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 "سلوكـ " 
طعييت  املتحليل " مخبر هاصدر ي علمية محكمة  دوريةمجلة 

قسم علم النفس، ، "يةعتجممتولا   ةسييلوكت  اكنلساككمية واككييية ك

 .الجزائر. مستغانم. بجامعة عبد الحميد بن باديسكلية العلوم الاجتماعية 

تهتم املجلة بنشر البحوث العلمية ألاصيلة في ميدان العلوم الاجتماعية 

والانسانية، خاصة ما يتناسب مع أهداف ونشاطات املخبر، وهي تنشر 

باللغة العربية، الفرنسية أو الانجليزية، باإلضافة إلى نشر  البحوث العلمية، 

امللتقيات والندوات والحلقات النقاشية لة تنشر تقارير املؤتمرات و املج فإن

وألايام الدراسية التي ينشطها مخبر تحليل املعطيات الكمية والكيفية 

 .للسلوكات النفسية والاجتماعية

 :  أهداف املجلة
على نشر ألاعمال العلمية املنجزة في إطار " سلوك" تعمل مجلة 

طيات الكمية والكيفية للسلوكات النفسية تحليل املع" نشاطات مخبر 

 فإن " والاجتماعية
ً
وكذا ألاعمال التي تتقاطع مع أهداف املخبر، وتحديدا

 :املجلة تهدف ألى مايلي

تشجيع البحوث التي تعتمد على أساليب التحليل الكمي والكيفي  -

 .للمعطيات في ميدان العلوم الاجتماعية والانسانية

ين في ميدان العلوم الاجتماعية والانسانية تمكين الباحثين واملختص -

 .من نشر أبحاثهم وخاصة ما يتعلق منها بالجانب امليداني

 :اكنشر  شروط

تنشر املجلة ألابحاث العلمية ألاصيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي  -

 .لم يسبق نشرها من قبل والتي ،أو الفرنسية الانجليزية ،العربية :اتباللغ



 

5 
 

جلة البحوث املترجمة والنقدية وتقارير الندوات واملؤتمرات وأياا تنشر امل -

ملخصات رسائل الدكتوراه واملاجستير التي لها عالقة بأهداف املخبر 

 .واملجلة

 يؤكد أن البحث لم ينشر أو لم يقدم  -
ً
 خطيا

ً
على الباحث أن يقدم تقريرا

  .للنشر في مجلة أخرى 

نشرها في املجلة، بعد إقرار أهليتها  تخاع البحوث للتحكيم العلمي قبل -

للتحكيم من طرف هيئة التحرير، ويمكن الاعتذار عن قبول البحث دون 

 .إبداء ألاسباب

 .في حال عدم املوافقة على نشرها صاحبهاال تعاد الدراسة إلى  -

بعرض الباحث ، (IMRAD)باتباع طريقة عرض الدراسات امليدانية تأن  -

ة الدراسة وأهدافها، ثم يتناول مشكلة الدراسة مقدمة يوضح فيها طبيع

 من ثمو  هاوفرضياتها، بعدها عرض لحدود الدراسة وكيفية تحليل بيانات

يعرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتوصياتها، ثم يثبت قائمة املراجع 

 .املعتمدة

 American) الجمعية ألامريكية لعلم النفس التوثيق دليل في تعتمد املجلة -

Psychological Association) (APA)  الطـــالع ل ،للنشر العلمي بشكل عـام

 .http://apastyle.apa.org: يالرئيســـ املوقـــعالبحث في يرجـــى أكثر 

 /عنوان الدراسة، إسم الباحث: أن تحتوي الصفحة ألاولى من الدراسة -

اسة في الصفحة الثانية، ملخصا بلغة الدر و الانتماءالباحثين، مؤسسة 

يتبع كل ملخص بالكلمات املفتاحية و  ،كلمة 022بواقع ، وآخر بلغة ثانية

(Keywords). 
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أن ال يزيـد عـدد صـفحات البحـث بمـا فيهـا ألاشـكال والرسـوم والجـداول  -

وتوضـع الجداول وألاشكال في مواقعها  ،ين صـفحةعشر ( 02)واملالحـق علـى 

  .وعناوينها كاملة غير ملونة أو مظللة

 علـى الحاسـوب -
ً
 بخط (A4) على ورق مقياس ،أن يكـون البحـث مطبوعـا

(Traditonal arabic) ، ية، وبمسـافة بنجباال  20بالعربية، بنط  14 بـنط

تين وتقـدم نسـخ على جوانب الصفحة، 0.2ومسافة  مزدوجـة بـين السـطور،

 (.pdfوالثانية بصيغة  word2003واحدة بصيغة )منـه  رقميتين

حق فـي أن تطلـب مـن املؤلـف أن يحـذف أو يعيـد الاملجلـة لهيئة تحرير  -

و إجراء أ ،صـياغة بحثـه أو أي جـزء منـه بمـا يتناسـب وسياسـتها فـي النشـر

  .أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة املجلة

 نهائ -
ً
 لتاريخ قبوله قبوال

ً
 يأخذ البحث املقبول للنشر دوره في النشر وفقا

ً
 ،يا

  .لمؤلف نسخة من املجلة بعد نشرهل وتقدم

، أو (CD)مطبوعة مع تقديم نسخ رقمية في قرص مدمج  ترسل البحوث - 

 soulouk@yahoo.fr :   إلى البريد إلالكترونيمباشرة 

اء هيئـة التحريـر ال يعكـس بالاـرورة آر  " كــسلو " رد في مجلـة يما " :مالحظة

يعبـر عـن آراء بل  ،أو الجامعـة أو سياسـة اللجنـة العليـا للبحـث العلمي

 ".املـؤلفين
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 البناء العاملي لمقياس ليبر للدافعية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
 مستغامنجامعة  ،عثماين عابد

 :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إىل التحقق من البناء العـامل  ملقيـاس الدافعيـة لـدى تالميـح املرحلـة        

وبعــــد مراجعــــة الدراســــا  الســــابقة،    ،املتوســــطة باســــتحدام التحليــــت العــــامل  التو يــــدى
وقد أجريت الدراسة على عينة   تتعلق بالبناء العامل  للمقياس،صياغة فرضية البحث اليت

ــــة املتوســــطة للســــنة الدراســــية  232مكونــــة مــــن  ، مســــتعملني 2023/2022تلميــــحا باملرحل
يف حتليت املعطيا  باختيـار رريقـة اجرجحيـة الع مـى لتقـدير  20اإلصدار   AMOSبرنامج

تأ د من بارامرتا  النموذج واختيار عدد من مؤشرا  املالئمة، باإلضافة إىل مربع  اي لل
الدراســـة جدلـــة تـــدعا البنـــاء العـــامل  للمقيـــاس  وقـــد توصـــلت  مالئمـــة النمـــوذج للبيانـــا ،

 نموذج ثالث  العوامت من الدرجة اجوىل يفسـرها عامـت مـن الدرجـة الثانيـة ميثـت الدافعيـة 
 . ميح املرحلة املتوسطةلدى تال

التحليت العامل   الدافعية، ،البناء العامل  النموذج العامل ، :الكلمات المفتاحية
 .التو يدي

Résumé: 

Cette étude a pour objectif de confirmer la structure 

factorielle de l’échelle de motivation des élèves de  

l’enseignement moyen, en utilisant l’analyse factorielle 

confirmatoire. A la lumière des conclusions des études 

antérieures, la formulation de l’hypothèse de recherche a été 

proposée par rapport à la structure factorielle de l’échelle. 

L’étude est menée sur un échantillon de 232 élèves de 

l’enseignement moyen de l’année scolaire 2013/2014. 

L’étudiant chercheur a opté pour la méthode du maximum de 

vraisemblance pour estimer les paramètres du modèle et choisir 

un certain nombre d’indices d’ajustement en plus du chi carré 

afin de confirmer l’accommodation du modèle aux données. 

L’étude a conclu à des arguments qui consolident la structure de 

l’échelle factorielle comme un modèle tri factoriel du 1
er

 degré 

interprété par un facteur du 2
eme

 degré qui représente la 

motivation des élèves du moyen.  

Mots-clés: L'analyse factorielle confirmatoire, Le modèle 

factoriel, la motivation, La structure factorielle.  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAAahUKEwiImf6azuXIAhVEbhQKHVKkB9g&url=http%3A%2F%2Fwww.master272.com%2Ffinance%2Fapt%2Fapt03_empirique.pdf&usg=AFQjCNEk3pHbZeYbLjM5ZtmL50GqDNCNRg&bvm=bv.106130839,d.bGQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAAahUKEwiImf6azuXIAhVEbhQKHVKkB9g&url=http%3A%2F%2Fwww.master272.com%2Ffinance%2Fapt%2Fapt03_empirique.pdf&usg=AFQjCNEk3pHbZeYbLjM5ZtmL50GqDNCNRg&bvm=bv.106130839,d.bGQ
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 :المقدمة

اهتا الكثري من الباحثني يف اجملال الرتبوي بالدافعية يف الوسط املدرس  
باعتبارها حالة داخلية تستثري سلوك التالميح وتعمت على توجيهه حنوى هدف معني، 
والدافعية تزيد من اجلهد والطاقة املبحولة لتحقيق اجهداف وه  اليت حتدد ما إذا  ان 

ماسة وشو  ومثابرة ح ى حيقق أهدافه أم أنه يقوم هبحه املهمة التلميح سيقوم مبهمته حب
والدافعية بشكلها العام ه  استعداد الفرد لبحل . بنوع من الفتور واخلمول والالمباالة

اجلهد يف سبيت حتقيق عدد من اجهداف اليت ميليها تعامله مع مواقف احلياة املحتلفة، 
على حتقيق اجهداف واملثابرة، والتفاين يف  ومن م اهرها الطموح واحلماس، واإلصرار

 .(2811حسني، ) حتقيق الحا ، والتفو ، واإلجنازالعمت، والرغبة املستمرة يف 

دافعيــة داخليـة وتعـن النمـو الطبيعـ  مليــت أو : وتوجـد أشـكال لتلفـة للدافعيـة منهـا
زيــادة معرفتـــه اهتمــام الفــرد مبوضـــوع حمــدد، وتعتـــد انعكاســاذ  ــدف الفـــرد الــحي يســـها يف 

واملشـــار ة املســـتمرة يف أداء اجعمـــال املحتلفـــة، وتترـــن يف ثقـــة الفـــرد بنفســـه واســـتقالليته 
ودافعية خارجية . الحاتية، وحب االستطالع، و ت ذلك هدفه اجساس  هو حتقيق الحا 

وتعن الرغبة يف النجـاح وإاـام اجعمـال علـى حنـو مرضـى يف الوقـت احملـدد، ويتطلـب ذلـك 
هارا  خاصة بالعمت املراد إجنازه لدى الفرد، حبيث تعود هحه اجعمال على الفرد وجود م

بشــعور الرضــا عــن الــحا ، وتتمثــت يف الثنــاء واملكافــأة ويكــون هــدفها اجساســ  هــو تقــدير 
والدافعيـــة هـــ  حالـــة ناشـــ ة لـــدى الفـــرد يف موقـــف معـــني نتيجـــة لـــبع  العوامـــت . الـــحا 

 .(Brown & et al , 1998 ) اخلارجية يف هحا املوقف الداخلية، أو وجود بع  املثريا 

يف   اجحباث لندرة ن رذا اجلامعية للمكتبة متواضعة إضافة احلايل البحث يشكت
البنية العاملية ملقياس الدافعية يتا من خالله التعرف على توظيف أسلوب  موضوع

 نتائج تماعية وتسهاالنفسية والرتبوية واالج التحليت العامل  التو يدي يف الدراسا 

البنية العاملية ملقياس الدافعية يف البي ة اجلزائرية  عن علم  تصور تكوين يف احلايل البحث
يتا من خالل هحا البحث املتوسطة،  تالميح املرحلة لدى التحصيت زيادة مما يعمت على

حلة املتوسطة التحقق من مالئمة النموذج البنائ  املفرتض ملقياس الدافعية لدى تالميح املر 
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إلقاء الروء على النماذج العاملية من خالل تبيان  املستمدة من عينة الدراسة و للبيانا  
 يفية استحدامها يف الدراسا  النفسية وعرض خطوا  توظيف أسلوب التحليت 

 .العامل  التو يدي الختبار صحة هحه النماذج

 :اإلشكالية .1
  الدافعية الش ء الحي من خالل ما قدم نالحظ وجود اختالف يف مكونا

دفع بالكثري من الباحثني لدراسة هحا املفهوم باستحدام النموذج العامل  والتحقق من 
صحة هحا البناء ومن مث استحالص أها اجبعاد اليت تدخت يف بناء هحا املفهوم ومدى 

ا ومن هحا املنطلق وبناء على م. اختالف هحه اجبعاد باختالف اجلنس والبي ة الثقافية
واختبار مالئمة النموذج العامل   منوذج املعادلة البنائيةتقدم جاء  هحه الدراسة لتوظيف 

املقرتح للبيانا  املستمدة من عينة الدراسة باستحدام مقياس الدافعية وفق ن رية التقرير 
الحايت وذلك باستحدام أسلوب التحليت العامل  التو يدي يف تفسري املكونا  احلقيقية 

 :الدافعية ولإلجابة على السؤال التايلملفهوم 

لدافعية لدى تالميح املرحلة اهت توجد مالئمة إحصائية بني النموذج ثالث  اجبعاد ملقياس 
 من عينة الدراسة ؟ لبيانا  املستمدةااملتوسطة و 

 : الفرضية .2

رحلة لدافعية لدى تالميح املاال توجد مالئمة إحصائية بني النموذج ثالث  اجبعاد ملقياس 
 .من عينة الدراسة  لبيانا  املستمدةااملتوسطة و 

 :الدراسات السابقة .3

يف دراســـــته إىل أن هنـــــاك ثالثـــــة أبعـــــاد للدافعيـــــة،  (Denbo,2005)توصـــــت دميبـــــو 
ومعتقــدا ا  حــول أايــة املهمــة  وتتمثــت يف مكــون القيمــة الــحي يترــمن أهــداف التالميــح

 يــف )مــة  الــحي يترــمن ردود الفعــت حنــو املهوالبعــد االنفعــايل ( ت؟ملــاذا أقــوم هبــحا العمــ)
ح حول والبعد الثالث وهو التوقع الحي يترمن معتقدا  التالمي( أشعر جتاه هحا العمت ؟



عابد عثماني..................المتوسطة المرحلة تالميذ لدى للدافعية ليبر لمقياس العاملي البناء  

- 11 - 
 

 وهني ويف دراسة أخرى قام هبا ( هت أستطيع القيام هبحا العمت؟)قدرا ا على أداء املهمة 

(Cohen,1969 ) اد وهــ  اإلجنــاز والطمــوح توصــت إىل أن الدافعيــة تتكــون مــن أربعــة أبعــ
فقـد توصـت يف دراسـته إىل سـتة عوامـت خلصــها يف  (1988)واحلماسـة واملثـابرة، أمـا حسـني 

 .املثابرة والرغبة يف اإلجناز والتفاين يف العمت والتفو  والطموح وحتقيق الحا 

ديســـ  وريـــان فـــاعتدا الدافعيـــة من ـــور متعـــدد اجبعـــاد، وهـــ  بـــديت للدراســـا   اأمـــ
لبعـــد للدافعيـــة، حيـــث تفـــرتض أمنارـــا متعـــددة مـــن اجســـباب الكامنـــة وراء ســـلوك أحاديـــة ا

الفــرد، والـــيت ميكــن ترتيبهـــا علــى متصـــت التقريــر الـــحايت، ففــ  النهايـــة العليــا هنـــاك الدافعيـــة 
الداخلية اليت تعد عن صورة الدفعية اج ثر تقريرا للحا ، واليت تترمن القيام بالسلو ا  

املتأصلة فيها، والـنمط الثـاين مـن الدافعيـة هـ  الدافعيـة اخلارجيـة والـيت بسبب املتعة والرضا 
ـــاك أمنـــاأل  تعـــد عـــن املشـــار ة واالاـــراأل يف نشـــاأل مـــا جســـباب خـــارج ذلـــك النشـــاأل وهن
متعددة للدافعية اخلارجية، تتنوع يف  مستوى تقرير الـحا ، وتـرتاوح مـا بـني مسـتوى متـدن 

ريـــر الـــحايت، وأقـــت صـــور الدافعيـــة اخلارجيـــة تقريـــرا لتقريـــر الـــحا  إىل مســـتوى عـــال مـــن التق
للحا  ه  دافع التن يا اخلارج ، والحي ين من القيـام بالسـلوك مـن أجـت احلصـول علـى 
الثــواب أو جتنــب العقــاب، والصــورة الثانيــة مــن الدافعيــة اخلارجيــة هــ  التن ــيا غــري الــواع  

ا غياب الدافعيـة فيترـمن أم. الحي يعرف باملشار ة يف نشاأل ما حتت ضغورا  خارجية
 . نفيا يف احتمالية حدوث النشاأل 

 :اإلجرائية وتعريفاتها الدراسة مصطلحات .4
اثيت بياين يعتمد على اجشكال ا ندسية  الدائرة واملستطيال   :النموذج العاملي

واجسها يتا من خال ا وصف العالقا  بني املتغريا  الكامنة واملتغريا  املقاسة 
 .(املالح ة)

ه  جمموعة العوامت االفرتاضية الكامنة اليت تقف خلف  جمموعة من  :البناء العاملي
ويعتد شكت من أشكال صد  . العبارا  اإلختبارية أو املقاييس أو املتغريا  بصفة عامة

 .البناء يتا التأ د من صحته باستحدام أسلوب التحليت العامل  التو يدي 
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ميكننا من حتليت االرتبارا  بني جمموعة  إحصائ لوب أس :التحليل العاملي التوكيدي 
من املتغريا  الكامنة وجمموعة أخرى من املتغريا  املقاسة وهو نوع من التحليال  
اإلحصائية املتعددة املتغريا  ويتا من خالله اختبار مدى مالئمة النماذج العاملية 

 . للبيانا  الواقعية املستمدة من املتغريا  املقاسة

ه  قيام املتعلا بأداء نشاأل من أجت النشاأل ذاته وتقاس بالدرجة اليت حيصت  :افعيةالد
 . عليها التلميح على مقياس الدافعية 

 إجراءات الدراسة .5
 :الدراسةمنهج  -1.5

  استحدام املنهج الوصف  من خالل أسلوب التحليت العامل  التو يدي  جنه 
يت تتمثت يف التأ د من العوامت املكونة ملقياس أ ثر مالئمة جهداف الدراسة احلالية وال

الدافعية لدى تالميح املرحلة املتوسطة،  ما أن هحا اجسلوب يكشف عن مالئمة 
النموذج املفرتض  حا املقياس والبيانا  املستمدة من عينة الدراسة، أو إىل التحقق من 

 . االتفا  بني بيانا  العينة والنموذج املقرتح

  : دراسةالأداة  -2.5

يس ر و وربپفعية الحي روره  ت من ليـ  استحدام مقياس الدا :مقياس الدافعية -1.2.5
بالواليا  املتحدة  من جامعة  ولومبيا ( Lepper; Corpus & Iyengar,2005)ر ڤوينـ

وقام برتمجته  ت من أمحد فالح وخالد عبد الرمحن من  لية علوم الرتبية جامعة احلسني بن 
ردنية يف دراستهما للعالقة بني الدافعية والتحصيت الدراس  حيث قام الباحثان رالل  اج

 :ه فقرة تقيس ثالثة أبعاد للدافعية  22يتكون املقياس من ، بتقنينه على البي ة اجردنية
وهو من نوع التقرير الحايت الرغبة يف اإلتقان باالستقاللية  ،حب االستطالع، التحدي

 "ااماذ تنطبق " املتدرج ما بنيمخاس   ى مفرداته يف ضوء مقياسحيث تتا االستجابة عل
 .(2-2-3- 2-5) صحن مجيع العبارا  يف االجتاه اإلجيايبوت" ال تنطبق إرالقا"و
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للمقياس يف صورته اجصلية  :صدق وثبات المقياس في صورته األصلية -2.2.5
  لعبارا  املقياس خصائص سيكومرتية جيدة، حيث قام ليد بإجراء التحليت العامل

على اجساسية والتدوير املتعامد  باستحدام التحليت العامل  االستكشايف بطريقة املكونا 
وتلميحة من املرحلة الثانوية وتوصت إىل وجود ثالثة عوامت  اتلميح (271)عينة مكونة من 

 ه  تفصيت التحدي، وحب االستطالع، والرغبة يف اإلتقان باالستقاللية، وتشبع  ت
أما الثبا  فتا قياسه بطريقة إعادة التطبيق على نفس ؛ عبارا  (1)مثانية عامت على 

 حب االستطالع ،(0773) تفريت التحدي :العينة وتوصت إىل معامال  الثبا  التالية
وبلغ معامت الثبا  ألفا لكرونباخ  ،(.077)الرغبة يف اإلتقان االستقاللية  ،(07.1)

  (.0772)بطريقة إعادة التطبيق فقد بلغ ، أما (0772)للمقياس  كت 

 توزيع مفردا  مقياس الدافعية على العوامت الفرعية (1) جدول
 العبارا  العوامت

 الدافعية
 28،22،.2،2،7،20،23،2 التحدي

 2،5،1،22،22،27،20،23 حب االستطالع
 8،22،25،21،22،22،.،3 االستقاللية

 :العربية صدق وثبات المقياس في البيئة -3.2.5

بعرض املقياس على ستة من أعراء هي ة  انقام الباحث :الصدق الظاهري -( أ
التدريس من محلة الد توراه يف علا النفس الرتبوي والقياس والتقومي لتحكيا عباراته حيث 

منها بيان صالحية الفقرة لقياس ما وضعت لقياسه، بعد ارالعها على أبعاد  ارلب
بيان مدى وضوح العبارا  واقرتاح التعديال  املناسبة وقد املقياس،  ما رلب منها 

 .أمجعت أراء احملكمني على قدرة فقرا  املقياس على قياس ما وضعت لقياسه

إىل وجود ارتباأل بني العبارا  والبعد الحي  انتوصت الباحث :صدق البناء –( ب
واملقياس  كت ترتاوح بني واالرتباأل بني العبارا   ( .071إىل  0778)بني  حتنتم  إليه يرتاو 

 (. 0702)ومجيعها قيا دالة عند مستوى  ( 0775إىل  0735)



2025 ديسمبر( 02)العدد   
 

 طياتْالكميةْوالكيفيةمخبرْتحليلْالمع.......ُسلُــــــوكْ 
 

 
 

- 14 - 
 

 (230)بتقدير الثبا  على عينة مكونة من  انالباحث قام :ثبات المقياس -(ج
تلميح وتلميحة بطريقتني، رريقة االتسا  الداخل  حيث تراوحت معامال  االرتباأل بني 

أما بالنسبة لطريقة إعادة االختبار ( 0712إىل  0.10)اجبعاد الفرعية واملقياس  كت 
 (. 0717إىل  0712)فرتاوحت بني 

حسب ما ، اتلميح 570من اجولية كون جمتمع الدراسة يت :الدراسةمجتمع  -3.5
  :التايل اجلدولي هره 

 اجلنس واملستوىالدراسة حسب  جمتمعتوزيع  (2) جدول
 اجملموع الرابعة الثالثة الثانية اجوىل املستوى

 اجلنس
 302 5. .7 8. 82 ذ ور

 2.8 0. 10 2. 1. ناثإ
 570 225 .25 230 258 اجملموع

 

اختري  عينة الدراسة اجولية بطريقة عشوائية ربقية من تالميح : الدراسةعينة  -4.5
مبتوسطة البنا  وادي رهيو، وتكونت من  2023/2022للسنة الدراسية  املرحلة املتوسطة

أنثى من مجيع املستويا  واستحدمت درجا  هحه  35، اذ ر  52منها  تلميحا، .1
 . العينة يف التحقق من صد  وثبا  أداة الدراسة احلالية

 .اجلنسحسب  الدراسةتوزيع عينة  (3)جدول 
 المجموع إناث ذكور الجنس
 232 201 222 العدد

 200 .2.7 5372 النسبة
 

 :الدراسة األولية .6
تلميح من تالميح املرحلة  .1على عينة بلغ عددها  وليةاج الدراسة  إجراء 

 ذ ر 52مبتوسطة البنا  وادي رهيو من بينها  2023/2022للسنة الدراسية املتوسطة 
 :  أنثى لغرض التحقق من اخلصائص السيكومرتية لألداة 35و
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عن رريق يف هحه احلالة املقياس درجا  تا التأ د من ثبا  وي :الثبات - 1.6
 .ع  املعامال حساب ب

ات املعاجلة اإلحصائية باستحدام برنامج احلزم اإلحصائية  :االتساق الداخلي - 1.1.6
Spss  حبساب: 

  :معامل االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه - أ
 : و انت قيا معامال  االرتباأل  ما يوضحها اجلدول اآليت    

 .والدرجة الكلية للمحاور الفرعية العبارا بني معامت االرتباأل  (4) جدول
 معامت االرتباأل الرقا العبارا  احملاور

دي
لتح
ا

 

D1 2 ,409** 

D2 2 ,523** 

D3 7 ,389** 

D4 20 ,543** 

D5 23 ,517** 

D6 2. ,527** 

D7 28 ,563** 

D8 22 ,359** 

الع
ستط

 اال
حب

 
C1 2 ,501* 

C2 5 622** 

C3 1 ,587** 

C4 22 ,652** 

C5 22 ,621** 

C6 27 ,754** 

C7 20 ,078 

C8 23 ,037 

اللية
ستق
اال

 

In1 3 ,729** 

In2 . ,752** 

In3 8 ,766** 

In4 22 ,637** 

In5 25 ,278** 

In6 21 ,745** 

In7 22 ,682** 

In8 22 ,398** 

را  بالدرجة الكلية للمحاور الفرعية ارتباأل العبا معامال أن مجيع  (4)يترن من اجلدول
اليت حتمت  (C7) باستثناء العبارتني (0702)اليت تنتم  إليها دالة إحصائياذ عند مستوى 

  .الع وقد   ححفهمااملنتميتني إىل بعد حب االستط 23 اليت حتمت الرقا( C8)و 20 الرقا
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بعد ححف : معامل ارتباط بين المحاور الفرعية والدرجة الكلية - 2.1.6
من عامت حب  23 واليت حتمت الرقا (C8)و 20 اليت حتمت الرقا (C7)العبارتني 

االستطالع أصبحت قيا معامال  االرتباأل بني احملاور الفرعية والدرجة الكلية ملقياس 
 : الدافعية  ما يوضحها اجلدول اآليت

 .اس الدافعية معامت االرتباأل بني احملاور الفرعية والدرجة الكلية ملقي (5) جدول
 االستقاللية حب االستطالع التحدي احملاور

 **0,700 *773 ,0 0**550, معامت االرتباأل 

أن مجيع معامال  ارتباأل احملاور الفرعية بالدرجة الكلية  (5)يترن من اجلدول رقا 
وحيقق  ،(0702)وهى دالة إحصائياذ عند مستوى ( 0771، 0755)حمصورة بني  لالستبيان
 . ع احملاور بدرجة مرتفعة من االتسا  الداخل  يف قياس الدافعيةهحا ات

 :معامل ألفا لكرونباخ - 3.1.6

















2

2

1
1

i

i

s

s

k

k
  

 عل  أنه عدد مفردا  االختبار (k) :يرمز حيث 
                (∑S2

i) تباين درجا   ت مفردة من مفردا  االختبار 
              ) (S2

i موع مفردا  االختبارالتباين الكل  جمل  
 .والدرجة الكلية ملقياس الدافعية الفرعيةقيا معامت ألفا للمحاور  (6) جدول
     الدرجة الكلية االستقاللية حب االستطالع التحدي المحاور

 07.1 0751 0771 07.5 معامل ألفا

 ملقياساتع احملاور الفرعية و حلك الدرجة الكلية  (6)يترن من اجلدول رقا 
، 0751)الدافعية بدرجة مرتفعة من الثبا  حيث احنصر  قيا معامت ألفا للمحاور بني 

وترتفع هحه القيمة   1..0يف حني بلعت قيمة معامت ألفا  رونباخ للمقياس  كت  (.0.7
مما يدل على اتع املقياس جبميع مكوناته بدرجة   ( ,c7,c8)حبحف العبارتني  0771إىل 

 .مرتفعة من الثبا 
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 :الصدق  -  2.6
قمنا برتتيب الدرجا  الكلية املقياس  كت : اتالصدق التمييزي للمفرد - 1.2.6

من الدرجا ، وباستحدام  %27ولكت بعد فرعى ترتيباذ تصاعديا، و  أخح أعلى وأدىن 
للمقارنة بني املتوسطا  ملعرفة معامال  التمييز بني التالميح املرتفعى "  "اختبار 

 :جا  على مقياس الدافعية  ما هو موضن يف اجلدول اآليتواملنحفرى الدر 
 بني متوسطا  اجملموعا  الطرفية الفرو لدراسة "  "نتائج اختبار  (7) جدول 

 اجبعاد
قيمة    اجملموعة املرتفعة اجملوعة املنحفرة

 ع م ع م وداللتها
 **22 ..07 31 .372 21 التحدي

 **32 2701 32 2752 21 حب االستطالع

 **35 27.0 21 2718 .2 االستقاللية

 **27 3780 82 2715 72 الدرجة الكلية

 (االحنراف املعياري: ع .املتوسط : م ) 
بني  (0702)وجود فرو  ذا  داللة إحصائية عند مستوى  (7)يترن من اجلدول 

درجة متوسطا  اجملموعة املرتفعة ومتوسطا  اجملموعة املنحفرة جلميع اجبعاد الفرعية وال
 . الكلية ملقياس الدافعية، مما يدل على الصد  التمييزي للمقياس 

 :السيكومترية باستخدام التحليل العاملي الخصائص - 3.6
إذا  ان املقياس  (االستطالع )ويتا فيه استحدام التحليت العامل  الكشف  

وذج سابق عبارة عن جتمع من العبارا  ومل يتا بناؤها يف ضوء أساس ن ري سابق أو من
و حلك ال  (يعرف انتماء العبارا  لألبعاد وهو ما يراد الكشف عنه أو استطالعه ال)

أما التحليت  .يعرف اجبعاد اليت يتكون منها املقياس وإمنا قد يكون هناك توقع هبحا العدد
العامل  التو يدي والحي يستحدم عندما يتا بناء املقياس يف ضوء ن رية أو منوذج سابق 

التحقق من مدى مطابقة بنية املقياس للنموذج الحي   بناؤه يف ضوءه فهنا تكون  ويراد
 .اجبعاد حمددة ااماذ و حلك عبارا   ت بعد وا دف هو التأ د من البنية املفرتضة
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أما بالنسبة  حه الدراسة واليت اعتمد  على اخللفية الن رية يف بناء النموذج 
دي للتأ د من الصد  البنائ  و معامت االتسا  نستحدم التحليت العامل  التو ي

 . 20اإلصدار  Amos معتمدين على برنامج  Rhoالداخل  

 :ينروي حتت هحا اجلانب من الصد : الصدق البنائي أو صدق التكوين -  1.3.6
وإن وجد   (اجبعاد)يشرتأل أن ال تكون ارتبارا  بني العوامت   :الصدق التمايزي -(أ

اإلربياأل تبني بأن قيا معامال   (1)من خالل معاينة اجلدولفة و جيب أن تكون ضعي
قريبة من الصفر باستثناء قيمة معامت االرتباأل بني حب االستطالع والتحدي واليت 

  .ونعتدها ضعيفة 0.35تساوي 
 معامال  االرتباأل بني العوامت الثالثة (8)جدول

   Estimate 

 020. التحدي <--> االستقاللية

 052.- االستطالعحب  <--> الليةاالستق

 359. االستطالعحب  <--> التحدي

اليت تقيس نفس ( العبارا )أن املؤشرا  من التحقق  ميكن :الصدق التقاربي -( ب 
 :العامت ترتبط فيما بينها من خالل حتقق الشررني التاليني

 أن يكون تشبع  ت مؤشر على عامله أ د من متوسط مربعا  التشبعا   -

لكت تشبع  .278أي أ د من  0705يكون النسبة احلرجة دال عند مستوى أن  -
للمؤشر على عامله وتقاس هحه النسبة بقسمة التشبع على اخلطأ املعيار فإذا  انت 

أما إذا  انت  0705فإهنا ذا  داللة عند مستوى  .278النسبة احلرجة أ د من 
  .0702فإهنا ذا  داللة عند مستوى  2751أ د من 

 جدول مربعا  التشبعا  لألبعاد الثالثة( 9) دولج

 653. 653. 653. 653. 653. 653. 653. 653. 653. االستقاللية

 537. 537. 537. 537. 537. 537. 537. 537. 537. التحدي

حب 
 343. 343. 343. 343. 343. 343. 343. 343. 343. االستطالع

فوجدناه يساوي  (8)يف اجلدول قمنا حبساب متوسط مربعا  التشبعا  املمثلة 
 . (20)اجلدول وعلى أساسه نقوم مبقارنة التشبعا  املوجودة يف  .073
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وجدنا ستة مؤشرا  تقت قيمة  (20)للجدول من خالل معاينة  :الشرط األول
العبارا  اليت ال تف  بالغرض  وهحا جيعلنا نفكر يف ححف .073تشيعها على عاملها عن 
 . .073امت أقت من متوسط مربعا  التشبعا  والحي يساوي أي أن تشبعها على الع

 من خالل معاينة قيا التشبعا  والنسبة احلرجة لعبارا  املقياس :الشرط الثاني

ومبقارنتها مع مؤشرا   .278ميكن التعرف على املؤشرا  اليت تقت نسبتها احلرجة عن 
الحي أضيف   C7تثناء املؤشراليت مل حتقق الشرأل اجول وجدناها العدد نفسه تقريبا باس

للشرأل الثاين وبالتايل أصبحت لدينا سبعة مؤشرا  ال تف  بالشررني واليت جيب ححفها 
 .ح ى يتمتع املقياس بالصد  التقاريب

 :معامل االتساق الداخلي -( ج
 :عادلة التاليةبتطبيق املJoreskog (Rho  )   إجياد قيمة مؤشر 
ρ  :  معامت االتسا  الداخل Rho 
λ    :     تشيع املؤشر على العامت 

var(ε i )   : 2تباين البواق  و تساوي - λi
2 

  :و انت النتائج حسب اجلدول التايل 
 لكت بعد وللمقياس  كت   Rho معامت االتسا  الداخل قيا  (11)جدول

     الدرجة الكلية حب االستطالع التحدي االستقاللية احملاور
 Rho 0.82. 0.73 0710 0782قيمة معامت 

  التأ د من اخلصائص السيكومرتية للمقياس بطريقتني اثلت اجوىل يف الطريقة 
الكالسيكية واليت مل نعد تعتمد يف  ثري من البحوث ن را للتطور احلاصت يف ن ريا  
القياس احلديثة يف حني أن هحه الطريقة تناسب العديد من الباحثني ن را لسهولة 

ة حجا العينة الحي ال يتطلب الكثري من اجفراد بالنسبة للدراسا  إجراءا ا خاص
ومن خالل إجراءا  هحه الطريقة   إجياد الثبا  عن رريق االتسا   االستطالعية

الداخلي  حبساب معامت االرتباأل بني العبارا  والدرجة الكلية للمحور الحي تنتم  إليه 
لدرجة الكلية للمحاور الفرعية اليت تنتم  ارتباأل العبارا  با معامال أن مجيع واترن 

معامت ارتباأل بني احملاور الفرعية والدرجة الكلية و ( 0702)إليها دالة إحصائياذ عند مستوى 
وتقر  (0702)وهى دالة إحصائياذ عند مستوى  (0770 ،0755)حمصورة بني واليت  انت 

                ( ∑ni λ) 2                 
ρ =                        
       ( ∑ni λ) 2   +   ∑ var(ε i )    
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أما معامت ألفا    للمقياسهحه النتائن اتع احملاور بدرجة مرتفعة من االتسا  الداخل
الدافعية بدرجة مرتفعة  ملقياسفأثبت اتع احملاور الفرعية و حلك الدرجة الكلية لكرونباخ 

يف حني بلعت  (.0.7، 0751)من الثبا  حيث احنصر  قيا معامت ألفا للمحاور بني 
مكوناته مما يدل على اتع املقياس جبميع  0772قيمة معامت ألفا لكرونباخ للمقياس  كت 

يف حني اثلت إجراءا  الصد  يف إجياد الصد  التمييزي . بدرجة مرتفعة من الثبا 
بني  (0702)وجود فرو  ذا  داللة إحصائية عند مستوى للمفردا  الحي دل على 

متوسطا  اجملموعة املرتفعة ومتوسطا  اجملموعة املنحفرة جلميع اجبعاد الفرعية والدرجة 
أما الطريقة الثانية واليت  ؛ية، مما يدل على الصد  التمييزي للمقياسالكلية ملقياس الدافع

نتطلب حجا  بري من أفراد العينة حيدده البع  خبمس مرا  عدد مؤشرا  املقياس 
 أدىن حد مقبول للقيام بالتحليت العامل  إضافة إىل اإلجراءا  الصعبة واليت ( العيارا )

وغريها ومن خالل إجراءا  هحه   Amosو Spss تستحدم احلزم اإلحصائية املتطورة مثت
الطريقة   إجياد صد  البناء العامل  للمقياس بالتأ د من شروأل الصد  التمايزي و حا 

حيث أثبتت النتائن اتع املقياس بصد  البناء العامل  والحي ؛ شروأل الصد  التقاريب
هبحه  تسا  الداخل االينوب عن مجيع جوانب الصد  يف الطريقة اجوىل أما بالنسبة 

 0712جلورسكوك والحي بلغت قيمته  Rhoالطريقة فتمت من خالل إجياد قيمة معامت  
 .م دليت آخر على ثبا  هحا املقياسوهو أفرت من قيمة مؤشر ألفا لكرونباخ والحي قد

 :الدراسة األساسية  .7

ملرحلـة مـن تالميـح ا اتلميـح 232علـى عينـة بلـغ عـددها  اجساسية الدراسة  إجراء 
مبتوسطا  لتلفة من والية غليزان أختري  بطريقة  2023/2022للسنة الدراسية املتوسطة 

أنثــى لغــرض التحقــق مــن البنيــة العامليــة ملقيــاس ليــد  201 اذ ــر  222عشــوائية مــن بيــنها 
للدافعية املعرب من ررف  ت من أمحد فالح وعبد الرمحان من  لية الرتبية جامعة احلسني 

 :سة قمنا بإتباع اخلطوا  التاليةالختبار فرضية الدرا .ردنيةبن رالل اج
حتصلنا على النموذج  20اإلصدار   Amosباستحدام برامج : توصيف النموذج -1.7

حب  التحدي،)الحي يبني النموذج الثالث  ملقياس الدافعية  (2)الشكت املوضن يف 
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وينا  فرضية تتشبع عليها حبيث تكون العوامت الثالثة تك( االستقاللية االستطالع،
 :ارا  التابعة  ا يف املقياس وه العب

  ) D1,D2,D3,D4,D7) تتشبع عليه العبارا  : عامت التحدي -
 ) C1,C2,C3,C4,C5,C6) تتشبع عليه العبارا  : عامت حب االستطالع -
 ) In1,In2,In3,In4,In6,In7)تتشبع عليه العبارا  : عامت االستقاللية -

 
 وذج املقرتح ملقياس الدافعية بعد التعديتالنم (1)الشكل 

  إدخال بيانـا  العينـة الـيت   مجعهـا باسـتحدام   :استدعاء البيانات ومطابقتها -2.7
ميكـن قراءتـه مـن قبــت  savللحصـول علـى ملـف مـن نـوع  20اإلصـدار  SPSSيف برنـامج 
رامرتا  النمـوذج وبعد مطابقة هحه البيانا  بالنموذج املقرتح   تقـدير بـا Amosبرنامج 

 .(ML)بطريقة اجرجحية الع مى 

 النموذج املقرتح ملقياس الدافعية بعد تقدير البارامرتا  (2)الشكل 
مقاس تتمثت يف املؤشرا   امتغري  27معلمة منها  37وجود  (2)يوضن الشكت رقا 

( ةالتحدي،حب االستطالع،االستقاللي)اليت تتشبع على ثالثة عوامت  امنة  (العبارا )
باإلضافة إىل قيا التشبعا  ( البواق )متغري غري مقاس تتمثت يف أخطاء التباين  27و

 .  لكت مؤشر وقيا التباين بني العوامت (R2)اجلحور الكامنة و  Rاحملددة على املسارا  
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مــن نتــائج ( 22)مــن خــالل مــا ي هــره اجلــدول  :اختبااار جااودة مطابقااة النمااوذج - 3.7
قمنــا مبقارنــة قــيا مؤشــرا  حســن املطابقــة احملســوبة بــالقيا  Amosمســتحرجة مــن برنــامج 

النموذجيــة  ـــحه املؤشـــرا  فوجـــدنا أن هـــحه القـــيا ليســت ضـــمن اجملـــال املســـموح بـــه حـــ ى 
 . يتمتع النموذج جبودة املطابقة املقبولة

 جدول قيا مؤشرا  حسن املطابقة احملسوبة مقارنة بالقيا النموذجية (11)دولج
 شرط القبول محسوبةالقيمة ال المؤشر
 5 <دح / 2نسبة  ا 3702 دح/ 2نسبة  ا

 مؤشرا  املطابقة املطلقة
 GFI=0.79 GFI < 0780 ( GFI)جودة املطابقة 

 RMR =0.07 RMR > 0720 ( RMR)مؤشر جحر متوسط البواق  
 مؤشر االفتقار لالقتصاد

 (RMSEA)جحر متوسط خطأ التقريب 
RMSEA=0.11 

RMSEA   0.05  

 0701بولة ح ى مق

 مؤشرا  املطابقة املتزايدة
 TLI=0.72 TLI < 0780 ( TLI)مؤشر املطابقة املعياري 
 CFI=0.75 CFI < 0780 ( CFI)مؤشر املطابقة املقارن 

 (0702)وهـ  دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى  305702رغا أن قيمة مربع  اي تسـاوي       
 5وه  أقت من  3702و درجة احلرية تساوي  والنسبة بني مربع  اي   p<0.00باحتمالية 

ممـــا تـــدل علـــى قبـــول النمـــوذج املفـــرتض غـــري أن أغلـــب مؤشـــرا  املطابقـــة تـــدل علـــى ســـوء 
حيــث جنــد أ ثــر مؤشــرا  املطابقــة فعاليــة وأداء  (22)مطابقــة النمــوذج املوضــن يف اجلــدول

تزيــد عــن  حيــث تــدل القيمــة الــيت(  RMSEA)هــو اجلــحر الرتبيعــ  ملتوســط خطــأ االقــرتاب 
أما مؤشـر  0722على هحا املؤشر على سوء املطابقة وبلغت القيمة يف هحه الدراسة  0701

الـــحي (  CFI)، مؤشـــر املطابقـــة املقـــارن 0772الـــحي بلغـــت قيمتـــه  ( TLI)املطابقـــة املعيـــاري 
 انـت قيمهـا    0778الـحي بلغـت قيمتـه  ( GFI)، مؤشر جودة املطابقـة 0775بلغت قيمته 

 .وهحا ال حيقق شرأل حسن مطابقة النموذج 0780أقت من 
من خالل اجدلة  السابقة ميكن القول بأن النموذج ال يتمتع حبسن املطابقة ممـا 
يتطلــــب  تعــــديت النمــــوذج باالســــتعانة مبؤشــــرا  التعــــديت الــــيت يقرتحهــــا الدنــــامج لتحقيــــق 
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رتحها الدنامج مطابقة جيدة للنموذج وذلك بالبحث يف البداية عن أعلى املؤشرا  اليت يق
لتعـــديت مســـار العالقـــا  مـــراعني يف ذلـــك املنطـــق الن ـــري للدراســـة حيـــث ميكـــن للدنـــامج 
 .اقرتاح أحد املؤشرا  اليت حتقق مطابقة جيدة للنموذج ولكن ال يكون  ا مدلول ن ري 

بــدأ التعــديت بــأعلى مؤشــر والــحي يســاوي  :تعااديل النمااوذج المفتاار  - 4.7
ملصـفوفة قيـاس أخطـاء املؤشـرا  وميثـت التغـاير بـني  e15و e10واخلاص باخلطـأين  92.36

والحي  ان مثبتا يف النموذج املفرتض بصفر بناء علـى  In7واملتغري  In2خطأ قياس املتغري 
جر عن رريق وضـع ارتبـاأل بـني  افرتاض االستقاللية بني اجخطاء سنقوم بتحريره  بارا مرت

قدير التغاير مث نقوم بتحليـت مؤشـرا  التعـديت ح ى يتسن للدنامج ت e22و e18اخلطأين 
الــيت يقرتحهــا الدنــامج ونكــرر هــحه العمليــة حــ ى ي هــر لنــا الدنــامج أفرــت مطابقــة ممكنــة 

وبعــد تعــديت املؤشــرا  يقــوم الدنــامج بتحريــر بعرــها وتقييــد . وبأقــت عــدد مــن البــارامرتا 
ـــــبع  اآلخـــــر وبعـــــد االنتهـــــاء مـــــن تعـــــديت النمـــــوذج  ـــــائ ال ج تقـــــدير البـــــارامرتا  ت هـــــر نت

 :يف الشكت التايل( خطاء املؤشرا التشبعا  واالرتبارا  بني العوامت وتباين أ)

 

  النموذج املعدل ملقياس الدافعية (3)الشكل 
ال يوجــد اخــتالف بــني النمــوذجني مــن حيــث التشــبعا  وقــيا التغــاير ومربعــا  

عــــدد البــــارامرتا  بالنســــبة  التشــــبع واالخــــتالف الوحيــــد بــــني النمــــوذجني يتمثــــت يف زيــــادة
للنموذج املعدل مما يرغف اقتصاد هحا النموذج للبارامرتا  واليت من خال ا أحدثنا تغيريا 

 .يف مؤشرا  املطابقة 
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ــــة قــــيا مؤشــــرا  جــــودة املطابقــــة احملســــوبة للنمــــوذج املعــــدل بــــالقيا  ــــا مبقارن قمن
تع جبودة حسن املطابقة  مـا النموذجية  حه املؤشرا  فوجدنا أن هحا النموذج املعدل يتم

  :ي هره اجلدول التايل
 جدول قيا مؤشرا  حسن املطابقة احملسوبة مقارنة بالقيا احلرجة بعد التعديت (12)جدول
 شرأل القبول القيمة احملسوبة املؤشر
 5 <دح / 2نسبة  ا 1.77 دح/ 2نسبة  ا

 مؤشرا  املطابقة املطلقة
 GFI=0.91 GFI < 0780 ( GFI)جودة املطابقة 

 RMR =0.058 RMR > 0720 ( RMR)مؤشر جحر متوسط البواق  
 مؤشر االفتقار لالقتصاد

 ( RMSEA)جحر متوسط خطأ التقريب 
RMSEA=0.058 

RMSEA   0.05 

 0701مقبولة ح ى 
 مؤشرا  املطابقة املتزايدة

 TLI=0.95 TLI < 0780 ( TLI)مؤشر املطابقة املعياري 
 CFI=0.96 CFI < 0780 ( CFI)قارن مؤشر املطابقة امل

إن أغلــب مؤشــرا  املطابقــة تــدل علــى مطابقــة حيــدة للنمــوذج املعــدل املوضــن يف            
 ما جند أ ثر مؤشرا  املطابقة فعالية وأداء وهو اجلحر الرتبيع  ملتوسط خطأ ( 22)اجلدول 
علــى هــحا املؤشــر  0705والــحي مــن خاللــه تــدل القيمــة الــيت تقــت عــن (  RMSEA)االقــرتاب 

و ـحلك جـحر متوسـط  0702على مطابقة جيدة وبلغت قيمة هحا املؤشر يف هحه الدراسـة 
وهـــحه القيمـــة أقـــت مـــن  0705والـــحي بلعـــت قيمتـــه قـــ  دراســـتنا  ( RMR)مربعـــا  البـــواق  

 .باإلضافة إىل باق  املؤشرا  اليت حققت شروأل املطابقة اجليدة 0720
 :    نتائج الدراسة  .1

رضـــــية علـــــى عـــــدم وجـــــود مالئمـــــة إحصـــــائية بـــــني النمـــــوذج املفـــــرتض نصـــــت الف
والبيانا  املستمدة من تالميح املرحلة املتوسـطة  عينـة للدراسـة، والختبـار هـحه الفرضـية   

وأشـار  النتـائج   Amosإجراء التحليت العامل  التو يدي باسـتحدام الدنـامج اإلحصـائ  
وباحتماليـــة أقـــت مـــن  68حريـــة تســاوي  بدرجـــة 170.29إىل أن قيمــة مربـــع  ـــاي تســاوي 

ـــة إحصـــائيا وهـــحا يعـــ  عـــدم وجـــود فـــرو  بـــني النمـــوذج املفـــرتض  0702 وهـــحه القيمـــة دال
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والبيانـا  املشــتقة مــن عينــة الدراســة وملزيــد مــن تأ يــد حســن مالئمــة النمــوذج للبيانــا    
حققــت  اختبــار جموعــة مــن مؤشــرا  املالئمــة وأشــار  التحلــيال  إىل أن هــحه املؤشــرا 

جنحت هحه الدراسة يف حتويت املكون االفـرتاض واملتمثـت يف الدافعيـة لتالميـح  ؛جودة عالية
املرحلــة املتوســطة إىل منــوذج عــامل  وقــد اســتطاع هــحا النمــوذج اجتيــاز االختبــارا  اخلاصــة 
مبؤشرا  جودة املطابقة بتحقيقه لقيا مرتفعة   حه املؤشرا  مما جعت هحه الدراسـة حتقـق 

 :دود التصميا العامل  املتبع النتائج التاليةيف ح
  اتع مقياس الدافعية بدرجة مرتفعة من الصد  والثبا. 

  وجود مالئمة إحصائية بني النموذج ثالث  اجبعاد ملقياس الدافعية والبيانا  املسـتمدة
 .من عينة الدراسة

   املســتمدة مــن احلصــول علــى تطــابق جيــد للنمــوذج املفــرتض ملقيــاس الدافعيــة والبيانــا
 .عينة الدراسة

 :الخاتمة

توصـلت الدراسـة إىل صـحة البنيــة العامليـة ملقيـاس ليـد للدافعيــة والتأ ـد مـن مالئمــة       
النموذج املفرتض  حا املقياس مع البيانا  املستمدة من عينة الدراسة واملتمثلـة يف  تالميـح 

ة عوامـــت وهـــ  التحـــدي وحـــب املرحلـــة املتوســـطة وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إىل وجـــود ثالثـــ
االستطالع واالستقاللية تنت ا حتت عامت عام واحد يسمى الدافعيـة وبـان البنيـة العامليـة 
متسقة لدى تالميح املرحلة املتوسطة يف النطا  اجلغـرايف الـحي أجريـت فيـه الدراسـة وتتفـق 

ليــــد  هــــحه النتــــائج مــــع مــــا توصــــلت إليــــه الدراســــا  الســــابقة يف هــــحا اجملــــال مثــــت دراســــة
،  مــا أثبتــت هــحه الدراســة علــى صــحة النمــوذج املتعــدد العوامــت ملقيــاس الدافعيــة (2005)

 .عند ف ة تالميح املرحلة املتوسطة

 :المراجع
 ،العالقة بين الدافعية والتحصيل األكاديمي (.2020.)أمحد فالح،خالد عبد الرمحن -
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 .دار املسرية للنشر والتوزيع
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 " Shyness and Social adjustment"االجتماعيالخجل والتوافق 
 الجامعيين الجزائريين والمصريين الطلبة عينة منثقافية مقارنة بين عبر دراسة 

 2سطيف  .حربوش مسية ج.أ
 :ملخص الدراسة

مدى االختالف الواضن بني الطلبة املصرين  تناولت هحه الدراسة حماولة ا تشاف   
، (الح ور)ئريني يف  ت من اخلجت والتوافق االجتماع  يف ظت النوع الواحد والطلبة اجلزا

 .ا لطبيعة البي ة الثقافيةبعذ ت   االجتماع التوافق باخلجت  حا مدى عالقة و 

،   انتقاؤها بصورة اومصري اجزائري ارالب 06 على عينة قوامهاأجريت الدراسة      
قسا  –الدراسا  العربية د البحوث و عهقصدية من  لية احلقو  جبامعة القاهرة وم

خصائص  حيث توفر  فيها مجيع. مبصر  جامعة الدول العربية -الدراسا  القانونية
،  شفت قياس  اخلجت و التوافق اإلجتماع من خالل تطبيق مالعينة املراد دراستها، و 

عينة اجلزائرية الوجود فرو  دالة إحصائيا بني العينة املصرية و  نتائج املعاجلة اإلحصائية عن
العالقة بني اخلجت اإلجتماع   التوافق اإلجتماع ، يف حني ثـَُبَتت  يف  ت من اخلجت و 

 .التوافق اإلجتماع  لدى العينة اجلزائرية فقطو 

 .، التوافق اإلجتماع اخلجت االجتماع  :الكلمات المفتاحية
Abstract 

ُُُُُُThis study attempt to discover the extent of the difference 

between the Egyptian students and Algerian students in each 

of the shame andSocial adjustment under the same species 

(male), and as well as the extent of the relationship of social 

shame in line depending on the nature of the cultural 

environment.ُThe study was conducted on a sample as much 

as 60-strong student Algerian and an Egyptian, were selected 

in a deliberate where they meet all the characteristics of the 

sample to be studied .And through the application of a 

measure of shyness andSocial adjustment,Statistical treatment 

results revealed the presence of statistically significant 

differences between the Egyptian and Algerian sample In 

each of the shame and social harmony,It was found the 

relationship between social shyness and Social adjustment 

only with the Algerian sample. 

Key words: social shyness,Social adjustment 
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 مقدمة 
قدراته على مجيع استثمار  منه النمو الطبيع  السليا لشحصية  ت إنسان يقتر إن    

يت من شأهنا تعقيد ال بع  االضطرابا  النفسية بسببعرقت النمو تلكن قد ياجصعدة، و 
يد من التأثري على حالته تز و يف لتلف عالقاته االجتماعية  إندماجه تواصت الفرد و 

تؤ د اجحباث والدراسا  النفسية  .يت على رأسها اخلجت اإلجتماع اليت يأو  ،النفسية
واالجتماعية أن عدد اجفراد الحين يعانون من اخلجت هو يف تزايد  بري ن را للتحوال  

ومن أاها ازدياد الفردية وتقلص اجلوانب  ،اليت نشهدها على الصعيد االجتماع 
شحصية هبدف اسة هحا اجلانب من مسا  الوبالتايل جدير بنا االهتمام بدر . االجتماعية

وهبدف مساعدته على التحلص من . التعامت معه بطريقة لتلفةفها اإلنسان اخلجول و 
 وبالتايل .لديه حباأل اإل زيادة العوامت اليت تسبب له معاناة نفسية قد تؤدي به إىل

والنفس   اع توافقه االجتماخلجت مشكلة تؤثر يف شحصية الفرد وتشت راقاته وحتد من ف
ولحا ينبغ  دراسته بصورة علمية من اجت حتديد مداه والتعرف على حجمه واعداد 

 . والفعالة ملعاجلته و اجساليب اإلرشاديةالدامج 
إلحدى املوضوعا  البحثية املهمة يف جمال علا النفس وهو اخلجـت بتناول البحث و       

أاية  ، تلحصتلى التوافق اإلجتماع ع و تأثريه الحي يعتد مشكلة من مشا ت املراهقة
 سلوك اإلنساينحتديد م اهرال إثراء املعرفة الن رية عن اخلجت ودوره يف هحا البحث يف

وافق الكشف عن العالقة بني اخلجت والت  حااإلجتماع  وأاها التوافق اإلجتماع ، و 
 .منهمار  ت البي ة الثقافية يف حتديد م اهالتعرف على دور ، فرال علىاإلجتماع 

تأيت اجاية التطبيقية ظاهرة جليا من خالل مساعدة نتائج هحه الدراسة يف  ما و     
ربيعة الفرو  املوجودة يف هاتني اخلاصيتني بالتوافق اإلجتماع  و إظهار اخلجت وعالقته 

يف حتديد العوامت  نتائجهحهال ومن مث االستفادة منعلى أساس البعد عد الثقايف، 
دة أو ختفيف   ت من مسيت اخلجت والتوافق الثقافية املسااة يف زياوالبي ة و ية اإلجتماع

بحلك و  العالجية املناسبة اجساليب اإلرشادية و الدامج و  ، من أجت إعداداإلجتماعيني
والح ور    بني الح ور اجلزائرينيو فر ال يف البحث عن هحه الدراسةتلحصت أهداف 
أخريا ، و يف التوافق االجتماع  العينتني أيرابني  الفرو البحث عن ، و املصرين يف اخلجت

  .رتباأل بني اخلجت والتوافق اإلجتماعيف  ظت اختالف البي ةاإل البحث عن
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 اإلشكالية -1
قد يواجه الفرد ضروبا متنوعة من العوائق حتول دون الوصول إىل اإلشباعا  

ا  بني ما تترمنه البي ة احمليطة املرجوة، وحتقيق احلاجا  امللحة، وقد ترتاوح هحه املعوِّق
اخلصائص السلو ية ، وأيا  انت هحه ا  وحتديا ، وبني مسا  الشحصية و من صراع

واخلجت  .فرد من احباأل ومشقة ومعناة نفسيةاملعوِّقا  فنتاجها احلتم  هو ما يعرتى ال
، إال أنه حني رغا  ونه أزمة عارضة فهو يعتد من التطورا  الطبيعية اليت مير هبا منو الفرد

يصبن مسة من مسا  الشحصية ، يصبن مشكلة حتتاج للحت، جنه قد يؤدى يف حالة  
 .(5114، نشوى حسين)تزايده إىل إعاقة الفرد على إقامته لصداقا ، وتقدمه الدراس  

، فعندما يكون نوعا من أنواع احلياء يكون عموما قد حيمت اخلجت معاىن ريبة
نه يدل على حسن الرتبية احملاف ة، وقد تماع  والدي ، جمطلوبا على املستوى اإلج

الحي أثبتت العديد من الدراسا  العلمية  بأنه أ ثر اجمراض النفسية يتحول إىل مرض و 
 .(5114أحمد شيشانى، )% 12إىل  .إنتشارا  و ذلك بنسبة 

يناشد بعدم تسمية اخلجت مرضا نفسيا حيث أّ د  Andréوبالرغا من أن  
تايل بالو ، (andre, 1997)من الفرنسيني يعانون من اخلجت % .8سته أن حواىل يف درا

، فمن املستحيت وجود شحص ال يعرف اخلجت يف لتلف فهو يعتد اخلجت أزمة عارضة
مراحت حياته وىف  ثري من املناسبا  ،لكن اجمر غري الطبيع  حني يصبن اخلجت مسة من 

جتفه اجسباب، ويرطرب جدا عندما توجه  هوجهندما حيمرُّ مسا  شحصية الفرد، أي ع
إليه أية مالح ة عابرة ،مما يسبب إضطرابا وضيقا وعجز نفسى وجسدي ينعكس على 

وقد أ د  . حر اته املرطربة املرتددة العاجزة، والكالم املتلعثا املتقطع والتعبريا  التافهة
كون مسة من مسا  الوقائع العلمية واجحباث النفسية مدى خطورة اخلجت حني ي

 .(0885مجدى حبيب، )الشحصية وأساسا من أسس السلوك الشحص  

بأن اخلجت من املشكال  النفسية الشائعة بني املراهقني  حسين فايدويريف 
، وقد أ د  نتائج دراسا  حتقيق التفاعت اإلجتماع  الناضج واملراهقا  اليت تعيقها يف

رضت يف حتديد لكن تعااد يف مرحلة املراهقة، و دى اجفر عديدة  أن اخلجت منتشر بكثرة ل
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، فهناك دراسا  أمجعت على عدم وجود فرو  جوهرية بني اجلنسني الفرو  بني اجلنسني
حسين )يف اخلجت، بينما اتفقت دراسا  أخرى على أن اإلناث أ ثر خجال من الح ور 

ناس يعانون من ال% 06فرال عن دراسا  غربية أثبتت أن أ ثر من ، (0882على فايد،
منها يرون أن اخلجت ميثت بالنسبة  ا مشكلة  برية % 26أ ثر من من اخلجت،  و 

 ما أشار .(0885ناصر إبراهيم محارب،)ص منها تحلّ ليستوجب عمت شي ا ما ل
George et vera  عن دراسة لـZimbardo   أن الفرد يشعر باخلجت أمام مجاعة

أما أمام شحص غريب أو ، %77عة وحني مشار ته داخت هحه اجلما% 70بنسبة 
، وشعوره باخلجت أمام الحين %00شحص من اجلنس اآلخر فنسبة شعوره باخلجت 

من أنه  Andréو يريف.(George et Vera, 1999)% 80حياورها أو يكلمها 
من اجشحاص البالغني ينتاهبا الشعور باخلوف واخلجت يف حال التكلا % 06إىل % 76

 (Andre, 1995). أمام مجاعة

صاحب الشحصية "على العموم فقد أرلق علماء النفس على الشحص اخلجول 
ن هحا اخلجت ملا يبديه من إجتناب لكت املواقف املولدة للحجت لديه،  ج" اإلجتنابية

وقد تكون هحه . بالقصور عن جماهبة املوقف الحى يوجد به بنجاحيوحى له بالدونية و 
كنة إىل واقع فعل  يتعلق بالشحص اخلجول، وقد الدونية اليت تسيطر على الشحص مرت

تكون واية ليس  ا أساس من الواقع، أو تكون مبثابة ر اما  نفسية ترسبت يف أعما  
 .(0800ميخائيل أسعد،)الشحص وسيطر  على حياته 

على هحا اجساس ميكننا إعتبار اخلجت عائق أساس  يف  حتقيق التوافق اإلجتماع  و 
تماعية صرحية مبنية على التواصت الفطريو اإلنساين،  جنه عادة ما وإقامة عالقا  إج

ترتبط املواقف احلياتية وظروف املعيشة مبقابلة الفرد لبع  أنواع الرغوأل اليت تتطلب 
 .(0880رمضان محمد القذافى، )القيام بعملية أو أ ثر من أجت التوافق 

برز رارية املقارنة، و والدراسا  احلبحلك أصبن اخلجت ميثت موضوعا للبحوث و 
لحلك ارتأينا اليت تنتم  إىل ثقافا  لتلفة، و بقوة يف الدراسا  املقارنة بني اجلماعا  
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التوافق االجتماع  من من ور يت حتاول التقص  عن سلوك اخلجت و إلجراء هحه الدراسة ال
تلحصت  اليت، و أخرى مصريةنة جزائرية و ة بني عيعد ثقايف هبدف إجياد فرو  عد ثقافي

 :تساؤال ا العلمية يف اآليت

 هت هناك فر  بني الح ور اجلزائريينوالح ور املصرين يف اخلجت ؟  -
 املصرين يف التوافق االجتماع  ؟و  هت هناك فر  بني الح ور اجلزائريني -
 هت هناك ارتباأل بني اخلجت والتوافق اإلجتماعيف  ظت اختالف البي ة ؟  -

 :فرضيات الدراسة -5

 .وهرية بني الح ور اجلزائريني والح ور املصريني يف اخلجتتوجد فرو  ج -
 .توجد فرو  جوهرية بني الح ور اجلزائريني والح ور املصريني يف التوافق اإلجتماع  -
 .هناك إرتباأل بني  ت من اخلجت والتوافق اإلجتماع  تبعا لطبيعة البي ة الثقافية -

 الدراسة مفاهيم -3

 :الخجل-3-0

مفهوم اخلجت  مفهوم االجهاد ليس له تعريف دقيق أن  ''Delerd''يشري   
، غري أن  عمت اخلجت يتمثلف  خت فيه عدةمفاهيا حتمت عدة معاينبت يتدا ،واضنو 

، اليها يف موقف معني اجتاه اآلخر ابراز  ت م اهر التجنب اليت ميكن للفرد اللجوء
(Delerd , 1999) .أنواع  نوع من   اخلجت وحسب رأى خداء الصحة ميكن وصف

القلق االجتماع  الحى يؤدى اىل إحداث مشاعر متنوعة ترتاوح بني القلق والتوتر اىل 
 وأندرى ليجرون مشاعر رعب وهلع واضحه و اليت عادة ما ت هر  ما وضحها

Legren et Andie  من خالل االعتقاد الدائا لألفراد اخلجولني بأهنا ينتقدون سلبيا
 lageron et)االنطواء على أنفسها وجتنب االتصال من قبت الغري ممايدفعها للهرب و 

Andia,1999). 

نه معاناة للحا  لدى أاخلجت على  zimbardo  (1777)زمباردو" ما يعرف      
أفكار مشوشة ومزعجة ة يصاحبها اضطراب أو خلت وظيف  و ، فهو خدة عاماالفراد
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ناشوة ). اعت مع اآلخرينمصاحبة لنقص يف املهارا  اإلجتماعية اخلاصة باإلتصال والتف
ن اخلجت يتجسد يف عدم أ"خالد  الشيخلى " ، ويريف(5112، عبد التوابحسين

واالجابة  املشار ة يف النشارا  اجلماعية ، وتشمت املشار ة يف لعب االلعاب واملناقشة
يريف أن الدافع اجساس  للحجت هو اخلوف من التقييا ، و ...عن االس لة وغريها 

 (5112الشيخلى ،  خالد). السلىب للحجت

ترتك بالرغا من أن اخلجت ال يعد من اجمراض العصبية، فهو ظاهرة نفسية عموما و      
خلق ، إذ جيد الفرد صعوبة يف آثار سي ة على من يصاب به ويسبب له مشا ت  ثرية

، وقد تعة من عقد الصداقا  معهاأصدقائه من حوله  واملالعالقا  الطيبة مع أقرانه و 
،  ما يؤدى اخلجت الشديد بة واالضطرابا  العصبية والنفسيةرى به اىل اخلوف والرهيق

اىل عجز الفرد من اتيان اعماله اليومية واالجتماعية بشكت جيد لصعوبة تر يزه على 
 . ((Daco,1973 ماجيرى حوله خالل عدم استقراره الداخل  الحى ينتابه

لسي ة على نفسية الشحص ترتك آثارها ا هتا علماء النفس هبحه ال اهرة اليتقد او  
اليت ث ربية ونفسية بع  أعراض اخلجت و عدة تقارير وأحبا بحلك أورد اخلجول، و 

تعرض اخلجول للموقف املولد أشار  أهنا ليست أعراض دائمة بت اجعراض ت هر عند 
 :، ميكن حصرها يفللحجت

 .يف درجة احلرارة  جزئ  إرتفاع -
 .إمحرار الوجه واجذنني  -
 .الشعور هبروب الكالم  -
 .االحساس بالسقوأل بسبب االغماء من شدة اخلجت  -
 .إزدياد يف سرعة نبرا  القلب  -
 .جفاف فياحللق  -
 .ارتعاش فياليدين  -
الدرجة اليت يتحصت عليها أفراد عينة البحث بعد  يُعّرف اخلجت إجرائيا على أنّهو  

 .يد السمادوينالسترمجة   jones & Russellجونز وراسيلتطبيق مقياس 
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 :التوافق اإلجتماعي -5 -3

الفرد املتجانسة عالقة أنه  التوافق اإلجتماع  على عرف قاموس اجنلش أند اجنلش     
باجفراد الحين  ةمع بي ته االجتماعية أو هو عملية تعديت املطالب وامناأل السلوك  اخلاص

هحا التعديت قد . غوب فيهايق ومواصلة العالقاتاملر يتفاعلون معا ح ى يتمكنوا من حتق
 (0800,عبد الحليم محمد سيد واخرون ) يكون متبادال أو من جانب واحد 

و ثريا ما يطرح علماء النفس مفهوم التوافق النفس  على أنه توافق الفرد مع ذاته،         
ر به، وتوافقه مع الوسط احمليط به، و ال املستويني ال يتفصت عن اآلخر وإمنا يؤثر فيه ويتأث

التوافق الحايت : يا، ويريف علماء النفس بقو ا فالفرد املتوافق ذاتيا هو املتوافق إجتماع
هو قدرة الفرد على التوفيق بني دوافعه وبني أدواره اإلجتماعية املتصارعة مع هحه الدوافع، 

عية أما التوافق اإلجتماع  أو التوافق مع البي ة اإلجتما.حيث ال يكون هناك صراع داخل 
أو الوسط احمليط فيعن قدرة الفرد على التكيف مع البي ة اخلارجية املادية واإلجتماعية 

ه الدرجة اليت يعّرف التوافق اإلجتماع  إجرائيا على أنّ و  .(5114مارة، اإلأسعد )
و  ، ترمجةhume belليهيوم بيتحصت عليها أفراد عينة البحث بعد تطبيق مقياس

 .إعداد حممد عثمان جنايت

 الدراسات السابقة   -5
يت تناولت اخلجت من زوايا سوف نلقى الروء على بع  الدراسا  ال 

، من من ور اجتماع   الشعور بالوحدة مثال ومجيع املتعلقا  اإلجتماعية متعددة
وح ى من من ور سيكوباتى يدز لنا اخلجت  عنصر . املتدخلة فيه و حا أبعاد الشحصية 

، فرال  دراسا  تناولت التوافق اإلجتماع   جانب ة للفردعال يف التغيريا  السلو يف
 :نعرضها  اآليت. بارز مع اخلجت

 2667بدراسة سنة  جمعه سيد يوسف وعبد اللطيف محمد خليفةقام  ت من        
تناولت اخلجت والتوافق اإلجتماع  لدى عينتني من رلبة سعوديني و ويتيني حيث 

اخلجت والتوافق )ين لعالقة القائمة بني هحين املتغري هدفت هحه الدراسة إىل البحث عن ا
 726ات الدراسة على عينة تتكون من  ؛الفرو  بني اجلنسني يف  ت منهماو ( اإلجتماع 
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رالب ورالبة  726رالب ورالبة، موزعني على جمموعتني، احتو  اجملموعة اجوىل على 
 .رالب ورالبة  وييت 066سعودي والثانية على 

ئج هحه الدراسة بالفعت أن الح ور السعوديني أ ثر خجال من وأوضحت نتا
الح ور الكويتيني وعكس ذلك يف التوافق فقد إترن أن الح ور الكويتيني أ ثر توافقا 
إجتماعيا من الح ور السعوديني، وفيما خيص اإلناث تبني من خالل هحه الدراسة أن 

جمعة ).مل يدزا فروقا يف اخلجت اإلناث السعوديا  أقت توافقا من الكويتيا  ولكنهما
 (5113يوسف و عبد اللطيف خليفة ، 

اللحان  (Cheek and buss, 1981).  تشيك وبوس" نريف دراسة          
حيث إهتما يف البداية بتعريفهما، فعرفا التوافق . إهتما بدراسة اخلجت والتوافق اإلجتماع 

خرين من أجت إشباع حاجة اإلنتماء  امليت إىل االندماج مع اآل:  اإلجتماع  على أنه
للجماعة ، أما اخلجت فعرفاه على أنه رد فعت املرء على  ونه وسط جمموعة من الغرباء أو 
املعارف العابرين والحى يتسا بالتوتر والقلق واجلنب يف التعبري عن الرأي والشعور بعدم 

وتكونت عينة الدراسة . يطنياالرتياح وإبعاد العينني عن االلتقاء مباشرة بعني أي من احمل
الب جامعة تكساس بقسا علا نفس، ،   انتقاؤها من رأنثى 872و اذ ر  706من 
اإلفرتاض املبدئ  للدراسة قائا على أن التفاعت بني إثنني من نفس اجلنس خيتلف عن و 

التفاعت بني جنسني لتلفني ن را لوجود اخلجت وبروز أاية التوافق اإلجتماع  مع أعراء 
 .اجلنس اآلخر

توصلت الدراسة إىل تقارع اخلجت مع جهود املرء لتحقيق التوافق و 
اإلجتماع ، وبقراءة للدراسا  السابقة يف هحا املوضوع أشار  إىل أن اخلجولني 
يتصرفون بطريقة لتلفة عن غري اخلجولني ولعت أبرز أسباب ذلك هو الفر  يف حماوال ا 

 أوضحت الدراسة أن التوافق اإلجتماع  هو املشار ةلتحقيق التوافق اإلجتماع ،  ما 
اليت تتأثر بعدد  بري من املتغريا  تندرج من املستوى اجملتمعية اليت تعد عن نفسها و 
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بالتايل  شفت الدراسة على صعوبة و . ى التفاعت اخلارج  مع اجملتمعالشحص  إىل مستو 
 .الشحص اخلجول يف حتقيق توافق سليا إجتماعيا

، Gruemawald et al( 5115)اسة جروم أوالد وزمالئه سنة جاء  در و 
حيث أ دوا أن التهديدا  املحيفة بالحا  االجتماعية أو املواقف اليت  دد الصورة 

 .ها جمموعة من ردود الفعت النفسيةاالجتماعية أو الوضع االجتماع  لإلنسان تنطوي علي

فرض القائت أن وقوع الفرد يف بالتايل أراد الباحثون يف هحه الدراسة إختبار الو 
 1.فاحتو  الدراسة على . ام ذاته يدفعه إىل الشعور باخلجتاملوقف الحى يهدد احرت 

سنة من أصول 22و 17ترتاوح أعمارها بني ( إناث 07 ،ذ ور 70) اجامعي ارالب
قد جاء  نتائجها بعد معاجلة و . ية وأمريكيني من أصول أفريقيةأمريكية وآسيوية وقوقاز 

ستبيان مؤ دة أن اخلجت هو أحد اجسباب الرئيسية يف وقوع الفرد يف موقف اجتماع  اال
حمرج ، وتوصلت أيرا إىل الرغط النفس  يتولد من املواقف اليت يتعرض فيها املرء إىل ما 

 .ميس احرتام الحا  اجتماعيا فيقت اجداء ن را لشعوره باخلجت 

، واختصت بدراسة اخلجت( 1770)سنة  "مايسة  النيال " وأهتمت أيرا  
بدراسة إرتقائه عد مراحت عمرية وعالقته ببع  اخلصائص الشحصية فقد أهتمت يف 
الدراسة بتحديد مفاهيا اخلجت واملفاهيا القريبة منه،  ما أبرز  الباحثة يف دراستها 
الفرو  بني اجلنسني يف اخلجت وقد أوضحت وجود فرو  يف اخلجت بني اجلنسني وتبعا 

أاها  ،تغريا  النفسية املرتبطة باخلجت ما تناولت بع  امل. حت عمرية ودراسية معينةملرا
 و اليت أشار  إليه من خالل التعرف على سلوك الفرد التجنيب. القلق اإلجتماع 

، عن إ تساب مهارا  إجتماعية جديدةاإلنسحايب الحى من شأنه أن يعو  الفرد و 
أسفر  نتائج ، و أنثى 166و اذ ر  78، اتلميح 178اجريت الدراسة على عينة قوامها

اخلجت فيما خيص املرحلة العمرية الواحدة  د فرو  بني اجلنسني يفو وجعدم  الدراسة على
ية وجود عالقة إرتباروعلى . تبعا ملراحت عمرية لتلفة  اخلجت حني هناك إختالف يف يف

التوافق بني ، و شحصيةعصابية  بعدين مهمني يف الالبني اخلجت وبعدي اإلنبسارية و 
 .وعلى مراحت عمرية لتلفة( إناث وذ ور)اإلجتماع  بالنسبة للجنسني 
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حماولة  إبراز مدى "  (0885)ناصر إبراهيم محارب " دراسة جاء  و   
الثبا  والتغري يف اخلجت وعالقته باجملاراة والشعور بالوحدة لدى عينة من الطلبة، حيث 

لعالقة القائمة بني ميت الفرد للعب مبفرده خالل حاولت هحه الدراسة الكشف عن ا
ات هحه ، القته باجملاراة والشعور بالوحدةالطفولة وبني اخلجت يف املرحلة اجلامعية وع

، وقد أسفر  النتائج على وجود عالقة إجيابية ارالب 267الدراسة على عينة قدر  ب 
ه يف املرحلة اجلامعية،  ما  بني ميت الفرد للعب مبفردهف  مرحلة الطفولة واخلجت لدي

 . شفت على عالقة واضحة باجملاراة والشعور بالوحدة واخلجت لدى الفرد

بدراسة اخلجت  بعد أساس  " مجدى عبد الكريم حبيب" ما أهتا 
اا اإلنبساأل واإلنطواء، قطبني أساسني يف تكوين الشحصية و للشحصية حتت ظت 

 ما أهتا . ل هور فيعلا الشحصيةلن قليت ابالرغا من إعتقاده الشديد بأن اخلجت مصط
باستحراج العامت العام من مجيع مقاييس اخلجت والحى ميكن لوجوده أن " جمدى حبيب"

 ارالب 126)رالبا  .27  إجراء الدراسة على عينة بلغ قوامها  .ميثت اخلجت أحسن اثيال
 شفت النتائج أنه ،ة تتكون من أربعة إختبارا  للحجتباستحدام بطاري، (رالبة .18و

ال توجد فرو  دالة بني الطالب والطالبا  يف إختبارا  اخلجت،  ما توجد عالقا  
قلق )، يت بنيت مجيعها من من ور إجتماع البارية دالة بني إختبارا  اخلجت و إرت

، (اإلتصال اجلماع ، قلق اإلتصال الثنائ  والكفاءة اإلجتماعية، التوافق االجتماع 
 .ال يوجد عامت عام يتشبع عليه إختبارا  اخلجت مجيعهافرال على أنه 

اليت أهتمت و  "( 5112)نشوى عبد التواب حسين، "وىف دراسة أخرى لـ  
من  التطبيق ى املستوى الن ري و بالتمييز بني مفهوم  اخلجت واخلوف اإلجتماع  عل

الدراسة حرت عن هحه ا .ة هو املهارا  اإلجتماعيةبالغ ةخالل مفهوم آخر ذو أاي
يف ظت  ر ز  حول إمكانية وجود عالقة بني اخلجت واخلوف اإلجتماع  عدة تساؤال 

اع  يف ظت إختالف النوع، و حا التساؤل عن وجود فرو  بني اخلجت واخلوف اإلجتم
 ارالب 766أجريت الدراسة على عينة مكونة من . إختالف النوعاملهارا  االجتماعية و 

قد توصلت نتائجها إىل وجود عالقة بني اخلجت ، و (ثإنا 266ذ ور،  166) اجامعي
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 حا  وجود فرو  بني اخلجت واجلوف اإلجتماعيف  لصاحل الح ور و  واخلوف اإلجتماع 
 .أبعاد املهارا  اإلجتماعية املحتلفة على أساس إختالف النوع أيرا

بدراسة الفرو  بني  فيها اهتا"  0882حسن على فايد، " وىف دراسة أخرى لـ  
لح ور واإلناث يف اخلجت و حا دراسة الفرو  بني الح ور واإلناث يف اجعراض ا

السيكوباتية مث حماولة الكشف عن العالقة اإلرتبارية بني اخلجت واجعراض 
   إجراء هحه الدراسة على عينة قومها .السيكوباثولوجية لدى جمموعيت الح ور واإلناث

فر  نتائج هحه الدراسة على  وجود فرو  وأس(. ىثإن 168 ا،ر ذ  168)ا تلميح 216
جوهرية بني الح ور واإلناث يف اخلجت لصاحل اإلناث و حا وجود فرو  جوهرية بني 

عن وجود عالقة دالة بني اخلجت  فرال. الح ور واإلناث يف اجعراض السيكوباثولوجية
 .االعراض السيكوباثولوجيةو 

ود ترارب يف َنس ب اخلجت جحد نستحلص مما سبق من هحه الدراسا ، وج        
اخلجت ودراسا  تنفى ذلك  اجلنسني فدراسا  تؤ د عدم وجود فرو  بني اجلنسني يف 

هحا البحث بإحتجاب وبالتايل لتجنب مثت هحا الترارب قمنا يف " حسن فايد" دراسة 
 ما أ د  مع ا الدراسا  (.الح ور)اختيار العينة من اجلنس الواحد هحا املتغري و 

، جتماع  وبع  اجعراض السيكوباتيةة اخلجت مبا يسمى باخلوف أو القلق اإلعالق
ولعلمنا أن الشحصية التجنبية اليت تتجنب  ت املواقف اإلجتماعية اليت ممكن أن تسبب 

لحايت حتقيق التوافق اقص الفرص اليت أمامها لإلرتقاء و  ا نوع من اإلحراج واخلجت تن
 قة بني اخلجت والتوافق اإلجتماع عالالردنا البحث عن هحا اجساس أ على ،اإلجتماع و 

وباهتمام جممت الدراسا  العربية على املقارنة بني رلبة  .وهو موضوع حبثنا احلايل
، "ناصر حمارب" حا دراسة و " مجعه يوسف وعبد اللطيف خليفة"سة  درا. خليجيني

 يني وجزائريني ن را لالختالفإرتأينا يف هحا البحث القيام بدراسة مقارنة ما بني رلبة مصر 
بالتايل حماولة دراسة هحا اجلانب للحجت والتوافق حتت واملغاربة، و  بني اخلليجيني الثقايف

 .من ار ثقايف مغاير
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 :الدراسة المنهجية جراءاتاإل -2
موزعني ا جامعي ارالب 06أجريت الدراسة على عينة قوامها  :العينة -2-0

 جامعة القاهرةو . لدول العربيةجامعة ايارها من   اخت على جمموعتني فرعيتني،
ية، وفيما يل  توضين ملواصفا  ، وذلك بطريقة قصديف العاصمة املصرية

  :خصائص هحه العينةو 
 توزيع عينة البحث حسب األماكن المنتقاة منها: يوضح (10)رقم  جدول

 
 املكان

  أفراد العينة
 اجملموع

 
 يوناملصر  اجلزائريون النسبة امل وية

 ذ ور ذ ور
 %08 27 6 27 الدراسا  العربيةمعهد البحوث و 
 %88 77 76 67 جامعة القاهرة - لية احلقو 

 %166 06 76 76 اجملموع
 / %166 %86 %86 النسبة امل وية

 :فيوضحها اجلدول التايل اإلحنراف املعياري جعمار العينةفيما يتعلق باملتوسط و و 
 االنحراف المعياري لألعمار عينة الدراسةالمتوسط و : يوضح (15)رقم  جدول

 الطلبة املصريني الطلبة اجلزائريني العينة الكلية املتغري

 ع م ن ع م ن ع م ن العمر
06 20,77 7,01 76 28,28 7,78 76 20,0 7,0. 

ا ، ميكن القول بأهنحنرافا  املعيارية لعمر اجفراداإلبناءذ على املتوسطا  احلسابية و و    
ه  خطوة مبدئية مهمة من أجت القيام ب من خصائص التوزيع اإلعتدايل، و تقرت 

 .بالتحليال  اإلحصائية الالزمة بالدراسة الراهنة

 :جغراض هحه الدراسة مقياسني اا استحدمت :االدوات -5 -2
، وضع هحا املقياس  :Social ReticenceScaleمقياس الخجل االجتماعي  -

يتكون هحا املقياس ، و 17.2عام  jones .w& Russell .D جونز وراسيل
لحاتية عبارة تشتمت على املشاعر ا 22من املعروف باسا مقياس التحفظ االجتماع  و 

ححف بع  هحا املقياس بإعادة صياغة و  قد قام معداوامل اهر السلو ية للحجت، و 
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سمادوين قد قام السيد الو  عبارة 26العبارا  ح ى أصبحت النسحة معدلة تتكون من 
قد قام معرب املقياس و . اس متدرج يترمن مخسة مستويا هو مقيإىل العربية و  تهبرتمج

 160الثانوية واملرحلتني االعدادية و ب ابلار 117)فردا  717حبساب ثباته على عينة قوامها 
 إىل0إعادة التطبيق بفاصت زم  يرتاوح من منها التطبيق و : بعدة رر ( امعةاجل ابلار
قد بلغ معامت الثبا  والتجزئة النصفية و  (معامت ألفا)التماسك الداخل   أسابيع،.

