
(5083) 
 

 
 Volume 18- Issue 3- September 2021 0208 ايمول – 3العدد  -81المجمد 

 بناء مقياس التضامن االجتماعي لدى طالب المرحمة االعدادية
 حمد اهلل الطرياأ.م.د احمد وعد اهلل         الباحث احمد اياد سالم الحسين

نسانيةكمية  -الموصل جامعة   التربية لمعموم اال
dr.ahmedpsyy@uomosul.edu.iq 

 :الممخص
ىدؼ البحث بناء مقياس التضامف االجتماعي لدى طبلب المرحمة 

( طالبا مف الصفيف الرابع 023اإلعدادية , إذ تكونت عينة البحث مف )
المدارس االعدادية في مدينة واالدبي( مف  –والخامس بفرعيو )العممي 

الموصؿ مركز محافظة نينوى , ولتحقيؽ ىدؼ البحث قاـ الباحثاف ببناء 
( فقرة 03مقياس التضامف االجتماعي الذي تكوف بصيغتو النيائية مف )

( بدائؿ بعد التحقؽ مف الخصائص السايكومترية المتمثمة بالصدؽ 4ذات )
المستخرج بطريقتي اعادة الظاىري وصدؽ البناء , فضبل عف الثبات 

( عمى التوالي. عولجت 5003( )5303االختبار والفا كرونباخ والبالغ )
البيانات احصائيا باستخداـ )االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف , معامؿ 
االرتباط بيرسوف , معادلة الفاكرونباخ( . إذ تـ التحقؽ مف ىدؼ البحث 

جتماعي التي تـ ذكرىا أنفا مف خبلؿ خطوات بناء مقياس التضامف اال
ضمف إجراءات البحث واستنادا لذلؾ تـ تحديد مجموعة مف االستنتاجات 

 والتوصيات والمقترحات.
 

DOI 

10.37653/juah.2021.171665 

 22/03/2323 تـ االستبلـ:
 6/02/2323 قبؿ لمنشر:

 8/9/0208   تم النشر:
 الكممات المفتاحية

 بناء 
 مقياس

 التضامن االجتماعي 
 طالب االعدادية

 

 

 

 

 

 

 

 



(5083) 
 

Constructing the measurement of social solidarity among students in the 

preparatory stage 
Researcher  Ahmed A. Salim     Dr. Ahmed W. H. Al- Taryya            

College of Education for Humanities - Mosul University 

Submitted: 25/10/2020 

Accepted: 09/12/2020 

Published: 01/09/2021 

Abstract: 

 The aim of the research is to create a measure of social 

solidarity among middle school students . The research 

sample consisted of (320) students from grades four and 

five in its branches (scientific and literary) from middle 

schools in the city of Mosul, the center of Ninawa 

Governorate. To achieve the goal of the research, the two 

researchers constructing the scale of social solidarity that 

In its final form, it consists of (36) paragraphs with (4) 

alternatives after verification of the psychometric 

properties of apparent validity and construct validity, as 

well as the consistency extracted by the methods of 

retesting and Alf Cronbach of (80.0) (83.0) respectively. 

The data were treated statistically using (the T-test for 

two independent samples, the Pearson correlation 

coefficient, the Fakronbach equation). The purpose of 

the research was verified through the steps of 

constructing the social solidarity scale that were 

mentioned above within the research procedures, and 

based on that, a set of conclusions, recommendations and 

proposals were determined. 
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 مشكمة البحث :
مواقؼ متعددة ومختمفة في حياتو وتحكـ عبلقتو باألخريف سمبيًا يتعرض االنساف الى 

قدراتو الذاتية والمتمثؿ بقدرتو عمى مسايرة  ل د  او ايجابًا , ونتيجة لذلؾ فقد وجد نفسو اماـ تح
 وبذلؾ ستكوفاو مغايرة المواقؼ التي تحتاج الى ذلؾ بحيث ال يتعارض مع ارادة الجماعة , 

 .  (2:2302ارادتو قوية وقراراتو صائبة )سمور , 
اما التحدي االخر فقد انحسر دور االسرة في العصر المعموماتي الحالي , فضبل عف 

االكاديمية االساسية  لممياراتلتي مازالت تمارس دورىا التقميدي في تمقيف الطالب المدرسة ا
مازاؿ غائبا عف المدرسة اال وىو تعميمو القيـ االنسانية والروحية اذ  ميماً  اال اف ىنالؾ دورا

اف الدور الروحي والنفسي مف اىـ  أمثاؿ ) افبلطوف , ابف خمدوف ( يعتقد العديد مف المربيف
وار التي يمكف اف يقوـ بيا المربوف في القرف الحادي والعشريف وخاصة في عصر يكتنفو االد

ف المدرسة ىي ألالغموض والقمؽ والبليقيف واصبحت لغة الخبلؼ والعنؼ المغة السائدة فيو و 
المؤسسة االجتماعية الثانية التي يبنى عمى اساسيا المجتمع لذلؾ يتطمب بناءىا وجود تنمية 

ـ السموكي نابع مف يعندما يكوف منيج فالطمبة , فسية ودينية واجتماعية وفكريةتربوية ون
اسس سميمة يكوف المجتمع قد سار عمى المنيج القويـ و يأخذ ىذا المجتمع دوره  الصحيح 

 .(20:0645بيف االمـ )نور,
وتعد قضية الحفاظ عمى تماسؾ وتضامف المجتمع مف القضايا المحورية في العصر 

, اذ يرى الكثير مف المتخصصيف في عمـ النفس االجتماعي امثاؿ )اوغست كونت الراىف 
واميؿ دوركايـ( اف التضامف بيف افراد المجتمع الواحد يمثؿ حبًل امثؿ في معالجة الكثير مف 
المشكبلت التي تواجو الفرد في المجتمع , فالفرد إذا ما شعر بوجوده في الجماعة التي تعمؿ 

وتساعده في إشباع حاجاتو وتوفر لو نظامًا متكامبًل مف القيـ واالخبلؽ عمى حؿ مشكبلتو 
واالتجاىات والمعايير التي تسيؿ لو عممية تفاعمو مع االخريف في المجتمع )توؽ, 

202:0653.) 
فاإلنساف يمثؿ قيمة عميا ألنو يعيش في خضـ ىذه التغيرات ويسعى دائما الى أيجاد 

ؿ اف يحيا حياة نفسية سميمة , وىذا يعني اف الوصوؿ الى مستوى مف الرضا النفسي مف أج
مستوى مناسب مف الصحة النفسية ىو ما يسعى إليو مف أجؿ اف يستمتع بالحياة ومع 

 .(44:0655اآلخريف الذيف يشاركونو فييا وبالتالي المواءمة مع متطمباتيا )رجب , 
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ف الدراسات مف اجؿ العديد م ألجراءونتيجة لما سبؽ فقد برزت الحاجة الماسة 
مواجية تمؾ المخاطر التي تيدد البنية النفسية والتربوية واالجتماعية لممجتمع العراقي عموما 

التي ىدفت الى الكشؼ عف فاعمية  (2335, والطمبة خصوصا ومنيا دراسة )الميداوي وعبد
ية في مدينة برنامج ارشادي في تنمية قيمة التسامح االجتماعي لدى طالبات المرحمة االعداد

 .(032:2335)الميداوي ,  بعقوبة
( التي ىدفت الى بناء برنامج في خفض التفكير السمبي 2300ودراسة )العبيدي , 

لدى طمبة المرحمة االعدادية , فضبل عف قياس اثر البرنامج ارشادي في خفض التطرؼ 
طمبة المرحمة اناث(عينة مف  -االجتماعي لدى افراد المجموعتيف التجريبيتيف )ذكور 

 .(5:2300)العبيدي , االعدادية
فكؿ تمؾ الدراسات وغيرىا ماىي اال تشخيصًا موضوعيًا لممشكبلت الواقعية التي 

كفئة ميمة مف فئات المجتمع العراقي الذي تعرض لمعديد مف التغيرات  يعاني منيا الطمبة
اجتماعية واثنية . ومما ( وما الى ذلؾ مف أثار سمبية نفسية و 2330التي حصمت منذ العاـ )

 -في التساؤؿ ادناه :تقدـ فقد تبمورت مشكمة البحث 
 ما مستوى التضامف االجتماعي لدى طبلب المرحمة االعدادية ؟ -0
ىؿ مف الممكف توفر مقياس يتسـ بالخصائص القياسية لقياس التضامف االجتماعي لدى  -2

 طبلب المرحمة االعدادية ؟
 أهمية البحث :

جماعات, وكاف عمى شكؿ يعد االنساف كائنًا اجتماعيًا بطبعو إذ يمجأ الى التكتؿ 
السبب االوؿ لذلؾ ىو القياـ بالدفاع عف نفسو مف خطر الحيوانات المفترسة والضارة , 

الى الزراعة والى معرفة قوانيف الطبيعة لتسخيرىا لخدمتو ونتيجة لمتطور المتمثؿ بميمو 
ه االرض مف معادف ثمينة كالحديد وغيرىا , وكؿ ذلؾ ال يأتي اال مف  واالستفادة مما تكتنز 

بعد ف ,وتعاونيـ وتضامنيـ واف يكونوا عمى رأي واحد جيود االنساف واقرانو خبلؿ تكافؿ 
, جماؿ) التطور المذىؿ الذي حدث في مجاؿ التكنولوجيا اصبح لكؿ فرد وظيفتو الخاصة بو

اليوـ في حاجة ماسة الى وجود نظاـ دولي يحقؽ العدالة (. ولذلؾ فقد بات العالـ 23:2303
االجتماعية والمساواة بيف الشعوب في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وىذا لف 
يتحقؽ اال بالتضامف والتعاوف بيف كافة الشعوب والدوؿ ومف ىذا المنطؽ يتبمور رأي عاـ قوي 
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وتحقؽ الخير والرفاىية لممجتمع حفاظ عمى بقائو بيدؼ ال لئلنسافلحقوؽ التضامف  ئيناو 
 .(64:2334)االيباري , 
التطور المذىؿ في مجاؿ التكنولوجيا ادى الى زيادة المشاكؿ والضغوطات النفسية  إف

حيث اف  , واالجتماعية واالقتصادية التي تواجو الفرد مع التقدـ الحضاري والتطور التكنولوجي
يعتقد اف ىذه الضغوط قد بدأت التي سية التي تعصؼ باإلنساف و الحياة مميئة بالضغوط النف

 .(062:2304مع خمؽ اإلنساف )النادر واخروف , 
وأصبحت ىذه الضغوطات عنصرًا ىامًا لتشكيؿ الوعي االيديولوجي والفكري لكثير 
مف الفبلسفة والعمماء والمفكريف ومنيـ عمماء االجتماع امثاؿ )ابف خمدوف , اوغست كونت , 
سبنسر , اميؿ دوركايـ ( , وىذا ما جعؿ جوىر نظرية "دوركايـ" عف التضامف االجتماعي , 
والمحافظة عمى البناء والنظاـ االجتماعي , ىو جوىر أفكاره السوسيولوجية واإلطار 
االيديولوجي والفكر الذي تبناه منذ البداية , ليؤكد عمى مسممات البنائية الوظيفية كنظرية 

