إقــــــــرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

"األنماط القيادية و عالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية"

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة

إليه حيثما ورد ،وان هذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب
علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
كما أقر بحق أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا في حقوق النشر لهذه الرسالة وأنه ال
يجوز النشر إال بموافقة رسمية مكتوبة من األكاديمية.
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ات َوٱ ه َُّلل ِب َما تَ ْع َملُ َ
(المجادلة)11 :

أ

اإلهـــــداء
أهدي هذا الجهد المتواضع ،،،
إلى معلم االمة الخير محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم ،،،
إلى والدي الغالي المعطاء وأمي الحبيبة الطائعة واخوتي األفاضل ،،،
إلى زوجتي وأبنائي ،،،
إلى أساتذتي وزمالئي وطالب العلم ،،،
إلى شهداء فلسطين و على رأسهم الشهيد القائد أحمد الياسين و الدكتور عبد العزيز
الرنتيسي

إلى قادة التربية وصانعي المستقبل ،،،
إلى األيدي الطاهرة المتوضأة أبطال المقاومة الفلسطينية،،،
إلى كل من ساهم في خروج هذه الرسالة إلى النور ،ولو بكلمة واحدة ،،،

جميعا  ...أهدي هذا العمل المتواضع ،،،
إليهم
ا

الباحث

عمر ابراهيم ابو طعيمة

ب

شكـــــر وتقديـــــر
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم علـ أشـر األنبيـاء والمرسـلين ،نبينـا وقـدوتنا محمـد بـن
عبد هللا ،وعل آله وصحبه أجمعين ،وبعد:

أحمد هللا صاحب الفضـل األول ،وأشـكره علـ توفيقـه واعانتـه لـي علـ إتمـام هـذه الرسـالة ،فيـارب

لــ الحم ــد حم ــدا يلي ــق بج ــالل وجهــ وعظ ــيم س ــلطان  ،كم ــا يس ــعدني أن أتق ــدم بخ ــالص الش ــكر
والتقــدير واالمتنــان لمــن كــان لــه فضــل بعــد هللا فــي إنجــاز هــذه الد ارســة ،ســا ال هللا عــز وجــل أن

يج ـزمهم خيــر الج ـزاء ،وفــي هــذا المقــام ال يســعني إال أن أتقــدم بجزمــل الشــكر والعرفــان واالمتنــان

لسعادة الدكتور  /محمد عبد العزيز الجريسي – المشـر علـ هـذه الد ارسـة  -الـذي منحنـي مـن
وقته وجهده وعلمه ،ما أنار لي الطرمق ،وكشف لي البصيرة ،إلتمام دراستي هـذه ،وقـد كـان مثـاال

للخلق الرفيع ،ورم از للعطاء والسماحة والتفاني في سبيل ارحة طالب العلم ،راجيا المـول عزوجـل

أن يجزمه عني كل الجزاء ،كما وأتقدم بالشكر الجزمل لكل من:

المناقش الداخلي الدكتور  /محمد إبراهيم المدهون ،،،

المناقش الخارجي الدكتور  /عبد الفتاح عبد الغني الهمص ،،،
وذل عل تفضلهما بالموافقة عل مناقشة الدراسة.

كمـا وال بـد لــي أن أتقـدم بعظـيم االمتنــان لسـعادة الــدكتور /أحمـد جـواد الواديــة النا ـب األكــاديمي
ألكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا عل ما قدمه لـي مـن عـون ونصـيحة وتوجيـه فـي إثـراء

هذه الدراسة.

والشكر موصول إل كل أول

الذين قـدموا لـي العـون والمسـاعدة والمسـاندة إلنجـاز د ارسـتي هـذه،

من أساتذة وزمالء وأصدقاء وأقارب.

وختاما ،أسأل هللا عز وجل أن ينفع بهذا العمل ،وأن يجعلـه خالصـا لوجهـه الكـرمم ،إنـه علـ ذلـ

قدير ،وباإلجابة جدير.

وصل هللا وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين ،،،
الباحث

عمر ابراهيم ابو طعيمة
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عل األنماط القيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات

الفلسطينية.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم توزمع

( )418استبانة عل طلبة الجامعات في قطاع غزة( :اإلسالمية ،األزهر ،األقص ) ،واسترداد
( ) 478استبانة صالحة للتحليل ،مثلت عينة الدراسة ،والتي هي عبارة عن عينة طبقية عشوا ية،
بناء عل نسبة الطلبة في كل جامعة.
وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

 درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاءت بوزن نسبي( ،)57.46وهي بدرجة (ضعيفة).

 مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاء بوزن نسبي( ،)77.74وهو بدرجة (كبيرة).

 وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بينالنمط القيادي الديمقراطي و النمط القيادي األوتوقراطي والتوافق االجتماعي لدى طلبة

الجامعات في قطاع غزة.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
 -مشاركة طلبة الجامعات في األنشطة الجامعية الطالبية المختلفة.

 تقبل طلبة الجامعات آراء اآلخرمن وانتقاداتهم ،وعدم فرض رأيهم عليهم. -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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1

الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
المقدمة:

دور هاما في بناء المجتمعات ،حيث إ ّن المجتمع الشاب هو أقوى المجتمعات؛
يلعب الشباب ا
ألنه يعتمد عل طاقة ها لة تحركه ،فالشاب الذي يمتل اإلرادة و العزممة في داخله  ،يستطيع
ّ

أن يستغل مواهبه و قدراته و مهاراته  ،كذل يكون الشباب قادة المستقبل ،بقوة آ ار هم ونضجهم

الفكري ،المقرون بالطاقة والصحة الجسدية السليمة ،التي تدفع عجلة التنمية إل األمام ،فبالعلم

يرتقوا ويفكروا ومنتجوا ،ويساهموا بالعطاء الفكري ،ليكونوا قادة رأي عام يؤثروا في مختلف

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

وتشكل ف ة الشباب في المجتمع الفلسطيني غالبية أفراد المجتمع ،ويمثل طلبة الجامعات الغالبية

العظم من الشباب الفلسطيني ،باإلضافة ال ى ف ات المجتمع األخرى ،ويشير الواقع الحالي
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

عل التعليم والبحث العلمي فقط ،بل تطورت ،ليصبح من أهم أهدافها بناء الشخصية ،من جميع
جوانبها علميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ،لما لذل

من أثر عل

سلو الطالب وتوافقه النفسي

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

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

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

الجامعة جزءا ال بتج أز من المجتمع ومن البي ة ،من حيث إن قيمتها وأهدافها ومواردها
ومعلوماتها تستمد من المجتمع ،ومن ثم تعاد هذه الموارد للمجتمع عل

وخدمات بحثية ،أو قوى عاملة مؤهلة ومدربة (النيرب.)4 :4884 ،

شكل إنجازات علمية

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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المحدد ،فحي نما توجد أي جماعة من الكا نات الحية البشرمة تظهر القيادة عل رأسها ،والجماعة
اإلنسانية لم تشذ عن تل الظاهرة الحيوية في جميع المجتمعات (حافظ وآخرون)47 :4888 ،

وان القيادة بالنسبة للجماعة البشرمة كانت خيا ار واعيا من قبل الجماعة ،أملته عليها الظرو

المعيشية والحياتية ،وهي بالتالي تحتل مركز الصدارة في أي جماعة كانت ،ألنها األساس األول
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

ش ون أعضا ها ،والموجهة لسلوكهم نحو تحقيق األهدا

(بانافع.)84 :4884 ،

وقد شغل موضوع التوافق االجتماعي حي از كبي ار في الدراسات والبحوث ألهميته في حياة الناس،

فالتوافق ليس مرادفا للصحة النفسية فحسب ،بل يرجعه األكثر بأنه الصحة النفسية بعينها ،فهو
الهد

الر يسي لجميع فروع علم النفس بصورة عامة ،ومن أهم أهدا

النفسي ومرتب في أوا ل أهدا

العملية االرشادية والعالج

االرشاد النفسي ،ومتصف المتوافق اجتماعيا بشخصية متكاملة
وتفاعله مع بي ته ،الذي يتحمل عناء الحاضر

قادرة عل التنسيق بين حاجاته وسلوكه الهاد

من أجل المستقبل متصفا بتناسق سلوكه وعدم تناقضه ومنسجما مع معايير مجتمعه دون التخلي
عن استقالليته ،مع تمتعه بنمو سليم غير متطر

في انفعاالته ومساهم في مجتمعه ،وان

االنسان اجتماعي بطبعة ،وان مشاكله في أغلبها ناتجة عن انفصاله عن مجتمعه ،وال يخلو
شخص في حياته من سوء التوافق ،ولكن اختال

(سفيان.)4-4 :4888 ،

مستوى التوافق يدفع البعض لفقدان التكيف

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
القيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

أوالا :مشكلة الدراسة:

انطالقا من أهمية الجامعة ،التي تستمدها من دورها في عملية التطومر والتغيير ،وألن الحياة
الجامعة تعد بالنسبة للطلبة تجربة جديدة مختلفة عن التجارب السابقة ،ففيها الكثير من
المشكالت والخبرات الجديدة ،التي تتطلب منهم اجتيازها ومواجهتها والتوافق معها ،وألنهم طلبة

الجامعات ،قيادات المستقبل ،يعانون مما يعاني منه أبناء قطاع غزة ،ومتأثرون بالظرو

السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ،والتي تؤثر عل شخصيتهم وأنماط سلوكهم ،وبالتالي

عل التوافق االجتماعي لديهم.

3

وقد أظهرت دراسة (الدرديسي )4886 ،أن مدى توافر النمط الديمقراطي لدى طلبة الجامعات

الفلسطينية في قطاع غزة جاء بوزن نسبي ( ،)73.377والنمط األوتوقراطي جاء بوزن نسبي

( ،)52.235والنمط الترسلي جاء بوزن نسبي ( ،)46.787بينما أوضحت أيضا أن تعامل
الطلبة مع المواقف االجتماعية جاء بوزن نسبي (.)66.847

وأشار حجو ( )4 :4885إل ضعف التوافق النفسي واالجتماعي لدى ف ة الشباب الفلسطيني،

إناثا وذكو ار ،كزمادة انتشار األمراض النفسية ،واالضطرابات السلوكية واإلدمان ،وعدم تحمل

المس ولية ،والعنف  ...إلخ.

ثاني ا :تساؤالت الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الر يس التالي:

ما عالقة األنماط القيادية بالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة؟
ومتفرع من السؤال الر يس األس لة الفرعية التالية:

.8

ما درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة؟

.4

هل توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى ( )α≤0.05بين درجة توافر األنماط

.4

ما مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة؟

القيادية ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة؟
.2

هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفراد

عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل

متغيرات( :الجنس ،الجامعة  ،المعدل التراكمي)؟
.5

هل توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفراد

عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل

متغيرات( :الجنس ،الجامعة  ،المعدل التراكمي)؟

4

ثالثا :متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل :األنماط القيادية ،بناء عل دراسة (الدرديسي ،)4886 ،وتشتمل عل

.8

التالي:

(النمط القيادي الديموقراطي ،النمط القيادي األوتوقراطي ،النمط القيادي التسيبي).

.4

المتغير التابع :التوافق االجتماعي ،وتشتمل عل التالي:

(التوافق األسري ،المشاركة الجامعية ،االنسجام مع المجتمع).
.4

المتغيرات الشخصية :وتشتمل عل التالي:

(الجنس ،الجامعة).
المتغير المستقل:

المتغير التابع:

األنماط القيادية

التوافق االجتماعي

النمط القيادي الديموقراطي

التوافق األسري

النمط القيادي األوتوقراطي

المشاركة الجامعية

النمط القيادي التسيبي

االنسجام مع المجتمع

المتغيرات الشخصية( :الجنس ،الجامعة ،المعدل التراكمي)
شكل رقم (:)1

متغيرات الدراسة
(جرد بواسطة الباحث ،بناء عل الدراسات السابقة)
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رابعا :فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة األولى:

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين درجــة ت ـوافر األنمــاط القياديــة

ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.
ومتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

.8

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين درجــة ت ـوافر الـــنمط

.4

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين درجــة ت ـوافر الـــنمط

.4

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين درجــة ت ـوافر الـــنمط

القيادي الديمقراطي ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

القيادي األوتوقراطي ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.
القيادي التسيبي ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.
الفرضية الرئيسة الثانية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أف ـراد عينــة

الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغيرات:

(الجنس ،الجامعة ،المعدل التراكمي).

الفرضية الرئيسة الثالثة:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05ب ـين متوســط تقــديرات أف ـراد عينــة

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

خامسا :أهداف الدراسة:

تهد

.8
.4
.4

الدراسة إل التالي:

التعر إل درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.
تحديد مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

بيــان طبيعــة العالقــة بــين درجــة تـوافر األنمــاط القياديــة ومســتوى التوافــق االجتمــاعي لــدى

طلبة الجامعات في قطاع غزة.
.2

الكشــف عــن تــأثير متغي ـرات( :الجــنس ،الجامعــة ،المعــدل التراكمــي) فــي متوســط تقــديرات

أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.
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توضـيح تــأثير متغيـرات( :الجــنس ،الجامعــة ،المعـدل التراكمــي) فــي متوسـط تقــديرات أفـراد

.5

عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

سادس ا :أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة حسب التالي:
األهمية النظرية:

.1

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

 ندرة الدراسات السابقة ،وخاصة الفلسطينية منها ،والتي تربط بين المتغير المستقل والتابع
.2

في هذه الدراسة.

األهمية العملية:

 تفيد هذه الدراسة و ازرة التربية والتعليم العالي في إعـداد بـرامج إرشـادية تحسـن مـن مسـتوى
التوافق االجتماعي لدى طلبة جامعات قطاع غزة.

 تفي ــد ه ــذه الد ارس ــة قي ــادات جامع ــات قط ــاع غـ ـزة ف ــي عق ــد بـ ـرامج المنهجي ــة تس ــاعد علـ ـ
تحسين مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبتها.

 تفيــد هــذه الد ارســة طلبــة جامعــات قطــاع غـزة فــي تحديــد األنمــاط القياديــة ومســتوى التوافــق
االجتماعي لديهم.

سابع ا :حدود الدراسة:

تشتمل الدراسة عل الحدود التالي:

.8

الحــد الموضـــوعي :اقتصــرت الد ارســة عل ـ موضــوع األنمــاط القياديــة وعالقتهــا بــالتوافق

االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

.4

الحد الزماني :تم إجراء الدراسة خالل العام 4886م.

.2

الحـــد المؤسســـي :اقتص ــرت الد ارس ــة علـ ـ جامع ــات قط ــاع غـ ـزة( :الجامع ــة اإلس ــالمية،

.4

الحد المكاني :تم تطبيق الدراسة في قطاع غزة.

جامعـة األزهـر ،جامعـة األقصـ ) ،كونهـا تعتبـر مـن أكبـر الجامعـات الفلسـطينية تعـدادا فـي قطـاع

غزة.

.5

الحــد البشــري :اقتصــرت الد ارســة عل ـ طلبــة الجامعــات ،المســتوى ال اربــع ،كــونهم األكثــر

تفهما وادراكا ونضجا عقليا ومعرفيا.
7

ثامن ا :مصطلحات الدراسة:

.8

النمط القيادي:

هــو الســلو المتكــرر للقا ــد فــي التــأثير علـ اآلخـرمن ،وتوجيــه ســلوكهم ،مــن أجــل تحقيــق أهــدا

معينة (الرشيدي.)84 :4888 ،

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

يتعامل معهم.

.4

التوافــق االجتمــاعي :هــو قــدرة الطالــب الجــامعي فــي االنســجام مــع األشــخاص اآلخ ـرمن

الذين يتعامل معهـم ،وتكـومن عالقـات اجتماعيـة يسـودها االحتـرام والتعـاون والتفـاهم ،بحيـث يكـون

متقبال ألفكار وقوانين مجتمعه (بوشاشي.)81 :4884 ،

ويعرفـ ــه الباحـ ــث إج ار يـ ــا بأنـ ــه :إشـ ــباع الطالـ ــب الجـ ــامعي لحاجاتـ ــه االجتماعيـ ــة ،وتقييمـ ــة لذاتـ ــه،

واسـ ــتمتاعه بحيـ ــاة تقـ ــل فيهـ ــا التـ ــوترات والص ـ ـراعات النفسـ ــية ،واقامتـ ــه عالقـ ــات اجتماعيـ ــة قويـ ــة،

ومشاركته في النشاطات االجتماعية المختلفة.

.3

طلبة الجامعات:

هــم كــل الطلبــة الــذين يتــابعون د ارســتهم فــي الجامعــة ،ويعيشــون مرحلــة المراهقــة المتأخرةـ ـ وبدايــة

مرحلة الشباب ،وتترواح أعمارهم ما بين ( )44-81سنة (بوشاشي.)48 :4884 ،

تاسعا :هيكل الدراسة:

تم تقسيم الدراسة حسب الهيكل التالي:

الفصل األول :خلفية الدراسة وأهميتها.

الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة.
-

المبحث األول :القيادة واألنماط القيادية.

المبحث الثاني :التوافق والتوافق االجتماعي.

الفصل الثالث :الدراسات السابقة.

الفصل الرابع :منهجية الدراسة واجراءاتها.

الفصل الخامس :التحليل والنقاش.

النتا ج والتوصيات والدراسات المقترحة
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عاش ار :صعوبات الدراسة:

واجه الباحث أثناء قيامه بالدراسة الحالية مجموعة من الصعوبات ،ومن أهمها:
 .8صعوبة جمع البيانات من خالل أداة الدراسة.

 .4صعوبة توفير اإلمكانات المادية التي تتطلبهـا عمليـة الد ارسـة ،نتيجـة الوضـع االقتصـادي
في المجتمع الغزي.

 .4الظرو

المعيشية الصعبة في قطاع غزة ،ومنها انقطـاع التيـار الكهربـا ي المسـتمر ،ومـا

له من آثار سلبية عل إنجاز الدراسة.

 .2ندرة الكتب والمراجع والدراسات السابقة في موضوع الدراسة ،خاصة األجنبية منها.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
المبحث األول :القيادة واألنماط القيادية
-

المطلب األول :القيادة.

-

المطلب الثاني :األنماط القيادية.

المبحث الثاني :التوافق والتوافق االجتماعي
-

المطلب األول :التوافق.

المطلب الثاني :التوافق االجتماعي.
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المبحث األول :القيادة واألنماط القيادية
المطلب األول :القيادة:

تمهيد

أوالا :تعريف القيادة
ثانيا :أهمية القيادة

ثالث ا :أركان القيادة

رابعا :صفات القيادة الناجحة

خامسا :العوامل المؤثرة على القيادة

سادس ا :مصادر قوة القيادة

سابعا :المهارات القيادية

ثامن ا :النظريات القيادية

تاسع ا :مستويات القيادة
الخالصة

المطلب الثاني :األنماط القيادية:

تمهيد

أوالا :النمط الديموقراطي
ثانيا :النمط األوتوقراطي

ثالثا :النمط التسيبي

رابع ا :المقومات اإلدارية والسمات الشخصية للمدير حسب األنماط القيادية

الخالصة
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المطلب األول :القيادة
تمهيد:

هذا المطلب إل

يهد

عل

التعر

القيادة ،حيث يتناول تعرمف القيادة ،وأهميتها ،ومبادؤها،

وأركانها ،وصفات القيادة الناجحة ،والعوامل المؤثرة عل القيادة ،ومصادر وقوة القيادة وتأثيرها،

والمهارات القيادية ،والنظرمات القيادية.

أوالا :تعريف القيادة:
 .1القيادة لغةا:

يذكر (الفيروز أبادي) أن"القيادة من القود وهو نقيض السوق:فهو من أمام والسوق من الخلف
ِ
يقاد به كالقيادة (الفيروزي
ومنها القيادة واالقتياد ويقال رجل قا د من قادة والمقود بالكسر ما ُ
أبادي ،)884 :8997 ،وجاء في لسان العرب أن القيادة هي االنقياد والخضوع.وفي حديث علي

قرمش قادة ذادة أي :يقودون الجيوش وهو جمع قا د ،وفرس قؤود :سلس منقاد وأقود :دليل منقاد،
القيادة .وقادت الرمح السحاب عل المثل .والقا د من الجبل أنفه ،والقيادة مصدر
واالسم كله
ٌ
القا د ورجل أقود ال يلتفت (ابن منظور ،د.ت.)788 :.
 .2القيادة اصطالح ا:

اختلفت نظرة العلماء في تحديد تعرمف للقيادة ،وذل باختال

المدارس الفكرمة ،وقد عرفها حافظ

وآخرون ( )817 :4888بأنها تفاعل نشط مؤثر وموجه وليس مجرد مركز وقوة مكانة والقا د هو

الشخص المركزي في الجماعة الذي يؤثر في نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقيق أهدا

مشتركة.

ومرى رفاعي وآخرون ( )859 :4888بأن القيادة هي السلو الذي يقوم به الفرد حين يوجه
نشاط جماعة نحو هد

مشتر .

وعرفت القيادة بأنها نشاط دينامي يؤثر في الجهاز اإلداري حيث انه ينقله من الحالة االستاتيكية

الراكدة إل الحالة الدينامية المتحركة (الطومل.)894 :8997 ،
والقيادة هي قدرة المدير عل
.)424

التأثير في المرؤوسين ،للعمل بحماس وثقة (عسكر:8997 ،
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ثانيا :أهمية القيادة:

وشدد عليها ،حين قال موجها أصحابه:
ألهمية القيادة نجد أن النبي صل هللا عليه وسلم دّقق ّ
فليؤمروا أحدهم) (رواه أبو داود ،)4781 ،هذا التوجيه النبوي لصحابته
(إذا خرج ثالثة في سفر
َّ
الربان
له داللة كبيرة عل أنه يجب أن يكون هنا أمي ار أو قا دا ّ
يسير الرحلة ويقودها ،كما يقود ّ
السفينة (العامودي.)61 :4884 ،

وتكمن أهمية القيادة كما يقول المغربي ( )24 :4886في أن القا د هو الذي يحدد أهدا

الجماعة ويعلنها ويفسرها ،وهو الذي يخطط أساليب العمل ،ويسع

للتنسيق فيما بينها ،وهو

الذي ينظم العالقات بين أفراد الجماعة ،وأن القا د هو الذي يربط نشاط الجماعة بغيرها من

الجماعات.

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

األسود يقوده أرنب) (العسا  ،)6 :4889 ،وعليه تظهر أهمية القيادة اإلدارمة في النقاط التالية
(السكارنة:)48 :4888 ،
.8

تعد حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية.

.4

تدعيم القوى اإليجابية في المؤسسة ،وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان.

.4
.2
.5
.6
.7

تعتبر البوتقة التي تنصهر داخلها المفاهيم واالستراتيجيات والسياسات اإلدارمة كافة.

السيطرة عل مشكالت العمل وحلها وحسم الخالفات.

تنمية وتدرمب ورعاية األفراد ،باعتبارهم أهم مورد للمؤسسة.

مواكبة المتغيرات المحيطة ،وتوظيفها لخدمة المؤسسة.

تسهل للمؤسسة تحقيق األهدا

المرسومة لها.

ومؤكد الباحث أهمية القيادة في الجانب اإلنساني لإلدارة ،من خالل تتبع مس وليات القا د في

مجال العالقات اإلنسانية ،والمتمثلة في تكومن عالقات إنسانية قا مة عل التفاهم المتبادل بين

القا د واألتباع ،واشعار كل فرد بالتقدير المناسب ،لما يبذله من جهود في نشاط مجموعته ،وحفز
العاملين عل العمل بحماس؛ لتقديم أقص طاقاتهم وقدراتهم في العمل.

ثالثا :أركان القيادة:

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

يفسد بنيانها ،وتعتمد عملية القيادة عل ثالثة أركان أساسية هي (العجمي:)58 :2010 ،

.8
.4

مشتر لتحقيقه.

األتباع :وهم جماعة من الناس لها هد

القائد :وهو شخص يوجه هذه الجماعة ،ومتعاون معها لتحقيق هذا الهد .
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.4

الموقف :وهو ظرو

ومالبسات يتفاعل فيها األفراد تحتم وجود القا د.

وهذه األركان هي التي تشكل بتفاعلها عملية القيادة ومجب أن يتم التوافق بين أركانها حت يتم

التفاعل ،فالموقف يساعد عل تهي ة الفرصة للقيادة ،ويظهر االحتياج إليها ،والقا د هو فرد من
جماعة ،يشعر بشعورها ولديه القدرة عل

استغالل قدرات أفرادها والتأييد فيما بينهم ليجابهوا

الموقف الذي يتفاعلون فيه ،ولذل يجب عل األفراد أن يكون لديهم شعور بالحاجة إل القيادة
واالستعداد للتعاون مع القا د في الموقف الذي يتفاعلون فيه.

رابع ا :صفات القيادة الناجحة:

نظ ار لتعقد القيادة ،وتعدد أعمالها ومسؤولياتها ،وتنوع مهاراتها ،وتباين مستوياتها ،فإن الصفات
المطلوبة في القادة تختلف ،حسب المواقف المختلفة ،فنجد أن جون أدير قد حدد بعض

الخصا ص التي يجب أن يتحل بها القادة األكفاء ،وهي كالتالي (عبوي:)82 ،84 :4887 ،
.8

الحماسة :وهي ضرورمة للقادة في إنجاز األشياء التي يمكنهم من خاللها االتصال

باآلخرمن.

.4

الثقة :إيمان القادة بأنفسهم بصورة يمكن أن يشعر بها المرؤوسون ،بحيث ال تزمد الثقة

عن الحد المعقول ،واال تقود إل الغطرسة.

.4

الشدة :المرونة ،واإلصرار عل

تحقيق معايير مرتفعة ،بغية الحصول عل

االحترام

وليس الشعبية.

.2
.5

الدفء :في العالقات الشخصية ،ورعاية المرؤوسين ،ومراعاة مشاعرهم ،واحترام آ ار هم.
التواضع :الرغبة في االستماع لآلخرمن ،وتحمل اللوم ،وعدم التكبر عل المرؤوسين.

خامسا :العوامل المؤثرة على القيادة:

ال ش أن للقيادة عالقة تبادل وتأثير بين القادة والتابعين له ،وهذه العالقة تتم في إطار مناخ

وظرو

المنظمة التي يعمل بها القا د اإلداري ،كما أن هنا العديد من العوامل والمؤث ارت التي

تؤثر عل القيادة اإلدارمة إيجابا وسلبا ،وأهم هذه العوامل ما يلي (ناصر:)86 ،85 :4888 ،

.8

السمات واألنماط الشخصية للقائد وسلوكه :نعني بذل

صفاته الشخصية ،سواء

الصفات الجسمية أو النفسية أو السلوكية.

.4

صفات وشخصيات المرؤوسين (التابعين) :هذه الصفات قد تكون الصفات الجسمية أو

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.

.4
.2

وقصيرة المدى.

أهداف المنظمة :سواء أهدافها االستراتيجية ،أو األهدا

نوع المنظمة :سواء من حيث حجمها ،نوع إنتاجها ،األساليب التنظيمية وهيكلها

التنظيمي ،أنواع الق اررات والمهام فيها ،نوع الحوافز الجماعية وجماعة العمل.

.5

الظروف والعوامل البيئية المحيطة بالمنظمة :أي ما تمر به المنظمة من ظرو

وعوامل مؤثرة ،سواء في بي تها العامة أو بي تها الداخلية ،فهي ذات أثر كبير في اتباع نمط
قيادي ،إذ ال يستطيع القا د أن ينحر

كثي ار من المتاعب والصعاب.
.6

عما اعتادت عليه المنظمة من نمط قيادي ،واال واجه

الموقف ،والضغوط الزمنية :يؤثر الموقف عل نوع األسلوب المتبع في القيادة ،ذل أن

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 دو ار

في ميل القا د إل االنفراد بإصدار القرار ،دون الرجوع لمشاركة المرؤوسين.

ومرى الباحث أن القيادة الفعالة هي تل القيادة التي تراعي كل هذه العوامل المؤثرة المحيطة بها.
هذا ،باإلضافة إل القدرة الذاتية للقا د ومحدوديته ،والخلفية الشخصية ،والخبرة العملية والعلمية،

ومقدرته عل االتصال ،ودرجة الثقة لديه ،واد ار وفهم القا د لنفسه وللموقف وللمرؤوسين ،هذه
العوامل مجتمعة تؤثر في مقدرة القا د عل التأثير.

سادس ا :مصادر قوة القيادة:

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

خمسة مصادر ر يسة ،وهي كالتالي:
.1

قوة أو نفوذ المنصب :تقسم القوة إل ثالثة أقسام ،وهي:

 قوة الحافز أو المكافأة :وتعني مقدرة القا د عل

إعطاء العاملين الحوافز المادية

والمعنوية ،ولكي يكون لها األثر اإليجابي يجب أن تعط

فقدت تأثيرها.

في الوقت المناسب ،واال

 قوة الجزاء أو العقاب :وتعني مقدرة القا د عل توقيع الجزاءات عل العاملين في الوقت
المناسب ،ألن استخدام العقاب في غير موضعه يؤدي إل أمر غيره محمود في نفوس

العاملين ،ومؤثر في أدا هم وانتاجهم.
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 قوة السلطة :بحكم موقع القا د الرسمي في التنظيم الذي يشغله يمكنه ذل
بسلطات واسعة عل

.2

من تمتعه

العاملين مما يجعلهم يستجيبون له ،ومنفذون أوامره ،رغم أنه ال

يراعي مشاعرهم ،وال يقدر عملهم.

قوة أو نفوذ مستمدة من القائد ذاته :وتعني الصفات والسمات الشخصية التي تميز

القا د عن غيره ،وتنقسم إل قسمين ،هما:

 السلطة أو النفوذ الذي يعتمد على المعرفة السابقة :بحيث يستطع القا د فرض سيطرته
عل

المرؤوسين من خالل خبراته ومهاراته ،ومنصاع األفراد للقا د لمعرفتهم بقدرته

ودرايته لحل المشكالت التي تعترضهم.

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

سابعا :المهارات القيادية:

البد أن يمتل القا د ،أو يكتسب مجموعة من المهارات ،وهي:

.1

المهارات الفنية ( :)Technical Skillsوهي أن يكون القا د مجيدا لعمله ،ومتقنا إياه،

وملما بأعمال مرؤوسيه من ناحية طبيعة األعمال التي يؤدونها ،وعارفا لمراحلها ،وعالقاتها،

ومتطلباتها ،كذل

أن يكون بإمكانه استعمال المعلومات ،وتحليلها ،ومدركا للطرق ،والوسا ل

المتاحة ،والكفيلة بإنجاز العمل (أبو شمالة.)49 :4886 ،

ومرى الكثير من الكتاب أن المهارات الفنية رغم أهميتها إال أنه يمكن اكتسابها من الخبرة في
العمل؛ لذل

يجب أن يركز عل

المهارات اإلبداعية ،مثل( :التفكير االستراتيجي ،الرؤية

االنتقادية الهادفة ،القدرة عل التفكير المتشعب) ،وأن تكون هذه المهارات ضمن شروط اختيار

القا د (.)Toledo, 2002: 245

ويعن بها المقدرة عل تفهم سلو العاملين،
.2
المهارات اإلنسانية (ُ :)Human Skills
وعالقاتهم ،ودوافعهم ،وكذا العوامل المؤثرة عل سلوكهم؛ ألن معرفة القا د بأبعاد السلو
اإلنساني تمكنه من فهم نفسه ،ومن ثم معرفة مرؤوسيه ،وهذا يساعد عل

التابعين ،وتحقيق األهدا

.3

المشتركة (العالق.)85 :4888 ،

إشباع حاجات

المهارات الفكرية ( :)Conceptual Skillsوتمثل القابليات الذهنية ،والعقلية (الفكرمة)

التي تمكن المدير أو القا د من تبصر أهدا

المؤسسة ،وتحديد سياساتها ،وخططها ،واستش ار

مستقبلها ،برؤية ثاقبة ،وقدرة عالية من الفراسة ،والحدس القا م عل إد ار معالم المستقبل ،وما
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ينبغي أن تسير المؤسسة في إطاره من رؤية واضحة ،وقدرة فكرمة متبصرة ،تُوجد مهارات عالية
في معالجة المشاكل ،وتحديد األهدا  ،والخطط المستقبلية (شاهين.)48 :4884 ،

.8

المهارات الفردية (الذاتية) ( :)Individualistic Skillsتعزز المهارات الفردية أو

الشخصية التي يمتلكها الفرد من قدراته التأثيرمة في اآلخرمن ،والتي تتمثل بالقد ارت الجسمية

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

ثامن ا :النظريات القيادية:

إن كثرة النظرمات التي تحدثت عن القيادة تعبر عن أهمية موضوع القيادة بالنسبة للمنظمات،

وأن القيادة عامل مهم لنجاح أو فشل المنظمة ،وفيما يلي أهم نظرمات القيادة:

.1

نظرية الرجل العظيم:

إن الجذور األول

لهذه النظرمة تعود إل

عهد اإلغرمق والرومان ،وتقوم هذه النظرمة عل

االعتقاد بأن القادة يولدون قادة ،وأنهم قد وهبوا من السمات والخصا ص ما يعينهم عل هذا،

حيث يرى أصحاب هذه النظرمة أن الرجال العظام يبرزون في المجتمع بسبب تمتعهم بقدرات
غير مألوفة وامتالكهم مواهب عظيمة ،وسمات وراثية تجعل منهم قيادة أيا كانت المواقف التي
يواجهونها ،ولم تقدم هذه النظرمة سمات محددة للقا د (العرابيد.)17 :2010 ،

ويضف العامري ،والغالبي ( )262 :4881أن القا د في هذه النظرمة هو شخص عظيم يتمتع
بشخصية كارمزمية ساحرة ،يحظ

بوالء أعداد كبيرة من الناس ينقادون طوعا له ويقدمون

التضحيات راغبين غير مكرهين لتحقيق إنجازات عظيمة.

ومذكر  )2011: 21( Spilker & Doerfferأن هذه النظرمة من أول وأقدم النظرمات لتفسير

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

ومرى العجمي ( )48 :4881أن هذه النظرمة تقوم عل االفتراض القا ل بأن التغييرات الجوهرمة
العميقة التي طرأت عل حياة المجتمعات اإلنسانية إنما تحققت عن طرمق أفراد ولدوا بمواهب
وقدرات فذة غير عادية تشبه في مفعولها قوة السحر وأن هذه المواهب والقدرات ال تتكرر في

أناس كثيرمن عل مر التارمخ.
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ومن المآخذ عل

هذه النظرمة ،إهمالها لسمات المرؤوسين ومسؤولياتهم وحاجاتهم وأنها تقدم

سمات مثالية ،وقد استمر االعتقاد بأن الشخص يولد ومعه خصا ص القيادة أو ال يولد بها
(شهاب.)114 :2010 ،

وان هذه النظرمة لها أهمية خاصة في موضوع القيادة حيث ال يمكن إنكار أثرها وأهميتها عل

كثير من الباحثين المفكرمن والكتاب ،وتعتقد هذه النظرمة أن التغيرات تتحقق عن طرمق األفراد

أصحاب القدرات والمواهب الكبيرة ،ولديهم خصا ص عبقرمة تجعل منهم قادة قادرون عل التأثير
بغيرهم ،ويالحظ عل هذه النظرمة أن القيادة ليست صفة مطلقة يتمتع بها أفراد دون غيرهم وانما

هنا من العوامل األخرى التي تدخل في األمر منها الظرو

المحيطة بالجماعة وكذل نوعية

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

.2

نظرية السمات:

يعتبر العالمان ستوجديل وبرنارد ( )Stogdill & Bernardمن المتحمسين لهذه النظرمة ،حيث

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

الباقي:)74 :4888 ،

 مجموعة السمات الشخصية :وتتركز في الذكاء والوضوح والقدرة عل

التنسيق بين

األعمال والفهم السرمع وتحليل الموقف بدقة وعدم التسرع في الحكم عل األمور.

 مجموعة السمات البدنية :وتتمثل في الرجولة والنضج والشجاعة وحسم األمور والثقة
بالنفس.

 مجموعة السمات االجتماعية :وتتمثل في الموضوعية عند مناقشة المشكالت والقدرة
عل التعامل مع اآلخرمن ،واالستقرار العاطفي ،واالنتماء للوطن واألسرة.

 مجموعة السمات العلمية :وتظهر في المستوي العلمي والثقافي ،والقدرة عل االطالع
وتحليل األحداث ،والمعرفة بش ون الحياة المختلفة.

 مجموعة السمات األخرى :ومنها الحاجة إل
.3

التفوق ،واثبات الذات ،والحاجة إل

ممارسة السلطة.

النظرية الموقفية:

وتشير هذه النظرمة إل أن ما يصيب القا د من نجاح يعتمد إل حد كبير عل حسن تصرفه
حيال المواقف المحيطة ،فالمواقف هنا هي التي تبرز القيادات ،وتكشف عن اإلمكانات الحقيقية

في القيادة ،أي أن القيادة وليدة الموقف ترتبط بسمات وخصا ص نسبية بموقف قيادي معين
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وبذل ال تنكر هذه النظرمة أهمية السمات للقا د ،ولكنها تقررها في إطار الموقف الذي يتطلبها

(أبو كوش.)31 :2012 ،

وتهتم هذه النظرمة بدراسة مدى تأثير المواقف المختلفة عل

فاعلية عمل القا د ،ولذل

أكد

الباحثون الداعمون لهذه النظرمة عل أن القيادة الفعالة تعتمد عل المتغيرات المختلفة التي تحيط
بكل موقف أكثر من اعتمادها عل السمات الشخصية للقا د ،وتقوم هذه النظرمة عل افتراض

أساسي مؤداه أن القا د ال يمكن أن يظهر كقا د إال إذا تهيأت في البي ة المحيطة ظرو
الستخدام مهاراته وتحقيق تطلعاته (عطوى.)80 :2004 ،

وتقوم هذه النظرمة عل

مواتية

أساس أن القا د وليد الموقف وأن المواقف هي التي تبرز القيادات

وتكشف عن إمكانياتهم الحقيقية في القيادة ،فالقيادة في نظرها وليدة الموقف وأن القا د ال يتوقف
عل الصفات الشخصية التي يتمتع بها بل أن القيادة هي نتيجة مباشرة للتفاعل بين الناس في
مواقف معينة (قنديل.)45 :2010 ،

وهذه النظرمة مؤداها أن فاعلية نمط القيادة يتجدد بتطبيق الموقف المحيط بعملية القيادة ،وبالتالي

فان عنصري النظرمة يعتمدان عل نمط القيادة وعل الموقف القيادي (ماهر.)448 :4884 ،

وتقوم هذه النظرمة عل افتراض أساسي مفاده أن القا د ال يمكن أن يظهر كقا د إال إذا تهيأت

في البي ة المحيطة ظرو

مواتية الستخدام مهارته وتحقيق تطلعاته ،بمعن آخر فإن ظهور

القا د ال يتوقف عل الصفات الذاتية التي يستمتع بها وانما يعتمد في المقام األول عل قوى

خارجية بالنسبة لذاته ،ال يمل

سوى سيطرة قليلة عليها أو قد ال يمل

سيطرة عليها بالمرة.

(العجمي.)33 :2008 ،

ومما تقدم فال يمكن لموقف معين أن يصنع من شخص قا دا ،والموقف وحده ال يكفي لظهور

القا د اذا لم يتمتع بصفات وسمات خاصة ،فالقيادة عملية تفاعلية بين النواحي الشخصية وعوامل

الموقف القيادي ،أي أنها تركز عل
والظرو

.8

فكرة االرتباط بين القيادة والموقف وأن طبيعة المواقف

هي التي تحدد نوعية القا د ،طالما أنها تتباين من تنظيم آلخر ومن وقت آلخر

النظرية السلوكية:

في منتصف الخمسينات 8954م بدأ الت ازيد في االهتمام عل

مفهوم (ما الذي يجعل القا د

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

 توجه القائد نحو المهام (اإل نتاج) :فالقا د يؤكد عل انجاز المهمة ،فمكان القا د ومركزه
من خالل نشاطات يمارسها القا د مثل تنظيم

في المنظمة إلنجاز العمل بجد ،وذل

العمل وجدولته واتخاذ الق اررات وتقييم األداء واإلنجاز.
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 توجه القائد نحو الموظف (العالقات االجتماعية) :ويعن

ذل

االنفتاح والصداقة من

قبل القا د بالنسبة للعاملين معه ،وكذل اهتمامه بحاجاتهم ومراعاة رغباتهم والعمل عل

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

جيدة مع المرؤوسين ،وتستعمل السلوكيات كمؤشر للتمييز بين القادة الفاعلين وغيرهم
بطبيعة الموقف والظرو

.5

لمرحلة أخرى وظرو

المحيطة فمن يصلح للقيادة في مرحلة قد ال يكون مناسبا

مغايرة.

