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 السمخص

التشاقض الحاتي لجى معمسي ومعمسات السجارس ) الى التعخف عمى مدتػى  الحالي ييجف البحث       
تصبيقو ( والحي تع كيمي  kily 1961ولتحقيق اىجاف الجراسة قامت الباحثة بتبشي مكياس )،  االبتجائية (

ولمجراسات التابعة لسخكد محافطة القادسية  عمى مجتسع البحث الستسثل بسعمسي ومعمسات السجارس االبتجائية
تع اختيارىع  ومعمسةمعمع ( 60) عيشة البحث مغ تكػنتم( . وقج  2021 – 2020الرباحية لمعام الجراسي )

لتحقيق اىجاف البحث والتػصل الى نتائج البحث الالزمة عذػائيا . واستخجمت الباحثة األدوات اإلحرائية 
التعخف عمى  -2التشاقس الحاتي لجى عيشة البحث . سسة التعخف عمى وجػد -1والتي كانت أىسيا : 

وتػصمت نتائج ىحه الجراسة الى ، اناث (  -الفخوق ذات الجاللة االحرائية حدب متغيخ الجشذ : ) ذكػر
انو تػجج لجى عيشة البحث سسة التشاقس الحاتي ، وال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية حدب متغيخ الجشذ 

 ىحه الشتائج قامت الباحثة بػضع عجدًا مغ السقتخحات والتػصيات .وفي ضػء اناث( . -)ذكػر 

 حات السثالية ، الحات الػاقعية ، الحات الػاجبة.التشاقس ، الحات ، اللكمسات السفتاحية : ا

level of (self-contradiction among primary school teachers). 
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Summary 

    The current research aims to identify the level of (self-contradiction among 

primary school teachers). 
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To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the Kily 1961 scale, 

which was applied to the research community represented by teachers of primary 

schools affiliated to the Qadisiyah Governorate Center and for morning studies for 

the academic year (2020-2021). The research sample consisted of (60) male and 

female teachers who were chosen randomly. The researcher used statistical tools to 

achieve the objectives of the research and reach the results of the research, the 

most important of which were: 

1- Recognizing the existence of the self-contradiction feature in the research 

sample. 

2- Identifying the statistically significant differences according to the gender 

variable: (males - females) 

The results of the research showed that the sample to which the self-contradiction 

scale was applied has self-contradiction, and there are no statistically significant 

differences in the research sample according to the gender variable: (males - 

females) on the self-contradiction scale. 

According to these results, the researcher developed a number of suggestions and 

recommendations. 

Keywords : Contradiction, self, ideal self, real self, due self . 

 

 حث (الفرل االول ) التعخيف بالب

 مذكمة البحث :

تػجج التشاقزات في ذواتشا الجاخمية ، وىي ضاىخة تتذكل لجيشا في السعتقجات القػية مثل اإليسان      
بدالم مع التشاقزات بدبب قجرتيع عمى فرل العير البذخ ، ويدتصيع واألخالق والتذّجد وما إلى ذلظ 

لغ فحيشيا الصبيعي  يااشف الستشاقزة مغ سياقاألفعال والعػ  ، ولكغ عشج خخوج األمػر عغ بعزيا البعس
 (Mcdaniel and grice,2005: 18)عمى ما يخام االمػر كػن ت
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تتحجى بعس لعقل البذخي بذكل خاص وقج أضيخ عمساء نفذ اإلدراك أن التشاقزات السػجػدة داخل ا   
ستع تص، ونتيجًة لحلظ فأنشا نالتي لجيشا حػل الحيػانات أو الجساد أو األشخا التػقعات الػجػدية األساسية

 (187،  2001)حدغ ،  بسكانة معخفية وذكخيات واضحة ألدراكشا

ىشاك مػاقف اجتساعية يكػن فييا السخء عالقًا في أوامخ زجخية أو تعاليع متشاقزة، فسثاًل: عشجما تأمخ و      
سيتسمظ ط مددوج حيث رب‘ بدبب ىحاحجث شيء قج يالسعمسة شالبيا بأن يكػنػا "عفػييغ!"، فإن أسػأ 

 (89،  2008،  عمي) في البيت وامخ والجاىعفي السجرسة بيغ ابيغ أمخ السعمسة األشفال مذاعخ متشاقزة 

ان شبيعة الحياة في الػقت الحالي ىي ما تجعل الذخز يزصخ الى اضيار فعل يختمف عغ القػل        
مغ حيث وأوالده خيغ شخيقة عيذو او العكذ صحيح ايزا، فسغ غيخ السسكغ ان يطيخ الذخز لآلخ

يجتيج ألن يبيغ لسغ حػلو الحياة التي ىي حياتو الخاصة ، بل والالمباالة في أمػر  وعجم االنزباط الفػضى
واحيانا قج يرل في سمػكو وافعالو  ومغ ىشا يمجأ الى التشاقس مو وكيف يتسشاىا ان تكػن ويخيجىا ،في أحال

 (Higgins,1989:93) «شاءالتشطيخ في معاممة األب»الى حج 
 ان التشاقس صفة متأصمة في شخرية اإلندان، فيي في جػىخ وصسيع شخريتو (1976 مازن )وأكج      

إن »، ويقػل: والترالح صفات مكػنة لذخرية االندان  والتشاقس ، مؤكجا ان الػئامال يسكغ فرميا عشو 
ي قج يقػد الذخرية اإلندانية في حاالتيا خصػرة التشاقس تكسغ بعجم قجرة اإلندان عمى االندجام الح

 (543، 1987،  جابخ)شخريتو بكثخة العتاب والسالمة  لتجميخ آداه القرػى إلى االنفرام أو تتحػل إلى 
 

 اىسية البحث :

تمظ سذاعخ الحب لآلخخيغ فيتسثل ب الحياة و فييان اقخب االمثمة لمتشاقس الحي نعيذو ونػاج        
عشجما يشفخد بشفدو يبجأ بصخح األسئمة  عادةالذخز شا ، فوفي كالم شانفدداخل اتشاقس في مميئة بال السذاعخ

