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 ين في المسايرة والمغايرة لدى طمبة جامعة الخميلدراسة الفروق بين الجنس

 في ضوء بعض المتغيرات
 

 ممخص:ال
معرفة الفروؽ بيف الجنسيف في المسايرة والمغايرة لدى طمبة جامعة الخميؿ في ضوء بعض لىدفت الدراسة 

س 108)السػػػكف س مسػػػتخدما عينػػػة  واميػػػا  فمكػػػاو االجتماعيػػػة   ةالحالػػػو التخصػػػص  و )الجػػػنس  المتغيػػػرات 
بعػد  س1992)بػؽ عمػييـ مايػاس المسػايرة والمغػايرة مػف إعػداد بػف مػان وط   طالبػةً  س61)و  طالباً  س47 )منيـ

تراوحػػػت معػػػام ت  د  و ػػػوطالبػػػةً  س طالبػػػاً  64) التأكػػػد مػػػف وباتػػػو وصػػػد و عمػػػ  عينػػػة اسػػػتط عية بمغػػػت 
س  0.65-0225اوحػػت بػػيف )فاػػد تر  لممغػػايرةمػػا معػػام ت االرتبػػاط س أ 0259-0220بػػيف ) لممسػػايرةاالرتبػاط 

تراوحت معام ت فاد س أما المغايرة  0262-0226 بيف )الدراسة األساسية تراوحت معام ت المسايرة  يوف
 α=02005 )عنػد مسػتوى الداللػةدالػة إحصػاايا  يػةوىػي معػام ت ارتباط  س  0277-0211االرتباط بػيف ) 

التمركػز حػوؿ و  خذ واأل التبمد االجتماعي و   اإليوارفرعية )البأبعادىا المغايرة  أف   الدراسة وأسفرت نتااج  س
التشػددس وعمػ  الدرجػة و االنغػ ؽ  و  التنػافس و  الخجػؿ و  التنػافر و  االنعػزاؿ و  العدوانيػة و    ةيػعو التب الذات 

 التمركػز حػوؿ الػذات و  العطػاء و  الحساسية االجتماعيػة و  الكمية  أكور شيوعا مف سمات المسايرة) اإليوار 
حيػػث   سالتسػػام  و  االنفتػػاح و  التعػػاوف و  الواػػة االجتماعيػػة و  االنسػػجاـ و  التوحػػد و  المسػػالمة و  االسػػتا لية و 

 س.37.0 ) بفػارؽ  ممسايرة ل س133298)ماابؿس 171208 ) بمغ متوسط استجابات الطمبة عم  الدرجة الكمية
 اآلخػػػريف حػػػوؿ  ى )التركيػػػزفػػػي بعػػػدفػػػي المسػػػايرة  اإلنػػػاثف وجػػػود فػػػروؽ لصػػػال  كمػػػا تبػػػي   وسػػػط حسػػػابي.

 العدوانيػة و   التمركػز حػوؿ الػذاتو   اإليوػار) اآلتيػة  األبعػاد في اإلناثوجد فروؽ لصال   اس  كمواالنسجاـ
النتػااج  أظيػرتفيما يتعمؽ بالتخصص فاد و  س وعم  الدرجة الكمية. دالتشدو االنغ ؽ  و التنافس  و   التنافرو 

تخصػص فػي المغػايرة فػي البعػديف الفػرعييف  إلػ وجد فػروؽ تعػزى حيف  يالمسايرة  ف فروؽ فيعدـ وجود 
 اإليوػػار فاػط فػيا النتػااج وجػود فرو ػ أظيػرتالحالػة االجتماعيػة فاػػد  فػي أمػا .ساإليوػارو   باألخػذ)المتعماػيف 
 .العزابولصال  

عيػة لممسػايرة الفر  األبعػادفػرد العينػة فػي مػا بػيف أفرو ػا النتااج وجػود  أظيرتفيما يتعمؽ بمكاف السكف فاد و 
 يتعمػؽ افيمػأخيرًا والارى  و ولصال  سكاف المخيمات  االجتماعية والتسام  س ةاالجتماعية  والوا)الحساسية 
 مكاف السكف.  إل فاد أظيرت النتااج عدـ وجود فروؽ تعزى  بالمغايرة

 .وفي ضوء ذلؾ تـ طرح بعض التوصيات
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Study of gender differences in conformity among students of Hebron 
University and its relationship to some variables 
 
 
 

The study aimed at investigating the differences between  Hebron University males and 

females in  Conformity Nonconformity  in the light of some variables (gender, specialization, 

social status and place of residence) using a 108 sample (47 males and 61 females). The scale 

of Ibn Mane (19992)' Conformity Nonconformity was administered and validated by 

conducting a pilot study on a sample of 64 students 2The correlation coefficient of Conformity 

is between (0.20-0.59) while the correlation coefficient of   Nonconformity is (025-065). In 

the original study, the correlation coefficient of Conformity is between (0.26-0.62) while the 

correlation coefficient of   Nonconformity is (0.11-0.77) which was statistically significant. 

Results of the study showed that Nonconformity  with its traits ( social, stubborn, taking 

,inconformity ,aloofness ,aggression ,dependency ,self centralization ,altruism , 

intransigentism ,imperviousness ,competition ) were more common than Conformity altruism 

, social sensitivity ,self centralization ,independency ,inoffensiveness ,harmony ,social trust 

,forgiveness ,openness). The mean of students' answers on the total degree was 171.08 

compared with 133.98 for Conformity with a mean difference of 37.09. Results also showed 

significant differences in favor of females in Conformity with regard to harmony. There were 

also significant differences in favor of females in the following traits (Altruism, self-

centralization, aggression, inconformity, competition, imperviousness, intransigentism) on the 

total degree. As for specialization findings showed no significant differences in Conformity 

traits unlike Nonconformity. There were significant differences in the Nonconformity traits of 

social status in favor of singles. Finally, as for the place of residence, results showed 

significant differences in Conformity sub-traits social sensitivity and social trust and 

forgiveness in favor of villages and refugee camps residents. However, there were no 

significant differences in Nonconformity traits that can be attributed to place of residence. In 

the light of these results, the researcher concluded some recommendations. 

Abstract 
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 :الدراسة مصطمحاتتعريف 
عمينػا إلاػاء الضػوء عمػ  بعػض المفػاىيـ المرتبطػة  نرى لزامػاً الدراسة ات  بؿ الشروع في تعريؼ مصطمح  

يختمػػؼ مفيػػـو المسػػايرة عػػف ايػػره مػػف المفػػاىيـ  إذ  س 96  2002)بمصػػطمحات البحػػث كمػػا بينيػػا عومػػاف 
س التػي Conventionality)يختمؼ عف االتباعية  واالجتماعية  في األفرادالدالة عم  التشابو في سموؾ 

 التشػاكؿ الػذيوكػذلؾ يختمػؼ مفيػـو المسػايرة عػف  الشػااعة.السػموؾ  وأنمػاط أسػاليبفػي  والتشػاب إلػ تشير 
 مػػا ة جماعػػ أفػػراديػػدؿ عمػػ  التماوػػؿ فػػي االتجاىػػات والعاااػػد والسػػموؾ الاػػااـ عمػػ  االنتشػػار والعموميػػة بػػيف 

ىػو الحػاؿ  اة  كمػواألامبيػصػراع بػيف الفػرد  أولضػغوط الجماعػة  خضػوعفالتشابو والتماوؿ ليس ناتجا عف 
 لممسايرة.بالنسبة 

 
سػػػموؾ مطػػػابؽ لتو عػػػات  أنيػػػاالمسػػػايرة عمػػػ  س  83  1988)  عػػػرؼ ايػػػث (Conformity) المساااايرة 
ويعبػر عنيػا باسػتجابات تكػوف مشػابية لسػموؾ   المعػايير االجتماعيػة أويعكس مسايرة الاواعد و   الجماعة 
 معاييرىا. أولجماعة باستجابات تحدد طريايا وفاا لعادات ا أو اآلخريف

 
التنوع السموكي الذي يصدر المغايرة بأنيا  س 96  2002)عرؼ عوماف  س  Nonconformityالمغايرة )

عنػدما يكػوف  أو تمػارس ىػذه الجماعػة عميػو ضػغطاً  ا  عنػدمكبيػرةً  أـكانػت  ةً الجماعة  صغير عف الفرد في 
المجتمػػ  التػػي تحػػاوؿ  أوصػػدر مػػف الجماعػػة مفػػرد وبػػيف الضػػغوط التػػي تلىنػػاؾ صػػراع بػػيف الاػػوى الداخميػػة 

الاػػوى  تمػػؾ لػػوفػػي اتجػػاه مخػػالؼ لػػذلؾ الػػذي توجػػو  يتصػػرؼ  ويعتاػػد  أ ويحكػػـ  أ ويػػدرؾ  أ فأ إلػػ دفعػػو 
 الداخمية.

العينػػة  أفػػراددرجات التػػي حصػػؿ عمييػػا الػػبمجموعػػة  إجرائياااً ؼ المسػػايرة والمغػػايرة الدراسػػة الحاليػػة تعػػر  ف     
 دـ.وفؽ الماياس المستخ
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  مقدمةال
  كػػف تجاىػػؿ عضػػوية الفػػرد فػػي الجماعػػةو ال يمأن ػػ رييػػتـ عممػػاء الػػنفس بدراسػػة السػػموؾ اإلنسػػاني  ايػػ    

حيػث دراسػة سػموؾ الفػرد فػي تػأوره بعضػويتو فػي الجماعػة   فوىذا ما ركز عميو عمـ النفس االجتمػاعي  مػ
شػػػوؿ األجماعػػػة والجماعػػػات. ويشػػػير الفػػػرد االبػػػا مػػػا يتػػػأور بعضػػػويتو فػػػي اليسػػػمكو كػػػؿ سػػػموؾ  وبيػػػذا فػػػ ف
س فيمػا يتعمػؽ بالتيسػير االجتمػاعي واإلعا ػة االجتماعيػة  Turner, 1991س وكػذلؾ تػونر)1977وآخػروف) 

وجػػوده يحسػػف األداء حيناػػذ  بػػدا أف   اعمػػؿ معػػيف  فػػ ذل ػػد يػػؤور وجػػود األفػػراد اآلخػػريف عمػػ  أداء الفػػرد  وبأن ػػ
دي وجػوده إلػ  تعطيػؿ األداء  كمػا إلعا ػة االجتماعيػة عنػدما يػؤ تحػدث ا ايحدث التيسير االجتمػاعي  بينمػ

يحػػػػدث التيسػػػػير االجتمػػػػاعي عنػػػػدما يػػػػؤدي الفػػػػرد ميمػػػػة وػػػػـ تعمميػػػػا بصػػػػورة جيػػػػدة  بينمػػػػا تحػػػػدث اإلعا ػػػػة 
االجتماعيػػة عنػػدما يػػؤدي الفػػرد ميمػػة لػػـ يتعمميػػا بصػػورة جيػػدة .ويؤكػػد فػػي ىػػذا السػػياؽ البيػػي السػػيد  وعبػػد 

أسػاس أنػواع ع  ػات التفاعػؿ االجتمػػاعي ىػي الع  ػات االجتماعيػة المتبادلػة  أف   س 146:1999) فالػرحم
و اسػتجابة لمويػر ن ػالفػرد فػي المو ػؼ االجتمػاعي عمػ  أ لكونو يعتمػد عمػ  تحميػؿ السػموؾ الػذي يصػدر عػف

ل سػتجابة التػي ستصػدر عػف الشػخص اآلخػر     مويػراً نفسػو الو ػتي عػد فػي  وصدر عف شخص آخػر  وىػ
مػػػػف خػػػػ ؿ تحميػػػػؿ المو ػػػػؼ االجتمػػػػاعي و   ردود األفعػػػػاؿ بطرياػػػػة مت حاػػػػة تػػػػدؿ عمػػػػ  التفاعػػػػؿ بوتتنػػػػاو 

واألخ  ي نستدؿ عم  التغيرات التي تطرأ عم  مظاىر السموؾ مف فرد آلخر. وىذا ما أسفرت عنو دراسة 
جتم  أكور مسايرة األفراد الذيف لدييـ التزاـ أخ  ي بمعايير الم س أف  Epley, et al., 1999ابمي وجمفوؾ )

  ػػؿ تػػأويراً األفػػراد المغػػايريف أ ف أف  مػػف األفػػراد الػػذيف يتصػػفوف بمظػػاىر مػػف عػػدـ االلتػػزاـ األخ  ػػي  كمػػا تبػػي  
 عم  إ ناع المسايريف في تغير اتجاىاتيـ ومعتاداتيـ وتصرفاتيـ نحو المجتم . 

