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بعد إتمام ه ا العمل ال ي أتمنى أن أكون قكد وِقكت ِيك ,

يسكعني إ أن أتقكدم بخكال

شكري وعظيم امتناني إلى من تعجز الكلمات أن تفياا حقاا ,إلى من علمتني كيف يكون النجاح
دوما خير معين وخير موج  ,إلكي مكن علمتنكي الصكمود
طريقًا لقلوب اآلخرين ,إلى من كانت لي ً
مامككا تبككدلت الظككروف ,إلككى ناككر العطككام المتككدِ بفككي العلككم ,األستتتا ا التتدكتورا ستترير كا تتل

أح تد أستتتا ملت التنفس والع يتتد األستتبل لكليتتة ريتتاض األطفتتال – جا عتتة القتتا را ِ ,ج ازهككا اهلل
خير الجزام ,ومتعاا بواِر الصحة والعاِية.
كمككا أتوجك بخككال

شكككري وعظككيم امتنككاني إلككى األستتتا التتدكتور بطتترس حتتافر بطتترس

أستتتا الصتتحة النفستتية وم يتتد كليتتة ريتتاض األطفتتال – جا عتتة القتتا را  ,وال ك ي ش كرِت بقبول ك

مناقشتيِ ,او ال ي كان دائما علي أتكم ا سكتعداد لبك ل النصكيحة والمشكورة لككل مكن قصكدها دون

كلل أو مللِ ,جزاه اهلل خير الجزام.
كما أتوج بخال

الشكر والتقدير إلكى األستا الدكتور أشرف مبد الغني شريت استا

ورئتتتيس ستتت العلتتتو النفستتتية  -بكليتتتة ريتتتاض األطفتتتال  -جا عتتتة األستتتكندرية والمش ككاود لك ك
بمقترحاتك المفيككدة وآ ارئك السككديدة التككي أثككرت العديككد مككن البحككول والد ارسككات السككابقة ,علككى تفضككل

بقبول مناقشة الرسالة ,وال ي شرِت بالتعرف إلي عكن قكرب مثلمكا شكرِت بمناقشكت لكيِ ,جكزاه اهلل

خير الجزام.

كك ك لَ

يف ككوتني أن أتوجك ك بالشككككر إل ككى الس ككادة والس ككيدات معلم ككي ومعلم ككات التربيكككة

الخاصة أِراد عينة الدراسة والي مؤسسات التربية الخاصة التي أتاحت لي ِرصة التطبي العملي
لا ا البحل والكى القكائمين علياكا وأخك

دير ادارا التربية الخاصة ببني سويف.
كمككا اتوجك بخككال

حيز الوجود.

بالك كر الستيد األستتا التدكتور

ح تد متويس دستو ي

الشكككر والتقككدير إلككي كككل مككن سككاعدني علككى اخك ار هك ه الد ارسككة إلككى

أ 

واس حوا لي أن أ دي ث را

ا الجرد إلتتي ..

دوم كا علككي طلككب العلككم
إلككى ..مككن علمنككي كيككف أقككف أمككام العقبككات ,إلككى ..مككن أعككانني ً
روحككا ِككارقتني ومككا
وعلمنككي كيككف يكككون العلككم سك ًحا ورِيقًكا ونك ًا
كور يضككيم لككي درب الحيككاة ,إلككىً ..

ازلككت تحيككا بككداخلي ,إلككى ..روح والتتدي ,أول مككن علمنككي ..وأخل ك

مككن صككادقني ..وأعككز مككن

صاحبنيِ ,جزاه اهلل عنى ِي اآلخرة خير الجزام.

إلى ..من أبتغي رضاها بعد رضا اهلل عز وجكل ,إلكي مكن وهبتنكي الحيكاة لكي
ولككن مكرات

مكرة واحكدة

تحصكي ,إلكى ..ككل الحكب ومنتاكي األمكان ,إلكى ..والتدتي الحبيبتة ,أمكد اهلل ِكي

كدير لاكا
ِانكا ,وتق ًا
كام ,وعر ً
عمرها ومتعاكا بكواِر الصكحة والعاِيكة؛ إلياكا أهكدي هك ا الجاكد محبكة ,ووِ ً
على تحملاا عنام البحل معي ومني ِجزاها اهلل عني خير الجزام.
إلى ..من سأظل أدين ل بكل الفضل والتقدير أبد ما حييت ,إلى ..أول مكن ق مكومني وأول
من أعانني ِي أولي كتاباتي ِي البحل العلمي ,إلى ..روح استا ي الدكتور /أنسي ح د أح د
است اسكتا علككم الكنف

ال ارحكل بكليككة ريكا

األطفككال جامعكة القككاهرة ,رحمك اهلل تعكالي وجكزاه ِككي

اآلخرة خير الجزام.
إلي ..كتل ن مل ني حرفًا أهدي ه ا الجاد ..عساني أن أكون تلمي ة وِي مدي الحياة.
كر ِا ك ا بحثككي بككين أيككديكم  ِ ,ك ن أحسككنت ِ ك لَ ِضككل مككن اهلل عككز وجككل ,وبفضككل اسككات تي
وأخيك ًا

ومشكرِتي ,وان كنكت ييكر لكَ ِحسكبي أننكي حاولكت ,وهك ا جاكدي المتواضكأ أضكعة بكين أيككديكم

جميعا.
راجية من اهلل تعالى أن أكون قد وِقت ِي وأن أكون عند حسن ظنكم
ً

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  ,والس م عليكم ورحمة اهلل وبركات
الباحثتتة

ب
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الفصل األول
( دخل إلى الدراسة )
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دخل إلى الدراسة

الفصل األول

الفصل األول
دخل إلى الدراسة
قد ة الدراسة:
حالي ككا ِ ككي جمي ككأ دول الع ككالم تغيككرات ج ري ككة نح ككو تعل ككيم وت ككدريب
تش ككاد التربي ككة الخاص ككة ً
األشككخا

وي اإلعاقككة بعككدما كانكت تسككود ِككي الماضككي نظكرة نحككو هككؤ م األشككخا

علككى أناككم

مختلفون عن ييرهم ,ويجب عزلام عن المجتمأ.
ويعككد العمككل ِككي مجككال التربيككة الخاص ككة عمككل يايككة ِككي الحساسككية ,يتطلككب خص ككائ
شخصككية وتككدريب معككين ودقي ك  ,حيككل يعككد معلككم التربيككة الخاصككة هككو المسككئول األول ِككي بنككام
منكا إنكككار أهميكة الخبكرات التككي يمككر
القاعكدة النفسككية والمعرِيككة األساسكية للطفككل ,و يسككتطيأ أحكد م
باك ككا األطفك ككال وو ا حتياجك ككات الخاصك ككة داخك ككل قاعك ككات التربيك ككة الخاصك ككة وأثرهك ككا علك ككى حيك ككاتام
المستقبلية ,ل لَ نجكد أن نجكاح معلكم التربيكة الخاصكة ِكي مانتك يعتمكد إلكى حكد كبيكر علكى مقومكات
دور ِككي تأهيلك للقيكام بعملك وتسككاعده
شخصكيت  ,حيكل إن سكمات المعلكم الشخصككية قكد يككون لاكا أ
على التعامل مأ تلَ الفئات الخاصة من األطفال.

ونجد معلمي التربية الخاصة قد يعانون مكن عكدد مكن المشكك ت التكي تكواجاام أكثكر مكن
ييرهم من معلمي األطفال العاديين ,والتي تعود ِي مجملاا إلى مجموعة من العوامل واألسكباب,
من أهماا :التوقعات العالية ألوليكام األمكور حكول األهكداف المكراد تحقيقاكا بالنسكبة للطفكل ,والتقكدم
البطككيم ِككي أدام الطفككل وخاصككة ا اإلعاقككة العقليككة ,وك ك لَ المشككك ت السككلوكية التككي قككد تظاككر
لككد مثككل هككؤ م األطفككال ,كمككا أن ا طك ع الككدائم علككى معانككاة أوليككام األمككور وانعكاسككات اإلعاقككة
على األسرة بأكملاا يؤثر على المعلم ,إضاِة إلى المشك ت المرتبطة بمانت بشكل مباشر كعدم
مناسكبة الرواتكب ,أوعكدم تكواِر الحكواِز الماديكة والمعنويكة ِكي أثنكام الخدمكة ,وتكدخ ت أوليكام األمكور
ِي عمل المعلم ,وكثرة عدد األطفال ال ين يشرف علكيام خاصكة إ ا ككانوا مكن وي اإلعاقكات الشكديدة
أو المتعددة ,باإلضاِة إلى نق

الدعم ا جتماعي من قبل أِراد المجتمأ ,واإلحسا

بفقدان األمن

الكوظيفي ,وضككغوط اإلدارة ,وييرهككا مكن العوامككل النفسككية وا جتماعيكة التككي قككد تكؤثر بالسككلب علككى
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معلككم التربيككة الخاصككة ,وتقلككل مككن داِعيت ك  ,وتزي كد مككن درجككة إحساس ك باألعبككام والضككغوط الواقعككة
علي ك ؛ ممككا قككد يككؤدي إلككى تعرض ك للعديككد مككن اإلضككطرابات النفسككية والسككلوكية كككالقل والعص كابية
وييرها من األعك ار

السيكوسكوماتيةِ ,نجكده وقكد أصكبح المعلكم يعكي

اعا
اعا مكأ نفسك  ,صكر ً
صكر ً

بككين ضككميره المانككي ال ك ي يشككعره بأهميككة اسككتمراه كمعل كم وبككين إحساسككة بالضككغوط الواقعككة علي ك ,
وريبتك الملحككة ِككي تككرَ هك ه المانككة إلككى مانككة أخككر أقككل ضككغطاً ,خاصككة مككأ وجككود أعككداد كبيكرة
منام يحملون مؤه ت أكاديمية يير مرتبطة ,وييكر مكؤهلين التأهيكل الككاِي للتعامكل مكأ التحكديات
التكي قكد تكواجاام ِكي أثنكام العمكل مكأ هك ه الفئكة مكن األطفكال وي ا حتياجكات الخاصكة؛ ممكا قكد
سببا آخر من أسكباب الضكغط الواقكأ علكيام ,ويكؤثر علكي داِعيكتام نحكو مكا يقومكون بك مكن
يشكل ً
عمل.
وعلي تحتا مانكة المعلكم إلكى الكثيكر مكن الصكفات األساسكية التكي مكن الواجكب أن يتمتكأ
باا ,حيل تجمأ بين الخصائ

العلمية والشخصية ,إ أن التركيز على ه ه الصفات ينبغي أن

احتياجككا إلككى ه ك ه الخصككائ
يكككون أكثككر عنككد معلمككي التربيككة الخاصككةِ ,اككو األكثككر
ً

التككي تؤهل ك

للتعامل مأ هؤ م األطفال المعاقون من مختلف أنواع اإلعاقات ,ولمكا لك مكن دور كبيكر ِكي بيئكة

العمل التي يعيشاا ,ووما ل من تأثير علي داِعيت وكفائت ِي ما يقوم ب من عمل.

شكلة الدراسة:
يعككد العمككل مككأ األطفككال وي ا حتياجككات الخاصككة مككن أكثككر الماككن التعليميككة إثقككا ً
بالضكغوطِ ,نجككد أن معلمككي التربيكة الخاصككة قككد يعكانون مككن مشككاعر اإلحبككاط والقلك وا كتئككاب,
كر لمكا تقتضكي هك ه المانكة مكن متطلبكات وأعبكام إضكاِية
ومنام من يواج مشك ت صحية معينة نظ ًا

ناجمككة عككن العمككل مككأ ِئككات متنوعككة مككن األطفككال المعككاقون مككن وي اإلعاقككات المختلفككة سكوام

الحركية أوالعقلية أو السمعية أوالبصرية أو العقلية ,إ يعد كل طفكل هكو حالكة خاصكة تتطلكب إعكداد
العديكد مكن الخطكط التربويكة الفرديكة واختيكار أسكاليب التكدري

المناسكبة ,اضكاِة إلكى احتيكا هكؤ م

األطفكال إلكى الكثيكر مكن التكدريب والكي تكوِر العديكد مكن الخكدمات المسكاندة مثكل الخكدمات الطبيكة
واإلرشادية والنفسية ,إضاِة إلى أن تدني وانخفا
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أيضكا أن يولكد لكد بعك
األطفال مكن شكأن
ً

المعلمكين الشكعور باإلحبكاط وضكعف الشكعور باإلنجكاز,

مما يؤثر على داِعية المعلم نحو ما يقوم ب من عمل ( .ح د ح زا)191 :7002 ،
وقككد انطلقككت مشكككلة الد ارسككة الحاليككة مككن خ ك ل اط ك ع الباحثككة علككى عككدد مككن الد ارسككات
السابقة التي تناولت الضغوط النفسية وا حت ار النفسي لد العاملين ِي مجكال التربيكة الخاصكة,

كبير من القائمين
جادا ًا
حيل وجدت أن العمل ِي مجال التربية الخاصة من المجا ت التي تتطلب ً

علياكا ,حيكل تتعكدد مصكادر الضكغوط لكد معلكم التربيكة الخاصكة أكثكر مكن ييكره مكن معلكم األطفكال
العاديين ,و لَ نتيجة للدور ال ي يقكوم بك بصكورة أكبكر مكن معلكم األطفكال العكاديين؛ ممكا يكؤثر علكى
تواِق الماني وقدرت على مقاومة ه ه الضغوط ,واحتوام المشكك ت التكي تواجاك ِكي أثنكام عملك ,
ِقد أثبتت بع

الدراسات مثل شو ية الس ادوني ( )1991أن معلمي التربية الخاصة هكم أكثكر

طا م ككن معلم ككي التعل ككيم الع ككام ,كم ككا أوض ككحت وج ككود ع ق ككة س ككالبة ب ككين م ككدة خب ككرة المعل ككم
ض ككغو ً
والضككغوط النفسككية لمانككة التككدري  ,باإلضككاِة إلككى أناككا اعتبككرت أن أهككم مصككادر ضككغوط مانككة
التككدري

هككي ع قككة المعلككم بط ب ك وزم ئ ك وب ك دارة مدرسككت  ,وعككبم الككدور ,واتجاهككات المجتمككأ

نحو ه ه المانة.
والضككغوط بك اتاا

تعككد جيككدة و سككيئة ,وانمككا تعتمككد علككى التجربككة الشخصككية للفككردِ ,قككد

كببا لمش ككاعر القلك ك
تك ككون
ً
داِع ككا لك ك للعم ككل ,عن ككدما تك ككون إيجابي ككة ومفي ككدة ,أو ق ككد تك ككون س ك ً
أحيانك كا ً

وا نزعكا عنكدما تكككون سكلبية وضكارة انط قًكا مكن أن الشككعور بكالتوتر النكاتج عككن الضكغوط عبككارة
عككن اسككتجابة لموقككف ِي ك تاديككد محتمككل يتعككر

ل ك الفككرد باسككتمرار ,وبالتككالي يعتم كد التعامككل مككأ

الضغوط على مقدرة الفرد على ا ستجابة لاا.

)(Law & Glover, 2000: 187

واألمككر لككي

أيضككا بقككدرات
مر ً
هون كا ِقككط بمقككدار الضككغط ومككد مفاجأت ك  ,ولكن ك م كرتبط ً

المعلم وشخصيت وخب ارتك ودرجكة نضكج ووعيك  ,وييرهكا مكن السكمات التكي تسكاعده علكى مقاومكة
هك ه الضككغوط واحتكوام هك ه المشككك تِ ,كككل شخصككية هككي صككورة ِريككدة

يمكككن أن تتكككرر ,و

يمكن أن يكون هناَ إنسان يشب تمام الشب أي إنسان آخر.
وقككد أشككار حستتتن مبتتتد ال عطتتتي (ِ )1997ككي د ارسككتة بعن كوان ضككغوط الحيككاة وع قتاككا
بالصككفحة النفسككية وبع ك

متغي كرات الشخصككية إلككى وجككود ع قككة ارتباطيككة موجبككة بككين الضككغوط
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المرتفعة وزيادة حدة األعك ار

المرضكية اإلكلينيكيكة :السيكوسكوماتية ,القلك  ,ا كتئكاب ,البارانويكا,

العصككاب القاككري ,الاسككتيريا ,تككوهم المككر  ,األر الليلككي ,ووجككود ِككرو دالككة بككين وي الضككغوط
المرتفعكة و وي الضكغوط المنخفضكة ِككي األعك ار
المرتفعككة أكثككر معانككاه لاع ك ار

اإلكلينيكيكة المرضككية حيكل ككان وو الضككغوط

المرضككية ,أمككا أصككحاب الضككغوط المنخفضككة ِكككانوا ِككي مسككتو

أِضل للصحة النفسية.
دور رئيسك ًكيا
هك ا وتلعككب الفككرو الفرديككة بككين المعلمككين خاصككة ِككي مجككال التربيككة الخاصككة ًا

ِككي درجككة إحساسككام بالضككغوط الواقعككة علككيام حيككل يختلفكون ِككي درجككة اسككتجاباتام وتككأثرهم با ك ه
الضغوط التي يواجاوناا ِي محيط عملاكم ,وبالتكالي تظاكر اآلثكار السكلبية للضكغوط علكى ا تكزان
النفسي للفرد حسب شده ه ه الضغوط.
وتجككد الباحثتتة أنك علككى الككريم مككن وقككوع معلمكي التربيككة الخاصككة ِريسككة للضككغوط العاليككة
التي تصل ِي كثير من األحيان لدرجة ا حت ار النفسي إ أن العديد مكنام وعلكى الكريم مكن ككل

عبئكا وأقكل
شيم مستمرون ِي عملام قلمكا يفككر ِكي اتخكا قكرًا
كديا بتكرَ المانكة إلكى مانكة أقكل ً
ار ج ً
ِي مقدار الضغوط ,مما قد يؤثر على داِعيتام وأداماتام نحو ما يقومون ب من عمل.

ويعككد التكيككف الككوظيفي لمعلمككي التربيككة الخاصككة هككو عمليككة انسككجام بككين شخصككية المعلككم
وبيئككة العمككل نفسككاا حيككل يعككد ه ك ا التكيككف بمثابككة العامككل الرئيسككي ِككي تفسككير تككأقلم معلككم التربيككة
الخاصككة مككأ بيئككة العمككل ,كمككا يتضككح لككَ مككن شككعوره بالقناعككة والرضككا عككن عمل ك وا سككتقرار,
وتشككير بع ك

البحككول مثككل (روحتتي مبتتدات )7007 ،بأن ك يمكككن ا سككتد ل علككى الموظككف مككن

وظيفت من خ ل معرِة مد التواِ بين سمات الموظف الشخصية وبيئة العمل التي يعيشاا.
وتككر الباحثتتة أن عمليككة التواِك ا نفعككالي لككد المعلككم هككو مؤشككر منبك لككادام الككوظيفي
ِمككن شككأن التقليككل مككن انجا ازتك العمليككة وداِعيتك نحككو تحقيقاككا ومككد شككعوره بالرضككا والنجككاح ِكي
أدام ه ا العمل ألن شعوره باإلحباط والضغط من شكأن أن يغيكر معتقداتك عكن اتك وقد ارتك علكى
أدائ لماام المنوط باا ,وك لَ داِعيت نحو عمل .
وتتحدد مشككلة هك ه الد ارسكة ِكي البحكل عكن الصكفحة النفسكية (البروِيكل النفسكي) لمعلمكي
كر لعكدم تكواِر بروِيكل خكا
التربيكة الخاصكة ,ونظ ًا
-5

بمعلمكي التربيكة الخاصكة ِكي الد ارسكات النفسكية

دخل إلى الدراسة

الفصل األول

على المستو العربي والعالمي ِي حدود علم الباحثة ,واقتصار الدراسات واألبحال علكى التعكرف
علككى الضككغوط النفسككية والمشككك ت التككي يتعككر

لاككا هككؤ م المعلمككون ,وعلككى الككريم مككن أهميككة

أيضكا ثمكة نكدرة
موضوع الدراسة الحالية ,إ أن وِي ضوم مراجعة الباحثة للترال النظكري وجكدت ً

ِككي بحككول الداِعيككة نحككو العمككل بشكككل عككامِ ,لككم تجككد الباحثككة ِككي حككدود عملاككا سككو د ارسككة بتتدر
الع ر ( )7000عن ع قة الداِعية نحو العمل بكبع

كتخدما
المتغيكرات الشخصكية والوظيفيكة مس ً

كر و( )804أنثى من العاملين بمختلكف الكو ازرات والايئكات الحكوميكة
عينة تكونت من (ً )9247ا
والقطككاع الخككا

 ,وقككد جككامت الد ارسككة بككأن مسككتو الداِعيككة بشكككل عككام متوسككط ِككي القطاعككات

الث ثككة ,وان كانككت تزي ككد لككد ال ك كور عنا ككا لككد اإلنككال ,وعك ك از الباحككل لككَ إل ككى أهميككة العم ككل
أيضككا أن العككاملين بالككدرجات الوظيفيككة العليككا
بالنسككبة لل ك كور نتيجككة ألدوارهككم ا جتماعيككة ,وتبككين ً

أكثر داِعية من العاملين بالدرجات الدنيا.

وِككي حككدود علككم الباحثككة ِ ناككا لككم تجككد مككن الد ارسككات مككا تناولككت الداِعيككة لككد المعلمككين
بشكككل عككام ومعلمككي التربيككة الخاصككة بشكككل خككا

 ,حيككل يتركككز معظككم البحككول حككول الداِعيككة

ل نجاز األكاديمي لد الطلبة ,ك لَ وجكدت الباحثكة نكدرة ِكي الد ارسكات التكي تاكتم بقيكا

سكمات

الشخصية وع قتاكا بداِعيكة الفكرد ِلكم تجكد سكو د ارسكة واحكدة منك أواخكر القكرن الماضكي ليوستف
مبتتتتد الفتتتتتاح ( )1991ع ككن ع ق ككة الداِعي ككة لانج ككاز بس ككمات الشخص ككية ,والت ككي أجري ككت عل ككى
معلم ككا و( )31معلم ككة بالمرحل ككة التأسيس ككية باإلم ككارات إل ككى أن داِ ككأ اإلنج ككاز
مجموع ككة م ككن (ً )43
إيجابيكا بسكمات ا كتفكام
سلبا بسمات الميكل العصكابي والسكيطرة وا نطكوامِ ,كي حكين يكرتبط
ً
يرتبط ً
ال اتي والثقة بالنف

والمشاركة ا جتماعية.

ك لَ وعلكى الكريم مكن كثكرة التكرال البحثكي المكرتبط بمعلمكي التربيكة الخاصكة إ أننكا نجكد
أن ه ه الدراسات بعضاا قد هكب إلكى قيكا

مكد تكأثير بعك

العوامكل والمتغيكرات علكى الكفكامة

ال اتية لد معلمي التربية الخاصة ,على حين اهتم بعضاا اآلخر بقيا
لككد

مد الرضا عن العمكل

معلمككي التربيككة الخاصككة ,إ أن أيلككب الد ارسككات السككابقة التككي أجريككت علككى معلمككي التربيككة

الخاصة ِي مجملاا قد أنصبت على قيا

درجة الضكغوط النفسكية وا حتك ار النفسكي لكد هكؤ م

المعلمين.
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وقد تعرضت الباحثة ِي أثنام اط عاا على الدراسات السابقة التي أجريت للتعكرف علكى
الضككعوط الواقعككة علككى معلمككي التربيككة الخاصككة وقيككا

درجككة ا حت ك ار النفسككي لككديام لعككدد مككن

الد ارسكات ومكن أحكدثاا  :د ارسكة إبت ار ي القريتوتي وفريتد الخطيت ( )7002والتكي كانكت بعنكوان:
"ا حتك ار النفسكي لكد عينكة مكن معلمكي الطك ب العكاديين و وي ا حتياجكات الخاصكة بكاألردن",
والتكي هككدِت إلككى تعككرف درجكة ا حتك ار النفسككي لككد

عينككة مككن معلمككي الطلبككة العكاديين و وي

ا حتياجكات الخاصكة بكاألردن ,وع قتاكا بكاخت ف ِئكة الطالكب ,وجكن

المعلكم ,ودخلك الشكاري,

وحالتك ا جتماعيكة ,وتخصصك  ,وقكد اشكتملت عينكة الد ارسكة علكى عكدد ) (337معل ًمكا ومعلمكة مكنام

( )921مكن الك كور و( )498مكن اإلنكال ,وقكد اسكتخدم الباحثكان لتحقيك أيك ار

الد ارسكة مقيكا

كائيا ِكي درجكة
شكرنَ ل حتك ار النفسكي ,وقكد أشكارت نتكائج الدارسكة إلكى عكدم وجكود ِكرو دالكة إحص ً
ا حتك ار النفسكي تعكز لجكن

المعلكم أو حالتك ا جتماعيكةِ ,كي حكين أظاكرت النتكائج وجكود ِكرو

ات د لة إحصائية تعز إلى مستو الدخل ولصالح وي الدخل المنخف

والمتوسط مقارنة بك وي

الكدخل المرتفككأ ,كمكا أن هنككاَ ِروقًكا ات د لككة إحصكائية لمتغيككر تخصك

المعلككم ,ولصككالح

المتخصصكين ِكي مجكال الد ارسكات اإلسك مية واللغكات والبرمجكة مقارنكة بغيكرهم وي التخصصكات
األخر .كما أن هناَ ِرو

ات د لة إحصائية لمتغير ِئة الطالب (عاد أو من وي ا حتياجكات

الخاصة) حيل أظارت النتائج وجود ِرو

ات د لة إحصائية ِي درجة ا حتك ار النفسكي لصكالح

معلمي الطلبة المعاقون بصرًيا والموهوبين مقارنة بمعلمي الط ب العاديين ,ولصالح معلمي الطلبة

وحركيا و وي اإلعاقات المتعددة ,ولصالح
سمعيا,
المعاقون بصرًيا مقارنة بمعلمي الط ب المعاقون
ً
ً
عقليكا ,ولصكالح معلمكي الطلبكة
كمعيا مقارنكة بمعلمكي الطلبكة المعكاقين ً
معلمكي الطلبكة المعكاقين س ً
الموهوبين مقارنة بمعلمي الطلبة وي اإلعاقات المتنوعة.

ك لَ دراسة ح د الزيودي ( )7002بعنوان" :الضكغوط النفسكية وا حتك ار النفسكي لكد
معلمككي التربيككة الخاصككة ِككي محاِظككة الكككرَ وع قتاككا بككبع

المتغيكرات" ,والتككي قككد هككدِت إلككى

الكشكف عكن الضكغط النفسكي وا حتك ار النفسكي لكد معلمكي التربيكة الخاصكة ِكي إقلكيم الجنكوب
وع قتاكا بكبع

المتغيكرات الديموجراِيكة ككالجن  ,والعمكر ,والحالكة ا جتماعيكة ,والخبكرة التدريسكية

والمؤهل العلمي ,وقد اشتملت عينة الدراسة على ( )990معلم ومعلمكة اختيكروا بطريقكة عشكوائية مكن
مدار جنوب األردن ,وتم تطبي مقيا

ماس

ل حت ار النفسي ,وقد أشكارت نتكائج الد ارسكة إلكى
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أن معلمكي التربيكة الخاصكة ِكي جنكوب األردن يعكانون مكن مسكتويات مختلفكة مكن الضكغوط النفسكية
وا حتك ار النفسكي تراوحكت مكن المتوسكط إلكى العكالي ,وأشكارت إلكى أن أكثكر مصكادر الضكغوط هكي
المرتبطكة بأبعكاد قلكة الكدخل الشكاري ,والبرنكامج الد ارسكي المككتظ ,والمشكاكل السكلوكية والع قكات مكأ
اإلدارة ,وعكدم وجكود التسكاي ت المدرسكية ,وزيكادة عكدد الطك ب ِكي الصكف ,وعكدم وجكود حكواِز
ماديكة ,وعكدم تعكاون الكزم م ,والع قكات مكأ الطك ب ,ونظكرة المجتمكأ المتدنيكة لمانكة التعلكيم كمكا
أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين ككانوا يعكانون مكن اإلجاكاد ا نفعكالي أكثكر مكن المعلمكات كك لَ
كانكت هنكاَ ِكرو

ات د لكة إحصكائية تعكز لمتغيكر سكنوات الخبكرة ِكي بعكد تبلكد الشكعور وشكدت

لصالح المعلمين ,ك لَ كانت هناَ ِرو
نق

ات د لة إحصائية تعز لمتغير الدخل الشاري ِي بعد

الشعور باإلنجاز.
ِي حين وجدت الباحثة أن هناَ العديد مكن الد ارسكات السكابقة ييكر الحديثكة التكي تناولكت

نف

الموضوع المرتبط بالضكغوط النفسكية وا حتك ار النفسكي لكد معلمكي التربيكة الخاصكة ومناكا:

دراسة (شوقية السمادوني ( ,)9114محمكود الدبابسكة (,(Singh & Billingsley, 1996( ,)9114

( ,)Boe, et al, 1997زيدان السرطاو ( ,(Qaisar, et al, 1997) ,)9117خالد الكخن (,)9117
ِيصل عبد الفتاح وابراهيم القريوتي ( ,)9118أحمد نايل الغرير ( )9111والتي انصبت جميعاا
علككى قيككا
التعر

درجككة الضككغوط النفسككية وا حت ك ار النفس كي لككد معلمككي التربيككة الخاصككة والتككي سككيتم
لبع

مناا ِي الفصل الثاني من الدراسة الحالية.

ولم تجد الباحثة ِي حدود عملاكا د ارسكات تناولكت البحكل ِكي السكمات الشخصكية لمعلمكي
التربيككة الخاصككة سككو د ارسككة واحككدة لك كروحتتتي مبيتتتدات ( )7007بعن كوان" :الع قككة بككين السككمات
الشخصككية والككروح المعنويككة لككد معلمككي التربيككة الخاصككة ِككي الضككفة الغربيككة" ,والتككي بحثككت ِككي
السمات الشخصية لمعلمي التربية الخاصة ,وقد طبقت علكى ( )210مكن معلمكي التربيكة الخاصكة
ِي الضفة الغربية بادف التعرف على السمات الشخصية التكي يتميكز باكا معلمكو التربيكة الخاصكة
ِي الضفة الغربية ومد ع قة ه ه السمات بكروحام المعنويكة ,كمكا ككان مكن أحكد أهكداِاا معرِكة
أثر متغير الخبرة والمستو التعليمي للمعلم ِي سمات الشخصكية ومسكتو روحك المعنويكة ,وعلكى
الريم من أن نتائج الدراسة جامت بأن

توجد ع قة بين الروح المعنوية وسمات الشخصية لد

معلمككي التربيككة الخاصككة ,إ أن نتككائج الد ارسككة أشككارت إلككى أن  ٪41مككن معلمككي التربيككة الخاصككة
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ِي الضفة الغربية يميلون إلى نمط الشخصية (المنطوي المنفعل) ,على حين جام نمط (المنبسكط
المتزن) بنسبة  ,٪93كما جامت النتائج بأن

توجكد اخت ِكات ِكي أنمكاط شخصكية معلكم التربيكة

الخاصة على كل من متغيرات سنوات الخبكرة والمسكتو التعليمكي للمعلكم ,كمكا أشكارت النتكائج إلكى
ت ككدني مس ككتو ال ككروح المعنوي ككة بش كككل ع ككام ,بينم ككا

توج ككد اخت ِ ككات ِ ككي ال ككروح المعنوي ككة تع ككود

لمتغيرات الخبرة والمستو التعليمي.
وبش كككل ع ككام ِق ككد أك ككدت الد ارس ككات الس ككابقة ِ ككي مجملا ككا عل ككى وج ككود درج ككات عالي ككة م ككن
الضككغوط النفسككية الواقعككة علككى معلمككي التربيككة الخاصككة والتككي تككم ردهككا إلككى العديككد مككن العوامككل
المختلفة ,مما يؤثر بالسلب على أدام المعلم لعمل واتجاهات نحو مانتك ونحكو مكن يتعامكل معاكم
م ككن ِئ ككات األطف ككال وي ا حتياج ككات الخاص ككة ,كم ككا ج ككامت نت ككائج هك ك ه الد ارس ككات ب ككأن م ككن أه ككم
مصككادر الضككغوط الواقعككة علككى معلمككي التربيككة الخاصككة هككي نككوع اإلعاقككة حيككل يعككد نككوع اإلعاقككة
وشككدتاا وك ك لَ ا ضككطرابات السككلوكية التككي قككد يعككاني مناككا األطفككال كلاككا مككن أهككم العوامككل التككي
عبئككا علككى معلككم التربيككة الخاصككة ِكلمككا ازدادت شككدة اإلعاقككة لككد الطفككل ازدادت الضككغوط
تمثككل ً
النفسية الواقعة على المعلم ,حيل يضطره إلى ب ل جاد إضاِي من جانب .
ه ك ا وتككر الباحثتتة أن إحسككا

معلككم التربيككة الخاصككة بالضككغوط الواقعككة علي ك يبككدأ عنككد

إدراك بعدم قدرتك علكى مواجاكة متطلبكات مانتك وتطبيقك للبكرامج الموضكوعة؛ األمكر الك ي يشككل
تاديدا ل ات المانية حيل تؤدي هك ه الضكغوط إلكى سكلب هويتكة المانيكة ممكا يحكدل لديك معكد ت
ً
عالي ككة م ككن ا نفع ككا ت الس ككلبية الت ككي ق ككد تص ككاحباا تغيك كرات ِس ككيولوجية ك ككرد ِع ككل تنبيا ككي لتل ككَ

كددا مككن الخصككائ
الضككغوط ,كمككا أن طبيعككة عمككل معلككم التربيككة الخاصككة تتطلككب عك ً

النفسككية مثككل

الصككبر ,القككدرة علككى التحمككل ,المثككابرة ,إضككاِة إلككى ضككرورة تمتع ك بداِعيككة نحككو مككا يقككوم ب ك مككن
عم ككل ,ولك ككل ِ ككرد أس ككلوب الخ ككا

ِ ككي التكي ككف والتغل ككب عل ككى الض ككغوط ومواجاتا ككاِ ,م ككنام م ككن

يتحملاا ويتكيف معاا ومنام من يستجيب لاا بسرعة؛ مما قد يؤثر على أدائ الوظيفي.
كمككا تككر الباحثتتة أن طبيعككة العمككل ِككي مجككال التربيككة الخاصككة بمككا تتضككمن مككن ضككغوط
بحكككم طبيعتاككا تعككد أحككد محككددات الضككغط المانككي الك ي قككد تواجك معلمككي التربيككة الخاصككة ,حيككل
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تؤثر الضغوط على سمات شخصية المعلم وعلى جوانب شخصيت ؛ مما يؤثر على مد إحساس
بالضغوط النفسية الواقعة علي .
وحيككل إن السككمات تفسككر ا تسككا ِككي السككلوَ اإلنسككاني ,ألنك
يمتلكان نف

يوجككد اثنككان مككن البشككر

السمات تماماً ,وسمات البشر تنظم الخبرات التي يتعرضون لاكاِ ,ككل منامكا يواجك

الخب كرات الحياتيككة علككى نحككو مختلككفِ ,اككم يواجاككون العككالم علككى أسككا

سككماتام ,وسككوف توج ك

السككمات سككلوكام ِككي المواقككف المختلفككة( .مبتتد التترح ن متتدس و حيتتي التتدين تتتول: 7002 ،
.)112
وحيككل إن لكككل ِككرد طريقتك وأسككلوب الخككا
يتكرر لد أي ِرد آخر بنف

بطابأ مميز

ِككي اإلدراَ والشككعور والسككلوَ الك ي يطبعككة

الصورة ,كما أن سلوَ أي شخ

يكون مماث ً

أو صككورة طب ك األصككل مككن سككلوَ إنسككان آخككر بسككبب ظككروف البيئككة الخارجيككة أو ضككغوط مككن
اآلخك كرين أو الص ك ك ارعات الداخلي ككة ,وحي ككل إن األِ ك كراد تختل ككف ِيم ككا بيناكككا م ككن حيكككل

األش ككخا

خصائصككاا ممككا يجعككل كككل ِككرد شخصككية منفككردة ومتفككردة عككن ييرهككا وممككا يعطككي أهميككة أكبككر
لدراسة الفرو الفردية وا ستفادة التطبيقية مناا( .ستترير كا تتل( ،)17 :) ( 7002 ،فتترع مبتتد
القادر( ،)122 :7000 ،أ ال مبد الس يع.)11 :7001 ،
وبنام علكى مكا سكب ِكيمكن للباحثتة القكول بكأن معلمكي التربيكة الخاصكة تتسكم شخصكايتام
نوع كا مككن البروِيككل النفسككي الخككا
بالعديككد مككن الم مككح والسككمات التككي تشكككل ِككي مجملاككا ً

 ,باككم

والك ي يميككزهم عكن ييككرهم مكن معلمككي المكدار العاديككة ,والك ي يعبككر عكن نككوع مكن الاويككة النفسككية
الخاصككة باككم والتككي تجعلاككم مختلفككين عككن ييككرهم مككن المعلمككينِ ,علككى الككريم مككن أن هنككاَ مككا
أيضككا الكثيككر ال ك ي يميككزهم ويجعلاككم مختلفككين عككن
يجمعاككم مككأ معلمككي المككدار العاديككة ِانككاَ ً
ييككرهم مككن معلمككي األطفككال العككاديين ,كمككا أن لكككل ِككرد بصككمت الخاصككة ,ويوجككد لكككل ِككرد ك ك لَ

بروِيككل خككا
طا ألن يعككي
شككر ً
علككى خصككائ

ب ك وك ك لَ بروِيككل خككا

بالداِعيككة يختلككف عككن يي كره ,ويعككد إدراَ ه ك ا البروِيككل

اإلنسككان بسككعادة مككأ ات ك ومككأ اآلخكرين ,ومككن ثككم تصككبح هنككاَ حاجككة للتعككرف
الصككفحة النفسككية لاككؤ م المعلمككين للوقككوف علككى أهككم م مككح التشككاب وا خككت ف

بينام وبين معلمي األطفال العاديين.
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وحيككل تشكككل الككدواِأ سككلوَ الفككرد بشكككل ضككمني وتحف كزه نحككو أدام عمل ك والسككعي نحككو
تحقي أهداِ بشكل مر

وِاعل ,لك ا ِقكد جكام أحكد أهكداف الد ارسكة الحاليكة ِكي محاولكة للكشكف

والتع ك ككرف عل ك ككى ش ك كككل الص ك ككفحة النفس ك ككية لمعلم ك ككي التربي ك ككة الخاص ك ككة م ك ككن وي ال ك ككدرجات العالي ك ككة
والمنخفض ككة عل ككى مقي ككا
التخص

الداِعي ككة المس ككتخدم ِ ككي الد ارس ككة الحالي ككة ,وكك ك لَ ِ ككي ض ككوم متغيك كرات

األكاديمي ,الخبرة لد معلمي التربية الخاصة.
وعلي ك ك ِقك ككد جك ككام هك ككدف الد ارسك ككة الحاليك ككة ِك ككي محاولك ككة التعك ككرف علك ككى الجوانك ككب المتعك ككددة

للشخص ككية كم ككا تعكس ككة الص ككفحة النفس ككية لمعلم ككي التربي ككة الخاص ككة ِ ككي ض ككوم متغيك كرات الداِعي ككة
والخبرة.

والتخص

وبناء ملى ا سبل تتبلور شكلة الدراسة الحالية في حاولة اإلجابة من التساؤلت اآلتية:
 .9هل توجد ِرو
مقيا

ات د لة إحصائية بين متوسطات درجات معلمكي التربيكة الخاصكة علكى
والخبرة؟

تبعا لمتغير النوع والتخص
الداِعية ً

 .2هل يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وِقًا لمتغير الداِعية؟
 .4هل يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وِقًا لمتغير النوع؟
 .3هل يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وِقًا لمتغير التخص

؟

 .1هل يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وِقًا لمتغير سنوات الخبرة؟

أ ية الدراستة:
األ ية النررية :تكمن أهمية ه ه الدراسة ِي النقاط التالية :
 .9تتضككح أهميككة الد ارسككة ِككي أهميككة المجككال ال ك ي تككتم ِي ك الد ارسككة أ وهككو معلمككو التربيككة
الخاصككة ,بعككد أن أصككبح ا هتم ككام باككم يعككد حتميككة يفرض ككاا الوضككأ الحككالي لمؤسس ككات
التربية الخاصة ِي مصر.
 .2أنا ككا تتن ككاول متغيك كرات الداِعي ككة والتخصك ك
النفسية لمعلمي التربية الخاصة حيل

والخبك كرة وم ككد ت ككأثيرهم ِ ككي ش كككل الص ككفحة

توجد دراسات سب أن اهتمت ب لَ.

 .4محاولة اإلساام ِي تقديم إطار نظري حول مفاوم كل من الصفحة النفسية والداِعية.
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األ ية التطبيقية:
 .9التعرف على شكل الصفحة النفسية وك لَ رسم بروِيل خا

بمعلمي التربية الخاصة.

 .2إلقام الضكوم علكى مكد أهميكة ككل مكن متغيكرات الداِعيكة ,التخصك

 ,الخبكرةِ ,كي إنجكاح

األدام الماني لمعلمي التربية الخاصة.
 .4وتتخك ك هك ك ه الد ارس ككة أهميتا ككا م ككن منطلك ك أن ال ككدواِأ تس ككاعد عل ككى التنب ككؤ بالس ككلوَ الك ك ي
سيصدر عن الشخ

ِي ظروف معينة ,ومن ثم يمكننكا توجيك سكلوَ هك ا الشكخ

إلكى

وجاات معينة من خ ل البرامج والخطط المختلفة.
 .3ك لَ تتخ ه ه الدراسة أهميتاا مكن حيكل تكوِير مقيكا
الخاصة ِي البيئة المصرية يتمتأ بد

للداِعيكة المانيكة لكد معلمكي التربيكة

ت مناسبة من الصد والثبات ستخدام ِي تحقي

أهداف ه ه الدراسة وييرها من الدراسات.
 .1كك ك لَ تتخك ك الد ارس ككة الحالي ككة أهميتا ككا م ككن كونا ككا تتن ككاول الداِعي ككة الماني ككة ,وع قتا ككا ب ككنمط
شخصية معلمي التربية الخاصة أن قيا

الداِعية المانية عند معلمي التربيكة الخاصكة يمككن

ل أن ييسر التنبؤ بالسكلوَ المسكتقبلي ,ويلقكي الضكوم علكى صكحة أو خطكأ الد ارسكات النظريكة
القائمة ,ويزود الباحثة بميادين تجريبية مختلفكة ,وبك لَ تكزداد معرِتاكا بالعوامكل التكي قكد تكؤثر
ِي نشأة الداِعية المانية وكيفية تنميتاا لد معلمي التربية الخاصة؛ مما يسكاعد علكى وضكأ
الخطط والبرامج الخاصة بام.
 .6ك ك لَ تتخ ك الد ارسككة أهميتاككا مككن كوناككا مككن الد ارسككات األولككى التككي تتطككر إلككى رسككم شكككل
الصككفحة النفسككية لمعلمككي التربيككة الخاصككة ِككي مصككر ,باإلضككاِة إلككى محاولككة التعككرف والتنبككؤ
بكنمط شخصككية هككؤ م المعلمكين مككن خك ل شككل الصككفحة النفسككية لاكم ,وبالتككالي إلقككام الضككوم
علكى أهكم الم مكح والخصكائ

النفسكية لاكم ممكا يسكاعد ِكي وضكأ الخطكط والبكرامج المناسككبة

لا ه الفئة من المعلمين.
 .7ك لَ تتمثل األهمية التطبيقية لا ه الدراسة ِيما تسكفر عنك الد ارسكة الميدانيكة مكن نتكائج يككون
لاككا أثككر إيجككابي ِككي توجيك معلمككي التربيككة الخاصككة منك مرحلككة ا ختيككار قبككل دخككولام كليككات
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كااما ِكي دعكم
التربية أو ِي تقويم أساليب إعدادهم للمانة ِي أثنام دراستام بكليات التربية إس ً
واثارة داِعيتام نحو ما يقومون ب من عمل.
 .8وتظاككر أهميككة المشكككلة علككى المسككتو المانككي ِككي أن ك علككى الككريم مككن أن هنككاَ العديككد مككن
الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية وا حت ار النفسي لد معلمي التربية الخاصة إ أن
توجككد د ارسككات اهتمككت برسككم شكككل الصككفحة النفسككية لمعلمككي التربيككة الخاصككة ومككد تككأثر
جوانب شخصيتام بما قد يعانون ِي مجال عملام من ضغوط.

أ داف الدراسة:
تردف الدراسة الحالية في ج لرا إلى:
 التعككرف علككى شكككل الصككفحة النفسككية (البروِيككل النفسككي) لمعلمككي التربيككة الخاصككة ِككي ضككوممتغيرات الداِعية والتخص

والخبرة.

 -التعككرف علككى دور كككل مككن :الداِعيككة ,التخص ك

 ,الخب كرةِ ,ككي إنجككاح األدام المانككي لمعلككم

التربية الخاصة.
 تقككديم صككورة واضككحة وِاككم أعمك بمككا يميككز سككيكولوجية هك ه الفئككة مككن المعلمككين؛ ممككا يسككاعدواضككعي الخطككط والب كرامج التربويككة والنفس كية علككى العمككل مككن أجككل الوصككول بمعلمككي التربيككة
الخاصة إلى أعلى درجات الكفامة المانية وتدعيم قدراتام وامكانيتام.
 -وضأ مقيا

للتعرف على الداِعية المانية لد معلمي التربية الخاصة يمككن ا عتمكاد عليك

ِي البيئة المصرية واستخدام على عينات مشاباة.

فروض الدراسة:
كائيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة علككى مقيككا
 .9توجككد ِككرو دالككة إحصك ً
تبعا لمتغير النوع والتخص
ً

الداِعيككة

والخبرة .

