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 الشكر والتقدير
كؿ مف ساىـ  إلىاّنو ليسعدني وقد شارفت ىذه الرسالة عمى االنتياء أف أتقّدـ ببالغ الشكر والتقدير 

الدكتور اياد الحبلؽ الذيف تفّضؿ مشكورا  حّيز الوجود، وأخّص بالذكر إلىعمى اخراج ىذه الرسالة 
وجيياتو البناءة دكتور عمر الريماوي لتاؼ عمى رسالتي بكؿ اخبلص وتفاني، كما أشكر الباالشر 

عمى تفّضميـ بمناقشة ىذه الرسالة  ألعضاء لجنة المناقشة الكراـ أتقّدـ ببالغ الشكرو  ودعمو المتواصؿ.
 وما بذلوه مف جيد في مراجعتيا وتدقيقيا، وائرائيا بأرائيـ القّيمة. 

 

كما أتوّجو باالمتناف والعرفاف لمدكتور كامؿ كتمو الذي لـ يتردد يوما في تقديـ المساعدة والعوف لي، 
لدكتور محمد شاىيف ولجميع االساتذة الذيف قاموا بتحكيـ والمدكتور عفيؼ زيداف والشكر موصوؿ 
 ليـ مني كؿ االحتراـ والتقدير.مقياس الدراسة 
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 ممخص الدراسة
الّتعّرؼ عمى درجة القيـ الشخصية وعبلقتيا باالتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة  إلىىدفت الدراسة 

 القدس.
 تّكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة طبقت الدراسة وفؽ المنيج الوصفي االرتباطي، وقد 

( طالبًا وطالبة مف كبل الجنسيف، والمسجميف 2649جامعة القدس والبالغ عددىـ ) البكالوريوس في
( طالبًا وطالبة أي ما نسبتو 011( ، أما عينة الدراسة فقد تكونت مف )9106رسميا لمعاـ الدراسي )

ـ طّبؽ عمييـ مقياس القيوقد  ة العشوائية،%( مف طمبة الجامعة تـ اختيارىـ بطريقة العينة الطبقي0)
عداد الباحثة. تـ حساب الصدؽ والثبات لممقاييس وأجريت ة ومقياس االتزاف االنفعالي مف إالشخصيّ 

، (spssالمعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات، باستخدـ برنامج الرـز االحصائية لمعموـ االجتماعية )
سابية واالنحرافات وتـ استعماؿ االساليب االحصائية التالية : النسب المئوية، والمتوسطات الح

( واختبار توكي  one – way anova(، وتحميؿ التبايف األحادي )t-testالمعيارية، اختبار )ت( )
(Tukey) ( ومعامؿ االرتباط بيرسوفpearson Correlation). 
توصمت الدراسة لمنتائج التالية: تصّدرت القيـ الدينية ىـر النسؽ القيمي لدى طمبة جامعة القدس، و 

بالترتيب القيـ االجتماعية، ثـ القيـ النظرّية، والجماّلية و السياسّية وفي قاعدة اليـر القيـ  تمتيا
االقتصادّية. أما درجة االتزاف االنفعالي فقد جاءت بدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى 

بّية ذات داللة (. كما أظيرت النتائج وجود عبلقة ايجا9641الدرجة الكمّية لبلتزاف االنفعالي )
 احصائّية بيف متوسطات القيـ الشخصّية وبيف متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس.

 وفي ضوء نتائج الدراسة، قدمت الباحثة عدد مف التوصيات.
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Personal Values and its Relationship of Emotional Stability Among 

Student at Alquds University 

Prepared by: Suha Awwad 

Supervised by: Dr. Iyad Alhalaq 

  

Abstact 

 
The study aimed to identify the personal values and its relationship with emotional 

stability among students in Alquds University. The study field consisted of all the 

students at Alquds University of both sexes, officially registered for the academic year 

(2014).The study sample was (800) of male and female students selected randomly. The 

researcher used the relational and descriptive approach, also she built her own scales to 

measure the variables. The following statistical treatments were used to ensure the 

veracity and reliability of the study. A statistical program (SPSS), Stochastic Package 

for Social Science, to analyze and manipulate data, Pearson correlation coefficient, 

percentages and averages, T. test independent, One Way Anova, and Tukey test to treat 

differences resulting from variance analysis. The most outstanding results in this study 

were: 

 The religious values were the first one for the whole sample of Alquds students, and the 

sequences of personal values were the follows: Religions values, Social values, 

Theoretical values, Aesthetic values, Political values, and in the last position, the 

Economical values. 

Also, the results were represented by a medium degree of Emotional stability. 

Additionally, the results indicated that there was a positive significant correlation 

between Personal values and Emotional stability. 

The study ends up with a number of suggestions. 
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 الفصل األول

______________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وخمفيتيا

  

 المقدمة 1.1

تعد القيـ واحدة مف القضايا التي دار حوليا جدؿ كبير نتيجة التغيرات والمستجدات في العصر 
أف الثقافة بوجو عاـ تتعرض  إلى (9109أبو ماضي، ؛9112)حّماد، الدراساتالحديث. وُتشير بعض 

أكثر فأكثر ليزات كبرى، وىي ُعرضة لمتآكؿ واإلمحاء مع تزايد موجات العولمة والمعموماتية 
. وكاف مف نتائج ىذا التأثير أف انحسرت قيـ لعالـ المعاصر مف تغيرات باعتبارىما أبرز ما شيده ا

جديدة، فانعكس ذلؾ كمو عمى التنظيـ االجتماعي والثقافي واالقتصادي لئلنساف وعمى وظيرت قيـ 
 (.9114أساليب حياتو ) الزيود، 

المزيد مف االلتزاـ  إلىينحو  ،مف القرف العشريف نات واألربعيناتبدأ االىتماـ بدراسة القيـ في الثبلثي 
 (Thurstone, 1887-1955ىما: ثرستوف ) اثنيف مف عمماء النفس إلىبالمنيج العممي، ويرجع ذلؾ 

-Spranger,1962وسبرانجر ) ميوؿ والقيـ؛لالذي اىتـّ بدراسة السمات غير العقمية مثؿ االتجاىات وا

ظير والتي ت ،السموكية التي تعّبر عنيا الذي قاـ بدراسة العبلقة بيف القيـ الشخصية والمظاىر( 1882
في كتابو )أنماط   (Spranger,1928سبرانجر ) قد أشارو  ىتمامات ومواقؼ وتصرفات االفراد.في ا
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) النظرّية، االقتصادّية، االجتماعّية،  االنواع الست مف المواقؼ إلى( Types of Men)البشر( 
نمط واحد  إلىأف االفراد ال يعودوف عمى وجو الحصر  إلى سبرانجروأّكد الدينّية، السياسّية والجمالّية( 

عمى شخصية مع سيادة أو غمبة نمط أو أكثر خميطا منيا  وفوانما يكونىذه االنماط  خاص مف 
 سبرانجر نظرّية ( عمىAllport, Vernon, Lindzi) لندزيو اعتمد كؿ مف البورت وفيرنوف  وقد الفرد.

 .(0229)خميفة، سّمي فيما ببعد باسميـ في تطوير مقياس لمقيـ

مجاالت عمـ النفس وبالتحديد في مجاؿ عمـ النفس االجتماعي واستمر االىتماـ بدراسة القيـ داخؿ 
كما يمكف مف خبلؿ  ،ور متكامؿننا مف إقامة بناء أو تصّ لعدد مف األسباب، أىّميا أف دراسة القيـ ُيمكّ 

دراسة القيـ في مجتمع مف المجتمعات تحديد األيديولوجية أو الفمسفة العامة ليذا المجتمع. فالقيـ ما 
، وفي فترة زمنية معينة. كما أف في ثقافة معينة بو األشخاص ىي إال انعكاس لؤلسموب الذي ُيفكر

ما يتصؿ بما ىو مرغوب فيو أو مرغوب عنو ىي التي توجو سموؾ األفراد وأحكاميـ واتجاىاتيـ في القيـ
 (.0229مف أشكاؿ السموؾ في ضوء ما يضعو المجتمع مف قواعد ومعايير )خميفة، 

عف انجاز عقمي ويحّتؿ  القيـ بأنيا عبارة عف سموؾ غائي يعّبر( Spranger,1928) سبرانجر عّرؼ
القيـ يتّكوف مف وعي وخبرة مساحة ذىنية وفؽ معايير محددة خاّصة بيا، واف كؿ نمط مف أنماط 

 أبو حطب توعّرفا أخبلقّيا واتجاىا عقمّيا محددا. يمّثؿ نظامو لدى الفرد  الخاصية التكاممّيةويحقؽ 
( القيـ بأنيا مجموعة أحكاـ يصدرىا الفرد عمى بيئتو االنسانية واالجتماعية والمادية. وعّرفيا 0224)

( بأنيا تنظيمات معقدة ألحكاـ عقمية انفعالية معّممة نحو االشخاص أو االشياء أو 0201) ىنا
 . أماأنيا المعتقدات التي يحمميا شخص أو مجموعة أو مجتمعب القيـ (0220) بركاتالمعاني. ويرى 

كؿ ما ىو جدير باىتماـ الشخص وعنايتو،  أنيااعتبر و  أشمؿ لمقيـفقد كاف تعريفو ( د. ت)عسمّية 
العتبارات اجتماعّية أو اقتصادّية أو أخبلقّية أو جمالّية أو نفسّية أو سياسّية، يتشّربيا الفرد عبر 
مراحؿ عمره، وتمّثؿ اطارا مرجعّيا يحكـ ويوّجو تصرفاتو، ويمكف قياسيا مف خبلؿ ما يعّبر عنو الفرد 

 وؾ.مف ألفاظ وما يصدر عنو مف سم

أف الشخص الذي  يتمتع ب ،منظمة الصحة العالمية وترتبط القيـ بالّصحة النفسّية لمفرد، وىذا ما تؤكده 
بدرجة  عالية مف الصحة النفسية السميمة البد أف يتسـ بالخمؽ القويـ، واالتزاف االنفعالي والسموؾ 

وتظير  لتغمب عمى أزماتيا.السوي وتكامؿ الشخصية والقدرة عمى مواجية مطالب الحياة وضغوطيا وا
نسبّية الصحة النفسية مف خبلؿ االختبلؼ بيف القيـ والعادات والتقاليد التي تحكـ المجتمعات بحيث 
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اف لمقيـ أىميتيا البالغة  تتغير تبعًا ليا معايير الحكـ عمى أنماط السموؾ الداؿ عمى الصحة النفسية.
فاذا كاف الشعور  امؿ الوقاية مف االمراض النفسّية.في تحقيؽ الصّحة النفسّية لبلفراد، فيي مف عو 

لسعادة. فالقيـ المرتبطة المتوازف بالسعادة والرضا داّلة لمصحة النفسّية فاف لمقيـ دورىا في تحقيؽ تمؾ ا
إف الصحة النفسية لمفرد تتضمف قدرتو عمى التوافؽ مع  ؿ تكوف ذات عبلقة ايجابية بالسعادة.بالتفاؤ 

بقصد التمتع بحياة سعيدة خالية مف االضطرابات النفسية بما يحقؽ لو اتزانو نفسو ومع بيئتو 
النفسية يساعدنا عمى أف نكوف متوافقيف والشرط األساسي ليذا  االنفعالي، أي إف إدراكنا لمعنى الصحة

فاضطراب الحياة االجتماعية والعبلقات اإلنسانية وسوء الصحة  التوافؽ ىو االتزاف االنفعالي لمفرد.
النفسية مرىوف بالدرجة األولى بفقد االتزاف االنفعالي أو باضطراب الحياة االنفعالية )الخالدي، 

9111 .) 

ويعّرؼ االتزاف االنفعالي كمظير مف مظاىر الصحة النفسّية بأنو حالة نفسّية تكمف وراء شعور 
بو مف أوجو  الفرد قياـالذاتي، وىذا يتحقؽ بما يستطيع أنينة واألمف النفسي واالكتفاء اإلنساف بالطم

 (.0212،عبد السبلـ حاجاتو وأىدافو في الحياة ) النشاط المختمفة بغية تحقيؽ

( االتزاف االنفعالي بالوسطية أي االعتداؿ في اشباع الفرد لحاجاتو 0214) غّفارعبد الوقد عّرؼ 
مف مظاىر  ( يرى االتزاف االنفعالي مظير ميـّ 9111) الخالديالبيولوجيو وحاجاتو النفسية. أما 

 زىرانطمأنينة واالمف النفسي. وأكد ة تكمف وراء شعور االنساف بالة وبأنو حالة نفسيّ حة النفسيّ الصّ 
  ة لبلتزاف االنفعالي.ي( عمى التفاؤؿ والبشاشة وعدـ التقمب االنفعالي كمظاىر أساس4222)

تعّد عممية التنشئة االجتماعّية بمؤسساتيا الرسمية وغير الرسمّية، كاالسرة واالعبلـ والمؤسسات 
واتجاىاتو، والتي خمؽ فيو مبلمح ىوية االنساف وقيمو ة والتربوية بمثابة الرحـ الذي تالمجتمعّية والدينيّ 

دعـ الفرد لمساعدتو عمى الّتكّيؼ داخؿ بيئتو ومجتمعو وعمى التوافؽ مع نفسو ومع االخريف  تعمؿ عمى
دراسة ) بريسيـ،  وىذا ما أكدتو حالة معتدلة مف القبوؿ واالتزاف والطمأنينة. إلىؿ و مف حولو لموص

ة في تشكيؿ قيـ االبناء،  حيث قاـ الباحث ب.ت( التي ىدفت  لمعرفة دور التنشئة االجتماعّية االسريّ 
بدراسة وتحميؿ دراسات نفسّية واجتماعّية نظرّية وميدانّية، والتي أجريت عمى عدد مف المجتمعات 
العربّية واالجنبّية، والتي تخّتص باالسرة بوصفيا مصدرا مف مصادر بناء شخصّية المفرد وتشكيؿ 

تمعبو التنشئة االجتماعية االسرّية في ضبط سموؾ االبناء قيمو. أشارت النتائج لمدور الياـ الذي 
 واكسابيـ القيـ. 
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التي تعنى ببناء القيـ وترسيخيا في عقوؿ الناشئة، وتعتبر التعميمية واحدة مف أىـ المؤسسات  لجامعةوا
 (9101؛ العمايرة  د.ت قيمي، حيث أكدت الدراسات )عسمّية،الحياة األكاديمية مصدرًا أساسيًا لمنمو ال

أف طبلب الجامعة في سنوات دراستيـ يكونوف أكثر تعامبًل مع القيـ وأكثر اتساعًا لؤلفؽ مف طمبة 
المرحمة المدرسية. كما تعد المرحمة الجامعية، باعتبارىا قمة ىـر النظاـ التعميمي، مف وجية نظر 

 (.9100القيمي لدى الفرد )الزيود، تربوية ونفسية، مف العوامؿ األساسية في تنمية وتطوير النسؽ 

اف المرحمة الجامعية تمثؿ نياية مشوار عممي لعدد كبير مف الطمبة يتوجيوف بعدىا لمزاولة حياتيـ 
أولوياتيـ  وتوجياتيـ العممية، لذلؾ فإف دراسة منظومة القيـ لدى طمبة الجامعة أمر ميـ في معرفة 

عمى اعداد الخطط  والمسؤوليفأصحاب القرار مف اجؿ مساعدة  وطبيعة ترتيب انساقيـ القيمية،
 (.0226)عبد الغفار، تبلئـ احتياجات الشباب ل والبرامج المناسبة

وباعتبار الشباب في أي مجتمع ىـ جزء ال يتجزأ منو، وبنيو أساسية في ذلؾ المجتمع، تتفاعؿ معو 
ما يحقؽ في النياية بقاء المجتمع واستقراره، فبل بصورة ديناميكية تبادلية، فيي تتأثر بو، وتؤثر فيو، ب

 (.0220تواجدوف فيو )العزاـ، يحد كبير، قيـ المجتمع الذي  إلىغرابة إذا قمنا أف قيـ الشباب إنما ىي 
فالشباب الجامعي يمّثؿ مصدر لمّتجديد والّتغيير، فيـ عادة ما يرفعوف لواء التحديث في السموؾ 
والعمؿ، مف خبلؿ القيـ الجديدة، التي يتباىى الشباب بيا والتي عادة ما تدخؿ في مواجية مع ما ىو 

 (. 0202سائد مف قيـ تقميدية )محمد،

في جدلية ثنائية في العصر الحالي، عصر الفضائيات ( أف الشباب العربي واقع 9114يرى الزيود )
واالنترنت وتكنولوجيا االتصاؿ، تمؾ الجدلية التي تجعؿ الشباب يقارف في نفسو بيف المجتمع الغربي 
الذي يبيح لمشباب كؿ شيء، دوف ضوابط أخبلقية أو دينية أو اجتماعية، وبيف واقعو االجتماعي الذي 

 ط الدينية واالجتماعية التي تقؼ حائبًل دوف تنفيذ ما يتمناه..يعيشو حيث الكثير مف الضواب

وبمناسبة اليوـ العالمي لمشباب أصدر االحصاء الفمسطيني بيانا صحفيا أعمف فيو أف ثبلثة أفراد مف 
كؿ عشرة في المجتمع الفمسطيني ىـ مف الشباب، حيث بمغت نسبة الشباب الذيف تتراوح أعمارىـ 

% في الفئة العمرية 8060% مف اجمالي السكاف، يتوزعوف بواقع 9262ف ( في فمسطي92-02بيف)
 011لكؿ   01669 الذكور(. حيث بمغت نسبة 92-91%  في الفئة العمرية )4069( و02-02)

 مميوف نسمة 6669 إلىتشير  9108أنثى، عمما بأف تقديرات عدد السكاف في فمسطيف لمنتصؼ عاـ 
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(PCBS,2013.)  أصدر المجمس االقتصادي الفمسطيني لمتنمية واالعمار نتائج ذلؾ  إلىباالضافة
% مف 66ذ أف إ معّدؿ االلتحاؽ بالتعميـ العالي، ارتفاع إلىتشير  9101لدراسة قاـ بيا في 

 (.9101)بكدار،عاما ممتحقوف بالتعميـ العالي 96-00الفمسطينييف في الفترة العمرية ما بيف 

نظرا لما  عناية ودراسة إلىنرى أف مجتمعنا الفمسطيني ىو مجتمع شاب بحاجة  وعمى ىذا االساس
اذا كّنا نريد أف نحقؽ لمجتمعنا أفرادا يتمتعوف و  يعيشو مف ظروؼ اقتصادية وسياسية وأمنية ضاغطة،

يا بأكبر قدر ممكف مف الصحة النفسية فعمينا أوال التعّرؼ عمى أبرز القيـ التي يتبناىا شبابنا وعبلقت
باتزانيـ االنفعالي، باعتبارىـ الشريحة ااْلكثر أىمية في أي مجتمع، فاذا كانوا اليوـ يمثموف نصؼ 

ة العبلقة بيف دراسة طبيع إلىوىذا ما دعى الباحثة الحاضر فانيـ في الغد سيكونوف كؿ المستقبؿ. 
 االتزاف االنفعالي. و  القيـ الشخصية 

 مشكمة الدراسة 2.1

فعمى المستوى  عمى المستوييف الشخصي  والمجتمعي،ضروري  يـ لدى الشبابف بحث موضوع القإ
ثابة نسؽ لممعايير والقيـ تعمؿ بم إلى الشخصي نجد أف المرء بحاجة ماّسة في تعاممو مع المواقؼ

 و تضاربت فاف الشاب يعاني مف االغترابذا غابت مثؿ ىذه القيـ أموجيات لسموكو، وبدييي أنو إ
. أما عمى الصعيد المجتمعي فاف االنفعالي نتاجو ويخّؿ اتزانوويفقد دوافعو لمعمؿ ويقؿ إجتمعو، عف م

يضمف لو أىدافو  اؽ القيمية الموجودة لدى افراد مجتمعونسؽ قيمي يشبو االنس إلىأي تنظيـ بحاجة 
لما يعيشو المجتمع الفمسطيني مف ظروؼ  باالضافة ذا تضاربت أو ضعفت، ىذاومثمو العميا إ

نمط حداث بعض التغيرات في نفسية الفرد و إ إلىواجتماعية صعبة أدت بدورىا  وسياسية اقتصادية
طمبة جامعة الدراسة التعّرؼ عمى القيـ الشخصية وعبلقتيا باالتزاف االنفعالي لدى  ليذا ستحاوؿ حياتو.

  تالية:باالجابة عمى االسئمة ال القدس. وستقوـ

 أسئمة الدراسة 5.3 

 ؟طمبة جامعة القدسلدى  الشخصية القيـ درجةما  .1
تعزى لدى طمبة جامعة القدس  القيـ الشخصيةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات ىؿ  .9

والتخصص، والمستوى الدراسي، والمستوى التعميمي لبلـ، والدخؿ االقتصادي  الجنس) اتلمتغير 
 (؟لؤلسرة، مكاف السكف
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 طمبة جامعة القدس؟ لدى درجة االتزاف االنفعاليما  .3
لدى طمبة جامعة القدس  االتزاف االنفعاليتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات ىؿ  .6

والتخصص، والمستوى الدراسي، والمستوى التعميمي لبلـ، والدخؿ  الجنس) اتتعزى لمتغير 
 (؟االقتصادي لؤلسرة، مكاف السكف

متوسطات القيـ الشخصية وبيف متوسطات ذات داللة إحصائية بيف  ارتباطّية توجد عبلقةىؿ  .2
 االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس؟

 الفرضيات 4.1 

 :تيةسة صيغت الفرضيات الصفرية االأسئمة الدرا إلىاستنادًا 

 القيـ الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال .0
 تعزى لمتغير الجنس.لدى طمبة جامعة القدس 

 القيـ الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال .9
 .التخصصتعزى لمتغير لدى طمبة جامعة القدس 

 القيـ الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  .8
 .المستوى الدراسي لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 

 القيـ الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  .6
 .المستوى التعميمي لؤلـ لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 

لدى  شخصيةالقيـ الفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  .5
 .الدخؿ االقتصادي لؤلسرة لمتغير تعزىطمبة جامعة القدس 

 القيـ الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  .4
 .مكاف السكف لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 

 االتزاف االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال .1
 تعزى لمتغير الجنس.لدى طمبة جامعة القدس 

 االتزاف االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال .0
 .التخصصتعزى لمتغير لدى طمبة جامعة القدس 



7 
 

 نفعالياالتزاف االفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  .2
 .المستوى الدراسي لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 

 االتزاف االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  .01
 .المستوى التعميمي لؤلـ لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 

 االتزاف االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  .00
.الدخؿ االقتصادي لؤلسرة لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 

 االتزاف االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  .09
 .مكاف السكف لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 

متوسطات القيـ  بيف( α) ≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى ارتباطّية  ال توجد عبلقة .08
 الشخصية وبيف متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس.

 

 الدراسة أىمية 5.1 

ع االتزاف االنفعالي مف جية أخرى و رغـ كثرة الدراسات التي تناولت موضوع القيـ مف جية، وموض .1
ى األولتعتبر ىذه الدراسة عمى حد عمـ الباحثة ف معا. ولذلؾ المتغيري ىاذيف و لـ يتـ دراسةاال أن

 .جامعة القدس طمبةالي لدى في فمسطيف والتي تبحث القيـ الشخصية وعبلقتيا باالتزاف االنفع
القيـ ذاتيا والتي ُتعد إحدى الركائز األساسية لمشخصية. فالقيـ  أىميةىذه الدراسة مف  أىميةتنبثؽ  .2

لو نحو مواقؼ معينة. ومف ىنا تساعد افعأالتي يحمميا الفرد نحو األشياء تحدد استجاباتو وردود 
الجامعي شباب عمى االتزاف االنفعالي لدى الىذه الدراسة في التعّرؼ عمى القيـ التي ليا تأثير 

 .الفمسطيني
 .دور القيـ الشخصّية في االتزاف االنفعالي والصحة النفسية لمفرد بشكؿ عاـ معرفة .3
الدراسة في أنيا تتناوؿ إحدى شرائح المجتمع الفمسطيني، وىي شريحة الطمبة  أىميةتكمف  .4

الجامعييف. فمعرفة ووضوح القيـ السائدة بيف الشباب الجامعي تعطينا صورة واضحة عف نظاـ 
، مما يساعد عمى التنبؤ إلعداد برامج وخطط في ضوء ما المجتمع ككؿالموجود في القيـ 

 ستكشؼ الدراسة مف نتائج.
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، والمؤسسات النفسي والتربوي  رشادمراكز اإلو قد تفيد ىذه الدراسة المرشديف والمعالجيف النفسييف  .5
مف  والمعرفة المجتمع الفمسطيني لما ليذا الوعي بالتعّرؼ عمى القيـ السائدة بيف شباب  التربوية

 رشاد والعبلج النفسي.أىمية كبيرة في عمميات اإل

 

 أىداف الدراسة: 6.1  

 :إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

 التّعرؼ عمى القيـ السائدة لدى طمبة جامعة القدس. .1
عمى عبلقة بعض المتغيرات )الجنس، الكمية، والمستوى الدراسي لمطالب، والمستوى التعّرؼ  .2

 .والدخؿ االقتصادي لبلسرة ومكاف السكف( بالقيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس ،الدراسي لؤلـ
 مى درجة االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس.التّعرؼ ع .3
التّعرؼ عمى عبلقة بعض المتغيرات )الجنس، الكمية، والمستوى الدراسي لمطالب، والمستوى  .4

ف السكف( باالتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة والدخؿ االقتصادي لبلسرة ومكا ،الدراسي لؤلـ
 .القدس

 معرفة العبلقة بيف القيـ الشخصية واالتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس. .5
 

 حدود الدراسة 7.1

 . 2014 مف العاـ ثانيود الزمانية: الفصؿ الدراسي الالحد

 .المكانية: جامعة القدس الحدود

 الكمياتمف مف جميع المستويات و  الثانيالدراسي  فصؿجامعة القدس لم بشرية: طمبةلالحدود ا
 .ية والعمميةاإلنسان
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 الدراسة فاىيمم 8.1

 اعتمدت الدراسة التعريفات االتية:

المعتقدات والمبادىء الكامنة لدى الفرد والتي مجموعة مف  عبارة عفبأنيا القيـ  (2006) الزيود عّرؼ
 وضبطو، وتنظيـ عبلقاتو في المجتمع  في جميع نواحي الحياة.تعمؿ عمى توجيو سموكو 

القيـ بأنيا مجموعة مف المعايير واألحكاـ تتكوف لدى الفرد مف خبلؿ  (1988)بو العينينأعّرؼ و 
تفاعمو مع المواقؼ والخبرات الفردية واالجتماعية بحيث تمكنو مف اختيار أىداؼ وتوجيات لحياتو 

إمكانياتو، وتتجسد في القيـ مف خبلؿ االىتمامات أو االتجاىات أو السموؾ يراىا جديرة لتوظيؼ 
ويرى أبو العنيف في ىرمية القيـ أف لكؿ فرد سمـ   العممي أو المفظي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مف األولويات والقيـ، وىذا السمـ يختمؼ مف شخص آلخر كما يختمؼ في الشخص نفسو حيث ُيعاد 
 القيـ لمفرد، فترفع قيمة وتنخفض أخرى وىكذا.ترتيب سمـ 

بأنيا المعتقدات حوؿ األمور والغايات وأشكاؿ السموؾ المفضمة لدى الناس،  (3;;3) بركات وعّرفيا 
ـ عبلقاتيـ وتسوغ مواقفيـ وتحدد توّجو مشاعرىـ، وتفكيرىـ، ومواقفيـ وتصرفاتيـ واختياراتيـ وتنظّ 

 ياتيـ .ىوّ 

 Personal Values القيم الشخصية:

 إلىالفرد في ذاتو، وىي تمّثؿ أحكاما أو وسائؿ أو غايات يسعى  يستدمجياىي قناعات أو معتقدات 
( 1998و جادو)أما اب .(2001ؿ،ي)عق وآرائوواضحة في تصرفات مف يتبناىا وأقوالو  تحقيقيا، وتظير

مّنا يشعر بيا عمى نحو خاص، فاالنساف  كؿٌ  معنى أفّ  إلىفرأى أف سبب تسمية القيـ بشخصّية يعود 
 .ىو الذي يعطي قيمة أو يحجبيا عف االشياء

 الشخصية: لمقيم التعريف االجرائي

 ات وأفعاؿويمكف رؤيتيا وتميزىا مف خبلؿ سموكيّ  ، أىميةء تجعمو ذا القيمة ىي صفة تعطى لمشي
طارا مرجعّيا )معرفّيا تشّكؿ إو  تتكرر باستمرار في السموؾ، وأفكار ومواقؼ واتجاىات أصحابيا،

في ىذه  ىوو  .ووجدانّيا وسموكّيا(. وىذه القيـ تختمؼ في ترتيب أولوياتيا وأىميتيا مف شخص الخر
القيـ عمى مقياس  اإلجابةمف خبلؿ  طالب الجامعيالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا ال الدراسة
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القيـ الجمالية، القيـ  النظرية، القيـ االقتصادية،والذي يشتمؿ عمى فقرات لمقيـ ستخدـ المُ  الشخصية
 االجتماعية، القيـ السياسية، القيـ الدينية.

 االتزان االنفعالي اصطالحيا:عداد الباحثة مف إوقد تـ قياسيا في ىذه الدراسة بمقياس   

ة ونوعيّ ستجابة نفعالي والتناسب بيف اإلدرجة مف الضبط الذاتي اإل بأنو  (1993) كامل عّرفو
عف التقمبات  نفعالي، والبعدتساؽ اإلستقرار واإلا، مع وضوح اإلع اجتماعيّ المثيرات في ضوء المتوقّ 

 ويعرفو ة.نفعاؿ عمى المظاىر الفسيولوجيّ ة بسبب االسمبيّ  ثارآالحادة والشديدة، وعدـ ظيور أي 
بمرونة مع المواقؼ واألحداث حكـ والسيطرة عمى االنفعاالت والتعامؿ ( بأنو التّ 2001) المزيني

 الجارية منيا والجديدة، مما يزيد مف قدرتو عمى قيادة المواقؼ واآلخريف.

 :اجرائيا التزان االنفعاليا

التفاؤؿ  إلىاجية أي تغيير، باالضافة ومرونة في مو  التحكـ والسيطرة عمى انفعاالتو،قدرة الفرد عمى 
. تقّبؿابية، تعطيو شعور بالرضا واليجإمى إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة مما يساعده عواالعتداؿ 

عمى مقياس  اإلجابةمف خبلؿ  طالب الجامعيجة الكمية التي يحصؿ عمييا الالدر  في ىذه الدراسة ىوو 
 . ستخدـاالتزاف االنفعالي المُ 

 

ىـ شريحة ىاّمة مف شرائح المجتمع الفمسطيني الذيف يدرسوف بالجامعة ذكورا واناثا  طمبة الجامعة:
، وىـ في ىذه الدراسة طمبة جامعة ومف مستويات وخمفيات اجتماعّية واقتصادّية وسياسّية مختمفة

 القدس.
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 الفصل الثاني 
______________________________________________________ 

 النظري اإلطار


 تمييد 1.2
ة تعتبر القيـ خاصية مف خصائص المجتمع اإلنساني، فاإلنساف ىو موضوع القيـ. فالقيـ عمميّ 

بالجنس البشري عمومًا، تشتؽ أىميتيا ووظائفيا مف طبيعة وجوده في المجتمع، فبل  ة تختّص اجتماعيّ 
وجود لممجتمع اإلنساني دوف قيـ. فيما ظاىرتاف متماسكتاف أشّد التماسؾ ويشبييا كروبير 

(Kroeber,1876-1960 بأنيما )ا محونا مف أي مجتمع إنساني كسطحي الورؽ في تبلصقيا، فإذ
 (.9100)الزيود، كوف قد سمخنا عنو بشريتو بذلؾ ن فإننا قيمو

 
 مفيوم القيم  2.2

اىتـ الكثير مف الباحثيف في مجاالت مختمفة كالفمسفة، والتربية واالقتصاد، وعمـ االجتماع، وعمـ 
 أنو ال يوجد اتفاؽ بيف العمماء حوؿ تعريؼ موّحد النفس وغير ذلؾ مف المجاالت بموضوع القيـ، إالّ 

وتجنب ولكثرة تعريفات القيـ وتعددىا  ة.ة وحقوليـ الدراسيّ لؾ الختبلؼ منطمقاتيـ الفكريّ ليذا المفيوـ وذ
 عددًا محددًا مف التعريفات، أىميا: الخمط بينيا تـ اختيار

ىي ثمنو، ويقاؿ ما  قيمة الشيء ىي قدره، وقيمة المتاعجاء في المعجـ الوسيط أف  المعنى المغوي:
 لفبلف قيمة أي ما لو ثبات ودواـ عمى األمر.

.  كممة القيمة في المغة العربية تشتؽ مف القياـ وىو نقيض الجموس. والقياـ بمعنى آخر ىو الَعـز
وقد استخدمت القيمة بمعنى التعديؿ واالستقامة واالعتداؿ، فقد قيؿ قاـ األمر أي اعتدؿ واستقاـ، وقاـ 

 لو وأزاؿ اعوجاجو.: أي عدّ اجظير واستقر، وقّوـ األعوجالحّؽ أي 
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باىتماـ الفرد وعنايتو العتبارات  ىو جديروىي كؿ ما  -جمع قيمة -القيـ (9106)رابو بكوعّرؼ 
اجتماعّية أو اقتصادّية أو نفسّية. وىي أحكاـ تنبثؽ مف الظروؼ االجتماعّية التي يعيشيا الفرد ويحكـ 

 يره وسموكو وتؤثر في تعّممو.بيا وتحدد مجاالت تفك
 

ة معممة نحو ة انفعاليّ بأف القيـ بصورة عامة عبارة عف تنظيمات ألحكاـ عقميّ  (9111 ) زىرانيرى 
 Personalمصطمح القيـ الشخصية ) إلى زىران وينظراألشخاص واألشياء والمعاني وأوجو النشاط. 

Values االجتماعية. فالقيـ الشخصية تكوف ممونة بالطابع ( بأنيا ال تعني أكثر مف تمييزىا عف القيـ
 .الشخصي الذاتي أكثر مف الطابع االجتماعي

 
مع التعريفات السابقة في تعريفو لمقيـ باعتبارىا ىي كؿ ما ىو جدير باىتماـ  ( د. ت) عسمّيةويتشابو 

نفسّية أو سياسّية، خص وعنايتو، العتبارات اجتماعّية أو اقتصادّية أو أخبلقّية أو جمالّية أو الش
قياسيا مف خبلؿ بيا الفرد عبر مراحؿ عمره، وتمّثؿ اطارا مرجعّيا يحكـ ويوّجو تصرفاتو، ويمكف يتشرّ 

 ما يعّبر عنو الفرد مف ألفاظ وما يصدر عنو مف سموؾ.
 
رؽ بينيا إال مف حيث الشّدة حيث فاالتجاىات والقيمة وال تبط بيف تر ف( Stanger,1961) ستانجر أما
أف القيمة مصطمح تستخدمو لمداللة عمى نوع مف االتجاىات. ولكف أكثر تعميمًا  إلىشير بصراحة ت

 (.0224مف االتجاىات وال تختمؼ عنيا إال مف حيث الشّدة والعمؽ )طيطاوي، 
 

( الذي يرى القيـ Kreech, 1962) كريتشالقيـ عمى أّنيا معتقدات مثؿ  إلىكما أف ىناؾ مف ينظر 
ىامة مف المعتقدات يتقاسميا أعضاء المجتمع الواحد خاصة فيما يتعمؽ بما ىو حسف أنيا طبقة 

 (.0200وأحسف أو ما ىو مرغوب فيو وغير مرغوب فيو )أبو العنيف، 
( أنيا مفيوـ واضح أو ضمني  خاص بالفرد أو بالجماعة  Kluckhohn,1961) كالكيونرى وي

اذج مف األفعاؿ أو الوسائؿ أو الغايات )الزيود، بالمرغوب فيو، ويؤثر عمى االختيار مف بيف نم
9114.) 
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استيجاف أو  تفضيؿ و  دية أو معنوية تكوف موضع تقديرفعّرفيا بأنيا أشياء ما( 0202) يلالعاد أما
وىذه الرغبة في أقواؿ وقرارات ىؤالء األفراد في المواقؼ  فراد. ويؤثر ىذا التقديرورفض مف جانب األ

 االجتماعية.
 

أف القيـ عبارة عف اإلطارات المرجعية العاّمة والسائدة  ) (Newcomb,1903-1984 نيوكمبويرى 
التي تربط اتجاىات الفرد فيما بينيا، وتعمؿ كدالئؿ تستخدـ في تقويـ الخبرة والسموؾ مف حيث اتفاقيا 

 (.9100ة لمحياة )الزيود، أو خروجيا عف األىداؼ األساسيّ 
 
فيرى أف القيـ تفضيبلت وأف القيمة اإليجابية فييا أو  (Thorondike,1949-1874) ثوروندايك أما

 ,Maslow) ماسموويربط  (.9111السمبية تكمف في الّمذة أو األلـ الذي يشعر بو اإلنساف )زىراف، 
، فيو يرى أف القيمة تظير مف حاجات الفرد البيولوجية مفيوـ القيمة بمفيوـ الحاجة (1908-1970

فيؤكد ( Rogers,1902-1987)روجرزأما  ه التي يتبناىا فتكافىء بالتالي فعؿ الفرد وسموكو.وأفكار 
شياء ليست مف ذاتيا خّيرة أو عمى أف القيـ ىي نتاج الخبرة االنسانية، وجزء ال يتجزأ مف كيانيا. فاأل

ّنما األشريرة، صحيحة أو  تأثيرنا في ىذه  ا نحف مف واقعحكاـ التي نصدرىخاطئة، قبيحة أو جميمة، وا 
القيـ بأنيا المعتقدات حوؿ االمور ( 0220)بركات ويعّرؼ . (Boeree,2003)شياء وتأثرنا بيااأل

د اس، توّجو مشاعرىـ وتفكيرىـ ومواقفيـ وتصرفاتيـ وتحدّ والغايات وأشكاؿ السموؾ المفضمة لدى النّ 
أف قيمة الشيء ال توجد رى أف القيـ تعني ( فتDurkheim,1858-1917) دوركايمأما  ىويتيـ.

ثار تنشأ عنو حسب تقديرات الذات، وىذه الذات ليست قو ىذا الشيء مف آبالموضوع، بؿ ىي ما يحقّ 
 . بالذات الفردّية بؿ الذات الجمعّية

 
ة، و سموؾ الفرد في حياتو اليوميّ بأنيا عبارة عف مجموعة مف الديناميات التي توجّ  منعبد الرح ويعّرفيا

ة في مواقؼ التفضيؿ ة كانت أـ معنويّ في الحكـ عمى األحداث واألشياء، ماديّ  حيث يستخدميا
 (.9109، ر )بوعطيطواالختيا

 
بناء عمى الفمسفة التي تنتمي الييا القيـ، ىذا يّتضح اختبلؼ تعريفات القيـ وبناء عمى ما تقدـ 

 لنوع القيـ ذاتيا. باالضافة 
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بالثبات، فيي ال تتغّير بتغّير الزمف، ألف مصدرىا القوة العظمى.  الفمسفة المثالّيةفتتصؼ القيـ عند 
ا مف قبؿ ودونت في كتب مقدسة، أو وثائؽ سياسّية، الفمسفة المثالية تـ اكتشافيوالقيـ مف وجية نظر 

ىذا  إلىأو تـ االحتفاظ بيا في المكاتب وعقوؿ الحكماء. لذلؾ فيي صالحة لجميع االجياؿ. باالضافة 
القيـ عمى أنيا مكتسبة ويتـ تعّمميا مف خبلؿ البحث واالكتشاؼ والوحي، حيث  إلىينظر المثاليوف 

سير يحاء. فبل يجوز الّشؾ بيا ، بؿ يجب أخذىا والليا المفكروف العظماء عف طريؽ اإلتوّصؿ 
مى المسؤولّية ذا حصؿ تنافر بيف ىذه القيـ وما ىو مطموب لمحياة القائمة عبموجبيا دوف جداؿ. وا  

ىو عف ما  صادقة، بؿ أف طرؽ وأساليب حياة البشر وفكرتيـ والكفاية، فاف ىذا ال يعني أف القيـ غير
 (.0241تصويب )صالح، إلىمطموب لمحياة السعيدة خاطئة وتحتاج 

 
مى تسّمط الكنيسة وتحّكميا في كرد فعؿ ع الفمسفة الوجودّيةنرى كيؼ ظيرت ومف جية أخرى 

لذي ال يقبؿ توجييا مف كؿ متعّسؼ باسـ اّلديف. فترى الوجودّية أّف الوجودي الحّؽ ىو انساف بشاإل
ما يسّير نفسو بنفسو ويمّبي نداء شيواتو وغرائزه دوف قيود وال حدود. فيـ ال يؤمنوف بوجود الخارج،  إن

و يفرض قيما أ نساف يفعؿ ما يريده وليس ألحد أفاس وتضبطو، اّنما كؿ إقيـ ثابتو توّجو سموؾ النّ 
نساف الفرد ىو مركز موضوع الفمسفة الوجودّية وعميو تقع مسؤولية أخبلقا معينة عمى االخريف. فاإل

وضع القيـ الخاّصة بو حسب واقعو دوف الخضوع ألي سمطة استبدادّية متوارثة مف الفكر الفمسفي 
 (. 9112الّديني أو التقميدي )بيداويد،

 
 أي أنيا تنبع مف الواقع المحسوس، نتاج االنساف وخبراتو،إمف ىي أف القيـ  الواقعيونيرى بينما 

نساف ىو الذي يحدد القيـ ويضفي عمييا معانييا طريؽ التجربة والحّس. كما أف اإل ويستّدؿ عمييا عف
لياـ بؿ مف الحياة الواقعّية التي مكف لمقيـ أف تستمد مف الحدس واإلحسب ظروفو واحتياجاتو. فبل ي

 (.9114حياىا ىذا المجتمع والواقع االجتماعي الذي يفرزىا )الزيود، ي
 

ر بتغّير الزماف فنادت بعدـ وجود قيـ مطمقة ، وأف القيـ التي يؤمنوف بيا تتغيّ  الفمسفة البرجماتّيةأما 
ف ي يخمؽ الجماؿ مف خبلؿ التجربة. إنساف ىو الذي يخمؽ قيمو الخاّصة، وىو الذوالمكاف. وأف اإل

جماتي ال يتساءؿ عف أصؿ القيـ ووجودىا، بؿ يتساءؿ عف فائدتيا ونفعيا لمبشرّية. والقيمة األىـ ر الب
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اليماف التي يمتـز بيا البرجماتي ىي قيمة الديمقراطّية وتطبيقاتيا السياسّية واالجتماعّية القائمة عمى ا
 (.0202المساواة وحقوؽ األفراد في المجتمع )فرحاف،ب
 

تعريؼ القيمة في المجاؿ االقتصادي تختمؼ فمثبل كذلؾ تختمؼ تعريفات القيـ تبعا لنوع  القيـ ذاتيا. 
 توضيحو:يتـ عف القيمة في المجاؿ الفمسفي أو االجتماعي. وىذا ما س

 
عتداؿ، ى أنيا عممّية تفضيؿ تقوـ عمى اإلستقامة واإلينظر المفيوـ الديني لمقيـ عم القيم الدينّية:

وتنطمؽ أساسا مف مصادر أحكاـ الشريعة ومعاييرىا ومبادئيا. وىي تحدد المرغوب فيو حبلال طيبا 
وتأمر بو، والمرغوب عنو حراما خبيثا وتنيى عنو. وتعمؿ كدوافع أو مثيرات لسموؾ الفرد والمجتمع 

ف القيـ الدينّية ( أ9110. ويرى المزيني)(9101)اليميف،نحو خمؽ الشخصّية السوّية المتكاممة وتنميتيا
مّية. ا تتغّير ظواىر الحياة الواقعّية وأشكاؿ األوضاع العممىي قيـ ربانّية عموّية الجوىر، ال تتغّير حين

يا ضرورة مف ضرورات صيانة النفس ىي وجود لميزاف ثابت يرجع إليو البشر كؿ ما احتاجو، إن
( فيرى القيـ 0208أما الشحات )لبشرّية. البشرّية التي تتناسب مع واقع الّناس وأحواليـ وطبيعتيـ ا

الدينّية كأحكاـ يصدرىا الناس عمى شيء ما ميتدييف بمجموعة مف المبادىء والمعايير التي ارتضاىا 
يتمّيز معظـ االشخاص الذيف و .  (9110المزيني،الوارد في ) الشرع محددا المرغوب عنو مف السموؾ
يف مف كؿ نواحي الحياة. فمو فرضنا أف القيمة العميا في ىـر دتسود عندىـ ىذه القيمة، باتباع تعاليـ الّ 

ع يمّوف باقي القيـ اويصدر منيا اشع وأحد األفراد ىي القيمة الدينّية، فتكوف ىذه القيمة بؤرة سموك
 (. د. ت اص ىو الطابع الديني )عسمّية،خرى. وبذلؾ يطبع الشخص بطابع خاأل
 

القيمة بمعناىا االجتماعي ىو اتخاذ قرار أو حكـ يتحدد عمى أساسو سموؾ أما مفيوـ القيم االجتماعّية 
الفرد أو الجماعة ازاء موضوع ما، ويتـ ذلؾ بناء عمى نظاـ معقد مف المعايير والمبادىء. وىذا معناه 

ا؛ بؿ تفضيبل لو ما يبرره في ضوء المعايير االجتماعّية ا أو ذاتيّ أف القيمة ليست تفضيبل شخصيّ 
فالقيـ االجتماعّية تنبثؽ بشكؿ مباشر مف أنماط المعيشة السائدة في المجتمع   (.0222ة )السّيد،العامّ 

ومف البنية الطبقّية والعائمة، ومف الديف والنظاـ العاـ السائد في المجتمع ككؿ. وتنمو ىذه القيـ نتيجة 
و عمى التّقّدـ المستمر نحو تفاعؿ الفرد مع بيئتو االجتماعّية ليكّوف اتجاىات وقيـ سميمة لمساعدت

(. 9111خرى )زىراف،قة المسؤولة في األسرة والجماعات األالسموؾ األكثر نضجا والمشاركة الخبّل 
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ا مف عناصر وجود المجتمع ( عمى أىمية القيـ االجتماعّية باعتبارىا عنصرا أساسيّ 9111وأّكد بركات )
واحد، ومقوما جوىرّيا مف مقومات كيانو  طار اجتماعيإذ تجعؿ أفراده متماسكيف ضمف إ وبقائو،

وشخصّيتو. فالقيـ وما تنطوي عميو مف معايير ومبادىء تعمؿ عمى تنظيـ عبلقات أفراد المجتمع 
 .ليواّمة تخدـ المجتمع الذيف ينتموف إبعضيـ ببعض وتوّجو نشاطاتيـ نحو أىداؼ ع

 
فراد لمعمؿ المنتج وممارسة النشاطات  : وىي إحدى القيـ التي تتمّثؿ في حّب األالقيم االقتصادّية

(. وقد عّرفيا زاىر 9101مود،واؿ المادّية لمفرد والمجتمع )الحاالقتصادّية التي تسيـ في تحسيف األح
ىتمامات العممّية والمنفعّية والمعرفّية عمى جوانب الحياة بأنيا القيـ التي تتضمف غمبة اإل (0224)

حيث ترتيط ارتباطا مباشر بعّدة مفاىيـ كالربح عماؿ. بيا رجاؿ األي قيـ غالبا ما يتصؼ المختمفة، وى
 ستيبلؾ والترشيد، االنتاج والتسويؽ وغيرىا.اال، والخسارة

 
ة نسانيّ إف الحياة مرتبطة بالجماؿ والجماؿ مرتبط بالحياة، فالجماؿ يروي حاجات إ: القيم الجمالية

خبلؽ والجماؿ، والطمأنينة. ىناؾ عبلقة متداخمة بيف األسي سامية، حاجات نفسّية اليجاد التوازف النف
االنساف وأصدر حكما بالرضا  افما القيمة الجمالّية سوى شعور ناتج عف تجربة وخبرة جميمة أحّس بي

والراحة. فالقيـ الجمالية ذات بعد تاريخي واجتماعي وثقافي، فيي مبلزمة لتطّور أي حضارة. كما أنيا 
بيف التأثير والتأّثر في اطار البناء االجتماعي أو الثقافي وما ينطوي عميو مف ذات عبلقة تبادلّية 

مف شأف قيـ  ب الجماؿ اتجاه صريح أو ضمني يرفعف مذى(. إ0201يكتسبيا الفرد )أبو رياف،معايير 
 ثراء النفس البشرّية مف خبلؿ تأثيرىاويمعب الموضوع الجمالي دورا في إ الجماؿ أعمى مف قيـ الحياة،

 (.Quoted,1970) عمى الوعي، حيث تزّود النفس والروح باالرتقاء والتسامي
ىي مفيـو  السمطةالسمطة والسياسة، حيث أف  تنبثؽ القيـ السياسّية مف مفيوميّ  :القيم السياسّية
كافة المجتمعات البشرّية، فمنذ وجد االنساف عمى وجو االرض في جماعات، وجد  إلىشامؿ يمتّد 

مما يتطمب وجود  وتبايف في طبيعة النفس البشرّية،لوجود اختبلفات  وذلؾ ضرورة لتنظيـ العبلقات
فيي عممّية صنع  السياسة،سمطة . أما مفيوـ الحقوؽ وواجبات والتزامات التي تفرض بدورىا وجود 

ممزمة لكؿ المجتمع . وتتناوؿ ىذه القرارات موضوعات مادّية ومعنوّية، ويمكف أف تستخدـ قرارات 
ادتيا ومعرفة كيفّية التوافؽ بيف التوجيات االنسانّية المختمفة يلمداللة عمى تيسير أمور أّي جماعة وق

عمى القوة، فيو  فيقصد بيا اىتماـ الفرد وميمو لمحصوؿالقيم السياسية أما والتفاعبلت بيف االفراد.
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حكـ في األشياء أو األشخاص، وال يعني ىذا أف الذيف يتميزوف بيذه السيطرة والتّ  إلىشخص ييدؼ 
صفوف بقدرتيـ القيمة يكونوف مف رجاؿ الحرب أو السياسة. فبعضيـ قادة في نواحي الحياة المختمفة، يتّ 

 (. 9118ائرىـ )العمري،حكـ في مصعمى توجيو غيرىـ، والتّ 
 

 خصائص القيم: .3.2
خصائص تمّيزىا عف ىناؾ عمى الرغـ مف التبايف واالختبلؼ في تعريؼ مفيوـ القيمة إال أف  نجد أفّ  

 تمخيصيا بما يمي: مكفيغيرىا مف المفاىيـ 
 نساف مف فمسفة أو تصّور أو عقيدة دينّية.عالـ المثؿ، يستمده اإل إلىتنتمي أنيا أخبلقّية: أي أنيا  .0

  .بمعنى أنيا تختص بالبشر دوف غيرىـ أنيا إنسانية: .9

موؾ في المواقؼ المختمفة، وتفّرؽ بيف السموؾ المقبوؿ و السّ د وتوجّ تعتبر القيـ قواعد عامة تحدّ  .8
 ألفكار والمبادىء واالتجاىات المقبولة في المجتمع .اوغير المقبوؿ، فيي ترتبط ب

ي والحاضر والمستقبؿ، وىي بيذا المعنى فالقيـ إدراؾ يرتبط بالماض أنيا غير مرتبطة بزمف معّيف: .6
 تبتعد عف معنى الرغبات، أو الميوؿ التي ترتبط بالحاضر فقط.

