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  ملخص
ة    بحثهدفت هذه الدراسة إلى  ات األخوي ات  العالق اؤل والتشاؤم  آمتنبئ د  بالتف ة من  ل  ى عين

أظهرت نتائج الدراسة أن . طالبًا وطالبة ٤٥٧تكونت من  طلبة المرحلة الثانوية في شمل األردن،
ان ة آ ات األخوي اد  مستوى العالق ع األبع ة لجمي رة ببدرج وآبي ين األخ ات ب د العالق تثناء ُبع ة اس

ين الجنسين   فروق دالة إحصهناك أشارت النتائج أن جدًا، آما  ةآبيربدرجة واألخوات فكان  ائيًا ب
هناك فرق دال بين ، إذ لم يظهر هموم المستقبليةالعد باستثناء ُب ،األخويةفي أبعاد مقياس العالقات 

جنسين على مقياس التفاؤل لصالح اإلناث، فروق دالة إحصائيًا بين ال وتبين أيضًا وجود. الجنسين
اس     ى مقي ق ب  . التشاؤم بينما ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين عل ا يتعل اد وفيم اس   أبع مقي

ين أن األ  العالقات األخوية التي تنبأت بالتفاؤل اد لدى آل من الجنسين، تب ة المتنب بع ذآور    ئ دى ال ل
ي دُب: ه دي  ع ز الوال د ، وُبالتحي وات  ع وة واألخ ين األخ ات ب ول ويلي العالق د القب بة ه ُبع ؛ وبالنس

ين األخوة واألخوات    عد القبولُب :ت على التواليفقد آان لإلناث، ق    . وُبعد العالقات ب ا يتعل ا فيم أم
ى أن     التشاؤمالتي تنبأت ب أبعاد مقياس العالقات األخويةب ائج إل لدى آل من الجنسين، أشارت النت
ات   عدُب ويليه الوالدي التحيز عدالقبول، وُب عدُب :لدى الذآور هي على التوالي ئةمتنبال بعاداأل العالق

والي    ؛ وبالنسبة لإلناث،ُبعد الهموم المستقبليةويليه  اتبين األخوة واألخو ى الت د  ُب :فقد آانت عل ع
  . ، وُبعد الشعور بالمسؤوليةالهموم المستقبليةعد وُب، الوالدي التحيز

ة ا اؤل   : لكلمات المفتاحي ة؛ التف ات األخوي روق الجنسية  التشاؤم ؛ العالق ة   ؛ الف ة المرحل ؛ طلب
 . الثانوية
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Abstract 
This study aimed at searching for the brotherly relationships as 

predictors of optimism and pessimism among a sample of 457 Secondary 
students. The results of the study showed that the level of brotherly 
relationship for all dimensions had a high score, whereas the scale of the 
relationships between brothers and sisters was at a very high score. 
Results indicated that there were statistically significant differences 
between the genders in the dimensions of scale brotherly relationships 
except the future concerns if there is no significant difference between 
the genders. It also shows the presence of statistically significant 
differences between the genders on the optimism scale in favor of 
females, while there are no statistically significant differences between 
the genders on a scale of pessimism. With the respect to the dimensions 
of scale brotherly relationships predicted with optimism, it was found 
that the predictive brotherly relationships dimensions for males were: 
Parental bias dimension, relationships between brothers and sister’s 
dimension, and acceptance dimension. For females, the predictive 
dimensions were: Acceptance dimension and relationships between 
brothers and sisters dimension. With the regard to the dimensions of 
scale brotherly relationships predicted with the pessimism, it was found 
that the predictive dimensions for males were: Acceptance dimension, 
parental bias dimension and relationships between brothers and sisters 
dimension and future concerns dimension. For females, the predictive 
dimensions were: parental bias dimension, and future concerns 
dimension, and responsibility dimension.  

Key words: Brotherly Relationships; Optimism; Pessimism; 
Secondary Students; Gender Differences. 

 
  المقدمة وخليفة الدراسة

اة  والمتالحيرات السريعة شهدت المجتمعات العربية العديد من التغ  قة في شتى مجاالت الحي
ى أحداث بعض        رات إل ذه التغي الناتجة عن التطورات التي يعيشها مجتمعنا الحالي، حيث أدت ه

  .اآلثار النفسية البالغة على أفراد هذه المجتمعات
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د يقضي ثلث        و ئته، فالول ل وتنش ة الطف ة ورئيسية لتربي ي تعتبر األسرة في المجتمع خلية هام
ه    ه  حياة الطفولة مع والدي ى           وأخوت أ عل ا وينش ة صفاتها ومقوماته ك البيئ في البيت ويأخذ من تل

ة المؤسس الق ية واالجتماعي د النفس ا  واع اني، (عليه اً ). ٢٠٠٥زي رة دورًا هام ب األس ي  وتلع ف
ى ة إذ يتلق ئة االجتماعي ا ي   التنش رة، آم الل األس ن خ اة م ي الحي ى ف دريباتهم األول اء ت د األبن عتم

دم وعي          نهم، فع ة بي ة وثيق ة عاطفي وين عالق ى تك األبناء اعتمادًا آبيرًا على الوالدين مما يؤدي إل
الوالدين بمسؤوليتهما تجاه األبناء واستخدامهما القسوة الزائدة أو التدليل في التنشئة عادة ما يكون  

  ).٢٠٠٥بيومي وناصر، (له آثار سلبية على األبناء 

ة  عن   ي المسؤولةه تعتبر األسرةآما  اعي  اعملي ا أوًال والمجتمع     لتفاعل االجتم ين أفراده ب
ارف             ثانيًا ى في اآتساب المع ة األول ر البيئ ا تعتب اتهم، آم ى حي م عل ر ودائ أثير آبي ، حيث لديها ت

ين ا     . والمواقف والقيم ة ب ات مختلف رات وعالق ألخوة  إن أفراد األسر الكبيرة لديهم العديد من الخب
دم       عالت األسريةنتيجة التفا دما يتق اطفي والمساعدة عن دعم الع م العمر  بينهم باإلضافة إلى ال ، به

اح أ    وظهور منافسة بين األخوة، حيث درة وآف ى ق ام      يحتاج الوالدان إل ديم االهتم ر من أجل تق آث
ن   ا م اعي وغيره ي والنفسي واالجتم ذ المنظور األخالق وة تخ ين األخ اعالت ب ا أن التف م، آم له

  ).Berk,  2000(األخرى على عكس األسر الصغيرة التي تتكون من فرد واحد  المجاالت

ومواقفه،  لجو األسري الذي يعيش فيه الفرد تداعيات مهمة في تشكيل وصقل شخصيته،ول
يتبلور ويظهر في شكل العالقات المشاعرية  آما أن الجو األسري ،وآرائه، وقيمه، ومسلكياته

ومستوى التفهم والتعاطف، ومواجهة المشاآل والتوترات،  فراد،المتبادلة، والعالقات بين األ
حيث يرى أريكسون أن شخصية . العاطفي، وآذلك في توفير جو للنمو والتطور وتوفير الدعم

حصل  فالطفل الذي. تتطور من خالل عالقته مع أفراد أسرته والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد
الصعوبات  ةهك في صفاته وقدراته على مواجعلى دعم ونشأ في جو دافئ وآمن يعكس ذل

 عالقاتوأن ال ،(Payne, Bettman & Johnson, 1993)الحياتية، والعكس هو الصحيح 
وظائف التي تقوم بها الاألخوية تلعب دورا هاما ليس فقط في الحياة األسرية، وإنما تؤثر على 

  .(Cicirelli, 1994) األسرة داخل المجتمع

ا  العالقات بين أ ا أحد الوالدين مطلقًا بسبب سوءي يكون فيهألسر التولقد أظهر أفراد ا فراده
ات األسرية   ذآور،       ، وخاصة العالق ر عرضة لصدمة الطالق من ال اث هن أآث ا أن وإن اإلن آم

د    رد الواح ر ذات الف راد األس ا    أف ية فيه ة والنفس حة البدني ون الص دة تك ذين   ،جي راد ال وأن األف
اتهم أآث ع أمه راد األسر  يعيشون م ه أف د يواج ائهم، وق ع آب ذين يعيشون م ك ال ن أولئ ر صحة م

ي األداء    رين ونقص ف راد اآلخ ع األف ي التفاعل م ل صعوبة ف ا أق ن شخصين اهتمام ة م المكون
  .(Berk, 2000; Hammer & Turnover, 1990)السلوآي وعدم تأثير اآلباء الذآور عليهم 

يتصفون باألنانية والعزلة وعدم  أبناء هذه األسر الطفل الواحد أنتشير نظرية األسر ذات و
  االنسجام مع اآلخرين، على عكس البحوث األخرى التي ال تتفق مع هذا الرأي السلبي، 

  وذلك ألن  ،فهم ينظرون إليهم باإلشراق والنجاح والثقة بالنفس واالعتماد على الذات
، وأن ما يميز )Berk, 1996(لى حد ما هؤالء األبناء لديهم عالقات أقوى مع اآلباء واألمهات إ
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التفاعالت لديهم  تنافس من أجل رعاية الوالدين، وتقل فرصهؤالء األبناء عدم وجود اهتمام و
)Berk 2000; Papalia & Olds, 1995.(  

  بناء بشكل أن هناك عالقات وتفاعالت بين األ آما تشير نظرية األسر الكبيرة إلى
  ذات الطفل الواحد، حيث يتوفر لدى األخوة األصغر سنًا  على عكس األسرة ،أآبر وأقوى

  وقد يصل بهم األمر إلى  ،وجد بينهم روح التنافسم العاطفي والمساعدة، وغالبا ما يالدع
  إن التفاعالت اإليجابية التي تحدث بين األخوة . التنافس على االهتمام والرعاية بالوالدين

  أما نظرية األسر الممزوجة من أآثر  ).Berk, 2000(تساهم في النضج األخالقي والكفاءة  
  من زواج فتشير إلى أن هناك صعوبة لدى األبناء في الزواج األول في قبول األبناء 

  وهذا يؤثر بشكل ملحوظ على مختلف ممارسات التربية لألبناء ،من الزواج الثاني
 )Berk, 2000; Hammer & Turnover, 1990; Papalia & Olds, 1995.(  

واألبناء في األسرة التقليدية أنها عالقة قوية ومتماسكة نظرا   وينظر إلى العالقة بين األبوين
دة، إذ   ة واح اء مهن اء واألبن ة اآلب ان اال لممارس روف    آ يش الظ ان يع ه وآ ة أبي ارس مهن ن يم ب

افي لال  نفسها التي يعيشها األب والمالبسات والمشكالت ك     ، فالمستوى الثق ابه مع ذل ن يتش ذي  ب ال
ا         ي يحمله ها الت ن هي نفس اييس ومصالح االب يتمتع به األب، وأفكار ومبادئ ومعتقدات وقيم ومق

ة              األب، ة قوي ا عالق ي تربطهم ة الت ن وآانت العالق ين األب واالب ر ب ارب آبي اك تق ان هن ذا آ  ل
ة   ا نجد    .)Burges, Locke & Thomes, 1971(وحميم ا     أن إال أنن ة يغلب عليه ذه العالق ه

ا ه  الط رض إرادت ة، إذ أن األب يف رة التقليدي ي األس لطي ف ى اال  بع التس ا عل ه وم ى ابن ن إال عل ب
ة والطرد من      الطاعة، وإّال وبيخ والمقاطع ى الت ت،  تعرض إل ده     وأن اال البي ا لوال ن يكون مطيع ب

ره    فهو يتقمص شخصيته ،ه المثل األعلى لهألنه يعّد ة وال يعصي أوام يما   ويطيعه إطاعة آلي الس
ة      نه يكون معتمدا على والده في اإلعالةوأ ى عالق ق عل وآسب موارد العيش، والشيء نفسه ينطب

  ). ١٩٦٥الوردي، ( البنت باألب واألم في ذلك النمط من األسرة

رة     ل ل األس وة داخ ين األخ ات ب ط العالق ي نم بي ف ر نس داث تغي ى إح ل التحضر عل د عم ق
ة األ      ،النووية ر في مكان ى شكل تغي ر داخل نسق        حيث بدأ عل ه األآب ة أخي اه مكان خ األصغر تج

رابط والتفاعل    ال الت ي مج ة ف ا الوظيفي ة أهميته ة المطلق دت الطاع ا، فق ة بينهم ات األخوي العالق
ة      ).١٩٩٨شكري، (ق العالقات األخوية داخل نس زداد في األسر التقليدي آما أن السلطة األبوية ت

حطب ومكي،   (السلطة من الذآور  لهذه عرضًة وتنخفض في األسر الحضرية، وأن اإلناث أآثر
١٩٨١(.  