 .2يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وي الداِعية المرتفعة عن شكل
الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وي الداِعية المنخفضة.
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 .4يختل ككف ش كككل الص ككفحة النفس ككية لمعلم ككي التربي ككة الخاص ككة وِقًككا لمتغي ككر الن ككوع ( ك ككور/
إنال).
 .3يختلك ككف شك كككل الصك ككفحة النفسك ككية لمعلمك ككي التربيك ككة الخاصك ككة وِقًك ككا لمتغيك ككر التخص ك ك
(متخصصين /يير متخصصين).
 .1يختلككف شكككل الص ككفحة النفسككية لمعلمككي التربي ككة الخاصككة وِقًككا لمتغي ككر سككنوات الخبك كرة
(أقل /أكثر خبرة).

حدود الد ارستة:
تتحدد الدراسة الحالية باآلتي:
العينتتتتة :تكونككت العينككة مككن عككدد ( )40مككن معلمككي ومعلمككات التربيككة الخاصككة تككم اختيككارهم مككن
مؤسسككات التربيككة الخاصككة بمحاِظككة بنككى سككويف ,مككن مختلككف ِئاتاككا( :مككدار تربيككة ِكريككة –
مدار صم – مدار مكفوِين).
عددا من األدوات والمقايي  ,وهي:
األدوات :استخدمت الدراسة ً
 .1استمارة بيانات أولية (إعداد :الباحثة).
 .7اختبار الشخصية المتعدد األوج )( (MMPIإعداد :ها ثكاوي ومكاكنلي وأعكاد التقنكين علكى
البيئة المصرية :لوي
 .1مقيا

مليكة ,عطية محمود ,محمد عماد الدين إسماعيل.)2000 ,

الداِعية المانية لمعلمي التربية الخاصة (إعداد :الباحثة).

 .4استبيان مفتوح( .إعداد :الباحثة)
الحدود ال كانية :تم تطبي الدراسة ا ستط عية لمقيا

الداِعية المانية لمعلمي التربيكة الخاصكة

عينات من محاِظات القاهرة والجيزة وحلوان وبني سويف.
عل ككى ح ككين اقتص ككرت الد ارس ككة الميداني ككة عل ككى عين ككة م ككن معلم ككي ومعلم ككات مؤسس ككات التربي ككة
الخاصة بمحاِظة بني سويف.
ال نرج ال ستخد  :استخدمت الباحثة ك من المناج الوصفي والمناج اإلكلينيكي ِي دراستاا.
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األسالي اإلحصتائية :تكم اسكتخدام األسكاليب اإلحصكائية المناسكبة ,و لكَ باسكتخدام حزمكة البكرامج
اإلحصائية المستخدمة ِي العلوم ا جتماعية .SPSS

ال صطلحات اإلجرائية للدراسة:
الصفحة النفسية:
وِقًا لمقيا

الشخصية المتعكدد األوجك تعبكر الصكفحة النفسكية عكن الجوانكب المتعكددة ِكي

الشخصككية ,والتككي تتمثككل ِككي درجككات المقككايي

المختلفككة التككي يتضككمناا اختبككار المنيسككوتا المتعككدد

األوج  ,والتي يمكن رسماا ِي صورة متكاملة ِتيسر ب لَ تحليل القو النسبية لاوج المختلفكة.
(لويس ليكه)10 :7000 ،

التعريف اإلجرائي للصفحة النفسية:
تعرِاككا الباحثتتة بأناككا " :لككَ التخطككيط البيككاني ال ك ي يعك ك

الوجاككة النفسككية للفككرد وال ك ي

يوضح موقأ الفرد أو مستو أدائك علكى عكدد مكن ا ختبكارات واألبعكاد النفسكية المختلفكة" ,ويقصكد
باككا ِككي الد ارسككة الحاليككة بأناكا" :مجمككوع الككدرجات الخككام التككي يحصككل علياككا معلككم التربيككة الخاصككة
على ا ختبارات الفرعية ختبار الشخصية المتعدد األوج  ,والتي يتم التعبير عناا ِي نمكط كلكي
بشككل بيككاني يمثكل توزيككأ الككدرجات التكي حصككل علياكا ,ممككا يترتككب عليك معرِككة مكد التشككتت ِككي
األدام والتوصل إلى نمط محدد لسمات معلم التربية الخاصة من خ ل أدائ على المقيا
يككؤدي بككدوره إلككى التوصككل إلككى بع ك

الككد

وال ي

ت الكيفيككة التككي يمكككن أن تسككاعدنا ِككي نتككائج ه ك ه

الدراسة".

الدافعية ال رنية :
عرِتاككا الباحثتتة ِككي المقيككا

المسككتخدم ِككي الد ارسككة الحاليككة بأناككا" :هككي تكككوين اِت ارضككي

يرتبط باألدام التقييمي للمعلم من حيل المناِسة لبلوغ معايير التفكو والتميكز ِكي العمكل ,ويعكك
داخليا لب ل أقصى جاده من
ه ا الشعور الريبة ِي النجاح والخوف من الفشل؛ مما يحل المعلم
ً

أجل النجاح وتحقي األهداف المرجوة والوصول إلى تحقي المعيار ال ي يمكنك مكن التفكو علكى
ييره من زم ئ اآلخرين".
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التعريف اإلجرائي للدافعية:
تعنككي ب ك الباحثككة :درجككة اسككتجابة معلمككي ومعلمككات التربيككة الخاصككة علككى ِق كرات مقيككا
الداِعية المانية المتضمن ِي ه ه الدراسة.

التعريف اإلجرائي للتخصص:
وتعنككي ب ك الباحثككة :الدرجككة الجامعيككة والتخص ك

األكككاديمي للمعلككم ِككي مجككال التربيككة

الخاصة سوام ككان خكريج شكعب وكليكات التربيكة الخاصكة أو أنك حاصكل علكى دبلومكة أو د ارسكات
متخصصة ِي مجال اإلعاقات.

التعريف اإلجرائي للخبرا:
وتعنككي ب ك الباحثككة :عككدد السككنوات التككي قضككاها المعلككم ِككي عمل ك مككأ األطفككال مككن وي
اإلعاقات المختلفة.

عل التربية الخاصة:
هو مكن يتكولي التعلكيم ِكي أي مكن مؤسسكة تعليميكة مكن مؤسسكات التربيكة الخاصكة ,ويقكوم
بتنفيك الخطككط التعليميككة الفرديككة والجماعيككة ,و لككَ مككن خك ل تقسككيم الاككدف التربككوي إلككى مجموعككة
مككن األهككداف التعليميككة والماككارات المحككددة التككي يمكككن قياسككاا ,ويوظككف مصككادر الككتعلم الموجككودة
ِي البيئة التعليمية لتحقي الادف المحدد( .نر ي مودا ،ديبه الزين)110 :7009 ،

التعريف اإلجرائي ل عل ي التربية الخاصة:
تعنككي الباحثككة ِككي الد ارسككة الحاليككة بمعلمككي التربيككة الخاصككة بككأنام :هككم المعلمككون ال ك ين
يقومون بالتدري

للفئات الخاصة من األطفال ال ين اقتصرت عليام الدراسة الحالية داخل ِصول

التربية الخاصة التابعة لو ازرة التربية والتعليم بمحاِظة بني سويف.
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( اإلطار النرري ودراسات سابقة )
 الصفحة النفسية (البروفيل النفسي).
 س ات الشخصية.
 النرريات ال فسرا.
 الشخصية.


حددات الشخصية.

 الدافعية.
 نرريات الدوافع.
 الخبرا.

اإلطار النرري ودراسات سابقة

الفصل الثاني

اإلطار النرري ودراسات سابقة
تستعر
عككر

الباحثة ِي ه ا الفصل المفاهيم النظرية الخاصة بمتغيرات الد ارسكة حيكل سكيتم

اإلسككاامات النظريككة التككي يمكككن ِككي ضككوئاا ِاككم وتفسككير شكككل الصككفحة النفسككية لمعلمككي

التربيككة الخاصككة ِككي ضككوم متغي كرات الداِعيككة والتخص ك
ك لَ عر

لبع

والخب كرة وايجككاد مككا بيككنام مككن ع قككات,

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية.

أولً -:الصفحة النفسية:
الصككفحة النفسككية مصككطلح اسككتخدم ألول م كرة بواسككطة روزليمككو )ِ (Rosslimo 1911ككي
اختبارات ال كام حيكل يعكد روزليمكو هكو أول مكن اسكتعان بالتمثيكل البيكاني لتحديكد الموقكف النسكبي
المق ك ككايي

ألح ك ككد األِك ك كراد ِ ك ككي بعك ك ك

اللفظي ك ككة :كالك ك ك كام اللغ ك ككوي ,والتحص ك ككيل الد ارس ك ككي ,والق ك ككدرة

الميكانيكيككة ,وبعككد لككَ اسككتخدم كككل مككن ميللككي و وكسككلر )ِ (Maili & Wechslerككي مجككال
النكواحي ا نفعاليككة والميككول وا هتمامككات ,ويقابككل مصككطلح الصككفحة النفسككية ِككي اللغككة اإلنجليزيككة
بعككدد م ككن المترادِ ككات مناككا :بروِي ككل  ,Profileص ككفحة نفسككية  ,Psychological Profileخريط ككة
نفسية  ,Profile Chartتحليل الصفحة النفسية  ,Profile Analysisمخطكط نفسكي ,Psychograph
.Psychogram

(أح د الع ري)42 :7001 ،

ويشكير ( ح تتود أبتو النيتتل )120 :7001 ،إلكى اشككتراَ الصكفحة النفسككية وارتباطاكا مككأ
عدد من المفاهيم األخر كما يلي:
 الصفحة النفسية :هي تمثيل للبيانات والمعلومكات والكدرجات بخكط مكنحن أو ييكر منكتظم ِكيخريطة أو شكل بياني.
 تحليل الصفحة النفسية :وهي طريقة لتقدير خصائالكشف عن مختلف أنماط الخصائ

الفرد وسمات  ,ويمككن مكن خك ل لكَ

ِي الصفحة النفسية الخاصة بسمات ِرد ما.

منحن كي توجككد عليك نقككاط تمثككل درجككات الفككرد أو
 خريطتتة الصتتفحة النفستتية :وهككي عبككارة عككنً
المركز النسبي ِي كل نمط من انماط األدام ,كما تمثلاا الدرجات المستخرجة من المعالجات
اإلحصككائية مثلمككا يتضككح ِككي المبيككان التعليمككي  Educational profileوال ك ي يمثككل تحصككيل
التلمي ِي مختلف المواد الدراسية.
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 الستتتتيكوج ار  :وه ككو عب ككارة ع ككن( :أ) مبي ككان يمثك ككل الس ككمات النفس ككية ل ككد الف ككرد( .ب) تمثيك ككلللموضوعات البارزة ِي مختلف مراحل حياة الفرد.

( ح ود أبو النيل)120 :7001 ،

وقد أشارت أنسكتازي ) (Anastasi 1982إلكى الصكفحة النفسكية ومحاولكة تعريفاكا و لكَ مكن
خك ك ل ح ككديثاا ع ككن م ككا أس ككمت "ب ككالنظرة الفارق ككة" ِ ككي قي ككا

ال ك كام والت ككي تتمث ككل ِ ككي زي ككادة ع ككدد

جوانككب مختلفككة مككن الك كام بحيككل

نعتمككد علككى درجكة واحككدة ِقككط وهككي

ا ختبككارات التككي تقككي

نسككبة الك كام ,وانمككا تعتمككد علككى مجموعككة مككن الككدرجات المختلفككة لمختلككف جوانككب النشككاط العقلككي
تسمح لنا برسم صفحة نفسية توضح نواحي القوة والضعف لد المفحو

.

)(Anastasi, 1982: 544, 564) (Anastasi & Urbina, 1997: 512

وهنككاَ العديككد مككن التعريفككات النظريككة للصكفحة النفسككية والتككي تناولاككا البككاحثون مككن خك ل
األطككر النظريككة المختلفككة التككي تمثلككت ِيمككا هككب إلي ك ه ك ا التعريككف ال ك ي عككرف الصككفحة النفسككية
بأناككا" :تخطككيط نفسككي يوضككح موقككأ الفككرد أو مسككتو أدائ ك علككى عككدد مككن ا ختبككارات واألبعككاد
النفسية".
ِيع ككرف م ككاكمي ن  Macmillanالص ككفحة النفس ككية عل ككى أنا ككا :رس ككم بي ككاني لمجموع ككة م ككن
الخصائ

المحددة والمقاسة مثل سمات الشخصية(Macmillan, 1991:347) .

ويعرِاككا معجككم علككم الككنف

والطككب النفسككي بأناككا" :هككي تمثيككل مصككور عككادة مككا يسككتخدم

الخطككوط والمنحنيككات ليوضككح سككمات الشخصككية والع قككات بيناككا ,وقككد تكككون علككى شكككل تقريككر
سردي أو أن يصاحب التقرير السردي الرسم البياني".
(جابر مبد الح يد ومالء الدين كفافي)7270 :1991 ،
ويعرِاكا عبكد المكنعم الحفنككي بككأناا" :تقيكيم الفككرد مكن خك ل درجكات أدائك علكى عكدد محككدد
مكن ا ختبكارات أو المتغيكرات وهكو رسكم بيكاني عقلكي أو نفسكي يوضكح أدام الفكرد علكى عكدد محكدد
من ا ختبارات التي تقي

الجوانب المختلفة من عقليت أو تكوين النفسي".
(مبد ال نع الحفني)91 :1994 ،
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كمككا يشككير ِكؤاد أبككو حطككب إلككى أن الصككفحة النفسككية هككي" :رسككم بيككاني يعبككر عككن درجككات

األِ كراد ِككي بطاريككة مككن ا ختبككارات ,وعككادة مككا تكككون ه ك ه الككدرجات ِككي صككورة درجككات معياريككة
لتسايل المقارنة بيناا"( .فؤاد أبو حط )19 :1992 ،

ويعرِاا ِر عبد القادر بأناكا" :رسكم بيكاني يوضكح المسكتو النسكبي للفكرد علكى أكثكر مكن
تفعكا أو ِكي أياكا
اختبار أو أكثر من سمة أو استعداد نفسي أو عقلي ,حتى نعلم ِي أياا يكون مر ً
يككون هك ا ا رتفكاع أو ا نخفكا

التقرير السردي الرسم البياني".

 ,ويمككن أن يعبكر عناكا ِكي شككل تقريكر سكردي أو أن يصكاحب
(فرع مبد القادر)411 :1992 ،

وتعبككر الصككفحة النفسككية عككن الجوانككب المتعككددة ِككي الشخصككية التككي تتمثككل ِككي درجككات
المقايي

المختلفة التي يتضمناا اختبار المنيسوتا المتعدد األوج  ,والتي يمككن رسكماا ِكي صكورة

صفحة نفسية متكاملة ِتيسر ب لَ تحليل القو النسبية لاوج المختلفة.

(لتتتتتتتتتتويس ليكتتتتتتتتتته،

)10 :7000
كمككا يمكككن النظككر للصككفحة النفسككية علككى أناككا تمثككل التحليككل الككداخلي لمسككتو أدام الفككرد
علككى مختلككف ا ختبككارات ,أو مككا يطل ك علي ك الفككرو داخككل الفككرد ,كمككا أناككا تيسككر ا نتقككال مككن
األدام على ا ختبارات إلى صفات وخصائ

المفحوصين(.مص ت مبد ال نع )19 :7001 ،

وتعتبككر الصككفحة النفسككية (المبيككان النفسككي) تمثيككل خطككي لنتككائج مجموعككة مككن ا ختبككارات
يتبين ِياا بوضوح ا رتفاع النسبي لمختلف نتائج الفرد ,وقد يكون توزيأ درجات ا ختبارات على
شكل مستقيم أو منحن ( .ح ود أبو النيل)120 :7001 ،
وتعككرف الصككفحة النفسككية بأناككا هككي" :الصككفات السككلوكية التككي تميككز الشككخ
ولكككن ِككي بعك

عككن يي كره,

األحيككان قككد تتككأثر بمشككك ت نفسككية مصككاحبة تختلككف معاككا معككد ت ارتفاعاككا أو

انخفاضاا بين األشخا

".

)(Frankline, 2002: 1

ك لَ تعرف الصفحة النفسية على أناا هي رسم بياني لمجموعة من الخصائ

المحددة

والمقاسة مثل سمات الشخصية ( .ري ثابت)142 :7007 ،
ِالصك ككفحة النفسك ككية  psychographهك ككي عك ككر

بيك ككاني  Graphic presentationمجمك ككأ

ل ككدرجات الف ككرد ِ ككي اختبكككارات مختلف ككة أو ِ ككي اختب ككار يقك ككي

مج ككا ت أو عوام ككل متع ككدد multi-

 dimensionsبا ككدف معرِ ككة نك كواحي الق ككوة والض ككعف ل ككد الف ككرد أو مجموع ككة األِك كراد ِ ككي الس ككمات
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المقاسة ,وتعني كلمة (بروِيل) صورة جانبية ,أو صفحة أو لمحة مختصرة عن حياة الشخ

أو

عكن موضكوع مككا ,ويعبكر البروِيككل النفسكي عكن نككوع مكن الككت زم أو الت ازمكل المسكتمر مككن أكثكر مككن

درجة على عده مقايي

لنف

الشخ

( .لطفى الشربيني ،مادل صادل )7001:144 ،

كميا
كما يشار للصفحة النفسية أناا مفاوم إحصائي يستخدم ِي البحول النفسية لوصف
ً
 ,وتوضككيح مككن خ ك ل الككدرجات المعياريككةِ ,اككو يعتمككد علككى الوصككف الكمككي

الدرجككة للمفحككو

المرسوم بيانياً ,وتفسير ه ه الدرجة من خك ل الكيكف ,وهكو ِكي العكادة يسكتخدم لوصكف أدام الفكرد
على ا ختبار النفسي ,و لَ لمقارنة سلوك من خ ل المعيار الخا

ب وتفسيره.
(أشرف ملي)17 :7001 ،

وتسككتخدم الصككفحة النفسككية بعككد ا نتاككام مككن تصككحيح ا ختبككار النفسككي وتحديككد الككدرجات
التي حصل علياا المفحو
وا ا أخ ككد المفح ككو

 ,حيل تكون هناَ حاجة إلى إعطام معنكى أو تفسكير لتلكَ الدرجكة,

مجموع ككة م ككن ا ختب ككاراتِ ,تك ككون هن ككاَ حاج ككة إل ككى إعط ككام تفس ككير لتل ككَ

كادا علكى
الدرجات ,وهنا بد من القيام بتحويل تلَ الدرجات الخام إلى ما يقابلاا من معايير اعتم ً
جداول خاصة موجودة عادة ِي دليل ا ختبار ,وتحويلاا ِيما بعد إلى رسم بياني يوضح ما بيناا
من ع قات وتفاع ت ,و لَ ما يسمى بالصفحة النفسية أو البروِيل النفسي.
(خليل إب ار ي  ،وملى ردي)20 :7002 ،
و يمك ككن رس ككم الص ككفحة النفس ككية لع ككدة اختب ككارات أو اس ككتعدادات نفس ككية ,إ عل ككى أس ككا
معيكار موحكد ِككي أسكا

حسككاب كالميئينكات ِقكط ,أو الكدرجات التائيككة ,وهكك ا حتككى يمككن المقارنككة

بين ه ه الدرجات على مختلف تلَ ا ختبارات أو ا سكتعدادات بنكام علكى تشكاب وحكدات المعيكار
(فرع مبد القادر)414 :1992 ،

ِي كل.

والص ككفحة النفس ككية عب ككارة ع ككن مجم ككوع ال ككدرجات الخ ككام الت ككي يحص ككل عليا ككا الف ككرد عل ككى
ا ختبارات الفرعية للمقايي

ِي نمط كلي بشكل بياني يمثل توزيأ الكدرجات التكي يحصكل علياكا,

مما يترتب علي معرِة مد التشتت ِي األدام والتوصكل إلكى نمكط محكدد لقكدرات الفكرد مكن خك ل

أدائ على المقيا

وال ي يؤدي بدوره إلى التوصل إلى بع

الد

ت الكيفية.

(أ ال مبد الح يد)7002 ،

وبشكل عام نجد أن ثمة اتفاقًكا بكين العديكد مكن العلمكام علكى أن الصكفحة النفسكية هكي" رسكم بيكاني
يوضح المستو النسبي للفرد على أكثر مكن اختبكار أو ِكي أكثكر مكن سكمة أو اسكتعداد حتكى نعلكم
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تفعككا ,وِككي أياككا يكككون متوسكطًا ,وِككي أياككا يكككون دون المتوسككط ,والككى أي مككد
ِككي أياككا يكككون مر ً
يككون هك األرتفكاع أو ا نخفكا "( .أح تد مبتد الختالل(Morandini & ،)92-94 :7000 ،

)(Young et al, 2007: 83) ،Cybis , 2003: 1402

بالصككفحة النفسككية كمككا يقيس ك

وقككد تبنككت الباحثتتتة ِككي د ارسككتاا الحاليككة التعريككف الخككا

اختبار الشخصية المتعدد األوج ) (MMPIوال ي يعبر عن الجوانب المتعددة ِي الشخصية التي
المختلفككة التككي يتضككمناا ا ختبككار ,والتككي يمكككن رسككماا ِككي صككورة

تتمثككل ِككي درجككات المقككايي

صفحة نفسية متكاملكة ِتيسكر بك لَ تحليكل القكو النسكبية لاوجك المختلفكة حيكل يكر أن الصكفحة
النفس ككية ه ككي" :تمثي ككل بالرس ككم لمس ككتو أدام أِك كراد عين ككة البح ككل عل ككى اختب ككار المنيس ككوتا المتع ككدد
األوجة" ,ويشتمل المقيا
 -أربعك ككة مقك ككايي

على:
للصك ككد هك ككي( :عك ككدم اإلجابك ككة (؟) ,الك ك ك ب (ل) ,الخطك ككأ أو الت ك كواتر(ف),

التصحيح (َ)).
 -وكك لَ عشكرة مقككايي

كلينيكيككة هي(:تككوهم المككر

) ,ا كتئككاب (د) ,الاسككتيريا (ه ك

(ه ك

) ,ا نحكراف السككيكوباتي (ب د) ,الك كورة واألنوثككة (م ف) ,البارانويككا (ب أ) ,السككيكاثينيا
(ب ت) ,الفص ك ك ككام (

َ) ,الا ك ك ككو

الخفي ك ك ككف (م أ) ,ا نطك ك ك كوام ا جتم ك ك ككاعي (

وبالتالى التعرف على كل مناا ومناقشة د

)),

ت الدرجات المختلفة لاا.
(لويس ليكه)10 :7000 ،

وبنام على ما سب يمكن للباحثة أن تعرف الصفحة النفسية بأناا هي:
لككَ التخطككيط البيككاني ال ك ي يعك ك

الوجاككة النفسككية للفككرد ,وال ك ي يوضككح موقككأ الفككرد أو

مستو ادائ على عدد من ا ختبارات واألبعاد النفسية المختلفة.
وتقوم الباحثة ِي الدراسة الحالية بمحاولة لرسم الصفحة النفسية لمعلمي التربيكة الخاصكة
بنام على الدرجات التي يحصل علياا كل معلم على المقايي
الشخص ك ككية المتع ك ككدد األوجك ك ك وه ك ككي :مقي ك ككا

العشرة اإلكلينيكية المكونة ختبار

ت ك ككوهم الم ك ككر  ,ا كتئ ك ككاب ,الاس ك ككتيريا ,ا نحك ك كراف

الس ك ككيكوباتي ,الك ك ك كورة واألنوثكك ككة ,البارانوي ك ككا ,الس ك ككيكاثينيا ,الفص ك ككام ,الا ك ككو
ا جتماعي ,والتي يتم من خ لاا رسم شكل الصفحة النفسية لكل منام.
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ودراسة الصفحة النفسية ِي الدراسة الحالية يمككن أن يحقك للباحثتة واحكداً أو أكثكر مكن

المتطلبات األربعة اآلتية:

 التعككرف علككى الككدرجات التككي حصككل علياككا كككل مككن معلمككي التربيككة الخاصككة ِككي كككل سككمةبطريقة مباشرة.

 معرِككة النمككو العككام لككدرجات السككمات التككي يقيسككاا اختبككار الشخصككية المتعككدد األوجك لككدمعلمي التربية الخاصة.

 التعككرف علككى السككمة التككي حصككل ِياككا معلمككي التربيككة الخاصككة علككى أعلككى درجككة والسككمةالتي حصل ِياا المفحو

على أقل درجة.

 التعرف علكى مرككز درجكات معلمكي التربيكة الخاصكة علكى مختلكف السكمات بالنسكبة لواحكدأو أكثر من المعايير (المتوسطات – الميئينات – الدرجات المعيارية).

وبناء مليه فالصفحة النفسية في الدراسة الحالية تعني للباحثة أنرا ي:
لَ التخطيط البيكاني الك ي يعكك

الوجاكة النفسكية لمعلكم التربيكة الخاصكة ,والك ي يوضكح

موقعك ك أو مس ككتو ادائك ك عل ككى مجموع ككة ا ختب ككارات ,واألبع ككاد النفس ككية الت ككي تقيس ككاا ا ختب ككارات
المستخدمة ِي الدراسة الحالية.

س ات الشخصية:
إن من أبسط الطر وأقدماا ِي وصف شخ

ما بمصطلحات معينة هي التعرف علكى

أنمكاط السككلوَ التككي يتصككف باككا وتسككميتاا بأسكمام السككمات ,والسككمات هككي مفككاهيم اسككتعدادية ,أي
أنا ككا تش ككير إل ككى نزع ككات الفع ككل أو ا س ككتجابة بط ككر معين ككة ,وم ككن المفت ككر

أن الش ككخ

ينق ككل

ا س ككتعدادات الس ككيكولوجية م ككن موق ككف آلخ ككر ,حي ككل تتض ككمن ق ككدر م ككن التنب ككؤ باحتم ككال س ككلوَ
الشخ

بطر معينة.
وعلينككا أن نميككز بككين مفاككوم السككمات  Traitsومفاككوم الحالككة  ,Statesوال ك ي يشككير إلككى

شخصا ما مث ً من القل ِكي موقكف معكين ِاك ه تعكد حالكة ,أمكا
استجابة تحدل اآلن ,كأن يعاني
ً

أن نصف الشخ
ريكم أنك قكد

بسمة القل ِا ا يعني أن سوف يستجيب بحالة القل ه ه ِي ظكروف معينكة

يعككاني مكن أي قلك ِ ,وجكود السككمة
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قلقًككا دائمك كاً ,ولك ككن لديك ك اس ككتعداد ل س ككتجابة بككالقل ِ ككي مواق ككف معين ككة( .ملتتتى مستتتكر:7000 ،
)174
وعليك تجككد الباحثتتة أن السككمة هككي صككفة ات دوام نسككبي بينمككا الحالككة هككي صككفة مؤقتككة وسكريعة
الزوال تتغير وتختلف من موقف آلخر.
ويتطلككب األمككر األخ ك ِككي ا عتبككار شخصككية الفككرد التككي تشككير إلككى م كزيج مككن السككمات
النفسية التي نستخدماا لنصف الفرد ,وعادة ما يمتلَ الفرد درجات متفاوتة من السمات المختلفة,
مثل :ال كام ,الثقة بالنف  ,الواقعية ,الحساسكية ,الصك بة النفسكية ,ا عتمكاد علكى الكنف  ,وييرهكا
من السمات التي تميز الفرد عن اآلخرين( .ملي مسكر)174 :7000 ،
وتعككرف السككمة بأناككا عبككارة عككن متصككل كمككي قابككل للتككدر وتتحككدد تجريبي كاً أو إحصككائياً,
ِالفرو بين األِراد على سمة معينة هي ِرو ِي الدرجة أكثر مناا ِكرو ِكي النكوعِ ,ك ينقسكم
النككا

كدرجا مسككتم اًر للفككرو مككن طككرف إلككى الطككرف
إلككى تصككنيفات حككادة ِككي النككوع ,ولككن هنككاَ تك ً

المقابل( .نبيل سفيان)29 :7004 ،

ويشير محمد قاسم إلى أن عندما تتجمأ عدد من الصفات مأ بعضاا على أسا

درجكة

قككوة الت كرابط ِ ناككا تمثككل سككمة معينككة ,وتسككتعمل طريقككة التحليككل العككاملي ,ومعامككل الت كرابط لحسككاب
درجة الترابط بين الصفاتِ ,الصفة التي تترابط مأ أخر بحيل تتغير وتتحول معاا ًا
تغير وتحوً

يتناسب مأ التغير األولي يقال إن الترابط بيناا عال ِ ,ا ترابطت ثالثة ورابعكة وثبكت هك ا التكرابط
يير موجود بنف

الدرجة مأ صفات أخر  ,يمككن جعكل هك ه المجموعكة مكن الصكفات معبكرة عكن

سمة من سمات الشخصية ( .ح د اس )22 :7004 ،
والسمة هي أي خصلة أو خاصية أو صفة ات دوام نسبي يمكن أن يختلف ِياكا األِكراد
ِتميككز بعضككام عككن بعك

 ,أي أن هنككاَ ِروقًككا ِرديككة ِياككا ,وقككد تكككون السككمة وراثيككة أو مكتسككبة,

ويمكن أن تكون ك لَ جسمية أو معرِية أو انفعالية أو متعلقة بمواقف اجتماعية.
(أح د مبدالخالل)22 :1992 ،
والسككمة هككي الخاصككية التككي تميككز سككلوَ الفككرد ,والتككي تتناس ك مككأ أسككلوب حيات ك  ,والتككي
تميزه عن اآلخرين ,وتقا

درجة التناس ه ه من خ ل معام ت ا رتباط.
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)(Johnson, 2007: 421

كبيا يمككن قياسكاا وتحكدد
وتعرف الباحثة السمة على أناا :هي قوة نفسية داخليكة وموجاكة ثابتكة نس ً
سلوَ الفرد واستجابات ِي المواقف المختلفة وتعبر عن شخصيت .
ويمكككن تحديككد السككمة مككن خك ل ثك ل خصككائ

( :التككرار ,الشككدة ,ومعككدل حككدوثاا عبككر

المواق ككف المختلف ككة)ِ ,عل ككى س ككبيل المث ككال ي ح ككظ أن الش ككخ

الخاض ككأ ج ك ًكدا س ككوف يك ككون كك ك لَ

باستمرار بمعدل كبيكر ِكي كثيكر مكن المواقكف ,ويشكير"ألبكورت" إلكي أن السكمات قكد تختلكف د لتاكا
وأهميتاا ِي بنام الشخصية حيل إن بع

األِراد قكد يككون لكديام سكمة واحكدة تصكل إلكى حكد أن

معظم سلوكام يتأثر باا ,وهي مكا تسكمي بالسكمة األساسكية ,أمكا السكمات الثانويكة ِاكي أقكل حكدوثًا
وأقل أهمية ِي وصف الشخصية( .أ ال مبد الس يع ليحي)11 :7001 ،
والسككمات هككي وحككدات اساسككية ِككي تنظككيم الشخصككية

نسككتطيأ رؤيتاككا ,ولكككن نسككتنتج

وجودهككا مككن خ ك ل السككلوَ ,وهككي جملككة مككن الصككفات الجسككمية والعقليككة وا جتماعيككة وا نفعاليككة
التي تميز الشخ

عن ييره( .نبيل سفيان)22 :7004 ،

كتخرجا م ككن جما ككور كبي ككر م ككن
وتك ككون الس ككمة مش ككتركة إ ا ك ككان ال ككدليل عل ككى وجوده ككا مس ك ً

النككا  ,ومككن خ كوا

كداليا  -علككى شكككل منحن كى يشككب
يعككا اعتك ً
السككمات المشككتركة أناككا موزعككة توز ً

الجر – أي ثلثي األِراد تقر ًيبكا –  ٪68.21مكنام – يقعكون ِكي المنتصكف علكى متصكل السكمة,
أي يحصكلون علككى الككدرجات الوسكطي علككى مقيككا

هك ه السكمة ,علككى حككين يحصكل عككدد أقككل مككن

كددا قلي ككل ج ك ًكدا م ككن األش ككخا
األِك كراد عل ككى درج ككات علي ككا أو دني ككا عل ككى الس ككمة ِ ,ككي ح ككين أن ع ك ً

يحصككلون علككى درجككات مرتفعككة جك ًكدا أو منخفضككة جك ًكدا علككى ه ك ه السككمة ,ويعنككي ه ك ا النككوع مككن

التوزيككأ ك ك لَ أن السككمة المشككتركة ات توزيككأ مسككتمر ومتصككل( .أح تتتد مبتتد الختتتالل:7000 ،
)21

النرريات ال فسرا:
نررية الس ات:
تق ككوم نظري ككة الس ككمات عل ككى أس ككا

تحدي ككد الس ككمات العام ككة للشخص ككية الت ككي تكم ككن ورام

السكلوَ ,والشخصكية هنككا عبكارة عككن انتظكام دينككامي لمختلكف سككمات الفكرد ,والسككمة هكي الصككفة أو
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الخاصية (الجسمية أو العقلية أو ا نفعالية أو ا جتماعية) الموروثكة أو المكتسكبة التكي يتميكز باكا
نسبيا لنوع معين من السلوَ.
الفرد ,وتعبر عن استعداد ثابت ً
وترج كأ أصككول نظريككة السككمات إلككى علككم الككنف

الفككار  ,ود ارسككة وقيككا

سعيا لتصنيف النا
وتستند على تحديد سمات الشخصية وتحليل عواملاا ً

الفككرو الفرديككة,

والتعرف على السمات

والعوام ككل الت ككي تح ككدد الس ككلوَ ,والت ككي يمك ككن قياس ككاا ,وتمك ككن م ككن التنب ككؤ بالس ككلوَ ,وتك ك هب هك ك ه
النظريات أن لكل ِرد سمات شخصية ثابتة يمكن أن ت حظ ِي  ,كما يمكن أن نفر بين شخ
وآخككر أو نميككز بككين األشككخا
عل ككى أس ككا

علككى أسككا

بعضككام وبعك

هك ه السككمات ,وتقككوم نظريككة السككمات

التحلي ككل العلم ككي الموض ككوعي للشخص ككية ,وتس ككتمد جك ك ورها م ككن ا عتق ككاد ب ككأن مي ككول

اإلنسان السلوكية يمكن تصنيفاا على أناا سمات أو عوامل يمكن قياساا باستخدام ا ختبارات.
وتكر الباحثتة أن نظريكة السككمات تعكد أقكرب النظريكات لقيككا

السكمات الشخصكية للمعلكم,

ِمككن خ ك ل معرِككة المجمككوع الكلككي لسككمات المعلككم التككي تمي كزه عككن يي كره ,ومككن خ ك ل ص ك حية
الفرو الفردية ,والتمييز بين األِراد على أسا

استخداماا لقيا

سماتام.

وتستعين نظريات السمات بعدد كبير من السمات واألبعاد التي يفتر
النككا

جميعككا ِككي وصككف الكثيككر مككن الفككرو األخككر ِككي الشخصككية التككي
ً

أناا مشكتركة بكين
يمكككن وصككفاا بعككدد

محدد من األنماط ,ويعتقد أصكحاب نظريكات السكمات أن هك ه الطريقكة البسكيطة ِكي تحديكد سكمات
كككل ِككرد مككا هككي إ أحسككن وسككيلة لوصككف وتقيككيم الشخصككية ,وهككم يك هبون إلككى أن لكككل شخصككية
دور رئيسك ًكيا ِككي تحديككد سككلوَ الفككرد ,والسككمات
نمطاككا الفريككد مككن السككمات وأن هك ه السككمات تلعككب ًا
كبيا تصككدر عككن الفككرد ِككي مواقككف كثي كرة وتعبككر عككن
أنمككاط سككلوكية عامككة دائمككة ونسككبية وثابتككة نسك ً

تواِق مأ البيئة".

(سرير كا ل( ،)101 :7001 ،حا د ز ران)22 :7002 ،

ولقد حاول علمام النف

حصر سمات الشخصية ِ ن عددها باآل ف ,وعندئ لجئكوا إلكى

التحليل العاملي وحصلوا على السمات العامة.
و ن أ طا

ه النررية:

جوردون ألبورت  :Allportوقد قسم السمات إلى:
 السمات الوراثية :التي تنتقل بالوراثة.-26
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 السمات الظاهرية التي تحددها البيئة.وتعر

ألبورت للشخصية من خ ل مصطلح السمة ,حيل يري أن السكمات هكي القكو الداِعكة

والمحركة للسكلوَ ,وقكد قكدم ألبكورت وصكفًا لتركيكب الشخصكية ِكي مصكطلح السكمات  Traitsمثكل:
(الصداقة ,الطموح ,النقام أو النظاِة ,الغيرة ,ا لتزام ,الخجل ,اللباقة ,السيطرة ,الخضوع ,الككرم,
وييرهكا) ,ويفتككر

أن سككلوَ أي ِكرد

يكككون ممككاث ً أو صكورة طبك األصككل مكن سككلوَ شككخ

آخر بسبب ظروف البيئة الخارجية أو ضكغوط مكن األشكخا

اآلخكرين والصكراعات الداخليكة ,و

تستطيأ أي نظرية للسمات أن تكون ات صوت مسموع إ إ ا أخ ت بعين ا عتبار لَ التعكدد
والتنوع ِي سلوَ الفرد.

)(Carlson, Martin & Buskist, 2007: 583

ويعتبكر"ألبتتورت" أن سككمات الشخصكية يمكككن ترتيباكا ِككي مكدر هرمككي أو طبقكي تبككرز ِيك
سككمة واحككدة رئيسككية ,أو عككدة سككمات مركزيككة يتبعاككا سككمات متعككددة ثانويككة ,بحيككل يعتبككر بعضككاا
أكثكر أهميككة مككن ييكره بالنسككبة للفككرد ,كمككا يككر أن األشككخا
تسككيطر علككى سككلوكام ,وتجعلاككم نمككا

لقيككا

الك ين يتميككزون بسككبب سككمة رئيسككية

كبيا ,ومككن الماككم أن
شخصككيات اآلخ كرين قليل كين نسك ً

نعرف ما بين السمات من ترتيب وتنظيم ,وأهمية بع

السمات بالنسبة لاخري لككي نكتمكن مكن

وصف الشخصية.
والسككمة عنككد ألبككورت تعنككي أكثككر مككن مجككرد الوجككود اإلسككميِ ,اككي جككزم حقيقككي وحيككوي
موجود لد كل النا ِ ,سمات العدوانية – األمانة – ا نبساطية – ا نطوائية ...إلك  ,لاكا وجكود
حقيقي داخل الفرد وليست مجرد اِتراضات نظريكة يعتقكد ِكي وجودهكا ,ويمككن إثبكات وجكود السكمة
علميكا علككى حكين قككد
ً

يمكككن م حظتاككا مباشكرة ,كمككا أن السككمات ليسككت مرادِككة لاحكككام الخلقيككة

وا جتماعية ِ ن األِعال والعادات التي

تتف مأ سمة معينة ليست دلي ً علكى عكدم وجكود هك ه

السمة ,كمكا أن السكمة عمليكة ديناميكة أو علكى األقكل محكددة للسكلوَِ ,اكي

تظكل سكاكنة منتظكرة

ا ستثارة من المثيرات الخارجية ,ولكناا تدِأ الفرد ألن يتصرف بالطريقة التي تعبر عن وجودها.
وقد ميز"ألبورت" بين نوعين من السمات الوراثية والظاهرية ,وأكد أن ما يظار على نف
السمة عند عدد من األِراد قد يرجأ إلى مصادر مختلفة.
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(مبتتد العزيتتز ح تتد( ،)1999 ،جتتابر مبتتد الح يتتد( ،)722 :7001 ،مبتتد التترح ن متتدس
و حيي الدين تول( ،)112 :7002 ،سرير كا ل.)142 :7002 ،

ري وند كاتيل :Cattell
يككر "كاتتتل" أن السككمات هككي وحككدات بنككام الشخصككية ,وأن الشخصككية تمثككل البنيككة الكليككة
للسككمات ,والسككمة هككي الصككفة ,وهنككاَ ِككرو كبي كرة بككين السككمات مككن حيككل درجككة تأثيرهككا الككداِعي
علكى الفككرد أي أن بعك
السلوَ وِي دِع .

دِعككا للفككرد مكن ييرهككاِ ,السككمات تتفكاوت ِككي توجيك
السككمات تكككون أكثكر ً

وق ككد تعرض ككت د ارس ككات "كات ككل" إل ككى ن ككوعين م ككن الس ككمات :األول ه ككو الس ككمات الس ككطحية
 ,Surface Traitsوالثاني هو السمات المركزية  ,Source Traitsوالسكمات السكطحية هكي تجمعكات
الظواهر أو األحدال السلوكية التي يمكن م حظتاكا (مثكل النظاِكة ,العنكاد ,ا قتصكاد والتكوِير...
تبعا عتمادها على المواقف النوعية ,ولكناكا
ال ) ,وتتفاوت السمات الظاهرية ِي شمولاا ,و لَ ً

عددا
دائما أكثر عمومية من عناصر السمة (الجزيئات الصغيرة للسلوَ أو السمات الضيقة تضم ً
ً
كبير من الصفات) ,وقد عبر كاتل عن لَ بقول  :إن السمة الظاهرية ِي أي حالة هي مجموعة
ًا
معا ِي كثير من األِراد والظروف المختلفة.
من عناصر السمة التي تتألف ً

(مالء سري)10 :7004 ،

أمككا السككمات المصككدرية أو المركزيككة ِاككي ِككي نظككر كاتككل تمثككل التككأثيرات الحقيقيككة التككي
تسككاعد علككى تحديككد وتفسككير السككلوَ اإلنسككانيِ ,السككمات المصككدرية هككي التككأثيرات الكامنككة التككي
تساعد على تحديد السمات الظاهرية وهي ثابتة و ات أهمية بالغة ,وهكي المكادة األساسكية الكبكر
التي يقوم علم نف

الشخصية بدراستاا.

ويقسككم "كاتككل" ه ك ه السككمات إلككى سككمات تكوينيككة وسككمات تشكككلاا البيئككة ,األول كى داخليككة
و ات أثال وراثي .والثانية تصدر عن البيئة وتتشكل باألحدال التي تجري ِكي البيئكة التكي يعكي
ِياا الفرد ,وقد كشف "كاتل" عن السمات المصدرية عن طري التحليل العاملي.
(سرير كا ل)422 :7001 ،
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نسبيا ,وقد توصل كاتل إلى تحديكد بعك
والسمة عبارة عن ميول واسعة ودائمة ً
للشخصية اإلنسانية وهي:

السكمات

 الثبات ا نفعالى ضد عدم الثبات ا نفعالي. -المرح ضد ا كتئاب.

 -الشجاعة ضد الخجل.

 إيجابية األنا األعلى ِي مقابل ا عتمادية. -سرعة ا هتيا ضد ا ستقرار.

 ال كام العام ضد الضعف العام.وتتك ككون هك ك ه الم م ككح والس ككمات م ككن ط ككابأ أو مك ك از مع ككين ل س ككتجابة ,وتس ككاعد الف ككرد عل ككى أن
نسبيا و ات الم مكح المميكزة
يتصرف ِي المواقف المختلفة ,كما أناا نوع من ا ستعدادات الثابتة ً

سككتجابت  ,و تتميككز الشخصككية بصككفة أو سككمة واحككدة بككل يغلككب علياككا صككفة أو أكثككرِ ,ا نبسككاط أو

ا نطوام إحدي السمات التي يتصف باا الشخ

؛ ألناا تكون صفة يالبة ِي توجي السلوَ.

( روان أبو حويج ومصا الصفدي( ،)197 :7001 ،حنان العناني)22 :7002 ،
و د توصل كاتيل إلى الس ات اآلتية( :و ي س ات ثنائية القط ).
 -ا جتماعي كة ضككد العدوانيككة( :اجتمككاعي ومحككب للنككا

وسككال المعاش كرة ضككد عككدواني وناقككد

ومنسحب).
 ال كام العام ضد الضعف العقلي ( :كي ضد يبي).انفعالي كا
 الثبككات ا نفعككالى أو قككوة األنككا ضككد عككدم الثبككات ا نفعككالى أو ضككعف األنككا( :ثابككتً
وناضج وهاديم ضد انفعالى ويير ناضج).

 التحرر ضد المحاِظة( :منطل ضد متبلد). السيطرة ضد الخضوع( :عدواني ضد وديأ). ا نبساط ضد ا نطوام( :مبتاج ومرح ضد هاديم وقل ). قككوة األنككا األعلككى ضككد ضككعف األنككا األعلككى( :مثككابر ومصككمم ضككد ييككر مثككابر و يعتمككدعلي ).
 -المخاطرة واإلقدام ضد الحر

والخجل( :مغامر ومندِأ ضد خجول ومنعزل).

 الواقعية ضد الرومانتيكية( :واقعي وعملي ضد خيالى وقل ).-29
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 البساطة ضد نقد ال ات( :يحب العمل الجماعي ضد ِردي متعنت). -الثقة الكاملة بالنف

ضد الميل للشعور باإلثم( :يث بنفس ومرح ضد حسا

وماموم).

 ا كتفام ال اتي ضد ا عتماد على الجماعة( :يعتمد على نفس ضد يعتمد على الجماعة). ق ككوة اعتب ككار الك ك ات ض ككد ض ككعف اعتب ككار الك ك ات( :يس ككيطر عل ككى نفسك ك وق ككو العزيم ككة ض ككدمتااون و يسيطر على انفعا ت ).
 ق ككوة الت ككوتر ال ككداِعي ض ككد ض ككعف الت ككوتر ال ككداِعي( :مت ككوتر وس ككال ا س ككتثارة ض ككد مس ككترخوهاديم)
 -التبصر ضد الس اجة( :سريأ وواقعي وقادر ضد مبام وحسا

يضبط انفعا ت ).

(حا د ز ران)22-22 :7002 ،

شكل ر ()1
بعض أن اط وأبعاد وس ات الشخصية وفقًا لنررية كاتيل للس ات

انز أيزينك  :Eysenckوقد حدد عدد من السمات كالتالي:
 ال نبساط  :extraversionالمنبسط (اجتماعي ,مرح ,سريأ ,نشيط ,مندِأ ,يير دقي  ,ييرمثابر ,مستو طموح منخف

 ,مرن ,منخف
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 النطتتتواء  :Introversionالمنط ككوي (مكتئ ككب ,يي ككر مس ككتقر ,بلي ككد ,س ككال ا س ككتثارة ,يش ككعربكككالنق

 ,متقلك ككب الم ك ك از  ,يسك ككتغر ِك ككي أح ك ك م اليقظكككة ,يبتعك ككد عكككن األض ك كوام والمناسك ككبات

ا جتماعية ,أر ,

يطرب للنكتة ,مثابر ,كي ,دقي  ,بطيم ,و طموح مرتفأ).

