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A role model as perceived by a sample of 

adolescents and its relationship to both Belonging 

and psychological fitness 

 

Abstract 

 
The present study aims to investigate the relationship 

between role models as perceived by adolescents and both their 

Belonging and psychological fitness. The sample of the study 

consisted of 197 male and female students from the first year 

students at the university.The results showed the validity of the 

basic assumption of the study, as it proved that there is a 

positive correlation between each role model as perceived by 

adolescents and between their Belonging and psychological 

fitness. The results of the study were discussed in the light of 

the assumptions, theoretical framework and previous studies. 

The study presented its recommendations with some 

subsequent studies in light of the requirements presented by the 

results of the current study. 

Keywords:  Role Model- Belonging- Psychological Fitness.    

 
 
 
 



 010 0202 يوليو/ 1ج– العموم التربوية/ العدد الثالث

 مقدمة: 
الادددددددد    لسدددددددنتنا كدددددددات ا يدددددددا  مصددددددد محا  م دددددددو  ك يدددددددرا مدددددددا يتدددددددردد عمددددددد  ت 

  الرمدددددددد   الشقصددددددددية    الم ددددددددو ا عمدددددددد     الم مهدددددددد    لعددددددددو السددددددددبم تدددددددد  كدددددددداا 
احتياجنددددددا لم ددددددو كددددددات النمددددددااا تدددددد  حياتنددددددا، ت   ددددددد يرجددددددي ا مددددددر  كميددددددة كددددددات 

دلهددددا   المصدددد محا  تدددد  بنددددا. شقصددددية الفددددرد، تهددددات النمددددااا لددددديها الادددددر  عمدددد 
اآلقدددددرين،  التددددد، ير عمدددددديه ، سددددد ا. كددددددان كددددداا التددددد، ير ديجدددددداب  ت  سدددددمب  بحسددددددم 
نمدددد اا الاددددد  ،  لكددددن تدددد  نهايددددة ا مددددر ي عتبددددر كدددداا التدددد، ير  دددد    تعدددداو   صدددد  
درجدددددددة ممكندددددددة تددددددد  شقصدددددددية اننسدددددددان، قص صدددددددا  لممدددددددراكاين الددددددداين يعيشددددددد ن 

فسدددددددي ل جية مرحمدددددددة مدددددددن التددددددد ترا   الع اصدددددددة بسدددددددبم الت يدددددددرا  البي ل جيدددددددة  ال
 التددددد  يشددددعر معهدددددا المراكددددد  ب،نددددد  مشدددد  ،  تا دددددد ال ادددددة تددددد   التدددد  تحدددددد  لهددددد ،

جميددددددي مددددددن ح لدددددد ،  راتدددددد  لمع دددددد  نمددددددااا السددددددم ة، متمددددددرد عمدددددد  العددددددال  مددددددن 
ح لدددد ، ممددددا يجعمدددد  يشددددعر بددددالح ن  ال حددددد  تدددد  تحيددددان ك يددددر ، تيبحدددد  تدددد   سدددد  

بددددالا  ، كددداا ال ددد   الددددا  يعيشددد  عدددن شددددقم ت  تك دددر يشدددعر معدددد   مدددن ق لددد  
بندددا. ( Gibson. 2004, 136) تالادددد   كمدددا عرتهدددا جيبسددد ن  ب،نددد  لددديس  فددد  ،

معرتدددد  يتشددددكو لدددددل الفددددرد تدددد  النمددددااا انجتماعيددددة التدددد  ي دددددركها تدددديمن ح لدددد ، 
 يرغدددددم تددددد  محاكدددددا  كدددددات السدددددما ، تيبددددددت المراكددددد  تددددد  محاكدددددا  سدددددم   نمددددد اا 

   رياددددددددة الكدددددددد   الاددددددددد   بدايددددددددة مددددددددن السددددددددم كيا  ال اكريددددددددة كن عيددددددددة الممددددددددبس ت
 صدددددددد ن  لمسددددددددم كيا  ا ك ددددددددر عماددددددددا  ك رياددددددددة التفكيددددددددر تدددددددد  ا مدددددددد ر،  تحديددددددددد 
ا كددددددداة،  ترتيددددددم ا  ل يددددددا  دلدددددد  غيددددددرت مددددددن ا شدددددديا. التدددددد   ددددددد تجعددددددو كدددددداا 

 النم اا يرس  م مح شقصية المراك   يمة حيات  بعد ال  
  ددددد يصددددو تدددد، ير كددددات  ، ددددد يتم ددددو نمدددد اا الاددددد   تدددد  شددددقم ت  جماعددددة  

 ،د   عمدددد  الفددددرد دلدددد  الحددددد الددددا  يجعددددو مندددد  دنسددددان صددددالح لمجتمعدددد     ندددد الادددد
تنمددددددااا  داا ،ت  تجعددددددو مندددددد  دنسددددددان معدددددداد  لممجتمددددددي  راتدددددد  لمعدددددداييرت   يمدددددد 

 ،الادددد   تعتبدددر  احدددد  مدددن تكددد  د اتدددي الفدددرد التددد  تسددده  تددد  بندددا.  تحايددد  تكداتددد 
لدددددد   حيددددد  نعتبدددددر نمدددددااا الادددددد   كددددد  مصددددددر انلهدددددا  كمدددددا تن لهدددددا د ر قفددددد 

الفدددددرد  ت شدددددكو اقتياراتددددد  تددددد  الحيدددددا  المهنيدددددة منهدددددا  ا كاديميدددددة دلددددد  غيركدددددا مدددددن 
 مجان  الحيا  

 دراسة قصا م  ،مما سب  يتضح تن ك نا  تكمية كبير  لدراسة مفه   الاد  
نمااا الاد  ،  تن اعها،  ت، يراتها،  سما  ا شقام الاين يدرك ا كات النمااا 
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 ن كاا ا مر من ش،ن  تن يك ن ل  ت، ير  –كايناقص صا  المر –د ن غيرك  
سمب  ت  ديجاب  عم  مت يرا  تقرل ت  حيا  المراكاين م و مفه   اننتما. الا  
ي شير دل  ارتبا  ت  اتصاو الفرد با شيا.  ا شقام  ا ماكن من ح ل ، كما تن  

سم ، تكما يحتاا تحد الحاجا  اننسانية ا ساسية  ت  كر  الحاجا  اننسانية لما
اننسان لم عا   الشرام  ا من يحتاا تن يشعر باننتما. لش . ت  لشقم ت  
 لمكان ت  لجماعة، تاننتما. يعن  انعتراة باب و اآلقرين لمفرد ضمن مجم عة

(Hagerty et al., 1992: 173)،  اننتما. كال  يعن  تن اننسان ن يست يي تن 
ن  يعي  بمفردت، متشرناا  ح و اات ،  لكن  يحتاا لآلقرين مهما بم     ت ،  ا 

غام كاا المفه   ت  انقف  لدل ا تراد يشعر الشقم تن   م   ي صبح تك ر 
 Marsh et)ع رضة ل كت ام  الت رة ت  سم كيات  ننعدا  مشاعر اننتما. لدي 

al., 2007.33). 

 ، ددددة النفسدددديةكمددددا اكتمدددد  الدراسددددة الحاليددددة بملاددددا. الضدددد . عمدددد  مفهدددد   الميا
حيدددددد   يتركددددددد  انكتمددددددا  اآلن عمددددددد  ليا دددددددة الجسددددددد، تددددددد  دكمدددددداو لميا دددددددة النفسدددددددية 
لمشدددددقم  التددددد  تعنددددد  مددددد ي  مدددددن السدددددما  الاكنيدددددة  السدددددم كية  اننفعاليدددددة التددددد  

 الت مددددددم عمدددددد   ،تمكددددددن الفددددددرد مددددددن تحايدددددد  ت صدددددد  دمكاناتدددددد  لمت اتدددددد  مددددددي بي تدددددد 
  (Matthews et al.,2003: 14) النفسددديةمشدددك ت ،  الشدددع ر بالسدددعاد   الرتاكدددة 

تالميا ددددة النفسددددية ت شددددب  ال ا ددددة النفسددددية ل نسددددان، كممددددا كاندددد  كددددات ال ا ددددة حي يددددة 
 ممي دددددة كممدددددا شدددددعر اننسدددددان بالسدددددعاد   كدددددان ت دددددرم لمصدددددحة النفسدددددية،  العكدددددس 
صددددحيح لاا اكتمدددد  الدراسددددة الحاليددددة بملاددددا. الضدددد . عمدددد  الع  ددددة المحتممددددة بددددين 

 اين  ك   من اننتما.  الميا ة النفسية لديه  الاد   كما يدركها المراك
  :مشكمة الدراسة

تصدددددبح  تددددد  عصدددددر تادددددد  تيددددد  ا سدددددر  ر ناهدددددا ماارندددددة بالعصددددد ر السددددداباة
م ضددددد ا ددرا  المددددددراكاين لنمددددددااا الادددددد   تدددددد  حيدددددداته  تمدددددرا  غايددددددة تدددددد  ا كميددددددة 
ا  التعايددددددد تدددددد  ُن  احددددددد، حيدددددد   تصددددددبح د ر المعمدددددد   ا    ا م ت ددددددو تدددددد، يرا  ممدددددد

سددددددب ،  تصددددددبح المراكدددددد  تدددددد  م اجهددددددة  ا ددددددي ممتمدددددد . بالتحددددددديا ، تتحددددددد  تيدددددد  
ل ددددة ا ر ددددا   التكن ل جيددددا بشددددكو صددددارو بدددددن  مددددن ل ددددة الاددددي   المعددددايير كمددددا كددددان 
 بدددددو الددددد ،  تددددد  قضددددد  كدددددات المت يدددددرا  المجتمعيدددددة تصدددددبح لممراكددددد  انقتيدددددار 

تصددددرا  عمدددد  مدددن نمددددااا  دددد   عديددددد  تك دددر بك يددددر ممدددا مضدددد ، تدددا مر لدددد  يع دددد ما
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البيددددد   المدرسدددددة ت  الجامعدددددة تاددددد ،  لددددد  يع دددددد تتدددددراد كدددددات الم سسدددددا  كدددددا م ت  
ا   ت  المعممدددددة ت  تسدددددتاا الجامعدددددة كددددد  نمدددددااا الادددددد   كمدددددا كدددددان سددددداباا ،  لكدددددن 
تصددددبح اآلن كنددددا  نمددددااا تقددددرل لمددددا يشددددهدت العصددددر الحددددال  مددددن انفتددددا  عمدددد  

  ااتا   مجتمعا  تقرل 
د   تددددددمن ا مددددددر تصددددددبح شدددددد . غايددددددة تدددددد   تدددددد  ضدددددد . مفهدددددد   نمدددددد اا الادددددد

ا كميدددددة، تهددددد  لددددديس شقصدددددا  عاديدددددا   لكنددددد  بم ابدددددة م مهددددد  لآلقدددددرين بممكانددددد  د ن 
تن ي  يدددددر د اتعهددددد ،  يدددددتحك  تددددد  انفعدددددانته ،   دددددد يصدددددو  تن ياددددد   بمجهددددد د كبيدددددر

ا مدددر لمدددا كددد  تك ددددر مدددن الددد ، حيدددد   تن نمدددااا الادددد   لهددددا تددد، ير لددديس باليسددددير 
سدددده  نمدددد اا الاددددد   تدددد  تشددددكيو ك  يددددة المراكدددد  انجتماعيددددة عمدددد  ا تددددراد، تاددددد ي  

(Sealy., & Singh. 2006: 28)لعميددا تدد  ،   ددد يكدد ن لنمدد اا الاددد   اليددد ا
 .Sealy., & Singh) كاديميدددة المسدددتابمية لممراكددد انقتيدددارا  المهنيدددة  ا 

 كددددال   ددددد يكدددد ن لنمدددد اا الاددددد   الفضددددو تدددد  تمسدددد  المراكدددد   ،(182 :2007
لرم يددددة تدددد  المجتمددددي م ددددو الصددددد   القيددددر  الحددددم دلدددد  غيركددددا مددددن الاددددي  بددددالاي  ا

 ( (Dean .2014 الف ضم   العكس صحيح كال 
دن تن ا مددددددر لدددددد   جدددددد   ، عمدددددد  الددددددرغ  مددددددن تكميددددددة دراسددددددة نمددددددااا الاددددددد   

تكمدددددا تنددددد  ن ي مكددددددن لماددددداد  تن يسددددددتمر ا  ،ُقدددددر،  كددددد  نمدددددد اا ال دددددامحين لماددددددد  
 اا الاددددددد   تن يسددددددتمر د ن تن يكدددددد ن كنددددددا  د ن تددددددابعين، كددددددال  ن يمكددددددن لنمدددددد

 لدددددددال  تهدددددددت   ،Role aspirants دددددددامحين لهددددددداا النمددددددد اا ت  لهددددددداا الدددددددد ر 
الدراسدددددددة الحاليدددددددة بملادددددددا. الضددددددد . عمددددددد  قصدددددددا م ال دددددددامحين لنمدددددددااا الادددددددد   
بانضدددددداتة نلادددددددا. الضددددددد . عمدددددد  الع  دددددددة بدددددددين ددرا  المددددددراكاين لنمدددددددااا الادددددددد   

لنفسددددددية لددددددديه ، عمدددددد  اعتبددددددار تن اننتمددددددا. مفهدددددد    كدددددد   مددددددن اننتمددددددا.  الميا ددددددة ا
اجتمدددداع  لدددد  جانددددم نفسدددد  يعندددد  ارتبددددا  ت  اتصدددداو الفددددرد بدددداآلقرين مددددن ح لدددد  
  كددددال  يعندددد  شددددع ر الفددددرد ب،ندددد  ا   يمددددة  تكميددددة تدددد  المجتمددددي الددددا  يعددددي  تيدددد 

(Hagertyet al., 1992: 17)  كممدددا كدددان اننتمدددا. مرتفعدددا  لددددل ا تدددراد كممدددا 
ار النفسددددددددددية  ا كاديميددددددددددة انيجابيددددددددددة ل تددددددددددراد  انقفدددددددددد  لددددددددددديه  ارتفعدددددددددد  اآل دددددددددد

بانضدداتة  (،Kia – Keating., & Ellis. 2007: 30) ا مددرا  النفسددية
لتركيددددد  الدراسدددددة الحاليدددددة عمددددد  مت يدددددر الميا دددددة النفسدددددية الدددددا  ي شدددددير دلددددد  الجاندددددم 
الددددددداكن   اننفعدددددددال   السدددددددم ك  ت  المهدددددددار  لددددددددل الفدددددددرد، تهددددددد  مفهددددددد   ياتدددددددرم 

 يعكدددددس ليا ددددددة تتكدددددار  تتعدددددداو  ،ة ت  بددددد،قرل مددددددن مفهددددد   الصددددددحة النفسددددديةبدرجددددد
 انفعدددددددددان  الفدددددددددرد تددددددددد  عصدددددددددر ممددددددددد . بالتحدددددددددديا ،  الصدددددددددراعا   الضددددددددد   ، 
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تالميا دددددددة النفسدددددددية ت هدددددددر ب ضددددددد   تددددددد  جددددددد د  حيدددددددا  الفدددددددرد   ريادددددددة اسدددددددتجابت  
 .(Robson , 2014: 9)الي مية لمض   

البحدددد  عددددن الع  ددددة امددددا  بلددددتعكس اكتملدددداا جددددا.  مشددددكمة الدراسددددة الحاليددددة 
الاددددد   كمددددا يدددددركها المددددراكاين  ع  تهددددا بكددددو مددددن اننتمددددا.  الميا ددددة النفسددددية بددددين 
 لديه  

  :أىداف الدراسة
التركيدددددد  عمدددددد  مفهدددددد   الاددددددد   دجرا يددددددا  كمددددددا تهدددددددة الدراسددددددة الحاليددددددة دلدددددد  

 كميددددة المفهدددد   ااتدددد  تدددد  تشددددكيو الشقصددددية اننسددددانية ،  الدددد  يدركدددد  المراكادددد ن
رحمددددة الشددددبام  الرشددددد،  كددددال   كميددددة المفهدددد   حيدددد  التدددد، ير الادددد   الددددا  تدددد  م

 ،يحدددددد  عمددددد  المراكددددد  تددددد  مجمدددددو سدددددم كيات  سددددد ا. ال اكريدددددة منهدددددا ت  القفيدددددة
بانضددددداتة  كميدددددة دلادددددا. الضددددد . عمددددد  قصدددددا م نمدددددااا الادددددد    السدددددما  التددددد  

ليددددة كمددددا تهدددددة الدراسددددة الحا تجددددام المددددراكاين لتبندددد  نمدددد اا  ددددد   د ن اآلقددددر 
لكدددد   مددددن اننتمددددا.  الميا ددددة النفسددددية، حيدددد   تن اننتمددددا. لصددددياغة مفهدددد   دجرا دددد  

يعكددددددس بدرجددددددة ت  بدددددد،قرل مدددددددل ارتبددددددا  الفددددددرد بالم سسددددددا  التدددددد  ينضدددددد  دليهددددددا 
تعميددددا  بدايددددة مددددن ا سددددر   المدرسددددة  الجامعددددة  صدددد ن  لممجتمددددي  الدددد  ن بالكامددددو، 

عكددددددس مسددددددت ل ليا ددددددة ا تددددددراد بانضدددددداتة لدراسددددددة مفهدددددد   الميا ددددددة النفسددددددية الددددددا  ي
 ،نفسددددددددديا   سدددددددددم كيا   تددددددددد   دددددددددر ة تمم كدددددددددا التحدددددددددديا   الصدددددددددع با   الضددددددددد   

الع  ددددددة بددددددين كددددددو مددددددن الاددددددد   كمددددددا  بالتددددددال  تسددددددع  الدراسددددددة الحاليددددددة لمعرتددددددة 
 يدركها المراكاين  مست ل انتما ه   ليا ته  النفسية 

 :أىمية الدراسة
مت يددددر الاددددد    ت ددددرت عمدددد  ميددددة تدددد،ت  تكميددددة الدراسددددة الحاليددددة مددددن تك :نظريااااا   -

الشقصددددددية اننسددددددانية قص صددددددا  تدددددد  مرحمددددددة المراكاددددددة التدددددد  تتشددددددكو تيهددددددا 
 التددددد  مدددددن ق لهدددددا يمكدددددن ل نسدددددان تن يكددددد ن  ،شقصدددددية اننسدددددان تيمدددددا بعدددددد

، سدددددد    ندددددداتي لمجتمعدددددد ، ت  يكدددددد ن نمدددددد اا غيددددددر سدددددد    مدددددددمر لمجتمعدددددد 
،  معرتددددددة حيدددددد   ت هددددددر تكميددددددة الدراسددددددة الن ريددددددة تدددددد  تحديددددددد مفهدددددد   الاددددددد  

سدددددما  الادددددد   التددددد  تجدددددام المراكددددد ،  تسدددددمي  الضددددد . عمددددد  نمدددددااا الادددددد   
لدددددل المددددراكاين  معرتددددة ُ اركدددداعميه ، بانضدددداتة دلدددد  تكميددددة مت يددددر اننتمددددا. 
الدددددددا  يم دددددددو  ددددددددر  الفدددددددرد عمددددددد  اننتسدددددددام لجماعدددددددة مدددددددا ت  م سسدددددددة لددددددديس 
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نمددددا نفسدددديا   اجتماعيددددا  ممددددا ي شددددير لدرجددددة مددددن المسدددد  ل ية نحدددد  جسددددديا  تادددد   ا 
الجماعدددددة التددددد  ينتمددددد  دليهدددددا، تدددددالمفه   يشدددددمو حاددددد   الفدددددرد   اجباتددددد  نحددددد  

الجماعدددددة،  كدددددال  يعكدددددس درجدددددة مدددددن الددددد ن. ت  ال تدددددا. لهدددددات الم سسدددددة  كدددددات
ممددددا يترتددددم عميدددد  سددددم كيا  السدددد ا. ت  ال سدددد ا.، كمددددا تدددد،ت  تكميددددة الدراسددددة 

ادددددددر  تيضددددددات  تسددددددمي  الضدددددد . عمدددددد  مفهدددددد   الميا ددددددة النفسددددددية الددددددا  ي شددددددير ل
الفدددرد عمدددد  الحفددددا  عمدددد  ليا دددة اكندددد   انفعانتدددد   سددددم كيات  رغددد  مددددا يمددددر بدددد  
مددددن ضدددد     مشدددداكو  صددددع با ،  تتجمدددد  ا كميددددة ا ساسددددية لمدراسددددة تدددد  
معرتدددددة الع  دددددة بدددددين ددرا  المدددددراكاين لنمدددددااا الادددددد   تددددد  حيددددداته   ع  تهدددددا 

 بكو من اننتما.  الميا ة النفسية لديه  
 ايدددددداسيددددددة الدراسددددددة الت بيايددددددة تدددددد  دعددددددداد تد اتم اننددددددة ل هددددددر  تكم :تطبيقيااااااا   -

الاددددد   المدركددددة ل تددددراد المددددراكاين، باعتباركددددا مت يددددر نفسدددد  عمدددد   دددددر كبيددددر 
حيدددد    امدددد   ، تدددد  نفددددس ال  دددد  تندددددر تيدددد  المادددداييس العربيددددة ،مددددن ا كميددددة

قدددددر كمددددد  نتاحدددددة الفرصدددددة  الباح دددددة بترجمدددددة مايددددداس يضددددد  جاندددددم كيفددددد  ُ 
كمدددددا اكتمددددد  الدراسدددددة تيضدددددا  بتحديدددددد  ،نمدددددااا  د تددددد لممراكددددد  لمتعبيدددددر عدددددن 

سدددددددددما  نمدددددددددااا الادددددددددد    ما ماتددددددددد   كدددددددددال  معرتدددددددددة قصدددددددددا م  سدددددددددما  
 كدددددال  ترجمدددددة مايددددداس اننتمدددددا. لمجامعدددددة  الدددددا   ،ال دددددامحين لهددددداا النمددددد اا

دراكددددد   يهدددددت  باننتمدددددا. لمجامعدددددة  ل سددددداتا   الع  دددددة بدددددين المراكددددد   ت رانددددد   ا 
مايدددددداس الميا ددددددة النفسددددددية لممددددددراكاين  الددددددا    بانضدددددداتة دلدددددد  دعددددددداد ،ل لفددددددة

  السم ك   ، اننفعال  ،يض  الج انم ال   ة المعرت  / الاكن 
 اإلطار النظري:

تتنا و الدراسة الحالية عرضا  لبنا. مفاكي  الدراسة الحالية،  تبعادكا، 
 : ك       محا ر تساسية الن ريا  المفسر  لهات المفاكي ،  ال  ت  

   الاد    .اننتما    الميا ة النفسية 
 Role Model القدوة :المحور األول

  :القدوة والمفاىيم ذات الصمةمفيوم  -
 دددددددديما   دددددددال ا دن الادددددددد   الحسدددددددنة قيدددددددر نصددددددديحة،  عددددددد  النددددددداس بفعمددددددد   ن 

تدددددددا مر كدددددددان مرتكددددددد ا  عمددددددد  كيفيدددددددة تن ن صدددددددبح  دددددددد   ل يرندددددددا  ،تع هددددددد  با لددددددد  
تددددددا مر ن  ،اآلن تك ددددددر ق دددددد ر   تعايددددددد دددددد  تصددددددبح ا مددددددر  ،ب،تعالنددددددا ن ب،  النددددددا

 لكدددددن ك ندددددا  قصدددددا م  سدددددما   ،يتعمددددد  بكيفيدددددة تن يكددددد ن اننسدددددان  دددددد   تاددددد 
قص صددددا  المددددراكاين الدددداين تتسدددد  سددددم كياته   ،نمدددد اا الاددددد   تدددد  تعددددين اآلقددددرين



 القدوة كما تدركيا عينة من المراىقين وعالقتيا 
 بكل من االنتماء والمياقة النفسية لدييم

 

 

010 

 مدددددن ناحيدددددة تقدددددرل  ،بالشددددد   الريبدددددة  التمدددددرد عمددددد  مدددددن ح له ،كددددداا مدددددن ناحيدددددة
تدددددالبع  يدددددرب  نمددددد اا  ،ب،اكدددددان المدددددراكاين تدددددمن كندددددا  قمددددد  تددددد  مفهددددد   الادددددد  

الاددددددددد   بنمدددددددد اا ا م ت  ا   تادددددددد ،  الددددددددبع  يرب دددددددد  تادددددددد  بنمدددددددد اا ا نبيددددددددا. 
ددددو، تمددددا الددددبع  اآلقددددر تدددد  يعددددرة ت  شدددد . عددددن مفهدددد   الاددددد    ن ي ادددددر  ، الرس 

تاننسدددددان بددددد   ،لهددددداا المفهددددد    يمدددددة بدددددالرغ  مدددددن تكميتددددد  تددددد  تشدددددكيو الشقصدددددية
ا ، تمدددا اننسدددان الدددا  لديددد  نمددد اا  دددد   سدددمب  تهددد  غالبدددا   دددد   دنسدددان تايدددر نفسدددي

ينددددته  سددددم ك   يدددد  ر تيدددد  تدددد، يرا  سددددمبيا ، عمدددد  عكددددس اننسددددان ا  الحدددد  ا كبددددر 
مددددن  جدددد د نمدددد اا ت  تك ددددر مددددن نمدددد اا لماددددد   انيجابيددددة تدددد  حياتدددد  ت البددددا  يدددد  ر 

 كاا ديجابيا  عمي  
 Merton, 1957ميرتد ن  مندا تن صد  ،دن مفهد   الادد   ي عتبدر مفهد    ددي  

المفهدد    تشددار بدد  دلدد  ا تددراد الدداين يا مدد ن بدد،د ار معينددة ن يادد   بهددا غيددرك  م ددو 
ن كاند  ما الد  محدد د  تد  كداا السديا   ،الجراحين  د  ت الد  الدراسدا  بعدد الد   ا 

حتد  اآلن،  مددا او كنددا  تبدداين  اضددح تد  تحديددد مفهدد   الاددد    دن تن كنددا   اسدد  
 :تعريفا   ك  تنمشتر  بين ال

 الاد   ت  هر كيفية تدا. مهار   تحاي  كدة تتعتبر نمااا سم كية  -1
  ت  تنها ت م و الممكن ،ت هر لنا الاد   الهدة بشكو ي مكن تحايا  -0
 .Morgenroth))تجعو الهدة مرغ م تي   نها بم ابة مصدر دلها  لمفرد  -3

2015: 5. 