ار حيث    إإذ  اء الكب ن األ إن األبناء آانوا متسلطين على البنات وبخاصة األبن ر آب ن دور االب
 في ذلك النمط من األسرة وعندما آانت العالقة بهذا الشكل أي عالقة قائمة على شبيه بدور األب

ت  ات في األسرة الواحدة أي        التسلط فإنها آانت ضعيفة وليس هناك اخ اء والبن ين األبن ر ب الط آبي
وية        ون س بعض ويلعب هم ب ون بعض انوا يختلط اء آ وات، فاألبن وة واألخ ين األخ ات أو  ب والبن

اء واألب         ين األبن ان ب ك األسرة آ االختالط في تل األخوات يختلطن بعضهن ببعض فيما بينهن، ف
  ).١٩٦٥الوردي، (من جهة، والبنات واألم من جهة أخرى 
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دين  اتجاهات  في  حدث  الذي النسبي من التغير وعلى الرغم ائهم  نحو  الوال يهم  إزاء أبن  تخل
رة  األسر  تسود التي التقليدية التسلطية العالقة لمنط المعاملة المصاحب في األمر أسلوب عن  آبي

 اتخاذ و لرأيا إبداء و المشارآة في الحق من الجنسين لألبناء بعد يتسنى لم أنه إال .خاصة الحجم
ارز  لالنشقاق  راجع  وهذا ،الشخصية المواضيع في القرار ى  الب ة   عل ة  سطح العالق ذي  الوالدي  ال
م  الوالدين أداء من صعب مما السلوآي، و اللفظي التفاعل مصادر على بدوره قضى في   ألدواره
اليب  لهذه األبناء تقبل في أيضا و األسرية، التنشئة و التوعية عملية ا  امل التع و األس برضى   معه

  ).١٩٩٣الجميلي، (

ببة  تفسيراتالعديد من الهناك و ين األخوة         المس ة ب في ضعف االختالط واضمحالل العالق
ى االختالط واللعب مع األخوات        ،واألخوات في األسرة التقليدية الين إل ر مي  ومنها أن األبناء غي

ذ    السمعة الطيب ن ذلك ال يجلب لهمأل ون لالختالط بال م يميل اث  ة فه يس باإلن ك ب  ،آور ول سبب  وذل
ات  وجود الفصل اال الجنسي بين األبناء والبن ه        ، ف ه ألن ع عن االختالط بأخي أنف أو يمتن ان ي بن آ

ين    ،يفضل االختالط باألخوة أو األصدقاء من نفس الجنس آان ة ضعيفة ب اء   لذا آانت العالق األبن
ة ا و .)١٩٨٢المسلماني، (والبنات  ا       إن عدم التكافؤ في معامل ين مع ى فشل العالقت ؤدي إل اء ي ألبن

الوالدية واألخوية فتميز أحد اإلخوة بمكانة مرموقة عن سائر إخوانه في األسرة بسبب الجنس أو   
ية ومشكالت سوء التكيف        السن أو لموقف ما سوف يؤدي  ى حدوث اضطرابات نفس زة،  (إل حم

١٩٩٦.(  

ه        ه وتفاعالت رد في عالقات ى الف اد األسري عل ا       ويرآز اإلرش ه فيه ى موقع مع األسرة وعل
ا وقوانين   ى نظامه ا وعل ين أفراده ي تحدث ب ة االتصاالت الت ى طبيع ى صراعاتها وعل ا، وعل ه

أن   ة ب نظم العام ة ال رى نظري ل      وت داث داخ م األح رة، وفه الل األس ن خ رد م م الف تم فه   ي
ع آ   ا ُترج ة، آم ببية الدائري ى أساس الس اعالتهم عل راد وتف لوآات األف رة وس ورني األس ارين ه

)Karen Horney (      ر ات األسرية غي ة العالق ى طبيع رد إل  أسباب السلوك غير المتكيف عند الف
ال   ) Bowen(بوين  ويرى). ٢٠٠٠العزة، (الجيدة  دد األجي صاحب نظرية اإلرشاد األسري متع

وع       ة لن بيهات مجازي يدات أو تش اس لتجس و إال انعك ا ه راض م ن أع رد م ه الف ا يعاني ى أن م إل
  ). ٢٠٠٨أبو أسعد، (القة الوالدية الع

ات إ يئةن العالق ة الس ى  األخوي الي إل اؤم وبالت أس وتش ى ي ود إل د تق ة ق ة الطفول اء مرحل أثن
يئة        % ١٠اآتئاب في مراحل متأخرة من العمر، وأن  ة س ات أخوي ذين عاشوا عالق ذآور ال من ال

ات األخو       اب، وأن للعالق ولتهم أصيبوا بحاالت من االآتئ اء      أثناء طف ًا في بن دة دورًا مهم ة الجي ي
اؤل  حياة الفرد النفسية واألسرية واالجتماعية ازي،  (والسعادة والسرور    وبالتالي تحقق له التف مغ

امًال  ). ٢٠١٢ اؤل ع ر التف ث يعتب اء اإل حي يًا لبق ت  أساس ؤ بالمس ن التنب ه يمك ن خالل ان وم قبل نس
ار اعي واال   وباألفك التطور االجتم ة ب اقتصالخاص م    ادي، آم ى فه راد عل اعد األف   ويس

ا  أ واجههم، أم ي ت ى الصعوبات الت ب عل ددة وطرق التغل دافهم المح رد   ه ه الف ون في اؤم فيك   التش
ا ع أفك د حصر جمي لبية لألق ب الس ي الجوان ا ف ه والره ووجهه د تحدث ل ي ق داث الت ر ح ى إال ي
ه ف     الجانب السلبي فيها الفرد أو يجعل دفع ب د ي ة من التأهب   ، وهذا ق ك األ   ي حال ة تل حداث  لمواجه

(Smith, 1983 & Tiger, 1979).  
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ائًال في بعض األ    خر، فقد من حين آل نسان الواحديختلف سلوك اإلو ان  نراه مسرورًا متف حي
ر  دوث الخي ه بح وحي ل ي ت ة بعض التصورات الت ه . نتيج ب علي ان أخرى تتغل ي أحي ة وف نزع

اؤم  عور بالتش ه الش ب علي االو، حدوث الشر فيغل ذه الح دى  ه ة ل ي مواقف مختلف رر ف د تتك ت ق
ا     ول عن شخص م دما     البعض حتى تصبح سمة يوصف بها ذلك الفرد، ويمكن الق اؤل عن ه متف أن

ذه         يكون مليء باأل ة، ومن خالل ه تقبل نظرة تفاؤلي ه للمس ا ونظرت مل ويتوقع حدوث الخير دائم
ن   ى العكس م اؤل، وعل مة التف ز بس ذلك يتمي ه ب ا فأن ي يحمله يء الصفات الت رى أخر مل ك ن ذل

تقبل هو سيء            ه المس يأتي ب ا س د أن م ه في أي لحظة ويعتق باليأس والحزن يتوقع حدوث الشر ل
ه يحمل سمة        ى إن ومظلم وبذلك تكون نظرته للمستقبل نظرة تشاؤمية، فكل هذه الصفات تشير ال

ات نسبي      فالسمة هي صفة أو خاصية تميز ال. التشاؤم ره وتكون ذات ثب لسمة  ، ولشخص عن غي
ا   مؤ دل عليه دة ت غرى عدي ة ص رات نوعي ذه      ش ن ه رًا م ظ آثي ثًال نالح ة م ا اليومي ي حياتن ، فف

اؤل أو ى التف دل عل ي ت دى بعض األ المؤشرات الت اؤم ل ياء أو التش راد من خالل تمسكهم  بأش ف
  ).١٩٩٨نصاري، األ( أفعال  يعتقدون بها وغالبًا ما تكون بدون مبرر علمي

أثير ال يمكن ا   والتفاؤل والتشاؤم سم   ا ت ل من أهميته   تان لهم ى السلوك  اإل   التقلي .  نساني عل
ة النفسية           ة تحيط بالحال ة عام اتين السمتين تشكالن خلفي حيث يعتبر علماء نفس الشخصية أن ه

  ).١٩٩٨نصاري، األ(قعاته للحاضر والمستقبل للفرد والتي بدورها تؤثر على سلوآه وتو

ين  د ب بينوول وق لوآيات لأل  (Aspinwall, 2001) أس ة س ي  ثالث ائلين ه خاص المتف   :ش
لبية بإ   . ١ داث الس ف واألح ع المواق ل م ائمين   التعام ن المتش ر م اح أآب ة ونج ة . ٢. يجابي معالج

ات ف والمعلوم ر المواق ة أآب ائ . ٣. بمرون ن المتش وا ع ات  يختلف وير المعلوم ة تط ن ناحي مين م
  ).٢٠٠٩بالبيد، (التي تواجههم  جرائية والمهارات لمواجهة الموقف وحل المشكالتاإل

لة من مراحل النمو المتواصلة خالل الخمسة           ه بسلس فيرى فرويد بأن الطفل يمر في حيات
ة  األ سنوات ذه المرحل ى  ( ولى، فه ة األول ا      يمكن أن تشير إ  ) المرحل وعين من الشخصية هم ى ن ل
ة ذات اإل الشخ ية الفمي د  ص باع الزائ رب األ(ش ل والش ا   ) آ ون فيم ي تَك ز   والت خص يتمي د ش بع

ا       رط سيكون عرضه للتف ه بشكل مف اد   بالتفاؤل، فالطفل الذي يشبع في طفولت رط واالعتم ؤل المف
ى اآل لو    عل ز بس ية تتمي ذه الشخص ة  فه ة المحبط ذة الفمي ة ذات الل ية الفمي ا الشخص رين، أم ك خ

ة األ    ي الحال ية ف ن الشخص ف ع ىيختل ًا إ   إ ،ول ل دائم لوك يمي ز بس ا تتمي ارة ذ إنه ى إث دل  ل الج
  ).٢٠٠٩عرفات، (والخالف والكره والعداء أي يتميز بالتشاؤم 

فقد صنفوا الشخصية على أساس   ،)١٩٦٦(وآاتل  )١٩٥٢(وجيلفورد  )١٩٦٠(أما أيزنك 
اع   (نساني سبة للسلوك اإلمجموعة من العوامل والتي تعتبر أساسية بالن زاج، الطب ، )الوجدان، الم