 -العصتتتتابية( :Neuroticism :ا س ككتعداد للم ككر

العص ككابي) :العص ككابي يش كككو قص ككو اًر ِ ككي

العق ككل والجس ككم ,ك ككاؤه متوس ككط قاب ككل لايح ككام ,يي ككر مث ككابر ,بط ككيم التفكي ككر والعم ككل ,يي ككر
اجتماعي ,يميل إلى الكبت).
 -ال انيتتتتتة ( :Psychoticismا س ك ككتعداد للم ك ككر

ال ك ك هاني) :الك ك ك هاني تركي ك كزه قلي ك ككل اكرتك ك ك

ضعيفة ,كثير الحركة ,مبالغ ,بطيم القرامة ,مستو طموحة منخف

).

ويضاف إلى لَ أبعاد مثل:
 المحاِظة – التطرف. البساطة – التعقيد. الص بة – الليونة. الديموقراطية – التسلطية.(حا د ز ران)22-22 :7002 ،

الشتخصيتتتتة:
تعد معرِة اإلنسان لطبيعتك مكن أهكم المشكك ت التكي واجاتك منك وجكودهِ ,قكد كانكت ومكا
ازل كت تج ككري المحككاو ت للتع ككرف علككى الشخص ككية وج ككامه العديككد م ككن اآلرام التككي طرح ككت مف ككاهيم
ِكثير ما نسكمأ عبكارات مثكل أن شكخ
ًا
كثير ِي حياتنا اليومية,
مختلفة ,وتتردد كلمة الشخصية ًا

ما قكو الشخصكية ,أو أنك شخصكية ج ابكة ,أو أنك شكخ

شكجاع ,وييرهكا مكن العبكارات التكي

كر وييككر دقي ك لشخصككية الفككرد ,ألن ِامنككا للشخصككية يجككب أن يكككون مككا
تمثككل إ وصككفًا مختصك ًا

علي الشخ

حقيقة ولي

ويعد التعكر

ما يترك من انطباع لد اآلخرين.

لموضكوع الشخصكية مكن أعقكد الموضكوعات علكى اإلطك

ِكي مجكال علكم

النف  ,ألن مفاوم الشخصية من المفاهيم المعقدة ,والتي يختلف العامكة وحتكى المتخصصكين ِكي
تقككديم تعريككف محككدد لاككا يحظكى بأيلبيككة المواِقككة ,والصككعوبة تنشككأ مككن حقيقككة أن الشخصككية مثلاككا
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مثل العديد من المفاهيم ِي علم النف

مثل :ال كام ,والقدرات ,وا ستعدادات ,وال شعور ,وييرها

مككن المفككاهيم ,هككي مفككاهيم اِت ارضككية بمعن كى أننككا
وِ دواِأ بعضكاا شكعوري والكبع

ن حظاككا بطريقككة مباش كرة ,والشخصككية تتحككرَ

اآلخكر شكعوري يعكود إلكى الخبكرات المبككرة ِكي طفولكة الفكرد

البعيدة ,والشخصية ما هي إ الجزم الظاهر من كتلة الثلج المخفية داخكل المحكيط ,ولك ا ِك ن ككل
سلبا أو إيجاباً.
جانب يؤثر ِي الجوانب األخر ً
ويشككير (نبيتتل ستتفيان )12 :7004 ،إلككى أننككا لككو راجعنككا كلمككة الشخصككية Personality

نجدها مشتقة من األصل ال تيني  Personsأو برسونة بمعنى القناع ال ي كان يلبسك الممثكل ِكي
العصككور القديمككة ليككؤدي دوره علككى خشككبة المسككرح ِيظاككر أمككام الجماككور بمظاككر خككا

يتماش كى

ويساير طبيعة الدور المسرحي ال ي يؤدي .
ويضيف ( ح د غان  )109 – 102 :7009 ،أن
خك ل السككلوَ الظككاهر ِقككط بككل

يمكن الحكم على الشخصية مكن

بككد مككن األخك ِككي ا عتبككار وجككود عوامككل أخككر داخليككة ,وماككم

جدا أن نتعرف على طبيعة شخصكياتنا وجوانكب القكوة والضكعف باكا حتكى نختكار مكا يتناسكب معنكا
ً

من نواح دراسية أو مانية أو حتى اختيار للشريَ.

وتجككد الباحثتتة أن الشخصككية ليسككت ِقككط مجموعككة مككن السككمات أو الصككفات؛ ألناككا تعتبككر سككمات
وتنظككيم يعك ك
الشخصككية

مككا بككين السككمات مككن ع قككات وتككأثير بعضككاا ِككي بع ك

ِ ,مجككرد حصككر سككمات

كحيحا عناككا ألن ك يغفككل عككن التنظككيم ,وهككو ال ك ي يضككفي علككى كككل
يعطككي وصككفًا صك ً

شيم طابعاا ويميزها عن ييرها.

وتر (سرير كا ل( 7002 ،أ) )17:أن كل إنسان هو ِي بع

نواحي :

 يشتتبة كتتل النتتاس ( عتتايير كليتتة ما تتة) :وهك ا مككا نلمسك ِككي نكواح متعككددة مناككا :أن بعكمحككددات الشخصككية تكككون عامككة بككين النككا

جميع كاًِ ,انككاَ سككمات ومظككاهر مشككتركة ِككي

اإلرل البيول ك ككوجي لجمي ك ككأ الن ك ككا  ,أو نتيج ك ككة البيئ ك ككة الطبيعي ك ككة الت ك ككي يعيش ك ككون ِيا ك ككا ,وِك ك كي
المجتمعات والثقاِات التي ينتمون إليااِ ,اإلنسان يشب كل النا
اجتماعي ,علي أن يتكيف مأ الجماعة التي يعي
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سكمات الشخصكية

 ويشبه بعض الناس ( عايير ج عية) :وه ا ما ن حظ ِي تشاب بعكمأ أعضام الجماعات.

 ول يشتتتبه أي انستتتان ( عتتتايير خاصتتتة فرديتتتة) :وه ك ا مككا يتضككح ِككي أن لكككل ِككرد طريقت كوأسلوب الخا

ِي اإلدراَ والشعور والسلوَ الك ي يطبعك بطكابأ مميكز

ِرد آخر بنف

(سرير كا ل( 7002 ،أ))17:

الصورة.

كما أن سلوَ أي شخ

يتككرر لكد أي

يكون مماث ً أو صكورة طبك األصكل مكن سكلوَ إنسكان آخكر بسكبب

ظروف البيئة الخارجية أو ضغوط من األشخا

اآلخرين أو الصراعات الداخلية.
(أ ال عبدالسميع)11 :7001 ،

وقد أهتم علمام النف

معينة َّ
تتوزع ِي ضوئاا البشكرية
بالشخصية ِ ,قاموا بتحديد انماط م

عاطفي ككا  ,و أنم ككاط أخ ككر أق ككل منا ككا تقلًب ككاِ .ك ككل نم ككط م ككن أنم ككاط
بأس ككرهاِ ,ثم ككة أنم ككاط متقلب ككة
ً
الحاملون لخصائصكاا العاطفيكة ,و

الشخصية  ,عبارة عن حزمة بشرية ينخرط ِياا جميأ النا

تفعل التربية وتأثير البيئة ا جتماعيكة  ,أكثكر مكن وضكأ رتكو

علكى القكوام النفسكي لككل شخصكية

من الشخصيات التي تنتمي إلى نمط من األنماط التي وضعاا علمام نف

األنماط.

(يوسف يخائيل)112 :7000 ،
ويعككرف البتتورت الشخصككية بأناككا :اسككتجابات الفككرد الممي كزة للمثيكرات ا جتماعي كة وأسككلوب
تواِق ك مككأ المظككاهر ا جتماعي كة ِككي البيئككةِ ,شخصككية الفككرد هككي دالككة وظيفيككة لسككلوك واسككتجابت
للمواق ككف المختلف ككة .وكك ك لَ ع ككرف بعك ك

العلم ككام أمث ككال "وودورل وم ككاركوي " الشخص ككية بأنك ك :

األسككلوب العككام لسككلوَ الفككرد كمككا ِككي عادات ك وتعبي ارت ك واتجاهات ك وطريقت ك وسككلوك ِلسككفت ِككي
الحياة ,علما بأن الشخ

الواحد قد

تتوحد استجابت على نف

متعككددة ..و كككل شخصككية هككي صككورة ِريككدة

المثير إ ا تكواِر لك ِكي مواقكف

يمكككن أن تتكككرر ,و يمكككن أن يكككون هنككاَ إنسككان

يشب تمام الشب أي إنسان آخكر( .مبد اللطيف خليفتة وشتعبان جتا ا  ( ،)9 :1992 ،ح تد
غان )117 :7009 ،
ويككر إيريتتك فتترو  Frommأن الشخصككية هككي مجموعككة مككن السككمات النفسككية والجسككمية
شخصككا ِري ك ًكدا
الموروثككة والمكتس ككبة الت ككي تمي ككز الف ككرد وتجع ككل منك ك
ً

نظي ككر لك ك  ,كك ك لَ ق ككدم ِ ككروم

تصككنيف الشخصككية حسككب الخلك السككائد وقسككماا إلككى :الشخصككية ا سككتقبالية أو التلقائيككة (وتتسككم
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با تكالية والسلبية وا ستسك م والحاجكة إلكى الحكب والمسكاعدة والصكداقة) ,والشخصكية ا سكتق لية
واألخ أكثر مكن العطكام) ,والشخصكية ا دخاريكة

(وتتسم بالعدوانية وا حتيال وا ستخفاف بالنا

(وتتس ككم بالبخ ككل والت ككوِير والخ ككوف م ككن المس ككتقبل) ,والشخص ككية المسك كواقة (وتتس ككم بالتقل ككب والث ككأر
بمتطلب ككات اآلخك كرين حت ككى لتقت ككرب م ككن شخص ككية الباع ككة) ,والشخص ككية المنتج ككة (وتتسك كم باإلنت ككا
وتحقي اإلمكانات وا ستق ل والمسئولية والتمتأ بالحياة) ,ك لَ تحدل ِروم عن فرو الفرديتة
كميا عكن أمك  ,ولكنك يظكل معتمكداً علياكا,
ال ي يتحدد ببداية وجود اإلنسكان كفكرد حكين ينفصكل جس ً
ثم يزداد شعوره بالفر بين "األنا" و "األنت" أي بين ال ات النامية وبين اآلخرين ,وبالتدريج تتوحد
وتتبلور مظاهر شخصيت الجسمية والعقلية وا نفعالية وا جتماعية ,وينشأ عن لَ تركيب مكنظم
موحد هو ال ات ,ثم تنشأ ِي الشخ

بواعكل للكتخل

مكن ِرديتك و اتيتك المسكتقلة ِيكنغم

ِكي

الوسط ا جتماعي لتقوية شخصيت ومسانده شعورة بفرديت وامداده بالشعور با نتمام ا جتماعي.
(حا د ز ران)21-27 :7002 ،
ويككر أونككو رانتتك  Rankأن تطككور الفرديككة يمككر بككأدوار ث ثككة هككي :دور الشككخ
(ويتسم بمحاولة الفرد التواِ مأ نفس ومكأ المحكيط الك ي يعكي

العككادي

ِيك ومحاولتك الشكعور بأنك جكزم

مككن ه ك ا المحككيط ,ويكككون مثل ك األعلككى أن يكككون كغي كره مككن النككا ) ,ثككم دور الشككخ

العصككابي

(ويتسم ببدم اعتماد الفرد على نفس وتكوين وجاات نظر جديدة حيال نفس وحيال العالم ,ويكون
مثل ك األعلككى أن يكككون بخ ك ف مككا يريككده النككا

أن يكككون) ,ثككم دور الفككرد المتواِ ك (وهككو أعلككى

د ارجكات تطككور الفرديكة حيككل يصكل الفككرد إلكى درجككة كبيكرة مكن التواِك مكأ نفسك ومكأ بيئتك وتنمككو
إرادت ويسود الجانب الخ

ِي ات  ,ويكون مثل األعلى أن يكون كما هو ِي الواقأ).
(حا د ز ران)21-27 :7002 ،

والشخصية وِ النررية السلوكية :هي التنظيمات أو األساليب السلوكية المتعلمة الثابتة
كز أساسك ًكيا ِككي النظريككة
كبيا ,التككي تميككز الفككرد عككن يي كره مككن النككا  ,ويحتككل مفاككوم "العككادة" مركك ًا
نسك ً

السككلوكية باعتبككار أن العككادة مفاككوم يعبككر عككن رابطككة بككين المثيككر وا سككتجابة ,وقككد اهتمككت ه ك ه
النظريككة بتحديككد الظككروف التككي تككؤدي إلككى تكككون العككادات والككى انح لاككا أو إح ك ل أخككر محلاككا,
كبيا ,كمكا أن العكادات
والعادة عند أصحاب ه ه النظريكة هكي تككوين مؤقكت وليسكت
ً
دائمكا نس ً
تكوينكا ً
متعلمة ومكتسبة وليست موروثة ,وعلى ه ا ِ ن بنام الشخصية يمكن أن يتعدل ويتغير.
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وعودة إلى الدواِأ ِقد أبرزت النظرية أهمية الداِأ أو الباعل ,وهو مثير قوي بدرجة كاِيكة لكدِأ
الفرد وتحريك إلى السلوَ ,ومن الدواِأ ما هو أولي مورول يتصل بالعمليكات الفسكيولوجية مثكل:
الجوع والعط

والجن

واأللم ,ومناا ما هو ثانوي متعلم مكتسب ,متعلم مثكل الحاجكة إلكى األمكن

وا نتمام إلى جماعة ...إل ( .حا د ز ران.)29 :7002 ،
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حددات الشخصية:
تعنكي المحككددات مجموعكة المتغيكرات أو المنظومكات األكثككر حس ًكما ِككي تحديكد مفاككوم بنككام
ونمككو الشخصكية ,وتعككد المنظومككة البنائيككة والمنظومككة ا جتماعيكة عككاملين أساسككيين متفككاعلين ِككي
بنام الشخصية ,كما يلي:
 ال نرو ة البنائية:ويقص ككد با ككا بيئ ككة الف ككرد م ككن حي ككل أجاك كزة جس ككم المختلف ككة كالجا ككاز العص ككبي والغ ككددي
كر ِ ككي سككلوَ الش ككخ
كأثير مباش ك ًا
والككدوري ...إلك ك ِ ,ي ككؤثر الجاككاز العص ككبي والغ ككددي تك ًا

ِ ,الجا ككاز

العص ككبي ه ككو القائ ككد لك ككل تصك كرِات اإلنس ككان ,وه ككو الك ك ي يص ككدر األوام ككر لك ككل عضك ك ت الجس ككم
وأجازت ك الطرِيككة وحواس ك  ,وك ك لَ تلعككب الخصككائ
آخر ولكن ليست بالطبأ الوراثة وحدها.

دور ِككي تمييككز سككلوَ شككخ
الوراثيككة ًا

عككن

 ال نرو ة الجت امية:وتعد ه ه المنظومة المحدد اآلخر مكن محكددات بنكام الشخصكية والمقصكود باكا المنظومكة
الثقاِيككة التككي يعككي

أو ينخككرط ِياككا الفككرد ,وكك لَ الت كرال التككاريخي الحضككاري لك  ,باإلضككاِة إلككى

التنشئة ا جتماعية للفرد وأثرها ِي تشكيل شخصيت .
(نبيل سفيان)72 -77 :7004 ،
وقد وضأ العلمام محددات أربعة لتكوين الشخصية وما بيناا من تفاع ت ,وه ه المحددات هي:
 .1ال حددات التكوينية (البيولوجية):
يمكن أن نغفل أهمية الجوانكب البيولوجيكة ِكي د ارسكة الشخصكيةِ ,يك هب "روجكرز" إلكى
أن إدخككال المجككال البيولككوجي ِككي د ارسككة الشخصككية مككن شككأن أن يوسككأ أِقنككا ونظرتنككا إلككى ه ك ا
المج ككال الجدي ككد ,ويعتم ككد ا تج ككاه البيول ككوجي ِ ككي الكثي ككر م ككن أِك ككاره عل ككى عل ككم البيولوجي ككا وعل ككم
الفسيولوجيا ومكا يتصكل بامكا مكن نظراتامكا للشخصكية وكيكف تنمكو وكيكف تتعكدل ,وياكتم أصكحاب
ه ا ا تجاه بدراسة مجا ت متعددة ,أهماا دراسة الوراثة واألجازة العضوية والع قة بين وظائفاكا
وأنماط الشخصية ودراسة التكوين البيوكيميائي والفردي للفرد( .سرير كا ل)20 :) ( 7002 ،
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حددات مضوية الج امة:
ِتؤكككد أن مككن الخصككائ

األساسككية لانسككان قدرتك علككى التغييككر نتيجككة لمككا يمككر بك مككن

خبرات وتعلم تحدد شخصية الفرد وسلوك ببيئتك وثقاِتك التكي نشكأ ِياكا ,ويمككن تقسكيم هك ه البيئكة
إلى ث ثة أقسام هي ِكي الحقيقكة مترابطكة بشككل وثيك  ,وهك ه األقسكام هي:البيئكة الطبيعيكة ,والبيئكة
الثقاِية ,والبيئة ا جتماعية.

(سرير كا ل)20 :) ( 7002 ،

 .1حددات الدور ال ي يقو به الفرد:
ويشككير إلككى كككل مككن الفككرد والمحككيط ا جتمككاعي الك ي يوجككد ِيك ِ ,مفاككوم الككدور يسككمح لنككا
بربط السلوَ المتوقأ من الفرد حسب سكن وجنسك وتخصصك المانكي والكوظيفيِ ,الكدور هكو نكوع
مككن المشككاركة ِككي الحيككاة ا جتماعيكة أو هككو ببسككاطة كمككا عبككر عنك "ألبككورت" مككا يتوقعك المجتمككأ
معينككا داخككل الجماعككة ,ويحككدد كككل مجتمككأ مككن المجتمعككات األدوار
مككن الفككرد ال ك ي يحتككل مركك ًا
كز ً

ا جتماعيكة الك ي يتوقككأ مككن أِكراده القيككام باككا ِككي حيككاتام العاديككة كككدور األب ,واألم ,ودور ا بككن
األكبر ,ودور ا بن (داخل األسرة) ,وه ا التفاعل المتبكادل بكين األدوار المختلفكة يككون مكا نسكمي
باسم النظام ا جتماعي واألسرة( .نبيلة الشوربجي ،ومفاف مبد الفادي دانيال)10 :7007 ،
 .4حددات ال و ف:
ِاناَ الكثير من المواقف التي يمر باا الفرد ِي حيات  ,وما أكثر تأثيرهكا ِكي شخصكيت ,
وبالطبأ

يمكن النظر إلى الشخصية كما لو كانت مستقلة عكن المواقكف التكي تمكر باكا أو توجكد

دور مامكا ِكي سكلوك ِ ,قكد يككون الفكرد قائ ًكدا ِكي موقكف
ِيااِ ,الموقف ال ي يوجد ِي الفرد يلعكب ًا
وتابعا ِي موقف آخر ريم تواِر شروط القيادة لدي ِي ك الحالتين.
ً

(حسين مبد الح يد)22 :7002 ،

كام علككى مككا سككب ومككن خ ك ل اسككتع ار
وبنك ً

الباحثككة لنظريككات السككمات والتعككر

لمفاككوم

الشخصكية ومحكدداتاا يمككن القكول أن هنكاَ مكن السكمات مكا يتشكاب ِيك ككل إنسكان وهكي السككمات
العام ككة كالك ك كام أو الس ككمات المش ككتركة كالس ككيطرة أو ا نطك كوام ,وهن ككاَ س ككمات تختل ككف ب ككاخت ف
األِراد وهي السكمات الخاصكة أو الفرديكة ,وهك ه السكمات الفرديكة هكي وحكدها التكي يمككن أن نعكدها
كر لوجككود ه ك ه السككمات لككد أِ كراد ولككي
سككمة حقيقيككة نظك ًا

كر ألن
ِككي المجتمككأ العككام ,وك ك لَ نظك ًا

السمات تتطور وتعمم إلى استعدادات دينامية بطريقة ِريدة وِقًا لخبرات كل ِرد.
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وتحتككا مانككة المعلككم إلككى الكثيككر مككن الصككفات األساسككية التككي مككن الواجككب أن يتمتككأ باككا
العلميككة والشخصككية ,إ أن التركيككز علككى ه ك ه الصككفات ينبغككي أن

حيككل تجمككأ بككين الخصككائ

يكككون أكثككر عنككد معلككم التربيككة الخاصككة ,خاصككة وأن معلمككي التربيككة الخاصككة لككديام مشككك ت أشككد
التكي تؤهلك للتعامكل

تتحد المعلم ,ل ا ِ ن معلم التربية الخاصة هو األحو إلى هك ه الخصكائ

مككأ هككؤ م المعككاقون مككن مختلككف أن كواع اإلعاقككات ,ولمككا لاككا مككن دور كبيككر ِككي بيئككة العمككل التككي
يعيشاا.
وعلي ِ ن الدراسة الحالية تادف إلى التعرف على نمط شخصية معلمكي التربيكة الخاصكة
من خ ل عدد من ا ختبارات التي ترسم ِي النااية شكل الصفحة النفسية الخاصة بام.
وتقككوم الد ارسككة الحاليككة بمحاولككة رسككم شكككل الصككفحة النفسككية لمعلمككي التربيككة الخاصككة ِككي
ضوم متغيكرات الداِعيكة والتخصك
ا ختبارات المكونة للمقيا

والخبكرة مكن خك ل عكدد عشكرة مقكايي

كلينيكيكة تمثكل بطاريكة
كلينيكيكة سكنتناولاا

المستخدم ِي الدراسة الحالية ,وهي عشرة مقايي

بالتوضيح كما يلي:
 .1تو ال رض – تتتت س:
لمقدار ا هتمام الزائد بالوظائف الجسمية والقل – ال ي

وهو مقيا

يستند إلى سبب

يالبا من آ م واضطراب يصعب تبنياا ,و يوجد لاا
– على الصحةِ ,يشكو الفرد ً

أسا

عضوي واضح.

 .7الكتئا – د:
يرتبط بالزم ت ا كتئابية المختلفة ,وقد استخر ه ا المقيا

أساسا من استجابات
ً

المرضى ا كتئابيين ال ين يعانون من حا ت الجنون الدوري ,والدرجة المرتفعة على
المقيا

تدل على انخفا

ِي الروح المعنوية مأ الشعور باليأ

والعجز عن النظر

إلى المستقبل.
 .1الرستيريا – تتتت ى:
يقككي

المقيككا

درجككة تشككاب المفحككو

التحولية ,وقد تأخ ه ه األع ار

بالمرضكى الك ين تظاككر علككيام أعك ار

الاسكتيريا

تحديدا
صور أو شكاو عامة منتظمة أو شكاو أكثر
ًا
ً
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وتخصيص ككا مث ككل (الش ككلل ,ا ض ككطرابات المعوي ككة ,أو األعك ك ار
ً

يحصككلون علككى درجككات مرتفعككة علككى ه ك ا المقيككا

القلبي ككة) ,واألِك كراد الك ك ين

أيضككا لنوبككات مفاجئككة مككن
معرضككون ً

الضعف ,واإليمام ,أو حتى ما يشب نوبات الصرع.
 .4النحراف السيكوباتي –
يقي

ه ا المقيكا

الرئيسية ِي نق

د:

درجكة تشكاب المفحكو

بجماعكة السكيكوباتيين الك ين تتمثكل صكعوبتام

ا ستجابة ا نفعالية العميقة ,وِي عدم القدرة على اإلِكادة مكن الخبكرة,

وعدم المبا ة بالمعايير ا جتماعية.
 .2ال كورا األنوثة – ف:
الميول األنثوية السلبية عن ال كور والميول ال كرية اإليجابية عند اإلنال ,ويتكون

وهو يقي

م ككن س ككتين ِقك كرة ات مض ككامين مختلف ككة تش كككل ا هتمام ككات الماني ككة والاواي ككات والتفض ككي ت
الجمالية والدينية ,والنشاط مقابل السلبية والحساسية الشخصية ,وتستخدم نف

الفقرات الستين

لكل من ال كور واإلنال.
 .2البارانويا –

أ:

استخرجت عبارات ه ا المقيا

بالمقارنة بين استجابات األسويام واستجابات جماعكة متنوعكة

مك ككن المرضك ككى بالبارانويك ككا ,أي مك ككن عم ك ك م العيك ككادات واسك ككتجابات ال ك ك ين يتسك ككمون بالتشك كككَ,
وبالحساسية الزائدة وباواج

ا ضطااد ,وقد كان بعضام من ِئة ِصكام البارانويكا ,والكبع

اآلخككر مككن البارانويككا الخالصككة ,أمككا معظماككم ِكككان يتسككم بسككمات البارانويككا دون أن يتميككز ِيك
بصورة معينة هان رئيسي.
 .2السيكاثينيا –

ت:

اسككتخر ه ك ا المقيككا
ا نقب ككا

مككن اسككتجابات أشككخا

وسواسككيين قا كريين ,ممككن كككانوا يعككانون مككن

الش ككديد ,وك ككان تشخيص ككام الممي ككز عص ككاب – س ككيكاثينيا ,ويكش ككف المقي ككا

التشككاب بككين المفحككو

ع ككن

والمرضككى الك ين يعككانون مككن المخككاوف المرضككية أو السككلوَ القاككري,

كمنيا يتمثكل ِكي عكدم القكدرة
يحا مثل تكرار يسل اليد ,أو ض ً
وقد يكون ه ا السلوَ القاري صر ً
على الاروب من الفكرة المتسلطة.
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 .2الفصا – س ك:
يكشكف هك ا المقيكا

عكن التشكاب بكين اسكتجابات المفحكو

واسكتجابات جماعكة مختلطكة مكن

المرضككى الفصككاميين ال ك ين يتميككزون بككالتفكير أو السككلوَ الخلطككي الشككا أو علككى األقككل مككن
يشب سلوكام السلوَ الفصامي.
 .9الروس الخفيف – أ:
استخر ه ا المقيا

من استجابات جماعكة مكن األشكخا

وِي العمل ويعانون من الاو

يتميكزون بالنشكاط ال ازئكد ِكي الفكَ

الخفيف.

 .10النطواء الجت امي – س ى:
يادف ه ا المقيا

إلى قيا

النزعة إلى ا نزوام من ا تصال ا جتماعي باآلخرين ,وهكو لكي

كلينيكيكا بككالمعنى المحككدود ,أي أنك
مقياسكا
ً
ً

يقتصكر اسككتخدام علككى المرضككى ِقككط ولكنك يمتككد

أيضا إلى األسويام.
ً
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ثانياً -:الدافعيتتة:
تمثل الدواِأ النفسية المحرَ األساسي واألول لكل سلوَ يقوم ب اإلنسان خاصة والكائن
موقعككا رئيسك ًكيا ِككي علككم الككنف  ,وترجككأ الككدواِأ ِككي علككم الككنف
الحيكواني عامككة ,تحتككل الككدواِأ
ً

إلككى

مسلمة مؤداها أن كل سلوَ ورامه داِأ ,وأن السلوَ الواحد قد يصدر عن دواِأ مختلفة.

كما يعتبر موضوع الدواِأ أو القو الداِعة للسلوَ بصفة عامة من الموضوعات المامة
ِي علم النف ؛ ألن دواِكأ السكلوَ بطبيعكة الحكال تفسكرهِ ,المعكالج النفسكي يريكد أن يعكرف الكدواِأ
ورام المر

النفسي ,ورجل القانون يود أن يضأ يكده علكى الكدواِأ ورام السكلوَ الجكانح ,والمربكي

بككد أن يضككأ دواِككأ وميككول الت مي ك واحتياجككاتام ِككي حسككاب  ,والقائككد يطالككب بككأن ي ارعككي الككدواِأ
ا جتماعبة للسلوَ ,والفرد نفس ينبغي أن يفام دواِأ سلوك السو والمنحرف ,وهك ا..
(فرع مبد القادر(، )172 :7000 ،حا د ز ران)10 :7002 ،
ويعككد إشككباع دواِككأ السككلوَ وحاجككات األِ كراد مككن أهككم الشككروط المطلوبككة إلحككدال التواِ ك
النفس ككي للف ككرد ِ ككي عملك ك  ,ولتحقيك ك النج ككاح ِ ككي هك ك ا العم ككل وللداِعي ككة دور متع ككاظم األهمي ككة ِ ككي
نظريات علم النف ِ ,مفاهيم الداِعية تؤلكف اجكزام متكاملكة لكثيكر مكن نظريكات علكم الكنف

عامكة,

إلككى أن ظاككرت الداِعيككة اكثككر تخصص كاً ,ومككن هنككا ظاككر مككا اطل ك علي ك ودورل 9189م بعلككم
الداِعية .Motivation
وتعككد الداِعيككة هككي إحككدي السككمات الشخصككية المامككة لمعلككم التربيككة الخاصككة ِككي عمل ك ،
مختلفة عن ييرهم ِ ن احتيكاجام

ونظر لكون األطفال المعاقون هم ِئة تتمتأ بسمات وخصائ
ًا
مامكا ,وبالتكالي ِك ن معلكم هك ه الفئكة مكن األطفكال يجكب أن
إلى معلمين من نوع خا يعد
ً
مطلبكا ً

متمتعا بعدد من السمات التي تؤهل للقيام بعمل بفاعلية وعلى أكمكل وجك ,
مميز وأن يكون
يكون ًا
ً
ِلككي كككل معلككم جيككد يسككتطيأ أن يقككوم بالعمككل مككأ األطفككال المعككاقينِ ,انككاَ بعك السككمات التككي
المتميكز بكروح معنويكة

نجاحا وأكثر ِاعليكة ِكي عملك وأدائك ِ ,كالمعلم المكتحم
تجعل المعلم أكثر
ً
عالية ال ي يشعر بالرضا عكن عملك  ,ويتسكم باإليجابيكة والداِعيكة ,ممكا يجعلك يتمتكأ بع قكة طيبكة
مككأ األطفككال وعككدم قسككوت علككيام مككن شككأن أن يخلك بيئككة تعليميككة أِضككل يكككون ِياككا الككتعلم أكثككر

ِعالية.
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وقد حظيت الدواِأ باهتمكام عكدد كبيكر مكن علمكام الكنف

التي تواج اإلنسان وتفر

والتربيكة ,باعتبارهكا أحكد العوامكل

علي سلو ًكا معيناً ,ولع قتاا بنشاط وِاعليت وتوجي سلوك .

تعريف الدافعية:
عرِككت الداِعيككة أناككا حالككة جسككمية أو نفسككية تككؤدي إلككى توجيك الكككائن الحككي تجككاه أهككداف
مثير محدداً.
معينة ,ومن شأن يقو استجابة محددة من بين عدة استجابات يمكن أن تقابل ًا
(حا د ز ران)114 :7000 ،

ويشككار للداِعيككة أناككا اعككادة تكامككل  , Reinterationوتحديككد النشككاط النككاتج مككن التغيككر ِككي
الموقف الوجداني.

(مبد اللطيف خليفة)29 :7000 ،

ويعرِاككا دريفككر  Driverبأناككا عامككل انفعككالى يعم كل علككى توجي ك سككلوَ الكككائن الحككي إلككى
تحقي هدف معين ,وهي حالة ِسيولوجية أو سيكولوجية تحرَ السلوَ وتوجا ِي مواقف معينة
إلشباع حاجت .

(فوزي جبل)702 :7001 ،

وتعككرف الككدواِأ علككى أناككا هككي مجموعككة مككن القككو المحركككة التككي تبعككل النشككاط ِككي الكككائن
الحي وتبديم السلوَ وتوجا نحو هدف أو أهداف معينة.

( ح د مث ان نجاتي)72 :7001 ،

والككداواِأ هككي حككا ت أو حاجككات نفسككية تكككون كامنككة ِككي الفككرد وتجعلك ينككزغ إلككى السككلوَ
ِي اتجاه معين إلشباع الحاجكات( .مبتد ال جيتد نصتور ،وزكريتا الشتربيني ،واست اميل الفقتي،
)142 :7007
ويعرف الداِأ بأن هو كل حالة داخلية جسمية أو نفسية تثير السلوَ ِي ظروف معينة,
حتى يصل إلى ياية معينة.

(مبد ا

الرشدان وم ر الر شري)7007 ،

والداِعية هي عمليات داخلية اِتراضية

يمكن م حظتاا أو قياساا بصورة مباشرة وانما

يستدل علياا من خ ل السلوَ الخارجي( .م اد الزغلول و ملي الرنداوي)790 :7007 ،
والداِعي ككة ِ ككي مفاوما ككا الع ككام ه ككي حال ككة داخلي ككة ِ ككي الف ككرد تس ككتثير س ككلوك وتعم ككل عل ككى
اسك ككتمرار ه ك ك ا السك ككلوَ وتوجيا ك ك نحك ككو هك ككدف معك ككين ( .حيتتتتي التتتتدين تتتتتول ،يوستتتتف طتتتتا ي،
ومبدالرح ن مدس)711 :7001 ،
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وتعرف الداِعيكة بأناكا حالكة ِسكيولوجية ونفسكية داخكل الفكرد تجعلك ينكزل إلكى القيكام بكأنواع
معينة من السلوَ ِي اتجاه معين ,وتادف الدواِأ إلى خف

التوتر لدي الكائن الحكي وتخليصك

من حالة عدم التوازن ( .ح ود نسي)40 :7001 ،
وقككد عرِككت الداِعيككة علككى أناككا قككوة داخليككة تككدِأ الكككائن الحككي نحككو نشككاط مككا يوج ك نحككو
إش ككباع حاج ككة معين ككة ,ن ككاتج ع ككن خل ككل ِ ككي التك كوازن البيول ككوجي أو ِ ككي التنظ ككيم الك ك اتي( .ح تتتتدى
الفر اوي)17 :7004 ،
والككداِأ هككو طاقككة تحككرَ سككلوَ الكككائن الحككي وتوجاك نحككو هككدف معككين يشككبأ نقك
كوتر
حاجككة مككا تسككبب ل ك تك ًا

ِككي

ينتاككي إ ب شككباع ه ك ه الحاجككة أي بتحقي ك الاككدف( .نبيتتل ستتفيان،

)94 :7004

وتسام الداِعية ِي تسايل ِامنا لبع

الحقائ المحيكرة ِكي السكلوَ اإلنسكاني ,والداِعيكة

مامة لتفسير عملية التعزيز ,وتحديد المعززات ,وتوجيك السكلوَ نحكو هكدف معكين ,والمسكاندة ِكي
التغيرات التي تط أر على عملية ضبط المثير ,الحكم علكى المثيكرات بالسكلوَ والمثكابرة علكى سكلوَ
معين حتى يتم انجازه ,ك لَ ِ ننا نتصرف عادة ِي أثنام حياتنا اليومية ,وكأننا نتقكدم نحكو مككان
ما ,أي أن سلوَ اإلنسان هادف( .شفيل مالونة)702-704 :7004 ،
ويعككرف بيككَ  Beckالداِعيككة علككى أناككا مفاككوم نظككري يفسككر لمككا ا يختككار األِكراد أو الحيوانككات أن
ينككدمجوا ِككي أنمككاط سككلوكية معينككة ,وِككي أوقككات معينككة وب ك لَ تعنككي الداِعيككة أن الكككائن الحككي يتج ك نحككو
األهككداف  ,Approachأو ينككدمج ِككي أنشككطة يتوقككأ أن يحق ك مناككا نتككائج مريوبككة  ,Desirableأو يتجنككب
مناا نتائج يير سارة(Beck. R. C., 2004: 34) .

وتعمكل الداِعيككة علككى تنشكيط السككلوَ ,توجيك السككلوَ ,تثبيكت أو تعككديل السككلوَِ ,الع قككة
بين الداِعية واألدام تتمثل ِي أن السلوَ هو محصلة لكل من الداِعية والقكدرة والظكروف ,أي أن
السلوَ = الداِعية × القدرة × الظروف ,بمعنكى أنك حتكى لكو تكواِرت قكدرات عاليكة لاِكراد وكانكت
الظروف مواتية لام لن يؤثر لَ على السلوَ ما لم يتواِر قدر من الداِعية.
ويشير مصطلح الداِعية  Motivationإلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي
تحككرَ الفككرد مككن أجككل تحقي ك حاجات ك وا عككادة ا ت كزان عنككدما يختككل ,وللككدواِأ ث ك ل وظككائف
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أساسية ِي السلوَ هي :تحريك وتنشيط وتوجيا والمحاِظة على استدامت إلى حين إشباع
الحاجككة ,ويعككرف الككداِأ علككى أن ك القككوة التككي ت ك دِأ الفككرد ألن يقككوم بسككلوَ مككن أجككل إشككباع
نوعك ا مككن النشككاط أو
وتحقيك حاجككة أو هككدف شككك ً مككن أشكككال ا سككتثارة الملحككة التككي تخل ك
ً

الفعالية)Petri & Govern, 2006: 55 ( .

والداِعيككة هككي حالككة ِسككيولوجية نفسككية داخليككة تحككرَ الفككرد للقيككام بسككلوَ معككين ِككي اتجككاه
معين لتحقي هدف محدد ,وا ا لم يتحق الادف يشعر اإلنسان بالضي والتوتر حتى يحقق .
(جيالني بو ح ا ة ،أنور مبد الرحي  ،مبد ا

الشحو ي)7002 ،

والداِعيككة عامككل داِعككي انفعككالى يعمككل علككى توجيك سككلوَ الكككائن الحككي إلككى تحقي ك
هدف معين( .سا ي لح )142 :7002 ،
وهي قوة داخلية تستثير حما

الفرد وتنشط سلوكة باتجكاه معكين لتحقيك هكدف أو نتيجكة

أو منفعة إلشباع حاجة معينة ِسيولوجية( .ملى مياصرا)90 :7002 ،
وك لَ يشار للداِعية بأناا حالكة التكوتر الداخليكة التكي تحكدل نتيجكة لمثيكر (حاجكة) وتثيكر
هك ه الحالككة الفاعليككة لتبحككل ِككي البيئككة الخارجيككة عككن الشككيم ال ك ي يزيككل التككوتر ,ويشككبأ الحاجككة,
ويسمى الشيم المشبأ أو الحاِز ( .روان أبو حويج)170 :7002 ،
وتع ككرف الداِعي ككة بأنا ككا :مجموع ككة الظ ككروف الداخلي ككة والخارجي ككة الت ككي تح ككرَ الف ككرد م ككن أج ككل
التوازن ال ي اختلِ ,الداِعية با ا المعنكى تشكير إلكى نزعكة للوصكول إلكى هكدف معكين ,وهك ا الاكدف قكد
يكون ارضام لحاجات داخلية أو حاجات خارجية( .حسين أبو رياش وآخران)12 :7002 ،
والداِعية هي عملية يتم بمقتضاها إثكارة نشكاط الككائن الحكي وتنظيمك وتوجياك إلكى
هدف محدد.

(ثائر غباري)12 :7002 ،

والداِعيكة هككي قككوة محرككة وموجاك ِككي وقككت واحكدِ ,اككي اسككتعداد أو حالكة داخليككة مؤقتككة تثيككر
السلوَ الظاهر والباطن ِي ظروف معينة وتحقي هدف معين( .سرير كا ل)21 :) ( 7002 ،
والككدواِأ هككي تلككَ القككو والطاقككات الكامنككة لككد الفككرد ,والتككي تدِع ك لكككي يسككلَ سككلو ًكا
معيناًِ ,ي ظروف خاصة بالبيئة التي يعي
من الوصول إلياا.

ِياا ,وه ه القو تحدد لك هكدًِا أو عكدة أهكداف بكد

(حسين الترا ي)24 :7002 ،
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ويعرِاا رونالد لندزلي بأناا" :مجموعة من القو التي تحرَ السلوَ وتوجاك نحكو هكدف
من األهداف" .أما يونج ِيعرِاا بأناا" :عملية استثارة وتحريَ السكلوَ أو العمكل وتعضكيد النشكاط
إلى التقدم وتنظيم نمو

النشاط"( .طلعت نصور وآخرون)7009:110 ،

والدواِأ هكي مفاكوم اِت ارضكي واج ارئكي يمككن أن نلمك

آثكاره ِكي سكلوكاتنا المعرِيكة وا نفعاليكة

أيضا ,ويتضمن جملة من الحاجات والريبات وا هتمامات التي تعمكل علكى
وا جتماعية والفسيولوجي
ً

استثارة الكائن الحي وتنشيط سلوك وتوجيا نحو تحقي أهداف معينة ( .ح د بني يتونس:7009 ،
)12-12
والداِعيككة قككوة نفسككية ِسككيولوجية تنبككأ مككن داخككل الككنف

وتحركاككا مثي كرات داخليككة أو

خارجية ِتؤدي إلى وجود ريبة ملحة ِي القيام بنشاط معين وا ستمرار ِي حتى تتحقك هك ه
الريبة( .بندر الشريف)14 :7009 ،
وهي مكا يكدِأ اإلنسكان إلكى القيكام بتصكرف مكاِ ,اكي حالكة وجدانيكة داخليكة تحكرَ السكلوَ
وتوجا  ,وأي نشاط يقوم ب الفرد بد أن يبدأ بداِأ.

