول رقم )
 اركة الجامعيةالمشفقرات محور 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" درجة الترتيب 

 الموافقة
 كبيرة 4 0.00 11.29 74.19 1.23 3.71 أفتخر بانتما ي إل  جامعتي 1
 كبيرة 4 0.00 16.61 78.21 1.07 3.91 أشعر بالرضا عن تخصصي الجامعي 2

4 
قامـــــة العالقـــــات مـــــع أفضـــــل االخـــــ تالط وا 

 زمال ي في الكلية
 كبيرة 2 0.00 12.01 73.51 1.09 3.68

 كبيرة 88 0.18 1.34 61.72 1.24 3.09 أشار  مع زمال ي في نشاطات الكلية 2

5 
ألتــــــــزم بالــــــــدوام الدراســــــــي، وال أتغيــــــــب إال 

 للضرورة
 كبيرة 8 0.00 15.72 78.79 1.16 3.94

 كبيرة 6 0.00 10.25 71.71 1.12 3.59 عالقاتي مميزة بأساتذتي 6
 كبيرة 7 0.00 8.43 70.88 1.25 3.54 أحب الذهاب إل  الجامعة 7
 كبيرة 5 0.00 11.20 72.14 1.05 3.61 أشار  زمال ي في مناقشة المواد الدراسية 1

9 
أنــــــــــاقش المدرســــــــــين فــــــــــي الموضــــــــــوعات 

 الدراسية
 كبيرة 1 0.00 6.36 67.46 1.14 3.37

 كبيرة 9 0.04 2.11 62.54 1.17 3.13 الرضا عن تحصيلي الجامعيأشعر ب 88
 كبيرة  0.73 0.00 61.86 1.36 0.73 المحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
  غــــزة جـــاء بــــوزن نســــبي  قطــــاعلــــدى طلبـــة الجامعــــات فـــي  المشــــاركة الجامعيــــةمســـتوى
 (.كبيرة(، وهو بدرجة )78.27)

هـذه  ويفسـر الباحـثغـزة،  قطـاعجامعيـة لـدى طلبـة الجامعـات فـي وهذا يدل عل  وجود مشـاركة 
المشاركة بأن الجامعة هي بيت للطالب، ومحضن تربية بعد بيته، وأن الطالـب مـع دراسـته يعـيش 
فـــي بي ـــة جامعيـــة، ييجـــب أن يتعامـــل معهـــا، وتتمثـــل هـــذه المشـــاركة فـــي االلتـــزام بالحضـــور إلـــ  

قامة عالقات مع الطلبة الز  مالء، وعالقات أخرى مع األساتذة، إضافة إل  أن الطالب الجامعة، وا 
يقضــي وقتــا طــويال مــن يومــه داخــل أســوار الجامعــة، وهــذا يحفــز المشــاركة الجامعيــة، إضــافة إلــ  
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تـــوفر العالقـــات الطيبـــة بـــين الطلبـــة مـــع بعضـــهم الـــبعض، وكـــذل  بيـــنهم وبـــين الطـــاقم األكـــاديمي 
 واإلداري في الجامعة.
 يتمتعـون  عامـة بصـورة الرماضـية التربيـة كليـة طلبـة ( أن4884راني، وأوضـحت دراسـة )البـد

 فـي النجـاح أجـل مـن والعمـل، للعطـاء يعطـيهم الـدافع ممـا إيجـابي، رماضـي معرفي دافع بمستوى 
 . الجامعية والعملية األكاديمية حاجاتهم

 ( ــدوام الدراســي، وال أتغيــب إال للضــرورة(، وهــي )5أعلــ  ترتيــب فقــرة رقــم (، وقــد ألتــزم بال
 (.كبيرة(، وهي بدرجة )78.79جاءت بوزن نسبي )

غــزة بالــدوام الدراســي الجــامعي، وعــد تغيــبهم إال  قطــاعوهــذا يــدل علــ  التــزام طلبــة الجامعــات فــي 
ذلــ  ألن الــدوام الدراســي الجــامعي يــؤدي إلــ  زمــادة التحصــيل العلمــي،  ويعــزو الباحــثللضــرورة، 

 والحصول عل  أعل  الدرجات.
 (، وقــد جــاءت أشــار  مــع زمال ــي فــي نشــاطات الكليــة(، وهــي )2فقــرة رقــم ) أدنــ  ترتيــب

 (، وهي بدرجة )متوسطة(.61.72بوزن نسبي )
غــزة فــي نشــطات الكليــات الخاصــة بهــم، ولكــن  قطــاعوهــذا يــدل علــ  مشــاكة طلبــة الجامعــات فــي 

مـن مفـاهيم ذلـ  لمـا تصـيبه نشـاطات الكليـات علـ  الطلبـة  ويعـزو الباحـثليس بالدرجـة الكافيـة، 
 وممارسات وتطبيقات عملية لمواد نظرمة يدرسونها.
 (:22جدول رقم )

 االنسجام مع المجتمعفقرات محور 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
T"" 

 قيمة
Sig."" 

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 كبيرة 4 0.00 28.33 84.87 0.86 4.24 أشار  الناس أفراحهم وأحزانهم 1
 كبيرة 2 0.00 24.88 82.83 0.90 4.14 عالقاتي االجتماعية مع جيراني جيدة 2
 كبيرة 6 0.00 13.22 74.97 1.10 3.75 أحب البقاء مع اآلخرمن أطول وقت ممكن 4
 كبيرة 9 0.00 13.11 73.89 1.03 3.69 أتقبل انتقادات اآلخرمن 2
 كبيرة 4 0.00 30.48 85.72 0.82 4.29 يهاأبادر بتقديم المساعدة لمن يحتاج إل 5
 كبيرة 8 0.00 32.06 87.49 0.84 4.37 يسرني مساعدة اآلخرمن 6
 كبيرة 88 0.00 11.28 73.44 1.16 3.67 أحب االلتزام بعادات وتقاليد مجتمعي 7
 كبيرة 1 0.00 21.73 80.58 0.92 4.03 ألتمس األعذار لآلخرمن 1
 كبيرة 5 0.00 22.52 82.30 0.97 4.12 اآلخرمنأحافظ عل  مواعيدي مع  9

88 
مــن الســهل علــّي أن أقــيم عالقــات مــودة مــع 

 كبيرة 7 0.00 20.98 81.62 1.01 4.08 اآلخرمن

 كبيرة  0.00 33.87 80.60 0.60 4.03 المحور ككل 
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 وقد تبين من الجدول السابق أن:
  غــزة جــاء بــوزن نســبي  عقطــالــدى طلبــة الجامعــات فــي  االنســجام مــع المجتمــعمســتوى
 (.كبيرة(، وهو بدرجة )80.60)

ويفسـر الباحـث غـزة،  قطـاعوهذا يدل علـ  وجـود انسـجام مـع المجتمـع لـدى طلبـة الجامعـات فـي 
ذلـــ  بأننـــا نعـــيش فـــي مجتمـــع يحـــب العالقـــات االجتماعيـــة، ومـــربط بيننـــا روابـــط اجتماعيـــة كثيـــرة، 

لمجتمــع، وصــور التكافــل االجتمــاعي موجــودة إضــافة إلــ  وحــدة الهــم والمعانــاة لــدى جميــع ف ــات ا
 وكثيرة.

 ( وقـــد جـــاءت بـــوزن نســـبي يســـرني مســـاعدة اآلخـــرمن(، وهـــي )6أعلـــ  ترتيـــب فقـــرة رقـــم ،)
 (.كبيرة(، وهي بدرجة )87.49)

ذلـ   ويعزو الباحثغزة عل  مساعدة اآلخـرمن،  قطاعوهذا يدل عل  حرص طلبة الجامعات في 
ـــديني واإلنســـاني واال ـــدى المجتمـــع فـــي باالنتمـــاء ال غـــزة، وأن مســـاعدة اآلخـــرمن  قطـــاعجتمـــاعي ل

 متأصلة لديه، وأـن العادات والتقاليد تحث عل  مساعدة اآلخرمن. 
 ( وقــد جــاءت أحــب االلتــزام بعــادات وتقاليــد مجتمعــي(، وهــي )7أدنــ  ترتيــب فقــرة رقــم ،)

 (.كبيرة(، وهي بدرجة )73.44بوزن نسبي )
ذا   ويعزو الباحـثغزة بعادات وتقاليد المجتمـع،  قطاعمعات في وهذا يدل عل  التزام طلبة الجا

ألن المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ، وله عادات وتقاليد موروثة يتمس  بتطبيقها، إضـافة إلـ  
أن المجتمــع فــي غــزة مجتمــع مهجــر ويعــاني مــن االحــتالل وممارســات الظالمــة، وهــذا ممــا يقــوي 

 اته وتقاليده وثوابته.روابط المجتمع، ومجعله يتمس  بعاد
 

 السؤال الثالث ومناقشتها: اإلجابة عنثالثاا: نتائج 
 ينص السؤال عل  ما يلي:

( بـين درجـة تـوافر األنمـاط القياديـة α≤0.05هل توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـا ية عنـد مسـتوى )
 غزة؟ قطاعومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

 ال تم صياغة الفرضيات التالية:ولإلجابة عل  هذا السؤ 
( بــين درجــة تــوافر األنمــاط القياديــة α≤0.05ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى )
 غزة. قطاعومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

 ومتفرع من الفرضية الر يسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
( بـــين درجـــة تـــوافر الـــنمط α≤0.05ا ية عنـــد مســـتوى )ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــ .8

 غزة. قطاعالقيادي الديمقراطي ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 
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وتم التحقق من صحة هذه الفرضـية عـن طرمـق حسـاب معـامالت ارتبـاط بيرسـون، كمـا هـو مبـين 
 في الجدول التالي:

 (:23جدول رقم )
 النمط القيادي الديمقراطي والتوافق االجتماعي معامالت ارتباط بيرسون بين

 قيمة معامل االرتباط  المحور م
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دالة 0.000 0.259 التوافق األسري  8
 دالة 0.000 0.449 المشاركة الجامعية 4
 دالة 0.000 0.550 االنسجام مع المجتمع 4
 دالة 0.000 0.548 التوافق االجتماعي 

 من الجدول السابق أن:وقد تبين 
  يساوي  والتوافق االجتماعيالنمط القيادي الديمقراطي معامل ارتباط بيرسون بين
ذات  طردية عالقة ارتباطية(، وهذا يدل عل  وجود 8.85ا أقل من ).Sig(، وقيمة ا8.521)

والتوافق النمط القيادي الديمقراطي بين ( α≤0.05داللة إحصا ية عند مستوى داللة )
 غزة. قطاعلدى طلبة الجامعات في تماعي االج

تبين النتا ج السابقة وجود عالقة طردية بين النمط الديمقراطي والتوافق االجتماعي لدى طلبة 
غزة، وأنه كلما توفر النمط القيادي الديمقراطي كلما زاد مستوى التوافق  قطاعالجامعات في 
لديمقراطي يبن  عل  أساس المشاركة ذل  بأن النمط القيادي ا ويفسر الباحثاالجتماعي، 

والتعاون والحب والمودة، ومؤسس لعالقات توافقية، وأعمال مشتركة، وهذا بدوره يساهم في توفر 
جو من التوافق االجتماعي، باإلضافة إل  أن التوافق االجتماعي يعبر عن الصحة النفسية لدى 

نظام ديمقراطي يتبناه الفرد لنفسه، الفرد، وال يمكن أن يظهر بشكل قوي وفاعل إال في إطار 
 ومجعله أساسا في عالقاته مع اآلخرمن.

