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Abstract:The present study aimed to identify positive thinking and family cohesion, and to
find the relationship between them in a sample of A sample of teachers of Basra
Governorate (250) teachers. In order to achieve the goals, the first two measures of positive
thinking (Jabr and Munshad) were composed of (62) paragraphs and the other for family
cohesion (Al Abboudi) consisting of (46) paragraphs. The results showed that the
respondents had positive thinking as they belonged to cohesive families; the results showed
a relationship between positive thinking and family cohesion
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التفكري االجيايب وعالقته ابلتماسك االسري لدى عينة من املعلمات يف حمافظة البصرة
 صفاء عبدالزهرة محيد اجلمعان.د.م.ا
تدريسية قسم االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي
 العراق-  جامعة البصرة/ كلية الرتبية للعلوم االنسانية
ملخص البحث
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هدفت الدراسة احلالية اىل معرفة التفكري االجيايب والتماسك االسري  ،واجياد العالقة بينهما لدى عينة من معلمات
مديرية حمافظة البصرة البالغة ( )052معلمة .ولتحقيق االهداف مت استخدام مقياسني االول للتفكري االجيايب (جرب
ومنشد)يتألف من ( )20فقرة واالخر للتماسك االسري (العبودي) ويتألف من ( )62فقرة .اظهرت النتائج ان افراد العينة
لديهم تفكري اجيايب كما اهنم ينتمون اىل اسر سودها التماسك ؛ كما اظهرت النتائج وجود عالقة بني التفكري االجيايب
والتماسك االسري
الكلمات املفتاحية:التفكري ،االجيايب ،التماسك ،االسري ،املعلمات
مشكلة البحث
يؤثر اسلوب تفكري املعلمني على ادائهم وسلوكهم واساليب تعاملهم مع تالمذهتم  ،فالتفكري السليب للمعلم يؤدي اىل
مشكالت نفسية وتربوية للتالميذ منها التأخر الدراسي واهلروب من املدرسة واخنفاض الدافعية للدراسة  ،فاهنم يسعون اىل
تعظيم االمور السلبية وتعقيدها  ،اما املعلمني ذوي التفكري االجيايب فعلى العكس يكون تفكريهم اجيابيا و سلوكهم كذلك،
جتدهم يتفاعلون مع االخرين ويشيعون اجواء التفاؤل واحملبة  ،فاالشخاص يسلكون كما يفكرون وهذا ما اكدته وجهة النظر
املعرفية .
وقد تؤثر بيئة املعلمني وخاصة البيئة االسرية ومدى متاسكها على مزاجهم وادائهم  ،وخاصة ابلنسبة للمعلمات اللوايت
تتعدد ادوارهن والتزاماهتن املهنية واالسرية واالجتماعية ويقعن حتت ضغوط خمتلفة دون مساندة اسرية ختفف عنهم هذه
االعباء ،ومن هنا جاءت مشكلة البحث احلايل اليت تتلخص ابالجابة عن السؤال االيت :ما مدى العالقة بني التفكري االجيايب
والتماسك االسري لدى املعلمات؟
امهية البحث
التفكري االجيايب يعين تبين جمموعة من االفكار العقالنية وامتداد نشاطات واهداف الفرد حنو اكتساب مهارات متكنه من
املمارسة االجيابية املوجهة حنو العيش بسعادة ورضا( ابراهيم،0222،ص، )022ويعد التفكري االجيايب من العوامل االساسية
اليت تساعد على توجيه احلياة وتقدمها كما يساعد على حل الكثري من املشكالت .ويؤدي اىل بناء جمتمع تسوده السعادة
وااللفة واحملبة والرمحة والقيم الفاضلة واالخالق الكرمية .اذ انه ميثل ابرز جوانب االقتدار االنساين وهو االداة االكثر فاعلية يف
التعامل مع مشكالت احلياة وحتدايهتا ،فالعقبات واملعوقات ال ميكن ان حتل عمليا اال من خالل التفكري االجيايب(حجازي
،0225،ص)903
يعد التفكري االجيايب بصفة عامة أداة لرؤية اجلانب االجيايب من االشياء بدال من اجلانب السليب ،و وهو امليل الذي جيعل
العقل يتقبل االفكار والصور والكلمات اليت تبسط كل ماهو معقد حبيث يتوقع الفرد نتائج اجيابية تؤدي إىل النجاح فيما
يريده ،أو يفكر يف احلاضر او املستقبل (عبد احلميد0200،2 ،ص .)02
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وقد اشارت الكثري من الدراسات والب حوث فضال عن ادبيات علم النفس اىل املزااي الصحية للتفكري االجيايب  ،ومن بني
هذه املزااي التمتع بصحة افضل بوجه عام  ،واخنفاض ضغط الدم واخنفاض االحساس ابالمل واملزيد من املثابرة عندما تسري
االمور بشكل سيئ ،فاصحاب التفكري االجيايب مييلون اىل االعتناء ابنفسهم بشكل افضل وهم اليقلقون كثريا بشان املستقبل،
فهم ينظرون اىل اجلانب املشرق من احلياة( جملة االبتسامة،4102،ص.)41
وميكن ادراك امهية التفكري االجيايب ,فاالنسان يستطيع ان يقدر طريقة تفكريه  ,فاذا اختار ان يفكر إبجيابية يستطيع ان
يزيل الكثري من املشاعر غري املرغوب فيها واليت رمبا تعيقه عن حتقيق االفضل فالتفكري االجيايب هو مصدر القوة ومصدر احلرية،
مصدر القوة النه سيساعد على التفكري يف احلل ومصدر حرية النه سيحرر االنسان من االالم( .الفقي ،4112 ,ص)58
يعد الرتابط االسري ظاهرة سوية للعائلة السعيدة يف شىت جوانب احلياة االجتماعية والنفسية والرتبوية والدينية ،والتماسك
االسري يتضمن التعاون والتآلف واملودة والرمحة وحرص كل فرد من افراد االسرة على القيام بواجبه خري قيام ،مراعيا حقوق بقية
اعضاء االسرة عليه ،وحريصا على مصلحتهم ومتعاوان معهم ،مما يظهر االسرة وكاهنا جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى
له سائر االعضاء ابلسهر واحلمى ،حيث يعطف كبريهم على صغريهم  ،وحيرتم صغريهم كبريهم  ،وابلتايل فان الرتابط االسري
داخل االسرة يؤدي اىل االستقرار النفسي واالجتماعي ألفرادها ،وجينب افراده االحنرف ،والقلق واالكتئاب ،وجيعل هذه
االسرة تتفاعل مع االسر االخرى يف اجملتمع بشكل سوي.
فإذا ما شعر الفرد بوجوده بني أفراد أسرته الذين يساعدونه يف حل مشكالته وإشباع حاجاته وتوفري النظام املتكامل من
القيم واملعايري واألخالق ،فأنه يشعر ابألمن ويزيد احرتامه لنفسه وكذلك فان التماسك بدوره يعمل على زايدة دافعية األعضاء
للعمل (العبودي ،4115،ص.)2
ميثل املعلمون شرحية مهمة وهلا موقع مؤثر علميا واجتماعيا ونفسيا ملا ميتلكون من قدرة يف التأثري على تالميذهم .فبلوغ
االهداف الرتبوية ال حيدث تلقائيا بل يعتمد ابلدرجة االوىل على املعلم الذي يعد حجر الزاوية يف املنظومة التعليمية وان نتائج
التعلم تعتمد بشكل كبري على شخصيته وادائه ،فهو املسؤول عن ادارة العملية الرتبوية على اسس علمية وفنية اصيلة ،لذا فان
تفكريه سلبيا كان ام اجيابيا ستنعكس ااثره على طلبته عن طريق التعامل معهم من جهة واتثريه يف شخصياهتم من جهة اخرى،
لذا ابت من الضروري ان يتسم املعلم بصفات يعد التفكري االجيايب من امهها ،وكلما كانت بيئة املعلم االسرية مستقرة
ومتماسكة كان ادائه افضل واتثريه اجيابيا ومن هنا جاءت امهية البحث احلايل اليت ميكن تلخيصها اباليت :
 .0ان تالميذ املرحلة االبتدائية ميرون يف طور منو مهم جدا اذ فيه يتم بناء شخصياهتم وتوجيه سلوكهم.
 .4ضرورة متتع معلمي املدرسة االبتدائية ابلتفكري االجيايب كوهنم سيكونون اداة لنمذجة تالميذهم .
 .3ان اسلوب تفكري املعلم سوف يؤثر يف سلوكه وادائه االكادميي.
 .2تؤثر البيئة االسرية االمنة املستقرة واليت تتسم ابلتماسك االسري على نفسية افرادها بشكل اجيايب.
 .8وضع نتائج الدراسة احلالية وتوصياهتا حتت انظار املسؤولني القامة الدورات والورش التدريبية يف تنمية التفكري االجيايب
للمعلمني .
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اهداف البحث
لذا يهدف البحث احلايل اىل:
 .0التعرف على مستوى التفكري االجيايب لدى معلمات املدارس االبتدائية يف حمافظة البصرة
 .0التعرف على مستوى التماسك االسري لدى معلمات املدارس االبتدائية يف حمافظة البصرة
 .9التعرف على العالقة بني التفكري االجيايب والتماسك االسري لدى عينة من معلمات املدارس االبتدائية يف حمافظة
البصرة.
حدود البحث
يتحدد البحث احلايل مبعلمات املدارس االبتدائية يف للمدارس احلكومية يف مركز حمافظة البصرة واقضيتها للعام الدراسي
0203-0202