عم  تنها البنا. المعرت   الاد   ( Gibson. 2004: 136) جيبس ن ي عرة 
الا  يعتمد عم  سما  ا تراد ت  النمااا انجتماعية الت  يتبناكا الفرد من ح ل ، 
  يرغم ت  محاكا  كات السما    اتف  كاا المفه   مي دراسة كو من سيم   سين 

Sealy., & Singh. 2006: 28))  . حي   الت،كيد عم  تن نمااا الاد   تعد ج
  ت  ر اله  ية انجتماعية لمفرد،  ال  لما تا   ب  من د ر يجعو م ه   تعاو ت

 يرغم ت  محاكا  سم   نم اا الاد   بشكو مباشر ت   ،الفرد يت، ر شكميا   نفسيا  
 غير مباشر مما يك ن ل  ا  ر ت  تشكيو ك  يت  انجتماعية 

بملاا. الض . عم    Websters dictionary ام س  يبستير   اكت    د
نم اا الاد  ،  عرت  ب،ن  اننسان الا  ي حتال ب  ت  سم ك ،  يا   ا شقام 
اآلقرين من ح ل  بتاميد سم كيات  قص صا  ا شقام ا ص رسنا ،  ن را   ن 
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سم   كاا الشقم يك ن جيدا  ت  سي ا  تمن كنا  ق ر حايا  متم و ت  تاميد 
يك ن ا عم   ع  بهاا الق ر  ا شقام لهاا النم اا،  لال  يجم عم  اآلبا. تن

من اقتيارا  تبنا ه ، تالمس،لة ليس  باليسير   ن بع  كات النمااا  د تك ن من 
ت رم مايك ن ل بنا. تنفسه  م و ا ق   ت  المعممين، بانضاتة تن كناكنسبية بين 
ما ك  ماب و ت  سيا  اجتماع   مرت   ت  د ار اجتماع  ُقر،  كال  كنا  

حديد الس .  الجيد ت  نمااا الاد   بين جيو اآلبا.  ا بنا.، تتحديد نسبية ت  ت
 البح  عن نم اا  د  تمر يعتمد عم   ،النم اا الجيد تصبح تمر صعم

 ن يقضي لممن   ت  تبن  الفرد  الشقصية الداتعة المحف    الم ير  ل عجام
 ب نا.ا   ،(Osabue-Kle. 2001: 563-580)) نم اا د ن ُقر من نمااا الاد  

عم  ال   د يك ن ك نا  تترادا  لديه  نمااا  د   يعتبر نها جيد   لكنها سمبية ت  
تعين ُقرين،   د يك ن  تراد نمااا  د   بينما ت رانه  ت  نفس الع مر   د يك ن 

 Scales et)ت  نفس ال ر ة ليس لديه  نمااا  د  ، حي   اكر  دراسة سكيم 

al., 2001: 203 – 727)  الم من    م المرحمة  133333تن من بين 
% تا  من ال  م لديه  نمااا  د   ت  03نعدادية  ال ان ية كان ك نا  ا

 حياته  
لاد   ب،نها مفه   غير م حدد ا Irvin, 1989: 52 – 53)) ي عرة ديرتين 

 غير د ي  يستدع  الم يد من الشر   الت ضيح تيما يقم م اصفا  النم اا 
ا ساليم الت  يتبعها  تجعم   د   لآلقرين، كما ت ضح تن الناصح ت   سمات    

الم عم  دا ما  نم اا  د   ت  تعين اآلقرين،  ت  الحاياة تمن نم اا الاد   ليس 
 بالضر ر  معم  ت  شقم ناصح 

 مفه    Role Modelبين مفه   الاد    Yancey, 1998: 3)) ي مي  يانس 
الاد   ك  نم اا لشقم ي حتال ب  ت  سم ك   باعتبار تن Mentorالناصح 

 ٌين ر  تعال  عم  تنها تستح  تن يك ن عم  اتصاو ت  ارتبا  عا ف  مي 
ا تراد  ليس بالضر ر  تن يك ن عم  اتصاو مباشر معه ، تما الناصح ته  
شقم ي اد  دع  ل تراد بشكو ماص د ت  م ج   يك ن عم  ت اصو  ماربة من 

 يك ن بامكانه  انتصاو ب   مشاركت  لقبراته ، تالاد   ت د  ا شقام ح ل ، 
ت  النهاية ل ج د ص ر  ديجابية لدل المراكاين  الشبام ت  تك ين ك  ية تجتابه ، 
تما عممية النصح  الت جي  ته  ت رم نكسام ك ن. الشبام المهارا  الت  

 يحتاج نها لتحاي  كات الص ر  
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 ،ت  دراست  عن الاد   Ingall , 1997: 182 –183) ) كال  دنج وياتر   
حي   ياتر  تربعة نمااا تق  ية  ،تن كنا  تر   بين مفه   الاد    مفه   الب  لة

 :له  تد ار مقتمفة
 ،ك  شقم من  من بعيد :The Classical hero البطل الكالسيكي -1

ا  يرم  لاي  المجتمي الا  قر  ،معر ة عم  مست ل ال  ن بالتف    السم 
ت  تاكان مجم عة ما ت    ن   Cultural glue ي عتبر نمي  ااتيا   ،من 

المم  ديفيد  :الا  ينتم  دلي  حي   تن  يرب  الفرد بالمجم عة م او عم  ال 
 ج را  اشن ن   

نم اا تاريق  يعكس تضا و   ي   ك   :The New – hero البطل الجديد -0
حي   ي ناد  م     ،  ت     المجتمي الت  ت عجم بها جميي المجتمعا  ت

 بالحرية  المسا ا  ت  ت  تضيمة تقرل من تم مة كاا مارتن ل  ركين  
 Moral exemplar or Quiet النموذج األخالقي أو البطل الياديء -0

hero:   يقد   ،شقم لدي  شجاعة نفسية ت  تق  ية  غير متعال ك 
 المشاركين ت  تنش ة غير  ،م ناا  ال ن و  الك ار  ال بيعية :مجتمع  م و

 ربحية م و حا   اننسان 
شقم ي مه  ا تراد من ق و م  ح ة ك   :Role model نموذج القدوة -3

  د يك ن كاا انلها  جيد ت  سي .، حي   تن  يشب  المُر  تيساعد  ،سم ك 
اآلقر عم  ر ية اات  من ق لها، م او عم  ال  الم عم   ا    ا و ا كبر 

 رت من النمااا الاريبة  البعيد  لمفرد دل  غي
ت عدددددرة الباح دددددة نمدددددااا الادددددد   بددددد،نه  ا تدددددراد الددددداين يددددد  ر ن  ،ممدددددا سدددددب 

عمدددددددد  انجددددددددا ا  ال ددددددددامحين لماددددددددد  ،  ي شددددددددكم ا د اتعهدددددددد   تكددددددددداته  عددددددددن  ريدددددددد  
مسدددددداعدته  تدددددد  كيفيددددددة تحايدددددد  ا دا.  المهددددددار  المناسددددددبة  التدددددد  تجعددددددو تكددددددداته  

اا الاددددد   ي عتبددددر مصدددددر ل لهددددا  حيدددد  يدددد  ر عمدددد   ابمددددة لمتحايدددد ،  كددددال  نمدددد  
ا تددددراد تدددد  تحايدددد  تكداتدددد ،  كدددداا التدددد، ير يشددددمو تع يدددد  ا كددددداة الحاليددددة  بنددددا. 

 ا كداة الجديد  
 لمفيوم القدوة التفسيرات النظرية:  

 تاا  لمن رية المعرتية انجتماعية تن   Bandura, 1986يفترض باندورا   
ن ي  ح  سم   اآلقر  يامدت عن تن ينت ر نتا   من ا يسر عم  اننسان ت



 001 0202 يوليو/ 1ج– العموم التربوية/ العدد الثالث

سم كيا  اآلقرين ليتعم  منها، تعم  سبيو الم او يتصرة الشبام،  غالبا  يكتسب ن 
اتجاكاته  من نتا   سم كيا  الكبار من ح له ،  ت  ض  ها يارر ن كية 

ل نسبيا  ا مر مقتمة لد لكن يتصرت ن  تتعدو اتجاكاته  ت  ت ب   تاا  لال  
الم راكاين ته  ببسا ة يامد ن سم كيا  الكبار من ح له  ممن يقتار نه  
بم اصفا  معينة، تالمراكاين الاين لديه  نمااا  د   من المت  ي تن ي صبح ا م مه  
 يت حد ا مي سم كياته   تتعاله ،  ن مرحمة المراكاة ك  الت  ي  الا  يتحدد 

ين ر ن لمراشدين ك  يحدد ا السم    يتشكو تي  ك ية المراك ، تالمراكا ن 
المرغ م تي   الماب و  المناسم،  كال  تحديد النمااا الاين يرغب ن ت  ال ص و 
دليها،  غالبا  مع   النمااا ا ك ر تعالية ت  ن ر المراكاين ك  من يتمتع ن 

،  مي ال  ن ر  Prestige      Power مكانة اجتماعية Status  بمكانة عالية
    تقتمة باقت ة المجتمي  السكان  السيا  انجتماع  الا  ينتم  دلي المراك

(Hurd et al., 2017). 

ت كدددددددد الن ريدددددددة المعرتيدددددددة انجتماعيدددددددة كدددددددال  عمددددددد  تن ا تدددددددراد يقتدددددددار ن  
بمعندددد  تن المراكدددد  يبحدددد  عددددن الاددددد   التدددد   ،نمددددااا  ددددد   تكدددد ن متتشددددابهة لهدددد 

 .Zirkel)   ت كدددد دراسدددة  يركدددوتشدددبه  غالبدددا  تددد  العدددر   الجدددنس  الددددين، حيددد

تن تدددد اتر نمددددااا لممددددراكاين مددددن نفددددس سددددنه   عددددر ه  تمددددر  (376–357 :2002
بددددددالي ا كميددددددة لمسدددددداعدته  تدددددد  تحديددددددد  تشددددددكيو كدددددد يته ، بانضدددددداتة  كميتهددددددا 
الاصدددددد ل تدددددد  تحديددددددد تكددددددداته  المسددددددتابمية سدددددد ا. الدراسددددددية ت  المهنيددددددة،  كنددددددا  

 (Stanton – Salazan., & Spina. 2003: 231–254)) دراسدددة تقدددرل
ضددددددر ر  تدددددد اتر القصددددددا م الديم جراتيددددددة المشددددددتركة بددددددين ك دددددد   مددددددن عمدددددد  ت كددددددد 

المددددددراكاين  نمدددددد اا الاددددددد   م ددددددو قصدددددددا م الجددددددنس  العددددددر ، ت البيددددددة الددددددداك ر 
تكددددد ن نمدددددااا  دددددد ته  اكددددد ر  كدددددال  تيضدددددا  بالنسدددددبة ل ندددددا ، كمدددددا تنهددددد  ي فضدددددم ا 

 ا ص و العر ية الاد   الت  ت شبهه  ت  ل ن البشر  ت  
  تادددددا  لمن ريدددددة المعرتيدددددة انجتماعيدددددة تيضدددددا  نبدددددد تن يكددددد ن نمددددد اا الادددددد   
لديددددددددد  عددددددددددد مدددددددددن السدددددددددما  م دددددددددو: الجاابيدددددددددة  ا كميدددددددددة انجتماعيدددددددددة  التددددددددد، ير 

 Lyle. 2009: 24))انجتماع  الفعاو دل  غيركا من قصا م الشقصية 

 :Morgenroth. 2015) )  من جانم ن ر  ُقر تاتر  دراسة م رجنر  
حي   اتترض  الدراسة تن سما  ال امحين  ،نم اجا  يعكس ته  لعممية الاد   3-4

درا  عممية الاد  ،  لماد   ت سه  بنفس الادر الا  ت سه  ب  نمااا الاد   ت  ته   ا 
 ن ك نا  تشاب  بين كممنه ، م او عم  ال : مست يا  نجا  الاد   تسير بشكو 
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نجا  ال امحين لماد  ،  كال  تتكار ك و منه   ديجاب   رد  مي مست يا 
مكانية تعديمها  است ماركا، بانضاتة دل  اتتراضه  ب،ن   معتادات  ح و  دراته   ا 
كنا      من السما  الت  تسه  ت  نم اا الاد    تعتبر بم ابة المفتا  لفه  

ي    در  ال ص و دل Goal embodimentعممية الاد    ك  : تجسيد الهدة 
Attainability   الرغبة ت  ال ص و دلي Desirability،  من ق و كات 

العمميا  تمعم الاد   د را  ت  ت يير ددرا  الفرد  كدات ،  من    تت ير سم كيات  
المرتب ة بت ير ا كداة،  بالتال  تعتبر كات العمميا  ال    مهمة ت  تعديو  ي  

عديو ت  ن ات  عممية الاد   كمها م و: ا ترا  تي هر الت  تد ار ال امحين لماد  ،
 تكداة جديد ،  تع ي  تكداة حالية، تنمااا الاد    ت  دراسة م رجنر  

(Morgenroth. 2015: 3-4)  لها       ا ة تساسية  ك : العمو  التصرة
كنمااا سم كية، ت  ي الممكن ت  المتا  تحايا   كيفية ال ص و دلي ،  تقيرا  تعتبر 

د   مصدر نلها  ا تراد   كات ال  ا ة يمكن تن ت  ر ت  ك   من ت  عا  الا
 ا تراد نح  النجا   كال  رغبته  ت  تحاي  تكداته  

  :سمات نموذج القدوة والعوامل المؤثرة -
تميدددددو مع ددددد  المجتمعدددددا  لتاددددددير ا شدددددقام ا يدددددالا  ، سددددد ا. كانددددد  كدددددات 

 يمادددد  ا شددددقام  نمدددد اا ت   ددددد    باعتبددددارك  الادددد   بدنيددددة ت  ماليددددة ت  معن يددددة،
ا   المكاندددددددة العاليدددددددة تددددددد  المجتمدددددددي نفدددددددس التاددددددددير   غالبدددددددا  مدددددددا ت كدددددددد  سدددددددا و 

المم مين  نعبدددد  النمددددااا التدددد  ت ادددددمها لممتماددددين كددددانعدددد   عمدددد  كدددداا مددددن قدددد و 
كددددددددر  الاددددددددد   الشقصدددددددديا  القياليددددددددة تدددددددد  تتدددددددد   الكددددددددارت ن، بانضدددددددداتة دلدددددددد  تن 

  مهدددددن ت    دددددا ة غيدددددر تاميديدددددة ي عتبدددددر ا نمدددددااا الرجددددداو  النسدددددا. النددددداجحين تددددد
 ددددددددد   ل يددددددددرك ،  كدددددددداا بالنسددددددددبة لمع دددددددد  ا تددددددددراد تدددددددد  المجتمددددددددي  تمددددددددا الشددددددددبام 

 ددددد يكدددد ن لهدددد  رت  ُقددددر مضدددداد، تمدددد    ا شددددقام الددددداين  –ت البددددا  – المددددراكاين 
يعممدددد ن تدددد  مهددددن غيددددر تاميديددددة ين ددددر دلدددديه  عمدددد  تنهدددد  نمددددااا  ددددد   مددددن  جهددددة 

 المسدددد  لين، تمددددا الم ضدددد ا بالنسددددبة لممددددراكاين  الشددددبام ن ددددر صددددانع  السياسددددة 
يقتمدددددة عدددددن الددددد  تهددددد  غالبدددددا  ي فضدددددم ا نمدددددااا الرياضددددديين  النجددددد   السدددددينما يين 
كادددد   لهددد ،  نهددد  ين دددر ا دلددديه  تددد  ضددد . تحدددررك  مدددن  ددد انين المجتمدددي  كدددال  
دددددددم ة ا م  ا  ،  عنددددددددما س ددددددد و مجم عدددددددة مدددددددراكاين  شدددددددبام عدددددددن الشدددددددقم  س 

% مددددددن تصددددددحام انسددددددتجابا   عضددددددا. 30لعددددددال ، تشددددددار حدددددد ال  ا كدددددد  تدددددد  ا
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ا سددددددر   المعممددددددين  ا  ددددددران  ا صددددددد ا.،  عندددددددما س دددددد م ا عددددددن ك  يددددددة تب دددددداله  ت  
مددددن سددددي مب ا مددددنه  تادددددي  الدددددع  ت  المسدددداعد  قددددارا ا سددددر  تشددددار ا ل عبدددد  كددددر  

 & ,.Maccallum) الادددد   الم ددددربين  الددددبع  تشددددار لنمددددااا مدددن التدددداري 

Behman. 2002: 9). 
مجم عة ت صيا  من ق و البح  ت  برام    Lyle. 2009: 14)) ياتر 

 :الاد   لدل المراكاين  الشبام م و
ت  مه  بشكو من  Attractiveيجم تن يك ن نم اا الاد   شقم جاام   -1 

 ا شكاو لمشبام 
له   يحتاا نم اا الاد   تن يجد تر  مشتركة مي الشبام الا  ي د تن يك ن  -0

 م   كداة الشقصية ت  ال ر ة انجتماعية( ) نم اا   د  
بالنسبة لممراكاين الاين لديه  ش  ت   دراته  الشقصية ت   يمه ، يست يي  -0

الاد   ت  النم اا تن ي دع  كات الادرا   الاي  ت  ي عدلها من ق و قبرات  
 الساباة  انعكاسها عم  سم كيات  تما  المراكاين 

 ليس بالضر ر  تن يك ن ا  ،راكا ن نقتيار  د   له  من المشاكيريميو الم -3
تك ر عمما  ت  م يرين ل عجام ممن ح له ، دل  جانم ميو المراكاين 

 نقتيار نمااا  د   ممن يشترك ا معه  ت  العر  ت  الجنس 
 كما لسما  نم اا الاد   د را  تعان  ت      النم اا بالنسبة لمن ياتد ن ب ، 

احترا  تسم م الح ار   الع امو الفردية م و تادير الاا     ن ك نا  مجم عة منتم
الاا  لمشبام  المراكاين من تك  الع امو الت  تجعو من الشقم نم اج  د  ، 
 تحدد مدل اقتيارات  كال  لنم اا الاد  ،   د ين ر ا دل  اآل ار الت  ي  ر بها 

نا      ع امو متمي   تصني الاد   ك  ا تراد عم  المجتمي   من ناحية تقرل ته
المبادر   الت  ير  انتاان ت  الكماو،  كات الع امو متكرر  ت  مقتمة المجان  
كالرياضة  التعمي  ل يرت من المجان ،  ن ترتب  بمراحو العمر  لكن ترتب  بت  ير 

 القبرا ،  كات الع امو بالتفصيو ك : 
م التركي  عم  اكتشاة ا شقام من حي   ينص :Initiation المبادرة -1

ق و تشجيعه  عم  انكتما   المشاركة  حرية انكتشاة  حدا  ت  تشيا. 
 جديد  

ي رك  الت  ير عم  الد ة  اننضبا  ت  السم    :Development التطوير -0
  ت  ير المهارا  
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:  تعن  تن يك ن اننسان لدي  رغبة ت  بم غ الكماو Perfection اإلتقان -0
 .Maccallum., & Behman. 2002: 27)) سم ك ، حت  ي صبح  د  ب

 القدوة كأسموب تدخمي:  
تتعدد التص را  ح و مفه   الاد  ،  يعتبركا بع  العمما. مفه   تحاد  
البعد،  يستند ا ت  ال  دل  سما  نم اا الاد   باعتبارت شقم ت  نم اا يستح  

ا تحد تب او المسمس   التمف ي نية ت  محاكات  من اآلقرين،   د يك ن كاا النم ا
تحد المشاكير كالرياضيين، تالد ر الا  يا   ب  الاد   ب   الن ر عن شقص  
ك  تك  ماي ح   المراك   بالتال  يبدت ت  محاكات ،  كنا  مجم عة من 

سه  ت  شر  كيفية ت، ير الاد   ت   Lyle. 2009: 25 – 26)) التص را   دمها نيو
 :باعتباركا تنية تدقمية لتعديو السم   ت  لمع ا كالتال المراكاين عم  سم   

الد ر: حي   يتعرة النم اا عم  الد ر الا  يجم تن يا    تم يو ت  تجسيد -1
الت  تشمو الاي  الجيد  ) ب  تما  الم ح ين ل ، تهاا ي ع   الممارسة الجيد 

 اا السم  ( لدل المشاركين مما ي تيح له  ترصة تاميد ت  محاكا  ك
عر  ع ا م السم   حي   تن سم   الاد   س ا. كان ديجاب  ت  سمب   -0

 م عر  لمنس   التاميد من الم ح ين ل  
نم اا الاد   يعتبر مصدر دلها : تنم اا الاد   الحايا  يرس  ق     -0

عريضة لبداية ال ري   لكن  ن يشير لمق  ا  الفعمية الت  يجم عم  الفرد 
 الايا  بها 

 ضيح المكاتآ : يجم تاكير المراكاين دا ما  ب،ن نم اا الاد   يحا  مكانة ت -3
مجتمعية  سعاد ،  تن  ينب   عم  المراك  تن يك ن  د   ل يرت ت  ت  مجاو 
يقتارت لنفس  حت  يست يي تحاي  نفس المكاسم الت  يحصو عميها نم اا 

 الاد   
بما ت  ال   ،ح نم اات ضيح تن نم اا الاد   ن يمنع  ت  ش . ك  ي صب -3

انعا ة البدنية ت  انجتماعية، تالجنس ت  العر  ت  الم ن ت  ال ضي 
 انجتماع  ن يعتبر ا ع ا   اجتماعية لتشكيو نم اا الاد   

  مما ي دع  تبادو تكرار  ر  س او عم  المراكاين  مااا ل  كن   د    -3
 القبرا  بين نمااا الاد    المراكاين 
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،دا  ت  تنية ت عد تساس     لمتعم   العم ، حي   ت عتبر تدا  تعالة دن الاد   ك 
شا عة لم  م تسمح له  بتاكر المعم ما  بو  تتيح ترصة لباا. المعم ما  مد  

تجعو الماد   Role - Modelingت  و ت  ااكر  ال  م، حي   تن نماجة الد ر
السمبية عن  ري  النماجة  لها صب ة دنسانية  حاياية، تمشاركة القبرا  المتعممة

ت  لعم الد ر  د يمني ك ن. المتعممين ت  يحارك  من تكرار ال   ا ت  تق ا. 
 .(Lamp. 2005: 37)سب  ال   ا تيها من  بو

دن نم اا الاد   بالنسبة لك ير من ا  فاو يرتب بالشقم الا  ي اد  م او 
الاا مين برعاية ال فو بهاا عن  ري  الت،  ير ت  اآلقرين،  يا   غالبا  اآلبا.   

الد ر، حي   ياي عميه  العم. ت  تشكيو سم كه  ت  كاتة مجان  الحيا  بداية 
من ا سر    المدرسة  بنا. شبكا  الع  ا  انجتماعية   ص ن  لمارارا  الصعبة 
ت  الحيا    ر  اتقااكا  تنفياكا مي بداية مرحمة المراكاة، تعندما يصبح ال فو 

ارة المراكاة  د يبح  عن ت ارم ُقرين ت  معممين ت  ت ران ليمعب ا د ر عم  مش
الاد  ،  ال  عندما يت يم ا شقام الماين من المفتر  تن يك ن ا ا   نمااا 
الاد   ت  حياته ،   د يحا و ا  فاو  المراكاين   تها تاميد سم كيا  المشاكير ت  

لتمف ي ن ت  تب او الاصم الت  نعب  كر  الاد  ت  شقصيا  من الكتم ت  ا
يارت نها،  ك نا ياي الد ر عم  اآلبا. ت  مساعد  تبنا ه  عم  اقتيار  انتاا. نمااا 

بع  الماترحا  لم الدين  ،(Ray. 2011: 48)  د ا تر  را   الاد   انيجابية 
  : المعممين ستقدا  الاد   كمدقو ت  تنية

 لت  ت  ير دعجاب  ت  نم اا  د ت  ا مم من انبن تحديد ماكية الصفا  ا -1
تن تاكر ال فو ت  المراك  دا ما  تن ت  شقم مهما كان  ريم اع     1

من  ت  بعيد ل  قصا م ديجابية  تقرل سمبية،  كال  ت  شقم 
يرتكم تق ا.  لكن الم ه  تن يتعم  اننسان من تق ا    ن يصر عمي  

  يك ن لدي  شجاعة انعتاار 
 رار عن نم اا  د ت   تك  قصا ص  س او انبن باستم  0
س او انبن عما كان سيتصرة ب رياة مقتمفة عن تصرة نم اا  د ت    0

 ت  ن 
تم مة دع ا. ال الدين نمااا  تم مة  ك ر ال ر   ا ساليم انيجابية لمتعامو  -0

ل بن من البي ة المحي ة ح ل  ب،شقام لديه  سما  ديجابية  ي  ر ا جيدا  
 ت  اآلقرين 
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عو ابن  يتحد  عن النم اا انيجاب  الا  يت مي تن ي صبح م م  مما اج -0
 –ي ع   انلها  لدل ا  ند منا الص رتاد يت، ر ال فو بنم اا  ي عجم ب  

تيصبح النم اا ُمن  ماب و لم فو  –قص صا  داا كان من الماربين من  
ن ت   يتبن  سم كيات   تصرتات  رغ  تن كات الصفا  سمبية م و التدقي

العنة ت  تعا   المقدرا  دل  غير ال  من سم كيا  سمبية،  بالتال  ك نا  
 ا تراحا  لدحض، ر نمااا الاد   السمبية ل  فاو  المراكاين منها:

 (Ray. 2011: 49)مع معظم المواقف المتوقع أن يتعرض ليا االبن  1
تعم   ،تما داا كان كنا  تق ة من تن يت، ر انبن سمبا  بنم اا الاد  

ك،سم م   ا   له  الاا مين بعممية التربية تدعي  نم اا  د   ديجاب  لدل ال فو 
  ال  من ق و: 

تشجيي ا بنا. عم  المشاركة ت  ا نش ة الت  تعكس  ي  ديجابية م و  ي   -1
 الت  ا  التشجيي عم  ممارسة الرياضة 

ت  شقم  تاكر  انبن بشكو دا   تن يك ن سم ك  نسقة كرب نية من سم   -0
مهما كان كاا الشقم بالنسبة ل   مهما كان نم اا الاد   س ا.  ،ُقر

 ديجاب  ت  سمب  
إيجابية في المجتمع ولهم تأثير جيد على  دع ا. تم مة ل بنا. عن شقصيا  -3

 (Ray. 2011: 52)اآلخرين 

  :القدوة بالنسبة لممراىقين
  كات ا د ار ك  تن يمعم الكبار د را  مهما  ت  حيا  المراكاين،  لعو تك

الكبار بم ابة نمااا  د   له ن. المراكاين س ا.  صد ا ال  ت  ن،  س ا. كان ا 
تالشقم الناصح لدي  ترص    ية لمت اصو مي  ،ناصحين ت  نمااا  د   حاياية

  ب  ت  المتعممين من  بادر يسمح ل  بم امة ع  ة   ية معه  م و ع  ة المعم  
، تما نمااا الاد   تاد ن تك ن لها نفس الفرصة من الت اصو مي ب  ب  ت  الفصو

ا شقام  بالتال  الع  ة تك ن ت و م و نم اا شقصية تاريقية ي فضم  الشقم 
 عم  كو حاو تالمراكاين ت   ،ت  يتعم  من  عم  مر السنين حت   ل  ل  يرات

بح ج . من احتياا لمشقم النم اا لتشكيو اتجاكاته   سم كياته  ك  ت ص
 (Zimmerman et al., 2002: 221 – 243) . اتجاكا   سم كيا  المراك  نفس 



 001 0202 يوليو/ 1ج– العموم التربوية/ العدد الثالث

تنددددد   الن ريدددددا  المهنيدددددة التاميديدددددة ت كدددددد عمددددد  عمددددد  الجاندددددم المهنددددد  تدددددمن 
 انقفدددد   ،كممدددا تادددد  ا تددددراد تددد  الع مدددر كممددددا  اد لدددديه  ال ادددة تدددد  مفهددد   ا اتهددد 

ت  كددددددد الدراسددددددا  الحدي ددددددة  عمدددددد  العكددددددس مددددددن الدددددد   ،احتيدددددداجه  لنمددددددااا الاددددددد  
عمدددددددد  تكميددددددددة  جدددددددد د نمددددددددااا الاددددددددد   تدددددددد  حيددددددددا  ا تددددددددراد قص صددددددددا  ا  فدددددددداو 

لي صدددددبح تك دددددر  ضددددد حا  تددددد  ت ددددد ر ج اندددددم  ، المدددددراكاين  حتددددد  مدددددي تادددددد  الع مدددددر
 Individual Professionalالشقصددددية كنمدددد  اله  يددددة المهنيددددة لمفددددرد نفسدددد  

identity، حيددد   ي كدددد جيبسددد ن (Gibson. 2004: 137)  عمددد  ت دددر  تعاليدددة
اسدددددددتقدا  نمدددددددااا الادددددددد   تددددددد  تشدددددددكيو انقتيدددددددارا  المهنيدددددددة لمفدددددددرد بعدددددددد الددددددد ، 

تن الاددددد   تمددددد اننسددددان بمجم عددددة مددددن الاددددي  الرم يددددة  ((Dean .2014 ت ضددددح 
Symbolic value يدددداد  ا مددددو  الن اكددددة  الجدددددار   ان تدددددار دلدددد  غيركددددا  :م ددددو 

لهددددا د ر تدددد  تكدددد ين مصدددددر انلهددددا  مددددن الاددددي  المهمددددة ال م حددددة لمفددددرد، كمددددا تن 
 كددددددال  اقتياراتدددددد ، حيدددددد   ي ن ددددددر لنمددددددااا الاددددددد   غالبددددددا  عمدددددد  تنهددددددا  ،لدددددددل الفددددددرد

الحدددددو قص صدددددا  تددددد  ا  سدددددا  السياسدددددية، تعنددددددما تصدددددبح بدددددارا  ت بامدددددا ر يسددددددا  
كدددددان بم ابدددددة نمددددد اا تعددددداو تدددددار   0330لم نيدددددا  المتحدددددد  ا مريكيدددددة تددددد  عدددددا  

ن المنتقبدددددين لمر اسدددددة  ددددد  تصدددددبح ر ددددديس تعمددددد ، لجميدددددي ا تار دددددة حيددددد   كدددددان بدددددي
  تهدددددا اكدددددر  الصدددددحة   كدددددان  ا قبدددددار تنددددد  عنددددددما يكددددد ن الدددددر يس المنتقدددددم 
مدددددددن ت  تمريكيدددددددة بيضدددددددا.  تم تسددددددد د تترياددددددد  سددددددد ة يكددددددد ن كددددددداا نمددددددد اا  دددددددد   
 مصدددددددر دلهددددددا  لمشددددددبام ا سدددددد د كمهدددددد  تدددددد  تمريكددددددا  غيركددددددا مددددددن الددددددد و تيضددددددا  

(Gomstyn. 2008: 11 ). 

