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 ُۚ  َواْلأَرأضُ  السََماَواتُ  نهورُه اّللَُه
ف يَهاَُكم شأكَاٍةُ نهور هُ  َمثَلُه

ُالأم صأبَاحُه ُم صأبَاٌحُۖ

َكَأَنَها الزَُّجاَجةُه ُۖۚ زهَجاَجةٍُ ف ي

مُه شََجَرةٍُ م نُأ يهوَقدُه دهر  يُ  َكوأَكبٌُ 

 َولَُ شَرأق يَةٍُ لَُ َزيأتهوَنةٍُ َباَرَكةٍُ

َولَُ يهض يءُه َزيأتهَها َيكَادُه َغرأب يَةٍُ

 وأَُلم

 نهورٍُ َعَلىُ  نهورٌُ ُۚ  َنارٌُ َتمأسَسأهُه
 َيشَاءُه َمنُأ ل نهور هُ  اّللَُه َيهأد ي ُۚ 
 ل لَناسُ  اْلأَمأثَالَُ اّللَُه َوَيضأر بُه ُۚ 
ُ-﴾٣٥﴿ َعل يمٌُ شَيأءٍُ ب كهل ُ  َواّللَُه ُۚ 

ُسورةُالنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اإلهداء

 

عامة الى كل داعية, أهدي هذا العمل المتواضع بصورة 

دعى الى شواطئ سلسبيل العلم, وأبلج عن شذراته ونثر 

 عبيره بين الناس...

وبصورة خاصة أهديه الى كل محاربي اإلضطرابات  

الخفية, المقيمة في النفوس البشرية, في إدراكها, 

سلوكياتها, عواطفها, وحتى في بعض ردودها الجسدية... 

لم الصامت, وبريق االمل الى كل محاربي ومدركي ذاك اال

الخافت, في قلوب وعيون مرضاهم, التي تفيض بما تخرسه 

السنتهم وتحبسه شفاههم, من تلك المعاناة اآلسرة, والحيرة 

 القاتمة, والصرخات المبعثرة, واألحاسيس الممزقة...

وبصورة أخص أهديه الى كل من دعمني في مسيرتي 

 ...العلمية والزال يدفعني حتى هذه النقطة



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 المستخلص

ان الشخص االكثر تمايزا يكون اكثر استقالال في افكاره وارائه وال 
 يتاثر باالخرين وهذا يعكس ادراكه لذاته وتعمقه فيها.

 
 ةالناس الذين يتصفون بدرجه منخفض (Witkin. 1979)كما يجد 

ثير الناس االخرين النهم من التمايز هم اكثر سهوله للوقوع تحت تا
جيب االفراد ويست ةفي االعتماد على احكامهم الخاص ةقدر اقل

 ينوهم غير قادر ة,غير منتظمة متذبذب ةضعيفي التمايز بطريق
على فصل االفكار االخرين عن افكارهم ومقترحاتهم الخاصه 

الي فهم قادرون يز العااما ذوي التم ,بصرف النظر عن مصادرها
وبامكانهم  والمصادراالفكار  ةمحدد ةخاص ةعلى تقديم استجاب

 ح.االخرين بوضو افكارفصل افكارهم عن 
شغل هذا المتغير مساحه واسعه من الدراسات ووجد اهتماما  وقد

التعرف على هو ما جعل الهدف وهذا  ,واسعا عند علماء النفس
والتعرف  طلبة الجامعات العراقيةمن  عينةيز النفسي لدى االتم

وفق متغير النوع , لنفسييز ااعلى الفروق الفرديه في التم
 (.اناث -ذكور )االجتماعي 

وقد اجري له  2014تم تبني مقياس التميز النفسي للرماحي وقد 
الصدق الظاهري والثبات بطريقه االختبار واعاده االختبار فبلغ 

 (0.82)معامله االرتباط 
 وقد اظهرت نتائج البحث ما يلي:



 

 

يسهم في االعتماد  نفسييز اان لدى افراد عينه البحث تم :اوال-
تقالليه في اتخاذ على انفسهم في حل مشاكلهم ويتمتعون باالس

 م وضوح في اختياراتهم.القرارات ولديه
كما ان النتائج قد اظهرت بانه ال توجد فروق على مقياس  :ثانيا-

 .ميز النفسي حسب متغير الجنساالت
 

قترح وفي ضوء هذه النتائج قدم الباحث بعض التوصيات كما ا
 عددا من الدراسات المستقبليه

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 الفصل االول
 
 مشكلة البحث-
 أهمية البحث-
 أهداف البحث-
 حدود البحث-
 تحديد المصطلحات-

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 :مشكله البحثأوال: -
ان الشخص االكثر كما يوزن يكون  )Witkin. 1979(اذا يرى  

اكثر استقالال في افكاره وارائه وال يتاثر باالخرين وهذا يعكس 
 . )Witkin. 1977, p33(كما وجد  ادراك لذاته وتعمقه فيها

 
 ةهم اكثر سهول التمايزالناس الذين يتصفون بدرجه منخفضه من 

في االعتماد على  ةثير الناس االخرين النهم اقل قدرللوقوع تحت تا
التمايز بطريقه  يضعيف من ويستجيبوا االفرادة احكامهم الخاص

وهم غير قادرين على فصل افكار  ة,اي متذبذب ةغير منتظم
بصرف النظر عن ة مقترحاتهم الخاصواالخرين عن افكارهم 

 (.62, ص2007)الكعبي,  مصادرها
 
اث من االحدهناك العديد من االفراد يواجهون في حياتهم الكثير  

من  ةالمرحله الجامعي, كما تعد والمواقف والتحديات والقرارات
الن الخلل  النفسي يزااكثر المراحل التي تتبلور فيها خصائص التم

ي يجعلهم سلبي ةالجامع ةصائص لدى طلبوالنقص في هذه الخ
يز النفسي يعتمد على الطريقه التي يدرك بها اان التم اذ ة,الشخصي

 (.45 ص ,2009 ,صالح)المحيط به  الفرد العالم
 



 

 

أذا من خالل ما تقدم تبرز مشكلة البحث في االجابة على التساؤل -
 التالي:

 هل يمكن قياس التمايز النفسي لدى عينة من الطلبة الجامعيين؟
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 :أهمية البحثثانيا: -
ربما يحصلون على  ةان الطلب (Golowash,1985)يرى اذ  

الكثير من التعلم الفعال لو انهم توافقوا مع المدرسين من حيث 
يز الخبره الشخصيه وتفردها بمواصفات تجعلهم امستويات تم

اشخاص متميزين فيما بينهم في االفكار واالراء والقرارات 
وتوصلت الدراسه الى ان  ,واالساليب المعرفيه التي يمتلكونها

ارهم تبصرا في ذواتهم نحو افك يحققمعرفه مستويات الطلبه 
 .(Golowash,1985, p.34)وافكار االخرين 

