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ذاملتودطةذ

ذذاهللذاحللبوديذعمرذرمذعبدذأ.م.د.ذوادرذخلفذرذودذالشجريي

كلوةذالرتبوةذللعلومذذ–جامعةذاألنبارذ

ذاإلندانوة

ذنبارمدوروةذتربوةذحماػظةذاأل

ذاملدتخلص

ما عبلقة الدينامية النفسية بالقمؽ الحالي بالسؤاؿ الرئيس اآلتي: ) تتحدد مشكمة البحث
 .؟(غير األيتاـ في المدارس المتكسطةاألساسي لدل الطمبة األيتاـ ك 

 استعمؿ الباحثاف المنيج الكصفي لتحقيؽ أىداؼ البحث التي تنص عمى اآلتي: 
قياس مستكل الدينامية النفسية لدل عينة الدراسة مف الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ في  -ٔ

 المرحمة المتكسطة. 
قياس مستكل القمؽ األساسي لدل عينة الدراسة مف الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ في  -ٕ

 . كالقمؽ األساسي المرحمة المتكسطةلنفسية الدينامية ا
التعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات التي يحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة  -ٖ

مف الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ في المرحمة المتكسطة في مقياسي )الدينامية النفسية 
 كالقمؽ األساسي(. 

لدراسة مف النفسية كالقمؽ األساسي لدل عينة ا معرفة العبلقة االرتباطية بيف الدينامية -ٗ
 .طمبة المرحمة المتكسطة

( ٕٓٓ( طالبان كطالبة بكاقع )ٓٓٗاقتصر البحث الحالي عمى عينة عشكائية ضمت )
( طالب كطالبة مف غير األيتاـ في المدارس المتكسطة ٕٓٓطالب كطالبة مف األيتاـ ك)

 . ٖٕٔٓ -ٕٕٔٓنبار  لمعاـ الدراسي محافظة اال التابعة لممديرية العامة لتربية الفمكجة /
  كبعد التأكد ياسيف احدىما لمدينامية النفسية  كاآلخر لمقمؽ األساسياعد الباحثاف مق

لمفقرات     كاستخراج الخصائص السيككمتريةت بناء المقياسيف كالصدؽ كالثباتمف إجراءا
طبؽ الباحثاف المقياسيف عمى أفراد عينة البحث  كبعد تحميؿ استجابات العينة باستعماؿ 

 : تيةاآل  ظيرت النتائج الكسائؿ اإلحصائية المناسبة
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  كانت أعمى مف المتكسطات الفرضية  الكمية لمقياس الدينامية النفسيةإف متكسط الدرجة  .ٔ
( كلصالح الطمبة 5ٓ٘ٓلة إحصائية عند مستكل )كاف الفركؽ بينيما معنكية  كذات دال

 .غير األيتاـ
( بيف متكسط درجات عينة الدراسة مف ٘ٓ.ٓيكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) .ٕ

)الطمبة  كالطمبة غير األيتاـ في مستكل القمؽ األساسي كلصالح عينة الطمبة األيتاـ
 األيتاـ(.

العينة في الدينامية النفسية  كلصالح الطمبة غير كجكد فركؽ معنكية بيف متكسط درجات  .ٖ
األيتاـ  ككذلؾ كجكد فركؽ معنكية بيف متكسط درجات العينة في القمؽ األساسي  

 كلصالح الطمبة األيتاـ.
ف درجات الطمبة 5ٓ٘ٓكجكد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية  عند مستكل داللة ) .ٗ (  كا 

 شكؿ أك بآخر بالقمؽ األساسي إيجابان كسمبان.عمى مقياس الدينامية النفسية ترتبط ب
كاستكماالن لمبحث الحالي خرج الباحثاف بمجمكعة مف االستنتاجات كالتكصيات  .٘

 كالمقترحات.
Abstract 

The problem of the present  research is determined by the following 
question:  What is the relationship of the psychological dynamic with the basic 
anxiety of  orphans and non-orphans students at intermediate schools. 

The researcher has used a descriptive approach to achieve the aims of 
the research  which states the following:  
1- Measuring the level of psychological dynamic for the sample of study from 
orphans and non-orphans students  at intermediate stage. 
2 - Measuring the level of the basic anxiety for the sample of study from orphans 
and non-orphans students  at intermediate stage. 
3 - Identifying the differences between the mean scores obtained by the 
individuals of the sample of study from orphans and non-orphans students at 
intermediate stage in the two measurements (the psychological dynamic with the 
basic anxiety) 
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4 - Identifying the correlating relationship between the psychological dynamic and 
the basic anxiety for the sample of study from the students of intermediate stage. 

The sample of study is selected randomly which involves 400 male and 
female students (200 orphans students and 200 non-orphans students)  from the 
intermediate schools that relate to the General Directorate of Education in Fallujah 
/ Anbar province, for the academic year 2012-2013. 

The researcher has constructs two measurements , one for psychological 
dynamic and the other for  the basic anxiety. After ensuring from the procedures 
of constructing measurements , validity, reliability and psychometric characteristics 
of items, the researcher has applied  the measurements on the sample of study. 
After analyzing the responses of the sample by using of statistical means like : t-
test for two independent samples, t-test for one sample, and Pearson correlation 
coefficient, coefficient Spearman Brown coefficient, etc., results have  showed the 
following :  
 1-The  total mean score for the measurement of psychological dynamic is higher 
than the hypothetic mean scores and that the differences between them is  
statistically significant at 0.05 level of significance in favour of  the non-orphans 
students.  
2-There is a statistically significant difference at 0.05 level of significance  
between the mean score of the sample of study from the orphans and non-
orphans students in the level of basic anxiety and in favour of  the orphans 
students. 
3-There is a statistically significant difference between the mean scores in the  of 
the sample in the psychological dynamic in favour of  the non-orphans students 
and also there is a significant difference between the mean scores in the  of the 
sample in the  basic anxiety in favour of  the orphans students. 
4 -There is a statistically significant relationship at 0.05 level of significance  and 
the students scores on the measurement of  the psychological dynamic link in one 
way or another with the basic anxiety positively and negatively. 
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To complete the current search, the researcher comes out with some  
conclusions , recommendations and suggestion. 

ذالفصلذاألول

ذالتعروفذبالبحث

 أواًل: مشكمة البحث:
عمى الرغـ مف كثرة الدراسات كالبحكث التي أجريت لمعالجة حاالت القمؽ األساسي 

أف العصر الحاضر مازالت اجكاؤه تعيش في   إال ؿ الدينامية النفسية لدل األفرادكألجؿ تفعي
( نتيجة تبدد القيـ The age of anxietyحالة مف القمؽ حتى أطمؽ عميو اسـ عصر القمؽ )

كتبدليا في ظؿ التشكؿ الحضارم المتسارع  كما رافقتيا مف صعكبات في التكيؼ التي 
اإلنسانية كالشعكر بعدـ أسيمت إلى حٍد كبير في انتشار القمؽ كاالكتئاب كاضطراب العبلقات 

ض النفسية كالعقمية األمف النفسي مما جعؿ القمؽ األساسي محكر الحديث الطبي عف األمرا
  كال سيما إذا ارتبط ذلؾ بالحرماف األبكم لمطمبة األيتاـ الذيف ىـ بأمس الحاجة كالسيككماتية

 .(ٕ  ٖٕٓٓ  لبلنتماء كالحب كالبناء األسرم. )كادم
ان عمػى مصػدر ؿ ميدديف إذا كاف تحقيؽ كؿ مطالبيـ يعتمد كمػيإذ يكػكف األطفا

  فإذا لـ يعد ىذا المصدر متكافران  أصبح القمؽ نتيجة محتمػمة. )شيفر  ميمماف  خارجي كاحد
ٜٜٔٛ  ٔٚٓ.) 

)مرشدان  مما تقدـ تّككف لدل الباحثاف اإلحساس بالمشكمة لككف احد الباحثيف يعمؿ
المتكسطة كتككنت لدييما القناعة بإجراء دراسة كصفية يكشؼ عف  تربكيان( في إحدل المدارس

طريقيا عف أىـ الديناميات النفسية لدل الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ في المدارس المتكسطة 
يجاد العبلقة بيف المتغيريف  لككف مكضكع رعاية األيتاـ  كمستكل القمؽ األساسي لدييـ كا 

ي ظؿ الظركؼ الصعبة التي يمر بيا العراؽ باتت مشكمة كازدياد حاالت فقداف الكالديف ف
بد مف تتبع ىذه المشكمة بأسمكب عممي الف مكضكع  تعاني منيا األسر العراقية كالمدارس  كال

ة مما جعؿ المشكمة القمؽ األساسي بكصفو ظاىرة باتت أكثر مبلحظة في البيئة العراقي
 اؿ اآلتي: . كتتحدد مشكمة ىذا البحث بالسؤ تستحؽ الدراسة

ما عبلقة الديناميات النفسية بالقمؽ األساسي لدل الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ في 
 المدارس المتكسطة؟ 
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 ثانيًا: أهمية البحث والحاجة إليه: 
يتكافؽ فييا الكالداف مع  يصؼ بعض الباحثيف البيئة الجيدة بأنيا تمؾ البيئة التي

ما عمى أساس أنيما يحققاف كاف يتمتع الكالداف بطفمي  بعضيما  كمع أبنائيما تكافقا جيدا
 . (Watson, 1960, P, 385. )فرديتو

يستطيع الفرد أف يحقؽ التفاعؿ بينو كبيف البيئة  Dynamismعف طريؽ الدينامية 
االجتماعية التي يعيش فييا  إذ تعد ىذه الديناميات كحدات سمككية احساسية تتراكـ عند الفرد 

كعبلقاتو االجتماعية حتى تصؿ إلى حٍد معيف مف التعقيد كالتركيب لتككف عف طريؽ خبرتو 
  دينامية الشر المتمثمة في سمكؾ نيجان خاصان بيذا الفرد في حياتو  كمف أمثمة ىذه الديناميات

المغامرة كدينامية الرىبة المتمثمة في سمكؾ الخكؼ الشديد مف المكاقؼ الجديدة كدينامية 
جرة كغيرىا مف الديناميات األخرل. )عبد ؿ في ميؿ الفرد إلى العراؾ كالمشاالعدكاف التي تتمث

 .(ٙٚٔ - ٘ٚٔ  ٜٔٚٔالرحمف  
بة زمنية اكتنفيا القمؽ   فقد مر المجتمع العراقي بحقكنتيجة الحركب المتتالية

. تخمك مػف التكتر كالضيؽ كالقمػؽ   إذ الشؾ في إف حياة عمى ىذا النسؽ الكاإلحباط
  كاف كثيران مف البحكث أكدت إف الضغكط كالتكترات كاالضطرابات ( ٗ  ٜٕٓٓ  )البديرم

 (. ٔٗ  ٜٜٛٔ  )إبراىيـ .كب مباشرةبأنكاعيا تنتشر بيف الجماعات التي تعرضت لمحر 
اإلنسػاف يعػيش فػي عػالـ متغير  كليػذا فانو يقػع دائمػان تحػت تأثيرات متعػددة اجتمػاعػية 

  مما يضطره األمر ػذا فػاف حياتو تتعقد أكثر فأكثرقتصادية كغيرىػا  كليكثقافػية كسياسػية كا
إلى أف يسعى في سبيؿ أىداؼ غامضة  حتى إذا بمغيا لـ يجدىا شيئان ككجد انو كاف يجرم 

كالطمأنينة كاألمف  كراء سراب  كاف ىذه األىداؼ لـ تعد قادرة عمى أف تجمب لو السعادة
 (.  ٗٙ  ٜٕٓٓ  النفسي. )بحر

اف سكء معاممة المراىؽ قد تؤدم إلى إصابة المراىؽ باضطرابات سمككية 
كاضطرابات في التعمـ كعدـ الثقة بالنفس كالقمؽ  إذ تشير دراسات عديدة إلى أف تعرض 
المراىؽ لئلساءة النفسية كالرفض كاإلىماؿ مف الكالديف يؤدم في كثير مف األحياف إلى 

قيف المساء إلييـ  فيككنكف عدكانييف غير متزنيف  حدكث اضطرابات سمككية لدل المراى
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 Rohner and)كاضطرابات نفسية أيضان تتمثؿ في عدـ الثقة بالنفس كالقمؽ كالتكتر كدراسة  
Rohner,1980) (Rutter,1981)  حنبمي   (ٖٜٛٔ ( )معكض ٜٔٛٔ)الرفاعي(

ٜٜٔٛ ) (Famularo, Kinscherff and fenton, 1990)  ششتاكم ( ٜٜٔٔ )الناطكر( 
ٜٜٖٔ )(Farmulo et al, 1994)  ( ٜٜٚٔ ( )سرحاف ٜٜ٘ٔ )جبريؿ (Smith, 
1997). 

