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السلوك اإلجيابي وعالقته ببعض املتغريات
لدى طلبة كليات جامعة فلسطني بغزة

د.عبد الكريم املدهون
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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل م�ستوى ال�سلوك الإيجابي
لدى طلبة كليات جامعة فل�سطني ك�شف الفروق يف ال�سلوك
الإيجابي وتف�سريها يف �ضوء متغريات كل من النوع (ذكور
و�إناث) والكليات (علمية – �أدبية) وامل�ستوى الدرا�سي (الأول
– الرابع) ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )247طالباً وطالبة من
كليات جامعة فل�سطني ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن بعد الإيثار
ح�صل على املرتبة الأوىل ،بوزن ن�سبي قدره ( ،)% 88.5يليه
بعد التعاطف ح�صل على املرتبة الثانية ،بوزن ن�سبي قدره
( ،)% 87.66بينما مل توجد فروق يف �أبعاد ال�سلوك الإيجابي
تعزى ملتغري النوع (ذكور و�إناث) ،ما عدا بعد قوة الآنا ،وكانت
الفروق ل�صالح الذكور ،بينما مل توجد فروق يف �أبعاد ال�سلوك
الإيجابي تعزى ملتغري الكلية وامل�ستوى الدرا�سي.
Positive Behavior and its Relationship with Some
Variables among Students of University Of Palestine in Gaza

Abstract:
This study aimed to identify the level of positive
behavior among the students of faculties of the
University of Palestine and to detect and interpret
the differences in positive behavior level means
according the following variables; gender (male and
female), colleges (scientific - literary) and academic
)level (First - Fourth).The study sample was (247
students from the different faculties of the University
of Palestine.The results of the study showed that an
altruism was in the first position with a weight mean
of 88.5 %, followed by the sympathy which was in
the second position with a weight mean of 87.66
%.There were no differences in the dimensions of
positive behavior attributed to the gender variable
(male and female) except the power of the ego
where the male were the highest.Also there were no
differences in the dimensions of positive behavior
attributed to other variables, college and academic
level.

مقدمة:
مل يعد علم النف�س يهتم بدرا�سة ال�سلوكيات ال�سلبية ك�سوء
التكيف والقلق واخلوف والي�أ�س والإغرتاب والعدوان والإكتئاب
فح�سب بل �أ�صبح يدر�س ال�سلوكيات الإيجابية جت�سيداً لعلم النف�س
الإيجابي الذي يدر�س ال�سعادة والر�ضا والثقة والإيثار والتفا�ؤل
وجودة احلياة ،ويتعزز هذا ال�سلوك لدى الفرد من خالل الثقة
بالنف�س وال�شعور بالأمن والطم�أنينة والقدرة على فهم الآخرين

د .عبد الكرمي املدهون

بالطريقة التي يف�ضلون التعامل بها دون قلق �أو �شعور بالذنب
ويحرتم الفرد ذاته ويتحمل م�س�ؤولية �أفعاله ،وهو ي�ستطيع حتديد
�سلم احتياجاته كما �أنه ال يعتمد يف حياته ب�شكل كبري على ر�أي
النا�س.
فعلم النف�س الإيجابي يعد فرعاً من فروع علم النف�س
يركز على حت�سني الأداء النف�سي الوظيفي العام للفرد ويهتم
بالبحث يف حمددات ال�سعادة الب�رشية ،التي تمُ َ كن الفرد من
حتقيق طموحاته ،وتوظيف قدراته �إىل �أق�صى حد ممكن ،و�صوالً
�إىل الر�ضا عن الذات وعن الآخرين وعن العامل ب�صفة عامة
�سيلجمان (.)Seligmand & Other, 2000
ي�شري بيرت ( )Peter,1974ب�أن ال�سلوك الإيجابي تظهر
�سماته على ال�شخ�ص الإيجابي كالثقة بالنف�س والتفا�ؤل
واحلر�ص واال�ستقاللية والتعاطف االجتماعي والقدرة على
التحمل والتكيف ووفهم الطبيعة الإن�سانية ب�شكل واقعي.
وي�ؤكد ال�ضعيف ( )2005ب�أن الأفراد الذين يت�سم �سلوكهم
بالإيجابية لديهم حب املخاطرة املح�سوبة و�إدارة قوة للمجازفة،
ويتفادون امل�شاكل قبل وقوعها ،ويبحثون عن الفر�ص املنا�سبة
للتغري ولديهم �إجنازات بارعة ،وهم يحققون النتائج على
امل�ستوى ال�شخ�صي واالجتماعي.
كما يرى عبيد ( )1981ب�أن الإيجابية يف ال�سلوك هي
املرونة ،واملباد�أة ،والثقة بالنف�س ،وال�شعور بامل�س�ؤولية،
واحلر�ص ،والرتوي ،والقيادة والدميقراطية ،والأ�صالة.
وي�شعر الفرد �صاحب ال�سلوك الإيجابي بنظرة تفا�ؤلية
للحياة وباملرونة والت�سامي والثقة بالنف�س والأمل والثبات
االنفعايل ،ويتمتع بروح التعاون ،ويقدر احتياجاته ال�شخ�صية،
واملهنية ،واالجتماعية ،وال�شعور بالكفاءة ال�شخ�صية،
واالجتماعية والر�ضا من الآخرين ،وي�صبو للو�صول �إىل غد �أف�ضل
حممود (.)2012
و�أ�شارت عواد (� )2005إىل جمموعة من املحكات للحكم
على ال�سلوك الإيجابي للفرد �أن يكون هذا ال�سلوك تطوعياً دون
انتظار مكاف�أة خارجية ،وي�ستلزم الت�ضحيات �سواء �أكانت مادية
�أو معنوية.
وي�شري عيد (� )2001أن قوة الأنا تعترب حموراً �أ�سا�سياً يف
احلياة النف�سية ،ومكمن قوتها التي تقا�س بالقدرة على حتمل
الإحباط وجتاوزه والت�سامي فوق م�شاعر الأمل.
وكما تعترب التوكيدية حم�صلة لعدد من ال�سلوكيات
الإيجابية النابعة من التزام الفرد بوالئه لذاته واحرتامه لها
ويت�سم �سلوكه باجلر�أة وال�شجاعة الأدبية على نحو ميكنه من
مواجهة احلياة دون خوف ،ويتج�سد هذا ال�سلوك التوكيدي يف
�صور متعددة لدى الفرد ك�إتخاذ القرارات املنا�سبة بطريقة
�إيجابية ،وحل م�شكالت احلياة بقوة وحكمة وبثقة و�صرب حيث
يتم ذلك يف �إطار الإلتزام بالواجبات واحلقوق جتاه الذات والغري
معاً ح�سنني ,نادية (.)1992
ويحتل ال�سلوك الإيجابي مكانة مهمة يف علم النف�س فهو
جزء من الرتبية الأخالقية ال�شاملة وله �أثر عميق يف تكيف الفرد
نف�سياً واجتماعياً وبناء ال�شخ�صية ،وهذا يتطلب من املربني تنمية
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ال�سلوك الإيجابي ،وتعديل ال�سلوك ال�سلبي ،وتقوميه ،ومتابعته،
وم�ساعدة الفرد يف التغلب على امل�شكالت ال�سلوكية التي تواجهه
بركات (.)2012
كما يهدف ال�سلوك الإيجابي �إىل غر�س روح الأمل،
والتفا�ؤل ،وجعل الرغبة يف حتقيق احلياة ال�سعيدة �أمراً ممكناً من
خالل تغيري الفرد حياته نحو الأف�ضل ،والإح�سا�س بوجود هدف،
واجتاه ايجابي ،وامتالكه منظومة من القيم الفا�ضلة ،و�إح�سا�س
�إيجابي بقيمة الذات التي تقف �سداً منيعاً �ضد الي�أ�س والقنوط
والت�شا�ؤم (. )Peterson,2000
على الرغم من تعدد م�سارات البحث العلمي حول �أهمية
ال�سلوك الإيجابي واملتغريات ذات العالقة �إال �أنه مل يلق اهتماماً
كافياً من الباحثني والدار�سني فال�سلوك الإيجابي مينح الفرد
القدرة على تقبل ذاته وتعزيز الثقة بالنف�س ،والقدرة على حتقيق
الأهداف املن�شودة ,وجتاهل امل�شاعر ال�سلبية وا�ستبدالها مب�شاعر
ايجابية وهذا يتطلب ت�ضافر كافة امل�ؤ�س�سات بدءاً من الأ�رسة،
وريا�ض الأطفال ،واملدر�سة ،واجلامعة ،وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين يف امل�ساهمة الفعالة يف غر�س ال�سلوك الإيجابي يف
املجتمع وتنميته ،واحلد من ال�سلوكيات ال�سلبية التي بد�أت تنخر
يف مكونات املجتمع الفل�سطيني.