نظرية الشبكة اإلدارية:

قام العالمان بال

( ،)Blakeوموتون ( )Moutonبعمل نموذج مقسم إل خمسة أقسام ،يبين

سلو القادة في ضبط توازن االهتمام بين األتباع واألهدا  ،ويعد هذا النموذج امتدادا مباش ار
ألبعاد السلو القيادي التي كشفت عنها دراسات جامعة (أوهايو) و(متشيجان) ،وهما بعد السلو

المهتم باإلنتاج ،وبعد السلو المهتم بالعالقات االنسانية ،مع إضافة التعامل مع هذين البعدين

في حالة تفاعلهما مع بعضهما البعض ،وقد وضع بال وموتون تصو ار يجمع هذين العاملين في
مصفوفة ذات بعدين متقاطعين ،يمثل البعد األفقي اهتمام القا د باإلنتاج ،بينما يمثل البعد الرأسي

فيها اهتمام القا د باألفراد ،وتم تمثيل كل بعد من هذين البعدين عل مقياس من تسعة نقاط يمتد

من أقل درجات االهتمام ( )8إل أعل درجات االهتمام (.)9

وبالرغم من أن الشبكة االدارمة تظهر أنواعا مختلفة من أساليب القيادة ( )18أسلوب قيادي،

وتعتمد عل درجات متفاوتة من االهتمام باإلنتاج ،وباألفراد ،إال أن الباحثين أكدا عل خمسة

نماذج قيادية أربعة منها عل

زوايا الشبكة ،والخامس في الوسط (العميان،)478 :4885 ،

ويعتبر أسلوب إدارة الفرمق ،والعمل الجماعي ( )5-5هو األسلوب المناسب كونه يقوم عل

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

.7

النظرية الوظيفية:

القيادة في ضوء هذه النظرمة تتمثل في القيام بالوظا ف الجماعية التي تساعد الجماعة عل

تحقيق أهدافها ،ومنظر إل القيادة هنا وفي جملتها عل أنها وظيفة تنظيمية (مصطف :4888 ،

.)44

وترتبط هذه النظرمة باألعمال والجهود التي تساعد الجماعة عل تحقيق أهدافها ،وهي تشمل ما
يمكن أن يقوم به أعضاء الجماعة من أعمال تسهم في تحديد وتحرم

األهدا

الجماعة نحو هذه

وتحسين نوعية التفاعل بين أعضا ها وحفظ التماس بينهم (العجمي.)34 :2008 ،
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وتركزت النظرمة الوظيفية عل

دراسة المهام واألعمال التي يتعين عل

الجماعة القيام بها

لتحقيق أهدافها ،ودراسة دور كل عضو في هذه األعمال ،ودور القا د من الناحية التنظيمية في
مساعدة الجماعة عل بلوغ أهدافها ،ومهتم أصحاب هذه النظرمة بكيفية توزمع المسؤوليات والمهام
القيادية بين أفراد الجماعة (المصري.)633 :2007 ،
واألهدا

الوظيفية متعددة ومنها أهدا

والتأثير في سلو

التنظيم ،وتتمثل في قيام القا د بوضع السياسات العامة،

اآلخرمن ومعرفة أهدا

العاملين ،وتتمثل في قيام القا د بحل المشكالت

الفردية ،وتحقيق مطالب الجماعة واشباع حاجاتهم ،ومعرفة قدرات األفراد وامكانياتهم ،ومعرفة
أهدا

القا د الشخصية ،وتتمثل في إثبات قدرته عل النجاح في القيادة وتنفيذ المهام المطلوبة

لتعزمز مكانته وتحسين وضعه االجتماعي واالقتصادي والوظيفي (الشرمف.)97 :4882 ،

وتنظر هذه النظرمة إل القيادة بوصفها وظيفة تنظيمية فقط ،كما تحصر كل الوظا ف القيادية

في يد شخص واحد هو القا د ،الذي يكون مصدر للخبرة وحكما في الصراع ،وتتلخص أهم
الوظا ف في التخطيط ووضع السياسة واإلدارة والتنفيذ والثواب والعقاب.
.6

النظرية التفاعلية:

تقوم هذه النظرمة تقوم عل

فكرة االمتزاج والتفاعل بين المتغيرات التي نادت بها النظرمات

األخرى التي سبقتها ،فهي تأخذ في االعتبار السمات الشخصية والظرو

الموقفية والعوامل

الوظيفية معا ،وتعط النظرمة أهمية كبيرة إلد ار القا د لنفسه واد ار اآلخرمن له ،واد ار القا د
لآلخرمن ،والقيادة إذن في مفهوم هذه النظرمة تتوقف عل
والتفاعل بينهما جميعا (العجمي.)34 :2008 ،
وتقوم هذه النظرمة عل

الشخصية والمواقف والوظا ف

فكرة االمتزاج والتفاعل بين المتغيرات التي نادت بها كل من نظرمة

السمات والنظرمة الوظيفية  ،فهي تأخذ في االعتبار السمات الشخصية والظرو

الموقفية

والعوامل الوظيفية معا (قنديل.)59 :2010 ،

ومرى أنصار هذه النظرمة أن القيادة عملية تفاعل بين الشخص والموقف ،وتفسر القيادة من

وجهة النظر هذه بأنها محصلة تفاعل بين مواقف تستدع االبتكار واإلبداع وبين مهارات إنسانية
قادرة عل التفاعل مع هذه المواقف (القرموتي.)141 :1993 ،

ومرى الباحث أن النظرمة التفاعلية قد أسهمت إسهاما إيجابيا في تحديد خصا ص القيادة ويظهر

هذا اإلسهام عل الوجه اآلتي ،لم تنكر النظرمة أهمية نظرمتي السمات والموقف ولكنها حاولت

الجمع بينهما ،ألنها ترى عدم كفاية الواحدة منها كمعيار لتحديد خصا ص القيادة ،وترى هذه

النظرمة أن نجاح القا د يرتبط من ناحية أخرى بمدى قدرته عل تمثيل أهدا

مرؤوسيه ،واشباع

حاجاتهم ،كما يرتبط بمدى إد ار المرؤوسين بأنه أصلح شخص للقيام بهذا الدور.
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.4

نظرية المسار /الهدف:

قام بتطومر هذه النظرمة (روبرت هاوس) ،والتي تؤكد أن القا د الفعال هو الذي يقوم بمساعدة

مرؤوسيه في تحديد أهدافهم ،ورسم المسارات لتحقيق هذه األهدا  ،وازالة العقبات التي تعترض

طرمقهم ،وتدرمبهم ،ومكافأتهم عل إنجازهم (العميان ،)474 :4885 ،وقد أوضحت هذه النظرمة

أن القا د اإلداري وفقا للنمط القيادي الذي يتبناه يؤثر في كل من الهد

بتحديده للمقابل،

والمردود المتاح للمرؤوسين ،وفي المسار من خالل إد ار المرؤوسين للسبيل إل ذل  ،وتجسيده

في سلو  ،واتجاهات تضمن تحقيق الهد  ،وبناء عل

طبيعة الحال سيكون سلو

اإلداري واحدا من األنماط األربعة التالية (عودة:)54 ،58 :4886 ،

القا د

 القيادة الموجهة ( :)Directive Leadershipوفقا لهذا النمط يتبلور سلو القا د
في إعطا ه توجيهات محددة لما هو مطلوب عمله ،وكيف يتم عمله ،ودور كل فرد في
المجموعة ،وهو يرتب العمل حسب األولوية ،واألهمية ،ويضع معايير محددة لإلنجاز،

ثم يطلب من التابعين التقيد بالقوانين والتعليمات والتي تقود عملية اإلنجاز.

 القيادة المساندة ( :)Supportive Leadershipتتميز القيادة بأن يكون القا د حليما
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،
ويحاول أن يعامل الجميع بشكل متساو (كالكده.)858 :4884 ،

 القيادة المشاركة ( :)Participative Leadershipيقوم هذا النمط عل

استشارة

المرؤوسين ،وأخذ مقترحاتهم وأفكارهم ،وتشجيعهم للمشاركة في اتخاذ الق اررات التي

تتعلق بكل ما يرتبط بعملهم.

 القيادة المتوجهة لإلنجاز ( :)Achievement _oriented Leadershipيقوم هذا
النمط القيادي بوضع أهدا

واضحة ترتقي لمستويات المرؤوسين ،والذين تثق بتحملهم

وان القا د هنا يضع أهدا

مثيرة تتطلب بذل الطاقة القصوى في العمل ،ويظهر ثقة

لمسؤوليات تحقيقها ،وبأداء متميز ،وتسع كذل للتحسين المستمر في أداء المجموعة،

عالية بمرؤوسيه في تحقيق األهدا

(العميان.)472 :4885 ،
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شكل رقم (:)2

أهم العوامل التي تؤثر في نظرية المسار /الهدف
(جالب)299 :4888 ،
.4

النظرية التحويلية:

النظرمة التحوملية هي عملية التغييرات الر يسية المؤثرة في اتجاهات وافتراضات أفراد المنظمة
وبناء االلتزام ألهدا

واستراتيجيات ورسالة المنظمة أي أنها تتعلق بتأثير القا د في تابعيه

لتمكينهم من المشاركة في عملية التغيير في المنظمة (السكارنة.)419 :2009 ،

وهي عملية دفع وتحفيز التابعين لمشاركة القا د في القيم والرؤية ،ومن خالل االهتمام الحقيقي

الذي يبديه القا د التحوملي لتابعيه ،فإنهم يمنحونه الثقة (جاد الرب.)117 :2012 ،

وهنا أربعة عناصر للقيادة التحوملية وهي( :الكارمزما ،الدافع الملهم ،التحفيز الفكري ،االهتمام

الفردي) (كوفي.)5 :2007 ،

ويمكن اختصار الفعاليات األساسية للقيادة التحوملية في إيجاد رؤية متجددة لمستقبل المنظمة

ككل ،والهام العاملين بأنهم قادرون عل تجسيد تل
وقيادته بشكل منظم (الطراونة.)127 :2011 ،
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الرؤية وتمكينهم من ذل  ،واحداث التغيير

وموجد أربع مهام ر يسة للقا د التحوملي هي( :تحديد الرؤية أو صورة المستقبل المنشود ،إيصال

الرؤية لألتباع ،تطبيق الرؤية ،رفع التزام األتباع اتجاه الرؤية) (السومدان وباشراحيل:4884 ،
.)881

وتعتبر نظرمة القيادة التحوملية من النماذج البارزة في النظرمات الحديثة ،والتي تحتل مكانة ر يسة

في عملية تطومر المرؤوس وتحسين آدا ه ،والقا د التحوملي يقدر الطاقة الكامنة داخل
المرؤوسين ،بحيث يزمد قدرتهم إلنجاز االلتزامات الحالية والمستقبلية المطلوبة منهم وذل من

خالل تحومل الرغبات الكامنة وغير المعلنة لدى التابعين إل حاجات متعلمة يتم استخدامها بعد

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

نظرية القيادة اإلستراتيجية:

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

والقا د اإلستراتيجي هو القا د الذي يمتل عقال استراتيجيا ،وهو الذي يتميز بالتفكير اإلستراتيجي،
ولهذا حدد عدة خصا ص للقا د اإلستراتيجي تحديد التوجه اإلستراتيجي ،والقدرة عل

تحقيق

التوافق والقدرة عل البتكار اإلداري والتركيز اإلستراتيجي عل األفراد (نجم.)849 :4888 ،

والقيادة اإلستراتيجية هي القيادة التي يكون لها السبق والقدرة عل التخيل والتصور المستقبلي،

وأيضا بناء المرونة ،ودعم اآلخرمن نحو خلق التغيير اإلستراتيجي الضروري والمطلوب في

المنظمة (جاد الرب.)49 :2012 ،

والقيادة اإلستراتيجية هي القدرة عل إدارة موارد الشركة البشرمة والمادية لتحقيق أهدا

الشركة

بعيدة األمد (نجم.)137 :2011 ،

والقيادة اإلستراتيجية هي تصور الرؤى المستقبلية للمنظمة ورسم رسالتها وتحديد غاياتها عل
المدى البعيد وتحديد أبعاد العالقات المتوقعة بينها وبين بي تها بما يسهم في بيان الفرص
والمخاسر المحيطة بها ونقاط القوة والضعف المميزة لها وذل بهد

المؤثرة عل المدى البعيد ومراجعتها وتقويمها (عواد.)202 :2012 ،

إتخاذ الق اررات اإلستراتيجية

وتعتبر القيادة اإلستراتيجية هي أساس ازدهار أي منظمة فالقادة هم المبدعون والمبتكرون

والقادرون عل مواجهة التحديات واتخاذ الق اررات في أصعب الحاالت وأن القا د اإلستراتيجي هو
الذي يمتل

مجموعة من المواصفات من أهمها :قدرته عل

والتركيب ،وتكون له توجهات فعالة داخلية وخارجية.
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اإلد ار  ،التحليل ،التشخيص

.11

نظرية القيادة األخالقية:

القيادة األخالقية هي إخالص الدراسة المنهجية للخيار األخالقي التي يتم من خاللها اختيار ما
هو جيد ،وهو العلم الذي يعالج االختيارات العقالنية عل أساس القيم بين الوسا ل المؤدية إل

األهدا

(نجم.)310 :2011 ،

وتشير أخالقيات القيادة إل

القا د القدوة ،القيادة كطرمقة للقيام باألعمال ،الميزة التنافسية

األخالقية في بي ة أعمال تزداد فيها المخاطرة جراء عدم األخالقيات في ممارسات الشركات.

والقا د األخالقي ليس بالضرورة نبيا مبش ار بمذهب أخالقي أو ديني وال هو داعية أو فيلسو

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

في التعامل اليومي مع األنشطة والمشكالت األخالقية ،وأنه ذو مقاييس أخالقية واضحة ،سواء
في الحكم عل ما تقوم به الشركة أو منافسيها أو في تقييم العاملين ،والعالقات األخالقية مع
أصحاب المصلحة ،سواء الزبا ن أو الموردين ومع المنافسين (نجم.)128 :2012 ،

ومن أهم الخصا ص األخالقية المطلوب توافرها في بي ة األعمال وهي( :الثقة ،الصدق ،األمانة،

الجدارة ،اإلخالص ،الوفاء بالعهود ،عدم قمع اآلخرمن ،االحترام ،المس ولية ،العدالة ،الرعاية،

المواطنة( (جاد الرب.)157 :2012 ،

ومرى الباحث من خالل دراسة جميع نظرمات القيادة السابقة ،بأنه ليس هنا نظرمة أو طرمقة
مثل وواضحة لقيادة األفراد ،حيث لـم نجـد قـادة يتمتعـون بالديمقراطيـة المطلقـة ،أو األوتوقراطية
المطلقة ،ألن العملية القيادية عملية معقدة ومتشابكة بعوامل ومتغيـرات تؤثر فيها ،كما يتضح أن
أهمية القيادة وعل

مختلف المستويات ،يكمن فيما تقوم به من دور حيوي لتحقيق أهدا

المؤسسة التي تعمل بها ،حيث يتوقف نجاح المؤسسة علـ درجة فعالية األنماط القيادة المتبعة
من قبل القا د وقد نالت تل

النظرمات اهتماما كبي ار منذ أقدم العصور ،وأوضحت كل نظرمة

العديـد مـن المتغيـرات ،والعـوامل التي ساعـدت في إبراز أهمية دور العـوامل المؤثـرة في القيـادة

وهي( :القا د ،المرؤوس ،الموقف ،المؤسسة) ،حيـث قامـت هـذه النظرمـات بتفسـير
الخصـا ص ،والسمـات التي تميز القـا د عن غيـره.

تاسعا :مستويات القيادة:

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

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

 القيادة المنفذة :وهي قيادة المجموعات التي تقوم بتنفيذ الخطط عل أرض الواقع.
 القيادة الموجهة :وهي التي تتول طرق المتابعة والتوجيه ،واإلش ار

عل القادة.

 القيادة التطوعية :وهي القيادات التي تعمل في المتابعة واإلدارة والمؤسسات الخدمية،
واالجتماعية ،دون أجر.

 القيادة الطبيعية :وهي التي يتم التوصل إليها عن طرمق اكتشا

األفراد المناسبين من

الشباب الذين لديهم القدرة والمهارة اإلدارمة والرغبة الجامحة ،حيث يتم اختيارهم من قبل

المختصين في المجال اإلداري والقيادي ومتم تكليفهم بواجبات مناسبة ،ومتابعتهم

وتوجيههم ،وتطومر مواهبهم ،وصقل مهارات القيادة لديهم ،وتأهيلهم للعمل القيادي ،أيا

كان نوعه.

الخالصة:

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،
وأن أركان القيادة هي( :األتباع ،القا د ،الموقف) ،وأن من صفات القيادة الناجحة (الحماسة والثقة والشدة
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

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

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

يتناول هذا المطلب أهم األنماط القيادية ،مثل النمط الديموقراطي ،والنمط األوتوقراطي ،والنمط
التسيبي ،وذل

من حيث تعرمف النمط ،سمات صاحبه ،ومميزاته ،وعيوبه ،وأخي ار المقومات

اإلدارمة والسمات الشخصية للمدير حسب األنماط القيادية.

أوالا :النمط الديمقراطي:

إن المبدأ األساسي الذى تعتمده اإلدارة الديمقراطية هو مبدأ احترام شخصيات األفراد ،والمشاركة

الجماعية التخاذ القرار وتنفيذه ،انطالقا من فكرة أساسية هي أن تعدد العقول السوية أقدر عل

تقديم األفكار الصا بة من العقل الواحد السوي ،وأن النمط الديمقراطي يناقش المشروعات مع

مرؤوسيه ومنظر إل

مقترحاتهم بعين االعتبار ،ثم يتخذ القرار النها ي وفقا لذل

إن القا د

الديمقراطي يهتم بتوضيح المشكلة لفرمقه ويساعدهم عل حلها ،ومهتم كثي ار بالعالقات اإلنسانية
وبالعمل بروح الفرمق (العجمي.)174 :2008 ،

فالقيادة الديمقراطية قيادة إنسانية وجماعية تضمن التفا

الجماعة حول القا د الذي يمثلهم

كنموذج في تحقيق ذواتهم ويعبر عن طموحاتهم المشروعة بإطار من الوالء واإلخالص والتفاني،
ومتصر في جميع أعماله بما يعمق لديهم صورة اإلخالص والتفاني للمصالح الجماعية ،ويعمل

هذه المبادئ جاهدا عل

خلق قيادات جديدة من ضمن أعضاء المجموعة نفسها (عياصرة،

.)24 :4886

وعليه نجد أن النمط الديمقراطي يعطي للقا د تنفيذ مهامه والتي يستخدمها في تكون عالقات

تنم عن التعاون الفعال وتثير المبادرة والحماس ،وتدعو إل األلفة واالحترام
إيجابية مع العاملين ّ
المتبادل ،حيث ينطلق القا د من أنه عضو في فرمق ،واألفراد في مؤسسته يعملون معه وال
يعملون عنده ،فهو يستمع إليهم ،ويعتمد كثي ار عل التغذية الراجعة التي يقدمونها له تجاه سير

المؤسسة وسلوكه القيادي ،كما أنه يهتم بما لديهم من احتياجات من أجل زمادة رضاهم ورفع
روحهم المعنوية وصوال لتحقيق االهدا

بكفاءة وفاعلية.

ويوجد العديد من الخصائص التي تميز النمط الديمقراطي عن غيره ،فهو:
 يهتم كثي ار بنمو األفراد ضمن المؤسسة التي يديرها (الخواجا.)39 :2009 ،
 يتحل بالحكمة والعقالنية والذكاء في تصرفاته مع زمال ه.
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ال يؤثر عل

 يحترم خصوصية األفراد ،ما دام ذل
(حسن.)76 :2004 ،

حرمة اآلخرمن ،أو عل

العمل

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

 يسمح بحرمة إبداء ال أري والمناقشة ،دون تعصب لرأيه.

 ال يستأثر بالسلطة ،بل يفوض جزءا من صالحيته في العمل لآلخرمن.
 يحرص عل أن يسود جو من المحبة بين أفراد التنظيم.
 يلجأ إل استخدام سلطته دون تعسف.

 يسود االحترام المتبادل بين القا د والمجموعة.

ويوجد جملة من المزايا ،تتحقق إذا انتهج القائد للنمط الديمقراطي ،ومن أهمها:
 يفوض القا د السلطة ،مما يساعده في توزمع جزء من مهامه؛ مما يتيح له الوقت والجهد

للتفرغ للمهام القيادية ،بدال من تبديد جهده في النواحي اإلج ار ية والشكلية والبسيطة

(كنعان.)242 :2009 ،

 يقلل من نسبة التغيب عن العمل والخالفات والصراعات بينهم ،فيزمد من التماس ،
ومجعلهم أكثر قابلية للتكيف مع الظرو

واالرتياح والتعاون وروح الفرمق.

المتغيرة ،ويسود المرؤوسين جو من الرضا

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

 يزمد من إحساس العاملين بأن أهدافهم وأهدا
ألهدا

الدا رة ،ويعملون متعاونين لتحقيقها.

الدا رة تكاد تكون واحدة؛ فيقوى تأييدهم

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

 يرفع الروح المعنوية للعاملين ،ومزمد إقبالهم للعمل برغبة ونشاط (حسن.)7 :2004 ،

ومن عيوب النمط الديمقراطي ما يلي (السكارنة( )145 :2010 ،كنعان:)425 :4889 ،
 قد يترتب عل

هذا النمط بعض الظواهر السلبية مثل :عدم االنضباط في العمل بين

العاملين ،وتأخرهم في األداء ،وصعوبة اتخاذ ق اررات سرمعة في المواقف التي تتطلب

ذل  ،وانخفاض كمية اإلنتاج في بعض الحاالت.

28

 يقوم المدير الديمقراطي بالعمل عل أساس التساوي المطلق بين العاملين في الحقوق،
وعلم النفس يظهر لنا أن العاملين ال يتساوون من حيث القدرات والتعليم والخبرة ،وما

إل ذل  ،مما ينبغي معه أن يتفاوت العاملون من حيث حقهم ،أو التأثير فيهم.

 يستلزم الكثير من الوقت والجهد والتنظيم الذي قد ال يتيسر للقا د ،خصوصا في أوقات
األزمات ،األمر الذي يترتب عليه أن يصبح القرار معقدا ومكلفا للجهد والمال.

 مما يؤخذ عل المشاركة كركيزة أساسية للقيادة الديمقراطية أنها قد تشكل مظه ار لتنازل
القا د عن بعض مهامه القيادية.

 هنا الكثير من الناس ال يحبون تحمل المس ولية ،وخاصة فيما يتعلق بإصدار الق اررات
ويفضلون أن تصدر إليهم القدرات واألوامر والتعليمات من الرؤساء.

 وان النمط الديمقراطي هو النمط األنسب لعمليات القيادة اإلدارمة ،فهو النمط الذي
يتماش

مع التدفق المعرفي والتدفق المستمر للمعلومات ،والذي يتيح الفرصة للمورد

البشرمة استثمار طاقاته دون قيود ،ساعيا لمواكبة كافة التطورات ،حيث يسمح للقا د
مشاركة مرؤوسيه ،مما يدفعهم لمساعدة القا د ،وصوال للنجاح ،وهذا يعزز انتماء
المرؤوسين ،ووصوال لإلنجاز وتحقيق األهدا .

ثانيا :النمط األوتوقراطي:

إن فهم األسلوب األوتوقراطي للقيادة يقتضي معرفة أشكاله وخصا صه ثم تقييم هذا األسلوب

ببيان مزماه وما أخذ عليه من مآخذ عل ضوء ما كشفت عنه الدراسات ،فقد كشفت الدراسات

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

وضغط عل مرؤوسيهم إلجبارهم عل إنجاز العمل (كنعان.)247 :2009 ،

ويعر قنديل ( )47 :4888النمط األوتوقراطي بأنه تل القيادة التي تتميز بانفراد القا د بالرأي

واتخاذ القرار وعدم المراجعة أو التراجع ،والعالقة بين الر يس والمرؤوس مبنية عل
والخو

واتباع التعليمات.

اإلرهاب

والقا د الذي يتصف بهذا النمط يجده أسلوبا سهال فهو ال يحتاج إل أكثر من فرض السلطة

عل

الجماعة التي يشر

عليها من العاملين معه في مختلف المستويات ،واتباع الصرامة

والشدة في التعامل معهم ،وان استخدام القا د األوتوقراطي لسلطته أداء للضغط عل مرؤوسيه

إلنجاز العمل ال يكون بدرجة واحدة لدى جميع القادة من هذا الطراز بل يكون عل درجات

29

متفاوتة مما يترتب عليه وجود أنماط متعددة لسلو القا د األوتوقراطي مثل :النمط األوتوقراطي

المتطر أو النمط األوتوقراطي اللبق ،أو النمط األوتوقراطي الصالح أو الخير.

وموجد العديد من الخصا ص التي تميز النمط األوتوق ارطي عن غيره ،ففي هذا النمط يبدو القا د

متوعدا يغضب كثي ار وموضح العمل الحالي ومرمد الحصول عل
ومتخذ كل الق اررات بمفرده وأن اتصاالته دا ما تكون إل

أسفل فقط كما أنه ال يعر

التحفيز ويشعر أن التهديدات وحدها هي المحفزات للعمل؛ ولذل
لحاجات مرؤوسيه مما يترتب عليه ميلهم إل

نتا ج قبل أي اعتبار آخر،
معن

فإنه ال يحقق إشباعا دا ما

تر العمل واالنسحاب من التنظيم الذي يقوده

(كنعان.)421 :4889 ،

ومن خصائص القائد الذي يتبنى هذا النمط ما يلي:

 يحدد منفردا أساسيات المؤسسة وخططها دون مشاورة.
 ال يفوض سلطاته اإلدارمة إل المرؤوسين.

 يتخذ الق اررات بنفسه (العجمي.)143 :2008 ،

 يحاول أن يشار المرؤوسين معه في بعض الق اررات حت

يخفف من معارضتهم له

(قنديل.)41 :2010 ،

 يلتزم بحرفية اإلجراءات (العجمي.)144 :2008 ،
وان القيادة األوتوقراطية قد تقود إل زمادة إنتاجية المرؤوسين في بعض المراكز اإلدارمة ،وهذا
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 بالق اررات
ولكنه يسبب نتا ج سلبية إلتباع هذا النمط.

أما مزايا النمط األوتوقراطي فهي كثيرة ومتعددة ،ونذكر منها التالي:
 يكرس القا د فيه معظم وقته للعمل ،وهو ما يسمي بالقا د المتفاني في العمل (العسا ،
.)10 :2002

يعد أقل قسوة في تعامله مع مرؤوسيه (قنديل:2010 ،
 يتفق مع القيادة المتسلطة ،ولكنه ّ
.)41
 يحاول أن يشار المرؤوسين معه في بعض الق اررات حت
(قنديل.)41 :2010 ،

يخفف من معارضتهم له

 قد يكون هذا النمط ناجحاُ في التطبيق خالل األزمات أو في ظل الظرو
تتطلب الحزم والشدة (العسا .)10 :2002 ،
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الطار ة التي

ومن عيوب النمط األوتوقراطي ما يلي (عواد )336 :2012 ،و(ماهر)34 :2005 ،

و(الخواجا )34 :2009 ،و(كنعان:)168 :2009 ،
 إضعا

الروح المعنوية للمرؤوسين وشعورهم باإلحباط والالمباالة.

 تفك الجماعة التي يقودها وسيادة روح العداوة ومشاعر البغض بين الر يس والمرؤوسين
من جهة ،وبين المرؤوسين أنفسهم من جهة أخرى.

 القضاء عل روح المبادأة واالبتكار والنمو الشخصي.
 االستخدام السيئ لمعيار التخصص الذي تؤدي زمادته إل االضرار بالموظفين والعزلة
والتهرب من المسؤوليات أو جمع التخصصات لرفع أهمية الموظف.

 توليد القلق واالضطراب النفسي الذي ينعكس سلبا عل أداء المرؤوسين للعمل.

ثالثا :النمط التسيبي:

ويسم أيضا النمط الترسلي ،أو النمط الفوضوي ،يرجع أصل هذا النمط القيادي إل حركة عدم

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

الخاصة ،وهنا أصبح القا د يلعب دور الوسيط وأصبح يتصف بالسلبية والتسامح والتودد تجاه

أتباعه في اتخاذ الق اررات ،فالقا د من هذا النوع أخذ يقوم بدور ثانوي في التوجيه واإلرشاد والتأثير

في اآلخرمن (المغربي.)172 :2006 ،

حد اإلفراط ،حيث
وتعر القيادة التسيبية عل أنها القيادة التي تركز عل حرمة الفرد العامل إل ّ
يتم االهتمام فقط بالعالقات االنسانية ،دون االهتمام بالعمل واإلنتاج .والقيادة هنا متسامحة ولينة
ومتمتع اتباعها بدرجة عالية من االستقاللية في القيام بأعمالها ،وتعتمد عل

صياغة ووضع األهدا

المرؤوسين في

والوسا ل الالزمة لتحقيقها (مصطفي ،)48 :2007 ،ويطلق عل هذا

النمط القيادي تسميات كثيرة منها :القيادة الحرة ،والقيادة المنطلقة ،والقيادة الفوضوية ،والقيادة
غير الموجهة ،أو قيادة اطالق العنان ،أو تر الحبل عل

.)392

ويغلب عل هذا النمط طابع الفوض

الغارب (درويش وتكال:2002 ،

وسلبية القا د ،حيث أن هذا النوع من القيادة ال تحكمه

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

يكون في ذل عدم قدرة القا د عل اتخاذ الق اررات أو عدم معرفته بالمشكلة المطروحة (عياصرة،

.)50-49 :2006
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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.

ومن خصائص النمط التسيبي ما يلي:
 يتر الحرمة الكاملة لألتباع في إصدار الق اررات واتخاذ اإلجراءات ،ووضع الحلول
إلنجاز العمل.

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

العامة للمؤسسة (السكارنة:4888 ،

.)818

 انعدام المهارة القيادية ،وعدم السيطرة عل المرؤوسين (قنديل.)24 :4888 ،
 الفوض والتسيب سمة هذا النمط وعدم انتظام سير العمل (العجمي.)851 :4881 ،
 غياب التخطيط ،وعدم الفاعلية (سليمان.)416 :4888 ،

 يتساهل مع المرؤوسين المقصرمن في أداء واجباتهم (المغربي.)244 :4886 ،

كما تحدث العميان ( )272 :2111عن عيوب نمط النمط التسيبي ،ومنها:
 يتخذ القا د ق ارراته اعتباطيا بال تخطيط أو أهدا

أو بينة.

 يمارس اآلخرون صالحياته دون وعي أو مشورة منه.

 ال يأخذ هذا النمط بعناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيم ،وتنسيق واش ار
يسبب االضطراب والفوض .

وتقويم ،مما

 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
السلو العدواني إل عدم إحساس أفراد الجماعة باألمن.
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زمال ه ،ومرجع

رابعا :المقومات اإلدارية والسمات الشخصية للمدير حسب األنماط القيادية:

يمكن تحديد المقومات اإلدارمة والسمات الشخصية للمدير حسب األنماط القيادية ،وذل

خالل الجدول التالي:

من

جدول رقم (:)1

المقومات اإلدارية والسمات الشخصية للمدير حسب األنماط القيادية
األنماط القيادية

المقومات اإلدارية
-

السمات الشخصية

االهتمام بالعالقات االنسانية.

اإلدارة الجماعية والمشاركة اإليجابية.
العملية

بعناصر

-

االهتمام بالنمو المهني.

-

االعت ار

التأكيد عل المصلحة العامة.

-

-

االهتمام بمبدأ التفويض في العمل

تعسف.

-

السلطة تكون من األعل إل األسفل.

-

تركيز السلطات بيد المدير.

-

عدم مراعاة الجوانب اإلنسانية.

-

النمط األتوقراطي

-

مشاركة

االهتمام

(التخطيط ،التنظيم ،المتابعة ،التقويم).

النمط الديمقراطي

-

تفويض السلطة.

-

التوجيه واإلرشاد يأخذان طابع الديكتاتورمة
الفصل بين التخطيط والتنفيذ.
ضعف االتصاالت اإلدارمة.

تشجيع التفرقة ،وعدم االهتمام بطبيعة

-

يؤدي هذا النمط إل

انقسام العاملين

وانتشار العالقات السلبية في محيط العمل
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العاملين

اإلدارمة صنع القرار.

بالفروق الفردية.

الفرد وشخصيته وتميزه.

في

-

احترام العاملين وتقديرهم.
حرمة

إبداء

الرأي

والمناقشة.

استخدام السلطة ،دون

-

قوة الشخصية المتحكمة.

-

عدم تقبل النقد.

-

حب التحكم والسيطرة.
حب

الذات.
-

عدم

الق اررات.
-

الظهور،
التراجع

حب
في

االنفراد باتخاذ الق اررات.

التفرقة في المعاملة بين

العاملين.

األنماط القيادية

السمات الشخصية

المقومات اإلدارية
-

منح حرمة التصر للجميع.

-

عدم التدخل بالرأي ،أو األوامر.

-

عدم االهتمام بتنفيذ عناصر العملية -

اإلدارمة.
-

النمط

التسيبي

(الترسلي /الفوضوي)

-

-

قلة فاعلية االتصاالت.

ضعف الشخصية.
التذبذب

الق اررات.

قلة تشجيع روح العمل الجماعية والتسيب -

والشديد.

عدم االهتمام بمواظبة

العاملين.

-

تجنب إعطاء وجهات النظر.

-

-

الدبلوماسية (اإلجابات غير المحددة).

الق اررات.

-

التهرب من اإلجابات واحالة األمر إل

الغير.
-

-

في

اتخاذ

عدم القدرة عل

اتخاذ

قلة التوجيه للعاملين.

قلة االهتمام بالمشكالت.

الضعف في اتخاذ الق ار ارت يؤدي إل

التسيب ألمور العاملين.

(العجمي)42 :2000 ،

الخالصة:

يتبين من خالل هذا المطلب أهم األنماط اإلدارمة ،أن المبدأ األساسي الذي تعتمده اإلدارة
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

بين الر يس والمرؤوس مبنية عل اإلرهاب والخو

واتباع التعليمات ،أما القيادة التسيبية فهي

حد اإلفراط ،حيث يتم االهتمام فقط بالعالقات اإلنسانية ،دون
تركز عل حرمة الفرد العامل إل
ّ
االهتمام بالعمل واإلنتاج.
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المبحث الثاني :التوافق والتوافق االجتماعي
المطلب األول :التوافق:
-

تمهيد

-

أوالا :تعريف التوافق
ثاني ا :مفاهيم متعلقة بالتوافق

-

رابعا :التوافق الحسن والسيئ

-

سادسا :قياس التوافق

-

ثالثا :أنواع التوافق

-

خامس ا :التوافق في اإلسالم

-

الخالصة

-

تمهيد

المطلب الثاني :التوافق االجتماعي:

-

أوالا :تعريف التوافق االجتماعي
ثانيا :معايير التوافق االجتماعي

-

ثالثا :مجاالت التوافق االجتماعي

-

خامسا :أساليب التوافق االجتماعي

-

سابع ا :العوامل المؤثرة في التوافق االجتماعي

-

تاسعا :خطوات تحقيق التوافق االجتماعي

-

الخالصة

-

رابع ا :مؤشرات التوافق االجتماعي

-

سادسا :نظريات التوافق االجتماعي

-

ثامنا :خصائص التوافق االجتماعي

-

عاشرا :عقبات التوافق االجتماعي
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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.

أوالا :تعريف التوافق:

التوافق هو قدرة الشخص عل تقبل األمور التي يدركها بما فـي ذلـ ذاتـه ثـم العمـل مـن بعـد ذلـ
عل تبنيها في تنظيم شخصيته (الختاتنة.)71 :2012 ،

والتواف ــق ه ــو ق ــدرة الف ــرد علـ ـ أن يك ــون ارض ــيا ع ــن نفس ــه ،يش ــعر بالرضـ ـ والس ــعادة والتـ ـوازن

االنفعــالي ،ويكــون قــاد ار علـ إقامـة عالقــات إيجابيــة مــع اآلخـرمن ،بمــا يتفــق مــع المعــايير الدينيــة
والثقافية ،ويحقق أهدافه حسب العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع (جودة.)38 :2016 ،

ويعر الطالع ( )628 :2010التوافق بأنه مجموعة من ردود األفعال التي يعدل فيها الفرد مـن

بنا ــه النفســي أو ســلوكه لحــل صـ ارعاته الداخليــة ويكــون ســلوكه مال مــا ،واقامــة عالقــات اجتماعيــة
إيجابية مع أفراد جماعته واحتالله مكانة جيدة من خالل ما يؤديه.

والتوافق هو حالة من التواؤم واالنسجام (عالقـة متناغمـة) مـع البي ـة تنطـوي علـ قـدرة الفـرد علـ
إشــباع معظــم حاجاتــه ،وتص ـرفه مرضــيا إزاء مطالــب البي ــة الماديــة واالجتماعيــة أو تجيــب عل ـ
معظم المتطلبات الفيزما ية واالجتماعية التي يعانيها الفرد (السراج.)47 :4888 ،

وتعر الحسين ( )47 :4884التوافق بأنه هو حالة من التوازن بين اإلشباع الداخلي (البيولوجي
والنفسي) ،وبين اإلشباع الخارجي المتصل بـ (األنا) العاقلة ،ويمتاز اإلنسان عن غيره في التوافق
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.

والتوافــق هــو ســلو الفــرد إزاء الضــغوط االجتماعيــة والشخصــية ،التــي تــؤثر بــدورها علـ التكــومن
والتوظيف النفسي له (الخالدي.)98 :4888 ،
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ثانيا :مفاهيم متعلقة بالتوافق:

فيما يلي بعض المصطلحات ذات العالقة بالتوافق ،وهي عل النحو التالي:

.1

التكيــف  :Adaptationوهــو مصــطلح بيولــوجي ،يقتصــر اســتخدام هــذا المصــطلح كمــا

قصـد بـذل ادارونا علـ اعتبـاره مصـطلحا بيولوجيــا ،يعنـي قــدرة الكـا ن الحـي علــي أن يعـدل مــن
نفسه ،أو أن يغير من بي ته إذا كان له أن يستمر فـي البقـاء بحيـث يـؤدي الفشـل فـي هـذا التعـديل

إل ـ ـ انق ـ ـراض الكـ ــا ن أو اختفا ـ ــه مـ ــن الحيـ ــاة (شـ ــاذلي ،)46 :4888 ،وم ـ ـرتبط مفهـ ــوم التكيـ ــف
بالجوانــب الحســية والجســمية عنــد الكــا ن الحــي بصــورة أكبــر بينمــا يـرتبط مفهــوم التوافــق بالجوانــب

االجتماعية أي ما يخص اإلنسان دون الحيوان (عبد الغني والشربيني.)842 :4885 ،
.2

التالؤم  :Acccomodationوهو مصطلح اجتماعي يستخدم باعتباره عملية اجتماعية

وظيفتها تقليل أو تجنب الصراع بين الجماعات (شاذلي.)46 :4888 ،

.3

المســـــايرة  :Conformityوهـ ــو أيضـ ــا مص ـ ــطلح اجتمـ ــاعي يعنـ ــي االمتثـ ــال للمع ـ ــايير

والتوقعات الشا عة في الجماعة (الجموعي.)18 :4884 ،

.2

الصـــحة النفســـية :وه ــي التواف ــق الت ــام ب ــين الوظ ــا ف النفس ــية المختلف ــة م ــع الق ــدرة علـ ـ

مواجهة األزمـات النفسـية العاديـة التـي تطـ أر عـادة علـ اإلنسـان مـع االحسـاس اإليجـابي بالسـعادة

والكفاية (أحمد.)85 :4889 ،

وهــي علــم التوافــق النفســي الــذي يهــد

إل ـ تماس ـ الشخصــية ووحــدتها وتقبــل الفــرد لذاتــه وتقبــل

اآلخرمن له بحيث يترتب عل هذا كله شعوره بالسعادة والراحة النفسية (الداهري.)87 :4881 ،
ويعتبــر التوافــق جــوهر الص ـحة النفســية ،فهنــا ارتبــاط كبيــر قــد يصــل فــي بعــض األحيــان إل ـ

التراد

بين التوافق والصحة النفسية ولعل السبب فـي ذلـ يرجـع إلـ أن الشـخص المتوافـق جيـدا

لمواقــف البي ــة والعالقــات الشخصــية يعــد دلــيال علـ امتالكــه وتمتعــه بصــحة نفســية جيــدة (جاســم،
 ،)48 :4882أي أن الصحة النفسية هي الحالة التي يبلغها الفرد من التوافق.