بذكل آخخ عشجما يكػن مع   لسعخفة متصمباتو وما يخيج مغ غيخ أن يعخف اآلخخيغ بساىيتو ، حػل نفدو
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)ألن بدمػكو  الالإراديىحا يجل عمى التشاقس الحاتي لػحجه و  مغايخ عسا كان يفكخ بو ونجج كالم اآلخخيغ
 .ذاك يخفي عغ اآلخخيغ عيػبو ونػاقرو وتقريخه(

فشخى أنفدشا بأنشا احيانًا قج نذعخ بالدعادة وتارة أخخى نذعخ بالحدن واحيانًا نسيل لالنصػاء واالنعدال في 
، سمػكشا ، واحيانًا نذعخ باالنصالق وىحه صػرة مغ صػر التشاقس التي ندمكيا مغ غيخ أن نعخف )مخسي 

1991 ،72) 

ان التشاقس الحاتي ما بيغ القػل والفعل ضاىخة أصبحت جدءا مغ واقعشا االجتساعي نتعاير معو بأية      
، كحلظ  شخيقة كانت وىػ ما يجل عمى غياب التشاغع داخل االندان وىحه ضاىخة نفدية وليا أبعاد اجتساعية

لطيػر في عجة شخريات في خرػصا أن سمػك االندان يعكذ فكخه الذخري ، وبيغ د. حديغ ان ا
وىحا الزعف ىػ التشاقس بحاتو ،  السشدل والعسل والذارع مشتذخ بذكل كبيخ بعيجا عغ وجػد الذخرية

يكػنػن مى ىحا التشاقس باإلضافة الى االشخاص الحيغ عمتأصل في الصبيعة البذخية التي تحكسشا وتجبخنا 
 (188،  2001،  حدغ)مػب حياتشا ستخجام شخق مغايخة ألسيفخضػن عميشا ا وقجمغ حػلشا 

مسا يديج مغ اىسية الجراسة الحالية ىػ قمة الجراسات العخبية في حجود عمع الباحثة في تشاوليا مػضػع     
اعتسجت عمى فئات معيشة تختمف عغ ىحه الجراسة فسغ الػاضح أن الجراسات التي تشاولت ىحا السػضػع 

  بحاجة ىحه الفئة الى ىحا الشػع مغ البحػث والجراسات . الجراسة الحالية والتي قج شعخت الباحثة

 

 اىجاف البحث :

 ييجف البحث الحالي التعخف عمى :

 التشاقس الحاتي لجى عيشة البحث .التعخف عمى سسة  -1

 . اناث ( -) ذكػر: التعخف عمى الفخوق ذات الجاللة االحرائية حدب متغيخ الجشذ  -2
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 حجود البحث :

سع البحث الحالي بسعمسي ومعمسات السجارس االبتجائية لسخكد محافطة القادسية ولمجراسات يتحجد مجت     
 . 2021 – 2020الرباحية لمعام الجراسي 

 

 تعخيف السرظمحات :

 -أواًل : تعخيف التشاقض :

 0202تعخيف العاسسي  -

ط انفعالية سمبية مختمفة ىػ تشاقس يحجث بيغ مفيػم الحات ومػجيات الحات ويشتج عشو في الغالب انسا    
 (26: 2010كالقمق واالكتئاب )العاسسي ، 

 : 0990تعخيف عكاشة  -

ىي عجم االندجام أو التػافق بيغ معتقجات وأفكار الفخد وسساتو ومكػنات الحات عشجه والحي قج يشتج       
 (68:  1992عشو أنساط انفعالية سمبية مختمفة مثل القمق واالكتئاب )عكاشة ، 

 )higgines 1987( - هيجشد  تعخيف  

 ويقرج بو عجم التػافق أو االندجام بيغ معتقجات وافكار الفخد وبيغ سساتو      

 (higgines,1987:231) ومكػنات مفيػم الحات لجيو 

 ثانيًا : تعخيف الحات :

 : 0986تعخيف الباىي  -
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شو لكل فخد ىػ تصػيخ ىحا التشطيع ىي تشطيع نفدي ىجفو تقػيع الفخد لدمػكو وأن الغخض األساسي م    
 (10: 1986وديسػمتو )الباىي ، 

 : 0987تعخيف فؾزي  -

الحات ىي السفيػم الحي يكػنو الفخد عغ نفدو بأعتباره كائغ بايمػجي واجتساعي ، أي يشطخ لو كسرجر     
 ( 10: 1987عبج الخحسغ ، لمتأثيخ والتأثخ باآلخخيغ )

 ( : Allport ) 1937البؾرت   -

)               ألندان   عشج اىي الػضيفة التي تجل عمى مزسػن معيغ في البشاء الشفدي       
Allport . 1937 : 146 )  

 

 الفرل الثاني ) االطار الشغخي والجراسات الدابقة (

 : مفيؾم التشاقض الحاتي

س الفخد بساىيتو حدامع ايختبط اإلدراك  اثشاء عسميةالتشاقس الحي يحجث  يخى كثيخًا مغ العمساء أن    
وفي نفذ الػقت يجفعو  ترخف حيال أمخ ما بذكل معيغييقػم الذخز بدمػكيات معيشة أو حيث ومفاليسو 

 يقػم بدمػكيغلكيع والسفاليع التي يجركيا فيكػن الدمػك كسغ تمظ اإحداسو إلى الكيام بترخفات متشاقزة ل
  بالتشاقسيجعى (calogero and Watson, 2007: 68)ىػ ما  ىحاو خ مبخر مغ غي متشاقزيغ لبعزيسا

يقارنػن ذاتيع الفعمية )أي صفاتيع وسساتيع الخاصة بيع والتي يستمكػنيا( مع  بذكل عام  األفخاد أن      
» ىشا التزاربات بيغ تحجث ف)أي مصابقة معاييخ السجتسع(   السعاييخ الجاخمية أو الحات السثالية/الػاجبة

« الػاجب»)الشدخة السثالية مغ ذاتظ التي تشذأ مغ تجارب الحياة( و« الحات السثالية » و« ة الحات الػاجب
)الحي يذعخ الذخز بأنو يشبغي أن يكػنو أو يربح عميو( بالسزايقات العاشفية )عمى سبيل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
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ل الحات، والحي يفزي بجوره التي تسثة اليػّ خ التشاقس الحاتي بسثابة ُيعتب(. والقمق والخصخ الخػف السثال،
 (66:  2010سمبية )العاسسي ،  مذاعخ إلى