(إسال م ارا)44 :7011،

والداِعية هي مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرَ الفكرد مكن أجكل حاجاتك واعكادة
التوازن عندما يختل ِ ,ا لم تتحق يشعر اإلنسان بالضي والتوتر( .م رو خليفة)42 :7017 ،
والدواِأ يمكن أن تتغير وتتمحورِ ,اي تتغير بالتعلمِ ,نحن نتعلم استجابات جديدة new

 ,responsesكما يحدل تعميم لمثيكرات جديكدة  ,new stimuliوكك لَ ِك ن الكدواِأ يمككن أن تمتكز
بعضككاا بككبع

مثلمككا يتحككد داِككأ السككيطرة مككأ داِككأ القتككال ِككي شكككل داِككأ اكتسككاب السككلطة س كوام

سلطة المال أو سلطة الحكم( .يحيى الرخاوي)122 :7001 ،
ويمكن أن تعرف الباحثة داِعيكة المعلكم نحكو عملك أو مكا تعنيك الد ارسكة الحاليكة بالداِعيكة
المانية للمعلم ِي ضكوم مكا سكب علكى أناكا" :هكي تككوين اِت ارضكي يكرتبط بكاألدام التقييمكي للمعلكم
حيككل المناِسككة لبلككوغ معككايير التفككو والتميككز ِككي العمككل ,ويعكك

هك ا الشككعور الريبككة ِككي النجككاح

داخليا لب ل أقصى جاده مكن أجكل النجكاح وتحقيك األهكداف
والخوف من الفشل؛ مما يدِأ المعلم
ً
المرجوه والوصول إلى تحقي المعيار ال ي يمكن من التفو على ييره من زم ئ اآلخرين".
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وتر الباحثة أن المعلمين وي الداِعية العاليكة يتمتعكون بالقكدرة علكى مواجاكة المشكك ت
والتص ككدي لا ككا ومحاول ككة إيج ككاد الحل ككول لاك ك ه المش ككك ت ,بينم ككا نج ككد أن المعلم ككين وي الداِعي ككة
المنخفضة يميلون إلكى تجنكب المشكك ت والاكروب مكن مواجاتاكا أو محاولكة التصكدي لاكا والعمكل
على حلاا ,وتر الباحثة أن الداِعية العالية لكد المعلكم هكي التكي يكمكن ورائاكا أسكلوب ِكي اتبكاع
عمليات التفكير المنطقية والمعالجة العقلية والمعرِية لما يواجا من ضكغوط ومشكك ت ِكي أثنكام
داخليكا لبك ل مجاكود
كدِوعا
ً
عمل لمحاولة التغلب علياا وتحقي األهداف المرجوةِ ,كالمعلم يككون م ً

لحل ما يواجا من مشك ت وما يتطلب من إنجاز جاد ِي سبيل تحقي األهداف.
وق ككد ح ككاول بعك ك

العلم ككام مث ككل أتكنس ككون التميي ككز ب ككين مفا ككوم ال ككداِأ  Motiveومفا ككوم
أن الداِأ هو عبارة عن استعداد الفرد لبك ل الجاكد أوالسكعي ِكي

الداِعية  Motivationعلى أسا

سبيل تحقي هدف معكين ,أمكا ِكي حالكة دخكول هك ا ا سكتعداد أو الميكل إلكى حيكز التحقيك الفعلكي
أو الص كريح ِ ك ن لككَ يعنككي الداِعيككة باعتبارهككا عمليككة نشككطة ,وعلككى الككريم مككن محاولككة الككبع
التمييككز بككين المفاككومين ِ نك

يوجككد حتككى اآلن مككا يبككرر مسككألة الفصككل بينامككا ,ويسككتخدم مفاككوم

الداِأ كمرادف لمفاوم الداِعية وان كانت الداِعية هي المفاوم األكثر عمومية.
ويؤكد أتكنسون ( )Atkinsonعلى أن النزعة أو الميل للحصول على النجاح أمر متعلم,
وهو يختلف بين األِراد ,كما أن يختلف عند الفرد الواحد ِي المواقف المختلفة ,وه ا الداِأ يتاثر
بعوامل رئيسية ث ثة عند قيام الفرد بمامة ما ,وه ه العوامل مرتبطة بالداِأ للوصول إلى النجاح,
واحتما ت النجاح المرتبطة بصعوبة المامة ,والقيمة الباعثة للنجاح.
()Petri & govern, 2004: 260
وتستخل

الباحثة من خ ل العر

الساب ثالث ورائف أساسية للدوافع ِي السلوَ هي:

تنشيط وتوجيا والمحاِظة على استدامت حتى تشبأ الحاجكة ويعكود التكوازن ,ويبكدو مكن
األهمي ككة أن نحكككدد معك ككاني بعك ك

المفكككاهيم المرتبطكككة بمفا ككوم الداِعي ككة مثك ككل" :الحاجكككة ,والكككداِأ,

معنى متمي اًز.
والباعل" ,وهل تعني ه ه المفاهيم ا ًا
مر و ً
احدا أم أن لكل مناا ً
فالحاجة هي نقطة البداية ستثارة داِعية الكائن الحي ,وتحفز طاقت وتدِع ِكي ا تجكاه
ال ي يحق إشباعاا ,ويعرِاا "مورِي" بأناكا الشكعور بكنق
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ويعرِاا "كري " بأناا حالة خاصة من مفاوم التوتر النفسكي .ويعرِاكا "انجلكي

وانجلكي " بشكعور

الك ككائن الح ككي با ِتق ككاد لش ككيم مع ككين( .ستتتا ي لحتتت  ,)122 :7002 ،وق ككد تك ككون الحاج ككة إم ككا
ِسيولوجي أو اجتماعية.
أمككا ِيمككا يتعل ك بككالفر بككين الحتتافز والككداِأ ِيككر "محيككي الككدين حسككين" أن ِينككاَ يفككر
بينام ككا عل ككى أس ككا

أن الح ككاِز يعب ككر ع ككن حاج ككة بيولوجي ككة ِ ,ككي ح ككين يعب ككر ال ككداِأ ع ككن حاج ككة

اجتماعية ,ومأ لَ تجدر اإلشارة إلى أن هناَ من الباحثين من يشير إلى الداِأ على أنك يعبكر
عن النوعين من الحاجات الفسيولوجي مناا وا جتماعية( .وسا سعيد)19 :7002 ،
أمكا البامث ِيقصكد بك المثيكر الخكارجي الك ي يسكعى الككائن الحكي إلكى الحصكول عليك أو
يسعى إلى تجنب  .والبواعل نوعان ايجابية وسلبيةِ ,اإليجابية ما تج ب الفرد إلياا كأنواع الثكواب
المختلفة ,والسلبية ما تحمل الفرد على تجنباا وا بتعاد عن عواقباا مثل أنواع العقاب المختلفة.
( ح ود نسي)20 :7000 ،
أيضا مصكطلح اإلشبا وهكو يعنكي بك إرضكام الحاجكة وتحقيك المطلكب الك ي يلكح
وهناَ ً

عليك الككداِأ ,وبالتككالي ِك ن اإلشككباع سككوف يصككاحب شككعور باللك ة وشككعور با سككتمتاع ,وِككي نفك

الوقت ِ ن إشباع الداِأ سوف يؤدي إلى زوالك أو ضكعف سكوام بصكفة مؤقتكة ليعكاود اإللحكاح مكن
جديككد بعككد ِت كرة معينككة (كككداِأ الجككوع والعط ك
مؤهل معين كالليسان

علم النف

أو البكالوريو

والجككن ) أو بصككف دائمككة (كككداِأ الحصككول علككى

مث ً)( .فرع مبد القادر)172 :7000 ،

اتساعا وشموً من مفاكوم الكداِأ ,ويسكتخدم مفاكوم الداِعيكة ِكي
ويعد مفاوم الداِعية أكثر
ً
المعاصر ِي معنيين هما:

 ال عنى األول للدافعية :أناا عبارة عن منظومة من العوامل المسببة للسكلوَ (وهنكا تكدخلمفاهيم كالحاجات والدواِأ واألهداف والمقاصد والطموحات)
 أ تتا ال عن تى الثتتانيِ :يتضككمن وصككفًا للعمليككة التككي تعمككل علككى اسككتثارة ومسككاندة النشككاطلسلوَ ِي مستو معينِ ,الداِعيكة هكي جملكة األسكباب ات الصكبغة أو الطكابأ النفسكي
والتككي تفسككر سككلوَ اإلنسككان مككن حيككل بدايت ك واتجاهاتك ونشككاط  ( .ح تتد بنتتي يتتونس،
)12 :7009
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أنوا الدوافع:
تم تقسيم الدواِأ إلكى العديكد مكن األنكواع يمككن حصكرها إلكى نكوعين رئيسكيين همكا :دواِكأ تنشكأ
مككن حاجككات الجسككم بالوظككائف العضككوية والفسككيولوجية كالحاجككة إلككى الطعككام والغ ك ام والجككن  ,وهككي
أن كواع مككن الككدواِأ

يتعلماككا الفككرد ,ولكناككا موجككودة ِي ك بككالفطرة ,وهنككاَ دواِككأ تككأتي نتيجككة نمككو الفككرد

واتصككا ت بككاآلخرين واحتكاك ك بظككروف الحيككاة العامككة ومككا تقتضككي ه ك ه الظككروف مثككل الحاجككة إلككى
المكانككة ا جتماعيككة ,والككداِأ إلككى اإلنجككاز والتفككو  ,والككداِأ إلككى األمككن ,وتحمككل المسككئولية ,وهك ا النككوع
يكتسب الفرد من خ ل تفاعل مأ المجتمأ ال ي يعي
وهنككاَ التصككنيف الثكاني للككدواِأ علككى أسككا

ِي ( .سرير كا ل.)141 :) ( 7002 ،
الككوعي :وهك ا التصككنيف علككى أسككا

بالككداِأ وشككعور الفككرد بوجككوده ِككي داخلك  ,ويمكككن ِككي ضككوئ تصككنيف دواِككأ الشككخ

الككوعي

مامككا كانككت

ِطرية أو مكتسبة ,وراثيكة أو بيئيكة ِ ,نك يمككن تصكنيفاا إلكى نكوعين مكن الكدواِأ مكن حيكل شكعوره
ووعي بوجودها وهما :الدواِأ الشعورية ,والدواِأ ال شعورية.
(حسن ح دي( ،)112 :7002 ،حسين فايد)700 :7002 ،
ويتحككدل الرخككاوي عككن مككا يعككرف ب ك (هي ارريكيككة) الوظككائف النفسككية والتككي يترجماككا الككبع
إلى (هرمية) إ أن يفضل تسكميتاا بلفظاكا؛ ألن الاكرم أعك ه نقطكة وهكو يضكي كلمكا ارتفعنكا ِكي
حين أن الاي ارريكي أعك ه توليكف (و ف) أكبكر وهكو يتسكأ ويشكمل األجكزام ِكي الككل األعلكى كلمكا
ارتفعنا ,وير الرخاوي أن هك ا التفكيكر هكو أصكلح مكا يككون لفاكم تقسكيم الكدواِأ ,أمكا تقسكيماا إلكى
وحككدات جزيئيككة واسككتقطاباا بككين مككا هككو ِطككري أو مكتسككب ,ومككا هككو داخلككي أو بيئككي ِاككو تقسككيم
مستعر

ولكو سكرنا ورامه سكتطعنا أن نعكدد ألكف داِكأ وداِكأ بعكدد التنظيمكات الموروثكة جميعكاً,

حتى يمكن أن نتكلم عكن الكداِأ إلكى الكك م والكداِأ إلكى النظكر والكداِأ إلكى المشكي علكى القكدمين,
وهك ا( .يحيى الرخاوي)127 :7001 ،
وترتب الدواِأ حسب إلحاحاا لاشباع من الماكم إلكى األقكل أهميكةِ ,انكاَ دواِكأ أساسكية
أولية وهي التي

تستطيأ التخل

مناا إ بعد إشباعاا مثل:

 داِأ الجوع يمثل الحاجة إلى الطعام. داِأ العط يمثل الحاجة إلى الشراب. داِأ الجن يمثلة الحاجة إلى الزوا .-48
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 وهنككاَ دواِككأ ثانويككة اجتماعيككة مكتسككبة تترتككب مككن حيككل أهميككة إشككباعاا مككن األدنكى إلككىاألعلك كى ,أي أن اإلنس ككان يس ككتطيأ أن يفك ككر بالحاج ككة دون أن يش ككبأ الحاج ككة األدنك كى,
ِمككث ً يبككدأ اإلنسككان ِككي األكككل والشككرب وبعككد لككَ يبككدأ ِككي البحككل عككن الككزوا  ,ثككم تككأتي
الحاجة إلى األمن ِي المرتبة األعلى ثم الحاجة إلى ا نتمام ,وهك ا.
(نبيل سفيان)92 :7004 ،
و ناك مدد ن التصنيفات للدافعية ك ا يلي:
دوافع أولية أو وروثة:
كزودا باككا ,وهككي التككي يلككزم تحقيقاككا أو إشككباعاا لحفككظ بقككام الكككائن
وه ك ه يولككد اإلنسككان مك ً

نظر رتباطاا المباشكر
حيانا الدواِأ الفطرية أو البيولوجيةً ,ا
الحي ,والدواِأ األولية يطل علياا أ ً
بحياة الكائن الحي ,والدواِأ األولية

يتعلماا اإلنسان من ييره مثكل الحاجكة إلكى الطعكام والمكام

وكككل الحاجككات البيولوجيككة األخككر  ,وهككي تنقسككم إلككى دواِككأ نفسككية ودواِككأ عضككوية وهككي تفرقككة
ظاهريككة ,ألن كككل مككا هككو عضككوي هككو نفسككي وبككالعك  ,ولكككي يكككون الككداِأ ِطرًي كا

بككد ل ك أن

يتصككف بالشككمولية أي أن ك يصككف جميككأ أِ كراد نككوع ب ات ك  ,ويتصككف بصككفة الككدوام وهككي تعنككي أن

الداِأ بد أن يحق يايت ماما اختلفت وسائل تحقيقاا وأشكال السعي إلياا ,و يمكن أن يلغى
وانمككا قككد يختف كي مؤقتًكا أو تقككل حدت ك بعككد تحقيق ك ثككم يعككاود نشككاط نتيجككة لككنق
والككدواِأ العضككوية مثككل الجككوع والعطك

والجككن

ارتوائ ك وهك ك ا,

والتككنف  .أمككا الككدواِأ النفسككية ِاككي مثككل الحاجككة

إلى األمومة وا نتمام ا جتماعي.
 دوافع ثانوية أو كتسبة:وهككي التككي تضككبط سككلوكنا ا جتمككاعي وهككي مكتسككبة أو متعلمككةِ ,اككي تلككَ الككدواِأ التككي
يكتسك ككباا الفك ككرد مك ككن خ ك ك ل تفاعل ك ك مك ككأ البيئك ككة التك ككي يحيك ككا ِياك ككا ,ول ك ك لَ ِاك ككي تختلك ككف بك ككاخت ف
المجتمعات التي تتسبب ِكي وجودهكا ,وعكدم إشكباعاا
مامككة علككى البنككام ,والككنف

يكؤدي بحيكاة اإلنسكان ,إ أن لاكا تكأثيرات

والفككرد ,وتككأتي الككدواِأ ا جتماعيكة هنككا علككى أر

القائمككة مثككل الحاجككة

إلى ا نتمام إلى جماعكة ,والحاجكة إلكى المشكاركة ا جتماعيكة والتفاعكل ا جتمكاعي ,والحاجكة إلكى
إثككارة انتبككاه اآلخ كرين ,والحاجككة إلككى األمككن والتقككدير والميككل إلككى السككيطرة ,والككدواِأ المكتسككبة هككي
دواِككأ لاككا أصككل ِطككريِ ,ثمككة داِككأ القلك وهككو مكتسككب ,وداِككأ الجككوع وهككو مككن الككدواِأ الموروثككة,
-49

اإلطار النرري ودراسات سابقة

الفصل الثاني

ك لَ ا هتمامات هي دواِأ مكتسبة ,وهناَ أيضاًالسلوَ الغكائي  purposive behaviorقكد يعتبكر
مكتسبا إ ا ارتبط بغاية مكتسبة.
داِعا
ً
ً
( ح د الطي  ،و ح تود نستي(، )191 :1992 ،يحيتى الرختاوي،122 -122 :7001 ،
( ،)129حا د ز ران( ،)12 :7002 ،حسين الترا ي)29 – 22 :7002 ،
ويصنفرا البعض إلى:
 دوافع الفردية ودوافع اجت امية:حيتث التتدوافع الفرديتة :هكي القككو الداخليكة ,وهكي تككتلخ

ِكي دواِكأ البحككل عكن الطعككام

وانفعالاككا الجككوع ودواِككأ التملككَ وانفعالاككا ل ك ة التملككَ ,ودواِككأ ا سككتغاثة انفعالاككا الشككعور بككالعجز,
وداِأ الارب وانفعالاا الخوف.
والتتتدوافع الجت اميتتتة :هككي تلككَ الككدواِأ التككي يكتسككباا الفككرد مككن خ ك ل مرحل كة التنشككئة
ا جتماعية أو التي تتأثر بالعوامل البيئية والثقاِيكة التكي يعكي
المكتسككبة أو الثانويككة دواِككأ اجتماعيككة ,وقككد تككتلخ

ِكي ظلاكا ,ونجكد أن جميكأ الكدواِأ

ِككي يري كزة الجككن

وانفعالاككا الشككاوة ويري كزة

الوالديككة وانفعالاككا الحنككو ,وت كرتبط بككالغريزة الجنسككية ,وداِككأ السككيطرة وانفعال ك الزهككو ,وداِككأ الخنككوع
وانفعالة الشعور بالنق

عكسيا بداِأ السيطرة.
 ,وهو يتصل اتصا ً
ً

(مبد العزيز العبد الجبار( ،)74 :7001 ،حا د ز ران)11 :7002 ،
 دوافع شعورية ودوافع لشعورية:ويقصد بالدواِأ الشعورية :تلَ الدواِأ التي تخضأ لسيطرة وتحكم وادارة الفرد ,أما
الدواِأ ال شعوري ِاي تلَ الدواِأ التي

تخضأ لسيطرة وتحكم وادارة الفرد.

وهناَ تصنيف ينظر إلى الداِعية على أناا:
 دافعية داخلية ،ودافعية خارجية:داخليا وهي ما تسمي بالداِعية الداخلية ,وهي التكي تحكدل عنكدما توجكد لكد
ِقد تنشأ الداِعية
ً

الفرد الريبة الداخلية التي تدِع لفعل شيم ما ,إما ألن ه ا الفعكل قكد يجلكب الشكعور باللك ة أو السكعادة
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أو ألن ه ا الفعل أو السلوَ ل أهمية خاصة بالنسبة ل أو و د لة أخ قية خاصة ,وهي تشكير إلكى
القيام بشيم ما نتيجة عوامل تتعل بالشخ

نفس أو بالمامة التي يقوم بأدائاا.

كر علككى أدم
وقككد تكككون الداِعيككة خارجيككة ,وهككي تلككَ التككي تحككدل عنككدما يكككون الفككرد مجبك ًا

شككيم مككا أو السككلوَ بطريقككة معينككة بسككبب تككأثير بع ك

العوامككل الخارجيككة مثككل الحصككول علككى

درجككات ِككي امتحككان أو الحصككول علككى مكاِككأة ماديككة ِككي العمككل ومككا إلككى لككَ ,وهككي تعنككي القيككام
بشيم ما نتيجة عوامل خار الشخ

أو يير متعلقة بالمامة التي يقوم بأدائاكا كالحصكول علكى

الدرجة العالية ِي ا متحان أو مكاِئة ِي الوظيفة ,وبشكل عام ِك ن كيفيكة األدام يمككن أن تككون
مدِوعا بأسباب داخلية ِي مقابكل الخارجيكة.
جدا عندما يكون الفرد
مختلفة ً
ً

(مبتد العزيتز العبتد

الجبار( ،)74 :7001 ،أح د العلوان ،خالد العطيات)222 :7010 ،

قادر
ونركز هنا على الداِعية الداخلية باعتبارها ماارة اتيةِ ,الداِعية الداخلية بأن تكون ًا

على توجي مشاعر الفرد لتحقيك هكدف مكا ,وأن يؤجكل الشكعور بالرضكا اآلنكي إلكى شكعور بالرضكا
منتجا ِي األنشطة ,وان كانت قليلة األهميكة والمتعكة بالنسكبة لك  ,وأن يقكاوم
المستقبلي ,وأن يكون ً
الشعور باإلحباط ,وأن يبادر بدون ضغط خارجي.)Goleman, 1998( .

كدِوعا بكدواِأ داخليكة عنكدما
والداِعية الداخلية هي الدخول ِي أي نشاط ل ات  ,ويكون العمل م ً

كدِوعا ِككي
يككتم القيككام ب ك ل ات ك ويقككوم الفككرد بككأدام السككلوَ للحصككول علككى المتعككة ..ويكككون ِياككا الفككرد مك ً

أدامات ك المختلفككة باككدف الحصككول علككى الت كوازن ,وأن طبيعككة الداِعيككة التككي تسككود أدامات ك وتفاعل ك مككأ
المواقف والخبرات المختلفة هكي داِعيكة داخليكة يسكعى ِياكا الفكرد إلكى الحصكول علكى إجابكة علكى سكؤال
محير أو حل لمشكلة مستعصية ,أو اكتشاف لشيم جديكد ,وأن الفكرد يبقكى ِكي حالكة تكوتر وقلك حتكى
يتحق ل لَ ِيحق ب لَ ما يسمى التوازن( .أح د العلوان ،خالد العطيات)222 :7010 ،
ويعرِاكا بانتيمنكت وك ارنكت ) (Bateman & Crant, 2003: 3بأناكا عبكارة عكن قيكام الفكرد
من تلقام نفس دون أن ينتظر الحصول على تعزيزات اجتماعية أو مادية.
ويعرِاا بسويَ  Beswickبأناا تمثل عملية التحرَ والرضا التي ِياا تأتي المكاِآت مكن
القيام بالنشاط ولي

من نتائج النشاط(Beswick, 2002) .
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نوعا آخر من الداِعيكة وهكي" الداِعيكة المسكتدخلة"
وقد أضاف كل من ليبر ,كوربو  ,ولينجر ً

وهي تلَ الدواِأ التي كانت خارجيكة المنشكأ ,ثكم تكم اسكتدخالاا بمكرور الوقكت لتصكبح جكزًما مكن أهكداف

الفرد أو جزًما من منظومت القيمية(Lepper, Corpus & Lyengar, 2005: 193) .

ويضع الرخاوي تصنيفًا للدوافع خاص به ملى الوجه التالي:
 .9دواِأ حفظ الحياة (ِي الفرد).
 .2دواِأ حفظ النوع.

 .4دواِأ حفظ الكيفية للنوع (النوعية).

 .3دواِأ تحقي ال ات الفردية كممثل للنوع.
 .2دواِأ تطوير النوع( .يحيى الرخاوي)124 :7001 ،
وي كر الرخاوي أن ماسلو  Maslowقد قسكم الكدواِأ هي ارريكيكا إلكى طبقكات خمسكة بعضكاا
ِو بع

صعودا وأسماها (حاجات)
ً

(دواِأ) وقسماا من األدنى لاعلى كالتالي:

 الحاجات الفسيولوجية وتشمل الجوع والعط -الحاجة إلى الس مة.

والجن  ..إل .

 الحاجة إلى الحب وا نتمام. -الحاجة إلى المكانة.

 الحاجة إلى تحقي ال ات. الحاجة إلى الفام المعرِي.واألدنكى هنككا هككو األكثككر أهميككة للحفككاظ علككى الحيككاة اتاككا واسككتمرارها ,وكلمككا صككعدنا درجككات الايراركككي
كانككت المسككأل تتعلك بنوعيككة الحيككاة وتميزهككا اإلنسككاني بوجك خككا

 ,كمككا أن األدنككى أقككو مككن األعلككى

و بككد أن يتحقك بدرجككة معقولككة قبككل أن تتككاح لاعلككى الفرصككة لاعلككى أن يتحقك بطريقككة تلقائيككة ,كمككا
ضمنا و يحل محل ابداً( .يحيى الرخاوي)121 :7001 ،
أن األعلى يشمل األدنى
ً
واألِك كراد وو الداِعي ككة الداخلي ككة العالي ككة

كر ب ككالمحفزات الخارجي ككة ,ب ككل
يت ككأثرون كثي ك ًا

بالريبكة إلنجكاز العمككل نفسك  ,ومككن الصكعب أن يستسكلموا ,بككل لكديام مثككابرة إلنجكاز مامككاتام,
يالب ك ا مككا ينجحككون ِككي تحقي ك أهككداِام ,ومككن صككفات األشككخا
وهككم ً

وي الداِعيككة ال اتيككة

حسن ا ِي أدائاكم سكوام ِكي الد ارسكة أو ِكي العمكل  ..الك  ,ويتفقكون ِكي
المرتفعة أنام يحققون ت ً
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أدام المامات الصعبة مقارنةً ب وي الداِعية ال اتية المنخفضة ,واحتما ت أن يتركوا المامات
أو الدراسة لديام قليلة ,ويشجعون األشخا

ال ين يتعاملون معام ,ويج بون نحوهم مجموعة

من األِراد لام صفات مشاباة.)Stock, 2012( .
وهنكاَ ِكرو بكين وي الداِعيكة المنخفضكة والمرتفعكةِ ,ك وو الداِعيكة المرتفعكة يكونكون أكثكر

نجاحا ِي العمل ,ويحصلون على ترقيات ِي وظائفام ,وعلى نجاحات ِي إدارة أعمالام أكثر مكن
ً
كديا,
وي الداِعيكة المنخفضكة ,كمكا يميلكون إلكى اختيكار ماكام متوسكطة الصكعوبة والتكي تتضكمن تح ً
ويتجنبكون الماكام السكالة ج ًكدا لعكدم تكوِر التحكدي ِياكا ,كمكا أناكم يتجنبكون الماكام الصكعبة ج ًكدا ربمكا
رتفاع احتما ت الفشل ِياا.

(شفيل مالونه)702-704 :7002 ،

وقد تتغير الدواِأ وتتمحور حيل إناا تكتسكب بكالتعلمِ ,كنحن نكتعلم اسكتجابات جديكدة كمكا
يحدل تعميم لمثيرات جديدة ,وك لَ ِ ن الدواِأ يمكن أن تمتز بعضكاا بكبع

مثلمكا يتحكد داِكأ

السكيطرة مكأ داِككأ القتكال ِكي شكككل داِكأ اكتسككاب سكلطة المكال أم سككلطة الحككم( .يحيتتى الرختتاوي،
)122 :7001
وتجد الباحثة أن األِراد ِي حاجة إلى وجود الريبة ِي العمل ال ي يقومون ب لي

ِقكط

من أجل الحصول على حواِز ومكاِآت خارجية ولكن من أجل تحقي معاني أكثر عمقاً.
كما تر الباحثة أن داِعية معلم التربية الخاصة نحو النجاح ِي عمل قكد تككون خارجيكة
ِي مرحلة التحاق بدراست األكاديمية حيكل يككون هدِك األساسكي الحصكول علكى تقكديرات مرتفعكة
تمكن من الحصول ِيمكا بعكد علكى هك ا العمكل ,كمكا أنك يتحكتم عليك ا لتكزام بكأدام األدوار المنكوط
باككا وا متثككال لتعليمككات أسككات ت ل ك  ,إ أن معظككم ه ك ه العوامككل تبككدأ ِككي أن تتغيككر عنككد التحاق ك
بعملك حيكل يتمتككأ بقككدر كبيككر مككن الحريككة ,سكوام كككان لككَ علككى المسككتو الشخصككي ِيمككا يتعلك
بأسككاليب التككدري

المتبعككة أو تصككميم وتنفي ك المنككاهج بأسككلوب يتناسككب مككأ ت مي ك ه واحتياجككاتام,

وهنككا يجككد المعلككم نفسك ِككي حاجككة إلككى وجككود نككوع آخككر مككن الككدواِأ الداخليككة التككي تدِعك لمواصككلة
عمل .

صادر الدافعية:
قد حدد البع

مصادر الداِعية بما يلي:

 دافعية الع ليات الداخلية (:)Intrinsic process Motivation-53
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األِراد ال ين تكون مصدر داِعيتام العمليات الداخلية يقومون باألنشطة التي يجدون ِياا
المتع ككة ,و تك ككون التغ ي ككة الراجع ككة عل ككى أدام هك ك ه المام ككة أو التغ ي ككة الراجع ككة ا جتماعيك كة ات
أهمية ,والداِعية الداخليكة هكي القكدرة علكى الكتحكم بآثكار السكلوكيات الناتجكة عكن العواطكف السكلبية
(مثل الغضب ,والخوف ,والقل  ,واإلحباط) والعمل بطريقة إيجابية عندما تكون الوضكعية النفسكية
متدنيكةِ ,كاألِراد الك ين يمتلككون هك ه الماككارة مكن المتوقككأ أن تكككون ردة ِعلاكم لتغ يككة راجعككة سككلبية
هو محاولة تشخي

سبب ضعف األدام ,وتكثيف جاودهم لتحسين هك ا األدامِ ,كي الوقكت الك ي

يقوم ِي زم ؤهم ال ين يتعرضون إلكى مثكل هك ا الموقكف إلكى تكرَ الشكيم بمجكرد تلقكي أول إشكارة
للفشل.
 الدافعية األدواتية (:)Instrumental Motivationكدر للداِعيككة عنككدما يككؤمن الفككرد أن السككلوَ الك ي سككيقوم بك سككيؤدي
يكككون هك ا النككوع مصك ًا

إلى ناتج معين مثل األجر ,والمديح ...,إل .

 الدافعية ال بنية ملى فرو ال ات الخارجي (:)External Self Concept-based Motivationكدر للداِعيكة عنكدما يتبنكى الفكرد توقعكات المجموعكة ,حيكل ياكتم الفككرد
يككون هك ا النكوع مص ًا

ِي ه ه الحالة بالتغ ية الراجعة ا جتماعية ,ويتصرف بطريقة ترضكي المجموعكة للحصكول علكى
قبولاا وعلى منزلة جيدة بيناا.
 -الدافعية ال بنية ملى فرو ال ات الداخلي (:)Internal Self Concept-based Motivation

كدر للداِعيككة عنككدما يكككون توجي ك الفككرد اتي كاً ,إ يقككوم الفككرد بوضككأ
يكككون ه ك ا النككوع مصك ًا

معاييره الخاصة ب  ,التي تصبح األسا

لل ات اإلنسانية.

 استدخال األ داف (:)Goal Internalizationكدر للداِعيك ككة عنك ككدما يتبنك ككى الفك ككرد توجاك ككات أو سك ككلوكيات بسك ككبب
يكك ككون ه ك ك ا النك ككوع مصك ك ًا

انسجاماا مأ نظام القيمي.

)(Scholl, Beauvais & Leaonard, 2002

شروط استثارا الدافعية الداخلية:
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داخليا
ير رايان وديسى ) (Ryan & Deci,2006أن األِراد يميلون ألن يكونوا مدِوعين
ً

ألدام مامة ما عند توِر الشرطين اآلتيين:

 .9الكفكامة ال اتيكة العاليكة  :High self-efficacyالتكي تشكير إلكى اعتقكاد الفكرد بكأن لديك القكدرة علكى
أدام المامة بنجاح.

 .2إدراَ المحددات ال اتية  :Self-Determinationالتي تشير بكأن لكد األِكراد القكدرة علكى الكتحكم
بقدراتام؛ مما يجعلام يختارون األنشطة التي يستطيعون التكيف معاا ومعالجتاا بنجاح ,وتجنب
األنشطة التي تفو قدراتام و يستطيعون التكيف معاا.
)(Ryan & Deci, 2006: 5

ورائف الدافعية:
يتض ككح مفا ككوم الداِعي ككة م ككن خك ك ل تحدي ككد الخص ككائ

الوظيفي ككة لاك ك ا المفا ككوم ألنك ك يش ككير إل ككى

مكونات مامة ِي النشاط النفسي للفرد ومن ه ه الوظائف ما يلي:
-

أناا تمد السلوَ بالطاقة وتكون المحرَ األول ل .

 أناا تعمل على توجي السلوَ حيل تختار السلوَ المناسب ِ ,ن كان هناَ سلوَ تم تعلمسابقاً ,ساعدت الدواِأ على اختياره دون ييره ,وان لم يكن هناَ سلوَ متعلم ساعدت
احدا
الداِعية على أن تتج إلى إختيار عدد من المحاو ت السلوكية األخر ِي أن يكون و ً
مناا هو ال ي يرضي الداِأ ويشبأ الحاجة.

 -الوظيفة الثالثة للدواِأ هي المثابرة ,حيل استمرار قوة الداِأ إلى أن يتم تحقي الغر

أو

ينتاي إلى موقف دِاعي من نوع من األنواع.
 الوظيفة التفسيرية ,وهي الوظيفة األساسية للداِعية ِمن خ لاا يتم تفسير السلوكياتبمختلف أنواعاا والصادرة عن الكائن الحي ,ويطل

على ه ه الوظيفة "وظيفة العزو"

.Attributional Function
 وظيفة التشخيكما تستخدم ِي ع

والع

 :وتستخدم ِي تشخي
ه ه ا ضطرابات.
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 وتعد الدواِأ بمثابة مصدر للمعلومات عن إمكانية الوصول إلى الادف ,أي أن الداِعيةتزداد با قتراب من الادف.
(مبد ال جيد نصور وآخران( ,)142-142 :7007 ،حسين الترا ي،)20 -29 :7002 ،
( ح د بني يونس.)72-72 :7009 ،
وتر الباحثة أن وظيفة امداد السلوَ بالطاقة والنشاط تنشأ من خ ل استثارة نشاط الفرد
من خ ل تكامل العوامل الداخلية للفرد (كاألهداف ,والريبات ,وا هتمامات)ِ ,ي تحريكَ السكلوَ
ودِع نحو تحقي أهداف معينة.
وير مورجان أن الداِعية هي مفتاح لكل الخبرات الحياتية سوام كانت تلكَ الخبكرة مجكرد
محاولة من طفل صغير لربط شريط ح امة أم كانت خبرة طالب بحيل يقضي ساعات عديدة ِي
أيضا أن درجة صعوبة المامة ليست بالشيم المام وانما المام وجود تلَ القوة
كتابة بحث  .ويري ً
الداِعة ورام قدرة لَ الطالب علكى الحصكول علكى المعلومكة أو القيكام بالمامكة وريبتك ِكي تحقيك

الفام ،(Morgan, 2000) .ك لَ يوجد عدد من الوظائف المميزة للداِعية وهي:
 .9الوريفة التنشيطية:
شككح ُ وتعبئككة الطاقككة لككد الفككرد ,وتحفيكزه نحككو تحقيك الاككدف ,وتسككتمر هك ه الطاقككة معبككأة
إلى أن يشبأ الفرد حاجت أو يحق هدِ .
وبمكا أن الداِعيككة ِككي شكككلاا العككام مككا هككي إ صكورة مككن صككور ا سككتثارة ِقككد اتضككح أن تعبئككة
الكائن بدرجة شديدة قد تؤدي إلى تشتت  ,ولا ا ِ ن زيادة الداِعيكة ِكو حكد أمثكل يعكو األدام
أكثر مما ييسره.
(مبد اللطيف خليفة( ،)22 :7000 ،شادية التل و ح د الري اوي)704 :7002 ،
 .2الوريفة التوجيرية:
وهككي توجي ك السككلوَ نحككو وجاككة معينككة دون أخككر ِ ,الككدواِأ با ك ا المعنككى اختياريككة أي أناككا
تساعد الفرد على اختيار الوسائل لتحقي الحاجات( .حسين أبو رياش وآخران)12 :7002 ،
 .4الوريفة التو عية:
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ويتمثكل التوقكأ اعتقككاد مؤقكت بكأن نككاتج مكا سكوف يككنجم عكن سكلوَ معككين ,ولككن النككاتج
أحيان ككا تب ككاين ب ككين الن ككاتج الفعل ككى والتوق ككأ المرتق ككب,
يتسك ك بالض ككروة م ككأ التوق ككأ ,ولك ك لَ نج ككد
ً

تباينكا بكين اإلشككباع المتوقكأ واإلشكباع الفعلكي ,والتوقككأ باك ا المعنكى علكى ع قككة
وبالتكالي يوجكد ً

بمسككتو الطمككوح ,وأن ه ك ا العامككل علككى ع قككة وثيقككة بخب كرات النجككاح والفشككل ,وعلككى ع قككة
وثيقة بالخبرات ا جتماعية( .سا ي لح )142 :7002 ،
 .3وريفة الست رارية:
تحاِظ ه ه الوظيفة على ديمومة واستم اررية السلوَِ ,الداِعية تعمل على مكد السكلوَ بالطاقكة
ال زمة حتى يكتم إشكباع الكداِأ أو تحقيك الغايكات واألهكداف التكي يسكعى لاكا الفكرد ,أي أناكا تجعكل
كابر حتككى يصككل إلككى حالككة الت كوازن ال زمككة لبقائ ك واسككتم ارره( .م تتتاد الزغلتتتول ،ملتتتى
مككن الفككرد مثك ًا

الرنداوي( ،)797 :7007 ،مبد الرح ن مدس ،حيي الدين تول)772 :7002 ،
 .1الوريفة التفسيرية:

وه ككي الوظيف ككة األساس ككية للداِعي ككة ِم ككن خ لا ككا ي ككتم تفس ككير الس ككلوكيات بمختل ككف أنواعا ككا
والص ك ككادرة ع ك ككن الك ك ككائن الح ك ككي ,حي ك ككوان أو إنس ك ككان ويطلك ك ك عل ك ككى هك ك ك ه الوظيف ك ككة وظيف ك ككة الع ك ككزو
.Attributional function

( ح د بني يونس)72 :7009 ،

كونات الدافعية:
تتوحد مكونات الداِعية من حيل النوع عند أبنام الجن

البشري كاِة ,لكناا تختلف ِي

درجتاا أو مستواها ,وه ه المكونات هي:
 ال كون ال اتي أو الداخلي :ويشتمل على المكونات المعرِية وا نفعالية والفسيولوجية معًا. ال كون ال وضومي أو الخارجي :ويتضمن المكونات المادية (الفيزيائية والكيميائيةوالبيولوجية) والمكون ا جتماعي.
وعلي ِالداِعية هي نتا تفاعل خليط من ه ه المكونات معاً ,وهي تختلف من شخ

إلى آخر

باخت ف نواتج التفاعل ِي درجات ه ه المكونات ( .ح د بني يونس)72 - 74 :7009 ،
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ولقككد قككام العديككد مككن العلمككام والبككاحثين بتنككاول مفاككوم الداِعيككة لانجككاز بالبحككل والد ارسككة محككاولين
الكشف عن طبيعتاا ومكوناتاا وتأثيراتاا المختلفة على الجوانب المختلفة للسلوَ البشري.
حاليا هكي الداِعيكة
وعلي وبنام على ما سب تجد الباحثة أن الداِعية التي نحن بصددها ً

المانيككة وهككي نفسككاا الداِعيككة لانجككاز علككى مسككتو العمككل ,والتككي يعككد واحك ًكدا مككن أهككداف الد ارسككة

الحالية التعرف علياا لد معلمي التربية الخاصة.

وتر الباحثة أن الداِعية لانجاز ِي محيط العمل أو الداِعيكة المانيكة التكي نحكن بصكدد
أيضا تسميتاا بالداِعية للنجكاح أو الريبكة ِكي السكعي نحكو التفكو
دراستاا ِي ه ه الدراسة ,يمكن ً

والتميككزِ ,اككي أشككب بالطاقككة النفس ككية التككي تحككدل عناككا كككارل ي ككونج ِككي نظريت ك عككن ديناميكي ككة

الشخصككيةِ ,قككد أوض كحاا يككونج أناككا :هككي الطاقككة التككي بواسككطتاا تنجككز الشخصككية عملاككا ,وهككي
مظار من مظاهر الطاقة الحياتية ,وأناا تنشأ بنف
إ أن الطاقة النفسية

األسلوب التي تنشأ ب كل الطاقات الحيوية,

يمكن قياساا ,ولكناكا تعبكر عكن نفسكاا عكن طكر الريبكات وا سكتعدادات

وا تجاهات المختلفة.
وعلي ك تككر الباحثككة أن ه ك ه الطاقككة تمثككل الريبككة الجامحككة ِككي أدام العمككل والنجككاح ِي ك
واتقانك  ,ومواجاككة المشككك ت التككي قككد يواجااككا ِككي أثنككام عملك  ,ل ك ا يمكننككا القككول أن

ِككر بككين

وي الداِعيككة المرتفعككة والمنخفضككة وِقًككا لا ك ا ال كرأي أن هنككاَ مككن يككر ضككرورة التصككدي للماككام
الصككعبة والوصككول إلككى التميككز والتفككو ِككي عملك بينمككا يكتفككى الككبع

بقككدر أقككل مككن تحقيك ه ك ا

النجاح أو التمتأ با ا التميز ,وكل حسب طاقت الداخليةِ ,ا خت ف هنا هو اخت ف ِي الدرجة
ولي

ِي النكوعِ ,كالجميأ لكديام طاقكات داخليكة نابعكة مكن داخلاكم إ أن ا خكت ف بيكنام ِكي قكوة

ومد ه ه الطاقة وه ا الداِأ.
ويعرف اإلنجاز ِي لسان العكرب بمعنكى اإلتمكام ِيقكال مكث ً  :أنجكزت الحاجكة :إ ا قضكيت
إنجازَ إياها ,أي قضاؤها واتماماا( .ابن نرور)727 :
وقد اختلكف البكاحثون ِكي تعكريفام لداِعيكة اإلنجكاز بكاخت ف توجاكاتام النظريكة وخلفيكاتام
ا جتماعية والثقاِية ,كما يلي:
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تعرِاا موسوعة علم النف

والتحليل النفسي بأناا" :القكدرة أو ا سكتطاعة ال اتيكة لكد ِكرد

ما على تحقي الغاية المتوقعكة منك أو الاكدف الك ي يتمنكاه ,ويسكتخدم لجنكي نجكاح الفكرد ِعك ً ِكي
إنجككاز هككدف أو تحقي ك أمنيككة يبتغياككا ,ويسككتخدم بمعنككى عككام لاشككارة إلككى معن كى نجككاح الفككرد ِككي
تحقي أهداف حيات ( .فرع مبد القادر طه)177 :1992 ،
كبيا يحككدد مككد سككعي الفككرد ومثابرتك ِككي
وتعككرف الداِعيككة لانجككاز بأناككا اسككتعداد ثابككت نسك ً

سبيل تحقي أو بلوغ نجاح يترتب علي نوع من اإلشكباع ,و لكَ ِكي المواقكف التكي تتضكمن األدام
( صطفى با ي ،ا ينة شلبي)71 :1992 ،

ِي ضوم منظور محدد ل متياز.

ويعرِا كا عبككد اللطيككف خليفككة بأناككا اسككتعداد الفككرد لتحمككل المسككئولية والسككعي نحككو التفككو
لتحقي ك أهككداف معينككة ومثككابرة للتغلككب علككى العقبككات والمشككك ت التككي تواجا ك  ,والشككعور بأهميككة
الزمن والتخطيط للمستقبل.

(مبد اللطيف خليفة)92 :7000 ،

ويعككرف إبتتت ار ي شتتتو ي الداِعي ككة لانجككاز م ككن منظككور مج ككال العم ككل ال ك ي نح ككن بص ككدد
التعرف علياا ِي الدراسة الحاليكة بأناكا منظومكة متعكددة األبعكاد علكى إثكارة الجاكد المكرتبط بالعمكل
واإلنجاز ,وتحدد طبيعت ووجاتك وشكدت ومدتك باكدف اإلنجكاز المميكز لاهكداف ,ومكن أهكم أبعكاد
ه ك ه المنظومككة المثككابرة ِككي كككل مككن ب ك ل الجاككد وتحمككل الصككعاب وتقككدير أهميككة الوقككت والطمككوح
لمسككتو أعلككى مككن األدام والتوج ك المسككتمر نحككو المسككتقبل وا هتمككام بككالتميز ِككي األدام والميككل
للمناِسة( .إب ار ي شو ي)1 :7001 ،
يعرِاككا م كواري علككى أناككا قككدرة الفككرد علككى تحقي ك مامككة صككعبة أو السككيطرة علككى بع ك
الظروف والعوامل المادية أو المعنوية ,وأن يتغلب على العقبات والصعوبات التي تواجا لتحقيك
لَ ,وأن يتفو الفرد علكى نفسك وعلكى اآلخكرين مكن خك ل تحكدي المعوقكات ورِكأ نفسك واعتبكاره
من خ ل تحقي

مواهب (Petri & Govern, 2004) .

ويري أتكنسون ) (Atkinson, 1960أن داِعيكة اإلنجكاز هكي وعكي الفكرد لمسكتو أدائك ِكي
مامة ما ,وادراكة ال اتي لقدرات  ,وأن النزعة أو الميل إلكى النجكاح هكو أمكر مكتعلم يختلكف مكن ِكرد
آلخر ,كما قد يختلف عند الفرد الواحد ِي المواقف المختلفة(Petri & Govern, 2004) .
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عككن موضككوع الككدواِأ باسككم الغ ارئككز أو ب سككم الحاجككات ,ويعتبككر السككلوَ نتككا

عملي ككة تتفاع ككل ِيا ككا العوام ككل الحيوي ككة ,وم ككن أمثلتا ككا الحاج ككات الحيوي ككة (الحش ككوية والحس ككية ...إلك ك ),
واشككباعاا ضككروري لحيككاة الفككرد والعوامككل النفسككية وا جتماعيككة مثككل الحاجككات النفسككية ا جتماعيككة (إلككى
األمن وتأكيد ال ات) واشباعاا ضكروري لتحقيك التواِك النفسكي وا جتمكاعي( .حا تد ز تران:7002 ،
)11
ويعرِاككا عبككد الحككاِظ شككحادة بأناككا سككلوَ موجك نحككو العمككل بطريقككة تمكككن مككن تقيككيم أدام
الفرد طبقًا لمعايير داخلية أو خارجيكة مفروضكة ,حيكل يكتم اإلنجكاز ِكي مواقكف يتنكاِ

ِياكا الفكرد

مقصور على الفرد ولكن مأ خضوع أدائ لتقييمات معروِة( .مبد الحتافر
ًا
مأ ييره ,أو قد يكون

شحادا)19 :7002 ،

يعرِاا ماكي نكد علكى أناكا تككوين اِت ارضكي يعنكي الشكعور المكرتبط بكاألدام التقييمكي حيكل
المناِسة لبلوغ معايير ا متياز وأن ه ا الشعور يعك

مككونين أساسكيين همكا :الريبكة ِكي النجكاح

والخككوف مككن الفشككل مككن خ ك ل سككعي الفككرد لب ك ل أقصككى درجككات الجاككد مككن أجككل النجككاح وبلككوغ
األِضل والتفو على اآلخرين( .ماطف شواشرا)1 :7002 ،
وعنككدما ننظككر إلككى نشككأة داِعيككة اإلنجككاز نجككد أناككا هككي الداِعيككة الداخليككة التككي سككب وأن
تحدثنا عناا ِي الساب بأناا تحدل لد الفرد عندما توجد لد الفكرد الريبكة الداخليكة لفعكل شكيم
مكا إمكا ألن هك ا الفعكل سكوف يجلكب للفكرد الشكعور باللك ة أو السكعادة أو ألن هك ا الفعكل أو السكلوَ
و أهمية خاصة بالنسبة إلي .
وه ككي كف ككاح الف ككرد ألدام الما ككام واألعم ككال عل ككى أكم ككل وجك ك ممك ككن ( .ح تتتتود نستتتتي،
)117 :7002
ويعرف بايندر  Pinderالداِعيكة للعمكل بأناكا مجموعكة مكن القكو الداخليكة والخارجيكة التكي
تثير السلوَ المرتبط بالعمل وتحدد شكل واتجاه وشدت ومدت )(Pinder, 2008: 2) .
وهي استعداد الفرد للسعي ِي سبيل األِراد مكن النجكاح وِقًكا لمعيكار معكين مكن الجكودة أو
ا متياز وشعوره بالفخر وا عتزاز عن إتمام لَ ( .ح د بني يونس)27 :7009 ،
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ويعككرف أريكسككون الداِعيككة المانيككة بأناككا :هككي مجموعككة مككن العناصككر الداخليككة والخارجيككة
التي تحفز ه ا الفرد على التعبير عن الريبات والمشاعروالتطلعات واألهداف ,وتعمل على تنظيم
وتوجي السلوَ إلنجاز العمل(Eriksson, 2012) .

استثارا الدافعية ال رنية:
يمكن استثارة الداِعية المانية لد الفرد من خ ل مجموعة من المراحل هي:
 تحديد هدف أساسي. ثم تحديد أهداف مرحلية وسطي. ثم تأكيد الثقة بين الموج والمنف . وك لَ توِير إمكانيات الوصول إلى الادف. واستبعاد السلبيات المعوقة والدواِأ المضادة. -واثارة التناِ

العادل المناسب مأ ما سب من أِعال ومكاسب ومأ اآلخرين بشكل بنام.
(يحيى الرخاوي)120 :7001 ،

وتر الباحثة الداِعية للنجاح المانكي التكي تعنياكا ِكي د ارسكتاا الحاليكة بأناكا تمثكل داِعيكة
كبيا أو مسككتمرة للعمككل مككن أجككل تحقي ك النجككاح للوصككول لاهككداف
المعلككم واقت ارب ك بنزعككة ثابتككة نسك ً

المحددة؛ مما يساعد على توقأ الادف مسبقًا أو توقأ ِعل مساعد يمكن أن يصل بك إلكى تحقيك

الاككدف ,ممككا يدِع ك إلككى ا سككتجابة والسككلوَ بطريقككة تعككزز ه ك ا التوقككأ ممككا يكككون باعثًكا إلنجككاز
العمل المطلوب وتحقي الادف من .
ك ك لَ تككر الباحثتتة أن طبيعككة الداِعيككة نحككو إنجككاز العمككل قككد تختلككف بككاخت ف الثقاِككات
والمجتمعككات ,وقككد تحكماككا طبيعككة األنسككا ا جتماعي كة التككي يوجككد ِياككاالفرد ,ل ك ا نجككد أن الككداِأ
مكونككا مامككا ِككي
مكونككا جوهرًيكا ِككي كككل نظريككات الداِعيككة ,حيككل إنك يعككد ً
لانجككاز بشكككل عككام يعككد ً
سعي الفرد تجاه تحقي

ات من خ ل ما ينجزه من أعمال وما يحقق من أهداف وما يسكعى إليك

من أسلوب حياة أِضل ومستويات أرقي للوجود اإلنساني.
كمك ككا أن أي سك ككبيل إلشك ككباع الحاجك ككة لانجك ككاز يتحك ككدد حسك ككب توعيك ككة ا هتمك ككام أو الميك ككل,
ِالحاجككة إلككى اإلنجككاز ِككي المجككال العقلككي علككى سككبيل المثككال تكككون علككى هيئككة ريبككة ِككي المكانككة
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ا جتماعية المتميزة والحاجة لانجاز الجسمي تكون على هيئة ريبة ِي المجال الرياضي ,وهك ا
تتعدد الحاجات بتعدد مجا ت الحياة.
وقياسك ككا علك ككى الد ارسك ككة الحاليك ككة ِيتحك ككدد داِعيك ككة معلمك ككي التربيك ككة الخاصك ككة مك ككن حاجك ككاتام
ً
واهتماماتام نحو من يقومون ب من عمل وال ي يقيس المقيا المستخدم ِي الدراسة الحالية مكن
خ ل ( )8أبعاد تمثل المكونات الداِعية لد المعلم وهي :المثابرة ,القكدرة علكى تحمكل المسكئولية,

الطمككوح ,المناِسككة لبلككوغ التميككز وا رتقككام ,تكأمين المسككتو ا قتصككادي ا جتمككاعي ,تحقيك األمككن
النفسي ,التنمية المانية المستدامة ,ا نتمام للمانة.