واذا كانت الصحة النفسية في نظر العديد من علماء النفس تعني علم التوافق فقد بين (تندال) أن

العالقـة بينهمــا تكمـن فــي تكامــل شخصـية الفــرد ،والتوافـق مــع المطالــب االجتماعيـة ،وقبــول الواقــع
وتحمل مشاقه ،وزمادة النضج ،وعدم التهـور مـن خـالل االسـتجابات االنفعاليـة (الـداهري:4881 ،

.)87

.5

الدافع :وهـو حالـة مـن التـوتر النفسـي والفسـيولوجي الـذي قـد يكـون شـعورما أو ال شـعورما

تــدفع للقيــام بأعمــال ونشــاطات وســلوكيات إلشــباع حاجــات معينــة للتخفيــف مــن التــوتر وإلعــادة

التوازن للسلو أو للنفس بصفة عامة (عشوي.)897 :4888 ،
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ومجــب االنتبــاه دومــا إل ـ أن الــدوافع عبــارة عــن حالــة داخليــة ،جســمية أو نفســية ،ولكــل الــدوافع

الفطرمـ ــة أسـ ــاس جسـ ــمي ،كمـ ــا قـ ــد يكـ ــون الـ ــدافع فطرمـ ــا وموروثـ ــا كـ ــالجوع ،أو مكتسـ ــبا كالشـ ــعور
بالواجب ،والغالب أن الدوافع النفسية مكتسبة ولكن قد تتحول إل جسمية ،كما أن السلوم الصادر

عن الدافع يتسم بالنشاط والتنوع بقدر قـوة الـدافع (شـروخ ،)98 :4888 ،والـدوافع حـاالت أو قـوى

ال نالحظهــا مباشـرة بــل نســتنتجها مــن االتجــاه العــام للســلوم الصــادر عنهــا ،مثــل عــالم الطبيعــة ال

يالحــظ الجاذبيــة مباشـرة بــل يالحــظ ظـواهر مختلفــة تشــتر كلهــا فــي صــفة واحــدة هــي النزعــة إلـ

التحر نحو مركز األرض ،فإذا كان السـلو متجهـا نحـو الطعـام اسـتنتجنا دافـع الجـوع ،واذا كـان
الس ــلو متجه ــا نح ــو الش ــرب اس ــتنتجنا داف ــع العط ــش ،وان ك ــان متجه ــا نح ــو االجتم ــاع بالن ــاس
اس ــتنتجنا ال ــدافع االجتم ــاعي  ...إل ــخ ،إذا ،فال ــدافع ق ــوة محرك ــة موجه ــة ف ــي آن واح ــد فهـ ـو يثي ــر

السلو إل غاية أو هد

يرضيه وقـد يكـون حالـة مؤقتـة كـالجوع والغضـب ،أو حالـة دا مـة ثابتـة

نسبيا كحب االستطالع والدافع االجتماعي (راجح.)64 :4884 ،

.7

الحاجة :وهي تشير إل حالـة مـن الحرمـان أو الـنقص الجسـمي أو االجتمـاعي تلـح علـ

الفـرد فتنـزغ بــه إلـ اشــباعها أو اختزالهـا ،وتقتــرن نـوع مـن التــوتر والضـيق ال يلبــث أن يـزول متـ

قضيت الحاجة وزال ذل النقص ،سواء أكـان هـذا الـنقص ماديـا أو معنويـا داخليـا أو خارجيـة كمـا

أن كثير من علماء النفس يستخدمون اصـطالح الحاجـة علـ أنـه مـراد

لمصـطلح الـدوافع بوجـه

عــام فالحاجــة إذا قــد تعنــي الــدافع أو تكــون مرادفــة للــدافع المعــاق ( ارجــح ،)67 :4884 ،ومــرى

(روتــر) أن الحاجــات النفســية رغــم أنهــا تتطــور مــن الــدوافع البيولوجيــة إال أنهــا تنشــأ نتيجــة الخبـرة

مثل الرضاعة التي تقوم األم في بادئ األمر بإشباع دافع الجوع ثم يصبح وجود األم نفسـها سـببا
للشعور بالسرور وبعد ذل يحاول الفرد أن يعمل األشياء التي تحبذها األم وفي األخير وحت في

غياب األم فالفرد يجد إشباعا ورضا في انجـاز األعمـال التـي كانـت تحبـذها األم ،ويعتبـر (روتـر)

الحاجــات النفســية بمثابــة القــوى الموجهــة إلمكانــات الســلو وقــيم التعزمــز فــي مواقــف نفســية معينــة

(معمرمة.)92 :4887 ،
.6

الذكاء :لقد اعتقد الكثير باالرتباط التام بـين التوافـق والـذكاء ،وقـد عرفـه كـل مـن (شـتيرن)

الذكاء هو القدرة عل التكيف العقلي مع مشكالت الحياة وظروفهـا الجديـدة ،أمـا (ثورنـداي ) يميـز
بين ثالثة أنواع من الذكاء ،الذكاء المجرد (ومتمثل فـي القـدرة علـ فهـم الرمـوز اللفظيـة والرماضـية

والقــدرة عل ـ التعامــل معهــا) ،والــذكاء المحســوس (ومتمثــل فــي القــدرة عل ـ فهــم األشــياء والتعامــل
معه ــا) ،وال ــذكاء االجتم ــاعي (ومتمث ــل ف ــي الق ــدرة علـ ـ فه ــم األش ــخاص ،والتعام ــل معه ــم بأحس ــن

الســبل) (عشــوي ،)418،418 :4888 ،وجــاءت بعــض الد ارســات وأكــدت عالقــة الــذكاء بــالتوافق
وأنه مرتبط به تماما والـذي يعبـر عنـه بالـذكاء االجتمـاعي إال أنهمـا يختلفـان فـي المفهـوم ،والـذكاء
االجتماعي يؤدي إل التوافق (سفيان.)857 :4882 ،
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حيـث أنـه أثنـاء تعامـل الفـرد مـع موقـف جديـد يتطلـب منـه حـال ،فـإذا تـم ذلـ نطلـق عليـه (ذكـاء)،

واذا تكــرر الموقــف الســابق يصــبح عــادة ول ـيس ذكــاء ،والعــادة تعتبــر اســتعداد مكتســب دا ــم ألداء

عمــل مــن األعمــال حركيــا كــان أم عقليــا أم خلقيــا بطرمقــة آليــة مــع الســرعة والدقــة واالقتصــاد فــي

المجهــود ،كعــادة الســباحة مــثال ،وعــادة ضــبط الــنفس ،وعــادة التفكيــر باألســلوب العلمــي ( ارجــح،
.)888 :4884

.4

التوافقيـــة :وه ــو مفه ــوم جديـ ـد للتواف ــق ،حي ــث تنقس ــم التوافقي ــة إلـ ـ ن ــوعين :األول تواف ــق

إستاتي ،ويقصد به اإلشباع الناتج عن خفض التوتر ،والثاني توافق حقيقي ،وهو الحالـة الديناميـة
بين الالرضا والرضا باالشباع (شاذلي)48 :4888 ،

.4

الموافقـــة (المســــالمة) :هن ــا م ــن تعتب ــر التواف ــق نمط ــا م ــن المس ــالمة علـ ـ أسـ ـاس أن

المســالمة مــن طبيعتهــا تجــذب الص ـراع وتالفيــه ،وفــي رأي ه ـؤالء المســالمة نــوع مــن التوافــق يكــون
عل ـ شــكل التســليم للبي ــة وخاصــة البي ــة الثقافيــة واالجتماعيــة ،وتتطلــب المســالمة خضــوع الفــرد

للظرو

واألحوال التي يعيش فيها كما تتطلب منه أن يعدل مـن اتجاهاتـه ومشـاعره ويعتبـر الفـرد

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

منهــا تجاهــل حقيقــة الفــروق بــين األف ـراد ،وأن اعتبــار التوافــق مســالمة يجعــل هــذا األخي ـر مســألة
جامدة غير مرنة ،ذل ألن التوافق يجب أن يكون عملية إيجابية مستمرة تواجـه مطالـب الظـرو

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

ثالث ا :أنواع التوافق:

يوجد آراء مختلفـة تناولـت مفهـوم التوافـق العـام ،وهـي بمثابـة القوالـب التـي يـتم االسـتعانة بهـا علـ

تخطيط صورة منظمة لجانب مـن جوانـب الوجـود المخـتلط ،والتـي تبـدو كأنهـا دون اتسـاق ،ولكنهـا

مرتبطة أشد االرتباط ومنها:
.8

التوافــق الجســمي (الصــحي) :هــو تمتــع الفــرد بحالــة جيــدة خاليــة مــن األمـراض الجســمية

والعقلي ــة واالنفعالي ــة ،م ــع تقبل ــه لمظهـ ـره الخ ــارجي والرض ــا عن ــه ،وخل ــوه م ــن المش ــاكل العض ــوية
المختلفــة ،وشــعوره باالرتيــاح النفســي اتجــاه قد ارتــه وامكانياتــه وتمتعــه بح ـواس ســليمة ،وميلــه إل ـ

النشاط والحيوية معظم الوقت ،وقدرته عل الحركة واالتزان وسالمة فـي التركيـز ،مـع االسـتم اررمة

في النشاط ،والعمل دون إجهاد ،أو ضعف لهمته ونشاطه (شقير)5 :4884 ،

ومرى (ميكيني) أن الشخص الميت هو الفرد الوحيد المتوافق كـامال ،ذلـ أن الحاجـات البيولوجيـة
واالجتماعية ،إنما هي دا مة التغيير ،باإلضافة إل قدرة اإلنسان محدودة وال يستطيع إرضـاء كـل
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الحاجات ،إذن عملية التوافق عنده إنمـا هـي عمليـة مسـتمرة ومتصـلة واإلنسـان ال يمكـن أن يصـل

إل حالة التوافق كاملة (عوض.)44 :4889 ،
.4

التوافق النفسي :يقصد به قدرة الفرد عل تقبلـه لذاتـه والرضـا عنهـا ،وقدرتـه علـ تحقيـق

احتياجاته ببذل الجهد والعمـل المتواصـل ،بجانـب شـعوره بـالقوة والشـجاعة ،واحساسـه بقيمتـه ،وأنـه

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

كم ــا أن ــه يش ــمل علـ ـ الس ــعادة م ــع ال ــذات والثق ــة به ــا والرضـ ـ عنه ــا والش ــعور بقيمه ــا أو إش ــباع
الحاج ــات والتمت ــع ب ــاألمن الشخص ــي ،وك ــذل التمت ــع بالحرم ــة ف ــي التخط ــيط لأله ــدا  ،وتوجي ــه

السلو والسعي إل تحقيقها ومواجهة المشكالت الشخصية ،والعمل عل حلها أو تغيير الظرو

البي يــة فــي تحقيــق األمــن النفســي ،ويشــمل توافــق وجــداني وعقلــي ،وتوافــق ترفيهــي وتوافــق فيزمقــي

(محمد.)44 :4882 ،

كما أنه يتضمن السعادة مع النفس والرضا عن النفس ،واشباع الدوافع والحاجات الداخليـة األوليـة

والفطرمة والعضوية والفسيولوجية والثانوية والمكتسبة (غرمب وآخرون.)44 :4881 ،

ويشــمل مجموعــة االســتجابات المختلفــة التــي تــدل عل ـ تمتــع الفــرد ،وشــعوره بالحرمــة فــي توجيــه

الس ــلو دون س ــيطرة الغي ــر ،والش ــعور باالنتم ــاء ،والتح ــرر م ــن المي ــل إلـ ـ االنفـ ـراد ،والخل ــو م ــن
األعـراض العصــابية ،وكــذل شــعوره بذاتــه ،أو برضــاه عــن نفســه ،وبخلــوه مــن عالمــات االنحـ ار

النفسي (الخالدي.)94 :4888 ،

كما يشمل حالة االتزان الداخلي للفرد ،بحيث يكون الفرد راضيا عن نفسه متقبال لهـا ،مـع التحـرر
النســبي مــن التــوترات والصـراعات التــي تـرتبط بمشــاعر ســلبية عــن الــذات ،وحالــة االتـزان الــداخلي
للفــرد تمكــن صــاحبها مــن التعامــل مــع الواقــع والبي ــة بطرمقــة ســليمة تحقــق للفــرد ذاتــه (الشــحومي،

.)48 :4889

.4

التوافق االجتمـاعي :يـرى (رويـش) أن الشـخص المتوافـق هـو الـذي يسـل وفقـا لألسـاليب

الثقافيــة الســا دة فــي مجتمعــه ،فــالفرد الــذي ينتقــل مــن الرمــف إل ـ المدينــة ،ينبغــي عليــه أن يســاير

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
للمعايير الثقافية السا دة في بيته ،كمـا يوجـد توافـق بـين األفـراد ترجـع إلـ الفـروق الفرديـة والفـروق

الثقافية وهذا يرجع بطبيعة الحال إل األفراد الذين يهاجرون مـن مجتمـع آلخـر (عـوض:4889 ،
.)42
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ومنظــر إلـ التوافــق مــن خــالل مظــاهر الســلو الخــارجي للفــرد أو الجماعــة ،ويشــير إلـ أن الفــرد
عــادة يلجــأ إل ـ االنقيــاد للجماعــة للمحافظــة عل ـ تماســكها ووحــدتها والــدفاع عنهــا لتحقيــق أمنهــا
ويعتبر أسلوبا إيجابيا للتوافق ،أما الخروج عل معـايير الجماعـة واالنقيـاد لـبعض جماعـات السـوء

واإلض ـ ـرار بالجماعـ ــة وممتلكاتهـ ــا وايـ ــذاء أفرادهـ ــا ،فيعتبـ ــر مظهـ ــر مـ ــن مظـ ــاهر التوافـ ــق السـ ــلبي
(الختاتنة.)72 :4884 ،

وتــرى الكحلــوت ( )89 :4888أن الفــرد يكــون متوافقــا اجتماعي ــا عنــدما يكــون لديــه القــدرة علـ ـ

االستمتاع بعالقات اجتماعية حميمة تتصف باالحترام والتقدير ،بحيث يشبع الفرد مـن خـالل هـذه

العالقـ ــات حاجاتـ ــه االجتماعيـ ــة ،فاإلنسـ ــان كـ ــا ن اجتمـ ــاعي بطبعـ ــه ،يلتـ ــزم بأخالقيـ ــات المجتمـ ــع

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

كمــا يتضــمن الســعادة مــع اآلخ ـرمن وااللت ـزام بأخالقيــات المجتمــع ،ومســايرة المعــايير االجتماعيــة،

واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغيير االجتماعي (غرمب وآخرون.)44 :4881 ،

.2

التوافق األسري :ومتضمن السعادة مع األسرة التي تتمثل في االستقرار والتماس األسـري

والقدرة عل تحقيق مطالب األسرة وسالمة العالقات بين أعضا ها (عسلية.)48 :4885 ،

كمــا يتضــمن الســعادة األس ـرمة التــي تتمثــل فــي االســتقرار والتماس ـ األســري والقــدرة عل ـ تحقيــق
مطالــب األس ـرة وســالمة العالقــات بــين الوالــدين كليهمــا وبــين األبنــاء وســالمة العالقــة بــين األبنــاء
بعضـهم والـبعض اآلخـر حيـث تسـود المحبـة والثقــة واالحتـرام المتبـادل بـين الجميـع ،ويمتـد التوافــق

األسري العالقات األسرمة مع األقارب وحل المشكالت األسرمة (زكار.)498 :4884 ،
.5

التوافق االنسجامي :وهو كـل مـا يحـيط بنـا مـن عوامـل ماديـة كـالطقس والجبـال واألبنيـة،

أما البي ة االجتماعية فهي كل ما يسود المجتمع من قيم وعادات وتقاليد ودين وعالقات اجتماعية
ونظـم اقتصــادية وسياسـية وتعليميــة وآمــال وأهـدا

وبقــدر مـا يتوافــق الفــرد فـي اإلطــار االجتمــاعي

الــذي يتحــر فيــه الفــرد ويضــطلع فيــه بـدور اجتمــاعي معــين ،بقــدر مــا يكــون عــامال محــددا لتوافــق
الفرد ،األمر الذي يحقق سعادة الفرد مع اآلخرمن (الحجار.)81 :4884 ،
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شكل رقم (:)3
أنواع التوافق

(جرد بواسطة الباحث ،بناء عل الدراسات السابقة)

رابعا :التوافق الحسن والسيئ:

تتمثل مظاهر التوافق الحسن في التالي (أبو سكران:)26-25 :2114 ،

.1

العالقة الصحيحة مع الذات :وتتمثل في ثالثة أبعاد هي:

 فهــم الـــذات :ويعنــي أن يعــر المــرء نقــاط القــوة والضــعف لديــه وأن ال يبــال فــي تقــدير
خصا صه وال يقلل من شأنها.

 تقبـــل الـــذات :وهــذا يعنــي أن يقبــل الفــرد ذاتــه بإيجابياتهــا وســلبياتها وان ال يرفضــها ألن
رفض الذات يؤدي إل رفض اآلخرمن والفشل في التوافق.

 أن يســع الفــرد إلـ تطــومر ذاتــه ويكــون ذل ـ بتأكيــد جوانــب القــوة ومحاولــة التغلــب عل ـ
.4

القصور والضعف.

المرونة :وهـي محاولـة الفـرد إيجـاد بـدا ل للسـلو الـذي يفشـل فـي الوصـول للهـد

يمكن أن ينصر عن الموقف كلية إذا وجد أن الهد

.3

أعل من مستوى إمكانياته.

كـذل

الشــعور بــاألمن :يشــعر الفــرد المتوافــق إيجابيــا بــاألمن والطمأنينــة بصــفة عامــة وهــذا ال

يعنــي أن اإلنســان الســوي ال ينتابــه القلــق وال يمــر بحــاالت ص ـراع بــل يشــعر بــالقلق عنــدما توجــد
مواقف مثيرة للقلق ،ويمر بالصراع إذا واجه مواقف االختيار بـين بـدا ل أو مواقـف متعارضـة لكنـه
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يواجــه الموقــف بفعاليــة ويســع لحــل المشــكالت وا ازلــة مصــادر الصـراع والتهديــد ،وذلـ فــي حــدود

إمكانياته وضمن رؤمته متبصرة لواقعه.

.2

اإلفــادة مــن الخبــرة :ومتضــمن تعــديال فــي الســلو عنــد الضــرورة بنــاء علـ الخبـرات التــي

يمــر فيهــا مثــل موقــف يمــر بــه يضــيف إل ـ خبرتــه ممــا يجعلــه أكثــر قــدرة عل ـ مواجهــة المواقــف

المستقبلية.
.5

التناســــب :ويعن ــي ع ــدم المبالغ ــة ومواجه ــة الموق ــف بم ــا يقتض ــيه وخاص ــة ف ــي المج ــال

الظرو

التي تحيط به وأن تبق ضمن حدود تحكمه تحكما مناسبا مع مستوى نموه العام ويشعر

االنفعــالي والمظهــر الســليم فــي االنفعــال أن تكــون حساســية الفــرد االنفعاليــة متناســبة تســتند عــن

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

.6

الواقعيــة للحيــاة :وتشــير إل ـ إد ار مناســب للحقيقــة وفــي تقــدير األمــور ،ألن البعــد عــن

الواقعية يؤدي بالفرد إل تقدير خـاطئ لألمـور ممـا قـد يسـبب لـه المشـاكل الشخصـية واالجتماعيـة

كمــا ومتطلــب فهــم الواقــع واالت ـزان فــي ردود األفعــال وفــي تفســير مــا يجــري فــي العــالم (الــداهري
والعبيدي.)52 :4881 ،

.7

القــدرة علــى مواجهــة اإلحبــاط :يتصــف اإلنســان ذو التوافــق الحســن بقــدر عل ـ مواجهــة

اإلحب ــاط وص ــالبة قوي ــة إزاء متاع ــب الحي ــاة وأح ــداثها اليومي ــة ،كم ــا ومتص ــف بدرج ــة عالي ــة م ــن
التحمل والصمود ومواجهة عقالنية لمواقف اإلحباط أال يطغ عليها االنفعال أو التخبط.

.1

القدرة علـى اتخـاذ القـرار وتحمـل المسـئولية :إن مواقـف الحيـاة تجعلنـا دا مـا بحاجـة إلـ

اتخــاذ ق ـ اررات وتتصــل الق ـ اررات بتحقيــق أهــدافنا ومطامحنــا واشــباع حاجاتنــا فــي إطــار اجتمــاعي
تحكمه قواعد ونظـم وقـوانين وأعـ ار

ومعـايير سـلوكية وان عالمـات التوافـق الحسـن هـو قـدرة الفـرد

عل تحمل المسؤولية ألفعاله واتخاذ الق اررات السليمة (الطحان.)818 :4889 ،

.9

االنتاجية والكفاية في العمل :ويعني نجاح الفرد في استثمار قدراته في نشاط انتاجي مع

وجود عنصر األمل ومحاولة تحسين الذات والتقدم بها نحو مزمد من االتفاق.

.88

اإلفادة من الخبرة :وتتضمن التعديل في السلو عند الضرورة بنـاء علـ حسـب الخبـرات

التي يمر فيها الفـرد وهـذه الخبـرات تجعـل مـن الفـرد أكثـر قـدرة علـ مواجهـة المواقـف الصـعبة فـي

المستقبل (كفافي.)47 :4882 ،
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بينما تتمثل مظاهر التوافق السيئ في التالي (أبو سكران:)24 ،24 :2114 ،

.8

الشعور بالتعاسة :وهو مظهر أساسي لسوء التوافق ومرى بعضهم أنه معيار مهم لكشف

االضــطراب النفســي ألن ســلو الفــرد الظــاهر يبــدو لآلخـرمن أنــه سـوء توافــق وعــدم اتـزان كــالخو
والقلق والتوجس وعدم الهدوء النفسي.

.4

عــدم تحمــل المســئولية :مــن ال يحســن اتخــاذ الق ـ اررات يعــاني مــن الحي ـرة واالرتبــا أمــام

المواقــف التــي يواجههــا وهــذه الحيـرة تجعلــه عرضــة للصـراع ممــا يولــد التــوتر النفســي ومجعــل الفــرد

عرضة للقلق ولالضطراب وان عدم القدرة عل تحمل المس ولية واتخاذ الق اررات يشير إل ضعف
في القدرة عل التحمل للمسـؤولية وهـذا يـرتبط بالنضـج العقلـي واالنفعـالي واالجتمـاعي (الطحـان،

.)819 :4889

.4

الجمود وعدم المرونة :إن السلوكيات الجامدة تشير إل عدم قدرة الفرد عل إيجاد صي

وأساليب سـلوكيه مرنـة وبديلـة ،وتجـد الفـرد يـرفض التغييـر والتبـديل وهنـا يشـعر الفـرد بعـدم التوافـق
ألن طرمق ــة اس ــتجابته للمتغيـ ـرات الجدي ــدة ف ــي البي ــة طرمق ــة جام ــدة ومن ــتج ع ــن ذلـ ـ ض ــعف ف ــي
االستفادة من الخبرات ألن الفرد ال ينتبه إل جوانب مهمة في المواقف التي يمر بها.

.2

العزلة :وتظهر عند فشل الفرد في تكومن أي عالقات اجتماعية ناجحة وهذا يسـبب للفـرد

شــعوره بالعزلــة وعــدم االنســجام مــع اآلخ ـرمن وبالتــالي يفقــد الســعادة وعــدم الرض ـ عــن ذاتــه وعــن
اآلخرمن.
.5

رفـــل الـــذات :أن تقب ــل ال ــذات مظه ــر م ــن مظ ــاهر التواف ــق الحس ــن وان الـ ـرفض لل ــذات

لــيعكس مظــاهر التوافــق الســيئ وهــذا الـرفض يــؤدي إلـ الصـراع والقلــق والتــوتر ودا مــا يــؤثر ســلبا
عل ثبات الشخصية (الطحان.)891-898 :4889 ،

خامسا :التوافق في اإلسالم:

نظــر اإلســالم إل ـ توافــق اإلنســان مــع نفســه ومجتمعــه مــن حيــث أنــه قــادر عل ـ اختيــار أفعالــه

ومسـ ول عنهــا ،فقــد قــرر اإلســالم أن كــل مولــود يولــد عل ـ الفطـرة ،كمــا قــال رســول هللا صــل هللا
عليه وسلم واإلنسـان حـر يختـار أفعالـه بإرادتـه ،قـال هللا تعـال َ ﴿ :وُق ِـل احل َح م ِ ِ
ـاء
ـق مـن َّرّب ُك حـم م َف َمـن َش َ
ِ
اء َفحل َي حكُف حر ۚ﴾ (الكهف ،)49 :وهو المس ول عن توافقه ،قال تعال ُ ﴿ :ك مل َنحفس ِب َما
َفحلُي حؤمن َو َمن َش َ
َك َس َب حت َرِه َين ٌة﴾ (المدثر.)41 :
وقد حث اإلسالم عل التوافق الحسن مع الجماعة ،وبين للمسلم الطرمق إل ذل  ،فأمره بالتعاون
والتســامح والمــودة وحســن الج ـوار ،واإلصــالح بــين النــاس ،قــال تعــال ِ ﴿ :إَّن َمــا احل ُم حؤ ِمُنــو َن ِإ حخـ َـوةٌ﴾
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ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ َّ
ـاء
ـول َّ َوال ــذ َ
(الحجـ ـرات ،)88 :و ق ــال تع ــال ُ ﴿ :م َح َّم ـ ٌـد َرُس ـ ُ
اء َعَلـ ـ احل ُكف ــار ُر َح َم ـ ُ
ين َم َع ـ ُـه أَش ــد ُ
َب حي َن ُه حم﴾ (الفتح.)49 :
ونهــ ـ اإلس ـ ــالم ع ـ ــن التواف ـ ــق الس ـ ــيئ ف ـ ــأمر المس ـ ــلم باجتن ـ ــاب الحس ـ ــد والتب ـ ــاغض وس ـ ــوء الظ ـ ــن

والخص ــومة(أبو ح ــويح والص ــفدي ،)58 :4888 ،فع ــن أن ــس ب ــن مالـ ـ رض ــي هللا عن ــه ق ــال :أن
رسول هللا صل هللا عليه وسـلم قـال( :ال تباغضـوا ،وال تحاسـدوا ،وال تـدابروا ،وال تقـاطعوا ،وكونـوا

عبــاد هللا إخوانــا ،وال يحــل للمســلم أن يهجــر آخــاه ثالثــة أيــام) (رواه البخــاري،)5/2253/5718 ،
َمـا
اة المد حن َيا ( )41فِإ َّن الج ِحـيم ِه
ـي احل َمـأ َحوى (َ )49وأ َّ
وقال تعال َ ﴿ :فأ َّ
َما َم حن َ
ط َغ (َ )47وَآثَ َر احل َح َي َ
َ حَ َ َ
ـام َرِّبـ ِـه َوَن َه ـ الـ َّـنحف َس َعـ ِـن احل َهـ َـوى (َ )28ف ـِإ َّن احل َجَّن ـ َة ِهــي احل َم ـأ َحوى (( ﴾)28النازعــات:
َمـ حـن َخــا َ َمَقـ َ
َ
.)28-47
كمــا جعــل اإلســالم اإلنســان مس ـ وال متوافقــا ،قا مــا عل ـ بصــيرة وارادة الفــرد ،الــذي ألزمــه بصــالح
نفسه وصالح الجماعة في ضوء شرع هللا ،فإن تعذر عليه إصالح الجماعة فعليه إصـالح نفسـه،

والخـروج علـ 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
نفسه والذي يدل عل الصحة النفسية فيتم في حدود ما أمر هللا به ونه عنه ،ال بحسب األهـواء
والش ــهوات ،فالمس ــلم م ــأمور بمخالف ــة هـ ـواه وقم ــع ش ــهواته غي ــر الص ــحيحة الت ــي تغض ــب هللا (أب ــو

إسحق.)884 :4885 ،

واتبــع اإلســالم منهجــا تربويــا هادف ــا يحقــق الت ـوازن بــين الج ــانبين المــادي والروحــي فــي شخص ــية

اإلنسان ،ممـا يـؤدي إلـ تحقيـق الشخصـية السـوية التـي تتمتـع بالصـحة النفسـية والتوافـق النفسـي،

ولمــا كــان معظــم النــاس يميلــون إل ـ االنشــغال بتحصــيل الســعادة العاجلــة فــي هــذه الحيــاة الــدنيا،
ويغفلون عن العمل لتحصيل السعادة اآلجلة في الحياة اآلخرة ،كان اإلنسان في حاجة إلـ مـنهج

خاص يتضمن ثالثة أساليب من التربية وهي (المزمني والبرعاوي:)857 :4888 ،

.8

األسلوب األول :تقوية الجانب الروحي في اإلنسان عن طرمق اإليمان باهلل ،وتقواه ،وأداء

العبادات المختلفة.
.4

األســلوب الثــاني :الســيطرة عل ـ الجانــب البــدني فــي اإلنســان وذل ـ بــالتحكم فــي الــدوافع

واالنفعاالت والتغلب عل أهواء النفس وشهواتها.

.4

األســـلوب الثالـــث :تعل ــيم اإلنس ــان مجموع ــة م ــن الخص ــال والع ــادات الض ــرورمة لنض ــجه

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

النفسية والتوافق النفسي.

ومذكر القاضي ( )54 :4882مظاهر التوافق النفسي في اإلسالم عل النحو التالي:
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.8
.4

يكون.

.4

العليا.
.2

أن يكون قاد ار عل التعامل مع نفسه وأن يعر كيف يسيطر عليها وكيف يسعد بها.

فك ـرة اإلنســان عــن قد ارتــه وامكاناتــه وعالقاتــه مــع النــاس ونظرتــه إل ـ ذاتــه كمــا يجــب أن
الشــعور بالســعادة واالرتيــاح فيمــا يقــوم بــه تص ـرفات حت ـ لــو مــات فــي ســبيل قيمــه ومثلــه
التزام المسلم بالقيم العليا المستمدة من القرآن الكرمم والسنة النبوية وقدرته عل السمو بها

وااللتزام الدا م.

.5
.6

توجيه المسلم لحياته توجيها ناجحا وأن يشبع حاجاته بطرمقة سوية.

المرونة.

.7

إقبال المسلم عل

.9

القناعة وعدم االتجاه إل الحياة العصرمة المتمثلة فـي االسـتهال والمزمـد مـن االسـتهال

.1

عمله في همة واطم نان.

العمل المستمر من أجل الخير العام لكل من في الكون وما فيه.

فغن النفس هو الغن الحقيقي.

سادسا :قياس التوافق:

ويستخدم هذا المعيار لتحديد درجة توافق الفرد ،حيث تتنـوع األسـاليب واألدوات فـي قيـاس التوافـق

ما بين االسـتبيان الـذاتي ،وذلـ عـن طرمـق تقـديم التقـارمر الذاتيـة ،وبـين المالحظـة التـي يقـوم بهـا
األخص ــا ي النفس ــي (سـ ـواء منه ــا المباش ــر أو غي ــر المباش ــر)؛ وال ــذي أص ــبح لدي ــه أدوات متط ــورة
تس ــاعده سـ ـواء ف ــي عملي ــة التش ــخيص أو ف ــي تحلي ــل قد ارت ــه ،واس ــتعداداته ،وميول ــه ،واهتمامات ــه،

وس ــماته ،ودرج ــة اض ــطرابه ،ومالحظ ــة س ــلوكه ف ــي المواق ــف الفردي ــة والجماعي ــة ،والوق ــو

ماضيه وحاضره سواء من الناحية الصحية أو عالقاته االجتماعية.

علـ ـ

ولقــد تعــددت المقــاييس النفســية بتعــدد األطــر النظرمــة لواضــعيها ،ويمكــن تصــنيف هــذه المقــاييس
بصفة عامة إل ف تين (عويضة:)47 :4885 ،

.8

المقاييس التي تطبـق مـن قبـل المفحوصـين أنفسـهم ،ويطلـق عليهـا مقـاييس التقـدير الـذات

).)Self-reporting

.4

المقاييس التي يقوم بتطبيقها شخص متمرس.
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وتعد مقاييس التقـدير الـذاتي مـن أهـم األدوات المسـتخدمة للقيـاس النفسـي فـي الطـب النفسـي وعلـم
النفس ،وتتميز بتوفير وقت المتخصص والنفقات ،وال تحتاج إل شخص مدرب ،ومن الممكن أن

تعطـ ـ ظ ــرو

مقنن ــة ،وأن ال ــدرجات وتفس ــيرها أكث ــر موض ــوعية؛ وبالت ــالي تص ــبح المقارن ــة ب ــين

عينات مختلفة من األشخاص.

كمـا تتميـز بحساسـية أكثـر مــن القيـاس بواسـطة المتخصـص المبنــي علـ المقابلـة الكلينيكيـة؛ لكــن

يعيبه ــا أن ع ــددا م ــن المرضـ ـ ال يرغب ــون ف ــي إكماله ــا ،وعرض ــة لتف ــاوت ف ــي مس ــتوى التعل ــيم،
والمســتوى االجتمــاعي ،والخلفيــة الثقافيــة؛ فهــي تعتمــد علـ مــا ينتقيــه األفـراد ليقولــوه علـ أنفســهم،

وكيف يفسرون الغرض من السؤال ،وكيف يتصرفون فيه.

ومــن أدوات وأســاليب التشــخيص والحكــم عل ـ الشخصــية :المالحظــة ،والمقابلــة ،والتــداعي الحــر،
وتفسـير األحـالم ،وزالت اللســان ،ود ارسـة الحالــة ،والسـيرة الذاتيـة ،واالختبــارات ،والمقـاييس النفســية

(سفيان.)821 :4888 ،

ولقد ظهرت العديد من المقاييس التي حاولت قياس التوافق النفسي واالجتماعي ،مثل:

.8

قا م ــة (بيـ ـ ) للتواف ــق ،وتض ــمنت أربع ــة أبع ــاد للتواف ــق ه ــي :التواف ــق المترل ــي ،والتواف ــق

.4

مقيـ ــاس (كاليفورنيـ ــا) للتوافـ ــق الشخصـ ــي واالجتمـ ــاعي ،وتضـ ــمن بعـ ــدين :األول التوافـ ــق

الصحي ،والتوافق االنفعالي ،والتوافق االجتماعي (الحياني.)54 :4881 ،

الشخصـي وتنـاول مجـاالت :االعتمـاد علـ الــنفس ،واإلحسـاس بالقيمـة الذاتيـة ،والشـعور بالحرمــة،
واالمتناع والتحرر مـن الميـل إلـ االنفـراد ،والخلـو مـن أعـراض األمـراض العصـابية .وتنـاول البعـد

الثـ ــاني وهـــو التوافـ ــق االجتمـ ــاعي مجـ ــاالت :اتبـــاع المســـتويات االجتماعيـــة ،واكتســـاب المهـ ــارات
االجتماعية ،والتحرر من الميول القيادية للمجتمع ،والعالقات في األسرة والمدرسـة والبي ـة المحليـة

(الخالدي.)77،76 :4888 ،
.4

قا مــة (هس ــتون) للتواف ــق الشخصــي ،وأع ــد لط ــالب المــرحلتين الثانوي ــة والجامعي ــة لقي ــاس

التوافــق فــي ســتة مجــاالت ،وهــي :التفكيــر التحليلــي ،واالنــدماج االجتمــاعي ،واالت ـزان االنفعــالي،

والثقة ،والعالقات الشخصية ،والرضا عن البيت ،والجدير بالذكر أن القا مة قد تم تعرمبها من قبل
إبراهيم المنصور (المنصور.)7 :4886 ،

.2

اختب ــار (مينســـوتا) المتعـــدد األوجـ ــه لقيـ ــاس الشخص ــية وترجمـ ــه اس ــماعيل ومرسـ ــي عـــام

8968م ،وتضـ ــمن ســـبعة مجـ ــاالت وهـ ــي :العالقـ ــات المترليـــة ،والعالقـ ــات االجتماعيـــة ،والثبـ ــات

االنفعالي ،والشعور بالمس ولية ،والواقعية ،والحالـة المزاجيـة ،والقيـادة (اسـماعيل ومرسـي:4888 ،

.)84-4
.5

مقياس (بي ) لالكت اب وعربه (الشناوي) ،وتكون من ( )48فقرة تقيس االكت اب.
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.6

مقياس (راسل) للشعور بالوحدة من جامعة كاليفورنيا وعربه الشناوي وخضر ،ومتألف من

.7

مقيــاس (الكبيســي) للتكيــف الشخصــي واالجتمــاعي ،وتضــمن ســتة مجــاالت عل ـ أســاس

( )48فقرة تقيس الشعور بالوحدة.

ثالثـ ــة مجـ ــاالت لبعـ ــد التكيـ ــف الشخصـ ــي وهـ ــي :تقـ ــدير الـ ــذات ،واشـ ــباع الحاجـ ــات ،واألم ـ ـراض

العص ـ ــابية ،وثالث ـ ــة مج ـ ــاالت لبع ـ ــد التكي ـ ــف االجتم ـ ــاعي وه ـ ــي :العالق ـ ــات األسـ ـ ـرمة ،والعالق ـ ــات
االجتماعية ،والقيم والمعايير (الكبيسي.)74-78 :4881 ،

.1

مقي ـ ــاس (جبرم ـ ــل) للتكي ـ ــف النفس ـ ــي ع ـ ــام 8996م وتض ـ ــمن أربع ـ ــة أبع ـ ــاد وه ـ ــي :البع ـ ــد

الشخصي ،والبعد االنفعالي ،والبعد األسري ،والبعد االجتماعي.
.9

مقياس (الخامري) للتوافـق النفسـي عـام 8996م ،وتضـمن خمسـة مجـاالت وهـي :التوافـق

االنفعــالي ،والتواف ــق الجس ــمي ،والتواف ــق م ــع ال ــذات ،والتوافــق م ــع الق ــيم الخلقي ــة ،والق ــيم الروحي ــة،

والتوافق مع اآلخرمن.

.88

مقياس التوافق النفسي واالجتماعي المبرمج عل الكمبيوتر لنبيل سفيان (4885م) ،وأعد

لطالب الجامعة ،ويشمل بعدين :التوافق النفسي ،والتوافق االجتماعي ،وتضمن كل عـد عـددا مـن
المج ــاالت :فقـــد اشـــتمل بع ــد التوافـ ــق النفسـ ــي علـ ـ مجـ ــالين همـــا :التواف ــق الشخصـــي ،والتوافـ ــق
االنفع ــالي ،واش ــتمل بع ــد التواف ــق االجتم ــاعي علـ ـ ثالث ــة مج ــاالت ه ــي :العالق ــات االجتماعي ــة،

والمشاركة االجتماعية ،واالنسجام مع ثقافة المجتمع.

.88

مقي ــاس التواف ــق النفس ــي واالجتم ــاعي لس ــهير إبـ ـراهيم (4882م) ،واش ــتمل المقي ــاس علـ ـ

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

الخالصة:

يتبــين مــن خــالل هــذا المطلــب أن التوافــق هــو ســلو الفــرد إزاء الضــغوط االجتماعيــة والشخصــية،
التــي تــؤثر بــدورها عل ـ التكــومن والتوظيــف النفســي لــه ،وأنــه يوجــد بعــض المفــاهيم ذات العالقــة

بــالتوافق ،مثــل( :التكيــف ،الــتالؤم ،المســايرة ،الصــحة النفســية ،الــدافع ،الحاجــة ،الــذكاء ،التوافقيــة،

الموافقــة /المســالمة) ،وأن مــن أنـواع التوافــق (التوافــق الجســمي ،الصــحي ،التوافــق النفســي ،التوافــق
االجتم ــاعي ،التواف ــق األس ــري ،التواف ــق االنس ــجامي) ،وأن ــه يوج ــد تواف ــق حس ــن وآخ ــر س ــيئ ،وأن
اإلسالم حث عل التوافق الحسن مع الجماعة ،وأنه يوجد العديـد مـن المقـاييس التـي نسـتطيع مـن

خاللها قياس مستوى التوافق.
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المطلب الثاني :التوافق االجتماعي
تمهيد:
يهــد

هــذا المطلــب إل ـ التعــر عل ـ التوافــق االجتمــاعي ،ومتنــاول تعرمــف التوافــق االجتمــاعي،

ومعـاييره ،ومجاالتـه ،ومؤشـراته ،وأسـاليبه ،ونظرماتــه ،العوامـل المـؤثرة فيـه ،وخصا صـه ،وخطـوات

تحقيق التوافق االجتماعي ،وعقباته.

أوالا :تعريف التوافق االجتماعي:

التواف ــق االجتم ــاعي أو التواف ــق م ــع البي ــة االجتماعي ــة بان ــه ق ــدرة الف ــرد علـ ـ التكي ــف م ــع البي ــة
الخارجية ،المادية واالجتماعي ،والمقصود بالبي ة المادية كـل مـا يحـيط بـالفرد مـن عوامـا وظـرو

طبيعية ومادية ،مثل الطقس ،الجبـال ،الوديـان ،وسـا ل المواصـالت ... ،إلـخ (بوشاشـي:4884 ،

.)848

والتواف ــق االجتم ــاعي ه ــو انس ــجام الف ــرد ف ــي عالقت ــه م ــع محيط ــه االجتم ــاعي وتك ــومن العالق ــات
االجتماعية (الجماعي.)78 :4887 ،

والتوافــق النفس ــي االجتم ــاعي ه ــو عملي ــة ديناميكي ــة يق ــوم به ــا الف ــرد بص ــفة مس ــتمرة ف ــي محاوالت ــه

لتحقيق التوافق بينـه وبـين نفسـه أوال ثـم بينـه وبـين البي ـة التـي يعـيش فيهـا ،تلـ البي ـة التـي تشـمل
ك ــل م ــا يح ــيط ب ــالفرد م ــن م ــؤثرات عدي ــدة ،ومتحق ــق ه ــذا التواف ــق ب ــأن يق ــوم الف ــرد بتغيي ــر س ــلوكه

للمؤثرات المختلفة للوصول إل حالة من االستقرار النفسـي والتكيـف االجتمـاعي مـع بي تـه (صـبرة

وآخرون.)846 :4882 ،

يتضـ ــح مـ ــن التعرمفـ ــات السـ ــابقة أنـ ــه يـ ــتم أحيانـ ــا اسـ ــتخدام مصـ ــطلح التوافـ ــق ،وأحيانـ ــا مصـ ــطلح

االجتم ــاعي ،أو التواف ــق النفس ــي ،أو التواف ــق النفس ــي االجتم ــاعي مع ــا ،ويع ــر الباح ــث التواف ــق
االجتماعي إج ار يا بأنه :إشباع الطالـب الجـامعي لحاجاتـه االجتماعيـة ،وتقييمـة لذاتـه ،واسـتمتاعه

بحيــاة تقــل فيهــا التــوترات والص ـراعات النفســية ،واقامتــه عالقــات اجتماعيــة قويــة ،ومشــاركته فــي

النشاطات االجتماعية المختلفة.

ثاني ا :معايير التوافق االجتماعي:

يشتمل التوافق االجتماعي عل المعايير التالية (العصيمي:)74-78 :4888 ،

.1

المعيــــار اإلحصــــائي :ويقـ ــوم هـ ــذا المعيـ ــار عل ـ ـ تطبيـ ــق األفكـ ــار االحصـ ــا ية لتحديـ ــد

المتوافقين وغير المتوافقين؛ وذلـ بإرجـاع سـمات الفـرد إلـ المتوسـط ،فالشـخص غيـر السـوي هـو
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الذي ينحـر عـن المتوسـط العـام لتوزمـع األشـخاص أو السـمات أو السـلو  ،والمفهـوم االحصـا ي

بــذل ال يضــع فــي االعتبــار أن التوافــق عنــد الشــخص ينبغــي أن يكــون مصــحوبا بالرضــا عنــده
وبتوافقه مع نفسه.

.2

المعيار القيمي الثقافي :وهو قرمب من المعنـ اإلحصـا ي؛ بمعنـ خضـوع الفـرد واتفاقـه

مـع الجماعـة أو المجتمــع الـذي يعـيش فيــه؛ أي أن الشـخص الســوي هـو الـذي يســاير قـيم ومعــايير
مجتمعه والشاذ هو الذي يسير عكس ذل  ،ويستخدم المنظور القيمي مفهوم التوافق لوصف مدى
اتفــاق الســلو مــع المعــايير األخالقيــة وقواعــد الســلو الســا دة فــي المجتمــع أو الثقافــة التــي يعــيش

الفــرد بهــا ،وعل ـ هــذا النحــو ينظــر للتوافــق عل ـ انــه مســايرة أي اتفــاق الســلو مــع األســاليب أو
المعاني التي تحدد التصر أو المسل السـليم فـي المجتمـع؛ ولـذل فالشـخص المتوافـق هـو الـذي
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.

.3

المعيـــار الطبيعـــي :ويش ــتق التواف ــق طبق ــا له ــذا المفه ــوم م ــن حقيق ــة اإلنس ــان الطبيعي ــة،

ويستخلص مفهوم التوافـق طبقـا لهـذا المعيـار بنـاء علـ خاصـيتين يتميـز بهمـا اإلنسـان وهمـا قـدرة

اإلنســان الفرمــدة علـ اســتخدام الرمــوز ،وطــول فتـرة الطفولــة لــدى اإلنســان إذا مــا قــورن بــالحيوان،
والشــخص المتوافــق طبقــا لهــذا المفهــوم هــو مــن لديــه إحســاس بالمس ـ ولية االجتماعيــة ،واكتســاب

المثل ،والقدرة عل ضبط الذات.

.8

المعيـــار الـــذاتي :ويقص ــد ب ــه التواف ــق كم ــا يدرك ــه الش ــخص ذات ــه ،فبص ــر النظ ــر ع ــن

المســايرة التــي قــد يبــديها الفــرد علـ أســاس المعــايير الســابقة؛ فالمحـ المهــم هنــا هــو مــا يشــعر بــه

الشــخص ،وكيــف يــرى فــي نفســه االت ـزان أو الســعادة؛ أي أن الس ـواء هــو إحســاس داخلــي وخب ـرة

ذاتية؛ فإذا كان الشخص وفقا لهذا المعيار يشعر بالقلق أو التعاسة؛ فهو يعد غير متوافق.
.5

المعيــار البــاثولوجي (الســيكاتري) :ومتحــدد مفهــوم التوافــق أو الصــحة النفســية فــي ضــوء

المعــايير الكلينيكيــة لتشــخيص األع ـراض المرضــية؛ فالصــحة النفســية تتحــدد عل ـ أســاس غيــاب

األعراض ،والخلو من مظاهر المرض.

.7

المعيــار المثــالي :وهــو عبــارة عــن أحكــام قيميــة تطلــق علـ األشــخاص ،وتســتمد أصــولها

من األديـان المختلفـة ،والسـواء حسـب هـذا المعيـار هـو االقتـراب مـن كـل مـا هـو مثـالي؛ أي القـول
بسمات خلقية أو اجتماعية رفيعة كالكرم ،والبر ،والتقوى.

.6

معيار الشـعور بالسـعادة :ومتضـمن القـدرة علـ المتعـة مـع الكفايـة والشـعور بالرضـا عـن

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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.4

معيار النمو األمثل :وقد أدى قصور المعيار الباثولوجي /السيكاتري إل تبني نظرة أكثر

إيجابيــة فــي تحديــد الشخصــية المتوافقــة ،ويســتند هــذا المعيــار إل ـ حالــة مــن الــتمكن الكامــل مــن

النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية وليس مجرد الخلو من المرض.

