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 بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 

 

}يُؤْتِي الِْحكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ 

 }   أُوتِيَ خَيْراً كَثِرياً وَمَا يَذََّكََّرُ إِلََّ أُولُو األَلْبَابِ
 

لَّه اْلَعِظْيم  َصَدق ال ْ
(962سورة البقرة / اآلية )  

  
 ب



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 إقرار المشرف 

المخططات االدراكية وعالقتها بالتمركز حول  ) أشهد أن إعداد هذه االطروحة الموسومة بــ   

. براهيم حسننظيره أ  التي قدمتها الطالبة( الذات ومهارة التعايش لدى الطلبة المتميزين   

ات نيل ، وهي جزء من متطلب / جامعة ديالى  كلية التربية للعلوم االنسانية جرى باشرافي في

. )علم النفس التربوي(تربية فلسفة في الدرجة دكتوراه   

 

 

التوقيع :                                                                                                   

ادق ـــوري صـــالم نـــأ.د. س                                                                                       

      المشرف على االطروحة 

                                                                                               /        /4102  

 

 

                   للمناقشةبناء على التوصيات المتوافرة ، ارشح هذه االطروحة 

 

التوقيع :                                   

أ.د. خــــــالد جمــــــال حمـــــــدي                                                                              

ية رئيس قسم العلوم التربوية والنفس                                                                               

4102                                                                                             /        /  

 

 

 

 

 

 ب



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 إقرار المقوم اللغوي

) المخططات االدراكية وعالقتها  الموسومة بــ الطروحةأشهد أني قد قومت ا    

  التي قدمتها الطالبةبالتمركز حول الذات ومهارة التعايش لدى الطلبة المتميزين ( 

 براهيم حسن .أ نظيره

متطلبات نيل درجة جامعة ديالى ، وهي جزء من  كلية التربية للعلوم االنسانية في إلى 

 ، ووجدتها صالحة من الناحية اللغوية. )علم النفس التربوي( تربيةفلسفة في الدكتوراه 

 

 

 

 

التوقيع :                                                                                

استاذ مساعد  اللقب العلمي :                                                                       

االســــم : د.محمد عبد الرسول                                                                        

4102التاريخ :       /      /                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

                                                           د



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 إقرار المقوم العلمي

) المخططات االدراكية وعالقتها بالتمركز  أشهد أني قد قومت االطروحة الموسومة بــ     

براهيم أ هنظير  التي قدمتها الطالبةحول الذات ومهارة التعايش لدى الطلبة المتميزين ( 

  حسن .

جامعة ديالى ، وهي جزء من متطلبات نيل درجة  فيإلى كلية التربية للعلوم االنسانية 

 ، ووجدتها صالحة من الناحية العلمية.  )علم النفس التربوي( تربيةفلسفة في ال دكتوراه

 

 

 

 

  التوقيع :                                                                                

  اللقب العلمي : استاذ مساعد                                                                       

 د. اخالص علي حسن االســــم :                                                                       

  4102/ التاريخ :       /                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 هـ



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إقرار أعضاء لجنة المناقشة

إننا أعضاء لجنة المناقشة ، إطلعنا على األطروحة الموسومة بـ "المخططات اإلدراكية وعالقتها  نشهد

بالتمركز حول الذات ومهارة التعايش لدى الطلبة المتميزين" وقد ناقشنا الطالبة )نظيره أبراهيم حسن( ، في 

فس دكتوراه فلسفة في التربية )علم النمحتوياتها وفيما له عالقة بها ، ووجدنا إنها جديرة بالقبول لنيل درجة 

 التربوي( وبتقدير )إمتياز(.

 التوقيع:

 أستاذ اللقب العلمي:

 د. سعدي جاسم عطية األسم:

 التاريخ:

 )عضواً(

 

 التوقيع:

 أستاذ مساعد اللقب العلمي:

 د. لطيفة ماجد محمود األسم:

 التاريخ:

 )عضواً(

 

 التوقيع:

 أستاذ مي:اللقب العل

 د. سالم نوري صادق األسم:

 التاريخ:

 )عضواً ومشرفاً(

 

 التوقيع:

 أستاذ اللقب العلمي:

 د. إسماعيل إبراهيم علي األسم:

 التاريخ:

 )عضواً(

 

 التوقيع:

 أستاذ مساعد اللقب العلمي:

 د. زهرة موسى جعفر األسم:

 التاريخ:

 )عضواً(

 

 التوقيع:

 اللقب العلمي:

 أستاذ األسم:

 د. عبد األمير عبود شمسي التاريخ:

 )رئيس اللجنة(

 صدقت األطروحة من قبل مجلس كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة ديالى.

 

 التوقيع:                                                                                  

 دأ.م.د. نصيف جاسم محم

 عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية / وكالة ً 

 /      /4102 

 و



 

  إلى معنى الحب... وإلى معنى الحنان والتف اني ...
 إلى من كان دعائها سر نجاحي  ... قطرة في بحرك العظيم ... حبا وطاعة  وبرا ...

                                                                        والدتي العزيزة  
 الى النور الذي ينير لي درب النجاح ...

 وأرجو  من اهلل ان يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول  انتظار ...
                                                                    والدي العزيز

 

 الى شريك حياتي ...  الى من سار معي نحو الحلم خطوة  خطوة    ...
 أدام اهلل شمس وجودك دف    ايامنا ...

                                                                     زوجي الغالي
 الى الزهرات الفواحة التي تعطر روح حياتي ...

 عال .. اية .. شمس .. سنا .. دانية
                                                                  بناتي الحبيبات
 الى من اثروني على  انفسهم ... الى من كانوا مالذي وملجئي ...

 الى من اتذوق معهم اجمل اللحظات ...
                                                                 إ خواني و أ خواتي

 أهدي ثمرة جهدي ...
                                                                            نظيره

 ز



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 امتنانشكر و

قول : " اللهم وفقني الى اتمام هذه االطروحة وأ حمد هللا عز وجل والذيقبل كل شيء أ  

 لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى " .

والنفسية قديري لعمادة كلية التربية للعلوم االنسانية وقسم العلوم التربوية تشكري و  

لتوفيرها الفرصة الكمال دراستي العليا وتذليل الصعاب في سبيل انجاز هذا العمل 

 بالصورة التي نطمح بها .

ومن العرفان واالخالص ان اعبر عن امتناني وشكري الستاذي المشرف على   

عته وارشاداته القيمة طوال مدة روحة االستاذ الدكتور سالم نوري صادق على متابطاال

 افه على تحضير هذه االطروحة .اشر

رائهم المحكمين االفاضل الذين تفضلوا بآيسرني ان اتقدم بالشكر والتقدير الى السادة و  

 في وضع االجراءات موضع التنفيذ . أسهمتالقيمة التي 

وافر شكري واعتزازي لالستاذ المساعد الدكتور تحسين حسين مبارك عميد كلية العلوم 

لتحملهن دراستي، والشكر موصول الى بناتي العزيزات  طوال مدةلمساندته وتشجيعه 

 طروحة .عناء انشغالي بالدراسة وأسهامهن في البحث االلكتروني وطباعة األ

المبرمجة هبة جليل ، ومهندسة البايولوجي عبد هللا سامر، وكذلك اشكر كل من )  

اللكترونية ... ( على جهودهم المشكورة في االجراءات ا مجيد االتصاالت اسيل

 والطباعة .

 اذكر اسمه  ن  من ساعدني في إتمام دراستي وفاتني أ كل   الى خيرا اتوجه بالشكروأ  

 ال هللا للجميع السداد والتوفيقسأ

 

 البــاحثــة

 ح



 ط
 

 المستخلص

البحث التعرف على :يهدف    

 درجة المخططات االدراكية لدى الطلبة المتميزين  -1

داللة الفروق في المخططات االدراكية على وفق متغيري النوع )ذكور، اناث( والصف  -2

 )الثاني، الثالث المتوسط( .

 درجة التمركز حول الذات لدى الطلبة المتميزين . -3

الذات على وفق متغيري النوع )ذكور، اناث( والصف  داللة الفروق في التمركز حول -4

 )الثاني، الثالث المتوسط( .

 يزين .مدرجة مهارة التعايش لدى الطلبة المت -5

داللة الفروق في مهارة التعايش على وفق متغيري النوع )ذكور، اناث( والصف  -6

 )الثاني، الثالث المتوسط( .

حول الذات لدى الطلبة  التمركزالعالقة االرتباطية بين المخططات االدراكية و -7

 .المتميزين

 العالقة االرتباطية بين المخططات االدراكية ومهارة التعايش لدى الطلبة المتميزين . -8

 لدى الطلبة المتميزين .العالقة االرتباطية بين التمركز حول الذات ومهارة التعايش  -9

 الذات ومهارة التعايشالعالقة االرتباطية بين المخططات االدراكية والتمركز حول  -11

 يري التمركز حول الذات ومهارة التعايشلدى الطلبة المتميزين ومدى اسهام كل من متغ

 في التباين الكلي للمخططات االدراكية .

( طالب وطالبة من 411عينة البحث من )أستخدمت الباحثة المنهج الوصفي وتكونت    

متميزين، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية مدارس ال فيطلبة الصف الثاني والثالث المتوسط 

 بغداد وديالى .في المديريات العامة للتربية في محافظتي  من هذه المدارس العشوائية

هداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس المخططات االدراكية باالستناد الى أولتحقيق        

الصدق الظاهري وصدق ، وقد استخرج للمقياس الصدق المنطقي و1932نظرية بارتليت 

( 1،88( والذي بلغ )21كيودر ) –ون ساما الثبات فقد استخرج بطريقة ريتشارد ،البناء

( 39من ) تكونالمقياس بصورته النهائية و(، 1994وبطريقة معامل الفا كرونباخ بلغ )

 عند استخراج صدق البناء . عنصرا بعد حذف عنصر واحد من المجال االول

عده انرايت أيزين تبنت الباحثة المقياس الذي ولقياس التمركز حول الذات لدى المتم      

وتم استخراج الصدق  بعد ترجمته من اللغة االنكليزية الى اللغة العربية، 1979واخرون 

واعادة االختبار ومعادلة  ما الثبات فقد استخرج بطريقة االختبارأ، الظاهري وصدق البناء له



 ي
 

( فقرة 15والمقياس متكون من ) تالي( على الت1،78( و)1،81ونباخ فكان الثبات )الفا كر

 ( فقرات .5مجاالت لكل مجال ) ةعلى ثالث موزعة

ببناء مقياس مهارة التعايش باالعتماد على نظرية الزاروس وفولكمان  ايضا   وقامت الباحثة    

من صدق )منطقي وظاهري وبناء( وثبات  له وتم استخراج الخصائص السيكومترية 1981

استعمال معادلة الفا ب (1،81(، وبلغ )1،83االختبار واعادة االختبار الذي بلغ ) بطريقة

 تمييز حساب عند منه ( فقرات4( فقرة بعد حذف )39اصبح المقياس مكونا من ). كرونباخ

 .المقياس فقرات

االحصائية االتية )مربع كاي، معامل ارتباط استخدمت الباحثة الوسائل ولمعالجة البيانات    

   ،(، معادلة سبيرمان براون21كيودر ) –بيرسون، معامل الفا كرونباخ، معادلة ريتشاردسون 

وتحليل  تحليل التباين الثنائي، ،لعينتين مستقلتين ،االختبار التائياالختبار التائي لعينة واحدة 

 .( االنحدار المتعدد 

 ما ياتي : وكانت نتائج البحث

  .على من متوسط المجتمع الذي ينتمون اليهأحث يمتلكون مخططات ادراكية بشكل ان عينة الب -1

 )لصالح الذكور( ة احصائيا في المخططات االدراكية وفق متغيري النوعوجود فروق دال   -2

 .دال ايضا  والتفاعل بينهما )لصالح الصف الثاني المتوسط( والصف 

 موجود لدى عينة البحث .ان التمركز حول الذات  -3

 ان التمركز حول الذات اليتأثر بالنوع )ذكور، اناث( وال بالصف ) الثاني، الثالث المتوسط( . -4

 على من متوسط المجتمع الذي ينتمون اليه .أبشكل و ان عينة البحث يمتلكون مهارة التعايش -5

والصف )الثاني، الثالث  اما مهارة التعايش فانها ال تتاثر بمتغيري النوع )ذكور، اناث( -6

 .المتوسط(

ميزين وجود ارتباط دال قوي بين المخططات االدراكية والتمركز حول الذات لدى الطلبة المت -7

 . والعالقة بينهما عالقة طردية

 مهارة التعايش .بين المخططات االدراكية ودالة احصائيا عالقة ال توجد  -8

 .بين التمركز حول الذات ومهارة التعايش دالة احصائيا عالقة ال توجد  -9

وجود عالقة ارتباطية بين المخططات االدراكية والتمركز حول الذات ومهارة التعايش  -11

 ال  كان دامجتمعة، اما بالنسبة السهام التمركز حول الذات في المخططات االدراكية فقد 

متغير المستقل ( وهذا يشير الى وجود عالقة بين التمركز حول الذات )ال ،احصائيا

لم فاما اسهام مهارة التعايش في المخططات االدراكية  .والمخططات االدراكية )المتغير التابع(

 يكن ذا داللة احصائية . 

التوصيات  قدمت الباحثة مجموعة من يلومن اجل استكمال الفائدة من البحث الحا    

 والمقترحات .



 ك
 

 ثبت المحتويات

 

 الموضوع الصفحة
 

 اآلية القرآنية ب
 اقرار المشرف ج
م اللغويواقرار المق د  
م العلميواقرار المق هـ  
اعضاء لجنة المناقشةقرار إ و  
 االهداء  ز
 شكر وامتنان ح

باللغة العربية االطروحةمستخلص  ي –ظ   
 ثبت المحتويات س –ك 
 ثبت الجداول ف – ع

 ثبت االشكال ص
 ثبت المالحق ص
 الفصل االول / التعريف بالبحث 1
 مشكلة البحث  2-4
همية البحثا 4-18  

 اهداف البحث 18-11
 حدود البحث 11

 تحديد المصطلحات 11-22
ودراسات سابقة الفصل الثاني / الخلفية النظرية 22  
 المحور االول / المخططات االدراكية 24
 مقدمة 24

 مفهوم المخططات  24-22
االدراكية التطور التاريخي لنظرية المخططات 22-28   

االدراكية النظريات التي فسرت المخططات 28  
 نظرية الجشطالت .1 21-23
 نظرية بياجيه .2 23-22
 نظرية برونر .2 22-22
 نظرية أوزوبل .4 22-23
 نظرية معالجة المعلومات .2 23-42
 نظرية الترميز الثنائي .3 42-44
 تركيبات الشخصيةالنظرية  .4 42-44



 ل
 

 يتترنظرية المخطط االدراكي لبا .8 44-23
 المفاهيم التي تناولتها نظرية بارتليت 23

 التذكر والمعنى 23-24
 التعلم والذاكرة 28-33
وتعديلها االدراكية اكتساب المخططات 31-32  
االدراكية وظائف المخططات 32-34  
سابقةدراسات  34-38  

 المحور الثاني / التمركز حول الذات 31
 مقدمة 31-43
 مفهوم التمركز حول الذات 43-41

الذاتالنظريات التي فسرت التمركز حول  41  
 نظرية بياجيه .1 41-42
 نظرية فيجوتسكي .2 42-44
 نظرية سيلمان .2 44-43
 نظرية يونك .4 43-44
 لكيندانظرية  .2 44-81
 خصائص المراهق المتمركز حول ذاته 81-82
 اسباب التمركز حول الذات 81-82

 نتائج التمركز حول الذات 82
تخفيف من التمركز حول الذات لدى المراهقينالسائل و 82-82  
 دراسات سابقة 82-88

 المحور الثالث / مهارة التعايش  88
 مقدمة 88-13
 مفهوم مهارة التعايش 13-11

 النظريات التي فسرت مهارة التعايش 11
 نظرية التحليل النفسي .1 11-12
 النظريات النفسية االجتماعية .2 12-12
 النظرية السلوكية .2 12-14
 نظرية التعلم االجتماعي .4 14-12

 نموذج مايكل ماهونيا .2 12
 التقدير العقلي المعرفينظرية  .3 13-132

التعايش والدعم االجتماعيمهارة  132-133  
التعايش مهارةاالرشاد واكتساب  133-134  
 دراسات سابقة 134-131

االفادة من الدراسات السابقةى دم 131  
 الفصل الثالث / منهجية البحث واجراءاته 113



 م
 

 أوالً: منهجية البحث 111
 ثانياً: مجتمع البحث 111-112
 ثالثاً: عينة البحث 112-112

 رابعاً: ادوات البحث 112
المخططات االدراكيةمقياس  -1 114  

 صالحية نصوص القصص 112-113
تعليمات المقياسإعداد  114  
 عينة وضوح التعليمات والفقرات 114

لفقرات المقياس )عناصر النصوص(التحليل االحصائي  114-118  
فقرات )العناصر(القوة التمييزية لل 118-123  

 صدق المقياس 123
 اوالً: صدق المحتوى 123
 الصدق الظاهري 121
 ثانياً: صدق البناء 121

 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية 121-122
 ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال 122-122

وبالدرجة الكلية للمقياس تارتباط درجة المجال بالمجاال 124  
 الثبات 124

(21كيودر ) –طريقة ريتشاردسون -1 122-122  
خل ثبات الفاكرونبامعام -2 122  
 الصيغة النهائية للمقياس 122
 بدائل االجابة 122

 تصحيح المقياس 122-123
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  The problem of the researchمشكلة البحث 

االقةرا  للةا اكتبةال المعلت ةات ا عال ت ةا كاالنتبةا  ااالراا  االتةرك   عقلية العمليات ان ال   

 ذات  عنةا تتطلة اتنظيم ا فةي انمةام  ع فية     المتعلماابط ا بالمعلت ات المتجتر  في ذاك 

ج للةا كةي  نبةلت رار المار  االساسةي  للتكيية ف  لرر  ن البنا العقلي  التي تقتم بمعال   االاتت

 ةةن  طططةةات اذةةتا ذهنيةة  اا ةةت   تتيةةتن المع فيةة  –هةةر  البنةةا العقليةة   اناخبةة   كةةا ل   

 ( .        653  0222)غبااي اابت كعي    ( 55   0222 )لرس  ا كاهيم

عمليةةة  التططةةةيج السةةةت جال اث  باسةةةت جال المعلت ةةةات  ةةةن الةةةراك   متتلةةة  المةةةر  تتةةةان ا    

ق تنظةةيم المعلت ةةات اتعتمةةر باةةي  اساسةةي للةةا لمليةة  الت  يةة  ائةةالمعلت ةةات  كمةةا تتةةاث  بط 

فةةةي تةةةرك   الطالةةة  ( . اقةةةر ت ةةةرس العيةةةف لنةةةر ا تكاةةة 022  0222االتطةةة تن )ابةةةت اتةةةا  

اتصبح هر  المتاقف  تاقف تةر   اااتبةا  ببةب   اج  الي اف ال    المعلت ات في  تاقف هت بأ

الصةةعتبات التةةي تتاج  ةةا الطالةة  فةةي التةةرك  اخاذةة  بالنبةةب  للمتميةة  الةةري ت ةةاا  التكةةت  

ن فةي ثمةاا تمية   اتكتقةح   يةو تيةتن النبةيا لي نةيبال صت  للا الراجات العالي  فةي المةتار 

  بعض ال االت ااجعا الا الكا  في تمث  المار  في الراك   متتل  المر  .

 ا  فةيفي المعلت ات المقر   لةح اغمت ة ا  هنا  اف ام ن  في بعض األَ يان أ الطال  كما تاع     

بعض هر  المعلت ات الرم ا ت  ا ابالتالي لرم القرا  للا اسةتيعاب ا اتكبةي ها كتن ةا غية  

تبةةر  ج ةةترا  كبيةة   فةةي اسةةتقبا  المثيةة ات اارااك ةةا ا ةةن ثةةم ت  ي هةةا  اهةةتقبلةةح    ك ت ةة   ةةن

 .التقت المناس    اتط تن ا ااسترلائ ا في

  ا ن ثم ترك ها هي المايل  ال ئيبان  بأل  اال تكاظ بالمعلت ات في الراك   متتل  المر      

تةم خ نةح  مةا تةذري ذلة  الةا ل ةت   التي تتاج  ا المتعلم  فقر ت ةر ذةعتب  ا يانةا  فةي تةرك   ةا

المعلمين الا اكبال ملبت م بعض الم ااات التي تل   م في هرا الببي   ن  ث  التنظيم اال بج 

  . (050  0222الم  المطططات االرااكي  االل ت  الا التعلم ال ائر ا اكابح )لرس اتت   

المتكةةتقين  ةةن م اتطةةاذهم لةةبعض المظةةاه   السةةيماا فةةي هةةر  الم  لةة  للةةا الطلبةة  تظ ةة ا    

  هةر  المظةاه  بة  ت كنتي ة  لتم كة هم  ةت  كالط ة  االتة رر ااالنطتائية   البلتكي  البةلبي 

 .  الرات    يو ان م تميلتن لت رتر رائ   لالقات م  ات رار اهتما  م بانكب م ران االخ تن

م التكيي  لر  االخ تن  ف م تة ان اج ةات ن في ف تليبتا جير الم اهقيناقت ح بياجيح ان اقر    

 & Gazzaingaن للةةا اةتةة  اج ةةات نظةة  االكةةطا  االخةة تن )تنظةة هم اليبةةتا قةةارا

Heatherton, 2006,453  اتنظةة ان الةةا المعلت ةةات ذات الصةةل  بةةالنكف للةةا ان ةةا اكثةة .)

اهميةةة   ةةةةن التكييةةةة  بةةةاالخ تن المةةةةا تتعلةةةةق ب ةةةم  ةةةةن  علت ةةةةات فةةةي تاةةةةيي  ا يةةةةام الكةةةة ر 

(,2008,253.Windschitl et al ابةةرل  تطكةةق .) فةةي اراا  ان االخةة تن تميةةن ان  الطالةة

بانةح   DeBonoتيتن ل م اج ات نظ  ااهتما ات اخ    ان هرا التكيي  الري اذكح ري بتنت 

ن التغيةة ات المع فيةة  الا   ا ةةر انةةتال اخطةةا  التكييةة  اتيةةتن كةةائعا  فةةي    لةة  الم اهقةة  المبيةة  

 .( 27  0222)العتتم ااخ ان   ان تيتن  كاجئ  كما هي التغي ات ال برت خالل ا تمين 

الةا اسةتغ ا  الةرات )ان مةا   الطالة  فةي    لة  الم اهقة تذري التم كة   ةت  الةرات لةر      

 .(Niegowski et al.,2010,2) الرات( اتاةتتح اا ت  تةف ف رتتةح الاطصةي  ااهميتةح فةي العةالم
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المتم ك ان  ت  ذاات م اراا  افياا االخة تن باةي  كا ة  اا التعةات  لرل  ال تبتطيع االف ار 

 ع ةةم  لةةالا   للةةا لةةرم قةةرات م للةةا التعةةات   ةةع التاقةةع الةةري تاةةي  الةةا ان ال قيقةة  قةةر تيةةتن 

 (.Elkind,1967,1025 طتلك  لن اال تا التي هم للا استعرار لتقبل ا )

سةلتكح اتقر ةح  فةيل انة   ةن التغية ات النمائية  ا لرل  ت ار للطالة  المتمية  ان ال تةذث  هةرا    

 ايل  فضال لن  ستف تتاجح النحاالمتمث  باستم اا هر  الن ل  لنر  الا  ابعر هر  الم  ل   

 خ   تبب  لح االج ار االقلق االم اج البيا . ايالت ا غتمات أ

اا  م التعةات ابرت ي ان ت اا  كة  فة ر  تاج ة  الضةغتم االتعا ة   ع ةا اهةت  ةاتع ف باسة   

(. اللةةةا المبةةةتت  االجتمةةةالي تتطلةةة  ت ةةةرتات 36  0222( )تتسةةةف Coping) المتاج ةةة 

العص   ن الك ر  قراات ا  ااات اجتمالي   تنتل   لالية  المبةتت  فةي التكالة  االجتمةالي. 

قةراا    ةن االنبة ام لمتاج ة   - ةمن  نظت ة  الم تمعةات ال رتثة  -اذل  لضةمان ت قيةق الكة ر

 ( . 377  0227ذعتبات التعات  )ا   هللا 

خطةةا  فان ةةا تيةةتن  غالطةةات  ةةن النةةتل الةةري تقةةع بانتظةةام ات للةةا أ تةةتي المطططةةتالنةةر ا    

ي ات تمة  ان تتةةرخ  فةي لمليةةات الةتعلم  اهةةرا االلتقةةار الطةامؤ بةةراا  قةر تةةذري الةا اخطةةا  فةة

لةن  تصة يح االخطةا ن االخطةا  سةبب ا التقةار سةابق  ةنظم فةان م أالتكيي   ال ينمةا تةرا  المعلة

(. لةرل  ت ة  ان تقةرم المعلت ةات بصةيح اا ة   ا ك ت ة   ةن قبة  073  0225تكلح )لرس  

  سةةابق  تبنةةا للي ةةا ق ذةة ي   الن ةةا سةةتف تصةةبح خبةة ائةةالطالةة  ليةةتم تاةةيي   طططةةات م بط 

تبتثي المتاقف الضةاغط  اا المذلمة  فةي ال يةا   طططةات  ع فية   قر اكرل ق . ال الطب ات ال

   ف   االتي برااها تبتثي  است ابات انكعالي   طتلكة  كةالقلق االيةأس  الليةح فةان الصةعتبات 

التي تتاج  ا الك ر في  ياتح المبي   تةذري الةا ظ ةتا  طططةات غية  تتافقية  لرتةح  مةا ت علةح 

ان   تةت  هةر  المطططةات المع فية  ت ةرر   Beck  بية ل  ة  لال ةط ابات النكبةي . اتة 

العمليةةات الرافعيةة  االتجرانيةة  االمع فيةة  راخةة  االفةة ار  اهةةر  المطططةةات لنةةر ا تيةةتن غيةة  

تتافقي  فان ا تاي  لقبات ا تاج  في بنا  الاطصي  الن ةا تةذث  فةي ذةياغ  االت اهةات االقةيم 

 ( . 002  003  0222اااللتقارات لر  الك ر ن ت االخ تن ) بين 

 ةن تاةيي   المتمية  ال ةالي فةي  ةر  ا يانية  الطالة  ب ةونا تبة   الماةيل  االساسةي  لل ن ه   

 طططاتح االرااكي  التي تبةالر  للةا االراا  االتنظةيم االت  ية  االتطة تن ااجة ا  العمليةات 

 ةن االبتعةار لةن  المتمية  ااستطرام المعلت ات في  ا  تطل  اال   ترك ها. اان تتمين الطال 

التكيي  في نكبةح اان تتتجةح بةرال  ةن ذلة  ن ةت االخة تن اتيةتتن المكةاهيم لةن تكيية هم ااقا ة  

لالقات  قيقي   ع م. ابال غم  ن ان ك  ف ر تتمث  المك رات البيئي  بط تق   طتلك  الةا  ةر  ةا 

اجة   ةن ر اجةترالت فةي لمليةات االتصةا   اليةن لن االخ تن  اهرا قةر تبةب  بعةض االكةيا

التاابح في تمثلنا كافي  لتبالرنا للا التعات   ع بعضةنا الةبعض  لةرل  البةر  ةن تنمية    ةااات 

اخاذةة  فيمةةا تتعلةةق بم ةةاا  التعةةات  لضةةمان ا يانيةةات م لمتاج ةة  الماةةيالت  المتميةة تن الطلبةة 

فةةان الليةةح االضةةغتم اقةةرات م للةةا تقيةةيم المعلت ةةات لت ةةع القةة ااات لمتاج ةة  الماةةيالت  

  الب ةو  تغي ات  بين العالق  االاتباميهي:  ا الب و ال الي لالجاب  لن االتباةالت التي تبع

االرااكيةة  لةةر  الطلبةة   فةةي المطططةةات ا ةةر  اسةة ام التم كةة   ةةت  الةةرات ا  ةةاا  التعةةات 

 . المتمي تن
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 The importance of the research اهمية البحث     

االراا  م تق  تبتقب  ب ا االنبان المثي ات التي ت يج بةح اتكبة ها اتمة  لملية  االراا       

بةةثالس   ا ةة  هةةي: االسةةتقبا  االتكبةةي  ااالسةةت اب   فةةاالراا  هةةت قةةرا  المةة   للةةا تنظةةيم 

مةةاا الطبةة ات س المطتلكةة  ا عال ت ةةا ذهنيةةا  فةةي  ال ةةتا لتنبي ةةات ال بةةي  الةةتاار  اليةةح خةةال ا

لطائ ةا  عاني ةا ارالالت ةا المع فية  المطتلكة  )الصةبت  االق تاةي  االتعة ف للي ةا ا ق   الباب

0225  000. ) 

ا ما ت تر  ن اهمي  االراا  ان خب ات  ياتنا ت رر اتذث  في الييكي  التي نبتقب  ب ا العةالم    

 Huffman ) تضا  في ت جم  اتكبي  هر  الم بتساتال بي)لالم الم بتسات(  ن  تلنا أ

et al., 1987, 613. ) 

االراا  ب ةةر  االليةة  هةةت   االةة  ل عةة  اال بةةاس بةةالمثي ات المبةةتلم  للب ةةو لةةن افضةة  ا   

 ك تيةتاي تكبي  للمعلت ات الم بتس  التي تتذلنا الي ا استنارا  الا  ع فتنا اخب تنا. اتكب 

Gregory 2005االكةيا   ابصةتا      ذل  بان ارااكاتنةا اساسةا  هةي افت ا ةات  ةت  مبيعة

تبة  لم هي تكبي  للمعلت ات الم بتس  لرتنا. فمنظت   االراا  تب و باي  فال   من الميأ

 لطةةا  تكبةةي  تتنةةاغم تناغمةةا  جيةةرا   ةةع البيانةةات الم بتسةة الضةةطم  لمطططاتنةةا الراخليةة  إ

(Passer et al.,2009,205. ) 

بصةتا  تمثةيالت الكنةا للمطططةات االرااكية  ان قابليتنا للا تميي  المثي ات رالل  للا ا ت    

تتضةةمن البةةمات االساسةةي  االطاذةة  باالكةةطا  اا االكةةيا  اا اال ةةراس اا  لقليةة  اا ذةةتا  

الظتاه  االرااكية  االخة    فالمطططةات ت ارنةا بنمةاذج لقلية  تبةمح لنةا بتصةنيف اتع تةف 

 ةةا اقتةة ل  نةة  انةةارا   ا  اسةةك . اكمثةةا   تصةةتا ان كطصةة –ا باسةةاتنا الراخليةة  ب يئةة  اللةةا 

 ع  طططات  الراخلي  الفض  اذرقائ   ن  ا  مهرا الاطص؟ فاذا كان المثي   تتائ ن  باسم    َ 

 يو تطابق ا جيرا   ع  ظ   اذتت ذرتق   لنرها تمين   ع ف  ذل  الاةطص الةري نةارا  

فةالك ر تة   اكةيا  جرتةر  ات ةاا   .( McAdams & Drake , 2002,105بانةح ذةرتق  )

هر  المثي ات ال رتر  الا المطططات التي تمتلي ةا اتصةنيك ا للةا افةق تلة  المطططةات   م

(Lavatelli ,1972, 13. ) 

ان ال تاس التبتقب  جميع المثي ات ب  تنتقي بعض ا  ا تا المثي  التا ر قر التةتم االنتبةا      

   المةةر  في ةة ي ل ميةةع اج ائةةح  بعةةر ذلةة  تنتقةة  المثيةة ات  ةةن ال ةةتاس الةةا الةةراك   القصةةي

است ضةةاا المطططةةات ذات العالقةة  بةةالمثي   ةةن الةةراك   الطتتلةة  المةةر   ات ةة ي تناةةيط ا 

االعمةة  للي ةةا  ةةن خةةال  الةةراك   العا لةة   اي تتعا ةة  الةةراك    ةةع المططةةج اثنةةا  االرا  للةةا 

 ( . 032  0200الم مات المع في  )  مر اليبا  

  تبةةةالرنا للةةةا االراا  االتنظةةةيم ااجةةة ا  المطططةةةات هةةةي ت اكيةةة   ع فيةةة  افت ا ةةةيا   

العمليةةات ااسةةتطرام المعلت ةةات  اكةةرل  تبةةالرنا فةةي تصةةنيف المعلت ةةات الراخلةة  لةةن م تةةق 

تبج ب ةا  فالنةاس تبةتطر تن ال تاس اتعتب  رلةيال  لتتجيةح انتباهنةا ت ةا  ذةتا  البيئة  التةي نة 
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ا عةة فت م العا ةة   ةةت  العةةالم لتاةةيي  ذاكةة ت م الط نيةة   ابةةنكف الط تقةة   الما ةةي  خبةة ات م

ن ف اغةةات الةةراك   باالسةةتكار   ةةن تصةةتا  ةةا ااا  ت ةةتن ببنةةا  ذاكةة ات جرتةةر   ف ةةم تملةةذاتق

 Gazzaniga)  اتمتليتنح  ن  علت ات اذل  بتكبي  المعنا باالستنار الا خب    ا ي  لرت م

& Heatherton,2006,263االبني  المع في  بنيت للا    ال  ان نتي   تكاللنا  ةع (. اهر  

ن  ظ ةة  ت  ي نةةا ااسةةت جالنا الفيةةاا نتاج  ةةا ال قةةا   العةةالم الم ةةيج بنةةا اان هةةر  االبنيةة  تيةةت 

Jonassen, 2004, 91). ) 

اتذلف هر  الت رات الميتنات ال ئيب  لقالر  ال  م المع فةي لةر  االنبةان  االبنية  العقلية     

لي  التي تيتبب ا في سيا  لملي  التعلم الممتر  للا ا ترار  يا  الك ر. فالمططج االالي هةت االا

نتاج تمث  ال  ا  المع في االالي للبمات االطصةائص ال ئيبة  االم مة  ل ةرس اا ظةاه   اا 

 ( .653   0222كي  عين )غبااي اابت كعي    

ان التكيي  الباب  تتطل  ك  هر  العمليات الرهنية  المعقةر  اال اقية  اهةي االنتبةا  فةاالراا      

فةالتنظيم ااسةترلا  الطبة ات المط انة  اابط ةا بةالطب ات البةابق   فت  ية  الطبة   اتبة يل ا 

قل ةا لنةر ااستيعاب ا اتراتت ا فار اج ا  ع بنيتح المع في  اتط تن ا فاسترلائ ا لنر ال اجة  اا ن

 ( .623  0220 تاج   خب   جرتر  ) قطا ي 

فالمطططات ت ارنا بطالذ   الئم  لةن االفة ام فةي المعلت ةات  ف ةر  الطالذة  بالمقابة      

و تبالرنا في تكبي  اتيمل  التكاذي  للت  ب  التةي نبة رها  فعنةر  تاج تنةا ل ةرس  فاننةا نب ة

  النةر   االتنةا تةرك  ال ةرس فاننةا نعتمةر مةاا  طططةاتيلن ف م هرا ال ةرس اذلة  ب بطةح ب 

للا نكف ذلة  االمةاا ليقترنةا السةت جال ال ةرس فةي  عظةم ال ةاالت فةان هةر  الط تقة  نافعة  

ان هةرا االمةاا تتجةر بةح  نةامق (  Gleitman et al.,2004 ,263اتبةالرنا للةا التةرك )

لتةةالي لنةةر ا ن ةةاا  ان لرتةةر  تضةةم االفيةةاا االمعلت ةةات االتطةةيالت االتتقعةةات االمعةةاني ابا

 ر  ن ان نغي   ن   تتتات المططج .نغي  المططج المع في للك ر فال ب

ب تثح في كا ب ج  ع سلبل   ةن المتا ةيع العقلية  الت  تبية   Bartlett1932برأ بااتليت     

  هةةرا العمةة  فةةتح Remembringفةةي االراا  االةةراك   االتةةي قةةر  ا كل ةةا فةةي كتابةةح التةةرك 

ت  ثة  هةرا االهتمةام فةي يةال رتث  للرااسات الت  تبي  في الراك   التي لم تين قةر لق االت اهات

 ( . (Kintsch,1997,1ذل  التقت

ان التبص  ااذر  ا تتعلق باليات التغي  التةرات ي للمططةج تةم التقام ةا  ةن قبة  بااتليةت     

الهتما ةةح فةةي هةةر  متتلةة   ةةن الةة  ن  االتقةةرتم الاةةائع  ةةرر  خةةال الةةري راس تةةرك  القصةةص 

الرااسةةةات كةةةان  صةةةا با  لناةةة   افضةةة  المالةةةح المع افةةة  التةةةرك    يةةةو بةةةين ان القصةةةص 

المبتت ا   ن الراك   تتبم بالناام اال يتت   اتغيي  المطططات هةت ت مةع هييلةي لم متلة  

ح لنةر ا تسبةأ  الطةالل تةرك  قصة  فةان م تبةتطر تن ن ةالفياا المنكة ر   ابة هن بااتليةت أ ن ا

ططةةات م كاسةةاس اللةةار  بنةةا  ا ةةراس القصةة  االتةةي لةةم تيةةن  تجةةتر  بالكعةة  فةةي ذاكةة ت م   ط

اغالبا   اتنب  ذل  لعمليات النبةيان. ان الةار  بنةا  القصة  تيةتن فةي الغالة     ةرا  ات تةتي 

التةي  صة  للي ةا  للا استنتاجات اافياا تبةتت ي ا الطالة   ةن  ياتةح المعاذة  . االبيانةات
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لمليةات االسةت جال المتتلةر   ةن خةال  التةرك   ن  اثةح ارت بةح الةا أن تبةتنتج أبااتليت  ةن أب 

تنر ج باةي  رائمةي  ةع  طططةات الكة ر. اكمثةا  فةان  عتقةرات قصة   عينة  تةتم تةراال ا لبة  

االف ار ال ت ص  ل ا تبر  جراي )ال ت ص  تبةر  فةي  ت ةتل القصة  االساسةي ( بعةر العرتةر 

 ( . Derry, 1996, 171)القص    ن لمليات الار  الترك  لنكف

 الك ر لنر ارااكح اتكبي   لمار   ا  ن  أرا  للا افت اض تلع  االراا  رااا كبي ا في األ     

التي تتمية  ب ةا  فةاذا قةر نا  فانح تبقج للا  ار  االختباا افياا  اات اهاتح ا طاافح ا اال  

سةت اباتح تياةف لةن ارااكةح للمثية  لح ذتا   ثال  املبنا  نح تطي  قصة  تةراا  تل ةا فةان ا

لن م تق المعنا الري تضيكح لليح  االط تق  التةي ب ةا تنظمةح  ا ةن ثةم تياةف لةن نظ تةح 

   ( .  332  0202) ليي    للعالم اتعا لح  ع الناس

 ةر ثابتة  اغية  قابلة  الطتتلة  األان لم  بااتليةت فةي غاتة  االهمية  فةي اثباتةح بةان الةراك      

 اليةةن تةةتم باسةةتم اا تعةةرتل ا  اان المطططةةات لةةرتنا تتطةةتا تةةرات يا  ةةع الطبةة    اانللتبةةرت  

اليثي   ما نترك   هت فةي التاقةع لملية  اسةتبرا  الطيةا  بال قيقة  فةي الةراك   باةي  غية  اال 

)تعةةرت   تةةربي (  ا ةةا نقةةتم بتةةرك   اسةة ر  تبةةمح لنةةا بةةالتكيي  فةةي  ا ةةينا كبلبةةل   تتاذةةل  

)للةا  ةر   راس  للةا الة غم  ةن ان ا ةرات اا اجة ا  ااسةع   ةن ذاك تنةاا ت ابط   ن اال

نا التالية  فةي اي اقةت ستا  ال تارس المع في  اا الراللي ( هي غي  قابل  لالسةت جال لةراك ت

 ا   ر تتطلة  نظا ةالطتتل  األ(. الملي  التط تن Sanitioso et al.,1990,239) اقات ن األ

اذلةة  ليثةة   المعلت ةةات اتعةةرر   االت ةةا امبيعت ةةا ااكةةيال ا  ةةن التنظةةيم االتطةة تن  ا   عقةةر

ق تمثية  هةر  ائةالمطتلك    ما تتطل  اال    ةن للمةا  الةنكف المع فةي الب ةو فةي اليةات ام 

المعلت ات التي ستف تبقا في الةراك   الطتتلة  المةر  لكتة ات   نية  غية    ةرار  )العتةتم  

0202  026. ) 

لملي  االراا  الن االراا  ال تقتم اال للا الت اال البابق  ان ن اللراك   راا   م في       

االتكيية   فالةراك     ت  البابق  اتترخ  الراك   في ال يم ااالسترال  ال رتر اال فيال نرا  

 . (032 0275   في بنا  الاطصي  ) اتق  اساس ك  لملي  نكبي   ع في  ارلا

هت العملي  المع في  التي ت ةت  بتاسةطت ا المةتعلم المتا ةيع  Representation االتمثي      

) طططةات( اا نمةاذج سةلتكي  قائمة   ابمةا ان  المراك  ال رتر  اا اال راس المثي   الا  كاهيم

للمةةتعلم خبةة ات  ف ةةت تةة   االكةةيا  ال رتةةر  ااالكةةيا  القرتمةة  بط ائةةق جرتةةر   اتبةةمع اكةةيا  

ت الةا المطططةات التةي تمتلي ةا اتصةنك ا للةا افةق تلة  هةر  اال ةراس االمثية ا في اا   ةم  

الذةتات االمثية ات ا  لملي   ع في  تتمث ة حنالتمثي  للا أالمطططات اهيرا تمين النظ  الا 

 ( .037  0223ال رتر  في  طططات  تجتر  فعال )لاق  

بااتليةةت ان ذاك تنةةا  ةةت  اال ارتةةو ال تبةةتنر للةةا التمثيةة  المبت سةة   الين ةةا تبنةةا  ااأ    

بنا    الملي  البنا  هر  تعتمر للا المعلت ات المبتقا   ن المقةابالت اكةرل  المع فة  االطبة   

الما ي  ذات العالق  بمت تل الترك  لبنا  التمثي  المع في  االطب ات الما ي  ال تمين ةا ان 

ت اكمات لطب ات اال راس ف رت  ناج    ب  ان ةا ت ة  ان تيةتن  نبةق  ا نظمة  تميةن  تيتن

كث   ن كتن ا   متل   ن العناذ  ك   ن ا ت ةاف  ب ا  فالما ي تعم  كيتل   نظم  أ الت يم
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للا  ي تح الطاذة . اان المطططةات هةي التةي تعطةي لليتلة  المنظمة  هييليت ةا االتةي سةين م 

 ( .Ghani,2012,1) تبقا فالل  اقابل  للتطتالن ا كيال   تبا  ا

ن المططةةج تت ةةح علت ةةات فةةي  طططةةات   اتةةا تيمةةن فةةي ألعمليةة  تمثيةة  اتطةة تن المان     

 تتقعاتنةةا ا عتقةةراتنا البةةائر  لةةن كةةيا  ةةا  اذلةة  باست ضةةاا خب اتنةةا لةةن ظ ةةتا المنبةةح الم ةةي ا 

نضةع ذةتا   ةن التنبةذات لمةا ذةكاتح ا لرل    يو انح لر  ظ تا المنبةح  نتةرك  اليثية   ةن

 . (20  0272تتعلق برل  المنبح )قطا ي  

طتتلةة  المةةر   اذلةة  الن ةةا تبةةتنر للةةا التعتمةةر المطططةةات للةةا  ةةا تميةةو فةةي الةةراك   ا     

لمطططةات فةي  يةات م الطب   في استطرام ا ان ذاتالمطططات التي تم تعلم ا سابقا   فالمتم س

ت النتليةة  لةةراك ات م الطتتلةة  المةةر   ف ةةم با يةةان م باكةةعاا  ةةافي   ةةن الميةة اتتلقةةتن فائةةر   

)اثاا ( ببيج استعار  المعلت ات المطلتب  اس   المطططات المالئم   ةن الةراك    اتطبيق ةا 

تا ل ةة  الماةةيل  المتجةةتر  بةةين لرتةةح. اللةةا النقةةيض  ةةن هةةذال  فةةان المبتةةرئين الةةرتن لةةم تتعلمةة

فةةةي  ةةة  المبةةةائ   ةةةن ذاكةةة ات م العا لةةة   لا ةةة   طططةةةات  تطصصةةة   تبةةةتطر تن م ائةةةق

ق  فةةاالف ار لنةةر ا تطةةتاان خبةة ات م فةةان ارا  ار غةةت م ائةةات هقتن ةةا باسةةتطرا  م ل ةةر  الط 

 Passer et)ق تةةةةذري الةةةةا  تةةةةار  ككةةةةا    عال ةةةة  المعلت ةةةةات لةةةةرت م ائةةةةتتغيةةةة  الةةةةا م 
al.,2009,419) . 

 ارااكنةا اتمثلنةا العةالم  ةن  تلنةا   يةونظ ت  المطططات تصف كيكي  لرا ت   البا ث  ان     

نا بالعةةالم اذلة  بالطةةا   عنةةا لمةةا نةةرا  انتاجةةح لنةةر ا اسةةبتصةبح امةةااا  ارااكيةةا  لتاةةيي  ا 

 نبتلم المراكات انعم  للا  طابقت ا  ع المطططات المتجتر  لرتنا . 

اقةع  اهةر  بان المطططات تصبح نظ تات لن الت Rumelhart 1980 ل ااتياتاي  اا    

ف منةا ل ةا  فةيا تكبةي  المعلت ةات االتةي تةذث  الط تقة  التةي تةتم ب ة فةيالنظ تات ال تذث  فقةج 

فةةي االسةةتم اا فةةي تغييةة  المعلت ةةات كمةةا فةةي المعلت ةةات ال رتةةر  التةةي تةةتم اتضةةا  اليةةن تةةذث  

تلقي ا  النةر ا تيةتن هةر  المعلت ةات ناقصة   فةان الطالة  سةتف تعتمةر للةا المعلت ةات  ةن 

المصارا االخ   لتعتتض النقص فةي  صةارا المع فة   فةن ن نمتلة  المطططةات لتمثية  كة  

 بتتتات الطب ات التي نمتلي ا ابي   بتتتات الت  تر الةا ان تةذري ذلة  الةا الك ةم لمةا نقة أ 

(Goodman,1967,130 . ) 

تة رار  تبالر المطططات للا ف م النصت  الصعب  غي  القابلة  للك ةم  اب بة  بااتليةتا   

المطلةتل اسةت جالح اال ةرتو الةري  ا ياني  تي اا ااات  ال ةرس ب تةار  الكاذةل  بةين ال ةرس

 ( .Anderson & Pichert ,1978, 1ات تر كرل  راج  المتثتقي  بال رس الم اي )تتلت  

ليف هنا  ك  في ان المطططات قر اث ت ات ابيا  في الميارتن الت بتت   خاذة  فمةا تتعلةق ا   

لطالة . فضةال  بعمليات الك م ااالستمال ااالست جال للمتار الرااسي  ا ا تتم ق ا تةح  ةن قبة  ا

الةةرتن تتبةةا لتن لةةن المةةتار التةةي تنصةةح بتراتبةة ا للطةةالل لتكعيةة   لةةن اهميت ةةا للمراسةةين

 .)   Al-Shafee,2010, 4)  طططات م  ن خال  اسالي  التراتف ااالناط  الصكي 

م بط تقة  التكيية   ةت  تمثية  تذث  نظ ت  المطططات في الت بي   ن خال  ت اتةرها المةتعل    

كةةيا  المع فةة  المعقةةر   ات كةة  انتباهةةح للةةا الةةراا الةةري تلعبةةح المع فةة  القرتمةة  فةةي بعةةض أ
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اسةك  التةي تبةتنر للي ةا القةااع فةي لملية   اكتبال المع ف  ال رتر  اتذكر للا راا اللا ـــةـ

  ( .Brewer,1991 , 499  )الق ا 

اسةةت جال المعلت ةةات  ا المةةتعلماالم ةةم فةةي هةةرا الم ةةا  ان نعةة ف انةةح  تةةا تبةة   للةة      

طتتل  المر  فال بر ان تتم ارخةا  المعلت ةات الي ةا باةي  هةارف اللةا الالمط ان  في الراك   

باي نةتل  ةن الةتعلم كي  ا رات ذات  عنا اان تتم ابج التعلم ال رتر بالتعلم القرتم اان نص  

 ( .050  0222الا راج  االتقان قب  العم  للا تط تنح )لرس اتت   

ان المطططات قر ثبتت ن الت ا فةي ف ةم الناةام المع فةي لنةر الطةالل. فكةي سةيا  تطةتت      

  ةةةااات م فةةةي الةةةتعلم  فةةةان م تطةةةتاان المطططةةةات الطاذةةة  لليتةةة  المقةةة ا  لنةةةرهم  اهةةةر  

 0225)لةةرس   الطلبةة  اتبةةالرهم فةةي الب ةةو لمةةا ت تةةاجتن اليةةح المطططةةات تقةةتر تتقعةةات

 073. ) 

اافقا  ل ر  النظ ت  فان الق ا  تك متن النصت  لن م تةق التتذة  الةا بنةا   طططةات      

 ,Armbruster) )اي المع ف  المنظم   ت  اليائنات ااال راس االمتاقف في الةنص(  ناسب 

1986,253) . 

بمعنا ان المطططةات   مة  فةي   ةاالت  تعةرر   ثة  الةتعلم ااالتصةا  ااسةالي  التةراتف     

 ثااها في تصميم   تت  اليت  المراسي  .ااكبال اللغ  فضال  لن ا  

كةة  كةةطص  ةةمن  لقتنةةا  ن  الجتمةةالي فمةةن غيةة  هةةر  المطططةةات فةة اللةةا المبةةتت  ا    

تتا ستف تغارا تكيي نا اتطتكي  فةن ن نيةتن غية  االجتمالي  التي نتكال  في ا  ا  ما كان ثان

االتعا ة  قاراتن للا التعات   ةع التعاقة  الثابةت للنةاس الةرتن نلتقةي ب ةم ااسةتم اا ت يةت م  

ت االجتمالية  سةنيتن غية  قةاراتن  ع م ك  رقيق  اك  تتم  فبران القةرا  للةا تتقةع المكاجة 

 ( .Gleitman  et al., 2004, 382) نع اي ا باس لن لالمنا االجتماليللا ذ

في   نا لرتح  طططات للا الط تق  التي تبل  ب ةا فةي المتاقةف االجتمالية  فةي الما ةي     

فةةن ن نكبةة  المتاقةةف ال رتةةر  فةةي  ةةت  هةةر  المع فةة   افةةي  قابةة  هةةر  المطططةةات  م  ا ةةن ثَةة

النةتل   اهةرا Interpersonal schemataالراتية  هنةا   ةاتع ف بالمطططةات البيناطصةي  

 ةن المطططةةات تيةةتن  بنيةةا فةةي المقةةام االا  للةةا تكةةالالت الكةة ر  ةةع االخةة تن  ثةة  التالةةرتن 

 ( .007  0222اغي هم )  بين  

  الطبة   غنية   تعلةم ان المطططات ت رار اتناج با رتار خب   الك ر البابق . فيلما كانت هر   

قةرا للةا الةتعلم  ةن    غنية  أالةري تةاتي الةا الصةف بطبة س ل. فالطال أفض  االك ر باي  أ

  اذ ان   م كبي  العالقةات االفت ا ةي  االتةي هةي جة    ةن  عيك الطال  الري تاتي بطب   

ذاكةة   المعةةاني ات صةة   ةةن خالل ةةا لمليةة  الةة بج ااالتصةةا  بةةين المكةةاهيم االمبةةارع اكافةة  

طططاتةح تيةتن طتتلة  اال ةر االمتجةتر  فةي ر اغةح الةرر  الالمعلت ات المط ان  في الراك   

 ها اتعلم ةا المعلت ةات ال رتةر  اتكبةي ر ن ثم تيتن أقرا للةا تصةي  كب  افي  ث  هر  ال ال  أ

قةة  اذةةارق  ات تةةتي للةةا  علت ةةات مةةا كانةةت المطططةةات المتجةةتر  فةةي ذاكةة   الكةة ر رقياكل

  ن هنا فان لملي  التراتف ال ير  ت ة  ان تاخةر بعةيناتق   سالرتح للا التعلم الص يح.  تث

االلتبةةاا هةةرتن النةةتلين  ةةن الةةراك   : كةةبي  المعلت ةةات االمطططةةات فالمعلت ةةات ت ةة  ان 
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ج تع ض للا الطال  ال كما جا ت في اليتال المراسي اانما بقال  تت ح العالقة  التةي تة ب

كث   ةن م تقة  رااسةي  أن تعة ض المعلت ةات بةبين هر  المعلت ات. ا ن نا ي  أخ   ت ة  أ

ت للا القيةام بتظائك ةا اات ةار العالقةات بةين المعلت ةات ال رتةر  االقرتمة  تبالر كبي  العالقا

برال  ن ت ميع المع ف  فقج للا كي  ج ئيات. اليةي تةتم هةر  العملية   ةن االاتبامةات  للةا 

ان تةةر ج الطةةالل فةةي لمليةة  الةةتعلم ات ةةث م للةةا المبةةاهم  فةةي الناةةامات التعليميةة   لمةةراسا

 ( .25  23  0223بانكب م بين ال ين ااالخ ) راا    االتعلمي  ااختباا تعلم م 

بالم  لة  المتتسةط   همي  الم  لة  التةي تتناال ةا الب ةو االمتمثلة اتاتي اهمي  الب و  ن أ    

   ل  الم اهق  التي تعتر ن ل  التم ك   ةت  الةرات في ةا الةا الظ ةتا  ة   االتي تقع  من 

 اخ   في هرا العم .

ن ل  الم اهق للتم ك   ةت  الةرات ليبةت هةي الن لة  االالةا فةي  ياتةح  ن  أالنا ان نترك      

فقر سبق لح في    ل   ا قب  المراس  ان كان  تم ك ا  ت  ذاتح اتضا  ااستطال لنر رختلةح 

   ل  الطكتل  المتاخ   اهي    ل  المراس  ان تتطلص في هر  الصتا   ةن التم كة   ةت  

اج ةات نظة  اخة   غية   ةا تعتقةر فيمةا تعة ض ا ا ةح  اان الرات لنر ا بةرأ تةرا  ان هنةا  

الصتال ليف رائما  ا تبرا  ن ال اات  التي تنظ   ن ا للمت تل. فن ل  التم ك   ت  الةرات 

هر  الم     تبط  باناغا  الم اهةق بنكبةح  اذلة  االناةغا  الةري كةان بمثابة  ار الكعة  ل  ةم 

انتباهح الا راخلح  ةن    االعقلي  ااالنكعالي   ن تارتجيالتغي ات التي  رثت في ال تان  البيتل

 ( . 636  0222)ككافي   ااجتماليا   نا ي  اانكتا ح للا العالم الم يج بح في تقيا  

م تبةةتطر ح بياجيةةح التم كةة   ةةت  الةةرات ال تاةةي  المصةةطلح الةةا االنانيةة  اا اليبةة  فلةة ان    

   الين المصطلح تاي  الا : باسلتل ا راائي

 خ تن .االعالم بما فيح  ن اف ار آ التك ق  غي  اليا ل  بين النكف -0

 . اف مح اتكبي   للا افق  ك تم الراتالمي  الا اراا  العالم  -0

ا ما تتضمنح المعنا ان الطك  ال تمينح استعاا  اةت  غي   اا  كاهيمةح االرااكية   ف ةت فةي    

تم كة   ةت  الةرات فةي االن ة اف بعةر اتبةتم  ذةك  ال  ال قيق  ال تعي  عنا "اج ة  النظة "

 ( .53  0225الم  ل   ا قب  العملي  لين ا ال تتالكا كلي     تا في    ل  البلتغ ) يلل   

بةةةين بياجيةةةح ان االمكةةةا  فةةةي    لةةة   ةةةا قبةةة  العمليةةةات تيتنةةةتن   ةةةراري الك ةةةم لعةةةالم م     

غلقتن للا ارااك م الطةا  اتن  ك ان للا بعر اا ر في هر  المر االجتمالي اهنا االمكا  ت

للمتقةةف ران ان تك مةةتا ااا  اا اج ةة  نظةة  االخةة تن  اال تميةة اا ان تيةةتن ااا  االخةة تن 

 . (Gleitman et al. , 2004 , 478) طتلك  لن ااائ م 

 بية    تيةتن فةي  ةر الةا ان انمةام البةلت  ااالت اهةات التةي ت Hurlockاتاي  هي لت      

الستم اا فيما بعر  اان نمج التييف االجتمالي الةري ت ققةح االمكةا   ن لم  الك ر تمي  الا ا

تنعيف اث   للا  ك تم الةرات لنةرهم  فاالمكةا  الةرتن تاةيتن  ةعكا فةي التييةف قةر تيتنةتن 

ن  تم كةة تن  ةةت  ذاات ةةم ذاغيةة  سةةعرا  اغيةة   تقبلةةين لةةرات م اهةةرا تةةذري الةةا ان ةةم قةةر تناةة

 ( . 07  0226)الاااي 

اهمي  ال بج بين  ا تم تاييلح  ةن ابنية   ع فية  المتمثلة  بالمطططةات التةي  تذكر ذل  ما        

  التييةةف  ةةع بيئةةت م التةةي فةةي التعا ةة   ةةع  ةةا ت ةةرس فةةي البيئةة  ابةةين لمليةة فةة ارتبةةتطر  ا اال
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  ابراا  كيةف تميةن ل ةرا التييةف ان تعيةن م للةا تقبة  ذات ةم اتقبة  تم كة هم  ةت  تتعلمتن ا

 ني  اجعل م ت ت  تن ااا  اافياا غي هم .لن األنا مذاات م اابعاره

 ابنا س اف التالرتن في ال نان اال لات  غالبا  ا تذري الا تايي  افي هرا الصرر تيتن       

غلةة  المتاقةةف   بمكةة ر  فةةي أالطةة ا  المنعةة   الةةري تتم كةة   ةةت  نكبةةح  ات ةة  البقةةا ةةن 

 ( .32  0222)ا  ي 

الط   االمية  ن ةت االنطتائية   المتتسط  تظ   للي م  االت الرااس  الطلب  في    ل ان     

االتم ك   ت  الةرات نتي ة  التغية ات ال بةمي  المكاجئة   ااال بةاس بالةرن  نتي ة  الماةال  

ال رتر   اقر تال   لليح الت رر نتي   لرم الثق  بالنكف في برات  هر  الم  لة   اتيةتن الطيةا  

في ا ةالم اليقظة   ا ةن اهةم  ظةاه   ياتةح االنكعالية   بةح لالخة تن  اتبتغ   الطال خصبا   

مضتن اليثي   ن التقةت تكية ان ت ف م (.75  0222جارا  ا اجتح الا  ب م ارلم م لح )ابت

ا ثة  هةرا التكيية  هةت الةري جعة  اليينةر   نكب م افي الم ةيج االجتمةالي الةري ت ةيج ب ةمفي أ

Elkind 1969   ان تتقرم ب   ح  ت  المت تل  االتي انعيبت في رااساتح ب يئ  )التم كة

 .  ت  الرات لر  الم اهقين(  ااالكث  اهمي   من ذل  الم يج الري تعي  فيح

ان اليينر االرتن كااكت  في رااسةاتح اكتاةكتا ان التم كة   ةت  الةرات تيةتن اكثة  كةيتلا     

( سةن   اتةنطكض لنةر الاةال بعةر 03-03اجةح لنةر لمة )في    ل  الم اهق  المبي   اتبلح ا

هةرا العمةة   اهةةر  اكةةاا  الةا نضةةج لقةةتل م ااتطةةاذهم المبةاراات الال قةة  لتيةةتتن  كةةاهيم لةةن 

. ابعةر اختبةااات  تقر ة  ن ملةم تقة  تكيية  االخة تن لتباا الا بنظ   ع األخر تكيي  االخ تن

للكة ر  قابة  ارار أفعةا  االخة تن اكتاةف نر للتأات  الاطصي اال م تا المتطية  ياج اها الي

اانةةح ال تبةةت تذ للةةا تكييةة   ا ت ةةتلي فةةي ن اتةة  هةةر  الم  لةة  تصةةبح هةةرا الاةةالتكييةة   ان

 ( .Niegowski et al. ,2010,2االخ تن )

فيةةاا االخةة تن باةةي  كا ةة  اا  راا  أالليةةح ال تبةةتطيع االفةة ار المتم كةة ان  ةةت  ذاات ةةم    

ا لرم قرات م للا التعات   ع التاقةع الةري تاةي  الةا ان ال قيقة  قةر التعات   ع م  لالا  لل

 ( .Elkind,1967,1025تيتن  طتلك  لن اال تا التي هم للا استعرار لتقبل ا )

 ن االفياا التي البر  ن االلمام ب ا اننا لن نبتطيع ان نت يم بالعالم  ن  تلنا الين نبةتطيع    

   ع ذل  العالم  ن  تلنا  ا ن تل  القالر  ن ةر اننةا ت ة  ان ان نت يم في قرااتنا للا التعا 

نعلم الك ر تل  الم ااات التي تمينح  ن العي  ببعار  اببام   فاالنبان خلق في  لق   تتالية  

 ن البعار  االاقا  االك ح اال  ن االار  اال ا    لرا اج  لليةح ان تتاكة  تلة  التغية ات 

 ( .0  0200باي  ذ ي اسليم )المغ بي  

لقر اذبح الترات  للا بعض الم ااات ال ياتي    اا   ل   لل ميع اخاذ  في    لة      

الم اهقةة  للتعا ةة   ةةع الةةرات  االم ةةااات االجتماليةة  للتعةةات   ةةع ظةة اف ال يةةا  المطتلكةة   

االتعات   ع الم تمع فضال  لن   ااات التعا    ع تغية ات الم اهقة  ا  ةااات التعا ة   ةع 

ايالت االضغتم  ا  ااات اخ   للمراك   ااختياا التطصص الرااسي  لت قيةق الن ةاح مال

االتكت  فةي ال يةا  المراسةي  االعا ة   اليةتمين الطالة   ةن  تاكبة  التطةتاات البة تع  التةي 
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تاةة رها  طتلةةف   ةةاالت ال يةةا . ا  ةةاا  التعةةات  ا ةةر  هةةر  الم ةةااات لمتاج ةة  الت ةةرتات 

الم اهةةق   يةةو ان التعةةات  بكالليةة   كيةةر ليةة  االكةةطا  افةةي كافةة  المبةةتم   التةةي تتاجةةح 

االلماا  فةال ميع اخاذة  المة اهقين تعياةتن فةي لةالم  لةاا بالمتطلبةات االضةغتم ااسةبال 

 لرتر  للتاتيت.

ان التعات  في للم النكف هةت التغية  المبةتم  لل  ةتر المع فية  البةلتكي  الراا  المطالة       

اذكح بالاةا . فالتعةات  هيةرا هةت انكةا  تم تمين لي  الم رر   االري هت تقتا الراخالطااجي  ا

ل    اةيالت الاةطص االعالقةات الاطصةي  االبةعي التقةان لملية  تقلية  اا ت مة   ج ر  اال  

الضةةةغتم  اتطلةةةق للةةةا اليةةةات التعةةةات  النكبةةةي لةةةار  باسةةةت اتي يات التعةةةات  اا   ةةةااات 

اةةي  الةةا   ةةااات التعةةات  البنةةا   االمتييكةة   ا ن ةةا التعات .ا صةةطلح التعةةات  باةةي  لةةام ت

الم ااات التي تطكض  بتتتات الضغج  اان بعض   ااات التعات  تمين تقرت ها بان ا غية  

علةا سةبي  المثةا  لنةر ا تة رار  بةتتتات الضةغتم  فالتعةات  الةري ال ف بالر  للا التييةف. 

تاةةي   صةةطلح جةةر تعةةات  بالنتي ةة   اانةةح التتيةةف تميةةن اذةةكح فةةي التاقةةع بتبةةالر للةةا التي  

التعات  الا ارار فع  التعات  كما في االست ابات التي تتبع المتقةف الضةاغج  اهةرا تنةاقض 

 & Billingالتعةةةات  التةةةتقعي الةةةري ت ةةةرف الةةةا تكةةةاري الضةةةغتمات فةةةي المبةةةتقب  )

Moos,1981,150) . 

اا  هةر  الت ةرتات  بةتتتات ف ض العص  ال الي للا االنبان اليثي   ةن الت ةرتات  اتتنة    

جةة  ت قيةةق ذاتةةح  جبةةاا    ةةن ألةةر  ... فعلةةا المبةةتت  الةةراتي  تتطلةة   ةةن الكةة ر بةةر  ج ةةتر 

ااثبات قرااتح في لالم تعةج بةالتنتل ااالخةتالف االمنافبة .  مةا تتطلة   ة اا  العمة  للةا 

   ةع  ةا تتطلبةح ف م انكعاالتةح الراتية  اف ةم قرااتةح الممية    االعمة  للةا تطتت هةا بمةا تتناسة

التييةةف ااراا   اتم ذاتةةح  االقةةرا  للةةتالمتاقةةف ال اهنةة   اكةةرل  لليةةح ا ةةتال  القةةرا  للةةا تقةة

ج   التت  أ  ن تطةتت    ةااات التعةات   . ان تطتت  تل  القراات  ا هت  ال  الضغتم النكبي 

 ( .  372  0227) ا   هللا  

ت طلبات ت رتات العص  اتبةتتج  قةراابعض الم ااات لالف ار  ن  ت اهمي  اكبال عرات   

خةة تن. فكةةي  بةةتت  االتكالةة   ةةع اآالتكالةة  الاطصةةي  للةةا  بةةتتتيا  ةةااات  تنتلةة   

التكالةة  الاطصةةي تتطلةة   نةةح قةةراا  ةةن الطبةة   لمتاج ةة  ذةةعتبات التعةةات   افةةي المبةةتت  

جتمةالي الةري ف  ع التسةج االاالجتمالي البر  ن الم ااات ال ياتي  لمبالر  الك ر للا التيي  

 ةغتم اا  تاقةف ذةعب   تعي   ةمنح. فاالنبةان التقةف  يتةتف اليةرتن ا ا   ةا تتاج ةح  ةن

ةة   ياتةةح   الليةةح فالطالةة  لنةةر ا تتاجةةح  ةةغتما  ت ةةاا  التعا ةة  االتييةةف  ع ةةا اتطكيةةف تعي 

اثااها ا ل ا  فضال  لن  تاج تح لما تثي   تلة  الضةغتم االمتاقةف االجتمالية  االخة    ةن 

كانت ظاه ت  ام راخلي   االمتمي  باي  خا  تمتلة  قةراات أنكعالي  تصرا لنح ستا  ارار ا

الةري بةراا  تبةالر  للةا ااالجتمالي الركا   أن  نسنمي  لنر لقلي   تمي   الا جان  ذل  ت   

اقا   لالقات اجتمالي  ناج   ات نبح المايالت االضغتم التي تناأ لرتةح نتي ة  هةرا التكالة  

 االجتمالي. 
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ان المتميةةة تن اكثةةة  انكتا ةةةا  ااكثةةة   اةةةااك   ات ببةةةا  للماةةةيالت االجتماليةةة  ا اةةةال      

اقةةةر اسةةةتنر ال اااس افتليمةةةان فةةةي تكبةةةي  التتافةةةق بةةةين  (.33  0220االخ تن)ال اسةةةان 

ص االبيئ  للا التقرت  المع في اا ةعا نظ تة  سةميت بنظ تة  التقةرت  العقلةي المع فةي الاط

 0227ااساس النظ ت  هت االراا  الري ت رر مبيع  ال رس انتل االست اب  المتا ة  )ا مةر  

 02 . ) 

اتت ةةح ال اااس الضةةغتم بان ةةا العالقةة  بةةين الكةة ر االبيئةة  التةةي تقيم ةةا الكةة ر فةةي  الةة      

بان ا   هق  اتت اا  قراتح للةا التييةف اتعة ض اجةتر  للططة   فالضةغج التة تبج الضغج 

بمنبح  عين اا است اب    رر   الينح ت تبج باراا  الك ر اتقيمةح للمتقةف بانةح   ةرر  اان هةرا 

التقيةةةيم تبةةةتنر الةةةا  تطلبةةةات المتقةةةف  اقابليةةة  الكةةة ر اا تقنيةةةات تعا لةةةح  ةةةع هةةةر  المتطلبةةةات       

(Weinman, 1987, 56. ) 

ان  بببات الضغتم كثي    ن ا  ا تتعلق بما تتاج ح بعض الاعتل  ةن اال ةراس المكاجئة      

االقتتةةة  كةةةال  ال االيةةةتااس الطبيعيةةة  االماةةةاك  االقتصةةةارت  اغي هةةةا  ا ن ةةةا  ةةةا تتعلةةةق 

ن بمايالت ال يا  اليت ية  االم تبطة  ب ةاالت المة ض اا التفةا  اا الماةيالت العائلية  للتالةرت

. اتتبةع ت الم تبط  بالعالقة   ةع االقة اناااالرهم  فضال  لن  ايالت الرااس  ابعض ال اال

افي ةا ت ةاا  الكة ر اختيةاا  سةالي   تاج ة  اا اسةت ابات للضةغتململي  التعة ض للضةغتم ا

سةةلتكي (  ب ةةرف الةةتطلص  ةةن تةةاثي  المتقةةف ا ع فيةة   اا ةةر البةةرائ  المتا ةة  )فبةةيتلتجي   

 ( .02  0223اني  الضاغج ) البلط

ان كثةة   الضةةغتم االمصةةال  التةةي تتاج  ةةا الكةة ر فةةي  ياتةةح المعاذةة   جعلةةت  ةةن  تبةةراا  

تمث   تقعا   ما في اهتما ةات للمةا   copingا التعا     التعات  اا أسالي  المتاج   أ  اا

 ةةن االسةةت ابات  عطةةي لالفةة ار القةةرا  لتتليةةر انمةةامت أن الةةنكف الن هةةر  االسةةالي   ةةن كةةان ا

ب بةةة  اسةةةلتل تعاتاةةة م اتيةةةتن هةةةر  االسةةةت ابات بةةةانتال ا ةةةا لت نةةة  المتاقةةةف الضةةةاغط  

االمايالت اا لمنع ت رترها ل م اا ال  ال  ن ا اا التقلي   ن كةرت ا بغية  التذةت  الةا  ل ةا 

 ا ن ثم ت قيق التتافق االتتا ن الري تنارانح .

اللا هرا االسةاس فةان التططةيج ل لاتة  المتمية تن ت ة  ان تضةع فةي التبةاا  كثية ا  ةن     

اان تلةة     ةةن الماةةيالت التةةي تالقتن ةةا راخةة  االسةة   االمراسةة  أتناةة  ذ عتقةةات نمةةتهم  

الماةةيالت تت اتةةر نتي ةة  فقةةران التيا ةة  ااالتبةةا  فيمةةا بةةين الط ائةةق ااالسةةالي  المتبعةة  فةةي 

م  ا ن ثم فان الاتت م ت   ان تبنا للا اساس نظ   تيا لي  كةمتلي  ل ميةع تنائت م اتعليم 

 0272المتغي ات االم ررات العقلية  االمع فية  االبيئية  المتعلقة  بةالتكت  العقلةي ) الق تطةي  

 66. ) 

ااكةةر ال اااس ان الضةةغتم التةةي تتاج  ةةا الاةةطص تةةذري الةةا اليثيةة   ةةن االنكعةةاالت االقلةةق 

(. Thomas, 2003, 117ااالكتئال اتنعيف للةا أسةلتبح فةي التعا ة   ةع الماةيل  )االطتف 

اقر تأخةر هةرا التةاثي  بةين المع فة  ااالنكعةا  ات اهةا  عاكبةا  فبماةال نا سنضةع ذةتا  لييةف 

ابماذا نكي ؟ اخرتن بنظ  االلتباا تاثي  االنكعةا  للةا ذاك تنةا. فمبةتتتات االنكعةا  تت كة   ةن 
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ي ات الباتيتلتجي  في راخلنا  ابعض هةر  التغية ات تنةتج ااتقةا   بةراك تنا الةرل  العرتر  ن التغ

فاننةةا سةةنط ن أ ةةراس الةةراك   االنكعاليةة  بصةةتا  أكثةة  تيةةا ال اتةةرام لكتةة   أمةةت   ةةن األ ةةراس 

(. اانكعاالتنةا تتةاث  كةرل  لنةر ا ت ةين Reisberg & Hertel, 2003,321ال ارئة  االم اتةر  )

اتنةةا فةةن ن نميةة  الةةا تةةرك  الما ةةي للةةا افةةق تنةةاغم أا تتافةةق انكعةةالي  ةةع اقةةت اسةةت جال خب 

 ( . Gleitman et al., 2004, 8لالمنا اكأنحس تم   بنا اآن )

كمةا ان    ك تةا فةي قيةار  تكيي نةا اتتجي ةحان لالنكعاالت رااا  Oatley 1992ت   ااتلي        

 ,Oteleyاسةة  اهتما اتنةةا ا صةةال نا )ل ةةا رااا كةةبي ا بةةراا ال ةةااس الةةري تقةةتم بتظيكةة    

1992,224    . ) 

التةةي تةة تبج  ةةع التغيةة ات البةةييتلتجي  االبةةلتكي  الت ارار افعةةا  ذاتيةة  للطبةة   ااالنكعةةا    

(Sroufe,1997, 144 .)تتجةح ن ةت التقلية   ةن تةاثي  الضةغتم اهةي فةي المقةام االا  تيةتن ا

 ( . Cobb, 2001, 552رفالي  )

ان تبالر فةي تنظةيم االنكعةا  الةري تميةن ان  م غتب  تمينان  نع التكيي  باال تماالت غي  ال   

  اان التعةات   ةع االنكعةا  ت ةرر الطبة   فةي التعا ة   ةع الماةا نات الم ل ة   الن اتضا   تتتلر

 (.Pettijohn, 2007, 162التعات   ع االنكعا  تنتج لنح تكيي  ات ابي  ت  الطب ات البيئ  )

 ةاغطا  ةن  راا  اتقيةيم المتقةف بتذةك   تقكةاأهمي   للا  Lazarus 1993 كر ال اااسأا

 :  كاا الا اجتر    لتين لتقييم المتقف الضاغجقب  الك ر نكبح. اقر أ

 ة  الم ةاا  لةح. في تأثي ها ب بة  المتقةف ا ةر   ال ان استطرام   ااات التعات  تطتلف    

تمات ال يا  لنر ا تالك م لم ةااات تعةات   تعةرر  ا عة فت م فالناس لار   ا تتييكتن  ع  غ

بمتا اكيف تبتطر تن الم اا  المالئم . اال يم  هنا تيمن في تغيية  المتقةف ب بة  ا ةتال  

الك ر للم اا  التي تمين ا لم  ذلة  افةي قبةت  المتاقةف التةي لةيف باال يةان تغيي هةا  اتيمةن 

 .(Passer,2009,739تاقف التي تتع ض ل ا الك ر)كرل  في  ال ظ  الك ا  بين انتال الم

هنا  ف   كبي  بةين االفة ار فةي راجة  اراا  ا ةراس ال يةا  بالتبااهةا  ةاغط   ابعةض      

ات ال يةا  لةن م تةق تغية   ف  ةع لقابليت م للةا التيي ة ( قاا   االف ار) الضغج االف ار تبمتن

تم يص بني  اال راس  االكي   التي تبت تذ للا الصكات الاطصي  هي ال  أ  اا كةر  القةت  

الت ةري  االبةيط  . فةاالف ار اللا اال تما  االتي تاةتم  للةا ثالثة   يتنةات هةي االلتة ام  

يةة  اتةة ان الةةرتن لةةرت م جةة أ  اا كةةر  القةةرا  للةةا اال تمةةا  فةةان م تلت  ةةتن بالناةةامات اليت 

للنمةت اكةرل  تة ان انكبة م بةان م اذةب ت لةرت م سةيط   للةا  ا   ناسةب ا  اا ظ فة ا  الت رتر كت رت

ن  تةار  ال ة أ  اا اجةرت بةأ Kobasa 1979كرااسة  كتباسةا  الرااسةات  يات م. االعرتر  ن

   راس الضاغط . افي الت ةاال المطتب تةنقصان االست اب  البلبي  ت ا  األقت  الت م  تثبت ب

 ةةن  يةةا  االتةةي تةةم ب ةةا الطةةا  الماةةااكين   ةةام  ع فيةة   طتلكةة   اظ ةة  الماةةااكتن  بةةتت  لال

نكبةة م فةةي االسةةت اب  للضةةغتم مةةتل  تاقةةف التكييةة  االت ةةابي ن ةةت أال ةة أ   مةةا  ار  ةةن   

(Gazzaniga & Heatherton,2006,415  . ) 
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الضةغتم تةنعيف فةي ارار الكعة  فة ار فةي القةرا  للةا ت مة  ان اجتر االخةتالف بةين األ     

: المبتت  البيتلتجي لةن م تةق اسةائ  الةرفال  ةر المة ض   للضغج بمبتتتات ا الثالث  هي

نمةةام التعةةات  االةةرفال لةةن الةةرات  االمبةةتت  المبةةتت  النكبةةي االاطصةةي لةةن م تةةق أا

. افةةي االجتمةالي الثقةافي لةةن م تةق الم متلةات النقابيةة  االرتنية  التةي تةةرلم الكة ر اتبةالر 

  ا  الت بي  الاطصي  فيما تتعلق بالضغتم النكبي  تمين العم  للا تقتت  ال ان  الاطصةي 

راا  الكة ر للمتاقةف الت مة  لةن م تةق تغيية  اتعةرت  فةي  لنر  ب يو ن تر  ةن قراتةح للةا 

التي تعتب ها  اغط   اكرل  لن م تق تقب  الضغتم للا ان ا ج    ن نظةام ال يةا . فةن ن 

المثةةا  النبةةتطيع ان نمنةةع المصةةائ  االيةةتااس اال ان نتقةةف اال  ةةات  اليننةةا  للةةا سةةبي 

 ة  هر  الارائر اتتقبل ا للا ان ةا أ نح ليي تت م   ث بالمقاب  نبتطيع ان نقتي االنبان ان ص  

ااقع مالما انح التبتطيع التطلص  ن ا  لرل  ت   ان تيتن قاراا  للا التعا ة   ع ةا االتييةف 

 ( .305  303 0226  ااخ ان )ابت هال ل ا

ن سةةم  المثةةاب   للةةا الم مةةات )االلتةة ام ت التةةي تتميةة  ب ةةا الطلبةة  المتميةة اا ةةن البةةما    

ماقة  لنةر  تاج ة  بالم م (  اهر  البم  تمث  كةيال   ةن اكةيا  الرافعية   اتظ ة  للةا كةي  

تصةميم  الت مة   ال را   اتااا ل ر  البةم  بمصةطل ات  ثة : ايل   عين  في أ ر   االت األ

الثق  بالنكف  الثق  بالقراات الراتي  الرا  االلمةا  الم مة   العمة  المضةني اغي هةا )البة اا  

0222  23 . ) 

ان لمليةة  التكالةة  االجتمةةالي فةةي  ياتنةةا اليت يةة  تبةةلج الضةةت  للةةا  نظت ةة  اجتماليةة      

ذج التعةات  االجتمةالي ااسع   فية   نظت ةات المقةاتيف االجتمالية  التاسةع  تعتمةر للةا نمةا

 ( . et al.,2005, 111 Giddensالري نتاااكح تت يا   ع االخ تن )

ا ثلما للضغتم اثااهةا للةا الكة ر فةان االنكعةاالت البةلبي  كةالقلق ا ةاالت اال بةام تيةتن     

 Salovey etسببا  لص   لقلي  اجبمي   عيك   ااالنكعاالت ال ير  تيتن سببا  لص   جير  )

al.,2000, 110. ) 

رائح  ف ت ت تر  ن القابلي  لالذةاب  بةاال  اض  تقل   ن  نال  ال بم اا أ ان الم اج البيا ا   

فمبتتتات االنكعةا   لالا  للا ذل ابينما الم اج االت ابي ت تر اا تع    ن  قاا   الم ض. 