والمعلككم الك ي يكككون لديك دواِككأ للعمككل عككادة مككا يكككون معتمك ًكدا إ علككى نفسك ويككتم إعمالك
بسككرعة ,كمككا أن حاجتك لانجككاز وبلككوغ النجككاح تمكنك مككن التغلككب علككى العقبككات التككي قككد تواجا ك
حتى بلوغ ه ا الادف.
ووِقًككا لنظريككة أتكنسككون وماكي نككد ِ نك مككن العوامككل المحككدد لانجككاز القككائم علككى المخككاطرة مككا

يكرتبط بخصكائ

المانككة ,وهكي احتماليكة النجككاح ,والتكي تشككير إلكى الصكعوبة المدركككة للمامكة والباعككل

للنجاح ِياا ,والسلوَ ِيتصور أتكنسون هو دالة أو محصلة التفاعكل بكين الفكرد والبيئكة( .مبتد اللطيتف

خليفة)112 :7000 ،

وتتناول الباحثة ِيما يلي أهم النظريات التي تناولت ك من الدواِأ والداِعية

نرريات الدافعية:
وِك ككرو

دور متعاظم األهمية ِكي نظريكات علكم الكنف
لعبت الداِعية ًا

ِكي القكرن العشكرينِ ,مفكاهيم

الداِعيك ككة تؤلك ككف أج ك كزام متكاملك ككة مك ككأ الكثيك ككر مك ككن نظريك ككات علك ككم الك ككنف

والشخصككية بخاصككة .وسككوف تعككر

الباحثككة أهككم الفككرو

بعامك ككة والك ككتعلم

األساسككية للنظريككات التككي تبنتاككا ِككي

دراستاا الحالية ِي تفسيرها للدواِأ.
نررية التقرير ال اتي:
اِتر

كور متعكدد
كل من ديسي  Deciوريان  ,Ryanنظرية التقرير الك اتي باعتبارهكا منظ ًا

األبعاد للداِعية ,وهو بديل قو للدراسات أحادية البعد للداِعية.
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أنماطًككا متعككددة مككن األسككباب الكامنككة ورام سككلوَ الفككرد التككي يمكككن ترتيباككا علككى

متصل التقرير ال اتيِ ,في النااية العليا هنكاَ الداِعيكة الداخليكة التكي تعبكر عكن صكورة الداِعيكة األكثكر
ير لل ات ,والتي تتضمن القيام بالسلوكيات بسبب المتعة والرضا المتأصلة ِياا.
تقر ًا
والنمط الثاني من الداِعية هو الداِعية الخارجية ,التي تعبر عكن المشكاركة وا نخكراط ِكي
نشاط ما ألسباب خار لَ النشاط ,وهنكاَ أنمكاط متعكددة للداِعيكة الخارجيكة ,وتتنكوع ِكي مسكتو
تقرير ال ات ,وتتراوح ما بين مستو متدن لتقرير ال ات إلى مستو عال من التقرير ال اتي ,وأقل
كر للك ات هككي داِككأ التنظككيم الخككارجي ,والك ي يتضككمن القيككام بالسككلوَ
صكور الداِعيككة الخارجيككة تقريك ًا

من أجل الحصول على الثواب أو تجنب العقاب.

والصورة الثانية من الداِعية الخارجية هي التنظيم يير الواعي ال ي يعرف بالمشاركة ِي
كتنادا إلكى مككا تمليك البيئكة مككن عناصككر لككم يكتم تك ويتاا بحيككل أصكبحت جككزًما مكن بنيككة
نشكاط مككا اسك ً
ال اتِ ,ي صورة مقررة بشكل يير اتي ,ومثل ه ا التكامل المتناِر لمتطلبات البيئة يقدم طريقكة

للقيككام بالسككلوكيات خككار حككدود الشككعور بالك نب وضككرورة ا لتكزام ,ويظاككر هك ا الككنمط مككن الداِعيككة
عندما يواج الفرد ضغوطات من أجل أدام مامة ما ,ويكون مصدر ه ا الضغط من داخكل الفكرد
كالشعور بالخجل لعدم القيام بالسلوَ.
)(Ratelle, Guay, Larose & Senecal, 2004

أم ككا الص ككورة الثالث ككة م ككن ص ككور الداِعي ككة الخارجي ككة ِا ككي التنظ ككيم المع ك َكرف ,حي ككل تس ككتند

السلوكيات إلى ا ختيار الشخصي واألهمية ,وه ا النمط من التنظيم يعد من أكثر صور الداِعيكة

مامكا ,ويككتم اختيككاره مككن قبككل الفككرد ,أمككا ييككاب
الخارجيككة تقريك ار للك ات ,ويظاككر عنككدما يعككد النشككاط ً
نقصا ِي احتمالية حدول شيم بين أِعال الفرد وتوابأ تلَ األِعال ,وتعبر عن
الداِعية ِيتضمن ً
عدم وجود الداِعية.

)(Ratelle, Guay, Larose & Senecal, 2004

ويضيف سانسون  Sansoneصورة رابعة من صكور الداِعيكة الخارجيكة وهكي داِكأ التنظكيم
المتكامل  ,Integrated Regulationحيل يعد النشاط جزًما من ال ات يكتم اختيكاره بحريكة ,كمكا أنك
يتواِ مأ قيم الفرد ومعتقدات  ,وتمثل أعلى درجات التقرير ال اتي.
)(Sansone & Harackiewicz, 2000: 437
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كتنادا إلككى ه ك ه النظريككة يككر كككل مككن ديسككي وريككان أن اإلنسككان بحاجككة إلككى الشككعور
واسك ً

داخليكا تشكبأ حاجكة الفكرد إلكى
بالكفاية وا ستق ل ال اتي ,حيل بين ديسي أن األنشكطة المدعومكة
ً

الكفايككة وا سككتق ية ال اتيككة ,وبككالعك

خارجيككا يمكككن أن تقككو
ِاألنشككطة المدِوعككة
ً

شككعور الفككرد

با سكتق ل؛ ألن الفككرد عنكدها يعككزو ضكبط لسككلوك إلكى مصككادر خكار اتك  ,كمكا بككين أن الطلبكة
اتيككا أكثككر احتمككا ً ل سككتمرار ِككي العمككل والتصككرف علككى نحككو جيككد
الك ين يمتلكككون داِعيككة مقككررة ً

واظاار القدرة على التكيكف والفاكم ,والكفايكة تسكال الداِعيكة التكي يكتم تشكجيعاا مكن خك ل مواجاكة

التحديات المتوقعة ,وتلقي تغ ية راجعة ات معنى وقيمة عن األدام.
)( ,(Sternberg & Williams, 2002فريتال أبو مواد)412-412 :7009 ،
نررية الستقالل ال اتي الوريفى للدوافع:
صاحباا" ألبورت"وتقوم الفرو

األساسية لا ه النظرية على:

 سلوَ البالغ يختلف ِي دواِع عن سلوَ الطفل من حيل تنوع سلوك وتعدد أهداِ .-

يوجد ِردان يتشاباان ِي دواِعاما.

 يفسر سلوَ البالغ حسب دواِعة الحالية عن طري ميول وريبات وأهداِ واتجاهاتالنفسية ,وأن دواِع الحالية قد انقطعت صلتاا بالماضي واستقلت وظيفياً.
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نررية أتكنسون :Atkinson
كان لنظرية أتكنسون وماكي ند الفضل األكبر ِي بحول الداِأ لانجاز عبر ربأ قرن
مضى ,وصمدت خ ل ه ه النظرية والتي تعتبر أهم نظريات الداِأ لانجاز.
وقككد اتسككمت نظريككة (أتكنسككون) ِككي الداِعيككة لانجككاز بعككدد مككن الم مككح التككي تميزهككا ,ومككن ه ك ه
وتركيز علكى المعالجكة التجريبيكة للمتغيكرات ,وتميكز بأنك
ًا
معمليا
الم مح أن أتكنسون أكثر توجاًا
ً
أس ك

نظريت ك ِككي ضككوم كككل مككن نظريككة الشخصككية وعلككم الككنف

التجريبككي ,وقككد وضككأ أتكنسككون

متبعكا ِكي لكَ توجياكات ككل مكن تولمكان
نظرية الداِعية لانجاز ِي إطار منحكى التوقكأ ,القيمكة ً
وكيككرت ليفككين ,واِتككر

دور الص كراع بككين الحاجككة لانجككاز والخككوف مككن الفشككل ,كمككا قككام ب لقككام

الضوم على العوامل المحددة لانجاز القائم على المخكاطرة ,وأشكار إلكى أن مخكاطرة اإلنجكاز ِكي
عمل ما تحددها أربعة عوامل :مناا عام ن يتعلقكان بخصكال األشكخا

الك ين يتسكمون بارتفكاع

داِأ الخوف من الفشل بالمقارنكة بكداِأ اإلنجكاز ,والعكام ن اآلخكران يرتبطكان بخصكائ

المامكة

المراد انجازها ,وهما احتمالية النجاح ,وتشير إلى الصعوبة المدركة للمامة ,والباعل للنجاح ِي
المامة .والسلوَ ِي تصور أتكنسون هو دالة أو محصلة التفاعل بين الفرد والبيئة.
(مبد اللطيف خليفة)117 :7000 ،
وق ككد تمك ككن أتكنس ككون م ككن ص ككياية نظريتك ك ِ ككي اإلنج ككاز عل ككى أس ككا

أن النج ككاح يتبعك ك الش ككعور

بالفخر ,والفشل يتبع الشعور بالخيبة ,وهو يميز بين الدواِأ والداِعيةِ ,في حالكة اإلنجكاز يشكير
الككداِأ إلككى الريبككة أو الحاجككة لاحسككا

بككالفخر وا عت كزاز عنككد إتمككام عمككل مككا أو إنج ككاز أدام

نككاجح ,والككداِأ وِقًككا لتصككور أتكنسككون حالككة اسككتعداد

تتحق ك إ ِككي وجككود مككؤثرات موضككوعية

تستثار من جانب الفرد إلى إمكانيكة تحقيك أو توقكأ الباعكل اتك  ,باإلضكاِة إلكى لكَِ ,ك ن هك ه
الع قة تحدد قوة وحجم السلوَ المراد من .
)( ،(Accordino & Slaney, 2000: 535مصا الطي )701 :7002 ،
نررية الدوافع مند فرويد:
لقد ِسر ِرويد الدواِأ على أسا

الغريزة ,وتعتبر نظريكة الكدواِأ عنكد ِرويكد هكي نظريتك

كديما ,حيككل تع ككرف ال ككدواِأ /الغ ارئككز عن ككد ِرويككد عل ككى أناككا الق ككوة الت ككي
المسككماه بنظري ككة الغ ارئككز ق ك ً
-65

الفصل الثاني

يفتككر

اإلطار النرري ودراسات سابقة

وجودهككا ورام التككوترات المتأصككلة ِككي حاجككات الفككرد ,والتككي تاككدف إلككى القضككام علككى ه ك ا

التوتر ,بحيل تحق اإلشباع أو توصل إلي .
وهككي المحركككات األولككى للسككلوَِ ,اككي اس كتعداد ِطككري نفسككي يحمككل الكككائن الحككي علككى
حسيا ,ويشعر بانفعال خا
ا نتباه إلى مثيرات معينة يدركاا إد ار ًكا ً

عند إدراكاا ,وهي تكون إما

اجتماعية أو انفعالية.

ومككن أنواعاككا ي ارئككز الجككن

مقابككل الغ ارئككز األخ قيككة ,والليبيككدو مقابككل األنككا ,والحيككاة أو

الطاقككات اإلبداعيككة مقابككل يري كزة المككوت ,وقككد اهككتم ِرويككد بككالغريزة الجنسككية (اللبيككدو) وهككي التككي
تعككاني مككن الكبككت وتخضككأ لعمليككات التمككايز والتفاضككل ,وتسككتثمر اللبيككدو بع ك

منككاط الجسككم,

وككل هك ه أشككال تعبكر باكا الغريكزة عكن نفسكاا ,وقكد تثبكت نفسكاا أو قكد تتحكول إلكى أشككال أخككر ,
متعارض ككا م ككن
يج ككا متواِقً ككا أو
ً
ويوج ككد صك كراع دائ ككم ب ككين هك ك ه الغ ارئ ككز المتقابل ككة والس ككلوَ يك ككون مز ً
الغريزتين المتعارضتين واخت ل المزيج يؤدي إلى ا ضطراب ِي السلوَ.
ويفتككر

ِرويككد بوجككود يري كزة الحيككاة  Erosأو يري كزة الحككب أو القككو البنككامة ِككي الككنف ,

وتاككدف إلككى البقككام ,ويككدخل ِككي إطارهككا ي ارئككز حفككظ ال ك ات ,وحفككظ النككوع ,وحككب ال ك ات ,وحككب
الموضوع ,ويقابلاا يريزة الموت  Tanatosأو يريزة الاكدم أو القكو الادامكة التدميريكة ِكي الكنف ,
وتادف إلى الفنام ,ويوجد صراع دائم بين هاتين الغريزتين األساسيتين.
كر م ككن العوام ككل ا جتماعيك كة ترج ككأ إل ككى دواِ ككأ يريزي ككة
وي ح ككظ أن ِروي ككد ق ككد أك ككد أن كثي ك ًا

ِاضككطرابات العاطفك كة ترج ككأ إل ككى الغريك كزة الجنس ككية ,واإلبككداع يرج ككأ إل ككى إع ك م الغريككزة الجنس ككية,
والعدوان والحرب يرجعان إلى يريزة الموت.
(نبيل سفيان( ،)22-27 :7004 ،حا د ز ران)11 :7002 ،
ويمكن للباحثة أن ترجأ سلوَ الفرد وِقًا لنظرية ِرويد إلى ال شعورِ ,الفرد يمر بخبرة ما مؤلمة
ِي الماضي يستدعياا ِي المواقف المماثلة ,ويسلَ على نحو مشاب بمكا يتواِك مكأ هك ه الخبكرة,
كم ككا أن الت ككوترات الحادث ككة ِ ككي حي ككاة الف ككرد ِا ككي إن ارتفع ككت يستش ككعرها الف ككرد أل ًمك كا وان انخفض ككت
يستشعرها ل ة ,ون ير األلم يستجيب ل بالقل بينما يستجيب لعملية الل ة بخبرات حسية مماثلة.
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وبشكككل عككام تجككد الباحثتتة أن المفككاهيم األساسككية التككي جامتنككا باككا ه ك ه النظريككة مكونككات
الجا ككاز النفس ككي والك ك ي يتك ككون م ككن (الا ككو ,واألن ككا ,واألن ككا األعلك كى) والعق ككل المتمث ككل ِ ككي الش ككعور
وال شكعور ومككا قبكل الشككعور ,وتنمككو شخصكية الفككرد عبككر م ارحكل نمككو نفسككية جنسكية وهككي المرحلككة
الفمية والشرجية والكمون والقضيبية.
ومن النقد الموج لا ه النظرية اهتماماا الزائد بالجانب الجنسي ودوره ِي توجي السلوَ
والى عقدة أوديب والكت ار ,وه ا الجانب أطال ِيك الماتمكون ِكي الجانكب الكديني والخلقكي أكثكر مكن
اآلخككرون ال ك ين ركككزوا علككى الجانككب المناجككي كتعمككيم ِرويككد لمفككاهيم كثي كرة أت كى باككا عككن طري ك
حا ت شا ة من عيادت النفسية.
نررية ال جال ..لت ليفن:
كددا م ككن الف ككرو
ص ككاحباا" كيك كرت ليف ككين" Levinوق ككد ط ككرح ليف ككين م ككن خك ك ل نظريتك ك ع ك ً

والمفاهيم نلخصاا ِيما يلي:

 الشخص :هو كائن حي ل حدود داخل المجال الخارجي وحدوده الخارجية الجلد ,ولخاصتان هما الفصل عن المجال والوصل مأ المجال.
 ال جال :ويتحدد ِي السلوَ اإلنساني من خ ل ع قات الفرد بمن حول  ,ومن خ ل خبراتالسابقة ,ويختلف سلوَ الفرد عن آخر نتيجة اخت ف المجال الحيوي لكل مناما.
 -يفتر

ليفين أن هناَ مجالين أحدهما موضوعي واآلخر نفسيِ ,المجال النفسي هو البيئة

النفسية ال ي يوجد باا الفرد ِيؤثر ِياا ويتأثر باا ,وهو عبارة عن محصلة عوامل مختلفة

من القو الفسيولوجية والبيئية التي تحدد سلوَ الفرد ِي وقت معين ,أما المجال الموضوعي
ِاو البيئة الموضوعية المادية والتي تدخل ِي مجال الفرد السلوكي ,وقد تخر عن مجال

السلوكي والنفسي ,وهي
ِالشخ

تؤثر على الفرد بطر مباشرة ,ولكن قد تؤثر بطر يير مباشرة,

يوجد حول مجال مادي موضوعي مثل الجدران واألثال ودرجة الحرارة ..إل ,

ِمث ً إ ا شعرت بالح اررة ِ لَ ِي مجالَ النفسي ,وا ا لم تشعر باا ِاي خار مجالَ
النفسي ,وا ا انج بت لصوت ما أو انزعجت من ِاو ِي مجالَ النفسي ,وا ا لم تركز علي

ِاو خار مجالَ.
 إ ً ا ِسلوَ الفرد وِقًا لنظرية المجال = عوامل تتعل بالفرد نفس × عوامل توجد ِي البيئةالخارجية التي يوجد ِياا الفرد = مجال حياة الفرد.
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 البيئة ِي مجال حياة الفرد هي البيئة النفسية أي البيئة الموضوعية الطبيعية كما يدركاا الفردويفاماا ويراها من وجاة نظره هو وِي وقت معين.

 تختلف البيئة النفسية من ِرد إلى آخر كما أناا تختلف ِي الفرد نفس من وقت إلى آخر.-

يمكن ِام سلوَ اإلنسان ودواِع ما لم ينظر إلى المجال الكلي ال ي يعي

ِي الفرد وال ي

يؤثر ِي ويتأثر ب .
 -الداِأ طبقًا لنظرية المجال

يخر عن كون حالة توتر تثير السلوَ.

( ح د صطفى زيدان( ،)2 :1992 ،نبيل سفيان)109-101 :7004 ،
وقككد تبنككت الباحثتتتة ِككي الد ارسككة الحاليككة نظريككة المجككال حيككل تككر أناككا أكثككر النظريككات
طككا بموضككوع د ارسككتاا الحاليككةِ ,لقككد تبنككت الباحثتتتة نظريككة المجككال للككيفن حيككل إناككا أعطككت
ارتبا ً
للشخصككية وزًن كا ونظ كرة أكثككر جديككةِ ,لككم تعككد الشخصككية مجككرد اسككتجابات لمثي كرات كمككا هككي لككد
السلوكيين ِالشخصية تتفاعل وتؤثر وتتأثر بما حولاا ضمن مجالاا.

وقياسككا علككى معلمككي التربيككة الخاصككة ومحاولككة رسككم نمككط للصككفحة النفسككية
وبنتتاء مليتته..
ً

الخاصة بام كما تادف الدراسة الحالة تجد الباحثة أن نظرية المجكال تتناسكب مكن حيكل التطبيك

علككى معلمككي التربيككة الخاصككةِ ,معلككم التربيككة الخاصككة هككو معلككم داخككل مجككال مككادي هككو المدرسككة
والك ككزم م والت مي ك ك مك ككن وي ا عاقك ككات المختلفك ككة ,وع قك ككة المعلك ككم بك ككالموجاين وع قت ك ك بزم ئ ك ك
وع قت باإلدارة ,والصكراعات المدرسكية ,واألعبكام اإلداريكة ,وضكي الوقكت ,وييرهكا مكن مشكك ت
تتعل ك بككالنظم الفنيككة واإلداريككة الموجككودة ِككي المؤسسككة التعليميككة التككي يعمككل باككا ,ويتمثككل المجككال
النفسي للمعلم ِي شعوره بالعزلكة وييكاب المسكاندة باإلضكاِة إلكى ككم الضكغوط الداخليكة والخارجيكة
التككي يتعككر

لاككا المعلككم ِككي أثنككام عملك ومككا تخلفك لك مككن تككوتر واحبككاط يزيككد مككن حالككة الشككعور

بالضككغوط النفسككية والمانيككة الواقعككة علي ك  ,والتككي تككؤدي ب ك ِككي الناايككة إلككى الوصككول لحالككة مككن
ا حت ك ار النفسككي الشككديد حسككب مككا أشككارت الد ارسككات السككابقة التككي أجريككت علككى معلمككي التربيككة
الخاص ككة ,والت ككي ج ككامت ِ ككي مجملا ككا إل ككى تمت ككأ معلم ككي التربي ككة الخاص ككة بح ككا ت م ككن اإلنا ككاَ
وا حت ار النفسي إضاِة إلى درجكات عاليكة مكن اإلحسكا
التي يتعر

بالضكغوط النفسكيةِ ,الضكغوط النفسكية

لاا معلم التربية الخاصة تؤدي ب إلى حالة من ا سكتنزاف الجسكدي وا نفعكالى أهكم

مظاهرهاِ :قدان ا هتمام بالت مي  ,ونق

الداِعية ,واألدام النمطي للعمل.
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كما أن المشكك ت والضكغوط التكي يتعكر
الماني ,ضعف مستو األدام ,وانخفا

لاكا الفكرد تكؤدي إلكى عكدم قدرتك علكى التواِك

الداِعية للعمل باإلضاِة إلى الشعور باإلنااَ الجسمي

والنفسي( .نر ي مودا ،ديبه الزين)102 :7009 ،
وتر الباحثة أن شخصية معلم التربية الخاصة تتحرَ من خ ل مجالاا النفسي مدِوعة
بحاجة تطل الطاقة وتستثير التوتر وتضفي قيمة إيجابية على المنطقة التي ِياا إشباع الحاجكة,
ِيتحككرَ المعلككم نحككو منطقككة إشككباع الحاجككة ,وكلمككا زادت الحاجككة زاد التككوتر وزادت الطاقككة نحككو
تحقي األهداف المرجوة والعك  ,ل ا ِقكد تبنكت الباحثتة ِكي د ارسكتاا الحاليكة نظريكة المجكال للكيفن
لقيا

الداِعية لد معلمي التربية الخاصة.

نررية اسلوMaslow (1971):

تعتبر نظرية ماسلو من أهم النظريات التي تناولت الدواِأ ,تفتر
الارمككي للحاجككات أن النككا

نظرية" ماسكلو"للتكدر

ِككي محككيط العمككل يككدِعون لككادام بالريبككة ِككي إشككباع مجموعككة مككن

الحاجات ال اتية.
ويؤكككد ِياككا "ماسككلو" علككى أننككا ينبغككي أن ننظككر إلككى الفككرد ككككل مركككبِ ,الشككخ
ولي

الكلككي

جزًما من هو ال ي يكون مدِوعاً ,ول لَ ينطل تصوره من عدة مبادئ:
 .9مبككدأ الكليككة :ويعنككي األخك بنظكرة كليككة للداِعيككة ِالشككخ

ككككل ولككي

ال ي يكون مدِوعاً.

جككزًما مككن ,هككو

 .2مبدأ الدينامية ,ويقوم على األخ بنظرة دينامية لنطا الكداِأ ,وهكو ِكي جكوهره سكلوَ
متعدد الداِعية  multi morivatedحيل إن أي سلوَ مكدِوع يمككن أن يشكبأ حاجكات
كثيرة ِي نف

الوقت.

 .4مبككدأ الوظيفيككة :ويقككوم علككى األخ ك بنظ كرة للغلبككة أو السككيطرة ال ك ي تعمككل ب ك الككدواِأ
كنظككام ِككي اإلنسككان ,وبككالريم مككن أن "ماسككلو" يؤكككد علككى كليككة الفككرد إ أن ك يتصككور
الحاجات مرتبة وِقًا لنظكام هرمكي يمتكد مكن الحاجكات الفسكيولوجية إلكى أكثرهكا نض ًكجا
وانسانية.

(مبد الحافر شحادا)41-40 :7002 ،

ويستند إطار " اسلو" ملى ثالثة افتراضات أساسية:
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 البشككر كائنككات محتاج ك مككن الممكككن أن تككؤثر احتياجاتاككا علككى سككلوكاا والحاجككات ييككرالمشبعة ِقط هي التي تؤثر ِي السلوَ أما الحاجات المشبعة ِ تصبح داِعة للسلوَ.
هرمي ككا ِتبك كدأ باألساس ككية (مث ككل الطع ككام
 ترت ككب حاج ككات اإلنس ككان حس ككب أهميتا ككا أو تتك كدرً
والمأو ) إلى المركبة (مثل ال ات واإلنجاز).

 يتقككدم اإلنسككان للمسككتو التككالي مككن الاككرم أو مككن الحاجككات األساسككية للمركبككة ِقككط عنككدماتككون الحاجكة الككدنيا قكد تكم إشككباعاا علكى األقكل بدرجككة ضكعيفة ,أي أن الشكخ

العامككل

يركككز أوً علككى إشككباع الحاجككة المتعلقككة باألمككان ِككي الوظيفككة قبككل أن يككتم توجيك السككلوَ
المدِوع نحو إشباع حاجة إنجاز العمل بنجاح.
(أندرودي سيزل ي و ارك والس)91 :1991 ،
وقككد وضككأ "ماسككلو" هككرم الحاجككات  Hierarchy of needsوال ك ي يشككتمل علككى خمس كة
مدرجات تبدأ من أهم الحاجات اإلنسانية ,وتنتاي بتحقي ال ات وتشمل:
-

الحاجات الفسيولوجية Physiological needs

وهي عبارة عن الحاجات األساسية لبقام حياة اإلنسان ,والتي تتعل بالحفاظ على الجسم
حيويا كالحاجة إلى المام ,الطعام وتمتاز بأناا ِطرية ,وهي عامة لجميأ
عضويا
كيانا
باعتباره ً
ً
ً
البشر ,إ أن ا خت ف يعود إلى درجة اإلشباع المطلوبة لكل ِرد حسب حاجت  ,وأن العمل
ال ي يحق ه ه الحاجات إلى قدر معين سيكون موضوع قبول ورضا من العاملين.
-

حاجات األ ن Safety needs

حيككل يسككعى الفككرد إلككى تحقيك األمككن والطمأنينككة لك وألو ده ,كك لَ يسككعى إلككى تحقيك األمككن
ِككي العمككل سكوام مككن ناحيككة تككأمين الككدخل أو حمايتك مككن األخطككار الناتجككة عككن العمككل ,كمككا أن شككعور
الفرد بعدم تحقيق لا ه الحاجة سيؤدي إلى انشغال ِكريا ونفسيا مما يؤثر على أدائ ِي العمل.
 -حاجات الح

والنت اء Belongingness and love needs

محبوبا من اآلخرين عن طري انتمائ لام,
إن اإلنسان اجتماعي بطبع  ,يريب ِي أن يكون
ً

ومشاركت لام ِي مبادئام وشعاراتام التي تحدد مسيرة حيات  ,باإلضاِة إلى أن العمل ال ي يزاول
العامل ِي ِرصة لتحقي ه ه الحاجة عن طري تكوين ع قات ود وصداقة مأ العاملين مع .
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حاجات التقدير Esteem Needs

إن شعور الفرد بالثقة وحصول على التقدير وا حترام من اآلخرين يشعره بمكانت  ,ه ه
الحاجة تشعر الفرد بأهميت وقيمة ما لدي من إمكانات ليسام ِي تحقي أهداِ .
-

تحقيل ال ات Self-Actualization

أي تحقي طموحات الفرد العليا ِي أن يكون اإلنسان ما يريد أن يكون ,وأن يصل إلى
درجة مميزة عن ييره ,ويصبح ل كيان مستقل ,وتعتبر الحاجة إلى ا ستق ل من أهم مكونات ه ه
الحاجة ,حيل تظار من مرحلة الطفولة ,وتتطور مأ تقدم ِي العمر ,وينضج ,وبالتالي يبدأ بتحرره
من ا عتماد على اآلخرين.
)( ،(Ware & Johnson, 2000: 232حا د ز ران( ،)72 :7002 ،سرير كا ل:7002 ،
)122-122
ويشير "ماسلو" إلى أن ظاور بع

تلَ الحاجات يعتمد على إشباع بعضاا اآلخر ,وأن الحاجة

بالغا
التي لم تشبأ تسيطر على الفرد وسلوك بدرجة تجعل نظرت إلى الحياة مختلفة وتؤثر تأثي ًار ً

ِي إدراك  ,وبالتالي ِي سلوك .

(سرير كا ل)120 :) ( 7002 ،

وتحكم الدواِأ ضمن ه ا الارم ع قة ديناميكية كليةِ ,الدواِأ ليست متعاونة ِيما بيناا ِحسب
بل إناا تدِأ الفرد إلى القيام بعمل معين ,وحين يشبأ ِ ناا تختزل ,ولكناا ليست ساكنة ,بل إناا
على استعداد للظاور عندما تسمح أكثر من طغيان الحاجات الفسيولوجية ولو لم تشبأ.
(سرير كا ل)120 :) ( 7002 ،
نررية الدوافع والشخصية :ستيفن رايس
اسككتنتج "اري ك " وهككو أسككتا بجامعككة "أوهككايو" أن هنككاَ سككتة عشككرة حاجككة و قيمككة تحككدد
حياتنا ,ولكل ِرد خصوصيت  ,كما أن لكل ِرد بصمت الخاصة ,كما يوجد لكل ِرد ك لَ بروِيل
طا ألن يعككي
خككا أ مككن الداِعيككة .ويعككد إدراَ ه ك ا البروِيككل شككر ً

اإلنسككان بسككعادة مككأ ات ك ومككأ

اآلخرين.

ويلقي " اريك " أهميكة كبيكرة علكى األسك
ويتبناه شخصان ,وعلى عك

الفرديكة ,إ

يوجكد نفك

كثير من التصورات الداِعيكة األخكر
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يتشاركون ِي األس

الحياتية الستة عشرة التي حكددها ,وانمكا مكد اخكت ِام عكن بعضكام

ِككي ه ك ه الككدواِأِ ,ككنحن أكثككر ِردانيككة ممككا يعتقككد علمككام الككنف

حتككى اليككوم ,وأن مككا يجعككل النككا

مختلفين عن بعضام هو التوليفة التي تتراكب ِياا ه ه الحاجات و ما تعني بالنسبة للفرد.
ويكري "اريك " أن بكروِي ت دواِعنكا وقيمنكا تكؤثر علكى ع قاتنكا .وعلكى النحكو الك ي نشككعر
نككون سكعدام إ ِكي تلكَ

قيمكا شكبياة ِ ,ننكا كك لَ
ِي أننكا منجك بون للنكا الك ين نمتلكَ معاكم ً
الصداقات والشراكات التي تتطاب ِياا بالفعل الدواِأ واألهداف الحياتية المامة.

وير "راي " أن بروِيكل الشخصكية لككل إنسكان ثابكت ,وعلكى الكريم مكن أن خبكرات الحيكاة
عمومككا
الفاصككلة أو عمليككات النمككو يمكككن أن تقككود لتغي كرات ج ريككة إ أن بروِيككل الشخصككية يميككز
ً
شخصككيتنا .وعلي ك سككوف يسككتمر األطفككال الفضككوليون ِككي شككبابام ِضككوليين وماتمككين .واليككاِعون
الك ك ين يحب ككون التخط ككيط والتنظ ككيم س ككوف يكون ككون كك ك لَ ِ ككي رش ككدهم ,والن ككا

الك ك ين ل ككديام ريب ككة

واضحة بالطعام سوف يظلون طوال حياتام يشكون من وزنام.
(سا ر رضوان(Reiss 2001: 222-253) ،)42-41 :7002 ،
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الخبتتتتتترا:
يمككر الفككرد ِككي حيات ك بخب كرات عديككدة ,والخب كرة هككي كككل شككيم أو موقككف يعيش ك الفككرد ِككي

زمككان ومكككان معككين ,ويتفاعككل الفككرد معاككا ,وينفعككل باككا ,ويككؤثر ِياككا ويتككأثر باككا ,والخب كرة متغي كرة,
ويحككول الف ككرد خب ارتك ك إل ككى رمككوز ي ككدركاا ويقيما ككا ِ ككي ض ككوم مفاككوم الك ك ات ,وِ ككي ض ككوم المع ككايير

ا جتماعي كة أو يتجاهلاككا (علككى أناككا

ع قككة لاككا ببنيككة ال ك ات) أو ينكرهككا أو يشككوهاا (إ ا كانككت

ييككر متطابقككة مككأ بنيككة ال ك ات) ,والخب كرات التككي تتف ك وتتط كاب مككأ مفاككوم ال ك ات ومككأ المعككايير

ا جتماعية تؤدي إلى الراحة والخلو من التوتر والكى التواِك النفسكي ,علكى حكين الخبكرات التكي
تتفك مككأ الك ات ومفاككوم الك ات أو التككي تتعككار

مككأ المعككايير ا جتماعيكة تككدرَ علككى أناككا تاديككد

ويضكفي علياكا قيمكة سكالبة ,وعنككدما تكدرَ الخبكرة علكى هك ا النحككو تكؤدي إلكى تاديكد واحبكاط مركككز
ال ك ك ات والتك ككوتر والقل ك ك وسك ككوم التواِ ك ك النفسك ككي وتنشك ككيط وسك ككائل الك ككدِاع (جمك ككود اإلدراَ وتشك ككوي

المدركات واإلداراَ يير الدقي للواقأ).

(حا د ز ران)20 :7002 ،

العال ة بين الخبرا والدافعية:
ار تلعباا دواِأ الفرد ومشاعره ِي اكتسكاب للخبكرة ,حيكل يككون الفكرد ِكي م ارحكل
هناَ أدو ًا

داخليا بعدد من الدواِأ مناا:
مدِوعا
اكتسابة للخبرة
ً
ً

باقيكا
 التتدافع إلتتى البقتتاء :والبقككام الك ي نعنيك هنككا هككو البقككام المعنككوي ِكككل إنسككان يحككب أن يظككل ًوطاِي كا علككى سككطح الق كوام الجمككاعي للفئككة التككي ينتمككي إلياككاِ ,مككن
ً

يجتاككد  ,و يثبككت وج كوده

يح ف من قائمة الوجود المعنوي بين زم ئ وأقران ِي إطار الفئة التي ينتمي إلياا.

 الدافع إلى التفولِ :كل شخ ِي أي مجموعة يريب ِي أن يكون متفوقًا على زم ئلَ أن الحياة ا جتماعيكة تقكوم علكى مبكدأين ثالكل لامكا همكا :مبكدأ التعكاون مكن جاكة
ومبدأ التناِ

من جاة أخر و لكنَ تتعاون مأ ييرَ حتى تتفو على مناِسيَ.
(يوسف يخائيل)7000:112 ،

العال ة بين الخبرا و النجاح في الع ل:
ناك أربعة أبعاد أساسية ت ثل العال ة بين الخبرا و النجاح في الع ل:
 .9ستتتوى التنتتافس :ويقصككد بك ممارسككة الفككرد أو شككعوره بالريبككة ِككي التفككو علككى اآلخكرين
ِككي العمككل ,ومشككاركت الفعالككة ِككي األنشككطة المختلفككة ات الصككلة باهتمامات ك  ,واحساس ك
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بالقككدرة علككى مواجاككة المواقككف والظككروف التككي تتسككم بجككو التنككاِ

والتحككدي مامككا كانككت

العقبات أو الجاد المب ول حيالام( .مبد الرح ن األزرل)120 :7000 ،
 .2ال ثتتابرا :ويقصككد باككا الحمككا

الك ي يب لك الفككرد ألدام نشككاط مككا وعككدم تركك قبككل ا نتاككام

من  ,بالريم من وجود بع

العقبات التي قد تعترض ِ ,الفرد ال ي تنقص الداِعية يتقبل

الفشل وعدم اإلنجاز ببساطة على عك

من لدي الداِعية والمثابرة.
(حسن الترا ي)20 :7002 ،

طككا وثيقًككا بتكيككف الفككرد
 .4الثقتتة بتتالنفس :هككي واحككدة مككن سككمات الشخصككية التككي ت كرتبط اتبا ً
كليا على مقومات العقلية والجسمية والنفسية.
اجتماعيا ,وتعتمد
نفسيا و
ً
اعتمادا ً
ً
ً
 .3الستتعي للتفتتول والنجتتاح :يعتبككر اإلنجككاز وظيفككة للككداِأ للنجككاح وا حتمككال الموضككوعي
للنجاح ِي المامة وتحقي األهداف الموضوعة.
وقد قدم أتكنسون معاد ت دقيقكة تلخك

الع قكة بكين العوامكل المحكددة للداِعيكة لانجكاز سكوام مكا

يتعل مناا بالميل لتحقي النجاح أو الميل لتحاشى الفشل:
أ .ال يل لتحقيل النجاح ):(TS
ويشكير إلكى داِعيككة الكدخول أو البكدم ِككي موقكف اإلنجكاز ,وتتحككدد بث ثكة عوامكل عبككر
عناا أتكنسون ِي المعادلة التالية:
TS= Ms x Ps x Is
ال يل إلى النجاح = الدافع إلى بلوغ النجاح ) × (Msاحت الية النجاح ) × (Psي ة
البامث للنجاح )(Is
(مبد ال جيد نشواتي)710 :7001 ،
وهك ا يعتبر الداِأ  /الميل للنجاح نتائج العوامل الث ثة التالية:
 الدافع إلى بلوغ النجاح ):(Msويشير ه ا الداِأ إلى إقدام الفرد على أدام مامة ما بنشاط وحما

كبيرين ,ريبة من

ِي اكتساب خبكرة النجكاح الممكنكة ,علكى أن لاك ا الكداِأ نتيجكة طبيعيكة تتجلكى ِكي داِكأ
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آخر ,هو داِأ تجنب الفشل ,حيل يحاول الفرد تجنب أدام مامة معينة خوًِا من الفشل
ال ي يمكن أن يواجا ِي أدائاا.
 احت الية النجاح ):(Psتتوقف احتمالية نجاح أي مامة على عملية تقويم اتي يقوم باا الفرد المنوط ب أدام
ه ه المامة ,وتتراوح احتمالية النجاح بين مستو منخف

جدا,
جدا ومستو مرتفأ ً
ً

اعتمادا على أهمية النجاح وقيمة ومد جا بيت بالنسبة للفرد.
ً
 -ي ة بامث النجاح ):(Is

حيل إن ازدياد صعوبة المامة يتطلب زيادة قيمة باعل النجاح ِ ,ا كانت المامة
أكثر صعوبة ,يجب أن يكون الباعل أكبر قيمة للحفاظ على مستو داِعي مرتفأ,
ِالماام الصعبة المرتبطة ببواعل قليلة القيمة

تستثير حما

الفرد من أجل أدائاا

بداِعية عالية ,ويقوم الفرد نفس بتقدير صعوبة المامة.
(مبد ال جيد نشواتي)710 :7001 ،
.

ال يل إلى تحاشي الفشل ):(TAF
هو محصلة ث ثة عوامل حددها أتكنسون ِي معادلة موازية للمعادلة السابقة ,على
النحو التالي:
TAF = MAF × Pf ×If
ال يل إلى تحاشي الفشل = الدافع إلى تحاشي الفشل × احت الية الفشل × ي ة البامث

و ا سبل يتحدد ال يل إلى تحاشي الفشل (  )TAFبالعوا ل التالية:
 الداِأ إلى تحاشي الفشل ):(TAS احتمالية أو توقع الفشل ):(PF قيمة الباعث للفشل ):(IFويتضح مما سب أن ك من الميل إلى النجاح والميل إلى تحاشي الفشل محصلة عوامل ث ثة,

ِالميل إلى النجاح يحدده كل من الداِأ إلى النجكاح ,واحتماليكة أو توقكأ النجكاح ,وقيمكة الباعكل
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للنجاح ِكي أدام مامكة مكاِ ,كي حكين أن الميكل إلكى تحاشكي الفشكل يحكدده ككل مكن الكداِأ لتجنكب
الفشكل ,واحتماليكة الفشكل ,وقيمكة الباعكل للفشكل ,ومكن خك ل تحديكد ككل مكن الميكل إلكى النجكاح

والميكل إلكى تحاشكي الفشكل يمكننكا تقكدير نكاتج الداِعيكة لانجكاز ,ويقكوم حسكاب الداِعيكة لانجكاز
بوج عام على تقدير كل من:

 الميل إلى بلوغ النجاح )(TS الميل إلى تحاشي الفشل )(TAFوالميل الناائي نحو اإلنجاز= مقدار الميل إلى بلوغ النجاح – مقدار الميل إلى تحاشي الفشل.
(مبد ال جيد نشواتي)122 :7001 ،
و ناك مدد ن العوا ل التي تسر في النجاح في الع ل نرا:
 استيعاب الممارسات التي يتضمناا العمل و التمكن من مزاوتاا. -اإليمان وا قتناع بقيمة العمل.

 التكيف والتعاون مأ المشتركين مع ِي العمل. التطور الفكري والمااري مأ تطور العمل. -ترسم أهداف العمل ككل.

(يوسف يخائيل)7000:112 ،

ويؤكد كل من "بارنت وهيدي" ) (Barnet & Hydeعلى أن الخبكرة اإليجابيكة لانسكان ِكي دور مكا

مككن أدوار حيات ك يمكككن أن يقلككل مككن الضككغوط التككي يواجااككا لككَ الفككرد ِككي األدوار األخككر ِككي
حيات والتي

يجد ِياا لَ القدر من النجاح واإليجابية ,وقد وجدوا أن اإلنسان عندما ينجح ِي

الجم ككأ ب ككين أكث ككر م ككن دور ِ ككي المج ككا ت المختلف ككة للحي ككاة ِك ك ن ل ككَ يعم ككل عل ككى زي ككادة مص ككادر

المساندة ا جتماعية لدي وزيادة الخبرات الحياتيكة وزيكادة النجكاح ِكي األداور األخكر ييكر الاامكة
ِي حيات ومن ثم زيادة شعوره بالرضا.

)(Barnet & Hyde, 2001

و ناك العديد ن العوا ل ال تعلقة بالخبرا والتي تعطل نجاح الفرد في م له:
 عدم تمكن الفرد من ِنيات العمل. تثبيط الام . عدم تمشي العمل أو الوظيفة مأ استعدادات الفرد. تخطي العامل أو الموظف ِي الترقية.-76
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الفرد بان ما يقوم ب من عمل أقل من مستو مؤهل أو كفامت .
(يوسف يخائيل)7000:112 ،

وبتطبي ما سب على معلمي التربية الخاصة المعنيين بالدراسة الحالية تر الباحثة أن:

أ

العوا ل التي ي كن أن تسر في نجاح عل التربية الخاصة في الع ل ي:

 استيعا ال عل لل ارسات التي يتض نرا الع ل و الت كن ن زاوترا:أكاديميا والمدرب والقادر على ممارسة واتقان الفنيات التي
حيل إن المعلم المؤهل
ً

يتطلباا عمل كمعلم لفئة أو لفئات مختلفة من األطفال المعاقون هو األكثر قدرة على النجاح
مدِوعا من داخل نحو العمل ريبة من ِي تحقي
ِي ه ا العمل ,وبالتالي يكون
ً

ات من

خ ل نجاحات ِي عمل .

 اإلي ان وال تنا بقي ة الع ل:ِالمعلم المؤمن برسالت والفاهم ألهميتاا وسموها هو القادر على التقدم والنجاح ِي عمل
واألكثر قدرة على التكيف مأ ما يواجا من مشك ت ِي محيط عمل .
 التكيف و التعاون ع ال شتركين عه في الع ل:إن تكيف المعلم ِي عمل نعني ب قدرت على مواجاة المشك ت التي قد تواجا ِي
محيط ه ا العمل بما تمثل ل من ضغوط والقدرة على التغلب علياا ,كما أن التعاون بين
اساسيا ِي
المعلم وزم ئ من جاة وبين المعلم واإلدارة المدرسية من جا أخر يعد عام ً
ً
نجاح المعلم ِي تحقي األهداف التي يصبو إلياا.