مشكلة الدراسة:
الحظ الباحث خالل عمله يف اجلامعة ب�أن بع�ض الطلبة
يغلب على ت�رصفاتهم مع الآخرين �سلوكيات تت�سم بال�سلبية،
وبالتايل �أدى �إىل تدين تكيف ه�ؤالء الطلبة مع البيئة اجلامعة
وخمالفتهم لأنظمة وقوانني اجلامعة مما انعك�س �سلباً على
م�ستواهم الأكادميي ،مما حدا بالباحث �إىل درا�سة ال�سلوك
الإيجابي لدى الطلبة على �أمل احلد من هذه ال�سلوكيات ال�سلبية
وحتقيق الأهداف املرجوه من هذه الدرا�سة.

ويف �ضوء ذلك ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة احلالية يف
ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
◄◄ما عالقة ال�سلوك الإيجابي ببع�ض املتغريات لدى طلبة
كليات جامعة فل�سطني بغزة ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة
الفرعية التالية:
◄◄ما م�ستوى ال�سلوك الإيجابي لدى عينة من طلبة كليات
جامعة فل�سطني.
◄◄�إىل �أي مدى توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات
الدرجات على مقيا�س ال�سلوك الإيجابي يعزى ملتغري النوع
(ذكور – �إناث).

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
Ú Úالتعرف �إىل م�ستوى ال�سلوك الإيجابي لدى طلبة كليات
جامعة فل�سطني.
Ú Úالك�شف وتف�سري الفروق يف ال�سلوك الإيجابي يف �ضوء
متغريات كل من النوع (ذكور – �إناث) والكليات (علمية – �أدبية
) وامل�ستوى الدرا�سي (الأول – الرابع ).

أهمية الدراسة:
تنبثق �أهمية الدرا�سة من �أهمية املو�ضوع الذي تتناوله،
فال�سلوك الإيجابي ،واملتغريات املت�صلة به حمل اهتمام ,وعناية
من املتخ�ص�صني ،وهذا يتطلب تعزيزه ك�سلوك واقعي يف احلياة،
واحلد من ال�سلوكيات ال�سلبية التي ت�صدر عن البع�ض ،كما تتحدد
�أهمية الدرا�سة احلالية من الناحية التطبيقية يف توظيف نتائجها
�إىل جمموعة من التو�صيات التي ت�سهم يف تب�صري املربني
والعاملني يف مراكز الإر�شاد النف�سي ،و�إدارة اجلامعات ،وو�سائل
الإعالم ب�أهمية مت�سك الطالب بال�سلوك الإيجابي.

حمددات الدراسة:
♦ ♦املحدد املكاين جامعة فل�سطني يف مدينة الزهراء،
وت�ضم طالب كليات الطب وال�صيدلة والهند�سة وكلية �إدارة املال
والأعمال والتجارة والقانون والرتبية .
♦ ♦املحدد الزماين مت تطبيق �أداة الدرا�سة يف الف�صل
الدرا�سي الثاين يف �شهر مار�س . 2016
♦ ♦املحدد الب�رشي طالب وطالبات جامعة فل�سطني
امل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي - 2015
 2016من كليات علمية و�أدبية من الذكور والإناث وامل�ستوى
الدرا�سي.

مصطلحات الدراسة:
السلوك اإلجيابي
يعرف ال�سلوك االيجابي ب�أنه ال�سلوك املقبول اجتماعياً،
والذي يحقق نتيجة ايجابية ،وهو �سلوك يقوم به الفرد جتاه
موقف معني �أو مو�ضوع معني (ال�سيد. )2010 ،
يعرف ال�سلوك الإيجابي ب�أنه ال�سلوك الذي يلقى التقدير
يف املجتمع ويتمثل يف م�ساعدة الآخرين ،والتدخل لإنقاذ حياة
�شخ�ص ،والتعاون مع الآخرين ،وهذه ال�سلوكيات ت�صدر اختيارياً
دون فر�ض خارجي (كمال.)2010 ،

◄◄�إىل �أي مدى توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات
الدرجات على مقيا�س ال�سلوك الإيجابي يعزى �إىل امل�ستوى
الدرا�سي ( الأول – الرابع).

التعريف اإلجرائي للسلوك اإلجيابي

◄◄�إىل �أي مدى توجد فروق داله �إح�صائياً بني متو�سطات
درجات على مقيا�س ال�سلوك الإيجابي يعزى �إىل امل�ستوى
الدرا�سي (الأول – الرابع ).