حتديد املصطلحات:
سيتم حتديد املصطلحات اليت وردت يف البحث وكااليت:
 .0التفكري االجيايبPositive Thinking :
 تعريف سيلجمان :Seligman&pawelski,2003هو استعمال او تركيز النتائج االجيابية لعقل الفرد على ماهوبناء وجيد من اجل التخلص من االفكار اهلدامة او السلبية واحالل املشاعر واالفكار االجيابية حملها
) (Seligman&pawelski,2003, p:160
 تعريف ابراهيم ( )0225هو قدرة الفرد االرادية على تقومي افكاره ومعتقداته والتحكم فيها وتوجيهها جتاه حتقيق ماتوقعه منالنتائج الناجحة وتدعيم حل املشكالت من خالل تكوين انظمة وانساق عقلية منطقية ذات طابع تفاؤيل يسعى حلل
املشكلة (علة وبوزارد، 0202،ص .)006
 تعريف بكار ( :)0209هو حالة مزاجية اجيابية ينقلها الفرد عن نفسه لألخرين من حوله بتصرفاته اجتاه االشخاصواالحداث ونظرته احلسنة لألمور وتفسريها بطريقة يغلب عليها اجلانب اجليد واغفال اجلانب السيئ أي انه التفاؤل بكل
ما حتمله الكلمة من معىن والنظر اىل اجلميل يف كل شيء و البحث عن اجلانب املثري يف احلياة وان كان ومضة ضوء (بكار
،0209،ص)65
 .2التماسك االسري:

 تعريف بلوم ) : )Bloom,1983ابنه االتساق أو االتصال العاطفي بني أفراد األسرة بعضهم مع البعض اآلخر".
).(Simola & Sharma,2007, P.6
 تعريف افري ) :(Avear,1997قوة مصداقية وإخالص وتضامن أفراد األسرة يف كثري من النواحي كالسكن وتبادل
اخلدمات ،والدعم املادي ،واملعنوي(Simola&Sharma,2007, P.5.
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 تعريف داميوند ) :(Daimond,2007هو مؤشر اجيايب يؤدي دوراً فعاالً يف األسرة من خالل نتائجها يف تربية
األطفال والتجارب اليت تؤثر على شخصية الراشد الذي يواجه هبا مجيع الضغوط واالضطراابت العصبية والنفسية
واجلسمية" (Daimond,2007, P.155.

الفصل الثاين
االطار النظري ودراسات سابقة
التفكري االجيايب Positive Thinking
ان التفكري االجيايب يعين املعتقدات واالراء واالساليب املتبعة يف كل امور احلياة واليت من شأهنا حل املشكالت اليت يواجهه
الفرد بصورة متفائلة اجيابية انجحة (العبيدي،0209،ص. )003أي توقع النجاح يف القدرة على معاجلة املشكالت بتوجيه
من قناعات عميقة بناءة ،وابستخدام اسرتاتيجيات القيادة االنية واليت تزيد من إمداد الفرد بثقه يف ادائه وسيطرته وادارته
لعمليات التفكري (ابراهيم  ، )0222فالتفكري االجيايب هو منط من امناط التفكري يرتقي ابلفرد ويساعده على استثمار عقله
ومشاعره وسلوكه اكتشاف قواه الكامنة وتغيري حياته حنو االفضل ابستخدام انشطة واساليب اجيابية وذلك من خالل التحكم
والسيطرة على طريقة التفكري واالفكار وجعلها تسري يف االجتاه االجيايب  ،كما انه يشمل قدرة الفرد على التعلم يف املواقف
الضاغطة  ،أي انه تفكري بنائي يشمل قدرة الفرد على الرتكيز واالنتباه اىل القوة يف املشكلة واستخدام خطوات ابداعية من
اجل الوصول اىل خطوات مرضية(.السيد ،0202،ص.)120
امهية التفكري االجيايب
للتفكري االجيايب امهية كبرية ميكن تلخيصها ابلنقاط االتية:
 التفكري االجيايب يزيد من قدرة االنسان