 
ة في حيا ةوايجابية يز والتفرد من اهمياتسم به التمونظرا لما ي
لمشكالت واتخاذ القرارات ا ةتتمثل بقدرته على مواجه ,االشخاص

ينبغي  ةن القول بان االستقالليه باتت سميمك ذال ة,باستقاللي ةالمناسب
في  ةتصف بها وتكون من السمات الرئيسيللطالب الجامعي ان ي

شخصيته وتسيطر على معظم سلوكه وقراراته في عدد كبير من 
لما لها من دور فعال في جعلها قادر على  ةالمختلف ةالحيا مرافق

 (.4ص  2010الحسني )مواجهه صعوبات الحياه وتحدياتها 
 

يز هو الفرد الذي اان الشخص المتم(Wyled, 1980) ويرى 
وال يعتمد على  ة,را على التصرف بمسؤولياته الشخصييكون قاد



 

 

ستعدادات للتعلق باالخرين ولديه ا ااالخرين وليس عنده استعداد
ويميزه تظهر على شكل تصرف مستقل يتفرد به الفرد  ةشخصي

اته ويمتلك سلوكا ايجابيا في واتخاذ قرار ةلذاتيعن غيره في كفايته ا
 .(Wyled, 1980, p.17)  اري واالختيأالر

 
ي اهتمت بموضوع وقد ركز علماء النفس بحوثهم ودراستهم الت

يز النفسي الذي من شانه ان يتميز به االتم ةالشخصيه على اهمي
 ةمعرفته في امكاني وان يساعدهم ,االشخاص من شخص الى اخر

ؤ بما يكون عليه االنسان اذا ما يواجه من مواقف متعدده في التنب
 (.357,ص1976 ,موسى)حياته 

في  ةلنفسي على انه من المفاهيم المهميز ااوينظر الى مفهوم التم
فيها  ةيوالبنائ ةاالساسي ةالنه يمثل الوحد ة,نظريات الشخصي

, 2007 ,الحاجي)ذاتيا يتميز الفرد به عن غيره  عامالبوصفه 
 (.25ص
 

يز النفسي في الطرق التي تميز االفراد في حلهم اوتتجسد اهميه التم
ة المختلف يةعمليات المعرفالفي  ةق الفرديوللمشكالت كما يبين الفر

في  ةيز من العوامل الهاماوالتم ,والتصور كاالدراك والتفكير
اذ انه يفيد في قياس المكونات المعرفيه وغير  ةدراسه الشخصي

ة ويمكن اعتبارهم المحددات الشخصيالمعرفيه في الشخصيه 
 (.14ص, 2006,الديري)
 

على جانب واحد من  كما ينظر الى اسلوب التمايز وال يقتصر
ويؤشر  ةالشخصي ةبل يرتبط ارتباطا وثيقا بدراس ة,الفروق الفردي

تين ضمن عمليتين مرتبطيت اه تركيبيز النفسي بوصفاالتم ةاهمي
تقع احدى العمليتين داخل او ضمن الفرد في ان يطور  ,داخليا

, يات التفكير وعمليات الشعور لديهالشخص قدرته على فصل عمل
التي تتضح في ميدان العالقات بين  ةالقدرة هي الثاني ةوالقدر

ع الفرد على تحقيق القرب االنفعالي مبقدرة االشخاص وتتمثل 



 

 

 ,Skowron, 2004) االخرين بدون ان يفقد احساسه بالتفرد
p.339). 

 
من كونه  النفسي يزااهميه التم (Edgerton, 1994)د ويج
ة كونها منفصلبتمتاز  ةفردي ةتجعل الشخص يطور شخصي ةعملي

 .عن الشخصيات االخرى ةمتميز
 

على االشخاص ان يتعلموا انه  (Gushue, 2003, p.3)ويرى 
ة عن اسرهم الخاص ةبهم المنفصلة, هويتهم الخاص واكيف يؤسس

 ةاصحاء من الناحي وابهم الن عليهم ان يتميزوا حتى يكون
 ة.االنفعالي

اذا كانت انه في ضوء التمايز النفسي ( 1983)ساباتبلي, وتجد  
طار الداخلي للذات يزيد معتمده على اال ةالذاتي ةالخبرات الفردي

ا ذات االقل تمايزال بينما ةالذات في العالقات االجتماعي ةاستقاللي
على االطار الخارجي للذات يقل استقاللها الشخصي  ةوالمعتمد

 (.2013 ,الغامدي)
 

تلك بناءات بشكل جيد تمة يزاالمتم ةوالراشدون الشباب في االسر
ة الدراس تد بينفقبالتماسك واالستقرار  ةتعمل على تزويد االسر

لديهم  الذين ان االشخاص (1999وآخرون,  مونوك)اجراها  التي
اولئك الذين يز من امن الضغوط تبين انهم اقل تم ةمستويات عالي

 (.8, ص2007)الكعبي,  من الضغوط ةلديهم مستويات منخفض
 
هو لديه معنى واضح للذات الن وان الفرد ذو تميز الجيد يعمل  

انفعاالتهم عن االداء الفكري هؤالء االفراد لديهم القدره على فصل 
وتسيطر الموضوعيه واالستدالل الواضح على مشاعرهم وهم 

 فهم ,دقيقا للحقائق اتعطي تقييمي رارات التيساندون في اتخاذ الق
سيطرتهم بدال من ان تكون تحت يدركون حياتهم على انها تحت 

فهم ن اما االفراد قليلي التواز ةغير منتظم ةانفعالي ةقو ةرحم
للذات ويمتازون بانهم من الصعب عليهم  ىعملون وليس لديهم معني



 

 

وظائفهم االنفعاليه وتسيطر المشاعر على موضوعاتهم  واان يفصل
 .(Bowen, 1978, p362) ويسيطر االخرين على حياتهم

 
عن  ةمن المعرف ةيز النفسي خلفياويكون الشخص في ضوء التم 

باسلوب مالئم ويوازن بشكل ناجح و ذاته في عالقاته مع االخرين
اي )وبين االعتماديه  (ان يكون مميزا)في حياته بين التفرد الذاتي 

 .(Grespa, 1993, p.3)(, ارتباطه باالخرين
 
عند االنسان قد تجعل البعض يفسرون  ةالنفسي ان تعدد العمليات 

بمعنى انه قد يخلق قيمه لدى الفرد ويجعل الفرد في  النفسي التمايز
هيوستن (موقف بارز ويسهل عليه عمليات صنع القرار لديه 

 (19, ص1989وآخرون, 
 

على انه يتيح النفسي يزاللتم (Kerr, 1988, p.9)وينظر 
للشخص تجاوز النوم والتحرك في االتجاه االيجابي وهذا االتجاه 

عن التهديد  لالهتمام واالبتعاد ةر اثاريميل الى جعل العالقات اكث
ة ف والميل نحو السلوكيات الدفاعيالخو ةوهذا يقلل من استجاب