  ).١٩٩٨نصاري، األ(النمط العصابي يمثل التشاؤم فالنمط االنبساطي يمثل التفاؤل و

رد       سرية واالجتماعيةاألعوامل التنشئة ول يم الف ال في تعل دور الفع يم    (ال ادات والق ة والع اللغ
ة أو التشاؤمية     ، وهذه بدورها لها األ)واالتجاهات السائدة في المجتمع د السمة التفاؤلي ثر في تحدي

ا     ،المفاجئة التي يواجهها الفرد في حياتهللفرد، وآذلك المواقف االجتماعية  المواقف السارة منه آ
ًال ف ة وأم ة عالي ه معنوي د لدي ا تول ارة منه أة الس ة، فالمفاج ل إوالحزين ذلك يمي و ب اة فه ى ي الحي ل
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أس و  حلديه التفاؤل، أما المواقف الصعبة فتولد  اط والي االً    الة من اإلحب ه شخصًا مي ى  إ تجعل من ل
  ).١٩٩٨ نصاري،األ( التشاؤم

خص ، وباألالعوامل البيئية والثقافية لها الدور الكبير في تحديد سمة التفاؤل والتشاؤمآما أن 
ر عن           ر للتعبي ديهم مجال آبي ذآور ل ك واضحًا فال بين الجنسين في مجتمعاتنا العربية، نالحظ ذل

ر    ، مل والتفاؤل نحو المستقبلفس واألأرائهم مما يولد لديهم الثقة العالية بالن ويتمتعون بفرص أآب
ة  مما لإل ار العمل وا   (ناث لكونهم يمتلكون القرار في تحديد مصيرهم من ناحي يم، اختي ة  التعل لمهن

بة، ا ةالمناس ار الزوج ا اإل)ختي األ   ، أم ذآور وب ا لل ر مم ل بكثي ديهن أق الفرص ل اث ف ي ن خص ف
ا  رًا لألمجتمعاتن ة نظ ذا ال العربي ن ه د، ولك راف والتقالي ي أن اإل ع اؤل يعن ديهن تف يس ل اث ل . ن

رد،        عي ونظرة المجتمع هو اآلفالوضع االجتما اؤل والتشاؤم للف ة التف ال في حال ر الفع خر له األث
ذيب والتشرد،        اني من التع ذي يع صاحب  آفمثال نظرة المجتمع وتعامله مع الطفل المضطهد وال

ادرين   دًا عن اآلفي حالة من العزلة بعي الشيخ الكبير الذي يجد نفسهو، حاجات الخاصةال خرين الق
ر     ، واألعلى ممارسة نشاطاتهم في المجتمع    ذآاء غي ادري الشخاص محدودي ال ايرة   ق ى مس ن عل

رانهماآل ن أق ر ، وخرين م زالغي ذمتين امت ًا ال ع اآل ين النفعالي تطيعون التكيف م اذا يس رين، م خ
ى         ائمين، وعل وا  متش ع؟ من الطبيعي أن يكون ة    عيكون موقف هؤالء من المجتم ذه األمثل كس ه

خاص األ حاء، األش الء، وص اءألاوالعق ار ، وذآي ن آب اطاته  الس ون نش ذين يمارس ون ال م ويالق
ن اآل  نة م ة الحس اة   المعامل ي الحي ائلين ف ًا متف وا جميع ديهم فيكون ة ل زداد الثق رين ت ات، ( خ عرف

٢٠٠٩.(  
  

  الدراسات السابقة
زغ       نايدر و ليتب دراسة حول   ) Schneider & Leitenberg, 1989(أجرى آل من ش

دارس    فردًا من الجنسين   ٥٨٣التفاؤل والتشاؤم وصفات النجاح والفشل على عينة مكونة  من الم
ين   ا ب ارهم م ت أعم ة بلغ ًا ١٣و  ٩األميرآي ود  . عام دم وج ى ع ائج إل ةتوصلت النت روق دال  ف

  .إحصائيًا بين الجنسين

د   ة محم ي دراس ين ا  ) ١٩٩٣(وف ة ب ة العالق ى دراس دفت إل ره ق األس ات لتواف ي للمراهق
ائج الدراسة أن     . مراهقة) ٥٠(والنفسية، تكونت العينة من  األسريةومشكالتهن  حيث أظهرت نت

ة            اليب المتوافق رة لألس ة األس اض ممارس ين انخف ًا ب ة معنوي البة دال ه س ة ارتباطي اك عالق هن
ديمقراطي، تهي   ( اخ ال يوع المن اون، ش ري    التع ات أس وين عالق ة لتك ة الفرص ة ئ ين  ) ة إيجابي وب

ين ممارسة       . التي تواجه الفتيات المراهقات المشكالت األسرية ة ب ة موجب ة دال آما أظهرت عالق
ة     ر المتوافق اليب غي رة لألس ة  (األس راع، األناني لبية، الص كالت   وظه) الس ن المش د م ور العدي

  .بين أفرادها اجتماعية عالقاتتعيق القدرة على تكوين األسرية التي 

ا آا ير بينم زل وأش ة ونت ى ) Wentzel & Asher, 1995(نت دراس فحص التهدف إل
ـة الدراسـة من     العالقة األسرية والتعرف على طبيعة  ٤٢٣بين الطفل ووالديه، حيث تكونت عين
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ًا رتبط بالسلوك . طالب دي ي الرفض الوال اء ب ى أن شعور األبن ائج إل ى نت د توصلت الدراسة إل وق
  .ة موجبةالعدواني لدى األطفال بعالق

نهم      بدراسة أث) ١٩٩٥(وقام الرومي  ا بي راد فيم ى تفاعل األف ، ر أساليب التنشئة األسرية عل
ن  و ة م ت العين ًا) ٣٥٥(تكون ة  . طالب ائج الدراس رت نت ث أظه ة حي اك عالق تخدام أن هن ين اس ب

ة و  ألساليب التنشئة األسرية األسرة  ا أ . اعل األسري  التفاإليجابي ة   آم اك عالق ت  ن هن ين اس خدام ب
اليب  . اعل األسري وانخفاض مستوى التف ألسرة ألساليب التنشئة األسرية السلبيةا التنشئة  وأن أس

  . ال تختلف باختالف الخصائص االجتماعية لألسرة األسرية

د الخ ة عب ا دراس ن ) ١٩٩٦( القأم ة م ت العين اؤم، تكون اؤل والتش ة للتف ة العربي القائم
ة الك) ١٠٢٥( ات جامع ن طالب وطالب ن  م ة م روق جوهري ود ف ائج عن وج ت النت ت، برهن وي

أعلى متوسط في التشاؤم مقارنة بالذآور بينما حصل الذآور على الجنسين، حيث حصلت اإلناث 
  .على متوسط أعلى من اإلناث في التفاؤل

اده    داللطيف وحم ي  ) ١٩٩٨(وفي دراسة عب اؤل والتشاؤم       الت ى التف ى التعرف عل هدفت إل
ا بالشخصية، ن  وعالقته ة م ت العين ائج أن ) ٢٢٠(حيث تكون ة، حيث أظهرت النت ا وطالب طالب

  . اإلناث ولم يكن هناك فروق بين الجنسين في التشاؤمتفاؤال من  الذآور أآثر 

اؤل       التي ) ١٩٩٨( وفي دراسة عبدالخالق ة آل من التف ى مدى عالق هدفت إلى التعرف عل
ائج    . طالبًا وطالبة) ٢٣٥(من  والتشاؤم بالمتغيرات االجتماعية ، تكونت العينة حيث أظهرت النت

ة  . األسريةأنه ال يوجد ارتباط دال بين التفاؤل والتشاؤم والمتغيرات  آما وجود ارتباطات غير دال
  .واألخوات األخوةوعدد  األسرةبين التفاؤل والتشاؤم وآل من حجم 

ز    ا وآران ات األخ ) Oliva & Arranz, 2005(ودرس آل من أوليف رة    العالق ة خالل فت وي
دة      . مراهقًا ٥١٣المراهقة، وتكونت العينة من  ة جي ديهن عالق اث ل أظهرت نتائج الدراسة أن اإلن

  .مع أسرهم أو غيرها لمحيطة من أخوة ووالدين ورفاق، وإن ال عالقة للذآورمع البيئة ا

بيتز    ,Scharf., Shulman & Avigad-Spitz(وفي دراسة شارف وشولمان وافيجد س
الغ      التي هدفت للكشف عن العالقات األخو )2005 دى الب ة ول ة المراهق ة في مرحل نت  ين، وتكوي

ن   ة م الغ ) ١١٦(العين ًا وب الغ  . مراهق ائج أن الب رت النت قائهم     أظه ع أش ل م ًا أق ون وقت ين يقض
م، وأن         ونالمراهقين ولكنهم يبادل اتهم معه ر نضجًا في عالق م أآث دفء وأنه هم العاطفة وشعور ال

  .مما لدى المراهقين والعالقة بوالديهم تقل لدى البالغينلتنافس الصراع وا

ر وأ    ل وآرويت يم ومكهي ة آ ا دراس جوود أم  & ,Kim., McHale., Crouter(وس
Osgood, 2007 (         ى ة حت ن الطفول ف م ة والتكي ات األخوي ين العالق روابط ب ت ال ي بحث الت

ة من     رداً ) ١٩٧(المراهقة الوسطى، وتكونت العين ادة الصراع     أظهرت ن . ف ائج الدراسة أن زي ت
ين     ة ب ة الحميم ي العالق ادة ف ا ارتبطت الزي ة، آم ادة األعراض االآتئابي ى زي ؤدي إل األخوي ي

ات   ة    األخوة إلى زيادة في الكفاءة وعالقات األقران بالنسبة لألبناء، أما البن ة الحميم فكانت العالق
  .تقلل من أعراض االآتئاب
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ار   او وآ ة  ) Howe., Karos & Aquan, 2011(ن اووس وأآ وقد تناولت دراسة ه نوعي
ة،     اعالت اليومي اء والتف العالقات األخوية في مرحلة المراهقة المبكرة وتصورات األمهات واألبن

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مشاآل في دفء . أم) ٣٢(مراهقًا و) ٤٠(حيث تكونت العينة من 
ا   العالقات األخوية وليس صراعًا أو تناحرًا وذلك من خالل تصورات األبناء وتقييم األمهات، آم

اعالت   شكل إيجابي، وقد ارتبطت األم واالارتبطت تصوراتهما بصفات العالقة األخوية ب ن بالتف ب
  .اليومية السعيدة واالجتماعية اإليجابية

 ,.Dekman., Engels)وأما في دراسة دريكمان وإنجلز وآينتش وفاندير فورست وشولت
Kuntsche., Vander vorst & Scholte, 2011)   يم ائي لتقي اه الثن ت االتج ي تناول الت

ة          ة، وتكونت العين ة المراهق دي في مرحل دعم الوال ة وال أظهرت  . أسرة ) ٤٢٨(العالقات األخوي
دعم       ود األول أو ال رًا للمول ا ال يوجد أث النتائج عدم وجود فروق بين الجنس الواحد والجنسين، آم

  .عالقات األخويةالوالدي على ال

إلى معرفة اآلثار ) Gamble, Yu & Kuehn, 2011(وهدفت دراسة غامبل ويو وآوين 
ة من            راهقين، وتكونت العين ى تكيف األخوة الم ة والنمذجة عل دال بالثق ) ٤٣٨(المباشرة واالعت

رة ة   . أس ائج أن النمذج رت النت ددة ب    أظه ل المه د العوام وة أح ة لألخ ي   العالي ف ف اآل التكي مش
ة            ات األخوي يًا للعالق دًا أساس ة تشكل بع دعيم الثق ة، وأن ت العالقات وأنها تتسم بالصراعات العالي

