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 ة:دممق
حيث  االنفعاالت بشيت تفاعله معها يتأثر وينفعل يف متبادل فهو أتثريتعترب العالقة بني اإلنسان وبيئته عالقة 

حيتاجها  ومن احلاجات األولية اليت احلياةت ايمن ضرور  شخصيته ويعترب السكن ضرورة واستقرارتشكيل على  تعمل البيئة
 إال أن مشكلة عدم توافر السكن املناسب أصبحت من أهم املشكالت اليت ظهرت يف األرضهذه على  اإلنسان ليحيا

مأوي مناسب فالسكن يف  اجلوانب النفسية لألفراد الذين ال جيدونعلى  خطرية انعكاساتحياتنا املعاصرة ملا هلا من 
زاجيا الذي مير أبزمة منائية نتيجة التغريات اليت واملتقلب م رياته النفسية العميقة يف شخصية املراهق املتذبذبثاملقابر له أت

واملؤثرات  صراع دائم بني متطلباته وحاجاته وبني إمكاانت البيئة يفاجملتمع منه والذي يعيش  نتيجة ملواقف أوعليه  أتطر 
 احمليطة به.

توجيه والتدريب ابل أييت بلورة الشخصيات وتشكيلها ، فتكيف الطفل ال فاألسرة هلا أثر عميق ودور خطري يف
أبنه مرغوب ومقبول ، فكل هذه العوامل حتدد  من سلوكها جتاه الطفل من حيث احلب واإلحساس فقط ، ولكن أييت

لقاء مع  أولاألسرة عملية أساسية ، فهذا العامل الصغري هو الذي يهيئ ى الطفل خارج املنزل ، والرتكيز علدرجة جناح 
وإما أن  االتساعجتماعية والكفاءة ، فاألسرة إما أن تعده للنجاح يف علم دائم والقبول والعالقات اال الذات تحتداي

 ( 81:  8991تعوقه حيث ال ميكن اإلصالح .) هالة سيد عرب العزيز، 
نوع جديد خيتلف متاما عما   تكيف منإىل  كما متثل مرحلة املراهقة فرتة حرجة يف حياة الفرد ، مبعين إهنا حتتاج

يعاد فيها تنظيم القوي النفسية والعقلية كي تواجه مطالب  من قبل ، ففرتة املراهقة إذن هي مرحلة طبيعيةكان الفرد عليه 
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 يف واالهنماكالنفسية  ىوالفوض االضطراابتاملراهق التوجيه السليم خلت حياته من  احلياة يف مرحلة الرشد ، فإذا وجد
الكبت واإلحباط فإن هذا ى كانت معاملتنا للمراهقني تقوم علأما إذا  املشاغل اجلنسية والعدوان املدمر والتمرد اهلدام ، 

على  جيدوا فيها منفذا للتعبري عن ذواهتم .) السيد ىأخر  بيئاتإىل  تجاءاللالعناد والسلبية وعدم االستقرار واإىل  يدعوهم
 (10:  8981السيد ، 

 االجتماعيوواقعه  واقعه الذايتعلى  قاقة ابلنفس هي متاسك الشخصية ووقوف الشخص وقوفا سليما دقيثوال
مسة عامة تسود كافة جوانب حياة الشخص ،  ذهنه مفاهيم خاطئة عن نفسه ، كما أهنا ليستعلى  يطرتسدون أن 

جماالت حياهتم مثل اجلوانب األكادميية والرايضية بينما ال يشعرون يف بعض  بعض قة يفثويشعر بعض األشخاص ابل
جناح وإجناز عظيم وهي  مثل املظهر الشخصي والعالقات االجتماعية ، فهي أساس كل ىاالت أخر ابلثقة يف جم األوقات

 ( 88:  1080 ،  مي)أمال عبد الكر  هاما لالنطالقة والتوجه حنو اإلبداع وبناء اجملتمع. مرتكزا
 نت سوية ، أوسواء كا كما إن اإلطار البيئي الذي يعيش فيه اإلنسان يلعب دورا هائال يف تكوين الشخصية

يف النواحي العصبية  أصوالأن جند له  البد أبي حال من األحوال يغري سوية ولذلك فإن أي اضطراب سلوك
 ، وهذا أتكيد ىية من جهة، وظروف بيئة الفرد من جهة أخر اثالور  املعطيات أساسعلى  الفسيولوجية اليت مت تشكيلها

تلك إىل  متتد اإلطالق إال وله جذورعلى  والعصبية ، فما من سلوك االجتماعي لالضطراابت النفسية أمهية األصلعلى 
ما سبق يتضح أمهية إعداد على  وبناء( 47:  1008األرضية االجتماعية يف تعديل السلوك .)عبد الوهاب كامل ، 

مرتية املقابر يتمتع خبصائص سيكو  عينة من املراهقني قاطين يلد مقياس لتدعيم بعض خصائص الشخصية اإلجيابية
 جيدة.