 .بدل الخضوع والتذلل ةجوميهوال
 

اهتماما وبشكل عام تولي الدراسات والبحوث في علم النفس 
ة قف الحياااالشخاص لمو ةفي استجابة متزايدا بالفروق الفردي

كل شخص اسلوبه فل ,ومدى ثقتهم في تقدم تلك االستجابات ةالمختلف
)عامر, في تنظيم ما يراه وما يدرك من حوله وما يحتفظ به 

 (.3, ص2005
 

ان التخصصات  (139, ص1981,الشرقاوي)فقد اكد دراسه 
 ةمقارن ةى الميل االدراكي ودرجاتهم منخفضيعتمدون علة االنساني

 ة.باقرانهم من التخصصات العلمي
 



 

 

 (Chatteri & Paul, 1982, p.134) كما تشير الدراسات
الى وجود فروق بين سكان الريف وسكان المدينه في مستوى 

نفسي اعلى واستقالل ز بان سكان المدن لديهم تماي ,يز النفسياالتم
اكثر مقارنه بسكان الريف مما يؤكد على اهميه التاثيرات 

 .الحضاريه في مستويات التميز النفسي لدى االفراد
 
التي اجراها على االفراد  هدراست ( في1995)شتاين,  وبين 

عدم االستقرار  التمايز النفسي و العالقه بين لمعرفةالراشدين 
النفسي يرتبط  التمايزوجد ان  ,لديهملعاطفي والضغوط النفسيه ا

ولم يرتبط بعدم االستقرار  ,بالثقافه وسعه المعلومات عند الراشدين
 ي.العاطف

 ييز النفساالتمة الى اهمي (Bowen. 2000, p.13)واشارت  
تاثيرات النفسي من  للتمايزمن الناحيه العلميه لما االنسان  ةفي حيا
 ةالزوجي ةواستقرار في الحيا ةالنفسي ةفي الصح ةواضح

 ة.واتخاذ القرارات الصعب ةوالنجاحات المهني ةواالنجازات الدراسي
 

النفسي يساهم في تحديد سبل  التمايزان  (Witkin, 1979)ويعتقد 
 ةوكيفية, درسيهم لتحقيق عمليه تربويه سليموم ةالطلب ةدمساع

على وفق امكانيات الطالب االختيار االمثل للمهن واتخاذ القرارات 
 .الحقيقه

 
 

 ة:اهميه البحث النظري-
ة نسبيا في حيا ةدراسال يز بوصفه متغيرا حديثااهميه التم :اوال

في وضع التصورات واطالق  ةهميه بالغأوما له من  ,االفراد
ء االخرين التي غالبا آام من دون التاثير بشكل سلبي باراالحك

 .تعكس تصوراتهم واحكامهم الشخصيه في االشياء والمواقف
تميزهم عن  ةيز النفسي يمتلكون سمات معيناافراد التم ان: ثانيا

 .االخرين



 

 

 ةمكتب اسهام في ةالضاف ةيرى الباحث في هذا البحث محاول :ثالثا
 .في الجانب النظري النفسي البحث العلمي

 

 

 ة:اهميه البحث التطبيقي-
 ةوافراد عينه البحث المتمثل بطلب ةاهميه مجتمع الدراس :اوال

من شرائح المجتمع  مهمةالذين يشكلون شريحه  ,جامعيين عراقيين
هاما في البحوث  اوبالتالي فان دراستهم تشكل محور العربي
 ة.العلمي
للسلوك  ايز النفسي مفهوم مهم جدا بوصفه موجهامفهوم التم :ثانيا

ة واتخاذ القرارات المهماة في الحي ةلتحقيق االهداف الشخصي
ال تخضع لمؤثرات مضغوطات االخرين و ة,مناسبو ةبطريقه متفرد

 .والتي تكون سلبيه في كثير من االحيان
 

 
 :هداف البحثثالثا: أ-
 دف البحث للتعرف على يه
 .البحث ةالنفسي لدى عين زالتماي-1
متغير لز النفسي وفقا ايوق ذات الدالل االحصائيه في التمالفر-2

 (اناث –ذكور )الجنس 
 

 

 :حدود البحثرابعا: -
من  في العراقالجامعيين  ةيتحدد هذا البحث بعينه من الطلب 

 .الذكور واالناث
 

 :تحديد المصطلحاتخامسا: -
عرف  "Psychological Differentiation"يز النفسي االتم

 كل من



 

 

نظام معقد من السمات انه  (:Witkin,1974( وتكن -1
والذي يعني القدره على  ,والخصائص يرتبط بمفهوم التخصص

مثل الفصل  ةص بين الجوانب والمجاالت المختلفالفعل والتخص
ك والفصل بين بين المشاعر واالدراك والفصل بين التفكير والسلو

 .بها ةالمحيط ةالذات وعناصر البيئ
 الفروق ةهو درج ):Goodenough, 1976( نافكودو -2

من حيث مدى  ةالمختلف ةبين االفراد في سماتهم الشخصي ةالقائم
 ةص واالستقالل في الجوانب المعرفيالتخص

الت االداء النفسيه التي تكون فيها مجا ةالدرج :هو1983 شلتز -3
واالدراك الحسي والتفكير مستقل عن بعضها  شعورالعند الفرد ك

 ها ضمن طابع خاص.وظائف اداءعلى  ةلبعض االخر وقادرا
الذي يبدا فيه الفرد  هو المدى :)Ostrom, 2007( استروم
التفردية عن امه وابيه في النظام االسري من خالل  النفسي بالتمايز

 ة.الخاصعدم تدخل االخرين في شؤونه التعبير الشخصي و ةوحري
 
ة سابقبعد اطالع الباحث على تعريفات  :التعريف النظري -

يتبنى الباحث تعريف  ,طار النظري المعتمد في هذا البحثواال
 .)Witkin, 1974( وتكن

التي يحصل عليها المستجيب  ةالكلي ةالدرج :التعريف االجرائي-
 .يز النفسياعلى فقرات مقياس التم الستجابتهمن عينه البحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 الفصل الثاني

 
 
 االطار النظري-
 دراسات سابقة-
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مقدمة
فيه الباحث للمتغير  ضحتوي هذا الفصل على جزء مهم يتعري
ة رض اهم االراء والنظريات النفسيمن خالل ع", يز النفسياالتم"

 ةالسابقلدراسات وسيعرض بعض ا ,يز النفسياللتموالتفسيرات 
 .وتوضيح االفاده من تلك الدراسات ,بالمتغير قةذات العال

 

 االطار النظري:-
 ةخارجيال تهتاثرا بما يحيط به من بيئم ةالبدايمنذ يعيش االنسان  

من التفاعل  االتاثر والتاثير هذه نمط ةوينجم عن عملي ,ومؤثرا فيها
من  ةالجوانب المختلف ةدل التي تتفاوت تاثيراته في صياغالمتبا