سمبيًا، والقطب  فمكؿ قيمة ضدىا مما يجعؿ ليا ُقطبًا إيجابيًا، وقطباً  أنيا تمتمؾ صفة الضّدية: .2
أف نسميو )ضد ؿ القيمة، في حيف يمثؿ القطب السالب ما يمكف الذي ُيشكّ  اإليجابي ىو وحده

 القيمة(.

ؿ مف ر وتعمّ المعيارية: بمعنى أف القيـ تعتبر بمثابة معيار إلصدار األحكاـ تقيس وتقّيـ وتفسّ  .4
 خبلليا السموؾ اإلنساني.

أي أنيا ليست مطمقة وىي تختمؼ مف مجتمع آلخر تبعًا لعوامؿ المكاف والزماف ة: أنيا نسبيّ  .1
لقيـ السائدة في المجتمع الديني تختمؼ عف القيـ السائدة في . واوالثقافة والجغرافية واأليديولوجية

المجتمع العمماني، والعكس صحيح. وىذا ألف القيـ ما ىي اال انعكاس لمطريقة التي يفّكر بيا أبناء 
 المجتمع، أو الثقافة المشتركة الواحدة.

ميا واكتسابيا عف تعمّ  أي أنيا مكتسبة مف خبلؿ البيئة وليست وراثية، بمعنى أف يتـ أنيا متعممة: .0
 جتماعية المختمفة.ت التنشئة اإلساطريؽ مؤسّ 

 د آلخر.بمعنى أف وزف القيمة وأىميتيا يختمؼ مف فر  أنيا ذاتية: .2
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: أي اف القيـ تترّتب لدى كؿ فرد ترتيبا ىرمّيا يعرؼ بالّسمـ أو النسؽ القيمي. ليا ترتيب ىرمي .01
عمى قمة أوعمى قّمة ىذا النسؽ تكوف القيمة الغالبة عمى سموؾ الفرد. فالتاجر تكوف قيمو االقتصادّية 

الدينّية  عمى قمة ىرمو القيمي، ورجؿ الّديف تكوف القيـأ، والمحامي تكوف قيمو النظرّية القيمي وىرم
ز فيما عمى قمة ىرمو القيمي وىكذا....مأكدا عمى أف القيـ ال تكوف ثابتة في مواقعيا بؿ تتبادؿ المراكأ

تنّضـ قيـ فالتي يتبناىا في نسقو القيمّية،  مع نمو الفرد يزداد عدد القيـبينيا تبعا لظروؼ الفرد. ف
)عمواف، ذه القيـ بحسب أىميتيا لمفرد ع لييحدث نوع مف اعادة الترتيب أو التوزيو ى أخرى وتتبلش
9111.) 

االتجاىات والرغبات والميوؿ، ليذا فاف ثباتيا بطأ في التغيير مف : يعني ىذا بأنيا أنسبّيا أنيا ثابتة.00
 .يكوف نسبيّ 

 أىمّية القيم:
ولمقيـ أىميتيا في تحقيؽ الّصحة النفسّية لؤلفراد، فيي مف عوامؿ الوقاية مف   .0

النفسّية. فالقيـ مرتبطة بذات الفرد تشّكؿ وجية نظره لمحياة وطريقتو في األمراض 
التي ( أف تقدير الذات ىو الدرجة Reber,1985، حيث يرى ريبر)التعامؿ االجتماعي
ة لمّصحة النفسّية لؤلفراد، فاف . واذا كاف الشعور المتوازف بالسعادة والرضا دالّ يقّيـ بيا الفرد ذاتو

ولمقيـ دور ىاـ  في مجاؿ التوجيو التربوي  (.2005تحقيؽ تمؾ السعادة )يونس، مقيـ دورىا في ل
نما عمى المجتمع الذي ا  يعتمد فقط عمى استعداده لمعمؿ، و والميني ، فالمستقبؿ الميني لمفرد ال 

يعيش فيو والتوجييات السائدة في ىذا المجتمع. فيّتجو الفرد لممينة التي تشبع احتياجاتو وقيمو، 
كفّناف أو مؤّلؼ، وبيف  ؿاخيار الفرد لمميف الفنّية والعمبيف القيمة الجمالّية، و  –مثبل  -عبلقة فثمة

كما لمقيـ دور كبير في بناء  .وىكذا القيمة االجتماعّية ودراسة الخدمة االجتماعّية واالرشاد النفسي
، المواقؼ المختمفةعف األفراد في  السموؾ الصادرمعيار لتوجيو ك تعمؿفيي  ،الشخصية الفردية

تعمؿ عمى تنظيـ المجتمع كما  .والمتغّيرةعمى التكيؼ مع األوضاع المستجدة  تيـمساعدبيدؼ 
   وعمى ىوّية المجتمع وثقافتو.  عمى البناء االجتماعي لمحفاظ واستمرارهوضبطو 
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 تصنيف القيم 5.2
يرى كثير مف العمماء صعوبة تصنيؼ القيـ، لكف قاـ البعض بعمؿ تصنيفات ليا كٌؿ بحسب الزاوية 

 التي نظر لمقيـ مف خبلليا. 
 

 عمى أساس المحتوى:أوال: تصنيف القيم 
(، Types of Menأنماط الرجاؿ ) كتابا أطمؽ عميو  (,0248Spranger-0009سبرانجر ) ألؼّ  

ـ اىتماوتعّبر عف    (Theoretical Values)النظرية أنماط مف القيـ ىي: القيـ ستة وفيو تكّمـ عف
 Economicalّية االقتصاد القيـ اكتشاؼ الحقائؽ والمعارؼ مف أجؿ تحقيقيا. إلىالفرد وميمو 

Values)  ) القيـ واىتمامو بالماؿ والثروة والعمؿ.ما ىو نافع كؿ  إلىفيقصد بيا اىتماـ الفرد وميمو 
الشكؿ ما ىو جميؿ مف ناحية كؿ  إلىاىتماـ الفرد وميمو وىي  (Aesthetic Values)  ماليةالج

غيره مف  إلىيقصد بيا اىتماـ الفرد وميمو و   ( Social Values)االجتماعية والتوافؽ واالنسجاـ. القيـ
اـ بيا اىتميقصد و  ( Political Values)السياسية ـمساعدتيـ، ، القي إلىالناس فيو يحبيـ ويميؿ 

السيطرة والتحكـ في األشياء أو  إلىفيو شخص ييدؼ  ،والسمطة الفرد وميمو لمحصوؿ عمى القوة
معرفة ما وراء  إلىيقصد بيا اىتماـ الفرد وميمو و  (Religions Values)الدينية القيـ .األشخاص

التقسيـ الذي أورده سبرانجر  . وال يعني ىذاالعالـ الظاىري وااللتزاـ بأحكاـ الشريعة ومعايرييا ومبادئيا
لمقيـ أف األفراد يتوزعوف عمييا، ولكنو يعني أف ىذه القيـ توجد جميعيا في كؿ فرد غير أنيا تختمؼ 

 .(0201في ترتيبيا مف فرد آلخر )ىنا،
 

 ثانيا: تصنيف القيم بحسب المعتقد:
القيـ الوسيمية  إلىتصنيؼ القيـ حسب مقصدىا   (Rokeach, 1918-1988)حاوؿ روكاش 

(Instrumental Values ) ،والتي ينظر إلييا األفراد والجماعات عمى أنيا وسائؿ لغايات أبعد 
واألفراد  التي تضعيا الجماعات (Terminal Valuesالقيـ الغائية )كالقيـ األخبلقية والكفاءة. و 

 (.1998ة )العزاـ،ة واألخبلقيّ ألنفسيـ، كالقيـ الشخصيّ 
 

تكوف ممزمة لمجميع  ىي القيـ اإللزامية:  وتصّنؼ إلى ثبلثة أنواع القيم بحسب شّدتيا: ثالثا: تصنيف
ع المجتمع يشجّ ؿ أف يكوف، حيث : وىي ما يفضّ ذىا كالقيـ الدينية. والقيـ التفضيمّيةومف الضروري تنفي
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الفرد بصعوبة  ؾ بيا، لكنو ال يمزمو بذلؾ. والقيـ المثالية: وىي القيـ التي يحسأفراده عمى التمسّ 
 (.2006تحقيقيا بصورة كاممة كالقيـ التي تدعو اإلساءة باإلحساف )الزيود،

 
برة التي تزوؿ بسرعة اصنفيف ىما القيـ الع إلىحيث صنفت  رابعا: تصنيف القيم بحسب ديمومتيا:

بو )أ أعماؽ التاريخ إلىوتمتاز بعدـ قدسيتيا في المجتمع؛ والقيـ الدائمة التي يمتّد جذورىا 
 (.1998جادو،

 
 منظور تغيير القيم:

و واتجاىات ؿ بيا الفرد سموكًا معارضًا لقيموة التي يتقبّ معرفة الكيفيّ  إلى يسعى أصحاب ىذا المنظور 
تساؽ بيف اتجاىاتو وقيمو وبيف سموكو إذا ما حدث بينيما تنافر. عمى أساس ميمو لممحافظة عمى اإل

ويشمؿ تجاه الذي تبناه. افة عنصر معرفي جديد أو تغيير اإلوذلؾ بتبرير السموؾ الذي أصدره أو إض
حد ما في بعض الجوانب المختمفة في  إلىتساؽ المعرفي عددًا مف النظريات المتشابية منظور اإل

رض أف األفراد يسعوف لمبحث عف بعضيا اآلخر. ولكف المنطؽ األساسي خمفيا واحد. فجميعيا تفت
سقة مع بعضيا لذي يوجد لديو العديد مف المعتقدات والقيـ غير المتّ تساؽ بيف معارفيـ، فالشخص ااإل

 .(0229)خميفة،فيما بينيا ةقويّ  مترابطة بعضًا ُيجاىد في سبيؿ جعميا
 

( Heider,1896-1988( ليايدر )Balance Theory) نظرية التوازنومف بيف ىذه النظريات 
( التي ترى أف Cognitive – affective Consistency) ونظرية االتساق المعرفي الوجداني

أما النظرية الثالثة التي تُفّسر تغير . سقة مع مشاعرىـاألشخاص يحاولوف دائمًا أف تكوف معارفيـ متّ 
والتي (  Festinger,1919-1989) المرتبطة باسـ العالـ  فستنجر التنافر المعرفيالقيـ ىي نظرية 

 Postdecisionآثار ما بعد اتخاذ القرار ) : ، االوؿتتركز حوؿ مصدريف أساسييف لعدـ االتساؽ

Dissonance الفرد وبيف سموكو نظرًا ألف  ايتبناى االتساؽ بيف االتجاه والقيـ التي قد ينشأ عدـ( و
أما المصدر الثاني لعدـ  الفرد اتخذ قراره دوف ترّو أو معرفة بالنتائج المترتبة عمى اتجاىاتو وقيمو ىذه.

آثار السموؾ المضاد لبلتجاه: وىنا يعطي الشخص قيمة وأىمية لعمؿ ما بالرغـ مف أنو ال  االتساؽ ىو
يرضى عنو في الحقيقة ولكف ألنو يريد الحصوؿ مف ورائو عمى الكسب المادي. ومف ىنا ينشأ عدـ 
 االتساؽ بيف القيمة والسموؾ وتوصؼ ىذه الحالة بالتنافر المعرفي. والحؿ األمثؿ لمخروج مف ىذه

 (.0229المعضمة ىو القياـ بعممية تغيير قيـ الفرد واتجاىاتو )خميفة، 
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( أف صراع القيـ ينبع مف وجود نظامييف ادراكييف لحضارتيف 0222يرى وطفة ) :صراع القيم
مختمفتيف، ىما: حضارة الكتابة، وحضارة الشاشات الضوئّية. فقد أصبح العالـ مجرد قرية كونّية 

معّقدة التي تستّغؿ الحواسيب مف خبلؿ تدّفؽ المعمومات عبر نظميا الصغيرة تتصؿ وتتواصؿ 
جميع سكاف القرية الكونّية ببل حدود، ناقمة  إلىصناعّية وشبكات االتصاؿ، فتنتقؿ نترنت واألقمار الواإل

فو معيا قيما وأفكارا وأخبلقيات جديدة وغريبة تختمؼ عف ثقافتيا السائدة، مثيرة بذلؾ تناقضات مع ما أل
وقوع الشباب في حالة مف االزدواجّية  إلىالشباب وما تعارفوا عميو مف قيـ وثقافة وسموؾ مما أدى 
لحاالت مف تتعّرض المجتمعات االنسانّية ف الثقافّية والتناقض بيف واقعيـ المعيش وبيف واقعيـ المتخّيؿ.

انعكاس ىذه التغيرات عمى  إلىا في وقتنا الحاضر. مما يؤدي مالتغّير المستمّر والسريع، وال سي
 عناصر النظاـ االجتماعي عموما والمنظومة القيمية عمى وجو الخصوص.

وجدير بالذكر أف الشباب ىـ أكثر فئات المجتمع تأثرا بنتائج التغيرات االجتماعّية السريعة، وىذه  
وراء الصراعات يي عادة ما تكمف التغيرات تخمؽ تناقضا بيف قيـ واتجاىات االجياؿ المختمفة. ف

. أي أف جية أخرى القيمّية وفجوة االجياؿ، أو بيف قيـ الشباب مف جية والنسؽ القيمي لممجتمع مف
ىناؾ تناقضا أو صراعا بيف قيـ الفرد وقيـ المجتمع، مما يترتب عميو نوع مف االحباط واليأس نتيجة 

 (.0229ميفة،شعور الفرد بأف المجتمع يقؼ عقبة أمامو يمنعو مف تحقيؽ ذاتو )خ
 

 :نظريات القيم

وسيتـ عرض أىـ  ر عممية تكّوف القيـ عند اإلنساف،في فيـ وتفسي مف العمماء والمفكريف  اجتيد كثير
  :جتيدت في فيـ وتفسير تكّوف القيـاالفمسفات التي 

  سبرانجر منظور أوال:

عمـ النفس. حيث كاف  إلى( بنقؿ موضوع القيـ مف الفمسفة ,0249Spranger-0009) قاـ  سبرانجر
ؿ مف خبلؿ دراستو لتأريخ بعض فيمسوفًا ألمانيًا وجوديًا مؤمنًا وعالـ نفس تربوي، حيث توصّ 
ستة أنماط  إلىتصنيؼ األفراد  إلىالشخصيات، ومف مبلحظتو لسموؾ األفراد في حياتيـ اليومية، 

النمط النظري ط ىي مختمفة، وكؿ نمط منيا يمثؿ نموذجًا معينًا مف الشخصية وىذه األنما
(Theoretical Type:)  الحقيقة  إلىنمط مف األشخاص تتحكـ فيو القيـ النظرية، التي تدفعو دائمًا

 ة .مستخدمًا الوسائؿ العقميّ ا ىو صادؽ وصحيح يبحث دائمًا عمّ العمـ والمعرفة، وىو  إلىويتجو بو 
ت، ياء بمغة المنفعة وحفظ الذااألش إلىىذا النمط ينظر  (:Economic Typeالنمط االقتصادي )

الخاصة حتى ولو جاءت مف استحواذه عمى مصالح اآلخريف، تحكـ  تحقيؽ مصالحو إلىويسعى دائمًا 
 Aestheticالنمط الجمالي )سموكو شيوة الثروة بغض النظر عف الوسائؿ المستخدمة في مجتمعو. 
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Type:)  ضفاء التعبير أو الشكؿ التناسؽ والتماثؿ ويسعى لتنمية أذواؽ  إلىشخص يميؿ اآلخريف، وا 
يسعى أفراد ىذا  (:Social Typeالنمط االجتماعي ).عمى المضاميف الروحية باالعتبار العاطفي 

أف يمنح كؿ منيـ ذاتو لآلخريف، ويتميز أفراده بالعطؼ والحناف، وتقديـ الخدمات لآلخريف،  إلىالنمط 
 (:Political Typeالنمط السياسي )ؿ اآلخريف. ورغبتيـ في إسعادىـ ويكونوف بعيديف عف استغبل

تكويف العبلقات االجتماعية بيدؼ  إلىىدؼ الفرد في ىذا النمط ىو السيطرة عمى اآلخريف، ويميؿ 
ىذا النمط تتحكـ فيو القوى الدينية، ولكف ىذا  (:Religious Typeالنمط الديني )ىدفو.  إلىالوصوؿ 

الذي يبحث عف الوحدة المطمقة لمقيـ  النمط الديني المتصوفال يعني أنو متديف دائمًا. وحدد سبرانجر 
العميا، ويكوف اىتمامو موجيًا نحو ما وراء العالـ، ىو الزاىد الذي يرى أف قيـ ىذا العالـ معوقات 

معرفة أصؿ اإلنساف  إلىاإلدراؾ الصائب هلل، ويميؿ الفرد مف ىذا النمط  إلىعديمة المعنى لموصوؿ 
 (.9110ومصيره ويرى أف ىناؾ قوة تسيطر عمى العالـ الذي يعيش فيو )وحيد، 

 ، ورّكز(freud,1856-1939) فرويد  مف قبؿ ىذا المنظور: نشأ التحميل النفسي منظور 
نسانّية، معتبرا السموؾ االنساني مدفوع لمشخصّية اإللفيمو  وتحميمو عمى مفاىيـ أساسّية المنظور 

ومحدد مف خبلؿ قوى داخمّية في الفرد، كما أّنو دينامي ومتغّير وبأف الشخصّية االنسانّية بطبيعتيا 
، Ego ، األناIdأنظمة: اليو وظائؼ أو ثبلثة إلىشخصية ال وقّسـ (.9100نمائّية متطورة )عبداهلل، 

كؿ اسـ يقوـ بأداتو  لسيكولوجية، ليست قالبًا منحوتاً . وىذه األسماء لمتركيبة اSuperegoواألنا األعمى
أف الشخصية تعمؿ بشكؿ ُكّمي وليس كثبلث شرائح منفصمة تمامًا  ، بؿالسموكية ُمنفصبًل عف اآلخر

قدـ الذي يشمؿ كؿ ما ىو انو النظاـ األ ،النظاـ االساسي لمشخصّية  Id يمثؿ اليوعف بعضيا. 
. واليو  وموجود لدى الفرد منذ والدتو بما فييا الغرائز التي توفر الطاقة التي يعمؿ بيا النظاـ موروث

فتّمثؿ العنصر  Egoما االنا ؼ القيـ والمنطؽ او االخبلقيات. أنظاـ ممىء باالستثارة ال يعر 
يز مبدأ الواقعّية فيي تتمّ والعالـ الخارجي لمفرد. ويحكـ األنا السيكولوجي وتتشّكؿ نتيجة التربية والبيئة 

 ؤلداء والسموؾ الذي يعمؿ عمى إشباع الحاجات.  بينمابالتفكير المنطقي والواقعي وتضع خططا ل
دور السمطة التشريعية القضائية في الشخصية، فيي تضـ الجانب األخبلقي  األنا األعمىتمعب 

أـ سيئًا، خطأ أـ صوابًا. وبالتالي ىي والمبدئي في الشخصية، وىي التي تقرر إذا كاف السموؾ أخبلقيًا 
لقيـ التقميدية الكماؿ . تمثؿ األنا األعمى ا إلىتمثؿ ما ىو مثالي وليس ما ىو واقعي وتجتيد لموصوؿ 

ف مف القيـ والمثاليات والمعايير التي يقدميا يتكوّ  مستودعاً وتعتبر األنا األعمى  في المجتمع ومثمو،
االجتماعية منذ الطفولة مف خبلؿ تعاليـ الوالديف وما يصاحب ىذه المجتمع وينمو نتيجة لمتنشئة 

التعاليـ مف عقاب وثواب وكذلؾ مف خبلؿ المعايير والقيـ االجتماعية كما توارثيا األحفاد عف األجداد. 
وتعمؿ دائمًا لكبت اندفاعات "اليو" والقناع "األنا" الستبداؿ األىداؼ المثالية محؿ األىداؼ الواقعية. 

تعمؿ كذلؾ عمى انصيار قيـ اآلباء والمجتمع في نسيج الشخصية، وكأنيا مرتبطة بالمفيوـ النفسي و 
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عف الثواب والعقاب، فالثواب ىنا ىو الشعور بالفخر والكبرياء وحب الذات، بينما العقاب ىو الشعور 
 (.Corey,2011بالذنب والنقص )

 
 :ثانيًا: المنظور السموكي

-Pavlov,1936(، وبافموؼ ) Thorndike,1949-1874)بأسماء كثورندايؾ ارتبط ىذا المنظور 
، ويرى أصحاب النظرية السموكية بأف السموؾ االنساني (Skinner,1904-1974( ، وسكنر )1849

أجمعوا  ه المختمفة. وقدناء مراحؿ نموّ ثعبارة عف مجموعة مف العادات التي يتعمميا ويكتسبيا االنساف أ
القيـ عمى أنيا  إلىنظروف يتـ عف طريؽ عمميات الّتعّمـ والتفاعؿ مع المثيرات. وي اكتساب القيـأف 

ال إدات التي يكتسبيا االنساف ما ىي أف العا إلىما قيـ سمبّية. ىذا باالضافة ا  ما قيـ ايجابّية، و إنوعاف 
ما عقاب )سمبي ا  ايجابي(، و ما تعزيز)سمبي أو إستجابات الحادثة، والتي يتبعيا روابط بيف المثيرات واال

   .(www.ocofps.com) أو ايجابي(

 
 ثالثًا: المنظور المعرفي

-Kohlberg,1927)وكولبرج  ( Piaget,1896-1980 ) بياجيو أمثاؿيرى أصحاب ىذا االتجاه 
 (Cognative constructs)بنية المعرفّية ر في األلقيـ يقوـ عمى أساس التغيّ أف اكتساب ا ،(1987

يؤثر عمى االرتقاء الوجداني  بنيةاأل ىذه ر فيلتغيّ ا بأفعبر مراحؿ العمر المختمفة. ويرى بياجيو 
مف العوامؿ كأساليب التنشئة االجتماعية بالعديد  القيـ تتأثر حيث وعمى نسؽ القيـ الذي يتبناه الفرد.

جيو مف رواد ىذه المدرسة مف خبلؿ والقدرات المعرفية، والتغيرات الثقافية، والتربية الخمقية. ويعتبر بيا
ويرى أف االرتقاء االخبلقي يمر بمرحمتيف  دراساتو المتعددة عف نمو الحكـ الخمقي عند الطفؿ وتفكيره.

سنوات(، وفييا يحكـ االطفاؿ  01-4وال مرحمة االخبلؽ الواقعّية أو التبعّية وتبدأ مف )أ أساسيتيف ىما:
ىذه االفعاؿ مف أضرار مادّية . ثانيا مرحمة االخبلؽ االستقبللّية  عمى االفعاؿ في ضوء ما يترّتب عمى

سنة( وفييا يحكـ الطفؿ  00-01ة الذاتّية وتمتد ىذه المرحمة مف سف) وتسّمى أحيانا بمرحمة المسؤوليّ 
 ضرار والمخاطر المترتبة عمييا. أماة أو مقصد الفاعؿ وليس في ضوء األعمى السموؾ في ضوء نيّ 

(، فقاـ بصياغة ثبلثة مستويات أساسّية مف االرتقاء االخبلقي Kohlberg,1927-1987) كولبرج 
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ست مراحؿ مأكدا تأثر ىذه المراحؿ بالعديد مف العوامؿ كالقدرات المعرفّية،  إلىوقّسـ ىذه المستويات 
 .(9118غموؿ،)الز  والظروؼ أو المتغيرات الثقافّية ، وأساليب التنشئة االجتماعّية والتربية االخبلقّية

 

 المنظور االنساني رابعًا:

أف لمبشر دافع فطري واحد ىو النزعة نحو تحقيؽ الذات،  (Rogers, 1902-1987)روجرز يرى 
وبأف الفرد ينمو ويتفاعؿ مع بيئتو ويبدأ بالمفاضمة بيف الذات والبيئة، أي أنو يصبح واعيًا بجزء مف 
خبراتو التي يمّيزىا عمى أنيا "أنا" أو "لي"، وىكذا فإف مفيوـ الذات ينبثؽ مف مجموعة مف الخبرات 

ر بتفاعؿ التقويمات المباشرة والتقويمات قيمة اإليجابية أو السمبية ليذه الخبرات تتأثّ المقوّمة، وأف ال
أحكاـ اآلخريف التقويمية و  تكوف نتيجة التفاعؿ مع البيئةالصادرة عف اآلخريف، وعميو فإف بناء الذات ي

(Boeree, 2003.) 

االرتقاء المتتالي  إلىيتو عف الدافعّية في نظر  أوضحفقد  (Maslow,1908-1970)ماسمو أما
الحاجات  إلىج ومتتالي مف الحاجات االدنى لمحاجات حيث ترتقي حاجات الفرد في شكؿ نظامي متدرّ 

ووجد أف ىناؾ عبلقة واضحة بيف نمو قيـ الفرد وبيف  .، وذلؾ طبقا لدرجة أىميتيا أو سيادتيااالعمى
ؽ القيـ. اليرمي الذي يمضي فيو نمو ُنس نمو دوافعو وحاجاتو، فنمو ُنسؽ الحاجات يأخذ نفس الترتيب

ة وحاجات األمف، تمييا القيـ فتتكوف قاعدة اليـر العريضة مف القيـ الشخصية لمحاجات الفسيولوجيّ 
حاجات تحقيؽ الذات ة لحاجات الفيـ والتقدير و االجتماعية لحاجات الُحب واالنتماء ثـ القيـ المعرفيّ 

)الحقيقة،  وقد حدد ماسمو خمسة عشر قيمة لدافع الوجود أو تحقيؽ الذات تشمؿ (.0229)خميفة، 
الخير، الجماؿ، الوحدة والكمّية، الحيوّية، التمّيز أو التفّرد، الكماؿ والضرورة، العدالة، الترتيب والتنظيـ، 

 (.2010البساطة، الغنى، االستمتاعّية، الكفاية الذاتّية، المعنى والقيمة )غباري،
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 االتزان االنفعالي 6.2
طبيعي يساعد اإلنساف مجموعة مف االنفعاالت، فوجود االنفعاالت ىو أمر  تتكّوف مفالشخصية  

ولكف إذا زادت عف الحد الطبيعي تصبح ضمف االضطرابات االنفعالية. فما ىو االنفعاؿ  ،البقاءعمى 
 وما ىي أشكالو؟

 
 االنفعال: 3.8.4

المفاىيـ الشائعة في عمـ النفس، إال أنو ال يوجد تعريؼ اصطبلحي واحد رغـ أف مفيوـ االنفعاؿ مف 
( مشتقة مف البلتينية emotionيعترؼ بو جميع المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس. فكممة انفعاؿ )

(emovire ومعناىا يتحرؾ )(.0208الخارج، فالمعنى لذلؾ ىو إخراج األحاسيس )حقي،  إلى 
نفعاؿ ىو حالة اضطراب وتغّير في الكائف الحّي مصحوبة بإثارة ( أف اال0209) المميجي ويرى

 وجدانية تتميز بمشاعر قوية واندفاع نحو سموؾ ذا شكؿ معيف.
حّد كبير تشمؿ  إلى( أف االنفعاؿ ىو ردود ال إرادية Wortman, 1992رى ورتماف وآخروف )وت

 تغيرات عميقة سواء منظورة أو غير منظورة.
فيجد أف مف الصعب تحديد االنفعاؿ، ولكف عندما نتحدث عف   (Morgan, 1979) مورجانأما 

مشاعر ذاتية يرافقيا حاالت جسمانية تصاحبيا تعبيرات خارجية ودافع  إلىاالنفعاؿ فإننا عادة ما نشير 
 لفعؿ شيء معيف.

( بأف الخبرة االنفعالية تتميز عف غيرىا مف أنواع الخبرة اإلنسانية بأنيا خبرة 0220) الوقفيويرى 
ذاتية غير إرادية ذات شحنة سمبية أو إيجابية تتأثر تأثرًا قويًا بالتقدير المعرفي لمموقؼ الخارجي، حيث 

 حشوية فيزيولوجية.تُثار االنفعاالت بمثيرات خارجية يعّبر عنيا بردود فعؿ موضوعية جسمية ظاىرية و 
أف عمماء النفس عّرفوا االنفعاالت تعريفات مختمفة ولكنيـ   (James,1842-1910) جيمسويؤكد 

اتفقوا بأنيا حالة معقدة لدى الكائف الحّي وليست حالة بسيطة، فاالنفعاالت تتضمف استجابات وأفعاؿ 
 (.9111ظاىرية وأخرى باطنية )زىراف، 

 
 أشكال االنفعاالت: 4.8.4
عبلت أشكاؿ مختمفة ودرجات مختمفة. واف كاف الناس متساووف بيا مف حيث النوع اال أنيـ لبلنف

وانفعاالت  ،كالخجؿ والغيرة والخوؼ والغضب ةسمبيّ انفعاالت  ايفمنيختمفوف بيف بعضيـ في الدرجة. 
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ايجابية فيي تؤثر عمى . ولكف سواء كانت ىذه االنفعاالت سمبّية أـ ة كالضحؾ والفرح واالثارةايجابيّ 
مواصمة العمؿ  إلى الفرد وتدفعو فرد بصورة مباشرة. فاالنفعاالت االيجابية تزيد مف تحّمؿنفسّية ال

درجة معينة منيا إذا زادت  إلىكما تعتبر مصدرًا مف مصادر السرور، فكؿ فرد يحتاج  لتحقيؽ أىدافو،
ذا قّمت إصابتو بالممؿ.  طاقة لخدمتنا ومساعدتنا كما أّف لدى االنفعاالت أّثرت عمى سموكو وتفكيره، وا 

ودنا بالطاقة باالضافة لذلؾ تز  عمى البقاء عمى اعتبار أنيا جياز توجيو تنذرنا عندما ال نشبع حاجاتنا.
أما االنفعاالت السمبّية فيي تؤثر عمى تفكير الفرد فتمنعو مف االستمرار، كما  لمتواصؿ مع االخريف.
غضب أو تجعؿ التفكير بطيئًا كما ىو الحاؿ في حاالت الحزف واالكتئاب. ويقمؿ ىو الحاؿ في حالة ال

صدار األحكاـ الصحيحة.  في حالة حدوث االنفعاالت بشكؿ و االنفعاؿ مف قدرة الشخص عمى النقد وا 
حدوث تغيرات عضوية  إلىدائـ ومستمر، يترتب عمييا العديد مف المتغيرات الفيزيولوجية. مما يؤدي 

جسمية أو السيكوسوماتية )المزيني، ه الحالة ما يسمى باألمراض النفسسجة وينشأ في ىذفي األن
9110.) 

 
 االتزان االنفعالي:تعريف  5.8.4
أنو االعتداؿ في إشباع  االتزاف االنفعالي بالوسطية أيّ  (9118الوارد في الشعراوي) عبد الغفار يعّرؼ

الفرد لحاجاتو البيولوجية، وفي االعتداؿ في إشباع الفرد لحاجاتو النفسية، وىو االعتداؿ في تحقيؽ 
قيمة أو تحقيؽ ذلؾ الجانب في الشخصية الذي أىممو اآلخروف وقصد بو الجانب الروحي مف 

حالة اتزاف، أي الوصوؿ  إلىؿ يعمؿ دائمًا بغية الوصو الجياز النفسي الذي  إلىشخصية. ويشير ال
مثير داخمي أو خارجي فإف االستثارة  إلىمستوى منخفض مف االستثارة قدر اإلمكاف، فإذا تعرض  إلى

القياـ بنشاط جسمي أو عقمي معيف حتى يتخمص مف ىذه الحالة  إلىالتي يشعر بيا اإلنساف تدفعو 
( أف االتزاف االنفعالي ليس سمة 1987) زيدأبو ويؤكد  حالتو األولى قبؿ تعرضو لممثير. إلىويعود 

نما ىو محور مف المحاور األساسية الكبرى لمشخصية، وىو تنظيـ سموكي ينظـ سموؾ الفرد  فرعية وا 
قوؿ بأف االتزاف االنفعالي يعني التحكـ ( فت0204) القطانأما  في مواقفو االجتماعية المختمفة.

تزاف االنفعالي أو التوافؽ االنفعالي مف حيث مضمونو اال إلىوالسيطرة عمى الذاتي، فإذا نظرنا 
في ذاتو وما يتمخض عنو مف سيطرة عمى استجاباتو، إنما تعني التصوري. يتضح لنا أف تحكـ الفرد 

المرونة التي تمكف صاحبيا ليس فقط مف مواجية المألوؼ مف المواقؼ، بؿ الجديد منيا، بؿ وتبمغ 
( إلى أف االتزاف االنفعالي Reber, 1987) ريبير ويشير ًا وابتكارًا.إنتاج الجديد إبداع إلىأحيانًا 
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يستخدـ لوصؼ حالة الشخص الناضج انفعاليًا ولديو مرونة بحيث تكوف استجابتو االنفعالية مناسبة 
( أف االتزاف االنفعالي ىو ,0229Eysenck) ايزنك ويقوؿ .و مف حيث الظروؼلمموقؼ ومتناغمة مع

اسية في الشخصية الذي يمتد عمى شكؿ متصؿ مستمر مف القطب الموجب الذي أحد األبعاد األس
يمثؿ االتزاف االنفعالي إلى القطب السالب الذي ُيمثؿ العصابية. وأف أي شخص يمكف أف يكوف في 

جميع المواقع محتممة. ويمثؿ االتزاف ويمكننا أف نوصفو طبقًا لمكانو ف أي مكاف عمى ىذا المتصؿ،
( أف 9112) حامدكما يرى  الشخص اليادئ الرزيف الثابت المنضبط غير العدواني المتفائؿ.االنفعالي 

االتزاف االنفعالي يعني التفاؤؿ والبشاشة وعدـ التقّمب االنفعالي والتحرر مف الشعور باإلثـ والقمؽ 
إلى أف  (9114) ريانويشير  وأحبلـ اليقظة والوحدة ومف سيطرة بعض األفكار والمشاعر السمبّية.

حالة االتزاف االنفعالي التي يمر بيا الفرد عندما يمر مف خبلليا بنجاح ونضج انفعالي لو الوسطية 
شرط أف تكوف  سواء كانت سارة أـ غير سارة،واالعتداؿ بيف درجة االنفعاؿ والمواقؼ التي يتعرض ليا 

ؼ التي تحيط بو. وليس فييا مف حساسية الفرد االنفعالية متناسبة مع ما تستدعيو ىذه المواقؼ والظرو 
ىو بمعزؿ عف االنفعاالت التي ىي جزء مف حياتنا النفسية ولكف يبقى األمر مرىونًا في كيفية التعامؿ 
مع ىذه االنفعاالت، فيناؾ مف ىو بارد انفعاليًا يتسـ بالببلدة االنفعالية، وىناؾ مف يغالي في التفاعؿ 

بية، وبيف ىذا وذاؾ يكوف الوسط الفاصؿ المتزف انفعاليًا، مع ىذه االنفعاالت ليصؿ إلى حد العصا
وبالتالي فإف االتزاف يمكف اعتباره سمة تميز الفرد الذي يتفاعؿ مع المواقؼ االنفعالية بدوف تطرؼ 
ومغاالة، وأف انعداـ االتزاف االنفعالي يعني استعداد الفرد لمدخوؿ في معترؾ االستجابات االنفعالية 

( فيرى أف االتزاف االنفعالي 9111) الخالدي أما اقؼ االنفعالية التي يتعرض ليا.المضطربة لممو 
مظير مف مظاىر الصحة النفسية، ويعّرفو بأنو حالة نفسية تكمف وراء شعور اإلنساف بالطمأنينة 
واألمف النفسي واالكتفاء الذاتي وىذا يتحقؽ بما يستطيع القياـ بو مف أوجو النشاط المختمفة بغية 

 حقيؽ حاجاتو وأىدافو في الحياة .ت
في االتزاف  وبعد العرض ليذه التعريفات يمكف القوؿ أنيا أجمعت عمى توافر العناصر التالية

ما ىو المرونة، وقابمية الفرد لمتوافؽ مع كؿ  قدرة الفرد عمى التحكـ والسيطرة عمى انفعاالتو. :االنفعالي
اؿ وعدـ التطّرؼ االعتد ،قمب والمزاجية. التروي وعدـ االندفاعالتمتع بالتفاؤؿ والبشاشة وعدـ التجديد، 

 بحيث تكوف استجاباتو االنفعالية مناسبة لمموقؼ. في ردود االفعاؿ
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 :انفعاليا سمات الشخص المتزن 6.8.4
، ومؤشرات ترشد إلييا، وتشير ىذه العبلمات إلى مظاىر سموكية تدّؿ عمييا لمصحة النفسية عبلمات 

يتسـ حيث  .االتزاف االنفعاليمحددة يتوافر الكثير منيا لدى الشخص الذي يتمتع بدرجة عالية مف 
وجود حالة مف التماثؿ بيف  أي،ونضج االنفعاالت  ،واستقرار االتجاىات ،لثبات الوجدانيباالشخص 

( فيرى أف الشخص Eysenk,1991أما أيزنؾ ) (.9112نوع المنبو ونوع االنفعاؿ الناتج عنو )حامد، 
عود لحالتو الطبيعية بسرعة بعد تعرضو حيث يالمتزف انفعاليًا يتسـ ببطء االستجابة االنفعالية ، 

( فيرى 9101أما غباري ) .التو والسيطرة عمييامى ضبط انفعاالى قدرتو ع الستثارة انفعالية، باالضافة
لذا أطمؽ عميو بأنو الشخص  ي يتمّتع صاحبيا برزانة العقؿ،الشخصّية المتزنة ىي تمؾ الشخصّية الت

السعيد الذي يبذؿ ما بوسعو مف أجؿ سعادة أسرتو وأصدقاءه ومجتمعو ويعيش بوفاؽ مع جيرانو، 
 اس . كبر مف النّ مع النسبة األ فعو تتوافؽوأثبت أف ميولو واتجاىاتو وقدراتو ودوا

 
 :الشخص المضطرب انفعاليا سمات 7.8.4

نجد العصابي شخصًا يعاني قصورًا في إرادتو ىو عكس الشخص المتزف، ف الشخص العصابي إف
وقدرتو عمى الضبط االنفعالي والتعبير عف نفسو، وىو قابؿ لئليحاء، تنقصو المثابرة، بطيء التفكير 

غير اجتماعي، ينزع لقمع الحقائؽ غير السارة، ميموـ وقمؽ دائمًا، مرىؼ رقيؽ المشاعر،  والعمؿ،
سيؿ وسريع التأثر والبكاء واالنجراح، متقمب المزاج، يكتئب كثيرًا، يعاني مف صعوبة في النوـ 

ت، ال واضطرابات سيكوسوماتية )نفسجسمية(، مفرط في االنفعاؿ، استجاباتو عنيفة جدًا لكافة المنبيا
سريع ة متمممؿ وغير مستقر، شديد الحساسيّ رة، يعود لطبيعتو بسيولة بعد خبرة انفعالية مثيرة أو مؤثّ 

تاز بسرعة تم ة المنفعمةالشخصيّ  ليذا نرى .ةاالىتياج والثورة والغضب ألتفو األسباب، يميؿ لمعدوانيّ 
لعنؼ الكبلمي أو ربما حتى الفعمي. ا ر واالنفعاؿ الظاىري، مما قد يؤدي إلى زيادة في الحركة أوالتأثّ 
ة التي ال تتبلئـ ومزاجو ة ينفعؿ بسرعة ويتفاعؿ مع شتى المواقؼ الحياتيّ صاحب ىذه الشخصيّ  إف

بشكؿ عنيؼ وسريع وغاضب سواء كاف بالكبلـ أو بالفعؿ، وىو ال يستطيع كبح جماح انفعالو 
 (.9101المتفّجر)غباري،
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 االتزان النفسي:العوامل المؤثرة في  8.8.4
إف مفيوـ االتزاف النفسي ىو مفيوـ ُمعّقد نظرًا لتأثره بالتغيرات السريعة والمتبلحقة في حياة اإلنساف، 

ة ومدى إشباع دوافعو ة وعبلقاتو االجتماعيّ فدرجة شعور المرء باالتزاف النفسي ترتبط بحالتو الصحيّ 
 امؿ التالية:فاالتزاف النفسي يتأثر بالعو  ة.ة والثانويّ األوليّ 

 
أف ىناؾ تأثيرًا لموراثة عمى بعض السمات  (Cattel, 1943) تؿحيث أوضح كا :الوراثة مقابل البيئة

 وقدمف خبلؿ الدراسات التي قاـ بإجرائيا، في حيف ترجع سمات أخرى لعامؿ البيئة أكثر مف الوراثة. 
أشار كاتؿ نتيجة لدراستو المعتمدة عمى التحميؿ العاممي، أف القمؽ ىو أحد محكات االتزاف النفسي، 

أف عاممي الوراثة والبيئة يعمبلف معًا باالضافة الى حيث يرجع األثر المسبب لو إلى البيئة الغير سارة. 
مع دور الوراثة في عمى تقوية أو إضعاؼ بعض السمات، في نفس الوقت قد يتعارض دور البيئة 

وىناؾ العديد مف العوامؿ البيئة المادية والعضوية المختمفة والتي تتمثؿ في بعض الظواىر  التأثير.
ة كالعواصؼ والبراكيف واألعاصير والزالزؿ التي تيدد حياة اإلنساف وبقاءه. وكذلؾ ة والمناخيّ الطبيعيّ 

ًا مثؿ ىذا التيديد كما ىو الحاؿ في الحروب ؿ أيضة تشكّ ة والسياسيّ بعض عناصر البيئة االقتصاديّ 
وعدـ االستقرار االقتصادي وتزايد احتماالت التعرض لؤلخطار والفوضى وموجات اإلجراـ والتفكؾ 

 .(9101غباري ) ة الفرد والتزانواالجتماعي التي تؤدي بدورىا بالتأثير عمى  نفسيّ 
 

االنفعالي لمفرد والذي يعتبر مف المتطمبات األساسية : إف ميمة توفير االتزاف التنشئة االجتماعية
لمصحة النفسية ليتمتع الشخص بشخصية إيجابية متزنة تقع مسؤوليتيا عمى عاتؽ األسرة. وأكدت كثير 
مف الدراسات أف أساليب التنشئة االجتماعية والعبلقات األسرية القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ وأساليب 

شعاره أنو مرغوب فيو تعد شروط أساسيّ  التعامؿ القائمة عمى ة لمطمأنينة تفيـ الطفؿ وتقبمو وا 
ة. وبأف قياـ الوالديف بتنشئة أبنائيـ بأسموب ديمقراطي متسامح يؤدي إلى تنمية االتزاف االنفعاليّ 

 االنفعالي لدى األبناء بصورة أكثر مف استخداـ األساليب المتسمطة.
 