، ما قام معرب املقياس حبساب صد  التعلق باحملك للمقياس على التوايل 6,07و 6,71
ني  ت باب معامت االرتباأل بني املقياس و على نفس عينة البحث السابقة، حيث   حس

مقياس قلق االتصال لشيك وباس و من مقياس اخلجت ملكروسك  ومقياس اخلجت 
حسين )على التوايل  6,877و 07.,6 ،6,778ملكروسكيو بلغت معامال  االرتباأل 

 .صد  مرتفعةا املقياس يتمتع مبعامال  ثبا  و من مث يتبني أن هحو . (0882، فايد
هو أحد  :Social Adjustment Scaleمقياس التوافق االجتماعي  -

لحي وضعه هيوم بت و  اقتباسه وإعداده من التوافق للطلبة و فرعية من مقياس ااملقاييس ال
س التوافق مقيا"لكن ضمن هحه الدراسة   أخح املقياس و . حممد عثمان جنايت: ررف

سف يف دراسة  ما مجعة يو بقه الباحثان عبد اللطيف خليفة و ر ما عدله و " االجتماع 
وجود م اأصلي ابند 27بنود من  7التوافق االجتماع ، حيث قاما حبحف تناولت اخلجت و 

أبقيا على عشرين بند يف املقياس، ن را لغموضها وصعوبة فهمها من جانب املفحوصني و 
ود املقياس ن را لعدم مالءمتها فقط،  ما قام الباحثان بتغيري صياغة بندين من بن

ث يف ثال بتناو ما للسلوك اجلنس ، فرال عن أهنما غريا رريقة االجابة االصلية املتمثلةو 
من و  (5113عبد اللطيف خليفة، جمعة يوسف و )( ، النعا)بدائت إل بديلني فقط اا 

مث   اقتباس هحا النموذج الحي ربقه الباحثان يف دراستهما ن را لتشابه احملاور الرئيسية 
 .ينتمون إىل بي ة عربيةطبيق املقياس على رلبة جامعيني و مع الدراسة احلالية بت
 السيكومترية                            حساب الخصائص 

اخلجت اإلجتماع     حساب معامال  الثبا  للمقياس لقد  :حساب الثبات*     
حساب معامت )رريقة االتسا  الداخل  طريقة التجزئة النصفية، و ب التوافق اإلجتماع و 

  :،  ما هو موضن يف اجلدول التايل(ألفا  رومباخ
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  البحث عامالت الثبات لمقياسييوضح م(: 13)رقم جدول 
 معامالت الثبات            

 المقياس
قيم معامالت الثبات بطريقة 

 (41=ن)التجزئة النصفية 
قيم معامالت اإلتساق الداخلي 

 (41=ن")ألفاكرومباخ"
 .6,0 6,08 مقياس الخجل اإلجتماعي
 6,70 677 مقياس التوافق اإلجتماعي

صد  احملتوى، : ال  الصد  للمقياسني بطريقتنيعام  حساب مو : حساب الصدق* 
  :الحي ميثت اجلحر الرتبيع  للثبا ،  ما هو موضن يف اجلدول التايلوالصد  الحايت و 

 البحثمعامالت الصدق لمقياسي لمقياسي  يوضح (:15)رقم جدول
 معامالت الصدق       
 الصدق الذاتي صدق المحتوى المقياس

 6.,6 2.,6 مقياس الخجل اإلجتماعي
 ..,6 6,71 مقياس التوافق اإلجتماعي

يتمتعان بدرجة جيدة  بحلك أسفر  نتائج حساب اخلصائص السيكومرتية أن املقياسان
 .الصد من الثبا  و 

 :البشريةالحدود الزمنية والمكانية و  -3 -2
 يف جامعة القاهرة ، 2667أفريت10إىل  .ُأجريت الدراسة يف الفرتة املمتدة من        

( ذ ور) ارالب 06على عينة قوامها بـ القاهرة،  –ة بالعاصمة املصرية جامعة الدول العربيو 
 .تنوعوا بني اجلنسيتني املصرية و اجلزائرية

 :مناقشتهاعر  النتائج و  -0

  :الطلبة المصريين في الخجلالفروق بين الطلبة الجزائريين و  نتائج -0 -4

ل لدى كل من الطلبة للدرجة الكلية للخج (ت)اختبار  نتائج يوضح(: 12)جدول رقم 
 الطلبة المصريينالجزائريين و 

 الداللة ت ع م ن العينة
 16,78 87,7 76 الطلبة الجزائريين

7,227 6,660 
 .8,7 07,7 76 الطلبة المصريين
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أن الطلبة اجلزائريني أ ثر خجال من ( 68)رقا  النتائج املبينة يف هحا اجلدولتشري      
 .6,660املصريني و انت الفرو  دالة احصائيا عند مستوى داللة الطلبة 

الطلبة المصريين في التوافق الفروق بين الطلبة الجزائريين و  نتائج -5 -4
 :االجتماعي

للدرجة الكلية للتوافق االجتماعي لدى كل من  (ت)اختبار  يوضح نتائج(: 14)جدول رقم  
 الطلبة الجزائريين والطلبة المصريين

 الداللة ت ع م ن ينةالع
 0,0 7,68 76 الطلبة الجزائريين

7,.1 6,661 
 .2,7 11,78 76 الطلبة المصريين

ا اجتماعيا من الطلبة أن الطلبة اجلزائريني أقت توافق( 60)تشري نتائج اجلدول رقا    
 نتائجمن خالل هحه الو  بالتايلو . 6,661قد تأ د  النتائج عند مستوى داللة املصريني و 

 :أمكن التوصت إىل

 وفرو  يف توافقها فرو  واضحة يف اخلجت بني الح ور من ثقافتني لتلفتني وجود *
 .البي ةبالتوافق االجتماع  مرتبط ب أشار  الدراسة أيرا أن ارتباأل اخلجتاالجتماع  و 

تبني من نتائج الدراسة أن الح ور اجلزائريني أ ثر خجال من الح ور املصريني حيث  * 
 .دالة احصائيا( بني العينتني) الفرو  بينهما انت 

ميكننا تفسري هحه النتائج بالرجوعلبع  الدراسا  اليت أشار  أنه يوجد اختالف      
يف نسبة انتشار اخلجت حسب اختالف املنارق أو البي ة اليت يعيش هبا الفرد، دراسة 

André  قد أظهر  مني هبا، و ملقيغري او فراد فرنسيني املقيمني بفرنسا أجراها على أاليت
نتائج هحه الدراسة وجود اختالف واضن يف نسبة انتشار اخلجت داخت هحه العينا  

(André ,1997). 
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جتماعي لدى الطلبة الجزائريين الخجل بالتوافق االنتائج اإلرتباط  -3 -4
  :المصريينو 

لدرجة الكلية للتوافق يوضح معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للخجل وا (:12)جدول رقم 
 لدى الطلبة الجزائريين والمصريين

 المؤشرات اإلحصائية            
 العينة

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط ن

 6,61 .6.,6 - 76 الطلبة الجزائريين
 غري دالة 6,188 - 76 الطلبة المصريين

العكس  بالنسبة يف االجتاه هحا اجلدول أن هناك ارتباأل قوي و نالحظ من خالل      
للجزائريني مبعن أنه  لما زاد اخلجت عندها قت التوافق االجتماع  لديها حيث بلغ 

بني ( 6,18-)ضعيف را وجود ارتباأل عكس   ما نالحظ اي،  6.,6-معامت االرتباأل 
أوضحت نتائج الدراسة أيرا أن  بحلكو ، بالنسبة للمصريني اخلجت والتوافق االجتماع  

 .ني أقت توافقا إجتماعيا من الح ور املصرينيالح ور اجلزائري

عموما جيب الن ر  حه النتيجة من من ور تفسري الدراسا  العربية اليت أوضحت       
جمعة يوسف، عبد )التوافق االجتماع  رو  عد ثقافية يف  ت من اخلجت و وجود ف

جت لدى الفرد شدة اخلازدياد نسبة و فاخلجت مرتبط بالتوافق و  ،(5113 ،اللطيف خليفة
 Cheekبوس تشيك و قد تؤدي بالررورة إلىعدم توافقه اجتماعيا  ما أبرزته دراسة 

and buss  حيث أشار  إىل أن اخلجت من العوامت اجساسية اليت تقطع  ،17.1سنة
جهود الفرد لتحقيق توافقه االجتماع  الحي يسعى من خالله إىل اإلندماج مع اجملتمع 

(Cheek&Buss ,1981) ، الحين يعانون )أوضحت نفس الدراسة أن اخلجولني  ما
أ د  يتصرفون  بطريقة مغايرة ولتلفة على اجشحاص العاديني، و ( لواضنمن اخلجت ا

أن أبرز أسباب ذلك هو الفر  يف حماوال ا لتحقيق التوافق االجتماع    
(Cheek&Buss ,1981). وافق لكن ما ال ميكن جتاهله  يف مل يرتبط اخلجت بالت

غري داال إحصائيا، عكس صريني؟ حيث  ان االرتباأل ضعيفا و االجتماع  لدى امل
تائج الدراسة عليها ارتباأل قوي ودال إحصائيا بني اخلجت اليت أظهر  ناجلزائريني و 

إلزالة مثت هحا الغموض ميكن التوجه إىل معرفة مدى تأثري التنش ة و  ،التوافق االجتماع و 
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ليس أزمة اهنا أن جتعت من هحا اخلجت مسة و الدراسة اليت بإمكاالجتماعية على عينا  
من مثة فمن الصعب مقارنة و  ،(André ,1997 )عارضة،  ما أشار إليها أندري 

، (أرفا ا)اخلجت بني أفراد ينتمون لثقافا  لتلفة تُنتج سبت لتلفة يف تنش ة أفرادها 
فقها االجتماع  إىل درجة وع  بحلك ميكننا تفسري عدم إرتباأل خجت املصريني بتواو 
اسناده إىل رابعها صريني مبفهوم اخلجت و م اهره، واعتباره وجهة من وجها  احلياء و امل

، هحا ما جعت اخلجت وصول إىل التوافق النفس  الداخل النفس   عماد يستند إليه لل
  .لديها ال يرتبط ارتباأل قويا بالتوافق االجتماع 

 :راسة مبجموعة من املقرتحا  ميكن تلحيصها فيما يأيتاخلروج من هحه الد ميكنو 
التوافق جلنسني وليس اجلنس الواحد يف اخلجت و ضرورة الكشف عن الفرو  بني ا* 

 .االجتماع  مع مراعاة الفرو  الثقافية
التوافق االجتماع  على التتبع الواضن اولة الكشف عن الفرو  يف اخلجت و حم* 

حماولة الكشف عن اجسباب ، و (مراهقني و بار، أرفال) شحاص عد مراحت منوها لأل
 .احلقيقية  حه الفرو 

 .ةحماولة إجراء دراسا  أ ثر وأوسع تشمت قطاعا  ثقافية لتلف* 

 المراجع قائمة

 نصائح عامة فى عالج الخجل الشديدة، (2660)أمحد الشيشاىن  -
http://www.Mahjoob.com/en/forums/showthread           

 الالعنف والتسامح قمة التوافق النفسى، (2660)أسعد اإلمارة  -
http://www.Bala44.com/ 

الظاهرة .. المشكالت السلوكية لدى األطفال ، (2668)خالد خليت الشيحل   -
 .دار الكتاب اجلامع  .العني. العالج .. الوقاية .. 
مجلة علم : العالقة بني اخلجت واجمراض السيكوباتية ، (1777)حسني على فايد  -

 .200 – 272، ص ص2، ع7مج نفس، 
: اخلجت والتوافق االجتماعى، (2660)مجعة سيد يوسف، عبد اللطيف حممد خليفة  -

في علم النفس  دراسات .الكويتينيالسعوديني و  ينيب جامعدراسة ثقافية بني رال
  107، 172، ص ص7دار غريب، اجمللد : القاهرة. اإلجتماعي

 .اجلامعة املفتوحة. فى علم النفس العام ، (.177)رمران حممد القحايف  -

http://www.mahjoob.com/en/forums/showthread
http://www.bala44.com/
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 .مكتبة النهرة املصرية.مقياس الرهاب اإلجتماعي، (ب س)جمدى حممد الدسوق   -
. وإرتبارية  دراسة إرتقائية:   أبعاد الشحصية، اخلجت وبع(1770)مايسة النيال  -

 .276 – 77.، ص ص2، ع2مج. دراسات نفسية 
عينتني دراسة ميدانية لدى : اخلجت  بعد أساس  للشحصية، (1770)جمدى حبيب  -

 .8. –00ص ص. 02ع، مجلة علم نفس. من رالب املرحلة اجلامعية
وعالقته باجملاراة والشعور بالوحدة الثبا  والتغري ىف اخلجت ، (1770)ناصر احملارب  -

 .107-186ص  70ع  مجلة علم النفس،.لدى عينة من رالب جامعة امللك سعود
 حقيقتها وطرق عالجها،: المشكالت النفسية، (..17)يوسف ميحائيت أسعد  -

 .دار هنرة مصر للطبع والنشر :القاهرة، الفجالة
- André. C (1995), lesthérapiescognitives. EditionMorisset. 

Paris. 

- André. C (1997), la timidité. pressesuniversitaire de France. 

- Bennett. s.d, Sollivanm.w and Lewis.m (2005), young 
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marabout.Belgique 

- Delord. F (1999), la force des émotions. Ed, Odile Jacob 
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 استخدامات الحاسوب اآللي لذوي صعوبات التعلم
 عيد حيياويسال.د 
 لويزة مسعودي.أ

 جامعـة باتنة
 :ملخص

تعد تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  جبميع آليا ا رافدا مهما لتطوير العملية 
التعليمية التعلمية، جلميع اجفراد واملؤسسا  ويف مجيع املستويا ، حيث يعد احلاسب 

د ر ائز املعينا  التعليمية خصوصا لحوي صعوبا  التعلا ااشيا وتداعيا  اآليل أح
العصر الحي جعت من دمج تقنية احلاسب اآليل اجتاه تربوي معاصر من ش نه أن يعزز  
لتلف املمارسا  التعليمية املرتبطة بالقيام بالواجبا  املدرسية و حا تطبيق اخلطة الفردية 

ول للمشكال  التعليمية  القراءة والكتابة واحلساب وذلك الرتبوية، فرال إجياد احلل
 .بالتماش  ورر  تفكريها وآليا  تعلمها وسرعة استيعاهبا للمعلوما 

 احلاسوب، صعوبا  التعلا:الكلما  املفتاحية 

Résumé 

Les technologies de l'information et de la communication 

avec leurs mécanismes sont conçues comme un affluent 

important pour développer le processus éducatif et 

d'apprentissage pour tous les individus et les établissements de 

tous les niveaux, tel l'ordinateur qui est considéré comme l'un 

des principaux supports pédagogiques, en particulier pour les 

personnes ayant des difficultés d'apprentissage. Mais avec 

l'évolution du temps, l’intégration de cet outil (l’ordinateur) est 

devenue une orientation pédagogique qui permet de renforcer 

les différentes pratiques éducatives, tels les devoirs, l'exécution 

d'un plan éducatif individuel, ainsi que l’impératif de trouver des 

solutions aux problèmes d'apprentissage de la lecture, de 

l'écriture et du calcul, en parallèle avec leur façon de penser, leur 

mécanisme d'apprentissage et leur rapidité d’acquisition de 

l’information. 

Mots clés : L’ordinateur, difficultés d'apprentissage 
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 :مقدمة

النجاح املدرس  هدف يطمن إليه  ت من التالميح واجهت واملؤسسة التعليمية، إال أن 
هحا ا دف قد يتعثر حتقيقه يف بع  اجحيان جسباب عدة منها ما يتعّلق بإاال التلميح 
دروسه عمدا، ومنها ما يرتبط بصعوبا  تعلمية خارجة عن إرادة التلميح ورغبته يف التقّدم 

إذ يعد مفهوم صعوبا  التعلا من املفاهيا احلديثة اليت انتشر احلديث عنها بعد  ح،والنجا 
نتيجــةذ الهتمــام العديــد مــن البــاحثني يف جمــال الرتبيــة وعلــا الــنفس والطــب ( 1707)عــام 

واجعصاب، حيث تعد مشكلة ُصعوبا  التعلا من املشكال  احلياتية اليت قد ال تقتصر 
ى النطـا  املدرسـ  وال اجلانـب اج ـادمي  فحسـب، بـت تتعـداُه على مرحلة الطفولة وال عل

لتصــت إىل مراحــت حيــاة الفــرد القادمــة، الــيت قــد تــؤثر بصــورة أو بــأخرى علــى حيــاة الفــرد 
 .املهنية املستقبلية والنفسية واالجتماعية

  ـان الـيت اجملـاال  أهـا من التعلا صعوبا  جمال أن على النفس علماء مع ا يتفق
 إن حيـث القـرن، هـحا مـن الثـاين النصـف خـالل ومتعاظمـا مطـردا فيهـا طـورإيقـاع الت
 اإلنسـان وتـالزم املحتلفـة احليـاة جمـاال  يف تؤثر من العوامت اليت قد تعد التعلا صعوبا 
ولقــد أظهــر  الدراســا  يف عــدد مــن الــدول خاصــةذ يف الواليــا  املتحــدة  .احليــاة مــدى

رفـــال الـــحين يواجهـــون مشـــكال  يف املدرســـة تتعلـــق اجمريكيـــة وبريطانيـــا أَن  ثـــرياذ مـــن اج
 .بالتحصيت اج ادمي  ها من ذوي الح اء املتوسط واملرتفع، لكنها خيفقون يف الدراسة

 يف( 76، 2660عبـد اهلل، ( )Kirk's) ـريك  يـد علـى الـتعلا صـعوبا  مصـطلن ظهـر
 الـتعلا طءوبـ العقلـ  التـأخر مصـطلحا  بـني املاضـ  ليفـر  القـرن مـن السـتينا  مطلـع

منائيـة   أو داخليـة لعوامـت نتيجـة بعـ  التالميـح منهـا يعـاىن قـد الـيت التعليميـة والصـعوبا 
 . العقلية قدراته مع يتفق ستوىالتحصيت مب اميكنه الو  تقريبا العادي بالح اء ااتعه رغا

 Learning)و ـت هـحه الدراسـا  وغريهـا  أدبيـا  الرتبيـة اخلاصـة صـعوبا  التعلــا 

Disabilities )  بأهنـــا إعاقـــة خفيـــة حمـــرية، فاجرفـــال الـــحين يعـــانون مـــن هـــحه الصـــعوبا
ميتلكون قدرا  ختف  جوانب الرـعف يف أدائهـا، مـثال جنـدها قـد يسـردون قصصـا رائعـة 
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بــالرغا مــن أهنــا ال يســتطيعون الكتابــة، وهــا قــد ينجحــون يف تأديــة مهــارا  معقــدة جــدا 
البســـــيطة، و مـــــا أهنـــــا قـــــد يبـــــدون عـــــاديني  رغـــــا أهنـــــا قـــــد خيفقـــــون يف إتبـــــاع التعليمـــــا 

وأذ يـــاء لـــيس يف م هـــرها، إال أهنـــا قـــد يعـــانون مـــن صـــعوبا  مجـــة يف تعلــــا بعـــ   اامـــا ذ
املهارا  يف املدرسة، فبعرها ال يستطيع تعلـا القراءة، وبعرها عـاجز عـن تعلــّا الكتابـة 

من  .ا الرياضيا وبعرها اآلخر يرتكب أخطاء متكررة ويواجه صعوبا  حقيقية يف تعلّـ 
هنا جاء  هحه الورقة لتعاجل موضـوع صـعوبا  التعلــّا مـن خـالل حبـث يف مقومـا  هـحا 
: املوضوع، حبيث نتناول يف عرض أها ما خيتص بصعوبا  التعلـّا بشكت عام، من حيث

التعريــف، عواملهــا، واهــا أنواعهــا و ــحا تصــنيفا ا وأخــريا اســتحدام احلاســوب مــن جانــب 
 .صعوبا  التعلاالتدريس لحوي 

 :إشكالية الدراسة (0

يعتد موضوع صعوبا  التعلا من املوضوعا  احلديثة نسبيا يف ميدان الرتبية اخلاصة، 
ة العقليــة حيـث  ــان جـت االهتمــام سـابقا منصــبا علـى أشــكال اإلعاقـا  اجخــرى  اإلعاقـ

 منـوها احلر ية، ولكن بسبب ظهـور جمموعـة مـن اجرفـال اجسـوياء يفوالسمعية والبصرية و 
العقل  واحلس  واحلر  ، غري أهنا يعـانون مـن مشـكال  تعليميـة، فقـد بـدأ املحتصـون يف 
الرتبيــــة اخلاصــــة باالهتمــــام هبــــحه الف ــــة للتعــــرف علــــى م ــــاهر صــــعوبا  الــــتعلا خاصــــة يف 

حيث ال تزال أسباب صعوبا  الـتعلا غامرـة، . اجلوانب اج ادميية واالنفعالية والسلو ية
بني اإلعاقة العقلية من جهة، وبني صعوبا  التعلا وضوع وللتداخت بينه و حلداثة امل وذلك

حيـث يواجـه بعـ  الطلبـة مشـكال  يف الـتعلا . واالضطرابا  االنفعالية من جهة أخـرى
يكـون ة العمريـة يف التحصـيت الدراسـ ، و فقد ينحف  مستوى أدائها عن اقرأهنا من الف ـ

، علمـــا أن قـــدرا ا العقليـــة قـــد تكـــون يف حـــدود اجنـــازها أقـــت ممـــا يتوقعـــه املعلمـــون مـــنها 
املتوسط أو فو  املتوسط ومع ذلك يعـانون مـن صـعوبة الـتعلا ومـن املـرجن أن ترافـق هـحه 
املشكلة بعـ  ال ـواهر واجعـراض السـلو ية واالنفعاليـة  اإلتكاليـة  واإلزعـاج واإلنسـحابية 

 .  تدين الثقة بالنفسغرب والفكرة الدونية عن الحا  و والنشاأل الزائد وسرعة ال
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تعرقلهـا غـري أن  لقد تعدد  اجسباب اليت تعيق عملية الـتعلا لـدى بعـ  املتعلمـني و
والـيت تقـود إىل عـدم التوافـق الدراسـ ، فاملعطيـا  تشـري " صعوبة يف التعلا"النتيجة واحدة 

د إىل أن املناخ النفس  واالجتماع  والرتبـوي يسـاعد يف ظهـور اجعـراض الـيت تعكـس وجـو 
هـــا املؤسســـة امـــع ذلـــك فقـــد ال جنـــد جيـــة إســـرتاجتية قـــد تتبند الطـــالب و هـــحه املشـــكلة عنـــ

غريها من املشكال  الدراسية أو السلو ية، باسـتثناء تعليمية للتصدي من هحه ال اهرة و ال
بعــــ  التــــدخال  الفرديــــة لــــبع  املدرســــني واج ثــــر مــــن ذلــــك  أن تقــــوم اإلدارة بــــبع  

ن ومة التعليمية بعيدا عن احتياجا  ومتطلبا  املتعلمني، فرـال اإلجراءا  اإلدارية يف امل
البحوث يف املؤسسا  اهتمام  بري على صعيد الدراسا  و على أن هحه املشكلة مل حتظ ب

 .التعليمية بالرغا من آثارها السلبية على اجفراد واجملتمعا  على مجيع املستويا 

قــد أتــاح للوســائت  ،تقــدم تكنولــوج ا تترــمن مــن تطــور و إن نتــاج عصــر العوملــة  مبــ
التكنولوجيــة أن تكــون وســيلة حيــاة ال وســيلة رفاهيــة، حــ ى انــه ال ميكــن أن جنــد جمــاال آو 
قطاعـا اقتصـاديا  ـان أو ربيـا أو تعليميـا خيلـوا مـن هـحه اخلدمـة وال شـك أن قطـاع التعلـيا 

اع اجساســـ  هـــو مـــن أ ثـــر القطاعـــا  الـــيت القـــت استحســـانا للتكنولوجيـــا باعتبـــاره القطـــ
إلعـــداد اجفــــراد والكـــوادر البشــــرية، لـــحا ســــعت إلســـتدخال لتلــــف الوســـائت التكنولوجيــــة 
والدامج احلديثة للتحسني من عملية التعلـيا منهـا اسـتحدام احلاسـوب يف التعلـيا، إذ اثـت 
التقنيــــــا  الرتبويـــــــة دورا مهمـــــــا يف حتســــــني العمليـــــــة الرتبويـــــــة جبميــــــع جماال ـــــــا اإلنســـــــانية، 

ماعية،واالقتصــادية والسياســية، حيــث اســتحدمت اججهــزة واجدوا  واملــواد ومجيــع واالجت
ماديـة أم غـري ماديـة  لرفـع درجـة  ،سواء أ انت مباشرة أو غـري مباشـرةاإلمكانيا  املتاحة 

خصوصا مـا تعلـق بإمكانيـة وسـائت متنوعـة  .ان واجلودة يف العملية التعليميةالكفاءة واإلتق
اقــف التعليميــة وخاصــة لطلبــة ذوي صــعوبا  الــتعلا بشــكت فعــال عملــت علــى تعزيــز املو 

من هنا جاء  هحه الورقة لتجيب على مجلة من التساؤال  . ومالئا ملحتلف احتياجا ا
الــيت تتمحــور بصــورة أساســية حــول احلاســوب اآليل واســتحداماته لــحوي صــعوبا  الــتعلا 

ومـا هـ  أهـا م اهرهـا؟ ومـا هـ  فما ه  صعوبا  التعلا؟ وما ه  العوامت املسـببة  ـا؟ .
 أمنارها؟ وما ه  استحداما  احلاسوب اآليل لحوي صعوبا  التعلا؟
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 .لمفاهيمي للدراسةااإلطار  (5

 :تعريف صعوبات التعلام 5-0

تعــدد  تعــاريف صــعوبا  الــتعلا بتعــدد و تنــوع اجملــاال  الــيت تناولــت ال ــاهرة  عــدم 
غا توفر القدرا  العقلية الالزمة للتعلـّا قدرة  ثري من التالميح على التعلـّا بشكت ربيع  ر 

وســـالمة قنـــوا  اإلحســـاس  البصـــر والســـمع وإتاحـــة فـــرص التعلـــيا العـــام، باإلضـــافة إىل 
االتزان العارف  واحلياة االجتماعية واالقتصادية العادية، وعلى الرغا من اختالف العلماء 

حين لـــديها صـــعوبا  يف صـــياغة التعريفـــا  إال أهنـــا يتفقـــون علـــى خصـــائص التالميـــح الـــ
تعلــــا، ومل يقتصـــر اجمـــر علـــى اجلهـــا  الرمسيـــة بـــت  ـــان للجمعيـــا  واملؤسســـا  اخلرييـــة 

وبناء على تنوع (  2661،18أبو نيان، ) ور  بري يف تعريف صعوبا  التعلـاوالتطوعية د
، "مصادر االهتمام واختالف أهدافه ح   جمال صعوبا  التعلا بتعريفا   ثرية ومتعددة

 :ل  سنحاول أن ندز أها التعريفا  اليت ظهر  يف جمال صعوبا  التعلـا وه فيما ي

 :التعريف الطيب -
ير ز هحا التعريف على اجسـباب العرـوية مل ـاهر صـعوبا  التعلــّا، والـيت تتمثـت يف  -

 .اخللت العصيب أو تلف الدماغ
 :التعريف الرتبوي -

يف العمليـا  النفسـية أو  عبـارة عـن اضـطراب:" بأنـه( 2666)عرفه نبيت عبـد الفتـاح 
العقليــة الــيت تشــمت االنتبــاه واإلدراك و تكــوين املفهــوم و التــح ر و حــت املشــكال  ي هــر 
صداه يف عدم القدرة على تعلا القراءة و الكتابة واحلساب وما يرتتب عليه مـن قصـور يف 

 ( 17 ،2667 عبد الفتاح،.")املواد الدراسية املحتلفة

منو القدرا  العقلية بطريقة غري منت مة، مع :" بأنه( 2661)عرفه الروسان، فارو ، 
م اهر العجز اج ادمي  للطفت، واملتمثلة يف عـدم تعلــّا اللغـة والقـراءة والكتابـة والتهج ـة، 
والــيت ال تعــود جســباب عقليــة أو حســية، وتبــاين بــني التحصــيت اج ــادمي  والقــدرة العقليــة 

 ( 262-261، 2661الروسان، .")للفرد
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 مـن االضـطرابا  متجانسـة غـري جمموعـة:"بأنـه  (2661)البتـال، حممـد بـن عرفـه زيـد
 والتحدث اإلصغاء مهارا  واستحدام ا تساب يف احلادة الصعوبا  خالل من تبدو اليت

  .(1.0 ،2661البتال، )"واالستنتاجية الرياضية والكتابة والعمليا  والقراءة

 يصـنف عـام مصـطلن": تعلا بأهنـاصـعوبا  الـ (2008)إبـراهيا عـواد أمحـد عـرف
 الدراس  التحصيت يف ي هرون اافاضا العادي، الدراس  الفصت يف التالميح من جمموعة

 أهنـا ي هـرون إال املتوسط فو  أو عادي بح اء يتمتعون أهنا ومع العاديني، ن رائها عن
 التفكري أو الفها أو الحا رة أو االنتباه أو  اإلدراك بالتعلا، املتصلة العمليا  يف صعوبة

 املهـارا  يف أو احلسـابية، العمليـا  إجـراء أو التهجـ  أو النطـق الكتابـة أو أو القـراءة أو
 واملصـابون العقليـة اإلعاقـة مـنها ذوي ويسـتبعد السـابقة، العمليـا  مـن بكـت املتصـلة
 إن حيث انفعاليا، واملرطربون املتعددة اإلعاقا  وذوي والبصر، السمع وعيوب بأمراض

 .(01 ،.266 ابراهيا،" ) منها يعانون اليت للصعوبا  سببا تكون قد عاقا اإ

التلميــح الــحي يعــد مــن ذوي صــعوبة : .266جــاء  ــت مــن بتــول خليفــة ونــادر الزيــود 
أو حرمانـاذ ثقافيـاذ أو ( مسعيـة أو بصـرية)هو الحي ال يعاين إعاقة عقلية أو حسية : " التعلا

بــت هــو رفــت يعــاين اضــطراباذ يف العمليــا  العقليــة  أو النفســية بي يــاذ أو اضــطراباذ انفعاليــاذ، 
اجساسية اليت تشمت االنتباه واإلدراك وتكوين املفهوم والتح ر وحـت املشـكلة، وي هـر أثـره 
يف عـــدم القـــدرة علـــى تعلـــا القـــراءة والكتابـــة واحلســـاب ومـــا يرتتـــب عليـــه ســـواء يف املدرســـة 

لــا املــواد الدراســية املحتلفــة، لــحلك يالحــظ اآلبــاء االبتدائيــة أم فيمــا بعــد مــن قصــور يف تع
واملعلمون أن هحا التلميح ال يصـت إىل نفـس املسـتوى التعليمـ  الـحي يصـت لـه زمـالؤه مـن 

متوســــطة أو فـــــو  نفــــس الســــن علـــــى الــــرغا ممــــا لديـــــه مــــن قـــــدرا  عقليــــة ونســــبة ذ ـــــاء 
 ( 117-110، .266 الزيود،بتول و .")املتوسطة

ردة  ان هناك اليت تناولت مفهوم صـعوبا  التعلــّا، يف جوانـب ف الواياملالحظ للتعار 
لتلفة، إال أننا  ما سبق وأوضحنا تناولنا اجلانب الرتبوي، وهو ما يتماشى واجتاه دراستنا 
والـــيت ختـــتص بعمليـــة تعلـــيا ذوي صـــعوبا  التعلــــّا، إال أننـــا البـــد وأن نســـتفيد مـــن هـــحه 
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مــن العناصــ ر الــيت ترــمنتها التعريفــا  اجخــرى املتعــددة التعريفــا   مــا نســتحلص عــددا ذ
املنشـــأ وا ـــدف والغايـــة، ممـــا يســـاعدنا علـــى االســـتفادة منهـــا يف توضـــين مفهـــوم صـــعوبا  

 :التعلـّا، وميكن تلحيص هحه العناصر على النحو التايل
نقـــــص القـــــدرة علـــــى الســـــمع، التفكـــــري، القـــــراءة، الكتابـــــة، ا جاء، الم،العمليـــــا  -

،  احلبســــه (Duslexia)ة اإلدرا يــــة، االصــــابة يف املــــا،  عســــر القــــراءة احلســــابية، اإلعاقــــ
 .، واليت ترجع ل روف منائية (Aphasia)الكالمية 

 :العوامل المرتبطة بُصعوبات التعلم 5-5

، (..17)لقد أظهر  نتائج بع  الدراسا  والبحوث الرتبويـة،  دراسـة عبـد النـيب 
 بعـ  العوامـت واملتغـريا  املرتبطـة ، عالقة بـني(2661)، حممد(1772) ورياض وفحرو 

بُصــعوبا  الــتعلا، ومــن هــحه العوامــت مــا هــو أساســ  يســاها يف اافــاض التحصــيت بــني 
: وعموما صنفت العوامت املرتبطة بصعوبا  الـتعلا لنمطـني أساسـيني اـا. رالب املدارس

قـا  احلسـية العوامت الداخلية، اليت تعود يف الغالب ل روف الفرد  التحلف العقل  واإلعا
واالضـــطرابا  االنفعاليـــة الشـــديدة، يف حـــني  تقـــف وراء العوامـــت اخلارجيـــة الـــيت ترجـــع إىل 
العوامــت البي يــة، لتلــف العوامــت الثقافيــة وال ــروف االجتماعيــة واالقتصــادية ونقــص فــرص 

به من التعليا والتعلا غري املالئا،  العالقة بني املعلا والتالميح واملنهج الدراس  وما يرتبط 
أبعاد مثت املعلا ورر  التدريس اليت يتصـت بعرـها ببعرـها اآلخـر باخلصـائص الشحصـية 
حلـــاال  صـــعوبا  الـــتعلا  اإلحســـاس بـــالعجز وضـــعف الثقـــة بـــالنفس وال ـــروف اجســـرية 

 . ومدى تأثريها على احلالة النفسية من توتر ومشاعر سالبة

ُصعوبا  التعلا اإلحساس بالعجز ومن العوامت الداخلية اليت ترتبط بالتلميح من ذوي 
الحي يصيبه مبشاعر الشعور بالفشت وعدم القدرة عندما يقـارن نفسـه بزمالئـه اآلخـرين يف 
الصـف، فيشــعر أنـه غــري قـادر علــى جمـارا ا ســواء يف العمـت الصــف  أو يف املناقشـا  الــيت 

القـدرة علـى تدور حول موضوع معني أو يف التحصيت الدراس ، مما يُعطيه إحساساذ بعـدم 
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و مــا يُنمـ  لديــه الشــعور . العمـت االســتقاليل واالعتمـاد يف شــؤونه التعليميــة علـى اآلخــرين
 .باخلجت واخلوف من الفشت، والشعور بالنقص وعدم الكفاءة بالنسبة لزمالئه

 مــا ُت هــر نتــائج الدراســا  الســابقة أن ال ــروف اجســرية مــن العوامــت اخلارجيــة الــيت 
 مســاعدة التالميــح ذوي ُصــعوبا  الــتعلا علــى الــتعلا، أو تعمــت علــى تــؤدي دوراذ مهمــاذ يف

اخلالفا  اجسرية، وعدم إدراك وفها اجسرة للمشـكال  الـيت : إعاقة تعلمها، ومن ذلك
يواجههـــا هـــؤالء التالميـــح يف املدرســـة، أو عـــدم إعطـــاء اجســـرة اجايـــة  ـــحه املشـــكال  أو 

رة يف متابعــــة شــــؤوهنا التعليميــــة، باإلضــــافة إىل عــــدم التعــــاون املشــــرتك بــــني املدرســــة واجســــ
املعاملــة الســي ة داخــت اجســرة الــيت تُنمــ  شــعوراذ بعــدم املرغوبــة االجتماعيــة وشــعوراذ بــالرف  

 .               الوالدي، مما جيعلها يشعرون بالتهديد املستمر ويؤثر على مستواها التعليم 

ح دور احملـيط العـارف  واالجتمـاع  يف شـعور ومن العوامت اخلارجية الـيت تـرتبط بالتلميـ
اجرفــال بعــدم اجمـــان واالنســجام والشـــعور بعــدم احلــب والـــدفء، ســواء يف البيـــت أم يف 
املدرســـة، اجمـــر الـــحي يـــؤثر بصـــورة  بـــرية علـــى اجســـاس النفســـ ، بـــت وحـــ ى الفســـيولوج  

ر بفقد للعالقا  للتعلا إذا ما تعرض لفرتة رويلة من احلرمان العارف  واالجتماع  وشعو 
الشحصــــية يف البيــــت واملدرســــة، حيــــث أظهــــر  دراســــا  أجريــــت يف الواليــــا  املتحــــدة 

يف أن بعـ  حـاال  ُصـعوبا  Sharma(2660 )وDyson (2667 )اجمريكية  دراسة 
الــتعلا  انــت جرفــال قــد تعرضــوا يف حيــا ا ملشــكال  أســرية، أو  ــانوا نتــاَج بي ــا   غــري 

لسـوء  املعاملـة بـدنياذ وعارفيـاذ، ضـمن من ومـة عائليـة غـري صـحية  مستقرة، و انوا يتعرضـون
أضـف إىل ذلــك . يتبنـون سـلو يا  غـري مالئمـة، ويعـزز أفـراد أسـرها سـلو ها غـري السـوذي

 . شعور هؤالء التالميح يف االعتمادية املبالغ فيها

يميـة هكحا فإن بع  العوامت اخلارجيـة املتمحـورة أساسـا حـول عيـوب يف العمليـة التعل
تكــون أحــد اجســباب املســاعدة لتــدهور حالــة هــؤالء التالميــح مــن ذوي ُصــعوبا  الــتعلا،  
 عــدم االهتمــام مبشــكال ا، أو لتلــف املمارســا  الرتبويــة والتعليميــة اخلار ــة، خاصــة يف 
التعامـــت مـــع هـــؤالء التالميـــح الـــحين ي هـــرون اضـــطراباذ يف الوظـــائف النفســـية، مثـــت اإلدراك 
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وصياغة املفاهيا وضعف القدرة على التن يا والتعميا، وعدم القدرة علـى احلس  والتح ر 
التعبـري عــن املفــاهيا إىل جانــب ضــعف وتـدين املهــارا  احلر يــة واللف يــة، وضــعف الــحا رة 

 .القصرية اليت تكون ذا  أثر  بري على أدائها التعليم  

سـؤولة لـبع  املدرسـني الـحين فالعوامت الرتبوية واملمارسا  الرتبويـة غـري املهنيـة وغـري امل
يصـفون التالميـح مـن ذوي ُصـعوبا  الـتعلا بـأهنا  سـولني، وأهنـا ال يسـتطيعون اسـتحدام 
اســـرتاتيجيا  ذا   فـــاءة يف الدراســـة، وأن تكـــيفها يف املواقـــف التعليميـــة يتســـا بـــالنقص 
يـة والرعف وضيق املنهج التعليم ، وضعف يف التدريب علـى املهـارا  االجتماعيـة والبدن

واحلر يـــة والتواصـــت الشـــفوي والســـلوك التكيفـــ  مـــن العوامـــت اخلارجيـــة املرتبطـــة بصـــعوبا  
علا يبالغ يف استحدام املهارا  الـيت  ـتا بـاحلفظ والتسـميع أ ثـر . التعلا

ُ
فنجد مثال أن امل

مما يهتا باخلدا  الرتبويـة القائمـة علـى التـدريب علـى اسـتحدام املهـارا  الـيت تعتمـد علـى 
حر يـــة وتقـــدمي احلـــوافز وتنميـــة مفهـــوم الـــحا ، اجمـــر الـــحي قـــد  -واملهـــارا  احلـــساجلســـا 

يؤدي إىل تفاقا مشكال  التالميح التعليمية وظهور هـحه املشـكال  احلـادة بشـكت مـؤثر 
 .مما ال يعود عليها بالنفع يف حيا ا املستقبلية

علــا والتالميــح مــن ذوي ُصــعوبا  الــتعلا  دور
ُ
أساســ  يف ظهــور  جتســد العالقــة بــني امل

املشكلة ، فاجلانب االجيايب يف العالقة املتمثت يف أسلوب املعاملة السوي التفاعل  بينهما، 
مـن خـالل التشـجيع علــى املمارسـا  االجيابيـة داخـت الصــف وخارجـه  ـحا إعطـاء التلميــح 
الفرصـــة والوقـــت الكـــافيني لكـــ  يقـــدم مـــا لديـــه مـــن نشـــاأل وأعمـــال تبعـــاذ ملســـتوى الفـــرو  

وباملقارنة مع اجلانب السليب املتمثلة يف العالقة املتوترة السالبة بني املدرس والتلميح . ديةالفر 
من ذوي ُصعوبا  التعلا، فيعمت على إااله وعدم مشار ته يف اجنشـطة واملهـام الصـفية، 
مما يـؤثر سـلباذ علـى احلالـة النفسـية للتلميـح مثـت الشـعور بالنبـح واإلاـال وعـدم الكفـاءة مـع 

 .ريه من الزمالءغ

وعموما ميكن القول ان تعتد عملية عوامت صعوبا  التعلـّا متداخلة اىل حـد يصـعب 
علينــــا ايــــزه، إال أن البــــاحثني يف هــــحا امليــــدان يقســــمون تلــــك اجســــباب إىل جمموعــــة مــــن 
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ــــــــــت يف( 216-267، 2661 الروســــــــــان،)اجســــــــــباب  إصــــــــــابا  الــــــــــدماغ، : قــــــــــد تتمث
 :اخلدة،جملموعا  من العوامت املحتلفة، ميكن تقسيمها إىلاالضطرابا  االنفعالية، نقص 

 يربطهـــا اجربـــاء إلصـــابا  يف الـــدماغ، والـــيت تعـــ  : العوامـــت العرـــوية والبيولوجيـــة
التلف يف عصب اخلاليا الدماغية إىل عدد من العوامت البيولوجية أاهـا التهـاب السـحايا، 

ملانيـــة ونقـــص اج ســـجني أو صـــعوبا  والتســـما أو التهـــاب اخلاليـــا الدماغيـــة واحلصـــبة اج
الــوالدة، أو الــوالدة املبكــرة، أو تعــار  العقــاقري، و ــحا يعتقــد اجربــاء أن هــحه الســباب قــد 

 .تؤدي إىل إصابة اخلاليا الدماغية

 تشـري الدراسـا  احلديثـة يف موضـوع أسـباب صـعوبا  التعلــّا إىل : العوامت اجلينيـة
 .أثر العوامت اجلينية الوراثية

 وتتمثــت يف نقـص اخلــدا  التعليميـة وسـوء التغحيــة، أو سـوء احلالــة : عوامـت البي يـةال
الطبيــة أو قلــة التــدريب أو إجبــار الطفــت علــى الكتابــة بيــد معينــة، وبــالطبع البــد مــن ذ ــر 

 ."نقص اخلدا  البي ية واحلرمان من املثريا  البي ية املناسبة

 :مظاهر صعوبات التعلم 5-3

 املواضـيع مـن احليـاة، فهـ  مـدى ت ـت الـيت املشـا ت مـن لاالـتع صـعوبا  مشـا ت إن
 أولياء مثت من اجملتمع من  ثرية لتلفة شرائن اهتمام نتيجة واحد آن يف والشائكة احلديثة
 أربـاء اجرفـال، االجتماعيون، اجخصائيون النفسانيون، اجخصائيون املدرسون، اجمور،
 أهنـا متعـددة مـن بـالرغا الـتعلا عوبا صـ ذوي عموما فم ـاهر وغريها، اجعصاب أرباء
 يف االخـتالف بسـبب وذلـك منهـا، يعـاين تلميـح  ـت علـى مجيعهـا ت هـر ال أهنـا إال

 أو واحـدة عليـه ظهر  إذا التعلا عن عاجزا التلميح وبالتايل يعتد إليها، املؤدية اجسباب
 :التالية الرئيسية امل اهر من أ ثر

 املواقـف مـن العديـد يف تتكـرر الـيت السـلو يا  مـن جمموعـة وهـ  :السـلو ية امل ـاهر
 الرت يـز بدقـة ضـعف مالح تهـا اجهـت أو للمعلـا ميكـن واالجتماعيـة، والـيت التعليميـة
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 عمليـة علـى سـلبا يـنعكس ممـا والتشـتت الـحهن بشـرود وثيقـا ارتبارـا يـرتبط الحي واالنتباه
 أم حروفا  انت سواء ساسيةاج واملفاهيا اجشياء بني والتمييز اإلدراك  صعوبة"التعلا، 
 توقـف دون معـني نشـاأل يف واملداومـة غـريه، االسـتمرارية أم  لمـا  أم هندسـية أشـكاال
 و ثـرة الزائـدة احلر ـة. املشـار ة عـن واالنسـحاب الدراسـ  التحصـيت اافـاض ملـت، ودون
 أو  يف املرادا سواء املفاهيا اضطراب اجفعال، وردود اإلجابا  يف واالندفاعية النشاأل
 الشديد والبطء االجتماعية املهارا  يف والزمان، نقص املكان أو االجتاها  أو اجشكال

 (77-72 ،2660 قحطان،".)إاام املهما  يف

 :يلـ  مـا تشـمت(2667)والـيت حـددها حممـد  امـت  (:العصـبية) البيولوجيـة امل ـاهر
 معناهـا، حتمـت ىبـأخر  الكلمـا  بعـ  إبـدال وتر يبـه، تن يمـه وسوء الكالم ظهور تأخر
 - املتشـاهبة الكلمـا  بـني التمييـز صـعوبة - الكلمـا  لألحـرف أو صـحين غـري لفـظ

 بعـ  حـحف - مـع الرمـوز التعامـت علـى القـدرة عـدم - القـراءة يف املسـتمر الفشـت
 (70-72 ،2667  امت،.)املطلوبة غري الكلما  بع  وإضافة اجلملة، من الكلما 

 :التعلم صعوبات وأنماط تصنيف 5-5
الـتعلا فمـثال  جمـال صـعوبا  يف والعـاملني املتحصصـني بـني اتفـا  هنـاك يكـون كـادي

ثالث أنواع من املشكال  للصعوبا  التعلا  1777حدد  احلكومة االحتادية اجمري ية 
مشكال  . مشكال  لغوية، تعبري شفه  مب  على االستماع(: 11 ،2667أولفت، )

 صعوبا  التعلا  وعموما ميكن تصنيف. ارا  القراءةالتعبري الكتايب ومه: القراءة والكتابة
 .اج ادميية  التعلا النمائية و حا صعوبا  التعلا صعوبا  : رئيسيني اا تصنيفني حتت

 الدماغيـة، بالوظـائف تتعلـق الـيت الصـعوبا  وهـ  :النمائياة الاتعلم صاعوبات 
 السبب وقد يكون  ادمي ،اج حتصيله يف الطفت حيتاجها اليت واملعرفية وبالعمليا  العقلية

 الصعوبا  تلك هبا ويقصد العصيب املر زي، اجلهاز ختص وظيفية اضطرابا  حدوثها يف
 .باالنتبـاه املتعلقة املعرفية العمليا  يف تتمثت اليت قبت اج ادميية، ما العمليا  تتناول اليت

 أهـا وتشـكت ادمي ،اج ـ عليها التحصـيت يعتمد واليت واللغة، والتفكري والحا رة واإلدراك
 أن ميكـن الصـعوبا  للفـرد عمومـا فهـحه العقلـ  املعـريف النشـاأل عليهـا يقـوم الـيت اجسـس
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 االنتباه، واإلدراك، والحا رة صعوبا  مثت: أولية صعوبا  :نوعني فرعيني واا إىل تقسا
 يف يـةالنمائ الـتعلا صـعوبا  وتؤثر .الشفوية واللغة التفكري، والكالم، والفها مثت: ثانوية
 .احلر ية البصرية املهارا  املعريف، منو اللغوي، النمو النمو: ه  أساسية جماال  ثالثة
 املعـريف املدرسـ  اجداء صـعوبا  هبـا ويقصـد :األكاديمياة الاتعلم صاعوبات 

احلسـاب،  و الكتـايب التعبـري و التهج ـة و الكتابـة و القـراءة يف والـيت تتمثـت اج ـادمي ،
 القـراءة تعلـا :فمـثالذ  النمائيـة، الـتعلا بصـعوبا   بـري حـد إىل الصـعوبا  هـحه وتـرتبط
 على للتعرف السمع  اإلدراك اللغة، ومهارة واستحدام فها على والقدرة الكفاءة يتطلب
 وحتديد احلروف التمييز على البصرية والقدرة اإلدراك أو الكلما  الوع  حروف أصوا 

 . والكلما 
 اإلدراك :احلر يـة مثـت املهـارا  مـن العديـد يف فـاءةالك يتطلـب الكتابـة يف حـني تعلـا

 من وغريها والعني اليد حر ة اجصابع، وتآزر الستحداما  الدقيق احلر   التآزر احلر  ،
املكـان  البصـري التصـور مهـارا   فايـة يتطلـب احلسـاب أمـا يف حالـة تعلـا. املهـارا 
 .اجخرى من املهارا  وغريها وقيمتها اجعداد مبدلوال  واملعرفة الكمية، واملفاهيا

 :االتجاهات المختلفة في عالج صعوبات التعلم 5-2
 اجتاه ريب واجتاه نفس  تربوي: هناك اجتاهني رئيسني 

فــاملهتمني هبــحا االجتــاه هــا اجربــاء وخاصــة أربــاء اجعصــاب،  :االتجاااا الطبااي: أوالا 
فــ  يف الــدماغ أو واملنطلــق اجساســ  للعــالج هــو أن صــعوبا  الــتعلا ناجتــة عــن خلــت وظي

 : خلت بيو ميائ  يف اجلسا ويكون العالج
 أ ثـــر مـــا يســـتحدم يف حـــاال  اإلفـــراأل يف النشـــاأل حيـــث أن  :العقااااقير الطبياااة

 .التقليت من النشاأل الزائد حيسن من درجة استعداد الطفت للتعلا
  إذ أن املــواد امللونــة واحلاف ــة ومــواد الفا هــة  :العااالج بضاابط البرنااامج ال ااذائي

لصناعية اليت تدخت يف صناعة أغحيـة االرفـال أو حفـظ املـواد الغحائيـة املعلبـة وغريهـا مـن ا
املــواد الكيميائيــة قــد تزيــد مــن حــدة اإلفــراأل يف النشــاأل لــدى اجرفــال لــحلك فــال بــد مــن 

 .التقليت من استحدام هحه املواد
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  يشـــري أنصـــار هـــحا اجســـلوب إىل أن جرعـــا   :العاااالج عااان طرياااق الفيتاميناااات
الفيتامينا  اليت تعطى جرفال ذوي صعوبا  التعلا ت هر حتسنا يف فرتة انتبـاهها وتقلـت 
ــــد مــــن الدراســــة  ــــزال هــــحا اجســــلوب حباجــــة إىل املزي مــــن درجــــة اإلفــــراأل يف النشــــاأل وال ي

 .  والبحث
عمومــا ميكــن القــول أن االجتــاه الطــيب هــو عبــارة عــن أســاليب عالجيــة غــري مباشــرة وال 

تعلا حبد ذا ا بت اإلفراأل يف النشاأل وقلة االنتباه وننحن ندرك أن صعوبة تتناول صعوبة ال
 .التعلا ه  مشكلة  ا أبعاد نفسية  حه الف ة من اجت حتقيق تكفت امثت

ويشتمت االجتاه النفس  الرتبوي على الطرائق الثالث  :االتجاا النفسي التربوي: ثانيا
 : الرئيسية التالية

 تقوم هـحه الطريقـة علـى تصـميا أنشـطة تعليميـة  :عملياتطريقة التدريب على ال
 ـــدف إىل التغلـــب علـــى املشـــكال  الوظيفيـــة الـــيت تعـــاين منهـــا العمليـــا  اإلدرا يـــة ذا  

 :ويتا يف هحه الطريقة استحدام أساليب لتلفة أاها.الصلة بصعوبة التعلا
ويســتحدم  .تـدريب علـى التــآزر البصـري احلر ـ حيـث يــتا ال :التادريب الانفس ل ااوي

هــحا اجســلوب بشــكت خــاص يف عــالج صــعوبا  الكتابــة والقــراء وأشــهرها برنــامج  ــريك 
 .ورفاقه

ويقوم هحا اجسلوب على استحدام القنوا   :التدريب باستخدام الحواس المتعددة
يف التــدريب علـــى العمليـــا  ( مســع، بصـــر، شـــا، ملــس، احلاســـة املكانيـــة)احلســية املحتلفـــة 

هــحا اجســلوب علــى االفــرتاض بــأن الطفــت يــتعلا بشــكت أســهت إذا   ويقــوم .  اإلدرا يــة
 .توظيف أ ثر من حاسة يف عملية التعلا

يســــمى هـــــحا اجســــلوب يف التـــــدريب إىل حتســــني اســـــرتاتيجيا   :التاااادريب المعرفاااااي
الطالب يف فها وتن يا عمليا  التفكري املحتلفة على اعتبار أن اسرتاتيجياته السابقة غري 

ويترـــمن هــحا اجســـلوب إجــراءا  لتلفـــة ومتعــددة أاهـــا الـــتعلا .  يـــة الــتعلامالئمــة لعمل
 .الحايت والربط الحايت

 إن رريقــة التــدريب علـــى املهــارا  تر ــز علـــى  :طريقااة التاادريب علاااى المهااارات
وتقـــوم هـــحه .  التـــدريب املباشـــر علـــى املهـــارا  الـــيت ي هـــر فيهـــا التلميـــح قصـــوراذ أو عجـــزاذ 
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ن العجز أو القصور يف أداء املهارا  ال يعود إىل خلت يف العمليا  الطريقة على افرتاض أ
 .اإلدرا ية وإمنا إىل حرمان من فرص التعلا املالئمة

  الطريقااة القائماااة علااى الجماااع بااين التااادريب علااى العملياااات والتاادريب علاااى
وهو االجتـاه اج ثـر حداثـة وقبـوال يف أوسـاأل املحتصـني يف الوقـت احلاضـر هـو : المهارات

 .اجلمع بني االجتاهني واالستفادة من امليزا  اإلجيابية لكت منهما
 :استخدامات الحاسب اآللي لذوي صعوبات التعلم 5-4

 ماهية الحاسوب التعليمي: 
 ليشـمت ميتـد وأخـح املعاصـر اإلنسـان حيـاة مـن أساسـياذ  جـزءاذ  اآليل احلاسـب أصـبن
 بنـاء علـى سـاعد اآليل فاحلاسـب ،مرونـة مـن به ميتاز ملا الرتبوي يف امليدان لتلفة جماال 
 خـالل مـن واملعلومـا  املعرفة، ونقت اجملرد، املفاهيا مفصت، وحتليت بشكت املتعلمة املادة
 يف يـتحكا املـتعلا ممـا جيعـت وقدراتـه، وقـت املـتعلا احلسـبان يف يأخـح الـحي التعلـيا تفريد
 .س يف حتصيله الدرا أفرت نتائج لتعط  ومعقولة، معتدلة بدرجة تعلمه

 املسـتقبلية، االجتاهـا  أهـا مـن التعليميـة العمليـة يف اآليل احلاسـب إدخـال ويعـد،
 املـتعلا فيهـا يكـون تعليميـة بي ـة ويـوفر والـتعلا، التعلـيا لعمليـة إسـهاما  مبتكـرة ويقـدم
 أنه  ما  ا، احلاجة عند له عالجية خطوا  مستمر، وتقدمي بشكت تقوميه وميكن إجيابياذ،
 .معينة  مواقف يف ولكن املعلا تحم حيت أن ميكن

منـــط مـــن أمنـــاأل التعلـــيا يســـتحدم الـــدامج  الـــيت تعـــرف :" بأنـــه (2660)عرفـــه املوســـى    
بالدجميــا  التعليميــة الــيت  ــدف لتقــدمي املــادة بصــورة شــيقة تقــود املــتعلا خطــوة حنــو إتقــان 

ــــيا، ويكمــــن اســــتعمال هــــحا النــــوع داخــــت الفصــــت مــــن للــــتعلا رــــرف املعلــــا  ــــأداة  التعل
، املوســـــى")ة يف عمليـــــيت التـــــدارك و املراجعـــــة، ما ميكـــــن ان يســـــتحدم  ـــــأداة فعالـــــالـــــحايت
2660،17). 

ب بالتفاعـت املباشـر اعتمـاد احلاسـو :" بأنـه (2667)وآخـرون  يـح ر أمـت عبـد الفتـاح،    
فري سـرعته،وتو للتلميـح املمارسـة وفقـا لقدراتـه و تقدمي املادة التعليمية له، ويتـين مع التلميح و 
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التغحية الراجعة املناسبة الستجاباته، وبدأ هحا النمط بسيطا مث تطور نتيجة لتطور تقنيا  
ـــدامج التعليميـــة و ا الدجميـــا  وزيـــادة االقبـــال علـــى اســـتحدام  ،تقنيـــا  الوســـائط املتعـــددةل

ــــة التعليميــــة و  ــــة التعليميــــة، فهــــو ميســــر ومطــــور للعملي يســــعى لتقــــدمي املوضــــوعا  التقليدي
 .(172-171، 2667عبد الفتاح وعبد العال، " )بطر  وأساليب جديدةاملحتلفة 

عموما ميكن القول أن احلاسب مُيكن أن يكون مادة للتدريس، وميكن أن يكون أيرا 
آلةذ تعليمية، فاحلاسُب ُيساعد على إتـمام  العملية التعليمية التعلُّميـة وإجنازهـا، مـن خـالل 

حا اة للواقـع املساعدة يف شرح الدروس، وَحتِّ ال
ُ
تمارين، وتقدمي املعارف، وإجراء اارين امل

ــدرس علـــى 
ُ
يف املحــابر واملعامــت، وتـــمثيت ال ــواهر الطبيعيــة أو مـحا اتـــها،  مــا ُيســاعد امل

 (70 ،2667ناصر ومجت، القال و .)داف التعليمية املوضوعةتصميا الدروس وفق اجه

 مسوغات استخدام الحاسب في صعوبات التعلم: 
وه  ار . احلاسب اآليل من أبرز املستجدا  اليت أنتجتها التقنية يف القرن املاض يعد 

 بثــورة تعتمــد علــى العلــا والتقنيــة لتــؤثر يف مجيــع ميــادين احليــاة والــيت ســتقودنا إىل تطــورا 
، فقــد بـــدأ االهتمــام يف الســـنوا  اجخــرية ينصـــب علـــى متعــددة ولتلفـــة يف شــ ى اجملـــاال 

االجتماعيـــــة  الرتبيـــــة اخلاصـــــة، وســـــاعد  التطـــــورا  يف اجملـــــاال  اســـــتحدام احلاســـــوب يف
مي أفرــت الــدامج  ــؤالء  التكنولوجيــا يف زيــادة االهتمــام بتقــدوالرتبويــة والصــحية والقانونيــة و 

ــــــراد فــــــاختالف ذوي صــــــعوبا  الــــــتعلا يف رريقــــــة تفكــــــريها وتعلمهــــــا واســــــتيعاهبا  .اجف
اجــة للمســاعدة ممــن حــو ا لتجــاوز هــحه للمعلومــا  عــن أقــراهنا مــن اجســوياء فهــا يف ح

القيــام  علــىيف جمــال الرتبيــة اخلاصــة يف املســاعدة العقبــة،  وتتمثــت اســتحداما  احلاســوب 
بواجبــــا ا املدرســــية ، تطبيــــق اخلطــــة الفرديــــة الرتبويــــة، مســــاعدة الطــــالب يف حــــت بعــــ  

فاسـتحدام . ساباملشكال  التعليمية  مشكلة القراءة و االستيعاب القرائ  والكتابة واحل
احلاسوب يف هحا االجتاه ن را لتميـز الكمبيـوتر بالصـد مـع املـتعلا والتعلـيا الفـردي ولتبـاين 
الفـــرو  يف القـــدرا  بـــني املتعلمـــني ذوي صـــعوبا  الـــتعلا، وإمكانيـــة تعلـــا الطالـــب وفـــق 
ســـرعته اخلاصـــة ممـــا يتفـــق مـــع ربيعـــة صـــعوبا  الـــتعلا وقـــد اســـتحدمت بـــرامج الكمبيـــوتر 

يــة ملســاعدة املتعلمــني ذوي صــعوبا  الــتعلا  مــا اســتحدمت بــرامج متنوعــة  ــدامج التعليم
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التــدريب واملــران وبــرامج اجلعــاب، والــدامج التعليميــة، وهــحا أيرــا يتفــق مــع أوجــه الصــعوبة 
اليت يعانيها الطالب فدامج التدريب واملران  دف إلتقان تعلا املهارا  وخاصة املهارة يف 

ة وهـ  تقـدم املسـائت التدريبيـة بطريقـة متدرجـة مـن السـهت إىل الصـعب، العمليا  احلسابي
ومــن الســهت جــدا اختيــار نوعيــة املســائت الــيت تتفــق مــع إمكانيــا  الطالــب املتعلمــني ذوي 
صــعوبا  الــتعلا، وبــرامج اجلعــاب فرــال عمــا تــوفره مــن املتعــة والتشــويق تســاعد أيرــا يف 

ا ـــاة تســـاعد تقليـــد املواقـــف الطبيعيـــة عـــد شاشـــة اثيـــت املســـائت بطريقـــة مرئيـــة، وبـــرامج حم
 .احلاسوب  مسائت البيع والشراء وغريها

ــــة  ــــى اســــتحدام احلاســــوب يف الرتبي إذ بــــدأ االهتمــــام يف الســــنوا  اجخــــرية ينصــــب عل
اخلاصـــــة، وســــــاعد  التطـــــورا  يف اجملــــــاال  االجتماعيـــــة والرتبويــــــة والصـــــحية والقانونيــــــة 

م بتقــدمي أفرـت الــدامج  ـؤالء اجفــراد، وتتمثـت اســتحداما  والتكنولوجيـا يف زيــادة االهتمـا
 :احلاسوب يف جمال الرتبية اخلاصة فيما يل 

   اســــتحدام احلاســــوب يف مســــاعدة ذوي االحتياجــــا  اخلاصــــة وخاصــــة صــــعوبا
 .التعلا يف القيام بواجبا ا املدرسية

 تطبيق اخلطة الفردية الرتبوية. 
   مشـــكلة القـــراءة واالســـتيعاب القرائـــ  مســاعدة الطـــالب يف حـــت بعـــ  املشــا ت 

 .والكتابة واحلساب
 يساعد الطفت على التعرف على احلروف والكلما  من خالل ربطها بالصور. 
  استعمال احلاسب اآليل يساعد الطفـت علـى عمـت عمليـا  الرـرب الـيت غالبـا مـا

 .جيد الطفت ذوى صعوبا  احلساب صعوبة بالغة يف حفظ جدول الررب
  على تكوين املفاهيا اإلدرا ية مـن خـالل الـدامج الـيت حتقـق التتـابع يساعد الطفت

 .وتنسيق الصور بدون تآزر احلر   شديد
 تنبيــه اإلدراك البصــري املــن خــالل التنســيق بــني حر ــة اليــد وحر ــة  يســاعد علــى

  .العينني وتساها ىف القدرة على التن يا وإدراك العالقا  املكانية
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 علا فرصـة جيـدة للتميـز بـني الشـكت واخللفيـة الـيت دائمـا استعمال الكمبيوتر يف الـت
 .ما تكون سببا يف صعوبة القراءة

   بــــــرامج الكومبيــــــوتر حتتــــــوى علــــــى صــــــورة وصــــــو  فهــــــ  تنمــــــى اإلدراك الســــــمع
وخصوصــــا تتــــابع الكلمــــا  مــــن خــــالل تقســــيا الكلمــــا  إىل مقــــارع ودمــــج اجصــــوا  

 .فتساعد على التعرف على الكلما  وايزها
  ولـحلك ننصـن  قدرة الطفت علـى االنتبـاه والرت يـز وتزيـد مـن دافعيـة الـتعلاتزيد من

باستعمال الدامج التعليمية على الكمبيوتر يف حاال  اجرفال ذوى صعوبا  التعلا ح ى 
حبــاأل أو الدونيــة نســاعد الطفــت علــى التغلــب علــى املشــا ت التعليميــة وحــ ى ال يشــعر باإل

  .افيتسرب من التعل

 :خاتمة

  التعلا ه  من أحدث ميـادين الرتبيـة اخلاصـة وأسـرعها تطـورا بسـبب اهتمـام صعوبا
اجهت واملهتمني مبشكلة اجرفال الحي ي هرون مشكال  تعلمية واليت ال ميكـن تفسـريها 
بوجــود اإلعاقــا  العقليــة واحلســية واالنفعاليــة، باإلضــافة إىل أن مصــطلن صــعوبا  الــتعلا 

اجشحاص الـحين ي هـرون صـعوبا  يف الـتعلا ال  .اجهت قد  ال تلقى قبوال أ ثر من قبت
تبــدو علــيها م ــاهر جســمية غــري عاديــة بــت هــا عــاديون مــن حيــث القــدرة اجلســمية فــال 
يعـــانون مـــن أي إعاقـــا  مسعيـــة، بصـــرية، أو صـــحية  عمومـــا و ال اضـــطرابا  انفعاليـــة أو 

ارا  اجساســـية ظـــروف أســـرية غـــري عاديـــة، ومـــع ذلـــك فـــإهنا غـــري قـــادرين علـــى تعلـــا املهـــ
واملوضـــــوعا  املدرســـــية مثـــــت االنتبـــــاه أو االســـــتماع أو الكـــــالم أو القـــــراءة أو الكتابـــــة أو 

وحيث إنـه مل يقـدم ملثـت هـؤالء اجرفـال أي خـدما  تربويـة وعالجيـة يف بـاد  . احلساب
اجمـــر، فقـــد رالـــب أهـــت هـــؤالء اجرفـــال مســـاعدة املتحصصـــني مـــن أجـــت حـــت مشـــكلة 

وجيـــا احلاســـوب آليـــة أساســـية مدعمـــة  لـــحوي صـــعوبا  الـــتعلا  يف وفـــر  تكنول .أبنـــائها
لتلف عمليا  التقومي والتصحين والتوجيه جساليب التعلا لكـت املتعلمـني ااشـيا وربيعـة 

 .صعوبا ا النمائية أو اج ادميية 
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 مستوى القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة القدس

The level of social anxiety in a sample of students from the 

University of  Jerusalem. 

Dr. Omar Rimawi 

ُUniversity ofُ Jerusalem 

 :الملخص

 جامعة رلبة من عينةلدى  االجتماع  لقلقا مستوى إىل التعرف الدراسة هحه هدفت    
 عينـــة خـــالل الدراســـة مـــن بيانـــا  جلمـــع االجتمـــاع  للقلـــق اســـتبانة واســـتحدام القـــدس،
 بدرجــة جــاء االجتمــاع  القلــق مســتوى أن الدراســة نتــائج أظهــر .رالبــاذ ( 268) ضــمت
 يف إحصــــائية داللـــة ذا  فـــرو  وجـــود عـــدم تبــــني  مـــا ،(2.78) قـــدره ومبتوســـط عاليـــة
 الرتا مـــ ، بينمــــا واملعــــدل التحصـــص، اجلــــنس، بـــاختالف االجتمــــاع  القلـــق وســـطا مت

 وبنــاء .اجوىل السـنة رلبــة ولصـاحل  الدراسـ ، املســتوى ملتغـري إحصـائياذ  دالــة الفـرو   انـت
 ختصـها مواضـيع ملناقشـة للطلبـة اجملـال إفسـاح برـرورة احلاليـة الدراسة أوصت النتائج على
 عنـــدما الطلبـــة إحـــراج وعـــدم القـــرارا ، اختـــاذ يف واملشـــار ة ،ذا ـــا عـــن التعبـــري أجـــت مـــن

 .خيط ون
 .القدس جامعة اجلامعة، رلبة االجتماع ، القلق: المفتاحية الكلمات

Abstract 

ُُُُُُThe aim of the study is to identify the level of social anxiety 

among a sample from the University of Jerusalem students. The 

study used a descriptive approach using questionnaire for social 

anxiety through the sample of (205) students ُ. The study results 

showed that the students indicated that the social anxiety was 

high with an average (2.35). Also, the results did not show any 

significant statistical mean differences in the students social 

anxiety that are attributed to the gender, specialty, and the 

cumulative average. However statistical mean differences 

appeared in the students' academic level, where these differences 

were in favor of the first year students .ُ Based on the results, it 

was recommended to give students the opportunity to discuss 

their own topics in order to express themselves, participation in 

decision-making, and not to embarrass students when they make 

mistakes. 

Key words: social anxiety, university students, University of 

Jerusalem. 
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  المقدمة
يتسا عصرنا الراهن بعدد من ال واهر اليت  ا تأثريها الواضن على الصحة النفسية         
حيـــث يواجـــه اجملتمـــع العديـــد مــن مصـــادر الرـــغوأل الـــيت تـــؤدي إىل اضـــطرابا  . لإلنســان

ويعــد القلــق مــن ا ثــر احلــاال  الوجدانيــة الشــائعة واملســببة .  نفســية ومنهــا موضــوع القلــق
فـــالقلق لـــيس مفهومـــا ، (2660االنصـــاري، )ملشـــكال  النفســـية والســـلو ية، لكثـــري مـــن ا

وهــو موجــود بالكتابـــا  , وامنــا اتــد جــحوره إىل البـــدايا  االوىل للفكــر االنســاين ،جديــدا
, قد ا دوا على وجود القلق  شـرأل اساسـ  للوجـود االنسـاين, ا ريوغليفية املصرية القدمية

وذلـــك علـــى , االهتمـــام باالنفعـــاال  وخاصـــة القلـــقوقـــد شـــهد القـــرن التاســـع عشـــر تزايـــد 
, وقـد شـهد هـحا القـرن ايرـا اهتمامـا متزايـدا لـدى البيولـوجيني, ايدي فالسـفة هـحا العصـر

ويف القرن العشرين برز القلق بوصفه مشكلة مر زيـة , امثال داروين ب اهريت اخلوف والقلق
قــد غــدا يشــار اليــه علــى انــه  وموضــوعا ســائدا يف احليــاة املعاصــرة إىل حــد ان هــحا العصــر

 (.2616الشربي ، . )عصر القلق
ويعـد القلــق االجتمــاع  أحــد االضــطرابا  النفسـية الــيت صــنفت ضــمن اضــطرابا         

القلـــق الرهـــايب الـــيت ورد  يف الـــدليت العاشـــر لتصـــنيف االمـــراض النفســـية والعقليـــة ملن مـــة 
حصــــــائ  التشحيصــــــ  وقــــــد صــــــنف  ــــــحلك ضــــــمن دليــــــت املرشــــــد اال, الصــــــحة العامليــــــة

لالضـــطرابا  العقليـــة الصـــادر عـــن مجعيـــة االربـــاء النفســـيني االمـــريكيني وذلـــك يف ربعتـــه 
يف %( 10-7)فهو اضطراب نفسـ  واسـع االنتشـار اذ تـرتاوح نسـبة انتشـاره بـني , الثالثة

وهو اضطراب مزمن، ولكنه قابـت للعـالج وي هـر عـادة يف سـن املراهقـة , اجملتمعا  الغربية
 (. 2666عيد،)افق مع اضطرابا  القلق االخرى ومع اال ت اب وهو يرت 

ووفقا للطبعة الرابعة من  تاب الدليت التشحيص  واإلحصائ  الرابع لالضطرابا          
فإن القلـق االجتمـاع  هـو اخلـوف النـاتج مـن واحـد أو أ ثـر مـن  (DSM-IV)النفسية  

فـرد والـيت فيهـا يكـون الفـرد أمـام الغربـاء، املواقف االجتماعية واليت يتطلب منهـا أداء مـن ال
أو يكــون يف موقــع تقيــيا أو فحــص مــن قبــت اآلخــرين، ويكــون اخلــوف ناجتــا عــن الشــعور 
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باالرتباك أو التحقري واإلذالل، وي هر اعـراض تـنا عـن القلـق، ويـدرك الفـرد أن خوفـه غـري 
 (.278 :2660 ،البناء، عبد اخلالق، مراد) عقالين أو غري منطق  

  ( Ahrens-Eipper, & Hoyer ,2007)( )Kessler, 2003   مـا تؤ ـد دراسـة     
، مـن االضـطرابا  النفسـية الـيت ت هـر يف مرحلـة Social anxietyان القلـق االجتمـاع  

ويستمر تفاقا هحا املرض وتطوره يف . مبكرة من العمر، من ستة اعوام اىل اث  عشر عاماذ 
ويعــد مفهــوم القلــق . الشــباب اذا مل يــتا عالجــه مبكــراذ  اثنــاء مرحلــة املراهقــة وبــدايا  ســن

مــن املفــاهيا الــيت تــرتبط بالتفاعــت بــني الفــرد واآلخــرين ( Social Anxiety)االجتمــاع  
وهــو جــزء مــن عمليــة االتصــال، وميكــن ان جنــد مفهــوم القلــق االجتمــاع ، أو اخلجــت، أو 

ن القلق االجتماع  ميكـن اعتبـاره ورغا ا. قلق املواجهة، أو قلق االتصال، او قلق املواعدة
 (.8.:  2661عثمان، ) تتبدى  نواتج للتقييا االجتماع واقعه سيكولوجية 

أن القلــق االجتمــاع  (  (Murray & John ,2002 :6ويـرى مــوراي، جـون          
هو ما يشعر به الفرد من قلق وعدم ارتياح عنـدما تكـون حمارـا بـاالخرين، عـادة يصـاحب 

مـــاع  الشـــعور بـــالقلق مـــن ان يكـــون موضـــع تفحـــص وتـــدقيق مـــن االخـــرين، القلـــق االجت
حينها يشعر الفرد بالقلق االجتماع ، إن فكرة القلق االجتماع  تتداخت بشكت  بري مع 

وعنـــدما يواجـــه هـــؤالء  املصـــابني . احليـــاء،  مـــا تتـــداخت مـــع غريهـــا مـــن املفـــاهيا  اخلجـــت
الح ــة اآلخــرين، فــإهنا يشــعرون بقلــق بــالقلق االجتمــاع  موقفــا ســيكونون فيــه موضــع م

بالغ، وقد يتحح هحا القلق بع  االعراض البدنية مثت تسـارع دقـا  القلـب، واإلرجتـاف، 
العــر ، امحــرار الوجــه، ويف حــاال  اخــرى قــد تكــون االعــراض أقــت، ولكنهــا تبقــى لوقــت 
ر أرــول، قــد تكــون هــحه هــ  احلــال عنــدما يقلــق شــحص مــا ملــدة أيــام أســابيع ورمبــا شــهو 

 .بسبب ما

ويشــري ســبيلجر إىل القلــق  حالــة انفعاليــة رارئــة وقتيــة، وتحبــحب مــن وقــت الخــر        
ويزول بزوال املثريا  اليت تبعث، وه  حالة تتسا هبا داخليـا وذلـك ملشـاعر التـوتر واخلطـر 
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املدر ة شعوريا واليت تزيد من نشـاأل الكـائن للجهـاز العصـيب الـحايت فت هـر عالمـا  حالـة 
 (77 :2611دبابش،)ه يف شد ا وتقلبها مع ا الوقتوختتلف حاال  القلق هح القلق

 :الدراسات السابقة

إىل الكشف عن الرهاب االجتماع  لدى ( 2611)وجرادا   دراسة املوم هدفت      
 727مـن  قوامهـاعينـة  علـى. يـةاالنتشار واملتغريا  االجتماعية الدميغراف: الطلبة اجلامعيني

أظهر  نتائج الدراسة أن نسبة انتشار الرهاب االجتماع  . اجلامعة اجردنيةة برالباذ ورالب
بـــني اإلنــــاث أعلـــى مــــن  هــــ نســـبة هــــحه الأن و %.  17.7 العينـــة قــــد بلغـــت لـــدى أفــــراد

الح ور؛ وبني الطلبة الحين آبـائها وأمهـا ا مسـتواها التعليمـ  ثـانوي فمـا دون أعلـى مـن 
واها التعليمــ   ليــة فــأعلى؛ وبــني الطلبــة الــحين ختّرجــوا الطلبــة الــحين آبــائها وأمهــا ا مســت

ومل ت هر هناك فرو  . من مدارس خاصة نيتحرجدارس حكومية أعلى من الطلبة املمن م
يف نســـــب انتشـــــار الرهـــــاب تعـــــزى إىل املســـــتوى الدراســـــ  أو الرتتيـــــب الـــــوالدي أو مكـــــان 

 . اإلقامة

قصاء فاعلية برنامج إرشادي معريف فهدفت إىل است( 2611) وأما دراسة دبابش         
سلو   خلف  القلق االجتماع  من خالل تشحيص القلق االجتماع  وقياسه عند عينـة 

رالبــا مــن رــالب الصــف احلــادي عشــر  266مــن رــالب املرحلــة الثانويــة، ومشلــت العينــة 
واســتحدم الباحــث مقيــاس القلــق االجتمــاع  ومقيــاس تقــدير الــحا  وأظهــر  النتــائج أنــه 

د فــرو  دالــة إحصــائيا بــني متوســط  رتــب درجــا  اجملموعــة الرــابطة ورتــب درجــا  توجــ
اجملموعـــة التجريبيـــة علـــى مقيـــاس القلـــق االجتمـــاع  يف القيـــاس البعـــدي، لصـــاحل اجملموعـــة 
التجريبيــة وأنــه توجــد فــرو  دالــة إحصــائيا بــني متوســط  رتــب درجــا  اجملموعــة التجريبيــة 

 .قياسني القبل  والبعدي، لصاحل القياس البعديعلى مقياس القلق االجتماع  يف ال

إىل معرفـــة أايـــة تقـــدير الـــحا  وعالقتـــه بـــالقلق ( 2616)البـــارق  دراســـة  هـــدفت        
تكونــت . ةالســعوديملكفــوفني باملرحلــة الثانويــة باالجتمــاع  وقلــق املســتقبت لــدى الطــالب ا

 10أعمـــارها بـــني  تـــرتاوح(مكفوفـــون 06 ،عـــاديون 06)امراهقـــ 126عينـــة الدراســـة مـــن 
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مقياس تقـدير الـحا ، مقيـاس القلـق االجتمـاع ، مقيـاس قلـق : فيهااستحدم  .سنة 17و
توصلت الدراسـة إىل وجـود فـرو  دالـة إحصـائيا بـني متوسـطا  درجـا  تقـدير . املستقبت

العاديني،  وأ د  على العالقة  لصاحلالحا  لدى الطالب املكفوفني والطالب العاديني 
لدالــــة بــــني تقــــدير الــــحا  والقلــــق االجتمــــاع  لــــدى الطــــالب املكفــــوفني واىل  االرتباريــــه ا

الفــرو  الدالــة إحصــائياذ بــني متوســطا  درجــا  الطــالب املكفــوفني مرتفعــ  ومنحفرــ  
 .القلق االجتماع  على مقياس تقدير الحا  يف اجتاه الطالب منحفر  القلق

و  يف القلــق االجتمــاع  لــدى بإجيــاد الفــر ( 2667) وقــد قامــت دراســة القاســا         
مـن الطلبـة،   ( ..2)ومشلت العينـة . رلبة اجلامعة تبعا ملتغري اجلنس والتحصص العلم 

اختيــــــارها بشــــــكت عشــــــوائ  مــــــن جامعــــــة بغــــــداد، واســــــتحدمت الباحثــــــة مقيــــــاس القلــــــق 
وأظهـر  النتـائج انـه مل ت هـر . االجتماع  ومقياس الصالبة النفسية املعد من قبت الباحثة

 . و  ذا  دالة إحصائيا بني متغريي اجلنس والتحصص العلم فر 

هــــدفت إىل تعــــرف العالقــــة بــــني اخلــــوف االجتمــــاع  (  2667)دراســــة الشــــهراين        
اللوائن واجن مة اجلامعية، سلوك أعراء هي ة التدريس، سلوك الطالب ) بأبعاده املحتلفة 

باإلضـافة إىل معرفـة الفـرو  بـني   ،(مع بعرها، سلوك اإلدارين من اعراء هي ة التـدريس
تكونـت عينـة (. رتا مـ التحصـص، واملعـدل ال)متوسط دراجا  اخلوف واملناخ باختالف 

واظهــر  نتــائج الدراســة وجــود فــرو  . رالبــاذ مــن جامعــة امللــك خالــد 782الدراســة مــن 
 .ذا  داللة احصائية باختالف التحصص، وعدم وجود فرو  باختالف املعدل الرتا م 

فقــــــد هــــــدفت للبحــــــث يف العالقــــــة بــــــني القلــــــق ( 2662) وأمــــــا دراســــــة الكتــــــاين       
االجتماع  والعدوانية يف املنزل واملدرسـة،  ـحلك البحـث يف الفـرو  بـني اجرفـال حسـب 

دوانيـــة، وتكونـــت عينـــة جنســـها ومســـتويا ا الدراســـية يف  ـــت مـــن القلـــق االجتمـــاع  والع
مبــــدارس ( ســــنة12-7) اوح أعمــــارها بــــني تــــرت مــــن اجلنســــني رفــــالذ  700 الدراســــة مــــن 

مقيـــاس القلــق االجتمـــاع  املعـــدل لألرفـــال،  مســـتحدما. حكوميــة مبدينـــة الربـــاأل بــاملغرب
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وأداة تقيــيا الطفــت لعدوانيــة أقرانــه وأظهــر  نتــائج الدراســة عــدم وجــود فــرو  بــني الــح ور 
 .دير اجقرانأن اإلناث أ ثر ميالذ للعدوانية حسب تقو واإلناث يف القلق االجتماع ، 

ــــام          ــــاس للقلــــق االجتمــــاع ، وحتديــــد ب تهدراســــ يف( 2661)رضــــوان  ق تقنــــني مقي
رالبـــا ورالبـــة مـــن رـــالب  077جتمـــاع ، علـــى عينـــة الفـــرو  بـــني اجلنســـني يف القلـــق اال

وقــد اعتمــد الباحــث علــى اســتبانة ساراســون وفينيغثتــاين فرــال عــن بعــ  . جامعــة دمشــق
بصــياغتها لقيــاس القلــق االجتمــاع ، وأظهــر  النتـــائج إىل ان الفقــرا  الــيت قــام الباحــث 

 .نسبة انتشار القلق االجتماع  لدى الح ور تزيد عن نسبة االنتشار لدى اإلناث

واليت هدفت إىل حتديد املكونا  اجساسـية الضـطراب القلـق ( 2666)دراسة عيد       
جامعــة لــدى رــالب  االجتمــاع ، والكشــف عــن الفــرو  يف اضــطراب القلــق االجتمــاع 

عينـة مـن  لـدى( أديب/علمـ )والتحصـص ( إنـاث /ذ ـور)  نستبعـاذ ملتغـريي اجلـعني مشـس 
 سنتفاعـــت بـــني اجلـــعـــدم وجـــود فـــرو  تعـــزى إىل الالدراســـة نتـــائج ، وأظهـــر  البـــار 017

والتحصــص يف اخلــوف مــن التقيــيا الســليب، و ــحلك يف القلــق االجتمــاع  العــام، ويف زملــة 
نتـائج إىل عـدم وجـود فـرو  الأشـار  جية، واالسـتغرا  يف الـحا ،  مـا و اجعراض الفسـيول

بني الح ور واإلناث يف اخلـوف مـن التقيـيا السـليب ويف اضـطراب القلـق االجتمـاع  العـام، 
 . يف القلق االجتماع  صوالتحص النوعم وجود فرو  نتيجة للتفاعت بني و حلك عد

اىل الكشف عن حجا استحدام  (Rosenthal, 2009) دراسة روسنتالهدفت       
مشـرت اذ، بينـت ( 128)االنرتنت وارتباره بالرهاب االجتماع ، وقد بلغ عدد أفراد العينـة 

نتــائج حتليــت االرتبــاأل وجــود عالقــة اجيابيــه دالــه بــني حجــا اســتحدام االنرتنــت والــدرجا  
هـاب االجتمـاع  على مقياس ليبوتيز ، وتؤ د هحه النتائج أن اجفراد الـحين يعـانون مـن الر 

يســتحدمون االنرتنــت  وســيلة لزيــادة التفاعــت االجتمــاع  بعيــدا عــن أي جهــد للحصــول 
 . على العالج 

 
 
 



2025 ديسمبر( 02)العدد   
 

 طياتْالكميةْوالكيفيةمخبرْتحليلْالمع.......ُسلُــــــوكْ 
 

 
 

70 
 

 :الدراسة  اشكالية -

 بالصحة الفرد اتع ودالئت مقوما  أها االجتماع  على انه من  ين ر اىل التكيف     
 اليوميـة، ومشـا لها للحيـاة موضـوعية ن ـرة وذلـك ملـا يبديـه الفـرد املتكييـف مـن النفسـية،
 والتغلب على هحه االحبارـا ، احلياة، احبارا  مواجهة على والقدرة باجيابية، والعيش

 السـلوك مسـؤولية االجتماعيـة،وحتمت املسـؤوليا   مـا ويسـتطيع الفـرد املتكيـف حتمـت
 .اجلديدة واجفكار وتقبت اخلدا   البي ية احمليطة، ال روف على والسيطرة الشحص ،

ونتيجــة للتطــورا  الــيت يشــهده العــامل مــن حولنــا يف لتلــف اجملــاال  علــى مجيــع اجصــعدة 
لــوحظ أن الشــباب اجلــامعيني هــا أ ثــر الف ــا  الــيت تــدخت دائــرة القلــق االجتمــاع ، وقــد 
اتد حالة الشعور بالقلق االجتماع  حبيث تؤثر على فاعلية الطالب وقدرتـه علـى التعبـري، 

ة اإلحــراج، وقــد يــنعكس ذلــك االضــطراب يف ضــعف التحصــيت والتجنــب والتهــرب خشــي
لـحلك تتجسـد مشـكلة البحــث . الدراسـ  ولتلـف اجنشـطة احلياتيـة اليوميـة لــدى الطالـب

مـاهو مسـتوى  انتشـار القلـق االجتمـاع   -:احلايل باإلجابة على التساؤل الرئيس  التـايل 
 لدى عينة من رلبة جامعة القدس؟

 : فرضيات الدراسة  -

مستوى  القلق االجتماع  ( 0.05) توجد فرو  ذا  داللة إحصائية عند املستوى ال -
 .لدى عينة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل متغري اجلنس

مستوى  القلق االجتماع  ( 0.05)ال توجد فرو  ذا  داللة إحصائية عند املستوى  -
 . لدى عينة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل متغري املستوى الدراس

مستوى  القلق االجتماع  ( 0.05)ال توجد فرو  ذا  داللة إحصائية عند املستوى  -
 .لدى عينة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل التحصص

مستوى  القلق االجتماع  ( 0.05)ال توجد فرو  ذا  داللة إحصائية عند املستوى  -
 .لدى عينة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل املعدل الرتا م 
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 :حدود الدراسة -

امعـة القــدس  جب البــار 268عينـة مــن رـالب جامعـة القــدس عـددها تقتصـر الدراسـة علــى 
مفــاهيم  واثلــت أدوا ــا   علــى مصــطلن القلــق االجتمــاع   حــدو  .د مكــاين وبشــري حــ

 .احلد الزماين 2612/2617واختح  من العام الدراس    القلق االجتماع  مبقياس

 :مصطلحات الدراسة  

خــوف (:  الرهــاب االجتمــاع )للقلــق االجتمــاع   DSM-IV-TR  عريـف ت      
واضـــن ومســـتدمي مـــن موقـــف أو أ ثـــر مـــن املوااقـــف االجتماعيـــة أو املواقـــف الـــيت تترـــمن 

 . اجداء أو اإلجناز واليت يتعرض فيها الشحص جناس غرباء أو تفحص االخرين له

الـــحي يتملـــك الفـــرد ويســـيطر  حالـــة انفعاليـــة تتمثـــت بـــاخلوف الغـــام : القلـــق االجتمـــاع 
عليه، وينطوي على صعوبة التواصت والتعبري عن النفس مع أو أمـام اآلخـرين، وعـدم الثقـة 

 (..، 2667قاسا، . )بالنفس، مصحوبة باضطرابا  فسيولوجية لتلفة

أن القلـق االجتمـاع  يتـألف ( Murray & John, 2002,15)مـوراي  وعرفـه جـون  و 
ن موقــف اجتمــاع ، أو أداء اجتمــاع  واحــد، أو أ ثــر، مــن خــوف مالحــظ ومتواصــت مــ

حيــث يتعــرض الشــحص فيــه للتعامــت مــع أشــحاص ال يعــرفها، أو إىل تــدقيق حمتمــت مــن 
 . اآلخرين يشعر الفرد باخلوف من أنه يتصرف بشكت معني

هــ  املســتوى  الــيت حيصــت عليهــا املفحــوص يف  -:والتعريــف اإلجرائــ  للقلــق االجتمــاع  
 .االجتماع مقياس القلق 

 :الميدانية لدراسةالمنهجية لجراءات اإل -

مـــن خــالل حتديـــد جمتمـــع  ،وا  واملراحـــت وفقــا للمـــنهج العلمــ خلطــا ســيتا عـــرض        
ـــــها , وإجـــــراءا  التحقـــــق مـــــن صـــــد  اجداة وثبا ـــــا تحدمةواجدوا  املســـــ ،لدراســـــة وعينت

 .ختبار فرضيا ااعاجلة البيانا  املتعلقة بوالوسائت اإلحصائية املستحدمة يف م
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  استحدام املنهج , لتحقيق اجهداف املرجوة من هحه الدراسة : منهج الدراسة -
, الوصف   وهو املنهج الحي يهدف إىل وصف خصائص ال اهرة ومجع معلوما  عنها
فقد   استحدام هحا املنهج يف صورته جنه يالءم ربيعة وأهداف الدراسة معتمداذ على 

ليف  بأغراضها وحيقق أهدافها واختبار صحة , انية يف مجع املعلوما أسلوب الدراسة امليد
 .  فرضيا ا وتفسري نتائجها

تكـون جمتمـع الدراسـة مـن مجيـع رلبـة جامعـة القـدس ابـو  :الدراساةوعيناة مجتماع  -
( 7666) 2617/ 2612مسية للعام الدراس  ديس  والبالغ عددها وفق السجال  الر 

وقــد اعتمــد الباحــث العينــة الطبقيــة . التســجيت والقبــولرالبــا ورالبــة حســب إحصــائيا  
مـــن حجـــا %( 7)العشـــوائية  أســـاس الختيـــار عينـــة الدراســـة، حيـــث   اخـــح  مـــا نســـبته 

 التــايلويبــني اجلــدول . رالبــا ورالبــة( 268)لــحلك بلغــت عينــة الدراســة . جمتمــع الدراســة
 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريا  الدراسة

 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت يرات الدراسة( 10)جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد المستوى المت ير

 اجلنس
 50.2 103 ذ ر
 49.8 102 أنثى

 املستوى الدراس 

 15.1 31 سنة أوىل

 19.5 40 سنة ثانية

 33.2 68 سنة ثالثة
 32.2 66 سنة رابعة

 التحصص
 43.9 90 أديب
 56.1 115 علم 

 عدل الرتا م امل
 40.0 82 78اقت من  - 06
 51.2 105 8.اقت من  - 78

85 – 100 18 8.8 

مث    ،ا االســتبانة بصــور ا اجوليــةقــام الباحــث بتصــمي :إجااراءات وأداة الدراسااة -
والـــحين ابـــدوا بعـــ  , عرضـــها علـــى جمموعـــة مـــن احملكمـــني مـــن ذوي االختصـــاص واخلـــدة
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 ها  التحقـق مـن صـدقو  ،بصـور ا النهائيـةاالستبانة هااجوعليها   إخر , ملالح ا  حو اا
ليت  وا, الكلية لألداة درجةأل بريسون لفقرا  االستبانة مع الاالرتبا  أيراذ حبساب معامال

تصـــا  داخلـــ  بـــني ا وجـــوددل علـــى تـــصـــائية يف مع ـــا فقـــرا  االســـتبانة لـــة إحاد  انـــت
, كرونبــاخلألفـا معادلـة  سـتحداماثبـا  االسـتبانة قامــت الباحـث بوللتحقـق مـن  .الفقـرا 
 .اجداة بثبا  يف  بأغراض الدراسة يشري إىل اتع 956. معامت الثبا  يساوي و ان
قـــام الباحـــث , وحتديـــد عينـــة الدراســـة, بعـــد التأ ـــد مـــن صـــد  وثبـــا  أداة الدراســـة     

مــن  وبعــد أن ا تملــت عمليــة جتميــع االســتبيانا , بتطبيــق اجداة علــى أفــراد عينــة الدراســة
والــيت اســتبانه ( 268)تبــني للباحــث أن عــدد االســتبيانا  املســرتدة الصــاحلة , أفــراد العينــة
 .استبيانا  لعدم استيفائها املعلوما  7حيث   استبعاد  ،تحليت اإلحصائ خرعت لل

وقــد اــت املعاجلــة اإلحصــائية للبيانـــا  باســتحراج املتوســطا  احلســابية واالحنرافـــا       
وذلــك  واختبــار التبــاين اجحــادي  ، واختبــار , رة مــن فقــرا  االســتبانةفقــ املعياريــة لكــت

و  اعتمــــاد الـــدرجا  التاليـــة  لتحديـــد مســــتويا  ( SPSS)باســـتحدام الـــرزم اإلحصـــائية 
 :القلق االجتماع   من خالل متوسطا  استجابة أفراد عينة الدراسة و انت  التايل 

 مدى متوسطها احلسايب املستوى
 فأقت   1.00 منحفرة

 2.77 – 1.07 متوسطة

 فأعلى  7 – 2.70 عالية

 :نتائج الدراسة ومناقشتها -

ما مستوى القلق االجتماع  لـدى رلبـة جامعـة القـدس :نتائج السؤال الرئيس للدراسة    
 ابو ديس ؟

واحنـــراف ( 2.35)أن املتوســـط احلســـايب للمســـتوى  الكليـــة  بينـــت نتـــائج الدراســـة احلاليـــة
بــة وهــحا يــدل علــى أن مســتوى  القلــق االجتمــاع  لــدى عينــة مــن رل( 7336.)معيــاري 

 .جامعة القدس جاء مبستوى  عايل
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 : نتائج الفرضية األولى

ــــــة إحصــــــائية عنــــــد املســــــتوى  ــــــرو  ذا  دالل ــــــق ( α ≤ 6.68)ال توجــــــد ف مســــــتوى القل
 .االجتماع  لدى عينة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل متغري اجلنس

الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة "  "فرية اجوىل   اســتحدام اختبــار ولفحــص الفرضــية الصــ
 .تعزى إىل متغري اجلنس البحثعلى فقرا  استبانة القلق االجتماع  لدى عينة 

لمت ير الجنس الستجابة مستوى  القلق االجتماعي لدى " ت"نتائج اختبار (: 15) رقم جدول
 .جنسعينة من طلبة جامعة القدس تعزى إلى مت ير ال

 الداللة "t"قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 774. 2.40 103 ذ ر
.95 .34 

 689. 2.30 102 انثى

عـدم وجـود فـرو  يف مسـتوى  القلـق االجتمـاع  لـدى عينـة ( 2)تبـني مـن خـالل اجلـدول 
وه  ( 34.)من رلبة جامعة القدس تعزى إىل متغري اجلنس حيث بلغت مستوى الداللة 

 (. α ≤ 6.68)أ د من 
يعزو الباحث ذلـك إىل أن ظـاهرة القلـق االجتمـاع  ال تقتصـر علـى الـح ور فحسـب      

فهـ  تشـمت اجنثـى مثلمــا , بـت هـ  ظـاهرة تشــمت الكـت يف اجملتمـع, أو علـى اإلنـاث فقـط
ا ان  م, وقد يتأذى منها مبستوى   برية الح ر مثلما قد تتأذى منها اجنثى, تشمت الح ر

فمن , ال روف اليت يعيش هبا الح ر ه  يف ذا  الوقت نفس ال روف اليت تعيشها اجنثى
املتوقع ان يتعرض  ـال مـن الـح ر واجنثـى جحـدى مسـببا  وعوامـت القلـق االجتمـاع  يف 

 .ذا  الوقت ويصابون به

تبــني مــن نتــائج الفرضــية اجوىل عــدم وجــود فــرو  ذا  داللــة إحصــائية لــدى رــالب     
فقـد ( 2666, عيـد) ويتفـق مـع هـحه الفرضـية دراسـة , جامعة القدس تعزى ملتغري اجلـنس

وتتفـق أيرـا . بينت عدم وجود فـرو  لنسـبة انتشـار القلـق االجتمـاع  يعـزى مبتغـري اجلـنس
 ،االجتمـاع  القلـق يف الـح ور واإلنـاث بـني فـرو  وجـود بعـدم( 2662, الكتـاين)دراسـة 
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حيث أسفر  النتـائج عـن عـدم وجـود تـأثري ملتغـري ، (2667) و حلك تتفق دراسة قاسا 
وذلـك ( 2661)اجلنس على مستوى القلق االجتماع ، بينما مل تتفق مع دراسة رضوان 

 . لوجود فرو  لصاحل الح ور

 : نتائج الفرضية الثانية

مســـــتوى  القلـــــق ( α ≤ 6.68)ال توجـــــد فـــــرو  ذا  داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد املســـــتوى "
 ."ة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل متغري املستوى الدراس االجتماع  لدى عين

الفرضية   حساب املتوسطا  احلسابية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة علـى  هحه ولفحص
 .فقرا  استبانة حول مستوى القلق االجتماع  تعزى إىل متغري املستوى الدراس 

ية الستجابة أفراد عينة الدراسة حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ( 13)رقم جدول 
 .تعزى إلى مت ير المستوى الدراسي البحثمستوى  القلق االجتماعي لدى عينة 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املستوى الدراس 
 77. 2.5 31 سنة اوىل
 74. 2.5 40 سنة ثانية
 69. 2.5 68 سنة ثالثة
 69. 2.1 66 سنة رابعة

 73. 2.4 205 الكلية  املستوى

وجــود فــرو  ظــاهره يف متوســطا  مســتوى  القلــق االجتمــاع  (  7)يالحــظ مــن اجلــدول 
وملعرفة داللة الفرو  , لدى عينة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل متغري املستوى الدراس 

      (. 0)  ما ي هر يف اجلدول   ، استحدام حتليت التباين اجحادي 

اختبار حتليت التباين اجحادي الستجابة أفراد العينة حول مستوى  نتائج  :(5)جدول 
 .القلق االجتماع  لدى عينة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل متغري املستوى الدراس 

جمموع  مصدر التباين
 املربعا 

درجا  
 احلرية

متوسط 
 املربعا 

 "ف"قيمة 
 احملسوبة

قيمة  
Sig. 