وذلظ مغ اجل مع الشفذ حطي مػضػع الحات بأىسية مغ قبل جسيع العمساء والباحثيغ في مجال عوقج       
فيع الذخرية االندانية باعتبار أن فيسيا ىػ بجاية فيع الذخرية االندانية ، وان مفيػم الفخد عغ ذاتو يؤثخ 
بذكل كبيخ عمى كثيخ مغ جػانب سمػكو وشخريتو بذكل عام ، فاالفخاد الحيغ يخون انفديع بأنيع غيخ 

الرػرة التي يخاىا فيو اآلخخون ، كسا يترخف االفخاد مخغػبيغ مغ قبل اآلخخيغ فأنيع سػف يدمكػن وفق 
اصحاب السفيػم الغيخ واقعي لحواتيع الى التعامل مع الشاس بأساليب غيخ واقعية وفي ىحه الحالة يتكػن 

خالل تفاعميع مع السجتسع لجييع مفيػم متشاقس حػل انفديع ويشتج بالتالي اضصخابات نفدية واجتساعية 
ان السفيػم العام لمتشاقس يسكغ وصفو مغ خالل معارضة الفخد لسعاييخ السجتسع التي ، الحي يعيذػن فيو 

بدبب التشاقس الحي يحجث بيغ ذاتو وبيغ معاييخ السجتسع السثالية تػلج لجى الفخد شعػرًا بالخػف والقمق لجيو 
 (126: 2004السفخوضة عميو )عبج الخحسغ ، 

خق مختمفة وبجرجات متفاوتة، مشيا ما ىػ مخئي وواضح ومشيا ما تشاقزات كثيخة نخاىا في البذخ بصان     
 ىػ مخفي إال انو يجسعيع التشاقس في الفعل والقػل واسمػب الحياة.

ان التشاقس يشذأ مغ عجم القجرة عمى التعبيخ صخاحة بالخأي، او حتى الترخف بعفػية وتمقائية، فيػ يعتقج 
، وىحا يبعث في الذخز  لػضع أقشعة تشاسب الطخوفأن عيػن الشاس تتخصج لو وألخصائو، فيزصخ 

الذعػر بالقمق الشفدي الجائع، ومع الػقت فإنو ال يحرج سػى نطخات الذظ بأقػالو وأفعالو، وغيخىا مغ نطخات 
 (Bruch and Laureti, 2000: 37)ساعية سمبية لسغ يترف بيحه اجت

 : التشاقض في العالقات  

ال تسمظ فسذاعخ اإلندان . وورغبات وفعاله وافكار فيو بيغ اقج ال يػجج تشاسق كائغ معبصبعو اإلندان ان     
 نخى يسكغ أن ، و  عشج شخز ما في وقت واحجمذاعخ متزاربة الحظ أن ن ، وبأمكانشا وحجة اوتساسظ أي 

شخز ما ويسكغ أن التشاقس في السذاعخ ىي القاعجة في حالة إثارة السذاعخ  مػقف متشاقس في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1
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إضيارىا لفتخة وجيدة أو قج تكػن ىشاك مذاعخ معيشة ثابتة تجاه شخز ما أو عسل معيغ مثل الستزاربة و 
  (39:  1986)الباىي ،  الشاجع عغ الغيخة ودوجيا وكخىالسخأة ل حب

ال يسكششا أن نعتبخ ىحا الشػع مغ التشاقس الحي يعيذو الفخد مخضًا أو خمل في جػىخ الذخرّية، بل      
ّخف ايجابي وصحي لجى الفخد يدايخ الحالة االجتساعية التي يعير فييا الفخد ويذيخ عمى العكذ فيػ تر

بحلظ الى مجى التكيف في شبيعة الذخرّية شبقًا لمطخف والحالة التي يسخ بيا . فسغ األمثمة الذائعة التي 
ات الغخبية نخاىا حػل ذلظ االمخ ىػ ترخفات بعس االفخاد السغتخبيغ الحيغ يحىبػن لمعير في السجتسع

فيشجمجػن فييا وتتكػن لجييع مفاليع ججيجة فيترخفػن بالدمػك الغخبي حيشسا يكػنػا ىشاك ، بيشسا يعػدون 
لدمػك البمج األم حيشسا يدورون أوشانيع ؛ وىحا ىػ ما نعشي بو التشاقس الحي يدمكو االفخاد حػل شبيعة 

 (128: 2009العالقات.)بخكات ، 

 أسباب التشاقض الحاتي :

فق أو التالؤم بيغ أجيدة الجدع السختمفة لمكائغ الحي وبيغ ذاتو ، اان مرصمح التػافق الشفدي يعشي التػ     
جيجة ؛ أما أذا اضصخبت نفدية وجدسية كان الفخد قادرًا عمى التػفيق فيسا بيشيسا فأنو سيعير في حالة  فاذا

 العالقة بيغ الفخد وذاتو فدػف يحجث التشاقس لجيو . 

خى )روجخز( أن التصابق او عجم التصابق بيغ الػاقع الخارجي والػاقع الذخري لمفخد أو درجة الفخق وي   
بيغ الحات التي يجركيا الفخد عغ نفدو وبيغ الحات السثالية التي يحاول الػصػل إلييا كل ىحا يجفعو ألصجار 

يع مغ قبل الفخد حػل ذاتو يجب أن قج تكػن سمبية أو إيجابية ، ولكي يحجث االدراك الدمتقييسات عغ ذاتو 
يتع االتداق الدميع بيغ ادراك الفخد لشفدو وادراك اآلخخيغ لو وكمسا كان االتداق ذلظ سميسًا أدى الى تكػيغ 

  (69: 2004صػرة سميسة عغ الحات لجى الفخد )الحسػي ، 

و ، فالفخد يعكذ االستجابات التي ان درجة تقبل الفخد لشفدو تختبط ارتباشًا وثيقًا بجرجة تقبل اآلخخيغ ل    
يكػنيا عغ نفدو مغ اآلخخيغ بجرجة كبيخة ، ومغ ىشا يحجث الخبط بيغ معخفة الفخد وادراكو لسا ىػ مػجػد 
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السقارنة بيغ ىاتيغ لجيو )صػرة الحات السجركة( ولسا يػد عميو ان يكػنو )صػرة الحات السثالية( والدعي وراء 
 ( 12: 2011الرػرتيغ )عبج القػي ، 

