
 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 
1874 

 ملرونة العقلية اوعالقته ب االيثار
 
 ــل

 
  املرشدين الرتبويني دى

 
  مي مصدق دلفي الشمريد. 

 وزارة التربية / مديرية تربية بغداد الرصافة الثانية
mayalshamery55@gmail.com 

 :ص ـمخم  ـال  
, المرشديف التربوييفلدى المرونة العقمية وعالقتو ب االيثار البحث الحالي التعرؼ عمى ىدؼ    

 (15)مكوف مف  االيثار مقياس بناءتـ  لذلؾوتحقيقا داللة الفروؽ وفقًا لمتغير الجنس، والتعرؼ عمى 
، بصيغتو النيائية فقرة (19)مقياس مكوف مففتـ بناء  العقميةالمرونة  ، امابصيغتو النيائيةفقرة 

المرشديف اف  وأظيرت النتائج، مرشد ومرشدة (033)المقياسيف عمى  ةالباحث تطبقوالستخراج النتائج 
، كما االيثار والمرونة العقميةىناؾ اثر لمجنس في ليس و ، بااليثار والمرونة العقميةيتمتعوف  التربوييف

 الى مجموعة مف التوصيات البحث توصؿاظيرت وجود عالقة بيف متغيري البحث وفي ضوء النتائج 
  . والمقترحات

 .(المرشديف التربوييف، المرونة العقمية ، االيثار) الكممات المفتاحية: 

Altruism and its relationship to mental flexibility among  

educational counselors 

 

Dr. May Musadaq Dalfi Al-Shammari 

Ministry of Education Directorale Education- Rusafa second 

mayalshamery55@gmail.com 

Abstract:  
    The aim of the current research is to identify altruism and its 

relationship to mental flexibility among educational counselors, and to 

identify the significance of the differences according to the gender variable, 

and to achieve this, a scale of altruism was built consisting of (15) items in 

its final form, and as for mental flexibility, a scale consisting of (19) items 

was built in its final form. In order to extract the results, the researcher 

applied the two scales to (300) male and female counselors, and the results 

showed that the educational counselors enjoy altruism and mental 

flexibility, and there is no effect of gender in altruism and mental flexibility. 
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It also showed the existence of a relationship between the research variables 

and in light of the results, the research reached a set of recommendations 

and suggestions. 

 

   Keywords: (Altruism, Mental Flexibility, Educational Counselors). 

 

  :مشكمة البحث

اف االيثار يعتبر الدافع الموالي  ( (Batson et al, 2002: 430اشار باتسوف واخروف    
لممجتمع رغبة في زيادة رفاىية الفرد االخر اما اذا كاف الفرد غير مبالي بمصمحة 

وتوقع اف االخر ويندفع نحو المنفعة الشخصية فيو شخص اناني ولديو نكراف الذات 
احد  شخص يمر بمشكمة فانو تنتابو ىفي ايثار االخر تعتمد حينما ير  الفرداستجابة 

او مدى الضيؽ الشخصي ويضـ االنزعاج والقمؽ والخوؼ  االحساسيف المختمفيف
لذلؾ تعتمد عمى ردود افعاؿ االنفعالية لمفرد  ،لحالة الفرد المقابؿ والشفقة عميو الشعور

مف خالؿ  العجز في  االحساس بحاجات االخريف ومشاعرىـ اذ افتجاه الفرد المقابؿ 
 لى االنانية وحب الذات ضبط النفس والرافة  يؤدي ا

وقد يكوف الضيؽ دافعا لممساعدة لتقميؿ المشاعر السمبية التي يشعر بيا الفرد     
المقابؿ اذ اف تقديـ العوف لالخريف بيدؼ التخفيؼ مف معاناتيـ مع انو مف الممكف 

 (.183: 5315، العاسمي)اليرب مف موقع الحدث بسيولة 

شخصية  انانيةاال اف قد تدفعو رغبة لدى الفرد في تقديـ العوف بالرغـ مف وجود     
عمى الغير وحب االمتالؾ باف يسمؾ وفقا  ياوتفضيماثبات الذات  سعيا وراء التقدير او

 او مشاركتيـيـ دوف مراعاة مصالحلمصمحتو الذاتية ولو عمى حساب االخريف 
(Eubanks,2008:51) ، واشارت دراسة(Durkin ,1995 ) اف االيثار يعتبر احد المؤشرات

التي تتنبئ عف مدى توافؽ الفرد في الحياة فيما بعد فاالفراد الذي يحصموف عمى 
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اكثر ميال  واويكون ـمف اقراني يفمرفوض وادرجات منخفضة عمى مقاييس االيثار يكون
 .الى السموؾ العدواني

قادر عمى ايجاد افكار يعاني مف الجمود فيكوف غير وقد يكوف الفرد غير مرف     
ليس بمقدوره يكوف الخوؼ و ويعيش بمشاعر  ،اء متنوعة مف اجؿ حؿ مشكمة معينةوار 

اف يتعايش مع افكار االخريف فيو ال يجد  بيف افكاره وافكار االخريف اي نوع مف 
 .(5: 5330 الحربي،)التواصؿ وااللتقاء 

التي تؤثر سمبا عمى حياتو اذا  دالضغوط واالزمات والشدائويمر الفرد بالكثير مف      
لـ يتييأ ويتعمـ الطرؽ واالساليب الصحيحة في مواجية المشكالت وايجاد االفكار 

اذ اف الفرد الذي  ،واالراء المالئمة لحؿ المشكالت المختمفة التي تواجيو في حياتو
 ال يرىو ينظر الى الواقع بشكؿ خاطى و يعاني مف الجمود العقمي  يكوف غير مرف 

 يميؿ الىيرى العالـ بطريقة تتفؽ مع حاجاتو اذ اذ اذ انو يندفع و يتاثر انفعاليا  الحقيقة
ال يستطيع  اذاالبقاء عمى الحاالت الجديدة عمى وضعيا السابؽ دوف البحث عف جديد 

 .(59:1989الكسندر،)لتبديؿ الحؿ او تغييره  يخطط لممستقبؿ البعيداف 

نظرا لطبيعة مكانو المرشد التربوي في المدارس ووجود الكثير مف المعوقات التي و     
زمف في مشكالت متبانية اكاديمية ونفسية واجتماعية  يواجو اذتحد مف نجاح عممو ، 

يحاوؿ كؿ فرد اف  اذ ،اصبحت المصمحة الشخصية محورا اساسيا يحكـ عالقات الناس
مما اصبح مف الصعب ات االخريف ومساعدتيـ يطمئف حاجاتو مف دوف االىتماـ بحاج

اختيار انسب الطرؽ وافضميا لدى الطمبة اذ يظير ىذا السموؾ في المجاؿ الدراسي 
قد يتفاوتوف فيما بينيـ في كيفية  المرشديف اال افواالجتماعي وفي مواقؼ كثيرة 

ـ التعامؿ مع انفسيـ ومع االخريف عندما يتعرضوف لتمؾ المشكالت فقد ينجح بعضي
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لذا نجد بعضيـ يتعامؿ مع خبرات الفشؿ واالحباط ، في ذلؾ وقد يفشؿ البعض االخر
التي يتعرضوف ليا بتعاطؼ ايجابي مع انفسيـ واالنفتاح التاـ عمى خبراتيـ بيقظة 

ليس لدييـ القدرة عمى تكوف قمية بدال مف انكارىا او معالجتيا بطريقة انفعالية او قد ع
التصالح مع انفسيـ والرأفة بيا وخصوصا الذيف يفشموف في مواجية خبراتيـ المؤلمة 

ذلؾ يعيشوف حالة مف القمؽ واالكتئاب والتوتر وتتسـ شخصياتيـ بالجمود الفكري ل
عالقة ال دفع الباحثة الى دراسة ، االمر الذي لثقة ونقد الذاتوالعزلة االجتماعية وقمو ا

االيثار والمرونة العقمية لدى المرشديف التربوييف لكي تزود بقدر كبير مف بيف 
المعمومات العممية التي تفيد في الخدمات االرشادية االمر الذي ينعكس انعكاسا ايجابيا 

 :  اؤؿ االتيوىنا يثار التس، عف استقرار المجتمع وتطوره

 االيثار والمرونة العقمية لدى المرشدين التربوييين.ىناك عالقة بين ىل      

    اىمية البحث

وزاد يعد االرشاد النفسي احد العمـو االنسانية التي تيدؼ الى خدمة الفرد وسعادتو     
الحياة اىتماـ االرشاد بفيـ الفرد بوصفو انسانا يعيش في مجتمع متغير في مياديف 

، وبالتالي فيناؾ حاجة لتحقيؽ التوافؽ والتكيؼ مع ىذا التغير سواء في مجاؿ كافو
عمؿ يتوقؼ عمى القائميف بو فاف نجاح  اياذ اف نجاح  ،االسرة او العمؿ او المدرسة

العنصر القيادي الفاعؿ في  اذ يشكؿ التربوي شاد في المدرسة يعتمد عى المرشداالر 
لؾ ينبغي اف يتصؼ بقدرات وميارات عالية تمكنو مف اداء عممو لذاالرشادية العممية 

