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ملخص البحث :
الموضـــوعات البـــارزة التـــي تهـــم المجتمعـــات لحداثـــة مـــن المظـــاهر النفســـیة لیعـــد موضـــوع 

والتي تشهد تحـوالت جذریـة شـاملة فـي شـتى المجـاالت التربویـة والنفسـیة واالجتماعیـة األمـر الـذي 

یفــرض دراســـته مــن خـــالل اســـتقراء التفــاعالت التـــي تحصــل بـــین هـــذه المجــاالت فـــي المجتمعـــات 

ین وانعكاسـاته فـي النـواحي المختلفـة، المختلفة وتتبع اآلثار التـي یمكـن أن یـؤدي إلیهـا تحـدیث معـ

لذا فإنـه عنـد تحلیـل المظـاهر النفسـیة للحداثـة البـد مـن دراسـة جملـة مـن المتغیـرات الدینامیـة التـي 

تؤثر في المجتمع وٕاطاره المؤسسي التعلیمي والتربوي والنفسي واالجتماعي.

دة: على مستوى لحداثة موضوع مركب ینبغي تناوله على مستویات عالمظاهر النفسیة لف

المجتمـــع الـــذي یقبـــل بعـــض التحـــدیثات ویـــرفض الـــبعض اآلخـــر لتعارضـــها مـــع القـــیم المجتمعیـــة 

السائدة وعلى مستوى المؤسسـات التربویـة والتعلیمیـة والثقافیـة، ثـم مسـتوى األفـراد الـذین یتعرضـون 

تفــرض علــى للتغییــر والتجدیــد الــذین یخضــعون غیــرهم لــه، وهــذه التغییــرات المســتجدة بمســتویاتها

اإلنســان أنواعــًا مــن الصــراعات النفســیة بعضــها مــع القــیم والمعتقــدات وبعضــها اآلخــر مــع الــذات 

والطمــوح والرغبــات، وٕاخفـــاق الفــرد فـــي تكییــف نفســـه لتغیــرات الحیـــاة العصــریة یـــؤدي إلــى شـــعوره 

لعصـــر بـــالقلق وســـوء توافقـــه النفســـي، أمـــا فـــي حالـــة قـــدرة الفـــرد علـــى التوافـــق ومســـایرة متغیـــرات ا

واســـتیعابها واالنتفـــاع مـــن إیجابیاتهـــا فـــإن ذلـــك سیســـاهم فـــي قدرتـــه علـــى الخلـــق واإلبـــداع وتحقیـــق 

التطور ومتابعته.

لقد هدف البحث الحالي إلى:

قیاس المظاهر النفسیة للحداثة لدى طلبة جامعة الموصل..١

قیاس التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الموصل..٢

نفسیة للحداثة والتوافق النفسي لدى طلبة جامعة الموصل.معرفة العالقة بین المظاهر ال.٣

ــــشــــملت وطالبــــة مــــن جامعــــة الموصل.اً ) طالبــــ٣٠٠وتألفــــت عینــــة البحــــث مــــن ( كلی ات                                 

 ة)، وكلیـــقســـم الثـــروة الحیوانیـــة وقســـم وقایـــة النبـــات–(كلیـــة الزراعـــة والغابـــاتتمثلـــت فـــي  ةعلمیـــ

). واسـتخدم الباحـث قسـم التربیـة اإلسـالمیة وقسـم التـاریخ–یـة التربیـة األساسـیة(كلشملت  ةإنسانی
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أداتــین همــا: مقیــاس المظــاهر النفســیة للحداثــة لقیــاس المظــاهر النفســیة للحداثــة، ومقیــاس التوافــق 

النفسي لطلبة الجامعة لقیاس التوافق النفسي. ولمعالجة البیانات إحصائیًا استخدم الباحث الحقیبة 

. وأجرى التحلیل اإلحصائي لكل البیانات وتوصل إلى جملة من النتائج منها:SPSSحصائیة اإل

تتمتع أفراد عینة البحث بالمظاهر النفسیة للحداثة..١

تتمتع أفراد عینة البحث وتمیزهم بالتوافق النفسي..٢

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین الطلبــة مــن الــذكور واإلنــاث علــى مقیــاس المظــاهر.٣

النفسیة.

ـــاس المظـــاهر .٤ وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین المـــرحلتین األولـــى والرابعـــة وعلـــى مقی

النفسیة للحداثة، ولصالح المرحلة الرابعة.

توجد فروق ذات داللة إحصـائیة بـین طلبـة الكلیـات العلمیـة واإلنسـانیة علـى مقیـاس المظـاهر .٥

النفسیة للحداثة ولصالح طلبة الكلیات العلمیة.

وجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة مـن الـذكور واإلنـاث علـى مقیـاس التوافـق النفسـي ت.٦

ولصالح الطلبة من الذكور.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین طلبــة المــرحلتین األولــى والرابعــة علــى مقیــاس التوافــق .٧

النفسي ولصالح طلبة المرحلة الرابعة.

ن طلبــة االختصــاص العلمــي واإلنســاني علــى مقیــاس ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــی.٨

وخلص الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصیات والمقترحات.التوافق النفسي.

Psychological Aspects of Modernism and its Relation
Psychological Coordinance for University of Mosul

Students.

Lecturer
Dr. Solaeman Saed Al-Mobarak

College of Basic Education- University of Mosul

Abstract:
The issue of modernity is one of the lend marks that interests

societies especially the ones that witness changes in the educational,

psychological and social areas. The necessitates the study of this

phenomenon through inducing the interactions that place among these

aspects. The study aims at defining the relationship between the

psychological phenomena of modernity and the psychological adjustment
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for the Mosul University students. The sample of the study consists of

300 students' camels and females of the college sciences and the college

of basic education of Mosul University. Two methods were used: the first

one for measuring the psychological aspects of modernity; the second one

for measuring the psychological adjustment. The statistical analysis of the

data was carried out by the statistical bag SPSS. The results show a link

between the psychological aspects of modernity and the psychological

adjustment of the students of Mosul University. There was a significant

difference for some variables as Sep, specialization whether humanitarian

or scientific.

والحاجة إلیھالبحثأھمیة :الفصل األول
نمـطفـي  الكبیـراألثـر  ذات الحضـاریةالتغیـراتمـنمجموعـةالعربي والوطن العالم یشهد

صـــنوف فـــي خصوصـــاً أشـــكالها بمختلـــفالحداثـــةمظـــاهر  ظهـــرت لـــذلك ونتیجـــةة،والثقافـــالحیـــاة

شـــملتالتــيوالتطـــویرالتغییــرعملیــات وان ،واالقتصـــاديوالنفســيوالتربـــوياالجتمــاعيالنشــاط

 قواهـــاحشـــد ت نأ النامیـــةالمجتمعـــات علـــى تفـــرضالحاضـــرعصـــرنا فـــي الحیـــاةمجـــاالتجمیـــع

معرفیة رؤى منیشیعمابفضلمطردنمو في فالعلم ،متقدمةال الحضارةبركبللحاقوٕامكاناتها 

للتربیـــةالمســـتقبلي الـــدور نأ إذ المعلوماتیـــة،بعصـــریوصـــفبـــاتحتـــىوالعصـــر، العـــالم تســـود

والتغیــراتالجدیــدةكــالخبراتاإلیجابیــة الجوانــبوتحفیــزتنمیــة فــي جدیــةمســاهمةیتطلــبوالتعلــیم

الكامنــة والطاقــات القــدراتأقصــى واســتغاللالمتعــددةاآلراء  وقبــولالحیــاةمجــاالتلكــلالســریعة

.الحدیثالسلوكمنعالمستوى عن تعبر فهذه الفرد یمتلكهاالتي

  )٣٣ ،١٩٨٨ شبكة،(

تحــوالتتشــهدالتــيلمجتمعــاتل البــارزةالموضــوعاتمــنلحداثــةالمظــاهر النفســیة ل  عــدت

مــراأل ،واالقتصــادیةوالثقافیــةواالجتماعیــةوالنفســیةالتربویــةالمجــاالتشــتى فــي وشــاملةجذریــة

صــعید علــى المجــاالت هــذه بــینتحصــلالتــيالتفــاعالتاســتقراءخــاللمــندراســتهیفــرض الــذي

 فـي وانعكاسـاتهمعـینتحـدیثلیهـاإ یـؤدي نأ یمكـنالتـيثـاراآل وتتبـعالمختلفةالمجتمع قطاعات

المتغیــراتجملــةدراســةمــنالبــدلحداثــةا ظــاهرة تحلیــلعنــدنــهإف لــذا والقــوى، طــرافاأل مختلــف

واالجتمـاعي،والثقافيوالنفسيالتربويالمؤسسي طارهإ و  المجتمعيالنظام في تؤثرالتيالدینامیة

 على تناولهینبغيمركبموضوعفالحداثةمتبادل،اثر ذات دوارأو  مترابطةمواقعمنتتخللهوما

لتعارضــهااآلخــربعضــهاویــرفضالتحــدیثاتبعــضیقبــل الــذي المجتمــعمســتوىعــدة:  مســتویات
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 األفـراد مسـتوىثموالثقافیة،واالجتماعیةالتربویةالمؤسساتمستوى،السائدةالمجتمعیةالقیممع

  .له غیرهمویخضعونوالتجدیدللتغییریتعرضونالذین

  )٧٤ ،١٩٨٢ القاسم،(

العالمیـــةالحـــرببعـــدبـــرزتالتـــيالحدیثـــة الظـــواهر مـــنلحداثـــةالنفســـیة ل ظـــاهرالمد وتعـــ

فترةتجتازالتيالمتنامیةالدول في وبخاصةوتحلیلهدراستهصعوبةمنیزید الذي األمرالثانیة،

ببطءتستجیبالتغییر فياألثر  لها التيالمجتمعمؤسسات نأ یالحظإذ  مسرع،اجتماعيتحول

 والقـوى العوامللتشابكتیجةنقویة،وتأثیرات لضغوطخضوعهابعدإال  ممارساتهاتعدل وال شدید

والنفسيالتربويالتخطیط:منهاعدة  بمتغیراتاتصالهاأدى إلى  وذلك الحداثة، ظاهرة في المؤثرة

ـــةو  واالجتمـــاعي ـــرامجو  المتكاملـــةالتنمی ـــةتنمیـــةب ـــخ..... والتعلـــیمالتربی ـــى وینظـــر .ال المظـــاهر  إل

مـنالـتخلص فـي سـهاماإل شـأنهامـنالتيوالنشاطاتالبرامجمنمتتابعةكسلسلةلحداثةالنفسیة ل

  ) ٧٦ ،١٩٧٨ السمالوطي،(.حدیثمجتمعإلى  تحویلهوضمانالتقلیديالمجتمعخصائص

 وهو والتنمیة،بالتقدمیرتبطالمتنامیةالمجتمعات في لحداثةمظاهر ال الحقیقيالمفهوم نإ

 الــخ.. واالقتصـادیةوالثقافیــةیـةواالجتماعالتربویـةالحداثــةأنمـاط بتتصـلمترابطــةشـكاالً أ یتضـمن

الحداثــةإلــى  النظــرمــنانطالقــاً واالجتماعیــةوالتربویــةالنفســیةالبنیــةتحــدیث علــى التركیــزوتــم

والثقافیـةواالجتماعیـةوالتربویـةالنفسـیةالعملیـاتمـنلجملـةمخططعلميتحریكعملیةبوصفها 

فیهـامرغـوبغیـرحالـةمـناالنتقـالجـلألو  المستهدفالتغییرلتحقیقمعینةیدولوجیةأ طارإ في

المظـاهر النفسـیة و  .الحـدیثالسـلوك وهـي لیهـاإ الوصـولمرغـوبحالـةإلـى  – التقلیديالسلوك–

والخبـراتالعلمیـةمكانـاتلإل موجهـاً وتحریكـاً  دوارواأل المراكز في جوهریاً تعدیالً ستهدفتلحداثةل

تـتحكمالتـيالعوامـلمـنوغیرهـاوالعلمیـةالفكریـةالموجهاتتغییر على العملفضًال عن الجدیدة

.الجدیدةواالهتماماتالتغیرات في

)Lerner, 1985, P.45-47(

العلمیــــةالتنمیــــة فلــــوال ومشــــاریعها،وبرامجهــــاالتنمیــــةبعملیــــاترتبطتــــالحداثــــةمظــــاهر و 

والتجدیـــدتغییـــروال التنمیـــةخـــاللفمـــنحـــدیثًا،صـــبحأو  المجتمـــعتغیـــرلمـــاواالجتماعیـــةوالتربویـــة

ـــلالتـــيالحداثـــةخصـــائصالمجتمـــعیســـتوعب ـــى القـــدرة فـــي تتمث  طاقـــات واســـتغاللاســـتثمار عل

واالعتمـادوالمعرفـة والعلـم العمـلبعالقـاتوربطهـاوالتعلـیمالتربیـةسـالیبأ وتطویر األفراد وقدرات

"الحداثةتعتبروبذلكالحدیثة،والتقنیاتالجدیدةالخبرات على للتجدیـدتجدیـداً أو  لتغییـرل تغییـراً :

والتغییــرالتخطــیطبــیننجمــعأو  نخطــط نأ یكفــي ال إذ للمســتقبل،حضــاریةالزمــةیجعلــهممــا"

النفســـیةالتغییـــراتمیـــدان فـــي حداثـــةالصـــیغكثـــرإلـــى أ االنتقـــالنحقـــق  لكـــي ،)المخطـــطالتغییـــر(

تطـــــوراً تكـــــون نأ مـــــاإ لحداثـــــةالمظـــــاهر النفســـــیة لو  )٢٥ ،١٩٨٣ العیســـــى،(.والعلمیـــــةوالتربویـــــة

 فـي الفـرد دور كیـدأتو  الفـردي الطموحمستوىارتفاعل: مثوتربویاً نفسیاً تطوراً أو  وتقنیاً تكنولوجیاً 
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األمثل االستثمارتعنيوالحداثةالخ،.....العقابو  الثوابو  التعزیزو  التدعیماآلراء و  تعددو  المجتمع

والتربویــةالعلمیــةالتقنیــاتبتطبیــقیتمیــزدیثحــمجتمــعقامــةإ بهــدفوالطبیعیــةالبشــریةللمــوارد

واالجتمـــاعيالنفســـيوالحـــراكوالـــتعلموالتحضـــرالواســـعواالجتمـــاعيوالتربـــويالنفســـيوباإلســـناد 

 وفــي ،واإلبــداعوالتغییــروالتجدیــدوالدینامیــةاالســتقاللمنهــاالخصــائصعــدد مــن تــوافرویفتــرض

 على منهاوأنواعها مجاالتهاتحددالتيونظریاتها هامفاهیم لها الحداثة نإ القولیمكن ذلك ضوء

السیاســـي،التحـــدیثالتربـــوي،التحـــدیثاالجتمـــاعي،التحـــدیث،اإلداري التحـــدیث:المثـــالســـبیل

إطـــار  وفـــي المجـــاالتمختلـــفالحداثـــةمفهـــومشـــمولیعنـــي وهـــذا .الـــخ... االقتصـــاديالتحـــدیث

فمـنالمواجهـة،تكامـلیفـرضوالتغییـرالتطـور تلحلقـاالوظیفيالتكامل ن، إذ أالمواجهةشمولیة

االتجاهــاتواكتســاباالبتكــار، وروح المهــاراتتنمیــة علــى التركیــزیــتموالنفســیةالتربویــةالناحیــة

التعلــیمبــرامجتنظــیمو  والســلوكيوالنفســي الفكــري عــداداإلو  والتفكیــرالــتعلمطرائــقوحفــزوتعــدیلها،

 علـى االعتمـادشـاعةإ و  الحـدیث،المجتمـعخلق في المساعدةشأنهمنماوكلوالتثقیفوالتدریب

اجتماعیة–النفسالصفاتمن ذلك وغیرالجدیدةوالمعلوماتلخبراتا الكتسابه والتوجیالنفس

مـنوالتربـويالنفسـيالتحـدیثيالنسـقخاللهامنینتقلالتيالمتعاقبةالعملیاتسلسلةتحددالتي

تغییــراتباسـتحداثیـتم وهـذا للفــرد،ضـروریةد تعـالتـيتعقیـداً كثــر األ النسـقإلـى  البسـیطالنمـوذج

السلوكیةالممارساتوأنماط الشخصیةتركیب فيإیجابیة اجتماعیةونفسیةتربویةسلوكیةإنمائیة 

نفســـيتربـــويجانـــبوللحداثـــةاألفـــراد،ســـلوكیة علـــى تســـیطرالتـــيالمســـتقبليالتطلـــعومســـتویات

االتجاهــاتلتطــویرإجــراءات مجموعــةاتخــاذ فـي التحــدیثعملیــةركیــزلتبــالنظربــارزواجتمـاعي

المعلومـــاتواكتســـابالجدیـــدةالخبـــراتتقبـــل علـــى وتشـــجیعهم األفـــراد لـــدى واالجتماعیـــةالنفســـیة

  )٧٨-٧٦ ،١٩٨٢ القاسم،.(والجماعة للفرد العلمیةوالمهاراتالنافعة

بهـذاالمختصـینمـن عـدد بـین معـا اتجـاه عـن الحداثةمظاهر أدبیات معاینةلناوتكشف

تكشـفكمـاومتجـدد،متغیـرمجتمـع في الفرد على كبیراً ثراً أ الحداثةلمفهومأن  یفترضالموضوع

الطبیعـة"  نهـي أ ذلـك نصارأ وحجة.التقلیديمحیطهمن الفرد تنتزعالحداثة نأ مؤداه يأر  عن

 فــي وتغییــروتنمیــةتعــدیالتإلــى  تشــیرفیــةاوالثقواالجتماعیــةوالتربویــةالنفســیةللــروابطالمتغیــرة

مطـالبهم، فـي یسـتهدفونهومـالهـم،كجماعـة األفـراد یحـددهلمـامواكبـةو  والقـیمواالتجاهاتالسلوك

 العلــــوم فـــي وتربــــویینومهتمـــینخبــــراءوصـــف ولقــــد ". نافـــذة قــــرارات التخـــاذلیــــهإ یتطلعـــونومـــا

حیــــاتهم فــــي والعصـــريالحــــدیث وكالســــلإلـــى  التقلیــــديالســــلوكهجـــرعملیــــةســــهابإبالســـلوكیة

نظریـاتالمعلوماتیـة،االتصاالتنظریة:منهامتعددةنظریاتمننماذجتخدمتسا كماالیومیة،

اتجاهـات فـيأو  الحدیثـةالشخصـیة فـي والتجدیـدالتغییـرعملیـةلتبیـانخرىأ ومفاهیمالشخصیة،

ومعلومـاتاتجاهـاتتبنـي فـي مثـلتتالشـاملةالحداثـةمظاهر لتحقیقالسبیل نإ و  .الفردیةالحداثة

بعصــــرالمتمیــــزةالعصــــر ظــــروف مــــعتتناســــبجدیــــدةســــلوكیةأنمــــاط و  وحدیثــــةجدیــــدةوخبــــرات
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جهـــودوســـعتكافـــة.  الحیـــاةمجـــاالت فـــي والتغییـــرالتمیـــزعالیـــةالتقنیـــةوالتغییـــراتالمعلوماتیـــة

بــیسـمىمـاظـل فـي اتوسـماتجاهـاتمـنومكوناتها الفرد شخصیةدراسةإلى  والباحثینالخبراء

متعــددة،شــمولیة، كظــاهرة"  الحداثــةعصــریعــیش والعــالم خصوصــاً )الحــدیثإلنســانا شخصــیة(

ونفســــیةتربویــــة كظــــاهرة فیهــــاتكــــونالتــــيالحــــدودتجــــاوزت قــــد فالحداثــــة،"باســــتمرارمتجــــددة،

.المجاالتمنللعدیدشمولیةحقیقة هي بلوثقافیة،واجتماعیة

رسـالة وهـي ومكانهـا،زمانهـابحـدود دودةحـومبظروفهـا،مشـروطةاریخیةت ظاهرة الحداثة

تراثیـــةالســـائدةوالثقافـــةوالمعلومـــاتالخبـــرةتكـــونعنـــدما األفـــراد ســـلوكتحـــدیثاجـــلمـــن وهـــدف

ومفهـــوم). ٩١ ،١٩٩٦ هیـــف،بـــو(أ عصـــریةبصـــورةالتـــراث قـــراءة عـــادةإ المجتمـــع علـــى تفـــرض

التـيوالوجدانیـةالحسـیةوالخصائصالصفاتمنالعدیدتشملنهاأل المعقدةالمفاهیممنالحداثة

طبیعتـهحیثمنالمفهوم هذا معالجة فياآلراء  تعددت لذلك ونتیجةالبعض،بعضهامعتتفاعل

وعاداتــهوتقالیــدهوخبرتــهوتجاربــه الفــرد حیــاةلســنينتاجــاً تعــدالفردیــةالحداثــةفاتجاهــاتوتطــوره،

(وقیمهواتجاهاته   )١١ ،١٩٨٣ عباس،.

