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د. عبد الكرمي املدهونالسلوك اإليجابي وعالقته ببعض املتغيرات لدى طلبة كليات جامعة فلسطني بغزة

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة للتعرف اإىل م�ستوى ال�سلوك الإيجابي 
ال�سلوك  يف  الفروق  ك�سف  فل�سطني  جامعة  كليات  طلبة  لدى 
)ذكور  النوع  من  كل  متغريات  �سوء  يف  وتف�سريها  الإيجابي 
)الأول  الدرا�سي  وامل�ستوى  اأدبية(   – )علمية  والكليات  واإناث( 
)247( طالباً وطالبة من  الدرا�سة من  – الرابع(، وتكونت عينة 
الإيثار  بعد  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأ�سفرت  فل�سطني،  جامعة  كليات 
%(، يليه  ح�سل على املرتبة الأوىل، بوزن ن�سبي قدره )88.5 
قدره  ن�سبي  بوزن  الثانية،  املرتبة  على  ح�سل  التعاطف  بعد 
الإيجابي  ال�سلوك  اأبعاد  %(، بينما مل توجد فروق يف   87.66(
تعزى ملتغري النوع )ذكور واإناث(، ما عدا بعد قوة الآنا، وكانت 
ال�سلوك  اأبعاد  يف  فروق  توجد  مل  بينما  الذكور،  ل�سالح  الفروق 

الإيجابي تعزى ملتغري الكلية وامل�ستوى الدرا�سي.

Positive Behavior and its Relationship with Some 
Variables among Students of University Of Pales-

tine in Gaza

Abstract:

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

level.

مقدمة:
ال�سلبية ك�سوء  ال�سلوكيات  النف�س يهتم بدرا�سة  مل يعد علم 
والياأ�س والإغرتاب والعدوان والإكتئاب  والقلق واخلوف  التكيف 
فح�سب بل اأ�سبح يدر�س ال�سلوكيات الإيجابية جت�سيداً لعلم النف�س 
الإيجابي الذي يدر�س ال�سعادة والر�سا والثقة والإيثار والتفاوؤل 
الثقة  خالل  من  الفرد  لدى  ال�سلوك  هذا  ويتعزز  احلياة،  وجودة 
الآخرين  بالنف�س وال�سعور بالأمن والطماأنينة والقدرة على فهم 

بالذنب  �سعور  اأو  التعامل بها دون قلق  التي يف�سلون  بالطريقة 
ويحرتم الفرد ذاته ويتحمل م�سوؤولية اأفعاله، وهو ي�ستطيع حتديد 
�سلم احتياجاته كما اأنه ل يعتمد يف حياته ب�سكل كبري على راأي 

النا�س.
النف�س  علم  فروع  من  فرعاً  يعد  الإيجابي  النف�س  فعلم 
ويهتم  للفرد  العام  الوظيفي  النف�سي  الأداء  حت�سني  على  يركز 
من  الفرد  كن  مُتَ التي  الب�رسية،  ال�سعادة  حمددات  يف  بالبحث 
حتقيق طموحاته، وتوظيف قدراته اإىل اأق�سى حد ممكن، و�سولً 
عامة  ب�سفة  العامل  وعن  الآخرين  وعن  الذات  عن  الر�سا  اإىل 

.)Seligmand & Other, 2000) سيلجمان�
تظهر  الإيجابي  ال�سلوك  باأن   )Peter,1974) بيرت  ي�سري 
والتفاوؤل  بالنف�س  كالثقة  الإيجابي  ال�سخ�س  على  �سماته 
على  والقدرة  الجتماعي  والتعاطف  وال�ستقاللية  واحلر�س 

التحمل والتكيف ووفهم الطبيعة الإن�سانية ب�سكل واقعي.
ويوؤكد ال�سعيف )2005( باأن الأفراد الذين يت�سم �سلوكهم 
بالإيجابية لديهم حب املخاطرة املح�سوبة واإدارة قوة للمجازفة، 
ويتفادون امل�ساكل قبل وقوعها، ويبحثون عن الفر�س املنا�سبة 
على  النتائج  يحققون  وهم  بارعة،  اإجنازات  ولديهم  للتغري 

امل�ستوى ال�سخ�سي والجتماعي.
هي  ال�سلوك  يف  الإيجابية  باأن   )1981( عبيد  يرى  كما 
بامل�سوؤولية،  وال�سعور  بالنف�س،  والثقة  واملباداأة،  املرونة، 

واحلر�س، والرتوي، والقيادة والدميقراطية، والأ�سالة.
تفاوؤلية  بنظرة  الإيجابي  ال�سلوك  �ساحب  الفرد  وي�سعر 
والثبات  والأمل  بالنف�س  والثقة  والت�سامي  وباملرونة  للحياة 
ال�سخ�سية،  احتياجاته  التعاون، ويقدر  بروح  النفعايل، ويتمتع 
ال�سخ�سية،  بالكفاءة  وال�سعور  والجتماعية،  واملهنية، 
والجتماعية والر�سا من الآخرين، وي�سبو للو�سول اإىل غد اأف�سل 

حممود )2012(.
اإىل جمموعة من املحكات للحكم   )2005( واأ�سارت عواد 
دون  تطوعياً  ال�سلوك  هذا  يكون  اأن  للفرد  الإيجابي  ال�سلوك  على 
انتظار مكافاأة خارجية، وي�ستلزم الت�سحيات �سواء اأكانت مادية 

اأو معنوية.
وي�سري عيد )2001( اأن قوة الأنا تعترب حموراً اأ�سا�سياً يف 
حتمل  على  بالقدرة  تقا�س  التي  قوتها  ومكمن  النف�سية،  احلياة 

الإحباط وجتاوزه والت�سامي فوق م�ساعر الأمل.
ال�سلوكيات  من  لعدد  حم�سلة  التوكيدية  تعترب  وكما 
لها  واحرتامه  لذاته  بولئه  الفرد  التزام  من  النابعة  الإيجابية 
من  ميكنه  نحو  على  الأدبية  وال�سجاعة  باجلراأة  �سلوكه  ويت�سم 
يف  التوكيدي  ال�سلوك  هذا  ويتج�سد  خوف،  دون  احلياة  مواجهة 
بطريقة  املنا�سبة  القرارات  كاإتخاذ  الفرد  لدى  متعددة  �سور 
اإيجابية، وحل م�سكالت احلياة بقوة وحكمة وبثقة و�سرب حيث 
يتم ذلك يف اإطار الإلتزام بالواجبات واحلقوق جتاه الذات والغري 

معاً ح�سنني، نادية )1992(.
ويحتل ال�سلوك الإيجابي مكانة مهمة يف علم النف�س فهو 
جزء من الرتبية الأخالقية ال�ساملة وله اأثر عميق يف تكيف الفرد 
نف�سياً واجتماعياً وبناء ال�سخ�سية، وهذا يتطلب من املربني تنمية 
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ومتابعته،  وتقوميه،  ال�سلبي،  ال�سلوك  وتعديل  الإيجابي،  ال�سلوك 
وم�ساعدة الفرد يف التغلب على امل�سكالت ال�سلوكية التي تواجهه 

بركات )2012(.
الأمل،  روح  غر�س  اإىل  الإيجابي  ال�سلوك  يهدف  كما 
والتفاوؤل، وجعل الرغبة يف حتقيق احلياة ال�سعيدة اأمراً ممكناً من 
خالل تغيري الفرد حياته نحو الأف�سل، والإح�سا�س بوجود هدف، 
واجتاه ايجابي، وامتالكه منظومة من القيم الفا�سلة، واإح�سا�س 
والقنوط  الياأ�س  �سد  منيعاً  �سداً  تقف  التي  الذات  بقيمة  اإيجابي 

. )Peterson،2000( والت�ساوؤم
اأهمية  حول  العلمي  البحث  م�سارات  تعدد  من  الرغم  على 
ال�سلوك الإيجابي واملتغريات ذات العالقة اإل اأنه مل يلق اهتماماً 
الفرد  مينح  الإيجابي  فال�سلوك  والدار�سني  الباحثني  من  كافياً 
القدرة على تقبل ذاته وتعزيز الثقة بالنف�س، والقدرة على حتقيق 
الأهداف املن�سودة، وجتاهل امل�ساعر ال�سلبية وا�ستبدالها مب�ساعر 
الأ�رسة،  من  بدءاً  املوؤ�س�سات  كافة  ت�سافر  يتطلب  وهذا  ايجابية 
املجتمع  وموؤ�س�سات  واجلامعة،  واملدر�سة،  الأطفال،  وريا�س 
يف  الإيجابي  ال�سلوك  غر�س  يف  الفعالة  امل�ساهمة  يف  املدين 
املجتمع وتنميته، واحلد من ال�سلوكيات ال�سلبية التي بداأت تنخر 

يف مكونات املجتمع الفل�سطيني.