 التطور الفكري وال راري ع تطور الع ل:يوما بعد يوم
ِالعمل ِي مجال ا حتياجات الخاصة وِئات األطفال المعاقون يتطور ً

بشكل مت ح

وسريأ ,مما كان

بد مع ان يتطور أسلوب العمل واألدام داخل ِصول

ومدار ومؤسسات التربية الخاصةِ ,نجد أن معلمي التربية الخاصة أصبحوا مطالبين بالعديد
من المعارف والماارات واستراتيجيات العمل ,التي بد أن تتوِر لديام ليستطيعوا مسايرة ه ا
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التقدم الاائل ِي أسلوب العمل مأ هؤ م األطفال ,بما يتناسب مأ حجم ا هتمام الموجود
حاليا بام.
ً
 ترس أ داف الع ل ككل:ِكل شيم بد أن يسير وِ خطط محددة وموضوعة ,وعلى معلم التربية الخاصة ِي
أثنام انغماس مأ تلَ الفئة من األطفال المعاقون بما تتضمن من خصائ
أن

خاصة بام علي وسط كل ه ا ا نغما

عقلية وأدائية

ينسي أو يغفل معايير السوام التي على

أساساا يقيم ادائ  ,وعلياا تتحدد معايير نجاح ِي ه ا العمل.
ويتأثر عمل معلمي التربية الخاصة بعكدد سكنوات عملاكم وخبكرتام ِكي مجكال العمكلِ ,لقكد
توصككلت د ارسككة "وايتكككر"  2009 Whitakerمككن خ ك ل مراجعت ك للصككعوبات التككي تواج ك معلمككي
التربية الخاصكة مكن وي سكنوات الخبكرة المنخفضكة خاصكة ِكي السكنوات األولكى مكن التكدري

إلكى

أنام يواجاون الصعوبات التالية:
 .9عدم القدرة على نقل النظرية إلى التطبي .
 .2عدم اإلعداد الجيد لمواجاة عدد من الصعوبات التي ستواجاام ِي عملام.
 .4التردد ِي ا ستشارة وطلب المعاونة.
 .3صعوبات العمل وعدم تواِر المصادر.
 .1التوقعات العالية للنجاح.
اإلمداد األكادي ي ل عل ي التربية الخاصة:
ويش ككمل ا ع ككداد األك ككاديمي لمعلم ككي التربي ككة الخاص ككة ن ككاحيتين أساس ككيتين هم ككا :اإلع ككداد
العلمككي أو األكككاديمي ,واإلعككداد المانككي التربككويِ ,اإلعككداد األكككاديمي يتبنككى تزويككد الطالككب المعلككم
باألِكككار والنظريككات والمفككاهيم المتعلقككة بككالمواد والماككارات التككي سككيقوم بتدريسككاا ِككي أثنككام أدائ ك
لعمل ك  ,بينمككا اإلعككداد المانككي يتمثككل ِككي تزويككد الط ك ب باألِكككار والمفككاهيم والنظريككات المتعلقككة
بالجوانب التربوية والسلوكية ,باإلضاِة إلكى التربيكة العمليكة كمجكال تطبيقكي ,ومكن الممككن اعتبكار
مثل ه ه المقررات التربوية والنفسية والثقاِية أكثر العوامل أهمية ِي نجاح المعلم ِي عمل .
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( ردي أح د الطا ر)12 :1991 ،
ولخك ككو

مجك ككال التربيك ككة الخاصك ككة والتعك ككرف علك ككى المشك ككك ت التك ككي يعانياك ككا المعلمك ككون

والعاملون ِياا بشكل أكبر ,قامت الباحثة بتصميم استبيان يحتوي على تساؤل واحد رئيسي عن:
ما هي أهم المشك ت والصعوبات التي تواجاكَ ِكي عملكَ كمعلكم للتربيكة الخاصكة سكوام
ِيما يتعل بالعمل مأ األطفال واوليام األمور أو مشك ت تتعل باإلدارة أو مشك ت قد تواجاكَ
ِيمككا يتعلك ك باإلع ككداد المان ككي واألكككاديمي ,بتوجياك ك إل ككى العدي ككد مككن الع ككاملين ِ ككي مج ككال التربي ككة
الخاصككة ِككي مصككر س كوام أِ كراد أم مؤسسككات عاملككة ِككي مجككال اإلعاقككة وكانككت ا س كتجابات علككى
تساؤل ا ستبيان كما جامت على لسان أصحاباا كما يلي:
ال شكالت التي تواجه عل التربية الخاصة في صر ن وجرة نرر ال عل ين أنفسر :
 .9ضككعف مسككتو أدام المعلمككين ,وقصككور أسككاليب اختيككارهم واعككدادهم وتككدريبام ِككي أثنككام
عقليا.
الخدمة ,وضعف ا هتمام بتطوير قدراتام للعمل مأ الت مي المعاقون ً
 .2قصككور طككر وأسككاليب التككدري

المسككتخدمة ,وعككدم ا تجككاه نحككو اسككتخدام أسككاليب حديثككة

يير تقليدية تساعد الت مي على التعلم بشكل جديد.
 .4قصككور الخككدمات التعليميككة والصككحية والتأهيليككة والترِيايككة لمككدار التربيككة الفكريككة ,وعككدم
تغطيتاا إ لنسبة قليلة من المستحقين لاا ِي المجتمأ المصر .
 .3ض ككعف اإلمكاني ككات المادي ككة وقص ككور األبني ككة التعليمي ككة باك ك ه الم ككدار  ,وم ككا تش ككمل هك ك ه
األبنية من حجرات وِصول وور وتجايزات ,ويياب بع

الشكروط والمعكايير التربويكة

والصحية ال زمة ِي ه ه األبنية.
 .1ض ككعف دور ك ككل م ككن اإلخص ككائى ا جتم ككاعى واإلخص ككائى النفس ككى ِ ككي م ككدار التربي ككة
عقليكا علكى مواجاكة مكا يوجكد لكديام مكن مشكك ت
الفكرية ِكي مسكاعدة الت ميك المعكاقون ً
سلوكية واجتماعية ونفسية ,والتغلب علياا قدر اإلمكان.

 .6ضككعف المشككاركة المجتمعيككة وقصككور دور مؤسسككات المجتمككأ المككدنى ِككي مسككاندة معلككم
عقليا وتعليمام.
التربية الخاصة ِي القيام بدوره ِي مجال تربية المعاقون ً
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 .7وجود بع
بع

الصعوبات والمعوقات التى تواج مدار التربية الفكرية وتعوقاا عن تحقي

أهداِاا ,وه ه الصعوبات والمعوقات مادية وادارية وتنظيمية ويير لَ.

 .8قيككام العمليككة التعليميككة ِككي مككدار التربيككة الفكريككة علككى ا جتاككادات الشخصككية والخب كرات
الفردية للعاملين با ه المدار  ,دون ا عتماد على العمل التربوي المتكامل.
باإلضاِة إلى أن الباحثة قد تلقت بع

استجابات تعك

وجود مشكك ت تعكاني مناكا ِئكة أخكر

من العاملين ِي مجال التربيكة الخاصكة هكم ِئكة اإلخصكائيين ا جتمكاعيين ,ممكا يفيكد إلكى أن مثكل
هك ك ه المش ككك ت تف ككتح المج ككال لد ارس ككات أخ ككر مس ككتقبلية لب ككاحثين آخك كرينِ ,م ككن الواض ككح أن ِئ ككة
اإلخصائيين ا جتماعيين ِي مجال التربيكة الخاصكة لكم تجكد مكن البحكل والد ارسكة مكا يجعلنكا علكى
وعي ودراية كاملة بنوع المشك ت ومقدار الضغوط التي قكد تعكاني مناكا هك ه الفئكة ,والتكي

تقكل

أهمية عن أهمية المعلم ِي العملية التربوية داخل أي مؤسسة تعليمية ِي مصر.
ومما سب تسكتخل

الباحثة أن مشكك ت معلمكي التربيكة الخاصكة ِكي مصكر ,ومكا قكد يتعرضكون

ل من ضغوط ِي مجال عملام قد يؤدي إلى تدني الداِعية المانية نحو إنجكاز العمكل ,وأن علكى
كدما مككن األسككاليب التككي يككتم علككى أساسككاا
الدولككة أن تلقكى عنايككة ورعايككة خاصككة لاككؤ م المعلمككين بك ً

كرور ب ك جرامات المواِقككة علككى تحككويلام مككن العمككل بمجككال التعلككيم
قبككولام داخككل كليككات التربيككة ,ومك ًا

العام إلى العمل بمجال التربيكة الخاصكة ,وصكوً إلكى البكرامج والبعثكات والتكدريبات التكي تقكدم لاكم,
بما ينعك

علكى زيكادة معكارِام ,ويسكام ِكي ثقكل ماكاراتام وخبكراتام ِكي العمكل؛ ممكا قكد يسكاعدهم

ِي التخفيف من درجة اإلحسا

بالمشك ت التي يخبروناكا ِكي محكيط عملاكم ,ومسكاعدتام علكى

زيادة داِعيكتام ,ومحاولكة الوصكول لدرجكة مكن الكفايكة وتحقيك األهكداف الموضكوعةِ ,كالمعلم حكين
قويككا لظاككور مشككك ت أخككر
وجككد معانككاة ِككي العمككل دون تلقككي مسككاعدة زمككة يكككون ا حتمككال ً
إضككاِية لدي ك تزيككد مككن حالككة العككبم والص كراع وا ناككاَ النفسككي ال ك ي يعاني ك ؛ ممككا يككنعك

علككى

صحت النفسية وعلى داِعيت الداخلية نحو بلوغ المعايير ,وتحقي األهداف ِي ه ا العمل.
وتسعى الدراسة الحالية إلى التعرف ملى كل ن األبعاد الدافعية التالية:
 ال ثابرا :ويقصد باا الصبر وا ستمرار والريبة ِكي تحقيك الاكدف ,وعكدم الكلكل أو الملكلمن العمل على تحقيق .
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 القدرا ملى تح ل ال سئولية :ويقصد باا درجكة التحمكل تجكاه الماكام والمواقكف واألحكدالالتي يتعر

لاا ,ومد قدرت على أدام تلَ الماام.

 الط وح :ويقصد ب الريبة والتطلأ للنجاح والتفو والريبة ِي ا زدياد وا رتقام والتقدم. -ال نافستتة لبلتتوغ الت يتتز والرتقتتاء :ويقصككد باككا القككدرة علككى التحككدي والتنككاِ

مككأ الككزم م

إلثبات الكفامة والحصول على مكانة متميزة ,وا رتقام ِي السلم الوظيفي والحصول على
درجة عالية من الكفامة.
 تأ ين ال ستوى ال تصادي الجت امي :ويقصد باا الحفاظ على مستو دخل ثابت يفيبا حتياجات والمتطلبات المادية التي يحتاجاا الفرد ِي حيات .
 تحقيتتل األ تتن النفستتي :ويقصككد ب ك شككعور الفككرد بأن ك محبككوب ومتقبككل مككن اآلخ كرين ,ل كمكانككة بيككنام ,يككدرَ أن بيئت ك صككديقة ودودة ,ييككر محبطككة أو مثبطككة ,ويشككعر ِياككا بنككدرة
الخطر والتاديد والقل .
 -التن يتتة ال رنيتتة ال ستتتدا ة :ويقصككد باككا أن يخطككط الفككرد بنفس ك  ,وبمح ك

إرادت ك  ,مككن

أجل تحقي أهداِ ورِأ ماارات وتحسين قدرات .
 النت اء لل رنة :ويقصد باكا أن يشكعر الفكرد بأنك واحكد مكن الجماعكة وجكزأم مناكا ,وتحكدددرجة تمثل الفرد بقيم المنظمة وأهداِاا ,ومد ريبت ِكي المحاِظكة علكى عضكويت ِياكا,
وتسايل تحقيق ألهداِاا ,بغ

النظر عن القيمة المادية المتحققة مناا.
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فروض الدراسة:
كائيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة علككى مقيككا
 .6توجككد ِككرو دالككة إحصك ً
تبعا لمتغير النوع والتخص
ً

الداِعيككة

والخبرة .

 .7يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وي الداِعية المرتفعة عن شكل
الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وي الداِعية المنخفضة.
 .8يختل ككف ش كككل الص ككفحة النفس ككية لمعلم ككي التربي ككة الخاص ككة وِقًككا لمتغي ككر الن ككوع ( ك ككور/
إنال).
 .1يختلك ككف شك كككل الصك ككفحة النفسك ككية لمعلمك ككي التربيك ككة الخاصك ككة وِقًك ككا لمتغيك ككر التخص ك ك
(متخصصين /يير متخصصين).
.90

يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وِقًا لمتغير سنوات الخبكرة

(أقل /أكثر خبرة).
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الفصل الثالث
نرج الدراسة واجراءاترا
بع ككد ا نتا ككام م ككن ع ككر
وتحديككد ِككرو

التك كرال النظ ككري ومتغيك كرات الد ارس ككة الحالي ككة ,ود ارس ككات س ككابقة,

الد ارسككة ,س كوف تتنككاول الباحثككة ِككي ه ك ا الفصككل اإلج كرامات المناجيككة والميدانيككة

أيضا الخطوات اإلجرائيكة لتنفيك الد ارسكة الحاليكة,
للدراسة ,وك لَ األدوات المستخدمة ,كما تتناول ً

واألساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة النتائج التي تم التوصل إلياا بعد تطبي األدوات.

أولً ̵:نرج الدراسة:
تادف الدراسة الحالية إلى التعرف على شكل الصفحة النفسية المميزة لمعلمي التربية ِكي
ض ككوم متغيك كرات الداِعي ككة والتخصك ك

والخبك كرة ,وق ككد اس ككتخدمت الد ارس ككة الحالي ككة كك ك ً م ككن الم ككناج

نظر لم ممتاا لطبيعة الدراسة وأهداِاا.
الوصفي والمناج اإلكلينيكي ًا

ثانيا ̵:العينة وخصائصرا:
ً
تكونككت عينككة الد ارسككة الحاليككة مككن ( )40مككن معلمككي ومعلمككات التربيككة الخاصككة بفئاتاككا
المختلفككة" مككدار التربيككة الفكريككة ,مدرسككة النككور لرعايككة المكفككوِين ,مككدار األمككل لرعايككة الصككم
والبكم" ,والتي تم اختيارها عشوائياً من مدار التربية الخاصة بمحاِظة بني سويف.

واصفات العينة:
)1

ن حيث السن :ت اروحت أعمار أِراد العينة بين  11-40سنة ،والجدول ( )9يوضح توزيأ

عينة الدراسة وِقًا للسن:
جدول ( )1توزيع مينة الدراسة وفقًا ل تغير السن



الستن

ك

%

12-10

1

%10

40-12

2

%12

42-40

11

%12

20-42

1

%10

22 -20

1

%1

20-22

2

%71

ال ج و

10

%100
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 )7تتن حيتتث ستتنوات الخبتترا :ويوضككح جككدول ( )2توزيككأ عينككة الد ارسككة وِقًككا لعككدد سككنوات
الخبرة.
جدول ( )7توزيع مينة الدراسة وفقًا لسنوات الخبرا
سنوات الخبرا

ك

%

2-1

2

12

10-2

2

12

12-10

2

70

70-12

2

12

 70فأكثر

4

11

غير بين

2

12

ال ج و

10

%100

وقد كان متوسط عدد سنوات الخبرة ألِراد العينة  1.3سنوات.
 )1وفقًا ل تغير التخصص األكادي ي:
جدول ( )1يوضح توزيع مينة الدراسة وفقًا ل تغير التخصص
التخصص

ك

%

تخصص

2

%72

غير تخصص

77

%21

ال ج و

10

%100

تكونك ككت عينك ككة الد ارسك ككة مك ككن عك ككدد ( )8معلمك ككين متخصصك ككين بنسك ككبة  %27إلك ككي اجمك ككالي العينك ككة
باإلضاِة إلي عدد ( )22معلم يير متخص

بنسبة  %74إلي اجمالي عينة الدراسة.

ثالثًا :أدوات الدراسة:
قد استخدمت الدراسة عدد من األدوات هي:
 .9استمارة بيانات أولية (إعداد الباحثة).

 .2اختبار الشخصية المتعدد األوجك )( (MMPIإعكداد :هكا ثكاوي ومكاكنلي وأعكاد التقنكين
علككى البيئككة المص كرية :لككوي
.)2000



مليكككة ,عطيككة محمككود ,محمككد عمككاد الككدين إسككماعيل,
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 .4مقيا

الداِعية المانية لمعلمي الترية الخاصة (إعداد :الباحثة).

 .3استبيان مفتوح موج للمعلمين( .إعداد الباحثة).
وفي ا يلي وصف فصل لر ه األدوات:

 .1است ارا البيانات األولية  ( ..ن إمداد الباحثة).
وقك ك ك ك ك ككد تضك ك ك ك ك ككمنت ه ك ك ك ك ك ك ه ا سك ك ك ك ك ككتمارة البيانك ك ك ك ك ككات الديموجراِيك ك ك ك ك ككة التاليك ك ك ك ك ككة :السك ك ك ك ك ككن,
النك ك ك ك ككوع ,نك ك ك ك ككوع اإلعاقك ك ك ك ككة التك ك ك ك ككي يعمك ك ك ك ككل معاك ك ك ك ككا المعلك ك ك ك ككم ,المؤهك ك ك ك ككل الد ارسك ك ك ك ككي بالتفصك ك ك ك ككيل,
كر الك ك ك ك ك ككدورات
الد ارسك ك ك ك ك ككات التكميليك ك ك ك ك ككة ,تك ك ك ك ك ككاري التعيك ك ك ك ك ككين ,عك ك ك ك ك ككدد سك ك ك ك ك ككنوات الخب ك ك ك ك ك كرة ,وأخيك ك ك ك ك ك ًا
التدريبية التي حصل علياا المعلم ,ومدي ارتباطاا بمجال تخصص .

 .7قياس اختبار الشخصية ال تعدد األوجه ()M.M.P.I
(إمداد :اثاوي و اكنلي وأماد التقنين ملى البيئة ال صرية :لويس ليكة ،مطية ح تود،
ح د م اد الدين إس اميل.)7000 ،
والادف من استخدامة ِي الد ارسكة الحاليكة هكو الوصكول الكي صكورة متكاملكة مكن الجوانكب
المتعك ككددة ِك ككي شخصك ككية معلمك ككى التربيك ككة الخاصك ككة تتمثك ككل ِك ككي د ارجك ككاتام علك ككي المقك ككايي

العش ك كرة

اإلكلينيكي ك ككة الت ك ككي يتض ك ككمناا اإلختب ك ككار وه ك ككي ت ك ككوهم الم ك ككر  ,ا كتئ ك ككاب ,الايس ك ككتيريا ,ا نحك ك كراف
الس ك ككيكوباتي ,الك ك ك كورة واألنوثكك ككة ,البارانوي ك ككا ,الس ك ككيكاثينيا ,الفص ك ككام ,الا ك ككو

الخفي ك ككف ,اإلنط ك ك كوام

ا جتماعي .وِيما يلي وصفًا تفصي ًليا للمقيا :

وصف ال قياس:
يشتمل ا ختبار علكي  166عبكارة تغطكي مكد واس ًكعا مكن الموضكوعات تتنكاول الجوانكب المختلفكة

ِي الشخصية ,وقد صنفت هك ه العبكارات ِكي عشكرة مقكايي

 ,أربعكة مقكايي

مناكا للصكد وهكي:

عككدم اإلجابككة (؟) ,الكك ب (ل) ,الخطككأ أو التكواتر (ف) ,التصككحيح (َ) ,وعشككرة مقككايي
وهككي :تككوهم المككر

(هك ك

) ,ا كتئككاب (د) ,الاسككتيريا (هك ك ) ,ا نح كراف السككيكوباتي (ب د),

ال كورة واألنوثة (م ف) ,البارانويكا (ب أ) ,السكيكاثينيا (ب ت) ,الفصكام (
(م أ) ,اإلنطوام ا جتماعي (



كلينيكيككة

)
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أولً :قاييس الصدل وتش ل:
 .1قياس مد اإلجابة (؟):
هك ككي عك ككدد العبك ككارات التك ككي لك ككم يجك ككب عناك ككا المفحك ككو

الدرجك ككة علك ككى ه ك ك ا المقيك ككا

أو تل ك ككَ الت ك ككي أج ك ككاب عنا ك ككا ب ك ككنعم أو  ,وكلم ك ككا ارتفع ك ككت الدرج ك ككة عل ك ككى هك ك ك ا المقي ك ككا
لكككَ علك ككى محاولك ككة هك ككروب المفحكككو

دل

مك ككن اإلجابك ككة ,وه ك ك ا بك ككالطبأ ل ك ك د لت ك ك اإلكلينيكيك ككة,
تمثك ككل صك ككفحة نفسك ككية ييك ككر صك ككادقة

وريك ككم أن الدرجك ككة التائيك ككة ( )70علك ككى ه ك ك ا المقيك ككا

تمامك ك كاً إ أنك ك ك م ك ككن األِض ك ككل التمس ك ككَ بدرج ك ككة تائي ك ككة ( )10عل ك ككى األق ك ككل أو أق ك ككل م ك ككن ل ك ككَ
للتأكد من صد الصفحة النفسية.
 .7قياس الخطأ (ل) "يس ى قياس الك ":
وتعبككر الدرجككة علككى ه ك ا المقيككا
اجتماعيكا إ أناككا
ور مقبولككة
أمك ًا
ً

ب جابككة المفحككو

تنطبك عككادة علككى النكا

علككى  91عبككارة تتضككمن كلاككا
ِككي عكالم الواقككأ ,ومكن أمثلككة لككَ

( أقككول الصككد دائم كاً) ,وعلككى الككريم مككن أن اإلجابككة علككى ه ك ه العبككارة تكككون بككنعم إ أن
اجتماعيا هي " ".
اإلجابة المقبولة
ً
وعلككى ه ك ا ِ ك ن الفككرد ال ك ي يحككاول أن يظاككر نفس ك ِككي صككورة مقبولككة يحصككل علككى
درجككة مرتفعككة علككى ه ك ا المقيككا
الدرجككة علككى ه ك ا المقيككا

عككن طري ك تحريككف اسككتجابات لعبككارات المقيككا  ,وارتفككاع

تكككون علككى نحككو ( 60أو 70درجككة تائيككة) تمثككل سككلو ًكا مككن ه ك ا

النوع ,ومضمون ارتفاع الدرجة على ه ا المقيا

يشاب ارتفاع الدرجة على مقيا

"َ".

 .1قياس التواتر (ف):
وترتفأ الدرجة على هك ا المقيكا

"ف" إ ا ككان المفحكو

مامك ً عكن قصكد أو عكن ييكر
أن يعطككى

قصككد عنككد اسككتجابت لفق كرات المقيككا  ,حيككل ترتفككأ الدرجككة إ ا لككم يسككتطأ المفحككو

إجابكة مميكزة لسككبب مكن األسككباب كككأن يكككون ييكر قككادر علككى القكرامة والفاككم بدرجككة معقولككة أو أن
يكككون مام ك ً ِككي إجابت ك بغيككر قصككد ,كمككا ترتفككأ الدرجككة علككى ه ك ا المقيككا
معينة من المر

النفسي خاصة ِي الحا ت الشبياة بالفصام وحا ت ا نقبا

ويكشف ا رتفاع ِي الدرجة علكى المقيكا


أحيانككا نتيجككة أن كواع
ً

أيضكا علكى أن المفحكو
(ف) ً
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سوية ,وه ا يقلل من صد الصفحة النفسية.

شعورًيا) أن يظار نفس ِي صورة
 .4قياس التصحيح (ك):
يشككير هك ا المقيككا

نحككو ا ختبككار هككل هككو متعككاون ِككي

والدرجككة عليك  ,إلككى اتجككاه المفحككو

إجابت أم  ,وبا ا ِاو يرتبط بالدرجة على المقياسكين (ل ,ف) إ أن الدرجكة المرتفعكة علكى المقيكا
(َ) تدل على استجابة المفحو

مقصودا نحو الطرف السوي.
الدِاعية والتي تتضمن تحريفًا
ً

أمككا الدرجككة المنخفضككة ِاككي تككدل علككى أن المفحككو
المقيا
الع

قيمة تنبؤية حيل إن األشخا
على عك

ينقككد نفس ك بنفس ك  ,ول ك ا ِ ك ن لا ك ا

ال ين ترتفكأ درجكاتام علكى هك ا المقيكا

األِراد ال ين يحصلون منخفضة يتقبلون الع

وتستخدم الدرجات الخام على المقايي

ينكدر أن يتقبلكوا

.

الث ثكة الخاصكين بالصكد وهكم (ل ,ف )َ ,للتقيكيم العكام

للصككفحة النفسككية ,حيككل إنك إ ا تجككاوزت درجككة مككن الككدرجات قيمككة أو نقطككة معينككة ِ نك يشككَ ِككي
صككد الصككفحة النفسككية ,وهنككاَ اسككتخدام أساس ككي للمقيككا
المقككايي

كححا لبقي ككة
(َ) هككو أن ك عككام مصك ً

اإلكلينيكيككة ول ك لَ ِاككو يضككاف (جككزم من ك أو كل ك ) إلككى عككدد مككن المقككايي

اإلكلينيكيككة

لزيادة قدرتاا التشخيصية.

ثانيا :ال قاييس اإلكلينيكية:
 .1قياس تو

ال رض ( ت س)Hypochondriacs :

يقككي

ه ك ا المقيككا

مقككدار ا هتمككام ال ازئككد بالوظككائف الجسككمية ,والقل ك علككى الصككحة

بشكل ملح وبدون سبب واقعي ,ويظار ِي بع
أو األزمككات التككي يكشككف الفح ك

النا

ال ين يشكون من عدد من األم ار

الطبككي عككن عككدم وجودهككا ,وقككد وجككد أن األشككخا

يحصلون على درجات مرتفعة على ه ا المقيكا

ال ك ين

يتصكفون بكأنام متعكددي ا هتمامكات ,وأناكم

من النوع المقبل على النا  ,وك لَ بالعطف والنظام وا عتراف بالجميل.
 .7قياس الكتئا

(د)Depression:

اسككتخر هك ا المقيككا
المرتفعة على ه ا المقيا

مككن اسككتجابات المرضككى المصككابين با كتئككاب ,وتشككير الدرجككة
للد لة على انخفا

الروح المعنوية مأ الشعور باليكأ  ,والعجكز

عن النظر إلى الحياة نظرة متفائلة و إلى المستقبل ,والدرجة المرتفعة على هك ا المقيكا
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د لة مميزة للشخصية ,ألن الشخ

الثقة بالنف

ال ي يستجيب اسكتجابة انقباضكية للشكدائد يتميكز بكنق

ونزعة إلكى القلك وضكي ِكي ا هتمامكات وا نطكوام ,ويكر الكبع

مرجح كا إ ا كانككت الدرجككة علككى ه ك ا المقيككا
يكككون أم كره
ً
انقباضيا.
يسلَ سلو ًكا
ً
ويمي ككز هك ك ا المقي ككا

أن ا نتحكار

نوع كا مككا مككأ أن الم كري
مرتفعككة ً

م ككأ مقياس ككين آخك كرين هم ككا (ه ك ك

) ت ككوهم الم ككر  ,و (ه ك ك )

الاسككتيريا النسككبة الكبككر مككن المرضككى العصككابين "المثلككل العصككابى" ,ووجككد أن األشككخا
الك ين يحصككلون علككى درجككات عاليككة علكى هك ا المقيككا

يتميككزون بككالقل والصكراحة والتواضككأ

والكرم والحساسية وشدة العاطفة.
 .1قياس الرستيريا ( ت ى)Hysteria :

هك ك ا ا ختب ككار يق ككي

درج ككة تش ككاب الف ككرد م ككأ المرض ككى الك ك ين تظا ككر عل ككيام أعكك ار

الاستيريا التحويلية ,وقد تأخ هك ه األعك ار

صكورة الشككو العامكة أو المحكددة مثكل :الشكلل,

التقلصات ,ا ضطرابات المعوية ,واألع ار

القلبية.

الك ك ين يحص ككلون عل ككى درج ككات مرتفع ككة عل ككى هك ك ا المقي ككا

واألش ككخا

معرض ككون

لنوبككات مفاجككأة مككن الضككعف ,اإليمككام ومككا يشككب نوبككات الصككرع ,وقككد وجككد أن األِ كراد ال ك ين
يحصككلون علككى درجككات مرتفعككة علككى المقيككا

يتميككزون بالص كراحة وكث كرة الك ك م ,والككتحم

والميل للمجتمعات ,والمخاطرة والود والقل .
 .4قياس النحراف السيكوباتي (
يقي

ه ا المقيا

د)Psychopathic Deviation :

درجة تشاب المفحو

بفئة السيكوباتيين ,ال ين يتميكزون بكنق

ِكي

ا س ككتجابة ا نفعالي ككة العميق ككة وع ككدم الق ككدرة عل ككى اإلِ ككادة م ككن الخبك كرة ,وع ككدم المب ككا ة بالمع ككايير
ا جتماعي ككة ,وم ككأ أن الس ككيكوباتيين ق ككد يكون ككون خطك كرين عل ككى المجتم ككأ وعل ككى أنفس ككام إ أنا ككم
أحيانا لمدد طويلة ب اكتشاف إلى أن يقعوا ِي مشكاكل خطيكرة,
جدا ومحبوبين ,ويظلون
أ كيام ً
ً
ويوصككف األشككخا

ال ك ين يحصككلون علككى درجككات مرتفعككة علككى ه ك ا المقيككا

الك م والمخاطرة واإلقبال على المجتمأ.
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 .2قياس ال كورا واألنوثة ( ف)Masculinity –Femininity :

ه ا ا ختبار ا هتمامات ال كرية لكد اإلنكال وا هتمامكات األنثويكة لكد الك كور,

يقي

وِككي كككل مككن الجنسككين تككدل الدرجككة المرتفعككة علككى انحكراف ِككي نمككط ا هتمككام الرئيسككي ِككي اتجككاه
الجن

اآلخر.

 .2قياس البارانويا (

أ)Paranoia :

اس ككتخرجت عبكككارات هك ك ا المقيكككا
بالتشكَ والحساسية المفرطة وهكواج
والبع

اآلخر من ِئة الفصام الخال

مك ككن اس ككتجابات المرضكككى بالبارانوي ككا ال ك ك ين يتسك ككمون

العظمكة أو ا ضكطااد ,بعضكام مكن ِئكة ِصكام البارانويكا,
.

وِي الحا ت التكي ترتفكأ ِياكا الدرجكة علكى المقيكا
( )71أو أقككل

يكككون المقيككا

طا يعكادل درجكة تائيكة
تفاعكا متوسك ً
ار ً

مقياس كا واضك ًكحا للشككعور با ضككطااد بقككدر مككا يشككير إلككى
(ب أ)
ً

حساسية مفرطة ِيما يتصل بالع قات الشخصية.
 .2قياس السيكاثينيا (
يكشف ه ا المقيكا

ت)Psychasthenia :

عكن التشكاب بكين المفحكو

والمرضكى الك ين يعكانون مكن المخكاوف

يحا (يسككل اليككدين باسككتمرار ,أو القيككام
المرضككية أو السككلوَ القاككري ,ويكككون السككلوَ القاككري صكر ً
بأِعككال حوازيككة أخككر ) أو ضككيقًا كككأن تسككيطر علي ك ِك كرة وسواسككية متسككلطة ,وتشككمل المخككاوف
المرضية كل أنواع الخوف يير الموضوعي من أشيام ومواقف..إل .
والمقيا
ه ا المقيا

شديد ا رتباط بالمثلل العصكابي ,والك ين يحصكلون علكى درجكات مرتفعكة علكى

قليلون ,ويرتبط المقيا

(ب ت) ارتباطًا ضئي ً ببقية المقايي

ِيما عدا (

َ).

 .2قياس الفصا (س ك)Schizophrenia :

يكش ككف هك ك ا المقي ككا

ع ككن درج ككة تش ككاب المفح ككو

باس ككتجابات ِئ ككة الفص ككامين الك ك ين

يتميزون بكالتفكير أو السكلوَ الخلطكي الشكا (السكلوَ الفصكامي) ,والك ين يحصكلون علكى درجكات
مرتفعة ( 71درجة تائية) يتشاب سلوكام مأ سلوَ الفصامين.
ولكككن معظككم الصككفحات التككي ترتفككأ ِياككا الككدرجات علككى مقيككا
ارتفك ككاع ِك ككي عك ككدد مك ككن المقك ككايي


الفصككام (

َ) علككى

األخك ككر  ,ول ك ك لَ ِ ك ك بك ككد مك ككن د ارسك ككة كلينيكيك ككة لتمييك ككز الحالك ككة
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تفاعككا واضك ًكحا علككى كككل مككن المقياسككين
وتشخيصككاا ,إ أن ك ِككي ِصككام البارانويككا ترتفككأ الدرجككة ار ً
الفص ككام والبارانوي ككا (
(هك

والمقيا

َ ,ب أ) ,وِ ككي الفص ككام البس ككيط ترتف ككأ الدرج ككة عل ككى المقي ككا

(

َ)

) توهم المر .

 .9قياس الروس الخفيف ( أ)Hypomania :

توص ككف عب ككارات هك ك ا المقي ككا

بأنا ككا مس ككتخرجة م ككن جماع ككة م ككن األش ككخا

بالنشاط الزائد ِي الفكر والعمل ,ويعانون من الاو
الاو

بأن الجنون ,إ أن المصاب بالاو
ِالمري

بالاو

بنفس بكل شىم ِاو يتحم

يتمي ككزون

الخفيكف ,وريكم أن تعبيكر رجكل الشكارع عكن

الخفيف

ينحرف إ قلي ً عن حدود السوام.

الخفيف عادة ما يقأ ِي عدد من المشاكل نتيجكة أنك يحكاول أن يقكوم
كددا
وينشط ويكؤد ع ً

أحيانكا
حكدود لك مكن األعمكال ,وقكد يشكتبَ
ً

مأ اآلخرين نتيجة لَ ,وقد يصطدم بالقانون لعدم مبا ت بالمعايير ا جتماعية.
 .10قياس اإل نطواء الجت امي (س ى)Social Introversion :

يادف ه ا المقيا
وتعك ك

إلى قيا

النزعة إلى اإلنطوام وعدم ا تصال ا جتماعي باآلخرين,

الدرجككة المرتفعككة اإلنط كوام ا جتمككاعي ,وهككو يعن كي عككدم الشككعور با رتيككاح ِككي المواقككف

ا جتماعية.

رس الصفحة النفسية:
يق ككوم الباح ككل أو اإلكلينيك ككي بع ككد تص ككحيح المق ككايي

برس ككم الص ككفحة النفس ككية باس ككتخدام

الجداول المعيارية التائية المناسبة.
وِككي رسككم الصككفحة النفسككية ي حككظ أن ك بالنسككبة للمقيككا
الخككام" َ" وبالنسككبة للمقيككا
"ب ت"" ,
علككى المقيككا

"ب د" يضككاف  0.3مككن الدرجككة " َ" ,وبالنسككبة لكككل مككن المقياسككين

َ" تضككاف الدرجككة الكليككة علككى المقيككا " َ" ,علككى حككين تضككاف  0.2مككن الدرجككة
"َ" إلككى الدرجككة الخككام علككى المقيككا

القوة التشخيصية لا ه المقايي .



"هك ك

" يضككاف نصككف الدرجككة
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ال ثلث العصابى Neurosis Triangle

وه ككو يتك ككون م ككن ك ككل مك كن مقي ككا
ومقيا

ا كتئاب "ا نقبا

(ه ك ك

ت ككوهم الم ككر

) ,ومقي ككا

الاس ككتيريا (ه ك ك ),

" (د) ,وكل من المقياسين توهم المر  ,والاسكتيريا يشكك ن قاعدتك ,

على حين يكون قمت مقيا

ا كتئاب.

الربامي ال اني Psychosis Triangle

وهككو يتككون مككن مقيككا
(ب أ) ,الاو

السككيكاثينيا (ب ت) ومقيككا

الفصككام (

َ) ,ومقيككا

البا ارنويككا

الخفيف (م أ).

ثبات وصدل الختبار:
ثبات الختبار :Reliability
تم التحق من ثبات ا ختبار لكل مكن مقكايي

الصكد والمقكايي

اإلكلينيكيكة عكن طريك

إع ككادة ا ختب ككار بع ككد حك كوالي أس ككبوعين ,وبع ككد حك كوالي ع ككام ,وه ككي بعام ككة مع ككام ت ثب ككات متوقع ككة
ومألوِككة ومقبولككة ِككي ه ك ا المجككالِ ,قككد حصككل معككدا ا ختبككار علككى معككام ت ثبككات (عككن طري ك
إعادة ا ختبار) تتراوح من  0.79إلى 0.84
صدل الختبارValidity :

يقيا عن طري دراسة استجابات األِراد من جماعكات مختلفكة ,واختيكار
أعد ا ختبار أمبير ً

مككا يميككز األِ كراد مككن الفئككة المعينككة عككن األِ كراد مككن الفئككة السككوية الضككابطة ,وقككد شككملت العينككات
اإلكلينيكية حوالي ِ 800رد معظمام من المرضى بمستشفى جامعة منيسوتا ,اختيكروا بعنايكة بعكد
التأكد من وضوح وصد تشخي

اضطراباتام ,وتكونت العينة الواحدة ِي كل ِئة إكلينيكية مكن

يضككا ِككي كككل حالككة ,أمككا العينككة الضككابطة ِقككد شككملت ح كوالي  700مككن زوار ه ك ه
ح كوالي  10مر ً
المستشفى ,وقد أجريت دراسات عديدة ِي صد ا ختبار .ومن ه ه الدراسات:

ق ككام "أل ككي " بد ارس ككة مقارن ككة لص ككد اختب ككارات الشخص ككية ,واعتم ككد ِ ككي حكمك ك عل ككى هك ك ا
كلبيا ِكي د لتك
الصد على معكايير بالغكة الشكدةِ ,كاعتبر معامكل الصكد مكن صكفر إلكى  0.91س ً

إيجابيككا مشكككو ًكا
أساسككا ,مككن  0.3إلككى 0.61
كلبيا
ً
علككى صككد ا ختبككار ,ومككن  0.2إلككى  0.41سك ً
ً

إيجابيككا ,وقككد طبك
أساسككا ,ومككن ِ 0.8مككا ِككو
إيجابيككا
ِككي إيجابيك د لتك  ,ومككن  0.7إلككى 0.71
ً
ً
ً
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"ألي " ه ه المعكايير القاسكية علكى  94بحثًكا ممكا نشكر ِكي لكَ الوقكتِ ,وجكد ثمانيكة مناكا أعطكت
الصد بينما ِشل بحثان ِقط ِي إظاكار صكد اختبكارات

نتائج ايجابية ,وث ثة دلت على بع
الشخصية المعروِة حتى لَ الوقت.

وقد وجد هاثاواي وماكنلي" ِي اعكدادهما للمقكايي  ,أنك ريكم التكداخل ,أمككن التمييكز بكين
ا س ككويام وب ككين نس ككبة تتك كراوح م ككن  10إل ككى  ِ 80ككي المئ ككة م ككن ك ككل ِئ ككة م ككن الفئ ككات اإلكلينيكي ككة
تشخيصا سيكاتريا ,كما أمكن تمييز ه ه الفئات بعضاا عكن الكبع
المشخصة
ً
الجماعك ككات كانك ككت صك ككغيرة ِك ككي عك ككدد أِرادهك ككا ,إ أن التشك ككخي

الد

اآلخكر ,وريكم أن

اإلكلينيكك ككي كك ككان دقيقًك ككا وكانك ككت

ت واضحة.

ثبات وصدل الختبار في الدراسة الحالية:
قامككت الباحثككة بايجككاد معككام ت الصككد والثبككات لمقيككا

الشخصككية المتعككدد األوجك علككى

معلما ومعلمة و لَ على النحو التالى:
عينة قواماا ً 40
أولً :عا الت الصدل
قامت الباحثة ب يجاد معام ت الصد العاملى التحققى ألبعاد الشخصية المتعكدد األوجك
كما يتضح ِي جدول (.)3
جدول ( )4تشبعات أبعاد قياس الشخصية ال تعدد األوجه
بل تدوير ال حاور
األبعاد

 -9توهم المر

(هك

التشبعات

).

التشبعات

األبعاد

0.70

 -6البارانويا (ب أ).

0621

 -2ا كتئاب (د).

0.18

 -7السكاثينيا (ب ت).

0690

 -4الاستيريا (هك ).

0.46

 -3ا نحراف السيكوباتي (ب د)0.63 .
 -1ال كورة واألنوثة (م ف).



0.48

َ).

0621

الخفيف (م أ).

0622

 -8الفصام (
 -1الاو

-90ا نطوام ا جتماعي (
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متعامدا بطريقة  Varimaxكما يتضح ِي جدول ()1
تدوير
ًا
ثم قامت الباحثة بتدوير العوامل
ً
جدول ( )2تشبعات أبعاد قياس الشخصية ال تعدد األوجه
بعد تدوير ال حاور بطريقة الفاري كس

األبعاد
 -9توهم المر

(هك

التشبعات

األبعاد

0.48

 -6البارانويا (ب أ).

 -4الاستيريا (هك ).

0.44

 -8الفصام (

َ).

 -1ال كورة واألنوثة (م ف).

0.71

 -90ا نطوام ا جتماعي (

 -2ا كتئاب (د).

).

التشبعات

0.61

0.36

 -7السكاثينيا (ب ت).
 -1الاو

 -3ا نحراف السيكوباتي (ب د)0.41 .

0.8
0.1

0.14

الخفيف (م أ).

)0.70 .

يتضككح مككن جككدول ( )1أن جميككأ األبعككاد تشككبعت جوهرًيككا حيككل تنحصككر قيمككة التشككبعات مككا بككين

( )0.14 – 0.44على محَ جيلفورد ,وال ي يكون ا د لة عند ِ 0.40أكثر
ثانيا -:عا الت الثبات
ً

اعتمدت الباحثكة علكى إيجكاد معكام ت الثبكات لمقيكا

الشخصكية المتعكدد األوجك بطريقكة

معلما و لَ كما يلي:
إعادة التطبي  ,و لَ على عينة قواماا ً 40
جدول ( )2عا الت الثبات ل قياس الشخصية ال تعدد األوجه
باستخدا طريقة إمادا التطبيل
األبعاد
(هك

 .9توهم المر

عا الت الثبات
0.19

).

 .2ا كتئاب (د).

0.12

 .4الاستيريا (هك ).

0.14

 .3ا نحراف السيكوباتي (ب د).

0.19

 .1ال كورة  /األنوثة (م ف).

0.12

 .7السيكاثينيا (ب ت).

0.14

 .6البارانويا (ب أ).
 .8الفصام (
 .1الاو

0.130
0.12

َ).

الخفيف (م أ).

 .90ا نطوام ا جتماعي (

0.19
).

0.12

يتضح من جدول ( )6أن قيم معام ت الثبات مرتفعة مما يدل على ثبات المقيا .
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 .1قياس الدافعية ال رنية ل عل ي التربية الخاصة (إمداد :الباحثة)
لحل ر ()7
الردف ن ال قياس:
إلككى الكشككف عككن قككوة داِعيككة معلمككي التربيككة الخاصككة نحككو عملاككم ,مككن

ياككدف المقيككا
خ ل األبعاد التالية:
 )9المثابرة.

 )2القدرة على تحمل المسئولية.
 )4الطموح.

 )3المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام.

 )1تأمين المستو ا قتصادي ا جتماعي.
 )6تحقي األمن النفسي.

 )7التنمية المانية المستدامة.
 )8ا نتمام للمانة.

وصف ال قياس:
بعككد اط ك ع الباحثككة علككى العديككد مككن األطككر النظريككة المتعلقككة بموضككوع الد ارسككة الحاليككة

وعل ككى البح ككول والد ارس ككات الس ككابقة الت ككي اهتم ككت باك ك ا المج ككال ,وعل ككى المق ككايي
المنشورة التي تناولت الداِعية سوام الداِعية لانجاز أو قيكا

الباحثة إلى المقيا

المنش ككورة ويي ككر

بنيكة الكدواِأ بشككل عكام ,وتوصكلت

ِي شكل الناائي المكون من ( )16عبارة تقي

التربية الخاصة موزعة على ( )8أبعاد كما يلي:

الداِعية المانية لد معلمي

جدول ( )2توزيع بنود ال قياس ملى األبعاد الفرمية
9
2
4
3
1
6
7
8



األبعاد الفرمية

المثابرة.
القدرة على تحمل المسئولية.
الطموح.
المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام.
تامين المستو ا قتصادي ا جتماعي.
تحقي األمن النفسي.
التنمية المانية المستدامة.
ا نتمام للمانة.
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97
90
97
99
90
90
99
90
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97-9
27-98
33-28
11-31
61-16
71-66
86-76
16-87
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تطبيل ال قياس:
بشكل ِردي ,حيل قامت الباحثة بتطبي المقيا

تم تطبي المقيا

على معلمي التربية

الخاص ككة بمؤسسك كات التربي ككة الخاص ككة بمحاِظ ككة بن ككي س ككويف ,وق ككد قام ككت ب لق ككام التعليم ككات عل ككى
المفحوصكين علككى كيفيككة اإلجابككة ,وطلبكت مككنام بككدم اإلجابككة علكى المقيككا

لتحديككد الوقككت الزمنككي

ال ي تستغرق ا جابة على المقيا .

تصحيح ال قياس:
يقوم المفحو

باختيار إجابة واحدة مكن ضكمن خمسكة بكدائل للتعبيكر عكن درجكة المواِقكة

على العبارة وهكي مواِك بشكدة ( ,)1مواِك ( ,)3إلكى حكد مكا ( ,)4ييكر مواِك ( ,)2ييكر مواِك
إط قًا (.)9
وتصحح القائمة ب عطام المعلم على كل عبارة من عبارات القائمة عن طري اختيار أحد
الخيارات التالية (مواِك بشكدة ,مواِك  ,إلكى حكد مكا ,ييكر مواِك  ,ييكر مواِك إط قًكا) وتأخك هك ه
الخيارات تقدير خماسي تتوزع درجات من ( )1-9بحيل تكون أعلى درجة للمقيا
درجككة ( ,)16حيككل تشككير الدرجككة المرتفعككة علككى المقيككا
والدرجة المنخفضة على المقيا
وتقك ككدير درجك ككات المقيك ككا
بالمقيا

– ملح رقم (.)4

( )380وأقكل

إلككى أن المعلككم يتمتككأ بداِعيككة عاليككة,

تشير إلى أن المعلم يعاني داِعية منخفضة تجاه عمل .
كيليا مك ككن خ ك ك ل مفتك ككاح التصك ككحيح الخك ككا
يك ككتم عرضك ككاا تفصك ك ً

خطوات إمداد ال قياس:
و د ر ال قياس بعدد ن الخطوات في أثناء فترا إمداده كالتالي:
أول :قامت الباحثة با ط ع على األطر النظرية ,والمراجأ العربية ,واألجنبية المتعلقة بموضوع
ً
الدراسة.