( بـــين درجـــة تـــوافر الـــنمط α≤0.05ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد مســـتوى ) .4
 غزة. قطاعالقيادي األوتوقراطي ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

حسـاب معـامالت ارتبـاط بيرسـون، كمـا هـو مبـين وتم التحقق من صحة هذه الفرضـية عـن طرمـق 
 في الجدول التالي:
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 (:24جدول رقم )
 معامالت ارتباط بيرسون بين النمط القيادي األوتوقراطي والتوافق االجتماعي

 قيمة معامل االرتباط  المحور م
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دالة 0.005 -0.141 التوافق األسري  8
 دالةغير  0.257 0.058 المشاركة الجامعية 4
 دالةغير  0.104 -0.083 االنسجام مع المجتمع 4
 دالةغير  0.362 -0.046 التوافق االجتماعي 

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
  يساوي  والتوافق االجتماعيالنمط القيادي األوتوقراطي معامل ارتباط بيرسون بين
ذات  عالقة ارتباطيةوجود عدم ذا يدل عل  (، وه8.85من ) أكبرا .Sig(، وقيمة ا-8.826)

والتوافق النمط القيادي األوتوقراطي بين ( α≤0.05داللة إحصا ية عند مستوى داللة )
 غزة. قطاعلدى طلبة الجامعات في االجتماعي 

تبين النتا ج السابقة عدم وجود عالقة بين النمط الديمقراطي والتوافق االجتماعي لدى طلبة 
غزة، وأنه كلما توفر النمط القيادي األوتوقراطي كلما قل مستوى التوافق  طاعقالجامعات في 
ذل  بأن النمط القيادي األوتوقراطي يبن  عل  أساس األنانية وحب  ويفسر الباحثاالجتماعي، 

الذات وكراهية اآلخر وعدم احترامه، وهو يؤسس لالختال  وعدم االتفاق، فمن الطبيعي أن ال 
اطية بينه وبين التوافق االجتماعي، فالنمط األوتوقراطي ال ينسجم مع الصحة توجد عالقة ارتب

النفسية اإليجابية لدى الفرد، وحيث أن التوافق االجتماعي أحد مظاهر الصحة النفسية، ال تعد 
 هذه النتيجة طبيعية.

( بـــين درجـــة تـــوافر الـــنمط α≤0.05ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد مســـتوى ) .4
 غزة. قطاعي التسيبي ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في القياد

وتم التحقق من صحة هذه الفرضـية عـن طرمـق حسـاب معـامالت ارتبـاط بيرسـون، كمـا هـو مبـين 
 في الجدول التالي:
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 (:25جدول رقم )
 معامالت ارتباط بيرسون بين النمط القيادي التسيبي والتوافق االجتماعي

 قيمة معامل االرتباط  ورالمح م
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 دالة 0.000 -0.266 التوافق األسري  8
 دالة 0.000 -0.236 المشاركة الجامعية 4
 دالة 0.000 -0.241 االنسجام مع المجتمع 4
 دالة 0.000 -0.324 التوافق االجتماعي 

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
  يساوي  والتوافق االجتماعيلنمط القيادي التسيبي امعامل ارتباط بيرسون بين
ذات  عكسية عالقة ارتباطية(، وهذا يدل عل  وجود 8.85ا أقل من ).Sig(، وقيمة ا-8.442)

والتوافق االجتماعي النمط القيادي التسيبي بين ( α≤0.05داللة إحصا ية عند مستوى داللة )
 غزة. قطاعلدى طلبة الجامعات في 

لسابقة وجود عالقة عكسية بين النمط القيادي التسيبي والتوافق االجتماعي لدى تبين النتا ج ا
غزة، وأنه كلما توفر النمط التسيبي كلما قل مستوى التوافق  قطاعطلبة الجامعات في 

ذل  بأن النمط القيادي التسيبي يبن  عل  الفوض  والتهاون وعدم  ويفسر الباحثاالجتماعي، 
يرى الباحث أن النتيجة تعتبر منطقية، ألن هذا النمط يؤدي إل  خلل في وبالتالي  المس ولية، 

منظومة إدارة الذات فضال عن إدارة اآلخرمن، وبالتالي فإن وجود هذا النمط بدرجة عالية يقلل 
 من وجود التوافق االجتماعي لدى الفرد، والذي هو أحد مظاهر الصحة النفسية لدى الفرد.

 
 السؤال الرابع ومناقشتها: عن اإلجابة رابعاا: نتائج

 ينص السؤال عل  ما يلي:
( بــين متوســط تقــديرات أفــراد عينــة α≤0.05هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى )

غزة تعزى إل  متغيرات:  قطاعالدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 
 )الجنس، الجامعة، المعدل التراكمي(؟

 إلجابة عل  هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية:ول
( بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة α≤0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد مســـتوى )

غزة تعزى إل  متغيرات:  قطاعالدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 
 )الجنس، الجامعة، المعدل التراكمي(.
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 رع من هذه الفرضية الر يسة الفرضيات الفرعية التالية:وتتف
( بــين متوســط تقــديرات أفــراد α≤0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ) .8

غزة تعـزى  قطاععينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 
 .الجنسإل  متغير 

، كمـــا هـــو مبـــين فـــي الجـــدول T-Testتخدام اختبـــار وتـــم التحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية باســـ
 التالي:

 (:26جدول رقم )
 الفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير الجنس

 المتوسط العدد الجنس المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 نمط القيادة الديمقراطي
 0.518 3.665 218 ذكر

 غير دالة 0.058 1.900-
 0.512 3.764 175 أنث 

 نمط القيادة األوتوقراطي
 0.652 2.744 218 ذكر

 دالة 0.000 4.346
 0.599 2.467 175 أنث 

 نمط القيادة التسيبي
 0.686 2.446 214 ذكر

 غير دالة 0.126 1.532
 0.610 2.344 175 أنث 

 األنماط القيادية
 0.408 2.962 218 ذكر

 دالة 0.008 2.670
 0.352 2.858 175 أنثى

 1.980( = 0.05( وعند مستوى داللة )391ا الجدولية عند درجة حرمة )T* قيمة ا
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 قيمة اTا المحسوبة أكبر من قيمة اTفي األنماط القيادية ونمط القيادة  ا الجدولية
( بين α≤0.05ق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة )، وهذا يدل عل  وجود فرو األوتوقراطي

متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 
 .، ولصالح )الذكور(الجنسغزة تعزى إل  متغير  قطاع

 قيمة اT من قيمة ا أقلا المحسوبةTالقيادة  في نمط القيادة الديمقراطي ونمط ا الجدولية
( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة )عدم ، وهذا يدل عل  التسيبي

بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات 
 الجنس.غزة تعزى إل  متغير  قطاعفي 

ر نمط القيادة الديمقراطي والتسيبي لدى طلبة يتبين من النتا ج السابقة عدم وجود فروقات في توف
غزة الذكور واإلناث، بينما توفر نمط القيادة األوتوقراطي لدى الذكور أكثر  قطاعالجامعات في 
ذل  ألن الذكور يميلون إل  التسلط والمركزمة أكثر من اإلناث، بينما  ويفسر الباحثمن اإلناث، 
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ر، باإلضافة إل  الثقافة االجتماعية السا دة، والتي يسميها تتميز اإلناث بالعاطفية أكثر من الذكو 
المختصون في المجال النفسي واالجتماعي بالثقافة الذكورمة، والتي تعزز وجود النمط 
األوتوقراطي لديهم أكثر من األناني، لذا فإن العديد من الذكور يعتبرون التسلط أحد مظاهر 

 ها.الرجولة والقوة، التي يجب أن يتحلوا ب
يوجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة في ( أنه 4888وبينت دراسة )عبد الرحمن، 

النمط الديمقراطي بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث، بينما لم تكن الفروق دالة إحصا يا  تبعا  
 لمتغير الجنس عل  النمطيين الدكتاتوري والفوضوي. 

 أنماطفي  للجنس تعزى  إحصا ية داللة ذات فروق  توجد ال هأن( 4881وأشارت دراسة )شحادة، 
 التدرمس هي ة أعضاء نظر وجهة األكاديميين من اإلدارمين لدى االتصال وأنماط القيادي السلو 
 الفلسطينية. الجامعات في

ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عل  الدرجة الكلية ( أنه 4884وأظهرت دراسة )النيرب، 
 ادة تبعا  لمتغير الجنس عند أعضاء هي ة التدرمس بين الذكور واإلناث.ألنماط القي

وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى ( إل  عدم 4886وخلصت دراسة )أبو شمالة، 
التحوملي، )اإلدارمة ( في آراء المبحوثين حول درجة ممارسة األنماط القيادية α≤0.05)داللة 

 الجنس. عة األقص  من وجهة نظر العاملين تعزى لمتغير( في جامالمشار ، األوتوقراطي
 

( بــين متوســط تقــديرات أفــراد α≤0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ) .4
غزة تعـزى  قطاععينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 

 .الجامعةإل  متغير 
، كما هو مبين في One-Way ANOVAستخدام اختبار وتم التحقق من صحة هذه الفرضية با

 الجدول التالي:
 (:27جدول رقم )

 الفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير الجامعة

 مصدر المحور م
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

8 
نمط القيادة 
 الديمقراطي

 0.010 2 0.020 المجموعاتبين 
0.037 0.964 

غير 
 دالة

 0.269 390 104.802 داخل المجموعات
  392 104.822 المجموع

4 
نمط القيادة 
 األوتوقراطي

 1.268 2 2.535 بين المجموعات
 0.410 390 159.822 داخل المجموعات دالة 0.046 3.093

  392 162.357 المجموع
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 المحور م
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

4 
القيادة نمط 

 التسيبي

 0.046 2 0.091 بين المجموعات
0.106 0.899 

غير 
 دالة

 0.429 386 165.662 داخل المجموعات
  388 165.753 المجموع

 األنماط القيادية 
 0.235 2 0.470 بين المجموعات

غير  0.208 1.576
 0.149 390 58.191 داخل المجموعات دالة

  392 58.661 المجموع
 3.070( = 0.05( وعند مستوى داللة )390، 4ا الجدولية عند درجة حرمة )F* قيمة ا

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
 قيمة اF من قيمة ا أقلا المحسوبةFفي األنماط القيادية ونمط القيادة  ا الجدولية

لة إحصا ية عند وجود فروق ذات دالعدم ، وهذا يدل عل  الديمقراطي ونمط القيادة التسيبي
( بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط α≤0.05مستوى داللة )

 الجامعة.غزة تعزى إل  متغير  قطاعالقيادية لدى طلبة الجامعات في 
 قيمة اFا المحسوبة أكبر من قيمة اFوهذا يدل في نمط القيادة األوتوقراطي ا الجدولية ،

( بين متوسط تقديرات أفراد α≤0.05ات داللة إحصا ية عند مستوى داللة )عل  وجود فروق ذ
غزة تعزى إل   قطاععينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 

 الجامعة.متغير 
 كما هو مبين في الجدول التالي:(، LSDوإليجاد الفروقات بين المجموعات تم استخدام اختبار )

 (:28رقم ) جدول 
 بالنسبة لمتغير الجامعة األوتوقراطي القيادة نمطفي بين المجموعات الفروقات 

 األقصى األزهر اإلسالمية الجامعة
   8 اإلسالمية
  8 *8.894 األزهر
 8 -*8.444 -8.848 األقصى
 : هوقد تبين من الجدول السابق أن

ة(، ولصالح مجموعة يوجد فروقات بين مجموعة )األزهر( ومجموعة )اإلسالمي -
 )األزهر(.