فقد قدـ أميؿ دوركايـ نوعيف مف تيتـ بالتوازف واالنسجاـ والتعاوف والتكامؿ ,  سوسيولوجية ,
ىذه الضغوط التي تمؾ التطور التكنولوجي وتخميص االنساف مف  ذلؾالتضامف لمتعامؿ مع 

النوع االوؿ ىو التضامف االلي اي المجتمع الميكانيكي , ذلؾ  . فقد كاف التقدـ ذلؾاثارىا 
ذي يتصؼ بصغر حجمو وقمة عدد سكانو , وانخفاض تشعبو ومستويات ال المجتمع البسيط

يتسـ ىذا المجتمع  اذ , تقدمو التكنولوجي محدود الى درجة كبيرة , انتاجيتو االقتصادية 
بعبلقات اجتماعية قوية ومتماسكة , اما النوع الثاني فيو التضامف العضوي الذي يسود في 

و أنو مجتمع متشعب ومعقد يعتمد عمى نظاـ دقيؽ مف مجتمعات الدوؿ المتقدمة , ومف صفات
تقسيـ العمؿ والتخصص فيو والتطور التكنولوجي فيو متقدـ الى درجة كبيرة وىو نسؽ 
ديناميكي سيؿ التغير , وبالتالي كمما زاد تماسؾ افراد الجماعة واعتمادىـ عمى بعضيـ 

 .(234:2333,غيث) رادمف التضامف والتكامؿ بيف االف ادى ذلؾ الى نوع  , البعض
التضامف عممية اجتماعية تقوـ عمى التآزر واالعتماد المتبادؿ الذي يظير في الحياة ف

االجتماعية , ويتطمب ذلؾ تعاوف االفراد والعمؿ معًا بروح الفريؽ , حيث تصؿ الى درجة 
ال يمتمؾ عالية مف الوحدة تدفع الجماعة الى أف تعمؿ كفرد واحد , فاإلنساف كائف اجتماعي 

معًا ألف ليـ  اً اال اف يعيش في المجتمع , والبد أف يكوف ىنالؾ رابطة بيف االفراد كي يعيشو 
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حاجات مشتركة ال يمكف تحقيقيا اال بالمشاركة والتعاوف وتبادؿ الخدمات وتوزيع االدوار بما 
 .(002:2300يكفؿ االستمرارية والحياة االفضؿ لمجميع )ابراىيـ, 

التضامف والتعاوف ىو الذي يسيطر عمى المجتمع ويحكمو , ذلؾ المبدأ واذا كاف مبدأ 
بمبدأ تقسيـ  , دوركايـ(  أوغست كونتامثاؿ ) الذي يسمى لدى بعض المفكريف المحدثيف

العمؿ وتوزيع الوظائؼ االجتماعية , اال أف ىذا التضامف ال يمكف اف يتحقؽ بصورة كاممة 
ىي نظـ التربية والتعميـ , و إصبلح نظـ اجتماعية أساسية  اال اذا وجو المسؤولوف عنايتيـ الى

الدعائـ االساسية التي تمثؿ النظـ  تمؾ ونظاـ األسرة , والنظاـ السياسي في الدولة , باعتبار
يرتكز عمييا االستقرار االجتماعي وبفضمو يتحقؽ التضامف بيف عناصر المجتمع ويشد 

 .(20:0644,  تماسكيا واتحادىا وتتكامؿ وظائفيا )غريب
وتكمف اىمية التضامف فيما يعود بو مف نفع عمى المجتمع حيث يدؿ عمى مدى جودة 

يز بالتضامف ومساعدة اآلخر, وترسيخ روح الفريؽ , والتي م  الحياة في المجتمع , والذي ي
 عف الحياة والتوافؽ االجتماعي تجعؿ افراد المجتمع قادريف عمى التعايش المستمر ورضاً 

 .(25:2303 )سماح ,
 أىميا : ومف كما تبرز اىمية التضامف , فيما يحققو مف فوائد

يساعد الفرد عمى التضامف مع الجماعة واالشتراؾ مع أفكارىا , ويمده بأفكار ووجيات  -0
نظر جديدة , ويعينو عمى تصحيح افكاره وتصوراتو الخاطئة , ألف الفرد يتمسؾ بنظاـ القيـ 

واحداث عاـ  بو االمور ما ضاقتإذا  باستمراري يمجأ إليو واالخبلؽ الذي فيو سند قو 
 . ( في العراؽ عمومًا والموصؿ خصوصًا خير مثاؿ عف ذلؾ2304)
مف خبلؿ دمجيـ في أعماؿ  العاـ وذلؾيبرر اتصاؿ الفرد تجاه المجموعة أو بالصالح  -2

 مشتركة.ذات قيـ وأىداؼ 
بلبة والتشدد في أساليب إنجاز العمؿ , بدال مف الصالتعميـ يسيـ في مرونة مؤسسات  -0

ألنو يركز عمى اليوية والعمؿ الجماعي والثقة العامة دوف المغاالة في الرقابة الرسمية 
 والحوافز الفردية.

 كفاءة.يساعد في جعؿ العمؿ الجماعي أكثر  -4
 يعد وسيمة ميمة لمحد مف التفكؾ االجتماعي , مع تدعيـ اواصر الثقة المتبادلة.  -2
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وبذلؾ فأف التضامف يسيـ في تحقيؽ االستقرار االجتماعي نتيجة توفر نوع مف 
 نفسيًا , تربويًا , العدالة االجتماعية , وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص , وتحسيف نوعية الحياة

ووحدة اليدؼ وىذا يساعد في مواجية  باالنتماءثقافيا واجتماعيًا , مع وجود شعور ,  اقتصاديا
 .(040:2304التحديات والصعوبات )الجبوري,

ويعد التضامف االجتماعي وسيمة أكثر فاعمية نحو حماية االنساف وكمما زاد واتسعت 
فاإلنساف لو حاجات كثيرة ال يمكف إشباعيا اال حيف  , صوره زاد االىتماـ واحتراـ الحقوؽ

, ومف ثـ كاف لزامًا أف ينشد كؿ مف اآلخر العوف والمساعدة الناس بعضيـ بعضًا  يّكمؿ
والتكافؿ االجتماعي , ويرى البعض اف العمؿ الجماعي يعد اقوى أثرًا مف العمؿ الفردي فاذا 

حقوقو فأنو يتولد عف ذلؾ سياج مف الحماية يحفظ ليا فاعميتيا  ىما حافظ كؿ انساف عم
 ف الحفاظ عمى الحقوؽ االنسانيةكّ يمالذي يف االفراد وتأثيرىا مف خبلؿ التضامف االجتماعي ب

 .(035:0653)شوقي, 
كما يشير التضامف االجتماعي إلى اتحاد افراد المجتمع جميعًا في المحافظة عمى 
المصالح العامة والخاصة , ودفع لممفاسد واالضرار المادية والمعنوية , بحيث يشعر كؿ فرد 

بؿ حقوقو لدييـ , وخصوصًا ألولئؾ الذيف ليس باستطاعتيـ فيو أف عميو واجبات لآلخريف تقا
تحقيؽ حاجاتيـ الخاصة , وذلؾ عف طريؽ توفير تمؾ المنافع ليـ ودفع األضرار عنيـ 

(Barbat,2015,p:135-140.) 
اف الفرد الذي ينشأ وسط اسرة مترابطة تسود المودة واأللفة بيف افرادىا يصبحوف 

 يزيدالتضامف االجتماعي  ففأسؤولية ولدييـ صفات قيادية لذا افرادًا قادريف عمى تحمؿ الم
, فضبل  مف المعاناة النفسية في حياتو االجتماعية يقمؿمف قدرة الفرد عمى مقاومة االحباط و 

تمعب دورًا ىاما في الشفاء مف االضطرابات النفسية كما تساىـ عف المساندة التي يمكف أف 
مف االثر الناتج عف االحداث  وتقيوالنمو الشخصي لمفرد في التوافؽ والتضامف االيجابي و 

الضاغطة وانيا تخفض مف حدة ذلؾ االثر, وعميو فاف ىنالؾ عنصريف ىاميف ينبغي اخذىما 
في االعتبار وىما ادراؾ الفرد اف ىناؾ عددا كافيا مف االشخاص في حياتو يمكف اف يعتمد 

مف الرضا عف المساندة  لدرجة مناسبةالفرد عمييـ عند الحاجة . اما الثاني فيتضمف ادراؾ 
معو مع مبلحظة اف ىذيف  التضامف والمساندةالمتاحة لو واعتقاده في كفاية وكفاءة وقوة 

العنصريف يرتبطاف ببعضيما البعض ويعتمداف في المقاـ االوؿ عمى خصائص الشخصية 
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 تعميـ مف أجؿ تحقيؽ التضامفدور المدرسة في التربية والويمتد ذلؾ الى  التي يتـ بيا الفرد .
مفاتيح الرئيسية في التطور والتنمية , فيو وسيمة وغاية معًا , وسيمة ألنو الأحد  الذي يعد

ييدؼ الى تحقيؽ التكامؿ االجتماعي , وغاية ألنو ييدؼ الى تحسيف الظروؼ المعيشية 
االجتماعية ومواجية لؤلفراد وتوفير فرص متكاممة , مما لو االثر االكبر في تعزيز المصمحة 

 .(0:2302)ىبة , مف خبلؿ المعرفة التي يتـ اكتسابيا عف طريؽ التعميـ المشكبلت
يتأثر الطمبة بعوامؿ محمية وقومية وعالمية , كما يواجيوف مجموعة مف التحديات  إذ

ـ , والمرتبطة بتحقيؽ مطالب نموى , التي تؤثر عمى قدراتيـ ةالثقافية واالقتصادية واالجتماعي
 .(04:2335, مما قد يحدث بعض المشكبلت لدييـ )امنية ,

وىنا يأتي الدور الذي تمارسو المؤسسات التربوية والتعميمية , في حماية وتحصيف 
الطبلب , عبر تعزيز قيـ الحوار والوسطية واالعتداؿ , وتربية جيؿ يمارس الحوار والتعاوف 

التربية عمى مفيـو التضامف ف , فضبًل ع وقبوؿ األخر , مف غير تعصب او اقصاء
 .(023:2304والتسامح والتعايش )الطيار, 