يقا�س ال�سلوك الإيجابي اجرائياً بالدرجة الكلية التي
يح�صل عليها الطالب على مقيا�س ال�سلوك االيجابي امل�ستخدم
يف الدرا�سة احلالية
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أبعاد مقياس السلوك اإلجيابي
.1اإليثار
يت�سم �سلوك الفرد االيجابي ب�أنه يحب لأخيه كما يحب
لنف�سه ،وتقدمي غريه على نف�سه ،ويعامل النا�س كما يحب �أن
يعاملوه وال يبخل يف م�ساعدة الآخرين ،وجندتهم وتقدمي اخلدمة
التطوعية لهم ،ويرفع ما ي�سبب الأذى عنهم ويجود على الآخرين
مبا لديه وهذا يج�سد الثقافة العربية الأ�صيلة.
.2قوة األنا
يت�سم �سلوك الفرد ِالإيجابي ب�أن لديه القدرة على حتمل
املواقف ال�صعبة ،والتهديدات ،واملثابرة ،والنجاح ،والتفوق،
و�إتخاذ القرارات يف مواجهة امل�شكالت ،التي تعرت�ضه وي�شعر
الفرد باحليوية والأمل والتفا�ؤل والإتزان الإنفعايل وعدم ال�شعور
بالغرية ولديه طاقة ايجابية جتاه الآخرين وقوة الآنا جت�سد
ع�صب احلياة النف�سية الإيجابية.
.3التوكيدية أو احلزم
يت�سم �سلوك الفرد الإيجابي ب�أنه لديه القدرة على التعبري
واملباد�أة وعدم الرتدد واتخاذ القرار احلا�سم ويتمتع مبهارات
قيادية والقدرة على االحتجاج على ال�سلوكيات ال�سلبية وعادة
يعرب عن م�شاعره جتاه الآخرين ب�رصاحة ويحل م�شكالته مع
الآخرين وفق قناعته وعدم اخلوف من �أ�صحاب التفوذ وال�سيطرة.
.4اإلبداع
يت�سم �سلوك الفرد الإيجابي ب�أن �أعماله البحثية تت�سم
بالأ�صالة واحلداثة ويقدم الفر�ضيات والت�سا�ؤالت واحللول
للم�شكالت ولدية �أفق وخيال وا�ستب�صار وت�أمل والقدرة على
االكت�شاف واالبتكار والتميز ودائماً يقدم احلجج والأدلة والرباهني
يف املو�ضوعات التي يناق�شها مع الآخرين.
.5االجتماعي
يت�سم �سلوك الفرد الإيجابي ب�أنه يتقبل الآخرين ،وينخرط
بحواره البناء مع �إقامة عالقات �إيجابية تفاعلية ويقدم امل�ساعدة
للمحتاجني ،والنجدة للملهوف وي�شارك يف الأن�شطة االجتماعية
والثقافية ومييل �إىل العمل اجلماعي وعالقات جيدة مع الآخرين.
.6األكادميي
يت�سم �سلوك الفرد االيجابي ب�أنه يلتزم مبواعيد بدء
املحا�رضات ،والقدرة يف الرتكيز ،واالنتباه �أثناء �رشح
املحا�رضات ،ويتابع كل ما هو جديد يف جمال تخ�ص�صه ،وينظم
�أوقات املذاكرة وفق جدول معد ،وي�شعر بال�سعادة من خالل
امل�شاركة يف الأن�شطة الالمنهجية ،ولديه طموح عال يف الدرا�سة،
ويلتزم بقوانني و�أنظمة اجلامعة.
.7التعاطف
يت�سم �سلوك الفرد الإيجابي جتاه الآخرين بالتعاطف،
واملحبة ،وي�ست�شعر الفرد مبا يحتاجون �أو ينق�صهم ،وي�شعر
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بال�ضيق والأمل ،عندما يرى �شخ�صاً منبوذاً من الآخرين� ،أو
تعي�ساً� ،أو فقرياً� ،أو ي�ساء معاملته ،وي�شارك الآخرين يف الأفراح
والأحزان ،ويقدم امل�ساعدة للآخرين ،ويت�أثر مب�شكالتهم.
.8النفسي
يت�سم �سلوك الفرد الإيجابي ب�أنه لدية الثقة بالنف�س،
والقدرة بالتحكم يف انفعاالته وقت الغ�ضب ،ويت�رصف بحكمة
وعقالنية مع الآخرين ،ويعرب عن م�شاعره بالإيجابية ،والأمل،
كاف من ال�صحة النف�سية.
والتفا�ؤل ،وجودة احلياة ،ويتمتع بقدر ٍ