Inkles(وسـمثانكلـس ویؤكـد & Smith, تمثـلالفردیـةالحداثـةمظـاهر ) بـأن 1974

مراحـلعبـروتمتـدالمبكـرة الطفولـة مرحلـةمنـذبـالنموتبـدأالتـي الفـرد حداثـة فياألساس العنصر

والتــيالحدیثــةالشخصــیةالخبــرةلتحقیــقبهــاثرأوالتــالحیــاةمواقــفمــعالتعامــلخــاللومــنحیاتـه

یمكــناالتجاهــات هــذه وان للفــرد،الحداثــةاتجاهــاتتحقیــقعوامــلمــنعــامالً األخــرى  هــي عــدت

 وهـــذه الحداثـــة،اتجاهـــاتمـــن عـــدد علـــى منهـــامحـــوركـــلینطـــويرئیســـة محـــاوربأربعـــة وصـــفها

الحدیثـةبالشخصـیةوالمتمثـلالحـدیثالسلوكلتشكلمعاً وتتفاعلوتترابطاألربعة تتألف المحاور

  :وهي والمتجددةة المتطور 

شـدیداً اهتمامـاً وتظهـرومؤسسـاتها الدولـةإلى  انتماء ذات فهي :فعالة نشطةمشاركةمواطنة. ١

النشـاط عـن نفسـهاتعـزل ال وهـي العالمیـة،وحتـىوالوطنیـةالمحلیـةالعامـةوالشؤونبالقضایا

دائمــة لةصــ علــى وهــي الحیــاة، فــي فعالــة مشــاركةتشــاركبــلوالسیاســيوالتربــوياالجتمــاعي

.المتاحةاإلعالم  وسائلمنومجریاتهاخبارهاأ تتبعوالقضایا،باألحداث 

الجماعةوحیاةحیاتهاتغییر على بقدرتهاتؤمن فهي :تهاءوكفا بفعالیتهاممیزحساسإ ذات. ٢

مسـتقبلها،صنع على بقدرتهاتثقكما،اآلخرینمعبالتعاونأو  بمفردهاماإ لیهاإ تنتميالتي

واالنـــزواءالســـلبیةتـــرفض فهـــي عمالهـــا،أ فـــي التخطـــیطوتلتـــزم قـــدره حـــق الوقـــت درتقـــ وهـــي

بالتقـــدیر جـــدیرةمتمیـــزةكفردیـــة الفـــرد تقـــدر وهـــي بالعقالنیـــة،خـــذأوتبالســـببیةوتـــؤمنوالقدریـــة

.واالحترام

وخصوصـاً ، االجتماعیـةعالقتهـا فـي الـذاتيوالتصـرفاالسـتقاللیةمـنعالیةبدرجةتتمیز. ٣

بنصــائحخــذأت فهــي ،الشخصــیةبشــؤونهایتعلــقفیمــاوالســیماالتقلیدیــةالســلطة درمصــامــع
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تتخـــذ وهـــي والعائلــة،القرابـــةلضــغوطتأبـــه وال وتفهمهــاتفحصـــهابعــدوتوجیهـــاتهمالمســؤولین

قراراتهــا فــي وهــي صــدقاء،واأل قربــاءواأل بــاءاآل فیــهیرغــببمــامتــأثرةغیــرالشخصــیةقراراتهــا

 ذلـك فـي متخطیـة الفردي على العام الصالحوتفضلاالجتماعيضمیرهالى إ تستندعمالهاأو 

، وٕان ذلك غیر مقبول في مجتمعنا.االجتماعیةالطبقیةحدود

بالتجدیـدتهـتم فهـي ،فكریاً مرنة وهي بهلءوتتفالیهإ وتتطلعالتغییرتقبلمتفتحةشخصیة. ٤

وتعمـلوالتكنولوجیـابـالعلموتـؤمننظرتها في مستقبلیةباستخدامها،وتقبلمنهاالفنيوالسیما

 فـي ةأالمـر بحقـوقتـؤمن وهـي معهـموتتعـاونخرینبـاآلتثـق وهـي ومعنویـًا،مادیاً دعمها على

.الحیاة

 علـى خصائصمنبهتتمیزوماالحدیثةللشخصیة امتحدیثه في وسمث سلكنا وینطلق

آنفاً لیهاإ المشارربعةاأل محاورال تضمنتهاالتيوالممیزاتالخصائص على یقومساسيأ افتراض

النظــربغــضوتمثلهــاالحــدیثالمجتمــع فــي الفردیــةالحداثــةاتجاهــاتتمیــزالتــيالخصــائص هــي

.المجتمع ذلك علیهایستندالتيالثقافیةوالعلمیةواالجتماعیةالتربویةاألیدیولوجیة  عن

الجدیــدةالشخصــیةبنــاء فــي واالجتماعیــةوالتعلیمیــةالتربویــةاألنظمــة  دور یبــرزهنــامــن

النظـروجهـاتفیـهوتتعـدد،اآلراء فیـهتختلـفاألمـر  وهـذا التحـدیث،عملیةتتطلبهاالتيوالحدیثة

تكـــوین فـــي معـــاً  افرظـــتتعـــدة  آلیـــات نإفـــ یكـــنومهمـــاوالتربویـــة،النفســـیةالنظریـــاتتعـــددبحســـب

exem(والتمثیـــل،)Modelling(النمذجـــة:منهـــاالحداثـــةاتجاهـــات PliFicaton(والتعمـــیم

)Generolizing(،والعقــاب والثــواب ) والتــأثیرInfluence(، الفــرد تعــین افرةظــمتاآللیــات  فهــذه 

والتعلیمیـةالتربویـةواألنظمـة الجدیـد،االجتمـاعيالنظـاممـعنفسـهویدمجتدریجیًا،یذوب ان على

ـــــــــــة ـــــــــــيالعوامـــــــــــلأهـــــــــــم  مـــــــــــنجمـــــــــــاالً د إتعـــــــــــالحدیث ـــــــــــى  ضـــــــــــيفتُ الت یةالشخصـــــــــــتحـــــــــــدیثإل

والمعلومــاتالخبــرات( الإ ذلــك فــي یســبقها ال الحــدیثالســلوك أي – الفردیــةالحداثــةاتجاهــات–

 نأ إلـى وسـمث سلـكنا دراسـةوتشـیروالتعلیمیـة،التربویـةوالمعلومـاتكالخبراتالمنظمة)الحدیثة

 االحظـ إذ یـر،كبثـرات أذ الحداثـةاتجاهـات فـي االجتماعیـةوالنفسـیةوالتعلیمیـةالتربویـةالتأثیرات

تعلیمـهبمسـتوىتتعـینالحداثـةاتجاهـاتمقیـاس علـى الفـرد علیهـایحصـلالتـيالدرجةنصف نأ

القـــیم لغـــرس القویـــةاألدوات  كثـــرأ مـــنواحـــدةیبـــدومـــا علـــى والتعلیمیـــةالتربویـــةنظمـــةفاأل فقـــط،

Inkles(.الحدیثالسلوكأنماط و  واالتجاهات & Smith, 1974, 50-69(

الســـلوكیة العلـــوم فـــي المعنیـــینالهتمـــامساســـیاً أ محـــوراً لحداثـــةر النفســـیة لالمظـــاهوتمثـــل

فجــوةفهنــاكوخطــورة،أهمیــة عصــرنامشــاكلكثــرأ هــو التخلــف نإلــى إ ذلــك ویرجــعواالجتماعیــة

وتوصـــفوالتبعیــة،والجهـــل الفقــر وعـــالم المعلوماتیــة،والثــورةوالتقـــدمالتطــور عـــالم: عــالمینبــین

الحداثــةبعــدمــامرحلــةإلــى  الحداثــةمرحلــةتجــاوزتدینامیــةمجتمعــاتنهــاأباألولــى  المجتمعــات
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)Post modern ( تتجـاوزه نأ وتحـاولوجمـود ركـود حالـة فـي تعـیشالثانیـةالمجتمعـات ازالتمو

(الحداثةمرحلةإلى    )٢٢ ،١٩٩٨ المسند،.

 ولذا العلمیة فةللمعر العمليوالتطبیقوالتكنولوجيالعلميبالتطوریمتازالحاليوعصرنا

یتـیحوتجدیـدوتغییـروتطـورتقـدممـنعلیهنطويتلماالحداثةاتجاهاتتبنياإلنسان إلى یسعى

یســـعىانـــهبـــلالمـــادي،الجانـــب علـــى یقتصــر وال الحیـــاة، فـــي عـــالٍ مســـتوىتحقیـــقفرصـــة للفــرد

لمســتقبليا التطلــعمســتوىو  الــوعيو  النضــج:مثــلوالتجدیــدالتغییــر فــي متنوعــةمضــامینلتحقیــق

وبــــاآلخرین بــــالنفسالثقـــةو  الطمــــوحمســـتوىواإلبــــداع و الكامنـــة الطاقــــات تفجیـــرو  الــــذات تحقیـــقو 

 فرص ازدیادعنهاسینتجالتيالمعنویةالمضامینمن الخ اآلخرین..... راءآ تقبلو  الفكر مرونةو 

المجتمـعسـلوك علـى وبالتـالي الفـرد سـلوك علـى نعكستـ يتـال واالبتكـاروالتغییـروالتجدیـداإلبداع 

(ككل   )٦٧ ، ١٩٨٧ ،زیادة.

االجتماعیــةمنهــاالحیــاةجوانــبمختلــف فــي التغیــراتمــنبمجموعــةیمــرالعربــيوعالمنــا

ونتیجـــةالحیــاةنمـــط علــى الكبیــراألثـــر ذات الــخ،....واالقتصــادیةوالتعلیمیـــةوالنفســیةوالتربویــة

والتعلیمـيالتربـويالجانـب فـيخص وبـاألشـكالهاأ بمختلـفالحداثـةاتجاهـاتمالمح ظهرت لذلك

فـــي  المـــؤثرةواألمـــور القضـــایامـــن دتعـــعامـــةالحیـــاةمجـــاالت فـــي التغییـــرات وهـــذه. واالجتمـــاعي

زمــان أي فــي الفــرد حیــاةتواكــبوالتجدیــدالتغییــروصــفةوالجماعــة، الفــرد عنــداإلنســاني الســلوك

للحداثـةواالتجاهاتالسلوكمنماط أن ظهورإلى  یؤدي وقد ونوعًا،كماً متفاوتةوبدرجاتومكان

.السریعالحیاةبركباللحاقإلى  الفرد بهایسعىالتيالفردیة

)١٩٩٥،٩٧علي،(

بدایـة فـي وخصوصاً العربيعالمنا في واالجتماعیةوالتعلیمیةالتربویةالمؤسساتوتشهد

والنفسـیةاالجتماعیـةتفـاعالتوال العالقـات في واالبتكاروالتجدیدالتغییرحالةإلى  الجدیدةاأللفیة 

بنــىإلــى  وأنماطــهالتقلیــديالمجتمــعبنــىمــنتــدریجيانتقــالحالــةتمثــلالتــي هــاأنماطو  والثقافیــة

الحداثـــةاتجاهـــات نإفـــ لـــذا. الحیــاةمنـــاحيكـــل طالـــت التــيالمتشـــعبةوأنماطـــهالحـــدیثالمجتمــع

ــــاً أو  اقتصــــادیاً أو  مؤسســــیاً عمــــالً لیســــت ــــاً ثقافی ــــقفحســــبوتربوی ــــامبمجــــردتتحق المؤسســــاتقی

بلوالثقافي،التربوياإلنسان نموذج وفق على وظائفهانجازإلى إ وتوجههاوالتعلیمیةاالجتماعیة

الحــدیثاإلنســانتكـوینإلــى  الحدیثـةالمؤسســاتبنـاءتتجــاوزوشـاملةواســعةتجدیدیـةعملیــة هـي

المظـاهر معـالمومـن.والتغییـرالتجدیـد لهـذا المواكبـةالفردیـةالحداثـةاتجاهـاتتشـتیت في متمثالً 

مــنیرافقــهومــاالعلمــيالتفكیــر علــى اعتمــادهوخصائصــها  الفــرد لــدىاألساســیة لحداثــةالنفســیة ل

 ننمقـوعالمنـاوالتكمـیم،للقیـاسخاضـعةالحیاتیـةوالشواهدبالظواهرلألشیاء واإلیمان كميقیاس

وخدمـــةخدمتـــه فـــي ویضـــعهامعهـــاعامـــلویتیكتشـــفها نأ یمكنـــهواصـــرأو  وروابـــطنظمـــةأ تحكمـــه
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واالستماعاآلراء  تعددوقبولالتفكیر في المرونةمنیأتي وهذاأخرى جهةمنحولهمناآلخرین 

  )٨٠ ،١٩٨٧ زیادة،اآلخرین. (نظرلوجهة

عملیــة مؤقتــة لهــا بدایــة ونهایــة، بــل أنهــا عملیــة مســتمرة، وحتــى أكثــر  تلیســالحداثــة إن 

لو توقفت عن البحث عن الجدید فإنها سـتقع ال محالـة فریسـة التخلـف ألن المجتمعات تقدمًا اآلن

عملیـة حتمیـة الحداثـة المجتمعات األخرى مستمرة في تحدیث نفسـها بصـورة مسـتمرة. وممـا یجعـل 

ومســتمرة هــو زیــادة انتشــار وســائل اإلعــالم ووصــولها إلــى الســاحات العالمیــة كلهــا وتأثیرهــا علــى 

صــناع القــرار ومنفذیــه ســواء رغبــوا وقبلــوا بــذلك أم ال، فــاإلعالم الیــوم النــاس والحكومــات، وعلــى 

اختراق أصبح قادرًا على إجبار المجتمع على التحدیث بما یمتلكه من تكنولوجیا هائلة قادرة على 

)١٩٨، ٢٠٠٢(المسافر، المحدود والممنوع والمحضور من األمور. 

النفسي، فقد وجد الباحثون المحدثون أن ق بالتوافما یتعلق أیضاً بمظاهر الحداثة ویتصل 

كثیرًا من االضطرابات النفسیة والجسمیة نشأت نتیجة للتغیرات السریعة والضخمة التي حدثت في 

یشــهد عالمنــا المعاصــر مــن ثــورة و  .العدیــد مــن دول العــالم والســیما فــي المجــال التقنــي والصــناعي

دیث، وبتحقیقـه الرفاهیـة للبشـریة قـد یـدفع اإلنسـان معرفیة ومعلوماتیة نتیجة التقـدم التكنولـوجي الحـ

ضــریبة التقــدم، حیــث تــزداد الحیــاة الیومیــة تعقیــدًا، وتنتشــر االضــطرابات النفســیة والجســمیة التــي 

  )٦٨– ٦٧، ٢٠٠٠(المشعان، .تهدد حیاة اإلنسان

والواقع أن المسـؤولیة ال تقـع فـي ذلـك علـى التطـور التكنولـوجي السـریع ، حسـب ، بـل أن 

طبیعة النظم السیاسیة واالقتصادیة واإلیدیولوجیة قد تشكل ضغوطًا نفسـیة وعصـبیة تفقـد اإلنسـان 

حیـــث نالحــظ مـــثًال أن ســرعة التغیـــرات االقتصــادیة یصـــاحبها ، جــزءًا مـــن إنســانیته وتســـلبه إرادتــه

مسـتمرة تغیرات في أنماط حیاة األفراد مما یؤثر على الناحیة النفسیة للفرد، وینجم عن ذلك حاجة 

إلــى التجدیـــد الـــدائم فـــي الجانــب المـــادي والروحـــي للفـــرد لتجنــب الملـــل والتعـــب والقلـــق (المرایـــاتي، 

كمـا تجــدر اإلشـارة إلــى أن الضــغوط الحدیثـة التــي یتعــرض لهـا الشــباب الجــامعي . و )٦٦، ٢٠٠١

الـذي جعلت الكثیـر مـنهم ال یحسـون بقیمـتهم الذاتیـة أو حتـى بقیمـتهم فـي نظـر المجتمـع، فالشـاب 

یعتقد أنه صار حرًا في تحدید مستقبله یجد نفسه فجأة وقـد اسـتحال إلـى شـئ یقـذف بـه فـي إحـدى 

الكلیــات التــي لــم یفضــلها علــى غیرهــا ألن مجموعــه فــي الثانویــة العامــة والقــدرة االســتیعابیة للكلیــة 

وقــد ، داتهصــارا المعیــارین الوحیــدین لقبولــه فــي إحــدى الكلیــات دون أدنــى اهتمــام بمیولــه واســتعدا

وسـوء یؤدي هذا بالبعض إلى الفشل الدراسي وبالتالي ظهور وتطور االضطرابات النفسـیة كـالقلق 

  )١٢٥، ١٩٩٨النفسي. (إبراهیم، التوافق 

إن الصـــحة النفســـیة هـــدف كبیـــر یســـعى إلیـــه جمیـــع األفـــراد، وقـــد زاد اهتمـــام األفـــراد فـــي 

یـــاة الحدیثـــة وتنـــوع مجـــاالت الضـــغوط العصـــر الحـــدیث بصـــحتهم النفســـیة ، نتیجـــة لتعقیـــدات الح

النفســیة ومصــادرها، فضــًال عــن ارتفــاع مســتوى النمــو الحضــاري والفكــري الــذي جعــل األفــراد علــى 



مباركالسلیمان سعید 

١٨٧

 ةثالحدالمظاهر النفسیة لستلزم تو  النفسي لكي یتمكنوا من االستمتاع بالحیاة.توافقهم وعي بأهمیة 

التغیــر االجتمــاعي واالقتصــادي والسیاســي تخطیطــًا ووعیــًا جماهیریــًا، حیــث انــه یشــیر إلــى عملیــة 

والثقــافي عــن طریــق اســتجابة الفــرد، كمــا یشــیر إلــى المرحلــة التــي یتحــول فیهــا المجتمــع مــن حالــة 

لى حالة مختلفة یفترض فیها أن المجتمـع یسـیر نحـو األفضـل. فـالتغیرات التـي حـدثت فـي إمعینة 

�ϡϳϫΎѧϔϣϟ�ϲѧϓ�έѧϳϐΗϭ�έϳΛ́ѧΗ�ΎѧϬϧϋعلومات نجـم الفترة األخیرة في مجال االتصاالت والتكنولوجیا والم

)٨٦، ٢٠٠٢والقیم والعادات والتقالید السائدة في المجتمع.(صبحي، 

ومما الشك فیه أن تقـدم أي مجتمـع وقدرتـه علـى مواجهـة مشـكالته المختلفـة یتوقـف علـى 

ـــ ك أن مـــدى قـــدرة هـــذا المجتمـــع علـــى تصـــور المســـتقبل والتخطـــیط والتنظـــیم والترتیـــب للقائـــه ، ذل

الفاصــل الزمنــي بــین الحاضــر والمســتقبل هــو فاصــل افتراضــي ، وهــذا یســتوجب علــى اإلنســان أن 

ذلــك أن عملیــة ))مجهــولیضــع إحــدى قدمیــه فــي المســتقبل حتــى یــتمكن مــن اجتیــاز ((المســتقبل

تــالزم حیــاة المجتمــع فــي كــل زمــان ومكــان وبــدرجات متفاوتــة كمــًا وكیفــًا، وهــذا یــؤدي إلــى الحداثــة 

ع في عدد مـن الجوانـب، كالصـراع فـي القـیم والتقالیـد واالتجاهـات، وفـي تقبـل المجتمـع لكـل الصرا

.وسوء توافقه النفسيمظهر جدید، ویؤدي هذا كثیرًا إلى وقوع الفرد في األزمات النفسیة

  )٩٧، ١٩٩٥(علي، 

إن تقـــدم األمـــة وعظمتهـــا یعتمـــد بالدرجـــة األولـــى علـــى قواهـــا البشـــریة مـــن حیـــث ســـالمتها 

الجسمیة والعقلیة والخلقیة، ومن حیث قدرتها على التكیـف ومسـایرة األحـداث واسـتیعابها واالنتفـاع 

مــن إیجابیاتهـــا والوقایـــة مـــن ســـلبیاتها، ومـــن حیـــث قـــدراتها علـــى الخلـــق واإلبـــداع وتحقیـــق التطـــور 

إلــى وفــي حالــة إخفــاق الفــرد فــي تكییــف نفســه لتغیــرات الحیــاة العصــریة فــإن ذلــك یــؤدي ،ومتابعتــه

شعوره بالقلق واالكتئاب والغضب وغیرها من المظاهر المؤدیة إلى اعتالل الصـحة النفسـیة، ومـن 

ثـــم فكلمـــا أســـرعنا فــــي الكشـــف عـــن اعــــتالل الصـــحة النفســـیة والعقلیــــة كثـــرت فـــرص واحتمــــاالت 

  ) ١، ٢٠٠١المعالجة واالستشفاء السریعین. (علي، 

تمـــع یترتـــب علیـــه قلـــة اإلنتـــاج واضـــطراب النفســـي ألفـــراد المجبـــالتوافق إن عـــدم االهتمـــام 

العمـل وضــعف اإلقبــال علــى الحیــاة وعــدم الــتحمس لهــا، وتلــك بــال شــك عوامــل هــدم فــي كیــان أي 

ٕان محصــلة التطــور االجتمــاعي واالقتصــادي والثقــافي فــي كــل مجتمــع تــؤدي إلــى حالــة و  مجتمــع.