  (.Tylor,1996:152)رد السعادة وتحقيؽ الصحة النفسيةاالرشادي بنجاح تكفؿ لمف

االفراد في حياتيـ اليومية الكثير مف المشكالت والعقبات لو توقفوا  اذ يعترض    
وايجاد حؿ  ىذه المشكالتتغمب عمى لمعندىا لف يتقدموا خطوة نحو تحقيؽ اىدافيـ و 
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عمى مواجية الميمات  هالمرونة العقمية التي تساعدب البد اف يتمتع الفردليا لذلؾ 
 (Slama et al,2015)دراسة سالمة واخريف ، وىذا ما اكدتو الحياتية والمشكالت الفجائية

ى الفرد مما اف التعرض لممشكالت المفاجئة يحفز المرونة العقمية لدالى  توصمتالتي 
  .تؤدي دور كبير في اتخاذ القرار

اف الذيف يتميزوف بمرونة عقمية يمكف اف يتعامموا  (costa,2003:551)ويرى كوستا     
مع المشكالت مف زوايا مختمفة فيـ بارعوف في تقديـ وجيات نظر متعددة ويتعامموف 
مع العديد مف مصادر المعمومات في اف واحد كما اف عقولو متفتحة عمى التغيير 

مع معتقداتيـ  بحسب االراء والبيانات والمعمومات واالستدالالت التي قد  تتضارب
 ٗ  (Hirt et al,2008)ويتمتعوف بالحالة المزاجية الجيدة، وىذا ما اكدتو دراسة كؿ مف

(Nadler,2013)  و (Nath & Pradhan,2014)  اف الحالة المزاجية تؤدي الى توسيع
المرونة العقمية اذ ليا اىمية في جميع الميمات وتداعيات  تعزز نطاؽ االنتباه و بالتالي

 الحياة .

فالمرونة العقمية تعد ىي المكوف االساس لمبحث عف حموؿ مبتكرة لممشكالت      
فتجعؿ الفرد قادرا عمى مواجية ىذه المشكالت والمواقؼ الصعبة مف خالؿ قدرتو عمى 

درات االبتكارية مع التكيؼ مع الخبرات التحوؿ الذىني وتعديؿ المعرفة وتنمي لديو الق
السابقة كما اف المرونة تعد مف السمات الشخصية االنسانية التي تساعد الفرد عمى 
ربط المعرفة السابقة بالمعمومة الجديدة مف اجؿ فيـ عميؽ لجميع جوانب الموقؼ او 

 .( :53151161، بغدادي) المشكمة
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مع المتغيرات التي  النفسيتعد المرونة مف الضرورات الممحة لتحقيؽ التوافؽ لذلؾ     
ومواجية التحديات كما انيا تزوده بوجيات نظر متنوعة تجاه   الفرد،تطرا عمى حياة 

 . (55: 5311، عبد الوىاب ) لدى الفرد نظرة مستقبمية ايجابية يحقؽ بماالمثيرات 

توثيؽ صوره ل اذ يعد االيثار االجتماعي االيجابيالسموؾ  ومف صور تحقيؽ     
اذ واصر بيف افراد المجتمع مما يعمؿ عمى السمو وتحقيؽ التقدـ والرقي لمواطنيو الا

 ، وىذا ما اكدتوواالبناء االفراد لدىفي بناء الشخصية السميمة  يؤدي دور ميـ 
ة بشكؿ اف االيثار يعد مف اىـ مظاىر تطور الشخصي ((Smith,2006دراسة 

 ايجابي متوافقة مع المجتمع .

يعد االيثار مف القيـ االخالقية الميمة التي تشكؿ القاعدة االساسية لتماسؾ و     
فموال االيثار في ، البناءه واالنسانية المجتمع وعمى اساسو تتعمؽ العالقات االجتماعية 
وعالقات االخالص والوفاء ولحمت  العمؿ وفي الحياة لما وجدت عالقة االباء باالبناء

 .(11: 1991،  القره غولي)البغضاء والصراع محؿ حب الخير والتعاوف والمساعدة 

ويتميز االفراد الذيف لدييـ االيثار االنفتاح والمرونة والتوافؽ االجتماعي والتسامح     
س واالتجاه والتمتع بالصحة الجسمية والقوة والثبات والضبط االنفعالي والثقة بالنف

، (01: 5332، جابر)والخبرات الجديدة لالخريف  االيجابي نحو االخريف وتقديـ الخدمة
اف المدرسيف يتمتعوف  ( Crwin ,1993)وىذ يتفؽ مع ماتوصمت اليو دراسة كارويف 

مف خالؿ توفر فرص لمساعدة طمبتيـ لمتغمب عمى الفشؿ الذي يشعروف بو  بااليثار
 .واستبداؿ الغضب والدونية بمشاعر تقدير الذات لتوفير فرص تناسب قابميات الطمبة

لالخريف لتنمية مع  والتعاطؼ في تقديـ العوفعمى قمع رغبة الفرد  االيثارويتوقؼ      
واغفاؿ المطالب الذاتية او في تحقيؽ المصمحة العامة  واالسياـالشعور بالسعادة لدييـ 
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االعتداؿ في تحقيقيا ال سيما عندما تتعارض بصراحة ووضوح مع المصمحة العامة 
ال يقضي عمى الفردية بؿ انيا  ـانتماء الفرد الى الجماعة ومشاركتياذ اف والخير العاـ 

تمركز حوؿ الو عمى االنانية  والقضاءتوجييا ويستفاد منيا في سبيؿ فائدة المجتمع 
التي  ) 5310, الخفاؼ(دراسة  ٕٗزا ٝرفق ٍع ٍا ذ٘صيد اىٞٔ (.182: 1988، ىادفيمد) الذات

  .معممات رياض االطفاؿ يتمتعف بالسموؾ االيثاري افتوصمت 

انو كمما زاد االيثار زاد النضج االنفعالي متميز وشخصية سوية  ويرى باتسوف     
لدييا استعداد الى التضحية والتعاوف مف اجؿ الغير اذ يرى اف ىناؾ عوامؿ تؤثر في 

( Franzoi,2006)دراسة وىذا يتفؽ مع  (Batson,1991:8)االيثار مثؿ الجنس والعمر 

 دراسةوتختمؼ مع ،الذكور التي توصمت الى اف االناث لدييف ايثار اكثر مف
داد المعمميف والمعممات ومدرساتيا عالتي توصمت اف مدرسي معاىد ا (5338,الوائمي)

  وال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث., يتمتعوف بايثار عاؿ

لذا يعد السموؾ االيثاري موضوع بالغ االىمية وينبغي االىتماـ بو ودراستو لما       
ويكسب االيثار اىمية اضافية في  يحقؽ تفاعؿ انساني ايجابي بيف افراد المجتمع 

الوقت الحالي بسبب ظيور الدوافع الحضارية واالجتماعية التي تدعـ التممؾ والسيطرة 
 فسا تجاه كؿ ما يقؼ امامو مف عوائؽ معنوية وماديةوىذا ما جعؿ الفرد عدوانيا متنا

  .(10: 1995، منخي)

  وتاسيسا عمى ما تقدـ يمكف اجماؿ اىمية البحث بما يأتي :

اىمية متغير االيثار في الدراسات النفسية وفي الكشؼ عف العالقة بينو وبيف  .1
 المرونة العقمية.
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لو اىمية كبيرة في تحديد اىمية متغير المرونة العقمية كونو متغير معرفي  .2
 .افكار الفرد وتوجياتو

يشكؿ العنصر القيادي الذي  المرشديف التربوييفتنبع اىمية الدراسة مف اىمية  .3
 .االرشاديةالفاعؿ في العممية 

قد تساعد المتخصصيف عمى تقديـ المساعدة الممكنة لمتخفيؼ مف االثار  .4
 السمبية ليذه الظواىر.

 اىداف البحث 

  يستيدؼ البحث الحالي 

 .المرشديف التربوييفلدى  االيثارقياس  .1
  .الجنس عمى وفؽ متغير االيثارالتعرؼ عمى داللة الفروؽ في  .2
  .المرشديف التربوييفلدى  المرونة العقميةقياس  .3
  .الجنس عمى وفؽ متغير المرونة العقميةالتعرؼ عمى داللة الفروؽ في  .4
المرشديف لدى  بيف االيثار والمرونة العقمية العالقة االرتباطيةالتعرؼ عمى  .5

 .التربوييف

 حدود البحث 

والمرشدات التربويات العامميف في  المرشديف التربوييفيقتصر البحث الحالي عمى       
الدراسي العامة لمتربية الستو في محافظة بغداد لمعاـ لمديريات المدارس التابعة 

(5351 _5355(. 
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 تحديد المصطمحات: 
 الحالي:المصطمحات الواردة في البحث  ألىـفيما يأتي تحديد   

  :Altruism  االيثار .1
 ىو مساعدة االفراد والتعاطؼ معيـ ومشاركة معاناتيـ بيدؼ تقديـ العوف ليـ  
(Batson,1991:8). 