يؤدي الوالدان دورا  ةاالجتماعي ةفمن خالل التنشئ ,الفرد ةشخصي
الطفل وتعليمه الكثير من المعايير والقيم وانماط  ةمهما في تربي

التي ترتكز  ةاالساسي ةالقاعد ةاعياالجتم ةوتعد التنشئ ,السلوك
هر لتي تظا ةالطفول ةعمليه التفاعل االجتماعي في مرحلعليها 

في المراحل  ةالوجداني ةالمعرفي ةالسلوكي ةاثارها في ابعاد الشخصي
 (.176, ص1984)الزاروس,  من العمر ةالالحق

 
وات االخرين تتشكل ذعمليات التفاعل بين ذات الفرد و وفي 

من خالل نظراته  ,ذوات االخرين عنذات الفرد لالحدود الفاصله 



 

 

) ,Witlin به ةالمحيط ةالمتنوع البيئةالحداث  ودراسته
).p.172, 1981, Goodenough 
 

ان هذا التغير بين ادراك الفرد وادراك االخرين لالمور البيئيه هو 
ايز ه عن االخرين وهذا ما يسمى بالتمالذي يشعر الفرد باستقاللت

كان اسواء  مانظ من صفات اي ةاساسي ةيز يعد صفاتمالنفسي, فال
لذلك فان كل  ,بيولوجيا ام اجتماعياذلك النظام نظاما سايكولوجيا ام 

 ةخاص ةاي نظام البد من ان تكون له وظيفمكون من مكونات 
 .داخل هذا التنظيم الكلي ةومحدد

يز في ضمن مجاالت متعدده وبمعان ربما ااستعمل مصطلح التم 
علم  هال تختلف مضامينها كثيرا من حيث الجوهر وقد استعمل

هي العمليه و ,او النمو ي التطورء بوصفه تغيرا تدريجيا فاالحيا
التي عن طريقها تولد مجموعات خاليا متجانسه نسبيا النواع 

مختلفه من الخاليا واالنسجه وهي العمليه التي بواسطتها ترتقي 
, خصصه نسبيا الى اكثر تخصصا نسبيافعاليات ووظائف غير مت

ودرس علم الرياضيات ايضا مفهوم التمايز بوصفه الفارق او 
ويستعمل احيانا مفهوم التمييز مرادفا للتميز في  ,ميز او التفاضلالم

الراسخ  يالمنعكس الشرط ةاشار بافلوناستعمله كما  ,هذا المجال
, فمثال الكثر استعماالا يالذي ال يمكن انارته اال بالتنبيه الشرط

يميز الحيوان في التجارب المختبريه بين نغمات صوتيه متعدده 
استعمل مفهوم , لنغمات االخرىلريق نشوء عمليه كف عن ط

الشاره احيانا الى مفاهيم مقاربه ل ايضا يز بشكل متبادلاالتم
, 2010,الهاشمي) يا نحو استقالل الذاتقو اكالتفرديه وتعني اتجاه

 (.20ص
مصطلح تميز المجال الحيوي بوصفه  )Lewin( ينيفواستعمل ل

كالماضي والحاضر  ةختلفالى ابعاد م ةمجال الحيال اتنظيم
, الدسوقي) الخيالمستوى الواقع الحقيقي ومستوى  والىوالمستقبل 

 (.191-189, ص1969
ان االفراد ذوي التميز المنخفض هم  )Witkin, 1979( ويرى

في  ةاكثر عرضه للوقوع تحت تاثير الناس االخرين النهم اقل قدر



 

 

فكار غير قادرين على فصل ا هموان ةاالعتماد على احكامهم الخاص
وبالمقابل فان االفراد  ة,مقترحاتهم الخاصواالخرين عن افكارهم 

 ةدمحد ةخاص ةاستجاباالستجابة بيز المرتفع قادرون على االتم وذو
 عن مكانهم فصل افكارهم الخاصه بوضوحوبا والمصادر,االفكار 

 .االخرين افكار
من خالل تصنيف  سيالنف يزامفهوم التم وآخرون( كنتو)واوضح 

التي يتعرض لها ة الخبر ةاكبر درجه من هيكل بوصفهيز االتم
وهو االمر الذي يتطلب فصال اكثر وضوحا بين الذات وبين  ,الفرد

 العالم الخارجي
يز النفسي على اللتم تركيب االساسيالوهناك ثالثه مؤشرات تبين -

 :هذه االساس وهي
وتقاس هذه الخاصيه باالختبارات  ,التعبير عن العالم الخارجي -1

 .االدراكيه
هذه الخاصيه بمفهوم الجسم  ددوتتح ,التعبير عن الذات -2

 .والشعور بالهويه المنفصله
بدال من  التسامي والتعاون) ةالمتخصص ةاليات الدفاع المنظم -3

 (.التقمص
من مفهوم االستقالل الشخصي  ااكبر امكان مفهوم التمايز قد اتخذ 
وا يضعون الحدود بينهم أذلك من خالل ان الناس قد بديظهر و
 ة.بين انفسهم وبيئتهم بشكل اكبر دقو
فسي يتزايد مع تقدم العمر يز الناان التم :واخرون وتكن وأثبت 

الى حد ما في جميع مراحل العمر في  ةمستقر ةشخصي مةويضل س
يز النفسي بين اضوء العديد من العوامل التي تدعم تطوير التم

ى تنظيم العواطف والسلوك عل ةالقدر النفسييز امثل التم, فياالفراد
من خالل  ةقوي ةعاطف خضمالتفكير بوضوح في ة القلق, وفي حال

 (.23, ص2014)الرماحي,  التنظيم الموحد في الذات
ة وتبادلي ةملالبقاء على الحمي ةاساسي او قاعدةيز يعد مبدا االتم انف 

يز االتم وتكن انويعتقد  ة,قات الزوجياطف والمشاعر في العالالعو
محدد يمكن الشخص ان يحافظ على معنى  االكبر يمكن الشخص

ويختلف االفراد من حيث  ة,القوي ةذاته في العالقات العاطفيل



 

 

في  ةمعين طريقةحيث ان لكل فرد  ة,المواقف اليومية مواجه
وامكانات  ةقا لما يمتلكه من قدرات عقليالتعامل مع هذه المواقف وف

واعتماده  ه,تساعده في التعامل وحلل المشكالت التي تواجه ةذهني
كما يعكس قدرات الشخص  ,على ذاته في اتخاذ القرارات االيجابيه

يكون اكثر استقالال في افكاره  زافالشخص االكثر تماي ,العقليه
 ,وارائه وال يتاثر باالخرين وهذا يعكس ادراكه لذاته وتعمقه فيها