 2.4 3 7.3 بني اجملموعا 
4.8 
 

.0036 
 

 516. 201 102.4 داخت اجملموعا 
 204 109.6 اجملموع 
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أقـــت مـــن sig. (6.667  )والقيمـــة ( 4.8)يالحـــظ أن قيمـــة ف للمســـتوى  الكليـــة     
أي أنه توجد فرو  يف  مستوى  القلق االجتماع  لدى عينة ( 0.05)مستوى الداللة   

والجيـاد مصـدر هـحه الفـرو  .  اسـ من رلبة جامعـة القـدس تعـزى إىل متغـري املسـتوى الدر 
للمقارنا  الثنائية البعدية للفرو  يف مستوى  القلق االجتماع  ( LSD)استحدم اختبار 

 (.8)لدى الطلبة  تعزى ملتغرياملستوى الدراس ، وذلك  ما هو واضن يف اجلدول رقا 

القلق  مستوى ثنائية البعدية للفروق فيللمقارنات ال( LSD)نتائج اختبار  :(12)جدول رقم 
 .تعزى لمت ير المستوى التعليمي

 املستوى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة
 سنة أوىل - - 005.*
 سنة ثانية - - 005.*
 سنة ثالثة - - 002.*

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
ان الفرو  يف مستوى القلق ( 8) ل تشري املقارنا  الثنائية البعدية الواردة يف اجلدو        

ويعـزو الباحـث ذلـك إىل  .لصـاحل السـنة االوىل تليهـا الثالثـة البحـثاالجتماع  لدى عينـة 
ان نسبة ارتفاع القلق لدى رالب السنة اجوىل يعود إىل عدم تأقلا الطلبة اجلدد مع اجلـو 

ن  لمــا تقــدموا يف ولكــ. الدراسـ  اجلديــد فمتطلبــا  اجلامعـة ختتلــف عــن متطلبــان املدرسـة
بعــد التكيــف مــع  اع  لـديها باالافــاض تــدرجيياسـنوا  اجلامعــة تبــدأ نســبة القلــق اإلجتمــ

 .(2611) عدم توافق الدراسة احلالية مع دراسة املوم ، وجرادا  نيوتب. احلياة اجلامعية

 : نتائج الفرضية الثالثة

مســـــتوى  القلـــــق  (α ≤ 6.68)ال توجـــــد فـــــرو  ذا  داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد املســـــتوى "
 ."االجتماع  لدى عينة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل التحصص

الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة "  "ولفحــص الفرضــية الصــفرية الثالثــة   اســتحدام اختبــار 
 .تعزى إىل التحصص البحثعلى فقرا  استبانة مستوى  القلق االجتماع  لدى عينة 
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الستجابة أفراد العينة في مستوى  القلق االجتماعي لدى " ت"نتائج اختبار (: 14)رقم  جدول
 .عينة من طلبة جامعة القدس تعزى إلى مت ير التخصص

 .sigقيمة  "t"قيمة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد التحصص

 756. 2.27 90 اديب
-1.41 0.16 

 711. 2.42 115 علم 

يف مسـتوى  القلـق االجتمـاع  لـدى عينـة عـدم وجـود فـرو  ( 0)تبـني مـن خـالل اجلـدول 
وه  أ د sig. (0.16 )قيمة  من رلبة جامعة القدس تعزى إىل التحصص حيث بلغت

 .قد قبلتالصفرية وبحلك تكون الفرضية (.  α ≤ 6.68)مستوى الداللة من 

ويعزو الباحث ذلك إىل ان للقلق االجتماع  العديد من املسببا  والعوامـت الـيت تسـاعد  
وعلــى الــرغا مــن اخــتالف التحصصــا  لــدى عينــة الدراســة اال ان , إصــابة الفــرد بــهعلــى 

للقلـق االجتمـاع  أسـباب وعوامـت معينـة قـد قمنـا بـح رها داخـت ريـا  هـحه الدراسـة مـن 
املمكــن ان يتعــرض  ــا ويعــاين منهــا الطالــب أثنــاء فــرتة دراســته بغــ  الن ــر عــن ختصصــه 

وتتفـــق الدراســـة احلاليـــة مـــع دراســـة القاســـا . ه العمليـــةاو حبياتـــه اليوميـــة او حبياتـــ, الدراســـ 
 ،(2667)، ومل تتفق مع دراسة الشهراين (2666)، ودراسة عيد (.266)

 : نتائج الفرضية الرابعة

ــــــة إحصــــــائية عنــــــد املســــــتوى  ــــــرو  ذا  دالل ــــــق ( α ≤ 6.68)ال توجــــــد ف مســــــتوى القل
 .الرتا م االجتماع  لدى عينة من رلبة جامعة القدس تعزى إىل املعدل 

ولفحــص الفرضــية الصــفرية الرابعــة   حســاب املتوســطا  احلســابية الســتجابة أفــراد عينــة 
الدراسة على فقرا  استبانة حول مستوى  القلق االجتماع  لـدى عينـة مـن رلبـة جامعـة 

 .القدس تعزى إىل املعدل الرتا م 
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جابة أفراد عينة الدراسة حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست( 12) رقم جدول
 .مستوى  القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة القدس تعزى إلى المعدل التراكمي

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املعدل الرتا م 
 79. 2.31 82 78اقت من  - 06
 69. 2.41 105 8.اقت من  - 78

85 – 100 18 2.22 .71 
 73. 2.35 205 ةاملستوى  الكلي

عــــــدم وجــــــود فـــــرو  ظــــــاهره يف متوســــــطا  مســــــتوى  القلــــــق ( 7)يالحـــــظ مــــــن اجلــــــدول 
وملعرفـة داللــة  ،االجتمـاع  لــدى عينـة مــن رلبـة جامعــة القـدس تعــزى إىل املعـدل الرتا مــ 

 (..)الفرو    استحدام حتليت التباين اجحادي  ما ي هر يف اجلدول 

لتباين األحادي الستجابة أفراد العينة حول مستوى  القلق نتائج اختبار تحليل ا( 0) رقم جدول
 .االجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة القدس تعزى إلى المعدل التراكمي

جممـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  مصدر التباين
 املربعا 

درجــــــــــــــــا  
 احلرية

متوســـــــــــــــــط 
 املربعا 

 "ف"قيمة 
 احملسوبة

قيمـــــــــــــــــــــــــة 
sig. 

 386. 2 7516. بني اجملموعا 
.706 

 
.5026 

 546. 202 108.89 عا داخت اجملمو  
 204 109.64 اجملموع 

ا ــــد مــــن sig. (.5026 )قيمــــة وال  (70.)يالحــــظ أن قيمــــة ف للمســــتوى  الكليــــة  
أي أنه ال توجد فرو  يف  مستوى  القلق االجتماع  لدى عينة ( 0.05)مستوى الداللة 

 .قد قبلت من رلبة جامعة القدس تعزى إىل املعدل الرتا م  وبحلك تكون الفرضية
ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إىل انـــه عنـــدما يصـــاب الطالـــب بـــالقلق االجتمـــاع  فانـــه يكـــون قـــد 
تعرض الحدى مسببا  وعوامت هحا القلق وهحا ينطبق على مجيع الطالب الحين يعانون 

وتتفـــق مـــع دراســـة الشـــهراين . مـــن القلـــق االجتمـــاع  بغـــ  الن ـــر عـــن حتصـــيلها العلمـــ 
 نفس الوقت ان االختالف يف التحصيت العلم  واملعدل ومن اجلدير بح ره يف (.2667)

ومدى , الرتا م  لدى رالب جامعة القدس نابع من اختالف القدرا  الحهنية والعلمية 
 . استيعاب الطالب للمادة العلمية
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 :المراجعقائمة 

تقاااادير الااااذات وعالقتااااه بااااالقلق  .2616، حممــــد حســــنيالبــــارق ، عبــــد اجمليــــد  -
سااتقبل لاادى الطااالب المكفااوفين بالمرحلااة الثانويااة بالمملكااة االجتماااعي وقلااق الم

 .جامعة القاهرة ،الة ماجستري غري منشورة، القاهرة، رسالعربية السعودية

القلق  .2660مراد، صالح أمحد، و أمحد حممد  عبد اخلالق،و البناء، حياة خليت  -
 ،، القاهرةتاالجتماعي وعالقته بالتفكير السلبي التلقائي لدى طالب جامعة الكوي

 .712 -271( 2) 10فسيني املصرية، دراسا  نفسية اجمللد رابطة اجخصائيني الن

فعاليااة برنااامج إرشااادي مقتاارف للتخفيااف ماان القلااق  .2611 دبــابش، علــ ، -
 .جامعة اجزهر: سالة ماجستري  غزة، ر االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية 

ي، دراسة ميدانية لتقنين مقياس القلق االجتماع .2661رضوان، سامر مجيت،  -
جامعـــة : جملـــة مر ـــز البحـــوث الرتبويـــة، قطـــر القلاااق االجتمااااعي علاااى عيناااات ساااورية،

 ، 77 -07( 17)، 16قطر،

، تقـــدمي حســـني المرجاااع الشاااامل فاااي عاااالج القلاااق .2616الشـــربي ، لطفـــ ،  -
 .منشورا  دار النهرة العربية ،بريو  ،اجلزائري

ة الخااوف االجتماااعي بالمناااخ الجااامعي لاادى عالقاا .2667الشــهراين، خالــد،  -
 .السعودية ،ري غري منشورة، جامعة امللك خالدماجست .، رطالب جامعة الملك خالد

 .عريب، دار الفكر الالقلق وإدارة الض وط النفسية .2661عثمان، فارو ،  -

عالقااة االتصاال المفضال الشاائع بكاال  .2667العويرـة، سـلطان بـن موسـى،  -
اعي والشااعور بالوحاادة وكشااف الااذات لاادى طلبااة جامعااة عمااان ماان القلااق االجتماا

 .072-012(  ملحق) 70:  الرتبوية العلوم: ، دراسا األهلية

دراساااة للمظااااهر األساساااية للقلاااق االجتمااااعي  .2666عيـــد، حممـــد إبـــراهيا،  -
، جملـــة  ليـــة الرتبيـــة   وعالقتاااه بمت ياااري الجااانس والتخصاااص لااادى عيناااة مااان الشاااباب

  .(0) 20مكتبة زهراء الشر ، ،القاهرة ،فسالرتبية وعلا الن
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دراساة القلاق االجتماااعي وعالقتاه بالصاالبة النفسااية  .2667قاسـا، انتصـار،  -
 -271, (1) 18,الرتبية للبنا  لية   ،، جملة العلوم النفسية، بغدادلدى طلبة الجامعة

717.   

طفاال القلق االجتماعي والعدوانياة لادى األ. 2660, فارمة الشريف, الكتاين -
دار وحــ   ، بــريو  ،1أل ،العالقااة بينهمااا ودور كاال منهمااا فااي الاارفض االجتماااعي: 

 . القلا

الرهاااب االجتمااااعي .2611, فــواز أيــوب؛ جـــرادا  عبــد الكــرمي حممـــد, املــوم  -
، اجمللـة اجردنيـة االنتشار والمت يرات االجتماعية الديم رافية: لدى الطلبة الجامعيين

 ... -71( 1) 0الريموك، ة، جامعة للعلوم االجتماعي
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 و التكوين المستمراتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نح

 جامعة مستغامنبن قوة مجيلة 

 :صملخال

 ــــدف هــــحه الدراســــة إىل معرفــــة ربيعــــة اجتاهــــا  أســــاتحة التعلــــيا املتوســــط حنــــو         
التكوين املستمر،  ما هدفت إىل تبيان أاية التكوين املسـتمر يف مسـاعدة اجسـاتحة علـى 

حقــق مــن أهــداف الدراســة اســتحدمنا ولت. موا بــة اإلصــالح الــحي مشــت املن ومــة الرتبويــة
، بواليــــة اأســــتاذ 76عبــــارة واعتمــــد  الدراســــة علــــى عينــــة مــــن  .2مقيــــاس يتكــــون مــــن 

 .مستغامن

 ،وسط إجيابية حنو التكوين املستمراجتاها  أساتحة التعليا املتأن ة الدراس نتائج فأ د 

تكوين توسط حنو الال توجد فرو  ذا  داللة إحصائية يف اجتاها  أساتحة التعليا امل ما 
 .ملتغري اجقدمية، املؤهت العلم ، املستمر تبعا ملتغري اجلنس

Résumé: 

Cette étude vise à une meilleure connaissance de la 

nature des attitudes des professeurs de l'enseignement moyen 

envers la formation continue. Elle vise également à montrer 

l'importance de la formation continue dans l'assistance aux 

professeurs et à l’accompagnement de la réforme du système 

éducatif. En se référant aux objectifs de la recherche, on a 

proposé un questionnaire composé de 28 items et  choisi un 

échantillon de 90 enseignants de la wilaya de Mostaganem. 

Les résultats de l'étudeُconcluent que les attitudes des 

enseignants du moyen sont positives vis-à-vis de la formation 

continue et qu’il n’y a pas de différences, statistiquement 

significatives, des attitudes des enseignants de l'enseignement 

moyen envers la formation continue, selon la variable du sexe,ُ

de la qualification etُde l'ancienneté. 
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 :مقدمة

لقد شهد  املن ومـة الرتبويـة تغيـريا  جحريـة مسـت  افـة عناصـرها مـن حيـث  
ربعـا إن هـحا  .علمـني واملتعلمـنياملناهج، الدامج، رر  التدريس وح ى من حيث ربيعـة امل

التغيــري سيصـــحبه تغـــري يف اجدوار ســـواء علـــى مســتوى املعلـــا أو املـــتعلا، غـــري أن الرتبـــويني 
يتفقون حول أاية دور املعلـا باعتبـاره العنصـر الفعـال واملـؤثر يف حتقيـق اجهـداف، وحجـر 

للعمليــة التعليميــة الزاويــة يف أي إصــالح أو تطــوير، فمهمــا بلغــت  فــاءة العناصــر اجخــرى 
التعلميــة فإهنــا تبقــى حمــدودة التــأثري إذ مل يوجــد املعلــا الكــفء، وهــحا علــى حــد قــول ابــن 

ز بالرـــرورة إن العمـــران حباجـــة للعلـــا والعلـــا حباجـــة إىل التعلـــيا، و التعلـــيا يـــد " خلـــدون 
 ."احلاجة إىل املعلا

علمني اهتمامـا  ولك  يستطيع املعلا موا بة هحا اإلصالح نالت قرية تكوين امل
 بــريا مــن رــرف علمــاء الرتبيــة ومن ريهــا،  ــحا اختــح  اجلزائــر التكــوين املســتمر مــن أهــا 
أسس سياسا  اإلصـالح يف الـن ا الرتبويـة، فقـد توسـعت مفـاهيا التكـوين بالقـدر الـحي 
يسمن الوصول باجستاذ إىل امتالك قواعد وقدرا  عالية املستوى، اكنه مـن التعامـت مـع 

ــــالتكوين التغيــــريا ــــة، وعلــــى هــــحا اجســــاس فــــإن اال تفــــاء ب ــــة احلديث ــــدا  الرتبوي   والتجدي
القاعدي أو اجساسـ  وفـق الفـرتا  املحصصـة أصـبن غـري  ـايف، فـالتغري احلاصـت يف  افـة 
عناصر العملية الرتبويـة يفـرض تكوينـا مسـتمرا لألسـاتحة، فهـحا التكـوين منـط حـديث تبنتـه 

هنجــا إصــالحيا ميــس  افــة مراحــت العمليــة التعليميــة التعلميــة املدرســة اجلزائريــة الــيت تنتهجــه 
مــن حيــث وضــع بــرامج ومنــاهج وآليــا  وفــق املقاربــا  اجلديــدة، لــحا فمــن الرــروري أن 
تراع  سياسا  التكوين معايري النجاح مـن ختطـيط وتنفيـح ومتابعـة وتقـومي، وهـ  العناصـر 

 .اليت ترمن فعالية برامج التكوين املستمر

ملنطلق قمنا هبحه الدراسة اليت سوف نرى من خال ا اجتاها  أساتحة ومن هحا ا
التعلـــيا املتوســـط، إذا مـــا  انـــت اجتاهـــا ا ســـلبية أو إجيابيـــة حنـــو التكـــوين املســـتمر، وهـــت 

 .يساعدها على التكيف مع اإلصالحا  اليت شهد ا املن ومة الرتبوية اجلزائرية
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 :للدراسة االطار النظري

 :البحثإشكالية : أوال  

إن مهنة التعليا ه  مهنة سامية يف اجملتمع، و ـت مهنـة أخـرى هـ  فـرع منهـا أو 
معتمــدة عليهــا، ويــدز علــى رأس هــحه املهنــة دور اجســتاذ وأايتــه فهــو يســعى إىل تكــوين 

 (. 01 : 1777حممد عبد الرحيا عدس،.)املوارن الصاحل تربويا، ثقافيا، أخالقيا ودينيا

و فشــلها يف تأديــة مهامهــا وحتقيــق أهــدافها إىل أســاتح ا ويرجــع جنــاح املدرســة أ
الحين ها يف الواقع الر يزة اجساسية للعملية التعليمية وهحا ما أ ده الشيشاين ونبيت  امت 

، وملا  انت له من أاية  ان البد من إعداده وتأهيله ملا يتناسب مع متطلبـا  (2666)
امللق  للمعارف مل تعد تناسـبه، ممـا دعـت احلاجـة الرتبية احلديثة، ذلك جن صورة اجستاذ 

إىل تكوين اجساتحة يف اجملاال  اليت يتوجب عليه متابعتها شريطة أن يكون هـحا اإلعـداد 
 (.71 : 2667سهيت أمحد عبيدا ،. )مستجيبا حلاجا ا

وشعورا بأاية تكوين اجسـاتحة وحتسـني مسـتواها، دفـع الـدول املحتلفـة وخاصـة 
هــــا إىل رصــــد ميزانيــــا  هائلــــة وأجهــــزة متعــــددة  ــــحا القطــــب ا ــــام يف العمليــــة املتطــــورة من

التعليميـــة، فمـــثال تنفـــق الـــن ا الرتبويـــة والتكوينيـــة يف فرنســـا أ ثـــر مـــن ثلـــث ميزانيـــة الـــدول 
 (.180  :1777ديودور،)حيث ترع هحه اجخرية التكوين يف أولوية براجمها وسياستها 

ر أصبن ضرورة ملحـة لتطـوير العمليـة الرتبويـة، من هنا يترن أن التكوين املستم
ومــن أبــرز التغيــريا  الــيت اســتدعت إىل ضــرورة التكــوين املســتمر هــو اإلصــالح الــحي مشــت 
املن ومــــة الرتبويــــة اجلزائريــــة، حيــــث جــــدد  الكتــــب واحملتويــــا  التعليميــــة وفــــق اجهــــداف 

ــــة  املســــطرة وبنيــــت املنــــاهج الدراســــية علــــى من ــــور بيــــداغوج  يعتمــــد علــــى أســــاس املقارب
بالكفاءا ، حيث جعلت هحه اجخرية من املتعلا حمورا أساسيا  ـا وعملـت علـى إشـرا ه 

 (.18 :2668وزارة الرتبية و التعليا الورنية ) يف مسؤولية قيادة وتنفيح عملية التعلا 
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إن هـــحا التغيـــري يفـــرض أن يقابلـــه تطـــوير  فايـــا  اجســـاتحة ممـــا ميكـــنها مـــن التكيـــف مـــع 
حا  الرتبوية احلديثة، ومن هنا  انت ضرورة تكوين املستمر لألساتحة مبا يتماشى اإلصال

(. 2667-.266)مـا أ دتـه نويـوة صـاحل وخريـف عمـار  يد، وهحامع مقتريا  التجد
وليوا ــب املعلــا هــحا التغيــري خصصــت وزارة الرتبيــة والتعلــيا بــرامج تراعــ  التطــور املســتمر 

وجتديــدها وحتســني مســتواها وذلــك يف إرــار الرتبيــة لألســاتحة مــن حيــث حتــديث معــارفها 
، 1027حمــرم عــام  18املــؤرخ  يف  60 -.6املســتمرة، وهــحا مــا نــص عليــه القــانون رقــا 

ــــاير ســــنة  27املوافــــق  فتنوعــــت بــــرامج التكــــوين املســــتمر وتعــــدد  اللقــــاءا   ..266ين
ة التعلـــيا املتوســـط احتكا نـــا بأســـاتح ومـــن .اخل...والنـــدوا  الرتبويـــة واجيـــام البيداغوجيـــة 

، فمــنها مــن يقــدم عليــه متحمســا التكــوين املســتمرحــول  وجــدنا ترــاربا يف أراء اجســاتحة
ومــنها مــن يقــدم عليــه جمــدا، علــى اعتبــار أن اجتاهــا  اجســتاذة حنــو مهنــة التعلــيا  ــا دورا  

 (.1771) بريا يف جناح أو فشت العملية التعليمة، وهحا ما أ ده مهدي أمحد راهر 

هــت : التبــاين يف آراء اجســاتحة حنــو التكــوين دفعنــا إىل رــرح التســاؤل التــايل هــحا
اجتاهــا  أســاتحة التعلــيا املتوســط إجيابيــة حنـــو التكــوين املســتمر؟ هــت يــؤثر عامــت اجلـــنس 

 واخلدة واملؤهت العلم  على اجتاها  أساتحة التعليا املتوسط حنو التكوين املستمر؟

 :فرضيات البحث: ثانيا
 :وضعت الباحثة الفرضية الرئيسية التالية الرئيس  للتساؤل  إجابة

 .اجتاها  أساتحة التعليا املتوسط إجيابية حنو التكوين املستمر
 :واليت تفرعت عنها الفرضيا  اجلزئية التالية

توجــد فــرو  ذا  داللــة إحصــائية يف اجتاهــا  أســاتحة التعلــيا املتوســط حنــو التكــوين  -1
 .اجلنساملستمر تبعا ملتغري 

توجد فـرو  ذا  داللـة إحصـائية يف اجتاهـا  أسـاتحة التعلـيا املتوسـط  حنـو التكـوين  -2
 .املستمر تبعا ملتغري املؤهت العلم 

توجد فـرو  ذا  داللـة إحصـائية يف اجتاهـا  أسـاتحة التعلـيا املتوسـط  حنـو التكـوين  -7
 .املستمر تبعا ملتغري اجقدمية
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:مصطلحات البحث :ثالثا   

يقصد به آراء ومواقف أساتحة التعليا املتوسط حنو التكـوين املسـتمر، ويعتـد  :تجاااال -أ
االجتـــاه اســـتعداد مكتســـب بشـــكت ســـليب أو إجيـــايب، ويقـــاس إجرائيـــا بالدرجـــة الـــيت حيصـــت 

مقيـــاس لقيـــاس اجتاهـــا  اجســـاتحة حنـــو )عليهـــا املعلمـــني مـــن اســـتجابا ا  لبنـــود املقيـــاس 
 (.من قبت الباحثةالتكوين املستمر، الحي صما 

 0هو املرحلة الـيت تـأيت بعـد التعلـيا االبتـدائ  ومـدة الدراسـة فيـه  :التعليم المتوسط -ب
ســـنوا ، وفيهـــا يـــتا بنـــاء املعـــارف الـــيت ا تســـبها املـــتعلا يف املرحلـــة االبتدائيـــة وتتـــوج هـــحه 

مـن التعلـيا املرحلة يف اجخري بشهادة التعليا املتوسـط،  مـا يلتحـق متعلمـني السـنة الرابعـة 
 .املتوسط أي الناجحون إىل السنة اجوىل من التعليا الثانوي

هو عملية من مة ومستمرة خالل مشـوار اجسـتاذ املهـ ، حيـث  :التكوين المستمر -ج
يؤدي إىل حتسني  فاءاته وخداته قصد اكينها من مزاولة مهامه يف ضوء اإلصالح الحي 

 .2660 - 2667ملوسا الدراس  شهدته املن ومة الرتبوية ابتداء من ا
 :اإلجراءات المنهجية للبحث -

 :منهج البحث  -0

وقـد اعتمــد  الباحثــة يف دراســتها علــى املــنهج الوصــف ، ويف هــحه الدراســة الــيت 
لقــد اســتعنا هبــحا " اجتاهــا  أســاتحة التعلــيا املتوســط حنــو التكــوين املســتمر" تــدور حــول 

هـا وحتديـد العالقـة بـني عناصـرها ومنـه اخلـروج املنهج بغيـة تشـحيص ال ـاهرة و شـف جوانب
 .بالنتائج العلمية اليت قد يستفاد منها مستقبال

 :عينة البحث  -5
أستاذا الحين تلقوا تكوينا مستمرا، وهحا  76 ـر عدد اجساتحة يف هحه الدراسة بحيث قد

 .سطيف الطور املتوسط مبؤسسا  التعليا املتو 
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 :أداة البحث  -3

علـــى املعلومـــا  الالزمـــة مـــن عينـــة الدراســـة فيمـــا خيـــص درجـــا  بغيـــة احلصـــول 
اجتاها  أساتحة التعليا املتوسط حنو التكوين املستمر، فقد   االعتماد علـى مقيـاس أعـد 

 عبــارة منهــا .2خصيصــا  ــحا الغــرض، حيــث يتكــون هــحا املقيــاس يف صــورته النهائيــة مــن 
، 17،.1، 17، 10، 10، 11،.، 0،8، 2، 1)وهــــــ   ذا  اجتــــــاه إجيــــــايب عبــــــارا 

، 18، 17، 12، 16، 7، 7، 0، 7) هـــ  ومنهـــا ذا  اجتـــاه ســـليب (.20، 20، 21
26  ،22 ،27  ،28  ،27 ،2..) 
 :عر  ومناقشة نتائج الدراسة -5
 :عر  ومناقشة الفرضية األولى -5-0

يوجــد فــرو  ذا  داللــة : قصــد التحقــق مــن الفرضــية اجوىل الــيت تــنص علــى أنــه
اها  أساتحة التعلـيا املتوسـط حنـو التكـوين املسـتمر تبعـا ملتغـري اجلـنس،   إحصائية يف اجت

 :حتليت املقياس املوجه لعينة الدراسة، واجلدول التايل يوضن ذلك

 .يوضح متوسط درجات الجنس حسب اتجاهاتهم نحو التكوين المستمر(: 10) جدول رقم

 املتغريا  متوسط الدرجا  االحنراف املعياري
 ذ ور 6.... 17.67

 إناث 60... 18..
 اجملموع 07... 7..16

أن متوســط احلســايب للــدرجا  للــح ور يســاوي ( 61)يترــن مــن اجلــدول رقــا 
، ممـا (60...)أ د من املتوسـط احلسـايب للـدرجا  لإلنـاث والـحي قـدر ب( 6....)

، يعــ  أن لــيس  هنــاك اخــتالف  بــري بــني اجلنســني حــول اجتاهــا ا حنــو التكــوين املســتمر
وميكن إرجـاع ذلـك رمبـا إىل أن الوضـع االجتمـاع  لألنثـى أ ثـر تعقيـدا مـن الـح ر، حيـث 
يصعب عليها االلتحا  بالدورا  التكوينية املنعقدة بعيدا عن مقر املؤسسـة التعليميـة الـيت 

ختصـيص الـدورا  )تعمت فيهـا،  ـا أن وقـت انعقـاد الـدورة لـه عالقـة بعـدم التحاقهـا مـثال 
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، على عكـس الـح ور فـإهنا يلتحقـون بالـدوارا  التدريبيـة يف (عطت املدرسيةالتكوينية يف ال
أي زمــان ومكــان، جهنــا أ ثــر حتــررا مــن القيــود االجتماعيــة، وهــحا مــا أ دتــه دراســة بــن 

، زد إىل ذلك أن الح ور يكونون أ ثر اتصاال باملكونني وهحا مـا (.266)عمارة سعيدة 
ة مــن حيــث حرصــها علــى احلصــول علــى تقييمــا  يزيــد مــن اهتمــامها بالعمليــة التكوينيــ

تســمن بتحســني مســارها املهــ  ومســتواها الــوظيف ، وهــحا مــا أ دتــه دراســة نويــوة صــاحل 
إضافة إىل هحا  فإن اجعباء احلياتية واملدرسية على املرأة، جتعت هـحا (. 2667-.266)

ين، وميكن إرجاع هحا اجمر عب ا بدنيا ونفسيا على اجستاذة مما يرعف إقبا ن على التكو 
اجمر إىل أن الح ور يسعون لإلرالع علـى اجلديـد الـحي تقدمـه  ـا بـرامج  التكـوين، أمـا 
اإلنــــاث فيكتفــــني مبــــا عنــــدهن مــــن املعــــارف، وهــــحا مــــا لفــــت عنــــد توزيــــع أســــ لة الدراســــة 

وهـحا مـا يبـني أن . االستطالعية فأغلب الف ا  الـيت قـدمت اإلجابـة، هـ  مـن ف ـة الـح ور
ن ـري لـديها اهتمــام بعمليـة التكــوين، زد إىل ذلـك أنـه  لمــا حرـر اجســتاذ إىل   رالـح و 

 .إىل منصب أعلى( يتأهت)الندوا  الرتبوية يرتقى 

وصــفية، فإنــه مــن الرــروري أن ( 61)مبــا أن املعطيــا  الــواردة يف اجلــدول رقــا 
 متوســط  ، ملعرفــة الفــرو  بــني" "اتـد هــحه الفرضــية إحصــائيا وذلــك باســتعمال اختبــار 

 :عينتني مستقلتني، واجلدول املوايل يوضن ذلك

 ي اتجاهاتهم نحو التكوين المستمرلتحديد الفروق بين الجنسين ف" ت"يوضح اختبار(:15)جدول رقم 
 املتغريا  درجة احلرية احملسوبة.  اجلدولية.  مستوى الداللة

6.68 1.00 6.71 .. 
 ذ ور
 اناث

احملســـــوبة والـــــيت قـــــدر  ب "  "أن قيمـــــة ( 62)يترـــــن مـــــن خـــــالل اجلـــــدول 
ممـــا يعـــ  قبـــول الفرضـــية ( 1.00)اجلدوليـــة والـــيت تســـاوي "  "أقـــت مـــن قيمـــة ( 6.71)

الصفرية أي يأنه ال يوجد فرو  ذا  داللة إحصائية يف اجتاها  أسـاتحة التعلـيا املتوسـط 
 (.6.68)تبعا ملتغري اجلنس، عند مستوى الداللة 
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 يف الدورا  التكوينية ميتلكـون نفـس الفرصـة الـيت تعطـى جن اجساتحة املشار ني
لإلناث يف االستفادة منها، وأن نفس حمتوى الدنامج يطبق على اجلنسني، وهنا يرجـع إىل 
االهتمام  ال من الف تني للمحتوى لك  يستطيعوا حتقيق أهداف الدنامج التكـوي  بصـفة 

وهــحا مــا يتفــق مــع دراســة حســن . امــةخاصــة، وحتقيــق أهــداف املن ومــة الرتبويــة بصــفة ع
زد إىل ذلــك فكــال مــن (. 2662)وحممــد البنــا وآخــرون ( 2611)حممــود محــاد وآخــرون 

اجلنســـني يهتمـــون بعمليـــة التكـــوين جهنـــا تســـاعدها يف االنـــدماج والتكيـــف مـــع اإلصـــالح 
 ومــن هنــا يترــن أن هنــاك نفــس اآلراء بــني أفــراد عينــة الدراســة، وعليــه فــإن متغــري .الرتبـوي

مبعن أن فرضية اليت تنص على . اجلنس ال يؤثر يف اجتاها  اجساتحة حنو التكوين املستمر
أنــه يوجــد فــرو  ذا  داللــة إحصــائية يف اجتاهــا  أســاتحة التعلــيا املتوســط حنــو التكــوين 

 .املستمر تبعا ملتغري اجلنس مل تتحقق

 :عر  مناقشة الفرضية الثانية -0-2

ــــة : الــــيت تــــنص علــــى أنــــههبــــدف التحقــــق مــــن الفرضــــية  يوجــــد فــــرو  ذا  دالل
إحصائية يف اجتاها  أساتحة التعليا املتوسط تبعـا ملتغـري املؤهـت العلمـ ،   حتليـت املقيـاس 

 :املوجه لعينة البحث، واجلدول التايل يوضن ذلك

 .يوضح متوسط درجات المؤهل العلمي حسب اتجاهاتهم نحو التكوين المستمر(: 13)جدول رقم 
 الف ا  املتغريا  متوسط الدرجا  اف املعيارياالحنر 

 الف ة اجوىل شهادة الكفاءة 76.27 0.27
 الف ة الثانية كالورياشهادة ب 7.88. 10.71
 الف ة الثالثة شهادة ليسانس 68... 7.72
  اجملموع 07... 7..16

أن املتوسط احلسايب للدرجا  للف ة اجوىل ( 67)يترن من خالل اجلدول رقا 
، أمـا بالنسـبة للف ـة الثالثـة فقـدر (7.88.)، بينما الف ة الثانية قـدر ب(76.27)در بق
لكـن بالنسـبة لف ـة الثانيـة والثالثـة  . ، حيث نالحظ أهنا خيتلفون فيمـا بيـنها(68...)ب

بالنســــبة حلــــاملني شــــهادة الكفــــاءة فــــإهنا يقبلــــون علــــى . فكــــان االخــــتالف بيــــنها ضــــ يت
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يحصـــلوا علــى املهــارا  والتقنيــا  الـــيت تســاعدها علــى ممارســـة الــدورا  التدريبيــة بكثــرة ل
عملهـــا الرتبـــوي، وقـــد يرجـــع هـــحا إىل أن اجســـاتحة احلـــاملني لشـــهادة الكفـــاءة ال يتلقـــون 
تكــوين ســوى مــرة يف الشــهر أو يف الثالثــ  وهــحا حســب املــادة وهنــاك مــواد أخــرى  اللغــة 

ــــون مــــرة أو مــــرتني يف العــــام الدر  ــــة فــــإهنا يتكون اســــ ، أمــــا بالنســــبة حلــــاملني شــــهادة العربي
البا الوريا فها مكتفون بالقدر الحي يعطى  ـا مـن معلومـا ، وفيمـا خيـص بالف ـة الثالثـة 
فها يف حاجة إىل التكوين لك  يستطيعوا على االنـدماج يف الوسـط املهـ  ورفـع  فايـا ا 

 .266ريدة الرمسيـة،من اجل77املادة )وهحا ما نصته . التعليمية، وموا بة التجديد الرتبوي
:10.) 

زد إىل ذلك فالتكوين الحي يتلقونه يف اجلامعة يتوافق مع املقـاييس الدوليـة حـ ى 
يســتطيعوا التــأقلا مــع التــدفق املعــريف الــحي يشــهده العــامل و يفيــة اســتغالل هــحا التطــور يف 

الـدامج التعليا جنه يعتد من أها مـداخت التنميـة للـبالد هـحا مـن جهـة لكـن مل تر ـز هـحه 
علــى اجلانـــب التطبيقـــ   الرتبصـــا  مــن جهـــة أخـــرى،  ـــت هــحا جعـــت اجســـاتحة احلـــاملني 

 .شهادة ليسانس يقبلون على الدورا  التكوينية

وصــفية، فإنــه مــن الرــروري أن ( 67)ومبــا أن املعطيــا  الــواردة يف اجلــدول رقــا 
وذلك للتعرف على اتد هحه الفرضية إحصائيا وذلك باستحدام حتليت التباين اجحادي، 
 :داللة الفرو  بني املستويا  الثالث، و اجلدول املوايل يوضن ذلك

يوضح نتائج التحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في اتجاهات أساتذة (: 15)جدول رقم 
 مستمر تبعا لمت ير المؤهل العلميالتعليم المتوسط نحو التكوين ال

مستوى 
 الداللة

 ف
 اجلدولية

ف 
 ةاحملسوب

متوسط 
 املربعا 

درجة 
 احلرية

 مصدر التباين جمموع املربعا 

6.68 7.16 6.07 
 بني اجملموعا  162.00 2 81.77
 داخت اجملموعا  16781.07 7. .7..11

 اجملموع 16080.16 7. 
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أقـت (6.07)احملسـوبة والـيت قـدر  ب"ف"أن قيمـة ( 60)يتبني من خـالل  اجلـدول رقـا 
، ممــا يعــ  قبــول الفرضــية العدميــة أنــه ال يوجــد فــرو  (7.16)تســاوي  مــن اجلدوليــة والــيت

ذا  داللة إحصائية يف اجتاهـا  أسـاتحة التعلـيا املتوسـط تبعـا ملتغـري املؤهـت العلمـ ، عنـد 
وهـــحا يعـــود إىل أن مجيـــع اجســـاتحة مهمـــا اختلفـــت مـــؤهال ا (. 6.68)مســـتوى الداللـــة 

دريبيـة، إذ أهنـا ال تأخـح بعـني االعتبـار مـؤهال ا العملية فإهنا خيرعون لـنفس الـدورا  الت
وهحا مـا أ دتـه دراسـة مصـطفى عبـد اجلليـت أبـو . يف التدريب وال يتا استشار ا يف ذلك

، وقــد يكــون راجــع هــحا إىل رغبــة اجلميــع يف تطــوير مهــار ا ويــرون أن (.266)عطــوان 
ما أن الكت لديه إقبـال وتقبـت احملتوى التدرييب املقدم  ا شي ا جديدا حيقق احتياجا ا،  

لكــت مــا يقــدم  ــا مــن قبــت املتــدربني بغــ  الن ــر عــن الفــرو  يف مــؤهال ا واتفقــت هــحه 
،  مـا أن اجسـاتحة حمتـاجني إىل (2611)الدراسة مع دراسة حسن حممود محـاد وآخـرون 

ها، زد تنمية وتطوير مهارا ا يف اجملاال  املحتلفة لك  يستطيعوا حتسـني أدائهـا وإنتـاجيت
إىل ذلـــك فـــاملكون هـــو الـــحي خيتـــار برنـــامج تـــدرييب الـــحي يتوافـــق مـــع مـــؤهال ا، وبالتـــايل 
فــالدامج التدريبيــة  ــدف إىل تنميــة  فــاءا  اجســاتحة بغــ  الن ــر عــن مــؤهلها العلمــ ، 

وهحا ما أ دته  ت مـن دراسـة فـؤاد . لدى جند أن ن رة اجساتحة إىل التكوين ن رة واحدة
، ودراسة البنا وآخرون (2667)، ودراسة إبراهيا عبد اجمليد القوقا (2660)عل  العاجز 

، ضـــف إىل أن التجديـــد الـــحي شـــهدته املن ومـــة الرتبويـــة واملقاربـــة اجلديـــدة الـــيت (2662)
ممــــا جيعــــت مجيــــع اجســــاتحة يطــــالبون بتكــــوين مســــتمرا لكــــ  " املقاربــــة بالكفــــاءا "تبنتهــــا 

 .اربة، وهحا ما أ دته دراسة تيعشادين حممديستطيعوا اإلملام بأساسيا  هحه املق

ومــن هنــا يترــن أن هنــاك نفــس وجــه ن ــر بالنســبة جفــراد عينــة الدراســة، وعليــه 
مبعــن أن . فــإن متغــري املؤهــت العلمــ  ال يــؤثر يف اجتاهــا  اجســاتحة حنــو التكــوين املســتمر
سـاتحة التعلـيا الفرضية اليت تنص على أنـه يوجـد فـرو  ذا  داللـة إحصـائية يف اجتاهـا  أ

 .املتوسط حنو التكوين املستمر تبعا ملتغري املؤهت العلم  مل تتحقق
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 :عر  ومناقشة الفرضية الثالثة -3 -5

يوجــد فــرو  ذا  داللــة : قصــد التحقــق مــن الفرضــية الثالثــة الــيت تــنص علــى أنــه
حتليت املقيـاس  إحصائية يف اجتاها  أساتحة التعليا املتوسط تبعا ملتغري اجقدمية املهنية،  

 :املوجه لعينة البحث، واجلدول التايل يوضن ذلك
يوضح متوسط الدرجات لفئات األقدمية المهنية حسب اتجاهاتهم نحو (: 12)جدول رقم 

 .التكوين المستمر
 الف ا  سنوا  اجقدمية متوسط الدرجا  االحنراف املعياري

 الف ة اجوىل سنوا 16 -1من 71.77 16.76
 الف ة الثانية سنة17 -11من 0.28. 0.00
 الف ة الثالثة سنة فما فو 26من  60... 12.76
 اجملموع 07... 7..16

أن املتوسط احلسـايب للـدرجا  للف ـة اجوىل ( 68)يتبني من خالل اجلدول رقا 
، (0.28.)، خيتلـف عـن املتوسـط احلسـايب للـدرجا  والـحي يسـاوي (71.77)قدر ب

، إذ نالحـظ مـن (60...)يب للـدرجا  للف ـة الثالثـة قـدر بأما بالنسبة للمتوسط احلسا
خــالل هــحه النتــائج أن املتوســط احلســايب للف ــة اجوىل أ ــد مــن املتوســط احلســايب للف تــني 

وهنــــا ميكــــن القــــول أن . اجخــــرى، لكــــن بــــني الف ــــة الثانيــــة والثالثــــة فــــالفر  بينهمــــا ضــــ يت
تها للتكــوين أ ــد مــن الف ــا  حــاج(ســنوا 16)اجســاتحة اجلــدد الــيت تقــت خــد ا عــن 

ـــــــى اجلانـــــــب الن ـــــــري أ ثـــــــر مـــــــن اجلانـــــــب  اجخـــــــرى والتكـــــــوين الـــــــحي تلقونـــــــه ير ـــــــز عل
، وهحا ما ينعكس سلبيا على أداء اجستاذ يف مشواره امله ، مما يصعب (العمل )التطبيق 

عليــه التكيــف والتعامــت مــع املتعلمــني وعــدم اســتطاعته مــن بلــوغ اجهــداف املســطرة، بينمــا 
فـــإهنا يســـتطيعون الــــتحكا يف ( ســـنوا 16)ســـاتحة الـــحين تتجـــاوز خـــد ا أ ثـــر مـــن اج

العمليــة التعليميـــة وذلــك باملمارســـة اليوميـــة ويكتفــون مبـــا ميليـــه علــيها الدنـــامج، ضـــف إىل 
ذلك أن أغلبها تكونوا باملعاهد التكنولوجية حيث تلقوا تكويننا، وأيرـا هـا مقبلـني علـى 

 .التقاعد
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ة اجســـاتحة الف ـــة الثانيـــة إىل مشـــار ا ا املتكـــررة يف امللتقيـــا  وترجــع عـــدم مبـــاال
الرتبويــة وأيرـــا يـــرون أن اجســـاليب املتبعــة مـــن رـــرف املفـــتش تقليديــة ويطغـــى عليهـــا اجلـــو 
الـــروتي  ونفـــس الشـــ ء بالنســـبة حملتـــوى بـــرامج التكـــوين، إذ يعـــاد يف  ـــت دورة تكوينيـــة ممـــا 

 (.76 :1777 يمة،رشدي رع. )جيعت اجستاذ يشعر بامللت

 ما يرى اجسـاتحة اجلـدد أهنـا ملزمـون هبـحا التكـوين فيحـاولون بكـت الطـر  أن 
يتعلموا ويكتسبوا معارف جديدة اكنها من التحكا يف العمليـة التعلميـة وحتقيـق غايتهـا، 
زد إىل ذلـــــك فمـــــن خـــــالل النـــــدوا  الرتبويـــــة يســـــتطيعون االحتكـــــاك باجســـــاتحة القـــــدماء 

ارها عــن اجشــياء الغامرــة الــيت تعيــق ممارســتها املهنيــة، لــحا فــإن مــدة واملفتشــني الستفســ
عمت اجساتحة جتعلها أ ثر إدرا ا ملفهوم الدورا ، وأ ثـر تفهمـا جهـدافها ومـدى دورهـا 

وهحا مـا أ دتـه دراسـة فـؤاد حـاجز . يف إعدادها وتدريبها وانعكاسا ا على أدائها امله 
زم اجســـاتحة اجلـــدد أو ذوي اخلـــدة البســـيطة يف ، و ـــحا جيـــ(2616)وعصـــام حســـن اللـــوح 

اجمر الحي يبدوا منطقيا لنا، ( 87.07)التدريس بأن حمتوى الدامج  ان مثمرا  ا بنسبة 
بينمـــا اجســـاتحة ذوي اخلـــدة الواســـعة يؤ ـــدون أن الدنـــامج  ـــان متوســـطا علـــى العمـــوم مـــن 

 (.2667-.266)ة نويوة وهحا ما أ دته نتائج دراس( 00..7)حيث فعالية مواضيعه 

وصــفية، فإنــه مــن الرــروري أن ( 68)ومبــا أن املعطيــا  الــواردة يف اجلــدول رقــا 
اتد هحه الفرضية إحصائيا وذلك باستحدام حتليت التباين اجحادي، وذلك للتعرف على 

 :داللة الفرو  بني مستويا  الثالث، و اجلدول املوايل يوضن ذلك
التحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في اتجاهات أساتذة يوضح نتائج (: 14)جدول رقم 

 :التعليم المتوسط نحو التكوين المستمر تبعا لمت ير األقدمية المهنية
مستوى 
 الداللة

ف 
 اجلدولية

ف 
 احملسوبة

متوسط 
 املربعا 

درجة 
 احلرية

 مصدر التباين جمموع املربعا 

6.68 7.16 1.77 
 ا بني اجملموع 721.77 2 106.00
 داخت اجملموعا  16172.70 7. 110.00

 اجملموع 16080.16 7. 



بن قوة جميلة..........................وين المستمرتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو التكإ  

 

93 
 

ـ احملســــوبة والــــيت قــــدر  بــــ"ف"أن قيمــــة  (60)يتبــــني مــــن خــــالل اجلــــدول رقــــا 
، هحا يع  قبول الفرضية الصفرية (7.16)اجلدولية واليت تساوي " ف"أقت من ( 1.77)

اتحة التعلــيا املتوســط تبعــا ملتغــري أنــه ال يوجــد فــرو  ذا  داللــة إحصــائية يف اجتاهــا  أســ
وهــحا راجــع إىل أايــة الــدورا  التدريبيــة (. 6.68)اجقدميــة املهنيــة، عنــد مســتوى الداللــة 

واحتكـاك اجســاتحة مـع بعرــها الـبع  واالســتفادة مـن خــدا ا بغـ  الن ــر عـن ســنوا  
ميــة ، وذلــك جن تن(2611)اخلدمــة، هــحا مــا أ دتــه دراســة حســن حممــود محــاد وآخــرون 

املهارا  واخلدا  التدريبية وموا بة اإلصالحا  وغريها ال حتدد بسـنوا  اخلـدة وإمنـا هـ  
عمليــــة مســــتمرة مــــن التطــــوير وا تســــاب املهــــارا  واخلــــدا  اجلديــــدة وذلــــك مــــن خــــالل 

وهــــحا مــــا أ دتــــه دراســــة إبــــراهيا عبــــد اجمليــــد القوقــــا . االلتحــــا  بــــدامج التــــدريب املتنوعــــة
، وحممـــــــــــد البنـــــــــــا وآخـــــــــــرون (.266)اجلليـــــــــــت وآخـــــــــــرون  ،ومصـــــــــــطفى عبـــــــــــد(2667)
 (.2611)،وحسن حممد محاد وآخرون (2662)

ومــن هنــا يترــن أن هنــاك نفــس وجــه ن ــر بالنســبة جفــراد عينــة الدراســة، وعليــه 
مبعــن أن . فــإن متغــري اجقدميــة املهنيــة ال يــؤثر يف اجتاهــا  اجســاتحة حنــو التكــوين املســتمر

يوجـد فـرو  ذا  داللـة إحصـائية يف اجتاهـا  أسـاتحة التعلـيا  الفرضية اليت تنص على أنـه
 .املتوسط حنو التكوين املستمر تبعا ملتغري اجقدمية املهنية مل تتحقق

 :عر  ومناقشة نتائج الفرضية الرئيسية -5  -5 

قصــد التحقــق مــن الفرضــية الرئيســية يف حبثنــا، واملتمثلــة يف أن اجتاهــا  أســاتحة 
 :التاليةل ايف اجلدو   ماالنتائج   فكانتابية حنو التكوين املستمر، التعليا املتوسط إجي
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يوضح توزيع درجات المقياس الموجه ألساتذة التعليم المتوسط بالنسبة  (:12)جدول رقم 
 .لألسئلة التي تهدف إلى معرفة اتجاهاتهم نحو التكوين المستمر

 الدرجا  التكرارا  بة امل ويةالنس الدرجا  التكرارا  النسبة امل وية حجا العينة

 
 
 
 
 
 
76 

1.1 1 71 1.1 1 86 
1.1 1 72 1.1 1 82 
7.7 7 77 0.0 0 71 
0.0 0 70 1.1 1 70 
0.0 0 78 1.1 1 77 
2.2 2 70 2.2 2 7. 
7.7 7 77 2.2 2 77 
2.2 2 7. 8.8 8 .1 
1.1 1 166 8.8 8 .2 
7.7 7 161 1.1 1 .7 
2.2 2 162 2.2 2 .0 
1.1 1 168 0.0 0 .8 
1.1 1 167 ... . .0 
1.1 1 16. 8.8 8 .7 
1.1 1 117 2.2 2 .. 
1.1 1 120 0.0 0 .7 
 76 0 0.0 اجملموع 76 166

يترـن أن أعلــى ( 67)مـن خـالل إرالعنـا علـى النتـائج املدونـة يف اجلـدول رقـا 
ــــاس املوجهــــة جســــاتح ة التعلــــيا املتوســــط ملعرفــــة درجــــة حتصــــلنا عليهــــا عنــــد تطبيقنــــا للمقي

أســــتاذ  76بامل ــــة مــــن جممــــوع  1.1بنســــبة  120اجتاهــــا ا حنــــو التكــــوين املســــتمر هــــ  
بامل ـة، حيـث يتبـني أن أغلبيـة اجسـاتحة حتصـلوا  1.1بنسـبة  86وأستاذة وأدىن درجة ه  

والـحي قـدر عـددها  0. على درجا  تفو  الدرجة املتوسطة للمقياس واملتمثلة يف درجة
 27بامل ة، أمـا بالنسـبة لالجتاهـا  السـلبية فقـدر عـددها ب  70.00بنسبة ا ستاذأ 07

 :بامل ة واجلدول املوايل يوضن ذلك 28.80بنسبة 
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 أساتذة التعليم المتوسط نحو التكوين المستمر يبين اتجاهات(: 10)جدول رقم 

 التكرارا  النسبة امل وية
اجتاها  أساتحة التعليا املتوسط 

 املستمر حنو التكوين

 اجتاه إجيايب 07 70.00

 اجتاه سليب 27 28.80

 اجملموع 76 166

بامل ة من اجساتحة لديها اجتاه إجيايب حنو التكوين املستمر وقد  70.00فنسبة 
يكـــون هـــحا راجـــع إىل أن بـــرامج تســـاعدها علـــى تنميـــة مهـــارا ا الالزمـــة ملمارســـة أدائهـــا 

، زد إىل (2668)ناء ابــرهيا أبــو دقــة و آخــرونالرتبــوي، هــحا مــا أ دتــه دراســة دراســة ســ
ذلــك أن التكــوين املســتمر مــن أفرــت الســبت الــيت يســتعني أو ير ــز عليهــا اإلملــام بــالطرائق 
الرتبويــة احلديثــة حــ ى يتســن لــه أســتحدمها بشــكت صــحين، وهــحا مــا أ دتــه دراســة عبــد 

التكوين ، ضـــــف إىل ذلـــــك فـــــ(2667-.266)اجلمـــــال عبـــــد املـــــنعا إبـــــراهيا املنيـــــاوي  
املستمر يساها يف إخبار اجستاذ وإرالعه على  ـت جديـد ليـتمكن مـن حتـديث معلوماتـه 
ومعارفــه وحســن اســتغال ا يف امليــدان، هــحا مــا أ دتــه دراســة عبــد اهلل عبــد والوهــاب أمحــد 

، ويساعد اجساتحة من الفها والتمكن مـن املهـام املو لـة إليـه يف ظـت اإلصـالح (2662)
ت املن ومـــة الرتبويـــة اجلزائريـــة حيـــث تغـــري  أدوار ومهـــام  ـــال مـــن املعلـــا الرتبـــوي الـــحي مشـــ

واملــــتعلا وقــــام هــــحا اإلصــــالح علــــى أســــاس املقاربــــة بالكفــــاءا ، حيــــث تعــــد  مســــؤولية 
اجســـتاذ مــــن مهمتــــه لنقــــت املعرفــــة إىل املســــؤولية يف إ ســــاب املــــتعلا لالســــتزادة يف املعرفــــة 

ملشــــكال   ــــحا وجــــب تكــــوين املعلــــا تكوينــــا ومتابعتهــــا ومهــــارا  اســــتحدامها يف حــــت ا
مسـتمرا لكـ  يسـتطيع الـتحكا يف العمليـة التعليميـة وفـق التجديـد الرتبـوي، وهـحا مـا اتفــق 

،  ــحا يــرون اجســاتحة أن الــدورا  التدريبيــة  ــا (.266)مــع دراســة يوســف ســيد حممــود 
دراســة عبــد الــرؤوف فائــدة  بــرية يف تطــوير  فــاءا ا وحتســني أدائهــا املهــ ، وهــحا أ دتــه 

،  ـحا جنـد أن اجسـاتحة (2660)وأمحـد بـن حممـود سـود احلسـني ( 2616)شا ر شفقة 
ــــه ملســــايرة التطــــورا  احلديثــــة هــــحا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى  مــــدر ني وواعــــني بأايت
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، ضـف (2612)يساعدها يف تنمية مسارها امله  وهحا مـا أ دتـه دراسـة نويـوة صـاحل، 
وينيــة تســاعد اجســاتحة علــى االنفتــاح علــى اآلخــرين مــن زمالئهــا إىل ذلــك فالــدورا  التك

وذلك من خالل إجياد فـرص االحتكـاك هبـا يف إرـار املهـام والنشـارا  اجلماعيـة، وأيرـا 
االستعانة باجساتحة ذوي اخلدة املرتفعة يف تقدمي اإلرشادا  اليت اكنـه مـن تطـوير أدائهـا 

 (.1777)د ربابعة وحمم( 1777)، ورويل(1777)سان .امله  

لـــــديها  % 28.80أن نســـــبة  ( 18) مــــا يترـــــن مــــن خـــــالل اجلـــــدول رقــــا 
اجتاهـــــا  ســــــلبية حنــــــو التكــــــوين املســــــتمر، يرجــــــع هــــــحا إىل عــــــدم اجخــــــح بعــــــني االعتبــــــار 

أن ( فــؤاد علــ  العــاجز و آخــرون)االحتياجــا  التكوينيــة لألســتاذ، حيــث أ ــد  دراســة 
ويكـون هـحا منطلـق مـن واقـع العمليـة التعليميـة هناك حاجة إىل التحطـيط لـدامج التكـوين 

ومن احتياجا  املتدربني املحتلفة وأاية مشار ة اجساتحة يف ختطيطها، أي انتقاء مواضيع 
( 2611)وهحا ما اتفق مـع دراسـة خالـد حممـد العصـيم  . ذا  عالقة مبمارسا ا املهنية

يكون هحا راجـع  قد ما (..266-2667)ومصطفى عبد اجلليت مصطفى أبو عطوان 
أن أ ثـر مـن اجلانـب التطبيقـ ، و أيرا إىل أن حمتويا  التكوين تر ز على اجلانب الن ـري 

هـحا مــا أ دتـه  ـال مـن دراســة هيـثا حممـد قشــطة ، و يغلـب عليهــا احلشـو مقـررا  التكـوين
، (.266)اجودة ومحزة بن عبد الرمحان ب( .266)ودراسة مه  حممد عنامي ( 2612)
يب املستحدمة يف التكوين املستمر يطغى عليها جو روتيـ  وممـت  أسـلوب إىل أن اجسالو 

احملاضـــرة ممـــا يـــنقص مـــن فعاليـــة الدنـــامج التكـــوي  وهـــحا ســـيؤدي إىل نفـــور اجســـاتحة مـــن 
ومحزة بن عبد الرمحـان ( 2612)وهحا ما اتفق مع دراسة هيثا قشطة . الدورا  التكوينية

، (.266-2667)طفى أبـــــو عطـــــوان ومصـــــطفى عبـــــد اجلليــــت مصـــــ( .266)بــــاجودة 
وممكـــن إرجـــاع  هـــحا إىل عـــدم إدخـــال تكنولوجيـــا  اإلعـــالم واالتصـــال احلديثـــة يف تنفيـــح 

، (2668)حمتــوى برنــامج التكــوين، وهــحا مــا أ دتــه دراســة ســناء إبــراهيا أبودفــة وآخــرون 
 الدنـامج مـن حيـث مـد ا وتوقيتهـا ل ـروف ممكن أن يكون سبب الن ـرة السـلبية للتكـوين

املتدربني وهحا ما ينعكس عن تصورا ا حول الدنامج، وهحا ما أ دته دراسة حممد ربابعة 
 (..266)،وعبد احلميد خطايب ولطف  للوف (1777)
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 :المراجع

 .ح  البساتني، اجلزائر(. .266) الجريدة الرسمية -

، رقا 61، دار النشر مارينوا، رقا التربية والتكوين وسوسيولوجية(. 1777)ديودور  -
 .1.61. اإليداع

، القــاهرة، 1.، ألتعلاايم الكبااار تخطاايط وتاادريس مهاراتااه(. 1777)رشــدي رعيمــة  -
 .دار الفكر العريب

، عمـــان، دار الكتـــاب إعاااداد المعلماااين وتنمياااتهم(. 2667)ســـهيت أمحـــد عبيـــدا   -
 .العامل 

 ، عمـان، دار الفكـر1.، ألمع المعلم فاي صافى(. 1777)حممد عبد الرحيا عدس  -
 .للطباعة والنشر والتوزيع

سااند تكااويني لفائاادة المفتشااين فااي مختلااف األطااوار (. 2668)وزارة الرتبيـة الورنيــة -
، هي ـــة التـــأرري باملعهـــد الـــور  لتكـــوين مســـتحدم  الرتبيـــة (منهجياااة البحاااث)التعليمياااة 

 .وحتسني مستواها
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الشخصي لدى عينة من  فعالية برنامج تدريبي قائم على التوكيدية في رفع مهارات االتصال
 ( بسكرة-دراسة ميدانية بمتوسطة ابو بكر مصطفى ابن رحمون)المراهقين المتمدرسين

 حالسة فايزة.أ
 د حممد بلوم.أ

 جامعة حممد خيرر بسكرة
 :ملخص

يهـــدف البحـــث احلـــايل إىل وضـــع برنـــامج تـــدرييب الســـلوك التو يـــدي لـــدى تالميـــح   
  االعتمـــاد علـــى املـــنهج ، ا  االتصـــال الشحصـــ ة أثـــره يف مهـــار املرحلــة املتوســـطة ومعرفـــ

والختبـار صـحة الفرضـيا  اسـتحدمنا  التجرييب بالتصـميا التجـرييب ذو اجملموعـة الواحـدة،
مقيــاس مهــارا  و  مقيــاس الســلوك التو يــدي لتالميــح املرحلــة املتوســطة -:اجدوا  التاليــة

القــائا علـــى الســـلوك  برنـــامج التـــدريب ،االتصــال الشحصـــ   لتالميــح املرحلـــة املتوســـطة
أقســام الســنة ب اجلنســني مــن رالبــا 18مــن  علــى عينــة جتريبيــة( إعــداد الباحثــة)التو يــدي 

 مالية أبو بكر مصطفى ابن رمحون    اختيـارها بطريقـة قصـدية، مـن إالرابعة متوسط  ب
مقيــاس عنــد اإلجابــة علـى فقــرا   ،ن حتصــلوا علـى درجــا  حتــت املتوسـطممــ 267أصـت 
 :أسفر  النتائج عما يل  وقد، ياس االتصالمقو  التو يد

توجــد فــرو  بــني متوســطا  القيــاس القبلــ  والبعــدي والتتبعــ  حــول مهــارا  االتصــال -
 .جملموعة اإلناث بعد اإلنتهاء من تطبيق الدنامج ومرور فرتة املتابعة

التتبعـ  حـول مهـارا  االتصـال و توجد فرو  بني متوسطا  القيـاس القبلـ  والبعـدي  ال-
 .جملموعة الح ور بعد اإلنتهاء من تطبيق الدنامج ومرور فرتة املتابعة 

 .مهارا  االتصال-ك التو يديالسلو : الكلما  املفتاحية     
Abstract: 

     The aims of the current research is to develop a training 

program of assertiveness behavior in middle school students 

andsee its effects on each of the personal communication skills. 

The study is based on the experimental methodology  applying  

the one group experimental design. We applied the following 

study tools:ُThe assertiveness behavior Test for middle school 

students and the personal communication skill Test for middle 

school studentsُand An assertiveness behavior training program 

(designed by the researcher). The study sample consisted of 

fifteen (15) students from the fourth year middle school of Abu 
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Bakr Mustapha Ibn Rahmoun of Biskra, who were chosen in a 

deliberate way out of 207 students who obtained scores below 

average when answering the three questionnaires of 

assertiveness and personal communication. And we obtained the 

results can be summarized as follows:ُ The existence of 

differences between the means of measuring pre and post about 

the iterative and communication skills to a group of females 

after the completion of the application program and the passage 

of follow-up period 

- The inexistence of differences between the means of 

measuring pre and post about the iterative and communication 

skills for a male after the completion of the application program 

and the passage of follow-up period. 

Keywords: behaviorassertiveness -communication skills. 

