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ظااُسج رسيٗاح ب تاا ظااُسج    Inferiority Feelingالشؼْز تالٌقص  ؼدٗ ال          

ب إال  حرٖ كا إًساى ّاى كاى ذلك تٌساة هرااّذا الٌْع اإلًساًٖ كلَ  ب رِْ هرْارس ذؼن

اًَ الٗؼد الٌقص تحد ذاذَ ُْ الوؤشس تقدز ها ٗكْى االذجاٍ الرٕ ٗكًَْ الاسي ًحاْ ذلاك 

هااي نااحٌح اًاؼال٘ااح ب ر٘ا اار اهااا نااكي اًسااحات٘ا  ٘ااس ٗركااْى ػٌاادٍ ذاً٘ااة ال ااو٘س 

ّاالًسحاب هي الرْاصا االجرواػٖ ب اّ الشكا الؼدّاًٖ  ٘اس ٗحااّأ اى ٌٗكاس ا ًاا 

ّٗحااّأ الثحاس ػاي الرااْ  راٖ النسٗا  ًاساَ  ٘اس ًقصَ اهام اٙ اسٗي ّاهاام ذاذاَ 

ٗرْاجد الٌقص ب ّٗكْى آل٘ا ّاػ٘ا ّيراػ٘ا تشكا صسف ب ّرٖ ُرٍ الحالح ذرْلاد ػقادج 

 ااة الراااْ  هااغ الرصااٌغ تصقااح الااراخ ّالراااا س ّالوؼااازف ّإلحااا  الااٌقص ّالِااصا 

 ااة  ّٗقاااأ ػٌااَ ػقاادج إل٘ااَتاااٙ سٗي ب ّكثسٗاااع ّاػرااصاش ّز ثااح رااٖ جاارب االًرثاااٍ 

الظِااْز  ب تاااى ٗااساٍ الع٘ااس ّإلػجاااب اٙ ااسٗي تااَ ب ّهااي ٌُااا ٗؼااد الساالْ  الورصااٌغ 

ّالشؼْز تالٌقص هي الورع٘ساخ الوِوح ُّارا هاا اكدذاَ الؼدٗاد هاي الٌظسٗااخ ب ا هاس 

الرٕ ٗدػْ إلأ راسّزج الق٘اام تدزاعاح ػلو٘اح هاي اجاا اى ذؼسرٌاا ػلأ ػي اح ُارٗي 

 الوجروغ ُّن طلثح جاهؼح يٗالٔ . ح هي نسائح الورع٘سٗي الوِو٘ي لدٓ نسٗحح هِو

 -يدف البحث الحالي التعرف عمى:سي          
 -حسب :التعرف عمى العالقة االرتباطية مابين السموك المتصنع والشعور بالنقص  -1

 إناث (. –متغير النوع )ذكور  -أ
 إنساني (. –متغير التخصص )عممي -ب           

 -من خالل اإلجراءات آالتية : ويتحقق ىذا اليدف       
 بناء مقياس السموك المتصنع لدى طمبة الجامعة . –أ        
 قياس مستوى السموك المتصنع لدى طمبة الجامعة . -ب       
 قياس مستوى الشعور بالنقص لدى طمبة الجامعة . -ج       
 التعرف عمى داللة الفروق في مستوى السموك المتصنع . -د        
 التعرف عمى داللة الفروق في مستوى الشعور بالنقص . -ه         

 ز



 

 

تدزاعح السلْ  الورصٌغ ّػي رَ تالشؼْز تالٌقص لدٓ طلثح ّ د ذحدي الثحس الحالٖ 

اًسااًٖ   ب  –إًااز  ب ّالرصصاص ذػلواٖ  -جاهؼح يٗالٔ ب ّر  هرع٘س الٌاْع ذذكاْز

 ّتالدزاعاخ الصثا ٘ح ّللوسا ا ا ّل٘ح . 

ر٘وا ٗرؼلا  تاإلطااز الٌظاسٕ رقاد  ادهد الثا صاح الٌظسٗااخ الراٖ ذٌاّلاد هرع٘اسٕ ّ    

الثحس تالرحل٘ا ّالراسا٘س ّالدزاعااخ السااتقح . ّذحق٘قاا  ُاداف الثحاس الحاالٖ ب رقاد 

ب ّصا٘عح رقاساخ الوق٘ااض ػلأ  ّذنث٘قاَ هق٘اض السالْ  الورصاٌغ تثٌاع اهد الثا صح 

ا ر٘ااز ا اد الثادائا ا زتؼاح الوْجاْيج اهاام كاا ًحْٗي اٗجاتٖ ّعلثٖ ب ٗجاب ػلِ٘اا ت

  ب ّذنث٘اا  هق٘اااض  ) أوافققب دةقق أ ا أوافققب ا اافقق  ا اافقق  دةقق أرقااسج ُّااٖ 

  ب ػلاأ ػٌ٘ااح 140ب 2005ذ ػاٗااد ب  2005الشااؼْز تااالٌقص الاارٕ  ااام تثٌائااَ ػاٗااد 

جاهؼح تعداي ّكاًد ػلٔ ًحْٗي اٗ ا اٗجااتٖ ّعالثٖ  ي  طالة ّطالثح ه400تلعد ذ

تنطبقب ليقد ئاا ق  ا تنطبقب ليقد    بق  ا اب ػٌاَ تا ر٘ااز ا اد الثادائا الصوساح ذّٗج