مــــن الصــــراعات خاصــــة ووضــــع متمیــــز.. وهــــذا الوضــــع المســــتجد یفــــرض علــــى اإلنســــان أنواعــــاً 

النفسیة. بعضها صراع مع القیم والمعتقدات وبعضها مع الذات والطموح والرغبات ، وٕاخفاق الفرد 

فـــي حفـــظ توازنـــه النفســـي یـــؤدي إلـــى االضـــطراب النفســـي ومـــا یفرضـــه مـــن معانـــاة للفـــرد والعائلـــة 

ا یرسـیه مـن أسـس والمجتمع، لذا فإن تقدم األمم یقاس بما ُیقدمـه المجتمـع مـن الرعایـة النفسـیة ومـ

  )٦، ١٩٩٧في الوقایة من االضطرابات النفسیة لكل فرد. (سمین، 
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ـــــة إن كـــــًال مـــــن  ذلك(ماكلیالنـــــدالنفســـــي مرتبطـــــان باإلنجـــــاز كمـــــا یؤكـــــدالتوافـــــق و الحداث

Mc Clelland ویطلــق ظــاهرة الحداثــة ، إذ یعــد دافــع اإلنجــاز أســاس الحداثــة) فــي نظریتــه عــن

) فــي نظریتــه حــول النمــو النفســي Eriksonؤكــد ذلــك (ایریكســون )، وكمــا یالحداثــةعلیــه (فیــروس 

النفسي، إذ تشترك كل من التوافق االجتماعي، حیث یرى أن اإلحساس باإلنجاز هو أحد مظاهر 

األســرة والرفــاق والمدرســة والمجتمــع فــي توجیــه طاقــة األطفــال ممــا یتــیح الفرصــة لنمــو اإلحســاس 

  )٤٣، ١٩٨٣باإلنجاز لدیهم. (الشرقاوي، 

ـــد مـــن خصـــائص الشخصـــیة المتمتعـــة  ـــالتوافق كمـــا أن العدی النفســـي تعـــد مـــن المظـــاهر ب

لــدى الفــرد، كــالتخطیط والتنظــیم للمســتقبل واحتــرام آراء اآلخــرین وتقبــل انتقــاداتهم للحداثــة النفســیة 

  ) ١١٨–١١٧، ١٩٨٦واالهتمام باألمور التي ال تتصل اتصاًالً◌ مباشرًا بحاجات الفرد.(زیعور، 

ر الســریع الــذي أصــبح ســمة العصــر، وتعقــد الحیــاة، وتعــدد أدوار الفــرد فــي الحیــاة التغیــو 

الحدیثة، وسعة مطالب الفـرد المادیـة، كـل هـذه المظـاهر والظـروف الصـعبة التـي یعیشـها اإلنسـان 

الحدیث أدت إلى بروز الحاجة الماسة إلى كل ما یقوي إرادته لمواجهـة هـذه المصـاعب ، وهـذا ال 

التي تجعل الفرد بعیدًا عن التـوترات والصـراعات و النفسي التوافق سودها یظل حیاة یتحقق إال في 

المستمرة وأكثر قدرة على الثبات أمام الشدائد واألزمات وأكثـر حیویـة، وأقـدر علـى اإلنتـاج وسـرعة 

االختیــار واتخــاذ القــرار، وأكثــر تحكمــًا فــي عواطفــه وانفعاالتــه ورغباتــه، وأكثــر قــدرة علــى التكیــف 

  )٢١٥–٢١٤، ١٩٨٥االجتماعي. (الهابط، لنفسي و ا

تتجلــى أهمیــة البحــث الحــالي كونــه ســیقدم مقیاســًا جدیــدًا للمظــاهر  موتأسیســًا علــى مــا تقــد

متغیـــر  فـــيالنفســـیة للحداثـــة یمكـــن اســـتخدامه مـــن بـــاحثین آخـــرین، كمـــا أن هـــذه الدراســـة ســـتركز 

تــرض أنهــا مالزمــة لعملیــة الحداثــة المظــاهر النفســیة للحداثــة علــى مجموعــة مــن المظــاهر التــي یف

من المالمح الممیزة لشخصیة اإلنسان العصـري، فالـذي یعنینـا فـي هـذه الدراسـة هـو المظهـر تعدو 

غیر المادي أي التغیر في السلوك االجتماعي ألفراد المجتمع، التغیر في أسلوب حیاتهم وأفكارهم 

داتهم وقــیمهم، بمعنــى آخــر التغیــر الــذي واتجاهــاتهم وأیــدیولوجیتهم، فــي مناشــطهم الســلوكیة ومعتقــ

مــا یعــرف بســیكولوجیة أو یحــدث فــي ذوات أو شخصــیات أفــرد المجتمــع كمظهــر لعملیــة الحداثــة 

الحداثة وعالقة ذلك بالتوافق النفسي لألفراد.

دراسـة المظـاهر النفسـیة للحداثـة وعالقتهـا بـالتوافق النفسـي لـدى طلبـة الجامعـة أهمیةوٕان 

هــم شــریحة اجتماعیــة یمكــن أن تلعــب دورًا إیجابیــا عظیمــًا فــي تحــدیث المجتمــع، والــذین یمثلــون أ

أنهم أكثر حاجـة مـن غیـرهم للتمتـع بتوافـق نفسـي یـؤهلهم لقیـادة الحداثـة فـي مجـتمعهم، فضًال عن 

كــون لهــا دورهــا الهــام وتتصــدى لهــا الدراســة الحالیــة وهــي مــدى یكمــا أن هنــاك جوانــب یمكــن أن 

النفسیة للحداثة والتوافق النفسي باختالف الجنسین وبـاختالف مسـتوى التعلـیم التباین في المظاهر
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االســتفادة منهــا واســتثمارها بشــكل إیجــابي لصــالح  فــي وبــاختالف التخصــص الدراســي بمــا یســاعد

الشباب والمجتمع معًاً◌.

أھداف البحث
یهدف الحث الحالي إلى:

لموصل.قیاس المظاهر النفسیة للحداثة لدى طلبة جامعة ا.١

قیاس التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الموصل..٢

التعــــرف علــــى العالقــــة بــــین المظــــاهر النفســــیة للحداثــــة والتوافــــق النفســــي لــــدى طلبــــة جامعــــة .٣

الموصل.

التعرف على الفروق الدالة إحصائیًا في المظاهر النفسیة للحداثة وفق المتغیرات اآلتیة:.٤

آ. الجنس (ذكور، إناث).

راسیة (أولى، رابعة).ب. المرحلة الد

ج. االختصاص الدراسي (علمي، إنساني).

التعرف على الفروق الدالة إحصائیًا في التوافق النفسي وفق المتغیرات اآلتیة:.٥

آ. الجنس (ذكور، إناث).

ب. المرحلة الدراسیة (أولى، رابعة).

ج. االختصاص الدراسي (علمي، إنساني).

حدود البحث
علـــى طلبـــة جامعـــة الموصـــل وبواقـــع كلیتـــین، كلیـــة علمیـــة (كلیـــة یقتصـــر البحـــث الحـــالي

الزراعـــة والغابـــات) وكلیـــة إنســـانیة (كلیـــة التربیـــة األساســـیة)، ومـــن المـــرحلتین الدراســـیتین (األولـــى 

  م.٢٠٠٧-٢٠٠٦والرابعة) وللعام الدراسي 

مصطلحات البحث
. المظاھر النفسیة:١

ــــس- Inkles،وســــمثأنكل & Smith,1974: مــــنومنســــجمةمترابطــــة عــــةمجمو

بســـــلوكهنفســـــها عـــــن تعبـــــرممیـــــزةشخصـــــیةبســـــمات الفـــــرد بهـــــایتســـــمالتـــــيالعامـــــةاالتجاهـــــات

Inkles(المختلفةاالجتماعیةالعملمیادین في الممیز & Smith, 1974, 19(

 الظــــــــروف مـــــــعالتكیـــــــف علـــــــى ومقدرتـــــــهالتجدیـــــــدنحـــــــو الفـــــــرد میـــــــل: ١٩٨٨ ، كةبشـــــــ-

ــــــدة ــــــهالجدی ــــــائق عــــــن البحــــــثنحــــــوومیل ــــــيوالمعلومــــــاتالحق ــــــهآراءه  علیهــــــالیبن واهتمامات

(والمستقبلبالحاضر )٣٨ ،١٩٨٨ كة،بش.
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بســــــلوكهانفســــــها عــــــن تعبــــــر،والمواقــــــفاالتجاهــــــاتمــــــنمجموعــــــة: ١٩٩٨ ،المســــــند-

)١٩٩٨،٢٢المسند،(.المختلفةاالجتماعیةالحیاةمیادین في الممیز

یتحـــــــددالتـــــــيالفكریـــــــةاالتجاهـــــــاتمنـــــــةومنتظمـــــــةمترابطـــــــةمجموعـــــــة: ١٩٩٩ ســـــــعید،-

ــــي للفــــرد والحــــدیثالســــلوكبموجبهــــا ــــادین ف ــــاة می ــــهاالجتماعیــــةالحی المؤسســــاتمــــنوموقف

متفتحــــــةبعقلیــــــةمعهــــــاوالتعامــــــلوالتكنولوجیــــــةفیــــــةاوالثقالعلمیــــــةوالمســــــتجداتاالجتماعیــــــة

(فضلأ هو وماحدیث هو ماإلى  تمیل )٤ ،١٩٩٩ ،سعید.

لالســـــتجابة الفـــــرد اســـــتعداد عـــــن تعبـــــرالتـــــياالتجاهـــــاتمـــــنمجموعـــــة: ٢٠٠١ ،الطریـــــا-

)٢٠٠١،١٤الطریا،(المختلفةوالموضوعاتالمواقفمنمجموعةتجاه

مجموعة الـدوافع والسـمات واالتجاهـات والحاجـات النفسـیة المترابطـة التـي :٢٠٠٤الشمیري، -

قــد یصــعب علــى الفــرد تمیــز الشخصــیة المتحضــرة عــن الشخصــیة التقلیدیــة والتــي مــن دونهــا 

التوافــــق مــــع الظــــروف االجتماعیــــة المتغیــــرة أو علــــى األقــــل تعیــــق مــــن فعالیتهــــا. (الشــــمیري، 

١٦، ٢٠٠٤(  

 الفرد استعداد عن تعبرالتيوالمنتظمةالمترابطةاالتجاهاتمنمجموعة: ٢٠٠٦الجبوري، -

الحیـــاةاحينـــو  فـــي والمتجـــددةالمتغیـــرةوالموضـــوعاتالمواقـــفمـــنمجموعـــةنحـــولالســـتجابة

)٣١، ٢٠٠٦. (الجبوري، المختلفة

أمـــا التعریـــف اإلجرائـــي للمظـــاهر النفســـیة للحـــداة فیعرفـــه الباحـــث: هـــي نـــوع االســـتجابة التـــي -

یتخــذها الفـــرد وتقـــاس بالـــدرجات التـــي یحصـــل علیهـــا الطلبـــة مـــن خـــالل إجـــابتهم علـــى فقـــرات 

مقیاس المظاهر النفسیة للحداثة.

. الحداثة:٢

.قدیم هو ماكل عن مستحدثأو  عصري هو ماكلتفضیلمذهب: ١٩٧٨ بدوي،-

  )٢٧٢ ، ١٩٧٨ ،بدوي(

واإلبـداعللـنفسالمسـتمرالتجـاوزإلـى  تـؤديدینامیـةعقلیـةأو  فكریـةحالـة:١٩٨٤ ،سعید-

(متجددفعل هو حیثمن )٣٢ ،١٩٨٤ ،سعید.

 ذلــك یطرحــهمــامــع فــقلیتالحیــاة واقــع لتغییــریســعىمتمیــز فكــري مــنهج: ١٩٨٨ ،القرنــي-

(الحیاةوأسالیبمفاهیممن الفكر )٦٧ ،١٩٨٨ ،القرني.

ــا- مــنواالنســالخالحضــاریةوالمســتجداتالحیــاةبمتغیــراتالمتجــدد الــوعي:  ١٩٨٨ ،المهن

Ωѧѧϳϛ́ΗϭΩѧѧΑϣΔϳϟϼϘΗѧѧγϝѧѧϘόϟالثوابــت، علــى للقفــز حضــاریةاســتجابة وهــي الماضــي،غــاللأ

)٦ ،١٩٨٨المھنا،. (ابقةالسالتجاربتجاهاإلنساني

.اإلنسانیةالنفسودراسةالتجدیدإلى  ترميحركة:١٩٩٥ ،سموجی ريببراد-

)١٩٩٥،٢٦،وجیمسريببراد(
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بمـاالـزمنخاللیحدث الذي بالتطوراألخذ ویعني،العصرمعالتفاعل: ١٩٩٩ حمادي،-

)١٩٩٩،٢٣٠حمادي،(.القومیةمبادئها أي ،األمة اختیارمع مءیتال

أفـق  عـن البحـثباتجـاهالحیـاة في وساكنتقلیدي هو ماكل على انقالب: ٢٠٠٠ ،ورینت-

)٢٠٠٢،١١٥،(تورینوعقالنياجتماعينظامإلى  تقود فكرة لتصبحوالمجتمع فردلل فضلأ

واألشیاء . واإلنسانللحیاةمتجددانوموقفرؤیا: ٢٠٠٠ ،سباهي-

)٢٠٠٠،١٠٣،سباھي(

اســتخدام علــى قــائم،ومتطلباتــهیة العصــر  الفــرد حاجــاتمــع الفــرد تفاعــل: ٢٠٠١ ،الطریــا-

(العصرمنطق وفق العقل )١٤ ، ٢٠٠١ ،الطریا.

اســــتعداد الفـــرد لتقبــــل الخبـــرات واألفكــــار الجدیـــدة، والنزعــــة الدیمقراطیــــة، :٢٠٠٤الشـــمیري، -

إلیجابي نحو عمل المرأة والمیل إلى التخطیط والتنظیم والتوجه للحاضر والمستقبل، واالتجاه ا

وحقوقها السیاسیة، واتباع أسلوب في الحیاة أكثر انفتاحًا على ما حوله. 

  )١٥، ٢٠٠٤(الشمیري، 

لتغییـراتوالمواكبـةواالبتكـارللتغییروالقابلةالمتجددةالسلوكیةاالستجابة:٢٠٠٦الجبوري، -

. (الجبوري، المختلفةالحیاة قفموالمواجهةبالمرونةسمتتجدیدةسالیبأو  مفاهیممنالعصر

٢٩، ٢٠٠٦(

التـيالجدیـدةالحیاتیـةوالمواقـفللمـؤثراتالطلبـةاسـتجابةأما التعریـف اإلجرائـي للحداثـة فهـو -

المظــاهر مقیــاس فقــرات علــى دائهــمأ نتیجــةالطلبــةعلیهــایحصــلالتــيالعلیــا بالــدرجاتتقـاس

.لحداثةالنفسیة ل

. التوافق النفسي:٣

تلــك العملیــة الدینامیكیــة المســتمرة، لتغییــر ســلوك الفــرد لیحــدث عالقــة أكثــر : ١٩٧١فهمــي، -

)٢٣، ١٩٧١(فھمي، توافقًا بینه وبین نفسه من جهة، وبین المحیط من جهة أخرى.

اصــطالح نفســي ســیكولوجي أكثــر منــه اجتماعیــًا، ویقصــد بــه العملیــة التــي :١٩٧٥الحنفــي، -

.لمحیط البیئي مادیًا ونفسیًا واجتماعیاً یدخل بها الفرد في عالقة متناسقة مع ا

)٢٢، ١٩٧٥(الحنفي، 

قــدرة الفــرد علــى التوافــق مــع نفســه ومــع المجتمــع الــذي یعــیش فیــه ویســلك :١٩٧٦مرســي، -

سلوكًا مقبوًال یدل على االتزان في مختلف المجاالت وتحت تأثیر جمیع الظروف. 

)١٠، ١٩٧٦(مرسي، 

المســـتمرة التـــي یقـــوم بهـــا الفـــرد مســـتهدفًا تغییـــر ســـلوكه العملیـــة الدینامیكیـــة:١٩٨١موســـى، -

)١٨، ١٩٨١لیحدث عالقة أكثر توافقًا بینه وبین نفسه وبین البیئة. (موسى، 
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قدرة الفـرد علـى التوافـق مـع نفسـه ومـع السـیاق النفسـي واالجتمـاعي الـذي :١٩٨٤أبو النیل، -

ثقافیة والتعلیمیة. یعیش فیه الفرد وفي مختلف الجوانب األسریة والمهنیة وال

)١٥٣، ١٩٨٤(أبو النیل، 

عملیة دینامیكیـة مسـتمرة ناتجـة مـن تفاعـل الفـرد بمختلـف میولـه السـلوكیة :١٩٨٩التكریتي، -

مــع المحــیط الــذي یعــیش فیــه عــن طریــق االمتثــال والتوافــق مــع المحــیط والــتحكم فیــه أو إیجــاد 

بـین ارب والعالقـة المتوازنـة المسـتقرة حل وسـط بینـه وبـین المحـیط تتسـم نوعـًا مـن التـآلف والتقـ

)٣٩ ،١٩٨٩تماعي.(التكریتي،حاجات ومیول الفرد ورغباته وبین متطلبات المحیط االج

ســعي الفــرد المتواصــل لحالــة الوئــام واالنســجام واالتــزان النفســي بینــه وبــین :٢٠٠٠الزبیــدي، -

والسعادة. لرضا مجتمعه وبیئته في أبعاد شخصیته جمیعها ومتطلباتها التي تشعره با

)٢١، ٢٠٠٠(الزبیدي، 

حالة افتراضیة من السـواء یكـون فیهـا الفـرد منسـجمًا مـع نفسـه ومـع البیئـة :٢٠٠٤الشمیري، -

المحیطة بـه، قـادرًا علـى أداء الوظـائف السـویة، وتتـدرج الحالـة النفسـیة علـى محـور یتـراوح مـا 

یــة تمكــن الفــرد مــن التعامــل مــع بــین الســواء االفتراضــي الــذي تتــوافر فیــه طاقــة صــحیة إیجاب

المواقــف المختلفــة، واالضــطراب الحــاد، حیــث تظهــر األعــراض أو یشــعر بهــا الفــرد ، وتوجــد 

)١٩، ٢٠٠٤بینها درجات متفاوتة من الصحة النفسیة. (الشمیري، 

ویعـــرف الباحـــث التوافـــق النفســـي فیعرفـــه: هـــي العملیـــة التـــي یحـــاول بهـــا الفـــرد الحفـــاظ علـــى -

ه النفسي ومیوله واتجاهاته النفسیة واالجتماعیة لمواجهة ظروف الحیـاة المتغیـرة استعداده وأمن

والمتجددة ومواجهة ضغوط الحیاة النفسیة لكـي یخلـق انسـجامًا ومواءمـة مـع نفسـه ومـع البیئـة 

النفسیة.

أمــا التعریــف اإلجرائــي للتوافــق النفســي فیعرفــه: نــوع االســتجابة التــي یتخــذها الطالــب وتقــاس -

النفسي.ات التي یحصل علیها الطالب من خالل إجابته على فقرات قیاس التوافق بالدرج
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

. نظریات الحداثة:١
أوالً: نظریة االنتشار

تؤكد هذه النظریة على االستخدام المنظم لالتصـال كأحـد أسـالیب زیـادة احتمـاالت التبنـي 

یهــــدف االســــتخدام المـــنظم لالتصــــال إلـــى تزویــــد األفــــراد الواســـع لــــآلراء واألفكـــار الجدیــــدة، حیـــث

والجماعـــات بالمعلومـــات التـــي تجعلهـــم یهتمـــون بـــالفكرة المســـتحدثة، وتشـــیر إلـــى أن عملیـــة اتخـــاذ 

القرار في الفكرة المستحدثة تمر بأربع مراحل هي:

یتعرض الفرد إلى وجود الفكرة المستحدثة ویتعرف على بعض جوانبها وعلى وظیفتها..١

تكون لدى الفرد اتجاه مؤید أو معارض للفكرة المستحدثة.ی.٢

یختار الفرد ما بین  تبني الفكرة المستحدثة أو رفضها..٣

یــدعم الفــرد القــرار الــذي اتخــذه ، إال أنــه قــد ینــاقض قــراره الســابق إذا مــا تعــرض لمعلومــات أو .٤

لخبرات جدیدة تناقض المعلومات والخبرات السابقة.

لـى أن قنـوات االتصـال الجماهیریـة أكثـر أهمیـة مـن قنـوات االتصـال وتؤكد هذه النظریـة ع

الشخصیة بالنسـبة للمرحلـة األولـى ذلـك ألن الفـرد ال یجـد حولـه مـن یملـك أیـة خبـرة عـن الفكـرة أو 

الرأي الجدید، ولكن عندما یحدد الفـرد موقفـه مـن الجدیـد خـالل المرحلـة الثانیـة فهـو غالبـًا مـا یلجـا 

ونــون شــبكة قنــوات االتصــال الشخصــي التــي یناقشــها بالجدیــد الــذي خبــره إلــى أشــخاص آخــرین یك

ألن اإلنسان ال یستطیع مناقشة الوسیلة الجماهیریة ألنها قناة اتصال وحیدة االتجاه. 

  ) ٤٦، ١٩٩٢(هدبرو، 

التطوریة للمجتمع الحدیثنظریة الثانیاً: 
لیدیــة" و" الحدیثــة " وهــذان  یؤكـد (دوركهــایم) وجــود نمطــین أساســیین مـن المجتمعــات " التق

النمطـــان یتمیـــزان بشـــكلین مختلفـــین مـــن التماســـك بـــین أعضـــائهما، حیـــث یعمـــل ســـكان المجتمـــع 

التقلیــدي فــي المهمــات المحـــدودة للمجتمــع الزراعــي ویكــون هـــذا التماســك االجتمــاعي مبنیــًا علـــى 

ویطلـق (دوركهـایم) علـى طراز الحیاة العامة البسیطة والمعتقدات السائدة داخل وبین المجتمعـات.