 
 :اسةاشكالية الدر 

مهـــارة إرســـال واســـتقبال  تعتـــد املهـــارا  االجتماعيـــة مكـــون متعـــدد اجبعـــاد يترـــمن     
ضبط املعلوما  الشحصية يف مواقـف التواصـت، سـواء أ ـان هـحا التواصـت لف يـا وتن يا و 

أو غـــري لف يـــا والـــيت يتـــدرب عليهـــا الفـــرد إىل درجـــة اإلتقـــان والـــتمكن، وذلـــك مـــن خـــالل 
، جيعـــت الفـــرد ن االفتقـــار إىل مثـــت هـــحه املهـــارا   اليـــوم ، وأمواقـــف التفاعـــت االجتمـــاع

ضعيف الشحصية، غري قادر علـى الـدخول يف إقامـة عالقـا  مشـبعة مـع الطـرف اآلخـر، 
ــــه النفســــ  واالجتمــــاع  ــــة، واالبتعــــاد عــــن يف حمــــيط جمال ــــدأ مشــــا ت الشــــعور بالعزل ، مث تب

تعلــيا اجفــراد  ــحه املهــارا   اآلخــرين، بــال هور إىل حيــز احليــاة الشحصــية، لــحا البــد مــن
اــا الثقــة  بــد مــن تــوفر شــررني أساســيني،يــة منــح الصــغر، ولكــ  يــتعلا ذلــك الاالجتماع

وبــــــــــني  ــــــــــت مــــــــــن فــــــــــا تور، وتشــــــــــيلمولر . بــــــــــالنفس وعــــــــــدم االعتــــــــــزال عــــــــــن اآلخــــــــــرين
(Factor&Schilmoeller،  1983) ن املهارا  االجتماعية تؤهـت الفـرد لكـ  ينـدمج أ

 . ت معها تفاعال إجيابيامع اآلخرين ويتفاع
ـــــــــرى مـــــــــايهو   ـــــــــراد ذوي املهـــــــــارا   Mayhew,1999)) ـــــــــحلك ي أن اجف

االجتماعية، ها أول ك الحين يؤثرون يف عالقا ا بطريقة مناسبة أو مقبولة، ويستحدم 
هـــحا التـــأثري إلرضـــاء رغبـــا  حمـــددة مثـــت احلـــب واالنتمـــاء، والـــحين يفتقـــرون ملثـــت هـــحه 

 قـــادرين علـــى التـــأثري هنائيـــا، أو أهنـــا يـــؤثرون بطريقـــة غـــري املهـــارا  فـــإهنا يكونـــون غـــري
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نــا  الفرعيــة و بــالرغا مــن تعــدد الدراســا  الــيت ســعت إىل التوصــت إىل املكو . مالئمــة
إال أهنــــا جتمــــع يف أهنــــا ترــــا ثــــالث مكونــــا  جوهريــــة ولعــــت  ،للمهــــارا  االجتماعيــــة

ر هـــام يف حيـــاة اإلنســـان و الـــيت تلعـــب دو  ،التـــو  يديـــة واالتصـــالية مـــن أاهـــا املهـــارا 
حيــــث تســــاعده علــــى التوافــــق والتكيــــف، ومواجهــــة الصــــعاب، ما تــــدل علــــى تفاعلــــه 

لـــى مواصـــلة ذلـــك التفاعـــت بشـــكت الكـــفء يف املواقـــف االجتماعيـــة املحتلفـــة وقدرتـــه ع
، ما تشري املهارة التو يدية إىل ثقة الفرد بنفسه، والقدرة على تعبري عن مشاعره هادف
ومقاومـة الرـغوأل  ،بصورة مالئمـة(احتجاج -غرب)سلبية وال( ثناء – تقدير)اإلجيابية

الــيت ميارســها اآلخــرون إلجبــاره علــى إتيــان مــا ال يرغبــه أو الكــف عــن فعــت مــا يرغبــه، 
واملبــادرة ببــدء واالســتمرار يف أو إهنــاء التفــاعال  االجتماعيــة والــدفاع عــن حقوقــه ضــد 

ولــحا (. .7 :2003 فــرج،)آلخــرين مــن حيــاول انتها هــا شــريطة عــدم انتهــاك حقــو  ا
فان جوهر تو يد الحا  هو تعبري الفـرد عـن ذاتـه ومـا حيملـه مـن أراء دون انتهـاك للقـيا 
واملعــايري االجتماعيــة الســائدة، وبــحلك جنــد أن تو يــد الــحا  عامــت مهــا يف قــدرة الفــرد 

تكــون علـى اإلفصــاح عـن مــا يــدور يف ذاتـه، فمــن املفـرتض أن العديــد مــن اجفكـار الــيت 
سـليمة تـدفن يف عقـول أصـحاهبا اعتقـاداذ مـنها عما هو متـداول، لكنهـا إبداعيـة و  شاذة

بعدم أايتها أو لعجـزها عـن اإلفصـاح عنهـا عالنيـة لتصـورها أهنـا لـن تلقـى استحسـان 
بالتـايل ال مـا يـؤدى إىل احتجـاب العديـد منهـا، و  اآلخر، ن ـرا لكوهنـا غـري مألوفـة، وهـو

م تلك اجفكار من خالل عملية التفاعت بني اجشحاص، ويف إحكاة إنراج و تتا عملي
املقابــت مبقــدورنا القــول بأنــه يســهت علــى الفــرد القيــام بتلــك العمليــة حــني يتحلــى بقــدر 
مرتفع من تو يد الحا ، فالتو يد مبثابة مرآة عا سة جلوهر الشحصية، والحي من شأنه 

حول اجفراد الحين يتحلون بـدرجا  أن يساعد أفراد اجملتمع على تبن تصورا  إجيابية 
معتـــدة مـــن تو يـــد الـــحا ، وال تتوقـــف أايـــة التو يـــد عنـــد إعـــالن الفكـــرة الـــيت تـــدور يف 
الحهن بت فيمـا يتلـو ذلـك مـن تفاعـت مـع متلقيهـا، فالشـحص املؤ ـد لحاتـه لديـه القـدرة 
علــى تلقــى نقــد اآلخــرين بعقــت رحــب، واثلــه، وإدخــال بعــ  التعــديال  علــى أفكــاره 

رين،ويف جانــب آخــر يعــد بنــاء عليهــا ممــا جيعلهــا أ ثــر مالئمــة للواقــع، وقبــوال مــن اآلخــ
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دافعة للفـرد علـى عـدم اإلذعـان لألفكـار املسـبقة، وعـدم مسـايرة املـألوف يف  ةالتو يد قو 
اجملتمع مادام غري مقتنع به، ولديـه املـدرا  املوضـوعية لـحلك، حـ ى ال يصـبن أسـريا لـه، 

حصــ  أو اجملتمعــ ، وال ننســى ذلــك املصــري اجلــيا الــحي حلــق بعــامل ســواء يف اجملــال الش
يف القــرون الوســطى الــحي أ ــد ذاتــه بشــدة ،  Nicus Coper  الفيزيــاء  ــوبر نيكــوس

وأصر على اإلعالن بأن اجرض ه  اليت تدور حول الشمس لالفا ما نادي به أرسطو 
يط بـه هـاال  متعـددة مـن حيـث دفـع حياتـه مثنـا لتو يـده العلمـ ، واختالفـه مـع رمـز حيـ

ـــرغا مـــن صـــواب رأيـــه يف تلـــك املســـالة  . اإلجـــالل العلمـــ  حيـــث أعـــدم حرقـــا علـــى ال
تكشــف هــحه الواقعــة ومثيال ــا عــن أنــه يف ظــت الثقافــا  غــري املؤ ــدة يــنحف  احتمــال 
ظهور الناس املؤ دين، يف ش ى جماال  احلياة، ن را لسيطرة بع  املسلما  اليت تكف 

ومن مث . عجز املتأخرينو  ملناخ الفكري العام مثت االعتقاد بكمال اجوائتالتو يد على ا
جيــب علينــا لكــ  نــدفع عجلــة التقــدم لألمــام أن نتــدرب علــى أن نؤ ــد ذاتنــا مــن خــالل 

حبيـث ال نتـأثر باجمسـاء الرنانـة . موز  ا وقعها االجتماع  والعلم منحجة شحصيا  ور 
أي أن يتبــن املؤ ــدون املقولــة التاليــة و أن . مبــدى دقــة مــا ررحــوه مــن أفكــار فقــط بــت

تكون شعارها الدائا﴿ بأنه ال سلطان يف العلا سوى سلطان العقت، وجيب أن يتحرر 
 ما مييـت مع ـا علمـاء الـنفس إىل االتفـا  بشـكت عـام .من نفوذ الشهرة الشحصية ﴾

 يـد الـحا  وإمـا على أن أنواع اخلدا  املبكرة اليت يتعرض  ا الفـرد قـد تقـود إمـا إىل تأ
إىل عدم تأ يد الحا  وبناء علـى ذلـك ال ين ـر إىل تأ يـد الـحا  علـى اعتبـار أنـه مسـة 
ت هر فجأة، يف مرحلة املراهقة أو يف سن الرشـد، بـت إن تأ يـد الـحا  وعـدم تأ يـدها 
جيــب أن يعتــد علــى أنــه منــط ســلو   مــتعلا يتكــون مــن خــالل تعلــا الفــرد االســتجابة 

فتأ يـــد الـــحا  تتطـــور عنـــد الفـــرد تـــدرجييا مـــع التقـــدم يف العمـــر  . يـــةللمواقـــف االجتماع
 مـــا يعتـــد .  نتيجـــة لتفاعـــت الفـــرد مـــع والديـــه ورفاقـــه واجشـــحاص املهمـــني يف حياتـــه

التدريب التو يدي على أنه منط من أمنـاأل التـدريب علـى ( (Forman, 1993  فورمان
بحاته، وأن يشعر باملتعة أثناء تفاعـله املهارا  االجتماعية اليت تر ز على أن يتمثت الفرد 

مـع اآلخـرين دون املســاس حبقوقـه، وا ــدف مـن التـدريب علــى مهـارة تأ يــد الـحا  هــو 
الــــحين يفتقــــرون إىل هــــحه املهـــارة علــــى االســــتجابة االنفعاليــــة املالئمــــة  مســـاعدة اجفــــراد
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أن الفــرد متطلبــا  املوقــف، و  والقــدرة علــى التعبــري احلــر عــن املشــاعر واجفكــار حســب
عنــدما يصـــبن قــادرا علـــى توصـــيت أفكــاره ومشـــاعره إىل اآلخـــرين بأرحييــة فانـــه يتوقـــع أن 
ــــق والتــــوتر لديــــه، وأنــــه يشــــعر بالراحــــة  تقــــوى عالقتــــه هبــــا، وأن يــــنحف  مســــتوى القل

وقد   إلثبا  من خالل  واالسرتخاء مما ينعكس إجيابيا على سعادته وصحته النفسية،
  الــيت ارلعــت عليهــا الباحثــة اخلاصــة بــدامج التــدريب علــى نتــائج العديــد مــن الدراســا

التو يديــة علــى أهنــا وســيلة عالجيــة ذا  اثــر قــوي لــدى اجشــحاص الــحين يعــانون مــن 
ويعتد برنامج  حبيث االنطواء، بع  الصعوبا  النفسية  الفوبيا االجتماع  ،العدوانية،

ف إىل مساعدة اجفراد على تطوير املهارا  التو  يدية أسلوبا بنائيا، يهد التدريب على
وتقوية وإنتاج سلو يا  اجتماعية يف مواقف خاصة مفتعلة من قبت الباحثني، من أجت 
مســــاعد ا علــــى حتقيــــق اجهــــداف الشحصــــية واالجتماعيــــة القصــــرية والبعيــــدة املــــدى 

 .بفاعلية
فقد أشـار إىل أن مهـارا  التواصـت تعـد مؤشـرا علـى قـوة ( 1777جديت، )أما 

حصية، اليت ت هر قدرة اجفراد على التفاعت االجتماع  بفاعلية مع اآلخرين، و حلك الش
 مــــا أن . درايــــتها بالقواعــــد الــــيت حتكــــا الســــلوك االجتمــــاع  أثنــــاء التفاعــــت االجتمــــاع 

القصـــــــور يف مهـــــــارا  االتصـــــــال، يــــــــؤدي إىل االضـــــــطراب النفســـــــ ، وضـــــــعف التفاعــــــــت 
القـــــــدرة علـــــــى االســـــــتجابة االجتماعيـــــــة االجتمـــــــاع ، وعجـــــــز يف تبـــــــادل احلـــــــوار، وعـــــــدم 

وأن تدريب اجفراد على املهارا  التو  يدية يتطلب ضرورة فها مشاعر اآلخرين، .املالئمة
والقــدرة علــى التنبــؤ باســتجابا ا أيرــا، فتــدريب مهــارة التعامــت مــع املشــاعر، تتطلــب أن 

ومن مث حنتاج  تصقت قدرتك على فها مشاعر اآلخرين وربيعة املوقف الحي تتعامت معه،
لصــقت هــحه القــدرة مــن خــالل مالح ــة الشــحص الــحي يتفاعــت معــك مــن حيــث حمتــوى 
أقواله وأفعاله وندة صوته وإمياءاته وإشاراته وتعبرياته، مما ميكنك من اختيار التوقيت املالئا 
لبـــدء احلـــوار أو االنتقـــال إىل مســـتوى أعمـــق مـــن احلـــوار أو إهنائـــه،  مـــا وتقســـا مهـــارا  

فاملهــــارا  التعبرييــــة ( االســــتقبال املهــــارا  التعبرييــــة، ومهــــارا )إىل قســــمني اــــا التواصــــت
وهــ  الكـالم الــحي نصـدره، مث الســلوك مـا وراء اللغــوي  وهــو  الســلو يا  اللف يـة: تشـمت
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خواص الصو  خالل احلديث،  قوتـه وسـرعته و ـحلك ارتفـاع أو اافـاض ربقـة الصـو  
اللف يـــة مثـــت تعبـــريا  الوجـــه  االبتســـامة والعبـــوس  أثنـــاء الكـــالم، وأخـــريا الســـلو يا  غـــري

والـــــيت تـــــدل علـــــى املشـــــاعر  ،لعني، إضـــــافة إىل الوضـــــع أو اجللســـــةوالتكشـــــري واحلملقـــــة بـــــا
واالهتمام والثقة واالحرتام يف جمال التفاعت بني اجفراد، فهناك قواعـد ومبـاد  عامـة تتعلـق 

ة بــــني أي شحصــــني، وترجــــع هــــحه باخلصــــائص املالئمــــة للمســــافة املناســــبة إلجــــراء احملادثــــ
 . املسافة إىل ربيعة العالقا  االجتماعية واىل ربيعة اجلنس و حلك إىل ربيعة احلرارة

، فالشحص املـاهر هـو (االستماع )أما القسا الثاين فيشمت مهارا  االستقبال 
ن و يــف يســتجيب  ــحا املوقــف، بــت الــحي يــتفها ويــدرك وحيلــت املوقــف، ويعــرف مــ ى وأيــ

وهــحه العالقــة االرتباريــة بــني االنتبــاه والتحليــت واملعرفــة، ترجــع عمومــا . يتعامــت معــه يــف و 
إىل اإلدراك االجتماع ، وتترمن مهارا  االستقبال مهارا  اإلدراك االجتماع  املتعلقة 
بطبيعــة اإلصــغاء لنخــرين، وتقــدمي التفســريا  املحتلفــة إذا تطلــب اجمــر، ومــدى مالئمــة 

الحي يدور احلديث فيه، والتوقيت الحي يترـمن االسـتجابة اجدائيـة االستجابة للموضوع 
للنقـــــــــاأل املناســـــــــبة يف التفاعـــــــــت، باإلضـــــــــافة إىل اإلدراك الصـــــــــحين والـــــــــدقيق للمشــــــــــاعر 
الوجدانيــة،من أجـــت تفــادي مشـــكال  ســـوء التفــاها خـــالل التفــاعال  اإلنســـانية، وبنـــاء 

ومـن ( Aseltine، Robert & Colten،1994)عالقا  اجتماعية قوية مع اآلخرين 
هنا ستقوم الباحثة بإعداد برنامج تدرييب مجع  قائا على مهارا  احلياة اجساسية اسـتناداذ 

،لدراســة اجثــر الــحي ميكــن أن حيدثــه التــدريب علــى برنــامج  إىل ن ريــة الــتعلا االجتمــاع 
ــــــدى تالميــــــح ــــــى متغــــــري مهــــــارا  االتصــــــال الشحصــــــ  ل املرحلــــــة  الســــــلوك التو يــــــدي عل

 وتأسيســاذ علــى مــا ســبق فقــد   حتديــد مشــكلة البحــث احلــايل يف وضــع برنــامج.ســطةاملتو 
مهــارا  االتصــال  ، والكشــف عــن أثــر ذلــك يفلتنميــة الســلوك التو يــدي لتــدريب الطلبــة

 .املتدربني ءهؤال لدى الشحص 
 :وميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤال  اآلتية 

لــــ  والبعــــدي والتتبعــــ  حــــول مهــــارا  هــــت توجــــد فــــرو  بــــني متوســــطا  القيــــاس القب -
 االتصال جملموعة اإلناث بعد اإلنتهاء من تطبيق الدنامج ومرور فرتة املتابعة؟
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هــــت توجــــد فــــرو  بــــني متوســــطا  القيــــاس القبلــــ  والبعــــدي والتتبعــــ  حــــول مهــــارا   -
 االتصال جملموعة الح ور بعد اإلنتهاء من تطبيق الدنامج ومرور فرتة املتابعة؟

 :مفاهيم إجرائيابط الض
 :التعريف االصطالحي للبرنامج

جمموعــــة متنّوعـــة مــــن اجســـاليب، واإلجــــراءا   هــــو عبـــارة عـــن :برناااامج التاااادريب إجرائياااا
 باالســــتعانة التو يــــدي الســــلوك علــــى الشــــحص تــــدريب إىل  ــــدف املعرفّيــــة، والســــلو ّيةاليت

 الن ريـة د علـى اجسـسباالعتمـا السـلوك، تعـديت جمـال يف املستحدمة الفنيا  من مبجموعة
والحي يترمن جمموعـة مـن  Rotterعليها ن رية التعلا االجتماع  لروتر يرتكز اليت العامة

اجللسا  اختري  عناوين جلسا ا انطالقا مـن البنـود الـيت حتصـلت علـى ا ـد نسـب م ويـة 
 (%86ا د من )يف مقياس السلوك التو يدي 
 يتحصـــت عليهـــا أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس هـــ  الدرجـــة الـــيت :السااالول التوكيااادي إجرائياااا

 .السلوك التو يدي لتالميح املرحلة املتوسطة املستحدم يف الدراسة احلالية
ه  الدرجة اليت يتحصت عليها أفراد العينة على مقياس  :مهارات االتصال الشخصي إجرائيا

احلاليــة، والــحي مهــارا  االتصــال الشحصــ   لتالميــح املرحلــة املتوســطة املســتحدم يف الدراســة 
 :يرا ثالث مهارا  فرعية املتمثلة يف

ه  قدرة الفرد يف التعبري عن املعتقدا  واآلراء بني اجشحاص واملتمثت يف من  :مهارة الكالم
خـالل الدرجــة الــيت سيحصــت عليهــا أفــراد العينــة علــى بعــد مهــارة الكــالم مــن مقيــاس مهــارا  

 .االتصال الشحص 
التـدبري ه الناس والحي يصاحبه التفكـري و ن االستماع ملا يقولوهو عبارة عن حس :اإلنصات

، ع حماولـة حتديـد مغـزى  ـالم املرسـتمـ واملشـار ة الوجدانيـة و العقليـة، فيما يقوله املتحدث،
واملتمثــت يف مــن خــالل الدرجــة الــيت سيحصــت عليهـــا أفــراد العينــة علــى بعــد اإلنصــا  مـــن 

 .مقياس مهارا  االتصال الشحص 
 وهــو عبــارة عــن اتصــال اجلســد باجلســد دون اســتحدام اللغــة املنطوقــة، :لاللفظااياالتصااال ا

تعــابري مــن إشــارا  وإميــاءا  و  (املرســت)خــروإرســال و تفســري  ــت مــا يصــدر عــن جســا اج
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مـن  اللف ـ الدرجة اليت سيحصت عليها أفراد العينة على بعـد االتصـال  وجهيه، واملتمثت يف
 .مقياس مهارا  االتصال الشحص 

الــحين تـرتاوح أعمــارها ( إنـاث-ذ ـور)هـا جمموعــة مـن اجفــراد :مياذ المرحلااة المتوساطةتال
ســــنة والــــحين يتميــــزون بتــــدين يف مســــتوى التو يديــــة واللــــحين ميثلــــون عينــــة  17-10مــــابني 

 . الدراسة احلالية
 :اإلطار النظري للدراسة

 :تعديل السلول برامج
مى بالتحليــت ا امــة ملــا يســ تعــد بــرامج تعــديت الســلوك احــد املرــامني العمليــة

مفـاهيا متنوعـة مسـتمدة مـن و  مبـاد  هـحه الـدامج توظـف أن مـعالسـلو   التطبيقـ ، و 
احملاولــة لكالســيك  والــتعلا االجتمــاع  و ا  االشــراأل ن ريــا  الــتعلا الســلو ية املتعــددة

 يف ســــلوك هبــــا التغــــريا  املرغــــوب إلحــــداث وغريهــــا، وذلــــك االشــــاري الــــتعلاو  واخلطــــأ
، فهــــ  تكــــاد تــــرتبط (skinner)ســــكينر إىل يعــــود تطويرهــــا الفرــــت يف أن د، إالاجفــــرا
 املفــــاهيا املرتبطــــةو  املبــــاد  ن ــــرا الســــتحدامها العديــــد مــــن اإلجرائــــ  االشــــرتاأل بن ريــــة

 إىل يشري مفهوم تعديت السلوكو .اجخرى املباد  غريها منالعقاب والتعزيز و  بإجراءا 
خيتلف هحا التغري باختالف و . يف سلوك الفرد إحداثه اداملرغوب فيه املر التغري املقصود و 

 فقــد يكــون ا ــدف منــه تشــكيت ســلو أ. ا ــدف مــن برنــامج التعــديت الــحي يــتا توظيفــه
 اســـتبداله بســـلوك جديـــد، أوحمـــو يف ســـلوك و  إحـــداث اجفـــراد، أو وعـــادة جديـــدة لـــدى

لــى حتديــد ع تعــديت الســلوك يقــوم إجــراء عمومــا فــانو  ،تطــوير يف ســلوك معــني وحتســينه
الـــيت تتبعـــه، مث  البعديـــة املثـــريا الســـلوك املـــراد تعديلـــه وال ـــروف والشـــروأل الـــيت تســـبقه و 

حتديـد مـا يعـرف بـاخلط دميومتـه و  أو تكـراره أو القياس الدقيق  حا السلوك بداللة شدته
 إجراءا  تطبيق إعادة الدنامج، مث إجراءا  بعد ذلك يتا تنفيحو   linebaseالقاعدي
يــتا حتقيــق  أن إىل هكــحاغــري فعالــة، مث القيــاس و  أهنــا تبــني إذا التعــديت فيهــا أو جالدنــام

 إجراءا ـــا بـــرامج تعـــديت الســـلوك ختتلـــف يف هنـــا، أن اإلشـــارة جتـــدرو  .ا ـــدف املطلـــوب
 إرفـــاء أو الـــبع  اآلخـــر حملـــوهـــا مـــا يســـتحدم لتشـــكيت ســـلوك جديـــد و وأهـــدافها، فمن

. تطــويرهتحدم لغايــا  حتســني ســلوك مــا و ر يســبعرــها اآلخــ أن ســلوك ســابق، يف حــني
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االجتماعيــة الــيت تســبق تغيــري يف ال ــروف املاديــة و  إحــداث إىل فهــ  يف مع مهــا تســتند
تغيـــري يف  إىل التغيـــري يف  الاـــا، دون التعـــرض إحـــداث أو تلـــك الـــيت تتبعـــه أو الســـلوك

 الســـلوك تعمـــت مبثابـــة دافـــع ملثـــت هـــحا أهنـــا العمليـــا  النفســـية الداخليـــة الـــيت يفـــرتض
 .(77-.7 :2003 الزغلول،)

 :مفهوم السلول التوكيدي
توثـق واشـتد، التو يـد واج يـد الشـديد، التوا يـد : التو يد من فعت و د، تو د وتأ ـد :ل ة

 ابــــن من ــــور،) س، املتو ــــد القــــائا املســــتعد لألمــــرالــــيت يشــــد هبــــا القريــــو  والتأ يــــد الســــيور
1993: 718). 

تأ يـــد الــحا  بأنـــه قـــدرة علـــى التعبـــري ( 1770)تار يعــرف إبـــراهيا عبـــد الســـ :اصاااطالحا
فعــال القلــق حنــو املالئــا عــن أي انفعــال حنــو املواقــف واجشــحاص فيمــا عــدا التعبــري عــن ان

ولقــــد تزايــــد اهتمــــام البــــاحثني يف ، (267: 1770 عبــــد الســــتار،) املواقــــف واجشــــحاص
أثريه على احلياة النفسية، السنوا  اجخرية بالتدريب التو يدي لتنمية السلوك التو يدي ولت

بعــد أن  ــان يــدور حــول مفهــوم التو يــد وأبعــاده، حيــث تبــني تــأثري الســلوك التو يــدي يف 
تــدعيا مفهــوم الــحا ، وحتديــد اجســاليب الســلو ية غــري الســوية يف التعامــت مــع اآلخــرين، 

حممد )  والثقة بالنفساحرتامه لحاته وشعوره بالرضا ورته يف احلفاظ على حقو  الفرد و وضر 
تأ يــد الــحا  هــو أن تكــون قــادرا بــالنهوض بنفســك، والتأ ــد ، (118 :2667حممــد، 

ــــــك ومشــــــاعرك وعــــــدم الســــــماح جشــــــحاص آخــــــرين د ائمــــــا أن يوجهــــــوك علــــــى مــــــن آرائ
 . (Chris Williams, 2001 : 3)عنيفا  الحبيث  ميكنك أن تكون حازما .رريقتها

 :محددات السلول التوكيدي
أســاليب تقــومي اخلاصــة بوصــف الســلوك التو يــدي، و  ا مــن املالحــظ أن الدراســ

رـــر  تنميتـــه نالـــت القســـط اج ـــد مـــن العنايـــة يف حـــني مل يلـــق اجلـــزء اخلـــاص فعاليتـــه، و 
 يفيـــة ة تلـــك احملــددا  يف تفســري نشــأته و مبحدداتــه اهتمامــا ممــاثال، علـــى الــرغا مــن أايــ

علـى حنــو فعـال يف تصــميا توظيــف وعينـا بــدورها ، فرــال عـن إمكانيــة اسـتثمارها و ارتقائـه
 .برامج التدريب التو يدي اليت  دف إىل تنمية هحا السلوك
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 :من املفرتض أن تتجمع تلك احملددا  يف أربع ف ا  تترمن ما يأيتو 
 .حمددا  خاصة بالفرد -
 .حمددا  خاصة بالطرف اآلخر -
 .االجتماع  –حمددا  خاصة بالسيا  الثقايف  -
 (    167 :2667 شوق ،. )النوع  -وقف خاصة بالسيا  املحمددا   -

تشـمت عـدة ف ـا  و وهناك متغريا  متعددة تساها يف تشكت السلوك التو يـدي 
حتوي  ت منها جمموعة من املتغريا  اليت جيمعها عنصر معني وذلك من اجت الوصول إىل 

 :اهمنالسلوك التو يدي تصنف يف ف ا   معرفة ربيعتها ودورها حيث أن حمددا 
تعتــد خصــال الفــرد احــد مكونــا  الســيا  التفــاعل  الــحي حيــدث  :خصااال الفاارد -أوال

 :والحي حيتوي بدوره عددا من املتغريا  وه  من خالله السلوك التو يدي،
فاخلصــال العامــة للفــرد  جنســه وعمــره وســلطته ومســتوى تعليمــه  :مت ياارات ديموغرافيااة

أو غـــري مباشـــرة يف حتديـــد درجـــة  وحالتـــه االجتماعيـــة واالقتصـــادية تســـها بطريقـــة مباشـــرة
 .سلو ه التو يدي
تتعدد املتغريا  النفسية اليت  ا ارتباأل وتأثري يف السـلوك التو يـدي ومـن  :مت يرات نفسية

هحه املتغريا  القلق العام والقلـق االجتمـاع  الـحي يعتدهـا املن ـرون يف السـلوك التو يـدي 
 (..26 :2611 ،اجله بن عني ) النفسية لتفسري نشوئهإحدى الر ائز 

حيث يأخح الدور الحي يؤديـه القلـق يف حـدوث التو يـد أايـة تارخييـة يوضـن :القلق العام
ـــا علـــى جهـــود " ولـــيب"مـــن خـــالل أعمـــال  ومنوذجـــه يف الكـــف املتبـــادل، الـــحي يقـــوم جزئي

ملرتفـع بافلوف وسـتالز ويفـرتض وجـود عالقـة تبادليـة بـني القلـق والتو يـد، حيـث إن القلـق ا
، وحيدث ذلك من خالل مبدأ الكف التباديل، والحي يشـري  ف السلوك التو يدي  يؤدي

يف وجــود املنبهــا  الــيت ( التو يــد)إىل انــه إذا أمكــن حــدوث االســتجابة الــيت تكــف القلــق 
 .(28 -20 :2668 الشهري،) ثريه، فإن الرابطة بينهما سترعفتست

 الســلوك االجتمــاع  بدرجــة  لقــد أســهمت اجلوانــب املعرفيــة ف تفســري :مت ياارات معرفيااة
 برية، وبالتايل يف تطوير علا النفس، وجعله أ ثر اقرتابـا مـن فهـا السـلوك بصـورة واقعيـة، 
حيــث يتمحــور اهتمــام اجلوانــب املعرفيــة علــى  يفيــة توظيــف منحــن معاجلــة املعلومــا  يف 
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خــالل تفســري الســلوك والتعــرف علــى الطريقــة الــيت يتشــكت هبــا املشــاعر واالنفعــاال  مــن 
و يـــف أن اجحـــداث يـــتا إدرا هـــا وتفســـريها يف ضـــوء  املعـــن الـــحي يرـــيفه الفـــرد عليهـــا،

تصورا  الفرد، ومعارفه االجتماعيـة حو ـا ويتعـدد املتغـريا  املعرفيـة الـيت تسـاعد يف معرفـة 
 .(20 :2668الشهري، )ك التو يدي وفها  يفية السلو 

مبـا سـيحدث  نتيجـة مباشـرة لتنفيـح  تشـري إىل القـدرة علـى االستبصـارو  :توقع العواقاب
موازنــة لعواقــب ســلو ه املؤ ــد ومــن مث يقــرر مــاذا ســيفعت، فــالفرد يقــوم بعمــت  فعــت معــني،

مما يعد عن تلك املوازنة ما أشار  إليه إحدى اجلامعيا  من أهنا تؤ د ذا ا إلدرا هـا و 
 ن  بت مشاعرهان الررر الناتج ععن رأيها سيكون اقت م إن الررر الناتج عن التعبري

وقد تلعب املتغريا  املتعلقة بـالطرف اجخـر دورا يف تشـكيت  :خصال الطرف األخر ثانيا
 :السلوك التو يدي للفرد ومن هحه املتغريا 

إن إدراك الفـرد وتقوميـه للسـلوك التو يـدي لنـوع الطـرف اجخـر الـحي  :نوع الطارف األخار
 ما أن نوع الطرف اجخر  د الالحقة،يصدر هحا السلوك من شانه أن يوجه استجابة الفر 

 .يؤثر يف ربيعة استجابة الفرد يف املواقف اليت يتفاعت معها وفيها
حيــث اــارس ســلطة الطــرف اجخــر دورا هامــا يف حتديــد الســلوك  :ساالطة الطاارف األخاار

التو يــــدي للفــــرد خصوصــــا حــــني يكــــون الفــــرد اجخــــر ممــــن يتعامــــت معهــــا بصــــورة مباشــــرة 
وجـد ( Minaitoya & Sedlacek)ة أجراهـا ميناتويـا وسيدالسـيك ف  دراسف .ومتكررة

 .أن العينة  انت اقت تو يدا مع مناذج السلطة يف حني  انوا أ ثر تو يدا مع اجصدقاء
ربيعـــة التفاعـــت بـــني الفـــرد والطـــرف اجخـــر أيرـــا التـــاريا الســـابق : اجلفـــة بـــالطرف اآلخـــر

مــــع الطــــرف اجخــــر حيــــث أن اجلفــــة  للتفاعــــت لــــه دور هــــام يف حتديــــد الســــلوك التو يــــدي
باجحرى ومدى هحه العالقة من حيث هـحه العالقـة عميقـة أو سـطحية وأيرـا مـن حيـث 
وجهة العالقة اجيابية محيمية أو سلبية فيها جفاء،آو من حيث التفاعت هت هو مكثف أو 

 .منحف ، ت ذلك من شانه أن يسها يف حتديد السلوك التو يدي
تتفاعت مكونا  الثقافة وتتعـدد واـارس تـأثريا إمجاليـا  :ية للتفاعلالخصائص الثقاف-ثالثا

علــى الســلوك التو يـــدي فهــ  مســـؤولة عــن الفــرو  يف التعبـــري عــن الســـلوك التو يــدي عـــد 
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النـــوع والعـــر  والـــدين،وعن درجـــة حتمـــت الســـلوك املؤ ـــد مـــن اجخـــر وإدراك مـــا هـــو ســـلوك 
جــة الفهــا او ســوء الفهــا املتبــادل عــد وتشــكيت الســلوك التو يــدي لألقليــا  ودر  تو يــدي،
فتمارس الثقافة دورها يف تشكيت مستوى السـلوك التو يـدي مـن خـالل أرـراف  الثقافا ،

متعددة  اجسرة واملدرسة واجلماعة املرجعية والن ام السياس  واملؤسسة الدينية حيث تقوم 
 .(268 :2611 اجله ،)هحه املؤسسا  مهمتها يف التنش ة التو يدية 

 : وفرة النماذج التوكيدية في الثقافة
ففـــ   ،ا  مـــا تـــتعلا الطيـــور بنـــاء أعشاشـــهاإننـــا نـــتعلا التو يـــد مـــن احمليطـــني بنـــ

يف ســـاحا  التلفزيـــون و  الغـــرب جنـــد أن ثقـــافتها ملي ـــة بنمـــاذج مؤ ـــدة ،علـــى شاشـــا 
مـــن مث اثـــت ذلـــك ذلـــك و  قاعـــا  الدراســـة، فانـــه يســـهت علـــى الفـــرد مالح ـــةاحملـــا ا و 
حـــري بنـــا اإلشـــارة أننـــا  أمـــة إســـالمية يـــحخر تارخيهـــا، وواقعهـــا أيرـــا بنمـــاذج و  .الســـلوك

ج رسولنا الكرمي صـلى اهلل عليـه ، وأول تلك النماذ دية عديدة من الشأن االقتداء هباتو ي
سـيدنا عمـر جاهر أمة  املة باختالفـه معهـا، و سلا، الحي لنا فيه أسوة حسنة، حيث و 

يسـتطيع أن يقـول ال مبـتء فيـه،  عجب  الرجت الحيبن اخلطاب صاحب القول الشهري ي
عنـده مجـع  مـن النـاس، فـدخت رجـت قيس الحي  ان جالسا عند معاويـة و اجحنف بن و 

يـا رضـ  اهلل عنــه، مـن أهـت الشـام، فقـام خطيبــا، فكـان اجحنـف آخـر  المــه أن لعـن عل
قـال آنفـا، لـو تكلا اجحنـف، فقـال ﴿يـا أمـري املـؤمنني إن هـحا القائـت مـا و  فارر  الناس

. ع عليــــــا، فقــــــد لقــــــ  اهلل﴾د علــــــا أن رضــــــاك يف لعــــــن املرســــــلني للعــــــنها، فــــــاتق اهلل، و 
 (.77 :2661 ،حجازي)

 :خصائص موقف التفاعل -رابعا
تتعــدد املتغــريا  الــيت حتــدد مســتوى الســلوك التو يــدي  يف موقــف التفاعــت حيــث أن هــحه 

ســلوك التو يــدي فنجــد أن لطبيعــة املتغــريا  علــى التــأثري علــى ارتفــاع واافــاض مســتوى ال
املوقف من حيث مستوى الصعوبة تأثري على مسـتوى السـلوك التو يـدي فـاملواقف الصـعبة 

استجابة مرتفعة التو يد  تؤدي إىل استجابة منحفرة التو يد واملواقف السهلة تيسر صدور
  :أن االستجابة التو يدية تتكون من(،1770) يرى اجغا  .(.7: 2611 ،اجله )

وتع  الكلما  اليت يستحدمها الفرد وتلك املعـاين  ثـرية وختتلـف مـن  :الجوانب اللفظية
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 .فرد آلخر، و حلك ختتلف من جمتمع إىل جمتمع آخر
وتع  العمليا  العقلية اليت يسـتحدمها الفـرد، باإلضـافة إىل اجفكـار  :الجوانب المعرفية

 .واآلراء اليت يستحدمها يف تلك االستجابة
واليت تع  االنفعاال  واجحاسيس ومستوى املشاعر، ونغمة الصو   :نب العاطفيةالجوا

 .وحجمه، واملسافة النفسية
وتعـــ  لغـــة الفـــرد، بـــت و جتـــه، والتعبـــريا  احلر يـــة واإلميـــاءا   :الجواناااب غيااار اللفظياااة

 (.07 – 02: 1770، عارف)  ، تعبريا  الوجه، ون رة العيننيواإلشارا
 :اهقةخصائص مرحلة المر 

نرــــج يف  افـــــة م ـــــاهر تتميــــز مرحلـــــة املراهقــــة بـــــالنمو الواضـــــن املســــتمر حنـــــو ال
العقلــ ، واالنفعــايل اجلنســ ، لتقــدم حنــو  ــت مــن النرــج اجلســم ، اوجوانــب الشحصــية، و 

املعــــــايري الســــــلو ية االجتماعيــــــة  ا تســــــابواالســــــتقالل االنفعــــــايل والتطبيــــــع االجتمــــــاع  و 
اعية والقيـام باالختبـارا ، تكوين عالقا  اجتمؤولية و واالستقالل االجتماع  وحتمت املس

ا ، مـــن الـــزواج وحتمـــت مســـؤولية توجيـــه الـــحالقـــرارا  فيمـــا يتعلـــق بـــالتعليا واملهنـــة و  اختــاذو 
التحطــيط اختــاذ قراراتــه بنفســه و خــالل التعــرف علــى قدراتــه وإمكاناتــه واكنــه مــن التفكــري و 

 .ملستقبله
ر املراهقـة بأهنـا فـرتة عواصـف و تـوت ( Hall Stanley )قد وصف ستانل  هـتو 

والصــراع والقلــق واملشــكال   تســودها املعانــاة واإلحبــاألشــدة تكتنفهــا اجزمــا  النفســية و 
 .صعوبا  التوافق لتشكت بالنسبة حلياة املراهق جمموعة من التناقرا  متعددة اجلوانبو 

ة عـن املراهقـة علـى أهنـا نتيجـ(Hurlok , 1980) تتحـدث اليزابيـت هريلـوكو 
وامت  ثرية منها املثالية، ومشاعر النقص يف الكفاءة واملكانة ونقص يف إشـباع احلاجـا  لع

مشــكال  التوافــق حبيــث ي ــؤثر  والرــغورا  االجتماعيــة، وفشــت العالقــة بــاجلنس اآلخــر، و 
 : ت ذلك يف سلو ه من حيث

ــــز، والتقلــــب الســــلو  ، و : طراب الســــلوكاضــــ* ــــت نقــــص الرت ي لــــ  قصــــور النشــــاأل العقمث
 .العدواناجلسم ، واضطراب الكالم، واالندفاع و و 
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 اإلنفجارا  االنفعاليةواإلستثارية واحلساسية النفسية و  :االنفعالية*
 اجسرة إرار يف: املشا سة*
املعـــايري االجتماعيـــة يف مغـــايرة مثـــت رفـــ  النصـــن والتوجيـــه و : املرـــاد للمجتمـــعالســـلوك *

 .عامة السلوك بصفةاللباس والكالم و 
مثت الشعور باإلاال والرف  من قبـت الرفـا  وحـ ى مـن أعرـاء اجسـرة الواحـدة  :الوحدة*
 الكبارو 
 اجنشطة االجتماعيةو  اجسرة شؤونونقص الدافعية و  اإلاال يرافقهو : نقص االجناز*
 .سبب  ت شقاء بأهنا ا امهاوإلقاء التبعة عليها و : لوم اآلخرين*
رمبــا يصـــت اليق ــة، و  أحـــالم االســتغرا  يفبكــر و روب مــن املنـــزل والــزواج امل ــا : التهــرب*

 .االنتحار الفعل و  االنتحار احلال بالنسبة إليه إىل حماولة
أن حيـاة املراهــق تشـبه إىل حــد ( Pikunas، 1976) يـرى عــدد مـن البــاحثنيو 

مما تر ء الطريق  أ ثر  بري حلا رويت يف ليت م لا تتحلله أضواء سارعة ختطف البصر
يعرف رريقه عنـدما يصـت مرحلـة رياع لفرتة تنته  بان جيد نفسه و هق بالحبيث يشعر املرا

ه دون ختطــيط منــه هــو قدراتــ إمكانــا  املراهــق يف تلــك الفــرتة احلرجــة جيــرب  ــتو  .النرــج
 .رريقة حياته بشكت سليالتدريج يبدأ يف اختيار مستقبله و بالكنه مع النرج و 

راهق من عواصف و عما يصادفه امل(Mead¸1983)  حتدثت مارجريت ميدو 
الصـــراع املحتلفـــة الـــيت جـــع يف جمملـــه إىل عوامـــت اإلحبـــاأل و الـــحي ير تـــوترا  وشـــدة وأمل، و 

هـحا وخارجهـا ويف املدرسـة ويف اجملتمـع أي ينتمـ  إليـه و  اجسـرة يتعرض  ا يف حياته داخت
لـــق والـــرتدد والتشـــاؤم وخفـــ  مســـتوى النشـــاأل يعـــ  بالرـــرورة إىل معانـــاة املراهـــق مـــن الق

يبحث يف  ت ذلك عن ذاته ويسـعى  إمنا يرى الباحثون هنا أن املراهقحلماس والتفاؤل و وا
لتحقيـــق ذاتـــه، وأن هـــحه املرحلـــة مـــاه  مرحلـــة حـــب ومنـــو للشحصـــية وتكاملهـــا، ومرحلـــة 

 .(.8 :.177 حممود عقت،) املثتا تشاف القيا و 
 :مشاكل هذا المرحلة

تزان العقل ، إال انه يشعر بشـكت على الرغا من ايز الطفت يف هحه املرحلة باال
ما يسببه له مـن اضـطراب انفعـايل، باإلضـافة إىل مـا ص بالقلق من جراء منوه املفاجئ و خا
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أحيانا ما حيمت بع  املراهقني علـى النكـوص احب ذلك من مشاعر جنسية مقلقة، و يص
إىل مراحــت عمريـــة ســـابقة بســـبب تلـــك االضـــطرابا ، حبيـــث تنقلـــب اجتاهـــا  الطفـــت إىل 

العـادا  االجتماعيـة املنرـبطة ها، فتتحول الن افة إىل اتساخ، والن ام إىل فوضى، و عكس
 مـا . إىل عادا  غري اجتماعية، مع تحبحب احلالة االنفعالية من االنبساأل إىل اال ت اب

قـــد يتغـــري اجلـــو الســـائد بـــني اجبنـــاء و اآلبـــاء فيتحـــول مـــن عالقـــا  متزنـــة إىل جـــو عـــدواين 
 ( 701-787 :2660 ملحا،) .وع من التوتر و النفور منفعت و مشحون بن

 :مهارات االتصال
املعلومــــا  واجفكــــار واآلراء  تبــــادلالتصــــال بأنــــه عمليــــة إنتــــاج ونقــــت و يعــــرف ا

 آخــرون،القاضــ  و  ).أحــداث اســتجابةشــحص إىل آخــر بقصــد التــأثري فيــه و  املشــاعر مــنو 
ار ة يف اخلـــــــــدة االتصـــــــــال عمليـــــــــة تفاعـــــــــت بـــــــــني رـــــــــرفني حتقـــــــــق املشـــــــــف .(27 :2616
 (10 -18 :2660 ،الدسوق ).بينهما

 :مكونات االتصال
الناقـت للفكـرة أو املعلومـة أو االجتـاه أو غـري ذلـك إىل شـحص أو جمموعـة : املرسـت -

 .أشحاص هبدف إثارة سلوك حمدد لديها
و هــو متلقــ  الرســالة الــحي ال تــتا بــدون اســتجابته عمليــة االتصــال و : املســتقبت -

يه الرسـالة سـلو ا أو دافعـا أو اجتاهـا قـد يكـون سـلبيا أو اجيابيـا و يفرتض أن تثري ف
 .يقع على عاتقه فها الرسالة و فك رموزها

و ه  احملتوى أو املعـاين الـيت حيـاول املرسـت لـن ينقلهـا للمسـتقبت، هبـدف : الرسالة -
 .التأثري يف سلو ه، و تتكون من جمموعة رموز مكتوبة أو مسموعة أو مرئية

 .وسيلة املادية اليت تنقت الرموز اليت تشكت الرسالةال: القناة -
عمليــة يعــد فيهــا املســتقبت عــن مــدى تــأثره بالرســالة، ســواء  ــان : التغحيــة الراجعــة -

 (170-178: 2667آخرون، احلرايرة و ).التأثري اجيابيا أو سلبيا
 :االتصال إىل عدة أنواع(2660)  ما يقسا مجال حممد أيوب-

 :يقسا إىلحسب الوسيلة، و  :أوال
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يقوم على استعمال الكلمة املباشرة  : (Oral Communication)االتصال الشفه  -
امللفوظـة أو التســجيال  السـمعية  ا ــاتف و املــحياع، و هـو مــن أقـدم وســائت االتصــال و 
أ ثرهــا فاعليــة و أيســرها يف اجلهــد و الوقــت، حيــث يــتا االتصــال بــني املرســت و املســتقبت 

مباشـــــــــر، أو بشـــــــــكت غـــــــــري مباشـــــــــر عـــــــــن رريـــــــــق ا ـــــــــاتف أو وجهـــــــــا لوجـــــــــه و بشـــــــــكت 
 .اخل.....الكومبيوتر

الــحي يعتمــد علــى الكلمــة  (Written Communication) :االتصــال املكتــوب -
يـــث يبـــحل جهـــدا يف إعـــداد الرســـالة ح. اخل...اجملـــال والصـــحف و  املكتوبـــة، مثـــت الكتـــب

تابيــة جيــدة وواضــحة فالبــد و حــ ى تكــون االتصــاال  الك. صــياغتها مث توزيعهــاو تابتهــا و 
 .جتنب استعمال اجلفاظ غري الرروريةة البسيطة و الكلما  املألوفة، و من مراعاة اللغ

م االتصال الحي يستحدم الرسو  :(Figural Communication) االتصال الشكل  -
 .اخلرائط لنقت املعلوما والصور واجشكال والنماذج و 

تصـال اال (Non Verbal- Communication) :االتصـال احلر ـ  غـري اللف ـ  -
لغة اجلسمية، مثت اإلشارة باليدين وتعبريا  الوجه و  احلر ا الحي يعتمد على اإلمياءا  و 

 .العيون
االتصــال الــحي  :(Multi Media- Communication) االتصــال املر ــب -

 .غري لف ية يف أن واحدعدة وسائت مع بعرها بع ، لف ية و يستعمت فيه 
 :يقسا إىلب اجلها  املشار ة، و حس :ثانيا
  الداخليـــــة  يشـــــمت العمليــــاو  هذاتــــمــــع للفـــــرد االتصـــــال الــــداخل  : ايتاالتصــــال الــــح -1

  .التصور عندما يكون الشحص بصدد اختاذ قرار التفكري والتحيت و 
اتصــال حيــدث بــني جمموعــة مــن اجشــحاص املتواجــدين يف نفــس : االتصــال اجلمــاع  -2

 .التعليا داخت غرفة الصفدث يف عملية التعلا و صال الحي حياملكان  االت
عـــدة م ـــا  أو آالف أو ماليـــني مـــن االتصـــال بـــني شـــحص و : ال اجلمـــاهريياالتصـــ -7

 .البشر ال يتواجدون يف نفس املكان  ما حيدث يف وسائت اإلعالم املحتلفة
قــد يكــون مباشــرا يــتا ال شــيوعا، أ ثــر أنــواع االتصــ(: الفــردي)االتصــال الشحصــ   -0
متغـري يف ميثـت  هـحا العنصـر  .جها لوجه، أو غري مباشر عن رريـق ا ـاتف أو الكومبيـوترو 
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 (.28 :2660 ابو شنب،)طر  له بش ء من التفصيتتيسفهحه الدراسة 
يـــتا بـــني مرســـت ومســـتقبت أو هـــو االتصـــال الـــحي  :تعرياااف االتصاااال الشخصاااي-0-1

ئت اتصـــــال  حدام وســـــامســـــتقبلني وجهـــــا لوجـــــه دون اســـــتمرســـــت ومســـــتقبلني أو مرســـــلني و 
يتميــز االتصــال و . (.26-177: 2660 ابــو شــنب،)التلفزيــون اإلذاعــة واملطبوعــا  و 
 :مبايل ( 2667شاوي،)الشحص ،  ماأشار

رى، و يتطلــب ذلــك مجهــورا معروفــا اجخــ الوســائت إىل اافــاض تكلفــة االتصــال بالقيــاس*
 .غري مشتتوحمدودا و 

 .إليها الحين نتحدث اجفراد استحدام اللغة املناسبة ملستوى إمكانية*
 .سهولة تقدير حجا التعرض للرسالة*
 .اللقاءا  العابرةوضوح يف احملادثا  غري الرمسية و تلقائية االتصال اليت ت هر ب*
 .تبادل املعلوما  و تيسرها*
مبصــــداقية القــــائا  اإلحســــاس يف جمــــال نشــــر املعلومــــا  واإلقنــــاع، بتــــدعيا التــــأثري ارتبــــاأل*

 (18 :.266 سعيد،).راء خداتهثباالتصال، و 
وال يكتمت احلديث عـن االتصـال الشحصـ  دون ربطـه بالعالقـا  الشحصـية الـيت نكوهنـا 

 .املدى مع الناس من حولنا، سواءاذ أ انت هحه العالقا  حديثة أم قدمية، وقتية أم رويلة
هــ  اجفكــار حيــث تســتحدم يف التفكــري  :مجاالتااهمااادة االتصااال الشخصااي و  -0-2
اللــــحان الرمــــوز و اللغـــة   باســــتحدام مــــوادا بعمليــــة االتصـــال ا ســــوف يقــــال مـــن القــــائفيمـــ
ي ـــة الـــيت يتعـــايش معهـــا البجتمـــاع  الـــحي يكتســـب مـــن الرتبيـــة و علـــى الـــح اء اال انعتمـــدي

ميكن القول أن جماال  هحا النوع من االتصال الشحص  املباشـر اتـد مـن فـرد و . اإلنسان
التعـرف علـى وجهـا  املعلومـا  و  تبـادلمشـرتك و حيـث يـتا التحـدث عـن موضـوع آلخـر 

-177: 2660 ابوشــنب،. )الن ـر املحتلفـة لـدى  ـت مــن املشـرت ني يف عمليـة االتصـال
26.). 

ع لتشمت عددا  بريا تتنو تتعدد مهارا  االتصال و  :الشخصي مهارات االتصال -0-7
املهارا  اليت جيب  من أهايعة العالقة بني رريف االتصال، و املؤثرا  على ربمن العوامت و 
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 :أن يتمتع هبا املتصت لتحقيق درجا  عالية من االتصال بني رريف االتصال ما يأيت
التقــــاأل رســــالة  إىل عمليــــة فكريــــة ناشــــطة  ــــدف اإلصــــغاء إن(:اإلنصــــا )اإلصــــغاء :أوال

تصـت أن يسـتمع لـحلك فعلـى امل ( 00: 2611 تومـا،)االحتفاظ هبا لتفسريها و فهمها و 
على حاجـا  و رغبـا  و اهتمامـا  وتوقعـا   على املتصت أن يتعرفلا، و أ ثر مما يتك

التعبـري عـن آرائـه  مـا حيلـو عليه أن يشعره بالثقـة و اجمـان و أن بإمكانـه الطرف اآلخر، و 
 (110-118: 2616آخرون، الزعيم  و . )ال ميكن  حا أن حيدث إال باالستماعله، و 
يتكون لدى اآلخرين من رريقة حديثك، و يف  اجول االنطباع إن :مفهوم التحدث :ثانيا

 لكـن  يـف يكـون للفـرد، و ''ن  المـك قلـيال وإال فسـد ح ـكأصـل'' ذلك يقول شكسبري
تنسـق داخلهـا، ويرتـب و  اجمـور يبقى رـويال هبـا يعيـد تن ـياعقول اآلخرين، و  إىل ينفح أن

الــحي يبــدأ مــن  يف اآلخــرين، و التــأثري عليــه املعــارف، ليشــكت االجتاهــا ، و هــحا مــانطلق
 .(210-212: 2666هالة منصور،)والتأثري  اإلقناع خالل احلديث املؤثر، القادر على

 (لغة اجلسد)يطلق عليها حديثاذ  أو ما (:االتصال غري اللف  ) التواصت غري اللف  -ثالثا
مــن أقــدم رــر  االتصــال الــيت عرفهــا اإلنســان، وهــو أمــر ال ميكــن حتاشــيه أو التهــّرب منــه، 

وعـن التعبـري عـن يسـتطيع أن يكـف عـن احلر ـة  ما يكف اإلنسان عـن الكـالم فإنـه الفعند
 . يعزز أو يفسر االتصال اللف  تصال غري اللف   دائماذ يكمت و واال ذاته بوسائت أخرى

مــن تصــرفا  البشــر تــتا بصــورة الإراديــة وأن  %78ويعتقــد علمــاء الــنفس بــأن أ ثــر مــن 
عــن رريــق  راديــة غالبــاذ تكــون غــري لف يــةصــرفا  غــري اإلوالت. الباقيــة تكــون إراديــة % 28

اإلمياءا ، أو اإلحياءا ، أو الرموز، وه  ذا  تأثري أقـوى خبمـس مـرا  مـن ذلـك التـأثري 
التواصــت غــري اللف ــ  بأنــه التواصــت بلغــة ( 1777)يعــرف قطــام  . الــيت ترت ــه الكلمــا 

مـن اجفكـار نقـت املشـاعر و  دفهبـ .الـرأسإلشارة املترمنة تعبريا  الوجه وإشـارا  اليـد و ا
 .(177 -172 :2616 امحدالنواعرة،) شحص إىل آخر باستعمال احلر ة

 :االطار المنهجي
إن البحــث التجـرييب هــو التسـمية الــيت تطلـق علــى تصـميا البحــث الــحي : مانهج الدراسااة

وقـــد يبـــدو . عالقـــا  العلـــة بـــاملعلول حـــ ى يصـــت إىل أســـباب ال ـــواهر يهـــدف إىل اختبـــار
حث التجرييب بالنسبة لبع  الباحثني أ ثر تصميما  البحوث تعقيداذ، ولكن إذا فها الب
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الباحـث قواعـده وأسسـه فإنـه جيـده الطريقـة الوحيـدة الـيت حيصـت منهـا علـى إجابـا  تتعلـق 
بأســـباب حـــدوث املتغـــريا ، ذلـــك أن البحـــوث التجريبيـــة هـــ  الطريقـــة الوحيـــدة الختبـــار 

و أنواع متعـددة مـن التصـميما  التجريبيـة .بشكت مباشرالفروض حول العالقا  السببية 
تتفاو  يف مزاياها ونواح  قصـورها،وحنن يف هـحه الدراسـة اخرتنـا رريقـة اجملموعـة الواحـدة 
حيث جيري هـحا النـوع مـن التجـارب علـى جمموعـة واحـدة مـن اجفـراد، ولـحلك فهـو سـهت 

يف الفصول حيـث ال يتطلـب هـحا االستحدام يف البحوث الرتبوية اليت جترى على التالميح 
التصــــميا إعــــادة تن ــــيمها وتــــوزيعها، ومــــن الناحيــــة الن ريــــة ال يوجــــد ضــــبط أفرــــت مــــن 

 .استحدام نفس اجملموعة يف احلالتني
 :ادوات الدراسة

 (  إعداد الباحثة)مقياس السلوك التو يدي لتالميح املرحلة املتوسطة -   
 (   إعداد الباحثة)يح املرحلة املتوسطةمقياس مهارا  االتصال الشحص   لتالم -   
 (  إعداد الباحثة)برنامج التدريب القائا على السلوك التو يدي  -    

والـيت  ،جملتمـع لـه خصـائص مشـرت ةوتعرف العينة بأهنا جمموعة جزئية ممثلـة  :عينة الدراسة
ابــن رالبــا مــن أقســام الســنة الرابعــة متوســط  با ماليــة أبــو بكــر مصــطفى 18تكونــت مــن 

رالبــاذ حيــث قامــت الباحثــة  267رمحــون حيــث   اختيــار هــا بطريقــة قصــديه مــن أصــت 
ومـــن مث   اختيـــار جمموعـــة رلبـــة ممـــن حتصـــلوا علـــى ( التو يـــد ،التصـــال)بتطبيـــق  مقـــاييس

درجا  حتت املتوسط عند اإلجابة على فقرا  املقاييس  ليمثلوا العينـة احلقيقيـة مـن  لـى 
 .اجلنسني

 :اسةخصائص عينة الدر 
 :يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والسن(  10) جدول رقم 

 النسبة التكرار السن النسبة التكرار اجلنس
 %87.77 . 10 %06 7 ذ ر
 %00.00 7 17 %06 0 أنثى

 %166 18 اجملموع %166 18 اجملموع
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 :نتائج الدراسة عر  وتحليل
اس القبلــ  والبعــدي والتتبعــ  حــول ﴿التوجــد فــرو  بــني متوســطا  القيــ:الفرضااية االولااى

 مهارا  االتصال جملموعة اإلناث بعد اإلنتهاء من تطبيق الدنامج ومرور فرتة املتابعة ﴾
 يبين الفروق بين متوسطات القياس القبلي والبعدي والتتبعي لمجموعة اإلناث( 15)جدول رقم

 حول مهارات االتصال
متوسط رتب 
 القياس القبل 

متوسط رتب 
 البعدي   القياس

متوسط رتب 
 العينة القياس التتبع 

درجة 
 احلرية

قيمة معامت 
 فريدمان

قيمة 
 االحتمال

1,92 2,92 1,17 7 2 9,652 ,008 

أنـــه توجـــد فـــرو  بـــني متوســـط  (62)نالحـــظ مـــن خـــال ل نتـــائج اجلـــدول رقـــا 
 وه .Sig.  (P.Value( )66. )التتبع ، جن قيمة االحتمال القياس القبل  والبعدي و

 ﴿ال: أي أن الفرو  دالة ،وهحا ما يدفعنا لـرف  الفـرض الصـفري التـايل  6.68اقت من 
توجـــد فـــرو  بـــني متوســـطا  القيـــاس القبلـــ  والبعـــدي والتتبعـــ  حـــول مهـــارا  االتصـــال 

وقبـــول الفـــرض .جملموعـــة اإلنـــاث بعـــد اإلنتهـــاء مـــن تطبيـــق الدنـــامج ومـــرور فـــرتة املتابعـــة ﴾
 .فرو  بني متوسط  القياس القبل  والبعدي والتتبع البديت الحي يؤ د على وجود 

التتبع  حـول  توجد فرو  بني متوسطا  القياس القبل  والبعدي و ﴿ال :الفرضية الثانية
 مهارا  االتصال جملموعة الح ور بعد اإلنتهاء من تطبيق الدنامج ومرور فرتة املتابعة ﴾

مجموعة لقبلي والبعدي والتتبعي ليبين الفروق بين متوسطات القياس ا( 13) جدول رقم
 .الذكورحول مهارات االتصال

متوسط رتب 
 القياس القبل 

متوسط رتب 
 البعدي القياس

متوسط رتب 
 القياس التتبع 

 العينة
درجة 
 احلرية

قيمة معامت 
 فريدمان

قيمة 
 االحتمال

1,83 2,17 2,00 7 2 ,643 ,725 

وجد فرو  بني متوسط  القياس القبل  أنه ال ت( 7)نالحظ من خال ل نتائج اجلدول رقا
وهـــ  ا ـــد مـــن Sig.  (P.Value( ),725 )والبعـــدي والتتبعـــ ، جن قيمـــة االحتمـــال

توجـــد فـــرو  بـــني متوســـطا   وهـــحا مـــا يـــدفعنا لقبـــول الفرضـــية الـــيت تقـــر بأنـــه﴿ ال 6.68
من  التتبع  حول مهارا  االتصال جملموعة الح ور بعد اإلنتهاء القياس القبل  والبعدي و

 . تطبيق الدنامج ومرور فرتة املتابعة ﴾
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 :مناقشة عامة للنتائج
تلعب احلالة النفسية والعارفية دورا  بريا يف عملية االتصـال فاالسـتقرار النفسـ  
والعـــارف   يـــؤثر يف تفســـري اجشـــياء والن ـــر إليهـــا وبالتـــايل يـــؤثر ذلـــك يف عمليـــة االتصـــال 

فـالفرد املـنحف  التو يـد والـحي ال  (2.7:  2616 هند  ـابور،)وتفسري حمتوى الرسالة 
يســتطيع مقاومــة الرــغوأل االجتماعيــة ال يســتطيع ردع التوقعــا  الســلبية الــيت عممــا عــن 

طيع إيصال الرسالة للمستقبت وان أسلوبه غريب يف ررح اجفكار تسيلن  نتائج سلو ه وانه
ديـة حبيـث افـاض التو يو ت ما خيطر يف باله من أفكار خار ة تنطلـق مـن قاعـدة تتميـز با

طلــــق عليــــه دافــــع ي أن مجيــــع البشــــر يولــــدون ولــــديها دافــــع أويل حنــــو الســــيطرة علــــى البي ــــة
فع يساعد على تفسري أمنـاأل  ثـرية مـن السـلوك مثـت ايف رأيه أن افرتاض هحا الدو  الكفاءة،

إبـــداء اجرفـــال لعالمـــا  الفـــرح واالبتهـــاج عنـــدما حير ـــون لعـــبها فتحـــدث صـــوتا فالـــحي 
، إن ا بالقدرة على التأثري يف البي ةهوشعورهWhite ها يف هحه احلال حسب وايتيفرح

هند )إدراك الطفت بان نشاره ميكن أن جيعت البي ة تستجيب له بطريقة يقع زمامها يف يده
وهـــحه اخلاصـــية ميثلهــا مصـــدر الرـــبط الــداخل  مـــن املتوقـــع أن ( 2.7:  2616  ــابور،

الـــتحلص منهـــا، أو حـــ ى جتنـــب مـــع تلـــك املواقـــف، و  تو يـــد التعامـــتيســـهت علـــى مرتفـــع ال
: مواجهتهــا،  مــن يقــول ملــن يصــما علــى أن يكــون هــو املتحــدث الوحيــد يف حلقــة نقــاش

اعتقــد بوجـود زاويــة " ، أو يقــول لرئيسـه "أعطـ  مـن فرــلك فرصـة جعــد عـن فكـريت أوال"
ف شـويف و مـا قـال رريـ(..7: 1776العقـاد، ) أخرى ميكن الن ر للموضـوع مـن خاللـه

أن التو يــد ال ي هــر وحيــدا وإمنــا يرتمجــه اجفــراد للعيــان يف مواقــف التفاعــت االجتمــاع  مــن 
و مـا وجـدنا ســابقا أن  ،د مهـارا  اجتماعيـة اتصـالية مـاهرةخـالل سـلو ا  تـنا عـن وجـو 

عينــة الدراســة منــت تو يديــة أوليــة وهــ  ذلــك الــنمط حيــث يعــد الفــرد بشــكت مباشــر عــن 
يـــدافع عـــن حقوقـــه علـــى حنـــو ال يترـــمن اســـتحدام مهـــارا  اجتماعيـــة وأرائـــه، و  مشـــاعره 

والن عالقة التو يد ( 77: 2662عادل،.) أخرى مصاحبة للتو يد،  التعارف، واإلقناع
 يف الســـلو ية  ـــا املكونـــا  وضـــع باملهـــارا  االجتماعيـــة هـــ  عالقـــة اجلـــزء بالكـــت وميكـــن

 بشـكت الرسـالة نقـت علـى عمـتي الـحي لف ـ  فهـو اجتمـاع  سـلوك: اـا رئيسيني تصنيف
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لف ــ   غــري اجتمــاع  ســلوك....الثنــاء، أو الشــكر ،هرفرــ الطلــب مباشــرة، إبــداء  مباشــر
، ـــان توجـــه (2:2611.أبومنصـــور،)البصـــري والتواصـــت واإلميـــاءا  اجلســـد لغـــة ويشـــمت

الباحثــــة انطالقــــا مــــن هــــحه الفكــــرة انــــه بتنميــــة الســــلوك التو يــــدي ســــينعكس ذلــــك علــــى 
وعدم حتقق الفرضيا  اخلاصة بدراسة اثر التدريب التو يدي  ،(االجتماعيةاملهارا  )الكت

يف مهــــارا  االتصــــال يثبــــت العكــــس الن الدنــــامج مل يترــــمن بــــني جلســــاته آليــــة جمادلــــة 
أن  Kiselice et all, 1994 حبيـث وجـد ، مهـارة فرعيـة مـن مهـارا  االتصـال  اجفكـار

 .تصاليةاملهارا  اال هناك فعالية للتدريب التو يدي يف تنمية بع 
يقـــول شــــوق  أننـــا حــــني نفحــــص املهـــارا  االجتماعيــــة ســـنجدها تترــــمن مهــــارا       

اتصـــالية متنوعــــة تعمـــت علــــى توريـــد العالقــــة مـــع اآلخــــرين،  احملادثـــة والــــيت حتـــدد ربيعــــة 
 رريـــف شـــوق ،)التواصـــت بـــني اآلخـــرين والقـــدرة علـــى فهـــا مغـــزى الرســـائت الغـــري لف ييـــه

ن هنــاك عالقـــة بــني املهــارا  االجتماعيـــة والســلوك التو يــدي وهـــ  ومبــا أ (.1: 2667
ارا  االجتماعيـــة عالقـــة الكـــت بـــاجلزء مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى هنـــاك عالقـــة بـــني املهـــ

وهـ  عالقــة مـن نفـس الـنمط إذا فبالرــرورة هنـاك عالقـة بـني التو يــد  ،ومهـارا  االتصـال
 .فرعية للمهارا  االجتماعيةومهارا  االتصال حبيث صنفهما شوق  ضمن املهارا  ال

غالبا مـا يتحـدد سـلوك املراهـق وأدائـه يف املواقـف االجتماعيـة علـى  Eisler يقول ايسلر   
ضوء اجهـداف الـحي يسـعى إىل حتقيقهـا مـن خـالل ذلـك السـلوك مبـا يتناسـب مـع ربيعـة 

لفــروض ذلــك املوقف،وهــحا مــا ال جنــده يف أفــراد عينــة الدراســة وهــحا مــا يتوافــق مــع نتيجــة ا
السابقة والحي يفسر عـدم تـأثري الدنـامج علـى مهـارا  االتصـال الشحصـ  لـدى جمموعـة 
الــح ور، ما جنـــد أن عمليـــة االتصـــال تلـــيب ثــالث حاجـــا  رئيســـية مـــن بينهـــا احلاجـــة إىل 

عــن ذاتــه واإلفصــاح عــن شحصــيته  تو يــد الــحا  وهــ  احلاجــة الــيت تــدفع الفــرد إىل التعبــري
لديــه مــن آراء  وأن يكــون أن يبــدي مــا لديــه مــن إمكانيــا ، و  بــان حيقــق مــاو  ،و يــدهاتو 

-211: 2667أبــو شــنب، )  خــرين، حبيــث تنمــو شحصــيته وتتحســننافعــا لنمنتجــا و 
وهــحا ال يتــأتى  ــا إال إذا  ــانوا يتمتعــون بوجهــة ضــبط داخليــة جنــه مــن ميــزا   (.217

ا  االجتماعيـــة وأقـــت املناســـبذوي الرـــبط اخلـــارج  إهنـــا أ ثـــر ســـلبية وعـــدم املشـــار ة يف 
 (.72-71: 2668جمدة، ) تفاعت
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جموعــــة مــــن ولتــــتا عمليــــة االتصــــال بكــــت جنــــاح جيــــب علــــى الفــــرد أن يتمتــــع مب
والتواصــت الغــري لف ــ ، فاملرســت وبــالرغا مــن تــوفر  ،واالســتماع ،املهــارا   مهــارة الكــالم

الة ،وال ــن  هــحه املهــارا  عنــده ال بــد أن يصــقت الفكــرة والكلمــا  الــيت ســينقت هبــا الرســ
( 1700) وهــــو مــــن بــــني البــــاحثني الــــحين أصــــلو مفهــــوم التو يديــــة Lazaruseالزاروس

قــــدرة الفــــرد علــــى قــــول :حيــــث بــــني أن الســــلوك التو يــــدي يتكــــون مــــن أربعــــة اســــتجابا 
 والقــــدرة علــــى التعبــــري علـــى املشــــاعر املوجبــــة والســــالبة، ال،والقـــدرة علــــى فعــــت املتطلبـــا ،

و ــت هــحه  (87 :2612 فرحــا  امحــد،)وإهنــاء احملادثــا ،  والقــدرة علــى بــدء واســتمرار
املهارا  الفرعية للتو يد تدخت يف خرا العملية االتصالية جهنا يف اجصت نقت للمعـارف 
واملشــاعر واجحاديــث بــني مرســت ومســتقبت، وإذ تســمن هــحه املهــارا  للمرســت أن ينقــت 

عيقــا  االتصــال خــوف جنــه مــن م ،دقــة ووضــوح دون حتريــف والعكــس صــحينرســالته ب
عامــت مــع العمليــة احــد الطــرفني مــن اجخــر فــال يبــدي رأيــه احلقيقــ  مســايرة للمتحــدث ويت

 مــــا تــــؤثر االختالفــــا  . حا راجــــع إىل تــــدين التو يــــد للمرســــتو ــــت هــــ ،االتصــــالية جبمــــود
إذ أن .  االجتماعيـة بـني اجفـراد علــى ربيعـة االتصـال الشحصـ  الــحي حيـدث فيمـا بيــنها

بــــني اجملتمعــــا  يف أســــلوب احلــــديث أو اختيــــار الكلمــــا  املناســــبة أو رريقــــة االخــــتالف 
التصرف مثالذ ميكن أن يسبب سوء فها بني شحصني ويؤدي بالتايل إىل توتر العالقة بني 

د الطريقــة الــيت باإلضــافة إىل إن ادرا ــا  اجرــراف املتصــلة هــ  الــيت حتــد. رــريف االتصــال
كت حمتــوى  ثــرية تشــ هنــاك عوامــتو . ملصــادر االتصــال ثر علــى تفســريكتــؤ تــرى هبــا العــامل و 

رة لديك اليت االتصال املتطو  ، مث مهارا ثقافتك واليت تشكت اخللفية للعامل: اإلدراك منها
يف هــــحا الوقــــت احملــــدد   يــــف تشــــعردنيــــة و التــــدريب، مث احلــــاال  البتعتمــــد علــــى اخلــــدة و 

فيــة الــيت حتتــوي امليــول الســلبية الثقاهــحا يعــ  أن اخلــدا  الــيت تقــوي اخللفيــا  و . لالتصــال
الــيت حتتــوي القــدرة علــى ختــزين واســتعادة  الــحا رةابيــة لالســتجابة جي مثــري معــني، و االجيو 

قــد تكــون ســببا يف اخــتالف اإلدراك بــني ( مبــاذا ســتتنبأ)الــيت تعــن املعلومــا  والتوقعــا  و 
عتمــــــادا علــــــى فــــــردين يقــــــدمان تقريــــــرا عــــــن احــــــد احلــــــوادث الــــــحي شــــــاهداها بنفســــــيهما ا

 .(27: 2660 أبو شنب،)مالح ا ما املحتلفة
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 :قائمة المراجع
االكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب  ،(1770)إبراهيا عبد السـتار -

 .الور  للثقافة والفنون واجدب اجمللس الكويت، سلسلة عامل املعرفة، ،عالجه
عمــان  ،1أل ،ة و التطبيااقاالتصااال و التسااويق بااين النظرياا،(2616)امحـد النــواعرة  -

 .دار أسامة للنشر والتوزيع  ،اجردن
البنيااة العامليااة لاابعض المت ياارات الدافعية،لعينااة مصاارية  ،(1770)عــارف  اجغــا، -

، رســالة د تــوراه منشــورة، غــزة، وأخاارى فلسااطينية،من طااالب الجامعااات اإلسااالمية
 .اجلامعة اإلسالمية

 ،(النظرياة والتطبياق)ت الاتعلم والتعلايماساتراتيجيا ،(2667)باسا احلرايرة وآخرون -
 .توزيعالعامل الكتب احلديث للنشر و  ،عمان

المفااهيم والماداخل  ،نظرياات االتصاال واإلعاالم ،(2660)مجال حممد أبو شنب -
 .دار املعرفة اجلامعية ،، حلوان ،االزاريطةالنظرية

 ،.أل ،مااادخل إلاااى سااايكولوجية اإلنساااان المقهاااور ،(2661)حجـــازي مصـــطفى  -
 .املغرب، املر ز الثقايف العريب دار البيراء،ال

املؤسســــة احلديثــــة  ،لبنــــان ،1أل ،التعلاااايمالااااتعلم و  ،(2611)حســـان عبــــد اهلل تومــــا  -
 .للكتاب

 ،1أل ،معجاام المصااطلحات التربويااة والنفسااية ،(2667)حســن شــحاتة وآخــرون -
 .الدار املصرية اللبنانية القاهرة،

نفعاليااااة وعالقتهااااا بالمهااااارات الحساسااااية اال ،(2611)حنــــان خرــــر أبــــو منصــــور -
 .فلسطني ،االجتماعية لدى المعاقين سمعياا في محافظات غزة

ائل وأسااااااااليب االتصاااااااال الجمااااااااهيري وسااااااا ،(2660)الدســـــــوق  عبـــــــده ابـــــــراهيا  -
  .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،االتجاهات االجتماعيةو 

 ،1، أل النفسااايالصاااحة النفساااية والعاااالج  ،(17.6)زهـــران حامـــد عبـــد الســـالم  -
  .عامل الكتب القاهرة،
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 ،عمـان ،1أل ،علم نفس النمو،دورة حيااة االنساان ،(2660)سام  حممد ملحا  -
 .دار الفكر

عـامل  ،عمـان ،1، ألسايكولوجية االتصاال الجمااهيري ،(.266)سعاد جد سعاد  -
  .الكتب احلديث

ات دراساا المهااارات االجتماعيااة واالتصااالية، ،(2667)رريــف شــوق  حممــد فــرج  -
 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة،وبحوث نفسية

مهااارات  ،(2616)هــاين مجيــت عبيــدا  موســى الكــردي، رــالل عبــد اهلل الزغبيمــ ، -
  .، عمان، عامل الكتب احلديث1، أل االتصال الجماهيري

العالقاة باين التوكيدياة وتحقياق الاذات  ،(2662)جلبار عادل بن صالح عمرعبد ا -
 .18العدد ،8، اجمللددراسا  الطفولةجملة  ،الجامعةلدى طالب 

المهااارات االجتماعيااة وعالقتهااا بالساالول  ،(2612)عبــد الرمحــان بــن عيــد اجلهــ   -
 ليـــة الرتبية،جامعـــة  ،التوكيااادي و الصاااالبة النفساااية لااادى طلباااة المرحلاااة الثانوياااة

 .الجتماعيةالعدد اجول، جملة جامعة أم القرى للعلوم ا اجمللد الرابع، الطائف،
 .داراخلرجي  الرياض، ،1، أل اإلنساني النمو ،(1777 (عطاحسني حممود عقت -
منحاااى  سااايكولوجية العدوانياااة وترويضاااها، ،(2661)عصـــام عبـــد اللطيـــف العقـــاد  -

 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،عالجي معرفي جديد
 ،1أل ،االتصااال مهااارات ،(2616)بكــر حممــد عبــد محــدان  عــالء حممــد القاضــ ، -

 .دار اإلعصار العلم  والنشر والتوزيع  عمان،
دار الشـرو  للنشـر  ،عمـان ،، اإلصدار اجولنظريات التعلم ،(2667)عماد زغلول -

 .التوزيعو 
اخلدمــة جملــة  ،وجهااة الضاابط واالضااطراب النفسااي ،(2668)جمــد  امحــد حممــود  -

 .مصر العدد الثاين، جامعة عني مشس النفسية،
ــــد عكاشــــة و حممــــود فتحــــ   - الفااااروق فااااي مركااااز  ،(2612)أمــــاين فرحــــا  عبــــد اجملي

الاااتحكم ومفهاااوم الاااذات باااين الموهاااوبين والعااااديين مااان تالمياااذ مرحلاااة التعلااايم 
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 .7العدد اجمللد الثاين، ،، اجمللة العربية لتطوير التفو األساسي
املكتبــة  ،، اإلســكندريةاالتصااال الفعااال ومفاهيمااه وأساااليبه ،(2666)منصــور  هالـة -

  .اجلامعية
مهاااارات اتصاااال المااادير بمعلمياااه مااان وجهاااة نظااار المعلااام  ،(2616)هنـــد  ـــابور -

تـاريا ورود البحـث  ،20جملة جامعة دمشـق،جملد  ،وعالقتها بكفاءة المعلم الذاتية
  .11/1/2667يف اجمللة 

السلول التوكيدي لدى أربعة أنماط مان مادمني  ،(2668)يزيد بن حممد الشهري  -
يــة نــايف العربيــة جامعــة أ ادمي ،، رســالة ماجســتري منشــورةقارنااةالمخاادرات دراسااة م

 .الرياض  لية الدراسا  العليا، ،للعلوم اجمنية
- Chris Williams (2001 (.Being Assertive، published by Arnold 

Publishers، University of Glasgow Medical School, Glasgow, 

UK. 
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ول الناجم عن استخدام اختبارات المقارنات كيفية ضبط الخطأ من النوع األ
 (اختبار توكي)المتعددة 

 بن وزة خدجية
 مستغامن جامعة 

 :الملخص 
الناجا   دف الدراسة احلالية إىل معرفة  يفية ضبط معدل اخلطأ من النوع اجول        

 العامة بحثال فرضية وملعاجلة ،تعددةأحد اختبارا  املقارنا  امل عن استحدام اختبار تو  
بواسطة  تو   يربط معدل اخلطأ من النوع اجول الناجا عن استحدام اختبار:يف تمثتامل

 ،ف  عن العمت الليل  لدى املمرضنيالرضا الوظي استمارة مستحدمني تصحين بينفريوين
ات املعاجلة و ، ممرضا مناوبا باملؤسسة االستشفائية بوادي رهيو 70 قوملهاعينة  على

نا  اختبار املقار و  ،للبيانا  باستحدام  ت من اختباري حتليت التباين اجحادياإلحصائية 
 ما استحدمنا  حلك تصحين بيفريوين لتحديد أنسب . تو  ( االختبار البعدي)املتعددة 

حتقق أن تصحين بيفريوين يستحدم لربط  اىل حيث توصلنا، α قيمة ملستوى الداللة
 .اختبار تو   جول النامجة عن استحدامالزيادة يف معدل اخلطأ من النوع ا

Résumé: 

     La présente recherche vise à expliquer la façon de régler le 

taux d'erreur de type I causé par l'utilisation du test Tukey, l'un 

des tests des comparaisons multiples. Pour répondre à l’hypothèse 

générale qui est formulée ainsi: on ajuste le taux d’erreur de typeI 

qui résulte de l'utilisation du test Tukey par la correction de 

Benfferroni, nous avons utilisé un questionnaire de la satisfaction 

des infirmiers dans le travail de nuit sur un échantillon de 76 

infirmiers de l’Etablissement Public Hospitalier de Oued-Rhiou. 

Dans le cadre du traitement statistique, on a utilisé, à la fois, 

l'analyse de la variance unidimensionnelle, le test Tukey et 

également la correction de Benfferroni afin de déterminer la 

valeur la plus adaptée à un niveau de signification α. Enfin, 

l’étude a conclu que la correction de Benfferroni est utilisée pour 

ajuster l'augmentation du taux de l’erreur type I résultant de 

l'utilisation du test Tukey. 
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  :ماقاادماااة
النفسية والرتبوية واالجتماعية حديثا إىل استحدام اجتهت الدراسا  يف العلوم  

اإلحصاء  أداة من أدوا  معاجلة البيانا ، إضافة إىل استحدام اجساليب اإلحصائية 
اليت اكن الباحث من اختاذ القرارا  املناسبة بشأن قبول أو رف  الفروض اإلحصائية 

الباحث الرتيث يف اختيار  ، لحلك ينبغ  علىا الوصول إىل تعميا النتائجوبالتايل إم
اجسلوب اإلحصائ  املناسب لدراسته حسب اإلرار الن ري، ومالءمته جهداف 

ومن اجساليب اإلحصائية  ،البحث والفرتاضاته مع حتري الدقة يف حتليت البيانا 
 .الشائعة االستحدام لدينا أسلوب حتليت التباين 

ا إحصائيا مناسبا الختبار أسلوب( 271 ،17.7 ،أبو النيت)والحي يعد حسب  
 ما  يفيد  حتليت  .عا  مع بعرها البع  يف نفس الوقتعدة متوسطا  لعدة جممو 

التباين يف اختبار ما إذا  ان هناك فرو  جوهرية بني متوسطا  اجملموعا  أم ال، مث 
يف حالة وجود فرو  معنوية لتحديد أي (  املتعددة)يستحدم أسلوب  املقارنا  البعدية

حه املتوسطا  خيتلف عن غريه، وجن الباحث جيد أمامه جمموعة من االختبارا  من ه
البعدية يقع يف حرية ماذا خيتار، وما املشكلة اإلحصائية النامجة عن اختياره  حا 
االختبار، مثت مشكلة ارتفاع معدل اخلطأ من النوع اجول، ومن هحا املنطلق فالدراسة 

الن ري والتطبيق   اته املشكلة و يفية حلها  حتاول تسليط الروء على اجلانب
إحصائيا، وهنا ت هر جهود الباحثني يف علا النفس وح ى اإلحصائيني لدراسة هحا 

، مثت (αحسب )و يفية التحكا يف معدله ضمن احلدود املقبولة ( ألفا) النوع من اخلطأ
لنوع اجول يف هت جيب التحكا يف اخلطأ من ا"الدراسة اليت ات جبامعة  ندا حول 

إال أنه يؤخح عليها  ،(Laurencelle ,2012 ,p88)املقارنا  املتعددة للمتوسطا 
التطر  الن ري للمشكلة دون معاجلتها تطبيقيا، ومن هحا املدخت تكمن أاية الدراسة 

وهنا يشري "تو  " ،حيث حاولنا التعرف على ماهية االختبارا  البعدية مثت اختبار
عن رريق تصحين بنفريوين املتمثت يف تعديت نسبة الداللة ( 7. ،سالدرديري، ب )
(α ) (.6.68/6.61)ح ى تبقى أقت من مستوى الداللة املستحدم يف الدراسة 
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 :اإلشكالية: أوال
يستحدم الباحث أسلوب حتليت التباين اجحادي يف املواقف البحثية اليت تشمت   

يف حالة ستقت على املتغري التابع، حيث و املعلى عينا  متعددة للتحقق من تأثري املتغري 
وجود داللة حقيقية أي وجود فرو  جوهرية بني متوسطا  اجملموعا ، فإن 
االختبارا  البعدية هنا تقرتح نفسها هبدف حتديد مستوى االختالف املوجود بني هاته 

من لكن هناك .  املتوسطا  أي القيام مبقارنا  بني متوسطا  العينا  حمت الدراسة
الباحثني من يصما دراسته على أساس إجراء جمموعة من املقارنا  بني املتوسطا  قبت 

وهنا نكون بصدد القيام ( 720 :2668 ،عالم(تنفيح دراسته أو مجعه البيانا 
مبقارنا  يطلق عليها اإلحصائيني باملقارنا  القبلية واليت جتري بصرف الن ر عما إذا  

التباين دالة أم ال أي سواء رفرنا أو قبلنا الفرض الصفري  انت النتيجة العامة لتحليت 
إال أننا يف دراستنا هحه سنتناول أحد اختبارا  املقارنة الشائعة . عن تساوي املتوسطا 

ختبار ا" االختبارا  البعدية"االستحدام يف البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية، 
حالة استيفاء شروأل حتليت يقة يف تستحدم هاته الطر  (7. :سب  الدرديري،)تو  
للتقليت من خطا املقارنة  α، تعتمد على حتديد خطا التجربة  كت بالقيمة التباين

وعليهفاختبار تو   حيافظ على أحد نوع  معدال  اخلطأ من النوع اجول . الواحدة 
ول املعروف مبعدل اخلطأ للتجربة  كت املتعلق باحتمال الوقوع يف اخلطأ من النوع اج

 :ومن هحا املنطلق تبادر  إىل أذهاننا اإلشكالية التالية.  للمقارنا   كت 
 . يف يتا ضبط معدل اخلطأ من النوع اجول يف اختبار تو  ؟   -

 : ولدراسة هاته اإلشكالية لدينا اإلشكاليا  الفرعية التالية     
 ما ه  املشكلة اإلحصائية النامجة عن استحدام اختبار تو   ؟ -
  يف يتا ضبط معدل اخلطأ من النوع اجول الناجا عن استحدام اختبار تو  ؟  -
هت توجد فرو  ذا  داللة إحصائية يف الرضا الوظيف  عن العمت الليل  لدى   -

 املمرضني تعزى للعمر؟
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هت توجد فرو  ذا  داللةإحصائية يف الرضا الوظيف  عن العمت الليل  لدى  -
 ام بالعمت الليل املمرضني تعزى لسنوا  القي

 : ملعاجلة إشكالية الدراسة  نقرتح الفرضيا  التالية  :الفرضيات_ثانيا  
نستحدم لربط معدل اخلطأ من النوع اجول يف اختبار تو    : الفرضية الرئيسية

 " .Benfferonni بنفريوين"تصحين
 : الفرضيا  الفرعية

  تكمن يف التغيري الحي املشكلة اإلحصائية النامجة عن استحدام اختبار تو  -
 (.زيادة معدل اخلطأ)حيدث على قيمة اخلطأ من النوع اجول 

لتحديد )يربط معدل اخلطأ من النوع اجول يف اختبار تو   باختبار بنفريوين  -
 (.αأنسب قيمة ملستوى الداللة املعنوية 

دى ال توجد فرو  ذا  داللة إحصائية يف الرضا الوظيف  عن العمت الليل  ل -
 . املمرضني تعزى للعمر

التوجد فرو  ذا  داللة إحصائية يف الرضا الوظيف  عن العمت الليل  لدى  -
 .املمرضني تعزى لسنوا  القيام بالعمت الليل 

 :المفاهيم اإلجرائية -ثالثا 
اختبار إحصائ  يستحدم إلجياد داللة الفرو  بني املتوسطا  يف : االختبار البعدي -

 .ة جوهرية لتحليت التباينحالة وجود دالل
اختبار إحصائ  جيرى قبت إجراء التجربة بصرف الن ر عن النتيجة : االختبار القبل  -

 .العامة لتحليت التباين، تتا مبقارنة وسط جمموعة مبجموعة أخرى عن رريق الرتجين
أحد االختبارا  البعدية املستعملة إلجراء مقارنا  املتوسطا  : اختبار تو   -
جية، الثنائية، خاص بالعينا  املتساوية، حيافظ على عمت التجربة اخلطأ من النوع الزو 

 .اجول  كت
هو خطأ ناشئ عن قرار رف  الفرض الصفري وهو : معدل اخلطأ من النوع اجول -

 .B، يعتد اخلطأ اج ثر خطورة من اخلطأ αصحين يف الواقع، يرمز له بالرمز
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 : الدراسات السابقة -رابعا
تناولت اخلطأ من النوع اجول تطبيقيا  _يف حدود علمنا  _جد دراسا  سابقة تو ال 

 : نح ر منها ،لموضوع من جانبه الن ري فقطلطر  بت وجدنا القلة من الباحثني من ت
دراسة حول مشكال  استحدام حتليت التباين اجحادي املقارنا  البعدية ورر   -

: ، جامعة أم القرى مكة2666سنة " مراينحممد موسى حممد الش"عالجها، قام هبا 
تتلحص هاته الدراسة يف مدى التزام رسائت املاجستري بشروأل املقارنا  البعدية عند 
استحدامها حيث توصت الباحث إىل لالفة البيانا  لشروأل جتانس التباين وشرأل 

بعدية االعتدالية يف الدراسا  التطبيقية، و حلك لعدم مالئمة أساليب املقارنا  ال
 .املستحدمة بعد التحليت اإلحصائ 

، للويس لورونست 2612علا النفس  دراسة حول دروس يف اجساليب الكمية يف -
تتناول الدراسة الن رية  78-..صفحة  -لرتواريفيري: جامعة  ندا بـ ،اجمللد الثامن
تعددة هت جيب التحكا على اخلطأ من النوع اجول يف املقارنا  امل: "التساؤل التايل
حيث حاولت الدراسة اإلجابة على هحا التساؤل استنادا ملا توصت إليه  ".للمتوسطا ؟

حبت إشكالية املقارنا  البعدية ، واخلطأ من النوع  1787" تو  "و 1726" فيشر"
اجول الناجا عنها، وعرض باجمثلة لبع  الطر  من املقارنا  املتعددة للمتوسطا  

 ما تعرض الباحث جنواع  .يه، اختبار نيومان  يولز، تو   اختبار شيفLSDمثت 
خطأ التجربة  كت : يف االختبارا  البعدية مثت( α)معدال  اخلطأ من النوع اجول 

، وخطأ املقارنة الواحدة (Family Wise)ويسمى خطأ الرتا ا العائل  
(Esprément Wise )يف اختبار نيومان  يولز، مع ذ ر أمثلة حسابية. 
لى أحباث اإلحصائيني، وسائت ضبط هاته اجنواع من اخلطأ مثت املقارنا  بناءا ع 

 (.تصحين بنفريوين) Benfferonniاملحططة، رريقة 
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة -خامسا

يف أحد املؤسسا  العمومية االستشفائية  ات هاته الدراسة :مكان الدراسة. 0
، حيث التعداد اإلمجايل للمستحدمني املتمثت يف مستشفى الد تور أمحد فرانسيس
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 امستحدم 71شبه الطيب،  267، اعام اربيب72: منها امستحدم 770فيتمثت يف 
 .من مستحدم  االستغالل واملصاحل العامة76، اإداري

تفسري يعتد منهجا علميا لتحليت و  يالح استحدم املنهج الوصف  :منهج الدراسة. 5
 .وحتليلها وتفسريها يتا تصنيفها مثاملعلوما   حمت الدراسة عن رريق مجع ال اهرة
 -".ف"اختبار حتليت التباين اجحادي  -:واستعملنا التقنيا  اإلحصائية التالية     

استحدام رر  إحصائية لربط  -".تو   "استحدام املقارنا  البعدية مثت اختبار 
 .اختبار بينفريوين ( α)اخلطأ من النوع اجول 

ميثت جمتمع الدراسة مجيع ممرض  املصاحل االستشفائية،  :لدراسةمجتمع وعينة ا. 3
، حيث بلغ (ممرض، ممرض مؤهت، ممرض رئيس )من مجيع مستويا  السلا الوظيف  

أما عينة الدراسة فتا اختبارها .   267عددها يف املؤسسة االستشفائية بوادي رهيو 
 (.رها الباحثيتحكا يف اختيا: عينة قصدية أو حتكمية)بطريقة مقصودة 

الرضا "وهو ما فرضته ربيعة الدراسة وإشكاليتها املتطرقة للجانب النفس      
لحلك العينة ترا مجيع املمرضني املناوبني ليال جبميع " الوظيف  عن العمت الليل 

من  %70= العينة   حجا نسبة وعليه ف اممرض 70غ عددها االستشفائية، بل املصاحل
 .أفراد اجملتمع اجصل 

 ،مزيان)حيث حسب  ارة أو االستبيان،لقد   االستعانة  باالستم: أداة الدراسة. 5
يعرف "إن بع  الباحثني يفرلون استعمال االستمارة على  لمة استبيان ، (112ص

ال ى تعد بقصد احلصول على و  ،انه جمموعة من االس لة املكتوبة االستبيان على
عبيدا  ")ل ظاهرة أو موقف معني حو  معلوما  او التعرف على آراء املبحوثني

 (.20ص ،1777 ،وآخرون
". الرضا الوظيف  عن العمت الليل  لدى املمرضني" لقياسالدراسة مصممة  استمارة

 : موزعة على احملاور التاليةبثالث خيارا  متدرجة، عبارة  22املكونة من 
 .17-.1-17-10-7-0-2-1: العبارا : احملور اجول
 .22-21-26-10-7-.-0-8-7: العبارا : احملور الثاين
 .18-17-12-11-16: العبارا : احملور الثالث
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استمارة على مجيع املمرضني املناوبني منح بداية املناوبة  6.حيث إجرائيا   توزيع   
من شهر جوان،    17-12-11-16على الساعة الرابعة مساءا خالل أربعة أيام 

 70ايل للمناوبة، ليصت عدد االستمارا  املسرتدة  استعادها منها يف صباح اليوم املو 
 .استمارة

  االعتماد على رريقة املقارنة   اجداة صد لتقدير : صدق وثبات األداة. 2
، بعد ترتيب الدرجا  الكلية تصاعديا، يتا 26الطرفية لالستمارة على عينة عددها 

   الدنيا، بعدهامن الدرجا %77.77من الدرجا  العليا و %77.77تقسيمها إىل 
للتأ د من و  ..6.7= وجدنا معامت الصد   ،لداللة الفرو " "نطبق اختبارا  

  االستعانة بطريقة التجزئة النصفية بني العبارا  الفردية والزوجية حبساب معامت  ا ثبا
وبعد ( 6.08=  1/2ر)لنحصت على معامت ثبا  نصف االستمارة " بريسون"ارتباأل 

 . 6.02=  لإلستمارة  كت  معامت الثبا  أصبن" سبريمان بروان"عادلة مبتصحين ال
 دف الدراسة احلالية إىل التعرف على  يفية  :عر  وتحليل بيانات الدراسة .4

ضبط معدل اخلطأ من النوع اجول الناجا عن استحدام االختبارا  البعدية يف حالة 
ستمارة حول الرضا الوظيف  عن وجود داللة جوهرية لتحليت التباين باستحدام نتائج اال

  .العمت الليل  على عينة مقصودة من املمرضني باختالف العمر وسنوا  املناوبة الليلية
 :النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة -
العمر، سنوا  القيام بالعمت )تقوم هاته الدراسة على عدد من املتغريا  املستقلة   
 (.الرضا عن العمت الليل )لتابع وتأثريها على املتغري ا( الليل 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفق مت ير الجنس (10: )رقم جدول

من العينة، أما اإلناث  ..01أن نسبة الح ور اثت ( 61)يترن من خالل اجلدول 
 .من االفراد 2..7فتمثت 

 النسبة التكرار الجنس
 ..01 07 الــــح ــور
 2..7 27 اإلنـــــاث
 166 70 اجملمـــــوع
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 توزيع أفراد العينة وفق مت ير العمر (15: )جدول رقم

 26 – 26 العمر
 سنة

28 – 76 
 سنة

76 – 78 
 سنة

78 – 06 
 سنة

أ ثر من 
 اجملموع سنة 06

 70 68 .2 12 27 .6 التكرار
 166 0.0 ..70 ..18 76.7 16.8 النسبة

-78ح أعمارها ما بني أن النسبة اج د من العينة ترتاو ( 62)يترن من اجلدول 
سنة، تليها ف ة 76-28الف ة العمرية  76.7، بينما اثت نسبة ..07سنة بنسبة 06
سنة لتكون الف ة 28-26للف ة العمرية  16.8، و..18سنة ممثلة بنسبة 76-78

 .0.0سنة بنسبة ض يلة 06العمرية اج د من 
 توزيع أفراد العينة وفق مت ير الوظيفة :(13)جدول رقم

 النسبة التكرار ظيفةالو 
 2..7 27 إرـــار
 ..01 07 تقنــــــ 
 166 70 اجملمــوع

 ..01أن أ ثر من نصف أفراد العينة ميثلون نسبة ( 67)نالحظ من خالل اجلدول  
 .فيمثلون إرارا  2..7تقنيون، أما النسبة املتبقية 
 يةتوزيع أفراد العينة حسب مت ير الحالة االجتماع: (15) جدول رقم

 المجمااوع أرمااال مطلاق أعااازب متاااازوج الحالة االجتماعية
 70 61 61 .1 80 التكرار
 166 1.7 1.7 27.7 77.7 النسبة

بالنسبة للحالة االجتماعية نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة متزوجون 
 1.7بالتساوي لتقسا ما تبقى من النسبة  27.7أما العزاب فيمثلون نسبة ( 77.7)

 .من مطلقون وأرامت
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق مدة القيام بالعمل الليلي( 12: )جدول رقم