 ةبالغ ةر الى االستقالل ويجد صعوبفيفتق االقل تمايزاشخص اما ال
 السلبيواتخاذ القرار ويميل الى الخضوع والتاثر  ةفي المبادر

 .االخرينب
 ةلمدى الواسع من الفروق في الشخصيويرجع العديد من الباحثين ا

على  ةلسلوكيوا ةوالوجداني ةاالفراد من حيث االبعاد المعرفي بين
يز امن التم ةبه هؤالء من المستويات المتباين ما يتمتع مدىاساس 
في اساليب ووالتي تعكس تنوعا وتغيرا في درجات النمو  ,النفسي
 والتنوع الحضاري ةوالعوامل الوراثي ةاالجتماعي ةالتنشئ

)Witkin, etal, 1979(. 
اذ ان  ة,سي في المراحل االنمائيه المختلفيز النفاتطور مفهوم التم

ة التمييز بين ذاته والبيئ له ال يمكن ي سنين عمره االولىالشخص ف
في تلك  ايز في النمو تدرجايتدرج مفهوم التمو ,به ةالمحيط

ويتيسر للشخص في هذا العمر  ة,المختلف ةالنفسي االنمائيةالمراحل 
ان يميز بين ذاته والعالم الخارجي بالتدريج من خالل اشباع 

 ةولعل فكر ة,والحاجات النفسي ةاالساسي ةالحاجات الفسيولوجي
لدى ي كثر اذا تذكرنا االنتقال التدريجا اذهانناتتضح في  زالتماي

ان الى م الى حاله االنفصال عنها الطفل في حاله االلتصاق باال
 همساعده الكبار ان يكون قيمه ومعاييرومع بالتدريج يتمكن الطفل 

عن االخرين وهذه  ةبه وان يحدد هويته المستقل ةخاصال ةداخليال
 ه,عن ذات ةمقبول ةفي تكوين فكر همن شانها ان تساعد االمور

 .لتدريب والتعليميز النفسي بفعل عمليات ااوهكذا تستمر عمليه التم
 هما: منحيين اساسيينيز النفسي االتم استمراريةوتتخذ 
 يز على صعيد الذاتاالتم :االول



 

 

, 2010, الهاشمي) الخارجييز بين الذات والعالم االتم :الثاني
 ( 2ص

ا هي اال م الغامضة للمثيراتان االختالفات بين الناس في تفسيرهم 
 ةومخاوفهم وخصائصهم الشخصي ةدليل على حاجاتهم الخاص

ة في المدركات ذات العالق ةق فرديوويتبين من ذلك انه هناك فر
مكونات يز تاتي للربط بين اويعتقد وتكن ان فكره التم ة,بالشخصي
في االستقالل  ةيز في النظام تشير الى زيادافزياده التم ة,الشخصي
 (.431, ص1983)شلش, 

 
 
 :يز النفسياابعاد التم-
 ا:مهيز النفسي الى بعدين اينقسم التم 

اي اعتماد الفرد على المجال , االعتماد على المجال :االول
االختيار واتخاذ  االدراكي الخارجي والبيئه التي تحيط به في

به حيث يعتمد في ذلك على االخرين فهو ال  ةالقرارات الخاص
يستطيع فهم االجزاء والعناصر التي يتكون منها الموقف او 

المشكله وانما يفهم االشياء بشكل عام في اطار كلي بمساعده 
 .االخرين
اي اعتماد الفرد على نفسه في اغلب  ,عن المجال االستقالل الثاني:

االمور التي تخص اتخاذ القرار وفهم المعلومات الوارده اليه 
فانه يستطيع فهم واكتشاف المواقف التي تتكون منها  ا,وتخزينه
 (.6, ص2002, الخولي)المشكله 

وا يكون تمايزاالى ان االفراد االقل  (واخرون )وتكنوقد اشار 
يلون نحو امتالك توجهات غير خارجي ويممعتمدين على المجال ال

بينما االفراد االعلى تمايزا يكونوا مستقلين عن المجال  ة,شخصي
الخارجي ولديه توجات شخصيا وامكانات تميز قيامهم عن قيام 
االخرين ويفضلون ان يكونوا في مواقف التفاعل امام االخرين 

ادر ومنتبهين الى المص فتحين على التعبير عن مشاعرهمنوم
 (.6, ص2009)صالح, للمعلومات  ةاالجتماعي

 



 

 

 خصائص التمايز النفسي:-
 على تحليل المفاهيم والمثيرات الىيز نفسيا قادراالشخص المتم-

 .ةعناصر اولي
 .يفضلون االعمال التقنيه ذات االداء الفردي-
 .ل والتعامل مع النظريات واالفكاريستمتعون بالعم -
 ة.بسهول ةاالشخاص ذوي السلطون بالرفاق او ال يتاثر-
ة واضح معلومات مدون حل المشكالت من دون ان تتوفر لديهييج-

 .وتعليمات
 .يتميزون بالطموح العاليوال يعبئون بالنقد -
 .ومعززات النفسهم اهداف يضعون-
 .في طبيعه المالبس التي يرتدونها يتميزون-
 .يستخدمون ضمير انا اكثر من الالزم-
 ةال يغيرون طريقومن يتكلمون معهم  ةلسرع ةال يعطون اهمي-

( , )العتوم, 12, ص2011,الجعفري )كالمهم تبعا لالخرين 
  (.304, ص2004

 :يز النفسياالعوامل المؤثره في التم-
يز النفسي وتطوره لدى االفراد اتتداخل عده عوامل في نمو التم 

 ,بينهموتؤدي تلك العوامل دورا مؤثرا مبارزا في وضوحه وتباينه 
 :هي ومن تلك العوامل

يز امؤثرا في التمودورا مهما والتي تؤدي  ة,العوامل البيولوجي-1
افترض  النضج, حيثالهرمونات وسرعه  ءالنفسي في ضو

 هما: افتراضين (مان واخرونبروفر)
ارتفاع مستويات الهرمون الجنسي الذي يؤدي  :االفتراض االول

ن االندروجي نسبفان  لذاالى انحدار االداء نحو االستقالل 
يؤدي الى  ة(مرحله المراهق) ةالحرج ةواالستروجين اثناء المد

يز عن المجال وهذا يفسر سبب ميل االفراد الى اتطوير اسلوب التم
 ة.االستقالل خالل فتره المراهق

ن االسوياء في نضجهم لديهم ان المتاخرين م االفتراض الثاني:
وهذا يفسر سبب  النضج,يز من المبكرين في ااكبر على التم ةقابلي

تفوق الذكور على االناث في اسلوب االستقالل المجالي الذي يعود 



 

 

عند الذكور عن االناث وان هذا التفوق  النضجالى تاخر عمر 
 .يصبح بارزا بشكل كبير في اثناء فتره المراهقة