اا  يةةام النةةاس  ةةت   ةةا باسةةتطالت م فعلةةح الجةة  ان ت بةةنتا  ةةن ا ةةع م البةةلبي تضةةعف أ

 الت م. فالنتي   الص ي  لالنكعا  البةلبي تعتمةر للةا كيكية  قيةام االفة ار بةاراا  ات رتةر انمةام 

تيتن رليال  للا كيكي   بم  بأل   ا. فاالف ار االنبباميتن االمقبتلةتن  أن  يات م  اهرا تمين

قة  بةين تعتب ان باي  غال   ن ذاي الص   الممتا    ا ن هنا فان  ن المظاه  الم م  للعال

 Papalia) االنكعا  االاطصي  االص   تمين للك ر ات ار الط تق  المناسب  لمعال   الضغتم

et al .,2004 ,544  . ) 

 ةةن مبيعةة  الاةة ت   التةةي تتناال ةةا المتمثلةة  بالطلبةة  المتميةة تن  اتضةةا اتةة رار اهميةة  الب ةةو   

 الم اهق  .االرتن هم بم  ل  ل ا اهمي  خاذ   ن   ا   النمت اهي    ل  
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التنمية  الباة ت    التي ت كة  للةا   االساسي  للم تمعات المتطتا  الرلا ف ر  الا ت   تعر   

ال كيةة   االساسةةي  لتطةةتا الم تمةةع ات قيتةةح اان تعمةة  للةةا اكتاةةاف م  نةةر    لةة   اتعةةران ا

لي  االمقةاتيف ساال لات  المبتم   ل م. اتتم التأكير للا التنتتع في استطرام األ الطكتل  لتقرتم

المناسب  للياف لن م اتصميم ب ا ج تنايطي  اتراتبي  تكي با تياجات م ابما تضمن اسةتم اا 

 ( . 00  0227تمي هم اتكتق م )الق ف ا كبي   

 نةةح اسةةال تح  الةةن  ةة  لماةةيالتنا أفةةاذا كنةةا نب ةةو لةةن تقةةرم الةةتمن اافاهيتةةح  الةةن     

لقةةت  المتكةةتقين ااسةةتعرارات م انبةةعا لل كةةاظ للي ةةا  اجةة  الن نتطلةةع الةةا بالمتعةةرر   فةةن ن 

(. كما ان لال يانةات االقةت  الباة ت   يانة  ال 3  0276رها بال لات  االتنمي  ) عتض  انتع

تق  في اهميت ا لن تل  التي ت تل ا اال يانات المارت  في  تاج   ظ اف المبةتقب   فمةن هةر  

ذةةبح أاالت رتةةر   البنةةا بةةرااهم فةةي التطةةتت  ا القةةت  الباةة ت  فئةة  المتميةة تن اان االلتةة اف

 قيق  تب هن للةا ذةرق ا ااقةع ال يةا  الن كة   ةا ان  تةح الباة ت   ةن خطةتات للةا م تةق 

(. 302 0270بنائ ا )االكةت   ثم    ن غ س اتري المتمي تن  ن أ التقرم االتطتا  ا هي اال

االمتهةتبين االياةف لةن م غل  الم تمعات للا التعة ف للةا المتكةتقين لرل  فقر   ذت أ

االاتت م  نر الصغ  فاسةت رثت  ةن المقةاتيف ااالختبةااات االتسةائ   ةا تمين ةا  ةن الياةف 

لن االستعرارات االقراات الطاذ  لةر  االمكةا  فةي اقةت  بية  اذةممت البة ا ج التعليمية  

ي ااالبةرال الطاذ  ب ذال  المتهتبين االمتكتقين لتا يع  ةتاهب م اقةراات م فةي التكةت  العلمة

 ( .6  0226ااالبتياا في  طتلف النتا ي ) تسا  

ان الطب   في   ا  التعليم تبين أهمي  االهتمام ب ةر  الكئة  الةرتن تمثلةتن الثة ا  ال قيقية  فةي    

اي   تمةةع  ةةن خةةال  ال ةةاق م بمةةرااس خاذةة  اتطصةةيص بةة ا ج ل لةةاتت م  اا  ةةن خةةال   

 المناهج الرااسي  العارت  لتتاك  تكتق م .ذكتف خاذ  في المرااس العارت  اتعرت  

( برأ العم  بمرااس المتمية تن فةي العة ا   اذ افتت ةت  راسةتان فةي بغةرار 0222في لام )   

ي المراسةتين فةي امالبة  فة ا  ( مالبة005اا ر  في الي خ  االثاني  في ال ذاف   اقر تم قبت  )

ف الم  لةة  الثانتتةة  بمةةا ت تةةر  ةةن هةةراالصةةف االا  المتتسةةج. اتةة ام هةةر  المةةرااس ت قيةةق أ

اسةةةتيما  قةةةراات الطلبةةة  ا يةةةتل م اات اهةةةات م المطتلكةةة   اتنميت ةةةا بات ةةةا  البنةةةا  المتيا ةةة  

لاطصةةيات م  ات اتةةر الطلبةة  بثقافةة  لا ةة   نتلةة  تميةةن م  ةةن  تاذةةل  الةةتعلم الةةراتي  ا تةةار  

 ( .33  0226ي  )النعا ن   االهتمام بال تان  العملي  االتطبيقي  اتنمي  الم ااات االجتمال

الكصة  التاسةع   0222( لبن  00(  ن نظام المرااس الثانتت  اقم )52 يو  ررت المار  )   

بان  رااس المتمي تن ت رف الا ت قيق اهراف المرااس الثانتت  العا ة  بصةيح ااسةالي  اكثة  

قية  اتعميةق  ةتاهب م فضال لن تع تة  اهتمةام الطلبة  بال تانة  العلمية  االتطبي  تطتاا ا راث

(  ةةن النظةةام 57الب ثيةة  اتنميةة  قةةراات م للةةا التكييةة  ااالبةةرال العلمةةي ااالبتيةةاا. ا ةةا المةةار  )

ف  فيح الا ام العا ة  اثانيا: تات م في الطال  المتقرم الا القبت  في  راس  المتمي تن ان تتت

 للقبت  في الثانتت   ضافا الي ا  ا تاتي: 

 سف القبت  المطبق  سنتتا .رر  أالمعر  الري ت ان تطضع لا م  -أ
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 لقبت  افقا للتعليمات .اان تطضع لالختبااات التي ت  ت ا ل ن   -ل

 ان ت تا  االختباا الطا  الري ت  تح الل ن  المتطصص  المذلك  ل را الغ ض*. -ج 

ان االختباا الري تذرتح الطال  المتقةرم للقبةت  هةت اختبةاا فةي الةركا  ااختبةاا ت صةيلي فةي    

المةةةتار )اللغةةة  الع بيةةة   اللغةةة  االنيلي تةةة   ال تا ةةةيات  العلةةةتم(  ةةةن  ةةةتار الصةةةف البةةةارس 

 االبترائي**. 

الطلبة   اتب م  ع ف  المعنيين باذان العملية  الت بتتة  بةالمتغي ات التةي تةذث  فةي كطصةي    

 ةن ملبة  ا راسةين  -م اف العملي  الت بتت ت ار  ال   ن التتافق البتي بين أالمتمي تن في ا

بما ت قق ظ افا افض  لنمت الطلب  المتمي تن افقةا لقةراات م  اذ ان االلمةام  -ا بذالين اخ تن

افضةة    اليةةافي بتلةة  القةةراات االبةةمات لتا ةةعي المنةةاهج ا نكةةرت ا ا تطةةري القةة اا ت ةةي

 0276الظ اف للعملي  الت بتت  اتبالر للا ت رتر البب  اليكيل  للتنمي  الباة ت  ) الةرفالي  

 60. ) 

نيطت ب ا بالنبب  للتكت  اج  للي ةا ان ت كة  المراس  الثانتت  التظائف التي أ اليي تذري   

ن العةارات فيمةا تتعلةق بتيةتت العملية   ةن  يةا  الطالة  المتمية  ج ترها للةا االهتمةام بالنا ية 

الم ااات  ابالنا ي  التجراني  فيما تتعلق بالت رت  الطلقةي االقيمةي  ابالنا ية  المع فية  فيمةا ا

تتعلق باالخةر بةالتكيي  العلمةي ااكتبةال المع فة  ااسةلتل الةتعلم المكضة  اذةتال  الةا تيةتتن 

تعليمية   الةثالس ليبةت ا ةرات الاطصي  المن    فةي  قةت  العلةم االمع فة . ان هةر  النةتا ي

اجةةح  تعا ةةر  لعمليةة  ت بتتةة  أ ت قق ةةا المراسةة  بصةةتا   بةةتقل  بعضةة ا لةةن بعةةض  بةة  هةةي

تةذري الةا ت قيةق الت ةرات االخة   تعليمي   ت ر  ا نب م  ات قيةق اي ا ةر  تعليمية   ن ةا 

 ( .05  0225ذالح  )

 

لقةراات افةي النمةت العقلةي تتمي     ل  الرااس  المتتسةط  بان ةا فتة   تمية  انضةج فةي ا      

الطاذ   اتصبح القراات العقلية   كث  ا ت ا   ن تمات  القرااتلمت ا   اتيتن الركا  العام أ

كثةة  رقةة  فةةي التعبيةة   ثةة  القةةرا  اللكظيةة  االقةةرا  العررتةة . اتةة رار فةةي هةةر  الم  لةة  سةة ل  أ

الم ةااات االمعلت ةات  الت صي  اا يانياتح  اتنمت القةرا  للةا الةتعلم االقةرا  للةا اكتبةال 

المال ظة  االططةأ  اتنمةت  اتبتعةر لةن اسةتطرام أسةلتل ليا  ال   ان التعلم تصبح  نطقيا  ال آات

االراا   ةةن المبةةتت  ال بةةي المباكةة  الةةا المبةةتت  الم ةة ر  اتنمةةت االنتبةةا  فةةي  رتةةح ا ةةرا  

مةت التةرك   عتمةرا  اتن  ا بتتا  فيبتطيع المتعلم استيعال  ايالت متتل   عقر  بب تل  اتب 

للا الك م ااستنتاج العالقات اتنمت  عح القرا  للا االسةترلا  االتعة ف  اتصة  التةرك  الةا 

 ( .73  0222ذااتح في ن ات  هر  الم  ل  )ابت جارا 

 

 

 
 .0/3/0223بتااتخ  0732 رت ت  التعليم الثانتي ذا العرر  * كتال ا اا  الت بي  / المرت ت  العا   للتعليم العام /  

 ** كتال ا اا  الت بي  / المرت ت  العا   للتعليم العام /  ق ات  الل ن  الما ف  للا  رااس المتمي تن ذا العرر  

 02/3/0206بتااتخ  2605      
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اقةةر كةةان للطلبةة  المتميةة تن نصةةي  فةةي ان تنةةال م الب ةةو االتقصةةي بالرااسةةات االكارتميةة      

تت لا في ا االهتمام ب ر  الكئ   ا ةن هةر  الرااسةات  ةا اهتمةت بالبةمات الاطصةي  للمتمية تن 

(  ا ن ةةةا  ةةةا اهتمةةةت برااسةةة  التكييةةة  االبتيةةةااي االتتافةةةق النكبةةةي 0276رااسةةة  )الةةةرفالي 

(  الالقة   اجةات م االاكةارت  0223 م االق ان م في المرااس االخة   )بنةرا ااالجتمالي ل

(  ارااس  ست اتي يات الةتعلم لةرت م 0227باسالي  المعا ل  التالرت  ل م االق ان م )الم رااي 

(  االةركا  المتعةرر لةرت م ااقة ان م 0220االق ان م العارتين فةي الم  لة  االلرارتة  )ال بيعةي 

(  ارااسةةة  بعةةةض المتغيةةة ات النكبةةةي  0227فةةةي الم  لةةة  الثانتتةةة  )ابةةة اهيم االلتيةةةارتين 

(  الالقة  0202االمع في  لر  المتمي تن بين ذاي الت صي  العالي االتامؤ  ن م )العباسي 

(  فضةال لةن 0200الركا  الاطصي لرت م باالقنال االجتمالي ااالسةت تا  المضةار )العييلةي 

مي تن  اال ان هر  الرااسات لم تتناا   تغية ات الب ةو ال ةالي رااسات اخ   تناالت فئ  المت

 للا ال غم  ن اهميت ا. 

الرتن تتمية ان لةن الطلبة  االرااس  فئ  الطلب  المتمي تن  الليح تتناا  هرا الب و بالت لي     

التذةت   العارتين بطاق  لالي   ن المثاب   في العم  ا ي  ااسةع لالمةالل تظ ة  بال غبة  فةي

فةي الناةام المع فةي اتعة   لبة  للمع ف  ات ميع المعلت ةات  اهةرا المية  تعمة  كقةت  رافعة  

 ةن  افضال  لن كتن م  تمي تن ف ةم فةي    لة  .(00  0202الن اح ب ر  المع ف  ) العبتري 

اارق ا اهي    ل  الم اهق  بمةا ت ملةح  ةن  ثةاب   اممةتح اقةت  اماقة   لةت  الم م م ا   ال

ن الةةرتن تتطلةةع تن اا المتكتقةة  التةةي تطلةةق للي ةةا المتميةة اذةةبح  ةةمن الكئةةتثم ها الكةة ر أاسةة

تكية ان ب ةا ب يةو تتكتقةتن للةا  ال ميع لقراات م العقلي  ات اا  ان تبةب  غةتا الييكية  التةي

 ةر اسةبال ب و االرااس   يو كان هرا البب  أخ تن  االتقر ان هر  التباةالت جرت   بالاآ

ب و المتمي تن في    ل  الم اهقة   اسةب  اخة  هةت ان ب ةو الماجبةتي  كةان  ا ث الب اختياا

فةةي  ةةبج الةةرات اال تتةة  االجتماليةة  للمةة اهقين فةةي    لةة  الرااسةة  المتتسةةط  اتضةةا  اقةةر 

  نةح ا  سالرني ذل  في اختياا ان تيتن ام ا   الركتتاا  ذات ذل  لب ةو الماجبةتي  اا ق تبة

 .ل  العم ت  فيما تطص خصائص هر  الم  

ا البةر ان تةنعيف باةي   بةتم  ا  اذ تاة ر لنكةاان مبيع  الم  ل  التي تم  ب ا   تمعنا  الية  

خ  للةةا ملبةة  المةةرااس اتطلةةق لةةرت م  اةةيالت اانكعةةاالت نكبةةي   طتلكةة   فضةةال  لةةن أا بةة 

التغيةة ات البةة تع  االتاسةةع  فةةي  طتلةةف   ةةاالت ال يةةا   قةةر تةةذث  كةة  ذلةة  للةةا ارااك ةةم 

اتا م  ع هر  الظ اف.  ما تتطل  رااس  هر  المتغي ات لرت م اقياس راجات ةا  االسةيما اتع

البا ثة   ات ةر ان  ثة  هةر   فةي  ةرار امةاللس  سابق  تناالت هر  المتغية ات انح ال تتجر راا

الب تس تنبغةي اج اةهةا فةي التقةت ال ا ة  مالمةا ان هنةا  اسةالي  ا  ةااات تميةن تعليم ةا 

 ف.لت قيق التعات   ع  طتلف الظ اللطلب  اتراتب م للي ا 

 

 اتمين تلطيص اهمي  الب و ال الي في النقام االتي  :  

ال رتثة  المتعمقة  لل تانة  العقلية  االمع فية  الب و ال الي   االة  جرتةر  لمتاكبة  الرااسةات  -0

لر  المتعلم  ن قب  البا ثين في للم الةنكف المع فةي  ف ةت تب ةو فةي لمليةات االراا  االك ةم 
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االت  يةةة  االتطةةة تن االةةةراك   اتاةةةيي  المطططةةةات  فضةةةال لةةةن جتانةةة  التكييةةة  االخةةة   

 االمتمثل  بالتم ك   ت  الرات ا  اا  التعات  .

في  ك ةتم المطططةات االرااكية  ارااسةتح برقة  تميةن ان تبةالر الطلبة  باةي  لةام ان الب و  -0

االرتن تتطلعتن الا  ع ف  الييكية  التةي تبةالرهم فةي كيكية  ف ةم ات  ية  اتطة تن المعلت ةات 

اا يانيةة  تةةرك ها اخكةةض العةة ا المع فةةي للةةا الةةراك    خاذةة  اان الطالةة  تعةةي  فةةي لةةالم 

لميا اكما هائال  ن المعلت ةات المترفقة  ت عة   ةن الصةع  للةا تا ر ثتا   ع في  اتطتاا ل

 الك ر استيعاب ا .

ان ف م الطال  للبلتكيات االم ااات التي تمتلي ةا تبةالر  للةا القيةام بتطةتت  هةر  الم ةااات  -6

اباةةي  خةةا  تلةة  الم ةةاا  التةةي تةة بج بةةين ال تانةة  المع فيةة  ااالنكعاليةة  االضةةغتم التةةي 

لم يط  بح بط تق  ات ابي   ابالمقاب   قاا   اافض البلتكيات التي تيةتن تتاج  ا في البيئ  ا

 غي    غتب  اتتسيع  رااك م في ت رت ا ا نع ظ تا اثااها للا سلتك م .

  الت رتةر  االن ةتض  ارأمتمي تن ف م ا ة  ا بةتقب  اال ةم ااهمي  الب و  ن تناالح لكئ  ال أتيت -3

اال قي  االج  الات  المتمي تن االرارهم لل يةا  ات قيةق اهم تقتران ا الا اال رهاا االتقرم 

التيا   في جميع جتان  كطصيات م البر  ن اجة ا  رااسةات االةرار بة ا ج  طتلكة  تبةت رف 

 ال تان  المع في  لرت م .

 ةةن المميةةن ان تبةةاهم نتةةائج الب ةةو ال ةةالي اتتذةةياتح فةةي تت ةةيح الصةةتا  ا ةةام الم تمةةين   -5

طةةاذ االجةة ا ات الال  ةة  فةةي  عال ةة   ةةاالت التةةاخ  الرااسةةي االنبةةيان بالعمليةة  الت بتتةة  الت

االع ا المع في اكث   التاجبات المراسةي  ااال ت انةات ا ةيق التقةت الن ا هةا لةر  الطلبة  

 في المرااس العارت  الياف  الم ا   الرااسي  .

ج تعليمية  اااكةارت  تمين ان تبالر نتائج الب و المراسين االم كرتن الت بتتين في بنا  ب ا  -3

تكيةةر الطالةة  فةةي تعلةةم اتنميةة  بنةةا  المطططةةات االرااكيةة  اتقتتت ةةا  فضةةال لةةن تنميةة    ةةاا  

التعةةات  لةةرت م  ةةن خةةال  القةةرا  للةةا التعةةات   ةةع الضةةغتم االةةت يم فةةي االنكعةةاالت ااجةة ا  

 لمليات تقيييم  ع في للمتاقف المطتلك  اارار االفعا  ت اه ا .

 

 اهداف البحث : 

 : التع ف للا  ت رف الب و ال الي

 المطططات االرااكي  لر  الطلب  المتمي تن . راج   -0

النةةتل )ذكةةتا  انةةاس( االصةةف  يالكةة ا  فةةي المطططةةات االرااكيةة  للةةا افةةق  تغيةة راللةة    -0

 الثالو المتتسج( .ا)الثاني  

 التم ك   ت  الرات لر  الطلب  المتمي تن .راج    -6

النةةتل ) ذكةةتا  انةةاس( االصةةف  ي ةةت  الةةرات للةةا افةةق  تغيةة  الكةة ا  فةةي التم كةة راللةة     -3

 )الثاني  الثالو المتتسج( .

   اا  التعات  لر  الطلب  المتمي تن . راج   -5

  النةتل )ذكةتا  انةاس( االصةف )الثةاني يالك ا  في   ةاا  التعةات  للةا افةق  تغية رالل    -3

 .  الثالو المتتسج(
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 بين المطططات االرااكي  االتم ك   ت  الرات لر  الطلب  المتمي تن . االاتبامي  العالق  -2

 بين المطططات االرااكي  ا  اا  التعات  لر  الطلب  المتمي تن .  االاتبامي  العالق  -7

 بين التم ك   ت  الرات ا  اا  التعات  لر  الطلب  المتمي تن .  االاتبامي  العالق   -2

    بةةين المطططةات االرااكية  االتم كةة   ةت  الةرات ا  ةةاا  التعةات  لةةر   االاتبامية  العالقة  -02

ا ر   س ام ك   ن  تغي ي التم كة   ةت  الةرات ا  ةاا  التعةات  فةي التبةاتن   المتمي تن الطلب 

 . اليلي للمطططات االرااكي 

 

 Limitation of the researchحدود البحث  

فةي   افظة  بغةرار  ال يت ية  فةي  ةرااس المتمية تنتت رر الب و بطلبة  الم  لة  المتتسةط   

اليةةة خ االالةةةا االثانيةةة ( ا تمثلةةة  بالمةةةرت تات العا ةةة  للت بيةةة  فةةةي )ال ذةةةاف  االالةةةا االثانيةةة   

(  ا ةةن كةةال النةةتلين 0206- 0200االمرت تةة  العا ةة  لت بيةة    افظةة  رتةةالا  للعةةام الرااسةةي )

 الثاني االثالو المتتسج . اللصكين

       

  Definition of the termsيد المصطلحات تحد 

  Perceptual schemataالمخططات االدراكية ااال :     

 ل ف ا ك   ن :     

لباا  لن كي   نظم للبةلت   تعبة  لةن الط تقة  التةي تبةلي ا الكة ر : Piaget 1926بياجيح  -0

 . (et al.,  Papalia 2004 , 39)للتكال   ع البيئ  

 

ات ـظيم المعلت ةةـ رف الةةا تنةةـر  تةةـ   كيةةـات لقليةةـا ت كيبةةـ: بان ةةBartlett 1932بااتليةةت  -0     

البيئ  بط تقة  ذات  عنةا تبةالر فةي تمثية  الطصةائص االساسةي  للمت ةتلات اا   ن  ـالقار 

 ( . Rita ,1987,275) اال راس

: بان ةا بنةا  لقلةي تتضةمن افيةااا  Rumelhart & Ortony 1977ااتةتني أا  اا يل ةاات -6

تعيف  ع فتنا لن االكيا  االمت تلات االمتاقف ااال راس االرات  فالبييما هةي امةااات 

 ( . Rumelhart & Ortony, 1977,133اانمام ابنا ات  ع في  )

ا متةةا    : ان ةةا   متلةة  ت اكيةة   ت اذةة   ةةن المع فةة  Rumelhart 1980ل ةةاات ياا  -3

 ( .  Spiro,1980,204للراك   )

: تقصر ب ا ت كي  البيانات  االمعلت ات  ااالج ا ات لت تت  اجة ا  Greeno 1980غ تنت  -5

 .  (032  0222الطب   المتعرر  الا نظام ذي  عنا ت بطح لالقات )قطا ي 

اهةت  ك ةتم   كة  تاةةم   : تيةتتن نكبةي تقابة  التيةتتن العضةةتي فةي البيتلتجيةا0225غةانم  -3

  اتتضةمن اسةت ابات ببةيط  فةي  بةتت  الكعة  المةنعيف  الراخلية االعمليةات الظةاه البلت  

 . (76  0225  كك م الاطص للنظام العرري )غانم    كباتنظيمات 

: بنا   ن المعلت ات التي تةتم اسةتطرا  ا لتمثية  Leahey & Harries 1997لياهي اهي س  -2

 . (032  0200المكاهيم في الراك   )   مر ا ليبا 
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 ةةكا   عنةةا لطبةة   الكةة ر تتغيةة   ةةع : ت كيةة    ةةرر أا م تقةة   نظمةة  فةةي  0223 ا  بةةت غةةأ -7

 ( .063  0223  اا التقت ) ابت غ ا   

 التع تف النظ ي للمطططات االرااكي   

( اذلةة  لتبني ةةا نظ تتةةح فةةي المطططةةات االرااكيةة  0260تبنةةت البا ثةة  تع تةةف بااتليةةت )    

Perceptual sechmata   في ب ث ا. 

را  الطالةةة  المتميةةة  للةةةا  قيةةةاس ئةةةي للمطططةةةات االرااكيةةة  ف ةةةت أا ةةةا التع تةةةف االج ا    

المطططةةات االرااكيةة  اتقةةاس بالراجةة  اليليةة  التةةي ت صةة  للي ةةا للةةا ذلةة  المقيةةاس المعةةر 

 الغ اض الب و ال الي .

 

  Egocentrismثانيا: التمركز حول الذات   

 ل فح ك   ن :   

االخر بتج   نظة  اخة    ي  لن لرم  ن تتصف ب ر  الصك اهت تعب: Piaget 1951بياجيح  -0

 Papalia  et غية  اج ة  نظة   بعةين االلتبةاا  اهةت ذةك  تاةتم  للي ةا تكيية  االمكةا  )

al.,2004,161) . 

ا  في ا تك م الطك  العالم  ةن اج ة  نظة   فقةج اال تةر تع تف قا تس اكبكتار:  ال   ع في  -0

اان اج ات نظ  االخ تن   . Colman, 2003, 233)لرتح )  تطتلف لم 

نكبةح الك تةر  ةن ت  تةف التاقةع ااظ ةاا : اناغا  الم اهق ااسةتغ اقح بElkind 1967اليينر  -6

 ( .  Passer,2009,555نتلح )

: تكبي     ف لطب ات االكطا  االخ تن  اا لالفعا  اا االكةطا  اا Beard 1986بي ر  -3

 ( .02  0273)بي ر  االكيا  في  ت  خطج الك ر 

: بانح فاة  الكة ر فةي تصةرتق ان اج ة  نظة   غية  قابلة  للتاةاا  Cobb 2001 فتح كتل ل -5

 ( .  Cobb, 2001, 592 ن قب  االخ تن )

 ( .053  0226)لاق   : هت االهتمام باالنا ااالناغا  ب ا0226تع تف لاق   -3

 

 التع تف النظ ي للتم ك   ت  الرات 

 ةا نظ تة  بنيللتم كة   ةت  الةرات اذلة  لتElkind 1967 لقةر تبنةت البا ثة  تع تةف اليينةر    

 .للتم ك   ت  الرات في هرا الب و امااا    جعيا  في القياس اتكبي  النتائج  اتصنيكح اليينر

ا ا التع تف االج ائي للتم ك   ةت  الةرات ف ةت الراجة  اليلية  التةي ت صة  للي ةا الطالة     

االمعةر  ةن    قياس التم كة   ةت  الةرات بم االتةح الثالثة بعر  ست ابتح للا فق اتالمك ت  

 . الغ اض الب و ال الي   االري تبنتح  Enright et al.,1979ن ان اتت اآخ ت قب 

 

 Coping Skillايش ثالثاً: مهارة التع

 ل ف ا ك   ن :

  حن ةأبعةار المنبةح الةري تراكةح الكة ر أ: ان الملية  خكةض اا Spielberger 1966سةبيلب ج    - 0           

 ( .05  0222  رر لح )الرااجي  
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 ةا ج ةتر  ع فية  اسةلتكي  تت ةع : انLazarus & Folkman1980ال اااس افتليمةان  -0

لال راس الضةاغط  ا ةا تنةتج لن ةا  ةن   المتطلبات الراخلي  االطااجي ج  البيط   للا  ن أ

 ( .Lazarus & Folkman,1980, 219) اا  قالل ا ذ الات

: بان ةا البةلتكيات الظةةاه   اا الطكية  االتةي ت ةةرس للتقلية   ةةن Fleishman 1984فلاةمان  -6

    ( .Fleishman, 1984,229الضغتم النكبي  اا الظ اف الضاغط  )

  تقةف لمتاج ة  تبةتطرم التكيية  المليةات األفعةا   ةن : بان ا سلبل 0272 النكف للم  ع م -4 

 اككةةافي  جةةاب ) المتاقةةف هةةر   ثةة  فةةي الكةة ر اسةةت ابات تعةةرت  فةةي أا سةةاا غيةة  أا  ةةاغج

0272  2362) . 

ااسالي  ت اا  الك ر  ن خالل ا التعا    ع الضةغتم  م ائق: بان ا Luthans 1992لتثان   -5

 ( .36  0222التي  رثت بالكع  )تتسف  

: ان ا است اتي يات تعتمرها الك ر لنر  تاج تح ل رس تذث  فةي تتا نةح اذلة   ةن 0225ال لت -3

 ( .02  0225خال  تقييم هرا ال رس  ع فيا  ) ال لت 

لتكي  التي تقتم ب ا الك ر ب رف البيط   اا التعا ة  : ال  تر المع في  االبDewe 2000رتت -2

 ع  طال  المتقف الري تم ارااكح اتقييمح بتذكح تكت  ماق  الك ر ات هق  صةارا  اقرااتةح 

 ( . Dewe, 2000, 397, 418اتمث  لح  تقكا  اغطا  )

  االلة اض : بان ا ال  تر المباك   اغي  المباك   التةي تبةرل ا الكة ر لمتاج ة0222الرااجي -7

ل بةمي  االتييةف  ةع اال ةراس المت ا ن   ع المتقف الضةاغج ب ةرف الةار  ات انةح النكبةي اا

 ( .02  0222را   طام ها )الرااجي التي أ

 

 التع تف النظ ي لم اا  التعات 

بنةا   نظ تةا  Lazarus & Folkman 1980 تبنةت البا ثة  نظ تة  ال اااس افتليمةان   

 .للب و ال الي  اكرل  تبنت تع تك ما لم اا  التعات  تع تكا  نظ تا  

 

 التع تف االج ائي لم اا  التعات 

 ةن    التةي ت صة  للي ةا الطالة ا ا التع تف االج ائي لم اا  التعات  ف ت الراجة  اليلية   

 . بتطرم الغ اض الب و ال اليماالست اب  للا فق ات المقياس الخال  

 

  Distinguished Studentرابعا: الطالب المتميز     

 ل فح ك   ن :

هةت ال ائةع ا:هةت الاةطص المطتلةف فةي نتليتةح   Fowler & Fowler (1964)فتل  افةتل  -0

 ( .  Fowler & Fowler,1964 ,356) ب  نتليتح(   تكت  ك ي  اذا  يان     تق  )

هةةت ذةةا   االرا  العةةالي  قاانةة   ةةع  المتميةة :تعةة ف ( 0220 يتةة  الت بيةة  اال  تيةةي )  -0

الم متل  العم ت  التي تنتمي الي ا فةي قةرا  اا اكثة   ةن   متلة   ةن القةراات التالية : قةرا  

لقليةة  لا ةة   اسةةتعرار اكةةارتمي خةةا   قةةرا  ابراليةة   التكييةة  المنةةتج  قةةرا  قيارتةة   قةةرا  فةةي 
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قةةام  يتةة  الت بيةة  اال  تيةةي   0227الكنةةتن االرائيةة  البصةة ت   قةةرا  نكبةة  كي   افةةي لةةام 

 ( .07  0227بالغا  القرا  النكب  كي   ن التع تف ) الب اا  

: بانةةح  ةةن تتبةةم بةةالتكت  االتميةة   اتاةةاا بةةح الةةا Distinguishedقةةا تس الت بيةة  المتميةة    -6

ان ةا  اا ت صةي  كبيةة  اا ك ا ة  اهيبة     تقةة   اتطلةق اتضةةا  للةا  ةن تتبةةم باال تيةا  فةةي 

 ( .  Bage, 1977,132النتلي  )

: هت الاطص الري تطتلف في نتليتح االاطص الما تر بح باال تيةا  Halsey 1977هالبي  -3

 ( . Halsey, 1977, 296) االاطص الما تا االمتكت 

: هم الطلبة  الرااسةتن فةي  ةرااس المتمية تن  اقةر تةم قبةتل م في ةا للةا 0222ا اا  الت بي   -5

اال ت انةةةات العا ةةة  للرااسةةة  االبترائيةةة  فضةةةال                اسةةةاس  صةةةتل م للةةةا أللةةةا الم ةةةا يع فةةةي

لةةن ن ةةا  م فةةي أرا  اختبةةااتن  االا  لقيةةاس القةةرا  العقليةة   االثةةاني الختبةةاا ت صةةيل م فةةي   

بعض المتار الرااسي  اتاةت م فةي قبةتل م ان التيتنةتا  ةن ال اسةبين اا الميملةين خةال  سةني       

 ( .3  0222 بي  رااست م البابق  )ا اا  الت

: الطال  الري ت قق ارا    تمية ا   قاانة   ةع ارا  افة ار   متلتةح العم تة  فةي 0223ال اسان -3

بعر  ن االبعار ال ئيب  اا التي تمثة  البةمات العقلية  االاطصةي  التةي تتمية  ب ةا المتكةت  لةن 

للةا المثةاب   اااللتة ام  غي    اهي القرا  العقلي  العالي  االقرا  االبرالي  االت صي  االقرا 

  .(000  0223الا جان  الرافعي  العالي  االم ان  ااالستقال  في التكيي )ال اسان 

: هةةت الةةري تصةة  ارائةةح  بةةتت  تكةةت   عظةةم اق انةةح فةةي   ةةا   ةةن 0225ال ابعةةي االينةةاني  -2

لح الم ةةاالت التةةي تقةةراها ال مالةة    تةةا تتذةةف بةةالتمي   االم ةة  الةةري تميةةن تميةةن اسةةتعما

لت رتر  ا اذا كان الك ر  تمية ا  اا  تكتقةا  اا  بتية ا  اا  بةرلا  ا بةتت  االرا  الةري تصة  اليةح 

 .   (02  0225في   ا   عين )ال ابعي االيناني 

( فةةي ا ت انةةات الصةةف البةةارس %27: هةةم التال يةةر ال اذةةلتن للةةا  عةةر )0222العةة    -2     

 صةي  الرااسةي بةراجات لالية  تفةي ال االبترائي  ا من اجتةا اا اختبةاا القةرا  العقلية  ااخة 

 ( . 663  0222الع    )

  التع تف النظ ي للطال  المتمي    

 تتبنا البا ث  تع تف ا اا  الت بي  / الع ا  للطال  المتمي  .    
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 الفصل الثاني 

 ودراسات سابقةالخلفية النظرية 

 Perceptual schemataالمحور االول / المخططات االدراكية 

 مقدمة

درست عالقة االنسان بالمثيرات من حوله من قبل المتخصصين وقادت هذه الدراسات  لقد    

بذاته وان العقل  ا  قائم ا  علماء النفس المعرفي الى االتجاه نحو المعرفة البشرية باعتبارها نظام

يقوم بتجهيز المعلومات التي يتلقاها بطريقة فعالة ويحولها الى اشكال جديدة على هيئة فئات 

 . (31، 3991وصيغ )عبد الخالق و دويدار،

التي يدرسها علم النفس المعرفي التي من خاللها تدخل المعلومات الحسية الى  العمليات دوتع   

ا تنظيم وخزن هذه المعلومات واستعادتها واستخدامها في مجاالت الدماغ والكيفية التي تتم به

دعائم قدراتنا على التفسير والفهم وإطالق االحكام وتمثيل او حفظ كل المعلومات  الحياة اليومية

واالحداث التي تواجهنا في الذاكرة وكذلك االشخاص الذين نقابلهم وكذلك المجتمعات التي 

 ( .13، 2132معها ومعهم ) فريزر واخرون،  نعيش فيها واساليب تعاملنا

نماط مختلفة من المعالجة لغرض الدماغ تتعرض الى أالى  inputفالمعلومات الداخلة      

للمعلومات االصلية وينتج عن ذلك مخرجات  Representation تحويلها الى تمثيالت  

output التي هي عبارة عن أ( نواع مختلفة من االستجاباتGreen,1987,8. ) 

النظريات الهامة في  من من االهتمام في اآلونة األخيرة على واحد قدر كبير س  ر  وقد ك      

التي استخدمت من قبل علماء النفس و،   schema theoryالتعليم هي نظرية المخطط

وفريد المعرفيين وعلماء اللغة وكذلك استخدمت في العديد من الدراسات لما لها من تأثير كبير 

ة التي تؤثر على عملية العوامل الرئيس من نوعه على إدراك وذاكرة المتعلمين ولفهم تفاعل

 . (Al-Shafee,2010,13اإلدراك )

 Schemata Concept فهوم المخططاتم

في علم النفس وعلم  schemata or schemas وجمعها مخططاتschema لمخطط ا     

لتمثيل مفاهيم عامة مخزونة في الذاكرة. ونسق هيكلي او اطار هي بناء عقلي افتراضي  المعرفة

لخطة عمل او نص مكتوب تصف وتنظم نماذج السلوك والتفكير، وهي وسيلة اتصال تسمح 

للخبرات الجديدة والمعلومات ان تتوافق مع معلومات سابقة. فالمخططات تتولد من خالل 

واالشياء واالحداث في العالم حيث تمكننا من  الخبرة التي يحصل عليها الفرد بتعامله مع الناس

القدرات والمثيرات التي  ان نتحسس وندرك ونزداد خبرة عن العالم الذي حولنا انها اتصال بين

 ( .,Ghani,2012 2) تقابلنا 

تمثل المخططات فهم عام لموقف او شخص ما من خالل تصغير الخبرات في قالب يسمح    

 من المعلومات وقت االستجابة، وفيحاجة الى التعامل مع كم هائل بالتكيف مع البيئة دون ال
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ضوء المخططات العقلية قد يكون للفرد توقعات حول األحداث واألشخاص تساعدنا في التعامل 

 ( .311، 2131والتكيف مع مثل هذه المثيرات )العتوم،

انظمة معلومات، وهي مفتاح عملية الفهم  بانهان المخططات وعلماء النفس المعرفي   برويعت    

لدى الفرد وحتى يتسنى لنا فهم قصة ما فاننا نقوم باختيار المخطط الذي يظهر لنا انه مناسب 

معينا لنقرر اي التفاصيل في القصة ا  وبعد ذلك نستخدم اطار ،ليجعل القصة ذات معنى لدينا

أي منها نستطيع تذكرها في المستقبل، تعتبر مهمة، وأي منها تضيف خبرات الى معلوماتنا، و

كذلك ان عدم البدء باستخدام مخطط مناسب عند قراءة قصة او كتاب يزيد من  ونويفترض

(. كذلك 349، 2111قضى في عملية فهم واستيعاب ما يقرأ )قطامي،الزمن المستغرق الذي ي  

كي المناسب يعتبر يرى الباحثون ان فهم مادة مقروءة او قصة دون استخدام المخطط االدرا

 ( .Woolfolk,1990,247)  شبه، بالسير في مدينة بدون خريطةشديد ال

 

  االدراكية التطور التاريخي لنظرية المخططات 

تم التطرق لمصطلح المخططات بادئ االمر لدى الباحثين في مجال العلوم الطبية وبخاصة      

مخططا اللية   Head & Holmes في مجال علم االعصاب حيث وضع كل من هيد وهولمز

واوضحا فيه ان اي ، 3933نقل االيعازات الى االعضاء من خالل االعصاب وذلك في عام

نا الجسدية وبوعي منا فانها ستضاف لنموذج مخططاتنا التي قد حركة تقوم بها أعضاؤ

الفص  وضعناها اللية الحركة لدينا وفي اطار نفس السياق ذكرا ان الشخص المتعرض لتلف في

نه لن درجة اى لاالجداري لدماغه سيفقد الشعور بالجانب المعاكس من اعضاء جسمه يصل 

مما يعني ان اي اضرار بالنظام الحسي الجسدي سينتج عنه  يشعر بااللم في هذا الجانب،

 . (Arbib,2001,2بالمقابل اضطرابات في مخطط الجسم ككل )

، Piaget 1926لم النفس ظهر على يد بياجيه ان التطور المبكر لفكرة المخططات في ع    

 استخدمه بياجيه لتنظيم نماذج السلوك التي تستخدم في المواقف المختلفة، ومصطلح المخطط

) ميللر،  يعبر المخطط عن كل ما هو قابل للتكرار ويتصف بالتنظيم في الفعل لهوبالنسبة 

واالستجابة للمثيرات الحسية من خالل سمح للفرد في التعرف ت ت(. وهي تمثيال41، 2112

، وعليه شكلت المخططات العقلية مفهوما مهما  في نظرية بياجيه حيث ااضفاء قالب معين عليه

اعتبرها مكونا  اساسيا  في البيئة المعرفية للفرد يستطيع من خاللها ان يحدد استجابته للبيئة 

 ( .Piaget,1972,2) الخارجية

فكرة المخطط في علم النفس المعرفي الذي بدأ حياته  Bartlettرتيليت قدم با 3912في عام    

بانكلترا وتلقى دراساته االكاديمية  (3113) في مقاطعة جلوستر شاير مسقط رأسه في عام

، J. wardبجامعة لندن بعد لقائه في كامبريدج وتأثره فكريا بثالثة اشخاص هم الفيلسوف وارد 

  Riveras ، والعالم االنثروبولوجي ريفرزC.S. Myers وعالم النفس التجريبي مايرز

W.H. وتم تعيينه مساعدا  لمايرز في مختبر علم النفس الذي تم تأسيسه بعد وصوله الى ،
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فكار وارد وريفرز بدأ بارتليت يجري دراسته على مواد طبيعية مثل ، وبتأثير من أكامبريدج

ات االدراك والتمييز، والتذكر، وأظهر في الصور والقصص، ليستكشف طبيعة تنظيم عملي

كيف ان افضل فهم  لعمليات االدراك والذاكرة  Remembring  1932)التذكر(كتابه الرئيس 

ماضي الفرد وخبراته، كما بيمكن ان يأتينا عن طريق دراستها بوصفها عمليات نشطة تتأثر 

رك للمعرفة االنسانية )فريزر طور مصطلح المخطط ليشير الى التنظيم المتغير والمرن والمتح

 .  (19، 2132واخرون ،

وقد استند في دراساته على افتراض اساسي وهو ان المعرفة السابقة تؤثر على معالجة     

المحفزات الجديدة، فهو يركز على الطابع البنائي للتذكر فعندما يحاول الناس تذكر قصة ما فهم 

ة، واعتمادا  على خبرتهم فيما له عالقة بالمألوف يحاولون أعادة بنائها بحسب شروطهم الخاص

 . (Arbib,2001,2)  من مجموعة المخططات من االعتماد على تفاصيل التكرار والتذكر

نادا الى علم النفس المعرفي وقد وضع بارتليت اسس بناء المخططات في العشرينات، است    

من القرن الماضي، وقد حصل عدم عاد العلماء االهتمام بنظرية المخططات في السبعينات أ

عاما، في هذا السياق يمكن القول ان تطوير بناء المخططات  )21اهتمام للموضوع طوال)

اقترحه بارتليت اساسا على انه شكل جديد تماما من اشكال التمثيل العقلي، وما يأسف لبارتليت 

االطار الفكري السائد في علم  انه قدم اقتراحه خالل الفترة التي كانت فيها المدرسة السلوكية هي

(. حيث يتفق السلوكيون على ان علم النفس يجب ان يؤسس على Ajideh,2003,1النفس )

دراسة موضوعية تتناول مظاهر السلوك الذي يمكن مالحظة دون ما خفي منه، 

(. وقد اقترح بارتليت عنصرا اساسيا اال وهو الكيان العقلي الذي 221، 3993)االيزرجاوي،

مستبعدا ضمن االطر السلوكية لعلم النفس. فقد جمع بارتليت الكثير من بياناته عن الذاكرة  كان

البشرية اثناء فترة الحرب العالمية االولى وذكر انه نشر بعضا منها دون وجود االطار النظري 

العام. وفي بداية كتابته عن الذاكرة في العشرينات من القرن الماضي ذكر انه محبط للغاية 

بسبب عدم قدرته العمل على وضع نظرية لبياناته، بين كذلك انه خالل هذه الفترة كتب عدة 

فصول لكتابه الذي يصف فيه ابحاثه في الذاكرة ولكنه اتلفها في نهاية المطاف. ومع ذلك وخالل 

وكتب  Henry Headبداية العشرينات قضى الكثير من الوقت مع طبيب االعصاب هنري هيد 

ان هذه المناقشات قادته الى بناء المخططات. وقد تضمن كتابه وصفا  اكثر تفصيال  في تقاريره

للنتائج التجريبية البحاثه، وبناء  على ما ذكر فان مفهوم المخططات يعزى الى بارتليت منذ العام 

الذي افترض ان فهم الناس وتذكرهم لالحداث يتشكل تبعا لتوقعاتهم ومعرفتهم السابقة، 3912

تقديم هذه التوقعات عقليا  وفق نوع من المخططات. ولقد شجبت مفاهيم بارتليت لكونها ويتم  

غامضة جدا حين ذاك، بحيث ال يمكن ادراجها في اي شكل من االشكال النظرية القابلة 

لعديد من التفسيرات المتضاربة حول عمله. وقد للالختبار. وكذلك لعدم وجود تعريف دقيق 

جانبا نتيجة الضغط واالعاقة التي كانت تتلقاها من انصار المدرسة  ازيحت افكار بارتليت

عتماد على نهج اكثر االالسلوكية الغالبة في ذلك الوقت، واستمر الحال هكذا حتى العودة الى 

طبيعية لذاكرة االنسان وذلك في السبعينات والتي وفرت المناخ المالئم الحياء افكار بارتليت، 
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لتي تم اعتمادها مكنت من فك غموض نظرية بارتليت وفهم الخصائص فالنماذج الحسابية ا

  .(Ajideh,2003.2االساسية للمخططات )

برهن عدد من وفي السبعينات اعيد االهتمام من جديد ببناء المخططات ضمن علم النفس،     

ذكاء العلماء المعروفين بأن المخططات يحتاج اليها لتنظيم المعرفة في مجاالت عدة منها ال

الصناعي، علم النفس المعرفي واللغويات واالدراك الحركي، وكذلك عدد من علماء النفس في 

فروع مختلفة من علم النفس اعطوا اهمية للمخططات ففي الذكاء الصناعي ركز على 

في الذكاء الصناعي حيث وجد العلماء ان والمخططات فكما لها دورها في العقل البشري 

وبرامجيات حاسبية تحاكي العمليات المعرفية البشرية تشبه في طريقة عملها تصميم انظمة 

العقل البشري من شأنها ان تقدم حلوال  لمشكالت االنسان على افتراض انهما يشتركان في 

(. فبينما كان 293، 2114)الريماوي، عملية معالجة المعلومات في نظام الذاكرة

عينة والسيطرة عليها كومبيوتريا  وتهيئتها للعمل يحاول تطوير الة م Minsky 1975منسكي

لالنسان )ان تكون هذه االلة لها قدرة ادراك وفهم العالم (، وخالل محاوالته تلك  بقدرات مشابهه  

على ابحاث بارتليت، استنتج منسكي ان الصعبة التي تعترض ابحاثه، اطلع في حل المشاكل 

ونه عن العالم للخروج بالعديد من العمليات التي الناس يستخدمون خزينهم المعرفي عما يعرف

كان هو يطمح بتحقيقها عن طريق االلة  التي دأب على صنعها، لذلك ظهرت لديه الحاجة  

لتزويد الته المرتقبة مع هكذا نوع من المعرفة الجل تحقيق انجازات مشابهة للقدرات البشرية. 

ة للتمثيل المعرفي )ترميز( في االالت وكانت وعليه طور اطاره البنائي لاللة المرتقبة كطريق

خطة منسكي المقترحة يمكن رؤيتها محددة ومحكمة اساسا  من خالل بناء المخطط، فقد بنى 

فكرته عن التشكيل المعرفي المطلوب للتحكم بااللة من خالل التفاعل مع معلومات محددة جديدة 

ن المعلومات العامة والثابتة يمكن تمثيلها يحصل عليها من تفاعله مع العالم الخارجي، واقترح ا

بأطار يتركب من شقوق لها مدى معين لتقبل المعلومة. وعليه فعندما ال يقوم العالم الخارجي 

المتفاعل بتزويد هذه الشقوق بالمعلومات المحددة فأنها يمكن ان تمتلئ معلومات قاصرة عن 

أثر بشكل مباشر ول علم الكومبيوتر (. عمل منسكي في مجاBrewer,1991,490إتمام العمل )

  knowledge ان نظرية تمثيل المعلومات  وقوي في علم نفس التربية حيث

Representation  افترض من خاللها ان والتي التي وضعها منسكي بطريقة المخططات

المخطط العقلي يمكن ان يكون اطارا  يحتوي بعض النواقص في المعلومات المأخوذة من 

زمني وتعمل اذ ان البيئة بمواقفها ال تقدم دائما  معلومات متكاملة لالحداث وتسلسلها الالموقف، 

 2133النواقص من خزين المعلومات الموجودة فيها)عبد الستار، المخططات عادة على مل  

،22. ) 

قدم نظرية المخططات من خالل الخبرة وبشكل مهارة تعلم  Schmidt 1976اما سكميدت    

حركية منفصلة، استندت بموضوعها على مخططات االسترجاع والتي هي تحديد االستجابات 

 ( .Arbib,2001,3الحركية بصورة ازواج متناسقة مع النتائج الفعلية )
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( scriptاالحداث ) الية بناء الوقائع او Schank & Abelson 1977طور شانك وابيلسونو   

للتعامل مع المعارف بهيئة سلسلة من االفعال المتعاقبة، فنظرية المخططات زودتنا بتوضيحات 

عن العديد من التجارب التي تم بحثها، كما أنها قادت الباحثين نحو دراسات تجريبية جديدة 

ذكرنا للوقائع وواسعة ومتنوعة جدا  وزودتنا بالمخططات ذات الصلة التي تحسن من فهمنا وت

دورا كبيرا  Andersonعالم النفس التربوي اندرسون ولعب . المكتوبة لنصوصالغامضة في ا

( اشار في دراساته الى ان 3911في التعريف بنظرية المخططات في التربية، ففي عام )

 ان البناء للمرة االولى كذلك المخططات تزودنا بشكل من اشكال تمثيل المعرفة المعقدة، وبين

يزودنا بمبادئ مبررة عن كيف ان المعرفة القديمة من الممكن ان تؤثر على ما نكتسبه من 

حيث انها خدمت  ،مباشرة لفهم عملية القراءةمعرفة جديدة، وعليه فان نظرية المخططات طبقت 

وبشكل مهم النقل المتوازن لطريقة القراءة الى حد بعيد من االسفل الى االعلى، فان نظرية 

اعلى من خالل ادراك الوسائل  –من المعلومات اسفل  كد بان القراءة تتضمن كال  ؤات تالمخطط

معنى( عن  ي)ذ اسفل لبناء تمثيل هادف  –التي تصل العين وبعدها استخدام معرفة اعلى 

 . (Brewer,1991,490 (محتوى النص

على افكار منسكي وتمكن  Rumelhart 1980وقد عقب عالم النفس المعرفي روميلهارت      

من توجيه تلك االفكار وبشكل واضح نحو النظرية النفسية للتمثيل العقلي للمعرفة المركبة 

وتوصل الى ان المخططات هي وحدات بناء للمعرفة مثل الذرات التي هي وحدات بناء 

هيكل العناصر، وهي وحدات بناء ذات قيمة عظيمة جدا ومركبة للذاكرة. والمخططات توفر ال

بالتفاصيل الخاصة بحالة معينة، على سبيل المثال، مخطط الطائر  ألالبنائي الذي يجب ان يم

يتضمن حاالت مثل وجود الريش والمنقار وهيئة الطيور االخرى، وهذا ينطبق على حالة البيت 

 مثال مساحته وشكله والغرف الموجودة والمواد المستعملة في البناء وغيرها

(Spiro,1980,205.) 

كثر احكاما  وتعقيدا  وذلك فقد قدم نظرية مخططات بصورة أ Arbib 1981ما ارببأ     

بربطها بالحاجة الى شرح االساس العصبي للسلوك، مشددا على ان المخططات تعبر عن 

 معينة اق لنشاط محيط خلية عصبيةوظيفة دون الحاجة الن تكون هنالك مشاركة واسعة النط

((Arbib,2001, 3 . 

  االدراكية النظريات التي فسرت المخططات  

طوي عليه من عمليات وفهم مصطلح المعرفة وما ينيبدو ان عدة تخصصات سعت لدراسة    

نشطة التفكير والتخيل واللغة والمعالجة المطلوبة في االدراك والتذكر وحل عقلية ذكية وأ

النشاط االنساني اثناء الممارسات المشكالت وتكوين المفاهيم والتعلم والذاكرة ومختلف اشكال 

 اليومية .

الهدف من وراء كل هذه الجهود التي يبذلونها  ان في ينكما اليختلف علماء النفس المعرفي    

الرغبة في استخدام هذا الفهم من اجل تحسين عملية التربية والتعلم وعمليات التذكر  هو
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ق االرشاد النفسي والعالج ائالمدرسي وطر واساليب التفكير ومعالجة المشكالت وعملية التوجيه

 ( . 21، 2133النفسي المعرفي السلوكي )محمد و عيسى ، 

ان النظريات التي تناولت هذا الموضوع ليست  ت الباحثةوعند تتبع ودراسة المخططات وجد   

كثيرة، حيث ان النظريات التي ركزت على مصطلح المخطط مباشرة كمبدا للنظرية او فرض 

وضها معدودة، واما النظريات االخرى التي يتم التطرق اليها فتعتبر نظريات مفسرة من فر

عطاء ها النظرية بما يخدم في إدأبت الباحثة على بلورة منطلقاتوللمصطلح بشكل غير مباشر 

يوفر اطارا  عقليا  لفهم من خالل بناء عقلي افتراضي  تفسير لعملية تمثل المعلومات الجديدة

  ومن هذه النظريات مايأتي : المعلومات.وتذكر 

 Gestalt’s theoryنظرية الجشطالت  -1

يهتم علماء نفس الجشطالت بكيفية ادراك الفرد للموقف الموجود به وكيف يستجيب له      

في اطار معرفي. فالجشطالت كل مترابط االجزاء، باتساق او نظام، او هو نظام تكون فيه 

ة ترابطا ديناميكيا في ما بينها، وكذلك في ما بينها وبين الكل االجزاء المكونة له مترابط

ذاته. واكدوا على وجود نوع من التوازي بين االحداث الداخلية واالحداث الخارجية، اي ان 

هناك توازيا بين مظهري العقل، الحدث السلوكي والحدث الفسيولوجي. وان دراسة فرض 

يات الفسيولوجية يعني اذ طالما لالحداث السلوكية ما التشاكلية بين العمليات النفسية والعمل

يقابلها في التكوين العصبي، فالبد من ان ما يفعله الكائن الحي في موقف جديد يترك اثرا 

معينا في الجهاز العصبي، وبالتالي فان مفهوم اثر الذاكرة هو محاولة لتفسير اثر الماضي 

في موقف ايجابي، فان عناصر هذا الموقف  على شروط الحاضر. فالكائن الحي حينما يوجد

د تتفاعل مع عناصر الخبرة الماضية لديه، وتنتج اثرا جديدا، هذا االثر هو الذي يحد

 ( . 211، 212، 3993االيزرجاوي ،استجابته في المواقف القادمة )

مل وتؤكد نظرية الجشطالت على الطبيعة الديناميكية للذاكرة، حيث ترى ان الذاكرة تع     

على اعادة تنظيم مكوناتها لتشكيل ما يسمى بالكل الجيد وتسعى الى اعادة تنظيم العالقات 

، 2133القائمة بين عناصر الخبرة لتحافظ على المعنى او البنية الكاملة فيها )محمد وعيسى،

ان فهم الفرد للمشكلة يعتمد على اسلوب تمثله للمشكلة في الذاكرة. وقد ركز و (.312

 ( .331، 2111)قطامي ،على " الفهم في المشكلة كمفتاح لحل المشكلة "  ينالجشطالت

فسر اصحاب نظرية الجشطالت التميز على اساس التفكير في مشكلة ما التي تمثل جانبا      

غير مكتمال، وعند صياغة المشكلة ياخذ الفرد )الكل( بعين االعتبار وكذلك االجزاء التي تم  

الحلول التي يقترحها المبدع هي حلول تظهر فجأة ، فار الكلي ايضا  تدقيقها من خالل االط

 ( .  21، 3919)روشكا،  Insightمن خالل الحدس او ما سموه استبصارا  

هم اهمية للنشاط االيجابي للعقل في استقبال م ما يميز رؤية الجشطالت هو اعطاؤان اه     

ى المتعلمين وخاصة المتعلمين المتميزين المثيرات الحسية واكسابها المعاني والدالالت لد

 الذين يظهرون قابليات وطاقات وانجازات عالية في مجاالت متعددة . 
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 وتتمثل رؤية الجشطالت لدور العقل فيما يأتي :   

  ان دور العقل دور ايجابي نشط في تنظيم وتبسيط واكساب المثيرات او المعلومات الحسية

 جامدا او سلبيا . المعاني والدالالت، وليس دورا

  يتم استيعاب المعلومات او ان المعلومات تدخل في الخبرة بعد تحويلها عن طريق المخ الى

 معاني وفقا لقانون اضفاء المعاني او االمتالء .

  ان نشاط المخ يقوم على التفاعل الدينامي او الحي مع محتواه، اي ما يكتسب ويصبح جزءا

)ابو رياش  المثيرات التي يستقبلها لىفاعل ينسحب عتالمن خبرات الفرد فضال عن ان هذا 

 ( .211، 2111وعبد الحق، 

  Biaget’s theory نظرية بياجيه  -2

نظر بياجيه الى النمو المعرفي من زاويتين هما الوظائف العقلية واالبنية العقلية، اذ تشير       

الوظائف العقلية الى العمليات التي يعتمدها الفرد عند تفاعله مع المثيرات البيئية، اما االبنية 

فتين اساسيتين العقلية فتتمثل بحالة التفكير التي يمر بها الفرد خالل تطوره، وان هناك وظي

 ، والتكيف Organizationللتفكير ثابتتين ال تتغيران مع تقدم العمر هما: التنظيم

Adaptation  وتمثل وظيفة التنظيم نزعة الفرد الى ترتيب العمليات العقلية وتنسيقها في انظمة

مع البيئة  كلية متناسقة ومتكاملة في ذهنه، اما وظيفة التكيف فهي تمثل نزعة الفرد الى التالؤم

 ( .321، 2114التي يعيش فيها )ابو جادو، 

ويحدث التكيف من خالل عمليتين تتمم كل منهما االخرى وهاتان العمليتان هما التمثل       

Assimilation  والمواءمةAccommodation فالتمثل من وجهة نظر بياجيه هو عبارة ،

ما لدى الفرد من ابنية معرفية، اما اسب مع يتنعن عملية تعديل المعلومات الجديدة، بما 

المواءمة فتعني تغيير او تعديل ما لدى الفرد من ابنية معرفية لتتناسب مع المعلومات والخبرات 

 ( .322، 2111الجديدة التي يواجهها الفرد )ابو رياش وعبد الحق، 

ت وتسمى التكوينا وبناء  على رأي بياجيه فطبيعة التركيبات العقلية تتغير باستمرار النمو،    

( وهي عبارة عن "شكل منظم للسلوك"، وتعبر (Schemataالمعرفية لدى الطفل بالمخططات 

عن الطريقة التي يسلكها الطفل للتفاعل مع البيئة وتعبر ايضا عن كل ما هو قابل للتكرار 

 ( .41، 2112ويتصف بالتنظيم في الفعل )ميللر،

والصور الذهنية مفاهيم هامة، وعندما يقوم الفرد  ويرى بياجيه ان المخططات الذهنية    

ين او اكثر من العمليات الجسمية او النفسية في تبعمليتي التنظيم والتكيف فانه يميل لدمج اثن

نظام واحد يعمل بسالسة فمثال، يستطيع الطفل الصغير النظر الى شيء ما واالمساك به، وفي 

زر الفعلين بحيث يمكنه االمساك باشياء معينة اخر االمر، يستطيع االطفال العمل على تآ

دافيدوف ل عملية النمو )موجودة في مجالهم البصري ويستمر عمل كل من التكيف والتنظيم خال

،3911 ،111   . ) 
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مخططا ذهنيا يستطيع الفرد بواسطته ان يفرق بين المواقف  ان العمليتين تتحدان لتنتجا     

رض لها او ان يعمم الخبرات والمواقف المشابهة، وعندما يواجه المختلفة التي يشاهدها او يتع

الفرد موقفا ما فانه يقارنه مع مخططاته الذهنية السابقة الموجودة لديه ويقوم بعملية المواءمة 

والتمثل حتى يستطيع اتخاذ موقف او استجابة تشمل الخبرة الجديدة بحيث يمكن ان يفسر ويفهم 

 .  (3991،311اقف في المستقبل ) قطامي ،ما يواجهه من مشكالت ومو

وكلما نما االطفال، تغيرت االساليب العامة التي ينتهجونها في تفاعلهم مع البيئة، ويستخدم     

بياجيه مصطلح المخططات للداللة على كل االساليب السلوكية كالمالحظة والمفاهيم المرتبطة 

ط " التي تستخدم لتجهيز البيانات الحسية الواردة، ومن ثم تعد كل من افعال" النظر وااللتقا

مخططات. وتنشا تلك االفعال من افكار تدور حول كيفية معالجة االحداث الحسية وامكانية 

كرة تتكون اساسا من انعكاسات بتطبيقها في مواقف مختلفة كثيرة. ويبدو ان المخططات الم

وافتراضات، وقدرات قواعد، ووسلوك بسيط وتتكون االخيرة منها من استراتيجيات خطط، 

من خالل التمثل والمواءمة تتغير المخططات باستمرار بحيث يستطيع االفراد خرى. وعقلية أ

 ( . 111، 3911مواجهة الوسط المحيط بهم بكفاءة اكبر) دافيدوف، 

ردود  ان المهارات المدمجة او المرتبطة بالمواليد الجدد وحركاتهم االخرى تعد نماذج من     

ضع االولية او المخططات، من خالل كيفية قيام الر العقلية من التصنيفات بصوراالفعال تزودنا 

بحركات الرضاعة حاسيسهم بالعالم يصبح العالم مفهوما لديهم ومتضمنا ومقترنا عندهم بتنظيم أ

((Gleitman et al.,2004,475 يبدأ الرضيع في توحيد افعاله االنعكاسية المتبدلة في . ثم

ت معينة بطريقة الصدفة، قد يحب النتيجة طرق مختلفة متنوعة، فعند حدوث تتابع لمخططا

ويحاول ان يعيدها مرة اخرى، فمثال قد يضع الرضيع ابهامه داخل فمه ويرضعه، ويجد ذلك 

 ممتعا  او سارا  اليه، فان سقط ابهامه خارج فمه، سوف يحاول ان يضعه في فمه مرة اخرى.

البهام مخطط امتصاص اوتناسق مخططات الرضاعة بمخطط حركة االبهام بشكل نظام عال ل

دائري. ومن الشهر الرابع حتى الشهر الثامن يبدي الرضيع بما  يكون بالتالي رد فعل رئيس

يسميه بياجيه بردود الفعل الدائرية الثانوية، وهذا يعني ان ردود الفعل الدائرية االولية تتضمن 

بياجيه الى فقط مخططات جسمية، قد اتسعت لتتضمن احداث وموضوعات خارجية، ويشير 

عندما كان ابنه يرفس برجليه وضرب الدمية بطريق الصدفة التي كانت معلقة على  ذلك بقوله،

سريره ويستطرد بان ولده قد حصل على نفس القدر من المتعة بمشاهدة الدمية تتحرك وهذا 

 . (223 ، 221 ، 3912)االشول، معادل للمتعة التي يحصل عليها عند امتصاصه البهامه

شهر القليلة االولى من الحياة، فان الطفل ينقي وينتقي ويستحضر هذه وخالل هذه األ     

اكثر  ةق مرتبائالمخططات، ولكنه كذلك يتعلم كيفية تكامل هذه المخططات باختبارها في طر

 .( Gleitman et al.,2004,475)من خالل التعامل مع العالم المحيط به 

نماط ومستويات سلوكية جديدة، لمخططات يجعل من الممكن أداء أتناسق ا وجدير بالذكر ان    

وقد تكون المحاكاة اهم هذه االنماط، ومن جهة نظر بياجيه ان المحاكاة تومئ الى مستوى جديد 

 ( . 223، 3912من النشاط العقلي )االشول، 
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لتان عن وماالذي يجعل هذا ممكنا ، استنادا  الى بياجيه فأن عمليتي التمثل والموائمة هما مسؤ    

النمو المعرفي، ففي التمثل يستخدم االطفال المخططات العقلية المتشكلة اصال  ضمن مهاراتهم 

ضمن مع الوالدة ومن خالل تفاعلهم مع بيئتهم، وبكالم اخر فان االشياء في البيئة تتمثل 

المخططات ولكن المخططات كذلك تتغير كلما استحصل الطفل خبرات اكثر من خالل تفاعله 

مع العالم الذي يحيط به، فبهذه الحالة فان المخططات تتوأم مع البيئة. وهذا يعني ان الطفل 

اصبح افضل قدرة لتمثيل االشياء وادخالها ضمن مخططه ولكن هذا ال يزال يتطلب تطورا  اكثر 

ومع استمرار هذه العملية فان المخططات تصبح اكثر واكثر تميزا عن بعضها  ،اكثر ءماوتو

البعض، وبنفس الوقت فان زيادة المهارة المكتسبة مع كل مخطط يسمح للرضيع استخدام اكثر 

من مخطط واحد فهو يحبو، بينما هو ينظر، يمسك بينما هو يرضع مما يسمح بجمع هذه 

 Gleitman etاالفعال المنفردة بمخطط موحد موسع واحد )المخططات الناتجة لهذه 

al.,2004,475 . ) 

(، schema) ان الفعل البسيط الذي يكون الفرد قادرا على اجراءه سماه بياجيه بالسكيما   

وخالل عملية النمو المعرفي يتطور هذا الفعل البسيط الى بناء عقلي معقد فسكيما المص يتطور 

سكيما االمساك يتطور الى سكيما النظر وسكيما االمساك والنظر يتطوران الى سكيما االمساك و

الى سكيما معقدة هي التفحص. ان هدف بياجيه االساسي هو دراسة تعلم االفراد لتراكيب عقلية 

معقدة من سكيمات بسيطة لمواجهة التعقد المتزايد في شروط البيئة التي يعيش فيها)توق 

 ( . 91، 3914وعدس، 

اثار بياجيه افكارا  حول طبيعة عالقة المتميز بالمصادر المختلفة لتطوره العقلي فهو  وقد   

يمتاز بالمثابرة على التفوق في اكثر مجاالت المعرفة فضال عن مهاراته في مجاالت الحياة 

 االخرى . 

ليها الطابع وقسم بياجيه مراحل النمو لديه الى مرحلتين اساسيتين، المرحلة االولى ويغلب ع         

الحس حركي وتشمل الشطر االكبر من العامين االولين من عمر الطفل ويسميها المرحلة 

 ، والمرحلة الثانية، وهي المرحلة المفاهيميةSensory motor phaseالحسية الحركية 

Conceptual phase  ويغلب عليها طابع التفكير المتصل بالمفاهيم والقدرات العقلية وتمتد من

العام الثاني وحتى سن المراهقة، واذا كان بياجيه يقسم المرحلة الحسية الحركية الى ستة  نهاية

 اقسام فرعية فانه يقسم المرحلة المفاهيمية الى اربع مراحل كبرى وهي :

 مرحلة التفكير االجرائي او ماقبل المفاهيمي .             -3

 مرحلة التفكير الحدسي . -2

 والمحسوسة . مرحلة العمليات العيانية -1

 مرحلة العمليات الصورية او الشكلية . -4

س ( وهو الذي يشير  –ومثلما يتخذ علماء النموذج السلوكي في تحليلهم للسلوك من مفهوم) م    

الى العالقة بين مثير معين واستجابة معينه اساسا للتحليل، فان بياجيه يحلل السلوك الى وحدات 
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لمخطط هنا اكثر من كونه استجابة مفردة على مثير معين ووحدة السلوك لديه هي المخطط. وا

ولكنه سلسلة متآزرة من االفعال، والمخططات في المرحلة المفاهيمية تكون بمثابة ترجمة 

للمخططات الحسية الحركية الى مخططات عقلية اكثر تقدما وتجريديا، وتتميز هذه المرحلة عن 

لى تطبيق المخططات القائمة على المنطق، وليس المراحل السابقة بقدرة الطفل او المراهق ع

على المحتوى العياني او المحسوس وتمكنه من القدرة على تطبيق المنطق الشكلي او الصوري 

تجعله قادرا على ان يتصور المشكالت من الناحية المفهومية او النظرية بمعنى انه يدركها على 

درته على استنتاج الحل الصحيح منها عن صورة تنظيم للحلول الممكنة والذي يترتب عليه ق

 .  (91، 2119) كفافي،  طريق المنطق من المعطيات االصلية للمشكلة

ويختلف المخطط ايضا عن االستجابة البسيطة بمقابلتها للحركة وتزداد هذه القابلية مع     

لزجاجات العمر، ومثال هذه الصفة مخطط قبضة اليد، فالقبض يمكن ان يظهر اداؤه في قبض ا

ومكعبات او قماش، وقابلية الحركة هذه يمكن ان تتناول اغراضا متعددة، فمن الممكن ان يكون 

، وهذه توضح حقيق شيء اخر كاحضار كرة او غيرهالمخطط غرضا في حد ذاته او وسيلة لت

 انواعا من المخططات التي تتضمن افعاال ظاهرة، لكن بياجيه يميز بين نوعين من المخططات : 

 المخططات الحسية الحركية . -أ

 المخططات االدراكية . -ب

ومن امثلته على المخططات االدراكية: قوانين المنطق، نظام االرقام، وهو يصنف هذين     

النوعين من المخططات في فئة واحدة العتقاده ان االدراكية مشتقة من الحسية بواسطة عملية 

وهوشكل مدمج ذاتيا لعملية النظر او  –ي بياجيه ادماج ذاتي. ومثال هذه الصورة الخيالية في رأ

ما هو اال استخدام اللغة بشكل ضمني او ذاتي، ويتضمن التفكير المجرد اعماال عقلية  –التفكير

كالجمع واالستدالل وتقدير المسافات، وعندما تتكامل االفعال في نظام منطقي تصبح ما يسميه 

ل في مرحلة العمليات الملموسة او الشكلية. وان بياجيه عمليات عقلية وعندئذ يقال ان الطف

المخطط عبارة عن مفهوم مركب يشمل السلوك الظاهر والعمليات العضلية الداخلية ويتضمن 

استجابات بسيطة في مستوى الفعل المنعكس، وتنظيمات مركبة كفهم الشخص للنظام العددي: 

ول، وتتسع، وتندمج ذاتيا حتى تصل الى يبدا بسيطا ، حسيا ، حركيا ، ثم يزداد بالتمايز والتح

 ( .14، 2111مرحلة المخططات االدراكية ) قطامي، 

 Brunner’s theory   . نظرية برونر 3 

لى البيئة في على فرضية االعتماد ع احد علماء النفس المعرفيين الذين ركزويعتبر برونر أ     

(.332،  2119)أبو جادو ،  التعلم وعلى الخبرات الموجهة كمدخل لتنمية التفكير وتطويره   

ويقرن رأي برونر عادة باراء بياجيه في معالجته لقضية النمو المعرفي خاصة وان برونر   

كان ممن تاثر ببياجيه تأثرا  كبيرا  وظهر ذلك في كتاباته المتعددة واكثر ما ركز عليه برونر 

الذي يستقبل فيه الطفل او الفرد الخبرة  Structureفي نظريتة في التعلم المعرفي هو البناء 

، وتمثل التمثيالت Cognitive representationوقد اطلق عليه مفهوم التمثيالت المعرفية 
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ق التي يتمثل فيها الفرد الخبرة التي يواجهها، والطريقة التي يخزن بها المعرفة التي ائالطر

يتفاعل معها، لذلك يعتبر التمثيل المعرفي هو البناء الذي يمثل وحدة نمو الفرد في مجال خبرة 

ما، وتقاس خبرات الفرد ومعارفه بما لديه من تمثيالت معرفية كما انه يمكن مقارنة خبرات 

 ( .219، 2111االفراد بما لديهم من تمثيالت، وبمستويات هذه التمثيالت )قطامي ، 

ان هدف النمو المعرفي لدى برونر هو التكامل للوصول الى تحقيق مستويات تمثيالت         

ستويات التي يستطيع ان يتمثل فيها الفرد الخبرة عن طريق الرموز والكلمات رمزية، وهي الم

والمفاهيم والمصطلحات ويستطيع ان يعمل ذهنه في اشياء خفية مجردة بعيدة عن المعالجة 

 ( .332، 2119اليدوية ويقتصر فهمها على المعالجة الذهنية ) ابو جادو،

في نظام للتخزين وتذويتها )اي اعطاء الحوادث طابعا  ويعتمد النمو على ادخال االحداث         

ي تتوافر في موقف ذاتيا ( وهذا المكان تيسره قدرة الطفل المتزايدة على تجاوز المعلومات الت

ذلك من خالل عمليات التنبؤ واالستكمال التي ييسرها له نموذجه المختزن من معين. ويتم له 

 ( .314، 2111 ، اشالمعلومات عن العالم الخارجي )ابو ري

التمثيل مركزا اساسيا في النمو المعرفي عند برونر ويقصد به  عمليةوبناء  على ذلك تعتبر        

ية عملالطريقة التي يترجم او يرى فيها الفرد ما هو موجود حوله في البيئة ، ويمكن فهم 

 ( .319، 3914التمثل عن طريق معرفة الطريقة المستخدمة في التمثيل )توق وعدس،

وقد حدد برونر ثالثة انواع من التمثيالت والتي يمكن بواسطتها وصف ادراكات وخبرات         

 الفرد وهي : تمثيالت عملية حركية، تمثيالت صورية خيالية، وتمثيالت رمزية . 

 ويمكن تفصيل التمثيالت المعرفية كمراحل للنمو المعرفي لدى برونر على النحو االتي :   

  Enactive representationالتمثيالت العملية الحركية  .ا 

ه الطفل من افعال وحركات تجاه في هذه المرحلة عن طريق مايقوم بيحدث النمو المعرفي     

ما يواجه من احداث واشياء. اذ ان فعل الطفل نفسه هو الطريقة الوحيدة التي يتعرف بها على 

حركية، وتتحكم االدراكات الحسية في  ةت حسيبيئته وتتصف مهارات الطفل بأنها مهارا

 .  معرفته لالشياء

 Iconic representationب. التمثيالت التصورية والخيالية  

وينمو لدى الطفل ادراك الخبرات التي يتفاعل معها والتي يواجهها عن طريق التصورات    

ت العمل والحركة، البصرية المكانية والخياالت، حيث يتسنى للصورة ان تحل محل تمثيال

ويظهر في هذه المرحلة تقييد الطفل االدراكي الذي يقوم على اساس مبادئ االدراك المتعددة 

 مثل اكمال النقص، والشكل الجيد، والتشابه، واالقتراب، الشكل والخلفية، والصيغة.       