لتحديد كيفية تككيف السمكؾ يجب معرفة العبلقة الدينامية بيف الطفؿ أك المراىؽ 
  كما ال يجب إغفاؿ العكامؿ المرتبطة بالنضج لجماعة أك المجتمع الذم يعيش فيوكا

 . في الطفكلة المبكرة أك المراىقة إشباع الحاجات كالتكترات الناشئة عف عدـ
مكانية اإلفادة مف نتائجو في مساعدة ىؤالء الطمبة  مف ىنا اظير أىمية ىذا البحث كا 
الف المراىقيف ىـ مستقبؿ الكطف  لذلؾ يجب التعرؼ عمى مشكبلتيـ كالضغكط التي 

ضغكطا نفسية عديدة  يتعرضكف ليا خاصة كنحف في القرف الحادم كالعشريف  ألنو يحمؿ
  كذلؾ الف غياب األب س المتكسطة كخصكصان األيتاـ منيـكمتنكعة كال سيما طمبة المدار 

 .Paul, 1980, pيمكف أف يعطؿ كثيران مف جكانب النمك في حياة الطفؿ فدراسة بايكؿ )
ي ( تكضح إف غياب األب يؤثر في مقدار تقبؿ رفاؽ المرحمة العمرية لمطفؿ  كما يؤثر ف55

( Hoffman(. كتشير أبحاث )ٜٓ  ٜٗٛٔالنمك العقمي لبلبف في مرحمة المراىقة )سبلمة  
إلى الربط بيف غياب األب كنمك الضمير  فاألطفاؿ غائبك األب اقؿ بالنسبة لمخصائص 

  فضبلن عف الشعكر بالذنب كما إنيـ أكثر عدكانية مف خبلقية كااللتزاـ الخمقي الداخمياأل
 .(Hoffman, 1984, p 98ألب )األطفاؿ حاضرم ا

 : البحثثالثًا: أهداف 
 ييدؼ البحث الحالي إلى:

غير األيتاـ في ػ قياس مستكل الدينامية النفسية لدل عينة الدراسة مف الطمبة األيتاـ ك ٔ
 . المرحمة المتكسطة

المرحمة األيتاـ في  ػ قياس مستكل القمؽ األساسي لدل عينة الدراسة مف الطمبة األيتاـ كغيرٕ
 . المتكسطة
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ػ التعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات التي يحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة ٖ
  كالقمؽ طة في مقياسي )الدينامية النفسيةمف الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ في المرحمة المتكس

 األساسي(.
لدراسة مف طمبة األساسي لدل عينة اػ معرفة العبلقة االرتباطية بيف الدينامية النفسية كالقمؽ ٗ

 .المرحمة المتكسطة
 كلتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي كضع الباحثاف الفرضيات الصفرية اآلتية:

ة الدراسة ( بيف متكسط درجات عين٘ٓ.ٓال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) -أ 
 امية النفسية.  كبيف المتكسط الفرضي لممجتمع في مقياس الدينمف الطمبة غير األيتاـ

اسة ( بيف متكسط درجات عينة الدر ٘ٓ.ٓال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) -ب 
   كبيف المتكسط الفرضي لممجتمع في مقياس الدينامية النفسية.مف الطمبة األيتاـ

ة الدراسة ( بيف متكسط درجات عين٘ٓ.ٓال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) -ج 
   كبيف المتكسط الفرضي لممجتمع في مقياس القمؽ األساسي.يتاـمف الطمبة غير األ

عينة الدراسة  ( بيف متكسط درجات٘ٓ.ٓال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) -د 
   كبيف المتكسط الفرضي لممجتمع في مقياس القمؽ األساسي.مف الطمبة األيتاـ

ة الدراسة كسط درجات عين( بيف مت٘ٓ.ٓال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) -ق 
  كبيف المتكسط درجات عينة الدراسة مف الطمبة األيتاـ في مقياس مف الطمبة غير األيتاـ

 الدينامية النفسية.
ة الدراسة ( بيف متكسط درجات عين٘ٓ.ٓال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل )  -ك 

ف الطمبة األيتاـ في مقياس   كبيف المتكسط درجات عينة الدراسة ممف الطمبة غير األيتاـ
 القمؽ األساسي.

 ( بيف متكسط درجات عينة٘ٓ.ٓال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -ز 
 الدراسة مف الطمبة غير األيتاـ  كبيف متكسط درجات عينة الدراسة مف الطمبة األيتاـ بيف

 مقياسي )الدينامية النفسية  كالقمؽ األساسي(.
 رابعًا: حدود البحث: 

 يتحدد البحث الحالي بػ:
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المحدد البشرم: اقتصر ىذا البحث عمى الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ المستمريف بالدراسة  .ٔ
التابعة لممديرية العامة لتربية قضاء الفمكجة / محافظة –الصباحية–في المدارس المتكسطة

 االنبار.
دارس المتكسطة في قضاء الفمكجة / : اقتصر ىذا البحث عمى المالمحدد المكاني .ٕ

 محافظة االنبار. 
 . ـ ٖٕٔٓ/ ٕٕٔٓ: العاـ الدراسي المحدد الزماني .ٖ
 (.لدينامية النفسية كالقمؽ األساسي: )االمحدد المكضكعي .ٗ

 خامسًا: تحديد المصطمحات:
 : Psychological Dynamismالدينامية النفسية  -
   بأنَّيا: "طاقة نفسية تتدفؽ مف تركيب الجسميـ(  ٜٜٔٔعرفيا )اإلماـ كآخركف- 

الحب -البيكلكجي عمى البلشعكر كمنيا إلى الشعكر  كاحتكائيا عمى الرغبات المتناقضة
فيسبب تكتران مستمران ال يخفؼ إال بقياـ الفرد بالفعاليات ميما  -كالمكت  أك البناء كالتدمير

 (.ٔٛ  ٜٜٔٔعيا". )اإلماـ  كآخركف  يككف نك 
التعريؼ اإلجرائي لمدينامية النفسية يتمثؿ في: )) الدرجة النيائية الكمية التي  اما 

عف طريؽ -عينة البحث-يحصؿ عمييا طمبة المرحمة المتكسطة: الصؼ األكؿ كالثاني متكسط
 اإلجابة عف فقرات مقياس الدينامية النفسية المعد مف الباحثيف((.  

 :Basic Anxiety القمق األساسي
  إحساس ينبعث في الطفؿ في محيط يعيؽ حريتو  ـ( بأنَّو: ٕٔٔٓ عرفو )مخكؿ"

لطفؿ مف العنؼ في مثؿ ذلؾ المحيط".)مخكؿ  كاستعماؿ طاقاتو في النمك حيث يعاني ا
ٕٓٔٔ  ٖٜٚ). 

اما التعريؼ اإلجرائي لمقمؽ األساسي يتمثؿ في: )) الدرجة النيائية الكمية التي 
عف -عينة البحث–كسطة: الصؼ األكؿ  كالثاني متكسطة المتيحصؿ عمييا طمبة المرحم

 طريؽ اإلجابة عف فقرات مقياس القمؽ األساسي المعد مف الباحثيف((.
  :Orphanاليتيم 
  ـ( بأنَّو: "الطفؿ الذم  فقد احد كالديو أك كبلىما بسبب المكت".   ٕٕٔٓ عرفو )العيافي

 (.ٚ  ٕٕٔٓ)العيافي  
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لميتيـ فيتمثؿ في: ))ىك الطالب الذم مات كالده كىك دكف سف  اما التعريؼ اإلجرائي
البمكغ القانكني  كمازاؿ مستمران بالدراسة في المرحمة المتكسطة بالصؼ األكؿ  أك الثاني 

 ((.-عينة البحث الحالي-متكسط 
 : Intermediate Stageالمرحمة المتوسطة 

   الدراسية التي تقع بيف مرحمة  يا: "المرحمةـ( بأنَّ  ٜٚٚٔ عرفتيا )كزارة التربية العراقية
  كمدتيا ثبلث سنكات تشتمؿ عمى الصفكؼ اإلعداديةالدراسة االبتدائية كمرحمة الدراسة 

 .(ٗ: ٜٚٚٔ)كزارة التربية   ".كالثانية كالثالثة األكلى
ذالفصلذالثاني

ذاإلرارذالنظريذللبحث

النفسية  كالقمؽ األساسي(  فاف لما كاف ىذا البحث يستيدؼ التعرؼ عمى )الدينامية 
طارىا النظرم مف اجؿ -مف دكف تفصيؿ–ىذا الفصؿ سيتضمف عرضان لبعض النظريات كا 

    كىي عمى ما يأتي:نظريات كاستراتيجياتيا التطبيقيةاالطبلع عمى اآلراء الفكرية ليذه ال
 : أواًل: الدينامية النفسية

  : ت التي تناولت الدينامية النفسيةالنظريا
 :فيما يأتي ابرز النظريات التي فسرت الدينامية النفسية

 نظرية التحميل النفسي: .1
يؤكد أصحاب نظرية التحميؿ النفسي إف اإلنساف يسعى إلى إشباع حاجاتو الغريزية 
التي دائمان تتعارض مع القيـ االجتماعية كتقاليد المجتمع مما يؤدم ذلؾ إلى إيجاد حالة مف 

ات   بيف ما يريد تحقيقو مف جراء ضغط مككنتكلد نتيجة الدينامية النفسيةي تالطاقة النفسية الت
  كبيف )األنا( ليذه الدكافع الغريزية سعيان لمدفاع عف الشخصية )اليك( بغية التعبير عف نفسيا

  كىذا الصراع الدينامي النفسي الداخمي في مى تكيفيا مع األكضاع االجتماعيةكعمبلن ع
رية تفسرىا نظرية التحميؿ النفسي انو صراع دينامي بيف قكة مانعة التي أعماؽ النفس البلشعك 

تحكؿ دكف ظيكر ىذه الحاجات الغريزية البلشعكرية كالتعبير عنيا الممثمة بقكة )األنا( التي 
  )فاليك( يعد مركز الطاقة النفسية المتكلدة مف الدينامية دائمان بالمرصاد أماـ ىذا الضغط تقؼ

تنشأ عف جزء مف الطاقة الحيكية كتمنح جزءان مف ىذه الطاقة إلى )األنا( حتى النفسية التي 
  كىناؾ جانب ثالث في النفس كىك )األنا األعمى( كتقؼ تنظـ ليا إشباع دكافعيا كحاجاتيا
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بالمرصاد رقيبان عمى كؿ مف )األنا( ك)اليك( كاف كقكع الفرد في دائرة الصراع الدينامي النفسي 
  كالصراع الدينامي النفسي ىنا بمثابة يمر بو الفرد خبلؿ حياتو اليكميةىك أمر طبيعي 

تدفع الفرد    فأف )اليك( بمككناتيا تعد قكة دافعةستمرة بيف أجزاء الشخصية الثبلثةمكاجية م
د الصراع الدينامي النفسي   ك)األنا( تقؼ في مكاجية ىذا النشاط فيتكلإلى إتباع نشاط معيف

)األنا( عمبلن آخر تحاكؿ فيو )األنا األعمى( إيقافو كىذا يكلد صراعان ديناميان    كقد تعمؿبينيما
  كيعد أصحاب نظرية التحميؿ النفسي إف الصراع )األنا األعمى(نفسيان جديدان بيف )األنا( ك

ا قد يعاني الفرد مف مشاعر   ممانقساـ كظائؼ الشخصية عمى نفسيا الدينامي النفسي ىك
 .(ٕٛٔ-ٕٚٔ  ٕٕٓٓ  القمؽ. )الخالدم

 النظرية الفطرية: .2
ترل ىذه النظرية إف حالة الصراع الدينامي النفسي بيف دافعيف يمتمكاف الشدة نفسيا 

يعني أف طاقة الدافعيف قد    غير إف الكؼ الإلى كؼ متبادؿ بيف ىذيف الدافعيففيؤدم ذلؾ 
أم معنى كغير مرتبط    كمف ثـ تتحكؿ طاقة الدافعيف إلى إثارة سمكؾ ثالث ليس لواختفت

  كتطمؽ عمى ىذا النكع مف السمكؾ )سمكؾ ير كليس لو عبلقة بو عمى اإلطبلؽبالمكقؼ المث
  كيشير يس لو عبلقة بالمكقؼ عمى اإلطبلؽالتحكيؿ( أم تحكيؿ طاقة الدافع إلى سمكؾ ل

مع ( إلى أف ىذا النكع مف التعابير الحركية غير المتناسبة 1982) Immelmannاميمماف 
المكقؼ تدؿ عمى نماذج سمكؾ كراثية تظير عادة مف مكاقؼ الصراع الدينامي النفسي أم في 

 . المكاقؼ المشحكنة بالتكتر كالقمؽ
فييا ترل ىذه النظرية حركات التحكيؿ يمكف أف تحدث في المكاقؼ التي يكجد 

المعنى.)رضكاف     كنجد ذلؾ كثيران في التعابير المفظية عديمةاتجاىيف متناقضيف مف السمكؾ
ٕٜٓٓ  ٕٕٜ- ٕٖٓ)  . 