 العوامل البيئية: مثل التنشئة االجتماعية واختالف البيئة.-2
ففي التنشئة االجتماعية يرتبط اسلوب التمايز باساليب التنشئة في 
الطفولة, فهناك اساليب تعلم الفرد على عدم االعتماد الكامل على 
الوالدين, وهذا يساعده تاليا على الن يكون مستقال عن االخرين 
ومن ثم منحه الثقة بالنفس واالعتماد على الذات عند التعامل مع 

 (.69, ص1975ة )السيد, البيئة المحيط
وفي اختالف البيئة يظهر تمايز االفراد مختلفا, فكل ما كانت 

المجتمعات تعلم افرادها سلوك الطريق الخاص بهم ساعدهم ذلك 
على التعبير عن استقاللهم الذاتي, اما المجتمعات الصارمة 
والتسلطية فان افرادها سيعتمدون على المجال نسبيا )مسن, 

 (.66, ص2000وآخرون, 
 
التدريب: من خالل توفر الظروف المناسبة والخبرات التعليمية  -3

 المالئمة التي تساعد الفرد على اكتساب خصائص التمايز النفسي
 (.4, ص2006)شيخلي, 

 
 
 

 )Witkin & Herman, 1979(نظرية هرمان وتكن -
 المفسرة للتمايز النفسي:

العلمية التي بدأها في كرس عالم النفس هيرمان مع زمالئه حياته 
االربعينيات من القرن العشرين الجراء بحوث متعددة في مجاالت 

التمايز النفسي, واالسلوب المعرفي )االستقالل عن المجال, 
واالعتماد عليه(, كما وتعد نظرية وتكن احدى نظريات الشخصية 
التي درس فيها االدراك الحسي, اي الطريقة التي يتمكن الفرد من 

 (.28, ص2008ها ادراك العالم ادراكا حسيا )العبودي, خالل
 
 



 

 

 

 :اسات سابقهدر-
ة جانب عرضا لبعض الدراسات السابقيتناول الباحث في هذا ال 

( يز النفسياالتم)الى حد ما بمتغير الدراسه الحاليه  ةذات العالق
 .ضمن حدود الجهد واالطالع

 
 سابقة:ة عربيدراسات -

يز االتم" :العنوان, (2005عامر ) ةدراسالدراسة االولى: 1-
 "يم الذات لدى طلبه الجامعهيالنفسي وعالقته بتق

 ةالتعرف على طبيع ةاستهدفت الدراسواجريت الدراسه في العراق 
من  الدراسة عينةوتكون , النفسي وتقييم الذات التمايزالعالقه بين 
عملت واستطالبا,  160 والبالغ عددهم (كليه التربيه) ةطلبه الجامع

 وتم بناء النفسييز القياس التم (1989الشرقاوي والشيخ )مقياس 
ان الفرد الذي الى  ةوتوصلت نتائج الدراس ,لقياس تقييم الذات ةادا

 فعلى حل المشكالت ويتص ةيز نفسي يكون اكثر قدرالديه تم
عامر )بسلوكه باالستقالليه ويكون تقييمه لذاته تقييما ايجابيا 

 (.34ص 2005
 

 ةايز الذات والمجهوليه في المجموعتماثر " ة:الدراسه الثاني2-
في العراق واستهدفت  ةراسجريت الدا ",تفرد لدى طلبه الجامعهالال

يز الذات لدى طلبه الجامعه االدراسه قياس المستوى االجمالي لتم
ذات لدى الطلبه وفق متغير  زالتعرف على الفروق في ابعاد تمايو

تفرد وكذلك التعرف على الفروق في الال اناث(, –)ذكور  الجنس
واشتملت عينه الدراسه  ,وفق متغير تميز الذات العالي والواطي

نصفه  ةطالبا وطالب 300لجامعه وتكون من على عينه من طلبه ا
 ,من الذكور ونصفهم من االناث

 ةعند طلب ان المستوى االجمالي في تمايز الذات :واظهرت النتائج
يز اوان المستوى االجمالي من تم اقل من المتوسط, ة هوالجامع

ذات اليز اومستوى تم ,ذات لدى الذكور اعلى منه لدى االناثال



 

 

 تاعلى منه لدى التخصصا يص العلمصاالجمالي لدى التخ
 (.179-169 ص 2007الكعبي ) يةاالنسان

 
يز االتم" :العنوان (,2010, الهاشمي) دراسةالدراسة الثالثة: 3-

 ة"الجامع ةوعالقته بالذكاء الذاتي لدى طلب النفسي
سه الى التعرف على الدرا توهدف ,في العراق ةالدراس اجريت 

يز النفسي والذكاء الذاتي االتم هما بين متغيرين ةاطيبالعالقه االرت
 (االناث -الذكور )لدى طلبه الجامعه وفقا لمتغير النوع 

 40الدراسه من  عينة توتكون(, انساني - علمي)والتخصص 
ان الذكور لديهم  الدراسة بينتو ,ااثونصفهم ان انصفهم ذكور اطالب

ج الى وجود فروق من االناث كما اشارت النتائ يز نفسي اعالاتم
 ,يز النفسيامن حيث التخصص في مستوى التم ةبين افراد العين

انه ال  ةكما اوضح نتائج الدراس ,ولصالح التخصصات العلميه
 ةيز النفسي والذكاء الذاتي وبصوراداله موجبه بين التم توجد عالقه

 ةعلى شخصياثر مما يدل على ان كل من المتغيران لهما ة, عام
 (69 ,ص2010,الهاشمي) االفرد وان لم يكن بينهما ارتباط

يز االتم" :العنوان (,2014ي, الرماح)دراسه الدراسة الرابعة: 4-
 "لدى طلبه الجامعه ةالنفسي وعالقته بسمات الشخصي

الى التعرف  ةالدراس تكربالء وهدف -جريت الدراسه في العراق 
الفروق ذات الدالل و ةالجامع ةلدى طلب النفسييز االتم ةالى درج

 اناث( -ذكور)يز النفسي على وفق متغير النوع ااالحصائيه في التم
 400وتكون تعينه الدراسه من  (,انساني – علمي)وتخصص 

كانت نتائج  ة,وطالب 187طالبا و  213بواقع  وطالبةطالبا 
وكذلك بان صفه  ز نفسي عالييتمتعون بتماية ان الطلب ةالدراس

يز النفسي لدى افراد العينه موجود بين الذكور واالناث مع االتم
يز حيث ان الذكور يمتلكون اوجود اختالف بينهما في صفحه التم

 (.106 - 17 ص 2014الرماحي ) ثاعلى من االنا ايزاتم
 
 
 دراسات اجنبية سابقة:-



 

 

) ,Skoron سكارون وفريد الندر ةدراس :االولى ةراسالد-1
)Friedlander, 1998  

 تافترض "ذات وعالقته باالعراض النفسيهاليز مات: :العنوان
يز الذرات واالعراض اوجود عالقه عكسيه بين تم ةدراسال