مدة القيام 
 بالعمل الليلي

أقل من 
 سنوات12

إلى  14من
 سنوات01

أكثر من 
 المجمااوع سنوات01

 70 .2 10 72 التكرار
 166 ..70 21.1 02.1 النسبة
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ميثلون أفراد مدة قيامها بالعمت الليل   02.1ما نسبته نالحظ من خالل اجلدول أن 
 21.1سنوا ، أما أقت نسبة 16لف ة أ ثر من  ..70سنوا ، تليها نسبة 68أقت من 
 .سنوا  من قيامها بالعمت الليل  باملستشفى16إىل  60اثت ف ة 

 راسةالدارية الستجابات أفراد العينة االنحرافات المعيالمتوسطات و  (14: )جدول رقم
 التباين االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتغري 
 6.27 .6.0 .1.7 اجلنس
 1.77 1.17 .2.7 العمر

 6.27 .6.0 1.01 الوظيفة 
 6.72 6.80 1.76 احلالة االجتماعية

 6.77 7..6 1.70 مدة القيام بالعمت الليل 

 .levene:2,.8انسالتجو  6,027: معامت االلتواء:لدينا بالنسبة لفحص البيانا 
فر شرر  االعتدالية يف التوزيع إذن  ميكن تطبيق اختبار حتليت التباين اجحادي لتو 

 .، و شرأل التجانس يف البيانا (معامت االلتواء قريب من الصفر)
 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات .2

سة تبعا لسنوات اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في محاور الدرا (12)جدول رقم 
 القيام بالعمل الليلي

 مصدر التباين احملاور
جمموع 
 املربعا 

 ةدرج
 احلرية

متوسط 
 ف املربعا 

قيمة 
 االحتمال

 اجول
 6.062 6.811 22..7 2 7.000 بني اجملموعا 

   7.0.6 37 807..87 داخت اجملموعا 
    57 800.1.7 الكل 

 الثاين
 6.117 2.286 87.781 2 762..11 بني اجملموعا 

   20.7.6 77 1728.717 داخت اجملموعا 
    78 2600.021 الكل 

 لثالثا
 6.7.6 6.286 6.776 2 01..1 بني اجملموعا 

  .7.72 77 272.177 داخت اجملموعا 
  78 270.677 الكل 
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 غري دالة عند مستوى( ف)أن قيمة ( 67)أظهر  نتائج حتليت التباين يف اجلدول رقا  
يف احملاور الثالثة للدراسة، مما يبني عدم وجود فرو  ذا  داللة إحصائية من  6.68

من خالل  -.وجهة ن ر أفراد عينة الدراسة باختالف سنوا  قيامها بالعمت الليل 
للرضا الوظيف  عن العمت الليل  ( ف)النتائج املتحصت عليها يف اختباري حتليت التباين 

  القيام بالعمت الليل  تبني عدم وجود فرو  تصت إىل حد تبعا ملتغريي العمر، سنوا
 .الداللة اإلحصائية

حيث تعمدنا ( حما اة النتائج) حا السبب استحدمنا املنهج الشبه التجرييب 
من متغري مدة القيام ( سنوا  16ا ثر من )التغيري يف الدرجا  الكلية للف ة الثالثة 

( سنة 06أ ثر من )و الف ة اخلامسة ( سنة 78 - 76)بالعمت الليل ، و الف ة الرابعة 
 .من متغري العمر

للرضا الوظيف  عن ( ف)عليه حتصلنا على النتائج التالية الختبار حتليت التباين و 
 .العمت الليل  تبعا ملتغريي العمر، سنوا  القيام بالعمت الليل 

في تبعا لسنوات القيام يوضح اختبار تحليل التباين األحادي للرضا الوظي(: 10)جدول رقم 
 بالعمل الليلي

 جمموع املربعا  مصدر التباين
درجا  
 احلرية

متوسط 
 املربعا 

 ف
قيمة 
 االحتمال

 276.78 2 77..001 بني اجملموعا 
 77.708 71 2777.000 داخت اجملموعا  6.660* 76..8

  77 7288.708 الكل 
دالة عند ( ف)أن قيمة ( .6)رقا  يتبني من خالل نتائج حتليت التباين يف اجلدول

مما يشري إىل وجود فرو  ذا  داللة إحصائية للرضا الوظيف  عن العمت  6.68مستوى 
 .الليل  تبعا لسنوا  القيام بالعمت الليل 

دالة إحصائيا نلجأ الستحدام اختبارا  املتابعة لتحديد مصدر هاته ( ف)مبا أن  
نستحدم اختبار .املعاجلا  الفر  بينهما دالالفروقا  جن هناك على اجقت زوج من 

 :فكانت النتائج  التايل.جنه يستحدم إلجياد أصغر فر  بني املتوسطا " تو  "
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يوضح نتائج المقارنات البعدية لمت ير سنوات القيام بالعمل الليلي  (:18)جدول رقم 
 .باستخدام اختبار توكي

 
(I) 

experia
nce 

(J) 
experiance 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey 
HSD 

moin5
an 

de 6a 10 an 1,39919 1,93086 ,750 -3,2230 6,0213 
plus 10an -4,59618* 1,65118 ,019 -8,5488 -,6435 

de 6a 
10 an 

moin5an -1,39919 1,93086 ,750 -6,0213 3,2230 
plus 10an -5,99537* 1,97895 ,009 -10,737 -1,2581 

plus 
10an 

moin5an 4,59618* 1,65118 ,019 ,6435 8,5488 
de 6a 10 an 5,99537* 1,97895 ,009 1,2581 10,7326 

moin5
an 

de 6a 10 an 1,39919 1,93086 1,00 -3,3353 6,1337 
plus 10an -4,59618* 1,65118 ,021 -8,6449 -,5475 

de 6a 
10 an 

moin5an -1,39919 1,93086 1,00 -6,1337 3,3353 
plus 10an -5,99537* 1,97895 ,010 -10,848 -1,1429 

plus 
10an 

moin5an 4,59618* 1,65118 ,021 ,5475 8,6449 
de 6a 10 an 5,99537* 1,97895 ,010 1,1429 10,8478 

 6.68حصائية عند مستوى الفروقا  ذا  داللة ا* 
لف ة أن هناك فرو  ذا  داللة إحصائية بني ا( 67)يترن من خالل اجلدول رقا 

لصاحل الف ة الثالثة يف ( سنوا  16أ ثر من )الف ة الثالثة و ( سنوا  68أقت من )اجوىل 
 وجود فرو "وعليه يتا قبول الفرضية البديلة الرابعة .متغري سنوا  القيام بالعمت الليل 

 ."دالة إحصائيا يف الرضا الوظيف  تعزى ملدة القيام بالعمت الليل  لدى املمرضني
 .يوضح اختبار تحليل التباين للرضا الوظيفي تبعا للعمر(: 01)الجدول رقم 

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعا 
 .د
 احلرية

متوسط 
 املربعا 

 ف
قيمة 
 االحتمال

 128.76 0 862.777 بني اجملموعا 
 06.8.1 07 2.66.600 داخت اجملموعا  6.621 .7.67

  77 08..7762 الكل 

مما يشري  6.68دالة عند مستوى ( ف)ان قيمة ( 16)يترن من خالل اجلدول رقا 
 .إىل وجود فرو  ذا  داللة إحصائية للرضا الوظيف  عن العمت الليل  تبعا للعمر
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البعدية منها اختبار  دالة إحصائيا نلجأ الستحدام االختبارا ( ف)مبا ان و 
 :فكانت النتائج  التايل".تو  "

 .يوضح  المقارنات البعدية لمت ير العمر باستخدام اختبار توكي(: 00)جدول رقم 
(I) age (J) age Mean 

Difference 
 (I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

20_25 

25-30 -2,11180 2,74984 ,939 -9,8147 5,5911 
30-35 1,38095 3,02968 ,991 -7,1058 9,8678 
35-40 -4,50794 2,70189 ,460 -12,0765 3,0607 

plus de 40 -8,28571 3,73006 ,184 -18,7344 2,1630 

25-30 

20_25 2,11180 2,74984 ,939 -5,5911 9,8147 
30-35 3,49275 2,26850 ,541 -2,8618 9,8473 
35-40 -2,39614 1,80759 ,676 -7,4596 2,6673 

plus de 40 -6,17391 3,14333 ,294 -14,9791 2,6312 

30-35 

20_25 -1,38095 3,02968 ,991 -9,8678 7,1058 
25-30 -3,49275 2,26850 ,541 -9,8473 2,8618 
35-40 -5,88889 2,21014 ,070 -12,0800 ,3022 

plus de 40 -9,66667* 3,39085 ,044 -19,1652 -,1682 

35-40 

20_25 4,50794 2,70189 ,460 -3,0607 12,0765 
25-30 2,39614 1,80759 ,676 -2,6673 7,4596 
30-35 5,88889 2,21014 ,070 -,3022 12,0800 

Plusde 40 -3,77778 3,10147 ,741 -12,4657 4,9101 

plus 
de 40 

20_25 8,28571 3,73006 ,184 -2,1630 18,7344 
25-30 6,17391 3,14333 ,294 -2,6312 14,9791 
30-35 9,66667* 3,39085 ,044 ,1682 19,1652 
35-40 3,77778 3,10147 ,741 -4,9101 12,4657 

العمرية ان هناك فرو  دالة إحصائيا بني الف ة ( 11)نالحظ من خالل اجلدول رقا  
لصاحل هاته ( سنة 06أ ثر من )الف ة العمرية اخلامسة و ( سنة 78-76)الثالثة 
وجود فرو  دالة إحصائيا يف الرضا الوظيف  "و عليه نقبت الفرضية البديلة الثالثة .اجخرية

 (....7)سط اج د لصاحل  املتو  ،"تعزى للعمر
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 (:2) و(  1)اختبار الفرضيتني 
يهتا مبعدل اخلطأ للتجربة  كت، يسمى  حلك بنسبة اخلطأ العائل  " تو  "اختبار  -1

 ك αx= نسبة اخلطأ العائل  : وهو اخلطأ املرتا ا من إجراء عدة مقارنا  حبيث
 7عدد اجملموعا  هو : 1ويف دراستنا لدينا ك     

 
 8د اجملموعا  هو عد:2ك يناولد

 6,28=6,68× 8= 2نسبة احلطا العائل :اذن 
 0عدد اجملموعا  هو :7ولدينا ك 

 6,7=6,68×0=7نسبة اخلطا العائل :اذن 

يف إجياد داللة الفرو  " تو  "وعليه معدل اخلطأ للتجربة الناجا عن استحدام اختبار  
أ د من مستوى  ويالحظ أنه.  6,7  6,28  6,18:للمتوسطا  هوعلى التوايل

 (. 6.68)الداللة املستحدم يف اختبار حتليت التباين 
ستحدام االختبارا  املشكلة اإلحصائية النامجة عن ا: "إذن نقبت الفرضية اجوىل القائلة

 ".ه  ارتفاع معدل اخلطأ من النوع اجول( اختبار تو  ) البعدية
 ،(خطأ التجربة)باخلطأ العائل  كا للمقارنا  البعدية ليتح" تو  "اختيار اختبار  -2
تصحين مستوى الداللة لكت مقارنة حبيث يبقى املعدل الكل  للحطأ من النوع اجول و 
(α ) عد مجيع املقارنا  عند قيمة(α=6.68 ) بتصحين "املعروف لدى اإلحصائيني

 .على عدد املقارنا  αتقسا : حيث" بنفريوين
 (α  =6.68)حيث    α = ومن خالل دراستنا جند تصحين بنفريوين

 عدد املقارنا                  2/( 1-ك ) ك = املتوسطا   عدد املقارنا  املمكنة بني أزواج
 7=    2/(1-7) 7أي           7=  1ك( عدد اجملموعا :) 1و ك
  6.68  < 6,610=      7/ 6.68=   تصحين بنفريوين: إذن
 16=    2/(1-8) 8  اي              8=2ك(عدد اجملموعا ) 2و ك
 6.68  < 6,668=   16/ 6,68=   تصحين  بنفريوين:  ادن

 3x 1.12  =1.02=  0نسبة الخطأ العائلي: إذن
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 18=   2/(1-0) 0اي   0=7ك(عدد اجملموعا ) 7لدنيا كو 
 6.68  <6,667=    186,68/=   تصحين  بنفريوين:  اذن 

من هحا املنطلق ميكن ضبط اخلطأ من النوع اجول الناجا عن استحدام اختبار 
عن رريق تصحين بنفريوين ( معدل اخلطأ من النوع اجول للتجربة  كتارتفاع " )تو  "

حبيث تبقى أقت من ( α)الحي يساعد يف حتديد أنسب قيمة ملستوى الداللة 
يتا ضبط اخلطأ من النوع اجول الناجا عن :"وعليه نقبت الفرضية العامة .6.68

 ". فريوينبواسطة تصحين نب( اختبار تو  )استحدام االختبارا  البعدية 
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  - The Psychological capital - الرأسمال النفسي
 عبداهلل عينو
 سعيدة جامعة

 : ملخص 
هدفت هحه الدراسة إىل معرفة ماهية الرأمسال النفس  ودوره يف حياة 

اعتمد الباحث املنهج الوصف  من خالل .ججزاء املكونة لألرمسال النفس الفرد،وفعالية ا
االرالع  والدراسة لألدبيا  اليت تصب فيه وحتليلها،بينت نتائج الدراسة بأن للرأمسال 

تقدير الحا   –النفس  جوانب ثالث وأر ان أساسية الينفك عنها وه   ت من التفاؤل 
الرأمسال النفس  تعمت متحدة ومتكاثفة اجلهود  الثقة بالنفس وأن هحه العناصر يف –

، وبينت بأنه إذا  ان الفرد يعاين من تدين أحد وتكون راقا ا متجهة يف هحف واحد
تلك العناصر فإنه سوف تتدىن معها باق  العناصر وتتدهور وبالتايل سيفشت الفرد يف 

 .قيمة الرأمسال النفس املواجهة ، ويف اجخري عملت الدراسة على حتسيس وتبصري الفرد ب
 .تقدير الحا  ،الثقة بالنفس ،الرأمسال النفس  علا النفس االجيايب،: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This studyُaimed to know The role of capital Psychological In 

an individual's life، And the effectiveness of the components of 

the psychological Capital. The research relies on comprehensive 

review of literature. Results showed the study that psychological 

capital Aspects of the three basic pillars Laver them ،They both 

optimism-esteemُSelf - self-confidence And that these elements 

In psychological capital Working united And cooperative efforts 

The energies are heading in the object of this one. It also showed 

that That if the individual Suffers from low One of those 

elements It will be declining with Other elements And 

deteriorate And thus fail the individual in confrontation. In the 

last Enlighten the individual the importance of psychological 

capital. 

Key words ُ: Positive Psychology- Psychological capital - Self-

confident - Self-esteem - Optimism 
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  :مقدمة
 ت يوم يزداد العامل الحي نعيش فيه أ ثر تعقيدا وحتديا لقدرا  اإلنسان  

وأصبن من الصعب على الرعفاء يف هحا العامل التكيف مع ن ام  وجلميع مصادر قوته،
السلطة والقوة والتحدي يف أعلى مستوياته وبالتايل أصبحوا مهددين أ ثر من أي وقت 

ا ، وقد خيفى عن  ثري من اجشحاص الحين فشلوا يف مرى من الزوال من مرمار السب
التوافق مع التحديا  احلياة  وأصبحوا يعتقدون بأهنا من الرعفاء وأنه ليس  ا مكان أو 

والدواما   موضع قدم يف هحه احلياة ،يلج ون إىل أبشع اجساليب للهروب من املآز 
قد خيفى عليها بأن لديها من حبيث أصبن يستحيت عليها املواصلة ،ف ،اليت سقطوا فيها

، ومن اجساليب قيق البقاء بت والتحدي لألقوياءالقدرا  يف الحا  مايؤهلها على حت
املساعدة على ذلك معرفة اجنسان لحاته وماميكن أن حتويه من قدرا  وإمكانا  أو فقط 

موقعه من  يكف  الفرد معرفة نقاأل القوة والرعف يف شحصيته فيستطيع بحلك حتديد
، والشك أن معرفة الفرد لحاته ومعرفة الطر  املساعدة على تنميتها اإلعراب يف هحا العامل

سوف يعرج على املعرفة الدقيقة ملاهية الرأمسال النفس  لديه الحي أصبن اليوم حمت إعتبار 
الكثري من الباحثني ملا حققه بتنميته من نتائج مبهرة وإجيابية غري  جمرى حياة الكثري من 

فتنمية الرصيد النفس  للفرد واإلعتناء الكامت بنقاأل  اس العادين فرال عن اخلواص،الن
إجيابية يف مواجهة  القوة واالجيابية يف شحصية الفرد الشك يساعده على حتقيق نتائج

وغياب املعرفة لحلك يؤدي إىل احلياة العشوائية اليت يتحبط فيها الفرد  ،مواقف احلياة
، والشك أن التفاؤل يف هحه احلياة يف  ت م بالصدف والتواقعا اء جتده حمكو خبطة عشو 

إشباع خطو خيطوها املرء لتحقيق مطالبه وإشباع متطلباته يعد ر ن ر ني يف حتقيق نسب 
، وأن الصورة االجيابية للحا  وإرتفاع تقدير الحا  لإلنسان عالية خبالف لو يفكر سلبيا

با  دون و املر  بقوة إىل اإلمام ومواجهة العقيعد وقود الحي حيرك به الفرد دوافعه حن
، وإن علو الثقة بالنفس  حلك لديه تعد من احملر ا  الرئيسية الرجوع والن ر إىل اخللف
، إذن فه  ثلث ر ائز أساسية والوثو  يف ما تقوم به دون تردد للحا  حنو ختط  الصعاب

ال النفس  ودوره يف حياة الفرد ، ومعرفة قدر الرأمسيد دوما يف رصيد الرأمسال النفس تز 
 .يساعد على التعامت معه بأنسب الطر  
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 :االشكالية
انب مع التطور ا ائت يف البحوث اليت خاضت يف املواضيع اليت  تا باجلو  

واليت حققت نتائج جد مرضية ولد  عنها  نتيجة حتمية  اإلجيابية لشحصية الفرد
واعد الكثري من الباحثني على رأسها الباحث مايعرف بعلا النفس اإلجيايب الحي أرسى ق

مارتن سلجمان الحي  ان ذلك دافعا له للتقدم أ ثر وإجياد مايعرف بالرأمسال النفس  أو 
الرصيد النفس  يف حياة الفرد الحي يعتقد بأن فشت الكثري من اجفراد يف هحه احلياة 

لنفس  الحي يعمت  محرك يرجع بالدرجة اجوىل إىل غياب الرصيد الكاف من الرأمسال ا
قوي و حصن صلب أمام اجزما  اليت أصبحت  ت حني تزداد شد ا ساعية على 

، وإن لغياب املعرفة الكاملة مبكان الحا  الدور حة باالنسان الحي هو حمور احلياةاالرا
 البارز يف غياب االسرتاجتيا  الكفيلة مبواجهة القادم من سلسلة احلياة ، ولعت معرفة أاية
الرأمسال النفس  ور ائزه والسع  الدائا على تنميته حيقق نتائج جيدة يف مواجهة تلك 

   :وعليه ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف التساؤال  التالية. العقبا  املتواصلة للفرد
 ماربيعة الرأمسال النفس  لدى الفرد ؟ -
  يف ميكن أن يساها التفاؤل يف تنمية الرأمسال النفس  ؟ -
 ر تقدير الحا  يف بناء الرأمسال النفس  للفرد؟دو ما  -
 ؟الثقة بالنفس يف الرأمسال النفس ما موقع  مسة  -

 : الفرضيات 
 . للرأمسال النفس  دور  بري يف تغيري حياة الفرد  -
 .ميكن أن يساها التفاؤل يف تنمية الرأمسال النفس  -
 . بري يف رفع صرح الرأمسال النفس  للفرد لتقدير الحا  دور -
 .سمة الثقة بالنفس موضع حموري يف تعزيز الرصيد النفس  للحا ل -

  :منهج البحث
والحي    للحوض يف موضوع الرأمسال النفس  اعتمد الباحث على اجسلوب الوصف 

من خالل مسن ودراسة وحتليت لألدبيا  والدراسا  املتعلقة باملوضوع  من أجت تقريب  
 . ودور الرأمسال النفس ة عن حقيقة وتكوين صورة شاملة  ومعد 
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 :الدراسات السابقة 
مفهوم الرأمسال النفس   إىل معرفة استكشاف دراسة سعد عل ، إبراهياهدفت 

وقد أظهر  النتائج تسليط الروء على مفهوم  ،االجيايب، اعتمد الباحث املنهج الوصف 
يزة التنافسية ، حتقيق امليف املؤسسا  واملن ما  اإلنتاجيةالرأمسال النفس  وعلى دوره 

اليكف  من خالل االنتاج  وحتقيق االرباح بت يتعدى إىل معرفة سيكولوجية القادة 
 . واملرؤوسني 

إىل التعرف على دور رأس املال النفس   (2610)دراسة يوسف موسى   دف
 تب ، استعرض أبرز ما ء االبداع  يف اجلامعا  العراقيةاالجيايب يف رفع مستويا  اجدا

، بني مستوى توافر أبعاد الرأمسال النفس  االجيايب لدى ال النفس  االجيايبعن الرأمس
ال أوصى الباحث بأاية االستثمار يف الرأمس ،تدريسني يف اجلامعتني املدروستنياملالك ال

إلداري ، أوصى بدور الرأمسال النفس  يف جمال السلوك االنفس  بدل الرأمسال التقليدي
 .، ضرورة تطبيق مفهوم الرأمسال النفس  يف اجلامعا افالتن يم   لتحقيق اجهد

إىل التعرف على دور رأس  فيهايهدف (: 2612)اشا فوزي  دراسة ويف  
املال النفس  يف روحانية العمت لعينة من الكادر التدريس  يف أربعة  ليا  من جامعة 

ى مقياس الرأس املال النفس اعتمد عل تدريس ، (470) من أصت (200) الكوفة بلغت
، حانية مكان العمت وستحدم استمارةومقياس سكيبنك  و يسنج  لرو  ،ليوسف

وقد جاء  نتائج  ،احصائ  ومندجة املعادلة ا يكليةوإستحدم معامت االرتباأل  أسلوب 
بأن  تا  ليا  عينة الدراسة مبكونا  رأس املال النفس  جن ذلك يشجع ويعزز بشكت  

   .خلق بي ة عمت  تا باجلوانب الروحية يف مكان العمت بري على 
الوسيط  قياس الدور فحاول يف دراسته: (2617)مصطفى حممد الكرداوي  أما

الحي يلعبه االنطمار الوظيف  يف العالقة اليت تربط مستوى رأس املال النفس  للعاملني 
 886عينة قوامها  لتطبيق علىمبستوى شعورها باالحتقان التن يم  وذلك من خالل ا

بالقطاع احلكوم  يف حماف ة الدقهلية وباستحدام منوذج  املعادلة البنائية  يف قياس  عامال
ستوى  شعورها اآلثار املباشرة  وغري املباشرة  لرأس املال النفس   للعاملني على م

سارة ، بينت النتائج أن  االنطمار الوظيف   للعاملني يلعب دور الو باالحتقان التن يم 
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ر العاملني  باالحتقان  اجلزئية  التداخلية يف عالقة الرأمسال  النفس  مبستوى  شعو 
،  ما أشار  النتائج إىل  وجود عالقة  تأثري اجيابية لرأس املال النفس   للعاملني  التن يم 

، و حا وجود عالقة تأثري سليب  مباشرة بني  على مستوى  االنطمار الوظيف   ا
 .تقان  التن يم وظيف   للعاملني ومستوى  شعورها  باالحاالنطمار ال

تكاد تنعدم الدراسا  العربية يف هحا املوضوع بت ه   :تعليق على الدراسات
،وإن  انت الدراسا  اججنبية قد تطرئت إليه بنوع ( حسب حدود إرالع الباحث)ناذرة

ا جدا، وبالتايل ع اليزال حديثليس إىل درجة  برية جدا فهو موضو من العمق ولكن 
فأغلب الدراسا  اليت عرضت  انت وصفية وإستحدمت املنهج الوصف  يف عرضها 
الصورة  اليت يدورحو ا موضوع الرأمسال نفس  فه  التزال ن رية يف اجتاهها ومل تتجه إىل 

، أما يف اوي  وهاشا يف العلوم االقتصاديةامليدان بعد يف الورن العريب إال دراسة الكرد
ل النفس  فالتكاد تكون ،أغلب الدراسا  السابقة  مل تتجه إىل املنهج التجرييب اجملا

ور ز  على الوصف  ومل تسعى إىل معرفة دور وأثر الرأمسال النفس  يف ال واهر النفسية أو 
، ترتبط تلك الدراسا  مع هحه الدراسة يف تطرئها بوية واالجتماعية على وجه العمومالرت 

يف املعاجلة  ،فس  يف االفراد واختلفت يف العدديه الرأمسال النإىل الدور الحي يؤد
، دال  اليت ختص العلوم االقتصاديةاالحصائية ر ز  على معامت االرتباأل وبع  املعا

ارته وذلك ربيعيا حلداثة ترتبط مع هحه الدراسة يف املنهج الوصف  فجميعها إخت
للرأمسال النفس  ووظيفتها احملورية ، ما ر ز  الدراسا  على اججزاء املكونة املوضوع

 .وهحا ماقد اتفقت به مع هحه الدراسة 
 :للرأسمال النفسي دور كبير في ت يير حياة الفرد -0

، علينا ر ان والر ائز اليت يرتكز عليهالك  يتا فها الرأمسال النفس  أ ثر وفها اج     
التنمية ديثة، علا النفس و يف العلوم احلأوال فها مصدر هحا الرأمسال النفس  وموقعه 

، السما  املهمة يف شحصية اإلنسان ، و يف برز االهتمام هبحهلبشرية بصفة عامةا
وذلك من خالل التحول الكبري الحي شهدته العلوم النفسية من االنتقال من االهتمام 
باملشكال  واجمراض اليت يعاين منها الشحص والعمت على تالفيها إىل تنمية النقاأل 
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جيابية يف شحصية فرد وذلك الشك يساعده يف القراء على اجمراض اليت يعاين منها اال
، وهحا التوجه يف فرض من خال ا مكانته االجتماعيةويف إبراز مواهبه وقدراته واليت ي

احلقيقة قدمي قدم البشر ولكن إزداد االعتناء به والرت يز عليه يف اآلونة اجخرية بسبب بروز  
قيدا  يف هحا العامل الحي تعيشه البشرية اليوم وبسبب الفشت الحي حققته  ثري من التع

، ف هر مايعرف بعلا النفس ديت السلوك البشري وحتقيق التكيفالتوجها  السالفة يف تع
حا الزمن  الباحث مارتن  االجيايب على يد جممموعة من الباحثني ومن أول ك  اجوائت يف ه

ية، علا التجربة الشحصية االجياب"االجيايب على أنه  عرف علا النفس ؛ الحيسليجمان
وأوضن أن علا النفس االجيايب يشتمت " ، واملؤسسا  االجيابية وامليزا  الفردية االجيابية
 :على ثالثة اجتاها  ه  

دة، واحلالة، والسرور، التجربة الشحصية االجيابية اليت تترمن السعا: االجتاه اجول_ 
 .املشاعر االجيابية ، والتفاؤل و واجمت

السما  االجيابية، واستثمار املواهب، واملصاحل، واالبداع، والقيا، : االجتاه الثاين
 .، والشحاعة والغرض، والنمو ،واحلكمة، ونقاأل القوة الشحصية، واالرادة

، ، والشر ا االجيابية، واملدارس، ويترمن العوائت املؤسسا  االجيابية: االجتاه الثالث
 .(ابراهيا خليتسعد عل  و )ا  واجملتمعا  جلاليوا

ير ز على أوجه القوة  :ة يف وظيفة الرأمسال النفس  بأنهميكن ذ ر النقاأل اجساسي       
عند اإلنسان بدال من أوجه القصور، وعلى الفرص بدال من اجخطار، وعلى تعزيز 

علية الوظيفية إنه يهدف إىل تنشيط الفا. اإلمكانا  بدال من التوقف عند املعوقا 
إنه يغري املن ور  ،والكفاءة والصحة الكلية لإلنسان، بدال من الرت يز على االضطرابا 

إنه يهتا ببناء . الفعال و يفية تع يا فاعليته ىفومر ز االهتمام من املرض  املعو ، إىل املعا
 .ذاته القوة القدرة واملتعة والصحة يف اإلنسان املعاىف وصوال إىل املزيد من حتقيق

إن للرأمسال النفس  جمموعة من اجر ان اجساسية اليت يرتكز عليها أو ثلث عناصر      
أساسية اليت الميكن بأي حال من اجحوال التحل  عن إحداها وأهنا تعمت جمتمعة يف 
مواجهة التحديا  اليت ميكن أن يصادفها الفرد يف هحه احلياة الصعبة جدا له ،فقوة تلك 
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فشت وضعف احتداها وإن فشت أحد تلك العناصر أو ضعفها تنجر عنها العناصر يف 
 .الثقة بالنفس  –تقدير الحا   –التفاؤل : مجيع العناصر، اال وه 

 (الرأمسال النفس )(  الرأمسال االجتماع (  )الرأمسال البشري( )تصاديالرأمسال االق)
 ؟تعرف ؟             من أنتماذا تعرف؟              من             ماذا تملك ؟ 
 التفاؤل -       شبكة اتصاال    -خدة                 -التمويت                -
 تقدير الحا  -أصدقاء                -      تعلا             -املوجودا             -
 الثقة بالنفس -عالقا                  -مهارا                 -مصنع،معدا        )

 معرفة      - (     بيانا  ، شهادة 
 أفكار  -                         

 ( 0:سعد علي ،ابراهيم)يوضح توسع الرأس مال   (10)شكل رقم 
 :يساهم التفاؤل في تنمية الرأسمال النفسي -5

قد يبدوا غريبا وجود تأثري مباشر لتفاؤل اإلنسان يف حياته ويف الرأمسال  
  ولكن بطريقة غري مباشرة يعمت بشكت  بري يف الرفع من الرأمسال النفس  فمثال النفس
ون  رالب  ضالة  فيسمع يا سامل ، أو يك: الرجت مريرا  فيسمع  آخر  يقول  يكون

، ويتوجه له يف ضنه   ما يسمع  أنه يدأ من تفاءلت بكحا:يا واجد، فيقول : آخر يقول
تستحوذ دراسة التفاؤل والتشاؤم على  ،(1770،ابن من ور) مرضه  أو جيد ضالته

اهتمام بالغ من قبت الباحثني، ن راذ الرتباأل هاتني السمتني بالصحة النفسية للفرد، فقد 
الن رة ادة والصحة واملثابرة واإلجناز و أ د  لتلف الن ريا  على ارتباأل التفاؤل بالسع

. شت، واملرض، والن رة السلبية للحياةحني يرتبط التشاؤم باليأس والف،يف اإلجيابية للحياة
أنت متفائت إذا مل يقع يف حياتك حادث جيعت نشوء العقد  النفسية  لديك  أمرا ممكنا 

ذلك  أنك  قد تكون  متفائال جدا دث العكس  لتحولت إىل شحص متشائا، و ولو ح
جدا من  إزاء  أحد املوضاعا  أو املواقف  فتقع  حادثة  مفاج ة  لك  جتعلك  متشائما

، وسوء ال ن والتوقع الس ء لألحداث (1770أمحد حممد عبد اخلالق،)اتههحا املوضوع ذ
يده والفشت وخيبة اجمت القادمة  واحلياة يساها يف زعزعة الرأمسال النفس  وتدين رص

 .(1770جممع اللغة العربية، )احلياة وصعوبا ا  مواجهةيؤثر على قدرة الفرد على ف
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سليجمان إىل التفاؤل من خالل وصفه للمتفائلني بأهنا أول ك اجفراد أما ن رة       
، ة خارجيا بشأن اجحداث االجيابية، وأشياء معزو ل الحين يتسمون باالستقرار الداخ

لحلك فإن التفاؤل  . بشأن اجحداث السلبية( اب  ثرية جسب)ويوصفون بعدم االستقرار 
بوجها  الن ر واحلوادث االجيابية اليت    ونه أحد مكونا  الرأمسال النفس  يرتبط

 (سعد عل  و إبراهيا خليت )تترمن املشاعر االجيابية 
ولسميت التفاؤل والتشاؤم دوافع داخلية  امنة تعمت على بناءه وعلى بروز مسة اجيابية      

احللا واملراد أن اإلنسان  على أخرى سلبية أو العكس ورمبا يكون هناك توازن  فنجد أن
لا أثناء النوم بش ء معني يتسبب يف إحلا  خري به فإذا صحا ووجد هحا الش ء أمامه حي

، وتربية اجرفال تفاءل به ومن مث اعتقد أن هحا الش ء هو السبب يف حصوله على اخلري
تقليد اآلباء حيث يعلمون اجبناء أن ش ء ما هو مصدر للحري ومن مث يرسا   من خالل

، وأحيانا يكون التفاؤل قدرا للحري ومن مث يتفاءل به جالب  ءيف نفس االبن أن هحا الش
وهى أن يربط اإلنسان بني ش ء معني وحدوث خري له نتيجة تكرار حدوث اخلري  وح ا

مع وجود هحا الش ء رغا أن ذلك حيدث دون اتفا  مسبق وإمنا ش ء نسميه خبط 
احلب فية لدوز مسة التفاؤل ،ف، وميكن أن تكون اجتاها  الفرد وميوله وانفعاالته  اعشواء

واملراد أن اإلنسان حيب ش ء معني فإذا حدث خري له نسب جم ء هحا اخلري إىل حبه 
 . حا الش ء ايمة احلظ

هناك عوامت تعمت من بعيد على تعزيز الرأمسال النفس  من خالل تعزيزها للتفاؤل،     
 طفتلاليت علمها اجبوان لاجشياء عتقادا  خار ة عن الاف ،ومنها التنش ة اجسرية للطفت
اخلوف والفزع من الش ء فكثري من الناس خيافون من بع  ميكن أن تكون بسبب 

مث ينسبون إليه ما  ومن ،الش ء الناس  حا الكائنا  ويتسبب ذلك اخلوف يف  راهية
حدوث ضرر عدة مرا  مع ،  ما أن للقدر واحلظ دور يف ذلك حيدث  ا من ضرر

وائيا بش ء معني مما جيعت اإلنسان يربط بني الش ء والررر فينسب الررر ارتباره عش
قد حيلا بش ء معني يتسبب يف احللا يف  ما أن اجحالم دور بارز .الش ءإىل هحا 

إحلا  ضرر به فإذا وجد هحا الش ء أمامه يف صبيحة ليلة احللا تشاءم منه واعتقد أنه 
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، عبد اخلالق)  مصدر خري لإلنسان ث النقي  فيكوننحير شؤم مع أنه قد حيد
1770). 
أن الشحص اشر ومن اجسباب املباشرة يف تغحية التشاؤم والتنش ة عليه بطريق غري مب     

الحي  جيد يف حياته  سلسلة  من املواقف  العصيبة  احملبطة  أو املفاج ة  مييت  إىل  
جيب أن نؤ د  على أن ف  مجيع  احلاال  ف. التشاؤم  والعكس صحين  إىل حد  بعيد

محود  )والتشاؤم  يف الشحصية  ،ال عوامت مساعدة  لنشأة  التفاؤلتلك العوامت ماه  إ
 .(1777خلرر، 
من البشر لديها مستوى متدين % 00أن نسبة " ما  "  ـوقد بينت دراسا  منها ل    

ية لحاته من تقدير الحا  وه  نسبة عالية ، فالشحص الحي يتميز بإمتالك صورة إجياب
يكون أ ثر تفاؤالذ يف احلياة وأسعد حاالذ من الحين ميتلكون صورة سلبية ومتدنية عن 
ذوا ا ، فالصورة اليت ينشؤها الفرد عن ذاته واليت يعمت على تغحيتها بإستمرار من خالل 
املواقف اليت يسعى إىل تفسريها حسب امليت يف التفكري اإلجيايب أو السليب  ا القدرة على 

لالزمة لتغيري سلو ه تعديت وتغيري السلوك الفردي حنو اجفرت ليجعله حي ى بالقدرة ا
،  والشحصية ما ه  إال انعكاس للصورة الحاتية للفرد ، فعندما تكون وصقت شحصيته

صورتنا الحاتية سليمة نشعر بأننا جديرون باحلياة متفائلون فيها وقادرون على مواجه 
من الناس حياولوا أن % 78، وقد اترن أن حوايل ري إجيايبديا ا يكون لدينا تفكحت

 يقللوا من قيمتها الحاتية إلعتقادها أن اآلخرين يعيشون ويعملون أفرت منها وينجزون
، فهحه الن رة أو هحا االعتقاد يولد حالة من التشاؤم ما يو ت إليها بكت سهولة وبسارة

    (70:  2660 ،ما   وريزنر. )واال ت اب والقلق
 :دور تقدير الذات في بناء الرأسمال النفسي للفرد - 3  

تعد مسة تقدير الحا  من العناصر اجساسية واحللقة الثانية القوية يف احللقا        
املتكاملة للرأمسال النفس  للفرد الميكن بأي حال من احلال االستغناء عن مسة تقدير 

املواقف االجتماعية إذا مل يكن تقدير الحا  لدى االنسان  والميكنه أن يتكيف مع 
الحا  لديه معزز،  ما يرى مصطفى  امت بأنه ن رة الفرد واجتاهه حنو ذاته ومدى تقدير 
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هحه الحا  من اجلوانب املحتلفة  الدور واملر ز اجسرى وامله  ،وبقية اجدوار اليت 
 (.17.7عبد الفتاح  سالمة،فارو  " ) ميارسها يف جمال العالقة بالواقع

اخلدا  تعمت على تعزيز صورة الحا  وتنم  الرأمسال النفس  وتعمت على احملاف ة       
عليه يف مستويا  مرتفعة دائما  ما يشري  وبر مسيث تقييا يرعه الفرد لنفسه وبنفسه 
ويعمت على احملاف ة عليه ويترمن تقدير الحا  اجتاها  الفرد االجيابية أو السلبية حنو 

يوضن مدى اعتقاد الفرد بأنه قادر وهام وناجن و فء أي أن تقدير الحا   ذاته،  ما
، ما يعد عن اجتاها  الفرد حنو نفسه ا الفرد على درجه  فاءته الشحصيةهو حك

ومعتقداته عنها، وهكحا يكون تقدير الحا  مبثابة خدة ذاتية ينقلها الفرد إىل اآلخرين 
 .(1771سالمة ممدوح حممد، )  ةعبريية املحتلفباستحدام اجساليب الت

ال غن لقوة الرأمسال النفس  عن الصالبة الشحصية وقوة تقدير الحا  ينم         
الصالبة الشحصية لديه مما جيعله قادرا على مواجهة الصدما  وتالرا أمواج احلياة على  

،وإما فإما تتكسر اجمواج عليها وإما تتكسر الحا  من شد ا .صحرة ذاته وشحصيته 
بأهنا قدرة الفرد ( 1708، راجن)حصية أ ثر صالبة ،  ما يشريتزيد تلك اجمواج الش

على تأجيت وإرضاء احلاجا  اآلجلة والصمود أمام االزما  اآلنية من دون أن خيتت 
توازنه اإلنفعايل وتفكريه فرال عن قدرة الفرد على إنتاج معقول يف حدود ذ ائه وحيويته 

 (.ازيلطيف غ)وإستعداده 
الرأمسال النفس  ينموا مع بداية منو شحصية الفرد وتكوينها ومدى تأثره بالعوامت      

احمليطة به واملنغمس فيها جنبا إىل جنب مع مسة تقدير الحا  اليت ار مبحاض عسري  
إىل أن العوامت اليت تؤثر يف تقدير الفرد  (17.7)فارو  عبد الفتاح  ما ذهب 

يتعلق بالفرد نفسه مثت استعداداته وقدراته والفرص اليت يستطيع لحاته  ثرية منها ما 
أن يستغلها مبا حيقق له الفائدة، ومنها ما يتعلق بالبي ة اخلارجية وباجفراد الحين يتعامت 
معها فإذا  انت البي ة  يئ للفرد اجملال واالنطال  واإلنتاج واإلبداع فأن تقديره لحاته 

 ة حمبطه وترع العوائق أمام الفرد حبيث ال يستطيع أن يستغت يزداد، أما إذا  انت البي
فان تقدير الفرد لحاته ينحف ،   هقدراته واستعداداته وال يستطيع حتقيق رموحات

 حلك فان منو تقدير الحا  ال يتأثر بالعوامت البي ية واملواقف فحسب ولكنه يتأثر 
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لعمرية شحصيته واملرحلة ا بعوامت دائمة مثت ذ اء الفرد وقدراته العقلية ومسا 
، وهحا ما أيدته ن رية من الن ريا  اليت اهتمت بتفسري تقدير والتعليمية اليت مير هبا

 ،أ ويتطور بلغة  الواقع االجتماع أن تقدير الحا   ينش" زيلر" ، وه  ن رية الحا 
أن ينشأ داخت اإلرار االجتماع   للمحيط الحي يعيش فيه الفرد وإذا  انت مسة 

قدير الحا  تستمد قو ا من الواقع االجتماع  فبطريقة غري مباشرة الرأمسال النفس  ت
للفرد يستمد قوته وراقته املستمرة  واملتجددة من مسة تقدير الحا   املرتفعة والصورة 

و حا جند الفر   ى مدار سنوا  منو الشحصية والحا اإلجيابية للحا  ولحلك عل
س  ومدى ارتفاعه أو تدنيه ملا جند الفرد ينتقت من واقع واضحا يف قيمة الرصيد النف

 .(17.7 ، فايف )ع  إىل واقع آخر لالف له ااما اجتما
تتغحى مسة تقدير الحا  اليت ه  فرع وغصن من شجرة الرأمسال النفس  حسب      

والتقبت واملعاملة اليت تتسا باالهتمام اليت حيصت  م وبر مسيث تتغحى مبقدار االحرتا
، وإن تاريا جناح الفرد واملناصب اليت الناس اآلخرين ا امني يف حياته عليها الفرد من عند

اثلها يف العامل واجتماعيا له أثر  بري على منو تقدير الحا ،ومدى حتقيق  رموحا  
فبع  اجشحاص، قد خيففون  . يت  يتعرض فيها للتقليت من قيمتهالفرد مع املواقف ال
اآلخرين أو ااما أي  تصرفا   تشري إىل التقليت  من قيمتها من قبت   وحيورون ويكتبون

حيث  ختفف القدرة  على الدفاع  عن تقدير الحا   من شعور  ،نتيجة  فشلها  السابق
املاض  وفاء )  الفرد  بالقلق  وتساعده  يف احلفاظ  على توازنه  الشحص 

      . (1010حممد،
من الصورة املصغرة لتقدير الحا  ويشكالن تتشكت صورة الرأمسال النفس   

  أيديها مجيعا من ملسا  بع  الشحصيا  اج ثر تأثريا على االرال  واليت بصما
اجاية بالنسبة  ياملعلمون واجقران ها من بني اجشحاص ذو  ،الاحى أبدا من الشحصية

ذاته وقد يُعدل للتلميح وعندما يدخت الطفت املدرسة فإن عوامت جديدة تدخت يف تقومي 
 ه لهوقد خيتلف عن تقومي والديورأيها فيه تقوميه لحاته من حيث تقومي رفاقه ومعلميه له 

املراهقة حيث يكون تأثري الن راء واملعلمني أعمق أثراذ من حيث تقومي ة مرحليف وخاصة 
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إىل أن "  1782جريسلد "حيث يشري (.2616مرمي اللحياين، ).الطالب جنفسها
تت املرتبة الثانية بعد البث بالنسبة للعديد من اجرفال يف تأثريها على تكوين املدرسة حت

، ما رأى توماس  أن اجتاها  حنو قبول ذاته أو رفرها تصور الطفت عن نفسه، وتكوين
 لها على    منط  املدرسة  والن ام املدرس   والعالقة  بني املعلا  والتلميح  عوامت تؤثر

      .(1776عكاشة، ) تقدير الفرد عن نفسه
إذ  ،الفرد على تنمية رصيده يف النفس حتديد معامل الحا  يف هحا العامل يساعد      

ينحون احرتاما لحاته وتقدير  جيعله يرع مكانة خاصة لنفسه  يف هحا العامل جيعت اآلخرين
، مفهوم الحا   يشمت مفهوم الشحص وآراءه عن نفسه ،بينما تقدير الحا  يترمن  ا

التقييا الحي يصنعه  وما يتمسك  به من عادا  مألوفة لديه مع اعتبار لحاته  و حا فإن 
ويشري إىل معتقدا   الفرد جتاه ذاته   ،د عن اجتاه القبول  أو الرف تقدير الحا   يع

معدا عنها بواسطة  ،لحا   هو احلكا  على مدى صالحيتهوباختصار  يكون تقدير ا
ويعد عنها  ،عن رريق  التقارير اللف ية نو ذاتية يقبلها لنخرو االجتاه الحي حيمله حن

حيث أن اجفراد  يقومون بصياغة وإصدار (. 17.2 ،عبد احلافظ ليت)بالسلوك ال اهر 
أما تقدير الحا  فيهتا  بالقيمة   اجحكام اخلاصة بقيمتها الشحصية  ما يروهنا،

 ثالثة  بني" هاماشيك"ومييز . تجربةبطها الفرد بأدائها خالل الالوجدانية اليت ير 
  من النفس على املستوى  الحا   واثت اجلزء الواع: مصطلحا  يف هحا اجملال

، وتشري تلك اجملموعة  اخلاصة  من اجفكار واالجتاها   اليت تكون  لدينا  يف الشعوري
ن خداتنا بأنفسنا  مأي  أهنا  ذلك البناء  املعريف املن ا الحي  ينشأ  ،من الزمن أية  حل ة 
  .(1777شو ت حممد، )والوع   هبا

لتقدير الشحصية من املتغريا   تعمت  محددا   وقد افرتض مسيث أربع  جمموعا      
وإن  ،(1026 ،اخلرري غادة.) طموحا   والدفاعا ، والقيا  والالنجاحا : وه 

لشحصية يمته  افكرة الفرد عن جسمه وصحته وم هره اخلارج ، ومدى إحساس الفرد بق
ومدى تكيفه  ،رد عن نفسه بصفته عروا يف اجسرةوفكرة الف ،وتقديره ملزاياه ومهاراته

ورضاه عن إميانه  ،خالقه والتزامه بالقيا اجخالقيةمعها ،والتزامه هبا، وه  فكرة الفرد عن أ
ودوره  ،ل عالقته باآلخرين ومكانته بينهامبعتقداته وأفعاله، فكرة الفرد عن نفسه من خال
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ه  حماور تعمت من بعيد على تشكيت صورة  .(.17 :احلموي من) يف التفاعت معها
 .الرامسال النفس  بأبعاده املحتلفة يف الرحا قوة تقدير الحا 

 :الثقة بالنفس لها موضع محوري في تعزيز الرصيد النفسي للذات  -0
و مرتبط  حلك بالعنصرين أما العنصر الثالث واجخري يف الرأمسال النفس  والحي ه   

عتدحسب يالسابقني  ويعملون مجيعا يف إشرتاك وتكامت لتنمية الرأمسال النفس  وتقويته 
وقدراته على أن يتعامت بفاعلية مع املواقف  اخلواجا إدراك الفرد لكفاءته أو مهارته،

رد حنو  اجتاه الف ، ويف تصور عادل يعتد(2667 ،وجناح عواد عايدة شعبان.) لفة املحت
. أهدافه ومثله العليا فايته النفسية  واالجتماعية  وحنو قدرته على حتقيق حاجاته و 

وعند  قوامسة وعدنان  تعد مسة شحصية يشعر معها الفرد  ،(117 ،حسن مصطفى)
بالكفاءة  والقدرة على مواجهة  العقاب وال روف املحتلفة  مستحدما أقصى ماتتيحه له 

ق  أهدافه املرجوة  مما يشجع  على النمو النفس  السوي  وحتقيق امكاناته وقدراته لتحقي
، ومن التصورا  السابقة ميكن ( 2660أنوار غامن، )ف النفس  واإلجتماع  التكي

االعتبار بأهنا بريد ورسالة أولية على وظيفة الرأمسال النفس  يف حياة اجفراد وذلك من 
هبا على حياته وتوجهاته وقراراته ومواقفه تأثري صورة الثقة بالنفس ومدى إدراك الفرد 

 .اليومية ورر  التصرف حيا ا
 أدلة وأمارا  يسكن القلب الثقة ه  سكون يستند إىل" حسب تصور ابن القيا       
سيما  ثرة التجارب ، والاستحكمت، فكلما قويت تلك اإلمارا  قويت الثقة و إليها

ن وثق به تو ال ، فالقلب قد ارتبط مبو الرباأللف ة  أهنا من الوثا  وه، والوصد  الفراسة
هو يف فصار يف وثا  حمبته ومعاملته واالستناد إليه واالعتماد عليه ،ف ،عليه وحسن ظن به

 .(2667 ،مسية مصطفى)وثاقه بقلبه  وروحه وبدنه
تبدأ صورة الرأمسال النفس  تتشكت يف الرحا الثقة بالنفس من خالل جمموعة من      

ملؤسسة  ا تغحي بطريقة غري مباشرة الرأمسال نفس  وتعمت على تقوية أعرائه  اجر ان ا
 :وه  مخس ووفق لداون وأخرون وه  وبروزها 

 .الن ر إىل الحا   على أهنا قادرة واالميان بقدر ا على عمت االشياء  اآلخرين _
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 الشعور باالنتماء واالميان بأنه جزء متكامت مع اآلخرين _
 .ملستقبت  والن رة االجيابية للحياه التفاؤل با_
مواجهة الفشت من خالل الن ر إىل خدا  الفشت على أهنا فرصة للتعلا والنمو يف _ 

 .احلياة 
 ( .76 :2667ودة،أمال ج)من التعزيز من خالل مناذج الدور امتالك مصادر مناسبة_ 
فيمكن  شفها من خالل  أما التأثري السليب لتدين الثقة بالنفس على الرأمسال النفس    

ف معها ، وال ي هر التعارماعية فال يبدي اهتماما باآلخرينفقد الفرد للمهارا  االجت
، دة، مما يعيق ا تشاف اآلخرين ما لديه من قدرا  وصفا  جيأو الرغبة يف االتصال هبا

الغالب  ومبا أن هؤالء اجفراد اخلجولني يف العادة ال يثريون املشكال  أو املتاعب فها يف
، و ت ذلك يعيق منو الثقة بالنفس املشكلة بدون أن ال يالح ها أحد يعانون من هحه

ف الصعبة اليت تواجهها يف لدى هؤالء اجفراد من جيعلها مكتويف اجيدي أمام املواق
، فلزم على املؤسسا   أن تعمت على بناء الثقة بالنفس عند هؤالء اجرفال من احلياة

 (7 :1072 ،سليمان.) ة تقر  على اخلجت لديهاأو مواقف تعليميخالل بناء برامج 
دون  ،من اآلخرين وبأنه شحص صاحل ونافعإن اعتقاد الفرد أنه حمبوب 

، ودون االنزعاج  بأي انتقاد من اآلخرين س باخلجت  من املواقف االجتماعيةاالحسا
 ز االجتماع  الالئق جيعله جدير باحتالل املر  ،خشية الحين لديها سلطان أو نفوذ ودون
من خالل حتقيق االستقاللية  الكاملة حسب بياجيه ( 110-117:حسن مصطفى .)

سلوك اجيايب جيعت الفرد يعتمد على نفسه ويتحح قراراته، ويتحمت املسؤولية يف  فه 
يصت الطفت إىل وعند منوه أ ثر و  ،(11: 17.0عبد الرحيا، . )املواقف االجتماعية 

ميلك قدرا  تسمن له  صبنيو ، ون أ ثر دقة يف تقومي استقالليتهكمرحلة املراهقة ي
 (.8 :1777 ،زهران.)ه ويف املواقف االجتماعيةالتأثري يف بي تب

الرأمسال النفس  من خالل الثقة بالنفس يكون دافعا لالجناز فيساها يف حتقيق       
وغ معايري االمتياز يق النجاح وبللتحق ،نفس  بقهر الصعاب والكفاح الدؤوبالتوافق ال

، يبدأ يف مساعدة  الطفت على الشعور بقيمته واعتزازه بحاته  وبفعاليته (2667 ،العنزي)
، و لما زاد  ثقته بنفسه أصبن إنسانا يتصرف بشكت يف  افة جماال  حياته املستقبلية
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فانعدام "وجند العكس  ،فهو من يتحكا بتصرفاته وليس غريهربيع  دون قلق أو رهبة 
وداد  بنت .) ن حولهجتعت االنسان يتصرف بشكت غري ربيع  وحيس أنه مراقب مم" ثقةال

 (.2667، أمحد
تكتمت زراعة الرأمسال النفس  ويصبن قادرا على االعتماد على نفسه واملش  دون     

أشكال شعور الفرد  االتكال على اآلخرين يف ارتقاء مسة الثقة بالنفس إىل  شكت من
مع تقبت خدا  الفشت  ،ت يف تقبت الحا  وحبها واحرتامهاوتتمث، باجمن النفس 

ضافة إىل تقبت ، باالرض الحا  للتهديد والشعور بالنقصواجخطاء الشحصية دون أن تتع
ماد على ، واالعتلقدرة على حتقيق الحا  ورموحا ا، والشعور بااآلخر وعدم إلغاءه

ما  احلياه والقدرة على مواجهة ، والتكيف مع ضغوأل وأز النفس والقدرة على ضبطها
 (. 2612دانيا الشبؤون ،)، والتفاعت االجيايب مع اآلخريناملشكال  

 
 : خاتمة

توجد ثالث مناهج يف التدخت العالج  الحي على املحتص أن يتقيد هبا أو 
وقد ر ز الباحث على املنهج  ،نهج النمائ  ، التحسيس  والعالج ينتهجها وه  امل
أها خدمة ميكن تقدميها للفرد  ا أايتها يف علا النفس االجيايب ه  أن اجول حبيث أن 

تبصره بحاته وبقدرا ا وبإمكانا ا  و يف ميكن إستثمار  ت ذلك يف التأ يد على دور 
الحا  يف املرا ز االجتماعية وعلى قدر ا يف مواجهة التحديا  اليت يتطلبها ذلك املر ز 

، وإذا اكن الفرد من وجدار ا يف احتالل ذلك املكان  بكت  فاءة ووع  بقيمة الحا
معرفة مدى قدراته واستعدادته للنجاح ولتحقيق اجفرت يف هحا العامل أصبن قادرا على 

، وإذا الرأمسال النفس  االستغالل اجليدتنمية وزيادة الرأمسال النفس  لديه وعلى استغالل  
ن االنطال  به جيب من رأمسال مادي ميكعلا  التاجر بأنه خلوض غمار التجارة البد 

فليكن يف علا  ت فرد بأن للحياة وحتديا ا البد من توفر رأمسال نفس   ،حتصيله وبناؤه
وإال سوف يصيب الفرد  ،وجتديده بني احلني واآلخر ب حتصيله واحملاف ة عليه وتنميتهجي

 .االفالس يف هحه احلياة 
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 :مقترحات 
انب الصحة النفسية من خالل الكشف عن دور الرأمسال النفس الرت يز على اإلملام جبو  -

 .يف املؤسسا  ولدى اجفراد
دعوة الباحثني واملؤسسا  العلمية على االلتفا  أ ثر جاية اجلوانب االجيابية يف  -

 .شحصية الفرد ودورها يف حتقيق أعلى نسب اإلنتاج  وعلى رأسها الرأمسال النفس  
لتعرف على العالقة اليت تربط الرأمسال النفس  مع الكثري من دعوة الباحثني إىل ا -

 .....املتغريا  مثت الرضا امله  ، دافع اإلجناز والتحصيت ،اال ت اب ،
القيام بدراسا  ملعرفة الرأمسال النفس  لدى الفرد اجلزائري وحقيقته وسبت تنميته  -

 .والعوامت املؤثرة فيه 
 :المراجع 

 .داراملعرف: القاهرة. لسان العرب (.ب ، .)ابن من ور -
دليل تعليمات القائمة العربية للتفاؤل  (.  1770.)أمحد  حممد عبد  اخلالق  -

 .مكتبة االسكندرية: الكويت.والتشاؤم
دراسة : التفاؤل والتشاؤم (. 1778) أمحد حممد  عبد اخلالق وبدر حممد اجنصاري  -

 .القاهرة. الدويل الثاين ملر ز اإلرشاد النفس حبث قدم إىل املؤار .عربية  في الشخصية
الذكاء االنفعالي  وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طلبة (.2667)أمال جودة  -

 (.7) 21، اجمللد ( العلوم االنسانية )جملة جامعة النجاح لألحباث .   جامعة األقصى
ت لدى طلبة كلية الثقة بالنفس وعالقتها ببعض المت يرا(.2660) أنوار غامن -

 (.1)، العدد ( 10)جملة الرتبية والعلا ،اجمللد . التربية في  جامعة الموصل 
 دار حراء:املنيا. مقياس كوبر سميث لتقدير الذات(. 17.8) خبيت عبد الرحيا -
الثقة بالفس وبعض سمات الشخصية لدى عينة من ( .2667)بنت أمحد وداد   -

. العاديات في المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمةالطالبات المتفوقات دراسيا  و 
 . جامعة أم القرى . ماجسرت

جملة جامعة . التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات(.ب ،  )احلموي من _ 
  .دمشق
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اجمللة العربية .التفاؤل والتشاؤم واالداء الوظيفي(. 1777)عثمان محود  اخلرر -
 .  77، العدد للعلوم االنسانية

فاعلية  برنامج  تدريبي توكيدي  في تنمية (.1026) اخلرري، غادة بنت  عبداهلل -
رسالة  . تقدير الذات لدى عينة من طالبات مرتفعات األعرا  االكتئابية

 .جامعة امللك سعود.ماجسرت
 :القاهرة. 1أل. األمرا  النفسية والعقلية أسبابها وعالجها(.1708)راجن أمحد  -

 .دار املعارف
 دارالعودة  :بريو  .1أل.علم النفس النمو والمراهقة.( 1777)عبدالسالم  زهران -
دار  :القاهرة .مقياس تقدير الذات  للص ار والكبار(. 17.2)عبد احلافظ  ليت  -

 .النهرة
 :القاهرة .1أل. مقاييس الصحة النفسية(.2667)عبد املعط  حسن مصطفى -

 .مكتبة زهراء الشر 
تقدير الذات وعالقته ببعض المت يرات  البيئية  . (1776)عكاشة حممود -

 .الكويت. والشخصية لدى عينة من أطفال مدينة صنعاء
صالبة الشخصية وعالقتها بتقدير .(ب، )غازي مك  لطيف وبراء حممد حسن_ 

 . 71، العدد جملة البحوث الرتبوية والنفسية. الذات لدى التدريسيين في الجامعة
مقارنة نحو الذكاء ونحو تقدير الذات في الطفولة (.17.7)فارو  عبد الفتاح  -

 .جملة  لية الرتبية ،اجمللد الثاين ، العدد الثالث .والمراهقة
إدرال األبناء السلبي للمعاملة الوالدية وعالقته (.2667)القشعان محود والبشر -

 .  7العدد  ،78جملة العلوم االجتماعية، اجمللد . بكل من القلق واالكتئاب
مجلة العلوم .رأسمال النفسي االيجابي (.ب، .)سعد عل  وإبراهيا خليت إبراهيا_ 

 . 71-1،  10العدد  .1، اجمللد   االقتصادية واإلدارية
الثقة بالنفس ودافع االنجاز لدى عينة من الطالب (. 2667)سعود العنزي_ 

 . ة أم القرىجامع. ماجستري.  المتفوقين دراسيا والعاديين في المرحلة المتوسطة
تقدير الذات  والضبط  الوالدي  لألبناء  في نهاية  (. 1771)سالمة ممدوح حممد -

 0العدد -1، اجمللد جملة دراسا  نفسية.المراهقة وبداية  الرشد 
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فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي لعالج اضطراب (.1072)سليمان بن محزة  -
 . سالميةجامعة حممد بن سعود اإل. الخجل االجتماعي

الشعور بالذنب وعالقته بمت يري القلق والثقة (.2612)الشبؤون دانيا  -
 .جامعة دمشق. رسالة د توراه.بالنفس

قلق االنفصال وعالقته بالثقة بالنفس (.2667)شعبان صاحل عايدة وجناح عواد  -
 .جامعة اجقصى .مبحاف ة غزةلدى األطفال  المحرومين من األب 

تقدير المراهق لذاته وعالقته  باالتجاهات  الوالدية  (.1777)شو ت حممد  -
 . جامعة  امللك  سعود. والعالقات مع األقران 

 تقدير الذات وعالقته باالكتئاب لدى عينة من المراهقين(. 17.7)صاحل أمحد  -
 .اجلمعية املصرية  للدراسا   النفسية:القاهرة .
عالقته  بالتنشئة  الوالدية  واألمن  تقدير الذات في (.17.7) فايف عالء الدين  -

 .النفسي 
تقدير الذات لدى الطالب الموهوبين (.2616)اللحياين مرمي والعتييب مسرية _ 

ورقة عمت مقدمة إىل املؤار العلم  العريب  .والمتفوقين متدني التحصيل الدراسي
 .اجردن. السابع لرعاية املوهوبني واملتفّوقني

بعض الخصائص النفسية المحددة لألفراد األكثر ( .1010) املاض  وفاء حممد -
 .  جامعة امللك  سعود. رسالة  غري منشورة. عرضة الستجابة  الض ط  النفسي 

: الرياض.تعزيز تقدير الذات(. 2660) ما   و راجنيت سينج وريزنرو روبر  دبليو -
              .                                                مكتبة جرير

 .القاهرة. 7الطبعة . المعجم الوسيط( . 1770)جممع اللغة العربية -
فعالية برنامج إرشادي مقترف لتنمية الثقة بالنفس (.2667)مصطفى رجب مسية  -

 .اجلامعة اإلسالمية .لدى طالبات الجامعة اإلسالمية ب زة 
 اإلعداديةالمرحلة  االستقاللية لدى طالبات (.ب ، )حممود  اظاو وفاء شا ر  -
 . اجلامعة املستنصرية.
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 دراسة مقارنة بين طالب وطالبات جامعة الدمام في الحاجات االرشادية والتدريبية
A comparative study in the counselling and training needs  

to  the students of Dammam University 

 عبد العزيز بن صاحل املطوع. د
 السعودية مجامعة الدما

 :الملخص
هدفت الدراسة الراهنة إىل التعرف على حتديد احلاجا  اإلرشادية والتدريبية الالزمة 
  لطالب ورالبا  جامعة الدمام  والفرو  يف هحه احلاجا  لدى رلبة اجلامعة ، تبعاذ لعامل

لغرض   ا ا ح، و املسارا ، وقد اعتمد  الدراسة احلالية على املنهج الوصف  املقارنجلنس و ا
بند ذا   71لقياس هحه احلاجا  التدريبية واخلدما  اإلرشادية مكونة من  تطبيق استبانة

 1277رالبا، 726)مفردة   ( 1787)خصائص قياسية مقبولة، على عينة مكونة من 
باإلضافة إىل السنة (  ليا   .) ليا  الطالبا   ،( ليا   7)،  ليا  الح ور (رالبة

 : الدراسة النتائج مسارا  اجلامعة، وأظهر التحرريية يف  افة 
يوجد أثر دال لعامت نوع املسار ذي املستويا  اخلمسة على احلاجا   -

 .اإلرشادية
 .وجود أثر دال لعامت اجلنس ذو املستويني على احلاجا  اإلرشادية -
 .هناك أثر دال للتفاعت بني عامل  نوع املسار واجلنس على احلاجا  اإلرشادية -
 .دال لعامت نوع املسار ذي املستويا  اخلمسة على احلاجا  التدريبيةوجود أثر  -
 .ال يوجد أثر دال لعامت اجلنس ذو املستويني على احلاجا  التدريبية -
 .هناك أثر دال للتفاعت بني عامل  نوع املسار واجلنس على احلاجا  التدريبية -
ى من االناث  متوسط االحتياجا  االرشادية  لإلناث  يف  افة املسارا  أعل -

 .فيما عدا املسار االديب واالنساين
 .متوسط االحتياجا  التدريبية للح ور يف  افة املسارا  أعلى من االناث -

 .احلاجا  االرشادية، احلاجا  التدريبية، رالب اجلامعة: الكلما  الدالة
Abstract: 

The purpose of the present study is to identify the needs 

counselling and training necessary for students of the University 

of Dammam , And differences in the needs of students at the 

university, in light factor of gender  and paths. The current study 

relied on a descriptive method , and for this purpose has been to  

has been applied a questionnaire to measure these needs training 
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and counselling services consisting of 31 item, on a sample of 

(1957) individuals , (720 male ), (1237 female) amount male 

colleges (9 colleges ) while female  colleges (8 colleges) in 

addition to the preparatory year in all paths University, and after 

analyzing the data study showed the following results:  

 There is no impact of factor of  paths with five levels on 

the counselling needs. 

 There is  the  significant  impact of  gender factor on the 

counselling needs. 

 There is effect of the interaction between factor of paths 

and gender on the counselling needs. 

 There is impact of factor of paths with five levels on the 

training needs. 

 There is no the significant impact of gender factor on the 

training needs. 

 Means of counselling needs of females in all paths higher 

than males with the exception of humanitarian and literary path. 

 Means of counselling needs of males in all paths higher 

than females. 

 There is effect of the interaction between factor of paths 

and gender in training needs.  

Keywords:Counselling needs  - Training needs- Dammam 

university students 

 المقدمة 
هدفت الدراسة الراهنة إىل التعرف على حتديد احلاجا  اإلرشادية والتدريبية 

 جامعة رلبة الالزمة لطالب ورالبا  جامعة الدمام  والفرو  يف هحه احلاجا   لدى
الدمام، تبعاذ لعامت اجلنس وعامت املسارا ، ونتيجة للتفاعت بينهما، وتعد مرحلة الشباب 
من أرول املراحت النمائية يف حياة اإلنسان، إذ تشكت القاعدة اجساسية يف بناء اجملتمع 
 وتقدمه؛ ملا يتمتع به الشباب من راقا ، و حا  ان على اجملتمع أن يكفت  ا احلق يف

فرالذ عن احلاجة الكبرية إىل الرعاية والتوجيه واإلرشاد، ومبا أن تشكيت . الرتبية والتعليا
القيا واالجتاها  املحتلفة لدى الطالب اجلامع  يتا من خالل ممارسته لألنشطة الطالبية 

فرص لالستقالل يكون  ا دوراذ يف توفري فإن مرحلة التعليا اجلامع  جيب أن  املحتلفة؛
مراحت التعليا املدرس ، وقد يتزامن مع  هحا الوضع  نيز وإثبا  الحا ، ختتلف عوالتم

 يهبع  صعوبا  التكيف والتوافق يف بداية التحاقه باجلامعة، مما يؤثر سلباذ عل
 (2، ص .266احلكماين، )
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 واحتكاك ميدان تفاعت ه  بت فقط، والعلوم املعارف لتلق  مكانذا ليست اجلامعة
 التفاعت هحا أن يف ترتادها، والشك اليت اجلماعة أعراء بني تعارف  وثقايف اجتماع 

 التعليمية والبي ة التدريس ورريقة واملنهاج املدرس مثت واملتغريا  العوامت من بعدد يتأثر
 هادفة عالقا  فيه تنمو الحي املادي اإلرار تشكت فه  فيها، العمت ون ا وجتهيزا ا،

 من  ثرياذ  إن إذ والثقافية، االجتماعية شحصيته كوينت على الطالب تساعد أن ميكن
 املادي البناء ربيعة مصدرها يكون الشباب عند واالجتماعية النفسية املشكال 
 وتعليما  وأن مة قوانني من حرمها يف به معمول هو ما إىل إضافة للمؤسسة، والتن يم 

 (.7، ص 2667شاهني، ) العادا  باالعتبار فيها يؤخح ملا إضافة وقيا،

 إنتاجيته يف يعتمد عليها اليت اجساسية الر يزة اجلامع  للطالب النفسية الصحة وتعدّ    
يف  الطالب هحا  ا يتعرض حياتية ضغوأل أو إعاقة أية وإن احلياة، يف رموحه وحتقيق
 ستؤثر وبالتايل، واجلسمية النفسية صحته على السلبية آثارها سترتك اجلامعية حياته أثناء
 إىل خدا  يعرضه قد الحي اجمر واالجتماعية، الدراسية حياته يف وتقدمه جناحه ىعل

، ص 2667شاهني، )والتهديد واإلحباأل القلق مشاعر من  ثري إثارة إىل تؤدي مؤملة،
اجلامعية خالل الستينيا   شهد العامل  رفرة نوعية يف منو املرا ز اإلرشادية ما   (0

فقد أجر  جامعة  ،عدادها وتنوعت براجمها وخدما اأ ازداد والسبعينيا ،  حيث 
ماريالند يف تلك الفرتة مسحا ورنيا وقد  شفت هحه  املسوح عن أن أها اخلدما  

( 2) % ..استشارا  جعراء وهي ة التدريس   (1)اإلرشادية  ترت ز يف اجلوانب التالية
( 0) %07الستح ار تطوير مهارا  القراءة وا( 7)%  71خدما  االرشاد اال ادمي   

فقد  انت هناك خدما   باإلضافة إىل ذلك%  07خدما  االختبارا  واملقاييس  
وتوجيه املدمنني , وتطوير مهارا  االتصال , وإرشاد االزما  . اخلطوأل الساخنة 

 ( .2611الدليا، )والشباب وإرشادها  

 : الدراسة تساؤالت
 رشادية والتدريبية؟ ما ه  درجة ونوع احتياج رلبةجامعةالدمام اال -1
 جامعة رلبة االرشادية عند احلاجا  إحصائية يف داللة ذا  فرو  هت توجدو  -2

 الدمام، تبعاذ لعامت اجلنس وعامت املسارا ، ونتيجة للتفاعت بينهما ؟
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 جامعة رلبة التدريبية عند احلاجا  إحصائية يف داللة ذا  فرو  هت توجدو  -7
 سارا ، ونتيجة للتفاعت بينهما؟ الدمام، تبعاذ لعامت اجلنس وعامت امل

  :الدراسة حدود
 :مايل  الدراسة حدود تشمت

جامعة الدمام باململكة العربية  على الدراسة هحه اقتصر  :المكاني المحدد .1
 .السعودية 

 .بعينة من رالب ورالبا  اجلامعة بكافة الكليا  ويتمثت :البشري المحدد .2
الدراس   العام من اجول الفصت يف الدراسة هحه إجراء   :الزماني المحدد .7

 .هـ  1070-هـ 1078
االرشادية والتدريبية  احلاجا  إىل الدراسة يف الباحث تطر  :الموضوعي الحد .0

 الدمام جامعة لطلبة

   :مفاهيم الدراسة
 :الحاجات التدريبية  -0

 يف إحداثها املطلوب والتطورا  التغريا  جمموعة" بأهنا احلاجة (17.6)حممود يعرف
 حتدث اليت املشكال  وجماهبة العمت متطلبا  تلبية اجت من اجفراد واجتاها  معلوما 

 احملددة النتائج تلك ه " التدريبية احلاجا  أن (17.1)الوهاب عبد ويؤ د" املن مة يف
بر ا ، ) "إنسانية أو تن يمية أو تكنولوجية متوقعة تغريا  ملواجهة إليها الوصول يراد اليت

 .(7، ص 2616

 :النفسي اإلرشاد  -2

 الفرد لك  ملساعدة  دف مسبقا  ا لطط وبناءة مستمرة واعية عملية بأنه :زهران عرفه
إمكانياته  وينم  ويستحدم وحاجاته مشكالته وحيدد وخداته وشحصيته وذاته نفسه يفها
 املرشد وهو بحلك القيام على ومدرب مؤهت شحص مبساعدة ممكن حد أقصى إىل

 .(.266نوري وحي ، ) النفسية  والصحة التوافق حتقيق دفالنفس  هب
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 Counseling Need: اإلرشادية  للحاجة النظري التعريف -7

أشار مامسر إليها باعتبارها تلك اخلدما  اليت من شأهنا توفر اجلو اجفرت واملناخ  ما 
حاجاته املالئا جلعت الطالب يفها نفسه بنفسه وملساعدته على حت مشكالته واشباع 

ح ى يتمكن من التكيف مع جمتمعه وبي ته باعتبار أن منو الفرد ال يقاس مبدى خلوه من 
 (7ص  ،.266 والطائ ، الغماري)مشا ت بقدر ما يقاس مبدى قدرته على التكيف 

ويعرف اجلبوري احلاجا  اإلرشادية بأهنا حاجا  نفسية ال ميكن للفرد إشباعها من    
راته أو جنه مل يكتشفها يف نفسه،  ما يعرف احلاجا  تلقاء نفسه بسبب ضعف قد

اإلرشادية ن رياُ على أهنا احلاجة اليت مل جتد إشباعا نتيجة مشكلة سببت للطالب اربا اذ 
 .(2611اجلبوري، )حبيث يصبن عاجزا عن الوصول اىل احلت املناسب  ا 

 :الدراسات السابقة 
بة جامعة الريموك وحاجا ا إىل مشكال  رل( 17.7، صوانه)أشار  دراسة 

االرشادية، وهدفت الدراسة إىل الكشف عن مشكال  رلبة جامعة الريموك وحتديد 
رالباذ ورالبة من رلبة  لية ( 1126) ا، حيث بلغت عينة الدراسة  اإلرشاديةاحلاجا  
والعلوم واالقتصاد، و  اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية، وقد اظهر   اآلداب

لدراسة أن هناك فروقاذ بني متوسطا  الح ور واالناث حيث زاد متوسط مشكال  ا
 .الح ور على االناث

إىل حتديد املشكال  اليت يعاين منها ( 1777رجال، )ا هدفت دراسة  م
متغريي اجلنس يف ضوء الطلبة يف اجلامعا  واملعاهد العراقية، والفرو  يف هحه املشكال  

استبانة مكون من ربق عليها الص حاجا ا اإلرشادية، و والتحصص الدراس ، واستح
من رلبة اجلامعة، و ان أها نتائج الدراسة أن الطلبة  186فقرة، و ان حجا العينة  0.

 .يعانون أ ثر من االناث، وال سيما فيما يتعلق باملشكال  املالية والدراسية

معة مشكال  اإلرشاد اج ادمي  يف جا( 2660 عمر،)تتناول دراسة 
رالبة، هبدف التعرف على  268الشارقة، على عينة من رالبا  اجلامعة بلغ حجمها 



المطوع ب.ع.دْ......في الحاجات االرشادية دراسة مقارنة بين طالب وطالبات جامعة الدمام   

 

 

 

161 
 

لقد .  جودها، وحجا هحا التواجد وأسبابهربيعتها، ودرجة و : هحه املشكال  من حيث
أسفر  نتائج البحث عن وجها  ن ر مفردا  العينة حول العديد من املشكال  اليت 

حجمها، ودرجة : على مستوى واحد من حيث –حلالبطبيعة ا –تواجهها، واليت مل تأ 
وجودها، واجلها  اليت تسببت فيها،  ما  شفت النتائج عما تنت ره الطالبة من مرشدها 
اج ادمي  من دور يقوم به، وانتهى البحث إىل تقدمي بع  التوصيا  اليت تساعد يف 

 .دارسني يف هحه اجلامعةإجناح اإلرشاد اج ادمي  ح ى ال يكون سبباذ يف تعثر أ ادمي  ل

 اإلرشادية احلاجا  على التعرف (.266نوري وحي ، )دراسة  استهدفت
 الداللة ذا  الفرو  على والتعرف املوصت، جامعة لطلبة والدراسية واالجتماعية النفسية
 البحث عينة بلغت الدراسية، واملرحلة اجلنس ملتغريي تبعا اإلرشادية احلاجا  يف املعنوية

 حاجا (7)الدراسة ف هر   نتائج أهاعن  أما ورالبة،ا رالب( 002) اجساس 
 عند التحوف: ،  التايلاجتماعية وواحدة نفسية واثنتان دراسية منها ستة حادة إرشادية
 أشعر.(دراسية)الدراسية  احلصص تزاحا أشكو، (نفسية)االمتحانا  مواعيد اقرتاب
 لدي، (دراسية)التدريس يف التعليمية سائتالو  استحدام قلة، (نفسية)املستقبت من بالقلق
 عالقا  إلقامة باحلاجة اشعر (دراسية) التدريسيني بع  تدريس رر  من بامللت شعور
 ملشكاليت التدريسيني بع  تفها عدم.(اجتماعية)اآلخر اجلنس مع هادفة عارفية
 الدوام نت اما عدم يربك  .(دراسية) العلمية املراجع توفر عدم من أشكو.(دراسية)اخلاصة

 .(دراسية)اجلامعة يف

إىل الكشف عن احلاجا  اإلرشادية لطلبة  (.266، احلكماين)وهدفت دراسة 
رالباذ ورالبة،   اختيارها بالطريقة ( 016)اجلامعا  اخلاصة العمانية وتكونت العينة من 

ادية فقرة، تشمت على احلاجا  االرش( 78)  استحدام استبانة تكونت من و العشوائية، 
اال ادميية واالجتماعية والنفسية واملهنية، وقد   التأ د من صد  اجداة وثبا ا بالطر  

 :وانتهت الدراسة إىل عديد من النتائج أبرزها  التايل. السليمة

جاء  احلاجا  اإلرشادية اال ادميية يف مقدمة احلاجا  تلتها على التوايل  
 .اجا  االجتماعيةاحلاجا  النفسية، واحلاجا  املهنية واحل



2025 ديسمبر( 02)العدد   
 

 طياتْالكميةْوالكيفيةمخبرْتحليلْالمع.......ُسلُــــــوكْ 
 

 
 

162 
 

عدم وجود فرو  ذا  داللة إحصائية يف تقديرا  أفراد العينة للحاجا   
  .االرشادية تبعاذ جثر متغريي جنس الطالب ومعدله اج ادمي 

وجود فرو  ذا  داللة إحصائية يف تقديرا  أفراد العينة للحاجا  االرشادية  
ا الطالب، وذلك لصاحل رلبة تبعاذ جثر متغريالسنة الدراسية اليت ينتم  إليه

 .السنة الثانية

إىل التعرف على احلاجا  االرشادية لدى رلبة ( 2616رشطوش، )هدفت دراسة 
السنة التحرريية يف جامعة القصيا، وتعرف الفرو  بني احلاجا  االرشادية تبعاذ 

( 767)ة بلغ عدد أفراد الدراس. اجلنس، واملستوى الدراس ، واالقامة مع اجهت: ملتغريا 
ولتحقيق هدف الدراسة   تطوير أداة لقياس احلاجا  االرشادية للطلبة، . رالباذ ورالبة

ات معاجلة البيانا  إحصائياذ عن رريق . تتوافر فيها شروأل الصد  والثبا  املناسبة
حساب املتوسطا  احلسابية واالحنرافا  املعيارية، وحتليت التباين الثالث ، فأشار  النتائج 

اجملال اج ادمي ، يليها اجملال : أن احلاجا  االرشادية لدى عينة الدراسة  ما يل  إىل
ووجود فرو  ذا  داللة احصائية بني . امله ، مث اجملال النفس ، فاجملال االجتماع 

الح ور واالناث لصاحل ف ة االناث، وعدم وجود فرو  ذا  داللة إحصائية تعزى للتفاعت 
لدراس ، أو التفاعت بني اجلنس واالقامة مع اجهت، أو التفاعت بني بني اجلنس واملستوى ا

املستوى الدراس  واالقامة مع اجهت، أو التفاعت بني اجلنس واالقامة مع اجهت واملستوى 
 .الدراس 

درجة توافر احلاجا  اإلرشادية إىل التعرف على ( 2616الرويل ، )دراسة هدفت 
رالباذ ( .76)من  مكونةعينة  ، لدىكة العربية السعوديةالكليا  التقنية يف اململ لطالب

 استبانةولتحقيـق أهداف الدراسة، أعد . ورالبة   اختيارها بطريقة ربقية عـشوائية
احلاجـا  اإلرشـادية اج ادمييـة، واحلاجـا  اإلرشادية : أربعة جماال  ه  منتكونت 

  اإلرشادية النفـسيةوقد أظهـر  نتـائج املهنية، واحلاجا  اإلرشادية االجتماعية، واحلاجا
إن درجة توافر احلاجا  اإلرشادية يف الكليا  التقنية يف اململكة ( 1:)الدراسـة مـا يل 

وقد جاء جمال احلاجا  االجتماعية . العربيـة السعودية جاء  ضمن درجة تقدير قليلة
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ملرتبة الثانية، ويف الرتبة الثالثة جاء فـ  املرتبة اجوىل، مث جمال احلاجا  اإلرشادية املهنية يف ا
جمال احلاجا  اإلرشادية اج ادميية، بينما جاء جمال احلاجا  اإلرشادية النفسية يف 

وجود فر  ذو داللة إحصائية بني املتوسطني يعزى الختالف ف يت متغري ( 2.)املرتبة الرابعة
 . اجلنس؛ حلساب الح ور على حساب اإلنـاث

 من اج ادميية احلاجا  أاية معرفة إىل( 2617حلة والعمري، صوا)دراسة   دف
 ورالبة رالباذ 708 عددها والبالغ الدراسة عينة اختيار و  ،بة اجلامعةرل ن ر وجهة
 يف اجلنسية ملتغري إحصائياذ  دالة فرو  وجود الدراسة نتائج وأوضحت عشوائية، بطريقة
دالة  فرو  وجود وعدم اجردنيني، غري الطلبة لصاحل اإلدارية وا ي ة التدريس هي ة جمايل

 دالة فرو  وجود عدم و حلك التعليم ، واملستوى الكلية يف اجلنس ملتغريا  احصائياذ 
  اخلاصة الطلبة وحاجا  التعلا مصادر جمايل يف اجلنسية ملتغري إحصائياذ 

 :تعقيب عام على  الدراسات السابقة
اليت أجريت يف   -يف حدود علا الباحث -ن نوعهاالدراسة الراهنة ه  الدراسة اجوىل م

  تناول بع  املتغريا  الدميوغرافية يف ضوء احلاجا  االرشادية   ما.جامعة الدمام 
دمي  ونوع الكلية واملرحلة الدراسية واملعدل اج ا والتدريبية  اجلنس والتحصص الدراس 

والنفسية   اج ادمييةاحلاجا    تناولت الدراسا  عدد منو  .واإلقامة مع اجهت واجلنسية
احلاجا  االرشادية والتدريبية  للطالب يف  تفحص ما   .واملهنية واالجتماعية واملالية

جاء  الدراسا  على و  .املقام اجول وجعراء هي ة التدريس واملوظفني يف املقام الثاين
ة الشارقة، جامعة الريموك، جامع)جامعا  عربية متنوعة بعرها من البي ة السعودية 

 (.اجهلية جامعة القصيا، جامعة عمان جامعة املوصت،

 : التعريف االجرائي 
الدرجة اليت يعد من خال ا الطلبة عن وجود مشكال  : الحاجات االرشادية والتدريبية

معينة حيتاجون ملساعدة املرشد يف التقليت منها أو التعامت معها، ويستدل عليها من 
 .هحه الدراسة  حا الغرض ستبانة املعدة يفاال
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 :منهج الدراسة وإجراءاتها
اتبعت هحه الدراسة املنهج الوصف  املقارن ، ن راذ العتماد الباحث يف  :منهج الدراسة

 .تقدمي املتغريا  املستقلة على الوصف
  اثيت جمتمع البحث على ن ام العينة العشوائية البسيطة ذا  الطابع  :عينة الدراسة
رالب ورالبا  جامعة الدمام ، فلا يقتصر اختيار العينة على مستوى الغرض  من 

(  ليا   7)بعينه،  ما    اثيت أغلب  ليا  جامعة الدمام حيث بلغت  ليا  الح ور 
يف  افة مسارا  (  ليا  باالضافة إىل السنة التحرريية  .)بينما بلغت  ليا  الطالبا  

، جاء (رالبة 1277)و( ارالب 726)مفردة  (1787)اجلامعة، وبلغ عدد مفردا  العينة
 ( :1)توزيعها وفق جدول 

توزيع عينة الدراسة وفقاا للمسارات والكليات والجنس   ( 0) رقم جدول  
 

 
 

 العدد كليات االناث  العدد كليات الذكور المسارات
 76 رب  .8 رب  (0)الكليات الصحية 

   07 رب أسنان 
 77 م ربية تطبيقية علو  02 علوم ربية تطبيقية 

   17 التمري 
87  لية اآلداب .7  لية الرتبية  (5)االنسانية  الكليات

0 
17 العمارة والتحطيط  (3)الكليات الهندسية 

6 
 78 التصاميا 

  العلمية الكليات
 (5)واالدارية 

 76  لية إدارة اجعمال 72  لية إدارة اجعمال
علوم احلاسب وتقنية 

 املعلوما 
علوم احلاسب وتقنية  80

 املعلوما 
72 

دراسا  تطبيقية 
 وخدمة جمتمع

18
. 