  .اإليجابية

ز وراسباش وليكي وغاس ودان        ,Jenkins, Rasbash, Leckie(وأخيرًا دراسة جنكين
Gass, & Dunn, 2012 (           ين ات ب ة في جودة العالق ي هدفت للكشف عن عوامل األموم الت

ى    % ٣٧ائج أن أظهرت النت . أسرة) ٢٥٣(وتكونت العينة من . األخوة ود إل اين يع ودة   من التب الم
وة  ين األخ ى   % ٣٢، وب ود إل اين يع ن التب وة  م ين األخ داء ب داء   . الع يق وع عور بض ان الش وآ

  .األمهات واضحًا في المودة وسببًا للخالفات األسرية
 

  مشكلة الدراسة 
طور شخصية المراهق، ولكي تمر بسالم البد من إن مرحلة المراهقة مرحلة حساسة في ت

. نسق أسري سليم، فاألسرة لها األثر الكبير في نمو وتطور شخصية أبنائها والعالقة بينهمتوفر 
إلى جنب ولكنهم يعجزون عن تقديم الدعم النفسي  نبًابعض األسر يعيشون فيها األخوة ج فنجد في

ومما ال شك فيه أن مكانة المراهق في . ةاعلت فالمناسب لبعضهم ليكّونوا شخصيات اجتماعيا
فالعالقات . األسرة ذات صلة بترآيب الجماعة العائلية وبنظام العالقات القائمة بين أفراها

تماعية التي تنتمي لها تختلف تبعًا للبيئة األسرية واالجومتعددة داخل األسرة الواحدة األخوية 
عن غيره  أنفردقاء الضوء على هذا الموضوع الذي في هذا البحث إل األسرة، ويحاول الباحث

ؤل شاف العالقات األخوية آمتنبئات بالتفااستك وخاصة العربية منها بتناولمن الدراسات السابقة 
  .األردنشمال في  والتشاؤم لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية
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  أسئلة الدراسة
ي     ؤال الرئيس ن الس ة ع ة اإلجاب ت الدراس تو "حاول ا مس ات  م ة آمتنبئ ات األخوي ى العالق

  ".لمرحلة الثانوية في شمال األردن؟بالتفاؤل والتشاؤم لدى عينة من طلبة ا

 :وينبثق عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية

  هل هناك فروق بين الجنسين في إدراك العالقات األخوية؟ .١

  هل هناك فروق بين الجنسين في إدراك التفاؤل والتشاؤم؟ .٢

 ى مساهمة العالقات األخوية في التنبؤ بالتفاؤل والتشاؤم لدى آل من الجنسين؟ما مد .٣
  

  هدف الدراسة 
ذه الدراس   ة درجة     هدفت ه ى معرف ات بكل     ة بشكٍل رئيسي إل ة آمتنبئ ات األخوي من   العالق

ؤثرة      . في األردن  المراهقينعينة من التفاؤل والتشاؤم لدى  ة الم ات األخوي ى العالق والتعرف عل
ى    مةالسلي ة     التوافق  التي تساعد عل ة الثانوي ة المرحل د طلب ذه الدراسة      .األسري عن ا تهدف ه آم

ة من خالل          ات العلمي العالج األسري بالمعلومات والبيان تغلين ب لتزويد المرشدين النفسين والمش
أثر العالقات األخوية على األسرة والمجتمع، وتشجيع الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات   

  .لمستقبلية في هذا المجالا
  

  أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية هذه الدراسة بما يلي

تلقى الضوء على واحد من المجاالت الحيوية في مجال التنشئة األسرية إن الدراسة الحالية  .١
 .ل والتشاؤم على المراهقخوية ولما لها من تأثير في التفاؤوالمرتبطة بدراسة العالقات األ

لدراسات األجنبية التي تناولت العالقات األخوية وأثرها في حياته رآزت الكثير من ا .٢
النفسية وتكوين شخصيته، األمر الذي قد يوفر نتائج حول مؤشرات سيكولوجية مرتبطة 

 .بناء وعالقاتهم داخل األسرةباأل

 األسرة على ام بحوث مستقبلية تهتم بتأثيرن من شأن الدراسة الحالية أن تفتح الباب أمإ .٣
، المرتبطة بالصحة النفسية العالقات األخويةن ، إذ إوعالقاتهم ببعض ناء وشخصياتهماألب

والعربي بشكل  لم تحظ باهتمام الباحثين على المستوى المحلي وخاصًة التفاؤل والتشاؤم
 .خاص

األسري تأتي الدراسة الحالية لتلفت نظر المربين والمرشدين النفسيين والمشتغلين بالعالج  .٤
 .وتكوينها األخوية وتأثيرها في شخصيات المراهقينللعالقات 
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، تؤدي إلى التفاؤل والتشاؤم لدى المراهقينالتي  ي إبراز العالقات األخويةتفيد الدراسة ف .٥
 .ماوتلك التي ال تساهم في ظهوره

ستوفر بعض المعلومات عن طبيعة دور الوالدين خالل تنشئة أبنائهما الدراسة الحالية  إن .٦
 ،حرجة مثل مرحلة المراهقة هم لسوء التوافق في مرحلة عمريةومحاولة تجنب

تعد هذه الدراسة بمثابة دعوة إلى توجيه أنظار العاملين في المجالين التربوي واألسري  .٧
وتوعية عالقات سالبة بين األخوة  د من األسباب التي تؤدي إلى وجودعلى العمل الجاد للح

  .المجتمعات بذلك
  

  التعريفات اإلجرائية
ة حاجة   : العالقات األخوية .١ العالقة التي تقوم بين أخ أو أآثر في إطار العالقات األسرية لتلبي

ات   ويتم تحديد درجة  .الخ مهما آان الهدف...عاطفية أو اجتماعية أو تربوية نفسية أو العالق
 .من قبل الباحث لذلك الُمعد األخوية باستخدام مقياس العالقات األخوية

اؤل .٢ رة : التف ي    اإليجابالنظ ات ف ق الرغب ة تحقي اد بإمكاني اة، واالعتق ى الحي ال عل ة و اإلقب ي
المستقبل، باإلضافة إلى االعتقاد باحتمال حدوث الخير أو الجانب الجيد من األشياء بدًال من  

د درجة  . (Scheier & Carver, 1985)حدوث الشر أو الجانب السيئ  ا  ويتم تحدي ؤل التف
 .باستخدام مقياس التفاؤل

ع السلبي لألحداث       : لتشاؤما .٣ ى التوق ه إل ؤدي ب استعداد شخصي أو سمة آامنة داخل الفرد، ت
ا        ر المرغوب فيه ر السوية وغي والفشل وخيبة األمل، ويرتبط هذا بالمتغيرات المرضية غي

(Marshall, Wortman, Kusulas, Herving &Vichers, 1992) .  د تم تحدي وي
  .اؤمالتشباستخدام مقياس  التشاؤم درجة

  
  حدود الدراسة

ائج يجب   ، وبالتالي فإالثانوية لية من طالب المدارساختيرت عينة الدراسة الحا .١ ن تعميم النت
 .تصر على هذه الفئة من الطلبةأن يق

ي أن           .٢ ا يعن اء، مم ان مصدرها األبن ة آ ات األخوي ق بالعالق ا يتعل البيانات التي تم جمعها فيم
 .مصدرها الوالدين هذه البيانات قد تكون مختلفة لو آان

د،   )األول ثانوي، الثاني ثانوي(صفوف المرحلة الثانوية العينة شملت  .٣ أن    في إرب الي ف وبالت
 .ةبتصر على هذه الفئة من الطلتعميم النتائج يق

واء قصبة    اقتصر تطبيق هذه الدراسة .٤ على المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم لل
  . ن تعميم النتائج الدراسة على المدارس األخرىإربد، وبالتالي فأنها تحد م
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  الطريقة واإلجراءات

  منهجية الدراسة
نها بحثت العالقات ، إذ إالحالية المنهج الوصفي بأحد صورة التحليليةاتبعت الدراسة 

األخوية بكل من التفاؤل والتشاؤم؛ آما أنها اختبرت قدرة العالقات األخوية في التنبؤ بهذا 
  .المتغير

  تمع الدراسةمج
دارس      ع طالب الم واء      تكون مجتمع الدراسة الحالية من جمي يم لل ة والتعل ة التربي في مديري

بة  ي    قص ام الدراس ن الع د م ددهم  ٢٠١٢/٢٠١٣إرب غ ع ذين بل ة  ٢٥٤٣٢ م، وال ًا وطالب ، طالب
  .صفيةشعبة  ٧٨٨موزعين على 

  عينة الدراسة
من مختلف ) طالبة ٢٣١طالبًا و ٢٢٦(طالبًا وطالبة ) ٤٥٧(تكونت عينة الدراسة من 

الصفوف الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد اختيروا بالطريقة العشوائية 
العنقودية؛ فقد تم تحديد عدد مدارس الذآور وعدد مدارس اإلناث التي تحتوي على الصفين 

 مدارس الذآور وخمُس عشوائيًا خمُس مدارس من بين اختيرتاألول وثاني ثانوي، وبعد ذلك 
وبعدها اختير جميع الطلبة الذين في هذين الصفين من آل . مدارس من بين مدارس اإلناث

  .مدرسة من المدارس العشرة
  

  أدوات القياس

  مقياس العالقات األخوية  :أوًال

أنفسهم داخل األسرة الواحدة، أو     واألخوات هذا المقياس العالقات بين األخوة فقرات قيس ت
ي  أساعد أخي أو   (: يكون الفرد في مرآز االنتباه ومن األمثلة على فقرات هذا المقياس عندما أخت
أو  أحب اللعب مع أخي  أختي إذا فشل في عمل ما؛أقلق على أخي أو  ر في تغيير مالبسه؛األصغ
ه    يعرف أخي أو  أختي؛ وم ب ا أق ي م اس من      ....)أخت ى    ) ٣٠(حيث يتكون المقي رة موزعة عل فق

اد ا ةاألبع ول : لتالي د القب تقبلية  ُب، )٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(ُبع وم المس د الهم ، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧(ع
وات ، )١٢ وة واألخ ين األخ ات ب د العالق عور )١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣(ُبع د الش ، ُبع

ؤولية  دي )٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩(بالمس ز الوال د التحي ، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥(، ُبع
 .)أنظر الملحق أ( )٣٠
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 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) يةالعلوم االنسان(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صدق المقياس

  صدق المحتوى
نجليزية، قام الباحث بالرجوع إلى المواضيع المتعلقة بالعالقات األخوية باللغة العربية واإل

محكما من ) ١٢(على  ومن ثم ُعرض المقياس. جل صياغة فقرات المقياسوذلك من أ
دي في جامعة المتخصصين في مجال علم النفس التربوي، والقياس والتقويم، وعلم النفس اإلرشا

حيث ُطلب منهم اإلدالء بآرائهم العلمية في فقرات المقياس من حيث الصياغة اللغوية . اليرموك
ووضوح المعنى في الفقرة ومدى مناسبة تلك الفقرات للمقياس الذي تنتمي إليه، إضافة إلى تقديم 

  .أية تعديالت قد تكون مناسبة حسب علمهم ومعرفتهم وخبرتهم

ظات األساتذة المحكمين وأرائهم العلمية، تم إجراء التعديالت المقترحة من وبناء على ملحو
وقد تمثلت مقترحاتهم في إعادة صياغة بعض الفقرات وحذف بعض فقرات واستبدالها . قبلهم