 :مشكلة الدراسة
عينة من املراهقني من  ىاالجيابية لد لقياس خصائص الشخصية بناء مقياس اختبارتتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف 

وية بألهنا ذات أبعاد تر  ؛املقابر من املشكالت اجملتمعية اجلديرة ابلدراسة  اعتبار أن مشكالت قاطين ىعل؛ قاطين املقابر
املراهقني  ىعل حيث أن السكن يف املقابر يؤثر سلبيا ؛سكين املقابرعلى  وسلوكية ، نظرا لتزايد اإلقبال ماعيةونفسية واجت

شخصياهتم وجيعلها غري متزنة فتظهر التقلبات  ىعل عدم توافقهم نفسيا ويؤثرإىل  حيث يؤدي ؛ من ساكين املقابر
أفراد األسرة  رتعلمها من البيئة احمليطة ، وألن املراهق هو من أكث ة اليتوالغري منطقي الفكرية واملزاجية واألفكار الالعقالنية

مساكن األموات له  أصال السكن يف املقابر اليت هيإىل  ابلسكن الذي يعيش فيه ، فازدحام السكن وجلوء األحياءرا أتث
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الناحية النفسية على  . إال إن إدرارهابلنسبة للبدن  جوانب احلياة اإلنسانية ، وإنه فضال عن آاثرهعلى  ريه وأضرارهثأت
 كثري.ب يفوق ذلك ياالجتماعالداخلية والسلوك 

 السؤال الرئيسي التايل:على  سة احلالية يف حماولة اإلجابةاومن مث تكمن مشكله الدر 
 عينة من املراهقني قاطينى هل ميكن إعداد مقياس لتدعيم بعض خصائص الشخصية اإلجيابية متعدد األبعاد لد

 ة؟يسيكومرت  قافتنا يتمتع خبصائصثية ومالئم لبملقابر انبع من بيئتنا العر ا

 :هدف الدراسة
 :هتدف الدراسة احلالية إيل

 متعدد األبعاد. عينة من املراهقني يإعداد مقياس لتدعيم بعض خصائص الشخصية اإلجيابية لد -8
 .باتهثة للمقياس من حيث صدقه و ياخلصائص السيكومرت على  التعرف -1

 ة:سادرال هميةأ
اخلصائص السيكومرتية ملقياس  لدراسته وهو الكشف عن يحتدد أمهية الدراسة احلالية يف اجلانب اليت تتصد

واألخر تطبيقي ويتضح ذلك  يخالل جانبني أحدمها نظر  هقني ويتحدد هذا مناعينة من املر  يخصية اإلجيابية لدشلل
 :يفيما يل

 األمهية النظرية: -1

مرحلة  ياملراهقة وه فئة ثلمت ( اليت81: 81ة من سن )ياول املرحلة العمر نالدراسة احلالية أهنا تتترجع أمهية 
تدعيم بعض إىل  ثبات الذات وقد يلجأ املراهقإو  ورهبداية املراهقة وحماولتهم حملاكاة الغري للظإىل  انتقالية من الطفولة

 خصائص الشخصية اإلجيابية لتحقيق ذلك.

 طبيقية:األمهية الت -2
لتدعيم  ياإلرشادالربانمج  استخدامه يف اس تتوفر له جوانب الصالحية وميكنيإعداد مقإىل  هتدف الدراسة احلالية -أ

 املراهقني.ى بعض خصائص الشخصية اإلجيابية لد
من  عينة ىالشخصية اإلجيابية لد استخدام املقياس مستقبال كأداة ميكن االستفادة منها يف تدعيم بعض جوانب -ب

 املراهقني
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توفري الرعاية إىل  املقياس الذي يهدف ميكن أن توفر هذه الدراسة البياانت واملعلومات اليت الغين عنها يف إعداد -ج
 االجتماعية والنفسية للمراهقني.

 دراسة:لطلحات اصم
 :النحو التايلعلى  االدراسة احلالية إجرائي تتحدد املصطلحات املستخدمة يف

 جيابية:الشخصية اال -1

بات والدوام جملموعة ثكبري من ال ( الشخصية أبهنا " تنظيم دينا مي داخل الفرد له قدر8910)ويعرف أمحد عبد اخلالق 
واالنفعالية واملعرفية والدافعية اليت حتدد طريقة الفرد املتميزة يف  من الوظائف أو السمات أو األجهزة اإلدراكية والنزوعية

 ال توافق ". و التكيف للبيئة ، وقد ينتج عن هذا األسلوب توافق أ اخلاص يف وبهاستجاابته للمواقف وأسل
 (17:  8910)امحد عبد اخلالق ، 

واالجتماعية واخللقية اليت متيز  الشخصية أبهنا " مجلة الصفات اجلسمية والعقلية واملزاجية lazoroos رسزو وعرف ال
بعضها البعض وتتفاعل مع بعضها البعض . ) السيد حممد  لالشخص عن غريه ، وهي وحدة متكاملة من صفات يكم

 ىالقدرة عل يالدراسة احلالية أبهنا"ه يعرف الباحث الشخصية اإلجيابية إجرائيا يف ( 810:  8991،  عبد الغين
املواقف  مواجهة يف للحاجات وذلك إشباعابه حليز التنفيذ  يالقرار واملض واختاذاملشكالت وحلها  ىوالتغلب عل املواجهة

 اجلديدة دون إضرار ابآلخرين .