مف حيث وجودىا المػادي المحػيط بػالفرد  الجماعة الصغيرة مؤورة في سموؾ اإلنساف سواءً  والوا   أف        
س يعػزوف أسػباب المسػايرة 235:1980أو مف حيث النشاط العامي  األمر الذي جعؿ سػ مة وعبػد الغفػار )

 ف  أف ليػػػـ بػػػتبػػػي   ؿ الجماعػػػة لػػػو ورضػػػاىا عنػػػو  بعػػػد أف  عػػػيف الفػػػرد عمػػػ  تاب ػػػوع مػػػف السػػػموؾ الػػػذي ي  نػػػلكونيػػا 
الفػػػرد يكػػػوف أميػػػؿ إلػػػ  المسػػػايرة  أي أف    أكوػػػر جاذبيػػػة لمفػػػرد المسػػػايرالمسػػػايرة تػػػزداد كممػػػا كانػػػت الجماعػػػة 

إلػػ  المغػػايرة فػػي الجماعػػات التػػي ال يػػرى فػػي  ويكوف أ ػػرب لمعػػايير الجماعػػة التػػي يحػػرص عمػػ  تابميػػا لػػو
 . (Aronson, 1999)االاتماف إلييا نوعًا مف اإلشباع لو

س الصػػراع بػػيف الاػػوى الداخميػػة عنػػد الفػػرد Conformityمػػف ىػػذا المنطمػػؽ يموػػؿ جػػوىر المسػػايرة )       
يخضػ  الفػرد لتمػؾ الضػغوط  ام  فعنػدGoldsmith, Clark and Lafferty, 2005)وضػغوط الجماعػة

الستا ؿ أو مااومة ىذه الضػغوط وعندما ينزع إل  ا  ف نما يموؿ سموكو ىو المسايرة  السريعة أو الضمنية
بػيف ىػذيف الطػرفيف  فمتباعػداف فػي مواجيػة ضػغوط الجماعػة  ولكػ طرفاف يسموكو يتميز بالمغايرة  أ ف  ف 

 س  99 – 98  2002مستويات مف السموؾ أشار إلييا عوماف )
 كػػاد أف  لمجماعػػة  وال ي   س  يموػػؿ فييػػا الفػػرد ذاتػػو كميػػاً  Over Conformityالمسػػايرة المفرطػػة ) .1

جاىاتيػػػا بدرجػػػة كبيػػػرة مػػػف يمػػػارس مػػػا يخالفيػػػا أدنػػػ  مخالفػػػة بػػػؿ  ػػػد يستمسػػػؾ بعاااػػػدىا ويتبنػػػ  ات
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مػػف االنسػػياؽ فػػي تيػػار الجماعػػة أينمػػا  التعصػػب  ولاػػد أشػػار الرسػػوؿ عميػػو الصػػ ة والسػػ ـ محػػذراً 
الحػػػرة أمػػػاـ الجماعػػػة  مػػػا صػػػار  ونبػػػو إلػػػ  ضػػػرورة االحتفػػػاظ بالػػػذات المسػػػتامة الواعيػػػةاتجػػػو وحيو  

ذا لاػػوا الػػذيف آمنػػوا  ػػ )   مصػػدا اً لاولػػو تعػػال  فػػي سػػورة الباػػرة ذا خمػػوا إلػػ  شػػياطينيـ وا  الوا آمنػػا وا 
 س 14)آية  .سمستيزء وف الوا إنا معكـ إنما نحف 

                          وسمـعميو رسوؿ اهلل صم  اهلل    اؿ   اؿ و_رضي اهلل عن_حذيفة  فع الحديث الشريؼوكذلؾ في 
 أحسن      نوا أنفسكم إن  و لكن وط   ،ظممناظمموا  و إن   أحسنا، الناس   أحسن   إن   تقولون: إمعة،)ال تكونوا 

 2/160 - أعالم الووقعَن ، ابن القَن .أساؤوا فال تظمموا (  و إن   حسنوا،ت   أن   الناس  

حكػػاـ وعاااػػد وتصػػرفات مػػ  أ يحكػػـ الفػػرد ويعتاػػد ويتصػػرؼ متفاػػاً  س  أف  Conformityالمسػػايرة ) .2
دوف مغػاالة كمػا فػي  ةجػاه المشػابييستجيب الفرد لضػغوط الجماعػة بػالتحرؾ فػي ات االجماعة  وىن

 .(Turner, 1991; Asch, 1995)المسايرة المفرطة

س  ىنػػا ياػػؼ الفػػرد مػػ   Expedient Conformityايػػة س )المسػػايرة الظاىريػػة أو النفعيػػة   )الت   .3
يكػوف فػي ىػذا المسػتوى مػف المسػايرة تطػػابؽ    والعنيػا داخميػػاً  بينمػا يباػ  مختمفػاً  الجماعػة ظاىريػاً 

ظيػػار مػػػا يبػػػدو  س بأنيػػػا 98  1979)يبديػػػو الفػػرد ويخفيػػػو. ويعرفيػػا صػػػال   بينمػػا تعنػػي الكتمػػػاف وا 
س إلػ   Nicholas,  and  Rupert, 2005وأشػار كػؿ مػف ) البػاطف. م  مخالفػةمجاراة لآلخريف 

وجػػود ع  ػػة بػػيف المسػػايرة والتبادليػػة فػػي المشػػاركة االجتماعيػػة بػػيف النػػاس فػػي الخػػدمات العامػػة  
ومػػػث المشػػػاركيف لػػػػدييـ مسػػػايرة أكوػػػػر مػػػف التبادليػػػػة  أظيػػػرت التجربػػػػة أف   ثمسػػػايرة  حيػػػػلصػػػال  ال

 االجتماعية.

إلػػػػ  الحيػػػػاد فػػػػي مواجيػػػػة أحكػػػػاـ  وس   تعنػػػػي تجنػػػػب المسػػػػايرة  أ Nonconformityالمغػػػػايرة ) .4
 ىنا الفرد ال يسػاير وال ينصػاع وال يتخػذ الكتمػاف ظالجماعة وعااادىا ومعاييرىا وتصرفاتيا  وي ح

 و ال ياؼ ضد ضغوط الجماعة.ن    كما أسبي ً 

إياىػػا بشػػكؿ  الجماعػػة ومعارضػػاً  س  ىنػػا ياػػؼ الفػػرد متحػػدياً  Counter conformityالمضػػادة ) .5
 ايجابي.

س  ىنػػا ياػػرر الفػػرد بنفسػػو ولنفسػػو مسػػار حكمػػو وتصػػرفو مػػف ايػػر  Independenceاالسػػتا ؿ) .6
 .خضوع لمجماعة 

أحد مف المستويات الساباة فيحمي ذاتو يساير  ستطي  الفرد أف   ىنا ال ي :(alienation)االاتراب .7
عػف سػمة شخصػية فاػط  ف مو ؼ المسايرة أو المغػايرة لػيس ناتجػاً  ف  وراء حدود االاتراب  فحاياةً 

مو ػؼ  يبؿ ىو نتػاج تفاعػؿ بػيف خصػااص الفػرد والجماعػة والمو ػؼ وموضػوع المسػايرة ذاتػو  ففػ
 .مغايراً  تخذ في موا ؼ أخرى مو فاً رة بينما ي  بالمساي معيف يكوف الفرد متسماً 

تشػػتمؿ تمػػػؾ  غروسػػة فػػػي المعػػايير االجتماعيػػػة  إذالمسػػػايرة م س بػػأف  33-31  1992ويشػػير بػػف مػػػان  )   
المعايير وتحتوى عم  مجموعة كبيرة مػف العػادات والتااليػد واألعػراؼ االجتماعيػة والاػيـ والتو عػات الفرديػة 
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 امػػف الحضػػارة والواافػػة لممجتمػػ  ولؤلمػػة  ومػػ كبيػػراً  ايير بمعناىػػا الواسػػ  تفضػػي جػػزءاً المعػػ ف  واالجتماعيػػة  إ
الجماعػػة إال منظومػػة صػػغيرة ليػػا معاييرىػػا المتسػػاة مػػ  معػػايير المجتمػػ  الكبيػػر فػػي منظومتػػو االجتماعيػػة 

دود الخػػػاص فػػػي معناىػػػا المحػػػ وداللػػػة عمػػػ   ػػػوة المعػػػايير سػػػواءً  اً المسػػػايرة تعػػػد تعبيػػػر  ف   الكبػػػرى. وليػػػذا فػػػ
المسػػايرة  كمػػا أف   فػػي معناىػػا الواسػػ  العػػاـ المتعمػػؽ فػػي المجتمػػ  فػػي مختمػػؼ مظػػاىر واافتػػو  أـ بالجماعػػة 

عم  التطبيػ  الجماعات والمجتمعات حرصت  ف   وليذا ف دعامة اجتماعية لمنظاـ االجتماعي في المجتم  
 . الذي يعتبر في جوىره تعميـ عم  المسايرةاالجتماعي ألبناايا 

عػف تػأوير األنظمػة والاػوانيف التػي س (Jonson & Workman, 1994  وكشػؼ جونسػوف وركمػاف     
 )االلتزاـ بمبس معيف يت ءـ مػ  طبيعػة كػؿ مػف الجنسػيف  أو تفرضيا المؤسسات التربوية عم  الطمبة موؿ

رة الطػػ ب عمػػ  مػػف مغػػاي مػػ  تو عػػات الجماعػػات ومعاييرىػػا  وخوفػػاً  فيمػػا يتعمػػؽ باصػػات الشػػعر س لتػػت ءـ
س إلػػ  عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة 1993مػػف جيػػة أخػػرى توصػػؿ بػػف مػػان  )و  .األعػػراؼ والمعػػايير االجتماعيػػة

طبيػػ  وعػػزى ذلػػؾ إلػػ  فكػػرة نظريػػة الت  فػػي المغػػايرة بػػيف الطالبػػات المتفو ػػات والمتػػأخرات دراسػػياً  إحصػػااياً 
وجػػػود فرو ػػػًا لصػػػال  المتفػػػو يف فػػػي ف عمػػػ  اإلنػػػاث  فػػػي حػػػيف تبػػػي   حكامػػػاً االجتمػػػاعي والػػػذي يكػػػوف أكوػػػر إ

   الجنسييف.المسايرة مف ك  
دراسػػػة عمػػػ  مجموعػػػة مػػػف النسػػػاء المتزوجػػػات وأخػػػرى عمػػػ  المطماػػػات    س1993وأجػػرى بػػػف مػػػان  )       

 ف  أمػف المطماػات  و  النساء المتزوجات أكور مسايرةً  ؽ عمييـ ماياس المسايرة والمغايرة وتوصؿ إل  أف  وطب  
 مف المتزوجات.  كور مغايرةً المطماات أ

 يػػػف    وأن  الطالبػػػات المتزوجػػػات أكوػػػر توافاػػػاً  س إلػػػ  أف  (Ng, 1981 وصػػػؿ نػػػجوفػػػ  ىػػػذا السػػػياؽ ت        
يوػػار أكوػػػر مػػػف الطالبػػات ايػػػر المتزوجػػػات. وتؤكػػد ذلػػػؾ الت حمػػػة ) يتصػػفف   س فػػػي 2006بواػػػة اجتماعيػػػة وا 

 ػػػرانيـ ايػػػر مػػػف أ ونفسػػػياً  اجتماعيػػػاً  ات أكوػػػر توافاػػػاً المتػػػزوجيف مػػػف المعممػػػيف والمعممػػػ بعػػػض نتااجيػػػا أف  
س إلػػ  وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػاايًا بػػيف طالبػػات 2002المتػػزوجيف. ومػػف جيػػة أخػػرى فاػػد توصػػمت عػػودة )

 .العمميةاأل ساـ العممية واألدبية في المناخ االجتماعي والطمأنينة النفسية لصال  طالبات األ ساـ 
والمكاف بيف األفراد في درجة التزاـ المعايير المختمفة واخت ؼ الجيػات التػي الخت ؼ الزماف  ونظراً       

ذلػؾ جعػؿ المسػايرة ايػر واحػدة عنػد  ؿتاوـ عم  مرا بة المسػايرة عػف طريػؽ االلتػزاـ بتمػؾ المعػايير  فػ ف كػ
ال لمػا ت   تكؿ النػاس وفػي كػؿ الجماعػات  فميسػ ف بداايػة المجتمعػات مػ رت  غي ػالمسػايرة بيػذا الشػكؿ مفيػدة وا 

ىػذا   ىنػاؾ مغػايرة  ػد تكػوف ايجابيػة  ومػ ىناؾ مسايرة  د تكوف سػمبية أو أف   يعني أف   اإل  حضارية  وىذ
حكاـ والمعايير الدينيػة التػي تظػؿ ايجابيػة صػالحة لكػؿ ف المسايرة باإلضافة لممسايرة لؤلم ىناؾ أنواعاً  ف  ف 

 ؿوبالفعػ األفػراد لػدى بعػض  إيجابيػة سػمبية فاػد تكػوفينطبؽ عم  المغػايرة فمػيس كػؿ مغػايرة  رزماف  واألم
تتحػوؿ المسػايرة إلػ  المغػايرة والمغػايرة إلػ  مسػايرة تبعػا لمحطػات  أف   فىناؾ مظاىر مغايرة ايجابية  ويمكػ
  .(Aronson, 1999; Cialdini and Goldstein, 2004)كويرة منيا الفاادة  والاوة  والم امة
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فػػػػي دراسػػػػتو التػػػػي أجريػػػػت عمػػػػ  مجموعػػػػة مػػػػف الطمبػػػػة الجػػػػانحيف وايػػػػر س 1989ويوضػػػػ  الغامػػػػدي )    
مػػف أ ػػرانيـ  ةالجػػانحيف أكوػػر مغػػاير  الطمبػػة ايػػر الجػػانحيف أكوػػر مسػػايرة مػػف الجػػانحيف  وأف   أف    الجػػانحيف