   :Mental Flexibility المرونة العقمية  .2
وتنوعيا لخمؽ بدائؿ جديدة تتناسب بانيا قدرة الفرد عمى سرعة انتاج االفكار     

 .(Dibbets & Jolles ,2006: 66)مع المواقؼ الحياتية لالنسجاـ معيا
 : Education Counselorالمرشدين التربويين  .3

المرشد التربوي بأنو" احد أعضاء الييئة التدريسية  (1988)عرفت وزارة التربية       
المؤىؿ لدراسة مشكالت الطمبة التربوية واالجتماعية والسموكية مف خالؿ جمع 
المعمومات التي تتصؿ بيذه المشكالت, سواء كانت ىذه المعمومات متصمة بالطالب 

في يفكر نفسو أو بالبيئة المحيطة بو لغرض تبصيره بمشكمتو ومساعدتو عمى أف 
أو المشكالت التي يعاني منيا,الختيار الحؿ المناسب  الحموؿ المناسبة ليذه المشكمة

 . (13:1988,وزارة التربية) الذي يرتضيو لنفسو"
 االطار النظري 

 Altruismااليثار  .1

تـ دراستو في القي وقد ػػفي واالخػػخ طويؿ في الفكر الفمسػو تاريػاف مفيوـ االيثار ل     
الذي اكد (   Auguste conte)مف قبؿ الفيمسوؼ الفرنسي اوجيست كونت بادى االمر 

 ىدؼ اي مجتمع متقدـ ىو ترسيخ الحب  اف
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في  التي تيدؼ   االخريف اذ يعتبر احد السموكيات المحبذه اجتماعياشعور بمشاعر وال
بصرؼ النظر عف اي مقابؿ مادي يعود عميو وانما  تقديـ المساعدة والعوف والنفع

 مصالحيـ ومساعدتيـ بما يتناسب معالشباع احساسو الداخمي السعاد االخريف 
مراعاة مصالح  وتقديـ العطؼ والشعور بالمسؤولية تجاىيـ اذ افوالمشاركة في خدمتيـ 

: 5339،جفراو  محمود)ىي المعيار لمحكـ االخالقي عمى المصمحة الذاتية االخريف 

170). 

الى اف االيثار ماخوذ مف كممة   webstersجاء االيثار في قاموس وبستر اذ 
Atrui   وتعني الى االخريف بينما المساعدة تعني جعؿ االمر او الشي اسيؿ

 .(Webster,1984: 844)لالخريف 

اذ يعد االيثار السموؾ الموجو لصالح االخريف ووضع اىتماماتيـ قبؿ اىتماـ الفرد     
 مف خالؿ 

 دعـ والمساندةأ . التعبير عف ال

 ب. التعاطؼ 

 االخريف ج. الدفاع النشط عف حقوؽ

 .(123: 1988،كفافي و  جابر)د. االندماج في انشطة تطوعية لخدمة االخريف 

 Bateson's model of altruism 1991     نموذج باتسون لاليثار

 قد اورد باتسون ثالثة مجاالت لاليثار وىي :ل

   Helpingالمساعدة  .1
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يمثؿ سموؾ المساعدة قمة االيثار فيو ذلؾ السموؾ الذي يقوـ بو الفرد بمجيود      
تطوعي وعف قصد بيدؼ  التخفيؼ مف معاناة االخريف وتحقيؽ االفادة ليـ دوف اي 

ؿ حؿ االنشطة مف اج المساعدة تقديـاذ تمثؿ  ،رغبة في تمقي المنغعة مف المقابؿ
ندما  يقـو الفرد بتقديـ المساعدات الخيرية ع، مثاؿ ذلؾ المشكالت المتعمقة باالفراد

مساعدة ترجع الى اعتبار الاكد باتسوف اف ، كما بيدؼ تحقيؽ االفادة والمنفعة لالخريف
تقديـ العوف لمفرد االخر لزيادة االبتياج والتخمص مف وىي تعني   Selflessالغيرية 

اقترح باتسوف اف الدافع ، ٗالشعور بالذنب بدال مف اليروب واالستيجاف االجتماعي
يكوف بيف امريف اما اف اذ  ،في ضيؽ فرد الداخمية لرؤيةمساعدة ىو حالة االستثارة مل

اذ يعتمد قرار المساعدة او عدمو عمى ما اذا كنت تشعر يساعد او ييرب مف المساعدة 
 Batson& shaw) رتبط بتقييـ ايجابي في اي مجتمع تالمساعدة  اف اذالشخص ب

,1991,107.) 

   sharingالمشاركة  .2

يمثؿ سموؾ المشاركة االيثار الجزئي فيو قائـ عمى اساس اقتساـ الفرد ما يممكو      
اذ يقوـ الفرد بتفضيؿ االخريف عمى  ،المعاناة التي يشعروف مع اخريف وذلؾ لتخفيؼ

شي ما الفرد غيره عمى نفسو في  نفسو ويتنازؿ عف ما يحتاجو الى االخريف اي تفضيؿ
بوصفو اخا بدوف لكي يشعر الفرد انو راض عف نفسو  (وقت ماؿ اشياء مادية وغيرىا)

اذ يتـ اقتساـ معو ما يحتاجو تقتسـ معو العتبار عرقو او دينو او معتقده االخذ بنظر ا
االنانية وتاثيراتيا الو انو يصر عمى اف مف عمى الرغـ اذ يشير باتسوف  ما يحتاجو

لمموقؼ يجب االنتباه  وعند الرغبة الفرد في، بالدوافع النبيمة لاليثار االفراد يتاثروف
 ي التدخؿوالشعور بالمسؤولية ف توفير احتياجات لمشخصوتفسيره ىؿ فعال يتطمب 
المناسبة لتنمية ثقو الفرد  بتوفير االحتياجاتواتخاذ القرار بامتالؾ القدرة والمعرفة 
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وؾ الخيري النو يعبر عف رغبة الفرد ودافعيتو وقد اطمؽ عمى االيثار السمودافعيتو 
 &Batson)بقصد تحقيؽ افادة االخريف دوف اي عائد يعود عمى الشخص شخصيا

shaw ,1991,107). 

 Empathyلتعاطف ا .3

التعاطؼ عندما تسبؽ حالة نفسية نوعية ىي اىتماـ الفرد مع الشخص يحدث     
االخر واالستجابة االنفعالية لمشاعره مف الشفقة والمطؼ ورقة القمب اذ يتبنى الفرد 

يعاني مف متاعب الذي  االخريمر بخبرة التعاطؼ مع الشخص و وجية نظر االخر 
احد اليات و االيثار مراة  التعاطؼيمثؿ اذ  ،معينة الدراؾ الموقؼ والتخمص مف التوتر

مع الغير عمميات التكويف الشخصي واالجتماعي النفس االجتماعية التي تؤثر في 
واالرتباط بيف الفرد والجماعة والتضحية مف اجميـ لمتخفيؼ عف معاناتيـ والتسارع في 

 واالجتماعي ياتمواجية السموكو  ر البيجة والسرور والسعادة لدييـمساعدتيـ لبث مشاع
اذ يؤدي االىتماـ بمشاعر ، وتصرفاتو نحو االخريف الفرد سموؾ توجو التيالسمبية 

االخر نجد اف التعاطؼ محاولة مدفوعة بااليثار لتحسيف ظروفة او زيادة سعادتو اكثر 
السيطرة عمى و  حالتيـ وظروفيـ لتحسيف  Egoisticallyىالّاّٞحمف كونيا محاولة مدفوعة 

ي اساس االرادة والشخصية وعمى نحو نفسو فاف اساس مشاعر االيثار االنفعاالت ى
تكمف في التعاطؼ مع االخريف وقراءة عواطفيـ  والتواصؿ معيـ بسيولة ويسر 

(Batson& shaw ,1991,107) . 

 مجاالتياو  االيثارفي تحديد مفيـو  رنموذج باتسوف لاليثاوقد اعتمدت الباحثة   
 عند بنائيا لممقياس وتفسير النتائج.

 Mental Flexibilityانمشونت انؼقهَت   .2
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تعد المرونة العقمية احد المتطمبات الضرورية لدى الفرد في مواجية المواقؼ    
المتباينة التي تواجيو وما يترتب عمييا مف متغيرات مفاجئة وعميو اف يواجو تمؾ 

متباينة تتفؽ مع المتغيرات التي تتعمؽ بيا واف يكوف لدى الفرد  المواقؼ باساليب
السالسو والميونة في افكاره المتنوعة و التنقؿ مف فكرة الى اخرى دوف التقيد باطار 
محدد، اذ تعد المرونة العقمية مف اىـ مكونات التفكير االبتكاري وىي عكس التصمب 

بالنشاطات المختمفة اذ تشير الى درجة السيولة اي تغيير زاووية تفكير الفرد اثناء قيامة 
 .(55_51: 5311، عبد الوىاب)التي يغير بيا الفرد موقفا ما او وجية عقمية معينة 

والمرونة ىي تغيير الحالة الفعمية بتغيير الموقؼ وىي عكس التصمب العقمي الذي   
منسي )يتجو الفرد بمقتضاه الى تبني انماط فكرية محددة يواجو بيا المواقؼ المتنوعة 

 ،1991 :521). 
 مرونة العقمية مقومات منيا مقومات ال    
رونة لضبطيا في المواقؼ قدرة الفرد عمى ضبط انفعاالتو وعواطفو اذ يتعامؿ بم .1

 .ؿ بالتعبير عنيا اذا تطمب االمرالتي تتطمب ذلؾ ويفسح المجا
تنمية قدرات الفرد العقمية والجسمية واالجتماعية اذ تصؿ الى درجة الميارة  .2

  .والكفاية
تساعد الفرد عمى التوافؽ مع متطمبات الحياة المختمفة وفيـ ذاتو وامكاناتو والعمؿ  .3

  .عمى تنميتيا
معيف يتالئـ مع الواقع والشعور الواضح لشخصيتو  ريضع ذاتو ضمف اطا .4

وتاثيرىا عمى كؿ ما يحيط بو اذ يعتمد الفرد عمى نفسو في اصدار قرارات تتعمؽ 
بمستقبمو وحياتو وفي الوقت نفسو يستمع الى نصائح االخريف وخاصو الوالديف 

 .ذاتو وكؿ المحيطيف بو ويحاوؿ اف يستخمص منيا ما يتماشى مع
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قدرتو عمى اقامة العالقات الشخصية واالجتماعية اذ تصبح متحررة مف  .5
  .االندفاعات

محمد )االخريف  تجابة بطريقة ليا عالقة باستجابةزيادة القدرة عمى التفاعؿ واالس .1
 ،5311 :151 __155.) 