 املراهقة: -2
والرشد واليت تتميز بعدد من التغريات  ( أهنا الفرتة االنتقالية االنفعالية بني الطفولة819 - 1008) يعرفها حممود منس

 يالنواح ائية تغريا يفمرحلة من رهلذه املتغريات وتعترب املراهقة أكث التغريات الوجدانية املصاحبة اجلسمية ابإلضافة إىل
وتغري العالقات  االستقالل يف االجتماعيةمطالب املراهقة  تغري يفإىل  يوالنفسية واملعرفية وكل هذا يؤد اجلسمية واجلنسية

 بني املراهقني وأفراد اجملتمع.
املراهقة هي  أنعلى  (111:  8991( وكمال دسوقي ) 102:  1001وتري آمال عبد السميع أابظة )

 الرشد وهي هبذا املعين متتد عند البنني والبنات اكتمال النضج أي متتد من البلوغ إىلإىل  بق الرشد وتصل ابلفردتسة مرحل
 سنة. 18إىل  يصل الفرد حىت
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بني  االنفعالية االنتقالية الدراسة احلالية أبهنا" تعترب مرحلة املراهقة هي الفرتة يعرف الباحث املراهقة إجرائيا يف
تغري يف مطالب إىل  والنفسية واملعرفية وكل هذا يؤدي دد من التغريات اجلسمية واجلنسيةعتتميز ب والرشد واليتالطفولة 

 النضج. اكتمالالنفسي واجلنسي والتعليمي واملهين للمراهق بعد  املراهقني وميكن إن يتحقق التوافق

 ابقة:سات سارد
 بية.( بعنوان اإلجيا2002)  دراسة حممد إبراهيم عيد -1

طالب  ىاإلجيابية لد الفروق يف حتديد املكوانت األساسية لإلجيابية والكشف عنإىل  : هدفت الدراسة هدف الدراسة

 اجلامعة.
 من طالب جامعة عني مشس. طالبا 171: تكونت من  عينة الدراسة

 إعداده ستة أبعاد. : استخدمت مقياس عني مشس لالجيابية املكتوب يف أدوات الدراسة
بلغ اجلذر الكامن لكل واحد  : نتائج الدراسة تبني أن البنية العاملية لإلجيابية تتكون من مخسة عوامل ج الدراسةنتائ

 وقوة األان والتوكيدية. االنفعايل واالتزانت اوتقدير الذ ياإلبداع منها واحد صحيح ولذا فاإلجيابية تتكون من التوجه

 (2003دراسة نيف كرستني وآخرون ) -2
"Nieff Kristun D; Stephanis R. and Kirpatrick"  تها ابلشخصية قوعال بعنوان فحص تعاطف الذات

 اإلجيابية والسمات الشخصية.

ابلشخصية اإلجيابية  ة بني التعاطف مع الذات وعالقتهاالقالكشف عن العإىل  : هدفت الدراسة هدف الدراسة

الطيبة مع النفس البشرية  والتعاطف مع الذات يتمثل يف شخصيةلل ىلنموذج اخلمس عوامل الكرب  اوالصحة النفسية وفق
 وتقبل خربة الفرد كجزء من اخلربات الشخصية اإلنسانية. مل والفشلمن الركون لأل بدالذاهتا 

 ذكور( .  % 21 ث ، انإ  %11طالبا مسجلني ابجلامعة ) 844: تكونت من  عينة الدراسة

 :التايل ىعل اسةت نتائج الدر فر : أس نتائج الدراسة

لقياس  رتباطية بني التقدير الذايتا ةالقوكما أنه توجد ع موجب بني التعاطف مع الذات والسلوك اإلجيايب ارتباطمثة  -
ويقظة  واالنبساطيةوالتقبل  شافتاالكالشخصية والطموح وحب  واحلكمة واملبادأة السعادة والتفاؤل واألثر اإلجيايب

 الضمري.
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الذات وكما بينت  التعاطف حنو السالبة مع واالنفعاالتة إحصائية بني العصابية اللب ذو دسال ارتباطكما وجد   -
 السمات الشخصية اإلجيابية والصحة النفسية. ة اإلحصائية ملتغري التعاطف مع الذات معاللالنتائج الد

 :حدود الدراسة
 :يتتحدد الدراسة احلالية مبا يل

 ( املنهج املستخدم :1
 .يالدراسة احلالية املنهج اإلحصائ يف ثيستخدم الباح

 ( مراهق10تتكون عينة الدراسة احلالية من عينة قوامها ) عينة الدراسة : (2

 ياس:قسابعا: خطوات إعداد امل
 قة ابلنفس للمراهقني:ثبناء مقياس ال قام الباحث إبتباع اخلطوات اآلتية يف