هذا الشكل من التماسك (التضامن المیكانیكي) ألن المجموعات المستقلة متشابهة كثیرًا ومتمسكة 

بــنمط صــارم مــن القــیم والمعتقــدات التقلیدیــة، وكــل مجموعــة تمثــل (وحــدة) متمیــزة ضــمن المجتمــع 

مـــع المجـــزأ) ویتنـــاقض الكبیـــر، ولـــذلك یطلـــق (دوركهـــایم) علـــى هـــذا المجتمـــع أیضـــًا تســـمیة (المجت

المجتمـــع التقلیـــدي أو المجـــزأ مـــع المجتمـــع الحـــدیث الـــذي یعـــد أكثـــر تعقیـــدًا أو انـــدماجًا، ویتصـــف 

بالتماســـك الـــذي یســـمیه (دوركهـــایم) (التماســـك العضـــوي) الـــذي خلـــق نمطـــًا جدیـــدًا مـــن األخالقیـــة 

التقلیدي ألنها تعمل ونظامًا لقواعد السلوك االجتماعي أقل صرامة من تلك الموجودة في المجتمع
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ٕان الفرد الحدیث على وفق هذه النظریة یملك قدرًا و  كدلیل لنشاطات اجتماعیة أوسع وأكثر تعقیدًا.

كبیرًا من حریة الفعل داخل اإلطار العام للقیـود األخالقیـة، وهـذا یحمـل أخطـارًا كافیـة للمجتمـع إذا 

قـــي العـــام. فعنـــدما تخـــرج الرغبـــات مـــا خرجـــت رغبـــات الفـــرد وطموحاتـــه عـــن حـــدود القـــانون األخال

لتماسك االجتمـاعي االحیاة، ویبدأ الفردیة عن حدود النظام األخالقي یصبح الناس غیر مقتنعین ب

ن العامــل الــرئیس الــذي یــؤدي إلــى تغییــر المجتمــع التقلیــدي نحــو التحــدیث هــو تزایــد إ و  باالنهیــار.

مــوارد المحـدودة نســبیًا، وفـي ظــل هــذه عـدد وكثافــة السـكان والــذي یـؤدي إلــى تنـافس النــاس علـى ال

المنافســة یظهــر الحــل االجتمــاعي الــذي یتمثــل فــي زیــادة تدریجیــة فــي التقســیم االجتمــاعي للعمــل 

االجتمــاعي مــن خــالل نشــوء مؤسســات متخصصــة تتعامــل مــع والــذي یــؤدي إلــى حــدوث التمــایز

قتصــادیة وغیرهــا) وبهــذه االجتماعیــة الخاصــة (الدینیــة، السیاســیة، التعلیمیــة، االالحاجــاتبعــض

یوجد المجتمع العصري الحدیث. الطریقة

  )٦٤–٦١، ١٩٨٦(ویبستر، 

التغییر االجتماعيثالثاً: نظریة 
تعتمــد هــذه النظریــة علــى أســاس وجــود ثالثــة عوامــل تعیــق المجتمعــات عــن اإلســراع فــي 

وهذه العوامل هي:ظاهرة الحداثة 

قصور في دافع اإلنجاز لدى األفراد..١

الشخصیة وعدم اتسامها باإلبداع الخالق.تصلب.٢

عدم المباالة وعدم االهتمام بشؤون اآلخرین..٣

، وتبــدأ تتـأثر بمظـاهر الحداثـةوتركـز هـذه النظریـة علـى الشخصـیة المبدعــة الخالقـة التـي 

عنــد مــا تصــاب إحــدى الجماعــات بخیبــة أمــل نتیجــة فقــدانها لمركزهــا االجتمــاعي وتــولي الحداثــة 

ولیة قیادة المجتمع بدال عنها، حیث ینشأ هنا نـوع مـن الصـراع بـین الجمـاعتین جماعة أخرى مسؤ 

ینتهي بادراك الجماعة األولى ضرورة احترام نظام وقـیم الجماعـة الجدیـدة التـي تقـود المجتمـع كـي 

یحقــــق النجــــاح، حیــــث تتــــوافر لــــدى المجموعــــة الجدیــــدة المهــــارة والقــــدرة علــــى اكتســــاب الخبــــرات 

لـدى أفـراد ظـاهرة الحداثـة ونقلها إلى األوساط التقلیدیة في المجتمـع، وهكـذا تـتم والمهارات الحدیثة

ن التغییـــر مـــن المجتمــع التقلیـــدي إلـــى المجتمـــع الحــدیث ال یحـــدث بـــدون تغییـــر وإ ذلــك المجتمـــع. 

جذري في شخصیة األفراد، والمجتمع التقلیدي عند (هیجن) یقابله الشخصیة المتصلبة التسـلطیة. 

المسـتحدثة أو المتحضــرة، ویــرى أن مفتـاح التغییــر یكمــن المجتمـع الحــدیث الشخصــیةبینمـا یقابــل

في عدم تقدیس المكانات أو سحب االحترام لها. 

  ) ١١٣، ١٩٩٧(ناصر، 
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التأثیرات التربویة للحداثة: نظریة رابعاً 
Alexصاحب هذه النظریة هو الیكس انكلیس  Inkles ودیفید سمیثDavid Smith

لحداثة الفردیة وهذه لها مكونات أساسیة لكل فرد. المظاهر النفسیة لنظریة على وتؤكد ال

ـــي: ١ ـــه فـــي: القـــیم والمواقـــف والمشـــاعر . المنظـــور التحلیل ـــذي یشـــمل الفـــرد ذات ـــداخلي ال وهـــو ال

واألحاسیس والثقة بالنفس والخبرة واإلبداع واالنفعاالت والعواطف .

الـــذي یشـــمل التعامـــل مـــع العوامـــل البیئیـــة خـــارجي : الموضـــوعي أو ال–. المنظـــور المجـــالي ٢

المحیطة الذي یعیش فیها الفرد مثل : (األسرة والمجتمع والمدرسة والجامعة والمصـنع والـدائرة 

والقانون واألنشطة االجتماعیة) .

وهـــو ضـــمني ، والســـلوك الحـــدیث علـــى وفـــق هـــذا المنظـــور یظهـــر فـــي . المنظـــور الســـلوكي :٣

عمل ما یقول) .السلوك الحقیقي (ی

ویتمثــل هــذا المنظــور الســلوكي فــي عــدة عملیــات منهــا (المكافئــة ، النمذجــة ، التــدعیم ، 

التعزیز ، الثواب والعقاب ، التمثیل) .

وهـــذه النظریـــة تؤكـــد علـــى أهمیـــة العوامـــل التربویـــة والنفســـیة واالجتماعیـــة قـــي الشخصـــیة 

وبهـــذا فتحـــت المجـــال لكثیـــر مـــن البـــاحثین الحدیثـــة ولهـــذا ســـمیت بنظریـــة (التـــأثیرات التربویـــة) ،

والدارسین التجاهات الحداثة الفردیة في المجتمع .

وتؤكــــد علــــى أهمیــــة العنصــــر البشــــري فــــي تحــــدیث المجتمــــع ، وتؤكــــد علــــى دور األفــــراد 

الحــدیثي الســلوك ویظهــر مــن خــالل تجــارب الحیــاة التــي تبــدأ مــن الســنین األولــى وتمتــد طــول فتــرة 

التنشئة والتربیة والتعلیم والعمل واإلنتاج .حیاته عبر عملیات

وهذه النظریة جاءت بأسس نظریة معتمدة على الدراسات واألبحاث التي أجریـت مـن قبـل 

انكلـــیس وســـمیث وتـــم االعتمـــاد علیهـــا ومـــن هـــذه األســـس النظریـــة منهـــا (ان الســـلوك الحـــدیث لـــه 

تعتبـر مؤشـرات صـمیمیة مسـتقرة خصائص بارزة یمكن مالحظتها ورؤیتها في المنظور التحلیلـي و 

مـــثال القبـــول بـــالتغیر والخبـــرة الجدیـــدة والثقـــة بـــالنفس) . ومـــن األســـس األخـــرى التـــأثیرات التربویـــة 

والنفسیة في السلوك اإلنساني للفرد مثل : تأثیر المدرسة ووسائل اإلعالم .

متمثلـة بالسـلوك لحداثة الفردیـة والالمظاهر النفسیة لفضًال عن أن هناك حقیقًة مفادها ان 

الحدیث ال تأتي عن طریق اإلجهاد الروحـي والبـدني وٕانمـا عـن طریـق المـؤثرات العقلیـة والسـلوكیة 

المرنة ولها القابلیة على التغییر والتجدید واالبتكار .

Inklesووصفت نظریة انكلیس وسمیث ( & Smith, ) اتجاهـات الحداثـة الفردیـة 1974

ة التي تتمیز باآلتي:بمحاور أساسیة للشخصیة الحدیث

. االستقاللیة والقدرة على التصرف الذاتي في عالقاتها االجتماعیة والشخصـیة، وتأخـذ بنصـائح ١

المسؤولین وتوجیهاتهم ، قادرة على اتخاذ القرار بنفسها غیر متأثرة برغبات األقربـاء ، وتسـتند 
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یـــة فـــي ذلـــك حـــدود فـــي قراراتهـــا علـــى ضـــمیرها االجتمـــاعي، وتفضـــل المصـــلحة العامـــة متخط

الطبقیة االجتماعیة .

. المواطنة الفعالة واالنتماء واالهتمام بالقضایا المحلیـة والوطنیـة والقومیـة، وهـي ال تعـزل نفسـها ٢

بل تشارك مشاركة فعالة في نواحي الحیاة المختلفة.

ي حیاتهـا وحیـاة . اإلحساس المتزاید والممیز بفعالیتها وكفایتها ، إذ تؤمن بقدرتها على التغییر ف٣

اآلخــرین ن مــع ثقتهــا العالیــة بقــدرتها علـــى صــنع مســتقبلها وٕاعطــاء الوقــت قیمتــه والتخطـــیط 

لتنفیذ أعماله ، وهي ترفض السلبیة واالنزواء والقدریة .

. شخصیة متفتحة وتقبل بالتغییر والتطلـع إلیـه وتتفـاءل بـه، وهـي مرنـة فكریـا ونهـتم بالتجدیـدات ٤

ر مـــن الماضـــي، وهـــي تـــؤمن بحقـــوق المـــرأة فـــي العمـــل وتثـــق بـــاآلخرین كثـــأوتهـــتم بالمســـتقبل 

وتتعاون معهم ، وهي تؤمن بالعلم والتكنولوجیا وتعمل على دعمها مادیًا وعضویًا واجتماعیًا.

. الشخصیة المستعدة للخبرة الجدیدة واالبتكار واإلبداع .٥

وك ولمعالجة المواقف الحیاتیة .. الشخصیة المعتزة بالحالة اإلنسانیة كمبدأ ظاهر في السل٦

. قدرتها في التصمیم والتنظیم واإلرادة القویة .٧

الحداثــة مظــاهر وتؤكــد هــذه النظریــة علــى دور المؤسســات التربویــة والتعلیمیــة فــي تكــون 

الفردیة وبالتالي في تكوین الشخصیة الحدیثة، إال أن البعض یسمیها نظریة (التأثیرات التربویة) . 

ؤسســـات التربویـــة والتعلیمیـــة القاعـــدة األســـاس فــي تحـــدیث شخصـــیة الفـــرد ومكوناتهـــا مـــن فتعــد الم

اتجاهات على وفق لمتطلبات الفرد والمجتمع .

ولقـد حـددت هـذه النظریــة مجموعـة مـن العملیــات السـلوكیة النفسـیة والتــي یتمیـز بهـا الفــرد 

د الفــرد الــذي یســعى إلــى فــي مختلــف مؤسســات المجتمــع بمــا فیهــا الجامعــة التــي تهــدف إلــى إعــدا

تحقیق التكیف مع متغیرات العصر بنجاح وهي:

وتمثل إحـدى عملیـات التـي تسـعى مؤسسـات المجتمـع لتحقیقهـا فـي شخصـیة الفـرد ، . الكفاءة:١

وهي تمثل صفة من صفات الشخصیة الحدیثة والتي تتحقق عن طریق المشاركة الفاعلـة فـي 

جـــاح بســـبب الكفـــاءة الذاتیـــة والمهـــارة الشخصـــیة فـــي العدیـــد مـــن التجـــارب التـــي حقـــق فیهـــا الن

التعامل معها بشكل صحیح وهنـا یـأتي دور التعمـیم الخـاص بـالمواقف المشـابه لتلـك التجـارب 

السابقة الناجحة ، فتكرار االستجابة مرة أخرى یؤدي إلى حصول النتائج نفسها .

د للتعامــل مــع المواقــف المختلفــة وهــي العملیــة التــي یــتم خاللهــا تــدریب شخصــیة الفــر . التمثیــل:٢

وكقاعدة تدریب للدخول إلى أجواء المنظمات االجتماعیة المختلفة.

فالمؤسســة التربویــة تــدرب منتســبیها علــى القیــام بواجبــاتهم مــن خــالل المنــاهج التربویــة 

والتعلیمیة وهي تسعى إلى تنظیم استجابات األفراد من خالل تنظیم اتجاهاتهم في التعامل مع 

حداث والمواقف التي تواجههم سواء داخل المؤسسة التعلیمیة والتربویة أو خارجها.األ
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یتخــذ الفــرد نموذجــًا یقتــدي بــه مــن خــالل مالحظــة ســلوكه إزاء مختلــف المواقــف. . النمذجــة :٣

وتعـــزز االســـتجابة النموذجیـــة عبـــر عملیـــات التعزیـــز المتمثـــل بـــالثواب والعقـــاب، فمـــن خـــالل 

تطیع التـأثیر فـي سـلوك اآلخـرین وبالتـالي اكتسـاب االتجاهـات السـلیمة . النموذج السلوكي یس

وان الــدور الــذي تؤدیــه المؤسســة التعلیمیــة فــي تكــوین اتجاهــات الحداثــة الفردیــة والتــي تمثــل 

العناصـــر التـــي ترتكـــز علـــى ثقافـــة المجتمـــع وعاداتـــه وتقالیـــده الســـائدة فیـــه، یتمثـــل فـــي البنـــاء 

  للفرد. النفسي واالجتماعي والعلمي

یحـــدث عنـــدما یتمتـــع الفـــرد بخبـــرة جیـــدة ومرضـــیة فـــي العالقـــات أو فـــي األداء ومـــن . التعمـــیم: ٤

الممكــن ان یعمــم ســلوك الفــرد وخبرتــه فــي موقــف معــین إلــى المواقــف األخــرى. والحیــاة ملیئــة 

، ، الخبـرة الجدیـدة التعلـیم، السـیطرةبالمواقف التي تزود الفـرد بـالفرص ومـن هـذه الخبـرات مـثالً 

البهجــــة، ســـــواء تتــــوفر لهـــــم مـــــن خــــالل المؤسســـــة أو خارجهــــا وهـــــذه تعـــــد فتــــرة حاســـــمة فـــــي 

Inklesالحیاة.( & Smith, 1974, 7-143(

. نظریات التوافق النفسي:٢
الكثیــر مــن علمــاء الــنفس واالجتمــاع والتربــویین النفســي اهتمــام التوافــق لقــد القــى موضــوع 

هـذا المفهـوم، ونتیجـة لهـذا التعـدد تبلـورت مجموعـة مـن منذ القـدم وتعـددت النظریـات التـي تناولـت 

النظریات نعرضها على النحو اآلتي:

Assagioli: نظریة أساجیولي أوالً 
حددت هذه النظریة سبعة مستویات للوظائف النفسیة، وهي:

الالوعي األدنى: ویتضمن الدوافع المكبوتة ..١

أثناء یقظته .الالوعي الوسیط: ویمثل خلفیة الوعي العادي للفرد .٢

ویمثل مصدر المشاعر العلیا واإللهامات العلیا والحدس الذي یحقق إبداع الفرد .الوعي الفائق:.٣

مجال الوعي: والذي من خالله تتحدد مدركات الفرد وذكریاته ودوافعه ..٤

الذات الواعیة أو األنا: وتمثل المركز الثابت والدائم في وعي الفرد ..٥

اوز األنا وغالبًا ال یعیها الفرد وتمثل احتماالت المثالیة والكمال ألفعـال الذات العلیا: وهي تتج.٦

الفرد وخبراته .

ـــى .٧ ـــدل عل ـــه الفـــرد مـــع اآلخـــرین فـــي مجتمعـــه وی الالشـــعور الجمعـــي: وهـــو مصـــدر یشـــترك فی

المعتقدات والتقالید واألساطیر والرموز التي تشكل مصـدرًا وخلفیـة للـوعي العـادي للفـرد، حیـث 

ولي) أن على الفرد ،أن یتحرر من الجهل والالوعي للوصول إلى التوحد الـداخلي یرى (اساجی

المتسق وتحقیق عالقات إیجابیة مع اآلخرین وبالتـالي تحقیـق الـذات المثالیـة، وال یـتم ذلـك إال 
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عــن طریــق معرفــة الفــرد التامــة بشخصــیته وعــن طریــق الــال تقمــص حتــى یــتمكن مــن الســیطرة 

صــه ، كمــا  أن علــى الفــرد االلتــزام برســالة ذات قیمــة والعمــل علــى والــتحكم بكــل شــئ ال یتقم

تحقیقها فبذلك تتكون شخصیته وتتكون لدیه صورة أفضل للذات . 

  ) ٢٢، ١٩٩٩(الزوبعي، 

: نظریة أد ولف مایر (النفسبیولوجیة)ثانیاً 
تمــــزج هــــذه النظریــــة بــــین تــــاریخ اإلنســــان البیولــــوجي وبــــین تاریخــــه االجتمــــاعي والثقــــافي 

ویعتقـد والتربوي لكي ینـتج عـن ذلـك إنسـان فاعـل ومفكـر سـلوكه هـو رد فعـل (كـل) ذلـك اإلنسـان.

ینجم سوء التوافق ال یمكن تفسیره بعامل واحد مثلما یعتقد (كریبلین)، وأن سواء التوافق (مایر) أن 

عن تداخل وتفاعل عدة عوامل، وأن سلوك اإلنسان هـو نتـاج شخصـیته ككـل ، وبـذا فـإن كـل فـرد

یظهـر عنـدما یفشـل الفـرد سـوء التوافـق متفرد بشخصیته وباضطرابه، وعلى وفق هذه النظریـة فـإن 

فــي تقبــل طبیعتــه كمــا هــي وكــذا فشــله فــي تقبــل العــالم الخــارجي كمــا هــو ، أي فشــل التوافــق بــین 

غایاتــــه مـــــن جهــــة وقابلیاتـــــه مـــــن جهــــة أخـــــرى ، ممــــا یـــــؤدي إلـــــى شــــعوره بـــــالنقص وبالحساســـــیة 

الخاطئـــة التـــي نالحظهـــا فـــي مـــرض العصـــاب، مـــثًالً◌، واألوضـــاع الخاطئـــة وردود وباالنفعـــاالت 

سـوء توافـق النفسي. لذلك فإن كـل سوء التوافق أفعالها تتخذ تدریجیًا أسلوبًا اعتیادیًا في الحیاة هو 

     )٣٢، ١٩٧٤نفسي هو عبارة عن نموذج لرد فعل مرضي. (الدباغ، 

: النظریة الوجودیةثالثاً 
دیة كاتجاه فكري في فلسـفات قدیمـة لكنهـا تبلـورت فلسـفة علـى یـد الفیلسـوف ظهرت الوجو 

) وتضــمنت فلســفات متباینــة منهــا ذات طــابع دینــي ١٨٥٥–١٨١٣الــدنماركي (ســورن كیركیجــارد 

، ومنهــا ذا ت طـــابع الحــادي ، إال أنهـــا تلتقــي عنـــد نقطــه رئیســـیة وهــي أن الوجـــود یســبق الماهیـــة

قـــادر علـــى اختیـــار ســـلوكه فـــي أي وقـــت وأن الراشـــدین یتحملـــون ویعتقـــد الوجودیـــون أن اإلنســـان

مســؤولیة أفعــالهم وقــراراتهم ویحــاولون تجــاوز المعوقــات والضــغوط االجتماعیــة ، ویعــون الضــغوط 

الخارجیـــة المفروضـــة علـــى أفعـــالهم ، ویختـــارون االستســـالم لهـــا ومعارضـــتها، والنتیجـــة هـــم الـــذین 

ودي غیــــر مــــرتبط بقــــوانین وأســــس معینــــة، وٕانمــــا مــــرن یصــــنعون أنفســــهم. والعــــالج النفســــي الوجــــ

ومتطور، ویتمثل في السـیر مـع المـریض إلـى النقطـة التـي یـدرك فیهـا حقیقـة معنـى وجـوده. ویـرى 

االتجاه الوجودي أن الصحة النفسیة تتمثل في النقاط اآلتیة:

أن یدرك اإلنسان معنى وجوده ..١

أن یدرك إمكاناته وقدراته ..٢

تحقیق ما یرید وباألسلوب الذي یختاره.أن یكون حرًا في .٣

أن یدرك جوانب ضعفه ویتقبلها..٤
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أن یدرك طبیعة الحیاة وتناقضاتها..٥

  )٣٤، ٢٠٠١(علي،النفسي.سوء التوافق فإذا فشل الفرد في إدراك ما سبق فذلك یعني 

: نظریة التحلیل النفسي رابعاً 
):Fruedفروید (.١

 تضــطرابااالالنفســي وحــاالت التوافــق بتفســیر یعــد مــن أكثــر علمــاء الــنفس الــذین اهتمــوا

تحقق عند مـا یحـدث تـوازن بـین منظومـات الشخصـیة یالنفسي التوافق ، فقد أشار إلى أن هاوأسباب

) بحیـــث یـــتم التفـــاهم بـــین (الهـــو) SuperEgo) و(األنـــا األعلـــى Ego) و(األنـــا Idالـــثالث (الهـــو 

و(األنا) بصـورة منطقیـة ال یترتـب علیهـا لجـوء (األنـا) إلـى كبـت الـدوافع أو انتهـاج وسـائل دفاعیـة 

مرضیة لحل الصراع بین مطالب (الهو) ومطالب الواقع.