        لممرونة العقمية دابتز وجوليز نموذج
Dibbets & Jolles Model of Mental Flexibility,2006 

 

تكمف المرونو العقمية كونيا وظيفة عقمية ادائية تساعد الفرد عمى تغيير وتنويع      
صعوبتيا الى عوامؿ و طرؽ التعامؿ العقمي مع االمور بحسب طبيعتيا بتحميؿ طبيعتيا 

ضروريا التخاذ اذ تعتبر مطمبا يمكف االحاطة بيا واالستفادة منيا في ايجاد الحموؿ 
وتوفر لسموؾ الفرد السيطرة االرادية وتشجعو عمى االستمرار  القرارات وحؿ المشكالت
كما اف ليا دورا ايجابيا في قدرتو عمى ادارة الوقت واالتصاؿ  ،في مواجية الصعوبات

 .(Bergamin et al ,2012: 25)االيجابي باالخريف 

اف المرونة العقمية ليا دور كبير في  (Dibbets & jolles,2006:62)يشير كؿ مف      
اي ميمة بنجاح  اذ تعد احد الضروريات التماـ ،تحقيؽ التفاعؿ االجتماعي الفعاؿ

بطرؽ غير تقميدية اذ اف مف خصائص المرونة العقمية التنوع في االفكار وعدـ التقيد 
 نتيجة ،بفكرة محددة او التصمب براي معيف مما يحقؽ التوافؽ مع متطمبات المواقؼ
حوؿ  درجة السيولة التي يغير بيا الفرد وجيتو الذىنية تجاه المتغيرات المستجدة

اف ذلؾ ضروريا مما يسر حؿ المشكالت وتنظيـ المعمومات والمعارؼ المشكمة اذا ك
والخبرات وتساعد الفرد في توظيؼ خبراتو السابقة واالستفادة منيا في مواجية 

مرونة العقمية الجانب النوعي مف االبداع الذي تمثؿ ال، اذ المشكالت والمواقؼ الحياتية
اح بطرؽ غير تقميدية ومف خصائص يعد مف الضروريات في عممية اتماـ المياـ بنج
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المرونة العقمية التنوع في االفكار ويعد ىذا اسياما في انجاز االىداؼ والمياـ دوف 
اذ اف الفرد ، يف ويسيـ بايجابية في حؿ المشكمةالتقيد بفكرة محددة او التصمب براي مع

الموقؼ وتنوعيا ذو المرونة العقمية المرتفعة يكوف لديو قدرة عمى سرعة استجابتو تجاه 
مما يسيـ في الوصوؿ لحموؿ غير تقميدية لممشكالت التي تواجيو واف تغير الوجيو 
الذىنية لدى الفرد تمعب دورا ىاما في مواجية المشكالت وما يستجد مف متغيرات 
حوليا دوف التقيد بفكرة او وجية ذىنية محددة اضافة الى الجانب المزاجي الذي يمعب 

 اجية المشكالت في تنوع االفكار وسرعة انجازىا.دورا ميما عند مو 

 

االفراد ذوو المرونة  اف Dibbets & Jolles ,2006):10(دابتز وجوليزيفترض      
عمى ادراؾ المواقؼ الصعبة،  االفراد قدرة :وىي مظاىرمف ال عددب يتمتعوفالعقمية 
الحياة والسموؾ االنساني،  الحداث عمى تقديـ التفسيرات البديمة والمتعددة وقدرتيـ
يرى اف الفرد  ، وعمى انتاج وتوليد الحموؿ البديمة والمتعددة لممواقؼ الصعبة وقدرتيـ

يكوف متوازنا في حياتو واتخاذ القرارات ومسايرة االخريف في بعض المواقؼ وفؽ قناعتو 
حياة ىي ويكوف اكثر ايجابية مع ما يدور حولو مف موجودات فالنظرة االيجابية في ال

التي تحدد مكانتو وقيمتو االجتماعية في الحياة النيا سبب في العمؿ والحركة فالنظرة 
الى االشياء عند الفرد ينبغي اف تتسـ بااليجابية والتطمع واالستفسار عف االشياء 

 اي يكوف لدى الفرد حب االستطالع. الغامضة

العقمية اىمية في تحقيؽ االىداؼ مرونة لماُ  Dibbets & Jolles ,2006)) ويوكد       
اف الفرد الذي يتميز اذ اى  في عممية التعمـ وانجاز االىداؼ سواء االكاديمية او المينية

بالمرونة العالية يكوف لدية سرعة استجابتو تجاه موقؼ ما مما يسيـ في الوصوؿ الى 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 
1889 

تنبع اىمية المرونة العقمية مف تناسبيا العكسي ٗ  ،حموؿ جديدة لممشكالت التي تواجيو
مع مستوى التوتر الذي يعاني منو الفرد وبمعنى انو كمما زادت المرونة لدى الفرد قؿ 

تؤثر في حؿ المشكالت و  اذ تشكؿ مكانو في عمميات التكييؼ،التوتر الذي يعاني منو 
، ير المتوقع في بيئتيـالديناميية المعقدة وعمى تكييؼ استراتيجيات الفرد لمتغير غ

وتعتبر المرونة العقمية الركيزة االساسية والجوىر المعرفي والعمود الذي ال يمكف 
 .(Muller et al ,2016 :1)االستغناء عنو في التفكير االبداعي 

لذا تعد المرونة العقمية احد المتطمبات الضرورية في مواجو المواقؼ المتباينة       
رتب عمييا مف تغيرات غير متوقعة وعميو اف يواجو تمؾ المواقؼ التي تعترضو وما يت

باساليب متباينة تتالئـ مع المتغيرات التي تتعمؽ بيا واف يتمتع بالمرونة والسالسة في 
وفي الوقت افكاره وقدرتو عمى التنقؿ مف فكرة الخرى دوف تقيد في اطار محدد وثابت 

القدرة عمى التكيؼ وتغيير ردود الفعؿ والتفاعالت لتناسب المرونة العقمية نفسو تعكس 
وضعا جديدا او متنوعا واالستفادة مف اخطاء الماضي ووضع استراتيجيات بديمة 

موقؼ معيف ويتفاعؿ  مكف الفرد اف يمارس السيطرة عمىالمعرفة الذاتية التي تبالثقة و 
 .(Dibbets&Jolles,2006: 68)وفقا الحدث المعمومات  معو

في تحديد   Dibbets & Jolles ,2006نموذج  دابتز وجوليز وقد اعتمدت الباحثة     
 عند بنائيا لممقياس وتفسير النتائج.و  مفيـو المرونة العقمية

  منيجية البحث
 .اعتمد البحث الحالي منيج البحث الوصفي التحميمي لتحقيؽ اىداؼ البحث   

 مجتمع البحث 
والمرشػػدات التربويػػات  المرشػػديف التربػػوييفجميػػع يتػػألؼ مجتمػػع البحػػث الحػػالي مػػف     



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 
1890 

في المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد, الرصافة األولى والثانيػة والثالثػة, والكػرخ 
وبػػذلؾ يتكػػوف المجتمػػع ا حصػػائي  (2022-2021)األولػػى والثانيػػة والثالثػػة لمعػػاـ الدراسػػي 

مرشػػدة,  (568)مرشػػد و (453)مرشػػد ومرشػػدة, مػػوزعيف بحسػب الجػػنس بواقػػع  (1021)مػف
 .ٝ٘ضح رىل  (1)الجدوؿ رقـ ,

 انجنظمحافظو بغذاد و انمذٍشٍاث انؼامت نتشبَت بحغب ( مجتمغ انبحج موصػا1انجذول )

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
    
 ثـة البحـعين 

 العشوائي الطبقيومرشدة اختيروا باألسموب  اً مرشد (300)تضمنت عينة البحث     
 (2)رقـ والجدوؿ  ،وفقًا لما يتناسب تقريبًا مع عددىـ في مجتمع البحث وبحسب الجنس

 .ذلؾيوضح 
 الجنسلعامة لتربية محافظو بغداد و عينة البحث موزعو بحسب المديريات ا (2)الجدول 

 

 

 

 