 ( Emotional maturityالنضج االنفعالي ) 9.8.4
( بأنو ارتقاء الفرد بضبط انفعاالتو وتناسبيا مع مستوى عمره الزمني وخبراتو 0228عّرفو كامؿ )

، بحبث تتفؽ استجاباتو االنفعالّية مع ما ىو متوّقع مف طاقة محددة ومتناسبة وطبيعة المواقؼ المتغايرة
لفرد عمى تناوؿ األمور بأناة وصبر وال ( بأنو سمة تتمثؿ في قدرة ا0221مع الموقؼ. وعّرفو العبيدي )
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يستفز أو ُيستثار في األحداث التافية، ويتسـ باليدوء والرزانة، يثؽ بو الناس، عقبلني في مواجية 
 األمور، يتحكـ في انفعاالتو وخصوصًا انفعاالت الغضب والخوؼ والعبرة.

إثارة أي انفعاؿ، منضبطًا معتمدًا  ( بأنو قدرة الفرد عمى التعبير عف سموكو بدوف0221عّرفو القيسي )
بعد عرض ىذه  عمى نفسو واثقًا بيا متفائبًل مطمئنًا في نظرتو لممستقبؿ ومتوافقًا مع اآلخريف.

قدرتو عمى كبح  في انفعاالتو، التحّكـعمى الفردقدرة التعريفات لمنضج االنفعالي نجد أنيا تّتسـ بما يمي: 
 ؾ.ممّ ة وحّب التّ ة كاألنانيّ تخّمي الفرد عف أساليب السموؾ الطفميّ جماح شيواتو والسيطرة عمى نزواتو، 

ؿ األزمات والنقد ة. القدرة عمى االحتماؿ وتحمّ ؿ المسؤوليّ االعتماد عمى النفس والقدرة عمى تحمّ 
 تناسب االنفعاالت مع مثيراتيا.باالضافة الى واإلحباط والفشؿ، 

 
 :االتزان االنفعالينظريات  8.4.:

 تحميميالنفسي الالمنظور  .1
الجياز  باعتباره (ego)في نظرية التحميؿ النفسي عمى نظاـ األنا   (،freud,1856-1939)فرويد أكد

ة، واف ليذا الجياز قدرة كبيرة في السيطرة عمى منافذ السموؾ مع ـ لمشخصيّ والمسيطر والمنظّ  اإلداري
شباعة المناسبة لو، الجوانب البيئيّ   إرضاءالغرائز بطريقة متوازنة ومقبولة بالشكؿ الذي يتـ فيو  وا 

، ويعتقد فرويد انو كمما كاف نظاـ األنا قوياً  كاف الفرد أكثر ليواونظاـ  األعمىمطالب نظاـ األنا 
وتشير أيضًا ىذه النظرية إلى أف توازف اإلنساف  .(Freud,1936اتزانًا وأكثر توافقًا مع نفسو وبيئتو )

ىو توازف فسيولوجي ينبع مف إشباع الغرائز، ليذا فإف أغمب الناس بالنسبة لفرويد ُعصابيوف بدرجة 
 ما، وأف االتزاف االنفعالي شيء مثالي، والصراع والقمؽ أمور مجتمعة عمى اإلنساف.

 
 المنظور النفسي االجتماعي

يعة اإلنسانية مرنة وقابمة لمتشكيؿ، كذلؾ المجتمع مرف وقابؿ لمتشكيؿ والتغير تؤكد عمى أف الطب
أيضًا، والعبلقة ىنا تبادلية وىذه العبلقة تؤدي إلى التوازف النفسي لمفرد، وىذا يعني أف الفرد يمكف أف 

ـ المتبادؿ يحقؽ االتزاف النفسي السميـ إذا ما نشأ في أسر تسودىا العبلقات السميمة والحب واالحترا
شباعيا.فضبًل عف األمف النفسي والذي ي ويجمع ىذه المنظور عمى أف  ؤدي إلى فيـ الحاجات وا 

اإلنساف ليس قمؽ بالطبيعة ولكف ينشأ فيو القمؽ بفعؿ ظروؼ اجتماعية ينخرط فييا، فعدـ إشباع 
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د قمقًا وأف ىذا القمؽ يؤدي إلى عدـ حاجات اإلنساف األساسية نتيجة ظروؼ اجتماعية عائقة تولّ 
 االتزاف االنفعالي لدى اإلنساف. 

 
 :يالمنظور اإلنسان

ة سمة عمى أىميّ  دأكّ قد و  ،عمـ النفس اإلنساني مف عمماء( Maslow,1908-1970)يعد ماسمو  
 تكوف طبيعة أف اإمّ ة، وىي لئلنساف طبيعة جوىريّ  أفالتي يؤكد فييا  آرائواالتزاف االنفعالي مف خبلؿ 

محايدة ولكنيا ليست شريرة، واف النمو الصحيح يقوـ عمى تحقيؽ ىذه الطبيعة باتجاه  أورة يّ خ االنساف
تسمح لو  التي تعيؽ الفرد وال ىي سميمةالفالبيئة غير  .ة سميمةظروؼ بيئيّ  إلىالنضج كما انو يحتاج 

ىناؾ مجموعة مف الحاجات التي يسعى  فأماسمو الى  أشاروكما  .بتحقيؽ رغباتو وتطمعاتو واختياراتو
 حاجاتو فانو يعجز عف التفكير بطريقة إشباعيستطيع  تحقيقيا واف الشخص الذي ال إلىاإلنساف 

ويرى ماسمو . (Goble,1970)عدـ اتزاف انفعالي  أوينتج عف ذلؾ مف توتر نفسي  منطقية بسبب ما
ليا درجة اآلخريف، و قدرتيا عمى اتخاذ القرار مف دوف االعتماد عمى بالشخصية المتزنة تتسـ   أف

ليا قدرة عمى معالجة  ،سـ بالخصوصية وعدـ االستسبلـ لآلخريفتت واآلخريف،عالية مف قبوؿ الذات 
يتسـ تعامميا مع الحياة بشكؿ و  الشأفعبلقات حميمة مع اآلخريف ذوي  تمتمؾمشاكؿ الحياة بشجاعة. 

 . ( 2010،اليف) ديمقراطي
 
عمى  هاالتزاف االنفعالي مف خبلؿ تأكيدة عمى أىميّ  (Rogers, 1902-1987) فقد أّكد روجرز أما

الكائف الحي( واف ىذيف الجيازيف يعمبلف بتعاوف وانسجاـ،  -وجود جيازيف لتنظيـ السموؾ )الذات
الفرد صاحب الشخصية  أفويعتقد روجرز . الجيازيف واالتزاف االنفعالي يحدث نتيجة ليذا التعاوف بيف

مكاناتوومعرفة قدراتو  إدراؾعمى  بقدرتو المتزنة يتصؼ دراؾفيـ باالضافة الى  بشكؿ موضوعي وا   وا 
 ب الخبرة مف خبلؿ تجاربو الذاتيةفتح وبالسعي وراء اكتساسـ بالتّ يتّ ، كما أنو يحيط بو في البيئة ما
بالحرية واف اختياراتو تنبع مف تمؾ الحرية التي يمتمكيا مف دوف االعتماد عمى اآلخريف في  هشعور و 

 .(Hall,2003) أىدافو إلىالوصوؿ 
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 :لمنظور السموكيا
-Skinner,1904(، وسكنر ) Thorndike,1949-1874) بأسماء كثورندايؾارتبط ىذا المنظور  

حيث أف ىذه عمى صراع انفعالي الشعوري،  السموؾ العصابي مبني الذيف أجمعوا أف، (1974
ة يتحقؽ الصراعات متعمّمة نتيجة التنشئة االجتماعّية. إال أف االتزاف االنفعالي مف وجية نظر السموكيّ 

مف خبلؿ إدراؾ الفرد لجميع الظروؼ التي تؤدي إلى خمؽ السموؾ غير المتوازف، والعمؿ عمى معالجة 
إلى خمؽ السموؾ غير المتوازف ، فضبًل عف مكافأة السموؾ المرغوب فيو  والظروؼ التي تؤديالسموؾ 

ومعاقبة السموؾ غير المرغوب ، وعميو فإف منّظري السموكّية يفّسروف اختبلؿ التوازف عمى أنو فشؿ 
 يةة غير مناسبة أو غير مرضـ أساليب سموكيّ الفرد في اكتساب أو تعمـ سموؾ سوي، أو ىو تعمّ 

 (.2011)عبداهلل،
 

  (Eysenk,1916-1997)منظور ايزنك 
ؿ االتزاف االنفعالي يشكّ   إذسية في الشخصية، الساا األبعادؾ االتزاف االنفعالي بعدًا مف نايز  اعتبر

القطب السالب  إلىخطاً  مستمراً  يمتد بيف نقطتيف مف القطب الموجب الذي يمثمو االتزاف االنفعالي 
طبقاً  لمكانو، واف  ىذا المتصؿ مكاف عمى  أف يكوف شخص يمكف ة، واف أيّ بيّ الذي تمثمو العصا

الشخص اليادئ، الرزيف، الثابت المنضبط، المسالـ،  مّتزف انفعالّياؿ اليمثّ ، حيث جميع المواقع محتممة
واني، عدقر، مستّ  الغضب، غيرف )العصابي( فيو سريع ز الشخص الغير متّ  أماالمتفائؿ، الدقيؽ، 

 (.1969مندفع )أيزنؾ، و  بمتقمّ 
   

نظرية في عوامؿ الشخصية حاوؿ فييا أف يبسط  (Cattel, 1943) قدـ كاتؿ : نظرية السمات
الشخصية اإلنسانية إلى ستة عشر عامبًل أساسيًا ثنائي القطب، وكانت عمى النحو التالي )غباري، 

 (:2010؛ بيـ ألف، 2010
 

 أصحاب الدرجة المنخفضة أصحاب الدرجة المرتفعة العاملاسم 
1. A متحفظ منطمؽ 
2. B أقؿ ذكاء أعمى ذكاء 
3. C  ًانفعالي متزف انفعاليا 
4. F متواضع مؤكد 
5. I جدي رزيف سعيد محظوظ 
6. G انتيازي يقظ رذو ضمي 
7. H خجوؿ جسور 
8. I واقعي اعتمادي 
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 المنخفضةأصحاب الدرجة  أصحاب الدرجة المرتفعة اسم العامل
9. L واقعي شكاؾ غيور 

10. M عممي مساير تخيمي 
11. N صريح ساذج فطف ثاقب الرأي 
12. O مسالـ ىادئ وديع عرضو بالشعور بالذنب 
13. Q3 محافظ خبراتي رديكالي 
14. Q2 مرتبط بالجماعة مكتؼ بذاتو 
15. Q1 غير منتظـ منضبط متحكـ 
16. Q4 مسترخ متوتر 

  
و ا سيقوـ بأنيا ما يخبرنا عمّ الشخصية بشكؿ مباشر عمى  (Cattel,1905-1998) ؼ كاتؿ عرّ 

 إلىمف خبلؿ دراستو  (Cattel,1943)ؿ كاتؿ توصّ حيث  .فالشخص عندما يوضع في موقؼ معيّ 
مف بيف الستة  (Ego Strength)قوة األنا  وىو الذي يمّثؿ  (G) يرمز لو بالرمزىناؾ عامبًل  أف

ة، ويعني ىذا العامؿ )الثبات ؿ حجر األساس في الشخصيّ تشكّ ؿ إلييا والتي عشر عامبلً  التي توصّ 
 (.1999ستقرار النفسي( )التميمي، واال

 
 يالمنظور الوجود

 إلىي يمكف مف خبللو الوصوؿ ذدراسة االنفعاؿ ىو الطريؽ الوحيد ال أفتعتقد النظرية الوجودية 
الشخصية المتزنة متكاممة بشكؿ جيد وىي قادرة عمى اختيار سموكو في أي  أفحقيقة اإلنساف وترى 

معنى لمحياة. كما  إيجادوالقرارات التي يتخذىا، وىو قادر عمى  أفعالووقت وقادر عمى تحمؿ مسئوولية 
 إلىعدـ يقيف وىذا المجيوؿ يقوده  أويرتبط مف المجيوؿ  نحو المستقبؿ وبكؿ ما األساسييو توجّ  أف

ؿ ىذا القمؽ كضرورة الستمرار الحياة وىذا القبوؿ يأتي مف خبلؿ الشجاعة التي فكرة القمؽ لكنو يتقبّ 
عبلقة حميمة وصادقة  إقامةزف يبدي قدرتو عمى الشخص المتّ  أفيبدييا الفرد في مواجية مستقبمو كما 

 .(1988ة عمى الحب المتبادؿ والتعبير األصيؿ عنيا )سيدني، مقائ
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  الدراسات السابقة 7.2
 

 الدراسات التي تناولت القيم: 3.9.4

 (2013دراسة الزيودي ) .1
، بالمدينة المنورة سعت الدراسة إلى الوقوؼ عمى طبيعة األنساؽ القيمية لدى طمبة جامعة طيبة

والّتعّرؼ عمى درجة التزاميـ باألنساؽ القيمية مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ، وفقا لمتغيرات الجنس 
% مف 5طالبا وطالبو، بنسبة  1128والتخصص الدراسي والمستوى الدراسي. وتكونت العينة مف 

بالطريقة الطبقية العشوائية، مستخدما المنيج الوصفي التحميمي. وقد  او ر والذيف اختي مجتمع الدراسة،
الجمالية، االقتصادية، ببناء أداة الدراسة وفقا لبعد المحتوى لمقيـ متضمنا القيـ الدينية،  قاـ الباحث

أما نتائج الدراسة كانت كما يمي: احتمت القيـ الدينية المركز األوؿ تمييا القيـ  االجتماعية والسياسية.
 الجمالية ثـ السياسية واالجتماعية، أما القيمة االقتصادية فقد احتمت المركز األخير.

 
 (2013دراسة محمد ) .2

انتظاـ القيـ الست لدى تبلميذ نياية المرحمة الثانوية بوالية تيزي ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كيفية 
وزو بالجزائر، حيث اعتمد المنيج الوصفي. حيث طبقت أداة الدراسة عمى عينة عشوائية تكونت مف 

 ( تمميذًا وتمميذة، مستخدمًا مقياس البحوث ألبورت وزمبلؤه.220)
ي المرتبة األولى، تمتيا القيـ السياسية، ومف ثـ القيـ وقد أظيرت نتائج الدراسة تصدر القيـ النظرية ف

 الدينية، والقيـ االجتماعية، والقيـ االقتصادية، وفي المرتبة األخيرة القيـ الجمالية.
 كما بينت النتائج وجود فروؽ في القيـ الدينية لصالح اإلناث.

 
 (4235دراسة سميمان ) .5

مجاؿ تنمية بعض القيـ الشخصّية واالجتماعّية عمى عينة ىدفت الدراسة الى اعداد برنامج تدريبي في 
، تبعا لمتغيرات الجنس قصدّية مف طمبة الّصؼ العاشر االساسي في محافظة جنيف في فمسطيف

والمعّدؿ المدرسي. كما ىدفت الدراسة لمعرفة أثر البرنامج التدريبي في ترتيب القيـ لدى نفس العينة. 
( طالبا وطالبو، وتـ 040، وقد تـ توزيع المقاييس عمى )التجريبي استخدمت الدراسة المنيج شبو 

( 2( ذكور و )2عمى أدنى الدرجات وتـ تشكيؿ مجموعتيف تجريبيتيف ) ااختيار الطمبة الذيف حصمو 
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اناث ممف كانوا قد ابدو الرغبة في المشاركة في تطبيؽ البرنامج. كما تـ اختيار مجموعتيف ضابطتيف 
( أسابيع. وبعدىا طبؽ المقياس 01البرنامج في مدة زمنية مقدارىا )ناث. طبؽ ( ا2( ذكور و )2)

البعدي عمى المجموعة التجريبية لموقوؼ عمى أثر البرنامج التدريبي. ومف أىـ نتائج الدراسة أنو ال 
توجد فروؽ في ترتيب القيـ لدى طمبة الصؼ العاشر االساسي قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي وبعد 

أف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية في متوسطات درجات القيـ تعزى لمبرنامج  يؽ. بينما وجدت التطب
التدريبي، وىذا يعني نجاح البرنامج في تحقيؽ أىدافو. كما وجدت الدراسة فروقا ذات داللة احصائية 

راسة فروقا في متوسطات درجات القيـ لدى العينة تعزى الى الجنس لصالح االناث. بينما ال توجد الد
 ذات داللة احصائية في متوسطات درجات القيـ لدى نفس العينة تعزى لممعّدؿ الدراسي.

 

 (4233دراسة حمود) .6

ىدفت ىذه الدراسة الى الّتعرؼ الى منظومة القيـ االجتماعّية واالخبلقّية لدى طمبة المرحمة الثانوّية في 
( مدارس لكؿ مف الذكور واالناث. 01% مف )91مدينة دمشؽ. وقد أخذت عينة الدراسة بنسبة 

 وجاءت النتائج كما يمي:
توجد فروؽ ذات داللة احصائية في منظومة القيـ االجتماعية واالخبلقية حسب متغير الجنس  -

 لصالح االناث.

توجد فروؽ ذات داللة احصائية في منظومة القيـ االجتماعية واالخبلقية حسب متغير  -
 انساني( لصالح العممي.-االختصاص الدراسي )عممي

 
 (4235الواردة في )الزيودي، (4232دراسة العمايرة ) .7

ىدفت الدراسة إلى معرفة األنساؽ القيمية في ضوء التحدي التكنولوجي لدى عينة مف طمبة الجامعات 
( 0000أداة الدراسة عمى عينة تألفت مف ) تاألردنية، اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي. حيث طبق

وطالبة في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة. أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تمثؿ أفراد  طالباً 
العينة لؤلنساؽ القيمية قد جاء بدرجة كبيرة، وىي مرتبًا تنازليًا وفقًا لممجاالت عمى النحو اآلتي: 

أثر لمتغيرات الجنس  )الدينية، السياسية، العممية، االجتماعية، وأخيرًا االقتصادية(. كما تبيف وجود
ولصالح اإلناث في القيـ الدينية والسياسية، ولـ تظير فروؽ في تمثيؿ أفراد العينة لباقي القيـ والدرجة 
الكمية. كذلؾ تبيف وجود فروؽ تبعًا لمتغير الكمية، لصالح طمبة الكميات العممية لمقيـ االجتماعية، 
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عممية، والدرجة الكمية، وعدـ وجود فروؽ في القيـ السياسية والقيـ االقتصادية، والقيـ الدينية، والقيـ ال
تبعًا لمتغير الكمية. وأظيرت النتائج كذلؾ وجود فروؽ في درجة تمثؿ أفراد العينة لمقيـ السياسية تبعًا 
لمتغير المستوى الدراسي، لصالح طمبة السنة األولى، بينما لـ تظير فروؽ بيف الطمبة في باقي القيـ 

 جة الكمية.وعمى الدر 
 

 (2010دراسة اليمين ) .6
ىدفت ىذه الدراسة الى الّتعّرؼ عمى دور القيـ الدينّية في التنمية االجتماعّية . وقد تكّوف مجتمع  

عاـ( في قرية مف قرى الجزائر. اعتمد 40-20( شاب وشابة تتراوح اعمارىـ بيف )5000الدراسة مف )
مر بالمعروؼ والنيي عف الباحث القيـ الدينية التالية: قيمة االيثار، البّر، العّفة، صمة الرحـ، األ

المنكر، كقيـ اسبلمّية خالصة والتي ىي بمثابة اعتقاد وقناعات دينية لدى أفراد المجتمع. وجاءت 
 أف القيـ الدينّية االسبلمية تؤدي الى تحقيؽ التنمية االجتماعّية.النتائج 

 
 (2006) دراسة العسيمي .7

والمعرفي وتأثيره عمى تكويف شخصّية الشباب ىدفت الدراسة الى القاء الضوء عمى التغيير القيمي 
الجامعي الفمسطيني. وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وقد تكّوف مجتمع الدراسة والعينة مف 
جميع أعضاء ىيئة التدريس في كؿ مف جامعتي الخميؿ والقدس المفتوحة/ منطقة الخميؿ التعميمية. 

ؿ في فمسطيف. وقد أبرزت الدراسة االثار السمبّية ( عضوا مف مدينة الخمي160والبالغ عددىـ)
وااليجابّية لمتغيير القيمي والمعرفي عمى شخصية الشباب الجامعي الفمسطيني. وأظيرت النتائج أف 
ثا ابرز االثار السمبية كانت تفّشي البطالة التي تفقد الشاب الشعور باالماف وىجرة الشباب المتفّوؽ بج

اناة الشباب مف االحباط والممؿ بسبب االوضاع االقتصادّية السيئة. أّما عف فرص تعميـ أفضؿ، ومع
االثار االيجابّية لمتغيير فكانت في تبني الشباب لبلسموب الديمقراطي في ممارسة االنشطة الطبلبية 
 داخؿ الجامعة، وممارسة الشباب لبلنشطة الثقافّية لمواجية القيـ المستحدثة والتي ال تناسب المجتمع.
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 (2005دراسة سيد ) .8
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التنشئة االجتماعية والقيـ لدى عينة مف الدارسيف 
والدارسات األندوسييف والمالزييف باعتبارىا مجتمعات آسيوية مسممة، وكشؼ الفروؽ بيف الجنسيف 

في دراستو مستخدمًا مقياس  والمجتمعيف في متغيرات الدراسة. حيث اعتمد الباحث المنيج الوصفي
(R. Brenc وعّربو جابر عبد الحميد، والذي صّنؼ القيـ إلى نوعيف: تقميدية وعصرية. وتألفت عينة )

( سنة، بحيث تـ اختيارىـ 21( طالبًا وطالبة أندونيسيًا وماليزيًا بمستوى عمري )171الدراسة مف )
 بطريقة قصدية.

 بيف التنشئة االجتماعية والقيـ. وأظيرت النتائج إلى وجود عبلقة قوية
 
 ( 2004عميان وعسمية ) دراسة .9

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى منظومة القيـ لدى الشباب الجامعي المعاصر النتفاضة األقصى، 
وعمى العبلقة بيف منظومة القيـ واالتجاىات نحو التحديث، وعمى الفروؽ في القيـ واالتجاىات نحو 

ة األزىر ( طالبًا وطالبة نصفيـ مف جامع404التحديث لدى أفراد العينة، وتألؼ عينة الدراسة مف )
والصنؼ اآلخر مف الجامعة اإلسبلمية، واستخدمت الدراسة مقياس القيـ وىو مف إعداد الباحثيف، 

 .ومقياس االتجاىات نحو التحديث مف إعداد "محمد عبد القادر 
أظيرت نتائج الدراسة أف القيمة الدينية تصدرت نظاـ القيـ لدى عينة الدراسة، كما تبيف عدـ وجود 

حصائيًا بيف درجات الطمبة عمى مقياس القيـ ودرجاتيـ عمى مقاييس التحديث، وعدـ عبلقة دالة إ
وجود فروؽ بيف الطبلب والطالبات عمى القيـ االقتصادية والسياسية والجمالية، ووجدت فروؽ في القيـ 
 الدينية واالجتماعية والنظرية، وعدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث عمى مقاييس االتجاىات نحو

 التحديث.
 

 (د.تدراسة عسمية ) .10
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ترتيب القيـ السائدة لدى طمبة الجامعة بغزة في ظؿ انتفاضة األقصى 
بحسب متغير الجنس، ومعرفة إذا ما كاف ىناؾ اختبلؼ بيف الذكور واإلناث في ترتيب ىذه القيـ متبعًا 

مف طمبة جامعة  ( طالبًا وطالبة150الدراسة مف )المنيج الوصفي في تطبيؽ دراستو. وتألفت عينة 
األقصى بغزة. واستخدمت الدراسة مقياس ألبورت وزمبلؤه لمقيـ بصورتيا العربية مف إعداد شفيؽ 
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(. وأظيرت نتائج الدراسة تصدر القيـ االجتماعية في المرتبة األولى، تمتيا القيـ الدينية، ومف 1987)
  ثـ القيـ السياسية، والقيـ االقتصادية، والقيـ النظرية، وأخيرًا القيـ الجمالية. 

 
  (2003دراسة قمحية ) .11

ية ومدى مساىمة المتغيرات الفمسطينواقع البناء القيمي لدى طمبة الجامعات ىدفت الدراسة إلى معرفة 
وقامت الباحثة باستخداـ مقياس روكيش الذي يتكوف  اطالب 700رافية فيو، تكونت العينة مف الديموج
الفمسطينية أعطوا أىمية أكثر  اتقيمة وسيمية. وأظيرت النتائج أف طمبة الجامع 20قيـ غائية و 8مف 

األسري، واحتراـ الذات(، وأعطوا أىمية أقؿ ـ اآلخر، األمف تديف، العمؿ لميو لمقيـ الغائية التالية )ال
لمقيـ الغائية التالية: )االعتراؼ االجتماعي،عالـ يسوده الجماؿ، مكافح، متفتح العقؿ، الصدؽ(. 
وأعطوا أىمية اقؿ لمقيـ الوسيمية التالية: )تحّمؿ المسؤولية، مطيع، السعادة واليناء(. كما بينت الدراسة 

 روؽ تعزى لممتغيرات الديموغرافية.عدـ وجود ف
 

 (2002دراسة العميري ) .12
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ترتيب القيـ السائدة لدى طمبة كمية الممؾ خالد العسكرية بمدينة 
الرياض في ضوء بعض المتغيرات مستخدمًا المنيج الوصفي. بحيث بمغ مجتمع الدراسة عمى 

 %( بطريقة عشوائية.30( طالبًا بنسبة )328العينة والبالغ عددىا )( طالبًا. وقد تـ اختيار 1095)
وأظيرت نتائج الدراسة أف القيـ الدينية قد أتت بالصدارة، تمتيا القيـ النظرية، ومف ثـ القيـ االجتماعية، 

 ومف ثـ السياسية، ومف ثـ القيـ االقتصادية، وأخيرًا القيـ الجمالية.
 

  (4223دراسة عصيدة ) .04
التعرؼ عمى مستويات القيـ التربوية لدى طمبة الصؼ الثاني عشر في المدارس راستو إلى ىدفت د

. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بتطوير استبانة لقياس القيـ المعرفية، الثانوية في محافظة نابمس
لصؼ الثاني والسياسية، والجمالية، واالجتماعية، والدينية. وطبقت األداة عمى عينة عشوائية مف طمبة ا

عشر العممي واألدبي. وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية أف درجة القيـ كانت كبيرة جدًا في مجاالت 
القيـ السياسية والجمالية واألخبلقية وكانت كبيرة في مجاالت القيـ المعرفية واالجتماعية والدينية. 

المرتبة األولى، تمتيا القيـ الجمالية ثانيًا،  وكانت ترتيب القيـ حسب أىميتيا كاآلتي: القيـ السياسية في



39 
 

والقيـ األخبلقية ثالثًا، وفي المرتبة الرابعة القيـ الدينية، أما الخامسة فكانت القيـ االجتماعية، وأخيرًا في 
المرتبة السادسة القيـ المعرفية. في حيف وجد أنو ال توجد فروؽ في القيـ التربوية تعزى لمتغير مكاف 

 خؿ األسرة وفرع الدراسة.السكف ود
 

 (1998دراسة حنورة وآخرون ) .17
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى تغير ىرمية القيـ عند الشباب الكويتي مف خبلؿ دراسة عبر 

( عاـ. حيث تمت الدراسة األولى عاـ 15زمانية تـ إجراؤىا عمى مرحمتيف بفاصؿ زمني مقداره )
. مستخدمًا أداة أعدىا الباحثوف. وقد المنيج التاريخي المسحي( معتمدة 1998( والثانية )1983)

( الشباب الكويتي، مف مجموعات عمرية مختمفة. وأظيرت النتائج 1937تشكمت عينة الدراسة مف )
 تغيرًا في ىرمية القيـ لدى الشباب.

 
 :االتزانالدراسات التي تناولت  4.9.4

 
 (2013دراسة سالمة ) .1

ىدفت الدراسة الى الّتعّرؼ الى االغتراب النفسي وعبلقتو باالتزاف االنفعالي لدى الطمبة المكفوفيف في 
( 145مدارس الغوث بغزة، حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي عمى مجتمع الدراسة المكّوف مف )

ّصؼ الخامس والسادس طالب وطالبة مف المكفوفيف. أما عينة الدراسة فقد كانت عينة قصدّية لطمبة ال
( طالب وطالبة. استخدمت الدراسة مقياس خميفة لبلغتراب النفسي، أما مقياس 49والتي بمغت )

الدراسة الى أف الوزف النسبي لمستوى درجة االتزاف االنفعالي فقد كاف مف اعداد الباحث. وتوصمت 
( . 64.71نفعالي لدى العينة )( وأف الوزف النسبي لبلتزاف اال59.18االغتراب النفسي لدى العينة )

حيث ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في درجة االتزاف النفسي تعزى لمتغير الجنس. بينما توجد 
يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في درجة االغتراب النفسي تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث. كما 

غتراب النفسي واالتزاف االنفعالي، أي أنو كمما بينت الدراسة وجود عبلقة ارتباطّية عكسّية بيف درجة اال
 ينة كمما قّؿ االتزاف االنفعالي لدى أفراد العينة.عزاد االغتراب النفسي لدى أفراد ال
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 (2013و عيشة )دراسة عمارة وب .2
. وتمثمت ىدفت الدراسة الى الّتعّرؼ عمى العبلقة بيف الحوار االسري واالتزاف االنفعالي لدى المراىقيف

( تمميذ وتمميذة مف السنة الرايعة متوسط في مدينة تقرت . بّينت 197العينة العشواثية لمدراسة في )
نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الحوار االسري واالتزاف االنفعالي لصالح االناث. 

ختبلؼ ف االنفعالي باكما بينت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الحوار االسري واالتزا
 ( فما فوؽ.5سر التي عددأفرادىا )عدد أفراد االسرة لصالح األ

 
 Kumar  Parsanjeet (4235دراسة كومر ) .5

ىدفت الدراسة إلى قياس مستوى االتزاف االنفعالي لدى عينة الدراسة. وكاف اليدؼ مف الدراسة عمؿ 
في المدارس  ةفي المدارس الحكومية، وطمبة الصفوؼ اإلعداديّ  ةمقارنة بيف طمبة الصفوؼ اإلعداديّ 

( منيـ مف 21( طالب وطالبة، )011(. وقد أخذت عينة عشوائية بسيطة مقدارىا )KVالخاصة )
خصيصًا ليذه الفئة العمرية  ت أداةُصمم حيث ( مف المدرسة الخاصة.21المدرسة الحكومية و)

بالذات. وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االتزاف االنفعالي بيف المدارس 
 الحكومية والمدارس الخاصة.

 
 (4234دراسة خميفة ) .6

ىدفت الدراسة إلى بحث العبلقة بيف االتزاف االنفعالي وكؿ مف أساليب مواجية الضغوط والرضا عف 
( 002. وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي. وحيث تكونت عينة الدراسة مف )الحياة

( سنة. وقد 90عمري ) ف شمس، بمتوسططالبة مف طالبات الفرقة الرابعة بكمية البنات، جامعة عي
دالة  وأظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية طّبؽ عمييف مقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد الباحثة.

 إحصائيًا بيف االتزاف االنفعالي وأساليب مواجية الضغوط والرضا عف الحياة.
 
 (2012دراسة غالب ) .5

ىدفت الدراسة الى الّتعّرؼ عمى العبلقة بيف االّتزاف االنفعالي والنضج االنفعالي لدى أفراد عينة 
وطالبة مف  ا( طالب106285)تكّوف مجتمع الدراسة مف  بالنسبة لمتغيرات العمر والجنس.الدراسة 

مرحمة التعميـ االساسي في محافظتي دمشؽ سوريا، وتعّز اليمف. أما عينة الدراسة فقد كانت قصدّية 
% فقط مف مجتمع الدراسة نظرا لحجـ المجتع الكبير. 2لمصفوؼ الرابع والسادس واختيرت بنسبة 

مف محافظة تعّز. قاـ  1200و، مف محافظة دمشؽ 1200وطالبة، مقسميف  ابل( طا2400فكانت )
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لمخروج بوجود عبلقة ارتباطّية داؿ احصائيا بيف االتزاف االنفعالي والنضج الباحث ببناء ادوات القياس 
ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات االتزاف  ؽاالنفعالي لدى أفراد العينة. بينما ال توجد فرو 

ذات داللة احصاثية بيف متوسط درجات االتزاف االنفعالي تبعا لمتغير الجنس. بينما توجد فروؽ 
 االنفعالي لدى أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير العمر.

 
 (4233دراسة الزبيدي والعبيدي ) .8

ىدفت الدراسة إلى قياس مستوى االتزاف االنفعالي وقياس مستوى الصحة النفسية ومعرفة طبيعة 
(. 9100-9101في مدارس بغداد لمعاـ الدراسي )العبلقة بينيما لدى الطمبة الموىوبيف الموجوديف 

( 9118( لقياس االتزاف االنفعالي. ومقياس الدوري )9119استخدمت الدراسة مقياس المسعودي )
 لقياس الصحة النفسية.

جاءت نتيجة الدراسة أف أفراد عينة الدراسة يمتمكوف مستوى عاؿ مف االتزاف االنفعالي وكذلؾ يمتمكوف 
صحة النفسية. وتشير النتيجة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة مابيف االتزاف مستوى عاؿ مف ال

( وىو معامؿ ارتباط واؿ عند مستوى 1601االنفعالي والصحة النفسية. إذ بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف )
(، حيث تشير ىذه النتيجة أنو كمما زاد االتزاف االنفعالي ارتفعت الصحة النفسية والعكس 1612داللة )
 صحيح.

 
 ( 2010حمدان )راسة د .7

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االتزاف االنفعالي والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى ضباط الشرطة في 
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي معتمدًا عمى عدد مف األدوات  محافظة خاف يونس.

( ضابطًا مف 130مى عينة تكونت مف )"مقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد الباحث" التي طبقيا ع
دارات الشرطة وأقساميا المختمفة في محافظة خاف يونس تـ اختيارىـ بالطريقة  المعمميف في مراكز وا 
العشوائية الطبقية. وقد توصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االتزاف 

أوجد فروقًا ذات داللة إحصائية في االتزاف االنفعالي تعزى االنفعالي تعزى لمتغير سنوات الخبرة. بينما 
لمتغير التخصص العممي لصالح التخصصات األدبية، وكذلؾ وجود فروؽ تعزى لمتغير المستوى 

 التعميمي لصالح مستوى البكالوريوس.
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 Janbosorgi  Massod (;422) مسعود جان بزركي  دراسة .:
يؤدي إليو التدريب المتكامؿ عمى االسترخاء مف تأثيرات عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ما 

راب القمؽ، ثـ أجروا ( مريضًا شخصوا باضط89( لػِ)PF16االتزاف االنفعالي، فأجروا اختبارًا مسبقًا )
إلى  عشوائياً  ىتدريبية في مجموعات لمتثقيؼ النفسي. وقد قّسـ الباحثوف المرض ( جمسة 09ليـ )

( 09مريضًا كعينة ضابطة(. أعطوا العينة التجريبّية ) 01كعينة تجريبّية و مريضاً  02مجموعتيف )
القمؽ بإجراء اختبار دريبات المتكاممة عمى االسترخاء. وقّيـ الباحثوف مستوى ة مف التّ أسبوعيّ  جمسة

إحصائيًا في مدى االتزاف االنفعالي، وفي مستوى القمؽ بيف أفراد  بعدي. واتضح وجود انخفاض داؿ
 المجموعة الدراسية.

 
 ( Taranum, Madjd ; Khatoon,Naima ;422دراسة ماجدة ونعمة ) .;

  

ىدفت الدراسة إلى دراسة تأثير بعض المتغيرات عمى االتزاف االنفعالي وتقدير الذات لدى الطمبة 
( في اليند حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي Aligarhمف بمدة ) المكفوفيف في مدرسة األحمدي

( إناث تتراوح أعمارىـ 81( ذكور و)48وطالبة. بينيـ ) ا( طالب011عمى مجتمع الدراسة المكوف مف )
( سنة. وقد استخدمت الدراسة مقاييس االتزاف االنفعالي وتقدير الذات الخاصة باألطفاؿ. 00-2بيف )

اسة بدراسة تأثير متغير )الجنس، والعمر، والصؼ، والحالة االجتماعية، ومكاف السكف( وقد قامت الدر 
عمى االتزاف االنفعالي وتقدير الذات. وكانت النتيجة أف متغير الجنس فقط ىو الذي كاف لو تأثير عمى 

لخاصة التي اف ذلؾ إلى حجـ العينة والبيئة اتاالتزاف االنفعالي بعكس باقي المتغيرات. وأعزت الباحث
 يعيشوف فييا.

 
 ( 2008مبارك )راسة د .10

ىدفت الدراسة قياس االتزاف االنفعالي ومفيوـ الذات لدى الطمبة المتميزيف وأقرانيـ العادييف ومعرفة 
( طالبًا وطالبة ومف 200نوع العبلقة بينيما معتمدًة عمى الميج الوصفي، وشممت عينة البحث عمى )

ياس االتزاف االنفعالي مف إعداد اختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية، واستخدـ مقالمتميزيف والعادييف تـ 
وقد  ( كأداتيف لقياس متغيرات البحث.1979(، ومقياس مفيوـ الذات مف إعداد بكر)2005) الجميمي

توصمت نتائج الدراسة إلى تمتع عينة البحث باالتزاف االنفعالي ومفيوـ ذات عاٍؿ، وبأف ىناؾ عبلقة 
طية موجبة بيف مفيـو االتزاف االنفعالي ومفيوـ الذات لدى الطمبة المتميزيف والعادييف. كذلؾ ارتبا
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيوـ االتزاف االنفعالي ووفقًا لمتغير الجنس، وعدـ وجود فروؽ 
 ذات داللة إحصائية في مفيوـ الذات ووفقًا لمتغير الجنس.

 (4229دراسة مختار ) .33
الدراسة إلى قياس مستوى االتزاف االنفعالي لدى المراىقيف والمراىقات في كؿ مف الريؼ  ىدفت

(. وقاـ الباحث 0204والحضر. فيي دراسة مقارنة استخدمت مقياس االتزاف االنفعالي لمقطاف )
ة ( مدرسة سنديوف الثانوية المشتركة التابع01( طالبًا وطالبة منيـ )041باختيار عينة عشوائية لػ)

( طالبًا وطالبة مف مدرسة منيا الثانوية وىي 01لممركز قميوب محافظ القميوبية وىي تعد مف الريؼ و)
أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائية في مستوى االتزاف االنفعالي لدى  تعد مف الحضر.

 المراىقيف والمراىقات لصالح مدرسة سنديوف الثانوية وىي تابعًا لمريؼ.
 (http://shifaahlamontada.com/t89-topic) 
 

 ( 2007دراسة حمدان ) .12
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مستوى تقدير الذات وعبلقتو باالتزاف االنفعالي، ومدى تأثرىما بالمتغيرات 

رافية )الجنس، الكمية، معدؿ الطالب التراكمي، مكاف السكنف مستوى الدخؿ لمعائمة(، لدى طمبة وجالديم
 جامعة القدس.

ستخدـ الباحث اختبار تقدير الذات لممراىقيف والراشديف، حيث طبؽ ىذه الدراسة عمى عينة طبيقة وقد ا
( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة القدس بكافة كمياتيا )األدبية والعممية(. وقد 354عشوائية مكونة مف )

قميمة حيث بمغت  أظيرت الدراسة النتائج أف درجة مستوى تقدير الذات لدى طمبة جامعة القدس كانت
(. كما وبينت 51.8(. وأف درجة االتزاف االنفعالي كانت قميمة أيضًا وقد بمغت الدرجة ليا )53.0)

 النتائج: 
 زى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث. وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات تع -
 االنفعالي تعزى لمتغير الجنس.فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االتزاف عدـ وجود  -
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات ومتغيرات: الكمية، معدؿ الطالب  -

 التراكمي، مكاف السكف، مستوى الدخؿ لمعائمة.
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االتزاف االنفعالي ومتغيرات: الكمية، معدؿ  -

 اف السكف، مستوى الدخؿ لمعائمة.الطالب التراكمي، مك
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وجود عبلقة طردية موجبة بيف مستوى تقدير الذات ومستوى االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة  -
 القدس.

 
 (,4227Aleem sheema) دراسة أليم شيما .35

ىدفت الدراسة إلى قياس مستوى االتزاف االنفعالي لدى طمبة كميات مختمفة في اليند وفؽ متغير 
( طالب 011ث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي عمى مجتمع الدراسة المكوف مف )الجنس، حي

( 90-01( طالبة مف خمفيات مختمفة، تتراوح أعمارىـ مف )21( طالبًا و)21وطالبة مقسميف إلى )
(، حيث احتوى االختبار Psycom Services, 1995سنة. قامت الدراسة بتطوير أداة وفؽ مقياس )

قياس االتزاف االنفعالي. وجاءت نتائج الدراسة كما يمي: حصؿ الذكور عمى متوسط ( فقرة ل41عمى )
( أما اإلناث فحصمف عمى متوسط حسابي SD 14.01( وانحراؼ معياري )mean 70.1حسابي قدره )

(64.26 mean( وانحراؼ معياري )14.5 SD وىذا يؤكد أف االتزاف االنفعالي عند الذكور أكثر منو .)
 اإلناث.عند 

 
 ( Rigby, 2005دراسة رجبي ) .36

فحص العبلقة بيف بعض أبعاد الشخصية كاالتزاف االنفعالي واالنبساط والرضا العاـ عف ىدفت إلى 
، حيث كاف اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة ىو اختيار ما إذا كانت التنسيبات السببية تتوسط الحياة

( طالب مف 900الحياة، وتكونت العينة مف )العبلقة بيف الصفات الشخصية والرضا العاـ عف 
، منيـ تويات جامعية مختمفة مجتمعات ريفية وحضرية في بنسمفانيا، حيث تـ اختيار العينة مف مس

واستخدـ الباحث في دراستو استبانة األسموب التنسيبي عند األطفاؿ  ( ذكور.016( إناث و)011)
(Children’s Attributional Questionnaire CASQ; Seligman et. al., 1984 ومقياس )

االتزاف االنفعالي واالنبساط، كما استخدـ مقياس الرضا عف الحياة لدى الطبلب. حيث أشارت نتائج 
الدراسة إلى أف الصفة الشخصية لبلتزاف االنفعالي متصمة بشكؿ كبير بالرضا عف الحياة لدى 

سببّية لؤلحداث الجّيدة لدى المراىقيف تتوسط العبلقة المراىقيف، إضافة إلى ذلؾ فقد تبّيف أف العزوات ال
بيف الرضا عف الحياة واالتزاف االنفعالي، وأضاؼ الباحث أف ىذه النتائج البد أف تعزز مفيوـ المداخؿ 
االحتمالية لمتطور المتزايد لمرضا عف الحياة عند المراىقيف باإلضافة إلى تنمية الجيود لدى المراىقيف 

 بشكؿ صّحي.



45 
 

 ( 2005دراسة يونس ) .15
يجاد العبلقة االنفعالي ومستويات تأكيد الذات ىدؼ الدراسة لمكشؼ عف كؿ مف مستويات االتزاف ، وا 

بينيما عند عينة مف طمبة الجامعة األردنية. ولتحقيؽ ىذه األىداؼ اختيرت عينة عرضية، بمغت 
الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي ( طالبًا وطالبة مف طمبة الجامعة األردنية والمسجميف لمفصؿ 134)
(. ولمكشؼ عف مستويات االتزاف االنفعالي استعمؿ مقياس االتزاف االنفعالي الذي 2003-2004)

( موقفًا حياتيًا يتعرض ليا الطمبة في حياتيـ. أما لمكشؼ عف 36( ويتضمف )1992أعده )العبيدي، 
أظيرت النتائج أف  ( فقرة.30( ويضمف )Wolpe, 1973مستويات تأكيد الذات استعمؿ مقياس ولبي )

ىناؾ اختبلؼ داؿ إحصائّيا في مستوى االتزاف االنفعالي يعزى إلى متغير الجنس، بينما ىناؾ اختبلؼ 
في مستوى تأكيد الذات يعزى إلى متغير الجنس لصالح الذكور في كمييما. كما أظيرت عف وجود 

االنفعالي عند عينة البحث، وأف مستوى تأكيد الذات  عبلقة بيف مستويات تأكيد الذات ومستوى االتزاف
المتوسط تقاطع بشكؿ واضح مع كؿ مف مستوى االتزاف االنفعالي المتوسط والمرتفع. كذلؾ وجود 

 ارتباط بيف مستويات تأكيد الذات ومستويات االتزاف االنفعالي. 
 