ػلأ  ّطثا  الوق٘اعا٘ي أدق ا   التنطبقب ليقدتنطبب ليد أحي ن  ا تنطبب ليقد نق ئاا ا

  طالة ّطالثح  ّلرحل٘اا الاقاساخ تاعالْتٖ الوجاْػر٘ي الورناسرر٘ي 400ػٌ٘ح تلعد ذ

 صاااا هق٘ااااض السااالْ   وق٘ااااض ا ّأ ب إذلدزجاااح الكل٘اااح للّػي اااح يزجاااح الاقاااسج تا

  رقسج ذؤلف هق٘اض السلْ  الورصٌغ تص٘عرَ الٌِائ٘ح ب اها هق٘ااض 43الورصٌغ ػلٔ ذ

  رقاسج تصا٘عرَ الٌِائ٘اح ب رقاد كااى لِارٗي 40الشؼْز تالٌقص رقد كاًاد ػادي رقساذاَ ذ

 الوق٘اع٘ي هؤنساخ ػلٔ الصد  الظاُسٕ ّصاد  الثٌااع ب كواا كااى لوق٘ااض السالْ 

تنسٗقااح الرجصئااح  0.93)تنسٗقااح إػااايج اال رثاااز ّذ ب0.91الورصااٌغ شثاااخ هقاادازٍ ذ

  تنسٗقح الاا ليذسا  الادا لٖ ب كواا كااى لوق٘ااض الشاؼْز تاالٌقص 0.91الٌصا٘ح ّ ذ

تنسٗقاح الرجصئاح الٌصاا٘ح ّ  اال رثااز 0.88)ّذ اال رثااز إػايج  ب0.82شثاخ هقدازٍ ذ

 ا لٖ . الد    تنسٗقح الاا ليذسا0.85ذ

  طالة ّطالثح هي جاهؼاح يٗاالٔ  ّهاي  400ّذالاد ػٌ٘ح الثحس  الرنث٘ق٘ح هي ذ      

شواااى كل٘اااخ ُّااٖ ذ النااة بالنااة الث٘نااسٕ ب الٌِدعااح ب الؼلااْم ب القاااًْى ب الرست٘ااح 

 ا عاع٘ح ب الرست٘ح السٗار٘ح ب الؼلْم اإلعيه٘ح   . 

 ح   



م ذ هؼاهاا ازذثااط ت٘سعاْى ب  هؼايلاح عاث٘سهاى ب الث٘اًااخ إ صاائ٘ا تاعارصدا حّ د ذود هؼالج    

اال رثاااز الرااائٖ لوؼاااهيخ االزذثاااط ب اال رثاااز الرااائٖ لؼٌ٘ااح ّا اادج ب اال رثاااز الرااائٖ لؼٌ٘راا٘ي 

 الدا لٖ  . هسرقلر٘ي ب ّهؼدلح الاا ليذسا  

 أش ات نت اج ا بحث إ ى أن لينة ا بحث ا ح  د:        

 ح الجاهؼح .ّجْي السلْ  الورصٌغ لدٓ طلث -1

 اإلًاز اكصس ذصٌؼا هي الركْز . -2

 السلْ  الورصٌغ ّر  هرع٘س الرصصص . هسرْٓ   الْٗجد رس  رٖ -3

 ّجْي الشؼْز تالٌقص لدٓ طلثح الجاهؼح . -4

 اإلًاز اكصس نؼْز تالٌقص هي الركْز . -5

 .  ّلصالح اإلًساًٖ الشؼْز تالٌقص ّر  هرع٘س الرصصص هسرْٓ  رس  رٖ ّجْي -6

 ح إ صائ٘ا ت٘ي السلْ  الورصٌغ ّالشؼْز تالٌقص .يال ٌُالك ػي ح -7

  -ّرٖ رْع الٌرائج الورحققح ب اّصد الثا صح تجولح هي الرْص٘اخ هٌِا :       

وبإشراف متخصصين لمساعدة الطمبة الذين تبددو عمدييم مهداىر السدموك  ارشاية إعداد برامج -1
 المتصنع.

 
االجتماعية ورعايدة الطفدل ومنحدو الحدب والعطدف  في أىمية التنشئة اتوعية األسرة بمسؤوليتي -2

واالىتمددام بشددكل منددتهم وعدددم التمييددز بددين األبندداء وبندداء السددموك السددوي الددذي يحددافه عمددى القدديم 
 واالتجاىات باالتجاه األفضل واألسمم .

 
إمكانية استخدام المقياس من قبل المرشدين التربويين والمدرسين عموما بيدف تشخيص سمة  -3

 الممكنة ليم . ةك المتصنع وتقديم المساعدالسمو 
 
وبإشدددراف متخصصدددين لمسددداعدة الطمبدددة   الدددذين تبددددو عمدددييم مهددداىر  إرشددداديةإعدددداد بدددرامج  -4

الشددعور بددالنقص بصددورة واضددحة   أو الددذين يمجئددون إلددى طمددب المسدداعدة فددي ىددذا الشدد ن لغددر  
فرازاتدو والتغمدب عميدو عدن طريدق توجيييم نحو أفضل الطرائدق العمميدة لمتعامدل مدع ىدذا الشدعور وا  

 .التعوي  الناجح والمثمر 
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