 جيعل الشخص واثقا من نفسه  ،حمبا للتغيري وخوض املخاطر يف سبيل النجاح
 جيلب السعادة :اذ اثبتت الدراسات ومنها دراسة ابرك وبيرتسون وسيلجمان ( ) Park,et al., 2004ان هناك ارتباطا
اجيابيا بني جوانب التفكري االجيايب والشعور ابالرتياح يف احلياة ،كما اشارت دراسة قاسم  0223ودراسة
 Khramtsovy,2008اىل وجود ارتباط بني التفكري االجيايب والشعور ابلسعادة( .السيد،0202،ص)120
خصائص املفكرين اجيابيا:
 .0يبحثون عن االفكار قبل حصول االحداث.
 .0يقدرون احلياة ويرفضون اهلزمية.
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يبحثون عن التغيري من حالة التفكري من حالة التفكري السليب اىل االداء الكامل بطريقة التفكري االجيايب.
لديهم رغبة جادة يف التغيري.
يركزون على جناحاهتم ويستخدمون مجال لفظية تدعم هذا النجاح .
لديهم امليل والقوة الدافعة لتحقيق ذواهتم وحتسني صورهم
يستخدمون اسرتاتيجية التحدث الذايت لزايدة مراقبة وتقومي االفكار الداخلية والقناعات املوجهة لتوقعاهتم للنجاح يف حل
املشكالت.
ينشغلون حبوارات داخلية تساعدهم يف توجيه مشاعرهم واجتاهاهتم واليت غالبا مايكون مضموهنا اجيابيا ودافعا حنو النجاح.
(العنزي  ،ص)1

النظرايت اليت فسرت التفكري االجيايب
. .1نظرية اساليب التفكري
ظهرت هذه النظرية ابسم نظرية التحكم العقلي الذايت عام ( )0322ويف عام ( )0332غري (سترينربج )Sternberg
تسميتها اىل نظرية اساليب التفكري االجيايب واليت ترى ان اشكال احلكم اليت يراها الناس ليست متطابقة وامنا متثل الطرق
البديلة لتنظيم االفكار لذا فهم يستطيعون التحكم بعقوهلم وتكون لديهم حاجة ملحة لذلك فهم جزء من اجملتمع الذي هو
حباجة الن حيكم نفسه بنفسه كي يتمكن من حتقيق اهدافه وجتاوز العقبات اليت حتول دون ذلك.

 .0نظرية سليجمان واخرون
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 .9يرى اصحاب هذه النظرية ان كل من التفاؤل والتشاؤم مها اسلوابن للتفكري يف تفسري الواقع واالحداث ،ومن
املمكن تعلم التفاؤل والتشاؤم بناءا على اخلربة ومنط التنشئة مبا يتصف به من حب ورعاية وتشجيع وتعزيز ومكانة او احاطة
وزجر وامهال وحط من القدر حيث ان االسلوب التفاؤيل او التشاؤمي يف تفكري متعلم فانه ميكن اعادة تعلمه من خالل
اساليب تدريبية وعالجية( .حجازي،0200،ص )002وافرتض ان االنسان اذا كان يفكر ابفكار اجيابية فان احلياة تصبح
اجيابية اليا ،معىن ذلك ان االنسان اذا اراد الفوز فما عليه اال ان يتصرف كالفائز ،وهلذا ميكن القول ان النظرية تقوم على
االحياء الذايت ،اذ ان االنسان اذا اراد شيئا جيب عليه ان يعتقد داخليا ابنه ميكن ان حيصل عليه( .املوسوي،
،0202ص)22
 .4نظرية اليس

يشري اليس ان االنسان كائن عاقل متفرد يف كونه اجيابيا وغري سلبيا وهو حني يفكر ويتصرف بطريقة اجيابية وعقالنية
يصبح ذا فاعلية ويشعر ابلسعادة والكفاءة  ،لذا ينبغي عليه ان يهاجم االفكار واالنفعاالت السلبية واملهددة للذات عن طريق
اعادة تنظيم االدوار والتفكري بدرجة يصبح هبا اجيابيا ومنطقيا (عبدهللا،0200،ص)025
وقد صاغ مثاال نظراي للشخصية االجيابية ينطوي على عدة مفاهيم منها:
 .0االستعدادات البيولوجية :يولد االنسان ولديه استعدادا ليكون منطقيا ممثال لذاته وحمققا هلا (الزيود،0222 ،ص
.)063

 .0التاثري احلضاري :اذ مييل الناس فطراي الن خيضعوا للتاثري وخاصة اتثري البيئية الثقافية للفرد وحميطه االجتماعي.

 .9قوة اتثري التفكري االجيايب :ان التغيري اجلوهري يف اجلوانب املعرفية هو االساس يف احداث التغيريات املهمة يف اجلوانب
االنفعالية و سلوك االشخاص  ،والعكس ليس صحيحا  ،ومن هنا يستخدم االنسان التفكري االجيايب لتغيري االفكار
السلبية حىت يتم احداث التغيري العميق يف شخصية الفرد (عبدهللا،0200،ص )022

التماسك االسري
تعد االسرة البيئة االجتماعية االوىل اليت تستقبل االنسان منذ والدته وتستمر معه مدة طويلة من حياته وتشكل قدراته
املختلفة واستعدادته املتباينة وتعاصر انتقاله من مرحلة اخرى وفيها ميارس الفرد اوىل عالقاته االنسانية فهي بذلك اجملتمع
االنساين االول (حسن ،0312 ،ص )062كما اهنا تعترب من اهم النظم االجتماعية اليت انشأها االنسان لتنظيم حياته يف
اجلماعة ابعتباره املؤسسة اليت ينتمي اليها الفرد فتصنع اجلذور االوىل لشخصيته وخرباته اليت تستمر طوال حياته ،واي تغيري يف
النظام االسري ينعكس على النظم االجتماعية االخرى ،كما تستجيب االسرة للتغريات اليت حتدث يف اجملتمع وابلتايل تتأثر
االسرة بتلك النظم السائدة يف اجملتمع وأتثر فيها( .اجلميلي واخرون ،0331 ،ص )5وميكن القول ان العالقة بني االسرة
واجملتمع هي عالقة تكاملية تبادلية (أتثري وأتثر) ومتاسكها يؤدي اىل متاسك اجملتمع الذي ينتمي اليه ،فالتماسك االسري له
امهية كبرية يف بناء اجملتمعات واحلضارات االنسانية كما له اثر واضح يف تشكيل السلوك االنساين.
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عوامل حتقق التماسك االسري
 .1العامل الديين :يعتري الدين من اهم الركائز االساسية لالسرة ،ويعد من اهم مصادر تكوين الشخصية املتوازنة اليت
يفيض سلوكها اجلاد خريا ومناءا على حميطها االسري

 .2العامل االجتماعي :توجد جمموعة من العوامل تؤثر يف التماسك االسري منها:

أ .ان يعرف كل فرد ينتمي اىل اسرة حقيقة واجباته فمعرفة الفرد مبسؤولياته وماله وما عليه جيعله يقوم بدوره ووظيفته
حسب املركز الذي حيتله دون ان حيمل كل عضو اعباء فوق طاقته مما يزيد متاسك االسرة واستقرارها (( .خواج،
 ،0220ص)022-053

ب .التزام  :التزام االسرة بتأدية وظائفها يؤدي حبق اىل ان حيقق متاسكها وجتنب اآلفات االجتماعية اليت هتدد التماسك
االسري من ادمان على املخدرات وشرب اخلمر  ...اخل.