 : نظرية التنافر المعرفي .3
يفترض عمماء نظرية التنافر المعرفي أف األفراد يطمحكف دائمُا إلى التكازف كاالنسجاـ 

ئيـ الميمة بالنسبة إلى مكضكع مكاقفيـ أك آرا –معتقداتيـ –قناعاتيـ –أفكارىـ–بيف معارفيـ
تكافؽ بيف معارؼ محددة فأف ذلؾ يقكد إلى تنافر معرفي    فإذا حدث ككاف ىناؾ عدـ ما

كيقكد ىذا التنافر إلى تكليد دافع غايتو تخفيض ىذا التنافر المعرفي إلى أدنى درجة ممكنة 
 . ؽ بحث عف إمكانيات تخفيض التنافرعف طري
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ينة تحدث حالة التنافر المعرفي عند الفرد مف جراء ارتباط ىذه المعارؼ بدكافع مع
: جات معينة أك بتصرفات محددة مثاؿ  أم عندما ترتبط بحامؾ عند الفرد أىمية شخصيةتمت

"اشعر بحاجة شديدة إلى التدخيف في ىذه المحظة" غير انو  :المدخف الذم يدخف بكثرة يقكؿ
سعاؿ ثانية إف سكؼ أعكد لممخاطر التدخيف عمى صحتو كىك يقكؿ: "يعرؼ في الكقت نفسو 

أنو يجد نفسو في حالة مف التنافر المعرفي كصراع دينامي نفسي ذلؾ " فالتدخيف مضر جدان 
إف سمككو قد خالؼ المعرفة حكؿ الخطر المرتبط بالتدخيف  كسكؼ يتكلد لديو دافع لمخفض 

ة حكؿ مف ىذا التنافر المعرفي كىك ىنا أماـ خياريف األكؿ تغيير السمكؾ ليتناسب مع المعرف
  كالثاني أف يغير قناعاتو فيما يتعمؽ بالتدخيف التدخيفمضار التدخيف  أم أف يتكقؼ عف 

  اقع إف تدخيني غير مضر كما يعتقد. )رضكافكأف يقنع نفسو طريقة تفاؤلية دفاعية تشكه الك 
ٕٜٓٓ  ٕٖٓ - ٕٖٙ.) 

 :نظرية سوليفان .4
يرل العالـ النفسي سكليفاف بأف النفس اإلنسانية عبارة عف نظاـ مف الطاقة يتككف 
عممو األساسي مف نشاطات تخفض التكتر كالقمؽ لدل الفرد كالذم ينشأ مف التكترات الناتجة 
عف الحصر الذم يعد حسب نظرة سكليفاف بأنو خبرة مف التكتر الذم ينتج مف مشاعر حقيقية 

ساس الفرد باألمف   فإذا زاد مستكاىا خفضت مف قدرة الفرد إشباع حاجاتو أك كىمية تيدد إح
في خمط التفكير لدل الفرد كأدت إلى اضطرابات عبلقاتو الشخصية المتبادلة كالتسبب 

 (. ٔ  ٕٕٔٓ  )فاطمة
إذ يرل سكليفاف  إف بعض الديناميات مثؿ الكراىية يمكف أف تتحكؿ مف طاقة فيزيقية 

ك سمكؾ ظاىر يختزؿ التكتر عف طريؽ العدكاف. ليذا السبب نرل أف إلى تفكير خفي أ
سكليفاف كاف يستعمؿ مصطمح الدينامية دائمان لككنيا تشير إلى الميكانزمات العقمية كالنظاـ 

(. إذ يعتقد سكليفاف اف شخصية الطفؿ تتشكؿ عف طريؽ ٖ  ٜٕٓٓالنفسي. )احتراـ  
( . مما جعؿ Carducci, 1998, P. 150بو. )التفاعؿ الديناميكي مع البيئة المحيطة 

   ٜٙٙٔسكليفاف يؤكد عمى العبلقة ما بيف الطفؿ ككالديو كأساس الحؽ لمقمؽ . )الكياؿ   
ٖٚ . ) 
 : القمق األساسي :ثانياً 

 :ظريات التي تناولت القمق األساسيالن -
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 فيما يأتي ابرز النظريات التي فسرت القمؽ األساسي  كىي: 
 
 
 :فرويد في التحميل النفسينظرية  .1

يده عمى أف القكل الدافعة   عف طريؽ تأك( بدراسة ظاىرة القمؽFreudاىتـ فركيد )
  :  ىي قكل داخمية كتسبب الصراع الداخمي بيف مككنات الشخصيةلمسمكؾ

( كتعكد إلى المضايقات بدائية النشكء لؤلطفاؿ عندما يشعركف بإرباؾ Id)اليك  -
 ,Vyas & Ahuje. )تطيعكف السيطرة عمييا بسبب عجزىـيساالحتياجات التي ال 

1999, p. 25.) 
 (.ٔ٘ٔ  ٖٛٙٔ( ىي المصدر كالمنشأ الكحيد لمقمؽ. )كماؿ  Egoك)األنا  -
( التي تكضح معاناة األفراد مف القمؽ  نتيجة شعكرىـ Super egoك)األنا األعمى  -

 . (Murray, et. al, 1997, p. 40بالذنب في حالة خرقيـ لمقكانيف كالتقاليد. )
ككي يقكـ األنا بحماية نفسو ضد تيديدات كضغكط اليك كاالنا األعمى يمجأ إلى 

( Repressionالعمميات الدفاعية ليبعد عنو القمؽ المفرط  كأكؿ ما يمجأ إليو األنا ىك الكبت )
دائرة شعكره كىك الكسيمة الدفاعية الرئيسة في التحميؿ النفسي  كعف طريقيا يبعد األنا عف 

بكتة بالظيكر مما يؤدم إلى بالقمؽ  كلكف الكبت عممية ناقصة إذ تستمر المحتكيات المك
 ,Hilgard).   فيمجأ األنا لمكاجيتو بكسائؿ دفاعية أخرلالقمؽ  كىكذا فاف القمؽ يبقى مستمران 

1971, p. 455.) 
 :نظرية كارين هورني. 2

عمى القمؽ األساسي الذم تعتقد أنو اإلحساس الذم ينتاب  (Horney) أكدت ىكرني
الطفؿ بعزلتو  كقمة حيمتو في عالـٍ يحفؿ بإمكانيات العداكة كالعكامؿ المعاكسة في البيئة  كىذا 
يمكف أف يؤدم إلى الشعكر بانعداـ األمف عند الطفؿ مما يجعمو يفقد التحكـ كالسيطرة  كيككف 

يو الحقيقي ال يحتـر الحاجات الفردية لآلخريف كيفتقر إلى التكج غير مباٍؿ كيككف سمككو شاذان 
ف اتجاىاتو متضاربة   كيفتقر إلى حرارة العاطفة  فأحيانان يضطر إلى مناصرة احد الكالديف كا 

كما إلى ذلؾ كمو كبصفٍة عامة فإف  في الخبلفات األسرية  كاالنعزاؿ عف األطفاؿ اآلخريف 



ذأ.م.د.ذوادرذخلفذرذودذالشجريي

ذ

الدوناموةذالنفدوةذوالقلقذاألداديذلدىذ

ذالطلبةذاألوتامذوغريذاألوتام ذعمرذرمذعبدذاهللذاحللبودي

 

 (ٖ٘ٗ ( 
 

. ر الطفؿ باألمف في عبلقتو بكالديو يؤدم إلى القمؽ األساسيكؿ ما يؤدم إلى اضطراب شعك 
(Horney, 1939, P. 100-120). 

كىي في الكقت نفسو ترل أف الطبيعة اإلنسانية قابمة لمتغيير نحك األفضؿ  كالذم 
عدتو استجابة انفعالية يرجع سببو إلى ثبلثة عناصر ىي: الشعكر بالعجز  كالشعكر بالعداكة  

 عزلة  كىي ترل باف القمؽ يأتي مف: كالشعكر بال
 . كتفككيا يعد مصدر مف مصادر القمؽانعداـ الدؼء العاطفي في األسرة  .ٔ
 . لقمؽ عند الطفؿالمعاممة الكالدية التي يتمقاىا الطفؿ ليا اثر في حدكث ا .ٕ
البيئة التي يعيش فييا الطفؿ ليا اثر ايجابي في نشأة القمؽ لما تحتكيو مف تفاعبلت  .ٖ

 كتعقيدات. 
لذلؾ تعتقد ىكرني باف القمؽ يرجع بدرجة أساسية إلى عبلقة الفرد باآلخريف كيزداد 

 (. ٕٗ-ٖٕ  ٕٔٓٓكيتطكر مع الزمف بسبب ما يكجد بالمجتمع مف قيـ ثقافية. )عثماف  
 السمة: -نظرية القمق الحالة .3

( ميزا بدراساتيـ بيف Catill & Spielperger) العالماف التحميمياف كاتؿ كسبيمبرجر
 Trait( كسمة القمؽ )State Anxietyعامميف أساسييف لمقمؽ  كأطمقا عمييما حالة القمؽ )

Anxiety  فاركؽ( .)ٕٓٓٓ  ٕ٘.) ( كيرل كاتؿCatill, 1966إف الفرد القمؽ ل )و حالتاف  
أما أف يككف قمقان في المحظة الراىنة  استجابة لتيديد معيف أك ظرؼ ما يتضمف القمؽ كحالة 

 .Siber & Tobias, 1977, p) غير ثابتة أك ينظر إليو بأنػو فرد ذك شػخصية قػمقػة.
( فتكصؿ إلى أف حالة القمؽ حالة انفعالية Spieberger, 1966  أما سبيمبرجر )(138

  فينشط جيازه العصبي غير اف عندما يدرؾ تيديدان في المكقؼعر بيا اإلنسمؤقتة يش
لقمؽ إلى أحداث كقتية   كيرجع حالة ا  كتتكتر عضبلتو  كيستعد لمكاجية ىذا التيديداإلرادم

  كىذا يعني إف حالة القمؽ ىي أقؿ استمراران كأقؿ تثير القمؽ  أما بشارات داخمية أك خارجية
خمية كأكثر تركيزان في أنماط معينة مف المكاقؼ الحياتية  كيرتبط قمؽ الحالة تحددان بعكامؿ دا

  فإذا قيـ المكقؼ المثير معرفيان يادة نشاط الجياز العصبي المستقؿمع الشعكر بالخكؼ كز 
بكصفو مكقفان ميددان أك ضاغطان يظير عندئذ رد فعؿ حالة القمؽ بكسائؿ حسية كميكانزمات 

                 Spielberger, 1966, p.13)معرفية مرتدة. )
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( أنيا "عبارة عف استعداد ثابت Spielberger) أما سمة القمؽ  فيعرفيا سبيمبرجر
نما تستنتج مف تكرار ارتفاع حالة القمؽ الفرد ال تظير مباشرة في السمكؾ نسبيان لدل   كا 

( بينما يعرؼ كامبؿ كاتكنسكف ٛٗ  ٜٛٛٔ كشدتيا عمى امتداد الزمف". )احمد كخيرم 
(Camble & Aticknson, 1972 سمة القمؽ أنيا عبارة عف استعداد سمككي مكتسب )

  ٜٛٚٔيظؿ كامنان حتى تنبيو كتنشطو منبيات داخمية اك خارجية فتثير حالة القمؽ". )كماؿ  
ٖٜ.) 
 : Maslowماسمو . 4

الذم حـر نفسو أك ُحـر مف الكصكؿ إلى يرل )ماسمك( أف الفرد الَقِمؽ ىك ذلؾ الفرد 
اإلشباع الكافي لحاجاتو األساسية  كىذه الحقيقة تمنع التقدـ نحك اليدؼ النيائي المتمثؿ 

ـ لمذات )اغركس بتحقيؽ الذات  إذ يشعر الفرد القمؽ بالتيديد كانعداـ األمف كقمَّة االحترا
نحك المعرفة كالقكة كالتبصر لتطكير    فيعتقد )ماسمك( أف لئلنساف دافعان (ٖٜ  ٜٜٛٔكجكرج  

 قدراتو  كيرل أف خصائص الشخصية تميز األفراد المحققيف لذكاتيـ مف أكلئؾ العادييف 
كانعداـ التمركز نحك  كتشمؿ التكجو الكاقعي نحك الحياة كالتقبؿ اإليجابي لمذات كلآلخريف 

حاجة عميا  كالفرد . كالحاجة إلى تحقيؽ الذات ىي (Maslow, 1970, p. 123) الذات
الذم استطاع تحقيؽ ذاتو ىك شخص متمتع بالصحة النفسية  أم أنو يككف مضطربا كيفتقد 
األماف كاألمف إذا لـ يستطع تحقيؽ ذاتو كلف يككف في حالة أمف أك أماف إذا لـ تشبع حاجاتو 

عف    كالخكؼ عند )ماسمك( ناشئأطمؽ عمييا الحاجات الفسيكلكجية األساسية  كىي التي
عاقة اإلشباع لحاجاتو  )منصكر . الحاجة إلى األمف  كيقمؽ اإلنساف نتيجة لضغط الحاجات كا 

ٜٕٔٛ  ٕٗ.)      
 : دراسات سابقة

يعرض الباحثاف في ىذا الفصؿ الدراسات التي تناكلت متغيرات الدراسة الحالية  كذلؾ 
جراءات تطبيقيا  كالكسا ئؿ اإلحصائية المبلئمة  لئلفادة منيا في إعداد أداتي الدراسة كا 
 كغيرىا  كقد انتقى الباحثاف عدد منيا  كالسيما ما يمكف اإلفادة منيا.