دراسا  تطبيقية 
 وخدمة جمتمع

21
0 

12  لية العلوم بالدمام  
0 

 70 املسار الصح    (2)السنة التحضيرية 
 27 املسار ا ندس   
 76 املسار العلم   
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 :             أدوات الدراسة 

عبارة موزعة على ( 71)اجا  االرشادية والتدريبية يتكون من   إعداد استبيان احل
عبارة، يف ( .)احلاجا  االرشادية  : والتدريبية وهى اإلرشاديةبعدينتمثت اها اخلدما  

جييب عنها  الحايتمجيعها  من نوع التقرير  عبارا ،( 27)حني ترمن احلاجا  التدريبية 
، 7)وتعطى الدرجا  ( ديدة، متوسط، قليلة ش) ضوء مقياس ثالث  التدريج  يفاجفراد 

 أداة على االستجابة ولتفسري ،   حتكيمه من قبت منسويب مر ز االرشاد اجلامع ،(1، 2
 التقومي  املعيار اعتماد   حاجا  الطالب االرشادية والتدريبية أاية وملعرفة الدراسة،
 :اآليت النسيب

 :اآلتية املعادلة خالل من املدى متساوية مستويا  ثالث إىل اإلجابا  تلك تصنيف  
ال يوجد 1.7أقت من )بدائت االستبانة  عدد/(أقت قيمة –أ د قيمة = )الف ة رول 

 (.شديدة  حاجا 7.6 -2.0 متوسطة، حاجا  2.7 -1.7، حاجا 

 : الخصائص القياسية ألدوات الدراسة 
 : ة و انت  التايل   حساب صد  وثبا  االستبانة على العينة اجساسية  للدراس

 :الصد  : أوالذ 

  االتسا  الداخل. 

  حساب االتسا  الداخل  جداة الدراسة من خالل حساب معامت ارتباأل درجة      
 ت بند من بنود االختبار بالدرجة الكلية  ومعامت ارتباأل درجة  ت بعد بالدرجة الكلية 

 (7)و( 2)وهو املوضن يف اجلدول 
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مالت صدق التكوين بطريقة االتساق الداخلي الخاص بارتباط درجات معا( 02) رقم جدول
 البنود بالدرجة الكلية لالستبانة

معامل  البند
 الصدق

معامل  البند 
 الصدق 

معامل  البند 
 الصدق 

معامل  البند 
 الصدق 

1 87‚6* 11 00‚6* 21 80‚6* 71 88‚6* 
2 01‚6* 12 02‚6* 22 00‚6*   
7 80‚6* 17 00‚6* 27 00‚6*   
0 87‚6* 10 00‚6* 20 80‚6*   
8 02‚6* 18 88‚6* 28 08‚6*   
0 80‚6* 10 7.‚6* 20 80‚6*   
7 00‚6* 17 07‚6* 27 87‚6*   
. 00‚6* 1. 07‚6* 2. 80‚6*   
7 87‚6* 17 08‚6* 27 80‚6*   

16 8.‚6* 26 0.‚6* 76 0.‚6*   

تساق الداخلي الخاص بارتباط درجات معامالت صدق التكوين بطريقة اال( 13)رقم جدول 
 لالستبانةالبعدين والدرجة الكلية 

 الداللة معامل الصدق البعد  
 0‚00دال عند  *0‚58 الحاجات االرشادية
 0‚00دال عند  *0‚69 الحاجات التدريبية 

 

مبراجعة اجلداول السابقة جند أن معامال  صد  االتسا  الداخل  اخلاص بارتباأل 
نود بالدرجة الكلية  واالتسا  الداخل  من خالل االرتباأل بني درجا  الب درجا 

البعدين والدرجة الكلية لالستبانة الختبار الدراسة مقبولة إىل حد  بري، حيث مل يقت 
باتسا  داخل   ، وبالتايل تتمتع االستبانة(6‚7)معامت الصد  عن احلد املقبول وهو 

 .مناسب 

  حساب معامال  ثبا  االختبار باستحدام رريقتني، : ارمعامالت ثبات االختب: ثانياا 
 (.القسمة النصفية، وألفا  رونباخ)وذلك للتأ د من الثبا  وه  
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 .حساب الثبات بطريقة القسمة النصفية -أ

وهحه الطريقة يف حساب الثبا  ختتلف عن غريها، فه  بدالذ من أن تقيا مدى اتسا  
 أي مدى يعكس  ت بند من اخلاصية نفسها اليت الدرجة عد الزمن، تقوم بتقييا إىل

وقد   حساب معامت  (Peck and Shapiro , 1990, 4)يقيسها االختبار  كت 
ثبا  االختبار، بطريقة القسمة النصفية بعد تصحين الطول باستحدام معادلة سبريمان ــ 

 .وه  درجة مرتفعة 6‚7.براون وقد بلغ 

 .ا كرونباخ حساب معامالت الثبات بمعامل ألفْ- ب

  حساب الثبا  مبعامت ألفا  رونباخ الختبار الدراسة، وذلك لدى العينة االساسية، وقد 
 .وه  درجة مرتفعة  6‚77بلغ معامت الثبا  هبحه الطريقة  

 :             عر  نتائج الدراسة وتفسيرها 
والتكرارا  االستعانة بالتمثيال  البيانية والنسب امل وية  :نتائج التساؤل األول

 احلسابية لرصد درجة احتياج الطلبة ارشادياذ وتدريبياذ، باإلضافة إىل املتوسطا 
احلاجا  االرشادية  بنود على الدراسةعينة  أفراد الستجابا  املعيارية واالحنرافا 

 . ا النسيب والتقييا جايتها تبعاذ  تنازلياذ  والتدريبية مرتبة

  بني  ت احتياج ارشادي حيث حتتت إرشاد الطلبة وجود فرو ( 01)يتبني من الشكت 
أ ادميياذ املرتبة اجوىل يتبعها التواصت مع اجقسام االدارية اال ادميية  مث اخلدما  اإلمنائية 
للمتفوقني دراسياذ مث الكشف عن املوهوبني واملبدعني مث خدما  املتعثرين دراسياذ مث تنمية 

اجا  باإلرشاد النفس  الفردي واجلمع  واملقاييس مهارا  التفكري، وتنته   قائمة احل
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وهنا يتوارد إىل أذهاننا سؤال هت احلاجة إىل  (.القياس النفس )واالختبارا  النفسية 
خدما  االرشاد النفس  والفردي واجلمع  والقياس النفس  قليلة بالفعت أم هناك 

لديها احتياج  غموض لدور اخلدما  اليت يقدمها املرشد النفس  للطالب، ولكن
ارشادي يرتبط بالعملية التعليمية واملعدل اال ادمي   إرشاد الطلبة أ ادميياذ واملساعدة يف 
تسهيت التواصت املستمر مع اجقسام اج ادميية واإلدارية يف اجلامعة، وهحا يتفق مع دراسة 

 تتمثت يفاليت أشار  إىل أن احلاجا  االرشادية لدى الطالب  (  2616 رشطوش،)
اجملال اج ادمي ، يليها اجملال امله ، مث اجملال النفس ، فاجملال االجتماع ،  ما أن 
الطالب نفسه قد يكون سبباذ يف بع  املشكال  اليت تواجهه بسبب عدم التزامه 
باجوقا  احملددة لإلرشاد النفس ، وعدم تفهمه جاية ودور املرشد و إجراء السحب 

عدم معرفته بالدراسة على ن ام الساعا  املعتمدة ، مع  عـدم واإلضافة دون استشارته، 
إىل ختصص آخر، والالمباالة  بتوجيها   النتقالهالتزام الطالب خبطته الدراسية اهيـداذ 

   .(17، ص 2660عمر، )املرشد 

وجود فرو  بني  ت احتياج تدرييب حيث حتتت  ي ة ( 2)يتبني من الشكت
ج ادمي  املرتبة اجوىل يتبعها قيادة التحصص اجلامع  مث الطالب للتكيف مع اجلو ا

التعامت االجيايب مع املشكال  واملشكال  اجلامعية مث قيمة االحرتام والصد  مث 
االستعداد لالختبارا  مث تدوين املالح ة مث اختاذ القرار ، وتنته   قائمة احلاجا  بإدارة 

  والتحلص من التدخني الحين احتلوا درجة الرغوأل والتوافق االسري والنفس  واالجتماع
وقد يرجع ذلك إىل (. التحلص من التدخني)متدنية من االحتياج وخاصة اجخرية منها 
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ندرة ظاهرة التدخني لدى االناث مقارنة بالح ور ،  ما قد يستغرب البع  من اافاض 
لبع  الطالب  لإلجنازاحلاجة إلدارة الرغوأل ولكن قد يكون سبباذ الافاض الدافعية 

وبالتايل فها يف حاجة إىل استزراع القلق االجيايب الصح  اليت يصاحبه حتصيت دراس   
 فء، وعن حاجة الطالب لتهي تها للتكيف مع اجلو اج ادمي  وإىل قيادة التحصص 
اجلامع  حنو النجاح والتفو  يبني ربيعة رؤية الطالب لدور وحدة اخلدما  االرشادية يف 

وعليه أن نعد الورش التدريبية اخلاصة هبا، وتتماشى احلاجة إىل قيمة  سد احلاجتني
االحرتام والصد  إىل مشروع قيم  املفعت جبامعة الدمام وهو  فيت خبلق بي ة نفسية ريبة 

  .بني رلبة اجلامعة

 

 

التدريبية  االرشادية و  إىل نسبة احتياج رلبة اجلامعة للحدما ( 0و 7)يشري الشكت 
ح ى يسهت املقارنا  بني النسب  (  دائرة)ة الدراسة من خالل رسا بياين داخت عين

وذلك من أجت تقدمي النتائج الوصفية يف شكت تصويري يكون أوضن وأسهت، ويترن 
من )منه اجملموعا  الثالثة اليت افرز ا استبانة الدراسة واالحصاءا  الوصفية اجخرى 

  ( .رجة متوسطة ، من ليس لديها احتياج لديها احتياج شديد، من لديها احتياج بد
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 على الدراسة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 15) رقم جدول
 لها النسبي والتقييم ألهميتها تبعاا تنازلياا مرتبةالحاجات االرشادية   بنود

االحنراف  التقييا
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

لرقا ا اخلدما  االرشادية
 الرتتييب

الرقا 
 التسلسل 

 1 . املقاييس واالختبارا  النفسية 2.17 6.71 متوسط
 2 0 خدما  املتعثرين دراسياذ  2.28 6.77 متوسط
 7 0 الكشف عن املوهوبني واملبدعني 2.76 6.72 متوسط
 0 8 تنمية مهارا  التفكري 2.20 6.72 متوسط
 8 7 اإلرشاد الفردي واجلمع  2.26 6.77 متوسط
 0 7 اخلدما  االمنائية للمتفوقني دراسياذ  2.70 6.76 متوسط
 7 1 ارشاد الطلبة أ ادميياذ  2.02 6.87 شديد
التواصت مع االقسام االدارية  2.01 6.82 شديد

 اال ادميية
2 . 

وهو متقارب مع ( للحاجا  االرشادية)الرتتيب التنازيل لكت بند ( 0)يتبني من اجلدول 
  .سابق ذ ره اخلاص بالتمثيت البياين  حه اخلدما  ال(  1)الشكت 

 على الدراسة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 12) رقم جدول
 لها النسبي والتقييم ألهميتها تبعاا تنازلياا مرتبةالحاجات التدريبية  بنود

االحنراف  التقييا
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

الرقا  لتدريبيةاخلدما  ا
 الرتتييب

الرقا 
 التسلسل 

 1 . إدارة الوقت 2.27 6.77 متوسط
 2 18 املشار ة يف احلياة اجلامعية 2.21 6.78 متوسط
 7 7 تعزيز الصحة النفسية واجلسدية .2.2 6.70 متوسط

 0 1   ي ةالطالبللتكيف مع اجلواج ادمي 2.01 6.70 شديد
 8 7 تقبتالتحطيط للمس 2.76 6.76 متوسط
 0 11 أساليب االستح ار الفعال 2.20 6.70 متوسط
 7 17 فها الن ا اجلامعية 2.20 6.78 شديد
 . .1 املهارا  االجتماعية 2.12 1..6 شديد
 7 12 إدارة الحا  2.28 6.70 متوسط
 16 10 مهارا  حت املشكال  2.27 6.70 متوسط
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 11 10 تماع االجالتوافق اجسري والنفس   2.10 6.77 متوسط
 12 2 قيادة التحصص اجلامع  2.82 6.07 شديد
 17 0 تدوين املالح ا  2.71 6.01 متوسط

 10 17 التحلص من التدخني 1.00 8..6 يوجدال
 18 17 إدارة الرغوأل احلياتية 2.17 .6.7 متوسط
 10 16 إدارة قلق االمتحان 2.27 6.07 متوسط
 17 8  االستعداد لالختبارا 2.06 6.06 شديد
 .1 8 قيمة االحرتام 2.06 6.87 شديد
 17 16 إدارة االتصال والتواصت 2.27 6.72 متوسط
 26 7 قيمة الصد  2.76 6.02 متوسط
 21 7 التعامت االجيايب مع املشكال  2.02 6.80 شديد
 22 . اختاذ القرار 2.27 6.71 متوسط
 27 0 املشكال  اجلامعية 2.01 .6.8 شديد

 
وهو متقارب مع ( للحاجا  التدريبية)الرتتيب التنازيل لكت بند ( 8)اجلدول يتبني من 
وذلك يتماشى مع  .السابق ذ ره اخلاص بالتمثيت البياين  حه اخلدما (  2)الشكت 

تقدير   إىلاحلب واالنتماء، واحلاجة  إىلأعلى قمة هرم ماسلو للحاجا    احلاجة 
 .حتقيق الحا  إىلالحا ، واحلاجة 

 :التساؤل الثاني  جنتائ
قد   استحدام حتليت التباين الثنائ  واختبار تو   لإلجابةعلى التساؤل الثاين من   

الدراسة احلاليةواختبار فرضه، حيث   استحدام حتليت التباين الثنائ  للكشف عن دور 
 عامت اجلنس وعامت املسارا  والتفاعت بينهما يف احلاجا  االرشادية، وقد   استحدام

 .اختبار تو   لتحديد اجتاه الفرو  بني  ت مستويا   ت عامت على حدة
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لعامل المسارات وعامل الجنس والتفاعل ( 5×2)نتائج تحليل التباين الثنائي ( 14)رقم جدول 
 بينهما وتأثير ذلك على الحاجات االرشادية

متوسط  ح. د  جمموع املربعا  مصدر التباين
 املربعا 

 قيمة 
 ف

 الداللةمستوى 

 دالغري 6‚177 1‚78 .2‚1. 0 118‚22 نوع املسارا 
 الد  6‚661 11‚76 .10‚76 1 .10‚76 عامت اجلنس 
تفاعت نوع 

املسارا  وعامت 
 اجلنس

 دال6‚6661 16‚07 170‚67 7 .82‚27

   10‚.0 1707 777787‚620 اخلطأ
    .178 0.0.87‚666 اجملموع الكل 

 :يتاآل( 0)وقد أوضن اجلدول    
الصحية، واجدبية )ال يوجد أثر دال لعامت نوع املسار ذي املستويا  اخلمسة  -1

 .على احلاجا  اإلرشادية( واالنسانية، وا ندسية، والعلمية واإلدارية، والسنة التحرريية
على احلاجا   (ذ ر، وأنثى)جلنس ذو املستويني وجود أثر دال لعامت ا -2

 .اإلرشادية
 . عامل  نوع املسار واجلنس على احلاجا  اإلرشاديةهناك أثر دال للتفاعت بني -7

 في ضوء عامل الجنس اختبار توكي للمقارنات الحاجات االرشادية( 12) رقم جدول
 داللة تو   فرو  املتوسطا  مصدر التباين

 6‚68 6‚07 - اإلناث/ الح ور 

فقد تبني ( 7)ول   استحدام معادلة تو   والحي يوضحه اجلد وملعرفة اجتاه داللة الفرو 
أن هناك فرو  بني الح ور واإلناث يف احلاجا  االرشادية لصاحل اإلناث أي أن اإلناث 
أ ثر احتياجاذ للحدما  اإلرشادية، وقد يرجع ذلك إىل ربيعة اإلناث يف القدرة على 
التعبري اللف   والتفريغ االنفعايل مقارنة بالح ور،  ما تتعدد الوسائت اليت يلجأ إليها 

أن لنمط التنش ة االجتماعية دورا  بريا يف   ما  .باإلناثالح ور يف سد احتياجا ا مقارنة 
أسلوب التعامت الحي  ، حيث أن شحصية الدارس ذ را  ان أم أنثى، فف  البي ة العربية

تعامت به الفتاة العربية من اجملتمع احمليط ومنه جمتمع املؤسسة التعليمية املحتلطة ينعكس 
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نا ا من املشكال  املرتبطة بالتعامت مع اآلخرين خاصة الح ور منها، حيث على معا
 ميتاز هحا التعامت باللطف واللني واالحرتام والتقدير، وذلك مقارنة مبعاملة الح ور

 (..1، ص 2667شاهني، )
 اختبار توكي للمقارنات في ضوء عامل المسارات في الحاجات االرشادية( 10) رقم جدول

 
   اخلمسة بغ  الن ر عن عامت اجلنس وملعرفة اجتاه داللة الفرو  بني اجملموعا 

فقد تبني أن  افة الفرو  ما بني ( .)استحدام معادلة تو   والحي يوضحه اجلدول 
املسارا  غري دالة فيما عدا الفرو  بني املسار الصح  واملسار العلم  اإلداري يف صاحل 

  واإلداري أي أن الكليا  العلمية االدارية لديها احتياج أ د من الكليا  املسار العلم
الصحية للحدما  االرشادية واالمر نفسه بالنسبة للفرو  بني املسار اجديب واالنساين 

ونستنتج  من  ت ذلك أن . واملسار العلم  اإلداري يف صاحل املسار العلم  واإلداري
حاجا  إرشادية تستدع  االشباع وقد يرتبط ذلك بوجود املسار العلم  واإلداري لديه 

 . مشكال  ناجتة عن هحا التحصص أو الن ا االدارية داخت هحه الكليا  
 
 

 داللة تو   فرو  املتوسطا  اينمصدر التب
 غري دال6‚77 6‚87 - اجدبية واالنسانية/ الصحية 
 غري دال6‚.0 6‚82 - ا ندسية/ الصحية 
 دال6‚661 1‚17 - العلمية واإلدارية / الصحية 
 غري دال6‚07 6‚2. - السنة التحرريية/ الصحية 

 غري دال6‚.0 6‚07 - ا ندسية/  اجدبية واالنسانية 
 دال6‚6661 1‚67 - العلمية واإلدارية/  اجدبية واالنسانية 
 غري دال6‚07 6‚70 - السنة التحرريية/  اجدبية واالنسانية 

 غري دال6‚02 6‚06 - العلمية واإلدارية/ ا ندسية 
 غري دال6‚.7 6‚27 - السنة التحرريية/ ا ندسية 

 غري دال6‚70 6‚71 السنة التحرريية/ العلمية واإلدارية 
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اختبار توكي للمقارنات الثنائية بين المجموعات وداخل المجموعات في ضوء ( 18) رقم جدول
 التفاعل بين الجنس والمسارات في الحاجات االرشادية

 داللة تو   فرو  املتوسطا  تباينمصدر ال م

 دال 6‚61 1‚7 - اجدبية واالنسانية ذ ور/ الصحية ذ ور    1
 غري دال 6‚8. 6‚0. - ا ندسية ذ ور/ الصحية ذ ور  2
 دال 6‚662 1‚8 - العلمية واإلدارية ذ ور/ الصحية ذ ور  7
 غري دال 6‚16 1‚07 - السنة التحرريية إناث/ الصحية ذ ور  0
 دال 6‚661 2‚00 - الصحية إناث/ الصحية ذ ور    8
 غري دال 6‚0. 6‚07 - اجدبية واالنسانية إناث/ الصحية ذ ور    0
 دال 6‚668 2‚. - ا ندسية إناث/ الصحية ذ ور  7
 دال 6‚661 1‚.. - العلمية واإلدارية إناث/ الصحية ذ ور  .
 غري دال 6‚.8 1‚60 را ندسية ذ و / اجدبية واالنسانية ذ ور   7

 غري دال 6‚76 2‚0 العلمية واإلدارية ذ ور/ اجدبية واالنسانية ذ ور   16
 غري دال 6‚72 6‚71 التحرريية إناث/ اجدبية واالنسانية ذ ور   11
 غري دال 6‚77 6‚7 الصحية إناث/  اجدبية واالنسانية ذ ور 12
 غري دال 6‚1 1‚28 نسانية إناثاجدبية واال/  اجدبية واالنسانية ذ ور 17
 غري دال 6‚72 1‚60 - ا ندسية إناث/  اجدبية واالنسانية ذ ور 10
 غري دال 6‚76 1‚07 - العلمية واإلدارية إناث /  اجدبية واالنسانية ذ ور 18
 غري دال 6‚01 6‚2. - العلمية واإلدارية ذ ور / ا ندسية ذ ور 10
 غري دال 6‚71 6‚78 - لتحرريية إناثالسنة ا/ ا ندسية ذ ور 17
 دال   6‚68 1‚70 - الصحية إناث/ ا ندسية ذ ور .1
 غري دال 6‚70 6‚178 - اجدبية واالنسانية إناث/ ا ندسية ذ ور 17
 غري دال 6‚17 2‚12 - ا ندسية إناث/ ا ندسية ذ ور 26
 دال   6‚68 1‚26 - العلمية واإلدارية إناث/ ا ندسية ذ ور 21
 غري دال 6‚.7 6‚67 السنة التحرريية إناث / العلمية واإلدارية ذ ور 22
 غري دال 6‚77 6‚70 - الصحية إناث / العلمية واإلدارية ذ ور  27
 دال  6‚61 1‚61 اجدبية واالنسانية إناث/ العلمية واإلدارية ذ ور 20
 غري دال  6‚07 1‚76 - ا ندسية إناث/ العلمية واإلدارية ذ ور 28
 غري دال  6‚78 6‚.7 - العلمية واإلدارية إناث/ العلمية واإلدارية ذ ور 20
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ر إسهاماذ يف صنع نقوم اآلن بفحص املقارنا  الثنائية بني  ت جمموعتني لنبني أيها أ ث
وع املسار على التباين يف احلاجا  التدريبية من خالل أثر التفاعت بني عامل  اجلنس ون

، وملعرفة اجتاه الفرو  فيها   االستعانة باختبار تو   وهو املوضن يف احلاجا  االرشادية
سانية ذ ور واجدبية واالن روقاذ دالة بني  الكليا  الصحية، فتبني  أن هناك ف(7)اجلدول 

،  ما أن هناك فروقاذ دالة بني  الكليا  الصحية احل الكليا  اجدبية واالنسانيةلص
والعلمية واإلدارية ذ ور لصاحل الكليا  العلمية واالدارية ، وهناك فروقاذ دالة بني الكليا  
الصحية ذ ور والصحية إناث لصاحل الكليا  الصحية إناث، وهناك فروقاذ دالة بني 

ا  الصحية ذ ور وا ندسية إناث لصاحل الكليا  ا ندسية إناث،  ما أن هناك الكلي
فروقاذ دالة بني  الكليا  الصحية ذ ور والعلمية واإلدارية إناث لصاحل الكليا  العلمية 
واإلدارية إناث،  ما أن هناك فروقاذ دالة بني  الكليا  ا ندسية ذ ور والصحية إناث 

الصحية إناث،  ما أن هناك فروقاذ دالة بني  الكليا  ا ندسية اجدبية لصاحل الكليا  
ذ ور والعلمية واإلدارية إناث لصاحل الكليا  العلمية واإلدارية إناث،  ما أن هناك فروقاذ 
دالة بني  الكليا  العلمية واإلدارية ذ ور واجدبية واالنسانية إناث  لصاحل الكليا  

هناك فروقاذ دالة بني  الكليا  الصحية واجدبية واالنسانية  العلمية واإلدارية ذ ور،  ما أن
،  ما أن هناك فروقاذ دالة بني  الكليا  اجدبية واالنسانية لصاحل الكليا  الصحية إناث

وا ندسية إناث لصاحل الكليا  ا ندسية،  ويف النهاية  ان هناك فروقاذ دالة بني الكليا  
 .ية واإلدارية إناث لصاحل الكليا  العلمية واإلدارية إناثاجدبية واالنسانية إناث والعلم

 غري دال  6‚2. 1‚6 - الصحية إناث/ السنة التحرريية إناث 27
 غري دال  6‚.0 6‚70 اجدبية واالنسانية إناث/ السنة التحرريية إناث .2
 غري دال  6‚70 1‚77 - ا ندسية إناث/ السنة التحرريية إناث 27
 غري دال  6‚.7 6‚08 - العلمية واإلدارية إناث/ السنة التحرريية إناث 76
 دال  6‚668 1‚78 اجدبية واالنسانية إناث/ الصحية إناث  71
 غري دال  6‚77 6‚70 - ا ندسية إناث/ الصحية إناث  72
 غري دال  6‚.7 6‚80 العلمية واإلدارية إناث/ الصحية إناث  77
 دال  6‚67 2‚71 - ا ندسية إناث/ اجدبية واالنسانية إناث 70
 دال  6‚6661 1‚77 - العلمية واإلدارية إناث/ اجدبية واالنسانية إناث 78
 غري دال 6‚77 6‚72 - العلمية واإلدارية إناث/ ا ندسية إناث  70
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قد   استحدام حتليت التباين الثنائ  واختبار تو   الختبار  : نتائج التساؤل الثالث
التساؤل الثاين من الدراسة احلالية، حيث   استحدام حتليت التباين الثنائ  للكشف عن 

بينهما يف احلاجا  التدريبية، وقد   دور عامت اجلنس وعامت املسارا  والتفاعت 
استحدام اختبار تو   لتحديد اجتاه الفرو  بني اجملموعا  وبني  ت مستويا   ت عامت 

  .على حدة
لعامل المسارات وعامل الجنس والتفاعل ( 5×2)نتائج تحليل التباين الثنائي ( 01)رقم جدول 

 بينهما وتأثير ذلك على الحاجات التدريبية

 :اآليت( 16)وقد أوضن اجلدول  
الصحية، واجدبية )وجود أثر دال لعامت نوع املسار ذي املستويا  اخلمسة  -1

 .على احلاجا  التدريبية( واالنسانية، وا ندسية، والعلمية واإلدارية، والسنة التحرريية
 .ى احلاجا  التدريبيةعل(  ذ ر، وأنثى)ال يوجد أثر دال لعامت اجلنس  -2
 .هناك أثر دال للتفاعت بني عامل  نوع املسار واجلنس على احلاجا  التدريبية -7

 اختبار توكي ل عامل المسارات في الحاجات التدريبية( 00) رقم جدول

متوسط  ح. د  جمموع املربعا  باينمصدر الت
 املربعا 

 قيمة 
 ف

 مستوى الداللة

 دال6‚68 2‚10 286‚876 0 166‚12 نوع املسارا 
 الغري د6‚78 6‚.. 161‚72 1 161‚72 عامت اجلنس 

نوع املسارا   التفاعت
 وعامت اجلنس

 دال6‚6661 10‚01 1007‚06 7 .866‚21

   10‚.0 1707 777787‚620 اخلطأ
    .178 8817120‚66 موع الكل اجمل

 داللة توكي فروق المتوسطات مصدر التباين
 غري دال6‚70 1‚77 - اجدبية واالنسانية/ الصحية   

 غري دال6‚27 2‚67 -  ندسيةا/ الصحية 
 دال6‚62 2‚20 - العلمية واإلدارية / الصحية 
 غري دال6‚77 1‚60 - السنة التحرريية/ الصحية 

 غري دال6‚78 6‚.0 - ا ندسية/  اجدبية واالنسانية 
 غري دال6‚80 6‚7. - العلمية واإلدارية/  اجدبية واالنسانية 
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وملعرفة اجتاه داللة الفرو  بني اجملموعا  اخلمسة بغ  الن ر عن عامت اجلنس  
فقد تبني أن  افة الفرو  ما بني ( 11)دام معادلة تو   والحي يوضحه اجلدول   استح

املسارا  غري دالة فيما عدا الفرو  بني املسار الصح  واملسار العلم  اإلداري يف صاحل 
املسار العلم  واإلداري أي أن الكليا  العلمية االدارية لديها احتياج أ د من الكليا  

نتج  أن املسار العلم  واإلداري مبا يترمن من  ليا  لديه ونست. الصحية للحدما 
حاجا  تدريبية تستدع  االشباع وقد يرتبط ذلك بوجود مشكال  ناجتة عن هحا 
التحصص أو ربيعة الدراسة أو الن ا االدارية داخت هحه الكليا  حتتاج إىل دورا  

   للمقارنا  يف ضوء تدريبية وورش عمت لعالجها ، وهو يتطابق مع  نتائج اختبار تو 
عامت املسارا  يف احلاجا  االرشادية الحي أشار إىل احتياج املسار العلم  واإلداري إىل 

 .اخلدما  االرشادية
اختبار توكي للمقارنات الثنائية بين المجموعات وداخل المجموعات في ضوء ( 05)  رقم جدول

 التفاعل بين الجنس و المسارات في الحاجات التدريبية

 غري دال6‚77 6‚78 التحررييةالسنة /  اجدبية واالنسانية 
 غري دال6‚.7 6‚17 - العلمية واإلدارية/ ا ندسية 
 غري دال6‚78 1‚67 السنة التحرريية/ ا ندسية 

 غري دال6‚7. 1‚27 السنة التحرريية/ العلمية واإلدارية 

 داللة تو   فرو  املتوسطا  مصدر التباين م

 دال 6‚6661 7‚8. - اجدبية واالنسانية ذ ور/ الصحية ذ ور    1

 غري دال 6‚8. 2‚02 - ا ندسية ذ ور/ الصحية ذ ور  2

 دال 6‚6661 0‚76 - العلمية واإلدارية ذ ور/ الصحية ذ ور  7

 غري دال 6‚00 2‚00 - السنة التحرريية إناث/ الصحية ذ ور  0

 دال 6‚668 8‚00 - الصحية إناث/ الصحية ذ ور    8

 غري دال 6‚77 1‚78 - اجدبية واالنسانية إناث/ الصحية ذ ور    0

 دال 6‚62 0‚00 - ا ندسية إناث/ الصحية ذ ور  7

 دال 6‚61 7‚20 - العلمية واإلدارية إناث/ الصحية ذ ور  .

 دال 6‚668 8‚27 ا ندسية ذ ور/ اجدبية واالنسانية ذ ور   7

 غري دال 6‚11 7‚80 العلمية واإلدارية ذ ور/ اجدبية واالنسانية ذ ور   16

 دال 6‚61 8‚06 التحرريية إناث/ اجدبية واالنسانية ذ ور   11
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ا أ ثر إسهاماذ نقوم اآلن بفحص املقارنا  الثنائية بني  ت جمموعتني لنبني أيه
يف صنع التباين يف احلاجا  التدريبية من خالل أثر التفاعت بني عامل  اجلنس ونوع 
املسار على احلاجا  التدريبية، وملعرفة اجتاه الفرو    االستعانة باختبار تو   وهو 

 غري دال 6‚77 2‚21 الصحية إناث/  اجدبية واالنسانية ذ ور 12

 دال 6‚6661 8‚76 ية واالنسانية إناثاجدب/  اجدبية واالنسانية ذ ور 17

 غري دال 6‚.7 1‚17 ا ندسية إناث/  اجدبية واالنسانية ذ ور 10

 دال  6‚660 0‚87   العلمية واإلدارية إناث /  اجدبية واالنسانية ذ ور 18

 غري دال 6‚0. 1‚76 - العلمية واإلدارية ذ ور / ا ندسية ذ ور 10

 غري دال 6‚77 6‚17 التحرريية إناث السنة/ ا ندسية ذ ور 17

 غريدال6‚02 7‚62 - الصحية إناث/ ا ندسية ذ ور .1

 غري دال 6‚77 6‚00 اجدبية واالنسانية إناث/ ا ندسية ذ ور 17

 غري دال 6‚80 0‚60- ا ندسية إناث/ ا ندسية ذ ور 26

 الغري د  6‚70 6‚00 - العلمية واإلدارية إناث/ ا ندسية ذ ور 21

 غري دال 6‚7. 1‚7. السنة التحرريية إناث / العلمية واإلدارية ذ ور 22

 غري دال 6‚77 1‚72 - الصحية إناث / العلمية واإلدارية ذ ور  27

 دال  6‚68 2‚70 اجدبية واالنسانية إناث/ العلمية واإلدارية ذ ور 20

 ري دالغ  6‚78 2‚70 - ا ندسية إناث/ العلمية واإلدارية ذ ور 28

 غري دال  6‚77 1‚60 العلمية واإلدارية إناث/ العلمية واإلدارية ذ ور 20

 غري دال  6‚07 7‚26 - الصحية إناث/ السنة التحرريية إناث 27

 غري دال  6‚77 6‚07 اجدبية واالنسانية إناث/ السنة التحرريية إناث .2

 غري دال  6‚88 0‚22 - ا ندسية إناث/ السنة التحرريية إناث 27

 غري دال  6‚.7 6‚1. - العلمية واإلدارية إناث/ السنة التحرريية إناث 76

 غري دال  6‚18 7‚.0 اجدبية واالنسانية إناث/ الصحية إناث  71

 غري دال  6‚.7 1‚62 - ا ندسية إناث/ الصحية إناث  72

 غري دال  6‚70 2‚.7 العلمية واإلدارية إناث/ الصحية إناث  77

 غري دال  6‚27 0‚76 - ا ندسية إناث/ اجدبية واالنسانية إناث 70

 غري دال  6‚87 1‚76 - العلمية واإلدارية إناث/ اجدبية واالنسانية إناث 78

 غري دال 6‚.0 7‚06 العلمية واإلدارية إناث/ ا ندسية إناث  70
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من حيث الفرو  الدالة وغري الدالة  بني اجملموعا  على  فاءة ( 12)املوضن يف اجلدول 
اجا  التدريبية، فتبني  أن هناك فروقاذ دالة بني  الكليا  الصحية ذ ور واجدبية احل

واالنسانية ذ ور لصاحل الكليا  اجدبية واالنسانية ذ ور،  ما أن هناك فروقاذ دالة بني  
الكليا  الصحية ذ ور والعلمية واإلدارية ذ ور لصاحل الكليا  العلمية واالدارية ذ ور، 

دالة بني الكليا  الصحية ذ ور والصحية إناث لصاحل الكليا  الصحية وهناك فروقاذ 
إناث، وهناك فروقاذ دالة بني الكليا  الصحية ذ ور وا ندسية إناث لصاحل الكليا  
ا ندسية إناث،  ما أن هناك فروقاذ دالة بني  الكليا  اجدبية واالنسانية ذ ور وا ندسية 

نسانية ذ ور،  ما أن هناك فروقاذ دالة بني  الكليا  ذ ور لصاحل الكليا  اجدبية واال
 ما  اجدبية واالنسانية ذ ور والتحرريية إناث لصاحل الكليا  اجدبية واالنسانية ذ ور،

أن هناك فروقاذ دالة بني  الكليا  اجدبية واالنسانية ذ ور والكليا  اجدبية واالنسانية 
ذ ور،  ما أن هناك فروقاذ دالة بني  الكليا   إناث لصاحل الكليا  اجدبية واالنسانية

اجدبية واالنسانية ذ ور والعلمية واإلدارية إناث لصاحل الكليا  اجدبية واالنسانية ذ ور، 
ويف النهاية  ان هناك فروقاذ دالة بني الكليا  العلمية واإلدارية ذ ور واجدبية واالنسانية 

، مما يبني أن للجنس واملسار دور يف حتديد ذ ورإناث لصاحل الكليا  العلمية واإلدارية 
 .نوع التدريب

 : االستنتاجات ْ- أ
 : ومن خالل مناقشة نتائج هحه الدراسة ميكن أن ارج باالستنتاجا  التالية

ال ميكن تناول ودراسة احلاجا  االرشادية والتدريبية لطلبة اجلامعة  يف معزل عن  -
 .متغري اجلنس واملسار

ادية والتدريبية اليت تواجه الطالب والطالبا  ال تأيت على درجة أن احلاجا  االرش -
 .واحدة من حيث احلجا واملستوى ونسبة وجودها يف الكليا  املحتلفة 

املسار العلم  واإلداري مبا يترمن من  ليا  لديه حاجا  إرشادية وتدريبية  -
 .تستدع  االشباع

هو السبب يف جعلها مرطربني يف عدم إشباع احلاجا  االرشادية والتدريبية للطلبة  -
 .سلو ها وذا  حتصيت دراس  متدين 
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أساس جناح الورش التدريبية للطلبة أن تتطابق مع حاجا ا التدريبية واجمر نفسه  -
 .بالنسبة للحدما  االرشادية

رالب املسارا  ذا  التحصيت الدراس  املرتفع لديها أشباع لالحتياجا    -
 . ة باملسارا  ذا  التحصيت املنحف  االرشادية والتدريبية مقارن

تعتد الورش التدريبية اخلاصة بتهي ة الطالب للتكيف مع اجلو اج ادمي  وقيادة  -
التحصص اجلامع  والتعامت االجيايب مع املشكال  واملشكال  اجلامعية وقيمة 

 حاجا  االحرتام والصد  واالستعداد لالختبارا  وتدوين املالح ة واختاذ القرار
 للدارسني بالنسبة الدراس  والنجاح اج ادميية العملية متطلبا  صميا اس هريةجو 
 .أواإلناث للح ور سواء

 : التوصيات ْ- ب
 :يأيت مبا الباحث يوص  وحمددا ا، وتفسريا ا الدراسة هحه نتائج ضوء يف

o  تدعيا الوحدا  االرشادية بكافة  ليا  اجلامعة بكت الوسائت املادية واملعنوية
 .تساعدها على سد احتياجا  الطلبة االرشادية والتدريبيةاليت 

o  وجود شرا ة بني عمادة القبول والتسجيت ووحدا  اخلدما  االرشادية
 .الكليا  تنطلق من هحه الدراسةب
o  ا دور يف احلد من عملية  واعتبارا جيب االعرتاف بوجود عدة عوامت 

ة واالجتماعية والثقافية  مما  العوامت الدميوغرافي  اإلرشاديةاستثمار اخلدما  
يع  ااية العناية بتن يا محال  توعية وتثقيف داخت اوساأل الطلبة يف لتلف 

 .اجلامعةوحدا  
o على  للتعرف احملاضرة وقت من جزء باستغالل تكليف أعراء التدريس

 .احلاجا  تلك إشباع رريقة وتيسري الطلبة حاجا 
o االرشادية  االحتياجا  لتحديد دوري بشكت مستمرة دراسا  توفر ضرورة

 أو اخلدما  االرشادية والتدريبية لتطوير منطلقا للطالب، لتكون والتدريبية
 .اخلدمة أثناء تدريب برامج الستحداث
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o  بث الوع  بني الطلبة ملراجعة املرشد الطاليب ملساعد ا على حت مشكال ا
 .وأشباع حاجا ا

o  ى للمتفوقني وثالثة للموهوبني تفعيت برامج ختص الطالب املتعثرين وأخر
 .واملبدعني 

o   تفعيت مشروع االستاذية الراعية لك  يكون هناك وسيلة ال تشاف احتياجا
 .اجساتحةالطالب من قبت 

o  ،عن مومسية اإلرشاد أو ربطه  واالبتعادحتديد أوقا  معينه لعملية اإلرشاد
 .                                ببدايا  الفصول

 المراجعقائمة 
الحاجات اإلرشادية لدى طالب .)2611)، هيثا حسني عبد حسن اجلبوري -

 .      (2)، ع(0)م.الرتبية الرياضيةجملة علــوم . جامعة بابت -كلية التربية الرياضية
الحاجات االرشادية من وجهة .(.266)احلكماين، ناصر بن عل  بن راشد  -

علا النفس اإلرشادي  قسا. نظر طلبة الجامعات الخاصة بسلطنة ُعمان
 (.غري منشورة)جامعة الريموك .  لية الرتبية. والرتبوي

من  خدمات االرشاد في  االستفادةواقع (.2611)، فهـــــد عبد اللــــــــــــهالدليـــــــــــــا -
 .ديسمد – (0)ع ،للتعليا العايل السعودية اجمللة. السعوديةالجامعات 

كالت الطلبة السودانيين الدارسين في مش.(1777)رجال، حممد أمحد  -
غ ) لية الرتبية، اجلامعة املستنصرية . الجامعات العراقية وحاجاتهم االرشادية

 (منشورة
 التقنية الكليات لطالب اإلرشادية الحاجات.(2616)الرويل ، فهد فرحان  -

عمادة . قسا االرشاد النفس . لة ماجستريرسا. العربية السعودية المملكة في
 .جامعة مؤتة. راسا  العلياالد
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الحاجات االرشادية لطلبة جامعة .(.266)، إميان الغماري، صاحل والطائ  -
، عمادة الدراسا  رسالة ماجستري. عمر المختار في ضوء بعض المت يرات

 .، جامعة مؤتة العليا
 القدس جامعة في الدارسين مشكالت(. 2667)، حممد أمحد شاهني -

 .ملفتوحةا القدس جامعة. المفتوحة
مشكالت طلبة جامعة اليرمول وحاجاتهم  .(17.7)، على حممد اجمحد صوانة -

 .، بريو  دار الثقافة  االرشادية
 طلبة لدى اإلرشادية الحاجات(.2616)اهلل يوسف، رام  عبد رشطوش -

سا علا النفس االرشادي قجامعة الريموك،،القصيم جامعة في التحضيرية السنة
 والرتبوي 

ات دراسة استطالعية آلراء عينة من طالب.(2660)أمحد مصطفى السيد  ،عمر -
 . لية االتصال.  جامعة الشارقة

 نفسية) اإلرشادية الحاجات.(.266)حممد ،أيادوحي  حممد ، امحدنوري -
 .(7)ع(18)ما، والعل الرتبية جملة. املوصت جامعة رلبة لدى )دراسيةة اجتماعي

- Peck, D. & Shapiro, C.(1990) . Measuring Human 

Problems. New York: John Wiley & Song.  
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الخصائص السيكومترية والتحليل العاملي التوكيدي لمقياس توقعات الكفاءة الذاتية 
 .العامة لدى تالمذة المرحلة الثانوية

 بوقصـــاره منصــور. د
 ـــدــاد رشيـــــزيــــــ. أ

 2وهـــــران جامعة
  الملخص

ة احلالية إىل تقومي اخلصائص السيكومرتية للنسحة اجلزائرية ملقياس  دف الدراس     
تلميحا  338اختري  عينة قوامها . توقعا  الكفاءة العامة لدى تالمحة املرحلة الثانوية

 ما اختري  عينة أخرى لتلفة عن العينة اجساسية (. إناث 221ذ ور، و 222)
وللتأ د . من الثبا  بإعادة التطبيق تلميحا وتلميحة استحدمت للتحقق 8.مكونة من 

معامت ألفا  رونباخ، والثبا  بإعادة : من ثبا  املقياس   استحدام أربع رر ، ه 
 ما   التحقق من . وبراون املصحن –التطبيق، ومعامت جتمان، ومعامت سبريمان 

الصد  ال اهري، الصد  التمييزي للبنود، الصد  احملك  : صد  املقياس من خالل
 .، وصد  التحليت العامل  االستكشايف والتحليت العامل  التو يدي(التالزم )

أ د  نتائج الدراسة احلالية على جودة اخلصائص السيكومرتية ملقياس توقعا       
 .الكفاءة الحاتية العامة يف البي ة اجلزائرية

لكفاءة الحاتية اخلصائص السيكومرتية، التحليت العامل  التو يدي، ا :الكلمات المفتاحية
 .العامة

Abstract 

  ُُُُُThis study aims to evaluate psychometrie properties of the 

Generalized Self-Efficacy Scale- Algeriase version (GES). A 

selected sample of N=339 including 288 females and 111 males 

of high Shool students,as selected sample of other different from 

the basic sample consisting of N=69 males and females students 

used to test-retest methed. To evaluate the reliability of the 

scale, used four (04) ways : Gronbach’s alpha coefficient,and 

the stability of test-retest mothed,and Guttman coefficient,and 

the cofficient of spearman and Brown. The validity of sacle was 

confirmed through several ways : the face validity, items 

validity, concurrent validity and construct validity using 

Exploratory and confirmatory factor analysis.This work adds to 

previous resarch on generalized self-efficacy instruments, with 

good psychometric qualities. 

Keywords : psychometric properties, confirmatory factor 

Analysis, Self Efficacy. 
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 مقدماااااة

يت تقوم على ن رية التعلا تعتد توقعا  الكفاءة الحاتية من البناءا  الن رية ال       
االجتماع  املعريف لباندورا واليت باتت حت ى يف السنوا  اجخرية بأاية متزايدة يف جمال 

وقد عزا باندورا . عامت وسيط يف تعديت السلوك علا نفس الصحة إلسهامها  
(7711Bandura,)    (استعرافا )أيراذ الكفاءة الحاتية أاية مر زية وقصد هبا معرفيا 
 .(2887،رضوان سامر)

 Comptency)وتستحدم املراجع املحتصة مفاهيا توقعا  الكفاءة        

Expectancies)،  وتقدير توقعا  الكفاءة(Self-efficienyassment)،   وتوقعا
 ما أن  ،يف السيا  نفسه( Self-Efficiency Expectancies)الكفاءة الحاتية 

-Self)فاءة الحاتية وهو الفاعلية الحاتية بع  املراجع تستعمت مرادف أخر للك

efficacy( )، 502: 2002 الزيا.) 

لعيادية النفسية وتنبع أاية توقعا  الكفاءة الحاتية بالنسبة للممارسة الرتبوية و ا    
، فه  ترتبط على كيفية اليت يشعر ويفكر هبا الناسجهنا تؤثر على ال ،والنفسية الصحية

، لقيمة الحاتية املنحفرةورة سلبية مع مشاعر القلق واال ت اب وااملستوى االنفعايل بص
وعلى املستوى املعريف ترتبط مع امليول التشاؤمية ومع القليت من قيمة 

 (Schwarzer,1995.)الحا 

على أن معتقدا  الفرد عن فاعليته الحاتية ( Bandura,1982)يؤ د باندورا ما         
واخلدا  املتعددة سواء املباشرة أو   للقدرا  الشحصية،تتجلى من خالل اإلدراك املعريف

ال سلوك الفرد وفقا لن رية فاعلية الحا  ف(. Bandura,1982:142)الغري مباشرة 
بت حيكمه أيراذ اجثر املتوقع من اجناز ، حتكمه فقط قدرة الفرد املدر ة على اجناز السلوك 

ت جمرد مشاعر عامة ولكنها تقومي من والفاعلية الحاتية ليس .أو حتقيق هحا السلوك 
وللجهد الحي يبحله  مصابرته ، ومدى  جانب الفرد لحاته عما يستطيع القيام به ،
 ما تعد فاعلية الحا  من أها آليا  . ومرونته يف التعامت مع املواقف الصعبة واملعقدة

للقيام بأي  القوى الشحصية لدى اجفراد ،حيث اثت مر زا أساسياذ يف دافعية اجفراد
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، فه  تساعد الفرد على جماهبة الرغوأل اليت تعرتض رريقه يف مراحت حياته نشاأل
 (.2.2: 2883عوارف، صاحل)املحتلفة

أن فاعلية الحا  ليست مسة ثابتة يف السلوك ( Bandura,1982)ويرى باندورا       
راذ باحلكا أيولكن  ،كام ال تتصت مبا أجنزه الفرد فقطالشحص  بت ه  جمموعة من اجح

 (.Bandura,1982:126)وإهنا نتاج املقدرة الشحصية  ،على ما يستطيع اجنازه
بأنه ذو ربيعة ( Bandura,1982)ويتصف مفهوم فاعلية الحا   ما يشري باندورا

تأثريية وقادر على تفسري السلوك الرروري لفها تعامت اجفراد مع بي ا ا وهو لب بناء 
مفهوم الفاعلية الحاتية الحي قدمه  أن للباحثانويترن . وكعالقة بني املعرفة والسل

يف ن ريته له دور فعال يف االجناز وجناح اجداء واملواظبة والرفع من ( Bandura)باندورا
فاعلية الحا  وقدر ا على مواجهة العديد من املشكال  اليت تقف عائقاذ بني الفرد 

 .وحاجاته

 :االطار النظري

 :سة إشكالية الدرا -1 

إىل صالحية "  توقعا  الكفاءة الحاتية "تشري نتائج الدراسا  اليت أجريت على       
هحا البناء يف تعديت السلوك والتنبؤ به يف جماال  لتلفة  االجناز املدرس  والرتق  امله  

ا تساب االجتاها  التفاؤلية حنو ف. نفعالية والصحة النفسية واجلسديةواالضطرابا  اال
، ا  واإلمكانا  الحاتية يقود أيراذ إىل مراعفة اجلهود وازدياد القدرة على التحمت القدر 

 (.2887،رضوان سامر)وبالتايل أيراذ إىل رفع نتائج االجناز وعدم االستسالم واليأس

املراجع املتحصصة حول القياس التشحيص  لتوقعا  الكفاءة  يترن من خاللو        
 ،لبناء من ناحية القياس النفس  لهالتفسري الواضن  حا االحاتية إىل وجود صعوبة يف 

وتنبع هحه الصعوبة من  ون اجمر يتعلق بقناعا  فردية ذاتية وليس هناك من وسيلة 
يعمت  2812ومنح عام (. Schwarzer,1992,1993) مالئمة لحلك سوى إالستبانة

طوير أداة تشحيصية لقياس على ت، يف جامعة برلني احلرة يف أملانياوجمموعته  "شفارتسر" 
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 " باندورا" على عكس ، الئا مع جمموعة  برية من املواقفالكفاءة الحاتية لتتتوقعا  
( 2887)مجيت رضوان  ما قام سامر، .الحي قصر هحا البناء على مواقف خاصة فقط

بالدراسة اجوىل  حا البناء يف البي ة العربية السورية من خالل ترمجت مقياس 
(Schwarzer,1995) ، من اللغة اجملانية إىل اللغة العربية ، إال أن الباحثان ومن خالل

 ،(ماجستري،د توراه) االرالع على جمموعة واسعة من حبوث دراسا  ما بعد التدرج
أهنا مل تويل عناية على واليت استحدمت املقياس  والبحوث الدراسا أغلب أن  الحظ
وخاصة من ناحية البناء املنطق  ، ومرتية للمقياسالسيكواخلصائص لدراسة الشروأل دقيقة 

 .     له يف البي ة اجلزائرية( الصد  البنائ )

ومن هحا املنطلق يرى الباحثان أن إثراء البي ة اجلزائرية بأدوا  قياس تليب االحتياج       
، وميملحتصني يف جمال القياس والتقمن خالل البناء أو التقنني يعتد مهمة ورنية تناأل با

 حا سعى  ،بأاية هحا العمت و يفية حتقيقه فها وحبكا ختصصها أقرب الناس معرفة
 ،حيملها الفرد عن  فاءته الحاتية الباحثان إىل تقدمي مقياس اقتصادي يقيس التوقعا  اليت

، و  حلك التحقق من النموذج الحي من خالل حماولة التحقق من  فاءته السيكومرتية
بعد تطبيقه على عينة من تالمحة املرحلة اجملانية،   للمقياس يف البي ة  "شفارتسر" أفرتضه 
 .يف البي ة احمللية الثانوية

 : ، اآلتيةصياغة اإلشكالية يف التساؤال  وبالتحديد ميكن -
هت حيتفظ مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة املعّدل للبي ة اجلزائرية مبؤشرا  

 ة من تالمحة املرحلة الثانوية ؟سيكومرتية مقبولة على عين
 :وه   ،انبثق عن هحا السؤال أس لة فرعيةحيث 

هت ميتلك مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة مؤشرا  ثبا  مقبولة مع خصائص  -
 املقياس اجليد على عينة من تالمحة املرحلة الثانوية؟

  مقبولة مع خصائص هت ميتلك مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة مؤشرا  صد -
 املقياس اجليد على عينة من تالمحة املرحلة الثانوية؟

بني اجلنسني يف درجة ( 0705)هت توجد فرو  ذا  داللة إحصائية عند مستوى -
 توقعا  الكفاءة الحاتية العامة جتعت من الرروري وضع معايري لتلفة حسب اجلنس؟
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 :فرضيات الدراسة  -2
الكفاءة الحاتية العامة مؤشرا  ثبا  مقبولة مع خصائص  ميتلك مقياس توقعا  -2-2

 املقياس اجليد على عينة من تالمحة املرحلة الثانوية؟

ميتلك مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة مؤشرا  صد  مقبولة مع  -2-2
 خصائص املقياس اجليد على عينة من تالمحة املرحلة الثانوية؟

بني اجلنسني يف درجة ( 0705)إحصائية عند مستوىال توجد فرو  ذا  داللة  -2-3
 توقعا  الكفاءة الحاتية العامة جتعت من الرروري وضع معايري لتلفة حسب اجلنس؟

  :حدود الدراسة  -3
 .حتدد  الدراسة بعينة من تالمحة املرحلة الثانوية: احلدود البشرية 
 .2022نوفمدشهر  حتدد  الدراسة زمنياذ من شهر ماي إىل: احلدود الزمانية 
 .حتدد  الدراسة بثانوية تندلــــــــــة بوالية الوادي: احلدود املكانية 

 :التعاريف اإلجرائية لمصطلحات الدراسة  -4
 .بأهنا معامال  ثبا  وصد  املقياس:  تعرف اخلصائص السيكومرتية إجرائياذ  -
معامت ) :ر  اآلتية، وه املقياس بالط حبساب معامال  ثبا :  يعرف الثبا  إجرائياذ  -

سبريمان " دلة، ثبا  التجزئة النصفية مبعا"فا  رونباخأل" ادلةثبا  االتسا  الداخل  مبع
من خالل  (االستقرار عد الزمن)ثبا  إعادة التطبيق معامت ، " جتمان" دلةومعا" براونو 

 ( ."بريسون"حساب معامت االرتباأل 
 :صد  املقياس بالطر  اآلتية، وه  امال حبساب مع:  يعرف الصد  إجرائياذ  -
 ،(التالزم )الصد  احملك   الصد  ال اهري، صد  البنود وقدر ا على التمييز،)

 (.التو يدياالستكشايف و الصد  البنائ  بإجراء التحليت العامل  
بأهنا الدرجة الكلية اليت حيصت عليها : تعرف توقعا  الكفاءة الحاتية العامة إجرائياذ  -

 .الكفاءة الحاتية العامةتوقعا  ح يف املقياس الكل  لقياس التلمي
 :االجراءات المنهجية للدراسة

للمتطلبا   مع مراعاة تكييفه ،التحليل    إتباع املنهج الوصف  :منهج الدراسة -1
 .والشروأل اخلاصة اليت تفرضها الدراسة السيكومرتية جدوا  القياس النفس  عامة
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 :عينة الدراسة -2
تلميحا وتلميحة ،اختريوا  338تكونت عينة الدراسة اجساسية من  :نة اجساسيةالعي

، 2773سنة واحنراف معياري 21قداره أنثى مبتوسط أعمار م 221بطريقة عرضية بواقع 
 . 2722سنة واحنراف معياري 2775ذ را مبتوسط أعمار  222و

ثبا  معامت الحلساب  ، صلية  اختيار عينة لتلفة عن عينة الدراسة اج: العينة الفرعية
تلميحا  33، منها تلميحاذ وتلميحة 8.من  ، مكونة(التالزم )، والصد  احملك  اإلعادةب
ربقت عليها مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة يف فرتتني زمنيتني . تلميحة .3و

 لـ DASS21، و مقياس اال ت اب والقلق والرغط النفس  لتلفتني حوايل أسبوعني
"Lovibond,1995"  2022زياد،رشيد،"النسحة اجلزائرية من تقنني الباحث"، 

 ". سبيلدجر"ومقياس تقدير الحا  لـ
 :أداة الدراسة  -3
 Jerusalem and)قام الباحثان بأخح موافقة مطوري املقياس جريوزيليا وشفارتسر      

Schwarzer)ا املقياس من ،  حلك موافقة الباحث الد تور مجيت سامر رضوان مرتج
س املعمول هبا والحي قام بتطبيق إجراءا  تكييف املقايي، ملانية إىل اللغة العربيةاللغة اج

بنود املقياس إىل البي ا  حيث يقرتح مؤلف املقياس عدم الرتمجة احلرفية ل ،يف البي ة السورية
النفسية  وإمنا أخح االعتبارا  ،م االقتصار على املعن السطح  لهواىل عد ،اجخرى

للثقافا  املحتلفة بعني االعتبار وإعطاء املعن اجلوهري املتناسب مع  ت ثقافة 
(Schwarzer,1994).  االستجابة يتألف املقياس من عشرة بنود يطلب من املفحوص

 ،(20-20)ترتاوح جمموع الدرجا  من ،و (، غالبا، دائماال، نادرا: )وفق تدريج رباع  
رور  النسحة . دقائق بصورة فردية أو مجاعية( 20-5) وترتاوح مدة تطبيقه مابني
 ما   مراجعتها سنة  ،2885ونشر  سنة  2815االجنليزية للمقياس سنة

2000(.Schwarzer and jerusalem,1995) 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  -4
 اإلحصائية،جساليب وا  معاجلة بيانا  الدراسة باستحدام جمموعة من التقنيا        
لعينتني مستقلتني، املتوسطا  احلسابية  واالحنرافا  املعيارية ومعامت "  "اختبار:) وه 
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 الزائيةالختبار التجانس، الدرجا  املعيارية " Leven-test "ُ، اختبار"بريسون"االرتباأل 
ماعية وهحا باستعمال احلزمة اإلحصائية للعلوم االجت( املعيارية التائيةوالدرجا  

SPSS.v21  الدنامج اإلحصائ   استحدام،  حلكAmos.v22  يف منحجة املعادلة
 .من خالل إجراء التحليت العامل  التو يدي( البنائية)ا يكلية 

 :عر  وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة  -
ميتلك مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة مؤشرا  ثبا  مقبولة : الفرضية األولى -2

 صائص املقياس اجليد على عينة من تالمحة املرحلة الثانوية؟مع خ
 : ، وه تأ د من ثبا  املقياس بثالثة رر   ال، للتحقق من الفرضية اجوىلو   

تطبيق من خالل   التأ د من الثبا  :  عد الزمن مؤشر الثبا  بطريقة االستقرار -أوالا 
انية بعد   إعادة التطبيق مرة ث ،تلميحا وتلميحة .3 مكونة مناملقياس على عينة 

بني " بريسون " بطريقة  االرتباأل    وقد استحرجت معامال ،أسبوعني على نفس العينة
 :اجيت ، موضحة يف اجلدولوه  مريت التطبيق 

 يوضح معامل الثبات بإعادة التطبيق: (11) جدول رقم
 اإلحصائيةالداللة  " بريسون" معامت االرتباأل  .3=العينـــــــــــة  ن

 0702 **0723 22واإلناث  25الح ور

 
التطبيق قد بني مريت " بريسون" معامت االرتباأل ةأن قيم( 02)رقا يترن من اجلدول     
 ،0702عند مستوى إحصائياذ حيث تعتد هحه القيمة دالة  ،على املقياس 0723بلغ 

 . رار باإلعادةاحلالية تؤشر إىل الثبا  االستق وه  قيمة جيدة لغاية الدراسة
سبريمان )والتجزئة النصفية ( ألفا  رونباخ)مؤشر الثبا  بطريقة االتسا  الداخل   -ثانياا 
ألفا  )مبعامت الثبا  بطريقة حساب االتسا  الداخل  للبنود  التأ د من  (: وجتمان-

وتصحيحه و حلك التجزئة النصفية مبعامت االرتباأل بني نصف  املقياس ، (  رونباخ
 :يوضن ذلك ، واجلدول اجيت لة سبريمان ـــــ وبراون  مبعاد
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ن و وبرا،سبيرمان" بمعامل والتجزئة النصفية  " ألفا كرونباخ" يوضح معامل ( 12) رقمجدول 
 .حسب مت ير الجنس "وجتمان،

 
 ــــةـــــــــــــــــالعينــ

ألفا معامت 
 كرونباخل

 معامت االرتباأل بني
 نصف  املقياس

 نصفيةالتجزئة ال
 جتمان املصحن سبريمان وبراون

 0775 0775 07.0 0772 222=ن  الح ور
 0775 0775 07.0 0772 221=ن  اإلناث

 العينة الكلية 
 0775 0775 07.0 0772 338=ن

( معامت اتسا  البنود) "ألفا  رونباخ"أن قيا معامت ( 02)يترن من اجلدول     
،  ما سجلت 0772والعينة الكلية  0772ث واإلنا 0772 يساوي بالنسبة للح ور

 0775واإلناث  0775الح ور املصحن  "سبريمان وبراون"التجزئة النصفية مبعامت  نتائج
عند الح ور  0775 حلك قيمة فسجلنا   "جتمان"أما معامت  ،0775والعينة الكلية 

ى أهنا متقاربة واملشاهد  حه للقيا ير  ، 0775أما العينة الكلية ، بالنسبة لإلناث 0775و
 .تتماشى مع توقعا  الباحثان جداذ وه  قيا جيدة

معامت من خالل مؤشرا  يف الدراسة احلالية تتفق النتائج املتوصت إليها عموماذ و      
ومعامت ، "جتمان"ومعامت  و حلك معامت ألفا  رونباخ ، ،(االستقرار)اإلعادة بثبا  ال
االمديق  يف هحا اجملال والحي يشري إىل اتع مع الرتاث الن ري . "وبراون –سبريمان "

 .مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة بثبا  عد ثقايف
وبناءا على نتائج الفرضية اجوىل قرر الباحثان قبول الفرض الحي يع  أن مقياس     

توقعا  الكفاءة الحاتية العامة ميتلك مؤشرا  ثبا  تتالئا مع خصائص املقياس اجليد 
 .ى عينة من تالمحة املرحلة الثانويةعل
ميتلك مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة مؤشرا  صد   :الفرضية الثانية  -2

 مقبولة مع خصائص املقياس اجليد على عينة من تالمحة املرحلة الثانوية؟

 : وه  الصد ، للتأ د منرر  مخسة  الثانية، استحدمتللتحقق من الفرضية     
للتحقق من صد  البنود وصالحيتها يف قياس ما وضعت  :دق الظاهريالص :أوال

، فقد قام الباحثان بعرض ها للبي ة اجلزائريةومدى مالئمت( التوافق العام)لقياسه وهو 
املقياس على جمموعة من احملكمني من ذوي اخلدة واالختصاص يف جمال القياس والتقومي 
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حيث أظهر  النتائج  ،حمكمني( 05)غ عددها ة النفسية بلوالرتبية وعلا النفس والصح
 .أن بنود املقياس مجيعها صاحلة وحت ى مبوافقة اخلداء احملكمني

مييت الباحثون إىل التحليت اإلحصائ  للدرجا   :صدق البنود وقدرتها التمييزية :ثانيا
دقة  اليت حيصت عليها اجفراد عن إجابا ا عن فقرا  االختبار زيادة يف االرم نان على

اعتمد الباحثان على التحليت . الفقرا  يف قياس السمة اليت وضعت من أجت قياسها
اإلحصائ  لبنود املقياس للتحقق من جتانسها من خالل حساب معامال  ارتبارها 

ؤشرا  ويعد هحا اإلجراء مؤشراذ من م ،املقياس  كت يفصت اجفراد حي يتبالدرجة الكلية إل
رتباأل الدال بني درجة البند ودرجة املقياس  كت إىل قدرة ، إذ يشري االصد  الفقرا 

فرالذ عن أن ، ( Annastasi,1988, :211)البند على قياس ما يقيسه املقياس  كت 
ارتباأل درجة البند بالدرجة الكلية للمقياس يعد مؤشراذ من مؤشرا  القدرة التمييزية 

ة بني درجة ت احلقيق  لقياس العالق  استحدام معامت االرتباأل الثنائ  املتسلس. للفقرة
 أظهر  النتائج إن قيمة معامال  االرتباأل مجيعاذ دالة إحصائيا، ،البند والدرجة الكلية

  :يوضن ذلك، واجلدول اآليت
 .يوضح قيم معامالت االرتباط الثنائي المتسلسل الحقيقي(: 13)جدول رقم

 ودـــــــالبن
 اســــاملقي

البند
02 

 البند
02 

 البند
03 

 البند
02 

 البند
05 

 البند
0. 

 البند
07 

 البند
01 

 البند
08 

 البند
20 

الكفاءة  ياسمق
 الحاتية العامـــة

** 
0753 

** 
0723 

** 
0752 

** 
0752 

** 
0752 

** 
0750 

** 
0758 

** 
0752 

** 
0758 

** 
07.0 

 .0702دال إحصائيا عند مستوى ** 
دالة إحصائياذ عند  امال  االرتباألأن مجيع قيا مع( 03)رقا ت هر نتائج اجلدول     

اجمر الحي يدل على أن بنود مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة ، (0702)مستوى 
 .مجيعها بنود صادقة ومميزة 

،   تطبيق للمقياس( التالزم )الصد  احملك  وللتحقق من  :الصدق التالزمي :ثالثاا 
حة اجلزائرية ملقياس اال ت اب والقلق والرغط النسس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة، و مقيا

: 2022زياد رشيد،)لباحث من تقنني ا DASS21ُ(Lovibond,1995)النفس  
النسحة  (Rosenberg,1965) "لروزنبريج" ومقياس تقدير الحا   ،(..232-2
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 تلميحا( 33)على عينة مكونة من  ،(.233-2213: 2022عادل خوجة،)رية اجلزائ
  :اجلدول ما يف ،"نمعامت بريسو "حساب معامال  االرتباأل بطريقة  ، مثيف نفس الوقت

يوضح معامالت االرتباط بين المقاييس المحكية ومقياس توقعات الكفاءة : (14)جدول رقم 
 .الذاتية العامة 

 املقاييس احملكية
ــمقياس الدراس   ةــــ

ــاب والقلـــمقياس اال ت  تقدير  مقياس DASS21  ــــق والرغط النفســ
ــالقل ابـــــــــــاال ت  الحا    ــــــالرغط النفس قـــــــــــ

 **0750 0723- *0738- *0722- الكفاءة الحاتية العامة املدر ة
 .0705دال إحصائياذ عند مستوى .  * 0702دال إحصائياذ عند مستوى ** 

ل حساب العالقة أن نتائج الصد  التقاريب من خال( 02)يترن من اجلدول رقا      
دالة س تقدير الحا   انت عالقة قوية و بني مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة ومقيا

أشار   حلك نتائج ،  ما 0750" بريسون"جت معامت االرتباأل إحصائياذ حيث س
، 0738–، ومقياس القلق بـ 0722-مقياس اال ت اب بـ : خالل ، منالصد  التعارض 

، وأشار  النتائج إىل داللتها اإلحصائية عند 0723-  بـــــ مقياس الرغط النفسو 
على التوايل،  ما تدل على أن املقياس يتمتع بصد  حمك   0705و 0702مستوى 

 .جيد ( تالزم )

استحدم الباحثان  :ريقة التحليل العاملي االستكشافيالصدق البنائي بط :رابعاا 
تدوير احملاور بطريقة    اجساسية معالتحليت العامل  االستكشايف، بطريقة املكونا

حص ، بعد تفSpss لدرجا  التالمحة بالدنامج اإلحصائ  varimax الفارميكس
، حيث سجلت قيمة حمّدد مصفوفة معامال  االرتباأل شروأل استحدام التحليت العامل 

ن وه  تزيد ع( 072.5)احملسوبة بني استجابا  أفراد الدراسة لبنود املقياس واليت بلغت 
 ايزرــــ ماير " ، من جانب أخر بلغت قيمة مؤشر(0700002)حلد اجدىن املقبول وهوا

وه  تزيد عن احلد اجدىن ( 0712)للكشف عن  فاية حجا العينة  (KMO)" أولكني 
،  ما   قياس مالءمة املعاينة (0750)أسلوب التحليت العامل  وهواملقبول الستحدام 

(MSA)  فة معامال  االرتباأل الصوريةواملوجودة يف قطر مصفو  Anti-image 

Correlation واملالحظ بالنسبة لنتائج العينة احلالية أن مجيع القيا احلرجة أ د من ،
 (.282: 2022تيغزة ()0715و 07.5)وه  ترتاوح مابني  0750
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، عن وجود عامت واحد تزيد قيمة جحره الكامن أسفر التحليت العامل  االستكشايفوقد  
من ( %287312)، ويفّسر ما جمموعه " ايزر" واحد الصحين حبسب معيار لعن ا

 :اجلدول اآليتيف  نتائجوال. ى مسة الكفاءة الحاتية العامةعل التباين الكل  يف أداء التالمحة
قيمة الجذر الكامن ونسبة التباين المفسر للعامل المستخلص بعد تدوير : (15) جدول رقم

 .المحاور تدويراا متعامدأ
 نسبة التباين الرتا م  املفسر نسبة التباين املفسر اجلحر الكامن العامت

 %287312 %287312 27831 العامت املستحلص

أما املعيار أو احملك الثاين الحي استحدمه الباحثان هو دراسة الرسا البياين للجحور    
امت اليت ت هر يف ، واإلبقاء على العو مى باختبار ا ربة أو احلصاةالكامنة والحي يس

اجلزء شديد االحندار من املنحن قبت أن يبدأ املنحن يف االعتدال ، وهحا املعيار  ثرياذ ما 
أبو )اليت تزيد على الواحد  يعط  نتائج دقيقة أ ثر من استحدام قيمة اجلحر الكامن

 .والشكت التايل يوضن العامت املستحلص هبحا احملك( .388ــــ381: 2008 ،عالم

 
 (Cattell,1966)يوضن العوامت أو اجلحور الكامنة املستحلصة مبحك (:11)شكل 

 ما أسفر  نتائج التحليت العامل  االستكشايف ملقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة    
 :اآليت  ،النحو عن تشبعا  مجيعها على عامت واحد ، وجاء  التشبعا  على

 .العامل المستخلصقيم تشبع بنود المقياس ب(: 16)جدول رقم
البند البنود

2 
البند

2 
البند

3 
البند

2 
البند

5 
البند

. 
البند

7 
البند

1 
البند

8 
البند
20 

 07.2 07.3 0753 07.2 0750 0753 0753 0728 0732 0753 التشبعا 

مت مرتفعة تزيد عن أن مجيع تشبعا  البنود على العا( .0)يترن من اجلدول رقا  
 . أن فقرا  املقياس تقيس السمة ذا ا ، مما يشري إىل(0730)القيمة 



2025 ديسمبر( 02)العدد   
 

 طياتْالكميةْوالكيفيةمخبرْتحليلْالمع.......ُسلُــــــوكْ 
 

 
 

194 
 

اء على نتائج التحليت وبن :بطريقة التحليل العاملي التوكيديالصدق البنائي  :خامساا 
أسلوب  باستحدامالبنود تنت ا حول عامت عام واحد، و  ،   افرتاض أن مجيعاالستكشايف

تلفة اليت   بنائها يف التحليت العامل  التو يدي للتحقق من الصد  البنائ  للمقاييس املح
أعتمد يف تطبيق هحا ، (MacCllun and Austin,2000)ضوء أرر ن رية سابقة

 (.ML)، بطريقة اجرجحية الع مى Amos.v22اجسلوب على الدنامج اإلحصائ  
ويف ضوء افرتاض التطابق بني مصفوفة التغاير للمتغريا  الداخلة يف التحليت واملصفوفة 

تنتج العديد من املؤشرا  الدالة ، (املستهلكة من قبت النموذج)موذج لناملفرتضة من قبت ا
على جودة هحه املطابقة واليت يتا قبول النموذج املفرتض للبيانا  أو رفره يف ضوئها 

 . واليت تعرف مبؤشرا  جودة املطابقة
 عدم طابقة إىلبعد القيام بإجراء التحليت اجول للبيانا  أشار  نتائج مؤشرا  امل     

، لحلك   إجراء تعديت على النموذج من خالل فحص البواق  وجود مطابقة جيدة
، مع اجخح بعني االعتبار اجلانب الن ري Amosومؤشرا  التعديت واليت يتيحها برنامج 

النموذج التحطيط  ( 02)رقا ويوضن الشكت . ملنطق  يف التأ د من صحة التعديتوا
وينطوي . Amosأخحناه من نتائج احلزمة اإلحصائية  ملسارا  النموذج العامل  الحي

،  ما تشبعا  املؤشرا  املقاسة بالعامتالشكت على املسارا  املحتلفة الدالة على 
، أي غري صليةبوحدا  قياسها اج( التشبعا )تنطوي على قيا تقدير البارامرتا  

 .املوحدة املعيارية أو غري
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موذج العاملي مستقطعاا من نتائج آموس محتويا على مسار تخطيطي للن :يوضح( 12)الشكل 

 .البارامترات المقدرة بوحدتها األصلية غير المعيارية 

باستعمال ( تباين اخلطأ ،التشبعا )قيا البارامرتا  ( 02)رقايوضن الشكت    
غري أن اختالفها جيعت من غري املمكن احلكا على  ،الوحدا  اجصلية لقياس املتغريا 

ولحلك من اجفرت أن تفحص أيراذ نتائج تقدير  ،البارامرتا  أو املقارنة بينها ةحجا قيم
مبعن توحيد وحدة قياس املتغريا  على اختالفها  ،البارامرتا  ولكن بوحدا  معيارية

أحممد .)جبعت احنرافها املعياري يساوي الواحد الصحين ومتوسطها يساوي صفرا
بارامرتا  لكن حولت قيا تقديرا ا إىل ويف مايل  نفس ال، (252: 2022تغيزة،

 .وحدا  معيارية
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مسار تخطيطي للنموذج العاملي مستقطعاا من نتائج آموس محتويا على  :يوضح( 13)الشكل 

 .البارامترات المقدرة بوحدات معيارية 

واجلدول التايل يوضن مؤشرا  حسن املطابقة للنموذج بعد إجراء التحليت العامل  
 .النسحة اجلزائرية ملقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة التو يدي على
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 .يوضح مؤشرات حسن المطابقة للنموذج :(17)رقم جدول 
 املدى املثالية للمؤشر قيمة املؤشر مؤشرا  حسن املطابقة            

 2 χ =.27021 (2χ. )النسبة االحتمالية ملربع  اي 
 df = 35 

P= 07003 

 .أن تكون غري دالة

 .تطابق تام 2أقت من  27772 (df/2χ)مؤشر نسبة درجة احلرية ملربع  اي 

. اجلحر الرتبيع  ملتوسط خطأ االقرتان 
(RMSEA) 

 .مطابقة جيدة 0705أقت من  07027

 .0785القيمة القريبة من  0783 (CFI .)مؤشر املطابقة املقارن

 .0780أ د من القيمة  0783 (IFI .)مؤشر املطابقة التزايدية

 . 0780أ د من القيمة  0780 (TLI)لويس  -مؤشر تا ر

 0750تساوي أو أعلى من  0758 (PCFI.)مؤشر املطابقة املقارن االقتصادي

( james L.Arbuckle,2011 :601-616: )جدول من اجناز الباحثان اعتماداذ على*

Hooper,D et al,2008 :53-60) ( (.277-202: 2022تيغزة،)و 

املؤشرا   أن مجيع (07)يف اجلدول رقاوضن نتائج مؤشرا  حسن املطابقة ت      
، وذلك من النتائج على صد  النموذج املفرتضوتعد هحه  ،وقعت يف املدى املثايل

مبجموعة من مؤشرا  حسن  خالل تقوميه والتحقق من استيفائه للمعايري املثلى اخلاصة
بقة النموذج ملعايري اخلاصة يف احلكا على مطاتلك املؤشرا  اليت  ا داللتها  ،املطابقة
وتشري هحه النتيجة إىل وجود تطابق يف بناء مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة  ،اجلودة

، حيث أن  ت البنود  انت ضمن مستوى رية مع املقياس يف صورته اجصليةالنسحة اجلزائ
ضعيفة  0725القيمة  بالرغا من. (0751-0725)التشبع ترتاوح مابني مقبول من

وتؤ د نتائج .  0702إال أن هحا االرتباأل دال عند مستوى   02بالنسبة للبند رقا 
يتمتع بدالال  الصد  العامل  الكفاءة الحاتية العامة  مقياس على أنالبحث احلايل 

 .التو يدي على البي ة اجلزائرية لدى تالمحة املرحلة الثانوية
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ايل يف تأ يد جودة مؤشرا  النموذج مع  ثري من اتفقت نتائج البحث احل
وسنورد بع   .يت أجريت يف بي ا  ثقافية لتلفةالدراسا  وان مل نقت أغلبها وال

حيث سجلت .املؤشرا  يف دراسا  عاملية حول مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة
ياس املؤشرا  ازيلية للمقيف البي ة الدتغالية والد ( Zilda,A ,et al,2013)لـ مقارنة دراسة
  :التالية

χُ 2/df=1.98; CFI=0.92; RMSEA=0.06; SRMR=0.05 

 :لدازيلية فسجت املؤشرا  التاليةأما يف البي ة ا 
χ 2 =477; df=89.176; P=0.000; χ2/df =2.548; SRMR=0.039; 

RMSEA=0.057.i.c.90%=(0.042;0.072)   
يف البي ة الروسية فسجلت  (Schwarzer,R,Matthias,j,2013)أما دراسة  

 :املؤشرا  التالية
 χ 2 =117.967; df=35; P=0.000; χ2/df =3.370, CFI=0.94; 

TLI=0.92; IFI=0.94; PCFI=0.73; REMSA=0.069 

 :يف البي ة السورية فسجت الباحثان املؤشرا  التاليةو  
χ2 =108.09; df=35; P=0.000; χ2/df =3.088; CFI=0.87; 

TLI=0.83; IFI=0.87; PCFI=0.67; REMSA=0.089  ُ

يف  ولومبيا املؤشرا   (Fernando,j,Francoise,C,2008) ما حققت دراسة 
 ;χ2 =300.00; df=35; P=0.000 χ2/df =8.57; RMR=0.036: التالية

GFI=0.91; AGFI=0.87ُ          

 :الية يف تايالند املؤشرا  الت( Vatinee,et al,2002)وسجلت دراسة      

χ2/df=55.89; RMR=0.06; GFI=0.90; AGFI=0.85;R2=0.87    

، اليابان، و وريا أملانيامن ت  املقارنة يف  ( Schwarzer,R et al,2002) أما دراسة    
: التالية2.78ُتحدام برنامج ليزرل فقد حققت مؤشرا  حسن املطابقة باس اجلنوبية،

RMSEA=0.05; RMR=0.03; NFI=0.97; AGFI=0.97; GFI=0.098   

وبناءا على نتائج الفرضية الثانية قرر الباحثان قبول الفرض الحي ينص على أن        
مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة ميتلك مؤشرا  صد  مقبولة مع خصائص املقياس 

 .اجليد على عينة من تالمحة املرحلة الثانوية

 



رشيد.ز. بوقصارة أ.م. د.......لمقياس توقعات الكفاءة الخصائص السيكومترية والتحليل العاملي  

 

 

 

199 
 

 :ي للبيانات والتوزيع الطبيع التباين اختبار تجانس* 

فيما يتعلق مبتغري  Homogeneity of variancesللتأ د من جتانس التباين     
اجلنس   اختبار التباين ملقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة بتطبيق اختبار ليفني 

Leven-test ،  اآليت، ظهر  النتيجة املعروضة يف اجلدولأحيث: 

 Leven-test "باستخدام  يوضح تجانس التباين: (18) رقم جدول

 مستوى الداللة اختبار ليفني املقياس
 .0711 07022 توقعا  الكفاءة الحاتية العامة

أن مستوى التجانس القائا على املتوسط بالنسبة ( 01)رقا يترن من جدول     
مما يع  أن ، وهو غري دال( 0.022)ملقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة قد بلغ 

  ما   التأ د من التوزيع الطبيع  للبيانا  واستحرج معامت االلتواء.   متجانسةالبيانا
SKenwness ،ء إىل اخلطاء املعياري له حيث أنمن خالل نسبة معامت االلتوا: 

( 2-،2)تقع ضمن املدى ( 0712)ومبا أن هحه النسبة  0712=07222/07232- 
سعد )تية العامة يتبع التوزيع الطبيع  فأذن نقبت فرضية العدم بأن متغري الكفاءة الحا

ومن مث ميكن ، ، وبالتايل ميكن القول بتجانس البيانا  املتوافرة (82: 2003زغلول،
 . إجراء التحليال  املعلمية على البيانا 

بني ( 0705)ال توجد فرو  ذا  داللة إحصائية عند مستوى:الفرضية الثالثة -3
لحاتية العامة جتعت من الرروري وضع معايري لتلفة اجلنسني يف درجة توقعا  الكفاءة ا

 حسب اجلنس؟

لعينتني مستقلتني حلساب الفرو  بني "  "استحدام اختبار  الثالثة، للتأ د الفرضية     
 ،متوسطا  الح ور واإلناث يف درجا ا على مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة

 :واجلدول اآليت يوضن ذلك 
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 .للفروق بين المتوسطات حسب مت ير الجنس" ت"يوضح نتائج اختبار  :(19) رقم جدول
 اءا ـــــــــــــــــــاإلحص
 ســـــــــــــــــــاجلن

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة   " " قيمة 
 احلرية

مستوى  
 الداللة

  27780  2752 28722 222=ن الح ور 
 

337 07072 
 2727 21721 221= ن  اإلناث 

، تؤ د أنه لعينتني مستقلتني"  "ائج اختبار أن نت( 08)يترن من نتائج اجلدول       
، يف مشاعر الكفاءة الحاتية العامةالتوجد فرو  ذا  داللة إحصائية بني الح ور واإلناث 

  قبول فرضية العدم القائلة بعدم وجود فرو  بني اجلنسني فيما  املسجلة ويف ضوء النتيجة
وهحا ما . وهبحا تكون الفرضية الثالثة قد حتققت ،ق مبشاعر الكفاءة الحاتية العامةعليت

حيث تتفق هحه  ،قة يف البي ا  الثقافية املحتلفةتوقعته الدراسة بناء على الدراسا  الساب
( 2887،رضوان سامر،)ودراسة ( Schroeder,1992: )من النتيجة مع دراسة  ال  

،  ما (Schwarzer,1992,1993, 1994 )املحتلفة  لاودراسا  شفارتسر وجريوزي
 ( .2020مجيت رضوان، سامر،)تناقرت نتائج هحه الدراسة مع دراسة 

افية عامة غري مرتبطة وقد تعود هحه النتيجة  ون أن املقياس يقيس  فاءا  استعر       
ح ور واإلناث االجتماعية لل -إذ أن وجود فرو  يف اجمناأل الرتبوية النفسية ،مبوقف حمدد

شى يف الواقع إذ أخح  هحه الفرو  تتال، قد تغري  بشكت ملحوظ اجملتمع اجلزائرييف 
، وبالتايل أصبن رموح اإلناث ال يقت عن رموح الح ور يف حتقيق االجتماع  وامله 

توقعا  ومن مث ينعكس بال شك ذلك على مشاعر  ،مكانة وجناح اجتماع  ومه  عايل
وقد قاد  هحه النتيجة إىل االستغناء عن حتويت  .اافاض الشعور بالقلقالكفاءة الحاتية و 

تائية معدلة فيما يتعلق بالح ور واإلناث  ت على  معيارية الدرجا  اخلام إىل درجا 
 .حدة اجمر الحي يع  صالحية استحدام املقياس لكال اجلنسني

( املؤقتة)التائية املعدلة  املعيارية   استحراج الدرجا  :حساب الدرجات المعيارية* 
ملقياس توقعا  الكفاءة الحاتية ( اجلزائر)لدى عينة من تالمحة املرحلة الثانوية بالوادي 

 .العامة
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التائية المعدلة و المعيارية الزائية المعيارية يوضح الدرجات الخام والدرجات (: 11)جدول رقم 
 (المؤقتة)

 GESلـ جمال الدرجا  اخلام  Z عياريةاملالدرجا   T التائية املعيارية الدرجا 

23 -27.2 27 

2. -2738 21 

21 -272. 28 

30 -2782 20 

32 -2772 22 

32 -2750 22 

37 -2721 23 

38 -270. 22 

22 -0713 25 

23 -07.2 2. 

2. -0738 27 

21 -0727 21 

50 0702 28 

52 072. 30 

52 0728 32 

57 0772 32 

58 0783 33 

.2 2.18 32 

.3 2737 35 

.5 2758 3. 