 .3العامل النفسي :ال بد من توفر احلب واالحرتام واالهتمام والشعور ابالمن والطمأنينة والثقة ابالخر كلها عوامل تزيد
من التماسك االسري
النظرايت اليت فسرت التماسك االسري
 .1الرتابط االجتماعي :يعد كل من (هارولد كيلي) و(جون ثيبو) مها أول من طرحا نظرية الرتابط االجتماعي عام 0353
يف كتاهبما علم النفس االجتماعي جملموعات األفراد ) Thibaut,1959,p45(،من عوامل هذه النظرية:
أ .املكاسب واخلسائر :تشرتط نظرية الرتابط االجتماعي متيز العالقة املثالية مبستوايت عالية من املكاسب ومنخفضة
من اخلسائر .واملكاسب هي "موارد متبادلة تبعث على السرور واملتعة" ،بينما تشري اخلسائر إىل "موارد متبادلة تنتج
اعا خمتلفة من املكاسب
عن خسارة أو عقوبة") ) Sprecher, 1998,p32-43وتناقش هذه النظرية أنو ً
واخلسائر ،حيث تفرق بني أربعة أنواع خمتلفة منها .وهذه األنواع هي كما يلي:

ب .انفعايل :تتمثل املكاسب واخلسائر االنفعالية يف املشاعر اإلجيابية والسلبية ،على التوايل ،اليت خيتربها املرء يف
العالقات .وتتعلق هذه األنواع من املكاسب واخلسائر ابلعالقات احلميمة بشكل خاص.

ج .اجتماعي :تتمثل املكاسب واخلسائر االجتماعية يف تلك املتعلقة ابملظهر االجتماعي للمرء وقدرته على التفاعل يف
البيئات االجتماعية .تعين املكاسب االجتماعية ابجلانب اإلجيايب للمظهر االجتماعي للمرء واملواقف االجتماعية
املمتعة اليت يشرتك فيها .وعلى الصعيد اآلخر ،تتمثل اخلسائر االجتماعية يف تلك املتعلقة ابجلانب السليب للمظهر
االجتماعي للمرء واملواقف االجتماعية الرتيبة اليت يتوجب عليه خوضها.

د .عملي :تتعلق املكاسب واخلسائر العملية ابألنشطة واملهام املتواجدة يف العالقات .فاملكاسب العملية هي تلك اليت
حيصل عليها املرء عندما يكون شريكه يتقن عمل بعض املهام ،على سبيل املثال القيام بغسيل املالبس .أما اخلسائر
العملية فهي عكس ذلك متاماً حيث إهنا حتدث عندما يكون شريك املرء يف العالقة يتسبب يف املزيد من العمل غري
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الضروري أو يعوق من أداء الطرف الثاين ملهمته ،على سبيل املثال إذا كان أحد طريف العالقة ال يقوم أبي من
األعمال املنزلية.
ه .الفرص :ترتبط املكاسب واخلسائر املتعلقة ابلفرص بتلك الفرص اليت تنشأ يف العالقات .فاملكاسب املتعلقة ابلفرص
هي تلك اليت يستطيع املرء التمتع هبا يف العالقة واليت ال ميكنه احلصول عليها مبفرده .وحتدث اخلسائر املتعلقة
اب لفرص عندما يتوجب على املرء التضحية بشيء من أجل العالقة والذي يف الوضع الطبيعي لن يضحوا به.
و .النتائج :هناك نتيجة لكل عالقة .وتتحدد هذه النتائج عن طريق مقارنة نسبة املكاسب املوجودة يف العالقة يف
مقابل نسبة اخلسائر .وفقاً لنظرية الرتابط االجتماعي ،يرصد األفراد ذهنياً املكاسب واخلسائر ليتمكنوا من تقييم
نتيجة العالقة بوصفها إجيابية أو سلبية .وتتحدد العالقة أبهنا عالقة إجيابية عندما تفوق املكاسب اخلسائر املوجودة
يف العالقة .وعلى النقيض ،تكون النتيجة سلبية عندما تزيد اخلسائر عن املكاسب.
)(Guerrero&Anderson,2007,p44
 .2نظرية التبادل االجتماعي :من رواد هذه النظرية (جورج هومنز) و (بيرت بالو) و (ريتشارد امريسون) وترى هذه النظرية ان
التبادل هو اساس التفاعالت والعالقات بني الناس يف التبادل العاطفي (الدوسري‘  )0205وتقوم هذه النظرية على ثالثة
اسس وهي:

أ .التحفيز  :ويكون فيه التبادل العاطفي غري دائم اي يزول بزوال املنافع او ارتفاع الثمن.

ب .املنافع اهلامشية :ان وجود عالقات بني االفراد مشروط الشباع رغبات او الوصول اىل اهداف او مكتسبات ،تدوم
بدوامها وتزول بزواهلا.

ج .املبادرات :وهو من العوامل املهمة يف نظرية التبادل وترى هذه النظرية ان االفراد اذا اعتمدوا على موارد وحيدة فاهنا
ستنتهي وتصبح العالقة روتينية ومملة الن الفرد اذا امضى الوقت كله مع نفس افراد العائلة الواحدة فلن يكون هناك وقت
لتحقيق عالقات مع اخرين ،فاملبادرة اىل الغري تفتح االفاق على عالقات اخرى وتعطي تعددا للفرص يف كل شيء.
)(Aide, 2012,p95

الدراسات السابقة
دراسات حول التفكري االجيايب
دراسة العبيدي ( )2013التفكري ( االجيايب  -السليب) وعالقته ابلتوافق الدراسي لدى طلبة جامعة بغداد
هدفت الدراسة اىل التعرف على مستوى التفكري االجيايب لدى طلبة اجلامعة وقد اتبعت الباحثات املنهج الوصفي
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وتكونت عينة الدراسة من ()022طالب وطالبة مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية  ،واعتمدت مقياس (حسام دمحم منشد
( ) 0209اوضحت نتائج الدراسة ان افراد العينة يتميزون مبستوى عايل من التفكري االجيايب ،كما اوضحت عدم وجود
فروق دالة احصائيا بني االانث والذكور يف مستوى التفكري االجيايب يف حني اظهرت وجود فروق بني طلبة املرحلة الثانية
والرابعه يف مستوى التفكري االجيايب  (.العبيدي )0202،