قدددر ن   دددد ت صدددو تن كندددا  Hurd et al.,2003: 777) ) كيدددرد ُ 
ع  ددددددة ارتبا يددددددة بددددددين الاددددددد   انيجابيددددددة  النتددددددا   انيجابيددددددة التدددددد  تصدددددددر مددددددن 

اعتبدددددر  تن  Werner, 1995 المدددددراكاين، تعمددددد  سدددددبيو الم ددددداو دراسدددددة تيرندددددر
 الاددددددددد   عامددددددددو   ددددددددا   ي سدددددددده  تدددددددد  تحسددددددددن المر نددددددددة انيجابيددددددددة لدددددددددل الشددددددددبام

تن الدراسددددددة  جددددددد  تن غالبددددددا  نمددددددااا الاددددددد   تكدددددد ن مددددددن   المددددددراكاين، بانضدددددداتة
نفددددددس جددددددنس ا شددددددقام الدددددداين يعتبددددددر نه   ددددددد  ، بانضدددددداتة تن اننددددددا  كددددددان ا 
نمددددددااا تك ددددددر  دددددد  ،  اقتددددددار ا الت حددددددد مددددددي تد ار تمهدددددداته  ت  معممدددددداته ،  ب دددددد  

سدددد ا. كددددان تحددددد تعضددددا. ا سددددر  ت  تحددددد الجيددددران ت  ) الن ددددر عددددن نمدددد اا الاددددد  
كدددددان ل جددددد د النمددددد اا ت  الادددددد   د ر ديجددددداب   (تددددد  المجتمدددددي صددددددي  ت  عضددددد 

 ت  حد   المر نة لدل المراكاين 
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 .Bryant & Zimmerman)) بينمددددا يددددرل كدددد   مددددن براياندددد    يمرمددددان

تن  جدددد د نمددددد اا  ددددد   ديجددددداب  تدددد  حيدددددا  المراكدددد  يمعدددددم د را   67–36 :2003
ة  انجتماعيدددددة مهمدددددا  تددددد  حمايدددددة كددددداا المراكددددد  مدددددن التعدددددر  لممقدددددا ر النفسدددددي

السددددددمبية، قص صددددددا  بعددددددد دجددددددرا. دراسددددددته  عمدددددد  مجم عددددددة مددددددن ا مددددددريكيين ا   
ا صدددددد و ا تريايددددددة مددددددن المددددددراكاين،  اكتشدددددداة تن المراكاددددددة التدددددد  لددددددديها نمدددددد اا 

ت  هددددددر مسددددددت ل تعمدددددد  مددددددن السددددددعاد   الرتاكددددددة النفسددددددية،  (قص صددددددا  ا  )  ددددددد  
كددددان ا تك ددددر ديجابيددددة  (م كددددال  المراكدددد  الددددا  لديدددد  نمدددد اا  ددددد   )قص صددددا  ا 

  رتاكة نفسية من غيرك  
 (Mcmahonet al ., 2004: 262: 265) بينما جا.  دراسة مكماك ن

لتكشة عن د ر نمااا الاد   ت  قف  سم كيا  العنة  كال  الام   ا عرا  
    جا.  دراسة  ،مراك  تمريك  من تص و تترياية 030 انكت ابية بين عينة من

لتبح  اآل ار السمبية الت  تعر  لها  (Hurd et al., 2009: 777 – 789)  كيرد
مجم عة من المراكاين من نمااا غير  الدية  كان ا بم ابة نمااا  د   له ، 
 كشف  نتا   الدراستين عن تن المراكاين الاين تعرض ا لنمااا  د   جيد  ت هر ا 

تعرض ا لنمااا  اين الاينعنفا  ت و  كال  انقف  مست ل الجن   لديه ، تما المراك
سمبية ت ر ال  عم  مست اك  ا كاديم   كال  قبرا  الصدا ة  الع  ا  مي 
اآلقرين،  تكد  نتا   الدراستين عم  تكمية  ج د نمااا  د   ل تراد ت  مرحمة 
المراكاة،  كال  تكد  عم  تعالية استقدا  كات النمااا ت  دكسام المراكاين 

 ابية سما  الشقصية انيج
 Valero)  دراسدددة (Aspy et al., 2004تكدددد  دراسدددا  تقدددرل م دددو ) 

et al., 2018)   تن غيدددددام نمدددددااا الادددددد    دددددد يكددددد ن لددددد  ُ دددددار سدددددمبية عمددددد
سدددددددددا.  اسدددددددددتقدا  العادددددددددا ير  ان ددددددددددا   المدددددددددراكاين تشدددددددددمو ددمدددددددددان الكح ليدددددددددا   ا 

 بينمدددددددددا تكدددددددددد  دراسدددددددددة   اننقدددددددددرا  تددددددددد  ع  دددددددددا  جنسدددددددددية بانضددددددددداتة لمعندددددددددة
(Chen., Lee., & Cavey. 2013: 1241 -1252) (133) تن مددن بددين 

شدددددددام مدددددددن مقتمفددددددد  ا نسدددددددا  ا سدددددددرية  المسدددددددت يا  انجتماعيدددددددة كدددددددان ل يدددددددام 
نمدددددااا الادددددد   ت دددددر سدددددمب  تددددد  تعدددددر  نسدددددبة كبيدددددر  مدددددنه  نضددددد رابا  جسدددددمية 

 كددددال  تكددددد  الدراسددددة تن  جدددد د  ،م ددددو تمددددرا  الامددددم  ق ددددر التعددددر  لجم ددددة
 . لنتا   نفسية ديجابية بين المراكاين  الشبام نم اا  د   يعمو كم نب 



 009 0202 يوليو/ 1ج– العموم التربوية/ العدد الثالث

يتقا غالبية المراكاين من ا ب ين ت  غيرك  من ا تراد ت  ا عضا. ت  
تمع   اننا  يعتبر ن تن  ،نم اجا  له  لتحديد ك يته  -كا و ت  الجد  –ا سر 

د   تمهاتهن كن نمااا الاد   لديهن،  كال  الاك ر يتقا ن من ا م نم اا لما
له  يكتسب ن منه  اتجاكاته   سم كياته    يمه   يستدقم ت ضمن سم كياته  
الشقصية،  لكن  د يمج، بع  المراكاين نقتيار نمااا تقرل لماد   غير ا ب ين 
 سبام ترجي ل يام د ر ا م ت  ا   ت  ل تا  تحدكما ت  كميهما ت  لس . الت ات  

  د يك ن لهاا ت ا د ت  تضرار  ،ال  من تسبامبين المراك   تتراد تسر  دل  غير 
 (Hurd et al., 2009: 777 – 789) بنا.ا  عم  م اصفا  نم اا الاد   نفس 

كال  من المه  جدا  تن يك ن لمراشدين س ا. كان ا من ا سر  ت  غيرك    
 ن   Prosocial ممن يتفاعم ن مي المراكاين نمااا سم كية ديجابية اجتماعية

بانضاتة  ،  ي امد سم كيا  الراشدين  ن ي امد ما يردد ت من كمما  تا المراك
حت  يتعم  المراك  تحمو تتعال   Responsibleلسم كه  يجم تن يك ن مس  و 

  (( Franzen et al., 2009: 289 – 301  اقتيارات    رارات 
 Maccallum., & Behman. 2002: 28-30)) ي كد ك   منمكال    بيمان

د ر الم عم  ت  حيا  المراكاين باعتبارت نم اا   د   يتعم  من ق ل     تكميةعم
س ا. كان كاا من ق و المعم  ت  الدر س ت  المحاضرا  ت  من  تشيا. عديد 

ته  نم اا لماد   الهاد   ت   ،نش ة انضاتية داقو الفصو  قارج ا ق و 
تاكر  الدراسة الساباة تن د رك   د ر اآلبا. بم ابة نم اا تق   ، تما عن تكمية

ته  بم ابة ت رم النمااا الاابمة تن تك ن نمااا لماد   ت  عين  ،حي   لم اية  م ه 
المراك ، تمن لدي  ُبا. داعمين نمكانات  ي عان  بص ر  ت و ممن يفتاد ن كات 

تصمة  كال  الم جهين ت  الناصحين يمعب ا د را  مهما من ق نلع  ة الم ،النمااا
دا مة بالشبام ت  المراكاين حي   ي امد ن سم كه   يتبن ا تتكارك ، ت  حين تكد  

باعتبار تن لديه  دمكانا  الدع  لممراك  ت   Peersالدراسة تيضا  عم  د ر ا  ران 
لديه  الادر  عم  تعديو  الشبام  لديهمكال  مهار  ان ناا لممراكاين، بانضاتة تن

 تضات  الدراسة تن  ج د شبكة من ا صد ا. تعمو كجانم سم كه   اتجاكاته ، 
   ا   من    ا المراك  ت  مشك   تقرل 

نمااا الاد   تمعم د را   تنLockwood , 2006: 30 – 46) ) ت كد دراسة 
مهما  ت  رغبة اننا  المراكاا  ل لتحا  ب،عماو  مهن اا  مست ل عاو من 

حي   تن كات النمااا تعمو كممه  له   ، جياالد ة  الصع بة م و ال م  التكن ل
 كاا ان تدا. يك ن  ،ل  تدا. به   الرغبة ت  العمو م مهن  ال  عم  عكس الاك ر
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دما عن  ري  التعامو المباشر مي كات النمااا ت  من ق و ان  ا عم  سيرك  
لنمااا حي   تن ر اننا  لهات ا ،الااتية ت  من ق و الت اصو معه  ت  الند ا 

عم  تنها تقا م ش . ت  شقصياتهن  ترغم كو تن   من داقمها تن تصبح 
لاا تعتبر الاد   من تك ر الع امو المهمة ت  دلها  اننا  لمعمو  ،م و كاا النم اا

بمهن م و ال م عم   ج  التحديد  جميي المهن الت  تستهدة ت  الماا  ا  و 
 نجتماع  لديه  مساعد  اآلقرين  تادي  الدع  النفس   ا

 تكميت  لممراكاين  ،مما سب  تتضح تكمية دراسة مت ير الاد   بشكو عا 
 ،بشكو قام لما لها من نتا   ديجابية  تد ار تعالة ت  بنا. الشقصية اننسانية

بانضاتة نعتبار الاد   منب . تعاو لمعديد من السما  انيجابية م و الرتاكة 
  لفردالنفسية  ج د  الحيا  لدل ا

 Belonging اإلنتماء :المحور الثاني
  :وتاريخو اإلنتماءمفيوم  -

  لعددددو كددددات الجممددددة ت ركدددد  عمدددد   م نع لددددةن ي جددددد دنسددددان يعددددي  تدددد  جدددد ر  
 مددددن كنددددا جددددا.  تكددددر  ت   ،الت اصددددو  تكميددددة الع  ددددا  مددددي ا شددددقام اآلقددددرين

ن  ا  ن ددددا   اسددددي تدددد  جميددددي المجددددا متعدددددد تاننتمددددا. مفهدددد   ،مفهدددد   اننتمددددا.
م دددددددو التربيدددددددة  عمددددددد  الدددددددنفس انجتمددددددداع   ال دددددددم النفسددددددد   ا ن ر ب ل جيدددددددا دلددددددد  

عنددددما تحدددد   Holland, 1959مدددن تم مدددة الددد  دراسدددة  ،غيركدددا مدددن المجدددان 
 اكددددددر تن اننتمددددددا. تحددددددد تكدددددد  ما مددددددا  الشددددددع ر  Fitnessعددددددن مفهدددددد   الميا ددددددة 

عدددددددددددن العمدددددددددددو الجمددددددددددداع   Bowen, 1966 دراسدددددددددددة  ،بمفهددددددددددد   الميا دددددددددددة
Togetherness كدددددال  دراسددددددة  ، تكميتددددد  تدددددد  تحسدددددين صددددددحة النفدددددرد النفسددددددية  

Guisiger & Blatts, 1994  اكتمددد  بمفددداكي  الت اتددد   التدددراب   ا مدددان  التييي
 Jones)  الت اصدددو  انلتددد ا  باعتباركدددا تحدددد تكددد  ما مدددا  اننتمدددا. لددددل ا تدددراد

, 2003: 1). 

ا شدددددديا.  ا مدددددداكن نتمددددددا. الدددددد  ارتبددددددا   اتصدددددداو ا تددددددراد بان مفهدددددد   شدددددديري  
ب،ندددد  حاجددددة  Mslow, 1954تاددددد عرتدددد  مددددا ل   ،حي ددددة بهدددد  ا شددددقام الم  

تن  Anant, 1966 اكدددددر  ،م دددددو  الددددد  الحاجدددددا  اننسدددددانيةدنسدددددانية تساسدددددية ت  
اننتمدددددددا. كددددددد  المفهددددددد   المفاددددددد د الدددددددا  يدددددددرب  بدددددددين الصدددددددحة النفسدددددددية  المدددددددر  

 ،ن يتجددددد ت عنددددد تهددددد  شدددددع ر الفدددددرد ب،نددددد  ضدددددمن بي دددددة  ن دددددا  اجتمددددداع   ،النفسددددد 
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اا ضددددعة كدددداا اننتمددددا. ت  انقفدددد  لدددددل الفددددرد  ،يحتدددداا دليدددد   ن ينفصددددو عندددد   ا 
 مدددددي تركيددددد  الدراسدددددا   ،يبددددددت تددددد  الشدددددع ر بانضددددد رابا  النفسدددددية  انجتماعيدددددة

السددددداباة عمددددد  تكميدددددة مفهددددد   اننتمدددددا. دن تنددددد  لددددد  ي،قدددددا حاددددد   لددددد  تدددددت  دراسدددددت  
 ,Anant, 1967د  دراسدددت  لكدددن تكددد ،بشدددكو كبيدددر تددد  مجددداو الصدددحة النفسدددية

 ،تن اننتمدددددددا. يعنددددددد  انعتدددددددراة بابددددددد و اآلقدددددددرين لمفدددددددرد ضدددددددمن مجم عدددددددة 1969
 تددددد  كددددداا ان دددددار تكدددددد  دراسدددددة  ،ممدددددا يقفدددددة بعددددد  انضددددد رابا  م دددددو الامددددد 

Dasberg, 1967   تن نادددددم اننتمدددددا. كانددددد  ضدددددمن تك دددددر الع امدددددو التددددد
 ،. الحددددددددرملمجندددددددد د انسددددددددرا يمين ت نددددددددا نفسدددددددد ت ددددددددر  عمدددددددد  حددددددددد   اننهيددددددددار ال

  صددددددة الجندددددد د الددددددد  بكممددددددا  م دددددددو الشددددددع ر بددددددالرت   سددددددد . الت اصددددددو مدددددددي 
اننتمددددددا. تحددددددد تكدددددد  عناصددددددر  أن Kestenberg, 1988 كددددددال  تكددددددد  ،اآلقددددددرين

 كمدددددا ينمددددد  ال فدددددو ينمددددد   ،تشدددددكيو اله  يدددددة  بندددددا. شدددددبكة الع  دددددا  بدددددين ا تدددددراد
رادة كدددد   تدددد  حددددين  ،اننتمددددا. لدددديس تادددد  ل سددددر   لكددددن لممجتمددددي  ا مدددد  ب،كممهددددا

بددددين مفهدددد   التكامددددو انجتمدددداع  الددددا   Steinkamp & Kelly, 1987مددددن 
تالدددددددع   ،يحددددددد  نتيجددددددة الشددددددع ر باننتمددددددا.   بددددددين تن يكدددددد ن اننسددددددان محبدددددد م

انجتمدددداع  يسددددمح لمفددددرد بدددد،ن يت،كددددد تندددد  محبدددد م  ا   يمددددة  ينتمدددد  لشددددبكة مددددن 
ي التعريفددددددددا   بندددددددا. عمدددددددد  جميددددددد ،النددددددداس تتقممهدددددددا انلتدددددددد ا   انحتدددددددرا  المتبددددددددادو

الشددددع ر  :السدددداباة  تحميددددو بنيددددة المفهدددد   يتضددددح تن كنددددا  بعدددددين ل نتمددددا.  كمددددا
  كدددددددال  الشدددددددع ر بالميا دددددددة  ،بدددددد،ن الفدددددددرد ا   يمدددددددة مدددددددن قددددددد و الشددددددع ر بالتابدددددددو

Fitness  التدددد  تعندددد  شددددع ر الفددددرد ب،ندددد  ضددددمن جماعددددة ينضدددد  لهددددا  يدددد  ر تيهددددا 
 .(Hagerty et al., 1992: 173)  يت، ر بها مما ي شكو ك  ية الفرد

ب نا.ا  عم  ماسباي عتبر اننتما. مفه    اسي  منتشر ت  العديد من  
 اننتما. لجماعة ،ي شير دل  شع ر الفرد بالسعادت ننضمام  لمكان ما ،المجان 

ت  الاام س ا مريك    ي عرة اننتما. (،Wordnet, 2003)  اننقرا  ت  ع  ا 
 ،اعة بشكو  بيع  م و ا سر  ت   م . الفصوب،ن يك ن الفرد عض ا  ت  جم

 كال  ي عرة ب،ن  القبر  الت  تعن  بمشاركة ا تراد لن ا  ت  بي ة معينة يشعر تيها 
 .(Hagerty et al., 1992: 17) ا تراد تنه  ج . ن يتج ت من كات الجماعة

  :التفسيرات النظرية لمفيوم االنتماء -
العديد من الصع با   ن ي اجه   ،الع لة ي عان  ك ير من الناس من مشاعر

ت   ، دا ما  ما يبح  ن عن جماعا  داعمة له  ، المشك   نتيجة لهاا الشع ر
 ، ك  ما ي سم  الشع ر باننتما. لجماعة ما ،تصد ا. ماربين يشعر نه  ب،كميته 



 القدوة كما تدركيا عينة من المراىقين وعالقتيا 
 بكل من االنتماء والمياقة النفسية لدييم

 

 

000 

 ك  داتي اجتماع      يعمو  ،تالشع ر باننتما. حاجة تساسية كال اا.  الشرام
 مي تن اننتما. يعتبر تحد انحتياجا   ،م  باا. اننسان  استمرارت ت  الحيا ع

تمن ال ر  الت  يشبي بها الفرد كات الحاجة تحتاا تن تت ير  ،ا ساسية ل نسان
تمي ت  ر المجتمعا   تاد  الجانم  ، تت  ر مي ت  ر المجتمعا   ال ر ة

يفاد اننسان الشع ر بالمجتمي  الصناع   التكن ل ج  تصبح ك نا  مقا ة من تن
Sense of community،     يشعر بتشت  اله ية ت  مجتمي تحتو اآلل 
حي   ت ضح العال  الفرنس  ت  عم  انجتماا دميو  ،التكن ل جيا تي  الماا  ا  و

د ر كاي  تن المقا ة الت  تصبح  ت حي  اننسان ح و كات الحالة انجتماعية 
 ك  الفكر  الت   ،ت  حرتيا  تعن  العي  بد ن  ان ن Anomia تسم    بالشا ا  

ت رك  عم  الحيا  الحدي ة ت  مجتمي يكاد يقم  من الاي   المعايير مما ي د  لتآكو 
 بالرغ  من ال  تنحن نعي  ت  عال  يتجا   حد د المكان  ،المجتمعا  المدنية

ية  ان تصادية الت  تحي   ال مان  يم ت الت يرا  انجتماعية  ال ااتية  السياس
با تراد ككو تنشعر ب،ننا ننتم  لعال  تكبر يحكم  نفس الت يرا  الت  يفرضها 

  (.Marsh et al., 2007: 1- 46)  ر ة العصر الحال 
اكددددددر ديريدددددد  تددددددر   قمددددددس حاجددددددا  تساسددددددية مددددددن ضددددددر ريا  حيددددددا  الفددددددرد 

الشدددددع ر    عمددددد كدددددان ت لهدددددا الحاجدددددة ل نتمدددددا.  عرتهدددددا ب،نهدددددا شدددددع ر الفدددددرد بالاددددددر 
 دددد  جددددا.  ن ريددددة الحاجددددا   ،باننتسددددام لآلقددددرين  كددددال  الت اصددددو الجيددددد معهدددد 

لماسددددم  الددددا  تحدددددد  تيهددددا عدددددن الحاجددددا  ا ساسدددددية لمفددددرد  تددددد  كددددر  الحاجدددددا  
 اكدددددددر تن الحاجدددددددة ل نتمدددددددا. كددددددد  الحاجدددددددة ال ال دددددددة ضدددددددمن الحاجدددددددا   ،النفسدددددددية
بدددددد و  اننتمددددددا. سدددددد ا.  اكددددددر تن البشددددددر عم مددددددا  يشددددددعر ا بالحاجددددددة لما ،اننسددددددانية

 ،ت  لمجم عدددددددة صددددددد ير  كا سدددددددر   ا صدددددددد ا. ،لجماعددددددة كالمن مدددددددا  ت  النددددددد اد 
 دددددد  تكددددددد  ن ريددددددة تلدددددددرت  تن حاجددددددا  اننسددددددان تتكدددددد ن مددددددن ت ددددددا  ت ليددددددة م ددددددو 

 تيهددددددددا ا تددددددددراد ن يعتبددددددددر ا  حدددددددددا  مكتفيددددددددة ااتيددددددددا   لكددددددددنه   ،الحاجددددددددة ل نتمددددددددا.
   (.Baumeister., & Learly. 1995: 497 – 529) يحتاج ا لآلقرين

الحاجدددددة ل نتمدددددا.  (01 :0339) تددددد  حدددددين تسدددددر محمدددددد تحمدددددد در يددددد   
تددددددد تير ا مدددددددن  : تددددددد  عدددددددد  تسدددددددبام ت  منددددددداتي تعددددددد د عمددددددد  الفدددددددرد نفسددددددد  منهدددددددا

الحصددددددد و  ،مشددددددداركة اآلقدددددددرين لمحصددددددد و عمددددددد  السدددددددعاد  الشقصدددددددية ، الحمايدددددددة
 عم  ا م او ت  الحم 
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م تعددددددد يشدددددمو الناحيدددددة مفهددددد   اننتمدددددا. مدددددن من ددددد ر  يمكدددددن تفسددددديركدددددال  
تمددددد    مدددددن المن ددددد ر النفسددددد  ي عتبدددددر اننتمدددددا.  ،النفسدددددية  انجتماعيدددددة  الر حانيدددددة

شددددع ر  مكدددد ن داقمدددد  تعدددداو لدددددل الفددددرد ي شددددعرت ب،ندددد  ا  تكميددددة تدددد  المجتمددددي ت  
تمددددا اننتمددددا. مددددن الناحيددددة انجتماعيددددة  ،الجماعددددة الددددا  ينضدددد  لهددددا  يعددددي  تيهددددا

 مددددن الناحيددددة  ،ن جماعددددة ت  ن ددددا  ت  كيددددانتتعندددد  عضدددد ية الفددددرد   جدددد دت ضددددم
الر حانيددددة  ددددد ي فهدددد  اننتمددددا. تدددد  ضدددد . الع  ددددا  الر حانيددددة التدددد  يتبناكددددا الفددددرد 
مدددددي ا شدددددقام  ا مددددداكن المحي دددددة بددددد  ت  التددددد  ينتمددددد  دليهدددددا ت  يشدددددعر نح كدددددا 

  ددددد يشددددعر الفددددرد بالشددددع ر باننتمددددا.  ،ب،شدددديا. ن يشددددعر بم مهددددا تدددد  تمدددداكن تقددددرل
 .(Hagerty., et al. 1992: 174)شقم ت  ش . ت  حي ان  نح  مكان ت 

 ،يبددددددددددد  كددددددددددال  تن اننتمددددددددددا. مفهدددددددددد   اجتمدددددددددداع  لدددددددددد  جددددددددددا ر بي ل جيددددددددددة 
تددددددد  تحدددددددد  ،تاننسدددددددان يدددددددتع   ل نتمدددددددا. م دددددددو مدددددددا يدددددددتع   لم عدددددددا   الشدددددددرام

يسدددددددت يي العدددددددي  د ن انتمدددددددا.  ن لددددددد  ع  دددددددة   يادددددددة بمت يدددددددرا  تك دددددددر حي يدددددددة 
 ا    شددددددددع رت ب،ندددددددد  ا   يمددددددددة تدددددددد  المجتمدددددددديل نسددددددددان م ددددددددو المعندددددددد  تدددددددد  الحيدددددددد

(Baumeister, 2005: 123) .  