مشكلة الدراسة:
الطلبة  بع�س  باأن  اجلامعة  عمله يف  الباحث خالل  لحظ 
بال�سلبية،  تت�سم  �سلوكيات  الآخرين  مع  ت�رسفاتهم  على  يغلب 
اجلامعة  البيئة  مع  الطلبة  هوؤلء  تكيف  تدين  اإىل  اأدى  وبالتايل 
على  �سلباً  انعك�س  مما  اجلامعة  وقوانني  لأنظمة  وخمالفتهم 
ال�سلوك  درا�سة  اإىل  بالباحث  حدا  مما  الأكادميي،  م�ستواهم 
اأمل احلد من هذه ال�سلوكيات ال�سلبية  الإيجابي لدى الطلبة على 

وحتقيق الأهداف املرجوه من هذه الدرا�سة.
ويف♦�صوء♦ذلك♦ميكن♦�صياغة♦م�صكلة♦الدرا�صة♦احلالية♦يف♦

ال�صوؤال♦الرئي�س♦التايل:
ما عالقة ال�سلوك الإيجابي ببع�س املتغريات لدى طلبة ♦◄

الأ�سئلة  ال�سوؤال  هذا  من  ويتفرع  بغزة  فل�سطني  جامعة  كليات 
الفرعية التالية: 

ما م�ستوى ال�سلوك الإيجابي لدى عينة من طلبة كليات ♦◄
جامعة فل�سطني.

اإىل اأي مدى توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطات ♦◄
النوع  ملتغري  يعزى  الإيجابي  ال�سلوك  مقيا�س  على  الدرجات 

)ذكور – اإناث(.
اإىل اأي مدى توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطات ♦◄

امل�ستوى  اإىل  يعزى  الإيجابي  ال�سلوك  مقيا�س  على  الدرجات 
الدرا�سي ) الأول – الرابع(.

اإىل اأي مدى توجد فروق داله اإح�سائياً بني متو�سطات ♦◄
امل�ستوى  اإىل  يعزى  الإيجابي  ال�سلوك  مقيا�س  على  درجات 

الدرا�سي )الأول – الرابع (.

أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�صة♦احلالية♦اإىل:

Ú♦ التعرف اإىل م�ستوى ال�سلوك الإيجابي لدى طلبة كليات
جامعة فل�سطني.

Ú♦ الك�سف وتف�سري الفروق يف ال�سلوك الإيجابي يف �سوء
متغريات كل من النوع )ذكور – اإناث( والكليات )علمية – اأدبية 

( وامل�ستوى الدرا�سي )الأول – الرابع (.

أهمية الدراسة:
تتناوله،  الذي  املو�سوع  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبثق 
فال�سلوك الإيجابي، واملتغريات املت�سلة به حمل اهتمام، وعناية 
من املتخ�س�سني، وهذا يتطلب تعزيزه ك�سلوك واقعي يف احلياة، 
واحلد من ال�سلوكيات ال�سلبية التي ت�سدر عن البع�س، كما تتحدد 
اأهمية الدرا�سة احلالية من الناحية التطبيقية يف توظيف نتائجها 
املربني  تب�سري  يف  ت�سهم  التي  التو�سيات  من  جمموعة  اإىل 
والعاملني يف مراكز الإر�ساد النف�سي، واإدارة اجلامعات، وو�سائل 

الإعالم باأهمية مت�سك الطالب بال�سلوك الإيجابي.

حمددات الدراسة:
الزهراء، ♦♦ مدينة  يف  فل�سطني  جامعة  املكاين  املحدد 

وت�سم طالب كليات الطب وال�سيدلة والهند�سة وكلية اإدارة املال 
والأعمال والتجارة والقانون والرتبية .

الف�سل ♦♦ يف  الدرا�سة  اأداة  تطبيق  مت  الزماين  املحدد 
الدرا�سي الثاين يف �سهر مار�س 2016 .

فل�سطني ♦♦ جامعة  وطالبات  طالب  الب�رسي  املحدد 
 -  2015 اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  امل�سجلني 
وامل�ستوى  والإناث  الذكور  من  واأدبية  علمية  كليات  من   2016

الدرا�سي.

مصطلحات الدراسة:

السلوك اإلجيابي
اجتماعياً،  املقبول  ال�سلوك  باأنه  اليجابي  ال�سلوك  يعرف 
جتاه  الفرد  به  يقوم  �سلوك  وهو  ايجابية،  نتيجة  يحقق  والذي 

موقف معني اأو مو�سوع معني )ال�سيد، 2010( .
التقدير  يلقى  الذي  ال�سلوك  باأنه  الإيجابي  ال�سلوك  يعرف 
يف املجتمع ويتمثل يف م�ساعدة الآخرين، والتدخل لإنقاذ حياة 
�سخ�س، والتعاون مع الآخرين، وهذه ال�سلوكيات ت�سدر اختيارياً 

دون فر�س خارجي )كمال، 2010(.

التعريف اإلجرائي للسلوك اإلجيابي 
التي  الكلية  بالدرجة  اجرائياً  الإيجابي  ال�سلوك  يقا�س 
امل�ستخدم  اليجابي  ال�سلوك  مقيا�س  على  الطالب  عليها  يح�سل 

يف الدرا�سة احلالية 
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أبعاد مقياس السلوك اإلجيابي 

1.اإليثار 
يحب  كما  لأخيه  يحب  باأنه  اليجابي  الفرد  �سلوك  يت�سم 
اأن  يحب  كما  النا�س  ويعامل  نف�سه،  على  غريه  وتقدمي  لنف�سه، 
يعاملوه ول يبخل يف م�ساعدة الآخرين، وجندتهم وتقدمي اخلدمة 
التطوعية لهم، ويرفع ما ي�سبب الأذى عنهم ويجود على الآخرين 

مبا لديه وهذا يج�سد الثقافة العربية الأ�سيلة.

2.قوة األنا 
حتمل  على  القدرة  لديه  باأن  اِلإيجابي  الفرد  �سلوك  يت�سم 
والتفوق،  والنجاح،  واملثابرة،  والتهديدات،  ال�سعبة،  املواقف 
وي�سعر  تعرت�سه  التي  امل�سكالت،  مواجهة  يف  القرارات  واإتخاذ 
الفرد باحليوية والأمل والتفاوؤل والإتزان الإنفعايل وعدم ال�سعور 
جت�سد  الآنا  وقوة  الآخرين  جتاه  ايجابية  طاقة  ولديه  بالغرية 

ع�سب احلياة النف�سية الإيجابية.

3.التوكيدية أو احلزم
التعبري  القدرة على  لديه  باأنه  الإيجابي  الفرد  �سلوك  يت�سم 
مبهارات  ويتمتع  احلا�سم  القرار  واتخاذ  الرتدد  وعدم  واملباداأة 
وعادة  ال�سلبية  ال�سلوكيات  على  الحتجاج  على  والقدرة  قيادية 
مع  م�سكالته  ويحل  ب�رساحة  الآخرين  جتاه  م�ساعره  عن  يعرب 
الآخرين وفق قناعته وعدم اخلوف من اأ�سحاب التفوذ وال�سيطرة.

4.اإلبداع 
تت�سم  البحثية  اأعماله  باأن  الإيجابي  الفرد  �سلوك  يت�سم 
واحللول  والت�ساوؤلت  الفر�سيات  ويقدم  واحلداثة  بالأ�سالة 
على  والقدرة  وتاأمل  وا�ستب�سار  وخيال  اأفق  ولدية  للم�سكالت 
الكت�ساف والبتكار والتميز ودائماً يقدم احلجج والأدلة والرباهني 

يف املو�سوعات التي يناق�سها مع الآخرين.

5.االجتماعي 
يت�سم �سلوك الفرد الإيجابي باأنه يتقبل الآخرين، وينخرط 
بحواره البناء مع اإقامة عالقات اإيجابية تفاعلية ويقدم امل�ساعدة 
الأن�سطة الجتماعية  للملهوف وي�سارك يف  للمحتاجني، والنجدة 
والثقافية ومييل اإىل العمل اجلماعي وعالقات جيدة مع الآخرين.

6.األكادميي 
بدء  مبواعيد  يلتزم  باأنه  اليجابي  الفرد  �سلوك  يت�سم 
�رسح  اأثناء  والنتباه  الرتكيز،  يف  والقدرة  املحا�رسات، 
املحا�رسات، ويتابع كل ما هو جديد يف جمال تخ�س�سه، وينظم 
خالل  من  بال�سعادة  وي�سعر  معد،  جدول  وفق  املذاكرة  اأوقات 
امل�ساركة يف الأن�سطة الالمنهجية، ولديه طموح عال يف الدرا�سة، 

ويلتزم بقوانني واأنظمة اجلامعة.