.1 2712 37 

70 2702 31 

72 272. 38 

72 2721 20 

الدرجا  اخلام تشري إىل وجود مدى واسع من أن  (20)رقا يترن من اجلدول      
درجا  املفحوصني و هحا دليت على أن إجابا  أفراد عينة الدراسة  انت متباينة 

 . س حساس لرصد التباين يف السمة اليت يقيسهاومتنوعة ، مما يدل على أن املقيا
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 :نتائج الدراسة  -
توصلت الدراسة احلالية إىل نتائج ات ، بعد عرضنا لكت فرضية وحتليلها ومناقشتها       

نلحص نستطيع أن و  واإلرار الن ري للموضوع ، ،مناقشتها يف ضوء الدراسا  السابقة
 : ،  اآليتأها النتائج 

اس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة ملؤشرا  ثبا  تتالئا مع خصائص امتالك مقي. 2
 .املقياس اجليد على عينة من تالمحة املرحلة الثانوية

امتالك مقياس توقعا  الكفاءة الحاتية العامة ملؤشرا  صد  تتالئا مع خصائص . 2
 .املقياس اجليد على عينة من تالمحة املرحلة الثانوية

و  ذا  داللة إحصائية بني اجلنسني يف توقعا  الكفاءة الحاتية ال توجد هناك فر . 3
 العامة

 .للمقياس يف البي ة اجلزائرية( املؤقتة)التائية املعدلة املعيارية الدرجا   الوصول إىل. 2
 : االقتراحات -

 :ويف ضوء، النتائج اجليدة املتوصت إليها يف هحه الدراسة نقرتح ، اآليت  

يف البي ة  توقعا  الكفاءة الحاتية العامة مقياس حولسا  املزيد من الدرا. 2
 .اجلزائرية وعلى عينا  لتلفة

 .استغالل املقياس احلايل يف عملية التشحيص ، واإلرشاد والتوجيه . 2

 :ع اااااااااااااااااااااااااااااااااااالمراج

منة في لية للمت يرات الكااختبار صحة البنية العام(.2022) ، تيغزةأحممد -
حمكا،  لية الرتبية، جامعة امللك  حبث علم  ،منحى التحليل والتحقق: البحوث
 .، الرياضسعود

التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج (. 2008)رجاء حممود  أبو عالم،-
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أثر إستراتجية التعليم التعاوني على زيادة الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة الثانية 
 (.دراسة ميدانية بمتوسطة لخظر الفياللي بالبليدة) .متوسط

 أمزيان هبية .أ
 خطاب حسني .أ

 وزوتيزي  ،جامعة مولود معمري
 :الملخص

يهدف البحث إىل التعرف على فاعلية إسرتاجتية التعليا التعاوين على زيادة الدافعية 
البحث    وعلى ضوء أهداف ،لسنة الثانية من التعليا املتوسطللتعلا  لدى تالميح ا
جا  التالميح يف القياس القبل  قد توجد فرو  بني متوسط  در : صياغة فرضياته  ما يل 

لتحقيق فروض البحث ، عية للتعلا لصاحل القياس البعديوى الدافالقياس البعدي ملستو 
وقد مشلت البعدي لنفس اجفراد ذو التطبيق القبل   و  ،املنهج الشبه التجرييب استحدم

السنة الثانية من التعليا املتوسط، أما أدوا  مجع البيانا  ب اتلميح ..عينة البحث 
 .نتائج التحصيت الدراس للتعلا و مثت يف اختبار الدافعية املعتمد  عليها تت

جا  التالميح يف داللة إحصائية بني متوسط  در  توجد فرو  ذا تائج الن انت و 
 .القياس البعدي ملستوى الدافعية للتعلا لصاحل القياس البعديالقياس القبل  و 

 .اسرتاجتية التعليا التعاوين، الدافعية للتعلا: الكلما  املفتاحية
Abstract: 

The research aims to identify the effect of the 

cooperative teaching strategy to increase motivation to learn the 

students of the second year of middle school education, and in 

the light of the objectives of the research were formulating 

hypotheses as follows: There are differences between the mean 

scores of students in the tribal measurement and the post 

measurement of the level of motivation for learning in favor of 

the post measurement،To achieve the research hypotheses, the 

researcher used the experimental approach similarities and the 

pre and post application for the same individuals and have 

included research sample 88 pupils in the second year of middle 

school. 

There are significant differences at the level of function (0.05) 

between the mean scores of students in the tribal measurement 

and dimensional measurement of the level of motivation for 

learning in favor of the post measurement. 
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 :مقدمة

تتجلى أاية البحث احلايل من خالل هدفه املتمثت يف الكشف عن فعالية 
ا ، فإثارة الدافعية لدى املتعلا وتنميتها إسرتاتيجية التعليا التعاوين يف تنمية الدافعية للتعل

داخت الفصت الدراس  يعتد عامت أساس  من عوامت النجاح املدرس   وحدوث التعلا 
بالكيفية املناسبة هحا من ناحية ومن ناحية أخرى استحدام وجتريب اسرتاتيجيا  

اية خاصة عندما التدريس احلديثة  إسرتاتيجية التعليا التعاوين أمر على قدر  بري من اج
يتعلق اجمر مبعرفة مدى مراعا ا خلصائص املتعلمني والكشف عن فوائدها أمر مها 

 .بالنسبة للمعلا واملتعلا وواضع املنهج

ميثت البحث احلايل استجابة لإلصالحا  اجخرية للمن ومة الرتبوية الورنية 
ور العملية اما ا جعت املتعلا حمواملتمثلة يف التدريس باملقاربة بالكفاءا  اليت من بني اهتم

يعتد هحا البحث مها جنه حيمت توجها  أ ثر حداثة يف  ما  ،التعليمية التعليمة
مسايرة االجتاها  احلديثة يف ، و تعليا التعاوين والدافعية للتعلاموضوع الدافعية أي ال

ية التعليمية التدريس وجتريب اسرتاتيجيا  تدريس قد تؤدي إىل نتائج إجيابية يف العمل
،االستفادة من إسرتاتيجية التدريس باجملموعا  داخت الفصت حسب ما تسفر عنه 
النتائج مسااة البحث يف توضين الرؤية لدى أعراء هي ة التدريس حول أاية تنمية 

 .الدافعية للتعلا لدى التالميح

تعاوين التعرف على فعالية إسرتاتيجية التعليا المن خالل هحا البحث إىل  نسعى
 .لدى تالميح السنة الثانية متوسط يف زيادة الدافعية للتعلا 

  :اإلشكالية.0

شهد  السنوا  اجخرية اتساعاذ يف الفجوة بني احتياجا  املتعلمني التعليمية 
يث ازداد  حبوالرتبوية وقدرا  املعلمني املهنية على موا بة التغريا  احلرارية السريعة 

ئت واالسرتاتيجيا  التعليمية احلديثة ومع ذلك تكشف لنا احلاجة إىل توظيف الوسا
املالح ة امليدانية لواقع التعليا يف املن ومة الرتبوية الورنية عن قرية يف غاية اجاية حيث 
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أن االجتاه الرتبوي السائد يف العديد من املؤسسا  الرتبوية ال يزال يعتمد على رر  
اد التعليا على نقت املعلوما  من جانب املعلمني عن التلقني والتعليا التقليدية أي اعتم

رريق اإللقاء وعلى احلفظ واالستح ار من قبت املعلمني وبحلك احنصر دور املتعلا يف 
العملية التعليمية قائا على اإلصغاء واحلفظ ملا يقدم له من معلوما  مث إصدار القرار 

ختبارا  اليت تقيس اجلانب املعريف على جناحه عن رريق التقومي النهائ  القائا على اال
دون اجلوانب اجخرى وبحلك أصبن التعلا آلياذ ونتج عن ذلك عدم قدرة املدرسة على 

 .مسايرة وموا بة التغريا  احلاصلة يف اجملتمع

وملواجهة حتديا  هحا العصر ومسايرة التطور العلم  والتكنولوج  يف لتلف  
لعلمية والتقنية والرتبوية أصبن من الرروري االهتمام اجملاال  االقتصاديةواالجتماعية وا

بالعملية التعليمية للرق  بعملية التعلا إىل أفرت مستويا ا ولعت هحا يتوقف على جتاوز  
 ت ما هو تقليدي والتغلب على منطية اجساليب العادية يف التعليا،ومن هحا املنطلق 

احلديثة اليت من بني اهتماما ا جعت ظهر  احلاجة إىل استحدام اسرتاتيجيا  التدريس 
املتعلا حمور العملية التعليمة وتنمية شحصيته املتكاملة جسمياذ وعقلياذ وانفعالياذ واجتماعياذ 
. وتغيري دوره من متلق  سليب على دور نشط وحيوي باحث عن املعلومة ومنتج  ا

واملحرجا  التعليمية وذلك  بالكيفية املناسبة يؤدي إىل حتقيق اجهداف الرتبوية فالتدريس
يف ظت مناخ تعليم  تعلم  ويف حدود املدخال  املادية واملعنوية والبشرية املتاحة ومن 
بني اسرتاتيجيا  التدريس احلديثة اليت جاء  هبا احلر ة الرتبوية املعاصرة إسرتاتيجية 

القت قبوالذ لدى  بالتجريبالبحث والدراسة و التعليا التعاوين اليت ح يتباهتمام الرتبويني 
القائمني على العملية التعليمية تعتمد يف جوهرها على تقسيا املتعلمني إىل جمموعا  

حتقيق اجهداف املسطرة أثناء العملية  جو من التعاون لتنفيح املهام و صغرية يعملون معا يف
 .التعليمية التعليمة

 ى إسرتاتيجيةإن التعليا التعاوين ميثت إحد( 2660مصطفى السلييت)يرى   
ذلك من خالل تقسيا تالميح تعتمد على أسلوب العمت اجلماع  و التدريس احلديثة اليت 

ن إرارها من  ت جمموعة تعمت ضمإىل عدد من اجملموعا  الصغرية و  الصف الدراس 
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قشة فيما بينها وتبادل اآلراء يتاح  ا املنااملعلوما ، و خالل تقدمي اآلراء واملفاهيا و 
على ان يكون التعامت وصوال إلىرأي يتفق عليه ضمن إرار اجملموعة الواحدة،  املعلوما و 
 . يكون دور املعلا مرشدااجخر و  مبنيا على احرتام اآلراء و تقبت الرأيما ومنسقا و  من

ان التعلا ( ,7777Johnson Johnson)جونسون بينما يرى جونسون و 
غرية من الطالب يعملون سوياذ هبدف التعاوين إسرتاتيجية تدريس تترمن وجود جمموعة ص

والتدريس إسرتاتيجية التعليا  ،ة لكت عرو فيها إىل أقصى حد ممكنتطوير اخلدة التعليمي
التعاوين يعط  للمتعلا أاية  برية جتعله حمور العملية التعليمية وقد توالت الدراسا  

متميزة أاها حتصيت  حو ا وأ د  مع مها على فعاليا ا ملا حققته من أمناأل تعليمية
دراس  أعلى وتح ر ملدة أرول وتطوير عمليا  التفكري العليا وزيادة الدافعية حنو التعلا 

 .وتنمية قدرا  املتعلا  تحسني املهارا  اللغوية

إلىإنأاية التعليا التعاوين تتمثت يف امليزة (Ōkubo kola)ا يبو  وال  أشارو 
من يف جمموعا  صغرية، هحا من جهة و  املتعلمنياالقتصادية حيث يتفاعت عدد  بري من 

جهة أخرى انه يساعد املعلا يف التغلب على اإلعداد الكبرية من التالميح يف الفصت 
 .( 167 ،2667العيوين، ) لدراس ا

وقد أ د  مع ا الدراسا  أاية إسرتاتيجية التعليا التعاوين يف التحصيت  
مالئمتها ملحتلف املراحت الدراسية، بدئا برياض  الدراس   يف مجيع املواد التعليمية، و
 .اجرفاإلىل غاية مرحلة التعليا العايل

ة للتعلا ومن  ما اجتهت البحوث إىل استحدام التعليا التعاوين يف زيادة الدافعي
الحي  شف عن فاعلية أسلوب  ,Corder) 1777)  وردر بني هحه البحوث حبث

 ية، وحبث  ت من أسرون وسولداتوة اج ادميالتعلا التعاوين يف زيادة الدافعي
(2662Issrof, soldato, ) الحي  شف عن أاية دراسة الكمبيوتر عن رريق أسلوب

التعلا التعاوين والحي من خالله أثري  دافعية االستطالع وازداد التحدي للمهام والثقة 
واتسون  فإن ومن جانب آخر عند املتدربني، بالنفس والنهوض بتوقعا  فاعلية الحا 

من خالل مشروع تعلا تعاوين لنمو الطفت دراسياذ يوضحون ( ,7771Watson) وزمالؤه
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أن تنمية الدافعية الداخلية أي غري املرتبطة باملكافآ  أو جمرد املنافسة هو هدف مها من 
 .أهداف التعلا التعاوين 

تالميح وال شك أن الرتبية احلديثة تر ز على أاية وجود غرض واضن يدفع ال
حنو التعلا عن رريق إتاحة الفرصة أمامها للمشار ة يف اختيار املوضوعا  وتنفيح اخلطط 
وتقسيا العمت، و لما  ان ا دف الحي يسعى إليه املتعلا قابالذ للتحقيق ومالئماذ 
إلمكاناته ازداد  فاعلية هحا ا دف وأثره يف حتقيق التعلا الحي حيتاج  أي سلوك على 

والدافعية للتعلا على وجه اخلصوص تشتق من الدافعية العامة  عية وتوجيهها،إثارة الداف
الدافعية اج ادميية والدافعية للنجاح  :قد أرلق عليها مصطلحا  أخرى منهالإلنسان و 

القيمة اليت ها بأهنا مقدار املعن و والدافعية املدرسية، وبصفة عامة يشري من خالل مفهوم
االلتزام ة عن املشار ة النوعية بالتعلا و اج ادميية، أو ه  عبار يعطيها املتعلا للمهما  

 (.710 ،2616قطام ، )التعليمية على املدى الطويتبالعمليا  

بأن الدافعية تشكت بالنسبة (17.0) أما بالنسبة جايتها يح ر بلقيس مرع    
دافه جننا نريد للمتعلا واملعلا غاية ووسيلة، فه   فاية تشكت إحدى غايا  التعليا وأه

إن يكون تالميحنا مهتمني ومستمعني مبا يتعلمون وبكيف يتعلمون،هحا من ناحية ومن 
واالجتاها  تعتد من أهداف الرتبية  الناحية اجخرى فإن تنمية امليول واالهتماما 

وغايتها املستهدفة  نتاجا  للتعليا والتعلا،  ما أ د علماء النفس على الدور الفعال 
إن ( (Killer, 1987يرى  يلرجناح عملية التدريس و تنفيحها، و لعبه الدافعية يف الحي ت

من بني اجسباب الرئيسية اليت تكمن وراء فشت عملية التدريس هو غياب الدافعية لدى 
املتعلمني حنوى التعلا،  ما يرى أن غياب الدافعية لديها رمبا تعزى إىل عوامت  جهت 

ارة الدافعية لدى يف عملية التعلا، أو لعدم قدر ا على إثاملدرسني جاية الدافعية 
 .(167، 2668الزغلول، ) التالميح

أاية استثارة املعلا للدافعية يف ( Huitt ,2661 (هيو ويف املقابت يوضن 
الفصت الدراس  مبا يؤدي إلىإقبال التالميح على املنهج ملا فيه من حتقيق و إشباع 

 .عريف لديهاحاجا ا و زيادة النمو امل
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أما فيما خيص عالقة الدافعية بالتعلا يتفق اغلب الباحثني و علماء النفس 
املعرفيني إن الدافعية إحدى الشروأل الررورية لتحقيق التعلا وبدوهنا ال ميكن أن حيدث، 

 (Thorndike et Nuttin 17.6)نوتان ثورندايك و   دته دراسة  ت منوهحا ما أ
أثبتت أن الدافعية ه  اليت ترمن  Monly)17.2) نل ومو  (1706Carrol) و ارول

اف ة على التعلا اجليد للتلميح  وهنا تؤدي دوراذ فعاالذ من خالل إثارة انتباه املتعلا واحمل
، ورغا تعدد منطلقا  التفكري يف عالقة الدافعية بالتعلا تبقى دوامه ريلة فرتة التعلا

 افعية بالتعلا وتشري روزنثالى عالقة الداحلقيقة يف أن هناك اتفاقاذ عل
(1776Rosenthal) ،من خالل هحه العالقة عند مقارنتها بني نوعني من املتعلمني

افعية الحاتية املتعلا اإلجيايب و املتعلا السليب، حيث يتصف اجول بدرجة عالية من الد
تلق  ما ميلى احليوية بينما يتصف النوع الثاين من املتعلمني بوالقدرة على حتمت املسؤولية و 

 (77 ،1778البدر، . )عليها من دون إن يكون  ا دور يف تكوينها الرتبوي

، أن هناك (Fernheim et Diggory 1972)"دجيوري"فارهنام و"لقد أورد 
 املكافأة، القلق، ه  املثابرة،لعب دورا مهما يف حجرة الدراسة و سبع مسا  للشحصية ت

، ويعتد الدافع للتعلا خالل سنوا  الدراسة اذ الدافعيةاإلجيابية، تقدير الحا  وأخري  النمو،
واحداذ من الدوافع املهمة اليت توجه سلوك الفرد حنو حتقيق التقبت يف املواقف اليت تتطلب 
. التفو  ولحا ال يكون من الغريب أن يصبن الدافع للتعلا قوة مسيطرة على حياة التلميح 

 (06 ،1778حممد إمساعيت، )

بدراسة حول العوامت املرتبطة بدافعية ( ,1777Stoynoff")وينوفست"وقد قام
اإلجناز اج ادمي ، أظهر  الدراسة أن ذوي الدافعية املرتفعة اجتهوا يف خدمة اجملتمع 
بفاعلية أ د من الطلبة اجقت دافعية وأن الطلبة ذوي الدافعية املرتفعة يقرون وقتاذ أ د 

ىل هنايتها و انوا أفرت يف أداءاالمتحانا  واختيار يف الدراسة ويبقون يف احملاضرة إ
 .اجفكار من املقاال  املكتوبة واملن ومة مقارنة بحوي الدافعية املنحفرة

بدراسة لتحديد دافعية التالميح حنو املشار ة ( ,1776Dormody)  ما قام دورمودي
تائج وشعورها بالرضا خالل النشارا  اجلماعية حلت املشكال ، وقد أشار  ن
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الدراسا  غلى أن أبعاد الدافعية االستقاللية والتحصص واالنتماء  انتا مرتفعة خالل 
اجنشطة اجلماعية حلت املشكال  ، وتعد الدافعية للتعلا إحدى القرايا املهمة اليت تعن 
بالتالميح يف املوقف الصف ،إذ أن التسرب من املدرسة وتدين التحصيت واالجتاها  

تعلا وانتشار املشكال  السلو ية يف الصف ه  من مؤشرا  تدين الدافعية السلبية حنو ال
للتعلا، وتعتد يف حقيقة اجمر إحدى املشكال  اليت تتعرض  ا العملية التعليمية حسب 
آراء علماء النفس والرتبية وه    اهرة عرفت انتشاراذ واسعا خاصة يف مرحلة التعليا 

ل هحا البحث على هحه املرحلة، وخصوصيا ا تعتد  املتوسط، حا جاء تر يزنا من خال
 عامت من عوامت اافاض دافعية التالميح للتعلا  وهنا يف هحا السن يعيشون فرتة 

يجية التعليا التعاوين  ما املراهقة وه  فرتة التوتر النفس  والتقلب االنفعايل، ومبا أن إسرتات
احت و افة التحصصا  واملواضيع صاحلة جلميع املر ( ,1771Slavine) أشار سالفني

فقد تكون أحد احللول  حه املشكلة، ومن هحا املنطلق حتدد  املشكلة الرئيسية للبحث 
يف معرفة مدى فعالية إسرتاتيجية التعليا التعاوين يف زيادة الدافعية للتعلا لدى تالميح 

 :ايل فيما يل السنة الثانية من التعليا املتوسط ويتحدد التساؤل الرئيس  للبحث احل

ما مدى فعالية إسرتاتيجية التعليا التعاوين يف زيادة الدافعية للتعلا لدى تالميح السنة  -
 الثانية من التعليا املتوسط ؟ 

هت توجد فرو  بني متوسط  درجا  التالميح يف القياس القبل  والبعدي الختبار  -
 الدافعية للتعلا لدى تالميح السنة الثانية متوسط ؟

 :فرضية البحث.5

  القياس البعدي ملستوىجا  التالميح يف القياس القبل  و قد توجد فرو  بني متوسط  در   

 .الدافعية للتعلا لصاحل القياس البعدي
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 :التعريفات االجرائية.3

اخلطوا  هو جمموعة من اإلجراءا  و  :إستراتيجية التعليم التعاوني تعريف.0.3
الميح السنة الثانية متوسط إىل جمموعا  صغرية غري التدريسية القائمة على تقسيا ت

متجانسة من حيث التحصيت، ترا  ت جمموعة أربعةأعراء ميارسون مهام تعليمية يف 
مادة الفيزياء و التعاون فيما بينها لإلجابة على التساؤال  املطروحة و اجناز املهام و 

فقد اجملموعا  و تقدمي يقتصر دور املعلا أثناء التدريس على حتديد اجهداف و ت
 .املساعدة عند احلاجة و تقييا جمموعا  التعلا و مكاف تها

اإلحساس اإلجيايب من قبت تلميح السنة الثانية  :التعريف االجرائي الدافعية للتعلم.5.3
متوسط حنو التعلا ويقاس من خالل الدرجة الكلية اليت حيصت عليها عند اإلجابة على 

 .الدافعية للتعلا الحي صّما  حا الغرضبنود املقياس اخلاص ب

 :منهج البحث.0

بناء على هدف البحث املتمثت يف معرفة مدى فعالية إسرتاتيجية التعليا التعاوين يف زيادة  
الدافعية للتعلا لدى تالميح السنة الثانية متوسط فطبيعة هحا البحث تستدع  إتباع 

 .ملثت هحا النوع من البحوث املنهج الشبه التجرييب لكونه املنهج املناسب

 :حدود البحث.2

  تطبيق إجراءا  البحث احلايل ابتداء من شهر جانف  للعام الدراس  : احلدود الزمنية -
2612. 

، بوالية " خلرر الفياليل"  تطبيق إجراءا  البحث يف متوسطة  : احلدود املكانية -
 .البليدة
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 : الدراسة االستطالعية .0

الدراسة اجساسية البد من إجراء دراسة قبلية هبدف التعرف  قبت الشروع يف
على ميدان البحث والتمرن على  يفية التعامت مع إجراءا  البحث والوقوف على 
الصعوبا  اليت ميكن أن تصادفنا عد مراحت البحث إضافة إىل مجع املعلوما  اخلاصة 

أداة البحث  اختبار الدافعية  بأفراد العينة  وخصائصها ، والتأ د من صالحية  ومالئمة
للتعلا  من حيث شروره السيكو مرتية  والتحقق من الفها الدقيق لعباراته ووضوح 

 .مفرداته 

،   ة إلمكانية إجراء البحث امليداين افة التسهيال  اإلداري   بعدما توفر 
غ عددها إجراء الدراسة االستطالعية على عينة من التالميح السنة الثانية متوسط البال

 .مبتوسطة خلرر الفياليل  بوالية البليدة اتلميح 76

 :تتمثت إجراءا  الدراسة االستطالعية فيما يل 

حتديد واختيار عينة البحث حيث   اختيار تالميح السنة الثانية متوسط ومن 
 :أسباب اختيار هحه العينة راجع لالعتبارا  التالية

ية متوسط و الحي ميكنها فها عبارا  أداة البحث املستوى اللغوي لتالميح السنة الثان -
 .مقارنة بتالميح السنة االوىل

 .تعود تالميح السنة الثانية على مرحلة التعليا املتوسط مقارنة بتالميح السنة اجوىل -

 ما تعحر علينا  حلك إجراء البحث على تالميح السنة الثالثة لعدم توفر العدد الكايف -
متوسطة خلرر الفياليل على قسمني فقط بالنسبة للسنة الثالثة  للتالميح حيث تتوفر

 .متوسط 

المتحانا  شهادة  صعوبة إجراء البحث على تالميح السنة الرابعة النشغا ا بالتحرري -
 . التعليا املتوسط
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اختيار املكان املالئا للتدريس باالسرتاتيجية التعليمية املحتارة أي البي ة الصفية املالئمة  -
تنفيحها حيث   اختيار مادة الفيزياء الستعداد أستاذة املادة للتدريب على اسرتاتيجية ل

التعليا التعاوين وتنفيحها ملدة فصت  امت هحا من ناحية ومن ناحية أخرى مبا أن تدريس 
هحه املادة يتا يف املحد   اختيارها للتفادي إحدى عوائق اسرتاتيجية التعليا التعاوين اليت 

هحا ة جلوس التالميح على شكت دائرة و ب حجا الغرفة الصفية مالئما لوضعيتتطل
مايصعب حتقيقه يف اجقسام العادية وقد أشرنا فيما سبق أن اسرتاتيجية التعليا التعاوين 

 .صاحلة لكت املواد غري أن اختيارنا ملادة الفيزياء راجع إىل االعتبارا  السابق ذ رها

ئص أفراد العينة ومجع أ د عدد ممكن من املعلوما  من اجت أخح فكرة عن خصا -
 .اليت ختدم البحث 

  االرالع على سجال  التالميح للتعرف على مهنة اجولياء وحالتها االجتماعية 
ومستواها الثقايف وقد تبني لنا أن مجيع أفراد العينة من مستوى اقتصادي و اجتماع  

 متوسط 

لدراس  حيث تبني ضعف مستوى التحصيت   االرالع على وثائق التحصيت ا-
 . 11و 8وحت معدال ا الفصلية ما بني الدراس  لدى أغلبية التالميح وقد ترا

الميح أخح فكرة عن سلوك التالميح يف الصف قمنا حبرور أربعة حصص مع الترفة و ملع -
  أها ما لوحظ انتشاراملشكالحصتان يف مادة الرياضيا  وحصتان يف مادة الفيزياء و 

نتائج التحصيت ا بعني االعتبار هحه املالح ا  و السلو ية بني التالميح لحلك أخحن
 الدراس  لكوهنا اثت إحدى مؤشرا  تدين الدافعية للتعلا لدى التالميح 

ها حول االتفا  معة تنفيح االسرتاتيجية املحتارة و إجراء مقابلة مع اجساتحة حول  يفي -
اتد من بداية شهر فيفري إىل غاية هناية شهر ماي أي ملدة  اليتاملدة الزمنية لتطبيقها و 

جية التعليا التعاوين وخطوا ا فصت  امت  ما قدمنا  ا منوذج يترمن مفهوم اسرتاتي
 تزويدها باملرجع وتدريبها لتنفيحها بالكيفية املناسبة اإلجرائية و 
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وضن  ا معن التعلا  رة أين ي ة أفراد العينة للتعلا باالسرتاتيجية التعليمية املحتا -
أايته  ما وضحنا  ا أاية التعاون وفوائده وقد  قامت الباحثة بعرض التعاوين وأهدافه و 

بها على أدوارها داخت اجملموعة منوذج للتعليا التعاوين مكون من أربعة تالميح   تدري
 عاونيا استحدامه  وسيلة لتهي ة وتدريب أفراد العينة ملعرفة  يف يتعلمون تو 

  اختبار أداة البحث من حيث وضوحها و صالحيتها حيث ربق مقياس الدافعية  -
وضن للتالميح الغرض من املقياس أين  2612جانف   0للتعلا مجاعيا وذلك يوم 

ا دف من البحث مبساعدة اجساتحة من خالل تقدمي نصائن للتالميح من حيث و 
التزامها املقياس لوحظ  جتاوب التالميح و  تطبيقالتعامت مع بنود املقياس جبدية و أثناء 

بالتعليما  وفهمها لعبارا  املقياس حيث مل يتا االستفسارسوى عن العبارة رقا 
الدنامج الدراس  يترمن موضوعا  متنوعة وشيقة و ن را لوضوح املقياس وفها (. 17)

املقياس يقيس مسة عباراته لدى أفراد العينة   جتنب إجراء تعديال  عليه وذلك لكون 
بالتايل صاحل للتطبيق على أفراد البي ة لكونه  صما على البي ة احمللية و الدافعية للتعلا و 

 .اجلزائرية وقد استغرقت مدة اإلجابة على بنود املقياس نصف ساعة 

  :إجراءات الدراسة األساسية. 7

 :مجتمع البحث( 1.7

ط الحين يدرسون يف املؤسسا  التابعة يشمت جمتمع البحث تالميح السنة الثانية متوس
 ويبلغ عددها(  2612-2611) املوسا الدراس   ملديرية الرتبية لوالية البليدة خالل

 .متوسطة 127أما عدد املتوسطا  فيبلغ ( 21210)

 :عينة البحث (.2.7

وتلميحة وها تالميح  السنة  اتلميح 77تكونت عينة البحث يف البداية من 
ؤسسة خلرر الفياليل بوالية البليدة  وقد اخرتنا ثالثة أقسام لعينة البحث الثانية متوسط مب

 10من غري أفراد الدراسة االستطالعية ، وقد   استبعاد سبعة تالميح ن را لتجاوز سنها 
وتلميحة ،  اتلميح ..ليصبن عدد أفراد العينة ( إناث)سنة  ما انقطع اثنان عن الدراسة 
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زيع أفراد العينة  من حيث متغريي السن واجلنس و املستوى واجلدول التايل يوضن تو 
 .الدراس  

 يمثل توزيع أفراد العينة حسب السن والجنس والمستوى الدراسي (:10) رقم جدول

  السن الح ور اإلناث اجملموع
 القسا اجول سنة 10إىل 17 12 .1 76
 القسا الثاين سنة 10إىل  17 18 18 76
 القسا الثالث سنة 10إىل  17 12 10 .2

 :أدوات جمع البيانات(.3.2

 :نتائج التحصيل الدراسي.

راسا  من مؤشرا  الدافعية مبا أن التحصيت الدراس  يعتد يف الكثري من الد
بإسرتاتيجية التعليا  ، لحلك أخحنا بعني االعتبار نتائج التالميح قبت وبعد التدريسللتعلا

 .الفصلية اليت قدمت لنا من ررف مدير املؤسسةهحا وفقا لكشوف معدال ا التعاوين و 

 :اختبار الدافعية للتعلم. 

 وصف المقياس: 

ت فقرة أربعة اختيارا  فقرة ولك( 07)يتكون املقياس يف صورته النهائية من 
على التلميح أن يرع و ( صحين نوعا ما، غري صحين، ال أدري  ،صحين ااما)لإلجابة 

 .ينطبق عليه ومجيع الفقرا  صيغت بشكت إجيايبأمام االختبار الحي ( ×) مةعال

 التعليمة: 

رغبته يف الدراسة يح و قصد القيام بدراسة علمية حول موضوع اهتمام التلم 
ذلك نك إبداء رأيك حو ا بكت صراحة و نرع بني يديك جمموعة من العبارا  أملني م

أي عبارة بدون إجابة يف اخلانة املناسبة إلجابتك نرجو منك عدم ترك ( ×)بوضع العالمة 
 .ونشكر على تعاونك معنا 
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 كيفية التطبيق: 

ميكن تطبيق املقياس فرديا أو مجاعيا حيث يتا توزيعه على أفراد العينة وبعد أن 
( ×)طلب منه أن يقرأ الفقرا  بتمعن وأن يرع عالمة يستلا املفحوص ورقة املقياس ي
وره مع توضين  تعد فعال عن شعحتت إحدى البدائت اليتواحدة فقط أمام  ت عبارة و 

ماذا يقيس وقد خصصت ساعة  املة بالنسبة للمدة الزمنية لإلجابة ا دف من املقياس و 
 :على عباراته إضافة إىل تقدمي جمموعة من النصائن للمفحوصني منها 

أن هحه اإلجابا  ال ميكن استحدامها إال على عبارا  املقياس بكت صراحة و  اإلجابة -
 لعلم  للغرض ا

 .القسا على ورقة املقياس تابة اسا املفحوص واللقب والسن و -

 كيفية التصحيح: 

  إعطاء أ د اجوزان ( الدافعية للتعلا)مبا أن االختبار يقيس اجتاه وجود اخلاصية  
 للبنود اليت تشري إىل ذلك وه   لها موجبة  ما يل  

 .1:ال أدري 2:غري صحين 7:صحين نوعا ما 0:صحين ااما

بندا فإن الدرجة اليت  07مبا أن عدد البنود املعتمد عليها لقياس الدافعية للتعلا هو  -
 :حيصت عليها املفحوص تكون  ما يل  

 .170أعلى درجة ه  و  07ه  يف سلا اإلجابة أدىن درجة  -

 صدق وثبات المقياس: 

( 168)من  قام مصمم  املقياس بالتأ د من ثباته من خالل تطبيقه على عينة مكونة -
يف إحدى متوسطا  اجلزائر، أما أعمار التالميح تراوحت  (إناث 88 ،ذ ور 86) اتلميح
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مما يدل على  7..6التجزئة النصفية ب الثبا  سنة وجاء  قيمة معامت 10إىل  12بني 
  .ثبا  عايل

 76مث التأ د من ثبا  املقياس بطريقة إعادة التطبيق على عينة استطالعية قوامها  -
 مما يشري إىل ثبا  عايل  6.77يح حيث بلغت قيمة معامت الثبا  تلم

وه  درجة مناسبة لصد   8..6 ما تأ دنا من صد  االختبار الحي بلغت قيمته -
 االختبار

من هحا املنطلق ميكن القول على االختبار بأنه يتمتع خبصائص سيكو مرتية جيدة جتعله 
 : صاحل للتطبيق على أفراد العينة 

بعد االنتهاء من املدة املحصصة -(القياس البعدي)ق مقياس الدافعية للتعلم تطبي -
للتدريس باسرتاتيجية التعليا التعاوين قمنا بتوزيع مقياس الدافعية للتعلا على نفس اجفراد 

 .أي القياس البعدي هبدف مقارنة النتائج ومعرفة التغري يف مستوى الدافعية للتعلا

 :حثعر  نتائج فرضية الب. 0

توجد فرو  ذا  داللة إحصائية بني متوسط  درجا  التالميح يف " :نص الفرضية
 . "القياس القبل  و القياس البعدي يف مستوى الدافعية للتعلا لصاحل القياس البعدي

 .يوضح الفروق بين متوسطي القياس القبلي والبعدي لدى أفراد العينة(: 15)جدول رقم 

مستوى 
 الداللة

 درجة
 احلرية 

   قيمة
 احملسوبة 

 اخلطأ
 املعياري

متوسط 
 الفرو  

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 اجملموعة
N 

 التطبيق

 
6.68 

 
.7 

 
2.82 

 
1..0 

 
0.27 

 
17.71 

18..01 
 

102.77 

.. 
 

.. 

 القبل  
 

 البعدي
أنه توجد فرو  ذا  داللة  2نستنتج من البيانا  اإلحصائية للجدول رقا   

القياس البعدي ملستوى جا  التالميح يف القياس القبل  و توسط  در إحصائية بني م
لعينتني متشاهبتني بلغت  " "رباستعمال اختباالقياس البعدي و  الدافعية للتعلا لصاحل
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ومبا أن قيمة  1.08أما قيمة   اجملدولة فه  تساوي  2.82قيمة   احملسوبة تساوي 
ومستوى الداللة ( 1-ن)رية ا  احل  احملسوبة أ د من قيمة   اجملدولة حتت درج

بالتايل توجد فرو  ذا  فإنه يتا رف  الفرض الصفرى وقبول الغرض البديت و ( 6.68)
القياس البعدي يف جا  التالميح يف القياس القبل  و داللة إحصائية بني متوسط  در 

ن مستوى الدافعية للتعلا لصاحل القياس البعدي و ميكن أن نستحلص بنوع من الثقة بأ
 .إسرتاتيجية التعلا التعاوين ذا  فعالية يف زيادة مستوى الدافعية للتعلا لدى التالميح

 :مناقشة نتائج فرضية البحث . 8

توجد فرو  ذا  داللة إحصائية بني متوسط  درجا  التالميح يف القياس 
ا وبحلك يت. القبل  و القياس البعدي يف مستوى الدافعية للتعلا لصاحل القياس البعدي
عن وجود   7قبول  الفرض اجول للبحث حيث  شفت  النتائج الواردة  يف اجلدول رقا 

فرو  ذا  داللة إحصائية بني متوسط  درجا  التالميح يف القياس القبل  و القياس 
البعدي ملستوى الدافعية للتعلا لصاحل القياس البعدي وهحا يدل على فعالية إسرتاتيجية 

 .ها االجيايب على زيادة مستوى الدافعية للتعلا  لدى التالميحالتعلا التعاوين  وتأثري 

يرجع ارتفاع مستوى الدافعية للتعلا لدى التالميح يف ظت التدريس بإسرتاتيجية 
التعليا التعاوين إىل ما توفره من فرص جلميع التالميح يف املشار ة الفعلية يف عملية التعلا، 

عن أفكارها يف جو تعاوين، باإلضافة إىل  إىل جانب منحها فرصا متعددة للتعبري
 . االهتمام باملتعلا باالعرتاف بدوره اإلجيايب ومشار ته اجلادة يف العملية التعليمية التعلمية

 ما يرجع ارتفاع مستوى الدافعية للتعلا وزياد ا إىل مسااة إسرتاتيجية التعليا 
بعرها بعرا يف اعتماد متبادل إجيايب التعاوين يف إعطاء احلرية للمتعلمني للتعلا وتعيلا 

وشعور باملس ولية اجلماعية يف حتقيق املصري املشرتك، واختاذ القرارا  بدون تردد وفق ما 
أتفق عليه، هحا إضافة إىل ما يطرأ على العملية التعليمية من تغريا  جوهرية  تغيري دور  

ن ما وميسرا لعملية  ت من املعلا و املتعلا، حيث أصبن اجول موجها ومرشدا وم
التعليا، بينما الثاين أصبن حمور العملية التعليمية التعلمية  باحث عن املعلومة ومنتج  ا، 
وح ى شكت البي ة الصفية يتغري حبيث أصبن التالميح يتعلمون على شكت جمموعا  يف 
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ة وضعية اجللوس ختتلف عن الشكت املعتاد، أي التالميح جيلسون يف جمموعا  على هي 
 .دائرة ولعت  هحه الوضعية أثر  بشكت إجيايب على الطبيعة النفسية للمتعلا

إن العملية التعليمية يف ظت التدريس بإسرتاتيجية التعليا التعاوين ساات يف 
تطوير العالقا  اإلجيابية بني املتعلمني، وإشباع حاجا ا  احلاجة إىل احلرية واحلاجة إىل 

ام، وحتسني اجتاها ا حنو املنهج والتعلا واملدرسة، إضافة إىل ما االنتماء والتقدير واالحرت 
يتلقاه املتعلمني من مكاف ا  أثناء اجنازها  للمهام املو لة إليها، ولعت مجيع هحه 

 .اخلصائص من شأهنا إجياد الرغبة لدى التالميح للتعلا والدافعية له

لتالميح أثناء أن ا(Christine and Otherslee,1997)لقد أ د  ريستني 
التعليا التقليدي يشغلون دون دافعية، ولعت هحا يلفت االنتباه إىل ضرورة جتاوز اجساليب 
التقليدية يف التدريس واخلروج بالعملية التعليمية من حيز اجلمود إىل احلداثة والتنوع ح ى 

أ دته  يتا بناء مستوى عال من الدافعية حنو التعلا املدرس  لدى املتعلمني، وهحا ما
نتائج البحث احلايل الحي أثبت أن التدريس بإسرتاتيجية التعليا التعاوين أدى بأسلوب 
أفرت إىل الزيادة يف الدافعية حنو التعلا لدى تالميح السنة الثانية متوسط، ومهما يكن 
مستوى الدافعية للتعلا لدى التالميح يف الصف إال أهنا سوف تتحول إىل اجحسن 

ل استشار ا أو إىل النقصان والتدين وبقائها يف حالة  مون إىل أن جتد بالزيادة من خال
يف البي ة اخلارجية ما يثريها، وهحا يتوقف على ما حيدث يف غرفة الصف من مدى إتاحة 
الفرصة للمتعلمني للمشار ة يف العملية التعليمية التعلمية ومدى استحدام إسرتاتيجيا  

التعليا التعاوين مما ينعكس إجيابا على دافعية التالميح حنو التدريس احلديثة  إسرتاتيجية 
 . التعلا

إن زيادة الدافعية للتعلا يف ظت التدريس بإسرتاتيجية التعليا التعاوين رمبا يعود 
 Ryanراين )إىل خصائص اجلماعة اليت ينتم  إليها التلميح، وهحا ما أ دته دراسة 

السيا  املميز جلماعة اجقران خصائص  اليت أسفر  على نتيجة مفادها أن( 2661
 . معينة تؤثر يف مدى دافعية التلميح لبحل اجلهد الكايف ويف مدى حبه أو  رهه للدراسة
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 يتفق البحث احلايل من خالل ما أسفر عنه من نتائج مع حبث  وردر
(Corrder 1999)  الحي  شف عن فاعلية أسلوب التعلا التعاوين يف زيادة الدافعية

،  ما تؤيد هحه (Issrof et Soldato)سولداتودميية،  وحبث  ت من   أسروف و  ااج
حيث أ د  نتائج دراستها فعالية إحدى ( 1777)النتائج دراسة أمال ربيعة  امت 
يف زيادة الدافعية للتعلا، (  Jigsauإسرتاتيجيةجيكسو)إسرتاتيجيا  التعليا التعاوين 

باجردن واليت أ د  على فعالية ( 2662)وتتفق  حلك مع نتائج دراسة القويدر 
إسرتاتيجية التعليا التعاوين على تنمية دافعية الطالبا  لتعلا اجلغرافيا مقارنة مع الطريقة 

( 2661)العادية يف التدريس، ونفس النتيجة أسفر  عنها دراسة ليمر أبو زيد حممد 
التحصيت الدراس  لدافعية و يا التعاوين يف تنمية احول فعالية استحدامإسرتاتيجية التعل

القابلية للعمت التعاوين، أين تفوقت اجملموعة التجريبية يف مقياس الدافعية املتعددة اجبعاد 
اليت أ د  ( .266)على اجملموعة الرابطة  ما تتفق مع دراسة عصماين رشيدة 

راسة ونتزل نتائجها أن الدافعية للتعلا تتأثر بإسرتاجتية املعلا يف التدريس إضافة إىل د
(Wentzel 1997 .) 

يتفق البحث احلايل من خالل نتائجه  مع  املن ور الدافع   الحي  قام على  
 وسكينر attkinsonأتكنسون و  deutsh دوتشو  lewin أعمال  الوين

skinner  والحي يقوم على افرتاض أن العالقا  الشحصية املتبادلة بني التالميح حتت
ت من الدافعية واإلجناز الحايت ملية التعليا تؤثر إجيابا على  شروأل تواصت إجيابية يف ع

 (.1776،177حممود عبد احلليا منس ،.)التعلا اج ادمي  لدى التالميحو 

من  (J. Proulx, 1999)تتفق نتائج البحث احلايل مع ما قام به برولكس 
ة يف التعلا دراسا  أ د  من خال ا أن العمت يف اجملموعا  باعتباره صيغة بيداغوجي

يعمت على رفع الدافعية لدى املتعلمني وينم  روح املس ولية لديها ويزيد القدرة على تقبت 
 .وجهت الن ر املحتلفة وارتفاع مستوى تقدير الحا  لدى التالميح

و نقطة أساسية تبقى نتائج البحث احلايل فما يتعلق باجثر اإلجيايب إلسرتاتيجية 
افعية حنو التعلا لدى التالميح مؤيدة إىل ما جاء  به ن ريا  التعليا التعاوين على الد
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علا النفس االجتماع  واليت اهتمت بدور التفاعال  بني التالميح يف جماال  تعلمية 
متسعة، تترمن التحصيت اج ادمي ، العمليا  املعرفية، املهارا  ما بعد املعرفية، 

 .(170 ،1776 مود منس ،حم) ايت، النمو االجتماع الدافعية، اإلجناز الح

 :خاتمة

من العرض السابق لنتائج البحث اجثر اإلجيايب ملستوى دافعية التالميح ترن ا
للتعلا و الرغبة له، يف ظت التدريس بإسرتاتيجية التعليا التعاوين، وي هر ذلك من خالل 

و  البعدي، حيث  انت الفر جا  التالميح يف القياس القبل  و الفرو  بني متوسط  در 
لصاحل القياس البعدي، وهحا يع  أن اإلسرتاتيجية املحتارة يف البحث احلايل قد أد  

 .بأسلوب أفرت إىل زيادة الدافعية للتعلا لدى تالميح السنة الثانية متوسط

يرجع ارتفاع وزيادة مستوى الدافعية للتعلا يف ظت التدريس بإسرتاتيجية التعليا 
 : اضا  أاهاالتعاوين إىل جمموعة من االفرت 

جعت املتعلمني يتعلمون بأنفسها عن رريق حسن التوجيه إىل ا تشاف تطبيقا   -
 . املادة التعليمية

ها يف وضع يسمن  ا مبهام اتفاعت التالميح مع بعرها البع  أثناء إجنازها وقيامه -
إجيابية باحلوار واملناقشة وبناء الثقة واختاذ القرارا ، فمثت هحا التفاعت املشجع له أثار 

على الدافعية للتعلا لدى التالميح، حيث يسمن  ا مبعرفة بعرها، وهحا بدوره يشكت 
 .يف جو تعاوينراء اجملموعة اجساس لعالقا  تتسا بروح االلتزام واالهتمام بني أع

دور التلميح إجيايب ونشط لكونه يتعلا مع بقية زمالئه، وهو ميثت احملور اجساس  يف  -
 .التعلمية، مما ينعكس إجيابا على رغبته يف التعلا والدافعية له -يةالعملية التعليم

التعلمية بصورة فعالة تتعدى  وهنا متلقني  -املتعلمون يشرت ون يف العملية التعليمية -
سلبيني، أما بالنسبة لطبيعة مشار تها فه  تتا يف جمموعا  صغرية غري متجانسة من 

ي قدرا  مرتفعة، وذوي قدرا  متوسطة حيث التحصيت الدراس ، تشمت تالميح ذو 
وذوي قدرا  منحفرة، وهحا من شأنه زيادة نسبة املشار ا  داخت اجملموعا ، حيث 
تكون هناك فرص  برية إلعطاء املساعدا  وتبادل اجفكار، فيساعد التلميح املتفو  



خطاب.ف .أ أمزيان.ب .أ...............استراتيجية التعليم اتعاوني على زيادة الدافعية للتعلمأثر   

 

 

 

 

223 
 

علا ويزيد التلميح الرعيف إلجناز املهام وبلوغ اجهداف اجمر الحي يزيد من دافعيته للت
 .من مشار ته يف املوقف التعليم 

زيادة قدرة التالميح على التعبري عن أفكارها وأرائها ووجها  ن رها، وتنمية  -
 . االحرتام واملودة والثقة بني التالميح مما يؤثر عليها إجيابا من الناحية النفسية

صدر الرئيس  تغيري بي ة حجرة الدراسة، مقارنة بالشكت املعتاد حيث املعلا هو امل -
للمعرفة عند التالميح، ويف املقابت يصبن التلميح مصدرا للمعرفة عند أقرانه داخت اجملموعة 
يف ظت التدريس بإسرتاتيجية التعليا التعاوين، ح ى وضعية اجللوس ختتلف أين أصبن 

 . تسهيت التفاعت املعزز وجها لوجه التالميح جيلسون يف جمموعا  على هي ة دائرة هبدف
غبة التالميح يف تغيري الطر  التقليدية يف التدريس وميلها إىل التعلا يف جو يسوده ر  -

التعاون واحلوار واملشار ة اإلجيابية، إضافة إىل ما يتلقونه من مكافآ  من شأهنا استثارة 
 .  التعلمية -الدافعية للتعلا وتنميتها أثناء العملية التعليمية

حا البحث بابا للمتحصصني والباحثني املهتمني مما سبق نأمت أن يفتن ه انطالقا
 :مبجال الرتبية والتعليا إلجراء حبوث ودراسا  حول

 أثر إسرتاتيجية التعليا التعاوين على تنمية الدافعية للتعلا لدى رالب اجلامعة -
قياس أثر إسرتاتيجية التعليا التعاوين يف تنمية الدافعية لتعلا املواد التعليمية لدى  -

 .املتأخرين دراسيا التالميح
أثرإسرتاتيجية التعليا التعاوين يف االحتفاظ باملعلوما  لفرتة رويلة لدى تالميح ذوي  -

 . صعوبا  التعلا يف املرحلة االبتدائية من التعليا
إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة  إسرتاتيجية التعليا التعاوين  دواع  وأسباب استحدام -

 .من وجهة ن ر اجساتحة
ن الصعوبا  والعوائق اليت تواجه معلم  مادة الفيزياء يف تنفيح إسرتاتيجية دراسة ع -

 . التعليا التعاوين
إسرتاتيجيا  التدريس احلديثة يف تدريس املواد االجتماعية من وجهة  عوائق استحدام -

 .ن ر اجساتحة
 . ملدندراسة مقارنة بني تالميح الريف وا -أثر عامت البي ة على مستوى الدافعية للتعلا -
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 :قائمة المراجع

التربوية المعرفية في المناهج  معجم المصطلحات(: 2667)محد حسني اللقاينأ -
 .طرق التدريسو 

بعض الدافعية الداخلية والخارجية مستواها و (: 1778)بدر عمر العمر  -
 .، الكويت77، العدد 16يت اجمللد ، جملة جامعة الكو المت يرات المرتبطة بها

 . ، عامل الكتب، القاهرة1، ألمهارات التدريس(:2661)حسن حسني زيتون  -

، سيكولوجية الطاقة الالمحدودةالذكاء االنفعالي و (:.266)سعاد جد سعيد  -
 . ، عامل الكتب احلديثاالردن

دار ، ، االردن1أل ،المدخل الى التدريس(:2667)سهيلة حمسن  اظا الفتالوي -
 .التوزيعالشرو  للنشر و 

ني على التحصيل اثر استخدام اسلوب التعلم التعاو (:2667)صاحل حممد العيوين  -
، اجمللد االتجاا نحوها لتالميذ الصف السادس ابتدائي بنينفي مادة العلوم و 

 . ، الكويت22، العدد 77

، 1، ألاستراتيجيات حديثة في فن التدريس(: 2667)عبد الرمحان عبد ا امش   -
 .التوزيع، دار الشرو  للنشر و االردن

، 1، ألمقدمة في علم النفس التربوي(: 2668)لرحيا الزغلول عماد عبد ا -
 . التوزيع، دار يزيد للنشر و االردن

، ،  االردن1، ألالتفكير الناقد و االبداعي(: 2660)فراس حممود مصطفى السلييت -
 . التوزيععامل الكتب احلديث للنشر و 

، تدريسيةالنماذج الاستراتيجيات طرائق التدريس و (:1777)فؤاد سليمان قالدة -
 . اجلزء اجول،  لية الرتبية، جامعة رانطا
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الدافع للتعلم لدى عينة من الدافع لالبتكار و (:1778)حممد املري حممد امساعيت -
، جملة جامعة الكويت، الكويتالثانوية العامة في كل من مصر و  تالميذ المرحلة

 . ، الكويت70، العدد 67اجمللد 

ستراتيجيات معاصرة في التعلم ا(: 2660)حممد مصطفى مصطفى الديب -
 . ، عامل الكتب،  القاهرة1، ألالتعاوني

، دار املعرفة علم النفس التربوي للمعلمين، (1776)حممود عبد احلليا منس   -
 .اجلامعية، مصر

، دار الفكر ، االردن0، ألالتعلم و التعليم الصفي(: 1777)نادر فهم  الزيود  -
 . التوزيعللطباعة والنشر و 

استراتيجيات حديثة في التدريس (:2660)آخرون هيا العبيدي و هاين ابرا -
 .التوزيع، عامل الكتب احلديث للنشر و ، اجردن1، ألالتقويمو 

، التعلم في الطفولة المبكرةاستراتيجيات التعليم و (:2661)هدى حممود الناشف  -
 . دار الفكر العريب

وائت للنشر  ،  االردن، دار1، ألعلم النفس التربوي: (2616)يوسف قطام   -
  .التوزيعو 
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حاالت ضمن  01 ادراسة عيادية ل –االجتماعي لمريض الصرع المعاش النفسي و 
- تيسمسيلت  -عائالتهم بمنطقة سنة  و  25 – 55شريحة العمرية من ال

 بغالية هاجر
 جامعة مستغامن

 :ملخصال
إىل التعرف على املعاش النفس  واالجتماع  ملري  الصرع  يهدف هحا البحث

ذلك بناءا على التساؤل حول ربيعة االنعكاسا  املرتتبة على هحا النوع من اجمراض و 
ما ه  أها سوسيولوج  والعائل  للحاال  املدروسة و ة على الواقع السيكو العصبي

 ت من املنهج   قد   توظيفو . عة من ررفها للتكيف مع املرضالدفاعية املتب امليكانيزما 
دي استنادا على تقنية املالح ة واملقابلة اإل لينيكية العيا املنهجالوصف  والتحليل  و 

حاال   16على عينة متكونة من ( TAT)اختبار تفها املوضوع للكبارودراسة احلالة و 
أن مرض الصرع ينعكس سلبيا  توصلنا إىلو . متكفلني باملرضى 16ض الصرع ومصابة مبر 

نوعية )إلصابة ن را لطبيعتها حبيث ال تتمكن أغلبيتها من تقبت اعلى معاش املرضى 
 .التدير نكار و اإل ،الكبتالدفاع    هنا تلجأ الكثري من احلاال  إىل آليا و ( املعتقدا 

 .مرض الصرع  -املرض  - النفس  املعاش: الكلمات المفتاحية 
Résumé : 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre de l’identification 

des effets des incidences psychologiques et sociales pour les 

patients souffrant d'épilepsie, à travers des questionnements sur 

la nature des conséquences de ce type de maladie neurologique 

sur le vécu  psycho-sociologique et familial  chez les cas étudiés 

et quels sont les mécanismes de défense les plus utilisés pour 

leur adaptation avec la maladie. Nous avons utilisé l'approche 

descriptive, analytique et clinique basées sur l’observation, les 

entretiens cliniques et l’étude de cas ainsi que le test projectif 

(TAT) avec 10 cas et leurs familles. Nous avons conclu au 

résultat que l'épilepsie se reflète négativement sur la majorité 

des patients qui n'acceptent pas leur trouble à cause de sa nature 

(la nature des croyances vis-à-vis de cette maladie) et recourent 

aux mécanismes de défense comme le refoulement, le déni et la 

justification. 

Mots-clés: vécu psychologique, maladie, épilepsie 

.  
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 :مقدمة 

يعتد مرض الصرع من بني اجمراض العصبية اج ثر انتشارا يف العامل خصوصا 
ا يف العهد اليوناين يف الدول النامية  غري أنه قدمي قدم العصور السالفة حيث  ان موسوم

باملرض املقدس نتيجة االعتقاد يف أنه عبارة عن تفقد إ   أو نتيجة أرواح شريرة تسكن 
بت يف مقاولة عن النوبا  اليت تقع لصاحبها؛ غري أنه و تكون بحلك مس قت املري  و ع

ا نشهد يف واقعنا العالج مازلنالتطور العلم  والتكنولوج  وحداثة وسائت التشحيص و 
امله مصاب بعلة روحية أو أحكاما قيمية  مشوهة  حا املرض مفادها أن حيوم  نعوتا و ال

عكس بشكت سليب على معاش املري  وحيول بينه وبني التعايش مما ين( جنون)عقلية 
 .االجتماعية العائلية و  ،والتكيف معه وجتاوز آثاره النفسية

الجتماع  ملرضى الصرع النفس  وا دف هحه الدراسة إىل التعرف على املعاش 
املصابني به  أها االنعكاسا  املرتتبة عن هحا النوع من اجمراض العصبية على حياةو 
إىل رصد أها اآلليا  الدفاعية املتبعة من ررف احلاال  هبدف مقاومة املرض إضافة و 

 .التوجيها  للتكفت هبحه الف ة من املرضى تقدمي جمموعة من اإلرشادا  و 

ا البحث يف أنه ينتم  إىل الدراسا  النفسية اليت  تا تكمن أاية هح
سلط الروء على اجبعاد ؛ فه  تاملصاببالكشف عن ترسبا  املرض يف شحصية 

من مث حتديد الدور الحي ميكن أن يلعبه ماعية اليت تطرح يف هحه احلالة و االجتالنفسية و 
املرض وذلك أن مرض ف مع مساعد ا على التكيجخصائ  النفس  للتكفت باملرضى و ا

ن را لطبيعته يصنف يف  ثري من اجحيان يف قائمة اجمراض العقلية يف املحيال الصرع و 
 .تقديرها لحوا ا سر مما ينعكس على معاش املرضى و الشعيب للكثري من اج

 :الجانب النظري للدراسة: أوال 

 :اإلشكالية – 0

كهربائ  ل وقيت يف النشاأل الالصرع هو عبارة عن مرض عصيب مزمن يعد عن اختال
هحا االضطراب ي هر على شكت جمموعة من اجعراض اإل لينيكية تتمثت خلاليا الدماغ و 
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املصحوب بالتشنجا  واالرجتاحا  وع  اللسان وخروج الزبد  أساسا يف فقدان الوع 
تفسر من ررف احمليط بشكت  هحه الت اهرا  املرضية... التبول الالإرادي من الفا و 

تتجه خار ة وسلبية ااما عن هحا املرض و  جند  ثريا من اجسر تتبن معتقدا فاو ؛ و مت
خاصة إذا علمنا بأن مري  الصرع يتعارى أدوية ( جنون ) إىل تفسريا  روحية أو عقلية 

الحي يوصف " Tegretol" مصنفة ضمن قائمة املهدءا  أو املثبطا  مثت دواء  
 .نللمرضى العقليني يف أغلب اجحيا

مري  الصرع بت إنه  اإلدرا ا  ال تتولد يف معزل عنالتصورا  و   ت هحه
ليه مما ينعكس سلبيا على واقعه وصفا  ملرضه من ررف احمليط الحي ينتم  إيسمع نعوتا و 

 :ةاآلتي تساؤال ال اشكالية الدراسة يف حددتتهنا ومعاشه وحياته بشكت عام؛ و 

 ؟عاش املصابني بهعلى مما ه  ربيعة انعكاسا  مرض الصرع  -
فما ه  العوامت  ؟ و يف حالة تدين النسبةا مدى تقبت هحه الف ة ملرض الصرعم -

 ؟املس ولة عن ذلك
العائل   ،يتلقون املساندة و الدعا النفس  ما ه  نسبة مرضى الصرع الحين -

 ؟واالجتماع 
رضها من ما ه  اآلليا  الدفاعية املتبعة من ررف مرضى الصرع للتكيف مع م -

 ؟العائلية واالجتماعية ،النفسية ،من ناحية أخرى من للفاته اجلسميةو  ،يةناح

  :الفرضيات 

يتحدد ذلك يف  ت من البعد رض الصرع على معاش املصابني به و ينعكس م -
 .البعد االجتماع لبعد العائل  و النفس  ا

ذلك يرجع إىل ربيعة املرض ية مرضى الصرع من تقبت إصابتها و ال يتمكن أغلب -
 .حد ذاتهيف 

االجتماع  ال حت ى به سوى اجقلية ممن العائل  و  ،اندة والدعا النفس إن املس -
 .يعانون مرض الصرع 
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عية املتبعة هبدف مقاومة املرض والتكيف معه والتعامت تتمثت أها اآلليا  الدفا -
 ،  ت من الكبتاالجتماعية أساسا يفالعائلية و  ،النفسية ،مع آثاره اجلسمية

 .تديراإلنكار وال

 :حدود البحث  - 2

االجتماع  لدراسة الكشف عن املعاش النفس  و يترمن موضوع ا: الحد الموضوعي
 .ملرضى الصرع
إىل غاية شهر سبتمد    2617امتد  هحه الدراسة من سبتمد : الحد الزمني

2610. 
– اجلزائر  – ة  تيسمسيلت واليب سةار دال تأجري: الحد المكاني

) متكفلني  16مبرض الصرع و نيحاال  مصاب 16الدراسة  مشلت: الحد البشري 
 . (أحد أفراد عائلة املري  

 :الدراسات السابقة  - 3

 :الدراسات األجنبية  –أ 

" مفهوم الحا  عند الشاب املصاب بالصرع " بعنوان  :Arden Leeدراسة  -
؛ حيث  ان هدف الدراسة هو مقارنة تقدير الحا  عند الشاب و التعرف 

ملتغريا  العصبية ؛ االجتماعية و العائلية املتعلقة بتقدير الحا  باستعمال على ا
سلا التقييا العائل  و استمارة حول  Piers – Harrisسلا مفهوم الحا  

 ( .عدد مرا  احلدوث ؛ اخلطورة و نوعية اجدوية املتناولة ) حالة النوبة 

ت نتائجها مرتفعة فيما خيص لقد  ان  ؤالء الشباب تقدير منحف  للحا  ؛  ما  ان
إن عدد اجدوية املرادة للصرع و رر  . الربط السلو    امل هر اجلسدي و اإلسنادا  

 Arden Lee) التعامت معه و مساعدة العائلة  انت ذا  داللة بالنسبة ملفهوم الحا  
and all,    2008 , p 339 ) 
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 10 – 12شاب مصاب بالصرع من  10حول :  VL . Vibergدراسة  -
حيث تأ د وجود فر    TAT سنة باستعمال سلا تقدير الحا  و اختبار 

بأن اجلسا  TATبني .  بري بني صورة هؤالء على أنفسها و الصورة املثالية 
صورة الحا  قد   إدرا هما بصفة متدنية ؛  ما  انت دفاعا ا النفسية غري و 

 ( . M , viberg , 1987 , p 542 - 546)متكيفة 

 :لدراسات المحلية ا –ب 

اع  االجتمالتوافق النفس  و "  :(2612)دراسة بلحميتي حياة و زكري زهرة  -
 تا بالكشف عن مدى قدرة اجرفال املصابني " لألرفال املصابني بالصرع 
االجتماع  اعتمادا على املنهج العيادي من خالل و  بالصرع على التوافق الحايت

  املتمثت يف إختبار رسا االختبار االسقار  و امليدانية ودراسة احلاال املقابال 
توصلت إىل نتائج مفادها أن ف ة الدراسة حتصلت على معدال  العائلة؛ و 

 .االجتماع   ض يلة فيما خيص التوافق النفس  و 
نفصال عند الشاب املصاب االحتديد الحا  و : " (2612)دراسة ديبون محمد -

النفسية لالنفصال يف مرض النتائج اليت  دف إىل إلقاء ن رة على و  "بالصرع
املرتبط بتحديد الحا  عند هحا الشاب على اعتبار املعاش النفس   حا الصرع و 
. ما يترمنه من انفصاال  مهددة الستمرارية احلياة النفسية العادية املرض و 

مع تفعيت املقابال  امليدانية واملالح ة  اعتمد الباحث على الطريقة اإل لينيكية
توصلت .  TATاالختبار اإلسقار  املتمثت يف دية ودراسة احلاال  و العيا

الدراسة إىل أن مرضى الصرع يعانون من قلق مستمر مرتبط بالنوبا  الصرعية 
 .بني الشحصيةبع  الصراعا  النفسية الشحصية و  زيادة على وجود

التوافق النفس  االجتماع  " بعنوان : (2660) شرال فاطمة الزهراءدراسة   -
عن مدى توافق مري  الصرع ذاتيا  دف إىل الكشف " للمصاب بالصرع 

سوسيولوج  من  –اجتماعيا يف ظت انعكاساته املشينة على الواقع السيكو و 
قابلة واملالح ة تفعيال لكت من املل االعتماد على املنهج العيادي و خال
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اختبار رسا  حلك االختبار اإلسقار  املتمثت يف دراسة احلالة و اإل لينيكية و 
الشجرة لتصت إىل نتائج مفادها أن مرض الصرع ينعكس سلبيا على التوافق 

  النفس اجتماع 

 :تعاريف اإلجرائية لمصطلحات البحثال –5

؛ والحي يكون مرفوقا الواقع النفس  والعائل  واالجتماع  للفرد: المعاش - 0 - 5
حساسا  ختتلف هحه اإل ،البارنية املرتبطة بتجربة معينةمبجموعة من اإلحساسا  

الوضعيا  اليت يعيشها يف حياته حبيث تكون هحه الوضعيا  دائمة باختالف املواقف و 
 .أو مؤقتة و  ت ذلك يؤثر على نفسية الفرد و عالقاته 

هو عبارة عن اختالل يف صحة الفرد من خالل إصابة أحد أو : المر  –5 - 5
 .الطبيع  للجسا أو العقت  جمموعة من أعرائه بعلة معينة تفقده توازنه

ج ة هو عبارة عن مرض عصيب ي هر من خالل نوبا  مفا: مر  الصرع  – 3 - 5
من خالل شحنا   هربائية  غري ربيع  للحاليا العصبيةومتكررة تنتج عن نشاأل شاذ و 

جمموعة من ن الوع  املصحوب بتشنجا  عرلية و مفاج ة تؤدي إىل فقداعنيفة و 
 .اخل... لون الوجه وخروج الزبد من الفازرقة ثلة يف جحوظ العينني و خرى املتمال واهر اج

 :مفاهيم أساسية حول مر  الصرع  – 2

هو حالة من النوبا  املتكررة أو التغري املؤقت لوظيفة  :تعريف مر  الصرع -0 - 2
النوبا  ه  اضطرابا  مؤقتة يف الدماغ تنشأ عن و  ،جمموعة من الوظائف الدماغية أو

هربائ  غري عادي  هحا ما حيدث نوعا من الفوضى يف الشحنا  الكهربائية نشاأل  
(Carol Turkington , 2002 , p101  . ) 

صرع تشري من مة الصحة العاملية إىل أن ال :نسبة انتشار مر  الصرع - 5 - 2
و ميكن القول منها يف العامل النام  %  6.، يعيش مليون شحص يف العامل 86يصيب 
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 16من النوبا  ت هر قبت سن  % 86ذلك أن  ،أ ثر انتشارا عند اجرفاليكون  أنه
 .(2661 ،من مة الصحة العاملية)سنوا  

مرض الصرع  تعدد  تصنيفا  :ف أنواع الصرع و مظاهرا العياديةتصني  - 3 – 2
تعقيدا ا غري أننا سنتبع تصنيف الرابطة الدولية ملكافحة ويرجع ذلك إىل  ثرة أنواعه و 

 :ع  التايل الصر 

الشحنا  يف  ال نصف  الدماغ ؛ وبالتايل   حيث تنتشر: أعرا  النوبات المعممة  -أ 
ر ية وفقدان العالما  احل: ناك ا هرين إ لينيكيني  أساسينيه ، ت القشرة الدماغية

 .الوع  

 ثنائية اجلانب و متناظرة على شكتتكون : العالمات الحركية: 
 .متجزئة ه  تقلصا  عرلية التشنجا  و  -
 .متكررة و ريتمية  ،وه  اهتزازا  عرلية متجزئة: االرجتاجا  -
ارجتاجا  يف نفس وه  حدوث تشنجا  و : التشنجا  االرجتاجية -

 .الوقت
مفاجئ لتوتر العرلة جلزء أو لكت انقطاع قصري الزمن و هو و : الالتوتر -

 .اجلسا 
نقباضية تقلصا  متزامنة جملموعة العرال  اال  ه: االرجتاجا  العرلية -

 .ائية سواء متفرقة أو على جمموعا و االرخت
 أو جد ، ة بع  الثواين يف حالة الغيابيكون خالل فرتة قصري و : فقدان الوعي

 .ارجتاجية  –رويت بع  الدقائق خالل نوبة معممة تشنجية 

 :أهم النوبات المعممة 

روفة أ ثر وه  مع ،أو النوبة الكدى:  االرتجاجية –ة المعممة التشنجية النوب - أ
 : ا ثالث مراحت حيث ي نون أهنا النوبة الوحيدة و  ،بني الناس
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رر   عن ،النوبة تستغر  نصف دقيقة تقريباهحه املرحلة اجوىل من :  المرحلة التشنجية
تشنج العرال  يف اجلسا حيث يتصلب اجلسا من خال ا  ،تفريغ مجاع  خلاليا الدماغ

هحا ميكن  ،ج ا واء من الرئتني إىل اخلارجإخرا  يعمت تقلص عرال  الصدر على أن يتا
جنه يف تلك  ،ة إذن ليست تعبري عن فزع أو أملالصرخ ،أن يسبب نوع من الصرخة
أثناء تشنج القفص  ،معدوم الوع  وال يشعر إذن بش ء اللح ة يكون الشحص املع 

يكون  ، يف نفس الوقت بسبب تقلص العرال جنه يتا استهالك راقة  بريةالصدري و 
مؤقتا فيتجمع اللعاب  التنفس مرطربا و ميكن للمري  أن يزر  لونه جن البلع غري ممكن

يعمت على علق اللسان بني التقلص املفاجئ لعرال  الفك ميكن أن  ،يف البلعوم
ميكن بسببه أن حيث  ،حا يسبب جرحا يف اللسان أو اخلدهع  اللسان و  ،اجسنان

بعد ذلك تصبن كون أحيانا غري منت مة نوعا ما و لقلب تضربا  ا ،يسيت الدم من الفا
 .أسرع من العادي

ج ثر نصف دقيقة إىل دقيقة تستغر  املرحلة الثانية على ا: المرحلة االرتجاجية 
حيث يرخت  اجلسا من خالله ريلة  ، الدماغ يدعوا إىل آلية مقاومةالتفريغ يف. ونصف

التقلص املتناوب هحا االرختاء و . العرال وعا من جديد من قبت تقلص فرتة قصرية متب
يعود ) مرحلة ا زا  ( يف املرحلة املروعة )الساقني والوجه  ،يسبب هزا  يف الحراعني

يتا نفحه )أحيانا ممزوجا ببع  الدم ( اللعاب املرتام  ،التنفس من جديد بشكت متقطع
 .(للحارج  رغوة

تقت  –دقائق تغر  من دقيقة واحدة لعدة اليت تس –يف املرحلة الثالثة : مرحلة االرتخاء
يكون اجللد شاحبا غالبا ما . ا  الرخاوة إىل أن يسرتخ  اجلساتزداد فرت ا زا  تدرجييا و 
 .د ما يشري لتبول الإرادي أو تقيؤأحيانا يوج ،والتنفس عميقا

ه  النوبا  املعممة  :االرتجاجات العضلية الشديدة وثنائية الجانب -ب
رة يف ؛ اهتزازا  عرلية واضحة متفرقة أو متكر ع حتدث بدون فقدان الو الوحيدة اليت 

قد تكون و  ،الش ء املقبوض من ررف الشحصرم   ؛ معارختائية –جمموعا  تقلصية 
ه  حتدث  ثريا بعد االستيقاظ و ( التنبيه الروئ  املتناوب)ثت تلقائية أو بسبب مثريا  م
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متزامنة منوذجية متناظرة و  ئية اجلانبمن خالل موجا  ثنا  EEGمن النوم  ي هرها 
 ( .  Jallon . p , 2002 , p 25)  تسمن بوضع التشحيص  ا 

ضطراب وع  قصري يف أغلب ه  نوبة خفيفة عابرة جدا ذا  ا: ال يابات -ت
 ،يبدأ وينته  فقدان الوع  فجأة .وبا  على اج ثر يف فرتة الطفولةتتا رؤية الن ،اجحيان
د  الشحص املع  بن ره أثناء النوبة حي. حظ اآلخرون شي ا من ذلكون أن يالغالبا بد

ر أحيانا رعشا  صغرية ت ه. لب العينان للح ة أو ترفتنق. لألمام وال يرد على احمليط
ن يبدوا للبعيدين ع .  لألمام أو بالحا  ينح  للحلفميكن للرأس أن ينح ،يف اليدين

بشكت عادي مبا  انوا  لنوبة يستمر املرضىبعد ا. املوضوع أن شحصا ما حيلا هنارا
ميكن أن لكن  ،ثواين إىل دقيقةعموما ال تستغر  الغيابا  أ ثر من عدة . مشغولني به

يف اللح ة نفسها ال يالحظ . أحيانا تكون  ثرية التكرار ،حتدث عدة مرا  يف اليوم
رة وال في  يف ليس هناك تغري يف لون البش. الناس الحين عندها الغياب شي ا من ذلك

نه يبدوا من لك ،لدرجة أنه نادرا ما يتا مالح تهميكن للغياب أن يكون قصريا . اللعاب
 .أو غري منوذجية  ،وه  إما غيابا  منوذجية بسيطة ،اضطرابا  الرت يز

شحنا  على حيث تكون ال: اكلينيكية للنوبات الجزئية –هرو السيميائية الك -ب 
. شبكا  العصبونية اليت   تنشيطهاعتمد اجعراض على التو  ،مستوى قطاع دماغ  معني
أثناء النوبة يكون تن يا . ر املها حول مكان حدوثها يف املاحيث يعتد بدأ النوبة املؤش

ون تك.  حدثت فيها الشحنا  غري العاديةاجعراض سبب الشبكة العصبونية اليت
تعد  ،بعد النوبة. فس املري لكنها تكون رتيبة عند ن ،اجعراض لتلفة من مري  آلخر

 ت هحه النوبا    ،شبكة العصبونية املعنيةاجعراض الناجتة عن مدى إعياء املنطقة أو ال
هناك نوعني رئيسيني و  .تابة ا هرا ا من نوبة إىل أخرىر تتميز بشد ا وزمنها القصري و 

 .النوبا  اجلزئية البسيطة واملعقدة: با يف هحه النو 
 احلر ية  –تكون مع عالما  حر ية  النوبة اجلسدية  :البسيطة النوبات الجزئية

مع املشية اجلا سونية حيث تكون املنطقة احلر ية أولية و غري متناظرة اجلانب ؛ 
 .ارجتاجا  أحادية اجلانب 
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 توقف احلر ا  ،انقطاع االتصال وفقدان الحا رة :النوبات الجزئية المعقدة، 
ينان ثابتتان وال يتجاوب مع املثريا  الع ،حيث يبقى الشحص بدون حر ة

أما السلوك احلر   فقد يكون لتلفا على شكت آليا  فمية غحائية   ،اخلارجية
ن ررف الشحص ذاته   املرغ أو إعادة بع  نشاأل حر   جديد موجه م

 (.   Roger et autres , 2005, p 64 -78) تجعيد مالبسه

ذلك لالنطباع و  ،لصرعية هو أمر هنيشحيص النوبة اقد يبدو للوهلة اجوىل بأن ت
املري  بنوبا  من فقدان الوع  وما يصاحبها من  السائد عند العامة حبيث يصاب

سيت اللعاب رل  باإلضافة إىل ازرقا  اللون والوجه وع  اللسان و االرجتاج العالتشنج و 
 ،صرعيةزئية من جمموعة النوبا  الغري أن هحا النوع من النوبا  ال ميثت سوى نسبة ج

بالتايل حيان تشحيص احلالة بأهنا صرعية و هحا الواقع جيعت من الصعب يف الكثري من اجو 
مما يزيد يف و  ،ا ائت من أنواع الصرع املحتلفة حتديد نوبة الصرع بدقة من بني هحا الكا 

باين يف شدته و أعراضه بني مرض اجمر تعقيدا هو أن للنوع الواحد من الصرع أن يت
أخرى باإلضافة إىل أن هناك الكثري من احلاال  يف املري  نفسه بني نوبة و  ر ح ىآخو 

الدورة الدموية أو نوبا  إصابا  القلب و : وبا  الصرع مثتاملرضية اليت تشبه نوبا ا ن
ص  ،1770 ،عل   مال)أو ح ى نقص الكالسيوم يف الدم  ا سترييا أو صداع الشقيقة

 Pierre Getton, 2000)التشنجا  الوع  و واليت تسبب فقدان .  ( 216 – 266

, p 55  ) تكون يف بعد إصابة الطفت حبمى قوية جدا و وغالبا ما حتدث هحه النوبة
مهمة جدا حيث تكون  اليت تتميز بأعراضسنوا  و  0أشهر إىل  0العمرية من املرحلة 

 ( . 267ص  ،2662 ،سهري  امت) دقائق  16إىل  تستمرنوبة  برية وعامة و 
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 :العوامل المؤدية إلى الصرع   - 4

أمراض  -ة االضطرابا  االستقالبي -االلتهابا   - اجورام -الصدما  الرأسية  -
العمليا    -اجمراض النسيجية يف مادة الدماغ  -اجلهاز الدوري الدماغ 

 ( . 207ص  ،1708 ،الصباغ) راحية على الدماغ اجل
املفاجئ عن تناول  التوقف ،الكحول ،ريالعقاقتناول بع  املواد واملستحررا  و  -

عملة للمصابني تناول العقاقري املست ،مر با  البانزوديازيبني ،مرادا  الصرع
 .مرادا  اال ت اب باضطرابا  عقلية و 

غريها من احلاال  اغ مثت اإلصابة مبرض الزهامير  و االضطرابا  التنكسية للدم -
 .املرضية اليت حتدث تغيريا يف بنية الدماغ

  John)درجة يف مرحلة الطفولة  77ر من تفاع درجة احلرارة للجسا ج ثار  -
Hmentes et natures , 2005 , p 53  . ) 

 .احلرمان من النوم عن رريق السهر املتكرر لساعا  رويلة متأخرة من الليت  -
 .قد يصيب اجشحاص الحين يتعرضون لألضواء املبهرة  -
 ( .Reptuns , 2002 , p 30) اإلجهاد الحه   -
ري تعتد النوبة الصرعية من الناحية النفسية ترا ا الشعو  :العامت النفس  -

ي جسدية تؤدلالنفعاال  احلادة املتكررة واليت تصاحبها آالم وهزا  وجدانية و 
هناك من و  ،بري عن النفس بصورة نوبا  صرعيةالتعيف هناية اجمر إىل االنفعال و 

 (  70ص  ،17.0 ،خري الزراد)عدواين  اريعتد النوبة الصرعية عبارة عن انفج
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 :ن أعرا  الصرع وأعرا  الهستيرياالفرق بي - 2

 أعرا  الهستيريا أعرا  الصرع

النوبا  الصرعية يصاحبها فقدان  -
 الشعور

املري  بالصرع يقع فجأة على اجرض  -
حبيث ال يستطيع أن حيم  نفسه من 

 اإلصابا 
م النوبا  الصرعية تنشأ من انعدا -

 .التوافق بني مرا ز املا املحتلفة 
حتدث غالبا دون ارتباأل بعوامت نفسية  -

. 
ذا  أعراض حتحيرية يف صورة إنحار   -

 .بالنوبة 
الستجابة للروء تفشت حدقتا العني يف ا  -

ع  ويوجد تبول وتدز و  ،أثناء النوبة
 .اللسان 

 .فقدان الحا رة  امت لوقت النوبة   -
وملتحمة العني بعد النوبة نزيف يف بياض   -

السطن الداخل  للساعدين و وجود و 
 .بروتني يف الدم 

 .ال إرادية نوبة الصرع فجائية و   -

لنوبا  ا ستريية ال يتوقف فيها ا -
 .الشعور 

نالحظ أن املري  با سترييا عندما  -
تعرتيه النوبة حياول أن يقع يف اجرض بطريقة 

 ال تؤذيه
النوبا  ا ستريية تنشأ من وجود  -

انفعايل و ال ترجع إىل تلف يف املا صراع 
 ( . 277ص ، 17.0 ،العيسوي)
حتدث  قاعدة مرتبطة بعوامت  -

 .نفسية 
 .ال توجد أعراض حتحيرية  -
 . لها غري موجودة  -
 .فقدان الحا رة جزئ  إن وجد  -
ال توجد واحدة من هحه اجعراض  -
 .( .22ص  ،.177 ،الدسوق )
ال تصيب املري  إال يف املواقف  -

 ،ره)ها فائدة شحصية ق فياليت حتق
 ( . 128ص  ،2667
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 :عالج مر  الصرع  - 0

أي حسب نوع النوبة  ،استعما اهحا اجلدول ميثت اجدوية املرادة للصرع و دواع  
 ( . Henry E.Y. et autres, 1989, p 208) اآلثار اجلانبية لكت دواء و 

 دواعي استعماله و آثارا الجانبية الدواء

Phénobarbital 
5 Gardénal 
2 Alepsal 

Kaneuron 

فعال على  ت اجنواع قوي و  ،هو دواء مراد لداء الصرع
لكن و  ،ع خاصة النوبا  التشنجية العامةالعيادية للصر 

من اجحسن أال يستعمت للصرع الصغري خشية التعود 
عليه و عند االنقطاع عن تناوله ميكن أن حتدث للمري  

الكبار وفرأل احلر ة  ى ميكن أن حيدث  ف عندنوبة  د 
 .هشاشة الع ام عند اجرفال و 

Carbamazepine 
Eegretol 6 

لصرع اجلزئ  حيدث دوخة هو معني لعالج اقوي وفعال و 
 .اضطرابا  يف املزاجوغثيان و 

Phénytoine 
Dihydan 

من أعراضه اجلانبية أثناء و  ،الصغري ما عدا الصرع
 ،الدم فقدان ،تعماله فقدان السيطرة على املش اس

 .ترحا اللثة 

Valproate 
Dépakine 

بؤري والنوبا  الصرعية العامة يستعمت  عالج للصرع ال
رابا  يف اضط ،ومن آثاره زيادة يف الوزن ودوخة ودوران

 .اضطرابا  يف اجلهاز ا رم  غدة البنكرياس أحيانا و 

Benzodiazépines 
Valium 

Rivotrip 
Urbanyl 

بعدها بع للنوبة الصرعية و يد لوقف التتيعطى يف الور 
فيد  حلك هو ماملري  وعيه بعد توقف النوبا  و  يستعيد

اره التأثري على اجلهاز من آث. ضد التقلصا  والتشنجا 
 .منارق املعرفة العصيب وخاصة اضطراب التفكري و 
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 :الجانب الميداني للدراسة :ثانيا 

 :المنهج و تقنيات البحث - 0

اكنا من جتميع  حيث 2617ية خالل شهر سبتمد بدأ  الدراسة االستطالع
 سب ثقتها وبناء و على املشار ة يف البحث امليداين أخحنا موافقتها حاال  الدراسة و 

إجراء  علىحيث أننا  نا نتنقت إىل مناز ا بسبب عدم قدرتنا  ،دليت مقابلة جترييب معها
فى لرف  الكثري من مقابال  إ لينيكية على مستوى مصلحة الطب العصيب باملستش

املرضى فكرة اخلوض يف البحث لتبدأ مرحلة الدراسة اجساسية خالل شهر نوفمد 
على  قد اعتمدنا يف البحث التطبيق ، و مت العدد النهائ  جفراد العينةأين ا ت 2617

 .  املنهج العيادياملنهج الوصف  التحليل  و 

 سيلترسم بياني يمثل إحصائيات مرضى الصرع بوالية تيسم

Epileptiques pris en charge par la Direction de l’Action Sociale et de la 

Solidarité ( Assurance C N A S gratuité des médicaments ) + Allocation 

forfitaire de solidarité ( A F S ) = 3 . 000 , 00 / mois 
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هحه النسب ال غري أن  ،عرضة لإلصابة بالصرع من اإلناث ا أ ثرنالحظ أن الح ور ه
النهائ  ملرضى الصرع يف الوالية حيث أن العديد لررورة العدد احلقيق  اإلمجايل و اثت با

؛  ما ال يصرحون مبرضها ويتكتمون عليه  ويتجهون لطلب العالج التقليدي من املرضى
رض بإمكانياته املادية خاصة يف بداية املو سبة من املرضى من يشرتي الدواء أن هناك ن
  ،جتماع  لدوافع متعلقة باإلدارةهناك من يتأخر يف االلتحا  مبديرية الرمان االاخلاصة و 

بالتايل ال ميكن بأي و  ،العالج يف الواليا  اجملاورة ما أن العديد من احلاال  تلجأ إىل 
يقة الواقع دق" رياضية "    حال من اجحوال اعتبار أن هحه اإلحصائيا  تعكس بصفة

الثقافية مازالت تثبت لغاية يومنا هحا أن فالبي ة االجتماعية و  ،امللموس ملرضى الصرع
الوقت الراهن تفرض نفسها بقوة وتتغلب استنادا على املمارسا  العالجية التقليدية يف 

ث املتداول عد الرتااالجتماعية عد التلقني الشفه  و عملية التنش ة العادا  واجعراف و 
 .اججيال على التوجها  العالجية الطبية 

 :ج وتحليل معطيات العمل الميدانيالنتائ - 5

 :الفرضية األولى 

ستقاة من ررف  ت من املرضى واملتكفلني هبا واعتمادا من خالل املعلوما  امل
نعكس نتائج االختبار اإلسقار  نصت إىل القول بأن مرض الصرع يعلى دراسة احلاال  و 
اش النفس  واالجتماع  للحاال  وذلك يشمت املستوى النفس  بشكت واضن على املع

االجتماعية وخري دليت على ذلك معاناة أغلبية املبحوثني ومستوى العالقا  العائلية و 
حيث انعكست إصابتها بالصرع  (حاال  7) جراء هحا املرض املبها إن صن القول 

 .ت عام سلبيا على واقعها و حيا ا بشك

تقبله للمرض يف بداياته اضطراب معاش املري  بالصرع بعدم عموما يبدأ تغري و 
 خاصة حينما يتا إعالمه من ررف الطبيب بأن هحا املرض مرض عصيب مزمن اجوىل و 

يوجه له تمع الحي غالبا ما يس ء فهمه و ختوف شديد من ن رة اجملفهناك رف  للمرض و 
حسب الكثري من العائال  " لعار ا" نه يعتده مرض الكثري من اجحكام املسبقة ج

ش ء  خاصة إذا  انت املصابة به ه  اجنثى فاحمليط عموما يعتد أن النوبا  الصرعيةو 
يعتد عدم فها تلك اجعراض من ليف وهحا ما تصرح به أغلب احلاال  واملتكفلني هبا و 
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االعتقاد يف الك النوبا  و  س عموما إىل التحوف منبني أها العوامت اليت تدفع النا
 " ...تردف هاكا يخافو الناس مين يشوفوها تتخبط و . " املري  من ررف اجلن 

 0) مقارنة بغريه من الناس يبدأ مري  الصرع بالشعور بأنه شحص غري عادي 
  لعت التصرحيااجملتمع و و  ثري من اجحيان  ت من العائلة   يدعا ذلك يفو ( حاال 

فإذا الح نا  ،تكفلني هبا ج د دليت على ذلكاملمن املرضى و  املقدمة من ررف  ت
ال زواج  حتى حية ما باينتلها ال قرايةا راكي عارفتها مريضة المخلوقة و ه"   :عبارا 

نخاف نزوجها هي مريضة وماتقدرش دير الدار والذراري كيما خواتاتها و "  -..." ال 
أن احمليط سواء اجقرب أو البعيد  لتأ دنا من" و راجلها يرجعهالي غدوة من ذال 