 مذٍشٍاث انؼامتان

نتشبَت محافظو 

 بغذاد

 انمجموع انجنظ

 إناث ركوس

 207 133 74 اىشصافح األٗىٚ

 204 118 86 اىشصافح اىثاّٞح

 128 59 69 اىشصافح اىثاىثح

 147 78 69 اىنشخ األٗىٚ

 174 101 73 اىنشخ اىثاّٞح

 161 79 82 اىنشخ اىثاىثح

 1021 568 453 اىَجَ٘ع

 مذٍشٍاث انؼامتان

نتشبَت محافظو 

 بغذاد

 انمجموع انجنظ

 إناث ركوس

 61 39 22 اىشصافح األٗىٚ

 60 35 25 اىشصافح اىثاّٞح

 37 17 20 اىشصافح اىثاىثح

 43 23  20 اىنشخ األٗىٚ

 52 30 22 اىنشخ اىثاّٞح

 47 23 24 اىنشخ اىثاىثح

 300 167 133 اىَجَ٘ع
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  البحـث أداتا 

 االيثار .1

 االيثار في تحديد مفيوـ (Batson,1991)اعتمدت الباحثة عمى نموذج باتسوف   

 الثالث بواقع موزعة عمى المجاالتلقياس االيثار  فقرة (15)فقد تـ اعداد  ،ومجاالتو

 المشاركة، فقرات مجاؿ (1,2,3,4,5)مجاؿ المساعدة فقرات لكؿ مجاؿ،  (5)

باسموب تـ صياغة الفقرات اذ  ،(11,12,13,14,15)التعاطؼ فقرات مجاؿ (6,7,8,9,10)

، اً غالب، اً دائم) العبارات التقريرية واماـ كؿ فقرة خمسة بدائؿ متدرجة لالجابة ىي
ويعكس لمفقرات االيجابيو  ((1,2,3,4,5عند التصحيح  يعطى ليا (اً أبد، اً نادر ، اً أحيان

 .التصحيح لمفقرات السمبية
األولية عمى مجموعة مف المحكميف  الباحثة المقياس بصيغتو عرضت     

وعمى ضوء ، والقياس والتقويـ وعمـ النفس االرشاد النفسيالمتخصصيف في مجاؿ 
آرائيـ تـ ا بقاء عمى الفقرات جميعيا ألنيا كانت صالحة ومناسبة لكؿ مجاؿ مف 

  .مجاالت المقياس

اس ػيؽ المقيػبتطب ةثػالباح ةامػقولمتحقؽ مف مدى فيـ افراد العينة لفقرات المقياس     
المقياس تعميمات ، وقد تبيف أف ومرشدة مرشد (15) عشوائيػة بمػغ عددىاة ػى عينػعم
في االجابة  المستغرؽوأف الوقت  ،مف حيث المعنى والصياغة واضحة ومفيومةفقراتو و 

 دقيقة. (15-12)تراوح بيف ت س ييمقاالعمى 
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طبؽ  (5:الجدوؿ) ومرشدة مرشداً  (300)لممقياس اختيرولغرض حساب القوة التميزيػة 
رتبت تنازليا وفؽ  اجابات عينة البحثوبعد تصحيح  (1 :ممحؽ)عمييـ مقياس االيثار 

مثميا المجموعػة العميا و  %27نسبة ب المتطرفتافاف وحددت المجموعتالدرجة الكمية 
مجموعة العميا درجات التراوحت  ومرشدة مرشد ((81في كؿ مجموعة دنيا، مجمػوعة لم

االختبػار التائي لعينتيف مستقمتيف  وباستخداـ ،60-36مجموعة الدنيا الودرجات  68-75
كؿ فقػرة مف فقػرات المتطرفتيف في درجات ؽ بيف المجمػوعتيف الفػر  لمعرفة داللة 

الى القيوة  (0.001) داللة هستوى عندمميزة ت النتائج إف جميع الفقرات أظير س، المقيا

   حرية بدرجة (3.291) الجدولية التائية ةالقيومف  اكبر التائية الوحسوبة

  يوضح ذلك. (0)والجدول رقن (214)

 تمََض فقشاث مقَاط االٍثاس 3 )جذول )

االختباس  انمجموػت انذنَا انمجموػت انؼهَا الفقرة

 انتائٌ

 انمؼنوٍت

انمتوعط 

 انحغابٌ

االنحشاف 

 انمؼَاسً

انمتوعط 

 انحغابٌ

االنحشاف 

 انمؼَاسً
1 4.555 .7245 3.604 1.147 6.304 .001 
2 4.765 .5308 3.716 1.051 8.017 .001 
3 4.913 .3239 3.888 .9746 8.979 .001 

4 4.444 .689 3.555 1.083 6.228 .001 

5 4.580 .7222 3.395 1.114 8.032 .001 

6 4.580 .6867 3.419 1.171 7.693 .001 

7 4.567 .6880 3.456 1.084 7.786 .001 

8 4.728 .6126 3.580 1.213 7.604 .001 

9 4.753 .5131 3.740 1.069 7.679 .001 

10 4.654 .6549 3.802 1.017 6.335 .001 

11 4.851 .4216 3.592 1.201 8.898 .001 

12 4.827 .4120 3.839 1.188 7.069 .001 

13 4.629 .8579 3.321 1.330 7.439 .001 

14 4.814 .5502 3.876 1.029 7.235 .001 

15 4.567 .8794 4.024 .8656 3.962 .001 
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 Pearson Correlation Coefficientثـ استعممت الباحثة معامؿ ارتبػاط بيرسػوف      
 ،لدرجة الكمية لممجيب عمى لممقياسالستخراج العالقة االرتباطية بيف درجات كؿ فقرة وا

الف  (0.001)ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػةرات ػج إف جميػػع الفقػػػرت النتائػػػأظيػػ
يوضػػح  (2)رقػػـ  ، والجػػدوؿمػػف القيمػػة الجدوليػػة اكبػػرقػػيـ معػػامالت االرتبػػاط المحسػػوبة 

 .ذلؾ 
 

  االٍثاسمؼامالث استباط دسجت انفقشة بانذسجت انكهَت نمقَاط (  4 )جذول

انفقش

 ة

االست

 باط

انمؼنو

 ٍت

انفق

 سة

االستبا

 ط

انفق انمؼنوٍت

 سة

االستبا

 ط

انمؼنو

 ٍت

1 . 404 0.001 6 . 497 0.00

1 

11 . 517 0.001 

2 . 500 0.001 7 . 506 0.00

1 

12 . 519 0.001 

3 . 534 0.001 8 . 489 0.00

1 

13 . 415 0.001 

4 . 395 0.001 9 .470 0.00

1 

14 . 484 0.001 

5 . 484 0.001 10 . 340 0.00

1 

15 . 315 0.001 

   

 فقػػػرة  (15)المكػػوف مػػف التحميػػؿ العػػػاممي لمقيػػاس االيثػػار قامػػت الباحثػػة باسػػتخراج و     
 ةػوتػػػػـ تػػػػدوير المحػػػػاور بطريقػػػػ  Principle componentة المكونػػػػات الرئيسػػػػةػبطريقػػػػ

لتحديػػد  Guttmanواسػػتعماؿ معامػػؿ جتمػػاف  Kaiser’s varimax rotation الفاريمػػاكس
أعمػى  Egen value الجذر الكامفعدد العوامؿ بحيث يعد العامؿ جوىريا اذا كانت قيمة 

 (0.30)لتشػػػػبع كػػػػؿ فقػػػػرة  (Guilfoed)او يسػػػػاويو واالعتمػػػػاد عمػػػػى محػػػػؾ كمفػػػػورد  1مػػػػف

اذ تػـ اجػراء ، ي ػكؿ معامػؿ إحصائػػي شػػار فػػدؽ االختبػػي لصػػر كمػػى تقديػػلمحصوؿ عم
 وظير اف قيمة مرشد ومرشدة،( 300) البالغة اجابات عينة البحثالتحميؿ العاممي عمى 

احصػػػائية عنػػػد داللػػػة وىػػػو ذو ( 608.541)ت يػػػواختبػػػار بارتم (0.751) ىػػػو KMOاختبػػػار 
 فسػػرت عوامػػؿ ثػػالث تػػدوير المحػػاور افػػرز واف (،  (105بدرجػػة حريػػة ( (0.001مسػػتوى

، تزيػػد عمػػى مقيػػاس االيثػػارالمرشػػديف والمرشػػدات الكمػػي فػػي اداء  مػػف التبػػايف 39.609%
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ثػػـ تحققػػت الباحثػػة مػػف ثبػػات مقيػػاس االيثػػار قػػيـ جػػذورىا الكامنػػة عػػف الواحػػد الصػػحيح، 
وعواممو الثالث بطريقة تحميؿ التبايف باستعماؿ معادلة الفا كرونبػاخ، عمى عينػة البحػث 

مرشػػػػد ومرشػػػػدة، وقػػػػد بمػػػػغ معامػػػػؿ الفاكرونبػػػػػاخ لمقيػػػػػػػاس االيثػػػػػػػػػار ككػػػػؿ  )033) البالغػػػػة
ويوضػػح  )  (530.-654.بػػيفمعامػػؿ الثبػػات لمعوامػػؿ الػػثالث  تراوحػػت، فػػي حػػيف (727.)
ومعامػؿ الثبػات لمقيػاس  المسػتخمص مػف التحميػؿ بعػد التػدويرالبناء العاممي  (5) جدوؿال