اير الجانحيف في جمي  أبعاد الماياس الفرعية المتعماة بالمسػايرة والمغػايرة المسػتخدـ فػي الدراسػة الحاليػة.  
البعػػد الواػػافي والحضػػاري يؤديػػاف دورًا فعػػااًل فػػي عمميػػة المسػػايرة والمغػػايرة  حيػػث  ػػاـ مميغػػراـ  وال شػػؾ أف  

(Milgram, 1979: 25 س بدراسػػة المسػػايرة والمغػػايرة مػػف خػػ ؿ منحػػ  عبػػر واػػافي بػػيف مجموعػػة مػػف
 الفرنسييف .المسايرة مف  نحو أكور مي ً  فالنروجيي نتااجيا أف   وأخرى مف النروجييف أظيرت   فالفرنسيي

ما يكوف ىناؾ كور مسايرة مف الذكور وبالذات عندبأف اإلناث أ (Aronson,1999) آرنسوف شاروأ      
التػي يعػيش فييػا  بػأف  الواافػة والبياػة  (Pliner and Chaiken 1999)دراسػة  موا ػؼ تجريبيػة  وكشػفت

 Eagly  and Chrvala, 1986; Johnston)وبينػػت نتػااج دراسػة   فػي المسػايرة  الفػرد تمعػب دوراً 

2002; Guarino et al., 1994)   كور مسايرة مف الذكور.اإلناث أ بأف 
دراسػػػة المسػػػايرة والمغػػػايرة تتضػػػمف آليػػػات نفسػػػية منيػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بالتنػػػافر المعرفػػػي  أف   ومفػػػاد الاػػػوؿ       

(Cognitive dissonance مػا يتصػؿ  ؾعمميػات المسػايرة  وكػذلدراؾ الفرد نحو فيمػو ل س أي ما يتصؿ ب
بنشاطو العامي حوؿ  دراتو العامية ومنيػا مػا يتعمػؽ بالجانػب االنفعػالي نحػو تعػرض الفػرد لمخػوؼ  والامػؽ  

 ميات الدواف  التي يستويرىا مو ؼ المسايرة نحو توجو مستوى السموؾ.ما يتعمؽ بدينا أيضاً  اومني
 الدراسة:مشكمة 

المغػايرة لػػدى طػ ب وطالبػػات معرفػة الفػػروؽ بػيف الجنسػيف فػػي المسػايرة و حػوؿ تتمحػور مشػكمة الدراسػػة    
  مكاف السكفس.و الحالة االجتماعية  و التخصص و  متغيرات المستامة )الجنس الفي ضوء   الخميؿ جامعة

 

  فرضيات الدراسة
جامعة  بيف استجابات طمبةس  α= 0205 )الداللة جد فروؽ ذات داللة إحصااية عند مستوىال تو  .1

 ةالحالو التخصص  و الجنس   )إل  متغيرات لممسايرة تعزىة والدرجة الكمية الخميؿ حوؿ األبعاد الفرعي
 مكاف السكفس.و  االجتماعية 

بيف استجابات طمبة جامعة س  α= 0205 )الداللة توجد فروؽ ذات داللة إحصااية عند مستوى ال .2
 ةالحالو التخصص  و )الجنس   إل  متغيراتتعزى المغايرة نمط الخميؿ حوؿ األبعاد الفرعنة والدرجة الكمية ل

 مكاف السكف س.و  االجتماعية 
 
السمات درجات بيف متوسطات   سα= 0205 )الداللة . توجد فروؽ ذات داللة إحصااية عند مستوى3

 الكمية.لدى طمبة جامعة الخميؿ في األبعاد الفرعية لكؿ مف المسايرة والمغايرة وعم  الدرجة 
 الدراسة:هداف أ
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   معرفة الفروؽ بيف الجنسيف في المسايرة والمغايرة لدى ط ب وطالبات جامعة ل الدراسة تيدؼ ىذه.1
 الخميؿ.

 والمغايرة.المسايرة  ألبعادتحاوؿ ىذه الدراسة معرفة الفروؽ في السمات الفرعية  .2
    التخصصو )الجنس  اخت ؼ عينة الدراسة ب أفراد. تيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ عم  الفروؽ بيف 3
  س.السكفمكاف و   ةالحالة االجتماعيو 

 الدراسة: أهمية
الكشػؼ عػف الفػروؽ بػيف الجنسػيف لػدى طػ ب وطالبػات جامعػة  ةحاولػمىذه الدراسػة فػي  أىمية تكمف -1

 زلتمركػػاو العطػػاء  و االجتماعيػػة   ةالحساسػػيو )اإليوػػار   فرعيػػاً  بعػػداً  س 12)التػػي تتنػػاوؿ  فػػي المسػػايرةيػػؿ الخم
االنفتػػػاح  و التعػػػاوف  و االجتماعيػػػة   ةالواػػػو االنسػػػجاـ  و التوحػػػد  و المسػػػالمة  و االسػػػتا لية  و اآلخػػػريف  حػػػوؿ 

 زالتمركػو األخػذ  و االجتمػاعي   دالتبمػو   وػرةاأل) فرعيػاً  اً بعػد س 12 التػي تناولػت ) س وأيضػا المغػايرة  التسامو 
 س.  دالتشدو االنغ ؽ  و   سالتنافو الخجؿ  و نافر  التو االنعزاؿ  و العدوانية  و التبعية  و   الذاتحوؿ 

 االجتماعيػة الحالػة و  التخصػص و )الجػنس  موضػ  الدراسػة  ضػوء المتغيػراتكذلؾ معرفة الفػروؽ فػي  -2
 مكاف السكفس.و 
 اإلنسانيالسموؾ  ف  م  العمـ بأ أفضؿالطمبة بصورة  إرشاد وتوجيوتسيـ نتااج ىذه الدراسة في  -3

 والمغايرة.و ينبوؽ مف سمات المسايرة ن  ف  فيو  اير مراوب أو اف مراوباً االجتماعي ميما ك
خاصة  الفمسطينيوالمجتم   العربية عامةالب د  مة الدراسات الساباة التي تناولت ىذه المتغيرات في  -4

 الباحثس.)في حدود عمـ 
 األعضاء وتأوير أعضااياعم   رىاوتأوي مف جوانب نشاط الجماعة اً ىام اً تتناوؿ جانبىذه الدراسة  إف   -5

 عمييا.

 :أداة الدراسةوصف 
 Conformity and Nonconformityالمسايرة والمغايرة مقياس 
المسايرة  توالمغايرة  وتحاياسيف فرعييف ىما المسايرة ممف  ويتالؼ  س1992)عد الماياس بف ناف  أ      

مف  فرعياً  كؿ  بعد  ويتب  أيضاً  فرعياً  بعداً  نا عشر  تحت المغايرة او ي  وينطو فرعياً  اً يا  اونا عشر بعد
وض   ثالمغايرة  حيميزت فييا عبارات المسايرة عف عبارات   و د فارات أربعةالمسايرة والمغايرة  أبعاد
 س48 )مغايرة حرؼ )غس بحيث تكوف فارات المسايرة ةكؿ عبار  وأماـمسايرة حرؼ )ـ س  ةكؿ عبار  أماـ
كؿ فارة مف فارات  توتدرجفارة.  س96)مجموع فارات الماايس  أصب فارة  و  س48)ايرة وفارات المغ  فارة

س تحصؿ حد كبير إل  ؽمواف)  درجات س تحصؿ عم  )ستسموافؽ تماما)مف  أوزافالماياس حسب ستة 
س حد ما إل اير موافؽ و)  س تحصؿ عم  )أرب س درجات ما حد إل  ؽمواف) و درجات  عم ) خمسس
موافؽ عم   راي)  وستحصؿ عم  )درجتيفس حد كبير إل اير موافؽ )و   و ثس درجاتتحصؿ عم  )

 س تحصؿ عم  )درجة واحدةس .اإلط ؽ
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  وفاراتيا لكؿ مف المسايرة والمغايرة األبعاد أسماءس يبيف 1والجدوؿ ر ـ ) 
 (1)ممحق رقم  اسةالدر  حسب فقرات المسايرة والمغايرة موزعة(: األبعاد الفرعية لمقياس 1جدول رقم ) 

 أسقبو انفقشاث انًغبٍشة أسقبو انفقشاث انًسبٍشة

 8 ،7 ،6 ،5 ةاإلثش 4 ،3 ،2 ،1 اإلٍثبس

 16 ،15 ،14، 13 انتبهذ االجتًبعٌ 12 ،11 ،10، 9 انذسبسَت االجتًبعَت

  24 ،23 ،22 ،21 األخز 20,19,18,17 انعطبء

 32،  31، 30،  29 دول انزاث انتًشكز 28،  27،  26،  25 اُخشٍٍانتًشكز دول 

 40،  39،  38، 37 انتبَعت 36،  35،  34،  33 االستقالنَت

 48،  47،  46،  45 انعذواََت 44،  43،  42،  41 انًسبنًت

  56،  55،  54،  53 االَعزال  52،  51،  50،  49 انتودذ

 64،  63،  62،  61 انتُبفش 60،  59،  58، 57 االَسجبو

 72،  71،  70،  69 انخجم  68،  67،  66،  65 الجتًبعَتانثقت ا

 80،  79،  78، 77 انتُبفس 76،  75،  74،  73 انتعبوٌ

 88،  87،  86،  85 االَغالق 84،  83،  82، 81 انقبول

 96،  95،  94،  93 انتشذد 92،  91،  90، 89 انتسبيخ

 48 انًجًوع 48 انًجًوع

 96 انًجًوع انكهٌ

 
 :لمقياس وثباتهاصدق 
 االتساؽ الداخميالتحاؽ مف تـ لاياسو في  ياس ما وض   ووص حيت الماياسصدؽ  مفلمتأكد      

(Person Correlation ممسايرة لعشر م  الدرجة الكمية   مف خ ؿ ارتباط محاور الدراسة االون س
أما االتساؽ الداخمي ألبعاد  س  0262-0226بعاد المسايرة بيف ) والمغايرة  إذ تراوحت ىذه الدرجة أل

عند  وىي معام ت ارتباط دالة إحصااياً   س  0277-0211تراوحت معام ت االرتباط بيف )  المغايرة فاد
  س .0205)مستوى 

معادلة الوبات س حسب 0.70المسايرة )عد وبات الدراسة فاد بمغت  يمة الوبات لمدرجة الكمية لب  أما  
بمغت  يمة الوبات لمدرجة إذ   سSplit Halfوالتجزاة النصفية ) س Cronbach Alpha ألفا )كرونباخ 

 .)070و 0276 ( النصفيةالتجزاة  الكمية لممغايرة حسب
 

 وحدودها:تها عينمجتمع الدراسة و 
البالغ عددىـ و في جامعة الخميؿ  سالبكالوريو مرحمة للؼ مجتم  الدراسة مف طمبة كمية التربية تأ     
 لسج ت الابوؿ والتسجيؿ   اً وفا س2008-2007 )الواني في الفصؿ الدراسي البةً وط س طالباً 952)

% 12 مومت العينة ما نسبتوإذ   مف طمبة جامعة الخميؿ وطالبةً  طالباً  س108)وتكونت عينة الدراسة مف 
 حدود الدراسة عم  دراسة وا تصرت   عشواايةطباية  اختيرت العينة بطرياة دالكمي  و م  تمف المج

  )الجنسالفروؽ بيف الجنسيف في المسايرة والمغايرة لدى ط ب وطالبات جامعة الخميؿ في ضوء كؿ مف 
خصااص العينة الديمغرافية س يبيف 2والجدوؿ ر ـ ) السكفس. ف  ومكااالجتماعية ة  والحالصوالتخص

 .حسب متغيرات الدراسة
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 طالبا  وطالبةً  س108ف=) ات الدراسةحسب متغير يبيف خصااص العينة الديمغرافية   س2جدوؿ ر ـ )
 انُسبت انًئوٍت انعذد انًتغَشاث

 43.5 47 ركش انجُس

 56.5 61 أَثي

 78.4 80 تخصصبث أدبَت  انتخصص

تخصصبث 

 عهًَت 
22 21.6 

 81.1 86 أعزة انذبنت االجتًبعَت 

 18.9 20 يتزوج

 54.2 58 قشٍت  يكبٌ انسكٍ

 10.3 11 يخَى

 35.5 38 يذٍُت

ؿ الذكور حيف شك   اإلناث  فيف إجمالي العينة كانوا مف م س%5625) س أف  2الجدوؿ ر ـ ) يتض  مف    
ؿ الطمبة الذيف تخصصاتيـ فيما يتعمؽ بالتخصص فاد شك  و  العينة مف إجمالي س % ..43) نسبتوما 
فيما  ا  أمعمميةصصاتيـ لدى الطمبة الذيف تخ س%2126)ماابؿ  س% 7824 )ماوية األامبية بنسبة  أدبية

مف  س%1829)ماابؿ  س%8121 )فاد شكؿ العزاب األامبية بنسبة ماوية  يخص الحالة االجتماعية
العينة ياطنوف في الارى وبمغت  أفرادمعظـ  أف  ف فيما يتعمؽ بمكاف السكف فاد تبي   وأخيراً  المتزوجيف 

 .س%35.5)دينة المبينما  س%1023المخيمات )في حيف في  س%54.2) ـنسبتي
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 نتائج الدراسة:
  بالمسايرة:الفرضيات المتعمقة نتائج  :أوال
جامعة الخميؿ بيف استجابات طمبة س  α= 0205)الداللة  مستوىإحصااية عند توجد فروؽ ذات داللة  ال 