دراسة جرب ومنشد(  )2013التفكري االجيايب وعالقته ابساليب التعامل مع الضغوط لدى املعلمني
استهدفت الدراسة تعرف مستوى التفكري االجيايب لدى املعلمني ،واساليب التعامل مع الضغوط النفسية ،والعالقة
بني التفكري االجيايب واساليب التعامل مع الضغوط النفسية ،ولتحقيق اهداف البحث سعى الباحثان لبناء مقياس

التفكري االجيايب اعتمادا على نظرية (سيلجمان واخرون )0322،يف حني تبىن مقياس اساليب التعامل مع الضغوط
النفسية لـ (الدراجي)0221،وقد توفر للمقياسني اخلصائص السيكومرتية من صدق وثبات وقدرة متييزية  ،وطبقت االداة

على عينة مؤلفة من ( )622معلما ومعلمة من املدارس االبتدائية التابعة للمديرية العامة لرتبية حمافظة الديوانية  ،وقد اظهرت
النتائج ان املعلمني يتمتعون بدرجة عالية من التفكري االجيايب ،اما عن اساليب التعامل مع الضغوط فجاءت كااليت :اسلوب
مواجهة الضغوط ابلدرجة االوىل يليه االسلوب الديين والروحي  ،اما االساليب االخرى فكانت متارس بدرجة واطئة،.كما
اظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية اجيابية ذات داللة معنوية بني التفكري االجيايب واسلويب املواجهة و االسناد الديين
والروحي(جرب ومنشد.)0209،

دراسة القريشي

(:)2102

التفكري االجيايب وعالقته ببعض املتغريات لدى طلبة اجلامعة :

استهدف البحث احلايل اعداد صورة خمتصرة ملقياس ابراهيم ( )0200وكذلك االجابة عن السؤال اآليت(:مامستوى التفكري
االجيايب لدى طلبة اجلامعة وما عالقته ابملتغريات الدميوغرافية املتمثلة ابلعمر وحتصيل األب وحتصيل األم والدخل الشهري
والتخصص واملرحلة ومت اختيار ( )002طالبا وطالبة وابلطريقة الطبقية العشوائية ,ومت استخراج الصدق الظاهري وصدق البناء
ابستخدام التحليل العاملي والثبات بطريقيت التجزئة النصفية ومعامل الفا ,ومت التوصل اىل عدد من النتائج منها  :مت التوصل
اىل الصورة املختصرة ملقياس ابراهيم ( ,)0200كما مت التوصل اىل أن طلبة اجلامعة يتمتعون ابلتفكري االجيايب ,وان هناك فروقا
يف التفكري االجيايب يف متغري التخصص ولصاحل طلبة االقسام االنسانية ,وان العالقة بني التفكري االجيايب واملتغريات
الدميوغرافية( .القريشي)0200 ،
دراسة بركات ( )0222التفكري االجيايب والسليب لدى طلبة اجلامعة :دراسة ميدانية يف ضوء بعض املتغريات
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هدفت هذه اىل التعرف على مستوى التفكري االجيايب والسليب لدى طلبة اجلامعة يف ضوء بعض املتغيـرات الدميغرافية والرتبوية ،
وهلذا الغرض اختار الباحث عينة مكونة من (  )022طالباً وطالبة ملتحقني يف جامعة القدس املفتوحة – منطقة طولكرم
التعليمية  ،موزعني تبعاً ملتغريات الدراسة موضع البحث  ،كما اسـتخدم مقياس التفكري االجيايب والسليب لدى طلبة اجلامعة مت
اعداده هلذا الغرض  .ولقد تكشفت نتائج هذه الدراسـة عن : 1 .أن ما نسبته ( % ( 62, 5من أفراد الدراسة قد أظهروا
منطاً من التفكري االجيـايب مـنهم مـا نـسبته ( 40 ( %من الذكور و ( % ( 02, 5من االانث . 2 .وجود فروق جوهرية بني
درجات الطالب على اختبار التفكري االجيايب والسليب تعـزى ملتغيـرات  :اجلنس وعمل االم  ،وذلك ملصلحة الطالبات االانث
والطالب أبناء االمهات غري العامالت . 3 .عدم وجود فروق جوهرية بني درجات الطالب على اختبار التفكري االجيايب
والسليب تعزى ملتغريات  :التحصيل االكادميي  ،و مكان السكن  ،وعمل االب  ،ومستوى تعليم االب واالم( .بركات
،0222،ص )25

الفصل الثالث
منهجية البحث
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي الذي يعد مناسبا لطبيعة الدراسة احلالية النه يدرس العالقة بني املتغريات ويصفها
وصفا كميا وذلك ابستخدام مقاييس كمية (ابو عالم،1998 ،ص)235

جمتمع البحث
حتدد جمتمع البحث احلايل مبعلمات تربية حمافظة البصرة يف املدارس احلكومية للعام الدراسي  2019 -2018النهارية

عينة البحث
بلغت عينة البحث احلايل ( )250معلمة من مديرية تربية حمافظة البصرة للعام الدراسي  0203-0202يف املدارس النهارية
يف مركز احملافظة واقضيها

اداات البحث
لغرض حتقيق اهداف البحث احلايل مت استخدام مقياسني االول مقياس التفكري االجيايب واالخر مقياس املساندة االجتماعية
فيما يلي وصف املقياسني
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 .1مقياس التفكري االجيايب
مت استخدام مقياس التفكري االجيايب الذي اعده (جرب ومنشد) الذي يتألف من( )20فقرة امام كل فقرة مخس بدائل هي
علي) يقابلها سلم درجات ( )0 ،0 ،9 ،6 ،5على
علي غالبا ،تنطبق عليّاىل حد ما ،ال تنطبق ّ
علي دائما ،وتنطبق ّ
(تنطبق ّ
التوايل وهبذا تكون اعلى درجة ( )902واقل درجة ( )20ويبلغ الوسط الفرضي ()022
 .2مقياس التماسك االسري
مت استخدام مقياس العبودي ( )0222لقياس التماسك االسري ،يتألف من ( )5جماالت هي :جمال املرونة األسرية ( ) 2
فقرات  ،جمال األمن النفسي (  ) 02فقرات  ،جمال املساعدة ( ) 3فقرات  ،جمال التشابه (  ) 3فقرة  ،جمال التعاطف
علي كثرياً  ،تنطبق
علي متاماً  ،تنطبق ًّ
( )02فقرات وهبذا يكون املقياس مكون من ( )62فقرة لكل فقرة مخسة بدائل (تنطبق ًّ

علي متاماً) يقابلها الدرجات ()0،0 ،9 ،6 ،5
علي كثرياً  ،ال تنطبق ًّ
علي اىل حد ما ،ال تنطبق ًّ
علي إىل حد ما  ،ال تنطبق ًّ
َّ
وهبذا تكون والعليا (  ) 092والدرجة الدنيا ( ) 62أما املتوسط الفرضي فهو(  )092درجة

الصدق
يرى (اوبنهامي  0319 )Oppenheimان صدق املقياس يدل على قياس الفقرات ملا يفرتض ان يقيسه
( )Oppenheim,1973,p69-70مت اجياد الصدق الظاهري كمؤشر لصدق االداة وذلك من خالل عرض
املقياس على جمموعة من اخلرباء يف جمال علم النفس واالرشاد النفسي مت االبقاء على مجيع الفقرات ،وقد اعتمدت نسبة
اتفاق  %22من اخلرباء كمعيار لقبول الفقرة .