ف أوليحقؽ التعميـ الثانوي العاـ في المدرسة ىدفو في تحقيؽ التضامف االجتماعي ينبغي 
 فر فيو الشروط التالية :اتتو 
 ف يبنى عمى االحتراـ لمجميع .إ -
المجتمع االوسع , بما في ذلؾ احتراـ تطوير ميارات الطبلب عمى العيش معًا , كأفراد في  -

 التنوع وحؿ النزاعات والمواطنة .
تمكف الطبلب مف جمع المجموعات الثقافية والمغوية مف اجؿ الوصوؿ العادؿ لمفرص  -

 .التعميمية مف خبلؿ تعميـ وطنية توفر مواد تعميمية بمغتيا االـ
توفير االنصاؼ في الحصوؿ عمى جميع مستويات التعميـ , بغض النظر عف اليوية او  -

    (.Unesco,2010,p:10)الجنس او الديف او المغة او الموقع الجغرافي 
 -يأتي : ومما تقدـ تكمف أىمية البحث في ما  

 األهمية النظرية
سايكومترية المتمثمة بالصدؽ وتتمثؿ في بناء مقياس التضامف االجتماعي يتسـ بالخصائص ال

والثبات لغرض االستفادة منو في الدراسات المستقبمية نظرًا لعدـ وجود مقياس )حسب عمـ 
 الباحثاف( لقياس التضامف االجتماعي لدى طمبة المرحمة االعدادية. 
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 االهمية التطبيقية
                 تقبمية.وتتمثؿ باالستفادة مف مقياس التضامف االجتماعي في اجراء الدراسات المس

التضامن االجتماعي لدى طالب المرحمة  )بناء مقياس ييدؼ البحثهدف البحث: 
 (.االعدادية

يقتصر البحث عمى طبلب المرحمة االعدادية في مدينة الموصؿ مركز حدود البحث: 
 ( ويستثنى منيـ طبلب الدراسة المسائية.2323-2306محافظة نينوى لمعاـ الدراسي )

 تحديد المصطمحات :
 -:Social Solidarity)) التضامن االجتماعي

بعد االطبلع عمى المصطمحات ذات العبلقة بمفيوـ التضامف االجتماعي فقد تبيف 
أنو يرتبط بالعديد مف المصطمحات منيا )العصبية , التعاوف االجتماعي , التسامح 

طمح )التضامف االجتماعي( , فقد أرتا االجتماعي( , ونظرًا ليذا التمايز الداللي المغوي لمص
الباحثاف تقديـ مجموعة مف التعاريؼ الخاصة بمصطمح )التضامف االجتماعي( وبما يتناسب 

 مع أىداؼ البحث وكما يأتي :
االلتحاـ االجتماعية  ايسود فيي التي " حالة أو ظرؼ , تتميز بو الجماعة (0222, )غيث -

 (  043:2333,غيث") الجماعة نحو انجاز أىداؼ عي الموجوا, والتعاوف والعمؿ الجم
" الشعور او الوعي الجماعي والذي عف طريقو يمكف فيـ العبلقة  (0222,دوركايم ) -

المتبادلة بيف الفرد او الجماعة او التنظيـ االجتماعي الذي يعيش فيو او يتفاعؿ معو الفرد 
 .(222:2333, عبد الرحمفلمحفاظ عمى تماسؾ المجتمع بصورة مستمرة " )

" ىو عممية التآزر او االعتماد المتبادؿ بيف مجموعة مف  (Mutuku,2011,)موتكو  -
 (.Mutuku,2011,p:18االفراد تربطيـ مصالح واىداؼ مشتركة" )

 وسيتبنى الباحثاف التعريؼ النظري لمتضامف االجتماعي المعد مف قبؿ )دوركايـ(.
 :ويعرف التضامن االجتماعي اجرائيًا 

" الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب بعد استجابتو عمى فقرات مقياس 
 التضامف االجتماعي" . 

 أطار نظري ودراسات مفيدة :
 النظريات المفسرة لمتضامن االجتماعي 
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 (:Cooley Horton Charles)نظرية تشارلز هورتون كولي  -أوالً 
انطبلقا مف نوع العبلقات واالتصاؿ و مف خبلؿ تصنيؼ كولي لمجماعات االجتماعية 

والتفاعؿ بيف افراد المجتمع , قسـ الجماعات الى "جماعة أولية" و "جماعة ثانوية" حيث يسود 
في االولى عبلقات الوجو لموجو اي انيا عبلقات قائمة عمى االتصاؿ المباشر بيف عدد 

غوطيا واحتياجاتيا كونو عمى الفرد في الجماعة األولية سريع التأثر بض, فمحدود مف األفراد 
اتصاؿ مباشر واحتكاؾ متواصؿ معيا , وتتسـ العبلقات فييا بالعمؽ والتعاطؼ الودي , كما 

 .(30:0650)الخولي ,  يسودىا التعاوف والتضامف
وتذوب شخصية الفرد ضمف ىذه الجماعة بحيث يحدث اندماج بيف االعضاء ويجد 

ة , وتقوـ الصبلت عمى أساس الدـ واألخوة والصداقة الفرد نفسو جزءًا ال يتجزأ مف الجماع
والمعرفة الشخصية , ما يؤدي الى عمؽ التضامف االجتماعي , ومف البدييي اف ىذه 
الجماعة "االولية" ليست مستقمة استقبلاًل كامبًل مف المجتمع الكبير بؿ ىي مرتبطة ارتباطا 

 .(033-66:0660لروحو )رشواف ,  ساً وثيقًا بو وتعد انعكا
 :(Diener) داينر نظرية -ثانياً 

( نظريتو في تفسير ظاىرة التماسؾ والتضامف Diener,1979-1980قدـ )داينر( )
االجتماعي بيف اعضاء الجماعة الواحدة , اذ يرى اف الفرد في حياتو اليومية كثيرا ما يكوف 

الظروؼ  غير واع بيويتو الفردية او بكيانو كشخص مستقؿ ويرجع السبب في ذلؾ الى
المحيطة لو والتي تمنعو مف الشعور بذاتو , ويستند داينر عف ذلؾ بما يقوـ بو االفراد مف 
سموؾ سبؽ اف تعمموه بإتقاف او عندما يعبر االفراد عف رائييـ في موضوع معيف قبؿ التفكير 

الحاالت  فيو مميا , او القياـ بالسموؾ المنصوص عميو ثقافيًا , اذ يرى اف االفراد في مثؿ ىذه
يكونوف غير واعيف تماما بأنفسيـ . ويقارف داينر سموؾ االفراد في مثؿ ىذه الحاالت مع 
سموكيـ في ظروؼ اخرى تتطمب مف الفرد التفكير الذاتي في سموكو , وعندما يكوف الفرد في 
حالة اندماج تاـ مع االخريف بقوة فأف الوعي الذاتي والفيـ ينحصراف , مما يؤدي مف جية 

ره الى نشوء حالة التماسؾ االجتماعي بيف االعضاء , فضبًل عف كوف الفرد عندما يتماسؾ نظ
مع الجماعة فأنو يفقد قدرتو عمى التوجيو الذاتي , ويتحدث عف الجماعة بدال مف التحدث عف 
ذاتو , ويكوف التوجو في ىذه الحالة خاضعا لمعايير الجماعة التي يتماسؾ مع اعضائيا , 

 .(Diener,1980,P:297) السموؾ معتمدا عمى الجماعةويصبح ضبط 
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 :اميل دوركايمنظرية  -ثالثاً 

تقسيـ العمؿ )برزت النزعة الوظيفية عند دوركايـ بشكؿ واضح مف خبلؿ كتاباتو حوؿ 
, وعبلقتو بالتضامف االجتماعي والشعور الجمعي , وميز مف خبلؿ كتاباتو بيف  (االجتماعي

 -نوعيف مف التضامف ىما :
 -اواًل: التضامن االجتماعي اآللي :

يسود ىذا النوع مف التضامف في العادة في المجتمعات البدائية والجماعات الصغيرة  
الغير المتمدنة واالولية يسود فييا نظاـ تقسيـ عمؿ مبسط غير معقد ويقـو الضمير الجمعي 
فيو عمى تجانس القيـ والسموؾ , ووجود الضبط القوي والوالء لتراث القرابة التي تتميز ببساطة 

 عمؿ والتخصص الضئيؿ لمغاية , واالدوار االجتماعية المحددة والفردية والمقيدةتقسيـ ال
 .(026-54: 0653, دوركايـ)

االعراؼ و وتتمحور وسائؿ الضبط بالنسبة ليذا المجتمع حوؿ الديف والعادات والتقاليد 
الرحمة القيـ واالنفعاالت او االنفعاؿ والروح المسيطرة عمى عقوؿ أبناءه أساسيا المودة و و 

منتشرة في المجتمعات البسيطة واالقؿ تعقيدًا مثؿ المجتمعات القروية  والشفقة , وىذه الصفات
, فالفرد في ىذه المجتمعات ال يستطيع الخروج عمى ما تعارؼ عميو قومو مف القيـ , كما أنو 

حسف اليراعي في سموكو المحيط بالدرجة االولى مما يؤدي الى توطيد العبلقات ضمنو )
,0666 :00-02). 

وقد شبو )دوركايـ( آلية التضامف في المجتمع البدائي بميكانيكية الجزئيات التي تدور 
في أفبلؾ ومسارات داخؿ بنية األجساـ غير العضوية , وذلؾ ألنيا حركة آلية ال إرادية تشبو 

يره تمامًا حركة االنساف داخؿ عشيرتو مف خبلؿ تصرفاتو وسموكو مع أعضاء قبيمتو , فضم
ىنا يستند لما يقّره الضمير الجمعي مف قواعد منظمة لمسموؾ الثابت في المجتمع , وليذا 
السبب نجد أف الفرد يسمؾ سموكًا آليًا , وكمما زاد المجتمع بساطّة ازدادت آلية التضامف حيث 
يزداد الضمير الجمعي قوة في ىذه المجتمعات , والشعور الجمعي يكوف عادة واضحًا ولو 

فة محددة تتمثؿ في الربط بيف األجياؿ , فيو يعيش داخؿ الفرد ويحدد سموكو االجتماعي وظي
ويكوف لو فاعمية أكثر عندما يكوف التشابو الخاصية المميزة ألعضاء المجتمع 

 (.23-43: 2333األلي)غيث,
 -ثانيًا: التضامن االجتماعي العضوي :
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ت التضامف العضوي عمى يسود في المجتمعات المتقدمة وتسند المجتمعات ذا
 واالتساؽتضامف اعضائو وتماسؾ أجزائو , فتتألؼ بنية المجتمع مف كتمة متماسكة مف النظـ 