النفســي مــن وجهــة نظــر (فرویــد) مــن القــدرة علــى الحــب والعمــل المثمــر التوافــق تــألف یو 

.ت دون الشعور ، باإلثم أو اللوم االجتماعيوٕاشباع الحاجا

ویـــرى (فرویـــد) أن عـــودة الخبـــرات المكبوتــــة یلعـــب دورًا رئیســـًا فـــي تكـــوین االضــــطرابات 

ـــة التوافـــق الشخصـــي غالبـــًا مـــا تكـــون الشـــعوریة إذ أن الفـــرد ال یعـــي األســـباب  النفســـیة وأن عملی

النفســي فــي نظــر (فرویــد) یتمحــور ق ســوء التوافــالحقیقیــة للكثیــر مــن ســلوكیاته كمــا أن الخلــو مــن 

  ) ٢٠، ٢٠٠٠حول مدى استبصار الشخص بالدوافع الالشعوریة المكبوتة. (منصور، 

):Jungیونج (.٢

النفســــــي تتطلــــــب تكامــــــل أربــــــع عملیــــــات، هــــــي: اإلحســــــاس، واإلدراك، التوافــــــق یــــــرى أن 

مـع الواقـع، كمـا افـق للتو وأن االضطرابات النفسیة عبارة عن محـاوالت فاشـلة .والمشاعر، والتفكیر

یرى أن الشخص االنبساطي یتجه بفعالیة إلى اآلخـرین ویكـون أكثـر انتباهـًا لمـا یحـدث فـي العـالم 

الخارجي، أما الشخص االنطـوائي فیتجـه بفعالیـة إلـى الـذات، وهـو أكثـر مـیًال للتأمـل واالسـتبطان، 

تطلـب الموازنـة یالنفسـي توافـق الویهتم بالخبرات الشخصیة وتأثیرها بالعالم الخارجي، ومن ثـم فـإن 

النبساطیة، كما أكـد (یـونج) علـى أهمیـة اسـتمرار النمـو الشخصـي ابین المیول االنطوائیة والمیول 

النفسي.التوافق واكتشاف الذات الحقیقیة للوصول إلى 

  ) ١٩٩٩، ٣٣(وادي، 

):Adlerأدلر (.٣

النفســــــيوافــــــق التیــــــرى أن الشــــــعور بــــــالنقص واإلهمــــــال والــــــرفض والتــــــدلیل یــــــؤدي إلــــــى 

، وینشــًا الشــعور بــالنقص نتیجــة وجــود عیــب أو ضــعف بــدني أو خــوف لــدى الطفــل واالجتمــاعي

یجعلــه عــاجزًا عــن مســایرة األطفــال اآلخــرین ، فعنــدما یصــعب علــى اإلنســان أن یتخــذ أســلوبًا فــي 
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الحیاة یعوض من خالله عن ما یشعر به من نقص، یتملكه الخوف من الفشل في الحیاة فیحاول 

واجهة فشله ببعض الحیل الدفاعیة التي تشكل األعراض العصـابیة. كمـا یـرى (أدلـر) أن الكفـاح م

من أجل التفوق لدى العصابي یكون من أجل أهـداف أنانیـة، فیمـا یكـافح السـوي مـن أجـل أهـداف 

  )١٩، ١٩٩١ذات طابع اجتماعي. (الجنابي، 

):Horneyهورني (.٤

ســوء المتبادلــة مــا بــین األفــراد فــي أصــل نشــوء تؤكــد علــى أهمیــة التفــاعالت االجتماعیــة

النفسي وبقائه لدى الفرد، وترى أن القلق األساسي ناجم عن شعور الفرد بالعجز تجاه دنیا التوافق 

مشحونة بالعداء والشعور بفقدان الضمان مما یـؤدي إلـى تولـد حاجـات عصـابیة لـدى الفـرد تجعلـه 

(الخضـوع، االبتعـاد، العـدوان)، وتقلـل (هـورني) الثالثـةیلجأ إلى التوافق العصـابي بأحـد األسـالیب 

مــن خطــورة المشــكالت واألزمــات النفســیة الشخصــیة فــي إحــداث االضــطراب النفســي لــدى الفــرد، 

النفســي مــن التوافــق التــي تحــدد الســلوك البشــري. وعلیــه فــإن وتؤكــد علــى أهمیــة المحــیط والثقافــة

ـــافي، أي أن كـــلوجهـــة نظـــر (هـــورني) هـــو مجتمـــع یفســـر الشـــذوذ واالنحـــراف بحســـب مفهـــوم ثق

معتقداتــه وقیمــة، وتــرى (هــورني) أن الفــرد الــذي یتمتــع بصــحة نفســیة یقتنــع بإشــباع أي حاجــة مــن 

حاجاته ، فیما الفـرد الـذي ال یقتنـع بإشـباع أي حاجـة مـن حاجاتـه ویكـون دائـم الـنهم وكلمـا زاد مـا 

نفسي. (هـول ولنـدزي، سوء توافق ي من ناله زادات رغبته في ذلك الشيء فمثل هذا الشخص یعان

١٨٠، ١٩٧٨ (  

: النظریة السلوكیةخامساً 
المحــــور األســــاس لهــــذه النظریــــة هــــو عملیــــة الــــتعلم ، كمــــا یشــــار إلیهــــا بنظریــــة (المثیــــر 

واالســتجابة)، حیــث أن المثیــر الــذي یتعــرض لــه الكــائن الحــي یســحب معــه اســتجابة، كــذلك یعــد 

ســـاس فـــي هـــذه النظریـــة عـــن الســـلوك والـــذي یمثـــل محـــور دراســـة مفهـــوم (العـــادة) هـــو المفهـــوم األ

الشخصیة، فالسـلوك السـوي وغیـر السـوي مـتعلم أو مكتسـب مـن خـالل الخبـرات التـي یتعـرض لهـا 

ســوء الفــرد، حیــث یــتم تعلــم الســلوك مــن خــالل تكــون ارتباطــات بــین مثیــرات واســتجابات، وینشــأ 

وامل اآلتیة:االجتماعي نتیجة لعامل من العالتوافق النفسي و 

فشل الفرد في تعلم سلوك معین..١

تعلم الفرد أسالیب سلوكیة غیر مناسبة..٢

فشل الفرد في التمییز واتخاذ القرارات في بعض المواقف الصراعیة التي تواجهه. .٣

تمثـل فـي اكتسـاب الفـرد عـادات سـلوكیة تتناسـب مـع ثقافـة یالنفسـي التوافـق ومن هنـا فـإن 

ل والتعاون مع اآلخرین ومواجهة المواقف التـي تتطلـب اتخـاذ قـرارات، مجتمعه وتساعده في التفاع
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ال تتناســب مــع مــا هــو متعــارف أمــا إذا فشــل الفــرد فــي اكتســاب هــذه العــادات أو اكتســب عــادات

  ).٣٨، ٢٠٠٠. (الزبیدي، ونفسیاً علیه في مجتمعه فإنه یكون مضطرب انفعالیًا 

: النظریة اإلنسانیة سادساً 
Carlرز ُیعــد كــارل روجــ Rogers أحــد الــرواد األساســیین فــي النظریــة اإلنســانیة، وتــرى

هــذه النظریــة أن اإلنســان مــدفوع فطریــًا لتحقیــق ذاتــه ، وأن هــذا الــدافع ُیعــد مــن أهــم الــدوافع التــي 

، وأن اإلنسـان عنـدما یفشـل فـي واالجتمـاعيالنفسـي التوافـق تساعد على النجاح في الوصول إلـى 

تمكنه مـن تحقیـق ذاتـه فإنـه یفتقـر إلـى السـعادة وتسـیطر علیـه االضـطرابات أن یعیش الحیاة التي

النفســیة، بینمــا اإلنســان الــذي یــتمكن مــن تحقیــق ذاتــه فإنــه یســعى بنشــاط نحــو حیــاة أكثــر إشــباعًا 

التوافـق وتزداد قدرته علـى اإلبـداع ومقاومـة االضـطرابات النفسـیة، وبالتـالي یمتـاز بقـدر مرتفـع مـن 

عتمــــاد وقــــد اعتمــــد الباحــــث علــــى تكاملیــــة االلتــــزام بالنظریــــات دون اال )٨٩، ٢٠٠٢هیم، النفســــي. (إبــــرا

مناقشة النتائج.إذ أن التكاملیة تعطي واقعیة ومجاًال أوسع في األحادي على نظریة واحدة.

الدراسات السابقة
,Lerner). دراسة لیرنر ١ 1985)

ي تحدیث المجتمعات، وبلغت العینة هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر ف

) فـــرد. صـــممت أداة البحـــث بشـــكل اســـتمارة مقابلـــة كـــأداة للبحـــث. وأســـفرت الدراســـة عـــن ٢٠٠٠(

مجموعة من النتائج كان من بینها إن التحضر والتعلم والتعرض لوسائل االتصال الجماهیري من 

,Lerner)أهم العوامل التي تؤثر في تحدیث المجتمعات. 1985, 45-47)

,Khalil. دراسة كال (٢ 1977(
الحداثـة فـي الـدولتین البرازیـل والمكسـیك، وبلغـت مظـاهر هدفت الدراسة إلى التعرف على 

ـــة الدراســـة ( ـــة كـــأداة للدراســـة، ومـــن نتـــائج ١٣٠٠عین ـــة ومقیـــاس الحداث ) فـــرد. واســـتخدمت المقابل

البـرازیلین، كمـا أظهـرت الحداثـة ولصـالحمظـاهر الدراسة التي توصلت إلیها هي وجود فـروق فـي 

الدراسة وجود عالقة ارتباطیة بین درجة تحدیث الفرد والمستوى التعلیمي.

(Khalil, 1977, 13-22)

Inkles. دراسة انكلیس وسمیث (٣ & Smith, 1974(
) ٦٠٠٠الرجل الحدیث واتجاهاته وشملت العینة علـى (مظاهر هدفت الدراسة إلى معرفة 

) ٢٥مقیــاس اتجاهــات الحداثــة والــذي تــم بنائــه مــن قبلهمــا والمكــون مــن (فــرد . واســتخدم الباحثــان

مجــاًال والتــي تمثــل اتجاهــات الحداثــة الفردیــة. وتوصــلت الدراســة إلــى إن التعلــیم ووســائل اإلعــالم 

واإلقامــة فــي المــدن مــن العوامــل المهمــة فــي تكــوین الحداثــة الفردیــة ، وان نســبة األفــراد مــن ذوي 
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%) مــــن حجــــم العینــــة ، أمــــا نســــبة األفــــراد مــــن ذوي االتجاهــــات ٧٦بلغــــت (االتجاهــــات الحدیثــــة

%) مـن حجــم العینـة ، أمـا النســبة الباقیـة كانـت اتجاهــاتهم انتقالیـة بـین الحدیثــة ٢التقلیدیـة بلغـت (

Inklesوالتقلیدیة . ( & Smith, 1974, 1-15(

:١٩٧٦. دراسة فرح وفیصل ٤
) طالبـــًا. ٢٠٠حداثـــة األفـــراد، وبلغـــت العینـــة (مظـــاهر هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى 

صمم الباحثان استبیانا وفقًا لنظام انكلیس وسمث للحداثة الفردیة وتوصلت الدراسة إلى أن العینـة 

غــالبیتهم ذو ســلوك حــدیث فــي العدیــد مــن المجــاالت ، كمــا أظهــرت النتــائج عــن اســتمرار الســلوك 

  )٤٦-٣٨،  ١٩٧٦التقلیدي لدى بعض الطلبة. (فرح وفیصل ، 

:١٩٨٣. دراسة العیسى ٥
األفــراد وشــملت العینــة علــى مظــاهر حداثــة هــدفت الدراســة إلــى التعــرف عــن التغیــر فــي 

. واســتخدمت الباحثــة مقیــاس اتجاهــات الحداثــة لـــ انكلــیس وســمث. وعولجــت البیانــات ) فــرداً ١٢٣(

لدراسـة، ومـن نتـائج الدارسـة إحصائیًا باستخدام االختبار التائي كوسیلة إحصائیة لتحقیـق أهـداف ا

ان التعلیم له دور مهم في تحـدیث اتجاهـات األفـراد وهنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي بعـض 

  )١٠٦-١٠٣، ١٩٨٣مجاالت مقیاس اتجاهات الحداثة. (العیسى، 

,Goonasekera. دراسة جوناسكرا (٦ 1983:(
نیـة فـي اتجاهـات التحـدیث فـي هدفت الدراسة إلى معرفة أثر وسائل االتصال والخبرة المه

مهــم فــي التحــدیث وفــي كــال البلــدین، الهنــد وبــنغالدش، وأظهــرت الدراســة إن التعلــیم هــو عنصــر

فالتعلیم یوسع من أفق الفرد ویجعله أكثر استعدادًا للعمل.

(Goonaskera, 1983, 48-56)

  :١٩٨٥. دراسة الشیخ وجھاد ٧
الحداثة لدى مظاهر الجامعیة والتخصص في ثر الخبرةأهدفت الدراسة إلى التعرف على 

) طالبـًا. واسـتخدم مقیـاس اتجاهـات الحداثـة لــ ٥٩٤طلبة الجامعـة األردنیـة، وشـملت العینـة علـى (

انكلــیس وســمث، وأظهــرت النتــائج أثــرا واضــحا للخبــرة الجامعیــة فــي تنمیــة اتجاهــات الحداثــة عنــد 

  )١٠٤-٧٤، ١٩٨٥أفراد العینة . (الشیخ وجهاد، 

:١٩٨٦دراسة الشیخ وصلیبي .٨
الحداثــة لــدى مظــاهر هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر الجامعــة األردنیــة فــي تنمیــة 

) طالــب واســتخدم مقیــاس اتجاهــات الحداثــة فــي الدراســة، ولمعالجــة ٥٩٤طلبتهــا، وبلغــت العینــة (
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ة، وتوصـلت الدراسـة البیانات استخدم االنحراف المعیاري، وتحلیل التباین الثنائي كوسائل إحصائی

إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة تبعــــًا لمتغیــــر التخصــــص الدراســــي ولصــــالح التخصــــص 

الحداثـة لـدى مظـاهر العلمي، وبینت النتائج عن ضعف إسهام الجامعة األردنیـة فـي تنمیـة بعـض 

طلبتها كالتغیر االجتماعي، والفاعلیة، والتخطیط.

  )٢٠٨- ١٧٥، ١٩٨٦(الشیخ وصلیبي، 

Sudhirراسة سدھر واللرنیكمي (. د٩ & Lalrinkimi, 1986(
الحداثــة ومعرفــة الفــروق فــي االتجاهــات وتبعــًا مظــاهر هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى 

) فـرد. واسـتخدمت مقیـاس اتجاهـات الحداثـة لــ ٤٠٠لمتغیر التعلـیم والجـنس. وبلغـت العینـة علـى (

م االختبار التـائي وتحلیـل التبعـي. وتوصـلت انكلیس وسمیث، وعولجت البیانات إحصائیًا باستخدا

الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة بین اتجاهات الحداثـة ومسـتوى تعلـیم األفـراد ووسـائل االتصـال. 

كما أشارت النتـائج إلـى وجـود فـروق فـي اتجـاه األسـرة والطمـوح التعلیمـي بـین متغیـر الجـنس، وان 

اإلناث یمیلون إلى الحداثة أكثر من الذكور.

)Sudhir & Lalrinkimi, 1986, 375-380(

:١٩٨٨. دراسة شبكة ١٠
هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى دور الجامعـة فـي إحـداث التغیـرات االجتماعیـة، وشـملت 

) طالبًا من جامعة اإلمارات العربیة، واسـتخدم مقیـاس التجاهـات الحداثـة ٧١١عینة البحث على (

ة. وتوصـلت الدراسـة إلـى ان الجامعـة تلعـب دورًا مـؤثرًا فــي أعـده الباحـث ولسـنوات الجامعـة األربعـ

مجال التغییر االجتماعي وتنمیة القیم والسمات الشخصیة والنفسیة.

)٦٣-٣٣، ١٩٨٨(شبكة، 

:١٩٩٧. دراسة ناصر ١١
هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة اتجاهـــات الشـــباب الجـــامعي نحـــو الحداثـــة وعالقـــتهم بـــالتوافق 

) طالبــًا وطالبــة. واســتخدم الباحــث مقیــاس ٨١٩ت عینــة البحــث علــى (النفســي واالجتمــاعي وشــمل

  )١٣٢-١٢٣، ١٩٩٧التوافق النفسي ومقیاس اتجاهات الحداثة. (ناصر، 
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:١٩٩٨. دراسة المسند ١٢
هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اثـر التعلـیم الجـامعي فـي تنمیـة اتجاهـات الحداثـة لطلبـة 

بلغـت المستوى الدراسي ن الجـنس، التخصـص الدراسـي.جامعة قطر في ضوء بعض المتغیرات،

) طالبــــًا، واســــتخدم مقیــــاس اتجاهــــات الحداثــــة، وعولجــــت البیانــــات إحصــــائیًا ٣٦٨عینــــة البحــــث (

باســـتخدام الـــوزن النســـبي، االختبـــار التـــائي، تحلیـــل التبـــاین األحـــادي. وأشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود 

وفقًا لمتغیر المستوى الدراسي ومتغیر الجنس. فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الحداثة

  )٤٧- ١٣، ١٩٩٨(المسند، 

:١٩٩٩. دراسة سعید ، ١٣
هدفت الدراسة بناء مقیـاس التجاهـات الحداثـة لطلبـة جامعـة الموصـل، وبلغـت العینـة مـن 

) طالــب. وعولجــت بیانــات البحــث فـــي إیجــاد صــدق وثبــات األداة، واســتخراج الخصـــائص ٦٠٠(

واسـتخدام طریقـة تحلیـل التبـاین، معامـل ارتبـاط بیرسـون، واالختبـار التـائي، ومعادلـة السیكومتریة،

هوایت، وتوصلت الدراسة إلى وضع أداة جاهزة ودقیقة لقیاس اتجاهات الحداثة لدى طلبـة جامعـة 

  )٢٣-١، ١٩٩٩الموصل. (سعید، 

:٢٠٠١. دراسة الجبوري ١٤
اثـــة لـــدى الطلبـــة المتمیـــزین ومقارنتـــه مـــع هـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى االتجـــاه نحـــو الحد

) طالبــًا وتــم ١٢٠االتجــاه نحــو الحداثــة مــن أقــرانهم الطلبــة العــادیین. وشــملت عینــة الدراســة مــن (

اســتخدام مقیــاس اتجاهــات الحداثــة لطلبــة جامعــة الموصــل. ولمعالجــة البیانــات اســتخدم االنحــراف 

ت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة المعیاري، االختبار التائي، كوسائل إحصائیة. وأظهـر 

في اتجاهات الحداثة لـدى الطلبـة المتمیـزین. وأظهـرت إلـى وجـود فروقـا ذات داللـة إحصـائیة وفقـًا 

  )٢٧٦-٢٦٣، ٢٠٠١لمتغیر الجنس وللطلبة العادیین. (الجبوري، 

:٢٠٠١. دراسة الطریا ١٥
ـــة لطلبـــة ج ـــى اتجاهـــات الحداث ـــى التعـــرف عل امعـــة الموصـــل وعالقتهـــا هـــدفت الدراســـة إل

بــبعض المتغیــرات مــثًال التخصــص الدراســي، الجــنس، القــیم، المرحلــة الدراســیة، بلغــت العینــة مــن 

) طالبًا، واستخدم مقیاس اتجاهات الحداثة، واستخدم الوسائل اإلحصائیة، معامل االرتباط، ٤٧٧(

ئج بـــأن معظـــم عینـــة الدراســـة االختبـــار التـــائي، التكـــرار النســـبي، لمعالجـــة البیانـــات، وأســـفرت النتـــا

تتصـــف باتجاهـــات حدیثـــة، وهنـــاك عالقـــة ارتباطیـــة دالـــة بـــین اتجاهـــات الحداثـــة والقـــیم، وأظهـــرت 

الدراســــة إلــــى وجــــود عالقــــة ارتباطیــــة دالــــة بــــین اتجاهــــات الحداثــــة ومتغیــــرات الجــــنس، والمرحلــــة 

  )٨٩-١، ٢٠٠١الدراسیة، والتخصص الدراسي. (الطریا، 
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:٢٠٠١. دراسة الكندري ١٦
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر التحدیث على بنیة األسرة الكویتیة وذلك مـن خـالل قیـاس 

اتجاهـــات األزواج نحـــو بعـــض القضـــایا التـــي تتعلـــق باألســـرة، مـــثًال عـــدد األبنـــاء، العمـــر المثـــالي، 

) فـــردًا. واســـتخدمت االســـتبانة كوســـیلة لجمـــع البیانـــات.٤٨٤الفروقـــات العمریـــة. وبلغـــت العینـــة (

لتحلیلهـــا. وتوصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة SPSSواســـتخدم البرنـــامج اإلحصـــائي 

، واالتجاهـات الزواجـي، وفـي المسـتوى التعلیمـيإحصائیة بین األزواج بشأن العمر ، وفي التوافـق

  )٢٣٩-٢٢٥،  ٢٠٠١المرتبطة بقضایا األسرة . (الكندري ، 

:٢٠٠٢. دراسة وطفة ١٧
لحداثـة فـي المجتمـع الكـویتي، وبلغـت المظـاهر النفسـیة لإلـى التعـرف علـى هدفت الدراسة 

) فــردًا. واســتخدمت االســتبانة كــأداة للكشــف عــن اتجاهــات التقلیــد والحداثــة. ١٠٠٣عینــة الدراســة (

ولمعالجة البیانات إحصائیًا استخدمت تحلیل التباین لمعرفة تأثیر المتغیرات المستقلة. ومـن نتـائج 

تغیر العمر والمهنة لم یكـن لهمـا تـأثیر فـي اتجاهـات أفـراد العینـة. وهنـاك فـروق ذات الدراسة إن م

داللة إحصائیة نحو اتجاهات التقلید والحداثة ووفقًا لمتغیر الجنس، وكشفت عن وجود فروق ذات 

  )١٦٨-١٣١،  ٢٠٠٢داللة إحصائیة وفقًا لمتغیر السكن. (وطفة ، 

:٢٠٠٤. دراسة الشمیري ١٨
اسـة قیــاس المظـاهر النفسـیة للتحــدیث والصـحة النفسـیة لــدى طلبـة جامعـة تعــز هـدفت الدر 

ومعرفة العالقة بینهما والتعرف على داللة الفروق لمتغیرات الجنس والمرحلة الدراسیة والتخصص 

) طالبــًا واســتخدمت مقیاســین همــا: مقیــاس المظــاهر النفســیة ٣٠٠الدراســي، وبلغــت عینــة البحــث (

ثانیــــة مقیــــاس الصــــحة النفســــیة، وأدخلــــت البیانــــات ضــــمن الحقیبــــة اإلحصــــائیة للتحــــدیث واألداة ال

)SPSS وباستخدام الحاسوب اآللي لغرض معالجة البیانات إحصائیًا ومن نتائج الدراسـة: هنـاك (

عالقة إیجابیة بین المظاهر النفسیة للتحدیث والصحة النفسیة، وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدم وجـود 

تغیـري الجـنس والمرحلـة الدراسـیة علـى مقیـاس المظـاهر النفسـیة للتحـدیث، فروق ذات داللة بـین م

بینما هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متغیري الجنس والمرحلة الدراسیة على مقیاس الصـحة 

  )١٦-٣، ٢٠٠٤(الشمیري، النفسیة.