يلعب دورا هاما يف ترسيا معتقدا  مفادها أن املري  بالصرع ليس  غريه من اجفراد 
 دارنا"   -" الناس يحسوني بهذا الشي و يقولولي المجنونة و العايبة "  العاديني 

 ."  يقولولي نتي مريضة دايريني مشي كيما قاع الشيرات و 

على املعاش شعور غالبية املرضى   ا امة أيرا ملرض الصرع من بني االنعكاسا
ذلك راجع و ( متكفلني  7اال  وح 0) املتكفلني هبا باخلجت جراء النوبا  الصرعية و 

اجملتمع العريب نثى يف اجملتمع اجلزائري خاصة و حسب إقرارها إىل رمزية سقوأل اج
 ت من ) ر ا أمام اججانب اإلسالم  عامة فاملرأة بشكت عام ال ينبغ  أن تكشف عو 

ارج بالتايل فإن تعرضها لتلك النوبا  خجهنا اثت شرف الرجت وعرضه و ( حملارم ليس من ا
ء  انت املرأة عازبة مكانتها االجتماعية سوااملنزل جيلب العار للعائلة وحيط من قيمتها و 

راج وتعرضه ف اإلحلعت هحه اجخرية تتسبب أ ثر يف وضع قرينها يف موقأو متزوجة و 
إن املحيال الشعيب و  يفية إدراك النوبا  الصرعية . لكالم الناس و سر شو ته أمامها

لدى املرأة يف اجملتمع التيسمسيليت تعكس بصورة واضحة اسك العنصر الرجايل بصورة 
هحا .  ما ميكنها أن تندس بسبب الزوجة  الفحولة و السمعة اليت ميكن أن تقدس ااما

مازال شديد االرتباأل بالطابع (  مدة سنة تقريبا) مالح يت له باملعايشة اجملتمع حسب 
ال حيق  ا أن بد أن تكون لتصة فقط بشريكها و البدوي من خالل اعتقاده أن الزوجة ال
الدراسة أو الشغت أو أن تتبسا معه فكيف له أن  تكلا غريه ح ى و إن  ان زميلها يف
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إن ذلك يهز رجولته و ديائه وحيط من قدره . هأمام غري " فريحة انكشافها " يتقبت 
ر من ذلك املرتبط بسحرية الناس عموما يكون هحا الدافع للحجت أ ثو  ،ومشوخه بني ربعه

جند أن غالبية املتكفلني يرافقون املري  خشية و  ،املس و  ونعت املري  بألفاظ اجلنون
 ( .حاال   0) وقوع النوبا  الصرعية خارج البيت 

لدوافع اليت تقبع وراء الشعور باخلجت نح ر العرض اخلاص بالتبول من بني ا
 حا السبب خاصة أمام الالإرادي حيث جند أن إحدى احلاال  تعاين من اإلحراج 

التحل  عن الدراسة  الزمالء أين أصبحت  تعاير هبحه امليزة مما أدى هبا إىلاجساتحة و 
 .بشكت هنائ  وانعدام تقدير الحا 

ن مرض الصرع لدى حاال  الدراسة وتباينت من جماال  الررر الناتج عإذن تعدد  
 :ميكن تقسيمها إىل اجملاال  التالية و  ،مري  إىل آخر

نفراده عن بقية الناس العاديني شعور املري  باعدم تقبت املرض واخلوف من ن رة اجملتمع و  -
 .اضطراب ا وية و 

 .استثمار الحا  النقص على مستوى سوء أو انعدام تقدير الحا  و  -
 .االجتماع  سوء التوافق النفس  و  -
 .االضطراب على مستوى عالقة املوضوع  -
 .انعدام الثبا  االنفعايل  -
 .مشاعر الدونية فقدان اجمن النفس  واحلماية و  -
 ....به الناس العاديون مثت السباحة والسياقة حمدودية النشارا  اليومية مقارنة مبا يتمتع  -
 دي التبول الالإراصرعية خاصة انكشاف عورة املرأة و أعراض النوبا  الاخلجت الناتج عن  -
التعرض االضطهاد والتهميش والسب والشتا من ررف  ت من العائلة و حلك اجملتمع و  -

إىل مساع نعو  صادرة عن أحكام مسبقة تدل بشكت واضن على اجلنون مما يساها يف 
ا  من خالل نية ضد احمليط و الحتكوين ن رة سودوية للحياة و توليد سلوك العدوا

ل نقتنحب نرمي روحي في البير و مرات  ،والت حياتي صاعبة ". حماوال  االنتحار
دارنا عاودوا ضربوني روحي مرة شربت قابسة تاع دوا وشربت جافيل وما دارولي والو و 

 " .موراها
 .للعائلة بشكت خاص على اضطهادها وعدائهاالتحل  عن الدواء عمدا  عقوبة  -
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رف  الدخول يف العالقا  االجتماعية و  حمدوديةتسبب املرض يف االنطواء والعزلة و  -
ئلته بسبب عدم فها عادم تقبت املري  من الطرف اآلخر و عالقا  عارفية ختوفا من ع

 خري عائقا  بريا أمام االرتباأل وتكوين أسرة بالنسبة للفتاةاعتبار هحا اجربيعة املرض و 

أن هحه التمثال  اخلاصة بعدم إمكانية الزواج عادة ما يكون ينبغ  التح ري دائما ب
فرغا  –حسب تصرين احلاال  املدروسة  –اجملتمع املس ول املباشر عنها تليه العائلة 

رغبتهن يف حتقيق ما تتمناه أية فتاة عادية و هو تكوين أسرة و استقرار عائل  إال أن 
ا من خالل ن رته املشوهة للمرض و تفريت اجحكام القيمية اليت يفعلها احمليط و يغحيه

 .تقف حاجزا و سدا منيعا حيول دون ذلك "  املة " ال فر بزوجة 

ختل  شريك احلياة عن املري  بسبب إدراك اإلصابة على أهنا ش ء من اجلنون و  -
 .املتحل   مسعةبالتايل اخلوف على 

سليب على نفسيتها و خوف اجبناء من النوبا  الصرعية و أعراضها مما يؤثر بشكت  -
 .مما يؤدي إىل ابتعادها عنه جراء تلك الرهبة ( املصاب بالصرع ) نفسية أحد الوالدين 

إعاقة املرض للمسار الدراس  الحي يؤدي إىل التحل  عن الدراسة بشكت هنائ   -
 .بسبب السحرية من أعراض النوبا  من ررف الزمالء 

رة و احلط من عزمية املرضى أين حيول الصرع  ثرة االستثارة العصبية و احلساسية املفر  -
 .دون حتقيق الكثري من احلاال  جهدافها و رموحا ا يف احلياة بشكت عام 

 .اضطراب الرت يز و االنتباه  -
اخلوف من اجملهول و هاجس املو  املتوقع من خالل السقوأل املفاجئ على ش ء  -

 ( .النفصال قلق ا) حاد أو خطر و بالتايل ترك و مفارقة اجبناء 
 ( .خاصة صورة اجم ) اضطراب الصورة الوالدية  -
 .استثمار سليب للطاقا  النزوية -
 .التبعية و غياب االستقاللية الحاتية  -
غياب السلطة و املكانة االجتماعية اليت  ان املري  حي ى هبا قبت تعرضه للمرض  -

 .ف احمليط أين يصبن هحا اجخري نقطة ضعف و حمت  كا  و عدم احرتام من رر 
اجلسد على من اآلثار اجلانبية للدواء واليت ت هر على السلوك و معاناة أغلبية احلاال   -

حد سواء ؛ فكلنا نعلا أن رمزية اجلسد اجنثوي تلعب دورا هاما يف حتديد هوية املرأة و 
تقديرها لحا ا و بالتايل فإن الدواء من خالل تسببه يف السمنة املفررة يشوه الصورة 
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خاصة اع بعدم تقبلها من ررف اآلخرين و سدية بالنسبة للمريرة و يرتك لديها انطباجل
 .الزوج 

 .قلق نفس  مفرأل عند غالبية احلاال  يصت غالبا إىل اإل ت اب  -
شحصية مع وجود تناقرا  وجدانية وتقمصا  بني ظهور صراعا  شحصية و  -
 .جروح نرجسية و 
"  سيغمند فرويد"ة أو  ما يسميها احليا الن رة السودوية و تكوين نزعة اإلعراض عن -
املتعة املتعلقة بالعيش ن را من خالل فقدان اللحة و  – Thanatosنزوة املو   –

 .لتهميش مري  الصرع و العدوان عليه 

فهحه  ،ر اجمراض اليت تبعث على التحوفرمبا جند أن مرض الصرع من بني أ ث
به ال تبتعد  ثريا عما  ان يفعت به يف  االنعكاسا  السلبية اليت اس معاش املصابني

النفسية فاجغالل االجتماعية و  ،يكبت املرضى ويقيدون باجغالل العصور امل لمة أين  ان
  اليت تفرض على املري  بالصرع و أنه يصبن تكون بال أدىن شك أقوى أنواع احلصارا

 .منه  أعراضه اليت يعاين منها دون وع عن مرضه و  مس وال مباشرامتهما و 

اليت مؤداها أن نصت إىل تأ يد الفرضية اجوىل و  انطالقا من هحه املعطيا  امليدانية
دف هحا التأثري الواقع العائل  غالبا ما يستهرض الصرع يؤثر على معاش املرضى و م

وا  روال من اضطهاد العائلة لغالبية املرضى الحين يعانون لسنالنفس  واالجتماع  و 
املسبقة اليت  دد أمنها واستقرارها النفس  واالنفعايل وفرض  ياهنا كامها أحواجملتمع و 

ها بسبب هحه الرغورا  يف الدنو فشلالبشري  وتدين قيمتها اإلنسانية واالجتماعية و 
س  وتكوين أمان تكملة املشوار الدرا... االقرتاب من أبسط حقو   ا يف احلياة و 
 .استقرار أسري و 

 :الفرضية الثانية 

بعد التطر  إىل تارخيها املرض  ل املقابال  امليدانية مع مرضى الصرع و من خال
ذلك يرجع يف املقام اجول بت املرض منعدم عند جت احلاال  و العرض  توصلنا إىل أن تقو 

إىل ربيعة املرض  فحينما يتلقى مري  الصرع خد إصابته مبرض عصيب مزمن دون 
بالتايل يصبن غري له صدمة نفسية و  ف و يسبب  أعراض مسبقة أو إنحار قبل  فحلك
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على الرغا من أن العديد من احلاال  الواقع املرض  خاصة يف بدايته و  قادر على تقبت
أجابت بصفة إجيابية على السؤال املتعلق مبدى تقبت املرض غري أن ذلك ال يعكس 

د من االعتقاد الفعل  حيث أن هناك صراعا  الشعورية ات ترمجتها من ررف العدي
فمثال احلالة اجوىل تفسر  ،للقصص املقدمة يف الرائز النفس احلاال  من خالل سردها 

  إعالمه بأنه يعاين من مرض خطري بأن شحص ما ذهب إىل الطبيب و  BM3اللوحة 
راني قابلة هدية " : الة يف  ت حني تردد عبارةسيؤدي حبياته إىل التهلكة مع العلا أن احل

 ." خالص المر  هو غير امتحان و  هذا ،اهلل عز و جل

 بني تقبت املرض هو خلطه من ررف احمليطرا من أها ما حيول بني احلاال  و أي
مري  الصرع على أنه شحص  فين ر إىل ،مع العديد من اجمراض العقلية والروحية

أو على أنه مصاب  ،ن ررف اجلن والعامل غري املرئ مبعن أنه   الكه م" مسكون"
تلك الن رة املشوهة ملرض الصرع تثري قلقا نفسيا عند و  ،واخلروج عن الواقعباجلنون 

 را لسلبية التصورا  التعايش معه نالتايل يقف عاجزا عن تقبت مرضه و املصاب و ب
لصرع ال إذن نصت إىل تأ يد الفرضية الثانية اليت مفادها أن أغلبية مرضى ا .املرتبطة به

 .ود إىل ربيعة املرض يف حد ذاته ذلك يعيتمكنون من تقبت املرض و 

 :الفرضية الثالثة 

ة  ت من احلاال  اعتمادا على مسائلاستنادا إىل املعطيا  النفسية واحمليطية و 
املساندة والدعا  عائال ا اكنا من تأ يد الفرضية الثالثة اليت مفادها أناحلاملة للصرع و 

 67) ض الصرع ية ممن يعانون مر االجتماع  ال حت ى به سوى اجقلالعائل  و  ،النفس 
ت املرض مما يدفعها حيث أن العائلة ه  اجخرى تتميز بعدم تقب ،(16حاال  من أصت 

اثت سوى  التهميش للحاال  على اعتبار أن هحه اإلصابة العلى العداء واالضطهاد و 
النوبة الصرعية ) ذلك بسبب اجعراض يف حد ذا ا انعكاسا  لعامل غييب وروح  و 

 ما أن اآلثار اجلانبية ملرادا  الصرع اليت ت هر على السلوك  ( عممة الكدىامل
 ثرة االستثارة العصبية يتا إدرا ها من ررف العديد من اجسر على أهنا  العدوانية و 

بالتايل  ثريا ما يعامت مري  الصرع على أنه مري  عقل  خيرج من ة و اضطرابا  عقلي
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ذلك ن را نوبة الصرعية وإمنا يف مسار حياته بشكت عام و ليس فقط أثناء ال واقعه الواع 
الرتباره بالدواء إلزاما خصوصا إذا علمنا أن  مرادا  الصرع تصنف ضمن اجدوية 

 ."  Tegretol"    لبع  املرضى العقليني  دواءاملثبطة اليت يتا وصفها 

 ،ات دراستهاالبية احلاال  اليت املعنوي لدى غإضافة إىل انعدام السند النفس  و 
فعموما يتعرض  ،لعام أيرا لديه نفس االنطباعا  والتصورا  املرتبطة باملرضفإن احمليط ا

أين ( نوبة ) مري  الصرع إىل العدوان من ررف اجملتمع بعد وقوع أول ت اهرة مرضية 
عادة ما يتعرض للسحرية خاصة بالنسبة و  ،باجملنون أو املصاب مبس من اجلنيتا نعته 
 .اليت شهد  وقوع أول نوبة صرعية يف املدرسة  للحاال 

 :الفرضية الرابعة 

التعامت مع آثاره عية املتبعة هبدف مقاومة املرض والتكيف معه و تتمثت أها اآلليا  الدفا
 :االجتماعية تبعا جاية  ت ميكانيزم فيما يل  العائلية و  ،النفسيةاجلسمية 

يف  وع املرض و بالتايل جيد غالبية املرضى صعوبةنتيجة الصدمة املرتتبة عن وق: اإلنكار –
( أعراضه وزمنه) ت أساسا بطبيعة املرض هحا اإلنكار متص ،تقبت اجمر خاصة يف البداية

تصنف مرض الصرع على أساس أنه مرض  16حاال  من أصت  60نسبة  بالتايل فإنو 
ه قية الشرعية على اعتبار أنروح  يتا شفائه عد الطرائق التقليدية للعالج و املتمثلة يف الر 

تصوره على أنه علة من املمكن أن تشفى مع الوقت إن إنكار املرض و . مس من اجلن 
 .يساعد احلاال  على التغلب على القلق 

هحا الكبت  ،الدفاعية لدى  ت احلاال  تقريباالح نا وجود هحه اآللية : الكبت  –
عدم السماح  ا بالتعبري حنا  النفسية و ميثت احتباسا للش لديه العديد من اجبعاد فهو

إىل العامل الداخل  ( االجتياف ) عن نفسها حيث يتا استدخال  ت ما هو خارج  
االحتفاظ به مع وجود راقة  امنة من املمكن أن تتسرب الشعوريا من خالل نوبا  و 

ة حيث أ د  العديد من احلاال  أهنا تعاين من نوبا  صرعية إضافي ،صرعية مفاج ة
 .مع العلا أهنا تتناول أدويتها بشكت منت ا 
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يشمت  ت من ريا  ما ميكن أن يكون الشعوريا و الكبت هنا ميكن أن يكون شعو 
ا املري  أول مرة يعلا فيه)ة عن املرض من الناحية اجلسمية استدخال اإلحساسا  املرتتب
ا  النفسية اليت إدعاء تقبله أمام احمليط يف حني أن املكبوتبأنه مصاب مبرض الصرع و 

ظهر  من خالل االختبار اإلسقار  تدل بصفة واضحة على حماولة مري  الصرع 
أو من  ،(هحه اإلسرتاتيجية التحلص من القلق الناتج عن علته الفسيولوجية من خالل

 . حلك سوء تقدير الحا  ملعاناة العائلية و االجتماعية و الناحية النفسية  اليت تدل على ا

تعتمد احلاال  على التدير  وسيلة دفاعية تقلت من احلصر الناتج عن املرض : التبرير –
فنجد أن احلاال  تدر  ،غ  الن ر عن تقبت املرض أو رفرهبأبعاده السالفة الح ر ب

ين احلالة الثانية ميكن أن نستدل بتصر و  ،دينيا عد مفهوم القراء والقدرإصابتها بالصرع 
لواحد يقول الحمد هلل على كل الزم ا وقدرا و هذا قضاء اهلل":  مثال على ذلك

 "حال

ة و حلك العدوان عليه من ررف العائلة خاصإن اضطهاد مري  الصرع و : اإلسقاط – 
باحلاال  إىل تب  مشاعر الكره تقمصا  تدفع اجملتمع يولد صورة سودوية وااهيا  و 

لقلق الناتج عن عقدة بب ااحلقد على احمليط غري أهنا ال تتمكن من اإلدالء هبا بسو 
إرجاع التوازن للطاقة املشاعر بغية التحفيف من القلق و بالتايل تقوم بإسقاأل تلك الحنب و 
 ." دارنا كامل يكرهوني":لى ذلك ندرج تصرين احلالة اجوىل مثال عية و النفس

الح نا وجود هحه اآللية الدفاعية عند حالة واحدة فقط من حاال  : التسامي –
لصح  يف جماال  اإلبداع أين حاولت أن تعوض النقص ا(  60حلالة ا) الدراسة 

الفكري وحتويت الطاقة النفسية من القلق واال ت اب إىل النجاح والتفو  الدراس  
 .الطموح املسقبل  و 

 :مناقشة 

إذن و من خالل هحه الدراسة بأبعادها النفسية و العائلية و االجتماعية نصت إىل 
ع مازال يعاين من أحكام اجملتمع و ن رته اخلاصة  حا النوع من القول بأن مري  الصر 
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اجمراض العصبية غري أنه يف نفس الوقت حياول أن يستعني بدفاعا  تساعده على 
التعايش مع هحا االضطراب سواء  انت هحه اآلليا  الدفاعية متكيفة  التسام  مثال أو 

النفس  ؛ و عموما نستطيع القول  غري متكيفة  اإلسقاأل أو اإلفراأل يف عملية الكبت
بأن مري  الصرع مازال يفتقر إىل الدعا النفس  و العائل  و االجتماع  مما يؤثر سلبيا 
على عالقاته و تقديره لحاته و اآلخرين و هحا ما يتوافق مع نتائج دراسة  ت من 

Arden Lee  و دراسةVL . Viberg  بلحميتي حياة و زكري زهرة دراسةو 
ادها أنه توجد عالقة واضحة بني مرض الصرع و االضطرابا  النفسية و اليت مف

 .الشحصية خاصة اافاض تقدير الحا  و سوء استثمار اآلليا  الدفاعية 

يعتد القلق مسة دائمة و اضطراب مصاحب ملرضى الصرع بداية من أول تشحيص 
دة على وجود زياديبون محمد و قد يصت إىل القلق العصايب و هحا ما أشار إليه 

االجتماع  زيادة على سوء التوافق النفس  و  بني الشحصيةالنفسية الشحصية و الصراعا  
 .شراك فارمة الزهراء  دراسةمبا ينسجا مع املعطيا  اليت توصلت إليها  

 قائمة المراجع
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 طبيعة اإلشراف وعالقتها بالتوافق المهني
سفيان بوعطيط. د  

سكيكدة ،2855أو   20جامعة   
 :ملخص

ا ا حنو وظائفها، وحنو املؤسسا  ا، واجتاهميو لقد نالت مواقف العاملني و 
قدرا  بريا من اهتمام العلماء  ي ة احمليطة باملؤسسا حنو بي ة العمت، والباليت يعملون هبا، و 

الباحثني يف جماال  اإلدارة والسلوك التن يم  وجماال  علا النفس الصناع  وعلا و 
النفس االجتماع  واإلرشاد امله ، وجاء اهتمام اإلدارة بالرضا الوظيف ، العتقادها بأن 

، إذ يعتد رضا الفرد عن عمله اا العاملني عن عملها وإنتاجيتههناك عالقة بني رض
تعميق والئه وانتمائه افق النفس  واالجتماع  للعامت، و اجساس اجول لتحقيق التو 

 .ارتفاع روحه املعنويةو  ةللمن م
يعتد التوافق يف جمال العمت جماال من جماال  التوافق و يع  قدرة العامت على 

مله تكون لديه ان العامت متوافقا مهنيا مع عأن يتكيف مع البي ة االجتماعية املهنية فإذا  
الدافع حنو اجداء الوظيف  املميز، الحي حيقق الرضا الوظيف  له وعنه من الرغبة يف العمت و 

جزءا أساسيا قبت املس ولني عن العمت وعليه تبقى املهنة اآلن  ما  ان شأهنا يف املاض  
تولد لدى العاملني   اجعمال مصدر شقاء أو سعادة  ا، فبعمن حياة العاملني  و 

حتقيق الحا ، لكن أعماال أخرى قد تفرض على العامت واجبا   ثرية قد مشاعر الرضا و 
أثره تما صداه و تتجه إىل أن تكون أحد أسباب سوء التوافق يف العمت الحي يكون له ح

صبحت  لها الفرو  املرتبطة بالعمت أاجملتمع، فالعالقة مع الزمالء والرؤساء و على الفرد و 
 .عوامت مهمة يف حتقيق التوافق امله 

   .ربيعة اإلشراف، التوافق، التوافق امله  :الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Les thèmes des attitudes et les actes des employés, leurs 

tendances vers leurs fonctions et leurs entreprises respectives ainsi que 

vers l’environnement externe ont gagné la préoccupation des 

chercheurs dans les domaines du management, du comportement 

organisationnel, de la psychologie industrielle et sociale ainsi que du 

counselling professionnel. La mise en évidence de la satisfaction 

professionnelle par l’administration vient de la croyance qu’il existe 

une relation entre la satisfaction des employés vis-à-vis de leur travail 

et leur productivité. La satisfaction de l’individu vis-à-vis de son 

travail constitue la pierre angulaire de toute réalisation de son 

ajustement psycho-social, l’enracinement de son appartenance et sa 

morale. 
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L’ajustement au travail s’explique par la capacité de 

l’employé à s’adapter avec l’environnement socio-professionnel. 

Autrement dit, si l’employé est professionnellement ajusté avec son 

travail, il aura l’envie de travailler et c’est un motif vers une prestation 

fonctionnelle de qualité qui réalisera sa satisfaction professionnelle. 

Actuellement, le métier devient, comme par le passé, une partie 

importance de la vie des employés, une source de leur ennui ou de leur 

bonheur car certaines actions génèrent pour certains employés des 

sentiments de satisfaction et d’accomplissement de soi alors que pour 

d’autres, elles  imposent à l’employé des obligations multiples 

susceptibles d’être un facteur d’échec de son ajustement au travail 

avec les conséquences que cela implique sur l’individu et la société.  

Le travail de recherche démontre que la relation entre les collègues, 

les chefs ainsi que les écarts liés au travail deviennent les variables qui 

déterminent l’accomplissement de l’ajustement professionnel.  

Mots clés : nature de l’encadrement, l’ajustement, l’ajustement 

professionnel. 

  :قدمةم

  اليت جتحب اهتمام الباحثني يعتد موضوع التوافق امله  من املوضوعا
واء، ذلك جن التوافق امله   نوع من أنواع االجتاها  يعد هاما جية الدارسني على السو 

فرد مبهام املن مة من مة، فهو إىل جانب الدور الحي يقوم به من حيث ربط توقعا  ال
جناح املن مة اليت يعمت هبا، ن يعزز يف الفرد اهتمامه بتقدم و ، يؤدي إىل أاليت يعمت هبا

قوي على جناح  ه  لدى العاملني يف أي من مة مؤشرحيث أن ارتفاع درجة التوافق امل
 :، باإلضافة إىل ذلك فدراستنا هحهحتقيق أهدافهاسري العمت فيها، و 

 ذلك  - عنابة –عاملني مبر ب ميتال ستيت دى الحاول دراسة التوافق امله  ل
 لىن را للتغريا  التن يمية اليت ررأ  مؤخرا ع مهاجد يف الوقت الراهن  تهن دراسج

 .ؤثر يف عملية التوافق بني الفرد و املن مة اليت يعمت هباتقد  ا بدورهيتوال، املؤسسة

  ها مع باعتبار أن توافق مهنيا،العاملني توافق هحه الدراسة حتاول الرت يز على
عملها ال ينعكس فقط على أدائها داخت املن مة اليت يعملون هبا، و إمنا على اجملتمع 

أن املر ب حمت الدراسة االقتصاد الور  بأ مله ،خصوصا و رى على بأسره أو بعبارة أخ
 .يعتد من أ د اجقطاب الصناعية اليت جتلب العملة الصعبة للجزائر
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  املسااة يف مساعدة املس ولني عن العاملني باملر ب يف اجخح باجسباب الناجحة
قد العوامت السلبية اليت  تؤدي إىل توافق العاملني مهنيا مع أعما ا، و تفادي قد اليت

رفع روحها العمت، وختفيف آثارها عليها، و  تؤدي إىل سوء التوافق امله  و إىل ضغوأل
 . املعنوية، مما يرتتب عليه زيادة إنتاجها

 مع أاية أخرى  إن أاية التوافق امله  للعاملني باملر ب مكان الدراسة تتداخت
ملستويا  باملن مة يف العاملني على  افة اهو اإلشراف الحي يؤثر ملوضوع الدراسة و 

دوري عة وتوجيه أعما ا بشكت مستمر و قييا أنشطتها الرامية إىل متابتهبدف تقومي و 
 .لرمان استمرار العمت على أ مت الوجه املطلوب 

 :إشكالية البحث .0
اتسمت احلرارة اإلنسانية يف القرن العشرين وخباصة يف الثلث اجخري منه 

  اإلصابة باالضطرابا  النفسية واجمراض العقلية واحنرافا  السلوك بزيادة معدال
الدارسني يف جمال العلوم  مما دفع هحا اجمر بالباحثني و وغريها من أنواع الشحوذ السليب

فسريا  إجياد ت ةيف علا النفس إىل الغوص يف خفايا املعرلة وحماول ااالجتماعية خصوص
، حيث خلصت بع  هحه الدراسا  إىل  ا  الشاذةجسباب نشوء االحنرافا  والسلو 

( 1778مصر، )سة حممود أبو النيت أن سوء التوافق واحدا من أها هحه اجسباب  درا
اليت أثبتت وجود عالقة سالبة بني االضطرابا  السيكوسوماتية والتوافق امله  ودراسة و 

ة مدى التوافق امله  واليت  انت  دف إىل معرف( 1770 الرياض،)مرمي حافظ تر ستاين 
وجود والعوامت املؤثرة فيه ملعلم  ومعلما  الرتبية اخلاصة حيث أوضحت هحه الدراسة 

املسؤولية، التحمت ،  ،عالقة بني التوافق امله  ومسا  الشحصية  االتزان االنفعايل
 اجلنائية،ر ز القوم  للبحوث االجتماعية و ناهيك عن الدراسة اليت أجراها امل .العطف

حيث قام املر ز ببحث ميداين عن سيكولوجية السائق املتوافق، حيث انتهى إىل أن أها 
: املؤشرا  اليت تفر  بني السائق املتوافق والغري متوافق مهنيا ه  اثنا عشرة مؤشرا وه 

حوادث املرور، للفا  املرور، التلفيا  اليت حتدث للسيارا ، اإلجازا  املرضية، 
ون عحر، عدم إتباع السائق لتعليما  العمت، شكوى املارين منه، التمارض، الغياب بد

شكوى زمالئه منه، شكواه من زمالئه، إدعاء عطت السيارا  للهروب من العمت ،  ت 
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افق وعواقبه الوخيمة على هحا يدل على ضحامة املعرلة واليت اثلت يف عنصر سوء التو 
إىل العناية روعه و تفريعا  فروعه هحا ما أدى بعلا النفس وفالفرد وعلى اجملتمع، و 

درج اإلحساس بالتنبيها  تنبدراسة موضوع واحد وهو التوافق ،فاستجابة اجعصاب و 
 ر والتفكري والح اء التح حتت التوافق احلس  احلر  ، واإلدراك احلس  والتعلا و 

ية صالشحتندرج حتت التوافق العقل ، ودراساتنا للدوافع واالنفعاال  و االستعدادا  و 
ه موضوع علا النفس هو واقع هحا الفها للتوافق على انتندرج حتت التوافق الشحص ، و 

، ما أن تعريف علا النفس بالتوافق هو عني احلقيقة ومما يدل على أن التوافق هو اجمر
االته املحتلفة حيث تبدو يف قدرة الفرد على جن وجم عملية معقدة إىل حد  بري دروبه

وافق التأو املهنية مثت التوافق العقل  و أن يتواءم مع بي ته االجتماعية ، مايتوافق توافقا سلي
 يالتوافق االقتصادوافق اجلنس  والتوافق الزواج  واجسري و التالدي  والتوافق السياس  و 

التوافق امله  ومما جيب تو يده أن سوء التوافق يف جمال معني يكون له والتوافق املدرس  و 
اجملاال  اجخرى، فاإلنسان و ما هو معلوم وحدة جسمية نفسية صداه وأثره يف 

ال شك يف أن جمال .اجتماعية إن اضطرب جانبا منها اضطربت له سائر جوانبها  
العمت يعتد من أها امليادين اليت ينبغ  أن حيقق فيها الفرد أ د قدرا من التوافق و ذلك 

العمت    برية من وقته يف ميدان  إحدااا أن الفرد يقر  نسبة: لعاملني أساسيني
هو الدور ا ام للعمت و تأثريه على حياة الفرد و مكانته، ومن هنا  ان التوافق  اوثانيهم

يكون  ، ومن هنالك  ان البد لإلنسان أنامل اهر اجساسية للتوافق العام امله  أحد
باجلانب االجتماع   من االهتمامعليه ومما سبق  ان ال بد و  .أ ثر توافقا يف هحا اجملال
ذلك من أجت بلوغها اجهداف اليت تسعى لتحقيقها، إن هحا واإلنساين يف أي من مة و 

االهتمام يقتر  بالررورة إعطاء أاية  برية ب واهر عديدة تتعلق به  اإلشراف الحي 
عمال إنتاجيا مباشرا، بت  يعتد أحد أها هحه ال واهر، فاملشرف هو ذلك الحي ال يؤدي

اجت الوصول لتحقيق ينسق جهودها مراعيا حاجا ا من ويوجه عمت املرؤوسني و  يسري
إن القيام هبحه الوظائف يتطلب خصائص معينة يف شحصية املشرف   .أهداف املن مة

حا ما جعت اإلشراف هوبالعمت واملعاملة مبهارة، و   الح اء االجتماع  واملعرفة باجفراد
 .ضبطها يف شكت جامدا لتلفة يصعب أمناريأخح أشكاال و 
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يت هحه العالقة يف حبثنا هحا حناول معرفة عالقة منط اإلشراف بتوافق العمال مهنيا، وبتحل
 . أي أمناأل اإلشراف حيقق التوافق امله  لدى العامتنعمت على معرفة 

 اإلشراف السائد يف املؤسسة هت توجد عالقة بني: ومن أجت هحا يطرح التساؤل التايل
 ا مهنيا ؟توافق عما و 

 :حتت السؤال املر زي اس لة فرعية ويندرج

 التوافق امله ؟غري املباشر و  هت توجد عالقة إجيابية بني اإلشراف

 التوافق امله ؟قة سلبية بني اإلشراف املباشر و هت توجد عال

 :فرضيااااات البحث  .5
  :الفرضية العامة

 . لعمالالتوافق امله  لدى اتوجد عالقة بني ربيعة اإلشراف و 

 :الفرضيات الفرعية

 .توجد عالقة إجيابية بني منط اإلشراف الغري املباشر والتوافق امله  للعمال

 .توجد عالقة سلبية بني منط اإلشراف املباشر والتوافق امله  للعمال

 :تحديد مصطلحات البحث  .3
دها مبا التنسيق بني جهو  دف إىل توجيه نشاأل العاملني و  هو عملية إدارية :اإلشراف

 يؤدي لتحقيق أهداف املنشأة ، فهو اجلهد الحي يبدله أي رئيس حنو مرؤوسيه من
حتقيق أهداف املنشأة اإلدارية الفنية واإلنسانية من اجت إجناز اجعمال و الناحية اإلدارية و 

 . سب ود العاملني و 

وم ف الحي يقيقصد به ذاك النوع من اإلشرا :(الديمقراطي)إلشراف غير المباشر ا
العمت  تفوي  السلطا ، حيث أن املشرف يتفاعت مع أفراد مجاعةعلى مبدأ املشار ة و 

 . القرار يأيت من تفكري ومبادرة اجلماعةر ها يف عملية اختاذ القرارا ، و يشو 
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املشرف )هو ذاك اإلشراف الحي حياول صاحبه :(التسلطي)اإلشراف المباشر 
جعلها يف قبرته، حيث أنه والصالحيا  و   الرت يز على مجيع السلطا ( اجوتوقرار 

يتحح من رتك معه أحد يف مباشرة وظيفته، و ال يشو يتوىل السيطرة للقيام بكت ش ء 
يسعى باستمرار إىل توسيع دائرة و    ال يفوض سلطاتهر زية املطلقة أسلوبا يف العمت و امل

 .سلطاته

 ةبني البي وائا واالنسجام بينه و رة  يتناول فيها الفرد التهو عملية دينامية مستم :التوافق
ليب املناسبة ملواجهة متطلباته ومتطلبا  البي ة احمليطة، ذلك باختياره اجسااحمليطة به، و 

و إال حماولة منه لتحقيق ه ، حيث أن أي سلوك يصدر منه ماذلك بالتغري والتغيريو 
 .له االستمرار  ، بغرض الوصول إىل حتقيق رغباته وأهدافه وحاجاته، مبا يكفتالتوافق

ا العامت من أجت حتقيق التكيف هو العملية املستمرة اليت يقوم هب :التوافق المهني
 .  املهنيةوالشعور بالرضا واالنسجام مع البي ة االجتماعية و 

 :الدراسات السابقة .5
إن الدراسا  السابقة اليت توافر  لنا مل جند فيها اليت تناولت  ال متغريي الدراسة معا  

 حا و  بت وجدناها مرتبطة مبتغريا  أخرى، -ط اإلشراف وعالقته بالتوافق امله من –
اليت تساعدنا على إاام راسا  العربية منها واججنبية و حاولنا اختيار مجلة من هحه الد

 :حه الدراسة ومن بني هحه الدراسا ه
 :الدراسات العربية

حيث قام هحا املر ز ببحث  :ةدراسة المركز القومي للبحوث االجتماعية و الجنائيْ- أ
عن ( 1778نشر عام )ره رفرج عبدا لقاده عماد الدين سلطان و ميداين أشرف علي

فر  بني السائق ، حيث انتهى إىل أن أها املؤشرا  اليت تسيكولوجية السائق املتوافق
، حوادث املرور، للفا  املرور: املتوافق ه  أثن عشر مؤشرا وه  غرياملتوافق مهنيا و 

، عدم رضية والتمارض والغياب بدون عحرالتلفيا  اليت حتدث للسيارا ، اإلجازا  امل
أتباع السائق لتعليما  العمت، شكوى املارين منه، شكوى زمالئه منه، شكواه من 

بالنسبة لسائق  )زمالئه، إدعاء عطت السيارا  للهروب من لعمت، أمانة السائق 
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: موعة من االختبارا  السيكولوجية مثتحيث   تطبيق جم( شاحنا  نقت البرائع
اختبار الح اء، اختبار القدرا  العقلية، املهارا  احلسية احلر ية، اختبار تفه املوضوع 

TATوافقني مهنيا وغري ، حيث استطاعت هحه االختبارا  أن ايز بني السائقني املت
 .ضع املؤشرا  اإلثن عشر السابقةاملتوافقني واليت من خال ا   و 

الصلب حيث قام بدراسة يف شر ة احلديد و  (:0822)دراسة محمود أبو النيلْ- ب
حيث تبني له وجود عالقة  ،"االضطرابا  السيكوسوماتية وعالقتها بالتوافق امله "عن 
ن ذلك يف أعراض الروح التوافق امله ،  ما يتربني االضطرابا  السيكوسوماتية و  سالبة

 .مكانته االجتماعيةو املعنوية وعالقة العامت بعمله 
حيث قام بدراسة يف مصر تناول  :)0801( دراسة الدكتور عبد القادر فرج طهْ- ت

ؤسسة عن حتقيق أهدافها فيها أها امل اهر السلو ية اليت يتصف هبا العامت الحي يعرقت امل
حيث أ د استبيانا قام فيه باستطالع .، مما يعكس بوضوح سوء توافقه امله  اإلنتاجية
يعملون  مهندسني أو رؤساء عمال أو أخصائيني اجتماعيني أو  اموظف 80رأي 

تتلحص نتائجه يف أن مجيع امل اهر السلو ية اليت  نفسيني بالكفاية اإلنتاجية ،و أخصائيني
ررحت باالستبيان  ان رأي العينة فيها ذا  تأثري فعال على مستوى اإلنتاج يف 

 .مؤسسا  العمت
 جمال التحقيق االجتاه حنو العمت يف"بعنوان  :(0882)دراسة خالد المسعري ْ- ث
إىل الكشف عن العالقة بني التوافق امله  للرباأل  ، اليت هدفت"عالقته بالتوافق امله و 

وقد تكونت عينة الدراسة . والعاملني يف جمال التحقيق واجملاال  اإلدارية ومدة خد ا فيه
باحث يف دراسته إىل أن هناك فروقا وقد توصت ال. ضابطا يعملون يف جمتمعني( 121)من

الرباأل اإلداريني يف مستوى التوافق امله  مع و ذا  داللة إحصائية بني ضباأل التحقيق 
 ما أن هناك عالقة . ربيعة العمت ون امه، و انت هحه الفرو  لصاحل الرباأل اإلداريني

وظروفه، وشعورها  ارتبارية بني اجتاهها حنو عملها، وتوافقها مع ن ام العمت، وربيعته 
مبا يف ذلك الدرجة الكلية للتوافق  مبكانته االجتماعية وشعورها بعبء املس ولية فيه،

 . امله 
ه ببع  عالقتالتوافق امله  و : " عنواهنا :(0884)دراسة مريم حافظ تركستاني ْ- ج

إىل معرفة مدى  حيث هدفت" معلما  الرتبية اخلاصةمسا  الشحصية لدى معلم  و 
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التوافق امله  للمعلا،  ما يه ون رية الرضا عن العمت و العوامت املؤثرة فامله  و التوافق 
ء من اإلجياز إىل تعرضت بش عرضت السما  الشحصية  وخصائصها وأنواعها  و 

أخريا تطرقت ، املس ولية، التحمت والعطف، و ه  االتزان االنفعايلمسا  الشحصية و 
 .مسا  شحصيتهاملهن و توافقه ية اخلاصة و ر الن ري ملعلا الرتبالباحثة يف اإلرا

، ومعاهد علما ومعلمة من معاهد اجمت للصام( 217)قد تكونت عينة البحث من و 
ية مقياس الشحصبية الفكرية للمتحلفني عقليا، وربق عليها مقياس التوافق امله ، و الرت 

توافق امله  توجد عالقة بني الوقد أوضحت الدراسة أنه وهو أيرا من إعداد الباحثة، 
أنه توجد فرو  ذا  و  ، العطف،ان االنفعايل ،املس ولية، التحمتمسا  الشحصية، االتز و 

بية اخلاصة يف معاهد اجمت داللة إحصائية يف التوافق امله  بني معلم  ومعلما  الرت 
 .معلم  ومعلما  الرتبية اخلاصة يف معاهد الرتبية الفكرية للتحلفني عقلياو  ،للصا

 :ل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة و ضعت الباحثة توصيا ا ومنها ومن خال
 .العمت على حتسني اجوضاع املهنية ملعلا الرتبية اخلاصة  -
 .الوقائية و العالجية للمحاف ة على صحته النفسية و توافقه مع عمله جوضع الدام -
خلاصة ملواجهة السع  إىل توفري أخصائيني نفسيني متحصصني يف جماال  الرتبية ا -

مما يؤدي إىل خف  حدة املشكال  من  السلوك لدى التالميح املعاقني، مشكال 
استحدام وسائت اإلرشاد ظيفية عن املعلمني من جهة أخرى، و ختفيف اجعباء الو و  جهة،

عالج يون نفسيون واجتماعيون لتشحيص و النفس  اليت يتعاون على القيام هبا أخصائ
التوافقية ناش ة  سواء  انت هحه املشكال  ،خلاصةعلم  الرتبية ااملشكال  التوافقية مل
  .أو عوامت بي ية ،عن عوامت شحصية

عن رريق عقد ذلك و  ،داء امله  ملعلا الرتبية اخلاصةالعمت على االرتقاء مبستوى اج -
إجناز عمله، والنجاح فيه  إمداده باملعلوما  املفيدة اليت تساعده يفالدورا  التدريبية و 

 .من   حتقيق التوافق امله  معهو 
أاية اجسلوب اإلشرايف  حافز معنوي "وعنواهنا   (: 0880)دراسة الرشيد ْ- ف

الدور الفعال الدراسة يف توضين أاية املشرف و ، حيت اثلت أهداف "للموظف اجلمر  
الحي يستطيع أن يؤديه لتحفيز املوظف معنويا جداء اجعمال و ذلك عن رريق 

أيرا التعرف على أها احلوافز املعنوية  لمية يف عملية اإلشراف،لألساليب الع استحدامه
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  تطبيق الدراسة على املشرفني قد ها املشرفون بالنسبة للموظفني، و اليت يستحدم
 تدل على أنفكانت النتائج مطار امللك حال الدويل بالرياض،  مساعديها يف مجركو 

أها احلوافز املعنوية لألفراد  املشرفني واملرؤوسني تعتدالعالقا  االجتماعية والصداقا  بني 
هحا يف الدرجة اجوىل من اجاية  ما يليه يف اجولويا  عملية االتصال مث عملية تقومي و 
 .العمت بطريقة عادلة جداء مث  لما  الشكر والثناء و ا

مع املوظف  عامت ما أن من نتائجها أن أفراد العينة يفرلون اجسلوب اإلشرايف الحي يت
 .ربيعة العمتحسب ربيعة املوظف و 

دراسة مقارنة للتوافق امله  " :(0880)إبراهيم شوقي عبد الحميد  .دراسة دْ- خ
استهدف هحا البحث تقييا  "الدارسني بدنامج التثقيف العام بني العاملني الدارسني وغري

لعاملني الصناعيني، الفعالية رويلة املدى لدنامج التثقيف العمايل لدى عينة من ا
واخلدميني، من خالل دراسة التوافق امله  لدى العاملني الحين درسوا بدنامج التثقيف 
العام الحي تقدمه املؤسسة الثقافية العمالية من خالل مرا زها املنتشرة يف مجيع أحناء 

ه  بأنه ويعرف الباحث التوافق امل. ، مقارنة بأقراهنا غري الدارسنيةمجهورية مصر العربي
حالة دينامية متغرية من االتسا  بني قدرا  الفرد وحاجاته من جهة واملتطلبا  النفسية 

وتنعكس هحه . والعقلية واالجتماعية لبي ة العمت املادية واالجتماعية من جهة أخرى
احلالة يف حتقيق الفرد لقدر من االتسا  والتناغا يف بي ة العمت، وذلك مع  ت من نفسه 

وقد   اختيار عينة الدارسني متعددة املراحت بعد حصر جمتمع . ن والعمت ذاتهواآلخري
الدراسة على مستوى مرا ز التثقيف العمايل يف مجيع أحناء مجهورية مصر العربية والبالغ 

. ممن مرى على اجتيازها دورا  التثقيف العام ستة شهور على اجقت( 072)حجمها 
أما عينة غري الدارسني فه  عينة مكاف ة لعينة . نةس( .70.7)ويبلغ متوسط أعمارها 
عامالذ ممن مل يسبق  ا االلتحا  بأية برامج ثقافية، ويبلغ ( 070)الدارسني وتتكون من 
وتتمثت أداة هحا البحث يف مقياس التوافق امله  . سنة( 70.21)متوسط أعمارها 

التوافق االنفعايل : اجربعة والحي أعده الباحث لقياس مستوى التوافق امله  جبوانبه 
. والتوافق مع ربيعة العمت والتوافق االجتماع  يف ربيعة العمت والدافعية للتعلا والتدريب

ومن أها النتائج ايز العاملني الدارسني عن غري الدارسني يف عدد من م اهر التوافق 
ة ا د من رضا امله  أاها التوافق االجتماع  يف بي ة العمت مبحتلف جوانبه وبدرج
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ومن جهة أخرى مل ت هر فرو  بني الدارسني وغري . اإلدارة عنها، مقارنة بغري الدارسني
ورغا . الدارسني من حيث م اهر التوافق مع ربيعة العمت والدافعية للتعلا والتدريب

ذلك يبقى الفر  داالذ بني اجملموعتني من حيث التوافق امله  العام والتوافق االجتماع  
لتوافق االنفعايل لصاحل الدارسني، مما يعكس قدراذ من الفاعلية رويلة املدى بدنامج وا

وال توجد هناك فرو  دالة . و ان العاملون أ ثر توافقاذ مهنياذ من العامال . التثقيف العام
بني العاملني من لتلف ف ا  العمر يف التوافق امله ، وينحف  مستوى التوافق امله  

لدى العاملني اجميني مقارنة مبنحفر  التعليا، وال خيتلف التوافق بني  بشكت ملحوظ
ويزداد مستوى التوافق امله  لدى العاملني باجملال . مرتفع  التعليا ومنحفر  التعليا

وتوص  الدراسة بررورة توجيه الدامج  .الصناع  عنه لدى العاملني باجملال اخلدم 
قت توافقاذ مهنياذ وها صغار السن واجميون والسيدا  العمالية حنو الف ا  العمالية اج

 (.2888ابراهيم شوقي عبد الحميد،)اخلدم  والعاملون مبجال العمت 
ضغوأل العمت وعالقتها "وعنواهنا  : (0888)العبيشي سليمان صالح دراسة ْ- د

التوافق عدم : أشار إىل أن من بني العوامت الرئيسية املسببة لرغوأل العمت"  بالتوافق امله 
بني الفرد وظروف عمله، حيث يشري الباحثون يف هحا اجملال إىل أنه من املمكن أال تتفق 

معن ذلك أنه من املمكن أن تقع و  قدرا  الفرد مع مهام عمله سواء إجيابيا أو سلبا،
وعلى العكس  قدرا  الفرد يف مستوى أعلى من مستوى القدرا  املطلوبة إلجناز العمت،

 .ن تقع قدرا  الفرد يف مستوى أقت من مستوى القدرا  املطلوبة لعملهفمن املمكن أ
، سواء بالزيادة أو ا  يف قدرا  الفرد مع مرور الزمن ما أنه ميكن أن حتدث تقلب

ضافة أي معلوما  جديدة للفرد، وعدم النقصان التدرجي ، فمع مرور الوقت ،و عدم إ
مع عدم توافر فرص الرتقية والتقدم  مله،مهارا  جديدة يف جمال عا تسابه جية خدا  و 

بالتايل يؤدي إل اضمحالل يف قدرا  الفرد، و  ، فإن ذلكالوظيف ، ومع تقدم السن
، ومن أمثلة على مسايرة التطور يف جمال عمله شعوره  بالرغوأل إلحساسه بعدم قدرته

 :ني الفرد و ظروف عمله اليت ذ رهاالتوافق ب
 عملهشعور الفرد بعدم االستقرار يف . 
   يف عمله( الرتقيا )قلة فرص التقدم الوظيف. 
  أن مة جيدة بالعمتعدم وجود قواعد وسياسا  و 
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عن أسرته، رول فرتة تواجد الفرد يف العمت بعيدا  ما أن زيادة عدد ساعا  العمت و 
، يت تولد لديها الرغوألتعتد من املصادر الو  رضاه عن العمت،تؤثر يف درجة توافقه و 

العمت تؤثر على إنتاجية بأن زيادة عدد ساعا  ( هـ1011) دراسة السامل حيث جاء يف
عدم وجود التن يا اجليد و  ،العمت، حيث أن  ثرة ساعا  العمت درجة توافقه يفالفرد و 

أشار على أن زيادة ساعا  العمت ترتبط إصابة الفرد باإلجهاد و التوتر و  ا، يؤدي إىل 
 ما تؤدي أيرا إىل .  عن العمت  رد فعت لتلك الزيادةبزيادة معدال  الغياب أو التأخري

العمت إىل أضرار اجتماعية  عالقة الفرد بأسرته، ما تؤدي إىل أن ينقت الفرد بع  أعباء 
بالتايل تؤثر على برامج اجسرة مما يؤدي إىل حدوث الرغط لدى املنزل الستكما ا   و 

 .(1776سامل حممد السامل، )الفرد واجسرة معا
من أهدافها معرفة نطا  اليت  (:5115)راسة أحمد بن عبد اهلل الحسيني دْ- ذ

اإلشراف واجساليب املستحدمة من قبت املشرفني والعالقا  بينهما وقد استحدم الباحث 
املنهج الوصف  التحليل  و تطبيقه على واقع اإلشراف اإلداري باملستشفيا  العسكرية و 

إلشراف واسع و وجود عالقة بني املستوى إىل أن معدل نطا  ا ةتوصلت الدراس
التعليم  ونوع الوظائف اليت يتا اإلشراف عليها و  حلك وجود عالقة بني أولويا  

 .االهتمام للمشرف اجليد وبني نوع الوظائف اليت يتا اإلشراف عليها
 :الدراسات األجنبية 

 مع فريق" إلتون مايو"أجرى  (1770صالح الشناوي، ) :تجارب هاوثورنْ- أ
روتلزبرجر "على رأسها " هارفارد"من مساعديه من أعراء هي ة التدريس جبامعة 

Rothliseeger  " جتاربا تتعلق بأاية العالقا  اإلنسانية يف حتقيق اإلنتاجية العالية
يف شر ة واستارن إليكرتيك يف مصانع هاوثورن الواقعة  1770 - 1727فيما بني عام  

اليت اشتهر  التجارب بامسها الحقا، املتحدة اجمريكية و  بالواليا " شيكاغو" يف مدينة
 : وخلصت إىل النتائج التالية 

 .أثر ارتفاع الروح املعنوية يف زيادة اإلنتاج -
 .جو الصداقة واالنسجام خيلق نوعا من املسؤولية اجلماعية اليت حتفز إىل العمت -
جو احلرية هو الحي الرقابة ال دخت  ا إرالقا يف زيادة اإلنتاجية، بت العكس  -

 .ساعد على ذلك
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روح اجلفة و املصلحة املشرت ة بني املشرفني و العمال جتعلها يتغلبون على  افة  -
 .املشكال  و املصاعب

مساعديه من جتارهبا بأن العامت ليس عبارة عن أداة يف يد و " إلتون مايو"وقد خرج 
تتفاعت مع اجلماعة  ستقلة اليتإمنا العامت له شحصيته امل. اإلدارة حتر ه  يف ما تشاء

على قدر إزالة تمت حبوثه باملشكال  اإلنسانية و تتأثر هبا ومن أجت ذلك اهتؤثر فيها و 
السري احلسن للمن مة ، و جهةهده املشكال  يسود العمت جو من الرتابط اإلنساين من 

 .من جهة أخرى
 Lippit et " "وايت"و" لبيت"قام  :0838دراسات لبيت و وايت سنة  ْ- ب

White "احمليط  دراسة اججواء االجتماعية أو"أرلق عليها اسا  ةبتجارب هام
 ".النفس 

  إخراع هؤالء اجرفال ء أندية لألرفال يف سن العاشرة و بدأ  هحه الدراسة بإنشا
 .لثالثة أنواع لتلفة من القيادة على فرتا  متباينة

 قيادة أوتوقرارية أو تسلطية أو ديكتاتورية. 
  دميقراريةقيادة. 
 قيادة احلرية املطلقة أو الفوضوية. 

، ووضع الفريق اجول حتت قيادة ديكتاتورية بينما وضع الفريق قسا اجرفال إىل فريقني
 .الثاين حتت قيادة دميقرارية

 :قائد اجملموعة اجوىل أن يتصرف بالطريقة التالية رلب منه
 .أن يرع أو يقوم بوضع سياسة العمت -
 .وا  العمت أو أساليبه على اجوالد دون استشار ال  القائد خطمي -
خطوا  العمت الواحدة تلو اجخرى دون أن يعرف اجوالد اخلطوة اليت  دميل  القائ -

 .تليها
 .يقوم القائد بتوزيع املسؤوليا  دون استشارة اجوالد -
 .ال يقوم القائد بتكوين عالقا  شحصية مع اجوالد -
 .دها دون توضين اجسبابنقيقوم القائد مبدح اجرفال و  -

 :ومن جهة أخرى رلب من قائد اجملموعة الثانية أن يتصرف  التايل
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 .تقرر اجلمعية سياسة العمت -
 .يناقش القائد رريقة العمت مع اجملموعة -
جماعة أن ختتار الطريقة يف النواح  الفنية يقرتح القائد رريقتني أو ثالث و يرتك لل -

 .املناسبة
 .املس وليا تقوم اجلماعة بتوزيع  -
 .خيتار  ت عرو من أعراء اجلماعة الزميت أو الزمالء الحين يرغب يف العمت معها -
 .يكون القائد عالقا  شحصية مع اجوالد ح ى يصري واد منها تقريبا -
 . ال مانع أن ينتقد القائد اجوالد أو يهددها مع شرح اجسباب -

 :هحه الدراسة إىل النتائج التاليةلقد توصلت 
  اجرفال املطلق للقائد الدميقرار  على اجوتوقرار تفريت. 
 أعراء  حاول أغلب أفراد الفريق اجول السيطرة على زمالئها بينما امتاز أغلب

 .قبو ا لبعرها البع الفريق الثاين بالتعاون و 
 حاول أفراد الفريق اجول نقد زمالئها باجذى، بينما قت النقد يف الفريق الثاين. 
 ا  البناءة يف الفريق اجول عنها يف الفريق الثاينقلت االقرتاح. 
  ان أغلب أعراء الفريق اجول يقبلون رأي القائد دون مناقشة، بينما  ان أغلب 

 .أعراء الفريق الثاين يناقشون رأي القائد
  مل يبد أغلب أعراء الفريق اجول قبوال آلراء زمالئها بينما أبدى أغلب أعراء

 .آلراء زمالئهاالفريق الثاين قبوال 
 ،بينما مل حياول  حاول أفراد الفريق اجول احلصول على اهتمام خاص من القائد

أن " لبيت و وايت"أغلب أعراء الفريق الثاين ذلك، نستنتج من خالل عرض دراسة 
اجفراد بعرها " أ ثر تقبال قرار  خيلق مجاعة أ ثر تعاونا وأ ثر إجيابية و اجلو الدمي
 .سلبية مفككة غري متعاونة ةاجلو الديكتاتوري مجاع بينما ينتج" لبع 

 انت هحه التجارب  دف أصال إىل دراسة مناذج السلوك جهنا أوضحت بع  املسائت 
 .اسة الحقة عن القيادة واإلشرافا امة اليت من شأهنا أن مهد  الطريق لدر 

 :عدة أسبابيف الواقع أنه من اخلطورة أن نلحص هحه التجارب بقواعد عامة ن را ل
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  غري الناضجني -الحين أجريت عليها التجربة – لال ميكن اعتبار هؤالء اجرفا 
 .ذوي اإلنتاج البسيط صاد  لألفراد الراشدين الحين يعملون يف تن يا رمس  معقد

   من وجهة ن ر مناهج البحث العلم  يف السلوك اإلنساين فإن هناك عدد  بريا من
" شحصية ودوافع و قدرا  اجفراد ،و  انت دراسة : ها مثتاملتغريا  مل يتا التحكا في

 دف إىل معرفة تأثري ثالثة أنواع من اججواء على السلوك " اججواء االجتماعية 
 ".اجلو الدميقرار  و اجلو اجوتوقرار  الفوضوي" الفردي

ل ومن املمكن أن نوجه نقدا آخرا  حه الدراسة حيث أنه من الصعب أن نتوقع احلصو  
 . على نتائج متشاهبة إذا أجريت الدراسة يف جمتمع غري اجملتمع اجمريك 

 ميل  تحديد سياسة العمت حتديدا  ليا و لقد رلب من القائد اجوتوقرار  أن يقوم ب
فال يقوم بتحديد سياسة العمت بت   على اجفراد خطوا  العمت، أما القائد الدميقرار

ع القائد اجعراء يف مناقشا ا يشجو اجلماعية، تكون هحه اجخرية نتيجة للمناقشا  
 .يساعدها يف اختاذ القرارا  و 
 عة أو الفرد يف اختاذ أما القائد الفوضوي يوصف بإعطاء احلرية الكاملة للجما

، بت تكون هحه اجخرية نتيجة للمناقشا  القرارا  وال يشرتك يف وضع سياسة العمت
 .ي تن يا جمرى العمتاجلماعية،  ما ال حياول القائد الفوضو 

 :لقد خلص أحد الباحثني يف هحا اجملال نتائج الدراسة يف أربع نتائج رئيسية
o  للجو االجتماع " الربط التجرييب إمكان." 
o  خطورة افرتاض أن السما  الشحصية يف القيادة من أها العوامت احملددة لنجاح

 .العمت
o ة إمكانية تدريب القادة على أساليب معينة يف القياد. 
o ستوى الروح تؤدي هحه اجساليب املحتلفة يف القيادة إىل نتائج لتلفة من حيث م

 (1776لويس  امت مليكة، )اجتاها  اجعراء املعنوية و اإلنتاج و 
أجريت هحه السلسة من (: 1776رريف شوق ، ) دراسة جامعة أوهايوْ- ت

شارتت "شراف يف اجربعينيا  من هحا القرن حتت إ" أوهايو"الدراسا  يف جامعة 
Chartle " سلوك املشرف داخت التن يا وذلك و انت  دف إىل توضين موقع و
 :من خالل
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التوصت إىل أقت عدد من اجبعاد اليت ميكن من خال ا وصف سلوك املشرف  ما  -
 .يدر ه أتباعه أو  ما يصفه هو

 . يف يرتبط موقع املشرف هبحه اجبعاد بفعالية إشرافه -
 :حث بعد إجراء التجارب الالزمة إىل أربع عوامت رئيسيةقد خلصت جمموعة البو 
 .احرتام متبادلنيالتقدير الحي يسود بني املشرف والعمال من ثقة و  -
ك من خالل تن يا املشرف جدوار ومهام العاملني ذلالتن يا املوجه لبي ة العمت و  -
 . حا تن يا قنوا  االتصال املتبادل بينهاو 
 .احلث على اإلنتاج -
 .االجتماعية احلساسية -

حيث اهتا هحا املعهد بإجراء البحوث : (1707) ندراسة جامعة ميتش اْ- ث
املن مة على اإلدارة املمتازة وأثرها على الكفاية اإلنتاجية والروح املعنوية، والقيادة املس ولة 

وتشمت دراسة هحا املعهد  ثريا من . عن اإلنتاج املرتفع والشعور بالرضا عن العمت
، ومشروعا  اخلدمة العامة، وشر ا  التأمني، وشر ا  ةصناعيـة املحتلفـاملن مـا  ال

احملر ا ، والصناعا  الثقيلة، ومصانع السكك احلديدية مصانع الكهرباء، وبع  
املصاحل احلكومية، ولقد تنوعت الدراسة واشتملت على أعمال بسيطة مثت اجعمال 

ن تصت إىل أقصى درجا  مثت عمت وعمليا  جتميع اآلال  إىل أ ةالروتيني ةالكتابي
 . البحوث العلمية املعقدة

ولقد اعتمد يف هحا البحث على معيارين أو حمكني للداللة على  فاءة اإلدارة، وهحان 
 :احملكان اا

معدل الكفاية اإلنتاجية للعامت يف الساعة، أو أي مقياس آخر لقياس مدى حتقيق  -
 . اجهداف اإلنتاجية

 .لعمت أو مشاعر الرضا عامة عند مجاعة العمتالشعور بالرضا عن ا -
وقد  شفت هحه الدراسة عن وجود عالقة وارتباأل بني حمفزا  ومعدل مرتفع من اإلنتاج 

 .ومستوى عال من الشعور بالرضا
 :ما يل  ةومن بني النتائج اليت أسفر  عنها الدراس
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جية، وشعور إن هناك عالقة وريدة بني نوع اإلشراف من ناحية والكفاية اإلنتا -
العمال بالرضا عن أعما ا من ناحية أخرى، مبعن آخر هناك ارتباأل موجب بني اإلنتاج 
واإلشراف من جهة و حلك بني اإلشراف والشعور بالرضا من جهة أخرى، أي أن 
العامت عندما يشعر بان املشرف ال يهتا به بت يعتده  أداة من أدوا  اإلنتاج يف هحه 

 .وال يشعر بالرضا، أما إذا حدث العكس فإن النتيجة ستكون إجيابية احلالة يقت اإلنتاج
ال يدرب عماله على أداء وظائفها احلالية  يلقد وجد أن املشرف اجليد هو الح -

فقط بت يدرهبا  حلك على الوظائف اليت سريقون إليها،  حلك ال تتوقف مساعدته 
املشا ت اخلارجة عن إرار للعمال يف حت مشا لها املهنية فقط بت يساعدها يف حت 

 .العمت  ما يكون صديقا للعمال أ ثر من  ونه مصدرا للسلطة والعقاب
يتوقف جناح املشرف على مدى قدرته على معاملة مرؤوسيه  جماعة واإلشراف  -

 .عليها بتطبيق الطر  اجلماعية يف اإلشراف مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية والشعور بالرضا
يف نتائجها إىل أن املشرف عندما يعامت مرؤوسيه معاملة   حلك توصلت الدراسة -

إنسانية فإن ذلك ينم  لديها الشعور بالوالء للجماعة والشعور باالعتزاز، وعندما يكون 
من وجهة ن ر  تاملشرفون ملتحمون سيكولوجيا مع العمال وين رون إىل مشا ت العم

 . إىل اجلماعة ءماالعمال فإن ذلك يؤدي إىل منو الشعور بالوالء واالنت
يستطيع أن يتوحد مع مجاعته وأن  ي حلك قد وجد ن املشرف املمتاز هو الح -

تتين فرص جتاه ينم  روح العمت اجلماعية، و يرت سيكولوجيا قريبا منها، ومثت هحا اال
واسعة لالتصال ويتين  حلك الفرصة للمشرف لفها مشا ت العمال من وجهة ن رها، 

يف التوحد مع مجاعته ويكون عاجزا عن رؤية مشا ت مجاعته وأن املشرف الحي يفشت 
وبالتايل فإن هؤالء العمال ال يستطيعون بدورها وضع السياسة اليت حتقق الرضا املتبادل 

 .   للمصلحة العامة لكت من اإلدارة والعمال
لقد (: 1770حممد مصطفى زيدان وآخرون، ) .170( Pelz)دراسة بيلز ْ- ج

 شر ة للكهرباء، وقد استمر  ثالث سنوا  بأ ملها و ان أجريت هحه الدراسة يف
عامت من غري  66.66.املستحدمني وقد أجاب   الغرض منها هو التعرف على اجتاها

املشرفني على استحبار،  ما أجريت مقابال  شحصية مع مجيع املشرفني ورجال اإلدارة 
 :تاليةيف الشر ة و انت الدراسة  دف إىل اإلجابة على اجس لة ال
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إىل أي مدى جيب أن يشرك املشرف مرؤوسيه يف عملية اختاذ القرارا  إذا أردنا أن  -
 .نيكون رضا املستحدمني، وأدائها للعمت أعلى ما يكو 

 .إىل أي مدى جيب أن يرت املشرف متعاليا، وال خيتلط مع مستحدميه -
ني أهداف إىل أي مدى جيب أن يبقى املشرف مواليا ملستحدميه يف حالة التصارع ب -

 .املؤسسة وأهداف املستحدمني
ما ه  خصائص  : ما أن ا دف من الدراسة هو اإلجابة على السؤال اجساس  التايل

 .املشرفني ذوي الفعالية ؟ ويقصد بالفعالية الرضا العايل للمستحدمني واجداء اجليد
رضا أجاب مقياس للرضا العام يترمن سبعة أس لة عن ال" بيلز" ولقد استحدم الباحث 

عنها  ت مستحدم، وحسب متوسط  ت مجاعة، وأمكن فصت أربعني مجاعة ذا  رضا 
عايل وثالثني مجاعة ذا  رضا منحف ، مث أجرى الباحث مقارنة بني مشريف النوعني مث 

مخسني سؤال  سقام بفحص الفرو  بني هاتني اجملموعتني من املشرفني على أسا
 .يف املقابال  الشحصية معهامعلوما  أمكن احلصول على إجابا ا 

واجس لة , و ان الباحث يتوقع أن جيد عدد من اجس لة اليت ايز بني اجملموعتني املشرفني
اليت خيتلفون يف إجابا ا، ميكن عندئح أن يقال أهنا ه  سبب جزئ  يف ارتفاع أو 

كن اافاض الرضا يف داخت مجاعته، وقد أظهر  ستة أس لة فقط اختالفا   برية مي
من الثقة وهحا مايفسر االختالف  % 8إحصائية عند مستوى  ةالوثو  هبا أي ذا  دالل
 .يف سلوك نوع  املشرفني

 :الدراسة االستطالعية .2
إن امليدان هو امتداد للتفكري الن ري فيه جحور اجلانب امليداين، إن هحه الوحدة 

طلب البحث عن جمال حيقق املتكاملة بني النشاأل الن ري للعقت والنشاأل اإلمديق  له تت
 .هحا التكامت البنائ  للبحث إىل حد  بري

لقد   البحث على امليدان النموذج  اج ثر صالحية مبوضوع الدراسة الحي يهدف  
 ما سبق الح ر إىل الكشف على منط اإلشراف السائد يف من مة عمت ما وعالقته 

ستطالعية عديدة يف إرار مجع بتوافق عناصرها مهنيا ومن أجت هحا قد قمنا بزيارا  ا
 :البيانا  والتعرف على امليدان اجنسب إلجراء حبثنا، حيث خلصنا أخريا إىل
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حيث يقع هحا اجخري على مسافة  ،جارات الدراسة امليدانية باملر ب الصناع   للح 
، تربط  املصنع باملنجا هكتار 66.ابة و يرتبع على مساحة  لا جنوب مدينة عن  12

 لا من املر ب   2.6نطقة حبوايل دية إبتداءا من الونزة بالنسبة جلنوب املسكة حدي
بالفحا احلجري من ميناء عنابة الحي يتصت باملر ب  بسكة حديدية مراعفة هدفها و 
 .اخلارج نتجا  الصناعية حنو الداخـــت و تصدير املسهيت التمويت باملادة اجولية  و ت

ذلك هبدف  و  2667يف مارس سنة ( استطالعية  يارةز )  ان نزولنا  إىل ميدان الدراسة 
ؤسسة  والتعرف  عليها من قرب  ومجع  معلوما  حو ا تكوين  فكرة أولية عن امل

ملعرفة أي مصاحلها اليت تتناسب ومتطلبا  دراستنا، ومن خالل االحتكاك املباشر وعن و 
املوارد البشرية رريق مقابلة أجريناها مع العمال وبع  مشرفيها خصوصا يف مصلحة 
 . واليت وقع عليها اختيارنا يف اجخري لتوفرها على الشروأل املطلوبة إلاام دراستنا

ساعدتنا هحه الزيارة يف إعداد أس لة الستمارة قمنا بتوزيعها فيما بعد على عينة تتكون 
أفراد هبدف قياس مدى قابليتها للتطبيق،  ما   مقابلة العديد من اإلرارا   16من 
ملشرفني على املوارد البشرية وممثل  احلر ة النقابية حيث   االستفسار عن العديد من ا
 :شياء ولو بصفة مبدئية، من بينهااج
 .املسؤوليا  اإلشرافية اليت حي ى هبا الشريك ا ندي -
واقع السلوك اإلشرايف السائد يف املؤسسة مقارنة مبا  ان عليه قبت جم ء الشريك   -

 .ا ندي
 .......(سياسة اججور، الرتقيا )اججور -
السياسا ، عدد التكوينا  املدجمة خالل فرتة اخلصحصة )اجمور املتعلقة بالتكوين -

 (أما ن التكوين
، النزاعا  والصراعا  بني الرتقية، ظروف العمت ، مبني اجقسا لالتسويق، االتصا -

 .، منتجا  املؤسسةالعمال
االقتصادية اليت جر ا خصحصة جتماعية و   املشا ت النفسية واالاحلديث عن بع -

 .املؤسسة
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 :عينة الدراسة  ..
ستيت عنابة  للحة املوارد البشرية مبؤسسة ميطالقد  ان جمتمع حبثنا مجيع العاملني مبص

ن م %.0أي ما يعادل  افرد 6.عامال،   اختيار عينة تتكون من  100والحي يقدربـ 
 :توزيع أفراد العينة  ما يل  حيث  ان اجملتمع اجصل  بطريقة عشوائية

 :منهج الدراسة .7
ااشيا مع أهداف وربيعة موضوع الدراسة قد اعتمدنا اجسلوب الوصف  التحليل  
وذلك من خالل التعرض إىل منط اإلشراف السائد يف املؤسسة حمت الدراسة وعالقته 

 .بتوافق عما ا مهنيا
 :أدوات جمع البيانات .8
مع املعطيا  والبيانا  اخلاصة بال اهرة الـمراد دراستها ير ز الباحث على تقنيا  جل 

واختيار التقنية أو الوسيلة املعتمد عليها يتوقف أساسا على ربيعة موضوع الدراسة، 
املراد الوصول إليه من خال ا وعليه فقد ا عتمدنا على اال ستمارة، ا ذ تعتد هحه  فوا د
ها شيوعا يف احلصول على البيانا  اليت أ ثر رية من أنسب الوسائت املستعملة و اجخ

تكون  منطلق أساس  للباحث من أجت اإلجابة والتحليت على اجس لة اليت يطرحها يف 
منوذج يرا جمموعة أس لة توجه إىل اجفراد " بداية البحث، وتعرف اال ستمارة على أهنا

تمارة السمن أجت احلصول على معلوما  حول موضوع أو مشكلة البحث ويتا تنفيح ا
باإلضافة إىل  .أو ترست إىل املبحوثني عن رريق الديد عن رريق املقابلة الشحصية

االستمارة قد استحدمنا أسلوب املقابلة، حيث تعتد هحه اجخرية من اجدوا  ا امة 
يف دراسة اجفراد واجلماعا  وه  أ ثر الوسائت شيوعا وفاعلية يف   جلمع البيانا

  الررورية وعادة ما تبدو املقابلة الشحصية بالنسبة للشحص احلصول على البيانا
العادي مسألة بسيطة وه  يف الواقع غري ذلك، إذ أهنا مسألة فنية ترقى إىل مستوى 
أ ثر من جمرد االقرتاب من عدد اجفراد، ومساءلتها بع  اجس لة، فاملقابلة العلمية ال 

 .رى هبا املقابلة التلفزيونية أو اإلذاعيةميكن أن تتا بنفس الطريقة العشوائية اليت جت
على أهنا حمادثة موجهة يقوم هبا فرد من اجفراد هبدف حصوله على أنواع " أجنلز"ويعرفها 

 .هبا يف عملية التوجيه والعالج ةمن املعلوما  الستحدامها يف حبث علم ، أو االستعان
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ساء أقسام وعمال يف إرار مجع اعتمدنا يف حبثنا على املقابلة املفتوحة مع مشرفني ورؤ 
املعلوما  عن اجملتمع اجصل  للعينة وللحصول على معلوما  تساعدنا يف صياغة بنود 

 :دورها فيما بعد إىل ثالث حماوراالستمارة اليت قسمت ب
من ) عبارة ( 76)يتا قياسه يف هحه الدراسة باستحدام  التوافق امله : المحور األول

  أبعاد،( 16)بطبيعتها املوجبة موزعة بالتساوي على  (76د رقا إىل البن 1البند رقا 
 : اآليت

 ( 1،2،22)الرضا عن إجنازا  العمت  -
 ( 8،0،27)الرضا عن االعرتاف و التقدير  -
 ( 0،21،7)العمت   الرضا عن مسؤوليا -
 ( 17،20،7)الرضا عن فرص التقدم و النمو الوظيف   -
   (.،10،7)الرضا عن أن مة و إجراءا  العمت -
 (16،17،28)الرضا عن اإلشراف  -
 (20،.18،1)الرضا عن مدى موائمة ظروف العمت  -
 (27،11،10)اجلوانب الشحصية و االجتماعية  -
 ( 27،.12،2)الرضا عن ضمانا  الوظيفة  -
 ( 17،76،26)الرضا عن العالقا  مع الرؤساء و الزمالء  -

بنود سالبة  16تكون من منط اإلشراف املباشر  ما يستشعره العمال وي: المحور الثاني
 (.06إىل البند رقا 71ن البند رقام)يف ربيعتها 

بنود  16منط اإلشراف غري املباشر  ما يستشعره العمال ويتكون من : المحور الثالث
 (.86إىل البند رقا  01من البند رقا )موجبة 

فق، غري تكون اإلجابة على هحه البنود متدرجة بني موافق بشدة موافق، حمايد، غري موا
على التوايل بالنسبة  1.2.7.0.8:موافق بشدة، وقد أعطيت  حه الدرجا  اجعداد

 .للعبارا  املوجبة وعلى العكس بالنسبة للعبارا  السالبة
 :صدق االستمارة

للتحقق من صد  االستبانة   تقدميها إىل جمموعة من اجساتحة واملحتصني 
الطلب منها الدراسة، اإلرشاد والتوجيه قصد ع العاملني يف امليدان واملطلعني على موضو 
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إبداء الرأي يف مدى وضوح عبارا  أداة البحث ومدى انتماءها للمحور الحي تنتم  
إليه و مدى مالءمتها لقياس ما وضعت ججله و حلك إضافة أو تعديت أي عبارة من 

ا  أخرى، العبارا ، وبعد اإلرالع عليها   إلغاء بع  الفقرا  وإعادة صياغة فقر 
 .وبناءا على آراء احملكمني   وضع االستمارة يف شكلها احلايل

 :ثبات أداة الدراسة -
وهو معامت  0713:و انت النتائج  التايل" بريسون"   حساب معامال  ارتباأل

 .ارتباأل قوي وهحا ما يؤ د ثبا  االختبار
   وسيلة عد  مناسبة ومن خالل هحه النتائج   اعتماد االستمارة يف شكلها النهائ

 .راسة لتمتعها بالثبا  والصد  معاإلجراء هحه الد
 :أساليب تحليل البيانات .9

إن مجع البيانا  عن رريق استمارة البحث دون تبويبها وحتليلها تبقى نتائج مبهمة وغري 
مل يتا االعتماد على وسائت التحليت اليت جتعت النتائج واضحة ويستطيع القار   معروفة ما

 :رالع عليها، وعليه قد اعتمدنا يف حبثنا هحا علىاإل
يف الكشف عن منط اإلشراف السائد يف مكان إجراء الدراسة ، وذلك  :النسب امل وية

 .عن رريق إحصاء إجابا  اجفراد املبحوثني
 .حتسب النسبة امل وية يف  ت استبيان على حدا

 .ة اجفراد حيسب املتوسط احلسايب لدرجا  جمموع:املتوسط احلسايب
يعد االحنراف املعياري جملموع الدرجا  عن درجة التشتت نسبة إىل :اإلحنراف املعياري
 .املتوسط احلسايب
واستعمت للكشف عن العالقة املوجودة بني منط  بريسون للبيانا  الكمية"معامت ارتباأل 

  .البحث  والتوافق امله اإلشراف السائد يف مكان 

 :ئج على ضوء الفرضياتمناقشة النتا: ثانيا 
 :على ضوء الفرضية العامة  -2

 .التوافق امله توجد عالقة بني ربيعة اإلشراف و : نص الفرضية
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ة دالة إحصائيا على وجود وه  قيم. 0725=ر: فكانت قيمته :ساب معامت االرتباأل حب
عالقة إرتبارية  ضعيفة داخت جداول الداللة اإلحصائية ملعامال  االرتباأل بني منط 

 . اإلشراف والتوافق امله  
من خالل هحه النتيجة يترن لنا أنه يوجد ارتباأل موجب ضعيف بني  ال متغريي 
الدراسة يع  أن التوافق امله  يتأثر بالنمط اإلشرايف، إال أنه ال ميكن رد التوافق امله  

عيفة ض ألالحي يتمتع به عمال مؤسسة البحث إىل عامت اإلشراف فقط جن درجة االرتبا
بأن هناك عوامت أخرى أ ثر تأثريا على مستوى التوافق امله  وذلك ما يفسر ( 0725)

وقائيا فقط  من منط اإلشراف جن عملية اإلشراف يف غالب اجحيان تكون عامال
 0725 من خالل قيمة معامت االرتباأل املتحصت عليه وهو؛ (حسب ن رية هريزبريغ)

متغريي الدراسة لنا أنه يوجد ارتباأل موجب بني  اترن %25املقابت للنسبة امل وية 
وبحلك ميكن القول أن الفرضية العامة حتققت وه  أنه (  التوافق امله ربيعة اإلشراف و )

توجد عالقة بني ربيعة اإلشراف السائد مبكان إجراء الدراسة  والتوافق امله  لعاملها، مع 
العامت الوحيد لتحقيق التوافق امله  بت اإلشارة إىل أن منط اإلشراف ال ميكن اعتباره  

                                .                                                                                 توجد عوامت أخرى مل  تكن حمت دراستنا
 :على ضوء الفرضيا  الفرعية  -2

ابية بني ربيعة اإلشراف غري املباشر و التوافق توجد عالقة إجي: نص الفرضية الفرعية اجوىل
 .امله 

من أجت هحا قمنا حبساب معامت االرتباأل بريسون بني درجا  اإلشراف و درجا  
بأهنا ( عند الكشف عن ربيعة اإلشراف)التوافق امله  لألفراد الحين تبني سابقا 

باشرا، والحين  ان أشحاص يرون بأن منط  اإلشراف السائد يف مؤسستها هو منط غري م
 .فردا( 52)عددها 

 د ارتباأل موجبو وجالدالة على  0722= حبساب معامت االرتباأل والحي  انت قيمته  ر

ضعيف يع  أن التوافق امله  يتأثر بالنمط اإلشرايف الغري املباشر ويع  أن النمط  
ميكن رد هحا  اإلشرايف املوجود أثر إجيايب على حاال  التوافق امله  للعمال لكن ال

ضعيفة  ألاملستوى من التوافق امله  إىل عامت اإلشراف الغري مباشر فقط جن درجة االرتبا
وذلك ما يفسر بأن هناك عوامت أخرى للتوافق امله  أ ثر تأثري من  0722ال تتعدى 
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من خالل النتائج املتحصت عليها ميكننا اإلشارة إىل حتقق الفرضية اجلزئية  ،منط اإلشراف
توجد عالقة إجيابية بني ربيعة اإلشراف غري املباشر : جوىل واليت  ان مرموهنا يصب يف ا

و التوافق امله  لدى العمال واليت  ان معامت االرتباأل فيها بالرغا من أنه ضعيف إال أنه 
 .يل نقبت الفرضية اجلزئية اجوىلوبالتا( 0722)موجب

لبية بني ربيعة اإلشراف املباشر و التوافق توجد عالقة س: نص الفرضية الفرعية الثانية
 .امله 

درجا  تباأل بريسون بني درجا  اإلشراف و ومن أجت ذلك قمنا حبساب معامت االر 
بأهنا أشحاص ( عند الكشف عن منط اإلشراف)التوافق امله  لألفراد الحين تبني سابقا 

 .فردا( 28)ن عددها يرون بأن النمط السائد يف مؤسستها هو منطا مباشرا، والحين  ا

لكنها ، وه  قيمة موجبة و 0702= حساب معامت االرتباأل الحي  انت قيمته ر
ضعيفة، أي أن منط اإلشراف املباشر يؤثر سلبا على التوافق امله  للعمال، لكن مبالح ة 

ف املباشر القيمة تترن هحه اجخرية أهنا شبه معدومة، وعليه ميكننا القول بأن منط اإلشرا
املطلق حلاال  سوء التوافق اليت الح ناها عند بع  أفراد املسؤول املباشر والوحيد و ليس 

 .عينة الدراسة
 :اقتراحات وتوصيات 

 ان ا دف اجساس  من هحه الدراسة هو التعرف على منط اإلشراف السائد يف 
امله   مصلحة املوارد البشرية بشر ة ميتال ستيت بعنابة، و حا التعرف على درجة التوافق

لعما ا، لحلك فإننا من خالل هحه الدراسة نقرتح بع  التوصيا  اليت قد تساعد على 
نتائج الدراسة رفع درجة التوافق امله  لدى أول ك العاملني وغريها أيرا، وذلك من واقع 

 :، وفيما يل  أها التوصيا  اليت انبثقت من نتائج الدراسةاليت توصلنا إليها
 اصة املوجهة حنو رفع درجة الرضا الوظيف  لدى العاملني ملا  حا إجياد الدامج اخل

 .اجخري من تأتري يف رفع أو خف  درجة التوافق امله   لديها

  االهتمام بالعوامت اليت تسها يف رفع درجة التوافق امله  لدى العاملني وذلك من
ا  واحتياجا  متطلبا  خالل زيادة احلوافز املادية واملعنوية والعمت على توفري مستلزم

 .العمت اليت تساعد العاملني على أداء أعما ا وترفع درجة الرضا الوظيف  لديها
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  تنمية العالقا  بني الرؤساء و املرؤوسني وزمالء العمت، وذلك من خالل تنمية الروح
 .اجلماعية و العمت  فريق واحد و تنمية الثقة املتبادلة بينها

  أساليب اإلشراف املباشر وزرع الثقة يف مرؤوسيهاتوجيه املشرفني للحد من. 

  العمت على زيادة تفوي  السلطا  وذلك على أقصى قدر تسمن به القوانني
 .واللوائن التن يمية

  توجيه املشرفني للعمت على زيادة التوافق امله  لدى العاملني، ومن ذلك استحدام
 (.مباشر أو غري مباشر)أسلوب اإلشراف املناسب 

 ء دراسا  علمية مماثلة تدرس مؤثرا  أخرى من أجت حتديد وحصر  ت العوامت إجرا
 .املسببة لسوء التوافق امله  لدى العامت اجلزائري

  برجمة بع  الرتبصا  والدورا  التكوينية ملشريف العمت قصد إثراء تكوينها السابق
 .من جهة أخرىمن جهة، وتزويدها بكت الطر  اجلديدة يف ميدان العالقا  اإلنسانية 

  العمت على إشراك العمال يف عملية التحطيط ووضع اجهداف للوصول لتحقيق
 .التوافق امله  الحي من شأنه أن يرق  مستوى املن ما 

  ضرورة القيام بدراسا  دورية داخت املؤسسا  خالل فرتا  زمنية متباينة لرصد
ؤسسة على اختاذ اإلجراءا  التغريا  الطارئة على عالقا  العمت مما يساعد إدارة امل

 .املناسبة مسبقا

  العمت على مناقشة مشا ت العمت وحماولة إجياد احللول الناجعة يف جو من التعاون
 .بني العمال واملشرفني من أجت زيادة التالحا وتقريب وجها  الن ر

 :قائمة المراجع 

ن العاملين دراسة مقارنة للتوافق المهني بي: (2888) عبد احلميد ابراهيا شوق  -
  لية اآلداب، جامعة القاهرة،، جملة  الدارسين وغير الدارسين ببرنامج التثقيف العام

 .50-22، ص ص2، عدد 58جملد

المت يرات التنظيمية وأثرها على ض وط (: 2888)سليمان صاحل العبيش  -
 .ف العربية للعلوم اجمنية، الرياضأ ادميية ناي ،، رسالة ماجستريالعمل
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الرضا الوظيفي في المكتبات الجامعية بالمملكة : (2880) السامل سامل حممد -
 ..8-78مطبوعا  مكتبة امللك فهد الورنية، ص ص ، ، الرياضالعربية السعودية

عالقة اإلشراف اإلداري بكفاءة أداء  :(2002)أمحد بن عبد اهلل احلسي  -
 ..1، صلة نايف العربية للعلوم اجمنية، جمرسالة ماجستري ،العاملين

، دار مصر ،العالقات اإلنسانيةإدارة األفراد و : (2872)صالح الشناوي -
 .212، ص اجلامعا  املصرية

 ،القاهرة، 3أل، سيكولوجية الجماعة والقيادة: (2870) لويس  امت مليكة -
 .75مكتبة النهرة املصرية، ص 

، مكتب غريب ، القاهرة،السلول القيادي وفعالية اإلدارة :(2810)رريف شوق  -
 .17 ص

، اإلشراف واإلنتاجية: (2872)حسني رشدي التاودي حممد مصطفى زيدان، -
 .5. -3.ص ص  املصرية، ، مصر، مكتبة اججنلو2أل

 

 



 

 
 

 