الثبات
استخدمت الباحثة طريقة اعادة االختبار كمؤشر لثبات املقياس وذلك من خالل اعادة االختبار على عينة مؤلفة من
( )02معلمة بعد مرور اسبوعني على التطبيق االول فكان معامل ثبات مقياس التفكري االجيايب (  )2.22بينما بلغ
معامل ثبات مقياس املساندة االجتماعية ( )2.20وهو معامل ثبات جيد وميكن الركون اليه

الوسائل االحصائية
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استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية االتية:
 .0االختبار التائي لعينة وجمتمعT-Test.
 .0معامل ارتباط بريسون Pearson Correlation Coefficient

الفصل الرابع
اهلدف االول :التعرف على التفكري االجيايب لدى املعلمات
للتحقق من هذا اهلدف مت استخدام االختبار التائي ،اظهرت نتائج ان هناك فروق ذات داللة احصائية اذ بلغ
املتوسط احلسايب للدرجات الكلية على مقياس التفكري االجيايب الفراد عينة البحث

( )195.17بانحراف معياري

قدره ( )23.765وبلغت القيمة التائية ( )4.7268وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )155عند مستوى داللة ( )1955ودرجة
حرية ( )255جدول ()1

جدول ( )1داللة الفرق بني الوسط الفرضي والوسط احلسايب لدرجات افراد العينة على مقياس التفكري االجيايب
العينة
250

االنحراف
الوسط
الوسط الفرضي
المعياري
الحسابي
23.765
186 195.17

الداللة

مسنوى
التائية
القيمة
التائية
القيمة
5954
الجدولية
المحسوبة
4.7268
دال احصائيا
1955

يظهر من اجلدول السابق ان افراد العينة يتمتعون ابن تفكريهن اجيايب وميكن تفسري هذه النتيجة ابن اخلربة واملستوى
التعليمي والدور الوظيفي للمعلمات الذي يفرض عليهن التعامل مع التالميذ بشكل اجيايب له دور يف تنمية التفكري االجيايب
لديهن ،كما ان التنشئة االجتماعية للمعلمة هلا دور يف طبيعة التفكري سواء كان اجيايب او ال ( ،تفاؤيل او تشاؤمي)  .وتتفق
هذه الدراسة مع دراسة القريشي
اهلدف الثاين  :التعرف على التماسك االسري لدى املعلمات
اظهرت نتائج االختبار التائي للدرجات الكلية على مقياس التماسك االسري ان هناك فروق ذات داللة احصائية اذ بلغ
املتوسط احلسايب ( )144.55ابحنراف معياري قدره ( )17.898اما الوسط الفرضي فبلغ ( )092وبلغت نتيجة االختبار
التائي ( )4.4807وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة ()0.32عند مستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية ()062
جدول ()0
جدول ( )0داللة الفرق بني الوسط الفرضي والوسط احلسايب لدرجات افراد العينة على مقياس التماسك االسري
العينة

الوسط
الحسابي

االنحراف
الوسط الفرضي
المعياري
425

مسنوى
التائية
القيمة
التائية
القيمة
5954
الجدولية
المحسوبة

الداللة
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250

138 144.55

17.898

4.48

1955

دال احصائيا

ترى الباحثة ان هذا مؤشرا على التماسك االسري لدى افراد عينة البحث ،وهذا يعين وجود االلفة واحملبة بني افراد
االسرة ،كما ان هناك نوع من االمن واالستقرار مما يزيد التماسك بني افراد االسرة الواحدة ويدل على التناغم بني
املصاحل الذاتية واملصاحل االسرية ،والتعاون واملشاركة يف تقسيم االعمال واختاذ القرارات.

اهلدف الثالث
التعرف على العالقة بني التفكري االجيايب والتماسك االسري لدى عينة من معلمات حمافظة البصرة
للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة ابستخدام معامل ارتباط بريسون ملعرفة العالقة بني التفكري االجيايب والتماسك
االسري الفراد عينة البحث  ،اتضح ان هناك عالقة ارتباطية موجبة اذ بلغ معامل ارتباط بريسون ( )2.21ويعين هذا انه
كلما زاد التماسك االسري اصبح التفكري اجيابيا لدى املعلمات ،وذلك لوجود جو نفسي يدعم افراد االسرة وابلتايل
يكون هناك افراد يتمتعون ابلصحة النفسية وبشخصيات انضجة ومتزنة هلا القدرة على حل املشكالت ومواجهة
املصاعب وحتدي الصعاب وان التفكري االجيايب يلعب دورا كبريا يف التماسك االسري.

االستنتاجات
 .0يتمتع افراد العينة ابلتفكري االجيايب.
 .0ان افراد العينة يتمتعون بتماسك اسري جيد
 .9توجد عالقة بني التفكري االجيايب والتماسك االسري لدى عينة البحث من املعلمات

التوصيات
 .0المهية التفكري االجيايب يف التعامل مع االخرين وبناء عالقات جيدة البد من التأكيد على امهية التفكري االجيايب.
 .0ضرورة تفعيل دور االرشاد الرتبوي يف املدارس للمعلمني اضافة اىل الطلبة
 .9رفع مستوى التماسك االسري من خالل احملاضرات والندوات .

املقرتحات
 .0اجراء دراسة مماثلة ملعرفة العالقة بني التفكري االجيايب والتماسك االسري لدى املعلمات وفق متغري اجلنس (ذكور،
اانث).
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 .0اجراء دراسة مماثلة ملعرفة العالقة بني التفكري االجيايب والتماسك االسري لدى عينات اخرى ( طلبة اجلامعة،
املوظفني ،املرشدين الرتبويني)

املصادر
 .1املصادر العربية

 ابراهيم ،عبدالستار .)0222( .عني العقل دليل املعاجل النفسي للعالج املعريف االجيايب .دار الكتاب  .القاهرة. -ابو عالم ،رجاء .)0332( .مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية .دار النشر للجامعات  .القاهرة

 بركات  ،زايد امني ( )0222التفكير االيجابي والسلبي لدى طلبة الجامعة :دراسة ميدانية في ضوء بعض المتغيرات،جملة دراسات عربية يف علم النفس ،جامعة القدس املفتوحة  ،اجمللد ( ،)6العدد ( )9ص092-25

 بكار  ،سارة ( .)0209أمناط التفكري لدى طلبة اجلامعة وقلق املستقبل املهين .رسالة ماجستري غري منشورة .جامعةأيب بكر ابلقايد.