  :٢٠٠٦الجبوري . دراسة ١٩
ـــاء بـــرامج تعلیمـــي لتعـــدیل االتجاهـــات نحـــهـــدفت الدراســـة  ـــة وعالقتهـــا بمتغیـــر بن و الحداث

) طالبـًا وطالبـة واسـتخدم الباحـث األدوات ٧٢الجنس والتخصص الدراسـي، وبلغـت عینـة الدراسـة (
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) مـــثًال: االختبـــار التـــائي، تحلیـــل التبـــاین SPSSاإلحصـــائیة الموجـــودة فـــي البرنـــامج اإلحصـــائي (

ة ارتباطیــــة ذات داللــــة الثنــــائي، معامــــل ارتبــــاط بیرســــون، ومــــن نتــــائج الدراســــة بــــأن هنــــاك عالقــــ

  )٣٨-٧، ٢٠٠٦إحصائیة بین اتجاهات الحداثة ومتغیر الجنس. (الجبوري، 

مناقشة الدراسة السابقة
الحداثـــة الســـائدة منهـــا دراســـة مظـــاهر هـــدفت معظـــم الدراســـات إلـــى التعـــرف علـــى . األهـــداف:١

لجبــوري ، ودراســة ا٢٠٠١، ودراســة الطریــا  ١٩٩٨، ودراســة المســند  ١٩٧٦انكلــیس وســمث 

المظــــاهر ، أمــــا الدراســــة الحالیــــة فكانــــت أهــــدافها معرفــــة ٢٠٠٤، ودراســــة الشــــمیري  ٢٠٠١

النفسیة للحداثة وعالقتها بالتوافق النفسي.

اختلفـــت الدراســـات الســـابقة فـــي حجـــم العینـــات المســـتخدمة فتراوحـــت أحجامهـــا بـــین . العینـــات:٢

لعینـة وطریقـة اختیارهـا علـى الـرغم ) طالبًا، وقد استفاد الباحث في تحدید حجـم ا٨٠٠-١٠٠(

) ٣٠٠مـن حجــم العینــة یــرتبط بـالمجتمع األصــلي فضــًال عــن إن عینـة البحــث الحــالي بلغــت (

طالبة وطالبة.

اســــتخدمت الدراســــات الســــابقة العدیــــد مــــن أدوات البحــــث كاالســــتبیان، . األدوات المســــتخدمة: ٣

، ١٩٧٦الـذي وضـعه انكلـیس وسـمث والمقابلة ، المقاییس الجاهزة كمقیاس اتجاهات الحداثة 

،  ١٩٩٨، ودراســــة المســــند ١٩٨٥، ودراســــة الشــــیخ والخطیــــب ١٩٧٨منهــــا دراســــة العیســــى 

، أمــا فــي الدراســة الحالیــة فاســتخدم مقیــاس ٢٠٠٤، ودراســة الشــمیري  ٢٠٠١ودراســة الطریــا 

لمقیاسین.المظاهر النفسیة للحداثة ومقیاس التوافق النفسي بعد أن تم إیجاد الصدق والثبات ل

اســتخدمت الدراســات الســابقة العدیــد مــن الوســائل اإلحصــائیة لمعالجــة . الوســائل اإلحصــائیة:٤

البیانــات بمــا یتناســب مــع أهــدافها مــثًال المتوســط الحســابي، االختبــار التــائي، معامــل ارتبــاط 

باحــث مــن بوینــت بــاي ســیلایر، معامــل ارتبــاط التــوافقي، تحلیــل التبــاین، معادلــة ألفــا. واســتفاد ال

ذلك بتحدید الوسائل اإلحصائیة المناسبة الستخراج نتائج البحث الحالي.

ـــائج:٥ ـــائج . النت ـــة قســـم مـــن أســـفرت نت ـــى معرفـــة المظـــاهر النفســـیة للحداث الدراســـات الســـابقة عل

ببعض المتغیرات مثًال (التوافق النفسي، والتحصیل  ةعالقمعرفة الواتجاهاتها، والبعض اآلخر 

)، وسوف ُیفید الباحث من هذه النتائج فـي مناقشـة نتـائج البحـث نجاز األكادیمي، واإلالدراسي

الحالي.
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الفصل الثالث
إجراءات البحث

فــي هــذا الفصــل ســیتم وصــف لإلجــراءات التــي قــام بهــا الباحــث مــن اجــل تحقیــق أهــداف 

س، وتحقیـق البحث، والتي تتناول تحدید مجتمع البحث واختیار العینة والحصول علـى أداتـي القیـا

وفیما الصدق والثبات، ثم تحدید الوسائل اإلحصائیة المالئمة لتحلیل البیانات وصوًال إلى النتائج.

یأتي وصف لتلك اإلجراءات:

أوالً. مجتمع البحث
تم تحدید مجتمع البحث الحالي بطلبة جامعة الموصل، ممثًال بالكلیات العلمیة واإلنسانیة 

  ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦للعام الدراسي (

ثانیاً. عینة البحث
) طالبـًا وطالبـة مـوزعین علـى كلیتـین مـن جامعـة الموصـل ٣٠٠تألفت عینـة البحـث مـن (

. وتم اختیارهما -كلیة التربیة األساسیة–وكلیة إنسانیة -كلیة الزراعة والغابات–بواقع كلیة علمیة 

كلیتــین بواقــع قســمین مــن ) أقســام مــن هــاتین ال٤باألســلوب الطبقــي العشــوائي ثــم ســحبت عشــوائیًا (

كلیــة التربیــة األساســیة همــا (اإلســالمیة والتــاریخ) وقســمین مــن كلیــة الزراعــة والغابــات همــا (الثــروة 

) یوضح ذلك.١الحیوانیة، وقایة نبات) من المرحلتین األولى واألربعة، والجدول (

  )١جدول (ال

دراسیةتوزیع أفراد عینة البحث على وفق الجنس والتخصص والمرحلة ال

المرحلة الدراسیة
التخصص

الجنس
المجموعاإلنسانيالعلمي

األولى
٣٠٢٥٢٠٢٥١٠٠ذكور
١٠١٠٢٠١٠٥٠إناث

٤٠٣٥٤٠٣٥المجموع
١٥٠

٧٥٧٥

الرابعة
٣٠٢٠٢٠٢٥٩٥ذكور
  ٥٥  ١٠١٥١٥١٥إناث

٤٠٣٥٣٥٤٠المجموع
١٥٠

٧٥٧٥
١٥٠١٥٠٣٠٠المجموع الكلي
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ثالثاً. أداتي البحث
لغــرض تحقیــق أهــداف البحــث الحــالي وقیــاس متغیــري البحــث (المظــاهر النفســیة للحداثــة 

والتوافــق النفســي). تطلــب وجــود أداتــین لقیــاس هــذین المتغیــرین. وبــالنظر لحصــول الباحــث علــى 

ثــاني هــو مقیــاس األداتــین. األولــى مــن إعــداد الباحــث وهــو مقیــاس المظــاهر النفســیة للحداثــة. وال

). وقام الباحث باإلجراءات اآلتیة في إعداد المقیاسـین ١٩٨٩التوافق النفسي من إعداد (التكریتي 

وجعلهما صالحین للتطبیق في مجتمع الدراسة.

أ. الصدق:
. الصدق الظاھري:١

Kidderیــرى (كیــدر  ) ان الحصــول علــى الصــدق الظــاهري هــو احــد اإلجــراءات 1987

,Kidderخراج معامل صدق الختبار أو المقیاس. (الضروریة الست 1987, P.132(

والشــك إن أفضــل وســیلة الســتخراج الصــدق الظــاهري هــي عــرض فقــرات المقیــاس علــى 

واألخذ بـآرائهم حـول مـدى تنفیـذ فقـرات )*(مجموعة من الخبراء والمختصین في التربیة وعلم النفس

) وفــي البحــث الحــالي عرضــت فقــرات ٣٧٠ص، ١٩٩٨المقیــاس للصــفة المــراد قیاســها. (عــودة، 

مقیـــاس المظـــاهر النفســـیة للحداثـــة والـــذي هـــو مـــن إعـــداد الباحـــث. وكـــذلك فقـــرات مقیـــاس التوافـــق 

) علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمختصــین فــي مجــال التربیــة ١٩٨٩النفســي الــذي أعــده (التكریتــي 

ءمتهـا فـي قیـاس الخاصـیة . لغرض معرفـة أرائهـم حـول مـدى صـالحیة الفقـرات ومال(*)وعلم النفس

التي وضع ألجلها. وقد حصل مقیاس المظاهر النفسیة للحداثة بفقراته جمیعًا علـى اتفـاق الخبـراء 

%) للفقــرات فیمــا عــدا بعــض األخطــاء المطبعیــة التــي أشــار إلیهــا ٩٥-٨٥وبنســبة تراوحــت بــین (

قراتـه جمیعـًا علـى اتفـاق الخبراء وتم تصحیحها. اما مقیـاس التوافـق النفسـي فقـد حصـل المقیـاس بف

%) للفقـــرات مـــع تعـــدیالت لـــبعض الفقـــرات فـــي الصـــیاغة ٩٥-٨٠الخبـــراء وبنســـبة تراوحـــت بـــین (

اللغویة إضافة إلى بعض األخطاء المطبعیة.

. الصدق المنطقي:٢
یتحقــق هــذا النــوع مــن الصــدق مــن خــالل التعریــف الــدقیق للظــاهرة الســلوكیة التــي یقیســها 

لتصــمیم المنطقــي للفقــرات بحیــث تغطــي المســاحات المهمــة الظــاهرة. وهــذا المقیــاس ومــن خــالل ا

) أسماء الخبراء:*(
ϲΣϭΗϓ�ΩΣϠΑ�ΗΎϓ��Ω��ϡ�ΔѧόϣΎΟ��ΔѧϳΑέΗϟ�ΔѧϳϠϛ��ϑأ.، أ. م. د. كامل عبدالحمید ϭρϛϣ�έγΎϳ�ΔΣϳΑλ ��Ω��ϡ���ˬ

الموصل)
ϲѧѧѧϠϋ�ϥϳѧѧѧγΣ�ϥΎϣѧѧηΧ��Ω��ϡ���ΔѧѧѧϳΑέΗϟ�ΔѧѧѧϳϠϛ��ϱέϭѧѧѧϧ�ΩѧѧѧϣΣϣ�ΩѧѧѧϣΣ��Ω��ϡ���ˬέϳѧѧο Χ�ΩѧѧѧϣΣϣ�ΕѧѧѧΑΎΛ��Ω��ϡ���ˬ

األساسیة/ جامعة الموصل)
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النوع من الصدق متوافر في المقیاسین من خالل وضع تعریف للمظاهر النفسیة للحداثة وأبعادها 

ومجاالتها األساسیة. وكذلك وضع تعریف شامل للتوافق النفسي.

)Kidder, 1987, P. 133(

. صدق البناء:٣
دى الذي یمكن للمقیاس ان یشـیر بموجبـه إلـى قیـاس بنـاء اجرائـي محـدود أو یقصد به الم

Anastasiخاصیة معینة ( & Vrbina, 1997,126.(

ولما كان المقیاسین مهمین األول لقیاس المظـاهر النفسـیة للحداثـة والثـاني لقیـاس التوافـق 

خالل المؤشر التالي:النفسي لذا توجب التحقیق من اختبار فقرات تقیس هذین المتغیرین من 

القوة التمیزیة للفقرات باستخدام االختیار النائي:-
إن االفتراض بوجود اختالف بین األفراد في المتغیر الذي یعكس أدائهم واستجابتهم علـى 

المقیــاس یمكــن اســتنتاجه والتحقــق منــه مــن خــالل قــدرة الفقــرات علــى التمیــز بــین األفــراد، واختیــار 

رة على التمیز بین المفحوصین فـي السـمة التـي یقیسـها المقیـاس إنمـا هـي عملیـة الفقرات ذات القد

  ).٣١٩، ١٩٨٠تحلیل الفقرات. (فرج، 

وقـــد تحقـــق الباحــــث مـــن ذلــــك فـــي اســـتخراج القــــوة التمیزیـــة لفقــــرات المقیاســـین باســــتخدام 

االختبار التائي وفق الخطوات اآلتیة:

ق لغرض التمییز.) استمارة من استمارات التطبی١٥٠. سحبت (١

. ترتیب االستمارات تنازلیًا بحسب الدرجة الكلیة التي حصل علیها المفحوص.٢

%) منهـا سـمیت ٢٧%) من االستمارات وسـمیت المجموعـة العلیـا، وأدنـى (٢٧. اختیار أعلى (٣

المجموعة الدنیا، واعتمد الباحث على هذه النسبة ألنها توفر مجموعتین على أفضل ما یمكـن 

Mehrensم وتمایز. (من حج & :ehman, 1984, 194.(

). وتطبیق معادلة االختبـار التـائي وحسـاب spss. أدخلت البیانات ضمن البرنامج اإلحصائي (٤

الفروق بین درجات كل فقرة بین المجموعتین العلیا والدنیا. 

التمیزیـة للفقـرة وان . التحقق من داللة الفروق فوجد ان القیمة التائیة لداللـة الفـروق تمثـل القیمـة٥

جمیع الفقرات في المقیاسین ممیزة.

إذن ان القیمة التائیة المحسوبة لجمیـع فقـرات المقیاسـین اكبـر مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة 

  ).٣)، (٢). كما هو مبین في الجدولین (٠.٠٥) عند مستوى داللة (١.٩٦البالغة (
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  )٢الجدول (

ن فقرات مقیاس المظاهر النفسیة المحدثةالقیم التائیة لدرجات كل فقرة م

الفقرة
القیمة 
التائیة

الفقرة
القیمة 
التائیة

الفقرة
القیمة 
التائیة

الفقرة
القیمة 
التائیة

الفقرة
القیمة 
التائیة

الفقرة
القیمة 
التائیة

٥.٢٢  ٧.٢٠٥٦  ١٥.٢٢١٢٥.٣٦٢٣٤.٢٠٣٤٢.٢٤٤٥
٢.٢٣٥٧٦.٨١  ٢٣.٦٨١٣٢.٢٦٢٤٧.١١٣٥٢.٦٩٤٦
٥.٤٤٤٧٦.٧٨٥٨٧.٢٨  ٣٢.٦٨١٤٣.٨٨٢٥٧.٥٦٣٦
٢.٢١١٥٢.٨١٢٦٢.٧٤٣٧٤.٣٩٤٨٥.١٢٥٩٤.٤٩  ٤
٧.٨٨١٦٢.٤٣٢٧٤.٢٩٣٨٣.٥١٤٩٤.١٩٦٠٦.١١  ٥
٣.٢٩١٧٣.٦٤٢٨٣.٥٥٣٩٣.٧١٥٠٧.٣٢٦١٦.٧٨  ٦
٧٦.٣١١٨٤.٧٩٢٩٢.٩٦٤٠٣.٤٠٥١٢.٨٥٦٢٢.٨٩
٥.٤٤٣٠٢.٣٥٤١٣.٧٩٥٢٤.٥٢٦٣٣.٨٠  ٨٥.٧٩١٩
٢.٧٧  ٩٢.٨٨٢٠٢.٩٦٣١٦.٥٢٤٢٦.٣٠٥٣٥.٦٣٦٤
٣.٣١  ٣.٨٠٦٥  ٤.٦٦٥٤  ١٠٧.٧٦٢١٦.٣٩٣٢٥.٢٩٤٣
٣.٥٦  ٧.٥٣٦٦  ٦.١٩٥٥  ٥.٦٦٣٣٤.٣٩٤٤  ١١٦.٣١٢٢

  )٣الجدول (

فسيالقیم التائیة لدرجات كل فقرة من فقرات مقیاس التوافق الن

الفقرة
القیمة 
التائیة

الفقرة
القیمة 
التائیة

الفقرة
القیمة 
التائیة

الفقرة
القیمة 
التائیة

١٢.٢٤١٣٢.٧٧٢٥٢.٢٩٣٨٥.٤٣
٢٢.٨٩١٤٣.٠٦٢٦٢.٧٨٣٩٤.٤٢
٤.٦٦  ٣٥.٣١١٥٣.٨٢٢٧٢.٣٧٤٠  
٤.٢٩١٦٣.٤٩٢٨٣.٦٠٤١٣.٤٩  ٤
٣.٧٧١٧٦.٣٣٢٩٤.١٨٤٢٢.٨٦  ٥
٧.٣٢١٨٧.٢٠٣٠٤.٠٧٤٣٢.٥٩  ٦
٢.٧٩  ٤٤  ٧٧.١١١٩٥.٧٧٣١٦.٤٣
٢.٦٣  ٤٥  ٨٦.٦٣٢٠٣.٨٦٣٢٢.٦٦
٢.٩٩  ٤٦  ٩٦.٦٩٢١٢.٥٣٣٣٥.٦٩
١٠٢.٥٥٢٢٢.٢٨٣٤٥.١١٤٧٤.٣٣
١١٢.٢٠٢٣٣.٧٢٣٥٤.٧٧٤٨٤.٥٩
١٢٣.٨٨٢٤٣.٥٩٣٦٣.٧٤٤٩٥.٦٣

٣٧٢.٨٩٥٠٧.٢٩
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:ب. الثبات
یشــیر الثبــات إلــى االتســاق فــي درجــات المقیــاس لقیــاس مــا یجــب قیاســه بصــورة منتظمــة، 

ویعني االتساق في مجموعة فقرات المقیاس التي یفترض أن تقیس ما یجب قیاسه إذا ما أعید

,Baronتطبیقه على العینة نفسها وتحت الشروط نفسها ( 1980,418.(

 علــى حــدا، وبطــریقتین: األولــى إعــادة التطبیــق، واســتخرج معامــل الثبــات للمقیاســین وكــالً 

والثانیة طریق تحلیل التباین، وكالتالي:

. طریقة إعادة التطبیق:١
الثبـــات هـــو مقـــدار االرتبـــاط بـــین الـــدرجات التـــي یحصـــل علیهـــا المســـتجیب عنـــد تطبیـــق 

المحسوب بمعامل المقیاس في المرة األولى وٕاعادة تطبیقه في المرة الثانیة. ویسمى معامل الثبات

,Zellerاالســتقرار وثبــات االســتجابة ( ). ولحســاب الثبــات بهــذه الطریقــة طبــق كــل 1988,121

) طالبــًا وتــم حســاب معامــل االرتبــاط بــین درجــات الطلبــة لكــل ٥٠مقیــاس علــى عینــة تألفــت مــن (