 يوجد فروقات بين مجموعة )األقص ( ومجموعة )األزهر(، ولصالح مجموعة )األزهر(. -
يتبين من النتا ج السابقة عدم وجود فروقات في توفر نمط القيادة الديمقراطي والتسيبي لدى طلبة 

ة األوتوقراطي لدى طلبة جامعة غزة في الجامعات المختلفة، بينما توفر نمط القياد قطاعالجامعات في 
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األزهر أكثر من غيرهم من طلبة باقي الجامعات، وربما تكون هذه الفروق في توافر النمط األوتوقراطي 
 لصالح جامعة األزهر له عالقة بالنظام اإلداري واألكاديمي المتبع داخل الجامعة. 

ات أفراد عينة الدراسة حول وجود فروق في متوسط تقدير ( 4886وقد أشارت دراسة )الدرديسي، 
 الجامعة. غزة، تعزى لمتغير قطاعاألنماط القيادية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في 

 أنماط من كل في إحصا ية داللة ذات فروق  توجد أنه( 4881وقد أوضحت دراسة )شحادة، 
 تعزى  طينيةالفلس الجامعات في األكاديميين اإلدارمين االتصال لدى وأنماط القيادي السلو 
 .الجامعة لمتغير

وجود فروق ذات داللة إحصا ية لجميع األنماط ( إل  4888وخلصات دراسة )عبد الرحمن، 
 القيادية السا دة لدى اإلدارمين واألكاديميين في الجامعات الفلسطينية تبعا  لمتغير الجامعة. 

قــديرات أفــراد ( بــين متوســط تα≤0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ) .4
غزة تعـزى  قطاععينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 

 .المعدل التراكميإل  متغير 
، كما هو مبين في One-Way ANOVAوتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 

 الجدول التالي:
 (:29جدول رقم )
 المعدل التراكميالنسبة لمتغير الفروقات في األنماط القيادية ب

 مصدر المحور م
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

8 
نمط القيادة 
 الديمقراطي

 0.091 3 0.272 بين المجموعات
0.337 0.798 

غير 
 0.269 389 104.550 داخل المجموعات دالة

  392 104.822 المجموع

4 
نمط القيادة 
 األوتوقراطي

 0.175 3 0.526 بين المجموعات
0.421 0.738 

غير 
 0.416 389 161.831 داخل المجموعات دالة

  392 162.357 المجموع

 التسيبينمط القيادة  4
 0.632 3 1.896 بين المجموعات

1.485 0.218 
غير 
 0.426 385 163.857 داخل المجموعات دالة

  388 165.753 المجموع

 األنماط القيادية 
 0.120 3 0.361 بين المجموعات

غير  0.493 0.803
 دالة

 0.150 389 58.300 داخل المجموعات
  392 58.661 المجموع

 2.680( = 0.05( وعند مستوى داللة )389، 4ا الجدولية عند درجة حرمة )F* قيمة ا
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 من الجدول السابق أن:  وقد تبين
 قيمة اF من قيمة ا أقلا المحسوبةFفي األنماط القيادية ونمط القيادة  ا الجدولية

وجود فروق ذات عدم ، وهذا يدل عل  ونمط القيادة التسيبي الديمقراطي نمط القيادة األوتوقراطي
لدراسة حول درجة ( بين متوسط تقديرات أفراد عينة اα≤0.05داللة إحصا ية عند مستوى داللة )

 .المعدل التراكميغزة تعزى إل  متغير  قطاعتوافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 
يتبين من النتا ج السابقة عدم وجود فروقات في توفر نمط القيادة الديمقراطي واألوتوقراطي 

 ي الجامعة.غزة، بغض النظر عن معدلهم التراكمي ف قطاعوالتسيبي لدى طلبة الجامعات في 
وجود فروق في متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول ( 4886وقد أشارت دراسة )الدرديسي، 

 المعدل التراكمي. غزة، تعزى لمتغير قطاعاألنماط القيادية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في 
 

 ومناقشتها: الخامسالسؤال  اإلجابة عناا: نتائج خامس
 ينص السؤال عل  ما يلي:

بــين متوســط تقــديرات أفــراد عينــة ( α≤0.05هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى )
تعـزى إلـ  متغيـرات: غـزة  قطاعالدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

 )الجنس، الجامعة، المعدل التراكمي(؟
 ولإلجابة عل  هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية:

بـــين متوســـط تقـــديرات أفـــراد عينـــة ( α≤0.05فـــروق ذات داللـــة إحصـــا ية عنـــد مســـتوى ) ال توجـــد
تعـزى إلـ  متغيـرات: غـزة  قطاعالدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

 )الجنس، الجامعة، المعدل التراكمي(.
 وتتفرع من هذه الفرضية الر يسة الفرضيات الفرعية التالية:

بــين متوســط تقــديرات أفــراد ( α≤0.05روق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى )ال توجــد فــ .8
تعـزى غـزة  قطـاععينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبـة الجامعـات فـي 

 .الجنسإل  متغير 
، كمـــا هـــو مبـــين فـــي الجـــدول T-Testوتـــم التحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية باســـتخدام اختبـــار 

 التالي:
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 (:30جدول رقم )
 بالنسبة لمتغير الجنس التوافق االجتماعيالفروقات في 

 المتوسط العدد الجنس المحور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 التوافق األسري 
 0.667 4.223 214 ذكر

 دالة 0.004 2.915-
 0.593 4.412 174 أنث 

 المشاركة الجامعية
 0.733 3.471 214 ذكر

 دالة 0.006 2.789-
 0.678 3.673 174 أنث 

 االنسجام مع المجتمع
 0.596 3.960 214 ذكر

 دالة 0.002 3.044-
 0.563 4.141 174 أنث 

 التوافق االجتماعي
 0.518 3.897 218 ذكر

 دالة 0.000 3.659-
 0.441 4.077 175 أنثى

 1.980( = 0.05( وعند مستوى داللة )391ا الجدولية عند درجة حرمة )T* قيمة ا
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 قيمة اTا المحسوبة أكبر من قيمة اTفي التوافق االجتماعي وفي التوافق  ا الجدولية
، وهذا يدل عل  وجود فروق ذات داللة األسري والمشاركة الجامعية واالنسجام مع المجتمع

بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ( α≤0.05إحصا ية عند مستوى داللة )
، ولصالح الجنستعزى إل  متغير غزة  قطاعالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

 .)اإلناث(
غزة أكثر توافقا  اجتماعيا  من الطالب،  قطاعيتبين من النتا ج السابقة أن الطالبات في جامعات 

 مشاركة الجامعية واالنسجام مع المجتمع.وذل  من حيث التوافق األسري وال
( التي بينت وجود فروقات لصالح الجنس في 4885واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )األطرش، 

 .عبية مصراتةالتوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة الثانويات التخصصية بش
في االتجاه نحو االلتزام الديني  الجنس لمتغيروجود تأثير ( إل  4886وخلصت دراسة )بركات، 
 .وذل  لمصلحة االنـاث

التوافق الجامعي ( عدم وجود فروقات لصالح الجنس في 4889وترى دراسة )حبايب وأبو مرق، 
 .لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية
رمة في متوسطات التوافق هعدم وجود فروق جو ( إل  4886 وأشارت دراسة )عوض ونبيل،

 .الجنسر جتماعي لدى المسنين، بحسب متغيالالنفسي وا

http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
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بــين متوســط تقــديرات أفــراد ( α≤0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ) .4
تعـزى غـزة  قطـاععينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبـة الجامعـات فـي 

 .الجامعةغير إل  مت
، كما هو مبين في One-Way ANOVAوتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 

 الجدول التالي:
 (:31جدول رقم )

 بالنسبة لمتغير الجامعة التوافق االجتماعيالفروقات في 

 مصدر المحور م
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 الداللة

 التوافق األسري  8
 0.576 2 1.153 بين المجموعات

1.406 0.246 
غير 
 دالة

 0.410 385 157.809 داخل المجموعات
  387 158.962 المجموع

 المشاركة الجامعية 4
 0.111 2 0.221 بين المجموعات

0.215 0.806 
غير 
 دالة

 0.513 385 197.605 داخل المجموعات
  387 197.826 المجموع

4 
االنسجام مع 
 المجتمع

 0.994 2 1.988 بين المجموعات
2.908 0.056 

غير 
 دالة

 0.342 385 131.599 داخل المجموعات
  387 133.587 المجموع

التوافق  
 االجتماعي

 0.019 2 0.038 بين المجموعات
غير  0.926 0.077

 0.244 390 95.008 داخل المجموعات دالة
  392 95.045 المجموع

 3.070( = 0.05( وعند مستوى داللة )390، 4ا الجدولية عند درجة حرمة )F* قيمة ا
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 قيمة اF من قيمة ا أقلا المحسوبةFفي التوافق االجتماعي وفي التوافق  ا الجدولية
وجود فروق ذات داللة عدم ، وهذا يدل عل  نسجام مع المجتمعاألسري والمشاركة الجامعية واال
بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ( α≤0.05إحصا ية عند مستوى داللة )

 الجامعة.تعزى إل  متغير غزة  قطاعالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 
غزة يتمتعون بنفس مستوى التوافق  عقطايتبين من النتا ج السابقة أن طلبة الجامعات في 

 االجتماعي، بغض النظر عن جامعاتهم.
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( بــين متوســط تقــديرات أفــراد α≤0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ) .4
غزة تعـزى  قطاععينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في 

 .المعدل التراكميإل  متغير 
، كما هو مبين في One-Way ANOVAقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار وتم التح

 الجدول التالي:
 (:32جدول رقم )

 المعدل التراكميبالنسبة لمتغير  التوافق االجتماعيالفروقات في 

 مصدر المحور م
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى 
 لةالدال 

 التوافق األسري  8
 1.554 3 4.661 بين المجموعات

 0.402 384 154.301 داخل المجموعات دالة 0.010 3.867
  387 158.962 المجموع

 المشاركة الجامعية 4
 2.142 3 6.426 بين المجموعات

 0.498 384 191.401 داخل المجموعات دالة 0.005 4.297
  387 197.826 المجموع

4 
االنسجام مع 
 المجتمع

 0.518 3 1.554 بين المجموعات
1.507 0.212 

غير 
 دالة

 0.344 384 132.033 داخل المجموعات
  387 133.587 المجموع

التوافق  
 االجتماعي

 1.034 3 3.103 بين المجموعات
 0.236 389 91.942 داخل المجموعات دالة 0.005 4.376

  392 95.045 موعالمج
 2.680( = 0.05( وعند مستوى داللة )389، 4ا الجدولية عند درجة حرمة )F* قيمة ا

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
 قيمة اF من قيمة ا أقلا المحسوبةFفي التوافق االجتماعي وفي التوافق  ا الجدولية

داللة إحصا ية عند مستوى داللة ، وهذا يدل عل  وجود فروق ذات األسري والمشاركة الجامعية
(α≤0.05 ) بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة

 .المعدل التراكميتعزى إل  متغير غزة  قطاعالجامعات في 
 قيمة اFا المحسوبة أكبر من قيمة اFوهذا يدل في االنسجام مع المجتمع ا الجدولية ،

بين متوسط تقديرات ( α≤0.05فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة )وجود عدم عل  
تعزى إل  غزة  قطاعأفراد عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

 .المعدل التراكميمتغير 



118 
 

 :ةتاليول الاكما هو مبين في الجد(، LSDوإليجاد الفروقات بين المجموعات تم استخدام اختبار )
 (:33جدول رقم ) 

 المعدل التراكميبالنسبة لمتغير  التوافق األسري في بين المجموعات الفروقات 

أقل من  المعدل التراكمي
61% 

أقل من -%61من 
41% 

أقل من -%41من 
41% 

41 %
 فأكثر

    8 %61أقل من 
أقل من -%61من 

41% 
8.418* 8   

أقل من -%41من 
41% 

8.442* 8.825- 8  

 8 *8.467 8.444 *8.684 فأكثر% 41
 : هوقد تبين من الجدول السابق أن

%(، 78%( ومجموعة )أقل من 18أقل من -%78يوجد فروقات بين مجموعة )من  -
 %(.18أقل من -%78ولصالح مجموعة )من 