.4

المعيـــار النظـــري :ويعتمــد تحديــد التوافــق وســوء التوافــق عل ـ الخلفيــة النظرمــة لمســتخدم

المعيار؛ فعل سبيل المثال ،يحدد التحليليون سوء التوافق بدرجة معاناة الفرد من الخبرات المؤلمة
المكبوتــة ،فــي حــين ينظــر الســلوكيون إل ـ التوافــق ســوء التوافــق ،مــن خــالل مــا يتعلمــه الفــرد مــن
سلوكيات مناسبة أو غير مناسبة.

ثالث ا :مجاالت التوافق االجتماعي:

يتكـ ــون التوافـ ــق االجتمـ ــاعي مـ ــن المجـ ــاالت التاليـ ــة (جـ ــودة22-24 :4886 ،؛ ش ـ ـرمت وحـ ــالوة،

844-848 :4884؛ شاذلي:)68 :4888 ،

.8

التوافق العقلي :ويشمل عناصر التوافق العقلي ،اإلد ار الحسي والتعليم والتذكر والتفكير

والذكاء واالستعدادات ومتحقق التوافق العقلي بقيام كـل بعـد مـن هـذه األبعـاد بـدوره كـامال ومتعاونـا
مع بقية العناصر.

.4

التوافــق الــديني :الجانــب الــديني جــزء مــن التركيــب النفســي للفــرد وكثيـ ار مــا يكــون مســرحا

للتعبيــر عــن ص ـراعات داخليــة عنيفــة داخليــة ،مثــال ذل ـ نجــده عنــد كثيــر مــن الشــباب أصــحاب
االتجاهــات اإللحاديــة والعصــبية ،ومتحقــق التوافــق الــديني باإليمــان الصــادق ،ذل ـ أن الــدين هــو
عقيــدة وتنظــيم للمعــامالت بــين النــاس ،ذو أثــر عميــق فــي تكامــل الشخصــية واتزانهــا ،فهــو يرضــي

حاجــة اإلنســان إلـ األمــن ،أمــا إذا فشــل اإلنســان فــي التمسـ بهــذا الســند ســاء توافقــه واضــطربت
نفسه وأصبح منبها للقلق.

.4

التوافــق الجنســي :يلعــب الجــنس دو ار بــال األهميــة فــي حيــاة الفــرد لمــا لــه مــن أثــر فــي

سـ ــلوكه وعل ـ ـ صـ ــحته النفسـ ــية ذل ـ ـ أن النشـ ــاط الجنسـ ــي يشـ ــبع كـ ــال مـ ــن الحاجـ ــات البيولوجيـ ــة
والس ــيكولوجية ،وكثيـ ـ ار م ــن الحاج ــات الشخص ــية واالجتماعي ــة ،واحباط ــه مص ــدر للصــراع والت ــوتر

الشديدين ،وتختلف الطرمقة التـي تشـبع بهـا الحاجـات الجنسـية ودرجـة هـذا االشـباع اختالفـا واسـعا
باختال

ظرو

الحياة وخبرات تعلم الفرد ،ويعتبر عدم التوافـق الجنسـي دلـيال علـ سـوء التوافـق

العام لدى الفرد.
.2

التوافـــق الزواجـــي :ومتض ــمن الس ــعادة الزوجي ــة والرض ــا الزواج ــي ومتمث ــل ف ــي االختي ــار

المناسب للزواج واالسـتعداد للحيـاة الزوجيـة والـدخول فيهـا والحـب المتبـادل بـين الـزوجين واإلشـباع
الجنسي وتحمل مس وليات الحياة الزوجية والقدرة عل حل مشكالتها واالستقرار الزواجي.
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.5

التوافق االقتصادي :التغير المفاجئ باالرتفاع أو االنخفاض في سلم القدرات االقتصـادية

يحدث اضطرابا عميقـا فـي أسـاليب توافـق الفـرد ،وملعـب دو ار بـال األهميـة فـي تحديـد شـعور الفـرد
بالرضا أو االحباط فيغلب عل الفرد الشعور بالحرمان واإلحباط إذا كان اإلشباع عنده منخفضاَ،

ويغلب عليه الشعور بالرضا إذا كان اإلشباع عنده مرتفعا.

.6

التوافـــق المدرســـي :حال ــة تب ــدو ف ــي العملي ــة الدينامي ــة المس ــتمرة الت ــي يق ــوم به ــا الطال ــب

الس ــتيعاب مـ ـواد الد ارس ــة والنج ــاح فيه ــا ،وتحقي ــق ال ــتالؤم بين ــه وب ــين البي ــة الد ارس ــية ومكوناته ــا
األساسية فالتوافق الد ارسـي تبعـا لهـذا المفهـوم قـدرة مركبـة تتوقـف علـ بعـدين أساسـيين بعـد عقلـي
وبعـد اجتمـاعي ،وهـو يتوقـف علـ كفايـة انتاجيـة وعالقـات إنسـانية أمـا المكونـات األساسـية للبي ــة
الد ارســية فهــي األســاتذة والــزمالء وأوجــه النشــاط االجتمــاعي وم ـواد الد ارســة والوقــت :وقــت الد ارســة

ووقت الفراغ ،ووقت المذاكرة وطرق االستذكار.

.7

التوافق الترويحي :وهو قدرة الفرد عل التخلص من أعبـاء العمـل ومسـ ولياته أو التفكيـر

فيه خارج مكان العمل ،وأن يمارس فيه اإلنسان رغباته وهواياته ،رماضية أو عقلية أو ترويحية.

.1

التوافق المهني :ومتضمن الرضا عن العمل وارضـاء اآلخـرمن فيـه ،ومتمثـل فـي االختيـار

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

المشكالت.

شكل رقم (:)8

مجاالت التوافق االجتماعي
(جرد بواسطة الباحث ،بناء عل الدراسات السابقة)
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رابعا :مؤشرات التوافق االجتماعي:

يمكننا االستدالل عل مدى توافق الفرد من خالل مجموعة من المؤشرات نوردها في اآلتي:

.1

الراحــة النفســية :حيــث إن مــن أهــم العوامــل التــي تحيــل حيــاة الفــرد إل ـ جحــيم ال يطــاق

شعوره بالتعب وعدم الراحة والتأزم من الناحية النفسية في أي جانب مـن جوانـب حياتـه ،وتتضـمن

أمثلــة عــدم ال ارحــة حــاالت االكت ــاب ،أو القلــق الشــديد ،أو مشــاعر الــذنب ،أو األفكــار والوســاوس
المتسلطة ،أو توهم المرض ،ولكن لـيس معنـ ال ارحـة النفسـية أن ال يصـاد

الفـرد أي عقبـات أو

موانــع تقــف ف ــي طرمــق اش ــباع حاجاتــه المختلف ــة وفــي تحقيــق أهداف ــه فــي الحي ــاة وانمــا الش ــخص
المتمتع بالصحة النفسية هو الذي يستطيع مواجهة هذه العقبات وحـل المشـكالت بطرمقـة ترضـاها
نفسه ويقررها المجتمع (فهمي.)25 :4886 ،

.2

النظــرة الواقعيــة للحيــاة :حيــث أنــه كثيـ ار مــا نالحــظ بعــض األفـراد يعــانون مــن عــدم القــدرة

علـ تقبــل الواقــع المعــاش ،ونجــد هـؤالء األشــخاص متشــا مين ،تعســاء ،رافضــين كــل شــيء ،وهــذا

يشــير إلـ ســوء التوافــق أو اخــتالل فــي الصــحة النفســية ،وفــي المقابــل نجــد أشخاصــا يقبلــون علـ

الحياة بكل ما فيها من أفراح وأقراح واقعيين في تعاملهم مع اآلخرمن متفا لين ومقبلين عل الحياة

بســعادة ،وهــذا يشــير إل ـ تواف ــق ه ـؤالء األشــخاص (الــداهري .)11 :4881 ،إذا فالواقعيــة تعن ــي

التعامل مع حقا ق الواقع وأن ينظر إل الحياة نظرة واقعيـة تدفعـه نحـو التلـذذ بالحيـاة دون التقليـل
من قيمته أو عدم قدرته عل االستقالل عن اآلخرمن.

.3

الكفايــة فــي العمــل :حيــث تعتبــر قــدرة الفــرد علـ العمــل واالنتــاج والكفايــة فيهمــا وفــق مــا

تسمح به قـدراتهم ومهـاراتهم مـن أهـم دال ـل الصـحة النفسـية ،ولهـذا فلـيس لنـا أن ننظـر إلـ العمـل

عل أساس أن فيه تهديدا لالتزان النفسي لإلنسان أو أنه يضر بصحته النفسـية (فهمـي:4886 ،
.)26

.8

مستوى طموح الفرد :حيـث لكـل فـرد طمـوح وآمـال فبالنسـبة للمتوافـق تكـون طموحاتـه فـي

مســتوى امكاناتــه ويســع مــن خــالل دافــع اإلنجــاز لتحقيــق هــذه الطموحــات المشــروعة فــي ضــوء

مقدرتـه علـ تحقيقهــا (جاســم ،)87 :4882 ،فهــو ال يضــع لنفســه أهــدافا صــعبة التحقيــق حتـ ال
يشعر بالفشـل ،بـل إنـه يعمـل علـ تحقيـق مـا يمكـن تحقيقـه أي أنـه يرمـد مـا يسـتطيع ويسـتطيع مـا

يرمد وبالتالي فهو يشعر بالنجاح ولذة تحقيق اإلمكانات (صبرة وآخرون ،)826 :4882 ،بينا قـد
نجد فـردا آخـر يطمـح فـي أن يصـل وملحـق ويحقـق مطـامح وآمـال بعيـدة تمامـا عـن امكاناتـه كمـن
يلجأ إل المضاربة أو المقامرة ربما بأسرته أو عمله أو مالـه واذا لـم يتحقـق مـا يطمـح إليـه يحـدث

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

.5

اإلحساس بإشباع الحاجـات النفسـية :حيـث أن اإلحسـاس بإشـباع حاجـات الفـرد النفسـية

يعد مؤشـ ار 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

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

وعن محيطه الذي يعيش فيه.

.7

األعرال الجسمية :حيث أنه فـي بعـض األحيـان يكـون الـدليل الوحيـد علـ سـوء التوافـق

هــو مــا يظهــر فــي شــكل أع ـراض جســيمة مرضــية ،فالطــب السيكوســوماتي يؤكــد لنــا أن كثي ـ ار مــن

االضــطرابات الفس ــيولوجية تكــون ناجم ــة أساس ــا عــن االض ــطراب ف ــي الوظــا ف النفس ــية (فهم ــي،
 ،)27 :4886ومن أمثلة ذل ( :ارتفاع ضغط الدم الجوهري ،السكري ... ،إلخ)

.6

توافر مجموعة من سـمات الشخصـية :حيـث أنـه مـن خـالل م ارحـل نمـو اإلنسـان تتشـكل

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

الوقت أحد المؤشرات للصحة النفسية (جاسم:)89 ،81 :4882 ،

 الثبوت االنفعالي :وتعـد بمثابـة سـمة مهمـة تميـز الشـخص المتوافـق وتمثـل فـي قـدرة الفـرد
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.

 اتســاا األفــق :وتســهم هــذه الســمة أيضــا فــي توافــق الفــرد مــع اآلخـرمن ومتســم الفــرد الــذي
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

المختلفة وهو نقيض الشخص الذي يوصف بضيق األفق المنغلق عل ذاته.

 التفكيـــر العلمـــي :حيــث يتســم الشــخص الــذي يوص ــف بهــذه الســمة بقدرتــه عل ـ تفس ــير
الظـ ـواهر واألح ــداث تفس ــي ار علمي ــا قا م ــا علـ ـ األس ــباب الكامن ــة وراء الظ ــاهرة أو الح ــث،
وك ــذل يس ــتطيع ه ــذا الش ــخص أن يكتش ــف القـ ـوانين العلمي ــة الت ــي تحكـ ـم ه ــذه الظـ ـواهر
واألح ـ ــداث ،وبه ـ ــذا فه ـ ــو يبتع ـ ــد ع ـ ــن التفكي ـ ــر الخ ارف ـ ــي ومبتع ـ ــد ع ـ ــن التواكلي ـ ــة والقدرم ـ ــة
والحظ...إلخ كـذل ال يـؤمن بالصـدفة وكـل مـا هـو غيبـي أو ميثـافيزمقي وكـل ذلـ يقتـرب

به من التوافق.
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 مفهوم الذات :حيث أن مفهوم الشخص عن ذاته إما أن يتطابق مع واقعه أو كمـا يدركـه

اآلخرون واما يكون مفهوم الشخص عن ذاته بعيدا عـن واقعـه أو بعيـدا عـن المفهـوم كمـا
يدركــه اآلخــرون ،فف ــي الحالــة األولـ ـ يكــون الشــخص متوافق ــا وفــي الحال ــة الثانيــة يبتع ــد
الشــخص عــن حالــة التوافــق ويقتــرب مــن ســوء التوافــق ،فحــين يتضــخم مفهــوم الــذات لديــه

يصــاب بــالغرور أو اإلحســاس بالعظمــة والتعــالي عل ـ الغيــر فــإن ذل ـ يفقــده التوافــق مــع
اآلخـ ـرمن ،كم ــا ق ــد يتس ــم الم ــرء بمفه ــوم ع ــن ذات ــه مت ــدني ع ــن واقع ــه ف ــيحس بالدوني ــة أو
بالنقص وال يثق بنفسه ومتحاش الناس ومخشـاهم ،وكـل ذلـ يـؤدي إلـ سـوء التوافـق مـع

الذات ومع اآلخرمن.

خامسا :أساليب التوافق االجتماعي:

يعيش الفرد حياته الطبيعية بأمان واطم نان مشبعا حاجاته ودوافعـه عـن استشـارتها ومؤجـل إشـباع
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
اإلنسـان باإلحبــاط والفشــل ومتولــد عنــده القلــق والتـوتر والصـراع فيلجــأ ال شــعورما إلـ بعــض الحيــل
الدفاعيــة لتــنفس عــن اإلنســان بعــض مظــاهر دوافعــه التــي ال يمكــن إشــباعها ،وهــي عل ـ النحــو

التالي:
.1

الكبت :يعتبر الكبت اآللية الدفاعية األساسية التي تلجأ إليها األنا بطرمقة ال شـعورمة مـن

أجــل مواجهــة أن ـواع الص ـراع والــذي قــد يــؤدي مكاشــفتها بهــا إل ـ إيــذا ها وتســتبعد عــن طرمــق هــذه

العمليـة تلـ الرغبــات والمحفـزات واألفكــار التـي تتعــارض مـع مفهـوم الفــرد عـن نفســه وذلـ يــدفعها
إلـ الالشــعور مــن أجــل تجنــب الفــرد مشــاعر القلــق واأللــم وان أهــم الرغبــات التــي تتعــرض للكبــت
الجنس ــية غي ــر المش ــروعة والرغب ــات العدا ي ــة اتج ــاه اآلخـ ـرمن وخاص ــة اتج ــاه الوال ــدين واألص ــدقاء
والمقربين ألنهـا رغبـات محرمـة أو سـخيفة وغيـر منطقيـة تفسـد عالقـة الشـخص بنفسـه وغيـره ومـن

هنا يقوم الفرد بأبعاده إل حيز الالشـعور ويحـاول أن يتناسـاها اإلنسـان (المرسـي-68 :4886 ،

.)68

.2

اإلسقاط :وهي إحـدى الحيـل الدفاعيـة الالشـعورمة والتـي تهـد

إلـ إلصـاق مـا فـي داخـل

الفرد من صفات أو مشاعر أو دوافع أو رغبات أو أفكار غير مقبولة من قبل األنـا إلـ أشـياء أو

أشــخاص خــارجين ويقــوم الفــرد بإلصــاق صــفة مــن صــفاته الســي ة والغيــر مرغــوب بهــا لآلخ ـرمن

كوســيلة للــتخلص منهــا ،وذل ـ عبــر شــخص أو شــيء معــين بهــد
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طــرد األفكــار والمشــاعر التــي

ظهرت في شعور الفرد ،والتي من شأنها أن تسبب لـه الكـدر والشـعور باالمتهـان والحـط مـن قيمـة

الذات لديه (كفافي.)479 :4882 ،
.3

التوحــد أو الــتقمص :وهــو عكــس اإلســقاط فبينمــا يســع الفــرد فــي اإلســقاط للــتخلص مــن

الصــفات الغي ــر مرغــوب به ــا لــدى اآلخـ ـرمن وملصــقها بغيـ ـره ،فــإن ال ــتقمص هــو امتص ــاص الف ــرد
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

شخص أخر أو جماعة أخرى (زهران.)49 :4887 ،
.8

التبرير :وهذا ميل ال شعوري يقوم به الفرد الختالق أسباب وهمية غير األسباب الحقيقية

وهذا يكـون خـداع الـنفس لـذاتها وتكـون شـا عة بـين المرضـ األصـماء علـ السـواء ،فعنـدما يواجـه

الفرد موقفا ال يستطيع فيه التصـر بشـكل عـادي ومـذكر األسـباب الحقيقيـة فيفقـد احت ارمـه وتقـديره
لذاته فإنه يقوم باختالق أسباب كاذبة ليخفف الفرد عن نفسه لوم اآلخرمن والبعد عن إحـراج نفسـه

(الديب.)484-488 :4888 ،
.5

اإلنكــار :وهــو ان يقــوم الفــرد بادعــاء بعــدم وجــود العــا ق أو الص ـراع أو اإلحبــاط حت ـ ال

يتهدد تقدير ذاتـه وبهـذا يخفـض تـوتره وقلقـه ويشـعر باالرتيـاح .فاإلنكـار هـو تغطيـة وتعميـة للواقـع

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

أوجه القصور والعيوب من نفسه حت يبتعد عن الفشل (كفافي.)471 :4882 ،

.7

اإلعالء أو التسامي :ويقصد به االرتفاع بالدوافع التي ال يقبلها المجتمـع وتصـعيدها إلـ

مستوى أعل وأسم والتعبير عنها بوسا ل مقبولة اجتماعيا (زهران.)49 :4887 ،

واإلعــالء حيلــة دفاعيــة ناجحــة ومقبولــة ألنــه يهــتم بتحومــل الطاقــة النفس ـية المرتبطــة بــدوافع يضــع
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 خطـ ار علـ الفـرد وال إلـ
اآلخ ـرمن ولــم تعــد تثيــر القلــق لــدى الفــرد بــل وأصــبحت ســلو مقب ـول اجتماعيــا بــل ومتعــدى ذل ـ

ليكون سلوكا إبداعيا ملفت للنظر (كفافي.)469 :4882 ،
.6

التعـويل :وهـي عمليـة نفسـية وحيلـة دفاعيـة توافقيـة يلجـأ الفـرد إليهـا بقصـد التغلـب علـ

الشـعور بالضــعف والعجــز والدونيــة وعــدم القــدرة بحيــث يعمـد الفــرد إلـ إنجــاز التفــوق والنجــاح فــي

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

.4

النكــوص :وهــي عمليــة تقهقــر تصــيب الفــرد فيرتــد رجوعــا إل ـ الــوراء وال ـ مرحلــة ســابقة

ويحدث عادة عندما يواجـه الفـرد موقـف يشـعر فيـه تهديـد لذاتـه ويكـون نابعـا مـن داخلـه وقـد يكـون
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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 إل ـ

مرحلــة عمرمــة ســابقة يســل الفــرد ســلوكيات غيــر ناضــجة بهــد

تحقيــق األمــن والتوافــق وخاصــة

عندما يواجه الفرد موقف محبط يعجز عن تخطيه (زهران.)28 :4887 ،

.4

اإلبدال أو اإل زاحة :وهو إعادة توجيه االنفعاالت المحبوسة نحـو أشـخاص أو موضـوعات

أو أفكار غير األشخاص أو الموضـوعات األصـلية الحقيقيـة التـي سـببن االنفعـال وعـادة مـا يكـون
هدفا آمنا من الهـد

األصـلي ومـتم اإلبـدال أو اإل ازحـة بسـبب قـوة المصـدر األصـلي وعـدم تمكـين

الفرد من التعامل معـه مباشـرة فمـن يحـبط مـن ر يسـه قـد ينـزل العقـاب بأحـد أفـراد أسـرته ،والطالـب

الــذي يعاقــب مــن مدرســه فيقــوم بإيقــاع العقــاب عل ـ أخيــه األصــغر منــه كمــا تفعــل إس ـ ار يل اليــوم
بالشعب الفلسطيني من عقاب وحصار وقتل وتشرمد وتدعي أنها قهرت وقتلت وعذبت من النازمـة

األلمانية (كفافي.)471 :4882 ،
.11

االنسحابية :واالنسحاب هو الهروب واالبتعاد عن عوا ـق إشـباع الـدوافع والحاجـات ومـن

مصــادر التــوتر والقلــق ومــن اإلحبــاط والص ـراع الشــديد واالنســحاب يأخــذ صــورتين همــا (المرســي،

:)865 :4886

-

الهـروب مـن الموقـف :فــالفرد الـذي يجـد الصـد وعـدم التقبــل مـن النـاس يبتعـد عـنهم ويفــل

الوحدة والعزلة والذي يخا

-

من الفشل يبتعد عن التحديات والمناقشة.

الخضوع واالستسالم :فعندما يشعر الفرد بعـدم الكفـاءة فـي المواقـف الصـعبة فإنـه يخضـع

لآلخرمن ويصبح اتكاليا ضعيف الشخصية سهل االنقيـاد واالستسـالم كمـا ويعـاني الفـرد المنسـحب

مــن تــأخر فــي نضــوج الشخصــية ومــن شــعوره بــالنقص ،ويكــون هــادئ منطــوي علـ نفســه خجــول
وسرمع البكاء وال يثق بنفسه وال باآلخرمن.

.11

األحالم :تعتبر األحالم إحدى الوسا ل األساسية التي يلجأ إليها الفرد إلشباع دوافعه التي

تلح عل طلب اإلشباع خاصة إذا كان هذا اإلشباع مستحيال في عـالم الواقـع ،ففـي األحـالم يـرى
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

الخي ـال مــا لــم يســتطع تحقيقــه فــي الواقــع وهــي ت ـرتبط مباش ـرة بكميــة اإلحبــاط التــي يواجههــا الفــرد
(كفافي.)411-417 :4882 ،

ومتضـح مـن الســابق أن األسـاليب الدفاعيـة التــي يلجـأ إليهـا الفــرد عنـد مـواطن الحــرج ،إنمـا جــاءت
لتنقــذ الــذات للفــرد وبطرمقــة ال إراديــة مــن أجــل الحمايــة للــذات ،وتجــد اليــوم أن الكثيــر مــن األف ـراد

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

(التسامي أو اإلعالء) ،والتي ينزع الفرد إل االرتقاء بذاته وتنمية قدراته.
وموضح الجدول التالي أساليب التوافق ،أو ما يسم ميكانزمات الدفاع.
جدول رقم (:)2
أساليب التوافق

ميكانزمات الدفاع

مثال

تعريف
إلغ ـ ـ ــاء جان ـ ـ ــب مه ـ ـ ــم م ـ ـ ــن

جوان ــب الواق ــع الت ــي يمك ــن
اإلنكار )(Denial

للمـ ــرء أن يـ ــدركها ،ورفـ ــض
االعتـ ـ ـ ار

بالحق ـ ــا ق غي ـ ــر

السارة.
اإل ازح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Displacement
اسقاط Projection

ام ـ ـ أرة تفقـ ــد الشـ ــهية ،وتقـ ــر الـ ــوزن الفعلـ ــي لهـ ــا وممارسـ ــات
ص ــارمة بإتب ــاع نظ ــام غ ــذا ي ،ولك ــن ت ــؤمن إيمان ــا ارس ــخا

بالحفـ ــاظ عل ـ ـ الخـ ــدمات الجيـ ــدة مـ ــن خـ ــالل اتبـ ــاع نظـ ــام
غــذا ي ،أو األم تتجاهــل الحقــا ق التــي تشــير إل ـ أن إبنهــا

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

تحومـ ـ ـ ــل المشـ ـ ـ ــاعر حـ ـ ـ ــول غضــب الطالــب مــن أســتاذه ،يحــول غضــبه عل ـ صــديقه،
ش ــخص واح ــد ،أو الوض ــع الطــالب الــذين يعــانون مــن اإلحبــاط فــي البيــت أو المدرســة
قد يصبحون عنيفين في التعامل مع زمال هم.

عل آخر.

إس ــقاط األفكـ ــار والمشـ ــاعر اتهام الفرد أشخاصا آخرمن لديهم ميوال جنسية غيـر مقبولـة
غير المقبلة عل اآلخرمن

التح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول العكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي استبدال غيـر مرغـوب فيـه،

Reaction

حيـ ـ ـ ــث يظه ـ ـ ـ ــر الش ـ ـ ـ ــخص

Formation

عكس ما يبديه.

أو ميوال عدوانية.
يخف ـ ــي الش ـ ــخص حب ـ ــه لش ـ ــخص آخ ـ ــر بإظه ـ ــار الكراهي ـ ــة
والعدوان نحوه ،ومخفي كراهيته بإظهار المحبة ال از دة.

ســلوكيات مرتبطــة بالمرحلــة شـاب يلقــي نوبــة غضــب عنــدما ال يمكــن إتقــان مهمــة علـ
النك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص التنمويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة ،أو جهـ ــاز الكمبيـ ــوتر الخـ ــاص بـ ــه ،أو عنـ ــدما تنفجـ ــر السـ ــيدة
Regression

الكبت Repression
التس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي
Sublimation

مس ـ ــتوى يعم ـ ــل م ـ ــن أج ـ ــل الناض ـ ــجة بالبك ـ ــاء وترتمــ ــي علـ ـ ـ صــ ــدر أمهــ ــا ،أو يبــ ــدأ
تجنب القلق.

الشخص بقضم أظافره ،عندما يشعر بالقلق.

المرغوب فيها والمشاعر.

فإنه يقمع هذه الكراهية ومخفيها.

حف ـ ـ ـ ـ ـ ــظ األفك ـ ـ ـ ـ ـ ــار غي ـ ـ ـ ـ ـ ــر االبن يكره والـده ،ولكـن ألن الـدافع لـن يكـون مقبـوال بـوعي،

تحوم ـ ــل النزع ـ ــات الغرمزم ـ ــة
غير المقبولة إلـ نشـاطات
اجتماعية مقبولة.

يصبح الشاب العدواني الغاضب نقم عل فرمق النقاش في
مدرسته.

(جودة)21 :4886 ،
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سادسا :نظريات التوافق االجتماعي:

من أهم نظرمات التوافق االجتماعي النظرمات التالية:

.1

نظريات التحليل النفسي:

يرى (فرومد) أن عملية التوافق غالبا ما تكـون ال شـعورمة ،أي أن الفـرد ال يعـي األسـباب الحقيقيـة

لكثيــر مــن ســلوكياته ،فالش ــخص المتوافــق هــو مــن يس ــتطع إشــباع المتطلبــات الضــرورمة (لله ــو)

بوسا ل مقبولة اجتماعيا ،ومرى أيضا أن العصاب والذهان ما هما إال عبارة عن شكل من أشكال
سـوء التوافــق ،ويقــرر أن السـمات األساســية للشخصــية المتوافقــة والمتمتعـة بالصــحة النفســية تتمثــل
في ثالث سـمات هـي :قـوة األنـا ،القـدرة علـ العمـل ،القـدرة علـ الحـب (مـدحت عبـد الحميـد عبـد

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

وبع ــد (فروم ــد) تع ــددت وجه ــات النظ ــر التحليلي ــة والت ــي أك ــدت ف ــي الغال ــب علـ ـ أهمي ــة العوام ــل

االجتماعيــة وفاعليــة (األنــا) ،فعل ـ ســبيل المثــال يعتقــد (أدلــر) أن الطبيعــة اإلنســانية تعــد أساســا

انانيــة ،وخــالل عمليــات التربيــة فــإن بعــض األفـراد ينمــون ولــديهم اهتمــام اجتمــاعي قــوي ينــتج عنــه
رؤيــة اآلخ ـرمن مســتجيبين لرغبــاتهم ومســيطرمن عل ـ الــدافع األساســي للمناقشــة دون مبــرر ضــد

اآلخرمن طلبا للسلطة أو السيطرة ،كما يعتقد (يون ( أن مفتاح التوافق والصـحة النفسـية يكمـن فـي
اســتمرار النمــو الشخصــي دون توقــف أو تعطــل ،كمــا أكــد عل ـ أهميــة اكتشــا

الــذات الحقيقيــة،

وأهمي ــة التـ ـوازن ف ــي الشخص ــية الس ــوية المتوافقـ ـة ،ويفت ــرض أن الص ــحة النفس ــية والتواف ــق الس ــوي
يتطلبان التوازن والموازنة بين ميولنا االنطوا ية وميولنا االنبساطية (بوشاشي.)99 :4884 ،

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

وكذل (فروم) الـذي يعتقـد أن الشخصـية المتوافقـة هـي التـي يكـون لـديها تنظـيم موجـه فـي الحيـاة،
وأن تكون مستقبلة لألخرمن ومنفتحـة علـيهم ،ولـديها قـدرة علـ تحمـل الثقـة ،ولقـد أكـد علـ مغـزى

قدرة الذات عل التعبير عن الحب لآلخرمن بدون قلق عمـا قـد يعقـب ذلـ (عبـد الحميـد:4888 ،
.)17

أما (إرمكسون) فقد ربط التوافق بالنمو ،فالشخصية تمر عبر مراحل نموها بأزمات وعل الفـرد أن
يجتــاز هــذه األزمــات ،وأن نجاحــه فــي اجتيــاز أزمــة فــي مرحلــة مــا يــؤدي بــه إلـ التوافــق ،ومــن ثــم

مواجهة أزمة أخرى ،وهكذا إل أن تنتهي األزمات التي يواجهها من خالل مراحل نموه .وان فشل
في اجتياز أزمة من األزمات أصيب بسوء التوافق (سفيان.)867 :4882 ،
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ومؤكد (إرمكسـون) علـ أن الشخصـية المتوافقـة والمتمتعـة بالصـحة البـد وأن تقسـم كـاآلتي :الثقـة،
االستقاللية ،التوجـه نحـو الهـد  ،التنـافس ،اإلحسـاس الواضـح بالهويـة ،القـدرة علـ األلفـة والحـب

(عبد اللطيف.)17،16 :4888 ،

وفي ضوء كل ذل نجد أن مدرسة التحليل النفسي تعتبر أن التوافـق هـو قـدرة الفـرد علـ أن يقـوم

بالعمليــات العقليــة والنفســية واالجتماعيــة عل ـ أحســن وجــه ويشــعر بالرضــا والســعادة ،فــال يكــون

خاضــعا لرغبــات (الهــو) وال لقســوة (األنــا األعلـ ) وعــذاب الضــمير ،ومتحقــق ذلـ إذا كانــت قــادرة
عل تحقيق التوازن بين متطلبات (الهو) وتحكم (األنا األعل ) ومقتضيات الواقع.

.2

النظرية السلوكية:

يشــير رواد هــذه النظرمــة إلـ أن التوافــق عمليــة متعلمــة أو مكتســبة عــن طرمــق الخبـرات التــي يمــر
بها الفرد ،والسلو التوافقي يشتمل عل خبرات تشير إل كيفيـة االسـتجابة لتحـديات الحيـاة والتـي

سو

تقابل بالتعزمز أو التدعيم.

ويعتقــد (واطســون) و(ســكينر) أن عمليــة التوافــق الشخصــي ال يمكــن أن تنمــو عــن طرمــق الجهــد

الشعوري ولكنها تتشكل بطرمقة آلية عن طرمق تلميحات البي ة واثابتها .وموضح كل من (يولمان)
و(ك ارسـ ـنر) بأن ــه عن ــدما يج ــد األفـ ـراد أن عالق ــاتهم م ــع اآلخـ ـرمن غي ــر مثاب ــة أو ال تع ــود عل ــيهم

باإلثابة ،فإنهم قد ينسلخون عن اآلخرمن ،ومبدون اهتماما أقل فيما يتعلق بالتلميحات االجتماعية،

ومنتج عن ذل أن يأخذ هذا السلو شكال شاذا أو غير متوافقا (بوشاشي.)888 :4884 ،

ولقـد رفـض (بانـدو ار) و(مـاهوني) التفسـير الكالسـيكي القا ـل بتشـكيل طبيعـة اإلنسـان بطرمقـة آليـة
ميكانيكية (عبـد اللطيـف ،)11 :4888 ،حيـث أكـد بـان السـلو وسـمات الشخصـية نتـاج للتفاعـل
المتبـادل بـين ثالثـة عوامـل هـي المثيـرات وخاصـة االجتماعيـة منهـا (النمـاذج) والسـلو اإلنسـاني،

والعمليــات العقليــة والشخصــية .كمــا أعط ـ وزنــا كبي ـ ار للــتعلم عــن طرمــق التقليــد ولمشــاعر الكفايــة
الذاتي ــة ،حي ــث يعتق ــد أن لمش ــاعر الكفاي ــة أثره ــا المباش ــر ف ــي تك ــومن الس ــمات التوافقي ــة أو غي ــر

التوافقية (عسيري.)41 :4888 ،
.3

النظريات اإلنسانية:

ظهــر هــذا االتجــاه اإلنســاني كــرد فعــل للنظ ـرمتين األساســيتين فــي علــم الــنفس االتحليــل النفســي-
الس ــلوكيةا ،حي ــث يق ــوم ه ــذا االتج ــاه علـ ـ رف ــض المس ــلمات الت ــي تق ــوم عليه ــا ه ــاتين النظـ ـرمتين

(الجماعي.)884 :4887 ،

ومنظر رواد هذا االتجاه إل أن اإلنسان ككا ن فاعل يستطيع حـل مشـكالته وتحقيـق توازنـه ،وأنـه

لــيس عبــدا للحتميــات البيولوجيــة كــالجنس ،والعــدوان كمــا يــرى افرومــدا ،أو المثيـرات الخارجيــة كمــا
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.

(عسيري)41 :4888 ،

وم ــن أنص ــار ه ــذا االتج ــاه (ك ــارل روج ــرز) و(إبـ ـراهيم ماس ــلو) ،أم ــا ك ــارل روج ــر فلق ــد ح ــدد ذات
اإلنســان فــي أنهــا المحــر األساســي للســلو ألنهــا تعتبــر حجــر الزاويــة فــي بنــاء شخصــية الفــرد

وتتكون الذات عنده من:

 الذات الواقعية :هي مجموعة القدرات واإلمكانيات التي تحدد الصورة الحقيقية للفرد.

 الذات االجتماعية :هي مجموعات مدركات وتصورات يحملها الفرد من خالل تعاملـه مـع
المجتمع.

 الذات المثالية :هي مجموعة أهدا

وتصورات مسـتقبلية يسـع الفـرد للوصـول إليهـا فـإذا

ما اتفقت الذات الواقعية للفرد مع الذات االجتماعية والذات المثالية فإنه يشعر بتوافق مـع
نفســه ومــع المحــيط الــذي يعــيش فيــه ،أمــا إذا كــان هنــا تنــافر وعــدم تطــابق بــين الــذوات
الثالث فإن التوافق وعدم االتـزان هـو الـذي يسـود فـي حيـاة اإلنسـان ممـا يدفعـه إلـ إيجـاد

أسلوب أو طرمقة قادرة عل تبني التوافق داخل الفرد (الجماعي.)884 :4887 ،

وان األف ـراد الــذين يعــانون مــن ســوء التوافــق يعبــرون عــن بعــض الجوانــب التــي تقلقهــم بســلوكياتهم
غيــر المتســقة مــع مفهــومهم عــن ذواتهــم ،وأن ســوء التوافــق النفســي يمكــن أن يســتمر إذا مــا حــاول

األفـراد االحتفــاظ بــبعض الخبـرات االنفعاليــة بعيــدا عــن مجــال اإلد ار أو الــوعي ،ومنــتج عــن ذل ـ

اســتحالة تنظــيم مثــل هــذه الخبـرات أو توحيــدها كجــزء مــن الــذات التــي تفكـ وتتبعثــر نظـ ار الفتقــاد
الفرد قبولـه لذاتـه ،وهـذا مـن شـأنه أن يولـد مزمـدا مـن التـوتر واألسـ وسـوء التوافـق (عبـد اللطيـف،
.)19 :4888

ومؤكد (ماسلو) من خالل نظرمته عل أهمية تحقيق الذات فـي تحقيـق السـوي الجيـد ،وقـام بوضـع
عدة معايير للتوافق شـملت اإلد ار الفعـال للواقـع ،قبـول الـذات التلقا يـة ،التمركـز حـول المشـكالت
لحله ــا ،نق ــص االعتم ــاد علـ ـ اآلخـ ـرمن ،االس ــتقالل ال ــذاتي ،اس ــتمرار تجدي ــد االعج ــاب باألش ــياء

وتقــديرها ،الخب ـرات المهمــة األصــلية ،االهتمــام االجتمــاعي القــوي والعالقــات االجتماعيــة الســوية،

الش ـعور بالالعــداوة تجــاه اإلنســان ،الت ـوازن أو الموازنــة بــين أقطــاب الحيــاة المختلفــة وفــي األخيــر
الخلق الديمقراطي.

وقد أكد (بيرلز) عل أهمية الوعي بالذات وتقبلها ،والوعي بالعالم المحيط وتقبله ،والتحرر النسبي

من القواعد الخارجية ،وأن الشخص المتوافق هو من يتقبل المسؤوليات ومتحملها عل عاتقـه دون

القذ

بها إل اآلخرمن (عبد اللطيف.)98 :4888 ،
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.8

النظرية االجتماعية:

منطلق هذه النظرمة هو أن الفرد السوي هو المتوافق مع المجتمع ،أي من استطاع أن يجاري قيم

المجتمــع وقوانينــه ،ومــرى مؤمــدوها ومــن بيــنهم ) (Denhamأن هنــا عالقــة بــين الثقافــة وأنمــاط
التوافــق ،أي أن المتوافــق فــي مجتمــع مــا قــد ال يكــون متوافقــا فــي مجتمــع آخــر ،الخــتال

المجتمعين (أحمد.)84 :4889 ،

ثقافــة

ومبــدو مــن مــا ســبق أن كــل نظرمــة قــد حاولــت إعطــاء تفســي ار لعمليــة التوافــق وذلـ حســب األســاس
الذي اعتمدت عليه في بناء فكرتها ،حيث ركزت كل واحدة عل جانب من جوانب حياة اإلنسان،

لـ ــذا فـ ــإن االعتمـ ــاد عل ـ ـ إحـ ــداها ال يعـ ــد كافيـ ــا لمعرفـ ــة األسـ ــباب المـ ــؤثرة عل ـ ـ التوافـ ــق النفسـ ــي
االجتماعي لدى الفرد ألنه من غير الممكن فصل جوانب حياة اإلنسان عن بعضها البعض.

وبنـاء علـ اآلراء المختلفـة لتلـ النظرمـات ،فـإن مـدى قـدرة الفـرد علـ التوافـق تعـود إلـ مجموعـة
مــن العوامــل والمرتبطــة بالجهــاز النفســي والــذات الحقيقيــة كمــا هــو لــدى نظرمــة التحليــل النفســي،

ويمكـن أن يتشــكل عــن طرمــق التقليـد والمحاكــاة كمــا هــو لــدى السـلوكيون ،فــي حــين يـرتبط التوافــق

أيضـا بمـدى تقبـل الفـرد لذاتـه وهـذا حســب النظرمـة اإلنسـانية ،وكـذل تقبـل معـايير وعـادات وثقافــة

المجتمع .وبالتالي فإنه من الضروري عند محاولة معرفة هذه العوامل المؤدية إليه ،االهتمـام بكـل
وجهات النظر للحصول عل فهم متجانس يساعد عل تفسير سوء التوافق أو سوا ه.

سابعا :العوامل المؤثرة في التوافق االجتماعي:

توجد بعض العوامل التي تؤثر عل التوافق االجتماعي ،ومنها:

 التنشــئة االجتماعيــة :وهــي العمليــة التــي يتحــول خاللهــا اإلنســان مــن طفــل رضــيع يعتمــد
علـ اآلخـرمن إلـ إنســان بــال  ،وعنصــر فــي المجتمــع يســهم فــي بنــاء الحيــاة االجتماعيــة
وتطورها ،وتظهر أهمية التنش ة االجتماعية فـي مرحلـة الطفولـة خاصـة حيـث إنهـا مرحلـة

تعلــم اللغــة ،وبدايــة النمــو العقلــي والخلقــي ومــتم فيهــا األســاس الــذي تنمــو عليــه الشخصــية

(كف ــافي )871 :4882 ،وهن ــا بي ت ــان أساس ــيتان تلعب ــان دو ار هام ــا ف ــي عملي ــة التواف ــق
وهمــا ،األس ـرة حيــث تســاهم فــي التوافــق اإليجــابي لــدى األبنــاء ،مــن خــالل عــدة عوامــل

كالتوافق األسري ،قبول الوالدين ألوالدهما ،واشراكهم في اتخاذ الق اررات ،وتعلـيمهم الحـدود
المقبولـ ــة للسـ ــلو  ،وقـ ــد تكـ ــون األس ـ ـرة لهـ ــا دور فـ ــي سـ ــوء التوافـ ــق مـ ــن خـ ــالل العالقـ ــات
المضطربة بـين الوالـدين ،المعاملـة السـلبية لألبنـاء والتركيـز علـ عقـابهم وعـدم مشـاركتهم

في اتخاذ القرار ( ،)Belkin, 2004: 281والبي ة الثانية هـي المدرسـة والتـي تقـوم بـدور
كبير في تنمية شخصية الطالب ،حيث تزودهم بالمهارات واالتجاهات التـي تعكـس ثقافـة
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المجتمــع ،وتمكــنهم مــن مواجهــة الحيــاة ،فــإذا نجحــت المدرســة بــدورها أدت إل ـ التوافــق

الحسن والعكس( .الهابط)818 :4887 ،

 الطفولة وخبراتها :حيث تعتبر مرحلة الطفولة من أهم م ارحـل حيـاة اإلنسـان حيـث تتكـون
القدرات وعناصر الشخصية ،وأنماط السـلو  ،وتنمـو لديـه بـذور التوافـق السـليم أو عدمـه،

واإلنســان فــي كبـره يحمــل رواســب الطفولــة ،وان الخبـرة فــي الطفولــة تحــدد بدرجــة واضــحة
وس ــيلة الرض ــا النفس ــي والتواف ــق ف ــي الحي ــاة المت ــأخرة ،وه ــذا يوض ــح العالق ــة الوثيق ــة ب ــين

التوافق وعملية النمو (الرفاعي.)25 :4884 ،

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

 العوامل الفسـيولوجية :وهـي كـل مـا يحملـه الفـرد منـذ تكومنـه ،ومنهـا مـا ينشـأ عـن عوامـل
وراثية.