, فينالؾ نسقًا مف الوظائؼ وىو نسؽ معقد وقائـ عمى مجموعة متداخمة مف العبلقات 
 المتشابكة التي تعتمد عمى بعضيا البعض , ومف ثـ فيي شبكة مف العبلقات المترابطة
ومجموعة مف الوظائؼ المتعامدة , فينجـ عف التضامف العضوي نوع مف التكامؿ الذي يتعقد 
ويتشابؾ كمما تعقد وتشابؾ نظاـ تقسيـ العمؿ االجتماعي , كما أف التضامف العضوي يتيح 
لمفرد التعبير والمشاركة , فيصبح أكثر قدرة ومبادرة ويمارس إمكانياتو ويحقؽ ذاتيتو , ويعبر 

دانيتو , ويعمؿ وفؽ قدراتو , ويحتاج الى جيود االخريف وىنا ينشأ االتحاد والتضامف عف فر 
 .(024-000: 0653, دوركايـ)  بيف االفراد بعضيـ بعضا

كما يرى )دوركايـ( اف التضامف العضوي ينجـ عنو نوع مف التكامؿ الذي يتعقد 
تضامف االفراد ازداد اعتمادىـ  ويتشابؾ كمما تعقد نظاـ تقسيـ العمؿ , وبالتالي كمما ازداد

عمى بعضيـ البعض , وىذا ينتج نوع مف التكامؿ االجتماعي الذي يتيح لمفرد الحرية في 
( . أما الضمير الجمعي فتقؿ وطأتو ويزداد ضعفًا 203:0666التعبير والمشاركة )الحسف,

 (.223:0640كمما ازدادت وتعقدت ظواىر التقدـ في تقسيـ العمؿ االجتماعي)اسماعيؿ,
 نظرية دوركايم والتربية

وقد اىتـ )دوركايـ( بالتربية حيث يقرىا بأنيا " تبميغ الشيء كمالو " , وىي تنمية 
الوظائؼ النفسية بالتمريف حتى بموغ كماليا , وتكوف في النواحي الجسمية والعقمية والخمقية , 

 والتربية ىي ظاىرة اجتماعية ليا طريقاف ىما :
 الطفؿ بواسطة المربي.االوؿ: اف يربى 

 الثاني: اف يربى نفسو بنفسو.
ففي االوؿ التربية ىي عمؿ موجو يتـ في بيئة معينة وفقًا لفمسفة معينة , وفي الثاني التربية 

-233: 0650ىي عمؿ ذاتي يترؾ فيو الطفؿ عمى سجيتو ليتعمـ نشاطو القصدي)صميبا, 
234.) 

عممية تنشئة اجتماعية منظمة لؤلجياؿ  كما يرى )دوركايـ( اف التربية " عبارة عف
( , وىذا يعني انيا ثؤثر عمى االجياؿ الراشدة وعمى تمؾ 22:2335الصاعدة " . )صوكو,

التي لـ تتييأ في المشاركة بالحياة االجتماعية ويبيف دوركايـ اف استيعاب االخبلؽ االجتماعية 
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عمى المستوى الثقافي والفرد ىو  يكوف عف طريؽ )التربية( فاألخبلؽ االجتماعية توجد أساساً 
الذي يقـو باستيعابيا وتمثيميا وىذا ما اكده بقولو " اف االخبلؽ الجمعية تنفذ الينا وتشكؿ جزءًا 
منا " , وىذا يعني اف االخبلؽ الجمعية ىي جزء ال يتجزأ مف االفراد وىي نوع مف التربية 

 (.230:2333)جورج,
 ركايـ( في ىذا البحث.وسيتبنى الباحثاف نظرية )اميؿ دو 

 دراسات سابقة
نظرًا لعدـ حصوؿ الباحثاف عمى الدراسات السابقة الخاصة بالتضامف االجتماعي فقد 

 -تـ عرض مجموعة مف الدراسات المفيدة وكما موضح أدناه :
 الدراسات العربية:

 (0282دراسة )جوامير , -8
 ى طمبة جامعة بغداد()أثر اسموبين إرشاديين في تنمية التماسك االجتماعي لد

ىدفت البحث التعرؼ عمى أثر اسموبيف إرشادييف في تنمية التماسؾ االجتماعي لدى 
طمبة جامعة بغداد مف خبلؿ التحقؽ مف الفرضية ))ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في 
متوسط رتب درجات التماسؾ االجتماعي بيف مجموعات البحث الثبلثة )المجموعة التجريبية 

ولى , المجموعة التجريبية الثانية , المجموعة الضابطة(( في االختبار البعدي . ولغرض اال
 –اختبار فرضية البحث فقد تبنت الباحثة التصميـ التجريبي ذا المجموعتيف )التجريبية 

( طالبا وطالبة مف طمبة جامعة بغداد )كمية التربية 03الضابطة( إذ تكونت عينة البحث مف )
موـ االنسانية( والذيف حصموا عمى درجات دوف المتوسط الفرضي عمى مقياس ابف رشد لمع

التماسؾ االجتماعي وتـ توزيعيـ عشوائيا الى ثبلث مجموعات متساوية . كما تبنت الباحثة 
اسموب العبلج بالواقع مع المجموعة التجريبية االولى, واسموب التدريب عمى الميارات 

يبية الثانية, ولـ تتعرض المجموعة الضابطة الى اي اسموب االجتماعية مع المجموعة التجر 
ارشادي . ولتحقيؽ اىداؼ البحث فقد اعتمدت الباحثة مقياس التماسؾ االجتماعي والبرنامج 
االرشادي بأسموبي )العبلج بالواقع( , )التدريب عمى الميارات االجتماعية( وبمغ عدد الجمسات 

ًا باستخداـ ) االختبار التائي لعينة واحدة , اختبار ( جمسة . عولجت البيانات احصائي00)
وتني , مربع كاي , معادلة الفاكرونباخ , االختبار التائي  –كروسكاؿ واليز , اختبار ماف 

 لعينتيف مستقمتيف , معامؿ ارتباط بيرسوف ( وتوصمت الباحثة الى النتائج االتية :
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درجات المجموعة التجريبية االولى  وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط رتب -0
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة عمى مقياس التماسؾ االجتماعي في االختبار البعدي 

 ولصالح المجموعة التجريبية .
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية الثانية  -2

التماسؾ االجتماعي في االختبار البعدي ومتوسط درجات المجموعة الضابطة عمى مقياس 
 ولصالح المجموعة التجريبية .

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية االولى  -0
ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية عمى مقياس التماسؾ االجتماعي في االختبار 

 (.234:2304البعدي )جوامير,
 (0282اسة )قداوي ,در  -0

)أثر برنامج تربوي في تنمية قيمة التسامح والتخفيف من حدة االغتراب النفسي لدى طالب 
 المرحمة االعدادية(

ىدفت البحث التعرؼ عمى أثر البرنامج التربوي في تنمية قيمة التسامح لدى طبلب 
حدة االغتراب النفسي المرحمة االعدادية , والتعرؼ عمى أثر البرنامج التربوي لمتخفيؼ مف 

لطبلب المرحمة االعدادية . ولغرض التحقؽ مف اىداؼ البحث وضعت الفرضيات الصفرية 
 االتية :

بيف متوسطي نمو قيمة ( 32,3)ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  -0
 الضابطة(. –التسامح لدى افراد المجموعتيف )التجريبية 

بيف متوسطي التخفيؼ مف ( 32,3)احصائية عند مستوى داللة ال يوجد فرؽ ذو داللة  -2
 الضابطة(. –حدة االغتراب النفسي لدى افراد المجموعتيف )التجريبية 

الضابطة( , اذ تكونت عينة  –وقد تـ أختيار التصميـ التجريبي ذا المجموعتيف )التجريبية 
( مف الفرع االدبي تـ توزيعيـ 23( مف الفرع العممي و)03( طالبًا بواقع )23البحث مف )

( ضابطة , كما قاـ الباحث بأعداد برنامجًا مكونًا مف 2( تجريبية و)2عمى اربع مجاميع )
تـ اجراء  ( دقيقة وبعد انتياء البرنامج42-43( درسًا وكؿ درس يستغرؽ ما بيف )20)

 االختبار البعدي عمى المجاميع االربعة وتوصؿ الباحث الى مجموعة مف النتائج منيا :
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يوجد فرؽ داؿ احصائيا بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح المجموعة التجريبية في  -0
 .قيمة التسامح

التجريبية في أحصائيا بيف االختباريف القبمي والبعدي الفراد المجموعة يوجد فرؽ داؿ  -2
 (.0:2304االغتراب النفسي )قداوي , 

 (0281)الصجري و الشاوي , دراسة -0
)فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى البنائية االجتماعية في تنمية التسامح االجتماعي لدى 

 طمبة  كمية الدراسات القرآنية جامعة بابل(
بنائية االجتماعية في فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى ال ىدؼ البحث التعرؼ عمى

تنمية التسامح االجتماعي لدى طمبة كمية الدراسات القرآنية / جامعة بابؿ مف خبلؿ التحقؽ 
( بيف متوسط درجات افراد 3‚32مف الفرضية )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 المجموعة التجريبية ومتوسط درجات افراد المجموعة الضابطة عمى مقياس التسامح
االجتماعي في القياسيف القبمي والبعدي( , ولتحقيؽ اىداؼ البحث أستخدـ الباحثاف المنيج 

( طالبًا وطالبة توزعت بالتساوي بيف 53)الوصفي و التجريبي( وقد بمغت عينة البحث )
مجموعتي البحث ولتحقيؽ اىداؼ البحث فقد تبنى الباحثاف التصميـ التجريبي ذا الضبط 

التجريبية , المجموعة الضابطة( وقد توصمت نتائج الدراسة الى تفوؽ  الجزئي )المجموعة
المجموعة التجريبية التي درست وفقًا لمبرنامج التعميمي عمى طمبة المجموعة الضابطة التي 

 (. 0462:2305درست وفقًا لمطريقة االعتيادية )الصجري والشاوي , 
 

 
 
 

 الدراسات االجنبية : 
 (Qasmi,2013دراسة قسامي ) -8

أفغانستان: دراسة  بناء التضامن والتماسك االجتماعي من خالل التواصل التشاركي في)
 (حالة لبرنامج التضامن الوطني
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( الذي Nspىدؼ البحث تعزيز التضامف والتماسؾ االجتماعي مف خبلؿ برنامج )
والتواصؿ كأطار يروج الى المشاركة بيف الشعب االفغاني , حيث استخدـ الباحث التطوير 

نظري لفيـ دور االتصاؿ التشاركي في تعزيز التضامف والتماسؾ االجتماعي في أفغانستاف . 
ولتحقيؽ اىداؼ البحث تـ اعتماد منيج دراسة الحالة مف خبلؿ اعتماد المقاببلت شبو 

( مشاركيف , واظيرت النتائج اف برنامج 03المنظمة عبر البريد االلكتروني والياتؼ مع )
(NSP يعزز المشاركة الجماعية بيف الشعب األفغاني , والذي يعزز التضامف والتماسؾ )