 دراسات تناولت الدينامية النفسية: -أوالً 
 :  1992دراسة مصطفى  -
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تيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ عمى بعض الخصائص النفسية لؤلبناء الذككر المتغيب 
( تمميذان مف تبلميذ ٕ٘ٙالدراسة عمى عينة مككنة مف )آبائيـ كغير المتغيب آبائيـ كأجريت 

الصؼ الرابع كالخامس كالسادس كالسابع مف الحمقة األكلى كالثانية مف التعميـ األساسي 
سنة  كاستعمؿ الباحث المنيج الكصفي  ككانت اداة  ٖٔ-ٓٔكتراكحت أعمارىـ ما بيف 

الرفض الكالدم –تبياف القبكؿالبحث المستعممة استبياف تقدير الشخصية لؤلطفاؿ  كاس
لؤلطفاؿ  كأسفرت الدراسة عف بعض النتائج تمثمت في اف ىناؾ فركقان جكىرية بيف األطفاؿ 
حاضرم األب كغائبي األب بالكفاة في ُبعد النظرة السمبية لمحياة لصالح غائبي األب بالكفاة  

ى جميع أبعاد ككذلؾ كجكد فركؽ جكىرية بيف حاضرم األب كغائبي األب بالطبلؽ عم
استبياف تقدير الشخصية لصالح األطفاؿ غائبي األب بالطبلؽ. كذلؾ كجدت فركؽ جكىرية 
كغائبي األب بيف حاضرم األب في إدراكيـ لمقبكؿ كالرفض الكالدم حيث أبدل غائبك األب 

 إدراكان أكثر لرفض األب.
 : Nelson C Valliant 1993دراسة  -

الشخصية لممراىقيف الذيف حرمكا مف آبائيـ  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف سمات
( ٓٙ  كقد بمغت العينة )لذيف يعيشكف مع آبائيـ الحقيقييفكالذيف يعيشكف مع األب البديؿ كا

  كاستعمؿ الباحثاف عدة أدكات لقياس سمات ( سنةٛٔ -ٖٔتتراكح أعمارىـ بيف )مراىقان 
  :ىذه الدراسة إلى النتائج اآلتية الشخصية  كتكصمت

  ضطرابات الدينامية مثؿ االكتئاب  كتكىـ المرضكجكد عبلقات كدالالت لبعض اال -أ 
 .المراىقيف الذيف حرمكا مف آبائيـكالشعكر بالذنب لدل 

قيف الذيف كجكد تشابو إلى حد ما بيف المراىقيف الذيف يعيشكف مع آبائيـ كبيف المراى -ب 
 . يعيشكف مع األب البديؿ

كالمراىقيف الذيف يعيشكف في ظركؼ اجتماعية اقتصادية المراىقيف المحركميف مف األب  -ج 
 صعبة متشابييف إلى حد ما في سمات الشخصية. 

 دراسات تناولت القمق األساسي: -ثانياً 
 :1991 دراسة ميخائيل -

أجرت الباحثة دراسة عف القمؽ لدل األطفاؿ في األسر البديمة  كمقارنة باألسر 
يعيشكف في  ٕٓسنة   ٕٔ-ٜطفبلن في سف  ٓٗاالعتيادية  ككانت عينة الدراسة مككنة مف 



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

ذ

) ٖ٘ٚ ) 
 

مف األسر االعتيادية  كاستعممت الباحثة اختبار ركجرز لدراسة شخصية  ٕٓاسر بديمة ك
ارة المستكل االقتصادم كاالجتماعي  كتكصمت الدراسة إلى كاستم H.T.Pاألطفاؿ كاختبار 

 النتائج اآلتية: 
إف الطفؿ الذم ال يعرؼ إف أسرتو البديمة ليست أسرتو الحقيقية فيك اقؿ قمقان مف نظيره  -أ 

 الذم لديو دراية بيذا األمر. 
  إف الطفؿ غي األسر البديمة عمكمان أكثر قمقان مف نظيره في األسػػر االعتيادية. -ب 
إف األطفاؿ في المستكيات االقتصادية كاالجتماعية المنخفضة أكثر قمقان مف نظرائيـ في  -ج 

 المستكل األعمى. 
 : Middleton 1997دراسة  -

  ككانت عينة ىذه الدراسة عمى عبلقة القمؽ النفسي بالحرمافىدفت الدراسة التعرؼ 
( أبان كتمت متابعة ىذه ٖٖ( قرينان ك)ٖٗ( طفؿ ك)ٖٓ( أفراد مقسمة إلى )ٙٓٔمككنة مف )

المجمكعات لمدة سنة كاممة لمتابعة لمعرفة ما يعانكنو مف الحرماف بمدد زمنية مختمفة  كتـ 
كقائمة  Speilbergerكمقياس  zungاستعماؿ مقاييس عدة في ىذه الدراسة أبرزىا مقياس 

Eysneck :ككانت النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة ىي   
 عدـ كجكد فركؽ بيف المجمكعات الثبلث في ضكء المتغيرات النفسية التي تـ قياسيا.  -أ 
ترتبط ارتباطان معنكيان مع مقياس ظاىرة  Zungإف العبلقات اإلحصائية عمى مقياس  -ب 

 الحرماف  كفقداف الحرماف األساسي في كؿ مرحمة زمنية لكؿ مجمكعة.
ذالفصلذالثالث

ذمنهجوةذالبحثذوإجراءاته

 :أواًل: منهج البحث
سيعتمد الباحثاف في البحث الحالي المنيج الكصفي بكصفو المنيج المبلئـ ألىداؼ 

الكصفية يمكف استعماليا في دارسة السمات كالقدرات كالميكؿ البحث الحالي  ألف المناىج 
كاالتجاىات لدراسة العبلقات االرتباطية بيف المتغيرات  كالكشؼ عف الفركؽ فيما بينيما مف 

(. كلككف البحث الحالي (Black, 1976: P. 79 أجؿ الكصؼ كالتحميؿ لمظاىرة المدركسة 
ييدؼ إلى التعرؼ عمى الدينامية النفسية كالقمؽ األساسي لدل الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ 
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كطبيعة العبلقة فيما بينيما  فإف استعماؿ المنيج الكصفي ُيَعّد المبلئـ لمكضكع البحث 
 .الحالي

 
 

 :ثانيا: مجتمع البحث
لثاني المتكسط في المدارس الصباحية يتمثؿ مجتمع البحث بطمبة الصؼ األكؿ كا

  كبناءن مة لتربية االنبار/ قضاء الفمكجة( ضمف المديرية العأٖٕٓ/ ٕٕٔٓلمعاـ الدراسي ) 
عمى ذلؾ تـ تحديد أعداد المدارس كأسمائيا كمكاقعيا كعدد طمبتيا  إذ بمغ عدد المدارس 

( ٖٔٓٙ  منيـ )بان كطالبة( طالٕٗٚٙعدد الطمبة )( مدرسة ثانكية كمتكسطة  كقد بمغ ٙٔ)
( مدارس ٛ( طالبة مكزعات عمى )ٖٕٖٔ( مدارس متكسطة لمبنيف ك)ٛطالبان مكزعيف عمى )

( طالبان ٓٓٔ( طالبان كطالبة  منيـ )ٕٓٓثانكية كمتكسطة لمبنات  كبمغ عدد الطمبة األيتاـ )
ثانكية  ( مدرسةٗ( طالبة مكزعات عمى )ٓٓٔ( مدرسة متكسطة لمبنيف  ك)ٗمكزعيف عمى )

 كمتكسطة لمبنات.
 ثالثًا: عينة البحث:

استعمؿ الباحثاف األسمكب العشكائي البسيط في اختيار عينة البحث  فبعد أف تـ 
تحديد المدارس المتكسطة التابعة لمديرية تربية الفمكجة  تـ االختيار عشكائيان لممدارس ضمف 

فئات المديرية كالصؼ كالجنس  إذ بمغت ىذه المديرية كاختيار الطمبة عشكائيان بما يتناسب مع 
( طالبان كطالبة مف األيتاـ كغير األيتاـ  مكزعيف عمى النحك ٓٓٗعينة البحث األساسية )

( ٓٓٔ( طالبة غير يتيمة  ك)ٓٓٔ( طالب يتيـ  ك)ٓٓٔ( طالب غير يتيـ  ك)ٓٓٔاآلتي: )
 طالبة يتيمة.

 أداتـا البحث: :رابعاً 
اطمع الباحثاف عمى األدبيات كالدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع البحث  كاعدا 

في بناء المقاييس مقياسيف لمػ )دينامية النفسية  كالقمؽ األساسي( تتكافر فييما الشركط القياسية 
   بما يتبلءـ مع أىداؼ البحث الحالي كطبيعتو.النفسية

 :: مقياس الدينامية النفسية1
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باحثاف بعض االعتبارات األساس التي اشتقت مف اإلطار النظرم كاألدبيات اعتمد ال
ككذلؾ   فتكصبل إلى أف ىناؾ تصنيفات لمدينامية النفسية لدراسات السابقة في بناء المقياسكا

ممجاالت   كفي ضكء التعريؼ الذم تبناه الباحثاف تكصبل إلى مقترح لالمجاالت التي غطتيا
( فقرة  كمجاؿ التعاكف ٗٔ: مجاؿ العدكاف كيتككف مف )اس  كىيالتي سكؼ يشمميا المقي

( فقرة  كمجاؿ انتياؾ ٗٔ  كمجاؿ تقدير الذات الرفاقي كيتككف مف )( فقراتٓٔكيتككف مف )
 .( فقرةٔٔة كالقكانيف كيتككف مف )األنظم

اد المقياس تتطمب الخطكات إف عممية إعد :د فقرات مقياس الدينامية النفسيةإعدا
 : اآلتية

اعتمد الباحثاف عمى نظريات الدينامية النفسية بشكؿ تكاممي بكصفيا إطاران نظريان في  -أ 
 تحديد مفيـك الدينامية النفسية كاستعمميا في تفسير النتائج.

  كلككف طبيعة البحث تتطمب جمع معمكمات مف الطمبة تحديد اليدؼ مف المقياس بدقة -ب 
الستبانة المفتكحة ىي األداة المناسبة لتحقيؽ ىدؼ كاستقراء آرائيـ  رأل الباحثاف إف ا

 البحث.
الدراسات السابقة كاإلطار النظرم أضاؼ الباحثاف عددان مف الفقرات لـ ترد في إجابات  -ج 

العينة االستطبلعية استمداىا مف مفيكـ الدينامية النفسية كفي ضكئيا تـ إعداد مقياس 
المتكسطة لعدـ تكافر المقياس عمى حد عمـ  لمدينامية النفسية معد خصيصا لطمبة المرحمة

 .النفسية ( فقرة لقياس الديناميةٜٗالباحثاف مما تطمب صياغة )
 : مؤشرات الصدق

 :اهريالصدق الظ .1
بعد أف ُجمعت فقرات المقياس بصيغتيا األكلية كالتأكد مف صبلحية الفقرات كسبلمة 

ة قياس مفيـك  تعبر عف معنى كفكر صياغتيا لغكيان كعمميان كالتأكد مف كضكحيا بحيث 
  تـ عرض المقياس بصيغتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الدينامية النفسية

  كالقياس كتقكيـ( ككاف العمكـ التربكية كالنفسية  كاإلرشاد نفسي) االختصاص في مجاؿ
لمحكميف معياران %( اتفاؽ آراء ا ٓٛ( محكمان  كقد اعتمد الباحثاف عمى نسبة )ٗٔعددىـ )

لقبكؿ الفقرة أك رفضيا أك تصنيفيا ضمف المجاالت المفترضة  كبعد تكزيع االستبانة عمى 
مجمكعة مف المحكميف لمعرفة آرائيـ كمبلحظاتيـ  حكؿ فقرات المقياس تـ اإلبقاء عمى جميع 
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  ٜٔ  ٖٔ  ٕٔ  ٘  ٕ  ٔ( فقرة  كىف: )ٕٔذؼ أم فقره غير انو تـ تعديؿ )الفقرات كلـ تح
(. كبذلؾ تكّكف مقياس الدينامية النفسية بصيغتو النيائية مف ٖٚ  ٖٙ  ٖٗ  ٜٕ  ٕٚ  ٕٕ
(ٜٗ.) 
 

 :وتدرج االستجابة إعداد تعميمات المقياس
)دائمان  أحيانان  نادران(   :اعتمد الباحثاف مدرجان ثبلثيان لبدائؿ اإلجابة  كىذه البدائؿ ىي

عمى فقرات مقياس الدينامية النفسية  التي تتراكح مف أقصى انطباؽ الفقرة بحسب األكزاف التي 
(  عندما تككف الفقرات سمبية  بينما تراكحت البدائؿ مف أقصى عدـ ٔ ٕ ٖ) :تكالت ىي

 بية.( عندما ايجاٖ ٕ ٔ) :انطباؽ الفقرة  كبحسب األكزاف التي تكالت كىي
 التطبيق االستطالعي:

( يتيمان كغير يتيـ بكاقع ٖٓطبؽ الباحثاف المقياس عمى عينة عشكائية بمغ عددىا )
( غير يتيـ مف متكسطة الكفاؽ لمبنيف ضمف ٘ٔ( يتيمان مف متكسطة الحرية لمبنات ك)٘ٔ)

ألفراد العينة  مديرية تربية الفمكجة  كقد تبيف أف التعميمات كالفقرات كاضحة كمفيكمة بالنسبة 
 ( دقيقة.ٕ٘( دقيقة  كبمتكسط زمف قدره )ٖٓ-ٕٓكأف الكقت المستغرؽ لئلجابة بمغ ما بيف )

 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس الدينامية النفسية: 
 :رائؽ عدة في التحميؿ اإلحصائي ىياعتمد الباحثاف ط

 أسموب حساب القوة التميزية لمفقرات:
حساب القكة  التميزية لفقراتيا بيدؼ استبعاد الفقرات التي ال تتطمب المقاييس النفسية 

 1981جيزيؿ )   إذ يشيرتميز بيف المستجيبيف  كاإلبقاء عمى الفقرات التي تميز بينيـ
Ghisell & et al, ضركرة اختبار القكة التمييزية العالية كتضمينيا بالمقاييس بصيغتيا )

 (.Ghisell, et. al, 1981, p. 434النيائية. )
 أسموب المجموعتين المتطرفتين: 