%(، 78%( ومجموعة )أقل من 98أقل من -%18يوجد فروقات بين مجموعة )من  -
 %(.98أقل من -%18ولصالح مجموعة )من 

%(، ولصالح 78% فأكثر( ومجموعة )أقل من 98يوجد فروقات بين مجموعة ) -
 % فأكثر(.98مجموعة )

%(، 98أقل من -%18% فأكثر( ومجموعة )من 98يوجد فروقات بين مجموعة ) -
 % فأكثر(.98ولصالح مجموعة )

 (:34جدول رقم )
 معدل التراكميالبالنسبة لمتغير  المشاركة الجامعيةفي بين المجموعات الفروقات 

أقل من  المعدل التراكمي
61% 

أقل من -%61من 
41% 

أقل من -%41من 
41% 

41 %
 فأكثر

    8 %61أقل من 
أقل من -%61من 

41% 8.446 8   

أقل من -%41من 
41% 

8.421* 8.844 8  

 8 *8.428 *8.464 *8.619 % فأكثر41
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 : هوقد تبين من الجدول السابق أن
%(، 78%( ومجموعة )أقل من 98أقل من -%18وعة )من يوجد فروقات بين مجم -

 %(.98أقل من -%18ولصالح مجموعة )من 
%(، ولصالح 78% فأكثر( ومجموعة )أقل من 98يوجد فروقات بين مجموعة ) -

 % فأكثر(.98مجموعة )
%(، 18أقل من -%78% فأكثر( ومجموعة )من 98يوجد فروقات بين مجموعة ) -

 % فأكثر(.98ولصالح مجموعة )
%(، 98أقل من -%18% فأكثر( ومجموعة )من 98يوجد فروقات بين مجموعة ) -

 % فأكثر(.98ولصالح مجموعة )
 (:35جدول رقم )

 المعدل التراكميبالنسبة لمتغير  االنسجام مع المجتمعفي بين المجموعات الفروقات 

أقل من  المعدل التراكمي
61% 

أقل من -%61من 
41% 

أقل من -%41من 
41% 

41 %
 فأكثر

    8 %61أقل من 
أقل من -%61من 

41% 
8.468 8   

أقل من -%41من 
41% 

8.495* 8.845 8  

 8 -8.895 -8.868 8.488 % فأكثر41
 : هوقد تبين من الجدول السابق أن

%(، 78%( ومجموعة )أقل من 98أقل من -%18يوجد فروقات بين مجموعة )من  -
 %(.98أقل من -%18ولصالح مجموعة )من 

غزة ذوي المعدالت التراكمية األعل  أكثر  قطاعالنتا ج السابقة أن طلبة الجامعات في يتبين من 
توافقا  اجتماعيا  من زمال هم األقل في المعدل التراكمي، وذل  من حيث التوافق األسري 

 والمشاركة الجامعية، بينما لديهم انسجام مع المجتمع بنفس الدرجة تقرمبا .
( أن الطلبـة الـذين يتصـفون بتهي ـة واسـتعداد Jackson et. al., 2000وقـد أوضـحت دراسـة )

 ودافعية كانوا أكثر توافقا  وأكثر ارتفاعا  في التحصيل الدراسي.
فــي اتجــاه الدراســي التحصــيل  عــدم وجــود تــأثير جــوهري للمتغيــر( 4886وبينــت دراســة )بركــات، 

 نحو االلتزام الديني.  طلبة جامعة القدس المفتوحة
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 تائج والتوصيات والدراسات المقترحةالن
 

 .نتائج الدراسة -
 .توصيات الدراسة -
 .الدراسات المقترحة -
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 نتائج الدراسة
 

 :باألنماط القيادية المتعلقة نتائجأوالا: ال
غزة جاءت بوزن نسبي  قطاعلدى طلبة الجامعات في  األنماط القياديةدرجة توافر  -

 (.(، وهي بدرجة )متوسطة58.314)
غزة جاءت بوزن  قطاعلدى طلبة الجامعات في  الديمقراطي ةنمط القياددرجة توافر  -

 (.كبيرة(، وهي بدرجة )74.177نسبي )
غزة جاءت بوزن  قطاعلدى طلبة الجامعات في  األوتوقراطي ةنمط القياددرجة توافر  -

 (، وهي بدرجة )متوسطة(.52.414نسبي )
غزة جاءت بوزن نسبي  قطاعطلبة الجامعات في لدى  التسيبي ةنمط القياددرجة توافر  -

 (.قليلة(، وهي بدرجة )48.002)
 ثانياا: النتائج المتعلقة بالتوافق االجتماعي:

غزة جاء بوزن نسبي  قطاعلدى طلبة الجامعات في  التوافق االجتماعيمستوى  -
 (.كبيرة(، وهو بدرجة )77.74)
(، 85.60غزة جاء بوزن نسبي ) عقطالدى طلبة الجامعات في  التوافق األسري مستوى  -

 (.جدا كبيرةوهو بدرجة )
غزة جاء بوزن نسبي  قطاعلدى طلبة الجامعات في  المشاركة الجامعيةمستوى  -

 (.كبيرة(، وهو بدرجة )70.47)
غزة جاء بوزن نسبي  قطاعلدى طلبة الجامعات في  االنسجام مع المجتمعمستوى  -

 (.كبيرة(، وهو بدرجة )80.60)
 ائج اختبار الفرضيات:نتثالثاا: 
 نتائج العالقة بين األنماط القيادية والتوافق االجتماعي: .1
بين ( α≤0.05ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) طردية عالقة ارتباطيةوجود  -

 غزة. قطاعلدى طلبة الجامعات في والتوافق االجتماعي النمط القيادي الديمقراطي 
بين ( α≤0.05ة إحصا ية عند مستوى داللة )ذات دالل عالقة ارتباطيةوجود عدم  -

 غزة. قطاعلدى طلبة الجامعات في والتوافق االجتماعي النمط القيادي األوتوقراطي 
بين ( α≤0.05ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) عكسية عالقة ارتباطيةوجود  -

 زة.غ قطاعلدى طلبة الجامعات في والتوافق االجتماعي النمط القيادي التسيبي 
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 نتائج الفروقات في األنماط القيادية: .2
 :الفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير الجنس

( بين متوسط تقديرات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) -
لدى طلبة الجامعات في  نمط القيادة األوتوقراطيأفراد عينة الدراسة حول درجة توافر 

 .، ولصالح )الذكور(الجنسل  متغير غزة تعزى إ قطاع
( بين متوسط α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة )عدم  -

نمط القيادة الديمقراطي ونمط القيادة تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر 
 الجنس.غزة تعزى إل  متغير  قطاعلدى طلبة الجامعات في  التسيبي

 :ط القيادية بالنسبة لمتغير الجامعةالفروقات في األنما
( بين متوسط α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة )عدم  -

نمط القيادة الديمقراطي ونمط القيادة تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر 
 الجامعة.غزة تعزى إل  متغير  قطاعلدى طلبة الجامعات في  التسيبي

( بين متوسط تقديرات α≤0.05داللة إحصا ية عند مستوى داللة )وجود فروق ذات  -
لدى طلبة الجامعات في نمط القيادة األوتوقراطي أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر 

 .، ولصالح طلبة )جامعة األزهر(الجامعةغزة تعزى إل  متغير  قطاع
 :المعدل التراكميالفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير 

( بين متوسط α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة )عدم  -
نمط القيادة الديمقراطي ونمط القيادة تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر 

غزة تعزى إل  متغير  قطاعلدى طلبة الجامعات في ونمط القيادة التسيبي  األوتوقراطي
 .المعدل التراكمي

 في التوافق االجتماعي: نتائج الفروقات .3
 :بالنسبة لمتغير الجنس التوافق االجتماعيالفروقات في 

بين متوسط تقديرات ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) -
أفراد عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي والتوافق األسري والمشاركة الجامعية 

، الجنستعزى إل  متغير غزة  قطاعة الجامعات في واالنسجام مع المجتمع لدى طلب
 .ولصالح )اإلناث(
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 :بالنسبة لمتغير الجامعة التوافق االجتماعيالفروقات في 
بين متوسط ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة )عدم  -

والمشاركة  تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي والتوافق األسري 
تعزى إل  متغير غزة  قطاعالجامعية واالنسجام مع المجتمع لدى طلبة الجامعات في 

 الجامعة.
 المعدل التراكمي:بالنسبة لمتغير  التوافق االجتماعيالفروقات في 

بين متوسط تقديرات ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) -
التوافق االجتماعي والتوافق األسري والمشاركة الجامعية  أفراد عينة الدراسة حول مستوى 

المعدل التراكمي، ولصالح )ذوي تعزى إل  متغير غزة  قطاعلدى طلبة الجامعات في 
 .المعدل التراكمي األعلى(

بين متوسط ( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) عدم -
لدى طلبة الجامعات في  االنسجام مع المجتمع تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى 

 .المعدل التراكميتعزى إل  متغير غزة  قطاع
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 توصيات الدراسة
 

 :باألنماط القيادية أوالا: التوصيات المتعلقة
ار األفكوتعزمز  ،مساقات تعمل عل  تنمية الشخصية القياديةالجامعات لبرامج و تبني  .8

 .اإلبداعية لدى الطلبة
 .لتال م جميع المتغيرات ،درمب طلبة الجامعات عل  اتخاذ قرارات تمتاز بالمرونةت .4
 .، وعدم االعتماد عل  العشوا يةإعداد طلبة الجامعات جداول خاصة بالمذاكرة .4
 .مستمر   اهتمام طلبة الجامعات بقضاء واجباتهم التعليمية بشكل   .2
لالستفادة من الوقت  ،فترة الدراسيةدارة الوقت أثناء التدرمب طلبة الجامعات عل  كيفية إ .5

 .فضلالمتاح لهم، واستغالله بالطرمقة األ
لتنمية وتطومر شخصياتهم  ،باألنشطة الطالبية الحوارمة لدى طلبة الجامعاتهتمام اال .6

 .القيادية
 .تعزمز ثقافة الحرمة لدى طلبة الجامعات وتقبل الرأي اآلخر .7
وتعزمز براز إببما يسمح  ،وانين الجامعةطلبة الجامعات بأنظمة وق زمادة الوعي لدى .1

 .شخصية الطالب
 .بما يعزز سماتهم القيادية ،نشطة االجتماعية المختلفةرا  الطلبة في األإش .9
تساعد طلبة الجامعات عل  حل المشاكل التي تواجههم خالل  ،لقاءاتورش عمل و عقد  .88

 الفترة الدراسية.
 

 :اعيبالتوافق االجتم ثانياا: التوصيات المتعلقة
 .ماس  بينهملزمادة الت ،مهأسر  لعالقاتهم االجتماعية مع الجامعاتطلبة  تعزمز  .8
 .دين ألبنا هم في اتخاذ القرات الحياتية المختلفة واحترام آرا هملالوا إشرا   .4
 لزمادة التواصل والتفاعل بينهم.  ،ة الجامعات مع الطلبةذتساأنشطة مشتركة تضم أعقد  .4
األطر و التي من شأنها زمادة التفاعل بين كافة الشرا ح و  ،المختلفة تعزمز األنشطة الطالبية .2

 الطالبية.
لتنمية وتعزمز قدراتهم  ،عالميةع مختلف المؤسسات االجتماعية واإلزمادة تفاعل الطلبة م .5

 .المختلفة
التي تحث عل  التكاثف والمسؤولية االجتماعية  ،تبني القيم والعادات االجتماعية البناءة .6

 .لبةلدى الط
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 (37جدول رقم )
 خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة

 المدى الزمني جهة المسئولية التوصية
تبنــي الجامعــات لبــرامج ومســاقات تعمــل علـــ  
تنميـــــة الشخصـــــية القياديـــــة، وتعزمـــــز األفكــــــار 

 اإلبداعية لدى الطلبة.
 طوال السنة الش ون األكاديمية

ــــرارات  ــــ  اتخــــاذ ق ــــة الجامعــــات عل ــــدرمب طلب ت
 تاز بالمرونة، لتال م جميع المتغيرات.تم

 بين الفصول الدراسية التعليم المستمر

ـــــــــة الجامعـــــــــات جـــــــــداول خاصـــــــــة  إعـــــــــداد طلب
 بالمذاكرة، وعدم االعتماد عل  العشوا ية.