دراسات سابقة
�أجريت العديد من الدرا�سات التي تناولت العديد من
املظاهر الإيجابية لل�سلوك الإن�ساين ومنها:
درا�سة عيد ( )2001عنوانها اخل�صائ�ص الإيجابية
لل�شخ�صية يف عالقتها مبتغريى النوع والتخ�ص�ص الدرا�سي لدى
طالب اجلامعة وهدفت �إىل التعرف �إىل اخل�صائ�ص الإيجابية
لل�شخ�صية يف �ضوء متغري النوع والتخ�ص�ص (ذكور – �إناث).
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )546طالباً وطالبة من جامعة عني
�شم�س و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن مفهوم الإيجابية هو مكون
نف�سي متعدد الأبعاد يتمثل يف متغريات نف�سية ،وهي قوة الأنا
والتوكيدية والإتزان الإنفعايل وتقدير الذات والإبداع وجودة
احلياة ،كما تبني عن عدم وجود فروق دالة �إح�صائية على كل
عامل من العوامل اخلم�سة الإيجابية ،كما تبني �أن الذكور �أكرث
�إبداعاً على نحو �إيجابي من الإناث ،و�أن طالب الكليات العلمية
�أكرث ابداعاً على نحو ايجابي من طالب الكليات الأدبية كما تبني
عن عدم وجود فروق بني الطالب يف الكليات العلمية والكليات
الأدبية بح�سب التخ�ص�ص الدرا�سي وتقدير الذات والإتزان
الإنفعايل وقوة الأنا التوكيدية والدرجة الكلية على الإيجابية
العامة.
بينما قام ال�ضعيف ( )2002بدرا�سة عنوانها الإيجابية
وعالقتها ببع�ض متغريات ال�شخ�صية لدى طلبة اجلامعة ،وهدفت
الدرا�سة �إىل ك�شف مدى �شيوع الإيجابية لدى الطلبة وك�شف
الفروق بني النوعني ،والعالقة بني الإيجابية ،و�أ�ساليب املواجهة،
والأمن النف�سي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )320طالباً من طلبة
الدرا�سات العليا ,و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة على عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني النوعني (الذكور ،الإناث) يف الإيجابية
تعزى للتخ�ص�صات العلمية والأدبية.
قام جيم�س و�آخرون ( )2005درا�سة عنوانها دعم ال�سلوك
الإيجابي داخل املدر�سة ،والآثار املرتتبة على م�شاكل عدم
الإن�ضباط وهدفت الدرا�سة �إىل احلد من ال�سلوكيات ال�سلبية داخل
الف�صول وتوفري بيئة تعلمية �آمنة ودعم ال�سلوك الإيجابي ل�ضمان
النجاح الأكادميي للطالب ولتحقيق ذلك مت ت�صميم منوذج
للمدر�سة ب�أكلملها من خالل الت�شاور مع املعلمني ،ويت�ضمن
الت�صميم على حت�سني �أ�ساليب التدري�س ،و�صياغة التوقعات
ال�سلوكية ،وزيادة الن�شاط يف الف�صول وتفعيله ،وتعزيز الأداء
الإيجابي ،و�إت�ضح �أن التدخل الكامل للمدر�سة �أدى �إىل �إنخفا�ض
م�شاكل عدم الإن�ضباط ،وحت�سني الأداء الأكادميي للطالب يف
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املدر�سة.
وتناول الفرا ( )2006درا�سة عنوانها درا�سة م�ستوى
الإيجابية لدى الطلبة اجلامعيني يف اجلامعات الفل�سطينية
بقطاع غزة.وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى الإيجابية
لدى الطلبة ،وحتديد املكونات الأ�سا�سية االيجابية ،وك�شفت عن
الفروق يف االيجابية لدى الذكور والإناث و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة
�أن املكونات اخلم�سة للإيجابية ل�شخ�صية الطالب تتج�سد يف
الإبداع وتقدير الذات والتوكيدية والإتزان االنفعايل وقوة الأنا
كما مل توجد فروق دالة �إح�صائياً بني الذكور والإناث يف الإبداع
وال يف التوكيدية بينما وجدت فروق بني الذكور والإناث يف كل
من تقدير الذات ل�صالح الإناث ويف الإتزان الإنفعايل وقوة الأنا
ل�صالح الذكور.
�أجرى كارين و�آخرون ( )Karen etal, 2008درا�سة عنوانها
ت�أثري خ�صائ�ص الطلبة و�سلوك املدر�س يف الف�صل على رفاهية
الطالب ،وهدفت الدرا�سة �إىل توفري مناخ �إيجابي يف الف�صل بني
الطالب واملدر�س ،ي�سهم يف حتقيق ال�سعادة والتكيف النف�سي
للطلبة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )594طالباً من ( )55ف�صال
درا�سيا من ( )13مدر�سة ثانوية مهنية ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة
عن �أن الطلبة الذين التحقوا باملدار�س ،ولديهم حافز للتعلم كانوا
�أكرث �شعوراً بال�سعادة ،والتكيف النف�سي على عك�س الطلبة الذين
التحقوا ،ولي�س لديهم دافعاً للتعلم ،و�أن ال�سلوك الإيجابي بني
الطالب واملدر�س القائم على الت�سامح والإن�ضباط �ساهم يف
كاف من التكيف النف�سي.
�شعور الطلبة بالإيجابية وقدر ٍ
ودرا�سة يون�س ( )2013عنوانها �إدراك مفاهيم حقوق
الإن�سان وعالقته بال�سلوك الإيجابي لدى طلبة ال�صف التا�سع
يف مدار�س وكالة الغوث يف حمافظتي غزة وال�شمال ،وهدفت
الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى �إدراك مفاهيم حقوق الإن�سان
والك�شف عن الفروق يف �ضوء متغريات (النوع ،والتعليم الوالدين،
الدخل ال�شهري) وتكونت عينة الدرا�سة من ( )565طالباً وطالبة،
وا�سفرت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود فروق بني �إدراك ملفاهيم
حقوق الإن�سان ،وال�سلوك الإيجابي بينما وجدت فروق يف �إدراك
مفاهيم حقوق الإن�سان تعزى ملتغري النوع ل�صالح الذكور ،كما
وجدت فروق ل�صالح الإناث يف م�ستوى ال�سلوك الإيجابي ،بينما
ال يوجد ت�أثري للتفاعل بني نوع الطلبة ( ذكور � -إناث ) وم�ستوى
�إدراكهم ملفاهيم حقوق الإن�سان على م�ستوى ال�سلوك الإيجابي.
و�أجرى �شقورة ( )2013درا�سة عنوانها ال�سلوك الإيجابي
وعالقته بالتفكري املنتج لدى طلبة الكليات التقنية ،يف
حمافظات غزة ،وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل العالقة بني
ال�سلوك الإيجابي والتفكري لدى طلبة الكليات التقنية ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )388طالبا وطالبة لدى �أفراد العينة تقع
عند م�ستوى ( )% 81.7و�أن م�ستوى التفكري الناقد ()% 35.5
بينما م�ستوى التفكري االبتكاري عند م�ستوى ( )% 24.3كما
وجدت عالقة بني ال�سلوك الإيجابي والتفكري ووجود فروق وتبني
يف ال�سلوك الإيجابي يعزى للنوع ،وكانت ل�صالح الطالبات ،كما
وجدت فروق بني ال�سلوك الإيجابي وامل�ستوى الدرا�سي ،وكان
ل�صالح امل�ستوى الدرا�سي الثاين.
وقام علوان ،والنواجحة ( )2013درا�سة عنوانها الذكاء
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الوجداين ،وعالقته بالإيجابية لدى طلبة جامعة الأق�صى
مبحافظات غزة ،وهدفت الدرا�سة التعرف على عالقة الذكاء
الوجداين بالإيجابية لدى طلبة جامعة الأق�صى وقد تكونت عينة
الدرا�سة من ( )247طالباً وطالبة ،و �أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن
درجة الذكاء الوجداين بلغت( )% 71.86ودرجة الإ�ستجابة
( )% 72.83بينما وجدت عالقة ارتباطية دالة �إح�صائياً بني
الذكاء الوجداين والإيجابية ،وجدت فروق دالة �إح�صائياً بني
بني الذكور والإناث يف الذكاء الوجداين والإيجابية ،وكانت
ل�صالح الإناث ،بينما تدين م�ستوى الإيجابية تعزى �إىل �أ�ساليب
التن�شئة االجتماعية ال�سلبية ،وانخفا�ض امل�ستوى االقت�صادي
واالجتماعي والثقايف للأ�رسة.
و�أجرى بكري ( )2013درا�سة عنوانها االجتاهات الوالدية
كما يدركها الأبناء وعالقتها بال�سلوك الإيجابي لدى طلبة
املرحلة الثانوية ,وهدفت الدرا�سة �إىل ك�شف م�ستوى الإجتاهات
الوالدية ،وال�سلوك االجتماعي االيجابي ،وتكونت عينة الدرا�سة
( )744طالباً ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن بعد التعاطف جاء يف
املرتبة الأويل ويليها بعد االيثار كما وجدت فروق بني متو�سطات
درجات الطالب والطالبات يف ُبعد االيثار وكانت الفروق ل�صالح
الطالب الذكور.
بينما قام عبد العزيز ( )2013درا�سة بع�ض الأفكار
الإيجابية وال�سلبية املنبئة بالإنفعاالت وال�سلوك الإيجابي
وال�سلبي لدى املراهقني من اجلن�سني ،وهدفت الدرا�سة �إىل الك�شف
عن منظومة العالقات الإرتباطية املتبادلة بني كل من الأفكار
الإيجابية وال�سلبية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )329طالباً
وطالبة من اجلامعة من الفرقة الأوىل والثانية والثالثة ،و�أ�سفرت
نتائج الدرا�سة عن عدم وجود عالقة بني الأفكار الإيجابية
وال�سلبية بني الذكور والإناث بالإ�ضافة �إىل وجود عالقة ارتباطية
دالة بني الأفكار الإيجابية وال�سلبية من ناحية وبني الإنفعاالت
ال�سلوكية الإيجابية وال�سلبية لدى النوعني (ذكور – �إناث) كما
تبني بقدرة الأفكار الإيجابية وال�سلبية على التنب�ؤ بالإنفعاالت
وال�سلوكيات الإيجابية لدى النوعني ووجدت فروق جوهرية لدى
الذكور على مقيا�س الأفكار الإيجابية بينما مل توجد فروق دالة
بني الذكور والإناث على مقيا�س الأفكار ال�سلبية.
و�أجرت بربخ ( )2015درا�سة عنوانها عادات العقل
وعالقتها مبظاهر ال�سلوك الإيجابي لدى طلبة جامعة الأزهر
بغزة ،وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل العالقة بني عادات العقل
ومظاهر ال�سلوك الإيجابي لدى طلبة اجلامعة ،وك�شف الفروق
بني كل من عادات العقل وال�سلوك الإيجابي يف جمموعة من
املتغريات كامل�ستوى الدرا�سي والتخ�ص�ص والنوع ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )515طالباً وطالبة و�أ�سفرت نتائج الدار�سة
عن امتالك طلبة جامعة الأزهر لعادات العقل ،ومظاهر ال�سلوك
الإيجابي ،ووجدت عالقة داله وموجبة بني �أبعاد عادات العقل،
والدرجة الكلية ملقيا�س ال�سلوك الإيجابي ،ووجدت فروق دالة
اح�صائياً على بعد ال�سلوك الإيجابي الأكادميي بني الكليات
العلمية والأدبية ،وجاءت الفروق ل�صالح الكليات العلمية وعن
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع �أبعاد ال�سلوك
الإيجابية والدرجة الكلية للمقيا�س يعزى ملتغري م�ستوى تعليم

السلوك اإليجابي وعالقته ببعض املتغيرات لدى طلبة كليات جامعة فلسطني بغزة
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الأب والأم وم�ستوى الدخل.