7.التعاطف 
بالتعاطف،  الآخرين  جتاه  الإيجابي  الفرد  �سلوك  يت�سم 
وي�سعر  ينق�سهم،  اأو  يحتاجون  مبا  الفرد  وي�ست�سعر  واملحبة، 

اأو  الآخرين،  من  منبوذاً  �سخ�ساً  يرى  عندما  والأمل،  بال�سيق 
اأو ي�ساء معاملته، وي�سارك الآخرين يف الأفراح  اأو فقرياً،  تعي�ساً، 

والأحزان، ويقدم امل�ساعدة لالآخرين، ويتاأثر مب�سكالتهم.

8.النفسي 
بالنف�س،  الثقة  لدية  باأنه  الإيجابي  الفرد  �سلوك  يت�سم 
بحكمة  ويت�رسف  الغ�سب،  وقت  انفعالته  يف  بالتحكم  والقدرة 
والأمل،  بالإيجابية،  م�ساعره  عن  ويعرب  الآخرين،  مع  وعقالنية 
والتفاوؤل، وجودة احلياة، ويتمتع بقدر كاٍف من ال�سحة النف�سية.

دراسات سابقة 
من♦ العديد♦ تناولت♦ التي♦ الدرا�صات♦ من♦ العديد♦ اأجريت♦

املظاهر♦الإيجابية♦لل�صلوك♦الإن�صاين♦ومنها:
الإيجابية  اخل�سائ�س  عنوانها   )2001( عيد  درا�سة 
لل�سخ�سية يف عالقتها مبتغريى النوع والتخ�س�س الدرا�سي لدى 
الإيجابية  اخل�سائ�س  اإىل  التعرف  اإىل  وهدفت  اجلامعة  طالب 
اإناث(.  – )ذكور  والتخ�س�س  النوع  متغري  �سوء  يف  لل�سخ�سية 
وتكونت عينة الدرا�سة من )546( طالباً وطالبة من جامعة عني 
مكون  هو  الإيجابية  مفهوم  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأ�سفرت  �سم�س 
الأنا  الأبعاد يتمثل يف متغريات نف�سية، وهي قوة  نف�سي متعدد 
وجودة  والإبداع  الذات  وتقدير  الإنفعايل  والإتزان  والتوكيدية 
كل  اإح�سائية على  دالة  فروق  تبني عن عدم وجود  كما  احلياة، 
اأكرث  الذكور  اأن  تبني  كما  الإيجابية،  اخلم�سة  العوامل  من  عامل 
اإيجابي من الإناث، واأن طالب الكليات العلمية  اإبداعاً على نحو 
اأكرث ابداعاً على نحو ايجابي من طالب الكليات الأدبية كما تبني 
العلمية والكليات  الكليات  عن عدم وجود فروق بني الطالب يف 
والإتزان  الذات  وتقدير  الدرا�سي  التخ�س�س  بح�سب  الأدبية 
الإيجابية  على  الكلية  والدرجة  التوكيدية  الأنا  وقوة  الإنفعايل 

العامة.
الإيجابية  عنوانها  بدرا�سة   )2002( ال�صعيف  قام  بينما 
وعالقتها ببع�س متغريات ال�سخ�سية لدى طلبة اجلامعة، وهدفت 
وك�سف  الطلبة  لدى  الإيجابية  �سيوع  مدى  ك�سف  اإىل  الدرا�سة 
الفروق بني النوعني، والعالقة بني الإيجابية، واأ�ساليب املواجهة، 
والأمن النف�سي، وتكونت عينة الدرا�سة من )320( طالباً من طلبة 
الدرا�سة على عدم وجود فروق  ،واأ�سفرت نتائج  العليا  الدرا�سات 
ذات دللة اإح�سائية بني النوعني )الذكور، الإناث( يف الإيجابية 

تعزى للتخ�س�سات العلمية والأدبية.
 قام جيم�س♦واآخرون )2005( درا�سة عنوانها دعم ال�سلوك 
عدم  م�ساكل  على  املرتتبة  والآثار  املدر�سة،  داخل  الإيجابي 
الإن�سباط وهدفت الدرا�سة اإىل احلد من ال�سلوكيات ال�سلبية داخل 
الف�سول وتوفري بيئة تعلمية اآمنة ودعم ال�سلوك الإيجابي ل�سمان 
منوذج  ت�سميم  مت  ذلك  ولتحقيق  للطالب  الأكادميي  النجاح 
ويت�سمن  املعلمني،  مع  الت�ساور  خالل  من  باأكلملها  للمدر�سة 
التوقعات  و�سياغة  التدري�س،  اأ�ساليب  حت�سني  على  الت�سميم 
الأداء  وتعزيز  وتفعيله،  الف�سول  يف  الن�ساط  وزيادة  ال�سلوكية، 
الإيجابي، واإت�سح اأن التدخل الكامل للمدر�سة اأدى اإىل اإنخفا�س 
يف  للطالب  الأكادميي  الأداء  وحت�سني  الإن�سباط،  عدم  م�ساكل 
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املدر�سة.
م�ستوى  درا�سة  عنوانها  درا�سة   )2006( الفرا  وتناول 
الفل�سطينية  اجلامعات  يف  اجلامعيني  الطلبة  لدى  الإيجابية 
الإيجابية  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  غزة.وهدفت  بقطاع 
لدى الطلبة، وحتديد املكونات الأ�سا�سية اليجابية، وك�سفت عن 
الفروق يف اليجابية لدى الذكور والإناث واأ�سفرت نتائج الدرا�سة 
يف  تتج�سد  الطالب  ل�سخ�سية  لالإيجابية  اخلم�سة  املكونات  اأن 
الأنا  وقوة  النفعايل  والإتزان  والتوكيدية  الذات  وتقدير  الإبداع 
كما مل توجد فروق دالة اإح�سائياً بني الذكور والإناث يف الإبداع 
ول يف التوكيدية بينما وجدت فروق بني الذكور والإناث يف كل 
من تقدير الذات ل�سالح الإناث ويف الإتزان الإنفعايل وقوة الأنا 

ل�سالح الذكور.
اأجرى كارين♦واآخرون )Karen etal, 2008( درا�سة عنوانها 
تاأثري خ�سائ�س الطلبة و�سلوك املدر�س يف الف�سل على رفاهية 
الطالب، وهدفت الدرا�سة اإىل توفري مناخ اإيجابي يف الف�سل بني 
النف�سي  والتكيف  ال�سعادة  حتقيق  يف  ي�سهم  واملدر�س،  الطالب 
للطلبة، وتكونت عينة الدرا�سة من )594( طالباً من )55( ف�سال 
درا�سيا من )13( مدر�سة ثانوية مهنية، واأ�سفرت نتائج الدرا�سة 
عن اأن الطلبة الذين التحقوا باملدار�س، ولديهم حافز للتعلم كانوا 
اأكرث �سعوراً بال�سعادة، والتكيف النف�سي على عك�س الطلبة الذين 
بني  الإيجابي  ال�سلوك  واأن  للتعلم،  دافعاً  لديهم  ولي�س  التحقوا، 
يف  �ساهم  والإن�سباط  الت�سامح  على  القائم  واملدر�س  الطالب 

�سعور الطلبة بالإيجابية وقدر كاٍف من التكيف النف�سي.
حقوق  مفاهيم  اإدراك  عنوانها   )2013( يون�س  ودرا�سة 
التا�سع  ال�سف  طلبة  لدى  الإيجابي  بال�سلوك  وعالقته  الإن�سان 
وهدفت  وال�سمال،  غزة  حمافظتي  يف  الغوث  وكالة  مدار�س  يف 
الإن�سان  حقوق  مفاهيم  اإدراك  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة 
والك�سف عن الفروق يف �سوء متغريات )النوع، والتعليم الوالدين، 
الدخل ال�سهري( وتكونت عينة الدرا�سة من )565( طالباً وطالبة، 
وا�سفرت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود فروق بني اإدراك ملفاهيم 
حقوق الإن�سان، وال�سلوك الإيجابي بينما وجدت فروق يف اإدراك 
الذكور، كما  النوع ل�سالح  الإن�سان تعزى ملتغري  مفاهيم حقوق 
وجدت فروق ل�سالح الإناث يف م�ستوى ال�سلوك الإيجابي، بينما 
ل يوجد تاأثري للتفاعل بني نوع الطلبة ) ذكور - اإناث ( وم�ستوى 