 بداية الفصل الدراسي طلبة الجامعات

اهتمـــــــام طلبـــــــة الجامعـــــــات بقضـــــــاء واجبـــــــاتهم 
.  التعليمية بشكل  مستمر 

 ال الفصل الدراسيطو  طلبة الجامعات

تدرمب طلبة الجامعات عل  كيفية إدارة الوقـت 
أثنــــاء الفتــــرة الدراســـــية، لالســــتفادة مــــن الوقـــــت 

 المتاح لهم، واستغالله بالطرمقة األفضل.
 بين الفصول الدراسية التعليم المستمر

ـــــدى  االهتمـــــام باألنشـــــطة الطالبيـــــة الحوارمـــــة ل
طلبـــة الجامعـــات، لتنميـــة وتطـــومر شخصـــياتهم 

 القيادية.
 بين الفصول الدراسية مجالس الطلبة

تعزمز ثقافة الحرمة لدى طلبة الجامعات وتقبـل 
 الرأي اآلخر.

 طوال السنة ش ون الطلبة

زمــــادة الـــــوعي لـــــدى طلبــــة الجامعـــــات بأنظمـــــة 
وقــــوانين الجامعــــة، بمــــا يســــمح بــــإبراز وتعزمــــز 

 شخصية الطالب.
 بين الفصول الدراسية القبول والتسجيل

  الطلبــــــــة فــــــــي األنشــــــــطة االجتماعيــــــــة إشــــــــرا
 المختلفة، بما يعزز سماتهم القيادية.

 طوال السنة ش ون الطلبة

عقــــــــد ورش عمــــــــل ولقــــــــاءات، تســــــــاعد طلبــــــــة 
الجامعـــات علـــ  حـــل المشـــاكل التـــي تـــواجههم 

 خالل الفترة الدراسية.
 طوال السنة األٌقسام األكاديمية
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 المدى الزمني جهة المسئولية التوصية
طلبـــة الجامعـــات لعالقـــاتهم االجتماعيـــة  تعزمـــز

 مع أسرهم، لزمادة التماس  بينهم.
 طوال السنة طلبة الجامعات

إشــــرا   الوالـــــدين ألبنــــا هم فـــــي اتخــــاذ القـــــرات 
 الحياتية المختلفة واحترام آرا هم.

 طوال السنة آباء وأمهات الطلبة

عقـــد أنشـــطة مشـــتركة تضـــم أســـاتذة الجامعـــات 
 لتواصل والتفاعل بينهم. مع الطلبة، لزمادة ا

 بين الفصول الدراسية األٌقسام األكاديمية

تعزمــز األنشــطة الطالبيــة المختلفــة، والتــي مــن 
شأنها زمادة التفاعـل بـين كافـة الشـرا ح واألطـر 

 الطالبية.
 طوال السنة مجالس الطلبة

زمــــادة تفاعــــل الطلبــــة مــــع مختلــــف المؤسســــات 
زمـز قـدراتهم االجتماعية واإلعالمية، لتنمية وتع

 المختلفة.
 بين الفصول الدراسية مجالس الطلبة

تبنــي القــيم والعــادات االجتماعيــة البنــاءة، التــي 
تحــــث علــــ  التكــــاثف والمســــؤولية االجتماعيــــة 

 لدى الطلبة.
 طوال السنة طلبة الجامعات
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 الدراسات المقترحة
 

ى الهي ة التدرمسية في الجامعات األنماط القيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لد .8
 الفلسطينية.

 األنماط القيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى اإلدارمين في الجامعات الفلسطينية. .4
 آليات تحسين التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية. .4
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 اجعالمصادر والمر 
 

 أوالا: المصادر -
 ربيةثانياا: المراجع الع -
 ثالثاا: المراجع األجنبية -
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 المصادر والمراجع
 

 أوالا: المصادر:
 .القرآن الكرمم 
 .صحيح البخاري 
 .سنن أبي داود 
 

 ثانياا: المراجع العربية:
 (، بيروت، لبنان: دار صادر84العرب، ج ) لسان ت(..)د الدين جمال منظور، ابن. 
  فــي ضــوء اإلســالم وعلــم الــنفس، الجامعــة الصــحة النفســية  .(4885ســحق، ســامي )إأبــو

 فلسطين.غزة، اإلسالمية، 
 ( 4888أبــو حــويح، مــروان والصــفدي، عصــام).  ،عمــان، المــدخل إلــ  الصــحة النفســية

 دار المسيرة للنشر والتوزمع والطباعة.األردن: 
 ( 4889أبــــو ســــكران، عبــــد هللا).  التوافــــق النفســــي واالجتمــــاعي وعالقتــــه بمركــــز الضــــبط

، غيــر منشـــورة الخــارجي( للمعـــاقين حركيــا  فـــي قطــاع غـــزة، رســالة ماجســـتير - )الــداخلي
 .، فلسطينالجامعة اإلسالمية، غزة

 ( 4884أبو شمالة، أنيس) . أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بالتوافق
 .، غزة، فلسطين، الجامعة اإلسالميةغير منشورة النفسي االجتماعي، رسالة ماجستير

 ( دور األنمـــاط القياديـــة اإلدارمــة4886أبــو شـــمالة، ســـها .) التمكـــينمســـتوى  فـــي تحســـين 
لـدى العـاملين بجامعــة األقصـ ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، أكاديميــة اإلدارة  اإلداري 

 والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين.
 الطـالب ىلـد االجتماعيـة والمسـ ولية القياديـة (. السـمات4884يوسـف ) كـوش، أبـو 

منشورة،  غير ماجستير الطالبي، رسالة النشاط جماعات في وغير المشاركين المشاركين
 .اإلسالمية، غزة، فلسطين الجامعة

 سكندرمة للكتابمركز اإل :التوجيه واإلرشاد النفسي، القاهرة (.4888)سهير  ،أحمد. 
 مصـــررة(. مقيـــاس اإلرشـــاد النفســـي. القـــاه4888ســـماعيل، محمـــد  ومرســـي، ســـيد )إ ، :

 مكتبة النهضة المصرمة.
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 ( 4885األطــــرش، حســــين .) التوافــــق النفســــي االجتمــــاعي وعالقتــــه بالــــذكاء لــــدى طلبــــة
( 7، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، جامعــــة )الثانويــــات التخصصــــية بشــــعبية مصــــراتة

 أكتوبر، مصر.
 ( 4888األغـــا، عـــاطف) . ،العالقـــة بـــين المنـــاخ الســـا د وبـــين التوافـــق الدراســـي للطـــالب

 .، غزة، فلسطيناألزهر جامعة، غير منشورة رسالة ماجستير
 ،فـي  األكاديميـة األقسـام رؤسـاء لـدى السـا دة القياديـة (. األنمـاط4884سـيناء ) بانـافع

الة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة صـنعاء، وعـدن، رسـ صـنعاء بجـامعتي التربيـة كليـات
 اليمن.

 ( الـدافع4884البـدراني، محمـود .) االجتمــاعي  بـالتكيف وعالقتــه الرماضـي المعرفــي
الموصـل، المـؤتمر الـدوري الثـامن  جامعـة الرماضـية فـي التربية كلية طلبة لدى األكاديمي

 عشر لكليات وأقسام التربية الرماضية في العراق، العراق.
  (. أساســيات اإلدارة التعليميــة ومفاهيمهــا، عمــان، األردن: دار4888ي، طــارق )البــدر 

 . والتوزمع والنشر للطباعة الفكر
 ( 4886بركات، زماد .)واالجتمـاعي النفسي بالتكيف وعالقته الديني االلتزام نحو االتجاه 

يميــة، لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة، جامعــة القــدس المفتوحــة، منطفــة طــولكرم التعل
 فلسطين.

 الســلو  العــدواني وعالقتــه بــالتوافق النفســي االجتمــاعي لــدى  .(4884) ســامية، بوشاشــي
 تيزي وزو، الجزا ر./ ، جامعة مولود معمري غير منشورة طلبة الجامعة، رسالة ماجستير

 الدار اإلستراتيجية، مصر: مطابع (. القيادة4884سيد ) الرب، جاد. 
 األردن ،الصــحة النفســية أمراضــها وعالجهــا، عمــانمشــكالت  .(4882محمــد ) ،جاســم: 

 دار الثقافة.
 ( أعداد الطلبة، غزة، فلسطين.2016جامعة األزهر/ القبول والتسجيل .) 
 ( أعداد الطلبة، غزة، فلسطين.2016الجامعة اإلسالمية/ القبول والتسجيل .) 
 ( أعداد الطلبة، غزة، فلسطين2016جامعة األقص / القبول والتسجيل .). 
 ــــالتوافق  .(4887صــــالح الــــدين ) ،الجمــــاعي االغتــــراب النفســــي واالجتمــــاعي وعالقتــــه ب

 مكتبة مدبولي.القاهرة، مصر: النفسي واالجتماعي، 
 (. القيم االجتماعيـة وعالقتهـا بـالتوافق النفسـي االجتمـاعي لـدى 4884من )ؤ الجموعي، م

 بسكرة، الجزا ر. /، جامعة محمد خيضرغير منشورة الطالب الجامعي، رسالة ماجستير

http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
http://vb1.alwazer.com/t64116.html?s=e2cf8e3ed0a86e8c1b372d680511fa5b
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 ( الخبــرات الصــادمة لــدى أمهــات األيتــام وعالقتهــا بــالتوافق النفســي 4886جــودة، منيــرة .)
، ، الجامعــة اإلســالمية، غــزةغيــر منشــورة واالجتمــاعي لــدى األم والطفــل، رســالة ماجســتير

 .فلسطين
 ،(. مقدمــة فــي علــم الــنفس 4888وســليمان، عبــد الــرحمن وشــند، إبــراهيم ) نبيــل حــافظ

 الجتماعي، القاهرة، مصر: مكتبة زهراء الشرق.ا
 ( 4889حبايــب، علــي وأبــو مــرق، جمــال .) التوافــق الجــامعي لــدى طلبــة جامعــة النجــاح

العلــوم اإلنســانية،  –، مجلــة جامعــة النجــاح الوطنيــة الوطنيــة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات
 . 179-157(، ص ص: 4)44

 ـــدي التوافـــق النفســـي واالجتمـــ .(4884) رالحجـــار، بشـــي ـــدى مرمضـــات ســـرطان الث اعي ل
بقطاع غزة وعالقته ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، 

 .غزة، فلسطين
 ( 4885حجـــو، مســـعود .) التوافـــق مـــع الحيـــاة الجامعيـــة وعالقتـــه بـــبعض المتغيـــرات لـــدى

 ، فلسطين.جامعة القدس المفتوحةبغزة،  طلبة جامعة القدس المفتوحة
 الكندي دار إربد، األردن: ومفاهيم، ونظرمات أساسيات القيادة: .(2004) ماهر ن،حس. 
 ( 4884الحســـــين، أســـــماء).  ،المـــــدخل الميســـــر إلـــــ  الصـــــحة النفســـــية والعـــــالج النفســـــي

 دار عالم الكتب.الرماض، السعودية: 
 ( 4888حسين، علي وعبد اليمة، حسين .) التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير

، مجلة القادسية لعلوم التربية الذات لدى طلبة كلية التربية الرماضية جامعة كربالء
 .481 -877(، جامعة كربالء، العراق، ص ص: 4)88الرماضية، 

 ( أنمــاط القيــادة اإلدارمــة فــي المــدارس الثانويــة للبنــات ودورهــا 4884الحســيني، جــواهر .)
جســـتير غيـــر منشـــورة، جامعـــة نـــايف بـــداع الطالبـــات فـــي مدينـــة الرمـــاض، رســـالة ماإفـــي 

 العربية للعلوم األمنية، السعودية، الرماض.
 ،البيان دار :جدة، السعودية ،4ط االجتماعي، النفس علم (. أسس1982مختار ) حمزة 

 .العربي
 ( منظمة المعرفة، عمان، األردن: دار صفا. 4888حمود، كاظم .) 
 وعالقتــــه بــــالتوافق لــــدى طلبــــة  (. مســــتوى التحصــــيل الدراســــي4881) ، محمــــودالحيــــاني

 .، العراقجامعة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الصف الخامس اإلعدادي
 ( 4888الخالدي، أديب).  ،الدار العربية للنشر والتوزمع.ليبيا: الصحة النفسية 
 ( 4889الخالدي، عطا هللا والعلمي، دالل).  ،الصحة النفسية وعالقتهـا بـالتكيف والتوافـق

 دار صفاء للنشر والتوزمع.األردن:  عمان،
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 ( 4884الختاتنة، سامي).  ،دار الحامد للنشـر عمان، األردن: مقدمة في الصحة النفسية
 والتوزمع.