 المظاهر الجسمية الشخصية :إن رضا الفرد عـن مظـاهره الجسـدية أمـر مهـم فـي توافقـه،
فقد يشعر الفرد بالنقص عندما ال تتناسب أوصافه الجسدية مع معايير الثقافـة ،وكثيـ ار مـا
تؤثر المظاهر الجسدية في استجابة اآلخرمن نحو الشخص وبالتالي نظرته لنفسه.

 الصــــحة الجســــمية :عملي ــة التواف ــق تحت ــاج أن يتمت ــع الف ــرد بق ــدر مناس ــب م ــن الص ــحة
الجســمية ،التــي تمكنــه مــن بــذل الجهــد المناســب لمواجهــة حــاالت التــوتر والضــغوط التــي
يتعرض لها.

 معـــدل النضـــج :النض ــج المبك ــر يمكــن الف ــرد م ــن المش ــاركة ف ــي النش ــاطات االجتماعي ــة،
والنضــج يعطــي مكانــة وقــوة واعتبــا ار ،كمــا يمكــن الفــرد مــن تحمــل مس ـ وليات تتــر لديــه
صورة إيجابية عن الذات ،أما المتأخر في النضج فيعاني من ضغوط نفسية.

 وسائل اإلعالم واالتصـال :حيـث تعتبـر وسـا ل اإلعـالم فـي عصـرنا الحـديث مـن العوامـل

المهمة المـؤثرة فـي التربيـة وبنـاء الشخصـية والتوافـق ،وقـد تكـون عـامال فـي حسـن التوافـق

أو سوء التوافق وذل يرجع لما تقدمـه هـذه الوسـا ل مـن بـرامج تـؤثر علـ سـلو األطفـال
والكبار.

 الظـــروف االقتصـــادية :حي ــث يض ــيف المرس ــي ( )845-844 :4886أن نق ــص الم ــال
وعدم توفر االمكانات المادية ،عا قا يمنع كثي ار مـن النـاس مـن تحقيـق أهـدافهم فـي الحيـاة
وقد يسبب لهم الشعور باإلحباط ،فالفقر يعتبر عا قا يمنع مـن إشـباع الحاجـات األساسـية
ويســبب األلــم وســوء التوافــق ،كمــا أنــه توجــد عالقــة موجبــة لــدى الم ـراهقين بــين المســتوى

االقتصادي واالجتماعي ودرجات التوافق النفسي لديهم.
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 توفر المهارات التكيفيـة :إن اكتسـاب المهـارات والعـادات مـن شـانه أن يـؤدي إلـ حـدوث
التوافـق ،والـذي هـو فـي الواقـع محصـلة مـا مـر بـه الفـرد مـن تجـارب وخبـرات أدت بـه إلـ

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

فــي حياتــه ،وتصــدر من ـه اســتجابات مال مــة نحوهــا ،فإنــه يكــون أكثــر توافقــا وتكيفــا مــع
الوسط البي ي واالجتماعي الذي يعيش فيه ،أكثر مـن الفـرد الـذي يتصـف بـالجمود العقلـي

أو الفك ــري وال ــذي ي ــؤدي إلـ ـ الش ــعور ب ــالتوتر واالض ــطراب النفس ــي ،وع ــدم قدرت ــه علـ ـ

التوافق (فهمي.)24 :4886 ،

ثامنا :خصائص التوافق االجتماعي:

تتسم عملية التوافق االجتماعي بمجموعة من الخصا ص المميزة ،ويمكن اعتبار أهمها كاآلتي:

.1

التوافــق عمليــة كليــة :وهــي تعنــي ضــرورة النظــر لإلنســان باعتبــاره شخصــية كليــة وكــل

موحــد فــي عالقتــه بالبي ــة وهــي تصــدق عل ـ كــل المجــاالت المختلفــة فــي حيــاة الفــرد ولــيس عل ـ
مجــال جز ــي مــن حياتــه كــذل يصــدق التوافــق عل ـ المظــاهر والمســال الخارجيــة للفــرد لحياتــه
الداخلية وتجاربه الشعورمة من حيث االستمتاع والرضا عن نفسـه وعـن العـالم فـي الد ارسـة والعمـل

والزواج والعالقات اإلنسانية المختلفة بوجه عام (المغربي.)88 :4884 ،

.2

التوافــق عمليــة ارتقائيـــة تطويريــة :إن التوافــق ال يمكــن التعــر عليــه إال بــالرجوع إل ـ

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

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

.3

الظـرو

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

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
الــذي يتصــف بالمرونــة والقــدرة عل ـ تغييــر اســتجابته حت ـ تال ــم المواقــف البي يــة المتغي ـرة ويصــل

لإلشباع عن طرمق سلو توافقي مع تل المواقف (األغا.)46 :4888 ،

.8

التوافــق عمليــة وظيفيــة :ويقصــد بــه أن التوافــق سـواء كــان ســويا أو مرضــيا فإنــه ينطــوي

علـ ـ وظيف ــة إع ــادة االتـ ـزان أو تحقي ــق االتـ ـزان م ــن جدي ــد الناش ــئ ع ــن صـ ـراع الق ــوى ب ــين ال ــذات
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والموضوع فاإلنسان شعاره الدا م أنا موجود في حالتي الصحة والمرض التوافق وسوء التوافق ،إن

التوافق ليس مجرد خفض للتوتر وانما تحقيق لقيمة الذات وللوجـود اإلنسـاني( .المغربـي:4884 ،
)84

.5

التوافق عملية دينامكية :والدينامكية تعني في أساسها أن التوافق يمثل المحصلة أو تل

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

اجتماعي والتوافق هو المحصلة النها ية لكل القوى السابقة (دمنهوري.)12 :4887 ،

يتضح مما سبق أن التوافـق عمليـة مسـتمرة مـدى الحيـاة ،ال تحـدث مـرة واحـدة وبصـفة نها يـة ،بـل

تستمر طول الحياة.

تاسعا :خطوات تحقيق التوافق االجتماعي:

تمر عملية التوافق االجتماعي بأربع مراحل ر يسة وهي كما يلي (بوشاشي:)844 :4884 ،

.8

وجود دافع يدفع اإلنسان إل هد

.4

وجود عا ق يمنع من الوصول إل الهد

.2

الوصول أخيـ ار إلـ حـل يمكـن مـن التغلـب علـ العـا ق ومـؤدي إلـ الوصـول إلـ الهـد

.4

خاص.

ويحبط إشباع الدافع.

قيام اإلنسان بأعمال وحركات كثيرة للتغلب عل العا ق.

واشباع الدوافع.

غي ــر أن ف ــي عملي ــة التواف ــق ال ي ــتم دا م ــا التغل ــب علـ ـ الع ــا ق وح ــل المش ــكلة ،فق ــد نج ــد بع ــض

األشــخاص يعجــزون عــن حــل مشــكالتهم وال يســتطيعون أن يتغلبـوا علـ العوا ــق التــي تعترضــهم،
فيتجنبــون هــذه العوا ــق ومــؤدي ذل ـ إل ـ ابتعــادهم عــن أهــدافهم األصــلية ويعــانون مــن اإلحبــاط

(أحمد.)41،47 :4889 ،

وهكذا تمضي حيـاة اإلنسـان فـي سلسـلة مـن التوافقـات بعضـها بسـيطة (سـهلة) تتحقـق أهدافـه فيهـا

بسهولة في مواقف بسيطة وبعضها صعبة تواجهه فيها العوا ق.

عاش ار :عقبات التوافق االجتماعي:

يلخص عودة ومرسي ( )875 :4882عوا ق التوافق االجتماعي في النقاط التالية:

.8

العوائق الجسمية :ويقصد لها العاهـات والتشـوهات الجسـمية ونقـص الحـواس التـي تحـول

بين الفرد وأهدافه ،فضعف القلب البنية قد يعـوق الفـرد عـن المشـاركة فـي بعـض األنشـطة وتكـومن

األصدقاء.
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.4

العوائــق النفســية :ويقصــد بهــا نقــص الــذكاء االجتمــاعي أو ضــعف فــي القــدرات العقليــة

والمه ــارات النفس ــية والحركي ــة أو خل ــل ف ــي نم ــو الشخص ــية ،والت ــي تع ــوق ع ــن تحقي ــق األه ــدا

والص ـراع النفســي الــذي ينش ـأ عــن تنــاقض وتعــارض األهــدا  ،وعــدم القــدرة عل ـ المفاضــلة بــين
األشياء في الوقت المناسب.

.4

العوائق المادية االقتصادية :ويقصد بها المال وعدم تـوفر اإلمكانـات الماديـة وهـذا يعتبـر

عا قا كبي اَر يمنع كثي ار من الناس من تحقيق أهدافهم في الحياة ،وقد يسبب لهم الشعور باإلحباط.

.2

العوائق االجتماعية :ويقصد بها القيود التي يفرضها المجتمع في عاداته وتقاليده وقوانينه

لضبط السلو وتنظيم العالقات.

الخالصة:

يتب ــين م ــن خ ــالل ه ــذا المطل ــب أن التواف ــق االجتم ــاعي ه ــو إش ــباع الطال ــب الج ــامعي لحاجات ــه

االجتماعي ــة ،وتقييم ــه لذات ــه ،واس ــتمتاعه بحي ــاة تق ــل فيه ــا الت ــوترات والصـ ـراعات النفس ــية ،واقامت ــه
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 الذاتي ،المعيار الباثولوجي /السيكاتري ،المعيار المثالي ،معيار الشـعور بالسـعادة ،معيـار

النمــو األمثــل ،المعيــار النظــري) ،وأن مجــاالت التوافــق االجتمــاعي هــي( :التوافــق العقلــي ،التوافــق
الـ ــديني ،التوافـ ــق الجنسـ ــي ،التوافـ ــق الزواجـ ــي ،التوافـ ــق االقتصـ ــادي ،التوافـ ــق المدرسـ ــي ،التوافـ ــق

الترويح ــي ،التواف ــق المهن ــي) ،وأن مـ ــن مؤشـ ـرات التواف ــق االجتمـــاعي (ال ارح ــة النفس ــية ،النظرمـــة

الواقعيــة للحيــاة ،الكفايــة فــي العمــل ،مســتوى طمــوح الفــرد ،اإلحســاس بإشــباع الحاجــات النفســية،
األعـراض الجسـمية ،تـوافر مجموعـة مـن سـمات الشخصـية) ،وأن مـن أسـاليب التوافـق االجتمــاعي

(الكبــ ــت ،اإلســ ــقاط ،التوحـ ـ ــد أو الــ ــتقمص ،التبرمــ ــر ،اإلنكـ ـ ــار ،اإلعـ ـ ــالء أو التسـ ـ ــامي،التعويض،
النكوص ،اإلبدال أو اإلزاحة ،االنسحابية ،األحالم)،
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تمهيد

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األنماط القيادية
 أوالا :الدراسات الفلسطينية ثاني ا :الدراسات العربية -ثالثا :الدراسات األجنبية

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التوافق االجتماعي
 أوالا :الدراسات الفلسطينية ثانيا :الدراسات العربية -ثالثا :الدراسات األجنبية

التعقيب على الدراسات السابقة

الفجوة البحثية
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الفصل الثالث :الدراسات السابقة
تمهيد:

تم عرض مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األنماط القيادية ،ومجموعة أخرى
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

بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األنماط القيادية:
أوالا :الدراسات الفلسطينية:

.1

دراسة (الدرديسي:(2016 ،

هدفت الدراسة إل

التعر

عل

األنماط القيادية السا دة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في

قطاع غزة وعالقتها بسماتهم الشخصية.

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

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


مدى توافر النمط الديمقراطي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع قطاع غزة جاء



مدى توافر النمط األوتوقراطي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع قطاع غزة جاء



مدى توافر النمط الترسلي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع قطاع غزة جاء



وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين

بوزن نسبي ( ،)73.377وهو بدرجة (كبيرة).

بوزن نسبي ( ،)52.235وهو بدرجة (متوسطة).
بوزن نسبي ( ،)46.787وهو بدرجة (قليلة).

األنماط القيادية والسمات الشخصية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
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وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسط تقديرات أفراد

عينة الدراسة حول األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،تعزى
لمتغيرات( :الجنس ،الجامعة ،مكان السكن ،المعدل التراكمي).

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ،من أهمها تبني الطلبة األفكار اإلبداعية التي يطرحها

اآلخرون ،واستشارة الطلبة أصدقا هم في الق اررات التي يتخذونها.
.2

دراسة (أبو شمالة:(2016 ،

هدفت هذه الدراسة إل

التعر عل دور األنماط القيادية اإلدارمة في تحسين مستوى التمكين

اإلداري لدى العاملين بجامعة األقص .

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين اإلدارمين،

ومدراء الدوا ر ،ورؤساء األقسام والشعب في جامعة األقص بغزة ،والبال عددهم ( )486عامال،
وتم استخدام أسلوب المسح الشامل ،وذل ألن عدد أفراد مجتمع الدراسة صغير ،حيث تم توزمع

االستبانات عل أفراد مجتمع الدراسة جميعا ،وتم استرداد ( )868استبانة صالحة للتحليل ،وتم

استخدام االستبانة كأداة للدراسة.

وخلصت الدراسة إل النتا ج التالية:

-

درجة ممارسة نمط القيادة اإلدارمة األوتوقراطية بوزن نسبي ( ،)66.118وهي بدرجة

(متوسطة) ،ونمط القيادة اإلدارمة األوتوقراطية /المتسلطة بوزن نسبي ( ،)67.329وهي بدرجة
(متوسطة) ،ونمط القيادة اإلدارمة األوتوق ارطية /الخيرة جاءت بوزن نسبي ( ،)64.907وهي
بدرجة (متوسطة).

-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في آراء المبحوثين

حول درجة ممارسة األنماط القيادية اإلدارمة (التحوملي ،المشار  ،األوتوقراطي) في جامعة

األقص من وجهة نظر العاملين تعزى
لمتغيرت( :الجنس ،المؤهل العلمي).
ا
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ،من أهمها:
-

قيام قيادة الجامعة بتحديد االحتياجات التدرمبية بشكل مستمر ،وتوفير بي ة وامكانيات

.3

دراسة (شحادة:(2008 ،

مال مة للتدرمب ،وتنمية قدرات العاملين ،وتنمية مهاراتهم ،ضمن خطة تدرمب واضحة.

دراسة بعنوان :العالقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط االتصال لدى اإلداريين األكاديميين
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية.

هدفت الدراسة إل التعر

عن إيجاد العالقة بين أنماط السلو القيادي وأنماط االتصال لدى

اإلدارمين األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هي ة التدرمس في الجامعات الفلسطينية.
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واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث لغرض الدراسة استبانتين :األول

تتكون من ) (39فقرة لمعرفة األنماط القيادية ،والثانية تتكون من ) (55فقرة لمعرفة نمط
االتصال ،وتم اختيار عينة بالطرمقة العشوا ية الطبقية ممثلة لمجتمع الدراسة ،مكونة من )(400
عضوا من أعضاء الهي ة التدرمسية في الجامعات الفلسطينية.
وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

أن النمط الديمقراطي هو النمط القيادي األكثر شيوعا لدى اإلدارمين األكاديميين في

-

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية تعزى للجنس.

الجامعات الفلسطينية ،يليه النمط الدكتاتوري ،وثم النمط التسيبي.
-

أنه توجد فروق ذات داللة إحصا ية في كل من أنماط السلو القيادي وأنماط االتصال

لدى اإلدارمين األكاديميين في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة.

وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها تعزمز االهتمـام بأنمـاط االتصـال الشفهية ،من

خالل تشجيع حرمة االتصال في جميع االتجاهات.

.8

دراسة (النيرب:)2113 ،

بعنوان :األنماط القيادية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية في قطاع شمال

الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
هدفت هذه لدراسة التعر

إل

األنماط القيادية ألعضاء الهي ة التدرمسية في الجامعات

الفلسطينية في قطاع شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهي ة التدرمسية والطلبة.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهدا

الدراسة استخدم الباحث (استبانات

من تطومره) وأجرمت عل عينة قوامها ( )8948من أعضاء الهي ة التدرمسية والطلبة ،إذ كان

عدد الطلبة ( )8666طالبا وطالبة ،وكان عدد أعضاء الهي ة التدرمسية ( )465من مختلف

الجامعات الفلسطينية.

وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

حصل النمط الديمقراطي عل تقدير متوسط.

-

حصل النمط الديكتاتوري عل تقدير منخفض.

-

حصل النمط التسيبي 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.

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بعقد دورات تدرمبية حول القيادة التربوية الناجحة ألعضاء

الهي ة التدرمسية ،واجراء دراسات تربوية ميدانية أخرى حول األنماط القيادية في مؤسسات تربوية

أخرى.
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.5

دراسة (عبد الرحمن:)2111 ،

بعنوان :األنماط القيادية السائدة لدى اإلداريين واألكاديميين في الجامعات الفلسطينية.

هدفت الدراسة إل

التعر

عل

األنماط القيادية لدى اإلدارمين األكاديميين في الجامعات

الفلسطينية (النجاح ،بيرزمت ،الخليل ،وبيت لحم) ،من وجهة نظر اإلدارمين وأعضاء الهي ة

التدرمسية في هذه الجامعات.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وأجرمت عل

عينة قوامها ( )52إدارما و ()269

عضوا من أعضاء الهي ة التدرمسية ،واستخدمت االستبانة كأداة لجميع البيانات.
وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

يعد النمطين القياديين (الدكتاتوري والديقراطي) من األنماط القيادية السا دة ،بينما النمط

-

يوجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة في النمط الديمقراطي بين الذكور

الفوضوي ال يعتبر من األنماط السا دة ،وذل من وجهة نظر اإلدارمين وأعضاء الهي ة التدرمسية.

واإلناث ولصالح اإلناث ،بينما لم تكن الفروق دالة إحصا يا تبعا لمتغير الجنس عل النمطيين

الدكتاتوري والفوضوي.
-

وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة لجميع األنماط تبعا لمتغير

الجامعة.

وقد أوصت الدراسة بزمادة الثقة بين اإلدارمين واألكاديميين وأعضاء الهي ة التدرمسية في

الجامعات الفلسطينية.

ثاني ا :الدراسات العربية:
.1

دراسة (هاني ومصطفى:)2117 ،

بعنوان :األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس في األردن وفقا لنموذج جولمان في

القيادة.

هدفت الدراسة إل التعر عل النمط القيادي السا د لدى مديري المدارس في قصبة إربد من

وجهة نظر المعلمين فيها وفقا لنموذج جولمان لألنماط القيادية.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ) (216معلما ومعلمة،

من مدارس حكومية وخاصة في قصبة إربد ،واختيرت بالطرمقة العشوا ية.
ولتحقيق أهدا

الدراسة تم استخدام استبانة مكونة من ) (34فقرة موزعة عل األنماط القيادية

الستة لنموذج جولمان ،وهي( :صاحب الرؤية ،والتواصلي ،والمدرب ،والديمقراطي ،والضابط،
والقسري).
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وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

أن صاحب الرؤية هو األكثر شيوعا وبدرجة عالية ،تبعه وبدرجة عالية أيضا األنماط

-

أن هنا فروقا ذات داللة إحصا ية تعزى لمتغير الخبرة ،ولصالح المعلمين األقل خبرة،

التواصلي والمدرب والديمقراطي والضابط ،وجاء النمط القسري في الدرجة الوسط .
ولمتغير المدرسة ،ولصالح المدارس الخاصة.

-

لم تظهر فروق لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي.

وقدم الباحثان مجموعة من التوصيات في ضوء نتا ج الدراسة ،ومن أهمها :إجراء دراسات نوعية

الستقصاء النمط القيادي الفعلي ،وليس تصورات المعلمين فحسب ،من خالل استخدام

المالحظة ،أو المقابالت الشخصية المعمقة.
.2

دراسة (الحسيني:)2113 ،

بعنوان :أنماط القيادات اإلدارية في المدارس الثانوية للبنات ودورها في إبداع الطالبات في

مدينة الريال.

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

إبداع الطالبات في مدينة الرماض .وتكون مجتمع الدراسة من القيادات اإلدارمة في المدارس
الثانوية بمدينة الرماض ،والبال عددها ( )848مديرة ،وبل حجم العينة ( )27مديرة ،واستخدمت
الباحثة المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات.
وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

أفراد عينة الدراسة موافقون عل أن القيادات اإلدارمة في المدارس الثانوية تستخدم النمط
أن القيادات اإلدارمة في المدارس الثانوية تستخدم النمط

الديمقراطي ،وغير موافقين عل
األوتوقراطي والنمط الحر.

وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدرمبية بهد

تنمية مهارات القيادة التباع أساليب إدارمة

فعالة ،والسيما خصا ص القيادة الديمقراطية ،إضافة إل تجنبهم أساليب القيادة األوتوقراطية أو
المتسلطة ،وأثر اتباعهم لتل األساليب عل اإلبداع ومستوياته داخل المدرسة.

.3

دراسة (العدواني:)2113 ،

بعنوان :األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت وعالقتها
بالضغوط التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم.
هدفت هذه الدراسة إل التعر

عل

األنماط القيادية السا دة لدى مديري المدارس الثانوية في

دولة الكومت وعالقتها بالضغوط التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم.
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واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم

اختيار عينة طبقية عشوا ية عددها ( )688معلما ومعلمة في المرحلة الثانوية في المناطق
التعليمية بدولة الكومت.

وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

أن النمط القيادي السا دة لدى مديري المدارس الثانوية في دولة الكومت من وجهة نظر

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.

.8

دراسة (درادكة:)2112 ،

بعنوان :األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة
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 .

وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون

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

-

أن مجال المبادأة في وضع إطار العمل قد احتل المرتبة األول

بمتوسط حسابي

(.)4.28
-

أن مجال االعتبارمة احتل المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (.)4.41

وأوصت الدراسة بإعطاء أهمية خاصة لرؤساء األقسام األكاديميين من حيث التأهيل أو التدرمب

المستمر وحسن االختيار ،وتكليف رؤساء األقسام األكاديميين حسب الكفاءة والجدارة.

.5

دراسة (عربيات:)2112 ،

بعنوان :أنماط القيادة التربوية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة البلقاء

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

دراسة حالة.

هدفت هذه الدراسة إل التعر عل أنماط القيادة التربوية السا دة لدى رؤساء األقسام األكاديمية

في جامعة البلقاء التطبيقية ،وأثرها عل األداء الوظيفي ألعضاء هي ة التدرمس.

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

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

التكنولوجية.

وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

وجود مستوى مرتفع من األداء لدى أعضاء هي ة التدرمس إذ أظهرت النتا ج أن المتوسط

الحسابي الكلي الستجابة أفراد عينة الدراسة عل فقرات استبانة الدراسة المتعلقة باألداء قد بل

( )4.01وبانح ار

معياري (.)0.85

-

وجود أثر لنمطي القيادة( :الديمقراطي والترسلي) عل أداء العاملين.

-

عدم وجود أثر لنمطي القيادة( :التقليدية والتسلطية) عل أداء العاملين.

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تدرمب خاص ومكثف لرؤساء األقسام عند استالمهم لمناصبهم؛
من أجل نشر التوعية والمعرفة بأهمية استخدام األنماط القيادية المختلفة ،وأثر كل منها عل

أداء العاملين تحت قيادتهم.

ثالث ا :الدراسات األجنبية:
.1

دراسة (:)Alghazo & Al-Anazi, 2016

بعنوان :أثر أسلوب القيادة على تحفيز الموظف.

هدفت هذه الدراسة إل بيان العالقة بين أسلوب القيادة وتحفيز الموظفين.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )48موظفا ،وأجرمت

مقابالت شخصية مع عدد ( )88من الموظفين.
وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

 -أن هنا عالقة قوية بين أسلوب القيادة وتحفيز الموظف.

 كان االرتباط إيجابي بين نمط القيادة التحولية وتحفيز الموظف. -كان االرتباط سلبي بين نمط القيادة بالقوة وتحفيز الموظف.

وأوصت الدراسة بالعمل عل

تطومر قدرات المرؤوسين ،وأن يتسم القا د بالدعم واإللهام

لمرؤوسيه.
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.2

دراسة (:)Ogunyink & Adedoyin, 2013

بعنوان :أنماط القيادة وفعالية العمل لدى مديري المدارس في والية إيكيتي ،دراسة حالة على

حكومة أدو  -إيكيتي المحلية  -نيجيريا.

هدفت هذه الدراسة لمناقشة أساليب القيادة وعالقتها بفاعلية العمل لدى مديري المدارس في

منطقة أدو -إيكيتي.

وتم إتباع المنهج التجرمبي ،واستخدم الباحثان االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع

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

-

عدم وجود نمط قيادي سا د لدى مديري المدارس من وجهة نظر عينة الدراسة.

وأوصت الدراسة بضرورة إطالع مديري المدارس عل
بعملهم.

.3

نشرات تناقش األنماط القيادية وربطها

دراسة (:)Hamidifar, 2009

بعنوان :دراسة العالقة بين األنماط القيادية والرضا الوظيفي في فروع جامعة أزاد اإلسالمية في

طهران  -إيران.

هدفت هذه الدراسة إل التعر عل العالقة بين األنماط القيادية والرضا الوظيفي في جامعة أزاد
بطهران.

وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم توزمع

االستبانة عل ( )288فردا ،وتم استرداد ( )416استبانة.
وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

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:
أوالا :الدراسات الفلسطينية:

.1

دراسة (عول ونبيل:)2117 ،

بعنوان :االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع

أسرهم في محافظة طولكرم.

هىدفت الدراسة التعر إل االغتراب النفسي ،وعالقتو بالتوافق النفسي االجتماعي لدى المسنين
المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم ،والذين تزمد أعمارىم عن ( )68عاما.
وتكونت العينة الفعلية من ( )488مسن ومسنة ،ولتحقيق أهدا

الدراسة قام الباحثان بإعداد

استبانتين لقياس متغيرات الدراسة وهي :استبانة االغتراب النفسي ،واستبانة التوافق النفسي
االجتماعي ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي.
وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

أن متوسط درجة االغتراب النفسي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم

-

وجود عالقة ارتباط عكسية سالبة ،ودالة إحصا يا ،بين االغتراب النفسي والتوافق النفسي

قد بلغت ( ،)4.89وبل متوسط درجة التوافق النفسي (.)4.24
االجتماعي ككل.
-

وجود فروق في درجة التوافق النفسي واالجتماعي للمسنين ،بين المستجيبين حسب

متغيرات( :الحالة االجتماعية ،مكان السكن) ،وذل بين أعزب ومتزوج ،ولصالح المتزوج ،وبين

قرمة ومدينة ،ولصالح القرمة.
-

عدم وجود فروق جوهرمة في متوسطات التوافق النفسي واالجتماعي لدى المسنين،

بحسب متغيرات( :الجنس ،المستوى التعليمي ،مكان اإلقامة الحالي).

وفي ضوء نتا ج الدراسة أوص الباحثان بضرورة تصميم برامج إرشادية تستهد
ِ
النفسية واالجتماعية لهم.
المقيمين مع أسرهم ،وتوفير الرعاية
.2

المسننين

دراسة (حبايب وأبو مرا:)2114 ،

بعنوان :التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في ضوء بعل المتغيرات.
هدفت هذه الدراسة إلي معرفة واقع التوافق بمجاالته األربعة( :االجتماعي ،والدراسي،

واالنضباطي ،واالنفعالي) لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهدا

الدراسة استخدم الباحثان مقياس

التوافق الجامعي ،وتألفت العينة من ( )125طالبا وطالبة منهم ( )426طالبا و( )299طالبة في

الفصل الدراسي الثان للعام 4887م ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.
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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

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

-

عدم وجود فروق دالة إحصا يا في واقع التوافق في كل من المجال (االجتماعي،

-

وجود فروق في المجال االنفعالي لصالح الكليات اإلنسانية.

والدراسي ،واالنضباطي) في متغير الكلية.

-

عدم وجود فروق في المجالين (االجتماعي واالنفعالي) في متغير الجنس.

وجود فروق في المجالين (الدراسي ،واالنضباطي) في متغير الجنس لصالح الذكور في

المجال االنضباطي ولصالح اإلناث في المجال الدراسي.
-

عدم وجود فروق في المجال االنضباطي في متغير تغيير التخصص ،بينما تبين وجود

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

وقد أوصت الدراسة بالتركيز عل إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية واالفتصادية لدى الطلبة

الفلسطينيين ،لتحفيز التوافق.

.3

دراسة (بركات:)2117 ،

بعنوان :االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتكيف النفسي واالجتماعي لدى طلبة جامعة

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،

والتحصيل االكـاديمي ،وعمـل األب ،وعمل أالم.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث مقياسان هما :مقياس االتجاه نحو
االلتزام الديني ،ومقيـاس التكيـف النفسي واالجتماعي لطلبة الجامعة ،وتكونت عينة الدراسة من

( )488طالبا وطالبـة مـنهم ( )888مـن الذكور ،و( )888من االناث.
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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-

وذل

وجود تأثير للمتغيرات :الجنس ،والتخصص ،والعمر في االتجاه نحو االلتزام الديني

لمصلحة االنـاث ،والطالب ذوي التخصصات التربوية ،والطالب من الف ة العمرمة األقل

من ( 44سنة) عل الترتيب.
-

عدم وجود تأثير جوهري للمتغيرات :التحصيل وعمل األب وعمل األم في اتجاه الطالب

نحو االلتزام الديني.

وأوصت الدراسة بدعوة التربومين وأولياء األمور والمعلمين عل

حث الشباب للتمس

الدينية ،لما له من تأثير في وصولهم لمستوى من األمن واالستقرار النفسي.

بالقيم

ثانيا :الدراسات العربية:
.1

دراسة (البدراني:)2113 ،

بعنوان :الدافع المعرفي الرياضي وعالقته بالتكيف االجتماعي االكاديمي لدى طلبة كلية التربية

الرياضية في جامعة الموصل.

هدفت الدراسة إل التعر عل درجة الدافع المعرفي الرماضي لدى طلبة كلية التربية الرماضية

في جامعة الموصل ،وكذل العالقة بين الدافع المعرفي الرماضي والتكيف االجتماعي األكاديمي
لدى طلبة كلية التربية الرماضية في جامعة الموصل.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي واإلرتباطي ،وتم اختيار عينة الدراسة

بطرمقة عشوا ية من طلبة كلية التربية الرماضية بعد استبعاد الطلبة الراسبون والمؤجلون للعام
4884م ،إذ بل المجموع الكلي لعينة البحث ( )248طالب وطالبة ،وتم استخدام مقياس الدافع

المعرفي الرماضي الذي أعده الباحث ،ومقياس التكيف االجتماعي األكاديمي كأداة لجمع
البيانات.

وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

 ارتفاع مستوى الدافع المعرفي الرماضي لدى طلبة كلية التربية.

 أن طلبة كلية التربية الرماضية بصورة عامة يتمتعون بمستوى دافع معرفي رماضي

إيجابي ،مما يعطيهم الدافع للعطاء والعمل ،من أجل النجاح في حاجاتهم األكاديمية
والعملية الجامعية.

 الطلبة الذين لديهم دافع معرفي رماضي هم طلبة متكيفين أكاديميا واجتماعيا.
وأوصت الدراسة بتحفيز الدافع المعرفي الرماضي لدى الطلبة بجميع مراحلهم ،من خالل البرامج

التربوية والرماضية.
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.2

دراسة (حسين وعبد اليمة:)2111 ،

بعنوان :التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة كلية التربية الرياضية

جامعة كربالء.

هدفت هذه الدراسة إلي معرفة التوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة كلية التربية الرماضية،

وتقدير الذات لى

طلبة كلية التربية الرماضية ،وكذل

العالقة بين التوافق النفسي واالجتماعي

ومفهوم الذات لدى طلبة كلية التربية الرماضية.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لمالءمة طبيعة الدراسة ،وقد اختار الباحث عينة الدراسة
بالطرمقة العشوا ية ،من طلبة كلية التربية الرماضية جامعة كربالء المقدسة ،بواقع ( )848طالبا،

ينتمون إل أربعة مراحل دراسية ،من أصل ( )495طالبا ،إذ قام الباحث بتحديد متغيري البحث
(التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير الذات للطلبة) ،واجراء التجربة االستطالعية عل عدد من

الطلبة ( )88طالب ،ينتمون إل

طلبة كلية التربية الرماضية ،ثم اجراء التجربة الر يسية عل

عينة الدراسة ،ومن ثم إجراء المعالجات االحصا ية.
وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

-

أن هنال

فروق معنوية في واقع التوافق النفسي واالجتماعي لطلبة كلية التربية

الرماضية ،مما يدل عل اختال

مستوياتهم وقدراتهم وامكانياتهم.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات ،وكانت من أهمها :االهتمام باالعداد النفسي ،باعتباره جزءا من

اإلعداد العام( :البدني والمهاري والخططي والمعرفي).

.3

دراسة (األطرش:)2115 ،

بعنوان :التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالذكاء لدى طلبة الثانويات التخصصية بشعبية
مصراتة.

هدفت هذه الدراسة إل التعر عل التوافق النفسي  /االجتماعي ،وعالقته بالذكاء لدى عينة من

طلبة الثانويات التخصصية بشعبية مصراتة ،وفقا لمتغيري الجنس والتخصص ،ومحاولة تفسير
هذه العالقة.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع البحث األصلي من ( )4946طالبا

وطالبة من الثانويات التخصصية في العلوم اإلنسانية وف العلوم التطبيقية في جميع مؤتمرات

شعبية مصراته ،أما عينة الدراسة فقد تكونت من ( )494طالبا وطالبة ،منهم ( )887ذكور
و( )816إناث ،و( )848علوم إنسانية ،و( )864علوم تطبيقية ،وقد اختيرت بطرمقة عشوا ية،

من مجتمع الدراسة األصلي ،وتم استبعاد ( )49طالبا وطالبة منهم لعدم مصداقية استجابتهم،
فأصبحت العينة النها ية ( )462طالبا وطالبة ،واستخدمت االستبانة كأداة لجميع البيانات.
وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:
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 وجود فروق حقيقية بين معاملي االرتباط ذكور العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية (ذكور
واناث) بين التوافق النفسي االجتماعي والذكاء ،ولصالح طلبة العلوم اإلنسانية.

 وجود فروق جوهرمة حقيقية بين معاملي االرتباط ذكور العلوم اإلنسانية وذكور العلوم
التطبيقية ،ولصالح ذكور العلوم اإلنسانية.

 ليس هنا عالقة دالة إحصا يا بين معاملي االرتباط إناث العلوم اإلنسانية واناث العلوم
التطبيقية بين التوافق النفسي /االجتماعي والذكاء.

وأوصت الدراسة باالستعانة باألخصا يين النفسيين والتربومين في المؤسسات التعليمية المختلفة،
لمساعدة الطلبة عل مواجهة الصعوبات التي تواجههم ،والكشف عن المتفوقين عقليا ومساندتهم.

ثالثا :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة (:)Julia & Veni, 2012

بعنوان :تحليل العوامل المؤثرة على تكيف الطالب في جامعة زيمبابوي.
هدفت هذه الدراسة إل

تقديم نظرة ثاقبة عن تجارب التحول والتكيف لدى الطالب في إحدى

الجامعات في زممبابوي.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار عينة عشوا ية طبقية من كلية العلوم

االجتماعية ،مكونة من ( )885طالب ،واستخدمت االستبانة لجمع البيانات.
وكان من أهم نتا ج الدراسة ما يلي:

 أن الطالب فشلوا أكثر من اإلناث في التكيف مع متطلبات الجامعة.
 أن الظرو
الطالب.

االجتماعية واالقتصادية السا دة في زممبابوي أثرت سلبا عل

تكيف

وأوصت الدراسة بتقديم الدعم االجتماعي لطلبة الجامعات كعامل مهم في الحد من اآلثار السلبية
للحياة الجامعية.

 .2دراسة (:)Tuna, 2003

بعنوان :االختالف في استخدام استراتيجيات التوافق الجامعي لدى طلبة الجامعات التركية

واألمريكية.

في استخدام استراتيجيات التوافق الجامعي لدى

هدفت الدراسة إل التعر عل مدى االختال

طلبة السنة األول في جامعة الشرق األوسط بتركيا وجامعة الواليات المتحدة األمرمكية.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )8824طالبا وطالبة،

منهم ( )695من تركيا ،و( )221من أمرمكا ،وطبق عل
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أفراد العينة مقياس استراتيجيات

التوافق من إعداد الباحث ،الذي يتضمن مجاالت( :التوافق األكاديمي ،التوافق الجامعي ،التوافق

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 األت ار .

 وجود فروق في التوافق الوجداني والتوافق األكاديمي لصالح الطلبة األمرمكان.
 .3دراسة (:)Jackson et. al., 2000

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
الدراسة الجامعية لدى طلبة جامعة تورنتو بكندا.

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:
 أ ن الطلبة المتخوفين أظهروا ضغوطا نفسية عالية ،واكت ابا وعدم قدرة عل

التوافق،

وانخفاضا في التحصيل.

 أن الطلبة الذين يتصفون بتهي ة واستعداد ودافعية كانوا أكثر توافقا وأكثر ارتفاعا في
التحصيل الدراسي.

التعقيب على الدراسات السابقة:

من حيث الموضوع:

 تناولت مجموعة من الدراسات السابقة موضوع األنماط القيادية ،وتناولت مجموعة أخرى
موضوع التوافق االجتماعي.

 لم تربط الدراسات السابقة بين األنماط القيادية والتوافق االجتماعي.

من حيث الزمان:

 تم إجراء الدراسات السابقة منذ العام 4888م إل 4886م.
من حيث المكان:

 تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة ،مثل( :فلسطين ،األردن ،العراق ،ليبيا ،نيجيرما،
إيران ،تركيا ،أمرمكا ،كندا ،زممبابوي).
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من حيث المنهج:
 اعتمدت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي ،باستثناء دراسة ( Ogunyink
 )& Adedoyin, 2013التي اعتمدت المنهج التجرمبي.

من حيث األدوات:

 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).

االستفادة من الدراسات السابقة:
 .8تحديد مشكلة الدراسة.

 .4بيان متغيرات الدراسة.
 .4صياغة فرضيات الدراسة.

 .2إعداد اإلطار النظري للدراسة.
 .5تحديد منهج الدراسة.

 .6تصميم أدوات الدراسة.

 .7مناقشة وتفسير نتا ج الدراسة.
 .1صياغة توصيات ومقترحات الدراسة.

ما تتميز به الدراسة الحالية:

 أنها تربط بين موضوعي األنماط القيادية والتوافق االجتماعي.
 أنها تركز عل طلبة الجامعات في قطاع غزة.

 أنه تم تقسيم مقياس التوافق االجتماعي إل ثالثة أقسام.
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جدول رقم ( )3الفجوة البحثية:

الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

تناولت مجموعة من الدراسات

السابقة

موضوع

األنماط عدم ربط الدراسات السابقة بين تربط الدراسة الحالية بين

القيادية،

وتناولت

القيادية

أخرى

موضوع

مجموعة موضوعي

األنماط

التوافق والتوافق االجتماعي.

القيادية موضوعي

األنماط

والتوافق االجتماعي.

االجتماعي.
استهدفت الدراسات السابقة
الف ات

الجامعات،

التالية:

(طلبة

األكاديميين،

اإلدارمين ،مديري المدارس،

تنوع الف ات المستهدفة في
الدراسات السابقة.

تركز الدراسة الحالية عل ف ة

طلبة الجامعات في قطاع

غزة.

طلبة الثانويات التخصصية).
تم
اعتمدت مقاييس التوافق في لم تقسم مقاييس الدراسات
الدراسات السابقة عل

االجتماعي ككل.

التوافق السابقة التوافق االجتماعي إل
أنواع.

تقسيم

االجتماعي في الدراسة الحالية

إل

ثالثة

المجتمع).
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أبعاد،

وهي:

(التوافق األسري ،المشاركة
الجامعية،

(جرد بواسطة الباحث)

مقياس

التوافق

االنسجام

مع

الفصل الرابع
منهجية الدراسة واجراءاتها
تمهيد

أوالا :محك الدراسة
ثانيا :منهج الدراسة

ثالثا :مجتمع الدراسة

رابعا :عينة الدراسة

خامسا :أداة الدراسة

سادسا :صدا أداة الدراسة (االستبانة)
سابعا :ثبات أداة الدراسة (االستبانة)

ثامنا :اختبار توزيع البيانات

تاسعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة

عاش ار :خطوات إجراء الدراسة
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الفصل الرابع :منهجية الدراسة واجراءاتها
تمهيد

يتناول هـذا الفصـل منهجيـة الد ارسـة التـي تـم اتباعهـا ،مـن حيـث مـنهج الد ارسـة ،ومجتمـع الد ارسـة،

وعين ــة الد ارس ــة ،وأداة الد ارس ــة ،وص ــدق االس ــتبانة ،وثباته ــا ،واألس ــاليب اإلحص ــا ية المس ــتخدمة،
وخطوات إجراء الدراسة ،ومصادر البيانات ،واختبار توزمع البيانات.

أوالا :محك الدراسة:

وتم اعتماد درجات الموافقة حسب مقياس التدرمج التالي:
جدول رقم ()4

مقياس التدريج
االستجابة

قليلة جدا

المقياس

8

كبيرة جدا


4

4

2

5

حيث اختار الباحث التدرج (  )5-1لالستجابة ،وكلمـا اقتربـت اإلجابـة مـن ( )5دل علـ الموافقـة

الكبيرة عل ما ورد في الفقرة المعنية ،وكل تدرج له وزن نسبي (.)%02

ثاني ا :منهج الدراسة:

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي ،والذي يعتمد عل دراسة الظاهرة كما توجد في الواقـع ،ومهـتم
بوص ــفها وص ــفا دقيق ــا ،ويعب ــر عنه ــا تعبيـ ـ ار كيفي ــا وكمي ــا ،كم ــا ال يكتف ــي ه ــذا الم ــنهج عن ــد جم ــع

المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة ،بل يتعدى ذلـ إلـ
التحليل والربط والتفسير ،للوصول إل استنتاجات.

وتنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إل نوعين ،وهما:

 .8البيانـــات الرئيســـة :وتتمث ــل ف ــي أداة الد ارس ــة (االس ــتبانة) ،وذلـ ـ للتع ــر علـ ـ األنم ــاط
القيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

 .4البيانـــات الثانويـــة :وتتمثــل فــي الد ارســات واألدبيــات الســابقة ،ومــا تحويــه المكتبــات م ـن
دراسات وأبحاث وكتب ومراجع في مجال الدراسة.
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ثالثا :مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعات في قطاع غزة ،من طلبة المستوى الرابع( ،ذكور
 +إناث) ،تم اختيارهم من( :الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهـر ،جامعـة األقصـ ) ،ومبلـ عـددهم

( )88228طالبا وطالبة ،وهم موزعين عل الجامعات الثالث حسب الجدول التالي:
جدول رقم (:)5

توزيع أفراد مجتمع الدراسة على الجامعات
الجامعة

م

عدد الطلبة مجتمع الدراسة

النسبة المئوية %

الذكور

اإلناث

اإلجمالي

 8اإلسالمية 1273

2344

3617

34.6

4

األزهر

627

1018

1645

15.8

4

األقص

1350

3829

5179

49.6

اإلجمالي

10441 7191 3250

% 111

(المصدر :الجامعة اإلسالمية /القبول والتسجيل ،2016 ،جامعة األزهر /القبول والتسجيل،
 ،2016جامعة األقص  /القبول والتسجيل)2016 ،

رابعا :عينة الدراسة:

تم حساب حجم العينة بواسطة المعادلة التالية)Moore et. al., 2003( :
2

2

 1.96 
n

 2 * 0.05 

 Z 
n

 2m 

فكانت 412 = n
حيث:

 :Zالقيمة المعيارمة المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثال Z=1.96 :لمستوى داللة .)0.05

 :mالخطأ الهامشي :ويعبر عنه بالعالمة العشرمة (مثال.)0.05 :
وتم تصحيح حجم العينة من المعادلة:
384 *10441
10441 384  1

nN
N  n 1

n 

فكانت 478 = n
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n 

وتم توزمع ( )418استبانة ،واسترداد ( )478استبانة صالحة للتحليل ،مثلت عينـة الد ارسـة ،والتـي

هي عبارة عن عينة طبقية عشوا ية ،بناء عل نسبة الطلبة في كل جامعة.
ومتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجداول التالية:

جدول رقم ()7

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
م الجنس العدد النسبة المئوية %
8

ذكر

200

54.1

4

أنث

170

45.9

361

%111

المجموع

يتبين من الجدول السابق أن نسبة أفراد عينة الدراسة من الذكور هي ( ،)%25.8ومن اإلناث
هي ( ،)%25.9وهو تقارب نوعا ما في النسبتين.

جدول رقم ()6

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة
م اسم الجامعة العدد

النسبة المئوية %

8

اإلسالمية

128

34.6

4

األزهر

58

15.7

4

األقص

184

49.7

المجموع

361

%111

يتبين من الجدول السابق أن نسبة أفراد عينة الدراسة من طلبة الجامعة اإلسالمية هي

( ،)%42.6ومن طلبة جامعة األزهر هي ( ،)%85.7ومن طلبة جامعة األقص

هي

( ،)%49.7وترجع هذه النسب إل النسب الحقيقية ألفراد مجتمع الدراسة في الجامعات الثالث.
جدول رقم ()4

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي
م

المعدل التراكمي

العدد

النسبة المئوية %

8

أقل من %78

11

3.0

 4من -%78أقل من 162 %18

43.8

 4من -%18أقل من 163 %98

44.1

34

9.2

361

%111

2

 %98فأكثر
المجموع
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يتبين من الجدول السابق أن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين معدلهم التراكمي (أقل من )%78

هي ( ،)%4.8وأن نسبة أفراد عينة الد ارسة الذين معدلهم التراكمي (من -%78أقل من )%18
هي ( ،)%43.8وأن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين معدلهم التراكمي (من -%18أقل من

 )%98هي ( ،)%44.1وأن نسبة أفراد عينة الدراسة الذين معدلهم التراكمي ( %98فأكثر) هي
( ،)%9.2وهذه النسب توضح مستويات التحصيل الدراسي والعلمي للطلبة في الجامعات
الثالث.

خامس ا :أداة الدراسة:

تم استخدام االستبانة كـأداة للد ارسـة ،والتـي تـم تصـميمها خصيصـا ،للتعـر علـ األنمـاط القياديـة

وعالقتهــا بــالتوافق االجتمــاعي لــدى طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غ ـزة ،وقــد تــم اســتخدام االســتبانة

لمناســبتها لطبيعــة الد ارســة الحاليــة ،وقــدرتها علـ تحقيــق أهــدافها ،وقيــاس مســتوى األنمــاط القياديــة
والتوافق االجتماعي لـدى طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة ،باإلضـافة إلـ عـدد أفـراد عينـة الد ارسـة

الكبير ،والذي بل ( )478من طلبة الجامعات في قطاع غزة.
وتتكون االستبانة من:

 .8البيانات الشخصية :وتشتمل عل البيانات الشخصية التالية:
 -الجنس( :ذكر ،أنث ).

 الجامعة( :اإلسالمية ،األزهر ،األقص ). المع ــدل التراكم ــي( :أق ــل م ــن  ،%78م ــن -%78أق ــل م ــن  ،%18م ــن -%18أق ــل م ــن %98 ،%98فأكثر).

 .4محاور األنماط القيادية ،وهي:

 -محور نمط القيادة الديمقراطي ،ويحتوي ( )88فقرات.

 محور نمط القيادة األوتوقراطي ،ويحتوي ( )88فقرات. محور نمط القيادة التسيبي ،ويحتوي ( )88فقرات. .4محاور التوافق االجتماعي :وهي:

 -محور التوافق األسري ،ويحتوي ( )88فقرات.

 -محور المشاركة الجامعية ،ويحتوي ( )88فقرات.

 -محور االنسجام مع المجتمع ،ويحتوي ( )88فقرات.
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سادسا :صدا أداة الدراسة (االستبانة):

ونعني بصدق أداة الدراسة ،أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه ،وقد تم التأكد مـن صـدق االسـتبانة

من خالل التالي:

 .1الصدا من وجهة نظر المحكمين (صدا المحتوى /الصدا الظاهري):

تم عرض االستبانة عل عـدد ( )84مـن المحكمـين مـن أصـحاب الخبـرة واالختصـاص ،مـن أجـل
التأكد من سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة ،ووضوح تعليمات االستبانة ،وانتماء الفقرات لمحاور
المرتبطة بهـذه الد ارسـة ،وبـذل تـم التأكـد مـن

االستبانة ،ومدى صالحية االستبانة لقياس األهدا

صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين.

 .2صدا االتساا الداخلي (الصدا البنائي):

وتــم أيضــا حســاب صــدق االتســاق الــداخلي لمحــاور وفق ـرات االســتبانة ،بعــد تطبيقهــا عل ـ عينــة

اس ــتطالعية قوامه ــا ( )48م ــن مجتم ــع الد ارس ــة ،وم ــن خ ــالل إيج ــاد مع ــامالت االرتب ــاط لمح ــاور
وفقرات االستبانة ،كما هو مبين في الجداول التالية:

جدول رقم ()4

صدا االتساا الداخلي لمحاور االستبانة
المحور

معامل

قيمة

مستوى

االرتباط

""Sig

الداللة

محاور األنماط القيادية
نمط القيادة الديمقراطي

*8.276

8.888

8.88

نمط القيادة األوتوقراطي

*8.724

8.888

8.88

نمط القيادة التسيبي

*8.521

8.888

8.88

محاور التوافق االجتماعي
التوافق األسري

*8.659

8.888

8.88

المشاركة الجامعية

*8.144

8.888

8.88

االنسجام مع المجتمع

*8.644

8.888

8.88

* قيمة ر عند درجة حرمة ( )41ومستوى داللة (.)8.429( = )8.85
* قيمة ر عند درجة حرمة ( )41ومستوى داللة (.)8.229( = )8.88

يتبين من الجدول السابق أن المحـاور تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط دالـة إحصـا يا ،وهـذا يـدل علـ أن

جميع المحاور تتمتع بمعامالت صدق عالية.
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جدول رقم ()11

صدا االتساا الداخلي لفقرات محاور األنماط القيادية

الفقرة

معامل

قيمة

مستوى

االرتباط

""Sig

الداللة

الفقرة

المحور األول :نمط القيادة الديمقراطي

معامل

قيمة

مستوى

االرتباط

""Sig

الداللة

الفقرة

المحور الثاني :نمط القيادة األوتوقراطي

معامل

قيمة

مستوى

االرتباط

""Sig

الداللة

المحور الثالث :نمط القيادة الترسلي

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

* قيمة ر عند درجة حرمة ( )41ومستوى داللة (.)8.429( = )8.85
* قيمة ر عند درجة حرمة ( )41ومستوى داللة (.)8.229( = )8.88
يتبـين مــن الجـدول الســابق أن الفقـرات تتمتــع بمعـامالت ارتبــاط دالـة إحصــا يا ،وهـذا يــدل علـ أن

جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدق عالية.

جدول رقم ()11

صدا االتساا الداخلي لفقرات محاور التوافق االجتماعي
الفقرة

معامل

قيمة

مستوى

االرتباط

""Sig

الداللة

الفقرة

المحور األول :التوافق األسري

قيمة

معامل

""Sig

االرتباط

مستوى
الداللة

المحور الثاني :المشاركة الجامعية

الفقرة

معامل

االرتباط

قيمة

""Sig

مستوى
الداللة

المحور الثالث :االنسجام مع المجتمع

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

91

* قيمة ر عند درجة حرمة ( )41ومستوى داللة (.)8.429( = )8.85
* قيمة ر عند درجة حرمة ( )41ومستوى داللة (.)8.229( = )8.88
يتبـين مــن الجـدول الســابق أن الفقـرات تتمتــع بمعـامالت ارتبــاط دالـة إحصــا يا ،وهـذا يــدل علـ أن

جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدق عالية.

سابعا :ثبات أداة الدراسة (االستبانة):

ونعنــي بثبــات أداة الد ارســة ،أن األداة تعطــي نفــس النتــا ج تقرمبــا لــو طبقــت م ـرة أخــرى عل ـ نفــس

المجموعــة م ــن األف ـراد ،أي أن النت ــا ج ال تتغي ــر ،وقــد ت ــم التأكــد م ــن ثب ــات االســتبانة م ــن خ ــالل

التالي:

 .1الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تم التأكد من ثبات االستبانة مـن خـالل حسـاب معـامالت االرتبـاط باسـتخدام معادلـة ألفـا كرونبـاخ

لمحاور االستبانة ،كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم ()12

معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
معامل االرتباط

المحور
محاور األنماط القيادية
نمط القيادة الديمقراطي

0.617

نمط القيادة األوتوقراطي

0.854

نمط القيادة التسيبي

0.708

محاور التوافق االجتماعي
التوافق األسري

0.689

المشاركة الجامعية

0.815

االنسجام مع المجتمع

0.725

يتبين من الجدول السابق أن معـامالت االرتبـاط باسـتخدام معادلـة ألفـا كرونبـاخ لمحـاور االسـتبانة

هي معامالت ثبات دالة إحصا يا ،وتفي بأغراض الدراسة.
 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

وتم التأكد أيضا من ثبات االستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بطرمقة التجز ـة النصـفية
لمحاور االستبانة ،كما هو مبين في الجدول التالي:
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جدول رقم ()13

معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة
معامل االرتباط

المحور

قبل التعديل بعد التعديل

محاور األنماط القيادية
نمط القيادة الديمقراطي

0.929

0.699

نمط القيادة األوتوقراطي

0.872

0.738

نمط القيادة التسيبي

0.984

0.857

محاور التوافق االجتماعي
التوافق األسري

0.864

0.729

المشاركة الجامعية

0.875

0.741

االنسجام مع المجتمع

0.851

0.916

يتب ــين م ــن الج ــدول الس ــابق أن مع ــامالت االرتب ــاط لمح ــاور االس ــتبانة ه ــي مع ــامالت ثب ــات دال ــة
إحصا يا ،وتفي بأغراض الدراسة.

ثامنا :اختبار توزيع البيانات:
تــم اســتخدام اختبــار كولمجــورو

)Kolmogorov-Smirnov Test )K-S

 -ســمرنو

الختبــار إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزمــع الطبيعــي مــن عدمــه ،وكانــت النتــا ج كمــا هــي مبينــة فــي

الجدول التالي:

جدول رقم ()18

اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور االستبانة
قيمة ""Sig.

المحور
محاور األنماط القيادية
نمط القيادة الديمقراطي

8.915

نمط القيادة األوتوقراطي

8.179

نمط القيادة التسيبي

8.748

محاور التوافق االجتماعي
التوافق األسري

8.181

المشاركة الجامعية

8.186

االنسجام مع المجتمع

8.979
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يتب ــين م ــن الج ــدول الس ــابق أن قيم ــة اSig.ا لجمي ــع مح ــاور االس ــتبانة أكب ــر م ــن مس ــتوى الدالل ــة

( ،)8.85وهذا يدل عل أن جميع محاور االستبانة تتبع التوزمع الطبيعي ،أي أنه يمكن استخدام
االختبارات المعلمية.

تاسعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

ولإلجابـ ــة عل ـ ـ أس ـ ـ لة الد ارسـ ــة تـ ــم اسـ ــتخدام الرزمـ ــة اإلحصـ ــا ية للعلـ ــوم االجتماعيـ ــة ()SPSS

(معامــل ارتبــاط بيرســون ،معادلــة ألفــا كرونبــاخ ،طرمقــة التجز ــة النصــفية ،اختبــار كولمجــورو

-

ســمرنو  ،اختبــار  Tللعينــة الواحــدة ،اختبــار  ،T-Testاختبــار  )One-Way ANOVAفــي

إجراء التحليالت اإلحصا ية الالزمة للدراسة ،وهي عل النحو التالي:

 .8معامــل ارتبــاط بيرســون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقيــاس صــدق االتســاق
الداخلي ،وكذل تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.

 .4معادلة ألفا كرونباخ ) :(Cronbach's Alphaلقياس ثبات االستبانة.
 .4طرمقة التجز ة النصفية ) :(Split-Half Methodلقياس ثبات االستبانة.
 .2اختبار كولمجورو

– سمرنو  :الختبار إذا كانت البيانات تتبع التوزمع الطبيعي من عدمه.

 .5اختبـار  Tللعينـة الواحـدة :لمعرفـة مـدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات عينـة الد ارسـة علـ فقـرات
ومحـاور االسـتبانة ،وللتعـر علـ مـدى انحـ ار

االســتجابات لكـل فقـرة مـن الفقـرات عـن وســطها

الحسابي ،إل جانب المحاور الر يسة ،وللتعر عل قيمة " ،"Tوقيمة "."Sig.

 .6اختب ــار  Tلعينت ــين مس ــتقلتين ( :)T-Testللتحق ــق م ــن وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ف ــي
متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير( :الجنس).

 .7اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ( :)One Way ANOVAللتحقـق مـن وجـود فـروق ذات داللـة
إحصا ية في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغيرات( :الجامعة ،المعدل التراكمي).

عاش ار :خطوات إجراء الدراسة:
تم إتباع الخطوات التالية:

 .8اإلطالع عل الدراسات السابقة في مجال الدراسة ،وتلخيصها والتعليق عليها.

 .4اإلطالع عل األدب النظري السابق في مجال الدراسة ،وبناء اإلطار النظري للدراسة.
 .4بناء أداة الدراسة (االستبانة) ،والتحقق من صدق وثبات االستبانة.
 .2اختيار مجتمع وعينة الدراسة.

 .5توزمع أداة الدراسة (االستبانة) عل عينة الدراسة وجمعها.
 .6تحليل البيانات وعرضها في جداول والتعقيب عليها.

 .7تفسير النتا ج ومناقشتها ،وصياغة التوصيات والمقترحات.
93

الفصل الخامس
التحليل والنقاش
تمهيد

أوالا :نتائج اإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها
ثانيا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها
ثالثا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها

رابعا :نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع ومناقشتها

خامسا :نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس ومناقشتها
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الفصل الخامس :التحليل والنقاش
تمهيد:

يتناول هذا الفصل نتا ج الدراسة ،حيث تـم اإلجابـة علـ أسـ لة الد ارسـة ،واختبـار فرضـياتها ،ومـن
ثم تـم تفسـير النتـا ج والتعقيـب عليهـا ،باإلضـافة إلـ بيـان أوجـه التشـابه واالخـتال

السابقة.

مـع الد ارسـات

أوالا :نتائج اإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها:
ينص السؤال عل ما يلي:

ما درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة؟
وقــد تــم اإلجابــة علـ هــذا السـؤال باســتخدام اختبــار  Tللعينــة الواحــدة ،كمــا هــو مبــين فــي الجــداول

التالية:

جدول رقم (:)15

محاور األنماط القيادية
م

المحور

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

قيمة

قيمة

النسبي

""T

""Sig.

الترتيب

درجة
الموافقة

1

نمط القيادة الديمقراطي

3.68

0.55

73.55

24.18

0.00

8

كبيرة

2

نمط القيادة األوتوقراطي

2.59

0.63

51.78

-12.78

0.00

4

ضعيفة

4

نمط القيادة التسيبي

2.38

0.66

47.55

-18.61

0.00

4

ضعيفة

األنماط القيادية

2.87

0.37

57.46

-6.68

0.00

وقد تبين من الجدول السابق أن:


درجــة ت ـوافر األنمــاط القياديــة لــدى طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غ ـزة جــاءت بــوزن نســبي

( ،)57.46وهي بدرجة (متوسطة).


درجــة تـوافر نمــط القيــادة الــديمقراطي لــدى طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غـزة جــاءت بــوزن

نسبي ( ،)73.55وهي بدرجة (كبيرة).


درجـة تـوافر نمــط القيــادة األوتــوقراطي لـدى طلبــة الجامعـات فــي قطــاع غـزة جــاءت بــوزن



درجة توافر نمط القيادة التسيبي لدى طلبة الجامعات في قطاع غـزة جـاءت بـوزن نسـبي

نسبي ( ،)51.78وهي بدرجة (ضعيفة).
( ،)47.55وهي بدرجة (ضعيفة).
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ضعيفة

يتبــين مــن النتــا ج الســابقة أن درجــة ت ـوافر األنم ــاط القياديــة بشــكل عــام كانــت ضــعيفة ،ويعـــزو

الباحث هذه النتيجة إل ضعف البرامج الجامعية ،التي تعزز السمات القيادية لدى الطلبة ،فضـال

عــن الســمات القياديــة التــي ال تتــوفر فــي كــل األفـراد ،لــذل يــرى الباحــث أن النتيجــة الحاليــة تعتبــر

منطقية.

وقــد اختلفــت النتيجــة الحاليــة مــع د ارســة (الدرديســي )4886 ،التــي أشــارت أن مــدى ت ـوافر الــنمط

الديمقراطي لدى طلبة الجامعـات الفلسـطينية فـي قطـاع قطـاع غـزة جـاء بـوزن نسـبي (،)73.377

وهو بدرجـة (كبيـرة) ،والـنمط األوتـوقراطي جـاء بـوزن نسـبي ( ،)52.235وهـو بدرجـة (متوسـطة)،

والنمط الترسلي جاء بوزن نسبي ( ،)46.787وهو بدرجة (قليلة).

وبينـت د ارسـة (شـحادة )4881 ،أن الـنمط الـديمقراطي هـو الـنمط القيـادي األكثـر شـيوعا لـدى

اإلدارمين األكاديميين في الجامعات الفلسطينية ،يليه النمط الدكتاتوري ،وثم النمط التسيبي.

وأظهــرت د ارســة (الحســيني )4884 ،أن القيــادات اإلدارمــة فــي المــدارس الثانويــة تســتخدم الــنمط

الـ ــديمقراطي ،وغيـ ــر م ـ ـوافقين عل ـ ـ أن القيـ ــادات اإلدارمـ ــة فـ ــي المـ ــدارس الثانويـ ــة تسـ ــتخدم الـ ــنمط
األوتوقراطي والنمط الحر.

وأشــارت د ارســة (النيــرب )4884 ،أن الــنمط الــديمقراطي ألعضــاء الهي ــة التدرمســية فــي الجامعــات

الفلسطينية في قطاع شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهي ة التدرمسية والطلبة حصل

عل تقدير متوسط ،بينما حصل النمط التسيبي عل تقـدير مـنخفض ،وحصـل الـنمط الـديكتاتوري

عل تقدير منخفض.

وقـد اختلفـت هـذه النتيجـة مـع د ارسـة ( )Ogunyink & Adedoyin, 2013التـي خلصـت إلـ

عدم وجود نمط قيادي سا د لدى مديري المدارس من وجهة نظر عينة الدراسة.
جدول رقم (:)17

فقرات محور نمط القيادة الديمقراطي
م
1

الفقرة

النسبي

""T

""Sig.

المتوسط

االنحراف

الموافقة

2.58

1.12

51.58

-7.40

0.00

10

ضعيفة

3.26

1.12

65.13

4.50

0.00

9

كبيرة

4

أتعامل مع زمال ي بطرمقة إيجابية

4.50

0.67

90.00

44.03

0.00

1

كبيرة جدا

2

أتقبل الرأي والرأي اآلخر بكل ترحاب

4.37

0.79

87.34

33.76

0.00

3

كبيرة

4.42

0.75

88.45

37.47

0.00

2

كبيرة

2

5

أشار في األنشطة الطالبية المختلفة

الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

قيمة

الترتيب

درجة

أتبنـ ـ األفك ــار اإلبداعي ــة الت ــي يطرحه ــا

اآلخرون

أتـ ــيح الفرصـ ــة لزمال ـ ــي أن يعبـ ــروا عـ ــن

رأيهم بحرمة كاملة
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م
6
7
1
9
88

الفقرة
أسـ ـ ــتخدم عبـ ـ ــارات المـ ـ ــدح والثنـ ـ ــاء مـ ـ ــع

زمال ي

أستشـ ــير أصـ ــدقا ي فـ ــي الق ـ ـ اررات التـ ــي

اتخذها

أش ـ ــار زمال ـ ــي ف ـ ــي ح ـ ــل المش ـ ــكالت

الجامعية

أشـ ـ ـ ـ ـ ــار زمال ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ــي مناسـ ـ ـ ـ ـ ــباتهم

االجتماعية

أناقش زمال ي بأي أفكار جديدة لدي
المحور ككل

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

""T

المتوسط

قيمة

قيمة

""Sig.

الترتيب

3.99

0.91

79.90

21.34

0.00

4

3.40

1.06

68.03

7.42

0.00

7

كبيرة

3.38

1.19

67.68

6.34

0.00

8

كبيرة

3.61

1.12

72.26

10.77

0.00

5

كبيرة

3.57

1.04

71.39

10.81

0.00

6

كبيرة

3.68

0.55

73.55

24.18

0.00

درجــة تـوافر نمــط القيــادة الــديمقراطي لــدى طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غـزة جــاءت بــوزن

نسبي ( ،)73.55وهي بدرجة (كبيرة).

وهذا يدل عل وجود نمط القيادة الديمقراطي لدى طلبة الجامعات في قطاع غـزة ،ويفسر الباحث

ذلـ ألهميــة نمــط القيــادة الــديمقراطي ،وأن الــنمط القيــادي الــديمقراطي هــو األفضــل فــي الجامعــات

الفلســطينية ،إضــافة إل ـ أن الــنفس اإلنســانية تتقبــل هــذا الــنمط ،باعتبــار أنــه ي ـوازن بــين النمطــين
الديكتاتوري والنمط التسيبي ،وألنه يبن عل المشاركة وتقبل اآلخر ،ويسود فيه جو من العالقات
االجتماعية الجيدة والمودة بين الجميع.

واتفقت هذه النتا ج مع دراسة (الدرديسي )4886 ،التي أشـارت أن مـدى تـوافر الـنمط الـديمقراطي

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع قطاع غزة جاء بوزن نسبي (.)73.377

وبينـت د ارسـة (شـحادة )4881 ،أن الـنمط الـديمقراطي هـو الـنمط القيـادي األكثـر شـيوعا لـدى

اإلدارمين األكاديميين في الجامعات الفلسطينية.

وأظهــرت د ارســة (الحســيني )4884 ،أن القيــادات اإلدارمــة فــي المــدارس الثانويــة تســتخدم الــنمط

الديمقراطي.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (النيرب )4884 ،التي أشارت أن الـنمط الـديمقراطي ألعضـاء

الهي ة التدرمسية في الجامعات الفلسطينية في قطاع شمال الضفة الغربية من وجهة نظـر أعضـاء
الهي ة التدرمسية والطلبة حصل عل تقدير متوسط.


الموافقة
كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:


درجة

أعل ترتيب فقرة رقم ( ،)4وهي (أتعامـل مـع زمال ـي بطرمقـة إيجابيـة) ،وقـد جـاءت بـوزن

نسبي ( ،)90.00وهي بدرجة (كبيرة).
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كبيرة

وهذا يدل عل حرص طلبة الجامعات في قطـاع غـزة علـ التعامـل مـع زمال هـم بطرمقـة إيجابيـة،

ويعـزو الباحــث ذلـ بالنتـا ج اإليجابيــة التـي ســو

تعـود علـ الطلبـة مــن المعاملـة الجيــدة بيــنهم،

ومساعدة بعضهم البعض.
أدن ـ ترتيــب فق ـرة رقــم ( ،)8وهــي (أشــار فــي األنشــطة الطالبيــة المختلفــة) ،وقــد جــاءت



بوزن نسبي ( ،)51.58وهي بدرجة (ضعيفة).

وهــذا يــدل علـ ضــعف مشــاركة طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غـزة فــي األنشــطة الطالبيــة المختلفــة،

ويعـــزو الباحـــث ذل ـ بســبب انشــغالهم بالد ارســة وحض ـور المحاض ـرات الجامعيــة ،باإلضــافة إل ـ

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 كثيـ ار مــن

الطلبـــة عل ـ ـ المشـ ــاركة فـ ــي األنشـ ــطة الطالبيـ ــة المختلفـ ــة ،لـ ــذل يـ ــرى الباحـ ــث أن اإلدارة داخـ ــل
الجامعــات ال بــد لهــا مــن تحفيــز الطلبــة تجــاه المشــاركة فــي األنشــطة ،ووضــع امتيــازات مــن أجــل

إنجاح وتعزمز هذا الجانب.

جدول رقم (:)16

فقرات محور نمط القيادة األوتوقراطي
م
1

الفقرة
أتجن ـ ـ ــب المواق ـ ـ ــف الت ـ ـ ــي أستش ـ ـ ــير فيه ـ ـ ــا

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

الترتيب

درجة

الموافقة

2.88

1.01

57.56

-2.37

0.02

2

متوسطة

3.31

1.15

66.11

5.22

0.00

8

كبيرة

2.37

1.17

47.35

-10.51

0.00

7

ضعيفة

3.15

1.13

62.99

2.60

0.01

4

كبيرة

1.91

1.06

38.15

-20.13

0.00

88

ضعيفة

6

أفرض رأيي عل اآلخرمن ألنه األصوب

2.05

1.07

40.94

-17.38

0.00

1

ضعيفة

7

أفضل العالقات الرسمية مع اآلخرمن

3.14

1.16

62.81

2.38

0.02

4

كبيرة

2.70

1.19

53.94

-4.99

0.00

5

ضعيفة

9

أميل إل فرض رأيي عل اآلخرمن

1.97

1.04

39.33

-19.57

0.00

9

ضعيفة

88

يضايقني توجيه أي انتقاد لي

2.71

1.16

54.12

-5.00

0.00

7

ضعيفة

2.59

0.63

51.78

-12.78

0.00

2
4
2
5

1

اآلخرمن

أحرص أن تكون ق ارراتي صارمة

أحـ ــرص عل ـ ـ أن أكـ ــون المتحـ ــدث باسـ ــم
الطلبة في الجامعة

أع ـ ـ ــالج المش ـ ـ ــكالت الت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـواجهني دون

مساعدة غيري

أعتبــر أن المناقشــة وتبــادل اآلراء مضــيعة
للوقت

ألبي حاجاتي بشكل دا م ،دون النظـر إلـ
حاجات اآلخرمن

المحور ككل
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ضعيفة

وقد تبين من الجدول السابق أن:


درجـة تـوافر نمــط القيــادة األوتــوقراطي لـدى طلبــة الجامعـات فــي قطــاع غـزة جــاءت بــوزن

نسبي ( ،)51.78وهي بدرجة (ضعيفة).
وه ــذا ي ــدل علـ ـ وج ــود نم ــط القي ــادة األوت ــوقراطي ل ــدى طلب ــة الجامع ــات ف ــي قط ــاع غـ ـزة بدرج ــة

متوســطة ،ويفســـر الباحـــث ذلـ ـ ألن نمــط القيــادة األوتــوقراطي يبنـ ـ عل ـ حــب الــذات وكراهي ــة
اآلخر ،يسود فيه جو من الرسمية وفرض الرأي ،وعدم االهتمام بحاجات اآلخرمن ،إضافة إل أن

النفس البشرمة بشكل عام ترفض نظام التسلط وفرض الق اررات ،لذل يرى الباحث أن هذه النتيجـة
تعتبر نتيجة منطقية.

واتفق ـ ــت ه ـ ــذه النتيج ـ ــة م ـ ــع د ارس ـ ــة (الدرديس ـ ــي )4886 ،الت ـ ــي أش ـ ــارت أن م ـ ــدى تـ ـ ـوافر ال ـ ــنمط
األوتوقراطي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع قطاع غـزة جـاء بـوزن نسـبي (،)52.235

وهو بدرجة (متوسطة).

وأظهـرت د ارســة (الحســيني )4884 ،أن القيـادات اإلدارمــة فــي المـدارس الثانويــة ال تســتخدم الــنمط

األوتوقراطي.

وأشـارت د ارسـة (النيـرب )4884 ،أن الــنمط الـديكتاتوري ألعضـاء الهي ــة التدرمسـية فـي الجامعــات

الفلسطينية في قطاع شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهي ة التدرمسية والطلبة حصل
عل تقدير منخفض.



أعلـ ترتيــب فقـرة رقــم ( ،)4وهــي (أحــرص أن تكــون ق ار ارتــي صــارمة) ،وقــد جــاءت بــوزن

نسبي ( ،)66.11وهي بدرجة (كبيرة).

وهذا يدل عل حـرص طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة أن تكـون قـ ارراتهم صـارمة ،ولكـن لـيس فـي

كل الظرو

واألوقات ،ويعزو الباحث ذل لطبيعـة المجتمـع فـي قطـاع غـزة ،والظـرو

به ،والحصار واآلالم التي مر بها ،وما أثرت به عل جميع المواطنين دون استثناء.



المحيطـة

أدن ترتيـب فقـرة رقـم ( ،)5وهـي (أعتبـر أن المناقشـة وتبـادل اآلراء مضـيعة للوقـت) ،وقـد

جاءت بوزن نسبي ( ،)38.15وهي بدرجة (ضعيفة).

وهذا يدل عل اهتمام طلبة الجامعات في قطاع غزة بالمناقشة وتبادل اآلراء ،ويعزو الباحث ذل
ألهميــة المناقشــة وتبــادل اآلراء ،ومــا ينــتج عنهــا مــن توافــق وتقــارب فــي وجهــات النظــر بــين جميــع

األط ار .
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جدول رقم (:)14

فقرات محور نمط القيادة التسيبي
م
1

الفقرة
أتجنـ ـ ـ ـ ــب إعـ ـ ـ ـ ــداد جـ ـ ـ ـ ــدول خـ ـ ـ ـ ــاص

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

""T

المتوسط

قيمة

قيمة

""Sig.

الترتيب

درجة

الموافقة

2.94

1.24

58.75

-0.99

0.32

8

متوسطة

2.79

1.15

55.89

-3.50

0.00

4

ضعيفة

2.89

1.13

57.84

-1.87

0.06

4

متوسطة

2.11

0.96

42.16

-18.08

0.00

1

ضعيفة

2.69

1.21

53.89

-4.92

0.00

2

ضعيفة

2.46

1.14

49.28

-9.13

0.00

5

ضعيفة

2.24

1.11

44.75

-13.42

0.00

6

ضعيفة

1

أعتقد أن التخطيط مضيعة للوقت

1.88

1.05

37.64

-20.72

0.00

9

ضعيفة

9

أفضل العشوا ية في نمط حياتي

2.16

1.22

43.24

-13.33

0.00

7

ضعيفة

88

غير ملتزم بأنظمة وقوانين الجامعة

1.84

1.09

36.71

-20.94

0.00

88

ضعيفة

المحور ككل

2.38

0.66

47.55

-18.61

0.00

2
4
2
5
6
7

بالمذاكرة
أتجن ــب الت ــدخل ف ــي ح ــل الن ازع ــات

بين الطلبة

أتساهل في قضاء واجباتي التعليمة
بشكل مستمر
أتصــر مــع اآلخ ـرمن بســلو غيــر
مدروس

أته ــاون ف ــي كس ــب الوق ــت وم ــذهب
دون أن أستفيد منه

أتهــرب مــن المســؤولية فــي المواقــف
الحرجة
أتهرب من مواجهه المشـكالت التـي
تواجهني

وقد تبين من الجدول السابق أن:


درجة توافر نمط القيادة التسيبي لدى طلبة الجامعات في قطاع غـزة جـاءت بـوزن نسـبي

( ،)47.55وهي بدرجة (ضعيفة).
وهــذا يــدل عل ـ وجــود نمــط القيــادة التســيبي لــدى طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غ ـزة بدرجــة قليلــة،

ويفسر الباحث ذل ألن نمط القيادة التسيبي يبنـ علـ التهـاون والكسـل والهـروب مـن المسـ ولية
وعدم االلتزام ،باإلضافة إل أن هذا الـنمط ال يصـلح فـي الكثيـر مـن البي ـات ،وعليـه يـرى الباحـث

أن هذا النمط من الطبيعي أن يتحصل عل المرتبة األخيرة.

واتفقــت هــذه النتيجــة مــع د ارســة (الدرديســي )4886 ،التــي أشــارت أن مــدى ت ـوافر الــنمط الترســلي

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة جاء بوزن نسبي ( ،)46.787وهو بدرجة (قليلة).
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ضعيفة

وبينت دراسة (شحادة )4881 ،أن النمط التسيبي هو النمط القيادي األقل شـيوعا لـدى اإلدارمـين

األكاديميين في الجامعات الفلسطينية.

وأظهـرت د ارســة (الحســيني )4884 ،أن القيـادات اإلدارمــة فــي المـدارس الثانويــة ال تســتخدم الــنمط

الحر.

وأش ــارت د ارس ــة (الني ــرب )4884 ،أن ال ــنمط التس ــيبي ألعض ــاء الهي ــة التدرمس ــية ف ــي الجامع ــات

الفلسطينية في قطاع شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهي ة التدرمسية والطلبة حصل
عل تقدير منخفض.

أعل ترتيب فقرة رقم ( ،)8وهي (أتجنب إعداد جدول خاص بالمذاكرة) ،وقد جاءت بـوزن



نسبي ( ،)58.75وهي بدرجة (متوسطة).

وهذا يدل عل عدم إعداد جميع طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة لجـدول خـاص بالمـذاكرة ،ويعـزو

الباحــث ذل ـ ألن كــل طالــب لــه طرمقــة خاصــة فــي المــذاكرة ،ولــيس بالضــرورة أن يعتمــدوا نفــس
الطرمقة.


أدن ـ ترتيــب فق ـرة رقــم ( ،)88وهــي (غيــر ملتــزم بأنظمــة وق ـوانين الجامعــة) ،وقــد جــاءت

بوزن نسبي ( ،)36.71وهي بدرجة (ضعيفة).

وهــذا يــدل عل ـ أن طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غـزة ملتزمــون بأنظمــة وق ـوانين الجامعــات ،ويع ـزو

الباحــث ذل ـ بــوعي الطلبــة وادراكهــم ألهميــة االلتـزام بأنظمــة وقـوانين الجامعــة ،والنتــا ج اإليجابيــة
التي سو

تعود عليهم إن التزموا بها ،والنتا ج السلبية التي سو

وكونها تساهم في استقرار وضعهم الجامعي.

تعود عليهم إن لم يلتزمـوا بهـا،

ثاني ا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها:
ينص السؤال عل ما يلي:

ما مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة؟

وقــد تــم اإلجابــة علـ هــذا السـؤال باســتخدام اختبــار  Tللعينــة الواحــدة ،كمــا هــو مبــين فــي الجــداول

التالية:
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جدول رقم (:)19

محاور التوافق االجتماعي
م

المحور

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

الترتيب

درجة

الموافقة

1

التوافق األسري

4.28

0.66

85.60

38.03

0.00

8

كبيرة جدا

2

المشاركة الجامعية

3.52

0.73

70.47

13.99

0.00

4

كبيرة

4

االنسجام مع المجتمع

4.03

0.60

80.60

33.87

0.00

4

كبيرة

التوافق االجتماعي

3.89

0.61

77.74

28.52

0.00

وقد تبين من الجدول السابق أن:


مس ــتوى التوافــــق االجتمــــاعي ل ــدى طلب ــة الجامع ــات ف ــي قط ــاع غـ ـزة ج ــاء ب ــوزن نس ــبي

( ،)77.74وهو بدرجة (كبيرة).


مستوى التوافق األسري لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاء بـوزن نسـبي (،)85.60

وهو بدرجة (كبيرة جدا).


مس ــتوى المشــــاركة الجامعيــــة ل ــدى طلب ــة الجامع ــات ف ــي قط ــاع غـ ـزة ج ــاء ب ــوزن نس ــبي

( ،)70.47وهو بدرجة (كبيرة).


مســتوى االنســجام مــع المجتمــع لــدى طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غ ـزة جــاء بــوزن نســبي

( ،)80.60وهو بدرجة (كبيرة).

يتبين من النتا ج السابقة وجود توافق اجتماعي بصورة كبيرة لدى طلبة الجامعات في قطـاع غـزة،

وأنهم يتمتعون بتوافق أسري ومشاركة جامعية وانسجام مع المجتمـع ،ويفسر الباحث ذلـ بطبيعـة
المجتمــع فــي قطــاع غ ـزة ،وأنــه مجتمــع إنســاني اجتمــاعي ،يحــب أس ـرته ،ولديــه انتمــاء لجامعتــه،
وعنده والء كبير لمجتمعه ووطنه.

واتفقــت هــذه النتيجــة مــع د ارســة (حبايــب وأبــو مــرق )4886 ،التــي أشــارت إل ـ وجــود توافــق لــدى

طلبة جامعة النجاح الوطنية بدرجة كبيرة.

واختلفــت مــع د ارســة (عــوض ونبيــل )4886 ،التــي بينــت وجــود توافــق لــدى المســنين المقيمــين مــع

أسرهم في محافظة طولكرم بدرجة متوسطة.
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كبيرة

جدول رقم (:)21

فقرات محور التوافق األسري
م

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

""T

المتوسط

قيمة

قيمة

""Sig.

الترتيب

درجة

الموافقة

1

أشعر أنني مستقر أسرما

4.05

1.07

80.99

19.19

0.00

1

كبيرة

2

أستمتع بالحديث مع أفراد أسرتي

4.29

0.93

85.89

27.33

0.00

6

كبيرة جدا

4

أفتخر بانتما ي ألسرتي

4.57

0.83

91.39

37.08

0.00

4

كبيرة جدا

2

قلبي مليء بالحب ألسرتي

4.59

0.77

91.83

39.94

0.00

8

كبيرة جدا

5

حد كبير
أسرتي تأخذ برأيي إل ّ
يسود أسرتي االتفاق والحب والمودة

3.94

1.00

78.75

18.34

0.00

88

كبيرة

4.29

0.93

85.74

26.89

0.00

7

كبيرة جدا

4.03

1.04

80.63

19.35

0.00

9

كبيرة

1

أقضي أوقاتا سعيدة مع أسرتي

4.32

0.92

86.34

28.05

0.00

5

كبيرة جدا

9

شخص محبوب في أسرتي
أنا
ٌ
أهتم بسعادة جميع أفراد أسرتي

4.45

0.82

88.98

34.59

0.00

2

كبيرة جدا

4.53

0.79

90.57

38.03

0.00

4

كبيرة جدا

4.28

0.66

85.60

38.03

0.00

6
7

88

أتشــاور مــع أف ـراد أس ـرتي فــي اتخــاذ ق ار ارتــي

المهمة

المحور ككل

وقد تبين من الجدول السابق أن:


مستوى التوافق األسري لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاء بـوزن نسـبي (،)85.60

وهو بدرجة (كبيرة جدا).

وهذا يدل عل وجود توافق أسرى لدى طلبة الجامعـات فـي قطـاع غـزة ،ويفسـر الباحـث ذلـ ألن

األسـرة هــي المحضــن األول للفــرد ،وان صــلح هــذا المحضــن صــلح المجتمــع ،وان شــابه شــيئ مــن
الفرقة واالختال

ضعف المجتمع ،فاستقرار األسرة ووجود توافـق فيهـا لبنـة أساسـية لمجتمـع جيـد،

أما حصول بعد التوافق األسري عل المرتبة األولـ  ،يـرى الباحـث أن اإلنسـان بطبعـه ينتمـي إلـ

البي ة األساسية له ،والتي يتفاعل معها بشكل أساسي وكبير ،وهي األسـرة ،لمـا تمثلـه مـن حاضـنة

نفسية واجتماعية أساسية لدى اإلنسان.

وأظهـ ــرت د ارسـ ــة (عـ ــوض ونبيـ ــل )4886 ،أن متوسـ ــط درجـ ــة االغت ـ ـراب النفسـ ــي لـ ــدى المسـ ــنين
المقيمـين مــع أسـرهم فــي محافظــة طـولكرم قــد بلغـت ( ،)4.89وبلـ متوســط درجـة التوافــق النفســي

(.)4.24


أعلـ ترتيــب فقـرة رقــم ( ،)2وهــي (قلبــي ملــيء بالحــب ألسـرتي) ،وقــد جــاءت بــوزن نســبي

( ،)91.83وهي بدرجة (كبيرة جدا).