  .االيثار

  نمقَاط االٍثاسومعامل الثبات مهخص انتحهَم انؼامهٌ (  5)جذول 

 انؼامم

  انؼامم االول
  مغاػذة االخشٍن

2.333 21.635 21.635 .654

 انؼامم انثانٌ

  انمغؤونَت تجاه االخشٍن

5 1.81710.107 31.743.630

 انؼامم انثانج

 انتؼاطف مغ االخشٍن

 1.7917.86639.609 .625 

، بكؿ عامؿ مف العوامؿ الثالث االيثاروحسبت قيـ تشبع كؿ فقرة مف فقرات مقياس  
 يوضح ذلؾ. ( 1)والجدوؿ رقـ 

 االٍثاسانتحهَم انؼامهٌ نمقَاط  ) (6جذول 

 انؼامم انثانج انؼامم انثانٌ انؼامم االول انفقشة

1 .438   

2 .669   

3 .463   

4 .517   

5 ,556   

6 .633   

7 .479   

8  .669  

9  .430  

10  .388  

11  .438  

15  .673  

12   .645 
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13   .809 

14   .755 

توزيع واف  (0.30)جميع الفقرات كانت مشبعة باكثر مف إف  (6)تبيف مف الجدوؿ و      
 في أدناه:كما االيثار فقرات مقياس 

مبػػادرة الفػػرد واسػتعداده لتقػػديـ المسػػاعدة والعػػوف )ىػو مســاعدة االخــرين العامــل الول:
 ,3 ,1,2)فقػرات ىػي  (7)وضػـ  (لالخػريف عنػد الحاجػة ودوف انتظػار لمػردود او مكافػاة

4,5, 6,7.)  
بيمػوـ االخػريف  مبػادرة الفردباالىتمػاـ)ي وىػ المسؤولية تجاه االخـرينالعامل الثاني: 

8 ,10,9 , 11 ,)ىػي  فقػرات (5)( وضػـ والشعور باف عميو واجبات يمتـز بتحقيقيا نحػوىـ

51). 
قراءة وترجمػة مشػاعر االخػريف واالحسػاس وىػو) التعاطف مـع االخـرينالعامل الثالث:

بحاجاتيـ ومشاعرىـ وادراكيا بشكؿ يدؿ عمى المشاركة الوجدانية والتقارب العػاطفي فػي 
  .(14 ,13 ,12) ىي فقرات (3)وضـ  (المواقؼمختمؼ 
 ( ،0.30) فقػرة مشػبعة بػاكثر مػف )15)وبما اف جميع فقرات مقياس االيثار والبالغػة      

وفقا لمنموذج النظري الذي لاليثار لذا فإف نتيجة االفتراض الثالث ىو وجود ثالث عوامؿ 
وبػػذلؾ يكػػوف قػػد فػػي بنػػاء مقيػػاس االيثػػار (Batson,1991)نمػػوذج باتسػػوف اعتمػػد عميػػو

 .االيثارتحقؽ صدؽ بناء مقياس 
 

 المرونة العقمية .2
المرونة في تحديد مفيوـ  Dibbets & Jolles ,2006)) نموذجاعتمدت الباحثة عمى     

 لقياس المرونة العقمية تـ صياغة الفقرات باسموب (20) ، فقد تـ اعدادالعقمية
خمسة بدائؿ متدرجة لالجابة ىي ) دائما، غالبا، العبارات التقريرية واماـ كؿ فقرة 
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لمفقرات االيجابية ويعكس  (1، 5، 0، 2، 5)احيانا، نادرا، ابدا( يعطى ليا عند التصحيح 
 .التصحيح لمفقرات السمبية

األولية عمى مجموعة مف المحكميف  الباحثة المقياس بصيغتو تعرض    
وعمى ضوء ، والقياس والتقويـ وعمـ النفس االرشاد النفسيالمتخصصيف في مجاؿ 

آرائيـ تـ ا بقاء عمى الفقرات جميعيا ألنيا كانت صالحة ومناسبة لكؿ مجاؿ مف 
  .مجاالت المقياس

اس ػيؽ المقيػبتطب ةثػالباح ةامػقولمتحقؽ مف مدى فيـ افراد العينة لفقرات المقياس   
المقياس تعميمات ، وقد تبيف أف ومرشدة مرشد (15) عشوائيػة بمػغ عددىاة ػى عينػعم
في االجابة  المستغرؽوأف الوقت  ،مف حيث المعنى والصياغة واضحة ومفيومةفقراتو و 

 دقيقة. (15-12)تراوح بيف ت س ييمقاالعمى 

طبؽ المقياس عمى  (1:ممحؽ) العقميةولغرض حساب القوة التميزيػة لمقياس المرونة  
رتبت تنازليا وفؽ الدرجة االجابات وبعد تصحيح ،  (5:الجدوؿ) ومرشدةمرشد  (300)

المجموعػة العميا ومثميا لممجمػوعة  %27نسبة اف المتطرفتاف بالكمية وحددت المجموعت
 97-80تراوحت درجات المجموعة العميا  ومرشدة مرشد ((81دنيا، في كؿ مجموعة 

لمعرفة وباستخداـ االختبػار التائي لعينتيف مستقمتيف  ،72-08ودرجات المجموعة الدنيا 
الفػرؽ بيف المجمػوعتيف المتطرفتيف في درجات كؿ فقػرة مف فقػرات المقياس،  داللة

الى القيوة التائية  (0.001) داللة هستوى عندأظيرت النتائج إف جميع الفقرات مميزة 

والجدول  (214)  حرية بدرجة (3.291)    الجدولية التائية ةالقيومف  اكبر الوحسوبة

  . يوضح ذلك (5)رقن 
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 تمََض فقشاث مقَاط انمشونت انؼقهَت5) جذول )

االختباس  انمجموػت انذنَا انمجموػت انؼهَا انفقشة

 انتائٌ

 انمؼنوٍت

انمتوعط 

 انحغابٌ

االنحشاف 

 انمؼَاسً

انمتوعط 

 انحغابٌ

االنحشاف 

 انمؼَاسً
1    4.679 .6290 3.777 .9746 6.992 .001 

2 4.135 1.081 3.395 1.080 4.362 .001 

3 4.456 .9880 3.592 1.137 5.162 .001 

4 4.407 .7031 3.135 .8909 10.083 .001 

5 4.148 1.096 3.234 1.164 5.139 .001 

6 4.518 .6728 3.493 .9370 7.994 .001 

7 3.135 1.497 2.230 1.271 3.789 .001 

8 4.419 .8195 3.296 1.298 6.585 .001 

9 4.777 .5000 3.407 1.232 9.272 .001 

10 4.518 .7601 3.308 1.221 7.570 .001 

11 4.543 .8667 3.456 1.215 6.551 .001 

12 4.617 .7675 3.345 1.424 7.073 .001 

13 4.407 .9324 3.407 1.311 5.594 .001 

14 4.716 .4804 3.432 1.303 8.319 .001 

15 4.604 .7361 3.592 1.191 6.506 .001 

16 4.790 .4928 3.814 .9888 7.945 .001 

17 4.691 .5621 3.963 1.155 5.100 .001 

18 4.197 1.100 3.567 1.368 3.227 .001 

19 3.382 1.593 2.382 1.230 4.470 .001 

20 4.259 1.191 2.864 1.376 6.898 .001 
  

  

 Pearson Correlation Coefficient الباحثة معامؿ ارتبػاط بيرسػوف استعممت ثـ  

االرتباطيػػػػة بػػػػيف درجػػػػات كػػػػؿ فقػػػػرة والدرجػػػػة الكميػػػػة لممجيػػػػب عمػػػػى  السػػػػتخراج  العالقػػػػة
المقيػػػاس، اظيػػػرت النتػػػائج اف جميػػػع الفقػػػرات ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة 

 والجػدوؿ،  الف قيـ معامالت االرتباط المحسوبة اكبر مف القيمة معامػؿ االرتبػاط (001.)