 Symbolic representationج. التمثيالت الرمزية 

حيث يتسنى للطالب التعبير عن خبراته عن طريق تمثيالت رمزية، متمثلة في الرموز،      

واالشكال، واللغة، فيتحدث الطالب عما يشعر به، او ما يفكر به عن طريق كلمات وجمل، 
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وكذلك ينمو الطالب بحيث يصبح قادرا على صياغة خبراته بطريقة لغوية او غير لغوية 

ي، والتعبير التجريدي اكثر مما يميز هذا النوع من التمثيالت، وتستخدم ويصبح التعبير اللغو

اللغة في هذه التمثيالت كاداة تذويت للخبرة وادماجها في البناء المعرفي. وبذلك يمكن فهم 

 ( .231، 231، 2111التفكير كعملية معرفية تتطور فيها هذه التمثيالت ) قطامي، 

بأنماط التفاعل مع البيئة حيث تمثل مرحلة  الداخلي الثالثط عمليات التمثيل هذا وترتب    

التمثيل العملي تفاعل الفرد مع بيئته عن طريق المدركات الحسية، في حين تمثل مرحلة التمثيل 

الرمزي التفاعل مع البيئة عن طريق وسيط لغوي، ولما كان الفرد في تفاعل مستمر مع البيئة 

ت التمثيل الثالث، ولكن بنسب متفاوتة حيث مليايستخدم ع الل حياته كلها، فأنهالخارجية خ

، 3912)نشواتي، زي كلما اقترب الطفل من سن الرشدتكون السيادة لعمليات التمثيل الرم

391. ) 

والذي  اويولي برونر السلوب الحصول على المعلومات أهمية اكبر من المعلومات ذاته    

(. وقد ادخل مفهوم تسريع التعليم 323، 2111طابعه النشاط، المشاركة وغيرها )عدس وتوق،

لذلك فانه يقترح على  (.21، 2111والذي اضحى استراتيجية لتعليم المتفوقين )السرور،

المعلمين ان يزودوا طلبتهم بمواقف المشكلة التي تثيرهم ليختبروا بأنفسهم تركيب وبنية 

الدراسي. ويتكون التركيب او البناء من االفكار الرئيسة، والعالقات او المواضيع الموضوع 

الدراسية، والتي تشكل المعلومات االساسية. ان الحقائق المحددة والتفاصيل التعتبر جزءا من 

البناء االساسي، فاذا كان الطالب يفهم حقيقة التركيب او البناء االساسي فان عليه ان يكون 

 ( .221، 2111ى تذكر كثير من هذه الحقائق او التفاصيل )قطامي،قادرا عل

 

 Ausubel’s theoryنظرية اوزوبل  -4

في التعلم الشرحي ذي المعنى من المحاوالت الرائدة في  Ausubel اوزوبل نظرية عدت       

التعلم التعلم المنشود، وتحقيق مجال تحقيق تعلم فعال ذي معنى يسهم بفعالية في تحقيق اهداف 

المعنى في االساس من خالل ربط التعلم الجديد مع االفكار التي توجد في البناء المعرفي  ذي

 2119)ابو جادو، للمتعلم. وبعبارة اخرى يجب ان تربط بين ما يعرفه المتعلم وبين ما يتعلمه

،129 ،113. ) 

من معلومات هي التي حيث يرى اوزوبل كغيره من علماء النفس المعرفيين ان ما لدى الفرد     

تؤثر على ما يمكن ان يتعلمه اي ان الفرد يعتمد بصورة اساسية على البنية المعرفية لديه، فلكل 

فرد بنية معرفية من نوع ما وعندما يمر بخبرة تعليمية جديدة فان المعلومة الجديدة ستنظم الى 

ا كلما مر بخبرة تعليمية جديدة هذه البنية المعرفية، اي ان البنية المعرفية للفرد يعاد تشكيله

 . (213، 2114محمد،) فيدمج المعلومة الجديدة لتصبح جزء  ال يتجزأ من البنية المعرفية الكلية

والمعنى ماهو اال خبرة شعورية متمايزة بدقة ومحددة بوضوح تنبثق لدى المتعلم حين تتصل     

استيعابها في البناء او البنية المعرفية  العالقات والرموز والمفاهيم والقضايا بعضها ببعض ويتم 

 ( .121، 3993)االيزرجاوي ،
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ويعتقد اوزوبل ان المحتوى الشامل للمعرفة البنائية وخواصها التنظيمية التي تميز المجال     

(، وهي عبارة عن عمليات عقلية يستخدمها Schema)السكيما  المعرفي للفرد هي المخطط

لعالم واالشياء قيمة ومعنى، وتسمح لالفراد بربط المعلومات مع الفرد تساعده على اعطاء ا

بعضها البعض. وتحويلها الى حزم ذات معنى، بحيث تشغل حيزا  اقل في الذاكرة، مما يسمح لها 

بمعالجة عناصر معرفية اكثر، وبالتالي تعلم اوسع، ومثال ذلك: يتم ادراك الماليين من االشجار 

بالرغم من ان هذه االشجار غير متشابهة او متماثلة. وهذا يوضح والتعرف على انها اشجار، 

المواد مثل الرياضيات  بعض ان معرفة الفرد في النشاطات مثل القراءة او السياقة، وحتى في

 ( . 393، 2111طويلة المدى )ابو رياش،التنبع من المعرفة االساسية التي نمتلكها في الذاكرة 

 فيمتغير المستقل الهام الذي يؤثر معرفي واضح وجيد التنظيم هو بحد ذاته ال ان وجود بناء              

قدرة المتعلم الكتساب المزيد من المعرفة في مجال ما. كما ان البناء المعرفي هو تنظيم هرمي 

(. واألساس الذي تسير عليه عملية خزن المعلومات في ذاكرة 233، 2111)العتوم واخرون، 

، حيث ان تراكم المعلومات بشكل هرمي من Subsumpetionالمتعلم هو التجمع التراكمي 

االفكار العامة الى االقل عمومية فاالقل هي نفسها الطريقة التي تعمل بها ذاكرة المتعلم، كما ان 

علم على بناء روابط معرفية تربط بين المعلومات الجديدة المراد هذه الطريقة هي التي تحث المت

تعلمها من ناحية والمعلومات المتعلمة سابقا  من ناحية اخرى مما يؤدي بالمتعلم الى الفهم 

 ( .331، 2111)ابو رياش، واالستيعاب بطريقة هادفة ذات معنى 

باعتبارها مجموعة  Advanced organizersوتحدث اوزوبل عن فكرة المنظمات المتقدمة             

من االفكار المجردة يتم عرضها في بداية الدرس يمكن استخدامها في نشر المعلومات الجديدة 

بل بان الطلبة المتميزين والجيدين هم من يمتلكون المعرفة المنظمة وومعالجتها. ويضيف اوز

لكون عقولهم مبرمجة اصال  مع بشكل جيد ولكن يستفيدوا بدرجة قليلة من هذه المنظمات، 

 ( .233، 2111معالجة االفكار والتعامل معها )العتوم واخرون،

 

  Information processing theoryنظرية معالجة المعلومات  -2

لقد بدأ االهتمام بنظرية معالجة المعلومات منذ االربعينات من القرن الماضي عندما حاول     

علماء النفس فهم آليات عمل العمليات المعرفية من ترميز وتخزين واسترجاع، هذه المحاوالت 

مهدت الطريق لتطور نظم الحاسوب. ومع تطور نظم الحواسيب واالتصال تبلور هذا االتجاه 

العلماء بدراسة الخطوات والمراحل التي يتم من خاللها معالجة المعلومات وفق نظام وبدأ 

معالجة يتسم بالتسلسل والتنظيم ويحاكي نظم معالجة المعلومات في الحاسوب حيث يشترك 

 الحاسوب واالنسان بوجود مدخالت وعمليات ومخرجات خالل التعامل مع العالم الخارجي

 ( .341، 2131)العتوم،

وفي هذا المنحى، فان العقل البشري ينظر اليه كجهاز الحاسوب يقوم بمعالجة االنواع    

، وتمثل، وتحول، االنسانالمختلفة للمعلومات ويحاول ان يفسر كيف تصل المعلومات الى 

 ( .11، 2112عدس،) ويجري استخدامها
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قام الباحثون في هذا المجال بدراسة تدفق المعلومات من خالل النظام المعرفي، يبدا هذا    

التدفق ببعض المدخالت )قطعة مكتوبة مثال(، وبمشكلة يتطلب حلها او)حدث معين( تدخل الى 

نظام معالجة المعلومات، وينتهي هذا التدفق بـ " مخرجات " التي يمكن ان تكون معلومات 

ي الذاكرة الدائمة او سلوكا  حركيا  او كالما او قرارا  معينا ، هناك عمليات عقلية تحدث مخزونة ف

المعالجة الحقيقية. على سبيل المثال  مدة)تتخلل مكانا وسطا بين المدخالت والمخرجات( خالل 

بمعلومات فان المعلومات قد ينتبه اليها او تحول الى احد انواع التمثيالت العقلية او يتم مقارنتها 

او تستخدم لعمل استجابة  اطويلة المدى وقد تتضمن معنى معينالموجودة بالفعل في الذاكرة 

معينة، تشبه هذه العمليات العقلية برامج الكومبيوتر التي تقوم باستقبال المعلومات واجراء 

 ( .  211، 2112بعض العمليات عليها ثم تخزينها )ميللر، 

 ن هما: وتقدم هذه النظرية افتراضي

  ينظر الى التعلم على انه عملية نشيطة يقوم المتعلم خاللها بالبحث عن المعرفة ويستخلص  –أ 

 منها مايراه مناسبا .

 ( .222، 3991ان المعرفة والمهارات السابقة تؤثر في عملية التعلم )عدس ، –ب 

وكيفية تخزينها واسترجاعها مرة  ريقة التي نستقبل فيها المعلوماتان التعلم محكوم بالط     

اخرى. فكل مرحلة من المراحل السابقة تعد ضرورية للمعرفة، فاذا لم يكن هناك استقبال جيد 

للمعلومات لن تحدث المعرفة، واذا لم يكن هناك اسلوب لتخزين المعلومات واذا لم نتمكن من 

ونعرف اذا لم نستقبل لن تحدث المعرفة فكيف يمكن ان نتعلم فاستدعائها كي نستخدمها 

المعلومات بشكل منظم. ثم كيف تحدث المعرفة اذا لم تكن لدينا القدرة على االحتفاظ بتلك 

وهذا  ؟وكيف نقول اننا تعلمنا واننا نعرف ونحن لم نستطيع ان نستدعي ما تعلمناه ؟المعلومات

 .  (39، 2111هو المبدأ االساسي وراء نظرية معالجة المعلومات )زين الدين، 

يشكالن الخطوات التي تؤدي الى عملية معالجة المعلومات  وهنا يتبين ان االدراك والتعلم    

ومات والقدرة على تخزينها ثم استدعائها عند الحاجة اليها في المواقف لمن خالل استقبال المع

ي التالمختلفة وهذه العمليات تشكل لب معالجة المعلومات. وترى هذه النظرية ان المعلومات 

لفة تمر في ثالث محطات حيث يجري عليها نوع من المعالجة تترد الينا عن طريق حواسنا المخ

في كل محطة منها، اما المحطة االولى فهي ما يطلق عليها اسم المسجل الحسي وهو الذي يستلم 

ة. المعلومات من الحواس ويحتفظ بها الجزاء من الثانية التاحة المجال امام مزيد من المعالج

قصيرة المدى والتي يتم فيها تهيئة المعلومات الجراء المعالجات الوالمحطة الثانية هي الذاكرة 

المطلوبة عليها، ولذلك تسمى احيانا  بالذاكرة الفاعلة او العاملة، والمحطة االخيرة هي الذاكرة 

)عدس  طويلة المدى، وهي تمثل المخزن الدائم لالفكار والمعلومات بطريقة ذات معنىال

 ( .  349، 2111وتوق،

نموذج التخزين النظرية بأ  Atkinson & Shiffrin 1968توج اتكنسون و شيفيرنلقد     

نموذج يوضح االنموذج، ومن خالل هذا األ (3) والشكلللذاكرة،   Multi storeالمتعدد

اعتبرت الذاكرة على انها مشاركة في انسياب المعلومات بين عدة انظمة تخزين والتي هي 
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التي تتطلب عدة انواع من طويلة المدى والالذاكرة وقصيرة المدى الالذاكرة الحسية والذاكرة 

 ومنها :  المعالجات

  االنتباهAttention  الذي هو مصفاة :Filter  لتصفية المعلومات عند نقاط مختلفة في

وان االنسان يركز ببساطة على ما يريد رؤيته ويرتبط بالخبرة دون استبعاد  عملية اإلدراك

 ( .221،  3911مباشر لالحداث المنافسة )دافيدوف ، 

  التكرارRehearsed :  ان قراءة المادة لمرات غير ذي نفع اذا لم يرافقها ويصاحبها

،  3993جاع المادة مع التركيز على النقاط المهمة واالساسية )االيزرجاوي ، محاولة استر

333. ) 

  االسترجاعRetrieved  ويتمثل في البحث عن المعلومات وتحصيلها من الذاكرة :

واستعادتها ، ويتوقف على طريقة عرض المادة ومستوى التجهيز الذي يعالج عنده هذه 

 ( .133،  2113المادة )الزيات ، 

 

 

 .(13، 2133)محمد وعيسى،ة وشيفيرين للتخزين المتعدد للذاكرنموذج اتكنسون ا( 3شكل )ال

التي تستند الى اعمال اتكنسون وشيفيرن،   Stage theoryثم انتشرت نظرية المرحلة     

ويركز هذا االنموذج على الكيفية التي يتم بها تخزين المعلومات في الذاكرة، ويرى ان 

 .  (234، 2119المعلومات تتم معالجتها في ثالث مراحل متتابعة ) ابو جادو، 

لقائم على خصائص وا  Graikوهناك انموذج التوجه نحو مستوى المعالجة الذي قدمه كريك    

 ( .2133،13،فيزيائية وحسية وعلى المعنى )محمد وعيسى



 02                                                           سابقة ودراسات النظرية الخلفية: الثاني الفصل
 
 

ويسمى  Graik & Lokhart 1972وانموذج اخر يستند الى اعمال كريك ولوكهارت          

، واالفتراض الرئيس الذي تستند Levels of processing theoryنظرية مستوى المعالجة 

ستخدمون مستويات مختلفة من التوسع او االفاضة عند اليه هذه النظرية هو ان المتعلمين ي

معالجتهم للمعلومات، والنقطة الرئيسة تكمن في ان جميع المثيرات التي تنشط المستقبالت 

الحسية تخزن بشكل دائم في الذاكرة، ولكن المستويات المختلفة من المعالجة هي التي تسهم في 

 – قد تم كذلك تطوير نموذجين النموذج اتكنسونالقدرة على ادخال المعلومات واسترجاعها. و

،  Parallel-distributed processing شيفيرن هما: انموذج المعالجة الموزعة المتوازية

الذي يرى ان معالجة المعلومات تتم بشكل متزايد من قبل عدة اجزاء في نظام الذاكرة، وليس 

لوكهارت. وظهر كذلك  – كريكشيفيرن و  –بشكل متسلسل كما جاء في انموذج اتكنسون

الذي اقترحه روملهارت و ميك كيالند   Connectionistic modelانموذج الربط

Rumelhart & Mc Clelland 1986  ويعتبر هذا االنموذج احد االتجاهات السائدة في

الراهنة في علم النفس المعرفي، المتسقة مع اخر ما توصلت اليه بحوث  وثمجاالت البح

يؤكد هذا االنموذج على حقيقة ان المعلومات يتم تخزينها في اماكن مختلفة من الدماغ الدماغ، و

 ( .234، 2119على شكل شبكة اتصاالت مترابطة ) ابو جادو، 

ومن خالل هذا االستعراض الذي توزع في مصادر متعددة، يمكن الوصول الى افتراضات       

 ا االتجاه وخصائصه وعلى النحو االتي : تفكير معالجة المعلومات، التي توضح طبيعة هذ

  لدى االنسان في وقت واحد كأن يطلييمكن استخدام اكثر من طريقة لمعالجة المعلومات 

 الجدران ويذهب الدارة مفتاح الراديو ويذهب ليفتح الباب ثم يعود لمواصلة الطالء.

  الشتراكها في بعض يتم في معالجة المعلومات تنظيم المعلومات وتجميعها في وحدات نظرا

 الخصائص العامة، ومن ثم يمكن معالجة العديد من وحدات المعلومات كمجموعة واحدة .

 ( وحدة من المعلومات في وقت 2+  1) توسع مدى الذاكرة الفورية لدى االنسان معالجة

 ( .491، 2111)قطامي، واحد

بنظرية المخطط  وتسمى نظرية المخطط من وجهة نظر منظور معالجة المعلومات       

، وترى نظرية المخطط المعرفي المخطط Cognitive schema theory (CST)المعرفي

على انه مصطلح عام يواكب عمليا عملية تشكيل الذاكرة، وهدف النظرية هو تعريف االليات 

المعرفية المحددة )المميزة( التي تشكل المخططات التي تم تشكيلها وتعديلها اساس ودعامة لها، 

ن نظرية المخطط المعرفي في الحقيقة هي نسخة معدلة من نظرية معالجة المعلومات وانها ال

  ( . Derry,1996  169,احاطت باالفتراضات والمصطلحات االساسية لها)

 تتضمن معالجة المعلومات التمثيل الذاتيInternal Representation   لالشياء او الرموز

 Conceptualويمكن ان تترجم المكونات الحسية الى تمثيالت مفاهيمية
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Representation او ان تحول التمثيالت المفاهيمية الى تمثيل مفاهيمي اخر او ان يترجم ،

 ( .491، 2111) قطامي، Motor outcomeالتمثيل المفاهيمي الى نتاج حركي 

 فية ذهنية يكون الفرد المتعلم فيها نشطا فاعال يستطيع القيام معالجة المعلومات عملية معر

)االنتباه واالدراك والتذكر والفهم والتنظيم والترميز والتخزين  بعدة عمليات معرفية متكاملة

واالسترجاع( تقوده لتوظيف العديد من مهاراته المعرفية للوصول الى المعرفة وحل 

 ( . 131، 2111المشكالت ) ابو رياش، 

  وتفسر نظرية معالجة المعلومات التفوق على اساس قدرة االفراد على ادراك المعلومات

)  راد في مستوى اتقان هذه المهاراتوترميزها وتخزينها واستعادتها وفهمها اذ يختلف االف

 ( .291، 3911ابو حطب وصادق، 

 قع على عاتق ت وعليه فقد اخذ التربويون ينظرون الى ان جزءا كبيرا من مسؤولية التعلم

يبذل جهدا خاصا في تزويد الطلبة باالساليب الالزمة التي تمكنهم  ن  على المعلم أ ن  المتعلم وأ

من اكتساب المعلومات بانفسهم ومن ثم معالجتها وتنظيمها بشكل يمكنهم من فهمها واالحتفاظ 

 ( . Rose & Coll ,1992,66بها واسترجاعها عند الحاجة بسهولة ) 

 خدام معالجة المعلومات في تطوير مهارات : يمكن است 

 وضع اهداف فرعية تسهل عملية حل المشكلة ومعالجة المعلومات . .3

تحليل للموقف واستخدام الوسائل والمساعدات المختلفة التي يمكن ان تساعد في زيادة  .2

 التذكر وحل المشكالت . 

  معرفية انتقائية ) ابو رياش ، يبدا تفكير معالجة المعلومات بالمالحظة والتي تعتبر عملية

2111  ،131 . )  

اما عناصر معالجة المعلومات االساسية فقد تم التوصل اليها من التحليل المنطقي للمهام. وقد     

التكامل  –الفهم  –عشرة انواع من العناصر المعرفية وهي االنتباه  Carrol 1981حدد كارول 

التحويل  –استرجاع التمثيل المدمج  –تكوين تمثيلي ادماجي  –المقارنة  –الترميز  –االدراكي 

عمليات المعرفة الى   Brown & Campioneتنفيذ االستجابة. وقسم براون وكمبيون  –

 نوعين :

وهي عبارة عن مهارات تنفيذية  Metacognitive processe عمليات ما وراء المعرفة -3

 تستخدم لضبط عملية معالجة المعلومات .

والتي هي عبارة عن مهارات غير تنفيذية تستخدم   Cognitive processesالعمليات المعرفية -2

 لتوظيف االستراتيجيات في العمل على المهمة .

 ا اهمية خاصة وهي :وقد حدد براون خمس عمليات ما وراء معرفية له 
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 : النقلة التالية في تنفيذ االستراتيجية .Planningتخطيط   -3

 : فاعلية خطوات الفرد في استخدام االستراتيجية .Monitoringمراقبة   -2

 دائها .أ: استراتيجية الفرد عند Testingاختبار   -1

 : استراتيجية الفرد كلما دعت الحاجة .Revisingمراجعة   -4

 جل تمديد فاعليتها استراتيجية الفرد من أ  :Evaluatingتقييم   -2

عناصر معالجة المعلومات والتي فانه يميز بين ثالثة انواع من   Sternbergاما ستيرنيرغ     

 دها المصدر االساس للفروق الفردية في الذكاء وهي :يع

وهي عملية ضبط عليا تستخدم لتنفيذ التخطيط  Metacomponentsما وراء العناصر   -3

والمراقبة، وتقييم اداء الفرد للمهمة وتعد عمليات ما وراء العناصر مرادفة لستراتيجيات ما 

وراء المعرفة ويشير اليها علماء النفس التربوي عادة بالتنفيذ او الفهم، كما يفترض ان عمليات 

 ( .Sternberg,1985,62كاء )ما وراء العناصر اكثر اهمية من وظيفة الذ

فالفرد المتميز يمكن ان يكون متفوقا في وظائف عملياته العقلية ومشتملة على ما وراء   

 العناصر والتي تمثل وظائف ما وراء المعرفة.

وهي عمليات دنيا تستخدم االستراتيجيات  : Performance componentsاءاالدعناصر -2

 ر تتضمن ما ياتي : المختلفة الداء المهمة وهذه العناص

: ويعني استدالل العالقة بين مثيرين متشابهين في اشياء معينة Inferringاالستدالل  -أ

 ومختلفين في اشياء اخرى .

 : وهو العملية التي يتم فيها اعطاء صورة رمزية لطبيعة المستدخل، Encodingالترميز  -ب

 ليعطي صورة متوافقة للخبرات المرمزة االخرى .                  

 الجديدة.   : وهو تطبيق العمليات االستداللية السابقة في المواقفApplyingالتطبيق  -ج

فالفرد المتميز يمكن ان يصبح متفوقا بالتعامل مع حداثة الربط وتلقائية العمليات                             

المعلوماتية)والتي تكون سريعة االداء وخارج التحكم الشعوري المدروس(، ويمكن ان يكون 

ا لستيرنبرغ متفوقا في تطبيق عمليات الوظائف العقلية وذلك عن طريق خبرة التوظيف، وطبق

، 23، 2111)السرور،  فان الشكل الخارجي للتميز يبدو بالتكيف والتشكل واختيار البيئات

22.) 

: هي عمليات تعلم Knowledge Acquisition Componentsعناصر اكتساب المعرفة  -1

واكتساب معلومات جديدة وخزنها في الذاكرة ، ويرى ستيرنبرغ ان هناك عناصر تشكل اهمية 

 تراتيجيات التعلم هي :في س
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: هو عملية فصل المعلومات الجديدة الداخل Selective encodingالترميز االختياري  -أ

الى الذاكرة والمتعلقة بموضوع محدد عن المفاهيم والمفردات االخرى غير المرتبطة به ، 

 لتحقيق هدف محدد في الموقف التعليمي .

: هو العملية التي يتم فيها تجميع         Selective combinationالتجميع االختياري  -ب       

وفق ستراتيجية معينة  على المعلومات المرمزة اختياريا والمتطابقة مع الخبرة التراكمية للفرد

 لتزيد من تالحمها الداخلي او ترابطها .

فيها ربط             : العملية التي يتم  Selective comparisonالمقارنة االختيارية -ج               

لزيادة  كات المخزونة في الذاكرة وذلترميزها وتجميعها اختياريا بالمعلوم المعلومات التي تم  

 ( . 14 ،11، 2114 )الربيعي، ارتباطها بالبناء المعرفي الجديد والبناء المعرفي المشكل سابقا

والتميز او التفوق العقلي لدى ستيرنبرغ هو نوع من التنظيم التجريبي الذاتي          

Experimental Self Management  وان االسس النفسية للتفوق العلمي والتنظيم ،

التجريبي تتمحور حول ثالث عمليات اساسية هي : فصل المعلومات ذات العالقة بالخبرة 

المتعلقة بها، وتوليف اجزاء المعلومات المتناثرة في كل موحد ذي الجديدة عن المعلومات غير 

 ( .224، 2111معنى، وربط المعلومات المكتسبة الجديدة بالمعلومات السابقة )حسين،

في هذا المجال مجموعة من الخصائص لالنسان   Sternberg 2003ووضع ستيرنبرغ      

 المتميز عن االنسان العادي في حل المشكالت وغيرها من العمليات العقلية ومنها :

 

 يمتلك مخططات عقلية تحتوي على معلومات اجرائية كثيرة ومنظمة حول الموضوع . -3

 جيات الحل. يقضي وقتا طويال في تمثيل المشكلة ووقتا محدودا في البحث عن استراتي -2

 طلق لالمام من المعلومة الى التطبيق .ني -1

 يختار الحل بناء على مخططاته المعرفية للمشكلة . -4

 يمتلك خطوات الية عديدة ضمن استراتيجية الحل . -2

 يظهر مهارات عالية في حل المشكالت وقت االزمات . -3

 يستطيع التنبؤ بدقة بالصعوبات التي تواجهه خالل الحل . -1

 اجراءات الحل .يراقب وبحذر  -1

 ( .Sternberg, 2003, 325)                              يختار الحلول المناسبة بسهولة   -9

 

   Dubal - Code Theoryنظرية الترميز الثنائي  -3

تختلف اساليب تسجيل المعلومات وخزنها في المخزن الدائم للمعلومات، حيث تسجل          

شياء حسية، او البعض المعلومات على شكل صور او رسومات او مخططات، او اشكال 

على شكل صورة كلمات، وجمل، وخطوط عريضة، او رؤوس اقالم، او صيغ، وقد جمع 

نظرية الترميز الثنائي، حيث تضمنت  ذلك في نظرية واحدة سماها Povio 1971 بافيو

خزنا  مرئيا  ولفظيا ، أي: بالصورة، والرسم والجملة والكلمة،  خبراتالنظرية ان الفرد يخزن ال
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حينما يتذكر شكله، وصورته، ومن ثم وصف خصائصه  –حيث يمكن للفرد ان يتذكر فردا  

قا . كما قد نتخيل شخصا  اكثر من تذكره خبرة محددة كانت قد خزنت ساب -ومالمحه لفظيا  

فنتذكره رغم الغياب  ،ير مالمحه، شعره، او وضعه نظارةمن تغ معينا  نعرفه على الرغم

 ( .2111،341،الطويل )قطامي

 الذاكرة الطويلة المدى الى ذاكرة الحوادث  Tulvingميز تولفنج  3912 ومنذ عام     

Episodic  ،وذاكرة المعاني Semantic نظامان من انظمة معالجة  باعتبار انهما

المعلومات، تستقبالن المعلومات بشكل انتقائي، وتحتفظان ببعض جوانب هذه المعلومات، 

وتستدعيان بعضهما حسب الحاجة، وتشير ذاكرة الحوادث الى الظروف التي كانت تحيط 

ي الذاكرة بينما تشير ذاكرة المعاني الى كل المعلومات العامة والمهارات المخزونة ف ،بالتعلم

علمها في ظلها. ومع ان هذين ة عن الطريقة او الظروف التي تم تويمكن تذكرها مستقل

ن هو الذاكرة الثابتة المختصة بالمعاني. وقد ركز المربي   ما يهم   ن   أال  إ النظامين مرتبطان جيدا ،

ة نسيانها. الباحثون على كيفية تمثيل المعلومات في ذاكرة المعاني وكيفية استرجاعها وكيفي

ليس من الممكن هو: أ هذا فيما يخص كيفية تمثيل المعلومات اللفظية، لكن السؤال المطروح

ان يكون تمثيل الصور مختلفا  عن ذلك؟ هناك من يعتقد ان الصور يتم تمثيلها وتخزينها في 

وعمليات  ا  واحد ا  الذاكرة بنفس الطريقة التي تخزن فيها المعلومات اللفظية، أي ان هناك مخزن

كانت لفظية ام صورية. ويرى فريق اخر من العلماء مثل أموحدة لتمثيل المعلومات سواء 

ان هنالك نظامين مختلفين للتعامل مع المعلومات اللفظية والمعلومات الصورية  Paivioبافيو 

 ( .413، 2111)ابو رياش، 

لتفسير، فقد اقترح انه عندما كانت واحدة من اوائل النظريات التي قدمت هذا ا فنظرية بافيو   

نستمع الى جملة، فنحن نقوم بتطوير صورة في اذهاننا لما تصنعه هذه الجملة، واذا كان 

 فسوف نتذكر ماذا كان عليه  تذكرنا فيما بعد تلك الصورة المرئية او البصرية وليس الجملة،

التماثل ، وعن طريق ولكننا ال نتذكر كلماتها على وجه التحديد ،معنى هذه الجملة

Analogously وعندما نرى صورة فقد نصف النفسنا المالمح المهمة لهذه الصورة، واذا ،

تذكرنا فيما بعد هذا الوصف وليس الصورة، فسوف ال نتذكر التفاصيل التي لم نعتقد انها مهمة 

 ( .213، 2111في الوصف ) مثل المالبس التي كان يرتديها المدرس( )اندرسون،

على ان المعلومات ذات Guilford 1971 اظهرت نتائج الدراسات ومنها دراسة جيلفود    

طويلة المدى وهي اسهل استعادة واسترجاعا  وكذلك الالمعنى هي التي يتم خزنها في الذاكرة 

ان الفرد يتذكر معنى الصورة او المعلومات اللفظية وليس على اساس انها صورة مطابقة 

 ( .(Woolfolk,1990,240للمعلومات 

والدعم لهذه النظرية جاء من عدد من الدراسات عن الذاكرة والتعلم، فعملية استدعاء     

مجموعة من البنود يكون اصعب، على سبيل المثال، اذا كان تعلم الفرد قد تم من خالل قائمة 

االداء  لفظية ولكن كان عليه فيما بعد ان يتذكر هذا التعلم من خالل مجموعة من الصور. ان

يكون افضل اذا ما تم التعلم واالختبار في نفس الشكلية )االثنين لفظية او االثنين شكلية(. 
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وتكون النتيجة افضل لو ان التعلم حدث في كال الشكلين بغض النظر عن الطريقة التي تم بها 

بأن كل االختبار وقد فسر بعض علماء النفس االخرين هذه النتائج بطريقة مختلفة بأنهم يرون 

المعلومات يتم االحتفاظ بها على هيئة قضايا، والتي هي اصغر الوحدات التفكيرية ولها معان 

التعبير عنها  ومن الممكن مستقلة. وهذه القضايا يمكن ان يكون لها تمثيالت لغوية او شكلية،

رة مقام )وذلك عندما تقوم الصو بطرق مختلفة: لفظيا )وذلك عن طريق الجمل(، واحيانا  شكليا  

 ( .221، 2112الجملة( )عدس، 

( في وصف نظريته عن الترميز الثنائي 3913-3913وقد استمر بافيو للفترة من )   

والقصدي للنماذج االحادية والتي يرى فيها ان هناك تمثيالت منفصلة لكل من المعلومات 

نسانية تكون افضل اللفظية والمرئية وكان دليله على ذلك البحوث التي وضحت بأن الذاكرة اال

 ( .324، 2111) اندرسون،  اذا قمنا بتزويدها بالرموز المرئية واللفظية معا  

ووجد بافيو ان الكلمات المحسوسة يتم تذكرها بشكل افضل من الكلمات المجردة، وان    

فمثال  (.231، 2133ن من الكلمات )يوسف،الصور يتم تذكرها بشكل افضل من كال النوعي

سرع مما برتقال( أكثر وأ)سمكة، طائرة،  المتعلم الكلمات التي لها مدلوالت حسيةيتذكر 

)االمانة، المواطنة( وتستطيع النماذج الثنائية ان  يتذكر الكلمات التي ليس مثل هذه المدلوالت

تفسر ذلك في حين تعجز النماذج االحادية عن تفسيرها، وينطبق ذلك على تذكر ما يطلب منه 

قد تعلم ذلك الشئ عن طريق رؤيته في صورة او في أي وسيلة مرئية اخرى فرؤية  اذا ما كان

عضو القلب التعرف على شكله واجزائه في صورة او مجسم يسهل على المتعلم تذكر شكله 

واجزاءه في حال اختباره على ذلك اكثر مما لو كان قد حفظ المعلومات المتعلقة به بكلمات 

 مجردة .

تفاعل مع البيئة ويخزن ما يواجهه من مثيرات على هيئات مختلفة وبناء  على ان االنسان ي    

نظرية بافيو فانه يخزن الكلمات المجردة في مخزن واحد وهو المخزن اللفظي اما الكلمات 

المحسوسة فيتم خزنها في المخزن اللفظي والمخزن الصوري أي المخزنين معا . فعندما يسأل 

يتذكرها وعندما تعرض عليه الصورة يتعرف عليها وهذا ما اراد  المتعلم عن العبارة فانه

 بافيو اثباته في نظريته . 

ه افضل ؤفالفرد الذي يقوم بترميز معلوماته وفق النظامين اللفظي والبصري معا  يكون ادا    

(. 313، 2111والزغول، )الزغول من الفرد الذي يرمز معلوماته وفق نظام واحد

يتم ترميزها بالصورتين اللفظية والبصرية تقوي الذاكرة وتسبب تحسنا  الحد فالمعلومات التي 

شكلي الترميز وبالتالي فان احدهما البد ان يكون متاحا  فيما بعد لتعزيزعملية االسترجاع 

(Passer et al ., 2009,342. ) 
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 Theory of Personal Constructsنظرية التركيبات الشخصية  -7

في ادبيات علم النفس الشخصية تصنيفات  Geeorge Kellyصنفت نظرية جورج كيلي    

حيث  Phenomenologistنظرية مختلفة فمنهم من يصنفها ضمن النظريات الظواهرية 

يعتقد هؤالء ان الخبرات الشعورية يجب ان تكون محور علم النفس ومركز اهتمامه وبعضهم 

النها تركز على طريقة االفراد في رؤية الواقع والتفكير  Cognitiveيصنفها كنظرية معرفية 

فيما يتصل به ومنهم من يرى فيها نظرية وجودية النها تركز على المستقبل بدال من الماضي، 

الهتمامها بالمشاعر الذاتية والخبرات الشخصية ومعنى الحياة، وفئة اخرى تصنفها ضمن 

ة االبداعية للناس. وهكذا يمكن ان تكون نظرية النظريات االنسانية النها تركز على الطاق

( 343، 2131كيلي نظرية ظواهرية، معرفية، وجودية، انسانية في الوقت نفسه )رزق،

وانطالقا من طبيعة هذه النظرية فقد تناولتها الباحثة باعتبارها نظرية معرفية حيث انها تتسق 

بكيفية نظره الى حاضره وكيفية  مع كثير من النظريات االدراكية التي تحدد سلوك الفرد

 . ليس محددا للسلوك فانه والماضي كما حدث فعال ،تصوره

(، 3931ــــ3912خصية من قبل كيلي خالل السنوات )لقد تم تطوير نظرية تركيبات الش    

ففي الخمسينيات من هذه الفترة كان لهذه النظرية تاثيرا  قويا على العديد من النظريات 

ذلك الوقت. واستنادا  الى كيلي، فان االهداف االولية للناس هي قيامهم بتوجيه  المتداولة في

احاسيسهم خارجا  نحو العالم المحيط بهم اليجاد معاني شخصية لهذا العالم بحسب ارائهم. 

فعندما اليكونون قادرين على فعل ذلك فأنهم يظهرون مظاهر من القلق والشك. ولتحقيق 

هم يحاولون شرح وفهم احداث حياتهم واختبار ذلك الفهم بنفس الطرق فهمهم لهذا العالم فان

 ,Passer et al.,2009التي يتبناها العلماء: اال وهي محاولة استشعار الواقع الجل التنبؤ به ) 

(. حيث يقول كيلي ان الناس قادرون على تكوين البنى وتشكيلها حول بيئتهم الخاصة،  675

لمادية واالجتماعية في عالمهم لصياغة النمط وعلى اساس هذا االشياء ا اي انهم يفسرون

النمط يتنبأون عن االشياء وعن انفسهم ويستعملون هذه التنبؤات لتقودهم في اعمالهم 

 Personal(. يستخدم االنسان تكوينات او تركيبات شخصية 132، 3911)شلتز،

Construct  لتوقع االحداث وهذه التركيبات تكمن وراء تفكير كيلي تعرف باالبنية

Construct ق تفسير االحداث ورؤية العالم حتى يمكن توقع المستقبل عندها ائوهي طر

فالتركيب اذن هو  (Fransella, 2003,243). تسمى هذه التركيبات بالتركيبات المعرفية

ها الفرد عندما يحاول تفسير خبراته الشخصية، يستخدم Idea or Thought فكرة او تفكير 

انها تشبه نظرية العالم الصغير التي تجعله يتنبأ بالواقع، فاذا تطابقت تنبؤاته مع الخبرة فهذا 

تتطابق مع الخبرة فهذا يعني انه يجب مراجعة التركيبات القائمة او  لم امر جيد اما اذا

(. وتتالف شخصية الفرد من نسق منظم من االبنية رتبت 111، 3991 ،عبد الرحمن(الغاءها

حسب اهميتها وقد اصبح هذا البناءاالساس الذي بني عليه كيلي معظم اطار العمل النظري 

االساسي لديه. واالفتراض الذي يعتبر نقطة البداية في النظرية هو ان العمليات النفسية عند 

والتي يتوقع الفرد من خاللها االحداث، بمعنى ان  الشخص تسير عبر قنوات او ممرات متعددة
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طريق رؤية العالم تشكل القنوات التي تتوجه نحو المستقبل ويبقى الشخص مشدودا  الى االمام 

ما يكون مدفوعا  بالدوافع الالشعورية او مستحث على العمل كفي الحياة من جانب التنبؤات 

(. ويرى كيلي بأننا نكون بنى عديدة خالل 411 ،2131بالمثيرات في البيئة )كفافي واخرون،

ونحن  -بنية واحدة للتعامل مع كل موقف او حدث او شخص نتعامل او نتصل به  -حياتنا 

دائما نزيد ذخيرة البنى كلما القينا اشخاص واحداث جدد، زد على ذلك فان البنى الحالية قد 

الحداث يتغيرون مع الزمن. ونحن تحتاج الى التنقيح او التعديل او التحسين الن الناس وا

حياتنا يجب ان نوفر بنى بديلة  خاللالنكون او نصوغ عددا  كبيرا  من البنى فحسب، ولكننا 

دائما ، فليس هناك ما هو مطلق او نهائي عن اية بنية، النه اليمكن تشكيل اية بنية يمكن ان 

درجة قليلة هي ضرورية دائما تتنبأ او تتوقع كل االحتماالت. فالمراجعة بدرجة كبيرة او ب

فان  -اذا كانت البنى ثابتة وجامدة  -والفرد يجب ان يكون لديه بنى بديلة ليعود اليها. وبعكسه 

 ( .   139، 3911 الشخص كما قال كيلي يخفي نفسه في زاوية )شلتز،

بها  وعليه فان كيلي يعد صاحب نظرية معرفية النه ركز انتباهه على الكيفية التي يرى    

فسير هذه االحداث من خالل تشكيل ابنية معرفية كثيرة مختلفة وان السلوك تالفرد االحداث و

يعبر عن طبيعة نظام البنى لديه، وهذه العمليات تشير الى الحقيقة الواضحة التي توصل اليها 

 اغلب علماء النفس المعرفيين بأن الناس يدركون االحداث بأساليب مختلفة ويفسرونها بناء  

 على فهم العالم من حولهم . 

حيث يؤكد كيلي اننا النستجيب للعالم الخارجي فحسب، بل نفسره ونركب مكوناته، وسواء     

قمنا بذلك التفسير بدقة ام بغير دقة، فان هذا التفسير المبتكر للواقع )والذي يختلف من شخص 

وهكذا يرى انه كلما كان  الخر( يضفي على االحداث معنى، ويحدد سلوكنا الناتج بعد ذلك.

لدى الفرد قدرة ابتكارية اكثر للنظر الى االحداث المتنوعة التي تواجهه، واستطاع تفسيرها 

 قدر على مواجهة مصاعب الحياةكان أبطريقة موضوعية ومرنة ومختلفة عن المألوف 

 .  ( 341 ،2131ق،رز)

وكذلك الحظ كيلي ان اي شيء يدفع الناس الى النظر الى مشكالتهم على نحو مختلف     

بعمليات داخلية وهي  ن(. وهم محكومو331 ،2131يؤدي الى تحسين الموقف )ابو اسعد،

الطريقة التي يفسرون بها االحداث في عالمهم، وهذه العمليات الداخلية هي من نتاج عامل 

 .Kelly,1955,46 ) ) جتماعيةخارجي وهو العالقات اال

فالبناء الشخصي يتطور وينمو من خالل الخبرات التي يتلقاها الناس والتي تتمثل     

بتفسيراتهم وشروحاتهم لالحداث في عالمهم االجتماعي وتؤدي الى المزيد من االضافات 

 .  (Gazzaniga  & Heatherton , 2006, 490)لمعرفي هم البنائ

ن كل شخص منا يستطيع ان ينظر الى نفس الحدث ويرى شيئا  ما وهنا نستطيع القول إ     

يختلف عن رؤية شخص اخر، اي ان كل شخص ينظر الى الحياة من خالل منظار التركيب 

الشخصي الخاص به، ويفسر ما يرى ويحاول ان يجعل نظامه التفسيري الموجود افضل 



 22                                                           سابقة ودراسات النظرية الخلفية: الثاني الفصل
 
 

ذه هي الفلسفة التي تجعل نظريات بنية الشخصية نظريات ويتناسب اكثر مع متطلبات الحياة ه

متفائلة وانها تقدم لكل شخص منا فكرة بأنه اليوجد هناك شيء على االطالق في العالم 

 .  (2، 2133)العاسمي، النستطيع النظر اليه بطريقة مختلفة

 

  Bartlett’s perceptual schema theoryلبارتليت  االدراكي نظرية المخطط -8     

نه كنت قد قرأت هذه الى توضيح تفاصيل نظرية المخطط أقول إ الباحثة تطرقتقبل ان      

حيث كان احد الطالب المتقدمين  بنظرية المخطط : ةنيالمعاالسطر القليلة في احد المصادر 

قبل للحصول على قبول في احدى الجامعات لدراسة الماجستير وحينما كان يتم اختباره من 

نصا  مكتوبا  باللغة  اللجنة مت لهبار الطالب للحصول على الشهادة قد  اللجنة المكلفة باخت

ه بشكل جيد وهو يظن انهم يريدون ئاالنكليزية، فبذل الطالب جهدا  كبيرا  لقراءة النص والقا

اختبار مقدرته على االلقاء، غير انهم سألوه: ماذا فهمت من هذا الذي قرأته فيقول لم اكن قد 

فهمت شيئا  كثيرا  مما قرأت، لذلك لم ينجح في المقابلة النه لم يكن يعرف الغرض الذي قرأ 

لية الفهم هي مفتاح حل المشكلة من اجله النص. كانت عملية الفهم هي المعيار للنجاح. فعم

 فهي التي تعمل على تنمية التفكير وصوال  الى ايجاد الحلول واالبداع فيها. 

وقد اهتمت  رى علمـاء النفس المعرفيين ان عملية الفهم مرادفة لعملية الحل.لذلك يـــ    

كيفية في التعلم وكد على اهمية الفهم النظريات كثيرا  بهذا المجال وتوالت النظريات التي تؤ

تعلم على الفهم، لذلك كانت نظرية المخططات االدراكية من ابرز هذه النظريات مال مساعدة

اقترحت بناء  معرفيا  يساعد المتعلم على استيعاب ما يقرأ ويتعلم. فالفكرة التي تستند على  التي

  Bartlett 1932ان الذاكرة تنتظم في بناء هيكلي تعود الى اعمال بارتليت

(Jonassen,2004,13.)  الذي كان مهتما  بالدور الذي تلعبه المعرفة السابقة في فهم

 ( . (Sckank,1999,725واسترجاع القصص من الذاكرة 

ففي تجارب صممها الستكشاف طبيعة الذاكرة التي اقتضت اهدافها تذكرا  لقصص، واجه      

 :بارتليت امرين

 . صبح غير دقيقكر ومع مرور الوقت ياوال : ان التذ 

ثانيا : ان عدم الدقة تكون ممنهجة ومنظمة والتي بها يضل المفحوصين بتأثير الصفات الشائعة 

ف المفحوص الحدث بعناصر مما سمع به من  لقصص اخرى كانوا قد سمعوا بها، ويحر 

 ( .Jonassen,2004,91احداث اخرى شائعة في العالم )

وتحدى بارتليت في اعماله وعلى نطاق واسع وجهة النظر السلوكية وذلك من خالل      

التأكيد على دور عملية التمثيل الداخلي للمعلومات بحيث تصبح جزءا  اليتجزأ من مواقفه في 

 . (Sckank,1999,725)السيطرة على السلوك والتفكير 
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ودنا الى توقع او تنبؤ تصورنا لنص ويمكن النظر الى المخططات كخلفية معرفية منظمة تق    

يستند على  او مقال او خطاب عند تفسيره، حيث يعتقد بارتليت ان تذكرنا لمقال او لنص ال 

او استنتاج، وعملية البناء هذه تستخدم  عملية اعادة نسخ مباشرة ولكن يستند على عملية بناء

فة من الخبرة الماضية المتعلقة المعلومات من الموضوع الذي نواجهه جنبا  الى جنب مع المعر

بالموضوع الذي هو في متناول يدنا لبناء التمثيل المعرفي. فالخبرة الماضية وكما حاول 

لالحداث والخبرات، بل البد من تنظيمها  ا  شخصي ا  متعاقب ا  بارتليت ان يبرهن ليست تراكم

مجموعة  كونهمن  منظما   بوصفه جزءا  رئيسا  منظما  أو كال   والتحكم بها، ان الماضي يعمل 

من العناصر كل واحدة من هذه العناصر محتفظة بصفاتها المحددة وما يعطي الهيكلية لهذه 

الكتلة المنظمة هو المخطط والذي لم يقترحه بارتليت كشكل من اشكال الترتيب لكن كشيء 

 . (Ajideh,2003, 2يظل نامي ونشط )

دد من المشاركين قصص امريكية شعبية روى بارتليت على ع في مجموعة دراساته    

اشتملت عددا  من المواقف الثقافية غير المألوفة بالنسبة لهم، ثم في فترات الحقة اعيد 

المشاركون في الدراسة الى المختبر وطلب منهم رواية القصة ثانية ، ومع مرور الوقت فان 

ة ومشتملة على حذف المشاركين حكوا القصة منحرفين بها عن اصلها بطرق منهجية منظم

واغفال بعض المعلومات التي لم يحسوا بها)او التي المعنى لها عندهم( واعادوا تفسير بعض 

 . ( Schank,1999,725)الحقائق بما ينسجم مع خلفياتم الثقافية 

وفي حاالت اخرى قد ت حكى قصة لشخص فيقوم بأعادة روايتها لشخص اخر، ثم يقوم      

ن طريق فحص محتوى الروايات التي االخر بدوره بروايتها لشخص ثالث ... وهكذا، وع

مكن تحليل كل من طبيعة المواد التي تم ترميزها وتذكرها، وتلك أعيد انتاجها لهذه القصص أ

 ( .341 ،2111ن الدين،التي تم نسيانها ) زي

ووفقا لهذه النظرية فان القارئ يفهم النص او القصة عن طريق الوصول الى مخطط       

محتوى مناسب او بناءه )الذي هو المعرفة المنظمة حول المواضيع واالحداث والمواقف 

 . (Armbruster, 1986, 256)الموجودة في النص( 

، وفيها كان يطلب من االفراد ان 3911و3921امياذ اجرى بارتليت دراساته بين ع      

م اعادة سردها ه)عدة سنوات احيانا ( يطلب من يتفحصوا بعض القصص والرسوم، ثم فيما بعد

عادة ما يتذكرون المالمح البارزة  -بعد وقت طويل مؤجل -او رسمها، فوجد ان الناس

الى ان تكون اكثر قصرا  واكثر  عملية تميل )فاعادة البناء( ويميلون الى تضخيمها وتشويهها،

ها بطريقة منطقية ويتأثر الفرد هنا بخبراته السابقة ؤبساطة واكثر عصرية وتتالحم اجزا

)عبد  وتوقعاته للمستقبل وما يثير الدهشة هو ان الناس اليدركون مطلقا  انهم يفبركون

 ( .12، 2131الجبار،

)حرب االشباح( اقرأها مرة واحدة في المكان الذي تقرأ فيه وعلى سبيل المثال خذ قصته                      

هذا وعادة ومن ثم ضع النص جانبا ، ثم حاول اعادة كتابة ما قرأت على الورقة ومن ذاكرتك 

واستخدم بارتليت في تجاربه ايضا  لعبة الطفل التي تسمى من اعمال بارتليت.  المثال هو

سلسلة من الناس، الذين بدورهم يغيرون جزء منها في  خاللالتليفون والتي تمر فيها الرسالة 
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 Method of serialاالنتاج كل مرة يروونها سمى بارتليت هذا االجراء طريقة سلسلة اعادة

reproduction او صورا ( من ثقافات غير  ، واستخدمها بالطريقة االتية: قدم قصصا  شعبية(

المفحوص االول ان يقرأ القصة ثم يضعها جانبا  مألوفة الى الطلبة البريطانيين، وطلب الى 

ويعيد روايتها من الذاكرة وأن ينقل هذه  الرواية الى المفحوص الثاني والذي بدوره سيقوم 

ذاكرته للمفحوص الثالث وهكذا. الحظ بارتليت ان شيئا  مثيرا  حدث في دراساته  بروايتها من

 2111)قطامي، د الخر بطريقة منتظمةاذ ان الصور والقصص قد تغيرت عندما مرت من فر

(. والقصة االخيرة المنتقلة بين سلسلة المفحوصين قد شوهت وحرفت تماما  بحيث 333،

 . (24، 2133اصبحت ال تشبه القصة االصلية، اي ان المعنى تغير تماما  )عبدالستار،

ت اكثر صبحتفاصيلها عن القصة االصلية بحيث أان القصة المعادة تختلف في بعض     

ترابطا  وتنظيما  وان بعض التفصيالت قد حذفت او شوهت، وقد فسر بارتليت هذه النتائج وفق 

االستنتاج االتي: ان الناس يستنتجون االحداث من المخططات الذاتية بما ينسجم مع الخزين 

 الفردالمعرفي لديهم، وان االحداث الماضية التي يتم تذكرها تمثل جزءا  من بنية المعرفة عند 

(. وان اعادة تجميع موضوع القصص التي عرضها على عينته من 213، 2134)النعيمي،

قل غرابة، فأجزاء من القصة التي ليس لها ارتباط لبريطانيين وكذلك القصة بأكملها أصبحت أا

)مثل العناصر الغيبية او الخارقة( ربما لن تذكر اثناء عملية  حسي بموضوع القصة

د تفسيرها في خطوط اخرى شبيهة بالتي تم عرضها، كذلك فأن بعض االسترجاع، او يعا

افراد العينة قاموا باضافة بعض العناصر لموضوع القصة واعادة حبكة االحداث بطريقة 

جعلت من بعض عناصر القصة التي كان يصعب تفسيرها بادىء االمر اكثر قربا  من 

ت طبيعية جدا  فقد حاول جعل ماذا حصل هنا؟ كانت احكام بارتلي احاسيس المتلقين.

المشاركين يفهموا هذه القصص وذلك بربطها بأشياء اخرى يعرفونها ويفهمونها، ففي العملية 

التي اعتمدها افراد العينة كانوا يختمون القصة بخلق ارتباطات من ذاكرتهم وذلك بنسج 

حيث كانت عملية  العناصر الحقيقية في القصة مع التصورات المتنوعة لمعلوماتهم الشخصية.

النسج هذه مساعدة لهم النها سمحت الحكامهم بأن تفسر المواضيع التي سمعوها وذلك بربط 

 .  (Gleitman  et al .,2004 , 262)المواضيع غير المألوفة بمواضيع مألوفة 

وبناء  على ما تقدم تفترض نظرية المخططات ان ما يشفر او يرمز في الذاكرة، يتأثر     

بالمخططات بوصفها اطارا عاما للمعرفة، وهي تساعد على انتقاء وتفسير  علفابشكل 

قادرة على تفسير تشوهات واخطاء  هيالمعلومات الجديدة التي تتسق مع مخططات الفرد و

(. والحظ بارتليت في عدد من عمليات 24، 2133)عبدالستار،ايضا   وعدم دقة  الذاكرة

تضمنت عمليات ابدال لمعلومات غير مألوفة مع معلومات اكثر التذكر انها لم تكن دقيقة حيث 

تألفا ، كما انهم ضمنوا عمليات استرجاعهم وتذكرهم بعدد من االستنتاجات التي استقوها من 

واغلب المشاركين قاموا . Brewer,1999,500)) المعلومات المعطاة في النص االصلي

سوا معاييرهم وتوقعاتهم الثقافية بنفس الوقت بتحويل تفاصيل القصة، وبهذه الطريقة فأنهم عك

 .  (Sanitioso et al.,1990,230)مع تعبيرهم عن مخططاتهم 
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ويقترح بارتليت بأن االفراد يمتلكون مخططات وتراكيب عقلية ال شعورية، والتي تمثل     

ر معرفة االفراد الشاملة عن العالم ومن خالل هذه المخططات فأن المعرفة القديمة تؤث

 .   (Brewer,1991,500)بالمعلومات الجديدة 

واقترح في سلسلة من التجارب التي قام بها بارتليت ومن خالل تقديمه للمشاركين      

معلومات غير مألوفة لهم ولخلفياتهم الثقافية وتوقعاتهم ثم مراقبة الكيفية التي يتم بها استرجاع 

الوحدات المختلفة من المعلومات. بأن مخططات االفراد وكذلك التصورات النمطية الموجودة 

ر ليس فقط في الكيفية التي يفسرون بها المعلومات الجديدة )مخطط دخيل( ولكن ايضا  في تؤث

 .  (Sanitioso et al.,1990,230)ية تذكر المعلومات مع مرور الوقتكيف

استنتج بارتليت من هذا، ان الذاكرة البشرية تتالف من التراكيب المعرفية والتي بنيت على     

مر الزمن نتيجة التفاعل مع العالم، وان هذه التراكيب تشكل ترميزنا واستدعائنا لالفكار التي  

 ( . Jonassen,2004,91) نواجهها الحقا  

 ر: وكانت من العوامل المؤثرة على عملية التذك  

 اغفال او حذف المعلومات التي اعتبرت على انها غير ذات صلة بالمشارك. -3    

 تغيير بعض التفاصيل او تغيير الترتيب في ذكر االحداث. -2    

تبرير بعض التفاصيل او بعض جوانب القصة التي لم يكن المفحوص قد فهمها ويعمل  -1    

محاولة منه لجعل المادة مفهومة لدى االخرين على كتابة تفاصيل مضافة وتقديم شروحات في 

 عند سؤاله عنها.

أن جل واسلوب القصة في مصطلحات من أالتبديالت الثقافية ويعني تغيير محتوى  -4

 كثر قربا  ومالئمة من الخلفية الثقافية للمشارك.تظهر أ

حوص اتجاه المفحوص فقد كانت درجة تذكر القصة عند سردها محكومة باتجاه المف -2 

 ( .341، 2111نحو مادة القصة )زين الدين، 

. وقد توصل فضال عن القصص استخدم بارتليت في دراساته التجريبية رسومات وصورا      

ان الصورة يتم ترميزها مباشرة  بأعتبارها صورة عقلية، وهذا يعني ان الترميز يؤدي الى  الى

توصل الى ي را ه المفحوص.  كما المخطط الذي يحتفظ بالعديد من خصائص ذلك الشيء الذ

تفرض بنية على المعلومات اوال وبالتالي فأن ما يقترح حول هذه  )الرسم  (ان الصورة او

)الترميز الثنائي(  Paivio وتفترض نظرية بافيو. البنية هو الذي يتم ترميزه وليس البناء نفسه

)االستباق الموحد( على حد سواء، ان الناس يمكنهم ترميز  Kulhavi ونظرية كولهفي

وقد استندت هذه ك الصورية على نحو تصورات عقلية،المعلومات للمواضيع اللغوية وكذل

  :النظريات على ادلة منها

 تحتوي الصور والرسومات على معلومات التي اليمكن ان تكون موجودة في النصوص. -أ
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في الصور والرسومات من السهل تذكرها النها ترمز في ان المعلومات المعروضة  -ب

 ( .   Jonassen,2004,96انظمة الذاكرة )

وطلب منه ان يعيد . عرض بارتليت على احد المشتركين في احد ابحاثه صورة )بومة(   

رسمها من الذاكرة، واخذ الرسم وعرضه على اخر وطلب منه ان يرسمه من الذاكرة ايضا، 

( ان البومة تحولت الى قطة. واذا استعملنا رسوم 2ة. وكما يبين الشكل )واستمرت العملي

اخرى وصلنا الى نفس النتائج، فالناس يشوهون المادة البصرية والشفوية بنفس الطريقة 

تقريبا. فهم يحفظون ما هو معروف ومعترف به من الجميع، ويضعون عليه تفاصيل مناسبة 

ية تحدث اذا مرت المعلومات خالل عديد من االشخاص يقومون بتبسيط المادة. ونفس العمل

بحاث علمية لسلسلة من في أ (.122، 3911)دافيدوف، كما في االخبار المذاعة او االشاعات

( المعاد 1) الرسوم ) وجه مرسوم )بورتريه( شبيه لالنسان( كما هو واضح في الشكل

جديدة اشارة واضحة الى اسم رسمها، وجد بارتليت احتواء الرسم ومع كل عملية تولد 

المثير)الوجه المرسوم( والتي كانت سببا  قويا  لتنشيط مخطط الوجه لدى الفرد التالي الذي يقوم 

بالرسم، مما ادى فيما بعد الى والدة رسم اخر شبيه بالوجه. والحظ الباحث ان مراحل نمو 

ة الحظها هي ان الرسوم الصور التي يعاد انتاجها تكون على هيئة سمات ثنائية. واهم سم

ة المعادة اصبحت اكثر واكثر شبها بالوجه. فضال عن ان الرسوم اصبحت اكثر بساط

 همية ان الذين يعيدون الرسوم استمروا باستخدام عنوان الرسموتقليدية، والمالحظة االكثر ا

 في كل مرة يعيدون فيها االسم ("portraitd’homme") االصلي( )البورتريه

((Bartlett,1932,183 وهذا ما اثبته بارتليت وشدد عليه، وفي دراساته التجريبية السابقة .

عن االدراك رأى ان لالسم الذي يتم وضعه لالشياء تأثيرا  قويا  على اعادة التذكر او الوصف 

. كما بينت دراسات الحقة لدراسة بارتليت من قبل كارميشيل  المباشر او اللحظي للشي 

، ان مجرد االسم للمثير المبهم Carmichael ,Hogan &Walter1932وهوكن ووالتر

يوجه تفسيرات الفرد مباشرة نحو التمثيل الذي تم تنشيطه من خالل الشرح المرفق بالصورة 

(Carbon & Alrecht ,2012 , 2259 ). 
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( اختبار اعادة رسم البومة التي طلبها بارتليت من احد المشاركين واعادة 2الشكل )

 من قبل مشاركين اخرين اعتمادا على رسم المشارك الذي سبقهالرسم 

 (.122، 3911)دافيدوف،
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( سلسلة رسوم الوجه المعاد رسمها من قبل المختبرين وهي تمثل النسخة        1الشكل )            

                 ( Carbon & Albrech, 2012, 2259)االصلية المعدة من قبل بارتليت.    

                                 

ان االفكار الهامة التي افرزتها بحوث بارتليت والنتائج التي حصل عليها نتيجة المالحظة 

واندفاعه للعمل في مجال الذاكرة وخلفيته والتخطيط المتواصل العماله في مجال المعلومات 

وخاصة المبهمة وفرت معلومات وافكار للبحوث المعرفية، واذا كان العلماء قد قاموا بتأهيل 

من اعماله الرائدة سواء كان في المجال التفكيري او في المجال التوضيحي فقط، فانها اجزاء 

كان لها االثر الكبير على تطور النظرية المعرفية السيما في مجاالت تشكيل مفهوم وتشويه 

الذاكرة. ونحن كبشر نتفاعل مع عالم مفرط التعقد من المطالب المعرفية نحتاج الى الية 

نهجية ونظرية بارتليت لتنظيم وتسهيل التفاعل مع البيئة والمصادر المعرفية معرفية بوصف م

 (Carbon & Albrech,2012,2259) . 

بعد الدراسة التي اجراها بارتليت قام العديد من الباحثين باجراء دراسات مماثلة وموسعة      

ن الذاكرة تتأثر بشكل حول ما وجده بارتليت، وقد بينوا في العديد من النصوص التي كتبوها، ا

قوي باالطار االدراكي لالفراد. فدراسة بعد دراسة تبين ان العناصر تتطابق وبشكل دقيق مع 

وغير المتالئمة مع  غير المتوقعةرها بسهولة، فالعناصر الغريبة وتلك االطر التي تم تذك
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ودة في االطار تشوهت واسقطت من الذاكرة اما العناصر الغائبة ولكنها متميزة وموج

 (.   (Gleitman et al., 2004,262) االحداث فانها اضيفت الى االحداث ضمن الذاكرة

ومع ان كل عالم يقدم وجهة نظر مختلفة للمخطط االدراكي اال ان المخطط يمكن ان     

 يتضمن النقاط االتية :

اطار : يمكن ان يستخدم المخطط االدراكي في مواقف مختلفة كGeneralityالعمومية  -3

 لفهم المعلومات .

 : وتتضمن المخطط الموجود في الذاكرة كشيء يعرفه الفرد .Knowledgeالمعرفة  - 2

 : ينظم المخطط في فكرة ما او موضوع .Structureالتركيب -1

: يتضمن المخطط فراغات تعبأ من معلومات محددة في Comprehensionاالستيعاب  -4

 القطعة او النص .

وعليه فان المخطط االدراكي هو بناء معرفي عام يوظف عملية االستيعاب، ويقوم     

المخطط باختيار وتنظيم المعلومات القادمة اليه في اطار متكامل ذي معنى، وان الطبيعة 

الدقيقة لالطار ودوره في االستيعاب هي محط تركيز نظرية المخطط االدراكي )قطامي 

،2111 ،331، 333 .) 

ن علم النفس المعرفي يعتبر المخططات كهياكل معرفية متراكمة ضمن سياق التفاعل مع ا   

البيئة الجل تنظيم الخبرة، فهي ليست المدخالت الحسية التي يتم ترميزها انيا باعتماد 

مخزون المخططات اللحظية او االنية المتوفرة لديك تجعلك تربط  وانما مخططات معينة

بدورها تحول دون التفكير في مخططات منافسة والتي  اخرى الموضوع بمخططات المور

 . (Shallice,1988,308)اخرى 

الى ان المخططات لها اثار دالة  Trabasso & Stein 1982ستن و   أشار كل من ترابسو     

ومعنوية في تنظيم القصص واالحداث الغامضة وهي تتكون من خالل الخبرة مع الناس 

 واالشياء واالحداث في العالم، وان المخطط يتميز بما ياتي :

انه بناء منظم موجود في الذاكرة مؤلف من معارف تجريدية يستخدم للقيام بالتشفير المنظم   -3

Systematical Encoding   للمعلومات واستعادتها الحقا، ويكون خليط مع جميع

 المخططات ويتسع ليحتوي خالصة معرفتنا عن العالم .

 االساسية للخبرات الموجودة عند الفرد . انه يعكس التفصيالت والخصائص  -2

 يمكن ان يوظف ويستعمل بدون وعي الفرد الشعوري .  -1

الفرد اال انه يعكس خبرة افراد المجتمع الواحد الذي بالرغم من انه يفترض ان يعكس خبرة   -4

 ينتمي اليه الفرد . 
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 انه يتميز بالحيوية وقابلية التغير من خالل الخبرة العامة للفرد ومن خالل التوجيهات  -2

  واالرشادات، اي تتميز باالستقرار النسبي .

 .نحن نعرف كيفية استخدام المخطط اكثر من علمنا عن كيفية اكتسابه   -3

 انه يتكون من مفاهيم ترتبط معا عند اداء المهام .  -1

 ه وتفصيالته .. ولكل زمان اداؤه الخاصةرضيت  ه وأان لكل مخطط بعد    -1

يساعدنا المخطط على عمل تنبؤات عن المعلومات غير الكاملة ويهدم المعلومات عديمة   -9

 .القيمة و المعنى 

 للمحافظةالية ان المخطط يوفر البيئة لتفسير المعلومات الجديدة كتراكيب بنائية ضمن   -31

  عليها

 . (Jonassen,2004, 91) ،(21 ،2133)عبدالستار،

ان االطر االدراكية التي تساعد على تفسير المعلومات الداخلة من الذاكرة الحسية )قسم              

االدراكية، وهذه المخططات ضخمة الحجم بعدد المفاهيم هي المخططات  تسجيل المعلومات(

مخططات  والمبادئ واالجراءات والحفائق التي تعلمناها والمخزونة في ذاكرتنا، فهناك

نواعها، ومخططات الدراك الحقائق، وثالثة الدراك المبادئ الدراك المفاهيم بمختلف أ

النفعاالت واالتجاهات وكل انماط والعالقات، ورابعة الدراك االجراءات وخامسة الدراك ا

السلوك البشري، وكل مخطط من هذه المخططات يتكون من مخططات فرعية، ، كما ان كل 

مخطط من هذه المخططات الفرعية يتكون من عدد اليحصى من المخططات،. فالمخططات 

د في اطارها هي التي تحدد نوع المعلومة الداخلة اليها اوال ، ثم تبدأ بتفسيرها في ضوء ما يوج

من مفاهيم معينة، فبدون المخطط قد يستحيل االدراك في البناء المعرفي، فالمخططات هي 

 ( .  11 ،12، 2114كالشيفرة تفسر االشياء وتضيف عليها معاني وانماطا )دروزة، 

ومن خالل استخدام المخططات، فان اغلب المواقف اليومية التتطلب جهود مضنية،             

يمكنهم تنظيم ادراكاتهم الجديدة بمخططات وتمثيالت بسرعة وبدون جهد، وعلى اية  فالناس

حال فان المخططات من الممكن ان تؤثر وتعيق فهم المعلومات الجديدة )عوائق سابقة( مثل 

تحريف المحادثة والتوقعات )رأي مكون مسبقا (  وجود الصور النمطية، اعطاء دفع لتحديد او

الن يرى او يتذكر بعض االشياء التي لم تحصل بسبب كونها اكثر تصديقا  وربما تقود الفرد 

في مخططه. وقد تمت دراسة مثل هذه العمليات في ما يخص تشويه الذاكرة. فالمخططات 

التي يمكن ان تنتشر الى مخططات أخرى ذات عالقة  بشكل عام تمتلك مستوى من النشاط

 يعتمد على عدة عوامل هي:ف اسب لحالة ماختيار المخطط المنما ابالمخطط االصلي. أ
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 النشاط المستمر للمخطط .  -3

سهولة التحقق: يبين مدى السهولة التي يصمم بها العقل المخطط ويتحدد ذلك بحسب  -2

خبرة الشخص ومهارته وهذا العامل يستخدم كطريق معرفي مختصر، مما يعني السماح 

 المعلومة الجديدة .الختيار معظم التفسيرات الممكنة تجاه 

( لحظيا   وقتي صغير جدا  )مثير يظهر العامل االخر )الفتيل(: هو عبارة عن مثير -1

ويكون كافيا  لتفعيل المخطط وبالتالي يمكن استخدامه للمعلومات المبهمة المتعاقبة 

(Sanitioso et al.,1990,235    . ) 

الذي نتعامل معه، ومن الجمع بين فالمخطط هو ما يتم تعلمه من بعض جوانب العالم     

جل تطبيقها في مواقف معينة. لعصبية التي يقوم بها الدماغ من أالمعرفة والعمليات العقلية وا

ومرحلة المخطط تبين آلية توزيع النشاط بين هذه العمليات، وان المخطط االدراكي ليس 

لكنه كذلك يزودنا بالعوامل مختصا فقط بتحديد ما اذا كان مجال التفاعل موجودا  في البيئة 

المؤثرة على العالقة الحالية للفرد بالمجال. ولكل مخطط مستوى للنشاط يشير الى مدى 

مصداقيته في استمرار اعتماده للتخمين، واستنادا  لذلك فان مستوى النشاط للمخطط االدراكي 

قع الحالي، في حين يشير الى مصداقية الفرضية القائلة ان ما يمثله المخطط بالعقل هو الوا

المخططات االخرى تمثل معلمات للخصائص البارزة االخرى مثل الحجم، الموقع، حركة 

االشياء المدركة بالنسبة للمخططات االدراكية، فاننا بحاجة الى عدة مخططات مرحلية كل 

واحدة مخصصة ومتوافقة بشكل حسن تفيد ادراكنا لمراحل المجال المتعددة. فالمخططات 

ية تزودنا بانظمة سيطرة تتناسق مع النتائج المتنوعة لالفعال، ومستوى النشاط لنموذج الحرك

المخطط الحركي يمكن ان يشير الى )درجة االستعداد( للسيطرة على بعض وجهات سير 

الفعل، وهكذا يتم اغناء تصوراتنا ذات العالقة بالنمط الحركي الى حد ما. ان نماذج 

ميعية )من مخططات مختصرة، متضمنة، ومخططات المخططات يمكن ان تكون تج

متناظرة( لتشكيل المخططات التجميعية. وكمثال فان نموذج المخطط االدراكي يمكن ان يكون 

تجميعيا لتقديرنا للحالة البيئية مع ما تمثله من اهداف وحاجات وكذلك برامج السيطرة 

الدراكية وما نتوقعه من مخرجات التنسيقية هي تجميع العمليات المدخلة بواسطة المخططات ا

بواسطة المخططات الحركية حيث يتم نسج نشاطات هذه المخططات بشكل منسق مع المهام 

 المطلوبة ومع البيئة الحسية للوصول الى حالة وسطية من السلوكيات المركبة 

(Arbib,2001,4 ). 

 

 المفاهيم التي تناولتها نظرية بارتليت

  Recall and Meaningالتذكر والمعنى

 

درك علماء النفس منذ ان بدأت دراسات الذاكرة ان للمعنى اثرا  كبيرا  في قدرتنا على تذكر أ    

ان الناس يخزنون ذاكرتهم بالمعاني، ولكن كيف يتم (. 13، 2132واخرون، )فريزر االشياء

تحديد هذه المعاني؟ القرار حول كيفية وضع المعلومات في قائمة لتسهيل تذكرها يعتمد على 
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 & Gazzanigaبناءات تنظيمية سابقة موجودة في الذاكرة طويلة المدى )

Heatherton,2006,263   (. 

وهو اول من اكد اهمية الجهد بعد دراسة تذكر ماله معنى  Bartlettلقد حاول بارتيلت     

المعنى بالنسبة للتذكر وهو يعني بذلك اهمية المعنى المرتبط بالغرس في الذاكرة في البداية ثم 

 عملية استعادتها بعد ذلك، ونظرته هذه للذاكرة تضمنت عددا  من النتائج المهمة منها:

 ف نستعيده .مسبقة ومنظمة بطريقة معينة في ما نتذكره، وكيفكار يؤثر مالدينا من أ -أ     

وكان ما استنتجه بارتليت في دراسته عن تذكر القصص انه وجد ان الناس عندما يتذكرون 

مع ما لديهم من رؤية مسبقة عن ما يجب ان تتضمنه  لونها لتتالءمالقصص يحورونها او يعد

 .تلك القصص وهذا بدوره يؤثر في ذاكرتهم 

تتأثر ذاكرتنا والشكل الذي تتخذه بتغير رؤيتنا ومفهومنا عن العالم )فريزر  -ب       

 ( .13، 2132واخرون، 

وتسمى ذاكرة المعاني بذاكرة النثر، وعرفها بارتليت بانها عملية بنائية الن المادة ذات     

لبناء، فاذا المعنى تخزن في الذاكرة على شكل مخططات يتم الوصول اليها من خالل عملية ا

كان النثر يتمثل في قصة او حديث او قطعة فان استيعابه ال يكون حرفيا  بل على اساس معنى 

 ( .331، 2131القطعة النثرية ) االسدي،

 ان الناس تميل الى ان يكون لديها ذاكرة جيدة نسبيا للتفسيرات ذات المعنى     

Meaningful الناس ببعض المواد لتذكرها، فان  للمعلومات، وهذا يتضمن انه عندما يواجه

عملية التذكر تكون اسهل اذا استطاعوا وضع تفسير ذي معنى لهذه المواد، ويتم ذلك عندما 

للعديد من التفاصيل االدراكية الخاصة بجملة لغوية او  Encodeيقوم الفرد مبدئيا بالترميز 

ما ان المعلومات االدراكية صورة ولكنه يميل ايضا  الى نسيان هذه المعلومات بسرعة، وطال

 Interpretationيتم نسيانها فان الفرد يحتفظ بالمعلومات الخاصة بالمعنى او التفسير 

 ( .391، 393، 2111)اندرسون،

ولمواكبة حاجات المتميزين يتطلب اثراء خبراتهم من خالل برامج تعليمية تعد لهذا     

التعليمية وكذلك  الدراسي او اهدافه او االنشطةالغرض. اذ يمكن للمعلم تعديل محتوى المنهج 

ال لبة المتميزين للطاساليب التقويم وربما كل هذه العناصر مجتمعة، كون المنهج الدراسي 

 . اقرانهم العاديينيختلف  كثيرا عن منهج 

وكذلك يمكنه ان يدرب الطلبة على تكتيكات موجهة للتذكر التي تتضمن تقنيات تساعد على          

التخزين واالستذكار للمعلومات مثل الحفظ االصم وطرائق مختلفة لمعينات الذاكرة او تدريبهم 

على تكتيكات موجهة لالستيعاب او تتضمن تقنيات تساعد على فهم معاني االفكار وعالقتها 

  ( . 231، 3991المتبادلة مثل تدوين المالحظات والتساؤل الذاتي )البيلي، 
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  Learning and Memoryالتعلم والذاكرة 

ان الذاكرة هي القدرة على التمثيل االنتقائي )في واحدة او اكثر من منظومات الذاكرة(    

للمعلومات واالحتفاظ بتلك المعلومات بطريقة منظمة واعادة انتاج بعض او كل هذه 

 ( .   239، 2119المعلومات في زمن معين مستقبال  تحت ظروف محددة )ابو جادو،

لى الدوام النسبي الثار الخبرة ومثل هذا االمر دليل على حدوث مصطلح الذاكرة ا ويشير    

التعلم ال بل شرط البد منه الستمرار عملية التعلم وارتقائها. ولهذا فان الذاكرة والتعلم يتطلب 

كل منهما وجود االخر، فبدون تراكم الخبرة ومعالجتها واالحتفاظ بها اليمكن ان يكون هناك 

قف تدفق المعلومات عبر قنوات االتصال المختلفة وتتحول الذاكرة تعلم، وبدون التعلم يتو

عندئذ الى ذاكرة اجترارية. فاذا كان التعلم يشير الى حدوث تعديالت تطرأ على السلوك من 

جراء تأثير الخبرة السابقة فان الذاكرة هي عملية تثبيت هذه التعديالت وحفظها وابقائها 

 ( .332 ،2112جاهزة لالستخدام )الزراد، 

ان التعلم والذاكرة مصطلحان متداخالن وفي كثير من االحيان متطابقان او هما تعبيران      

مختلفان لجهد متصل واحد ولعملية واحدة هي عملية معالجة االحساسات واالدراكات مرورا  

بالتصور فالتخيل فالتفكير وباللغة والذاكرة من البدء، وحتى انجاز عملية المعالجة وتواصلها 

صورات ادراكية الشياء ام حركات ام مواقف كانت تسواء أ عنها من نتاجات خضوما تتم

 ،333 ،2119مفاهيم او قواعد او مبادىء او نماذج... الخ )غباري وابو شعيرة، انفعالية ام

332. )  

من مدى امكانية قدراتهم  ينطلقاطالق كلمة التميز على بعض االفراد دون غيرهم ان     

لمعلومات واسترجاعها، حيث اعتبرت الذاكرة لدى العلماء احدى العمليات الفعلية في خزن ا

العقلية فضال  عن عمليات التفسير والربط والتصنيف والتقييم التي يقوم بها الفرد في معالجته 

 للمعلومات .

حيث يعمل المتميزين بفاعلية لفهم مادة التعلم عن طريق ايجاد روابط بين عناصرها     

وكذلك يحاولون ربط المعرفة الجديدة بالسابقة عن طريق اشتقاق عالقات خاصة المختلفة، 

 ،2113بهم باالضافة الى العالقات القائمة بالفعل مما يسهل عملية االسترجاع لديهم )الزيات،

213. ) 

هناك شبه اتفاق بين علماء النفس المعرفيين على ان العمليات التي تتضمنها الذاكرة هي      

التشفير والتخزين واالسترجاع والتي تعتبر كل منها بمثابة مرحلة من المراحل التي عمليات 

  . تمر بها المعلومات في هذا النظام

ة الى رموز او صور يسهل االحتفاظ  التي تحول فيها المدخالت الحسيشفير هو العملية فالت             

ما تتضمن واعداد المعلومات للتخزين وهي كثيرا   .(11 ،2111لذاكرة )زكري،بها في ا

 تحميل او ربط المادة بالمعرفة او الخبرة السابقة، حتى يمكن ان نجد المعلومات فيما بعد

 ( .   92، 3993االيزرجاوي،)

هو احتفاظ الذاكرة بالمعلومات التي تم تشفيرها، وتبقى هذه المعلومات فالتخزين اما              

(. ويختلف هذا المفهوم باختالف 392 ،2111لوقت حاجة الفرد اليها )الشرقاوي، بالذاكرة
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خصائص الذاكرة ومستوى التنشيط الذي يحدث فيها، باالضافة الى طبيعة العمليات التي 

 ( .  13، 2111تحدث على المعلومات فيها )الزغول والزغول،

المحطة االولى في الذاكرة  ث محطات:وتشير الدراسات الى ان التخزين يقع في ثال             

طويلة المدى. ويعتمد القصيرة المدى، والثالثة في الذاكرة الالحسية، والثانية تتم في الذاكرة 

قصيرة المدى على الوقت، فكلما كانت فترة معالجة التحويل المعلومات في الذاكرة 

تجاوز مفهوم طول كبر، تم مدى أالطويلة الطول كان احتمال انتقالها الى الذاكرة أالمعلومات 

فالمعلومات ، صبح التركيز في االونة االخيرة على ماهو مهم بالنسبة للدماغفترة المعالجة وأ

طويلة المدى، اما الالمهمة للدماغ تتم لها المعالجة في الذاكرة العاملة ثم تحول الى الذاكرة 

 ( .311، 2111) ابو رياش،  غير المهمة فيتم اهمالها

ويتفق معظم علماء  استعادة المعلومات من الذاكرة وقت الحاجة اليها. االسترجاع ويعني                 

النفس المعرفيين على ان اختيار الفرد الستراتيجيات معالجة المعلومات واالستدعاء في 

مواقف التعلم يتوقف على خصائص الفرد المعرفية ومتطلبات عمليات الترميز والتخزين 

واالستعادة اثناء اداء المهام المعرفية والتي يكون فيها الطالب المتميز محققا  لهذه المتطلبات، 

    وبذلك تسهل عملية االستدعاء لديه .

تمثل المستودع الثالث في نظام معالجة المعلومات والتي  الطويلة المدى ان الذاكرة       

ية، حيث يتم فيها التخزين على شكل تمثيالت تستقر فيها الذكريات والخبرات بصورتها النهائ

عقلية بصورة دائمة، وذلك بعد ترميزها ومعالجتها في الذاكرة، حيث تشتمل على الخبرات 

 ( .93، 2111القديمة والحديثة وتنظم في تسجيالت دائمة او شبه دائمة )زكري، والمعلومات

معاني وافكار  مثيرات والخبرات المختلفة الىوقد اطلق علماء النفس على عملية تحويل ال              

ـ يمكن استعارها وتنظيمها وترميزها في انظمة الذاكرة فيما بعد لتصبح جزءا  من ورموزـ

 وايزنك 2111 ستيرنبرغ من ـ اسم عملية تمثيل المعلومات. وبين كلـ البنية المعرفية للفرد

ل المخططات ان يحصل من خال، ان تمثيل معاني المثيرات يمكن 2111 واندرسون 2111

  ( .22، 2133العقلية )عبد الستار،

كبيرة من  ةتميل الى تنظيم مجموع الطويلة المدى أنهاومن بين خصائص الذاكرة               

هو بناء معرفي ينظم المعرفة حول عدد والذي المعلومات عن طريق استخدام المخططات. 

ساس اوجه التشابة واالختالف فيما بينها ى أضايا او المواقف او االحداث علمن الق

 .(213، 2112طريقة معالجة المعلومات )عدس،  تحدد والمخططات ترشد السلوك وبالتالي

وعليه تصبح المخططات االدراكية نموذجا  من نماذج تمثيل المعلومات القائم على أساس            

المعنى، حيث يتم تمثيل معاني المثيرات المختلفة سواء كانت المعلومة بصرية أو سمعية او 

غيرها وفق مخططات افتراضية تنظم من خالله معاني المعلومات بطريقة مجردة 

 ( .311، 2131)العتوم،

نماط من المشكالت العامة التي بة المتميزين من حل أتمكن عملية تمثيل المعلومات الطل 

قد تواجههم والتي تتطلب تمثيلهم للمشكلة تمثيال  جيدا  ثم وضع مخططات للحل وتنفيذ هذه 
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المخطات بكفاءة وقدرة على تحليل ما وراء المعطيات والتوصل الى االستنتاجات وبذلك 

  .(2113،212)الزيات، تبار حل المشكلة احد صور التعلميمكن اع

وعليه فالمخططات تساعد االفراد في الكثير من العمليات المعرفية المهمة، فهي توجه      

االنتباه واالدراك بما يتناسب وتوقعات المخطط، وتساهم في حل المشكالت التي يواجهها 

 Alba &Hasher 1983هاشيرو وحدد البا الفرد يوميا  في ضوء هذه المخططات ايضا ،

 اربعة اوجه للمعالجة المعرفية للمخططات االدراكية وهي :

 : يتم من خالل المخطط اختيار السلوكيات التي تنسجم مع المواقفChoiceاالختيار  -ا

 المختلفة وفق ا لية االنتباه االنتقائي القصدي .

ى ترميز معاني المثيرات او السلوكيات : المخططات تساعدنا عل Abstractionالتجريد -ب

التي يتم اختيارها، حيث ان هذا الترميز مبني على اساس المعنى وليس على التفاصيل 

 اللفظية او البصرية للمثيرات المنتقاة .        