 ،معاصـرة، عمـان، األردن: دار قـراءات -اإلسـتراتيجي  (. الفكـر4881نعمـة ) الخفـاجي 
 .والتوزمع للنشر الثقافة

 ،اإلدارمـة، عمـان، األردن:  والقيـادة المدرسية إلدارةا (. تطومر4889الفتاح ) عبد الخواجا
 .والتوزمع للنشر الثقافة دار

 ( 4881الداهري صالح والعبيدي ناظم).  ،غـزة، فلسـطين: التربية العملية وطـرق التـدرمس
 مكتبة اليازجي.

  دار صــفاء عمــان، األردن: ، 8أساســيات التوافــق النفســي، ط (.4881)صــالح  ،الــداهري
 ع.للنشر والتوزم

 ( األنمــاط القياديــة الســا دة لــدى رؤســاء األقســام األكــاديميين مــن 2012درادكــة، أمجــد .)
وجهة نظـر أعضـاء هي ـة التـدرمس فـي جامعـة اليرمـو ، مجلـة دراسـات عربيـة فـي التربيـة 

 ، األردن.وعلم النفس، الجزء الثالث، العدد الثالثون 
 ( األنمـــاط القياديـــة وعالقتهـــا4886الدرديســـي، حمـــادة .)  بالســـمات الشخصـــية لـــدى طلبـــة

الجامعات الفلسطينية، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، أكاديميـة اإلدارة والسياسـة للدراسـات 
 العليا، غزة، فلسطين.

 ،القـاهرة، مصـر:  العامـة، اإلدارة (. أصـول4884ليلـ  ) وتكـال، الكـرمم عبـد درويـش
 .األنجلو المصرمة مطبعة

 ( 4884دســــوقي، كمــــال).  ــــنفس و ــــقعلــــم ال ــــازمق4، طدراســــة التواف كليــــة  /، جامعــــة الزق
 .مصر التربية، الزقازمق،

 ( 4887دمنهــــوري، رشــــاد).  ــــالتوافق ــــة ذات الصــــلة ب بعــــض العوامــــل النفســــية االجتماعي
، الســــنة 12 -14ص ص ، (41)دراســــة مقارنـــة، مجلــــة علـــم الــــنفس، عـــدد  - الدراســـي

 العاشرة، الهي ة المصرمة العامة للكاتب، القاهرة.
 اختبــــــار التوافــــــق الشخصــــــي واالجتمــــــاعي للراشــــــدين، دراســــــة  .(4888) محمــــــدب، الــــــدي

 .مصر، القاهرة، 846-888 ، ص ص4 العدد استطالعية، دراسات تربوية،
  دار الكتاب العربي.القاهرة، مصر: ، 7أصول علم النفس، ط (.4884)راجح أحمد 
 ( األنمــاط القياديــة المدرســية فــي الم4888الرشـيدي، عبــد هللا .) رحلــة المتوســطة فــي دولــة

الكومـــت وعالقتهـــا بـــالوالء التنظيمـــي للمعلمـــين مـــن وجهـــة نظـــرهم، رســـالة ماجســـتير غيـــر 
 منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن.
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  نظرماتهــا التربويــة(. اإلدارة 4888) وعبــد المــنعم، جمــان والرويشــد، فهــدرفــاعي، فيصــل :
 ، مصر: مكتبة الفالح للنشر.وتطبيقاتها في التعليم ورماض األطفال، القاهرة

 ( 4884الرفــاعي، نعــيم) .رســالة  ،الصــحة النفســية دراســة مقارنــة فــي ســيكولوجية التكيــف
 .، سورما، جامعة دمشقغير منشورة ماجستير

 ( 4884زكــار، زاهــر).  ســيكولوجية الشخصــية والصــحة النفســية، مركــز اإلشــعاع الفكــري
 للدراسات والبحوث، فلسطين.

 ( 4887زهـــران، حامـــد). عـــالم القـــاهرة، مصـــر:  ،4الصـــحة النفســـية والعـــالج النفســـي، ط
 الكتيب.

 ( 4888السراج، هالة).  استجابة الحزن والتوافق النفسي لدى األطفال بعد الحرب األخيرة
، الجامعـة اإلسـالمية، غيـر منشـورة عل  غزة وعالقتها ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير

 ، فلسطين.غزة
 ( ــــل ــــة ، . الشخصــــية نظرماتهــــا نموهــــا وقياســــها، الجــــزء األول(4888ســــفيان، نبي المركزم

 للطباعة.
 ( 4888ســـفيان، نبيـــل .)برمجـــة مقيـــاس التوافــــق النفســـي وأثـــره علـــ  بعـــض المتغيــــرات ،

 .اليمن، جامعة تعز
 القـاهرة، مصـر:  ،8، طالمختصر في الشخصية واإلرشاد النفسـي .(4882نبيل ) ،سفيان 

 يترا  للنشر والتوزمع.إ
 عمــان، األردن: دار المســيرة 8(. المهــارات اإلدارمــة الفعالــة، ط4888كارنة، بــالل )الســ ،

 للنشر والتوزمع.
 ،المعاصر، من الواقع مالمح - التعليم في اإلدارة (. استراتيجية4888عرفات ) سليمان 

 .المصرمة األنجلو مصر: مكتبة القاهرة
 ( اإلدارة التربوية، عمان، األر 4887سمارة، فوزي .).دن: الطرمق للنشر والتوزمع 
 ،السـعودية: مكتبـة4القا ـد، ط (. صـناعة4884فيصـل ) وباشـراحيل، طارق، السومدان ، 

 .جرمر
 المكتبـــة اإلســـكندرمة، مصـــر: التوافـــق النفســـي للمســـنين،  (.4888)عبـــد الحميـــد  ،شـــاذلي

 الجامعية.
 ( ـــد الحميـــد ، كندرمةســـالصـــحة النفســـية وســـيكولوجية الشخصـــية، اإل .(4888شـــاذلي، عب

 المكتبة الجامعية.مصر: 
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 ( األنماط القيادية لدى مديري المدارس الحكوميـة فـي قطـاع غـزة 4884شاهين، نرمين .)
وعالقتها بتعزمز ثقافة اإلنجـاز، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجامعـة اإلسـالمية، غـزة، 

 فلسطين.
 لـدى االتصـال وأنمـاط القيـادي السـلو  أنمـاط بـين العالقـة(. 4881، را ـف )شـحادة 

، الفلسـطينية الجامعـات فـي التـدرمس هي ـة أعضـاء نظـر وجهـة األكـاديميين مـن اإلدارمـين
 .النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 ( 4889الشحومي، عبد هللا).  التوافق النفسـي عنـد المعـاق، مجلـة التربيـة الجديـدة، مكتبـة
 .49-89 ص ، ص(21)د اليونسكو للتربية، العد

 ــنفس االجتماعيــة واإلســالم،  (.4888) صــالح الــدين ،شــروخ دار العلــوم الجزا ــر: علــم ال
 للنشر والتوزمع.

 ( 4884شرمت، أشر  وحالوة، محمد).  الصحة النفسية بـين النظرمـة والتطبيـق، المكتـب
 المكتبة الجامعية.، مصر: سكندرمةاإل

 ،نظـر وجـه مـن الـوظيفي بـاألداء وعالقتهـا يـةالقياد (. األنمـاط4882طـالل ) الشـرمف 
للعلـوم  العربيـة نـايف جامعـة منشـورة، غيـر ماجسـتير إمـارة مكـة، رسـالة فـي العـاملين

 .األمنية، الرماض، السعودية
 ( 4884شقير، زمنب).  ،مكتبة النهضة المصرمة.القاهرة، مصر: مقياس التوافق النفسي 
 اإلســكندرمة، نفســية والتوافــق النفســي، الصــحة ال .(4882علــي وشــرمت، أشــر  ) ،صــبرة

 دار المعرفة الجامعية.مصر: 
  ســكندرمةالصــحة النفســية والتوافــق النفســي، اإل .(4882) وشــرمت، أشــر محمــد  ة،صــبر ،

 دار المعرفة الجامعية.مصر: 
 ( 4889الطحان، محمد).  ،دار العلم والنشر.دبي، اإلمارات: مبادئ الصحة النفسية 
 ،ناشـرون  البدايـة للمدراء، عمـان، األردن: دار الفعال (. اإلشرا 4888عمر ) الطروانة 

 .وموزعون 
 (  4888الطالع، عبد الرؤو).  التوافق النفسي وعالقته باالنتماء الوطني لدى األسيرات

 ص ، ص(9)84الفلسطينيات المحررات من السجون اإلسرا يلية، مجلـة جامعـة األزهـر، 
648-666. 

 ( 4888الطومل، محمد) .توافق النفسي المدرسي وعالقته بالسـلو  العـدواني لـدى طلبـة ال
، جامعــــة عـــين شــــمس، غيــــر منشـــورة المرحلـــة الثانويـــة بمحافظــــة غـــزة. رســــالة ماجســـتير

 .، مصرالقاهرة
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 ( اإلدارة التربويــة والســلو  التنظيمــي، ط8997الطومــل، هــاني .)عمــان، األردن: دار 4 ،
 وا ل للطباعة والنشر.

 ،عمان، األردن: دار4واألعمال، ط (. اإلدارة4881طاهر ) غالبي،وال صالح العامري ، 
 .والتوزمع للنشر وا ل

 ( مســـتوى كفــــاءة األداء الـــوظيفي وعالقتـــه باألنمـــاط القياديــــة 4884العـــامودي، محمـــد .)
دراســــة تطبيقيــــة علــــ  ســــلطة التــــرخيص بــــوزارة النقــــل  -الســــا دة لــــدى القيــــادات اإلدارمــــة 
رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، أكاديميـــة اإلدارة والسياســـة  والمواصـــالت فـــي قطـــاع غـــزة،
 للدراسات العليا، غزة، فلسطين. 