أن يتفاعل  ىيف قدرته عل ته ومهارتهءياس أبنه " إدراك الفرد لكفااملق ة ابلنفس يفقللث يف اإلجرائيأوال: حتديد التعر 
األبعاد والدرجة  حيصل عليها املراهق يف الدرجة املرتفعة اليت قيهذه الدراسة عن طر  يف ابفاعلية مع املواقف املختلفة إجرائي

 .الدراسة وهو مقياس اللثة ابلنفس للمراهقني .  املستخدم يف الكلية ألداءه القياس

 اثنيا : حتديد أبعاد املقياس :

ابلنفس والدراسات  قةثما كتب عن العلى  ة ابلنفس للمراهقني بعد االطالعثقلل يف اإلجرائيضوء التعر  ويف
 :اجلدول التايل كما مبني يف  يالسابقة ، متكن الباحث من حتديد أبعاد املقياس ، وه

 (1جدول )
 ة ابلنفس بصورته األوليةثقمقياس ال أبعاد

 رقم البعد بيان البعد باراتهععدد 
 البعد األول ياالجتماعالتفاعل  84
 البعد الثاين ياجلسم هراملظ 81
 البعد الثالث التحد ث مع اآلخرين 82
 البعد الرابع اإلجيابية والتفاؤل 84
 البعد اخلامس مييداألكا األداء 84
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 :يللمراهقني كما يل ة ابلنفسثقمقياس ال يا يففا إجرائيف كل بعد من األبعاد السابقة تعر يوقد مت تعر 
مهما كانت مستوايهتم  مع اآلخرين االجتماعيالتفاعل على  قدرة الفردإىل  يشري هذا البعد االجتماعيالتفاعل  -أ

 ( عبارة84)ى قة الفرد بنفسه ، وقد اشتمل هذا البعد علثعلى  أتثري ذلك ىومد
قته بنفسه ، وقد ثمن  تقبل مظهره اجلسمي ومتتعه بقدرات جسمية تزيد على املظهر اجلسمي يعين قدرة الفرد -ب

 ( عبارة81)على  اشتمل هذا البعد
قته ثاآلخرين بشكل يعكس  مع واالختالطالتحد ث على  قدرة الفردإىل  ن يشري هذا البعديالتحد ث مع اآلخر  -ج 

 ( عبارة .82)على  بنفسه ، وقد اشتمل هذا البعد
النجاح جتاه حتقيق أهدافه ،  ىعل تزيد قدرته شعور الفرد ابإلجيابية والتفاؤل اليتإىل  فاؤل يشري هذا البعداإلجيابية والت -د

 ( عبارة .84)على  وقد اشتمل هذا البعد
حتقيق النجاح الدراسي ، وفد ى قة الفرد يف قدراته وإمكانياته وإميانه بقدرته علثإىل  األداء األكادميي يشري هذا البعد -هـ

 ( عبارة .84)على  اشتمل هذا البعد

 (2جدول )
 فسنابل ثقةأبعاد مقياس ال جدول يوضح العبارات السالبة واملوجبة يف يفيما يل

 البعد رقم العبارات املوجبة رقم العبارات السالبة
 االجتماعياعل فالت 87-81-81-84 8-1-2-7-1-1-4-1-9-80-88-81-82

 هر اجلسمياملظ 1-4-9-80 8-2-7-1-1-1-88-81
 التحد ث مع اآلخرين 4-81-82 8-1-2-7-1-1-1-9-80-88

8-1-2-7-1-1-4-1-9-80-88-81-87-
81-81-84 

 اؤلفاإلجيابية والت 82

 يداء األكادمياأل 1-87-81-84 8-1-2-7-1-1-4-9-80-88-81-82-81
 عبارة 41 =اجملموعة 

 عبارات 81العبارات املوجبة 
 عبارة 10 العبارات السالبة
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 اثلثا: صياغة عبارات املقياس :

 بتتناس يواإلطالة لك عن التعقيد بعيداوقد قامت الباحثة بصياغة العبارات اخلاصة بكل بعد صياغة واضحة 
الدراسة على  عبارات املقياس من جانب جلنة اإلشراف عبارة . ومت فحص 41إدراك وفهم املراهقني وعددها  ىمع مستو 

 يتناوهلا. ة ابلنفس للمراهقني واألبعاد اليتثقلل يجرائضوء التعريف اإل ، وذلك يف

 رابعا: وصف املقياس
: املظهر  البعد الثاين -ياالجتماع ابلنفس أببعاده اخلمسة )البعد األول التفاعل ثقةقياس الإىل  يهدف املقياس

( يلبعد اخلامس :األداء األكادميالرابع :اإلجيابية والتفاؤل ، ا ، البعد الثالث :التحد ث مع اآلخرين ، البعد ياجلسم
 مخسة أبعاد غري متساوية.على  ( عبارة مقسمة41عبارات املقياس ) إمجايل والدرجة الكلية للمراهقني ، وقد بلغ