 . يوضح ذلؾ  )1)

 

 انمشونت انؼقهَت نمقَاط مؼامالث استباط دسجت انفقشة بانذسجت انكهَت (6)جذول 

 انمؼنوٍت االستباط انفقشة انمؼنوٍت االستباط انفقشة

1 .424 0.001 11 .439 0.001 

2 .297 0.001 12 .424 0.001 

3 .337 0.001 13 .400 0.001 

4 .499 0.001 14 .483 0.001 

5 .301 0.001 15 .536 0.001 
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6 476 0.001 16 .587 0.001 

7 .269 0.001 17 .410 0.001 

8 .441 0.001 18 .222 0.001 

9 .568 0.001 19 .290 0.001 

10 .412 0.001 20 .387 0.001 

فقرة  )53)المكوف مف لمقياس المرونة العقمية مي ػ  عامػ  ؿ الحمي  ػالت  ت الباحثة ر ػوقد اج   
 ةػوتـ تدوير المحاور بطريق  Principle componentة المكونات الرئيسةػبطريق

لتحديد  Guttmanؿ معامؿ جتماف واستعم Kaiser’s varimax rotation الفاريماكس
 وظير اف قيمة مرشد ومرشدة( 300) البالغةعمى اجابات عينة البحث  عدد العوامؿ

احصائية عند داللة وىو ذو  (1213.266)ت يواختبار بارتم (749.) ىو KMO اختبار
 فسرا اثنيف عف عامميفتدوير المحاور افرز واف ، ((190 بدرجة حرية ( (0.001مستوى

، تزيد العقميةالمرونة عمى  المرشديف والمرشداتالكمي في اداء  مف التبايف )%(30.177
 ثـ تحققت الباحثة مف ثبات مقياس المرونة العقمية ،جذورىا الكامنة عف الواحد قيـ

 وعامميو بطريقة تحميؿ التبايف باستعماؿ معادلة الفاكرونباخ عمى عينة البحث البالغة

 715.)لمقياس المرونة العقمية ككؿ ) كرونباخ إلفامعامؿ  مرشد ومرشدة، وقد بمغ (300)

البناء العاممي المستخمص مف الذي يوضح  (9) مَا فٜ اىجذٗه ولعاممي المقياس
 .لعوامؿ مقياس المرونة العقميةالثبات و  التدويرالتحميؿ بعد 

 مهخص انتحهَم انؼامهٌ ومؼامم انثباث نمقَاط انمشونت انؼقهَت ( (9جذول 

 ميفامبكؿ عامؿ مف الع المرونة العقميةوحسبت قيـ تشبع كؿ فقرة مف فقرات مقياس 
 .يوضح ذلؾ (10) جدوؿوال

 نِمـقَاـظ انمشونت انؼقهَت ( انتَـحهَـِم انؼـَاِمـهٌ(10 لجـَذو  

ٌ انتحكم  انؼامم االول انبذائم  انفقشة  انؼامم انثان
1 .393  

2 .475  

3 .640  

5 .407  

8 .423  

ػذد  انؼامم

 انفقشاث

انتباٍن  انجزس انكامن

 انمفغش

انتباٍن 

 انتشاكمٌ

أنفا 

 كشونباخ

673. 18.612 18.612 123.722 انؼامم االول انبذائم

30.177.646 82.31311.564 انؼامم انثانٌ انتحكم
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11 .368  

13 .403  

14 .470  

15 .600      

16 .650      

17 .516      

18 .387      

4  .511 

6  .406 

7  .643 

9  .505 

10  .427 

12  .353 

19  .648 

20  .617 

واف  (0.30)جميػػػع الفقػػػرات كانػػػت مشػػػبعة بػػػاكثر مػػػف إف  (10)بػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ يو    
 : كما في أدناه المرونة العقميةتوزيع فقرات مقياس 

ــدا ل  العامــل الول: الحيػػاة والسػػموؾ  تقػػديـ تفسػػيرات بديمػػة ومتعػػددة الحػػداث )وىػػوالب
 8, )فقػرات ىػي  (12) ضػـيو  (االنساني لتوليد الحموؿ البديمة والمتعددة لممواقؼ الصػعبة

,11, 13, 14 ,15, 16,17,18 52, 3 , , 1).  
 فقرات )8(ضـ يو  (ادراؾ المواقؼ الصعبة والسيطرة عمييا)وىو التحكمالعامل الثاني: 

 .(9,10,12,19,20,7,6,4)ىي و 
فقػػرة مشػبعة بػػاكثر مػػف  )53) جميػػع فقػرات مقيػػاس المرونػة العقميػػة والبالغػةوبمػا اف      

وبػذلؾ يكػوف لممرونة العقمية،  لذا فإف نتيجة االفتراض الثالث ىو وجود عامميف، (0.30)
 قد تحقؽ صدؽ بناء مقياس المرونة العقمية. 

 

 :تفسير النتا ج ومناقشتيا
، وتحقيقػا لػذلؾ المرشػديف التربػوييفلدى لمتعرؼ عمى االيثار  االول خصص اليدؼ    

 درجػػػػاتالنتػػػػائج أف متوسػػػػط اظيػػػػرت و ،  t.testاسػػػػتخدـ االختبػػػػار التػػػػائي لعينػػػػة واحػػػػدة 
 ، )45( لممقيػاس النظػريمػف المتوسػط اعمى وىي 63.196) ) كانت االيثار لعينة البحث

 و( (3.291 اكبػػر مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػةوىػػي  47.487)) اذ بمغػت القيمػػة المحسػػوبة

  .يوضح ذلؾ (11) والجدوؿ،   299 بدرجة حرية
 انمششذٍن انتشبوٍَننذى  االٍثاسَاط ـمقَ ـِ نائٌ ـتباس انَ ـتِ ـَ ج االخـئِ تاَ ـَ ن(  (11ذول ـَـج



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 
1900 

وعط متان انؼَنت

 نظشًان

متوعط 

 انؼَنت

االنحشاف 

 انمؼَاسً

مغتوى  tانقَمت انتائَت 

 انذالنت
 انجذونَت انمحغوبت

300 45 63.196 6.637 47.487 3.291 0.001 

لمعرفػة داللػة الفػروؽ فػي االيثػار تبعػا لمتغيػر الجػنس اسػتخدـ  خصص اليدف الثاني
، توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائيةاظيػرت النتػائج ال ، االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف

 (3.84)الجدوليػػة  القيمػػة التائيػػةاقػػؿ مػػف ٕٗييٜ ( -387.)المحسػػوبة القيمػػة التائيػػة اذ بمغػػت 
 يوضح ذلؾ .     (12)، والجدوؿ(298)بدرجة حرية 

 االٍثاس   نمقَاط نؼَنتَن مغتقهتَن انتائٌ ختباسالاج ـائتَ ـَ ( ن 12ذول ) ـجــانَ 
مغتوى 

 انذالنت

دسجت 

 انحشٍت

اننغبت انتائَت     االنحشاف    

 انمؼَاسً

انمتوعط 

 انحغابٌ

 انؼَنت انؼذد

 انمحغوبت انجذونَت

غَش  

 دانت

 ركوس 133 63.03 6.853 -387.  298

 اناث 167 63.32 6.477

لػػدى المرشػػديف التربػػوييف، وتحقيقػػا  المرونػػة العقميػػةلقيػػاس  خصــص اليــدف الثالــث    
 درجػاتالنتػائج أف متوسػط اظيػرت و ،  t.testلذلؾ استخدـ االختبار التائي لعينة واحدة 

 لممقياس النظريمف المتوسط اعمى وىي    ((77.893 كانتالمرونة العقمية لعينة البحث 
وىػػػي اكبػػػر مػػػف القيمػػػة التائيػػػة 446. 34) ) المحسػػػوبةالتائيػػػة  اذ بمغػػػت القيمػػػة ،60))

 يوضح ذلؾ. (13)والجدوؿ  ، (299) بدرجة حرية (3.291) الجدولية 

 نذى انمششذٍن انتشبوٍَن انؼقهَتانمشونت َاط ـِ مقـَ ٌ نتائِ ــَ اس انـِ تبـَ تائج االخـ( نَ 13ل )ذوِ ـانجَ 

 لمعرفة داللة الفروؽ في المرونة العقمية تبعا لمتغيري الجنس خصص اليدف الرابع    
ؽ ذات داللة ال توجد فرو  استخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، اظيرت النتائج

 القيمة التائيةوىي اصغر مف ( 73.0)المحسوبة  القيمة التائيةاذ بمغت  ،إحصائية
 يوضح ذلؾ.   (14)والجدوؿ، (298 )حرية  بدرجة (3.84)الجدولية 

  

 انؼَنت
انمتوعط 

 اننظشً

  انمتوعط

 ؼَنتان

االنحشاف 

 انمؼَاسً

مغتوى  انقَمت انتائَت

 انجذونَت انمحغوبت انذالنت

300 60 77.893 8.997 34.446 3.291 .001 
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 االختباس انتائٌ نؼَنتَن مغتقهتَن نمقَاط انمشونت انؼقهَتج ـتائـ( ن 14انجذول )         

انمتوعط  انؼذد انؼَنت

 انحغابٌ

االنحشاف 

 انمؼَاسً

مغتوى  tاننغبت انفائَت 

 انجذونَت انمحغوبت انذالنت

غَش  3.84  3.70 9.409 77.51 133 ركوس 

 8.672 78.19 167 اناث دانت

بيف االيثار والمرونة االرتباطية تعرؼ عمى العالقة لم خصص اليدف الخامس   
ة معامؿ االرتباط بيف بمغت قيم وقدبيرسوف، امؿ ارتباط العقمية اذ استخدـ مع

 .ٝ٘ضح رىل (15) والجدول،  (001.) وىي دالة احصائيا عند مستوى ((652.المتغيريف
االٍثاس وانمشونت انؼقهَتَن ـت بـ  طَاالستباِ  ت  ـِ هي انؼالقـِ ؼشف ػـِ ( انت15جذول)  

مغتوى 

 انذالنت

مؼامم 

 االستباط

 انمتغَشاث انؼذد

االٍثاس وػالقتو  300 652. 0.001

 بانمشونت انؼقهَت 
 

 تفسير النتا ج ومناقشتيا

ويمكف تفسير  ،بااليثار يتمتعوفاف المرشديف التربوييف  اليدؼ االوؿ نتائجت اظير  
اف المرشديف التربوييف لدييـ االيثار والتفاني في سبيؿ المصمحة العامة والسعي  ذلؾ
ف ػؿ مػك ةػدراسع ػػػػجة مػذه النتيػت ىػػفقػػاتو  ،مساعدة االخريف والوقوؼ بجانب المحتاجيفل
(,1998  Crwin) (Franzoi,2006 )2113، الخفاؼ و)  )5338، ميػالوائ)و (. 