  .فقرات المقياس بصورته النهائية الحالية حتى أصبحت بأخرى،

  صدق البناء 
طبقت على لمقياس بصورته النهائية الحالية، حيث ابتطبيق في الدراسة الحالية قام الباحث 

وحسبت معامالت . طالبًا وطالبة من طالب المدارس الحكومية ٦٨عينة استطالعية تكونت من 
معامالت االرتباط المصححة قيم  )١(جدول العد، ويظهر لفقرات آل ُب ةاالرتباط المصحح

  .لمقياس العالقات األخوية

  .فقرات مقياس العالقات األخويةالمصححة لتباط رالقيم معامالت ا: )١(جدول 

رقم 
  الفقرة

ُبعد 
 القبول

رقم 
  الفقرة

ُبعد 
  الهموم
 المستقبلية

رقم 
  الفقرة

ُبعد العالقات 
بين األخوة 
 واألخوات

رقم 
  الفقرة

  ُبعد الشعور
  بالمسؤولية

رقم 
  الفقرة

ُبعد 
التحيز 
  الوالدي

٠٫٥٩ ٢٥ ٠٫٨٠ ١٩ ٠٫٧٣  ١٣ ٠٫٥١ ٧ ٠٫٨٢  ١ 
٠٫٨٨ ٢٦ ٠٫٦٧ ٢٠ ٠٫٥٥  ١٤ ٠٫٦١  ٨ ٠٫٥٩  ٢ 
٠٫٧٤ ٢٧ ٠٫٧٥ ٢١ ٠٫٧٨  ١٥ ٠٫٧٥ ٩ ٠٫٦٢  ٣ 
٠٫٦٢ ٢٨ ٠٫٨٧ ٢٢ ٠٫٩٢  ١٦ ٠٫٨٥  ١٠ ٠٫٦٩  ٤ 
٠٫٦٦ ٢٩ ٠٫٦١ ٢٣ ٠٫٨٣  ١٧ ٠٫٨٩  ١١ ٠٫٧٤  ٥ 
٠٫٨٠ ٣٠ ٠٫٧٩ ٢٤ ٠٫٧٣  ١٨ ٠٫٨٦ ١٢ ٠٫٧٩  ٦ 

ن   ظ م دول اليالح اط   )١(ج امالت االرتب ين  أن مع ت ب   ٠٫٨٢ – ٠٫٥٩المصححة تراوح
ول، و  لُب د القب تقبلية، و   لُب ٠٫٨٩ – ٠٫٥١ع وم المس د الهم ين   لُب ٠٫٩٢ - ٠٫٥٥ع ات ب د العالق ع

وات، و  وة واألخ د الشلُب ٠٫٨٧ – ٠٫٦١األخ ؤولية، و ع ز  ٠٫٨٨ – ٠٫٥٩عور بالمس د التحي لُبع
  .، مما يشير إلى أن األداة تتمتع بصدق تقربي مرتفعالوالدي
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  ثبات المقياس
داخ    حث ب قام البا ات االتساق ال دير ثب ا  (لي تق اخ ألف اد  ) آرونب ة    ألبع ات األخوي اس العالق مقي

ن        ت م ي تكون تطالعية الت ة االس راد العين ات أف ى درج ات عل امالت الثب اب مع َا  ٦٨بحس طالب
ة ر و. وطالب دول الُيظه ين   )٢(ج ث تراوحت ب ا، حي اخ ألف امالت آرونب يم مع  ٠٫٩٢ – ٠٫٨٥ق

  . ى االتساق الداخلي للمقياسذلك مؤشرًا ممتازًا عل لألبعاد الفرعية، ويعد

  .العالقات األخويةمعامالت االتساق الداخلي لمقياس : )٢(جدول 

  ادــــــــعـــاألب
الهموم   القبول

  المستقبلية
العالقات بين األخوة 

  واألخوات
الشعور 
  بالمسؤولية

التحيز 
  الوالدي

٠٫٩٢ ٠٫٨٩ ٠٫٩١ ٠٫٨٨  ٠٫٨٥  
  

  المقياسطريقة تصحيح 
 ٦على  عد من أبعاد المقياس الخمسةفقرة، بحيث اشتمل آل ُب ٣٠يتكون المقياس من 

= ١أحيانًا، = ٢دائمًا، = ٣(لها وفقًا لتدريٍج ثالثي للفقرات اإليجابية ويتم االستجابة . فقرات
، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٤، ٣(حيث توجد فقرات عكسية قي المقياس وهي  ،)نادرًا
= ١أحيانًا، = ٢نادرًا، = ٣(وتحصل على ) ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٨، ١٥، ١٤
  ).دائمًا

  القائمة العربية التفاؤل والتشاؤم: ثانيا
دالخالق   ام عب ة       ) ١٩٩٦(ق ع البيئ ب م ا يتناس اؤم بم اؤل والتش ة للتف ة العربي داد القائم بإع

رعيين أحدهما        ى مقياسين ف ة عل ة العربي اؤل واآلخر التشاؤم    العربية، وتشتمل القائم حيث  . للتف
  .فقرة) ١٥(يتألف آل مقياس فرعي من 

  صدق القائمة
ين المقياسين         )١٩٩٦(قام عبدالخالق  اط ب ا االرتب ة منه ة بطرق مختلف بحساب صدق القائم

اة    ر       )٠٫٧٨=ر (واختبار التوجه نحو الحي ار األخي اس التشاؤم واالختب ين مقي اط سلبي ب  ، وارتب
ق   . صدق تالزمي مرتفع للمقياسين يشير إلى، مما )٠٫٦٩ - =ر( والطريقة الثانية تمت عن طري

يين   ع للقياس ي مرتف ى صدق تالزم ير إل اب يش اب   . حس ق حس ن طري ت ع ة تم ة الثاني والطريق
ق        اب والقل ل االآتئ ية مث اييس الشخص ين وبعض مق ن المقياس ل م ين آ ة ب ات المتبادل االرتباط

اؤ  ين التف اط ب امالت االرتب ت مع ابوآان ن   )٠٫٥٤ -= ر( ل واالآتئ اط ي ان االرتب ين آ ى ح عل
اب  اؤم واالآتئ ان ، و)٠٫٧٣= ر(التش ق حيث آ اس القل ين آل من المقياسين ومقي نمط ب نفس ال

ق    اؤل والقل ين التف اط ب ل االرتب ق  )٠٫٦٨-= ر(معام اؤم والقل ين التش فر ) ٠٫٧٣= ر(، وب وأس
ة  املي للقائم ل الع ود و. عن استخالص عامل أحادي واحد  التحلي ع البن ذا العامل جمي تشبعت به
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 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) يةالعلوم االنسان(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين    ا بعات ب ت التش ر، وتراوح ة عش اؤل  ) ٠٫٨١ - ٠٫٦٢( لخمس اس التف ي مقي اس   ،ف ي مقي وف
ين       ود الخمسة عشر، وتراوحت التشبعات ب  - ٠٫٦٧( التشاؤم تشبعت بالعامل جوهريًا جميع البن

م بالثب    ) ٠٫٨٣ ة تتس ذه القائم ك فه ى ذل الحة     وعل ا ص ذي جعله ر ال ع، األم دق المرتف ات والص
  . لالستخدام في البحوث النفسية العربية

على  تالقائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم آما هي، وطبق تإما في الدراسة الحالية فقد استخدم
ة   ٦٨عينة استطالعية تكونت من  دارس الحكومي امالت   . طالبًا وطالبة من طالب الم وحسبت مع

اؤل       )٣(جدول اللفقرات آل بعد، ويظهر  ةالمصححاالرتباط  اس التف اط لمقي امالت االرتب يم مع ق
  .والتشاؤم

  .لفقرات مقياس التفاؤل والتشاؤمالمصححة رتباط االقيم معامالت : )٣(جدول 

رقم 
  الفقرة

معامل االرتباط (
رقم   )المصحح

  الفقرة

معامل االرتباط (
رقم   )المصحح

  الفقرة

معامل االرتباط (
  )صححالم

 التشاؤم  التفاؤل  التشاؤم  التفاؤل  التشاؤم  التفاؤل
٠٫٥٩  ٠٫٧٠ ١١  ٠٫٥٣ ٠٫٥٦  ٦ ٠٫٥٧  ٠٫٥٩  ١ 
٠٫٦٠ ٠٫٨٠  ١٢  ٠٫٨٥  ٠٫٧١  ٧  ٠٫٧٧  ٠٫٨١  ٢  
٠٫٨٠  ٠٫٧٩  ١٣  ٠٫٥١  ٠٫٨٠ ٨  ٠٫٧٨  ٠٫٧٢  ٣  
٠٫٧٨  ٠٫٦٤  ١٤ ٠٫٦٧  ٠٫٧٠  ٩ ٠٫٦٧ ٠٫٥٥  ٤  
٠٫٧٠ ٠٫٨٥  ١٥  ٠٫٨٧ ٠٫٧٣  ١٠  ٠٫٨١  ٠٫٥٦  ٥  

ظ م  دول الن يالح اط   )٣(ج امالت االرتب ين  المصححة أن مع ت ب  ٠٫٨٥ – ٠٫٥٥تراوح
ين  اؤل، وب اس التف رات مقي ى أن األداة  ٠٫٨٧ – ٠٫٥١لفق ير إل ا يش اؤم، مم اس التش رات مقي لفق

  .تتمتع بصدق تقاربي مرتفع

  ثبات القائمة
دالخالق،  (التشاؤم للقائمة العربية التفاؤل و) آرونباخ ألفا(تم تقدير ثبات االتساق الداخلي  عب

ي تكونت من      ) ١٩٩٦ ة الت ة الكلي َا   ١٠٢٥بحساب معامالت الثبات على درجات أفراد العين طالب
اؤل والتشاؤم     ٠٫٩٤ - ٠٫٩٣ حت قيم معامالت آرونباخ ألفا بينحيث تراو. وطالبة لمقياسي التف

  .على التوالي، وهي آلها معامالت ثبات مرتفعة

د ت  أ ة فق ة الحالي ا الدراس داخلي  م اق ال ات االتس دير ثب ا(م تق اخ ألف اب ) آرونب ة بحس للقائم
ة   ٦٨معامالت الثبات على درجات أفراد العينة االستطالعية التي تكونت من   َا وطالب ا  . طالب وآم

ط )٤(جدول الُيظهر  ا  فق اخ ألف امالت آرونب يم مع ين بلغت ق اؤللمقياس ٠٫٩٣ - ٠٫٩٠ب  ي التف
 . لك مؤشرًا ممتازًا على االتساق الداخلي لألداةالتشاؤم على التوالي، ويعد ذو
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  .ياس التفاؤل والتشاؤممعامالت االتساق الداخلي لمق: )٤(جدول 

  مقياس التشاؤم  مقياس التفاؤل
٠٫٩٣  ٠٫٩٠ 

  طريقة تصحيح القائمة
فقرة، بحيث اشتملت القائمة على مقياسين فرعيين آل مقياس يشتمل  ٣٠تتكون القائمة من 

آثيرًا، = ٤آثيرا جدًا، = ٥(ويتم االستجابة لمقياس التفاؤل وفقًا لتدريٍج خماسي . فقرة) ١٥(على 
، وقد ٧٥ – ١٥، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية على المقياس بين )ال= ١قليال، = ٢متوسط، = ٣

للتفاؤل المنخفض  ٤٥درجة قطع للتفاؤل العادي أو المتوسط واقل من  ٤٥تم تحديد الدرجة 
= ٤ال، = ٥(أما مقياس التشاؤم تم االستجابة وفقًا لتدريٍج خماسي . للتفاؤل المرتفع ٤٥ واآبر من

، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية على المقياس بين )آثيرا جدًا= ١آثيرًا، = ٢متوسط، = ٣قليال، 
 آبربالتشاؤم المرتفع وأ ٤٥وأقل من  بالتشاؤم العادي أو المتوسط  ٤٥، وتمثل الدرجة ٧٥ – ١٥
  .بالتشاؤم المنخفض ٤٥من 

  متغيرات الدراسة

 .الجنس: المتغيرات المستقلة -

ة  - رات التابع ة : المتغي ات األخوي وة    ( العالق ين األخ ات ب تقبلية، العالق وم المس ول، الهم القب
  .؛ التفاؤل؛ التشاؤم)واألخوات، الشعور بالمسؤولية، والتحيز الوالدي

  
  إجراءات الدراسة

ة  عينة من  لى تم توزيع المقاييس ع ة في شمال األردن     طلب ة الثانوي داخل الصفوف   المرحل
ة عن أهداف      ٢٠١٢/٢٠١٣من العام الدراسي  أيلولالدراسية في شهر  رة عام م فك م، وُقدمت له

اييس المستخدمة   ة بالمق ات المتعلق ا، ووضحت التعليم ارآتهم . الدراسة وأهميته م أن مش د له وُأآ
ي سيدلون     ات الت ة    طوعية، وأن البيان تعامل بسرية تام ا س اييس      . به ة لملء المق اج الطلب د احت وق

  . دقيقة ٣٠حوالي 

  تحليل البيانات
م            اؤل والتشاؤم ت ة والتف ات األخوي اييس العالق ى آل من مق لتحديد الفروق بين الجنسين عل

تخدام  اراس ات    ). T–test( ت -اختب ين العالق اط ب امالت االرتب بت مع ك، ُحس ى ذل افة إل باإلض
آما استخدم تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للكشف عن قدرة آل من  . والتفاؤل والتشاؤم األخوية

  .العالقات األخوية في التنبؤ بالتفاؤل والتشاؤم لدى آل من الجنسين



 ١٧٣ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جوارنةأحـمد ال

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) يةالعلوم االنسان(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النـتـائـج
  .عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من األسئلة التي حاولت الدراسة اإلجابة عنها فيما يلي

ة من     " :السؤال الرئيسي دى عين ما مستوى العالقات األخوية آمتنبئات بالتفاؤل والتشاؤم ل
  ".رحلة الثانوية في شمال األردن؟طلبة الم

ة لمستوى      ات المعياري ابية واالنحراف لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحس
ة في شمال األردن، و       ة الثانوي ة المرحل يوضح  ) ٥(الجدول  العالقات األخوية لدى عينة من طلب

  .ذلك

على  الدراسةعينة أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات : )٥(جدول 
فقرات مقياس العالقات األخوية على آل ُبعد من أبعاد األداة وعلى الفقرات آكل مرتبة ترتيبًا 

  .تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 
سط المتو  األبعاد الرتبة  الُبعد

 *الحسابي
االنحراف 
  درجة التقدير المعياري

 آبيرة جدًا ٠٫٤٥ ٤٫٢٤  العالقات بين األخوة واألخوات ١ ٣
  آبيرة ٠٫٥٣ ٤٫١٩ القبول ٢ ١
  آبيرة ٠٫٤٦ ٤٫١٨  الشعور بالمسؤولية ٣  ٤
  آبيرة ٠٫٤١ ٤٫٠٢  الهموم المستقبلية ٤ ٢
  آبيرة ٠٫٣٩ ٤٫٠١  التحيز الوالدي  ٥ ٥

  آبيرة ٠٫٤٥ ٤٫١٣ ة آكلالعالقات األخوي

  .)٥(الدرجة القصوى من * 

ة بدرجة    ) ٥(يتبين من الجدول  ات األخوي أن طلبة المرحلة الثانوية يدرآون قيم أبعاد العالق
د  ) ١(آما يتبين من الجدول ). ٠٫٤٥(وبانحراف معياري ) ٤٫١٣(آبيرة بمتوسط حسابي  أن الُبع

ث  وات  (الثال وة واألخ ين األخ ات ب ا) العالق ابي    ج ط حس ى بمتوس ة األول ي المرتب ) ٤٫٢٤(ء ف
اري  انحراف معي داً ) ٠٫٤٥(ب ة ج دير عالي ة تق د األول . وبدرج اله الُبع ول(وت ة ) القب ي المرتب ف

وبدرجة تقدير آبيرة،  في حين جاء    ) ٠٫٥٣(بانحراف معياري ) ٤٫١٩(الثانية بمتوسط حسابي 
اري   ) ٤٫١٨(الثة بمتوسط حسابي  في المرتبة الث) الشعور بالمسؤولية(الُبعد الرابع  انحراف معي ب

اني  ) ٠٫٤٦( تقبلية  (وبدرجة تقدير آبيرة، أما الُبعد الث وم المس ة      ) الهم ة الرابع د جاء في المرتب فق
راً وبدرجة تقدير آبيرة، ) ٠٫٤١(بانحراف معياري ) ٤٫٠٢(وقبل األخيرة بمتوسط حسابي   وأخي

انحراف  ) ٤٫٠١(المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي     في) التحيز الوالدي(فقد جاء الُبعد الخامس  ب
  .وبدرجة تقدير آبيرة) ٠٫٣٩(معياري 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  هل هناك فروق بين الجنسين إدراك العالقات األخوية؟  :السؤال األول

ُتخدم          ة، اس ات األخوي اس العالق اد مقي ى أبع ين الجنسين عل لمعرفة ما إذا آان هناك فروق ب
  .)ت( افات المعيارية ونتائج اختبارمتوسطات واالنحرال )٦(جدول الويبين . ت -اختبار

على أبعاد مقياس  للفروق بين متوسطات درجات الذآور واإلناث )ت(نتائج اختبار: )٦(جدول 
  .العالقات األخوية

المتوسط   الجنس  عدالُب
  الحسابي

االنحراف 
  االحتمالية  ت  المعياري

  ٠٫٠٠١*  -٣٫٣٩ ٠٫٤٤ ١٫٩١  الذآور  القبول
  ٠٫٤٧  ٢٫٠٥  اإلناث

  ٠٫٤٢٠  ٠٫٨١  ٠٫٣٤ ١٫٦٨  الذآور  الهموم المستقبلية
  ٠٫٣٦ ١٫٦٦  اإلناث

العالقات بين األخوة 
  واألخوات

  ٠٫٠٠٢*   -٣٫٠٦  ٠٫٣٦  ١٫٥٩  الذآور
  ٠٫٣٧  ١٫٦٩  اإلناث

  ٠٫٠١٤*   -٢٫٤٦  ٠٫٤٠  ١٫٨٥  الذآور  الشعور بالمسؤولية
  ٠٫٣٨  ١٫٩٤  اإلناث

  ٠٫٠٠٨*  -٢٫٦٦  ٠٫٣٥  ١٫٧٢  الذآور  التحيز الوالدي
  ٠٫٣٧  ١٫٧٩  اإلناث

0.01>P*  

؛ -٣٫٣٩= ت ( داّلة إحصائيًا بين الجنسين في ُبعد القبول فروقًا أن هناك )٦(جدول الظهر ُي
P>اث    ، )٠٫٠١ ات اإلن ط درج دول أن متوس ن الج ط  ) ٢٫٠٥= س(ويتضح م ن متوس ى م أعل

ذآور   ات ال ى أن  ). ١٫٩١= س(درج دول إل ير الج ا يش ين   آم ائيًا ب ة إحص روق داّل د ف ه ال يوج
تقبلية  الجنسين في ُب وم المس د        ، )٠٫٨١= ت( عد الهم ين األخوة واألخوات، فق ات ب د العالق ا ُبع أم

ت  ائيًا  )ت(آان ة إحص ات   ، )٠٫٠١<P؛ -٣٫٠٦= ت(داّل ط درج دول أن متوس ن الج ويتضح م
ذآور   ) ١٫٦٩= س(اإلناث  ا  ). ١٫٥٩= س(أعلى من متوسط درجات ال د الشعور    بأم النسبة لُبع

ل ، ويتضح من الجدو   )٠٫٠١<P؛ -٢٫٦٦= ت (ة إحصائيًا  دالّ  )ت(قيمة  ، فقد آانتبالمسؤولية
اث  ات اإلن ط درج ذآور  أعل) ١٫٩٤= س(أن متوس ات ال ط درج ن متوس  ).١٫٨٥= س(ى م

دي         ز الوال د التحي ين الجنسين في ُبع ؛ -٢٫٦٦= ت (وأخيرًا يوجد أن هناك فروقًا داّلة إحصائيًا ب
P>اث    )٠٫٠١ ات اإلن ط درج دول أن متوس ن الج ط  ) ١٫٧٩= س(، ويتضح م ن متوس ى م أعل

  ).١٫٧٢= س(درجات الذآور 
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 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) يةالعلوم االنسان(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هل هناك فروق بين الجنسين في مستوى التفاؤل والتشاؤم؟  :السؤال الثاني

ا  اس التف ى مقي ين عل ين الجنس روق ب اك ف ان هن ا إذا آ ة م تخدام لمعرف م اس اؤم، ت ؤل والتش
ين  . )ت( اختبار ار    المتوسطات واالن  )٧(جدول  الويب ائج اختب ة ونت ات المعياري د   )ت(حراف لتحدي

  .الفروق بين الجنسين

للفروق بين متوسطات درجات الجنسين على مقياس التفاؤل  )ت(اختبارنتائج : )٧(جدول 
  .والتشاؤم

المتوسط  الجنس  المقاييس
  الحسابي

االنحراف 
  االحتمالية قيمة ت  المعياري

 ٠٫٠٠٠*  -٣٫٥٢  ٠٫٤١ ٢٫٩٨ الذآور  تفاؤلال
 ٠٫٣٩  ٣٫١٢  اإلناث

  ٠٫٢٠٦  ١٫٢٧  ٠٫٣٢ ٣٫٢٨ الذآور  التشاؤم
  ٠٫٤٩  ٣٫٢٣  اإلناث

0.0001>P*   

ر  دول اليظه اؤل     )٧(ج اس التف ى مقي ين عل ين الجنس ائيًا ب ة إحص ًا داّل اك فروق   أن هن
ا   ويتضح). ٠٫٠٠٠١<P؛ -٣٫٥٢= ت ( ط درج دول أن متوس ن الج اث م ) ٣٫١٢= س(ت اإلن

ة     ه ال توجدأنالجدول آما يظهر  ).٢٫٩٨= س( ى من متوسط درجات الذآورأعل ًا داّل اك فروق هن
  ).١٫٢٧= ت (الجنسين على مقياس التشاؤم إحصائيًا بين 

 ؟والتشاؤم ما مدى مساهمة أبعاد العالقات األخوية في التنبؤ بالتفاؤل :السؤال الثالث

، ُأجري تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للكشف عن مدى مساهمة     لإلجابة عن هذا السؤال
دى آل من الجنسين         اؤل ل ؤ بالتف ة في التنب ين  . أبعاد العالقات األخوي ذا    )٨(جدول  الويب ائج ه نت

  .التحليل لدى الذآور

آل بعد من أبعاد مقياس  نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لمدى مساهمة: )٨(جدول 
  .األخوية في التنبؤ بالتفاؤل لدى الذآور العالقات