 خامسا: تعليمات املقياس
تكون مبسطة وواضحة  تلك التعليمات أن قام الباحث بوضع التعليمات املالئمة للمقياس ، وقد راع الباحث يف

املقياس دون إضافة أو تغيري، وقد مت تكليف  صحيفة التعليمات للمفحوص كما دونت يف يحبيث تعط ؛قننة وم
 )مناسب، غري مناسب (. ياملناسب لكل عبارة أسفل البدائل التالية ، وه ( أما االختيار)املفحوص بوضع عالمة 

 ة ابلنفس:ثقسادسا: خطوات تقنني مقياس ال

معامالت الصدق  ( فرد من أفراد العينة ومت حساب12)على  نني الثقة ابلنفسالباحث عمليات تق يأجر 
 ابلنفس ابلطرق اآلتية: ثقةوالتبات ملقياس ال

 صدق املقياس : -أ 
 .للتحقق من صدق املقياس مت استخدام الصدق التمييزي وصدق البناء التكويين

 الصدق التمييزي : -1
متوسطات درجات األفراد  ة الفروق بنياللد بحساعلى  دق املقياس ويقومتخدم لبيان صتسوهو من أهم الطرق اليت 

نفس على  درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة فس ومتوسطاتنة ابلثقمقياس العلى  ذوي الدرجات املرتفعة
ب الفروق وقام الباحث حبسا سصدق املقياإىل  إحصائية واضحة فهذا يشري ةاللاملقياس وعندما تصبح لتلك الفروق د

 :يحبساب الفروق للمقياس ككل كما يل لكل بعد مث قام
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 ( 6جدول )
 أبعاد مقياس الثقة ابلنفس وفقا للنوع )ذوي الدرجاتعلى  بني متوسطات درجات أفراد العينة قة الفرو اللد

 ( 13ذوي الدرجات املرتفعة ( )ن=  -املنخفضة 

 مستوي
 ةاللالد

 قيمة
 "ت"

 عةتفذوي الدرجات املر 
 ىرابعي األعلاإل

 ذوي الدرجات املنخفضة
 رعيةفاملقاييس ال دىناإلرابعي األ

 م ع م ع

 ماعيتاالجفاعل لتا 28.921 109440 78.110 8.7241 88.111 0008
 ياملظهر اجلسم 110811 8.1417 140241 800141 81.242 0008
 التحد ث مع اآلخرين 12.282 1.1182 21.110 8.7241 88.117 0008
 اؤلفاإلجيابية والت 28.811 701718 77.811 1.1211 800181 0008
 ألكادمييااألداء  28.012 101218 29.811 8.4041 88.711 0008
 الدرجة الكلية 872.410 82.2178 841.721 4.7017 90041 0008

 ( α  0008)*( دال عند مستوي *)   ( α  0001)*( دال عند )
الدرجات املنخفضة  دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي وجود فروقإىل  وتوصل الباحث

 ة ابلنفس.قوالدرجة الكلية ملقياس الث املقاييس الفرعيةعلى  ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة

 
 (1شكل )

 رجاتمقياس الثقة ابلنفس ودعلى  الدرجات املنخفضة يو ذني متوسطات درجات األفراد بيوضح الفروق 
 نفس املقياس ىالدرجات املرتفعة عل ياألفراد ذو 
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األفراد للمقياس ككل  جمموع درجات حده ويفعلى  ومن خالل الفروق اليت توصل إليها الباحث يف كل بعد
 يتضح من ذلك صدق املقياس .

 صدق البناء التكويين -2

 إليه. يتنتم يلكلية للبعد الذكل عبارة والدرجة اعلى   مت حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد

 (3جدول )
 (36 =قة ابلنفس )ن ثالت االرتباط بني العبارات واألبعاد ملقياس الممعا

التحدث مع  فاؤلتاإلجيابية وال دمييااألك األداء
 االجتماعياعل فالت اجلسمي هراملظ نياآلخر 

 معامل
 االرتباط

رقم 
 رةالعبا

 معامل
 االرتباط

رقم 
 رةالعبا

 معامل
 رتباطاال

رقم 
 رةالعبا

 معامل
 االرتباط

رقم 
 رةالعبا

 معامل
 االرتباط

رقم 
 رةالعبا

00148** 8 00711** 8 00117** 8 00781** 8 0.114** 8 

00117** 1 00411** 1 00194** 1 00197* 1 0.127** 1 

00188** 2 00187** 2 00724** 2 00111* 2 0.171** 2 

00198** 7 00121** 7 00112** 7 0.124 7 00101** 7 

00781** 1 00111** 1 00487** 1 00019 1 00740** 1 

00118** 1 00117** 1 00192** 1 00189 1 00188** 1 

00241** 4 00122** 4 00101** 4 00101** 4 000111** 4 

00110* 1 00111** 1 00041 1 00779** 1 00189** 1 

00714** 9 00181** 9 00181** 9 00171 9 00211** 9 

00210** 80 00791** 80 00182** 80 00141* 80 00117** 80 

00182** 88 00178** 88 00111** 88 00001 88 00707** 88 

00792** 81 00100** 81 00872 81 00291** 81 00111** 81 

00791** 82 00727** 82 00019 82   00717** 82 

00011 87 00279** 87     00787** 87 

00211** 81 00721** 81     00281* 81 
00284* 81 00729** 81     00891 81 

00197* 84 00117** 84     00012 84 
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 (α  0008)*( دال عند مستوي *)          (α  0001))*( دال عند  
 (0008داللة ) ي( أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستو 7يتضح من جدول )