: اي تفسير المعلومات الجديدة وفهمها بما يتناسب مع طبيعة Interpretationالتفسير  -جـ

 لدى الفرد .  المخطط المتوفر

: تخضع المخططات لمبدأ التكامل بين خبرات الفرد ومعارفه Integrationالتكامل  -د

المختلفة، فخالل عمليات الترميز البد من ان تؤثر الخبرات السابقة للفرد في المثيرات 

الجديدة وتصقلها، والتكامل هو سمة من سمات معالجة المعلومات في البناء المعرفي بشكل 

لذلك يتوقع ان يحدث تمثيل تكاملي يرتكز على االختيار السليم، والتجريد على اساس  عام،

المعنى، وتفسير العلومات الجديدة حتى يتم تحقيق الصورة التكاملية للمخطط االدراكي 

   ( .     221، 2133)محمد وعيسى،

لبارتليت وذلك لالسباب وبناء  على ما تقدم فقد تبنت الباحثة نظرية المخططات االدراكية       

 االتية :

لنظرية المخططات االدراكية ولكون اغلب  ومؤسسا   ان صاحب النظرية يعد رائدا   -3

ية بارتليت منهجا مع نظرجال المخططات االدراكية اعتمدوا الباحثين الذين درسوا في م

 ي الجوهر.في المضمون وليس ف اضافات

الذاكرة واالدراك اللذان يمثالن البنية  كون النظرية تتناول العالقة الترابطية بين -2

 االساسية للمخططات االدراكية .

تأكيدها على اهمية الخبرة الماضية ، وعملية بناء المخططات االدراكية هي عملية  -1

 تراكمية .

اعتمدت النظرية ادوات بحثية غير مألوفة سابقا ومنها اعتماد القصص والصور  -4

ث الحالي من الطلبة المتميزين ارتات الباحثة اختيار هذه والرسوم االدراكية والن عينة البح

 االدوات لكونها تتالئم مع رغبتهم في خوض اختبارات غير تقليدية.
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 وتعديلها  االدراكية اكتساب المخططات       

يكتسب االفراد مخططاتهم من خالل الخبرة باالشياء باالحداث والناس من حولهم او من      

المعرفي في نظام الذاكرة السمعية او البصرية، وتبدأ المخططات كبناء بسيط ثم مخزون الفرد 

يتطور هذا البناء الى تركيب معقد يشمل جوانب حركية ومعرفية واجتماعية وانفعالية )محمد 

 .  (223، 2133وعيسى،

ان االدراك وفهم وتفسير ( 4وكما موضح نموذجها في الشكل )وتفترض نظرية المخطط      

لمعلومات وتنفيذ المهام يمكن ان يمر بطريق مختصر لتوفير الوقت والجهد عندما تكون ا

شاط مباشر تقود الى امكانية ة محفز يسبب حدوث الوقائع وتؤدي نالمخططات السابقة بمثاب

 . (Axelrod,1973,1257)الفرد تحليل محتوى المثير وتفسيره وبالتالي بناء مخطط جديد 

من خالل  Accretionهذا يعني ان المخططات قد تتعاظم وتحدث حالة اثراء لها     

منها هذا في  ا  المعلومات الجديدة حيث تتعزز المخططات االصلية وتنسجم معها لتصبح جزء

ة التتفق مع المخطط هنا يحصل حالة تماثل المعلومات، ولكن عندما يكتسب معلومات جديد

ما ان تتساوق هذه المعلومات مع المخطط او يتم اعادة بناء ن من عمليات التكيف، فاشكال

 المخطط لكي يتطابق مع المعلومات الجديدة والتي سميت عند بياجيه بالتمثل والمواءمة .

وخالل مراحل الحياة المختلفة يجد الفرد نفسه مضطرا الى تعديل مخططه العقلي عندما     

ما تفشل مخططاته في مطابقة الواقع. ومن يكتشف خصائص جانبية تتعلق بالحدث او عند

طرق تعديل المخطط المعرفي اعادة بناء المخطط العقلي عنما يواجه الفرد ومعلومات جديدة 

غير متطابقة مع البناء االصلي للمخطط، حيث يجد الفرد نفسه بحاجة لتعديل هذا البناء بما 

)المخطط( والخارج  ن الداخليتناسب مع المعلومات الجديدة ويحقق حالة من التوازن بي

 ( .392، 2131(، )العتوم ،223، 2133)البيئة( )محمد وعيسى ،

وعليه الينظر للمخططات على انها ثابتة او ساكنة لكنها في الواقع تتطور مع اي تغيير    

فمثال: مع تعامل القارئ مع النص فانها تتغير وتتحول، ونفس الشيء يمكن ان يقال عن النص 

قراء وحتى مع نفس القارئ من نفس النص معاني مختلفة في التفسير مع مختلف ال حيث ياخذ

 ( .  (Goodman,1967,128 خرنص آلخر ومن وقت آل

هناك الكثير من المعلومات التي نستقبلها من عالمنا وهي اكبر من استطاعتنا على ادارتها     

ة الكبرى للمخططات في حياتنا اليومية همية االجتماعيها او التفكير بها، وهنا تكمن األاو تذكر

فهي تزودنا بوسائل عقلية مختصرة تسمح لنا بمناورة سعتنا المعرفية المحددة الننا باستخدامها 

الفجوات  وملء باالستنتاجات واالستدالالت،متكاملة الغير ستطيع تزويد مدركاتنا وذاكرتنا ن

ق عقلية مختصرة وسريعة وكفوءة ائلما رصدناه او تذكرناه. ولكن بالرغم من تزويدها لنا بطر

للتعامل مع المعلومات فانها تعرضنا كذلك لالخطاء وذلك بسبب كون مفاهيمنا االولية تكون 

د خاطئة احيانا عن بعض المواقف، وبالنهاية فاننا نحاول توجيه محيطنا االجتماعي باعتما

خريطة غير مضبوطة، وفي العديد من الحاالت فان هذا ثمن يسير ندفعه مقابل الربح الكبير 
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من المخططات مقابل فوائدها اليذكر(،  تحصاله باستخدام المخططات )اي خطأالذي يمكن اس

 ولهذا السبب فان االخطاء المتولدة نتيجة استخدام المخططات فهي في الغالب سهلة التصحيح

(Gleitman et al.,2004,380.) 

 

 . (Axelrod,1973,1251)                          نموذج نظرية المخططا( 4الشكل )

 نعم
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ان التميز يعرف ويشكل ويحكم من خالل البيئة االجتماعية، كما انه ليس شيئا  مفردا يوجد      

)التفاعليون( بحثت عن ريات داخل عقل المتميز، واالختبارات التي وضعها اصحاب النظ

عالقة بالشخص نفسه او ببيئته الخارجية. فالتميز يمكن تطويره لدى اي شخص  شيء ذي

ر، لذا جاء عندما يحدث التفاعل بين الفرد وبيئته، فمعظم القدرات االنسانية يمكن ان تتطو

توفير الظروف  االستعداد للتميز)وهو قدرة الفرد على ان يفعل شيئا تحت لىاالهتمام باالنتباه ا

الصحيحة( عند االفراد، فهذا المضمون يشير الى ان التميز يظهر باوقات مختلفة وتحت 

  ( . 31، 21 ،2111ظروف مختلفة )السرور ،

       

 االدراكية وظائف المخططات

مكنة وسهلة ومفيدة للمخططات وظائف متعددة، هدفها جميعا  جعل عملية االدراك م     

  West & et al., 1991هم وظائف المخططات كما لخصها وست وجماعتهومنطقية، ومن أ

 وهي:

توجيه االدراك: تعمل المخططات على توجيه االدراك الى الشيء المهم ووضعه في بؤرة  .3

االنتباه، وعلى المعلمين ومصممي التعليم عرض المعلومات على الطلبة بطريقة تمكنهم من 

 عروضة مشوقة ومهمة بحيث تجذب انتباه الطلبة لها .استيعابها، وان تكون المعلومات الم

المساعدة على االستيعاب والتعلم: تساعد المخططات المتعلم على ربط المعلومات الجديدة  .2

التعلمية بالمعلومات القديمة المخزونة في الذاكرة، بحيث يصبح للمادة المتعلمة قيمة ومعنى 

تبط بواقع المتعلم وحياته تساعده على وفائدة، فالمعلومات المعروضة بشكل منظم وتر

مقارنات تشبيهية وادراك العالقة بين  ربطها بالمعلومات القديمة الموجودة عنده، ويقوم بعقد

 ما يمتلكه من معلومات وما يراد ان يتعلمه .

تساعد على التذكر واالسترجاع: ان استخدام المتعلم المخطط المناسب عند تعلم المعلومات  .1

اعده على خزن المعلومات ومن ثم استرجاعها، فاالدراك السليم يؤدي حتما  الى هو الذي يس

 التعلم السليم ومن ثم يؤدي الى االسترجاع السليم .

تسمح باعادة البناءات المعرفية بطريقة استنتاجية: اي ان لها وظيفة تنظيم واعادة تنظيم  .4

 المعلومات بشكل يؤدي الى معان واستنتاجات جديدة .

 لمخططات تساعد الفرد على فهم ما يقرأ او ما يتعلم .ان ا .2

الفجوات الفارغة في الذاكرة بمعلومات جديدة عندما تكون المعرفة ناقصة  تسهم في ملء .3

وذلك عن طريق حث المتعلم على استيعاب وفهم وخزن ما يسد النقص هذا بالمعلومات 

 .   ( Tuckman ,1992,126)المختلفة 
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من العلماء وظائف اخرى للمخططات وهي تتميز بشكل عام بتاكيدها على فيما حدد البعض     

 الدور الذي يشغله الفرد :     

: عندما نقيم الدور المحدد الذي يشغله الفرد )طبيب، محاسب،  Evaluationالتقييم -أ

 ممثل،...( فاننا نقارن سلوكه بمخططنا لهذا الدور الذي بلورته الثقافة التي نعيش فيها.

ان مخطط الدور غالبا  ما يصبح مخططنا للوقائع وكيف  :Role Playing لعب الدور  -ب

 . ايكون سلوكنا ازاءه

  : ان معرفتنا باالفراد وتصنيفهم يكون بناء على االدوار التي  Introducingالتعريف - جـ

يتخذونها، حيث نستخدم مخطط الدور ليساعدنا في وضع االفراد في التصنيف المحدد 

 المنسجم لسلوكهم المالحظ مع مخطط الدور الذي كوناه عنهم .

: عند وضع االفراد في تصنيفات محددة )اعطائهم ادوارا( نميل الى Prediction التنبؤ -د

ساس للتنبؤ بسلوك هذا نه واستخدامه كأاه علمخطط الدور الذي كون   ا  اعتبار تصرفهم مطابق

 ( .Augoustions et al.,2006,70الشخص مستقبال  )

 

 دراسات سابقة

من العوامل التي لها تأثير على عمليات  ن  أشارت دراسات بعض الباحثين الى أ                

.               االستدعاء والتذكر واالستدالل في الذاكرة وتوقع االحداث هي المخططات االدراكية

نسبيا  اذا ما قورنت  جريت على نمو الذاكرة عند المراهقين قليلةوالدراسات التي أ

 .بالدراسات التي اجريت على االطفال

 

 Mandler & Stephers 1967    دراسة ماندلر وستيفرز   

لبيان مدى  Mandler & Stephers 1967    ففي دراسة قام بها ماندلر وستيفرز                 

نمو المخططات التذكرية مع العمر، وجدا انه بزيادة تقدم االطفال في العمر يزداد لديهم نمو 

المخططات التذكرية الفاعلة والجيدة، ويستمر هذا النمو للمخططات كذلك في مرحلة 

المراهقة ويضيفون اليها ايضا بعض العمليات الصورية مما يجعل مخططاتهم التذكرية اكثر 

ء فترة المراهقة، وان را ، والحظوا بشكل عام اتساع مدى الذاكرة بصورة متزايدة اثناتطو

قوى لدى المراهقين تعزى الى القدرة االفضل على التصنيف وتنظيم الذاكرة األحسن واأل

 ( .  Mandler & Stephers, 1967,86المعلومات )

 

 Hogan & Waltterدراسة هوجان ووالتر            

االسماء التي و ذاكرة الصور او القطع تتضمن المخطط االدراكي،هدفت للتحقق من ان                 

دلة مكملة وذلك باستخدامها ادراكي وقد دعما نظرية بارتليت بأيمكن ان تعمل كمخطط 
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عطاء المفحوصين طريقة لتفسيرها، حيث عرضا على المفحوصين ، وبإمصورة اشكاال  

( صورة واعطاء كل منها اسما . قبل عرض الشكل االول مثال، كان يقول 32) سلسلة من

ويطرح الفاحص اقتراحا  مرساةالفاحص ان هذه الصورة تمثل نظارة او ان هذا الشكل يمثل 

بان هذه الصورة هي صورة بندقية او مكنسة وعندما يطلب الى المفحوص ان يعيد انتاج 

ميل نحو التاثر باالسم الذي اعطي للصورة اثناء هذه الصور من الذاكرة فان رسومه ت

 ( .331، 2111الفحص وقد كانت هذه النتائج متفقة مع فكرة بارتليت )قطامي، 

 

 Bransford & Johnson 1972 دراسة برانسفورد وجونسون

هدفت الدراسة الى قياس قدرة المفحوص على استرجاع جمل النص الذي قرأه من ذاكرته 

 االتي للمفحوص وطلب منه قراءته بتأني: حيث تم عرض النص

التعليمات سهلة جدا. اوال، افصل االشياء الى مجموعات حسب طبيعتها ولونها، ثم كون     

مجموعات صغيرة حسب اللون او الطبيعة، التكون مجموعات كبيرة من االشياء النه من 

ب الكثير من نك سوف تسب فإاالفضل عمل مجموعات صغيرة في الوقت الواحد، واال  

قوم بها دائما في المتاعب لنفسك، هذه هي التعليمات سهلة جدا وهي اجراءات روتينية ن

، هل تستطيع ان تسترجع جمل هذا النص؟ اذا فشلت فان ذلك يعود الى انك حياتنا اليومية

تفتقر الى المخطط العقلي الذي يرشدك الى هذه العملية البسيطة التي هي عملية غسيل 

عد قراءة النص مرة ثانية ستجد كيف ان مخططك يساعدك على فهم وتذكر كيف . أالمالبس

 Gazzaniga & Heathertonان الكلمات والجمل مرتبطة بعضها بالبعض االخر)

,2006, 264 . ) 

قدم برانسفورد وجونسون ايضا قطعة اخرى للمفحوصين وتوصلوا الى ان االفراد و     

داء متدن في تذكر القطعة، ثم اعاد المفحوصون انوا ذوي أوجدوا ان القطعة صعبة كالذين 

عن مدى تحسن فهمهم لما  (1-3قراءة القطعة ووضعوا تقييما للفهم على مقياس متدرج من)

تضمنته القطعة. وعندما قدم برانسفورد وجونسون توضيحا مع القطعة فان المفحوصين 

 ( .321 ،2111كانوا اكثر قدرة على الفهم والتذكر )قطامي،

 

 Rosch 1973دراسة روستش 

وفي دراسة لبيان مدى قيام المخططات بترميز المعلومات عند تصنيف االشياء المختلفة،    

( 1-3) ، في تجربة باعطاء تقدير على مقياس منRosch 1973توصلت روستش 

درجات، قامت بعرض عدد من العناصر المختلفة تمثلت بتصنيف انواع من الطيور 

الرياضية والخضراوات، وتبين ان الدجاجة حصلت على متوسط تقدير اعلى بين  وااللعاب

الطيور وفي االلعاب كانت رياضة رفع االثقال ضمن اعلى تقدير، وبعدها غيرت طريقة 

ت عناصر دخلم توليف جمل بعد أن أعرض المعلومات على المفحوصين، وطلبت منه

)صقر( الذي لم يكن  التصنيف من مثل كلمةهمية ثانوية في جديدة في المعلومات ذات أ

 موجودا  في التصنيف السابق، فوجدت ان الجمل التي قام بتوليفها المفحوصين والتي احتوت
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على تقدير، بينما حصلت الجمل التي تحتوي على على العناصر االساسية حصلت على أ

كر في عنصر او العناصر الثانوية على اقل التقديرات، واستنتجت ان الناس عندما تف

تصنيف شي  معين فان تفكيرها يتجه بصفة عامة نحو امثلة نموذجية ضمن هذا التصنيف 

 ( .233 ،2111لفية سابقة في اذهانهم )اندرسون، والتي لها خ

 

 McCloski & Blucksberg 1978و بلوكسبرج  دراسة ماكلوسكي

ثبات ما يطلقه المفحوصون من يان ببو بلوكسبرج  دراسة قام كل من ماكلوسكيهذه ال في    

( مفحوصا بعرض عدد من العناصر 11) اختبرافحكام على العناصر في تصنيفاتهم، أ

مرض بينما لم يعتبرها مرضا  Strokeمنهم على ان السكتة الدماغية  (33) عليهم، فاجاب

حشرة ولم يوافق  Leech( منهم على ان الطفيل او العلقة 31( منهم، وكذلك وافق )34)

( منهم. وبعد ذلك اعاد ماكلوسكي وبلوكسبرج اختبار المفحوصين بعد مرور 31) لى ذلكع

( 33) هم، حيث تبين منهم انغيروا آراء شهر من هذه التجربة، فوجدا ان الكثيرين منهم قد

( منهم عن 1اغية وكذلك راجع )من المفحوصين راجعوا انفسهم بالنسبة لمفهوم السكتة الدم

مفهوم الطفيلي او العليق وهكذا توصال الى ان هناك عدم اتفاق على هوامش هم بالنسبة لآراء

تواجد هامش  ين يجبقبل المفحوصين منهم غير متاكدين أاو حدود التصنيف من 

 . (McCloski & Blucksberg, 1978,462) ؟التصنيف

 

 Bower et al. 1979دراسة باور واخرون   

الى ان الكثير من  Schank & Abelson1977 فقد وجه النظر كل من شانك وابلسون    

ن واخري م كل من باور. قد  Stereotypicالظروف تتضمن سلسلة من االحداث المتتابعة 

Bower et al. 1979 ولوجية المسماة كسلسلة من التجارب التي تم فيها اختبار الحقيقة السي

حيث كانوا يطلبون من خالل سلسلة من التجارب ،  Scriptبفكرة او نظرة مخطط االحداث 

هم عشرين حدثا، وفي تجربة اخرى اقام وه أمن المفحوصين ان يعطوا اسماء لما يعتبر

 ( حدثا اصليا ثمانية منها تقع في32) هؤالء الباحثون بقراءة قصص للمفحوصين مكونة من

م اعادة تنظيمها، وفي استدعاء هذه القصص، اظهر االمامي القياسي واربعة تالموقع 

المفحوصون ميال قويا الى ترجيع االحداث للخلف في الترتيب، وقد كان نصف الجمل تقريبا  

خر ئدة هذه التجربة في انها ايضاح تأكيدي آقد حدث فيها ذلك التراجع، وتبدو اهمية وفا

 ( .Bower et al.,1979,177) لعامة على تذكر القصصللتاثير القوي للمخططات ا

 

    Brewer & Treyens 1981 دراسة بروير و ترينس

وقد اضافت ايضاحا مهما  على االستدالل في الذاكرةهدفت الى معرفة تأثير المخططات     

( مفحوصا بشكل فردي الى حجرة )تم اخبارهم 11، فقد تم احضار )فيما يتعلق بتأثيرها 

بانها مكتب القائم على هذه التجربة( وطلب منهم ان ينتظروا بها، بينما يذهب المجرب الى 

ثانية( يعود  12العمل ليرى ما اذا كان المفحوص السابق قد انتهى من عمله، وبعد مرور)
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الى حجرة اجتماعات قريبة، وهنا كان يطلب  المجرب وياخذ المفحوص الذي كان ينتظر

منه ان يكتب كل شي  يتذكره عن حجرة التجريب التي كان بها من قبل. وقد تنبأ بروير 

وترينس بان استدعاء المفحوصين سيتاثر بقوة بالمخطط الذي لديهم عما يحتوي او يوجد في 

من  ا  مكتب ال تشكل جزء قل بكثير عند استدعاء بنود عناالستدعاء سيكون أالمكتب، وان 

هذا المخطط، وسيكون من االرجح ان يقوموا باستدعاء خاطئ لالشياء التي هي جزء من 

المكتب االصلي وليس من المكتب الموجود في المخطط الذي لديهم عنه وهذا هو بالتحديد 

ن اطار النتائج التي توصل اليها الباحثان. فعلى سبيل المثال كان هناك تسعة وعشرون م

اصل ثالثين مفحوصا كان استدعاؤهم للمكتب على انه يحتوي على كرسي وطاولة 

وجدران، ثمانية مفحوصين فقط كان استدعائهم للمكتب يتضمن وجود لوحة عرض او 

جمجمة، تذكر تسعة مفحوصين ان هناك كتبا وهي غير موجودة بالفعل. واشارت النتائج 

موجودة فعال في المكتب وفشلوا في تذكر اشياء الى ان الطلبة كتبوا بعض االشياء غير ال

كانت فعال موجودة نتيجة التباين بين المخطط العقلي لمحتويات مكتب عضو هيئة التدريس 

 ( .Brewer & Treyens, 1981, 207وواقع المكتب الذي دخله المفحوص )

واستنتج الباحثان ان االشياء التي تم تذكرها قد تاثرت بالمخططات الخاصة باالشخاص،     

وان المفحوصين يتذكرون االشياء التي تتسق ومخططاتهم العقلية المكونة سابقا  حول 

المكان، وبالمقابل فانهم اقل فاعلية في تذكر االشياء التي التتفق مع مخططاتهم، وفي ضوء 

ططات العقلية يمكن ان تسهل او تصعب دقة الفهم والتذكر واالستدعاء ذلك فان المخ

(Henry & Reed,1993,242. ) 

 

 Ellis 1987دراسة اليس  

ان المخططات المنظمة تؤثر في تذكر االحداث السارة وغير  هدفت الى معرفة هل     

خرى غير سارة وبشكل منظم للمجموعة تم اعطاء سيناريو الحداث سارة وأ السارة، فقد

خرى غير التجريبية الثانية أحداثا سارة وأعطيت المجموعة حين أالتجريبية االولى في 

( من االحداث في المجموعة %12سارة وبشكل غير منظم، وقد وجد ان االفراد تذكروا )

( من %12( من االحداث في المجموعة الثانية، وان االفراد تذكروا )%31االولى و)

( من االحداث غير السارة، وقد استنتج اليس ان ما يشفر في %21االحداث السارة و )

الذاكرة من معلومات يتاثر الى حد كبير بالمخططات العقلية، وان المعلومات المنظمة يسهل 

تمثيلها في انظمة الذاكرة وبالتالي يسهل استدعائها عند الحاجة، وانها اي المخططات تساعد 

قاء وتفسير المعلومات الجديدة والتي تتفق مع المخططات الموجودة في انظمة الذاكرة في انت

 ( .392، 2134النعيمي،)

 

 Ganska & Habel 2001دراسة جانسكا وهابيل   

على  هدفت الى قياس اثر استراتيجية القصة في التذكر، وعالقة ذلك بالجنس، تم عرض    

فراد العينة مجموعة من القصص المختلفة تدور حول احداث متنوعة. وبعد عرض هذه أ
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القصص طلب من افراد العينة من الجنسين تذكر ما دار في هذه القصص من احداث 

ومواضيع. كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة بين الذكور واالناث في 

من احداث، واستطاع كل من الذكور واالناث  القدرة على تذكر ما دار في هذه القصص

 (. Ganska & Habel, 2001, 260اعادة رواية هذه القصص بنفس الدرجة من الكفاءة )

 

 2002دراسة عبد الستار 

من ذوي مخطط الذاكرة الفاعل أفضل من الطلبة حاولت االجابة عن االستفسار هل ان    

ذوي مخطط الذاكرة غير الفاعل في قياس الخرائط المعرفية، حيث تم  من قرانهم الطالبأ

اعداد سيناريو لسفرة سياحية وتم تحديد الفعاليات التي يمكن القيام بها وبشكل متسلسل ثم 

( فعالية سلوكية )مخطط عقلي( وزعت على خمسة محاور، وبعد قراءة الطلبة 22) ترتيب

سحب اداة البحث منهم واعطوا ورقة فارغة طلب منهم تم  ائقدق (31سيناريو السفرة لمدة )

من ان يدونوا فيها احداث السيناريو بحسب تسلسلها في السيناريو. استنتج الباحث ان الطلبة 

)مخططات عقلية( تعمل على تنظيم  ذوي مخطط الذاكرة الفاعلة اكثر قدرة في انشاء بنى

ساسية لالشياء واالحداث والرموز، وان المعلومات المدركة من البيئة وتمثيل الخصائص اال

ي وفق ابطية تعتمد على المفهوم االكثر أهمية أبناء المخططات لديهم منظم في صيغة تر

  ( .2133،42)عبد الستار، تنظيم زمني متسلسل لالحداث والوقائع المتكررة

 

 2012 دراسة جعفر

هدفت الى قياس المخططات االدراكية االجتماعية )السلوك العدواني واالنسحابي( لدى     

( سنة باستعمال اداتين قامت الباحثة باعدادهما، تمثل 31 -3األطفال والمراهقين باعمار)

( 9( فقرات سلوكية والثانية صورة لطفل انسحابي و)9االولى صورة لطفل عدواني و)

( مراهق ومراهقة 31( طفال  ومراهقا  بواقع )321لغت عينة الدراسة )فقرات سلوكية. وقد ب

(، 1-3من المدارس المتوسطة من المديرية العامة لتربية محافظة ديالى لتغطي االعمار )

( سنة. وتوصلت الدراسة الى ان المخططات االدراكية 31-32(، )33-31(، و)9-1و)

( وتوجد لدى جميع الفئات العمرية 1-3العمرية ) االجتماعية )السلوك العدواني ( تبدأ بالفئة

( سنوات، واليؤثر متغيري العمر والنوع في 9-1المشمولة بالبحث عدا الفئة العمرية )

ادراك األطفال والمراهقين للمخططات االدراكية االجتماعية )السلوك العدواني(. اما 

( 33-31تبدأ بالفئة العمرية )المخططات االدراكية االجتماعية )السلوك االنسحابي( فانها 

سنة ويزداد االدراك كلما تقدم الطفل بالعمر حيث ان للعمر اثر في ادراك األطفال 

 .     (2-3،  2134)جعفر ،  والمراهقين لهذا السلوك بينما اليوجد اثر للنوع في ادراكهم
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  Egocentrismالتمركز حول الذات  /المحور الثاني

 مقدمة 

يب سلوكية معينة وقد سالفرد يمارس حياته اليومية متخذا  أالمعلوم بالنسبة لنا ان المن     

ساليب صحيحة وقد تكون خاطئة، ولكنها خاطئة كانت او صحيحة فانها تشكل تكون هذه األ

اسلوب الحياة الذي يتخذه الفرد شرعة ومنهاجا وكذلك االهداف التي يكد ويجاهد بغية 

 العالقات التي يحاول ان يقيمها مع االخرين وقد يكون كل هذا صحيحا   تحقيقها وايضا  انواع

 ( .231، 2111،او خاطئا  )الداهري

طفال، وهو ظاهرة نمائية الخصائص المميزة لتفكير األيعد التمركز حول الذات من      

(. وهذه الظاهرة هي 13، 2114عن رؤية موقف ما بصورة كلية )غانم، هناجمة عن عجز

 ن حاالت السلوك تكون وسطا بين السلوك الفردي الخالص والسلوك االجتماعيحالة م

  ( .24، 3923)بياجيه،

خطاء ان الطالب بشكل خاص يرتكبون الكثير من أ De Bono 1986ويؤكد دي بونو       

من  همالتفكير، التي يجب على المربين االنتباه لها، ومحاولة تجنبها بهدف ضمان تحرير

مخرجات التفكير واقعية التفكير الخاطئ، وتعزيز اشكال التفكير المنطقي والمتسق لتكون 

هم االخطاء التي يمكن للمتعلم الوقوع بها، التحيز، السلم الزمني، التفكير ومفيدة. وأ

المتمركز حول الذات حيث يتمركز التفكير حول الفرد وحاجاته وخبراته الذاتية، ويعتبر ان 

كالتكبر  خطاء اخرىباية وجهات نظر اخرى، فضال  عن أ هو الصحيح وال يعترف ما يراه

( 11، 2111)العتوم واخرون، والغرور واالحكام االولية، والتفكير المضاد، واندماج الذات

. 

ظر ماقبل العمليات غير قادرين بصفة عامة على تبين وجهة نوقد راينا ان اطفال مرحلة     

يصلوا الى استنتاجات تختلف  ن  الناس االخرين يمكن أ ن  ة في فهم أاآلخرين ولديهم صعوب

وع من التمركز حول الذات قبل عن استنتاجاتهم. وفي هذه المرحلة يحل محل هذا الن

مفاهيمي نوع اخر من التمركز حول الذات في مرحلة المدرسة. وهو نوع يسمح بالمزيد ال

ن طريقة تفكيرهم ليست فال هذه المرحلة أونة والمنطق والموضوعية، ويتحقق أطمن المر

هي الطريقة الوحيدة الصحيحة، وبذلك يكونون قادرين االن على تقدير المواقف والظروف 

من وجهة نظر االخرين. وتتمثل الدالئل على بزوغ هذه القدرة في النجاح المستمر لالطفال 

الجديدة من التمركز حول في االداء الصحيح للمهام التي كانت تقدم لهم. وتظهر الطبعة 

الذات عندما يحاول اطفال العمليات المادية ان يؤدوا االداء الصحيح في المهام الصعبة التي 

ن االطفال فرضا  حول كيف تعمل االشياء؟ ولماذا على هذا النحو  قدمت اليهم. وما ان يكو 

تغيير الفرض ليناسب بالذات؟ فانهم يميلون الى دمج الحقائق المتناقضة في فرضهم بدال  من 

  ( .232 ،233، 2119الحقائق )كفافي،

ان عملية التمركز حول الذات هي ظاهرة طبيعية عندما تنتهي في سن معينة، فميول       

الطفل وفعالياته تكون متمركزة حول ذاته في السنوات االولى من حياته اال ان البيئة 

العمر وتنقله من مستوى الذاتية الى مستوى االجتماعية تفرض نفسها تدريجيا  كلما تقدم في 
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( ولكن المشكلة تبرز عندما تمتد هذه الظاهرة الى ابعد من 1، 2112الموضوعية )المفتي،

 السن المحدد.

الى ان انماط السلوك واالتجاهات التي تتكون في فترة مبكرة  Hurlockوتشير هيرلوك     

حول ذواتهم  ينتمركزوون ممن عمر الفرد تميل الى االستمرار فيما بعد، والذين ينشأ

وانطوائيين غير اجتماعيين تكون سعادتهم ونجاحهم معرضين للخطر في الكبر 

 ( .31 ،3991)الشاوي،

فية عن طريق القيام بالعمليات العلمية وقد اندمجت يستكمل المراهقون االنماط المعر    

وحدة كلية، ويتميز هذا الفكر بانه  –المنطقية المادية لخلق نظام منظم ومحكم وفريد للفكر 

ة البلوغ حيث تطبق العمليات العلمي مو خالل مدةمنطقي ومجرد ومرن. يستمر الفكر في الن

المركزية الذاتية في التالشي شيئا  فشيئا  باتساع تاخذ و على مزيد من المجاالت والمواقف

خبرة االفراد بعالم العمل والعالقات االجتماعية، تأخذ هذه التغيرات في التغير بعد عمر 

 ( .34، 2112الخامسة عشر في مضمون الفكر وثباته )ميللر،

 

 Adolescent Egocentrismمفهوم التمركز حول الذات لدى المراهق   

على الرغم من ان غالبية االبحاث التي اجريت على موضوع التمركز حول الذات تركز           

 David Elkind 1967ديفيد الكيند كان .ى تطوره في مرحلة الطفولةفي المقام االول عل

من اوائل من اكتشفوا وجود نزعة التمركز حول الذات في مرحلة المراهقة المبكرة 

تمامات المراهق الصغير تتمحور حول ذاته، وذلك والمتأخرة. ويرجح الكيند ان اه

للتحوالت الفسيولوجية التي يمر بها، والنه غير قادر على التمييز بين ما يفكر به االخرون 

)يفترض ان االخرين مشغولون بتصرفاته ومظهره بالقدر نفسه الذي  وبين افكاره الذاتية،

عا  من التمركز حول الذات النه غير يفكر هو في نفسه(، وهذا يثبت ان المراهق يمارس نو

 ( .   Elkind,1967,1025قادر على  التعرف على افكار االخرين بوضوح )

في مرحلة المراهقة   Formal Operationويشير بياجيه ان التفكير االجرائي الصوري   

يؤثر كذلك على اتجاهات المراهقين نحو ذواتهم، حيث يمرون بحاالت استبطان ويقومون 

ملية تحليل ونقد لذواتهم، وعادة ما يفعلون ذلك باتزان ورباطة جأش حيث يعتبرون بع

ليهم ان يتقاسموا او يشتركوا في التفكير االن بمثابة شي  خاص وبالتالي اليكون لزاما  ع

خرين، كما نجدهم على نقيض االطفال حيث يمكن ان يحتفظوا أنماط تفكيرهم مع اآل

خبئ احاسيسهم ومشاعرهم الحقيقية عن االخرين. واهتمام التي ت)المظهر الكاذب(  بالواجهة

المراهقين الجديد هذا عن ذواتهم غالبا  ما يعزى الى تمركزهم العقلي حول ذواتهم 

Intellectual Egocentrism بين ما يفكر فيه  ويعني عدم القدرة على التمييز بوضوح

 ( . 423، 421، 3912ن فيه )االشول،وما يفكر اآلخرو

ان هذا الجانب من التغيرات النمائية المتداخلة في هذه المرحلة قد يؤثر سلبا  على التقدم     

الذي احرزه المراهق في المجال المعرفي، حيث ان ظهور التمركز حول الذات على صورة 

اهتمام  من جانب المراهق حول ما عساه ان يظن االخرون عنه وانشغاله بافكارهم، وهو 
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لى ان يصوغ افكاره صياغة مفاهيمية، يترتب على ذلك تمركز المراهق حول قادر االن ع

ذاته وانشغاله بنفسه وتشويه تفكيره، رغم ما يؤديه التمركز حول الذات من ارتفاع بمستوى 

 .- Awareness  Self الوعي بالذات

لدى نتج الوعي الذاتي ين لذاتي من جانب المراهقاشار الكيند الى ان التركيز ا وقد  

 ( . Enright et al.,1980,101المراهقين المتمركزين حول ذواتهم )

ويتمثل وعي المراهق بذاته في مالحظته لنفسه وفحص ذاته وتدقيقها والوعي بان شخصا     

وعندما يشعر باالرتباك والحيرة فعادة ما يرجع ذلك الى وجود نقص في الوعي  ،اخر يعيه

ما يخشى ان يراه االخر في صورة خالف الصورة التي بالذات، وتفسير ذلك ان المرء رب

يرى هو نفسه بها، وربما يخشى ان يكون قد اظهر ذاته بمظهر اليتفق مع اهمية الموقف 

ان وعي المراهق بذاته يزداد  Simmons1973الذي هو فيه. وتشير دراسات سيمونز 

 ( .  223، 3912ل،)االشو بصورة ملحوظة كلما تدرج من طفولته الى مراهقته المبكرة

اهمية الوعي  David Bell & Linda Bell  1983فقد درس ديفيد بيل وليندا بيل    

الذاتي والدعم، ووجدا ان المراهقين ذوي الدرجات العالية من الوعي الذاتي هم اكثر تقبال  

النفسهم. وان قبول احد ما يعني ان هذا الواحد يمكنه ان يعي حاجاته ودوافعه والتي بعكسها 

ثل هذه يتولد لدى الفرد شعور باالهمال والتشويه، وفي بعض االوقات ينعتون االخرين بم

الصفات. وبهذه الطريقة فان الوعي الذاتي يفتح الطريق لمزيد من االدراك الدقيق لالخرين 

(Cobb , 2001 , 303. ) 

ان الوعي الذاتي عند االنسان يساعد على التحكم في االندفاعات والمواجهات المتنوعة            

وتعد هذه اهم المهارات االنفعالية والحماسة والدافعية الذاتية والتعاطف واللياقة الشخصية، 

واالجتماعية التي تميز االفراد االكثر نجاحا  في الحياة االجتماعية، وان االفراد قد يختلفون 

 ,Goleman المواجهات في مجاالتها المختلفة )في تلك المهارات او القدرات او 

1995,43) . 

 

 النظريات التي فسرت التمركز حول الذات         

 Biaget’s Theory  نظرية بياجيه  -1  

اسهامات بياجيه كبيرة في مجال فهمنا لتطور التفكير عند االنسان في الطفولة وحتى تعد    

 .  Bruno,1977,186)) في البلوغ

وا فهم مصطلح التمركز حول الذات، فهو لم الكثير من الذين يقرؤون لبياجيه قد أساؤو     

شخصية الطفل، اي ان استخدامه للمصطلح اليتضمن  يستخدمه من زاوية معينة لوصف

 )عدس، االنانية. بل ان التمركز يعني ان الطفل غير قادر على االخذ بوجهة نظر االخرين

اخرى ولها  ا  (. فاالطفال لحد مرحلة ما قبل العمليات اليدركون ان هناك انفس11، 2112

 ( .Gleitman et al.,2004,478حاجاتها واعتقاداتها وادراكاتها )

حيث يفترض ان الناس   Constructioist Perspectiveوقد تبنى بياجيه منظورا  بنائيا      

يجب ان يستعملوا خيالهم لفهم مغزى الخبرات التي يتعرضون لها، ولكي يفهم العالم عملية 
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ما  التفكير يجب عليه اكتشاف ما يستمده االفراد من خبراتهم وما يضيفونه اليها، وبمعنى اخر

 ( .112، 3911يقومون ببنائه )دافيدوف،

ان تفكير التلميذ يقوم عادة على اساس من التمركز حول الذات اذ يشبه الذي يمد بصره     

خالل ع صبة ضيقة او نفق، انهم يرون الموقف بداللة تأثيره عليهم شخصيا  وتتركز المساحة 

الذات من منطلق ان الغرض من  الجزئية الدراكهم على ذواتهم وهناك مبرر للتمركز حول

التفكير الشخصي يكمن في افادة المرء نفسه في المساعدة على المواجهة الفاعلة مع الحياة، 

وان الخطأ اليقع في عناية المرء باهتماماته، بل انه يقع في عجزه عن رؤية بقية الموقف، 

ركزه حول الذات، فان هذا فاذا كان بوسع المرء ان يرى مجاال  واسعا  ثم يعود لالهتمام بتم

 ( .13، 2113)دي بونو، يختلف عن كونه قادرا  على رؤية جزء التمركز في المجال

طرح االطفال لالسئلة في مرحلة ما قبل العمليات االجرائية بانه 3922ويصف بياجيه        

ن: يعكس التمركز حول الذات بصورة اساسية وعلى ذلك، فعندما يسأل االطفال في هذه الس

تمطر، بينما انا اريد ان اخرج لماذا تمطر السماء؟ فان االكثر احتماال  انهم يسألون: لماذا هي 

عب؟ اكثر من السؤال عن السبب المادي للمطر واالسئلة المميزة التي يطرحها االطفال في ألل

رياح هذه السن تبدأ بحرف االستفهام لماذا؟ وهي غالبا  طلبات ايضاح الحداث طبيعية مثل ال

 ( .                     131، 2113والمطر)عبد المعطي وقناوي،

وكمثال ايضا  عن التمركز حول الذات في هذه المرحلة، فاالطفال في هذه المرحلة عادة ما         

يقفون امام جهاز التلفاز وال يعيرون الى كونهم اصبحوا حاجزا  يصدون عن االخرين رؤية 

 Gazzaniga & Heathertonهم للصورة بشكل حسن )الشاشة فما يهمهم رؤيت

,2006,453 . ) 

ان الميل نحو التمركز حول الذات يؤدي احيانا  الى جعل االطفال يتعلمون، في احدى        

( سنوات مع شخص بالغ في منزل 2وضع طفل بعمر) Rather & Foley 1997دراسات 

على هيئة لعبة وضمن مجموعة مسيطر عليها، كان البالغ منهمكا  الشغال المكان لنصف 

الوقت فيما ط لب من الطفل ليشغل المنزل في النصف الباقي من الوقت، وعندما تم توجيه 

قدرة على ترديدها، وهنا  االسئلة له، فانه كان يتذكر بشكل افضل عن المهمة وكان اكثر

تظهر مقولة )انا فعلتها(. ويمكن ان يكون التمركز حول الذات عامال  مساعدا  لالطفال للتذكر 

مع تجنب حاجاتهم للتمييز بين افعالهم الذاتية وافعال االخرين، فهم يميلون الى ان يكونوا غير 

م عمل اكثر مما يستطيعون واقعيين في تخميناتهم لقدراتهم النهم يعتقدون ان باستطاعته

 (.  Papalia et al.,2004,41بالفعل)

الى ان بياجيه ركز على جانبين من جوانب التمركز حول  Fogiel 1980ويشير فوجيل         

ن حول ذواتهم ث كان يعتقد ان االطفال المتمركزياللغة واالخالقيات. حي ماالذات، وه

مقام االول. الحظ بياجيه ان االطفال قد يتحدثون يستخدمون اللغة للتواصل مع انفسهم في ال

مع انفسهم في اثناء اللعب، وان هذا الحديث مع االنا)المتمركز حول الذات( انما يعبر عن 

افكار الطفل نفسه، وان هذا الكالم ليس له وظيفة محددة، اذ انه يستخدم كوسيلة لمصاحبة 

ار في نظريته الى انه كلما نما الطفل على النشاط الحالي للطفل او لتعزيز هذا النشاط، واش
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المستويين المعرفي واالجتماعي، تراجع مستوى الكالم المتمركز حول الذات الذي يستخدمه 

(Elkind,1967,1030 . ) 

 

 Vygotsky’s Theory 1960نظرية فيجوتسكي   -2  

له محتوياته الثقافية الخاصة، فاالطفال يمكنهم التعلم من البالغين عن بعد  ان كل مجتمع     

من خالل مالحظة كل االنشطة اليومية. ما الذي يحدث لالطفال عند تفاعلهم مع الراشدين؟ 

تضمنت اجابة فيجوتسكي ان التفاعل بين الطفل والراشد على المستوى التبادلي يتم تمثيله 

ت الخارجية تصبح داخلية ومن هنا يكون التفكير اجتماعيا بصفة في عقل الطفل، فالتفاعال

دائمة كما انه يعكس ثقافة الطرفين، فالتفكير او التذكر او االنتباه كلها كانت في االصل 

الفرد، يظهر النشاط العقلي مرتين او على جانبين ... بتبادلية بين االفراد ثم اصبحت خاصة 

تفاعل عقلي ثم داخل الطفل كنظام عقلي ذاتي. كما اكتشف  يظهر اوال بين االفراد وكنظام

فيجوتسكي وجود ارتباط كبير بين العقل واللغة، وان كال من اللغة والفكر يبدءان في 

المشي ينقسم الكالم الى حديث  الطفل الظهور في سن الثانية، وعند بلوغ الثالثة وبعد تعلم

ال يسمعه اال الشخص نفسه،  الذات ( ) يتمركز حول تبادلي مع االخرين، وحديث خاص

يستخدمون الكالم  -فيما بعد -وكما اعتمد االطفال على اللغة في التاثير على االخرين فانهم

صولها ريقة تعكس اللغة المحولة داخليا أنفسهم وبهذه الطوالخاص في التاثير على أالداخلي 

المشكلة... فبدال من اظهار ذلك االجتماعية " عندما يكتشف االطفال عجزهم عن حل 

اخلية، واالتصاالت للراشدين يظهرونه النفسهم، تصبح العمليات العقلية التفاعلية عمليات د

 ( . 132، 121، 2112)ميللر، اتصاالت ذاتية

ويرى فيجوتسكي ان الكالم المتمركز حول الذات مرحلة انتقالية من التطور الصوتي الى         

فاالطفال االكبر سنا يتكلمون بطريقة مختلفة عن االطفال االصغر عندما  الكالم الداخلي،

يواجهون صعوبات، اذ غالبا ما يختبر الطفل االكبر الموقف في صمت وعندما ي سالون عما 

يفكرون يقدمون اجابات اقرب الى التفكير بصوت مسموع اما الشخص الراشد فانه اكثر 

ن الطفل، فالتفكير الصامت للراشد هو كالم متمركز ثراء  بكالمه المتمركز حول الذات م

 ( . 313، 312، 3913حول الذات وليس كالما اجتماعيا) فيجوتسكي، 

وبالنسبة لفيجوتسكي فان عقل الطفل اجتماعي في جوهره، والكالم المتمركز حول الذات        

م المتمركز حول اجتماعي في االساس، واجتماعي من حيث الهدف، فاالطفال يتعلمون الكال

الذات من االخرين، ويستخدمونه لالتصال باالخرين، ويمثل هذا الموقف اختالفا رئيسا بين 

فيجوتسكي وبياجيه الذي يرى الكالم المتمركز حول الذات هو الذي يستخدمه الطفل لنفسه 

. حين يفكر بصوت عال يفسح مجاال للكالم االجتماعي الذي ينظم فيه الطفل قوانين الخبرة

ويصبح الكالم متمركزا حول الذات بحسب فيجوتسكي حيث يقوم الطفل بتحويل االشكال 

االجتماعية المشتركة من السلوك الى مجال الوظائف النفسية الشخصية الداخلية. وهكذا فان 

)زين  ارتقاء التفكير ال يسير من الفردي الى المشترك بل من المجتمع الى الفرد

 ( .313،312، 2111الدين،
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ان الكالم المتمركز حول الذات يقوم بدور مهم ومحدد في نشاط الطفل منذ فترة مبكرة،     

وقد قام فيجوتسكي بتنظيم انشطة لالطفال مع تضمينها سلسلة من االحباطات والمتاعب، 

ومن خالل هذه االنشطة الحظ ان الكالم المتمركز حول الذات غالبا ما يتضاعف مع 

بالتحدث  ومعالجته بالمواقف العادية، اذ يحاول الطفل تفهم الموقف المواقف الصعبة مقارنة

الى نفسه، فادخال عوامل التصعيب لالنشطة يستثير الكالم المتمركز حول الذات ويصبح 

هذا الكالم وسيلة للتعبير والتخفيف من التوتر، ويصبح اداة للتفكير بالمعنى السليم في البحث 

 ( . Vygotsky,1962,16عن المشكلة والتخطيط لحلها )

ان الحديث الخاص اليتالشى كلية، فالراشدون يستخدمونه لتوجيه نشاطهم في المواقف         

الصعبة ويساعدهم على توجيه انشطة حل المشكلة. وعليه يرى فيجوتسكي ان اللغة والفكر 

ط التفكير التي يبدءان بصفة مستقلة ثم يندمجان فاللغة توفر الدعم للمعرفة، وتتيح بروز انما

 ( .133 ،2112يصعب ظهورها في غياب اللغة )ميللر،

      

  Selman’s Theoryنظرية سيلمان   -1  

من الذين كانت لديهم اسهامات كبيرة في مجال المعرفة االجتماعية هو سيلمان ويعد     

كولبرج و، Meadميد و، Piagetواحدا  من علمائه البارزين، وقد تأثر بنظريات بياجيه 

Kohlberg ،فالفيل وFlavell ،فيفروFeffer وان مفهوم التمركز حول الذات عند ،

سيلمان يكون سابقا  الخذ الدور وقد اعطى وصفا  لمستويات اخذ االدوار هذه، كما اعطاها 

عناوين كمفاهيم االشخاص التي تعطي وصفا  الفكار الطفل حول كيفية قيام الفرد بوظائفه 

اهيم العالقات فتعطي وصفا  لالفكار المترابطة ارتباطا  وثيقا  حول كيفية ارتباط نفسيا ، اما مف

 ( .  Selman,1980,37المنظومات الفردية وكيف يتم فهم االراء بصورة متبادلة )

ان المراهقين يصبحون تدريجيا اكثر قدرة على تفهم االخرين كلما اصبحوا قادرين على    

االخذ بعين االعتبار وجهات نظر االخرين، ومستويات سيلمان للمعرفة االجتماعية تعطي 

طريقة اخرى لفهم الجمهور المتخيل عما افترضه الكيند من ان الجمهور المتخيل يحدث في 

 (. والمستويات التي وضعها سيلمان هي : Cobb,2001,162شكلي)مرحلة التفكير ال

 

 المستوى )صفر( في الطفولة المبكرة    -3

( سنوات اخذ الدور او المنظور غير التمييزي والمتمركز ذاتيا 3 -1يبدا من عمر )    

االجتماعية المتمركزة حول الذات اليستطيع من خاللها الطفل ان  واتخاذ وجهة النظر

ن وجهة نظره ووجهة نظر غيره اي ال يميز غير وجهة نظره هو، وتمييزه يميز بي

 لالخرين ككيانات جسدية وليست نفسية .

  Social-informational( المعلوماتية االجتماعية 3المستوى ) -2

( سنوات اتخاذ وجهة النظر االجتماعية، 1 -3يبدا اخذ المنظور التمييزي والذاتي )   

ت الجسدية والنفسية لالشخاص واالفعال المقصودة وغير والتمييز واضح للميزا

 ( .Selman & Byrne,1974, 803المقصودة ايضا  يتم تمييزها )
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يميز االطفال في هذا المستوى ان االشخاص االخرون يمكن ان يروا الحاالت      

ان يتصوروا  ن وجهات نظرهم ولكنهم ال يستطيعواالمختلفة بوجهات نظر تختلف ع

خص االخر يستطيع ان يعرف ما يشعرون به. ويفترض في هذا المستوى ان هل الش

االطفال قادرين على ان يخبروا االشخاص االخرين ما يشعرون به، ويستطيعون ان 

ن ممكن ان يالحظوهم االخرو يالحظوا انفسهم واالخرين ولكنهم ليسوا واعين هل

(Cobb, 2001, 163. ) 

  Self - Reflective( انعكاس الذات 2المستوى ) -1

-1اخذ المنظور التبادلي واتخاذ دور انعكاس الذات للشخص االخر بعمر حوالي )   

( سنوات يتخذ الطفل خطوات عملية وتكوين منظور ذاتي يساعده على ادراك ان 31

االخرين باستطاعتهم القيام بمثل ما يقوم به وينظر الى االخر كشخص وان االخر 

اي يستطيع ان ينظر الى نفسه من خالل وجهة نظر  يستطيع ان ينظر اليه كشخص

 (.Selman & Byrne, 1974, 803االخر)

ن على وضع انفسهم مكان االخرين ولهم توى قادرييصبح االطفال في هذا المس     

 يميزون ان االخرين يفهمونهم، فضال  عنالقدرة على فهم مشاعر االخرين و

ان االخرين يالحظوهم وانهم منتبهون مالحظتهم النفسهم او لألشخاص االخرين و

من خالل وجهات نظر االخرين،  ملهذه المالحظة، وبهذا يستطيعون ان يقيموا افعاله

ولكنهم غير قادرين على تنسيق وجهات نظر االخرين مع وجهات نظرهم، ويفهمون 

الموقف من خالل كلتا وجهتي النظر، وغير قادرين على تخطي الموقف وفهمه 

 ( .Cobb, 2001, 163عه بوجهة نظر شخص ثالث )والتفاعل م

  Mutual perspective( المنظور التبادلي 1المستوى ) -4

( يبدأ اتخاذ وجهة نظر الشخص الثالث وينظر الى الموقف او 32-31من عمر )

االطراف من منظور شخص ثالث وهناك مراقبة االنا التي يقوم بها االفراد وهم 

 ( .  Selman & Byrne ,1974, 806) نفسهميتاملون اثار االفعال على ا

في هذا المستوى من مرحلة المراهقة المبكرة يرى المراهق االشياء من خالل     

ان يفعل  وجهات نظرهم ووجهات نظر االخرين ويفهمون بان الشخص االخر يمكن

الشي  نفسه ويستطيع ان يضع نفسه مكان االخرين ويراها من خالل افضلية موقفه قبل 

 . ن يقرر كيف يتفاعل مع االخرينا

ويعكس فهم المراهقين للمواقف  ا  فمفهوم منظور الشخص الثالث يصبح معمم    

قف ببساطة من خالل وجهة نظر شخص آخر االجتماعية والقوانين اكثر من رؤية المو

 .  حد الوالدين او المعلممثل أ

              Social and conventional system( النظام التقليدي واالجتماعي 4المستوى ) -2

خر، يستدل كيف يمكن ان يفكر الشخص اآل( يستطيع الشخص ان 32-32ن عمر )م

 فعاله .ل الشخص االخر لواحدة من ردود أويتوقع كيف سيتفاع
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ان هذه المستويات تعكس االختالف في قدرة االشخاص على االستدالل على         

، وان تقدم االفراد وجهات نظر االخرين ومواءمة وجهات النظر تلك مع وجهات نظره

المستويات التي ذكرت انفا  تتفاوت معدالتها فيما بينهم. ويرى المراهقون ان  خالل

فراد جميعا يفهمون هذه القوانين ين اجتماعية واألاعية تنقاد بقوانالتفاعالت االجتم

ويستطيعون ان ينظموا تفاعالتهم بغض النظر عن وجهات نظر معينة او تجربة مرت 

 .( Cobb, 2001, 164بهم )

 

 Jung’s Theoryنظرية يونك   -2

نواع من بنيات منفصلة أينظر يونك الى كل الشخصية او النفس على انها مؤلفة من             

Structures نظمة، التي وان كانت مختلفة كليا عن بعضها اال انها مع ذلك قادرة أو من أ

، والالشعور الشخصي Egoعلى التاثير في بعضها البعض. واالنظمة الرئيسة هي االنا 

Personal unconscious  والالشعور الجمعيCollective unconscious ،شلتز( 

)الشعور الشخصي( جهاز معقد من االفكار الشعورية تكون مركز  . فاالنا(321، 3911

االدراك عند الفرد، وتمده بمشاعر الهوية الذاتية واالستمرارية والالشعور الشخصي وهو 

الوسيط بين الالشعور الجمعي والشعور، والالشعور الشخصي يحوي المواد غير الموجودة 

، اما الالشعور ت او حدث لها تسام  راكها النها كبتفي متناول الشعور، ويصعب تمكين اد

ي بالناس الى فهم والخبرة واالستجابة تؤد   ن  مخزن للذكريات الكامنة من شانها أالجمعي فهو 

 ( .312، 2131للعالم بطرق معينة )ابو اسعد، 

، Animus، واالنيموس Anima، واالنيما Personaنماط االولية القناع ومن األ   

، فالقناع يمثل الصورة العامة التي يظهرها الشخص للعالم من حوله  Shadowوالظل

(. او الدور االجتماعي الذي يناط به اداؤه. وهناك دور اجتماعي ينتظر 31، 2111)صالح، 

كل انسان وهو يحاول دائما ان يوفق بين حاجات االنا ومقتضيات الدور االجتماعي، واذا لم 

ان الشخص قد ينسى نفسه في الصورة االجتماعية التي يبدو عليها، يستطيع التوفيق بينهما ف

 ( .233، 3993او قد يفقد الدور االجتماعي ويعيش الناه فقط )عباس، 

الذات نقطة االلتقاء التي تتجمع حولها كل النظم الخاصة بالشخصية، وميز بين  كما اعتبر    

)وهو توجيه الشخص  Extraversionاتجاهين اساسيين تتخذهما الشخصية هما االنبساط 

)وهو توجه الشخص نحو العالم الداخلي(  Introversionالى العالم الخارجي( واالنطواء 

 (.31، 2111وكالهما موجود في الشخصية )صالح، 

يكون في واحد من اتجاهين اساسيين  ن  الى أ وطبقا  لهذه النظرية فان كل انسان يميل    

واء، وقد حدد االتجاه كاستعداد للذات ان تفعل او ترد الفعل االنبساط واالنط :مختلفين

بطريقة معينة. فاالنبساط يتضمن حركة ايجابية لالهتمام بعيدا عن خبرة الشخص الداخلية 

واتجاهات نحو الخبرة الخارجية. وان الشخص المنبسط يتميز باالهتمام بالموضوع 

والرغبة في التاثير والتاثر  الخارجيةالخارجي، واالستجابة واالستعداد لتقبل االحداث 

حداث، والحاجة الى االنضمام الى االخرين واالنتباه المستمر للعالم المحيط بالفرد، باأل
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وعلى العكس فان االنطواء يتضمن حركة سلبية او انسحاب للميل او االهتمام الذاتي بعيدا 

االنطوائيون لديهم داخلية فعن الموضوعات الخارجية واتجاهه نحو خبرة الشخص ال

حداث المنطوي بأنه يبتعد عما يحدث من أ كثر في العالقات االجتماعية، ويتسممشكالت أ

خارجية واليميل الى ان يشترك مع االخرين، ولديه كراهية محددة وعدم ارتياح من الوجود 

 ( .2131،312،بين كثير من الناس )كفافي واخرون

وفي ضوء ذلك فالمنبسط يكون اتجاه تفكيره وميله واهتمامه نحو المحيط االجتماعي    

ينزع الى االهتمام باالخرين والرغبة في التعايش معهم، بينما المنطوي وفضال عن نفسه 

فتفكيره وميله واهتمامه يكون مركزا في الذات، ومن الصعب عليه التعايش مع نفسه ومع 

 مجتمعه .

 

  Elkind’s Theory 1967نظرية الكيند   -5      

بناء  على افكار بياجيه عن التمركز حول الذات من منظور التطور المعرفي، قدم الكيند      

مفاهيم نظريته كمحاولة لوصف تفكير التمركز حول الذات الذي يستخدم من قبل المراهقين 

الى التفكير المجرد يرافقه حالة  تحديدا ، حيث اقترحت النظرية بان التقدم من التفكير الحسي

 ,.Beaudoin & Schonert-Reichlمؤقتة من تشويه التفكير عن النفس واالخرين )

2006,1001   . ) 

د بها النها وضحت طبيعة تمركز المراهق حول اكثيرا  ما يش 3931ابحاث الكيند  ان    

عرضه المفاهيمي هذا اقترح ذاته والتي لعبت دورا  مؤثرا  في سيكولوجية المراهقة. وفي 

الكيند ان التمركز حول الذات عند المراهق يرافقه ظهور تفكير العمليات الشكلية، ويكون 

ي الوقت الذي يفترض ان تكون المراهق غير قادر مؤقتا  على ان يناقض تمركز تفكيره، ف

للتمركز حول  يفكار االخرين. ان المعنى االساس  فيه أفكار الفرد في الواقع مشتركة مع أ

الذات هو كل ما يتم ترسيخه لدى الفرد من وجهة نظر خاصة او عدم القدرة على تقبل 

 ( . Riley et al.,1984,402وجهة نظر مناقضة لما ترسخ لديه من مدركات )

ووفقا  للعالم الكيند فان هذا السلوك الذي يصدر من المراهقين يكون عبارة عن مغامرة     

ه التفكير بالعمليات الشكلية، وهذه الطريقة الجديدة في التفكير والتي هي من غير معرفة اتجا

كطريقة غير تحول اساسي في الطريقة التي ينظر بها هؤالء الى انفسهم والى عالمهم، وهي 

ظهار طاقتهم الجديدة أو في محاولتهم إلعادة تشكيل هيئتهم الجسدية مألوفة لديهم كما في إ

 ,Papalia et al.,2004الحال عند الطفل عند تعلمه المشي )وربما يتعثرون كما هو 

405.) 

لقد قدم الكيند نظرية التمركز حول الذات لدى المراهق ومرحلة النمو هذه يستطيع العديد     

( سنة يصبح 32( او)33هم المراهقين. وعند عمر)االباء تمييزها بسهولة عند ابنائ من

ون كذلك في نفس الوقت بتكوين مفاهيمهم عن ؤويبد المراهقون واعين لعملياتهم العقلية

ن يصرفون يتعلق بهم أنفسهم فقط. فالمراهقو تفكير االخرين، فهم يدركون ان تفكير االخرين

وقتا  طويال  يفكرون في انفسهم، فهم يفترضون ان االخرين يجب ان يفعلوا الشي  نفسه، اي 
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رين مشغولون بمظهرهم الخارجي وسلوكهم ان يفكروا في انفسهم"ان هذا االعتقاد بان االخ

 Niegowski etهو الذي يشكل مفهوم التمركز حول الذات لدى المراهقين" )

al.,2010,2. ) 

 ان التمركز حول الذات لدى المراهقين يكون باالبعاد االتية: 3912 -3931اقترح الكيند    

ين في كون مشاعرهم هي المراهق الطلبة يبالغ: Personal fable: التأويل الشخصي اوال

وحد وهو ما اطلق عليه التأويل الشخصي، وكمثال على هذه الحالة األندر وخبراتهم هي األ

 Passer etن والد ي ليس باستطاعتهما ان يفهما كيف هي مشاعري حقا ( ))إ

al.,2009,556.) ينظر المراهقون الى ذاتهم وحياتهم بانها فريدة من نوعها، ويعكس حيث 

و يعرفهم حقا، وكذلك أحد يفهمهم أهذا االعتقاد شكوى او تذمر المراهقين الدائمة بان ال 

الميل الى اعتبار انفسهم بمنأى عن الكوارث التي تصيب االخرين. ويؤدي التأويل الشخصي 

بالمراهقين الى االنخراط في سلوكيات متهورة العتقادهم بانهم في مأمن من العواقب التي 

 Enright et،) (Arnett,1990,172)لالخرين عن مثل هذا السلوكقد تحدث 

al.,1980,102. ) 

ان هذا المكون يتعلق باالفكار والمشاعر الجديدة والفريدة لدى المراهقين فعلى الررغم مرن    

يعتقد انها جديردة وفريردة تاريخيرا،  انه ال  أ انها في حقيقة االمر جديدة وفريدة بالنسبة للمراهق

لجمهررور المتخيررل واعتقررادهم برران لهررم اهميررة لرردى الكثيررر مررن النرراس، فررانهم يرررون وبسرربب ا

انفسهم اشخاصا مميزين ومتفردين، فبعضهم لديه احساس بعدم التعرض لرألذى، فمرا يحردث 

لالخرين ال يحدث لهم، فهم غير خاضعين لقوانين الطبيعة التري تحكرم العرالم، وهرذا االعتقراد 

ن سلوك االيذاء الذاتي لدى صغار المراهقين الذين يعتقدون برانهم الفردي يفسر قدرا كبيرا م

في مأمن من االذى ويساعد هذا التفسرير الكثيرر مرن المجازفرات التري يقردم عليهرا المراهقرون 

كثرر انردفاعا م أكثرر حرول الرذات، فرأنهالذين يفكررون فري تمركزيرة أف ( .92، 2119)شريم، 

 Passer et) لررروح المجازفررة الموجررودة عنرردهمللسررلوكيات المحفوفررة بالمخرراطر نتيجررة 

al.,2009, 565)  وان كان ال بد من ان يحافظ الشباب على االحسراس برأنهم متميرزون، ال .

، 2119ين مرن النظرام الطبيعري لالشرياء ) شرريم،ضا  من ان يدركوا انهم غير مستثنبد لهم اي

93. ) 

هو اعتقاد معظم المراهقين بان هناك بعض وكما قلنا سابقا عن ان تفكير الجمهور المتخيل     

الناس متواجدون دائما ويركزون بشدة على ماينبغي ان يقوله المراهق او يفعله، فان مفهوم 

التأويل الشخصي بالمقابل يشير الى اعتقاد الكثير من المراهقين بانهم هم الوحيدون القادرون 

 .Elkind, 1967, 1027) على التفكير بتلك الطريقة )

فكار غير الواقعية واعتقاده في صحتها الت تعكس اقتناع المراهق ببعض األان هذه التأوي      

 من غير استعداد لمناقشتها.

 

انهم على المنصة يشعر العديد من الطلبة ب: Imaginary Audience: الجمهور المتخيل ثانيا  

ند على حالة ييعملون، واطلق الكوان كل االخرين يرتقبونهم ليروا كيف يبدون وماذا دائما  



 22                                                           سابقة ودراسات النظرية الخلفية: الثاني الفصل
 
 

 ,.Passer et al) فرط الحساسية هذه من التقييم االجتماعي مصطلح الجمهور المتخيل

لوكيات يشير الى تضخيم االنتباه الذي يصدر من االخرين لسالذي و .(565 ,2009

نهم موضع اهتمام جمهور منتقد باستمرار المراهقين وميلهم لتخيل بأ

(172Arnett,1990,). 

فشرل فري التمييرز او  ان انهماك المراهقين بالتفكير، يرنجم عنرهايضا الى  يشير هذا المكونان      

رالتفريق بين أفكرارهم وأ ينشرغلون كثيررا بمظهررهم وسرلوكهم ويعجرزون  هرمرين، والنفكرار االخ 

عن الوصول الرى هرذا التمييرز، فرانهم يعتقردون ان االخررين مهتمرين ايضرا بمظهررهم وسرلوكهم 

مهمرا  مررا  هم فري عيرون االخررين، قرد يكرون أثلهم تماما . وان قدرة المراهقين علرى رؤيرة انفسرم

للوصول الى حس بانفسهم، فاريكسرون قرد تحردث عرن تشركيل الهويرة كعمليرة يصرل المراهقرون 

من خاللها الى رؤية انفسهم كافراد وفي نفس الوقت كأعضاء فري الجماعرة االجتماعيرة. وحترى 

ون الررى النمرراذج والمعررايير المشررتركة لرردى تقيرريم اهميررتهم الفرديررة فررانهم يلجررؤبعنرردما يقومررون 

الجماعررة الترري ينتمررون اليهررا. فالطريقررة الترري ينظرررون بهررا ألنفسررهم تعكررس رؤيررة االخرررين لهررم. 

وقدرة المراهقين على اختبار افكارهم وتخيرل افكرار االخررين، يتضرمن وعيرا جديردا النفصرالهم 

المررور المشررتركة لررديهم مررن خررالل القرريم والمعررايير المشررتركة )شررريم، عررن االخرررين وتحديررد ا

2119 ،92 ،93) . 

لدى المراهقين انطباعا  بان االخرين يعيرون لهم اهتماما  اكثر  هذه النزعة امتالكيترك    

حيث يشعرون انهم في بؤرة . (Enright et al.,1980,101مما هم عليه فعال  في الواقع )

منطقة المركز عند االخرين. وهذا الوجود المدرك للجمهور المتخيل عادة ما  االنتباه او في

يشعر به المراهق على نحو واضح في المواقف التي تمثل بعض التهديد االجتماعي مثل ان 

 ( .131، 2119،)كفافي يطلب من المراهق ان يتحدث امام زمالئه في الصف

حلة المتميزة بالغرابة وعدم النضوج تقود ونتيجة لطبيعة تفكير المراهق في هذه المر   

المراهق الى العجز عن الرؤية البعيدة لالمور واالخفاق في التميز بين تفكيره وتفكير 

االخرين وبذلك حصول تشويه لوجهات نظره حول فرديته واهميته في العالم الذي يعيش 

 فيه. 

يشعرون كما لو انهم في مرحلة ففي المواقف االجتماعية نجد المراهقون الصغار عادة ما    

هم وعلى راد االخرين يالحظون ويقيمون اداءمغايرة عن االخرين، ويعتقدون ان كل االف

ذلك فان انماط افعالهم غالبا  ما تكون على مستوى الجمهور المتخيل، وهذا االحساس الذي 

يقف المراهق  صغار المراهقين فعندما وعيهم بذواتهم الذي يتصف بهينتابهم قد يرجع الى 

الصغير امام المرآة لساعات، عادة ما يتصور كيف سيكون فعل المشاهدين اليه، وعندما 

يذهب المراهقون سويا  ويشكلون جماعة فيما بينهم، ينتاب كل منهم احساس بانه ممثل لنفسه 

 ( .423، 3912)االشول، وليسوا جماعات حيث ان المشاهدين ينظرون اليهم فرادا  

ز تفكير المراهقين هو نحو ذاتهم : ويعني ان اتجاه تركيfocus- Selfثالثا: التركيز الذاتي          

الى ان هذه المعتقدات وكذلك  3911كثر مما هو للخارج باتجاه االخرين. وقد اشار الكيند أ

التركيز الذاتي يعتقد انها تنتج الوعي الذاتي لدى المراهقين المتمركزين حول ذواتهم. 
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بان المراهق يتخلى  Enright et al.,1979 جراها انرايت واخرونتائج دراسة أنواثبتت 

عن معتقدات التمركزية الذاتية ويتبنى تدريجيا معتقدات التمركزية االجتماعية بصورة 

 . (Enright et al.,1980,102اكبر)

مرحلة دبيات والدراسات التي تناولت اطالع الباحثة على العديد من األ ومن خالل   

الطفولة والمراهقة في مرحلتها المبكرة او في مراحلها المتقدمة، وجدت ان النظرية التي 

وضعها الكيند عندما اكتشف وجود التمركز حول الذات لدى المراهقين في المراهقة المبكرة 

( سنة هو العمر 33 -34عند عمر) ه  وج  أ وحتى المتأخرة ايضا  وبلوغ التمركز حول الذات

قابل العمر الزمني لطلبة المرحلة المتوسطة وللصفوف الثاني والثالث والذين هم الذي ي

العينة التي ستتناولهم الباحثة بالبحث والقياس، فضال عن ما تتميز به النظرية من الشمولية 

التي  ةمن حيث االسس النظرية التي استندت عليها والمجاالت التي وضعتها والفئة العمري

االقرب لمجال دراسة الباحثة، وبناء  عليه فقد تبنت الباحثة نظرية الكيند في اعتمدتها بانها 

 التمركز حول الذات لدى المراهقين .

ان حالة عدم نضوج التفكير والتي تقف وراء التمركز حول الذات في المراهقة تفصح عن    

 نفسها على االقل في ست طرق مميزة وفقا  اللكيند وهي :

مثاليا ،  ا  المراهقون عالم : يتصورIdealism and Criticalnessالمثالية واالنتقاد  -أ

ويدركون بعد العالم الحقيقي عنه لكل واحد منهم، وتجاوز هذا البعد يعتمد على درجة 

 استجابة البالغين وتحملهم  .

: يبحث المراهقون باستمرار عن الفرص  Argumentativenessصفة الجدلية -ب

بار ويسعون للفت االنظار لقابليات التفكير االساسية الحديثة االكتشاف، فهم يصبحون لالخت

 جدليين كذلك في طريقة ترتيبهم للحقائق بشكل منطقي وبنائها بحسب الحالة المطلوبة .

: بامكان المراهق ان يحتفظ بالعديد من الخيارات في ذاكرته Indecisivenessالتردد  -ج

ه فانه يعوزه الستراتيجيات الفعالة الختيار األنسب من هذه ولكن بسبب عدم خبرت

االختيارات. وبالتالي فان ذلك سيسبب لهم إزعاجا  مؤثرا في تفكيره تصل ببساطة الى نوع 

 الملبس الذي يريد اختياره .

: المراهقون غالبا ال يميزون االختالف بين Apparent hypocrisyالنفاق الظاهري  -د

 ثالية وبين حالة جعل التضحية ضرورية للعيش. وإحدى االمثلة بي ن الكيندالتعبير عن الم

أن  اهتمام المراهق بإظهار رفقه بالحيوانات وذلك بامتناعه عن الخروج وهو يرتدي  3991

مالبس دافئة من الفرو في ايام الشتاء الباردة وفي الحقيقة هو ينتظر قدوم الربيع الدافئ 

 بسعر أقل .  ليحصل على مالبس الفرو

: باستطاعة المراهقين االن التفكير حول تفكيرهم وما Self-Awarnessالوعي الذاتي  -هـ

يفكر به االخرون، وعلى كل حال فان المراهقين في انشغالهم بأفكارهم مع حالتهم العقلية 

الخاصة فانهم غالبا ما يفترضون أن أي شخص آخر يفكر بنفس االشياء التي يفكرون بها هم 

 أنفسهم. وقد اشار الكيند الى هذا النوع من الوعي الذاتي باسم الجمهور المتخيل .
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: بالمثل من الجمهور  Specialness and Invulnerabilityالخصوصية والتحصين -و

المتخيل فان التاويل الشخصي يستمر حتى مرحلة البلوغ، حيث يعتقد المراهق بانه يمتلك 

 .( Papalia et al.,2004,406,407ل لها عند االخرين )خبرة وحياة خاصة ال يوجد مثي

 

 خصائص المراهق المتمركز حول ذاته  

 وكاالتي:لقد حددت النظرية خصائص المراهق المتمركز حول ذاته 

 فكاره .ميله الى الحديث عن ذاته وعن أ  -3

 خرين مثله يركزون انتباههم وتفكيرهم حول انفسهم .اال نأافتراضه ب  -2

 خرين يعرف كيف يشعر ويحس .الأحد من اآل ن  افتراضه بأ  -1

 حساسه بان لديه اهدافا  سامية ومهمة .إ  -4

 حساسه بان لديه نزعة مثالية .إ  -2

 حساسه بعدم الوقوع في الخطأ .إ  -3

ثار التمركز حول ي أثر من آان المراهق معجب بذاته رغم نزعة النقد الذاتي لديه والتي ه   

اثار هذا االعجاب بالذات في السلوك الموجه نحو افراد الجنس الذات ايضا ، ويمكن ان نشاهد 

االخر، وعندما يتقابل المراهق مع االخرين فانه يهتم بما سيالحظه االخرون عليه اكثر من 

مما يجعلهم موضوعا   اهتمامه بما سيالحظه هو عليهم فهو يجعل نفسه موضوعا  للمالحظة اكثر

زالتا عند المراهق، وهما من اثار التمركز الزهو سمتان ماإن الغرور و مع مالحظةلمالحظاته. 

 ( . 134 ،2119حول الذات التي الزالت باقية وتقاوم االختفاء )كفافي ،

 

 اسباب التمركز حول الذات 

عدة اسباب تكمن وراء مرور المراهقين بنزعة التمركز حول الذات حددت نظرية الكيند 

 ومنها :

ة مثال ، والتي المراهقون اطرا  اجتماعية جديدة كدخوله المرحلة الثانويعادة ما يواجه  -3

 مر الذي قد يؤدي في نهايته الى التمركز حول الذات .، األب من المراهق حماية نفسهلتتط

قد يؤدي تطور الذات او الهوية الشخصية للمراهق الى الشعور بمستويات عالية من  -2

التفرد والتي تنتهي الى نوع من التمركز حول الذات، وهذا يظهر في صورة تأويل شخصي 

  ايضا .  

والذي قد بالذات  ات عالية من الوعيبوي الى شعور المراهقين بمستوييؤدي الرفض األ -1

 ( .Elkind,1967,1027التمركز حول الذات . ) لىيؤدي بدوره إ

 سباب نشوئها مرحلة الطفولةيكون أوهناك اسباب اخرى تؤدي الى التمركز حول الذات     

ومنها المخاوف العديدة عند االطفال التي تجعلهم يهتمون دائما   نهاية الرشد وقد تستمر الى

عدم االهتمام  هم، لذلك يميلون الىبتجنب االذى من االخرين واالهتمام بسالمتهم وسعادت

االشياء من وجهة يظهرون اي نوع من انواع التغيير في حياتهم فهم يرون  باالخرين وال

نظرهم ويفسرون وجهات نظر االخرين بانها غير واقعية، وهناك كذلك دور الوالدين 
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ية مواقف واساليب تعاملهم مع ابنائهم عندما يحاول بعض الوالدين ابعاد اوالدهم عن ا

يحتاجونه، لذلك ينشأ  مزعجة ويقدمون لهم الحماية الزائدة، ويحرصون على تلبية كل ما

اطفالهم على نمط من التربية يكونون غير قادرين على مواجهة المواقف وليست لديهم قوة 

 احتمال او قدرة على تطوير ذواتهم مما يقودهم كل ذلك الى التمركز حول الذات. 

 

 نتائج التمركز حول الذات     

 توجد عدة نتائج لتمركز المراهقين حول ذواتهم يمكن ايجازها باالتي : 

قد تعزى عملية التمركز جزئيا  الى قوة وسلطة جماعة الرفاق، فعادة ما نجد المراهقين  -3

علون يهتمون للغاية باستجابات االخرين عنهم وخاصة جماعة رفاقهم لدرجة اننا قد نجدهم يف

 اشياء كثيرة والتي تتناقض مع تنشئتهم السابقة وتتعارض مع ميولهم الخاصة .

رحلة نمائيـة خاصة قد تساعـدنا على قين وهم في مـاعر المراهـا ان احاسيس ومشـكم -2      

 بعض من مناوراتهم ودهائهم لجذب االنتباه اليهم، فعادة ما نرى في هذه المرحلة تفسـير

 اذج مالبس غريبة وشاذة .انماط سلوك ونم

  ونتيجة اخرى للتمركز حول الذات لدى المراهقين، فاننا عادة ما نالحظ ان عالقات  -1 

كما ان  –مد قصير قليلة العمق وذات أ المراهقين التفاعلية الشخصية غالبا ما تكون بسيطة

كمثال له، نموذج ولع المراهقين غالبا ما يعزى الى رغبة المراهق الى عمل اي شخص 

 مثاال   الدراكه بانه اليوجد كائن ادمي يعتبر مثاال  بث ان يغير النماذج الذي يتخذها اليل

يسعى الى تكوين ولع جديد. وغالبا ما تبنى الصداقة في  زمن الحقحقيقيا، لذلك نجده في 

مات هذه المرحلة وفقا للميول الذاتية اكثر مما تبنى على اساس الميول المتبادلة واالهتما

 ( .422، 3912المشتركة )االشول،

 

 وسائل التخفيف من التمركز حول الذات لدى المراهقين   
سنة وهذا ما اثبته  )33) ان معدالت التمركز حول الذات لدى الفرد تتراجع بعد سن         

وعلى الرغم من ذلك هناك شكوك تشير الى ان الراشدين ايضا لديهم   Louw 1998الو

ردود افعال او سلوكيات يمكن تصنيفها في اطار التمركز حول الذات. قام فزانكينبرجر  

Frankenberger 2000  (عاما، 31-34باجراء اختبار على المراهقين من عمر)

حول الذات والشعور بالذات ( عاما على مستويات التمركز 19-21والراشدين من عمر)

لديهم وقد اشارت الدراسة الى ان التمركز حول الذات قد امتد الى مرحلة الرشد المبكر 

 ( .Elkind,1967,1028وانه موجود في سنوات الرشد المتوسطة )

ويرى اتجاه التعلم المعرفي ان الناس ال يتعلمون عن طريق االشتراط او التعلم         

من خالل التفكير في المواقف، ومن خالل ادراك هذه المواقف وتفسيرها  االجتماعي ولكن

وخبره الناس تجاهها. فالناس ليسوا مجرد متلقين سلبيين للمثيرات ولكن نظمهم الفكرية 

، ويمثل مخطوءا  وطريقة تفكيرهم تلعب دورا في حدوث سلوكياتهم، خاصة اذا كان تفكيرهم 

تفكير الفرد وحديثه  ن  ويرى هؤالء بأ Meichenbaumوم ومايكينب Ellisهذا االتجاه اليس 
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 2112في عملية التعلم لسلوكيات ايجابية )عبد الهادي والعزة، ا دور رئيسالداخلي لهم

،13. ) 

ان ادراك الدعم الوالدي ذات صلة  الى Riley et al.1984يشير رايلي واخرون    

نفسهم ن تشجيع االبناء على تقبل أذلك فابانخفاض التمركز حول الذات في المراهقة، ل

وجعلهم يشعرون بقيمتهم، وتعويدهم على تحمل المسؤولية. فضال عن دورهم الكبير في 

رائهم ومصالحهم، آتربيتهم على احترام االخرين واظهار سلوك االهتمام بهم ومراعاة 

المواقف يؤهل وتعزيز السلوكيات التي يبادر بها المراهق لالهتمام باالخرين وفي مختلف 

ثار يجب توضيح اآلد عن االنانية، وبالمقابل المراهق لتبني سلوك اجتماعي متعاون بعي

السلبية لالنانية على المراهق نفسه وعلى االخرين وانعكاس ذلك على تعايشه مع االخرين 

 (.Riley et al.,1984,401) وانتمائه لجماعة اقرانه وبالتالي احساسه بالسعادة

ا  لما تم ذكره بخصوص اهتمام الوالدين ودورهم في ابعاد المراهق عن صفة وامتداد   

التمركز حول الذات، فان المدرسة تلعب دورا مساندا في هذا المجال حيث يستوجب على 

القائمين على المؤسسات التربوية اثراء الجو المدرسي بنشاطات تعتمد مبدا المشاركة وتنمية 

وخصوصا انه يمكن ادراج نشاطات من قبيل المسابقات روح الفريق والعمل الجماعي 

 العلمية، وااللعاب التي يفضلها الطلبة المتميزين في برامج المدرسة .