 53نساء و )74راشدا  127وكانت عينه الدراسه من  ة,النفسي
واستعمل ا, عام (27 - 25)من  ةاعمار العين وتراوحت (رجاال

في  ةعرض النفسيلتقييم اال االذات ومقياس يزاالباحثان مقياس تم
في ان  نهذه الدراسه الى اثبات نظريه باوواشارت , ابعاد ةخمس

 ة.النفسي االعراضذات يرتبط عكسيا مع ال يزاتم
 
 عبر والتمايزوضوح مفهوم الذات "العنوان  ة:الثاني ةالدراس-2

التعرف على تحديد  ة الىالدراس تهدفو ",البلوغ ةمرحل
يز اعلى اساس التم ةذات المغزى من الناحيه المفاهيميالمجموعات 

 141)فردا  270وبلغت العينه  ,مشتركواعتمادهم على مفهوم 
دوات المن او ,من خريجي جامعه فلوريدا ة(امرا 129رجال 

ة واستعملت الوسائل االحصائي, مقياس مفهوم الذاتالمستخدمه 
والنسب  ةات المعياريفواالنحرا ةالمتوسطات الحسابي ة:االتي

واظهرت النتائج ان االفراد في المجموعه الواثقه اعلى  ة,المئوي
 .)Hillel, Dell, 2011.p.1-12(درجه في المتوسطات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته
 

 مجتمع البحث-
 عينة البحث-
 اداة البحث-
 التطبيق النهائي-
 الوسائل االحصائية-
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة
يتضمن هذا الفصل وصفا للخطوات المتبعة لتحقيق اهداف هذا 

المنهجية واالجراءات المتبعة في كيفية البحث من خالل عرض 
اختيار مجتمع البحث وعيناته واجراءات تبني وبناء وتطبيق اداة 

البحث فضال عن الوسائل االحصائية التي تستعمل في تحليل 
 البيانات.

 

 منهجية البحث:-
اعتمد الباحث المنهج الوصفي لقياس متغير البحث "التمايز 

تعرف على مؤشراته و وصفه كما النفسي" لدى عينة البحث, ةال
وكيفا من خالل معالجة البيانات الرقمية وتحويلها الى قيم تعطي 

 (.324, ص2000بيانا و وصفا دقيقا )ملحم, 
 

 مجتمع البحث:-
يتكون مجتمع البحث الحالي من عينة من طلبة الجامعات ضمن 

 30ذكورا, و 30طالبا ) 60الكليات االنسانية في العراق, بواقع 
( عاما, وكما موضح في 22-26ناثا(, ضمن الفئة العمرية )إ

 الجدول ادناه:
 

 العدد الجنس ت

 30 ذكور 1

 30 إناث 2



 

 

 60 إناث –ذكور  3

 
 

 عينة البحث:-
ويقصد بها انها جزء من وحدات المجتمع االصلي, المعني بالبحث 
والدراسة, التي يمكن ان يتمثل تمثيال سليما وهذا الجزء يمكن ان 

يغني الباحث عن دراسته عن كل مفردات المجتمع االصلي 
 (.255, ص2009)قندليجي, السامرائي, 

والختيار عينات البحث الحالي تم اعتماد خطوتين من قبل الباحث -
 هما:

 اوال: تحديد العدد الكامل لمجتمع البحث )عدد االفراد(.
 ثانيا: االختيار العشوائي لعينة البحث لضمان فرصة الظهور

طالبا وطالبة في الكليات  60للمجتمع في افراده, فكان العدد 
 االنسانية في العراق.

 
 

 أداة البحث:-
( من اجل قياس متغير 2014تبنى الباحث )مقياس الرماحي 

 البحث الحالي "التمايز النفسي" لالسباب االتية:
 المقياس حديث من حيث سنة التطبيق.اوال: 

المقياس )من خالل خصائص  ثانيا: اجراء اجراءات تقنين
 سايكومترية لتقنين وبناء المقياس( من خالل التالي:

الظاهري للمقياس: وهو احد انواع الصدق المنبثقة من  الصدق-
صدق المحتوى, والذي يتحقق من الصدق عند عرض فقرات 

المقياس قبل تطبيقه على مجموعة من المحكمين الذين يتصفون 
بخبرة تمكنهم من الحكم على صالحية فقرات المقياس في قياس 

ارآئهم  الخاصية المراد قياسها, بحيث تكون معهم مطمئنا الى
 (.146, ص2008)السامرائي, 



 

 

فقد اشار أبيل الى انه في حالة استخاد الصدق الظاهري فان 
الوسيلة المناسبة هي قيام عدد من الخبراء والمختصين بتقدير مدى 
تمثيل فقرات المقياس للصفة المراد قياسها وان حكم رأي المحكمين 

) ,Ebelاية جدير باالهتمام السيما عندما يكونون من ذوي الدر
)1972. 
 

فهذا النوع من الصدق يمثل المظهر العام لالختبار من حيث نوع 
المفردات وكيفية صياغتها ومدى وضوحها وكذلك يتناول تعليمات 

االختبار ودرجة وضوحها وضوحهاوموضوعيتها ومدى مناسبة 
, 1990االختبار للغرض الذي وضع من اجله )االمام وآخرون, 

 (130ص
 

 36كد من صدق االداة عرض الباحث المقياس ذو ال ولغرض التأ
فقرة على مجموعة من ذوي الخبرة والدراية البداء مالحظاتهم 

حول فقرات المقياس و وجد الباحث ان الصدق الظاهري قد تحقق 
 وفقا لما سلف من شهادة ذوي المعرفة.

 
 
مؤشرات ثبات المقياس: اذ يعد الثبات من الخصائص -

مقاس, على الرغم من ان الثبات اهم منه الن السايكومترية لل
المقياس الصادق يعد ثابتا, في حين قد ال يعد المقياس الثابت 
صادقا, وبسبب عدم امكانية الحصول على الصدق التام في 

المقاييس النفسية فانه ينبغي حساب معامل ثباته فضال من التحقق 
 .)Brown,1983, p.27(من صدقه 

 
 
 وتم الحصول عليه من االتي:ثبات المقياس: -
طريقة اعادة االختبار: حيث تم تطبيق المقياس مرتين على العينة -

طالبا وطالبة, وكانت المرة الثانية تم تطبيقها بعد  60البالغ عددها 
يوما من التطبيق االول, حيث تم ايجاد معامل ارتباط بيرسون  15



 

 

ول والثاني على لمعرفة قوة العالقة بين استجوابات التطبيقين اال
العينة, وتم التوصل الى قيمة ثبات حيث بلغ معامل االرتباط 

 (, وتعد هذه القيمة مؤشرا جيدا لثبات المقياس.0.82)
 
 