نفسـیة ) علـى مقیـاس المظـاهر ال٠.٨٦مقیاس وفي التطبیـق األول والثـاني وبلـغ معامـل االرتبـاط (

) علــى مقیــاس التوافــق النفســي، ویعــد هــذان المعــامالن مؤشــران جیــدان للثبــات، ٠.٨٨للحداثــة، و(

) یوضحان ذلك.٥) و(٤والجدول (

  )٤الجدول (

یوضح ثبات مقیاس المظاهر النفسیة للحداثة بطریقة إعادة االختیار

معامل االرتباطاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيتطبیق المقیاس

١٤٤.٨٣٢٣.٣٦٩التطبیق األول
٠.٨٦  

١٥٢.٢٩٢٦.٩٨٧التطبیق الثاني

  )٥الجدول (

یوضح ثبات مقیاس التوافق النفسي بطریقة إعادة االختبار

معامل االرتباطاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيتطبیق المقیاس

١٤١.٠٤٢٥.٣٢١التطبیق األول
٠.٨٨  

١٤٧.١٥٢٨.٦٥٤التطبیق الثاني

. طریقة تحلیل التباین:٢
) اســتمارة ومــن اســتمارات التطبیــق ٥٠لحســاب الثبــات بهــذه الطریقــة قــام الباحــث بســحب (

علــى المقیاســین، واخضــعا للتحلیــل اإلحصــائي بطریقــة تحلیــل التبــاین الثنــائي، وتعــد هــذه الطریقــة 
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معامــل الثبــات بهــذه أســلوب نــاجح فــي اســتخراج الثبــات. وتــم تطبیــق معادلــة (هوایــت). ویبــین ان 

) ومعامل الثبات لمقیـاس التوافـق النفسـي ٠.٩٦الطریقة ولمقیاس المظاهر النفسیة للحداثة بلغت (

) ان معامـــل الثبـــات الجیـــد Foran). وهمـــا معـــامالن ثبـــات جیـــد. إذ یشـــیر (فـــوران ٠.٩٣بلغـــت (

، ١٩٨١) وهــــو مؤشــــر علــــى التجــــانس الــــداخلي للمقیــــاس. (احمــــد، ٠.٧٠ینبغــــي ان یزیــــد عــــن (

) یوضحان ذلك.٧) و(٦الجدول (  ).٣٤٠

  )٦الجدول (

یوضح تحلیل التباین الستخراج معامل الثبات لمقیاس المظاهر النفسیة للحداثة

التحلیل اإلحصائي

مصدر التباین

مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات
معامل الثبات باستخدام هوایت

-١ثبات = معامل ال١٥٢٤٩٣.١٠٢بین الطلبة

متوسط مربعات الخطأ

متوسط المربعات بین الطلبة

=٠.٠٣٠-١=            - ١  

             =٠.٩٦  

١٣٦٦٥٢.٠٣٠بین الفقرات

٣٤٨.٠٩٣٧٢٦٠.٠٩٣٤الخطأ

    ٦٣٦.٠٩٣٤٤٠المجموع الكلي

  )٧الجدول (

نفسي.یوضح تحلیل التباین الستخراج معامل الثبات لمقیاس التوافق ال

التحلیل اإلحصائي

مصدر التباین

مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات
معامل الثبات باستخدام هوایت

-١معامل الثبات = ١٣٨٤٩٢.٨١٦بین الطلبة

متوسط مربعات الخطأ

متوسط المربعات بین الطلبة

=٠.٠٦٢-١=             - ١  

                 =٠.٩٣  

١٥٦٤٩٣.١٨٣راتبین الفق

٤٢٢.٠٦٢٤٠١٠.١٧٥الخطأ

    ٧١٦.٠٦٢٤٩٩المجموع الكلي

٠.٠٩٣٤

٣.١٠٢

٠.١٧٥

٢.٨١٦
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رابعاً. الوسائل اإلحصائیة
لغــرض تحلیــل البیانـــات التــي تــم التوصـــل إلیهــا ومعالجتهــا إحصـــائیًا اســتخدمت الوســـائل 

) باستخدام الحاسوب، وهي:Spssاإلحصائیة والموجودة في البرنامج اإلحصائي (

الستخراج معامل الثبات بطریقة إعادة االختبار.امل ارتباط بیرسون:. مع١

  ر = 

. االختبار التائي لحساب القوة التمییزیة للفقرات:٢

  ت = 

.الستخراج الثبات بطریقة تحلیل التباین. تحلیل التباین:٣

  ف = 

. معادلة هوایت:٤

الستخراج معامل الثبات.

   -  ١معامل الثبات = 

. االختبار التائي:٥

لعینتین مستقلتین لمعرفة الفروق بین درجات أفراد المجموعة التجریبیة والضابطة .

  ت = 

. تم استخدام تحلیل التباین (االختبار الفائي) لمعرفة الفروق حسب متغیرات البحث (الجنس ٦

والتخصص).

(مج س) (مج ص)–ن مج س ص 

]٢(مج ص)–٢] [ ن مج ص٢(مج س)–٢[ ن مج س

متوسط مجموع المربعات بین المجموعات

متوسط مربعات الخطأ

لخطأمتوسط مربعات ا

متوسط المربعات بین الطلبة

٢م -  ١م

١) ع١–١(ن
٢) ع١–٢+ (ن٢

٢

٢-٢+ ن١ن

١
١ن

١  
٢ن

+

-س
-س –١

٢

×١-٢(ن٢) + ع١–١(ن١ع (
١
١ن

١
٢ن

+

٢-٢+ ن١ن



…وعالقتها بالتوافق النفسيالمظاهر النفسیة للحداثة

٢١٤

الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتھا
رضًا لنتائج البحث ومناقشتها على وفق أهداف البحث وكما یأتي:تضمن هذا الفصل ع

أوالً. الھدف األول
تضــمن الهــدف األول قیــاس المظــاهر النفســیة للحداثــة لــدى طلبــة جامعــة الموصــل. وقــد 

تحقــق هــذا الهــدف مــن خــالل تطبیــق مقیــاس المظــاهر النفســیة للحداثــة علــى عینــة البحــث. وبعــد 

). وباستخدام االختبار التـائي SPSSوبواسطة برنامج الحاسوب اآللي (معالجة البیانات إحصائیاً 

) وهـــي دالـــة إحصـــائیًا عنـــد مســــتوى ١٢.٣٧٦لعینـــة واحـــدة أظهـــرت القیمـــة التائیـــة المســــتخرجة (

) ٨) وهــــذا یعنــــي إن أفــــراد عینــــة البحــــث یتمتعــــون بالمظــــاهر النفســــیة للحداثــــة. الجــــدول (٠.٠٥(

یوضح ذلك.

)٨الجدول (
یمة التائیة المحسوبة والجدولیة على مقیاس المظاھر النفسیة للحداثةیوضح الق

عدد أفراد 
العینة

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوسط 
الفرضي 
للمقیاس

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

مستوى 
الداللة

٣٠٠١٥٦.١٤٢١٣.٢٥٧١٣٢١٢.٣٧٦١.٩٦٠٠.٠٥

ه النتیجـــة بـــأن دافـــع اإلنجـــاز والمنافســـة والمعلوماتیـــة وقبـــول التغیـــرات ویمكـــن تفســـیر هـــذ

الجدیـدة والمرونــة والتــي تنشــأ مــن بــین طلبــة الجامعـة فــي ســبیل تحقیــق التفــوق یجعلهــم أكثــر تقــبًال 

لمظــاهر الحداثــة وتتـــیح لهــم فرصـــًا أكبــر للعمـــل بعــد التخــرج مـــن الجامعــة. فضـــًال عــن االنتشـــار 

ات الفضــائیة كوســیلة اتصــال جمــاهیري فــي أواســط المجتمــع بمختلــف فئاتــه الكبیــر والواســع للقنــو 

وشرائحه االجتماعیة.

ثانیاً. الھدف الثاني
تضــمن الهــدف الثــاني قیــاس التوافــق النفســي لــدى طلبــة جامعــة الموصــل. وقــد تحقــق هــذا 

وبعــد ) علــى عینــة البحــث.١٩٨٩الهــدف مــن خــالل تطبیــق مقیــاس التوافــق النفســي لـــ (التكریتــي، 

). وباسـتخدام االختبـار التـائي SPSSمعالجة البیانات إحصائیًا بواسـطة برنـامج الحاسـوب اآللـي (

) وهـذا یعنـي ٠.٠٥) وهي دالة إحصائیة عند مسـتوى (١٦.٤٧١بلغت القیمة التائیة المستخرجة (

) یوضح ذلك.٩ان أفراد عینة البحث یتمتعون بالتوافق النفسي. والجدول (
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)٩جدول (
ح القیمة التائیة المحسوبة الجدولیة لمقیاس التوافق النفسيیوض

عدد أفراد 
العینة

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الوسط 
الفرضي 
للمقیاس

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

مستوى 
الداللة

٣٠٠١٦٨.٢٢٥٢١.٦٠٩١٠٠٧.٠١٣١.٩٦٠٠.٠٥

العینة بالتوافق النفسـي وذلـك بـان الحیـاة الجامعیـة تعطـي فرصـة ویمكن تفسیر تمتع أفراد 

للنمو المعرفي والنفسي واالجتماعي وتزید من وعي الطلبة وٕادراكهم للحیاة وتمنحهم الفرصة لتأكید 

الذات والشعور باالنتماء واتخاذ توجه معین في الحیاة.

ثالثاً. الھدف الثالث
ة بین المظاهر النفسیة للحداثة والتوافـق النفسـي إذ تضمن هذا الهدف التعرف على العالق

) إلیجـاد SpSSقام الباحث باسـتخدام معامـل ارتبـاط (بیرسـون) بواسـطة برنـامج الحاسـوب اآللـي (

العالقة بین أفراد العینة على مقیاس المظاهر النفسیة للحداثـة وبـین درجـاتهم علـى مقیـاس التوافـق 

) ومعنى ذلك ٠.٠٥) وهو دال إحصائیًا عند مستوى (٠.٣٨٩النفسي وقد ظهر معامل االرتباط (

ان هنــاك عالقـــة دالـــة ایجابیـــًا بـــین المظـــاهر النفســـیة للحداثـــة والتوافـــق النفســـي لـــدى أفـــراد العینـــة. 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة بان الفرد الذي یتمتع بالتوافق النفسي سیكون اقدر من غیـره علـى تقبـل 

معه فهـو أكثـر نزوعـًا للتغیـرات الجدیـدة وأكثـر تنظیمـًا وتخطیطـًا كل ما هو جدید وحدیث والتكیف 

ألموره ومستقبله وأكثر انفتاحًا على ما حوله فیما یكون الفرد الذي لدیه سوء توافـق نفسـي منشـغًال 

غالبًا بمشكالته النفسیة مما یفقده الكثیر من قدراته على التخطیط والتنظـیم والتفاعـل مـع مـا حولـه 

من أحداث.

ابعاً. الھدف الرابعر
تضــمن هــذا الهــدف التعــرف علــى الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائیة علــى مقیــاس المظــاهر 

النفسیة للحداثة بین (الذكور واإلنـاث) وبـین (العلمـي واإلنسـاني) وبـین (المرحلـة األولـى والرابعـة): 

ین لكــل متغیــرین ) لعینــین مســتقلT-testولتحقیــق هــذا الغــرض اســتخدم الباحــث االختبــار التــائي (

) فكانت النتائج كما یأتي:SPSSعلى حدة بواسطة برنامج الحاسوب اآللي (
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آ. ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث على مقیاس المظاهر النفسیة للحداثـة. 

) یوضح ذلك.١٠الجدول (

)١٠الجدول (
ظاھر النفسیة للحداثةیوضح داللة الفروق وفقاً لمتغیر الجنسي على مقیاس الم

العددالجنس
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

مستوى 
الداللة عند 

٠.٠٥
١٩٥١٩٧.١٢٣٢١.٢٣٩ذكور

غیر دالة١.٧٩٣١.٩٦٠
١٠٥١٠٣.٠٧١٢٣.١٠٤إناث 

إحصـائیة بـین الـذكور واإلنـاث علــى ) ال توجـد فـروق ذات داللــة١٠یتضـح مـن الجـدول (

مقیاس المظاهر النفسیة للحداثة.

ـــة المتقاربـــة والتـــي یعـــیش فیهـــا الطلبـــة والتـــي  ـــك إلـــى ظـــروف البیئـــة االجتماعی ویعـــزى ذل

تجعلهــم یتشــابهون فــي اســتعداداتهم لقبــول مظــاهر الحداثــة وعــدم اقتصــار هــذا القبــول علــى جــنس 

دون أخر.

صـائیة بـین طلبـة المـرحلتین األولـى والرابعـة علـى مقیـاس المظـاهر ب. وجود فروق ذات داللـة إح

) یوضح ذلك.١١النفسیة للحداثة ولصالح المرحلة الرابعة. الجدول (

)١١جدول (
رابعة)-یوضح داللة الفروق وفق متغیر المرحلة الدراسیة (أولى

على مقیاس المظاھر النفسیة للحداثة

المرحلة 
الدراسیة

العدد
الوسط 

  ابيالحس
االنحراف 
المعیاري

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

مستوى 
الداللة عند 

٠.٠٥
١٥٠١٤٩.٣٧٢١٧.٤٢١أولى

دالة٢.٤٦٩١.٩٦٠
١٥٠١٥٦.٩١٧٩.٤١٨رابعة

) وجــــود داللــــة إحصـــائیة بــــین طلبــــة المرحلــــة الدراســــیة األولــــى ١١یتضـــح مــــن الجــــدول (

) اكبــــر مــــن القیمــــة التائیــــة الجدولیــــة ٢.٤٦٧٩مــــة التائیــــة المحســــوبة والبالغــــة (والرابعــــة. الن القی

). ولصالح المرحلة الرابعة، وتعزى هـذه النتیجـة إلـى ٠.٠٥) عند مستوى داللة (١.٩٦٠والبالغة (

المســـتوى التعلیمـــي لطلبـــة المرحلـــة الرابعـــة واكتســـابهم الخبـــرات والمعلومـــات والخبـــرة الجامعیـــة مـــن 

وه خالل سني الدراسة.خالل ما تلق
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ـــى مقیـــاس  ـــین طلبـــة االختصـــاص العلمـــي واإلنســـاني عل ج. توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة ب

) یوضح ذلك.١٢الجدول (المظاهر النفسیة للحداثة ولصالح طلبة االختصاص العلمي.

)١٢جدول (
إنساني)-یوضح داللة الفروق وفق متغیر االختصاص (علمي

سیة للحداثةعلى مقیاس المظاھر النف

العدداالختصاص
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

مستوى 
الداللة عند 

٠.٠٥
١٥٠١٥٤.١٦٤١٧.٣٢٤علمي

دالة٤.٩١٨١.٩٦٠
١٥٠١٥٢.٢٢١١٤.٥٦٦إنساني

) بــین ٠.٠٥مســتوى () وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد ١٢یتضــح مــن الجــدول (

ـــة  ـــى مقیـــاس المظـــاهر النفســـیة للحداثـــة. ولصـــالح طلب طلبـــة التخصصـــات العلمیـــة واإلنســـانیة عل

االختصاصــــات العلمیــــة، ویمكــــن إرجــــاع هــــذه النتیجــــة إلــــى ان طلبــــة االختصــــاص العلمــــي أكثــــر 

الي أكثـر اهتمامًا بالتغیرات التي تحدث في المجتمع بشـكل عـام، وأكثـر إدراكـا لهـذه التغیـرات وبالتـ

تفــاعًال معهــا، فضــًال عــن قــرب االختصاصــات العلمیــة مــن هــذه التغیــرات التقنیــة العلمیــة والعملیــة 

فیما یقتصر اهتمام طلبة االختصاص اإلنساني على ما یتعلق بدراستهم فقط.

رابعاً. الھدف الرابع
بــین تضــمن التعــرف علــى الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائیة علــى مقیــاس التوافــق النفســي

(الذكور واإلناث) وبین (العلمي واإلنساني) وبین (المرحلة األولى والرابعة)، ولتحقیق هذا الغـرض 

) لعینـــین مســـتقلین وبواســـطة برنـــامج الحاســـوب اآللـــي T-testاســـتخدم الباحـــث االختبـــار التـــائي (

)SPSS:فكانت النتائج كما یأتي (

نــاث علــى مقیــاس التوافــق النفســي ولصــالح أ. توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین الــذكور واإل

) یوضح ذلك.١٣الذكور، والجدول (

)١٣الجدول (
یوضح داللة الفروق وفق متغیر الجنس (ذكور وإناث) على مقیاس التوافق النفسي

العددالجنس
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

مستوى 
عند الداللة

٠.٠٥
١٩٥١٨١.٧٣٤٢٢.٩٣٦ذكور

دالة٥.٢٣٩١.٩٦٠
١٠٥١٧٢.٥٦٠٢٣.٢١٨إناث 

) بـین ٠.٠٥) ان هناك فروقـًا ذات داللـة إحصـائیة عـن مسـتوى (١٣یتضح من الجدول (

الــذكور واإلنــاث علــى مســتوى التوافــق النفســي ولصــالح الــذكور ویعــزى ذلــك ان اإلنــاث یتعرضــن 

الـذكور حیـث تــزداد علـیهن األعبـاء المنزلیـة إلـى جانـب األمـور الدراســیة لضـغوط نفسـیة أكثـر مـن

كمــا إن الرقابــة االجتماعیــة علــیهن أكبــر مــن الــذكور، وان فرصــة التنفــیس االنفعــالي للــذكور أكبــر 

من اإلناث وهن أكثر عرضة للكبت والذي یؤثر سلبًا على توافقهن النفسي.
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لبـــة المرحلـــة األولـــى والرابعـــة علـــى مقیـــاس التوافـــق ب. توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین ط

) یوضح ذلك.١٤النفسي ولصالح طلبة المرحلة الرابعة. الجدول (

)١٤الجدول (
یوضح داللة الفروق وفق متغیر المرحلة الدراسیة (أولى ورابعة)

على مقیاس التوافق النفسي

المرحلة 
الدراسیة

العدد
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

لقیمة ا
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

مستوى 
الداللة عند 

٠.٠٥
١٥٠١٦٩.٣٥١٢٣.٩٢٤أولى

دالة٣.٢٨٩١.٩٦٠
١٥٠١٤٨.٠١٣١٩.١٨٣رابعة

) بـین ٠.٠٥) ان هناك فروقًا ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى (١٤یتضح من الجدول (

التوافــق النفســي ولصــالح طلبــة المرحلــة الرابعــة علــى طلبــة المرحلــة األولــى والرابعــة علــى مقیــاس 

مقیــاس التوافــق النفســـي، ولصــالح طلبـــة المرحلــة الرابعـــة. ویمكــن تفســـیر ذلــك بـــأن طلبــة المرحلـــة 

الرابعـــة تـــزداد لـــدیهم الخبـــرة والشـــعور بالمســـؤولیة وٕاطالعهـــم علـــى غالبیـــة التغییـــرات الجدیـــدة التـــي 

منحهم الثقة بالنفس واالعتزاز بالذات بینمـا طلبـة المرحلـة تحدث فضًال عن الخبرة الجامعیة التي ت

األولى فهم أقل خبرة ویعیشون حالة صراع بانتقالهم إلى جو دراسي جدید ولم یألفوه سابقًا.

ج. ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین طلبــة االختصــاص العلمــي واإلنســاني علــى مقیــاس 

  ك.) یوضح ذل١٥التوافق النفسي. والجدول (

)١٥الجدول (
یوضح داللة الفروق وفق متغیر االختصاص (العلمي واإلنساني)

على مقیاس التوافق النفسي

العدداالختصاص
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

مستوى 
الداللة عند 

٠.٠٥
١٥٠١٨١.١٣٦٢٣.٩٣٦  علمي

الةغیر د١.٢٣٣١.٩٦٠
١٥٠١٨٣.٩٦١٢٠.٤٥٥إنساني

) ٠.٠٥) عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عــن مســتوى (١٥یتضــح مــن الجــدول (

بین طلبة االختصاص العلمي واإلنساني، أي انه ال یوجد تأثیر للتخصـص الدراسـي علـى التوافـق 

النفسي للطلبة.
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التوصیات والمقترحاتاالستنتاجات و
االستنتاجات

المظــاهر النفســیة للحداثــة تتمثــل فــي التغییــر والتجدیــد والــرأي والــرأي اآلخــر والمرونــة فــي  . إن١

التعامل لهل عالقة وثیقة بالعدید من السمات النفسیة مثًال التوافق النفسي.

. هنــاك عالقــة وثیقــة بــین مــا یتلقــاه المــتعلم مــن المؤسســات التربویــة والتعلیمیــة بكــل التطــورات ٢

وماتیة والمتمثلة بالدور البارز والمهم للجامعة في المجتمع.والخبرات المعل

. تطـــور الفـــرد علمیـــًا وثقافیـــًا واجتماعیـــًا یعنـــي توافقـــه النفســـي وبالتـــالي تقبلـــه للمظـــاهر النفســـیة ٣

للحداثة متمثلة بالتغییرات االجتماعیة وقبول الرأي اآلخر والتجدید ..الخ.