 :أبعاد االنتماء ومستويات تأثيره
يرتب  الشع ر باننتما. ت  مرحمة الرشد بالعديد من التجارم الا  يعيشها  

حي   ي ااس اننتما. ت  الرشد بمر ر  ،مرحمت  ال ف لة  المراكاة اننسان ت 
ت  مرحمة ع مرية ساباة غير المرحمة الع مرية الت  يعيشها  اننسان بقبرا  نفسية

اآلن م و قبرا  المشاكو ان تصادية الت  تمر با سر  ت  المشك   الت  تحد  
حي   تن الشع ر باننتما. ينقف  عندما يتعر  ال فو  ،بين تحد تعضا. ا سر 

د  م و الع نة ت  المراك  نسا.  من تحد ال الدين ت  ك كما س ا. بشكو  ص
ت  بشكو غير ماص د م و انفصاو تحد ال الدين عن  ،ب،ن اع  المف    غير المف  

 ال فو ت  عن شريك  اآلقر مما ي شعر ال فو بتفك  ا سر   عد  الشع ر با مان
(Rankin et al., 2000: 1061). 

تن الشع ر  (Bay et al., 2002: 222) اكر  دراسة ،ت،كيدا  عم  ماسب  
س ا. كان كاا الدع  من  ،ننتما. ي يد لدل ا تراد الاين ي درك نالدع  انجتماع با

كما تن الشع ر باننتما. ل  د ر كبير ت  الن ات   ،ا  ارم ت  من ال ربا.
  (Walton., & Cohen. 2007: 1448) ا كاديمية  انجتماعية لمفرد

 حي   تشار  دراسا  م و ،ي عتبر اننتما. مفه   مركم  متعدد ا بعاد كال 
(Osterman,2000:13-58)، (Douglas, 2003: 33) تن ل نتما. تبعاد عديد  منها: 
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 ، انلت ا  ، ال ن. ، ال د ،احترا  الا انين  تك ين ع  ا  اجتماعية مي اآلقرين
دل  غيركا من ا بعاد المتداقمة  المتراب ة  الت  ي كمو كو  احد  ، الديم  را ية

  كمما  اد      ب عد من ا بعاد الساباة  اد  با   ا بعاد ا قرل      ،آلقرمنها ا
اننتمدددددددا. بدددددددين  ددددددد م الجامعدددددددة يشدددددددمو العديدددددددد مدددددددن السددددددديا ا  التددددددد   دن

 السدددديا   ،م ددددو السدددديا  انجتمدددداع  مددددي ا صددددد ا. ،تعتبددددر بم ابددددة تبعدددداد لممفهدددد  
  المتعمدددددد  ا كدددددداديم  داقددددددو المحاضددددددرا   مددددددي المحاضددددددرين  السدددددديا  الم سسدددددد

تددددددددالبع  ي عددددددددرة اننتمددددددددا. عمدددددددد  تندددددددد  مشدددددددداعر التددددددددراب   ،بالمندددددددداك  الدراسددددددددية
 & ,.Maestas., Vaquera) التماسدد  تجددات الم سسددة التدد  ينتمدد  لهددا الفددرد 

Zear. 2007: 239) ين دددر الدددبع  لمفهددد   اننتمدددا. عمددد  تنددد  التكامدددو ، كمدددا
سددددددددددا   شددددددددددع ر الفددددددددددرد ب،ندددددددددد  ضددددددددددمن من  مددددددددددة كمن  مددددددددددة الجامعددددددددددة ت  الم س

التعميميدددددددة التددددددد  ينتمددددددد  لهدددددددا الفدددددددرد سددددددد ا. كدددددددان اننتمدددددددا. لم ددددددد م ت  المنددددددداك  
 .(Hoffman et al., 2003: 1) التدريسية ت  لمجامعة نفسها كم سسة

اننتمدددددا. انجتمددددداع   :ي عدددددرة اننتمدددددا. كدددددال  تددددد  ضددددد . عدددددد  تبعددددداد  كددددد 
Social Belonging،   اننتمدددددددا. ا كددددددداديم Academic Belonging 

 جدددددا.  ،Percieved institiuational supportالم سسددددد  المددددددر    الددددددع 
 :Hurtado., & Carters. 1997)كدداا التعريددة لمبدداح ين كيرتدداد   كددارتر  

حيددددددد   تكددددددددا عمددددددد  تن اننتمدددددددا. كددددددد  رت  الفدددددددرد تددددددد  مدددددددا داا كدددددددان  (345–324
  ددددد عددددرة الباح ددددان تبعدددداد اننتمددددا. عمدددد   ،يشددددعر بالشددددم لية داقددددو الكميددددة ت  ن

اننتمدددددا. انجتمددددداع   ٌياصدددددد بددددد  شدددددع ر الفدددددرد بالراحدددددة تددددد   -1 :حددددد  التدددددال الن
عمدددد  سددددبيو الم ددددداو  ،تدددد  مجتمددددي الكميددددة الجامعددددة  الت اصددددو مددددي ت راندددد  كعضدددد 

 الشدددددع ر بالددددددع   انحتدددددرا  المتبدددددادو  ، ددددددر  الفدددددرد عمددددد  الت اصدددددو مدددددي اآلقدددددرين
محتددددر   مدددددع  تيعندددد  شددددع ر الفددددرد ب،ندددد   :اننتمددددا. ا كدددداديم  -0 ،مددددي ا  ددددران

عمددد   جدددد  التحديدددد مددددن حيددد  ديماندددد  بددد،ن ا سدددداتات تددد  الجامعددددة  ،جيددددا  تكاديميددددا  
 كددددددال  شددددددع رت بالراحددددددة عندددددددما  ،مدددددددعمين لدددددد   يحترم ندددددد  كدددددد   بددددددا   ال دددددد م

يريددددددد تن يتحددددددد   سدددددد  المحاضددددددر  تمددددددا  الجميددددددي ت  يبددددددد  م ح ددددددة ت  تعميدددددد  
ددددددددر   يعنددددددد  الددددددددع  الم سسددددددد   -0  عمددددددد  شددددددد . ب،سدددددددم م ن ددددددد    تقيدددددددرا   الم 

 لدددددديس التدددددددريس  ،شددددددع ر الفددددددرد بدددددد،ن الدددددددع  الم سسدددددد  ياددددددد  قدددددددما  لم دددددد م
 ، لكددددن انستشددددار  تدددد  المسددددا و الشقصددددية  تادددددي  الدددددع  النفسدددد  لم دددد م ،تادددد 
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 ,.Hurtado)التددددال  ي ضددددح الدددد  المفهدددد   الددددا   رحتدددد  الدراسددددة  (1)  الشددددكو

& Carters. 1997: 324 – 345) 

 
 د االنتماءيوضع أبعا (1) الشكل

 دددد ي ن دددر دليهدددا عمددد  تنهدددا  ،كدددال  تدددمن لمفهددد   اننتمدددا. مجم عدددة مسدددت يا 
  د يكد ن الماصد د منهدا مسدت يا   ،مست يا  لم ص و لفه  تعم  لمفه   اننتما.

المسدددت ل الحسددد  ت  الجسدددم   معندددات  جددد د الفدددرد تعميدددا   :التددد، ير عمددد  الفدددرد م دددو
 المسددت ل المف دد   ،جماعددة ا سددر كعضدد  ضددمن جماعددة م ددو  جدد دت تعميددا  ضددمن 

 الددددا  ي عبددددر عددددن  رياددددة تعبيددددر ا تددددراد لف يددددا  عددددن انتمددددا ه  لجماعددددة مددددا ب ددددر  
 مست ل اننتما. الج كر  الا  ي هر مدن قد و الم ا دة  ،الحص و عم  انشباا

 يكد ن لددل  ،تاننتمدا. ي ددع   دي  المجتمدي  ن ي عارضدها ،الفعمية الت  يمر بها الفدرد
   (11 :1990 ،كان  دبراكي  عم ) نستعداد لمتضحية من تجو كات الاي الفرد ا

 ، كددددال  تيمددددا يقددددم تدددد، ير مفهدددد   اننتمددددا. عمدددد  صددددحة اننسددددان النفسددددية
تن كنددددددا  تك ددددددر مددددددن  WHO, 2017من مددددددة الصددددددحة العالميددددددة تاددددددد اكددددددر  

% مدددددن كبدددددار السدددددن ي عدددددان ا مدددددن مشددددداكو الصدددددحة النفسدددددية  التددددد  ت هدددددر تددددد  13
 انتشددددددار ا مددددددرا  الجسددددددمية ا مددددددر الددددددا  يتسددددددبم تدددددد   ،نتحددددددارالرغبددددددة تدددددد  ان

 جدددددا. مدددددن ضدددددمن الت صددددديا  الع جيدددددة لهددددد ن.  ،تددددددك ر الصدددددحة النفسدددددية لدددددديه 
 ،المرضددددد  تحسدددددين الشدددددع ر باننتمدددددا. لهددددد ن. ا تدددددراد نحددددد  الماضددددد   الحاضدددددر

حيدددددد   تكددددددد  النتددددددا   تن  ، نحدددددد  ا بنددددددا.  نحدددددد  المجتمددددددي الددددددا  ينضددددددم ا دليدددددد 
يتحسدددددن لدددددديه  الشدددددع ر بان بددددداو عمددددد  الحيدددددا   التمسددددد  بهدددددا عنددددددما كبددددار السدددددن 
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 ي يددددد لددددديه  الشددددع ر باننتمددددا. سدددد ا. كددددان لمماضدددد  ت  لمحاضددددر الددددا  يعيشدددد ن 
(Mclaren., et al. 2015: 145). 

تن اننتما. ك  شع ر  (Hagertyet al., 1992) اكر  دراسةت  حين 
 كال  ك  شع ر  ،كيان ينتم  دلي الفرد ب،ن  ج . تصيو ن يتج ت عن مجم عة ت  

 تكد الباح  ن تن اننتما. مه  جدا  ت  الصحة  ،الفرد بالتراب  مي تشقام ُقرين
ت  حين تكد  دراسا  م و  ،النفسية لمفرد  رتاكت  النفسية بص ر  عامة

Mclaren., et al. 2015)،) (Bailey., &Mclaren., 2005)  تن اننتما. ي عد
همة لكبار السن  الت   د ت شير ننقفا  حان  انكت ام  التفكير تحد الع امو الم  

  تع   من الرضا عن الحيا  لدل ا تراد  ،ت  اننتحار
 .Krause., & Wulff. 2005)  )(Krauseبينما تكد  دراسا  م و 

 Emotionalعم  تن اننتما. يت  تع ي ت عن  ري  الدع  اننفعال  (2016

Support ي  ا تراد من با   المجم عة  الا  ي عد تحد تن اا الا  يحصو عم
 الا  يشمو الحم  التعا ة من اآلقرين  Social support  انجتماع الدع  

 ال   ،قص صا  لدل كبار السن الاين يبح  ا عن الرغبة ت  التكامو ت  حياته 
   بالن ر دل  ماتيه  بم ض عية  التقمم من المشاعر السمبية م و ال ضم  الق
   مما يجعمه  تك ر رضا  سعاد   انتما. لمحيا  بدن  من الرغبة ت  التقمم منها

 Psychological Fitnessالمياقة النفسية  :المحور الثالث
 : النفسية وتاريخ نشأتو المياقةمفيوم  -

عنددددددددما ، هدددددددر مصددددددد مح الميا دددددددة النفسدددددددية   و مدددددددر  تددددددد  جنددددددد م تتريايا
حيددددد   ت شدددددير  ،0330نفسدددددية ل تدددددراد عدددددا  كانددددد  تحدددددا و تاددددددي   دددددان ن لمصدددددحة ال

 كان ال دددددر  مدددددن كددددداا الادددددان ن ،لمفهددددد   الصدددددحة النفسدددددية ب،نهدددددا الميا دددددة النفسدددددية
حيدددد  –تن ددددي  د ددددار العمددددو تدددد  الم سسددددا  بمددددا يضددددمن صددددحة  تمددددان العدددداممين 

تكددددد  ا دلددددة عمدددد  دن كفددددا.  الج انددددم النفسددددية كشددددع ر الفددددرد با مددددان  الصددددحة 
 بالتددددددددددال  ان تدددددددددددار  ،لج انددددددددددم الجسددددددددددمية  الاكنيددددددددددةالنفسددددددددددية مهدددددددددد  م مكفددددددددددا.  ا

competence-  الصدددددددددحة  -بمدددددددددا يتضدددددددددمن  المفهددددددددد   مدددددددددن معدددددددددارة  مهدددددددددارا 
كمهددددددددا تمدددددددد ر مهمددددددددة تدددددددد د   ability الادددددددددر   physical healthالجسددددددددمية 

 كدددددال  الع امدددددو النفسدددددية ت سددددده  تددددد  تشدددددو ت نجدددددا  ا دا.  ،لسددددد مة سدددددم   الفدددددرد
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 vender)ن  كدددد  مددددا ي سددددم  بالميا ددددة النفسدددديةالمهددددار   السددددم كيا  لدددددل اننسددددا

Heiden., et al.2008:572-584). 

 مددددي تنددددام  انكتمددددا  بم ضدددد عا  عمدددد  الددددنفس انيجدددداب  بدددددت التحدددد و دلدددد  
 ددددر  مبددددادرا  البحدددد  تدددد  الصددددحة العاميددددة انيجابيددددة ت،كيدددددا عمدددد  مفهدددد   الميا ددددة 

فسدددددية  العديدددددد النفسدددددية لددددددل الشدددددبام  ت دددددرت عمددددد  مشددددداركة ال ددددد م  مدددددر نته  الن
مدددددن السدددددما  انيجابيدددددة تددددد  شقصددددديته ،  كدددددان الماصددددد د بالميا دددددة النفسدددددية تددددد  

 الت اصدددددددددو  competenceواالقتيييييييييدار autonomyكدددددددددات الدراسدددددددددا  انسدددددددددتا و 
 relatedness (MuRNaGhan et al.,2014:444)الفعاو 

ي شدددددير مفهددددد   الميا دددددة النفسدددددية لمسدددددت ل معدددددين مدددددن الصدددددحة النفسدددددية كدددددال  
عيدددددددة  الحضددددددددارية لمفددددددددرد نددددددددات  عددددددددن تحاددددددد  التناسدددددددد  بددددددددين عدددددددددد مددددددددن  انجتما

 تفاع تهدددددددا مدددددددي  ،كددددددداا مدددددددن ناحيدددددددة ،العمميدددددددا  النفسدددددددية م دددددددو التفكيدددددددر  اندرا 
 جدددددددير بالدددددداكر تن كدددددداا  ،السدددددديا ا  انجتماعيددددددة الحضددددددارية مددددددن ناحيددددددة تقددددددرل

 ،ت لهمددددا التناسدددد  بددددين العمميددددا  النفسددددية ،المفهدددد   ي كددددد عمدددد  معنيددددين تساسدددديين
نيهمدددددا التفاعددددددو بدددددين كددددددات العمميددددددا  تددددد  جممتهددددددا مدددددي ان ددددددار انجتمدددددداع  /   ا

تمفهدددد   الميا ددددة النفسددددية يسددددتمد  ،الحضددددار  الددددا  ي حددددي  بددددالفرد مددددن ناحيددددة تقددددرل
مضددددم ن   معنددددات مددددن جددددارين تحدددددكما ي م ددددو جانددددم الااتيددددة تدددد  الحيددددا   ال ددددان  

ين الت يددددددر ي م ددددددو جانددددددم انجتماعيددددددة  كدددددد  مفهدددددد   دينددددددام  ت  دا دددددد  التدددددد،رجح بدددددد
  (01 :0310 ،مص ف  اسماعيو)  انستارار
ت عدددددددددرة الميا دددددددددة النفسدددددددددية ب،نهدددددددددا تكامدددددددددو  دمددددددددد  الاددددددددددرا  العاميدددددددددة  كمدددددددددا

 اننفعاليددددددددة  السددددددددم كية لدددددددددل الفددددددددرد مددددددددي  درتدددددددد  عمدددددددد  تحسددددددددين تدا.ت  مر نتدددددددد  
 يشددددددمو المفهدددددد    دددددد   تبعدددددداد كدددددد : البعددددددد  ،انيجابيددددددة تدددددد  الم ا ددددددة المقتمفددددددة

س تفكيدددددددر الفدددددددرد  عمميدددددددا  تجهيددددددد  المعم مدددددددا   م ددددددداو  يعكددددددد Mentalالددددددداكن  
  دددددد   ،عمدددددد  الدددددد  المر نددددددة  الفاعميددددددة الااتيددددددة  ال اددددددة بددددددالنفس  الج انددددددم المعرتيددددددة

 الددددددا  يعكددددددس كيفيددددددة شددددددع ر اننسددددددان بدددددداآلقرين  Emotionalالبعددددددد اننفعددددددال  
 بنفسدددد   بالبي ددددة التدددد  يعددددي  تيهددددا مددددن ح لدددد   م دددداو عمدددد  الدددد  التفددددا و  حددددس 

تهدددد  البعددددد السددددم ك    تمددددا البعددددد ال الدددد ،لحددددم  ا مددددو  تن ددددي  الدددداا الفكاكددددة   ا
Behavior  يعكدددددددددددس  ريادددددددددددة تصدددددددددددرة الفدددددددددددرد  تتعالددددددددددد  كاسدددددددددددتجابة ل تكدددددددددددار 

 ، اننفعددددددان  م ددددددو مهددددددارا  التدددددد، م   اننفعددددددان  انيجابيددددددة  العمميددددددا  الاكنيددددددة
ليدددددة  كدددددال  تدددددنعكس نتدددددا   الميا دددددة النفسدددددية تددددد  نفدددددس مك ناتهدددددا المعرتيدددددة  اننفعا

 (.Total fitness for the 21st century.2009)  السم كية
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 التدددددد   ،غالبددددددا  بالحالددددددة الجسددددددمية لمفددددددرد Fitnessيددددددرتب  مصدددددد مح الميا ددددددة  
 لكدددددن  دددددد تاتدددددرن كممدددددة الميا دددددة  ،ةكادددددتتضدددددمن  ددددددر  الفدددددرد عمددددد  تدا. تنشددددد ة مر 

 ،بكممددددددددا  تقددددددددرل م ددددددددو اننفعاليددددددددة  النفسددددددددية  العاميددددددددة  الجسددددددددمية  انجتماعيددددددددة
تن معندددددد  الميا ددددددة ن يدددددد او غيددددددر  ((Steward, 2000: 103–111 يددددددرل  

ا  و لددددد  ع  دددددة  ، اتتدددددر  تنهدددددا تتكددددد ن مدددددن  ددددد   مفددددداكي  ، اضدددددح بمدددددا يكفددددد 
بحالدددددة الجسددددد  الم اليدددددة التددددد  تتحاددددد  مدددددن قددددد و ت يدددددر نمددددد  ت  تسدددددم م الحيدددددا  

 ال انيدددددددة مرتب دددددددة بدددددددا دا. ا م دددددددو  ن مدددددددة الجسددددددد   التددددددد   ، ممارسددددددة الرياضدددددددة
كمدددا تن كدددداا المفهددد   لدددد  ع  دددة بمت مبددددا  العمدددو مددددن  ،ة  بيددددا  ب،نهدددا ن اددددةتعدددر 

 حي  امت او الفرد لممعايير المجتمعية  المن ما  
تشددددددددير الميا ددددددددة لمجم عددددددددة الصددددددددفا  التدددددددد  ت مكددددددددن  APA  تاددددددددا  لاددددددددام س 

 بددددددددد ن  Vigorا تددددددددراد مددددددددن تدا. عممهدددددددد  اليدددددددد م   مهددددددددامه  الحياتيددددددددة بهمددددددددة 
 بانضدددددددداتة تن يكدددددددد ن لديدددددددد   ا ددددددددة  ،يددددددددر المبددددددددررشددددددددع ر بالتعددددددددم  انجهدددددددداد غ

 (.Vandenbon , 2006: 378) لممارسة     تراغ   انستمتاا ب 
ت عددددددرة الميا ددددددة النفسددددددية كجدددددد . مددددددن مفهدددددد   الميا ددددددة الجبريددددددة الكميددددددة التدددددد  
تعددددددرة عمدددددد  تنهددددددا تكامددددددو  دمدددددد  ا دا. الفعدددددداو لكددددددو مددددددن العمميددددددا  المعرتيددددددة 

 التددددددد  تدددددددنعكس عمددددددد  جددددددد د  حيدددددددا  الفدددددددرد  الاددددددددرا   السدددددددم كيا   اننفعدددددددان  
 ي مكدددددن  ياسدددددها تددددد  ضددددد .  ددددد   م الدددددم  كددددد  المعرتددددد   ، اسدددددتجابت  لمضددددد   

 .(Robson, 2014: 9)  اننفعال   تن ي  الاا 
ت شددددير الميا ددددة النفسددددية لمجم عددددة مددددن القصددددا م العامددددة  صددددير   تدددد  حددددين

ت  تصدددددرة ت  تنهدددددا ت شدددددير لمحالدددددة  لددددديس كسدددددمة  ،ا جدددددو  غيدددددر المسدددددتار  لمفدددددرد
  ت هدددددددددددر تددددددددددد  مشددددددددددداعر الفدددددددددددرد المح يدددددددددددة لمامددددددددددد  ت  الت اصدددددددددددو انجتمددددددددددداع 

(Matthews et al., 2003: 33 ) 

ي كدددددددد العديدددددددد مدددددددن البددددددداح ين عمددددددد   جددددددد د ع  دددددددة بدددددددين مفهددددددد   الميا دددددددة  
حيدددددد   تن اننهددددددا  ي شدددددديرل ج د  ،النفسددددددية  مفهدددددد   انحتددددددرا  ت  اننهددددددا  النفسدددددد 

تالشدددددع ر بالتعدددددم  ،نجهددددداد المسدددددتمر ا دددددة سدددددمبية لددددددل الفدددددرد تعرضددددد  لمتعدددددم  ا
التددددد  يندددددت  عنهدددددا  ،ي عتبدددددر المكددددد ن ا ساسددددد  تددددد  شدددددع ر الفدددددرد بال ا دددددة السدددددمبية

تمدددددا  ، الشدددددع ر بدددددالت تر  الامددددد  ، صددددد ر تددددد  الاددددددر  عمددددد  حدددددو مشدددددك   الفدددددرد
الميا ددددددة النفسددددددية تهدددددد  حالددددددة يحددددددتف  تيهددددددا الفددددددرد بمسددددددت يا  عاليددددددة مددددددن ال ا ددددددة 
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تيهددددددا الددددددداتي النفسدددددد  لمفددددددرد تجددددددات عممدددددد   التصددددددرة  العاميددددددة  اننفعاليددددددة  يرتفددددددي
  (Maslach et al., 2001: 400) ب،مان  حرية  تعالية

تن الميا ة الاكنية  (WHO, 2007: 111) اكر  من مة الصحة العالمية
Mental fitness  الجسمية Physical  انجتماعية Social  ج . من الصحة

 ليس الماص د بها غيام العج   ،منا كاا حت  ي   1930انيجابية لمفرد منا عا  
 ك  تعرية م اارم جدا  لمفه   الصحة النفسية حي   تعن   ،ت  انض رام تا 

 در  الفرد عم  استدعا. مصادرت الشقصية ت  م اردت انيجابية الت  يحتاجها 
تالميا ة الجسمية  الاكنية  انجتماعية ج .  ،لمت مم عم  ض      تق   عابات 

 صحة النفسية لمفرد من ال
كال  تعن  الميا ة النفسية م ي  من الصفا  الت  ت مكن ا تراد من تحاي   

 تشمو الادر  عم  التحمو  ،ت ص  دمكاناته  ت  الايا  ب،نش ة جسمية   ية
تا صحا. ترتفي لديه  تنش ة الميا ة الجسمية  ، الض    بانضاتة لما    المر نة

 .(WHO , 2004: 134)  كال  الميا ة الاكنية
دن مفه   الميا ة النفسية يعكس  در  الفرد عم  استيعام مهارات    درات   

الجسمية  انجتماعية  المهنية لمت ات  مي بي ت   م اجهة التحديا  د ن    ا ت  
 (Stewareet al ., 2001: 28) دا ر  اننها  ت  الض   

يا ة النفسية عم  دنها الم (Brand_labuschagne,2010:88)عرة كال  ي  
حالة  ليس  سمة حي   تن ا تراد ي  هر ا مست يا  مرتفعة من ال ا ة الاكنية 

 كال   (psychological energy) اننفعالية ت  ما يسم  بال ا ة النفسية 
تكمما كان  الميا ة   مست   مرتفي من الداتي النفس  الا  ي كمه  لمعمو ب،مان

ا تراد  لارتب  كاا بانقفا  انركا  لد energetic fitnessمفعمة بال ا ة 
بانضاتة تن الميا ة النفسية من  ،  ياد  الحماسة لمعمو س ا. اننفعالية ت  المعرتية

تك ر الع امو الت  تتسبم ت  انقفا  الجهد لدل ا تراد  ارتفاا الحماسة  المعن  
  ت  الحيا  لديه 

( Mayer.&Carey.2016;93-117) تكددددددددددددددد  دراسددددددددددددددا  عديددددددددددددددد  م ددددددددددددددو 

تكميدددددددة الميا دددددددة النفسدددددددية لمعددددددداممين تددددددد  المهدددددددا   ((Gary,2001:77-92 دراسدددددددة 
 ال  دددددا ة الحساسدددددة  التددددد  يادددددي عمددددد  تصدددددحابها عدددددم. كبيدددددر حتددددد  يسدددددت يع ا 

 اكددددر  كددددات الدراسددددة م دددداو  صددددحام كددددات المهددددن السياسددددية  ،تن ي دددد د ا بددددد رك 
حي  ،ساسددددية معينددددة ضددددبا  الشددددر ة  غيددددرك  ممددددن يعممدددد ن تدددد    ددددا ة لهددددا ح

يعدددددان  تصدددددحام كدددددات المهدددددن مدددددن ضددددد    السدددددم ة  الادددددان ن  الدددددر تين اليددددد م  
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 كدددد  تمددددر  ،ليددددا ته  النفسددددية تقددددو بمسددددت لممددددا  ددددد يدددد د  لمشددددك   نفسددددية  ددددد 
عمدددددد   دددددددر مددددددن الق دددددد ر  لمددددددا يم مدددددد  تصددددددحام كددددددات المهددددددن مددددددن تكميددددددة تدددددد  