 ( 2003دراسة الشعراوي ) .16
برنامج اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي في تحسيف حيث ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية 

 وعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات. بمصر نة مف الشباب الجامعيمستوى االتزاف االنفعالي لدى عيّ 
(، ويتكوف المقياس مف عشريف 1986واستخدـ الباحث مقياس االتزاف االنفعالي مف إعداد القطاف )

طالبا  40وتكونت عينة الدراسة مف  ردد في مواجية المواقؼ، عبارة تقيس االندفاعية والتروي والت
مف اإلناث، تراوحت أعمارىـ ما بيف  20مف الذكور و 20وطالبة بالفرقة الثانية بكمية التربية بينيا 

( وتـ تقسيميـ إلى أربع مجموعات. وقد 19.37( عاما وبمغ متوسط عمر العينة ككؿ )18-20)
د انخفاض في مستوى االندفاعية لدى طبلب المجموعة التجريبية مقارنة أسفرت نتائج الدراسة عف وجو 

بالمجموعة الضابطة، وكذلؾ بمقارنة المجموعة التجريبية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي العقبلني 
حيث توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة بيف التطبيؽ القبمي والبعدي  االنفعالي السموكي.

التجريبية، لصالح التطبيؽ البعدي، فكاف ىناؾ تحسف واضح في السموؾ االندفاعي بالمجموعة 
لممجموعة التجريبية، وىو ما أشار إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي العقبلني االنفعالي السموكي في 

 تحسيف مستوى االتزاف االنفعالي.
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  (Yang & Wang, 2001يانج ووانج ) دراسة .39
رامج اإلدارة العاطفية عمى االتزاف االنفعالي والعبلقات الشخصية مع اآلخريف وىدفت إلى معرفة تأثير ب
 عند الطبلب المينييف.

( طالب مف طبلب السنة الثالثة مف أقساـ مختمفة حيث تـ 092حيث تكونت عينة الدراسة مف )
مى عينة تطبيؽ برنامج اإلدارة العاطفية ومقياس العبلقات الشخصية ومقياس االتزاف االنفعالي ع

الدراسة وأشارت نتائج الدراسة إلى أف الطبلب الذيف مروا ببرامج اإلدارة العاطفية كاف عندىـ مستوى 
أعمى مف االتزاف االنفعالي بخبلؼ الذيف لـ يمروا بالبرنامج، وكذلؾ كاف عندىـ مستوى أعمى في 

قات الشخصية مع اآلخريف ككؿ، ر عمى العبللـ يؤثّ  ؿ مع اآلخريف، وأف برنامج الّتحّكـ العاطفيالتفاع
وا بالبرنامج كاف لدييـ مستوى أعمى في بالرغـ مف أف الطبلب ذوي التعمـ الميني العالي والذيف مرّ 

التفاعؿ مع اآلخريف. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف برنامج اإلدارة العاطفي مفيد بشكؿ كبير في 
 عزيز الشخصية والثقة بالنفس والعمؿ.تحسيف مستوى االتزاف االنفعالي لدى الطبلب، وت

 
  (4;;3السيد ) دراسة .:3

واالتزاف االنفعالي، أي ىؿ االتزاف العبلقة بيف المكانة االجتماعّية الكشؼ عف طبيعة الدراسة  تحاول
؟ وىؿ التوافؽ االجتماعي لؤلفراد لو صمة ع أو انخفاض مكانتيـ االجتماعّيةاالنفعالي وراء ارتفا

وقد اختار الباحث  ؟ر والنبذ في المواقؼ االجتماعّيةاالنفعالي؟ وما السبب وراء ظاىرة االختياباالتزاف 
( طالبًا وطالبة مف طبلب السنة الرابعة حتى يضمف وجود تفاعؿ بينيـ لفترة 66عينة الدراسة مف )

تزاف ( مجموعات حسب التخصص العممي. ولقياس اال6طويمة، وقاـ الباحث بتقسيـ العينة إلى )
وقد أظيرت نتائج  .(0204) القطاف ف االنفعالي مف إعداداالنفعالي استخدـ الباحث مقياس االتزا

رتفاع المكانة ااالجتماعّية وانخفاض مكانة النبذ الدراسة أف االتزاف االنفعالي يرتبط بوجو عاـ با
مف  يعانوف ببل شؾّ  أفراداً  ، ومف ناحية أخرى، فقد أظيرت ىذه الدراسة أف العينة تضـّ االجتماعي

فاعؿ معًا في ة واضحة، وأف الطبلب في الجامعة ال يشعروف عادة باألمف الكافي لمتّ متاعب نفسيّ 
 جماعة.
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  (2004( الواردة في ضحيك )1991) أبو إسحاق دراسة .19
 ،ة المراىؽ الفمسطينية إلي تمكف وراء ايجابيّ وىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العوامؿ النفسّ 

طالب وطالبة مف المراىقيف الفمسطينييف مف طبلب المرحمة اإلعدادية  192نة قواميا وأجريت عمى عيّ 
االتزاف االنفعالي سنة ، وقد استخدـ الباحث مقياس  18إلى  14والثانوية وممف تتراوح أعمارىـ مابيف 

وجود  ائج الدراسةوكانت نت .نفسو ومقياس االيجابية مف إعداد الباحث(، 1986)القطاف مف إعداد
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات كؿ مف الطمبة المترويف، وبيف متوسط درجات الطمبة 
المندفعيف، بالمرحمة الثانوية والمرحمة اإلعدادية في مستوى االيجابية وذلؾ لصالح الطمبة المترويف.كما 

رويف وبيف متوسط درجات الطمبة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطمبة المت
 المتردديف بالمرحمة الثانوية والمرحمة اإلعدادية في مستوى االيجابية، وذلؾ لصالح الطمبة المتردديف.

 
 الدراسات التي تناولت القيم واالتزان: 5.9.4

 (Kaushal & Jankhua, 2011دراسة كوشال وجانجوىا ). 3
ىدفت الدراسة إلى قياس القيـ الظاىرة والعبلقة بينيا لدى عينة الدراسة وفؽ متغيرات الجنس، الحالة 

غير متزوج(, واتبعت الدراسة المنيج الوصفي. طبقت الدراسة عمى عينة مف  –االجتماعية )متزوج 
قاـ الباحثاف  %( إناث. حيث90%( ذكور، )19( فرد، نسبة )611الميندسيف واألطباء البالغ عددىـ )

( قيـ شخصية وىي )اإلنجاز، التقدـ، التحدي، التعاوف، اإلبداع، القوة، 01ببناء استابنة تقيس )
( قيـ وىي 4الصدؽ، التمّيز، الضبط، القيادة(. وكذلؾ مقياس لقياس القيـ الظاىرية مكوف مف )

 زاف االنفعالي، االنتماء العرقي(.)االلتزاـ بالوقت، المسؤولية، العمؿ ضمف جماعة، الكفاءة الذاتية، االت
وقد أظيرت نتائج الدراسة أف نتائج القيـ الشخصية ارتفاع قيـ مثؿ التميز عند الميندسيف وتدني قيـ 
التحدي عند األطباء. كما أظيرت النتائج اختبلؼ القيـ الشخصية بالنسبة لمتغير الجنس، فكاف ارتفاع 

ر أكثر مف عند اإلناث. أما قيـ التمييز والسمطة ىي القيـ التي قيـ اإلنجاز والتطور والتحدي عند الذكو 
نالت أعمى نسب عند اإلناث. أما متغير الحالة االجتماعية فقد أظيرت الدراسة أف توجو كبًل مف 

 المتزوجيف وغير المتزوجيف متشابو في قيـ اإلنجاز والتقدـ والتعاوف ومختمؼ في باقي القيـ.
تشابو بيف القيـ الظاىرية )قيمة العمؿ الجماعي، قيمة االلتزاـ بالوقت، قيمة  كذلؾ بينت النتائج وجود

 الواجب( بيف األطباء والميندسيف. ولكف اختمفوا في االتزاف االنفعالي لصالح األطباء.
وأظيرت النتائج أيضًا تفوؽ الذكور في قيـ االلتزاـ بالوقت، والعمؿ الجماعي. أما اإلناث فقد تفوقف في 

ة العمؿ. أما بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية فقد حصؿ المتزوجوف عمى أعمى النسب في القيـ نوعي
 الظاىرية مف غير المتزوجيف.
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وبينت النتائج وجود عبلقة ارتباطية بيف القيـ الشخصية والقيـ الظاىرية ما عدا قيـ الصدؽ والتعاوف 
 التي أظيرت أقؿ نسب في العبلقة.

 

 (4232)دراسة دسوقي  .4
ىدفت الدراسة الى بحث عبلقة االبداع االنفعالي وعواممو بكؿ مف قوة السيطرة المعرفّية والقيـ لدى 

الثالث االعدادي بمدرسة القراقرة االعدادية لمبنيف بمصر. وقد ؼ ( مف طبلب الصّ 004عينة قواميا )
العشوائية. وأشارت نتائج الدراسة  اتبعت الباحثو المنيج الوصفي في دراستيا وتـ انتقاء العينة بالطريقة

الى وجود عبلقة بيف االبداع االنفعالي والقيـ المختمفة ، بدليؿ أف الفرد الذي يتمتع بمستوى عاؿ مف 
القيـ المختمفة تدفعو ىذه القيـ الى تبني أنشطة معرفية متنوعة والتي بدورىا تدفعو الف يكوف مبدعا في 

 اع االنفعالي.جميع جوانب حياتو بما فييا االبد
 

  (2004ضحيك )دراسة .3
إلى التعرؼ عمى القيـ األكثر شيوعا والمتضمنة في سموكيات قادة النشاط الكشفي في  الدراسة ىدفت

ذا ما كانت ىذه القيـ تختمؼ باختبلؼ كؿ مف  قطاع غزة وعبلقة ىذه القيـ باالتزاف االنفعالي، وا 
 الجنس والمؤسسة والخبرة والمؤىؿ الكشفي.

( قائدًا وقائدة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة، وذلؾ بنسبة 235وقد تكونت عينة الدراسة مف )
% مف مجتمع الدراسة األصمي مف مدارس محافظات غزة، وتـ توزيعيـ حسب الجنس والمؤسسة 50

 والخبرة الكشفية والتأىيؿ الكشفي.
قاـ الباحث ببناء استبانة القيـ، بتصنيؼ القيـ إلى ستة أما بالنسبة لؤلدوات المستخدمة في الدراسة فقد 

أبعاد ىي )القيـ الدينية، القيـ االجتماعية، القيـ السياسية، والقيـ العممية، والقيـ االقتصادية، والقيـ 
 العدؿ. تزاف االنفعالي، مف إعدادالجمالية(، وكذلؾ استخداـ استبانة اال
( بيف كؿ 0.01باطا موجبا ذا دالة إحصائية عند مستوى الدالة )ومف نتائج ىذه الدراسة أف ىنالؾ ارت

مف القيـ العممية واالجتماعية واالقتصادية والدرجة الكمية الستبانة القيـ وبيف االتزاف االنفعالي، بينما ال 
 توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف القيـ الدينية والسياسية والجمالية وبيف االتزاف

 االنفعالي.
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 ( 4223المزيني ) دراسة. 6
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدى تمسؾ طمبة الجامعة اإلسبلمية بالقيـ الدينية ومدى تحمييـ 
باالتزاف االنفعالي، كما ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف القيـ الدينية لدى عينة مف طمبة الجامعة 

( طالبًا وطالبة 922وتكونت عينة الدراسة مف ) ومستوى االتزاف االنفعالي لدييـ. بغزة اإلسبلمية
%( مف مجتمع الدراسة، وقد 91( طالبة، وىذه العينة تشكؿ )091( طالبًا، و)082موزعيف كالتالي: )

 تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي طبقي.
العدؿ. وكانت  فعالي مف إعداداف االنواستخدـ الباحث استبانة القيـ الدينية مف إعداده واستبانة االتز 

يتحمى طبلب وطالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة بدرجة عالية مف القيـ الدينية  نتائج الدراسة كالتالي:
حيث يقعوف في اإلرباعي الرابع مف منحنى القيـ الدينية. كما يتحمى طبلب وطالبات الجامعة 

حيث يقعوف في اإلرباعي الثالث والرابع مف منحنى اإلسبلمية بدرجة عالية مف االتزاف االنفعالي 
االتزاف االنفعالي. وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة التمسؾ بالقيـ الدينية بيف طبلب 

فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى  وطالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة لصالح الطالبات.كما توجد
 اإلسبلمية بغزة لصالح الطالبات أيضا.لجامعة يف طبلب وطالبات ااالتزاف االنفعالي ب

 

 دراسة عبد السالم )د.ت(. 7
ىدفت الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف القيـ واألمف النفسي عمى طمبة كمية التربية في جامعة األزىر، 

(، وأداة 1956مستخدمًا المنيج الوصفي معتمدًا عمى مقياس ألبورت وزمبلءه النسخة العربية لينا )
( والتي طبقت عمى عينة تكونت مف 1973الطمأنينة االنفعالية ألبراىـ ماسمو الذي أعده سبلمة )

وقد أظيرت النتائج أنو ال توجد عبلقة بيف القيـ  ( طالبًا الذيف تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية.162)
كثر مف طريقة بأساليب واألمف النفسي باعتبار أّنو محتوى معرفي واحد. فالقيـ الدينية ممكف أف تّقدـ بأ

التنشئة. وبينت النتائج أيضًا احتبلؿ القيـ الدينية واالجتماعية في أعمى المراتب، أما القيـ الجمالية 
 فحصمت عمى آخر المراتب.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 6.9.4
 مكنت مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة والتي أجريت عمى المجتمعات العربية واألجنبية ت

 الباحثة مف استخبلص المبلحظات التالية:
 

 أواًل: الدراسات التي تناولت القيم الشخصية.
 

 الدراسات التي ىدفت إلى التعرؼ عمى منظومة األنساؽ القيمية وترتيبيا لدى عينة الدراسة

 العينة المجتمع الباحث الرقم
ترتيب القيم بحسب ما وردت 

 بالنتائج/ القيم
الزيودي   .0

(9108) 
 السعودية/ 

 المدينة المنورة
الدينية، الجمالية، السياسية،  طالب وطالبة 0090

 االجتماعية، االقتصادية.
محمد    .9

(9108) 
 الجزائر/ 

 والية تيري وزوز
 991طمبة المرحمة الثانوية 

 تمميذ
النظرية، السياسية، الدينية، 
 االجتماعية، اقتصادية، جمالية.

العمايرة   .8
(9101) 

 0000طمبة الجامعة األردنية  األردف
 طالب وطالبة

الدينية، السياسية، النظرية، 
 االجتماعية، االقتصادية.

عمياف وعسمية   .6
( دراسة 9116)

 مقارنة

فمسطيف/ قطاع 
 غزة.

 طالبًا وطالبة 616
جامعة األزىر والجامعة 

 اإلسبلمية.

 القيـ الدينية

2.  
 (د.تعسمية )

 طالبًا وطالبة 021 فمسطيف/ قطاع غزة
 جامعة األقصى

القيـ االجتماعية، الدينية، 
السياسية، االقتصادية النظرية، 

 الجمالية.
4.  

العميري 
(9119) 

الرياض/ كمية الممؾ 
 خالد العسكرية

القيـ الدينية، النظرية،  طالبًا  890
االجتماعية، السياسية، 

 االقتصادية، الجمالية.
1.  

 عصيدة
فمسطيف/ محافظة 

 نابمس
ؼ الثاني عشر في الصّ 

 المدارس الثانوية
القيـ السياسية، الجمالية، 
 األخبلقية، الدينية، االجتماعية.

 
تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة لمقيـ الشخصية بأنيا استخدمت المنيج الوصفي العتباره 

والتخصص الدراسي، مناسبًا لطبيعة ىذه الدراسات. كما أنيا تناولت متغيرات مشابية كالجنس، 
والمستوى الدراسي. وتشابيت عينة الدراسة وىي طمبة الجامعة إال أف الباحثة لـ تكتفي بدراسة النسؽ 
القيمي لطمبة الجامعة فقط، بؿ قامت بدراسة العبلقة بيف القيـ الشخصية واالتزاف االنفعالي عمى عينة 

 الضفة الغربية بفمسطيف.( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة القدس في 011مقدارىا )
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 ثانيًا: الدراسات التي تناولت االتزان االنفعالي:
بعد تحميؿ الدراسات وجد أف أغمبية الدراسات التي تناولت االتزاف االنفعالي ىي دراسات وصفية 
ارتباطية، فقد تـ ربط االتزاف االنفعالي بمتغيرات كثيرة كاالغتراب النفسي والحوار األسري والنضج 

 االنفعالي، ومستوى الصحة النفسية ومستوى تقدير الذات والمكانة االجتماعية.
وقد تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بأنيا دراسة وصفية ارتباطية، إال أنيا اختمفت بربط 

 االتزاف االنفعالي بمتغير معرفي وليس متغير نفسي وىو القيـ الشخصية.
 

لدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري لمدراسة، وصياغة المشكمة، وتحديدىا، مف اتـ االستفادة وقد 
 وصياغة الفروض المبلئمة، وبناء أدوات القياس مما يجعؿ ىذه الدراسة مكممة لغيرىا مف الدراسات.
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 الثالث الفصل
________________________________________________ 

 واإلجراءاتالطريقة 
 

الدراسة  ايتضمف ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدراسة، ومجتمعيا وعينتيا. كما يعطي وصفًا مفصبًل أَلدات
استخبلص في تـ استخداميا وصدقيما وثباتيما، وكذلؾ ِإجراَءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي 

  نتائج الدراسة وتحميميا.
 منيج الدراسة   1.3

تـ استقصاء آراء طمبة مناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة. حيث ل االرتباطي المنيج الوصفي تـ استخداـ
 جامعة القدس حوؿ عبلقة القيـ الشخصية باالتزاف االنفعالي مف وجية نظرىـ.

 
 مجتمع الدراسة  2.3

( طالبا وطالبة مف كبل 9462تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة جامعة القدس، والبالغ عددىـ )
( حسب إحصائيات رسمية صادرة عف دائرة 2014لجنسيف، والمسجميف رسميا لمعاـ الدراسي )ا

 ( مف اإلناث. 5052( مف الذكور )4410التسجيؿ في جامعة القدس، منيـ )

 
 

 عينة الدراسة  3.3
تـ اختيارىـ بطريقة العينة  طمبة جامعة القدسمف  طالبا وطالبة( 011تكونت عينة الدراسة مف )

وتمثؿ العينة ما  ( مف اإلناث691( مف الذكور، و)812تبعا لطبقة الجنس، منيـ ) العشوائية الطبقية
بيانات وصمت حصيمة الجمع ( ، وبعد إتماـ عممية جمع المف مجتمع الدراسة (%062) نسبتو

بسبب عدـ صبلحيتيا لمتحميؿ اإلحصائي لكي تصبح عينة  تاستبيانا (2إستبانات. استبعد منيا )
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( توزيع أفراد عينة 1.3جدوؿ )ال ويبيف( مبحوثا، 122الدراسة التي تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي عمييا )
والتخصص، والمستوى الدراسي، والمستوى التعميمي لبلـ، والدخؿ االقتصادي  الجنسالدراسة حسب 

 لؤلسرة، ومكاف السكف.
والمستوى الدراسي، والمستوى والتخصص،  الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  .1.3جدول 

 التعميمي لالم، والدخل االقتصادي لألسرة، ومكان السكن.
النسبة  العدد المتغير

 المئوية

 المجموع

 122 47.2 375 ذكر الجنس

 52.8 420 أنثى

 122 43.5 346 كميات عممية التخصص

 56.5 449 كميات إنسانية

 122 14.6 116 سنة أولى المستوى الدراسي

 30.6 243 سنة ثانية

 20.9 166 سنة ثالثة

 34.0 270 سنة رابعة فأعمى

 122 12.5 99 أساسي المستوى التعميمي لالم

 39.4 313 ثانوي

 48.2 383 جامعي

 122 15.7 125 شكيؿ فاقؿ 9111 الدخل االقتصادي لألسرة

 35.1 279 شيكؿ 8111 – 9110

 49.2 391 أكثر مف ذلؾ

 122 38.7 308 مدينة مكان السكن

 55.5 441 قرية

 5.8 46 مخيـ

 
 
 

 :الدراسة اتاأد 4.3
وفيما  مقياس االتزاف االنفعالي،و  القيـ الشخصية، مقياسوىما  ،في ىذه الدراسة مقياسيفتـ استخداـ 

 المقاييس:مف ىذه  مقياسيمي وصؼ لكؿ 
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 مقياس القيم الشخصية  3.6.5
باالعتماد  مقياس القيـ الشخصية ة ببناءالباحث قامتلدى أفراد العينة  درجة القيـ الشخصية إلى لمتعرؼ

( 9119ري، يومف ابرز تمؾ الدراسات دراسة )العم. عمى مجموعة مف الدراسات والمقاييس السابقة
 –رة ( فق41قد تكوف المقياس في صورتو األولية مف )و (، 0201ىنا،( و دراسة )0229،خميفةودراسة )

أصبح المقياس يتكوف في صورتو قياس مجموعة مف المختصيف و ، وبعد عرض الم-( 9ممحؽ رقـ )
( يوضح أرقاـ الفقرات الخاصة 968والجدوؿ )( فقرة، موزعا عمى ستة أبعاد رئيسية 26النيائية مف )

 بكؿ بعد مف أبعاد القيـ الشخصية.
 

 ت القيم الشخصية.أرقام الفقرات الخاصة بكل مجال من مجاال 4.5جدول 
 عدد الفقرات فقرات البعد القيمة الرقـ
 01 01 – 0 القيـ السياسية األوؿ البعد
 2 14 – 11 القيـ النظرية الثاني البعد
 0 02 – 02 القيـ الجمالية الثالث البعد
 0 82 – 90 القيـ الدينية الرابع البعد
 البعد

 الخامس
 01 62 – 84 االقتصاديةالقيـ 

 البعد
 السادس

 2 26 – 64 القيـ االجتماعية

 76 76 – 3 الدرجة الكمية لمقيم الشخصية

 
 تصحيح المقياس: 3.3.6.5

تـ تصميـ المقياس عمى أساس مقياس )ليكرت الرباعي(، وقد بنيت الفقرات باالتجاه اإليجابي فقط، 
(. بدرجة 8بدرجة كبيرة )(، 6:)ينطبؽ عمي بدرجة كبيرة جدا )وأعطيت األوزاف لمفقرات كما ىو آت

الذي يحدد درجة الرباعي ليكرت  (. وقد قّسمت األداة وفقا لمقباس0). بدرجة قميمة جدا(9قميمة )
المبحوث عمى المقياس في ضوء درجة موافقتو أو عدـ موافقتو عمى بنود المقياس، وتتحدد الدرجة 

زاف أو متصؿ رتبي متدرج يشتمؿ بإعطاء أوزاف مختمفة لبلستجابة، بحيث يستجيب المبحوث عمى مي
 0-6ولتحديد طوؿ خبليا المقياس الرباعي )الحدود الدنيا والعميا(، تـ حساب المدى )عمى أربعة نقاط. 

(، وبعد ذلؾ تـ إضافة 0=  8/8( لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية الصحيح )8(، ثـ تـ تقسيمو مف )8=
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اس وىى الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد الحد ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس )أو بداية المقي
 (.868األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طوؿ الخبليا كما ىو وارد في جدوؿ )

 
 . مقياس التصحيح5.5جدول 

 الدرجة المستوى الرقم

 قميمة 0622 - 0إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف  0

 متوسطة 9622  - 9البعد  بيف أكثر مف  إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو 8

 كبيرة 6  - 8إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف أكثر مف  2

 
 :المقياسصدق  4.3.6.5
( محكما مف 09عرض المقياس عمى )تـ  الصدؽ الظاىريالمحكميف أو ما يعرؼ ب صدقلمتأكد مف

التأكد مف مناسبة األداة لما أعدت مف أجمو وسبلمة ( بيدؼ 0ممحؽ رقـ ) ذوى الخبرة واالختصاص
مف  المقياس كذلؾ تـ التأكد مف صدؽ صياغة الفقرات وانتماء كؿ منيا لممجاؿ الذي وضعت فيو.

حساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكمية ألداة الدراسة، وذلؾ كما ىو واضح في  خبلؿ
معامبلت االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة دالة  (. والتي بينت أف جميع قيـ668جدوؿ )

إحصائيًا، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة وأنيا تشترؾ معًا في قياس القيـ الشخصية لدى 
 طمبة جامعة القدس.
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فقرات ( لمصفوفة ارتباط Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) 4.3جدول 
 القيم الشخصية مع الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المقياس.

 القيم الجمالية القيم النظرية القيم السياسية
الداللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية
الداللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية
الداللة  قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية
1 0.586** 0.000 11 0.645** 0.000 20 0.580** 0.000 
2 0.641** 0.000 12 0.637** 0.000 21 0.585** 0.000 
3 0.767** 0.000 13 0.555** 0.000 22 0.597** 0.000 
4 0.726** 0.000 14 0.604** 0.000 23 0.542** 0.000 
5 0.668** 0.000 15 0.553** 0.000 24 0.667** 0.000 
6 0.676** 0.000 16 0.605** 0.000 25 0.680** 0.000 
7 0.509** 0.000 17 0.534** 0.000 26 0.606** 0.000 
8 0.706** 0.000 18 0.617** 0.000 27 0.491** 0.000 
9 0.388** 0.000 19 0.545** 0.000    
10 0.467** 0.000       
28 0.652** 0.000 36 0.556** 0.000 46 0.458** 0.000 
29 0.685** 0.000 37 0.385** 0.000 47 0.623** 0.000 
30 0.670** 0.000 38 0.673** 0.000 48 0.708** 0.000 
31 0.659** 0.000 39 0.636** 0.000 49 0.706** 0.000 
32 0.773** 0.000 40 0.717** 0.000 50 0.661** 0.000 
33 0.565** 0.000 41 0.358** 0.000 51 0.711** 0.000 
34 0.690** 0.000 42 0.644** 0.000 52 0.579** 0.000 
35 0.609** 0.000 43 0.725** 0.000 53 0.702** 0.000 
   44 0.199** 0.000 54 0.539** 0.000 
   45 0.384** 0.000    

تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة 
عالية جدا، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة وأنيا تشترؾ معًا في دالة إحصائيًا وبدرجة 
 مف وجية نظر طمبة جامعة القدس. قياس القيـ الشخصية
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 : المقياسبات ث 5.3.6.5
حساب ثبات االتساؽ الداخمي لمقياس القيـ الشخصية عمى الدرجة الكمية وجميع األبعاد المكونة تـ 

، وقد جاءت Cronbach Alpha)الشخصية بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا )لمقياس القيـ 
 (. 5.3النتائج كما ىي واضحة في الجدوؿ )

 
 ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة. Cronbach Alpha)( نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا )5.3جدول )

 Alphaقيمة  عدد الفقرات القيمة الرقم
010.8328 السياسيةالقيـ األولالبعد

20.7610 القيـ النظريةالثانيالبعد

00.7380 القيـ الجماليةالثالثالبعد

0.81521 القيـ الدينيةالرابعالبعد

البعد
الخامس

010.7248 االقتصاديةالقيـ 

البعد
السادس

20.8050 القيـ االجتماعية

260.8930 الدرجة الكمية لمقيم الشخصية

 
تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى أف أداة الدراسة بابعاداىا المختمفة تتمتع بدرجة جيدة 

%(، معبرة عف درجة بيف جيدة 08%( وبيف )19جدا مف الثبات، حيث تراوحت درجات الثبات بيف )
%( معبرة عف 02وجيدة جدًا مف الثبات، بينما بمغت قيمة ألفا عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية )

  درجة عالية مف الثبات.

 
 مقياس االتزان االنفعالي: 4.6.5

 

وعمى األدب التربوي المتعمؽ  فييا، طبلع عمى عدد مف الدراسات السابقة واألدوات المستخدمةاإلبعد 
االتزاف مف أجؿ التّعرؼ إلى درجة بناء مقياس خاص أىدافيا وفروضيا تـ بموضوع الدراسة و 

( 2007عينة الدراسة، وقد تمثمت في مقياس المسعودي المشار اليو في دراسة فضيمة ) لدى االنفعالي
( وكذلؾ دراسة رياف 2007الوارد في دراسة محمد ) االتزان االنفعاليكذلؾ تـ الرجوع الى مقياس 

، وبذلؾ ( فقرة41( فقرة، حيث تـ استبعاد )71المقياس في صورتو األولية مف ) ( وقد تكوف2006)
( فقرة ايجابية 19( فقرة، منيا )30أصبح عدد الفقرات التي يتألؼ منيا المقياس في شكميا النيائي )
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، 27، 26، 25، 24، 22، 20، 17، 15، 14، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 4، 1،3وىي الفقرات )
 (، أما باقي الفقرات فيي سمبية.30

أرقاـ الفقرات الخاصة بكؿ بعد مف أبعاد مقياس ( يوضح 468والجدوؿ )ويتكوف المقياس مف بعديف 
 االتزاف االنفعالي.

 
 أرقام الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد مقياس االتزان االنفعالي. 8.5جدول 

 عدد الفقرات فقرات البعد البعد الرقم
0202-0 التحكـ والسيطرة 3

02 02 - 11  المرونة  4

 52 52 - 3 االنفعاليالدرجة الكمية لالتزان 

 
 تصحيح المقياس: 3.4.6.5

يتضمف ىذا المقياس في تقدير الشخص لنفسو بطريقة ذاتية، أي كما يرى نفسو، ويتضمف المقياس  
( فقرة سمبية. وقد بنيت الفقرات، حسب سمـ رباعي وأعطيت 00( فقرة ايجابية، و)02( فقرة منيا )81)

ثبلث درجات. األوزاف لمفقرات كما ىو آت:)ينطبؽ عمي بدرجة كبيرة جدا: أربع درجات، بدرجة كبيرة: 
 بدرجة قميمة: درجتيف. بدرجة قميمة جدا: درجة واحدة(. 

د درجة المبحوث عمى المقياس الذي يحدّ  الرباعي ليكرتفي تصحيح المقياس عمى سّمـ  وقد االستناد
في ضوء درجة موافقتو أو عدـ موافقتو عمى بنود المقياس، وتتحدد الدرجة بإعطاء أوزاف مختمفة 
لبلستجابة، بحيث يستجيب المبحوث عمى ميزاف أو متصؿ رتبي متدرج يشتمؿ عمى أربعة نقاط. 

(، ثـ تـ 8= 0-6ـ حساب المدى )ولتحديد طوؿ خبليا المقياس الرباعي )الحدود الدنيا والعميا(، ت
(، وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى 0=  8/8( لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية الصحيح )8تقسيمو مف )

أقؿ قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وىى الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، 
 (.1.8وىكذا أصبح طوؿ الخبليا كما ىو وارد في جدوؿ )
 

 . طول الخاليا.9.5جدول 
 الدرجة المستوى الرقم

 قميمة  0622 - 0إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف  0

 متوسطة 9622  - 9إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف أكثر مف  8

 كبيرة  6  - 8إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد  بيف أكثر مف  2
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 االتزان االنفعالي:مقياس  صدق 4.4.6.5
 

صدقتـ التأكد مف  االنفعاليمقياس نوعيف مف الصدؽ، تمثؿ األوؿ في صدؽ  ـباستخدا االتزان
ذوى الخبرة  ( محكما مف09عمى )وذلؾ بعرض المقياس  محكميف أو ما يعرؼ بالصدؽ الظاىريال

مناسبة المقياس لما أعد مف أجمو وسبلمة صياغة ، بيدؼ التأكد مف -0ممحؽ رقـ  -تصاصواالخ
 الفقرات. وكاف ىناؾ اتفاؽ بينيـ عمى صبلحية المقياس.

مع الدرجة الكمية،  بحساب مصفوفة ارتباط فقرات المقياسومف ناحية أخرى تـ التحقؽ مف الصدؽ 
فقرات مع ( والتي بينت أف جميع قيـ معامبلت االرتباط لم8.3وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )

الدرجة الكمية لكؿ فقرة دالة إحصائيًا، مما يشير إلى تمتع األداة بالصدؽ العاممي، وأنيا تشترؾ معًا 
 في قياس االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس.

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) 8.3جدول 
 الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المقياس .االتزان االنفعالي مع 

 تحكـ وسيطرة المرونة
 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1 0.431** 0.000 1 0.486** 0.000 
2 0.278** 0.000 2 0.484** 0.000 
3 0.489** 0.000 3 0.485** 0.000 
4 0.452** 0.000 4 0.279** 0.000 
5 0.208** 0.000 5 0.500** 0.000 
6 0.445** 0.000 6 0.468** 0.000 
7 0.483** 0.000 7 0.542** 0.000 
8 0.290** 0.000 8 0.488** 0.000 
9 0.235** 0.000 9 0.450** 0.000 

10 0.487** 0.000 10 0.358** 0.000 
11 0.495** 0.000 11 0.213** 0.000 
12 0.484** 0.000 12 0.315** 0.000 
13 0.216** 0.000 13 0.311** 0.000 
14 0.175** 0.000 14 0.351** 0.000 
15 0.217** 0.000 15 0.325** 0.000 

 
تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة 

مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة وأنيا تشترؾ معًا في دالة إحصائيًا وبدرجة عالية جدا، 
 قياس االتزاف االنفعالي مف وجية نظر طمبة جامعة القدس.
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 : المقياسبات ث 5.4.6.5
حساب ثبات االتساؽ الداخمي لمقياس االتزاف االنفعالي عمى الدرجة الكمية واألبعاد المكونة لمقياس تـ 

، وقد جاءت النتائج كما Cronbach Alpha)بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا )االتزاف االنفعالي 
 (. 9.3ىي واضحة في الجدوؿ )

 
 ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة. Cronbach Alpha)( نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا )9.3جدول )

 Alphaقيمة  عدد الفقرات المتغير الرقم
020.6815 المرونةاألولالبعد

020.7321 التحّكـ والسيطرةالثانيالبعد

 0.7940 52 الدرجة الكمية لالتزان االنفعالي

 
المختمفة تتمتع بدرجة جيدة بأبعادىا تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى أف أداة الدراسة 

 164002عمى بعد التحكـ والسيطرة بينما كاف  161890ث تراوحت درجات الثبات بيف مف الثبات، حي
معبرة عف  161261لدرجة الكمية لمقيـ الشخصية ، في حيف بمغت قيمة ألفا عمى اعمى بعد المرونة 

  درجة عالية مف الثبات.
 

 تطبيق الدراسة إجراءات 5.3
 تـ إتباع اإلجراءات التالية مف أجؿ تنفيذ الدراسة:

 لمتمثؿ في طمبة جامعة القدس.القياـ بحصر مجتمع الدراسة وا -
 حثة عمى مجموعة مف المقاييس.الدراسة بعد اطبلع البا بناء مقاييس -
والتي تسمح بتطبيؽ َأداة الدراسة، وذلؾ مف خبلؿ الحصوؿ عمى  القياـ باإلجراءات االدارّية -

 موافقة إدارة جامعة القدس، لمحصوؿ عمى إحصائيات أعداد الطمبة، وتوزيع أداتا الدراسة.
 اختيار عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة بطريقة طبقية عشوائية. -
 عشر محكمًا  اثناتـ التأكد مف صدؽ أداتا الدراسة مف خبلؿ عرضيا عمى  -
( باليد 2015-2014الدراسة عمى العينة، في الفصؿ األوؿ لمعاـ الدراسي ) مقاييس توزيع -

وأجاب الطمبة عمى األدوات بوجود الباحثة، وكاف كؿ مقياس مزود بالتعميمات واإلرشادات 
 الكافية لتساعدىـ عمى كيفية اإلجابة عف الفقرات. 
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د تمكنوا مف اإلجابة عمى زمنا لئلجابة عف المقياسيف إال أف معظـ الطمبة ق حديدتيتـ لـ  -
 ( دقيقة.15-10فقرات المقاييس في زمف قدره )

عدادىا إِلدخاليا لمحاسوب. -  تـ ِإعطاء المقاييس الصالحة َأرقامًا متسمسمة وا 
 تفريغ البيانات وتعبئتيا في نماذج خاصة. -
بيانات لتحميؿ ال SPSSالبرنامج اإلحصائي  ،استخداـ برنامج العموـ االجتماعّية واالنسانّية -

 واستخراج النتائج.

 
 متغيرات الدراسة  6.3

 المستقمة: المتغيرات 1.6.3
والتخصص، والمستوى الدراسي، والمستوى التعميمي لبلـ، والدخؿ االقتصادي لؤلسرة،  )الجنس

 مكاف السكف(.
 

 المتغيرات التابعة: 2.6.3
 .القيـ الشخصية 

 .االتزاف االنفعالي 

 

 المعالجة اإلحصائية   7.3
 ،األعداد باستخراجوتـ استخداـ اإلحصاء الوصفي  ،تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات

واستجاباتيـ عمى  ،واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة المتوسطات الحسابيةو والنسب المئوية، 
(، وقد فحصت فرضيات الدراسة عف طريؽ والقيـ الشخصية)االتزاف االنفعالي،  المقاييس

 – oneتحميؿ التبايف األحادي )و (، t-test)( ت)اختبار  :التالية التحميمية االختبارات اإلحصائية

way anova توكي  ( واختبار(Tukey)  معامؿ االرتباط بيرسوفو (Pearson Correlation) كما .
باستخداـ ، وذلؾ باستخداـ الحاسوب لحساب ثبات األداة معامؿ الثبات كرونباخ ألفا استخداـ

 (.SPSSبرنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا كامبًل ومفصبًل لنتائج الدراسة، وذلؾ لئلجابة عف تساؤالت الدراسة 

 .فرضياتيالتحقؽ مف صحة او 
 

 أسئمة الدراسة وفرضياتيا نتائج  1.4
 

 . نتائج السؤال األول:3.3.6
 ما درجة القيم الشخصية لدى طمبة جامعة القدس؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األوؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة القيـ 
 (.066القدس، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )بأبعادىا المختمفة لدى طمبة جامعة  الشخصية

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أبعاد القيم الشخصية. 3.6جدول 

 االنحراف  المتوسط الحسابي العدد المظير البعد
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 متوسطة الخامس 0.66 2.64 795 القيـ السياسيةاألولالبعد

 كبيرة الثالث 0.50 3.05 795 القيـ النظريةالثانيالبعد

 متوسطة الرابع 0.55 2.88 795 القيـ الجماليةالثالثالبعد

 كبيرةاألول 0.55 3.15 795 القيـ الدينيةالرابعالبعد

 متوسطة السادس 0.51 2.54 795 االقتصاديةالقيـ الخامسالبعد

 كبيرة الثاني 0.55 3.08 795 القيـ االجتماعيةالسادسالبعد

 متوسطة 0.36 2.89 795 الدرجة الكمية لمقيم الشخصية



63 
 

( أف أىـ القيـ الشخصية انتشارا لدى طمبة جامعة القدس في فمسطيف تمثمت 066يتضح مف الجدوؿ )
( معبرا عف درجة كبيرة، وجاء في المرتبة الثانية بعد 3.15بمتوسط حسابي قدره ) (في )القيـ الدينية

( معبرا عف درجة كبيرة أيضا، وجاء في المرتبة الثالثة 8610)القيـ االجتماعية( بمتوسط حسابي قدره )
( معبرا عف درجة كبيرة أيضا، في حيف جاء في 8612( بمتوسط حسابي قدره )القيم النظريةبعد )

توسطة، وجاء في ( معبرا عف درجة م9600( بمتوسط حسابي قدره )القيم الجماليةالمرتبة الرابعة بعد )
( معبرا عف درجة متوسطة أيضا، 9646المرتبة الخامسة بعد )القيـ السياسية( بمتوسط حسابي قدره )

أما عمى ( معبرا عف درجة متوسطة. 4.52بمتوسط حسابي قدره ) (القيـ االقتصادية)بينما كاف اقميا 
( 2..4غ المتوسط الحسابي )الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية فقد جاءت أيضا بدرجة متوسطة، حيث بم

  (.0..6مع انحراؼ معياري قدره )
 تفصيل لنتائج القيم الشخصية السابقة حسب الفقرات:

اسػػتخراج األعػػداد، والمتوسػػطات الحسػػابية، واالنحرافػػات المعياريػػة ألىػػـ تػػـ  :القــيم السياســية .0
 (.966فقرات القيـ السياسية وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )

 األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات القيم السياسية. .4.6 جدول

المتوسط  العدد الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.9554 3.2075 795 أؤمف أف ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة  9
 مرتفعة 1.0422 3.0453 795 االحتبلؿ .أؤمف بنجاح سبلح المقاطعة في الصراع مع  7
 متوسطة 0.9862 2.7849 795 أتابع ما يطرحو اإلعبلـ عف القضية الفمسطينية. 3
أتذكر تواريخ المناسبات الوطنية مثؿ يـو األرض ،يـو االستقبلؿ  10

 ،يـو االنطبلقة ...الخ.
 متوسطة 1.0555 2.6591 795

 متوسطة 1.0964 2.6516 795 إليو .احتـر الحزب السياسي الذي انتمي  6
 متوسطة 1.0683 2.5912 795 أىتـ بحضور المحاضرات السياسية والمقاءات الفكرية. 1
 متوسطة 0.9883 2.5384 795 أتحمؿ مسؤولية توعية )األخريف( بالقضية الفمسطينية. 4
 متوسطة 1.0440 2.4352 795 أتابع األخبار السياسية بشكؿ يومي.   8
أشارؾ في الميرجانات واالحتفاالت السياسية والمناسبات  2

 الوطنية.
 متوسطة 1.0219 2.3069 795

 متوسطة 1.1072 2.1610 795 لدي طموح أف أكوف قائد سياسي.  5
( والتػي تػنص عمػى 2أف أىػـ فقػرات القػيـ السياسػية تمثمػت فػي الفقػرة رقػـ ) (966) الجػدوؿيتضح مف 

( والتػي جػاءت فػي المرتبػة األولػى بدرجػة مرتفعػة، حيػث اليساتردالالباالقوةأؤمنأنماأخذباالقوة)
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(، فػي حػيف تبػيف أف الفقػرة رقػـ 1622( مع انحراؼ معياري )8691بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرة )
( جػػػاءت فػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة بدرجػػػة لااادمطماااوكأنأكاااونيا ااادسياساااي.( والتػػػي تػػػنص عمػػػى )2)

 (.0601( مع انحراؼ معياري )9604توسط الحسابي ليذه الدرجة )متوسطة، حيث بمغ الم

 . القيم النظرية4

اسػػتخراج األعػػداد، والمتوسػػطات الحسػابية، واالنحرافػػات المعياريػػة ألىػػـ فقػرات القػػيـ النظريػػة وذلػػؾ تػـ 
 (.866كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )

 المعيارية ألىم فقرات القيم النظرية.. األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 5.6 جدول

المتوسط  العدد الفقرة الرقم
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الدرجة

 مرتفعة 2.7332 3.4516 795 أؤمنأنالتقدمالعلمييؤدمالىتقدمالحضارة. 02

 مرتفعة 2.8392 3.3006 795 أجتهدللحصولعلىشهاداتعلميةفيالعلمالذمأحب. 00

 مرتفعة 2.7760 3.2855 795 أوظفالتكنولوجياالحديثةالثراءمعرفتيوثقافتي. 08

 مرتفعة 2.8992 3.2792 795 لدمطموكالكمالدراستيالعليا. 00

 مرتفعة 2.8115 3.1182 795 أتابعكلماهوجديدفيمجالتخصصي. 06

 مرتفعة 2.9000 3.1057 795 أحبالعملالعلمالذميحتاجاللىتفكير)استخدامالعقل( 09

 متوسطة 2.8332 2.9698 795 أستخدمالتفكيرالعلميفيحلمشكالتي. 04

 متوسطة 2.9953 2.5723 795 أيرأوأطالعفيويتفراغي. 02

 متوسطة 2.9168 2.3912 795 أشاركفيالندواتالعلمّية. 01

( والتػي تػنص عمػى 02أف أىػـ فقػرات القػيـ النظريػة تمثمػت فػي الفقػرة رقػـ ) (866) الجدوؿيتضح مف 
( والتػي جػاءت فػي المرتبػة األولػى بدرجػة مرتفعػة، أؤمنأنالتقدمالعلميياؤدمالاىتقادمالحضاارة)

(، فػػي حػػيف تبػػيف أف 1618( مػػع انحػػراؼ معيػػاري )8662حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي ليػػذه الفقػػرة )
( جػاءت فػي المرتبػة األخيػرة بدرجػة أشااركفايالنادواتالعلمّياة.التػي تػنص عمػى )( و 01الفقرة رقـ )

 (.1620( مع انحراؼ معياري )9682متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )
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 . القيم الجمالية5

استخراج األعداد، والمتوسػطات الحسػابية، واالنحرافػات المعياريػة ألىػـ فقػرات القػيـ الجماليػة وذلػؾ تـ 
 (.666رقـ )كما ىو واضح في الجدوؿ 

 . األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات القيم الجمالية.6.6 جدول

المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابً
االنحراف 

 المعٌاري
 الدرجة

 مرتفعة 2.7979 3.3082 795 أحرصعلىنظافةالبي ةالجامعية. 91

 مرتفعة 2.8360 3.2038 795 أظهرمحبتيللطبيعة. 90

 مرتفعة 2.8579 3.1447 795 أحافظعلىجمالمدينتي. 94

 مرتفعة 2.9503 3.1119 795 استمعللمقطوعاتالموسيقية 91

 متوسطة 2.9335 2.8453 795 أصادقمنُيظهرالحّسالفني. 92

 متوسطة 1.0185 2.6629 795 أؤيددراسةالموسيقىوالفنونالجميلة. 96

 متوسطة 1.0424 2.5019 795 أيرأالكتباالدبيةوالشعرية. 99

 متوسطة 2.9296 2.2855 795 أيومبزيارةالمعارضوالمتاحفالفنية. 98

( والتػي تػنص عمػى 27( أف أىـ فقرات القيـ الجماليػة تمثمػت فػي الفقػرة رقػـ )666) الجدوؿيتضح مف 
( والتػػي جػػاءت فػػي المرتبػػة األولػػى بدرجػػة مرتفعػػة، حيػػث بمػػغ أحاارصعلااىنظافااةالبي ااةالجامعيااة)

(، فػػي حػػيف تبػػيف أف الفقػػرة رقػػـ 1612( مػػع انحػػراؼ معيػػاري )8681المتوسػػط الحسػػابي ليػػذه الفقػػرة )
( جاءت في المرتبة األخيرة بدرجة أيومبزيارةالمعارضوالمتاحفالفنية.والتي تنص عمى )( 23)

 (.1629( مع انحراؼ معياري )9690متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )

 

 . القيم الدينية4

القػػيـ الدينيػػة وذلػػؾ اسػػتخراج األعػػداد، والمتوسػػطات الحسػػابية، واالنحرافػػات المعياريػػة ألىػػـ فقػػرات تػػـ 
 (.266كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )

 



66 
 

 . األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات القيم الدينية.7.6 جدول

المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابً
االنحراف 

 المعٌاري
 الدرجة

 مرتفعة 2.7517 3.5132 795 اذكرهللاوأشكرهدا ما. 92

 مرتفعة 2.8017 3.4767 795 ارضىبقضاءهللامهماكانوالاسخط. 90

 مرتفعة 2.7726 3.4075 795 االعتدالفيكلاالمورهوعينالحكمة. 81

 مرتفعة 2.7802 3.2717 795 اشاركالناسفياعمالالخير. 80

 مرتفعة 2.8570 3.1220 795 اجتهدبااللتزامبالتعاليمالدينية. 89

 متوسطة 2.8815 2.9648 795 احرصعلىأداءالشعا رالدينيةكاملة. 86

 متوسطة 2.8905 2.7484 795 ابحثعنشريكمتدّين. 82

 متوسطة 2.8961 2.6553 795 انتقيأصديا يممنتظهرعليهمعالماتاإللتزامالديني 88

( والتػػي تػػنص عمػػى 92الفقػػرة رقػػـ )( أف أىػػـ فقػػرات القػػيـ الدينيػػة تمثمػػت فػػي 266) يتضػػح مػػف الجػػدوؿ
( والتي جاءت في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي اذكرهللاوأشكرهدا ما)

( والتػػي تػػنص 88(، فػػي حػػيف تبػػيف أف الفقػػرة رقػػـ )1612( مػػع انحػػراؼ معيػػاري )8620ليػػذه الفقػػرة )
( جػاءت فػي المرتبػة األخيػرة بدرجػة الادينيانتقيأصديا يممنتظهرعليهمعالمااتاإللتازامعمى )

 (.1602( مع انحراؼ معياري )9642متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )

 

 . القيم االقتصادية5

اسػػػتخراج األعػػػداد، والمتوسػػػطات الحسػػػابية، واالنحرافػػػات المعياريػػػة ألىػػػـ فقػػػرات القػػػيـ االقتصػػػادية تػػػـ 
 (.466رقـ )وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 

 

 

 

 



67 
 

 . األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات القيم االقتصادية.8.6 جدول

المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابً
االنحراف 

 المعٌاري
 الدرجة

 مرتفعة 2.7956 3.3761 795 أيّدرالعملوأحترمكلمنيجتهدفيه 66

 مرتفعة 8678. 3.0025 795 الشخصالناجحهوالذميعملعلىتحسيندخله. 63

 متوسطة 2.9030 2.7107 795 ابتعدعنالمبالغةفياالسرافوالتبذير 59

 متوسطة 2.9771 2.6616 795 المالهوالحّلالسحرملجميعالمشاكل. 67

 متوسطة 2.9326 2.5157 795 لدممعرفةعنالمعامالتالبنكية. 58

 متوسطة 1.0898 2.4528 795 لولمأكنطالباًأفضلأنأكونتاجراً. 64

األعمال ;5 الوطنهيدراساتالدارة أنالدراساتالتيتفيد أعتقد
 والمحاسبة.