 (، وسيتم حذف العبارات اليت ارتباطها غري دال . 0001)ة اللد يومستو 
 للمقياس . الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكليةعلى  مث حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد

 (3جدول )
 (36معامالت االرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية ملقياس الثقة ابلنفس )ن = 

 بعاداأل باطتمعامل االر 
 االجتماعيالتفاعل  **00119
 املظهر اجلسمي **00711
 نيالتحد ث مع اآلخر  **00178
 اؤلتفاإلجيابية وال **00981
 ألكادمييا األداء **00471

 (α  0008)*( دال عند مستوي *) (  α  0001) ( دال عند *)
 (.0008)  ةاللد ىإحصائيا عند مستو دالة  ( أن مجيع قيم معامالت االرتباط1يتضح من جدول )

 وهذا يؤكد التماسك الداخلي للمقياس .

 بات املقياس :ث -ب 

 معادلة ألفا كرونباخ كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية تعتمد  -بات املقياس مت استخدام طريقة ألفا ثحلساب 
اب معامل واحدة فقط، ولذلك قام الباحث حبس تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسةعلى 

 انفراد.على  بات لكل بعدثال
فقراته لقسمني  عد تقسيمبعد بطريقة التجزئة النصفية فيحاول الباحث قياس معامل االرتباط لكل  أما يف

عدد عبارات البعد فردي ( مث إدخال  غري متساويني إذا كان -)قسمني متساويني إذا كان عدد عبارات البعد زوجي 
 ن.و لسبريمان برا ة التصحيح للتجزئة النصفيةمعادل معامل االرتباط يف
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 (3جدول )
 ( 36= كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية )ن   -قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 معامل الثبات بطريقة
 جزئة النصفيةتال

 معامل الثبات بطريقة
 األبعاد العباراتعدد  نباخكرو ألفا  

 االجتماعيالتفاعل  84 00101 00412
 اجلسمي هراملظ 81 00781 00199
 التحد ث مع اآلخرين 82 00172 00718
 ابية والتفاؤلجياإل 84 00101 00101
 األداء األكادميي 84 00728 00110
 الدرجة الكلية 41 00110 00119

مما  بطريقة التجزئة النصفية وكذلك قيم معامالت التبات ،( أن مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعة 1يتضح من جدول )
 قياس.بات املث جيعلنا نثق يف

 ة:راسدلخطوات ا
 دراسته اخلطوات اإلجرائية التالية: تتبع الباحث يف

 منها. االستفادة أوجه واستخالصوالدراسات السابقة  يمجع املادة العلمية اخلاصة ابإلطار النظر  -8
 بات .ثلإعداد مقياس الثقة ابلنفس وتقدير الذات للمراهقني يتمتع ابلصدق وا -1
 عينة من املراهقني. يلد لتعديل بعض جوانب الشخصية اإلجيابية يالسلوك املعريف يإعداد الربانمج اإلرشاد -2
لتطبيق  يبشكل عشوائ املقابر ابلقطامية ابلقاهرة اجلديدة عينة الدراسة من مراهقني قاطين ابختبارقام الباحث  -7

 الدراسة عليهم. تأدوا
للمقياس  تبعاوالدرجة الكلية  راسة ممكن ارتفعت عندهم درجات أبعاد الثقة ابلنفس وتقدير الذاتعينة الد انتقاءمت  -1

الثقة ابلنفس وتقدير الذات ،  )الذكور(، ومتجانسني يف ( مراهق من10وعددهم ) ىع األعلاباملطبق من األر 
 كور.( مراهق ضابطة ذ 80بية ذكور ، ) ي( مراهق جتر 80) جمموعتنيإىل  ومت تقسيمهم

 اجملموعتني التجريبية والضابطة.على  يالسلوك املعريف يتطبيق الربانمج اإلرشاد -1
ابلنفس وتقدير الذات  ثقةال يق مقياسطبوذلك بت يقياس بعد إبجراءحث من تطبيق الربانمج قام البا اءهانتد عب -4

 اجملموعتني التجريبية والضابطة.على  يللمراهقني مرة أخر 
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بغرض املتابعة والتحقق من  ىأخر  اجملموعتني التجريبية والضابطة مت التطبيق مرةعلى  يلتطبيق البعدبعد شهر من ا -1
 ة أتثري الربانمج عليهم.ياستمرار  يمد