المتغير 
 المعامل  المتنبئات  التابع

B 
االرتباط 

 Rالمتعدد 
  التباين
R2 F االحتمالية  

  *٠٫٠٠٠ ٣٥٫٢٤٤  ٠٫١٤ ٠٫٣٧ -٠٫٣٤  الوالدي التحيز  التفاؤل
العالقة بين األخوة 

  واألخوات
٠٫٠٠٠ ٢٦٫٠٢٨  ٠٫١٩  ٠٫٤٤  ٠٫٣٠*  

  *٠٫٠٠٠ ١٩٫٨٥٠  ٠٫٢١  ٠٫٤٦  ٠٫٢٠  القبول

0.0001 > P*   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ر  دول الُيظه اد  )٨(ج زأن أبع دي  التحي وات الوال وة واألخ ين األخ ة ب ول والعالق د والقب ، ق
والي  وضحا ًا ح ذآور % ٢١مع دى ال اؤل ل ي التف اين ف ن التب د وضح ُب .م د فق زع دي التحي  الوال

ن الت% ١٤ اين، ووضح م وات  ُبب وة واألخ ين األخ ة ب د العالق ولُب وأضاف% ٥ع د القب % ٢ ع
اد األ  ذه األبع ون ه ذلك تك ذآور    ربعوب دى ال اؤل ل ؤ بالتف ي التنب كٍل داٍل ف اهمت بش د س ة ق

)0.0001>P .(    م تسهم بشكٍل داٍل وفيما يتصل بأبعاد المقياس األخرى، يتضح من الجدول أنها ل
  .إحصائيًا في التنبؤ بالتفاؤل لدى الذآور

ات  آما أجري تحليل االنحدار المتعدد المتد رج للكشف عن مدى مساهمة أبعاد مقياس العالق
  .نتائج هذا التحليل )٩(جدول الاألخوية في التنبؤ بالتفاؤل لدى اإلناث، ويبين 

آل بعد من أبعاد مقياس  نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لمدى مساهمة: )٩(جدول 
  .العالقات األخوية في التنبؤ بالتفاؤل لدى اإلناث

المتغير
 المعامل  المتنبئات التابع

B
االرتباط 
Rالمتعدد

  التباين
R2 F االحتمالية  

  *٠٫٠٠٠  ٧٫٩٢٧  ٠٫٠٣ ٠٫١٨ ٠٫٢٠  القبول  التفاؤل
العالقات بين األخوة

 واألخوات
٠٫٠٠٠ ١٢٫٠٨١  ٠٫٠٨  ٠٫٢١  ٠٫٢٢*  

0.0001 > P*   
ول  يدعأن ُب )٩(جدول الُيظهر  ين األخوة واألخوات القب ات ب ًا حوالي  اوّضحوالعالق مع

ول     . من التباين في التفاؤل% ٨ د القب د وضح ُبع ين       % ٣فق ات ب د العالق اين، وأضاف ُبع من التب
ذين  % ٥األخوة واألخوات  د الُب وبذلك يكون ه د ساهم   ينع دى       اق اؤل ل ؤ بالتف بشكٍل داٍل في التنب

اس األخرى، يتضح من الجدول أن        ).  P<0.0001(اإلناث  اد المقي ق بأبع ا يتعل م تسهم    وفيم ا ل ه
  .بشكٍل داٍل إحصائيًا في التنبؤ بالتفاؤل لدى اإلناث

ات   آما أجري تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للكشف عن مدى مساهمة أبعاد مقياس العالق
  .نتائج هذا التحليل )١٠(جدول الاألخوية في التنبؤ بالتشاؤم لدى الذآور، ويبين 

آل بعد من أبعاد مقياس  دد المتدرج لمدى مساهمةنتائج تحليل االنحدار المتع: )١٠(جدول 
  .العالقات األخوية في التنبؤ بالتشاؤم لدى الذآور

المتغير
 المعامل  المتنبئات التابع

B
االرتباط 
 Rالمتعدد

  التباين
R2 F االحتمالية  

  التشاؤم

  *٠٫٠٠٠ ٢٣٫٩٣١  ٠٫١٠ ٠٫٣١ -٠٫٢٩  القبول
 *٠٫٠٠٠ ١٦٫١٠٨  ٠٫١٣  ٠٫٣٦  ٠٫١٧  التحيز الوالدي
العالقات بين

 األخوة واألخوات
٠٫٠٠٠ ١٨٫٥٢٢  ٠٫٢٠  ٠٫٤٥  -٠٫٤٠* 
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ر  دول الُيظه ول و ادبعأأن  )١٠(ج زالقب دي التحي وات   الوال وة واألخ ين األخ ات ب والعالق
د  فقد وضح ُب. تباين في التشاؤممن ال% ٢٥وّضحا معًا حوالي  الهموم المستقبليةو ول  ع  %١٠القب

اين  ن التب ح أم ًا ُب، ووض د يض زع دي التحي ح بُ ، %٣ الوال ا وض وة    آم ين األخ ات ب د العالق ع
د ساهمت   بع هذه األوبذلك يكون % ٥ة عد الهموم المستقبليف ُبوأضا% ٧ واألخوات ة ق  اد األربع

ذآور   اس األخرى،      ). P<0.0001(بشكٍل داٍل في التنبؤ بالتشاؤم لدى ال اد المقي ق بأبع ا يتعل وفيم
  .يتضح من الجدول أنها لم تسهم بشكٍل داٍل إحصائيًا في التنبؤ بالتشاؤم لدى الذآور

ات   آما أجري تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للكشف عن مدى مساهمة أبعاد مقياس العالق
  .تائج هذا التحليلن )١١(جدول الاألخوية في التنبؤ بالتشاؤم لدى اإلناث، ويبين 

آل بعد من أبعاد مقياس  نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لمدى مساهمة: )١١(جدول 
  .لدى اإلناث العالقات األخوية في التنبؤ بالتشاؤم

المتغير 
المعامل   المتنبئات  التابع

B 
االرتباط 
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ز ال أن أبعاد )١١(جدول الُيظهر  تقبلية    تحي وم المس دي والهم د     الوال والشعور بالمسؤولية، ق
د  فقد وضح ُب .شاؤم لدى اإلناثمن التباين في الت% ١٢وضحا معًا حوالي  ز ع دي   التحي % ٧الوال

تقبلية  ا وضح بُ  % ٣ من التباين، وأضاف ُبعد الهموم المس د الشعور بالمسؤولية    آم ذلك  % ٢ع وب
اهمتت د س اد ق ذه األبع ون ه اث  ك دى اإلن اؤم ل ؤ بالتش ي التنب كٍل داٍل ف ا ). P<0.0001(بش وفيم

اس األخرى، يتضح من الج      ؤ        يتصل بأبعاد المقي م تسهم بشكٍل داٍل إحصائيًا في التنب ا ل دول أنه
  .بالتشاؤم لدى اإلناث

  
  المناقشة

يرى الباحث أن القبول األخوي لإلناث أآثر من الذآور يأتي من رقَّة ودفء تعاملهن مع 
على عكس الذآور  ،أفراد األسرة وميلهن إلى الرغبة في الجلوس مع اآلخرين والتحدث إليهم

ولهذا فإن لهن معاملة خاصة من قبل  ،ونة التعامل والميل إلى العزلة بأنفسهمالذين يتصفون بخش
ويعزو الباحث عدم وجود فروق بين الجنسين في الهموم المستقبلية إلى . أخوانهن وأخواتهن

تشابه الظروف األسرية واالجتماعية والتعليمية التي يمر فيها آل من المراهق والمراهقة أفراد 
التعامل واستخدام نفس األساليب التربوية المتعلقة بهم، وطرق اتصال آل من  الدراسة من حيث

باإلضافة إلى تحمل آثار األوضاع االقتصادية واألعباء الكثيرة التي ظهرت في . الوالدان بهم
وقد يرجع . اآلونة األخيرة من معاناة وظروف ضاغظة تعاني منها آافة شرائح المجتمع األردني
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لى اشتراك المراهقين في آثير من الخصائص بينهم سواء المتعلقة بالضغوط السبب في ذلك إ
الحياتية بما فيها المشكالت األسرية أو المتعلقة بالبيئة االجتماعية واالقتصادية المتشابهة إلى حد 
ما، أو تلك المتصلة بالمؤثرات الثقافية واالجتماعية بكل ضغوطاتها ومتغيراتها وإحباطاتها األمر 

  .ي نتج عنه تالشي الفوارق المتعلقة بالجنسالذ

آما يرى الباحث إن اإلناث لديهن تفاعل إيجابي وأآثر مرونة مع األخوة واألخوات أآثر 
الشعور بالمسؤولية تجاه أخوانهن األصغر : من أخوانهن الذآور وذلك العتبارات آثيرة منها

حيانًا بدور األم الحنونة، باإلضافة إلى سنًا، والتميز باالستقاللية أآثر من الذآور، وقيامهن أ
ويرى الباحث أن تحمل اإلناث الشعور بالمسؤولية يأتي . دورهن الواعي واإلنساني مع األخوة

من دور الوالدان وخاصة األم في إلقاء المسؤولية داخل البيت لألخوات وخاصة الكبريات منهن، 
على الصعيد األسري والتعليمي والمجتمعي،  وذلك المتالآهن الكفاءة والقابلية للنجاح والتفوق

باإلضافة إلى النضج المعرفي والجسمي الذي تسبق به اإلناث الذآور، آما أنهن مبادرات بعملية 
النصح واإلرشاد األسري لألخوة واألخوات، آما أن اإلناث يبحثنا عن االستقالل بأنفسهن 

الذآور  اإلناث أآثر طاعة وانضباطًا من أن وقد ترجع هذه الفروق أيضًا إلىآمسؤولة بذاتها، 
آما قد يرجع إلى أن . الذين يرتكبون مخالفات ويتسببون في مشكالت سلوآية أآثر من أخواتهم

من الذآور مما يؤدي باآلباء واألمهات إلى معاملتهن  أسرع) بيولوجيًا(اإلناث ينضجن جسميًا 
رى الباحث أيضًا أن األسر في مجتمعنا وي .نضجا بهدف إعدادهن للحياة الزوجية بأسلوب أآثر

ب الذآر ااألردني أصبحت تمنح المزيد من الرعاية والعطف واالهتمام والتكليف لألنثى على حس
لما تميزت به اإلناث من تفوق شخصي وتعليمي وتفاعل أسري اجتماعي، وانطالقا من أن 

اء الحياة وحدها، ومن هنا يأتي األنثى يجب أن تربى بطريقة تعزز لديها القدرة على مواجهة أعب
واختلفت نتيجة الدراسة عن دراسة دريكمان وإنجلز وآينتش . تميز وتحيز الوالدين لإلناث
 & Dekman., Engels., Kuntsche., Vander vorst)وفاندير فورست وشولت

Scholte, 2011)  التي أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الجنس الواحد والجنسين  .  