لفحدددددم   ددددد ا ترحدددد  كددددات الدراسددددا  ندددد ا مددددن الفحددددم ندددد ا مددددن ا ،المجتمعددددا 
 -Psychological Fitness -forي سددددم  الميا ددددة النفسددددية ت نددددا. القدمددددة 

Duty (PFD)  ،كدددددتها كدددد  تادددددي  المسدددداعد   الدددددع   انرشدددداد لهدددد ن. ا تددددراد 
 كددددد  يقتمدددددة عدددددن انقتبدددددارا  الشقصدددددية ت  انقتبدددددارا  التددددد  يمدددددر ن بهدددددا  بدددددو 

با  ت  انلتحدددددددددا  بال  يفدددددددددة، تهدددددددددات انقتبدددددددددارا  غرضدددددددددها اكتشددددددددداة انضددددددددد را
تدددددددال ر  منددددددد   (PFD)المشدددددددك   التددددددد  تعددددددد   انلتحدددددددا  ب  يفدددددددة مدددددددا، تمدددددددا 

البحدددد  عددددن المشددددك   التدددد   ددددد تنددددت  عنددددد الضدددد     تتسددددبم تدددد  تع ددددو تدا. 
   ك ن. ا تراد ت  مهنه  عم  النح  الم م م

ق صددددددة ا مددددددر تن الشددددددقم ال  دددددد  نفسدددددديا  يمتمدددددد  مهددددددارا   مصددددددادر ت كمدددددد   
    التدددد  يتعددددر  لهددددا، حيدددد  يمتمدددد  احتيا يددددا  مددددن ل سددددتجابا  الناجحددددة لمضدددد

المهددددددارا  لمددددددرد  التعامددددددو مددددددي ت  ضدددددد    سددددددمبية، بانضدددددداتة تن لديدددددد  مسددددددت ل 
تعمدددددد   تعمددددددد  مدددددددن الدددددد ع  الددددددداات   تن دددددددي  الدددددداا  نصددددددددار سدددددددم كيا  تتسددددددد  

  (Kashdan., & Rottenberg. 2010: 870) بالمر نة
  :أبعاد مفيوم المياقة النفسية

بمجم عة من السماتتتكامو تيها الادرا  العامية  النفسيةتتس  الميا ة 
 ، اننفعالية  السم كية لم ص و  تضو تدا. لدل الفرد  تحسين مر نت  النفسية

 تعن  المر نة ك نا  در  الفرد عم  الصم د  التعات   النم  المستمر  الت ات  ت  
ي عان  ا تراد من  تبد ن المر نة ، و  ر ة حياتية يم كا التحد   الصع با 

 يصبح ا عاج ين عن النجا  مما ي  ر عم  ليا ته   ،قمو ت  جميي ن اح  حياته 
 .(Bates., et al. 2010: 26)) النفسية

بالرغ  من  مة الدراسا  الت  اكتم  بم ض ا الميا ة النفسية دن تن كنا  
 شب  اتفا  عم  بع  ا م ر منها:

 يهدت ا دل   ،مية  الميا ة النفسية ي هر ا معا  دن مفاكي  الصحة النفسية  العا -1
تعم  مهارا  ماص د   كادتة  مهارا  تقرل  ابمة لمتعبير عن  ري  بع  

  التدريبا 
  تشمو الميا ة النفسية مك نا  معرتية  سم كية  انفعالية -0
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ي مكن تن تك ن الميا ة النفسية قاصة بمجاو معين م و العمو ت  المن و ت   -0
 تماع  تا  المجاو انج

 تعتبر الميا ة النفسية تحد ن ات  الرتاكة النفسية الت  يشعر بها اننسان  -3
  الميا ة النفسية لها مصادر نفسية م و المر نة انيجابية -3
 ،ت ساعد الميا ة النفسية ت  الحد من بع  ا مرا  م و الام   انكت ام -6

 . كال  بع  اننفعان  السمبية كال ضم  الح ن

تن ( (vender Heiden et al.,2008:572-584 كر  دراسةت  حين ا
  :تبعاد الميا ة النفسية ك 

  :الروية والتخطيط في مقابل االندفاعية -أوال  
تددددد،ك  مدددددا ي ميددددد  الشقصدددددية التددددد  ت صدددددة ب،نهدددددا عمددددد  درجدددددة عاليدددددة مدددددن  

الميا ددددة تن نسددددبة كبيددددر  مددددن سددددم كياتها ي مددددم عميهددددا الر يددددة  التفكيددددر بددددتمعن  بددددو 
  التصرة

 :االستقاللية في مقابل االنصياع -ثانيا  
تدددد،ك  مت مبددددا  الميا ددددة كدددد  الادددددر  عمدددد  اتقدددداا الاددددرار المناسددددم تدددد  ضدددد . 

 ن يتعددددددار  الدددددد  مددددددي انلتفددددددا   شدددددديا. تقددددددرل م ددددددو  ،الاناعددددددة الااتيددددددة لمفددددددرد
 ا عراة  تراك  قبرا  اآلقرين 

  :بعد االتساق مقابل التنافر -ثالثا  
و بدددددددددين ت جهدددددددددا  مع ددددددددد  المك ندددددددددا  النفسدددددددددية  انتسدددددددددا  يعنددددددددد  التكامددددددددد

 تن يكدددددد ن كنددددددا  تندددددداتر بددددددين كددددددات  ،الم جدددددد د  معددددددا  تدددددد  لح ددددددة  منيددددددة معينددددددة
 المك نا   بعضها داقو اننسان نفس  

 :/ التفيم مقابل التمردبعد االندماج -رابعا  
 الت حددددد ال جدددددان  مددددي  ، ي اصددددد بدددد  درجددددة تفهدددد  الفددددرد لآلقددددرين مددددن ح لدددد 

 كدددددد  مددددددن تصددددددعم  ،بعكددددددس النفدددددد ر  التمددددددرد عمدددددد  اآلقددددددريناآلقددددددر  انندددددددماا 
 الع امو ت  التفسير 

  :ُبعد سالمة التعامل مقابل اختالل التعامل -خامسا  
 ماصدددددد د بددددددد  المصددددددددا ية  الكفددددددا.  التددددددد  يتعمدددددددد الفددددددرد تن تكددددددد ن ضدددددددمن 

حيدددد   تن كفددددا.  الفددددرد تدددد  تعمالدددد   درجددددة دتااندددد  لهددددا  ،سددددم كيا  حياتدددد  الي ميددددة
 الميا ة النفسية من تك  ع امو 

تن قصدددددددا م الميا دددددددة  (33 :0313    اتدددددددين ي يدددددددد) كمدددددددا اكدددددددر  دراسدددددددة
-Selfالمسدددددددددددد  لية الاتيددددددددددددة  :النفسددددددددددددية تتم ددددددددددددو تدددددددددددد  مجم عددددددددددددة تبعدددددددددددداد كدددددددددددد 
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Responsibility،   الجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرتFearlessness،   الددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عAwareness، 
    Balance الت ا ن  ،Ethicsا ق   

تكددددددد   (033 – 003 :0313  ريددددددا  ندددددد ر    حيدددددددر عدددددد د ) تمددددددا دراسددددددة
  :عم  تبعاد قمسة تعمو كقصا م لميا ة النفسية  ك 

دشددددددباا الحاجددددددا   ،ارتفدددددداا مسددددددت ل  مدددددد   الفددددددرد ،الن ددددددر  ال ا عيددددددة لمحيددددددا 
تددددد اتر مجم عدددددة مدددددن السدددددما  الشقصدددددية كالمسددددد  لية  ،النفسدددددية ا ساسدددددية لمفدددددرد

جابيددددددددة تددددددد اتر مجم عددددددددة مددددددددن انتجاكدددددددا  انجتماعيددددددددة اني ، ال بدددددددا  اننفعددددددددال 
 لمفرد 

  :مقومات المياقة النفسية -
ي كد الباح  ن  الممارس ن ت  مجاو الصحة النفسية تن دع  الميا ة النفسية 
 لممراكاين ي سه  ت  تحسن بنيته  العامية  مهاراته  انجتماعية  اننفعالية

(MuRNaGhan et al.,2014:448). 

يا ة النفسية تشمو تن الم (Bates et al., 2010: 28 - 31)  دراسة تكد
 المعتادا   ا تكار  Awarenessمجم عة من المصادر الداقمية م و ال ع  

Beliefs   الت، م coping  صني الارار making Decision،   الماص د بال ع 
مكانات   ناا    ت  تال ع   ، كال  ضعف  ،تن يك ن الشقم متفه  لادرات   ا 

 الت  تمعم د را  ت  مر نة الفرد  كال   ،لمعرتيةمفه   متعدد ا بعاد اننفعالية  ا
 يتعامو معها كما  ،تما المعتادا  تتشمو ا تكار الت  ي من بها الفرد ،مجمو تدا  

 بالتال  معتادا  الفرد ت  ر عم  ليا ت  النفسية  تعكس  ،ل  كان   ا ي مسم  ب 
  المر نة انيجابية تما الت، م  تيعتبر مفه   ماارم من مفه   ،مست ل  ات  بنفس 

حي   تعرة  ، ي اصد بها  در  الفرد عم  التٌ، م  مي الض    الت  يتعر  الفرد لها
ب،نها مجم ا ا تكار  السم كيا  الت  يستقدمها الفرد ت  ددار  ض     مي الحفا  

 كنا  العديد من الدراسا   ،عم  المست يا  الم  م  من  ا ت    درت  عم  العمو
تما صني الارار تتعن  ا تكار  ،  باستراتيجيا  م اجهة الض     التٌ، م الت  اكتم

 السم كيا  الت  يستقدمها الفرد ت  تايي   اقتيار مسارا  العمو لحو المشك   
  الت  ي اجهها الفرد ت  ال ص و لهدة ما يريد تحايا 

  ال  ا ة تعتبر الميا ة النفسية  احد  من   ل الميا ة الكمية الت  تسي ر عم
حي  تن تفاعو كات الا ل مي بعضها يحا  ل نسان  ،الجسمية  العامية
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 من ا م مة عم  ال  الميا ة البدنية  الت   ، المجتمعا   درا  من الرتاكة النفسية
 تامو من الشع ر بالام   ،تت، ر بممارسة الرياضة  ا نش ة  التدريبا  البدنية

ماعية الت  تشمو التعامو  الت ات  مي ا شقام  كنا  الميا ة انجت ، انكت ام
 كال  تعكس لدرجة من المر نة ت  الت ات  مي ال ااتا   ، م اكبة الض   
  (Bates et al., 2010: 34)  السيا ا  المقتمفة
 :دراسات سابقة

  :دراسات تناولت القدوة -أوال  

ة لتعددددرة تكميددددة الاددددد   الم دركدددد (Tan, 1995: 48–50) جددددا.  دراسددددة
 ع  تهددددددددددا بمسددددددددددت ل الرضددددددددددا  ا دا. ا كدددددددددداديم  لدددددددددددل عينددددددددددة مددددددددددن ا  ميددددددددددا  

مددددددددددن ال دددددددددد م ا مددددددددددريكين  000حيدددددددددد    بادددددددددد  الدراسددددددددددة عمدددددددددد   ،بالجامعددددددددددة
  بدددددد   ،مددددددن ال دددددد م الجددددددامعيين ا مددددددريكين ا تار ددددددة 039 كددددددال   ،ا سددددددي ين

عميهدددددددددددا ماددددددددددداييس ُرا.  اتجاكدددددددددددا  عدددددددددددن ا  ضددددددددددداا السياسدددددددددددية  انجتماعيدددددددددددة 
 ،انضدددددددداتة لمراعددددددددا   يدددددددداس انعتبددددددددارا  ا كاديميددددددددة  الشقصددددددددية ان تصددددددددادية ب

% مددددددنهن غيددددددر 90% مددددددن اننددددددا    3 01كددددددان مت سدددددد  عمددددددر تتددددددراد العينددددددة 
% مدددددن  ددددد م الفر دددددة ال انيدددددة   00% مدددددن ال ددددد م الجددددددد   00مت  جدددددا    

 تكدددددددتنتا    ،% مددددددن الفر ددددددة الرابعددددددة09   ،% مددددددن الشددددددبام بالفر ددددددة ال ال ددددددة13
% مددددن ا تددددراد يدددددرك ا تكميددددة الاددددد   دن تندددد  تادددد  03  مددددن تن الدراسددددة تندددد  بددددالرغ

 % ك  من لديه  نمااا  د   ت  حياته  30
 :Yancey., Siegel., & McDaniel. 2002))  ددد  جدددا.  دراسدددة

لمعرتددددددة د ر كدددددد   مدددددددن نمددددددااا الادددددددد     الٌه يددددددة العر يدددددددة تدددددد  ع  تهدددددددا  55-61
 الدددددد   ،اين ا  ر بيددددددينبالسددددددم كيا  الصددددددحية القا  ددددددة لدددددددل عينددددددة مددددددن المددددددراك

 كشدددددف  النتدددددا    ،مدددددن مقتمفددددد  ا جنددددداس  ا عدددددرا  (139) عمددددد  عيندددددة عدددددددكا
 جددددددا.   ،تن المددددددراكاين الدددددداين لددددددديه  نمددددددااا  ددددددد   تمتعدددددد ا بتادددددددير اا  مرتفددددددي

بينمددددددا عددددددان  المراكادددددد ن الدددددداين يفتاددددددد ا  ،نتددددددا جه  مرتفعددددددة عمدددددد  مايدددددداس اله  يددددددة
ل  تشددددد ك  كددددد يته  ممدددددا انعكدددددس لنمدددددااا الادددددد   مدددددن تاددددددير اا  مدددددنقف   كدددددا

 عم  تدا ه   سم كياته  القا  ة بعد ال  
تاكتمددد   ) Bryant., & Zimmerman. 2003: 36-67) دراسدددةتمدددا 

بمعرتددددة مدددددل ارتبددددا  الاددددد   بعدددددد مددددن المت يددددرا  م ددددو اسددددا.  اسددددتقدا  العاددددا ير 
 اننحددددددددراة  المشدددددددداركة ا كاديميددددددددة  الرتاكددددددددة النفسددددددددية لدددددددددل بعدددددددد  ال دددددددد م 

 الدددددددم مددددددددن تصدددددددد و ( 319) ريكيين  ا تار ددددددددة بمددددددددي عددددددددد عينددددددددة الدراسددددددددةا مددددددد
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 تتدددددداد  الدراسددددددة تن المددددددراكاين الدددددداك ر لدددددديس لددددددديه  نمددددددااا  ، بي ددددددا  ت ر بيددددددة
 ددددد   لددددديه  تسدددداعدك   تمددددا اننددددا  تيت حدددددن مددددي تقدددد انهن الدددداك ر كنمددددااا ، ددددد  

كمدددددا ت هدددددر  الدراسدددددة  جددددد د تدددددر   ج كريدددددة بدددددين نتدددددا    ،عمددددد  حدددددو مشدددددك ته 
كمددددددا ت صدددددد   ،لدددددداك ر  اننددددددا  تدددددد  مسددددددت ل الرتاكددددددة النفسددددددية لصددددددالح اننددددددا ا

الدراسددددة بضددددر ر  تدددد اتر نمددددااا الاددددد   لدددددل المددددراكاين بصدددد ر  قاصددددة لمددددا لهدددداا 
 من تكمية ت  تنمية الج انم انيجابية لديه  

لمعرتدددددة ت دددددر اسدددددتقدا  نمدددددااا  Lamp, 2005: 25))كددددددت  دراسدددددة 
 تك ندددد  عيندددددة الدراسددددة مدددددن ،مددددربين  ال ددددد مالاددددد   تدددد  تحسدددددين الع  ددددة بدددددين ال

 (مددددددددن ال دددددددد م 1مددددددددن تعضددددددددا. كي ددددددددة التدددددددددريس    9) مددددددددنه  ،مشددددددددار  (13)
 تجددددداب ا عمددددد  المايددددداس الدددددا  يتضدددددمن اسدددددتجابا  مفت حدددددة تركددددد  عمددددد  قبدددددرا  
المندددداتي المدركددددة  الصدددددراعا  تدددد  الع  دددددا   ترا هدددد  الحايايددددة تددددد  نمددددااا الادددددد   

مدددد  د ر  تكميددددة ن ريددددة النماجددددة لماددددد   تدددد  حيدددد   تكددددد  النتددددا   ع ،مددددن حدددد له 
 الع  ة بين المربين    به  
عمددددددد  د ر  (0311) جميدددددددو بدددددددن معدددددددي  بدددددددن  يدددددددد كدددددددال  تكدددددددد  دراسدددددددة

 الكشددددددة عددددددن  ا ددددددي  ،التربيددددددة بالاددددددد   تدددددد  بعدددددد  ُيددددددا  الاددددددُرن  السددددددنة النب يددددددة
ممارسدددددة كدددددات الادددددد   مدددددن معممددددد  المرحمدددددة ال ان يدددددة بال دددددا ة مدددددن  جهدددددة ن دددددر 

 تعددددددددد  ،حيدددددددد   اسددددددددتقدم  الدراسددددددددة المددددددددنه  ال صددددددددف  انسددددددددتنبا   ،ال دددددددد م
تادددددددر  تتندددددددا و مجم عدددددددة الممارسدددددددا  التددددددد  ينب ددددددد  تن  03اسدددددددتبيان مكددددددد ن مدددددددن 

 تتدددددرا انسددددتجابا  بشددددكو قماسدددد   ،يمارسددددها المعمدددد  تدددد  تصددددم   مددددي ال دددد م
 (1033) حيددددد    باددددد  الدراسدددددة عمددددد  ،مدددددن م اتددددد  جددددددا  صددددد ن   رتددددد  جددددددا  

 ت صدددددددم  النتدددددددا   تن تبدددددددر   ،لددددددد  ال دددددددان   بال دددددددا ةمدددددددن  ددددددد م الصدددددددة ال ا
ج انددددم التربيددددة بالاددددد   تتم ددددو تدددد  ان تدددددا. بالرسددددو  ا نبيددددا.  النهدددد  عددددن التاميددددد 

كمدددددا ت هدددددر  النتدددددا   تن مدددددن تبدددددر  صدددددفا  المعمددددد  الادددددد   تددددد  ضددددد .  ،ا عمددددد 
الادددددددددُرن   السددددددددددنة كدددددددددد  الم ددددددددددابر   الصددددددددددد   انقدددددددددد م  الشددددددددددجاعة  الصددددددددددبر 

الدراسدددددة تن معممددددد  المرحمدددددة ال ان يدددددة يمارسددددد ن التربيدددددة بالادددددد    تكدددددد   ، ا ماندددددة
 بدرجة كبير  داقو المدارس 

 (Bird., Kuhns., & Garofal. 2013: 353 - 357) كما كدت  دراسة 

لمعرتة ت ر الاد   عم  ك   من الشبام الم ميين  الم ميا    نا   الجنس 



 033 0202 يوليو/ 1ج– العموم التربوية/ العدد الثالث

شام من مقتمة  (393) ا(  ال  عم  عينة عددكLGBT)  المتح لين جنسيا  
% 33 ت صم  النتا   تن  ،عا  03 – 13ا عرا   ا جناس تترا   تعمارك  بين 

من الشبام كان لديه  نم اا ت   د   احتا ا بها ت  تاميد ت  اتباا كاا السم   
لديه  ميو لتعا    بانضاتة نكتشاة الباح ين تن ك ن. الشبام ،الجنس 

كما تكد  الدراسة تن الشبام الاين ي يم  ،ا و المسكرا المقدرا   الشراكة ت  تن
لديه  نم اا الاد   لديه  مشك   نفسية كبير  كانكت ام الا  ي د  ت  تحيان 

 ك ير  ل نتحار 
( McCullough, 2013: 10)  تدددددد  نفددددددس السدددددديا  كدددددددت  دراسددددددة 

ت  ال ا فدددددددددددة  Motivationalلمعرتدددددددددددة مدددددددددددا تحد ددددددددددد  نمدددددددددددااا الادددددددددددد   التحفي يدددددددددددة 
Imitative حيدددددددددد    بادددددددددد  الدراسددددددددددة عمدددددددددد  ،تدددددددددد  تدا. العدددددددددداممين  المدددددددددد  فين 

 تدددد  ت جيدددد  سدددد او دلدددديه    كددددو الندددداس  ،مددددن المدددد  فين ب  ددددا ة مقتمفددددة (031)
بشدددددكو تعددددداو يقتمدددددة عدددددن الناجحدددددة تددددد  مهامهدددددا لدددددديها نمدددددااا  دددددد    تسدددددت مركا 

    ت صدددددددم  الدراسدددددددة  ن نمدددددددااا الادددددددد   كدددددددان لهددددددد  د ر بدددددددالي غيدددددددر النددددددداجحين
يددددددة تدددددد  نتددددددا   نجددددددا  ا تددددددراد شقصدددددديا   مهنيددددددا  م ددددددو ددرا  كدددددد ن. ا تددددددراد ا كم

 الرضدددددا الددددد  يف  بانضددددداتة تنهدددددا تسدددددمح لمفدددددرد بنمددددد  المهدددددارا   ،لايمدددددة عممهددددد 
 كدددددددددال  المهدددددددددارا  المهنيدددددددددة يرتفدددددددددي معهدددددددددا مسدددددددددت ل ا دا.  ،الشقصدددددددددية لمفدددددددددرد

 ال  يف  لمفرد 
معرتدددة ت دددر ل (Rosenthal et al., 2013: 464–473)  كدددت  دراسدددة 

نمدددددااا الادددددد    ت اتددددد  اله يدددددة  اننتمدددددا. لددددددل عيندددددة مدددددن النسدددددا. ال تددددد  يدرسدددددن 
حيددد   تن كدددات المهندددة يسدددي ر عميهدددا تددد  مع ددد  بددد د العدددال  الددداك ر بمدددا  ،ال دددم

مدددددن النسدددددا.  (33)  باددددد  الدراسدددددة عمددددد  ،تددددد  الددددد  ال نيدددددا  المتحدددددد  ا مريكيدددددة
تحدددددد  نستكشددددداة اآلليدددددا  ال تددددد  يدرسدددددن ال دددددم تددددد  شدددددماو شدددددر  ال نيدددددا  الم

التددددد  تتبعهدددددا المدددددرت  لتحمدددددو متاعدددددم كدددددات المهندددددة،  ت صدددددم  الدراسدددددة  ن  جددددد د 
نمدددد اا ت   ددددد   تدددد  حيددددا  كدددد ن. النسددددا. مددددن تك ددددر ا شدددديا. التدددد  تسدددداعد عمدددد  
تحمدددددددو متاعدددددددم المهندددددددة، كمدددددددا تنهدددددددا تسددددددده  تددددددد  تشدددددددكيو كددددددد يتهن الشقصددددددددية 

 ك بيبا  بص ر  ن اة  مت اتاة 
كدددددان الهددددددة معرتدددددة  (Herrman, 2016: 258–268)  تددددد  دراسدددددة 

عمدددد  ا دا. ا كدددداديم   Female Role Modelت ددددر نمدددد اا الاددددد   ا ن  يددددة 
 30مدددددددن  ددددددد م الدراسدددددددة ا دبيدددددددة    030حيددددددد    باددددددد  عمددددددد  عيندددددددة   امهدددددددا 

 ت صددددم  الدراسددددة تن النسددددا. غالبددددا  تتجنددددم دراسددددة  ، الددددم مددددن ا  سددددا  العمميددددة



 القدوة كما تدركيا عينة من المراىقين وعالقتيا 
 بكل من االنتماء والمياقة النفسية لدييم

 

 

033 

 الدددددد  نتتادددددداركن  ،دسددددددة  الرياضددددددة بالماارنددددددة بالدددددداك رالعمدددددد    التكن ل جيددددددا  الهن
  بدددددددد   ،لنمددددددددااا الاددددددددد   تدددددددد  حيدددددددداتهن مددددددددن ا  ددددددددران  المعممددددددددين  المحاضددددددددرين

البددددداح  ن تددددددق   عبدددددر اننترنددددد  مقتصدددددر   ماددددداييس ترعيدددددة لمعرتدددددة مقدددددا ة 
كدددددد ن. اننددددددا  نحدددددد  اننتمددددددا.  انجددددددا ك  ا كدددددداديم  بانضدددددداتة لمعرتددددددة الم ددددددابر  

ر  المجم عدددددددة التجريبيدددددددة تحسدددددددن تددددددد  ا دا. ماارندددددددة بددددددد،تراد   دددددددد ت هددددددد ،لدددددددديهن
 المجم عة الضاب ة ت  ا بعاد الساباة 

 (Valer.,Keller.,&Hirchi.2018:58–77)  كددددددددددددددال  كدددددددددددددددت  دراسددددددددددددددة 
دددددر  لمادددددد    النمدددد  المهنددددد  لدددددل عيندددددة مددددن الشدددددبام المايمدددددين  لمعرتددددة ا  دددددر الم 

ضدددددد  الدراسددددددة تن الاددددددد   حيدددددد   اتتر  ،تدددددد  الدددددد  ن  اآلقددددددرين المهدددددداجرين قارجدددددد 
 ،لدددددل الشددددبام تمدددددك  بمعم مددددا  اا   يمددددة عددددن تكميددددة اقتيددددار تكددددداة مهنددددته 

 تن غيددددددام الاددددددد   يددددددرتب  بفشددددددو النمدددددد  المهندددددد  لدددددددل  ، كددددددال  كيفيددددددة تحاياهددددددا
مددددددددن ال دددددددد م  (191) لددددددددال   بادددددددد  الدراسددددددددة عمدددددددد  عينددددددددة عددددددددددكا ،الشددددددددبام

صدددددددحة تدددددددر     تشدددددددار  النتدددددددا   دلددددددد  ،مدددددددن العددددددداممين مدددددددن الشدددددددبام (333) 
الدراسددددة تيمدددددا يقدددددم الشددددبام الم جددددد دين بدددددال  ن ا صددددم  تمدددددا المهددددداجرين تمددددد  

 يكن لديه  نمااا  د   م  ر  بانضاتة نتتاارك  لمكفا.   الفعالية الااتية 
 :دراسات تناولت متغيرات االنتماء والمياقة النفسية -المحور الثاني

  ددددددة بددددددين لمعرتددددددة الع (Jones. 2003: 56–104) كدددددددت  دراسددددددة
الشددددع ر باننتمددددا.  كدددد  مددددن جدددد د  الحيددددا   ا عددددرا  انكت ابيددددة لدددددل عينددددة مددددن 

% 3020 ، الدددددم جددددددامع  (113) حيددددد  تك نددددد  العيندددددة مدددددن ، ددددد م الجامعدددددة
 اسددددددتقدم   ،عددددددا  03% مددددددن اننددددددا  بمت سدددددد  عمددددددر   3121مددددددن الدددددداك ر   