اإدراكهم ملفاهيم حقوق الإن�سان على م�ستوى ال�سلوك الإيجابي.
الإيجابي  ال�سلوك  عنوانها  درا�سة   )2013( �صقورة  واأجرى 
يف  التقنية،  الكليات  طلبة  لدى  املنتج  بالتفكري  وعالقته 
بني  العالقة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  وهدفت  غزة،  حمافظات 
وتكونت  التقنية،  الكليات  طلبة  لدى  والتفكري  الإيجابي  ال�سلوك 
تقع  العينة  اأفراد  لدى  وطالبة  طالبا   )388( من  الدرا�سة  عينة 
عند م�ستوى )81.7 %( واأن م�ستوى التفكري الناقد )35.5 %( 
كما   )%  24.3( م�ستوى  عند  البتكاري  التفكري  م�ستوى  بينما 
وجدت عالقة بني ال�سلوك الإيجابي والتفكري ووجود فروق وتبني 
يف ال�سلوك الإيجابي يعزى للنوع، وكانت ل�سالح الطالبات، كما 
وكان  الدرا�سي،  وامل�ستوى  الإيجابي  ال�سلوك  بني  فروق  وجدت 

ل�سالح امل�ستوى الدرا�سي الثاين.
الذكاء  عنوانها  درا�سة   )2013( والنواجحة♦ علوان،♦ وقام 

الأق�سى  جامعة  طلبة  لدى  بالإيجابية  وعالقته  الوجداين، 
الذكاء  عالقة  على  التعرف  الدرا�سة  وهدفت  غزة،  مبحافظات 
الوجداين بالإيجابية لدى طلبة جامعة الأق�سى وقد تكونت عينة 
اأن  الدرا�سة  نتائج  اأ�سفرت  و  وطالبة،  طالباً   )247( من  الدرا�سة 
الإ�ستجابة  ودرجة   )% بلغت)71.86  الوجداين  الذكاء  درجة 
بني  اإح�سائياً  دالة  ارتباطية  عالقة  وجدت  بينما   )%  72.83(
بني  اإح�سائياً  دالة  فروق  وجدت  والإيجابية،  الوجداين  الذكاء 
وكانت  والإيجابية،  الوجداين  الذكاء  يف  والإناث  الذكور  بني 
اأ�ساليب  اإىل  ل�سالح الإناث، بينما تدين م�ستوى الإيجابية تعزى 
القت�سادي  امل�ستوى  وانخفا�س  ال�سلبية،  الجتماعية  التن�سئة 

والجتماعي والثقايف لالأ�رسة.
الوالدية  الجتاهات  عنوانها  درا�سة   )2013( بكري  واأجرى 
طلبة  لدى  الإيجابي  بال�سلوك  وعالقتها  الأبناء  يدركها  كما 
املرحلة الثانوية، وهدفت الدرا�سة اإىل ك�سف م�ستوى الإجتاهات 
الدرا�سة  عينة  وتكونت  اليجابي،  الجتماعي  وال�سلوك  الوالدية، 
)744( طالباً، واأ�سفرت نتائج الدرا�سة اأن بعد التعاطف جاء يف 
املرتبة الأويل ويليها بعد اليثار كما وجدت فروق بني متو�سطات 
درجات الطالب والطالبات يف ُبعد اليثار وكانت الفروق ل�سالح 

الطالب الذكور.
الأفكار  بع�س  درا�سة   )2013( العزيز  عبد♦ قام  بينما 
الإيجابي  وال�سلوك  بالإنفعالت  املنبئة  وال�سلبية  الإيجابية 
وال�سلبي لدى املراهقني من اجلن�سني، وهدفت الدرا�سة اإىل الك�سف 
الأفكار  الإرتباطية املتبادلة بني كل من  العالقات  عن منظومة 
طالباً   )329( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  وال�سلبية،  الإيجابية 
وطالبة من اجلامعة من الفرقة الأوىل والثانية والثالثة، واأ�سفرت 
الإيجابية  الأفكار  بني  عالقة  وجود  عدم  عن  الدرا�سة  نتائج 
وال�سلبية بني الذكور والإناث بالإ�سافة اإىل وجود عالقة ارتباطية 
دالة بني الأفكار الإيجابية وال�سلبية من ناحية وبني الإنفعالت 
– اإناث( كما  )ذكور  النوعني  لدى  وال�سلبية  الإيجابية  ال�سلوكية 
التنبوؤ بالإنفعالت  وال�سلبية على  الإيجابية  الأفكار  تبني بقدرة 
وال�سلوكيات الإيجابية لدى النوعني ووجدت فروق جوهرية لدى 
الذكور على مقيا�س الأفكار الإيجابية بينما مل توجد فروق دالة 

بني الذكور والإناث على مقيا�س الأفكار ال�سلبية.
العقل  عادات  عنوانها  درا�سة   )2015( بربخ  واأجرت 
الأزهر  جامعة  طلبة  لدى  الإيجابي  ال�سلوك  مبظاهر  وعالقتها 
بغزة، وهدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل العالقة بني عادات العقل 
الفروق  وك�سف  اجلامعة،  طلبة  لدى  الإيجابي  ال�سلوك  ومظاهر 
من  جمموعة  يف  الإيجابي  وال�سلوك  العقل  عادات  من  كل  بني 
وتكونت  والنوع،  والتخ�س�س  الدرا�سي  كامل�ستوى  املتغريات 
عينة الدرا�سة من )515( طالباً وطالبة واأ�سفرت نتائج الدار�سة 
ال�سلوك  العقل، ومظاهر  لعادات  الأزهر  امتالك طلبة جامعة  عن 
الإيجابي، ووجدت عالقة داله وموجبة بني اأبعاد عادات العقل، 
دالة  فروق  ووجدت  الإيجابي،  ال�سلوك  ملقيا�س  الكلية  والدرجة 
الكليات  بني  الأكادميي  الإيجابي  ال�سلوك  بعد  على  اح�سائياً 
وعن  العلمية  الكليات  ل�سالح  الفروق  وجاءت  والأدبية،  العلمية 
ال�سلوك  اأبعاد  جميع  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
تعليم  للمقيا�س يعزى ملتغري م�ستوى  الكلية  والدرجة  الإيجابية 
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د. عبد الكرمي املدهونالسلوك اإليجابي وعالقته ببعض املتغيرات لدى طلبة كليات جامعة فلسطني بغزة

الأب والأم وم�ستوى الدخل.

تعقيب على الدراسات السابقة 
الأهداف،  يف  التنوع  لوحظ  ال�سابقة  الدرا�سات  عر�س  بعد 
وجمتمع الدرا�سة، وطريقة اختيار العينة، حيث تناولت الدرا�سات 
ال�سابقة مراحل عمرية خمتلفة، وكذلك التنوع يف نتائج الدرا�سة 
والتو�سيات وفقاً لطبيعة كل درا�سة، وا�ستفاد الباحث من عر�س 

نتائج الدرا�سة وتف�سريها.
ويف �سوء عر�س الدرا�سات ال�سابقة ميكن �سياغة فرو�س 

الدرا�سة على النحو التايل: 

فروض الدراسة: 
1♦ جامعة . كليات  طلبة  لدى  الإيجابي  ال�سلوك  م�ستوى  ي�سل 

فل�سطني بغزة بن�سبة 60 %.
2♦ ل توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطات الدرجات . ♦.2

جامعة  كليات  طلبة  لدى  الإيجابي  ال�سلوك  مقيا�س  على 
فل�سطني بغزة يعزى ملتغري النوع )ذكور – اإناث (.

3♦ ل توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطات الدرجات . ♦.3
جامعة  كليات  طلب  لدى  الإيجابي  ال�سلوك  مقيا�س  على 

فل�سطني بغزة يعزى ملتغري الكليات )علمية – اأدبية (.
4♦ ل توجد فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطات الدرجات . ♦.4

جامعة  كليات  طلبة  لدى  الإيجابي  ال�سلوك  مقيا�س  على 
فل�سطني يعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي )الأول – الرابع(.

منهج الدراسة:
على  يعتمد  الذي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  مت 
وعالقته  اليجابي  )ال�سلوك  الدرا�سة  مو�سوع  الظاهرة  درا�سة 
ببع�س املتغريات النف�سية( وحتليل بياناتها وبيان العالقة بني 
تت�سمنها  التي  والعمليات  حولها  تطرح  التي  والآراء  مكوناتها 
العلمي  والتف�سري  التحليل  اأ�سكال  اأحد  التي حتدثها، وهو  والآثار 
عن  كمياً  وت�سويرها  حمددة  م�سكلة  اأو  ظاهرة  لو�سف  املنظم 
امل�سكلة  اأو  الظاهرة  عن  مقننة  ومعلومات  بيانات  جمع  طريق 

وت�سنيفها وحتليلها واإخ�ساعها للدرا�سات الدقيقة.