وعلككى الد ارسككات السككابقة والبحككول واآلرام النظريككة التككي تناولككت د ارسككة مشككك ت معلمككي

أيضككا
التربيككة الخاصككة والد ارسككات التككي تناولككت موضككوع الداِعيككة بشكككل عككام والداِعيككة لانجككاز ,و ً
ا ط ك ع علككى المقككايي

المنشككورة وييككر المنشككورة التككي تعرضككت لقيككا

الدواِأ بشكل عام ,ومن ه ه المراجأ:
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يوسككف عبككد الفتككاح (( ,)9114شككوقية السككمادوني ( ,)9114بككدر العمككر ( ,)2000طككاهر أحمككد
ماككدي ( ,)9119القريككوتي وِريككد الخطيككب ( ,)2006محمككد الزيككودي (,(Singh & ( ,)2007

 ,)Boe, et al, 1997( Billingsley, 1996زيكاد السكرطاو (,(Qaisar, et al, 1997) ,)9117
خالد الكخن ( ,)9117إبراهيم القريوتي وِيصل عبد الفتاح ( ,)9118محمود الدبابسة (,)9114
أحمككد ناي ككل الغري ككر ( ,)9111روح ككي عبي ككدات ( ,)2002إبككراهيم ش ككوقي عب ككد الحمي ككد (,)2004
أحمد ِ ح العلوان و خالد عبد الرحمن العطيات ( ,)2090عمر العمر( ,)2000روحكي عبكدات
( ,)2002شككفي ع ون ك (ِ ,)2006ريككال أبككو ع كواد ( ,)2001محمككد حم كزة الزيككودي (,)2007
محمككود عبككد الحلككيم منسككي ( ,)2000نظمككي عككودة أبككو مصككطفى ,موسككى الكزين ( ,)2001وسككام
سكعيد رضكوان (Beswick (2002) , Eriksson (2012) , Lepper, Corpus & Lyengar ,)2003
(2005), Morgan (2000), Petri & Govern (2006), Pinder (2008), Ryan & Deci (2006),
)Sansone & Harackiewicz (2000

ثانيتتتا :بعككد ا ط ك ع علككى الت كرال النظككري ال ك ي يتعل ك بمعلمككي التربيككة الخاصككة قامككت الباحثككة
ً
بوضككأ تعريككف للداِعيككة المانيككة وتحديككد عناصككرها لككد معلمككي التربيككة الخاصككة والتككي بنككى
المقيا

على أساساا ,وهي:

التعريف اإلجرائي للدافعية ال رنية لل عل ك ا يعرفه ال قياس:
هككي تكككوين ِرضككي ي كرتبط بككاألدام التقييمككي للمعلككم مككن حيككل المناِسككة لبلككوغ معككايير التفككو
والتميز ِي العمل ,ويعك

ه ا الشعور الريبة ِي النجاح والخوف من الفشل ,ممكا يكدِأ المعلكم داخليكا

لب ك ل أقصككي جاككده مككن أجككل النجككاح وتحقي ك األهككداف المرجككوة والوصككول إلككى تحقي ك المعيككار ال ك ي
يمكن من التفو على ييره من زم ئ اآلخرين.
 .1البعد األول :ال ثابرا:
ويقصككد باككا الصككبر وا سككتمرار والريبككة ِككي تحقيك الاككدف وعككدم الكلككل أو الملككل مككن العمككل
على تحقيق .
 .7البعد الثاني :القدرا ملى تح ل ال سئولية:
ويقصد باا درجة التحمل تجاه أعبكام أدام الماكام وموجاكة المواقكف واألحكدال التكي يتعكر
لاا الفرد ومد قدرت على إنجاز تلَ الماام بنجاح.



88

منهج الدراسة وإجراءاهتا

الفصل الثالث

 .1البعد الثالث :الط وح:
ويقصد ب الريبة والتطلأ للنجاح والتفو والريبة ِي ا زدياد وا رتقام والتقدم.
 .4البعد الرابع :ال نافسة ع الز الء:
ويقصد باا القدرة على التحكدي والتنكاِ

مكأ الكزم م إلثبكات الكفكامة والحصكول علكى مكانكة

متميزة وا رتقام ِي السلم الوظيفي ,والحصول على درجة عالية ِي تقويم مستو األدام.
 .2البعد الخا س :تأ ين ال ستوى ال تصادي الجت امي:
ويقصككد باككا الحفككاظ علككى مسككتو دخككل شككاري يفككي با حتياجككات والمتطلبككات الماديككة التككي
تلبي احتياجات المعلم وأسرت .
 .2البعد السادس :تحقيل األ ن النفسي:
ويقصد ب شعور الفرد بأن محبوب ومتقبل من اآلخرين ,ل مكانة بيكنام ,يكدرَ أن بيئتك
صديقة ودودة ,يير محبطة أو مثبطة ,ويشعر ِياا بندرة الخطر والتاديد والقل .
 .2البعد السابع :التن ية ال رنية ال ستدا ة:
ويقصد باكا أن يخطكط الفكرد بنفسك  ,وبمحك

إرادتك  ,مكن أجكل تحقيك أهداِك ورِكأ ماا ارتك

وتحسين قدرات .
 .2البعد الثا ن :النت اء لل رنة:
ويقص ككد با ككا أن يش ككعر الف ككرد بأنك ك أح ككد الع ككاملين بالتربي ككة الخاص ككة والت ازمك ك بق ككيم المؤسس ككة
التعليمية ورسالة التربية الخاصة وأهداِاا ,ومد

ريبت ِكي ا سكتمرار ِكي العمكل باكا والتكي

تحق أهداِاا.

ثالثًا :إجراء الدراسة الستطالمية:
قامككت الباحثككة ب ك جرام الد ارسككة ا سككتط عية لضككبط محتككو المقيككا  ,وتككم تطبيقاككا علككى
عينك ككة تكونك ككت مك ككن ( )71مك ككن معلمك ككي التربيك ككة الخاصك ككة ,وقك ككد ارعك ككت الباحثك ككة أن تكك ككون العينك ككة
ائيا م ككن ب ككين معلم ككي ومعلم ككات
ا س ككتط عية يي ككر العين ككة األص ككلية للد ارس ككة ,وت ككم اختياره ككا عشك كو ً
مدار التربية الخاصة بمحاِظة بني سويف.
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وكان الردف ن إجراء الدراسة الستطالمية ا يلي :
 -التأكد من م ممة محتو المقيا

وعبارات .

 -تحديد الزمن المناسب لتطبي المقيا .

 مد مناسبة األلفاظ والصيايات اللغوية ِي طرح بنود المقيا .وبناء ملى نتائج الدراسة الستطالمية ت اآلتي:
ً
 -ح ف عدد من عبارات المقيا

حيل لم تكن مناسبة للبعد الخا

باا.

 -تحديد الزمن المناسب لتطبي المقيا .

ابعا :تحكي ال قياس:
رً
قام ك ككت الباحث ك ككة بع ك ككر

المقي ك ككا

ِ ك ككي ص ك ككورت المبدئي ك ككة عل ك ككى ( )91م ك ككن كب ك ككار األس ك ككات ة

المتخصصككين ِككي مجككال الطفولككة ,وعلككم الككنف  ,والصككحة النفسككية ,والتربيككة ,والمنككاهج ,و لككَ للحكككم
لحل ر (.)1

على مد م ممة بنود كل بعد من األبعاد الثمانية بالنسبة لما تقيس بالفعل.

نتائج تحكي ال قياس:
اتفقككت آرام السككادة المحكمككين علككى بنككود المقيككا

ومككد م ممككة محتككو األبعككاد للمقيككا

ولكن كان هناَ عدة مقترحات قد اتفك علياكا السكادة المحكمكون والتكي اتخك ت ِكي ا عتبكار ,وتكم
عل ككى ض ككوئاا إجك كرام بعك ك

التع ككدي ت ال زم ككة إل ككى أن وص ككل المقي ككا

لص ككورت الناائي ككة وهك ك ه

المقترحات كاآلتى:
 -ح ف بع

العبارات حيل أناا كانت يير مناسبة للبعد التابعة ل .

 ِصككل بعككد المثككابرة والقككدرة علككى تحمككل المسككئولية ليكككون كككل منامككا بعك ًكدا مسككتق ً ,وب ك لَتكون األبعاد ثمانية ِي النسخة المعدلة بد ً من سبعة أبعاد قبل إجرام التعدي ت.

 -حك ك ف البع ككد الخ ككا

ب ككاألمن النفس ككي وبن ككوده حي ككل رأي المحكمك كون ع ككدم ارتباطا ككا بم ككا

وضعت لقياس .
 -تم تعديل اسم ُبعد "الطموح والريبة ِي تحقي مكانة إجتماعية" إلي "الطموح".

 تككم تعككديل اسككم ُبعككد "المناِسككة والريبككة ِككي المناِسككة بلككوغ معككايير التميككز وا رتق كام" إلككي"المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام".
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 تك ككم تعك ككديل اسك ككم ُبعك ككد "تك ككأمين المسك ككتو اإلقتصك ككادي "إلك ككي" تك ككأمين المسك ككتو ا قتصك ككاديا جتماعي".

 تم تعديل اسم ُبعد "التنمية ال اتية المانية" إلي "التنمية المانية المستدامة". تم تعديل اسم ُبعد "ا نتمام وتنمية الع قات ا جتماعية" إلي "اإلنتمام للمانة".بناء ملى آراء السادا ال حك ين
جدول ( )2التعديالت التي ا ت برا الباحثة ً
ل قياس الدافعية ال رنية ل عل ي التربية الخاصة

األبعاد

ر

البند
9

المثاب ك ك ك ك ك كرة

6
93
96
98
91
9

الطموح

2



بل التعديل

بعد التعديل

أميككل إلككى تنفيك األنشككطة السككالة التككي
تحتا إلى جاد كبير.
كر ِ ككي ت ككرَ المان ككة وا لتح ككا
اِك ككر كثي ك ًا
بمانة أخر .
اح ك ككب إعط ك ككام تقري ك ككر ع ك ككن تق ك ككدمي ِ ك ككي
تحقي األهداف الموضوعة أمام زم ئكي
والمدير والموجاين.
أشك ككعر بالضك ككي الشك ككديد عنك ككدما ينتقك ككدني
شخ ما.
أنا واث من نفسي وواع باا.

يالبا ما أستجيب للنقد بصدر رحب.
ً

التعديل

-

حف

-

حف

-

حف

-

حف

-

حف

-

حف

مقارن ككة ب ككاآلخرين م ككن زم ئ ككي أر أن ككي أش ككعر أنن ككي أكث ككر م ككن يي ككري
طموح و ساع نحو النجاح.
سعيا لتحقي النجاح.
ً
عك ككادة أتك ككولى القيك ككادة بك ككد ً مك ككن أن أتك ككرَ أحككدد مككا أريككد أن أِعلك بنفسككي
اآلخرين يحددون لي ما ال ي عل مي ِعل  .دون ا ستعانة بأحد

91

أش ككعر ب ككالتراجأ وا نس ككحاب م ككن العم ككل
عنكككد الشك ككعور بعك ككدم قكككدرتي عك ككل تحقي ك ك -
األهداف الموضوعة.

97

شككعاري ِككي الحيككاة " يحككَ جلككدَ مثككل
ظفرَ".

ويكفين ك ككي أدائ ك ككي لعمل ك ككي ب تق ك ككان

98

أنا ِي ينى عن نصائح اآلخرين.

-

82

توصيف

تعديل
تعديل
حف

أه ك ك ك ك ككتم بتق ك ك ك ك ككدير الم ك ك ك ك ككوجاين

وعلى أكمل وج .

حف
وتعديل
حف

الفصل الثالث

األبعاد

منهج الدراسة وإجراءاهتا

ر

بل التعديل

البند

أحب أن أكون وحدي.

المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام

91
7

-

التعديل
حف

معلمكا
أبك ك ك ل قص ك ككار جا ك ككدي للحص ك ككول عل ك ككى لد ريبكة ِكي أن أككون ً
تقديرات وحواِز مرتفعة.
متميزا.
ً

حف

وتعديل

20

يعجبني إثارة أعجاب اآلخرين.

-

29

ينيككا أكثككر ممككا ياككم
يامنككي أن أكككون ً
اآلخرون.

-

حف

-

حف

-

حف

-

حف

-

حف

-

حف

-

حف

-

حف

-

حف

22
1

تأمين المستو ا قتصادي ا جتماعي

بعد التعديل

توصيف

حي ككاة األيني ككام و وو الص ككيت
على اإلط

تامن ككي

.

اتطلككأ إلككى ا سككتمرار ِككي مانككة التككدري
مستقب ً.

90

أنا شخ

92

يعتبرني كثير ممن حولي بأني بخيل.

94

لككي

موِر.

للنقككود عنككدي أهميككة أكثككر ممككا هككي

عند اآلخرين.

93

أنا شخ

91

ومدخر.
ًا
موِر
لم أكن ِي يوم من األيام ًا

96

كريم.

مانك ككة التك ككدري

صحت .

تناك ككَ المعلك ككم وتسك ككتالَ

حف

تج ك ك بني األعمك ككال والماك ككام التطوعيك ككة

التنمية المانية

6

91



وا جتماعية طالما لن تعود عل مي بالفائدة
ِي العمل.

أقوم بقرامة ما يتماشي مكأ إشكباع ريبتكي أق ككوم ب ككالقرامة وا طك ك ع عل ككى

ِ ككي النج ككاح عل ككى المس ككتويين الشخص ككي ك ك ككل م ك ككا ه ك ككو مك ك كرتبط بمج ك ككال
والماني.

97

كثير ِي معني ما أِعل .
أِكر ًا

91

نادر ما أطرح أسئلة.
ًا

98

-

حف

تعديل

المعاقون.

أحب النشاطات العقلية "ال هنية".
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حف

-

حف

-
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الخصائص السيكو ترية ل قياس الدافعية:
قامت الباحثة ب يجاد معام ت الصد و الثبات لمقيا

الداِعية على عينة قواماا ()71

معلما ومعلمة ,و لَ على النحو التالى:
ً
أولً :عا الت الصدل:
قامت الباحثة ب يجاد معام ت الصد بطريقتين وهي :صد المحكمين ,والصد العاملى.
صدل ال حك ين:
قامت الباحثة بعر

المقيا

على عدد من الخبرام المتخصصين ِي المجا ت التربوية

والنفس ككية  ,وق ككد اتفك ك الخبك كرام عل ككى صك ك حية العب ككارات وم ممتا ككا للغ ككر

المطل ككوب ,تراوح ككت

معام ت ا تفا للمحكمين بمعادلكة" لكو "  Lawsheبكين  9.00 & 0.16ممكا يشكير إلكى صكد
العبارات.
الصدل العا لي:
قامت الباحثة ب جرام التحليكل العكاملي لبنكود المقيكا

حيكل اسكتخرجت معكام ت ا رتبكاط

عامليككا بطريقككة المكونككات األساسككية Principal Components
بككين ِق كرات المقيككا  ,وتككم تحليلاككا
ً

لاكوتلنج  Hotelingوتككم تحديككد قككيم التبككاين للعوامككل (الجك ر الكككامن)  Eigen Valueبككأ تقككل عككن
واحد صحيح على محَ كايزر  Kaiserلتحديد عدد العوامل المستخرجة ات التشبعات الدالة ,ثكم
كدوير متعامك ًكدا بطريقككة  ,Varimaxهك ا وقككد اعتبككر محككَ التشككبأ الجككوهري للعامككل
أديككرت العوامككل تك ًا
وِقًا لمحَ جليفورد ,وال ي يكون ا د لة

تقل عن .0.10

ويوضح جكدول ( )1نتكائج التحليكل العكاملي لمقيكا
قبل التدوير.
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جدول ( )9نتائج التحليل العا لي ل قياس الدافعية ال رنية بل التدوير
ر العبارا العا ل األول
9
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0.46

0.04

0.21

0.29
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0.04

0.92

0.92

0.94

0.27

0.03

0.96

0.04

6

0.03

0.940.

0.09

0.98

0.02

0.01

0.02

0.23

7

0.01

92

0.94

0.06

0.9

0.04

0.03

0.23

0.02

0.4

1

0.03

0.98

0.24

0.04

0.09

0.94

0.98

0.02

90

0.01

0.92

0.23

0.09

0.03

0.96

0.97

0.21

99

0.03

0.94

0.46

0.43

0.91

0.02

0.07

0.92

94

0.04

0.92

0.99

0.04

0.98

0.36

0.08

0.99

93

0.09

0.91

0.22

0.04

0.48

0.99

0.96

0.98

91

0.02

0.93

0.04

0.92

0.22

0.29

0.29

0.96

96

0.04

0.92

0.47

0.36

0.02

0.97

0.91

0.26

98

0.03

0.96

0.96

0.07

0.49

0.09

0.99

0.04

91

0.02

0.06

0.01

0.26

0.46

0.43

0.91

0.26

20

0.01

0.06

0.02

0.06

0.01

0.04

0.28

0.3

22

0.96

0.08

0.4

0.91

0.09

0.30

0.99

0.93

24

0.9

0.9

0.04

0.01

0.47

0.23

0.91

0.96

23

0.91

0.99

0.43

0.02

0.04

0.02

0.99

0.93
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0.99

0.06

0.93
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0.41

0.97

0.26

27

0.34

0.04
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0.07

0.92
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0.93
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0.21
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0.02

0.42
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0.93

0.92

0.28

0.42

0.09

0.07

0.49
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0.22

0.21
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0.98
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0.23
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0.92

0.93

0.06

0.42

0.08

0.49

0.01

0.98

3

8

92

97

29

26

40
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0.22
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0.44

0.03

0.08

0.2
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0.92
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0.92
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70

0.09

0.02
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0.91
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0.90

0.20

79

0.99

0.24

0.97

0.20

0.02

0.08

0.01

0.07
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0.92

0.46

0.02

0.93

0.29

0.29

0.06

0.29
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0.91

0.27
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0.29
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0.91
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0.93
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0.93
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0.42

0.01
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0.92

0.48
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0.96

0.92
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0.92

0.24
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0.41
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0.91
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0.94

0.94

0.23
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0.94
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0.24

0.26

0.93

0.90
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0.04
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0.97
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0.94

0.21

0.07
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0.67

0.98

0.37

0.90
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0.94

0.21

0.96
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0.13

0.49

0.44

0.02

0.03

0.91

0.32

0.07
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0.02

0.06

0.92

0.94

0.40

0.91

0.23

0.92

96.4

1.16

3.76

3.90

4.86

4.36

4.21
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0.92
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0.96

0.01

0.97

0.94
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0.90

0.91

0.02

0.93

0.27

0.04

0.27
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0.02
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0.91
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0.90
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متعامدا بطريقة  Varimaxكما يتضح ِي جدول ()90
تدوير
ًا
ثم قامت الباحثة بتدوير العوامل
ً
جدول ( )10نتائج التحليل العا لي ل قياس الدافعية ال رنية بعد التدوير
ر العبارا العا ل األول العا ل الثاني العا ل الثالث العا ل الرابع
9

0.46

0.01

0.03

0.02

0.28

0.01

0.28

0.22

2

0.31

0.03

0.06

0.08

0.21

0.01

0.03

0.90

4

0.41

0.02

0.06

0.07

0.04

0.07

0.29

0.96

3

0.93

0.30

0.06

0.99

0.03

0.27

0.93

0.27

6

0.24

0.19

0.09

0.91

0.07

0.24

0.04

0.22

7

0.93

0.22

0.33

0.04

0.08

0.02

0.91

0.98

8

0.09

0.08

0.46

0.98

0.98

0.04

0.99

0.01

1

90

0.99
0.91

0.90

0.13

0.03

0.04

0.26

0.02

0.03

99

0.92

0.06

0.03

0.31

0.93

0.22

0.27

0.2

92

0.94

0.03

0.06

0.31

0.04

0.02

0.22

0.01

94

0.93

0.29

0.29

0.08

0.17

0.22

0.08

0.03

91

0.90

0.97

0.92

0.01

0.41

0.02

0.08

0.01

96

0.94

0.01

0.22

0.01

0.91

0.42

0.07

0.04

97

0.06

0.01

0.97

0.99

0.99

0.64

0.02

0.09

98

0.01

0.09

0.04

0.04

0.08

0.31

0.29

0.92

20

0.01

0.01

0.94

0.96

0.04

0.21

0.49

0.02

29

0.06

0.01

0.93

0.01

0.02

0.91

0.44

0.94

22

0.01

0.03

0.91

0.94

0.03

0.02

0.03

0.19

23

0.04

0.02

0.04

0.07

0.03

0.9

0.09

0.46

21

0.37

0.07

0.02

0.04

0.02

0.93

0.94

0.04

26

0.64

0.01

0.02

0.02

0.01

0.9

0.92

0.01
0.07

0.01

28

0.01

0.48

0.02

0.04

0.06

0.02

0.93

0.06

21

0.93

0.39

0.09

0.04

0.03

0.03

0.02

0.01

40

0.21

0.32

0.01

0.96

0.03

0.03

0.01

0.01

1

93

91

24

27
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0.46
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0.08
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0.91

0.44

0.98
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0.03

0.94
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0.08

0.09

0.09

0.04

0.47
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0.94

0.06

0.97
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0.06

0.90
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0.09
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0.93
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ويتضككح مككن جككدول ( )90أن الجك ر الكككامن لابعككاد لمقيككا

الداِعيككة المانيككة لككد معلمككي التربيككة

إحصائيا على محَ جيلفورد.
الخاصة يتراوح بين  1261إلى  4.03وهو دال
ً
كما أن تشبعات ه ه األبعاد بعد تدوير المحاور بطريقة ِاريمك  Varimaxتتراوح مابين (0.40
حصائيا علكى محكَ ككايزر  .Kaiserوهك ا يشكير إلكى صكد األبعكاد المكونكة
–  )0.61وهي دالة إ
ً
لمقيا الداِعية لد معلمي التربية الخاصة مما يؤكد صدق .
و توضح الجداول ( )98 ,97 ,96 ,91 ,93 ,94 ,92 ,99تشبعات العبارات بككل عامكل مكن

العوامل الثمانية لمقيا

الداِعية لد معلمي التربية الخاصة.

جدول ( )11نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل األول (ال ثابتتتتتتتتتتتتتتتتترا)
ر

العبتتتتتتتارات

التشبعات

9

أستطيأ العمل مأ األطفال لفترات طويلة دون الشعور بالملل أو اإلجااد.

0.46

2

مجاودا كبي اًر.
أتحمل القيام باألنشطة التي يتطلب إنجازها
ً
أسعى إلى التغلب على العقبات التي يعجز زم ئي ِي التغلب علياا.

0.31

21
27

لد م القدرة على تحمل المسئوليات الموكلة لي ماما كانت صعبة.
أحيانا إنني أستطيأ مواجاة المشك ت التي تعترضني ِي عملي.
أشعر
ً
تحمسي للعمل يقل بعد ِترة من است م العمل.

31

أواج مشك تي بنفسي دون ا ستعانة بآرام الزم م والموجاين.

0.61

10

أشعر باإلجااد والملل بعد ِترة وجيزة من بدم اليوم الدراسي.

0.11

19

أشعر بالفتور ِي عملي بسبب ما مررت ب من خبرات سيئة من قبل ِي عملي.

0.18

74

أسعى لتحقي أهداف عملي ِي ِترة زمنية مناسبة.

0.37

73
71

إلي.
أتضاي من عملي لكثرة انتقادات رؤسائي م

0.32

أترَ أدام ماام العمل التي تحتا إلى جاد كبير.

0.41

87

كبير للحصول على تقديرات مرتفعة.
جادا ًا
أب ل ً
أتجنب عمل األنشطة الصعبة خشية من عدم تحقي األهداف المرجوة.

0.40
0.10

81

أقوم بأعمال روتينية ِي عملي مأ المعاقون مما يجعلني أشعر بالملل.

0.37

14

اجتاد حني أحق مكانة متميزة ِي عملي.

0.43

العبارا

4
26

88

0.41
0.37
0.64
0.10

0.42

كبير ِي عملي حتى أتقن .
جادا ًا
 13أحب أن أب ل ً
يتضح من جدول ( )99أن جميأ بنود القائمة تشبعت جوهرًيا بالعامل األول ,حيل تنحصر قيمة

التشبعات ما بين ( )0.61 -0.40على محَ جيلفورد ,وال ي يكون ا د لة عند ِ 0.40أكثر.
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جدول ( )17نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الثانى (القدرا ملى تح ل ال سئولية)
ر

العبارا

العبتتتارات

التشبعات

3

أكمل العمل الممل وأترك لغيري.

0.30

1

اعتمد على نفسي ِي أدام ماام عملي.

0.41

6
28

لد م القدرة على إنجاز ماام عملي بدقة.
أستطيأ أن أتحمل مسئولياتي المانية حني لو كانت الظروف المحيطة يير جيدة.

0.19
0.48

21

أتقبل نقد رؤسائي ِي العمل دون يضب.

0.39

40

أتراجأ عن رأيي عندما أشعر بعدم صحت .

0.32

12

أتحمل تبعات ما أقوم ب من أعمال.

0.14

14

اب ل قصار جادي لتحقي إنجازات ِي عملي.

0.67

13

أواج أي مشكلة ِي العمل دون ملل.

0.61

76

أتحمل كل الصعاب حني أحق النجاح المنشود ِي عملي.

0.11

يتضح من جدول ( )92أن جميأ بنود القائمكة تشكبت جوهرًيكا بالعامكل الثكانى حيكل تنحصكر قيمكة

التشبعات ما بين ( )0.61-0.48على محَ جيلفورد ,وال ي يكون ا د لة عند ِ 0.40أكثر.
جدول ( )11نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الثالث (الط وح)
ر

العبارا
7

أشعر أنني أكثر من ييري سعيا لتحقي النجاح.

0.33

8

أحدد ما أريد أن اِعل بنفسي دون ا ستعانة بأحد.

0.46

1

أتبأ تعليمات رؤسائي ِي أدام ماام عملي.

0.13

49

أنجز أعمالي بشكل أِضل من زم ئي.

0.39

42

أندم على عملي مأ األطفال المعاقون.

0.16

44

أضأ لنفسي قدوة ناجحة أقتدي باا ِي عملي.

0.49

11

أشعر أن طموحي يناسب قدراتي.

0.64

16

لي لد م القدرة على التفو ِي عملي.
كنت أتمنى العمل مأ أطفال عاديين.

0.11

17
77


العبتتتتارات

التشبعات

أشارَ ِي ا نشطة ال صفية مأ المعاقون.
992

0.34
0.17

منهج الدراسة وإجراءاهتا

الفصل الثالث

ر

العبتتتتارات

العبارا

التشبعات

78

أِضل أدام الماام الصفية ِي عملي.

0.14

71

لد الكثير ال ي أقوم ب للنجاح ِي عملي.

0.37

10

أهتم بتقدير الموجاين ويكفيني أدائي لعملي ب تقان وعلى أكمل وج 0.40 .

19

0.72

لد إصرار وريبة على تحقي التميز ِي عملي.
تكليفي بماام إضاِية ألنني مثقل بماام عملي اليومية المعتادة.

0.43

12

أرِ

11

أميل ألدام األنشطة التي تتطلب ماارة ِي العمل.

0.33

16

أشعر بالريبة ِي ا نسحاب من العمل مأ األطفال وي اإلعاقات الشديدة.

0.44

يتضح من جدول ( )94أن جميأ بنود القائمة تشبعت جوهرًيا بالعامل الثالل حيل تنحصر قيمكة

التشبعات ما بين ( )0.72 – 0.49على محَ جيلفورد ,وال ي يكون ا د لة عند ِ 0.40أكثر.
جدول ( )14نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الرابع (ال نافسة لبلوغ الت يز والرتقاء)
ر

العبارات

العبارا
90
99

أتبأ القوانين ِي أدام عملي.

التشبعات
0.64
0.31

أحب التخطيط لامور المانية.

92

تدِعني روح المناِسة مأ زم ئي نحو التفو والنجاح.

0.31

43

مااراتي ِي مجال العمل تساعدني ِي الوصول إلى التفو .

0.47

41

متميزا.
معلما
ً
لد ريبة ِي أن أكون ً
أؤمن بأن الحظ أهم عوامل الحصول على الترقيات والمكاِآت.

0.46
0.44

18

أشعر أنني شخصية قادرة على ممارسة القيادة ِي المواقف المختلفة.

0.44

11

متميز عن اآلخرين.
ًا
أصمم الوسائل التعليمية للمعاقين بشكل يجعلني
عندما أقوم بأدام ماام عملي أحاول التفو على زم ئي.

0.11
0.39

80

أسعى للتفو على زم ئي ِي أدام ماام عملي.

0.46

89

أب ل أقصي جادي لتحقي النجاح ِي الحصول على مستو وظيفي أعلى مما أنا ِي 0.48 .

46

60

يتضح من جدول ( )93أن جميأ بنود القائمة تشبعت جوهرًيا بالعامل الرابأ ,حيل تنحصر قيمة

التشبعات ما بين ( )0.64 –0.44على محَ جيلفورد ,وال ي يكون ا د لة عند ِ 0.40أكثر.
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منهج الدراسة وإجراءاهتا

الفصل الثالث

جدول ( )12نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الخا س (تأ ين ال ستوى ال تصادي الجت امي)
ر

العبارات

العبارا

التشبعات

94

التدري

93

أعمل مأ المعاقون أوقات إضاِية كي أحسن من مستو دخلي.

0.41

91
47

جاهدا أن أحصل على مكاِآت مادية نتيجة لعملي ِي مدار المعاقون.
أعمل ً

0.41

أ ستفيد بأوقات ِرايي ِي إعداد برامج إرشادية وتدريبية لاطفال المعاقون.

48

عملي ِي مجال التربية الخاصة يلبي كل احتياجاتي المادية.

0.32

41

أتطلأ للوصول لمستو دخل عال من العمل بمدار المعاقون.

0.34

69

أ عتقد أن ما أحصل علي من مكاِآت بالتربية الخاصة يتناسب مأ ما أب ل من جاد.

0.32

62

عملي كمعلم للمعاقين يؤمن لي احتياجاتي المادية.

0622

64
82

ِي مدار التربية الخاصة يساعدني على ا رتقام بمستو معيشتي.

العمل بمدار التربية الخاصة
عملي

يتيح لي ِر

يلبي احتياجاتي المادية.

0.17

0.47

0617

الحصول على موارد مادية إضاِية لتحسين مستو معيشتي.

0612

حيككل تنحصككر قيمككة

يتضككح مككن جككدول ( )91أن جميككأ بنككود القائمككة تشككبعت جوهرًيككا بالعامككل الخككام
التشبعات ما بين ( )0.17 – 0.42على محَ جيلفورد ,وال ي يكون ا د لة عند ِ 0.40أكثر.
جدول ( )12نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل السادس (تحقيل األ ن النفسي)
ر
العبارا
96
97

أشعر أنني أعمل بوظيفة مستقرة تمنحني األمن وا طمئنان.

لد شعور بككاألمن لقكدرتي علكى مواجاكة المشكك ت التكي تكواجاني ِكي
عملي ومحاولة حلاا.

98

أنا محل حب وتقدير من زم ئي.

39

أشعر بكاألمن وا ستقرار ِي حياتي ا جتماعية.

30
32
63
61
66
84



العبارات

نجاحي ِي عملي يشعرني با ستقرار واألمن.

أحر

على تبادل الزيارات مأ زم ئي وأصدقائي.

أميل إلى ا نتمام وا جتماع والتودد مأ زم ئي.
أتكيف مأ زم ئي الجدد بساولة.
ثقتي بنفسي ليست على مايرام.

عملي يمثل لي عبًئا ثقي ً يحتا لكفاح وقوة مما يادد حياتي المانية.

999

التشبعات
0.42
0.64
0.31
0.44
0.32
0.42
0.48
0.47
0.32
0.32

منهج الدراسة وإجراءاهتا

الفصل الثالث

يتضكح مككن جكدول ( )96أن جميككأ بنكود القائمككة تشككبعت جوهرًيكا بالعامككل السكاد  ,حيككل تنحصككر
قيمكة التشكبعات مكا بكين ( )0.64 – 0.42علكى محكَ جيلفكورد ,والك ي يككون ا د لكة عنككد 0.40
ِأكثر.
جدول ( )12نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل السابع (التن ية ال رنية ال ستدا ة)
ر
العبارا
91
20
29
34
33
31
67
68
61
83
81

العبارات
أكتسب خبرات كثيرة من خ ل تجارب اآلخرين.
أعتقد أنني أتمتأ بقدر كبير من المعرِة ِي مجا ت التربية الخاصة.
تخصصا.
أسعى ستكمال دراستي األكاديمية وثقلاا بشكل أكثر
ً
تتيح لي مانتي أن اكتشف المزيد من مااراتي ِي تعليم المعاقون.
أنف جزًما من نقودي ِي شرام الكتب المتخصصة ِي تعليم المعاقون.
أقضي وقت ِرايي ِي تعلم ما يفيدني ِي عملي ِي مجال التربية الخاصة.
شخصا مرموًقا ِي مجال التربية الخاصة.
أود استكمال دراستي العليا حني أصبح
ً
أحر على حضور الدورات والبرامج التدريبية بشكل مستمر.
اتيا ِي مجا ت المعاقون لتنمية قدراتي المانية.
أتعلم ً
اقوم بالقرامة وا ط ع على كل ما هو مرتبط بمجال المعاقون.
أحر على حضور الندوات والمؤتمرات ِي مجال تخصصي.

التشبعات
0.43
0.49
0.44
0.41
0.46
0.42
0.41
0.43
0.39
0.43
0.44

يتضح من جدول ( )97أن جميأ بنود القائمة تشبعت جوهرًيا بالعامل السابأ حيل تنحصر قيمة
التشبعات ما بين ( )0.39 – 0.44على محَ جيلفورد ,وال ي يكون ا د لة عند ِ 0.40أكثر.
جدول ( )12نتائج العبارات ال شبعة بالعا ل الثا ن (النت اء لل رنة)
ر
العبارا
22
24
23
36
37
38
70
79
72
86


العبارات
أ هب للمدرسة كل يوم وأنا ِي ياية الحما والنشاط.
أحب مانتي لما لاا من دور إيجابي ِي تنمية قدرات األطفال المعاقون.
سعيدا لعكودتي لمزاولكة عملكي بمكدار
بعد إجازة نااية العام الدراسي أكون
ً
التربية الخاصة.
محبوبا من األطفال المعاقون ال ين أعمل معام.
أحر على أن أكون
ً
أسعد بحياتي عندما أكون مأ األطفال المعاقون.
أحب أن أكون ع قات مأ زم ئي بالمدرسة.
العمل ِي مجال التربية الخاصة يسعدني للغاية.
معلما للتربية الخاصة.
اخجل من كوني ً
أعمل ِي التربية الخاصة ألخ ثواب ِي اآلخرة من جرام عملي مأ األطفال المعاقون.
مانة العمل بالتربية الخاصة شاقة للغاية.
999

التشبعات
0.19
0.69
0.46
0.17
0.61
0.11
0.48
0.32
0.43
0.46

منهج الدراسة وإجراءاهتا

الفصل الثالث

يتضككح مككن جككدول ( )98أن جميككأ بنككود القائمككة تشككبعت جوهرًيككا بالعامككل الثككامن ,حيككل تنحصككر
قيمكة التشكبعات مكا بكين ( )0.61 – 0.46علكى محكَ جيلفكورد ,والك ي يككون ا د لكة عنككد 0.40
ِأكثر.

ثانيا :عا الت الثبات:
ً
اعتم ككدت الباحث ككة عل ككى إيجك ككاد مع ككام ت الثب ككات لمقي ككا

الداِعي ككة ل ككد معلم ككي التربيكككة

الخاصككة ب يجككاد معامككل ألفككا بطريقككة كرونبككاخ وطريقككة إعككادة تطبي ك ا ختبككار ,و لككَ علككى عينككة
معلما ,و لَ كما يلي:
قواماا ً 71

 .1عا ل الثبات (الفا) بطريقة كرونباخ:
قامت الباحثة ب يجاد معام ت الثبات ألبعاد المقيا

جدول (.)91

وللمقيا

كككل كمكا يتضكح ِكي

جدول ( )19عا الت الثبات ل قياس الدافعية ال رنية لدى عل ي التربية الخاصة
باستخدا

عادلة كرونباخ

األبعاد

 -9المثابرة.
 -2القدرة على تحمل المسئولية.
 -4الطموح.
 -3المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام.
 -1تامين المستو ا قتصادي ا جتماعي.
 -6تحقي األمن النفسي.
 -7التنمية المانية المستدامة.
 -8ا نتمام للمانة.
الدرجة الكلية

عا الت الثبات
0.71
0.76
0.73
0.77
0.73
0.71
0.730
0.76
0.73

يتضح من جدول ( )91أن قيم معام ت الثبات مرتفعة مما يدل على ثبات المقيا .

 -7عا ل الثبات بطريقة إمادا التطبيل:
قامككت الباحثككة بايجككاد معككام ت الثبككات ألبعككاد المقيككا

و للمقيككا

التطبي بفاصل زمنى قدره شار و نصف كما يتضح ِي جدول (.)20
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ككككل بطريقككة إعككادة

منهج الدراسة وإجراءاهتا

الفصل الثالث

جدول ( )70عا الت الثبات ل قياس الدافعية لدى عل ي التربية الخاصة
بإستخدا طريقة إمادا التطبيل
عا الت الثبات

األبعاد
 -9المثابرة.

0.10

 -2القدرة على تحمل المسئولية.

0.19

 -3المناِسة لبلوغ التميز وا رتقام.

0.12

0.12

 -4الطموح.

 -1تأمين المستو ا قتصادي ا جتماعي.

0.14

 -7التنمية المانية المستدامة.

0.11

الدرجة الكلية

0.12

 -6تحقي األمن النفسي.
 -8ا نتمام للمانة.

0.13
0.14

يتضح من جدول ( )20أن قيم معام ت الثبات مرتفعة مما يدل على ثبات المقيا .

 .4استبيان فتوح وجه لل عل ين:
وقككد اشككتمل ا سككتبيان علككى تسككاؤل واحككد أساسككي يككن

علككى " :تتا تتي أ ت ال شتتكالت

والصعوبات التي تواجرك في م لك ك عل للتربية الخاصة سواء في ا يتعلل بالع ل ع األطفال
واولياء األ ور أو شكالت تتعلل باإلدارا أو شكالت د تواجرك في تا يتعلتل باإلمتداد ال رنتي
واألكادي ي".
وق ككد ه ككدِت الباحث ككة م ككن هك ك ا ا س ككتبيان أن يك ككون حلق ككة اتص ككال ب ككين المق ككايي
الدراسة الحالية وبين الواقأ الحالي الك ي يعيشك معلمكو التربيكة الخاصكةِ ,المقكايي

المس ككتخدمة ِ ككي
تعطكي الد لكة

لما وضعت من أجل واجابات المعلمين على ا ستبيان المفتوح هو محاولة من الباحثكة لتوصكيف
بنام على المقايي
ه ه الد لة التي جامت باا النتائج ً
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المستخدمة ِي الدراسة.

منهج الدراسة وإجراءاهتا

الفصل الثالث

الخطوات الجرائية للدراسة:
مرت الدراسة بمجموعة من الخطوات هي :
 تجميأ المادة العلمية موضوع الدراسة. اجرام الدراسات ا ستط عية الخاصة بأدوات الدراسة. -إعداد مقيا

الداِعية المانية لمعلمي التربية الخاصة.

 القيام بتحكيم المقيا  ,وحساب الثبات والصد لادوات المستخدمة ِي الدراسة. تعديل بنود وعبارات المقيا التحليل العاملي لبنود المقيا -اجرام التطبي التجريبي لمقيا

وِ ارام الساده المحكمين.
وايجاد معاملي الثبات والصد .
الداِعية المانية علي العينة ا ستط عية.

 اجرام التطبي ألدوات الدراسة علي المعلمين. استخدام األساليب ا حصائية المنااسبة لمعالجة النتائج التي تم الوصول إلياا. رسم الصفحات النفسية للمفحوصين باستخدام الجداول المعيارية التائية المناسبة. تفسير الصفحات النفسية للمفحوصين من الوجا اإلكلينيكية. تفس ككير نت ككائج الد ارس ككة ومناقش ككتاا ِ ككي ض ككوم التك كرال النظ ككري والد ارس ككات الس ككابقة ونت ككائجالدراسة اإلكلينيكية.

األسالي الحصائية:
تﻡ تحليل ﺍلبياناﺕ ﻭﺍستخﺭﺍﺝ نتائج ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭعﺭضاا باستخﺩﺍﻡ ﺍألساليﺏ ﺍإلحصائية وِقكك ك ك ك ككا
لبرنامج ﺍلحﺯمة ﺍإلحصائية للعلﻭﻡ ﺍ جتماعية ( ,)SPSSمثل:
 المتوسطات الحسابية وا نحراِات المعيارية. -اختبار "ت" .T-test

 -اختبار مان ويتني Man –whitney

 معامل ألفا – كرونباخ -تحليل التباين

 -التحليل العاملي
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الفصل الرابع
النتائج و نا شترا

أول :نتائج الدراسة السيكو ترية:
ً
 -عر

نتائج الفر

األول.

 -عر

نتائج الفر

الثاني.

 -عر

نتائج الفر

الثالل.

 -عر

نتائج الفر

الرابأ.

 -عر

نتائج الفر

الخام .

ثانيا :نتائج الدراسة اإلكلينيكية:
ً



نتائج البحث و نا شترا

الفصل الرابع

الفصل الرابع
نتائج البحث و نا شاترا
أول :نتائج الدراسة السيكو ترية:
ً
على أن :

نتائج الفرض األول :وين

إحصتائيا بتين درجتات عل تي التربيتة الخاصتة ملتى قيتاس الدافعيتة
توجد فرول دالتة
ً

تبعا ل تغير التخصص وسنوات الخبرا والنو .
ً

وللتحق من صحة لَ الفر  ,استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين أحاد ا تجاه للتصكميم

العاملي  2 ×2 ×2كما يتضح ِي جدول ()29
جدول (  ) 71الفرول بين درجات عل ي التربية الخاصة ملى قياس الدافعية ال رنية
تبعا ل تغير النو  ،التخصص وسنوات الخبرا
ً
ن=10

ج و

صدر التباين
النوع.

الخبرة.
التخص

.

النوع × الخبرة.

درجة

توسط

ف

الدللة

0.030

يير دالة

ال ربعات

الحرية

ال ربعات

41.790

164.183

9
9

41.790

164.183

0.621

21.641

9

21.641

0.028

يير دالة
يير دالة
يير دالة

9073.071

9

9011.943

9

9.298 9011.943

الخبرة× النوع × التخص .

339.387

9

0.381

الخطأ.

91811.41

22

النوع × التخص
الخبرة× التخص

المجموع.

.
.

9

97.393

24186.167

21

ف =  7.13عند مستو 0.09
ف =  3.4عند مستو 0.01
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إحصائيا بين درجات معلمي التربيكة الخاصكة علكى
يتضح من جدول ( )29عدم وجود ِرو دالة
ً

مقيا

الداِعية من ,حيل التخص

وسنوات الخبرة والنوع.

ويمكن للباحثكة ارجكاع هك ه النتيجكة إلكي أن بيئكة العمكل ِكي مجكال التربيكة الخاصكة هكي بيئكة مليئكة
كور ككانوا أم انكال
جميعا ,حيل يعاني معلمو التربية الخاصة ًا
بالضغوط والتي يعانياا المعلمون
ً
ومككأ اخككت ف تخصصككاتام ومككأ تنككوع سككنوات الخب كرة لكككل مككنام  ,الجميككأ يعككانون مككن مسككببات
ومصادر ضغط واحدة تنتج عن مسئولياتام نحو مدي ما يحقق اطفالام من مستويات متباين ِي
التحصيل با ضاِة الي انخفا

قكدرات وامكانكات األطفكال المعوقكون وتنكوع مشكك تامم وحكدتاا,

عامكا باإلحبكاط وتكدني الداِعيكة المانيكة
وهو ما يخل لدي العاملين بمجال التربيكة الخاصكة ش ًا
كعور ً
نحو العمل وضكعف الشكعور با نجكاز والنجكاح ,األمكر الك ي يولكد لكدي هكؤ م المعلمكين ا حسكا
بالضغوط النفسية والمانية والتي تؤثر ِي داِعيتام نحو العمل ِي مجال التربية الخاصة.
ِالضككغوط المانيككة ِ ككي مجككال التربي ككة الخاصككة ليس ككت قاص كرة عل ككى معلككم دون آخ ككر ,وتككؤثر ِ ككي
الجميككأ ولكككن بمسككتويات وأشكككال مختلفككة ,حيككل تعتبككر المانككة ِككي حككد اتاككا مصككد اًر مككن مصككادر
الضككغط ممككا يحككدل لككدي المعلمككون معككد ً عالي كاً مككن ا نفعككا ت السككلبية والتككي يصككاحباا تغي كرات
ِسيولوجية كرد ِعل تنبياي لتلَ الضغوط.
وقككد اتفقككت ه ك ه النتككائج مككأ بع ك

مككن الد ارس كات التككي تناولككت الضككغوط النفسككية لمعلمككي التربيككة

الخاصة ومناا د ارسكة (خولكة يحيكي و رنكا حامكد )2009 ,ود ارسكة (نظمكي عكودة و موسكي الكزين,
 )2001والتي أشارت ِي مجملاا إلي ان
الخاصة تعزي لمتغيرات الجن

توجد ِرو ِي مصادر الضغط لدي معلمي التربيكة

والمؤهل العلمي للمعلم وك لَ سنوات الخبكرة ,وعليك تتكأثر داِعيكة

المعلمككون نحككو مككا يقومككون بك مككن عمككل و توجككد ِككرو دالككة ِككي داِعيككة معلمككي التربيككة الخاصككة
تعزي لمتغيرات النوع والتخص

والخبرة.
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نتائج الفرض الثانى :ين

الفر

الثانى على أن :

يختلتتف شتتكل الصتتفحة النفستتية ل عل تتي التربيتتة الخاصتتة وي الدافعيتتة ال رتفعتتة متتن
شكل الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة وي الدافعية ال نخفضة.
وللتحق ك مككن صككحة الفككر

قامككت الباحثككة ب يجككاد الفككرو بككين متوسككطات رتككب درجككات معلمككي

التربي ك ككة الخاص ك ككة وي الداِعي ك ككة المرتفع ك ككة ,ومعلم ك ككي التربي ك ككة الخاص ك ككة وي الداِعي ك ككة المنخفض ك ككة
باستخدام اختبار "مان ويتنى" كما يتضح ِي جدول ()22
جدول ()77

الفرول بين توسطات رت درجات عل ي التربية الخاصة وي الدافعية ال رتفعة
و عل ي التربية الخاصة وي الدافعية ال نخفضة باستخدا اختبار " ان ويتنى"
ن= 96
ال تغيرات
 -9توهم المر

(هك

).