  .(Qasmi,2013,p:1) االجتماعي

تتضمف اإلجراءات التي اتبعيا الباحثاف مف اجؿ تحقيؽ ىداؼ البحث إجراءات البحث : 
 والتحقؽ مف فرضياتو وفيما يمي توضيح لتمؾ االجراءات:

أستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي لتحقيؽ ىدؼ البحث والذي ييدؼ أواًل: منهجية البحث : 
 )بناء مقياس التضامن االجتماعي لدى طالب المرحمة االعدادية( .الى 

يتكوف مجتمع البحث مف طبلب الصؼ الرابع والخامس والسادس ثانيًا: مجتمع البحث : 
( طالبًا 20444ب الكمي )بفرعيو العممي )األحيائي و التطبيقي( واالدبي وبمغ عدد الطبل

الموجوديف جميعيـ في المدارس الحكومية التابعة لمدينة الموصؿ مركز محافظة نينوى / 
 (.2323-2306الساحؿ )االيمف وااليسر( لمعاـ الدراسي )

بما اف الباحثاف سيقوماف ببناء مقياس )التضامف االجتماعي( لذا فقد ثالثًا: عينة البحث : 
 نات وكما موضح في ادناه :سحبت عددًا مف العي

 ( طالبًا مف اعدادية الراية. 53العينة االستطبلعية : وقد بمغت ) -0
( طالبًا اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية 023عينة التحميؿ االحصائي : وقد بمغت ) -2

 ( يوضح ذلؾ.0المتساوية والجدوؿ )
 

 والصف والتخصصتوزيع عينة التحميل اإلحصائي حسب المدارس (8الجدول )
 

 ت
 المجموع الخامس الرابع  الصف

                 الكمي
 التخصص            

 المدرسة

 األدبي العممي األدبي العممي
 التطبيقي األحيائي
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 12 02 82 82 02 02 اعدادية الرسالة 8
 12 02 82 82 02 02 اعدادية االمجاد 0
 12 02 82 82 02 02 اعدادية الحكمة 3
 12 02 82 82 02 02 اعدادية عمر بن الخطاب 2

 302 12 22 22 12 12 المجموع الكمي

 ( طالبًا مف اعدادية النيؿ.63عينة الثبات : وقد بمغت ) -0
 رابعًا: أداة البحث :

 مقياس التضامن االجتماعي :
نظرًا لعدـ وجود مقياس لمتضامف االجتماعي )حسب عمـ الباحثاف( فقد اقتضت 

 الضرورة بناء مقياس لمتضامف االجتماعي لممبررات ادناه:
عدـ توافر أداة مناسبة لقياس التضامف االجتماعي لدى طبلب المرحمة االعدادية )حسب  -0

 عمـ الباحثاف(.
حاجة الباحثيف لمقياس التضامف االجتماعي لدى الطبلب عموما وطبلب المرحمة  -2

يكومترية المناسبة , فضبل عف مبلءمتيا لطبيعة االعدادية خصوصا تتسـ بالخصائص السا
 -المجتمع  العراقي. وكما يأتي خطوات بناء المقياس:

 التخطيط لممقياس )بصيغته االولية( : -8
وقػػػد تضػػػمنت االطػػػبلع عمػػػى النظريػػػات التػػػي فسػػػرت مصػػػطمح التضػػػامف االجتمػػػاعي عمومػػػًا 

 ونظرية 
 )دوركايـ( التي تـ تبنييا في البحث الحالي.

 -خطوات بناء مقياس التضامن االجتماعي )وصف المقياس( : -0
  -فقد تضمنت الخطوات ادناه :

اعتمد الباحثاف عمى المنيج الوصفي واعتماد )نظرية أميؿ دوركايـ( أ/ تحديد أبعاد المقياس: 
اطارًا نظريا لمتضػامف االجتمػاعي , فضػبًل عػف تحديػد تعريػؼ لمتضػامف االجتمػاعي , وتحديػد 

ضامف االجتماعي الذي تألؼ مػف بعػديف )البعػد االوؿ :التضػامف االجتمػاعي اآللػي , ابعاد الت
 البعد الثاني : التضامف االجتماعي العضوي(.

بعػد تحديػد بعػدي االداة بصػيغتيا االوليػة اطمػع الباحػث عمػى عػدد ب/ اعداد فقرات المقياس: 
( 2336ة )الديػػػػداموني,مػػػػف الدراسػػػػات والمقػػػػاييس السػػػػابقة مثػػػػؿ مقيػػػػاس المسػػػػاندة االجتماعيػػػػ
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( والػػدعـ النفسػػي االجتمػػاعي 2302( والمسػػايرة )سػػمور,2300والتفاعػػؿ االجتمػػاعي )درويػػش,
( , فضػبل عػف مقيػاس التسػػامح 2304( والتماسػؾ االجتمػاعي )الجبػػوري,2300)عبػد اليػادي,

(. وقػػػاـ الباحثػػػاف بصػػػياغة فقػػػرات المقيػػػاس بصػػػيغتو االوليػػػة بمػػػا 2304االجتمػػػاعي )قػػػداوي,
ب المستوى العقمي لمعينػة , فضػبًل عػف تنػوع الفقػرات لتحػث المسػتجيب وتنبيػو إلػى اىميػة يناس

 االستجابة بموضوعية ودقة فضبًل عف تحديد البدائؿ لكؿ فقرة .
تػـ صػياغة فقػرات المقيػاس بصػيغتو االوليػة والمتضػمنة ج/ وصف المقياس بصيغته االولية: 

( فقػػرة لبعػػد 22( فقػػرة توزعػػت بالتسػػاوي بواقػػع )44)بعػػديف( ىمػػا )األلػػي , العضػػوي(  وبواقػػع )
ذُطثقك ( بػدائؿ إجابػة وىػي )4( فقرة لبعػد التضػامف العضػوي , وبواقػع )22التضامف االلي و)

-4وتأخػذ الػدرجات )ذُطثك ػهٙ َادساً( ,  ذُطثك ػهٙ غانثا , ذُطثك ػهٙ أؼٛاَا,  ػهٙ دائًا
 ( لمفقرات السمبية .4-0-2-0( عمى التوالي لمفقرات االيجابية والدرجات )0-2-0

 خامسًا: الخصائص السيكومترية لمقياس )التضامن االجتماعي( :
ىو اف يكوف المقياس قادرًا عمى قياس ما وضع لقياسو , بمعنى اف :  Validityالصدق  -أ

فصدؽ المقياس (. 064:2334يكوف ذات صمة وثيقة بالقدرة التي يقيسيا )صالح واخروف,
مف اجمو وبالقرار الذي يتخذ استنادا الى درجاتو  المقياس يبنىيتعمؽ بالسمة واليدؼ الذي 

فدرجات المقياس تستخدـ عادة في التواصؿ الى ما يمكف االستدالؿ عميو بدرجة عالية مف 
 -: التحقؽ مف صدؽ االداة بعدة طرائؽ منياوقد تـ  . (053:2334الدقة)عبلـ ,

تػػـ التحقػؽ مػػف ىػذا النػػوع مػف الصػػدؽ مػػف :   Content Validityدق المحت  وى ص  -اوالً 
خػػبلؿ التحميػػؿ المنطقػػي لمحتػػوى االداة اسػػتنادًا الػػى اراء الخبػػراء فػػي الميػػداف ويتضػػمف نػػوعيف 

 (.242:2334ىما )الصدؽ الظاىري والصدؽ المنطقي()النبياف ,
يقػػػيس فعػػػبًل مػػػا اعػػػّد لقياسػػػو ويعنػػػي اف المقيػػػاس  : Face Validityالص   دق الظ   اهري  -أ

( ,  وىو المظير العاـ لممقياس أو الصورة الخارجية لػو مػف حيػث نػوع 040:2333)ميخائيؿ,
المفردات وكيفية صياغتيا ومدى وضػوح ىػذه المفػردات , فضػبًل عػف تعميمػات المقيػاس ومػدى 

ـ التحقػؽ مػف دقتيا ودرجة ما تتمتع بو مف موضوعية ودقة تحديد الزمف المناسب لممقيػاس ويػت
 افلػػذا قػػاـ الباحثػػ( . 62:2332ىػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ مػػف خػػبلؿ حكػػـ المختصػػيف )الجمبػػي,

بعػػرض المقيػػاس بصػػيغتو األوليػػة عمػػى عػػدد مػػف الخبػػراء فػػي العمػػـو التربويػػة والنفسػػية والقيػػاس 
وبعػػػػػد االطػػػػػبلع عمػػػػػى , المقيػػػػػاسوالتقػػػػػويـ إلبػػػػػداء مبلحظػػػػػاتيـ حػػػػػوؿ مػػػػػدى صػػػػػبلحية فقػػػػػرات 
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مبلحظػػػػاتيـ وآرائيػػػػـ قبمػػػػت جميػػػػع الفقػػػػرات بعػػػػد اجػػػػراء بعػػػػض التعػػػػديبلت عمػػػػى بعضػػػػيا نظػػػػرًا 
 .( يوضح ذلؾ 2%( فأعمى والجدوؿ ) 53لحصوليا عمى نسبة اتفاؽ )

 الفقرات التي تم تعديمها(0الجدول )
 الفقرات بعد تعديمها الفقرات قبل تعديمها البعد ت
 أفضؿ اقتراض الماؿ مف اسرتي فقط أفضؿ اقتراض الماؿ مف اسرتي  االوؿ 0
 أشعر بعدـ االطمئناف عندما ابتعد عف عائمتي أشعر بالخوؼ عندما ابتعد عف عائمتي االوؿ 2
 أشعر بالممؿ مف عادات عائمتي أشعر بالممؿ مف تقاليد عائمتي االوؿ 0
 اتأثر بحديث أقربائي اكثر مف االخريف اتأثر بحديث اقربائي مقارنة برجاؿ الديف  االوؿ 4
 ارغب باالبتعاد عف عشيرتي ارغب بالسفر بعيدًا عف أسرتي االوؿ 2
أضع حمواًل مختمفة وبدائؿ عديدة لحؿ  الثاني 3

 المشكمة الواحدة
 اضع حمواًل مختمفة لمشكبلت مع االخريف

ومحتوياتػو,  المقياسوىو يتناوؿ دراسة مفردات  :Logical Validityالصدق المنطقي  -ب
(, وتػػػـ 002:2332المػػػراد دراسػػػتيا ) أبػػػو حػػػويج وآخػػػروف, لؤلبعػػػادأي مػػػدى تمثيػػػؿ المقيػػػاس 

لكػػػؿ بعػػػد مػػػف ابعػػػاد التضػػػامف  التحقػػػؽ مػػػف ىػػػذا النػػػوع مػػػف الصػػػدؽ مػػػف خػػػبلؿ وضػػػع تعريػػػؼ
االجتمػاعي وتػػـ عػػرض الفقػرات عمػػى الخبػػراء والمحكمػيف لمحكػػـ عمػػى مػدى مبلئمتيػػا لكػػؿ بعػػد 