استعمؿ الباحثاف أسمكب العينتيف المتطرفتيف في عممية تحميؿ الفقرات كذلؾ عمى 
 كفؽ الخطكات اآلتية: 
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( يتيمان كغير يتيـ  كترتيب الدرجات الكمية ٕٓٔتطبيؽ المقياس عمى عينة بمغ عددىا ) .ٔ
التي حصؿ عمييا أفراد العينة ترتيبان تنازليان مف أعمى درجة إلى أدنى درجة إذ بمغت أعمى 

 (.  ٛٗ( كاقؿ درجة )ٕٔٔدرجة )
%( مف االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات إذ تراكحت دراجاتيا بيف  ٕٚحددت ) .ٕ

%( مف االستمارات الحاصمة عمى أدنى  ٕٚ  ك)رجة( دٖٚ( درجة كبمدل )ٕٔٔ-٘ٚ)
: ٕٜٛٔ( درجة. )أبك لبدة  ٘ٔ( درجة كبمدل )ٖٙ-ٛٗالدرجات إذ تراكحت درجاتيا )

ٕٜٗ                 .) 
كباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف  استخرجت القكة  التمييزية لكؿ فقره عف  .ٖ

( كبدرجة 5ٓ٘ٓ( عند مستكل داللة )5ٜٜٔ) تساكم طريؽ مكازنتيا بالقيمة الجدكلية التي
  ٓٔ  ٛ  ٚ(  إذ ظيرت إف جميع  فقرات المقياس مميزة  ما عدا الفقرات )ٕٙحرية )

 ( كبذلؾ تـ إبعادىا مف المقياس.ٖٚ  ٖٔ  ٖٓ  ٕٚ  ٕٙ  ٔٔ
 القوة التمييزية بأسموب ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لممقياس: 

ارتباط بيرسكف الستخراج العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف  قد ُاستعمؿ معامؿ
ستبيانات عينة التحميؿ فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لو  كليذا الغرض استعممت ا

( كأظيرت النتائج إف جميع فقرات المقياس ٕٓٔالبالغ عددىا ) -يتيـ كغير يتيـ-اإلحصائي
معيار )ستانمي( ك)ىكبكنز( كمعيار )نانمي( الذيف  مميزة باستعماؿ ىذه الطريقة عمى كفؽ

 & Stanley(. .)ٖٓ.ٓيعدكف الفقرة دالة  إذا كاف معامؿ ارتباطيا بالدرجة الكمية أكثر مف )
Hopkins , 1972 ,P.269( )Nannaly , 1978, p. 260.) 

 :الثبات
 استخراج ثبات مقياس الدينامية النفسية بطريقتين هما: 

 :Split – Halfالتجزئة النصفية طريقة . 1
( طالبا ٕٓٔلحساب الثبات بيذه الطريقة اعتمد الباحثاف عمى عينة الثبات البالغة )

كطالبة  إذ تـ تقسيـ درجات العينة إلى جزأيف يمثؿ الجزء األكؿ درجات الفقرات الفردية بينما 
يمثؿ الجزء الثاني درجات الفقرات الزكجية كباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف الجزئيف تبيف 

براكف( بمغ معامؿ الثبات  -( كبعد تصحيحو بمعامؿ )سبيرمافٜٔ.ٓعامؿ ثبات يساكم )أف م
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( فأكثر. ٚٙ.ٓ( كىك معامؿ ثبات جيد إذا بمغ )ٛٛ.ٓالمقياس بالتجزئة النصفية )
(Adams,1964,p.94 . ) 
 :كرونباخ( -طريقة االتساق الداخمي )معامل ألفا  .2

-الدينامية النفسية باستعماؿ معادلة الفااستخرج الباحثاف معامؿ الثبات لمقياس 
( كىك معامؿ ثبات جيد ٙٛ.ٓ( فبمغ معامؿ الثبات )ٕٓٔكركنباخ عمى عينة الثبات نفسيا )

 %. ٚٙألنو اكبر مف 
 التطبيق النهائي لمقياس الدينامية النفسية 

عداده كتعميماتو   بعد أف تـ تييئة مقياس الدينامية النفسية كالتثبت مف صيغتو كا 
( تـ تطبيقو عمى عينة البحث ٔبحيث أصبح المقياس جاىزان لمتطبيؽ النيائي  الممحؽ)

( مدارس ٛ( يتيـ كغير يتيـ مف طمبة المرحمة المتكسطة في )ٓٓٗ) االساسية التي تككنت مف
 .متكسطة ضمف المديرية العامة لتربية االنبار / الفمكجة

 ثانيًا: مقياس القمق األساسي:
 مقياس القمؽ األساسي تتطمب الخطكات اآلتية: إف عممية إعداد 

في تحديد مفيـك القمؽ األساسي كفي  عمى نظرية ىكرنام إطاران نظريان  اعتمد الباحثاف -أ 
 .كفي تفسير النتائجإعداد مقياس القمؽ األساسي 

في ضكء الدراسات السابقة كاإلطار النظرم حدد الباحثاف مفيكـ القمؽ األساسي  -ب 
عداد مقياس لمقمؽ األساسي معد خصيصا كاستطاعا مف كضع  تعريؼ يحدد المفيكـ  كا 

( ٖٗة )لطمبة المرحمة المتكسطة لعدـ تكافر المقياس عمى حد عمميما مما تطمب صياغ
 .فقرة لقياس القمؽ األساسي

 : مؤشرات الصدق
 الصدق الظاهري: .1

مى ذات بعد أف ُجمعت فقرات مقياس قياس القمؽ األساسي بشكميا األكلي عرضت ع
  كذلؾ ( خبيران ٗٔالمجمكعة مف المحكميف في مجاؿ العمكـ التربكية كالنفسية بمغ عددىـ )

لمتأكد مف صبلحية الفقرات كمبلءمتيا لقياس القمؽ األساسي  عممان إف الباحث اعتمد نقطة 
%( كعمى صبلحية الفقرات فأف حصمت كؿ فقرة عمى ىذه النسبة مف  ٓٛاتفاؽ بيف الخبراء )

فاؽ أك أعمى منيا تعتمد الفقرة كاف حصمت عمى نسبة أدنى مف االتفاؽ  تعدؿ الفقرة أك االت
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تحذؼ عمى كفؽ رأم الخبراء  كقد تبيف أف جميع الفقرات صالحة كلـ تحذؼ أية فقره سكل 
 ( فقرات.ٓٔتعديبلت طفيفة حصمت عمى )

 إعداد تعميمات المقياس وتدرج االستجابة:
ثبلثيان لبدائؿ اإلجابة عف فقرات مقياس القمؽ األساسي التي كضع الباحثاف مدرجان 

(  عندما تككف الفقرات 5ٕ5ٖٔ) تتراكح مف أقصى انطباؽ الفقرة بحسب األكزاف التي تكالت ىي
( فقرات  بينما تراكحت بدائؿ عدـ انطباؽ الفقرة كبحسب األكزاف ٛايجابية  كىذه الفقرات ىي )

(  كبذلؾ فقد ٕٙتككف الفقرات سمبية كىذه الفقرات ىي )( عندما ٔ ٕ ٖالتي تكالت ىي )
 ( فقرة.ٖٗ) أصبح عدد فقرات مقياس القمؽ األساسي بصيغتو النيائية مككف مف

 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس القمق األساسي:
 أسموب حساب القوة التمييزية:

المجمكعتيف المتطرفتيف اتبع الباحثاف أسمكبيف إلجراء عممية التحميؿ ىما أسمكب 
 كعبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية.

 أسموب العينتين المتطرفتين 
 في ضكء ىذا األسمكب تـ القياـ بما يأتي: 

( يتيمان كغير يتيـ  كترتيب الدرجات الكمية ٕٓٔتطبيؽ المقياس عمى عينة بمغ عددىا ) .ٔ
أعمى درجة  إلى أدنى درجة إذ بمغتالتي حصؿ عمييا أفراد العينة ترتيبان تنازليان مف أعمى 

 . (ٜٚ( كاقؿ درجة )ٚٗٔ)
%( مف االستمارات الحاصؿ عمى أعمى الدرجات إذ تراكحت درجاتيا بيف  ٕٚحددت ) .ٕ

%( مف االستمارات الحاصمة عمى أدنى  ٕٚ( درجة  ك)ٔٔ( درجة بمدل )ٚٗٔ-ٖٙٔ)
  أبك لبده) ( درجة.ٕ٘( درجة بمدل )٘ٔٔ-ٖٚالدرجات إذ تراكحت درجاتيا بيف )

(. بيذه الطريقة تـ فرز مجمكعتيف تمثبلف أعمى حجـ كأدنى تباينا ٜٕٗ: ٕٜٛٔ
 .(Anastasi, 1976, p. 208إحصائيا. )

( لعينتيف مستقمتيف استخرجت القكة التمييزية مف t-testكباستعماؿ االختبار التائي )
إذ ظير أف  ٕٙدرجة حرية كب 5ٜٜٔكؿ فقرة عف طريؽ مكازنتيا بالقيمة الجدكلية التي تساكم 

( كبذلؾ ٕٕ  ٕٓ  ٗٔ  ٕما عدا الفقرات )( ٘ٓ.ٓجميع الفقرات دالة )مميزة( عند مستكل )
 .تـ إبعادىا مف المقياس
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 القوة التمييزية بأسموب ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية :
االرتباطية بيف لتحقيؽ ذلؾ استعمؿ الباحثاف معامؿ ارتباط بيرسكف الستخراج العبلقة 

درجة كؿ فقره مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية كلقد اتضح إف االرتباطات كميا دالة 
 إحصائيان.

 
 

 الثبــــــــــات 
 استخراج الثبات بطريقتين:

 :Split – Halfالتجزئة النصفية  .1
( طالبا ٕٓٔلحساب الثبات بيذه الطريقة اعتمد الباحثاف عمى عينة الثبات البالغة )

كطالبة  إذ قسـ الباحثاف درجات العينة إلى جزأيف  يمثؿ الجزء األكؿ درجات الفقرات الفردية  
بينما يمثؿ الجزء الثاني درجات الفقرات الزكجية  كباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف 

براكف( بمغ  -( كبعد تصحيحو بمعامؿ )سبيرمافٖٜ.ٓبيف أف معامؿ ثبات يساكم )الجزئيف يت
 ( كىك معامؿ ثبات جيد.ٙٛ.ٓمعامؿ الثبات المقياس بالتجزئة النصفية )

 : كرونباخ( –ل الفا طريقة االتساق الداخمي )لمعام .2
ثبات الستخراج الثبات بمقياس البحث الحالي بيذه الطريقة طبؽ المقياس عمى عينة ال

كركنباخ  –  ثـ استعممت معادلة الفاكطالبة مف األيتاـ كغير األيتاـ ( طالبان ٕٓٔالمككنة مف )
(  كىك معامؿ ثبات جيد  كبذلؾ تـ ٚٔٛ.ٓكقد بمغ معامؿ الثبات لمقياس القمؽ األساسي )

 التأكد مف ثبات االختبار.
 : يق النهائي لمقياس القمق األساسيالتطب

عداده بحيث أصبح  لقد تمت تييئة مقياس القمؽ األساسي كالتثبت مف صيغتو كا 
( ٓٓٗ( تـ تطبيقو عمى عينة البحث التي شممت )ٕالممحؽ ) المقياس جاىزان لمتطبيؽ النيائي 

( مدارس متكسطة ضمف مديرية تربية ٛيتيمان كغير يتيـ مف طمبة المرحمة المتكسطة في )
 الفمكجة.

 خامسًا: الوسائل اإلحصائية:
 الباحثُاف في إجراءات البحث  كتحميؿ نتائجو  الكسائؿ اإلحصائية اآلتية:استعمؿ 
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 ( لعينتيف مستقمتيف.T-Testاالختبار التائي ) .ٔ
 . معامؿ ارتباط بيرسكف .ٕ
 براكف.–معادلة سبيرماف .ٖ
 (. Alpha Cronbachمعادلة الفاكركنباخ ) .ٗ
 معادلة تمييز الفقرة. .٘
 ( لّعينة كاحدة.t-test) االختبار التائي .ٙ
 .مربع ايتا .ٚ
 لتحميؿ البيانات النيائية. Spssتـ االستعانة بالحقيبة اإلحصائية  .ٛ

ذالفصلذالرابع

ذعرضذالنتوجةذوتفدريها

في ىذا الفصؿ سيتـ عرض النتائج التي تكصؿ إلييا الباحثاف عمى كفِؽ أىداؼ 
كاالستنتاجات البحث كفرضياتو  كيتـ تفسير النتائج في ضكء اآلراء النظرية التي تـ اعتمادىا  

 التي تكصؿ إلييا  كالتكصيات كالمقترحات.
 أواًل: عرض نتائج البحث وتفسيرها:

  كطبؽ عمى عينة البحث لمدينامية النفسيةتحقيقان لميدؼ األكؿ  اعد الباحثاف مقياسان 
( طالبان كطالبة مف األيتاـ كغير األيتاـ  كبعد التطبيؽ كتحميؿ النتائج ٓٓٗ)األساسية البالغة 

 :كاحدة  أشارت النتائج إلى اآلتي باستعماؿ االختبار التائي لعينة
 قياس الدينامية النفسية لمطمبة غير األيتام: -أ 

ينص الفرض األكؿ عمى ما يأتي: )ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل 
  كبيف المتكسط الفرضي ة الدراسة مف الطمبة غير األيتاـتكسط درجات عين( بيف م٘ٓ.ٓ)