ية فػػي االيثػػار وفقػػا التوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائاظيػػرت نتيجػػة اليػػدؼ الثػػاني   
 ، ويمكف اف تعزى ىذه النتيجة الى اف االيثار غير مخػتص بجػنس معػيفلمتغير الجنس

التوجػػػو العػػػاطفي نحػػػو االخػػػريف،  وانمػػػا تقػػػديـ المسػػػاعدة والعػػػوف لالخػػػريف يعتمػػػد عمػػػى 
في حيف اختمفت ىذه النتيجة مػع دراسػة  ،(5338، الوائمي)واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

(Franzoi,2006) التي توصمت اف االناث يتمتعف بااليثار اكثر مف الذكور. 
وقد  ،المرونة العقميةب يتمتعوفالمرشديف التربوييف اف  اليدؼ الثالث ظيرت نتائجأ    

العقمية تدفعو لمتعامؿ بمرونة وانفتاح  تمتع المرشديف التربوييف بالمرونويعزى ذلؾ اف 
عف اطار التفكير التقميدي في خمؽ  عمى افكار االخريف وتنوع افكاره وتجعميـ يخرجوف 
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والرد بشكؿ عقالني واالنفتاح عمى جميع افكاره ومواجية المواقؼ المختمفة بفاعمية 
عالقة طيبة مع  القدرات واالستعدادات لتطويعيا ومالئمتيا لمظروؼ المستجدة واقامة

ىذه النتيجة مع دراسة االخريف اساسيا الود واالحتراـ المتبادؿ وتقبؿ االخريف، واتفقت 
 Nadler,2013 ( )Nath& Pradhan,2014( )Slama et) .(Hirt et al ,2008)كؿ مف 

al,2015.) 

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في المرونة العقميػة نتيجة اليدؼ الرابع  واظيرت  
اف طبيعة الوقت الحػالي تسػمح لكػال وفقا لمتغير الجنس ، ويمكف اف تعزى ىذه النتيجة 

الجنسيف باالطالع عمى العديد مف المجاالت الثقافية والعممية واالجتماعية وتبادؿ االراء 
سػيف والتعػرض لممواقػؼ التػي تتطمػب ووجيات النظػر وتكػافؤ الفػرص والمسػاواة بػيف الجن

 .التمتع بدرجات متفاوتو مف المرونة العقمية
بيف االيثار والمرونة العقمية  طرديةاظيرت نتيجة اليدؼ الخامس اف ىناؾ عالقة    

المرونة العقمية ارتفعت  في عالقتو مع االخريف كممايثار اي كمما كاف المرشد لديو ا
في انجاز  المرشد لالفرادمساعدة وقد يعزى ذلؾ اف ، لديومما يعزز السموؾ االيثاري 

اتجاىات و  ايازو والتفكير في مشكمتو مف تتطمب تمتع المرشد بالمرونة العقمية  ـاىدافي
سواء المينية او االكاديمية اثناء ممارساتو السموكية في مواجية ميامو اليومية مختمفة 

اف الفرد الذي يتميز بقدر مناسب مف المرونة العقمية يكوف اكثر تفاعال   اذ ،او الحياتية
    .  مع المواقؼ المتنوعة وباساليب تفكير مختمفة

 التوصيات

تشجيع المرشد التربوي عمى المشاركة في المجاف الخيرية لتقديـ المساعدة والعوف . 1
 . لممحتاجيف

. االىتماـ بالمتغيرات االيجابية لدى المرشديف كااليثار والتسامح لما ليا مف اثر عمى 2
 عمميـ.
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تفعيؿ االنشطة المدرسية في مختمؼ المجاالت الفنية والرياضية والعممية والثقافية  .3
 .واالجتماعية التي تخدـ االيثار والمرونة العقمية

وتحفيزىـ في البحث عف المعمومات تشجيع المرشديف نحو البحث عف الجديد  .4
 .الجديدة لزيادة المرونة العقمية 

  المقترحات
 . الطمبة المتميزيف وازمالئيـ مف الطمبة العادييف  لدىااليثار  مقارنةاجراء دراسة  .1
في رفع دافعية االنجاز لدى الطمبة منخفضي  المرونة العقمية برنامج لتنميةاجراء  .2

 .دافعية االنجاز
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 مقياس االيثار بصيغتو النيا ية. 1 حقالمال
 خ اىفقشاخ دائَا غاىثا احٞاّا ّادسا اتذا

 1 اقذً اىَساعذج اىَاىٞح ىَِ ٝحراجٖا     

 5 اشجع اىَسرششذ عيٚ اىرفنٞش االٝجاتٜ فٜ ٍ٘اجٖح ٍشنيرٔ     

 0 اساعذ اىَسرششذ عيٚ اذخار اىقشاس دُٗ اىخ٘ف ٍِ اىفشو      

 2 اقذً  اىَساعذج ذيقائٞاً دُٗ طية ٍِ احذ     

 5 اقف ٍع اىَسرششذ عْذ اىرعشض ىَشنيح ٍا      

 1 اشاطش اىَسرششذ ٍَٕ٘ٔ ٗاحضأّ      

 7 اسرششذ تاساء اىَذسسِٞ      

 8 اشاسك فٜ االعَاه اىخٞشٝح       

 9 اذْاصه عِ االشٞاء اىرٜ ٝحراجٖا غٞشٛ     

 13 اسإٌ فٜ ٍشاسمح اٗىٞاء االٍ٘س فٜ االّشطح اىَذسسٞح التْائٌٖ     

اّفعاىٞااشجع اىَسرششذ ىيحذٝث عِ ٍشاعشٓ ٗذفشٝغٖا        11 

 15 اترسٌ ىيَسرششذ عْذ اىرشحٞة تٔ     

 10 اّغَس فٜ ذعضٝض ثقح اىَسرششذ تْفسٔ     

 12 اَّٜ ىذٙ اىَسرششذ شع٘سا تأّ شخص ٍشغ٘ب فٞٔ      

 15 اشعش تاالسف ىرعْٞف اىَسرششذ      
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   مقياس المرونة العقمية بصيغتو النيا ية .2
 ث اىفقشاخ دائَا غاىثا احٞاّا ّادسا اتذا

 1 اؤدٛ ٍٖاٍٜ االسشادٝح تثقح     

 2 افٌٖ افناس اىَسرششذِٝ تسٖ٘ىح      

 3 اجذ ىيَ٘قف عذج حي٘ه ىرجْة اىرشرد اىزْٕٜ      

 4 اسرطٞع اٝجاد عذج تذائو ىحو ٍشنيح اىَسرششذ      

 5 افضو طشٝقح ٗاحذج ىيرعاٍو ٍع اىَ٘اقف اىصعثح      

عيٚ ٍعشفح مو اىَعيٍ٘اخ اىَشذثطح تاىَشنيح ىَعشفح  ىذٛ اصشاس     

 االسثاب 

1 

 7 اّرثٔ عْذٍا ٝق٘ه اىَسرششذ شٜ ىنْٔ ٝقصذ شٜ اخش      

 8 اٗضف خثشذٜ تصٞاغح تذائو جذٝذج ىيَ٘قف      

اعطٜ ٍشنالخ اىَسرششذِٝ حقٖا فٜ اىرفنٞش ٍَٖا ذحراج ٍِ ٗقد      

 ٗجٖذ 

9 

أٍٞو اىٚ اىرعاٝش ٍع اىَ٘اقف اىرٜ ذ٘اجْٖٜ ىنٜ اذَنِ ٍِ حيٖا تٖذف      

 اٝجاد حو ىٖا

13 

 11 اذَنِ ٍِ ذط٘ٝش فنشج ذْاسة اىَ٘قف اىزٛ ٝ٘اجْٖٜ      

 15 اذَنِ ٍِ ىيحص٘ه عيٚ حو ّٖائٜ ىيَشنيح      

 10 اشاسك صٍالئٜ تافناسٛ ح٘ه ٍشنيح طاىة ٍا      

جذٝذٓ ىيَشنيح اىرٜ ٝعاّٜ ٍْٖا اىطاىةاسعٚ ىخيق تذائو        12 

 15 اىحٞاج اىَثَشج ٕٜ اىرٜ ذْط٘ٛ عيٚ ٍ٘اقف اسرطٞع اُ اٗاجٖٖا     

 11 اّسجاٍٜ ٍع االخشِٝ ٝعذ  ذَٞض ىٜ     

 17 اسرطٞع سؤٝح اىَ٘قف ٍِ صٗاٝا ٍرعذدج     

 18 عْذٍا امُ٘ فٜ ٍ٘قف صعة ىِ اسرطٞع اٝجاد ٍخشجا ىٔ     

 19 ذْصحْٜ اسشذٜ اُ امُ٘ امثش ٍشّٗح فٜ اىَ٘اقف اىصعثح      

 53  َساعذذٌٖ فٜ اىرغية عيٚ ٍشنالٌٕاذيقٚ اىقث٘ه ٗاالحرشاً ٍِ االخشِٝ ى     

 