  مف االبعاد وقد اتفؽ الخبراء عمى مطابقة الفقرات لؤلبعاد .
يقصد بصدؽ البناء بالسمات السيكولوجية التػي :  Construct Validityصدق البناء  -0

و وىذا البناء صفة ال يمكف مبلحظتيا بشكؿ مباشػر حيػث يسػتدؿ عمييػا  تظير في مقياس ما
( . إذ يشػػكؿ ىػػذا النػػوع 240:2336مػف خػػبلؿ مجموعػػة مػػف السػػموكيات المرتبطػة بيػػا )ممحػػـ,

مػػف الصػػدؽ اإلطػػار النظػػري لممقيػػاس حيػػث يتنػػاوؿ العبلقػػة بػػيف نتػػائج المقيػػاس وبػػيف المفيػػـو 
 -وقد تـ التحقؽ مف خبلؿ الخطوات ادناه : ( .22:2332النظري لممقياس نفسو )لبد,

 القوة التمييزية لفقرات المقياس  -أ
يقصد بالقوة التمييزية لمفقرات " قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الفئتيف العميا والدنيا مف 
األفراد", أي أف الفقرة تسيـ مساىمة فعالة في قدرة المقياس عمى الكشؼ عف الفروؽ الفردية 

(. ولحساب قوة تمييز الفقرات لمقياس 260:2333يبيف )عودة والخميمي,بيف المستج
 )التضامف االجتماعي( فقد اجريت الخطوات االتية :
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( فقرة عمى عينة عشوائية طبقية متساوية 44طبؽ المقياس بصيغتو االولية والمكوف مف ) -0
رعػػي العممػػي ( طالبػػا  سػػحبت مػػف الصػػفيف الرابػػع والخػػامس مػػوزعيف عمػػى ف023مؤلفػػة مػػف )

( . وفػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا الصػػػػػػػػػػػدد فقػػػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػػػارت 2)االحيػػػػػػػػػػػائي والتطبيقػػػػػػػػػػػي( واالدبػػػػػػػػػػػي )الجػػػػػػػػػػػدوؿ 
(Nunnally,1978 إلى " اف حجـ عينة التحميؿ االحصائي تمييػز الفقػرات يجػب اف ال يقػؿ )

عػػػػػػػف خمػػػػػػػس أفػػػػػػػراد لكػػػػػػػؿ فقػػػػػػػرة مػػػػػػػف فقػػػػػػػرات المقيػػػػػػػاس وذلػػػػػػػؾ لمتقميػػػػػػػؿ مػػػػػػػف أثػػػػػػػر الصػػػػػػػدفة 
("Nunnally,1978,p:262.) 
قيػػاس ورتبػػت االسػػتمارات تنازليػػًا بحسػػب الػػدرجات مػػف اعمػػى درجػػة الػػى ادنػػى صػػحح الم -2

%( مػف الػدرجات الػدنيا 24%( مػف الػدرجات العميػا وتحديػد نسػبة )24درجة , وحددت نسػبة )
%( 24( أف النسػػػػػػػبة المثمػػػػػػػى ىػػػػػػػي )Anastsasi(. أذ تػػػػػػػرى )25:0644)البيػػػػػػػاتي وزكريػػػػػػػا, 

(Anastsasi,1988,23( وكمػػا يشػػير )Kelly ) الػػى أف ىػػذه النسػػبة تجعػػؿ المجمػػوعتيف فػػي
(. وبػذلؾ فقػد بمػغ حجػـ المجمػوعتيف Kelly,1993,488أفضؿ ما يكوف فػي الحجػـ والتبػايف )

 ( طالبا في كؿ مجموعة مف المجموعتيف .53( طالبا وبواقع )042)
بعػػػد تحديػػػد حجػػػـ المجمػػػوعتيف العميػػػا والػػػدنيا حسػػػبت القػػػوة التمييزيػػػة لمفقػػػرات مػػػف خػػػبلؿ  -0
تسػػاب القػػيـ التائيػػة ليػػا باسػػتخداـ االختبػػار التػػائي لعينتػػيف مسػػتقمتيف وعنػػد مقارنتيػػا بالقيمػػة اح

( فقد تبيف اف 043( وبدرجة حرية )3.32( عند مستوى داللة )0.63التائية الجدولية البالغة )
القػػػػػػػػيـ التائيػػػػػػػػة المحسػػػػػػػػوبة اكبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف القيمػػػػػػػػة التائيػػػػػػػػة الجدوليػػػػػػػػة بأسػػػػػػػػتثناء قػػػػػػػػيـ الفقػػػػػػػػرات 

 ,1.007 ,1.811 ,1.400( التي بمغت قيمتيا المحسوبة )4400600400002300400000)
 (. 0( عمى التوالي وقد تـ حذفيا الجدوؿ )1.753 ,1.440 ,1.285 ,0.344 ,1.076

 
 القوة التميزية لفقرات مقياس التضامن االجتماعي(3الجدول )

 العدد المجموعة الفقرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد المجموعة الفقرات tقيمة 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 

1 
  

 4.746 0.94478 3.2442 86 عليا
  

23 
  

 7.356 0.85061 3.5000 86 عليا
 1.04646 2.4302 86 دنيا 1.13494 2.4884 86 دنيا  

2 
  

 3.420 0.94616 3.3721 86 عليا
  

24 
  

 6.391 0.34854 3.8605 86 عليا
 1.09319 3.0698 86 دنيا 1.05738 2.8488 86 دنيا  

3 
  

 1.400 1.08768 2.6047 86 عليا
  

25 
  

 3.024 1.13807 2.6279 86 عليا
 1.17101 2.0953 86 دنيا 1.19718 2.3605 86 دنيا  

4 
  

 4.291 1.04036 3.0000 86 عليا
  

26 
  

 1.076 0.89969 3.2209 86 عليا
 0.94297 3.0698 86 دنيا 1.12581 2.2907 86 دنيا  

5 
  

 2.119 0.95851 3.3721 86 عليا
  

27 
  

 3.804 1.09744 2.7442 86 عليا
 1.06736 2.1163 86 دنيا 1.18795 3.0233 86 دنيا  

6 
  

 6.145 1.21285 2.8488 86 عليا
  

28 
  

 6.576 1.06042 2.9302 86 عليا
 1.18102 1.8047 86 دنيا 1.09194 1.7674 86 دنيا  

 5.875 0.51316 3.8256 86 عليا 29 3.057 1.02212 2.7791 86 عليا 7
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   1.15786 3.0233 86 دنيا     1.07228 2.2907 86 دنيا  

8 
  

 3.440 1.16492 2.2326 86 عليا
  

30 
  

 5.173 0.91649 3.5349 86 عليا
 1.24089 2.6744 86 دنيا 1.00130 1.6628 86 دنيا  

9 
  

 5.309 0.32999 3.9070 86 عليا
  

31 
  

 0.344 1.13500 2.5000 86 عليا
 1.08036 2.4419 86 دنيا 0.91738 3.3488 86 دنيا  

10 
  

 4.899 0.98003 3.1977 86 عليا
  

32 
  

 6.580 0.96058 3.0814 86 عليا
 1.03145 2.0814 86 دنيا 1.13114 2.4070 86 دنيا  

11 
  

 1.811 1.16639 2.1977 86 عليا
  

33 
  

 6.919 0.67999 3.7209 86 عليا
 1.11868 2.7442 86 دنيا 1.01783 1.8953 86 دنيا  

12 
  

 5.183 0.79258 3.4651 86 عليا
  

34 
  

 3.514 0.89969 3.2209 86 عليا
 1.08749 2.6860 86 دنيا 1.06992 2.7209 86 دنيا  

13 
  

 3.463 0.28095 3.9419 86 عليا
  

35 
  

 3.666 1.09476 2.7558 86 عليا
 1.18287 2.1186 86 دنيا 0.65873 3.6744 86 دنيا  

14 
  

 4.226 0.98059 3.2907 86 عليا
  

36 
  

 7.260 0.82115 3.5465 86 عليا
 1.20174 2.4070 86 دنيا 1.07426 2.6279 86 دنيا  

15 
  

 2.601 1.19466 2.5465 86 عليا
  

37 
  

 1.285 1.13283 2.4302 86 عليا
 0.99884 2.2209 86 دنيا 1.15009 2.0814 86 دنيا  

16 
  

 2.630 0.77521 3.5698 86 عليا
  

38 
  

 6.388 0.95056 3.2209 86 عليا
 1.16328 2.1860 86 دنيا 1.00722 3.2093 86 دنيا  

17 
  

 1.007 1.06248 1.9767 86 عليا
  

39 
  

 1.440 1.03615 3.0930 86 عليا
 1.18339 2.8488 86 دنيا 1.05732 1.8140 86 دنيا  

18 
  

 4.025 1.04900 2.6512 86 عليا
  

40 
  

 5.355 0.94304 3.1279 86 عليا
 1.07452 2.3023 86 دنيا 1.03463 2.0116 86 دنيا  

19 
  

 3.205 1.08874 2.5930 86 عليا
  

41 
  

 4.434 1.10786 2.8605 86 عليا
 1.12751 2.1047 86 دنيا 1.14693 2.0465 86 دنيا  

20 
  

 5.247 1.02232 3.1163 86 عليا
  

42 
  

 4.248 0.80729 3.5349 86 عليا
 1.07611 2.9186 86 دنيا 1.06992 2.2791 86 دنيا  

21 
  

 5.105 0.68719 3.6977 86 عليا
  

43 
  

 5.428 1.00150 3.0930 86 عليا
 1.15626 2.1977 86 دنيا 1.09000 2.9884 86 دنيا  

22 
  

 4.695 0.79258 3.5349 86 عليا
  

44 
  

 1.753 1.13235 1.9884 86 عليا
 1.04115 1.6977 86 دنيا 1.23780 2.7907 86 دنيا  

تساق الداخمي  -ب  اال
تعتمد ىذه الطريقػة عمػى ايجػاد العبلقػة بػيف درجػات الفقػرات والمقيػاس , وتفتػرض ىػذه 
الطريقػػة أف الدرجػػة الكميػػة لمفػػرد تعتبػػر معيػػارًا لصػػدؽ االختبػػار , ويحػػاوؿ الباحػػث عػػادة إيجػػاد 
العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية . وتحذؼ الفقرة عندما 

معامؿ ارتباطيػا بالدرجػة الكميػة واطئػًا , باعتبػار اف الفقػرة ال تقػيس الظػاىرة التػي يقيسػيا  يكوف
وقػػػد تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ احتسػػػاب قػػػيـ معػػػامبلت (. 004:2304المقيػػػاس )مجيػػػد,