 لممجتمع في مقياس الدينامية النفسية(.
لعينة غير األيتاـ مف طمبة المرحمة المتكسطة  كالبالغ الدينامية النفسية أظيرت نتائج 

طالبان كطالبة  كجكد الدينامية النفسية إذ إف متكسط الدرجات التي حصؿ  (ٕٓٓ)حجميا 
( كىك اكبر مف الكسط  5٘ٙٚبانحراؼ معيارم مقداره ) ( درجة 5ٜٜٚا أفراد العينة بمغ )عميي

(  إذ كانت القيمة التائية 5ٓ٘ٓدرجة  كبفرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل ) (ٓٛالفرضي البالغ )
 ( درجة  ىي اكبر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة5ٖٖٗٛركؽ البالغة )المحسكبة لداللة الف
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(  كعمى ما مبيف 5ٓ٘ٓ(  كمستكل داللة )ٜٜٔ( درجة  عند درجة حرية مقدارىا )5ٙٗ٘ٔ)
 (.ٔفي الجدكؿ )
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كيتضح مف الجدكؿ السابؽ  انو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة 

سبؽ    كلصالح أفراد العينة  كبشكؿ عاـ  كبناءن عمى ما( في متغير الدينامية النفسية5ٓ٘ٓ)
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية   كنقبؿ الفرضية البديمة  أم انو: فإننا نرفض الفرضية الصفرية

  كبيف المتكسط ة الدراسة مف الطمبة غير األيتاـبيف متكسط درجات عين (٘ٓ.ٓعند مستكل )
 )الطمبة غير األيتاـ(.   كلصالح العينةالفرضي لممجتمع في مقياس الدينامية النفسية

ىي  كباستعماؿ مربع ايتا لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة باستعماؿ االختبار التائي
فركؽ حقيقية تعكد إلى متغيرات الدراسة  كال تعكد إلى الصدفة  إذ يعد حجـ التأثير الكجو 

( بداللة تأثير 5ٜٛٗٓ) المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا  تبيف إف قيـ مربع ايتا ىي
  ( كىذا يدلؿ عمى أف حجـ التأثير كبير في مقياس الدينامية النفسية5ٕٚٗٗإحصائي مقداره )

( إلى أف حجـ التأثير يعد كبيران إذا كانت قيمة مربع ايتا اكبر ٕٗ  ٕٓٓٓأشار )عفانة  إذ 
 ( يكضح ذلؾ.ٕ(  كالجدكؿ )5ٔٗٓمف )

يكضح حجـ التأثير لداللة الفركؽ  كمربع ايتا لعينة البحث)الطمبة غير األيتاـ(  (ٕالجدكؿ )
 في مقياس الدينامية النفسية

 حجم التأثير D مربع ايتا  Df T-test المتغير
 كبير 47742 17849 33748 199 الدينامية النفسية )غير االيتام(
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 لمطمبة األيتام:قياس الدينامية النفسية  -ب 

ينص الفرض الثاني عمى ما يأتي: )ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل 
المتكسط الفرضي لممجتمع   كبيف عينة الدراسة مف الطمبة األيتاـ ( بيف متكسط درجات٘ٓ.ٓ)

 في مقياس الدينامية النفسية(.
لعينة األيتاـ مف طمبة المرحمة المتكسطة  كالبالغ الدينامية النفسية أظيرت نتائج 

طالبان كطالبة  كجكد الدينامية النفسية إذ إف متكسط الدرجات التي حصؿ  (ٕٓٓ)حجميا 
( كىك اكبر مف الكسط 5ٙٗٛيارم مقداره )( درجة  بانحراؼ مع5ٜٓٙٙأفراد العينة بمغ ) عمييا

(  إذ كانت القيمة التائية 5ٓ٘ٓدرجة  كبفرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل ) (ٓٛالفرضي البالغ )
المحسكبة لداللة الفركؽ البالغة ) ( درجة  ىي اكبر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة 

(  كعمى ما مبيف 5ٓ٘ٓداللة )(  كمستكل ٜٜٔ( درجة  عند درجة حرية مقدارىا )5ٙٗ٘ٔ)
 (.ٖفي الجدكؿ )
يكضح الكسط الحسابي  كاالنحراؼ المعيارم  كالقيمة التائية  )المحسكبة  (ٖالجدكؿ )

 )الطمبة االيتاـ( في مقياس الدينامية النفسية كالجدكلية( كمستكل الداللة لعينة البحث
حجم 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
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 دالة إحصائياً  199 17645 267287 81 8764 96716 211
 

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ  انو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة 
سبؽ  العينة  كبشكؿ عاـ  كبناءن عمى ما  كلصالح أفراد ( في متغير الدينامية النفسية5ٓ٘ٓ)

   كنقبؿ الفرضية البديمة  أم انو: فإننا نرفض الفرضية الصفرية
( بيف متكسط درجات عينة الدراسة ٘ٓ.ٓيكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل )

  كلصالح مف الطمبة األيتاـ  كبيف المتكسط الفرضي لممجتمع في مقياس الدينامية النفسية
 ة )الطمبة األيتاـ(.العين

كباستعماؿ مربع ايتا لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة باستعماؿ االختبار التائي ىي 
  إذ يعد حجـ التأثير الكجو   كال تعكد إلى الصدفةفركؽ حقيقية تعكد إلى متغيرات الدراسة

بداللة تأثير  (5ٚٚٙٓ) المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا  تبيف إف قيـ مربع ايتا ىي
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(  كىذا يشير إلى أف حجـ التأثير كبير في مقياس الدينامية النفسية  5ٕٖٚٗإحصائي مقداره )
( إلى أف حجـ التأثير يعد كبيران إذا كانت قيمة مربع ايتا اكبر ٕٗ  ٕٓٓٓحيث أشار )عفانة  

 ( يكضح ذلؾ.ٗ(  كالجدكؿ )5ٔٗٓمف )
 

يكضح حجـ التأثير لداللة الفركؽ  كمربع ايتا لعينة البحث)الطمبة االيتاـ( في  (ٗالجدكؿ )
 مقياس الدينامية النفسية

 حجم التأثير D مربع ايتا  Df T-test المتغير
 كبير 37724 17776 267287 199 الدينامية النفسية )االيتام(

 
النفسية  كانت أعمى مف يتبيف مما سبؽ أف متكسط الدرجة الكمية لمقياس الدينامية 

 (.5ٓ٘ٓالمتكسطات الفرضية  كاف الفركؽ بينيما معنكية  كذات داللة إحصائية عند مستكل )
كيعزك الباحثاف ىذا االرتفاع إلى األحداث التي شيدىا المجتمع العراقي في السنكات 

فاألحداث األمنية األخيرة  التي شكمت مناخان مناسبان  كأرضية خصبة لنمك ىذه الديناميات  
كظركؼ االحتبلؿ ما كلَّدتو مف مكاقؼ يتعرض ليا الطالب العراقي في المرحمة المتكسطة 
يكميان  كانت مثيرات لديناميتو بكؿ ابعادىا  فضبلن عف اضطراب الكاقع الحياتي لمطالب 

 .يعيشيا العراقي اليتيـ كالعبلقات االجتماعية التي
النفسي فاف ارتفاع مستكل الدينامية النفسية يعكد إلى كعمى كفؽ تفسير نظرية التحميؿ 

سعي الفرد إلى إشباع حاجاتو الغريزية  حتى كاف كانت تتعارض مع قيـ المجتمع كعاداتو 
كتقاليده  مما يؤدم ذلؾ إلى إيجاد حالة مف الطاقة النفسية المتكلدة مف الدينامية النفسية 

مستمرة بيف أجزاء النفس  فسي ىنا بمثابة مكاجيةبأنكاعيا المتعددة  كالصراع الدينامي الن
 .الثبلثة

(. كدراسة Tiffany 1991  كدراسة )(ٜٜ٘ٔكاتفؽ ىذا البحث مع دراسة )جماؿ 
Nelson C Valliant 1993 . 

 ـ نتيجة الهدف الثاني وتفسيرها:2
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   كطبؽ عمى عينة البحثلمقمؽ األساسيتحقيقان لميدؼ الثاني  اعد الباحثاف مقياسان 
( طالبان كطالبة مف األيتاـ كغير األيتاـ  كبعد التطبيؽ كتحميؿ النتائج ٓٓٗ)األساسية البالغة 

 باستعماؿ االختبار التائي لعينة كاحدة  أشارت النتائج إلى اآلتي:
 قياس القمق األساسي لمطمبة غير األيتام: -أ 

لعينة غير األيتاـ مف طمبة المرحمة المتكسطة  كالبالغ القمؽ األساسي أظيرت نتائج 
طالبان كطالبة  عدـ كجكد القمؽ األساسي لدل أفراد العينة  إذ إف متكسط  (ٕٓٓ)حجميا 

( 5ٖٕٜبانحراؼ معيارم مقداره ) ( درجة 5ٜٛٓٙأفراد العينة بمغ ) الدرجات التي حصؿ عمييا
  كبفرؽ غير داؿ إحصائيان عند مستكل درجة (ٓٙكىك اكبر مف الكسط الفرضي البالغ )

( درجة  ىي اقؿ مف 5ٗٛٚٔ(  إذ كانت القيمة التائية المحسكبة لداللة الفركؽ البالغة )5ٓ٘ٓ)
(  كمستكل ٜٜٔ( درجة  عند درجة حرية مقدارىا )5ٙٗ٘ٔ) القيمة التائية الجدكلية البالغة

 (.٘(  كعمى ما مبيف في الجدكؿ )5ٓ٘ٓداللة )
)المحسكبة  نحراؼ المعيارم  كالقيمة التائيةيكضح الكسط الحسابي  كاال (٘الجدكؿ )

 )الطمبة غير األيتاـ( في مقياس القمؽ األساسي كالجدكلية( كمستكل الداللة لعينة البحث
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 غير دالة إحصائياً  199 17645 17487 61 9732 61798 211
 

   انو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللةكيتضح مف الجدكؿ السابؽ
فإننا نقبؿ الفرضية كبشكؿ عاـ  كبناءن عمى ما سبؽ  ( في متغير القمؽ األساسي 5ٓ٘ٓ)

 .الصفرية
 لمطمبة األيتام:قياس القمق األساسي  -ب 

لعينة األيتاـ مف طمبة المرحمة المتكسطة  كالبالغ القمؽ األساسي أظيرت نتائج 
طالبان كطالبة  كجكد القمؽ األساسي لدل أفراد العينة  إذ إف متكسط الدرجات  (ٕٓٓ)حجميا 

( كىك 5ٚٙٛداره )بانحراؼ معيارم مق ( درجة 5ٜٛ٘ٙعينة بمغ )التي حصؿ عمييا أفراد ال
(  إذ 5ٓ٘ٓدرجة  كبفرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل ) (ٓٙاكبر مف الكسط الفرضي البالغ )

( درجة  ىي اكبر مف القيمة 5ٜٙ٘ٗكانت القيمة التائية المحسكبة لداللة الفركؽ البالغة )
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لة (  كمستكل دالٜٜٔ( درجة  عند درجة حرية مقدارىا )5ٙٗ٘ٔ) التائية الجدكلية البالغة
 (.ٙ(  كعمى ما مبيف في الجدكؿ )5ٓ٘ٓ)

يكضح الكسط الحسابي  كاالنحراؼ المعيارم  كالقيمة التائية  )المحسكبة  (ٙالجدكؿ )
 كالجدكلية( كمستكل الداللة لعينة البحث)الطمبة األيتاـ( في مقياس القمؽ األساسي
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 دالة إحصائياً  199 17645 97654 61 8776 65798 211
  انو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة كيتضح مف الجدكؿ السابؽ

عاـ  كبناءن عمى ما سبؽ ( في متغير القمؽ األساسي  كلصالح أفراد العينة  كبشكؿ 5ٓ٘ٓ)
 .فإننا نرفض الفرضية الصفرية  كنقبؿ الفرضية البديمة

ىي  كباستعماؿ مربع ايتا لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة باستعماؿ االختبار التائي
فركؽ حقيقية تعكد إلى متغيرات الدراسة  كال تعكد إلى الصدفة  إذ يعد حجـ التأثير الكجو 

( بداللة تأثير 5ٖٔٛٓ) المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا  تبيف إف قيـ مربع ايتا ىي
  ( كىذا يدلؿ عمى أف حجـ التأثير كبير في مقياس القمؽ األساسي5ٖٙٛٔإحصائي مقداره )

 ( يكضح ذلؾ.ٚلجدكؿ )كا
)الطمبة األيتاـ( في  يكضح حجـ التأثير لداللة الفركؽ  كمربع ايتا لعينة البحث (ٚالجدكؿ )

 مقياس القمؽ األساسي
 حجم التأثير D مربع ايتا  Df T-test المتغير

 كبير 17368 17318 97654 199 القمق األساسي )األيتام(
 

نتائج البحث الحالي أف الطمبة غير األيتاـ لـ يعانكا مف القمؽ  كمف ىنا أظيرت
األساسي بطريقة تكثر فييـ  بينما أشارت النتائج إف الطمبة األيتاـ لدييـ قمقان كبدرجة دالة  

سطة ليا كيرل الباحثاف أف غياب األب كنكع المعاممة التي يتمقاىا الطالب في المرحمة المتك 
 .مؽعبلقة كطيدة بنشأة الق

 ـ نتيجة الهدف الثالث وتفسيرها:3
  (t-testمستقمتيف ) تحقيقان لميدؼ الثالث استعمؿ الباحثاف االختبار التائي لعينتيف