 مفيؾم الحات :

أن مفيػم الحات يعج مرجرًا اساسيًا لسعخفة اليػية إذ تسثل تمظ السعخفة الجػىخ السػحج لذخرية االفخاد ،     
وقج أوضح عجد مغ ،  فسفيػم الحات ىػ تشطيع ادراكي معخفي انفعالي متعمع يسثل استجابات الفخد نحػ نفدو 

 ألبعاد الحات تتسثل فيسا يأتي :( 1987نحكخ مشيا ترشيف )الريخفي الباحثيغ ابعاد متعجدة لسفيػم الحات 

وىػ عبارة عغ مذاعخ وخيال الفخد وامانيو وادراكو التي تتحكع بزبط دوافعو  بعج الحات الشفدي : -1
 وانفعاالتو وسمػكو ومفيػمو لشفدو .

مع اآلخخيغ وتػضح مجى قجرة : وىي عبارة عغ قجرة الفخد عمى التفاعل والتكيف بعج الحات التفاعمي  -2
 الذخز وقػة التخكيب الشفدي لجيو .

: وىي مجى ادراك الفخد لمعالقات االجتساعية التي تخبصو بأقخانو وماىي بعج الحات االجتساعي  -3
 االتجاىات األخالقية التي يحسميا ومجى وضػح األىجاف التخبػية لجيو .

عخ التي يحسميا الفخد نحػ اسختو )والجيو واخػتو( ونػعية السذاويتزسغ مفيػم الفخد بعج الحات االسخي :  -4
    (29 -28: 2003نحػ اسختو )عديخي، 

 :الحاتي  تشاقضالشغخيات السفدخة لم

  تشاقض الحات : ( Liky 1961نغخية ليكي ) اواًل : 

ات التي يستمكػنيا ( ان البذخ في حاجة دائسة الى التػافق واالتداق في أدراكيع لمدس1961يعتقج )ليكي    
 (121: 1992عكاشة ، يػم مػحج حػل ذاتيع الػاقعية )ليتسكشػا مغ تذكيل مفن ذاتيع والتي تكػّ 
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وتؤكج ىحه الشطخية عمى العالقة بيغ الحات وكيفية تأثخىا باالنفعال ، حيث ان مذاعخ الفخد الدمبية حػل    
، وىحه العالقة قج تؤثخ بذكل عام عمى معتقجات الفخد عشج الفخد ذاتو يسكغ أن تكػن مرجرًا لمتػتخ االنفعالي 

ىػ عميو اآلن أو ما سيكػن عميو في السدتقبل باإلضافة الى الرفات التي تتستع بيا ذواتيع  وافكاره حػل ما
الػاقعية والحالية والسدتقبمية ؛ ففكخة الفخد عغ نفدو حػل ذاتو تكػن مختبصة باالفكار والسذاعخ التي تشذأ 

مغ عقجة السقارنة بيششا وبيغ اآلخخيغ ، وان استجاباتشا لخبخات الشجاح والفذل تعتسج عمى كيفية تفديخنا  غالباً 
ليحه الخبخات التي تسخ بشا وتعتسج كحلظ عمى الكيفية التي نفدخ بيا وقػع االحجاث التي تػاجييشا )العشدي ، 

2001 :143) 

التي تحجث ليع وىحا يدبب ليع مؤشخ نفدي يؤدي الى  ويختمف البذخ في أنػاع السذكالت االنفعالية    
بيغ مختمف جػانب الحات ، وذلظ ىػ السكػن تشاقس في ذاتيع ربسا يكػن في الجرجة التي يعاني مشيا الشاس 

السعخفي لبشاء الحات والحي يحجث عشجما تعدى الرفات الحكيكية لمحات في عجم تصابقيا مع الرفات التي 
 ( calgero and Watson, 2007: 146تػجو الحات )

 ( Higgins 1987لييجشد )  نغخية التشاقض الحاتيثانيًا : 

قاعجًة لفيع كيفية ارتباط أنػاع مختمفة مغ (  1987إدوارد ليجشد في عام )تػّفخ الشطخية التي شّػرىا      
 . التي تحجث لجى االفخاد التشاقزات 

يذيخ الى ان ىشاك عجم وجػد اتداق بيغ معتقجات ي أن التشاقس الحات( 1987ويخى )ليجشد        
يكػن عمييا ، وفي ضػء ذلظ الذخز عغ سساتو وامكاناتو الحالية وبيغ الدسات واإلمكانات التي يتسشى ان 

 الى قدسيغ :بتقديع التشاقس الحاتي  (1987قام )ليجشد 

 ادراك الحات السثالي . –مقابل  –تشاقس الحات الػاقعي  -1
 ادراك الحات الػاجب . –مقابل  –الػاقعي تشاقس الحات  -2
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وتفتخض ىحه الشطخية وجػد ثالثة مجاالت أساسية لمحات والتي ىي السػجو الخئيذ في حجوث التشاقس وىي 
: 

 الحات الفعمية )الؾاقعية( : -0

خيغ يعتقجون وُتعتبخ الحات الفعمية تسثيل لمدسات التي تعتقج أّنشا تستمكيا بالفعل، أو التي نعتقج أّن اآلخ    
عمى أنيا مفيػم الذخز األساسي عغ نفدو ، أي أّنيا « الحات الفعمية»أنشا تستمكيا . ويسكغ أن ُيشطخ إلى 

 .ترّػر الذخز لسسيداتو الخاصة )الحكاء والسطيخ الخياضي والجاذبية، إلخ(

 )الستخيمة( : الحات السثالية -2
أو  شاآمال وتصّمعاتامتالكيا )أي تسثل ذخز في ال لمدسات التي يخغب ُتعتبخ الحات السثالية تسثيل     

د األفخاد عادًة عمى التغييخ فحىي التي تعمى أنيا « الحات السثالية»ُيشطخ إلى اآلخخيغ فيشا( ، و تصمعات 
  .والتحديغ واإلنجاز