جدول ()1
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

تعقيب على الدراسات السابقة

املتغريات

بعد عر�ض الدرا�سات ال�سابقة لوحظ التنوع يف الأهداف،
وجمتمع الدرا�سة ،وطريقة اختيار العينة ،حيث تناولت الدرا�سات
ال�سابقة مراحل عمرية خمتلفة ،وكذلك التنوع يف نتائج الدرا�سة
والتو�صيات وفقاً لطبيعة كل درا�سة ،وا�ستفاد الباحث من عر�ض
نتائج الدرا�سة وتف�سريها.
ويف �ضوء عر�ض الدرا�سات ال�سابقة ميكن �صياغة فرو�ض
الدرا�سة على النحو التايل:

النوع

الكلية

امل�ستوى

فروض الدراسة:
.1
.2
.3
.4

1ي�صل م�ستوى ال�سلوك الإيجابي لدى طلبة كليات جامعة
فل�سطني بغزة بن�سبة .% 60
 .22ال توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات الدرجات
على مقيا�س ال�سلوك الإيجابي لدى طلبة كليات جامعة
فل�سطني بغزة يعزى ملتغري النوع (ذكور – �إناث ).
 .33ال توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات الدرجات
على مقيا�س ال�سلوك الإيجابي لدى طلب كليات جامعة
فل�سطني بغزة يعزى ملتغري الكليات (علمية – �أدبية ).
 .44ال توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات الدرجات
على مقيا�س ال�سلوك الإيجابي لدى طلبة كليات جامعة
فل�سطني يعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي (الأول – الرابع).

منهج الدراسة:
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي الذي يعتمد على
درا�سة الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة (ال�سلوك االيجابي وعالقته
ببع�ض املتغريات النف�سية) وحتليل بياناتها وبيان العالقة بني
مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والعمليات التي تت�ضمنها
والآثار التي حتدثها ,وهو �أحد �أ�شكال التحليل والتف�سري العلمي
املنظم لو�صف ظاهرة �أو م�شكلة حمددة وت�صويرها كمياً عن
طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة �أو امل�شكلة
وت�صنيفها وحتليلها و�إخ�ضاعها للدرا�سات الدقيقة.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طالب كليات الطب وطالباتها،
وال�صيدلة ،والقانون ،و�إدارة املال ،والأعمال ،والرتبية ،امل�سجلني
للف�صل الدرا�سي الثاين ( )2016البالغ عددهم  990طالباً
وطالبة.

عينة الدراسة:
قام الباحث ب�إختيار عينة ع�شوائية قوامها ( )247طالبا
وطالبة من طلبة كليات جامعة فل�سطني بغزة للعام 2016
واجلدول ( )1يو�ضح ذلك:

العدد

الن�سبة املئوية %

ذكور

130

52.6

�إناث

117

47.4

علمية

114

46.2

�أدبية

133

53.8

الأول

140

56.7

الرابع

107

43.3

247

100.0

املجموع

أداة الدراسة:
مقياس السلوك اإلجيابي
قام الباحث ب�إعداد مقيا�س ال�سلوك الإيجابي لدى طلبة
اجلامعة ،وبناء املقيا�س من خالل الإطالع على الأدب الرتبوي
احلديث والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت ال�سلوك الإيجابي ،و�أخذ
ر�أي عينة من �أ�ساتذة ال�صحة النف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية
وبلغ عدد عباراته بعد ال�صياغة النهائية ( )64عبارة وزعت وفق
�سلم متدرج خما�سي على النحو التايل( :موافق متاماً – موافق
– غري مت�أكد – وغري موافق – غري موافق مطلقاً) وفق الأوزان
التالية ( ،)1 - 2 - 3 - 4 - 5بذلك تنح�رص درجات �أفراد عينة
الدرا�سة ما بني ( )320 - 64درجة ملقيا�س ال�سلوك االيجابي،
الذي ت�ضمن ثمانية �أبعاد ،هي (االيثار ،قوة االنا ،التوكيدية،
االبداع ،النف�سي ،االجتماعي ،الأكادميي ،التعاطف).

صدق األداة:
�.1صدق املحكمني:
عر�ضت �أداة الدرا�سة على جمموعة من الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني يف جمال علم النف�س ،حيث قاموا ب�إبداء �آرائهم
ومالحظاتهم حول مدى منا�سبة عبارات الأداة ،ومدى انتماء
العبارات �إىل الأداة ،وكذلك و�ضوح �صياغاتها اللغوية ويف �ضوء
تلك الآراء مت �إ�ستبعاد بع�ض العبارات وتعديل البع�ض الآخر.

.2االت�ساق الداخلي:
مت التحقق من االت�ساق الداخلي للأداة بتطبيقهاعلى عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )40طالباً وطالبة ،ومت ح�ساب معامل
ارتباط بري�سون بني كل عبارة من عبارات املقيا�س والدرجة
الكلية له ،وذلك با�ستخدام الربنامج الإح�صائي (.)SPSS
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جدول ()2
قيم معامل ارتباط كل عبارة من عبارات مقياس السلوك االيجابي مع الدرجة الكلية للمقياس

البعد

**0.538

25
26

**0.595

18

**0.674

2

**0.589

10

**0.614

**0.523

**0.678

27

3

**0.716

11

**0.560

19

28

**0.669

4

**0.410

12

**0.672

20

**0.667

29

**0.751

5

**0.484

13

*0.354

21

*0.362

**0.782

6

**0.647

14

**0.671

22

**0.624

30

7

**0.592

15

**0.557

23

**0.664

31

**0.660

8

**0.731

16

**0.511

24

**0.463

32

**0.601

33

**0.491

41

**0.605

49

**0.804

57

**0.622

34

*0.332

42

**0.544

50

**0.815

58

**0.621

35

*0.349

43

**0.500

51

**0.826

59

**0.648

36

**0.399

44

**0.603

52

**0.724

60

**0.833

37

**0.567

45

**0.596

53

**0.730

61

**0.640

38

**0.571

46

**0.471

54

**0.791

62

**0.746

39

**0.752

47

**0.650

55

**0.792

63

**0.803

40

**0.455

48

**0.531

56

**0.578

64

**0.751

التوكيدية

االبداع

االيثار

1

**0.468

9

قوة االنا

**0.484

17

االجتماعي

االكادميي

التعاطف

النف�سي

م

معامل
االرتباط

البعد

م

معامل
االرتباط

البعد

م

معامل
االرتباط

البعد

م

معامل
االرتباط
**0.503

ر اجلدولية عند درجة حرية ( )38وعند م�ستوى داللة (0.393 = )0.01
ر اجلدولية عند درجة حرية ( )38وعند م�ستوى داللة (0.304 = )0.05

يبني جدول (� )2أن معامالت االرتباط بني كل عبارة من
عبارات املقيا�س ،والدرجة الكلية للمقيا�س دالة عند م�ستوى
داللة (  )0.01 ،0.05وتراوحت معدالت الإرتباط بني (،0.354
 )0.826وذلك تتمتع مبعامالت �إرتباط مرتفعة وهذا دليل على
وجود ات�ساق داخلي بني �أبعاد املقيا�س والدرجة الكلية.
ثبات األداة Reliability

جدول ()3
قيم معامالت االرتباط بين نصفي المقياس

م
1
2
3
4

.1طريقة التجزئة الن�صفية
Split - Half Coefficient:
ا�ستخدم درجات العينة اال�ستطالعية حل�ساب ثبات املقيا�س
بطريقة التجزئة الن�صفية� ،إذ جزىء املقيا�س �إىل ن�صفني،
العبارات الفردية مقابل العبارات الزوجية لكل عبارة من عبارات
املقيا�س ،وذلك بح�ساب معامل االرتباط بني الن�صفني ،ثم جرى
تعديل الطول با�ستخدام معادلة �سبريمان براون واجلدول ()3
يو�ضح ذلك:
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5
6
7
8

�أبعاد املقيا�س
االيثار
قوة االنا
التوكيدية
االبداع
النف�سي
االجتماعي
االكادميي
التعاطف
املجموع

عدد العبارات

معامل الثبات

8

0.777

8

0.647

8

0.725

8

0.689

8

0.712

8

0.818

8

0.843

8

0.908

64

0.806

يت�ضح من جدول (� )3أن معامل الثبات الكلي ملقيا�س
ال�سلوك االيجابي ( ،)0.806وهذا يدل على �أن املقيا�س يتمتع
بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث �إىل تطبيقها على عينة
الدرا�سة.