جمتمع الدراسة: 
الطب وطالباتها،  الدرا�سة من طالب كليات  تكون جمتمع 
وال�سيدلة، والقانون، واإدارة املال، والأعمال، والرتبية، امل�سجلني 
طالباً   990 عددهم  البالغ   )2016( الثاين  الدرا�سي  للف�سل 

وطالبة.

عينة الدراسة: 
قام الباحث باإختيار عينة ع�سوائية قوامها )247( طالبا 
 2016 للعام  بغزة  فل�سطني  جامعة  كليات  طلبة  من  وطالبة 

واجلدول )1( يو�سح ذلك:

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

الن�صبة♦املئوية♦%العدداملتغريات

النوع
13052.6ذكور

11747.4اإناث

الكلية
11446.2علمية

13353.8اأدبية

امل�ستوى
14056.7الأول

10743.3الرابع

247100.0املجموع

أداة الدراسة:

مقياس السلوك اإلجيابي

طلبة  لدى  الإيجابي  ال�سلوك  مقيا�س  باإعداد  الباحث  قام 
اجلامعة، وبناء املقيا�س من خالل الإطالع على الأدب الرتبوي 
احلديث والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت ال�سلوك الإيجابي، واأخذ 
اأ�ساتذة ال�سحة النف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية  راأي عينة من 
وبلغ عدد عباراته بعد ال�سياغة النهائية )64( عبارة وزعت وفق 
– موافق  التايل: )موافق متاماً  النحو  �سلم متدرج خما�سي على 
– غري متاأكد – وغري موافق – غري موافق مطلقاً( وفق الأوزان 
التالية )5 - 4 - 3 - 2 - 1(، بذلك تنح�رس درجات اأفراد عينة 
الدرا�سة ما بني )64 - 320( درجة ملقيا�س ال�سلوك اليجابي، 
التوكيدية،  النا،  قوة  )اليثار،  هي  اأبعاد،  ثمانية  ت�سمن  الذي 

البداع، النف�سي، الجتماعي، الأكادميي، التعاطف(.

صدق األداة: 

1.�صدق♦املحكمني:
الأ�ساتذة  من  جمموعة  على  الدرا�سة  اأداة  عر�ست 
اآرائهم  باإبداء  قاموا  حيث  النف�س،  علم  جمال  يف  املتخ�س�سني 
انتماء  ومدى  الأداة،  عبارات  منا�سبة  مدى  حول  ومالحظاتهم 
العبارات اإىل الأداة، وكذلك و�سوح �سياغاتها اللغوية ويف �سوء 

تلك الآراء مت اإ�ستبعاد بع�س العبارات وتعديل البع�س الآخر.
2.الت�صاق♦الداخلي:♦

مت التحقق من الت�ساق الداخلي لالأداة بتطبيقهاعلى عينة 
معامل  ح�ساب  ومت  وطالبة،  طالباً   )40( من  مكونة  ا�ستطالعية 
والدرجة  املقيا�س  عبارات  من  عبارة  كل  بني  بري�سون  ارتباط 

.)SPSS( الكلية له، وذلك با�ستخدام الربنامج الإح�سائي
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جدول )2(
 قيم معامل ارتباط كل عبارة من عبارات مقياس السلوك االيجابي مع الدرجة الكلية للمقياس

معامل♦مالبعد
معامل♦مالبعدالرتباط

معامل♦مالبعدالرتباط
معامل♦مالبعدالرتباط

الرتباط

ثار
لي

ا

10.468**

لنا
وة ا

ق

90.484**

دية
وكي

الت

170.538**

داع
لب

ا

250.503**

20.589**100.614**180.674**260.595**

30.716**110.560**190.678**270.523**

40.410**120.672**200.667**280.669**

50.484**130.354*210.362*290.751**

60.647**140.671**220.624**300.782**

70.592**150.557**230.664**310.660**

80.731**160.511**240.463**320.601**

سي
نف�

ال

330.491**

عي
تما

لج
ا

410.605**

ميي
كاد

ال

490.804**

طف
تعا

ال

570.622**

340.332*420.544**500.815**580.621**

350.349*430.500**510.826**590.648**

360.399**440.603**520.724**600.833**

370.567**450.596**530.730**610.640**

380.571**460.471**540.791**620.746**

390.752**470.650**550.792**630.803**

400.455**480.531**560.578**640.751**

ر اجلدولية عند درجة حرية )38( وعند م�ستوى دللة )0.01( = 0.393

 0.304 ر اجلدولية عند درجة حرية )38( وعند م�ستوى دللة )0.05( = 

 يبني جدول )2( اأن معامالت الرتباط بني كل عبارة من 
م�ستوى  عند  دالة  للمقيا�س  الكلية  والدرجة  املقيا�س،  عبارات 
دللة ) 0.05، 0.01( وتراوحت معدلت الإرتباط بني )0.354، 
0.826( وذلك تتمتع مبعامالت اإرتباط مرتفعة وهذا دليل على 

وجود ات�ساق داخلي بني اأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية.

Reliability ثبات األداة 
1.طريقة♦التجزئة♦الن�صفية

Split � Half Coefficient:
ا�ستخدم درجات العينة ال�ستطالعية حل�ساب ثبات املقيا�س 
ن�سفني،  اإىل  املقيا�س  جزىء  اإذ  الن�سفية،  التجزئة  بطريقة 
العبارات الفردية مقابل العبارات الزوجية لكل عبارة من عبارات 
املقيا�س، وذلك بح�ساب معامل الرتباط بني الن�سفني، ثم جرى 
 )3( واجلدول  براون  �سبريمان  معادلة  با�ستخدام  الطول  تعديل 

يو�سح ذلك:

جدول )3(
قيم معامات االرتباط بين نصفي المقياس 

معامل♦الثبات♦عدد♦العباراتاأبعاد♦املقيا�سم
80.777اليثار1

80.647قوة النا2

80.725التوكيدية3

80.689البداع4

80.712النف�سي5

80.818الجتماعي6

80.843الكادميي7

80.908التعاطف8

640.806املجموع

ملقيا�س  الكلي  الثبات  معامل  اأن   )3( جدول  من  يت�سح 
يتمتع  املقيا�س  اأن  على  يدل  وهذا   ،)0.806( اليجابي  ال�سلوك 
بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث اإىل تطبيقها على عينة 

الدرا�سة.
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د. عبد الكرمي املدهونالسلوك اإليجابي وعالقته ببعض املتغيرات لدى طلبة كليات جامعة فلسطني بغزة

2.طريقة♦األفا♦كرونباخ:
وهي  الثبات  ح�ساب  طرق  من  اأخرى  طريقة  ا�ستخدمت 
لإيجاد  وذلك  الثبات  ح�ساب  طرق  اإحدى  كرونباخ،  األفا  طريقة 
معامل ثبات الأداة، اإذ ح�سل على قيمة معامل األفا لكل بعد من 

اأبعاد املقيا�س، واجلدول )4( يو�سح ذلك:
جدول )4( 

قيم معامات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس

معامل♦األفا♦عدد♦العباراتاأبعاد♦املقيا�سم
كرونباخ

80.710اليثار1

80.677قوة النا2

80.721التوكيدية3

80.760البداع4

80.555النف�سي5

80.651الجتماعي6

80.896الأكادميي7

80.850التعاطف8

640.980املجموع9

ملقيا�س  الكلي  الثبات  معامل  اأن   )4( جدول  من  يت�سح 
يتمتع  املقيا�س  اأن  على  يدل  وهذا   ،)0.980( اليجابي  ال�سلوك 

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

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
لقد♦قام♦الباحث♦بتفريغ♦وحتليل♦املقيا�س♦من♦خالل♦برنامج♦
)SPSS(♦الإح�صائي♦ومت♦ا�صتخدام♦الأ�صاليب♦الإح�صائية♦التالية:

1♦ التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية..
2♦ لإيجاد �سدق الت�ساق الداخلي للمقيا�س مت ا�ستخدام معامل .