 
  : الؾاجبةالحات  -3

خخ( أنشا يجب أن عتقج شخز ما )أنت أو شخز آلدسات التي يعغ ا ُتعتبخ الحات الػاجبة تسثيل    
نحػ واجباتشا السفخوضة ونحػ  (ل إحداس شخز ما بػاجبشا أو التداماتشا أو مدؤولياتشاستمكيا )أي أنيا تسثن

  .اسختشا واآلخخيغ

االفخاد مؤشخ لمرحة الشفدية عشج ( ان التشاقس الحاتي عشج االفخاد يعج 1987ويخى )ليجشد      
(Higgins,1987: 319) 

 نغخية تشاقض الحات :  (Higgins and Strauman 1989ومان )هيجشد و ستخ ثًا : نغخية ثال

وفي ىحه الشطخية قام كاًل مغ )ليجشد و ستخومان( بتعجيل وتصػيخ الشسػذج األصمي لشطخية التشاقس    
 عمى ما يمي : يتخكد السبجأ العام ليحه الشطخية و الحاتي . 
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بيغ الحات السثالية والحات الػاقعية واضحًا فأن الفخد سػف يتعخض بسقجار ما يكػن التشاقس انو     
 تو .لسذكالت نفدية وانفعالية تتشاسب مع نػع التشاقس الحي يعير فيو ومقجار شجّ 

ويسكغ مالحطتو في التفاعالت عشج الفخد فالتشاقس عشج الفخد ىػ عبارة عغ حالة خػف مدتسخ     
 فة وحتى يحجث في اثشاء تفاعمو مع االسخة ويطيخ عميو مغ خالل سمػكواالجتساعية أو مػاقف العسل السختم

، فيحجث فييا لمفخد ارتباك خرػصًا أن التعخض ليحه السػاقف يتصمب مشو  استجابة فػرية لتمظ الرادر مشو 
 (516 -515: 2001االحجاث )الخشيجي وآخخون ، 

 الجراسات الدابقة :

 : 0200دراسة العاسسي  -0
 شاقزات ادراك الحات وعالقتيا بكل مؽ القمق االجتساعي واالكتئاب(بعشؾان )ت

ىجفت ىحه الجراسة التعخف عمى تشاقس الحات لجى عيشة البحث ومجى عالقتيا بكاًل مغ القمق االجتساعي 
وضيخ  ان عيشة البحث لجييع تشاقس ذاتي فخدًا( واضيخت الشتائج 230واالكتئاب ، وقج بمغت عيشة الجراسة )

  .في ىحه الجراسةالقمق االجتساعي بيغ التشاقس الحاتي وبيغ بأنو تػجج عالقة ارتباشية دالة كحلظ 

 بعشؾان )مغاىخ الذخرية الشخجدية وعالقتيا بتشاقض الحات( : 0206دراسة صالح  -0

لبحث ، وىجفت ىحه الجراسة عمى التعخف عمى العالقة بيغ أنساط الذخرية والتشاقس الحاتي لجى عيشة ا   
فخدًا( مغ الحكػر واالناث  240( وبمغ عجد افخاد عيشة البحث )1987وقج استخجمت الباحثة مكياس )ليجشد 

انو ال تػجج ىشاك عالقة ذات داللة ان عيشة البحث لجييع تشاقس ذاتي وكحلظ  ، وتػصمت الجراسة الى
 إحرائية بيغ كاًل مغ أنساط الذخرية الشخجدية والتشاقس الحاتي .

 :بعشؾان )تشاقزات ادراك الحات وعالقتو باالخفاقات السعخفية( 0206دراسة الذسخي  -3
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 ارتباطادراك الحات )الػاقعية ، السثالية ، الػاجبة( ومجى وتيجف ىحه الجراسة الى التعخف عمى مجى      
نتائج الجراسة انو  ، واضيختفخدًا(  200اإلخفاقات السعخفية بالتشاقس الحاتي ، وتألفت عيشة الجراسة مغ )

 يػجج لجى العيشة تشاقس ذاتي وكحلظ يػجج عالقة ارتباشية دالة بيغ االخفاقات السعخفية والتشاقس الحاتي .

(Heidich and ward 1994)4- يػ و ورد دراسة ىايج 

 بعشؾان )التؾافق الشفدي وعالقتو بتشاقض الحات(

لجى عيشة البحث وعالقة ذلظ التػافق بالتشاقس الحاتي ، ت ىحه الجراسة التعخف عمى التػافق الشفدي فىج   
ان عيشة البحث لجييع فخدًا مغ الحكػر واالناث( ، وتػصمت الجراسة الى  108وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )

 عالقة ارتباشية دالة بيغ التػافق الشفدي والتشاقس الحاتي .تشاقس ذاتي وكحلظ ضيخ أن ىشاك 

 ة البحث واجخاءاتو (الفرل الثالث ) مشيجي

 مجتسع البحث : 

والتي تع ة القادسية محافطفي  معمسي ومعمسات السجارس االبتجائيةيتكػن مجتسع البحث الحالي مغ      
( معمسًا ومعمسة 447وبمغ مجسػع السعمسيغ والسعمسات )القادسية  اخحىا مغ السجارس التابعة لسخكد محافطة

.  2021 – 2020لمعام الجراسي ( ابتجائيةمجرسة  35( مػزعيغ عمى ) معمسة 267معمع ( و ) 180بػاقع )
 .( يبيغ ذلظ1وججول )

 يبيؽ اعجاد مجتسع البحث حدب السجرسة والجشذ( 0ججول )

 السجسؾع السجرسة ت
 اعجاد السعمسات مجارس البشات اعجاد السعمسيؽ مجارس البشيؽ

 08 05 خشداء 03 جعفخ الصيار 1

 39 07 االزدىار 00 ل امانةالذييج جسي 2
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 32 03 خجيجة 07 دار الدالم 3