السلوك اإليجابي وعالقته ببعض املتغيرات لدى طلبة كليات جامعة فلسطني بغزة

د .عبد الكرمي املدهون

بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث �إىل تطبيقها على عينة
الدرا�سة.

.2طريقة �ألفا كرونباخ:

ا�ستخدمت طريقة �أخرى من طرق ح�ساب الثبات وهي
طريقة �ألفا كرونباخ� ،إحدى طرق ح�ساب الثبات وذلك لإيجاد
معامل ثبات الأداة� ،إذ ح�صل على قيمة معامل �ألفا لكل بعد من
�أبعاد املقيا�س ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك:

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
لقد قام الباحث بتفريغ وحتليل املقيا�س من خالل برنامج
( )SPSSالإح�صائي ومت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية التالية:
1 .1التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية.
2 .2لإيجاد �صدق االت�ساق الداخلي للمقيا�س مت ا�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون "."Pearson
3 .3لإيجاد معامل ثبات املقيا�س مت ا�ستخدام معامل ارتباط
�سبريمان بروان للتجزئة الن�صفية املت�ساوية ،ومعادلة
جتمان للتجزئة الن�صفية غري املت�ساوية ،ومعامل ارتباط
�ألفا كرونباخ.
4 .4اختبار  One - Sample Statisticsلتحليل فقرات املقا�س.
5 .5اختبار  Independent Samples Testلقيا�س الفروق بني
جمموعتني.

جدول ()4
قيم معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس

م

�أبعاد املقيا�س

عدد العبارات

معامل �ألفا
كرونباخ

1

االيثار

8

0.710

2

قوة االنا

8

0.677

3

التوكيدية

8

0.721

4

االبداع

8

0.760

5

النف�سي

8

0.555

6

االجتماعي

8

0.651

7

الأكادميي

8

0.896

8

التعاطف

8

0.850

9

املجموع

64

0.980

نتائج الدراسة:
للتحقق من �صحة الفر�ض الأول
ين�ص الفر�ض الأول على �أنه “ي�صل م�ستوى كل من �أبعاد
ال�سلوك االيجابي لدى عينة طلبة كليات جامعة فل�سطني بغزة “
بن�سبة (.)% 60
وللإجابة عن هذا الفر�ض قام الباحث با�ستخدام التكرارات
واملتو�سطات والن�سب املئوية ،وقيمة (ت) تو�ضح النتائج التالية:

يت�ضح من جدول (� )4أن معامل الثبات الكلي ملقيا�س
ال�سلوك االيجابي ( ،)0.980وهذا يدل على �أن املقيا�س يتمتع
جدول ()5

يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لحساب مستوى أبعاد السلوك االيجابي لدى أفراد العينة

م

�أبعاد مقيا�س
ال�سلوك الإيجابي

جمموع
اال�ستجابات

املتو�سط

االنحراف املعياري

الوزن الن�سبي

قيمة ت

قيمة الدالة

الرتتيب

1

االيثار

8699

35.219

3.648

88.05

48.329

0.000

1

2

قوة االنا

5898

23.879

4.295

59.70

0.444 -

0.657

8

3

التوكيدية

8034

32.526

4.327

81.32

30.970

0.000

4

4

االبداع

7720

31.255

3.859

78.14

29.549

0.000

5

5

النف�سي

6698

27.117

4.533

67.79

10.807

0.000

7

6

االجتماعي

7576

30.672

3.953

76.68

26.525

0.000

6

7

االكادميي

8191

33.162

4.917

82.90

29.284

0.000

3

8

التعاطف

8663

35.073

4.526

87.68

38.452

0.000

2

61479

248.903

19.620

77.78

45.582

0.000

املجموع

يت�ضح من جدول (� )5أن بعد االيثار احتل املرتبة االوىل
بوزن ن�سبي ( ،)% 88.05تال بعد التعاطف وح�صل على
املرتبة الثانية بوزن ن�سبي ( ،)% 87.68تال ذلك البعد
الأكادميي احتل على املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي(،)% 82.90
تال ذلك بعد التوكيدية احتل على املرتبة الرابعة بوزن ن�سبي
(.)% 81.32تال بعد الإبداع احتل على املرتبة اخلام�سة بوزن

ن�سبي (.)% 78.14وتبعه البعد االجتماعي احتل على املرتبة
ال�ساد�س وبوزن ن�سبي (.)% 76.68والبعد النف�سي احتل على
املرتبة ال�سابعة بوزن ن�سبي (.)% 67.79وبعد قوة الأنا احتل
على املرتبة الثامنة بوزن ن�سبي (�.)% 59.70أما الدرجة الكلية
ملقيا�س ال�سلوك االيجابي ككل ح�صلت على وزن ن�سبي (77.78
.)%
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ويعزو الباحث ح�صول بعد الإيثار على املرتبة الأوىل
بني �أبعاد ال�سلوك الإيجابي وهذه النتيجة ت�ؤكد تنامي ال�شعور
بامل�س�ؤولية املجتمعية لدى �أفراد العينة الذين يقبلون على
الإيثار طواعية بكل �إرداتهم دون ت�أثري من �أحد ،حيث ي�ضعون
يف �سلم �أولوياتهم الإيثار ،وهو خلق حميد يقوي �أوا�رص املحبة
بني النا�س وهذا يج�سد ثقافة الآباء والأجداد باملحافظة على
العادات والتقاليد ,وبالرغم من احل�صار االقت�صادي والإنق�سام
الداخلي وانت�شار م�ساحة الفقر ،وارتفاع معدالت البطالة بني
�صفوف اخلريجني ،وهذه اخل�صو�صية زادت لديهم احلافز �إىل
تقدمي امل�ساعدة والإقبال على الأعمال التطوعية من دون مقابل
من �أحد ،وتف�ضيل غريهم على �أنف�سهم بالرغم من احلاجة �إىل ذلك
وتر�سيخ ثقافة التعاون بني مكونات املجتمع الفل�سطيني ,ولديهم
�شبكة اجتماعية �أكرث تفاعلية و�إيجابية مع الآخرين ،وبالتايل
تكون م�شاعرهم �صادقة.
بينما احتل بعد التعاطف على املرتبة الثانية وهذه النتيجة
منطقية ،وجاءت من�سجمة مع احلالة الفل�سطينية التي متر يف
ظروف يف غاية التعقيد وال�صعوبة ،مما �أدى �إىل انت�شار �سلوك
التعاطف الذي يج�سد ا�ستجابة وجدانية من الفرد جتاه الآخرين
مما ي�ساهم يف انت�شار ثقافة التعاطف والت�آخي ،وتوثيق �أوا�رص
املحبة وتقدمي امل�ساعدة للمحتاجني ،والفقراء ،ورفع الأذى
وال�ضيم والظلم عنهم ،حيث ي�شعر �أفراد العينة بالقلق والتوتر
وال�ضيق ملا يعانيه الآخرون ب�سبب تردي حالتهم الإقت�صادية.
بينما احتل البعد الأكادميي على املرتبة الثالثة وهذا ي�ؤكد
�إلتزام �أفراد العينة بالنظام والقوانني واللوائح املعمول بها يف
اجلامعة ،والتقييد مبوعد بدء املحا�رضات ،وامل�شاركة الفعالة
�أثناء املحا�رضة ،وامل�شاركة الإيجابية يف الأن�شطة الثقافية،
والريا�ضية ،واالجتماعية ،وبالتايل زاد من درجة م�ستوى
الدافعية لديهم ،مما ي�سهم يف ح�صولهم على م�ستوى �أكادميي
عالٍ  ،ومتابعة كل ما هو جديد يف جمال التخ�ص�ص وقدرتهم على
تنظيم �أوقات املذاكرة.
بينما احتل بعد قوة الآنا على املرتبة الأخرية بني �أبعاد
ال�سلوك الإيجابي مما ي�ؤكد تدين القدرة لدى �أفراد العينة على
حتمل املزيد من ال�صدامات النف�سية نتيجة التهديد امل�ستمر يف
جميع مناحي احلياة مما زاد يف درجة املعاناة واملتاعب وهذه
احلالة النف�سية ناجتة عن تعر�ض املجتمع الفل�سطيني �إىل ثالثة
حروب خالل اخلم�س ال�سنوات املا�ضية مما �أدى �إىل �إنهاك احلجر
وال�شجر والب�رش ،وترتب على ذلك �ضعف قوة الأنا واحلزم لديهم،
وهذه النتيجة تتفق جزئياً مع نتيجة الفرا (.)2006
التحقق من صحة الفرض الثاني
ين�ص الفر�ض الثاين على �أنه «ال توجد فروق دالة �إح�صائياً
بني متو�سطات الدرجات على �أبعاد مقيا�س ال�سلوك االيجابي
تعزى ملتغري النوع (ذكور – �إناث)»
وللتحقق من �صحة الفر�ض ،ا�ستخدم اختبار (ت) T –TesT
واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.
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جدول ()6
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمقياس تعزى لمتغير
النوع(ذكور ،إناث).