و أوالعملية التي يتخلص من خاللها المراهق من تمركزه حول ذاته هي عملية الالتمركز   

ه من جانب واحد وفيها يحول المراهق بؤرة اهتمامه ووعي Decentringانحسار التمركز 

محدد من الواقع او من الذات الى االبعاد المختلفة والمتعددة، ويترك المراهق فكرتي 

ويل الشخصي حينما يصبح قادرا على رؤية نفسه ورؤية االخرين في أالجمهور المتخيل والت

صورة اكثر واقعية، وعندما يحدث هذا يكون بامكان المراهق ان يقيم عالقات حقيقية بدال 

 ( .131، 2119ن العالقات البينشخصية او العالقات المهتمة فقط بالذات )كفافي،م

 

 دراسات سابقة

توصل العديد من الدراسات الى ان التمركز حول الذات يرتبط بمتغيرات مهمة لها     

تاثيرها على نمو الطفل والمراهق كالوعي الذاتي والهوية والتوافق النفسي والدعم والرفض 

 .  ومن هذه الدراسات الوالدي

 

 Piaget دراسات بياجيه

تجارب عديدة لدراسة التمركز حول الذات عند االطفال ومنها   Piagetفقد صمم بياجيه   

"دراسة التالل الثالثة" فقد وضع الطفلين لوك وبيث امام نموذج مبسط لسلسة تالل من 

نت الصورة أ( بحيث كان الطفل لوك بنفس الوضع الذي ترى فيه 2الرمل كما في الشكل )

لوك قادر على ان  ن  ن ويقابله بيث من االتجاه المعاكس وتم سؤال لوك عما يراه بيث، وألاآل

يضا ، مما أبيث يمكنه رؤية الشارع  ن  أب أيرى الشارع في هذا المشهد فانه سيجيب خط
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 Passer etيختلف عنه في االدراك )دركه بيث كونه أيؤشر فشله في تمييز ما 

al.,2009,545). 

 

 
 (. papalia, 2004, 244( تجربة الجبال الثالث لبياجيه                       ) 2الشكل )          

 

بمقارنة التمركز حول الذات لدى عينة من  3933 وفي دراسة تجريبة اخرى قام بياجيه   

( طفال  تتراوح 21) كمجموعة ضابطة مكونة مناالطفال الذين يعيشون وسط اسرهم 

طفال المؤسسات وتمثل المجموعة التجريبية أ( سنة، وعينة من 33 - 1اعمارهم بين)

سرهم أطفال الذين كانوا وسط األ ن  أوضحت النتائج أوبنفس عدد وعمر العينة السابقة. وقد 

طفال أ ن  أنتائجه ب ر بياجيهقل تمركزا  حول الذات من اطفال المؤسسات، وعليه فس  أ

المؤسسات لم تتح لهم الفرص لتكوين الصالت والعالقات االجتماعية التي تقلل من التمركز 

 ( .Neal,1966,97حول الذات )

 

 

 Burka & Glenwick 1978دراسة بوركا وغلينوك 

Egocentrism and Classroom Adjustment 

الدائمي وحالة التكيف لدى اطفال المدارس الختبار العالقة بين التمركز حول الذات    

من المرحلة الرابعة، وان مؤشرات درجة تكيف التالميذ داخل  ا  ( تلميذ21االعتياديين على )

ظهرت النتائج وجود عالقة بين درجة التمركز حول أالصف تم استحصالها من المعلمين، 

ولصالح الذكور، وان  الذات والتكيف داخل الصف ولكال الجنسين ومع مجموعة االقران

درجة التمركز حول الذات العالية يرافقها الخجل والسلوك المصحوب بالقلق بالنسبة لالناث، 

 . (Burka & Glenwick,1978,61)ويقابله صعوبات التعلم عند الذكور
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 Enright et al.1980دراسة انرايت واخرون 

Adolescent Egocentrism, Sociocentrism and Self-Consciousness 

لقياس التمركز حول الذات  Enright et al.1980 ينخرآدراسة انرايت وهدفت    

والتمركز االجتماعي والوعي الذاتي لدى المراهقين، تم تقدير التمركز حول الذات بمكوناته 

فضال  عن التمركز  والتي هي الجمهور المتخيل والتأويل الشخصي والتركيز الذاتي العام،

الجمهور المتخيل والتأويل  ن  إاالجتماعي والفروع الجانبية غير االجتماعية، وكما متوقع ف

ظهر التركيز الذاتي عالقة منحنية مع تقدم أنه ينخفض مع تقدم العمر، بينما إالشخصي ف

التمركز ن التركيز غير االجتماعي يقل ويرتبط إالعمر، وكلما ازداد التمركز االجتماعي ف

 ( .  Enright et al.,1980,101حول الذات لدى المراهقين ايجابيا  مع الوعي الذاتي )

 

 Steinberg et al.,1980دراسة ستينبيرغ واخرون 

Early Work Experience: A Partial Antidote for Adolescent 

Egocentrism 

( من العاملين المراهقين 311جراء المقابلة مع )إتم اجراء هذه الدراسة من خالل     

اشارت الى ان تجربة العمل المبكر العالج الشافي للتمركز حول الذات لدى وووالديهم 

ن يتعلمها الشاب من العمل هو كيفية أهم الدروس التي يمكن أمن  ا  المراهقين الن واحد

االهتمام  لقالخفية لتجربة العمل لم ت تفاعل الشاب تفاعال  مؤثرا  مع االخرين، ان هذه النتيجة

من المؤيدين لالدماج المبكر للمراهقين في اماكن العمل. واقترحت هذه الدراسة ان العمل 

االجتماعي،  )التحسس يمكن ان يسهم في تطور الكثير من المفاهيم االجتماعية المتقدمة مثل

بواسطة الزام الشباب بالتنقل التبصر االجتماعي، والتواصل االجتماعي الفعال( ويتم ذلك 

 Steinberg etذهابا وايابا بين االدوار المختلفة والتفاعل المتكرر مع الغرباء )

al.,1981,141  . ) 

 

 Castellano & Dembeo (1981)دراسة كاستيالنو وديمبو 

The Relantionship of Father absence and Antisocial Behavior to 

Social Egocentrism in Adolescent Mexican Americans Females 

اثار لمعرفة  Castellano & Dembeo (1981)دراسة كاستيالنو وديمبو  اجريتو   

الغياب المبكر لالب ومستوى السلوك غير االجتماعي على التمركز حول الذات االجتماعي 

مريكية من أ( مراهقة 11) لدى المراهقات االمريكيات من اصل مكسيكي على عينة شملت

( مراهقة من ذوات السلوك غير 41مريكي وزعت العينة الى مجموعتين:)أصل أ

( مراهقة غير فاقدة 21( مراهقة فاقدة االب و)21) االجتماعي العالي بدورها قسمت الى

( 21) ( مراهقة من ذوات السلوك غير االجتماعي)الواطئ( قسمت ايضا الى41لالب و)

راهقة غير فاقدة لالب. وقد توصلت الدراسة الى ان المراهقات ( م21مراهقة فاقدة لالب و)
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للتمركز حول الذات  )العالي( حصلن على درجات عالية ذوات السلوك غير االجتماعي

)الكاملة او  من البنات ذوات السلوك االجتماعي الواطئ. ولم تعط بنية العائلة -االجتماعي

قياس التمركز حول الذات االجتماعي، سواء حصائية على مإغائبة االب( فروقا ذات داللة 

فيما بين البنات ذوات السلوك غير االجتماعي العالي او الواطئ وايضا توصلت الدراسة الى 

انه التوجد فروق ذات داللة احصائية بين السلوك غير االجتماعي وبنية العائلة حيث وجد 

لها درجة عالية من التمركز درجة عالية من السلوك غير االجتماعي عند غياب االب يقاب

  (.Castellano & Dembo,1981,77ربع )حول الذات االجتماعي وللمجاميع األ

   

 Adams & Jones 1982دراسة ادامز وجونس 

Adolescent Egocentrism: Exploration into Possible Contributions 

of Parent-Child Relations 

سرية لدراسة التمركز حول الذات لدى المراهقين العالقات األاختبار نموذج هدفت الى     

من خالل العالقة بين اسلوب التنشئة االجتماعية الوالدية وسلوك الجمهور المتخيل على 

مقياس معدل تفاعل الدوات البحث والتي هي ومراهقة استجابوا  ا  ( مراهق332) عينة بلغت

  Schaeferالسلوك لشايفر - وقائمة الوالدين  Heilbrunالطفل لهيلبورن - الوالدين

ان  الى الدراسة وتوصلتل، للجمهور المتخي Elkind & Bowen ومقياس الكيند وبوين

الرفض يرتبط مع زيادة سلوك الجمهور المتخيل، في حين ان التأثير  - اسلوب السيطرة

ين مع اسلوب الجسدي يرتبط سلبيا  مع الوعي الذاتي. ولوحظ ايضا  فروق بين الجنس

الرفض وهو االكثر اهمية في التنبؤ بالوعي الذاتي عند الذكور، بينما التأثير  - السيطرة

 & Adamsالجسدي هو االفضل للتنبؤ في سلوك التمركز حول الذات عند البنات )

Jones,1982,25. ) 

 

 Riely et al.,1984 دراسة رايلي واخرون

Adolescent Egocentrism: The Association Among Imaginary 

Audience Behavior, Cognitive Development, Parentaal Support 

And Rejection 

( طالب 223) في دراسته عن تمركز المراهق حول الذات على واشار رايلي واخرون   

الجمهور المتخيل، والدعم وطالبة في مرحلة المراهقة المبكرة: االرتباط بين سلوك 

 توصلت النتائج الى انو المعرفي وادراك الدعم الوالدي والرفض الوالدي ، وعند قياس النم

باحتمالية  ى  العمليات الشكلية تقلل من التمركز حول الذات، بينما ادراك العالقة الوالدية ينب

حصول وعي الذات لدى المراهق، عالوة على ذلك فان ادراك الدعم الوالدي ذات صلة 

 Rileyبتزايد وعي الذات ) ت بينما ادراك الرفض الوالدي ينبى  بانخفاض التمركز حول الذا

et al.,1984,401  . ) 
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 O’Connor & Nikolic1990دراسة اوكونور ونيكولك 

Identity Development and Formal Operations as Sources of 

Adolescent Egocentrism 

المراهقين، أجرى تنمية الهوية والعمليات الشكلية كمصادر للتمركز حول الذات لدى ل   

وية والمرحلة الجامعية من الثان ا  ( طالب222) دراسة على عينة مكونة منأوكونور ونيكولك 

من  وقعات االجتماعية والتي تمثل جزءا  بالذات والت شارا فيها الى ان االهتمامااالولى، 

عملية نمو الهوية، يمكنها ان تقود المراهقين الى التفكير بان االخرين يقومون بعمليات مسح 

لهم لتأشير عالمات تفردهم، وحداثة نمو الهوية يمكن ان تقود كذلك الى الشعور بالفردية 

والتأويل الشخصي قد يوقفان من نمو الهوية  وعدم التقهقر. ولذلك فان الجمهور المتخيل

عالقة معتدلة وبدرجة عالية بين  وليس من بروز العمليات الشكلية، بينت الدراسة ان هناك

زمة الهوية وتحقيق الهوية وبدرجة اقل بين ازمة الهوية ونشر الهوية وكذلك بينت عدم أ

 & O’Connorالشكلية )وجود عالقة دالة بين التمركز حول الذات وبروز العمليات 

Nikolic, 1990,149. ) 

 

 Jahnke & Blanchard 1993دراسة جانك وبالنجارد 

A Test of Two Models of Adolescent Egocentrism 

قدرة  :مركز حول الذات لدى المراهق وهمااثنين من التنبؤات للت هدفت لتحقيق      

( من المراهقين من اربع 11)على عينة بلغ قوامها العمليات الشكلية والتفاهم مع االخرين، 

فئات عمرية اظهرت النتائج ان مستوى التفاهم مع االخرين تتكهن بحالة التمركز حول 

الذات عند قياسها استنادا الى مقياس التاويل الشخصي المستمد من مقياس التمركز حول 

كلية التتنبأ الي شكل من اشكال الذات والتمركز االجتماعي للمراهقين، بينما العمليات الش

 ( . Jahnke & Blanchard,1993,313التمركز حول الذات عندهم )

 

 Beaudoin & Schonert-Reichl 2006ريتشل  -دراسة بيودون وسكونيرت

Epistemic Reassoning and Adolescent Egocentrism: Relations to 

Interalizing and Externalizing Symptoms in Problem Youth 

دراسة عن السؤال التالي: وهو كيف ترتبط الحجج المعرفية )االدراكية( الأجابت    

والتمركز حول الذات عند المراهق مع االعراض العقلية والسلوكية الخارجية والداخلية 

لمشاكل الشباب. فالحجج االدراكية للمراهقين )وتتمثل بانواع معتقداتهم ودرجات الشك 

هتهم لقضايا متناقضة الجوانب(، وأفكار الجمهور هر لدى االفراد عند مواجوالتي تظ

( مراهقا من الذكور في 29) شخصي تمت دراستها باعتماد عينة منويل الالمتخيل والتأ

ظهرت النتائج ان الذكور ، وأقرانهم العاديين( اخرين من أ11و)ذوي المشكالت النفسية 

ذلك اظهرت إدراكية من أقرانهم العاديين فضال  عن  جا  ذوي المشاكل النفسية كانوا اقل حج

التحليالت وجود عالقة ترابطية بين عناصر الحجج المعرفية واالشكال المحددة لالعراض 
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الحجج االدراكية وبالتحديد عوامل الشك  ن  ة. وادت هذه النتائج الى اقتراح أالسلوكية والعقلي

كل النفسية لدى المتميزين وغير المتميزين من االدراكي تعتبر مهمة وضرورية لفهم المشا

 ( .Beaudoin & Schonert-Reichl, 2006,999المراهقين )

 

 2005 دراسة المفتي

( تلميذ وتلميذة من 211) التي اجريت على عينة قوامها 2112توصلت دراسة المفتي    

حول الذات الصف االول والثاني والثالث االبتدائي وجود ارتباط سلبي بين التمركز 

التوافق النفسي للفرد.  والتوافق النفسي، وهذا يعني ان التمركز حول الذات يقل كلما زاد

ويعود ذلك الى ان الطفل المتوافق مع نفسه ومع مجتمعه يكون متفاعال مع االخرين، وهذا 

 التفاعل يؤدي الى فهم وجهات نظر االخرين وادخالها في اعتباره وبالتالي انخفاض التمركز

 ( .31، 2112حول الذات لديه )المفتي، 

 

 Coping skill مهارة التعايش المحور الثالث/
 

 مقدمة 

اظهرت الدراسات ان هناك اجماعا  بين العلماء والمربين بخصوص ضرورة تعليم      

فراد المجتمع، وفي جميع المراحل العمرية، خاصة ير المهارات التفكيرية لدى جميع أوتطو

المدارس والكليات، وذلك بهدف بناء جيل مفكر، اخذين باالعتبار ان هذه لدى طلبة 

انه يمكن تعليم التفكير، الن  De Bono1989المهارات التنمو تلقائيا . ويوكد دي بونو

التفكير يبسط االشــياء والمواقف واليعمل على تعقيدها، ويجب ان ننظر اليه كعملية بسيطة 

 ( .41، 2111ـــــن خالل تعليم التفكير )العتوم واخرون، والية، وان ذلك لن يتم اال م

 هذاتعليم المهارات الحياتية وسيلة لتحقيق الغايات االبعد للمتعلمين، والقصد من وان    

ليس هو الهدف في حد ذاته وانما الهدف هو كيف يستفيد المتعلم من المهارة بعد  تعليمال

اكتسابها في حياته العامة والخاصة، والن اعداد الطالب للحياة يعتمد في الغالب على مراحل 

التعليم العام التي يمر بها، لما لها من الخصائص المختلفة التي تجعله قابال ومستعدا للتعلم 

لمراحل المتقدمة، لذلك كان للتعليم المبني على المهارات الحياتية خصوصا في هذه في بقية ا

هداف تناولها العديد من التربويين والباحثين ومنها تحسين الحياة النفسية أ - المراحل

واالجتماعية بالنسبة لطالب المراحل الثانوية، وتنمية الخصائص الشخصية لهم. وليس هناك 

ات الحياتية، وانما يتم تحديد هذه المهارات من خالل معرفة حاجات تصنيف موحد للمهار

الطالب وتطلعاتهم، وكذلك بحسب المشكالت التي تنجم عندما اليحقق الطالب السلوكيات 

المتوقعة منهم، وان تصنيف المهارات الحياتية لمجتمع ما يتم في ضوء طبيعة العالقة 

شابه في نوعية بعض المهارات الحياتية الالزمة التبادلية بين افراده، مما يؤدي الى الت

لالنسان في العديد من المجتمعات، كما تختلف عن بعضها تبعا الختالف طبيعة خصائص 

د ( يشتمل على عشر مهارات اساسية تع3991المجتمع. وتصنيف منظمة الصحة العالمية )

مهارة حل المشكالت، هم مهارات الحياة بالنسبة للفرد وهي: مهارة اتخاذ القرار، من أ
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ومهارة التفكير االبداعي، ومهارة التفكير الناقد، ومهارة االتصال الفعال، ومهارة العالقات 

الشخصية، ومهارة الوعي بالذات، ومهارة التعاطف، ومهارة التعايش مع االنفعاالت، 

 . ( 1، 2133ومهارة التعايش مع الضغوط . )الغامدي، 

(. 22،  2113داء بشكل فعال في ظروف معينة )دي بونو،لى األان المهارة هي القدرة ع   

تشير الى انها سلسة متتابعة من االجراءات التي يمكن مالحظتها  Processاو هي عملية 

ما، وتكون المهارة  داء مهمةاشرة التي يمارسها المتعلم بهدف أمباشرة او بصورة غير مب

 Sensorymotor، او حسحركية Psychomotor،او نفسحركية Cognitiveا معرفية م  إ

في كثير من الخبرات المبكرة، كما وتتضمن عملية التدرب على مهارة محددة انها تترسخ 

 بالتكرار واالعادة. وتتكون المهارة من عدد من االبعاد وهي:

 

البعد االدراكي: ويتضمن سيطرة الطالب على المتغيرات المرتبطة بالمهارة وعناصرها  -

واالهداف التي يريد تحقيقها من التدرب عليها والقدرة على توجيه االنتباه واهميتها 

 وضبطه .

البعد المعرفي: ويتضمن هذا البعد الجوانب المتعلقة ببنية المهارة من مثل الخبرات  -

 والمعارف والمفاهيم والحقائق والمعلومات واالدلة والمنبهات والعالقات .

للمتعلم: حيث يتوقف تحقيق النتائج النفسحركية البعد المتعلق بالخصائص النفسية  -

مجموعة من الخصائص النفسية للمتعلم، اذ ان اتقان المهارة يتطلب  ى)المهارة( عل

استعدادا  جسميا  او استعدادا  لمقاومة المتعلم لعوامل االحباط او الملل المترتب احيانا 

احدى  Motivationة عن تدني مستوى عما يتوقعه المتعلم، وكذلك تشكل الدافعي

لدى المتعلم فهي التي تحرك السلوك وتوجهه وتصونه  مهمةالمتغيرات النفسية ال

 لتحقيق هدف ما .

ر الحسي الحركي بين ما يواجه المتدرب من منبهات آزالبعد التنسيقي: ويتضمن الت -

 داء المتعلق بها .واألوالعناصر الوظيفية 

دلة للحكم على ، اذ يعتبر بمثابة الوصول الى أميالبعد المعياري: ان هذا البعد هو تقيي -

 ( .211،211 ،2113مستوى االداء لمهارة ما )قطامي، 

انه لكي يتعلم الفرد اي مهارة سواء كانت اجتماعية او  Argyle 1981ويرى ارجايل     

حركية البد اوال من وجود هدف يدفع الفرد الدراك المواقف من خالل ما يحصل عليه من 

ت او معلومات من نفسه او من االخرين ثم يترجم ذلك االدراك الى استجابات سلوكية بيانا

 ( .314، 2131متوقعة )محمد علي، 

من اهمية في السلوك االنساني، وضمن هذا السياق يرى  يخفى على أحد ما للعقل ال   

الذي يمارسه والوضع  العملوف المحيطة بالشخص كعائلته ونوع الباحثون ان الظر

نا لدى الفرد والتي مصادر المهمة المؤثرة في تطور األالمعيشي الذي يعيشه تعتبر من ال

  ( . Giddens et al.,2005,357) يظهر تأثيرها فيما بعد على رضاه عن نمط حياته
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 ,.Hauser et alن خريان قياس تطور االنا عند الوالدين والمراهقين من قبل هاوزر وا   

اثبت ان هناك عالقة مركبة بين مستوى تطور االنا عند الوالدين ومستوى تطورها  1999

االنا عند دين وخصوصا  لدى االم ينبأ بتطور عند اوالدهم. حيث ان تطور االنا عند الوال

المراهقين، كما ظهر ذلك من قياس مهارات التعايش المستخدمة من قبل المراهقين، واقترح 

وب التعايش لدى الوالدين هو تماما كالذي لدى المراهقين والذي يعكس الباحثون ان اسل

مستوى تطور االنا لديهم، وعن طريق مالحظتهم وتعاملهم مع والديهم فانهم يتبنون نمط 

للتعايش يعكس نمط التفاعل الذي يميز حياتهم العائلية. والبحوث التي دعمت هذه 

قين يرتبط مع استخدام الوالدين للسلوك المحفز المالحظات وجدت ان تطور االنا لدى المراه

 معرفيا ومع دعمهم، فالمستويات العليا في تطور االنا عند المراهقين اكثر شبها بما هو سائد 

 

 ,Cobb, 2001في عوائلهم مع درجة عالية من المشاركة غير المنافسة في الرؤى والدعم )

302 . ) 

   

 Coping skill concept التعايش مهارة مفهوم 

التعايش هو مجموع االساليب والمهارات واالستراتيجيات االيجابية التي يلجأ اليها    

 الشخص للتغلب على المشكالت والمواقف الضاغطة .

مهارة التعايش هي تلك المهارة التي نستخدمها لتعويض عيوب او عوائق تعترضنا في    

ايجابية او سلبية، فالمهارات االيجابية الحياة اليومية، ومهارة التعايش يمكن ان تكون 

)ومن خالل المواقف التي نمر بها( من االقتراب من مستوى االشخاص الذين ليست  تساعدنا

لديهم مساوئ، ولكن مهارات التعايش السلبية لن تساعدنا اال لمدى قصير من الزمن فهي في 

ة لمهارة التعايش السلبية هو مر به ومن االمثلننهاية المطاف تسبب في تفاقم المأزق الذي 

جال الصحة النفسية االدمان على الكحول والمخدرات مما يستدعي ذلك تدخل العاملين في م

 ( .Eggen,1992,287) نفسهممل مع قضاياهم ومشكالتهم بأالتعا تعليم المدخنين

طلبة لتغير عطيها لليبي للتعايش تكمن في الحرية التي وبالنسبة للطلبة فان قوة النمط السل   

هذا النمط من التعايش يكون  نيا  ومعرفة ماذا يمكن ان يعلمهم هذا النمط، فمساوى  آ اتجاهاتهم

كثر وضوحا في غرف الصف التي تتبنى ستراتيجيات تعايش فاعلة. فالمراهقون في أ

نمط تعايشها سلبي ال يكونون من الراغبين في طلب المساعدة او  يكون الثقافات التي

ت، واذا افترض المعلمون وزمالء الدراسة انه الحاجة لمساعدته مالم يسأل : فمثل المعلوما

 ,Cobb, 2001هؤالء الطلبة سوف لن يحصلوا على المساعدة الالزمة لتطوير مستواهم )

302 . ) 

ان ثمة مجموعة من المهارات ترتبط بالنجاح في ممارسة التعلم الذاتي داخل االطار    

االجتماعي للفرد ومنها مهارة التعايش مع االخرين فضال عن مهارات اخرى وهي تشير 

بمجموعتها الى التعلم الذاتي داخل االطار االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد، فال يصبح 

المعرفة ولكن تنمية الذات علميا واجتماعيا واكتساب بعض منه مجرد تحصيل  الغرض
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الصفات والخصائص بصورة متكاملة، بحيث يمكن القول ان الطلبة الذين يتقدمون بخطوات 

ثابتة نحو التعلم الموجه ذاتيا، يتميزون بازدياد رغبتهم، حتى في المزيد من تحمل المسؤولية 

مكانية بل الرغبة في التعلم من االخرين والتعلم معهم لنتائج تعلمهم الذاتي، الذي ولد فيهم اال

كما تنمو لديهم القدرة على المشاركة في تشخيص تقدمهم الشخصي وتقويم نتائج اعمالهم 

الفردي والجماعي  ذاتيا والعمل على تحسين اساليبهم في التحصيل والعمل

(Fritscher,2008,2).  

نموذجه السلوكي المعرفي الذي طوره على ا Mahoney 1977 وقد اطلق ماهوني    

بالعلم الشخصي )مهارات التعايش( لالشارة الى الخطوات التي يشتمل عليها انموذجه 

العالجي منها لعب الدور، النمذجة، الممارسة المعرفية وكذلك تطوير مهارات عامة يمكن 

 ( .231، 3991استخدامها في اكثر من موقف واحد )الخطيب، 

 

مع  يلعب الذكاء االجتماعي دورا  كبيرا  في عملية التعايش النه يعطي للفرد قدرة للتعامل    

هذا العامل لدى  االفراد االخرين والتكيف بصورة ايجابية مع البيئة، وعليه البد من تنمية

 هم االجتماعي متساويا  مع ذكائهم العقلي .ؤالمتميزين ليكون ذكا الطلبة والسيما

 

 ت التي فسرت مهارة التعايش النظريا

   Psychoanalytic Theoryنظرية التحليل النفسي  -1

 تفترض نظرية التحليل النفسي جهازا  داخل الفرد يتكون من ثالث منظمات عرفت بالهو    

Idواالنا ، Egoواالنا االعلى ،Super Ego و مصدر الغرائز ومحتواه ، ويمثل اله

لية االنا عابالبيئة المحيطة تبدأ عملية تكوين االنا وتظهر في، وحينما يتصل الهو الالشعور

عندما يتعلم الفرد كيف يتمكن من تحقيق رغبات الهو في نطاق الظروف التي يفرضها 

القيم  المجتمع بعاداته وتقاليده، فاالنا اليستطيع كبح كل الحوافز الغريزية التي تتنافى مع

ومع ين والكبار ورقابتهم على تصرفات الطفل وسلوكياته وامر الوالدوالتقاليد وبالتالي تأتي أ

الوقت مع تعليمات وتوجيهات هؤالء الكبار تصبح االنا االعلى بمثابة المراقب  مرور

 ( .113، 2111)الداهري،  للسلوك

، وتؤكد التحليل النفسي على التأثير المباشر للعوامل البيئية وخاصة االباء في التعايش   

واالتجاهات الوالدية والعالقات بين االخوة لها اثرها على التكوين النفسي سري فالجو األ

 ( .Asch,1952,176) للطفل

ركز فرويد على العمليات الالشعورية التي تؤثر على االجزاء الخفية من الالشعور التي    

عيين يغفل عنها الفرد عادة، وعلى النقيض من ذلك فان استجابات التعايش لدى االفراد الطبي

تبدو اعتيادية. حيث ان هناك اختالفات عديدة في اليات الدفاع التي يستخدمها الفرد مثال  تجاه 

استمرارية القلق، فالذي يعيش وضعا  حياتيا  مريحا  سوف تظهر عليه عالمات الالابالية 

فكٌل ولكن عند االخر الذي يعيش وضعا  حياتيا  معاكسا  فان امرا  كهذا سوف يغير نمط حياته 

يحاول بطريقته التعايش والتكيف مع االجهادات والضغوط الموجودة، ان حقيقة كون بعض 
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ردود االفعال التكيفية هي شعورية بالكامل بينما عند البعض االخر ليست كذلك وهذا اليعني 

بالضرورة ان هناك حدا  فاصال  بينهما، فالشخص مثال  في المواقف التي يشعر بها بالسعادة 

كثر رغبة ن فيها الفرد أتذكرها بينما المواقف المؤلمة يفضل عدم التفكير بها ويكو يحاول

لنسيانها، فان معظمنا يتجنب المواقف غير السارة والمرعبة ويبتعد عن مواجهتها اما جسديا  

او عقليا  وذلك بابعادها عن بصره وتفكيره وذاكرته، وبناء  على ماتقدم نجد ان االليات 

 ( .Gleitman et al.,2004,628) واحدة من الطرق للتعامل مع العالمالالشعورية 

 

  Social psychological Theories  النظريات النفسية االجتماعية -2

تؤكد على تأثير المحددات االجتماعية على السلوك كالتفاعل مع االخرين والتنشئة     

االجتماعية، فقد اعطى ادلر اهتماما للمؤثرات الثقافية واالجتماعية والميل االجتماعي في 

همية كبيرة وكذلك أعطى أ(. 211، 2133اسلوب تكوين حياة الفرد)محمود ومطر، 

اساليب اساسية للحياة  ةحلها كل فرد وقد افترض وجود اربعلمشاكل الحياة التي يجب ان ي

يتبناها الناس للتعامل مع مشاكلهم فالنوع االول يظهر اتجاه السيطرة او التحكم مع القليل ان 

وجد في الحس واالهتمام االجتماعي، والنمط الثاني هو اآلخذ الذي يتوقع ان يحصل كل 

ال يقوم باي محاولة لمواجهة ومكافحة مشاكل شيء من االخرين، والنوع المتجنب الذي 

هو فالحياة، وهذه االنواع الثالثة غير مهيأة لمواجهة مشاكل الحياة اليومية، اما النوع الرابع 

النوع المفيد اجتماعيا، وهذا النوع قادر على التعاون مع االخرين ويعمل بما تقتضيه 

ضمن اطار متكامل النمو لالهتمامات حاجاتهم ومثل هذا الشخص يتعامل مع مشاكل الحياة 

االجتماعية، واعتقد ان االنسجام مع االخرين هو اول مهمة تواجهنا في الحياة وان تكيفنا 

االجتماعي الالحق يؤثر ويلون طريقنا في التعامل مع كل مشاكل حياتنا الالحقة 

 ( . 11، 3911)شلتز،

وعالقة الفرد بذاته، فالعالقة  بالجانب االجتماعي للشخص Horneyواهتمت هورني      

الحقيقية بين الفرد وذاته هي اساس الصحة النفسية، فالشخص الذي يدرك ذاته من وجهة 

نظره ويحس بمشاعره واراداته ويقر بمسؤوليته نحو تصرفاته هو صاحب شخصية سوية. 

ينما وقد ركزت على العمليات الشعورية ومن هنا فان تأثيرات الهي تتراجع الى الخلف ب

تبقى تأثيرات االنا االعلى ذات اهمية ومن ثم فانها ترتبط بعملية التنشئة االجتماعية، وان 

ن امل البيئة االجتماعية لالطفال بأالتطور واالرتقاء السوي للشخصية يحدث حينما تسمح عو

 ( .ALLN،2131 ،394 ،392خرين )وا ثقة أساسية في ذواتهم وفي الناس اآلينم  

هورني نظريتها التي اهتمت بها على الكيفية التي يتمكن بها االفراد من التعايش طورت     

قل من قيمتها من ، والمقومة بأمع القلق الذي يولد نتيجة المشاعر غير االمنة، وغير الممتعة

خالل التخلي عن المشاعر العفوية ووضع استراتيجيات مفصلة للدفاع. ومن استراتيجياتها 

عليه )التحرك نحو( والذي به يطور الناس االصحاء نفسيا  عالقات من الصحية مااطلقت 

 ( .Billings & moos,1981,141) اجل التحرك نحو االخرين
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كانت هورني واثقة جدا بقدرة كل فرد على النمو النفسي الى حد انها اكدت على تحليل     

هي طريقة لتحرير قدراتنا النفس في عملها العالجي كلما امكن ذلك. وقالت ان معرفة النفس 

من اجل النمو التلقائي. وان مواصلة معرفة النفس هي امتياز ومسؤولية معا. وكل منا قادر 

 ( .333، 3911على صيانة حياته الخاصة وعلى انجاز تحقيق الذات )شلتز، 

ومن المنظرين الذين ركزوا على العوامل الثقافية واالجتماعية التي تؤثر في تكوين      

والذي يعني  Self-Systemالذي يرى ان نظام الذات  Sullivanلشخصية سوليفان ا

)الفكرة التي يحملها الفرد عن نفسه( قائمة اساسا على طبيعة العالقة مع االخرين، واساس 

النظرية هو تكامل الكائن الحي مع الوسط الذي يعيش فيه واكد اهمية ذلك في عملية التطبيع 

 ( .211، 2133 ، الثقافي )محمود ومطر

د ان الناس يكافحون ويعتقد سوليفان ان التوتر يلعب دورا بارزا في الشخصية، وهو يعتق     

جل خفض التوتر الذي ينشا عن مصدرين اثنين الحاجات البيولوجية وعدم باستمرار من أ

 (.311، 3911االمان االجتماعي، وان الهدف االول للسلوك هو تقليل هذه التوترات )شلتز،

ان نمو االنسان يتميز بسلسلة من المراحل العامة التي  Eriksonبينما يرى اريكسون     

يمر بها ابناء الجنس البشري كافة وان هذه المراحل تنتج من عوامل وراثية وبيئية واذا تم 

ولقد  خصية تقوم بوظائفها على نحو تام،تؤدي الى ش فإنها تجاوزها بالشكل الصحيح

وهي نقطة تحول   Crisesزمةل مرحلة نفسية اجتماعية مصحوبة بأان ك افترض اريكسون

في حياة الفرد وتنشأ من النضج الفسيولوجي وتعد من المطالب االجتماعية التي على 

 ( . 323، 2131الشخص ان يستجيب لها في تلك المرحلة )ابو اسعد، 

 

   Behavioral Theory النظرية السلوكية -1

سبابه وطرق لم، وتهتم بدراسة سلوك االنسان وأالسلوكية بنظرية التعتسمى النظرية 

تعديله او تغييره اذا كان بحاجة الى ذلك من خالل برامج تعديل السلوك، وتهتم بالسلوك 

، 2112 ه )عبد الهادي والعزة،الجوهري الذي يقف وراء الظاهري والتهتم بتعديل السبب

11. ) 

التفاعل االجتماعي بين االفراد من خالل المؤثر واالستجابة وبهذا المعنى تتبلور عملية   

ويرى علماء هذه المدرسة ان االفراد ليسوا سلبيين في تفاعلهم بل انهم يستجيبون  والتعزيز،

للتاثير او للمنبهات التي يتلقوها خالل العمليات القائمة على التفاعل، والشخصية التي تتكون 

 ( .23، 3919)همام، يجة لهذا التفاعلوتتشكل للفرد والجماعة هي نت

سلوب عي يفسر في ضوء قوانين التدعيم وأان السلوك االجتما Skinnerويرى سكنر   

الثواب والعقاب، فالطفل ينمي شخصية محددة نتيجة انماط مستقلة للثواب والعقاب يتبعها 

االثابة واليكرر الوالدان معه، بحيث يميل الطفل الى تكرار السلوك الذي حصل على 

 ( .111، 2111السلوك غير المثاب )الداهري، 

ومن وجهة النظر السلوكية فان الشخص غير المتوافق يختلف عن االخرين في: انه فشل    

في اكتساب االساليب السديدة للتعامل )التعايش( مع مشكالت الحياة. او انه تعلم اساليب 
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هذا االسلوب الخاطئ بعد ذلك. وعلى ذلك فان  خاطئة للتعامل مع هذه المشكالت، ثم يدعم

السلوك الخاطئ يمكن ان يعدل ويصحح، وان االساليب التوافقية يمكن ان تكتسب من جديد 

 ( .422، 2133وذلك تأسيسا  على مبادئ المدرسة السلوكية الخاصة بالتعلم )ربيع، 

 

   Social Learning Theoryنظرية التعلم االجتماعي - 4

 Socialغناء النظرية المعرفية االجتماعيةود جزء من الفضل في تطوير وإيع      

cognitive theory الى مساهمات واعمال البرت باندوراBandura1969   التي نمت

 ،2133نظريته في الشخصية من بحوثه التي اجراها على التعلم بالمالحظة )محمود ومطر،

219. ) 

الن   Resipprocal Determinismيضا  نظرية الحتمية التبادلية ته أوتسمى نظري    

التعلم يحدث نتيجة الدور المعقد والمستمر في التفاعل الذي يقوم بين انماط التفكير للفرد 

والبيئة والسلوك. فالناس تتعلم من مالحظة االشخاص االخرين واالحداث وليس فقط من 

 ( .343، 2131بو اسعد،) ا مجرد النواتج المباشرة لما يفعلون

وتفترض النظرية ان الناس قادرون على تنظيم ذواتهم وانهم مشكلون فاعلون لبيئاتهم     

بدال  من كونهم مجرد اشخاص ذوي ردود افعال سلبية تجاه بيئاتهم. وان الطابع االجتماعي 

الدعم الخارجي،  للتعلم يتمثل في التعلم من خالل المحاكاة الفاعلة والبناء المعرفي بدال  من

وان اكتساب سلوكات جديدة او تعديل سلوكيات اجتماعية سابقة عن طريق النمذجة وهو 

(. ولقد دلل باندورا 231، 2133)محمود ومطر، دليل على النضج االجتماعي

على ان تقليد سلوك النموذج يقود للتعزيز، وان   Bandura & Walters1963وولترز

همية التعزيز الذي يمكن ان يكون مهما  على االقل كأ لنفسهالتعزيز الذي يقدمه الشخص 

و قد تكون عبارة عن الشعور بالزهو أيقدمه االخرون، فالمكافأة التي يعطيها الشخص لنفسه 

الرضا، اما العقوبة التي يفرضها الشخص على نفسه فقد تكون الخجل او الشعور بالذنب 

به، وعندما يتبنى الفرد معايير النموذج، يستمر النه لم يسلك السلوك الذي كان يود القيام 

الشخص في تقييم سلوكه ازاء تلك المعايير فينمو لديه مفهوم الذات من خالل اسس التعلم 

 ( . 412، 3911بالمالحظة )شلتز،

 Selfوضح باندورا ان تنظيم الشخصية الذي يتضمن متغيرات الفاعلية الذاتية وأ    

Efficiency بالنفس، والثقةSelf Confidence والتحكم بالمدرك ،Perceived 

Control وعوامل مهمة في تحديد اساليب التعامل مع الضغوط، فمثل هذه الشخصية اكثر ،

   Self- Discipline، واالنضباط الذاتي Coping Behaviorتعايشاستخداما  لسلوك ال

 ( .1، 2114)الزيود، 

المتبادل بين  التفاعل كائنا  نشطا  في بناء الواقع من خاللنظر باندورا الى االنسان بوصفه    

االشخاص والبيئة، ولذلك فان اقوى طريق للتغيير هو البيئة االجتماعية التي يعيش فيها 

الفرد، وتؤكد النظرية على اهمية اكتساب استجابات جديدة متوافقة بدال  من اطفاء استجابات 

من هنا تبرز  (.93، 2131علي، االخرى )محمد سيئة كما هو الحال في بعض النظريات
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همية تعليم وتدريب االفراد على بعض المهارات الحياتية الضرورية لمواجهة المشكالت أ

 التي تعترضهم ومحاولتهم القيام بفعل ما في المواقف المختلفة .

 

  Mikell Mahoney model 1977نموذج مايكل ماهوني ا -2

، ويركز هذا النموذج على مساعدة 3911المعرفي طوره ماهونيحد نماذج السلوك هو أ   

المسترشد على اكتساب مهارات التعايش مع ظروف الحياة اليومية، وتطوير المهارات التي 

،  2113من شأنها تسهيل عملية التكيف مع المواقف الصعبة التي تتم مواجهتها)الفسفوس،

321. ) 

سلوب المعرفي في االرشاد لحل المشكالت ألا  ما يستخدم اويرى ماهوني ان كثير   

وخاصة تلك التي تتعلق بتعديل السلوك غير المرغوب اجتماعيا  وفي اختيار البدائل، 

وللمرشد دور كبير في مساعدة الذين يعانون اجتماعيا  وفي اختيار البدائل بتدخله بطريقة 

 ( .31، 2111اسبة )جروان ،تعليمية تساعد المسترشد على تعلم كيفية اتخاذ القرارات المن

لالشارة الى الخطوات   Personal Scienceويسمي ماهوني هذا االسلوب بالعلم الشخصي

التي يشتمل عليها انموذجه العالجي منها لعب الدور، النمذجة، الممارسة المعرفية وكذلك 

 . (231، 3991كثر من موقف واحد )الخطيب، مهارات عامة يمكن استخدامها في أ تطوير

 عناصر مهارات التعايش او العلم الشخصي لماهوني : 

 

 حدد المشكلة . -

 اجمع البيانات .  -

 حدود االنماط والمصادر . -

 اختبر الخيارات . -

 حدد وجرب. -

 قارن البيانات . -

 حسن ، عدل ، استبدل . -

 

وغالبا ما يشتمل العالج والتدريب استخدام تكتيكات مختلفة مثل لعب االدوار النموذجية،    

الممارسة المعرفية واليهتم ماهوني بتدريب المسترشد على تطوير مهارات محددة ليؤديها 

في مواقف معينة ولكنه يركز على تطوير مهارات عامة يمكن استخدامها في اكثر من 

وصف هذا النموذج بانه محاولة لتحديد مهارات التعايش الموجودة لدى موقف واحد. ويمكن 

المسترشد والمهارات التي يفتقر اليها، وبعد ذلك يتم تحديد االسباب التي تمكن وراء العجز 

الذي يعاني منه المسترشد ووضع خطة عالجية مناسبة للتغلب على ذلك )الفسفوس، 

2113 ،321. )  
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 العقلي المعرفيتقدير النظرية  -3

 Congnitive – Apprasial) قدم كل من الزاروس وفولكمان نموذج التقييم المعرفي    

Model) يرون ان االفراد يقومون بارادتهم باختيار ستراتيجيات للتعايش تستند الى  وفيه

الطريقة التي يدركون ويحللون بها اوضاعهم، ويحدث التعايش عندما يدرك االفراد ان 

الحالي ال يفي بتلبية طلباتهم لذلك عليهم المثابرة بجهد غير اعتيادي لتلبية ما وضعهم 

يرغبون به، ان التعايش يتضمن اي شيء يفكر به الشخص او يعمل محاوالت للتكيف مع 

الضغوط وبغض النظر عن مدى مالئمة الطريقة الن المواقف متغيرة باستمرار والتعايش 

اختيار  فان بفاعلية مستمرة( وعملية متطورة وبالتالي)متميز  لذلك يكون ديناميكيا  

الستراتيجية المالئمة تتطلب اعادة تقييم متواصل للعالقة بين الشخص والبيئة وكما موضح 

 . (3) في الشكل

 

 
  

 ( . Papalia et al.,2004, 651)   ( نموذج التقييم المعرفي لمهارة التعايش 3شكل )ال 

 

 

التي  تعايشويعد كل من الزاروس وفولكمان من اوائل العلماء الذين صنفوا اساليب ال   

على المشكلة تعايش المركز : الاشكال هييستخدمها االفراد للتعامل وتدبر االحداث الى 

(Problem – Focused copingال ،)على االنفعال لمركزا تعايش (Emotion – 

Focused copingعلى التقييم المركز تعايش(، ال (Appraisal – Focused coping)  . 

 

وهو االجراءات : Problem – Focused copingالتعايش المركز حول المشكلة  -اوالً: 

السلوكية والمعرفية التي يستخدمها الفرد لمواجهة الحدث الضاغط من خالل التغلب على 
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والسلوكيات التي تعالج المشكلة الذي يتضمن المعارف  ( .31 ،3991المشكلة )الشرقاوي،

المسببة لالجهاد، ويعد افضل الوسائل لمواجهة الضغوط التي تدرك انها قابلة للسيطرة عليها 

(. وهو اي سلوك تعايشي الذي يتجه الى خفض او 114، 2133)عالء الدين وعبد الرحمن،

. ويهدف (Billings & Moos,1981,140القضاء على الضغوط وتحقيق التكيف السلوكي)

ايضا  الى الغاء وادارة وتحسين ظروف االجهاد التي يتعرض لها الفرد، فهو بشكل عام يكون 

 (.papalia et al.,2004,651التعايش الغالب عندما يتوفر للفرد فرصة واقعية لتغيير وضعه )

ان التعايش المركز على المشكلة يعطي للقائمين على خدمة االخرين والعناية بهم بعض     

االحساس للسيطرة الذي يكون وسائل مساعدة للتعايش الناجح ويتضمن اتخاذ خطوات مباشرة 

لحل المشكلة، فالناس يوجدون حلول بديلة ويختارون من بينها االجدى من ناحيتي الكلفة 

سلوكيات التركيز على المشكلة عندما يدركون ان الضغوط كشئ يمكن  والفائدة، ويتبنون

السيطرة عليه، ومن خالل خبرتهم فانهم يستخدمونها تجاه المستويات المعتدلة من الضغوط 

وعلى النقيض فان السلوكيات المركزة على االنفعال يتمكن الناس من االستمرار بتوظيفها تجاه 

 & Gazzanigaو ذات المستويات العالية من الضغوط )الضغوطات غير المسيطر عليها ا

Heatherton,2006,414,415. ) 

وبشكل عام فان التعايش المركز على المشكلة ليس دائما هو الحل المثالي لتغيير الموقف     

وطريقة التكيف المالئمة للتعايش مع الضغوط، فالتعايش المركز على المشكلة هي االلية 

المتضمنة امكانية السيطرة على مسببات االجهاد، بينما هناك مواقف ليس  المناسبة بالمواقف

باستطاعتنا التأثير عليها او تعديلها، وبالتالي فان اعتماد التعايش المركز على المشكلة ربما 

(. والجل تفعيل التعايش المركز على Passer et al.,2009,739) يكون مؤذيا  وليس جيدا  

بحاجة الى ان يكونوا قادرين على عمل شيء حيال الموقف الن التعايش المشكلة فان االفراد 

 مع الضغوط يعتمد على حسن تصرف الفرد وتدابيره لحل المشكلة وكذلك على طبيعة الموقف 

الرغم من ان مصطلح الضغوط يشتمل على مجموعة مالحظات سلبية، لكن مستويات وعلى 

 ان اختالف مستويات ونوع الضغوط تختلف ذإ ،مل على بعض الفوائدالضغوط العصرية تشت

عملية تعلم مدى امكانية تحمل الفرد لقدر من الضغوط  ن  ، وأنفسهملتتوافق مع اختالف الناس أ

ثير هذه الضغوط على عقولهم نسبة لالفراد لكي يميزوا نتائج تأهو من العناصر الجوهرية بال

على اس بالضغوط وتعايشهم معها يعتمد واجسادهم وايجابية انفعاالتهم. وان كيفية شعور الن

حداث الضاغطة، ومستويات انفعاالتهم وقدرتهم على تحمل عدة عوامل منها كيفية إدراكهم لأل

 ,Gazzaniga & Heathertonالضغوط، ومعتقداتهم الشخصية تجاه مصادر الضغوط )

2006, 408, 414) . 

لتي يتعرض لها الضغط بانه مجموعة المثيرات ا الى Lazarus 1961 الزاروسنظر وي     

االستجابة المترتبة عليها وكذلك تقدير الفرد لمثل هذه الظروف الفرد فضال  عن 

(. ويضيف انه من المفيد عند دراسة حاالت الضغوط معرفة طبيعة 14، 3999)الرشيدي،

الضغوط التي من  الظروف الضاغطة التي تسببها، حيث ان القضية االساسية هي تحديد كمية

 ضغوط النفسية ـــرى ان الـــا التي يمكن التحكم فيه، ويــادرهـالممكن ان يتحملها االنسان ومص
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تحدث لدى الكائن الحي عندما تكون هناك مطالب تفوق او تتجاوز قدرة الشخص على تحملها 

وان تنوعت  او مواجهتها، وحياة االنسان منذ ان بدأت على هذه االرض التخلو من الضغوط

جد االنسان نفسه في مواقف يشعر انها مهددة لكيانه حيث ي مصادرها وتراوحت في شدتها،

ظر الى هذه وحياته وهذا هو ما يسمى االحساس بالضغط او االنضغاط، والمواجهة التي تن

)الداخلية او  تاخذ في االعتبار ان الضغط يمثل زيادة المطالب الضغوط نظرة تفاعلية

  ( .2، 2114الواقعة على الفرد مقابل امكانياته )العنزي، الخارجية(

ان التقييم المعرفي يؤثر على ادراك االفراد وردود افعالهم للضغوط الكامنة، والتعايش الذي    

يحدث قبل التعرض للضغوط يسمى التعايش التوقعي. والزاروس كون مفاهيمه عن عمليات 

تقييم االولي لتقرير فيما اذا كان المثير ضاغطا  او يكون فالناس يستخدمون ال :التقييم في جزأين

خارج نطاق الموضوع. واذا كان المثير ضاغطا  فان الناس سوف يستخدمون التقييم الثانوي 

 & Gazzanigaلتقييم خيارات االستجابة واختبار سلوكيات التعايش )

Heatherton,2006,414)  . 

وبناء  على التقييم االولي فان الفرد يبدأ في التعامل مع الموقف الضاغط ثم يعود مرة اخرى    

الى عملية التقييم الثانوي ليعرف ماذا نتج عن التعامل، وبذلك فان عملية الضغط يحكمها هذان 

يئية العنصران من التعامل، ويشير مصطلح التعامل الى الجهود التي تبذل الدارة المطالب الب

ان  3914والداخلية، وكذلك الصراع بين هذه المطالب وعليه يرى الزاروس وفولكمان 

 التعامل مع الموقف الضاغط يتألف من ثالث عمليات هي: 

 

وهي عملية ادراك الفرد  Primary Appraisalالعملية االولى: وهي عملية التقييم االولي   -3

 للتهديد الواقع.

وهي عملية تحضير  Secondary Appraisalالعملية الثانية: وهي عملية التقييم الثانوي   -2

 االستجابة الممكنة والمالئمة لمواجهة التهديد او التفكير فيها.  

، وهي عملية تنفيذ االستجابة، وعلى الرغم من انه قد Coping تعايشالعملية الثالثة: عملية ال  -1

ها ن  متدرج، اال ان الزاروس يؤكد أ عمليات الثالث على خطيكون من الممكن وضع هذه ال

حدى العمليات العملية السابقة تسلسل دائما . فقد تستثير نتائج إالتسير على هذا النحو من ال

 ( .2،3، 2114عليها)العنزي،

نظرية التقييم المعرفي نتيجة الهتمامه الكبير بعملية االدراك  3911وقد قدم الزاروس    

ج الحسي االدراكي، والتقييم المعرفي هو مفهوم اساسي يعتمد على طبيعة الفرد، حيث والعال

ان تقدير كم التهديد ليس مجرد ادراك مبسط للعناصر المكونة للموقف، ولكنه رابطة بين البيئة 

المحيطة بالفرد وخبراته الشخصية مع الضغوط وبذلك يستطيع الفرد تفسير الموقف. وتعرف 

الضغوط بأنها تنشأ عندما يوجد تناقص في المتطلبات الشخصية للفرد يؤدي ذلك هذه النظرية 

 الى تقييم التهديد وادراكه في مرحلتين :
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المرحلة االولى: وهي الخاصة بتحديد ومعرفة ان بعض االحداث هي في حد ذاتها شي   يسبب 

 الضغوط .

تظهر في  تصلح للتغلب على المشكالت التي المرحلة الثانية: وهي التي يحدد فيها الطرق التي   

 ( االتي:1) الموقف، ويمكن توضيح هذه النظرية في الشكل

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

   

 ( نظرية التقييم المعرفي للضغوط1الشكل )                          

 (311،  2113)عثمان ،                                               

 

 

 

 

 

   العوامل 
     الشخصية

 

 االتصال مهارات

 يةاالنفعال الحالة 

           الصحة

            التعب

     الذات هوية 

      الذات تقدير

       الشخصية 

        الخبرة 

  العادات

 

رالتقدي  

 العوامل
      الخارجية

   

 

  الصحية العوامل

  اعياالجتم التاييد

 في المتطلب
 المهنة

 من االمن 
 السالمة

يةالموقف العوامل  

 التكرار

 الخبرة

 التهديد

 الضغط

 التعب
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( ان ما يعتبر ضاغطا  بالنسبة لفرد ما اليعتبر كذلك بالنسبة لفرد اخر، 1) يتضح من الشكل 

ويتوقف ذلك على سمات شخصية الفرد وخبراته الذاتية ومهارته في تحمل الضغوط وحالته 

الصحية، كما يتوقف على عوامل ذات صلة بالموقف نفسه من قبل نوع التهديد وكمه والحاجة 

ل البيئة االجتماعية كالتغيير االجتماعي ومتطلبات التي تهدد الفرد، واخيرا  عوام

 ( .313، 311، 2113االدوار)عثمان، 

وتتمثل بالمشكالت النفسية والعائلية  يوميا من الضغوط التي يواجهها الطالبهناك العديد    

، وتلك التي يواجهها في المدرسة تأخذ عدة اشكال، فضال عن واالقتصادية والصحية والدراسية

ادات المتوقعة في كل مرحلة دراسية ، وكذلك قد تأخذ الضغوط شكل صراعات مع االجه

كما هي االحداث السلبية يمكن ان جابية الوالدين واالصدقاء، وديمومة القلق. واالحداث االي

تكون ضاغطة فعندما يتم اختيار الصف مراقبا للصف، او يتم تكليفه بتشكيل فريق للمناظرة او 

مدرسة فان كل هذه االعمال وما تتطلبه من تطبيق على ارض الواقع تشكيل فرق اخرى ل

جميعها تعتبر مواقف ضاغطة حتى وان كان التفكير فيها مرغوبا ، فالضغوط تظهر دوما كلما 

استجاب المراهقون للمطالب او االحداث الجديدة، وان كال من االحداث االيجابية والسلبية 

 ( .Cobb,2001, 554) ق جديدة للتكيفتستلزم من المراهقين البحث عن طر

 

 التعايش مع الضغوط   

تهم تحت التحديات او ون على هدوئهم وكفاءان االفراد الذين لديهم مرونة والذين يحافظ   

ن وهناك عامالن مهما التهديدات هم القادرون على التكيف بعد تعرضهم الحداث مؤلمة.

في سهولة  مراهقين للتغلب على الضغوط ويسهموال ن والذي يبدو انهما يساعدان االطفالوقائيا

ن الى حد ما يمتلكون عالقات وتوظيف معرفي، فاالطفال المتكيفو التكيف: عالقات اسرية جيدة

حد الوالدين او بالشخص الذي يساعدهم ويكون الطفل او قوية على االقل بأ جيدة وروابط

يميل المتكيفون من الكفوئين. وكذلك  هم من البالغينالمراهق مقربا لهم من المعتنين بامر

الى امتالك نسبة ذكاء عالية ويكونون جيدين في حل مشكالتهم، ولديهم الطفال والمراهقين ا

نفسهم عدهم للتعايش مع الشدائد وحماية أمعلومات ومهارات العمليات العالية التي ربما تسا

وتعديل سلوكهم وتعلمهم من التجارب وهم بذلك يجذبون انتباه اساتذتهم والذين يمكن ان يكونوا 

لهم مرشدين او اصدقاء. ان الصحة ذات عالقة باالحداث اليومية التي يمر بها الفرد 

للتعايش مع الضغوط، فهم كالمشاحنات مع االخرين، فيميل االفراد الى ان يكونوا اكثر واقعية 

تغييرات في الظروف المحيطة بالضغوط او  ه منجراءإ حول ما باستطاعتهم حساسا  يمتلكون إ

قبول ما ليس باستطاعتهم تغييره. لذلك يجب توفير ورش عمل الدارة الضغوط تعلم الناس 

كيفية السيطرة على ردود افعالهم او تفاعلهم من خالل عدة تقنيات كاالسترخاء والتأمل 

وتدريبهم على حل المشكالت  (.Papalia et al.,2004,378,578الحيوية ) والتغذية الراجعة

وعلى المهارات االجتماعية والمساندة االجتماعية ومهارات ادارة الذات والتحكم في الغضب 

 ( .21، 2111)يوسف، وتعلم العادات الصحية الجيدة
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وهو االجراءات  :Emotion-Focused copingثانيا: التعايش المركز حول االنفعال 

 3991السلوكية والمعرفية التي تستهدف تنظيم انفعاالتنا تجاه المواقف الضاغطة )الشرقاوي،

تنظيم االنفعاالت والتعاسة المرتبطة بالضغوط،  يرى الزاروس ان هناك عالقة بينو (.31،

يطرة من افضل الوسائل لمواجهة المواقف التي تدرك انها ليست قابلة للس ان هذا التعايشو

 ( .114، 2133،وعبد الرحمن عليها )عالء الدين

ويتمثل في ردود انفعالية في مواجهة المواقف الضاغطة مثل الغضب والتوتر واالنزعاج    

(. وهو محاولة الدارة استجابات االنفعال والتي هي كنتيجة 2، 2114والقلق والياس)الزيود، 

لى االنفعال تقييما للموقف بطريقة تقلل من ويتضمن بعض اشكال التعايش المركز ع ،لالنفعال

(. او يتوجه مباشرة نحو تحسين الشعور مثل: Passer et al.,2009,737تاثير االنفعال )

زالة التاثير الجسدي والنفسي النفعالية للمواقف الضاغطة لغرض إادارة وتنظيم االستجابة ا

الغالب عندما يتبين للشخص انه ليس المؤلم عند الفرد، وهذا النمط من التعايش يظهر في 

  .(Papalia et al,2004, 651باستطاعته اال عمل النزر القليل او الشي  حيال وضعه )

تعرف ادارة االنفعاالت بانها القدرة على تنظيم االنفعاالت بطريقة جيدة سواء الخاصة      

ى تنظيم االنفعاالت وتهذيبها بالفرد ام العامة المتعلقة بعالقته باالخرين او انها القدرة عل

الى  ايضا   والتعامل معها باسلوب بناء وضبط ردود االفعال لتحقيق االتزان النفسي. وتشير

قدرة الفرد في السيطرة على انفعاالته والى حكمته في اختيار الزمان والمكان والكيفية المناسبة 

من ول ولكن لسبب مناسب من السهل ان تنفع حيث التي تؤدي الى توافق سليم مع الموقف

المناسب ولفترة زمنية مناسبة فهذا هو االمر مناسب وفي الوقت المناسب وبالقدر الشخص ال

على اهمية ادارة االنفعاالت في توجيه  2113ويؤكد شابيرو (.39، 2131)العادلي، الصعب

اعي، والنجاح العالقات االنسانية بالسلوك االخالقي والتفكير وحل المشكالت والتفاعل االجتم

 ( .33، 2131)الشمري، االكاديمي والعملي، والعاطفي

ب للمواقف الضاغطة ويتضمن التعايش المركز حول االنفعال ستراتيجيات مثل التجن    

ن المشكلة ومحاولة الفرد البعاد نفسه عن عواقب المشكلة او اشغال نفسه بعمل والتقليل من شأ

اد عادة يتبعون هذه االستراتيجية السلبية بعدم االكتراث اشياء اخرى كاالكل والشرب، واالفر

لاللم فهذا النمط من االفراد اليفعلون شيئا  لحل المشكلة او لمنع ظهورها في المستقبل 

(Gazzaniga & Heatherton, 2006, 414. ) 

الطالب ربما يقرر التعامل مع قلق االمتحانات القادمة التي سيخوضها ومثال على ذلك أن     

ية جل نسيانها، وهو يعلم في داخله انه سيتمارض في النهابالذهاب الى حفلة او مكان اخر أل

ي شيء تجاه الموقف عند عدم ت هيُّئ ه لالمتحان المحدد، أو قد يقرر الفرد بأنه اليمكن عمل أ

 ( .Passer et al.,2009,737هذه الحقيقة غير المرحب بها )وببساطة يعني القبول ب

نتباه بعيدا عن المشكلة عن واالستراتيجية االخرى المركزة على االنفعال هو تحويل اال     

ة التانيب لصال، فالتركيز على المشكلة يؤدي الى االستجابة لسلسطريق إنكار وجود مشكلة أ

ه مثال، وهذا يجعله يجد اكثر في عمله وكذلك يبحث عن القاسي الذي يتلقاه الفرد من رب عمل
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الفرد يفكر في وظيفة اخرى. وفي  كثر نفعا  تجعل الفرد يبرز مهاراته او تجعلائق أخرى أطر

مل تجعل الفرد يرفض التفكير خرى فان االستجابات المركزة على االنفعال من المحتأحيان ا

 Papalia etيحرجه ) المدير لم يكن يقصد فعال أن   ته باننيب بل على العكس ربما يقنع ذابالتأ

al.,2004,65. ) 

تفكير بتجنب او رفض المشكلة تبدو الحول االنفعال والمتضمنة  ةالتعايش المركز ةان مهار     

خر هناك تعايش مركز على االنفعال المتكيف، ومن جانب آ، اعلقصان التكيف الفمرتبطة بن

العقالني السلبي وتغييره بتعلم مهارات االسترخاء هو التقليل من  كمثال التحقق في التفكير غير

رد الفعل تجاه الضغوط، فعفوك عن شخص ما بسبب التجاوز الذي بدر منه تجاهك داللة على 

(. مثل هذا التعلم الحقيقي هو الذي يجب  Passer et al.,2009,738 تغيير تفكيرك السلبي )

والتعليم وذلك بتغيير التفكير غير العقالني الى مهارات  ان يكون هدفنا من عمليات التربية

 مس الحاجة اليها في الوقت الحاضر .ة نحن بأصحيح

ا يتم كثر مما يكون عامل تنشيط، فهنركز على االنفعال هو عامل تثبيط أان التعايش الم     

ر هذه الضغوط ضرار االنفعالية للضغوط، وليس التركيز على تغييالتركيز على التقليل من األ

(Cobb,2001,552 ومن الممكن ان يكون هذا التعايش الطريقة االكثر تكيفا  والتي .)

باستطاعتنا اعتمادها، ففي البداية ربما اليمكننا السيطرة على الموقف، ولكن يمكن ان يكون 

 Passerبمقدورنا فيما بعد منع او السيطرة على االستجابات االنفعالية السيئة )غير المتكفية( )

et al.,2009,739. ) 

ويكون التعايش المركز على االنفعال الذي يستمر لفترة قصيرة ستراتيجية فاعلة ومفيدة في     

بعض الظروف التي تستمر لفترات حتى اكثر من القصيرة خصوصا عندما يكون لالفراد 

سيطرة قليلة على الموقف. فمثال اذا كان شخص ما سي  المزاج واعتدى عليك بقوة او ضربك، 

 , Gazzaniga & Heatherton , 2006) حسن خيار بالنسبة لكيكون أ قبلكفتجاهله من 

414. )  

ن تكون على هيئة سلسلة متصلة من التفكير، يرافقها كبت ان ردود افعال التعايش يمكن أ    

االخر. وان  أزاءها عند البعضحساسية العند البعض وفرط  للغاية للمشكالتورفض كبير 

االستجابة الواقعة منتصف مدى التفكير المستمر هي االكثر تكيفا ، اما الواقعة ضمن الغاية 

و ينكرون مشاكلهم، فهم عادة يكبتون أ القصوى فانها عادة تكون غير تكيفية. فالمراهقون الذين

 الحساسية على النقيض فان المراهقين ذويما يفشلون في التعامل مع المعلومات السلبية، و

ة طريقة لن تكون قابلة يوهكذا فان أ فانهم يركزون بشكل خاص على الجانب السلبي، المفرطة

ن المراهقين ليسوا بحاجة فقط الى ادراك المواقف التي يمكن ان تهددهم ولكن عليهم للتكيف، أل

د يتميزون ان يكونوا قادرين على بحث وسائل تحليل هذه التهديدات وايجاد مخرج منها، فاالفرا

وبات التي تميز بمدى انفتاحهم على المعلومات سواء في التعايش مع الضغوطات او الصع

ين يعتمدون خبرات وتجارب ذات صلة مباشرة بالقرارات والمشاكل التي ذلالتحليل. وأولئك أ

يواجهونها هم اكثر رغبة في تبني طريقة التركيز على المشكلة في التعايش وعلى العكس، 

هو االتكال على معايير االخرين، ن نسبيا  نحو المعلومات الجديدة فان بديلهم المنغلقو فاولئك
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ق المركزة على االنفعال، كما في االفراد الذين يماطلون ائاستخدام الطرفي  كثر رغبةوهم أ

 .   Cobb,2001,552)) واليفعلون شيئا  عند مواجهتهم للضغوط

نفعالية حادة وللعوامل االجتماعية دور مهم في افي هذه المرحلة يعيشون حياة  طلبةوال   

سرة اعي وفي مشاعرهم وصراعاتهم مع األ  االثارة االنفعالية فشكهم في دورهم االجتم

هدافهم وامالهم، فان تعيق نشاطهم وتحول دون تحقيق أوالمدرسة والمجتمع التي يحسون بها 

ثر الى حد كبير بمستويات المعايير والقيم التي تفرضها الجماعة استجابتهم االنفعالية تتأ

والثقافة، ويكون االفراد في نهاية فترة المراهقة المبكرة قد وصلوا الى تحكم جيد في استجاباتهم 

االفعالية وتزداد مشاعرهم بخصوص عدم جدوى االستجابات االنفعالية القديمة )العادلي، 

2131 ،39 ،12. ) 

افترض الزاروس ان االفراد يستخدمون عددا  متنوعا  من اساليب التعايش اعتمادا  على وقد      

طريقتهم المفضلة والمتطلبات التكيفية للموقف، ورغم ان اساليب التعايش الثابتة موجودة 

ومهمة، اال ان التعايش يعد سياقيا  بشكل كبير، فلكي يكون فاعال  يجب ان يتغير عبر الوقت 

 ( .   213 ،2131الضغوط المتنوعة )برافين،وعبر ظروف 

ان اغلب الناس يستخدموا كال من التعايش المركز على المشكلة واالنفعال، وان البالغين      

، هذا بسبب كونهم افضل قدرة الديهم تعايش مع االنفعاالت اكثر من االصغر عمر ااالكبر عمر

د التعايش المركز على المشكلة لكنه يحمل على السيطرة على انفعاالتهم مع قدرتهم على اعتما

 ( . Labouvie et al.,1987,286احتمالية العبثية )الجدوى منه( او يكون غير نافع )

بين النوعين في استخدام المهارات  قليال   ا  ق التعايش ان هناك اختالفائووجد من خالل طر    

 & Phelpsسواء كانت مركزة حول المشكلة او االنفعال، فقد وجد كل من فيليب وجارفس 

Jarvis1994  ان طالبات المدارس الثانوية اكثر ميال من الطالب باستخدام مهارات التعايش

ء باكتساب ماذا المركزة على االنفعال وذلك من خالل بحثهن عن الدعم من االخرين، سوا

 (.Cobb,2001, 552بامكانهن العمل في المواقف المشابهة او بالتحدث عن ما يشعرن به )

 

ويتمثل في اعادة تفسير وتقويم الموقف والتحليل ثالثاً: التعايش المركز حول التقييم:    

الناس وردود يؤثر التقييم المعرفي على ادراك و .(2، 2114النشاط العقلي )الزيود، المنطقي و

 (.,Papalia et al.,2004,445فعلهم تجاه مسببات الضغوط الكامنة )

ويحدث التعايش المركز على التقييم حينما يعدل الفرد الطريقة التي يفكر بها وعلى سبيل     

دأب الفرد على ابعاد نفسه عن المشاكل، فالناس يمكن ان يبدلوا طريقة تفكيرهم عن المشكلة 

 ( .(Billings & moos,1981,140 هدافهم وتعديل قيمهموذلك بتغيير ا

ويطلق الزاروس على تنظيم االنفعاالت اسم اعادة التقييم المعرفي او تغيير الطريقة التي    

يدرك بها الموقف االنفعالي، وتتضمن اعادة الصياغة المعرفية لالحداث االنفعالية لغرض 

من االنفعاالت  ثيرييم المعرفي المرتفع لديهم  كالتق اعادة تقليل من تأثيراتها، واالفراد ذووال

الموجبة وقليل من االنفعاالت السالبة وتتحسن عالقتهم االجتماعية وتوافقهم النفسي )العادلي، 

2131 ،39. ) 
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 ووضع الزاروس صنفين لمفهوم عملية التقييم وهما :    

: ويشير الى إصدار الفرد حكما معينا حول نوع  Primary Appraisalالتقييم االولي  -3

الضغط ودرجة تهديده فقد يقيم الفرد الموقف الذي يتعرض له على انه سلبي أو إيجابي، 

 سالنا (. ويستخدم21،  2113)األميري ، شديٌد او ضعيف، ضار، او غير ضار .... الخ 

طة، او نافعة، او ليست ذات التقييمات االبتدائية لكي يقرروا ما اذا كانت المثيرات ضاغ

 ( . Papalia et al.,2004,652) عالقة بالموضوع 

: بالرغم من اهمية التقييم االولي اال ان التقييم  Secondary Appraisalالتقييم الثانوي  -2

الثانوي يكتسب اهمية اكبر لدى الزاروس وجماعته، اذ يحدد الفرد في التقييم الثانوي 

مصادر التعامل مع المواقف الضاغطة وحرية االختيار والتقييم حيث يتم تقييم طرق 

 ويستخدم. (21، 2113)االميري، التعامل المتاحة ونتائج اختيار اي منها واحتمال نجاحها 

 Papalia etالتقييمات الثانوية لتقييم خيارات االستجابة عند اعتبار المثير ضاغطا  )  الناس

al.,2004,652 . ) 

ان عمليات التقدير االولي والثانوي هي عمليات عامة للتعايش مع الضغوط. ومع ذلك فان      

حة في مواقف الشدة للتحكم في الظروف التي مختلف اشكال التعايش مع الضغوط تكون متا

 ( .  214 ،2131تقدر على انها مرهقة لموارد الفرد او لتحملها )برافين،

ق فرانهم مرن المحتمرل ان يتطلعروا الرى ائرن مع واحردة مرن هرذه الطروعندما يتعايش المراهقو   

ق بديلة مقللة لضرغوطات المشركلة، والعمليرة االكثرر فاعليرة هري ائاضافة معلومات وادراك طر

       ( .Cobb,2001, 552)تلك التي يتم فيها تقييم المعلومات وصنع القرارات ومواجهة المشكلة 

ه فضال  عن ن، إ Folkman & Moskowitz 2000وبرهن فولكمان وموسكويتز     

مهارة يمكن ان تساعد الناس في استخدام  مركز على المشكلة واالنفعال، هناكلتعايش الا

ذي هو عملية معرفية يركز فيها التفكير االيجابي في التعامل مع الضغوط، التقييم االيجابي ال

فراد على االشياء الجيدة، واالحداث االيجابية الممكن تطويرها في الظرف الذي يعيشون األ

سوأ وضعا  منهم، فهذه المقارنة ع الذين هم أ. وكما في المثال عندما يقارن األفراد انفسهم مفيه

ناس على التعايش مع المشكالت ال مساعدة خرين تظهرخرين بالنزول الى وضع اآلمع اآل

اتيجية إضفاء معنى ايجابي على مراض. وان ايجاد االحداث االيجابية يشير الى استرواأل

ات عن غروب الشمس الجميل ابة كلمحداث االعتيادية كما في حالة عمل بعض االشياء ككتاأل

ريق مدح، كل ذلك شباع رغبة احدهم عن طهة في الموقف أو إو محاولة طرح بعض الفكاأ

فراد بالتركيز على المظاهر االيجابية لحياتهم، مما يساعدهم على التعامل مع يمكن ان يسمح لأل

 ( .   Passer et al.,2009,414) الضغوط السلبية

كأساس نظري لمهارة التعايش وكيفية  3911رية الزاروس وفولكمان وقد تبنت الباحثة نظ    

  مواجهة الضغوط لالسباب االتية:
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االساس الذي قامت عليه النظرية هو االدراك حيث اكد الزاروس وفولكمان على أهميته  -3

في جعل االفراد يدركون طبيعة االحداث وما تتطلبه من استجابات لذلك أصبح تحقيق 

 الشخص والبيئة مرتبطا بتقديره المعرفي .التوافق بين 

المعرفية واالنفعالية للفرد باعتبارها مصادر لمواجهة ن هذه النظرية ركزت على الجوانب ا -2

الضغوط وردود الفعل عليه وتعد هذه الجوانب مصادر داخلية تعبر عن ما ينطوي عليه 

 البناء النفسي للفرد.

ط، حيث ان الموقف الضاغط بما له من جوانب لتفسير الضغو واضحا   نموذجا   انها وضعت -1

في التقييم المعرفي للفرد من حيث كونه يمثل خطرا  او ضررا  يلحق  ا  نفسية فان له اثر

 بالفرد.   

 ساليب مواجهتها.في التعامل مع المواقف الضاغطة وأتهتم بامكانات الفرد  -4

غطة التي يتعرض لها لم تهمل هذه النظرية المحيط الخارجي لذلك عدت المواقف الضا -2

هم العناصر لفرد لهذه المواقف وردود أفعاله عليها أالفرد من البيئة المحيطة بالفرد وتقييم ا

 . المتفاعلة في حساب مهارة التعايش

 

 مهارة التعايش والدعم االجتماعي 

الضغوط هو عمار بفاعلية مع واحدة من أكثر العوامل أهمية لتعايش األفراد ولكافة األ وهي    

ر الى البحث عن االفراد مستوى الدعم االجتماعي الذي يتلقونه، والدعم االجتماعي يشي

خرين والذين لديهم القدرة على توفير المساعدة، التشجيع، والنصيحة. والمراجعات الحديثة اآل

( دراسة وجدت دليل قوي لعالقة الدعم االجتماعي مع نقصان المشكالت 11الكثر من )

 .(Gazzaniga & Heatherton, 2006,415)  الصحية

خر من الضغوط، بعضها داخلي واآلان التغيرات في مرحلة المراهقة تنجم عن عدد     

خارجي المنشأ، والمراهقة نتاج للعوامل الوراثية والبيئية، فالتغيرات البيولوجية هي تغيرات 

ية مرتبطة بالتوقعات خرى خارجكافة الثقافات، بينما هناك ضغوط أعامة موجودة في 

االجتماعية التي تلح على المراهق بضرورة التخلي عن الطرق الطفولية وعلى تطوير عالقات 

تفاعل اجتماعي مع االخرين والتي غالبا ما تنتج عن الوالدين والرفاق والمعلمين والمجتمع 

نضج بنسبة على وجه العموم، وتؤدي هذه الضغوط الخارجية الى نقل الفرد الى حالة من ال

اسرع مما يفضله هو، بينما قد تعمل في مواقف اخرى على كبح جماح سعي المراهق نحو 

و ن تفاعل هذه القوى هو الذي يسهم أكثر من أي شي  آخر في نجاح أالحرية واالستقاللية، ولك

 ( .23، 2119)شريم، فشل االنتقال من الطفولة الى النضج

ويعد الجانب االسري من اهم الجوانب التي تؤثر في شخصية الطالب واسلوب تكيفه،     

فالحب والعاطفة الصادقة التي يتلقاها المراهق من خالل تفاعله مع اسرته امور من شانها ان 

تعزز مكانته وثقته بنفسه واستقراره، وتنمي لديه النواحي االيجابية الخالقة تجاه الحياة وقدرته 

(. 339 ،2113ى مجابهة االمور الصعبة كما يجابه االمور اليسيرة على حد سواء)العكايلة،عل

دورا حاسما  في االثارة االنفعالية للمراهق فكلما كانت عالقة المراهق بوالديه في  لها السرةفا
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ة المراحل العمرية السابقة على درجة معقولة من السواء، وكلما تهيأت له من الخبرات في البيئ

 ( .11، 2131االجتماعية ازدادت فرص اجتياز هذه المرحلة بشكل اكثر مالئمة )العادلي، 

حد جوانب القدرة على معالجة على الضغوط، وأ ويمكن للمراهق النجاح في السيطرة    

الضغوط يستمد من الدعم في مجال واحد على االقل من مجاالت المواجهة. وعندما يدخل 

قة ويشعرون بالحاجة الن يعاملوا كراشدين، وعندما اليتجاوب االباء مع االطفال مرحلة المراه

دعم وتقبل الرفاق مهما هذه الحاجة فان اطفالهم قد يرفضون التأثير الوالدي ويسعون الى 

على جماعة الرفاق من اجل االحساس  امر ذلك وبالتالي يصبح المراهق اكثر اعتماديكلفهم األ

يشعر الشاب الصغير ان دعم الرفاق عبارة عن حاجة ملحة ربما النه باالمن، ففي هذه المرحلة 

الناجمة عن هذه  يشعر انهم يعيشون خبرات مماثلة وبالتالي يمكن االعتماد عليهم لفهم الخبرات

قصى خالل مرحلة الدين وتصل هذه المقاومة حدها األقد يقاوم الطفل مساعدة الووالتغيرات. 

للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم يمكن اللجوء الى فتح باب  المراهقة ولكن لحث االبناء

تقاسم الخبرات  المناقشة والحوار بالتحدث عن االشياء التي تضايقهم ويتوجب على الوالدين

بنائهم، كما يتوجب عليهم اظهار التقدير واالحترام للخبرات التي اكتسبوها خالل االعوام مع أ

عدم  ن  بأ Fontelle 2002ها بعين االعتبار، ويشير فونتيل الحياتية التي يعيشها ابنائهم واخذ

همه، فانه لن يستطيع التواصل مع ن يضع نفسه مكان المراهق ويقترب من فمحاولة الوالد أل

 ( . 211، 2119فكاره مطلقا  ولكنه يصبح كأنه يتحدث مع نفسه فقط )شريم، أ

  :ط من خالل طريقتين اساسيتينان الدعم االجتماعي يساعد االفراد للتعايش مع الضغو  

 قليلة بشكل عام . ا  اوال: يبدي االفراد مع الدعم االجتماعي ضغوط 

ثانيا: الدعم االجتماعي يعين على التعايش، الن االخرين يقللون من التاثير السلبي للضغوط  

 التي تحدث .