  يةاالجتماع ة  والحالص  والتخصمف )الجنسإل  كؿ  تعزى الكمية لممسايرةحوؿ األبعاد الفرعية والدرجة 
ولمتحاؽ مف صحة الفرضية تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .السكف س فمكاو 

  في الجدوؿكما ىو واض   ؾ  وذلست)ونتااج اختبار 
 الفروق وفقا لمتغير الجنس 

ف لمفروؽ بي س t.test) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتااج اختبار تس  3جدوؿ ر ـ )
 الجنسلممسايرة  تعزى إل  والدرجة الكمية  جامعة الخميؿ حوؿ األبعاد الفرعيةاستجابات طمبة 

 األبعاد الفرعَة 

وادرجة  للوساٍرة

 الكلَة

الوتوسط  العدد الجنس 

 الحسابٌ 

االنحراف 

 الوعَارً 

درجات 

 الحرٍة 

هستوى الداللة  قَوة ت 

 اإلحصائَة 

 اإلٍثبس

  

 46 2.72 8.64 47 ذكر
-1.643 .103 

 60 2.55 9.48 61 أنثي

 انذسبسَت االجتًبعَت

  

 46 2.81 7.36 47 ذكر
1.455 .149 

 60 2.46 6.62 61 أنثي

 انعطبء

  

 46 4.11 9.74 47 ذكر
-1.031 .306 

 60 2.60 10.48 61 أنثي

 انتشكَز دول اُخشٍٍ 

  

 46 3.89 13.30 47 ذكر
-2.632 .010 

 60 3.16 15.13 61 أنثي

 االستقالنَت 

  

 46 3.65 12.98 47 ذكر
-1.885 .062 

 60 3.16 14.23 61 أنثي

 انًسبنًت 

  

 46 2.83 7.60 47 ذكر
-.267 .790 

 60 2.46 7.74 61 أنثي

 انتودذ

  

 46 3.09 9.72 47 ذكر
-1.731 .086 

 60 2.67 10.71 61 أنثي

 االَسجبو

  

 46 4.58 15.15 47 ذكر
-2.482 .016 

 60 2.44 17.00 61 أنثي

 انثقت االجتًبعَت

  

 46 3.63 9.00 47 ذكر
1.197 .234 

 60 3.37 8.18 61 أنثي

 انتعبوٌ

  

 46 3.27 11.57 47 ذكر
-.703 .483 

 60 6.74 12.36 61 أنثي

 االَفتبح

  

 46 3.12 8.69 47 ذكر
-.731 .467 

 60 2.33 9.12 61 أنثي

 بيخانتس

  

 46 2.22 8.78 47 ذكر
-.076 .939 

 60 2.61 8.81 61 أنثي

 46 18.89 127.90 47 ذكر انذسجت انكهَت
 60 15.88 136.18 61 أنو  036. 2.128-

بػيف  سα= 0205 )الداللػةذات داللػة إحصػااية عنػد مسػتوى  د فػروؽو وجػس 3الجدوؿ ر ـ ) يتض  مف      
واالنسػجاـ س وعمػ   اآلخريف حوؿ  المتعمايف )بالتركيز المسايرة فبعديحوؿ  استجابات طمبة جامعة الخميؿ

  كانت الفروؽ في البعديف د  ولاإحصااياً وىي دالة  س0205)أ ؿكانت الداللة اإلحصااية إذ   الكميةالدرجة 
 س 136218)بمغػػت متوسػػط اسػػتجابات اإلنػػاث عمػػ  الدرجػػة الكميػػة  إذ اإلنػػاث وعمػػ  الدرجػػة الكميػػة لصػػال  

المػػرأة بشػػكؿ عػػاـ فػػي المجتمػػ  الفمسػػطيني تاػػ   أف  يعػػود ذلػػؾ إلػػ   و ػػد لػػدى الػػذكور.س  127290 ) ماابػػؿ
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 الرجؿ فيتكوف في مستوى أ ؿ مف  عم  المرأة أف  تفرض  ي  التوالتااليدتحت ضغوطات الواافة والعادات 
 عمػػػ  اإلنػػػاث المسػػػايرة ي يفػػػرضأننػػػا نعػػػيش فػػػي مجتمػػػ  ذكػػػور أبػػػوي تسػػػمط الرجػػػؿ  إذنظرتيػػػا لآلخػػػر أي 

سػػػداد و الحكمػػػة  و الػػػذكاء   موػػػؿ الرجػػػؿ صػػػ حي ات فااضػػػة ويػػػداف  عنيػػػا مػػػن ت ةويػاألبػػػ سػػػمطةالف  والطاعػػػة
 أف   الرجػػاؿالمجتمػػ  مػػف  ىنػػا يتو  ػػ ومػػف الاػػدرة عمػػ  اإلعالػػة وايرىػػا. و المكانػػة المينيػػة  و المعرفػػة  و الػػرأي  

يكونػػوا    الوصػػوؿ إلػػ  تحايػػؽ الػذات ماارنػػة بالنسػػاء  وأف  أكوػػر  ػػدرة عمػو   نػػاثيكونػوا أكوػػر طموًحػػا مػف اإل
وفػي الحي ػز الجمػاىيري عمػ  حػد  سػواء     الحي ز العاامي النساء فيأصحاب ىيمنة أكبر وأوس  مف ىيمنة 

 ـاألبنػػػػاء  والايػػػػاتاػػػػوـ بمجموعػػػػة مػػػػف األدوار التاميديػػػػة المتعماػػػػة بتربيػػػػة  المػػػػرأة أف  فػػػػي الماابػػػػؿ يتو ػػػػ  مػػػػف 
واالبتعػػاد عػػف األدوار  س  ةالبسػػاطو   ة  واألنووػػ)الحنػػافبسػػمات عاطفيػػة معينػػة   المنزليػػة  والتمتػػبالواجبػػات 

واال تصػػػاد    فيمػػػا يتعمػػػؽ بالعمػػػؿ بالمجػػػاؿ العػػػاـ )السياسػػػية عمػػػ  الرجػػػاؿ السػػػيما حكػػػراً  التػػػي ىػػػي تاميػػػدياً 
عػػػادات والتااليػػػد فػػػي يعنػػػي كسػػػر لمنظومػػػة ال ليػػػذا النظػػػاـس بحيػػػث أي كسػػػر توالمشػػػاركة فػػػي اتخػػػاذ الاػػػرارا

 لذا نجد المرأة أكور مسايرة مف الرجاؿ نتيجػة ليػذا العػبء الوايػؿ الػذي تفرضػو عمييػا ىػذه الواافػة.المجتم  
س  0205) و ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػااية عنػػد المسػػتوى أن ػػ)تس نتػػااج اختبػػار  أظيػػرتفػػي الماابػػؿ 

العطػاء  و االجتماعيػة   ةالحساسػيو )اإليوػار  يرة التاليػة المسػا أبعادبيف استجابات طمبة جامعة الخميؿ حوؿ 
 وىػػػػػي ايػػػػػر دالػػػػػةس 0205أكبػػػػػر) اإلحصػػػػػاايةحيػػػػػث كانػػػػػت الداللػػػػػة   التوحػػػػػد سو  المسػػػػػالمة و االسػػػػػتا لية  و 

 ,Goldsmith, Clark and Lafferty 2005; Pliner and Chaiken, 1990; Mori)إحصػااياً 

Pliner and Chaiken, 1987)  . 
 ا لمتغير التخصصالفروق وفق 

لمفروؽ بيف   (t.test)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتااج اختبار تس 4جدوؿ ر ـ )
 التخصص جامعة الخميؿ حوؿ األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لممسايرة  تعزى إل استجابات طمبة 

انًتوسط  انعذد انتخصص  األبعبد انفشعَت 

 انذسببٌ 

االَذشاف 

 بسً انًعَ

دسجبث 

 انذشٍت 

يستوى انذالنت  قًَت ث 

 اإلدصبئَت 

 اإلٍثبس

 

 79 2.82 9.05 80 إَسبََت
-.344 .732 

 21 2.14 9.27 22 عهًَت

انذسبسَت 

 االجتًبعَت

 

 79 2.80 7.00 80 إَسبََت

 عهًَت 314. 1.011
22 6.36 1.76 

21 

 انعطبء

 

 79 3.34 10.17 80 إَسبََت
-.152 .880 

 21 2.55 10.29 22 َتعهً

انتشكَز دول 

 اُخشٍٍ

 

 79 3.57 14.30 80 إَسبََت

 عهًَت 888. 141.
22 14.18 3.40 

21 

 االستقالنَت

 

 79 3.14 13.53 80 إَسبََت
-1.865 .065 

 21 3.74 15.00 22 عهًَت

 انًسبنًت

 

 79 2.77 7.59 80 إَسبََت
-.285 .776 

 21 2.22 7.77 22 عهًَت

 انتودذ

 

 79 3.02 10.11 80 إَسبََت
-1.600 .116 

 21 2.05 11.00 22 عهًَت

 االَسجبو

 

 79 3.84 16.01 80 إَسبََت
-.827 .412 

 21 2.24 16.55 22 عهًَت

 621. 497. 79 3.59 8.56 80 إَسبََت انثقت االجتًبعَت



 14 

 21 3.23 8.14 22 عهًَت 

 انتعبوٌ

 

 79 6.27 12.20 80 إَسبََت
.506 .614 

 21 2.81 11.50 22 عهًَت

 االَفتبح

 

 79 2.79 8.85 80 إَسبََت
-.115 .909 

 21 1.84 8.90 22 عهًَت

 انتسبيخ

 

 79 2.32 8.81 80 إَسبََت
-.479 .633 

 21 2.76 9.10 22 عهًَت

 79 17.77 132.79 80 إَسبََت انذسجت انكهَت
 21 15.42 134.05 22 عممية 777. 284.-

 سα=0205)الداللةفروؽ ذات داللة إحصااية عند مستوى  عدـ وجودس 4يتض  مف الجدوؿ ر ـ )      
بيف استجابات طمبة جامعة الخميؿ تعزى إل  التخصص في جمي  األبعاد الفرعية لممسايرة وعم  الدرجة 

وجد تاارب بيف استجابات إذ . وىي اير دالة إحصاايا س0205)أكبر كانت الداللة اإلحصااية الكمية حيث
إذ بمغت الكمية عشر وعم  الدرجة  لعممية حوؿ أبعاد المسايرة االون طمبة التخصصات اإلنسانية وا

 الكمية.عم  الدرجة  س134205) ماابؿس 132279 ) الذيف تخصصاتيـ عممية متوسط استجابات الطمبة
 المسايرة إل سمات  في والعممية ت اإلنسانية عدـ وجود فروؽ ما بيف طمبة التخصصا وتشير النتااج ال 

أف طمبة الجامعات باخت ؼ تخصصاتيـ يتعرضوف لنفس أساليب التنشاة االجتماعية إضافة إل  
حيث يتساوى المواؼ واير  التوجييات واإلرشادات الموحدة راـ اخت ؼ المستوى الواافي لبعض األسر 

 ,Sternٍ  (اآلباءف الديناميات النفسية التي يمجا إلييا أبنااو وىذه مالمواؼ في الحرص عم  تعميـ 

1999). 
  الفروق وفقا لمتغير الحالة االجتماعية 

لمفروؽ بيف  س t.test) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتااج اختبار تس 5جدوؿ ر ـ )
 .االجتماعية ةإلى الحالرة تعزى جامعة الخميل حول األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لممساياستجابات طمبة 
انًتوسط  انعذد انذبنت االجتًبعَت   األبعبد انفشعَت 

 انذسببٌ 

االَذشاف 

 انًعَبسً 

دسجبث 

 انذشٍت 

يستوى انذالنت  قًَت ث 

 اإلدصبئَت 

 اإلٍثبس

 

 85 2.65 9.37 86 أعزة
2.130 .036 

 19 2.34 8.00 20 يتزوج

انذسبسَت 

 االجتًبعَت

 

 85 2.68 6.91 86 أعزة

 يتزوج 888. 141.-
20 7.00 2.58 

19 

 انعطبء

 

 85 3.42 10.34 86 أعزة
1.322 .189 

 19 2.79 9.25 20 يتزوج

انتشكَز دول 

 اُخشٍٍ

 

 85 3.41 14.06 86 أعزة

 يتزوج 088. 1.723-
20 15.60 4.19 

19 

 االستقالنَت

 

 85 3.41 13.82 86 أعزة
.839 .403 

 19 3.64 13.10 20 يتزوج

 انًسبنًت

 

 85 2.56 7.68 86 أعزة
.236 .814 

 19 2.80 7.53 20 يتزوج

 انتودذ

 

 85 2.78 10.28 86 أعزة
.104 .917 

 19 3.29 10.20 20 يتزوج

 االَسجبو

 

 85 3.47 16.38 86 أعزة
.968 .335 

 19 4.39 15.50 20 يتزوج

 انثقت االجتًبعَت

 

 85 3.57 8.64 86 أعزة
1.138 .258 

 19 3.00 7.63 20 يتزوج

 427. 798. 85 6.11 12.22 86 أعزة انتعبوٌ
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 19 2.85 11.10 20 يتزوج 

 االَفتبح

 

 85 2.81 8.96 86 أعزة
.262 .794 

 19 2.05 8.78 20 يتزوج

 انتسبيخ

 