( طالبان كطالبة مف األيتاـ كغير األيتاـ  لغرض ٓٓٗ)عمى عينة البحث األساسية البالغة 



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

ذ

) ٖٚٔ ) 
 

اسي  كبعد التطبيؽ كتحميؿ معرفة داللة الفركؽ بينيما في الدينامية النفسية كالقمؽ األس
 النتائج  أشارت النتائج إلى اآلتي:

 الطمبة األيتام وغير األيتام في )الدينامية النفسية(: التعرف عمى داللة الفروق بين -أ 
يعرض الباحثاف في ىذا الجانب النتيجة التي تكصؿ إلييا  عمى كفؽ فرضية البحث 

(  كمتكسط 5ٜٜٚكقد أظيرت النتيجة أفَّ متكسط درجات الطمبة غير األيتاـ ) الخامسة.
(  كبمغ االنحراؼ المعيارم لدرجات الطمبة غير األيتاـ 5ٜٓٙٙدرجات الُطمبة األيتاـ )

(  ككاف مقدار التبايف بيف 5ٙٗٛ(  كاالنحراؼ المعيارم لدرجات الطمبة األيتاـ )5٘ٙٚ)
(  كمقدار التبايف بيف درجات الطمبة األيتاـ 5ٔ٘ٗٚ٘درجات الطمبة غير األيتاـ )

(  كلمعرفة داللة الفرؽ بيف درجات المجمكعتيف  استعمؿ الباحثُاف االختبار التائي 5ٜٙٗٗٚ)
(T-Test لعينتيف مستقمتيف  فظير أنَّو ىناؾ فرقان ذا داللٍة إحصائيٍة عند مستكل داللة )
 الطمبة غير األيتاـ.( لمصمحة مجمكعة ٜٖٛ(  كدرجة حرية )٘ٓ.ٓ)

( أكبر مف القيمة التائية الجدكلية 5ٕٕٙٛإذ كانت القيمة التائية المحسكبة البالغة )
( ٛكالجدكؿ )   (  كبذلؾ ترفض فرضية البحث الصفرية  كتقبؿ الفرضية البديمة5ٜٙٔالبالغة )

 يكضح ذلؾ.
القيمة التائية  يكضح الكسط الحسابي  كاالنحراؼ المعيارم  كالتبايف  ك  (ٛالجدكؿ )

)المحسكبة كالجدكلية( كدرجة الحرية  كمستكل الداللة لعينة البحث )األيتاـ كغير األيتاـ( في 
 مقياس القمؽ األساسي

حجم  المجموعة
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التباين المعياري

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
الداللة عند 

 الجدولية المحسوبة (1.15)

 86786 9732 61798 211 غير األيتام
دالة  398 1796 -57525

 76773 8776 65798 211 األيتام إحصائياً 
        

كباستعماؿ مربع ايتا لمتأكد مف أّف حجـ الفركؽ الناتجة باستعماؿ االختبار التائي ىي 
  اذ يعد حجـ التأثير الكجو حقيقية تعكد الى متغيرات الدراسة  كال تعكد الى الصدفةفركؽ 

( بداللة تأثير 5ٓٚٓ) المكمؿ لمداللة االحصائية كال يحؿ محميا  تبيف اف قيـ مربع ايتا ىي
( كىذا يدلؿ عمى أف حجـ التأثير متكسط في مقياس القمؽ األساسي  5٘ٗٛٓاحصائي مقداره )
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( إلى أف حجـ التأثير يعد متكسطان إذا كانت قيمة مربع ايتا  ٕٗ  ٕٓٓٓاشار )عفانة  إذ 
 ( يكضح ذلؾ.ٜ(  كالجدكؿ )5٘ٓ( كالدرجة المعيارية )5ٓٙٓ)

يكضح حجـ التأثير لداللة الفركؽ  كمربع ايتا لعينة البحث)الطمبة األيتاـ كالطمبة  (ٜالجدكؿ )
 ي غير األيتاـ( في مقياس القمؽ األساس

 حجم التأثير D مربع ايتا  Df T-test المتغير
 متوسط 17548 1717 -57525 398 القمق األساسي

يتضح مما سبؽ  كجكد فركؽ معنكية بيف متكسط درجات العينة في الدينامية النفسية  
كلصالح الطمبة غير األيتاـ   ككذلؾ كجكد فركؽ معنكية بيف متكسط درجات العينة في القمؽ 

 األساسي  كلصالح الطمبة األيتاـ. 
مة انتقالية يمر   لككنيا تمثؿ مرحف ذلؾ إلى طبيعة المرحمة العمريةكقد ينسب الباحثا

بيا الطمبة المراىقكف التي كثيران ما تتخمميا صراعات كاحباطات في مكاجية الصعكبات ذات 
 .العبلقة بحياتيـ المقبمة

 ـ نتيجة الهدف الرابع وتفسيرها:4
يعرض الباحثاف في ىذا الجانب النتيجة التي تـ التكصؿ إلييا  عمى كفؽ فرضية 

 البحث السابعة.
عامؿ ارتباط بيرسكف لمكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف متغيرم البحث كقد استعمبل م

( ٓٓٗالحالي )الدينامية النفسية كالقمؽ األساسي( عف طريؽ عينة البحث األساسية البالغة )
طالبان كطالبة مف األيتاـ كغير األيتاـ  لغرض معرفة داللة الفركؽ بينيما  أشارت النتائج إلى 

 األتي:
عنكية ذات داللة إحصائية بيف استجابات الطمبة عمى مقياس الدينامية كجكد عبلقة م

النفسية كبيف استجابات الطمبة عمى مقياس الدينامية النفسية  كىذه العبلقة قكية دالة 
 (ٓٔ%(  كالجدكؿ رقـ ) ٚٔ(  إذ بمغ معامؿ االرتباط )5ٓ٘ٓإحصائيان  عند مستكل داللة )

 يكضح ذلؾ.
تباط بيف درجات مقياس الدينامية النفسية كدرجات مقياس القمؽ  معامؿ االر  (ٓٔجدكؿ )

 األساسي

 
 ٘ٓ.ٓالداللة عند مستكل  الدينامية
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 دالة احصائيان  0.177 القمؽ
 

(  كجكد عبلقة معنكية ذات داللة إحصائية  عند مستكل ٕٚيتضح مف الجدكؿ )
ف درجات الطمبة عمى مقياس الدينامية النفسية5ٓ٘ٓداللة ) ترتبط بشكؿ أك بآخر بالقمؽ  (  كا 

 األساسي إيجابان كسمبان.
كيمكف أف تفسر ىذه النتيجة باف القمؽ استجابة لمطاقة النفسية الضخمة المندفعة مف 
الدينامية النفسية بغير اتجاه  بسبب المكاقؼ الضاغطة التي يعبر عنيا المراىؽ بأفعالو 

 مكؾ.كأفكاره المبتكرة بإعطاء اكبر قدر مف أشكاؿ الس
ذاالدتنتاجات:

 حالي  يستنتج الباحثُاف ما يأتي:بناءن عمى النتائج التي تكصؿ إلييا البحث ال
إف عينة البحث التي طبؽ عمييا البحث الحالي لدييا صراع دينامي نفسي كبدرجة عالية   -ٔ

 كلصالح الطمبة غير األيتاـ . 
  كلمبيئة بأقرانيـ الطمبة غير األيتاـرنة إف الطمبة األيتاـ لدييـ مستكل أعمى مف القمؽ مقا -ٕ

 األسرية عبلقة مباشرة بنشأة القمؽ.  
إف غياب التكجيو السميـ كالمتابعة اليقظة مف األسرة ألبنائيـ المراىقيف  كال سيما طمبة  -ٖ

المرحمة المتكسطة في ظؿ ظركؼ العراؽ التي يمر بيا  يقكدىـ حتمان إلى تككيف فكرة 
المجتمع  كعاداتو كقكانينو  مما يعني إف لؤلسرة اثر كبير في  التمرد عمى األسرة كقيـ

 الدينامية النفسية لممراىقيف. 
  )مرتفعة( لمدينامية النفسية ركؽ بيف متغيرات الدراسة كعينتياإف حجـ تأثير داللة الف -ٗ

نفسية لمطمبة األيتاـ كغير األيتاـ  كالقمؽ األساسي لمطمبة األيتاـ  كالعبلقة بيف الدينامية ال
كالقمؽ األساسي  كىي )متكسطة( لمقمؽ األساسي بيف الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ  كىي 

الة( لمقمؽ األساسي )صغيرة( لمدينامية النفسية بيف الطمبة األيتاـ كغير األيتاـ  )غير د
 .لغير األيتاـ
ذالتوصوات:

َـّ التكصؿ إلييا  كاالستنتاجات السابقة يمكف لمباحث أْف  في ضكء النتائج التي َت
 يكصي بما يأتي:  
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أف يكطد المدرس كالمدرسة العبلقات اإلنسانية مع الطمبة األيتاـ  لتعكيضيـ عف  فقداف  -ٔ
 الكالديف  كبما يخدـ مستقبميـ العممي كالميني. 

المتكسطة في أعمالو كاألنشطة التي يفضميا  العمؿ عمى مشاركة الطالب في المرحمة  -ٕ
تكافؽ النفسي كبناء بيدؼ تقميص مساحات الصراع الدينامي النفسي  كتكسيع حقكؿ ال

 .   جسكر التفاىـ
مف األسر  أك المدارس أك كسائؿ -األيتاـ كغير األيتاـ-تقديـ الدعـ المعنكم لمطمبة -ٖ

 .يحقؽ أىدافيـ في الحياةاتيـ بما اإلعبلـ مف اجؿ المساىمة في رفع معنكي
رشاد -ٗ عبلمية مكجية نحك فئةإعداد برامج تعميمية كا  الطمبة األيتاـ تيدؼ  ية كعبلجية كا 

 إلى خفض القمؽ األساسي لدييـ.
 .كالتربكم لطمبة المرحمة المتكسطةاإلفادة مف نتائج البحث في عممية اإلرشاد النفسي  -٘

ذاملقرتحات:

الحالي  كتطكيران لو يضع الباحثُاف المقترحات اآلتية استكماالن لما تكصؿ إليو البحث 
 لدراسات الحقة:

 .قتيا بمتغيرات نفسية أك اجتماعيةإجراء دراسة عف الدينامية النفسية كعبل -ٔ
ظة إجراء دراسة عف القمؽ األساسي لفئات أك مراحؿ عمرية متنكعة عمى مجتمع محاف -ٕ

 .االنبار  كربطو بمتغيرات أخرل
 .  جتماعي كالنفسيية لبعض الطمبة األيتاـ لمعرفة نمكىـ االإجراء دراسة تتبع -ٖ
 
 

ذ:املصادر

أساليبو كمياديف تطبيقو  ط –  العبلج النفسي السمككي المعرفي الحديثٜٜٛٔإبراىيـ  عبد الستار   -ٔ
   مطبعة المكسكي  الدار العربية لمنشر كالتكزيع. ٕ

  المطابع التعاكنية  مبادئ القياس النفسي كالتقييـ التربكم  جمعية ٕٜٛٔ  أبك لبدة  سبع محمد -ٕ
 عماف  األردف.

    العدد الحادم عشر  المجمة السكدانية لثقافة حقكؽ اإلنساف كقضايا التعدد الثقافيٜٕٓٓاحتراـ   -ٖ
 نكفمبر.
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نات مف عي  حالة القمؽ كسمة القمؽ لدل ٜٛٛٔاحمد  محمد عبد الخالؽ كحافظ احمد خيرم   -ٗ
 (.3  العدد )16   مجمجمة العمـك االجتماعية: المممكة العربية السعكدية

  العمـ في منظكره الحديث  ترجمة كماؿ خبليمي  سمسمة ٜٜٛٔركبرت كجكرج ستانبسيك   اغكرس  -٘
 عالـ المعرفة  الككيت.    

 ر الحكمة  البصرة.  اإلرشاد كالتكجيو التربكم  مطبعة دأٜٜٔاإلماـ  مصطفى محمكد  كآخركف   -ٙ
  التحكـ الذاتي كعبلقتو بالقمؽ االجتماعي كالتحصيؿ الدراسي لدل ٜٕٓٓبحر  امتثاؿ خضير   -ٚ

ابف رشد  جامعة /  كمية التربية  رسالة ماجستير غير منشكرةطمبة معاىد إعداد المعمميف كالمعممات
 بغداد.

اليب المعاممة الكالدية لدل طمبة   أنماط القمؽ كعبلقتيما بأسٜٕٓٓالبديرم  عماد تركي راضي   -ٛ
 .  رسالة ماجستير غير منشكرة  كمية التربية  جامعة القادسيةالمرحمة اإلعدادية

  المرجع في الصحة النفسية  الدار العربية لمنشر كالتكزيع  المكتبة ٕٕٓٓالخالدم  أديب   -ٜ
 الجامعية  غرياف.

المسيرة لمطباعة كالنشر  عماف     دارٖ  الصحة النفسية  طػ ٜٕٓٓرضكاف  سامر جميؿ   -ٓٔ
 األردف.