 متوسطة 2.9762 2.2931 795

 متوسطة 2.9671 2.1824 795 أتابعاالخبارااليتصادية. :5

 متوسطة 2.9743 2.1434 795 أحرصعلىاالستماعاللىاألخبارالتجاريةوالماليةوالصناعية 62

 متوسطة 2.9778 2.0994 795 أفضليراءةالموضوعاتالتجاريةوااليتصادية. 65

( والتػػي تػػنص 66( أف أىػػـ فقػػرات القػػيـ االقتصػػادية تمثمػػت فػػي الفقػػرة رقػػـ )466) يتضػػح مػػف الجػػدوؿ
( والتػي جػاءت فػي المرتبػة األولػى بدرجػة مرتفعػة، حيػث العملوأحترمكلمنيجتهدفياهأيّدرعمى )

(، فػي حػيف تبػيف أف الفقػرة رقػـ 1612( مع انحراؼ معياري )8681بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرة )
( جػػاءت فػػي المرتبػػة أفضااليااراءةالموضااوعاتالتجاريااةوااليتصااادية.( والتػػي تػػنص عمػػى )68)

( مػػػع انحػػػراؼ معيػػػاري 9612درجػػػة متوسػػػطة، حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي ليػػػذه الدرجػػػة )األخيػػػرة ب
(1621.) 

 

 . القيم االجتماعية6

اسػػػتخراج األعػػػداد، والمتوسػػػطات الحسػػػابية، واالنحرافػػػات المعياريػػػة ألىػػػـ فقػػػرات القػػػيـ االجتماعيػػػة تػػـ 
 (.166وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )

 



68 
 

 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات القيم االجتماعية.. األعداد، 9.6 جدول

المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابً
االنحراف 

 المعٌاري
 الدرجة

 مرتفعة 2.8039 3.3509 795 لدمعالياتوصداياتاجتماعيةمتنوعة 64

 مرتفعة 2.7662 3.2428 795 أساعدكلمنيحتاجلمساعدة. 28

 مرتفعة 2.7688 3.2176 795 احرصعلىمساعدةالمحتاجين. 62

 مرتفعة 2.8409 3.1962 795 اشاركاهلبلدتيفياحزانهموافراحهم. 61

 مرتفعة 2.8596 3.1082 795 أشاركفيالتخطيطلالنشطةاالجتماعيةألسرتي 21

 مرتفعة 2.8779 3.1069 795 احباناكونمنالمبادرينفياالعمالالتطوعية. 60

 متوسطة 2.8735 2.9849 795 أسعىلتقديمالخدماتللمسنينكواجباجتماعي. 20

 متوسطة 2.9604 2.9019 795 أحترمجامعتيبكلمافيها. 29

 متوسطة 1.0767 2.6340 795 أوّجهأخيلدراسةالطبوذلكلمساعدةالمرضىوالمحتاجين. 26

( والتي تنص عمى 64القيـ االجتماعية تمثمت في الفقرة رقـ ) ( أف أىـ فقرات661يتضح مف الجدوؿ)
( والتػي جػاءت فػي المرتبػة األولػى بدرجػة مرتفعػة، حيػث لدمعالياتوصداياتاجتماعياةمتنوعاة)

(، فػي حػيف تبػيف أف الفقػرة رقػـ 1601( مع انحراؼ معياري )8628بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرة )
( جاءت في هأخيلدراسةالطبوذلكلمساعدةالمرضىوالمحتاجين.أوجّ( والتي تنص عمى )26)

( مػػػع انحػػػراؼ 9648)المرتبػػػة األخيػػػرة بدرجػػػة متوسػػػطة، حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي ليػػػذه الدرجػػػة 
 (.0611معياري )

 نتائج السؤال الثاني: 4.3.6
تعزى لدى طمبة جامعة القدس  القيم الشخصيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات ىل 

والتخصص، والمستوى الدراسي، والمستوى التعميمي لالم، والدخل االقتصادي  الجنس) اتلمتغير 
 (؟لألسرة، مكان السكن

 :(1-6وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )
 :. نتائج الفرضية األولى3.4.3.6

في  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال حيث تنص الفرضّية عمى أنو: 
 تعزى لمتغير الجنس.لدى طمبة جامعة القدس  القيم الشخصيةمتوسطات 
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كما ىو واضح في الجدوؿ  ،(t-test) ت اختبارتـ استخداـ مف صحة الفرضية األولى لمتحقؽ 
(066).  

الكمية لدرجة القيم المتوسطات الحسابية  لمفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: 6.:جدول 
 الشخصية.

 االبعاد
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 **0.000 793 7.463 0.61 2.82 375 ذكر القيم السياسية

 0.65 2.48 420 أنثى

 0.124 793 1.540 0.49 3.08 375 ذكر القيم النظرية

 0.52 3.03 420 أنثى

 *0.013 793 2.484- 0.52 2.83 375 ذكر القيم الجمالية

 0.57 2.93 420 أنثى

*0.041 793 2.043- 0.57 3.10 375 ذكر القيم الدينية

 0.53 3.18 420 أنثى

 **0.000 793 8.255 0.50 2.70 375 ذكر االقتصاديةالقيم 

 0.48 2.41 420 أنثى

**0.007 793 2.685 0.52 3.14 375 ذكر القيم االجتماعية

 0.56 3.03 420 أنثى

الدرجة الكمية لمقيم 
 الشخصية

 **0.000 793 4.040 0.35 2.94 375 ذكر

 0.36 2.84 420 أنثى

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *

عمى بعد )القيـ  (α) ≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود  (066)مف الجدوؿ يتبيف 
السياسية( وبعد )القيـ االقتصادية( وبعد )القيـ االجتماعية( تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور، أيضا 
تبيف وجود فروؽ عمى بعد )القيـ الجمالية( وبعد )القيـ الدينية( لصالح اإلناث، وكذلؾ تبيف وجود 

قدس تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور فروؽ عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية لدى طمبة جامعة ال
(، بينما بمغ 9626حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية لدى الذكور )

( عند مستوى 66161( كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )9606المتوسط الحسابي لدى اإلناث )
، تعزى لمتغير الجنس)القيـ النظرية(  في حيف تبيف انو ال توجد فروؽ عمى بعد(، 16111الداللة )

وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ السابؽ. وبناء عميو تـ رفض الفرضية الصفرية األولى عمى ابعاد 
)القيـ السياسية، والقيـ االقتصادية، والقيـ االجتماعية، والقيـ الجمالية، والقيـ الدينية( وكذلؾ عمى 

 عمى بعد )القيـ النظرية(.الدرجة الكمية لمقيـ بينما تـ قبوليا 
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 : . نتائج الفرضية الثانية4.4.3.6
في  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال حيث تنص الفرضّية عمى أّنو:

 .التخصصتعزى لمتغير لدى طمبة جامعة القدس  القيم الشخصيةمتوسطات 
كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ  ،(t-test) ت اختبارتـ استخداـ  الثانيةمف صحة الفرضية لمتحقؽ 

(266).  
الكمية لدرجة القيم المتوسطات الحسابية  لمفروق في (t-test) ت نتائج اختبار .6.;جدول 

 الشخصية تبعا لمتغير التخصص.
 االبعاد

 

المتوسط  العدد التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

*0.015 793 2.439- 0.66 2.58 346كلياتعلمية القيم السياسية

 0.65 2.69 449كلياتالنسانية

*0.010 793 2.596 0.48 3.11 346كلياتعلمية القيم النظرية

 0.52 3.01 449كلياتالنسانية

 0.616 793 0.501 0.51 2.89 346كلياتعلمية القيم الجمالية
 0.58 2.87 449النسانيةكليات

 0.139 793 1.480 0.53 3.18 346كلياتعلمية القيم الدينية
 0.56 3.12 449كلياتالنسانية

*0.023 793 2.275- 0.51 2.50 346كلياتعلمية االقتصاديةالقيم 

 0.51 2.58 449كلياتالنسانية

 0.227 793 1.210- 0.56 3.06 346كلياتعلمية القيم االجتماعية
 0.54 3.10 449كلياتالنسانية

الدرجة الكمية 
 لمقيم الشخصية

 0.632 793 0.479- 0.33 2.88 346 كلٌات علمٌة
 0.372 2.90 449 كلٌات إنسانٌة

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
 

عمى بعد )القيـ  (α) ≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود  (266)مف الجدوؿ يتبيف 
السياسية والقيـ االقتصادية( تبعا لمتغير التخصص ولصالح الطمبة الذيف تخصصاتيـ )كميات 
إنسانية(، أيضا تبيف وجود فروؽ عمى بعد )القيـ النظرية( لصالح الطمبة الذيف تخصصاتيـ )كميات 

مية لمقيـ الشخصية عمى الدرجة الكذات داللة إحصائية عممية(، في حيف تبيف انو ال توجد فروؽ 
وباقي األبعاد األخرى لمقيـ، حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية لدى 

(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى الطمبة الذيف 9600الطمبة الذيف تخصصاتيـ )كميات عممية(، )
( عند مستوى -16612) ( كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة9621تخصصاتيـ )كميات إنسانية(، )
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(، وبناء عميو تـ رفض الفرضية الصفرية الثانية عمى ابعاد )القيـ السياسية، والقيـ 16489الداللة )
 االقتصادية، والقيـ النظرية( بينما تـ قبوليا عمى الدرجة الكمية وباقي األبعاد األخرى.



 :. نتائج الفرضية الثالثة5.4.3.6
في  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  حيث تنص الفرضّية عمى أّنو:

 .المستوى الدراسي لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس  القيم الشخصيةمتوسطات 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تـ استخراج الثالثة مف صحة الفرضيةلمتحقؽ 

 (.01.4وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ ) الدراسي،لمتغير المستوى تبعا  القيـ الشخصية
 

لمتغير  تبعا القيم الشخصيةواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية32.4جدول 
 .المستوى الدراسي

المتوسط  العدد المستوى الدراسي البعادا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيم السياسية
 

 0.62 2.63 116سنةأولى
 0.63 2.57 243ثانيةسنة

 0.65 2.72 166سنةثالثة

 0.70 2.65 270سنةرابعةفأعلى

 0.49 3.05 116سنةأولى القيم النظرية

 0.52 3.02 243سنةثانية
 0.47 2.99 166سنةثالثة

 0.51 3.12 270سنةرابعةفأعلى

 القيم الجمالية
 

 0.53 2.89 116سنةأولى

 0.55 2.88 243سنةثانية
 0.58 2.83 166سنةثالثة

 0.54 2.92 270سنةرابعةفأعلى

 0.52 3.11 116سنةأولى القيم الدينية
 0.56 3.14 243سنةثانية

 0.53 3.18 166سنةثالثة

 0.56 3.14 270سنةرابعةفأعلى

 االقتصاديةالقيم 
 

 0.46 2.46 116سنةأولى
 0.48 2.50 243سنةثانية
 0.50 2.56 166سنةثالثة

 0.55 2.61 270سنةرابعةفأعلى

 0.52 3.13 116سنةأولى القيم االجتماعية
 0.55 3.04 243سنةثانية

 0.52 3.07 166سنةثالثة
 0.57 3.11 270سنةرابعةفأعلى

الدرجة الكمية لمقيم 
 الشخصية

 0.31 2.88 116سنةأولى

 0.35 2.86 243سنةثانية
 0.36 2.89 166سنةثالثة

 0.37 2.92 270سنةرابعةفأعلى
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( وجود اختبلؼ في متوسطات درجات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة 01.4يتضح مف الجدوؿ )
القدس عمى مختمؼ مستوياتيـ الدراسية. ولفحص الفرضية تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادي 

.(00.4الجدوؿ )كما ىو وارد في 
 

( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي33.4دول ج
 .لممستوى الدراسيوفقا القيم الشخصية لمفروق في درجات 

 االبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 السياسيةالقيم 
 

 1.744 0.747 3 2.242 بين المجموعات
 
 

0.157 
 
4291. 791 339.013 داخل المجموعات 

  794 341.255 المجموع

 
 القيم النظرية

 2.958 0.745 3 2.235 بين المجموعات
 
 

0.032* 
 
 0.252 791 199.151 داخل المجموعات 

  794 201.385 المجموع

 
 القيم الجمالية

 

 0.929 0.280 3 0.841 بين المجموعات
 
 

0.426 
 
791.3021 238.530 داخل المجموعات 

  794 239.371 المجموع

 324. 0.097 3 0.293 بين المجموعات القيم الدينية
 
 

0.808 
 
 

 0.302 791 238.593 داخل المجموعات

 794 238.886 المجموع

 االقتصاديةالقيم 
 

 3.009 0.774 3 2.321 المجموعاتبين 
 
 

0.030* 
 
 0.257 791 203.356 داخل المجموعات 

  794 205.677 المجموع

 1.100 0.329 3 0.986 بين المجموعات القيم االجتماعية
 
 

0.349 
 
2991. 791 236.343 داخل المجموعات 

  794 237.329 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمقيم الشخصية

 1.546 0.194 3 0.583 بين المجموعات
 
 

0.201 
 
 0.126 791 99.535 داخل المجموعات 

 

  794 100.119 المجموع

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
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في  (α) ≤0.05( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 00.4يتضح مف الجدوؿ )
متوسطات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير المستوى الدراسي عمى الدرجة الكمية 
لمقيـ الشخصية وابعاد )القيـ السياسية، والجمالية، والدينية، واالجتماعية(، فقد بمغت قيمة )ؼ( 

(، في حيف تبيف 16910( عند مستوى الداللة )06264جة الكمية لمقيـ الشخصية )المحسوبة عمى الدر 
وى الدراسي ولمعرفة مصدر وجود فروؽ عمى بعدي )القيـ النظرية والقيـ االقتصادية( تبعا لمتغير المست

توكي  استخداـ اختبارتـ  عمى بعدي )القيـ النظرية والقيـ االقتصادية(، الداللة اتجاهالفروؽ 
(Tukey)  (.09.4الجدوؿ )وكانت نتائج ىذا االختبار كما ىي في 

 
 .تبعا لمتغير المستوى الدراسي لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار 34.4 جدول

 سنة رابعة فأعلى سنة ثالثة سنة ثانٌة سنة أولى المستوى الدراسي االبعاد

 0.0741- 0.0555 0.0319 سنةأولى القيم النظرية

 0.1061- 0.0236  سنةثانية

 *0.1297-   سنةثالثة

  سنةرابعةفأعلى

 *0.1431- 0.1024- 0.0383- سنةأولى االقتصادية القيم

 0.1048- 0.0640-  سنةثانية

 0.0407-   سنةثالثة

 سنةرابعةفأعلى

 
لصالح المتوسطات الحسابية األعمى، حيث تشير ( أف الفروؽ كانت دالة 12.4يتضح مف الجدوؿ )

المقارنات البعدية لمفروؽ في ابعاد القيـ الشخصية تبعا لمتغير المستوى الدراسي أف الفروؽ كانت عمى 
بعد القيـ النظرية بيف الطمبة الذيف مستوياتيـ الدراسية )سنة ثالثة( وبيف الطمبة الذيف مستوياتيـ 

( لصالح الطمبة الذيف مستوياتيـ الدراسية )سنة رابعة فأعمى(، وكانت عمى الدراسية )سنة رابعة فأعمى
بعد القيـ االقتصادية بيف الطمبة الذيف مستوياتيـ الدراسية )سنة أولى( وبيف الطمبة الذيف مستوياتيـ 

عو الدراسية )سنة رابعة فأعمى( لصالح الطمبة الذيف مستوياتيـ الدراسية )سنة رابعة فأعمى(، وىذا يد
إلى رفض الفرضية الصفرية عمى بعدي )القيـ النظرية والقيـ االقتصادية( في حيف تـ قبوليا عمى 

 الدرجة الكمية وباقي األبعاد األخرى.
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 نتائج الفرضية الرابعة: . 6.4.3.6
في  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى حيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 

 .المستوى التعميمي لألم لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس  لقيم الشخصيةامتوسطات 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تـ استخراج الرابعة مف صحة الفرضيةلمتحقؽ 

 (.0866)وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ  لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ،تبعا  القيـ الشخصية
 

لمتغير  تبعا القيم الشخصيةواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية: 35.6جدول 
 .المستوى التعميمي لألم

المتوسط  العدد المستوى التعميمي لألم البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيم السياسية
 

 0.63 2.65 99أساسي
 0.63 2.59 313 ثانوم

 0.68 2.67 383 جامعي

 0.53 3.09 99أساسي النظريةالقيم 
 0.49 3.03 313 ثانوم

 0.51 3.06 383 جامعي

 القيم الجمالية
 

 0.55 2.86 99أساسي
 0.53 2.88 313 ثانوم

 0.57 2.89 383 جامعي

 0.53 3.17 99أساسي القيم الدينية
 0.54 3.14 313 ثانوم

 0.56 3.14 383 جامعي

 االقتصاديةالقيم 
 

 0.52 2.58 99أساسي
 0.49 2.49 313 ثانوم

 0.52 2.58 383 جامعي

 0.55 3.09 99أساسي القيم االجتماعية
 0.54 3.08 313 ثانوم

 0.55 3.08 383 جامعي

الدرجة الكمية لمقيم 
 الشخصية

 0.37 2.91 99أساسي
 0.34 2.87 313 ثانوم

 0.37 2.90 383 جامعي

 
( وجود تقارب في متوسطات درجات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة 0866يتضح مف الجدوؿ )

القدس عمى مختمؼ مستويات أمياتيـ التعميمية. ولفحص الفرضية تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف 
.(0666الجدوؿ )األحادي كما ىو وارد في 
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( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي36.6دول ج
 .لممستوى التعميمي لألموفقا القيم الشخصية لمفروق في درجات 

 االبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 القيم السياسية
 

 1.270 0.545 2 1.091 بيف المجموعات
 
 

0.281 
 
4301. 792 340.164 داخؿ المجموعات 

  794 341.255 المجموع

 
 القيم النظرية

 0.526 0.133 2 0.267 بيف المجموعات
 
 

0.591 
 
 

 0.254 792 201.119 داخؿ المجموعات

  794 201.385 المجموع

 
 القيم الجمالية

 

 0.083 0.024 2 0.049 بيف المجموعات
 
 

0.921 
 
 

792.3021 239.321 داخؿ المجموعات

  794 239.371 المجموع

 0.105 1.031 2 0.063 بيف المجموعات القيم الدينية
 
 

0.901 
 
 

 0.302 792 238.823 داخؿ المجموعات

 794 238.886 المجموع

 االقتصاديةالقيم 
 

 3.466 0.892 2 1.784 بيف المجموعات
 
 

0.032* 
 
 0.257 792 203.892 داخؿ المجموعات 

  794 205.677 المجموع

القيم 
 االجتماعية

 0.002 0.048 2 0.096 بيف المجموعات
 
 

0.998 
 
3001. 792 237.328 داخؿ المجموعات 

  794 237.329 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمقيم الشخصية

 0.858 0.108 2 0.217 بين المجموعات
 
 

0.424 
 
 0.126 792 99.902 داخل المجموعات 

  794 100.119 المجموع

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
 

في  (α) ≤0.05( انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 0666يتضح مف الجدوؿ )
متوسطات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ عمى الدرجة 
الكمية لمقيـ الشخصية وباقي أبعاد القيـ األخرى، باستثناء بعد )القيـ االقتصادية(، فقد بمغت قيمة )ؼ( 
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(، ولمعرفة مصدر 16696)( عند مستوى الداللة 16020المحسوبة عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية )
وكانت  (Tukey)توكي  استخداـ اختبارتـ  عمى بعد )القيـ االقتصادية(، الداللة اختبار اتجاهالفروؽ و 

 .(0266الجدوؿ)نتائج ىذا االختبار كما ىي في 
 

 .تبعا لمتغير المستوى التعميمي لألم لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار37.6 لجدو
 جامعً ثانوي أساسً المستوى التعميمي لؤلـ البعد

 2.0110 *0.0978  أساسً القيم االقتصادية

 *0.0967-   ثانوي

    جامعً

 
حيث تشير  أف الفروؽ كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعمى، (02.4) يتضح مف الجدوؿ

لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ أف الفروؽ  تبعاعمى بعد القيـ االقتصادية المقارنات البعدية لمفروؽ 
بيف الطمبة الذيف المستوى التعميمي ألمياتيـ )أساسي، جامعي( وبيف الطمبة الذيف المستوى  كانت

التعميمي ألمياتيـ )ثانوي( لصالح الطمبة الذيف المستوى التعميمي ألمياتيـ )أساسي، جامعي(، وىذا 
د )القيـ االقتصادية( في حيف تـ قبوليا عمى الدرجة الكمية يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية عمى بع

وباقي األبعاد األخرى.



 نتائج الفرضية الخامسة: . 7.4.3.6
في  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى حيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 

 .االقتصادي لألسرةالدخل  لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس  القيم الشخصيةمتوسطات 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة تـ استخراج
 .(16.4)رة، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ القيـ الشخصية تبعا لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلس
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القيم الشخصية تبعا لمتغير : المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة 16.4 جدول
 الدخل االقتصادي لألسرة.

الدخل االقتصادي  االبعاد
 لألسرة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيـ السياسية
 

 0.64 2.65 125شكيلفايل9111

 0.65 2.66 279شيكل8111–9110

 0.67 2.62 391أكثرمنذلك

 0.51 3.04 125فايلشكيل9111 القيـ النظرية

 0.51 3.02 279شيكل8111–9110

 0.49 3.08 391أكثرمنذلك

 القيـ الجمالية
 

 0.51 2.88 125شكيلفايل9111

 0.50 2.86 279شيكل8111–9110

 0.59 2.90 391أكثرمنذلك

 0.52 3.21 125شكيلفايل9111 القيـ الدينية

 0.53 3.15 279شيكل8111–9110

 0.57 3.12 391أكثرمنذلك

 االقتصاديةالقيـ 
 

 0.56 2.56 125شكيلفايل9111

 0.48 2.50 279شيكل8111–9110

 0.52 2.57 391أكثرمنذلك

 0.57 3.15 125شكيلفايل9111 القيـ االجتماعية

 0.56 3.07 279شيكل8111–9110

 0.53 3.07 391أكثرمنذلك

الدرجة الكمية لمقيم 
 الشخصية

 0.34 2.91 125 شكٌل فاقل 4222

 0.36 2.88 279 شٌكل 5222 – 4223

 0.35 2.90 391 أكثر من ذلك

 
( وجود تقارب في متوسطات درجات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة 04.4يتضح مف الجدوؿ )

القدس عمى مختمؼ مستويات دخؿ أسرىـ االقتصادي. ولفحص الفرضية تـ استخراج نتائج تحميؿ 
.(01.4الجدوؿ )التبايف األحادي كما ىو وارد في 
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( One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )17.4 جدول
 لمفروق في درجات القيم الشخصية وفقا لمدخل االقتصادي لألسرة.

 االبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 القيـ السياسية
 

 0.378 0.163 2 0.325 بيف المجموعات
 
 

0.685 
 
 

4301. 792 340.930 داخؿ المجموعات

  794 341.255 المجموع

 
 القيـ النظرية

 1.307 0.331 2 0.662 بيف المجموعات
 
 

0.271 
 
 

 0.253 792 200.723 داخؿ المجموعات

  794 201.385 المجموع

 
 القيـ الجمالية

 

 0.342 0.103 2 0.207 بيف المجموعات
 
 

0.710 
 
 

792.3021 239.164 داخؿ المجموعات

  794 239.371 المجموع

 1.366 0.410 2 0.821 بيف المجموعات القيـ الدينية
 
 

0.256 
 
 

 0.301 792 238.065 داخؿ المجموعات

 794 238.886 المجموع

 االقتصاديةالقيـ 
 

 1.492 0.386 2 0.772 بيف المجموعات
 
 

0.226 
 
 0.259 792 204.905 داخؿ المجموعات 

  794 205.677 المجموع

القيم 
 االجتماعية

 1.116 0.333 2 0.667 بيف المجموعات
 
 

0.328 
 
2991. 792 236.662 داخؿ المجموعات 

  794 237.329 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمقيم الشخصية

 0.453 0.057 2 0.114 بيف المجموعات
 
 

0.636 
 
 0.126 792 100.004 داخؿ المجموعات 

  794 100.119 المجموع

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
 

في  (α) ≤0.05( انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 17.4يتضح مف الجدوؿ )
متوسطات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلسرة، سواء عمى 
الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية أو باقي أبعاد القيـ األخرى، فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمى الدرجة 
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فروؽ ذات داللة  (، وتبعا لعدـ وجود0.636( عند مستوى الداللة )0.453الكمية لمقيـ الشخصية )
 عمى الدرجة الكمية وباقي األبعاد األخرى. لى قبوؿ الفرضية الصفريةإحصائية فاف ىذا يدعو إ



 نتائج الفرضية السادسة:. 8.4.3.6
في  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى حيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 

 .مكان السكن لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس  القيم الشخصيةمتوسطات 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  لمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة تـ استخراج

 (.18.4القيـ الشخصية تبعا لمتغير مكاف السكف، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )
 

المعيارية لدرجة القيم الشخصية تبعا لمتغير : المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 18.4 جدول
 مكان السكن.

المتوسط  العدد مكان السكن االبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيـ السياسية
 

 0.68 2.55 308مدينة
 0.63 2.66 441يرية
 0.53 3.02 46 مخيم

 0.51 3.08 308مدينة القيـ النظرية
 0.51 3.02 441يرية
 0.43 3.12 46 مخيم

 القيـ الجمالية
 

 0.56 2.92 308مدينة
 0.55 2.85 441يرية
 0.54 2.90 46 مخيم

 0.57 3.13 308مدينة القيـ الدينية
 0.54 3.16 441يرية
 0.53 3.17 46 مخيم

 االقتصاديةالقيـ 
 

 0.50 2.53 308مدينة
 0.52 2.55 441يرية
 0.47 2.56 46 مخيم

 0.52 3.06 308مدينة االجتماعيةالقيـ 
 0.57 3.09 441يرية
 0.57 3.15 46 مخيم

الدرجة الكمية لمقيـ 
 الشخصية

 0.35 2.88 308مدينة
 0.36 2.89 441يرية
 0.33 2.99 46 مخيم

( وجود تقارب في متوسطات درجات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة 00.4يتضح مف الجدوؿ )
القدس عمى اختبلؼ أماكف سكنيـ. ولفحص الفرضية تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادي كما 

.(02.4الجدوؿ )ىو وارد في 
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( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي4.;3 دولج
 .لمتغير مكان السكنوفقا القيم الشخصية في درجات لمفروق 

 االبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 القيـ السياسية
 

 10.787 4.524 2 9.049 بيف المجموعات
 
 

0.000** 
 
4191. 792 332.206 داخؿ المجموعات 

  794 341.255 المجموع

 
 القيـ النظرية

 1.850 0.468 2 0.936 بيف المجموعات
 
 

0.158 
 
 

 0.253 792 200.449 داخؿ المجموعات

  794 201.385 المجموع

 
 القيـ الجمالية

 

 1.633 0.492 2 0.983 بيف المجموعات
 
 

0.196 
 
 

792.3011 238.387 داخؿ المجموعات

  794 239.371 المجموع

 0.299 0.090 2 0.180 بيف المجموعات القيـ الدينية
 
 

0.742 
 
 

 0.301 792 238.706 داخؿ المجموعات

 794 238.886 المجموع

القيـ 
 االقتصادية

 

 0.084 0.021 2 0.043 بيف المجموعات
 
 

0.920 
 
 0.260 792 205.633 داخؿ المجموعات 

  794 205.677 المجموع

القيـ 
 االجتماعية

 0.765 0.229 2 0.458 بيف المجموعات
 
 

0.466 
 
2991. 792 236.872 داخؿ المجموعات 

  794 237.329 المجموع

الدرجة الكمية 
لمقيـ 

 الشخصية

 1.836 0.231 2 0.462 بيف المجموعات
 
 

0.160 
 
 0.126 792 99.657 داخؿ المجموعات 

  794 100.119 المجموع

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
 

في  (α) ≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  انو ال توجد (19.4)يتضح مف الجدوؿ 
متوسطات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير مكاف السكف عمى الدرجة الكمية لمقيـ 

بعد )القيـ السياسية(، فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمى  باستثناءالشخصية وباقي أبعاد القيـ األخرى 
فة مصدر الفروؽ (، ولمعر 0.160( عند مستوى الداللة )1.836الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية )
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( وكانت نتائج ىذا Tukeyاستخداـ اختبار توكي )تـ  واختبار اتجاه الداللة عمى بعد )القيـ السياسية(،
 (.20.4االختبار كما ىي في الجدوؿ )

 
 .تبعا لمتغير مكان السكن لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  : نتائج اختبار42.6 جدول
 مخٌم قرٌة مدٌنة مكان السكن البعد

*0.4648- 0.1057- مدينة القيم السياسية

 *0.3591-  يرية

    مخيم

 
حيث تشير  ( أف الفروؽ كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعمى،91.4) يتضح مف الجدوؿ

عمى بعد القيـ  أف الفروؽ كانت ،القيـ الشخصية تبعا لمتغير مكاف السكففي المقارنات البعدية لمفروؽ 
السياسية بيف الطمبة الذيف مكاف سكنيـ )مدينة وقرية( وبيف الطمبة الذيف مكاف سكنيـ )مخيـ( لصالح 
الطمبة الذيف مكاف سكنيـ )مخيـ(، وىذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية السادسة عمى بعد )القيـ 

األخرى.السياسية( في حيف تـ قبوليا عمى الدرجة الكمية وباقي األبعاد 

 
 . نتائج السؤال الثالث:5.3.6

 ما درجة االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس؟
لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 (.90.4الجدوؿ )بأبعاده المختمفة لدى طمبة جامعة القدس، وذلؾ كما ىو واضح في  االتزاف االنفعالي
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أبعاد االتزان االنفعالي. :43.6 جدول
 االنحراف المتوسط الحسابي العدد البعد الرقم

 المعياري

 الدرجة الترتيب

 متوسطة األول 0.33 2.61 795 التحكـ والسيطرةاألول

 متوسطة الثاني 0.38 2.58 795 المرونة  الثاني

 متوسطة 0.30 2.60 795 الدرجة الكمية لالتزان االنفعالي

 
( أف أىـ أبعاد االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس في فمسطيف تمثمت 21.4يتضح مف الجدوؿ )

( معبرا عف درجة متوسطة، وجاء في المرتبة 2.61في بعد )التحكـ والسيطرة( بمتوسط حسابي قدره )
( معبرا عف درجة متوسطة أيضا، أما عمى الدرجة 2.58بعد )المرونة( بمتوسط حسابي قدره )الثانية 

 الكمية لبلتزاف االنفعالي فقد جاءت أيضا بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة
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 جامعة طمبة لدى االتزاف االنفعالي مستوى أف إلىتشير  النتائج ىذه .(2.60الكمية لبلتزاف االنفعالي)
 .متوسط كاف القدس

 تفصيل لنتائج االتزان االنفعالي السابقة حسب الفقرات:

 التحكم والسيطرة مجال .3

ــتحكم والســيطرةاسػػتخراج األعػػداد، والمتوسػػطات الحسػػابية، واالنحرافػػات المعياريػػة ألىػػـ فقػػرات تػػـ   ال
 (.9966وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )

 .التحكم والسيطرة. األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات 44.6جدول 

المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابً
االنحراف 

 المعٌاري
 الدرجة

 مرتفعة 0.8367 3.0101 795 لدمرغبةفيانأبداالشجار 30

 متوسطة 0.9040 2.9371 795 أستطيعالتعاملمعأشخاصرغممشاعرمالسلبيةاتجاههم. 25

 متوسطة 0.9682 2.8893 795 أرتبكعندماأتحّدثمعالجنساآلخر. 27

 متوسطة 1.1373 2.7874 795 أحطماألشياءمنحوليعندماأكونغاضباً 21

 متوسطة 0.9499 2.7308 795 أستطيعكبحغضبيعنداللزوم. 20

 متوسطة 0.8502 2.6453 795 أتماسكعندماأتعرضلمشكالتانفعالية 24

 متوسطة 0.9154 2.6088 795   أسيطرعلىنفسيعنداستفزازم. 22

 متوسطة 0.8621 2.5912 795 أواجهالموايفالصعبةبهدوء. 17

 متوسطة 0.9044 2.5648 795 عندالموايفالصعبةأكونفريسةلالنفعاالتالسلبية. 18

 متوسطة 0.9740 2.5836 795 الموضوعأمامزمال ي.أرتبكحينيطلبمنيالمحاضرشرك 28

 متوسطة 0.9618 2.4465 795 أكظمغيظيحينيؤنبنيالمحاضرعلىخطئلمأرتكبه. 26

 متوسطة 0.9404 2.4088 795 أغضببسرعةالذاسخرمنيأحد. 23

 متوسطة 0.9618 2.2340 795 أستطيعأنأبتسمرغمحزني 29

 متوسطة 0.9611 2.1610 795 شخصهادئاللىشخصها ج.أتحّولبسهولةمن 16

 متوسطة 0.8322 2.1069 795 عندماأتعرضللنقدأسارعفيالرّد. 19
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( والتػي تػنص 81تمثمػت فػي الفقػرة  رقػـ )التحكـ والسػيطرة ( أف أىـ فقرات 9966) يتضح مف الجدوؿ
األولػى بدرجػة مرتفعػة، حيػث بمػغ المتوسػط ( والتي جػاءت فػي المرتبػة لدمرغبةفيانأبداالشجار)

( والتػي 02(، فػي حػيف تبػيف أف الفقػرة رقػـ )1608( مػع انحػراؼ معيػاري )8610الحسابي ليذه الفقرة )
( جػاءت فػي المرتبػة األخيػرة بدرجػة متوسػطة، حيػث بمػغ عندماأتعرضللنقدأسارعفايالاردّتػنص )

 (.0608معياري )( مع انحراؼ 9601المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )

 المرونة مجال  .4

وذلػػؾ كمػػا المرونــة اسػػتخراج األعػػداد، والمتوسػػطات الحسػػابية، واالنحرافػػات المعياريػػة ألىػػـ فقػػرات تػػـ 
 (.9866ىو واضح في الجدوؿ رقـ )

 . األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات المرونة.45.6جدول 

المتوسط  العدد الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.8855 3.1987 795 أفضؿ الحياة دوف قيود 14
 متوسطة 0.8706 2.9270 795 لرأي.أتقبؿ اآلراء المخالفة  3

 متوسطة 0.9150 2.8327 795 أتحمؿ مزاح اآلخريف معي . 10
 متوسطة 0.9113 2.8277 795 أستعيد ىدوئي مباشرة بعد زواؿ أسباب االستثارة 11
 متوسطة 0.8095 2.8101 795 أتفاعؿ بايجابية مع التغيرات والمفاجئات  7
 متوسطة 0.8365 2.7220 795 أتفؽ مع رأي األغمبية. 9
 متوسطة 0.9285 2.7195 795 اتعافى مف اآلمي النفسية بسرعة. 1
 متوسطة 0.8704 2.7044 795 أعترؼ بخطئي بسيولة. 6

 متوسطة 1.0644 2.6780 795 المكوث طويبل دوف أف أنبس بكممة أستطيع 15
 متوسطة 0.9552 2.4805 795 أبادر لمصالحة مف يخاصمني. 4
 متوسطة 0.9791 2.4025 795 أجد صعوبة في تغيير أسموب حياتي. 8

 متوسطة 0.9209 2.3145 795 أغضب إذا قاطعني أحد أثناء الكبلـ 13
 متوسطة 1.0075 2.2189 795 األذى والظمـ عندي قدرة عمى نسياف 12
 متوسطة 0.9105 2.2918 795 أتوقؼ عف مزاولة واجباتي الدراسية عند التعّرض لممواقؼ الصعبة. 2
 متوسطة 0.8846 2.0843 795 أشعر بالتوتر إذا كانت األشياء في غير مكانيا. 5
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أفضال( والتػي تػنص )14تمثمػت فػي الفقػرة رقػـ ) مرونػة( أف أىػـ فقػرات ال23.4) يتضح مف الجػدوؿ

( والتي جػاءت فػي المرتبػة األولػى بدرجػة مرتفعػة، حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي ليػذه الحياةدونييود
أشااعر( والتػػي تػػنص )5(، فػػي حػػيف تبػػيف أف الفقػػرة رقػػـ )0.88( مػػع انحػػراؼ معيػػاري )3.19الفقػػرة )

جػػاءت فػػي المرتبػػة األخيػػرة بدرجػػة متوسػػطة، حيػػث بمػػغ ( بااالتوترالذاكانااتاألشااياءفاايغياارمكانهااا
 (.0.88( مع انحراؼ معياري )2.08المتوسط الحسابي ليذه الدرجة )

 
 نتائج السؤال الثاني: 6.3.6

لدى طمبة جامعة القدس  االتزان االنفعاليتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات ىل 
الدراسي، والمستوى التعميمي لالم، والدخل والتخصص، والمستوى  الجنس) اتتعزى لمتغير 

 (؟االقتصادي لألسرة، مكان السكن
 ( وفيما يمي نتائج فحصيا:1-6وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 
 نتائج الفرضية السابعة:. 3.6.3.6

في  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  الحيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 
 تعزى لمتغير الجنس.لدى طمبة جامعة القدس  االتزان االنفعاليمتوسطات 
كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ  ،(t-test) ت اختبارالباحثة مف صحة الفرضية استخدمت لمتحقؽ 

(0166).  
 

الكمية لدرجة االتزان المتوسطات الحسابية  لمفروق في (t-test) ت نتائج اختبار: 46.6 جدول
 االنفعالي.

 األبعاد
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التحكم والسيطرة
 

 **0.001 793 3.301 0.33 2.65 375 ذكر

 0.32 2.58 420 أنثى

 0.484 793 0.700- 0.37 2.57 375 ذكر  المرونة 

 0.38 2.59 420 أنثى

الدرجة الكمية لالتزان 
 االنفعالي

 0.174 793 0.291.360 2.61 375 ذكر

0.30 2.58 420 أنثى

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
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عمى  (α) ≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فروؽ  انو (96.4)مف الجدوؿ يتبيف 
تبعا لمتغير الجنس، حيث بمغ المتوسط  بعد المرونة  عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وكذلؾ عمى

(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى 9640الحسابي عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي لدى الذكور )
(. في حيف 16016( عند مستوى الداللة )06841( كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )9620)اإلناث 

و تـ رفض تبيف وجود فروؽ تبعا لمتغير الجنس عمى بعد )التحكـ والسيطرة( لصالح الذكور، وبناء عمي
 (.مرونةعمى الدرجة الكمية وبعد ) العمى بعد )التحكـ والسيطرة( في حيف تـ قبوليا  الفرضية الصفرية



 نتائج الفرضية الثامنة: . 4.6.3.6
في  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  الحيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 

 .التخصصتعزى لمتغير لدى طمبة جامعة القدس  االتزان االنفعاليمتوسطات 
كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ  ،(t-test) ت اختبارالباحثة استخدمت  ةمف صحة الفرضيلمتحقؽ 

(0066).  
 

الكمية لدرجة االتزان المتوسطات الحسابية  لمفروق في (t-test) ت نتائج اختبار:  47.4 جدول
 االنفعالي تبعا لمتغير التخصص.