 85 2.42 8.68 86 أعزة
-1.383 .170 

 19 2.38 9.56 20 يتزوج

ت انكهَتانذسج  85 17.51 133.78 86 أعزة 
.656 .514 

 19 17.70 130.65 20 يتزوج

بيف  سα= 0205 )الداللة ذات داللة إحصااية عند مستوى ؽد فرو و وجس 5الجدوؿ ر ـ )يتض  مف       
 يةكانت الداللة اإلحصاا اإليوار حيثعد ب   االجتماعية فياستجابات طمبة جامعة الخميؿ تعزى إل  الحالة 

يث بمغ متوسط استجاباتيـ .  ولاد كانت ىذه الفروؽ لصال  العزاب حوىي دالة إحصااياً   س0205) أ ؿ
يعيشوف مرحمة بناء ف يالمتزوج أف إل و د يعود ذلؾ  المتزوجيف.لدى الطمبة  س8200)ماابؿ  س9.37 )نحو
تبيف في حيف  ألسرتيـ و ليـ  التمت بيدؼ ؛ والحرص عم  كؿ ما ىو مراوب  والتفكير في المستابؿ  

التي بيف استجابات طمبة جامعة الخميؿ  س0205) د فروؽ ذات داللة إحصااية عند المستوى و وج عدـ
التمركز و  االجتماعية )الحساسية لممسايرة التالية جمي  األبعاد الفرعية  االجتماعية فيتعزى إل  الحالة 

االنسجاـ  و التعاوف  و االجتماعية   ةالواو االنسجاـ  و التوحد  و المسالمة  و  االستا لية و  اآلخريف حوؿ 
وىي س  0205 )أكبر كانت الداللة اإلحصااية الكمية حيثالدرجة   س  وعم  التسامو االنفتاح  و التعاوف  و 

أبعاد المسايرة  والعزاب حوؿا.  حيث وجد تاارب بيف استجابات الطمبة المتزوجيف اير دالة إحصاايً 
 133278)متوسط استجابات الطمية العزاب عم  الدرجة الكمية  ؛ إذ بمغالكميةدرجة وعم  ال  عشر االوني

في جمي  ىذه األبعاد  فعاالً  اً التنشاة تمعب دور  يعني ذلؾ أف  و لدى الطمبة المتزوجيف.  س130265) ماابؿ س
 .(Aronson, 1999)والسمات

  ًا لمتغير مكان السكن الفروق وفق 
جامعة الخميؿ حسابية واالنحرافات المعيارية لمفروؽ بيف استجابات طمبة المتوسطات الس 6جدوؿ ر ـ )

 مكاف السكف إل   ممسايرة تعزىحوؿ األبعاد الفرعية والدرجة الكمية ل

 االَذشاف انًعَبسً انًتوسط انذسببٌ انعذد يكبٌ انسكٍ األبعبد

 اإلٍثبس

 

 2.64 8.78 58 قشٍت

 2.50 9.45 11 يخَى

 2.72 9.53 38 يذٍُت

 2.66 9.11 107 انًجًوع

 انذسبسَت االجتًبعَت

 

 2.12 6.66 58 قشٍت

 3.95 8.82 11 يخَى

 2.51 6.66 38 يذٍُت

 2.55 6.88 107 انًجًوع

 انعطبء

 

 3.07 10.28 54 قشٍت

 2.00 10.73 11 يخَى

 3.41 9.55 38 يذٍُت

 3.11 10.06 103 انًجًوع

 

 انتشكَز دول اُخشٍٍ

 

 3.83 14.04 54 قشٍت

 2.32 15.18 11 يخَى

 3.56 14.54 37 يذٍُت

 3.59 14.34 102 انًجًوع

 

 االستقالنَت

 3.35 13.67 57 قشٍت

 4.33 14.82 11 يخَى
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 3.32 13.41 37 يذٍُت 

 3.44 13.70 105 انًجًوع

 انًسبنًت

 

 2.76 8.00 56 قشٍت

 3.19 8.00 11 يخَى

 2.15 7.08 38 يذٍُت

 2.62 7.67 105 انًجًوع

 انتودذ

 

 3.19 10.57 54 قشٍت

 2.76 11.27 11 يخَى

 2.33 9.61 36 يذٍُت

 2.89 10.31 101 انًجًوع

 االَسجبو

 

 3.82 15.88 58 قشٍت

 1.63 17.64 11 يخَى

 3.53 16.06 36 يذٍُت

 3.56 16.12 105 انًجًوع

 انثقت االجتًبعَت

 

 3.12 9.25 57 قشٍت

 3.70 7.36 11 َىيخ

 2.86 7.38 37 يذٍُت

 3.21 8.39 105 انًجًوع

 انتعبوٌ

 

 3.32 11.59 54 قشٍت

 3.47 12.36 11 يخَى

 8.15 12.38 37 يذٍُت

 5.55 11.96 102 انًجًوع

 االَفتبح

 

 2.32 9.00 53 قشٍت

 1.87 9.91 11 يخَى

 3.32 8.55 33 يذٍُت

 2.67 8.95 97 انًجًوع

 بيخانتس

 

 2.49 9.27 51 قشٍت

 2.67 9.30 10 يخَى

 2.19 8.03 38 يذٍُت

 2.45 8.80 99 انًجًوع

 17.72 133.16 44 قشٍت انذسجت انكهَت

 12.08 139.10 10 يخَى

 18.26 131.63 30 يذٍُت

 17.32 133.32 84 انًجًوع

ممسايرة ة الخميؿ حوؿ الدرجة الكمية لعمتوسط استجابات طمبة جام ف  س أ  6يتض  مف الجدوؿ ر ـ )       
الطمبة الذيف يسكنوف الارى مييا درجة ت س139263)لدى طمبة المخيمات بمتوسط حسابي   عماألكانت 

ولمعرفة   س131263) ا الطمبة الذيف يسكنوف المدف بمتوسط حسابيأخيرً و   س .133.1 )بمتوسط حسابي
كما  األحادي استخراج نتااج اختبار تحميؿ التبايف  ـالكمية  تيا نحو األبعاد الفرعية لممسايرة ودرجت الفروؽ

  س7ىو واض  مف الجدوؿ ر ـ )
بيف متوسط  س لمفروؽOne Way ANOVA)تحميؿ التبايف األحادينتااج اختبار  س7جدوؿ ر ـ )

 استجابات الطمبة حوؿ األبعاد الفرعية لممسايرة ودرجتيا الكمية تعزى إل  مكاف لسكف

يجًوع  يصذس انتببٍٍ انفشعَتاألبعبد 

 انًشبعبث

دسجبث 

 انذشٍت

يتوسط 

 انًشبعبث

قًَت ف 

 انًذسوبت

يستوى انذالنت 

 اإلدصبئَت

 اإلٍثبس

 

 1.017 7.184 2 14.367 بٍَ انًجًوعبث

  

  

.365 

 

 
 7.060 104 734.287 داخم انًجًوعبث

   106 748.654 انًجًوع

انذسبسَت 

 االجتًبعَت

 

 3.729 23.064 2 46.128 بثبٍَ انًجًوع

  

  

.027 

 

 
 6.186 104 643.292 داخم انًجًوعبث

  106 689.421 انًجًوع

 890. 8.620 2 17.241 بٍَ انًجًوعبث انعطبء

 

.414 

 9.684 100 968.410 داخم انًجًوعبث 
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    102 985.650 انًجًوع

انتشكَز دول 

 اُخشٍٍ

 

 548. 7.119 2 14.239 بٍَ انًجًوعبث

 

 

.580 

 

 
 12.997 99 1286.751 داخم انًجًوعبث

  101 1300.990 انًجًوع

 

 االستقالنَت

 

 717. 8.513 2 17.026 بٍَ انًجًوعبث

 

 

.491 

 

 
 11.875 102 1211.222 داخم انًجًوعبث

  104 1228.248 انًجًوع

 انًسبنًت

 

 1.514 10.285 2 20.570 بٍَ انًجًوعبث

 

 

.225 

 

 
 6.792 102 692.763 داخم انًجًوعبث

  104 713.333 انًجًوع

 انتودذ

 

 1.918 15.772 2 31.544 بٍَ انًجًوعبث

 

 

.152 

 

 
 8.224 98 805.941 داخم انًجًوعبث

  100 837.485 انًجًوع

 االَسجبو

 

 1.136 14.400 2 28.801 بٍَ انًجًوعبث

 

 

.325 

 

 
 12.672 102 1292.590 داخم انًجًوعبث

  104 1321.390 انًجًوع

 انثقت االجتًبعَت

 

 4.756 45.590 2 91.181 بٍَ انًجًوعبث

 

 

.011 

 

 
 9.586 102 977.810 داخم انًجًوعبث

  104 1068.990 انًجًوع

 انتعبوٌ

 

 249. 7.779 2 15.558 بٍَ انًجًوعبث

 

 

.780 

 

 
 31.296 99 3098.285 داخم انًجًوعبث

  101 3113.843 انًجًوع

 االَفتبح

 

 1.103 7.826 2 15.651 بٍَ انًجًوعبث

 

 

.336 

 

 
 7.097 94 667.091 داخم انًجًوعبث

  96 682.742 انًجًوع

 انتسبيخ

 

 3.198 18.365 2 36.729 بٍَ انًجًوعبث

 

 

.045 

 

 
 5.742 96 551.231 داخم انًجًوعبث

  98 587.960 انًجًوع

 695. 210.284 2 420.568 بٍَ انًجًوعبث انذسجت انكهَت

 

 

.502 

 

 
 302.367 81 24491.753 داخم انًجًوعبث

  83 24912.321 انًجًوع

 

س  0205)عند المستوى إحصاايةذات داللة  ؽد فرو و وجس 7في الجدوؿ ر ـ ) الواردةتشير المعطيات      
 ةالواو االجتماعية المسايرة التالية )الحساسية  أبعادجامعة الخميؿ نحو بيف متوسط استجابات طمبة 

في الماابؿ إحصاايا  وىي دالة س  0205)أكبر اإلحصاايةس حيث كانت الداللة   لتساموااالجتماعية 
 ) عند المستوى إحصاايةو ال توجد فروؽ ذات داللة ن  أ   األحادينتااج اختبار تحميؿ التبايف  أظيرت
  اآلخريفالتمركز حوؿ و  العطاء و   اإليوارالمسايرة التالية ) أبعادبيف متوسط استجابات الطمبة في  س0205

االنفتاحس وعم  الدرجة الكمية حيث كانت الداللة و  التعاوف و  االنسجاـ و  التوحد و  المسالمة و  االستا لية و 
ـ   ةوىي اير دالة  ولمعرفس  0205) أكبر اإلحصااية استخراج نتااج اختبار  مصدر الفروؽ ت

 س.8كما ىو واض  مف الجدوؿ ر ـ )  س  Tukeyتوكي)
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طمبة جامعة الخميؿ حوؿ  متوسط استجاباتبيف  س لمفروؽTukeyتوكي)نتااج اختبار  س8جدوؿ ر ـ )
 .االجتماعية إل  الحالة تعزىالتي ممسايرة والدرجة الكمية ل عاد الفرعيةاألب

 يذٍُت يخَى قشٍت وسط انذسببٌانًت يكبٌ انسكٍ األبعبد

انذسبسَت 

 االجتًبعَت

 

  2.16301-*  6.66 قشٍت

 2.16029*   8.82 يخَى

    6.66 يذٍُت

    6.88 انًجًوع

 انثقت االجتًبعَت

 

  1.86724*  9.25 قشٍت

    7.36 يخَى

   1.86724-* 7.38 يذٍُت

    8.39 انًجًوع

 انتسبيخ

 

 1.24819*   9.27 قشٍت

    9.30 يخَى

    8.03 يذٍُت

    8.80 انًجًوع

 0205دالة عند المستوى -*
 التالية المسايرة  بعادألتشير نتااج اختبار توكي لمماارنات الونااية البعدية الفرعية      
استجابات الطمبة في بعد الحساسية االجتماعية بيف الطمبة الذيف يسكنوف  بيفؾ فروؽ ذات داللة *ىنا

 احسابي  كموسط  س2216)الارى والطمبة الذيف يسكنوف المخيمات ولصال  طمبة المخيمات وبفارؽ 
طمبة المخيمات والطمبة الذيف يسكنوف المدف ا بيف ىنالؾ فرو ً  أفنتااج اختبار توكي لنفس البعد  أظيرت
االجتماعية بيف يعود إل  طبيعة الفوارؽ ىذا و  حسابي.وسط  س2216)بفارؽ     طمبة المخيمات لصال

األفراد الذيف  لو ا ما يتعرضوخصوصً   سكاف المدف والارى مف جانب وسكاف المخيمات مف جانب آخر
  .اداف نفسي يتعمؽ بالزماف والمكاف ع وًة عم  تدني الناحية اال تصادية نسبياً مف ف اتيعيشوف في المخيم

بيف الطمبة الذيف  إحصاايةا دالة فرو ً ؾ ىنا أفي نتااج اختبار توك أظيرتعد الواة االجتماعية فاد ب   أما* 
 أظيرتوسط حسابي  كما  س1286)بفارؽ   يسكنوف الارى وطمبة المخيمات لصال  طمبة المخيمات 

وسط س  1286)   طمبة الارى بفارؽلصال  بيف طمبة المدف والارى  اإحصاايً ا دالة ىناؾ فرو ً  أف  النتااج 
التماسؾ والتجانس ماارنة بالمناطؽ  إل تميؿ  التي لمجتمعات الارويةطبيعة ا إل ويعزى ذلؾ حسابي.