تلمسان.

 جرب ،عدانن مارد ومنشد ،حسام دمحم .)0209( .التفكري االجيايب وعالقته ابساليب التعامل مع الضغوط لدىاملعلمني ،جملة الباحث العريب  ،العدد ( )2ص ( )612-696جامعة كربالء
 حجازي ،مصطفى  .)0200( .اطالق طاقات احلياة ( قراءات يف علم النفس االجيايب) .التنوير للطباعة والنشر.بريوت .لبنان.
 -حجازي،مصطفى :)0225( .االنسان املهدور ،ط ،0املركز الثقايف العريب ،بريوت-لبنان

 خواج ،كميلية .)0220(.التطرف الديين واثره على التماسك االسري .رسالة ماجستري غري منشورة .جامعةالياس خضر.
 الدوسري ،مبارك .)0205( .ملخص مادة النظرايت االجتماعيةFr.scribd.com/doc/2901670/scrib. سعادة ،يوسف جعفر ( .)0322تطوير برانمج االعداد املهين ملعلم املواد االجتماعية  .وكالة املطبوعات .الكويت. -سو هالدفيلد ( .)0206التفكري االجيايب الرائع ،جملة االبتسامة  ،ط ،0ترمجة مكتبة جرير.

 السيد ،شيماء دمحم كمال ( )0202التفكري االجيايب وعالقته بدافعية االجناز لدى طلبة املرحلة الثانوية الفنيةالتجارية ،جملة كلية الرتبية،بورسعيد،العدد ( .)02العنزي ،يوسف حميالن سلطان :اثر التدريب على التفكري االجيايب
واسرتاتيجيات التعلم يف عالج التاخر الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف دولة الكويت.

 العبيدي ،عفراء خليل ( .)0209التفكري االجيايب السليب وعالقته ابلتوافق الدراسي لدى طلبة جامعة بغداد ،اجمللةالعربية لتطوير التفوق،جامعة االردن ،اجمللد ( )6العدد (،)1ص050- 009

 علة  ،عيشة وبوزارد ،نعيمة( .)0202التفكري االجيايب لدى الطلبة اجلامعيني دراسة ميدانية ابالغواط ،جملة العلومالنفسية والرتبوية )0(9 ،ص063-006
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)022( سلسلة قوة التفكري.  التفكري السليب والتفكري االجيايب دراسة حتليلية.)0223( ابراهيم، الفقي-

 اجمللد، جملة دراسات نفسية،دراسة عاملية،  ابعاد التفكري االجيايب يف مصر.)0223(  عبدالسالم، قاسم109-230) ص6()العدد03(

 جملة القادسية، التفكري ا ِإلجيايب وعالقته ببعض املتغريات لدى طلبة اجلامعة.)0200(  علي تركي انفل، القريشي030-063 ) ص05( العدد،للعلوم االنسانية

 التفكري االجيايب وعالقته ابلدافعية االكادميية الذاتية واالجتاه حنو مهنة.)0206( . سوزان، منتهى ودريد، مطرش)60( . جملة البحوث الرتبوية والنفسية. التدريس لدى طلبة كليات الرتبية جبامعيت بغداد واملستنصرية
 املصادر االجنبية.2
- Aida,W.K.(2012)The Relationship Between Family and Intimacy in Dating
Relation Discovery.Student E- journal.vol.1
- Bandura,A. (1994). Self-EFFCACY.In V.S.Ramachaudran,Encyclopedia of Human
Behavior,Vol.4. New York, Academic perss. /EDUCATI ON/ mfp/BanEncy.
 Daimond, A. (2007) Interrelation and Interdependent, Developmental Science
, 10, P.152-158.
- Guerrero, L.K., Anderson, P.A & ,.Afifi, W.A. (2007). Close encounters:
Communication in relationships
- Khramtsovy l.,2008 Character Strengths in college: outcomes of a positive
psychology project: journal of character.3,1-14.
- Oppenhim,A.N. 1973. Questionnaire Design and Atitude Measuement.
London . Hieneman Press.
- Park,N.Peterson,C, Seligman, M(2004) bieng , journal of social and clinical
psychology ,23, 5, 603-619
- Seligman, M & ـPawelski, J.O.(20 03).Positive Psychology: FAQs.
Psychological Inquiry. 14, 159-163
 Simola , Sheldene & Sharman , pramodita (2007) , the Role of Absorptive
capacity and capitanal on family firm performance , university of Guelph
Canada.
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- Sprecher, S., (1998). Social exchange theories and sexuality. Journal of Sex
Research, 35(1), 32–43
- Strengths OF Character and well
- Thibaut, J.W.&Kelley,H.H.(1959) The Social Psychology of Groups. New
York:Wiley. University of California

املالحق
ملحق ()1مقياس التفكري االجيايب
تنطبق
دائما

ت

الفقرة

.0

اسعى اىل جعل حيايت مشوقة

.0

اعتقد ان الغد افضل من اليوم

.9

املي كبري يف املستقبل

.6

اذا فشلت مرة فساجنح يف املرة القادمة

.5

مصائب اليوم تكون هلا فوائد يف املستقبل

.2

االمل ميلؤين يف ما خفي عين من االمور

.1

اتوقع االحسن عادة حىت يف الظروف الصعبة

.2

اؤمن ابلفكرة القائلة " بعد العسر يسرا"

.3

اان اميل اىل التفكري" ساكون افضل حاال يف السنوات القادمة"

.02

اتوقع تزايد الشعور ابالمن والطمانينة يف املستقبل

.00

اسعى اىل توسيع العالقات االجتماعية يف املستقبل

.00

اعتقد انين ساكون ذو شأن مستقبال

.09

اتوقع ان مهنيت يف التعليم هلا مستقبل زاهر

.06

اتصرف مبشاعر املودة مع زمالئي

.05

ابمكاين ان احتكم يف غضيب بسهولة

.02

ليس من عاديت ان انفعل حىت وان اراد احد ااثريت

.01

اتسامح بسرعة حىت مع من خيطئون يف حقي

.02

اخلوف ال يضيع اهدايف
455

تنطبق
علي
ّ
غالبا

علي
علي اىل
علي
تنطبق علي ال تنطبق ّ
تنطبق ّ
ّ
ّ ابدا
حد ما
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.03