 األبعاد
 

المتوسط  العدد التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.995 793 0.007 0.33 2.61 346كلياتعلمية التحكم والسيطرة
 0.33 2.61 449كلياتالنسانية

 0.534 793 0.623-0.37 2.57 346كلياتعلمية المرونة  
0.38 2.59 449كلياتالنسانية

الدرجة الكمية لالتزان 
 االنفعالي

 0.698 793 0.388-0.30 2.59 346كلياتعلمية
0.30 2.60 449كلياتالنسانية

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
 

عمى  (α) ≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد  (92.4)مف الجدوؿ يتبيف 
( لدى طمبة جامعة  الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وكذلؾ عمى بعدي )التحكـ والسيطرة، والمرونة 

القدس تبعا لمتغير التخصص، حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي لدى 
لدى الطمبة الذيف (، بينما بمغ المتوسط الحسابي 9622الطمبة الذيف تخصصاتيـ )كميات عممية( )

( عند مستوى -16800( كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )9641تخصصاتيـ )كميات إنسانية(، )
 عمى الدرجة الكمية وباقي األبعاد األخرى. تـ قبوؿ الفرضية الصفرية (، وبناء عميو16420الداللة )
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 فرضية التاسعة:. نتائج ال5.6.3.6
في  (α) ≤0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجحيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 

 .المستوى الدراسي لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس  االتزان االنفعاليمتوسطات 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تـ استخراج التاسعة مف صحة الفرضيةلمتحقؽ 

 (.9466وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ ) الدراسي،لمتغير المستوى تبعا  االتزاف االنفعالي
لمتغير  تبعا االتزان االنفعاليواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية48.6 جدول

 .المستوى الدراسي
المتوسط  العدد المستوى الدراسي االبعاد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 التحكم والسيطرة
 

 0.34 2.59 116 سنة أولى
 0.30 2.58 243 سنة ثانية
 0.31 2.58 166 سنة ثالثة

 0.35 2.68 270 سنة رابعة فأعمى
 0.40 2.55 116 سنة أولى المرونة  

 0.35 2.57 243 سنة ثانية
 0.33 2.57 166 سنة ثالثة

 0.41 2.61 270 سنة رابعة فأعمى
 0.31 2.57 116 سنة أولى الدرجة الكمية لالتزان االنفعالي

 0.28 2.57 243 سنة ثانية
 0.27 2.58 166 سنة ثالثة

 0.32 2.65 270 سنة رابعة فأعمى

 
( وجود اختبلؼ في متوسطات درجات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة 9466يتضح مف الجدوؿ )

القدس عمى مختمؼ مستوياتيـ الدراسية. ولفحص الفرضية تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادي 
 (9166الجدوؿ )كما ىو وارد في 
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( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 49.4 دولج
 .لممستوى الدراسيوفقا االتزان االنفعالي لمفروق في درجات 

 األبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التحكم والسيطرة
 

 5.619 0.595 3 1.784 بيف المجموعات

 

 

0.001** 

 

 
1061. 791 83.723 داخؿ المجموعات

  794 85.507 المجموع

 
  المرونة 

 1.062 0.150 3 0.451 بيف المجموعات

 

 

0.364 

 

 
 0.142 791 112.051 داخؿ المجموعات

  794 112.503 المجموع

الدرجة الكمية 
 لالتزان االنفعالي

 3.663 0.325 3 1.974 بيف المجموعات

 

 

0.012* 

 

 0.088 791 70.097 داخؿ المجموعات 

  794 71.071 المجموع

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *

 
في  (α) ≤0.05( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 27.4يتضح مف الجدوؿ )

متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير المستوى الدراسي، حيث كانت 
الفروؽ عمى بعد )التحكـ والسيطرة(، وكذلؾ عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي، فقد بمغت قيمة )ؼ( 

(، في حيف 0.012( عند مستوى الداللة )3.663المحسوبة عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي )
(، ولمعرفة مصدر الفروؽ واختبار اتجاه الداللة عمى بعد  تبيف انو ال توجد فروؽ عمى بعد )المرونة 

( وكانت نتائج Tukeyاستخداـ اختبار توكي )، وقد تـ عمى الدرجة الكمية )التحكـ والسيطرة(، وكذلؾ
 (.28.4ىذا االختبار كما ىي في الجدوؿ )

 
 
 
 
 
 



88 
 

 .تبعا لمتغير المستوى الدراسي لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  نتائج اختبار: 4.:4 جدول
 سنة رابعة فأعلى سنة ثالثة سنة ثانٌة سنة أولى المستوى الدراسي االبعاد

 التحكم والسيطرة
 

 *0.0909- 0.0916 0.0126 سنةأولى

 *0.1036- 0.0351-  سنةثانية

 *0.1001-   سنةثالثة

  رابعةفأعلىسنة

الدرجة الكمية لالتزان 
 االنفعالي

 *0.0772- 0.0643- 0.0196- سنةأولى

 *0.0752- 0.0646-  سنةثانية

 *0.0888-   سنةثالثة

 سنةرابعةفأعلى

 
( أف الفروؽ كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعمى، حيث تشير 28.4يتضح مف الجدوؿ )

المقارنات البعدية لمفروؽ االتزاف االنفعالي تبعا لمتغير المستوى الدراسي أف الفروؽ كانت عمى بعد 
)التحكـ والسيطرة(، وكذلؾ عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي بيف الطمبة الذيف مستوياتيـ الدراسية 

سنة أولى وثانية وثالثة( بيف الطمبة الذيف مستوياتيـ الدراسية )سنة رابعة فأعمى( لصالح الطمبة الذيف )
مستوياتيـ الدراسية )سنة رابعة فأعمى(، وتبعا لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية فاف ىذا يدعو إلى 

في حيف تـ قبوليا  يةعمى بعد )التحكـ والسيطرة(، وكذلؾ عمى الدرجة الكم رفض الفرضية الصفرية 
 .عمى بعد المرونة





 نتائج الفرضية العاشرة:. 6.6.3.6
في  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى حيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 

 .المستوى التعميمي لألم لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس  االتزان االنفعاليمتوسطات 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تـ استخراج العاشرة الفرضيةمف صحة لمتحقؽ 

 (.22.4وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ ) لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ،تبعا  االتزاف االنفعالي
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لمتغير  تبعا االتزان االنفعاليواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية4.;4 جدول
 .المستوى التعميمي لألم

المتوسط  العدد المستوى التعميمي لألم االبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التحكـ والسيطرة
 

 0.33 2.66 99أساسي
 0.32 2.62 313 ثانوم

 0.33 2.60 383 جامعي

 0.33 2.55 99أساسي المرونة  
 0.37 2.59 313 ثانوم

 0.39 2.58 383 جامعي

الدرجة الكمية لالتزان 
 االنفعالي

 0.27 2.59 99 أساسً
 0.30 2.60 313 ثانوي
 0.33 2.59 383 جامعً

 
( وجود تقارب في متوسطات درجات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة 9266يتضح مف الجدوؿ )

القدس عمى مختمؼ مستويات أمياتيـ التعميمية. ولفحص الفرضية تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف 
.(8166الجدوؿ )األحادي كما ىو وارد في 

 
( One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي52.4 دولج

 .لممستوى التعميمي لألموفقا االتزان االنفعالي لمفروق في درجات 
 األبعاد

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

التحكم 
 والسيطرة

 

 0.414 0.044 2 1.089 بيف المجموعات
 
 

0.661 
 
 

1081. 792 85.418 داخؿ المجموعات

  794 85.507 المجموع

 
  المرونة 

 0.472 0.066 2 0.134 بيف المجموعات
 
 

0.624 
 
 

 0.142 792 112.369 داخؿ المجموعات

  794 112.503 المجموع

الدرجة الكمية 
لالتزان 

 االنفعالي

 0.146 0.013 2 0.026 بين المجموعات
 
 

0.865 
 
 0.089 792 71.045 داخل المجموعات 

  794 71.071 المجموع

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
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في  (α) ≤0.05( انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 81.4يتضح مف الجدوؿ )
متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ، سواء عمى 

(، فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة بعدي )التحكـ والسيطرة، والمرونةالدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي أو 
وتبعا لعدـ وجود فروؽ (، 16042( عند مستوى الداللة )16064عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي )

الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وبعدي )التحكـ عمى  إلى قبوؿ الفرضية الصفريةفاف ىذا يدعو 
والسيطرة، والمرونة(.



 نتائج الفرضية الحادية عشر: . 7.6.3.6
في  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى حيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 

 .الدخل االقتصادي لألسرة لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس  االتزان االنفعاليمتوسطات 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االتزاف  تـ استخراج متحقؽ مف صحة الفرضيةل

 (.31.4االنفعالي تبعا لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلسرة، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )
 

: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االتزان االنفعالي تبعا لمتغير  31.4 جدول
 الدخل االقتصادي لألسرة.

الدخل االقتصادي  االبعاد
 لألسرة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التحكم والسيطرة
 

 0.32 2.58 125شكيلفايل9111

 0.33 2.61 279شيكل8111–9110

 0.33 2.62 391أكثرمنذلك

 0.33 2.61 795شكيلفايل9111 المرونة  

 0.37 2.58 279شيكل8111–9110

 0.39 2.61 391أكثرمنذلك

الدرجة الكمية لالتزان 
 االنفعالي

 0.26 2.53 125 شكٌل فاقل 4222

 0.29 2.60 279 شٌكل 5222 – 4223

 0.31 2.62 391 أكثر من ذلك

 
( وجود تقارب في متوسطات درجات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة 8066يتضح مف الجدوؿ )

القدس عمى مختمؼ مستويات دخؿ أسرىـ االقتصادي. ولفحص الفرضية تـ استخراج نتائج تحميؿ 
.(8966الجدوؿ )التبايف األحادي كما ىو وارد في 
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( One Way Analysis of Varianceالتباين األحادي ): نتائج اختبار تحميل  32.4 جدول
 لمفروق في درجات االتزان االنفعالي وفقا لمدخل االقتصادي لألسرة.

 األبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

التحكم 
 والسيطرة

 

 0.891 0.095 2 0.192 بيف المجموعات

 

 

0.411 

 

 
1081. 792 85.315 داخؿ المجموعات

  794 85.507 المجموع

 
 المرونة  

 5.665 0.793 2 1.587 بيف المجموعات

 

 

0.004** 

 

 
 0.140 792 110.916 داخؿ المجموعات

  794 112.503 المجموع

الدرجة 
الكمية 

لالتزان 
 االنفعالي

 4.046 0.359 2 0.719 بين المجموعات

 

 

0.018* 

 

 
 0.088 792 70.352 داخل المجموعات

  794 71.071 المجموع

 (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
 

في  (α) ≤0.05( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 32.4يتضح مف الجدوؿ )
االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلسرة، حيث متوسطات االتزاف 

كانت الفروؽ عمى بعد )المرونة(، وكذلؾ عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي، فقد بمغت قيمة )ؼ( 
(، في حيف 0.018( عند مستوى الداللة )4.046المحسوبة عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي )

نو ال توجد فروؽ عمى بعد )التحكـ والسيطرة(، ولمعرفة مصدر الفروؽ واختبار اتجاه الداللة تبيف ا
( وكانت Tukeyعمى بعد )المرونة(، وكذلؾ عمى الدرجة الكمية قامت الباحثة باستخداـ اختبار توكي )

 (.33.4نتائج ىذا االختبار كما ىي في الجدوؿ )
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( لمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغير الدخل االقتصادي Tukey: نتائج اختبار توكي ) 33.4جدول 
 لألسرة.

الدخل االقتصادي  االبعاد
 لألسرة

شكٌل  4222

 فاقل

4223 – 

 شٌكل 5222

 أكثر من ذلك

*0.1290- 0.0900- شكيلفايل9111  المرونة  

 0.0389-  شيكل8111–9110

   أكثرمنذلك

الدرجة الكمية لالتزان 
 االنفعالي

 *0.0869- 0.0625-  شكٌل فاقل 4222

 0.0244-   شٌكل 5222 – 4223

    أكثر من ذلك

 
( أف الفروؽ كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعمى، حيث تشير 33.4يتضح مف الجدوؿ )

المقارنات البعدية لمفروؽ االتزاف االنفعالي تبعا لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلسرة أف الفروؽ كانت عمى 
 (، وكذلؾ عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي بيف الطمبة الذيف دخؿ أسرىـ االقتصادي بعد )المرونة 

شيكؿ( لصالح  3000شكيؿ فاقؿ( وبيف الطمبة الذيف دخؿ أسرىـ االقتصادي )أكثر مف  2000)
شيكؿ(، وتبعا لوجود فروؽ ذات داللة  3000الطمبة الذيف دخؿ أسرىـ االقتصادي )أكثر مف 

(، وكذلؾ عمى عمى بعد عمى بعد )المرونة ذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفريةإحصائية فاف ى
 الدرجة الكمية في حيف تـ قبوليا عمى بعد التحكـ والسيطرة. 



 الثانية عشر:  . نتائج الفرضية6.6.3.6
في  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى حيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 

 .السكنمكان  لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس  االتزان االنفعاليمتوسطات 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االتزاف  تـ استخراج متحقؽ مف صحة الفرضيةل

 (.36.4االنفعالي تبعا لمتغير مكاف السكف، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االتزان االنفعالي تبعا لمتغير  : 34.4 جدول
 مكان السكن.

المتوسط  العدد مكان السكن االبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التحكم والسيطرة
 

 0.33 2.62 308مدينة

 0.32 2.61 441يرية

 0.39 2.60 46 مخيم

 0.39 2.61 308مدينة المرونة  

 0.36 2.56 441يرية

 0.41 2.51 46 مخيم

الدرجة الكمية لالتزان 
 االنفعالي

 0.31 2.62 308 مدٌنة

 0.29 2.59 441 قرٌة

 0.36 2.56 46 مخٌم

 
( وجود تقارب في متوسطات درجات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة 86.4يتضح مف الجدوؿ )

القدس عمى اختبلؼ أماكف سكنيـ. ولفحص الفرضية تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادي كما 
.(82.4الجدوؿ )ىو وارد في 

 
( One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ) 35.4 جدول

 لمفروق في درجات االتزان االنفعالي وفقا لمتغير مكان السكن.
 األبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التحكـ والسيطرة
 

 0.197 0.021 2 0.042 بيف المجموعات
 
 

0.821 
 
 

1081. 792 85.465 داخؿ المجموعات

  794 85.507 المجموع

 
 المرونة  

 2.426 0.343 2 0.685 بيف المجموعات
 
 

0.089 
 
 0.141 792 111.818 داخؿ المجموعات 

  794 112.503 المجموع

الدرجة الكمية 
 لالتزان االنفعالي

 1.492 0.133 2 0.267 بين المجموعات
 
 

0.226 
 
 0.089 792 70.804 داخل المجموعات 

  794 71.071 المجموع

                                      (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى * 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *
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في  (α) ≤0.05( انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 35.4يتضح مف الجدوؿ )
متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير مكاف السكف، سواء عمى الدرجة 

(، فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة  الكمية لبلتزاف االنفعالي أو عمى بعدي )التحكـ والسيطرة، والمرونة 
وتبعا لعدـ وجود فروؽ (، 0.226( عند مستوى الداللة )1.492عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي )

عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وعمى  الثانية عشر فاف ىذا يدعو إلى قبوؿ الفرضية الصفرية
 بعدي )التحكـ والسيطرة، والمرونة(.

 

 السؤال الخامس: 5.1.4
متوسطات القيم الشخصية بين ( α) ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوىىل 

 متوسطات االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس؟وبين 
 وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية الثالثة عشر:

 

 :عشر نتائج الفرضية الثالثة 3.7.3.6
 بين( α) ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوىحيث تنص الفرضّية عمى أّنو: 

 متوسطات القيم الشخصية وبين متوسطات االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس.
وذلؾ  (Pearson Correlation) معامؿ االرتباط بيرسوفتـ استخداـ الفرضية لمتحقؽ مف صحة 

 ، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿالقيـ الشخصية وبيف االتزاف االنفعاليلعبلقة بيف االختبار 
(36.4.) 
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 .القيم الشخصية وبين االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس( لمعالقة بين Pearson Correlation: نتائج معامل االرتباط بيرسون )36.4 جدول
 المتغيرات

 
 القيم 

 السياسية
القيم 

 النظرية
القيم 

 الجمالية
القيم 
 الدينية

القيم 
 االقتصادية

 القيم
 االجتماعية

د.ك.لمقيم 
 الشخصية

التحكم 
 والسيطرة

د.ك.لالتزان  المرونة  
 االنفعالي

 **0.119 0.048 **0.162 **0.654 **0.331 **0.292 **0.159 **0.267 **0.346  معامل االرتباط القيم السياسية
 0.001 0.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  مستوى الداللة

 **0.291 **0.220 **0.278 **0.728 **0.452 **0229. **0.359 **0.472   معامل االرتباط القيم النظرية
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   مستوى الداللة

 **0.255 **0.197 **0.239 **0.644 **0.366 **0.153 **0.242    معامل االرتباط القيم الجمالية
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    مستوى الداللة

 **0.141 0.066 **0.181 **0.583 **0.413 **0.099     معامل االرتباط القيم الدينية
 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.005     مستوى الداللة

 0.051 0.039- **0.138 **0.516 **0.267      معامل االرتباط االقتصاديةالقيم 

 0.148 0.278 0.000 0.000 0.000      مستوى الداللة

 **0.228 **0.151 **0.242 **0.730       معامل االرتباط القيم االجتماعية
 0.000 0.000 0.000 0.000       مستوى الداللة

د.ك.لمقيم 
 الشخصية

 **0.278 **0.164 **0.319        معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000        الداللةمستوى 

 **0.825 **0.440         معامل االرتباط التحكم والسيطرة
 0.000 0.000         مستوى الداللة

 **0.870          معامل االرتباط المرونة  

 0.000          مستوى الداللة

د.ك.لالتزان 
 االنفعالي

           معامل االرتباط
           الداللةمستوى 
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 (α( وجود عبلقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى36.4في الجدوؿ ) الواردة تظير النتائج
بيف متوسطات القيـ الشخصية وبيف متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس. ( 0.05≥

كذلؾ تبيف انو ال توجد  . والقيـ الدينية وبيف بعد المرونةباستنثاء العبلقة بيف بعدي القيـ السياسية 
 كما تظير: . مرونة عبلقة دالة إحصائيا بيف القيـ االقتصادية والدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وبعد ال

 وابعاد القيـ السياسية وبيف الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية  وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف
وكذلؾ الدرجة الدينية، والقيـ االقتصادية، والقيـ االجتماعية، ، القيـ النظرية، والقيـ الجمالية

الكمية لبلتزاف االنفعالي وبعد التحكـ  والسيطرة، في حيف تبيف انو ال توجد عبلقة دالة إحصائيا 
 . بيف القيـ السياسية وبعد المرونة 

 وابعاد القيـ النظرية وبيف الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية  وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف
وكذلؾ الدرجة الكمية لبلتزاف  لقيـ االقتصادية، القيـ االجتماعية،الدينية، ا، القيـ الجمالية

 . االنفعالي وبعدي التحكـ والسيطرة وبعد المرونة 

 وابعاد القيـ الجمالية وبيف الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية  وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف
ذلؾ الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وبعد ، وكالقيـ الدينية، القيـ االقتصادية، القيـ االجتماعية

 . التحكـ والسيطرة وبعد المرونة 

 وابعاد القيـ الدينية وبيف الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية  وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف
وكذلؾ الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وبعد التحكـ  القيـ االقتصادية، القيـ االجتماعية،

 . رة. في حيف تبيف انو ال توجد عبلقة دالة إحصائيا بيف القيـ الدينية وبعد المرونة والسيط

 القيـ االقتصادية وبيف الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية وبعد  وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف
ائيا القيـ االجتماعية، وكذلؾ بعد التحكـ والسيطرة. في حيف تبيف انو ال توجد عبلقة دالة إحص

 . بيف القيـ االقتصادية والدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وبعد المرونة 

 القيـ االجتماعية وبيف الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية،  وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف
 وبعد التحكـ والسيطرة.  وكذلؾ الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وبعد المرونة 

 لمقيـ الشخصية وبيف الدرجة الكمية لبلتزاف  دالة إحصائيًا بيف الدرجة الكمية وجود عبلقة ايجابية
 وبعد التحكـ والسيطرة ىي عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا.  االنفعالي وبعدي المرونة 

 وبعد   الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وبعدي المرونة  وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف
 رة ىي عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا.التحكـ والسيط

 وبعد التحكـ والسيطرة ىي عبلقة ايجابية   بعد المرونة  وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف
 دالة إحصائيًا.
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 الخامسالفصل 
_____________________________________________________ 

  مناقشة نتائج الدراسة
 

الدراسة الى الّتعّرؼ عمى القيـ الشخصّية السائدة لدى طمبة جامعة القدس وعبلقتيا باالتزاف  ىدفت
كالجنس والتخصص والمستوى الدراسي لمطالب والمستوى  اختبلؼ عدد مف المتغيرات االنفعالي ب

 التعميمي لبلـ والحالة االقتصادّية لبلسرة ومكاف السكف. 
 

 وفرضياتيا الدراسةمناقشة نتائج أسئمة  1.5
 

 مناقشة نتائج السؤال األول: 3.3.7
 ما درجة القيم الشخصية لدى طمبة جامعة القدس؟

لدى طمبة جامعة القدس في فمسطيف تمثمت في )القيـ  لسائدةف أىـ القيـ الشخصية اأظيرت النتائج أ
( معبرا عف درجة كبيرة، وجاء في المرتبة الثانية بعد )القيـ 3.15بمتوسط حسابي قدره ) (الدينية

( معبرا عف درجة كبيرة أيضا، وجاء في المرتبة الثالثة بعد 3.08االجتماعية( بمتوسط حسابي قدره )
( معبرا عف درجة كبيرة أيضا، في حيف جاء في المرتبة 3.05)القيـ النظرية( بمتوسط حسابي قدره )

( معبرا عف درجة متوسطة، وجاء في المرتبة 2.88الجمالية( بمتوسط حسابي قدره ) الرابعة بعد )القيـ
( معبرا عف درجة متوسطة أيضا، بينما 2.64الخامسة بعد )القيـ السياسية( بمتوسط حسابي قدره )

أما عمى الدرجة ( معبرا عف درجة متوسطة. 2.54بمتوسط حسابي قدره ) (القيـ االقتصادية)كاف اقميا 
 (. 2.89ية لمقيـ الشخصية فقد جاءت أيضا بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي )الكم
 

( التي أظيرت 1991(، ودراسة أبواسحؽ)2006الفرا )دراسة  ىذه الدراسة مع نتائج اتفقت نتائجوقد 
، ودراسة (2013الزيودي )ودراسة  ،مستوى ايجابية عالية في شخصية الطالب الجامعي الفمسطيني
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التي بينت ( 2001دراسة المزيني )و االوؿ.  في المركز  القيـ الدينية  حيث جاءت (2004ضحّيؾ)
. كما اتفقت مع نتائج الدينّية طبلب وطالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة يتحموا بدرجة عالية مف القيـ أف

 ى عينة الدراسة( التي أظيرت أف القيمة الدينية تصدرت نظاـ القيـ لد2004دراسة عمياف وعسمية )
( 2003اتفقت مع نتائج دراسة قمحية ) أيضا .(2010، كذلؾ اتفقت مع نتائج دراسة العمايرة )في غزة

وسيمّية. أىمية أقؿ لمقيـ الو التي أظيرت أف طمبة الجامعات الفمسطينية أعطوا أىمية أكثر لمقيـ الغائية 
  .أتت بالصدارةف القيـ الدينية قد أظيرت أالتي ( 2002دراسة العميري )

 
األىمية البالغة والدور الكبير الذي تمعبو  وراء ارتفاع درجة القيـ الدينّية  الىالسبب ويمكف ارجاع  

 القيـ الدينّية في اعداد الفرد الصالح والمجتمع السميـ الذي يتمّتع بالصّحة النفسّية وااليجابّية العالية.
تقدمو مف إرشادات ومواعظ مستمدة في األصؿ مف الديف، ما كما لمتنشئة االجتماعية ودور االسرة و 

 ف السبلمة والتماسؾ لكؿ أسرة خاصة واف تمؾ القيـ الدينية التي يغرسيا اآلباء في األبناء كفيمة بتأمي
توافؽ وتناغـ الطبيعة اإلنسانية مف جية  نيافي كؿ مكاف وزماف وعمى مستوى جميع الثقافات أل

والجدير ذكره ىنا  .العاطفية واالجتماعية والنفسية لئلنساف مف جية أخرىوجميع الجوانب الفكرية و 
ال تتردد لحظة في االستعانة بتمؾ القيـ الدينية  أنيا إالغير ممتزمة دينيا  األسرحتى لو كانت بعض 

باالضافة الى  وعي أفراد العينة بأىمية الديف كمصدر أساسي في ضبط سموكيـ مف  ،األبناءفي تربية 
مؽ أف القيـ الدينية ىي الدرع الواقي الذي يحافظ عمى المجتمع مف التغيرات الثقافية واالجتماعية منط

 .نتيجة العولمة والثورات التكنولوجية ووسائؿ االتصاؿ المختمفة
 

نبلحظ ايضا مف خبلؿ مناقشتنا لمنتائج، التقارب الكبير بيف درجات القيـ الدينية والقيـ االجتماعية،  
( ودراسة 2000دراسة بريسـ ) مع قد اتفقت ىذه النتيجةو ووقوع القيـ االجتماعية في المرتبة الثانية. 

( التي سعت  2010اختمفت مع دراسة العمارية ) يا(. ولكن2011(، ودراسة حمود )2010اليميف )
وقد  دنيةمعرفة األنساؽ القيمية في ضوء التحدي التكنولوجي لدى عينة مف طمبة الجامعات األر ل

( التي ىدفت 9110. واختمفت كذلؾ مع دراسة عصيدة )جاءت القيـ االجتماعية في المرتبة الرابعة
متعرؼ عمى مستويات القيـ التربوية لدى طمبة الصؼ الثاني عشر في المدارس الثانوية في محافظة ل

 وقد جاءت القيـ االجتماعية في الرتبة الخامسة واالخيرة. نابمس
ة وسيطرة القيـ لى أف القيـ االجتماعّية تخضع بشكؿ مباشر لقوّ ر ىذه النتيجة وعزوىا إويمكف تفسي 

فمـ يكف  خاصة في المجتعات العربية لما ليذه المجتمعات مف خصوصّية في تركيبيا وىيكمتيا. الدينية
لمعيشة الديف أبدًا منفصبًل عف الحياة االجتماعية، فالقيـ الدينية تظير بشكؿ واضح عمى أنماط ا

ففي كؿ الديانات سواء كانت مف قبيؿ الوحي االليي  معنا الفمسطيني التقميدي المحافظ.السائدة في مجت
أو مف صنع البشر نجد اختراؽ لمنظـ االجتماعّية، التي تؤثر في القيـ واالخبلؽ والعادات والتقاليد 



99 
 

نو يمّثؿ أكبر عامؿ اجتماعّية أل مطمبا فطرّيا وضرورةواالداب. ويبقى الديف حتى في صورتو البشرّية 
طبيعة االنساف إلى  السبب يعود كما قد ضبط اجتماعي يضمف تماسؾ المجتمع واستقرار نظامو.

االجتماعّية الذي ال يستطيع العيش بمعزؿ عف الجماعة الشباع حاجاتو المختمفة ابتداءا مف الحاجات 
كالحب والمودة واالحتراـ وصوال لحاجات تقدير الذات الفزيولوجية والشعور باالماف الى حاجاتو النفسية 

وتحقيقيا ، وىذا بالضبط ما تكّمـ عنو ماسمو في نظريتو ىـر الحاجات . باالضافة الى كوف االنساف 
 كائف اجتماعي ولو حاجات فاف لمبيئة المحيطة والثقافة المجتمعّية السائدة  والتنشئة االسرية دور كبير

في المجتمع. فاالسرة ىي الوسط االجتماعي االوؿ الذي يوجد مرغوب فييا ّية الاالجتماعالقيـ  بغرس
فيو الطفؿ وينشأ، حيث تقـو بتعميمو قيـ المجتمع وعاداتو وتقاليده التي ستساعده عمى الصمود ، ومف 
أشير ىذه العادات مشاركة االىؿ أفراحيـ وأحزانيـ، زيارة المريض، حّؽ الجار عمى جاره، اكراـ 

 .يؼ مساعدة الفقراء وغيرىا مف القيـ. وىذا ما كانت تقيسو فقرات االختبارالض
 
 
التي ىدفت الى الّتعّرؼ عمى طبيعة تفكير الشباب في جامعة القدس، وميولو  مقيـ النظريةبالنسبة ل أما

وقد  .بدرجة كبيرةولكف المرتبة الثالثة  قد حصمت عمىفوتطوير ذاتو باستمرار،  ،الى متابعة كؿ جديد
معرفة األنساؽ القيمية في ضوء التحدي ( التي ىدفت ل2010اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العمايرة )

 ( التي د،تعينة مف طمبة الجامعات األردنية. ولكنيا اختمفت مع دراسة عسمّية ) التكنولوجي لدى
ي ىدفت الى الت (9110طبقت عمى طمبة الجامعة االسبلمية في غزة، واختمفت مع دراسة عصيدة )

التعرؼ عمى مستويات القيـ التربوية لدى طمبة الصؼ الثاني عشر في المدارس الثانوية في محافظة 
التي طبقت أيضا عمى المجتمع الفمسطيني. فقد جاءت القيمة  (9116، ودراسة ضحّيؾ )نابمس

ىذا  ويمكف أف نعزورة رغـ تشابو مجتمع الدراسة. النظرية في الدراسات الثبلث في المرتية االخي
ؿ المّدة الزمنّية االختبلؼ الى الثورة المعموماتّية والتغير اليائؿ في التكنولوجيا ووسائؿ االتصاؿ خبل

االحصاء الفمسطيني أظيرت فييا  ففي دراسة قاـ بيا مركزبعشرة سنوات تقريبا.  والمتمّثمبيف الدراسات 
واالتصاالت بيف فئة الشباب الذيف يستخدموف  تطورا ممحوظا عمى استخداـ تكنولوجيا المعمومات

، ومف 4662%( في عاـ 0..2مقارنة مع ) 4622%( لعاـ 5..0الحاسوب. حيث بمغت النسبة )
 .4622البدييي أف تكوف ىذه النسب قد زادت في 

 
 
 في ىذه الدراسة، يمكف عزوه وبدرجة كبيرة ولتفسير وتحميؿ سبب وقوع القيـ النظرية في المرتبة الثالثة 

انفتاح الثقافات العالمّية المختمفة عمى بعضيا البعض نتيجة الثورة التكنولوجّية ومواقع االتصاؿ  إلى
. باالضافة الى ذلؾ قد يعود السبب الى خصوصّية المجتمع  االجتماعي والمحطات الفضائّية
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  ممموءةجعؿ حياتو منذ زمف بعيد االحتبلؿ الواقع الفمسطيني يعاني مف ويبلت ، حيث أف  الفمسطيني
بالتحّدي واالصرار عمى مواصمة النضاؿ لموصوؿ الى حريتو والحصوؿ عمى كرامتو ، وذلؾ بشتى 
الطرؽ والتي مف أىّميا التعميـ والبحث عف المعرفة حتى ال يتـ تضميؿ ىذا الشعب الصامد والتبلعب 

وا ويسعوا مف اجؿ مستقبؿ مشرؽ، كاف ال بد ليـ مف العمؿ وبالتالي فاف طمبة الجامعة الذيف يبحث بو .
دائمًا عما ىو صادؽ وصحيح،  والبحثالعمـ والمعرفة،  ونح بؿ واالتجاهعمى اكتشاؼ الحقيقة. 

بالنظرة الموضوعية  واعادة ما يمتاز  الطمبةىؤالء  أفيمكف القوؿ  وبالتالي الوسائؿ العقمية. يفمستخدم
 الفمسطيني لمشعب حفظت التي وىي لممشكبلت البيئية لؤلشياء ولدييـ رغبة في وضع حموؿ واقعية

 . فييا أقاـ التي والبمداف الشعوب في الذوباف مف ومنعتو ىويتو،
بّينت إحصائيات الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني إنخفاض نسبة األمية  ودعما ليذه الحقيقة فقد

% لعاـ 2.2، إلى .222% لسنة 2..2سنة فأكثر( مف  25بيف األفراد ضمف الفئة العمرية )
 ، معتبرًا بذلؾ معدالت األمية في األراضي الفمسطيني مف أقؿ المعدالت في العالـ.4624

 
 
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  المرتبة الرابعة وبدرجة متوسطة، قد احتّمتف مقيـ الجماليةل بالنسبة أما

 (.2002) ودراسة العميري (، 2003وأميف ) (، ودراسة باقر2013) سعدية محمد
نما، مبةالط لدى القيـ ىذه وجود عدـ أو اىتماـ عدـذلؾ  يعني اللكف و   وجودىا  أوقد يعود ضعفيا  وا 

فقر وبطالة وعدـ الى االوضاع السائدة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني وما يعانيو مف  بدرجة متوسطة 
فكيؼ يمكف لمفمسطيني أف يذىب لحضور افتتاح معرض لمرسـ  ليتذوؽ الفف وأوالده  الشعور باالماف.

لـ يتذوقوا طعـ الخبز والمحـ. كيؼ سيتسّنى لو االستماع لممقطوعات الموسيقية العالمية وصوت 
رصاص يدوي في سماء أرضيـ. اف حصوؿ القيمة الجمالية عمى درجة متوسطة لـ يكف مفاجئة ال

فالمجتمع فقير بالمبلعب  و وطمبتنا ىـ جزأ مف ىذا المجتمع.فيذه ىي ثقافة المجتمع الذي نعيش في
 التي ؤلنشطةيفتقر ل كما يفتقر لوجود المسارح ومعاىد الفف والتمثيؿ والموسيقى والغناء،و والحدائؽ 

الذوؽ، فنرى ىنا أف درجة وجود القيمة لدى الطمبة ترتبط بدرجة تفاعميـ مع البيئة  ىذا لدييـ تربي
 تذوؽ عمى الفرد قدرة مدى في يتبيف الجمالي فالجانبوالمحيط، حيث ترتبط بخبراتيـ واسموب حياتيـ. 

 . الحضاري يـومحيط يـومنتجات الطمبة في أفكار فيو الجماؿ،
. اختمفت ىذه النتائج والتي جاءت في المرتبة الخامسة معبرة عف درجة متوسطة عف القيـ السياسية أما

التعرؼ عمى مستويات القيـ التربوية لدى طمبة الصؼ ىدفت  إلى (، التي 2001مع دراسة عصيدة )
ـر القيمي. الي، حيث تصدرت القيـ السياسية رأس الثاني عشر في المدارس الثانوية في محافظة نابمس

ىذا االختبلؼ الى اختبلؼ الزماف ومستجدات الحالة السياسية متمثمة بموت ياسر  ويمكف تفسير
 عرفات القائد والرمز واألمؿ لمقضّية الفمسطينّية، إضافة لحالة االنقساـ السياسي بيف فتح وحماس.
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وانتياؾ الصياينة ألبشع جرائـ ( 2014)تموز، الرغـ مف تزامف ىذه الدراسة مع أحداث غزة المؤسفةوب 
ذا دّؿ ىذا عمى شيء دّؿ عمى الصراع القيمي إ .الحرب، اال أف درجة القيـ السياسية جاءت متوسطة

 ،بشكؿ خاص نيحالة عدـ االستقرار التي يشيدىا المجتمع الفمسطي إلىبدوره يعود لدى طمبتنا الذي 
حالة  وال يمكف تجاىؿ   .لمجتمع الفمسطينيالسمبية عمى ا اوانعكاساتي والوطف العربي بشكؿ عاـ

انييار صور الصدؽ و  ، حقيقية لدى الطمبة تانتماءااالنقساـ الفمسطيني التي دمرت كؿ ما تبقى مف 
فقداف الثقة  أدىالذي  األمرواألمانة والعدؿ والمساواة التي كاف يحمميا الطمبة عف القادة والسياسييف، 

ىذه النتيجة، فقد  (، يدعـ بدوره2013طبلع لمرأي لمؤسسة شارؾ )بكؿ ما ىو سياسي. وىناؾ است
% مف شباب المجتمع الفمسطيني ال ينتموف الى االحزاب 73أعمنت المؤسسة في دراستيا أف 

% ينتموف لبلحزاب والفصائؿ السياسية. وأشارت الدراسة الى أف أسباب العزوؼ 27السياسية، مقابؿ 
% رفضوا التعبير عف 20% قاؿ أنيـ ال يثقوف بالفصائؿ و39ى أف عف المشاركة السياسية يعود ال

% أشادوا بأنيـ أنيوا ارتباطيـ بالفصائؿ بعداالنقساـ الذي حدث بيف فتح 10وجية نظرىـ، أما 
( وقد أشادت المؤسسة الفمسطينية لمتمكيف والتنمية المحمية أف بعض al-monitor.comوحماس)

قة استخدامّية لممصالح الحزبّية والفئوّية التي تقّيد حركتيـ وتغمؽ االحزاب تتعاطى مع الشباب بطري
أماميـ فرص المبادرة واالبداع والمشاركة، حيث يتـ التعامؿ مع الشباب عمى أنيـ وقود لخدمة 
االحزاب السياسّية وأف مشاركتيـ تنحصر بكونيـ حشود انتخابية ال يشاركوف بوضع الرؤية السياسية 

 (.2009)يوسؼ،
( أف عبلقة الشباب باالنظمة السياسّية ومؤسساتيا في الوطف 2006مف جية أخرى أكد الزيود)و  

ي لدى الشاب وعيا العربي عموما عبلقة مبتورة في معظـ االحواؿ. فمـ تحاوؿ ىذه االنظمة أف تنمّ 
زاء تغّير ىذا الوضع ي يتعّيف عمييـ أف يضطمعوا بو. إا بالواقع الذي يعيشونو. ومف ثـ الدور الذحقيقيّ 

أو تعديمو أو تطويره ، راح الشباب يتمقى ثقافتو ويجمع معموماتو عما يجري عالميا وحتى محميا مف 
مصادر متعددة، سواء أكانت المحطات الفضائّية أو مواقع االنترنت ، مما أوقعيـ في االضطراب 

 والتشتت والصراع، فيـ ال يعرفوف مف يصدقوف وبمف يثقوف. 
 

خاصة عندما  لممجتمع الفمسطيني، لوقت ذاتو فاف نتائج ىذه الدراسة تظير صورة واقعية أخرىفي ا
قد اتفقت نتائج ىذه و  .وفي أسفؿ اليـر القيمي لدى الطمبة درجة متوسطةب (القيـ االقتصادية)جاءت 

 & Kaushalكذلؾ نتائج دراسة كوشاؿ وجانجوىا ) (،2011عميرة والسعودي)الدراسة مع نتائج دراسة 
Jankhua, 2011). 
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، فالقيـ نستطيع القوؿ أف نتيجة ىذه الدراسة ىي كالمرآة لحالة الشعب الفمسطيني االقتصادّية
االقتصادّية تتمّثؿ بحّب األفراد لمعمؿ المنتج وممارسة النشاطات االقتصادّية التي تسيـ في تحسيف 
أحواؿ الفرد والمجتمع، فكيؼ يحدث ىذا واقتصادنا الفمسطيني يتعّرض لضغوطات ىائمة، بسبب 

فارتفاع مؤشر الفقر خبلؿ الممارسات التعّسفّية االسرائيمّية مف جية والثقافة العامة مف جية أخرى . 
(، وازدياد نسبة البطالة كاف ليما التأثير السمبي عمى نفسّية المواطف 25.8الى ) 2011عاـ 

%( خبلؿ الربع 55.5الفمسطيني وخاصة الشباب، فقد بمغ معّدؿ البطالة بيف الخريجيف الشباب )
انجاح العممّية االقتصادّية ، جعؿ الشاب يفقد الثقة ويصاب باالحباط مف جدوى 2014الثاني لعاـ 

(. ولكف يبدو أف مشاكمنا االقتصادية ال تكمف بوجود االحتبلؿ فقط، بؿ ىي 2013ككؿ)عبد الكريـ، 
في ثقافتنا التي تقمؿ مف شأف الثقافة االقتصادية، فمف فقرات االختبار:" لدي معرفة عف المعامبلت 

راسات التي تفيد الوطف ىي دراسات ادارة االعماؿ البنكية، أتابع االخبار االقتصادّية، أعتقد أف الد
والمحاسبة، أحرص عمى االستماع الى االخبار التجارّية والمالّية والصناعّية، وغيرىا مف الفقرات. وبما 
أف ىذه الفقرات حصمت عمى أدنى درجة، دّؿ ىذا عمى فقر المعرفة االقتصادّية التي يتحّمؿ مسؤوليتيا 

  ساتنا التعميمّية مف مدارس ومعاىد وجامعات. في الدرجة االولى مؤس
 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى: 4.3.7
لدى  القيم الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 تعزى لمتغير الجنس.طمبة جامعة القدس 
عمى بعد )القيـ  (α) ≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود  (0.2)مف الجدوؿ يتبيف 

السياسية( وبعد )القيـ االقتصادية( وبعد )القيـ االجتماعية( تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور، أيضا 
تبيف وجود فروؽ عمى بعد )القيـ الجمالية( وبعد )القيـ الدينية( لصالح اإلناث، وكذلؾ تبيف وجود 

قدس تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور فروؽ عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية لدى طمبة جامعة ال
(، بينما بمغ 0.42حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية لدى الذكور )

( عند مستوى 2.222( كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )0.32المتوسط الحسابي لدى اإلناث )
، وذلؾ كما تعزى لمتغير الجنسيـ النظرية( (، في حيف تبيف انو ال توجد عمى بعد )الق2.222الداللة )

ىو واضح في الجدوؿ السابؽ. وبناء عميو تـ رفض الفرضية الصفرية األولى عمى ابعاد )القيـ 
السياسية، والقيـ االقتصادية، والقيـ االجتماعية، والقيـ الجمالية، والقيـ الدينية( وكذلؾ عمى الدرجة 

 عد )القيـ النظرية(.الكمية لمقيـ بينما تـ قبوليا عمى ب
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( التي بينت وجود فروؽ ذات داللة 2001وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج دراسة المزيني )
إحصائية في درجة التمسؾ بالقيـ الدينية بيف طبلب وطالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة لصالح 

الح اإلناث. كذلؾ ( التي أظيرت وجود فروؽ في القيـ الدينية لص2013الطالبات. ودراسة محمد )
في متوسطات درجات  إحصائية( التي بينت فروقا ذات داللة 2013اتفقت مع نتائج دراسة سميماف )

( التي بينت وجود  فروؽ ذات 2011. ودراسة حمود)اإلناثالقيـ لدى العينة تعزى لمجنس ولصالح 
مة الثانوّية في مدينة دمشؽ لدى طمبة المرح واألخبلقيةفي منظومة القيـ االجتماعّية  إحصائيةداللة 

 Kaushalدراسة كوشاؿ وجانجوىا )كما اتفقت ىذه الدراسة مع . اإلناثحسب متغير الجنس لصالح 
& Jankhua, 2011 )أظيرت النتائج اختبلؼ القيـ الشخصية بالنسبة لمتغير الجنس، فكاف  حيث

ارتفاع قيـ اإلنجاز والتطور والتحدي عند الذكور أكثر منو عند اإلناث. أما قيـ التمييز والسمطة ىي 
القيـ التي نالت أعمى نسب عند اإلناث. وأظيرت النتائج أيضًا تفوؽ الذكور في قيـ االلتزاـ بالوقت، 

ؿ الجماعي. أما اإلناث فقد تفوقف في نوعية العمؿ. كذلؾ اتفقت مع نتائج دراسة العمايرة والعم
( التي بينت وجود أثر لمتغيرات الجنس ولصالح اإلناث في القيـ الدينية والسياسية، ولـ تظير 2010)

عمياف وعسمية سة فروؽ في تمثيؿ أفراد العينة لباقي القيـ والدرجة الكمية. في حيف اختمفت مع نتائج درا
نت عدـ وجود فروؽ بيف الطبلب والطالبات عمى القيـ االقتصادية والسياسية التي بيّ  (2004)

 .والجمالية، ووجدت فروؽ في القيـ الدينية واالجتماعية والنظرية
 
 إلىأف ذلؾ قد يعود  إلىالسبب في وجود فروؽ عمى بعد القيـ السياسية لصالح الذكور  يمكف تفسيرو 

ما تبديو األسر مف اىتماما أكبر بالتنشئة السياسية لؤلبناء الذكور أكثر مف اإلناث، كذلؾ فإف 
عمى  األحيافي بعض ي فخصائص شخصية اإلناث في المجتمع الفمسطيني الشرقي المحافظ تطغ

 يةلج حقيقية تحديات تواجو الفمسطينية المرأة مازالت الفمسطيني عمى الصعيد كذلؾ .األنثىطبيعة 
 النضاؿ عممية في الفاعمة مشاركتيا مف الرغـ عمى القرار، صنع السمطة وعممية في مشاركتيا
 مشاركتيا لجية الفمسطينية المرأة خطتيا التي الخطوات كؿ مف وبالرغـ بكؿ مراحميا، الفمسطيني

 ة.المجتمعيّ  وفاعميتيا المرأة تضحيات حجـ مع بالمقارنة متواضعة مشاركة زالتال  أنيا السياسية، إال
 
ولعؿ السبب في ، أيضا اإلناثمف  أعمى عمى نسبة الذكور ، فقد حصؿد القيـ االقتصاديةعف بع أما

ذلؾ يعود إلى ما يمحؽ ببعض الذكور مف ضغوط ومتطمبات حياتية أكبر مف قدراتيـ وطاقاتيـ نتيجة 
الممقاة عمى عاتؽ الشاب الفمسطيني التي الظروؼ السياسية واالقتصادية السائدة، وكذلؾ المسؤوليات 

تتطمب منو أف يكوف طالبا تارة، وعامبل تارة، وجندًيا مقاوًما مدافًعا عف وطنو تارة أخرى، وسعيو لبناء 
، اإلناثيؤثر عمى القيـ االجتماعية لدى  أيضاوىذا بدوره  .مستقبمو واالستعداد لمزواج وبعد الزواج

في  تتشدد ، حيثالفمسطيني مجتمعنا في االجتماعية التنشئة طبيعة ىإل  النتيجة ىذهقد تعود حيث 
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مع  منيا الذكور مع وتسامحاً  تساىبلً  أكثر فاألسرة والقيـ، والعادات بالتقاليد اإلناث التزاـ ضرورة
 أكثر تسامحاُ  األسرة أف المعروؼ فمف والقيـ، العادات عف تخرج التي واألمور المخالفات في اإلناث

 الذكر. الولد يرتكبيا التي المخالفات قبوؿ في
 
 األنثىطبيعة  إلىيعود  أيضافاف ىذا  اإلناثلدى  أعمىعف القيـ الجمالية والتي جاءت بدرجة  أما

مف  أعمىبالقيـ الجمالية بدرجة  اإلناثالتي غالبا ما تتمتع بحس مرىؼ، وقد يكوف السبب في اىتماـ 
بالمظير الخارجي، وتحديدًا التكويف  بجماؿ ارتباط فكرة جماؿ المرأة عند الرجؿ غالباً  إلىالذكور 

الجسدي والخمقي، مف دوف االلتفات إلى جوانب أخرى في شخصية المرأة، ومف ذلؾ مستوى تعميميا، 
غالبا  مف الرجؿ الذي أعمىغالبا بالجماؿ الذوؽ بصورة  األنثىاىتماـ  يأتيودرجة تفكيرىا، وبالتالي 

 .  األنثىما يتصؼ بالخشونة والقسوة مقارنة مع 
 

مف الذكور، وقد يكوف  أعمىدرجة  اإلناثفييا  أظيرتوكذلؾ الحاؿ بخصوص القيـ الدينية التي 
 والعادات بالمعايير االلتزاـ في المجتمع لضغط مجتمعنا في األنثى انصياع إلىالسبب في ذلؾ 

 في بيا ؽمحست التي "الوصمة" أو "العيب" مف الخوؼ بمسألة لئلناثالسائدة، وتذكيرىـ الدائـ  والتقاليد
 واىتماميا الفتاة ميوؿ طبيعةباالضافة الى  .حياتيا مستقبؿ عمى سيؤثر مما لمتقاليد، مخالفتيا حاؿ
 تأثيرا أكثر اإلناث أف في في دراستو (1992)عيسوي، وىذا ما يؤكده  .وديني انفعالي، ىو ما بكؿ

والنشاط  الخمقي، والعقاب بالشرؼ جذبا أكثر الذكور بينما الدينية، الحياة في االنفعالي بالنداء
 االجتماعي.

 
 اىتماـأما عف القيـ النظرية والتي تبيف عدـ وجود فروؽ فييا تبعا لمتغير الجنس فاف ذلؾ قد يعود إلى 

 ارتقاء خاصة واف الحياة، مجاالت كافة في األنثىو  الرجؿ يخدـ، والذي لقيـ النظرّيةباكبل الجنسيف 
 ومادًيا، واجتماعًيا نفسًيا مامكانتي ، وتتعززباإليجابما عميي ينعكس النظري الجانب فيوالمرأة  الرجؿ

 وىذا بدوره أدى إلى عدـ وجود فروؽ تبعا لمتغير الجنس.
 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  5.3.7
لدى  القيم الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 .التخصصتعزى لمتغير طمبة جامعة القدس 
عمى بعد )القيـ  (α) ≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود  (0.2)مف الجدوؿ يتبيف 

الذيف تخصصاتيـ )كميات  ولصالح الطمبةالسياسية والقيـ االقتصادية( تبعا لمتغير التخصص 
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إنسانية(، أيضا تبيف وجود فروؽ عمى بعد )القيـ النظرية( لصالح الطمبة الذيف تخصصاتيـ )كميات 
عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية ذات داللة إحصائية عممية(، في حيف تبيف انو ال توجد فروؽ 

الحسابي عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية لدى وباقي األبعاد األخرى لمقيـ، حيث بمغ المتوسط 
(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى الطمبة الذيف 0.33الطمبة الذيف تخصصاتيـ )كميات عممية(، )

( عند مستوى -2.224( كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )0.42تخصصاتيـ )كميات إنسانية(، )
الصفرية الثانية عمى أبعاد )القيـ السياسية، والقيـ  (، وبناء عميو تـ رفض الفرضية2.100الداللة )

 االقتصادية، والقيـ النظرية( بينما تـ قبوليا عمى الدرجة الكمية وباقي األبعاد األخرى.
 