 المرتبطة بالبناء االجتماعي واال تصادي. الحضارة والتعايداتالمدنية التي يسودىا 
ا بيف استجابات طمبة ىناؾ فرو ً  أف  نتااج اختبار توكي  أظيرتفيما يتعمؽ ببعد التسام  فاد  اأخيرً * 

ايـ ال منظومة إل يعود ذلؾ  س وسط حسابي 1224)ارؽبفات لصال  طمبة المخيمات المدف وطمبة المخيم
 .السكانيالمخيمات التي تتميز باالكتظاظ بالفردية في المناطؽ الحضرية ماارنة 

  بالمغايرة:الفرضيات المتعمقة نتائج  :ثانيا
 داألبعاالجامعة في   ةطمبس  بيف استجابات  0205)توجد فروؽ ذات داللة إحصااية عند المستوى ال

مكاف  واالجتماعية  ةالحالو التخصص   والجنس  )إل  متغيرات ممغايرة تعزىالفرعية والدرجة الكمية ل
ولمتحاؽ مف صحة الفرضية تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتااج   السكفس
 التالية كما ىو واض  مف الجداوؿ   تاختبار 
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 ا لمتغير الجنسالفروق وفق 

لمفروؽ بيف س t. test)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتااج اختبار تس 9جدوؿ ر ـ )
 الجنس إل   تعزىالتي ممغايرة جامعة الخميؿ حوؿ األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لاستجابات طمبة 

 األبعاد الفرعية 
 لممغايرة

المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي 

نحراؼ اال
 المعياري 

درجات 
 الحرية 

مستوى الداللة   يمة ت 
 اإلحصااية 

 46 3.80 15.83 47 ذكر اإليثار
-3.556 .001 

 60 3.07 18.18 61 أنثى
 46 4.09 12.15 47 ذكر التبمد االجتماعي

-1.138 .258 
 60 3.11 12.97 61 أنثى

 46 4.27 12.80 47 ذكر االخذ
-1.212 .228 

 60 3.47 13.74 61 أنثى
 46 4.78 14.72 47 ذكر التمركز حول الذات

-4.365 .001 
 60 3.10 18.05 61 أنثى

 46 3.20 12.36 47 ذكر التبعية
-.916 .362 

 60 2.87 12.90 61 أنثى
 46 3.48 10.84 47 ذكر العدوانية

-3.209 .002 
 60 2.77 12.84 61 أنثى

 46 4.75 16.29 47 ذكر االنعزال
-1.558 .123 

 60 4.22 17.69 61 أنثى
 46 5.66 15.62 47 ذكر التنافر

-4.152 .001 
 60 3.10 19.16 61 أنثى

 46 4.10 12.64 47 ذكر الخجل
-.912 .364 

 60 3.51 13.33 61 أنثى
 46 3.98 13.63 47 ذكر التنافس

-2.394 .018 
 60 3.31 15.34 61 أنثى

 46 4.18 13.47 47 ذكر االنغالق
-2.087 .040 

 60 3.08 15.03 61 أنثى
 46 4.06 12.36 47 ذكر التشدد

-3.135 .002 
 60 2.95 14.59 61 أنثى

 46 26.83 156.35 47 ذكر الدرجة الكمية
-3.233 .003 

 60 15.45 174.80 61 أنثى

بيف س  0205) داللة إحصااية عند المستوى  وجد فروؽ ذاتتو ن  أ  س 9يتض  مف الجدوؿ ر ـ )       
  التمركز حوؿ الذاتو   اإليوار) الجنس في األبعاد التالية إل تعزى التي استجابات طمبة جامعة الخميؿ 

 ا ؿ كانت الداللة اإلحصااية إذس وعم  الدرجة الكمية   دالتشدو االنغ ؽ  و التنافس  و   التنافرو  العدوانية و 
متوسط  بمغإذ اإلناث  كانت الفروؽ في البعديف وعم  الدرجة الكمية لصال   ايا  وإحصادالة س  0205)

في الماابؿ أظيرت  لدى الذكور. س156235) ماابؿ س174.80 )استجابات اإلناث عم  الدرجة الكمية
طمبة بيف استجابات  0205أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصااية عند المستوى  ست ) نتااج اختبار
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كانت الداللة  حيث  الخجؿس االنعزاؿ  )التبمد  األخذ  التبعية ايرة التالية الخميؿ حوؿ أبعاد المغ جامعة
أف المرأة تعيش أسيرة لمنظومة التااليد وىذا يعن  ىي اير دالة إحصاايا. س  0205 )أكبر اإلحصااية

 رة.والعادات راـ االنفتاح النسبي لذي حصؿ عم  وضعية المرأة في اآلونة األخي
 ا لمتغير التخصصثانيا: الفروق وفقً 

لمفروؽ بيف  س t. test) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتااج اختبار تس  10جدوؿ ر ـ )  
 إل  التخصص ممغايرة تعزىحوؿ األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لاستجابات طمبة جامعة الخميؿ 

 األبعاد الفرعية
  لممغايرة

المتوسط  عددال التخصص
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى الداللة   يمة ت
 اإلحصااية

 79 3.54 16.91 80 إنسانية اإليثار
-2.400 .018 

 21 3.10 18.91 22 عممية
 79 3.67 12.71 80 إنسانية التبمد االجتماعي

-.335 .739 
 21 2.81 13.00 22 عممية

 79 3.86 13.01 80 إنسانية االخذ
-2.013 .047 

 21 3.63 14.90 22 عممية
 79 4.27 16.39 80 إنسانية التمركز حول الذات

-1.264 .209 
 21 4.08 17.68 22 عممية

 79 3.08 12.64 80 إنسانية التبعية
.517 .607 

 21 2.43 12.27 22 عممية
 79 3.28 11.92 80 إنسانية العدوانية

-.978 .330 
ميةعم  22 12.70 2.70 21 

 79 4.46 16.84 80 إنسانية االنعزال
-.906 .367 

 21 4.46 17.82 22 عممية
 79 4.83 17.39 80 إنسانية التنافر

-1.416 .160 
 21 3.58 18.95 22 عممية

 79 3.88 13.05 80 إنسانية الخجل
-.490 .626 

 21 3.36 13.50 22 عممية
 79 3.45 14.65 80 إنسانية التنافس

-1.099 .275 
 21 3.83 15.59 22 عممية

 79 3.77 14.40 80 إنسانية االنغالق
.349 .728 

 21 3.08 14.09 22 عممية
 79 3.76 13.54 80 إنسانية التشدد

-.685 .495 
 21 3.01 14.14 22 عممية

 79 22.64 166.53 80 إنسانية الدرجة الكمية
-1.376 .173 

مميةع  22 174.76 17.92 21 

بيف  س0205 ) وجد فروؽ ذات داللة إحصااية عند المستوىتو ن  أس 10مف الجدوؿ ر ـ )يتض      
 ثس  حياألخذو   اإليوارب)عدي الدراسة المتعمايف التخصص في ب   إل استجابات طمبة جامعة الخميؿ تعزى 

كانت الفروؽ في البعديف لصال  طمبة التخصصات   و إحصاايادالة  س0205) أ ؿكانت الداللة اإلحصااية 
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  األدبيةالتخصصات  لطمبة س16291)ماابؿ  س18291) األخذعد توسط استجاباتيـ في ب  م بمغ فادالعممية  
ماابؿ  س14290 )ية       عممالتخصصات ال ذويالطمبة فاد بمغ متوسط استجابات  ساألخذ)عد ب   اأم
العممية لطمبة ذوي التخصصات ا أف إل ولعؿ ذلؾ يعود  األدبية.ت لدى الطمبة ذوي التخصصا س13201)

في ىذا وي حظ  أ رانيـ االحتكاؾ م   ةدبية  و ماأل التخصصات االنطواء ماارنة بذوي إل  يميموف
أنيا شمما ينعكس عم  االستفادة مف استغ ؿ أو ات الفراغ في تنمية ذواتيـ التي مف   صفيةال األنشطة 

نجازىـعم  أنماط تفكيرىـ وبالتالي يزيد مف تحصيميـ نعكس ت أف    العممي. وا 
و ال توجد فروؽ ذات داللة إحصااية عند المستوى أن   ست )أظيرت نتااج اختبار آخرمف جانب       
)التبمد   التاليةأبعاد المغايرة  التخصص حوؿ إل تعزى التي بيف استجابات طمبة جامعة الخميؿ  س 0205)

التنافس  و الخجؿ  و  التنافر و االنعزاؿ  و العدوانية  و التبعية  و اآلخريف  حوؿ  زالتمركو  االجتماعي 
اير دالة  س 0205 )أكبر حيث كانت الداللة اإلحصاايةوعم  الدرجة الكمية  االنغ ؽ س والتشدد و 

 ا. إحصاايً 
 الفروق وفقا لمتغير الحالة االجتماعية 

لمفروؽ بيف  سT.Test) االنحرافات المعيارية ونتااج اختبار تالمتوسطات الحسابية و س  11جدوؿ ر ـ )
إل  متغير الحالة  لممغايرة تعزىة الكمية ػجامعة الخميؿ حوؿ األبعاد الفرعية والدرجاستجابات طمبة 

 .االجتماعية 
المتوسط  العدد الحالة االجتماعية   األبعاد الفرعية 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية 

مستوى الداللة  قيمة ت 
 اإلحصائية 

 85 3.59 16.93 86 أعزب اإليثار
-1.478 .142 

 19 3.63 18.25 20 متزوج
 85 3.54 12.65 86 أعزب التبمد االجتماعي

.106 .916 
 19 3.78 12.56 20 متزوج

 85 3.84 13.39 86 أعزب األخذ
-.013 .990 

 19 3.98 13.40 20 متزوج
حول الذات التمركز  85 4.28 16.45 86 أعزب 

-.573 .568 
 19 4.05 17.05 20 متزوج

 85 3.02 12.40 86 أعزب التبعية
-1.541 .127 

 19 2.95 13.55 20 متزوج
 85 3.22 11.85 86 أعزب العدوانية

-.839 .409 
 19 3.22 12.56 20 متزوج

 85 4.40 17.27 86 أعزب االنعزال
.971 .334 

 19 4.73 16.16 20 متزوج
 85 4.88 17.74 86 أعزب التنافر

.671 .504 
 19 4.22 16.95 20 متزوج

 85 3.98 13.04 86 أعزب الخجل
-.276 .783 

 19 2.94 13.30 20 متزوج
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 85 3.81 14.82 86 أعزب التنافس
.868 .388 

 19 3.21 14.00 20 متزوج
 85 3.62 14.40 86 أعزب االنغالق

.205 .838 
 19 3.97 14.21 20 متزوج

 85 3.72 13.68 86 أعزب التشدد
-.024 .981 

 19 3.39 13.70 20 متزوج
 85 20.24 169.40 86 أعزب الدرجة الكمية

.837 .405 
 19 28.73 163.93 20 متزوج

 س 0205 ) ة عند المستوىوجد فروؽ ذات داللة إحصاايو ال تن  أس 11الجدوؿ ر ـ ) يتض  مف         
جمي  األبعاد الفرعية المتعماة  االجتماعية فيبيف استجابات طمبة جامعة الخميؿ تعزى إل  الحالة 

  ؿ  واالنعزاوالعدوانية  ة  والتبعياآلخريفحوؿ  ز  والتمركجتماعياال د  والتبماألخذو   اإليواربالمغايرة )
 كانت الداللة اإلحصااية ثالكمية  حيوعم  الدرجة  نغ ؽ ساالو  التشدد و التنافس  و الخجؿ  و   روالتناف
 169240 )  إذ بمغ متوسط استجابات الطمبة العزاب عم  الدرجة الكميةا إحصاايً  اير دالة س 0205 )أكبر
الظروؼ النفسية واالجتماعية واال تصادية  تأوير إل يعود ذلؾ   و لدى المتزوجيف  س163290)ماابؿ س 

 .ةمتشابي بأنيا ف عزابا ومتزوجيفاي يمر بيا الطرفوالسياسية الت
  الفروق وفقا لمتغير مكان السكن 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتااج اختبار ت لمفروؽ بيف استجابات س 12دوؿ ر ـ )ج
 . يةاالجتماع إل  الحالة لممغايرة تعزىوالدرجة الكمية  طمبة جامعة الخميؿ حوؿ األبعاد الفرعية

 االَذشاف انًعَبسً انًتوسط انذسببٌ انعذد يكبٌ انسكٍ األبعبد

 3.40 17.14 58 قشٍت اإلٍثبس

 3.75 18.36 11 يخَى

 3.85 16.92 38 يذٍُت

 3.59 17.19 107 انًجًوع

 3.06 12.62 53 قشٍت انتبهذ االجتًبعٌ

 2.52 13.82 11 يخَى

 3.92 12.00 36 يذٍُت

 3.36 12.53 100 انًجًوع

 3.71 13.13 54 قشٍت االخز

 3.42 14.09 11 يخَى

 3.79 13.19 36 يذٍُت

 3.69 13.26 101 انًجًوع

 4.22 16.07 58 قشٍت انتًشكز دول انزاث

 3.00 18.00 11 يخَى

 4.48 17.05 38 يذٍُت

 4.23 16.62 107 انًجًوع

 3.20 12.57 56 قشٍت انتبعَت

 1.70 13.09 11 يخَى

 3.10 12.65 37 يذٍُت

 3.02 12.65 104 انًجًوع

 3.36 11.82 56 قشٍت انعذواََت

 2.75 12.30 10 يخَى

 3.22 12.15 34 يذٍُت

 3.23 11.98 100 انًجًوع

 4.61 16.20 54 قشٍت االَعزال
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 3.68 18.18 11 يخَى