اإلحصائية الالزمة  قام الباحث بتفريغ إجاابت أفراد العينة وحتليلها إحصائيا من خالل استخدام األساليب -9
 السابقة واملقياس والربانمج املستخدم . والدراسات يضوء اإلطار النظر  يفالستخالص النتائج وتفسريها 

 ضوء نتائج الدراسة. وية يفبعرض التوصيات واملقرتحات الرت  -80
 البحو ث املقرتحة. استخالص -88

 :ساملقيا ئجنتا
على  ات مقبولثبو  واملقارنة الطرفية ياق الداخلتسمقياس يتمتع بصدق االإىل  توصلت نتائج الدراسة احلالية

تتناول قياس تدعيم بعض جوانب الشخصية  وية والنفسية اليتبالدراسات والبحو ث الرت  يف استخدامهاملراهقني ميكن 
 لديهم. ياالجتماعحة والنفسية والتوافق والعالجية من أجل حتقيق الص اإلجيابية لتقدمي اخلدمات النفسية اإلرشادية

 بوية:رتبيقات الطالت
 وية اآلتية:بالرت  سفرت عنه الدراسة احلالية من نتائج يقدم الباحث التوصيات والتطبيقاتضوء ما أ يف
  وضع اخلطط والربامج ملواجهه  منها يف لالستفادةتوفري قاعدة معلومات حديثة وشاملة ودقيقة عن مناطق املقابر

 الظاهرة .
 املشروعات املالئمة لقدرات  طق والبحث عنهذه املنا اخلدمة يف يمتلقإىل  للتنمية ياالجتماعالصندوق  اجتاه

ال تتاح  سداد تكلفة الوحدات السكنية اجلديدة اليت يف األفراد لتوفري دخل مناسب وزايدة حجم مسامهات األفراد
 أغلب احلاالت ابجملان . يف

 الكبار وإنشاء  األمية وتعليم هذه املناطق من خالل برامج حمو تنمية قدرات األفراد يف مشاركة كافة اجلهات يف
 .اجتماعية يمكتبات ونواد

 وحتفيزهم للمشاركة  اجتماعية يابملراهقني املقابر امللتحقني ابملدارس خلفض الضغوط النفسية وإنشاء نواد االهتمام
 والرتفيهية. االجتماعيةاألنشطة  يف

 وليسوا ) فئة البد من التخلص  تمعاجمل أهنم فئة عادية يفعلى  حماولة تعديل سلوك املدرسني والتالميذ لتتعامل معهم
 منها(.
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 املخدرات والبلطجية. هذه املناطق لتطهريها من اللصوص وجتار ضرورة توافر اخلدمات األمنية املشددة يف 

 واملهنية ملراهقني املقابر. واالجتماعية بتصميم بعض الربامج اإلرشادية والتدريبية ملواجهه الضغوط النفسية االهتمام 

 مشكالهتم السلوكية ، ى يعيش فيها املراهقني للتعرف عل ط بني املدرسة والبيئة اليتبم أوصال الر ضرورة تدعي

 .ياملسكن الطبيع إقامتهم يف لعدم امنها هؤالء املراهقني نظر  يعاين والنفسية اليت واالنفعالية

 القيم األخالقية واإلنسانية  ر لتدعيمبتصميم الربامج اإلرشادية والعالجية والتدريبية ألمهات مراهقني املقاب االهتمام

 نفوس مراهقني املقابر. هذه القيم وغرسها يف لتوظيف يابجلانب العلم االهتماموأيضا  واالجتماعيةوالدينية 
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نه س  81- 80األبناء من ى وعالقته بدرجة العدوانية لد ي(: التوافق الزواج8991)ز حممد زيهالة سيد عبد الع -80

 مشس. ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني ريجستمالة سا، ر 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس خصائص الشخصية اإلجيابية للمراهقني

 6102، يناير 54جملة اإلرشاد النفسي ،مركز اإلرشاد النفسي ،العدد                               630

 اثنيا : مراجع ابللغة اإلجنليزية:

11- Detrubeis. R. H., Tang, T. Z. & Beck, A. T, (2001) cognitive therapy. In K. S. 

Dobson (Eds). Handbook of cognitive behavioral therapies (2nd ed), New 

York: Guilford press 

12- Nieff , Kristun D . Rude , stephannies ، Kirkpatrick (2007) An Examination of 

self compassion in Relation to positive psychologyical Functioning and 

personality traits Journal of  Research in personality . vol (4) Aug. 908-916. 