لن امسح الخطائي ان تثبط عزمييت

.02

مزاجي طيب بغض النظر عن اي ظروف خارجية

.00

استمتع حبيايت رغم قلة املادة والثروة

.00

ابدي حيب بسهولة لالخرين بدون حرج

.09

اشعر ابلراحة عندما يبدي احدهم مشاعر احلب حنوي واابدهلم
احلب ابحلب

.06

اعتقد انه ال يوجد انسان شرير من الوالدة

.05

اشارك االخرين افراحهم واحزاهنم

.02

اشعر ابنين قريب من زمالئي

.01

اشعر ابلسعادة يف حتمل مسؤوليات مهنة التدريس

.02

اعتقد انين صبور

.03

اتقبل ذايت من دون شكوى

.92

اتقبل نفسي حىن لو تعرضت لنقد االخرين

.90

اان متسامح مع نفسي وال الومها كثرياً
اعتقد انين قادر على حتقيق طموحايت

.99

اعتقد ابنين موفق فيما اقوم به من عمل

.96

اعتقد انين حمبوب من االخرين

.95

استطيع حل مشاكلي الشخصية ابالعتماد على قدرايت اخلاصة

.92

اشعر ان قدرايت كافية يف مواجهة االحباطات

.91

اعتقد ان عالقايت الشخصية تنال تقدير االخرين

.92

لن انزعج اذا اكتشف احد ان بعملي شيئاً من اخلطأ
اان ر ِ
اض متاما عما لدي من اشياء وممتلكات

.62

احرتم املواعيد مهما كانت درجة امهيتها والتزم هبا

.60

ارى ان حيايت سعيدة وراضية

.60

اشعر ابلرضا الن االمور تسري يف صاحلي

.69

اشعر أبن مهنة التعليم حتقق طموحايت

.66

استمتع أبداء عملي النه يتناسب مع طموحايت

.65

اعتقد ان حيايت تسري على مايرام

.90

.93
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.62

اشعر ابلطمأنينة النين حققت معظم اهدايف يف احلياة

.61

اعيش حياة افضل من غريي

.62

اعتقد انين موفق يف حيايت اليومية

.63

اشعر ابملتعة عند ادائي عملي الرتبوي

.52

يتناسب راتيب كمعلن مع مؤهلي العلمي

.50

العمل داخل املدرسة عمل ممتع وجيد

.50

استطيع بسهولة ان اغري افكاري حبسب متطلبات املوقف

.59

من االفضل التاين يف مواجهة املشكالت من اجل حلها

.56

جيب على االنسان ان يستوعب مصاعبه كي يتمكن من مواجهتها

.55

اان دائم البحث عن البدائل اجلديدة حلل مشكاليت

.52

استطيع ان اجنح مبا فشلت به سابقاً
مبقدوري التعرف على نقاط ضعفي وتغيريها اىل نقاط قوة

.52

املاضي الذي عشته امر قد انقضى وال اشعر انه يقيدين

.53

من السهل علي ان اتفهم املشكالت بني االشخاص واحل
اخلالفات بينهم

.22

توجد لدي اكثر من طريقة الجناز االمور

.20

بيدي ان اجعل حيايت مشوقة ومبهجة

.20

اتعاون واتبادل االراء واملشورة مع االدارة والزمالء

.51

ملحق ( )2مقاس التماسك االسري
الرقم

الفقرة

.1

اجلأ إىل التسامح يف حال حدوث مشكلة داخل أسريت

.2

أجد سهولة يف التفاعل مع أفراد أسريت

.3

أسعى إىل توفري االحتياجات ألفراد أسريت

.4

جتمعين مع أسريت اهتمامات كثرية

.5

أشارك أسريت وجدانيا حينما تواجههم مشكلة

بدرجة تنطبق علي
ال
تنطبق عليتنطبق علي بدرجةتنطبق علي بدرجةتنطبق علي
قليلة
متوسطة
بدرجة كبريةكبرية
اطالقاً
جدا
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.6

أتقبل النصيحة اليت تصدر من أفراد أسريت

.7
.8

أجد نفسي حراً يف اإلفصاح عن رأيي بني أفراد أسريت

أسهم يف معاجلة سوء التفاهم الذي قد حيصل بني أفراد أسريت

.9

أجد أن اجتاهات أفراد أسريت متشاهبة مع االجتاهات اليت امحلها
حيال موضوعات كثرية

.10

ااتمل حينما أجد أفراد أسريت يبكون أمامي

.11

أسارع إىل إجياد احللول للمشكالت اليت حتدث بني أفراد أسريت

.12

أخشى على أفراد أسريت من أن يصيبهم مكروه

.13

أقدم املشورة والنصيحة ألفراد أسريت حينما تواجههم مشكلة

.14

أان وأفراد أسريت حنمل قيم أخالقية مشرتكة

.15

اشعر ابحلزن حينما اضطر لنقل خرب حمزن ألحد أفراد أسريت

.16

أقيم عالقات اجتماعية مع أفراد أسريت

.17

أشعر أبن أفراد أسريت خملصون إيل

.18

أشجع أفراد أسريت على بلوغ النتائج اجليدة يف اإلجناز

.19

أجتنب جرح شعور احد أفراد أسريت

.20

أسعى ألجنب أسريت اإلخطار احملتملة

.21

أشعر إبنين موضع ثقة أسريت

.22

أحث أفراد أسريت على أداء أعمال مميزة ومفيدة

.23

أجد نفسي قريبا من أفراد أسريت الذين جتمعين هبم أفكار
مشرتكة

.24

اتصل هاتفيا أبفراد أسريت لسماع أخبارهم وتفقد أحواهلم

.25
.26

أميل إىل التفاهم مع أفراد أسريت بعيداً عن التعصب
أشعر ابألمن والطمأنينة داخل أسريت

.27

أخصص جزاءاً من وقيت يف إجياد احللول للمشكالت اليت
تواجه أسريت

.28

أان وأفراد أسريت نتشابه يف املستوى االقتصادي

.29

أأتمل حينما يصاب أحد أفراد أسريت مبرض ما.

.30

أفضل العمل مبشاركة أسريت عن العمل لوحدي

.31

يقلقين عدم حصول أسريت على الغذاء املناسب .

.32

أشجع أفراد أسريت على مساعدة اآلخرين إلجناز أعماهلم

.33

أجد نفسي متطابقاُ مع أفراد أسريت يف القيم اليت حيملوهنا

.34

أأتمل ملشاهدة احد أفراد أسريت يعامل معاملة سيئة
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.35
.36

يعدين أفراد أسريت مستودعاُ ًً أمنا حلفظ أسرارهم
أشعر ابالحرتام املتبادل بني أفراد أسريت

.37

أشارك أسريت يف حتمل املسؤوليات امللقاة على عاتقهم

.38

أجد إن اجتاهايت مع أفراد أسريت يف املواضيع الدينية متشاهبة

.39

اشعر ابلضيق عندما يكون أفراد أسريت متوترين

.40

أخشى فقدان أحد أفراد أسريت

.41

أان أثق أبسريت وهم يثقون يب

.42

أسهم مبايل لسد احتياجات أسريت

.43

أجد إن أفراد أسريت يفضلون قضاء وقت الفراغ معاُ
أان فخور أبسريت

.45

احقق أهدايف مبشاركة أسريت

.46

اشعر بدفئ التعامل مع أفراد أسريت

.44
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