 وصف المقياس:-
بعد االنتهاء من اجراءات الخصائص السايكومترية كان المقياس 

فقرة, لكل فقرة  36جاهزا للتطبيق النهائي, واصبح يتكون من 
بدائل )تطبق بدرجة كبيرة علي, تنطبق الى حد ما, ال تنطبق خمسة 

 الى حد ما, ال تنطبق, ال تنطبق أبدا(, وتم اعطاء هذه 
 لكل بديل على التوالي. 1,2,3,4,5 البدائل الدرجات :

 
 

 الوسائل االحصائية:-
 معامل ارتباط بيرسون.-1
 االختبار التائي لعينة واحدة.-2
 االختبار التائي لعينتين مستقلتين.-3
 االنحراف المعياري.-4
 الوسط الحسابي.-5
 الوسط الفرضي.-6
 
 
 
 

تنطبق  بدائل االستجابة
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
الى 
 حد ما

ال 
تنطبق 
الى 
 حد ما

ال 
 تنطبق

ال 
تنطبق 

 ابد

 1 2 3 4 5 مفتاح التصحيح



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 
 النتائج عرض-
 مناقشتها وتفسيرها-
 توصيات واقتراحات-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 عرض النتائج ومناقشتها

 عرض النتائج:-
الهدف االول: معرفة التمايز النفسي لدى عينة البحث, حيث بلغ 

( وكانت درجة الوسط 105.7متوسط درجات عينة البحث )
وقد تم ( 11.23( وبانحراف معياري قدره )72الفرضي تساوي )

استخدام اختبار القيمة التائية لعينة واحدة اليجاد الفروق بين 
( وهي 72.89المتوسطات حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة )

( 0.05( بمستوى داللة )2اكبر من القيمة الجدولية البالغة )
(, وهو ما يدل على ان التمايز النفسي لدى عينة 59ودرجة حرية )

 ي الجدول ادناه:البحث عالية, وكما ف
 

الوسط  العينة
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
الداللة 
عند 
0.05 

توجد  2 72.89 11.23 72 105.7 60
 داللة

 
وتفسر هذه النتيجة بان التمايز النفسي لدى عينة البحث عال, االمر 

الذي يتلقونه في دراستهم الجامعية  الذي يعود الى التعليم الجامعي
 مما جعلهم ذوو تمايز نفسي عالي.

 
 



 

 

الهدف الثاني: التعرف على التمايز النفسي حسب متغير الجنس 
إناث( والذي تم التعرف عليه من خالل تطبيق مقياس  –)ذكور 

حيث كان طالبا,  60)التمايز النفسي( على عينة البحث البالغة 
 بالنسبة لل:

 (9.5( بانحراف معياري )103.8: الوسط الحسابي )للذكور-1
 (12.6( بانحراف معياري )107.6لالناث: الوسط الحسابي )-2

حيث تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين, اذ بلغت القيمة 
( 2( وهي اقل من القيمة التائية الجدولية )1.33التائية المحسوبة )

(, مما يدل على انه ال 48ة )( وبدرجة حري0.05بمستوى داللة )
 توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط الذكور واالناث.

 

الوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
الدالة 
عند 
0.05 

60 (103.8 )
 ذكور

(107.6 )
 إناث

(9.5 )
 ذكور

(12.6 )
 إناث

ال توجد  2 1,331
 داللة

 
وهذا يعني ان جميع االفراد يمتلكون تمايزا نفسيا بغض النظر عن 

فروقهم وطباقاتهم ومجتمعهم وبيئاتهم, وهذا يؤكد ان التمايز النفسي 
 يكاد ان يكون صفة يتيمز بها الناس جميعا.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات
 
 النتائج التالية:توصلت الدراسة الى  -
 

وجود مستوى من التمايز النفسي لدى عينة البحث الكلية, حيث ان 
( اكبر من القيمة التائية الجدولية 72.9)القيمة التائية المحسوبة 

( مما يدل على 59(, وبدرجة حرية )0.05( وبمستوى داللة )2)
ان عينة البحث الكلية تمتلك مستوى عال من التمايز النفسي, حيث 

( وهو اكبر من الوسط 105,7لعينة )بلغ الوسط الحسابي ل
 (.72الفرضي )

-ال توجد فروق ذات دالالت احصائية في متغير الجنس )ذكور
اناث( على مقياس التمايز النفسي, حيث بلغت القيمة التائية 

(, 2( وهي اقل من القيمة التائية الجدولية )1.33المحسوبة )
 (.58( وبدرجة حرية )0.05ى داللة )وبمستو

 
 

 يات والمقترحاتالتوص
 : في ضوء نتائج البحث الحالي نوصي بما يلي:التوصيات-
 
علميا رصينا  اطالبات اعدادالطالب والالتركيز على اعداد  -1

وفكريا واخالقيا وانسانيا, بما يتالئم مع طبيعة المستجدات 
 المتسارعة في مختلف الميادين على ارض الواقع.



 

 

مستوى التمايز النفسي للناس توجيه حملة توعوية باهمية رفع -2
 وبيان السبل المؤدية اليه والمعينة عليه.

مختلف الجامعات قيام اختصاصيي االرشاد النفسي في -3
بقياس وتقويم مدى التمايز النفسي عند والبناءات التدريسية 

 الطالب, بقصد رفعه وتطويره لبناء دفعات علمية بقدرات راقية.
 
 
 البحث نقترح ما يلي: : في ضوء نتائجالمقترحات-
 
اجراء دراسات اكبر حول متغير التمايز النفسي, وعلى شرائح -1

اوسع وشرائح مختلفة: مثل طلبة الريف, طلبة المدينة, طلب 
, فضال عن المراحل الخارج المغتربينالمدراس , طلبة 

 المتخصصة.
اجراء دراسات اخرى حول التمايز النفسي ومتغيرات اخرى -2

 بعد الصدمة, الضالالت, وغيرها. مثل: كرب ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 المصادر
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
, ذخيرة علوم النفس, الدار الدولية للنشر 1988كمال الدسوقي -1

, "التفريق بين 2006القاهرة , سكورون وآخرون  –والتوزيع 
 جامعة جورج تاون. –الذات في سن المراهقة والبالغين" 

, "التمايز النفسي وعالقته 2010الجعيفري علي بخيت -2
 باالستقرار النفسي لدى العبين العاب القوى والشباب".

, "التمايز النفسي وعالقته بالذكاء 2010ميعاد غافل حمادي -3
 الذاتي لدى طلبة الجامعة".

, "التشابه الزواجي في تمايز الذات 2012سهام مطشر معيجل -4
جامعة  -23التربية للبنات المجلد مجلة  –لدى موظفين الجامعة" 

 بغداد.
, نظريات الشخصية, ترجمة محمد ولي 1983شلتز داون -5

 الكربولي وعبد الرحمن القيسي.
, االساليب المعرفية وضوابطها في 2002هشام محمد الخولي -6

 القاهرة –دار الكتاب الحديث  –علم النفس 
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