 إحصائية( التي بينت وجود  فروؽ ذات داللة 2011دراسة حمود)اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج 
( لصالح إنساني-حسب متغير االختصاص الدراسي )عممي خبلقيةواألفي منظومة القيـ االجتماعية 

( توصمت في حيف وجد أنو ال توجد فروؽ في القيـ التربوية تعزى 2001العممي. ودراسة عصيدة )
التي بينت وجود فروؽ  (2012( الواردة في )الزيودي، 2010دراسة العمايرة )و  لمتغير وفرع الدراسة.

، والقيـ الدينية، ح طمبة الكميات العممية لمقيـ االجتماعية، والقيـ االقتصاديةتبعًا لمتغير الكمية، لصال
 ، والدرجة الكمية، وعدـ وجود فروؽ في القيـ السياسية تبعًا لمتغير الكمية.والقيـ النظرّية

 
عمى بعد )القيـ السياسية والقيـ االقتصادية( فروؽ ذات داللة إحصائية في وجود  ويمكف ارجاع السبب

 التخصصات طبيعة إلىتبعا لمتغير التخصص ولصالح الطمبة الذيف تخصصاتيـ )كميات إنسانية(، 

 مف واجتماعية أكثر سياسية موضوعات عمى تشمؿ في الكميات اإلنسانية حيث الدراسية والمقررات

، خاصة واف ىذه التخصصات قائمة عمى تعزيز القيـ والجوانب اإلنسانية، في حيف ييتـ طمبة غيرىا
دراؾ العبلقة بيف المتغيرات في الحياة.الكميات العممية   بالجانب التطبيقي وا 

 
أيضا تبيف وجود فروؽ عمى بعد )القيـ النظرية( لصالح الطمبة الذيف تخصصاتيـ )كميات عممية(، 

ـ أصحابيا ييتّ  ، حيثىي المدخؿ العقبلني الكتشاؼ الحقائؽفالقيـ النظرية وىذه نتيجة طبيعّية، 
بالنظرة الموضوعية لؤلشياء ولدييـ رغبة في وضع حموؿ  وايمتاز و بالعمؿ عمى اكتشاؼ الحقيقة. 

وىذا نابع مف طبيعة تخصصاتيـ العممية وما يتعزز لدييـ أثناء مسيرتيـ  واقعية لممشكبلت البيئية
في حيف تبيف  التعميمية مف قدرات عقمية تدفعيـ إلى البحث عف الحقيقة واالكتشاؼ والتجربة الواقعية.

انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية وباقي األبعاد األخرى لمقيـ، 
طبيعة المقررات الدراسية في مختمؼ الجامعات الفمسطينية، حيث يتمقى الطمبة عمى  إلى يعود وىذا قد

منيا طالب ميما كاف  ىيستثن، وىذه المقررات ال إجبارية وأخرىاختبلؼ تخصصاتيـ مقررات ثقافية 
 أوقيـ الجمالية تخصصو، وبالتالي فاف طبيعة المساقات داخؿ ىذه الجامعات قد ال تختمؼ في تنمية ال
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 الدراسي، قد يمعب المنياج. و لدى الطمبة عمى اختبلؼ تخصصاتيـ االجتماعية وحتى القيـ الدينية
دور  ،لبيئة المحيطةوا ،اإلجبارية والثقافة العامة في كافة التخصصاتالمواد  أساتذة خاصة،  واألساتذة

فاف طبيعة الطمبة   أساسي في تنمية القيـ الدينية والجمالية واالجتماعية لدى الطمبة بصورة عامة.
وتركيبتيـ النفسية والشخصية وكذلؾ العقمية ىي التي تفرض عمييـ التخصص في مجاؿ معيف، 

أثناء مراحؿ  وبالتالي فاف ىؤالء الطمبة عندما يكونوا قد التحقوا بتخصص معيف يكونوا قد اكتسبوا
وكذلؾ مف خبلؿ حياتيـ ومسيرتيـ التعميمية قيـ معينة مف خبلؿ البيئة االجتماعية واألسرية واألبوية 

وىذا بدوره يمعب أىمية كبيرة في نمو بعض القيـ وانخفاض بعضيا اآلخر لدى المدرسة واألصدقاء، 
  .الطمبة

 
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 6.3.7

لدى  القيم الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .المستوى الدراسي لمتغير تعزىطمبة جامعة القدس 
في  (α) ≤0.05( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 4.2يتضح مف الجدوؿ )

لمتغير المستوى الدراسي عمى الدرجة الكمية متوسطات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تبعا 
لمقيـ الشخصية وأبعاد )القيـ السياسية، والجمالية، والدينية، واالجتماعية(، فقد بمغت قيمة )ؼ( 

(، في حيف تبيف 2.021( عند مستوى الداللة )1.421المحسوبة عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية )
لصالح الطمبة  لقيـ االقتصادية( تبعا لمتغير المستوى الدراسيوجود فروؽ عمى بعدي )القيـ النظرية وا

 (.وياتيـ الدراسية )سنة رابعة الذيف مست
والتي   (2012( الواردة في )الزيودي، 2010دراسة العمايرة )وىذا ال يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج 

أظيرت وجود فروؽ في درجة تمثؿ أفراد العينة لمقيـ السياسية تبعًا لمتغير المستوى الدراسي، لصالح 
طمبة السنة األولى، بينما اتفقت مع نتائج نفس الدراسة التي أظيرت انو ال توجد فروؽ بيف الطمبة في 

 باقي القيـ وعمى الدرجة الكمية.
 

فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات القيـ الشخصية لدى  عدـ وجود في ويمكف ارجاع السبب
طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير المستوى الدراسي عمى الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية وأبعاد )القيـ 

إلى أف درجة االختبلؼ في ىذه القيـ بالذات قد تتأثر  السياسية، والجمالية، والدينية، واالجتماعية(،
ع باألخبلؽ والقيـ الحميدة، حيث متّ ب تنشئة الفرد، وتربيتو عمى مفاىيـ االنتماء والتّ بأساليبدرجة اكبر 

تعتبر عممية متكاممة تبدأ مف األسرة وتتشكؿ في المدرسة وتتأثر بمؤسسات المجتمع المدني، وما أف 
ينتقؿ الطالب إلى الجامعة حتى تكوف ىذه المفاىيـ موجودة لديو اصبًل. وتستكمؿ الجامعة تعزيز 



107 
 

الجوانب االقتصادية لدى ىؤالء الطمبة خاصة بعد أف تتأثر  قد وتنمية ىذه المفاىيـ لدى طمبتيا. كذلؾ
وجود فروؽ عمى بعدي لذا تبيف  يكونوا قد دفعوا مبالغ طائمة مف النقود مف اجؿ اإلنفاؽ عمى تعميميـ.

لصالح الطمبة الذيف مستوياتيـ الدراسية  )القيـ النظرية والقيـ االقتصادية( تبعا لمتغير المستوى الدراسي
ربما يرجع السبب في ذلؾ إلى أف الطمبة في مستوى )سنة رابعة وطمبة السنة األخيرة( و  )سنة رابعة(.

يكونوا قد تشكمت لدييـ ىذه القيـ بصورة اكبر مف طمبة المستويات األخرى، حيث يكوف طمبة سنة 
رابعة واألخيرة خريجيف، وبالتالي يكوف قد تكوف لدييـ مفاىيـ أكثر خاصة حوؿ الجامعة وسياستيا 

عامة في التربية والتعميـ وتمكنوا مف الوصوؿ إلى كافة الحقائؽ وتأثروا بكافة المنجزات، أضؼ إلى ال
أصبح الجانب االقتصادي يعني ليـ الشيء األكبر، فالمدة التي قضاىا طالب ف، االرىاؽ الماديذلؾ 

نية والثالثة(، أيضا سنة رابعة في الجامعة أكبر مف تمؾ التي قضاىا الطالب في المستوى ) األوؿ والثا
بر يمكف القوؿ أف قدرة الطالب في المستويات العميا عمى تحديد القيـ )النظرية واالقتصادية( تصبح اك

 مف سواه.
 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:  7.3.7
لدى  القيم الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .المستوى التعميمي لألم لمتغير تعزىطمبة جامعة القدس 
في  (α) ≤0.05( انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 4.2يتضح مف الجدوؿ )

متوسطات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ عمى الدرجة 
د القيـ األخرى، باستثناء بعد )القيـ االقتصادية( حيث تبيف وجود الكمية لمقيـ الشخصية وباقي أبعا

 لصالح الطمبة الذيف المستوى التعميمي ألمياتيـ )أساسي، جامعي(.فروؽ 
 

السبب في عدـ وجود فروؽ تبعا لمتغير مستوى تعميـ األـ عمى الدرجة الكمية لمقيـ ويمكف تفسير 
دور الشخصية وكذلؾ عمى باقي القيـ األخرى باستثناء القيـ االقتصادية، إلى أف ذلؾ قد يعود إلى 

بشكؿ دؤوب مف اجؿ غرس  ، فيف  يعممفعمى اختبلؼ مستوياتيف التعميميةالوالديف وخاصة االـ 
، وتنميتيـ عمى المحبة واأللفة، وبالتالي فاف عممية غرس القيـ في الحميدة في سموكيات أبناؤىفّ القيـ 

نما تشمؿ كافة النساء عمى اختبلؼ  األبناء ال تقتصر عمى تمؾ النساء ذوات التعميـ العالي فقط وا 
مع األبناء، حيث إنيا  مستوياتيف التعميمية، حيث تمعب األـ دورا بارزا في ىذه التنشئة لتواجدىا األكثر

أوالدا  ئربي وتنشا، وىي التي تىي المدرسة األولى قبؿ المدارس المتعارؼ عميي، و المربية األولىىي 
. وقد صدؽ الشاعر حافظ إبراىيـ حيف وينيضوف بو نحو التقدـ والعبل ف الوطف عمى أكتافيـو يحمم
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وبصورة عامة تعتبر أساليب التنشئة الوالدية . ""األـ مدرسو إذا أعددتيا أعددت شعبا طيب األعراؽ قاؿ
مف أىـ العوامؿ تأثيرا عمى األبناء في مختمؼ مراحميـ العمرية، لما ليا مف دور أساسي في تشكيؿ 
شخصياتيـ وتكامميا، وىذه األساليب ىي إحدى عمميات التعمـ التي عف طريقيا يكتسب األبناء 

عارؼ األولية، وتعد بمثابة الرقيب عمى وسائؿ التنشئة األخرى، العادات والتقاليد والقيـ واالتجاىات والم
وىذا ال يختمؼ باختبلؼ المؤىؿ لؤلميات أو حتى اآلباء. فقد تمعب عوامؿ أخرى غير المؤىؿ دور 

 بارز في تنمية ىذه القيـ أو انخفاضيا.
ألـ ولصالح الطمبة الذيف أما القيـ االقتصادية والتي تبيف وجود فروؽ فييا تبعا لمتغير مستوى تعميـ ا 

وىذا يعني أف أميات ىؤالء الطمبة إما مف ذوات  لتعميمي ألمياتيـ )أساسي، جامعي(،المستوى ا
الداخؿ المرتفع أو مف ذوات الدخؿ المنخفض بسبب ارتفاع المؤىؿ العممي لدى بعضيـ وانخفاضو 

جاىدات مف اجؿ توفير  فلدى البعض اآلخر منيف، مما يعني أف ذوات المستوى العممي سيعمم
مستمزمات العيش األولى ألبنائيف، وكذلؾ ذوات التعميـ المرتفع المواتي ينشغمف بعمميف في وظائفيف 
عف األبناء أثناء مسيرتيـ الحياتية، في حيف قد تتفرغ األميات مف ذوات التعميـ المتوسط لتربية األبناء 

 عف األـ غيابخاصة واف  ر مستوى تعميـ األـ.بصورة كاممة. وىذا أدى إلى وجود فروؽ تبعا لمتغي
 يؤثر في شخصية االبناء. ياألسر  الدخؿ زيادة إلى سعًيا طويمة، ساعات المنزؿ

 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة: 8.3.7
لدى  القيم الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الدخل االقتصادي لألسرة لمتغير تعزىطمبة جامعة القدس 
في  (α) ≤0.05( انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 12.4يتضح مف الجدوؿ )

متوسطات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلسرة، سواء عمى 
األخرى، فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمى الدرجة الدرجة الكمية لمقيـ الشخصية أو باقي أبعاد القيـ 

(، وتبعا لعدـ وجود فروؽ ذات داللة 0.636( عند مستوى الداللة )0.453الكمية لمقيـ الشخصية )
 جة الكمية وباقي األبعاد األخرى.عمى الدر صفرية  إحصائية فاف ىذا يدعو إلى قبوؿ الفرضية ال

 
ال توجد فروؽ في القيـ ( التي بينت أنو 2001دراسة عصيدة )وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج 
 التربوية تعزى لمتغير دخؿ األسرة.
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السبب في عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات القيـ الشخصية لدى ويمكف ارجاع 
 إلى ،خرىاألطمبة جامعة القدس تبعا لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلسرة عمى الدرجة الكمية وباقي القيـ 

عممية غرس القيـ تعتمد عمى الفرد وقدراتو وموروثاتو الثقافية والعقائدية وتتأثر  أفذلؾ قد يعود  أف
تتأثر ظروفيا المادية، فقد  أو لؤلسربالعوامؿ االقتصادية  تأثرىامف  أكثربظروؼ التنشئة االجتماعية 

العوامؿ التي تتعمؽ بالقيـ ذاتيا وطبيعتيا، والتي تختمؼ مف  تمؾعممية غرس القيـ بعدة عوامؿ، منيا 
 أوذىنية  أوباختبلؼ القيمة، كذلؾ فاف عوامؿ تتعمؽ بالفرد وقدرتو، سواء كانت ثقافية  ألخرىبيئة 

، عوامؿ تتعمؽ بأساليب غرس القيـ، و ىنالؾ عوامؿ تتعمؽ بالمجتمع ومؤسساتو أيضاحتى جسدية، 
 .سياتتعمؽ بوسائؿ غر  وأخرى

 
ويمكف القوؿ أف أثر األسرة الثقافي والديني في غرس القيـ يرتبط بمستوى ثقافة الوالديف ومفاىيميـ 

 طويمة، ساعات المنزؿ عف األـ أو األب لغياب األسري الترابط قد يؤثر ضعؼ، ىذا و ومستوى تدينيـ
األسرة ىي كياف  خاصة واف، األبناءفي تكويف القيـ وتنميتيا لدى  األسرى، الدخؿ زيادة إلى سعًيا

إنساني يتأثر بالمجتمع ألنو جزء منو ويقوـ بوظائفو في نطاؽ المجتمع ومرجعيتو وىذا الكياف ما ىو 
وىذه الوظيفة أو ىذا الدور يرتبط  إال أفراد ليـ دور وتأثير في عممية غرس القيـ وليـ دور كأسرة،

في  ىي التي تؤثروبالتالي فاف األسرة . ألفراد األسرةبالبعد الديني والثقافي واالقتصادي والحضاري 
طبيعة الفرد وقدراتو، كما أف مستوى ثقافة األسرة وتدينيا وانتمائيا لممجتمع قد يؤثر في تنمية القيـ أو 

 انخفاضيا لدى األبناء، أكثر مف تأثير الوضع المادي والمستوى االقتصادي لؤلسرة.
 
 

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة: 9.3.7
لدى  القيم الشخصيةفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .مكان السكن لمتغير تعزىطمبة جامعة القدس 
في  (α) ≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  انو ال توجد (14.4)يتضح مف الجدوؿ 

متوسطات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير مكاف السكف عمى الدرجة الكمية لمقيـ 
لصالح الطمبة الذيف مكاف سكنيـ  بعد )القيـ السياسية( باستثناءالشخصية وباقي أبعاد القيـ األخرى 

 )مخيـ(.
فروؽ في القيـ التربوية تعزى ( التي بينت أنو ال توجد 2001دراسة عصيدة )مع نتائج وقد اتفقت 

 .لمتغير مكاف السكف
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انو ال توجد فروؽ ذات داللة  عمى ؿّ تد والتي الدراسة إلييا توصمت التي النتيجة ىذهويمكف تفسير 
 بمعنى أفإحصائية في متوسطات القيـ الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير مكاف السكف 

إلى  ذلؾ أف يعود يمكف ليـ السكف بمنطقة يتأثر ال القدس جامعةلطمبة  القيـ مستوى في التغير
المساحة  ذات في فمسطيف، الفمسطيني الشعب أبناء بيف الحياة والمعيشة ومستوى نمط في التقارب

بيف  والتواصؿ االحتكاؾ فيو ويزداد السكنية، المناطؽ بيف الفروؽ تنحصر فيو الذي األمر الصغيرة،
 المنياج نفس درسوا سكناىـ مناطؽ عف النظر بغض الطمبة وجميع ،والمدف والقرى المحافظات
 العوامؿ بنفس ويتأثروف يشتركوف أنيـ يعني مما الجامعات، نفس في يدرسوف وىـ اآلف الفمسطيني،

جنوبيا  إلى فمسطيف شماؿ مف الفمسطينية األسرة أف نجد كما، وتطورىا عمى القيـ الشخصية المؤثرة
  .أبنائيا في غرسيا عمى تعمؿ والتي ،األصيمةوالقيـ الدينية والعربية  التقاليد عمى تحافظ

أما عف النتيجة الظاىرة في ىذه الدراسة والتي بينت أف درجة القيـ السياسية جاءت بدرجة أعمى لدى 
أف الطمبة حيث الطمبة الذيف أماكف سكنيـ )مخيـ(،فاف ذلؾ قد يعود إلى طبيعة المعيشة داخؿ المخيـ، 

التي حمت بالشعب  الذيف يسكنوف في المخيمات المخصصة لبلجئيف الفمسطينييف يعايشوف النكبة
الواقع األليـ  ، فالمخيمات دائًما مشعمة لبلنتفاضات ضد االحتبلؿ لمخروج مفكؿ يوـ الفمسطيني
وبيوتيـ وأراضييـ  ممتمكاتيـلمعودة إلى ديارىـ المحتمة وشعورىـ دائًما بالظمـ لفقدانيـ واإلصرار 

القيـ السياسية وبالتالي جاءت درجة ىذه القيـ والتشتت الذي أصابيـ مما يجعميـ أكثر تفيًما لدور 
 أعمى لدييـ مف باقي الطمبة اآلخريف.

 
 مناقشة نتائج السؤال الثالث: 3.7.:

 ما درجة االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس؟
 (أىـ أبعاد االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس في فمسطيف تمثمت في بعد )التحكـ والسيطرة 

( في المرتبة الثانية بعد )المرونة( معبرا عف درجة متوسطة، وجاء 2.61بمتوسط حسابي قدره )
ف أما عمى الدرجة الكمية لبلتزا( معبرا عف درجة متوسطة أيضا، 2.58بمتوسط حسابي قدره )

االنفعالي فقد جاءت أيضا بدرجة متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لبلتزاف 
 (. 0.30( مع انحراؼ معياري قدره )2.60االنفعالي)

 
( التي توصمت إلى أف الوزف النسبي لبلتزاف 2013وىذا يتفؽ مع كشفت عنو نتائج دراسة سبلمة )

( معبرة عف درجة متوسطة، في حيف اختمفت مع نتائج دراسة حمداف 64.71االنفعالي لدى العينة )
(. 51.8( التي أظيرت أف درجة االتزاف االنفعالي كانت قميمة أيضًا وقد بمغت الدرجة ليا )2007)

 توصمت إلى تمتع عينة البحث باالتزاف االنفعالي التي( 2008دراسة مبارؾ )كذلؾ اختمفت مع نتائج 
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طبلب وطالبات الجامعة اإلسبلمية بدرجة عالية  يتحمالتي بينت ( 2001دراسة المزيني ) مع نتائج
 مف االتزاف االنفعالي.

 
بجميع  الفمسطيني الشعب يعيشيا التي الضاغطة الظروؼ تكرار إلى النتيجة ىذه إرجاع ويمكف
عمى التكيؼ، وال يعني  الطمبة قدرة بعض انخفاض إلى أدى الجامعات، طمبة ضمنيـ ومف شرائحو

 .ى مواجية تمؾ الظروؼ والتصدي لياقدرة عم أيضاذلؾ انعدامو لدييـ، بؿ وجود درجة متوسطة يعني 
نتيجة اكتسابيـ  الطبلبية، األنشطة مع والتفاعؿالعممي  التفكير عمى بقدرتيـ يتميزوف الطمبة أف كما

 مف كافي قدر امتبلكيـ لذلؾ مف خبلؿ سنوات الدراسة ومناىجيا التعميمية، وىذا بدوره يساىـ في زيادة
المختمفة،  وطرائقو بأشكالو التفكير عمى والقدرة البدائؿ عمى استخداـ وقدرتيـ والمعارؼ، المعمومات

 مواجية عمى قدرةامتبلكيـ الالى . وبالتالي لدييـ االتزاف االنفعالي مستوى زيادة إلى يؤدي الذي
 لتعودىـ العينة أفراد لدى والقدرة عمى تحمؿ الضغوط مستوى الصبرارتفاع الحياة الصعبة و  ظروؼ

 تعرض دوف معيا والتعامؿ الميددة األمنية والظروؼ النفسية والضغوط األزماتو  الشدائد تحمؿ عمى
  االضطراب إلى والجسمية النفسيةـ صحتي

 
 

 مناقشة نتائج الفرضية السابعة: 3.7.;
 االتزان االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 تعزى لمتغير الجنس.لدى طمبة جامعة القدس 
عمى  (α) ≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فروؽ  انو (12.2)مف الجدوؿ يتبيف 

تبعا لمتغير الجنس، حيث بمغ المتوسط   بعد المرونة  الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وكذلؾ عمى
(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى 0.11الحسابي عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي لدى الذكور )

(. في حيف 2.122( عند مستوى الداللة )1.012مة )ت( المحسوبة )( كما تبيف أف قي0.43اإلناث )
 تبيف وجود فروؽ تبعا لمتغير الجنس عمى بعد )التحكـ والسيطرة( لصالح الذكور.

 
( التي بينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 2007حمداف )وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة 

( التي بينت انو ال توجد فروؽ 2013مستوى االتزاف االنفعالي تعزى لمتغير الجنس. ودراسة سبلمة )
( التي بينت 2012ودراسة غالب ) في درجة االتزاف النفسي تعزى لمتغير الجنس. إحصائيةذات داللة 

في  بيف متوسط درجات االتزاف االنفعالي تبعا لمتغير الجنس. إحصائيةت داللة ذا ؽانو ال توجد فرو 
( التي أظيرت أف ىناؾ اختبلؼ داؿ إحصائيا في مستوى 2005حيف اختمفت مع نتائج دراسة يونس )
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( التي بينت توافر 2008دراسة مبارؾ ) االتزاف االنفعالي يعزى إلى متغير الجنس لصالح الذكور.
لة إحصائية في مفيوـ االتزاف االنفعالي ووفقًا لمتغير الجنس لصالح الذكور. ودراسة فروؽ ذات دال

 70.1( وجاءت نتائج الدراسة كما يمي: حصؿ الذكور عمى متوسط حسابي قدره )2005جميمة )
mean( أما اإلناث فحصمف عمى متوسط حسابي )64.26 mean وىذا يؤكد أف االتزاف االنفعالي )

  ثر منو عند اإلناث.عند الذكور أك
(  التي بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 2001دراسة المزيني )مع نتائج كذلؾ اختمفت 

دراسة عمارة و  مستوى االتزاف االنفعالي بيف طبلب وطالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة لصالح الطالبات
في درجة االتزاف االنفعالي لصالح  إحصائية( التي بّينت وجود فروؽ ذات داللة 2013عيشة ) وأبو

( التي بينت أف متغير الجنس 2009دراسة ماجدة ونعمة )كذلؾ اختمفت مع ما كشفت عنو . اإلناث
 .فقط ىو الذي كاف لو تأثير عمى االتزاف االنفعالي

 
 عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وكذلؾ عمىذات داللة إحصائية فروؽ  عدـ وجودويمكف تفسير 

والتي مميئة بالتحديات والعقبات، ال إلى طبيعة حياة ىؤالء الطمبة الجنس بعد المرونة تبعا لمتغير
لمواجيتيا عبر تغييرىـ ألدواتيـ وأساليبيـ في المواجية  الستعدادا حيافاأل في كثير مف تفرض عمييـ

وقؼ وتطوير ىذه المرونة امتبلؾ المرونة البلزمة في الم يـ، وىذا يعني أنو يجب عميمسارىـ أو تغيير
أي القدرة عمى  تنويع واختبلؼ  الحياة وتقمباتيا، التكيؼ بنجاح مع صعوبات يستطيعواباستمرار كي 

يصبح لديو القدرة عمى مواجية موقؼ ما فرد الذيف يتمتع بالمرونة األفكار التي يأتي بيا الفرد، فال
نما يشمؿ الذكور واإلناث، خاصة بأنماط وأساليب عقمية متنوعة، وىذا ال يقتصر فقط عم ى الذكور وا 
يعيشوف في مجتمع واحد لو تقاليده ومفاىيمو وأنيـ يعيشوا نفس الظروؼ واألحداث والتحديات. كذلؾ 

وكذلؾ فاف كؿ مف الطبلب والطالبات خاضعوف  مط التفكير.وعاداتو التي تؤثر سمبا أو إيجابا عمى ن
لنظاـ تعميمي واحد، ىذا إلى جانب انو ال توجد أي فروقات في المناىج التعميمية بيف الكميات التعميمية 

  خاصة في مثؿ جامعة القدس.
 

 ترىحيث أما بعد التحكـ والسيطرة والذي تبيف وجود فروؽ فيو تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور 
 تحمؿ مف يمكنيـ الذي لمذكور الفسيولوجي التركيب إلى يعود وذلؾ منطقية، النتيجة ىذه أف الباحثة
 السائدة والثقافة والتقاليد العادات أف كما اإلناث، مف أكبر بدرجة النفسية والضغوط الجسدية األعباء
 بالحرية ليف يسمح وال زائدة بحماية اإلناث يحيط والذي المجتمع يفرضيا التي االجتماعية والقيود
 األعباء الذكور يتحمؿ حيث ذكوري شرقي مجتمع فيو نعيش الذي والمجتمع المجتمع، في المطمقة

، خاصة واف  التحكـ والسيطرة عمى قدرتيـ مف تزيد وبالتالي أكبر بدرجة الحياة صعوبات ويواجيوف
لذا نجد مختمؼ األدياف جعمت زماـ األمور . انفعاالتيـ في وتحكماً اتزانا  أكثر بأنيـ يتميزوفالذكور 
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بيد الرجؿ خاصة في موضوع الطبلؽ، وذلؾ لقدرة الذكور عمى ضبط أنفسيـ أكثر مف اإلناث، 
 ولتصرفيـ بحكمة وتروي في كثير مف المشكبلت. 

 حرية حؽ ليف األسرية، فميس والسيطرة الضبط دائرة ضمف يقعف غالباً  اإلناث أفيمكف القوؿ  أيضا
 أو آرائيا عف التعبير إلى األنثى خبلليا مف تحتاج التي األنشطة االجتماعية التنقؿ واالشتراؾ في

وىذا بدوره  .االجتماعية التقاليدو  العادات ضمف عميو متعارؼ لما ىو ويخالؼ جديد ىو بما اإلتياف
ذا قد يكوف سيطرة في الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني عمى حد سواء، وى أكثرالذكور جعؿ 

 .ار سيطرتيـ عمى المراكز شكؿ آلية حاسمة الستمر 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة: 32.3.7
 االتزان االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 .التخصصتعزى لمتغير لدى طمبة جامعة القدس 
عمى  (α) ≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد  (13.2)مف الجدوؿ يتبيف 

( لدى طمبة جامعة  الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وكذلؾ عمى بعدي )التحكـ والسيطرة، والمرونة 
القدس تبعا لمتغير التخصص، حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي لدى 

(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى الطمبة الذيف 0.44)كميات عممية( )الطمبة الذيف تخصصاتيـ 
( عند مستوى -2.033( كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )0.12تخصصاتيـ )كميات إنسانية(، )

(، وبناء عميو تـ قبوؿ الفرضية الصفرية الثامنة عمى الدرجة الكمية وباقي األبعاد 2.143الداللة )
 األخرى.

 
( التي بينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2007دراسة حمداف )ؽ مع ما كشفت عنو نتائج وىذا يتف

، في حيف اختمفت مع ما كشفت عنو نتائج إحصائية في مستوى االتزاف االنفعالي تبعا لمتغير الكمية
(  التي أوجدت فروقًا ذات داللة إحصائية في االتزاف االنفعالي تعزى لمتغير 2010دراسة حمداف )

 .لتخصص العممي لصالح التخصصات األدبيةا
 

ولعؿ السبب قد يرجع إلى أف االتزاف االنفعالي ىو سمة في الشخصية ناتج عف قدرة الفرد عمى 
فرد عبر مراحؿ يتكوف لدى ال األمروصعوبة استثارتو، وىذا  وبنفسو بانفعاالتو وتحكمو،  التعامؿ بيدوء

ومف ىنا فإف طمبة الجامعة سواء الممتحقيف بالكميات العممية أو األدبية يعيشوف  .حياتو بصور مختمفة
نفس الظروؼ والضغوط، فاليموـ والمعاناة تكاد تكوف واحدة، ولعؿ السبب يرجع  إلى أنو ربما كاف 

بمتغيرات أخرى غير الجامعة والتخصص. ألف مقررات   األفراداالتزاف االنفعالي مرتبطا لدى 
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 فأنياانخفاضة  أوال تغير مف االعتقادات أو األفكار، واف كانت حقا تؤثر في زيادة االتزاف التخصص 
، إال إذا كانت مادة دراسية تيدؼ إلى ذلؾ. وآخرتؤثر عمى كافة الطمبة دوف التمييز بيف تخصص 

ر بالتربية تنمو وتتطور وتتأث إنمافاالتزاف االنفعالي والقدرة عمى التحكـ والسيطرة وكذلؾ المرونة 
األسرية واالجتماعية التي يتعرض ليا الفرد أكثر مما تتأثر بعوامؿ مف مثؿ التخصص، وبالرغـ مف 

 الحياة. بجودة والشعور االتزاف النفسي  زيادة في يستغؿ الفرد تخصصو أف ذلؾ يمكف
لكف إدراؾ ويمكف القوؿ أيضا أف التخصصات ليست ىي الباعث عمى االتزاف االنفعالي أو انعدامو، و 

الطالب لمتخصص عمى انو صعب أو ميدد لو ىو الذي قد يعطيو الشعور أما باالتزاف االنفعالي أو 
عدـ االتزاف، وليس التخصص في حد ذاتو، لذا تبيف عدـ وجود فروؽ في متوسطات االتزاف االنفعالي 

 لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير التخصص.
 

 التاسعة:مناقشة نتائج الفرضية  33.3.7
 االتزان االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .المستوى الدراسي لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 
في  (α) ≤0.05( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 20.4يتضح مف الجدوؿ )

القدس تبعا لمتغير المستوى الدراسي، حيث كانت  متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة
الفروؽ عمى بعد )التحكـ والسيطرة(، وكذلؾ عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي لصالح الطمبة الذيف 

  المرونة. تبيف انو ال توجد فروؽ عمى بعد مستوياتيـ الدراسية )سنة رابعة فأعمى(، في حيف
 

إحصائية في متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس تبعا فروؽ ذات داللة وجود قد يعود 
عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي لصالح و  لمتغير المستوى الدراسي عمى بعد )التحكـ والسيطرة(

ة رابعة أثناء مسيرتيـ التعميمية ما يكتسبو طمبة سنإلى  (وياتيـ الدراسية )سنة رابعةالطمبة الذيف مست
باإلضافة إلى فارؽ العمر بينيـ وبيف طمبة السنوات  برات ومعمومات وحقائؽ عممية ثرّية.مف خ

األخرى السابقة، ويمكف تفسير ذلؾ إلى أف االتزاف االنفعالي ىو احد مؤشرات الصحة النفسية، حيث 
جتماعية جيدة يشير إلى قدرة الفرد عمى التحكـ في انفعاالتو وتقديره لذاتو والقدرة عمى إقامة عبلقات ا

مع اآلخريف، وىذا يتطور مع ازدياد العمر، وزيادة المعرفة العممية المكتسبة مف خبلؿ تجارب الحياة 
أو مف خبلؿ المسيرة التعميمية التي مر بيا الطالب، حيث يصبح الفرد قادر عمى توجيو دفة أموره 

 ات أثناء تحقيقو ليدفو.بنفسو دوف االعتماد عمى اآلخريف مع مواجية ما يتعرض لو مف إحباط
كؿ يرجع الى أف  لمتغير سنوات الدراسةتبعا  أما عف السبب في عدـ وجود فروؽ عمى بعد المرونة

الطمبة عمى اختبلؼ سنوات دراستيـ يعيشوا نفس الظروؼ وبالتالي ىـ بحاجة دائما لمتصرؼ بمرونة 
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 االستجابة ىي المرونة فاخاصة و  مسيرتيـ الحياتية والتعميمية. إكماؿمع كثير مف المواقؼ مف اجؿ 
المختمفة، خاصة مع  الحياة مواقؼ اإليجابي مع ؼالتكيّ  مف اإلنساف فتمكّ  التي والعقمية االنفعالية

 إلى يمجأ الذي اإلنساف عمى ضغوطاً  تشكؿ التي والتحوالت التغيرات بكثرة الحياة الفمسطينية تميز
 .األفرادجزء مف حياة كافة  أصبحتوبالتالي فالمرونة  معيا، التأقمـ

 مناقشة نتائج الفرضية العاشرة: 34.3.7
 االتزان االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .المستوى التعميمي لألم لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 
في  (α) ≤0.05( انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 00.2يتضح مف الجدوؿ )

متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ، سواء عمى 
(، فقد بمغت قيمة )ؼ(  الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي أو بعدي )التحكـ والسيطرة، والمرونة 

وتبعا لعدـ (، 2.314( عند مستوى الداللة )2.121المحسوبة عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي )
الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وجود فروؽ فاف ىذا يدعو إلى قبوؿ الفرضية الصفرية العاشرة عمى 

 وبعدي )التحكـ والسيطرة، والمرونة(.
 

عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي  األـدـ وجود فروؽ تبعا لمتغير مستوى تعميـ السبب في عويرجع 
استقرار األسرة مف الناحية النفسية واالجتماعية أف  إلىوكذلؾ عمى بعدي التحكـ والسيطرة والمرونة 

 تعميـ األـ.ف االنفعالي مف مستوى وكذلؾ االقتصادية قد يمعب دور اكبر في التأثير عمى درجة االتزا
فتكافؿ األسرة وتعاونيا في تربية األبناء، وغرس االحتراـ والمحبة أثناء تربية األبناء، والصمة بيف 
الوالديف والتفاىـ والتعاوف يمعب دور كبير في استقرار األسرة وبالتالي ينعكس ذلؾ عمى األبناء بصورة 

تزاف النفسي بغض النظر عف مستوى تعميـ ايجابية، وىذا بدوره يؤدي إلى تمتع األفراد بحالة مف اال
 ىذه في الطمبة ويمتاز عينة الدراسة ىـ مف طمبة الجامعات أفرادأمياتيـ. وكذلؾ يمكف القوؿ أف 

 عف نسبياً  استقؿ الطالب أف وىي الجامعية نظرًا لطبيعة المرحمة خصائص بعدة العمرية المرحمة
 بو المحيطة الجامعية والبيئة األقرافجماعة  مف كتسبياوقناعات ي أفكارا يحمؿ حيث الوالدية السيطرة

 بيا يقـو التي الطبلبية األنشطة إلى باإلضافة اجتماعية جديدة عبلقات مف البيئة ىذه تمميو وما
وبالتالي فاف مستوى تعميـ األـ يصبح ثانوي أماـ عدد كبير مف المتغيرات األخرى التي تؤثر  الطمبة،

 في درجة االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس.
 
 
 



116 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر: 35.3.7
لدى  االنفعالياالتزان في متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الدخل االقتصادي لألسرة لمتغير تعزىطمبة جامعة القدس 
في  (α) ≤0.05( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 25.4يتضح مف الجدوؿ )

متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلسرة، حيث 
)المرونة(، وكذلؾ عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي، لصالح الطمبة الذيف كانت الفروؽ عمى بعد 

شيكؿ(، فقد في حيف تبيف انو ال توجد فروؽ عمى بعد  3000دخؿ أسرىـ االقتصادي )أكثر مف 
 .)التحكـ والسيطرة(
عدـ وجود فروؽ التي بينت ( 2007دراسة حمداف )تفؽ مع ما كشفت عنو نتائج وىذه النتيجة ال ت

 مستوى الدخؿ لمعائمة. متغيرتبعا لذات داللة إحصائية في مستوى االتزاف االنفعالي 
 

ذات الدخؿ المرتفع تميؿ إلى التجديد  الفمسطينية األسرويمكف عزو نتيجة ىذه الدراسة الى أف واقع 
األبناء وتمبية متطمباتيـ  في تنشئة أبنائيا، والى استخداـ الوسائؿ الحديثة وتعمؿ عمى توفير مستمزمات

التي تساعد عمى رفع مستوياتيـ التحصيمية، مثؿ توفير الكتب والوسائؿ التعميمية المساعدة كالكمبيوتر 
والذي مف خبللو يمكف استخداـ االنترنت واالطبلع عمى كؿ ما ىو جديد مف المعرفة وتوسيع آفاقيـ، 

 والتكيؼ بصورة اكبر. عمى قدراتيـ في المرونة مما يؤثروىذا بدوره ينعكس عمى طبيعتيـ الشخصية 
 ظروفيـ عف واالرتياح بالرضا شعور لدييـ يتولد مرتفع دخؿ ذات ألسر المنتميف الطمبة فاكذلؾ ف
 المشاعر مف المعاناة وعدـ والصحية االنفعالية الحالة واستقرار بالسعادة، تمتعيـ مدى تعكس الحياتية
 األسر أماو . فيو يعيش الذي المعيشة مستوى أو الحياة بمستوى والقناعة الرضا إلى باإلضافة السمبية،

، وبالتالي فاف ىذا لؤلبناءاقؿ قدرة عمى توفير الوسائؿ الحديثة  فإنياذات المستوى االقتصادي المتدني 
، بأنفسيـ أمورىـمف خبلؿ حثيـ عمى العمؿ والكفاح وتدبير  أبنائياتعمؿ جاىدة في توجيو  األسر

 إلىالذيف ينتموف  األبناء أف إلى باإلضافة، ىذا األىؿنحو  األبناءوبالتالي تتغير اتجاىات ىؤالء 
الذيف ينتموف  األبناءشيء متوفر لدييـ، عمى عكس  الف كؿ باألمفشعورا  أكثريكونوا  أعمىمستويات 

، وىناؾ الكثير عمييـ طويؿ أماميـمشوار الحياة  أفاقؿ في مستواىا االقتصادي الذيف يشعروف  ألسر
عف السبب في عدـ وجود فروؽ عمى بعد التحكـ والسيطرة  أما .النفسي باألمفانجازه حتى يشعروا 

الطمبة تتطور لدييـ القدرة عمى التحكـ  أف إلىىذه النتيجة  ، يمكف ارجاع غير مستوى الدخؿتبعا لمت
والسيطرة نتيجة عوامؿ مختمفة، مثؿ العوامؿ االجتماعية والثقافية والسياسية، بغض النظر عف ظروفيـ 
االقتصادية، وىذه العوامؿ تجعؿ الطالب يعتمد عمى نفسو بشكؿ اكبر بغض النظر عف المستوى 

 ىوالتحكـ  والسيطرة  أفويمكف القوؿ ع الذي يعيشو، ، ومحاولتو التكيؼ مع الواقلؤلسرةاالقتصادي 
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 اتصاؼ يعكس  المرونة  فبعد المادي، بالجانب مباشرة عبلقة ليا ليس سموكية خصائص بعد ذو
 أف كما معيـ، والتعايش اآلخريف وتقبؿ الدعابة وتبادؿ لمضحؾ وميمو والمرح بالتسامح الفرد سموؾ

 النفس ويعكس عف والرضا المستقبؿ تجاه والتفاؤؿ بالبيجة الشعور يعكس االتزاف النفسي بصورة عامة
مكاناتو قدراتو في الفرد ثقة نتيجة، لمفرد القدرة عمى الثبات االنفعالي في كثير مف المواقؼ  وسموكو وا 

نما .فقره أو الفرد غنى بدرجة مباشر بشكؿ يرتبطال  الخصاؿ ىذه توافر ف. ا االجتماعي يرتبط  وا 
مكانياتوبقدرات الفرد الخاصة،   .اآلخريفالعقمية والشخصية، وقدرتو الذاتية عمى التكيؼ والتعامؿ مع  وا 

 
 الثانية عشر: . مناقشة نتائج الفرضية36.3.7

 االتزان االنفعاليفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .مكان السكن لمتغير تعزىلدى طمبة جامعة القدس 

في  (α) ≤0.05( انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 28.4يتضح مف الجدوؿ )
متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس تبعا لمتغير مكاف السكف، سواء عمى الدرجة 

فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة  (، الكمية لبلتزاف االنفعالي أو عمى بعدي )التحكـ والسيطرة، والمرونة 
(، وتبعا لعدـ وجود فروؽ 0.226( عند مستوى الداللة )1.492عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي )

عمى الدرجة الكمية لبلتزاف االنفعالي وعمى  الثانية عشر فاف ىذا يدعو إلى قبوؿ الفرضية الصفرية
 ـ والسيطرة، والمرونة  (.بعدي )التحك
عدـ وجود فروؽ ذات التي بينت  (9112دراسة ماجدة ونعمة ) مع ما كشفت عنو نتائج وىذا يتفؽ

( 2007دراسة حمداف )مكاف السكف. وكذلؾ  متغيرتبعا لداللة إحصائية في مستوى االتزاف االنفعالي 
مكاف  تبعا لمتغيرعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االتزاف االنفعالي التي بينت 

 السكف.
 

السبب في عدـ وجود فروؽ تبعا لمتغير مكاف السكف إلى أف تطور االتزاف االنفعالي  ويمكف ارجاع
لدى البعض قد يرجع في األصؿ إلى أساليب التنشئة االجتماعية، وما يتمقاه الفرد في طفولتو األولى 
مف أساليب معاممة، وكذلؾ ما يتمتع بو ىو مف قدرات عقمية تعطيو اإلمكانية الكتساب سمات 

،  ة متميزة عف غيره مف المحيطيف وقدرة عمى الثبات واالتزاف، وتمتعتو بقدر مف المرونة شخصي
عاداتو وتقاليده تكاد تكوف  ،وكذلؾ القدرة عمى التحكـ والسيطرة، وبما أف المجتمع الفمسطيني متداخؿ

واحدة، وذلؾ بسبب عدـ وجود مسافات تفصؿ بيف سكاف المدينة والقرية والمخيـ. لذا يمكف القوؿ انو 
ليس ىناؾ إمكانية لوجود فروؽ تبعا لمكاف السكف. فالفرد سواء كاف يعيش في القرية أو المدينة أو 

متشابية في المنزؿ وفي المخيـ يحمؿ نفس الطموح، والتطمعات لممستقبؿ، ويخضع لضغوطات 
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الجامعة أو في البيئة التي ينتمي إلييا، رغـ وجود بعض االختبلفات الثانوية في التفكير والعادات 
 .والتي تكاد تكوف معدومة األثر

 
 

 :عشر مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 37.3.7 
متوسطات القيم الشخصية  بين( α) ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى

 وبين متوسطات االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس.
 (α( وجود عبلقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند المستوى04.2تظير النتائج الواردة في الجدوؿ )

( بيف متوسطات القيـ الشخصية وبيف متوسطات االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس. 0.05≥
كذلؾ تبيف انو ال توجد ، العبلقة بيف بعدي القيـ السياسية والقيـ الدينية وبيف بعد المرونة باستثناء

 النفعالي وبعد المرونة.عبلقة دالة إحصائيا بيف القيـ االقتصادية والدرجة الكمية لبلتزاف ا
بمتغيرات مختمفة،  العديد مف الدراسات التي بحثت عبلقة القيـ اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج

دراسة كوشاؿ وجانجوىا  خاصة تمؾ المتغيرات ذات التاثير االيجابي في الشخصية، حيث بينت
(Kaushal & Jankhua, 2011 وجود عبلقة ارتباطية بيف القيـ الشخصية والقيـ الظاىرية. كذلؾ )

االنفعالي والقيـ  عاإلبداوجود عبلقة بيف  إلى( التي أشارت 2010اتفقت مع نتائج دراسة دسوقي )
( التي أظيرت وجود عبلقة قوية بيف التنشئة االجتماعية 2005المختمفة، وكذلؾ نتائج دراسة سيد )

(  التي بينت أف ىنالؾ ارتباطا موجبا بيف كؿ مف القيـ العممية 2004ودراسة ضحيؾ )والقيـ. 
زاف االنفعالي، بينما ال توجد عبلقة واالجتماعية واالقتصادية والدرجة الكمية الستبانة القيـ وبيف االت

 ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف القيـ الدينية والسياسية والجمالية وبيف االتزاف االنفعالي.
( التي بينت عدـ وجود عبلقة دالة إحصائيًا 2004دراسة عمياف وعسمية )في حيف اختمفت مع نتائج 

منظومة القيـ لدى الشباب  أيبيف درجات الطمبة عمى مقياس القيـ ودرجاتيـ عمى مقاييس التحديث، 
 الجامعي المعاصر النتفاضة األقصى، وعمى العبلقة بيف منظومة القيـ واالتجاىات نحو التحديث،

ال توجد عبلقة بيف القيـ واألمف النفسي باعتبار أف التي أظيرت أنو ودراسة عبد السبلـ )ب.ت( 
 محتوى معرفي واحد مثؿ القيـ الدينية ممكف أف يقدـ بأكثر مف طريقة بأساليب التنشئة. 