 07 00 الدشبمة 06 االكخميغ 4

 07 8 العخاق 9 الخالني 5

 08 06 الجيل الججيج 00 صفي الجيغ الحمي 6

 36 03 الحرى  03 شييج السحخاب 7

 09 04 االقتجار 05 الشيخيغ 8

 08 00 آمشة بشت وىب 07 بشغازي الشسػذجية 9

 02 9 العبيخ 00 اميغ االمة 10

 06 03 السشاىل 03 الفزل 11

 08 06 الفزائل 00 فمدصيغ 12

 06 02 السجائغ 06 السجج 13

 05 05 الفزائل   14

 03 03 الرباح   15

 04 04 الحفرة   16

 00 00 الزالل   17

 9 9 العفة   18

 04 04 الغرػن    19
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 00 00 السخوة   20

 03 03 آمخلي   21

 05 05 حميسة الدعجية   22

 447 067  082 السجسؾع الكمي

 :  عيشة البحث

ة محافطمغ السجارس التابعة لسخكد معمسي ومعمسات السجارس االبتجائية تكػنت عيشة البحث الحالي مغ      
( 30ع و )معم (30معمع ومعمسة  تع اختيارىع مغ اربع مجارس مختمفة بػاقع )( 60عجدىع )القادسية والبالغ 

 والججول التالي يبيغ ذلظ . 2021 – 2020بكية لمعام الجراسي بالصخيقة العذػائية الص معمسة

 والجشذالسجرسة يبيغ عيشة البحث مػزعة حدب  (2جول )ج

 السجسؾع اتعمسعجد الس السعمسيؽعجد  السجرسة 

 05 - 05 دار الدالم 1

 05 - 05 الخالني 2

 05 05 - االزدىار 3

 05 05 - مةالدشب 4

 62 32 32 السجسؾع

 

  أداة البحث :
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رأت الباحثة أن الجراسات الدابقة االدبيات و عمى  الباحثة شالعألىجاف البحث الحالي وبعج اتحكيقًا  
مشاسبًا لعيشة  1997والحي تخجسو لمعخبية أ.د. ناصخ إبخاليع السحارب سشة ( kily 1961كيمي ) مكياس
 ثالث مجاالت وىي :مػزعة عمى  فقخة( 28) حالي مغويتكػن السكياس ال، البحث 

، والسجال االجتساعي فقخة(  9( ، والسجال السجرسي ويتكػن مغ ) فقخة 10)السجال الشفدي : ويتكػن مغ )
 . (دائسًا ، احيانًا ، غالبًا  وكانت بجائل اإلجابة ىي )فقخات(( ،  9ويتكػن مغ )

 

 الخرائص الديكؾمتخية لمسقياس :

 سقياس :    صجق ال -1
ويعشي الرجق قجرة األداة عمى قياس الطاىخة التي ُصسست لكياسيا ويعج الرجق مغ األدوات التي 

( . ولمتحقق مغ صجق السكياس اعتسجت الباحثة 39:  1981يجب تػفخىا في األداة )الدوبعي وآخخون ، 
وذلظ بأن يقػم عجد مغ  عمى الرجق الطاىخي عمى اعتبار انو أفزل شخيقة لمتحقق مغ الرجق الطاىخي 

السحكسيغ والسختريغ بالتعخف عمى مجى تسثيل الفقخات لمرفة السخاد قياسيا ، وقج قامت الباحثة بعخض 
( محكع وشمب مشيع 10األداة عمى عيشة مغ السحكسيغ والسختريغ في التخبية وعمع الشفذ بمغ عجدىع )

صالحة أو غيخ صالحة واجخاء التعجيالت الالزمة  ابجاء آرائيع عمى فقخات السكياس وبجائمو مغ حيث كػنيا
عمى الفقخات لتالئع شبيعة البحث وأىجافو والعيشة التي سيصبق عمييا السكياس واعتسجت الباحثة عمى مػافقة 

 . %( معيارا لرالحيتيا لمكياس 83.3( محكسيغ فأكثخ عمى الفقخة وىي تسثل ندبة )10)
 الثبات : -2

التي نحرل عمييا  يعشي االتداق في الشتائجوىػ  السيسة لؤلداة الجيجة يعج الثبات مغ الذخوط    
عمى شخيقة اعادة  التشاقس الحاتي فقج اعتسجت الباحثةوبالشدبة لثبات مكياس ( 249:  2000)ممحع ، 

وكان الفاصل ، اختيخوا بصخيقة عذػائية معمع ومعمسة ( 30لظ بتصبيقو عمى عيشة بمغ عجدىا )االختبار وذ
( يػما ، وباستخجام معامل ارتباط بيخسػن إليجاد العالقة بيغ درجات 15شي إلعادة االختبار ىػ )الدم
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( ويعج ىحا العامل 0.82يداوي ) بيغ التصبيقيغ كان ان معامل الثبات األول والثاني وججت الباحثة يغصبيقالت
 جاىدا لمتصبيق عمى عيشة البحث . مقبػال مقارنة بكيع تقػيع داللة معامل االرتباط . وبحلظ أصبح السكياس 

 الفرل الخابع
 عخض الشتائج وتفديخىا ومشاقذتيا

 التشاقض الحاتي لجى عيشة البحث . سسةالتعخف عمى  -0
معمسًا ومعمسة(  60وبعج تصبيق السكياس عمى عيشة البحث البالغة ) لغخض التحقق مغ اليجف األول      

وعشج مقارنة ( 22,23)   نحخاف معياري واال (92,65شة البحث )وججت الباحثة ان الستػسط الحدابي لعي
وبأستعسال االختبار التائي لعيشة واحجة . ( 90البالغ )الػسط الحدابي لمعيشة ومقارنتيا بالستػسط الفخضي 

عشج مدتػى ( 1,67)البالغة مغ الكيسة الججولية  اكبخ ( وىي1,91) كانت ضيخ ان الكيسة التائية السحدػبة
 يػضح ذلظ . التالي و ججول الو ( 59( ودرجة حخية )0,05) داللة

 (0)ججول 

 التشاقض الحاتيمقياس عيشة البحث عمى الفخق بيؽ الؾسط الحدابي والؾسط الفخضي ل

عجد افخاد 
 العيشة

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الؾسط 
 الفخضي

درجة 
سة  الحخية

لقي
ا

ية 
لتائ

ا
ؾبة

حد
الس

 