ساعدة االفراد تفترض فرضيات تخفيف الصدمات بان االخرين يوفرون الدعم المباشر لم    

لدعم االنفعالي من االخرين اكثر حداث الضاغطة، وان الحصول على اعلى التعايش مع األ

همية من تزويدهم بالمعلومات، ويتضمن الدعم االنفعالي التعبير عن االهتمام والقبول أ

باالصغاء الى مشاكل االشخاص االخرين، وياخذ الدعم االجتماعي ايضا اشكال ملموسة مثل 

ير المواد المساعدة التي تعين في االعمال الشاقة ولكن لكي يكون الدعم فاعال يحتاج الى ان توف

 ( .Gazzaning & Heatherton, 2006 , 416يتضمن عناية الناس لمستلم الدعم )

 

  التعايش مهارةاالرشاد واكتساب   

والتي تثير بعض واقف المتنوعة ان اكتساب المهارات الالزمة للتعايش بنجاح في الم    

حيان صعوبات في مواجهتها من قبل الطلبة وخاصة في المرحلة المتوسطة فان لالرشاد األ

في المدارس من خالل االساليب المعرفية والسلوكية المختلفة يتم تعليمها  ا  كبير ا  التربوي دور

 من خالل التعامل اليومي والبرامج االرشادية .

طوير في ت ايضا   نشدييساعدون المستر ينمساند، فان المرشد تزويد الطالب بدعم فضال  عن   

زماتهم الحالية، وهذا ربما يتضمن مساعدة المسترشد الستكشاف مهارات التعايش للتعامل مع أ
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مختلف الحلول للمشكلة وان يمارس تقنيات تخفيض الضغوط وتشجيعهم على التفكير االيجابي 

تتحدث عن تشجيع   ارات للمسترشدين، انما هيلمهوهذه العملية ليست فقط تعليم هذه ا

جل المنفعة في ت أللعمل تعهد او التزام لالستمرار في استخدام هذه المهارا أيضا   المسترشد

 . (Tuckman,1992,365)المستقبل 

على مبادئ المدرسة السلوكية  سيسا  ية السديدة يمكن ان تكتسب وذلك تأساليب التوافقإن األ   

، 2133م، باستخدام االساليب التدعيمية في تشكيل االستجابات السلوكية )ربيع، الخاصة بالتعل

421. ) 

ذلك وسلوك الفرد ينطوي على التدخل والمواجهة لما يقوم به وترى نظرية فيليبس ان تغيير    

ساسها يصدر السلوك، فهي ترى ان السلوك ليس نتيجة ض التي على أيعني تغيير الفرو

ها الفرد والمتعلقة بذاته نعة ولكنه نتيجة للتاكيدات التي يصالدافع والحاجات المكبوتلالشعور او 

 ( .421، 3992في عالقاته باالخرين ) باترسون ،

ي لالرتقاء بالكفاءة االجتماعية أثبتت فالبرامج المدرسية التي تتبنى منع السلوك العدوان   

( باستغالل PATHيجيات تفكير متعددة )حدى هذه البرامج التي تبنت ستراتنجاحها، ففي إ

التفكير والسلوك الذي يستند الى الوعي االنفعالي والسيطرة عليه. والتطور االنفعالي والمعرفي 

يوجه من خالل دروس تتابعية متروية، والتي تتضمن التعليمات، صفحة االعمال، مناقشات، 

صدقاء ومن خالل الخبرة من هكذا لعب الدور، النمذجة والمحاكاة وتعزيزها باالساتذة واال

تكاملية تربط بين االنفعال االجتماعي مع التطور  هدافا  رامج، اقترحت بان تتبنى المدارس أب

الخالف مع رفاق الصف ربما يكونون قادرين  ون اجتماعيا وقليلواالكاديمي، فاالطفال المتكامل

 ( . Henrich et al.,1999, 32بشكل افضل على التركيز في الواجبات المدرسية )

 دراسات سابقة   

حد مجاالت هذا المفهوم سواء كان التعايش ت التي تناولت مفهوم التعايش او أومن الدراسا    

المركز على المشكلة او المركز على االنفعال والتي اكدت على النماذج الدفاعية التي 

 يستخدمها الفرد ودور المعاملة الوالدية.

 

 Block 1971دراسة بلوك 

 رستي جونيور وسنيور العاليتين،وطالبة من مد ا  ( طالب250باجراء دراسة على) قام بلوك    

استمرارية للخصائص التي اخذت بنظر االعتبار المتعة بالنشاطات  وتوصل الى وجود

ثبت وجود عالقة بين تكيف والرغبة في االنجاز فضال  عن انه أ االجتماعية وتأكيد الذات

المشاركين مع خلفيات عوائلهم، والحظ ان المتكيفين بشكل جيد هم اولئك الذين نموا وتربوا 

ومؤكدين لذواتهم، ويتسمون  م من ذوي النشاطوكان والدوه عائلية نفسية هادئة،ضمن اجواء 

زودون ابناءهم بخط االبوي ويأخذون المهام المطلوبة من والديهم على محمل الجد، وي بالدفء

ارشادي ودليل للحياة يتسم بالثبات، ولكنهم في نفس الوقت يتسمون بالحنان والمرونة عند 

ظهرت ضعف المشاركين في التكيف كانوا قد وعلى النقيض من ذلك فان الدراسة أالتعامل، 

صلين ن منفل مقبولية وفي الغالب كان الوالداقعوائل ذات خلفية عائلية ضعيفة وأ اتوا من
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هم بدكتاتورية او يميزون بينهم. وقد نهم او يعاملونواكثر تعقيدا  في التعامل مع اوالدهم او ينبذو

ن هي التي ستضع اوالدهم ضمن نمط حياة وك ان االجواء العائلية التي يهي ئها الوالدااستنتج بل

سعيدة او مريضة والتي تؤدي بالنتيجة الى نماذج للتعايش صحية وغير صحية 

(Block,1971,266 .)   

 

   Holahan & Moos1990دراسة هوالهان وموس  

( فرد في 411) درس كل من هوالهان وموس نماذج التعايش والنتائج السلوكية لدى    

كاليفورنيا لمدة اكثر من سنة، وتوصال الى ان الناس عادة يستخدمون عدة طرق للتعايش مع 

الضغوط منها طريقة التعايش المركز على المشكلة، والتي غالبا  ماترتبط مع التوافق االيجابي 

فعال والذي المركز على االنمع العامل المسبب لالجهاد او الضغط، وعلى النقيض منه التعايش 

عن يأس وضعف توافق  بعات االمور على االخرين مما ينب ى  لقاء تاعر او إغفال للمشتضمن إ

 ( . Passer et al.,2009,738مستخدمي هاتين الطريقتين )

 

 Vailant 1994 دراسة فايلنت

عمرية، ق للتعايش في كل مرحلة ائدراسة للنماذج الدفاعية التي يستخدمها الفرد كطروهي      

وضمن آليات  صنف فايلنت نماذج التعايش هذه استنادا  الى مستويات النضج النفسي لدى الفرد،

انجدها عند الطفولة المبكرة مثل آلية االنكار لية التي غالبا  ماآلسفل الهرم الدفاع فقد وضع في أ

وضع النموذج االخر ه لية التشويه التام للواقع وصعودا  خالل سلم الهرم الليات الدفاع فانأو آ

لية لمراهقين والبالغين مثل آلية االسقاط وآلية وسواس المرض وآن نراه عند اوالذي يمكن أ

الهيجان االنفعالي الالعقالني، وفي قمة الهرم فان نماذج التعايش التي اخذها فايلنت بنظر 

 ي تدخل ضمن خانةاالعتبار عند المراهقين والبالغين كانت من مثل الدعابة، والية الكبت الت

دفع بحالة القلق الذي يسبب له االزعاج بعيدا  عن ل)المجهود الواعي( الذي يستخدمه الفرد ل

أن يمتلكه  خرين ما يتمنى  ( الحالة التي يحاول فيها الفرد إعطاء اآلتفكيره، وكذلك)حالة االيثار

 ( .Gleitman et al.,2004,626ويصل به الى نفسه )لنفسه أ

 

  Blanchard et al. 1995جارد واخرون دراسة بالن

ومراهقة طلب منهم  ا  ( مراهق11على اعمار مختلفة من بينهم )ن بالنجارد واخريفي دراسة    

( مشكلة، المشاركون بغض النظر عن اعمارهم فان معظمهم قد 21كتابة مقال عن معالجة )

اختاروا االستراتيجيات المركزة على المشكلة )اما في فعلها المباشر، او بتحليل المشكلة 

لغرض فهمها بشكل افضل(. وكانت هذه الطريقة صحيحة وبشكل خاص للحاالت التي لم تكن 

 ( .Papalia et al.,2004,652) تمتاز باالنفعالية العالية
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                                                            2005دراسة تشان   

معرفة العالقة بين متغير الذكاء العاطفي والمواجهة االجتماعية  2112استهدفت دراسة تشان  

)هونك كونك(، وقد  الموهوبين الصينيين في والضغوط االجتماعية لدى عينة من الطالب

( طالبا ، وبعد معالجة البيانات إحصائيا وباستعمال معامل 324تكونت عينة الدراسة من )

االرتباط بين المتغيرات الثالثة، أشارت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة احصائيا  بين الذكاء 

فسرت الدراسة هذه العالقة نتيجة استخدام العاطفي والمواجهة االجتماعية والضغوط النفسية، و

األنموذج والتعلم والتكيف االجتماعي، التي كانت لها آثار ذاتية على أفراد العينة واستجاباتهم 

 .     (311 -331، 2112)تشان ،

     

 االفادة من الدراسات السابقة مدى 
استعراض دراسات سابقة تناولت بعض متغيرات البحث الحالي وبشكل مباشر   بعد   

كمتغيرات رئيسة وبشكل غير مباشر من خالل دراسة بعض مجاالت متغيرات البحث، يمكن 
 تحديد جوانب االفادة منها بما يلي:

ن الكشف عن طبيعة المتغيرات المدروسة والعالقات بين هذه المتغيرات، واعطاء فكرة ع -1
 الجهود السابقة ذات العالقة بمتغيرات البحث الحالي .

 تحديد اهداف البحث الحالي وانتقاء االسلوب االمثل لتحقيقها . -2
التعرف على الطرق التي اتبعتها الدراسات في اختيار عيناتها، وان التباين الواضح في  -3

 حجم ونوع العينات يحكمه طبيعة الدراسات واهدافها .
ع على االدوات والمقاييس المستخدمة والبيئات التي تمت فيها الدراسات، والتحقق االطال -4

من الخصائص التي يجب توافرها وما تقتضي من اجراءات تتضمن شروط الدقة والموضوعية 
 والقدرة على القياس .

 استعمال الوسائل االحصائية المناسبة لتحقيق اهداف البحث . -5
لتي توصلت اليها الدراسات السابقة، ومن ثم االستفادة منها بموازنة االطالع على النتائج ا -6

 سير نتائج البحث الحالي .      نتائجها عند تف
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 الفصل الثالث     

  Research methodlogy and proceduresجراءاته منهجية البحث وإ    

االجراءات التي قامت بها الباحثة ووصفاً وصفا لمنهجية البحث و يتضمن هذا الفصل     

، والوسائل االحصائية المعتمدة في تحقيق أهداف البحثدوات ار العينة واأللمجتمع البحث واختي

 معالجة بيانات البحث الحالي وعلى النحو االتي :عملت في التي است

   Research methodlogy اوالً: منهجية البحث     

ع في ان البحث يرتبط بطبيعة المنهج وعالقته بالظاهرة المراد دراستها، والمنهج المتب      

اهمية  لبحوث ذااالرتباطي. ويعد هذا النوع من ا هداف هذا البحث هو المنهج الوصفيتحقيق أ

و نقصان ثم يحلل زيادة أ خاصة في مجال الدراسات االنسانية ويقوم على جمع المعلومات دون

 (.26، 6002تلك المعلومات، ويصل الى حكم حول تلك الظاهرة المدروسة )عبد الهادي،

وال يقتصر االسلوب الوصفي على وصف الظاهرة وجمع المعلومات والبيانات عنها، بل      

بد من تصنيف هذه المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها كمياً وكيفيا. بحيث يؤدي ذلك في ال

الوصول الى فهم لعالقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر، والهدف من تنظيم المعلومات 

وتصنيفها هو للوصول الى استنتاجات وتعليمات تساعدنا في تطوير الواقع الذي ندرسه 

 ( .662، 1992)عبيدات واخرون، 

في معرفة العالقة بين متغيرات البحث الحالي )المخططات  لذا تم اعتماد هذا المنهج    

تلك العالقات، درجة واتجاه االدراكية وعالقتها بالتمركز حول الذات ومهارة التعايش( ومعرفة 

 ومدى اسهام كل متغير في العالقة مع المتغيرات االخرى .

  Population of the Reasearchث ثانيا : مجتمع البح     

من جميع المدارس الثانوية )المرحلة المتوسطة( للمتميزين في  مجتمع البحث الحالي كونيت    

مدينة بغداد التابعة لمديريات تربية )الرصافة االولى والثانية، والكرخ االولى والثانية( 

ديرية تربية ديالى للعام الدراسي والمدارس الثانوية للمتميزين في مدينة بعقوبة التابعة لم

6016-6012. 

لالسباب  المرحلة المتوسطة من المدارس الثانوية للمتميزين مجتمعا للبحث تحديد وقد تم    

 :  تيةاال

تشير االطر النظرية الخاصة بمتغيرات البحث، المخططات االدراكية، التمركز حول  -1

النفسية تبرز وتتبلور في مرحلة المراهقة المبكرة  الذات، ومهارة التعايش، الى ان هذه الوظائف

لمراحل المراهقة، وهذه  Hurlock 1967( سنة تقريبا حسب تقسيم12-11التي تمتد من)

المرحلة التي تلي المرحلة االبتدائية وتسبق المرحلة االعدادية والجامعية هي مرحلة تشكيل 

 ذا البحث .للمهارات المعرفية والسلوكية لذا تم اختيارها في ه

عود الى ان التمركز حول الذات الذي يتخلص منه االطفال في مرحلة الطفولة المتاخرة ، ي -6

( سنة، لذلك فانه طلبة 12-12وجه عند عمر)بلغ أخرى في مرحلة المراهقة ويالظهور مرة أ

 الصف الثاني والثالث المتوسط يكونون فئة مثالية لقياس هذه النزعة لديهم .
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رات البحث تتناول الجوانب المعرفية للطالب، لذلك فان اختيار عينة الطلبة ان متغي -2

المتميزين كان البد منه، لما يتميزون به من قابليات عقلية واساليب تفكير وذكاء عام 

 ( . Papalia et al.,2004,343) نوعية تفوق ما لدى اقرانهم من الطلبة العاديين واستعدادات

( مدرسة ثانوية 11)البالغ عددها *، البحث من مدارس المتميزينيتكون مجتمع وعليه    

الخمس في محافظتي بغداد وديالى. وقد بلغ  زعة على المديريات العامة للتربيةللمتميزين، مو

وطالبة، موزعين بحسب النوع،  اً ( طالب2212عدد طلبة المرحلة المتوسطة في هذه المدارس)

 ( يوضح ذلك .1) والجدول اً ( اناث6262و) اً (  ذكور2021بواقع)

 

 ( مجتمع البحث لمدارس المتميزين بحسب المديرية والنوع واعداد الطلبة1جدول )ال      

 

  The Sample Of  The Reserchعينة البحث  :ثاً ثال  

يقصد بالعينة اختيار جزء من مجتمع البحث بحيث يمثل هذا الجزء المجتمع تمثيالً كامالً في     

طريقة الطبقية ( واختيرت عينة البحث بال29، 1912،واخرون جميع خصائصه )الخطيب

 المتميزين للمديريات العامة الخمس من محافظة بغداد )الرصافة االولىالعشوائية من مدارس 

 دــالى وذلك بعــافظة ديــمحالمديريـة العامة للتــربية في ن ـة والكرخ االولى والثانية( وموالثاني

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 الخمس في محافظتي  للتربية هذه البيانات من قسم االحصاء والتخطيط التربوي في المديريات العامة  * تم الحصول على 

 6012/  2/ 16في  222كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى المرقم دع  –بغداد وديالى في ضوء كتاب الدراسات العليا 

 العامة المديرية ت

 لتربية

 مدارس عدد المحافظة

 المتميزين

 المرحلة طلبة عدد

 مدارس في المتوسطة

 المتميزين

 المجموع

 النوع

 اناث ذكور

 1721 707 1022 2 بغداد الولىا الرصافة -1

 1291 221 120 2 بغداد الثانية الرصافة -6

 1229 711 761 2 بغداد االولى الكرخ -2

 229 209 220 6 بغداد الثانية الكرخ -2

 122 20 12 6 ديالى  ديالى محافظة -2

 2212 6262 2021 11 المجموع
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ة المذكورة حيث تم تزويد الباحثة بعدد الحصول على كتب تسهيل المهمة من المديريات العام

 المدارس .واسماء وعناوين مدارس المتميزين وكذلك احصائية اعداد الطلبة ضمن هذه 

 

( 600بصورة متساوية وبواقع ) تم اختيارهم( طالب وطالبة، 200بلغت عينة البحث ) دوق    

( 100والثالث وبواقع )( طالبة من الصفين الثاني 600طالب من الصفين الثاني والثالث و)

 مجموع مجتمع البحث والجدول ( من%7،22من كل صف وهم يمثلون نسبة ) ةطالبطالب و

 ( يوضح ذلك.6)

 عينة البحث موزعة بحسب المدارس والنوع والصف( 6) جدولال

 المجموع الصف النوع المدرسة اسم ت

 الثالث الثاني اناث ذكور

 20 62 62  20 االولى الرصافة/  بغداد كلية ثانوية -1

 26 62 67 26  االولى الرصافة/ للبنات االعتزاز ثانوية -6

 20 62 62  20   الثانية الرصافة/ المتميزين ثانوية -2

 20 62 62  20 االولى الكرخ/ الخضراء المتميزن ثانوية -2

 22 62 61 22  االولى الكرخ/ الخضراء المتميزات ثانوية -2

 22 62 61 22  الثانية الكرخ/ يزاتالمتم ثانوية -2

 20 62 62  20 ديالى/ للمتميزين الجواهري ثانوية -7

 21 62 17 21  ديالى/ للمتميزات الحرية ثانوية -1

 200 600 600 600 600 المجموع

 

 

 رابعا : ادوات البحث

ة ومقياس توافر مقياس لقياس المخططات االدراكي، اقتضى ذلك تحقيق أهداف البحثبغية     

ترية مالتمركز حول الذات وايجاد الخصائص السيكو وآخر لقياسمهارة التعايش لقياس 

 : تلك االدواتاالجراءات االتية العداد للمقاييس الثالثة. فقد اتبعت 
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 Perceptual schemata scaleمقياس المخططات االدراكية  -1

بة المدارس المتميزين لعدم توافر قامت الباحثة ببناء مقياس المخططات االدراكية لدى طل   

 لفئة تختلف عن الطلبة العاديين في خصائصها، ووفق الخطوات االتية : هامقياس يقيس

 تحديد المنطلقات النظرية لبناء مقياس المخططات االدراكية  -أ

بعد اطالع الباحثة على االدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بالبحث الحالي، تم تحديد  

واضحة الجراءات بناء  ةالمقياس، والتي منحت الباحثة رؤيفي بناء  اية التي استندت عليهالنظر

 :مقياس المخططات االدراكية وهي 

 تم اعتماد نظرية بارتليت Bartlett,1932 المخططات االدراكية تركيبات عقلية  دوالتي تع

 (.22،  6011ستار ، )عبد ال في الذاكرة وهذه التركيبات تنظم ما يتم ترميزه واستدعائه

   ًحداث وصين أو أتروى للمفح استندت النظرية على طبيعة الذاكرة من خالل تذكر قصصا

 وقات سابقة .بها في أ دوار قامواأو أت عليهم مر  

  تم تحديد مفهوم المخططات االدراكية لبارتليت والذي عرفها بانها )تركيبات عقلية مفيدة

ة من البيئة بطريقة ذات معنى تساعد في تمثيل الخصائص تهدف الى تنظيم المعلومات القادم

 .(Rita, 1987, 275)االساسية للموضوعات او االحداث( 

 

 تحديد مجاالت المقياس ومكوناته   -ب

 حدد بارتليت المجاالت التي تشترك في تحديد المخططات االدراكية الى ثالثة مجاالت هي :     

وتدور حول المهارات الشخصية والقيم  :Personal Schemataالمخططات الشخصية  -

  . واالتجاهات الخاصة بالفرد والتي تنظم سلوكه الشخصي

دوار التي مخططات تضع تصورات حول األ: وهي Role Schemataمخططات الدور   -

 . يفترض من االخرين القيام بها في مواقع محددة

مخططات تنظم : وهي Event or Scripts Schemataمخططات الحدث او الوقائع   -

(، 191، 6010)العتوم، تعاملنا وتفاعلنا مع االحداث التي تدور حولنا في البيئة

(Augoustions et al.,2006, 70 ( . فالمخططات تصلح ايضاً لتمثيل مفاهيم الحدث وقد كان

بارتليت أول من ناقش السؤال الذي يعالج عملية تذكر الناس بالخبرة، وان الخبرة تأتي من 

 (.Bower et al. , 1979 , 177المواقف التي يكون فيها المتعلم )سلسلة 

 

 صياغة فقرات المقياس -جـ 

باالطالع المقياس المالئم لقياس المخططات االدراكية قامت الباحثة فقرات صياغة لغرض       

 1926ومنها مقاييس بارتليت بالمخططات االدراكية  ذات العالقة المقاييسو الدراسات على

 Hogan &   Waltter( ،)Bransford & Johnson 1972( ،)Rosch 1973) اساتودر

Bower) (،Black & Turner 1979 Bower,( ،)Brewer & Treyen1981 ،)و

(Ganska & Habel 2001 ،) ( 6000ودراسة عبد الستار).  ،لالفادة منها في بناء المقياس
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ياس المخططات االدراكية اذ استعمل في واتبعت الباحثة الطريقة التي اعتمدها بارتليت في ق

لى المفحوصين وكذلك الرسومات والصور التي كان يعرضها عدراسته قصص غير مالوفة 

ذلك تم اعداد المقياس  ءوفي ضو من الذاكرة. استرجاعهامن الزمن اعادة  ويطلب منهم بعد مدة

مفهوم المخططات مع ما اشار اليه بارتليت في نظريته و مءعلى شكل قصص واحداث تتال

القصص واالحداث  االدراكية المعتمد في هذا البحث. اذ تم اختيار القصص واالحداث وقسمت

ففي مجال المخططات الشخصية تم اختيار قصة الصديقان  ،المجاالت الثالثة للمقياس بحسب

(، ولمجال مخططات الدور اختيرت قصة الصبي ادم واالميرة جلنار 22، 6010)ابو ليلة،

(، فيما تم اختيار مخطط الذهاب الى المطعم لمجال مخططات الحدث او 17، 6010شد،)را

، ومثلما تتمثل األشياء في بناء مفاهيمي ، فهناك مفاهيم ألنواع مختلفة من االحداث مثل الوقائع 

 .( 196،  6010العتوم،)الذهاب الى المطعم ، والذهاب الى السينما وغيرها 

متها ءمتها للبيئة العراقية وكذلك مالالءالقصص واالحداث موقد روعي في اختيار    

 .  بحسب اراء المحكمين لخصائص الطلبة المتميزين واعمارهم

 

  قصصصالحية نصوص ال   

دبية المكتوبة لالطفال واليافعين وبعض اجعة العديد من القصص والنصوص األبعد مر   

في مواقع معينة، فضالً عن استشارة بعض  على الطالب تمرحداث اليومية المتتابعة التي اال

هذه القصص  ، تم اختيار المناسب من المتخصصين في علم النفس والتربية المحكمين

وهم فئة المتميزين  وخصائص المستجيبينوبما يتالءم وهي قصتين وحذف واحد  واالحداث

حداث المتتابعة ومتطلبات اهداف البحث، وتم تحديد االحداث واالدوار في القصص وكذلك اال

الطالب ، وعلى )عناصر( في بعض المواقف )مخطط الذهاب الى المطعم( على شكل نقاط

بحسب ما سيتم  يححللقصص واالحداث. وكذلك تم تحديد طريقة التصذكرها اثناء عملية تذكره 

( 12، ثم قامت الباحثة بتوزيع المقياس بصورته االولية على )121توضيحه في الصفحة 

 ةصالحيللتعرف على مدى ( 1) ملحقالعلوم التربوية والنفسية المتخصصين في  محكما من

القصص واالحداث للصفة المراد قياسها، واستناداً الى تعريف المخططات االدراكية الذي تبنته 

الفقرات )القصص واالحداث( ملحق  ( واكثر معياراً لصالحية%10) الباحثة وتم اعتماد نسبة

(6 . ) 

ليل ا راء المحكمين بشأن صالحية العناصر واألخذ بمالحظاتهم والتعديالت التي وبعد تح    

استعمال مربع  وذلك بعد بنسب متباينةاستقرت االراء اقترحوها على صياغة بعضها االخر 

( يوضح 2ية والجدول )في قياسها للمخططات االدراكالفقرات مة الحية ومالءعلى صكاي 

 ذلك.
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 بع كاي لصالحية عناصر مقياس المخططات االدراكية( قيم مر2الجدول )

 عدد المعارضون الموافقون الفقرات المجال

 الفقرات
 مستوى كاي قيمة

 الداللة
 النسبة العدد

 المئوية

 النسبة العدد

 المئوية

 الجدولية المحسوبة

 المخططات

 الشخصية

1، 2، 2، 7، 

1، 9 
 

 

 

 

12 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2،12 

 

 

 

 

 دالة

 مخططات

 الدور

1، 2، 2، 2، 

2، 7، 1، 9، 

10، 16 

 مخططات

 الحدث

1، 6، 2، 2، 

1، 10، 11، 

16، 12، 

12، 12، 

12، 17 

 المخططات

 الشخصية
2، 2  

 

12 

 

 

92% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

2 

 

 

16،6

2 

 

 

2،12 

 

 

 دالة
 مخططات

 الدور
11 

 مخططات

 الحدث
2، 7، 9 

 المخططات

 الشخصية
6، 10  

 

 

41 

 

41 

 

 

11% 

 

 

 

 

 

16% 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

2،12 

 

 

 دالة
 مخططات

 الدور
6، 16 

 مخططات

 الحدث
2 
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 اعداد تعليمات المقياس  

راعت و المقياس، نعليمه كيفية االجابة عمقياس بهدف ارشاد المستجيب وتتوضع تعليمات لل    

رة الى أن ما تحصل عليه الباحثة هي تكون التعليمات واضحة وسهلة الفهم، واالشا الباحثة ان

داة د تعليمات االجابة التي تتضمنها أغراض البحث العلمي ولذلك الحاجة لذكر االسم، اذ تعأل

 . (26، 6002البحث بمثابة دليل يسترشد بها المستجيب )العتابي، 

جابة على الورقة المرفقة مع المقياس بعد قراءة القصة تضمنت تعليمات المقياس كيفية االو    

 ثم كتابتها من الذاكرة.

 

  عينة وضوح التعليمات والفقرات

لمعرفة مدى فهم الطلبة للقصص واالحداث ووضوح تعليمات االجابات وطريقة االجابة     

( 20ن)فضال عن الوقت المستغرق في االجابة، طبق المقياس على عينة عشوائية مكونة م

مدارس المتميزين اختيروا من مدرستين من مدارس وطالبة من طلبة الصف الثاني من  طالب

وضوح التعليمات  عينةيوضح توزيع  (2) المديرية العامة لتربية الرصافة االولى، والجدول

، حيث طلب من الطلبة قراءة التعليمات واالستفسار عن اي غموض في النصوص، والفقرات

التعليمات واضحة وكذلك النصوص ما عدا استفسارهم عن طريقة االجابة من وقد تبين ان 

ومن خالل التطبيق االستطالعي للمقياس تبين للباحثة ان طلبة الصف الثاني والثالث  الذاكرة

طلوب من ميمكنهم اجابته بشكل افضل ، خاصة وهو على شكل قصص واحداث متسلسلة و

وقد يصعب تطبيق ذلك على طلبة الصف االول ن ذاكرته الطالب قرائتها وتذكرها وكتابتها م

( 11( دقيقة وبمتوسط قدرة )20المقياس )لإلجابة عن . وقد تراوح الوقت المستغرق المتوسط

 .( دقائق تقريباً للمجال الثالث 2للمجال الثاني و) ( دقيقة12للمجال االول و) دقيقة
  

 لمقياس المخططات االدراكية الفقراتوضوح التعليمات وتوزيع افراد عينة ( 2) جدولال

 المجموع اناث ذكور الصف المدرسة اسم ت

 62  62  الثاني بغداد كلية ثانوية -1

 62 62  الثاني للبنات االعتزاز ثانوية -6

 20 62 62  المجموع

 (عناصر النصوص) لفقرات المقياس التحليل االحصائي

التحقق من دقة الخصائص السيكومترية للمقياس  يهدف التحليل االحصائي للفقرات الى       

ر على خصائص فقراته ومترية للمقياس تعتمد الى حد كبينفسه، الن الخصائص السيك

(Smith,1996,60). وصدقها الفقرات  والن التحليل المنطقي قد ال يكشف احيانا عن صالحيت

ان و اس ما وضعت من اجلهبشكل دقيق، يكشف التحليل االحصائي للدرجات عن دقة الفقرات لقي
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ل ثمقياس حتى تستطيع ان تالهدف من هذا االجراء هو االبقاء على الفقرات المميزة والجيدة في الم

 ( . Ebel,1972,392الخاصية التي وضعت من اجلها )

 Anastasi 1976( طالب وطالبة. وترى انستازي 200) تالفت عينة التحليل االحصائي من   

(. والجل Anastasi,1976, 209) ( فرد200) لتمييز يفضل ان اليقل عنالى ان حجم عينة ا

التحقق من تحليل عناصر المقياس احصائياً، تم تطبيق المقياس على عينة التحليل االحصائي 

( طالبة من طلبة مدارس المتميزين 600( طالب و)600) ( طالب وطالبة وبواقع200) البالغة

ية في الرصافة االولى والكرخ الثانية في محافظة بغداد تم اختيارهم التابعة للمديريات العامة للترب

 ( االتي:2) بالطريقة الطبقية العشوائية وكما مبين في الجدول

 

 موزعة بحسب المديريات والمدارس والصف والنوع   ( عينة التحليل االحصائي2) جدولال

 المديرية اسم

 للتربية العامة

 الصف     المدرسة اسم

 الثالث     الثاني

 المجموع النوع

 100  ذكور 20 20 بغداد كلية.ث االولى الرصافة

 100 اناث  20 20 للبنات االعتزاز.ث

 

 الثانية الكرخ

 المتميزين.ث

 الخضراء

 100  ذكور 20 20

 المتميزات.ث

 الخضراء

 100 اناث  62 72

 200  172 662  المجموع

 

 (لعناصرللفقرات )ا القوة التمييزية

ان واحدة من اهم الخصائص القياسية التي ينبغي التحقق منها في المقاييس النفسية وكما اتفق    

 عليها اصحاب القياس النفسي هي القوة التمييزية للفقرات .

ويقصد بالقوة التمييزية مدى قدرة الفقرات على التمييز بين االفراد المتميزين في السمة التي     

 . (Shaw,1967,450) فراد ذوي المستويات الدنيا في تلك السمةيقيسها االختبار واال

الى ضرورة ابقاء الفقرات ذات القوة  Giselle et al.1981ويشير جيزلي واخرون    

 Giselli etالتمييزية في الصورة النهائية للمقياس، واستبعاد الفقرات غير المميزة او تعديلها)

al.,1981,434 . ) 
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ين حيث تم اوال تالتمييزية لعناصر المقياس باسلوب المجموعتين المتطرف وقد تم ايجاد القوة

( مجموعة %67ترتيب الدرجات ترتيبا تنازليا من اعلى درجة الى ادنى درجة ثم اعتماد نسبة )

ن يمكن من خاللهما الحصول اي اصبحت لدينا مجموعتان متطرفتا عليا ومثلها مجموعة دنيا

 . (Mehrens & Lehman,1969,388والتمايز ) على االفضل من ناحية الحجم

( للمجموعة العليا 101( استمارة بواقع )612وعليه بلغت المجموعتان المتطرفتان )   

( والدرجات 20-22( للمجموعة الدنيا، وقد تراوحت الدرجات للمجموعة العليا بين )101و)

 ( .22-2للمجموعة الدنيا بين )

 (2كما في الجدول ) تمييزية، تبين ان جميع عناصر المقياس مميزةوبعد تطبيق معادلة القوة ال   

وكل فقرة تعتبر دالة اذا كان تمييزها اعلى من  Ebelعند مقارنتها بالمعايير التي وضعها ايبل 

 . يوضح هذه المعايير (7، والجدول )(10، 1911( )الزوبعي واخرون،0،19)

 ( معامالت تمييز العناصر2الجدول )
 رقم

 ةالفقر

 معامل

 التمييز

 رقم مقبولة بالنسبة للمعيار

 الفقرة

 معامل

 التمييز

 مقبولة بالنسبة للمعيار

 مميزة 0،22 61 مميزة 0،22 1

 مميزة 0،66 66 مميزة 0،62 6

 مميزة 0،22 62 مميزة 0،26 2

 مميزة 0،22 62 مميزة 0،22 2

 مميزة 0،22 62 مميزة 0،22 2

 مميزة 0،62 62 مميزة 0،22 2

 مميزة 0،21 67 مميزة 0،21 7

 مميزة 0،21 61 مميزة 0،22 1

 مميزة 0،22 69 مميزة 0،26 9

 مميزة 0،60 20 مميزة 0،62 10

 مميزة 0،22 21 مميزة 0،27 11

 مميزة 0،20 26 مميزة 0،22 16
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 مميزة 0،21 22 مميزة 0،20 12

 مميزة 0،22 22 مميزة 0،61 12

 مميزة 0،22 22 مميزة 0،20 12

 مميزة 0،22 22 مميزة 0،21 12

 مميزة 0،22 27 مميزة 0،62 17

 مميزة 0،27 21 مميزة 0،29 11

 مميزة 0،22 29 مميزة 0،69 19

 مميزة 0،22 20 مميزة 0،21 60

 

 Scale Validityصدق المقياس 

قياس يعد الصدق من الخصائص القياسية المهمة والواجب توافرها في المقايس النفسية. والم    

 & Stanleyجلها بشكل جيد )أدق هو المقياس الذي يحقق الوظيفة التي وضع من االص

Hopkins, 1972, 101) . 

ن يدل على قياس الفقرات لما يفترض أالى ان الصدق  Oppenheim 1973ويشير اوبنهايم    

يبنى ن يتعلق بالهدف الذي أن صدق المقياس ال بد من أ(. و Oppenheim, 1973,69تقيسه )

 .  (112، 6000عالم،االختبار من اجله )

 :وقد استعملت الباحثة اكثر من نوع الستخراج الصدق وهي   

 Content Validityاوالً: صدق المحتوى 

وتحديده        سهذا النوع من الصدق يتحقق من خالل التحليل العقالني لمحتوى المقياان     

 مدى تمثيل المقياس للميادين  على ويقوم (.Allen & yen, 1979, 96مستندا الى احكام ذاتية )

 

مختلفة للقدرة التي يقيسها، والتوازن بين الفروع او الميادين بحيث يصبح من لاو الفروع ا

المنطقي ان يكون محتوى المقياس صادقا ما دام يشمل جميع عناصر القدرة المطلوب قياسها 

 (.112، 1991وتمثيلها )سعد، 

ين المتخصصين في مجال المتغير كمالصدق على ما يقرره مجموعة من المحويعتمد هذا    

 :وتمثل هذا النوع بالصدق الظاهري الذي تم تحقيقه في المقياس الحالي وكاآلتي ،المبحوث

 

 



 111                                                                              البحث إجراءات: الثالث الفصل
 
 
 

  Face Validityالصدق الظاهري 

 ،همه ولمن يطبق عليسيقي اعلى فكرة مدى مناسبة المقياس لم دقويقوم هذا النوع من الص   

، وغالبا ما يقرر ذلك سهاقيتالفقرات ومدى عالقتها بالسمة التي  حوضويبدو ذلك من خالل و

 (.112، 1991صين في هذا المجال)سعد،مجموعة من المحكمين والمتخص

ويعد الصدق الظاهري مؤشرا ضروريا الثبات انواع الصدق االخرى قبل ان يستخدم في    

 . ( Robert, 1980, 442قياس الفروق بين االفراد )

وقد تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين    

 والمختصين في العلوم التربوية والنفسية وكما تم االشارة اليه سابقا في صالحية الفقرات .

 

   Construct Validityثانيا: صدق البناء   

( مدى العالقة بين االساس النظري فرضيق التكوين اليقصد بصدق البناء او ما يسمى )صد    

 ( .22، 1999للمقياس وبين فقرات المقياس )الروسان، 

وبموجب هذا الصدق يمكن ان نقرر ان المقياس يقيس بناًء نظرياً محدداً، او خاصية معينة    

(Anastasi, 1976, 151. ) 

 الصدق من خالل المؤشرات االتية : وقد تحقق هذا  

: تم حساب معامل االرتباط بين كل عنصر والدرجة  درجة الفقرة بالدرجة الكلية ارتباط -أ

. وقد Pearson Correlation Formula لمعادلة معامل ارتباط بيرسون اً الكلية للمقياس وفق

( وهي معامالت ارتباط ذات داللة 0192ــــ  0112تراوحت معامالت االرتباط ما بين )

( عند مستوى داللة 0،091ها بالقيمة الحرجة لمعامل االرتباط البالغة )عند مقارنت احصائية

( 7( كانت غير دالة احصائياً والجدول )6( ، ماعدا الفقرة رقم )291( ودرجة حرية )02,0)

 ( عنصرا.29يوضح ذلك. وبذلك بلغ عدد عناصر المقياس بالصيغة النهائية )

 

 قرة والدرجة الكلية للمقياس( معامالت االرتباط بين درجة الف7الجدول )
 رقم

 الفقرة

 الداللة مستوى االرتباط معامل

0،02 
 رقم

 الفقرة

 الداللة مستوى االرتباط معامل

0،02 

 دالة 0،61 61 دالة 0،92 1

 دالة 0،12 66 دالة غير 0،072 6

 دالة 0،22 62 دالة 0،96 2

 دالة 0،92 62 دالة 0،92 2
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 دالة 0،12 62 دالة 0،92 2

 دالة 0،60 62 دالة 0،92 2

 دالة 0،12 67 دالة 0،79 7

 دالة 0،21 61  دالة 0،11 1

 دالة 0،26 69 دالة 0،60 9

 دالة 0،21 20 دالة 0،17 10

 دالة 0،27 21 دالة 0،96 11

 دالة 0،62 26 دالة 0،10 16

 دالة 0،22 22 دالة 0،91 12

 دالة 0،22 22 دالة 0،62 12

 دالة 0،12 22 دالة 0،22 12

 دالة 0،12 22 دالة 0،12 12

 دالة 0،12 27 دالة 0،12 17

 دالة 0،29 21 دالة 0،19 11

 دالة 0،12 29 دالة 0،62 19

 دالة 0،12 20 دالة 0،60 60

 

: ثم التحقق من الصدق كذلك بايجاد العالقة بين درجة  درجة الفقرة بدرجة المجال ارتباط -ب 

وباستخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات افراد  نتمي اليه،يودرجة المجال الذي  عنصرال

اظهرت النتائج ان  العينة على كل فقرة من فقرات كل مجال ودرجاتهم الكلية على ذلك المجال، 

 عند مقارنتها بالقيمة (291وبدرجة حرية ) (0102ى )عند مستو احصائيا دالة عناصرجميع ال

( يوضح معامل االرتباط بين 1والجدول ) مستوى الداللة وبنفس (0،091تساوي ) الحرجة التي

 .   ودرجة المجال لعنصردرجة ا
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 ( معامالت االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة المجال1الجدول )

 الحدث مخططات الدور مخططات الشخصية المخططات

 االرتباط معامل ت االرتباط معامل ت االرتباط معامل ت

1 0،96 11 0،12 62 0،96 

6 0،61 16 0،72 62 0،12 

2 0،11 12 0،11 62 0،69 

2 0،91 12 0،22 67 0،16 

2 0،90 12 0،21 61 0،29 

2 0،91 12 0،72 69 0،27 

7 0،79 17 0،21 20 0،22 

1 0،12 11 0،16 21 0،21 

9 0،22 19 0،21 26 0،22 

10 0،69 60 0،26 22 0،26 

  61 0،26 22 0،27 

  66 0،62 22 0،12 

  62 0،22 22 0،12 

    27 0،16 

    21 0،76 

    29 0،12 

    20 0،16 
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اظهرت النتائج ان جميع  :وبالدرجة الكلية للمقياس تدرجة المجال بالمجاال ارتباط -ج         

على وفق ارتباط كل مجال من مجاالت المقياس بالمجاالت االخرى وكذلك  معامالت االرتباط

( وبدرجة 0،02) داللة كانت دالة احصائيا عند مستوىارتباط كل مجال بالدرجة الكلية للمقياس 

اذ كانت وبنفس مستوى الداللة،  (0،091تساوي ) التي جدوليةالقيمة مقارنة بال (291رية )ح

ية لمعامالت االرتباط والجدول الجدول ةبة اكبر من القيموجميع قيم معامالت االرتباط المحس

 ( يوضح ذلك . 9)

 

 ياس( معامالت االرتباط بين درجة المجال بالمجال وبالدرجة الكلية للمق9الجدول )

المقياس 

 الكلي

المجال 

 الثالث

المجال 

 الثاني

المجال 

 األول

 المجاالت

 المجاالت

 المجال األول    

 المجال الثاني 0116   

 المجال الثالث 0117 0111  

 المقياس الكلي 0192 0191 0192 

 

درجات اصبح النتائج التي بينتها العالقات السابقة بين ال ةوبعد اجراء الخطوات السابقة ودراس

 ( .2( فقرة ملحق )29من )اً بصورته النهائية كونم المقياس

 

 Reliabilityالثبات    

يعد الثبات من سمات االختبار الجيد، حيث تعتمد صحة المقاييس على مدى ثبات نتائجها     

ة، وصدقها، فالمقياس الثابت هو المقياس الذي يعطي النتائج نفسها اذا قاس الشيء مرات متتالي

اق او التجانس بين نتائج مقياس في تقدير صفة او سلوك ما )النبهان، ستدرجة اال عنيوي

ويرى  (.Kerlinger, 1973, 429(. والمقياس الثابت موثوق فيه ويعتمد عليه )669، 6002

ان الثبات يشير الى اتساق درجات االستجابة عبر سلسلة من  Cronbach 1964كرونباخ 

 (  126، 6001ي ، القياسات ) المكصوص

وهناك عدة طرائق لقياس الثبات كل منها يحقق جانب معين من االتساق وقد تم  حساب      

 الثبات بطريقتين هما:

 Rechardson and Kuder method( 12كيودر ) -طريقة ريتشاردسون  -أ

على جميع يمثل معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة تجانس )المفردات( اي اتساق االداء     

مفردات االختبار ومن خاللها يتم التوصل الى قيمة تقديرية لمعامل ثبات االختبار التي تكون 
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(. ولحساب معامل الثبات بهذه الطريقة 172، 1991، صفر( )عبد الرحمن،1ثنائية االجابة )

 ( استمارة من استمارات عينة التحليل االحصائي بصورة عشوائية،100قامت الباحثة بسحب )

( وهو 0،11وتم ايجاد معامل الثبات لدرجات افراد المجموعة اذ بلغت قيمة معامل الثبات )

 ( . 191، 1991معامل ثبات جيد )الزيود وعليان،

 

 Alpha Gronbach Methodمعامل ثبات ألفا كرونباخ  –ب 

اق تم حساب معامل الثبات بطريقة اخرى وهي طريقة االتساق الداخلي التي تقيس االتس    

وقد تم ايجاد الثبات بهذه  (.192، 1996)عودة وملكاوي،والتجانس بين فقرات المقياس 

 ( وهي نسبة جيدة للثبات0192الطريقة من درجات عينة الثبات السابقة وقد بلغ معامل الثبات )

 

 الصيغة النهائية للمقياس

اس اصبح المقياس بعد اجراء التحليل االحصائي واستخراج الخصائص السيكومترية للمقي   

حذف عنصٍر  مجاالت وذلك بعد( 2) ( عنصرا موزعا على29بصيغته النهائية مكونا من )

احصائيا بالنسبة  الشخصية النه غير دال المتعلق بالمخططاتواحٍد من عناصر المجال االول و

 .لعناصرلللقوة التمييزية 

 

 بدائل االجابة

صفر( وذلك باعطاء درجة واحدة  ،1ماد الدرجات )في اعداد بدائل االجابة للمقياس تم اعت   

لالجابة الصحيحة التي يتذكرها الطالب، ودرجة صفر اذا لم يتذكر االجابة، وعندما يتذكر 

الطالب نفس المعنى للفقرة االصلية فتعتبر االجابة صحيحة وليس بالضروري تذكرها بشكل 

. ثم بعد ذلك تجمع درجات (نىاي كتابة عناصر النص باسلوب اخر ولكن بنفس المع)حرفي

 . االجابات الصحيحة ليحصل الطالب على الدرجة الكلية للمقياس

 

 تصحيح المقياس

ويقصد به وضع درجة الستجابة المفحوص على كل عنصر ذكره من النصوص، ثم جمع      

هذه الدرجات اليجاد الدرجة الكلية، وفي ضوء ذلك تم تصحيح كل مجال من مجاالت المقياس 

بشكل صحيح وبنفس المعنى وليس بالضرورة تذكرها  وبحسب عدد العناصر المطلوب ذكرها

، اذ فصلت القصة والحدث الى عناصر اساسية ثم تم حساب عدد العناصر التي يذكرها حرفياً 

المجال االول (. ففي اً كل طالب باعطائه درجة واحدة والعنصر الذي لم يذكره يعطى له )صفر

( وفي المجال الثاني 2/9( فان درجته تكون )2ا الطالب )(، فاذا ذكر منه9)كان عدد العناصر 

(، اما المجال الثالث 10/12( فان درجته تكون )10(، فاذا ذكر منها )12كان عدد العناصر )

(. وعند 17/17( حدثا، فعند ذكره جميعها وبالترتيب نفسه فان درجته تكون )17كان العدد )

ن افراد العينة ولكل عنصر تم ذكره في كل مجال يشير مجموع هذه حساب الدرجات لكل فرد م

الدرجات الى الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على المقياس ولكون المقياس يحتوي 
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( وادنى درجة هي 29، تكون اقصى درجة يحصل الطالب عليها هي )اً ( عنصر29على )

 )صفر( . 

 

ية الوصفية لدرجات الطلبة على عناصر المقياس وكما كما تم ايجاد الخصائص االحصائ    

توزيع الدرجات على المدرج التكراري ومدى قربها  (، فضال عن10في الجدول ) موضح ذلك

 ( .1شكل )الكما في   Normal Distribution تدالليعزيع االمن التو

 

طات مقياس المخطالستجابات عينة البحث على ( بعض الخصائص الوصفية 10الجدول)

 االدراكية

    

 قيمتها االحصائية الخصائص قيمتها االحصائية الخصائص

 6،26 االلتواء معامل 20،9 الحسابي المتوسط

 2،02 التفرطح 0،22 المعياري الخطأ

 27  المدى 22 الوسيط

 29 قيمة اعلى 22 المنوال

 6 قيمة اصغر 1،21 المعياري االنحراف   

   72،2 التباين
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 ( توزيع درجات أفراد عينة البحث الحالي على فقرات مقياس المخططات االدراكية1شكل )ال

 

 

  Egocentrism scaleمقياس التمركز حول الذات  -1  

فت انستازي و سلوك معين البد من اختيار االداة المناسبة، لذلة ظاهرة ألقياس اي     ك عر 

 ,Anastasi, 1976لقياس عينة من السلوك )نها طريقة موضوعية متقنة أداة القياس بأ 1972

159. ) 

المتعلقة بالتمركز حول الذات  دبيات والدراسات السابقةبعد اطالع الباحثة على عدد من األ   

لقياس التمركز حول  Enright et al.1979 إنرايت واخرون ار مقياسيين. تم اختقلدى المراه

البحث ومجتمع البحث والعينة الممثلة له من  هدافأ لدى المراهقين وذلك لمالءمته مع الذات

ان بناء . كما خصائصه القياسية الجيدةلالطلبة المتميزين في قياس التمركز حول الذات عندهم و

الذي طور نظرية التمركز حول الذات لدى  Elkind 1967المقياس استند اساسا على نظرية 
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خرى في مرحلة المراهقة المبكرة، هو ما ثبتت بان هذا التفكير ينبثق مرة أالمراهقين التي ا

 حد اهدافه .كأيهدف هذا البحث الى قياسه 

 تهيئة المقياس للتطبيق تطلب االمر القيام بالخطوات االتية : ةوبغي  

  Enright et al.1979ن رايت واخريترجمة مقياس التمركز حول الذات المعد من قبل ان -1

أ، 2ساتذة متخصصين باللغة االنكليزية* ملحق )بية من قبل أليزية الى اللغة العرمن اللغة االنك

 ب( .2

 

طرائق اعادة ترجمة المقياس من اللغة العربية الى اللغة االنكليزية من قبل اساتذة اخرين في  -6

ملحق  الترجمة والصياغة لفقرات المقياس ةكد من صالحي* بهدف التأ*تدريس اللغة االنكليزية 

(2) 

 

المترجمة من و من المقياس ق من صدق الترجمة عرضت النسخة االنكليزيةولغرض التحق -2

على محكمين  )الترجمة والترجمة العكسية( ة االصلية منهاللغة العربية مع النسخة االنكليزي

للتاكد من سالمة الترجمة ودقتها وصدقها. وبعد التحقق من مدى تطابق النصين من آخرين*** 

بحسب اراء  النصين من حيث المعنى والمضمون النفسي بين رضتعاوجود  عدم من المقياس،

التحقق من صدق تم وبذلك صالحية الفقرات حيث حصلت جميع الفقرات على ، المحكمين 

 . مقياسالترجمة 

تم عرض المقياس بنسخته العربية على مختص باللغة العربية **** للتاكد من السالمة  -2

 لك التاكد من السالمة اللغوية وصحة تعبير الفقرات عن المعنى،اللغوية لفقرات االختبار. وتم بذ

وكذلك تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين والمختصين في العلوم التربوية والنفسية 

 . للتاكد من صالحية الفقرات ومالئمتها للبيئة العراقية( 1ملحق )

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وحساب الدرجة الكلية  هوصف المقياس وتصحيح

 

وتعريفه  Elkind 1967 الكيند على نظريةEnright et al.1979  استند انرايت واخرون    

مقياس التمركز حول الذات لدى المراهقين. حول الذات لدى المراهقين في بنائه  للتمركز

( فقرات لقياس التأويل 2( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: )12ويتكون المقياس من )

 Imaginary Audience( فقرات لقياس الجمهور المتخيل 2و) Personal Fableالشخصي 

 . Self-Focus ( فقرات لقياس التركيز الذاتي 2و)

فقراته في ضوء مقياس رباعي  والمقياس من نوع التقرير الذاتي حيث تتم االجابة على    

تنطبق ال ،نطبق عليتبق علي  باعتدال، نادراً ما طتنمتدرج يبدأ بـ ) غالبا ما تنطبق علي، 

 علي(. 

ع الدرجات ( وعند جم1، 6، 2، 2ح بالدرجات )ليه تصحوجميع فقرات المقياس ايجابية وع  

التمركز  درجة المستجيب على فقرات المقياس ذي يحصل عليهالمجموع الكلي للدرجات ال يمثل

وان متوسط الوقت الذي استغرقه  ( درجة.20ـ 12بين ) ت درجاتهالتي تراوحوحول الذات 

 )دقيقتان( .   المقياس لالجابة عليه من قبل الطلبة المستجيبين هو

 

  لفقرات المقياس التحليل االحصائي

الجل التحقق من تحليل عناصر المقياس احصائياً، تم تطبيق المقياس على عينة التحليل      

( طالبة من طلبة مدارس 600( طالب و)600) ( طالب وطالبة وبواقع200) االحصائي البالغة

في الرصافة االولى والثانية والكرخ االولى والثانية في المتميزين التابعة للمديريات العامة للتربية 

  . (2) في الجدول اتم توضيحهمحافظة بغداد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية وكما 

 

 Items Discrimination للفقرات القوة التمييزية  
د الحاصلين على راان الفقرات تكون ذات قوة تمييزية جيدة عندما تستطيع التمييز بين االف    

، اي ان الفقرة عليها عند االجابة االفراد الحاصلين على درجات منخفضةدرجات مرتفعة و

تبقى بينما غير المميزة تحذف. لهذا فقد تم تطبيق المقياس بصورته االولية على عينة مميزة ال

االجراء يعد  ( طالب وطالبة، واشار نانلي الى ان هذا200التحليل االحصائي والبالغ عددها )

 ( .Nunnly, 1978, 286مناسباً في عملية تحليل الفقرات )

العينة بعد  وخطوات ايجاد القوة التمييزية هي ترتيب الدرجات التي حصل عليها افراد   

( من المجموعة العليا %67دنى درجة، واختيار نسبة )التصحيح تنازليا من أعلى درجة الى أ

نيا لتمثل المجموعتين المتطرفتين، فكان عدد افراد المجموعة ( من المجموعة الد%67ونسبة )

افراد المجموعة الدنيا بلغت  ( وعدد29-20ارة وتراوحت درجاتها بين )م( است101العليا )

-Tي ئ(. بعدها تم استخدام االختبار التا22-26ارة درجاتها كانت تتراوح بين )م( است101)

test وحساب الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة  لعينتين مستقلتين

النهائية المحسوبة مع القيمة التائية  وعند مقارنة القيمة ،االنحراف المعياريوالوسط الحسابي 
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( تبين ان جميع 612وبدرجة حرية )( 0،02)( عند مستوى داللة 1،92الجدولية البالغة )

  . ( يوضح ذلك11لجدول )فقرات المقياس مميزة وا

 

 ( القوة التمييزية لفقرات مقياس التمركز حول الذات11الجدول )
 رقم

 الفقرة
 مستوى التائية القيمة دنيا مجموعة عليا مجموعة

 الداللة
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط

 دالة 2،61 1،02 6،21 0،92 2،12 1

 دالة 7،29 0،92 6،72 0،71 2،20 6

 دالة 1،01 1،11 6،17 0،21 2،11 2

 دالة 7،21 1،61 6،72 0،22 2،17 2

 دالة 6،97 1،60 6،21 1،11 6،10 2

 دالة 2،11 1،60 2،92 1،001 2،62 2

 دالة 9،10 1،09 6،21 0،70 2،22 7

 دالة 2،62 1،09 6،12 0،71 2،22 1

 دالة 9،61 1،12 1،97 0،92 2،20 9

 دالة 2،71 1،12 6،22 0،12 2،22 10

 دالة 7،09 0،99 6،91 0،29 2،72 11

 دالة 2،22 1،02 6،92 0،21 2،29 16

 دالة 2،69 0،97 6،91 0،77 2،22 12

 دالة 10،70 1،02 6،22 0،21 2،12 12

 دالة 2،97 1،11 6،11 0،92 2،20 12
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 اسلوب االتساق الداخلي 
 Internedدق الوسائل المعروفة لحساب االتساق الداخلي من أ باالسلو يعد هذا   

consistency  للفقرات في قياس المفهوم، وتعني ان كل فقرة من الفقرات تسير في نفس

 . (21، 1912المسار الذي يسير فيه المقياس ككل )عيسوي، 

 ويشمل هذا االسلوب ما ياتي:

 درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس  ارتباط 

ه المقياس سان استعمال عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس يعني ان الفقرة تقيس ما يقي   

 . ئهوان المقياس الذي ترتبط فقراته بقوة يكون صادقا في بنا ،باكمله

فقد استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين درجات كل    

الة قيم معامالت االرتباط د جميع اس والدرجة الكلية للمقياس، وقد تبين انفقرة من فقرات المقي

عند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة كونها اعلى  جلهاحصائيا في قياس ما وضعت من أ

 . ( يوضح ذلك16(، الجدول )291( وبدرجة حرية )0،02( عند مستوى داللة )0،091)

 

 رجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس التمركز حول الذاتمعامل االرتباط بين د (16)جدولال

 االرتباط معامل    الفقرة تسلسل االرتباط معامل     الفقرة تسلسل

1 0،622 9 0،222 

6 0،220 10 0،222 

2 0،222 11 0،229 

2 0،221 16 0،692 

2 0،171 12 0،626 

2 0،621 12 0،217 

7 0،222 12 0،622 

1 0،212   

 

 الفقرة بدرجة المجال  درجة اطارتب 

مجاالت لذا تطلب استخراج العالقة  ةلما كان مقياس التمركز حول الذات يتكون من ثالث     

ه الفقرة، االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمجال الذي توجد في
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لتحليل االحصائي ل( استمارة 200ارات افراد العينة البالغ عددها )وقد تم اخضاع جميع استم

وحساب الدرجة الكلية الفراد العينة على وفق كل مجال وبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط 

بيرسون بين كل فقرة والمجموع الكلي للمجال الواحد الذي توجد فيه الفقرة، وقد تبين ان جميع 

( عند مستوى 0،091البالغة ) اعلى من القيمة الجدوليةمعامالت االرتباط دالة احصائيا النها 

 ( يوضح ذلك . 12( والجدول )291( وبدرجة حرية )0،02داللة )

 

 ( ارتباط درجة الفقرات بالدرجة الكلية للمجال لمقياس التمركز حول الذات12جدول )ال 

 الذاتي التركيز         المتخيل الجمهور        الشخصي التاويل      

 االرتباط معامل ت  االرتباط معامل ت االرتباط معامل ت

1 0،229 2 0،221 11 0،221 

6 0،292 7 0،212 16 0،222 

2 0،222 1 0،229 12 0،292 

2 0،267 9 0،292 12 0،279 

2 0،220 10 0،221 12 0،222 

 

 بالدرجة الكلية للمقياس و تبالمجاال درجة المجال ارتباط 

من االفراد  المستجيبينالقة االرتباطية لدرجات هذا النوع من الصدق بايجاد الع حسابيتم    

مقياس التمركز حول الذات وبين ل المقياس بالمجاالت االخرى بين كل مجال من مجاالت

المجال الواحد والدرجة الكلية للمقياس، ومن اجل تحقيق ذلك، فقد تم االعتماد على عينة التحليل 

ت النتائج الى أن معامالت ارتباط كل مجال بيرسون، أشار االحصائي وباستعمال معامل ارتباط

وبدرجة ( 0،02) دالة احصائيا عند مستوى داللة للمقياس بالدرجة الكليةبالمجاالت االخرى و

 . ( يوضح ذلك12والجدول ) (0،091عند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة ) (291) حرية
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 للمقياسرجة الكلية درجة المجال بالمجال وبالد ارتباط( 12) جدولال

 
 المجاالت التأويل الشخصي الجمهور المتخيل التركيز الذاتي الكليالمقياس 

 التأويل الشخصي    

 الجمهور المتخيل 01602   

 التركيز الذاتي 0179 01222  

 الكليالمقياس  01261 01722 01222 

 

 

 الخصائص السيكومترية للمقياس   

لخصائص السيكومترية الجيدة للمقياس، اال ان الباحثة ارتأت ان على الرغم من توافر ا   

( وذلك 0،12ثبات المقياس  حيث كانتستخرج خصائصه السيكومترية من صدق وثبات )

(، وعليه تم حساب الخصائص 1979فالمقياس معد سنة ) ،على بنائه فترة زمنيةمرور ل

 ة: السيكومترية للمقياس للتأكد من توافر المؤشرات االتي

 

 من الصدق هما:  طريقتينتم ايجاد  :اوالً: الصدق

 Face Validity يالصدق الظاهر -1

الى ان افضل وسيلة الستخراج الصدق الظاهري هو قيام عدد   Ebel 1972يشير ايبل         

 ( .Ebel,1972,79 (من المحكمين بتقرير مدى تمثيل فقرات االختبار للسمة المراد قياسها

العربية لمقياس التمركز  إلى اللغة ترجمةللعرض الباحثة الصيغة النهائية ب دقهذا الص تحققو 

حول الذات على مجموعة من المحكمين باختصاص علم النفس والقياس النفسي للتأكد من 

هداف البحث، وبعد اتفاق المحكمين على بعض تها للبيئة العراقية أمومالءصالحية الفقرات 

(. وقد 2فقرات تم التوصل الى الصورة النهائية للمقياس ملحق )التعديالت في صياغة بعض ال

اجراء لبعض التعديالت البسيطة على بعض بعد  %100لمقياس على نسبة اتفاق احصل 

 ر الصدق الظاهري. شمن قبل المحكمين، لذا يعد المقياس صادقاً على وفق مؤ الفقرات

 

   Construct Validity صدق البناء -1

و صدق لمفهوم الصدق، الذي يسمى أحياناً بصدق المفهوم أواع الصدق تمثيال انه اكثر ان    

و مفهوم نفسي معين ) ربيع، ، ه مدى قياس المقياس لتكوين فرضي أالتكوين الفرضي ويقصد ب

 القوة التمييزية  واالتساق الداخلي . (. وقد تحققت الباحثة من هذا الصدق من خالل91، 1992

 



 111                                                                              البحث إجراءات: الثالث الفصل
 
 
 

 Reliability سالمقياثانيا: ثبات 

ن المقياس الصادق يكون ثابتا في حين ان لى الرغم من أن صدق المقياس أهم من ثباته، ألع   

المقياس الثابت قد اليكون صادقا. غير ان الثبات يعد من الخصائص السيكومترية المهمة 

 ,Brownللمقياس ايضا الن المقياس ينبغي ان يقيس شيئا ما قبل ان يقيس ما يجب قياسه )

1983, 27. ) 

   .( Marant, 1984, 9بين اجزائه ) تناسقويشير الثبات الى درجة استقرار المقياس وال     

-Testاالولى : االختبار واعادة االختبار  : مقياس التمركز حول الذات بطريقتين ثبات ُحسب

Retestكرونباخ  -، والثانية طريقة معامل الفاGronbach Alpha Method. 

 

  Test-Retest ختبار واعادة االختبار اال -2

الى ان االتساق الخارجي للفقرات يقاس بمعامل الثبات الذي يحسب من  6006 يشير عودة    

طريقة االختبار واعادة االختبار ويعني استقرار نتائج المقياس خالل المدة الزمنية بين التطبيقين 

 ( .6006،222االول والثاني للمقياس على العينة نفسها )عودة،

( طالب وطالبة 100ولحساب الثبات بهذه الطريقة تم تطبيق المقياس على عينة مكونة من )   

( 20( طالب و)20من مدارس المتميزين في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى بواقع )

 على نفس العينة وفق ترقيم خاص لالستمارات بحسب اسماؤهم المقياس طالبة، ثم اعيد تطبيق

حيث ان  ( يوماً على التطبيق االول.12ر )المدرجة في القائمة الموجودة لدى الباحثة بعد مرو

اعادة تطبيق المقياس لغرض التعرف على ثباته يجب ان ال يتجاوز مدة اسبوعين من التطبيق 

 (. Adams, 1964,58االول )

( 0،10ني حيث بلغ )وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق االول والثا    

( يوضح 12والجدول ) جيد يدل على استقرار اجابات الطلبة على المقياس. ثباتوهو معامل 

 عينة الثبات.

 والنوعالمدرسة والصف و المديرية ( توزيع عينة الثبات بحسب12) جدولال

 المجموع النوع العدد الصف المدرسة العامة المديرية اسم

 انيالث  الجواهري ديالى تربية

 الثالث

26 

61 

 20 ذكور

 الثاني الحرية

 الثالث

17 

62 

 20 اناث

 100 المجموع
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 Gronbach Method Alpha معامل ثبات الفا كرونباخ -6

الستخراج الثبات بهذه الطريقة تم تطبيق معادلة الفا كرونباخ على درجات عينة الثبات التي تم   

على اتساق  دل( مما ي0،79ل الثبات للمقياس )، فقد بلغ معام(12في الجدول) ذكرها سابقاً 

 الفقرات فيما بينها. 

ايجاد الخصائص وللتطبيق  التمركز حول الذات وبعد االنتهاء من خطوات تهيئة مقياس    

 الخصائص بعض درجنيمكن ان  (،2له اصبح المقياس جاهزاً للتطبيق ملحق)السيكومترية 

التي يمكن من خاللها وصف المقياس فقرات المقياس والوصفية لدرجات الطلبة على  االحصائية

 . (12وكما هو موضح بالجدول )

 

مقياس التمركز الستجابات عينة البحث على  االحصائية الوصفية خصائص( ال12جدول )ال

 حول الذات

 قيمتها االحصائية الخصائص قيمتها االحصائية الخصائص

  0،17- االلتواء معامل 22،22 الحسابي المتوسط

المعياري الخطأ  0،226- التفرطح 0،67 

 67  المدى 27 الوسيط

 29 قيمة اعلى 22 المنوال

 26 قيمة اصغر 2،21 المعياري االنحراف   

   62،22 التباين

 

 

وفي ضوء الخصائص االحصائية الوصفية المذكورة اعاله تبين ان توزيع الدرجات افراد     

 Normalمركز حول الذات كان اقرب الى التوزيع االعتدالي عينة  البحث الحالي في مقياس الت

Distribution  ( . 9) كما في الشكل 
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  عينة البحث الحالي على مقياس التمركز حول الذات درجاتيع ز( تو9شكل )ال        

 

Coping skill scale  3-  مقياس مهارة التعايش  

قياس مهارة التعايش وتحقيق اهداف البحث الحالي، تعذر داة يمكنها أ جل اختيارأمن                

لة بالطلبة المتميزين، وبما يتالءم مع عينة البحث المتمثزمة لقياس المتغير الحصول على االداة الال

وقد اتبعت الخطوات  لتحقيق اهداف البحث الحالي قياس مهارة التعايشمبناء لذلك قامت الباحثة ب

  -االتية:

  ظرية لبناء مقياس مهارة التعايشالمنطلقات الن

 تم تحديد بعض المنطلقات النظرية التي استندت اليها الباحثة في بناء المقياس بعد عرض    

عايش في الفصل الثاني من البحث الحالي تاالطار النظري والدراسات السابقة لمتغير مهارة ال

 والتي مهدت الطريق امام

 التية:الباحثة في القيام باالجراءات ا 

 

 

الذات حول التمركز  
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 اعتماد نظرية  بعد اطالع الباحثة على االدبيات والدراسات ذات العالقة بالبحث الحالي تم -أ 

 هارة التعايشم متحديد مفهو طاراً نظرياً فيإللتقييم المعرفي  1910روس وفولكمان االز

 ا.     ومجاالته

يات التعايش يار ستراتيجيشير مفهوم مهارة التعايش الى ان االفراد يقومون باراداتهم باخت -ب

                                      لون بها اوضاعهم .      لتستند الى الطريقة التي يدركون ويح

  تحديد مكونات المقياس

ورس وفولكمان وتبني تعريفهما لمهارة اتحديد مفهوم مهارة التعايش على وفق نظرية الز بعد    

المتطلبات الداخلية  كية توضع من اجل السيطرة علىوسلو معرفية نها )جهودالتعايش على ا

 & Lazarus) (أو اقاللها وما ينتج عنها من صراعات لالحداث الضاغطة والخارجية

Folkman, 1980 , 219) . رة التعايش امه في بناء المقياس وتحديد مكونات اساساً  ااعتمادهتم

 ة التعايش هي االتي:              بصيغة اولية، وان المكونات التي تتكون منها مهار

وبه يتخذ االفراد خطوات مباشرة في مواجهة االحداث او : التعايش المركز حول المشكلة  -أ

                                                         . لمثيرات الضاغطة المهددة لهما

ديهم لظهور استجابات انفعالية حادة التعايش المركز حول االنفعال: محاولة االفراد منع  -ب 

 & Gazzaniga ددة لهم او تقليل تأثيرها.عند تعرضهم الحداث بيئية او مثيرات ضاغطة مه

Heatherton, 2006, 414)) 

التعايش المركز حول التقييم: هو عملية معرفية تحدث عندما يقوم الفرد باجراء تعديالت في  -ج

ة وتحديد معنى الموقف واالستعراض العقلي القائمتفكيره الشخصي عن المشكلة طريقة 

                              .(7،  6002للتصرفات الممكنة ولنتائج هذه التصرفات )العنزي ، 

صين من المحكمين المتخصمجموعة  قامت الباحثة بعرض هذه المكونات مع تعاريفها على   

مدى صالحية المكونات ومدى شموليتها ( لمعرفة 1) ملحقفي العلوم التربوية والنفسية 

 ( على هذه المكونات وصالحيتها. %100وقد اتفق الخبراء بنسبة )، للمفهوم

 صياغة الفقرات  

دبيات والدراسات السابقة وكذلك المقاييس التي اعتمدت فيها، ومن طالع الباحثة على األابعد    

( فقرة 22س وتعريفها تم صياغة )خالل المنطلق والتعريف النظري وتحديد مكونات المقيا
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( روعيت 17موزعة على المجاالت الثالثة المحددة لمهارة التعايش وكما موضح في الجدول)

 ومن هذه الشروط ما يأتي: قرات المقاييس النفسية والتربويةفيها الشروط الواجب توافرها في ف

 .أن تحمل كل فقرة فكرة واحدة فقط 

  تالءم طبيعة افراد العينة .ان تكون الفقرة بلغة مفهومة 

 . ان تكون الفقرات ذات جملة قصير بحيث ان المستجيب ال يمل عند االجابة عنها 

 . تجنب استخدام التعميمات المطلقة 

 . ان تضاغ الفقرات بصيغة ضمير المتكلم 

 (629،  1992( ، )حبيب ،22،  1972)غنيم ، 

في بناء فقرات مقياس مهارة التعايش للبحث  التقرير الذاتيعتماد على اسلوب الاكذلك تم      

مواقف الحياة  في الطالب الحالي، حيث ان كل فقرة من الفقرات تعبر عن موقف مر بخبرة

جابات فيها ، وتتسم اإلوواضحةفهومة ماليومية المختلفة ، فضال عن ان اجراءات هذا االسلوب 

مد هذا االسلوب مع مجموعة تعيح، ويمكن استخدام المقياس الذي عية عند التصحيوبالموض

  ( . Wiggins,1973,386من األفراد في الوقت نفسه ) كبيرة

 

 عدد مجاالت مقياس مهارة التعايش وعدد الفقرات لكل مجال (17جدول)ال

الفقرات عدد  ت المجال 

ةالمشكل حول المركز التعايش 11 االول المجال   

الاالنفع حول المركز التعايش 12 يالثان المجال   

مالتقيي المركزحول التعايش 16 الثالث المجال   

 المجموع  22

            

                                                                                           االجابة    بدائل 

مدرج قياس وذلك بوضع مفي اعداد بدائل ال Likert لقد اعتمدت الباحثة طريقة ليكرت     

ه االستجابة من اقصى فيمهارة التعايش، التي تتراوح  سثي لبدائل االجابة عن فقرات مقياثال

( عندما تكون الفقرات ايجابية وهذه 1، 6، 2بحسب االوزان ) على المستجيب انطباق الفقرة

، 62،62، 62، 61، 60، 19، 11، 12، 16، 9، 1، 7، 2، 2، 2، 2، 6، 1الفقرت هي )



 111                                                                              البحث إجراءات: الثالث الفصل
 
 
 

( الى 22، 22، 26، 21، 20، 29، 21، 27، 22، 22، 22، 22، 20، 69، 61 67، 62

، 11، 10للفقرات السلبية والتي هي ) (2، 6، 1اقصى عدم انطباق الفقرة بحسب االوزان )

على  هاودرجات المقياس وقد عرضت اعداد بدائل(، 26، 21، 66، 17، 12 ،12، 12

( بدائل ودرجات 2عداد البدائل وهي )ااعتماد  علىالتوجيه  تمو، مجموعة من المحكمين*

           . (607، 1997تناسب طلبة المرحلة المتوسطة )الدليمي،  كونها المقترحة البدائل

 صالحية الفقرات

على مجموعة من المحكمين ( 7ملحق ) عرض مقياس مهارة التعايش بصورته االولية بعد      

الجل التعرف و(، 1) ( محكماً ملحق12بواقع ) بالعلوم التربوية والنفسية من ذوي االختصاص

والتحقق من صالحية فقرات المقياس ومدى فعاليتها في قياس الخاصية التي وضعت الجلها 

. والبدائل ودرجاتها على الفقرات ومالحظات عطاء اي تعديالتاوسالمتها اللغوية والعلمية، و

( فقرة 22تبين موافقتهم على )والمقياس، المحكمين على  القيمة التي ابداهاتحليل المالحظات تم 

فقرة  ولم تحصل الموافقة على ،( فقرة22مجموع فقرات المقياس البالغة ) ( من%100) بنسبة

 ( .                            2وهي الفقرة ) واحدة

ان عدداً من المحكمين اجمعوا على ابقاء عدد من الفقرات كما هي دون تغيير، وتعديل     

عاد فقرة واحدة فقط عض االخر من الفقرات بحسب رأي البعض االخر منهم، وتم استبالب

يوضح اراء المحكمين على صالحية فقرات مقياس مهارة التعايش علما انه تم  (11)والجدول 

 . الفقرات كاي كأداة احصائية للحكم على صالحية اعتماد مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

        د. بشرى عناد مباركم. أ.                  وهم كل من: أ. د. عدنان محمود عباس  *

 م. د. زهرة موسى جعفر أ.                         
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ع كاي عن صالحية فقرات مقياس مهارة التعايش( قيم مرب11) جدولال  

 الفقرات المجال

 عدد المعارضون الموافقون

 الفقرات

 مستوى كاي قيمة

 الداللة

0102 

 لنسبةا العدد

 المئوية

 

 النسبة العدد

 المئوية

 الجدولية المحسوبة

 التعايش

 حول المركز

 المشكلة

1، 6، 7، 1، 

9، 10، 11، 

12، 12، 

12، 17، 11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

 صفر

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2،12 

 

 

 

 

 دالة

 التعايش

 حول المركز

 االنفعال

2، 2، 2، 2، 

7، 9، 10، 

11 ، 16، 

12 

 التعايش

 حول المركز

 التقييم

1، 6، 2، 2، 

2، 1، 9، 

10، 11، 16 

 التعايش

 حول المركز

 المشكلة

2، 2، 2، 

16، 12 

 

 

 

12 

 

 

 

11% 

 

 

 

2 

 

 

 

19% 

 

 

 

11 

 

 

 

2،62 

 

 

 

2،12 

 

 

 

 دالة

 التعايش

 حول المركز

 االنفعال

1، 6، 1، 12 

 التعايش

 حول المركز

 التقييم

2، 7،  

 التعايش

 حول المركز

 المشكلة

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111                                                                              البحث إجراءات: الثالث الفصل
 
 
 

 التعايش

 حول المركز

 االنفعال

 

 ــ

 

11 

 

 

 

29% 

 

2 

 

21% 

 

1 

 

6،62 

 

2،12 

 

 دالة غير

 التعايش

 حول المركز

 التقييم

 

 ــ

 

                                                      اعداد تعليمات المقياس
بعد ان تم التأكد من صالحية فقرات مقياس مهارة التعايش وضعت الباحثة مجموعة من      

لديهم يمات المقياس ومدى وضوح فقراته التعليمات، للتحقق من مدى فهم العينة المستهدفة لتعل

(. فضال عن توضيح طريقة االجابة حيث تصف التعليمات طبيعة الفقرات 120، 1910)فرج، 

وتوضح كيفية االجابة عنها مع اعطاء مثال عن كيفية االجابة، كما طلب من المستجيبين االجابة 

 .ر اسماؤهم جابة مع عدم الحاجة الى ذكإفقرة دون  ةيأبصراحة وعدم ترك 
 

عينة وضوح التعليمات والفقرات    

( 62) وبواقع ( طالب وطالبة 20طبق المقياس على عينة من طلبة الصف الثاني مكونة من)    

( طالبة تم اختيارها عشوائياً من مدارس المتميزين في المديرية العامة لتربية 62طالب و)

التعليمات والفقرات  وضوح عينةوع بموض (2) الجدول الرصافة االولى وكما ذكر ذلك في

لمقياس المخططات االدراكية. وكان الهدف من هذا التطبيق هو التاكد من مدى فهم الطلبة 

للفقرات ووضوح تعليمات االجابة عليها، وبدائل االستجابة وكيفية اختيارها فضالً عن حساب 

ت واضحة ومفهومة من قبل الوقت المستغرق لالجابة. وقد تبين ان فقرات المقياس والتعليما

الطلبة ماعدا بعض االستفسارات البسيطة عن بعض الفقرات. اما الوقت المستغرق الجابة 

 ( دقيقة .2،2) ( دقيقة بمتوسط قدره6-2الطلبة فقد تراوح بين)

             

  التحليل االحصائي للفقرات

، التي تكشف عنها ييس االمهمة للمق ليل االحصائي للفقرات من الخصائصيعد التح     

 ( .Ebel, 1972, 408عد لقياسه )أخصائص فقرات المقياس ودقتها وقدرتها على قياس ما 

وألجل التحقق من تحليل الفقرات احصائيا تم تطبيق المقياس على عينة التحليل االحصائي     

يقة ( طالبة تم اختيارهم بطر600( طالب و )600( طالب وطالبة بواقع )200البالغة )
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عشوائية من طلبة المدارس المتميزين التابعة لمديريات تربية محافظة بغداد وكما بيناه في 

 ( .2الجدول )

 القوة التمييزية للفقرات   

فراد ذوي المستويات العليا وذوي جل التاكد من قدرة المقياس على التمييز بين األوأل  

 ا، تم تطبيق المقياس الذي اصبح يتكون منالمستويات الدنيا في مايخص السمة التي يتم قياسه

( 200) ي البالغ عددها( فقرة بعد تثبيت مااتفق عليه الخبراء على عينة التحليل االحصائ22)

 طالب وطالبة .