االرتباط بيف درجات الفقرات والدرجات الكمية باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف , ولمتعرؼ عمى 
قيـ معػامبلت االرتبػاط تػـ احتسػاب القيمػة التائيػة لداللػة معػامبلت االرتبػاط وعنػد  مستوى داللة

مقارنة بالقيمة التائيػة المحسػوبة والجدوليػة اظيػرت النتػائج اف القػيـ التائيػة المحسػوبة اكبػر مػف 
( 005( وبدرجػػػة حريػػػػة )3.32( عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )0.63القيمػػػة التائيػػػة الجدوليػػػة البالغػػػة )

( فقػػػػػد بمغػػػػت القػػػػيـ التائيػػػػػة المحسػػػػوبة ليػػػػػا 4400600400002300400000لفقػػػػرات )باسػػػػتثناء ا
( عمػى التػوالي 1.865 ,0.768 ,1.756 ,0.089 ,1.593 1.593 ,1.847 ,1.828)

 .ذلؾ  يوضح (4الجدوؿ )فقد كانت اصغر مف القيمة التائية الجدولية ولذلؾ فقد حذفت و 
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تساق الداخمي )عالقة درجة (2الجدول )  الفقرة بالدرجة الكمية( لمقياس التضامن االجتماعياال
 tقيمة  معامل االتساق الفقرة tقيمة  معامل االتساق الفقرة tقيمة  معامل االتساق الفقرة

1 0.307 5.752 16 0.18 3.263 31 0.005 0.089 

2 0.23 4.214 17 0.089 1.593 32 0.391 7.576 

3 0.102 1.828 18 0.279 5.181 33 0.392 7.599 

4 0.227 4.156 19 0.176 3.188 34 0.229 4.195 

5 0.152 2.742 20 0.332 6.276 35 0.149 2.687 

6 0.351 6.685 21 0.324 6.107 36 0.373 7.169 

7 0.136 2.448 22 0.302 5.649 37 0.098 1.756 

8 0.229 4.195 23 0.405 7.899 38 0.341 6.469 

9 0.316 5.939 24 0.339 6.426 39 0.043 0.768 

10 0.326 6.149 25 0.209 3.811 40 0.337 6.383 

11 0.103 1.847 26 0.089 1.593 41 0.282 5.242 

12 0.299 5.588 27 0.207 3.773 42 0.231 4.234 

13 0.285 5.302 28 0.139 2.503 43 0.323 6.086 

14 0.235 4.311 29 0.347 6.598 44 0.104 1.865 

15 0.16 2.89 30 0.286 5.322 
   

يعد مف اىـ الخصائص السيكومترية القياسية : Reliabilityثبات المقياس  -ثانيا
ومف المفاىيـ االساسية في القياس , فالثبات يعني االتساؽ بيف درجات االختبار التي يفترض 

الظروؼ بعد فترة اف يقيس ما يجب قياسو اذ ما تكرر تطبيقو عمى العينة نفسيا تحت نفس 
مف الزمف ويمكننا التوصؿ مف خبللو الى نتائج متسقة اي اف درجة المفحوص فييا شيء مف 

 -( . وقد استخرج الثبات مف خبلؿ :050:2303االستقرار )رمضاف,
الثبات عمى وفؽ ىذه ( : Test-Retest Methodطريقة اعادة االختبار ) -أ

الدرجات التي يحصؿ عمييا المستجيب عند تطبيؽ االختبار الطريقة ىو مقدار االرتباط بيف 
في المرة االولى واعادة تطبيقو في المرة الثانية ويسمى معامؿ االرتباط المحسوب بيذه 
الطريقة بػػػ )معامؿ االستقرار( كما يسمى بػػػ)ثبات االستجابة( )الظاىر 

عمى عينة عشوائية (. وطبؽ الباحث مقياس التضامف االجتماعي 006:2333وآخروف,
 -ادبي( والخامس ادبي -( سحبت مف الصؼ الرابع )عممي63طبقية متساوية مؤلفة مف )

احيائي( مف اعدادية )النيؿ( وىي عينة مف خارج عينة التميز وعينة البحث  -عممي )تطبيقي
( واعيد 4/2/2323( يوضح ذلؾ. وطبؽ المقياس عمييـ بتاريخ )0االساسية و)الجدوؿ

( اي بفاصؿ زمني قدره 05/2/2323مى االفراد انفسيـ في الظروؼ نفسيا بتاريخ )التطبيؽ ع
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اسبوعيف , وتـ حساب درجات التطبيقيف باستعماؿ معاممة ارتباط بيرسوف لمعرفة مستوى 
( وىو يعد مستوى 53,3االتساؽ بيف التطبيقيف وقد اظيرت النتائج اف معامؿ الثبات قد بمغ )

 جيد لمثبات .
وتقـو فكرة ىذه الطريقة التي تمتاز (: Cornbrashالفاكرونباخ )ب/ طريقة 

مكانية الوثوؽ بنتائجيا عمى حساب االرتباطات بيف درجات جميع فقرات المقياس  بتناسقيا وا 
عمى اعتبار أف الفقرة عبارة عف مقياس قائـ بحد ذاتو ويؤشر معامؿ الثبات اتساؽ إداء الفرد 

(.وقد تـ حساب الثبات لمقياس 424:2332)عودة , اي التجانس بيف فقرات المقياس
( وىو مستوى ثبات جيد . وبذلؾ فقد اصبح المقياس 50,3التضامف االجتماعي حيث بمغ )

 جاىز لمتطبيؽ.
( 4( فقرة ذات )03يتكوف المقياس بصيغتو النيائية مف )المقياس بصيغته النهائية : 

ذُطثك ػهٙ َادساً( ,  , ذُطثك ػهٙ أؼٛاَاذُطثك ػهٙ غانثا ,  ذُطثك ػهٙ دائًابدائؿ ىي )

( فقرة , و)التضامف 03االجتماعي االلي( وبواقع )ذٕصػد ػهٗ تؼذٍٚ ًْا )انرضايٍ 
( درجة وبمتوسط 03-044( فقرة , وقد بمغ مدى الدرجات )23االجتماعي العضوي( وبواقع )

 ( درجة.63فرضي )
معادلة الفاكرونباخ , ,  مستقمتيفاالختبار التائي لعينتيف )الوسائل اإلحصائية : 

 (. 250:2303) عبلـ ,(معامؿ ارتباط بيرسوف
لغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث المتمثؿ بالتعرؼ عمى )بناء تفسير نتائج البحث: 

ار ذى انرؽمك يٍ ْزا انٓذف يٍ مقياس التضامف االجتماعي لدى طبلب المرحمة االعدادية(, 

 ركشْا أَفا ضًٍ إظشاءاخ انثؽس.خالل خطٕاخ تُاء انًمٛاط انرٙ ذى 

استنادًا الى النتائج التي تـ التوصؿ الييا تـ تحديد ىذا االستنتاج : االستنتاجات : 
أمكانية أستخداـ مقياس التضامف االجتماعي بنسختيو )الورقية وااللكترونية( في دراسات 

 يو.اخرى نظرًا لتوافر الخصائص السايكومترية المتمثمة بالصدؽ والثبات ف
يوصي الباحثاف بما يمي : االيعاز الى مديرية االعداد والتدريب في  التوصيات :

المديرية العامة لمتربية في محافظة نينوى إلقامة الدورات التدريبية لممبلكات التدريسية عمى 
البرنامج التربوي لتنمية التضامف االجتماعي وذلؾ مف أجؿ كيفية التعامؿ مع الطمبة في 

 وارث واالزمات والضغوطات التي تواجو الطبلب.أوقات الك
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التضامف االجتماعي وعبلقتو  )يقترح الباحثاف إجراء الدراسات التالية :المقترحات : 
بأزمة اليوية لدى طبلب المرحمة االعدادية , أثر برنامج تربوي في تنمية التضامف االجتماعي 

 لدى طالبات المرحمة االعدادية( .
 واالجنبية:المصادر العربية 

, داس ٔائم نهُشش   1ػهى االظرًاع انرشتٕ٘ , ط :(1811اتشاْٛى , ػثذ هللا َاصش ) -1

 ٔانطثاػح , االسدٌ .

,  1(: انمٛاط ٔانرمٕٚى فٙ انرشتٛح ٔػهى انُفظ , ط1881) ٌٔاتٕ ؼٕٚط , يشٔاٌ ٔآخش -1

 انذاس انؼهًٛح نهطثاػح ٔانُشش ٔانرٕصٚغ , ػًاٌ ٔ االسدٌ .
(: اصٕل االَصشٔتٕنٕظٛا انؼايح , يُشأ انًؼاسف , 1791يؽًذ )اعًاػٛم , لثاس٘  -5

 االعكُذسٚح , يصش.
يشكالخ طهثح انًشؼهح انصإَٚح ٔؼاظاذٓى االسشادٚح : دساعح : (1880ايُٛح , سصق ) -4

 (.1, ع) (14) يٛذاَٛح ػهٗ ػُٛح يٍ انطهثح فٙ يؽافظح ديشك ,يعهح ظايؼح ديشك ,يط

 ؼمٕق االَغاٌ , انماْشج , يصش .( , 1884األٚثاس٘ , يؽًذ ؼغٍ ) -3

و( : انًغرٕٖ االلرصاد٘ ٔاالظرًاػٙ ٔانرشذٛة انٕالد٘ 1708ذٕق , يؽٙ انذٍٚ ) -3

ٔذأشٛشْا ػهٗ انًُٕ انخهمٙ ػُذ ػُٛح يٍ االطفال االسدٍَٛٛ , دساعح ذعشٚثٛح , يعهح 

 انؼهٕو االظرًاػٛح , انؼذد انصانس .