�أبعاد
املقيا�س
االيثار

قوة االنا

التوكيدية

االبداع

النف�سي

االجتماعي

االكادميي

التعاطف
الدرجة
الكلية

النوع العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

ذكور

130

35.415

3.784

�إناث

117

35.000

3.494

ذكور

130

24.777

3.912

�إناث

117

22.880

4.494

ذكور

130

32.454

4.317

�إناث

117

32.607

4.355

ذكور

130

31.408

4.072

�إناث

117

31.085

3.616

ذكور

130

27.092

4.812

�إناث

117

27.145

4.223

ذكور

130

30.292

4.064

�إناث

117

31.094

3.799

ذكور

130

32.862

5.011

�إناث

117

33.496

4.810

ذكور 130

34.623

4.970

117

35.573

3.936

�إناث

ذكور 20.800 248.923 130
�إناث

117

35.573

3.936

قيمة
«ت»
0.893

م�ستوى
الداللة

قيمة
الداللة

غري دالة
0.373
�إح�صائياً
دالة عند

3.546

0.000

0.277

غري دالة
0.782
�إح�صائياً

0.655

0.01

غري دالة
0.513
�إح�صائياً

0.092

غري دالة
0.927
�إح�صائياً

1.596

غري دالة
0.112
�إح�صائياً

1.012

غري دالة
0.312
�إح�صائياً

غري دالة
0.100 1.652
�إح�صائياً
غري دالة
0.986 0.017
�إح�صائياً

قيمة «ت» الجدولية عند مستوى داللة (  ) £ a 0.05تساوي 1.96
قيمة “ت” الجدولية عند مستوى داللة (  ) £ a 0.01تساوي 2.58

يت�ضح من جدول (� )6أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من قيمة
«ت» اجلدولية يف جميع الأبعاد والدرجة الكلية لل�سوك االيجابي،
عدا بعد قوة الأنا ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري النوع (ذكور �إناث).كما يت�ضح �أن قيمة
“ت” املح�سوبة �أكرب من قيمة “ت” اجلدولية يف بعد قوة االنا،
وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
النوع (ذكور و�إناث) وقد كانت الفروق ل�صالح الذكور.ويعزو
الباحث هذه النتيجة يف �ضوء املكونات وامل�صاحبات النف�سية
عن عدم وجود فروق لدى �أفراد العينة من الذكور والإناث ما
عدا بعد قوة الأنا؛ لأن الظروف القا�سية التي يعي�شها املجتمع
الفل�سطيني تكاد تكون �إىل حد ما مت�شابهة خا�صة �أن امل�ساحة
اجلغرافية التي يعي�شها �أفراد العينة �شبه مغلقة على املحيط
اخلارجي بينما ووجدت فروق بني �أفراد العينة (ذكور و�إناث) يف
بعد قوة الأنا ،وجاءت الفروق ل�صالح الذكور ،وهذه نتيجة واقعية
ومنطقية؛ لأن الذكور لديهم الإرادة القوية يف مواجهة الأحداث
ال�صعبة التي مير بها املجتمع الفل�سطيني ،والتي ت�سبب �أحياناً
املعاناة والأمل ،وهم يتمتعون بدرجة عالية من ال�صالبة والإرادة
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املال والأعمال) ،وات�ضح ب�أن �سلوكهم الإيجابي ،ال يت�أثر بنوع
الكلية التي يدر�سون بها وهذا ي�ؤكد ب�أن لديهم القدرة على التكيف
يف ظروف احلياة املختلفة والتي تت�سم بالتغيري ال�رسيع ,وهم
ي�ستفيدون يف ذلك من خربة وجتارب الآخرين ويتمتعون بالقدرة
على التوا�صل والتفاعل االجتماعي ،وينظرون �إىل احلياة بنظرة
تت�سم بالواقعية وهم ال يبالغون يف تقدير ذواتهم �أو يقللون من
قيمتها كما ال يبالغون يف تقدير الأهداف التي ين�شدون �إىل
حتقيقها وال يقللون يف نف�س الوقت من قيمتها يف احلياة ولديهم
القدرة على �إزالة كل �أ�شكال اخلطر الذي يداهمهم؛ لأنهم يعتمدون
يف ذلك على مهارات التفكري العلمي يف حل امل�شكالت التي
تعرت�ضهم يف احلياة ولديهم ال�شجاعة ،وامل�صداقية باالعرتاف
ب�أنهم عاجزون عن حل م�شكالتهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
ال�ضعيف (.)2002

كاف من التكيف،
القوية يف حتمل امل�س�ؤولية ،وبالتايل لديهم قدر ٍ
وال�سلوك الإيجابي ،وم�ساحة من الأمل والتفا�ؤل يفوق الإناث.
للتحقق من صحة الفرض الثالث
ين�ص الفر�ض الثالث على �أنه «ال توجد فروق دالة �إح�صائياً
بني متو�سطات الدرجات يف �أبعاد مقيا�س ال�سلوك االيجابي تعزي
ملتغري الكلية (علمية – �أدبية)»
وللتحقق من �صحة الفر�ض ،ا�ستخدم اختبار (ت) T –TesT
واجلدول ( )7يو�ضح ذلك.
جدول ()7
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمقياس تعزى لمتغير الكلية
(علمية – أدبية)»

�أبعاد
املقيا�س
االيثار

قوة االنا

التوكيدية

االبداع

النف�سي

االجتماعي

االكادميي

التعاطف
الدرجة
الكلية

الكليات العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

علمية

114

35.474

3.358

�أدبية

133

35.000

3.879

علمية

114

23.482

4.555

�أدبية

133

24.218

4.046

علمية

114

32.228

4.404

�أدبية

133

32.782

4.259

علمية

114

31.605

3.703

�أدبية

133

30.955

3.977

علمية

114

26.570

4.552

�أدبية

133

27.586

4.481

علمية

114

30.825

3.958

�أدبية

133

30.541

3.959

علمية

114

32.754

5.174

�أدبية

133

33.511

4.677

علمية

114

34.746

4.560

�أدبية

133

35.353

4.494

علمية

114

247.684

18.812

�أدبية

133

249.947

20.299

قيمة
«ت»

قيمة
الداللة

م�ستوى
الداللة

للتحقق من صحة الفرض الرابع
ين�ص الفر�ض الرابع على �أنه «ال توجد فروق دالة �إح�صائياً
بني متو�سطات الدرجات يف �أبعاد مقيا�س ال�سلوك االيجابي تعزى
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي (االول – الرابع)»
وللتحقق من �صحة الفر�ض ،ا�ستخدم اختبار (ت) T –TesT
واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.