 ها سواء كانتوبعد تصحيح اجابات الطلبة على المقياس وحسب البدائل المعطاة واوزان    

رتبت هذه لية لكل استمارة من االستمارات، رجة الكللفقرات االيجابية والسلبية وايجاد الد

الدرجات ( من %67)اختيرت الـ م ثدنى درجة، أالدرجات تنازلياً من اعلى درجة كلية الى 

( من الدرجات الدنيا التي تتراوح بين %67و )( 162-102التي تتراوح درجاتها بين) العليا

( استمارة، 101عدد افراد المجموعة العليا)اذ كان  ،( لتمثال المجموعتين المتطرفتين92 -71)

استمارة، وعليه كانت االستمارات التي خضعت للتحليل ( 101وعدد افراد المجموعة الدنيا )

لعينتين مستقلتين وايجاد  T-test( استمارة، وعند استعمال االختبار التائي 612) االحصائي

( 0،02( عند مستوى داللة )1،92التي تبلغ ) القيم التائية المحسوبة ومقارنتها بالقيمة الجدولية

( 20، 62، 2) ( فقرات وهي2تبين ان اغلب الفقرات مميزة ماعدا)(، 612وبدرجة حرية )

 ( يوضح ذلك .19) والجدولر دالة احصائياً لذلك تم حذفها من المقياس كانت غي

 ( تمييز فقرات مقياس مهارة التعايش19) جدولال
 القيمة الدنيا المجموعة لياالع المجموعة الفقرة رقم

 التائية

 مستوى

 الداللة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 دالة 2 0،20 6،27 0،62 6،92 1

 دالة 2،22 0،22 1،19 0،22 6،19 6

 دالة 2،61 0،22 1،97 0،22 6،21 2

 دالة 7،22 0،72 1،96 0،22 6،27 2

 دالة غير 0،22 0،77 6،62 0،29 6،26 2

 دالة 7،20 0،21 1،72 0،21 6،22 2
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 دالة 2،96 0،21 6،21 0،21 6،11 7

 دالة 7،90 0،22 6،26 0،26 6،17 1

 دالة 2،12 0،72 1،17 0،26 6،26 9

 دالة 2،92 0،71 1،17 0،22 6،62 10

 دالة 1،21 0،22 6،21 0،67 6،91 11

 دالة 10،10 0،72 6،02 0،20 6،19 16

 دالة 7،02 0،22 1،22 0،27 6،21 12

 دالة 2،22 0،79 1،92 0،21 6،22 12

 دالة 6،22 0،76 1،27 0،20 1،22 12

 دالة 2،27 0،21 1،22 0،76 6،01 12

 دالة 9،60 0،20 6،26 0،67 6،91 17

 دالة 1،71 0،22 6،06 0،26 6،72 11

 دالة 2،02 0،77 1،16 0،72 6،12 19

 دالة 2،11 0،70 6،62 0،22 6،27 60

 دالة 2،22 0،72 1،21 0،29 6 61

 دالة 2،22 0،21 6،62 0،20 6،22 66

 دالة غير 1،92 0،70 6،27 0،22 6،22 62

 دالة 7،72 0،71 6 0،29 6،22 62

 دالة 7،22 0،76 1،12 0،22 6،22 62

 دالة 7،22 0،76 6،12 0،21 6،77 62
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 دالة 2،92 0،21 1،12 0،21 6،19 67

 دالة 2،62 0،22 6،20 0،29 6،11 61

 دالة 2،96 0،11 1،12 0،27 6،22 69

 دالة غير صفر 0،70 6،16 0،72 6،16 20

 دالة 6،72 0،22 1،20 0،72 1،72 21

 دالة 2،21 0،70 6،02 0،29 6،29 26

 دالة 2،21 0،22 6،21 0،22 6،21 22

 دالة 2،27 0،22 6،22 0،20 6،22 22

 دالة 10،92 0،20 6،62 0،67 6،91 22

 دالة 1،72 0،26 6،21 0،20 6،19 22

 دالة 2،77 0،71 6،69 0،21 6،16 27

 دالة 7،20 0،22 1،92 0،22 6،22 21

 دالة 1،29 0،21 6،01 0،22 6،72 29

 دالة 2،22 0،22 6،69 0،21 6،72 20

 دالة 2،29 0،70 6،62 0،22 6،79 21

 دالة 2،99 0،29 6،21 0،21 6،76 26

 دالة 1،02 0،20 6،62 0،29 6،10 22

  للمقياس بالدرجة الكلية ةالفقردرجة ارتباط  

استعملت الباحثة معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامل االرتباط بين درجات كل فقرة    

 والدرجة الكلية للمقياس للتحقق من قوة ارتباط الفقرة بالمقياس، وقد تراوحت معامالت

ها لما وضعت ـالفقرات صادقة في قياسأغلب  ن  أتبين ، و(0،212 -0،192بين)االرتباط 

( 0، 0912احصائيا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة ) ارتباطاتها دالة فمعامالت ،الجله
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( التي كانت غير دالة 12ماعدا الفقرة ) (291وبدرجة حرية ) (0،02) عند مستوى داللة

  . يوضح ذلك( 60والجدول ) احصائياً 

 مهارة التعايشالدرجة الكلية لمقياس بمعامل ارتباط درجة الفقرة  (60) جدولال

االرتباط معامل الفقرة تسلسل  رةالفق تسلسل االرتباط معامل   

- 62 0،612 1 

0،272 62 0،627 6 

0،219 62 0،697 2 

0،271 62 0،222 2 

0،626 67 - 2 

0،217 61 0،229 2 

0،212 69 20،22  7 

- 20 0،212 1 

0،192 21 0،671 9 

0،222 26 0،626 10 

0،612 22 0،210 11 

0،192 22 0،212 16 

0،272 22 0،222 12 

0،211 22 0،262 12 

0،212 27 -0،062  12 

0،290 21 0،672 12 

0،222 29 0،291 17 
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0،222 20 0،229 11 

0،221 21 0،622 19 

0،262 26 0،622 60 

0،290 22 0،612 61 

  0،629 66 

 

 الفقرة بدرجة المجال درجة  ارتباط 

الستخراج العالقة فقرات كل مجال تعبر عنه ون أيستعمل هذا االسلوب للتأكد من      

تم حساب  حيث فقرات المقياس والدرجة الكلية للمجال ناالرتباطية بين درجة كل فقرة م

( استمارة وبحسب 200التحليل التي بلغ عددها ) الدرجة الكلية لكل استمارة من استمارات عينة

كل مجال من مجاالت المقياس الثالثة، ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات افراد 

العينة على كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي توجد فيه، وقد تبين ان جميع االرتباطات دالة 

( والجدول 291( ودرجة حرية )0، 02ى داللة )مستوب عند مقارنتها بالقيمة الجدولية  احصائيا

 ( يوضح ذلك . 61)

 لمقياس مهارة التعايش    بالدرجة الكلية للمجال رةارتباط درجة الفق( معامل 61الجدول )         

 التقييم حول المركز التعايش      االنفعال حول المركز التعايش      المشكلة حول المركز التعايش    

 االرتباط معامل ت االرتباط معامل ت الرتباطا معامل ت

1 0،691 11 0،220 26 0،210 

6 0،262 19 0،222 22 0،216 

2 0،226 60 0،271 22 0،201 

2 0،227 61 0،622 22 0،222 

2 - 66 0،201 22 0،227 

2 0،212 62 - 27 0،229 
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7 0،267 62 0،210 21 0،271 

1 0،217 62 0،209 29 0،296 

9 0،222 62 0،226 20 0،276 

10 0،227 67 0،612 21 0،202 

11 0،262 61 0،292 26 0،202 

16 0،220 69 0،222 22 0،291 

12 0،221 20 -   

12 0،292 21 0،206   

12 -     

12 0،209     

17 0،221     

 

    وبالدرجة الكلية للمقياس  تالمجال بالمجاالدرجة ارتباط 

قة نوع من الصدق باستخدام معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالتم تحقيق هذا ال    

 تالمجاالو ل من مجاالت مقياس مهارة التعايشبين كل مجا االرتباطية لدرجات المستجيبين

ى عينة التحليل االحصائي االعتماد علب خرى، وبين المجال الواحد والدرجة الكلية للمقياساال

مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة  االرتباط دالة احصائياً عند، وظهر ان جميع معامالت السابقة

 .( يوضح ذلك 66( والجدول )291حرية ) ( وبدرجة0، 02مستوى داللة )ب (0،0912)
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  مهارة التعايشوبالدرجة الكلية لمقياس  تدرجة المجال بالمجاال  معامل ارتباط (66) جدولال 

 

 المركز التعايش المجاالت

 لمشكلةا حول

 المركز التعايش

 االنفعال حول

 المركز التعايش

 التقييم حول

 قياسالم

 الكلي

 المركز التعايش

 المشكلة حول

    

 المركز التعايش

 االنفعال حول

0،227    

 المركز التعايش

 التقييم حول

0،229 0،221   

  0،710 0،729 0،162 الكلي قياسالم

 

 يكومترية للمقياسالخصائص الس

تي من أهمها ان المقياس ينبغي ان تتوافر فيه بعض الخصائص السايكومترية االساسية وال   

(، حيث ان الصدق والثبات من الشروط االساسية 112، 6000عالم، صدقه وثبات درجاته )

والتربوي على  نفسيوعليه يؤكد علماء القياس ال ها في بناء ادوات القياس،الواجب توافر

 النحو االتي :  وقد تم التحقق من ذلك علىس ييامقالق وثبات ضرورة التحقق من صد

  Scale validityاوال : صدق المقياس 

 ويشتمل على االنواع االتية من الصدق وهي : 

: وقد تم التحقق من توفر مؤشرات صدق Content validityصدق المحتوى  -1

 المحتوى لمقياس مهارة التعايش من خالل :

 Face Validityالصدق الظاهري 

ومدى ارتباطها بموضوع القياس وذلك بعرض  وقد تم التاكد من صحة صياغة الفقرات    

تربوية ( فقرة على مجموعة من المحكمين في العلوم ال22) المقياس بصورته االولية والبالغ

( لمعرفة ارائهم ومالحظاتهم العلمية في مدى صدق كل فقرة من فقرات 1والنفسية ملحق )

داة معتمدة في هذا أكو ( فقرة22صبح عدد فقرات المقياس )أ محكمينراء الآفي ضوء المقياس و
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قبل التحليل االحصائي ( و19وكما تم توضيحه في الجدول ) البحث لقياس مهارة التعايش

 . للفقرات

  Construct Validityصدق البناء  -1

ن فقرات المقياس والى اي ساس النظري للمقياس وبييعتمد هذا الصدق على العالقة بين األ     

 ( .220، 6000مدى يقيس االختبار الفرضيات التي بني عليها المقياس )ابو جادو ، 

وتعد معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس او بالمجال الذي تنتمي    

اج العالقة ارتباط بيرسون الستخرصدق البناء، وعليه تم استعمال معامل  اليه دليال على

الدرجة عالقتها بو للمقياس االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية

ما كانت جميع معامالت االرتباط رجة الكلية للمقياس، ولالكلية للمجال وكذلك عالقة المجال بالد

القدرة على التمييز لها جميعها بان  الفقرات االخرى تعد( فقرات، لذا 2دالة احصائيا فيما عدا )

( وان مقياس مهارة التعايش في 61،  60،  19جدول )وكما تم توضيحه في ال بين المستجيبين،

 البحث الحالي يعد صادقا في بنائه .

  Scale Reliabilityثانيا : ثبات المقياس   

 استخرج الثبات للمقياس الحالي باالساليب االتية :

   Test-Retest Methodبار اسلوب االختبار واعادة االخت -2

اليجاد الثبات بهذا االسلوب اتبعت الخطوات نفسها التي اتبعت عند ايجاد ثبات مقياس     

التمركز حول الذات، حيث بعد التطبيق االول للمقياس على نفس عينة الثبات التي استخدمت 

ثم اعيد تطبيق  .(12جدول ) ( طالب وطالبة100اليجاد ثبات التمركز حول الذات والبالغة )

( يوما. وحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين والذي 12المقياس بعد مرور )

جابات ت جيد، اذ انه دال احصائيا ومؤشر على مدى استقرار إ( وهو معامل ثبا0،12بلغ )

 المستجيبين على مقياس مهارة التعايش .

 Cronbach Method  Alphaمعادلة الفاكرونباخ ) االتساق الداخلي (  -1

داء الفرد من فقرة الى اخرى ويشير الى الدرجة التي يعتمد هذا االسلوب االتساق في أ    

(، 79 ،1919،وهيجن ورندايكتشترك فيها جميع الفقرات في قياس خاصية معينة عند الفرد )ث

، وقد بلغ ثباتالثبات من استمارات عينة الالستخراج معامل  الفا كرونباخ تم استعمال معادلة

 ( وهذا مؤشرا على اتساق الفقرات وتجانسها .0،11معامل الثبات للمقياس )

بعد اجراء التحليل االحصائي واستخراج الخصائص السيكومترية للمقياس اصبح المقياس     

( مجاالت وذلك بعد حذف 2( فقرة موزعة على )29مكونا من ) (1ملحق ) بصيغته النهائية

 غير دالة احصائيا بالنسبة للقوة التمييزية للفقرات . ( فقرات النها2)

السابقة تم استخراج الخصائص االحصائية الوصفية لدرجات فضال عن الخصائص     

( توزيع درجاتهم 62بين الجدول )ياستجابات عينة البحث الحالي على مقياس مهارة التعايش و

( توزيع الدرجات 10الشكل ). وكذك يبين بحسب الخصائص االحصائيةفي هذا المقياس 

 . Normal Distributionومدى قربها من التوزيع اإلعتدالي 
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       ايشتع( الخصائص االحصائية الوصفية الستجابات عينة البحث على مقياس  مهارة ال26جدول )الـ   

     

 قيمتها االحصائية الخصائص قيمتها االحصائية الخصائص

  0،612- االلتواء لمعام 91،16 الحسابي المتوسط

المعياري الخطأ  0،12- التفرطح 0،26 

 27  المدى 92 الوسيط

 112 قيمة اعلى 91 المنوال

 29 قيمة اصغر 1،27 المعياري االنحراف   

   29،92 التباين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعايش مهارة عينة البحث الحالي على مقياس درجاتيع زتو( 10الشكل )
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 س ييالنهائي للمقا التطبيقخامسا:

قياس ماعداد و ،(2مقياس المخططات االدراكية ملحق ) بعد ان استكملت الباحثة بناء     

النهائي، تم  م( بشكله1) لحقم مهارة التعايشمقياس بناء و ،(2التمركز حول الذات ملحق )

( طالب 200( والبالغة )6ا على عينة البحث االساسية التي تم توضيحها في الجدول )تطبيقه

تم الطلب من الطلبة المستجيبين االجابة اوال على ووطالبة، حيث طبقت المقاييس الثالثة معا، 

زمنية معينة ثم االجابة على باقي المقاييس،  دةمقياس المخططات االدراكية النه محدد بم

مع وقامت الباحثة بنفسها بعملية التطبيق وتوزيع االستمارات وتوضيح التعليمات المرفقة 

 اكية .رالمقاييس وورقة االجابة المنفصلة لالجابة على مقياس المخططات االد

 

  Statistical Meansسا: الوسائل االحصائية ساد

لغرض تحقيق اهداف البحث استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية المناسبة واالستعانة      

 وكما ياتي : SPSSاالحصائي بالبرنامج 

لة المحكمين في صالحية وقد استعمل لمعرفة دال Chi-square testاختبار مربع كاي  -1

مهارة التعايش )البياتي و ،التمركز حول الذاتو، المخططات االدراكية سييافقرات مق

 ( .692، 1977واثناسيوس، 

 لتحقيق ما ياتي : Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون  -6

 كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس . ايجاد العالقة بين درجة -أ

 نتمي اليه .ل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تايجاد العالقة بين درجة ك -ب

 ايجاد العالقة بين كل مجال من المجاالت والدرجة الكلية للمقياس . -جـ 

 . ايجاد العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث -د

اعادة االختبار لمقياسي التمركز حول الذات ومهارة و باراالخت استخراج الثبات بطريقة -هـ 

 ( .1991،122التعايش )فيركسون، 

الستخراج الثبات بطريقة االتساق  Alpha Cronbach Formulaمعامل الفاكرونباخ  -2

 . (262، 1992) حبيب،  الثالثة سيياللمق الداخلي

: الستخراج  Rechardson and Kuder method( 61كيودر) –معادلة ريتشاردسون  -2

 ( .222، 6006معامل ثبات مقياس المخططات االدراكية )عودة، ، 
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ي ضالختبار الفرق بين المتوسط الفر T-test One Sampleلعينة واحدة  االختبار التائي -2

المخططات االدراكية  س البحث الثالثةعلى مقايي البحث والمتوسط الحسابي لدرجات عينة

 ( .622، 1977) البياتي واثناسيوس،  ت ومهارة التعايشتمركز حول الذاوال

القوة الستخراج  T-test Two Independent Sampleاالختبار التائي لعينتين مستقلتين  -2

باستعمال المجموعتين  ت مقياسي التمركز حول الذات ومهارة التعايشالتمييزية لفقرا

وفق متغيرات النوع والصف ) عطية،  ىلالمتطرفتين وكذلك للمقارنة بين متغيرات البحث ع

6001 ،622. ) 

ز حول للمقاييس المخططات االدراكية والتمرك Standard Errorمعادلة الخطا المعياري  -7

 (.127 ،6001الذات ومهارة التعايش )البياتي،

: استعمل لمعرفة داللة  Two-Factor Analysis of Varianceتحليل التباين الثنائي  -1

يش، تبعا لمتغيرات النوع المخططات االدراكية، التمركز حول الذات، مهارة التعا الفرق في

 ( .272-271، 1911والصف )احمد،

الستخراج مدى اسهام : Multpile Regression Analysisتحليل االنحدار المتعدد  -9

 Bugg etالتمركز حول الذات ومهارة التعايش في التباين الكلي للمخططات االدراكية )

al.,1968,270 . ) 
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  الرابع الفصل

  : البحث نتائج

 وفق وعلى البحث هذا في اليها التوصل تم التي للنتائج عرضا الفصل هذا يتضمن   
 والدراسات النظري االطار ضوء في ومناقشتها النتائج هذه وتفسير مسبقا، المحددة األهداف
 لمقترحاتوا البحث نتائج من المستخلصة التوصيات من بمجموعة الخروج ثم ومن السابقة

 :  االتي النحو وعلى النتائج ضوء في

  ومناقشتها وتفسيرها النتائج عرض: اوال

 . المتميزين الطلبة لدى االدراكية المخططات درجة على التعرف : االول الهدف

 المخططات مقياس على البحث عينة لدرجات الحسابي المتوسط أن   البحث نتائج اظهرت    
 بالمتوسط مقارنته وعند( 8,،8) قدره معياري وبانحراف( ,3،,9) بلغ قد االدراكية
 الفرضي المتوسط من أعلى البحث عينة درجات متوسط ان تبين( ,،53) البالغ الفرضي

 T-test التائي االختبار باستعمال إحصائيا المتوسطين بين الفرق داللة اختبار وعند للمقياس

 القيمة بلغت اذ ،(933) حرية وبدرجة( ,,،,) داللة مستوى عند دال انه وجد واحدة لعينة
( 5،35) البالغة الجدولية التائية القيمة من اعلى وهي درجة( 2,،75) المحسوبة التائية

 . ذلك يوضح( 74) والجدول

 على للدرجات المحسوبة التائية والقيمة الفرضي والمتوسط الحسابي المتوسط (74) الجدول
 مقياس المخططات األدراكية

 المتوسط العينة رالمتغي

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الفرضي

 مستوى التائية القيمة

 الداللة

,،,, 
 الجدولية المحسوبة

 المخططات

 االدراكية

 دال 5،35 2,،75 ,،53 8,،8 ,3،,9 ,,4

 
وبدرجة اعلى من  الطلبة لدى موجودة االدراكية المخططات أن الى البحث نتائج أشارت   
 باالداء تتمتع التي البحث عينة طبيعة الى يعود قد وذلك وسط المجتمع الذي ينتمون اليهمت

 المنتج والتفكير الدراسي واالستقرار العامة العقلية كالقدرة القدرات من مجموعة في العالي
 يرفع الميل وهذا المعلومات وتجميع للمعرفة الوصول في والرغبة العمل في والمثابرة
 التذكر على والقدرة باالدراك يتمتعون النتيجة هذه ضوء في فهم وغيرها، دراسيال تحصيلهم

 الذاكرة ان حيث بارتليت بحسب العالم عن الشاملة االفراد معرفة تمثل المخططات هذه وان
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 همئواستدعا ترميزهم اساس تشكل التي المعرفية التراكيب هذه من تتالف سوف بدورها
 قرأه ما بربط وذلك الطالب قرأ لما الفهم عملية تمت اذا اال تتم ال العمليات هذه ان. لالفكار
 . السابقة خبرته أي سابقا وفهمها يعرفها أخرى بأشياء
 نظرية وهو الحالية الدراسة في الباحثة اعتمدته الذي النظري االساس مع النتيجة هذه تتفق    

 اجزاء بعض تذكر في دقيقة تكن لم لكنها تحدث التذكر عمليات ان يفترض الذي بارتليت
 مع تتفق وكذلك تالفاً، أكثر معلومات مع القصة معلومات ابدال عمليات تضمنت حيث القصة
 اكثر الفاعلة الذاكرة مخطط ذوي الطلبة ان فيها اثبت التي 7,,7 الستار عبد دراسة نتائج
 فاعلة ذاكرة امتالك على يدل المخططات وجود ان حيث العقلية، المخططات انشاء في قدرة
 لالشياء االساسية الخصائص وتمثيل المدركة المعلومات تنظيم اجل من خبرة له تقدم

 . والرموز واالحداث
 

 النوع متغير وفق على االدراكية المخططات في الفروق داللة على التعرف : الثاني الهدف
 ( . المتوسط الثالث ، الثاني)  الصف ومتغير( اناث ذكور،)

 في للفروق االحصائية الداللة الختبار الثنائي التباين تحليل استعمال تم الهدف هذا لتحقيق    
 دالة تأثيرات وجود الى( ,7) المعروضة في الجدول النتائج وتشير االدراكية، المخططات
 الفائية القيمة بلغت اذ االدراكية، المخططات في( والصف ، النوع) للعوامل احصائيا
 البالغة الجدولية الفائية القيمة من أعلى وهي درجة( 7,5،725) وعالن لمتغير المحسوبة

 ألن الذكور ولصالح (935،5) حرية تيوبدرج( ,,،,) داللة مستوى عند درجة( 9،84)
 استجابات متوسط من أكبر وهو( ,55،,9) بلغ الطالب الستجابات الحسابي المتوسط
 . ذلك يوضح( 75) والجدول( 75،59) البالغ الطالبات

 
 (والصف النوع) لمتغير وفقاً  االدراكية للمخططات الثنائي التباين تحليل( ,7) الجدول 

 درجة المربعات مجموع التباين مصدر

 الحرية

 F قيمة المربعات متوسط

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 ,,,،, 7,5،725 2784،579 5 2784،579 النوع

 ,,,،, 545،845 599،279, 5 599،279, الصف

ل بين التفاع

 والصف النوع

7555،979 5 7555،979 27،73 ,،,,, 

   95،537 935 54997،59  الخطا

    933 739556238 المجموع
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في  لداللة الفروق االحصائية في  المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط( 75) جدولال

 (لمتغير )النوع والصف وفقا االدراكية مخططاتال

 االنحراف الحسابي طالمتوس النسبة حجم العينات

 المعياري

 النوع متوسطات

 والصف

 ثاني ذكور

  ثالث ذكور

 المجموع

5,, 

5,, 

7,, 

  95،53 

  94،54 

  9,،52 

   5،,3 

   ,،53 

   5،98 

 ,55،,9: للذكور

 75،59: لالناث

 

 ثاني اناث

 ثالث اناث

 المجموع

5,, 

5,, 

7,, 

  97،22 

  7,،43 

  75،59 

   ,،24 

   55،34 

   5,،44 

 94،48: الثاني

 ,72،95: الثالث

    ,,4 الكلي المجموع

 
 وقد. االدراكية المخططات درجة في واإلناث الذكور بين فروق وجود على يدل وهذا   

 وتحمل المهام تنفيذ في األولوية يعطي الذي مجتمعنا طبيعة أن الى ذلك في السبب يعزى
 بتجارب االحتكاك زيادة على يساعد وهذا ثاالنا من اكثر للذكور المنزل خارج المسوؤليات

 لالناث هو مما اكثر اجتماعية عالقات لبناء الفرص تتوافر االختالط خالل ومن االخرين
 وعليه الذاكرة، في السابق الخبرات خزين الى تضاف الخبرات من منظومة يكون وبذلك
 بين ذاكرتهم في ارتباطات انشاء على معتمدا واالحداث للقصص لديهم التذكر يصبح

 ذلك اثبت وكما الشخصية لمعلوماتهم المتنوعة التصورات مع القصة في الحقيقية العناصر
 تفاعالت على مبنية االول المقام في تكون البينشخصية والمخططات دراساته، في بارتليت
 ( . 578 ،2,,7 حسين،)  االخرين مع الفرد
 شهادة جعل وتعالى سبحانه هللا أن من الكريم القران ايات في ورد لما طبيعية النتيجة هذه   

 يروى، ما صحة من التاكد عدم حالة في االخرى هماااحد لتذكر واحد رجل مقابل امرأتين
 والطالبات الطالب من لكل المختلفة االهتمامات أن الى ايضاً  ذلك سبب يرجع قد والذي
 بها تتميز التي االنفعالية الطبيعة عن فضال فيه، الشائعة والثقافة المجتمع فيها يساهم والتي

 جانسكا دراسة وكانت االحداث، نقل في والتخيل للتصور ميال اكثر منهن تجعل الفتيات،
 في واالناث الذكور بين داللة ذات فروق وجود عدم الى نتائجها في كشفت قد 5,,7 وهابيل
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، الثاني) لصفا متغير يخص فيما اما عليهم، عرضها تم قصص احداث تذكر على القدرة
 الفائية القيمة من أكبر وهي( 545،845) المحسوبة الفائية القيمة بلغت فقد( المتوسط الثالث

 لصالح ،(,,،,) داللة مستوى عند( 935 ،5) حرية وبدرجتي( 9،84) البالغة الجدولية
 الصف طلبة استجابات متوسط بلغ الطلبة استجابات متوسط حساب عند الن الثاني الصف
 المتوسط الثالث الصف طلبة استجابات متوسط بلغ حين في( 94،48) المتوسط يالثان
 الثاني الصف طلبة بين اختالفا هناك ان يعني مما (75كما موضح في الجدول )( ,72،95)

 سبب يرجع وقد. االدراكية المخططات درجة في المتوسط الثالث الصف وطلبة المتوسط
 على مقبلون وهم منتهية دراسية مرحلة في سطالمتو الثالث الصف طلبة ان الى ذلك

 الدراسي باليوم نشغالهما نتيجة مستمر وقلق ضغوط من يعانوه عّما فضال وزارية، امتحانات
 المنهاج الكمال بالدروس فراغهم الوقات المدرسين واستغالل واالمتحانات بالدروس المفعم

 للمراجعة للتهيؤ االخرى سيةالدرا المراحل قبل الدوام عن ينقطعون وكونهم الدراسي
 ذلك وانعكس التركيز وعدم بالملل الطالب شعور الى ذلك كل يؤدي مما النهائي، واالمتحان

 كان المقياس تطبيق وان خاصة المتوسط الثاني بالصف مقارنة االختبار في ادائهم على سلبا
. واالمتحانات دراسةال فترة اوج في وهم الدراسة من الثاني النصف في اي الرابع الشهر في
 الثاني) والصف( اناث ذكور،) النوع متغير بين احصائيا دال فكان التفاعل يخص ما في اما

 المحسوبة الفائية القيمة بلغت احصائية، داللة ذات فروق ظهرت حيث( المتوسط والثالث
 (,,،,) داللة مستوى عند( 9،84) والبالغة الجدولية الفائية القيمة من اكبر وهي( 27،73)

 . ذلك وضح( ,7) والجدول( 935 ،5)  حرية تيوبدرج
 

 . المتميزين الطلبة لدى الذات حول التمركز درجة على التعرف:  الثالث الهدف
 بلغ فقد الطلبة، اجابات تحليل ثم الذات حول التمركز مقياس تطبيق تم الهدف هذا لتحقيق    

 وبعد( 55،,) قدره معياري انحرافوب( 45،45) لدرجات عينة البحث الحسابي المتوسط
 الفرق ان تبين( ,،92) يبلغ الذي للمقياس الفرضي بالمتوسط الحسابي المتوسط هذا مقارنة

 من اكبر وهي( 94،29) واحدة لعينة المحسوبة ائيةتال القيمة بلغت اذ احصائية داللة ذو
( 933) حرية وبدرجة( ,,،,) داللة مستوى عند( 5،35) البالغة الجدولية التائية القيمة
 .ذلك يوضح( 72) والجدول الذات حول تمركز لديهم العينة افراد ان الى يشير وهذا
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 على للدرجات المحسوبة التائية والقيمة الفرضي والمتوسط الحسابي المتوسط( 72) الجدول
 الذات حول التمركز مقياس

 المتوسط العينة المتغير

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 توسطالم

 الفرضي

 مستوى التائية القيمة

 الداللة

,6,, 
 الجدولية المحسوبة

 التمركز

 حول

 الذات

 

4,, 

 

45،45 

 

,،55 

 

92،, 

 

94،29 

 

5،35 

 

 دال

 
 المتوسط مع قليل وبفارق موجود الذات حول التمركز أن الى البحث نتائج أشارت    

 وخاصة بها يمر التي للتحوالت نتيجة قالمراه عند تظهر التمركز فعملية للمقياس، الفرضي
 المجرد التفكير نحو المراهق تفكير تقدم ان الكيند نظرية اقترحت حيث والمعرفية، الجسمية
 تفكير أنها على أيضا تفسر والتي. واالخرين نفسه عن التفكير تشويه من حالة يرافقه

 خصائص من لديه معلوم هو وكما فالمراهق ،5385 بونو دي بحسب الذات حول متمركز
 تقبل وعدم الخاصة نظره وجهة تقبل ترسيخ على يدل ما المرحلة هذه في المميزة النمو

 عن ناتج كله وهذا اآلخرين نحو هو مما اكثر ذاته على فتركيزه االخرين، نظر وجهات
 الحساسه سلوكه ومراقبة بمظهره الزائد وولعه االخرين اهتمام مركز بانه المراهق شعور
 بأنها وحياته ذاته الى نظرته عن فضال باستمرار، وينتقده يراقبه الذي المتخيل وربالجمه
 وضعها التي المؤشرات فهذه حقا، ومعرفته فهمه لالخرين اليمكن وعليه نوعها من فريدة
 افضل بانه المتميز بشعور ذلك يقترن وقد الطالب سلوك في ونراها نلمسها ان يمكن الكيند
 . األمور من كثير في الصحيحة هي ظرهن وجهة وان غيره من

 النفس علم منظرو عليها استند التي النظرية المنطلقات من العديد مع النتيجة هذه تتفق     
 بها تتميز التي المختلفة للتغيرات نظرا حرجة مرحلة المراهقة ان اعتبروا الذين االرتقائي

 عن فضال حساسية وفرط وتوتر وقلق نفسية وأزمات سلوكية مظاهر من يشوبها وما
 أثبت كماو االخرين وأفكار افكارهم بين التمييز في وفشلهم تفكيرهم، أنماط في التغيرات

 وشوكال انرايت وكذلك ،واالخرين النفس عن التشويههو  التفكير هذا يرافق ما ان الكيند

Enright & shukla 1980 هقينالمرا لدى الذات حول التمركز ارتباط الى توصال الذين 

 .  الذاتي الوعي مع ايجابيا
 
 



 451                                                                             البحث إجراءات: الرابع الفصل
 
 
 

 النوع متغير وفق على الذات حول التمركز في الفروق داللة على التعرف:  الرابع الهدف
 (  المتوسط الثالث الثاني،) الصف ومتغير(  اناث ذكور،)
 
 الذات حول التمركز في للفروق االحصائية الداللة الختبار الثنائي التباين تحليل استعمال تم  

 اذ(  االناث الذكور،) النوع متغير في احصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج واظهرت
 البالغة الجدولية الفائية القيمة من اصغر وهي( 28,،,) المحسوبة الفائية القيمة بلغت

 انه بمعنى ،(78) جدولال( 935 ،5) حرية بدرجتي( ,,،,) داللة مستوى عند( 9،84)
 . الذات حول التمركز درجة في والطالبات الطالب بين اختالف اليوجد

     
 (والصف النوع) لمتغير وفقاً  الذات حول التمركز لمقياس الثنائي التباين تحليل( 78) الجدول

 مصدر

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 F قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

,6,, 

 ر دالةغي 28,،, 7،5,9 5 7،5,9 النوع

 غير دالة 5,7،, 7،279 5 7،279 الصف

التفاعل بين 

 والصف النوع
 غير دالة 774،, 9,,،5 5 9,,،5

   ,75،87 935 ,55،,5,57  الخطا

    933 5,595،493 المجموع

 
 من كان سواء معين بنوع مختص غير الذات حول التمركز بان النتيجة هذه تفسير ويمكن
 ذاته حول اهتماماته تتمحور مراهق كل ان 5352 الكيند نظرية وبحسب االناث، أو الذكور
 على قادر غير ويصبح. المراهقين جميع بها ويشترك يمر التي الفسيولوجية للتحوالت نتيجة
 الخاصة نظره وجهة ترسيخ يجسد وهو االخرون به يفكر وما به هو يفكر ما بين التمييز
 مع النتيجة هذه تتفق وعليه لديه، ترسخ الم مناقضة نظر وجهات تقبل على القدرة وعدم

 المرحلة هذه في توجد عامة ظاهرة الذات حول التمركز اعتبار من Elkind ألكيند دراسات

 الى توصال الذي 5387 وجونس ادافر دراسة مع وتختلف النوع، عن النظر بغض العمرية
 في أهمية االكثر ووه الوالدي الرفض – السيطرة اسلوب مع الجنسين بين فرقاً  هناك ان
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 التمركز سلوك في للتنبؤ االفضل هو الجسدي التاثير بينما الذكور عند الذاتي بالوعي التنبؤ
 . ناثاإل لدى الذات حول
 داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت فقد( المتوسط الثالث الثاني،) الصف اثر اما  

 القيمة من أصغر وهي( 5,7،,) لمحسوبةا الفائية القيمة بلغت اذ المتغير هذا في احصائية
( 935 ، 5) حرية وبدرجتي( ,,،,) داللة مستوى عند( 9،84) البالغة الجدولية الفائية

 قريبة كانت المتوسط والثالث الثاني الصفين لدرجات الحسابية والمتوسطات ،(78) جدولال
 . ذلك يوضح( 73) جدولوال البعض بعضها من
 

     الذات حول التمركز لمقياس المعياري واالنحراف حسابيال المتوسط( 73) الجدول
 ( والصف النوع) لمتغير وفقا

 االنحراف الحسابي المتوسط النسبة حجم العينات

 المعياري

 النوع متوسطات

 والصف

 ثاني ذكور

  ثالث ذكور

 المجموع

5,, 

5,, 

7,, 

45،9, 

45،49 

45،93 

4،,2 

,،43 

,،,4 

 45،93: للذكور

 ,9,،45: لالناث

 

 ثاني اناث

 ثالث اناث

 المجموع

5,, 

5,, 

7,, 

45،24 

45،99 

45،,4 

,،55 

,،43 

,،73 

 ,4,،45: الثاني

 45،98: الثالث

    ,,4 الكلي المجموع

 
 المتوسط الثالث الصف وطلبة الثاني الصف طلبة بين ايضا اختالف اليوجد انه يعني مما     
 الذات حول التمركز ان اكتشفوا زمالؤهو ندالكي دراسات الن الذات حول التمركز مستوى في

 بمعنى سنة( 55-54)عمر في أوجه ويبلغ المبكرة المراهقة مرحلة في شيوعا أكثر يكون
 هو المتوسط والثالث الثاني الصف فترتي خالل ينالمراهق لدى الذات حول التمركز مستوى
 مرحلتي في اي ديهمل الذات حول التمركز شيوع في الكيند حددها التي المدة هذه ضمن
 فان المرحلة لهذه زمالؤهو الكيند تحديدات وحسب وبذلك المتوسط والثالث الثاني الصف
 وا اليهتوصل ما مع يتناسب الدراسية المرحلة لهذه ينالمراهق لدى الذات حول التمركز وجود
 . دراساتهم في
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 والصف(  اناث كور،ذ) النوع متغير بين إحصائيا دال غير فكان التفاعل يخص وفيما    
 الفائية القيمة ألن احصائية داللة ذات فروق تظهر لم حيث( المتوسط والثالث الثاني)

 مستوى عند( 9،84) البالغة الجدولية الفائية القيمة من اقل وهي( 774،,) بلغت المحسوبة
 . ذلك وضح( 78) والجدول( 935 ،5) حرية وبدرجتي( ,,،,) داللة
 

 . المتميزين الطلبة لدى التعايش مهارة درجة على عرفالت:  الخامس الهدف
 مهارة مقياس على البحث عينة لدرجات الحسابي المتوسط ان الى البحث نتائج أشارت   

 المتوسط هذا مقارنة وعند درجة،( 8،92) قدره معياري وبانحراف( 35،87) بلغ قد التعايش
 اذ احصائية داللة ذو الفرق ان تبين ،(28) يبلغ الذي للمقياس الفرضي بالمتوسط الحسابي

 البالغة الجدولية التائية القيمة من أكبر وهي( 97،3) واحدة لعينة المحسوبة التائية القيمة بلغت
 . ذلك يوضح( 9,5) والجدول( 933) حرية وبدرجة( ,,،,) داللة مستوى عند( 5،35)

 
 على رجاتللد المحسوبة ائيةالت والقيمة الفرضي والمتوسط الحسابي المتوسط( 9,) الجدول

. التعايش مهارة مقياس  
 المتوسط العينة المتغير

  الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الفرضي

 مستوى التائية القيمة

 الداللة

,،,, 
  الجدولية المحسوبة

 مهارة

 التعايش
4,,   

 

 دالة 5،35 97،3 28 8،92 35،87

 التعايش مهارة من جيد مستوى يمتلكون المتميزين طلبةال أن الى النتيجة هذه تؤشر     
 القدرة لديهم المتميزين الطلبة ان الباحثة وترى ،مقارنة مع متوسط المجتمع الذي ينتمون اليه 

 االنفعاالت مع ايجابي بشكل والتعامل الضاغطة والمواقف المشكالت على التغلب على
 . تاثيرها من تقليللل لها المصاحبة

 الموقف وتقويم تفسير عملية على Lazarus & Folkman وفولكمان الزاروس أطلق وقد    

 التقييم اعادة اسم االنفعاالت وتنظيم المشاكل عن نفسه البعاد الفرد بها يفكر التي والطريقة
 مما أفعالهم وردود المشكالت مع تعاملهم في المتميزين الطلبة يميز ما هو وذلك المعرفي
 . االجتماعية عالقاتهم وفي واالجتماعي النفسي وافقهمت على ذلك ينعكس

 تعني وكذلك االنفعاالت وتنظيم المشكالت لحل وتفكير تدبير عملية التعايش مهارة إن    
 تجهد التي المواقف مواجهة في الصحيحة الطرق اختيار خالل من االدراك على القدرة
 اكساب  يجب لذلك عام، بشكل والمجتمع المدرسة أو األسرة في سواء االلم له وتسبب الطالب
 مع عالقاته في ومتواصال نفسه مع متوافقاً  الطالب ليبقى وتنميتها معينة مهارات الطالب
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 والعمل والتحمل والتصميم والدافعية العمل في بالمثابرة اال يتحقق ال وهذا. والبيئة االخرين
 ( .25 ،,,,7 السرور،) لمدارسا هذه في الطالب بها يتفوق التي األداءات وهي المضني

 انهم الى وتوصال الناس لدى السلوكية التعايش نماذج ,533 وموس هوالهان درس وقد    
 المشكلة على المركز التعايش منها الضغوط مع للتعايش طرق عدة يستخدمون ما عادة

 . االنفعال على المركز والتعايش
 

 النوع متغير وفق على التعايش مهارة في التعرف على داللة الفروق:  السادس الهدف
 ( المتوسط الثالث الثاني،) الصف ومتغير( اناث ذكور،)

 التعايش مهارة مقياس تطبيق تم( اناث ذكور،) النوع بمتغير يتعلق فيما الهدف هذا لتحقيق    
 متغير في احصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج واظهرت االساسية البحث عينة على
 الفائية القيمة من اقل وهي( ,74،,) المحسوبة الفائية القيمة بلغت اذ( اناث ذكور،) عالنو

 والجدول (935،5) حرية وبدرجتي( ,,،,) داللة مستوى عند( 9،84) البالغة الجدولية
 . ذلك يوضح( 95)

غيرلمت وفقاً  التعايش مهارة لمقياس الثنائي التباين تحليل( 59) الجدول  
(والصف النوع)  

 مصدر

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 F قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

,6,, 

 غير دالة ,74،, 52،779 5 52،779 النوع

 غير دالة 283،, 9,,،,, 5 9,,،,, الصف

التفاعل بين 

 النوع والصف
 غير دالة 29,،, 979،,4 5 979،,4

   922،,9 935 ,,72853،9  الخطا

    933 72387،938 المجموع

 وقد التعايش مهارة مستوى في والطالبات الطالب بين اختالف اليوجد انه يعني وهذا    
 الذكور من لكل المتناظرة الوالدية االساليب واتباع للتعلم متكافئة فرص توافر الى ذلك يعزى

 في األقران ويتبعها الوالدان يمارسها متشابهة آلية على واالناث الذكور واطالع واالناث
 الطلبة أفعال ردود فان وفولكمان الزاروس وبحسب المشكالت، وحل الضغوط مواجهة
 المواجهة في قدراتهم عن تعبر يواجهونها التي والمشكالت واالحداث للمواقف وتقييمهم
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 عنها ينتج وما االحداث مع التعامل عملية اثناء المالئمة والسلوكيات االفعال باتخاذهم
 طلبة كونهم عن فضال. الفرد نوع طبيعة عن النظر بغض االحداث هذه مع لتعايشوا

 خاصة االمور، تقييم في عقلية بقدرات ويتميزون متقاربة سلوكية صفات ويحملون متميزين
 حد على استثناء بدون الجميع وتشمل تؤثر عام بشكل مجتمعنا بها يمر التي الظروف وان
 . واالناث الذكور سواء

 بينت والتي Blanchard et al.,1995 واخرين بالنجارد دراسة مع اتفقت النتيجة هذه    

 االستراتيجية اختاروا ونوعهم أعمارهم عن النظر بغض الدراسة، في المشاركين معظم ان
 مع واختلفت. عالية بانفعالية يمتازون يكونوا لم الذين قبل من وخاصة المشكلة على المركزة

 الثانوية المدارس طالبات ان وجدا اللذين Phelps & Jarvis 1994 فسوجار فيليب دراسة

 المركز التعايش من االنفعال على المركزة التعايش مهارات باستخدام الطالب من ميالً  أكثر
  . المشكلة على
 وجود عدم ايضا النتائج اظهرت( متوسط الثالث الثاني،) الصف بمتغير يتعلق فيما اما     
 المحسوبة الفائية القيمة بلغت اذ البحث لعينة بالنسبة المتغير لهذا احصائية لةدال ذات فروق

( ,,،,) داللة مستوى عند( 9،84) البالغة الجدولية الفائية القيمة من اقل وهي( 283،,)
( اناث ذكور،) الثاني الصف لدرجات الحسابي المتوسط الن (935،5) حرية وبدرجتي
 والبالغ( اناث ذكور،) الثالث الصف لدرجات الحسابي لمتوسطل مقاربة( ,37،53) والبالغ

 . ذلك يوضحان( 97) و( 95) والجدوالن( 5,،35)
 

 مهارة لمقياس المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط( 79) الجدول
( والصف النوع)لمتغير وفقا التعايش  

 االنحراف الحسابي المتوسط النسبة حجم العينات

 المعياري

 نوعال متوسطات

 والصف

 ثاني ذكور

  ثالث ذكور

 المجموع

5,, 

5,, 

7,, 

37،27 

35،94 

37،,9 

8،42 

2،82 

8،58 

 8،52: للذكور

 ,2,،8: لالناث

 

 ثاني اناث

 ثالث اناث

 المجموع

5,, 

5,, 

7,, 

35،52 

35،58 

35،52 

8،75 

8،83 

8،,5 

 ,37،53: الثاني

 5,،35: الثالث

   35،52 ,,4 الكلي المجموع
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 الصفين طلبة عند المعرفية والقدرات التعايش أنماط تشابه الى ذلك يعزى نا ويمكن    
 مما المتميزين مدارس نظام ضمن يصنفون الصفين هذين في الطلبة ان كما والثالث، الثاني
 هذه في الطلبة دوام اثناء تظهر قد التي الضغوط مواجهة أساليب اتباع منهم ذلك يتطلب

 للواجبات اليومية والتحاضير الحصص بعدد المتمثلة الدراسية اتبالمتطلب والمتعلقة المدارس
 المدارس هذه في الطلبة يدرسها التي االضافية الدراسية والمواد واالمتحانات المدرسية
 يجب للمعدل عتبة حد وجود عن فضال العادية المدارس بطالب مقارنة الدراسي اليوم وطول

 ضغطا يولد مما العادية والصفوف المدارس في لدراسةا الى سينتقل فانه واال عليه المحافظة
 باالخرين او ببعض بعضهم واالستعانة متشابهة مواجهة اساليب يتبعون يجعلهم اضافيا
 . المدارس هذه في دوامهم واستمرار تفوقهم على للحفاظ

 والصف( اناث ذكور،) النوع متغير بين احصائيا دال غير فكان التفاعل يخص فيما اما   
 الفائية القيمة الن احصائية داللة ذات فروق تظهر لم حيث( المتوسط الثالث الثاني،)

 عند( 9،84) البالغة الجدولية الفائية القيمة من أقل وهي( 29,،,) بلغت قد المحسوبة
 . ذلك وضح( 95) والجدول( 935 ،5) حرية وبدرجتي( ,,،,) داللة مستوى

 
 حول والتمركز االدراكية المخططات بين االرتباطية قةالعال التعرف على:  السابع الهدف   

 . المتميزين الطلبة لدى الذات
 ارتباط معامل استعمال تم الذات حول والتمركز االدراكية المخططات بين العالقة اليجاد   

 حول والتمركز االدراكية المخططات بين المحسوبة االرتباط معامل قيمة بلغت وقد بيرسون
( 938) حرية وبدرجة( 389,،,) البالغة الجدولية بالقيمة مقارنتها وعند( ,22،,) الذات

( 99) والجدول االرتباط لمعامل الجدولية القيمة من أكبر أنها تبين( ,,،,) داللة ومستوى
 لك.ذ يوضح

 الذات حول والتمركز االدراكية المخططات بين المحسوبة االرتباط معامل قيمة( 99) جدولال
 لمعامل سوبةالمح القيمة

 االرتباط

 لمعامل الجدولية القيمة

 االرتباط

 ,,،, الداللة مستوى الحرية درجة

 دالة 938 389,،, ,22،,

 
 الذات حول والتمركز االدراكية المخططات بين ارتباطية عالقة وجود الى النتيجة تشير    
 عينة افراد لدى تالذا حول التمركز وجود يعني االدراكية المخططات امتالك ان يعني مما

 واجراء والتنظيم االدراك على تساعد معرفية تراكيب االدراكية المخططات الن البحث،
 يرتبط التي البيئة نحو االنتباه لتوجيه دليال وتعتبر وتصنيفها المعلومات واستخدام العمليات

 تلفمخ في سريعة تغيرات بمرحلة يمر العمرية المرحلة هذه في المراهق ان وبما بها،
 في واستغراقه الخصب والخيال بالنفس الثقة وعدم التردد عليه ويالحظ الشخصية، جوانب
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 مشاعره بان واحساسه أكبر وزناً  واعطائها بافكاره وانشغاله نفسه في والتفكير اليقظة، أحالم
 دائما بانه يشعر جعله ذلك كل االجتماعي المحيط في التفكير عن فضال االندر هي وخبراته

 االخرين، وافكار افكاره بين التمييز في يفشل فهو وبذلك يرتقبونه االخرين وان المنصة على
 من لمزيد المفتاح بمثابة يكون اعاله ذكر عّما فضالً  االدراكية المخططات من خزينه ان

 . عنه اآلخرين تفكير وفي نفسه في التفكير في التعمق
 

  . التعايش ومهارة االدراكية المخططات بين ةاالرتباطي العالقةالتعرف على :  الثامن الهدف
 ارتباط معامل استعمال تم التعايش ومهارة االدراكية المخططات بين العالقة واليجاد     

 درجة( 58,،,) التعايش ومهارة االدراكية المخططات بين االرتباط معامل بلغ اذ بيرسون،
 حرية وبدرجة( ,,،,) داللة ستوىم عند( 389,،,) البالغة الجدولية القيمة من اقل وهو

، ما يعني ذلك عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة (94) الجدول في موضح كما( 938)
 احصائية بين المخططات االدراكية ومهارة التعايش.

 
 التعايش مهارةو االدراكية المخططات بين المحسوبة االرتباط معامل قيمة( 94) جدولال
 المحسوبة القيمة

 االرتباط لمعامل

 لمعامل الجدولية القيمة

 االرتباط

 الداللة مستوى الحرية درجة

,،,, 

 دالة غير 938 389,،, 58,،,

 
 تبنى فهي المخططات الى تحول عندما المدركة المواضيع ان الى ذلك يعزى ان ويمكن    

 للخبرات ومنسقة منظمة عملية هذه البناء عملية ان الباحثة وترى ،(Ghani, 2012, 1) بناءً 

 بهذه يرتبط بما وتذكرنا سارة غير او سارة كانت سواء يواجهها التي ولالحداث الماضية
 المعلومات ترميز في رغبته خالل من فاعل دور هو الطالب فدور. واالحداث الخبرات
 التاثيرات وتكون االداء، في كفاءته زيادة الى ذلك يؤدي مما استعادتها ثم ذاكرته في وخزنها

 واالستعادة التذكر عمليات كانت اذا خاصة قليلة به المحيطة الظروف ومن االخرين لقب من
 من تبذل جهود هي التعايش مهارة ان حين في. الدراسي والتحصيل العلمية بالمجاالت تتعلق
 اوالهروب شدتها من التقليل او لهم تهديدها لمنع والمشكالت الضغوط لمواجهة الطالب قبل
 والضغوط المشكالت يترقب فالطالب لها، المصاحبة االنفعاالت مع تعاملال عن فضال منها

 مجهدة وادواره انفعاالت، عن عبارة كانت وان حتى معها التعامل اساليب ويستخدم
 الحدث لمواجهة الفرد يستخدم هجومي اسلوب هو المشكلة على المركز فتعايشه وضاغطة
 تاثير من للتقليل يستخدم الذي الدفاعي سلوباال هو االنفعال على المركز وتعايشه الضاغط

 مما واالنفعاالت الضغوط مع التعامل اساليب يستخدم وقد(. Copp, 2001, 552) الضغوط



 411                                                                             البحث إجراءات: الرابع الفصل
 
 
 

 االخرين يفرضه بما يصطدم االحيان بعض في انه اال لالحداث المعرفي وتقييمه يتناسب
 . وبيئية اجتماعية متطلبات من عليه
 

 الطلبة لدى التعايش ومهارة الذات حول التمركز بين عالقةال معرفة:  التاسع الهدف
  المتميزين

 ومهارة الذات حول التمركز بين العالقة اليجاد بيرسون ارتباط معامل استعمال تم    
 الجدولية القيمة من اقل وهي درجة( 22,،,) االرتباط معامل قيمة بلغت حيث التعايش
 في موضح وكما( 938) حرية وبدرجة( ,,،,) داللة مستوى عند( 359,،,) البالغة
 (.,9) الجدول

 
 التعايش مهارةو الذات حول تمركزال بين المحسوبة االرتباط معامل قيمة( ,9) جدولال

 لمعامل المحسوبة القيمة

 االرتباط

 لمعامل الجدولية القيمة

 االرتباط

 الداللة مستوى الحرية درجة

,،,, 

 دالة غير 938 359,،, 22,،,

 
 ومهارة الذات حول التمركز بين احصائية داللة ذات عالقة وجود عدم النتيجة هذه تعنيو   

 وجود اليعني معا ووجودهما االخر وجود يشترط ال المتغيرين هذين احد فوجود التعايش
 انشغال من مؤقتة حالة الذات حول التمركز ان الى ذلك يعزو ان ويمكن. بينهما سببية عالقة

 االخرين بان واالعتقاد االخرين نظر وجهات تقبل على القدرة عدمو بنفسه المراهق
 بانه المراهق اعتقاد ذلك يرافق االخرين عند االنتباه بؤرة وانهم وسلوكه بمظهره مشغولون

 الذات حول التمركز من الدرجة هذه على يترتب الطريقة، بهذه التفكير على القادر الوحيد
 وعواقبه تفكير هكذا حدة من التقليل او للسيطرة المعرفية الجهود بذل على القدرة فقد ايضا
 الردود على السيطرة على القدرة عدم عن فضال ضعف من يسببه وما اثاره مع التعامل على

 والثامن السابع الهدف نتائج تلخيص ويمكن. الضاغطة المواقف مواجهة في االنفعالية
 : االتي( 95) الجدول في والتاسع
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 التعايش ومهارة الذات حول والتمركز االدراكية المخططات بين العالقة( 95) ولالجد

 المخططات المتغيرات

 االدراكية

 التعايشمهارة  الذات حول التمركز

 المخططات

 االدراكية

   

  الذات حول التمركز

,،22,* 

  

  التعايش مهارة

,،,58 

 

,،,22 

 

 دالة ارتباطية عالقة وجود*
 

 اسهام ومدى الثالثة البحث متغيرات بين االرتباطية العالقة على التعرف:  شرالعا الهدف
 لدى االدراكية للمخططات الكلي التباين في التعايش ومهارة الذات حول التمركز متغيري
 . المتميزين الطلبة

 درجات بين Multiple- correlation coeffient المتعدد االرتباط معامل قيمة بلغت    

 دالة قيمة وهي درجة،( 22،,) التعايش ومهارة الذات حول والتمركز االدراكية اتالمخطط
 حرية وبدرجة( 389,،,) البالغة الجدولية القيمة من أكبر المحسوبة القيمة ألن احصائيا

 . ذلك يوضح( 92) والجدول( ,,،,) داللة مستوى عند( 938)
 
 

 تمعةمج المتغيرات بين االرتباطية العالقة( 92) الجدول

 ,,،, الداللة مستوى  الجدولية ةمالقي االرتباط معامل قيمة

  دالة 389,،, 22،,

 
 

 وقد الثالثة، المتغيرات هذه بين جيدة موجبة ارتباطية عالقة وجود الى النتيجة هذه تشير    
 جانب في التفوق ان حيث الطالب عند المعرفي الجانب تخص المتغيرات ان الى ذلك يرجع
 حول التمركز اعتبار من الرغم وعلى االخرى، الجوانب على ايجابيا تاثيرا ريؤث معرفي
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 المرحلة هذه في الطالب بها يتميز تفكير عملية االصل في انه اال سلبية كنزعة الذات
 يعتقده عّما االفكار صياغة على والقدرة بها واالهتمام للذات تحليل عملية وهي العمرية،
 . بذاته وعيه ذلك كل عن سينجم ما وبالتالي عنه، االخرون

 التابع بالمتغير( التعايش ومهارة الذات حول التمركز) المستقلة المتغيرات اسهام ولمعرفة   
 المتعدد االنحدار بتحليل المتمثلة االحصائية الوسيلة استخدام تم(  االدراكية المخططات)

Multiple Regression Analysis  وجود المتعدد نحداراال تحليل نتائج اظهرت وقد 

 الذات حول التمركز) والمتغيرات جهة من( االدراكية المخططات) المتغير بين عالقة
 داللة ذو وهو( 35,،,) المتعدد االرتباط معامل بلغ اذ اخرى، جهة من( التعايش ومهارة
 بالغةال الجدولية الفائية القيمة من اكبر وهي( ,4,،783) المحسوبة الفائية والقيمة احصائية

 هذه يوضح( 98) والجدول( ,,،,) داللة مستوى عند( 932 ،7) حرية وبدرجتي( 7,،9)
 . النتائج

 
 لمعرفة المتعدد لالنحدار التباين لتحليل االجمالي االحادي االختبار نتائج( 98)الجدول       

   التعايش ومهارة الذات حول والتمركز االدراكية المخططات بين العالقة

 مصدر

 اينالتب

 مجموع

  المربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 مستوى الفائية القيمة

 الداللة

 الجدولية المحسوبة ,,،,

 بين

 المجموعات

 دالة 7,،9 ,4,،738 ,8255،73 7 3,،52477

 داخل

  المجموعات

55344،7,2 932 9,،,85 

 المجموع

 الكلي

73955،238 933  
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 ليل اإلنحدار ومعامل اإلرتباط ونسب المساهمة( ملخص تح93الجدول )

الوصف         

 األحصائي

 

 المتغيرات

 معامل اإلرتباط

مربع معامل 

 األرتباط المتعدد

 )نسبة المساهمة(

مربع معامل 

االرتباط المتعدد 

المعدل )نسبة 

 المسااهمة المعدلة(

الخطأ المعياري 

 للنسب المساهمة

 المتغيرات

 مجتمعة ً 
,622 ,6,39 ,6,35 ,643 

 
 هذه تفسر درجة،( 39,،,) يبلغ االرتباط معامل مربع قيمة ان (93) الجدول يظهر      

 ان اي التابع، المتغير درجات في الحاصل التباين تفسير في المستقلة المتغيرات تأثير القيمة
. مجتمعة المستقلة المتغيرات الى يعود التابع المتغير درجات في الحاصل التباين من( 3،,)

 حول التمركز) المستقلة المتغيرات اسهام ان المتعدد االنحدار تحليل خالل من اتضح وقد
 داالً  بعضها كان( االدراكية المخططات)  التابع المتغير درجات في( التعايش ومهارة الذات

 .( يوضح ذلك ,4والجدول ) احصائياً  داالً  يكن لم االخر وبعضها احصائياً 
                  

 المحسوبة تاء وقيم بيتا ومعامل الثابت الحد معامل وقيمة االنحدار تحليل نتيجة( ,4) الجدول     

 الخطأ B قيم المتغيرات

 المعياري

 قيم

Beta 

 مستوى التائية القيم

الداللة

,،,, 
 الجدولية المحسوبة

 الحد

 الثابت

  2،23 ـــــ 9،252    73،945

 

5،35 

 دالة

 التمركز

 حول

  الذات

 دالة 79،325 22،, 9,,،, 5،723

 مهارة

 التعايش

 دالة غير 72،, 3,,،, 99,،, 3,,،,
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 :الثابت الحد
 عند احصائياً  دالة( 2،23) البالغة المحسوبة التائية القيمة ان الثابت الحد نتيجة تشير  

 عالقة لها اخرى متغيرات هناك ان يعني مما( 5،35) البالغة الجدولية بالقيمة مقارنتها
 . الحالي البحث يشملها لم التابع بالمتغير

 

 تمركز حول الذات:ال
 والبالغة الذات حول التمركز لمتغير النسبي سهاملال B قيمة ان الى النتائج اشارت كما              

  التائية القيمة بلغت حيث( ,,،,) داللة مستوى عند احصائياً  دالة هي درجة( 5،723)
 وجود يعني مما( 5،35) البالغة الجدولية التائية القيمة من أعلى وهي( 79،325) المحسوبة

 .  الذات حول والتمركز االدراكية المخططات بين احصائية داللة ذات عالقة
   

 مهارة التعايش:
 بلغت قد التعايش لمهارة النسبي لالسهام B معامل قيمة ان ايضا النتيجة اظهرتو            

( 5،35) الجدولية القيمة من اقل وهي( 72،,) البالغة المحسوبة التائية القيمة وان( 3,,،,)
 انه يعني مما احصائياً، دالة غير وهي( 932 ،7) حرية وبدرجة( ,,،,) داللة مستوى عند

 . التعايش ومهارة االدراكية المخططات بين عالقة التوجد
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 : االستنتاجات     
 استدعاءها يتيح تسلسل وفق وترميزها المعلومات تنظيم على القدرة لهم المتميزين الطلبة ان -1

 . المعلومات معالجة عند بسهولة
 به يزخر الذي الهائل المعلومات كم مع جداً  ايجابياً  سيكون للمخططات البحث عينة امتالك ان -2

 لمعالجة المستنفد والوقت فكريال بالجهد االقتصاد في المخططات تسهم حيث الحالي، عصرنا
 .المعلومات

 على يساعدهم مما الذات وتدقيق فحص ىال يقودهم ذاتياً  وعياً  يمتلكون المتميزين الطلبة ان -3
 .االجتماعية الحياة في النجاح وبالتالي ودافعياتهم اندفاعاتهم في التحكم

 واالنفعاالت الضغوطات عم التعامل لهم تيحان وجود مهارة التعايش لدى افراد عينة البحث ي -4
 .والنفسية الجسمية صحتهم على سلبياً  اثراً  ذلك يترك ان دون وتقييمها

 المشكالت حل في يسهم الضغوط على التغلب الى تقود التي التعايش مهارة امتالك ان -5
 .التكيف وسهولة

 . لدى الفرد امتالك مهارة التعايش الى تطور األنا يؤدي -6
 آلية من آليات الدفاع الالشعورية .مهارة التعايش ك قد تصنف -7

 
 
 :التوصيات 

 مركز خارج ادارية وحدات لتشمل المتميزين مدارس فتح في التوسععلى وزارة التربية  -1
 . قدراتهم وترعى المناطق هذه في المتميزين لتحتضن كاالقضية، المحافظات

 العاديين الطلبة من اقرانهم مناهج عن متقدمة دراسية بمفردات الدراسية المناهج اثراء -2
 . واالدائية العقلية قدراتهم مع تتناسب متنوعة صفية وانشطة وببرامج

 التي الطلبة لدى الشخصية التكنيكات استراتيجيات بتنمية االهتمام على المدرسين حث -3
 . المعلومات تذكر على تساعدهم

 من لها لما اللغات ومختبرات العلمية بالمختبرات المدارس وادارات التربية مديريات اهتمام -4
 .  التذكر لعملية كمساعدات دورها عن فضال بالتطبيقي النظري التعلم تعزيز اهمية

بين المراهق ووالديه ومعلميه وأقرانه ألنها تقود الى التخفيف التأكيد على العالقات التفاعلية  -5
 من التمركز حول الذات عنده .

 وعدم المتعلم لدى والمهارية الوجدانية لجوانبا بتنمية االهتمامعلى اعضاء الهيئة التدريسية  -6
 .  فقط النظرية المعرفية الجوانب على التركيز
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 :المقترحات
 تقترح الباحثة اجراء الدراسات االتية:

 المدارس في الموجودين المتوسطة المرحلة طلبة على الحالي للبحث مماثلة دراسة اجراء -1
 . الحالي البحث بنتائج نتائجها ومقارنة العادية

 االدراكية، السرعة مثل أخرى بمتغيرات وعالقتها االدراكية المخططات تتناول دراسة اجراء -2
 . الدراسية العادات

 . الطلبة لدى االدراكية المخططات خالل من المعرفي ءالعب لخفض تعليمي برنامج بناء -3
 او العيانية داتالمشاه اختبارات باستعمال االدراكية المخططات قياس تستهدف دراسة إجراء -4

 .والصور الرسومات
 . الوالدية بالمعاملة وعالقته الذات حول التمركز قياس تتناول دراسة إجراء -5
 الحياة، عن الرضا مثل أخرى بمتغيرات وعالقتها التعايش مهارة تتناول دراسة إجراء -6

 . النفسية والصالبة التفاؤل،



 471                                                                                                                     مصادرال
 

 

 العربية المصادر     

 القرآن الكريم .-     

    الذذذء ال المدعذذذ د لذذذ ا س اذذذة زذذذ ارر المدميذذذادي نافذذذرا    ا  ديذذذادديي  ذذذ  (: 8002ابررررا، مب ل  ررر  حم ررر     ررر

جا عرررك  –ب اطروحرررك ورارررغحا   ش رررر  ليرررغحر(ب ر/ رررك الارب رررك   ابررر  ال  ررر م المرح ذذذة الوا  دذذذة  درارذذذة ز ار ذذذة 

 بغ او .

   األحون. -ب عالم الكاب ال  يث ب أحب   0ب ط      فس الشخصية(: 8000أبغ أسع  ب أح   ع   ال/ط ف 

   بواح ال سررر رر ل/ليرررر والاغليرررة والط اعررركب8بط   ذذذ  الذذذتفس الدربذذذ  (: 8000 أبرررغ جررراوو ب حرررالي    ررر  ع/ررر 

 االحون . –ع ان 

 تطاي ذذذام  م يذذذة  ذذذ  تتميذذذة الدفبيذذذر ا بذذذ ا   ب رذذذدخ ا    ردذذذة ال ذذذ (: 8002  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرررـ 

 . األحون –ب واح اليروق ل/لير والاغلية ب ع ان   بدبار  ل مشبالما

 7ط واح ال سرررر رر ل/ليررررر والاغليررررة والط اعرررركب ب  ذذذذ  الذذذذتفس الدربذذذذ  :(8002  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررررـ 

 . األحون –ع ان 

   ب  كا ك الل ضك ال صريك ب القا،رر 8ب ط     التفس الدرب  :(0220أبغ حطب مؤاو وحاوق ب آ ال . 

    ب واح ال سررررر رر ل/ليرررررر والاغليرررررة والط اعرررررك ب  0ب ط المعر ذذذذذ الذذذذذدع   ( : 8007أبرررررغ حيررررراح ب حسررررر      ررررر

 . االحون –ع ان 

   ذذذذذ  الذذذذذتفس الدربذذذذذ   ل طالذذذذذ  ال ذذذذذازع  نالمع ذذذذذ  ( : 8007أبرررررغ حيررررراح ب حسررررر   وع ررررر  ال ررررر  ب ل،ريرررررك  

 . األحون –ب واح ال س رر ل/لير والاغلية والط اعك ب ع ان  0ب ط الممارر

   ل/ليرررر  ب واح ال سررر رر   ردذذذام الدطذذذ ر ا  تذذذا   نتطاي اتذذذ  الدرب دذذذة( : 8002أبرررغ شرررمال ب  عاويرررك    رررغو

 األحون . -والاغلية ب ع ان 

   ب واح الررررر عغر ل/ط رررررة والليرررررر والاغليرررررة 0ب ط ا ذذذذذا نسف ذذذذذ  حبادذذذذذة  ذذذذذ  دذذذذذ  ( : 8000ابرررررغ ل /ررررركب ع ررررررو

  صر . –االسكل حيك 

   ب واح اليررررروق ل/ليررررر والاغليررررة ب  0ب ط المرجذذذذ   ذذذذ  زاذذذذاد  الدربيذذذذة( : 0221أبررررغ ،رررردل ب اح رررر  وآ رررررون

 . األحون –ع ان 

     ب 0ب جتطاي ذذذذام ارذذذذس نزاذذذذاد  ا حصذذذذال  ذذذذ  الم ذذذذا  التفتذذذذ  نالدربذذذذ  ( : 0222اح رررر  ب  رررركر  سرررر

 . جا عك قطر
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    أثذذذر بر ذذذازد أريذذذاد   ذذذ  ضفذذذا زتذذذد ا ال ذذذ  س ال رارذذذية لذذذ ا ( : 0222أح ررر  ب عد،ررر     ررر  ع/ررر

الجا عررررك ال سالصررررريك ب   ب أطروحررررك وراررررغحا  ش ررررر  ليررررغحر ب ر/ ررررك الارب ررررك  سالاذذذذام المرح ذذذذة المد رذذذذطة

 العراق.

   ب  ط عك الع الك ب بغ او     التفس المعر  ( : 8001األس   ب ع اس حلغن   لا . 

    صر. -ب  كا ك االلج/غ ال صريك ب القا،رر  0ب ط     التفس التم ( : 0228األ غل ب عاول عم ال ي  

 BEM B. ALLAN 8000: ) ب ترج رررك عررردن الررر ي  ر رررام  الدتذذذ    -التمذذذ   -  ردذذذام الشخصذذذية ا رت ذذذال

 . األحون –ب واح ال كر لا رون و غلعغن ب ع ان 0ب  ايسك اح   الل ال وس  ر      سالم ب ط

    عاليذذذة بر ذذذازد  ريذذذاد   ذذذ  ز اج ذذذة ال ذذذ  س التفتذذذية لذذذ ا سذذذال  ( : 8000األ  رررر  ب أح ررر  ع/ررر     ررر 

 الجا عك ال سالصريك ب العراق.  ب أطروحك وراغحا  ش ر  ليغحر ر/ ك الارب ك  الوا  دة    تعا المرح ة

   .ترج رررك و.    ررر  حررر ر  سررر   ب وح رررا  ،  ذذذ  نتطاي اتذذذ   ذذذ  الذذذتفس المعر( : 8007أل حسرررغن ب جرررغن آح

 . األحون –ع ان  ب واح ال كر لا رون و غلعغن ب0ط ب سع  الج ال

   واح الكاررررب ل/ط اعررررك والليررررر ب  ب0ب ط أرذذذذس   ذذذذ  الذذذذتفس الدربذذذذ  (:0220 اإليمحجرررراو  ب ما رررر    سرررر

 . بغ او – ال غح 

   .واح   بب ترج رررك حا ررر  ع ررر  العميرررم  ال قررر    ردذذذام ا ريذذذاد نالعذذذال  التفتذذذ ( : 0228باترسرررغن ب س. ،رررـ

 . الق/م ب الكغيت

   .ب ترج رررك ع ررر  ال /ررر م    رررغو السررر   ب اي ررر     رررغو عرررا ر ب    ذذذ  الشخصذذذية( : 8000بررررام   ب لرررغحال  أ

 . ب ال ررم القغ   ل/ارج ك ب القا،رر0     ي  ى الر او ب ط

   درارذذذة ز ار ذذذة  ذذذ  الدفبيذذذر ا بدبذذذار  نالد ا ذذذ  التفتذذذ  نا جدمذذذا   لط اذذذة (: 0222بلررر حب لرررغي  رررراحلغ

جا عرررك  –ب اطروحرررك ورارررغحا ب ر/ رررك الارب رررك   ابررر  ح ررر  زذذذ ارر المدميذذذادي نافذذذرا     ذذذ  المذذذ ارر ا ضذذذرا

 بغ او .

   ب ترج ررررك    رررر    ررررر  حربرررر  ب  كا ررررك  صررررر  ال بذذذذ  الخ  ذذذذ   تذذذذ  ا سفذذذذا ( : 0292ب ررررا ج رررر) ب جرررران– 

 . القا،رر

    ب اثررررران 0ب طا حصذذذذال نتطاي اتذذذذ   ذذذذ  الع ذذذذ   الدرب دذذذذة نالتفتذذذذية( : 8002ال  ررررات  ب ع رررر  الج رررراح تغم رررر

 االحون . –ل/لير والاغلية ب ع ان 

    ا حصذذذال ال  ذذذف  نا رذذذد  ل   ذذذ  الدربيذذذة(: 0277ال  رررات  ب ع ررر  الج ررراح تغم ررر  واثلاسررر غسب لرريرررا لرررر 

 . ب واح الكاب ل/ط اعك واللير بجا عك ال صررن    التفس
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   .( .0222ب ررررو ب حو : ) ب ترج رررك م رررغال مررراحس ال ررر دو  ب  كا رررك  جذذذاي بياجيذذذ  نرذذذيب ل جية  مذذذ  ا سفذذذا

 األلج/غ ال صريك ب القا،رر.

    ب    ذذذ  الذذذتفس الدربذذذ   نتطاي اتذذذ ( : 0222ال  /ررر  ب    ررر  ع ررر    وقاسرررم ب ع ررر  القررراوح والصررر او  ب أح ررر

 .  كا ك ال دح ل/لير والاغلية ب الكغيت

    س التفتذذذية لذذذ ا الطذذذال  ذذذ جدما يذذذة نالالذذذء ال العذذذاسف  ن الفدذذذ  بالم اج ذذذة ا( : 8009تيررران ب وام ررر   

( ب العرررر و ال ررررال  ب اللا ررررر حويا/رررر ج ب 02ب القرررر حر ع/ررررى ال حاسررررال الع/ ررررا ب ال ج/رررر   الم هذذذذ بيي الصذذذذيتييي 

 .  ج غعك مرالس   وتاي/غح

     ب جرررغن واي/ررر  واوالو ب   ذذذ  الذذذتفس الدربذذذ   رذذذيامأرا( : 0222ترررغق ب   ررر  الررر ي  وعررر س ب ع ررر  الررررح

 االحون.

 ب ترج رررك ع ررر   ال يذذذار نالد ذذذ د   ذذذ    ذذذ  الذذذتفس نالدربيذذذة( : 0222ل ماب رررث  ا  ب  جغحلررر اي  ب حوبررررل و،رررث

 . األحون –ب ع ان  حول   لي  الك دل  وع   الرح   ع س ب  ررم الكاب اإل

    ب الجررررمن  زع ذذذذ    ذذذذ  الذذذذتفس نالطذذذذ  التفتذذذذ ( : 0222جررررابر  ب جررررابر ع رررر  ال   رررر  ور ررررام  ب عرررردن الرررر ي

 . ال ال  ب واح الل ضك العرب ك ب القا،رر

     ب وحقرررك ع ررر   حاجذذذام الط اذذذة الم هذذذ بيي نالمدفذذذ فيي نزشذذذبالت  ( : 8000جرررروان ب ما ررر  ع ررر  الررررح

مررر  ال رررؤت ر الع/ ررر  العربررر  ال رررال  لرعايرررك ال غ،رررغب   وال ا رررغق   ت رررت علرررغان   الارب رررك اإلب اع رررك أمضررر  

تيرررررري  ال رررررال  ب ال ج/ررررر  العربررررر  ل/ غ،رررررغب   وال ا رررررغق   ب  8 -تيرررررري  األول  10إسرررررا  اح ال سررررراق  (( ب 

 . األحون –ع ان 

   ال خططررررال االوحار ررررك االجا اع ررررك  السرررر/غح العرررر وال  وااللسرررر اب ( لرررر   8002جع ررررر ب ل،رررررر  غسررررى : )

 . جا عك ويالى -ر/ ك الارب ك االساس ك ز  ة الفدح ،( سلكب 01-2االط ال و ال را،ق   باع اح  

 االلج/رررغ ال صرررريكب ب  كا رررك  : ال يذذذار نالد ذذذ د   ذذذ  الدربيذذذة ن  ذذذ  الذذذتفس0222  ح  ررربب  جررر   ع ررر  الكرررريم

 . القا،رر

  واح الغمرررران لرررر يلا  ب0ب ط العذذذذال  التفتذذذذ  المعر ذذذذ  زفذذذذاهي  نتطاي ذذذذام:( 8007) ع رررر  الع)رررر م  طررررحسرررر   ب

 .  صر –الط اعك واللير ب األسكل حيك 

    ب واح ال كرررر ل/ط اعرررك والليرررر ب ع ررران  0ب ط ترب دذذذام المذذذر الاشذذذر ( : 8001حسررر   ب    ررر  ع ررر  ال ررراو

 . األحون –

   طروحررررك اب  فذذذذ م ت مذذذذ  الشخصذذذذية نأرذذذذالي  الدعازذذذذ  زذذذذ   ذذذذ  س ال يذذذذام( : 0229ال /ررررغ ب ب  لررررك  لصررررغح

 . جا عك بغ او -وراغحا  ش ر  ليغحر ب ر/ ك اآلواب 



 477                                                                                                                     مصادرال
 

 

  ب واح ال سررررراق   ل/ليرررررر والاغليرررررةب  دليذذذذذ  الا ذذذذذ  نالد ذذذذذ د  الدربذذذذذ  ( : 0229 الخط رررررب ب اح ررررر  وا ررررررون

 االحون . -ع ان

    األحون. -ب واح ال كر ب ع ان  ة التمعيةز  زة    ا  اف( : 0222الخط ب ب ج ال ال ي 

   .واح  ارجرو، رررررر  ل/ليرررررررب الرررررر اح ال ول ررررررك ل/ليررررررر  ب1ط بزذذذذذذ ض    ذذذذذذ  الذذذذذذتفس( 0221وام رررررر ود ب للرررررر ا ل

 بترج ررررك سرررر   الطررررغاب و.    ررررغو ع ررررر و. لج ررررب  ررررما)  راجعررررك وتقرررر يم و. مررررؤاو أبررررغ حطررررب بوالاغليررررة

 .  ليغحال  كا ك الا رير ب  صر

    طرابام التذذذذذذ   ية نا  فعاليذذذذذذة  ذذذذذذ: أرارذذذذذذيام الد ا ذذذذذذ  التفتذذذذذذ  نا ( 8002الرررررر ا،ر  ب حررررررالي حسرررررر

 . األحون –ب واح ح ان ل/لير والاغلية ب ع ان  0ب ط  ا رس نالت ردام 

     زذذذذ  ال ذذذذ  س التفتذذذذية ن الفد ذذذذا بالر ذذذذا الذذذذ  يف    زذذذذأرذذذذالي  الدعا( : 8007الرررر حاج  ب حسرررر  ع/رررر  سرررر

طروحرررك ورارررغحا  ش رررر  ليرررغحر ب اب  ن ذذذ   الدلهيذذذ  نا مذذذاس د  ذذذى ل شخصذذذية لذذذ ا زع مذذذ  المذذذ ارر ا بد ا يذذذة

 . جا عك بغ او -ب  ح   ار/ ك الارب ك   

   ات ا  يام ا دراك نزتشذذذذذطتي  ذذذذذ  الذذذذذتفس الدربذذذذذ   أرذذذذذدرا  ذذذذذ : أرارذذذذذيام ( 8002وحولر ب أملررررران ل) رررررر

 –ب واح اليررررروق ل/ليررررر والاغليررررة ب ع رررران  0ب ط  لرذذذذار لدصذذذذمي  الدع ذذذذي   درارذذذذام نب ذذذذ   نتطاي ذذذذام 

 . األحون

   درارذذذذذة ز ار ذذذذذة لذذذذذاعا رذذذذذمام الشخصذذذذذية بذذذذذيي الط اذذذذذة المدفذذذذذ فيي ( : 0221الررررر ماع  ب  اجررررر ر ح رررررمر

 ليررررغحر( ب ر/ ررررك ا   ش ررررر طروحررررك وراررررغحاب  نالمدذذذذاضردي  ذذذذ  الد صذذذذي  الم ررذذذذ   ذذذذ  المذذذذ ارر ا   اددذذذذة

 . جا عك بغ او -ب  ح   الارب ك   ا

    اثذذذر اضذذذدالت درجذذذام بذذذ ا   ا جابذذذة  ذذذ  الخصذذذا   التذذذيب زدردة ل يذذذار ( 0227الررر ل   ب احسررران ع/ رررغ

 جا عك بغ او . –ب اطروحك وراغحا   ش ر  ليغحر( ر/ ك الارب ك   اب  ح   الشخصية

   رج ررررك عرررراول ع رررر  الكررررريم ياسرررر   ب أيرررراو أح رررر   / ررررم ب تغم رررر  ب ت تع ذذذذي  الدفبيذذذذر( : 8000و  بغلررررغ ب إوواحو

 . سغحيا –ب واح الر ا ل/لير ب و ي   0أح   الع ر  ب ط

    تتميذذذذذذة ا بذذذذذذ ا  نالخيذذذذذذا  الع مذذذذذذ  لذذذذذذ ا اسفذذذذذذا  الرن ذذذذذذة نزرح دذذذذذذ  ا بد ا يذذذذذذة ( : 8000حا رررررر ب ع/رررررر

 االحون . –ب وي غلغ ل/ط اعك واللير والاغليةب ع ان 0ب طنا   اددة

   ب واح اليررررؤون ال قام ررررك يخصذذذذية ا  تذذذذاي تب دت ذذذذا نسايعد ذذذذا نا ذذذذطرابات ا( : 0222حب ررررةب    رررر   رررر اتك

 العا كب بغ او .

 ب واح ال سرررر رر ل/ليررررر والاغليررررة والط اعررررك ب ع رررران 1ب ط فيذذذذار الشخصذذذذية( : 8000  ـــــــــــــــــــــــــــــــررررـ

  األحون. -
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   رذذذدراتي يام الذذذدع   نا رذذذدء ار ن الفد ذذذا بذذذاعا المد يذذذرام لذذذ ا ( : 8002الرب عررر  ب ما ررر  ج ررراح عرررغور

 . جا عك بغ او -ب  ال   م اب ر/ ك الارب ك    (ش ر  ليغحر طروحك وراغحا  اب  س اة ال ازعة

   رذذذذذدراتي يام الذذذذذدع   لذذذذذ ا س اذذذذذة زذذذذذ ارر المدميذذذذذادي نافذذذذذرا    ( : 8008الرب عررررر  ب ياسررررر   ح  ررررر  ع رررررال

 جا عك بغ او . –ب حسالك  اجسا ر  ش ر  ليغحر(ب ر/ ك الارب ك   اب  ح   اددة العادديي    المرح ة ا   

  ب جا عك و ي  ل/لير والاغلية ب سغحيا 0ط ،  ردام الشخصية( : 8000ك   ل احلق ب . 