التوصیات
ي الباحث بما یأتي:في ضوء نتائج هذا البحث یوص

لــدى الطلبــة عــن طریــق تحــدیث المنــاهج الحداثــة ضــرورة عمــل الجامعــة علــى تــدعیم مظــاهر . ١

الدراســـیة بمـــا یـــتالءم مـــع التطـــورات والمســـتجدات فـــي المجتمـــع، وتقویـــة العالقـــة بـــین الجامعـــة 

وٕاشــراك ومؤسسـات المجتمــع المختلفــة مــن خــالل الزیـارات المیدانیــة والنــدوات والبحــوث العلمیــة 

طلبة الجامعة فیها.

ـــة ســـتخدام مقیـــاس المظـــاهر النفســـیة . ا٢ ـــائمین علـــى للحداث ـــة مـــن الق فـــي التربـــوي اإلرشـــادعملی

مع متغیرات المجتمع وحاجاته.التوافق الجامعة من أجل مساعدة الطلبة على تحقیق 

الجامعــــة فــــي التربــــوي اإلرشــــادعملیــــة النفســــي مــــن القــــائمین علــــى التوافــــق اســــتخدام مقیــــاس . ٣

لمساعدتهم في تقدیم الخدمات اإلرشادیة للطلبة.

المقترحات
في ضوء نتائج هذا البحث یقترح الباحث ما یأتي:

األخرى ومقارنـة نتائجهـا مـع نتـائج العراقیة إجراء دراسات مماثلة للبحث الحالي في الجامعات . ١

البحث الحالي.

ح اجتماعیة مختلفة لم یتناولها هذا البحـث مثـل إجراء دراسات مماثلة للبحث الحالي على شرائ. ٢

التعلیم الثانوي،).مدرسي ، االبتدائيمعلمي التعلیم الطلبة المتمیزین، (طلبة المرحلة الثانویة، 

مفهـوم الـذات، وعالقتهـا بمتغیـرات أخـرى مثـل (للحداثة إجراء دراسات تتناول المظاهر النفسیة . ٣

خارجیـة، -خارجي، المسؤولیة التحصیلیة داخلیة –اخلي األسالیب المعرفیة، مواقع الضبط د

).دافع اإلنجاز، اإلبداع
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المصادر
رؤیـــــــة واقعیـــــــة وتصـــــــور -) ، العمـــــــل الثقـــــــافي المشـــــــترك ١٩٩٦أبـــــــو هیـــــــف ، عبـــــــداهللا ، (.١

).٣، العدد (المجلة العربیة الثقافیةمستقبلي ، 

مكتبـــــــة الخـــــــانجي، ،األمـــــــراض السیكوســـــــوماتیة)، ١٩٨٤أبـــــــو النیـــــــل، محمـــــــود الســـــــید، (.٢

  .١القاهرة، ط

، مكتبــــــة األنجلــــــو القیــــــاس النفســــــي والتربــــــوي) ، ١٩٨١أحمــــــد ، محمــــــد عبدالســــــالم ، (.٣

المصریة ، القاهرة .

ــــة) ، ١٩٧٨بــــدوي، أحمــــد زكــــي ، (.٤ ــــوم االجتماعی ــــان معجــــم مصــــطلحات العل ، مكتبــــة لبن

، بیروت .

ـــــة) ، ١٩٩٥برادبـــــري ، مـــــالكوم وجـــــیمس ماكفـــــارلن ، (.٥ ركـــــز اإلنمـــــاء الحضـــــاري ، مالحداث

) ، ٢) ، الطبعـــــــة (٢للدراســــــة والترجمـــــــة والنشـــــــر ، ترجمـــــــة مؤیـــــــد فـــــــوزي محمـــــــد ، الجـــــــزء (

حلب ، سوریا .

بنـــــاء مقیـــــاس التوافـــــق النفســـــي لـــــدى طلبـــــة )، ١٩٨٩التكریتـــــي، واثـــــق عمـــــر موســـــى، (.٦

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد.الجامعة

ـــــة دراســـــات اجتماعیـــــة)، نقـــــد الحداثـــــة، ٢٠٠٠(تـــــورین، ألـــــن وآخـــــرون، .٧ -٣، العـــــدد (مجل

)، بیت الحكمة ، بغداد ، العراق .٤

، دراســـــــات ومناقشـــــــات مركـــــــز التـــــــراث والحداثـــــــة) ، ١٩٩١الجـــــــابري ، محمـــــــد عابـــــــد ، (.٨

الوحدة العربیة ، بیروت .

ــــــــت محمــــــــد خضــــــــیر ، (.٩ ــــــــوري ، ثاب ــــــــة ٢٠٠١الجب ــــــــدى الطلب ــــــــة ل ) ، االتجــــــــاه نحــــــــو الحداث

) .٣٢، العدد (مجلة التربیة والعلم ن وأقرانهم العادیین ، المتمیزی

ـــارك، (.١٠ أثـــر برنـــامج تعلیمـــي فـــي تعـــدیل االتجاهـــات )، ٢٠٠٦الجبـــوري، ســـلیمان ســـعید مب

ـــــة الموصـــــل ـــــة جامع ـــــة التربی ـــــة كلی ـــــدى طلب ـــــة ل ـــــر نحـــــو الحداث ـــــوراه غی ، أطروحـــــة دكت

منشورة، كلیة التربیة، جامعة الموصل.

العقــــــــل والنهضــــــــة : مناقشــــــــة لموضــــــــوع األصــــــــالة ، ) ١٩٩٩حمــــــــادي ، ســــــــعدون ، (.١١

ــــر العربــــي المعاصــــر، والمعاصــــرة ــــي الفك ــــویر والنهضــــة ف ، مركــــز دراســــات قضــــایا التن

الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان.

، مكتبـــــــة موســـــــوعة علـــــــم الـــــــنفس والتحلیـــــــل النفســـــــي)، ١٩٧٥الحنفـــــــي، عبـــــــدالمنعم، (.١٢

.١مدبولي، ج
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ـــــــي الضـــــــغو ،)٢٠٠٠( ،الزبیـــــــدي، كامـــــــل علـــــــوان.١٣ ط النفســـــــیة وعالقتهـــــــا بالرضـــــــا المهن

أطروحــــة دكتــــوراه غیــــر ،والصــــحة النفســــیة لــــدى أعضــــاء هیئــــة التــــدریس فــــي الجامعــــة

منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد.

الصــــــــحة النفســـــــیة وعالقتهــــــــا بالتفاعــــــــل ،)١٩٩٩( ،الزوبعـــــــي، ناصـــــــر هــــــــراط فـــــــارس.١٤

،ة، كلیـــــة اآلداب، رســـــالة ماجســـــتیر غیـــــر منشـــــور االجتمـــــاعي لـــــدى طلبـــــة جامعـــــة بغـــــداد

جامعة بغداد.

ـــــي ) ، ١٩٨٧زیـــــادة، معـــــن، (.١٥ ـــــق تحـــــدیث الفكـــــر العرب ـــــى طری ، سلســـــلة عـــــالم معـــــالم عل

، الكویت .١١٥المعرفة 

ـــــــي.١٦ ـــــــل ،)١٩٨٦( ،زیعـــــــور، عل ـــــــة ومبســـــــطات فـــــــي التحلی ـــــــث نفســـــــانیة اجتماعی أحادی

، دار الطلیعة، بیروت.١ط ،النفسي والصحة العقلیة

) ، تجلیــــــات الواقــــــع وأســــــئلته الصــــــعبة : الحداثــــــة ٢٠٠٠ســــــباهي ، حســــــن محــــــي الــــــدین ، (.١٧

) ، دار الثقافة واإلعالم ، الشارقة .٣٣، العدد (مجلة الرافد في الشعر العربي ، 

)، العـــــدد ٤، المجلـــــد (مجلـــــة فصـــــول)، المالمـــــح الفكریـــــة للحداثـــــة، ١٩٨٤ســـــعید، خالـــــدة، (.١٨

)٣.(

حداثــــــة لـــــدى طلبــــــة بنــــــاء مقیـــــاس التجاهـــــات ال) ، ١٩٩٩ســـــعید ، صـــــابر عبـــــداهللا ، (.١٩

، كلیة المعلمین ، جامعة الموصل .جامعة الموصل 

، دراســـــة فـــــي اجتماعیـــــات العـــــالم علـــــم اجتمـــــاع التنمیـــــة )، ١٩٧٨الســـــمالوطي، نبیـــــل، (.٢٠

) ، اإلسكندریة ، مصر.٢الثالث، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة (

تهمــــــــا بالصــــــــحة األمــــــــن والتحمــــــــل النفســــــــیان وعالق،)١٩٩٧(، ســــــــمین، زیــــــــد بهلــــــــول.٢١

العراق. ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة اآلداب، الجامعة المستنصریة،النفسیة

)، االتجاهــــــات التحدیثیـــــة بــــــین طلبــــــة وطالبـــــات جامعــــــة اإلمــــــارات ١٩٨٨شـــــبكة، حســــــین، (.٢٢

ــــــة المتحــــــدة،  ــــــةالعربی ــــــة التربی ــــــة كلی ــــــة حولی ــــــة المتحــــــدة، مجل ، جامعــــــة اإلمــــــارات العربی

).٣العدد(

دار النهضـــــة العربیــــــة، ،علـــــم الصــــــحة النفســــــیة،)١٩٨٣( ،صـــــطفى خلیــــــلالشـــــرقاوي، م.٢٣

بیروت.

المظــــــاهر النفســــــیة للتحــــــدیث وعالقتهــــــا )، ٢٠٠٤الشــــــمیري، صــــــادق حســــــن غالــــــب، (.٢٤

، رســــــالة ماجســــــتیر غیــــــر منشــــــورة، كلیــــــة بالصــــــحة النفســــــیة لــــــدى طلبــــــة جامعــــــة تعــــــز

اآلداب، جامعة بغداد.

ـــــد طلبـــــة الســـــنة الرابعـــــة )، اتجاهـــــا١٩٨٥وجهـــــاد الخطیـــــب، (الشـــــیخ، عمـــــر.٢٥ ت الحداثـــــة عن

).٥)، المجلد (١٨، العدد (المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةفي الجامعة األردنیة، 
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)، دور الجامعــــــة األردنیــــــة فــــــي تنمیــــــة اتجاهــــــات ١٩٨٦وجهــــــاد الخطیــــــب، (الشــــــیخ، عمــــــر.٢٦

).٤) ، العدد (١٤، المجلد (مجلة العلوم االجتماعیةالحداثة عند طلبتها ، 

المكتبــــــــة التجاریــــــــة ،اإلرشــــــــاد النفســــــــي الواقــــــــع والمــــــــأمول،)٢٠٠٢( ،ي، ســــــــیدصـــــــبح.٢٧

الحدیثة، القاهرة.

اتجاهــــــات الحداثــــــة لــــــدى طلبــــــة جامعــــــة الموصــــــل )، ٢٠٠١الطریــــــا، أحمــــــد وعــــــداهللا، (.٢٨

ــــبعض المتغیــــرات ــــا ب ــــة وعالقته ــــر منشــــورة)، جامعــــة الموصــــل، كلی ، (رســــالة ماجســــتیر غی

التربیة.

، مبـــــادئ القیـــــاس والتقـــــویم فـــــي التربیـــــة) ، ١٩٩٩ون ، (الظـــــاهر ، زكریـــــا محمـــــد وآخـــــر .٢٩

) ، عمان ، األردن .١دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة (

ــــــاس، فیصــــــل، (.٣٠ ــــــل النفســــــي)، ١٩٨٣عب ــــــي ضــــــوء التحلی ، دار المســــــیرة، الشخصــــــیة ف

بیروت.

) ، ظـــــــــاهرة االغتــــــــراب وصــــــــداها فـــــــــي الشــــــــعر المعاصـــــــــر ١٩٩٥علــــــــي ، عبــــــــدالخالق ، (.٣١

ـــــائق والدراســـــات اإلنســـــانیة العربـــــي ، بمنطقـــــة الخلـــــیج ـــــة مركـــــز الوث ) ، ٧، العـــــدد (مجل

جامعة قطر .

الصــــــحة النفســــــیة وعالقتهــــــا بموقــــــع الضــــــبط ،)٢٠٠١( ،علــــــي، الهــــــام فاضــــــل عبــــــاس.٣٢

كلیــــة التربیــــة،رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، والجــــنس والعمــــر لطلبــــة المرحلــــة الثانویــــة

ابن رشد، جامعة بغداد.-

ظـــــــــاهرة االغتـــــــــراب وصـــــــــداها فـــــــــي الشـــــــــعر المعاصـــــــــر ،)١٩٩٥( ،علـــــــــي، عبـــــــــد الخـــــــــالق.٣٣

)، جامعة قطر.٧، العدد (اإلنسانیةمجلة مركز الوثائق والدراسات ،بمنطقة الخلیج

اإلحصــــــاء للباحــــــث فــــــي ) ، ١٩٩٨عــــــودة ، أحمــــــد ســــــلیمان وخلیــــــل یوســــــف الخلیلــــــي ، (.٣٤

، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان .التربیة والعلوم اإلنسانیة

التحــــــــدیث فــــــــي المجتمــــــــع القطــــــــري ) ، ١٩٨٣یســـــــى ، جهینــــــــة ســـــــلطان یوســــــــف ، (الع.٣٥

) ، شركة كاظمة للنشر والتوزیع والترجمة ، الكویت .١، الطبعة (المعاصر

، دار الفكر العربي ، القاهرة .القیاس النفسي) ، ١٩٨٠فرج ، صفوت ، (.٣٦

بــــــي التقلیــــــدي فــــــي ) ، االنقســــــام التحــــــدیثي التجری١٩٧٦فــــــرح ، توفیــــــق وفیصــــــل الســــــالم ، (.٣٧

) .١، العدد (مجلة العلوم االجتماعیة لبنان والكویت ، 

ـــــة، بیـــــروت، لبنـــــان، التكیـــــف النفســـــي)، ١٩٧١فهمـــــي، مصـــــطفى، (.٣٨ ، دار النهضـــــة العربی

.٤ط

) ، التحـــــــــدیث الحضـــــــــاري وتعلـــــــــیم الكبـــــــــار ، ١٩٨٢القاســـــــــم ، بـــــــــدیع محمـــــــــود مبـــــــــارك ، (.٣٩

) .٢٢، العدد (بار مجلة تعلیم الكالمفهوم والدینامیات والنماذج ، 
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)، ١، الطبعـــــة (الحداثــــة فـــــي میـــــزان اإلســــالم) ، ١٩٨٨القرنــــي ، عــــوض بـــــن محمــــد ، (.٤٠

دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن ، الجیزة .

) ، الحداثـــــــــة وبنیـــــــــة األســـــــــرة فـــــــــي ٢٠٠١الكنـــــــــدري، یعقـــــــــوب یوســـــــــف وفرانـــــــــك بیوریـــــــــد ، (.٤١

) ، جامعة الكویت .٦٠( ) ، العدد١٥، المجلد (المجلة التربویة الكویت، 

مجلـــــة دراســـــات ،مخـــــاطر الفجـــــوة بـــــین الـــــذات واآللـــــة،)٢٠٠١( ،المرایـــــاتي، كامـــــل جاســـــم.٤٢

)، بیت الحكمة، بغداد.١٢، العدد (اجتماعیة

ـــــد، (.٤٣ ـــــي)، ١٩٧٦مرســـــي، الســـــید عبدالحمی ـــــوي والمهن ـــــه الترب ، اإلرشـــــاد النفســـــي والتوجی

.١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هیمنــــــــــة الشــــــــــمال –العولمــــــــــة االقتصــــــــــادیة ، )٢٠٠٢( ،المســــــــــافر، محمــــــــــود خالــــــــــد.٤٤

بیت الحكمة، بغداد.،والتداعیات على الجنوب

ــــــة ١٩٩٨المســــــند ، شــــــیخة عبــــــداهللا ، (.٤٥ ) ، دور جامعــــــة قطــــــر فــــــي تنمیــــــة اتجاهــــــات الحداث

، العــــــدد مجلـــــة مركــــــز البحــــــوث التربویـــــة عنـــــد طلبتهـــــا فــــــي ضـــــوء بعـــــض المتغیــــــرات ، 

) ، جامعة قطر.١٣(

مصـــــــادر الضـــــــغوط المهنیـــــــة لـــــــدى المدرســـــــین فـــــــي المرحلـــــــة ،)٢٠٠٠( ،یـــــــدالمشـــــــعان، عو .٤٦

مجلـــــــة العلـــــــوم ،المتوســـــــطة بدولـــــــة الكویـــــــت وعالقتهـــــــا باالضـــــــطرابات النفســـــــیة الجســـــــمیة

)، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت.١)، العدد (٢٨، المجلد (االجتماعیة

ــــــام.٤٧ ــــــائي،)٢٠٠٠( ،منصــــــور، رشــــــدي ف ــــــنفس العالجــــــي والوق ــــــم ال ــــــة،عل ــــــو مكتب االنجل

المصریة.

، مجلة عالم الفكر ) ، الحداثة وبعض عناصر الحداثة ، ١٩٨٨المهنا ، عبداهللا أحمد ، (.٤٨

) .٣) ، العدد (١٩المجلد (

ــــــدالحي، (.٤٩ ــــــداهللا عب ــــــوي)، ١٩٨٤١موســــــى، عب ــــــنفس الترب ــــــم ال ــــــي عل ــــــة ، بحــــــوث ف مكتب

.١الخانجي، القاهرة، ط

ـــــــب قطـــــــبأناصـــــــر، .٥٠ لجـــــــامعي نحـــــــو التحـــــــدیث اتجاهـــــــات الشـــــــباب ا،)١٩٩٧( ،یمـــــــن غری

ــــــــنفس،وعالقتهــــــــا بتــــــــوافقهم النفســــــــي/االجتماعي ــــــــم ال ــــــــة عل )، ٤١-٤٠، العــــــــددان (مجل

الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر.

، المكتـــــب الجـــــامعي ٢ط ،التكیـــــف والصـــــحة النفســـــیة،)١٩٨٥( ،الهـــــابط، محمـــــد الســـــید.٥١

الحدیث، اإلسكندریة.

ــــر االجت،)١٩٩٢( ،هــــدبرو، غــــوران.٥٢ ــــة االتصــــال والتغی ــــدول النامی ــــي ال ــــاعي ف نظــــرة –م

ترجمة (محمد ناجي الجوهر)، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد.،نقدیة



…وعالقتها بالتوافق النفسيالمظاهر النفسیة للحداثة

٢٢٤

، ٢ترجمـــــة فـــــرج أحمـــــد فـــــرج وآخـــــرون، ط،نظریـــــات الشخصـــــیة،)١٩٧٨( ،ولینـــــدزيهـــــول.٥٣

دار الشائع للنشر، القاهرة.

ـــدى أثـــر اإلفـــراط فـــي تنـــاول القـــات فـــي الصـــحة النف،)١٩٩٩( ،وادي، علـــي أحمـــد.٥٤ ســـیة ل

ـــة الجامعـــة فـــي الجمهوریـــة الیمنیـــة ـــة التربیـــة ،طلب ـــر منشـــورة، كلی -رســـالة ماجســـتیر غی

ابن رشد، جامعة بغداد.

) ، اتجاهـــــــــات التقلیـــــــــد والحداثـــــــــة فـــــــــي العقلیـــــــــة العربیـــــــــة ٢٠٠٢وطفــــــــة ، علـــــــــي أســـــــــعد ، (.٥٥

) ، جامعة الكویت .٦٥) ، العدد (١٧، المجلد (المجلة التربویة السائدة ، 

، دار الشــــــروق الثقافیــــــة مــــــدخل لسوســــــیولوجیة التنمیــــــة) ، ١٩٨٦آنــــــدرو ، (ویبســــــتر ، .٥٦

العامة ، بغداد .

ـــــــدروآویبســـــــتر، .٥٧ ـــــــة،)١٩٨٦( ،ن ـــــــدخل لسوســـــــیولوجیة التنمی ـــــــد ،م ترجمـــــــة حمـــــــدي حمی

یوسف، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد.

58. Allen, M. J. & Yen. E., (1979), Introduction to Measurement

Theory, Stet California, Book Cole, S, A, P (95-96).

59. Anastasi, A. & Urbina, S., (1997), Psychological Testing, 7th

ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

60. Baron, A. R., (1980), Psychology Understanding Behavior,

2nd ed., Halt Sanders, USA.

61. Ebel, (1972), Essetials of Educational Measurement, New

Jersey, Prentice-Hall.

62. Inkles, A. & Smith, D., (1974), Becoming Modren Individual

Changing Sex Developing Countries, 2nd ed., Harvard

University, Press, America.

63. Kidder, L. K., (1987), Research Methods in Relation, Hult

Rinehart and Winston, London.

64. Khalil, O., (1977), The Impact of University Experience on

Changing Social Values and Patterns of Sex Roles Among

Iraqi Students in Iraq, Cited: Diss AB. Int. Vol. 31, No. 11.



مباركالسلیمان سعید 

٢٢٥

65. Lerner Daniel, (1985), The Passing of Traditional Society

Modernizing Middle East, The Free Press, New York, PP: 45-

47.

66. Mehrens, V. A. & Lehman, A., (1984), Measurement and

Evaluation in Education and Psychology, Holt Rinehatand

Winston, New York.

67. Sudhir, M. & Lalrinkimi, (1986), A Study of Social Attitudes

in Mizoram, Journal of Social Psychology, Vol. 126, No. 3.

68. Zeller, R. A. & Carminers, E. G., (1981), Measurement in

The Social Science The Link Between Theory and Date,

Cambridge University Press, New York.