 دراسة نفسية للشخصية العربية، عالم الكتب. (.4887)جابر ،عبد الحميد 
 األنمــاط القياديـة السـا دة لــدى اإلدارمـين واألكـاديميين فــي (. 4888، ميسـاء )عبـد الـرحمن

النجــاح الوطنيــة، نـــابلس، جامعــة ر غيـــر منشــورة، تيماجســ رســالة، الجامعــات الفلســطينية
 .فلسطين

 الصـحة النفسـية بـين النظرمـة والتطبيـق، (. 4885)أميمة  ،الشربينيو أشر    ،عبد الغني
 مصر.

 دار بيــروت، لبنــان: الصــحة النفســية والتفــوق الدراســي،  .(4888مــدحت ) ،عبــد اللطيــف
 النهضة العربية للطباعة والنشر.

  (. القيـــادة ودورهـــا فـــي العمليـــة اإلدارمـــة، عمـــان، األردن: دار البدايـــة 4887)عبـــوي، زمـــد
 ناشرون وموزعون.

  مبــادئ  -(. العمليــة اإلدارمــة 4887) والحــواري، نضــال وخــرمس، إبــراهيمالعتيبــي، ضــرار
 وأصول وعلم وفن، عمان، األردن: دار اليازوري للنشر والتوزمع.

 ( االتجاهـات الح4881العجمي، محمد .)البشـرمة، عمـان، والتنميـة اإلدارمـة القيـادة ديثـة 
 .الطباعة للنشر والتوزمع المسيرة األردن: دار

 ( االتجاهـات الحديثـة4881العجمي، محمد .) البشـرمة، عمـان، والتنميـة اإلدارمـة القيـادة 
 .الطباعة للنشر والتوزمع المسيرة األردن: دار

 مديري المدارس الثانوية في دولة سا دة لدى األنماط القيادية ال. (4884حنان )، العدواني
الكومت وعالقتها بالضغوط التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن.
 ،مشكالت حل في والتعليم التربية بمديرات التشاركية القيادة (. دور4888نبيل ) العرابيد 

جامعـة األزهـر، غـزة،  منشـورة، غير ماجستير غزة، رسالة بقطاع يةالثانو  مديري المدارس
 .فلسطين
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  أنمـــاط القيـــادة التربويـــة الســـا دة لـــدى رؤســـاء األقســـام األكاديميـــة فـــي (. 4884)ات، بيـــعر
كليـــة  -جامعـــة البلقـــاء التطبيقيـــة، وأثرهـــا علـــ  األداء الـــوظيفي ألعضـــاء هي ـــة التـــدرمس 

، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، دراسة حالة -الهندسة التكنولوجية 
 .746-785(، ص ص: 4)48

 ،عمـان، األردن: دار الفكـر4المعاصـرة، ط التربويـة (. اإلدارة4887سـامي ) عـرمفج ، 
 والتوزمع. والنشر للطباعة

 ( مهارات القيادة وصفات القا د، مجلة صـيد الفوا ـد اإللكترونيـة، 4889العسا ، أحمد .)
(WWW.Said.net.) 

 ( أصول اإلدارة، ط8997عسكر، سمير .)دار القلم للنشر والتوزمع، دبي، اإلمارات. 5 ، 
 ( 4885عســلية، محمــد).  ،معوقــات التوافــق النفســي لــدى المعلمــين بمحافظــة شــمال غــزة

 .855-848 ص ص (،8)، الجزء (49)مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد 
  ،عالقة تشكل هويـة األنـا بكـل مـن مفهـوم الـذات والتوافـق النفسـي  .(4888عبير )عسيرة

رســــالة واالجتمــــاعي والعــــام لــــدى عينــــة مــــن طالبــــات المرحلــــة الثانويــــة بمدينــــة الطــــا ف، 
 .، السعودية، جامعة أم القرى ماجستير غير منشورة

  ـــنفس المعا (.4888) مصـــطف  ،عشـــوي ـــم ال ـــوان الجزا ـــر: ، 4صـــر، طمـــدخل إلـــ  عل دي
 المطبوعات الجامعية.

 ( 4888العصيمي، سلطان .)دمان االنترنت وعالقته بالتوافق النفسي االجتمـاعي لـدى إم
، جامعـــة نـــايف غيـــر منشـــورة طـــالب المرحلـــة الثانويـــة بمدينـــة الرمـــاض، رســـالة ماجســـتير

 .، السعوديةالعربية للعلوم األمنية، الرماض
 ( ا4889عطوي، جودة .)  ،إلدارة المدرسية الحديثة: مفاهيمها النظرمة وتطبيقاتهـا العمليـة

 ، عمان، األردن: دار الثقافة.4ط
 ،للنشـر الثقافـة الحديثـة، عمـان، األردن: دار المدرسـية (. اإلدارة4882جـودت ) عطـوي 

 .والتوزمع
  ،الثــاهرة، مصــر: ، 8علــم الــنفس والتكيــف النفســي واالجتمــاعي، ط .(4888)نــوال عطيــة

 ار القاهرة للكتاب.د
 ( القيادة اإلدارمة، عمان، األردن: دار اليازوري. 4888العالق، بشير .) 
 ( السلو 4888العميان، محمود .) األعمال، عمان، األردن: دار منظمات في التنظيمي 

 للنشر. وا ل
 ،المعاصـرة، عمـان،  المؤسسـات في المدير ووظا ف األعمال (. إدارة4884فتحي ) عواد

 .صفاء للنشر : داراألردن

http://www.said.net/
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 الصـحة النفسـية فـي ضـوء علـم الـنفس واإلسـالم،  .(4882كمـال ) ،محمد ومرسـي ،عودة
 م.لدار القالكومت: 

 ( 4886عــــوض، حســــني ونبيــــل، ســــعاد .)بــــالتوافق النفســــي  وعالقتــــهغتــــراب النفســــي الا
، مجلة جامعة فلسـطين جتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرمالا
 .51-22(، فلسطين، ص ص: 8)2لتقنية لألبحاث، ا
 ( 4889عوض، عباس محمود). ،دار المعار . مصر: الموجز في الصحة النفسية 
 ( نســخة مبرمجــة علــ  حاســوب باللغــة العربيــة مــن مقيــاس بــ  4885عويضــة، محمــد .)

مجلــة علــم الــنفس، الجمعيــة  ،لالكت ــاب وتقنيتــه علــ  عينــة ســعودية مــن المنطقــة الشــرقية
 .(، مصر46)لمصرمة للدراسات النفسية، العدد ا
 ،األردن: دار ، عمان،8ط التربوية، اإلدارة في والدافعية (. القيادة4886علي ) عياصرة 

 كتبة الحامد.مو 
 ( 4887عيسوي، عبد الرحمن). سكندرمة، مصـردراسة في تفسير السلو  اإلنساني، اإل: 

 دار المعرفة الجامعية.
  الصـحة النفسـية، مركـز  .(4881) م، محمـد وأبـو ناصـر، فتحـيوعبد المـنعغرمب، زمنب

 .، السعوديةالتنمية األسرمة مركز التدرمب وخدمة المجتمع، جامعة المل  فيصل
 ( عمليــات التـــأثير فـــي المنظمــة وانعكاســـاتها علــ  أنمـــاط القيـــادة، 4888فقيــري، أحمـــد .)

 (، الرماض، السعودية.44)26
 مكتبة القاهرة.القاهرة، مصر: سية، الصحة النف (4886)مصطف   ،فهمي 
 ( 4882القاضي، علي).  التوافق النفسي من منظور إسالمي، مجلة منبـر اإلسـالم، عـدد

 .46، ص (2)
 ،الفــردي اإلنســاني الســلو  دراســة -التنظيمــي  (. الســلو 8994محمــد ) القرمــوتي 

 المنظمات. في والجماعي
 ،دارة اإلدارمـة (. القيـادة4888عـالء ) قنـديل  الفكـر االبتكـار، عمـان، األردن: دار وا 

 .وموزعون  ناشرون 
 ( قيــــاس التكيــــف الشخصــــي االجتمــــاعي لــــدى األحــــداث 4881الكبيســــي، عبــــد الكــــرمم .)

 الجامعة المستنصرمة. ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجانحين وعالقته بمعاملة الوالدين
 ( 4888الكحلوت، أماني). تماعي لدى أبناء العـامالت دراسة مقارنة للتوافق النفسي االج

، غيــر منشــورة وغيــر العــامالت فــي المؤسســات الخاصــة فــي مدينــة غــزة، رســالة ماجســتير
 فلسطين.غزة، الجامعة اإلسالمية، 
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 ( 4882كفــافي، عــالء الــدين) . ،هجــر للطباعــة والنشــر القــاهرة، مصــر: الصــحة النفســية
 والتوزمع.

 (  القيــــــادة اإلدارمــــــة، ط2009كنعــــــان، نــــــوا .)عمــــــان، األردن: دار الثقافــــــة للنشــــــر ، 4
 والتوزمع.

 ،اإلسـكندرمة، 1المهـارات، ط بنـاء مـدخل -التنظيمـي  (. السـلو 4885أحمـد ) مـاهر ،
 .الجامعية مصر: الدار

 ( 4886المرســي، محمــد).  ،العالقــة بــين حجــم الجماعــة والتعصــب لــدى طــالب الجامعــة
 .844-97، ص ص (88)، العدد (8)مجلة كلية التربية بالمنصورة، الجزء 

 ( 4888المزمنـــي، أســـامة والبرعـــاوي، أنـــور).  محاضـــرات فـــي علـــم نفـــس النمـــو والصـــحة
 فلسطين. غزة، النفسية، الجامعة اإلسالمية، 

 ،كمـا يـراه األقصـ  جامعـة ر اسـة لـدى السـا د القيـادي (. الـنمط4887رفيـق ) المصـري 
(، 8)85اإلنسـانية،  راسـاتالد سلسـلة اإلسـالمية، الجامعـة فـي الجامعـة، مجلـة العـاملون 

 غزة، فلسطين.
 ( المـدير4888مصـطف ، أحمـد .)  القـاهرة،  .القيـادة؟ فـي الـذكاء يكـون  كيـف -الـذكي

 الجديدة. المعادي مصر: دار
 المكتبة العصرمة. الجزا ر: البحث النفسي في الجامعة، (.4887)بشير  ،معمرمة 
 ( 4884المغربي، سعد). توافـق، مجلـة علـم الـنفس، العـدد حول مفهوم الصحة النفسـية وال

 ، الهي ة العامة للكتاب.(4)
 ( اإلدارة 4886المغربـــــي، عبـــــد الحميـــــد .)-  ،األصـــــول العلميـــــة والتوجهـــــات المســـــتقبلية

 اإلسكندرمة، مصر: المكتبة المصرمة.
 ( استبيان هستون المعرب للتكيـف الشخصـي4886المنصور، إبراهيم .)، العـراقبغـداد ، :

 ربوية والنفسية.مركز البحوث الت
 ( األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات األهلية 4888ناصر، حسن .)

الفلسطينية من وجهـة نظـر العـاملين، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجامعـة اإلسـالمية، 
 غزة، فلسطين. 

 ،ردن: داروالعشـرمن، عمـان، األ الواحـد القـرن  فـي اإلدارمـة (. القيـادة4888نجـم ) نجـم 
 .للنشر صفاء

 ( أثـــر عوامـــل الموقـــف فـــي الســـمات القياديـــة 1994النعيمـــي، فـــالح .)-  دراســـة ميدانيـــة
 (، األردن،1)10لمـــدراء بعـــض المنظمـــات الصـــناعية العراقيـــة، مجلـــة أبحـــاث اليرمـــو ، 

251-179. 
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 ( ـــة. ط8997النمـــر، ســـعود ـــادة اإلدارم ـــة مهـــارات القي ـــة  ، مكـــة:، الســـعودية4(. تنمي مكتب
 لطالب الجامعي.ا
  ،ــــي الجامعــــات (. 4884أحمــــد )النيــــرب ــــة التدرمســــية ف ــــة ألعضــــاء الهي  األنمــــاط القيادي

الفلســـطينية فـــي قطـــاع شـــمال الضـــفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء الهي ـــة التدرمســـية 
 .النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينجامعة ر غير منشورة، تيرسالة ماجس، والطلبة

 ( اا4887الهــــابط، محمــــد ) ــــف والصــــحة النفســــيةا، ط ــــاهرة، مصــــر: ، 4لتكي ــــب الق المكت
 الجامعي الحديث.