انرغايػ انفكش٘ ٔػاللرّ تكم يٍ  :( 1814انعثٕس٘ , يُاف فرؽٙ ػثذ انشصاق ) -9

االغرشاب ٔاصيح انٕٓٚح ٔانمٛى االخاللٛح نذٖ طانثاخ انًشؼهح انصإَٚح , انًعهح انذٔنٛح 

 (.5( , ع)3انرشتٕٚح انًرخصصح , يط)

(: اعاعٛاخ تُاء االخرثاساخ ٔانًماٚٛظ انُفغٛح ٔانرشتٕٚح 1883انعهثٙ , عٕعٍ شاكش ) -0

 ح ٔانُشش , ديشك , عٕسٚح., يؤعغح ػالء انذٍٚ نهطثاػ1,ط
 

يإٚ  11انكٕاسز انطثٛؼٛح ٔانرضايٍ االظرًاػٙ صنضال  :( 1818تٕستٛغ ) , ظًال -7

تٕٛيشداط ًَٕرظاً , كهٛح انؼهٕو االَغاَٛح ٔانؼهٕو االظرًاػٛح , ظايؼح يُرٕس٘  1885

 لغُطُٛح , انعضائش .
انرًاعك االظرًاػٙ (: أشش اعهٕتٍٛ اسشادٍٚٛ فٙ ذًُٛح 1814ظٕايٛش , ظٕاٌ خغشٔ ) -18

اتٍ سشذ ,  -نذٖ طهثح ظايؼح تغذاد , )اطشٔؼح دكرٕساِ غٛش يُشٕسج(, كهٛح انرشتٛح 

 تغذاد , انؼشاق.
, داس 1(: سٔاد ػهى االظرًاع , يشاظؼح يؽًذ انعْٕش٘ , ط1883ظٕسض , سٚرضس ) -11

 انًؼشفح انعايؼٛح , انماْشج , يصش.
ػهى االظرًاع , انذاس انؼشتٛح (: انًٕعٕػح فٙ 1777) ,انؽغٍ , إؼغاٌ يؽًذ -11

 نهًٕعٕػاخ , تٛشٔخ .
 (: انضٔاض ٔانؼاللاخ االعشٚح , داس انُٓضح انؼشتٛح , تٛشٔخ.1705انخٕنٙ , عُاء ) -15
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(: ذمغٛى انؼًم االظرًاػٙ , ذشظًح ؼافظ اتشاْٛى , انًكرثح 1703دٔسكاٚى , ايٛم ) -14

 انششلٛح , تٛشٔخ , نثُاٌ .
 االغرشاب, يُشأج انًؼاسف , انماْشج , يصش . :( 1700سظة , يؽًٕد ) -13

(: انًعرًغ دساعح ػهى االظرًاع , انًكرثح انعايؼٛح 1775سشٕاٌ , ؼغٍ ػثذ انؽًٛذ ) -13

 , االعكُذسٚح.1انؽذٚصح ,ط
, داس ٔائم 1(: يثادئ االؼصاء انٕصفٙ ٔانرطثٛمٙ ٔانؽٕٛ٘ ,ط1818سيضاٌ , صٚاد ) -19

 نهُشش ٔانرٕصٚغ , ػًاٌ ٔ االسدٌ.
ٔؼذج يمرشغ فٙ ضٕء أتؼاد انرًاعك  :( 1813, يؽًذ اتشاْٛى اعًاػٛم )عًاغ  -10

االظرًاػٙ نرًُٛح انٕػٙ تٓا ٔظٕدج انؽٛاج نذٖ طالب انًشؼهح انصإَٚح , يعهح دساعاخ 

 ( .113فٙ انًُاْط ٔطشائك انرذسٚظ , ع)

المغايرة وعبلقتيا بالتوكيدية واالتزاف  –المسايرة :(2302سمور , أحبلـ نعيـ عبد اهلل ) -06
, كمية التربية , غير منشورة( رسالة ماجستير)االنفعالي لدى طمبة الصؼ الحادي عشر, 

 الجامعة االسبلمية , غزة .
انعٕاَة انذعرٕسٚح نؽمٕق االَغاٌ , سعانح كهٛح انؽمٕق ,  :( 1703شٕلٙ , اؼًذ ) -18

 صش .ظايؼح ػٍٛ شًظ , انماْشج , ي

(: انرمٕٚى 1889صانػ ٔاخشٌٔ , اؼًذ ٔػثذ انًعٛذ اؼًذ يشصٔق, اؼًذ شؼثاٌ اؼًذ ) -11

 ., يشكض االعكُذسٚح نهكراب , يصش1انرشتٕ٘ ٔيثادئ االؼصاء ,ط
(: فاػهٛح تشَايط 1810انصعش٘ , سؼٛى كايم خضش , ٔصُٚة فانػ عانى انشأ٘ ) -11

غايػ االظرًاػٙ نذٖ طهثح  كهٛح ذؼهًٛٙ لائى ػهٗ انثُائٛح االظرًاػٛح فٙ ذًُٛح انر

انذساعاخ انمشآَٛح ظايؼح تاتم , يعهح كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو انرشتٕٚح ٔاالَغاَٛح , ظايؼح 

 (.57تاتم , انؼذد )
 , داس انكراب انهثُاَٙ , تٛشٔخ.1(: انًؼعى انفهغفٙ , ط1705صهثٛا , ظًٛم ) -15
ؤعغح انرشتٕٚح , )سعانح (: ٔالغ انمٛى نذٖ انًشاْمٍٛ فٙ ان1880ًصٕكٕٛ , عٓاو ) -14

ياظغرٛش غٛش يُشٕسج(, كهٛح انؼهٕو االَغاَٛح ٔانؼهٕو االظرًاػٛح , لغى ػهى االظرًاع , 

 ظايؼح يُرٕس٘ , لغُطُٛح.
دٔس انًذسعح انصإَٚح فٙ ذؼضٚض انٕػٙ االيُٙ نهٕلاٚح يٍ  :( 1819انطٛاس , يُٓذ ػهٙ ) -13

 ظايؼح االصْش .( , 195انرطشف انفكش٘ , يعهح كهٛح انرشتٛح , ع)

(: يثادئ انمٛاط ٔانرمٕٚى فٙ انرشتٛح , داس انصمافح 1888انظاْش , صكشٚا يؽًذ ٔآخشٌٔ ) -13

 نهُشش ٔانرٕصٚغ , ػًاٌ , االسدٌ .
(: انُظشٚح فٙ ػهى االظرًاع , ظايؼح االعكُذسٚح , داس 1883ػثذ انشؼًٍ , ػثذ هللا ) -19

 صش.انًؼشفح انعايؼٛح , كهٛح االداب , االعكُذسٚح , ي
(: أذعاْاخ َظشٚح فٙ ػهى االظرًاع , عهغهح ػهى 1701ػثذ انًؼطٙ , ػثذ انثاعظ ) -10

 انًؼشفح , انًعهظ انٕطُٙ نهصمافح ٔانفٌُٕ ٔاٜداب , انكٕٚد .
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اشش تشَايط ذشتٕ٘ فٙ خفض انرفكٛش انغهثٙ  :( 1815انؼثٛذ٘ , طّ ػثذ انؽًٛذ يؽًٕد ) -17

 ش, كهٛح انرشتٛح ظايؼح ذكشٚد , ذكشٚد.نذٖ طهثح انًشؼهح االػذادٚح , سعانح ياظغرٛ

,  1(: االخرثاساخ ٔانًماٚٛظ انرشتٕٚح ٔانُفغٛح , ط1889) ,ػالو , صانػ انذٍٚ يؽًٕد -58

 داس انفكش نهُشش ٔانرٕصٚغ , انماْشج .
(: األعانٛة اإلؼصائٛح االعرذالنٛح فٙ ذؽهٛم تٛاَاخ انثؽٕز 1818) , ---------- -51

, داس انفكش انؼشتٙ ,  1ح ) انثاسايرشٚح ٔانالتاسايرشٚح( , طانُفغٛح ٔانرشتٕٚح ٔاالظرًاػٛ

 انماْشج , يصش .
(: عٛكٕنٕظٛح انؼاللاخ االظرًاػٛح , داس انًؼشفح انعايؼٛح 1881ػٕدج , اؼًذ عهًٛاٌ ) -51

 , انماْشج , يصش .
(: االؼصاء نهثاؼس فٙ انرشتٛح ٔانؼهٕو 1888ٕٔٚعف خهٛم انخهٛهٙ ) , ---------- -55

 , داس انفكش نهُشش ٔانرٕصٚغ ٔ ػًاٌ , االسدٌ.1انُفغٛح ,ط
يذخم انٗ ػهى االظرًاع انًؼاصش , داس انكراب انعايؼح  :( 1794غشٚة , عٛذ اؼًذ ) -54

 نهُشش ٔانرٕصٚغ , يصش .

 لايٕط ػهى االظرًاع , داس انًؼشفح انعايؼٛح . :( 1883) غٛس , يؽًذ ػاطف , -53

(: أشش تشَايط ذشتٕ٘ فٙ ذًُٛح لًٛح انرغايػ ٔانرؽمك 1819لذأ٘ , ياظذ لاعى خانذ ) -53

اطشٔؼح دكرٕساِ غٛش )يٍ ؼذج االغرشاب انُفغٙ نذٖ طالب انًشؼهح االػذادٚح , 

 , كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو االَغاَٛح , لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح , انًٕصم.(يُشٕسج 
, 5أعظ تُاء االخرثاساخ ٔانًماٚٛظ انُفغٛح ٔانرشتٕٚح ,ط(: 1814يعٛذ , عٕعٍ شاكش ) -59

 يشكض دٚثَٕٕ نرؼهٛى انرفكٛش نهُشش ٔانرٕصٚغ , ػًاٌ , االسدٌ.
, داس انًغٛشج , 4(: انمٛاط ٔانرمٕٚى فٙ انرشتٛح ٔػهى انُفظ , ط1887يهؽى , عايٙ ) -50

 ػًاٌ, االسدٌ.
سشاد٘ فٙ ذًُٛح انرغايػ فاػهٛح تشَايط ا :( 1880انًٓذأ٘ , ػذَاٌ ٔػثذ ؼغُاء ) -57

 , تغذاد . 99االظرًاػٙ نذٖ طانثاخ انًشؼهح االػذادٚح , يعهح االعرار , انؼذد 

 (: انمٛاط انُفغٙ , انعضء انصاَٙ , يُشٕساخ ظايؼح ديشك.1883يٛخائٛم , اَطإَٛط ) -48
يصادس انضغظ انُفغٙ نذٖ طهثح كهٛح انرشتٛح  :(1814انُادس , ْٛصى يؽًذ ٔاخشٌٔ ) -41

انشٚاضٛح ٔطهثح انكهٛاخ االخشٖ فٙ كم يٍ ظايؼح يؤذّ ٔظايؼح انثماء انرطثٛمٛح 

, 41ٔػاللرٓا تثؼض انًرغٛشاخ : دساعح يماسَح , يعهح دساعاخ , انؼهٕو انرشتٕٚح , 

 .1انؼذد 

,  1ٛح , داس انششٔق , ط(: أعاعٛاخ انمٛاط فٙ انؼهٕو انغهٕك1884انُثٓاٌ , يٕعٗ ) -41

 ظايؼح يؤذح , ػًاٌ , االسدٌ .
 , داس انًؼشفح ,انماْشج ,يصش.1االَغاٌ ٔيعرًؼّ , ط :(1790َٕس,يؽًذ ػثذ انؽًٛذ ) -45

انرؼهٛى ٔانرًاعك االظرًاػٙ فٙ يصش , دساعح  :( 1811ْثح , صثؽٙ ظالل اعًاػٛم ) -44

, اطشٔؼح دكرٕساِ , يؼٓذ ذؽهٛهٛح نهؼائذ االلرصاد٘ االٔعغ نهرؼهٛى لثم انعايؼٙ 

 انذساعاخ انرشتٕٚح , ظايؼح انماْشج .
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