."Pearson" ارتباط بري�سون
3♦ ارتباط . ا�ستخدام معامل  املقيا�س مت  ثبات  لإيجاد معامل 

ومعادلة  املت�ساوية،  الن�سفية  للتجزئة  بروان  �سبريمان 
ارتباط  الن�سفية غري املت�ساوية، ومعامل  جتمان للتجزئة 

األفا كرونباخ.
4♦ اختبار One � Sample Statistics لتحليل فقرات املقا�س..
5♦ الفروق بني . Independent Samples Test لقيا�س  اختبار 

جمموعتني.
نتائج الدراسة:

للتحقق♦من♦�صحة♦الفر�س♦الأول♦
ين�س الفر�س الأول على اأنه “ي�سل م�ستوى كل من اأبعاد 
ال�سلوك اليجابي لدى عينة طلبة كليات جامعة فل�سطني بغزة “ 

بن�سبة )60 %(.
ولالإجابة عن هذا الفر�س قام الباحث با�ستخدام التكرارات 
واملتو�سطات والن�سب املئوية، وقيمة )ت( تو�سح النتائج التالية: 

جدول )5(
 يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لحساب مستوى أبعاد السلوك االيجابي لدى أفراد العينة

اأبعاد♦مقيا�س♦م
ال�صلوك♦الإيجابي

جمموع♦
الرتتيبقيمة♦الدالةقيمة♦ت♦الوزن♦الن�صبيالنحراف♦املعيارياملتو�صطال�صتجابات

869935.2193.64888.0548.3290.0001اليثار1

0.6578 - 589823.8794.29559.700.444قوة النا2

803432.5264.32781.3230.9700.0004التوكيدية3

772031.2553.85978.1429.5490.0005البداع4

669827.1174.53367.7910.8070.0007النف�سي5

757630.6723.95376.6826.5250.0006الجتماعي6

819133.1624.91782.9029.2840.0003الكادميي7

866335.0734.52687.6838.4520.0002التعاطف8

61479248.90319.62077.7845.5820.000املجموع

اأن بعد اليثار احتل املرتبة الوىل  يت�سح من جدول )5( 
على  وح�سل  التعاطف  بعد  تال   ،)%  88.05( ن�سبي  بوزن 
البعد  ذلك  تال   ،)%  87.68( ن�سبي  بوزن  الثانية  املرتبة 
 ،)% ن�سبي)82.90  بوزن  الثالثة  املرتبة  على  احتل  الأكادميي 
ن�سبي  بوزن  الرابعة  املرتبة  على  احتل  التوكيدية  بعد  ذلك  تال 
املرتبة اخلام�سة بوزن  احتل على  الإبداع  بعد  %(.تال   81.32(

املرتبة  على  احتل  الجتماعي  البعد  %(.وتبعه   78.14( ن�سبي 
على  احتل  النف�سي  %(.والبعد   76.68( ن�سبي  وبوزن  ال�ساد�س 
الأنا احتل  %(.وبعد قوة  ال�سابعة بوزن ن�سبي )67.79  املرتبة 
على املرتبة الثامنة بوزن ن�سبي )59.70 %(.اأما الدرجة الكلية 
ملقيا�س ال�سلوك اليجابي ككل ح�سلت على وزن ن�سبي )77.78 

.)%
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الأوىل  املرتبة  على  الإيثار  بعد  ح�سول  الباحث  ويعزو 
ال�سعور  تنامي  توؤكد  النتيجة  وهذه  الإيجابي  ال�سلوك  اأبعاد  بني 
على  يقبلون  الذين  العينة  اأفراد  لدى  املجتمعية  بامل�سوؤولية 
ي�سعون  حيث  اأحد،  من  تاأثري  دون  اإرداتهم  بكل  طواعية  الإيثار 
يف �سلم اأولوياتهم الإيثار، وهو خلق حميد يقوي اأوا�رس املحبة 
على  باملحافظة  والأجداد  الآباء  ثقافة  يج�سد  وهذا  النا�س  بني 
والإنق�سام  القت�سادي  احل�سار  من  وبالرغم  والتقاليد،  العادات 
بني  البطالة  معدلت  وارتفاع  الفقر،  م�ساحة  وانت�سار  الداخلي 
اإىل  احلافز  لديهم  زادت  اخل�سو�سية  وهذه  اخلريجني،  �سفوف 
تقدمي امل�ساعدة والإقبال على الأعمال التطوعية من دون مقابل 
من اأحد، وتف�سيل غريهم على اأنف�سهم بالرغم من احلاجة اإىل ذلك 
وتر�سيخ ثقافة التعاون بني مكونات املجتمع الفل�سطيني، ولديهم 
وبالتايل  الآخرين،  مع  واإيجابية  تفاعلية  اأكرث  اجتماعية  �سبكة 

تكون م�ساعرهم �سادقة.
بينما احتل بعد التعاطف على املرتبة الثانية وهذه النتيجة 
يف  متر  التي  الفل�سطينية  احلالة  مع  من�سجمة  وجاءت  منطقية، 
�سلوك  انت�سار  اإىل  اأدى  مما  وال�سعوبة،  التعقيد  غاية  يف  ظروف 
التعاطف الذي يج�سد ا�ستجابة وجدانية من الفرد جتاه الآخرين 
مما ي�ساهم يف انت�سار ثقافة التعاطف والتاآخي، وتوثيق اأوا�رس 
الأذى  ورفع  والفقراء،  للمحتاجني،  امل�ساعدة  وتقدمي  املحبة 
والتوتر  بالقلق  العينة  اأفراد  ي�سعر  حيث  عنهم،  والظلم  وال�سيم 

وال�سيق ملا يعانيه الآخرون ب�سبب تردي حالتهم الإقت�سادية.
بينما احتل البعد الأكادميي على املرتبة الثالثة وهذا يوؤكد 
واللوائح املعمول بها يف  والقوانني  بالنظام  العينة  اأفراد  اإلتزام 
الفعالة  وامل�ساركة  املحا�رسات،  بدء  مبوعد  والتقييد  اجلامعة، 
الثقافية،  الأن�سطة  يف  الإيجابية  وامل�ساركة  املحا�رسة،  اأثناء 
م�ستوى  درجة  من  زاد  وبالتايل  والجتماعية،  والريا�سية، 
اأكادميي  م�ستوى  على  ح�سولهم  يف  ي�سهم  مما  لديهم،  الدافعية 
عاٍل، ومتابعة كل ما هو جديد يف جمال التخ�س�س وقدرتهم على 

تنظيم اأوقات املذاكرة.
اأبعاد  الآنا على املرتبة الأخرية بني  بينما احتل بعد قوة 
على  العينة  اأفراد  لدى  القدرة  تدين  يوؤكد  مما  الإيجابي  ال�سلوك 
امل�ستمر يف  التهديد  نتيجة  النف�سية  ال�سدامات  املزيد من  حتمل 
جميع مناحي احلياة مما زاد يف درجة املعاناة واملتاعب وهذه 
احلالة النف�سية ناجتة عن تعر�س املجتمع الفل�سطيني اإىل ثالثة 
حروب خالل اخلم�س ال�سنوات املا�سية مما اأدى اإىل اإنهاك احلجر 
وال�سجر والب�رس، وترتب على ذلك �سعف قوة الأنا واحلزم لديهم، 

وهذه النتيجة تتفق جزئياً مع نتيجة الفرا )2006(.

التحقق من صحة الفرض الثاني 

ين�س الفر�س الثاين على اأنه »ل توجد فروق دالة اإح�سائياً 
اليجابي  ال�سلوك  مقيا�س  اأبعاد  على  الدرجات  متو�سطات  بني 

تعزى ملتغري النوع )ذكور – اإناث(«
 T –TesT )وللتحقق من �سحة الفر�س، ا�ستخدم اختبار )ت

واجلدول )6( يو�سح ذلك.

جدول )6(
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« للمقياس تعزى لمتغير 

النوع)ذكور، إناث(.