وهذا يدل عل حـب طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة ألسـرهم ،ويعـزو الباحـث ذلـ ألهميـة األسـرة

في حياة الفرد ،وأنها من ربته وعلمته ،وهي الحضن الدافئ له.
113

كبيرة جدا

أدنـ ترتيــب فق ـرة رقــم ( ،)5وهــي (أس ـرتي تأخــذ ب أريــي إل ـ حـ ّـد كبيــر) ،وقــد جــاءت بــوزن

نسبي ( ،)78.75وهي بدرجة (كبيرة).
وهــذا يــدل عل ـ أن أســر طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غ ـزة تأخــذ ب ـرأيهم ووجهــات نظــرهم ،ويعـــزو

الباحث ذل إلد ار اآلباء واألمهات لدور أبنا هم الطلبة ،وأهميـة مشـاركتهم فـي القـ اررات األسـرمة،
باإلضــافة أن بعــض طلبــة الجامعــات هــم مــن المعيلــين ألســرهم أو القــا مين عل ـ رعايتهــا وتــوفير

احتياجاتها ،إما لموت األب أو مرضه أو عدم مقدرته عل العمل.
جدول رقم (:)21

فقرات محور المشاركة الجامعية
الفقرة

م

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

الترتيب

درجة

الموافقة

1

أفتخر بانتما ي إل جامعتي

3.71

1.23

74.19

11.29

0.00

4

كبيرة

2

أشعر بالرضا عن تخصصي الجامعي

3.91

1.07

78.21

16.61

0.00

4

كبيرة

3.68

1.09

73.51

12.01

0.00

2

كبيرة

3.09

1.24

61.72

1.34

0.18

88

كبيرة

3.94

1.16

78.79

15.72

0.00

8

كبيرة

6

عالقاتي مميزة بأساتذتي

3.59

1.12

71.71

10.25

0.00

6

كبيرة

7

أحب الذهاب إل الجامعة

3.54

1.25

70.88

8.43

0.00

7

كبيرة

1

أشار زمال ي في مناقشة المواد الدراسية

3.61

1.05

72.14

11.20

0.00

5

كبيرة

3.37

1.14

67.46

6.36

0.00

1

كبيرة

3.13

1.17

62.54

2.11

0.04

9

كبيرة

0.73

1.36

61.86

0.00

0.73

4
2
5

9
88

أفض ـ ــل االخـ ـ ـتالط واقام ـ ــة العالق ـ ــات م ـ ــع
زمال ي في الكلية
أشار مع زمال ي في نشاطات الكلية
ألت ـ ـ ــزم بال ـ ـ ــدوام الد ارس ـ ـ ــي ،وال أتغي ـ ـ ــب إال
للضرورة

أن ـ ـ ـ ــاقش المدرس ـ ـ ـ ــين ف ـ ـ ـ ــي الموض ـ ـ ـ ــوعات
الدراسية
أشعر بالرضا عن تحصيلي الجامعي
المحور ككل

وقد تبين من الجدول السابق أن:


مس ــتوى المشــــاركة الجامعيــــة ل ــدى طلب ــة الجامع ــات ف ــي قط ــاع غـ ـزة ج ــاء ب ــوزن نس ــبي

( ،)78.27وهو بدرجة (كبيرة).

وهذا يدل عل وجود مشـاركة جامعيـة لـدى طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة ،ويفسـر الباحـث هـذه
المشاركة بأن الجامعة هي بيت للطالب ،ومحضن تربية بعد بيته ،وأن الطالـب مـع د ارسـته يعـيش

ف ــي بي ــة جامعي ــة ،ييج ــب أن يتعام ــل معه ــا ،وتتمث ــل ه ــذه المش ــاركة ف ــي االلتـ ـزام بالحض ــور إلـ ـ

الجامعة ،واقامة عالقات مع الطلبة الزمالء ،وعالقات أخرى مع األساتذة ،إضافة إل أن الطالب
يقضــي وقتــا طــويال مــن يومــه داخــل أسـوار الجامعــة ،وهــذا يحفــز المشــاركة الجامعيــة ،إضــافة إلـ
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كبيرة

تــوفر العالقــات الطيبــة بــين الطلبــة مــع بعضــهم الــبعض ،وكــذل بيــنهم وبــين الطــاقم األكــاديمي

واإلداري في الجامعة.

وأوضـحت د ارسـة (البـدراني )4884 ،أن طلبـة كليـة التربيـة الرماضـية بصـورة عامـة يتمتعـون

بمستوى دافع معرفي رماضـي إيجـابي ،ممـا يعطـيهم الـدافع للعطـاء والعمـل ،مـن أجـل النجـاح فـي

حاجاتهم األكاديمية والعملية الجامعية.


أعل ـ ترتيــب فق ـرة رقــم ( ،)5وهــي (ألتــزم بالــدوام الد ارســي ،وال أتغيــب إال للضــرورة) ،وقــد

جاءت بوزن نسبي ( ،)78.79وهي بدرجة (كبيرة).

وهــذا يــدل علـ الت ـزام طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غـزة بالــدوام الد ارســي الجــامعي ،وعــد تغيــبهم إال

للضــرورة ،ويعــزو الباحــث ذلـ ألن الــدوام الد ارســي الجــامعي يــؤدي إلـ زمــادة التحصــيل العلمــي،
والحصول عل أعل الدرجات.


أدنـ ترتيــب فقـرة رقــم ( ،)2وهــي (أشــار مــع زمال ــي فــي نشــاطات الكليــة) ،وقــد جــاءت

بوزن نسبي ( ،)61.72وهي بدرجة (متوسطة).

وهــذا يــدل علـ مشــاكة طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غـزة فــي نشــطات الكليــات الخاصــة بهــم ،ولكــن

ليس بالدرجـة الكافيـة ،ويعـزو الباحـث ذلـ لمـا تصـيبه نشـاطات الكليـات علـ الطلبـة مـن مفـاهيم
وممارسات وتطبيقات عملية لمواد نظرمة يدرسونها.

جدول رقم (:)22

فقرات محور االنسجام مع المجتمع
م

الفقرة

الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

قيمة

النسبي

""T

""Sig.

المتوسط

االنحراف

الترتيب

درجة
الموافقة

1

أشار الناس أفراحهم وأحزانهم

4.24

0.86

84.87

28.33

0.00

4

كبيرة

2

عالقاتي االجتماعية مع جيراني جيدة

4.14

0.90

82.83

24.88

0.00

2

كبيرة

4

أحب البقاء مع اآلخرمن أطول وقت ممكن

3.75

1.10

74.97

13.22

0.00

6

كبيرة

2

أتقبل انتقادات اآلخرمن

3.69

1.03

73.89

13.11

0.00

9

كبيرة

5

أبادر بتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها

4.29

0.82

85.72

30.48

0.00

4

كبيرة

6

يسرني مساعدة اآلخرمن

4.37

0.84

87.49

32.06

0.00

8

كبيرة

7

أحب االلتزام بعادات وتقاليد مجتمعي

3.67

1.16

73.44

11.28

0.00

88

كبيرة

1

ألتمس األعذار لآلخرمن

4.03

0.92

80.58

21.73

0.00

1

كبيرة

9

أحافظ عل مواعيدي مع اآلخرمن

4.12

0.97

82.30

22.52

0.00

5

كبيرة

88

مــن الســهل علــي أن أقــيم عالقــات مــودة مــع
ّ
اآلخرمن

4.08

1.01

81.62

20.98

0.00

7

كبيرة

المحور ككل

4.03

0.60

80.60

33.87

0.00
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كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

مســتوى االنســجام مــع المجتمــع لــدى طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غ ـزة جــاء بــوزن نســبي



( ،)80.60وهو بدرجة (كبيرة).

وهذا يدل علـ وجـود انسـجام مـع المجتمـع لـدى طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة ،ويفسـر الباحـث
ذل ـ بأننــا نعــيش فــي مجتمــع يحــب العالقــات االجتماعيــة ،وم ـربط بيننــا روابــط اجتماعيــة كثي ـرة،

إضــافة إلـ وحــدة الهــم والمعانــاة لــدى جميــع ف ــات المجتمــع ،وصــور التكافــل االجتمــاعي موجــودة
وكثيرة.


أعل ـ ترتيــب فق ـرة رقــم ( ،)6وهــي (يس ـرني مســاعدة اآلخ ـرمن) ،وقــد جــاءت بــوزن نســبي

( ،)87.49وهي بدرجة (كبيرة).

وهذا يدل عل حرص طلبة الجامعات في قطاع غزة عل مساعدة اآلخـرمن ،ويعزو الباحث ذلـ
باالنتم ــاء ال ــديني واإلنس ــاني واالجتم ــاعي ل ــدى المجتم ــع ف ــي قط ــاع غـ ـزة ،وأن مس ــاعدة اآلخـ ـرمن

متأصلة لديه ،وأـن العادات والتقاليد تحث عل مساعدة اآلخرمن.


أدن ـ ترتيــب فق ـرة رقــم ( ،)7وهــي (أحــب االلت ـزام بعــادات وتقاليــد مجتمعــي) ،وقــد جــاءت

بوزن نسبي ( ،)73.44وهي بدرجة (كبيرة).

وهذا يدل عل التزام طلبة الجامعات في قطاع غزة بعادات وتقاليد المجتمـع ،ويعزو الباحـث ذا
ألن المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ ،وله عادات وتقاليد موروثة يتمس بتطبيقها ،إضـافة إلـ

أن المجتمــع فــي غ ـزة مجتمــع مهجــر ويعــاني مــن االحــتالل وممارســات الظالمــة ،وهــذا ممــا يقــوي
روابط المجتمع ،ومجعله يتمس بعاداته وتقاليده وثوابته.

ثالثا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤال عل ما يلي:

هل توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـا ية عنـد مسـتوى ( )α≤0.05بـين درجـة تـوافر األنمـاط القياديـة
ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة؟
ولإلجابة عل هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية:

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين درجــة ت ـوافر األنمــاط القياديــة
ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.
ومتفرع من الفرضية الر يسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

 .8ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحص ـا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين درجــة ت ـوافر الــنمط
القيادي الديمقراطي ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.
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وتم التحقق من صحة هذه الفرضـية عـن طرمـق حسـاب معـامالت ارتبـاط بيرسـون ،كمـا هـو مبـين

في الجدول التالي:

جدول رقم (:)23

معامالت ارتباط بيرسون بين النمط القيادي الديمقراطي والتوافق االجتماعي
قيمة

مستوى

م

المحور

معامل االرتباط

8

التوافق األسري

0.259

0.000

4

المشاركة الجامعية

0.449

0.000

دالة

0.550

0.000

دالة

0.548

0.000

دالة

 4االنسجام مع المجتمع
التوافق االجتماعي

""Sig.

الداللة
دالة

وقد تبين من الجدول السابق أن:


معامل ارتباط بيرسون بين النمط القيادي الديمقراطي والتوافق االجتماعي يساوي

( ،)8.521وقيمة اSig.ا أقل من ( ،)8.85وهذا يدل عل وجود عالقة ارتباطية طردية ذات
داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين النمط القيادي الديمقراطي والتوافق
االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

تبين النتا ج السابقة وجود عالقة طردية بين النمط الديمقراطي والتوافق االجتماعي لدى طلبة

الجامعات في قطاع غزة ،وأنه كلما توفر النمط القيادي الديمقراطي كلما زاد مستوى التوافق
االجتماعي ،ويفسر الباحث ذل

بأن النمط القيادي الديمقراطي يبن

عل

أساس المشاركة

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

الفرد ،وال يمكن أن يظهر بشكل قوي وفاعل إال في إطار نظام ديمقراطي يتبناه الفرد لنفسه،
ومجعله أساسا في عالقاته مع اآلخرمن.

 .4ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين درجــة ت ـوافر الــنمط
القيادي األوتوقراطي ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

وتم التحقق من صحة هذه الفرضـية عـن طرمـق حسـاب معـامالت ارتبـاط بيرسـون ،كمـا هـو مبـين

في الجدول التالي:
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جدول رقم (:)24

معامالت ارتباط بيرسون بين النمط القيادي األوتوقراطي والتوافق االجتماعي
قيمة

مستوى

م

المحور

معامل االرتباط

8

التوافق األسري

-0.141

0.005

4

المشاركة الجامعية

0.058

0.257

غير دالة

-0.083

0.104

غير دالة

-0.046

 0.362غير دالة

 4االنسجام مع المجتمع
التوافق االجتماعي

""Sig.

الداللة
دالة

وقد تبين من الجدول السابق أن:


معامل ارتباط بيرسون بين النمط القيادي األوتوقراطي والتوافق االجتماعي يساوي

( ،)-8.826وقيمة اSig.ا أكبر من ( ،)8.85وهذا يدل عل عدم وجود عالقة ارتباطية ذات
داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين النمط القيادي األوتوقراطي والتوافق
االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

تبين النتا ج السابقة عدم وجود عالقة بين النمط الديمقراطي والتوافق االجتماعي لدى طلبة

الجامعات في قطاع غزة ،وأنه كلما توفر النمط القيادي األوتوقراطي كلما قل مستوى التوافق
االجتماعي ،ويفسر الباحث ذل بأن النمط القيادي األوتوقراطي يبن عل أساس األنانية وحب
الذات وكراهية اآلخر وعدم احترامه ،وهو يؤسس لالختال

وعدم االتفاق ،فمن الطبيعي أن ال

توجد عالقة ارتباطية بينه وبين التوافق االجتماعي ،فالنمط األوتوقراطي ال ينسجم مع الصحة
النفسية اإليجابية لدى الفرد ،وحيث أن التوافق االجتماعي أحد مظاهر الصحة النفسية ،ال تعد

هذه النتيجة طبيعية.

 .4ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين درجــة ت ـوافر الــنمط
القيادي التسيبي ومستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

وتم التحقق من صحة هذه الفرضـية عـن طرمـق حسـاب معـامالت ارتبـاط بيرسـون ،كمـا هـو مبـين

في الجدول التالي:
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جدول رقم (:)25

معامالت ارتباط بيرسون بين النمط القيادي التسيبي والتوافق االجتماعي
قيمة

مستوى

م

المحور

معامل االرتباط

8

التوافق األسري

-0.266

0.000

4

المشاركة الجامعية

-0.236

0.000

دالة

-0.241

0.000

دالة

-0.324

0.000

دالة

 4االنسجام مع المجتمع
التوافق االجتماعي

""Sig.

الداللة
دالة

وقد تبين من الجدول السابق أن:


معامل ارتباط بيرسون بين النمط القيادي التسيبي والتوافق االجتماعي يساوي

( ،)-8.442وقيمة اSig.ا أقل من ( ،)8.85وهذا يدل عل وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات
داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين النمط القيادي التسيبي والتوافق االجتماعي
لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

تبين النتا ج السابقة وجود عالقة عكسية بين النمط القيادي التسيبي والتوافق االجتماعي لدى

طلبة الجامعات في قطاع غزة ،وأنه كلما توفر النمط التسيبي كلما قل مستوى التوافق

االجتماعي ،ويفسر الباحث ذل بأن النمط القيادي التسيبي يبن عل الفوض والتهاون وعدم

المس ولية ،وبالتالي يرى الباحث أن النتيجة تعتبر منطقية ،ألن هذا النمط يؤدي إل خلل في
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.

رابعا :نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع ومناقشتها:
ينص السؤال عل ما يلي:

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أف ـراد عينــة

الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغيرات:

(الجنس ،الجامعة ،المعدل التراكمي)؟

ولإلجابة عل هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أف ـراد عينــة

الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغيرات:

(الجنس ،الجامعة ،المعدل التراكمي).
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وتتفرع من هذه الفرضية الر يسة الفرضيات الفرعية التالية:

 .8ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أفـراد

عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعـزى

إل متغير الجنس.

وتــم التحق ــق م ــن صــحة ه ــذه الفرض ــية باس ـتخدام اختب ــار  ،T-Testكم ــا هــو مب ــين ف ــي الج ــدول
التالي:

جدول رقم (:)26

الفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير الجنس
المحور
نمط القيادة الديمقراطي
نمط القيادة األوتوقراطي
نمط القيادة التسيبي
األنماط القيادية

الجنس

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

ذكر

218

3.665

0.518

أنث

175

3.764

0.512

ذكر

218

2.744

0.652

أنث

175

2.467

0.599

ذكر

214

2.446

0.686

أنث

175

2.344

0.610

ذكر

2.962 218

0.408

أنثى

2.858 175

0.352

قيمة
"" T

قيمة

""Sig.

مستوى
الداللة

 0.058 -1.900غير دالة
4.346

0.000

1.532

 0.126غير دالة

2.670

0.008

دالة

دالة

* قيمة اTا الجدولية عند درجة حرمة ( )391وعند مستوى داللة (1.980 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:


قيمة اTا المحسوبة أكبر من قيمة اTا الجدولية في األنماط القيادية ونمط القيادة

األوتوقراطي ،وهذا يدل عل وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين
متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في

قطاع غزة تعزى إل متغير الجنس ،ولصالح (الذكور).


قيمة اTا المحسوبة أقل من قيمة اTا الجدولية في نمط القيادة الديمقراطي ونمط القيادة

التسيبي ،وهذا يدل عل عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ()α≤0.05
بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات

في قطاع غزة تعزى إل متغير الجنس.

يتبين من النتا ج السابقة عدم وجود فروقات في توفر نمط القيادة الديمقراطي والتسيبي لدى طلبة
الجامعات في قطاع غزة الذكور واإلناث ،بينما توفر نمط القيادة األوتوقراطي لدى الذكور أكثر

من اإلناث ،ويفسر الباحث ذل ألن الذكور يميلون إل التسلط والمركزمة أكثر من اإلناث ،بينما
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تتميز اإلناث بالعاطفية أكثر من الذكور ،باإلضافة إل الثقافة االجتماعية السا دة ،والتي يسميها

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
الرجولة والقوة ،التي يجب أن يتحلوا بها.

وبينت دراسة (عبد الرحمن )4888 ،أنه 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.

وأشارت دراسة (شحادة )4881 ،أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية تعزى للجنس في أنماط

السلو القيادي وأنماط االتصال لدى اإلدارمين األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هي ة التدرمس
في الجامعات الفلسطينية.

وأظهرت دراسة (النيرب )4884 ،أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عل

ألنماط القيادة تبعا لمتغير الجنس عند أعضاء هي ة التدرمس بين الذكور واإلناث.
وخلصت دراسة (أبو شمالة )4886 ،إل

الدرجة الكلية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى

داللة ( )α≤0.05في آراء المبحوثين حول درجة ممارسة األنماط القيادية اإلدارمة (التحوملي،
المشار  ،األوتوقراطي) في جامعة األقص من وجهة نظر العاملين تعزى لمتغير الجنس.

 .4ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أفـراد

عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعـزى

إل متغير الجامعة.

وتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في
الجدول التالي:

جدول رقم (:)27

الفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير الجامعة
م

8

4

المحور
نمط القيادة
الديمقراطي
نمط القيادة

األوتوقراطي

التباين

المربعات

درجات

متوسط

مصدر

مجموع

الحرية المربعات

بين المجموعات

0.020

2

0.010

داخل المجموعات

104.802

390

0.269

المجموع

104.822

392

بين المجموعات

2.535

2

1.268

داخل المجموعات

159.822

390

0.410

المجموع

162.357

392
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قيمة
""F

0.037

3.093

قيمة

""Sig.
0.964

0.046

مستوى
الداللة
غير
دالة

دالة

م

4

المحور
نمط القيادة
التسيبي

األنماط القيادية

التباين

المربعات

درجات

متوسط

مصدر

مجموع

الحرية المربعات

بين المجموعات

0.091

2

0.046

داخل المجموعات

165.662

386

0.429

المجموع

165.753

388

بين المجموعات

0.470

2

داخل المجموعات

58.191

390

المجموع

58.661

392

قيمة
""F

0.106

قيمة

""Sig.
0.899

0.235
0.208 1.576 0.149

مستوى
الداللة
غير
دالة
غير
دالة

* قيمة اFا الجدولية عند درجة حرمة ( )390 ،4وعند مستوى داللة (3.070 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:



قيمة اFا المحسوبة أقل من قيمة اFا الجدولية في األنماط القيادية ونمط القيادة

الديمقراطي ونمط القيادة التسيبي ،وهذا يدل عل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند

مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط
القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغير الجامعة.



قيمة اFا المحسوبة أكبر من قيمة اFا الجدولية في نمط القيادة األوتوقراطي ،وهذا يدل

عل وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفراد
عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل

متغير الجامعة.

وإليجاد الفروقات بين المجموعات تم استخدام اختبار ( ،)LSDكما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم (:)28

الفروقات بين المجموعات في نمط القيادة األوتوقراطي بالنسبة لمتغير الجامعة
األزهر

الجامعة

اإلسالمية

اإلسالمية

8

األزهر

*8.894

8

األقصى

-8.848

-*8.444

األقصى

8

وقد تبين من الجدول السابق أنه:
 يوجد فروقات بين مجموعة (األزهر) ومجموعة (اإلسالمية) ،ولصالح مجموعة(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

الجامعات في قطاع غزة في الجامعات المختلفة ،بينما توفر نمط القيادة األوتوقراطي لدى طلبة جامعة
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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.

وقد أشارت دراسة (الدرديسي )4886 ،وجود فروق في متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول

األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،تعزى لمتغير الجامعة.

وقد أوضحت دراسة (شحادة )4881 ،أنه توجد فروق ذات داللة إحصا ية في كل من أنماط

السلو

القيادي وأنماط االتصال لدى اإلدارمين األكاديميين في الجامعات الفلسطينية تعزى

لمتغير الجامعة.

وخلصات دراسة (عبد الرحمن )4888 ،إل

وجود فروق ذات داللة إحصا ية لجميع األنماط

القيادية السا دة لدى اإلدارمين واألكاديميين في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغير الجامعة.

 .4ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أفـراد

عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعـزى

إل متغير المعدل التراكمي.

وتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في

الجدول التالي:

جدول رقم (:)29

الفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير المعدل التراكمي
م

8

4

4

المحور
نمط القيادة
الديمقراطي

نمط القيادة

األوتوقراطي

نمط القيادة التسيبي

األنماط القيادية

التباين

المربعات

درجات

متوسط

مصدر

مجموع

الحرية المربعات

بين المجموعات

0.272

3

0.091

داخل المجموعات

104.550

389

0.269

المجموع

104.822

392

بين المجموعات

0.526

3

0.175

داخل المجموعات

161.831

389

0.416

المجموع

162.357

392

بين المجموعات

1.896

3

0.632

داخل المجموعات

163.857

385

0.426

المجموع

165.753

388

بين المجموعات

0.361

3

داخل المجموعات

58.300

389

المجموع

58.661

392

قيمة
""F

0.337

0.421

1.485

قيمة

""Sig.
0.798

0.738

0.218

0.120
0.493 0.803 0.150

* قيمة اFا الجدولية عند درجة حرمة ( )389 ،4وعند مستوى داللة (2.680 = )0.05
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مستوى
الداللة
غير
دالة

غير
دالة

غير
دالة

غير
دالة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

قيمة اFا المحسوبة أقل من قيمة اFا الجدولية في األنماط القيادية ونمط القيادة



الديمقراطي نمط القيادة األوتوقراطي ونمط القيادة التسيبي ،وهذا يدل عل عدم وجود فروق ذات

داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة
توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغير المعدل التراكمي.

يتبين من النتا ج السابقة عدم وجود فروقات في توفر نمط القيادة الديمقراطي واألوتوقراطي

والتسيبي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة ،بغض النظر عن معدلهم التراكمي في الجامعة.

وقد أشارت دراسة (الدرديسي )4886 ،وجود فروق في متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول

األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،تعزى لمتغير المعدل التراكمي.

خامسا :نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس ومناقشتها:
ينص السؤال عل ما يلي:

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أف ـراد عينــة

الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غـزة تعـزى إلـ متغيـرات:

(الجنس ،الجامعة ،المعدل التراكمي)؟

ولإلجابة عل هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أف ـراد عينــة

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

وتتفرع من هذه الفرضية الر يسة الفرضيات الفرعية التالية:

 .8ال توجــد فـروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أفـراد

عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة تعـزى

إل متغير الجنس.

وتــم التحق ــق م ــن صــحة ه ــذه الفرض ــية باســتخدام اختب ــار  ،T-Testكم ــا هــو مب ــين ف ــي الج ــدول

التالي:
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جدول رقم (:)30

الفروقات في التوافق االجتماعي بالنسبة لمتغير الجنس
المحور
التوافق األسري
المشاركة الجامعية
االنسجام مع المجتمع
التوافق االجتماعي

الجنس

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

ذكر

214

4.223

0.667

أنث

174

4.412

0.593

ذكر

214

3.471

0.733

أنث

174

3.673

0.678

ذكر

214

3.960

0.596

أنث

174

4.141

0.563

ذكر

3.897 218

0.518

أنثى

4.077 175

0.441

مستوى

قيمة

قيمة

""Sig.

الداللة

-2.915

0.004

دالة

-2.789

0.006

دالة

-3.044

0.002

دالة

0.000 -3.659

دالة

""T

* قيمة اTا الجدولية عند درجة حرمة ( )391وعند مستوى داللة (1.980 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:


قيمة اTا المحسوبة أكبر من قيمة اTا الجدولية في التوافق االجتماعي وفي التوافق

األسري والمشاركة الجامعية واالنسجام مع المجتمع ،وهذا يدل عل

وجود فروق ذات داللة

التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل

متغير الجنس ،ولصالح

إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى
(اإلناث).

يتبين من النتا ج السابقة أن الطالبات في جامعات قطاع غزة أكثر توافقا اجتماعيا من الطالب،

وذل من حيث التوافق األسري والمشاركة الجامعية واالنسجام مع المجتمع.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (األطرش )4885 ،التي بينت وجود فروقات لصالح الجنس في

التوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة الثانويات التخصصية بشعبية مصراتة.

وخلصت دراسة (بركات )4886 ،إل وجود تأثير لمتغير الجنس في االتجاه نحو االلتزام الديني

وذل لمصلحة االنـاث.

وترى دراسة (حبايب وأبو مرق )4889 ،عدم وجود فروقات لصالح الجنس في التوافق الجامعي

لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية.

وأشارت دراسة (عوض ونبيل )4886 ،إل

عدم وجود فروق جوهرمة في متوسطات التوافق

النفسي واالجتماعي لدى المسنين ،بحسب متغير الجنس.
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 .4ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أفـراد

عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة تعـزى

إل متغير الجامعة.

وتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في

الجدول التالي:

جدول رقم (:)31

الفروقات في التوافق االجتماعي بالنسبة لمتغير الجامعة
م

المحور

8

التوافق األسري

 4المشاركة الجامعية

4

االنسجام مع
المجتمع
التوافق

االجتماعي

التباين

المربعات

درجات

متوسط

مجموع

مصدر

الحرية المربعات

بين المجموعات

1.153

2

0.576

داخل المجموعات

157.809

385

0.410

المجموع

158.962

387

بين المجموعات

0.221

2

0.111

داخل المجموعات

197.605

385

0.513

المجموع

197.826

387

بين المجموعات

1.988

2

0.994

داخل المجموعات

131.599

385

0.342

المجموع

133.587

387

بين المجموعات

0.038

2

داخل المجموعات

95.008

390

المجموع

95.045

392

قيمة

قيمة
""F

1.406

0.215

2.908

""Sig.
0.246

0.806

0.056

0.019
0.926 0.077 0.244

مستوى
الداللة
غير
دالة
غير
دالة
غير
دالة
غير
دالة

* قيمة اFا الجدولية عند درجة حرمة ( )390 ،4وعند مستوى داللة (3.070 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:



قيمة اFا المحسوبة أقل من قيمة اFا الجدولية في التوافق االجتماعي وفي التوافق

األسري والمشاركة الجامعية واالنسجام مع المجتمع ،وهذا يدل عل عدم وجود فروق ذات داللة

إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى
التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغير الجامعة.

يتبين من النتا ج السابقة أن طلبة الجامعات في قطاع غزة يتمتعون بنفس مستوى التوافق

االجتماعي ،بغض النظر عن جامعاتهم.

116

 .4ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتوى ( )α≤0.05بــين متوســط تقــديرات أفـراد

عينة الدراسة حول درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعـزى

إل متغير المعدل التراكمي.

وتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في

الجدول التالي:

جدول رقم (:)32

الفروقات في التوافق االجتماعي بالنسبة لمتغير المعدل التراكمي
م

المحور

8

التوافق األسري

 4المشاركة الجامعية

4

االنسجام مع
المجتمع
التوافق

االجتماعي

التباين

المربعات

درجات

متوسط

مصدر

مجموع

الحرية المربعات

بين المجموعات

4.661

3

1.554

داخل المجموعات

154.301

384

0.402

المجموع

158.962

387

بين المجموعات

6.426

3

2.142

داخل المجموعات

191.401

384

0.498

المجموع

197.826

387

بين المجموعات

1.554

3

0.518

داخل المجموعات

132.033

384

0.344

المجموع

133.587

387

بين المجموعات

3.103

3

داخل المجموعات

91.942

389

المجموع

95.045

392

قيمة
"" F

3.867

4.297

1.507

قيمة

""Sig.
0.010

0.005

0.212

مستوى
الدال لة
دالة

دالة

غير
دالة

1.034
0.005 4.376 0.236

دالة

* قيمة اFا الجدولية عند درجة حرمة ( )389 ،4وعند مستوى داللة (2.680 = )0.05
وقد تبين من الجدول السابق أن:



قيمة اFا المحسوبة أقل من قيمة اFا الجدولية في التوافق االجتماعي وفي التوافق

األسري والمشاركة الجامعية ،وهذا يدل عل وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة

( )α≤0.05بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة

الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغير المعدل التراكمي.


قيمة اFا المحسوبة أكبر من قيمة اFا الجدولية في االنسجام مع المجتمع ،وهذا يدل

عل عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات

أفراد عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل

متغير المعدل التراكمي.
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وإليجاد الفروقات بين المجموعات تم استخدام اختبار ( ،)LSDكما هو مبين في الجداول التالية:
جدول رقم (:)33

الفروقات بين المجموعات في التوافق األسري بالنسبة لمتغير المعدل التراكمي
المعدل التراكمي
أقل من %61
من -%61أقل من
%41

من -%41أقل من
%41
 %41فأكثر

أقل من
%61

من -%61أقل من
%41

من -%41أقل من
%41

%41
فأكثر

8
*8.418

8

*8.442

-8.825

8

*8.684

8.444

*8.467

8

وقد تبين من الجدول السابق أنه:
 يوجد فروقات بين مجموعة (من -%78أقل من  )%18ومجموعة (أقل من ،)%78ولصالح مجموعة (من -%78أقل من .)%18

 يوجد فروقات بين مجموعة (من -%18أقل من  )%98ومجموعة (أقل من ،)%78ولصالح مجموعة (من -%18أقل من .)%98

 يوجد فروقات بين مجموعة ( %98فأكثر) ومجموعة (أقل من  ،)%78ولصالحمجموعة ( %98فأكثر).

 يوجد فروقات بين مجموعة ( %98فأكثر) ومجموعة (من -%18أقل من ،)%98ولصالح مجموعة ( %98فأكثر).

جدول رقم (:)34

الفروقات بين المجموعات في المشاركة الجامعية بالنسبة لمتغير المعدل التراكمي
المعدل التراكمي
أقل من %61
من -%61أقل من
%41

من -%41أقل من
%41

 %41فأكثر

أقل من
%61

من -%61أقل من
%41

من -%41أقل من
%41

%41
فأكثر

8
8.446

8

*8.421

8.844

8

*8.619

*8.464

*8.428
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8

وقد تبين من الجدول السابق أنه:

 يوجد فروقات بين مجموعة (من -%18أقل من  )%98ومجموعة (أقل من ،)%78ولصالح مجموعة (من -%18أقل من .)%98

 يوجد فروقات بين مجموعة ( %98فأكثر) ومجموعة (أقل من  ،)%78ولصالحمجموعة ( %98فأكثر).

 يوجد فروقات بين مجموعة ( %98فأكثر) ومجموعة (من -%78أقل من ،)%18ولصالح مجموعة ( %98فأكثر).

 يوجد فروقات بين مجموعة ( %98فأكثر) ومجموعة (من -%18أقل من ،)%98ولصالح مجموعة ( %98فأكثر).

جدول رقم (:)35

الفروقات بين المجموعات في االنسجام مع المجتمع بالنسبة لمتغير المعدل التراكمي
المعدل التراكمي
أقل من %61
من -%61أقل من
%41

من -%41أقل من
%41

 %41فأكثر

أقل من
%61

من -%61أقل من
%41

من -%41أقل من
%41

%41
فأكثر

8
8.468

8

*8.495

8.845

8

8.488

-8.868

-8.895

8

وقد تبين من الجدول السابق أنه:

 يوجد فروقات بين مجموعة (من -%18أقل من  )%98ومجموعة (أقل من ،)%78ولصالح مجموعة (من -%18أقل من .)%98

يتبين من النتا ج السابقة أن طلبة الجامعات في قطاع غزة ذوي المعدالت التراكمية األعل أكثر
توافقا اجتماعيا من زمال هم األقل في المعدل التراكمي ،وذل

من حيث التوافق األسري

والمشاركة الجامعية ،بينما لديهم انسجام مع المجتمع بنفس الدرجة تقرمبا.

وقـد أوضـحت د ارسـة ( )Jackson et. al., 2000أن الطلبـة الـذين يتصـفون بتهي ـة واسـتعداد
ودافعية كانوا أكثر توافقا وأكثر ارتفاعا في التحصيل الدراسي.

وبينــت د ارســة (بركــات )4886 ،عــدم وجــود تــأثير جــوهري للمتغيــر التحصــيل الد ارســي فــي اتجــاه

طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو االلتزام الديني.
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النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة
 -نتائج الدراسة.

 -توصيات الدراسة.

 -الدراسات المقترحة.

121

نتائج الدراسة
أوالا :النتائج المتعلقة باألنماط القيادية:

 درجة توافر األنماط القيادية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاءت بوزن نسبي( ،)58.314وهي بدرجة (متوسطة).

 درجة توافر نمط القيادة الديمقراطي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاءت بوزننسبي ( ،)74.177وهي بدرجة (كبيرة).

 درجة توافر نمط القيادة األوتوقراطي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاءت بوزننسبي ( ،)52.414وهي بدرجة (متوسطة).

 درجة توافر نمط القيادة التسيبي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاءت بوزن نسبي( ،)48.002وهي بدرجة (قليلة).

ثانيا :النتائج المتعلقة بالتوافق االجتماعي:

 مستوى التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاء بوزن نسبي( ،)77.74وهو بدرجة (كبيرة).

 مستوى التوافق األسري لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاء بوزن نسبي (،)85.60وهو بدرجة (كبيرة جدا).

 مستوى المشاركة الجامعية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاء بوزن نسبي( ،)70.47وهو بدرجة (كبيرة).

 مستوى االنسجام مع المجتمع لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة جاء بوزن نسبي( ،)80.60وهو بدرجة (كبيرة).

ثالثا :نتائج اختبار الفرضيات:

 .1نتائج العالقة بين األنماط القيادية والتوافق االجتماعي:

 وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بينالنمط القيادي الديمقراطي والتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

 عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بينالنمط القيادي األوتوقراطي والتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.

 وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بينالنمط القيادي التسيبي والتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.
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 .2نتائج الفروقات في األنماط القيادية:

الفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير الجنس:

 وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديراتأفراد عينة الدراسة حول درجة توافر نمط القيادة األوتوقراطي لدى طلبة الجامعات في

قطاع غزة تعزى إل متغير الجنس ،ولصالح (الذكور).

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطتقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر نمط القيادة الديمقراطي ونمط القيادة

التسيبي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغير الجنس.

الفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير الجامعة:

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطتقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر نمط القيادة الديمقراطي ونمط القيادة

التسيبي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغير الجامعة.

 وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديراتأفراد عينة الدراسة حول درجة توافر نمط القيادة األوتوقراطي لدى طلبة الجامعات في

قطاع غزة تعزى إل متغير الجامعة ،ولصالح طلبة (جامعة األزهر).

الفروقات في األنماط القيادية بالنسبة لمتغير المعدل التراكمي:

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطتقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر نمط القيادة الديمقراطي ونمط القيادة

األوتوقراطي ونمط القيادة التسيبي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغير

المعدل التراكمي.

 .3نتائج الفروقات في التوافق االجتماعي:

الفروقات في التوافق االجتماعي بالنسبة لمتغير الجنس:

 -وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات

أفراد عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي والتوافق األسري والمشاركة الجامعية
واالنسجام مع المجتمع لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل

ولصالح (اإلناث).
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متغير الجنس،

الفروقات في التوافق االجتماعي بالنسبة لمتغير الجامعة:

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطتقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي والتوافق األسري والمشاركة

الجامعية واالنسجام مع المجتمع لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغير

الجامعة.

الفروقات في التوافق االجتماعي بالنسبة لمتغير المعدل التراكمي:

 -وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات

أفراد عينة الدراسة حول مستوى التوافق االجتماعي والتوافق األسري والمشاركة الجامعية
لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة تعزى إل متغير المعدل التراكمي ،ولصالح (ذوي

المعدل التراكمي األعلى).

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط

تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى االنسجام مع المجتمع لدى طلبة الجامعات في

قطاع غزة تعزى إل متغير المعدل التراكمي.
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توصيات الدراسة
أوالا :التوصيات المتعلقة باألنماط القيادية:

 .8تبني الجامعات لبرامج ومساقات تعمل عل

تنمية الشخصية القيادية ،وتعزمز األفكار

اإلبداعية لدى الطلبة.

 .4تدرمب طلبة الجامعات عل اتخاذ ق اررات تمتاز بالمرونة ،لتال م جميع المتغيرات.
 .4إعداد طلبة الجامعات جداول خاصة بالمذاكرة ،وعدم االعتماد عل العشوا ية.
 .2اهتمام طلبة الجامعات بقضاء واجباتهم التعليمية بشكل مستمر.

 .5تدرمب طلبة الجامعات عل كيفية إدارة الوقت أثناء الفترة الدراسية ،لالستفادة من الوقت
المتاح لهم ،واستغالله بالطرمقة األفضل.

 .6االهتمام باألنشطة الطالبية الحوارمة لدى طلبة الجامعات ،لتنمية وتطومر شخصياتهم
القيادية.

 .7تعزمز ثقافة الحرمة لدى طلبة الجامعات وتقبل الرأي اآلخر.

 .1زمادة الوعي لدى طلبة الجامعات بأنظمة وقوانين الجامعة ،بما يسمح بإبراز وتعزمز
شخصية الطالب.

 .9إش ار الطلبة في األنشطة االجتماعية المختلفة ،بما يعزز سماتهم القيادية.
 .88عقد ورش عمل ولقاءات ،تساعد طلبة الجامعات عل حل المشاكل التي تواجههم خالل
الفترة الدراسية.

ثاني ا :التوصيات المتعلقة بالتوافق االجتماعي:

 .8تعزمز طلبة الجامعات لعالقاتهم االجتماعية مع أسرهم ،لزمادة التماس بينهم.
 .4إش ار

الوالدين ألبنا هم في اتخاذ القرات الحياتية المختلفة واحترام آ ار هم.

 .4عقد أنشطة مشتركة تضم أساتذة الجامعات مع الطلبة ،لزمادة التواصل والتفاعل بينهم.
 .2تعزمز األنشطة الطالبية المختلفة ،والتي من شأنها زمادة التفاعل بين كافة الش ار ح واألطر
الطالبية.

 .5زمادة تفاعل الطلبة مع مختلف المؤسسات االجتماعية واإلعالمية ،لتنمية وتعزمز قدراتهم
المختلفة.

 .6تبني القيم والعادات االجتماعية البناءة ،التي تحث عل
لدى الطلبة.
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التكاثف والمسؤولية االجتماعية

جدول رقم ()37

خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
التوصية
تبنــي الجامعــات لب ـرامج ومســاقات تعمــل عل ـ
تنمي ـ ــة الشخص ـ ــية القيادي ـ ــة ،وتعزم ـ ــز األفك ـ ــار

اإلبداعية لدى الطلبة.

تـ ــدرمب طلبـ ــة الجامعـ ــات عل ـ ـ اتخـ ــاذ ق ـ ـ اررات
تمتاز بالمرونة ،لتال م جميع المتغيرات.

إع ـ ـ ـ ــداد طلب ـ ـ ـ ــة الجامع ـ ـ ـ ــات ج ـ ـ ـ ــداول خاص ـ ـ ـ ــة
بالمذاكرة ،وعدم االعتماد عل العشوا ية.

اهتمـ ـ ــام طلبـ ـ ــة الجامع ـ ـ ــات بقضـ ـ ــاء واجب ـ ـ ــاتهم

التعليمية بشكل مستمر.

تدرمب طلبة الجامعات عل كيفية إدارة الوقـت

أثنـ ــاء الفت ـ ـرة الد ارسـ ــية ،لالسـ ــتفادة مـ ــن الوقـ ــت

المتاح لهم ،واستغالله بالطرمقة األفضل.

االهتم ـ ــام باألنش ـ ــطة الطالبي ـ ــة الحوارم ـ ــة ل ـ ــدى
طلبــة الجامعــات ،لتنميــة وتطــومر شخصــياتهم

جهة المسئولية

المدى الزمني

الش ون األكاديمية

طوال السنة

التعليم المستمر

بين الفصول الدراسية

طلبة الجامعات

بداية الفصل الدراسي

طلبة الجامعات

طوال الفصل الدراسي

التعليم المستمر

مجالس الطلبة

بين الفصول الدراسية

بين الفصول الدراسية

القيادية.
تعزمز ثقافة الحرمة لدى طلبة الجامعات وتقبـل
الرأي اآلخر.

ش ون الطلبة

طوال السنة

زمـ ــادة الـ ــوعي لـ ــدى طلبـ ــة الجامعـ ــات بأنظمـ ــة
وقـ ـوانين الجامع ــة ،بم ــا يس ــمح ب ــإبراز وتعزم ــز

شخصية الطالب.

إشـ ـ ـ ـ ار الطلب ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي األنش ـ ـ ــطة االجتماعيــ ـ ــة
المختلفة ،بما يعزز سماتهم القيادية.

عق ـ ـ ــد ورش عم ـ ـ ــل ولق ـ ـ ــاءات ،تس ـ ـ ــاعد طلب ـ ـ ــة

الجامع ــات علـ ـ ح ــل المش ــاكل الت ــي تـ ـواجههم
خالل الفترة الدراسية.

القبول والتسجيل

بين الفصول الدراسية

ش ون الطلبة

طوال السنة

األٌقسام األكاديمية
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طوال السنة

التوصية
تعزمــز طلبــة الجامعــات لعالقــاتهم االجتماعيــة
مع أسرهم ،لزمادة التماس بينهم.
إش ـ ـ ار

الوالـ ــدين ألبنـ ــا هم فـ ــي اتخـ ــاذ الق ـ ـرات

الحياتية المختلفة واحترام آ ار هم.
عقــد أنشــطة مشــتركة تضــم أســاتذة الجامع ــات
مع الطلبة ،لزمادة التواصل والتفاعل بينهم.

جهة المسئولية

المدى الزمني

طلبة الجامعات

طوال السنة

آباء وأمهات الطلبة

طوال السنة

األٌقسام األكاديمية

بين الفصول الدراسية

تعزمــز األنشــطة الطالبيــة المختلفــة ،والتــي مــن
شأنها زمادة التفاعـل بـين كافـة الشـ ار ح واألطـر

الطالبية.

زم ــادة تفاع ــل الطلب ــة م ــع مختل ــف المؤسس ــات
االجتماعية واإلعالمية ،لتنمية وتعزمـز قـدراتهم

المختلفة.

تبنــي القــيم والعــادات االجتماعيــة البنــاءة ،التــي

تح ــث عل ـ ـ التكـ ــاثف والمســـؤولية االجتماعيـــة

مجالس الطلبة

مجالس الطلبة

طلبة الجامعات

لدى الطلبة.
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طوال السنة

بين الفصول الدراسية

طوال السنة

الدراسات المقترحة
 .8األنماط القيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى الهي ة التدرمسية في الجامعات
الفلسطينية.