 4.36 18.12 34 يذٍُت

 4.50 17.08 99 انًجًوع

 5.19 16.78 58 قشٍت انتُبفش

 2.20 18.73 11 يخَى

 4.30 18.42 38 يذٍُت

 4.70 17.56 107 انًجًوع

 3.05 12.50 54 قشٍت انخجم

 3.44 13.36 11 يخَى

 4.56 13.56 36 يذٍُت

 3.69 12.97 101 انًجًوع

 3.40 14.47 55 قشٍت انتُبفس

 2.70 15.09 11 يخَى

 4.30 14.59 37 يذٍُت

 3.66 14.58 103 عانًجًو

 3.45 13.93 56 قشٍت االَغالق

 2.39 15.09 11 يخَى

 4.25 14.89 35 يذٍُت

 3.66 14.38 102 انًجًوع

 3.79 13.79 57 قشٍت انتشذد

 2.64 14.82 11 يخَى

 3.62 13.05 37 يذٍُت

 3.64 13.64 105 انًجًوع

 23.92 164.57 42 قشٍت انذسجت انكهَت

 8.21 174.60 10 يخَى

 21.05 172.70 23 يذٍُت

 21.82 168.40 75 انًجًوع

 

متوسط استجابات طمبة جامعة الخميؿ عم  الدرجة الكمية لممغايرة  أف  س 12يتض  مف الجدوؿ ر ـ )   
يا طمبة المدف بمتوسط يمي س 0..174)حسابي كانت لدى الطمبة الذيف يسكنوف المخيمات بمتوسط 

 فروؽ فادكاف ىناؾ  إفولمعرفة   س 164274)  ا طمبة الارى بمتوسط حسابيأخيرً و    س172270)حسابي 
 .س13ر ـ ) الجدوؿفي  بيفم ىوكما األحادي  تـ استخراج نتااج تحميؿ التبايف 

 
 
 
 
 
 

بيف استجابات طمبة  س لمفروؽOne Way ANOVA) نتااج تحميؿ التبايف األحادي س13جدوؿ ر ـ )
 .السكف إل  مكاف ممغايرة تعزىعاد الفرعية والدرجة الكمية لجامعة الخميؿ حوؿ األب

 األبعبد انفشعَت

 نهًغبٍشة

يتوسط  دسجبث انذشٍت يجًوع انًشبعبث يصذس انتببٍٍ

 انًشبعبث

قًَت ف 

 انًذسوبت

يستوى انذالنت 

 اإلدصبئَت

 695. 210.284 2 420.568 بَن الوجووعات  اإلٍثبس

  

  

.502 

  

  

 302.367 81 24491.753 داخل الوجووعات

   83 24912.321 الوجووع

 501. 696. 9.028 2 18.057 بَن الوجووعات انتبهذ االجتًبعٌ
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   12.964 104 1348.205 داخل الوجووعات

  

  

   106 1366.262 الوجووع  

 1.282 14.410 2 28.821 بَن الوجووعات األخز

  

  

.282 

  

  

 11.238 97 1090.089 داخل الوجووعات

   99 1118.910 الوجووع

 314. 4.333 2 8.666 بَن الوجووعات انتًشكز دول انزاث 

  

  

.731 

  

  

 13.782 98 1350.641 داخل الوجووعات

   100 1359.307 الوجووع

 1.284 22.835 2 45.671 بَن الوجووعات انتبعَت 

  

  

.281 

  

  

 17.785 104 1849.619 داخل الوجووعات

   106 1895.290 الوجووع

 134. 1.241 2 2.483 بَن الوجووعات انعذواََت 

  

  

.875 

  

  

 9.298 101 939.056 داخل الوجووعات

   103 941.538 الوجووع

 159. 1.691 2 3.381 بَن الوجووعات االَعزال

  

  

.853 

  

  

 10.645 97 1032.579 داخل الوجووعات

   99 1035.960 الوجووع

 2.320 45.714 2 91.429 بَن الوجووعات انتُبفش

  

  

.104 

  

  

 19.708 96 1891.925 داخل الوجووعات

   98 1983.354 الوجووع

 1.808 39.412 2 78.824 بَن الوجووعات انخجم

  

  

.169 

  

  

 21.803 104 2267.531 داخل الوجووعات

   106 2346.355 الوجووع

 952. 12.988 2 25.977 بَن الوجووعات انتُبفس 

  

  

.389 

  

  

 13.642 98 1336.934 داخل الوجووعات

   100 1362.911 الوجووع

 129. 1.756 2 3.511 بَن الوجووعات االَغالق

  

  

.879 

  

  

 13.635 100 1363.537 داخل الوجووعات

   102 1367.049 الوجووع

 966. 12.961 2 25.922 بَن الوجووعات انتشذد

  

  

.384 

  

  

 13.416 99 1328.166 داخل الوجووعات

   101 1354.088 الوجووع

 1.109 14.623 2 29.246 بَن الوجووعات انذسجت انكهَت

  

  

.334 

  

  

 13.186 102 1345.002 داخل الوجووعات

   104 1374.248 المجموع

و ال توجد فروؽ ذات داللة إحصااية عند المستوى ن  أ س13تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ر ـ )    
إل   تعزى التي لممغايرةة والدرجة الكمية جامعة الخميؿ حوؿ األبعاد الفرعي بيف استجابات طمبة س 0205)

تعرض  إل  يعودوىذا  ا.صاايً اير دالة إح س 0.05 )أكبر كانت الداللة اإلحصااية ثالسكف  حيمكاف 
التنشاة االجتماعية تشابو  أف إل  إضافةعوامؿ الواافة  إل    باخت ؼ مكاف سكنيـ  العينة أفرادجمي  

عم   تبايناتوجد تال  ااألخرى  كمفي مجتم  صغير موؿ المجتم  الفمسطيني ماارنة بالمجتمعات 
  المختمفة.المستوى الطباي ما بيف شراا  المجتم  

 الثالثة:الفرضية 
طمبة جامعة الخميؿ في درجات  بيف متوسطات  س 0205 ) توجد فروؽ ذات داللة إحصااية عند مستوى  

األبعاد الفرعية لكؿ مف المسايرة والمغايرة وعم  الدرجة الكمية   ولمتحاؽ مف صحة الفرضية تـ استخراج 
 .س14الجدوؿ )واض  مف كما  لمعينات المترابطة   س  ت  ) نتااج اختبار
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لمعينات المترابطة لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتااج اختبار س  14جدوؿ ر ـ )
 .المسايرة والمغايرة في األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لدى طمبة جامعة الخميؿ

 الوغاٍرة

 الوساٍرة 

الوتوسط  العدد

 الحسابٌ 

االنحراف 

 الوعَارً 

فٌ الفروق 

 الوتوسطات

درجات 

 الحرٍة 

هستوى الداللة  قَوة ت 

 اإلحصائَة 

 اإلٍثبس

 108 
9.11 2.65 

-8.05 

106 

-19.223 .001 

 3.59 17.16 اإلٍثبس

انذسبسَت 

 االجتًبعَت

 
108 

6.95 2.68 
-5.69 

106 

-12.318 .001 

 3.53 12.64 انتبهذ االجتًبعٌ

 انعطبء

 108 
10.15 3.32 

-3.24 

106 

-7.235 .001 

 3.83 13.39 األخز

انتشكَز دول 

 اُخشٍٍ 

 
108 

14.34 3.59 
-2.52 

106 

-6.431 .001 

 4.10 16.86 انتًشكز دول انزاث 

 االستقالنَت 

 108 
13.71 3.38 

1.05 

106 

2.323 .022 

 3.03 12.66 انتبعَت

 انًسبنًت 

 108 
7.69 2.67 

-4.35 

106 -10.906 .001 

 3.21 12.04 انعذواََت

 انتودذ

 108 
10.29 2.91 

-6.95 

106 -13.322 .001 

 4.51 17.24 االَعزال

 االَسجبو

108 

16.20 3.63 

-1.50 

106 -3.459 .001 

 انتُبفش

 
17.70 4.73 

 انثقت االجتًبعَت

 108 
8.43 3.47 

-4.61 

106 

-8.741 .001 

 3.78 13.04 انخجم

تعبوٌان  

108 

12.07 5.66 

-2.71 

106 -4.178 .001 

 انتُبفس

 
14.78 3.63 

 االَفتبح

108 

8.92 2.62 

-5.68 

106 

 االَغالق 001. 12.048-

 
14.61 3.49 

 انتسبيخ

108 

8.77 2.46 

-4.99 

106 

 انتشذد 001. 12.258-

 
13.76 3.52 

انذسجت انكهَت 

 نهًسبٍشة
108 

133.98 17.25 

-37.09 

106 

الدرجة الكمية  001. 17.874-
 لممغايرة

171.08 19.42 

 

في السمات الشااعة لدى أفراد عينة الدراسة يسودىا سمات المغايرة  س أفً 14الجدوؿ ر ـ )يتبيف مف     
 س171208)درجة الكمية بمغ متوسط استجابات الطمبة عم  الإذ الكمية  جمي  األبعاد الفرعية وعم  الدرجة 

الضغوط النفسية  إل ذلؾ يعود  دحسابي  و وسط س .37.0)بفارؽ مسايرة لمس  133298 ) ماابؿ
واالجتماعية واال تصادية والسياسية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني بصفة عامة والشباب الجامعي بصفة 
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 التوافؽ ء طمبة وسو الا عم  شخصيات أف تأوير سياسات االخت ؿ التعسفية ينعكس سمبً  اخاصة  كم
 التربية.ع وة عم  أف التنشاة االجتماعية في فمسطيف تميؿ إل  النمط التسمطي في عممية 

التي  المرتبطة بالدراسة الحالية الدراسات الساباةوبالماارنة بيف نتااج الدراسة الحالية ونتااج بعض         
أمر طبيعي نظرا الخت ؼ  ااآلخر  وىذض ن حظ تباينا في بعضيا واتفا ا في البع ايير اإلط ع عمتيس  

نجد فمو  في متغير الجنس    األدوات والمااييس والعينات والبياات فض  عف المتغيرات موض  الدراسة
 أف إل  أشارت التي  س(Milgram, 1979مميجراـ تختمؼ م  كؿ مف دراسة  الدراسة الحاليةنتااج 

 ,Johnson وركماف ودراسة جونسوف والفرنسيات  ف الفرنسييفيرة مامس أكورمف ك  الجنسيف  فالنرويجيي

 Workman, 1994) وف  متغير التخصص فاد   .كؿ مف الجنسيفل س معيف ابمبعف طبيعة االلتزاـ  س
األ ساـ س في وجود فروؽ بيف طالبات 2002دراسة عودة )اختمفت نتااج الدراسة الحالية عف بعض نتااج 

عم  ماياس المناخ النفسي االجتماعي وماياس الطمأنينة النفسية لصال  طالبات  واأل ساـ العممية األدبية
 اختمفت م الحالية  نتااج الدراسة االجتماعية فن حظ أف بمتغير الحالةوأما فيما يتعمؽ  األ ساـ العممية. 

ارت التي أش س2006س   ودراسة الت حمة )1993  ودراسة بف مان  )س (Ng, 1981دراسة كؿ مف نج 
يوارا مف أ رانيـ اير المتزوجيف   الجنسيف أكورأف المتزوجيف مف ك   إل في مجمميا   توافاا وعطاء وا 

دالة لصال   حيث تبيف وجود فروؽ المسايرة بعد  فيس 1993حيف تتفؽ م  بعض نتااج ابف مان  ) في
المتفو ات والمتأخرات  طالباتبيف الفروؽ  تبيف وجودكما  المتفو يف والمتفو ات مف ك  الجنسيف  ةالطمب

وفيما يتعمؽ بمتغير  وفاا لمتغير التحصيؿ الذي لـ يكف ضمف متغيرات الدراسة الحالية  في بعد المغايرة
 فمـ نجد أي دراسة تناولت ىذا المتغير م  متغيرات المسايرة والمغايرة. مكاف السكف

 
 
 
 
 
 
 
 

  المقترحةالتوصيات والبحوث 
 تي أسفرت عنيا الدراسة الحالية نطرح التوصيات التالية مف خ ؿ النتااج ال 
 :أوال: التوصيات  

الطالبة مسايرا  وف  الماابؿ  أويكوف الطالب  أف ينبغي الذيالو ت  فيزيادة تفعيؿ سمات المسايرة  -
 الطالبة مغايرا. أو يكوف الطالب الذيالو ت  فيتفعيؿ سمة المسايرة  أيضا
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 والتعاوف والابوؿ والتسام . اآلخريفومساعدة  راإليواتشجي  الطمبة عم    -

ترؾ التبعية المفرطة والعدوانية والتمركز حوؿ الذات وااللتفاؼ نحو اآلخريف في تكويف الجماعات  -
 الفعالة في مفاىيـ الخدمة العامة.