  األردن  في المدارس مديري  لدى السا دة القيادية . األنماط(4886)، هاني ومصطف
(، األردن، 4)84القيادة، المجلة األردنية في العلوم التربوية،  في جولمان لنموذج وفقا

 .894 -818ص ص: 
 (. الكتـاب اإلحصــا ي السـنوي للتعلـيم فـي قطـاع غــزة 4886يم العـالي )وزارة التربيـة والتعلـ

 م، فلسطين.4885/4886للعام الدراسي 
 ( دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهـارات القياديـة األمنيـة، 4885الوهيبي، خالد .)

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرماض، السعودية
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 المشترك بين برنامج الدراسات العليا

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
 وجامعـة األقصـى بغــزة

  القيادةتخصــص اإلدارة و 
 

 تحكيم استبانة
 

 .............................. المحترم/ المحترمة ،،،..........: ...........ة/ السيدحضرة 
 الدرجة العلمية: .........................................................................

 ...................................التخصص: ..........................................
 مكان العمل: ...........................................................................

 تحية طيبة وبعد:
 

األنماط القيادية وعالقتها بـالتوافق االجتمـاعي لـدى بإجراء دراسة بعنـوان: ا الباحثيقوم 
البرنـامج المشـتر  بــين  للحصـول علــ  درجـة الماجسـتير مــن، وذلـ  اطلبـة الجامعـات الفلســطينية

 .تخصص اإلدارة والقيادة –أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقص  بغزة 
ونظرا  لما تتمتعون بـه مـن خبـرة ودرايـة واسـعة فـي موضـوع البحـث العلمـي، ومنفعـة العلـم 

لوا علينــــا بجــــزء مــــن وقــــتكم الثمــــين، وتقــــدموا لنــــا والمتعلمــــين، فــــإنني أســــتميحكم عــــذرا  بــــأن تتفضــــ
مــا ترونــه مناســبا ، وتوضــيح مــدى  التوجيهــات واإلرشــادات مــن أجــل تعــديل، أو حــذ ، أو إضــافة

، لتكـون أداة جيـدة، وتقـيس مـا اللغويـة الصـياغة سـالمة انتماء الفقرة لمحورها، وتحكيمها من حيث
 وضعت لقياسه.

المســـاعدة، وتحســـين وتطـــومر البحـــث العلمـــي، وتزومـــد شـــاكرمن لســـيادتكم تفضـــلكم بتقـــديم 
الطلبــــة بــــالعلم، والكفايــــات الالزمــــة إلعــــداد الكــــوادر البشــــرمة بكفــــاءات وشــــهادات عاليــــة، لخدمــــة 

 المجتمع وتنميته.
 

 وتقبلوا فا ق االحترام والتقدير ،،،
 

 1597421111جوال/  –الباحث/ عمر إبراهيم أبو طعيمة 
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 محكمينأسماء ال(: 2ملحق رقم )
 

 التخصص الجامعة االسم م
 إدارة أعمال أكاديمية اإلدارة والسياسة د. أحمد كلوب 1
 علم النفس الجامعة اإلسالمية د. أسامة عطية المزمني 2
 إدارة أعمال الجامعة اإلسالمية د. أكرم اسماعيل سمور 3
 إدارة أعمال كلية فلسطين التقنية د. آمال عبد المجيد الحيلة 8
 علم النفس جامعة فلسطين د. سليمان موس  الحسنات 5
 علم النفس الجامعة اإلسالمية د. عبد الفتاح عبد الغني الهمص 7
 إدارة أعمال جامعة األقص  د. عالء الدين خليل السيد 6
 إدارة أعمال أكاديمية اإلدارة والسياسة د. محمد ابراهيم المدهون  4
 إدارة أعمال دس المفتوحةجامعة الق د. محمد عبد اشتيوي  4
 إحصاء الجامعة اإلسالمية د. نافذ محمد بركات 11
 إدارة أعمال جامعة األزهر د. وفيق حلمي األغا 11
 إدارة أعمال باحث ومحلل إحصا ي م. إبراهيم فرج أبو شمالة 12
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 االستبانة(: 3ملحق رقم )

 

 المشترك بين برنامج الدراسات العليا
 يمية اإلدارة والسياسة للدراسات العلياأكاد

 وجامعـة األقصـى بغــزة
 تخصــص اإلدارة والقيادة

 
 استبانة تعبئة

 .............................. المحترم/ المحترمة ،،،..........: ...........ة/ الطالب 
 تحية طيبة وبعد:

عالقتهــا بــالتوافق االجتمــاعي لــدى طلبــة األنمــاط القياديــة و بــإجراء دراسـة بعنــوان: ا الباحــثيقـوم 
البرنامج المشتر  بين أكاديمية  ، وذل  للحصول عل  درجة الماجستير مناالجامعات الفلسطينية

 .تخصص اإلدارة والقيادة –اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقص  بغزة 
والوصول إل  النتا ج المطلوبة، مـن  وقد أعد الباحث لهذه الدراسة استبانة، لتحقيق أهدا  الدراسة

بحســب تــدرمج خماســي )كبيــرة جــدا، كبيــرة، متوســطة،  علــ  فقراتهــا، درجــة الموافقــةتحديــد خــالل 
 .( عل  الترتيب1، 2، 3، 4، 5قليلة، قليلة جدا(، وتعط  الدرجات )

 ( أمــام×ووضــع عالمــة ) فقــرات االســتبانة،، وقــراءة البيانــات الشخصــيةمــن ســيادتكم تعب ــة جــو فنر 
الفقــرة، وتحــت درجـــة مــوافقتكم، مــع ضـــرورة تــوخي الدقــة والموضـــوعية، إذ أن ذلــ  لــه األثـــر  كــل

الكبيـــر علـــ  واقعيـــة النتـــا ج، وموضـــوعيتها، علمـــا  بـــأن معلومـــاتكم ســـتحاط بالســـرمة التامـــة، وهـــذه 
 .فقط المعلومات من أجل البحث العلمي

 وتقبلوا فا ق االحترام والتقدير ،،،
 1597421111جوال/  –إبراهيم أبو طعيمة  الباحث/ عمر

 أوالا: البيانات الشخصية:
 الجنس: .1

 )   ( ذكر                                    )   ( أنث  
 الجامعة: .2

 )   ( اإلسالمية                               )   ( األزهر                                     )   ( األقص 
 راكمي:المعدل الت .3

 % فأكثر98%   )   ( 98أقل من -%18%   )   ( من 18أقل من -%78%  )   ( من 78)   ( أقل من 

 
 



145 
 

 
 ثانياا: محاور وفقرات األنماط القيادية:

 
 م

 درجة الموافقة محاور وفقرات األنماط القيادية
 لة جداقلي قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا المحور األول: النمط القيادي الديمقراطي

      أشار  في األنشطة الطالبية المختلفة 8
      أتبن  األفكار اإلبداعية التي يطرحها اآلخرون  4
      أتعامل مع زمال ي بطرمقة إيجابية 4
      أتقبل الرأي والرأي اآلخر بكل ترحاب 2
      أتيح الفرصة لزمال ي أن يعبروا عن رأيهم بحرمة كاملة 5
      ارات المدح والثناء مع زمال يأستخدم عب 6
      أستشير أصدقا ي في القرارات التي اتخذها 7
      أشار  زمال ي في حل المشكالت الجامعية 1
      أشار  زمال ي في مناسباتهم االجتماعية 9
      أناقش زمال ي بأي أفكار جديدة لدي 88

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا المحور الثاني: النمط القيادي األوتوقراطي 

      أتجنب المواقف التي أستشير فيها اآلخرمن 8
      أحرص أن تكون قراراتي صارمة 4
      أحرص عل  أن أكون المتحدث باسم الطلبة في الجامعة 4
      أعالج المشكالت التي تواجهني دون مساعدة غيري  2
      اآلراء مضيعة للوقت أعتبر أن المناقشة وتبادل 5
      أفرض رأيي عل  اآلخرمن ألنه األصوب 6
      أفضل العالقات الرسمية مع اآلخرمن 7
      ألبي حاجاتي بشكل دا م، دون النظر إل  حاجات اآلخرمن 1
      أميل إل  فرض رأيي عل  اآلخرمن 9
      يضايقني توجيه أي انتقاد لي 88
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 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا ور الثالث: النمط القيادي التسيبيالمح 
      أتجنب إعداد جدول خاص بالمذاكرة 8
      أتجنب التدخل في حل النزاعات بين الطلبة 4
      أتساهل في قضاء واجباتي التعليمة بشكل مستمر 4
      أتصر  مع اآلخرمن بسلو  غير مدروس 2
      اون في كسب الوقت ومذهب دون أن أستفيد منهأته 5
      أتهرب من المسؤولية في المواقف الحرجة 6
      أتهرب من مواجهه المشكالت التي تواجهني 7
      أعتقد أن التخطيط مضيعة للوقت 1
      أفضل العشوا ية في نمط حياتي 9
      غير ملتزم بأنظمة وقوانين الجامعة 88

 
 لثاا: محاور وفقرات التوافق االجتماعي:ثا
 

 م
 درجة الموافقة محاور وفقرات التوافق االجتماعي
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا المحور األول: التوافق األسري 

      أشعر أنني مستقر أسرما 8
      أستمتع بالحديث مع أفراد أسرتي 4
      أفتخر بانتما ي ألسرتي 4
      قلبي مليء بالحب ألسرتي 2
      أسرتي تأخذ برأيي إل  حّد كبير 5
      يسود أسرتي االتفاق والحب والمودة 6
      أتشاور مع أفراد أسرتي في اتخاذ قراراتي المهمة 7
      أقضي أوقاتا  سعيدة مع أسرتي 1
      أنا شخٌص محبوب في أسرتي 9
      أسرتي أهتم بسعادة جميع أفراد 88
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 وشكراا لكم على حسن تعاونكم ،،،
 

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا المحور الثاني: المشاركة الجامعية 
      أفتخر بانتما ي إل  جامعتي 8
      أشعر بالرضا عن تخصصي الجامعي 4
قامة العالقات مع زمال ي في الكلية 4       أفضل االختالط وا 
      كليةأشار  مع زمال ي في نشاطات ال 2
      ألتزم بالدوام الدراسي، وال أتغيب إال للضرورة 5
      عالقاتي مميزة بأساتذتي 6
      أحب الذهاب إل  الجامعة 7
      أشار  زمال ي في مناقشة المواد الدراسية 1
      أناقش المدرسين في الموضوعات الدراسية 9
      أشعر بالرضا عن تحصيلي الجامعي 88
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا المحور الثالث: االنسجام مع المجتمع 
      أشار  الناس أفراحهم وأحزانهم 8
      عالقاتي االجتماعية مع جيراني جيدة 4
      أحب البقاء مع اآلخرمن أطول وقت ممكن 4
      أتقبل انتقادات اآلخرمن 2
      من يحتاج إليهاأبادر بتقديم المساعدة ل 5
      يسرني مساعدة اآلخرمن 6
      أحب االلتزام بعادات وتقاليد مجتمعي 7
      ألتمس األعذار لآلخرمن 1
      أحافظ عل  مواعيدي مع اآلخرمن 9
      من السهل علّي أن أقيم عالقات مودة مع اآلخرمن 88