 .4األنماط القيادية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى اإلدارمين في الجامعات الفلسطينية.
 .4آليات تحسين التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية.
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المصادر والمراجع
 أوالا :المصادر -ثانيا :المراجع العربية

 -ثالثا :المراجع األجنبية
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المصادر والمراجع
أوالا :المصادر:

 القرآن الكرمم.
 صحيح البخاري.
 سنن أبي داود.

ثانيا :المراجع العربية:

 ابن منظور ،جمال الدين (د.ت) .لسان العرب ،ج ( ،)84بيروت ،لبنان :دار صادر.

 أبــو إســحق ،ســامي ( .)4885الصــحة النفســية فــي ضــوء اإلســالم وعلــم الــنفس ،الجامعــة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 أبــو حــويح ،مــروان والصــفدي ،عصــام ( .)4888المــدخل إل ـ الصــحة النفســية ،عمــان،
األردن :دار المسيرة للنشر والتوزمع والطباعة.

 أب ــو س ــكران ،عب ــد هللا ( .)4889التواف ــق النفس ــي واالجتم ــاعي وعالقت ــه بمرك ــز الض ــبط

(الــداخلي  -الخــارجي) للمعــاقين حركيــا فــي قطــاع غ ـزة ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 أبو شمالة ،أنيس ( .)4884أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بالتوافق
النفسي االجتماعي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 أبــو شــمالة ،ســها ( .)4886دور األنمــاط القياديــة اإلدارمــة فــي تحســين مســتوى التمكــين
اإلداري لـدى العـاملين بجامعــة األقصـ  ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،أكاديميــة اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.

 أبـو كـوش ،يوسـف ( .)4884السـمات القياديـة والمسـ ولية االجتماعيـة لـدى الطـالب
المشاركين وغير المشاركين في جماعات النشاط الطالبي ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 أحمد ،سهير ( .)4888التوجيه واإلرشاد النفسي ،القاهرة :مركز اإلسكندرمة للكتاب.
 إس ــماعيل ،محم ــد ومرس ــي ،س ــيد ( .)4888مقي ــاس اإلرش ــاد النفس ــي .الق ــاهرة ،مص ــر:
مكتبة النهضة المصرمة.
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 األطـ ــرش ،حسـ ــين ( .)4885التوافـ ــق النفسـ ــي االجتمـــاعي وعالقتـ ــه بالـ ــذكاء لـ ــدى طلبـ ــة

الثانويـ ــات التخصصـ ــية بشـ ــعبية مص ـ ـراتة ،رسـ ــالة ماجسـ ــتير غيـ ــر منشـ ــورة ،جامعـ ــة ()7

أكتوبر ،مصر.

 األغ ــا ،ع ــاطف ( .)4888العالق ــة ب ــين المن ــاخ الس ــا د وب ــين التواف ــق الد ارس ــي للط ــالب،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 بانـافع ،سـيناء ( .)4884األنمـاط القياديـة السـا دة لـدى رؤسـاء األقسـام األكاديميـة فـي
كليـات التربيـة بجـامعتي صـنعاء وعـدن ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،جامعـة صـنعاء،

اليمن.

 البـدراني ،محمـود ( .)4884الـدافع المعرفــي الرماضـي وعالقتــه بـالتكيف االجتمــاعي

األكاديمي لدى طلبة كلية التربية الرماضـية فـي جامعـة الموصـل ،المـؤتمر الـدوري الثـامن
عشر لكليات وأقسام التربية الرماضية في العراق ،العراق.

 البــدري ،طــارق ( .)4888أساســيات اإلدارة التعليميــة ومفاهيمهــا ،عمــان ،األردن :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزمع.

 بركات ،زماد ( .)4886االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته بالتكيف النفسي واالجتمـاعي
لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة ،جامعــة القــدس المفتوحــة ،منطفــة طــولكرم التعليميــة،

فلسطين.

 بوشاشــي ،ســامية ( .)4884الســلو العــدواني وعالقتــه بــالتوافق النفســي االجتمــاعي لــدى
طلبة الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مولود معمري /تيزي وزو ،الج از ر.

 جاد الرب ،سيد ( .)4884القيادة اإلستراتيجية ،مصر :مطابع الدار.

 جاســم ،محمــد ( .)4882مشــكالت الصــحة النفســية أم ارضــها وعالجهــا ،عمــان ،األردن:
دار الثقافة.

 جامعة األزهر /القبول والتسجيل ( .)2016أعداد الطلبة ،غزة ،فلسطين.
 الجامعة اإلسالمية /القبول والتسجيل ( .)2016أعداد الطلبة ،غزة ،فلسطين.
 جامعة األقص  /القبول والتسجيل ( .)2016أعداد الطلبة ،غزة ،فلسطين.

 الجمـ ــاعي ،صـ ــالح الـ ــدين ( .)4887االغت ـ ـراب النفسـ ــي واالجتمـ ــاعي وعالقتـ ــه بـ ــالتوافق
النفسي واالجتماعي ،القاهرة ،مصر :مكتبة مدبولي.

 الجموعي ،مؤمن ( .)4884القيم االجتماعيـة وعالقتهـا بـالتوافق النفسـي االجتمـاعي لـدى
الطالب الجامعي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خيضر /بسكرة ،الج از ر.
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 جــودة ،منيـرة ( .)4886الخبـرات الصــادمة لــدى أمهــات األيتــام وعالقتهــا بــالتوافق النفســي

واالجتمــاعي لــدى األم والطفــل ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،الجامعــة اإلســالمية ،غـزة،

فلسطين.

 حــافظ ،نبيــل وســليمان ،عبــد الــرحمن وشــند ،إب ـراهيم ( .)4888مقدمــة فــي علــم الــنفس
االجتماعي ،القاهرة ،مصر :مكتبة زهراء الشرق.

 حبايــب ،علــي وأبــو مــرق ،جمــال ( .)4889التوافــق الجــامعي لــدى طلبــة جامعــة النجــاح
الوطنيــة فــي ضــوء بعــض المتغي ـرات ،مجلــة جامعــة النجــاح الوطنيــة – العلــوم اإلنســانية،

 ،)4(44ص ص.179-157 :

 الحج ــار ،بش ــير ( .)4884التواف ــق النفس ــي واالجتمـ ـاعي ل ــدى مرمض ــات س ــرطان الث ــدي
بقطاع غزة وعالقته ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فلسطين.

 حجــو ،مســعود ( .)4885التوافــق مــع الحيــاة الجامعيــة وعالقتــه بــبعض المتغي ـرات لــدى
طلبة جامعة القدس المفتوحة بغزة ،جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين.

 حسن ،ماهر ) .(2004القيادة :أساسيات ونظرمات ومفاهيم ،إربد ،األردن :دار الكندي.
 الحسـ ــين ،أسـ ــماء ( .)4884المـ ــدخل الميسـ ــر إل ـ ـ الصـ ــحة النفسـ ــية والعـ ــالج النفسـ ــي،
الرماض ،السعودية :دار عالم الكتب.

 حسين ،علي وعبد اليمة ،حسين ( .)4888التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير
الذات لدى طلبة كلية التربية الرماضية جامعة كربالء ،مجلة القادسية لعلوم التربية

الرماضية ،)4(88 ،جامعة كربالء ،العراق ،ص ص.481 -877 :

 الحســيني ،ج ـواهر ( .)4884أنمــاط القيــادة اإلدارمــة فــي المــدارس الثانويــة للبنــات ودورهــا
ف ــي إب ــداع الطالب ــات ف ــي مدين ــة الرم ــاض ،رس ــالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة ،جامع ــة ن ــايف
العربية للعلوم األمنية ،السعودية ،الرماض.

 حمزة ،مختار ( .)1982أسس علم النفس االجتماعي ،ط ،4جدة ،السعودية :دار البيان
العربي.

 حمود ،كاظم ( .)4888منظمة المعرفة ،عمان ،األردن :دار صفا.

 الحيـ ــاني ،محمـــود ( .)4881مسـ ــتوى التحصـ ــيل الد ارسـ ــي وعالقتـ ــه بـ ــالتوافق لـ ــدى طلبـ ــة
الصف الخامس اإلعدادي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ،العراق.

 الخالدي ،أديب ( .)4888الصحة النفسية ،ليبيا :الدار العربية للنشر والتوزمع.

 الخالدي ،عطا هللا والعلمي ،دالل ( .)4889الصحة النفسية وعالقتهـا بـالتكيف والتوافـق،
عمان ،األردن :دار صفاء للنشر والتوزمع.
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 الختاتنة ،سامي ( .)4884مقدمة في الصحة النفسية ،عمان ،األردن :دار الحامد للنشـر
والتوزمع.

 الخفـاجي ،نعمـة ( .)4881الفكـر اإلسـتراتيجي  -قـراءات معاصـرة ،عمـان ،األردن :دار
الثقافة للنشر والتوزمع.

 الخواجا ،عبد الفتاح ( .)4889تطومر اإلدارة المدرسية والقيـادة اإلدارمـة ،عمـان ،األردن:
دار الثقافة للنشر والتوزمع.

 الداهري صالح والعبيدي ناظم ( .)4881التربية العملية وطـرق التـدرمس ،غـزة ،فلسـطين:
مكتبة اليازجي.

 الــداهري ،صــالح ( .)4881أساســيات التوافــق النفســي ،ط ،8عمــان ،األردن :دار صــفاء
للنشر والتوزمع.

 درادكــة ،أمجــد ( .)2012األنمــاط القياديــة الســا دة لــدى رؤســاء األقســام األكــاديميين مــن
وجهة نظـر أعضـاء هي ـة التـدرمس فـي جامعـة اليرمـو  ،مجلـة د ارسـات عربيـة فـي التربيـة

وعلم النفس ،الجزء الثالث ،العدد الثالثون ،األردن.

 الدرديســي ،حمــادة ( .)4886األنمــاط القياديــة وعالقتهــا بالســمات الشخصــية لــدى طلبــة
الجامعات الفلسطينية ،رسالة ماجستير غيـر منشـورة ،أكاديميـة اإلدارة والسياسـة للد ارسـات

العليا ،غزة ،فلسطين.

 درويـش ،عبـد الكـرمم وتكـال ،ليلـ ( .)4884أصـول اإلدارة العامـة ،القـاهرة ،مصـر:
مطبعة األنجلو المصرمة.

 دسـ ــوقي ،كمـ ــال ( .)4884علـ ــم الـ ــنفس ود ارسـ ــة التوافـ ــق ،ط ،4جامعـ ــة الزقـ ــازمق /كليـ ــة
التربية ،الزقازمق ،مصر.

 دمنهـ ــوري ،رشـ ــاد ( .)4887بعـ ــض العوامـ ــل النفسـ ــية االجتماعيـ ــة ذات الصـ ــلة بـ ــالتوافق
الد ارس ــي  -د ارس ــة مقارن ــة ،مجل ــة عل ــم ال ــنفس ،ع ــدد ( ،)41ص ص  ،12 -14الس ــنة
العاشرة ،الهي ة المصرمة العامة للكاتب ،القاهرة.

 ال ـ ــديب ،محم ـ ــد ( .)4888اختب ـ ــار التواف ـ ــق الشخص ـ ــي واالجتم ـ ــاعي لل ارش ـ ــدين ،د ارس ـ ــة
استطالعية ،دراسات تربوية ،العدد  ،4ص ص  ،846-888القاهرة ،مصر.

 راجح أحمد ( .)4884أصول علم النفس ،ط ،7القاهرة ،مصر :دار الكتاب العربي.

 الرشـيدي ،عبــد هللا ( .)4888األنمــاط القياديــة المدرســية فــي المرحلــة المتوســطة فــي دولــة
الكومــت وعالقتهــا بــالوالء التنظيمــي للمعلمــين مــن وجهــة نظــرهم ،رســالة ماجســتير غيــر

منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
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 رفــاعي ،فيصــل وعبــد المــنعم ،جمــان والرويشــد ،فهــد ( .)4888اإلدارة التربويــة :نظرماتهــا
وتطبيقاتها في التعليم ورماض األطفال ،القاهرة ،مصر :مكتبة الفالح للنشر.

 الرفــاعي ،نعــيم ( .)4884الصــحة النفســية د ارســة مقارنــة فــي ســيكولوجية التكيــف ،رســالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق ،سورما.

 زكــار ،ازهــر ( .)4884ســيكولوجية الشخصــية والصــحة النفســية ،مركــز اإلشــعاع الفكــري
للدراسات والبحوث ،فلسطين.

 زه ـران ،حامــد ( .)4887الص ــحة النفســية والعــالج النفس ــي ،ط ،4القــاهرة ،مصــر :ع ــالم
الكتيب.

 السراج ،هالة ( .)4888استجابة الحزن والتوافق النفسي لدى األطفال بعد الحرب األخيرة
عل غزة وعالقتها ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غيـر منشـورة ،الجامعـة اإلسـالمية،

غزة ،فلسطين.

 سـ ــفيان ،نبيـ ــل ( .)4888الشخصـ ــية نظرماتهـ ــا نموهـ ــا وقياسـ ــها ،الجـ ــزء األول ،المركزمـ ــة
للطباعة.

 س ــفيان ،نبي ــل ( .)4888برمج ــة مقي ــاس التواف ــق النفس ــي وأثـ ـره علـ ـ بع ــض المتغيـ ـرات،
جامعة تعز ،اليمن.

 سفيان ،نبيل ( .)4882المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسـي ،ط ،8القـاهرة ،مصـر:
إيت ار للنشر والتوزمع.

 الس ـكارنة ،بــالل ( .)4888المهــارات اإلدارمــة الفعالــة ،ط ،8عمــان ،األردن :دار المســيرة
للنشر والتوزمع.

 سليمان ،عرفات ( .)4888استراتيجية اإلدارة في التعليم  -مالمح من الواقع المعاصر،
القاهرة مصر :مكتبة األنجلو المصرمة.

 سمارة ،فوزي ( .)4887اإلدارة التربوية ،عمان ،األردن :الطرمق للنشر والتوزمع.

 السومدان ،طارق ،وباشـراحيل ،فيصـل ( .)4884صـناعة القا ـد ،ط ،4السـعودية :مكتبـة
جرمر.

 شــاذلي ،عب ــد الحمي ــد ( .)4888التواف ــق النفس ــي للمس ــنين ،اإلس ــكندرمة ،مص ــر :المكتب ــة
الجامعية.

 ش ــاذلي ،عب ــد الحمي ــد ( .)4888الص ــحة النفس ــية وس ــيكولوجية الشخص ــية ،اإلسـ ـكندرمة،
مصر :المكتبة الجامعية.
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 شاهين ،نرمين ( .)4884األنماط القيادية لدى مديري المدارس الحكوميـة فـي قطـاع غـزة
وعالقتها بتعزمز ثقافة اإلنجـاز ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،الجامعـة اإلسـالمية ،غـزة،

فلسطين.

 شـحادة ،ار ـف ( .)4881العالقـة بـين أنمـاط السـلو

القيـادي وأنمـاط االتصـال لـدى

اإلدارمـين األكـاديميين مـن وجهـة نظـر أعضـاء هي ـة التـدرمس فـي الجامعـات الفلسـطينية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 الشحومي ،عبد هللا ( .)4889التوافق النفسـي عنـد المعـاق ،مجلـة التربيـة الجديـدة ،مكتبـة
اليونسكو للتربية ،العدد ( ،)21ص ص .49-89

 شــروخ ،صــالح الــدين ( .)4888علــم الــنفس االجتماعيــة واإلســالم ،الج از ــر :دار العلــوم
للنشر والتوزمع.

 شرمت ،أشر وحالوة ،محمد ( .)4884الصحة النفسية بـين النظرمـة والتطبيـق ،المكتـب
اإلسكندرمة ،مصر :المكتبة الجامعية.

 الشـرمف ،طـالل ( .)4882األنمـاط القياديـة وعالقتهـا بـاألداء الـوظيفي مـن وجـه نظـر

العـاملين فـي إمـارة مكـة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم
األمنية ،الرماض ،السعودية.

 شقير ،زمنب ( .)4884مقياس التوافق النفسي ،القاهرة ،مصر :مكتبة النهضة المصرمة.

 صــبرة ،علــي وش ـرمت ،أشــر ( .)4882الصــحة النفســية والتوافــق النفســي ،اإلســكندرمة،
مصر :دار المعرفة الجامعية.

 صــبرة ،محمــد وشـرمت ،أشــر ( .)4882الصــحة النفســية والتوافــق النفســي ،اإلســكندرمة،
مصر :دار المعرفة الجامعية.

 الطحان ،محمد ( .)4889مبادئ الصحة النفسية ،دبي ،اإلمارات :دار العلم والنشر.
 الطروانة ،عمر ( .)4888اإلش ار
وموزعون.

 الطالع ،عبد الرؤو

الفعال للمدراء ،عمـان ،األردن :دار البدايـة ناشـرون

( .)4888التوافق النفسي وعالقته باالنتماء الوطني لدى األسيرات

الفلسطينيات المحررات من السجون اإلس ار يلية ،مجلـة جامعـة األزهـر ،)9(84 ،ص ص
.666-648

 الطومل ،محمد ( .)4888التوافق النفسي المدرسي وعالقته بالسـلو العـدواني لـدى طلبـة
المرحل ــة الثانوي ــة بمحافظ ــة غـ ـزة .رس ــالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة ،جامع ــة ع ــين ش ــمس،

القاهرة ،مصر.
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 الطومــل ،هــاني ( .)8997اإلدارة التربويــة والســلو التنظيمــي ،ط ،4عمــان ،األردن :دار
وا ل للطباعة والنشر.

 العامري ،صالح والغالبي ،طاهر ( .)4881اإلدارة واألعمال ،ط ،4عمان ،األردن :دار
وا ل للنشر والتوزمع.

 الع ــامودي ،محم ــد ( .)4884مس ــتوى كف ــاءة األداء ال ــوظيفي وعالقت ــه باألنم ــاط القيادي ــة
الس ــا دة ل ــدى القي ــادات اإلدارم ــة  -د ارس ــة تطبيقي ــة علـ ـ س ــلطة الت ــرخيص ب ــو ازرة النق ــل
والمواصــالت فــي قطــاع غ ـزة ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،أكاديميــة اإلدارة والسياســة

للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.

 عبد الحميد ،جابر( .)4887دراسة نفسية للشخصية العربية ،عالم الكتب.
 عبـد الـرحمن ،ميسـاء ( .)4888األنمــاط القياديـة السـا دة لــدى اإلدارمـين واألكـاديميين فــي
الجامعــات الفلســطينية ،رســالة ماجس ـتير غيــر منشــورة ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نــابلس،

فلسطين.

 عبد الغني ،أشر
مصر.

والشربيني ،أميمة ( .)4885الصـحة النفسـية بـين النظرمـة والتطبيـق،

 عبــد اللطيــف ،مــدحت ( .)4888الصــحة النفســية والتفــوق الد ارســي ،بيــروت ،لبنــان :دار
النهضة العربية للطباعة والنشر.

 عبــوي ،زمــد ( .)4887القيــادة ودورهــا فــي العمليــة اإلدارمــة ،عمــان ،األردن :دار البدايــة
ناشرون وموزعون.

 العتيبــي ،ضـرار والحـواري ،نضــال وخـرمس ،إبـراهيم ( .)4887العمليــة اإلدارمــة  -مبــادئ
وأصول وعلم وفن ،عمان ،األردن :دار اليازوري للنشر والتوزمع.

 العجمي ،محمد ( .)4881االتجاهـات الحديثـة القيـادة اإلدارمـة والتنميـة البشـرمة ،عمـان،
األردن :دار المسيرة للنشر والتوزمع الطباعة.

 العجمي ،محمد ( .)4881االتجاهـات الحديثـة القيـادة اإلدارمـة والتنميـة البشـرمة ،عمـان،
األردن :دار المسيرة للنشر والتوزمع الطباعة.

 العدواني ،حنان ( .)4884األنماط القيادية السا دة لدى مديري المدارس الثانوية في دولة
الكومت وعالقتها بالضغوط التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 العرابيد ،نبيل ( .)4888دور القيادة التشاركية بمديرات التربية والتعليم في حل مشكالت

مديري المدارس الثانوية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشـورة ،جامعـة األزهـر ،غـزة،

فلسطين.
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 عربي ـات .)4884( ،أنمــاط القيــادة التربويــة الســا دة لــدى رؤســاء األقســام األكاديميــة فــي
جامع ــة البلق ــاء التطبيقي ــة ،وأثره ــا علـ ـ األداء ال ــوظيفي ألعض ــاء هي ــة الت ــدرمس  -كلي ــة

الهندسة التكنولوجية  -دراسة حالة ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية،

 ،)4(48ص ص.746-785 :

 عـرمفج ،سـامي ( .)4887اإلدارة التربويـة المعاصـرة ،ط ،4عمـان ،األردن :دار الفكـر
للطباعة والنشر والتوزمع.

 العسا  ،أحمد ( .)4889مهارات القيادة وصفات القا د ،مجلة صـيد الفوا ـد اإللكترونيـة،
(.)WWW.Said.net

 عسكر ،سمير ( .)8997أصول اإلدارة ،ط ،5دار القلم للنشر والتوزمع ،دبي ،اإلمارات.
 عســلية ،محمــد ( .)4885معوقــات التوافــق النفســي لــدى المعلمــين بمحافظــة شــمال غ ـزة،
مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد ( ،)49الجزء ( ،)8ص ص .855-848

 عسيرة ،عبير ( .)4888عالقة تشكل هويـة األنـا بكـل مـن مفهـوم الـذات والتوافـق النفسـي
واالجتم ــاعي والع ــام ل ــدى عين ــة م ــن طالب ــات المرحل ــة الثانوي ــة بمدين ــة الط ــا ف ،رس ــالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 عش ــوي ،مص ــطف ( .)4888م ــدخل إلـ ـ عل ــم ال ــنفس المعاص ــر ،ط ،4الج از ــر :ديـ ـوان
المطبوعات الجامعية.

 العصيمي ،سلطان (4888م) .إدمان االنترنت وعالقته بالتوافق النفسي االجتمـاعي لـدى
طــالب المرحلــة الثانويــة بمدينــة الرمــاض ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعــة ن ــايف

العربية للعلوم األمنية ،الرماض ،السعودية.

 عطوي ،جودة ( .)4889اإلدارة المدرسية الحديثة :مفاهيمها النظرمة وتطبيقاتهـا العمليـة،
ط ،4عمان ،األردن :دار الثقافة.

 عطـوي ،جـودت ( .)4882اإلدارة المدرسـية الحديثـة ،عمـان ،األردن :دار الثقافـة للنشـر
والتوزمع.

 عطيــة ،نـوال ( .)4888علــم الــنفس والتكيــف النفســي واالجتمــاعي ،ط ،8الثــاهرة ،مصــر:
دار القاهرة للكتاب.

 العالق ،بشير ( .)4888القيادة اإلدارمة ،عمان ،األردن :دار اليازوري.

 العميان ،محمود ( .)4888السلو التنظيمي في منظمات األعمال ،عمان ،األردن :دار
وا ل للنشر.

 عواد ،فتحي ( .)4884إدارة األعمال ووظا ف المدير في المؤسسـات المعاصـرة ،عمـان،
األردن :دار صفاء للنشر.
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 عودة ،محمد ومرسـي ،كمـال ( .)4882الصـحة النفسـية فـي ضـوء علـم الـنفس واإلسـالم،
الكومت :دار القلم.

 ع ــوض ،حســـني ونبيـ ــل ،س ــعاد ( .)4886االغت ـ ـراب النفســـي وعالقت ــه بـ ــالتوافق النفســـي
االجتماعي لدى المسنين المقيمين مع أسرهم في محافظة طولكرم ،مجلة جامعة فلسـطين
التقنية لألبحاث ،)8(2 ،فلسطين ،ص ص.51-22 :

 عوض ،عباس محمود ( .)4889الموجز في الصحة النفسية ،مصر :دار المعار .

 عويضــة ،محمــد ( .)4885نســخة مبرمجــة عل ـ حاســوب باللغــة العربيــة مــن مقيــاس ب ـ
لالكت ــاب وتقنيتــه عل ـ عينــة ســعودية مــن المنطقــة الش ـرقية ،مجلــة علــم الــنفس ،الجمعيــة

المصرمة للدراسات النفسية ،العدد ( ،)46مصر.

 عياصرة ،علي ( .)4886القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية ،ط ،8عمان ،األردن :دار
ومكتبة الحامد.

 عيسوي ،عبد الرحمن ( .)4887دراسة في تفسير السلو اإلنساني ،اإلسكندرمة ،مصـر:
دار المعرفة الجامعية.

 غرمب ،زمنب وعبد المـنعم ،محمـد وأبـو ناصـر ،فتحـي ( .)4881الصـحة النفسـية ،مركـز
التنمية األسرمة مركز التدرمب وخدمة المجتمع ،جامعة المل فيصل ،السعودية.

 فقيــري ،أحمــد ( .)4888عمليــات التــأثير فــي المنظمــة وانعكاســاتها عل ـ أنمــاط القيــادة،
 ،)44(26الرماض ،السعودية.

 فهمي ،مصطف ( )4886الصحة النفسية ،القاهرة ،مصر :مكتبة القاهرة.

 القاضي ،علي ( .)4882التوافق النفسي من منظور إسالمي ،مجلة منبـر اإلسـالم ،عـدد
( ،)2ص .46

 القرمــوتي ،محمــد ( .)8994الســلو
والجماعي في المنظمات.

التنظيمــي  -د ارســة الســلو

اإلنســاني الفــردي

 قنـديل ،عـالء ( .)4888القيـادة اإلدارمـة وادارة االبتكـار ،عمـان ،األردن :دار الفكـر
ناشرون وموزعون.

 الكبيس ــي ،عب ــد الكـ ـرمم ( .)4881قي ــاس التكي ــف الشخص ــي االجتم ــاعي ل ــدى األح ــداث
الجانحين وعالقته بمعاملة الوالدين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة المستنصرمة.

 الكحلوت ،أماني ( .)4888دراسة مقارنة للتوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء العـامالت
وغيــر العــامالت فــي المؤسســات الخاصــة فــي مدينــة غـزة ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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 كفــافي ،عــالء الــدين ( .)4882الصــحة النفســية ،القــاهرة ،مصــر :هجــر للطباعــة والنشــر
والتوزمع.

 كنعـ ـ ــان ،ن ـ ـ ـوا
والتوزمع.

( .)2009القيـ ـ ــادة اإلدارمــ ــة ،ط ،4عمـ ـ ــان ،األردن :دار الثقاف ـ ــة للنشـ ـ ــر

 مـاهر ،أحمـد ( .)4885السـلو
مصر :الدار الجامعية.

التنظيمـي  -مـدخل بنـاء المهـارات ،ط ،1اإلسـكندرمة،

 المرســي ،محمــد ( .)4886العالقــة بــين حجــم الجماعــة والتعصــب لــدى طــالب الجامعــة،
مجلة كلية التربية بالمنصورة ،الجزء ( ،)8العدد ( ،)88ص ص .844-97

 المزمن ــي ،أس ــامة والبرع ــاوي ،أن ــور ( .)4888محاضـ ـرات ف ــي عل ــم نف ــس النم ــو والص ــحة
النفسية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 المصـري ،رفيـق ( .)4887الـنمط القيـادي السـا د لـدى ر اسـة جامعـة األقصـ كمـا يـراه

العـاملون فـي الجامعـة ،مجلـة الجامعـة اإلسـالمية ،سلسـلة الد ارسـات اإلنسـانية،)8(85 ،
غزة ،فلسطين.

 مصـطف  ،أحمـد ( .)4888المـدير الـذكي  -كيـف يكـون الـذكاء فـي القيـادة؟ .القـاهرة،
مصر :دار المعادي الجديدة.

 معمرمة ،بشير ( .)4887البحث النفسي في الجامعة ،الج از ر :المكتبة العصرمة.

 المغربي ،سعد ( .)4884حول مفهوم الصحة النفسـية والتوافـق ،مجلـة علـم الـنفس ،العـدد
( ،)4الهي ة العامة للكتاب.

 المغرب ـ ــي ،عب ـ ــد الحمي ـ ــد ( .)4886اإلدارة  -األص ـ ــول العلمي ـ ــة والتوجه ـ ــات المس ـ ــتقبلية،
اإلسكندرمة ،مصر :المكتبة المصرمة.

 المنصور ،إبراهيم ( .)4886استبيان هستون المعرب للتكيـف الشخصـي ،بغـداد ،العـراق:
مركز البحوث التربوية والنفسية.

 ناصر ،حسن ( .)4888األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات األهلية
الفلسطينية من وجهـة نظـر العـاملين ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،الجامعـة اإلسـالمية،

غزة ،فلسطين.

 نجـم ،نجـم ( .)4888القيـادة اإلدارمـة فـي القـرن الواحـد والعشـرمن ،عمـان ،األردن :دار
صفاء للنشر.

 النعيم ــي ،ف ــالح ( .)1994أث ــر عوام ــل الموق ــف ف ــي الس ــمات القيادي ــة  -د ارس ــة ميداني ــة

لم ــدراء بع ــض المنظم ــات الص ــناعية العراقي ــة ،مجل ــة أبح ــاث اليرم ــو  ،)1(10 ،األردن،

.179-251
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 النم ــر ،س ــعود ( .)8997تنمي ــة مه ــارات القي ــادة اإلدارم ــة .ط ،4الس ــعودية ،مك ــة :مكتب ــة
الطالب الجامعي.

 النيـ ــرب ،أحمـ ــد ( .)4884األنمـ ــاط القياديـ ــة ألعضـ ــاء الهي ـ ــة التدرمسـ ــية فـ ــي الجامعـ ــات
الفلســطينية ف ــي قط ــاع ش ــمال الضــفة الغربي ــة م ــن وجه ــة نظــر أعض ــاء الهي ــة التدرمس ــية

والطلبة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 الهـ ــابط ،محمـ ــد ( )4887االتكيـ ــف والصـ ــحة النفسـ ــيةا ،ط  ،4القـ ــاهرة ،مصـ ــر :المكتـ ــب
الجامعي الحديث.

 هاني ومصطف  .)4886( ،األنماط القيادية السا دة لدى مديري المدارس في األردن
وفقا لنموذج جولمان في القيادة ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،)4(84 ،األردن،

ص ص.894 -818 :

 و ازرة التربيـة والتعلـيم العـالي ( .)4886الكتـاب اإلحصــا ي السـنوي للتعلـيم فـي قطـاع غـزة
للعام الدراسي 4886/4885م ،فلسطين.

 الوهيبي ،خالد ( .)4885دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهـارات القياديـة األمنيـة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرماض ،السعودية.

ثالثا :المراجع األجنبية:

 Alghazo A. & Al-Anazi M. (2016). The Impact of Leadership Style
on Employee’s Motivation, International Journal of Economics and
Business Administration, 2(5), pp. 37-44.
 Belkin, G. & Stanly N. (2004). psychology of adjustment,
Massachusetts, allyn and Bacon, INC.
 Burna, R. (2008). The self-concept, ISongman, London.
 Hamidifar, F. (2009). A study of the Relationship between
Leadership Styles and Employee Job Satisfaction at Islamic Azad
University Branches in Tehran, Iran, Unpublished Master.
Business Administration. Islamic Azad University, Iran.
 Jackson, L. & Pancer, S. & Pratt, M. & Hunsberger, B. (2000).
Great expectation: The relation between expectancies and
adjustment during the transition to university, Journal of Applied
social psychology, 30(10), pp: 2100-2125.
 Julia M. & Veni, B. (2012). An Analysis of the Factors Affecting
Students’ Adjustment at aUniversity in Zimbabwe, International
Education Studies, 5(6), 2012ISSN 1913-9020E-ISSN 1913-9039,
Published by Canadian Center of Science and Education.

139

 Moore, D. & David S. & McCabe, G. & Duckworth, W. (2003).
The Practice of Business Statistics: Using data for decisions.
 Ogunyinka, E. & Adedoyin, R. (2013). Leadership Styles and
Work Effectiveness of School, Principals in Ekiti State: Case Study
of Ado-Ekiti Local Government Area, Developing Country
Studies.
 Spilker. M. & Dooerffer. T. (2011). Leadership: Approaches –
Developments – Trends: Verlag Bertelsmann Stiftung.
 Toledo L. (2002). Genius Creativity and leadership, Journal of
Investigative Surgery,15(10), 25-35.
 Tuna, M. (2003). Cross-Cultural differences in Coping strategies as
predictors of university adjustment of Turkish and U.S.A student,
Doctorate thesis, Middle East Teaching university, Turkey.
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ملحق رقم ( :)1خطاب التحكيم
برنامج الدراسات العليا المشترك بين

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
وجامعـة األقصـى بغــزة

تخصــص اإلدارة والقيادة

تحكيم استبانة
حضرة السيد /ة ................................................... :المحترم /المحترمة ،،،
الدرجة العلمية......................................................................... :

التخصص............................................................................. :
مكان العمل........................................................................... :

تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنـوان :ااألنماط القيادية وعالقتها بـالتوافق االجتمـاعي لـدى

طلبـة الجامعـات الفلســطينيةا ،وذلـ للحصـول علـ درجـة الماجسـتير مــن البرنـامج المشـتر بــين
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقص بغزة – تخصص اإلدارة والقيادة.

ونظ ار لما تتمتعون بـه مـن خبـرة ود اريـة واسـعة فـي موضـوع البحـث العلمـي ،ومنفعـة العلـم

والمتعلم ــين ،ف ــإنني أس ــتميحكم ع ــذ ار ب ــأن تتفضـ ـلوا علين ــا بج ــزء م ــن وق ــتكم الثم ــين ،وتق ــدموا لن ــا

التوجيهــات واإلرشــادات مــن أجــل تعــديل ،أو حــذ  ،أو إضــافة مــا ترونــه مناســبا ،وتوضــيح مــدى
انتماء الفقرة لمحورها ،وتحكيمها من حيث سـالمة الصـياغة اللغويـة ،لتكـون أداة جيـدة ،وتقـيس مـا

وضعت لقياسه.

شــاكرمن لســيادتكم تفضــلكم بتقــديم المســاعدة ،وتحســين وتطــومر البحــث العلمــي ،وتزومــد

الطلب ــة بـ ــالعلم ،والكفايـ ــات الالزمـــة إلعـــداد الكـ ـوادر البش ـ ـرمة بكفـــاءات وش ــهادات عاليـــة ،لخدمـــة

المجتمع وتنميته.

وتقبلوا فا ق االحترام والتقدير ،،،
الباحث /عمر إبراهيم أبو طعيمة – جوال1597421111 /
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ملحق رقم ( :)2أسماء المحكمين
م

االسم

الجامعة

التخصص

1

د .أحمد كلوب

أكاديمية اإلدارة والسياسة

إدارة أعمال

2

د .أسامة عطية المزمني

الجامعة اإلسالمية

علم النفس

3

د .أكرم اسماعيل سمور

الجامعة اإلسالمية

إدارة أعمال

8

د .آمال عبد المجيد الحيلة

كلية فلسطين التقنية

إدارة أعمال

5

د .سليمان موس الحسنات

جامعة فلسطين

علم النفس

7

د .عبد الفتاح عبد الغني الهمص

الجامعة اإلسالمية

علم النفس

6

د .عالء الدين خليل السيد
د .محمد ابراهيم المدهون

جامعة األقص

إدارة أعمال

أكاديمية اإلدارة والسياسة

إدارة أعمال

4

د .محمد عبد اشتيوي

جامعة القدس المفتوحة

إدارة أعمال

11

د .نافذ محمد بركات

الجامعة اإلسالمية

إحصاء

11

د .وفيق حلمي األغا

جامعة األزهر

إدارة أعمال

12

م .إبراهيم فرج أبو شمالة

باحث ومحلل إحصا ي

إدارة أعمال

4
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ملحق رقم ( :)3االستبانة

برنامج الدراسات العليا المشترك بين

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
وجامعـة األقصـى بغــزة

تخصــص اإلدارة والقيادة
تعبئة استبانة

الطالب  /ة ................................................... :المحترم /المحترمة ،،،
تحية طيبة وبعد:

يقـوم الباحــث بــإجراء د ارسـة بعنـوان :ااألنمــاط القياديــة وعالقتهــا بــالتوافق االجتمــاعي لــدى طلبــة

الجامعات الفلسطينيةا ،وذل للحصول عل درجة الماجستير من البرنامج المشتر بين أكاديمية
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقص بغزة – تخصص اإلدارة والقيادة.
وقد أعد الباحث لهذه الدراسة استبانة ،لتحقيق أهدا

الدراسة والوصول إل النتا ج المطلوبة ،مـن

خــالل تحديــد درجــة الموافقــة عل ـ فقراتهــا ،بحســب تــدرمج خماســي (كبي ـرة جــدا ،كبي ـرة ،متوســطة،
قليلة ،قليلة جدا) ،وتعط الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عل الترتيب.

فنرجــو مــن ســيادتكم تعب ــة البيانــات الشخصــية ،وقـراءة فقـرات االســتبانة ،ووضــع عالمــة (×) أمــام
كــل الفق ـرة ،وتحــت درجــة م ـوافقتكم ،مــع ضــرورة تــوخي الدقــة والموضــوعية ،إذ أن ذل ـ لــه األثــر

الكبيــر عل ـ واقعيــة النتــا ج ،وموضــوعيتها ،علمــا بــأن معلومــاتكم ســتحاط بالس ـرمة التامــة ،وهــذه
المعلومات من أجل البحث العلمي فقط.

وتقبلوا فا ق االحترام والتقدير ،،،
الباحث /عمر إبراهيم أبو طعيمة – جوال1597421111 /

أوالا :البيانات الشخصية:
 .1الجنس:

( ) ذكر

( ) أنث

 .2الجامعة:
( ) اإلسالمية

( ) األزهر

( ) األقص

 .3المعدل التراكمي:
( ) أقل من  ) ( %78من -%78أقل من  ) ( %18من -%18أقل من  %98 ) ( %98فأكثر
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ثاني ا :محاور وفقرات األنماط القيادية:
م
8
4

درجة الموافقة

محاور وفقرات األنماط القيادية
كبيرة جدا

المحور األول :النمط القيادي الديمقراطي

كبيرة متوسطة قليلة

قليلة جدا

أشار في األنشطة الطالبية المختلفة

أتبن األفكار اإلبداعية التي يطرحها اآلخرون

4

أتعامل مع زمال ي بطرمقة إيجابية

2

أتقبل الرأي والرأي اآلخر بكل ترحاب

5

أتيح الفرصة لزمال ي أن يعبروا عن رأيهم بحرمة كاملة

6

أستخدم عبارات المدح والثناء مع زمال ي

7

أستشير أصدقا ي في الق اررات التي اتخذها

1

أشار زمال ي في حل المشكالت الجامعية

9

أشار زمال ي في مناسباتهم االجتماعية

 88أناقش زمال ي بأي أفكار جديدة لدي
المحور الثاني :النمط القيادي األوتوقراطي
8
4
4
2

أتجنب المواقف التي أستشير فيها اآلخرمن

أحرص أن تكون ق ارراتي صارمة

أحرص عل أن أكون المتحدث باسم الطلبة في الجامعة
أعالج المشكالت التي تواجهني دون مساعدة غيري

5

أعتبر أن المناقشة وتبادل اآلراء مضيعة للوقت

6

أفرض رأيي عل اآلخرمن ألنه األصوب

7

أفضل العالقات الرسمية مع اآلخرمن

1
9

ألبي حاجاتي بشكل دا م ،دون النظر إل حاجات اآلخرمن
أميل إل فرض رأيي عل اآلخرمن

 88يضايقني توجيه أي انتقاد لي

145

كبيرة جدا

كبيرة متوسطة قليلة

قليلة جدا

كبيرة جدا

المحور الثالث :النمط القيادي التسيبي
8

أتجنب إعداد جدول خاص بالمذاكرة

4

أتجنب التدخل في حل النزاعات بين الطلبة

4

أتساهل في قضاء واجباتي التعليمة بشكل مستمر

2

أتصر مع اآلخرمن بسلو غير مدروس

كبيرة متوسطة قليلة

قليلة جدا

أتهاون في كسب الوقت ومذهب دون أن أستفيد منه

5
6

أتهرب من المسؤولية في المواقف الحرجة

7

أتهرب من مواجهه المشكالت التي تواجهني

1

أعتقد أن التخطيط مضيعة للوقت

9

أفضل العشوا ية في نمط حياتي

 88غير ملتزم بأنظمة وقوانين الجامعة

ثالثا :محاور وفقرات التوافق االجتماعي:
م

درجة الموافقة

محاور وفقرات التوافق االجتماعي
المحور األول :التوافق األسري

كبيرة جدا

8

أشعر أنني مستقر أسرما

4

أستمتع بالحديث مع أفراد أسرتي

4

أفتخر بانتما ي ألسرتي

2

قلبي مليء بالحب ألسرتي

5

حد كبير
أسرتي تأخذ برأيي إل ّ
يسود أسرتي االتفاق والحب والمودة

7

أتشاور مع أفراد أسرتي في اتخاذ ق ارراتي المهمة

1

أقضي أوقاتا سعيدة مع أسرتي

6

شخص محبوب في أسرتي
 9أنا
ٌ
 88أهتم بسعادة جميع أفراد أسرتي
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كبيرة متوسطة قليلة

قليلة جدا

كبيرة جدا

المحور الثاني :المشاركة الجامعية
8

أفتخر بانتما ي إل جامعتي

4

أشعر بالرضا عن تخصصي الجامعي

4

أفضل االختالط واقامة العالقات مع زمال ي في الكلية

2

أشار مع زمال ي في نشاطات الكلية

5

ألتزم بالدوام الدراسي ،وال أتغيب إال للضرورة

6

عالقاتي مميزة بأساتذتي

7

أحب الذهاب إل الجامعة

1

أشار زمال ي في مناقشة المواد الدراسية

9

أناقش المدرسين في الموضوعات الدراسية

كبيرة متوسطة قليلة

قليلة جدا

 88أشعر بالرضا عن تحصيلي الجامعي
المحور الثالث :االنسجام مع المجتمع
8

أشار الناس أفراحهم وأحزانهم

4

عالقاتي االجتماعية مع جيراني جيدة

4

أحب البقاء مع اآلخرمن أطول وقت ممكن

2

أتقبل انتقادات اآلخرمن

5

أبادر بتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها

6

يسرني مساعدة اآلخرمن

7

أحب االلتزام بعادات وتقاليد مجتمعي

1

ألتمس األعذار لآلخرمن

9

أحافظ عل مواعيدي مع اآلخرمن

كبيرة جدا

كبيرة متوسطة قليلة

 88من السهل علي أن أقيم عالقات مودة مع اآلخرمن
ّ

وشك ار لكم على حسن تعاونكم ،،،
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قليلة جدا