 Symptom Checklist –90– Revisedالباح دددة  ا مدددة ا عدددرا  المعدلدددة 
 ،Sense of Belongingباننتمددددا.  مايدددداس جدددد د  الحيددددا   مايدددداس الشددددع ر  

حيدددد   تكددددد  الدراسددددة عمدددد   جدددد د ع  ددددة م جبددددة بددددين الشددددع ر باننتمددددا.  جدددد د  
 ، تن ك ندددددا  تدددددر   بدددددين الددددداك ر  انندددددا  تددددد  اننتمدددددا. لصدددددالح الددددداك ر ،الحيدددددا 

را   كددددددال  كددددددان كنددددددا  ع  ددددددة سددددددالبة بددددددين الشددددددع ر باننتمددددددا.   هدددددد ر ا عدددددد
 انكت ابية لدل ال  م 

تادددددد كددددددت  لمعرتدددددة م شدددددرا  الميا دددددة  (0330 ،تددددد ا  محمدددددد) تمدددددا دراسدددددة  
حيددددد    ،النفسدددددية لددددددل المتفددددد  ين  غيدددددر المتفددددد  ين مدددددن  ددددد م المرحمدددددة ال ان يدددددة
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 ،مددددن  دددد م الصددددة ال ددددان  ال ددددان   (033)  بادددد  الدراسددددة عمدددد  عينددددة عددددددكا
مددددددددن بددددددددين م شددددددددرا  الميا ددددددددة  كددددددددان  ،عددددددددا  03   13ترا حدددددددد  تعمددددددددارك  بددددددددين 

النفسدددددية الضدددددب  الددددداات   الحساسدددددية انجتماعيدددددة   تاددددددير الددددداا   الت جددددد  نحددددد  
المسددددددتابو  كفددددددا.  الت يددددددر ال جدددددددان   الدددددد ع  الدددددداات   م اجهددددددة الضدددددد    حيدددددد   
تكددددد  النتددددا   تن المتفدددد  ين يتميدددد  ا بدرجددددة تعمدددد  تدددد  مقتمددددة م شددددرا  الميا ددددة 

 النفسية عن غير المتف  ين 
تددد  دراسدددت  عمةالع  دددة  (Friedman et al., 2005: 595–603) ركدد 

بدددددددين التفدددددددا و  المسددددددداند  انجتماعيدددددددة  تحسدددددددن ال  دددددددا ة النفسدددددددية لددددددددل عيندددددددة 
تن الشددددع ر باننتمددددا. مددددن تك ددددر  ،مددددن مريضددددا  سددددر ان ال ددددد  (010) عددددددكا

بهدددددددا المريضدددددددا  بعدددددددد تماددددددد  الددددددددع  انجتمددددددداع  مددددددددن   الع امدددددددو التددددددد  شدددددددعر 
  ل  ت  سم كياتهن انيجابيةاآلقرين مما ت ر ا

تن  (Inzlicht., & Good. 2006: 21- 22) تدد  حددين تكددد  دراسددة 
 ددددد م المددددددارس  مدددددن (103) نادددددم الشدددددع ر باننتمدددددا. لددددددل عيندددددة بمدددددي عدددددددكا

 ،انبتدا يددددة يدددد  ر عمدددد  مسددددت ل اكددددا ه  سددددمبا   كددددال  يضددددعة تدا هدددد  ا كدددداديم 
يددددد  عمدددد  الع  ددددة انيجابيددددة  تكددددد  دراسددددا  عد ،  ددددد يدددددتعه  لتنددددا و المقدددددرا 

بدددددددين اننتمدددددددا.  الصدددددددحة النفسدددددددية  الفعاليدددددددة الااتيدددددددة  تاددددددددير الددددددداا   انقفدددددددا  
مسددددددت يا  الامدددددد   انكت ددددددام لدددددددل العديددددددد مددددددن  دددددد م المدددددددارس تدددددد  المرحمددددددة 

   ال ان ية بانضاتة لحسن ا دا. ا كاديم  لديه 
بتدددددددق   ( Short, 2006: 5463–5473) بينمددددددا اكتمدددددد  دراسددددددة 

 ،مددددن  دددد م الجامعددددة المتندددد عين تدددد  ا عددددرا  (93) لميا ددددة النفسددددية عمدددد  عددددددا
 تمادددددددد  المجم عددددددددة التجريبيددددددددة  دددددددد    ،عددددددددا  00 – 11تتددددددددرا   تعمددددددددارك  بددددددددين 

سددددددداعا  بمعددددددددو سددددددداعة  احدددددددد  تسدددددددب عيا  تددددددددريم عمددددددد  عددددددددد مدددددددن المهدددددددارا  
تدددددد  ت بيددددددد  كدددددددات  ،المعرتيددددددة  السدددددددم كية  اننفعاليددددددة  المهدددددددارا  بددددددين الشقصدددددددية

 ت هدددددددر  الدراسدددددددة تدددددددر   اا  دنلدددددددة  ،هدددددددارا  تددددددد  المنددددددد و ك اجدددددددم من لددددددد الم
 Academic ان تدددددددار ا كدددددداديم   ،حيدددددد   ارتفددددددي لددددددديه  التفكيددددددر انيجدددددداب 

competence، الرضدددددددددا عدددددددددن  ، تاددددددددددير الددددددددداا  ، صددددددددد ر  الجسددددددددد  انيجابيدددددددددة 
كمدددددا انقفضددددد  مت يدددددرا  الامددددد   انكت دددددام  تعدددددرا  ال ضدددددم بالماارندددددة  ،الحيدددددا 

كمددددددددا تكددددددددد  الدراسددددددددة تن الميا ددددددددة النفسددددددددية تحتدددددددداا  ، عددددددددة الضدددددددداب ةتدددددددد  المجم
لمجم عدددددددة مدددددددن التددددددددريبا  ا دا يدددددددة  النفسدددددددية لتحسدددددددين الصدددددددحة النفسدددددددية لمفدددددددرد 

  تاميو الض    



 القدوة كما تدركيا عينة من المراىقين وعالقتيا 
 بكل من االنتماء والمياقة النفسية لدييم

 

 

030 

تن  (Kia – Keating., & Ellis. 2007: 30) تكددد  كددال  دراسددة  
ديدددددد ال ددددد م تددددد  المددددددارس ممدددددن ارتفدددددي لدددددديه  الشدددددع رباننتما. كدددددان لدددددديه  الع

مددددددن اآل ددددددار السددددددم كية  النفسددددددية  ا كاديميددددددة انيجابيددددددة  انقفدددددد  لددددددديه  الامدددددد  
 يشدددددددمو  ، انكت دددددددام  الدددددددرت  انجتمددددددداع   الضددددددد    انجتماعيدددددددة  اننفعاليدددددددة

   اننتما. مفاكي  م و التعم   الشع ر ب،ن  عض  ضمن مجم عة
 ( لمعرتة مست ةالشع رAkar et al., 2013: 215 – 230)  كدت  دراسة

باننتما. ت  المدرسة الا  ي صة ب،ن  ددرا  الت ميا ك،عضا. ت  المدرسة 
 التحصيو ا كاديم  الا   ، احترا   ج دك   دعمه  ت  البي ة انجتماعية لممدرسة

حي   اكر  دراسا  عديد  تن كنا   ،يعتبر تحد تك  الع امو المرتب ة باننتما.
 School ر ال  م  انت امه  ع  ة مباشر  بين اننتما. لممدرسة  حض

attendance  كال  التحضير لممدرسة Preparation for school   الايا  بالمها 
 كال   ،Fulfilling the given tasks and homework ال اجبا  المدرسية 
 ،ت  ا نش ة الرياضية  انجتماعية Active participationالمشاركة الفعالة 

 101 تك ن  من  ،عا  (13 – 13) م  تعمار تترا   من لال   با  الدراسة ع
 ، ت  ت بي  ماياس اننتما. ، الم بالصف ة السادس  السابي  ال امن انبتدا  

 ت صم  الدراسة تن تدا   ياس اننتما. ل  فاو  ، كال  ماياس الشع ر بال حد 
راسة كما تكد  الد ،تدا  صالحة ل  فاو ت  كاا العمر SEBESت  المدارس 

يجابيا  بالمعن   عم  تكمية اننتما. لم  م  ع  ة كاا عكسيا  بالشع ر بال حد   ا 
 ت  الحيا  لديه  

عم   ج د ع  ة  Lambent et al., 2013: 1- 29)) بينما تكد  دراسة
ارتبا ية م جبة بين الشع ر باننتما.  المعن  ت  الحيا  لدل عينة من   م 

 03تن      010منه   ، الم جامع  (030) ينة منحي   تك ن  الع ،الجامعة
 تكد   ،  ب  الباح  ن ماياس المعن  ت  الحيا   ماياس الشع ر باننتما. ،اكر

 كال  تكد  الدراسة عم   ،النتا   تن اننتما. ارتفي لدل اننا  تك ر من الاك ر
تتضو من ا    تن ال  م ا  المي و ا دبية كان لديه  تاديرلمفه   اننتما. بشكو

 التقصصا  ا قرل 
دلدددددد  تنميددددددة  (0313) تدددددد  حددددددين كدددددددت  دراسددددددة مندددددداو محمدددددد د اسددددددماعيو 

 ،مهدددددددارا  الحددددددددم  اننتمددددددددا. لقفدددددددد  تحاديددددددددة الر يددددددددة لدددددددددل  البددددددددا  الجامعددددددددة
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 عينددددددة  ، الددددددم كعيندددددة اسدددددت  عية (33) ال صدددددفية مدددددن تك نددددد  عيندددددة الدراسددددددة
تمددددددددددا الدراسددددددددددة  ، الددددددددددم   البددددددددددة (103) الكفددددددددددا.  السدددددددددديك مترية تك ندددددددددد  مددددددددددن

   ، الددددددم تدبدددددد  (103)  الددددددم   البددددددة ب ا ددددددي (033) ال صددددددفية تتك ندددددد  مددددددن
  عيندددددددة المجم عدددددددة التجريبيدددددددة ، البدددددددة عممددددددد  (103)   ، البدددددددة تدبددددددد  (103)
تددددددد  المجم عدددددددة  (13) تددددددد  المجم عدددددددة التجريبيدددددددة   (13) اناسدددددددم ا دلددددددد  (03)

 مايدددددداس  ،  بدددددد  عمدددددديه  مايدددددداس الحددددددم  اننتمددددددا. دعددددددداد الباح ددددددة ،الضدددددداب ة
تعددددددديو قالددددددد ع مددددددان  1990 تحدددددداد  الر يددددددة دعددددددداد رشددددددد  تددددددا    ددددددد  حفندددددد 

 ، اسددددددددتقدم  الباح ددددددددة ا سدددددددداليم انحصددددددددا ية اقتبددددددددارا  مددددددددان  يتندددددددد  ،0331
 تكددددددد  النتددددددا   عمدددددد  تاعميددددددة البرنددددددام  بانضدددددداتة ل جدددددد د ع  ددددددة  ، يمك كسدددددد ن

 ارتبا ية عكسية بين الحم  اننتما.  تحادية الر ية 
لمبحددد   (Marnaghan et al., 2014: 444-450) ة جدددا.  دراسددد 

 ،تددددد  الع  دددددة بدددددين الميا دددددة العاميدددددة  التدددددراب  ت  الت اصدددددو بدددددين ال ددددد م تددددد  كنددددددا
 تددددددد   ،مدددددددن  ددددددد م المرحمدددددددة انعداديدددددددة (0010) حيددددددد    باددددددد  الدراسدددددددة عمددددددد 

ت بيددددددد  مايددددددداس ان تددددددددار  انسدددددددتا لية  الميا دددددددة النفسدددددددية  التدددددددراب   انسدددددددتا لية 
 ت صدددددددم  الدراسدددددددة لمتنبددددددد  بددددددد، ر الميا دددددددة النفسدددددددية عمددددددد  السدددددددم كيا   ، ان تددددددددار

 انيجابية انجتماعية لدل ا تراد 
بمعرتدددة ت دددر كدددو ( Prosoli et al., 2015: 22)  كدددال  اكتمددد  دراسدددة

مددددددن الميا ددددددة النفسددددددية  البدنيددددددة  البي ل جيددددددة عمدددددد  حيددددددا  الراشدددددددين اننددددددا  كبددددددار 
تدددددددددد  تاسدددددددددديمه   ،لراشدددددددددددينمددددددددددن ا 01حيدددددددددد    بادددددددددد  الدراسددددددددددة عمدددددددددد   ،السددددددددددن

 ،عددددددا  33 33بمت سدددددد  عمددددددر   ،تن دددددد  10ا  لدددددد  تك ندددددد  مددددددن  ،لمجمدددددد عتين
  بدددد   ،عددددا  33 13اكدددد ر بمت سدددد  عمددددر   0 المجم عددددة ال انيددددة تك ندددد  مددددن 
 التددددد  تضدددددمن   Rikli & Jones, 2013عمددددديه  اقتبدددددار الميا دددددة دعدددددداد 

 تدددد  دجددددرا.  ،يا ددددةمجم عددددة مددددن انقتبددددارا  ا دا يددددة الفرعيددددة التدددد  ت شددددير دلدددد  الم
  ددددددددددددد  (،ANOVA) المعالجددددددددددددا  انحصددددددددددددا ية باسددددددددددددتقدا  معامددددددددددددو اننحدددددددددددددار

ت صددددددددم  النتددددددددا   ل جدددددددد د تددددددددر   دالددددددددة دحصددددددددا يا  بددددددددين المجمدددددددد عتين لصددددددددالح 
المجم عدددددة ا ك دددددر نشدددددا ا   كانددددد  مدددددن الددددداك ر  نتا جهدددددا تتضدددددو عمددددد  مايددددداس 

ريددددددد   تكدددددددد  الدراسدددددددة عمددددددد  ضدددددددر ر  تددددددد اتر الميا دددددددة ب،ن اعهدددددددا عدددددددن   ،الميا دددددددة
 ممارسة الرياضة  غيركا من ا نش ة قص صا  لدل كبار السن 

لمعرتدددددة  (Mclaren et al., 2015: 145-154)  كددددددت  دراسدددددة
الع  ددددددة بددددددين الشددددددع ر باننتمددددددا.  الرغبددددددة تدددددد  اننتحددددددار لدددددددل عينددددددة مددددددن كبددددددار 
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حيددددددد   باددددددد   ،السددددددن مدددددددي ال ضدددددددي تددددددد  انعتبدددددددار مت يددددددر الحالدددددددة انجتماعيدددددددة
مدددددن انندددددا  ممدددددن  (000)   ،مدددددن الددددداك ر (003) مهددددداالدراسدددددة عمددددد  عيندددددة   ا
  بدددد  عمدددديه  مايدددداس الشددددع ر باننتمددددا.  ،عددددا  90 – 33يتددددرا   تعمددددارك  بددددين 

 مايددددداس الميددددد و اننتحاريدددددة  ت صدددددم  النتدددددا   تن الترمدددددو تحدددددد تسدددددبام الشدددددع ر 
عمدددددد  عكددددددس النسددددددا. تمدددددد  يكددددددن لهدددددداا د را  تدددددد  الشددددددع ر  ،باننتمددددددا. المددددددنقف 

النتددددددا   تن الرغبددددددة تدددددد  اننتحددددددار تدددددد داد مددددددي  يدددددداد  الشددددددع ر  تكددددددد   ،باننتمددددددا.
بدددددانغترام لددددددل ا تدددددراد  ت صددددد  الدراسدددددة بضدددددر ر  ديجددددداد  دددددر  جديدددددد  لتحفيددددد  

 اننتما. لدل كبار السن 
لمعرتددددددددة  (103 –130 :0313)  تهدددددددددة دراسددددددددة عددددددددامر عمدددددددد  الصددددددددالح 

 ،اننتمددددددا. المدرسدددددد  لدددددددل  دددددد م   البددددددا  المدددددددارس الحك ميددددددة تدددددد  الك يدددددد 
 التحصددددددديو العممددددددد   ، ع  ددددددد  الددددددد  بمجم عدددددددة مت يدددددددرا  م دددددددو الددددددد ن. لممن مدددددددة

لم ددددد م  انبددددددداا  التفددددد    المشدددددداركة تددددد  ا نشدددددد ة المدرسدددددية  مسددددددت ل تعمددددددي  
 اسدددددددددتقدم  الباح دددددددددة المدددددددددنه  ال صدددددددددف  التحميمددددددددد  بصدددددددددفة قاصدددددددددة  ،ال الددددددددددين

 ، الددددددددم   البددددددددة (1303)  تك ندددددددد  عينددددددددة الدراسددددددددة مددددددددن ،الدراسددددددددة المسددددددددحية
تددددر   دالددددة دحصددددا يا  لمسددددت ل ت دددد ر مفهدددد   اننتمددددا.    الدراسددددة ل جدددد د ت صددددم

 ،المدرسددددد  لددددددل  ددددد م المرحمدددددة انبتدا يدددددة ترجدددددي لمجدددددنس تددددد  صدددددالح انندددددا 
 كددددددال  كنددددددا  تددددددر   تعدددددد د لممسددددددت ل الصددددددف  الددددددا  ينتمدددددد  دليدددددد  ال الددددددم تدددددد  

    كان  لصالح المست ل ا عم  (العاشر –ال امن  –السادس ) الصف ة
 ناجيددددددددة رحدددددددد   سددددددددال  كدددددددددت  دراسددددددددة ،  الدراسددددددددا  التدقميددددددددة تدددددددد  سدددددددديا

الدددددددددد  معرتددددددددددة تعاليددددددددددة برنددددددددددام  لتنميددددددددددة بعدددددددددد  مهددددددددددارا   (33 -00 :0310)
 (33) حيددددددد   تك نددددددد  العيندددددددة مدددددددن ،التفكيدددددددر انيجددددددداب  لددددددددل ال البدددددددة الجامعيدددددددة

جامعددددددة الجبددددددو  ،كميددددددة اآلدام ،باسدددددد  عمدددددد  الددددددنفس ، البددددددة مددددددن الفر ددددددة ال انيددددددة
تفدددددي درجددددداتهن عمددددد  مايددددداس التفكيدددددر انيجددددداب   مايددددداس ممدددددن تر  ،ال ربددددد  بمبيدددددا

 (03)   ،تجريبيددددددددددددة (03، ) تدددددددددددد  تاسددددددددددديمهن لمجمددددددددددد عتين ،الحدددددددددددم  اننتمدددددددددددا.
   ضاب ة  تشار  النتا   لفعالية البرنام  المستقد 

لتحسين الشع ر  Inoue et al., 2019: 1-26)) كدت  دراسة كال   
 حي    با  الدراسة عم  عدد ،ر السنباننتما.  الرتاكة النفسية لدل عينة من كبا

  د استقدم   (،303) بعد دجرا. دراسة است  عية عم  عينة   امها (33)
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الدراسة ا لعام الرياضية  الدع  اننفعال  لتحسين مفاكي  اننتما.  الرتاكة النفسية 
  د ت صم  النتا    ن ممارسة ا لعام الرياضية بين المجم عا   الدع   ،لديه 

الا  يتماات تعضا. المجم عة من تتراد با   المجم عة من تك ر الع امو الت  
 ت د  لتنمية المفاكي  انيجابية لديه  

 تعقيب عام عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة:  
الاد   استعرض  الباح ة الترا  الن ر   الدراسا  الساباة ح و مفاكي  

عرت  الدراسة الحالية نمااا الاد   الم دركة عم  حي    ، اننتما.  الميا ة النفسية
 ي شكم ن د اتعه   ،تنه  ا تراد الماين ي  ر ن عم  انجا ا  ال امحين لماد  

 تكداته  عن  ري  مساعدته  ت  كيفية تحاي  ا دا.  المهار  المناسبة  الت  
ا  حي  ي  ر  كال  نم اا الاد   ي عتبر مصدر ل له ،تجعو تكداته   ابمة لمتحاي 

 كاا الت، ير يشمو تع ي  ا كداة الحالية  بنا.  ،عم  ا تراد ت  تحاي  تكدات 
   تنا ل  الدراسة الحالية مفه   اننتما. بين   م الجامعة  ،ا كداة الجديد 

عم  تن  التكامو  شع ر الفرد ب،ن  ترد ضمن من  مة كمن  مة الجامعة ت  
م  لها الفرد س ا. كان اننتما. لم  م ت  المناك  الم سسا  التعميمية الت  ينت

تما  ،(Hoffman et al., 2003: 1) التدريسية ت  لمجامعة نفسها كم سسة
تكامو  دم  الادرا  العامية ته   –الميا ة النفسية  –المت ير ال ال  لمدراسة 

يجابية ت   اننفعالية  السم كية لدل الفرد مي  درت  عم  تحسين تدا.ت  مر نت  ان
 يعكس تفكير  Mentalالبعد الاكن   : يشمو المفه       تبعاد ك  ،الم ا ة

 الا   Emotionalكما ي،ت  البعد اننفعال   ،الفرد  عمميا  تجهي  المعم ما 
 ،يعكس كيفية شع ر اننسان باآلقرين  بنفس   بالبي ة الت  يعي  تيها من ح ل 

 يعكس  رياة تصرة الفرد  Behavior ك  ته  البعد السم  تما البعد ال ال
 (.Total fitness for the 21st century.2009)  تتعال 

 لاد تكد  الدراسا  الساباة عم  تكمية  ج د نمااا  د   قص صا  ل  فاو 
 رتاكته  النفسية  شع رك   ، ن كاا ينعكس عم  ج د  سم كه  ، المراكاين
 Tanم و دراسا   ،المهنية  الحياتية بشكو عا  كما ي سه  ت  اقتياراته  ،بالسعاد 
جميو بن معي  بن  ؛ Rosenthal., & et al., 2013؛Lamp, 2005؛1995 ,

عم   McCullough, 2013؛ Bird., Kuhns., & Garofal. 2013؛0311 ، يد
تكمية استقدا  الاد   ك،سم م تدقم  ت  ع ا ت  حو مشك   لدل ا تراد 

 ، عم  الجانم اآلقر لمدراسة الحالية ،م  ت  تنية درشاديةباعتباركا نم اا تدق
استعرض  الباح ة مجم عة من الدراسا  الساباة الت  ت ضح تكمية ك   من 
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 Marnaghan et؛Short , 2006مفه   اننتما.  الميا ة النفسية م و دراسا  
al., 2014؛Prosoli., et al. 2015 ؛Jones. 2003 ؛Inzlicht., & 

Good. 2006،  .حي   تكد  جميي الدراسا  الساباة عم  تكمية ك   من اننتما
 تيما يم  تر    ، الميا ة النفسية ل تراد  تكمية دراسته  عم  نح  ت سي مما سب 

 الدراسة الحالية 
 فروض الدراسة:

 عم  العينة ترادت درجا  بين دحصا يا دالة م جبة ارتبا ية ع  ة ت جد -1
 عم   درجاته  الشع ر باننتما. ا كاديم  لماياس لكميةا  الدرجة ا بعاد

  الدرجة الكمية لماياس الاد   المدركة
 عم  العينة ترادت درجا  بين دحصا يا دالة م جبة ارتبا ية ع  ة ت جد -2

الدرجة الكمية  عم   درجاته  الميا ة النفسية لماياس الكمية  الدرجة ا بعاد
  لماياس الاد   المدركة

 جد ت، ير داو دحصا يا لمت ير الن ا )دنا / اك ر( ت  مت ير التقصم ن ي -3
تدب ( ت  التفاعو بين كو منهما ت  تباين درجا  تتراد  /الدراس  )عمم 

 الاد   المدركة عينة الدراسة عم  ماياس 
( ت  مت ير التقصم / اك رداو دحصا يا لمت ير الن ا )دنا  ن ي جد ت، ير -4

ت  التفاعو بين كو منهما ت  تباين درجا  تتراد عينة  /تدب (الدراس  )عمم 
 الدراسة عم  ماياس الشع ر باننتما. ا كاديم  

( ت  مت ير التقصم ن ي جد ت، ير داو دحصا يا لمت ير الن ا )دنا / اك ر -5
تدب ( ت  التفاعو بين كو منهما ت  تباين درجا  تتراد  /الدراس  )عمم 

  ميا ة النفسية العينة الدراسة عم  ماياس 
 إجراءات الدراسة:

اقتيار منه  الدراسة،  العينة،   تحاياا   كداة الدراسة الحالية، تم  دجرا.ا
  ا د ا  المستقدمة ت  الدراسة عم  النح  التال :

 المنيج المستخدم في الدراسة: -أوال  
 ت  ت  ية المنه  ال صف  انرتبا يف  الدراسة الحالية،  ال  لمتحا  من

الاد   كما ي دركها المراكاين  ك   من اننتما.  :الع  ة بين مت يرا  الدراسة  ك 
  الميا ة النفسية لدل ا تراد 
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  :عينة الدراسة -ثانيا  
 الم  033تك ن  عينة حسام القصا م السيك مترية لمماياس من 

لبة  الم   ا 191بالمرحمة ال ان ية، بينما تك ن  عينة الدراسة من   البة 
ي ضح  (1)  الجد و التال   بالجامعة لمتحا  من صد  تر   الدراسة الحالية

   قصا م العينة
 النسبة المئوية العدد العيناااة المتغيااار

 الن ا
 %44.67 88 اك ر
 %55.33 909 دنا 

 %900.00 997 العينة الكمية

 المرحمة التعميمية
 %55.84 990 تقصم عمم 
 %44.96 87 تقصم تدب 
 %900.00 997 ماجستير

 :أدوات الدراسة -ثالثا  
 كال   ،(Higgins ,2000الاد   كما ي دركها المراكاين دعداد) ماياس ت  ترجمة

 ,Hoffman, M.B., Richmondترجمة ماياس اننتما. بين ال  م دعداد 

J.R., Morrow, J.A., & Salomone, K. (2002-2003).  عداد ماياس  ا 
 نفسية  ال  عم  النح  التال :الميا ة ال

إعداد  (1ممحق ) Percived Role model Scale مقياس القدوة الُمدركة -1
 :الباحثة

تددددد  ان ددددد ا عمددددد  عددددددد مدددددن الماددددداييس العربيدددددة  ا جنبيدددددة نعدددددداد مايددددداس 
 :م و الاد   المدركة

حيددد   ي  مدددم مدددن الفدددرد  (Doyle, 2016: 6) مايددداس تايدددي  الادددد   دعدددداد
 ،نمدددد اا يحتددددال بدددد  :ع  تدددد  بدددد    تشددددقام منفصددددم ن  كدددد  تن يتحددددد  عددددن
–ECRحيددددددد   اسدددددددتقد  مايددددددداس تايدددددددي  الادددددددد    ،شقصدددددددية ا م ،شقصدددددددية ا  

RS عبدددددارا  لياددددديس الع  دددددا   (9) ك،حدددددد  سدددددا و التاددددددير الددددداات  الدددددا  يشدددددمو
  الر مانسية  غير الر مانسية بين النمااا  كات ا تراد

 ,Jordan., Lockwood., & Kunda) تعددتماياس ت ات  نمااا الاد   الا  

حي   ي  مدم مدن المفحد م تن  ،الا  يعتبر بم ابة  صة اات  (864–854 .2002
  ما مدل النجا  الا  تتص رت من نم اا  د ت     :م و ،يا و رتي  ت  نم اا الاد  