   العدقرررك بررر     ررراحر الررر ران العررراط   والا اعررر  األجا ررراع  وحاسرررك    ال رررك وحررر  ك 8002حلق   ب حلررر ا : )

ال ج/رر   بز  ذذة جازعذذة دزشذذ ع/ررى ع لررك  رر  تد  رر  الصررف السرراوس  رر  الاع/رر م األساسرر  مرر    ام)ررك و يرر  ب 

 . الع و األول ب ر/ ك الارب ك ب جا عك و ي  - 82

  ب  كا ررررك األلج/ررررغ ال صررررريك ب  ال ذذذذ  س التفتذذذذية سايعد ذذذذا ن  ردد ذذذذا( : 0222  الر رررر    ب ،رررراحون تغم رررر

 . القا،رر

   ب واح ال عاحد ال صريك ب القا،رر. زشبالم ا سفا  الي زية : (0272ح م  ب إس اق 

   ب واح ال كررررررر 0ب ط أرارذذذذذذيام ال يذذذذذذار نالدشذذذذذذخي   ذذذذذذ  الدربيذذذذذذة الخا ذذذذذذة( : 0222الروسرررررران ب مرررررراحوق

 . األحون –ل/ط اعك واللير والاغلية ب ع ان 

   ب واح ال كرررررر ل/ط اعرررررك  ذذذذذ  الدربيذذذذذة الخا ذذذذذةارذذذذذالي  ال يذذذذذار نالدشذذذذذخي  ( : 0222ــــــــــــــــــــــــــــرررررـ

 االحون . –واللير والاغليةب ع ان 

 ب واح ال كرررررر ل/ط اعرررررك والليرررررر ب ع ررررران  رذذذذذيب ل جية ا سفذذذذذا  ييذذذذذر العذذذذذادديي( : 8000  ــــــــــــــــــــــــرررررـ– 

 . األحون

   الكغيت .002ب س/س/ك عالم ال عرمك الع و  ا ب ا  العا  نالخاص( : 0222حو كاب الكسل حو ) 

   ب واح ال سررر رر ل/ليرررر والاغليرررة والط اعرررك ب    ذذذ  الذذذتفس العذذذا ( : 8002الري ررراو  ب    ررر  عرررغور وآ ررررون

 . األحون –ع ان 

 ب واح ال ريخ ل/لير ب الرياض طراب ا  الج االءا رم فيار ا   ( : 8008محاو ب م ص         ر  ال . 

 سا ك ب و ي اب واح      التفس العا ( : 0229ي  ب  عرود  لح . 

   ب واح  0ب ط   ذذذذذ  الذذذذذتفس المعر ذذذذذ ( : 8001المشرررررغل ب حامرررررة اللصررررر ر والمشرررررغل ب ع ررررراو ع ررررر  الررررررح م

 . األحون –اليروق ب ع ان 

      اط لذذذذ ا رم ن رذذذذدراتي يام الدذذذذء ر ننج ذذذذة ال ذذذذزذذذذا نرال الذذذذءا :(8002لرررررر  ب لررررغال بلررررت    رررر  ع رررر

 (ش ررر  ليررغحر بحسررالك  اجسررا ر   يتذذة زذذي الطالاذذام المدف فذذام درارذذيا ت نالعاددذذام  ذذ    يذذة الدربيذذة ب ذذا اي

 ب ر/ ك الارب ك   جا عك أ) القر .
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 ب ال غحررررر ب جا عرررررك ا ضداذذذذذارام نالم ذذذذذاديس التفتذذذذذية(: 0220  ابررررررا، م وا ررررررونع ررررر  الج/ ررررر   الموبعررررر  ب

 . ال غح 

     ب  ي  ذذذ  العذذذرا الط اذذذة المدميذذذان( : 0229الموبعررر  ب ع ررر  الج/ ررر  إبررررا، م والكلرررال  ب إبررررا، م ع ررر  ال سررر

احر الارب ررررك   بعررررا  صا صرررر م األسررررريك والل سرررر ك واالراوي  ررررك ب ال  يريررررك العا ررررك ل/اقررررغيم واإل ا الررررال ب ول

 . بغ او و ررم ال  غ. الاربغيك والل س ك   جا عك بغ او

   ب  0ب ط   ذذذ  الذذذتفس المعر ذذذ  ال ذذذال الوذذذا   زذذذ اض  ن مذذذا   ن  ردذذذام( : 8000الميرررال ب ما ررر   صرررط ى

 واح اللير ل/جا عال ب  صر.

  نال  ذذذذذا    ت رذذذذذة المعر يذذذذذة   ذذذذذ  الذذذذذتفس المعر ذذذذذ  ن ذذذذذ  ندرارذذذذذة ال( : 8007 ا رررررال  اليررررر  الررررر ي  ب

 . ب رول بب واح ال ل   ال/ لال   0ط،الع  ية

    سرررارات ج ك الاعا ررر   رررة الضرررغغط الل سررر ك لررر   ط/ رررك جا عرررك قطرررر وعدقا رررا: ا( 8002الميرررغو ب لررراوح م  ررر 

 . (22  الع و ،ز  ة ررالة الخ يد العرب ب  ب عا ال اغ رال

   ب واح ال كررررر  ال يذذذذار نالد ذذذذ د   ذذذذ  الدربيذذذذةزاذذذذاد  ( : 0222الميررررغو ب لرررراوح م  رررر  و ع/ رررران ب ،يررررا) عررررا ر

 االحون .  –ل/ط اعك واللير والاغلية ب ع ان 

    واح ال كرررر ل/ط اعرررك والليرررر  ب0ب ط زذذذ ض   لذذذة تربيذذذة المدميذذذادي نالم هذذذ بيي:(0222السرررروح ب لاويرررا ،ايررر

 . حوناال – ب ع ان

  ب واح ال كررررر   ذذذذ  تربيذذذذة المدميذذذذادي نالم هذذذذ بيي زفذذذذاهي  نبذذذذرازد  الميذذذذة( : 8000 ـــــــــــــــــــــــــــــــررررـ

 حون.اال -ل/ط اعك واللير والاغلية ب ع ان 

   ب واح ال كرررر العربررر  ل/ط اعرررك والليرررر 1بط ال يذذذار التفتذذذ  الت ردذذذة نالدطايذذذ  : (0222  سرررع  بع ررر  الررررح

 . بالقا،رر

   ن الفد ذذذا بعمذذذره نجتتذذذ  ال ذذذ  س الدذذذ  ددعذذذرر ل ذذذا المراهذذذ  العرافذذذ  ( : 0222السررر/طال  ب لررراجي ررررريم

جا عررررك ببرررر  ح رررر   اب ر/ ررررك الارب ررررك (ش ررررر  ليررررغحر  طروحررررك وراررررغحا  اب  نزف ذذذذ   الذذذذءام نزر ذذذذا التذذذذيطرم

 . ب العراقبغ او

  ي الذذذ ض    ذذذ  رذذذسفذذذا  ا ذذذ اد زعذذذادير الد يذذذا ل دبيذذذ  الم ررذذذ   تذذذ  ا( : 0221سرررعاو سررر ا  ع رررغو   باليررراو

 . الجا عك ال سالصريك  ش ر  ليغحر( ب ر/ ك الارب ك  ب حسالك  اجسا ر  الم ررة ا بد ا ية

  ب  كا رررررك األلك/رررررغ ال صرررررريك ب  8ب ط   ذذذذذ  الذذذذذتفس المعر ذذذذذ  المعا ذذذذذر( : 8001لرررررغح    ررررر   االيررررررقاو  ب

 . القا،رر

     /  ل لان –ب واح الل ضك ب ب رول      الص ة التفتية العربية( 0221اليرقاو  ب . 
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   ب واح ال سرررر رر ل/ليررررر والاغليررررة والط اعررررك ب ع رررران  0ب ط المراه ذذذذةرذذذذيب ل جية ( 8002 ررررريم ب حشرررر ر– 

 . األحون

   ب ترج رررك ح ررر  ولررر  الكربرررغل  ب وع ررر  الررررح   الق سررر  ب  ط عرررك    ردذذذام الشخصذذذية( : 0221 ررر/ام ب ووان

 . جا عك بغ او

  ردتذذذذية نالدفبيذذذذر  دارم ا  فعذذذذا م ن الفد ذذذذا بفا  يذذذذة الذذذذءام الد ( : 8000حررررد) ج رررراح ع رررر     االيرررر ر  ب

 . جا عك بغ او -ب ر/ ك الارب ك ل/ لال (ش ر  ليغحر  طروحك وراغحا  ا بالع م  ل ا الم ررام

 صر. - كا ك الل ضك ال صريك ب القا،رر  8ط ب    التفس الدرب  ( : 0229ح   لر   حالي ب أ  

     سررررا ك ل/ليررررر اب واح  0ب ط طرابات اا ذذذذالشخصذذذذية ، بتا،هذذذذا ، تب دت ذذذذا ، أ ماس ذذذذا ، ( 8002حررررالي ب  ررررؤ

 األحون. -والاغلية ب ع ان 

   ب واح الق/ررررم ب القررررا،رر  0ب ط   ذذذذ  الذذذذتفس الد ردااذذذذ ( : 0229الصرررر غر ب    رررر  والقرييرررر  ب ع رررر  ال ارررراح- 

  صر.

 ب م لررررغس ل/ اسرررر ال والط اعررررك والارج ررررك ب   فعذذذذا م  م هذذذذا ن دارت ذذذذاا ( : 8000لعرررراول  ب حا، ررررك ع رررراس  ا

 بغ او.

    ب   كك لق  ال ع/غ ال  ردام فيار تر ياام الشخصية( : 8000العاس   ب حياض لاي. 

    درارذذذة ز ار ذذذة  ذذذ  بعذذذا المد يذذذرام التفتذذذية نالمعر يذذذة (: 8000الع اسررر ب  ررر  ان ع ررر  العميرررم ع ررر  ال   ررر

ك الارب رررك ب اطروحرررك ورارررغحا   ش رررر  ليرررغحر(ب ر/ ررربذذذيي  ن  ال د صذذذي  العذذذال  نالذذذ اسا زذذذي الط اذذذة المدميذذذادي

 جا عك بغ او . –  اب  ح   

 ارذذذذالي  الذذذذدع   لذذذذ ا الط اذذذذة المدميذذذذادي نافذذذذرا    ا  ديذذذذادديي  ذذذذ  (: 8000ع ررررغو ب سرررر ا) ع/رررر  ع رررر     ال

 -ب حسرررالك  اجسررررا ر  ش رررر  ليررررغحر(ب ر/ رررك الارب ررررك ل/ لررررال المرح ذذذة ا   اددذذذذة   ذذذة ن ذذذذ  بعذذذا المد يذذذذرام

 جا عك بغ او .

   سغحيا. -ب  عاع ل/لير والع/غ) ب ح/ب  0ب ط زع   الع    التفتية( : 8001عاق  ب ما ر 

 األحون. -ب واح ال س رر ل/لير والاغلية ب ع ان  0ب ط     التفس المعر  ( : 8002  ــــــــــــــــــ 

    ل لان. -ب واح ال كر العرب  ب ب رول  ز ر  ة   مال التفس نالدربية: (0222ع اس ب م ص 

  التذذذذر ة ا درا يذذذذة ن الفد ذذذذا بالذذذذءا رم الصذذذذ ردة لذذذذ ا س اذذذذة ( : 8000سرررر   ع رررر  ال   رررر   اع رررر  الج رررراح ب

 الجا عك ال سالصريك.  ب ر/ ك الارب ك (ش ر  ليغحر  ب حسالك  اجسا ر  المرح ة المد رطة

  ب واح ال عرمررررك    ذذذذ  الذذذذتفس أ ذذذذ ل  نزااد ذذذذ ( : 0221ح رررر     رررر  ووويرررر اح ب ع رررر  ال ارررراح  اع رررر  الخررررال  ب

  صر. -سكل حيك  ك ب االالجا ع
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     ب واح ق ان ل/ط اعك واللير والاغلية ب القا،رر.   ردام الشخصية( : 0222ع   الرح   ب      الس 

    بال دح ل/ط اعك واللير والاغليةب الكغيت.8ب طال يار التفت ( : 0222ع   الرح  ب سع 

    ب واح ش رررر ان ل/ليررررر  0ب ط المعر ذذذذ  درارذذذذام زعا ذذذذرم  ذذذذ    ذذذذ  الذذذذتفس:(8000ع رررر  السررررااح ب   لرررر     رررر

 األحون. -والاغلية ب ع ان 

    ب واح    ذذذ   فذذذس التمذذذ  ا رذذذس نالت ردذذذام:(8000ع ررر  ال عطررر  ب حسررر   صرررط ى وقلررراو  ب ،ررر      ررر

  صر. -ق ان ل/ط اعك واللير ب القا،رر 

    اآلبذذذذذال تعذذذذذ د  التذذذذذ  ك ا  تذذذذذا   دليذذذذذ  ( : 8009ع ررررر  ال ررررراو  ب جرررررغول عرررررمل والعرررررمر ب سرررررع   حسرررررل

 -ب واح ال قامرررك ل/ليرررر والاغليرررة ب ع ررران  نالمريذذذ دي الدربذذذ ديي  ذذذ  ال  ذذذادا الدع يميذذذة نالتفتذذذية نا جدما يذذذة

 األحون.

 ب اال،/ ررررك ل/ليررررر والاغليررررة ب 0ب طزت  يذذذذة الا ذذذذ   ذذذذ  الع ذذذذ   ا  تذذذذا ية( : 8002ح رررر   ع رررر  ال رررراو ب ل  رررر  أ

 حون .األ –ع ان 

    دناتذذذذ  الا ذذذذ  الع مذذذذ  زف  زذذذذ  نأ( : 0222ع  رررر ال ب نوقرررران وعرررر س ب ع رررر  الرررررح   وع رررر  ال رررر  ب رايرررر

 االحون . –ب واح ال كر ل/ط اعك واللير والاغلية ب ع ان 9ب طناراليا 

    بتذذذال ز يذذذار ز ذذذتي لتذذذمام الشخصذذذية المف ذذذ ة ل  اذذذ    ذذذ  زعاهذذذ  ( : 8002العاررراب  ب ع ررر     ج ررر  ح  ررر

ب اطروحرررررك ورارررررغحا   ش رررررر  ليرررررغحر(ب ر/ رررررك الارب رررررك   الجا عرررررك المع مذذذذذيي نالمع مذذذذذام  ذذذذذ  العذذذذذرا ا ذذذذذ اد 

 ال سالصريك .

    تتميذذذة ز ذذذارام الدفبيذذذر  مذذذا     ردذذذة ( : 8007العارررغ) ب عررر لان والجرررراح ب ع ررر  اللاحرررر وبيررراحر ب  غمررر

 حون.األ -ب واح ال س رر ل/لير والاغلية والط اعك ب ع ان  0ب ط نتطاي ام   مية

   واح ال سررررر رر ل/ليرررررر  ب8ط ب  ذذذذذ  الذذذذذتفس المعر ذذذذذ  الت ردذذذذذة نالدطايذذذذذ ( : 8000العارررررغ) ب عررررر لان يغسرررررف

 األحون. -والاغلية والط اعك ع ان 

     ب س/سررر/ك ال راجرررة مررر  الارب رررك وع/رررم 0ب ط ال  ذذذ  ن دارم ال ذذذ  س التفتذذذية( : 8000ع  ررران ب مررراحوق السررر

  صر. -لعرب  ب القا،رر ر اكالل   الكااب الساو  عير ب واح ال 

     ب واح ال كررررر ل/ط اعررررك والاغليررررة ب ع رررران  9ب ط المذذذذ ض   لذذذذة   ذذذذ  الذذذذتفس( : 0222عرررر س ب ع رررر  الرررررح- 

 األحون.

 ب واح ال كرررررررر لا ررررررررون  1ط ب   ذذذذذذذ  الذذذذذذذتفس الدربذذذذذذذ     ذذذذذذذرم زعا ذذذذذذذرم( : 8009  ـــــــــــــــــــــــــــــــرررررررـ

 االحون. -و غلعغن ب ع ان 
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    ب واح ال كررررر لا رررررون  7ب ط المذذذذ ض   لذذذذة   ذذذذ  الذذذذتفس( 8007عرررر س ب ع رررر  الرررررح   وتررررغق ب    رررر  الرررر ي

 األحون. -و غلعغن ب ع ان 

    ب واح ال كرررررر ل/ط اعرررررك ب ع ررررران  0ب ط الم ررذذذذذة نتع ذذذذذي  الدفبيذذذذذر( : 8000عررررر س ب ع ررررر  الررررررح م    ررررر- 

 األحون.

    الررر اح ال ول رررك وواح ال قامرررك ل/ليرررر والاغليرررة ب  ، فييتربيذذذة الم هذذذ بيي نالمدفذذذ( : 8000العرررمر ب سرررع   حسررر

 األحون. -ع ان

    ب ال كاررررب الد  يذذذذ  ا حصذذذذا   نتطاي اتذذذذ   ذذذذ  درارذذذذام الخ زذذذذة ا جدما يذذذذة( : 8000عط رررركب ع رررر  ال   رررر

  صر . –الجا ع  ال  يث ب االسكل حيك 

    ب واح ال قامرررك ل/ليرررر ا حذذذ ا ا ذذذطرابام ال رذذذط ا رذذذر  ن الفد ذذذا ب تذذذ   ( : 8000العكاي/رررك ب    ررر  سرررل

 االحون . –والاغلية ب ع ان 

   الذذذء ال الشخصذذذ  ن الفدذذذ  با فتذذذا  ا جدمذذذا   نا رذذذد  ال الم ذذذاد (: 8000العك /ررر ب ج ررراح واو  برررا،ا

 الجا عك ال سالصريك . -ب ر/ ك الارب ك اطروحك وراغحا ل ا الط اة المدميادي، 

    ماع/ رررك برلرررا د إح ررراو ج عررر  مررر    رررا الارررغتر 8000عررردن الررر ي  ب ج ررراو وع ررر  الررررح   ب عرررم الررر ي : )

ب  ج/ررر   الم  ذذذة ا رد يذذذة  ذذذ  الع ذذذ   الدرب دذذذةوالايرررال) لررر   أ  رررال األط رررال االحول ررر   ال صررراب   بالسررررطان ب 

 .127-170( ب 2( ع و  7 

   د  الدربذذذذذ   نالتفتذذذذذ  ، أرارذذذذذيات  نتطاي اتذذذذذ  ال يذذذذذار نالد ذذذذذ( : 8000عرررررد) ب حررررردح الررررر ي     رررررغو 

  صر -ب واح ال كر العرب  ل/ط اعك واللير ب القا،رر  0ب ط نت جي ات  المعا رم

    الفذذذذة ال ذذذذ  س التفتذذذذية بذذذذاعا المد يذذذذرام الشخصذذذذية لذذذذ ا ( : 8002العلرررم  ب ع رررراح برررر  سرررر  ر  عررررم 

حر ب جا عرررك لرررايف العرب رررك ل/ع/رررغ) األ ل رررك ب حسرررالك  اجسرررا ر ش رررر  ليرررغ العذذذاز يي  ذذذ  المذذذرنر بم دتذذذة الردذذذار

 . ب ر/ ك ال حاسال الع/ ا

    ب رارذذذيام الا ذذذ  الع مذذذ   ذذذ  الدربيذذذة نالع ذذذ   ا  تذذذا يةأ( : 0228عرررغور ب اح ررر  و /كررراو ب ما ررر  حسررر

 االحون . –واح ال كر ل/لير والاغلية ب ع ان 

    ب االحرررر اح الخررررا   ب واح اال رررر  ل/ليررررر  ال يذذذذار نالد ذذذذ د   ذذذذ  العم يذذذذة الد ردتذذذذية( : 8008عررررغور ب اح رررر

 االحون . –والاغلية 

    ب واح ال عررررراحد  ال يذذذذذار الد رداذذذذذ   ذذذذذ    ذذذذذ  الذذذذذتفس نالدربيذذذذذة( : 0229ع سرررررغ  ب ع ررررر  الررررررح      ررررر

 .الجا ع كب القا،رر 
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    اهذذذذ ات نتصذذذذتي  الم ذذذذارام ال ياتيذذذذة  ذذذذ  الم ذذذذا  الدربذذذذ  ( : 8000الغا رررر   ب  اجرررر  برررر  سررررالم ح  رررر .

www.aluhah.net. 

        األحون. -ب ع ان  واح ال كر،الدفبير  ت  الطف  تط ره نسر  تع يم ( : 0229شالم ب    غو 

 ب  كا رررك واح ال قامرررك علررر  االط رررال ل/ليرررر والاغليرررة ب ع ررران  الدفبيذذذر  تذذذ  ا سفذذذا ( : 8002  ــــــــــــــــــــــــرررـ

 األحون. -

   ب  كا رررررك  0ب ط   ذذذذذ  الذذذذذتفس الدربذذذذذ   نتطاي اتذذذذذ  الصذذذذذفية( : 8002 ش ررررراح  ب ثرررررا ر وأبرررررغ  رررررع رر ب  الررررر

 األحون. -ال جا ة العرب  ل/لير والاغلية ب ع ان 

    ب واح الل ضرررررك  رذذذذذيب ل جية الشخصذذذذذية : ز ذذذذذ دات ا ، فيارذذذذذ ا ،   ردات ذذذذذا( : 0279شلررررر م ب سررررر      ررررر

 العرب ك ب القا،رر .

   ب واح ال كر العرب  ب القا،رر .0ب ط ال يار التفت ( : 0220مرج ب ح غر 

   ب ت ذذذ د    ذذذ  الذذذتفس ا جدمذذذا   :(8008مريرررمح ب ررررغل  وب ر ررر  ب برلررر ان و،رررا  ب ويررر  وويرررغم   ب ج رررراحو

 األحون. -واح ال س رر ل/لير والاغلية والط اعك ع ان  0ترج ك ماحس ح/   ط

    ب م/سررررط    8الس/سررر/ك اإلح رررراويك ب ط ،أرارذذذذيام تعذذذذ د  التذذذ  ك ا  تذذذذا  : (8002ال سررر غس ب عرررر لان أح ررر

www.fiseb.com888. 

   .كا ررررك األلك/ررررغ ال صررررريك ب  0ب ترج ررررك  لصررررغح ط/عررررت ب ط الدفبيذذذذر نال  ذذذذة( : 0272م جغتسررررك  ب ل. س 

 القا،رر.

   .  ب ترج رررررك ،لررررران   سررررر   الد  يذذذذذ  ا حصذذذذذا    ذذذذذ  الدربيذذذذة ن  ذذذذذ  الذذذذذتفس( : 0220م ررسررررغن ب جررررر . ا

 بغ او . العك / ب واح ال ك ك ب

   ب واح الع/رررم ل/ ديررر    8ب ط تع ذذذ   يذذذ  تفبذذذر ن  ذذذ  أن دك الدفبيذذذر( : 8002الق رررف ب مريرررال و ررر  ب ب لاويرررا

 ل لان. -ب ب رول 

     ال ا غقررررغن عق/ ررررا م  يرررركدت م مرررر  ال  سررررك األسررررريك وال  حسرررر ك وووح 0222القريطرررر  ب ع رررر  ال ط/ررررب أ رررر : )

 ( السلك الااسعك.82ب الع و  ة الخ يد العرب ز  ة ررالالخ  ال الل س ك م  حعايا م ب 

   ب واح ال كررررر ل/ط اعررررك والليررررر والاغليررررة ب  0ط بتع ذذذذ  الدفبيذذذذر ل مرح ذذذذة ا رارذذذذية: ( 8000قطررررا   ب لاي ررررك

 األحون. -ع ان 

   األحون. -ب واح اليروق ب ع ان  ريب ل جية الدع   نالدع ي  الصف ( : 0222قطا   ب يغسف 

 األحون. -ب األ،/ ك ل/لير والاغلية ب ع ان  تفبير ا سفا  تط ره نتطر  تع يم ( : 0220  ـــــــــــــــــــ 
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 واح ال سررررر رر ل/ليرررررر والاغليرررررة والط اعرررررك ب ب  0ب ط تع ذذذذذي  الدفبيذذذذذر ل ميذذذذذ  ا سفذذذذذا ( : 8007  ـــــــــــــــرررررـ

 االحون. -ع ان 

    واح ال كررررر ب 0ط بالطف لذذذذة نالمراه ذذذذة   ذذذذ  الذذذذتفس ا رت ذذذذا   رذذذذيب ل جية( : 8002ر ررررام  ب عرررردن الرررر ي

 األحون. –ع ان  بلا رون و غلعغن

  ردذذذام الشخصذذذية ا رت ذذذال ( : 8000ب  ايسرررك اح ررر  وسرررالم ب سررر  ر    ررر   ر رررام  ب عررردن الررر ي  والل رررال  - 

 ب واح ال كر لا رون و غلعغن ب ع ان ب األحون. 0ط بالدت   –التم  

   ب  ت اهذذذام ح دوذذذة  ذذذ    ذذذ  الذذذتفس المعر ذذذ ا( : 8000ال ررراق  وع سرررى ب  صرررط ى    ررر    ع ررر     ررر  ب  ررر

 االحون. -ب واح ال س رر ل/لير والاغلية والط اعك ب ع ان  0ط

   األحون. -ب واح ال قامك ل/لير والاغلية ب ع ان  0ب ط   ردام الدع  ( : 8002     ب      جاسم 

 0ب ط تع ذذذي  الم ذذذارام ا جدما يذذذة لذذذ ا ا سفذذذا   ن   ذذذع بام الذذذدع  ( : 8000غب      ررر  ع/ررر  ب    ررر  اللررر 

 األحون. -ب واح ح ان ل/لير والاغلية ب ع ان 

    ب  كا رررك ال جا رررة العربررر  ل/ليرررر  0ب ط زف ذذذ   الذذذءام( : 8000   رررغو ب شرررال  حرررالي و طرررر ب  ررر  ان ع ررر

 األحون. -والاغلية ب ع ان 

 قررررر حال وسررررر ال ال غ،رررررغب   وحاسرررررك    ال رررررك ب واح ال كرررررر الجرررررا ع  ب 0221  ب  / ررررر    خا  ررررر  عرررررغض : )

  صر . –أسكل حيك 

        ز ارام الدعادش نالدبي   ز ارام الم اج ة ( 8000ال غرب  بhttp://www.alawsf.com. 

    ب حسرررالك   بذذذالد ا   التفتذذذ ن الفدذذذ  الدمر ذذذا حذذذ   الذذذءام لذذذ ا ا سفذذذا ( : 8009ال  اررر  ب لرررماح قاسرررم تغم ررر

 الجا عك ال سالصريك. - اجسا ر ش ر  ليغحر ب ر/ ك اآلواب 

 ثذذذر تتشذذذيط الذذذءا رم  ذذذ  ارذذذالي  زعال ذذذة المع  زذذذام لذذذ ا سذذذال  أ( : 8002ر  ال كصغحررر ب عررر لان  ررراحو ج ررر

جا عرررك  –طروحرررك ورارررغحا   ش رررر  ليرررغحر(ب ر/ رررك الارب رررك   ابررر  ح ررر  ب أالمرح ذذذة ا   اددذذذة  درارذذذة ت ردايذذذة  

 بغ او .

    واح ال كررررر لا رررررون و غلعررررغن ب ع رررران ب 0ب ط   ذذذذ  الذذذذتفس ا   يتيبذذذذ ( : 8000 / كررررك ب لررررغي  را رررر- 

 االحون.

   الفذذذة ال اجذذذام ا ريذذذاددة بارذذذالي  المعاز ذذذة ال ال دذذذة ل ط اذذذة ( : 0222ال  ررر او ب عررر لان    رررغو ع ررراس 

 جا عك بغ او . –اطروحك وراغحا   ش ر  ليغحر(ب ر/ ك الارب ك   اب  ح   ب  المدميادي نافرا   

   ب ر/ رررك الخ  رررك اإلجا اع رررك  رذذذالي  المعاز ذذذة ال ال دذذذة لوسفذذذا  الم هذذذ بييا( : 8001 غسرررى ب لج رررب  غسرررى

  صر. -ب جا عك ح/غان 
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   . جرررر      ررر  اليرررر ال ترج ررررك    رررغو عررررغض   سرررالم و  ب  ردذذذذام التمذذذ ( : 8009  //رررر ب باترييرررر ا ،رررـ

 األحون. -ب واح ال كر لا رون و غلعغن ب ع ان  0وأح   حس  عا غح ب ط

   االحون. –ب واح اليروق  ب ع ان 0ب طاراريام ال يار    الع    الت   ية( : 8002الل  ان  ب غسى 

    ب واح ال رقررررران ل/ليرررررر والاغليرررررة ب ع ررررران  0ب ط   ذذذذذ  الذذذذذتفس الدربذذذذذ  ( : 0229ليرررررغات  ب ع ررررر  ال ج ررررر- 

 األحون.

   ت ذذذ د  الار ذذذازد الدربذذذ   ل ط اذذذة المدفذذذ فيي  ذذذ  المرا ذذذا الرداددذذذة  ذذذ  ( : 8001اللعا لرررك ب حسررر     ررر  قاسرررم

 -ب ر/ رررك الارب رررك   إبررر  الر ررر   (ش رررر  ليرررغحر طروحرررك ورارررغحا  اب   ذذذ ل أهذذذ ات الدطذذذ در الدربذذذ    ذذذ  ا ردي

 جا عك بغ او.

   جا عررررك  -ب ال ط عررررك ال ررميررررك  0ب ط   ذذذذ  الذذذذتفس المعر ذذذذ ( : 8002ع رررر  السررررااح     رررر  اللع  رررر  ب   لرررر

 ويالى.

   ب واح ع رررراو ب  ؤسسررررك الرسررررالك ب  1ط ب رذذذذيي نجذذذذي   ذذذذي   ذذذذ  الذذذذتفس ا جدمذذذذا  ( : 0222، ررررا) ب ط/عررررت

 االحون. -ع ان 

   يريررررك اليررررؤون  ،الباز ذذذذة ل دشذذذذردعام الدرب دذذذذةالم م  ذذذذة ( : 0272ولاحر الارب ررررك ب الج  غحيررررك العراق ررررك  

 بغ او. -القالغل ك ب  ط عك ولحار الارب ك 

     زر ذذذا تطذذذ در ال رارذذذام الع يذذذا نالا ذذذ    ذذذ  الع ذذذ   ب 0إواحر الضرررغغط ب ط (: 8007يغسرررف ب ج عرررك سررر

 جا عك القا،رر. -ب ر/ ك ال ل سك  ال ت رية

    ب واح ال سرررر رر  الفرددذذذذة  ذذذذ  العم يذذذذام الع  يذذذذة المعر يذذذذةالفذذذذرن  ( : 8000يغسررررف ب سرررر/  ان ع رررر  الغاحرررر

 األحون. -ل/لير والاغلية والط اعك ب ع ان 
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 (1ملحق )

 ن استعانت بهم الباحثة في اجراءات البحث الحالي حسباسماء السادة المحكمين الذي

 اللقب العلمي 

 مكان العمل  التخصص اللقب العلمي واالسم ت

 جامعة بغداد / كلية االداب  قياس وتقويم خليل ابراهيم رسول ا.د. 1

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية ارشاد نفسي صالح مهدي صالح ا.د. 2

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانية ارشاد نفسي ا.د. عدنان محمود عباس  3

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية ارشاد نفسي ا.د. ليث كريم حمد 4

 ابن رشد –جامعة بغداد / كلية التربية  علم النفس النمو عبد الرزاق االعظمي ليلىا.د.  5

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية ارشاد نفسي ا.د. محمود كاظم محمود  6

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية علم النفس  ا.د. مهند محمد عبد الستار  7

 ابن الهيثم –جامعة بغداد / كلية التربية  النفس التربويعلم  دة لفتة البدريا.د. ناه 8

  ابن رشد -التربية  جامعة بغداد / كلية علم النفس العام روى محمد ربيعا.م.د. أ 9

 جامعة بغداد / كلية االداب علم النفس ا.م.د اسراء حسن علي 11

 التربية االساسية جامعة ديالى / كلية علم النفس العام  مبارك د. بشرى عنادم. ا. 11

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانية علم النفس النمو ا.م.د. زهرة موسى جعفر 12

 ابن الهيثم –جامعة بغداد / كلية التربية  علم النفس ا.م.د. عبد الرحيم عبد الصاحب 13

 ابن الهيثم –جامعة بغداد / كلية التربية  علم النفس التربوي  فاضل جبار جودةا.م.د.  14

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانية  علم النفس  ا.م.د. لطيفة ماجد محمود 15

 ابن الهيثم –جامعة بغداد / كلية التربية  اختبارات ومقاييس  ا.م.د. ناجي محمود ناجي  16
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 (2ملحق )

 استبانة اراء الخبراء حول صالحية نصوص مقياس المخططات االدراكية

  

 جامعة ديالى 

 كلية التربية للعلوم االنسانية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 الدراسات العليا / الدكتوراه  

 

 االستاذ الفاضل الدكتور ................................... المحترم 

 

 تحية طيبة ..........

تروم الباحثة اجرراء دراسرة ملميرة موسرومة برل خ المخططرات االدراكيرة ومالقتمرا برالتمرك       

حررول الرروات وممررارا التعررايط لرردل الطلبررة المتميرر يخ خ ولقيرراس المخططررات االدراكيررة امرردت 

باحثرررة مقيررراس المخططرررات االدراكيرررة الموضررروى بررريخ ايرررديلم ملرررى و رررق ن ريرررة بارتليررر  ال

(Bartlett1932  )، : تركيبات مقلية مفيردا تمردف  ويعرف بارتلي  المخططات االدراكية بانما

ساسرية معنى تسامد  ي تمثيل الخصراص  اأ الى تن يم المعلومات القادمة مخ البيئة بطريقة ذات

. حيررا اكررد ملررى تن رريم ممليررات االدرا  والتمييرر  وتمثيررل المعلومررات حرردا أو األلموضررومات 

واهميررة الدمررد بعررد المعنررى بالنسرربة للترروكر. وتررم تحديررد المدرراالت وتعاريفمررا  رري ضرروء الن ريررة 

 المتبناا والتي شمل  المداالت االتية : 

 

 .  Personal Schemataالمخططات الشخصية  – 1

 . Role Schemataمخططات الدور  – 2

 .  Events or Script Schemataمخططات االحدا  او الوقاصع  – 3

 

وتتلون اداا البحا مخ قص  قصيرا واحدا  وتمثل كل قصة أو حد  أحد المداالت       

الموكورا اماله، حيا أشارت االدبيات والدراسات السابقة ومنما ن رية بارتلي  المتعلقة 

 مخ ثقا ات غير مألو ة إلى المفحوصيخ .   بموضوى البحا الى تقديم قصصا  

  

صلرم آترجرو الباحثرة المسرامدا  ري ابرداء ار، ون را لما تتمتعرون برم مرخ ةبررا وملانرة ملميرة      

واالطالى ملى اداا القياس والحلم ملى مدل صحتما وصالحيتما او اجراء التعديل والحروف لمرا 

 ترونم غيرمناسب.

 مع الشلر والتقدير 

 طالبة الدكتوراه                                                                                             

 ن يره أبراهيم حسخ                                                                                     



 791                                                          المالحق                                                         

 
 

:وتيوو  ويوا المريا ات الشخصية  وال ية   Personal Schemataاوالً : المخططات الشخصية  
 (. Augoustions et al.,2006, 70)واالتجاهات الخاص  بالف و والتي تنظ  سلوكه الشخصي 

 يطلب مخ الطالب قراءا القصة االتية مرتيخ :       

هوه قصة صديقيخ كانا يعبران الصرحراء القاحلرة، وةرالل رحلتممرا حرد  بينممرا شردار انتمرى     

 ب احدهما االةر ملى وجمم . بأن ضر

تألم الصديق الوي ُضرب ملى وجمِم وللخ بدون ان يقول أي كلمة كتب ملى الرمل خ ضربني     

 أم  صديق لدَي ملى وجمي اليوم خ... 

وبعدها تابعا طريقمما حتى وصال الى واحة،  قررا االستحمام  ي ماء البحيرا .. وقع الصديق   

 الوي ُضرب مخ قبل  ي الطيخ وكاد ان يغرق اال ان صديقم انقوه . 

 بعدها ومندما تمالك الغريق نفسم حفر ملى الصخر خ اليوم انقو صديقي حياتي خ . 

ل وانقوه توا : خبعدما ضربتك كتب  ملى الرمل واالن حفرت هنا سألم صديقم الوي ضربم مخ قب   

 ملى الصخر، لماذا ؟ خ  أجابم صديقم :

خمندما يؤذينا شخ   علينا كتابة ذلك ملى الرمل لتأتي الريح وتدلب المسامحة ومع هبوبما 

 تختفي اللتابة خ . 

ر  يبقى ذلك داصما  رغم وللخ مندما يؤدي إلينا شخ  معرو ا   يدب ان نحفر ذلك ملى الصخ     

 هبوب الرياح ،  لنتعلم ان نلتب آالمنا ملى الرمال ونحفر التدارب الديدا  ي الصخر ..  

 (2212) ابو ليلة،                                                                                             

ادا كتابتما مخ ذاكرتم ،حيا يعطرى الطالرب درجرة واحردا بعد قراءا الطالب للقصة مليم إم          

للل منصر يتوكره وليس بالضرورا التوكر الحر ي للمواقف  ي القصرة برل قبولمرا مرع مرا ضمنرلما 

 مخ ةبرتم وقيمم واتداهاتم الشخصية  للمواقف ادناه :

 جمم .حد  شدار بيخ صديقيخ كانا يعبران الصحراء انتمى بان ضرب احدهما االةر ملى و -1

 تألم الصديق الوي ُضرب ملى وجمم وللخ بدون ان يقول أي كلمة .   -2

 كتب الوي ُضرب ملى الرمل ضربني أم  صديق لدي ملى وجمي اليوم . -3

 تابعا طريقمما حتى وصال الى واحة  قررا االستحمام  ي ماء البحيرا .  -4

 انقوه .وقع الصديق الوي ُضرب مخ قبل  ي الطيخ وكاد ان يغرق اال ان صديقم  -5

 مندما تمالك الغريق نفسم حفر ملى الصخر اليوم انقو صديقي حياتي . -6

سررأل الصررديق الرروي ضرررب صررديقم وانقرروه  يمررا بعررد بعرردما ضررربتك كتبرر  ملررى الرمررل واالن  -7

 حفرت ملى الصخر لماذا؟    

أجاب الصديق مندما يؤذينا شخ   علينا كتابة ذلك ملى الرمل لتأتي الريح وتدلب معما  -8

 محة ومع هبوبما تختفي اللتابة . المسا

مندما يؤدي الينا شخ  معرو ا   يدب ان نحفر ذلك ملى الصخر  يبقى ذلك رغم هبوب  -9

 .    الرياح

 لنتعلم ان نلتب آالمنا ملى الرمال ونحفر التدارب الديدا  ي الصخر.    -12      
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: وهي مخططات تضع تصورات حول االدوار  Role Schemataثانيا : مخططات الدور 

 ,Augoustions et al.,2006التي يفترض مخ االةريخ القيام بما  ي مواقف محددا )

70. ) 

 

 ملى الطالب قراءا القصة االتية :          

ومنردما لرم  ،كان الصبي ) آدم ( ابخ الصياد يضطر الى الوهاب للبحرر بمفررده لمررض والرده    

ق احد االيام داةل البحر والقى بشبلتم  خرج منما مخلوق غريب تبيخ انمرا لفتراا يحظ بصيد تعم

وبعرد ان اطمرأن ) آدم (  ،وكان  ترتدي بدلة الغروص ،صغيرا تدمى ) جلنار ( ابنة امير البحار

الى االميرا ) جلنار ( وتعرف ملى صديقما الدولفيخ ) كونيور ( دمتم ) جلنار ( ل يارا مردينتما 

 ي امماق البحر وتسمى ) سيموداهور (،  رحب بموه الردموا بعرد ان اطمرأن ان هنرا   التي تقع

 مخ سيوهب الى والده ليطمئنم مليم .

وغاص )ادم( مع االميرا ) جلنار( الرى اممراق البحرر بواسرطة مربرة )الرسرتور( التري تشربم     

صرال الرى المدينرة الغواصة الصرغيرا التري تدرهرا سرملة القرري االبريس )الرسربايو( ومنردما و

اةوت تشرح ) جلنار ( لضيفما كيف ان هوه المدينة تتلون مخ ثال  طبقرات ضرخمة يملرخ منرد 

الطوارئ زلما مخ بعضما البعس وتعرف ايضا ملى اميرر البحرار والرد ) جلنرار ( الروي رحرب 

 بم وتدول   )جلنار ( مع ادم  ي مدينة االمماق ليتعرف ملى الحياا  يما .

ء تدوالررم بمفرررده  رري الطررابق السررفلي ودون ان يرردري وجررد ) ادم ( نفسررم  رري ةطررر و رري اثنررا    

حيا اقتحم  مياه البحر الد ء السفلي مخ المدينة  تم اغالق كل المنا و بيخ هوا الد ء والدر ء 

الالحررق وكرراد ان يغرررق لرروال ان ارترردل بدلررة غرروص ومعمررا انبوبررة اوكسررديخ وغررادر مدينررة 

تفرراى الررى السررطح سررملة القررري االبرريس ) الرسرربايو ( وسررامده  رري االممرراق وسررامده  رري االر

الوصول الى الد يرا الدولفيخ ) كونيور ( ،  وجد الرماية والعناية مخ سلان هوه الد يررا وترم 

ارسال رساصل مبر االثيرر لمدينرة االممراق مر ر  منمرا ) جلنرار ( ان صرديقما ) ادم ( ملرى قيرد 

حيا حلى  يمرا الفترى مرخ كرل مرا صراد م منرو ان ا ترقرا وبعرد  الحياا  ي الد يرا  اسرم  اليم

ايررام قرررر ادم العررودا الررى ابيررم  امطتررم ) جلنررار ( جمررازا يسررتطيع بررم ان يتصررل بمررا ثررم را قتررم 

 ( .2212وامطتم اللثير مخ االحدار اللريمة والدواهر )راشد، 

تم ملى ورقة مر قة مع يطلب مخ الطالب قراءا القصة مرتيخ ثم امادا كتابتما مخ ذاكر    

المقياس ويتم التصحيحح و ق االدوار االتية بامطاء درجة واحدا مند توكره للل دور مخ هوه 

 االدوار:

 

 دم  ي القصة .آذكر الطالب لدور  -1

 دم المريس  ي القصة .آذكر الطالب لدور والد  -2

 ذكر الطالب دور جلنار  ي القصة . -3

 كونيور .ذكر الطالب دور صديق جلنار الدولفيخ  -4

 ذكر الطالب لدور سملة القري االبيس الرسبايو . -5
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 دم ملى مدينتما .آذكر الطالب دور جلنار  ي اطالى  -6

 ذكر الطالب دور والد جلنار امير البحار. -7

 دم اثناء تدولم بمفرده  ي المدينة .آذكر الطالب دور  -8

 دم .آذكر الطالب دورالقري االبيس رسبايو  ي انقاذ  -9

 ذكر الطالب دور الدولفيخ كونيور  ي مملية المسامدا .  -12

  ذكر الطالب لدور سلان الد يرا  ي الرماية والعناية .                                 -11

 دم بعد ان تم انقاذه .آذكر الطالب دور  -12

      دم .آذكر الطالب دور جلنار  ي توديع  -13
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: وهي مخططات تن م تعاملنا  Event or Script Schemataثالثا : مخططات الحد         

 Augoustions et)(، 2212،191)العتوم،وتفاملنا مع االحدا  التي تدور حولنا  ي البيئة 

al.,2006, 70 ( . 

 

 مخطط الوهاب الى مطعم          

 

 السلو  المرتبط بالحد    الحد   

 الدةول مخ الباب   دةول المطعم 

 البحا مخ الطاولة المناسبة  

 الوهاب الى الطاولة  

 الدلوس ملى المقعد  

 الحصول ملى قاصمة الطعام  طلب الطعام 

 دراسة قاصمة الطعام  

 اتخاذ قرار حول نوى الطعام المرغوب 

 مطاء اشارا لعامل المطعم )النادل(إ 

 مامل المطعم يحضر  

 طلوبطلب تدويخ الطعام الم 

 مغادرا مامل المطعم مع الطلب نحو المطبخ  

 يصل الطعام الى الطاولة مخ مامل المطعم    تناول الطعام 

 يتم تناول الطعام  

 يغسل ال باصخ ايديمم مند االنتماء 

 ياتي مامل المطعم بالفاتورا   مغادرا المطعم 

 يد ع ال باصخ المبلغ المطلوب لعامل المطعم  

 يغادر ال باصخ المطعم  

                                                                  

 ( 2212،191) العتوم ،                                                                                  

 

رتم وحسب تسلسل اأحدا  يطلب مخ الطالب قراءا المخطط ثم إمادا كتابتم مخ ذاك            

ومند التصحيح يتم امطاء درجة واحدا للل ةطوا اذا  ،وملى الورقة المر قة مع المقياس

 كان  حسب تسلسلما .  
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 (3ملحق )

 مقياس المخططات االدراكية بصيغته النهائية

 

 جامعة ديالى 

 كلية التربية للعلوم االنسانية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا / الدكتوراه 

 

 الطالبة ........عزيزي الطالب ........ عزيزتي 

 

 تحية طيبة .........

 

يهدف هذا المقياس الى التعرف على مدى قدرتك على تذكر لما قرات عندما يطلب منك    

 ذلك .

يحتوي المقياس على عدد من النصوص يرجى قراءتها مرتين بشكل جيدد مدم كتابتهدا مدن       

ذاكرتك على  الورقة المرفقة مع المقياس , ولن يطلع على إجابتك أحد سوى الباحثدة وسدتكو  

 إجابتك خاصة ألغراض البحث العلمي , الحاجة لذكر االسم . 

 

 يرجى تدوين البيانات االتية :  

 

 الجنس : ذكر .......... انثى ........... . -1  

 الصف : ................ .                                                                                           -2  

 المدرسة : ................................ . -3  

 ... .   مديرية تربية : ....................... -4  

 

 

 

 مع شكر الباحثة وامتنانها

 

 

        

 

 طالبة الدكتوراه                                                                    

 نظيره أبراهيم حسن                                                                                    
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هذه قصة صديقين كانا يعبرا  الصحراء القاحلة , وخالل رحلتهما حدث بينهما شجار        

 انتهى بأ  ضرب احدهما االخر على وجهه . 

تألم الصديق الذي ُضرب على وجهِه ولكن بدو  ا  يقول أي كلمة كتب على الرمل "           

 ضربني اعز صديق لدَي على وجهي اليوم "... 

 دها تابعا طريقهما حتى وصال الى واحة , فقررا االستحمام في بحيرة الماء .. وبع       

 وقع الصديق الذي ُضرب من قبل في الطين وكاد ا  يغرق اال ا  صديقه انقذه .        

 بعدها وعندما تمالك الغريق نفسه حفر على الصخر " اليوم انقذ صديقي حياتي " .        

الذي ضربه من قبل وانقذه تواً : " بعدما ضربتك كتبت على الرمل هنا سأله صديقه        

 واال  حفرت على الصخر , لماذا ؟ " 

 فأجابه صديقه :        

" عندما يؤذينا شخص فعلينا كتابة ذلك على الرمل لتأتي الريح وتجلب المسامحة ومع    

 هبوبها تختفي الكتابة " . 

روفاً فيجب ا  نحفر ذلك على الصخر فيبقى ذلك دائماً ولكن عندما يؤدي إلينا شخص مع     

رغم هبوب الرياح , فلنتعلم ا  نكتب آالمنا على الرمال ونحفر التجارب الجيدة في الصخر 

  .. 
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كا  الصبي ) آدم ( ابن الصياد يضطر الى الذهاب للبحر بمفرده لمدرض والدده, وعنددما     

لم يحظ بصيد تعمق أحد االيام داخل البحدر والقدى بشدبكته فخدره منهدا مخلدوق غريدب تبدين 

انها لفتاة صغيرة تدعى ) جلنار ( ابنة اميدر البحدار, وكاندت ترتددي بدلدة الغدوص, وبعدد أ  

لددى االميددرة ) جلنددار ( وتعددرف علددى صددديقها الدددولفين ) كونيددور ( دعتدده اطمددا  ) آدم ( ا

)جلنار ( لزيارة مددينتها التدي تقدع فدي أعمداق البحدر وتسدمى ) سديموداهور (, فرحدب بهدذه 

 الدعوة بعد أ  اطمأ  أّ  هناك من سيذهب الى والده يطمئنه عليه .

 

 

بواسطة عربة )الرستور( التي تشدبه وغاص )آدم( مع االميرة ) جلنار( الى أعماق البحر    

الغواصة الصغيرة التي تجرها سمكة القرش األبيض )الرسبايو( وعندما وصال الدى المديندة 

اخذت تشرح ) جلنار ( لضيفها كيف أ  هذه المدينة تتكو  مدن مدالث طبقدات ضدخمة يمكدن 

نار ( الدذي عند الطوارئ زلها عن بعضها البعض وتعرف أيضا على امير البحار والد ) جل

 رحب به وتجولت  )جلنار ( مع آدم في مدينة االعماق ليتعرف على الحياة فيها .

 

 

وفي أمناء تجوله بمفرده في الطابق السفلي ودو  ا  يدري وجد آدم نفسه في خطر حيث    

اقتحمت مياه البحر الجزء السفلي من المدينة فتم اغالق كل المنافذ بين هذا الجزء والجزء 

التالي وكاد يغرق لوال أ  ارتدى بدلة غوص ومعها أنبوبة أوكسجين وغادر مدينة االعماق 

الرتفاع الى السطح سمكة القرش األبيض ) الرسبايو ( وساعده في الوصول وساعده في ا

الى الجزيرة الدولفين ) كونيور(, فوجد الرعاية والعناية من سكا  هذه الجزيرة وتم ارسال 

رسائل عبر االمير لمدينة االعماق عرفت منها ) جلنار( ا  صديقها ) آدم ( على قيد الحياة 

حيث حكى فيها الفتى عن كل ما صادفه منذ ا  افترقا وبعد أيام  في الجزيرة فاسرعت اليه

قرر آدم العودة الى أبيه فاعطته )جلنار( جهازاً يستطيع به ا  يتصل بها مم رافقته وأعطته 

 الكثير من األحجار الكريمة والجواهر .
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 مخطط الذهاب الى مطعم                    

 

 السلوك المرتبط بالحدث   الحدث  

 الدخول من الباب   دخول المطعم 

 البحث عن الطاولة المناسبة  

 الذهاب الى الطاولة  

 الجلوس على المقعد  

 الحصول على قائمة الطعام  طلب الطعام 

 دراسة قائمة الطعام  

 اتخاذ قرار حول نوع الطعام المرغوب 

 عطاء اشارة لعامل المطعم )النادل(إ 

 عامل المطعم يحضر  

 طلب تدوين الطعام المطلوب 

 مغادرة عامل المطعم مع الطلب نحو المطبخ  

 يصل الطعام الى الطاولة من قبل عامل المطعم    تناول الطعام 

 يتم تناول الطعام  

 يغسل الزبائن ايديهم عند االنتهاء 

 ياتي عامل المطعم بالفاتورة   مغادرة المطعم 

 يدفع الزبائن المبلغ المطلوب لعامل المطعم  

 يغادر الزبائن المطعم  
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أ( 4ملحق )  

 مقياس التمركز حول الذات بنسخته االصلية وكما عرض على االساتذة ذوي االختصاص

 لترجمته الى الغة العربية 

 جامعة ديالى 

 كلية التربية للعلوم االنسانية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا / الدكتوراه 

 االستاذ الفاضل الدكتور .................................................. المحترم

 

 تحية طيبة ...............

تروم الباحثة اجراء دراسة علمية موسومة بــ"المخططات االدراكية وعالقتها باالتمركز حاول    

ن" ولقياس التمركز حول الذات تبنت الباحثة المقيااس يالمتميزالذات ومهارة التعايش لدى الطلبة 

يرجى تفضلكم بترجمته الى اللغة  الرربية   . Enright et al.1979الذي اعده انرايت واخرون 

الكمةة م متبلبةة ج ايجةة ت جةةتا ترجمةة  المىيةة   ليتتةةلى للةة  تييهتةةه لمرةلةة  تببيىةةه  لةةى  يلةة  

 البةث الة لي وختم  للبةث الرلمي .

 

 ع الشكر والتقديرم

 

 

 طالبة الدكتوراه                                                                                              

 نظيره أبراهيم حسن                                                                                            
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Personal fable  

1- Accepting the fact that others don’t Know what it’s like being me . 

2- Getting other people to better understand why I do things the way I 

do. 

3- Explaining my uniqeue feeling and view points to others so they 

can get some idea about what I am like. 

4- Trying to get other people know what it is like being me . 

5- Coming to accept that no one will ever really understand me . 

Imaginary audiene  

1- When Walking in late to group meeting trying not to distract 

everyone’s attention . 

2- Trying to figure out know other people will react to my 

accomplishments and failures . 

3- Being able to day dream about great successes and thinking of 

other people’s reactions . 

4-  Being able to think about having a lot of money someday and how 

people will admire that . 

5- Trying and being able to figure out if two people are talking about 

me when they are looking my way . 

Self – focus  

1- Beoming real good at being able to think thoughts . 

2- Thinking about my own feelings . 

3- Being real good at knowing what others are thinking of me . 

4- Knowing my own thoughts and feeling . 

5- Thinking about my self  
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 ب(4ملحق )

 فقرات مقياس التمركز حول الذات

 بعد ترجمته من اللغة االنكليزية

 

 

 
 

 الفقرات  المجال 

 :التأويل الشخصي-1

وفيها ينظر المراهقون 

الى ذاتهم وحياتهم بانها 

فريدة من نوعها ، 

ويعكس هذا االعتقاد 

شكوى او تذمر المراهقين 

الدائمة بان ال احد يفهمهم 

 Enright)او يعرفهم حقاً 

et al. , 1980, 102)  

 تقبل حقيقة عدم معرفة االخرين لك .  -1

 الشياء بهذه الطريقة . اجعل االخرين يفهمون بشكل أفضل سبب عملي ا -2

 أوضح وجهة نظري الى االخرين لكي يتمكنوا من تشكيل فكرة عني .  -3

 انا .  امحاولة جعل االخرين يفهمون م -4

 تقبل فكرة انه ال أحد في الحقيقة يفهمني .  -5

 :الجمهور المتخيل -2

ويشير الى تضخيم االنتباه 

الذي يصدر من االخرين 

لسلوكيات المراهقين 

بانهم  وميلهم للتخيل 

موضع اهتمام جمهور 

منتقد باستمرار 

(Enright et al. , 

1980, 102) 

 عندما أصل متأخر الى اجتماع جماعي ، أحاول ان ال ألفت انتباه االخرين .  -1

 نجازاتي وهفواتي . احاول أن اتصور رد فعل االخرين إل -2

 لدي القدرة على تخيل نجاح كبير وتوقع استجابة االخرين له .  -3

لدي القدرة على التفكير في امتالك الكثير من المال يوما ما وكيف سيعجب االخرين بذلك  -4

 . 

 لدي القدرة على التصور اذا قام اثنان بالتحدث عني عند قيامهم بالنظر الي .   -5

 الذاتي:التركيز  -3

ويعني ان اتجاه تركيز 

تفكير المراهقين هو نحو 

ذاتهم اكثر مما هو 

للخارج باتجاه االخرين 

(Enright et al. , 

1980, 102) 

 من الجيد أن أكون قادراً على التفكير في طريقة تفكيري .  -1

 افكر في مشاعري .  -2

 أن تكون جيدا بمعرفة ما يفكر االخرين حولي .  -3

 افكاري ومشاعري . معرفة  -4

 افكر في نفسي .   -5
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 (5ملحق )

 ترجمته من اللغة العربية الى اللغة االنكليزية عادةإ مقياس التمركز حول الذات بعد

 

 

                                                               Personal Interpretation 

 

1-Accepting the fact of being unknown by other. 

2- I make others understand better the reason why I do things this way . 

3- I explain my point of view to others so as to form an idea about me . 

4- I try to make others understand who am I . 

5- Accepting the fact that really no one understads me . 

 

 

Imagination of the public 

              

1- When I attend a meeting , I usually try not to draw the attention of others . 

2- I try to imagine the reaction of others to my achievements and mistakes. 

3- I have the ability to imagine great success and expect the other's responses . 

4- I have the ability to imagine owning a lot of money someday and how others 

   will admire me . 

       5- I have the ability to recognize if any two people are talking about me     

    when they look at me . 

        

 

Self concentration  

 

   1- It is good to think deeply of the way of my thinking . 

     2- I usually think of my feelings . 

    3- It is good to know how others think of you . 

    4- Knowing my opinions and feelings . 

    5- I usually think of my self . 
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 (6ملحق )                                                       

 مقياس التمركز حول الذات بصيغته النهائية

 جامعة ديالى 

 كلية التربية للعلوم االنسانية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا / الدكتوراه 

 

 عزيزي الطالب ........ عزيزتي الطالبة ........

 

 تحية طيبة ......... 

 

بين يديك مجموعة من الفقرات تقيس بعض المظاهر السلوكية التي قد توجد لديك نحو            

تلفة، يرجى قراءة الفقرات بدقة واإلجابة نفسك او نحو االخرين في مواقف الحياة المخ

عنها بشكٍل صريح وبما يتفق مع وجهة نظرك ومن دون ترك أَي فقرة دون االجابة عنها 

ولن يطلع عليها أحد سوى الباحثة فالنتائج خاصة ألغراض البحث العلمي، علماً بأنه 

 التوجد اجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،  والداعي لذكر اسمك . 

         

( تحت البديل الذي يمثل إختيارك لواحد من البدائل األربعة √تكون األجابة بوضع عالمة )

وكما  )غالبا ً ما تنطبق علّي ، تنطبق علي ّ بإعتدال ، نادرا َ ما تنطبق علي ّ ، ال تنطبق علي ّ(

 في المثال التالي:

 

 

غالبا ما  الفقرة ت

 تنطبق عليّ 

تنطبق علّي 

 باعتدال

نادرا ما 

 تنطبق عليّ 

التنطبق 

 عليّ 

أحاول أن اتصور رد فعل االخرين  1

 نجازاتي وهفواتي .إل

        √  

 

 معلومات عامة : 

 

 الجنس : ذكر .......... انثى ........... . -1  

 الصف : ................ .                                                                                           -2  

 المدرسة : ................................ . -3  

 مديرية تربية : .......................... .    -4  

 

 مع شكر الباحثة وامتنانها

 

 الدكتوراه طالبة 

 نظيره أبراهيم حسن    
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  ت

 الفقرات

 البدائل
غالبا ما 

 تنطبق عليّ 

تنطبق علّي 

 باعتدال

نادرا ما 

 تنطبق عليّ 

التنطبق 

 عليّ 
     تقبل حقيقة عدم معرفة االخرين لك . 1

فضل سبب عملي اجعل االخرين يفهمون بشكل أ 2

 االشياء بهذه الطريقة .

    

الى االخرين لكي يتمكنوا من  وضح وجهة نظريأ 3

 تشكيل فكرة عني .

    

 انا .  ااحاول جعل االخرين يفهمون م 4

 

    

     نه ال احد في الحقيقة يفهمني .تقبل فكرة أ 5

الى اجتماع جماعي ، احاول عندما اصل متأخر  6

 لفت انتباه االخرين .ان ال أ

    

ألنجازاتي احاول ان اتصور رد فعل االخرين  7

 وهفواتي .

    

لدي القدرة على تخيل نجاح كبير وتوقع استجابة  8

 االخرين له .

    

لدي القدرة على التفكير في امتالك الكثير من  9

 المال يوما ما وكيف سيعجب االخرين بذلك . 

 

    

لدي القدرة على التصور اذا قام اثنان بالتحدث  11

 عني عند قيامهم بالنظر الي .  

    

من الجيد ان اكون قادراً على التفكير في طريقة  11

 تفكيري .

    

     افكر في مشاعري . 12

     ان تكون جيدا بمعرفة ما يفكر االخرين حولي . 13

     معرفة افكاري ومشاعري . 14

     افكر في نفسي .  15
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 (7ملحق )

 استبانة آراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس مهارة التعايش

 

 جامعة ديالى 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا / الدكتوراه 

 

 األستاذ الفاضل ............................................ المحترم  

 

 تحية طيبة ..... 

 

   

تروم الباحثة القيام بالدراسة الموسومة بـ " المخططات اإلدراكية وعالقتها بالتمركز حول الذاات    

ومهارة التعايش لدى الطلبة المتميزين " وألجذل تحقيذق داذداا االبحذم قامذا الباحثذة ببنذاء مقيذاس 

(،  (Lazarus and Folkman,1980مهذذارة التعذذايش علذذى وفذذق نرريذذة لكاروس وفولكمذذا 

 جذذل السذذيطرة علذذى دسذذلوكية توضذذ  مذذن و جهذذود معرفيذذة للذذاين عرفذذا مهذذارة التعذذايش ب نهذذا  وا

 دو إقاللهذذذا لالحذذذدال الطذذذااطة ومذذذا ينذذذتا عنهذذذا مذذذن صذذذراعات المتطلبذذذات الداةليذذذة والخارجيذذذة

(Lazarus & Folkman,1980, 219. )     وقد صنّفا مهارة التعايش الى المجالت اآلتية 

 

 .   Problem – focused copingل المشكلة التعايش المركز حو -1

 .  Emotion – focused copingالتعايش المركز حول النفعال  -2

 .  Appraisal – focused copingالتعايش المركز حول التقييم  -3

 

ونرراً لما تتمتعو  به من ةبرة ودراية في ااا المجال تتوسم الباحثة فيكم ةيراً وت مل تفطلكم      

ردي في مدى مالئمة المقياس في قياس المهارة واجراء التعديالت الالكمة . علماً ا  بدائل بإبداء ال

ّي(، الجابة على المقياس اي ) االبا ما تنطبق علّي ، تنطبق علّي باعتدال ، نادرا ما تنطبق عل

للفقرات  ( على التتالي 3،  2،  1( للفقرات اليجابية، و )1،  2،  3والدرجات التي تقابلها اي )

 السلبية .

                         

 و تقبلوا فائق الشكر والتقدير                                           

 

 طالبة الدكتوراه                                                                                               

 نريره دبراايم حسن                                                                                              
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   و به  يتخا  (   problem  –  focused  copingاولً   التعايش  المركز  حول  المشكلة ) 

دو تقليل و المثيرات الطااطة المهددة لهم الفراد ةطوات مباشرة في مواجهة الحدال البيئية ا

 ( .Gazzaniga,2006,414ت ثيراا )
 

 

 ت

 

1- 

 

2-  

3- 

 

4- 

 

 

5- 

 

6- 

  

7- 

 

 

8- 

 

 

9-  

 

 

11- 

 

 

11- 

 

 

12-  

 الفقرات                    

 

 دحافظ على عالقات صداقة طيبة . 

دركز على دروسي من دجل نسيا  

 مشكالتي الشخصية .

دشعر باللم عندما ليلتزم الةرين 

 بقوانين وانرمة المجتم  . 

الجلوس مسترةياً  من الصعب عليّ 

 دو  حركة مدة من الزمن .

 

 دنزعا عندما يعاملني دالي كطفل . 

 

 إنني مستعد لتقبل دية فكرة حسنة .

 

دقطي في الدراسة عدد ساعات كالتي 

يمكن ا  اقطيها في ممارسة دي 

 .عمل اةر احبه 

دحب مشاركة الةرين في نشاطات 

 يتمثل فيها روح الفريق .

 

دحاول ا  التزم بالرشادات الصحية 

 في حال انتشار مرض وبائي .

 

دجد صعوبة في الوقوا امام الطلبة 

 في الصف ألتكلم في موضوع ما . 

 

دتردد في الدةول منفرداً الى ارفة ما 

 حينما تكو  بها مجموعة من الفراد 

 

اداا لتساعدني في دض  ال

 لحصول على نتيجة افطل .  ا

 ما يناسب من تعديل  ايرصالحة  صالحة   
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 ت  

 

13- 

 

 

14- 

 

 

 

15- 

 

  

16- 

 

 

17- 

 

 

 

18- 

 

 الفقرات                    

 

ابقى كسول في فراشي لنني ل استطي  

 التعامل م  مشكلتي .

 

دةشى د  ل اكو  قادرا للوصول  . بادائي 

 التميزالى درجة 

 

 

اوفر من مصروفي اليومي لتمكن من 

 شراء مادراب فيه .

 

انزعا من تغيير مدرستي عند تحول 

 مسكننا.

 

دشعر بعدم تمكني من انجاك جمي  واجباتي 

المدرسية م  مراجعة مادة المتحا  رام 

 بالي قصارى جهدي .

 

احب عمل الشياء بطرائق جديدة لم 

 يستخدمها الةرو  في الماضي .

 

 ما يناسب من تعديل  ايرصالحة  صالحة   
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(   من ةالله يحاول الفراد                           Emotion- focused copingالتعايش المركز حول النفعال )   ثانياً 

من  ظهور استجابات انفعالية حادة لديهم عند تعرضهم لحدال بيئية او مثيرات ضااطة مهددة لهم او 

 ( . Gazzaniga,2006,414تقليل تاثيراا )

  

 ما يناسب من تعديل اير صالحة صالحة  الفقرات ت

الطغوط الحظ عندما اكو  تحا تاثير  -1

 تغيرات سلبية في سلوكي .

   

    ليس لدي قلق من الفشل .  -2

اشارك في الحفالت بالترفيه عن نفسي  -3

 وبالمرح .

   

    افقد قدرتي على التحكم في اطبي .  -4

اشعر بطرورة العتراا في ما فعلا   -5

 من اشياء اعتبراا ةاطئة .

   

للطحك احاول ا  اجد مبررات   -6

 والستمتاع لتخفيف النفعالت .

   

امارس نشاطات رياضية لتحرير الطاقة  -7

 المكبوتة .

   

  اكافئ نفسي بعد دي انا قادر على د -8

 موقف محز  .

   

استطي  استعادة ادوئي بعدما يزعجني  -9

 امر مهم .

   

لدي مخاوا قليلة اذا ما قورنا بمخاوا  -11

 اصدقائي .

   

اشعر بالرتياح لني اض  النجاح نصب   -11

 عيني .

   

جد مخرجا للتعبير عن انفعالتي ) كتابة د -12

 شعر او قصة ، عزا موسيقى ،

 الرسم .... . 

   

فطل القراءة اكثر من مقابلة الناس تجنبًا د -13

 لالحراج .

   

جد صعوبة في النوم ألنني افكر في د -14

 العديد من المور التي تشغلني . 
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(   عملية معرفية تحدل   Appraisal – focused copingثالثاً   التعايش المركز حول التقييم ) 

عندما يقوم الفرد ب جراء تعديالت في طريقة تفكيره الشخصي عن المشكلة القائمة وتحديد معنى الموقف 

 ( .  7، 2114والستعراض العقلي للتصرفات الممكنة ولنتائا ااه التصرفات)العنزي،

 

 ما يناسب من تعديل اير صالحة صالحة الفقرات ت

المتوفرة لتحديد مسببات افحص البيانات  -1

 المشكلة .

   

دلوم نفسي عند انجاك الشياء في العمل   -2

 بشكٍل ةاطئ . 

   

احاول معرفة ما يفكر فيه اآلةرو  قبل   -3

 ا  اتخا موقفاً معيناً . 

   

    دت كد من الحقائق ثم احكم على الناس .   -4

داتم ب   يكو  عملي متقناً من حيم   -5

 التخطيط والتنريم . 

   

احب تجريب العمال الجديدة والمختلفة   -6

افطل من الستمرار على القيام بالعمال 

 القديمة . 

   

اتحقق من وجهات نرر الةرين   -7

 المخالفة لوجهة نرري وافكاري .

   

  اض  ةطة قبل الشروع ب ي احب د  -8

 عمل صعب . 

   

عندما يكو  حلي للمشكلة اير ناجح   -9

 ف نني احاول معرفة سبب ذلك . 

   

ركز على الشياء الجيدة في حياتي بدلً د  -11

 من السيئة . 

   

  اجد اناساَ باستطاعتهم تقديم دحاول د -11

المعلومات لي او مساعدتي في حل 

 مشكلتي .  

   

حاول عمل افطل ما باستطاعتي لتقييد د       -12

 مخاطر المشكلة .
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 (8ملحق )                                                 

 مقياس مهارة التعايش بصيغته النهائية

 جامعة ديالى 

 كلية التربية للعلوم االنسانية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا / الدكتوراه 

 

 عزيزي الطالب ........ عزيزتي الطالبة ........

 

 تحية طيبة .........

 

بين يديك مجموعة من الفقرات التيي تمليا انةيطة واسيتجابات تصيدر منيك ويي المواقي       

ة المختلفة ، المطلوب منك أن تقرا كا وقرة بدقة واالجابية عين كيا الفقيرات و بيدون تير  أيي

ييار  لواديد مين البيدائا اللال ية (  تحت البيديا الي ي يمليا ا ت √وقرة وذلك بوضع عالمة ) 

غالبييا مييا تنطبييق عليييق ، تنطبييق عليييق باعتييدات ، نييادرا( مييا تنطبييق عليييق ( ، وسييت ون اجابتييك )

 الغراض البحث العلمي ولن يطلع عليها ادد سوى البادلة و الداجة ل كر االسم  .

 

 ،( وييي المربييع المقابييا للبييديا اليي ي يملييا ا تيييار   √يرجييى االجابيية بوضييع العالميية )      

 وكما موضح وي الملات االتي : 

  

 

غالبا ما تنطبق  الفقرة ت

 عليق 

تنطبق عليق 

 باعتدات

نادرا( ما 

 تنطبق عليق 

أدب مةاركة اال رين وي نةاطات  1

  يتملا ويها روح الفريق . 

√   

 

 معلومات عامة : 

 

 الجنس : ذكر .......... انلى ........... . -1  

 الص  : ................ .                                                                                           -2  

 المدرسة : ................................ . -3  

 ......................... .   مديرية تربية : . -4  

 

 مع ش ر البادلة وامتنانها

 طالبة الدكتوراه                                                                                            

 نظيره أبراهيم دسن                                                                                         
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  ت

 الفقرات

 البدائا
غالبا ما 

تنطبق 

 عليق 

تنطبق عليق 

 باعتدات
نادرا( ما 

 تنطبق عليق 

    اداوظ على عالقات صداقة طيبة . 1

    نسيان مة التي الةخصية جا من أ دروسياركز على  2

اليلتزم اال رين بقوانين وانظمة  اشعر بااللم عندما 3

 المجتمع .

   

    اداوت االستر اء قبا مواجهة اي مة لة تعترضني . 4

قضيها ي الدراسة عدد ساعات كالتي يم ن أن أاقضي و 5

 وي ممارسة أي عما ا ر ادبه .

   

يتملا ويها روح ادب مةاركة اال رين وي نةاطات  6

 الفريق .

   

اداوت ان التزم باالرشادات الصحية وي دات انتةار  7

 مرض وبائي .

   

اجد صعوبة وي الوقوف امام الطلبة وي الص  ألت لم  8

 وي موضوع ما .

   

اتردد وي الد وت منفردا( الى غروة ما دينما ت ون بها  9

 مجموعة من االوراد .

   

اضع االهداف لتساعدني وي الحصوت على نتيجة  10

 اوضا .  

   

ابقى كسوال وي وراشي النني ال استطيع التعاما مع  11

 مة لتي .

   

ا ةى ان ال اكون قادرا للوصوت بأدائي الى درجة  12

 التميز.

   

اوور من مصرووي اليومي التم ن من شراء ماأرغب  13

 به .

   

انجاز جميع واجباتي المدرسية اشعر بعدم تم ني من  14

 مع مراجعة مادة االمتحان رغم ب لي قصارى جهدي .

   

ق جديدة لم يستخدمها ائادب عما االشياء بطر 15

 اال رون وي الماضي .
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اقاوم ظهور سلوكيات سلبية لدي عند وقوعي وي  16

 مة لة .

   

    ليس لدي قلق من الفةا . 17

    بالترويه عن نفسي وبالمرح .اشار  وي الحفالت  18

    اوقد قدرتي على التح م وي غضبي . 19

شياء بضرورة االعتراف وي ما وعلت من أ شعرأ 20

 اعتبرها   اطئة .                                                                       

 

                                             

                                                                                                                                                                                                                                               

    رياضية لتحرير الطاقة الم بوتة .امارس نةاطات  21

بعد أي  )بالترويه عنها( نا قادر على ان اكاوئ نفسيأ 22

 موق  محزن .

   

    استطيع استعادة هدوئي بعدما يزعجني امر مهم . 23

    اصدقائي .مخاوف لدي مخاوف قليلة اذا ما قورنت ب 24

    اتوقع النجاح ويما اؤديه من اعمات . 25

جد مخرجا للتعبير عن انفعاالتي ) كتابة شعر او قصة أ 26

 الرسم ..... الخ ( . ،عزف موسيقى  ،

   

    اشعر باالرق ألن بالي وي سباق مع العديد مما يةغله .  27

    اوحص البيانات المتوورة لتحديد مسببات المة لة . 28

    ألوم نفسي عند انجاز االشياء وي العما بة ٍا  اطئ .  29

ن اتخ  موقفا( معروة ما يف ر ويه اآل رون قبا أ اداوت 30

 معينا( . 

   

    أتأكد من الحقائق  م اد م على الناس .  31

أهتم بأن ي ون عملي متقنا( من ديث التخطيط والتنظيم  32

 . 

   

ادب تجريب االعمات الجديدة والمختلفة اوضا من  33

 االستمرار على القيام باالعمات القديمة . 

   

اتحقق من وجهات نظر اال رين المخالفة لوجهة  34

 نظري واو اري .

   

    ن اضع  طة قبا الةروع بأي عما صعب . أدب أ 35



 772                                          المالحق                                                                        

 
 

عندما ي ون دلي للمة لة غير ناجح وأنني اداوت  36

 معروة سبب ذلك . 

   

    ركز على االشياء الجيدة وي دياتي بدال( من السيئة . أ 37

ن اجد اناساَ باستطاعتهم تقديم المعلومات لي او أداوت أ 38

 مساعدتي وي دا مة لتي .  

   

داوت عما اوضا ما باستطاعتي لتقييد مخاطر أ 39

 المة لة .
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Abstract  

This study aims at investigating the following: 

1. The degree of perceptual schemata in distinguished students. 

2. The signification of the difference of the perceptual schemata 

according to the variant (male, female) and the intermediate class 

(second, third). 

3. The degree of egocentrism in distinguished students. 

4. The signification of the difference of egocentrism according to the 

variant (male, female) and the intermediate class (second, third). 

5. The degree of coping skill in distinguished students. 

6. The signification of the difference of coping skill according to the 

variant (male, female) and the intermediate class (second, third). 

7.  The associative relation between perceptual schemata and 

egocentrism in distinguished students. 

8. The associative relation between perceptual schemata and coping 

skill in distinguished students. 

9. The associative relation between egocentrism and coping skill in 

distinguished students.   

10. The associative relation among perceptual schemata, egocentrism and 

coping skill in distinguished students, as well as the effect of the two 

variants of egocentrism and coping  skill on the total variation of 

perceptual schemata. 

The research sample consisted of 400 male and female students 

from distinguished intermediate schools in the General Education 

A 



Directorates of Baghdad and Diyala Provinces .The students were 

selected in a random stratified method. 

To achieve the aims  of the study, the researcher designed a scale for 

perceptual schemata. The scale was based on Bartlett's (1932) theory. 

Then the scale was tested according to surface and constructive validity. 

Concerning stability, it was calculated according to Richardson – Kuder 

(21) method to reach 0.88 and it reached 0.94 according to Alpha-

Cronbach coefficient. Finally, the scale consisted of 39 element after the 

deletion of one element from the first domain when calculating 

constructive validity. 

To assess egocentrism in distinguished students, the researcher 

adopted Enright et al. (1979) scale after calculating surface and 

constructive validity. As with stability, it was calculated according to the 

test and retest method; and Alpha-Cronbach coefficient to reach 0.80 and 

0.78 respectively. The scale consists of 15 items distributed on three 

areas, 5 items each.  

The researcher also designed a scale for coping skill depending on 

the theory of Lazarus and Folkman (1980). The psychometrical qualities 

(surface, and constructive validity) of the scale were calculated as well as 

stability by the use of test and retest method to reach 0.83. It also reached 

0.81 by the use of Alpha-Cronbach coefficient. The scale consisted of 39 

item after deleting 4 items in the process of calculating the variability of 

the items. To process the data, the researcher used the following 

statistical means (Chi-Square, Person Correlation Coefficient, Alpha 

Chronbach Coefficient, Richardson – Kuder (21) Equation, T- test for 

one and two samples, Two-Factor Analysis of Variance, and Multiple 

Regression Analysis). 

B 



 

The study reached at the following results: 

1. The focus group have higher perceptual schemata than the average 

community they belong to. 

2. The existence of statistically approved differences in the perceptual 

schemata according to sex and class and their interaction. 

3. Egocentrism does exist in the focus group. 

4. Egocentrism is not affected by sex (male, female) non by class 

(second, third intermediate). 

5. The focus group have coping skill higher than the average community 

they belong to. 

6. Coping skill is not not affected by sex (male, female) non by class 

(second, third intermediate). 

7. The existence of a strong relation between perceptual schemata and 

egocentrism in distinguished students which is in a direct proportion. 

8. No existence of a statistical relation between perceptual schemata and 

coping skill. 

9. No existence of a statistical relation between egocentrism and coping 

skill. 

10.   The existence of a relation among perceptual schemata, egocentrism 

and coping skill. The effect of egocentrism on perceptual schemata 

was statistically approved. This proves that there is a relation between 

egocentrism (independent variant) and perceptual schemata 

(dependent variant). As with the effect of coping skill on perceptual 

C 



schemata was not statistically approved. For integrating                   

the significance of the study, the researcher proposed certain 

recommendations and suggestions. 

 

D 



 

 الفصل األول
 

 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث 

 أهمية البحث 

 أهداف البحث 

 حدود البحث 

 تحديد المصطلحات 

 

 

 



 

 الفصل الثاني
 

 ودراسات سابقة الخلفية النظرية

 المحور األول / المخططات اإلدراكية 

 المحور الثاني / التمركز حول الذات 

 المحور الثالث / مهارة التعايش 

 

 

 

 

 



 

 الثالثالفصل 
 منهجية البحث وإجراءاته

 أوال ً: منهجية البحث

 ثانيا ً: مجتمع البحث

 ثالثا ً: عينة البحث

 رابعا ً: أدوات البحث

 مقياس المخططات اإلدراكية .1

 مقياس التمركز حول الذات .2

 مقياس مهارة التعايش .3

 خامسا ً: التطبيق النهائي للمقاييس

 سادسا ً: الوسائل اإلحصائية

 



 

 عالفصل الراب
 نتائج البحث

 ومناقشتهاها تفسيرعرض النتائج وأوال ً: 

 ثانيا ً: اإلستنتاجات

 ثالثا ً: التوصيات

 رابعا ً: المقترحات

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المصادر
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