اث وفي دى اإلن اؤل ل ق بالتف ا يتعل ل    ،م ى العوام رأ عل ذي ط ر ال ث أن التغي رى الباح ي
اتهن،           ن واتجاه ن آرائه ر ع اث للتعبي رة لإلن ة آبي اح فرص ة أت رية والثقافي ة واألس االجتماعي

فضال ) المهنة(باإلضافة إلى الحرية في اختيار نوع التعليم المرغوب به، وإمكانية االستمرار فيه 
ار  ن اختي ة مكّ   ع اب المعرف ي مضمار اآتس اث ف ز اإلن ن، وتمي زوج بمحض أرادته ن ال نهن م

رأة زاد من األمل          وق الم ة بحق ا أن النظر بالمطالب ة وآم التفوق رغم بعض المعوقات االجتماعي
ى حس     اث عل دى اإلن ذي  اوالتفاؤل نحو المستقبل ل ذآور ال وع من     ينظرون إ  نب ال تقبل بن ى المس ل

دو   التشاؤم وعدم اة   أخذ ال ين         . ر المناسب في الحي ى ب ة األول اث في المرتب أتي اإلن وفي الغالب ت
ي تعيش            ى الت ة والحب، وال شك أن األنث ام والرعاي ى االهتم األوالد ومن هنا سوف تحصل عل

لديها نسبة عالية من   ة وتكونلحب والحنان سوف تتمتع بشخصية سوّيطفولتها ومراهقتها غنية با
ودراسة عبداللطيف وحمادة  )١٩٩٦(هذه الدراسة عن دراسة عبدالخالق نتيجة  تختلفاو. التفاؤل

زغ   )١٩٩٨( نايدر و ليتب ة ش اؤال، ودراس ر تف ذآور أآث ي أظهرت أن ال  & Schneider(الت
Leitenberg, 1989( التي ترى عدم وجود فروق بين الجنسين في التفاؤل.  
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ذآور من     ويعزو الباحث عدم وجود فروق بين الجنسين في التشاؤم إل    اث بال ى تساوي اإلن
ات      ت وااللتزام ق بالبي اء تتعل ذه األعب ون ه رة، آ ة األخي ي اآلون ر ف اء آثي ل أعب ث تحم حي

آما يرى الباحث أن السبب يعود في ذلك إلى تشابه . االجتماعية وتوزيع المسؤوليات على الجميع
راهقين ا الم ي يتعرض له ية الت ة والضغوطات النفس ي آم. الظروف التعليمي ابه ف اك تش ا أن هن
ذه الدراسة     . التحمل للمشكالت ومتطلبات الحياة وهذا يدعم توقعات مستقبلية أسوأ وتتفق نتيجة ه

ادة    داللطيف وحم ة عب ع دراس زغ    )١٩٩٨(م نايدر و ليتب ة ش  & Schneider(ودراس
Leitenberg, 1989( ين الجنسين في التشاؤم، وأ     تران عدم وج نتيلال روق ب  ختلف نتيجة  ود ف

  .التي أظهرت أن الذآور أآثر تفاؤال) ١٩٩٦(هذه الدراسة عن دراسة عبدالخالق 

ن    أتي م ذآور ي دى ال اؤل ل رى الباحث أن التف ع األوي ية المجتم يخصوص ة ردن  وطبيع
ات   اط العالق اعالت وأنم ة التف دي    األخوي ز الوال ز والتميي ة التحي ه، وأن قل ائدة في رية الس واألس
ا أن       لإلناث وخلق جو يسوده ال ديهم، آم اح ل ة واالرتي تساوي بين الجنسين يخلق جو من الطمأنين

ق             اعلهم اإليجابي داخل األسرة، وعدم خل اتهم مع بعضهم وتف اث في عالق ارتياح الذآور واإلن
ا      نهم، آم ة بي ات اإليجابي مشاحنات وصراعات بين األخوة واألخوات يأتي آمؤشرات على العالق

ول   أن التغيرات الثقافية واالجت ماعية واألسرية التي جعلت من اإلناث تتساوى مع الذآور في القب
ى      افة إل رة، باإلض ل األس ري داخ وي واألس ذ  األخ ى ال ارآة األنث االت   مش ع المج ي جمي آر ف

  .االجتماعية وارتفاع مكانتها االجتماعية دورًا هامًا في التفاؤل

بعض   لبية ل ر      ويأتي التشاؤم لدى بعض الذآور نتيجة النظرة الس م غي ولهم، وأنه األخوة وقب
ز            ى أن التحي ًا، باإلضافة إل ا أسريًا واجتماعي ر مرغوب به ام بسلوآيات غي أهل للمسؤولية والقي
اء        داوة والبغض حون بالع و مش ق ج نهم يخل بعض م ذ ال اث، ونب ذآور أو اإلن الح ال دي لص الوال

ى سلوآهم    باإلضافة إلى أن الحالة النفسية لدى بعض األخوة واألخ. والكراهية ؤثر عل وات التي ت
رت         ا أث ا يجري من حولن ة وم وتوقعاتهم للحاضر والمستقبل وأن أحداث الحياة الضاغطة الحديث

ة   وأن ا. بدورها على نظرتهم المستقبلية السلبية وزيادة الهموم في المدى المستقبلي اء المنزلي ألعب
ي أصبحت ُتواألدوار والمسؤول اث، ويات الت اتق اإلن ى ع ى عل ات ضعف لق وة العالق ة ق األخوي

ر   ي بعض األس رية ف ة و واألس ة    قل ات االجتماعي يم والعالق ة الق ة منظوم بب طبيع كها بس تماس
ة      العصرية القائمة على االنفتاح والحرية، ى أن تكون أسرة نووي ة إل ، أدت واتجاه األسرة األردني
ذه الدراسة     . إلى خلق التشاؤم لدى األخوة واألخوات د  مع دراسة   واتفقت نتيجة ه  )١٩٩٣(محم
كالت     اك مش ى أن هن ارت إل ي أش ريةالت ين      أس ة ب ات اجتماعي وين عالق ى تك درة عل ق الق تعي

ا  ز    ودراسة ، أفراده ا وآران ي أظهرت   )Oliva & Arranz, 2005(أوليف ديهن    الت اث ل أن اإلن
دين و     وة ووال ن أخ ة م ة المحيط ع البيئ دة م ة جي اقالعالق ل وآروي ، ورف يم ومكهي ة آ ر دراس ت

جوود  ادة    )Kim., McHale., Crouter, & Osgood, 2007(واوس رت أن زي ي أظه الت
اب   الصرا ادة التشاؤم واالآتئ ة       ع األخوي يؤدي إلى زي ة الحميم ادة في العالق ا ارتبطت الزي ، آم

  .بين األخوة إلى زيادة في الكفاءة وعالقات األقران

ت   ى ي ه حت ائج، أن ذه النت ادية له ن التضمينات اإلرش ة  وم اعدة الطلب ن مس دون م مكن المرش
ؤالء      دى ه ة ل ات األخوي ي العالق وا ف ة، يجب أن يبحث ة عالي ين بفاعلي ائمين والقلق وة المتش األخ
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ات   ذه العالق ذه      . الطلبة، ألن ما لديهم من اضطرابات قد يكون نتاجًا له إن التعامل مع ه ذلك، ف وب
وفي مثل هذه . رغوب فيه لدى المسترشدينالعالقات قد يكون البداية الصحيحة إلحداث التغّير الم

املوا        م آيف ينبغي أن يتع الحاالت، من األفضل أن يلتقي المرشد باألخوة واألخوات ويوضح له
م المسترشد      . مع أخوتهم بشكٍل بناٍء ى المرشد أن يعّل ك، فعل أما إذا آان من غير الممكن تحقيق ذل

ه  المهارات المناسبة للتعامل مع األخوة واألخوات، ثًال،  . آي يخفف من تأثير تعاملهم السلبي مع م
ه   إذا آان غير مقبول لدى األخوة واألخوات، يمكن إخبار المسترشد أنه ينبغي أن يجلس مع أخوات

ان األخطاء    وأخواتها ويتفاعل معهم، وفي الوقت ذاته يعمل بشكٍل تدريجي وبلطٍف شد ى تبي يد عل
ر    . ظهار البدائل المناسبةها األخوة واألخوات عن طريق إالتي يرتكب ة، يمكن أن يتغي بهذه الطريق

ه،    ونأسلوب معاملة األخ المنبوذ، بحيث يصبح روا من  مأنه ويتشاورون مع أخيهم بدًال من أن ينف
  . سيالحظون النتائج اإليجابية التي أدى إليها الحوار معه

  
  التوصيات

  :لحالي، يوصي الباحث بما يليليها من خالل البحث اتوصل إوعلى ضوء النتائج التي تم ال

دين  إع .١ دوات للوال ين األخوة واألخوات          طاء دورات ون ات ب ة العالق ة وتقوي ى تنمي تهدف إل
  .التي تشكل أساس العالقات األسرية

نهم من االتصال            .٢ ا نمك درات لكال الجنسين والتي من خالله ارات والق االهتمام وتنمية المه
 .لة التشاؤمبالمجتمع وآسر طوق العزلة المسبب لحا

ي مختلف المجاالت   .٣ تفهم مشكالتهم ف ين ل ن آال الجنس راهقين م اعدة الم ة، ا(مس الجتماعي
 .وإيجاد الحلول المناسبة لها) االقتصادية، المعرفية

ذه        من تفعيل العالقات األخوية في األسرة  .٤ ا له رحالت لم ة ال ة وإقام خالل األنشطة الترفيهي
 .وتنمية روح التفاؤل لديهم العالقات من تأثير على شخصية الفرد

 .لية في هذا المجالمستقبالبحاث المزيد من األعلى إجراء الباحثين تشجيع  .٥
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  )أ(ملحق 

  مقياس العالقات األخوية

  دائمًا  أحيانًا  نادرًا  الفقرة  الرقم

        أفرح إذا حقق أخي أو أختي نجاحًا في عمل ما  .١

        أحب اللعب مع أخي أو أختي  .٢

        أغضب من أخي أو أختي إذا عبث في أغراضي  .٣

        عي إلى األماآن العامةيضايقني خروج أخي أو أختي م  .٤

        أحتضن أخي أو أختي األصغر وأقبله وأعطف عليه  .٥

        احترام أخي أو أختي  .٦

        أقلق باستمرار على أخي أو أختي من المستقبل  .٧

        أخاف أن تزداد مشكالت أخي أو أختي في المستقبل  .٨

        أتضايق عند سماع آالم جارح عن أخي أو أختي  .٩

        أو أختي لمرض أو مكروه ما أحزن لتعرض أخي  .١٠

        أقلق على أخي أو أختي إذا فشل في عمل ما  .١١

        أقلق على أخي أو أختي إذا بقي وحيدًا دون أصدقاء  .١٢

        أختلف أنا وأخي أو أختي عند مشارآته اللعب  .١٣

        أتشاجر أنا وأخي أو أختي في البيت ألتفه األسباب  .١٤

        أتحدث بشكل سيء عن أخي أو أختي  .١٥

        يعرف أخي أو أختي ما أقوم به  .١٦

        أتشارك مع أخي أو أختي األسرار واألحاديث  .١٧

        أفشي أسرار وتحرآات أخي أو أختي لوالدي  .١٨

        أصطحب أخي أو أختي إلى األماآن العامة للترفيه عنه  .١٩

        أساعد أخي أو أختي األصغر في تغيير مالبسه  .٢٠

        لهأساعد أخي أو أختي في مختلف أعما  .٢١

        أتحمل تصرفات أخي أو أختي مهما آانت  .٢٢

        أدعم أخي أو أختي ماديًا ومعنويًا  .٢٣
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        أشارك أخي أو أختي هدية حصلت عليها  .٢٤

        والدتي أخي أو أختي أآثر مني/ يالعب والدي   .٢٥

        والدتي لطلبات أخي أو أختي ويهمالن طلباتي/ يستجيب والدي   .٢٦

        ي أو أختي أآثر منيوالدتي بأخ/ يهتم والدي   .٢٧

        والدتي المسؤولية آلها إلي/ يلقي والدي   .٢٨

        والدتي أخي أو أختي ويبقياني بالبيت/ يصطحب والدي   .٢٩

        والدتي ألخي أو أختي ويتجاهلني/ يبتسم والدي   .٣٠

 

 