 الدد  لمعرتددة اتجددات ا تددراد نحدد  النمددااا  (9) دلدد  (1)  تعبددر عندد  بدرجددة تتددرا   مددن
 انيجابية  السمبية لماد   



 القدوة كما تدركيا عينة من المراىقين وعالقتيا 
 بكل من االنتماء والمياقة النفسية لدييم

 

 

033 

الدا  يبددت بسد او  (Higgins, 2000: 277–296)  كدال  مايداس الادد   دعدداد
 ددد  تحديدددد تنمدددا  الادددد   ت   ،المفح صدددين عدددن نمددد اا الادددد   الدددا  يبحددد  عنددد  الفدددرد

 تحديد نمااا الاد   س ا. كان  نم اا تداريق   ،تن اعها س ا. كان  مهنية ت  تسرية
 د  يميهدا مجم عدة تسد مة عدن الدد ر الدا  ياد   بد  كداا  ،  ُقدرينت  شقم مشه ر ت

 يسددتجيم ا تددراد  تدد  مايدداس ليكددر  السددباع  عمدد  كدداا  ،النمدد اا تدد  حيددا  ا تددراد
  د  ام  الباح ة بترجمة ج . من كاا الماياس ليتناسم مي  بيعة المرحمة  ،الماياس

 العمرية  كال  مي كدة الدراسة الحالية 
 :قياس القدوة الُمدركةصدق وثبات م -

 لمتحا  من كفا.  ماياس الاد   الم دركة ت  اتقاا الق  ا  التالية: 
( ترد من تتراد العينة  ت  حسام 033عم  )القدوة المدركة ت  ت بي  ماياس

 بال ر  اآلتية:القدوة المدركة معام   الصد   ال با  لماياس 
 صدق المقياس: –أ 

 .الصدق العامميم ااستخدتم لمتحقق من صدق المقياس 
 . Factorial Validity العامميالصدق -

 Principal استقدم  الباح ة كاا ا سم م  تاا  ل رياة المك نا  ا ساسية
Component   الت   ضعها ك تيمنHotelling  ت  تد ير المحا ر تد يرا متعامدا 

،   باا Kaiser Normalizationكايزر تاا لمح   Varimaxب رياة الفاريماكس 
ت  استق م مجم عة من انبعاد الت  يتك ن منها  العامم لما جا. ت  نتا   التحميو 
 :(0) كانت  ت  الجد و ر   ماياس الاد   المدركة  ك 

 العوامل العبارات
1 

6 47974 
3 47969 
1 47964 
4 47964 
2 47954 
5 47934 
7 47934 

 67377 الجذر الكامن
 917496 التباين

 917496 التباين الكمي
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 (0.300)تم استبعاد العبارات التي تشبعيا أقل من * ممحوظة 

 
من  %917496عامل واحد يفسروجود  (0) يتضح من الجدول السابق

 .سيكولوجيا بعد تدوير المحاور تدوير متعامد هالتباين الكمي وفيما يمي تفسير 
 العامل األول: 

بن د اا  تشبعا  دالة عم  كاا 1م  عن  ج د تسفر  عممية التحميو العام
(، 2.9.2العامو حي  تترا   معام   تشبي كات البن د عم  كاا العامو ما بين )

من حج  % 91.297 يفسر كاا العامو  ،....7(  بمي جارت الكامن 2.9.0)
التباين الكم   تيما يم  جد و ي ضح كات العبارا ،  من    تمن كات المعان  

 .القدوة المدركة ين تدع  دمكانية تسمية كات العامو الر يس  بعامو المضام
 ثبات المقياس: –ب 

التجزئة كرونباخ، وطريقة  –م طريقة ألفا ااستخدتم لحساب ثبات المقياس 
  النصفية

قيس تعتمد معادلة ألفا كرونباخ عمى تباينات أسئمة االختبار، وتشترط أن ت
 . بنود االختبار سمة واحدة فقط

تما ت   رياة التج  ة النصفية تتحا و الباح ة  ياس معامو انرتبا  لدرجا  
ا تراد عم  الماياس َبعد تاسي  تارات  لاسمين ) سمين متسا يين داا كان عدد 

غير متسا يين داا كان عدد عبارا  البعد ترد (    ددقاو  –عبارا  البعد   ج  
 .ة النصفية لسبيرمان براونمعادلة التصحيح لمتجزئمعامو انرتبا  ت  
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 (0جد و )
 (033كر نباو   رياة التج  ة النصفية)ن    – ي  معام   ال با  ب رياة تلفا 

عدد  
 العبارات

معامل الثبات بطريقة 
 ألفا كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

الدرجة الكمية لمقياس 
 القدوة

1 2.9.0 2.000 

 كال   ي   ،لفامرتفعةتتن جميي  ي  معام   ( 0)  يتضح من الجد و الساب
 مما يجعمنا ن   ت   با  الماياس  معام   ال با  ب رياة التج  ة النصفية

 :ترجمة الباحثة (0) الُمعدل ممحق باالنتماء األكاديمي شعورال مقياس -0
مايددددددداس الشدددددددع ر باننتمدددددددا. اسدددددددتعان  الباح دددددددة بدددددددبع  الماددددددداييس م دددددددو  -

(SOBI)Sense of Belonging Instrument دادعدد (Hagerty., & 

Patusky, 1995)  ياديس ٌبعددين الشدع ر بد،ن الفدرد  ،مفدرد  01يتك ن مدن 
 البعد ال ان  يشمو ماددما  ت  السد اب  التد  تسدب  اننتمدا. لددل  ،ا   يمة
 ،Ability الادددر   Desire يشددمو د اتددي ا تددراد مددن حيدد  الرغبددة  ،ا تددراد

 (1) درجددددا  تبدددددت بالدرجددددة (3) عمدددد  المايدددداس عمدددد   تتدددددرا انسددددتجابا 
   تعن  ت ات  با   (3)  تعن  ن ت ات  با   دل  الدرجة

 Sense of Belonging to schoolماياس الشع ر باننتما. دل  المدرسة  -

(SEBES)  إعدادAkar et al., 2013: 215 – 230)(03) ( يتكون من 
 م  انتجات نح  المدرسة مفرد  يايس العنة المدرس   اغترام ال 

  ترا ح  انستجابة عم  الماياس دل  ، المعن  ت  الحيا  لدل ا  فاو
 (3)  الت  تعن  ن ت ات  م ماا   حت  ر   (1) استجابا  تبدت م (3)

 مفرد   (03)  الت  تعن  م ات  با   يتك ن من
 مندددداو محمدددد د دسددددماعيو :مايدددداس اننتمددددا. لدددددل  البددددا  الجامعددددة دعددددداد -

تار  م  عة عم  تبعاد اننتمدا. الددين   الد  ن   (139) يتك ن من ،0313
 Revised   ماياس ماياس الشع ر باننتمدا. الٌمعددو  ، ا سر   الجامع 

Sense of Belonging Scale دعدداد (Hoffman et al., 2002 – 

دعد  ا  دران المددر   :يتكد ن مدن تربعدة ع امدو  كد  (256 – 227 :2003
 الراحدددة التددد  يشدددعر بهدددا ا تدددراد تددد  الفصدددو  ،مفدددردا  (0) ار  عدددن كددد  عبددد
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 ، الع لة كما يدركها ا تدراد ،مفردا  (3) الدراس  كما يدرك نها  تتك ن من
 البعدددد الرابدددي ياددديس دعددد  الكميدددة  تعضدددا. كي دددة  ،عبدددارا  (3)  تتكددد ن مدددن

عمد   تتددرا انسدتجابة ،عبدارا  (9) التدريس كما يدرك  ا تراد  يتك ن مدن
 التد   (1) ( اسدتجابا  تبددت م0) عبارا  الماياس  ت  ماياس ليكدر  دلد 

  التددد  تعنددد  م اتددد  باددد   يتكددد ن مدددن (0) تعنددد  ن ت اتددد  م مادددا   حتددد  ر ددد 
مفرد    د  ام  الباح ة بترجمدة المايداس لي صدبح صدالحا  تد  مجتمدي  (03)

بت  لممرحمددة الدراسددة، حيدد     ددي انقتيددار عمدد  كدداا المايدداس ا قيددر لمناسدد
  الع مرية لعينة الدراسة

 :خطوات التحقق من كفاءة مقياس االنتماء
عم  الشعور باالنتماء األكاديمي الُمعدلتجر  الباح ة عمميا  تانين 

الشعور ( ترد من تتراد العينة  ت  حسام معام   الصد   ال با  لماياس 033)
 بال ر  اآلتية: باالنتماء األكاديمي الُمعدل

 المقياس: صدق 
 . الصدق العامميم ااستخدتم لمتحقق من صدق المقياس 

 .Factorial Validity العامميالصدق  -1
 ا ساسيةاستقدم  الباح ة كاا ا سم م  تاا  ل رياة المك نا    

Principal Component   الت   ضعها ك تيمنHotelling  ت  تد ير المحا ر 
 Kaiserكايزر تاا لمح   Varimaxتد يرا متعامدا ب رياة الفاريماكس 

Normalization ت  استق م  العامم ،   باا لما جا. ت  نتا   التحميو
 ماياس الشع ر باننتما. ا كاديم   ك مجم عة من انبعاد الت  يتك ن منها 

 :(3)كانت   ت  جد و 
  العوامل العبارات

1 2 3  
25 47714    
21 47742    
17 47686    
24 47684    
23 47659    
19 47657    
22 47651    
20 47545    
4  47763   
14  47732   
3  47645   
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  العوامل العبارات
1 2 3  

7  47574   
8  47483 47386  
18 47348  47628  
16   47544  
2  47434 47516  
1   47541  
15  47311 47453  
6 47381  47416  
11   47387  
5      
12    47796 
9    47769 
10    47725 
13      

 27217 27224 27616 47411 الجذر الكامن
 87869 87879 147464 167442 التباين

 447254 357385 267546 167442 التباين الكمي
 (0.300)تم استبعاد العبارات التي تشبعيا أقل من * ممحوظة 

 
من  %54..44 يفسر ن     ع امو ج د  (3) يتضح من الجد و الساب 

التباين الكم   تيما يم  تفسير كات الع امو سيك ل جيا بعد تد ير المحا ر تد ير 
  32033، مي حاة العبارا  الت  تشبعها ا و من متعامد
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 العامل األول:
بن د اا  تشبعا  دالة عم  كاا 0تسفر  عممية التحميو العامم  عن  ج د 

(، 12..2ن د عم  كاا العامو ما بين )العامو حي  تترا   معام   تشبي كات الب
من حج  %17.200 يفسر كاا العامو  ،0.211(  بمي جارت الكامن 2.000)

التباين الكم   تيما يم  جد و ي ضح كات العبارا ، من    تمن كات المعان  
دعم الكمية وأعضاء ىيئة  المضامين تدع  دمكانية تسمية كات العامو بعامو

 .التدريس
 ني:العامل الثا

بن د اا  تشبعا  دالة عم  كاا  3تسفر  عممية التحميو العامم  عن  ج د 
(، .7..2العامو حي  تترا   معام   تشبي كات البن د عم  كاا العامو ما بين )

حج   %من12.070،  يفسر كاا العامو 0.717 بمي جارت الكامن  (.2.00)
من    تمن كات المعان  التباين الكم   تيما يم  جد و ي ضح كات العبارا ،   

 .دعم األقران المضامين تدع  دمكانية تسمية كات العامو بعامو
 العامل الثالث:

بن د اا  تشبعا  دالة عم  كاا 1تسفر  عممية التحميو العامم  عن  ج د 
(، 2.700العامو حي  تترا   معام   تشبي كات البن د عم  كاا العامو ما بين )

من حج  %0.0.9 يفسر كاا العامو  ،0.002من (  بمي جارت الكا.0..2)
التباين الكم   تيما يم  جد و ي ضح كات العبارا ، من    تمن كات المعان  

 إدراك األلفة. المضامين تدع  دمكانية تسمية كات العامو بعامو
 العامل الرابع:

بن د اا  تشبعا  دالة عم  كاا 0تسفر  عممية التحميو العامم  عن  ج د 
(، 97..2حي  تترا   معام   تشبي كات البن د عم  كاا العامو ما بين ) العامو

من حج  %0.079 يفسر كاا العامو  ،.0.01(  بمي جارت الكامن 00..2)
التباين الكم   تيما يم  جد و ي ضح كات العبارا ، من    تمن كات المعان  

 .لدراسةالراحة في ا  المضامين تدع  دمكانية تسمية كات العامو بعامو
 ثبات المقياس: –ب

التجزئاة كرونباخ، وطريقة  –م طريقة ألفا ااستخدتم لحساب ثبات المقياس 
  النصفية
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تعتمد معادلة تلفا كر نباو عم  تباينا  تس مة انقتبار،  تشتر  تن تايس 
بن د انقتبار سمة  احد  تا ،  لال   ا  الباح  بحسام معامو ال با  لكو بعد 

 عم  انفراد  
تما ت   رياة التج  ة النصفية تيحا و الباح   ياس معامو انرتبا  لكو 
ب عد َبعد تاسي  تارات  لاسمين ) سمين متسا يين داا كان عدد عبارا  البعد   ج  

غير متسا يين داا كان عدد عبارا  البعد ترد (    ددقاو معامو انرتبا  ت   –
 براونمعادلة التصحيح لمتجزئة النصفية لسبيرمان 
 (3جد و )

 (033كر نباو   رياة التج  ة النصفية)ن    – ي  معام   ال با  ب رياة تلفا 
عدد  االبعاد

 العبارات
معامل الثبات بطريقة 

 ألفا كرونباخ
معامل الثبات بطريقة 

 التجزئة النصفية
دع  الكمية  تعضا. 

 .0.64 0.789 0 كي ة التدريس

 0.547 0.559 3 دع  ا  ران

 0.569 0.693 1   ا لفةددرا
 0.685 0.707 0 الراحة ت  الدراسة

 47845 47862 00 الدرجة الكمية

 كال   ي   ،لفامرتفعةتتن جميي  ي  معام    (3) يتضح من الجد و الساب 
 مما يجعمنا ن   ت   با  الماياس  معام   ال با  ب رياة التج  ة النصفية

 ( إعداد الباحثة .م )ممحق رق :مقياس المياقة النفسية -
  دعداد ماياس الميا ة النفسيةاستعان  الباح ة ببع  المااييس م و 

(Short, 2004)   تض   ،تار  ت  ص ر  تدريبا  03يتك ن من الا
يض  مجم عة ع امو تسم  ،ج انم اجتماعية  انفعالية  سم كية  معرتية

 Healthy اله ية الصحية  Healthy Thinking التفكير الصح 

Identity  الصحة النفسية Mental Health   الصحة ا ق  ية Moral 

Health  السم كيا  الصحية Healthy Behaviors  الصحة اننفعالية 
Emotional Health  الع  ا  الصحية Healthy Relationships 

 .Sexual Health الصحة الجنسية 
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  00 يتك ن من  (0331) ماياس الميا ة النفسية دعداد من  مقتار المرس 
 ،ددرا  اننفعان  الااتية :مفرد  تض   قمس محا ر لميا ة النفسية  ك 

درا  المهارا  انجتماعية ، ته  مشاعر اآلقرين  تن ي   ، الداتعية ، ا 
  ددار  اننفعان 

  مايدددداس الميا ددددة النفسددددية دعدددددادBrand-Labuschagne et al., 

 ،عمدددددددد  ماياسددددددددين تددددددددرعيين( مفددددددددرد  م  عددددددددة 00 يتكدددددددد ن مددددددددن ) .2009
ا  و يادددددددددديس انجهدددددددددداد  يتضددددددددددمن الدددددددددد  المايدددددددددداس انجهدددددددددداد العامدددددددددد  

 ال ددددددان  يادددددديس الحي يددددددة  امددددددت . الفددددددرد بالهمددددددة  التفددددددان  تدددددد   ، البدددددددن 
 تتددددددرا انسدددددتجابة عمددددد  المايددددداس  تددددد  سدددددبي اسدددددتجابا  تبددددددت  ،العمدددددو

 بم ات  جدا  تنته  ب،رت  جدا  
  (النسقة المقتصر ) ت تشرماياس الميا ة النفسية دعداد بان The Fit 

Profiler (Short version)  ا  و قام با تكار  ، يتك ن من ج تين
س او يايس ال ع   الت ا ن  الجرت   المس  لية  00 السم    يتك ن من 

تما الجانم ال ان  تقام  ،الااتية  ا ق     الجرت   الن اكة لدل الفرد
    اتين ي يد) ت   ياس انكت ام  الام  بالجانم اننفعال   يقتم تا 

0313: 33) 
 ما ا مع  عمي  من  ، ت  ض . استفاد  الباح ة من ان ار الن ر 

ماياس الميا ة النفسية ت  ض . ا بعاد ال   ة   ام  الباح ة بتصمي  ،مااييس
 عبار  م  عين عم  ا بعاد (03)  تك ن الماياس من ،الاكن   اننفعال   السم ك 

ال   ة الساباة  يجيم المفح م  ت  ماياس ليكر  ال     عم      استجابا  
  (نادرا   ،تحيانا   ،ك يرا  )  ك 

 :الخصائص السيكومترية لمقياس المياقة النفسية -
( ترد من 033بت بياهعم  )  لمتحا  من كفا.  ماياس الميا ة النفسية  ام  الباح ة

صد   ال با  لماياس الميا ة النفسية بال ر  تتراد العينة  ت  حسام معام   ال
 اآلتية:

 صدق المقياس: -
 . الصدق العاممي كما يمي:م ااستخدتم لمتحقق من صدق المقياس 

 .Factorial Validityالعامميالصدق -
استقدم  الباح ة كاا ا سم م  تاا  ل رياة المك نا  ا ساسية   

Principal Component  الت   ضعها ك تيمن Hotelling  ت  تد ير المحا ر 
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 Kaiserكايزر تاا لمح   Varimaxتد يرا متعامدا ب رياة الفاريماكس 
Normalization ت  استق م  العامم ،   باا لما جا. ت  نتا   التحميو

كانت   ت   ماياس الميا ة النفسية  ك مجم عة من انبعاد الت  يتك ن منها 
 :(3)جد و 

 العوامل العبارات
1 2 3 

14 47635   
20 47584   
2 47576   
6 47574   
24 47552  47325 
13 47551  47331 
21 47543   
19 47445  47424 
7     
18 

 
47697  

9 
 

47615  
17 

 
47553  

12 47473 47522  
11 

 
47478  

10 
 

47455 47319 
15 47358 47434  
4 

 
47421  

1 
 

   
8 

  47624 
16 

  47616 
5 

  47614 
3 

  47614 
23 47446  47553 
22 

 
47443 47485 

 27863 27926 37475 الجذر الكامن
 117934 127193 147479 التباين

 387642 267672 147479 التباين الكمي
 (0.300)تم استبعاد العبارات التي تشبعيا أقل من * ممحوظة 
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من %.38.60يفسر ن  امو    ع ج د  (3) يتضح من الجد و الساب 

التباين الكم   تيما يم  تفسير كات الع امو سيك ل جيا بعد تد ير المحا ر تد ير 
 32033، مي حاة العبارا  الت  تشبعها ا و من متعامد

 العامل األول:
بن د اا  تشبعا  دالة عم  كاا 0تسفر  عممية التحميو العامم  عن  ج د 

(، 2.000كات البن د عم  كاا العامو ما بين ) العامو حي  تترا   معام   تشبي
من حج   %10.0.9 يفسر كاا العامو  ،0.0..(  بمي جارت الكامن 2.7.0)

 من    تمن كات المعان   التباين الكم   تيما يم  جد و ي ضح كات العبارا ،
 .البعد االنفعالي  المضامين تدع  دمكانية تسمية كات العامو بعامو

 العامل الثاني:
بن د اا  تشبعا  دالة عم  كاا  0تسفر  عممية التحميو العامم  عن  ج د 

(، 2.001العامو حي  تترا   معام   تشبي كات البن د عم  كاا العامو ما بين )
حج   من %.10.19،  يفسر كاا العامو 0.907 بمي جارت الكامن  (.2.79)

   تمن كات المعان  التباين الكم   تيما يم  جد و ي ضح كات العبارا ،  من 
 .البعد السموكي  المضامين تدع  دمكانية تسمية كات العامو بعامو

 العامل الثالث:
بن د اا  تشبعا  دالة عم  كاا 3تسفر  عممية التحميو العامم  عن  ج د 

(، 2.000العامو حي  تترا   معام   تشبي كات البن د عم  كاا العامو ما بين )
من حج   %11.9.2 يفسر كاا العامو  ،.0.07من (  بمي جارت الكا2.702)
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 من    تمن كات المعان   التباين الكم   تيما يم  جد و ي ضح كات العبارا ،
 البعد الذىني.  المضامين تدع  دمكانية تسمية كات العامو بعامو

 ثبات المقياس: –ب 
ة كرونباخ، وطريقة التجزئ –لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا 

  النصفية
تعتمد معادلة ألفا كرونباخ عمى تباينات أسئمة االختبار، وتشترط أن تقيس 
بنود االختبار سمة واحدة فقط، ولذلك قام الباحث بحساب معامل الثبات لكل بعد 

 عمى انفراد. 
تما ت   رياة التج  ة النصفية تيحا و الباح   ياس معامو انرتبا  لكو 

لاسمين ) سمين متسا يين داا كان عدد عبارا  البعد   ج  ب عد َبعد تاسي  تارات  
غير متسا يين داا كان عدد عبارا  البعد ترد (    ددقاو معامو انرتبا  ت   –

 .معادلة التصحيح لمتجزئة النصفية لسبيرمان براون
 كر نباو – ي  معام   ال با  ب رياة تلفا  (1جد و )

 (033)ن      رياة التج  ة النصفية

عدد  االبعاد
 العبارات

معامل الثبات بطريقة 
 ألفا كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

 2.0.9 2.001 0 البعد االنفعالي
 2.709 2.7.2 0 البعد السموكي
 .2.70 7...2 3 البعد الذىني
 2.000 2.9.0 00 الدرجة الكمية

 كددال   ،مرتفعددة لفدداتتن جميددي  ددي  معددام    (1) يتضددح مددن الجددد و السدداب 
 مما يجعمنا ن   ت   با  الماياس   ي  معام   ال با  ب رياة التج  ة النصفية

 :نتائج الدراسة 
 :عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا

 دالة موجبة ارتباطية عالقة توجدنتائج الفرض األول الذي ينص عمى أنو: 
الشعور  لمقياس الكمية والدرجة األبعاد عمى العينة فرادأ درجات بين إحصائيا

 .الدرجة الكمية لمقياس القدوة المدركة عمى ودرجاتيم باالنتماء األكاديمي
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 بين بيرس ن ارتبا  معامو استقدا  ت  الفر ، كاا صحة من  لمتحا 
 عم   درجاته  الشع ر باننتما. ا كاديم  ماياس عم  الدراسة عينة تتراد درجا 
 تتراد درجا  بين انرتبا  معام    ي ( 0) جد و  ي ضح الاد   المدركة، ماياس
  الماياسين عم  العينة

الشع ر  ماياس عم  العينة تتراد درجا  بين انرتبا  معام   (0)جد و 
 (191  ن) ماياس الاد   المدركة عم   درجاته  باننتما. ا كاديم 

 الدرجة الكمية لمقدوة المدركة األبعاد
 **47629 ة التدريسدع  الكمية  تعضا. كي 
 **47577 دع  ا  ران
 **47726 ددرا  ا لفة

 **47346 ت  الدراسة الراحة
 الدرجة الكمية لمقياس

 **47942 الشعور باالنتماء األكاديمي
  ( 3 31داو عند مست   ) (**)                 ( 3 33داو عند ) (*)

 :ما يمي (0) الجدول من اتضح
 ا ية م جبة دالة دحصا يا عند مست   دنلة ع  ة ارتب ت جد( 3 31) بين 

 الكمية وأعضاء ىيئة التدريس دعمبعد  عم  الدراسة عينة تتراد درجا 
  الكمية لماياس الاد   المدركة الدرجة   لماياس الشع ر باننتما. ا كاديم 

 ع  ة ارتبا ية م جبة دالة دحصا يا عند مست   دنلة  ت جد( 3 31) ينب 
لماياس الشع ر باننتما. االقران  دعمبعد  عم  الدراسة عينة تتراد درجا 

  الكمية لماياس الاد   المدركة الدرجة   ا كاديم 
 ع  ة ارتبا ية م جبة دالة دحصا يا عند مست   دنلة  ت جد( 3 31) بين 

ا. لماياس الشع ر باننتم األلفة إدراكبعد  عم  الدراسة عينة تتراد درجا 
  الكمية لماياس الاد   المدركة الدرجة   ا كاديم 

 ع  ة ارتبا ية م جبة دالة دحصا يا عند مست   دنلة  ت جد( 3 31) بين 
لماياس الشع ر  الراحة في الدراسةبعد  عم  الدراسة عينة تتراد درجا 

  الدرجةالكمية لماياس الاد   المدركة   باننتما. ا كاديم 
 با ية م جبة دالة دحصا يا عند مست   دنلة ع  ة ارت ت جد( 3 31) بين 

الشع ر باننتما.  لماياس الدرجة الكمية عم  الدراسة عينة تتراد درجا 
  الدرجة الكمية لماياس الاد   المدركة ا كاديم   كو
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 دالة موجبة ارتباطية عالقة توجدالذي ينص عمى أنو:  الثانينتائج الفرض 
المياقة  لمقياس الكمية والدرجة األبعاد عمى العينة فرادأ اتدرج بين إحصائيا
 .الدرجة الكمية لمقياس القدوة المدركة عمى ودرجاتيم النفسية

 بين بيرس ن ارتبا  معامو استقدا  ت  الفر ، كاا صحة من  لمتحا 
الاد    ماياس عم   درجاته  الميا ة النفسية ماياس عم  الدراسة عينة تتراد درجا 

 عم  العينة تتراد درجا  بين انرتبا  معام    ي ( 9) جد و  ي ضح مدركة،ال
  الماياسين

  العينة تتراد درجا  بين انرتبا  معام   (9)جد و 
 (191   ن) ماياس الاد   المدركة عم   درجاته  الميا ة النفسية ماياس عم 

  ( 3 31داو عند مست   ) (**)               ( 3 33داو عند ) (*) 
 :ما يمي (9) الجدول من اتضح

 ع  ة ارتبا ية م جبة دالة دحصا يا عند مست   دنلة  ت جد( 3 31) 
لماياس الميا ة  البعد االنفعاليبعد  عم  الدراسة عينة تتراد درجا  بين

  الكمية لماياس الاد   المدركة الدرجة   النفسية
 ع  ة ارتبا ية م جبة دالة دحصا يا عند مست   دنلة  ت جد( 3 31) 

لماياس الميا ة  البعد السموكيبعد  عم  الدراسة عينة تتراد درجا  بين
  الكمية لماياس الاد   المدركة الدرجة   النفسية