سة 
لقي

ا
ية 

لتائ
ا

ولي
جج

ال
 ة

 مدتؾى الجاللة

 دالة 1,671 1,915 90 90 22,23 92,65 60
 

؛ ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة عمى  سسة التشاقس الحاتي لجيياوىحه الشتيجة تجل عمى ان عيشة البحث      
ان التشاقس الحاتي قج يحجث نتيجة عجم التصابق بيغ ، حيث يخى  التي تبشتيا الباحثة)ليجيشد( وفق الشطخية 

السثالية )وىي الحات التي يحاول الفخد الػصػل الييا( وبيغ الحات الػاقعية ؛ فيؤدي بالفخد الى اإلحباط  الحات
 (Higgins,2087:212)الفخاد اوخيبة االمل ، وتجعل الفخد يدتجيب بصخيقة متشاقزة تجاه االحجاث و 

( 2012اسة       ) ىادي ودر  (2012العاسسي ودراسة ) (2007الخمف اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة )   
 . ( 2000( ودراسة )أنذ وكػكذ ومػرفاي 2009ودراسة ) كالجيخو و واتدػن ( 2016الذسخي ) ودراسة 
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 . (2009)كاتخ وجاوس  وتختمف مع دراسة 

   اناث ( -التعخف عمى الفخوق ذات الجاللة االحرائية حدب متغيخ الجشذ : ) ذكؾر -0

التشاقس الحاتي لجى عيشة البحث تبعًا لستغيخ الجشذ وبأستعسال االختيار لسعخفة داللة الفخوق في      
( درجة ، وىي اقل مغ الكيسة التائية 0,506ان الكيسة التائية السحدػبة بمغت ) التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ ضيخ

 ( درجة ، والججول التالي يبيغ ذلظ .2,001الججولية البالغة )

 (2)ججول 

 لجى عيشة البحث لسكياس التشاقس الحاتي متغيخ الجشذ )ذكػر ، اناث (عمى وفق داللة الفخق 

 
 

 العيشة

 
 عجد االفخاد

 
الؾسط 

 الحدابي

 
 التبايؽ

ية 
لتائ

ة ا
قيس

ال
ؾبة

حد
الس

 

ية 
لتائ

ة ا
قيس

ال
لية

ججو
ال

 

 
مدتؾى 
 الجاللة

 غيخ دالة 2,001 0,506 19,320 94,1 30 الحكؾر
 24,728 91,2 30 االناث

ل الشتائج أعاله يتزح انو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية لجى عيشة البحث حدب مغ خال     
ان عيشة البحث قج تتذابو في ويسكغ ان تعػد ىحه الشتيجة الى اناث(  -)ذكػر متغيخ الجشذ 

خرائز وسسات الذخرية وتتعخض لشفذ ضغػط العسل وتكاد تكػن مذتخكة ؛ االمخ الحي يؤدي 
 و داللة إحرائية بيشيسا .الى عجم وجػد فخوق ذ
( 2016) الذسخي ( ودراسة 2012( ودراسة )العاسسي 2007دراسة )الخمف واتفقت ىحه الشتيجة مع 

 ( . 2000( ودراسة )أنذ وكػكذ ومػرفاي 2009ودراسة ) كالجيخو و واتدػن 
 ( .2009( ودراسة )كاتخ وجاوس 2012وتختمف مع دراسة )ىادي  

 :التؾصيات 

 احثة بسا يمي :تؾصي البفي ضؾء الشتائج تمػ    
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 ضخورة االىتسام بالجانب الشفدي والرحي لسعمسي السجارس االبتجائية . -1
 تػفيخ الطخوف البيئية السشاسبة لمسعمع باإلضافة الى تييئة األجػاء السشاسبة لمتعمع . -2

 السقتخحات :

        ي :في ضؾء الشتائج تقتخح الباحثة عجدًا مؽ الشقاط كسا يم   

اجخاء دراسات مذابية لمجراسة الحالية مع متغيخات أخخى مثل : ) التػافق الشفدي ، التسايد الشفدي ،  -1
 الحكاء االنفعالي ، الزغػشات الشفدية .. وغيخىا ( .

اجخاء دراسة مذابية لمجراسة الحالية مع عيشات مختمفة مثل : ) السخاىقيغ ، شمبة السعاىج ، شمبة  -2
 معة ، شمبة الجراسات العميا (الجا

 فتح مخاكد أرشاد متخررة داخل السجارس االبتجائية مع تػفخ كافة االحتياجات لتمظ السجارس . -3

 رادرالس

، مفيػد الحات عشج الستفػقات في التعبيخ الحخكي والتسخيشات وعالقتو  1986الباىي ، سامية ربيع ،  -
حمػان ، تػراه غيخ مشذػرة ، كمية التخبية الخياضية لمبشات ، جامعة ببعس الستغيخات السختارة ، أشخوحة دك

 القاىخة .

، عالقة مفيػم الحات بسدتػى الصسػح لجى شمبة جامعة القجس وعالقتيا ببعس  2009بخكات ، زياد ،  -
 الستغيخات ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة القجس .

 ات الذخرية ، دار الشيزة العخبية ، القاىخة .، نطخي 1987جابخ ، عبج الحسيج جابخ ،  -

لجى السرابات باالضصخابات الديكػماتية ، ، ضغػط الحياة والتػافق الدواجي  2001حدغ ، عايجة ،  -
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية اآلداب ، جامعة عيغ شسذ .
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وعالقتيسا بالتػافق الدواجي ، رسالة ، الرػرة السجركة والسثالية لمذخيظ والحات  2004الحسػي ، وسام ،  -
 ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة دمذق .

، مكتب االنساء  9، سمدمة تذخيز االضصخابات الشفدية ، السجمج  2001الخشيجي ، بذيخ، وآخخون ،  -
  االجتساعي ، دولة الكػيت .

العالي والبحث العمسي ، جامعة ، وزارة التعميع  األختبارات والسقاييذ الشفدية، 1981الدوبعي وآخخون،  -
 السػصل.

، تشاقزات ادراك الحات وعالقتو بكل مغ القمق االجتساعي واالكتئاب لجى  2010العاسسي ، رياض ،  -
 . 2، عجد35شمبة جامعة دمذق ، مجمة العمػم اإلندانية ، مجمج 

عخفي ، دار الفكخ العخبي ، ، عمع الشفذ االجتساعي السعاصخ/ مجخل م 2004عبج الخحسغ ، دمحم الديج ،  -
 القاىخة .