 أ. حممد حسني علي

 6102ناير ، ي54جملة اإلرشاد النفسي ،مركز اإلرشاد النفسي ،العدد                               631

 (8)ق رقم ملح
 صورته النهائية فس يفابلنمقياس الثقة 

 ريغ مالحظات
 م العبارات مناسب بمناس

 8 ما أصبوا إليه دون احلاجة للعدوانإىل  ميكنين الوصول   

 1 أقوم بتأدية دوري يف أي عمل خري قيام   

 2 أنصاع دائما ملعرفة قوانني اجملتمع وأقوم بتنفيذها   

 7 ة مينبفز ألداء األعمال املطلو أشعر أن لدي احلا   

 1 روعةشامل بتنفيذ القوانني مأعتقد أن اجملتمع الذي نعيش فيه يتس   

 1 انفعايل ابتزان أمتتعأشعر أبين    

 4 أشعر ابهلدوء عندما أقابل أي مشكلة   

 1 أعتقد أنين ذو شخصية قوية   

 9 امح مع الشخص الذي يسئ إيلتسميكن أن أ   

 80 ن مهما كانت مستوايهتميمتعاطف مع اآلخر  عر أبينأش   

 88 اشعر أين شخص ودود مع كل الزمالء   

 81 ن ومشكالهتميأشارك قدر ما أستطيع مشاعر اآلخر    
 82 إليها احتياجهمأقدم املساعدة للزمالء عند    
 87 اشعر ابلرضا عن مظهري اجلسمي   
 81 أشعر أبين شخص جذاب عن اآلخرين   
 81 أشعر أبن مظهري جيعلين جذااب للجنس اآلخر   
 84 أشعر أبين أمتتع بلياقة بدنية عالية   
 81 أشعر أبن قدرايت متدين ابلثقة ابلنفس   
 89 نياآلخر  عنأشعر أبين شخص جذاب    
 10 نظيفة يف كل املناسبات يمبالبس أعتين   
 18 مظهري من أي شخص عادي أبدو أفضل يف   

 11 أنسجم مع الناس الذين يتوافقون مع طباعي الشخصية   
 12 ذو شخصية قوية يعتقد اآلخرون أنين   
 17 الغرابءإىل  التحد ثعلى  أري من السهل   
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 ريغ مالحظات
 م العبارات مناسب بمناس

 11 أن أختلط ابلغرابءعلى  حفل من السهلإىل  إذا دعيت   
 11 ن من األصدقاءيني اآلخر بأجيد احلوار بيين و  أشعر أين   
 14 ابلناس االختالطإىل  يلأم   

   
 أشعر ابلتحد ث بشكل أفضل مع أصدقاء جدد بدرجة كبرية عن

 11 ن غريييكثري 

 19 ية أصدقائي يف املناسبات العامةؤ أستمتع بر    
 20 عن األسئلة الشخصية أجيبقليال قبل أن  يثأتر    
 28 أستطيع أن أبوح بكل ما يف داخلي دون خجل   
 21 حتقيق طموحايتإىل  جهدي للوصول ىأبذل قصار    
 22 يعمل أشعر أين شخص دقيق يف   
 27 منظمة وخمططة بشكل دقيق تكون حيايت أنب غأر    
 21 اشعر أن العمل الشاق نوع من حتمل املسئولية   
 21 استمتع بقدر كبري من احليوية وحتمل املسئولية   
 24 مين ةباألعمال املطلو  اشعر حبالة من الرضا عندما أقوم بتنفيذ   
 21 بنا ر براحة الضمري حني أقوم مبساعدة زميل من احمليطنيعأش   
 29 جهدي يف أي عمل أقوم به ىأحاول بذل قصار    
 70 أؤمن أبن الفشل هو بداية طريق النجاح   
 78 لءاشعر إين شخص متفا   
 71 أشعر أن املستقبل مشرق   
 72 أي موقف يستحق النقض انتقادلى ع إين قادرعلى  أشعر   
 77 ال أيس مع احلياة وال حياة مع اليأس أبنهأؤمن    
 71 ق هو مرحلة من مراحل النجاحاأعترب أن اإلخف   
 71 اشعر اآلن أبنين أكثر تفاؤال واجيابية مقارنة أبي وقت آخر   
 74 همن أعرفيعن كثري  يقيت يف نفسثتزداد    
 71 ومدرسيت يافة فصلنظعلى  أحافظ   
 79 يأي خطأ يف عملي املدرس ارتكابأبتعد عن    
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 ريغ مالحظات
 م العبارات مناسب بمناس

 10 أكمل وجهعلى  أؤدي واجبايت املدرسية   
 18 وداهجم عمال مدرسية تتطلب مينأأستمتع أبداء أي    
 11 أشعر مبتعة يف قضاء ساعات طويلة إلمتام عملي املدرسي   

   
لنشاط اب ةقأعمال هلا عالأشعر هبدوء أعصايب عند القيام أبي 

 12 ياملدرس

 17 أشعر أين أقوم ابألعمال املدرسية خري قيام   
 11 ومدرسيت ينظافة فصلعلى  أحافظ   
 11 حتقيق أهدايفعلى  القدرة يأشعر أبنين لد   
 14 لآلخرين سبةناملستوي األكادميي ابل فسن يؤرقين أنين لست يف   
 11 يق النجاحقهمة لتحلك قدرات متأم أشعر أبين   
 19 تتسم ابلصعوبة أحب األعمال األكادميية اليت   
 10 أشعر ابملبادرة حبل املشكالت اليت تواجهين يف دراسيت   
 18 دهما يبذله الشخص من جعلى  أؤمن أبن النجاح يتوقف   
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