 ع  ة ارتبا ية م جبة دالة دحصا يا عند مست   دنلة  ت جد( 3 31) 
 لماياس الميا ة النفسية البعد الذىنيبعد  عم  الدراسة عينة تتراد درجا  بين
  الكمية لماياس الاد   المدركة الدرجة  

 الدرجة الكمية لمقدوة المدركة األبعاد
 **47798 البعد اننفعال 
 **47776 البعد السم ك 
 **47599 البعد الاكن 

 الدرجة الكمية لمقياس
 **47947 المياقة النفسية
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 ست   دنلة ت جدع  ة ارتبا ية م جبة دالة دحصا يا عند م( 3 31) 
  كو الميا ة النفسية لماياس الدرجة الكميةعم  الدراسة عينة تتراد درجا  بين

  الدرجة الكمية لماياس الاد   المدركة
الذي ينص عمى أنو: ال يوجد تأثير دال إحصائيا  الثالثنتائج الفرض 

أو  أدبي( /ي )عمميلمتغير النوع )إناث/ ذكور( أو متغير التخصص الدراس
القدوة التفاعل بين كل منيما في تباين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس 

 المدركة.
 (،0×0تحميو التباين ال نا   ) استقدا  لمتحا  من صحة كاا الفر  ت  

  الجدا و اآلتية ت ضح ال 
المعيارية لدرجا  تتراد العينة   اننحراتا المت س ا  الحسابية  (13)جد و 

 )دنا  / اك ر( لمت ير الن ا الكمية لماياس الاد   المدركة تااعمةالدرجة 

 
 (129ذكور)ن =  (00إناث)ن = 

 المتوسط
المتوسط  االنحراف المعياري الحسابي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الدرجة الكمية لماياس 
 31393 1 009 19 33133 0 130 10 الاد   المدركة

 عم المعيارية لدرجا  تتراد العينة  اننحراتا   المت س ا  الحسابية  (11)جد و 
 التقصم الدراس  )عمم  / تدب (لمت ير  الدرجة الكمية لماياس الاد   المدركة تاا

 
 (.0ادبي )ن =  (112عممي )ن = 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدرجة الكمية لماياس الاد   
 13333 0 303 19 10030 0 310 10 ةالمدرك
 تحميو التباين ال نا   لدرجا  تتراد عينة الدراسة عم  (10جد و )

 الدراس لمت يرا  الن ا  التقصم  الدرجة الكمية لمقياس القدوة المدركة 
مجموع  مصدر التباين 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوي  قيمة "ف" المربعات

 الداللة

 ةالكمي الدرجة
القدوة  لمقياس

 المدركة

 2.21 12.290 .00.00 1 .00.00 الن ا 
 غير دال 2.072 1.102 1 1.102 التقصم 
 غير دال 2.209 .2.01 1 .2.01 التفاعو
     0.010 .19 000.700 الق ، 

       197 12..911 التباين الكم 
   ( 3 31داو عند مست   ) (**)             ( 3 33داو عند ) (*)
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لمت ير التقصم  داو ت ر  ج دعد   (10) الساب  الجد و من اتضح
عم   الدراسة عينة تتراد درجا  تباين ت  التفاعمبين الن ا  التقصم ت  الدراس 

 ر داو  تاا لمن ا )دنا ، الاد   المدركة، كما اتضح  ج د ت الدرجة الكمية لماياس
 جة الكمية لمماياس ( عم  الدر 31 3اك ر( عند مست ل دنلة )

 (130 10) بم   اننا  درجا مت س   نجد تن (13)  بالرج ا لجد و
 تن دل  يشير ( مما009 19)عم  الترتيم  الاك ر درجا  مت س  بم   بينما

 الاك ر  ت  اتجات الفر  

 
 مت س ا  درجا  اننا   الاك ر الفر   بين  (0شكو )

 ركةالدرجة الكمية ماياس الاد   المدعم  

 
 تراد العينةتمت س ا  درجا  بين ( الفر   0) شكو

 الدرجة الكمية ماياس الاد   المدركة م ع تاا لمتقصم )عمم /ادب (  
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الذي ينص عمى أنو: ال يوجد تأثير دال إحصائيا  الرابعنتائج الفرض 
لمتغير النوع )إناث / ذكور( أو متغير التخصص الدراسي )عممي /أدبي( أو 

ن كل منيما في تباين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الشعور التفاعل بي
 باالنتماء األكاديمي

 (،0×0تحميو التباين ال نا   ) استقدا  لمتحا  من صحة كاا الفر  ت  
   الجدا و اآلتية ت ضح ال 

 المعيارية   اننحراتا المت س ا  الحسابية  (10)جد و 
 ماياس الشع ر باننتما. ا كاديم  الدرجة الكمية ل ا بعاد عم لدرجا  تتراد العينة 

 )دنا  / اك ر( لمت ير الن ا  تاا
 األبعااااد

 (129)ن =  ذكور (00)ن =  إناث
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 31931 0 313 13 30000 3 303 10 دع  الكمية  تعضا. كي ة التدريس
 30303 0 130 10 30330 0 013 10 ع  ا  راند

 03111 0 009 13 30133 0 013 13 ددرا  ا لفة
 10013 1 333 3 13310 1 331 3 الراحة ت  الدراسة

الشعور  الدرجة الكمية لمقياس
 7.200.9 .09.00 00090.. ....07 باالنتماء األكاديمي
 عياريةالم  اننحراتا المت س ا  الحسابية  (13)جد و 

ماياس الشع ر باننتما. ا بعاد  الدرجة الكمية ل عم لدرجا  تتراد العينة  
 / تدب (التقصم الدراس  )عمم لمت ير   تاا ا كاديم 

 األبعااااد
 (.0)ن = ادبي  (112)ن = عممي 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.85984 94.977 3.77655 93.599 . كي ة التدريسدع  الكمية  تعضا
 ...93.. 678..9 38443.. 373..9 دع  ا  ران
 33793.. 96.969 54985.. 95.709 ددرا  ا لفة

 9.8.845 5.448 9.7.566 5.599 الراحة ت  الدراسة
الشعور باالنتماء  الدرجة الكمية لمقياس

 6778312 497264 6772624 477264 األكاديمي
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انبعاد  الدرجة  عم تحميو التباين ال نا   لدرجا  تتراد عينة الدراسة  (13جد و )
 الدراس لمت يرا  الن ا  التقصم  ماياس الشع ر باننتما. ا كاديم ل الكمية
مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوي  قيمة "ف" المربعات

 الداللة

دعم الكمية 
عضاء ىيئة وأ

 التدريس

 غير داو 031 1 033 10 1 033 10 الن ا 
 33 3 033 0 010 33 1 010 33 التقصم 
 غير داو 333 3 333 3 1 333 3 التفاعو
     331 13 190 013 0011 الق ، 

       193 010 0900 التباين الكم 

 دعم األقران

 غير داو 103 1 030 9 1 030 9 الن ا 
 غير داو 193 3 903 3 1 903 3 التقصم 
 غير داو 333 3 303 3 1 303 3 التفاعو
     103 3 190 113 1333 الق ، 

       193 009 1313 التباين الكم 

 إدراك األلفة

 30 3 033 3 393 01 1 393 01 الن ا 
 غير داو 033 3 300 1 1 300 1 التقصم 
 غير داو 000 3 013 1 1 013 1 التفاعو
     913 3 190 313 1133 الق ، 

       193 033 1100 التباين الكم 

 الراحة في الدراسة 

 غير داو 313 3 330 3 1 330 3 الن ا 
 غير داو 130 3 300 3 1 300 3 التقصم 
 غير داو 030 3 333 3 1 333 3 التفاعو
     130 0 190 330 311 الق ، 

       193 393 310 التباين الكم 

 الدرجة الكمية 

 غير داو 393 0 330 130 1 330 130 الن ا 
 غير داو 033 1 130 01 1 130 01 التقصم 
 غير داو 393 3 009 3 1 009 3 التفاعو
     .00.20 .19 0.21.129 الخطأ 

       197 1...9200 التباين الكمي
  ( 3 31ست   )داو عند م (**)            ( 3 33داو عند )(*)

ت   الن ا لمت ير داو ت ر  ج دعد   (13) الساب  الجد و من اتضح
ة عم  الدراس عينة تتراد درجا  تباين ت التقصم الدراس  ت  التفاعو بينه  

دع  الكمية لماياس الشع ر باننتما. ا كاديم  باست نا. بعد  ا بعاد  الدرجة الكمية
 ت ر داو دحصا يا لمت ير التقصم )عمم / اتضح  ج د  تعضا. كي ة التدريس

(، كما اتضح  ج د ت ر داو 33 3اك ر( عند مست ل دنلة ) تدب ( الن ا )دنا /
اك ر( عند مست ل دنلة  تدب ( الن ا )دنا / دحصا يا لمت ير التقصم )عمم /

  ( عم  بعد ددرا  ا لفة33 3)
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  اننحراتا  ةالحسابي المت س ا ( الت  ت ضح 13لمجد و )  بالرج ا
دع  الكمية  عم  بعد التقصم العمم  درجا  مت س  تن نجدالمعيارية لممت يرا  

التقصم  درجا  مت س ا  بم   بينما (391 10)  تعضا. كي ة التدريس بم  
ا   ت  اتجات الفر   تن دل  يشير ( مما911 13) البعد نفس عم  ا دب 

 التقصم ا دب  
 بم   بينما (013 13) بم   ددرا  ا لفة عدعم  ب اننا  درجا  مت س 
 الفر   تن دل  يشير مما (009 13) البعد نفس عم  الاك ر درجا  مت س ا 
 الاك ر  ت  اتجات

 
 مت س ا  درجا  اننا   الاك ر الفر   بين  (3شكو )

 عم  تبعاد الشع ر باننتما. ا كاديم 

 
 تاا لمتقصم )عمم /ادب (  عينةاتراد المت س ا  درجا  الفر   بين  (3شكو )

 عم  تبعاد الشع ر باننتما. ا كاديم 
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الا  ينم عم  تن : ن ي جد ت، ير داو دحصا يا لمت ير  القامسنتا   الفر  
الن ا )دنا / اك ر( ت  مت ير التقصم الدراس  )عمم  /تدب ( ت  التفاعو بين كو 

 الميا ة النفسية ياس منهما ت  تباين درجا  تتراد عينة الدراسة عم  ما
 (،0×0تحميو التباين ال نا   ) استقدا  لمتحا  من صحة كاا الفر  ت  

  الجدا و اآلتية ت ضح ال 
 عم المعيارية لدرجا  تتراد العينة   اننحراتا المت س ا  الحسابية  (13)جد و 

 / اك ر()دنا   لمت ير الن ا  تاا الميا ة النفسيةماياس ا بعاد  الدرجة الكمية ل

 األبعااااد
 (129ذكور)ن =  (00إناث)ن = 

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 70990.. 99.098 3.59488 95..98 البعد اننفعال 
 74.43.. 99.083 3.96770 98.099 البعد السم ك 
 57088.. 99.385 60696.. 90.599 البعد الاكن 

رجة الكمية لمقياس الد
 6722849 497486 7772671 467898 المياقة النفسية

المعيارية لدرجا  تتراد العينة   اننحراتا المت س ا  الحسابية  (11) جد و
التقصم الدراس  لمت ير   تاا الميا ة النفسيةماياس عمةا بعاد  الدرجة الكمية ل

 / تدب ()عمم 
 األبعااااد 

 (.0)ن =  ادبي (112عممي )ن = 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.97708 99.903 3.09449 98.373 البعد اننفعال 
 765.0.. 99.069 3.90350 36..98 البعد السم ك 
 57748.. 99.333 6.345.. 90.799 البعد الاكن 

الدرجة الكمية لمقياس 
 6797649 497546 6797864 477444 المياقة النفسية
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االبعاد والدرجة  عم تحميو التباين ال نا   لدرجا  تتراد عينة الدراسة  (10جد و )
 الدراس لمت يرا  الن ا  التقصم  الكمية لمقياس المياقة النفسية

مصدر  األبعاد
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوي  قيمة "ف" المربعات

 الداللة

 البعد اننفعال 

 غير داو 031 1 011 10 1 011 10 الن ا 
 غير داو 010 1 310 10 1 310 10 التقصم 
 غير داو 333 3 333 3 1 333 3 التفاعو
     009 9 190 913 1090 الق ، 

       193 103 1901 التباين الكم 

 البعد السم ك  

 غير داو 301 0 339 00 1 339 00 الن ا 
 غير داو 000 0 003 19 1 003 19 لتقصم ا

 غير داو 093 0 330 03 1 330 03 التفاعو
     333 0 190 310 1330 الق ، 

       193 111 1131 التباين الكم 

 البعد الاكن 

 33 3 931 0 033 03 1 033 03 الن ا 
 غير داو 010 3 030 1 1 030 1 التقصم 
 غير داو 301 1 313 9 1 313 9 التفاعو
     393 3 190 119 1091 الق ، 

       193 011 1003 التباين الكم 

 الكمية الدرجة
الميا ة  لماياس

 النفسية

 غير داو 100 0 031 119 1 031 119 الن ا 
 غير داو 000 1 130 01 1 130 01 التقصم 
 غير داو 309 3 030 1 1 030 1 التفاعو
     131 30 190 313 9093 الق ، 

       193 330 9139 التباين الكم 
  ( 3 31داو عند مست   ) (**)          ( 3 33داو عند ) (*)

ت   الن ا لمت ير داو ت ر  ج د(عد  10) الساب  الجد و من اتضح
عم   الدراسة عينة تتراد درجا  تباين ت  التقصم الدراس  ت  التفاعو بينهما

الميا ة النفسية باست نا. البعد الاكن  اتضح  ج د ت ر  لماياس كميةا بعاد  الدرجة ال
  (33 3اك ر( عند مست ل دنلة ) داو دحصا يا لمت ير الن ا )دنا /

  اننحراتا  الحسابية المت س ا ( الت  ت ضح 13لمجد و )  بالرج ا
 بم   البعد الاكن عم   اننا  درجا  مت س  تن نجدالمعيارية لممت يرا  

 مما (003 11) البعد نفس عم  الاك ر درجا  مت س  بم   بينما (391 13)
  ت  اتجات الاك ر  تن الفر   دل  يشير
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 مت س ا  درجا  اننا   الاك ر الفر   بين  (3شكو )

 ابعاد ماياس الميا ة النفسيةعم  

 
 اتراد العينةمت س ا  درجا  الفر   بين  (1شكو )

 ابعاد ماياس الميا ة النفسيةعم   (  تاا لمتقصم )عمم /ادب 
  نتائج الدراسةُمناقشة وتفسير: 

حي   جا. الفر   ،ت هر  نتا   الدراسة الحالية صد  تر   الدراسة
ا  و لي كد عم   ج د ع  ة ارتبا ية م جبة بين الاد   كما يدركها المراكاين 

الت  تكد   (Rosenthal et al., 2013)  ك  ما يتف  مي دراسة ، اننتما. لديه 
 كال   ،تن ل ج د نمااا  د   ل تراد ت ر تعاو عم  انتما.ك  لمدراسة ا كاديمية

كان كنا  ت ر تعاو ت  د دا  ا تراد عم  العمو  تحمو صع بات   مشا   
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عم   أكدت (Sealy. 2007) كما تن دراسة ،قص صا  المهن الصعبة كمهنة ال م
  انقتيارا  المهنية  ا كاديمية مما ي  ر عم  تعالية استقدا  نمااا الاد   ت

ت،شار  لد ر الاد    (Zimmerman et al., 2002) تما دراسة ،مست ل انتما.ك 
 Hurd)  اتف  كاا تيضا  مي دراسة ،ت  دحدا  نتا   ديجابية  مرد د ديجاب  لمفرد

et al., 2017  ديجابية  ( الت  تكد  عم  تكمية الاد   لممراكاين ت  دحدا  نتا
ت   (Bryant., & Zimmerman, 2003) كال  دراسة ،لديه  كالمر نة انيجابية

تكمية  ج د نمااا  د   ديجابية ت  حيا  المراكاين لحمايت  من المقا ر النفسية 
 لعو نتا    ،السمبية كمسا.  استقدا  العاا ير  ادمان الكح ليا   ادمان اننترن 

دراسة الحالية  من اها ت  نفس ال     كال  تتف  كاا الفر  تتف  مي ترضية ال
ت ج د نم اا  د   لممراكاين يساعدك  بشكو كبير  ،مي نتا   الدراسا  الساباة

عم  اكتسام العديد من سما  الشقصية انيجابية كاننتما.  البعد عن العديد من 
 المقا ر السمبية كاندمان  الت رة بجميي تنما   

لدراسددددة صددددد  الفددددر  ال ددددان ، حيدددد   ت هددددر   جدددد د كددددال  تكددددد  نتددددا   ا
ع  دددددة ارتبا يدددددة م جبدددددة بدددددين الادددددد   كمدددددا يددددددركها المدددددراكاين  ليدددددا ته  النفسدددددية، 

التددددددد  اسدددددددتقدم  تددددددددق   الميا دددددددة  (Short, 2006) حيددددددد   تكدددددددد  دراسدددددددة
النفسدددددية عمددددد  مجم عدددددة مدددددن الشدددددبام دلددددد  تحسدددددن تدا هددددد  انيجددددداب  مدددددن حيددددد  

 الدددد  لمددددا  ،كمددددا ارتفددددي تاددددديرك  لددددا اته  ،ن الحيددددا التفكيددددر انيجدددداب   الرضددددا عدددد
يشددددددمم  مفهدددددد   الميا ددددددة النفسددددددية مددددددن ج انددددددم انفعاليددددددة  سددددددم كية  معرتيددددددة تصددددددو 

  تحسددددددددن مر نتددددددددد  النفسددددددددية  صدددددددددم دت  ت اتادددددددد  مدددددددددي  ،بددددددددالفرد لدددددددد دا. ا م دددددددددو
 .(Bates et al., 2010) مت مبا  الحيا 

ة عد   ج د ت ر داو  تيما يقم الفر  ال ال  ت،كد  النتا   انحصا ي
عم  ماياس الاد   المدركة  ك  ما اقتمة مي  (عمم   تدب ) لمت ير التقصم

تن ك نا  ع امو م  ر  ت   (Maccullum., & Behman , 2002)نتا   دراسة 
كان من ضمنها مي و ال  م  اقتياراته  المهنية  ،الاد   منها الع امو الفردية

نا )  ر داو  تاا  لمن ابينما كان كنا  ت ، ا كاديمية عم  ماياس الاد    (اك ر  ا 
الت   (Hurd, 2017)  جا. كاا ق تا لما اكرت  دراسة ،المدركة ت  اتجات الاك ر

 كال   ،تكد  تن اننا  يت حدن مي نمااا الاد   بشو تكبر بك ير من الاك ر
 (Stanton-Salazar,., & Spina. 2003)اتفا  كات النتيجة مي دراست  ك   من

حي   تكد  نتا   الدراسا  عم  د ر نمااا الاد   ت   Lockwood, 2006؛
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ارتفاا رغبة اننا  ل لتحا  ب،عماو تحتاا لمست ل عال  من الد ة عم  عكس 
 كما تكد  نتا   دراسة ،الاك ر كان لنم اا الاد   د ر تضعة نسبيا  من اننا 

Bryant., & Zimmerman. 2003))   تن  ،اا الاد   لدل الاك رعم  غيام نم 
اننا  يتمسكن بنمااا  د   من الاك ر  غالبا  يك ن كاا النم اا ا م ت  ا و 

عم  تن اننا  غالبا  يتجنبن  ( Herrman, 2016) ا كبر، ت  حين تكد  دراسة
 (الدراسة ا  التقصم العمم  بشكو عا ) دراسة العم    التكن ل جيا  الهندسة

عم  عكس  ،اا الاد   تمامهن ت  كاا المجاو من نفس جنسهن ال  ل يام نما
 الاك ر 
لعدددددو كددددداا التضدددددارم تددددد  النتدددددا   يعكدددددس درجدددددة انقدددددت ة ال ادددددات  بدددددين  

تمددددا او الدددداك ر تدددد  المجتمددددي المصددددر  يتمسددددك ن  ،المجتمعددددا  العربيددددة  ال ربيددددة
بدرجددددة كبيددددر  بالبحدددد  عددددن نمددددااا  ددددد   قص صددددا  مددددن ا سددددر  ت  المعممددددين  كدددداا 

ا تكدتددددد  دجابدددددا  المفح صدددددين عمددددد  السددددد او المفتددددد   تددددد  مايددددداس الادددددد   التددددد  مددددد
بانضدددددداتة دلدددددد  تن التقصددددددم الدراسدددددد  تصددددددبح تمددددددر  ، امدددددد  الباح ددددددة بترجمتدددددد 

تك ددددر ارتبا ددددا  بالدددددرجا  التدددد  يحصددددو عميهددددا ال الددددم  كددددال  الت  يددددي الج راتدددد  
ال الددددم ا مددددر الددددا  يبتعدددد دلدددد  حددددد كبيدددر عددددن رغبددددة  ،دلددد  غيددددرت مددددن المت يدددرا 
 الحاياية ت  مي ل  الفعمية 

  تيما يقم الفر  الرابي اتفا  النتا   انحصا ية لهاا الفر  مي دراسة 
(Jones, 2003)   كما تشار   ،من اننا  الت  ت كد تن الاك ر كان ا تك ر انتما.ا

تن اننتما. لممدرسة ي  ر ت  انت ا  حض ر  (Akar et al., 2013) دراسة
ة  يضمن عد  التسرم  كال  ي  ر ت  الت ا  ا تراد ب اجباته  ال  م لممدرس

المن لية  الرغبة ت  المشاركة با نش ة المدرسية مما ي  ر ال  عم  ج د  حياته  
لفر   اا  دنلة  (Lambent et al., 2013) كما تشار  دراسة ، رتاكته  النفسية

 كاا يتعار  مي  ،ح اننا احصا ية بين الاك ر  اننا  ت  مت ير اننتما. لصال
لكن تتف  الدراسة ت  تن ا   التقصصا  ا دبية كان ا  ،نتيجة الفر  الحال 

 لعو كاا يرجي ل بيعة دراسة ا    ،تك ر انتما.ا  من ا   التقصصا  العممية
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التقصصا  ا دبية لمفاكي  اننتما.  ال ن. دل  غيركا من المفاكي  اننسانية عم  
عم  تن  (0313كال  تكد  دراسة عامر عم  ) ،صا  العمميةعكس ا   التقص

كنا  ت  ر ت  مفه   اننتما. المدرس  لدل اننا  تك ر من الاك ر  ال  لدل 
 ت فاو المرحمة انبتدا ية 

تن الميا ة  (Short, 2006) تما تيما يقم الفر  القامس تاد تكد  دراسة 
 ،ق   ك  يست يي الفرد تن يكتسبهاالنفسية تحتاا لمجم عة من التدريبا   التد

ت  بمعن  تصح لك  يك ن اننسان ن   نفسيا  يحتاا لممارسة العديد من التدريبا  
الرياضية  الاكنية  السم كية  اننفعالية  لعو كاا السبم يتف  مي نتا   الفر  

 ،عم  مت ير الميا ة النفسية (عمم   تدب ) الحال  ت  عد   ج د ت ر لمتقصم
  د  ، مر يرجي دل  تدريم ا تراد   ابميته  ل ستفاد  تك ر من ت  ش . ُقرتا

 لعو كاا  ،كشف  الدراسا  عن  ج د تر   ت  الجانم الاكن  لصالح الاك ر
  د يك ن  ،يرجي دل  الفر   الفسي ل جية بين الاك ر  اننا  ت  كاا الجانم

 حي   تكد  دراسة ،ه  الاكنيةلممارسة الاك ر الرياضة د ر     ت  تعالية ليا ت
((Prosoli et al., 2015   تن الاك ر كان ا ا ك ر نشا ا  من اننا   ارتفع  لديه

 الميا ة النفسية 
 ة:ااااااااااااااااالُخالص

كدددددت  الدراسددددة الحاليددددة لمعرتددددة الع  ددددة بددددين الاددددد   كمددددا يدددددركها عينددددة مددددن 
حيدددددد    بادددددد   ،ة النفسدددددية لددددددديه المدددددراكاين  ع  تهددددددا بكددددددو مدددددن اننتمددددددا.  الميا دددددد

 اسدددددددتقدم   ،مددددددن ال ددددددد م بالمرحمددددددة الجامعيدددددددة ا  لدددددد  (191) الدراسددددددة عمددددددد 
الباح ددددة مادددداييس تدددد  ترجمتهددددا لمعربيددددة  كدددد  مايدددداس اننتمددددا.  مايدددداس الاددددد   كمددددا 

 ت صدددددددددم   ،بانضددددددددداتة نعدددددددددداد مايددددددددداس الميا دددددددددة النفسدددددددددية ،يددددددددددركها المدددددددددراكاين
 كددددال   ،جبددددة بددددين كدددد   مددددن الاددددد    اننتمددددا.الدراسددددة ل جدددد د ع  ددددة ارتبا يددددة م  

 الاد   كما يدركها المراكاين  ليا ته  النفسية 
 :والتضمينات التربوية التوصيات البحثية

تددددد  ضددددد . نتدددددا   الدراسدددددة الحاليدددددة، يمكدددددن اسدددددتق م بعددددد  الت صددددديا  
 لدراسا  نحاة ت    احتياجا  بح ية بار  ،  ال  عم  النح  التال :
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  اسددددددددة سددددددددما   ما مددددددددا  نمددددددددااا الاددددددددد   ل  فدددددددداو  المددددددددراكاين انكتمددددددددا  بدر
بانضدددداتة  ،باعتبددددارك  الم مهمددددين لهدددد  تدددد  كاتددددة اقتيدددداراته  المهنيددددة  الحياتيددددة

 لما تا   ب  كات النمااا ت  تشكيو تكداة ك ن. ا  فاو  المراكاين 
   اسددددددددتقدا  بددددددددرام  ارشددددددددادية  ع جيددددددددة  ا مددددددددة عمدددددددد  نمددددددددااا الاددددددددد   لتادددددددددي

 لسن ارشادية  الع جية لممراكاين  الشبام  كال  لكبار القدما  ان
 انكتمدددددا  بمفهددددد   اننتمدددددا. باعتبدددددارت تحدددددد تكددددد  سدددددما  الشقصدددددية انيجابيدددددة، 

   ي شير دل  ارتبا  اننسان بمجتمع   بالجماعا  الا  ينض  دليها
 مددددددددة  :انكتمددددددددا  بدراسددددددددة مفهدددددددد   الميا ددددددددة النفسددددددددية  الدددددددد  ل رضددددددددين ت لهمددددددددا 

ليددددة التدددد  تهددددت  بددددالمفه     انيهمددددا  كميددددة المفهدددد   نفسدددد  لمفددددرد الدراسددددا  الحا
 معرتيا   سم كيا   انفعاليا  

  انكتمدددددا  بمعدددددداد البدددددرام  التدقميدددددة لتنميدددددة مفددددداكي  اننتمدددددا.  الميا دددددة النفسدددددية
 ل  فاو  كال  لمشبام 
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 الكتم 
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