1.017

غري دالة
0.310
�إح�صائياً

1.344

غري دالة
0.180
�إح�صائياً

1.003

غري دالة
0.317
�إح�صائياً

1.323

غري دالة
0.187
�إح�صائياً

1.764

غري دالة
0.079
�إح�صائياً

االيثار

0.561

غري دالة
0.576
�إح�صائياً

قوة االنا

1.207

غري دالة
0.229
�إح�صائياً

التوكيدية

1.052

غري دالة
0.294
�إح�صائياً

االبداع

0.903

غري دالة
0.367
�إح�صائياً

النف�سي

جدول ()8
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمقياس تعزى لمتغير المستوى
الدراسي (االول – الرابع)»

�أبعاد
املقيا�س

قيمة «ت» الجدولية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05تساوي 1.96
قيمة «ت» الجدولية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05تساوي 2.58

يت�ضح من جدول (� )7أن قيمة “ت” املح�سوبة �أقل من
قيمة “ت” اجلدولية يف جميع الأبعاد والدرجة الكلية لل�سلوك
االيجابي ،وهذا يدل عن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغري الكلية(.علمية – �أدبية).ويعزو الباحث هذه النتيجة
يف �ضوء املكونات وامل�صاحبات النف�سية لدى �أفراد العينة الذين
يدر�سون يف الكليات العلمية (طب الأ�سنان وال�صيدلة والهند�سة)
والذين يدر�سون يف الكليات الأدبية (الرتبية والقانون و�إدارة

االجتماعي

االكادميي

التعاطف

128

امل�ستوى العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

140

35.086

3.869

الأول
الرابع

107

35.393

3.347

الأول

140

23.971

4.236

الرابع

107

23.757

4.389

الأول

140

32.621

4.153

الرابع

107

32.402

4.562

الأول

140

31.293

3.941

الرابع

107

31.206

3.766

الأول

140

27.536

4.510

الرابع

107

26.570

4.527

الأول

140

30.514

3.983

الرابع

107

30.879

3.923

الأول

140

33.686

4.404

الرابع

107

32.477

5.462

الأول

140

34.793

4.967

الرابع

107

35.439

3.866

قيمة
«ت»

قيمة
الداللة

م�ستوى
الداللة

غري دالة
0.514 0.654
�إح�صائياً
غري دالة
0.698 0.388
�إح�صائياً
غري دالة
0.694 0.394
�إح�صائياً
غري دالة
0.861 0.176
�إح�صائياً
غري دالة
0.097 1.665
�إح�صائياً
غري دالة
0.474 0.717
�إح�صائياً
غري دالة
0.055 1.925
�إح�صائياً
غري دالة
0.267 1.113
�إح�صائياً
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�أبعاد
املقيا�س
الدرجة
الكلية

امل�ستوى العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الأول

19.939 249.500 140

الرابع

19.260 248.121 107

قيمة
«ت»

قيمة
الداللة

م�ستوى
الداللة

غري دالة
0.585 0.546
�إح�صائياً

قيمة «ت» الجدولية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05تساوي 1.96
قيمة «ت» الجدولية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05تساوي 2.58

يت�ضح من جدول (� )8أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من
قيمة «ت» اجلدولية يف جميع الأبعاد والدرجة الكلية لل�سلوك
االيجابي ،وهذا يدل عن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي (الأول والرابع).
ويعزو الباحث هذه النتيجة يف �ضوء املكونات
وامل�صاحبات النف�سية لدى �أفراد العينة الذين يدر�سون يف كليات
اجلامعة �سواء كانوا يف امل�ستوى الدرا�سي الأول �أو يف امل�ستوى
الدرا�سي الرابع حيث � ّإن �سلوكهم الإيجابي ال يت�أثر بامل�ستوى
الدرا�سي ،وهم يتمتعون بالقدرة على الإنخراط و�إقامة عالقات
�إجتماعية �سوية واملحافظة على قيم وعادات وتقاليد املجتمع
ولديهم ثقة عالية بالنف�س والقدرة على �إتخاذ القرارات ال�صائبة
يف املواقف املختلفة ويت�سم �سلوكهم بالثبات الإنفعايل وهم
يتفهمون ذواتهم ويعملون على تطويرها وتقيمها بدرجة من
ال�شفافية واملو�ضوعية بعيداً عن �إ�ستخدام �أدوات اجلمود الفكري
والتع�صب للر�أي ،وي�شعرون بالأمن النف�سي والطم�أنينة ويعرفون
حدود احلرية املمنوحة لهم ويدركون ب�أن امل�س�ؤولية امللقاة على
عاتقهم حتتاج �أن تكون �أهدافهم مدرو�سة وتن�سجم مع قدراتهم
وطموحاتهم وبالتايل يتحملون م�س�ؤولية حتقيقها ويقبلون
نتائج �سلوكهم مهما كانت النتيحة دون �أن ي�ضعوا املربرات
وهم ال يعزلون �أنف�سهم عن حميطهم الأ�رسي واملجتمعي باعتبار
الإن�سان كائن اجتماعي يتفاعل يف اجلماعة ،وي�شعرون �أي�ضاً
بال�رسور واحلزن ولكن يف درجات تت�سم بالواقعية وهذه النتيجة
تختلف مع نتيجة �شقورة (.)2013

التوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5

يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث:
� 1رضورة غر�س ال�سلوكيات الإيجابية مثل الإيثار،
والتعاطف ،والتوكيدية لدى الن�شء مع تعزيزها يف جميع
املراحل التعليمية ملا لها من �أهمية يف بناء ال�شخ�صية.
�2رضورة �أن تت�ضمن املناهج الدرا�سية الت�ضمينات الرتبوية
لل�سلوك االيجابي.
�3رضورة ن�رش ثقافة ال�سلوك الإيجابي جلميع امل�ستويات
الدرا�سية يف اجلامعة.
4تعزيز ثقافة الإيثار والتعاطف بني مكونات املجتمع
الفل�سطيني مبا ين�سجم مع خ�صو�صية البيئة الفل�سطينية يف
قطاع غزة.
5عقد لقاءات دورية لطلبة اجلامعة يتم من خاللها التدريب
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على مهارات ال�سلوك الإيجابي من �أجل تعزيز جودة تعامل
الطلبة مع م�شكالت احلياة اليومية.
�6 .6رضورة �إجراء درا�سات تتناول ال�سلوك الإيجابي وعالقته
بالإبداع وجودة احلياة و�سمات ال�شخ�صية لدى طلبة
اجلامعات �إ�ضافة اىل ال�سلوك.
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