  أساليب التنشئة كعبلقتيا بالمشكبلت النفسية في مرحمة الطفكلة ٜٗٛٔسبلمة  ممدكحة   -ٔٔ
   جامعة عيف الشمس.  أطركحة دكتكراه غير منشكرة  معيد الدراسات العميا لمطفكلةالكسطى

كالمراىقيف كأساليب المساعدة فييا    مشكبلت األطفاؿ ٜٜٛٔشيفر  شارلز  كميمماف  ىكارد   -ٕٔ
   منشكرات الجامعة األردنية  عماف.نزيو حمدمترجمة: نسيمو داكد  ك 

  السمكؾ اإلنساني تحميؿ كقياس المتغيرات  مكتبة القاىرة الحديثة ٜٔٚٔعبد الرحمف  سعد   -ٖٔ
 القاىرة.   لمطبع كالنشر 

دارة الضغكط النف  ٕٔٓٓ  عثماف  فاركؽ السيد -ٗٔ    القاىرة.سية  دار الفكر العربيالقمؽ كا 
  حجـ التاثير كاستعماالتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في البحكث ٕٓٓٓعفانة  عزك   -٘ٔ

   فمسطيف.ٖ  العدد ث كالدراسات التربكية الفمسطينيةالتربكية كالنفسية  مجمة البحك 
الضاغطة لدل عينة مف   الصبلبة النفسية كأحداث الحياة ٕٕٔٓ  اهلل محمد العيافي  احمد عبد -ٙٔ

الطبلب األيتاـ كالعادييف بمدينة مكة المكرمة كمحافظة الميث  رسالة ماجستير غير منشكرة  كمية 
 التربية  جامعة أـ القرل  السعكدية.

دارةٕٓٓٓ  فاركؽ  السيد عثماف -ٚٔ    دار الفكر العربي  القاىرة.الضغكط النفسية   القمؽ كا 
أخر زيارة لممكقع في يـك  www.neelwafurat.com  لدكلية  شبكة المعمكمات إٕٔٓفاطمة   -ٛٔ

 مساءن. ٖٓ:ٛالساعة  ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٕالخميس 
سة تجريبية(  دار   القمؽ كعبلقتو بالشخصية في مرحمة المراىقة )دراٜٛٚٔكماؿ  إبراىيـ مكسى   -ٜٔ

 . النيضة العربية  القاىرة

http://www.neelwafurat.com/
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    عبلقة سمة القمؽ بالعصابية  جامعة ممؾ سعكد  مجمة دراسات كمية التربيةٖٜٛٔ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -ٕٓ
 . ٘مجمد 

   بغداد.  شاد  مطبعة اإلر   دراسات في عمـ النفسٜٙٙٔ  الكياؿ  دحاـ -ٕٔ
   دمشؽ.  منشكرات جامعة دمشؽ  عمـ النفس الطفكلة كالمراىقةٕٔٔٓمخكؿ  مالؾ سميماف   -ٕٕ
  الخصائص النفسية لؤلبناء الذككر المتغيب آباؤىـ كغير المتغيب  ٕٜٜٔمصطفى  عماد عمي   -ٖٕ

 دراسة مقارنة  رسالة ماجستير  كمية اآلداب  جامعة الزقازيؽ.
 عالـ الفكر  الككيت.  ٖ  مج ٕ   الشخصية السكية  العددٕٜٛٔمنصكر  طمعت   -ٕٗ
لدل الطفؿ في األسرة البديمة كالطفؿ في   دراسة مقارنة لمقمؽ ٜٜٓٔميخائيؿ  أممي صادؽ   -ٕ٘

سنة  رسالة ماجستير  معيد الدراسات العميا  ٕٔ-ٜاألسرة االعتيادية في سف المدرسة االبتدائية 
 .  جامعة عيف الشمسلمطفكلة

 "أثر العبلج النفسي المعرفي السمككي في اضطرابات القمؽ لدل الشباب ٖٕٓٓ  عمي احمد  كادم -ٕٙ
 .ية  أطركحة دكتكراه  كمية التربية ابف رشد جامعة بغداداليمني" دراسة سرير 

 .م اإلحصاء  العراؽ  المديرية العامة لمتخطيط التربك ٜٚٚٔكزارة التربية   -ٕٚ
ذاملصادرذاألجنبوةذ:

28- Adams, Georgia, 1964, Measurement and Evolution Education Psychology 
and Guidance, New Yoek, Holtrin Chart and Winston. 
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30- Black, James A. & Champion, Dean J., 1976: Methods and Issues In Social 

Research, John Wiley & Sons, Inc, New York. 
31- Carducci, Bernardo, 1998, The Psychology of Personality. Pacific Grove, CA: 

Brooks/Cole Publishing Company, Internet. 
32- Ghisell. T. et. al, 1981, Measurement theory for the Behavioral Scienees, san 

Fromcisco, W.H. Ferman & Company. 
33- Hoffman, M.L, 1984, Empathy, Its Limitation, and Its Role in, N.Y. Part.1.  
34- Horney, Karen, 1939, New Ways in Psychoalysis, New York.  
35- Hilgard, 1991, The natural history of Alconol abusns. And psychiatry. Vol: 
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يرجى االطبلع عمى الفقرات اآلتية كقراءتيا بدقة لغرض تحديد مدل انطباعيا عمى سمككياتكـ 
( أماـ الفقرة التي ترل أنيا تنطبؽ أك ال تنطبؽ عميؾ  كال تترؾ أم فقرة مف √كأفكاركـ  كذلؾ بكضع إشارة ) 

 عبلمة قدر المستطاع. ككما في المثاؿ االتي: دكف
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرات ت 

   √ أتشاجر مع الطمبة حتى بدون سبب 1
 مع جزيؿ الشكر. يفعمما بأف إجابتؾ سكؼ لف يطمع عمييا احد سكل الباحث

 الجنس:                                الصؼ:                                      االسـ:
 ىؿ األب عمى قيد الحياة:                             تاريخ التكلد:

 

 نادران  أحيانان  دائمان  الفقرات ت
    أتشاجر مع الطمبة حتى بدكف سبب ٔ
    يستيكيني اخذ ممتمكات اآلخريف ٕ
    يعجبني اتياـ الطمبة باتيامات كاذبة ٖ
    أميؿ إلى مضايقة زمبلئي الطمبة كالسخرية منيـ ٗ
    ال اىتـ بمعاناة أسرتي مف المشكبلت الحياتية ٘
    انتقـ مف الطمبة الذيف ال يحترمكنني ٙ
    استعمؿ التيديد كالقسكة في تعاممي مع اآلخريف ٚ
    أتفكه بألفاظ غير الئقة حيف يستثار غضبي ٛ
    المدرسيف أك أصكاتيـ باستيزاءاقمد حركات بعض  ٜ
    اشعر اف العقاب يجدم معي نفعا ٓٔ
    أفضؿ عادة القياـ بأعمالي كحدم ٔٔ
    اذا طمب زميمي كتابي ال أعطيو لو لكي ال يستفاد منو كيتفكؽ عمي ٕٔ
    اذا رأيت زميمي في مأزؽ فاني أساعده لمخركج منو ٖٔ
    مصمحة زمبلئياضحي ببعض مصالحي مف اجؿ  ٗٔ
اذا طمب زميمي مني مبمغ مف الماؿ لشراء شي يحتاجو فػاني امتنػع عػف  ٘ٔ

    إعطاءه

اذا عػرض زمبلئػي مشػركع لمسػاعدة المحتػاجيف مػف الطمبػة فػاني أتطػكع  ٙٔ
    لتقديـ المساعدة لمف يحتاجيا

    اختار لنفسي اسيؿ األعماؿ عند القياـ بأعماؿ جماعية ٚٔ
    مع أفراد أسرتيأتعاكف  ٛٔ
    أتعاكف مع زمبلئي الطمبة في إقامة الحفبلت المدرسية ٜٔ
    أشارؾ بفاعمية بالنشاط المدرسي ٕٓ
    ال يكجد لدم ما يجعمني افتخر بنفسي ٕٔ
    اشعر إنني غير مقبكؿ مف الناس ٕٕ
    اشعر إنني عديـ الفائدة ٖٕ
    إنني راٍض عف زمبلئي ٕٗ
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    تحظى بتقدير اآلخريف أفكارم ٕ٘
    أتألـ عندما ال يقيمني زميمي مثؿ ما أقيمو ٕٙ
    يزعجني انتقاد زمبلئي ألعمالي ٕٚ
    عادة ما أتجنب زمبلئي ألنني لست مثميـ ٕٛ
    عندما تطرأ مشكمة الحد زمبلئي فاني قادر عمى تقديـ المساعدة ٜٕ
    مثميىناؾ بعض الطمبة يتمنكف لك كانكا  ٖٓ
    اشعر بالسعادة عند تطبيؽ القكانيف بعدالة عمى الجميع ٖٔ
    غالبا ما أتجاىؿ القكانيف المدرسية ٕٖ
    يعجبني عمؿ فكضى عندما يترؾ المدرس الصؼ ٖٖ
    اقدـ النصيحة لكؿ شخص ينتيؾ األنظمة كالتعميمات ٖٗ
ممتمكػػػػػاتي أحػػػػػافظ عمػػػػػى سػػػػػبلمة الممتمكػػػػػات العامػػػػػة كمحػػػػػافظتي عمػػػػػى  ٖ٘

    الخاصة
    غالبا ما اطرد مف المدرسة لكثرة غياباتي ٖٙ
    أرل اف القكانيف المدرسية قاسية جدا ٖٚ
    أحاكؿ تطبيؽ تعميمات األسرة بصكرة كاممة ٖٛ
    أقـك بحركات ال مبرر ليا تؤدم إلى إرباؾ نظاـ الصؼ ٜٖ
    اىرب مف المدرسة كمما سنحت لي الفرصة ٓٗ
 

 (2ممحق )
 جامعة األنبار      

 اإلنسانيةكمية التربية لمعمـك 
 قسـ العمـك التربكية كالنفسية
 الدراسات العميا/ الماجستير

 ـ/ مقياس القمؽ األساسي بصكرتو النيائية
 عزيزم الطالب ...

 عزيزتي الطالبة ... 
 تحية طيبة ....

القياـ بدراستو المكسكمة  بػ)الدينامية النفسية كالقمؽ األساسي لدل الطمبة األيتاـ كغير  افيرـك الباحث
األيتاـ في المدارس المتكسطة( كبما انؾ األقدر عمى تشخيص درجة حدة القمؽ األساسي كتقديرىا عف طريؽ 

فقرات المقياس بتأني  قراءة كؿ فقرة مف افإجابتؾ عف فقرات مقياس القمؽ األساسي  لذا يرجك منؾ الباحث
( تحت البديؿ المناسب مف البدائؿ الثبلثة )تنطبؽ عمي  √كاإلجابة عنيا بدقة عف طريؽ كضع عبلمة ) 

 دائما  تنطبؽ عمي أحيانان  ال تنطبؽ عمى أبدان(. كأماـ كؿ فقرة ككما في المثاؿ االتي:
 أبداً ال تنطبق عمي  تنطبق عمي أحياناً  تنطبق عمي دائماً  الفقرات ت
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  √  افتقد حنان والدي 1
 مع جزيؿ الشكر. يفعمما بأف إجابتؾ سكؼ لف يطمع عمييا احد سكل الباحث

 الجنس:                              الصؼ:                                 االسـ: 
 ىؿ األب عمى قيد الحياة:                           تاريخ التكلد:

 
 
 
 

تنطبؽ عمي  الفقرات ت
 دائمان 

تنطبؽ عمي 
 أحيانان 

ال تنطبؽ عمي 
 أبدا

    افتقد حناف كالدم ٔ
    سكؼ أعامؿ اآلخريف كما لك كاف كالدم يعامميـ ٕ
    اشعر بالخكؼ مف العالـ الذم يحيط بي ٖ
    اشعر بعدكانية اآلخريف تجاىي ٗ
    اشعر اف أصدقائي اسعد مني في حياتيـ اليكمية ٘
    اشعر إنني عديـ الفائدة ٙ
    قمقي المستمر يؤدم إلى اضطراب نكمي ٚ
    اشعر باإلحباط ألتفو األسباب ٛ
    اشعر اف اآلخريف ىـ سبب تعاستي ٜ
    اشعر بأف الحياة تبعث عمى الضجر كالممؿ ٓٔ
    ليس لي ثقة باآلخريف ٔٔ
    يضايقني كثيران الحديث عف المكت ٕٔ
    إنني مظمـك في الحياةاعتقد  ٖٔ
    احمـ بأحبلـ سعيدة ٗٔ
    أتأثر باألحداث حتى لك بدت تافية ٘ٔ
    ينظر الناس لي عمى أنني غير طبيعي ٙٔ
    اشعر بانني فاشؿ في حياتي ٚٔ
    يراكدني شؾ بنكايا اآلخريف ٛٔ
    اشعر إف اغمب العبلقات االجتماعية غير ثابتة ٜٔ
    الناس يعاممكنني معاممة حسنةاعتقد اف  ٕٓ
    اخشى مف أنخفاض مستكل تحصيمي الدراسي ٕٔ
    ال أتردد في اتخاذ القرارات ٕٕ
    يقمقني التفكير المستمر في المستقبؿ ٖٕ
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    اشعر بالقمؽ بسبب مكركه يحتمؿ حدكثو ٕٗ
    أتكقع صدمة في األياـ المقبمة ٕ٘
    ستزداد مستقببل اعتقد اف معاناتي النفسية ٕٙ
    اشعر بفقداف األمف النفسي كمستقبمي غامض ٕٚ
    تنقصي الثقة بالنفس ٕٛ
    اشعر بالقمؽ عند التفكير بتحقيؽ أىدافي ٜٕ
    يقمقني تكرار مشكبلتي الماضية في المستقبؿ ٖٓ

 