 

كشفت نتائج الدراسات أما عف الدراسات التي بحثت في االتزاف االنفعالي وعبلقتو بمتغيرات أخرى فقد 
( 2008السابقة عف ارتباط االتزاف االنفعالي ايجابيا بعدد مف المتغيرات، حيث بينت  دراسة مبارؾ )

ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة بيف مفيوـ االتزاف االنفعالي ومفيوـ الذات لدى الطمبة المتميزيف  أف
رتباطية دالة إحصائيًا بيف االتزاف ( وجود عبلقة ا2012كذلؾ أظيرت دراسة خميفة ) والعادييف.

( التي بينت وجود 2012دراسة غالب )االنفعالي وأساليب مواجية الضغوط والرضا عف الحياة. و 



119 
 

دراسة الزبيدي و  بيف االتزاف االنفعالي والنضج االنفعالي لدى أفراد العينة. إحصائياعبلقة ارتباطّية داؿ 
ة ارتباطية موجبة مابيف االتزاف االنفعالي والصحة ( التي كشفت عف وجود عبلق2011والعبيدي )
وجود عبلقة طردية موجبة بيف مستوى تقدير الذات التي بينت ( 2007دراسة حمداف )و النفسية. 

( التي أشارت Rigby, 2005دراسة رجبي )كذلؾ  ومستوى االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس.
 لي متصمة بشكؿ كبير بالرضا عف الحياة لدى المراىقيف.إلى أف الصفة الشخصية لبلتزاف االنفعا

( التي أظيرت وجود عبلقة بيف مستويات تأكيد الذات ومستوى االتزاف 2005دراسة يونس )و 
( التي أشارت إلى أف الطبلب الذيف مروا Yang & Wang, 2001االنفعالي، ودراسة يانج ووانج )

أعمى مف االتزاف االنفعالي بخبلؼ الذيف لـ يمروا ببرامج اإلدارة العاطفية كاف عندىـ مستوى 
رتفاع مكانة ( التي أظيرت أف االتزاف االنفعالي يرتبط بوجو عاـ با1992بالبرنامج، ودراسة السيد )

في حيف اختمفت مع ما كشفت عنو نتائج   جتماعي.وانخفاض مكانة النبذ اال جتماعياالختبار اال
وجود عبلقة ارتباطّية عكسّية بيف درجة االغتراب النفسي واالتزاف بينت التي  (2013راسة سبلمة )د

حيث ترى الباحثة السبب في وجود عبلقة سمبية إلى أف االغتراب يمثؿ جانب سمبي في  االنفعالي.
 الشخصية بعكس االتزاف الذي يمثؿ جانب مف الجوانب االيجابي في شخصية الفرد.

 
 ، ويمكف تفسير ذلؾ ما زاد االتزاف النفسي لديوالفرد بقيـ شخصية كمّ  عتمتّ ما نو كمّ أىذه النتيجة  تعني

وقادر عمى التصرؼ بحكمة  نفسو مف واثؽ فيو شخصية، بقيـ يتحمى يجب أف  انفعالياً  المتزف أفب
ور كبير في بناء د افالقيـ لي، أظافرهنظرا المتبلكو لتمؾ القيـ التي غرست في الشخصية منذ نعومة 

حّؿ ، ياالضافة الى ى التكيؼ مع األوضاع المستجدة لوساعدة الفرد عمتالفردية و الشخصية 
 مع عمى التعامؿ ةقدر ال نتيجة اكتسابو بنفسو يثؽ المتزف انفعالياً  أف الصراعات واتخاذ القرارات. حيث

 اآلخريف مع يتفاعؿ منتج نشط إنساف فيو العزلة مقابؿ وتمتعو باالجتماعية اآلخريف وعبلقاتو بيـ،
 .االجتماعي والتوافؽ التكيؼ عمى قادرالمجتمع و  أفراد مع ةاجتماعي عبلقات ويقيـ

 
. فاف  عف السبب في عدـ وجود عبلقة بيف بعدي القيـ السياسية والقيـ الدينية وبيف بعد المرونة  أما

في بعض المواقؼ،  اوتشدد احزم أكثرالسياسة تجعمو  بأمورصفات الشخص الذي ييتـ  أوخصائص 
الحياة العامة وتخص مصمحة البمد، وبالتالي فاف ىذا الشخص  بأمورخاصة تمؾ المواقؼ التي تتعمؽ 

عمى اتخاذ القرار السياسي المحقؽ ألقوى إمكانيات الصواب وأقصى  لقدرة الذاتيةيكوف لديو ا أفيجب 
وكذلؾ بعض رجاؿ الديف الذيف ، أحيانامرونة في تنفذه  أودرجات اإلطمئناف النفسي، دوف ليونة 

شخص  أليالدينية، ويتصفوا بالتشدد والتمسؾ بيا دوف السماح  األموريكونوا حازميف في بعض 
 اإلشارةالمعموؿ بيا. وال بد مف  األحكاـ أوخاصة تمؾ المتعمؽ بالتشريع  ،عمييـ في قراراتيـبالتأثير 

اقض بيف قوى الخير والشر، وبيف الغرائز غالبا ما تتمثؿ الصراعات النفسية في التنانو  إلى
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المحرمات، مف ذلؾ الشعور بالذنب والخطأ الذي كثيرا ما يتسبب في القمؽ والفزع والعدواف واضطراب و 
التحكـ في الدوافع والتغمب عمييا بسيطرة  إلىالقيـ الدينية تدفع الفرد  أفالطبع والسموؾ ومف ىنا نفيـ 

ىذا االرتباط غير  أفعدـ وجود عبلقة ال يعني  إلىىنا  اإلشارةوتجدر  ر،الضميأو النفس الفاضمة 
النتائج تظير وجود عبلقة ايجابية حتى لو  أف إال، إحصائياعدـ وجود عبلقة دالة مع ، فحتى ايجابي

 .إحصائيالـ تكف دالة 
 

 الكمية لبلتزاف  النتائج انو ال توجد عبلقة دالة إحصائيا بيف القيـ االقتصادية والدرجة أظيرت أيضا
 رأياالنفعالي، فاالتزاف االنفعالي حسب  واالتزاف االقتصادية القيـ بيف ارتباطيو عبلقة وجود ويرجع

الباحثة يرجع في األصؿ إلى ظروؼ التنشئة االجتماعية التي يعيش فييا األفراد وواقع ظروؼ 
 والتفكير ليا والتخطيط المشاريع إدارة عمى قادر معيشتيـ وما يرتبط بيا مف أحداث، فالمتزف انفعالياً 

المظير الحاسـ لمصحة ىو  أفكما  .أموره كؿ في والخسارة وحساب الفائدة الموارد ستغبلؿا  و  الجيد
الشعور الشخصي لئلحساس بالعافية والسعادة والسرور أو بتعبير آخر ىي ليست مجرد الحالة 

نما الحالة الشخصية التي تتجمى فييا ا وكوف الظروؼ في لقيـ الشخصية والثقافية لمفرد. الموضوعية وا 
فمسطيف خاصة االقتصادية منيا غير مستقرة فاف ىذا أدى عمى عدـ استقرار الجانب االقتصادي 
وبالتالي انعكس ذلؾ عمى شخصية الطمبة وقدراتيـ، ال بؿ أدى إلى التأثير عمى االتزاف االنفعالي 

عبارة عف حالة إيجابية يصعب فيميا دوف أخذ تزاف  االنفعالي االفي التعامؿ، ف  لدييـ وبعد المرونة 
بدليؿ أف ، الظروؼ االجتماعية والثقافية واالقتصادية السائدة في مجتمع مف المجتمعات بعيف االعتبار

تبني أنشطة معرفية متنوعة والتي  إلىالفرد الذي يتمتع بمستوى عاؿ مف القيـ المختمفة تدفعو ىذه القيـ 
 بدورىا تدفعو الف يكوف مبدعا في جميع جوانب حياتو.
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 التوصيات
كاف واضحًا مف نتائج ىذه الدراسة انخفاض مستوى القيـ الجمالية بحصوليا عمى متوسط حسابي 

ره (، وانخفاض مستوى القيـ السياسية بحصوليا عمى المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قد9600)
(. أما القيـ االقتصادية فقد اتخذت قاعدة اليـر النفسي لدى طمبة جامعة القدس محتمًة بذلؾ 9646)

 المرتبة األخيرة، ومف ىذه النتيجة يمكف وضع التوصيات التالية:
لديو فيحسف بنا أف نبدأ ذلؾ في وقت  لموضوع الجمالي يتطمب تربية الذوؽإف موقؼ الفرد إزاء ا -0

طفولة حتى تتفتح ممكة اإلحساس بالجماؿ، وليذا توصي الباحثة بزيادة االىتماـ مبكر، أي منذ ال
بالقيـ الجمالية خاصة في مراحؿ التعميـ األساسي واالىتماـ بالمواد البلمنيجية كالغناء، والرسـ، 

ضرورة تنمية جانب القيـ الجمالية  والتمثيؿ... لما ليا مف تأثير بالغ عمى شخصية الفرد ونفسيتو.
 لدى الطمبة في الجامعة مف خبلؿ تفعيؿ األنشطة الفنية والرياضية الترفييية.

اىتماـ مديرية التربية والتعميـ بوضع منياج لمتربية االقتصادية مساوي لؤلىمية لمتربية المدنية  -9
والتربية الوطنية يتـ تعميمو في المدارس لنشر الوعي االقتصادي العالمي مف جية والخاص بدولتنا 

 فمسطيف مف جية أخرى، فاإلنساف ال يستطيع التغمب عمى أي مشكمة دوف معرفتيا واإللماـ بيا.

ومف الناحية السياسية، أخذ الجيات المسؤولية لنتائج ىذه الدراسة وكثير مف اإلحصاءات  -8
واستطبلع الرأي بعيف االعتبار. باعتبارىا مؤشر خطير عمى نظرة الشباب لمسياسة بوجو عاـ 

السمطة بوجو خاص في تمبية االحتياجات األساسية لمشباب ومشاركتيـ في صياغة الخطط ودور 
 والبرامج أكاف نشاطًا اجتماعيًا أو سياسيًا أو تنمويًا.

 المحافظة عمى البيئةالجمالّية في قيـ الربط األنشطة التعميمية المختمفة بالبيئة المحيطة مما يدعـ  -6
 نا الفمسطسينّية.وتنمية المسؤولية مجتمعنا ودولت

تنظيـ الميرجانات والمسابقات التي تنمي لدى الطمبة بعض القيـ مثؿ الحفاظ عمى التراث واليوية  -2
وأعضاء المجتمع  ات التواصؿ بيف طمبة الجامعةالوطنية، وقيـ العمـ والعمؿ واإلنجاز، وتنمية ميار 

 المحمي.

ـ، حيث يكوف متطمبًا إجباريًا لجميع اشتماؿ المساقات الجامعية عمى مساؽ يتناوؿ القيضرورة  -4
الطمبة في الجامعات الفمسطينية. كي تأخذ الجامعة دورىا الريادي في بناء المواطف فكرًا وسموكًا 

 مما يساعد في بناء مجتمع قوي. 
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ضرورة إنشاء ندوات فكرية دائمة، يتحدث فييا أصحاب الفكر حوؿ المستجدات العالمية والمحمية،  -1
 يات الجديدة وخطورتيا عمى قيـ واتجاىات الطمبة.ويشرحوف التحد

توفير مختصيف في اإلرشاد النفسي في الجامعات لمساعدة الطمبة في التغمب عمى أزماتيـ  -0
 .النفسية
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القيـ المتضمنة في سموكيات قادة النشاط الكشفي في مدارس محافظات غزة (. 2004ضحيؾ، ـ.)
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، عدد  6،  مجمد  مجمة كمية التربية .القيـ وعبلقتيا باألمف النفسي .( 0212، فاروؽ. ) عبد السبلـ
 ، جامعة الممؾ عبد العزيز ، السعودية . 084- 091، صفحة  6

مجمة "دراسة طولية"،  التطور القيمي لطبلب كمية التربية النوعية(. 0226عبد الغفار، أحبلـ رجب. )
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 ، عماف: دار الفكر.2ط .لى الصحة النفسيةإمدخل (. 9100عبد اهلل، محمد قاسـ. )
حالة " الوسطيةصراع القيـ لدى الشباب في الريؼ األردني قضاء (. 0220العزاـ، عبد الباسط. )

 ، الجامعة األردنية.رسالة ماجستير غير منشورة دراسية".
 .القيم السائدة لدى طمبة الجامعة بغًزة في ظل انتفاضة األقصى .عسمَية ، محمد ابراىيـ .)د.ت (

 دراسة مقارنة ، جامعة األقصى، فمسطيف.

عمى تكوين شخصية الشباب التغير القيمي والمعرفي وتأثيره  .(9114العسيمي ، رجاء زىير .)
 جامعة القدس المفتوحة ، الخميؿ . .الجامع الفمسطني

مستوى القيـ التربوية لدى طمبة الصؼ الثاني عشر في المدارس (. 9110عصيدة، طالب محمد، )
، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، رسالة ماجستير غير منشورة .الثانوية في محافظة نابمس

 فمسطيف.
، مالطة: منشورات دار التصنيف القيمي لمعولمة(. 9110وعز الديف أبو التمف. )عقيؿ، حسيف، 

ELGA. 
القيم الدينية وعالقتيا ببعض السمات الشخصية لدى طمبة الجامعات في (. 9111عمواف، نعماف. )

 ، كمية التربية: رسالة دكتوراه غير منشورة.محافظات غزة
االتجاىات نحو التحديث وعالقتيا بمنظومة القيم لدى (. 9116عمياف، محمد؛ وعسمية، عزت. )

بحث مقدـ إلى مؤتمر التربوي األوؿ "التربية في  .الشباب الجامعي المعاصر النتفاضة األقصى
 فمسطيف وتغيرات العصر"، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

ان االنفعالي لدى الحوار األسري وعالقتو باالتز (. 9108عمارة، بف سمية؛ وبوعيشة، نورة .)
. بحث مقدـ المراىقين: دراسة ميدانية لعينة من المراىقين بأقسام الرابعة متوسط بوالية ورقمة
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، 9108أبريؿ  01-2إلى الممتقى الوطني الثاني حوؿ االتصاؿ وجودة الحياة في األسرة، مف 
 جامعة قاصدي مرباح، الجزائر.

األنساؽ القيمية لدى طمبة الجامعات (. 9101عاطؼ. ) العمايرة، حسف؛ والخوالدة، تيسير؛ ومقابمة،
مجمة جامعة القدس  .األردنية في ضوء التحدي التكنولوجي مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ

 (.96، العدد )المفتوحة لألبحاث والدراسات
 .القيـ الشخصَية وعبلقتيا بمستوى األداء لدى طبلب الكميات العسكرية .(9118عوض. ) العمري،

، كمية الدراسات العميا، أكادمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية ، رسالة ماجستير غير منشورة
 المممكة  العربية السعودية . 

 والنشر، لمطباعة العربية دار النيضة .والروحي الخمقي النمو (:1992الرحمف.) العيسوي، عبد
  بيروت

األخالقية وعالقتو باإلتزان اإلنفعالي والنضج نمو األحكام  .( 9109غالب، فؤاد عبده مقبؿ. ) 
 كمية التربية، جامعة دمشؽ .  .اإلجتماعي

 عماف: مكتبة المجتمع العربي. سيكولوجية الشخصية.(، 9101غباري، ثائر أحمد. )
وزارة الّتعميـ العالي والبحث العممي، جامعة  .دراسات في فمسفة الّتربية (.0202محمد. ) فرحاف،

 راؽ.الموصؿ الع

(، مطبعة جامعة 2، عدد )مجمة كمية التربية .مقياس االتزاف االنفعالي(. 0204القطاف، سامية. )
 عيف شمس.
رسالة ماجستير غير  البناء القيمي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية،(: 2003قمحية، جياد، )

 ، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.منشورة
النضج االنفعالي وتقبؿ الذات وتقبؿ اآلخريف عند الطمبة المسرعيف (. 0221القيسي، عامر ياسيف. )

، كمية التربية )ابف رشد(، جامعة أطروحة دكتوراه غير منشورة .والمجتيديف وأقرانيـ العادييف
 بغداد.

لمطباعة والنشر، ، دار سعاد موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي .( 0228كامؿ ، مصطفى.  ) 
 الكويت .
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االتزاف االنفعالي وعبلقتو بمفيوـ الذات لدى الطمبة المتميزيف وأقرانيـ (. 9110مبارؾ، سميماف. )
 .20 – 42(، ص 9(، العدد )1، مج )مجمة أبحاث كمية التربية األساسية. العادييف

رسالة  .دراسة ميدانية انوية،األنساؽ القيمية لدى تبلميذ نياية المرحمة الث .(9108محمد، سعدَية.)
 ، الجزائر.ماجستير غير منشورة
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 المالحق: 
 

 قائمة بأسماء المحكمين( 3ممحق رقم )
 

 الجامعة التخصص اسم الحكم الرقم
 جامعة القدس تدريسأساليب  د. عفيؼ زيداف  .0
 جامعة الخميؿ الصحة النفسية د. كامؿ كتمو  .9
أساليب تدريس لغة  د. سعاد العبد  .8

 إنجميزية التربوي
 جامعة القدس المفتوحة/ بيت جاال

 جامعة القدس المفتوحة/ بيت جاال ماجستير اإلرشاد والتوجيو أ. ياسر تّيـ الزبوف  .6
 القدس المفتوحة/ بيت جاالجامعة  عمـ اجتماع د. حسف البرميؿ  .2
 جامعة الخميؿ قسـ عمـ النفس د. عبد الناصر السيوطي  .4
 جامعة القدس المفتوحة/ راـ اهلل  د. محمد أحمد شاىيف  .1
 جامعة الخميؿ عمـ نفي تربوي  د. سناء شاكر أبو غوش  .0
 جامعة الخميؿ اساليب تدريس لغةانجميزّية د. مثاؿ ماجد أبو منشار  .2

 جامعة الخميؿ تربية خاّصة عابديفد. حاتـ   .01
 جامعة الخميؿ عمـ نفس تربوي د. محمد عجوة  .00
ماجستير إرشاد نفسي  أ. عايد الحموز  .09

 وتربوي ومحمؿ إحصائي
جامعة القدس المفتوحة/ الخميؿ 

 وجامعة االستقبلؿ/ أريحا.
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 القيم الشخصية قبل التحكيم مقياس( 4ممحق رقم )
 
 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

 
 

 9106التاريخ ..../..../
 

 سعادة الدكتور ..................................... المحتـر
 

 تحية طيبة، وبعد...
 الموضوع: التكـر بتحكيـ مقياس القيـ الشخصية 

 
وعبلقتيا تقوـ الباحثة مف قسـ الدراسات العميا بجامعة القدس بدراسة موضوعيا "القيـ الشخصية 

 باالتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس".
 

وتقدـ إليكـ مقياس مقترح لقياس "القيـ الشخصية "، حيث تقيس تفضيؿ احدى القيـ التالية عمى 
االخرى، وىي القيـ الدينية، القيـ الجمالية، القيـ العممية)النظرية(، القيـ االقتصادية، القيـ 

مت الباحثة مقياس ليكرت الرباعي بحيث تأخذ اجابة دائمًا أربع \وقد استخدالسياسية،القيـ االجتماعية. 
درجات وغالبًا ثبلث درجات وأحيانًا درجتيف أما قميبًل فتأخذ درجة واحدة. وترجو منكـ الّتكّرـ بتحكيـ 

 المقياس وتقديـ ما ترونو مناسبًا، وذلؾ لرغبة الباحثة في االستنارة برأيكـ وتوجيياتكـ.
 

 جزيؿ الشكر وفائؽ التحية والتقديرولكـ 
 

 الباحثة: سيى عواد
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     وفق مقياس لكرت الرباعي   مقياس القيم
 

 فقرات القيم السياسية:
 قميالً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 
 أىتـ بحضور المحاضرات السياسية والمقاءات الفكرية. .0

 الوطنية.أشارؾ في الميرجانات واالحتفاالت السياسية والمناسبات  .9

 أتابع ما يطرحو اإلعبلـ عف القضية الفمسطينية. .8

 أتحمؿ مسؤولية توعية )األخريف( بالقضية الفمسطينية. .6

 لدي طموح أف أكوف قائد سياسي. .2

 أتعصب لمحزب السياسي الذي أؤيده. .4

 ادعو الى مقاطعة االحتبلؿ. .1

 عند قراءة الجريدة اليومية ابحث اوال عف االخبار السياسية. .0

 السمطة لبْلقوى.اؤمف أف  .2

 اعتقد أف فمسطيف أىـ مف االحزاب السياسّية. .01

 أدعو الى مقاطعة المنتجات االسرائيمّية. .00

 أشجع المنتجات الوطنّية الفمسطينّية. .09

 
 فقرات القيم النظرية/ العممية:

 قميالً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 

 أحاوؿ الحصوؿ عمى شيادات عممية في العمـ الذي أحب. .0

 الذي يحتاج إلى تفكير.أحب العمؿ  .9

 لدي خبرة واسعة في التعامؿ مع التكنولوجيا الحديثة. .8

 أتابع  ما ىو جديد في مجاؿ تخصصي. .6

 أعتبر التقدـ العممي أكبر داللة عمى تقدـ الحضارة. .2

 أؤمف بالبحث العممي لمتعّرؼ عمى ما ىو جديد. .4

 أستخدـ التفكير العممي في حؿ مشكبلتي. .1
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 ّية.أشارؾ في الندوات العمم .0

 أقرأ وأطالع في وقت فراغي. .2

 

     فقرات القيم الجمالية:

 قميالً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 

 احب االستماع لممقطوعات الموسيقية .0

 أشعر باالرتياح بمشاىدة الطبيعة. .9

 أحب قراءة الكتب االدبية و الشعرية. .8

 أىتـّ بزيارة المعارض و المتاحؼ الفنية. .6

 الفنوف الجميمة.أشّجع  دراسة الموسيقى و  .2

 أفّضؿ الصديؽ الذي  يظير الحّس الفني. .4

 أحافظ عمى جماؿ مدينتي. .1

 أؤيد اضافة مساؽ لتعميـ فف االتيكيت. .0

 
 فقرات القيم الدينية:

 قميالً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 التـز بأداء الشعائر الدينية. .0

  .اذا اصابتني نعمة اشكر اهلل عمييا .9

 اسخط. ارضى بقضاء اهلل ميما كاف وال .8

 اذكر اهلل دائما . .6

 أعتقد أف االعتداؿ في كؿ االمور ىو عيف الحكمة. .2

 اشارؾ الناس في اعماؿ الخير. .4

 اجتيد بااللتزاـ بالتعاليـ الدينية. .1

 انتقي أصدقائي ممف يؤمنوف باهلل. .0

 احرص عمى أداء الشعائر الدينية كاممة. .2

 ابحث عف شريؾ متدّيف. .01

 أساىـ في خدمة دور العبادة. .00

 االماكف الدينّية في العطمة الصيفّية.أزور  .09
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   القيم االقتصادية:
 قميالً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 امتمؾ معرفة عف المعامبلت البنكية. .0

 أشجع المساىمة في بعض الشركات االستثمارية. .9

 أؤيد الشراكة في العمؿ. .8

 أدعو الى دعـ المشاريع الصغيرة. .6

 ابتعد عف المبالغة في االسراؼ و التبذير .2

 أىتـ بمتابعة االخبار االقتصادية. .4

 أدعو الى الترشيد في استخداـ الموارد. .1

 أعتقد أف الدراسات التي تفيد الوطف ىي دراسات إدارة األعماؿ والمحاسبة. .0

 عندما أستمع الى الراديو تمفت انتباىي األخبار التجارية والمالية والصناعية. .2

 دخمو.أرى أف الشخص الناجح ىو الذي يعمؿ عمى تحسيف  .01

 لو لـ أكف طالبًا أفضؿ أف أكوف تاجرًا ناجحًا. .00

 أفضؿ قراءة الموضوعات التجارية واالقتصادية. .09

 أقّدر العمؿ وأحتـر كؿ مف يعمؿ. .08

 الماؿ يحّؿ كؿ المشكبلت. .06

    القيم االجتماعية:
 قميالً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 لدي عبلقات و صداقات اجتماعية متنوعة .0

 احزانيـ وافراحيـ.اشارؾ اىؿ بمدتي في  .9

 احب اف اكوف مف المبادريف في االعماؿ التطوعية.  .8

 احرص عمى مساعدة المحتاجيف. .6

 أحب االنتماء لمؤسساتنا االجتماعية. .2

 أشارؾ في االنشطة الطبلبية. .4

 اساىـ في التخطيط في االنشطة االجتماعية في مجتمعي. .1

 أسعى لتقديـ الخدمات لممسنيف كواجب اجتماعي. .0

 جامعتي بكؿ ما فييا.أحب  .2

 أساعد كؿ مف يحتاج لمساعدة. .01

 أوّجو أخي لدراسة الطب وذلؾ لمساعدة المرضى والمحتاجيف. .00
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 ياس االتزان االنفعالي قبل التحكيم: مق(5ممحق رقم )
 

 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

 
 
 

 9106التاريخ ..../..../
 

 ..................................... المحتـرسعادة الدكتور 
 

 تحية طيبة، وبعد...
 الموضوع: التكـر بتحكيـ مقياس االتزاف االنفعالي

 
تقوـ الباحثة مف قسـ الدراسات العميا بجامعة القدس بدراسة موضوعيا "القيـ الشخصية وعبلقتيا 

 باالتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس".
 

مقياس مقترح لقياس "االتزاف االنفعالي"، وترجو منكـ الّتكّرـ بتحكيـ المقياس مف حيث مدى  وتقدـ إليكـ
قياس االتزاف االنفعالي لممجاليف: مجاؿ التحكـ والسيطرة ومجاؿ المرونة. وتقديـ ما ترونو مناسبًا، 

 وذلؾ لرغبة الباحثة في االستنارة برأيكـ وتوجيياتكـ.
 

 تحية والتقديرولكـ جزيؿ الشكر وفائؽ ال
 

 الباحثة: سيى عواد
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 فقرات تقيس مجال المرونة + التحّكم والسيطرة في االتزان االنفعالي:

غير  صالحة الفقرة الرقم
 السبب التعديل صالحة

     أثور بسرعة ألبسط األسباب أو أغضب بسرعة.  .0
     أشعر بالتوتر فترة االمتحانات.  .9
     عندما أكوف غاضبًا.أرغب تحطيـ األشياء مف حولي   .8
     أستأذف اآلخريف بالحديث وال أقاطعيـ.  .6
     أستطيع أف أكوف عمى طبيعتي رغـ حزني.  .2
     أسيطر عمى نفسي عند استفزازي.  .4
     أبادر بمشاجرة اآلخريف.  .1
     أجد صعوبة في التعبير عّما أشعر بو.  .0
     ما.أشعر باالجتياد عندما أعجز عف مواجية مشكمة   .2

     أشعر بالضجر عند الجموس في مكاف ىادئ.  .01
     أشعر بالغضب مف األماكف المزدحمة.  .00
أشعر باالنزعاج عندما أنتظر أحد لـ يأتي في الوقت   .09

 المحدد.
    

     أشعر باليدوء الداخمي واالطمئناف.  .08
     أعتقد أنني حاسـ في اتخاذ القرارات.  .06
     أحد. أغضب بسرعة إذا سخر مني  .02
     أتماسؾ عندما أتعرض لمشكبلت انفعالية.  .04
     أفكر في إيذاء ذاتي عندما أواجو مشكمة صعبة.  .01
     أشعر بالغيرة مف تفّوؽ زمبلئي عمّي.  .00
أستطيع التعامؿ مع أشخاص رغـ مشاعري السمبية   .02

 اتجاىيـ.
    

     يضايقني المـو والعتاب حتى لو أستحقو.  .91
     النقد وأصمت.أتقّبؿ   .90
     ال أنكر الجميؿ.  .99
     أتقّبؿ الخسارة المالية.  .98
     أتحمؿ الضغوط.  .96
     عندي قدرة عمى تعويض الخسارة.  .92
     أشعر باليدوء والسكينة في المواقؼ الصعبة.  .94
عندما تواجيني أكثر مف مشكمة في نفس الوقت ال   .91

 أستطيع إكماؿ حياتي الطبيعية.
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غير  صالحة الفقرة الرقم
 السبب التعديل صالحة

     عند المواقؼ الصعبة أكوف فريسة لبلنفعاالت والتوتر.  .90
     عندما أتعرض لمنقد ال أسارع في الرّد عمى اآلخريف.  .92
81.  .      أستطيع كبح غضبي عند المزـو
     لدي قدرة عمى تحمؿ األذى والظمـ.  .80
     أضمد جراحي النفسية بسرعة.  .89
     عندي قدرة عمى نسياف األذى والظمـ.  .88
     ال أشعر باالنكسار واليزيمة عند الّتعرض لمخسارة.  .86
     أتعامؿ مع اآلخريف بشؾ وحذر.  .82
أتوقؼ عف مزاولة أعمالي ونشاطاتي عند التعّرض   .84

 لممواقؼ الصعبة.
    

     أتحّكـ بشيواتي ونزواتي.  .81
     شخص ىائج.أتحّوؿ بسيولة مف شخص ىادئ إلى   .80
     تظير عمى مبلمح وجيي عبلمات الغضب بسيولة.  .82
     أريد تحقيؽ كؿ شيء بسرعة وعمى عجمة.  .61
60.  .      أنا كثير/ة الشكوى والمـو
     ألعف وأسب عند شعوري بالغضب.  .69
     قد أخسر صداقة سنيف بمكالمة ىاتفية.  .68
ال  نتيجة لموقؼ ما قد أبني جدار بيني وبيف اآلخريف  .66

 يمكف إزالتو.
    

     مواقؼ كثيرة تشعرني باالنزعاج وعد الراحة.  .62
     أرحب بالمناقشات والحوارات التي تختمؼ عف آرائي.  .64
     البد لئلنساف أف ينحني أماـ المصاعب والعقبات.  .61
     أبادر لمصالحة مف يخاصمني.  .60
     أشعر بالتوتر إذا كانت األشياء في غير مكانيا.  .62
     أغضب إذا قاطعني أحد أثناء المناقشة.  .21
     أعترؼ بخطئي بسيولة.  .20
     أسامح مف يخطئ بحقي.  .29
     أدرس وفؽ خطة منظمة ال أخرج عنيا.  .28
     ال أحب المفاجآت حتى لو كانت سارة.  .26
     أجد صعوبة في تغير أسموب حياتي.  .22
     أجد صعوبة في الحديث مع الغرباء.  .24
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غير  صالحة الفقرة الرقم
 السبب التعديل صالحة

     أحب العمؿ ضمف مجموعات.  .21
     أمشي مع رأي األغمبية.  .20
     قراراتي دائمًا صائبة.  .22
     سأواصؿ دراستي رغـ كؿ الصعوبات التي ستواجيني.  .41
     أىدافي واضحة وأنا عاـز عمى تحقيقيا.  .40
     أتحمؿ مزاح اآلخريف معي عند ليونا.  .49
     أتحّرؾ عمى المقعد الدراسي طيمة زمف المحاضرة.  .48
     أستعيد ىدوئي مباشرة بعد زواؿ أسباب االستثارة.  .46
     أكظـ غيظي حيف يؤنبني األستاذ عمى خطئ لـ أرتكبو.  .42
     أرفض أف أكوف تابعًا ألحد.  .44
     ترتجؼ أطرافي حيف يّدؽ جرس االمتحاف.  .41
     الجنس اآلخر.أتمعثـ عندما أتحّدث مع   .40
     أستطيع أف أدافع عف حّقي أماـ أي مسؤوؿ.  .42
أرتبؾ حيف يطمب مني األستاذ شرح الموضوع أماـ   .11

 زمبلئي.
    

     أنزعج عندما أسير خمؼ شخص يمشي ببطء.  .10
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 ( مقياس القيم الشخصية واالتزان االنفعالي في صورتو النيائية6ممحق رقم )
 
 

 القدس جامعة
 العميا الدراسات عمادة

 
 
 

 01/9106../....00.. التاريخ
 

 ...أخي الطالب أختي الطالبة
 

 وعبلقتيا الشخصية القيـ" موضوعيا بدراسة القدس بجامعة العميا الدراسات قسـ مف الباحثة تقوـ
وذلؾ استكمااًل لنيؿ درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي  ".القدس جامعة طمبة لدى االنفعالي باالتزاف

والتربوي وقد وقع عميؾ اإلختيار عشوائيًا لتكوف/ي مف ضمف عينة الدراسة. أرجو منؾ التكـر بإجابة 
فقرات اإلستبانة أماـ الخانة التي تنطبؽ عمى حالتؾ. ليس ىناؾ وقت محدد لئلجابة ولكف حاوؿ/ي 

وبأوؿ استجابة تتبادر الى ذىنؾ. أرجو عدـ ترؾ أي عبارة بدوف اجابة حيث اإلجابة بأسرع ما يمكف 
أنو ال توجد اجابة صحيحة أو خاطئة فاإلجابة الصحيحة ىي رأيؾ الخاص. عممًا بأف جميع اجاباتؾ 
ستكوف سرية ال تطمع عمييا سوى الباحثة، وسوؼ تستعمؿ لغايات البحث العممي فقط. وشكرًا لحسف 

 تعاونكـ.
 
 

 عواد سيى: باحثةال
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 القسـ األوؿ: البيانات األساسية
 الرجاء وضع اشارة في المكاف الذي ينطبؽ عمى حالتؾ.

أنثى-بذكر  -أ الجنس:  

كلياتانسانية-بكلياتعلمية-أالتخصص:


  الرابعةالسنة-السنةالثالثةد-السنةالثانيةج-السنةاألولىب-المستوىالدراسي:أ


جامعي-جثانوم-باساسي-المستوىالتعليميلألم:أ


 أكثر مف ذلؾ -ش ج 8111-9110 -بشيكلفأيل9111-الدخلاإليتصادملألسرة:أ
 مخيـ -ج          قرية -ب        مدينة  -مكاف السكف: أ

 القسم الثاني: مقياس اإلتزان اإلنفعالي
 

بدرجةعلىينطبقالريم

كبيرةالفقرات
جداً

يليلةجداًيليلةكبيرة

     6بسرعة النفسية اآلمي من اتعافى2

 عند الدراسية واجباتي مزاولة عن أتويف4
 6الصعبة للموايف التعّرض

    

     6لرأم المخالفة اآلراء أتقبل.

     6يخاصمني من لمصالحة أبادر2

 غير في األشياء كانت الذا بالتوتر أشعر5
 6مكانها

    

     6بسهولة بخط ي أعترف0

     والمفاج ات التغيرات مع بايجابية أتفاعل .

     6حياتي أسلوب تغيير في صعوبة أجد.

     6األغلبية رأم مع أتفق2

     6 معي اآلخرين مزاك أتحمل26

 أسباب زوال بعد مباشرة هدو ي أستعيد22
 االستثارة

    

     والظلم األذى نسيان على يدرة عندم24
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     الكالم أثناء أحد ياطعني الذا أغضب.2

    أفضلالحياةدونييود22

أنبس25 أن دون طويال المكوث أستطيع
بكلمة

    

 اللى هادئ شخص من بسهولة أتحّول20
 6ها ج شخص

    

 أواجهالموايفالصعبةبهدوء..2

فريسة.2 أكون الصعبة الموايف عند
 لالنفعاالتالسلبية.



 .للنقدأسارعفيالرّدعندماأتعرض22

 أستطيعكبحغضبيعنداللزوم.46

أكون42 عندما حولي من األشياء أحطم
 غاضباً



   أسيطرعلىنفسيعنداستفزازم.44

 أغضببسرعةالذاسخرمنيأحد..4

 أتماسكعندماأتعرضلمشكالتانفعالية42

رغم45 أشخاص مع التعامل أستطيع
 مشاعرمالسلبيةاتجاههم.



أكظمغيظيحينيؤنبنيالمحاضرعلى40
 خطئلمأرتكبه.



 عندماأتحّدثمعالجنساآلخر.أرتبك.4

شرك.4 المحاضر مني يطلب حين أرتبك
 زمال ي.الموضوعأمام



42
.6

أستطيعأنأبتسمرغمحزني
لدمرغبةفيأنأبدأالشجار



 
 القسم الثالث: مقياس القيم الشخصية

 
بدرجةعلىينطبقالريم

كبيرةالفقرات
جداً

يليلةجداًيليلةكبيرة

السياسية2 المحاضرات بحضور أهتم
 واللقاءاتالفكرية.



4 في واالحتفاالتأشارك المهرجانات
 السياسيةوالمناسباتالوطنية.



القضية. عن اإلعالم يطرحه ما أتابع
 الفلسطينية.



)األخرين(2 توعية مسؤولية أتحمل
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 بالقضيةالفلسطينية.

 لدمطموكأنأكونيا دسياسي.5

 احترمالحزبالسياسيالذمانتميالليه.0

بنجاكسالكالمقاطعةفيالصراعأؤمن.
 معاالحتالل.



 أتابعاألخبارالسياسيةبشكليومي..

 أؤمنأنماأخذبالقوةاليستردالالبالقوة2

أتذكرتواريخالمناسباتالوطنيةمثليوم26

االنطالية االستقالل،يوم األرض،يوم

 ...الخ.



22 على للحصول فيأجتهد علمية شهادات
 العلمالذمأحب.



الذميحتاجاللىتفكير24 أحبالعملالعلم
 )استخدامالعقل(



أوظفالتكنولوجياالحديثةالثراءمعرفتي.2
 وثقافتي.



مجال22 في جديد هو ما كل أتابع
 تخصصي.



تقدم25 الى يؤدم العلمي التقدم أن أؤمن
 الحضارة.



 أستخدمالتفكيرالعلميفيحلمشكالتي.20

 أشاركفيالندواتالعلمّية..2

 لدمطموكالكمالدراستيالعليا..2

 أيرأوأطالعفيويتفراغي.22

 استمعللمقطوعاتالموسيقية46

 أظهرمحبتيللطبيعة.42

 أيرأالكتباالدبيةوالشعرية.44

 أيومبزيارةالمعارضوالمتاحفالفنية..4

 أؤيددراسةالموسيقىوالفنونالجميلة.42

 أصادقمنُيظهرالحّسالفني.45

 أحافظعلىجمالمدينتي.40

 أحرصعلىنظافةالبي ةالجامعية..4

 ارضىبقضاءهللامهماكانوالاسخط..4

 وأشكرهدا ما.اذكرهللا42

 االعتدالفيكلاالمورهوعينالحكمة.6.

 اشاركالناسفياعمالالخير.2.

 اجتهدبااللتزامبالتعاليمالدينية.4.

انتقيأصديا يممنتظهرعليهمعالمات..
 اإللتزامالديني



 احرصعلىأداءالشعا رالدينيةكاملة.2.

 عنشريكمتدّين.ابحث5.
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 لدممعرفةعنالمعامالتالبنكية.0.

 ابتعدعنالمبالغةفياالسرافوالتبذير..

 أتابعاالخبارااليتصادية...

الوطنهي2. التيتفيد الدراسات أن أعتقد
 دراساتالدارةاألعمالوالمحاسبة.



األخبار26 اللى االستماع على أحرص
 التجاريةوالماليةوالصناعية



على22 يعمل الذم هو الناجح الشخص
 تحسيندخله.



 لولمأكنطالباًأفضلأنأكونتاجراً.24

التجارية.2 الموضوعات يراءة أفضل
 وااليتصادية.



 هأيّدرالعملوأحترمكلمنيجتهدفي22

 المالهوالحّلالسحرملجميعالمشاكل.25

 لدمعالياتوصداياتاجتماعيةمتنوعة20

 اشاركاهلبلدتيفياحزانهموافراحهم..2

احباناكونمنالمبادرينفياالعمال.2
 التطوعية.



 احرصعلىمساعدةالمحتاجين.22

االجتماعية56 لالنشطة التخطيط في أشارك
 ألسرتي



أسعى لتقديـ الخدمات لممسنيف كواجب 52
 اجتماعي.



 أحتـر جامعتي بكؿ ما فييا.54

 أساعد كؿ مف يحتاج لمساعدة..5

أوّجو أخي لدراسة الطب وذلؾ لمساعدة 52
 المرضى والمحتاجيف.



 انتيت االستبانة
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 : المالحقفيرس  
 

 الصفحة عنوان الممحق الرقم
 080 قائمة بأسماء المحكميف 0
 089 مقياس القيـ الشخصية قبؿ التحكيـ 9
 084 مقياس االتزاف االنفعالي قبؿ التحكيـ 8
 061 مقياس القيـ الشخصية واالتزاف االنفعالي في صورتو النيائية 6
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 الجداول: فيرس 
 الصفحة عنوان الجدول الرقم

والتخصص، والمستوى الدراسي،  الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  860
 والمستوى التعميمي لبلـ، والدخؿ االقتصادي لؤلسرة، ومكاف السكف

28 

 26 أرقاـ الفقرات الخاصة بكؿ مجاؿ مف مجاالت القيـ الشخصية 869
 22 مقياس التصحيح 868
رتباط امصفوفة ( لPearson correlationمعامؿ االرتباط بيرسوف )نتائج  866

 لكؿ بعد مف أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية ات القيـ الشخصيةفقر 
24 

ألداة الدراسة بأبعادىا  Cronbach Alpha)نتائج معامؿ ثبات كرونباخ ألفا ) 862
 المختمفة

21 

 20 مقياس االتزاف االنفعاليأرقاـ الفقرات الخاصة بكؿ بعد مف أبعاد  864
 20 طوؿ الخبليا 861
رتباط امصفوفة ( لPearson correlationنتائج معامؿ االرتباط بيرسوف ) 860

 لكؿ بعد مف أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية ات االتزاف االنفعاليفقر 
22 

 41 ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة Cronbach Alpha)نتائج معامؿ ثبات كرونباخ ألفا ) 862
 49 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أبعاد القيـ الشخصية 660
األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات القيـ  669

 السياسية
48 

ـ فقرات القيـ األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألى 668
 النظرية

46 

األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات القيـ  666
 الجمالية

42 

 44 األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات القيـ الدينية 662
فقرات القيـ األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىـ  664

 االقتصادية
41 

، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات القيـ األعداد 661
 االجتماعية

40 

الكمية لدرجة المتوسطات الحسابية  لمفروؽ في (t-test) ت نتائج اختبار 660
 القيـ الشخصية

42 
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم
الكمية لدرجة المتوسطات الحسابية  لمفروؽ في (t-test) ت نتائج اختبار 662

 القيـ الشخصية تبعا لمتغير التخصص
11 

 تبعا القيـ الشخصيةواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية 6601
 لمتغير المستوى الدراسي

10 

 One Way Analysis of) نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 6600

Variance لممستوى الدراسيوفقا القيـ الشخصية ( لمفروؽ في درجات 
19 

تبعا لمتغير المستوى  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  نتائج اختبار 6609
 الدراسي

18 

 تبعا القيـ الشخصيةواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية 6608
 لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ

16 

 One Way Analysis of) التبايف األحادينتائج اختبار تحميؿ  6606

Variance لممستوى التعميمي لؤلـوفقا القيـ الشخصية ( لمفروؽ في درجات 
12 

تبعا لمتغير المستوى التعميمي  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  نتائج اختبار 6602
 لؤلـ

14 

الشخصية تبعا  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة القيـ 6604
 لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلسرة

11 

 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 6601
Variance لمفروؽ في درجات القيـ الشخصية وفقا لمدخؿ االقتصادي )

 لؤلسرة

10 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة القيـ الشخصية تبعا  6600
 لمتغير مكاف السكف

12 

 One Way Analysis of) نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 6602

Variance لمتغير مكاف السكفوفقا القيـ الشخصية ( لمفروؽ في درجات 
01 

 00 تبعا لمتغير مكاف السكف لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  نتائج اختبار 6691
 00 واالنحرافات المعيارية لدرجات أبعاد االتزاف االنفعاليالمتوسطات الحسابية  6690
التحكـ األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات  6699

 والسيطرة
09 

 08 األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات المرونة 6698



148 
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
الكمية لدرجة المتوسطات الحسابية  لمفروؽ في (t-test) ت نتائج اختبار 6696

 االتزاف االنفعالي
06 

الكمية لدرجة المتوسطات الحسابية  لمفروؽ في (t-test) ت نتائج اختبار 6692
 االتزاف االنفعالي تبعا لمتغير التخصص

02 

 تبعا االتزاف االنفعاليواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،المتوسطات الحسابية 6694
 لمتغير المستوى الدراسي

04 

 One Way Analysis of) نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 6691

Variance لممستوى الدراسيوفقا االتزاف االنفعالي ( لمفروؽ في درجات 
01 

تبعا لمتغير المستوى  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  نتائج اختبار 6690
 الدراسي

00 

 تبعا االتزاف االنفعاليواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،الحسابية المتوسطات 9266
 لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ

02 

 One Way Analysis of) نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 8166

Variance لممستوى التعميمي لؤلـوفقا االتزاف االنفعالي ( لمفروؽ في درجات 
02 

واالنحرافات المعيارية لدرجة االتزاف االنفعالي تبعا المتوسطات الحسابية،  8066
 لمتغير الدخؿ االقتصادي لؤلسرة

21 

 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 8966
Variance لمفروؽ في درجات االتزاف االنفعالي وفقا لمدخؿ االقتصادي )

 لؤلسرة

20 

لمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغير الدخؿ ( Tukeyنتائج اختبار توكي ) 8866
 االقتصادي لؤلسرة

29 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االتزاف االنفعالي تبعا  8666
 لمتغير مكاف السكف

28 

 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 8266
Variance االنفعالي وفقا لمتغير مكاف السكف( لمفروؽ في درجات االتزاف 

28 

القيـ ( لمعبلقة بيف Pearson Correlationنتائج معامؿ االرتباط بيرسوف ) 8466
 الشخصية وبيف االتزاف االنفعالي لدى طمبة جامعة القدس

22 
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 فيرس المحتويات: 
 

 أ  ............................................................................................. إقرار
 ب  ..................................................................................الشكر والتقدير
 ج  .................................................................................. ممخص الدراسة

Abstact .......................................................................................  د 
 1 .................................................................................... الفصؿ األوؿ

 1 .......................................................................... مشكمة الدراسة وخمفيتيا
 1 .................................................................................... المقدمة 1.1
 5 ............................................................................. مشكمة الدراسة 2.1
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 7 .............................................................................. أىمية الدراسة 5.1
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