 :انيا: البحوث المقترحةث
 فمسطينية. إعادة إجراء ىذة الدراسة عم  عينات أكبر تشمؿ جمي  الجامعات ال -  
 دراسة الع  ة بيف المسايرة والمغايرة وبيف تادير الذات لدى الطمبة الجامعيف. -  
 الخريجيف.أور الطمأنينة النفسية عم  سمات المسايرة والمغايرة لدى الطمبة  دراسة -  
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 .الارآف الكريـ 
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 العربي  الااىرة.
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 الااىرة.
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 المكرمة. ةمك
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 رة( مقياس المسايرة والمغاي1ممحق رقم )
 ها1412جامعة أم القرى / كمية التربية / قسم عمم النفس/  -إعداد الدكتور / سعيد بن مانع 

 تدرج المقياس العناصر الرقم
 ( اإليثار واألثرة1)

 
 ما مدى موافقتك من عدمها عمى المواقف والعبارات التالية

اماً 
 تم

فق
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تمميػػػػذ معػػػػو ق واحػػػػد فاػػػػط ليشػػػػتري بػػػػو بعػػػػض الطعػػػػاـ فػػػػي  1ـ
 .زميؿ محتاج فأعطاه ما عنده  ةالفسحة   ابم

      

طمػػب صػػديؽ مػػف صػػدياو بعػػض الناػػود ولػػـ يكػػف معػػو شػػياًا  2ـ
 .ولكنو ذىب ال تراضيا لو

      

م  إخوتو حت  ال يظيروا ا ؿ أخ يبخؿ عم  نفسو ليصرؼ ع 3ـ
 .مف أ رانيـ

      

سػافر احػد الطػ ب بسػيارتو وفػػي أونػاء الطريػؽ صػادفتو أسػػرة  4ـ
 .تعطمت بيـ سيارتيـ فعاد إليصاليـ مكانيـ

      

شػػاب تعػػود سػػماع صػػوت المػػذياع بصػػوت عػػاؿ دوف مراعػػاة  5غ
 .مشاعر اآلخريف

      

تمفزيػػػػوف وزمػػػػ ؤه شػػػػاب ياضػػػػي معظػػػػـ أو اتػػػػو أمػػػػاـ شاشػػػػة ال 6غ
 .يستغموف أو اتيـ

      

مف حؽ كؿ واحػد منػا أف يعػيش بحسػب الطرياػة التػي تعجبػو  7غ
 .دوف مراعاة اآلخريف

      

شػػاب يطمػػب ممػػف حولػػو عػػدـ إيااظػػو مػػف نومػػو حتػػ  يسػػتياظ  8غ
 .بنفسو

      

 ( الحساسية االجتماعية والتبمد االجتماعي2)
       .ف تاابؿ باالستحسافصدور أعماؿ جيده مف اآلخري 9ـ
       .معرفة مشاعر اآلخريف تجاه عممؾ جيد 10ـ
إذا سػافرت مػػ  زم اػػي ال بػد أف أكػػوف ذا دور ايجػػابي فػػي  11ـ

 .الرحمة
      

أتضػػػػػجر عنػػػػػدما أرى بعػػػػػض النػػػػػاس يمػػػػػوف النفايػػػػػات فػػػػػي  12ـ
 .الطر ات أو ياطعوف إشارات المرور

      

       . ييمنيناد اآلخريف لتصرفاتي ال 13غ
       .مجاممة اآلخريف مغالطة ليـ وظمـ لمنفس 15غ
        .أصارح الزم ء بسوء تصرفيـ حت  لو أاضبيـ ذلؾ 16غ
       .أصارح الزم ء بسوء تصرفيـ حت  لو أاضبيـ ذلؾ 16غ

 ( العطاء واألخذ3)
       .عميو أكافأإذا عممت عمً  فأحب أف  17ـ
       . لمجميؿ حت  ولو وبمت بنكرانوسأظؿ فاع ً  18ـ
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       .آخذ اداً   أعطي اليـو حت 19ـ
       .العطاء خير مف األخذ 20ـ
       .اراب أف أحاؽ ما أريد ولو عم  حساب  اآلخريف 21غ
       .ليس مطموب مني أف أعطي ماابؿ ما أخذت  22غ
       .تنازلي عما اممؾ شيء صعب 23غ
        .عف النجاح بأي طرياة ممكنة مف حاي البحث 24غ

 ( التمركز حول اآلخرين والتمركز حول الذات4)
مدرس اعتبر احد ت ميذه ايػر ميػتـ بدراسػتو عنػدما الحػظ  25ـ

 .كورة ايابو عف المدرسة
      

       .احد األطفاؿ أحسف أف أسرتو أىممتو بعد والدة أخ لو 26ـ
       .ؿ ليا بعد زواجوأـ اعتبرت ابنيا ميم 27ـ
اضػػب الصػػديؽ عمػػ  صػػدياو يػػـو مػػف األيػػاـ ألنػػو لػػـ يػػرد  28ـ

 .عميو الس ـ
      

شخص يعتبر بيف أ رانو  اادًا ليـ ويريد أف يكوف كذلؾ م   29غ
 .إخوتو

      

شػػاب كػػاف يعامػػؿ بمطػػؼ وحنػػاف مػػف والػػده وبعػػد وفػػاة والػػده  30غ
 .تو   أف يعاممو أخوانو بنفس المعاممة

      

ظؿ الفت  منشغً  مػ  الػزم ء فػي الو ػت الػذي أصػب  فيػو  31غ
 .مساواًل عف أسرتو ومطالبيا

      

ابػػػف يتو ػػػ  مػػػف أبيػػػو أف يصػػػرؼ عميػػػو كمػػػا يصػػػرؼ آبػػػاء  32غ
 .الجيراف عم  أبناايـ

      

 التبعية -( االستقاللية 5)
       .ليس مف حؽ الجماعة عزؿ مف يحاوؿ كشؼ أسرارىا 33ـ
       .ليس مف حؽ الجماعة عزؿ مف يض  مف نفسو مصمحًا ليا 34ـ
ليس مف حؽ جماعة الزم ء عزؿ العضو الذي ال يمػارس  35ـ

 .ىواياتيا
      

ال يحػػؽ لجماعػػة الػػزم ء عػػزؿ الشػػخص الػػذي ال يسػػتخدـ  36ـ
 أسموبيا في الك ـ والمنا شة.

      

أسػػػػراره إذا لػػػػػـ يناػػػػاد الفػػػػػرد لمجماعػػػػة ألنيػػػػػا سػػػػوؼ تفشػػػػػي  37غ
 .يسايرىا

      

يحػػػػػؽ لمجماعػػػػػة أف تػػػػػؤور عمػػػػػ  آراء أعضػػػػػاايا لمػػػػػا فيػػػػػو  38غ
 مصمحة الجماعة

      

عم  عضو الجماعة الاياـ بالدور المكمؼ بػو حتػ  ولػو لػـ  39غ
 .ياتن  بو ألف في ذلؾ مصمحة الجماعة

      

عمػػػ  الفػػػرد أف يتنػػػازؿ عػػػف أفكػػػاره مػػػا دامػػػت المجموعػػػة ال  40غ
 .عمييا توفاو
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 ( المسالمة والعدوانية6)
مػػف حػػؽ اآلخػػريف عميػػؾ أف تحتػػـر وجيػػة نظػػرىـ حتػػ  ولػػو  41ـ

 .كاف فييا نادًا لؾ
      

       .ييمني إال يكوف لآلخريف فكرة سياة عني 42ـ
يستحسف عدـ تذكير اآلخريف باألخطاء التػي  ػاموا بيػا فػي  43ـ

 .الماضي
      

لمختمفة بيف الناس بالتفاىـ خير مػف خميػا أف تحؿ األمور ا 44ـ
 .عف طريؽ الجيات الرسمية

      

       .أف تض  رأسؾ في المشكمة خير مف اليروب منيا 45غ
       .صبرؾ عم  األذى  د يفسر بالجبف 46غ
       .لف اسم  لآلخريف بتوجييي 47غ
لكػػػػي انجػػػػ  ال بػػػػد مػػػػف اسػػػػتخداـ طػػػػرؽ ايػػػػر مألوفػػػػة مػػػػف  48غ

 .رة والمجازفةالمخاط
      

 ( التوحد واالنعزال7)
       .سرعة اندماجؾ في المجموعة شيء مفضؿ 49ـ
       .استجيب بسرعة لما تاـو بو المجموعة مف أشياء 50ـ
       .أمت  أو اتي عم  اإلط ؽ تمؾ التي ا ضييا م  الزم ء 51ـ
       .ةمف الصعوبة بمكاف التخمص مما تعممتو مف المجموع 52ـ
       .اشعر أف جماعة الزم ء اير ميتميف بي 53غ 
       .ال أجد مف ا ضي معو و ت فرااي 54غ
       .ليس لي أصد اء مخمصيف افشي ليـ أسراري 55غ
       .ال أجد مف يحاوؿ التعرؼ عمي 56غ

 ( االنسجام والتنافر8)
       خيارس.المرء مف جميسو )لذا فأنني ال أجالس إال األ 57ـ
يعتاد الشاب أف الموت م  الجماعة رحمة ولػذا ف نػو يوافػؽ  58ـ

 .عم  ما ياولو زم ؤه دااماً 
      

يوػػػؽ الطالػػػب فػػػي احػػػد زم اػػػو ولػػػذا يأخػػػذ بمػػػا ياػػػوؿ دوف  59ـ
 .التفكير فيو

      

يعتاػػػػػد الشػػػػػػاب أف ب مكانػػػػػػو إ نػػػػػػاع اآلخػػػػػريف لػػػػػػذا يبػػػػػػادليـ الػػػػػػرأي  60ـ
 .باستمرار

      

شخص يعرؼ أضرار التدخيف اير انػو ال ينصػ  اآلخػريف  61غ
 .باالمتناع عنو

      

شخص يعرؼ أف السر ة حػراـ ايػر انػو عنػدما يحتػاج إلػ   62غ
 .ناود وال يجدىا يعمد لمسر ة

      

شاب يعتبر الوساطة مرفوضة ولكنو يتوسط باآلخريف و ت  63غ
 .الحاجة

      

      اء فػي الفصػؿ ايػر مناسػػبة طالػب يعػرؼ أف إوػارة الضوضػػ 64غ
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 .ولكنو يويرىا في الفصؿ بحجة تضاياو مف طوؿ الحصة
 ( الثقة االجتماعية والخجل9)

       .إف االنعزاؿ عف الحياة االجتماعية العامة عمؿ اير مناسب 65ـ
       .حضور الحف ت والنشاطات االجتماعية ممت  66ـ
       .منيـ تفاعمؾ م  اآلخريف يعني تعممؾ 67ـ
       .مف األفضؿ أف يكوف الشخص محبوبًا مف زم ؤه 68ـ
       .أجد صعوبة في الحديث م  الغرباء 69غ
أجػػد صػػعوبة فػػي التحػػدث مػػ  المسػػاوليف وأصػػحاب الشػػأف  70غ

 .في المجتم 
      

       .أحياناأحاوؿ تجنب ماابمة اآلخريف  71غ
       .حضور مجموعة مف الناسال استطي  التحدث طويً  في  72غ

 ( التعاون والتنافس10)
       .معرفة أسامة اآلخريف تاتضي مف اإلجابة عمييا 73ـ
بالعػدوؿ عنػو  ةعندما نرى شخصًا مصرًا عم  خطأ فالاناع 74ـ

 .أفضؿ
      

       .عدـ و وفؾ إل  جانب اآلخريف عمؿ سمبي 75ـ
       .مف المذاكرة الفرديةالمذاكرة الجماعية أكور فاادة  76ـ
       .ليس مف مصمحتي اإلجابة عم  أسامة اآلخريف 77غ 
       .مف حاي االحتفاظ بمعموماتي لنفسي 78غ
       .مف ضياع و تي انتظاري والمدرس يشرح لباية الت ميذ 79غ
       .ليس مف المايد التعاوف في عالـ اليـو 80غ

 القواالنغ -( االنفتاح 11)
       .تييمف  ضايا المجتم  عم  تفكيري 81ـ
       .ليس مف المعاوؿ تجاىؿ انجازات مف ال نحبو 82ـ
       .أحب أف اسم  عف الجديد حت  واف كنت لف اشتريو 84ـ
إتبػاع خطػػوات مػػف سػػباونا أفضػػؿ مػػف التفكيػػر فػػي خطػػوات  85غ

 .جديدة لتحايؽ أىدافنا
      

       .ي  لكؿ  ضية مدار النااشىناؾ حؿ واحد صح 86غ 
       .عمينا تنفيذ التعميمات بداًل مف البحث عف األخطاء فييا 87غ
       .كؿ ما في الماضي محبب إل  نفسي 88غ

 ( التسامح والتشدد12)
       .عمينا التماس العذر لآلخريف عندما يخطاوف 89ـ
       .منيمف واجبي االستماع إل  نصاا  مف ىو اكبر  90ـ
اعتبر مف يفيمني عمػ  خطػأ معػذورًا مػا داـ ال يفيػـ وجيػة  91ـ

 .نظري
      

       .ليس كؿ ما تتو عو مف اآلخريف يكف تحاياة 92ـ
نما الميـ أف تسمعيـ ما تريد 93غ        .ليس الميـ أف تستم  لآلخريف وا 
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       .النااشمف الخطأ التنازؿ عف آرااؾ التي تداف  عنيا في أوناء  94غ
عم  اإلنساف أف يواصػؿ مػا بػدأه ميمػا كػاف فػي األمػر مػف  95غ

 .متاعب لآلخريف
      

       .ال أحب أف اسم  إال اآلراء الواضحة والصريحة 96غ
 

 