، دار االيسان ، ، مغ عجائب الشفذ البذخية )ازدواج الذخرية(  2011ياسخ ،  عبج القػي ، د. -
 االسكشجرية .

، تذكيل ىػية االنا وعالقتو بكل مغ مفيػم الحات والتػافق الشفدي  2003عديخي ، عبيخ دمحم ،  -
لسخحمة الثانػية ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية التخبية ، جامعة ام واالجتساعي لجى عيشة مغ شالبات ا

 القخى .

 ، الصب الشفدي السعاصخ ، مكتبة االنجمػ السرخية ، القاىخة . 1992عكاشة ، احسج ،  -

، االنياك الشفدي وعالقتو بالتػافق الدواجي وبعس الستغيخات الجيسػغخافية  2008عمي ، حدام محسػد ،  -
 عيشة مغ معمسي الفئات الخاصة ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة السيشا ، كمية التخبية . لجى

 . 3، عمع الشفذ االجتساعي ، السصابع التقشية لؤلوفيدت ، الخياض ، ط2001العشدي ، فالح محخوث ،  -
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مع الشفذ ، دار القمع ، العالقة الدوجية والرحة الشفدية في اإلسالم وع 1991مخسي ، كسال إبخاليع ،  -
 . 1لمشذخ والتػزيع ، جامعة الكػيت ، ط

، عسان: دار السديخة لمشذخ والتػزيع  الكياس والتقػيع في التخبية وعمع الشفذ،  2000ممحع ، سامي دمحم ،  -
.  
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 شاقض الحاتيمقياس الت
 عديدي السعمع ... عديدتي السعمسة 

 تحية طيبة

بيؽ يجيػ مجسؾعة مؽ الفقخات ، تخجؾ الباحثة مشػ اإلجابة عمى كل فقخة وذلػ بؾضع  
إشارة )   ( أمام البجيل الحي يعبخ برجق وأمانة عؽ رأيػ ، وكسا ىؾ مؾضح في السثال أدناه 
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سي فقط ، مع شكخي وتقجيخي لتعاونكؼ في اإلجابة ، عمسًا أنيا مؾضؾعة ألغخاض البحث العم
 عمى جسيع الفقخات ومؽ دون تخك أي مشيا .

 مع الذكخ والتقجيخ

 طخيقة اإلجابة :

 إذا كشت تتفق مع الفقخة فتزع اإلشارة )صح( كسا يمي :

 ت الفقخة دائساً  احياناً  غالباً 
 0 تأثيخ في زمالئيلجي القجرة عمى التأثيخ في طالبي لكشي غيخ قادر عمى ال   

 

 مالحغة : يخجى اإلجابة عمى السعمؾمات اآلتية : 

 اسؼ السجرسة :                          

 الجشذ : ذكخ:                      انثى :
 

 ت الفقخة دائساً  احياناً  غالباً 
 0 ئيلجي القجرة عمى التأثيخ في طالبي لكشي غيخ قادر عمى التأثيخ في زمال    
 0 ارى نفدي بأني غيخ جحاب لكشي أعيخ عكذ ذلػ امام طالبي   
 3 انا غيخ طسؾح في التجريذ واتبع االساليب التقميجية القجيسة   
 4 اتغاىخ بالذجاعة اما زمالئي وانا عكذ ذلػ   
 5 أدرس مؾادًا اكثخ مؽ طاقتي لكي اتفؾق عمى زمالئي   
 6 بياحب ان اكؾن مخكد اىتسام طال   
 7 اشعخ بالظاقة والحيؾية لكشي ال استغل طاقاتي في العسل   
 8 اجبخ طمبتي عمى مجحي بأوصاف ال استحقيا   
 9 اتؾلى عساًل اداريًا حتى اتدمط عمى زمالئي الحيؽ يدخخون مشي   
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 02 اشعخ بالحدن وعجم التقبل لعسمي لكشي اعيخ عكذ ذلػ   
اذ القخارات داخل غخفة الرف حتى لؾ كانت احب ان اكؾن مدؤواًل عؽ اتخ   

 خاطئة
00 

 00 اوىؼ طمبتي وزمالئي بأني معمؼ استثشائي    
لجي اسمؾب مسيد في الحجيث يجعمشي اتسمص مؽ السؾاقف السحخجة امام    

 زمالئي
03 

 04 اجبخ طمبتي عمى فعل ما ارغب بو داخل غخفة الرف   
 05 ط داخل غخفة الرف امام طالبيانا كدؾل بظبعي لكشي اترخف بشذا   
 06 انتقؼ مؽ زمالئي الحيؽ ال يحتخمؾني بشقل اخبارىؼ الى االدارة   
 07 اترشع التفاىؼ مع طمبتي لكشي اعاقب السخالفيؽ بذجة   
 08 انا غيخ لظيف بظبعي لكشي اتغاىخ امام طالبي بأني لظيف وودود   
 09 طالبي مي امااحاول ان اكؾن مسيدًا عؽ بقية زمالئ   
 02 اعتقج اني قائج ناجح داخل غخفة الرف لكشي لدت كحلػ في الحياة الؾاقعية   
 00 اعتسج عمى اآلخخيؽ في انجاز واجباتي كسعمؼ تجاه طمبتي   
 00 احب ان ألفت انغار زمالئي نحؾي رغؼ كؾني لدت جحاباً    
 03 انا مسل بظبعي لكشي اشج انتباه طمبتي في الحرة   
 04 لجي عادات سيئة اخفييا عؽ طالبي كالتحمخ والعربية وعجم االحتخام   
 05 لدت راضيًا عؽ نفدي في عسمي لكشي اعيخ عكذ ذلػ   
 06 انا غيخ كفؤ في تجريذ طالبي واعسل عمى االستفادة مؽ جيؾد اآلخخيؽ   
 07 احب ان اكؾن شخرًا مديظخًا داخل غخفة الرف عكذ السشدل   
 08 انا اناني بظبعي لكشي اخفي ذلػ عؽ مؽ حؾلي قجر السدتظاع   

 