اأبعاد♦
النحراف♦املتو�صطالعددالنوعاملقيا�س

املعياري
قيمة♦
»ت«

قيمة♦
الدللة

م�صتوى♦
الدللة

اليثار
13035.4153.784ذكور

0.8930.373
غري دالة 
اإح�سائياً 11735.0003.494اإناث

قوة النا
13024.7773.912ذكور

 3.5460.000
دالة عند 

0.01 11722.8804.494اإناث

التوكيدية
13032.4544.317ذكور

 0.277 0.782
غري دالة 
اإح�سائياً 11732.6074.355اإناث

البداع
13031.4084.0720.655ذكور

 0.513
غري دالة 
اإح�سائياً 11731.0853.616اإناث

النف�سي
13027.0924.812ذكور

0.092 0.927
غري دالة 
اإح�سائياً 11727.1454.223اإناث

الجتماعي
13030.2924.064ذكور

 1.596 0.112
غري دالة 
اإح�سائياً 11731.0943.799اإناث

الكادميي
13032.8625.011ذكور

 1.0120.312
غري دالة 
اإح�سائياً 11733.4964.810اإناث

التعاطف
13034.6234.970ذكور

غري دالة 1.6520.100 
اإح�سائياً 11735.5733.936اإناث

الدرجة 
الكلية 

130248.92320.800ذكور
غري دالة 0.986 0.017

اإح�سائياً 11735.5733.936اإناث

قيمة »ت« الجدولية عند مستوى داللة ) a 0.05 £ ) تساوي 1.96

قيمة “ت” الجدولية عند مستوى داللة ) a 0.01 £ ) تساوي 2.58

يت�سح من جدول )6( اأن قيمة »ت« املح�سوبة اأقل من قيمة 
»ت« اجلدولية يف جميع الأبعاد والدرجة الكلية لل�سوك اليجابي، 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  وهذا  الأنا،  قوة  بعد  عدا 
اأن قيمة  اإناث(.كما يت�سح  )ذكور  النوع  اإح�سائية تعزى ملتغري 
“ت” اجلدولية يف بعد قوة النا،  “ت” املح�سوبة اأكرب من قيمة 
ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  وهذا 
الذكور.ويعزو  ل�سالح  الفروق  كانت  وقد  واإناث(  )ذكور  النوع 
النف�سية  وامل�ساحبات  املكونات  النتيجة يف �سوء  الباحث هذه 
ما  والإناث  الذكور  من  العينة  اأفراد  لدى  فروق  وجود  عدم  عن 
املجتمع  يعي�سها  التي  القا�سية  الظروف  لأن  الأنا؛  قوة  بعد  عدا 
امل�ساحة  اأن  اإىل حد ما مت�سابهة خا�سة  الفل�سطيني تكاد تكون 
املحيط  على  مغلقة  �سبه  العينة  اأفراد  يعي�سها  التي  اجلغرافية 
اخلارجي بينما ووجدت فروق بني اأفراد العينة )ذكور واإناث( يف 
بعد قوة الأنا، وجاءت الفروق ل�سالح الذكور، وهذه نتيجة واقعية 
الأحداث  القوية يف مواجهة  الإرادة  الذكور لديهم  ومنطقية؛ لأن 
اأحياناً  ت�سبب  والتي  الفل�سطيني،  املجتمع  بها  التي مير  ال�سعبة 
املعاناة والأمل، وهم يتمتعون بدرجة عالية من ال�سالبة والإرادة 
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الإيجابي، ل يتاأثر بنوع  املال والأعمال(، وات�سح باأن �سلوكهم 
الكلية التي يدر�سون بها وهذا يوؤكد باأن لديهم القدرة على التكيف 
وهم  ال�رسيع،  بالتغيري  تت�سم  والتي  املختلفة  احلياة  ظروف  يف 
ي�ستفيدون يف ذلك من خربة وجتارب الآخرين ويتمتعون بالقدرة 
على التوا�سل والتفاعل الجتماعي، وينظرون اإىل احلياة بنظرة 
تت�سم بالواقعية وهم ل يبالغون يف تقدير ذواتهم اأو يقللون من 
اإىل  ين�سدون  التي  الأهداف  تقدير  يف  يبالغون  ل  كما  قيمتها 
حتقيقها ول يقللون يف نف�س الوقت من قيمتها يف احلياة ولديهم 
القدرة على اإزالة كل اأ�سكال اخلطر الذي يداهمهم؛ لأنهم يعتمدون 
التي  امل�سكالت  حل  يف  العلمي  التفكري  مهارات  على  ذلك  يف 
بالعرتاف  وامل�سداقية  ال�سجاعة،  ولديهم  احلياة  يف  تعرت�سهم 
باأنهم عاجزون عن حل م�سكالتهم، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

ال�سعيف )2002(.

للتحقق من صحة الفرض الرابع 

ين�س الفر�س الرابع على اأنه »ل توجد فروق دالة اإح�سائياً 
بني متو�سطات الدرجات يف اأبعاد مقيا�س ال�سلوك اليجابي تعزى 

ملتغري امل�ستوى الدرا�سي )الول – الرابع(«
 T –TesT )وللتحقق من �سحة الفر�س، ا�ستخدم اختبار )ت

واجلدول )8( يو�سح ذلك.
جدول )8(

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

اأبعاد♦
النحراف♦املتو�صطالعددامل�صتوىاملقيا�س

املعياري
قيمة♦
»ت«

قيمة♦
الدللة

م�صتوى♦
الدللة

اليثار
14035.0863.869الأول

غري دالة 0.514 0.654
اإح�سائياً 10735.3933.347الرابع

قوة النا
14023.9714.236الأول

غري دالة 0.698 0.388
اإح�سائياً 10723.7574.389الرابع

التوكيدية
14032.6214.153الأول

غري دالة 0.3940.694
اإح�سائياً 10732.4024.562الرابع

البداع
14031.2933.941الأول

غري دالة 0.861 0.176
اإح�سائياً 10731.2063.766الرابع

النف�سي
14027.5364.510الأول

غري دالة 0.097 1.665
اإح�سائياً 10726.5704.527الرابع

الجتماعي
14030.5143.983الأول

غري دالة 0.7170.474 
اإح�سائياً 10730.8793.923الرابع

الكادميي
14033.6864.404الأول

غري دالة 0.055 1.925
اإح�سائياً 10732.4775.462الرابع

التعاطف
14034.7934.967الأول

غري دالة 0.267 1.113
اإح�سائياً 10735.4393.866الرابع

القوية يف حتمل امل�سوؤولية، وبالتايل لديهم قدر كاٍف من التكيف، 
وال�سلوك الإيجابي، وم�ساحة من الأمل والتفاوؤل يفوق الإناث.

للتحقق من صحة الفرض الثالث 

ين�س الفر�س الثالث على اأنه »ل توجد فروق دالة اإح�سائياً 
بني متو�سطات الدرجات يف اأبعاد مقيا�س ال�سلوك اليجابي تعزي 

ملتغري الكلية )علمية – اأدبية(«
 T –TesT )وللتحقق من �سحة الفر�س، ا�ستخدم اختبار )ت

واجلدول )7( يو�سح ذلك.
جدول )7(

 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« للمقياس تعزى لمتغير الكلية 
)علمية – أدبية(«

اأبعاد♦
النحراف♦املتو�صطالعددالكلياتاملقيا�س♦

املعياري
قيمة♦
»ت«

قيمة♦
الدللة

م�صتوى♦
الدللة

اليثار
11435.4743.358علمية

 1.0170.310
غري دالة 
اإح�سائياً 13335.0003.879اأدبية

قوة النا
11423.4824.555علمية

 1.344 0.180
غري دالة 
اإح�سائياً 13324.2184.046اأدبية

التوكيدية
11432.2284.404علمية

 1.003 0.317
غري دالة 
اإح�سائياً 13332.7824.259اأدبية

البداع
11431.6053.703علمية

 1.323 0.187
غري دالة 
اإح�سائياً 13330.9553.977اأدبية

النف�سي
11426.5704.552علمية

 1.764 0.079
غري دالة 
اإح�سائياً 13327.5864.481اأدبية

الجتماعي
11430.8253.958علمية

 0.561 0.576
غري دالة 
اإح�سائياً 13330.5413.959اأدبية

الكادميي
11432.7545.174علمية

 1.2070.229
غري دالة 
اإح�سائياً 13333.5114.677اأدبية

التعاطف
11434.7464.560علمية

 1.052 0.294
غري دالة 
اإح�سائياً 13335.3534.494اأدبية

الدرجة 
الكلية 

114247.68418.812علمية
 0.903 0.367

غري دالة 
اإح�سائياً 133249.94720.299اأدبية

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

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

من  اأقل  املح�سوبة  “ت”  قيمة  اأن   )7( جدول  من  يت�سح 
لل�سلوك  الكلية  والدرجة  الأبعاد  جميع  يف  اجلدولية  “ت”  قيمة 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يدل عن عدم وجود  وهذا  اليجابي، 
تعزى ملتغري الكلية.)علمية – اأدبية(.ويعزو الباحث هذه النتيجة 
يف �سوء املكونات وامل�ساحبات النف�سية لدى اأفراد العينة الذين 
يدر�سون يف الكليات العلمية )طب الأ�سنان وال�سيدلة والهند�سة( 
واإدارة  والقانون  )الرتبية  الأدبية  الكليات  يف  يدر�سون  والذين 
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اأبعاد♦
النحراف♦املتو�صطالعددامل�صتوىاملقيا�س

املعياري
قيمة♦
»ت«

قيمة♦
الدللة

م�صتوى♦
الدللة

الدرجة♦
الكلية♦

140249.50019.939الأول
غري دالة 0.585 0.546 

اإح�سائياً 107248.12119.260الرابع

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

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

من  اأقل  املح�سوبة  »ت«  قيمة  اأن   )8( جدول  من  يت�سح 
لل�سلوك  الكلية  والدرجة  الأبعاد  جميع  يف  اجلدولية  »ت«  قيمة 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يدل عن عدم وجود  وهذا  اليجابي، 

تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي )الأول والرابع(.
املكونات  �سوء  يف  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
وامل�ساحبات النف�سية لدى اأفراد العينة الذين يدر�سون يف كليات 
اجلامعة �سواء كانوا يف امل�ستوى الدرا�سي الأول اأو يف امل�ستوى 
بامل�ستوى  يتاأثر  ل  الإيجابي  �سلوكهم  اإّن  حيث  الرابع  الدرا�سي 
واإقامة عالقات  الإنخراط  على  بالقدرة  يتمتعون  وهم  الدرا�سي، 
املجتمع  وتقاليد  قيم وعادات  واملحافظة على  �سوية  اإجتماعية 
ولديهم ثقة عالية بالنف�س والقدرة على اإتخاذ القرارات ال�سائبة 
وهم  الإنفعايل  بالثبات  �سلوكهم  ويت�سم  املختلفة  املواقف  يف 
من  بدرجة  وتقيمها  تطويرها  على  ويعملون  ذواتهم  يتفهمون 
ال�سفافية واملو�سوعية بعيداً عن اإ�ستخدام اأدوات اجلمود الفكري 
والتع�سب للراأي، وي�سعرون بالأمن النف�سي والطماأنينة ويعرفون 
حدود احلرية املمنوحة لهم ويدركون باأن امل�سوؤولية امللقاة على 
اأهدافهم مدرو�سة وتن�سجم مع قدراتهم  اأن تكون  عاتقهم حتتاج 
ويقبلون  حتقيقها  م�سوؤولية  يتحملون  وبالتايل  وطموحاتهم 
املربرات  ي�سعوا  اأن  دون  النتيحة  كانت  مهما  �سلوكهم  نتائج 
وهم ل يعزلون اأنف�سهم عن حميطهم الأ�رسي واملجتمعي باعتبار 
اأي�ساً  وي�سعرون  اجلماعة،  يف  يتفاعل  اجتماعي  كائن  الإن�سان 
بال�رسور واحلزن ولكن يف درجات تت�سم بالواقعية وهذه النتيجة 

تختلف مع نتيجة �سقورة )2013(.

التوصيات:
يف♦�صوء♦نتائج♦الدرا�صة♦يو�صي♦الباحث:

1♦ الإيثار، . مثل  الإيجابية  ال�سلوكيات  غر�س  �رسورة   
والتعاطف، والتوكيدية لدى الن�سء مع تعزيزها يف جميع 

املراحل التعليمية ملا لها من اأهمية يف بناء ال�سخ�سية.
2♦ �رسورة اأن تت�سمن املناهج الدرا�سية الت�سمينات الرتبوية .

لل�سلوك اليجابي.
3♦ امل�ستويات . جلميع  الإيجابي  ال�سلوك  ثقافة  ن�رس  �رسورة 

الدرا�سية يف اجلامعة.
4♦ املجتمع . مكونات  بني  والتعاطف  الإيثار  ثقافة  تعزيز 

الفل�سطيني مبا ين�سجم مع خ�سو�سية البيئة الفل�سطينية يف 
قطاع غزة.

5♦ عقد لقاءات دورية لطلبة اجلامعة يتم من خاللها التدريب .

على مهارات ال�سلوك الإيجابي من اأجل تعزيز جودة تعامل 
الطلبة مع م�سكالت احلياة اليومية.

6♦ ال�سلوك الإيجابي وعالقته . اإجراء درا�سات تتناول  �رسورة 
طلبة  لدى  ال�سخ�سية  و�سمات  احلياة  وجودة  بالإبداع 

اجلامعات اإ�سافة اىل ال�سلوك.

املصادر واملراجع:

أوالً - املراجع العربية:

1♦ بربخ، الهام )2015( عادات العقل وعالقتها مبظاهر ال�سلوك .
ماج�ستري  ر�سالة  بغزة  الأزهر  جامعة  طلبة  لدى  الإيجابي 

مودعة يف كلية الرتبية يف جامعة الأزهر بغزة.
2♦ املواظبة . مبظاهر  الإلتزام  م�ستوى   )2012( زياد  بركات، 

ال�سلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي من 
وجهة نظر املعلمني، جملة العلوم الرتبوية والنف�سية جامعة 

البحرين.
3♦ بكري،اأحمد )2013( الإجتاهات الوالدية كما يدركها الأبناء .

الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الإيجابي  بال�سلوك  وعالقتها 
مبحافظة الو�سطى، ر�سالة ماج�ستري، مودعة يف كلية الرتبية 

جامعة الأزهر بغزة.
4♦ للتدريب . برنامج  فاعلية  مدى   )1992( نادية  ح�سنني، 

التوكيدي يف تنمية بع�س جوانب ال�سحة النف�سية الإيجابية 
بكلية  مودعة  داكتوراة  ر�سالة  اجلامعيني،  الطالب  لدى 

الرتبية جامعة عني �سم�س.
5♦ �سقورة، �سياء )2013( ال�سلوك الإيجابي وعالقته بالتفكري .

املنتج لدى طلبة الكليات التقنية يف حمافظات غزة، ر�سالة 
ماج�ستري مودعة يف كلية الرتبية جامعة الأزهر بغزة.

6♦ ال�سعيف، خالد )2005( تنمية الإيجابية واأثرها على بع�س .
النف�سية لدى عينة من طالب اجلامعة، درا�سة  الإ�سطرابات 
جتريبية، ر�سالة داكتوراه يف كلية البنات جامعة عني �سم�س.

7♦ ببع�س . وعالقتها  الإيجابية   )2002( خالد  ال�سعيف، 
ماج�ستري  ر�سالة  اجلامعة  طلبة  لدى  ال�سخ�سية  متغريات 

مودعة يف كلية البنات جامعة عني �سم�س.
8♦ وال�سلبية . الإيجابية  الأفكار  بع�س   )2013( العزيز  عبد 

لدى  وال�سلبي  الإيجابي  وال�سلوك  بالإنفعالت  املنبئة 
الآداب غري  كلية  ر�سالة مودعة يف  اجلن�سني  املراهقني من 

من�سورة، ق�سم علم النف�س بنى �سويف.
9♦ النف�سي . التوافق  اختيار  ت�سميم  جمدى)1981(  عبيد، 

الرتبية جامعة  كلية  مودعة يف  ماج�ستري  ر�سالة  للرا�سدين 
عني �سم�س، القاهرة.

الوجداين .♦10 الذكاء   )2013( زهري  النواجحة،  نعمات،  علوان، 
وعالقته بالإيجابية لدى طلبة جامعة الأق�سى مبحافظات 
غزة جملة اجلامعة الإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية، 

.51-1  ،)1(21
اأ�سكال .♦11 بع�س  لتنمية  مقرتح  برنامج   )2005( رجاء  عواد، 
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داكتورا  ر�سالة  ال�سم،  للطفل  الإيجابي  الإجتماعي  ال�سلوك 
مودعة باملكتبة املركزية جامعة عني �سم�س.

الإيجابية .♦12 للخ�سائ�س  درا�سة   )2001( ابراهيم  عيد، حممد 
لل�سخ�سية يف عالقتها مبتغريي النوع والتخ�س�س الدرا�سي 

لدى طالب اجلامعة، جملة كلية الرتبية، 1)25(.
لدى .♦13 الإيجابية  مل�ستوى  درا�سة   )2006( ا�سماعيل  الفرا، 

غزة  بقطاع  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  اجلامعيني  الطلبة 
.)36 جملة جامعة الأزهر بغزة )8( ع )1( �س )1 - 

كمال، هدى )2010( نحو برنامج لتنمية ال�سلوك الإيجابي .♦14
اخلمة  يف  درا�سات  الأزمات،  ملواجهة  اجلماعية  لأح�سائي 

الإجتماعية والعلوم الإن�سانية.
حممود، عبدالرازق خمتار )2012( برنامج قائم على معايري .♦15

العربية  اللغة  معلمي  مهارات  لتنمية  احلقيقي  التدري�س 
ع   )28( م  تالميذهم  لدى  املنتج  العقل  وعادات  الإبداعية 

)1(، ر�سالة داكتوراه يف كلية الرتبية، جامعة اأ�سيوط.
يون�س، �سهري )2013( اإدراك مفاهيم حقوق الإن�سان وعالقته .♦16

بال�سلوك الإيجابي لدى طلبة ال�سف التا�سع مبدار�س وكالة 
الغوث مبحافظتي غزة وال�سمال، ر�سالة ماج�ستري مودعة يف 

كلية الرتبية جامعة الأزهر بغزة.
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