ال ج ومات

العدد

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

8
8
96

 -2ا كتئاب (د).

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

 -4الاستيريا (هك ).

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

 -3ا نحراف السيكوباتي

(ب د).

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

 -1ال كورة واألنوثة (م
ف).

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

 -6البارانويا (ب أ).

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

8
8
96
8
8
96
8

8
96
8
8
96
8
8
96

توسط

ج و

8.16
8.33

68.1
67.1

 0.014يير دالة

1.06
7.13

72.1
64.1

 0.371يير دالة

8.06
8.13

63.1
79.1

 0.479يير دالة

90.48

84

الرت

6.64

الرت

14

Z

الدل لة

 0.900يير دالة

1.48
7.64

71
69

 0.311يير دالة

99.91
1.89

81.1
36.1

 0.029يير دالة
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ال ج ومات

العدد

ال تغيرات

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

8

َ).

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

الخفيف (م أ).

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

8
8
96
8

األكثر داِعية
األقل داِعية
المجموع

8
8
96

 -7السيكاثينيا (ب ت).

 -8الفصام (

 -1الاو

 -90ا نطوام ا جتماعي

(

).

8
96

8
96

توسط
الرت

ج و
الرت

8

63

1

72

1.88
7.94

71
17

1.33

71.1

8.88
8.94

79
61

7.16

60.1

Z

الدل لة

 0.324يير دالة

 9.918يير دالة

اتجاه
الدللة
-

-

 0.712يير دالة

 0.496يير دالة

-

 2.18 = Zعند مستو 0.09
 9.16 = Zعند مستو 0.01
يتضح من جكدول ( )22عكدم وجكود ِكرو
على المقايي

ات د لكة إحصكائية بكين متوسكطات درجكات المعلمكين

الفرعية المكونة ختبار الشخصية المتعدد األوج تعزي لمتغير الداِعية.

ثككم قامككت الباحثككة برسككم الصككفحة النفسككية لمعلمككي التربيككة الخاصككة وي الداِعيككة المرتفعككة ومعلمككي
التربية الخاصة وي الداِعية المنخفضة كما يتضح ِي شكل ()2
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شكل ()7
الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة وي الدافعية ال رتفعة و وي الدافعية ال نخفضة
نتائج الفرض الثالث :ين

الفر

الثالل على أن :

يختلف شكل الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة وفقًا ل تغير النو ( كور /إناث).
وللتحقك مككن صككحة الفككر

قامككت الباحثككة ب يجككاد الفككرو بككين متوسككطات درجككات معلمككي التربيككة

الخاصة وِقًا لمتغير النوع ( كور /إنال) باستخدام اختبار "ت" كما يتضح ِي جدول ()24
جدول ( )71الفرول بين توسطات رت درجات عل ي التربية الخاصة
وفقًا ل تغير النو ( كور /إناث)

ال تغيرات
 -1تو

ال رض ( ت س).

 -7ا كتئاب (د).

 -1الرستيريا ( ت ى).

كور
ن=12

ن= 10

إناث
ن= 12

ت

ستوى
الدللة

93.06

3.3

93.06

1.4

0.009

يير دالة

-

20.2

6.6

23.6

3.4

2.996

دالة عند
0.01

لصالح
اإلنال

1

23.3

1

3.7

7

26.6
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إناث

كور

ت

ستوى
الدللة

 -4النحراف السيكوباتي ( د).

20.94

4.8

20.94

4.4

0.0009

يير دالة

-

 -2البارانويا ( أ).

96.4

1.9

91.86

2.7

0.490

يير دالة

-

ن=12

ال تغيرات

 -2ال كورا /النوثة ( ف).

1

28.06

1

3.6

 - 2السيكاثينيا ( ت).

21.94

7.7

 -9الروس الخفيف ( أ).

22.6

1.06

 -2الفصا (س ك).

ن= 12

7

27.06
22.8

94.6 44.26

27.1

4.1

46.8

 -10النطواء الجت امي (س ى)48.06 .

29.2

7

3.9
7.9

0.629
0.818

90.9

9.291

7.7

0.142

4.1

0.833

يير دالة
يير دالة
يير دالة
يير دالة
يير دالة

اتجاه
الدللة
-

ت =  2.31عند مستو 0.09
ت =  9.61عند مستو 0.01
كائيا بككين متوسككطات درجككات
ون حككظ مككن الجككدول السككاب أن جميككأ ا ختبككارات ييككر دالككة إحصك ً

ال ك كور واإلنككال علككى المقككايي

اإلكلينيكيككة ختبككار الشخصككية المتعككدد األوج ك ِيمككا عككدا اختبككار

إحصائيا عند مستو  0.01لصالح اإلنال.
الاستيريا (هك )ِ ,قد جامت الفرو دالة
ً
وقد قامت الباحثة ب عداد الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وِقًا لمتغير النوع ( كور /إنال
كما يتضح ِي شكل ()4

شكل ()1
الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة وفقًا للنو ( كور /إناث)
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وِي ضكوم نتكائج المتوسكطات وا نح ارِكات المعياريكة لعينتكي الد ارسكة ن حكظ أن النتكائج تشكير إلكى
وجككود ِككرو
مقككايي

ات د لككة إحصككائية بككين مجمككوعتي ال ك كور واإلنككال علككى مقيككا

اختبككار الشخصككية المتعككدد األوجك  ,وهككو مقيككا

واحككد ِقككط مككن

الاسككتيريا ,ولككم تظاككر المقككايي

األخككر

وجككود ِككرو ب ككين المجمككوعتين ,ممككا يش ككير إلككى تشككاب ش كككل الصككفحة النفسككية لك ككل مككن الك ك كور
واإلنال.
وسككوف تنككاق

الباحثككة ِيمككا يلككي نتككائج كككل مقيككا

علككى حككدة وصككوً إلككى الصككفحة النفسككية التككي

تميز ك من المجموعتين ( كور /إنال).
()1

قياس تو ال رض ( ت س):
لككم تظاككر النتككائج أن هنككاَ ِروقً كا ات د لككة إحصككائية بككين متوسككطات درجككات معلمككي
التربية الخاصة على مقيا

توهم المر

(هك

) وِقًا لمتغير النوع ( كور /إنال) حيل

جام متوسط درجات العينة  93.6وجامت قيمة "ت"  0.009وهي يير دالة  ,مما يشكير
إلي أن الفكرة الوسواسية التي تسيطر علكي أي ِكرد ويككون لديك وهكم مرضكي
مككن ال ك كور واإلنككال إ بنسككبة
تشترَ لدي الجميأ بغ

تميكز أ

د لككة لاككا ِاألِكككار الوسواسككية الخاصككة بتككوهم المككر

كور أو إنال  ,مما يشير إلي أن الضكغوط
النظر عن كونام ًا

إيجابيكا بأبعكاد شخصكية
النفسية التي قد يعاني مناا معلم التربية الخاصة ِي عمل تكرتبط
ً
المعلم ومناا التوهم المرضي لدي ِكلما ازادات الضغوط ِي حدتاا كلما كان المعلم أكثر

توهما نحو المر .
ً
( )7قياس ا كتئاب (د):
تشكير النتككائج إلككى عكدم وجككود ِككرو
التربيككة الخاصككة علككى مقيككا

ات د لكة إحصككائية بككين متوسكطات درجككات معلمككي

ا كتئككاب (د) وِقًككا لمتغيككر النككوع ( كككور /إنككال) حيككل قيمككة

"ت"  9.410وهى قيمة يير دالة  ,وبشكل عكام ِقكد وجكد أن األشكخا
على درجات عالية على ه ا المقيا

يتميزون بالقل والحساسية.
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( )1قياس الرستيريا ( ت ى):
أظاككرت النتككائج وجككود ِككرو

ات د لككة إحصككائية عنككد مسككتو  0.01علككى مجمككوعتي

ال كور /اإلنال ,حيل جامت قيمة (ت)  2.996و لَ لصالح عينة اإلنال.
ويفيككد مقيككا

الك كورة واألنوثككة كمككا يك كر مؤلفككا المقيككا

العامة لاهتمام ,كما يفيد بوصف مقيا

للسيطرة والخضوع.

ووجككود ِككرو دالككة لصككالح عينككة اإلنككال يعك ك
الخاصة على ظاور األع ار
مقي ككا

بالنسككبة لانككال ِككي قيككا

السككمة

ارتبككاط تككأثير العمككل ِككي مجككال التربيككة

الاستيرية لد عينة اإلنال ,وارتفاع درجات اإلنال علكى

الاس ككتيريا يش ككير إل ككى وق ككوع اإلن ككال بش كككل أكب ككر تح ككت ت ككأثير الض ككغوط الت ككي ق ككد

تواجااا ِي محيط عملاا لفترات طويلة مأ عجزها عن أن تعبر عن نفسكاا وتفصكح عكن
مشككاعرها ,ولعككدم قككدرتاا المواجاككة تكبككت مشككاعرها ,ومككن هنككا تخككر معاناتاككا علككى شكككل
أع ك ار

هسككتيريةِ ,الص كراعات النفسككية الشككديدة  ,واإلحبككاط المسككتمر  ,والشككعور بخيبككة

األمك ككل  ,وعك ككدم تحقي ك ك األهك ككداف  ,ومشك ككاعر الحي ك كرة  ,تسك ككاعد علك ككى ظاك ككور األع ك ك ار
الاستيرية لد الفرد.
ويوصف األِراد ال ين يحصلون على درجات عالية على مقيكا

الاسكتيريا بكأنام

متمركككزون حككول واتاككم ,وطفليككون وينقصككام النضككج ويتطلبككون ا هتمككام باككم ,ويحككاولون
التحكم ِي الغير ِي ع قاتام مأ اآلخرين ,ويغلكب أن يككون هكؤ م األِكراد متحكررين مكن
كطحيا وييككر
الكككف ِككي ع قككاتام ا جتماعي كة بككالريم م كن أن ارتبككاطام ب كاآلخرين يكككون سك ً

ناضككج ,والميكانيزمككات األوليككة التككي يسككتعينون باككا هككي اإلنكككار والكبككت ,وهككم يتسككمون

بخوف شديد من األلم ا نفعالي والفيزيقي ,ويغلب تحكت الضكغط أن يقكدموا شككاو بدنيكة
مح ككددة مث ككل :الص ككداع واآلم الص ككدر والقل ككب ,وه ككم يكون ككون ِ ككي هك ك ه الظ ككروف اكتئ ككابيين
وقلق ككين ,وين ككدر أن يكونك كوا ه ككانيين ري ككم الط ككابأ ال ككدرامي الغال ككب ِ ككي األعك ك ار
لحاجتام الشديدة إلى أن يكونوا محبوبين وريبتام ِي انطباع جيد.

كر
 ,ونظ ك ًا

وه ا ما تؤكده (ابتسا مبد ال جيتد )12 :7004 ،مكن أن اسكتجابة الفكرد للضكغط تككون
ب بدام مشاعر اإلنااَ وا حت ار (النفسي ,الفسيولوجي) ,حيل تبدو علي أع ار
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من األم ار
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الجسمية ,وطائفة أخر من األم ار

النفسية ,ويعني ه ا أن إ ا لم يحدل

كبيا و قلقً كا ِككي النككوم ِ ن ك يمثككل – علككى أي كة حككال – حالككة مككن حككا ت
الضككغط تك ًا
كوتر عصك ً
القل النفسكي والعصكبي ,وأن اإلصكابة بمكر

حسكي ,نفسكي مكن هك ه الطائفكة دليكل علكى

حدول حالة الضغط ,وهو ما يؤدي إلى توليد اإلنفجار داخل اإلنسان ,وتكون ا سكتجابة
مرضا
نفسيا (سيكوسوماتي) أو
محالة سوام أكان
ً
جسميا ً
ً

الوحيدة الم ئمة هي المر

محال .

عقليا
حادا أو
جسميا ً
نفسيا ً
مرضا ً
ً
ً

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى وجود درجات عالية مكن الضكغوط النفسكية وا حتك ار
النفسي بين العاملين ِي مجال التربية الخاصة.
( )3النحراف السيكوباتي ( د):
أظاككرت النتككائج عككدم وجككود ِككرو
التربيككة الخاصككة علككى مقيككا

ات د لككة إحصككائية بككين متوسككطات درجككات معلمككي

ا نح كراف السككيكوباتي (ب د) وِقًككا لمتغيككر النككوع ( كككور/

إنال) حيل جامت قيمة "ت"  0.0009وهي قيمة يير دالة.
والسيكوباتية ِكي معناهكا إن الفكرد يمككن يكؤدي سكلوَ معكين يضكر المجتمكأ ولكي
لنتيجة ه ا السلوَ ,ود لة ان النتائج
أن سلوَ الشخ

بحاجكة

د لة واضحة لاا بين ال كور وا نال تعكود إلكي

السيكوباتي هو سلوَ عام ولي

خا

بنوع الفرد أو بيئت .

( )2ال كورا /األنوثة ( ف):
كائيا ب ككين متوس ككطات درج ككات معلم ككي التربي ككة
ل ككم تظا ككر النت ككائج وج ككود ِ ككرو دال ككة إحص ك ً

الخاصككة علككى مقيككا

ال ك كورة /األنوثككة (م ف) وِقًككا لمتغيككر النككوع ( كككور /إنككال) حيككل

جامت قيمة "ت"  0.629وهكي قيمكة ييكر دالكة ,ويفيكد مقيكا
مؤلفا المقيا

بالنسبة لانال ِي قيا

الك كورة واألنوثكة كمكا يك كر

السمة العامكة لاهتمكام ,كمكا يفيكد بوصكف مقيكا

للسككيطرة والخضككوع ,ويجككيم مفاككوم الك كورة وا نوثككة وِك هك ا المقيككا

ليشكككل مككا يسككمى

باوية الجن  .بمعنكى ,أن مفاكوم الك ات يتحكدد وِقكاً لمحتواهكا الك ي رسكمت الثقاِكة ضكمن
مخطوطات اجتماعية مسبقة عملت على تحديد األدوار الجنسية لكل نوع.

-024

نتائج البحث و نا شترا

الفصل الرابع

( )2البارانويا ( أ):
تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى هك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي الك كور/

اإلنال ,حيل إن قيمة ت  0.490وهي قيمة يير دالة.
ويمكككن ارجككاع نتيجككة عككدم وجككود ِككرو بككين كككل مككن الك كور واإلنككال إلككي أن الفككرد يتككأثر
ويسككتجيب للضككغوط ويتككأثر بالبيئككة المحيطككة ,وتظاككر أعك ار
يكتمل مثلل مسببات المكر

البارانويككا لككدي الفككرد عنككدما

وهكي الضكغوط ,العوامكل الوراثيكة ,باإلضكاِة إلكي ا سكتعداد

جميعككا ِككي بيئككات مدرسككية واحككدة
الشخصككي ,وحيككل أن معلمككي التربيككة الخاصككة يعيشككون
َ
ويتعرضككون لككنف

الضككغوط اناثًككا كككن أم كككور ِبالتككالي مككن المنطقككي أن نجككد تشككاب ِككي

نتائجام وعدم وجود ِرو أو اخت ِات ات د لك بكين متوسكطات درجكاتام علكي مقيكا
البارانويا.
( )2السيكاثينيا ( ت):
تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى هك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي الك كور/

اإلنال ,حيل أن قيمة ت  0.818وهي قيمة يير دالة ,ويكشف ه ا المقيا

عكن درجكة

التش ككاب ب ككين المفحوص ككين والمرض ككى الك ك ين يع ككانون م ككن المخ ككاوف المرض ككية أو الس ككلوَ
كمنيا ,يتمثكل ِكي عكدم القكدرة علكى الاكروب مكن الفككرة
يحا أو ض ً
القاري ال ي قد يكون صر ً
المتسلطة ,وه ا المقيكا

شكديد ا رتبكاط بمقيكا

ا كتئكاب ,والك ي لكم تظاكر النتكائج عليك

أي ِككرو بككين متوسككطات درجككات كككل مككن ال ك كور واإلنككال ,وهككو مككا يؤكككد علككى صككد
النتائج السابقة الخاصة بمقيا

ا كتئاب.

( )2الفصا (س ك):
تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى هك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي الك كور/

اإلنال ,حيل إن قيمة ت  9.291وهي قيمة ييكر دالكة ,وقكد وجكد مؤلفكا المقيكا
ارتب ككاط ب ككين مقي ككا

الفص ككام ومقي ككا

معامكل

الس ككيكاثينيا للح ككا ت الس ككوية يع ككادل  0.83ويؤك ككدا

معا ,وبالرجوع لمقيا
أهمية األخد ِي ا عتبار كل من المقياسين ً

أيضكا
السيكاثينيا نجد ً

عكدم وجككود ِككرو دالككة بكين متوسككطات درجككات مجمككوعتي الد ارسكة وهككو مككا يجعككل الباحثككة

اطمنانا لصد النتائج الحالية ,وقد وصكف األشكخا
أكثر
ً
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ب ككالقل والصك كراحة والش ككجاعة وا هتمام ككات الخلفي ككة ,أم ككا الك ك ين

عالي ككة ِ ككي هك ك ا المقي ككا

حصلوا علي درجات منخفضة ِقد وصفوا با تزان.
( )9الروس الخفيف ( أ):
تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى هك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي الك كور/

اإلنال ,حيل إن قيمة ت  0.833وهي قيمة يير دالة.
وتوصككف حالككة الاككو

الخفيككف عككادة ,بأناككا حالككة مزاجيككة تتسككم بارتفككاع مسككتويات الطاقككة

إلككى أعلككى مككن مسككتوياتاا المعاككودة ,إ أن الطاقككة

ترتفككأ إلككى مسككتو عككال جككدا يككؤدي

إلى حدول خلل أو ضعف ما ,وهو ما يميزها عن حالة الاو .
والمري

بالاو

الخفيف عادة ما يقأ ِكي عكدد مكن المشكاكل نتيجكة أنك يحكاول أن يقكوم

بنفس بكل شىم ِاو يتحم

عددا
وينشط ويؤد
ً

حدود ل من األعمال  ,وهكو يككون

مليئ كاً بالحيويككة والنش ككاط لكن ك ييككر مس ككتقر ِككي مكان ك وأِك ككاره ,ويميككل للعدوانيككة الخفيف ككة
والتعليك علككى اآلخككرين ,وبالتككالي نجككد أن كككل هك ه النشككاطات تشكككل ِككي مجملاككا سككمات
عامكة ِكي الفككرد
التعر

ارتبكاط لاكا بكككون هك ا الفكرد كك اًر أم أنثكي ِ ,حكا ت التككوتر النكاجم عككن

للضغوط خاصة التي تشمل الصراعات النفسية وا جتماعية جميعاكا قكد تتسكبب

ِي حدول حا ت الاو

الخفيف ,حيل تعد الضغوط النفسية مثي اًر ل ضطراب إ ا وجكد

ا ستعداد لاصابة ب .
( )10النطواء الجت امي (س ى):
تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى هك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي الك كور/

اإلنال ,حيل إن قيمة ت  0.142وهي قيمة يير دالة.
وياك ككدف ه ك ك ا المقيك ككا

إلك ككى قيك ككا

النزعك ككة إلك ككى اإلنط ك كوام وعك ككدم ا تصك ككال ا جتمك ككاعي

بككاآلخرين ,ويمكككن ارجككاع النتيجككة الخاصككة بعككدم وجككود ِككرو بككين اِكراد العينككة ان معلمككي
التربيككة الخاصككة يعيشككون ِككي جككو مككن التفاعككل ا جتمككاعي ِككي محككيط العمككل ل ك ا ِليسككت
هناَ ِروقًا جوهرية بينام علي ه ا المقيا .
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على أن :

يختلتتتف شتتتكل الصتتتفحة النفستتتية ل عل تتتي التربيتتتة الخاصتتتة وفقًتتتا ل تغيتتتر التخصتتتص
( تخصصين غير تخصصين)
وللتحقك مككن صككحة الفككر

قامككت الباحثككة ب يجككاد الفككرو بككين متوسككطات درجككات معلمككي التربيككة

الخاصككة المتخصصككين ومعلمككي التربيككة الخاصككة ييككر المتخصصككين باسككتخدام اختبككار "ت" كمككا
يتضح ِي جدول ()23
جدول ( )74الفرول بين توسطات رت درجات عل ي التربية الخاصة ال تخصصين
و عل ي التربية الخاصة غير ال تخصصين

ال تغيرات
 -1تو

ال رض ( ت س).

 -7ا كتئاب (د).

 -1الرستيريا ( ت ى).

 -4النحتتتتتراف الستتتتتيكوباتي
( د).

 -2ال كورا /النوثة ( ف).
 -2البارانويا ( أ).

ال تخصصين
ن=2
1

7

7

1462

161

1162

7161

264

7761

262

7262

264

7462

ت

ستوى
الدللة

06122

06222

غير دالة

06129

06222

غير دالة

4607

16227

7761

162

1961

161

76712

72

2604

7264

162

06171

06222

262

7161

2607

06211

06222

462

06012

1262

764

1161

1162

1064

467

12

 - 2السيكاثينيا ( ت).
 -9الروس الخفيف ( أ).

7162

 -10النطواء الجت امي (س ى).

غير ال تخصصين
ن= 77
261

7262

 -2الفصا (س ك).

1

ن= 40

1262

464

1262

7169

462

1762
262

06212
06141
06229

06222

اتجاه
الدللة

غير دالة

دالة مند
0602

لصالح
ال تخصصين

06222

غير دالة

06222
06222
06222

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

ت =  2.31عند مستو 0.09
ت =  9.61عند مستو 0.01
كائيا ب ك ككين متوس ك ككطات درجكك ككات
ون ح ك ككظ م ك ككن الجكك ككدول أن جمي ك ككأ ا ختبكك ككارات يي ك ككر دالكك ككة إحص ك ك ً

المتخصص ككين ويي ككر المتخصص ككين عل ككى اختب ككار الشخص ككية المتع ككدد األوجك ك ِيم ككا ع ككدا اختب ككار
إحصائيا عند مستو  0.01لصالح المتخصصين.
ا نحراف السيكوباتيِ ,قد جامت الفرو دالة
ً
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وقد قامت الباحثة ب عداد الصفحة النفسية لمعلمكي التربيكة الخاصكة المتخصصكين ومعلمكي التربيكة
الخاصة يير المتخصصين كما يتضح ِي شكل ()3

شكل ()4
الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة ال تخصصين وغير ال تخصصين
وِي ضوم نتائج المتوسطات وا نحراِات المعيارية لمجموعة الدراسة ن حظ أن النتائج تشير إلى
كائيا بككين مجمككوعتي المتخصصككين وييككر المتخصصككين علككى مقيككا
وجككود ِككرو دالككة إحصك ً
ِقط من مقايي

المقايي

اختبار الشخصية المتعدد األوج  ,وهو مقيا

واحككد

ا نحراف السيكوباتي ,ولكم تظاكر

األخر وجود ِرو بكين المجمكوعتين ممكا يشكير إلكى تشكاب شككل الصكفحة النفسكية لككل

من المعلمين المتخصصين ونظرائام من يير المتخصصين.
وسككوف تنككاق

الباحثككة ِيمككا يلككي نتككائج كككل مقيككا

علككى حككدة وصككوً إلككى الصككفحة النفسككية التككي

تميز ك من المجموعتين المتخصصين ويير المتخصصين.
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( )1قياس تو ال رض ( ت س):
تشكير النتككائج إلككى عكدم وجككود ِككرو
التربية الخاصة على مقيا
يير متخص

ات د لكة إحصككائية بككين متوسكطات درجككات معلمككي

تكوهم المكر

(ه ك

) وِقًكا لمتغيكر التخصك

(متخصك

/

) ,حيل جامت قيمة "ت"  0.477وهي قيمة يير دالة.

( )7قياس الكتئا (د):
تشكير النتككائج إلككى عكدم وجككود ِككرو
التربيككة الخاصككة علككى مقيككا
متخص

ات د لكة إحصككائية بككين متوسكطات درجككات معلمككي

ا كتئككاب (د) وِقًككا لمتغيككر التخص ك

(متخص ك

 /ييككر

).

( )1قياس الرستيريا ( ت ى):
تشكير النتككائج إلككى عكدم وجككود ِككرو
التربيككة الخاصككة علككى مقيككا
متخص

ات د لكة إحصككائية بككين متوسكطات درجككات معلمككي

ا كتئككاب (د) وِقًككا لمتغيككر التخص ك

(متخص ك

 /ييككر

).

( )3النحراف السيكوباتي ( د):
أظاككرت النتككائج علككى مقيككا

ا نح كراف السككيكوباتي وجككود ِككرو بككين متوسككطات درجككات

المجموعتين وِقًا لمتغير التخص

(متخصصين /يير متخصصين) ,حيل جامت قيمة

(ت)  2.247وهككي قيمككة دالككة عنككد مسككتو  0.01لصككالح المعلمككين المتخصصككين ,ممككا
كر عككن أع ك ار
يعنككي أن مجموعككة المتخصصككين كانككت أكثككر تعبيك ًا

ا نح كراف السككيكوباتي

عن ييرهم من يير المتخصصين.

ونجد أن هناَ العديد من أصحاب المان الراقية يحصكلون علكى درجكات عاليكة علكى هك ا
المقيك ككا ِ ,الدرجك ككة علك ككى المقيك ككا

تعنك ككي أن يصك ككنف الشك ككخ

مك ككن السك ككيكوباتيين أو

الجانحين أو ممن هم ضد المجتمأ.
ويوصككف ال ك ين يحصككلون علككى درجككات مرتفعككة علككى ه ك ا المقيككا

بككالتمرد ,والغضككب,

وا ندِاعيكة ,وا نفعاليككة ,ولاكم تصككور نرجسككي عكن واتاككم ,يميلكون ل سككتع ار
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عن المألوف ,ولديام ثقة زائدة ِي قدراتام ,وهكم منطلقكون ونشكطون واجتمكاعيون ,ويككون
لام تاري طويل مأ الع قات ا جتماعية والعائلية السيئة.
وصككاحب الدرجككة المرتفعككة علككى هك ا المقيككا

يكككون منشككغ ً انشككغا ً أصككي ً بالمشككك ت

والقضككايا ا جتماعيككة ,وقككد يكككون لككَ اسككتجابة لصككعوبات موقفيككة أو تواِقًككا مككأ مسككتو
مألوف من الصراع الشخصي وا جتماعي.
ويمكن تفسير ه ا ا رتفاع ِي درجة المتخصصين عن يير المتخصصين على المقيا
إلككى الضككغوط التككي يواجااككا المعلككم ِككي محككيط عملك  ,حيككل يعككاني معلككم التربيككة الخاصككة
المتخصك

اسككتجابت ا نفعاليككة وعككدم ا ِككادة

مككن عككدد مككن الصككعوبات تتمثككل ِككي نقك

مككن الخبكرة نتيجككة للثقككة ال ازئككدة بقد ارتك  ,كمككا ان العديككد مككن المعلمككين مككن وي التخصك
كثي ك اًر مككا يشككعرون برتابككة العمككل ويلجئككون إلككى أسككاليب العقككاب والضككرب لاطفككال ال ك ين
يعملكون معاكم ويشكعرون بفتكور الريبكة وعكدم الحمككا

نحكو هك ا العمكل ,علكى عكك

ييككر

المتخصصككين الك ين يككرون ِككي عملاككم كمعلمككين للتربيككة الخاصككة ميكزة نسككبية تميككزهم عككن
األخرين من زم ئام ِي نف
العام إلى التعليم الخا

تخصصام ,ويعتبرون أن قبول تحويلام مكن مجكال التعلكيم

هو ِرصة و بد لام إثبات كفامتام وتميزهم ِي .

( )2ال كورا /األنوثة ( ف):
أظاككرت النتككائج عككدم وجككود ِككرو
التربية الخاصة على مقيا
يير متخص
ِي قيا

) ,ويفيد مقيا

ات د لككة إحصككائية بككين متوسككطات درجككات معلمككي

ال كورة /األنوثة (م ف) وِقًا لمتغير التخص
ال كورة واألنوثة كمكا يك كر مؤلفكا المقيكا

السمة العامة لاهتمام ,كما يفيد بوصف مقيا

(متخص

/

بالنسكبة لانكال

للسيطرة والخضوع.

( )2البارانويا ( أ):
تشك ككير النت ك ككائج إل ك ككى ع ك ككدم وج ك ككود ِ ك ككرو دال ك ككة عل ك ككى هك ك ك ا المقي ك ككا

بالنس ك ككبة لمجم ك ككوعتي

المتخصصين /يير المتخصصين ,حيل إن قيمة ت  0.641وهي قيمة يير دالة.
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( )2السيكاثينيا ( ت):
تشك ككير النت ك ككائج إل ك ككى ع ك ككدم وج ك ككود ِ ك ككرو دال ك ككة عل ك ككى هك ك ك ا المقي ك ككا

بالنس ك ككبة لمجم ك ككوعتي

المتخصصين /يير المتخصصين ,حيل إن قيمة ت  0.744وهي قيمة يير دالة.
( )2الفصا (س ك):
تشك ككير النت ك ككائج إل ك ككى ع ك ككدم وج ك ككود ِ ك ككرو دال ك ككة عل ك ككى هك ك ك ا المقي ك ككا

بالنس ك ككبة لمجم ك ككوعتي

المتخصصين /يير المتخصصين ,حيل قيمة ت  0.939وهي قيمة يير دالة.
( )9الروس الخفيف ( أ):
تشك ككير النت ك ككائج إل ك ككى ع ك ككدم وج ك ككود ِ ك ككرو دال ك ككة عل ك ككى هك ك ك ا المقي ك ككا

بالنس ك ككبة لمجم ك ككوعتي

المتخصصين /يير المتخصصين ,حيل إن قيمة ت  0.098وهي قيمة يير دالة.
( )10النطواء الجت امي (س ى):
تشك ككير النت ك ككائج إل ك ككى ع ك ككدم وج ك ككود ِ ك ككرو دال ك ككة عل ك ككى هك ك ك ا المقي ك ككا

بالنس ك ككبة لمجم ك ككوعتي

المتخصصين /يير المتخصصين ,حيل إن قيمة ت  0.681وهي قيمة يير دالة.
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على أن :

نتائج الفرض الخا س :وين

يختلتتف شتتكل الصتتفحة النفستتية ل عل تتي التربيتتة الخاصتتة وفقًتتا ل تغيتتر ستتنوات الخبتترا

(أ ل أكثر خبرا).

وللتحقك مككن صككحة الفككر

قامككت الباحثككة ب يجككاد الفككرو بككين متوسككطات درجككات معلمككي التربيككة

الخاصة وِقًا لمتغير سنوات الخبرة باستخدام اختبار "ت" كما يتضح ِي جدول ()21

جدول ( )72الفرول بين توسطات رت درجات عل ي التربية الخاصة
وفقًا ل تغير سنوات الخبرا
ن= 40

 -9توهم المر

ن=12

ن= 14

()10-1

ال تغيرات

(هك

األ ل خبرا

األكثر خبرا

).

()70-11

1

1

7

7

ت

ستوى

الدللة

اتجاه الدللة

93.4

1.8

94.7

4.3

0.461

يير دالة

-

 -2ا كتئاب (د).

21.8

3.4

21.9

3.8

0.341

يير دالة

-

 -4الاستيريا (هك ).

24.1

1.6

29.9

6.2

9.991

يير دالة

-

 -3ا نحراف السيكوباتي (ب د).

91.8

3.3

20.3

2.9

0.322

يير دالة

-

 -1ال كورة /األنوثة (م ف).

21.9

3.2

21.7

4.8

2.448

دالة عند
0.01

لصالح األقل
خبرة

 -6البارانويا (ب أ).

96.2

3.9

91.1

0.294 3.08

يير دالة

-

 - 7السيكاثينيا (ب ت).

24.4

8.7

23.6

0.369

يير دالة

-

49.1 93.3 21.3

0.111 1.08

يير دالة

-

الخفيف (م أ).

29.9

3.8

22.7

3.9

0.120

يير دالة

-

).

48.9

1.7

46.6

6.1

0.686

يير دالة

-

 -8الفصام (
 -1الاو

َ).

 -90ا نطوام ا جتماعي (

1.7

ت =  2.31عند مستو 0.09
ت =  9.61عند مستو 0.01
كائيا بككين متوسككطات درجككات معلمككي
ون حككظ مككن الجككدول أن جميككأ ا ختبككارات ييككر دالككة إحصك ً
التربيككة الخاصككة األقككل /األكثككر خب كرة علككى اختبككار الشخصككية المتعككدد األوج ك ِيمككا عككدا اختبككار
إحصائيا عند مستو  0.01لصالح األقل خبرة.
ال كورة /األنوثة (م ف)ِ ,قد جامت الفرو دالة
ً
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ثم قامت الباحثة ب عداد الصفحة النفسكية لمعلمكي التربيكة الخاصكة وِقًكا لمتغيكر سكنوات الخبكرة كمكا
يتضح ِي شكل ()1
40
35
30
25
20
15
10
5
-

ا قل ب
ا

ب

شكل ( )2الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة وفقًا ل تغير سنوات الخبرا
وِي ضوم نتائج المتوسطات وا نحراِات المعيارية لمجموعة الدراسة ن حظ أن النتائج تشير إلى
كائيا ب ككين مجمككوعتي المعلم ككين وي س ككنوات الخبككرة األق ككل والمعلم ككين وي
وجككود ِ ككرو دالك كة إحص ك ً

سككنوات الخبكرة األكثككر ِككي العمككل ِككي مجككال التربيككة الخاصككة علككى مقيككا
اختبككار الشخصككية المتعككدد األوج ك وهككو مقيككا

واحككد ِقككط مككن مقككايي

(ال ك كورة /األنوثككة) ,ولككم تظاككر المقككايي

األخككر

وجككود ِككرو ب ككين المجمككوعتين؛ ممككا يش ككير إلككى تشككاب ش كككل الصككفحة النفسككية لك ككل مككن الك ك كور
واإلنال.
وسككوف تنككاق

الباحثككة ِيمككا يلككي نتككائج كككل مقيككا

علككى حككدة وصككوً إلككى الصككفحة النفسككية التككي

تميز ك من المجموعتين ( كور /إنال).
( )1قياس تو ال رض ( ت س):
تشير النتائج إلى عدم وجود ِرو
الخاصة على مقيا

توهم المر

ات د لة إحصائية بين متوسطات درجات معلمي التربية
(هك

) وِقًا لمتغير سنوات الخبرة (أقل /أكثر).

( )7قياس الكتئا (د):
تشير النتائج إلى عدم وجود ِرو
الخاصة على مقيا

ات د لة إحصائية بين متوسطات درجات معلمي التربية

ا كتئاب (د) وِقًا لمتغير سنوات الخبرة (أقل /أكثر).
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( )1قياس الرستيريا ( ت ى):
تشير النتائج إلى عدم وجود ِرو
الخاصة على مقيا

ات د لة إحصائية بين متوسطات درجات معلمي التربية

الاستيريا (هك ) وِقًا لمتغير سنوات الخبرة (أقل /أكثر).

( )3النحراف السيكوباتي ( د):
أظارت النتائج عدم وجود ِكرو
الخاصة على مقيا

ات د لكة إحصكائية بكين متوسكطات درجكات معلمكي التربيكة

ا نحراف السيكوباتي (ب د) وِقًا لمتغير النوع ( كور /إنال).

( )2ال كورا /األنوثة ( ف):
الك كورة/

كائيا عنكد مسكتو د لكة  0.01علكى مقيكا
تشير النتكائج إلكى وجكود ِكرو دالكة إحص ً
األنوثككة (م ف) و لككَ لصككالح المعلمككين األقككل خب كرة ,ممككا يعنككي أن مجموعككة المعلمككين األقككل
تعبير عن ا هتمامات الجنسية لكل منام على ه ا المقيا .
خبرة كانت أكثر ًا
ويقككي

ه ك ا ا ختبككار ا هتمامككات ال كريككة أو األنثوي كة أي الكشككف عككن ا هتمامككات

ال كرية لد اإلنال وعن ا هتمامات األنثوية لد ال كور ,ك لَ يكشف عن الميول األنثويكة
السككلبية لككد الك كور والميككول ال كريككة اإليجابيككة عنككد اإلنككال بمككا ِككي لككَ ا هتمامككات المانيككة
والاوايات والتفضي ت الجمالية والدينية والنشاط مقابل السلبية والحساسية الشخصية.
ويوصككف الك كور الك ين يحصككلون علككى درجككات مرتفعككة علككى المقيككا

بككأنام سككلبيون

من ا هتمامات الجمالية وا جتماعية وهم وو توجك

اجتماعيا و وو مد عري
وحساسون
ً
يالبككا مككأ دور أنثككوي,
داخلككي ,واعتمككاديون وييككر آمنككين بالنسككبة لككدورهم ال ك كري ,ويتوحككدون ً
وينتشر ا كتئاب والقل بينام.
أمككا بالنسككبة لانككال ِ ك ن المككد المرتفككأ والمككد المعتككدل ليسككا مككألوِين بككين النسككام,
ومثل هؤ م اإلنال قد

يكون لديان اهتمامات كرية حقيقية ,ولكنان بالقطأ لسكن ماتمكات

طبقًككا بالس ككلوَ طبقًككا لل ككدور األنث ككوي التقلي ككدي ,وق ككد ينت ككابان القلك ك إ ا ِرض ككت عل ككيان القي ككود
ليسلكن مسلَ اإلنال.
وت كرتبط الككدرجات علككى ه ك ا المقيككا

ارتباط كاً إيجابي كاً بمسككتو التعلككيم ,وك ك لَ ت كرتبط

با هتمامات المانية ,وا ا ارتفعت الدرجة على هك ا المقيكا
مقايي

أخر ِ ن لَ يعك

اضطراب سيكاتري.

أن المفحو

ِي ه ه الحالة
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وارتفككاع الدرجككة علككى هك ا المقيككا

بككين الك كور يعنككي وصككف الشككخ

بأنك ايجككابي,

يحب ا ستط ع ,مسكالم ولديك قكدرة علكى التحمكل ,ولديك اهتمامكات ِلسكفية وجماليكة ,وهكو
يتوحد بالدور ال كري التقليدي.
أما بالنسبة لانال ِارتفاع الدرجة على المقيا

تعنكي عكدم اهتمكامان بالسكلوَ طبقكاً

للككدور األنثككوي التقليككدي ,وقككد ينتككابان القل ك إ ا ِرضككت علككيان القيككود ليسككلكن مسككلَ الككدور
التقلي ككدي لان ككال ,وه ككو يعن ككي أنا ككا
يحصلون على درجة منخفضة على نف

يمكنا ككا الخض ككوع وليس ككت قابل ككة للس ككيطرة كغيره ككا مم ككن
المقيا .

( )2البارانويا ( أ):
تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى ه ك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي المعلمككين

(األقل /األكثر) خبرة ,حيل إن قيمة ت  0.294وهي قيمة يير دالة.
( )2السيكاثينيا ( ت):
تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى ه ك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي المعلمككين

(األقل /األكثر) خبرة ,حيل إن قيمة ت  0.369وهي قيمة يير دالة.
( )2الفصا (س ك):
تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى ه ك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي المعلمككين

(األقل /األكثر) خبرة ,حيل إن قيمة ت  0.111وهي قيمة يير دالة.
( )9الروس الخفيف ( أ):
تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى ه ك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي المعلمككين

(األقل /األكثر) خبرة ,حيل إن قيمة ت  0.120وهي قيمة يير دالة.
()10

النطواء الجت امي (س ى):

تشككير النتككائج إلككى عككدم وجككود ِككرو دالككة علككى ه ك ا المقيككا

بالنسككبة لمجمككوعتي المعلمككين

(األقل /األكثر) خبرة ,حيل إن قيمة ت  0.686وهي قيمة يير دالة.
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نتائج الدراسة اإلكلينيكية
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جاء التساؤل اإلكلينيكي للبحث لينص ملى:
" ل يختلف شكل الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة ال تخصصين من شكل
الصفحة النفسية ل عل ي التربية الخاصة غير ال تخصصين؟".
ولاجابة على ه ا التساؤل قامت الباحثة برسم ث ثين صفحة نفسية لث ثين مفحو

من معلمي

ومعلمات التربية الخاصة ومن ثم تفسير كل واحدة مناا على حكدة ,و لكَ وصكو ً ِكي الناايكة إلكى
رس ككم ص ككفحة نفس ككية واح ككدة للمجموع ككة الكلي ككة لمعلم ككي ومعلم ككات التربي ككة الخاص ككة ,وكك ك لَ إيج ككاد
ا خت ف بين شكل الصفحة النفسية لكل من المعلمين المتخصصين ويير المتخصصكين ,و لكَ
بعد حساب المتوسطات الحسكابية لكدرجات ككل مقيكا

مكن مقكايي

الصكفحة النفسكية ,كمكا يقيسكاا

اختبار الشخصية المتعدد األوج .
و تؤكد البحول والخبرة اإلكلينيكية أن الشكل الكلي للصفحة النفسية أكبكر د لكة مكن األرتفكاع ِكي
الدرجككة علككى مقيككا

واحككد ,ول ك لَ ِ ن ك يجككدر بككاإلكلينيكي عنككد ِحص ك لصككفحة نفسككية أن يوج ك

انتباه إلى الدرجات العديدة المرتفعة و(المنخفضة) بد ً من الدرجة المطلقة ألي مقيا

بمفرده.

(لويس ليكة)102 :7000 ،
وسوف توضح الباحثة ه ه اإلجرامات ِيما يلي:
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تفسير الصفحات النفسية ل عل ي و عل ات التربية الخاصة:

الحالة األولى
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 8 :سنوات

حالة التخصص :متخص

تفسير الصفحة النفسية:
قادر وعازم على ا ستجابة لكل ِقرات المقيا  ,وهو قادر على تحقيك تكوازن

المفحو

مناسككب بككين التص كريح باألخطككام ا جتماعي كة وانكارهككا ,وهككو مسككتعد ل عت كراف بعككدد مككألوف مككن
الخبكرات ييككر العاديككة ,ويحككتفظ بت كوازن مناسككب بككين الكشككف عككن ال ك ات ووقايككة ال ك ات ,ومثككل ه ك
الشخ

لدي مصادر شخصية كاِية ألن يريب ِي تدخل سيكولوجي وألن يتقبل  ,ولديك مسكتو

معتدلة من المعاناة الشخصية.
ك لَ تبين من رسم الصفحة النفسية للمفحو
 -درجة عادية على مقيا

والتي تفيد حصول على:

توهم المر

) والتي تشير إلى أن لد المفحو

(هك

مألوًِا من الشكاو البدنية.
 -وتعك

الدرجة المعتدل التي حصل علياا المفحو

لككد المفحككو

علكى مقيكا

ا كتئكاب (د) إلكى أن

حالككة مككن عككدم الرضككا عككن الك ات أو عككن شككيم مككا ,ولكنك
يبالي المفحو

اكتئابا ,وقد
الحالة بوصفاا
ً

كددا
ع ً

يككدرَ هك ه

بما يحدل ل  ,أو أن قد تعلكم التواِك مكأ

وجود اكتئابي مزمن.

 -بينما تعك

الدرجة العاديكة علكى مقيكا

الاسكتيريا (ه ك ي) أن المفحكو

يتسكم بعكدد مكن

ا تجاهات والسلوَ ,مما يرتبط عادة بالديناميات الاستيرية ِي المد العادي.
 وبالتالي يقأ ه ا المفحوعلى المقيا
مقيا

ضمن النمط الثالل للثالول العصابي ال ي ترتفأ ِي الدرجة

( )2وهكو مقيكا

توهم المر

(هك

ا كتئكاب (د) أكثكر مكن الدرجكة علكى المقياسكين ( )9وهكو

) ,و( )4وهو مقيا

يك ككون ل ك ك ت ككاري عصك ككابي م ككزمن وأع ك ك ار
هستيرية.
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 أمك ككا بالنسك ككبة للدرجك ككة العاديك ككة التك ككي حصك ككل علياك ككا المفحك ككوالسككيكوباتي (ب د) ِ ناككا تشككير إلككى أن المفحككو
السلطة ويشعر با يتراب والملل ,وهو

ا نح ك كراف

علك ككى مقيك ككا

كددا مألوًِككا مككن الشكككاو مككن
لدي ك عك ً

يعاني من اضكطرابات نفسكية تكدعو إلكي ظاكور

سلوكيات مضادة لنفس أو المجتمأ.
 وتشير الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوإلى أن المفحو

الك كورة /األنوثكة (م ف)

على مقيكا

ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.
البارانويككا (ب أ) علككى أن

 -بينمككا تشككير الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا علككى مقيككا

للع قك ككات البينشخصك ككية وهك ككو يفكك ككر بوضك ككوح وعق نيك ككة ,وقك ككد يكك ككون

المفحك ككو

حسك ككا

المفحو

مفرط الحساية للنقد ,ويفسر أِعال اآلخرين نحوه على أسا

 ك لَ ن حظ حصكول علكى درجكة عاديكة علكى مقيكاأن يمكن للفحو

شخصي.

السكيكاثينيا (ب ت) ممكا يكدل علكى

القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل

 -ونجد أن الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو

على مقيا

إلككى المككد العككادي لدي ك علككى ه ك ا المقيككا  ,بمعنككي أن ك

مسوغ ل .

الفصام (

َ) تشير

يعككاني مككن اضككطرابات ِككي

التفكير ولدي لغة واضحة ويستطيأ أن يعبر عن أِكاره من خ ل كلمات وجمكل واضكحة
المعني ,كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,ويتمتأ بماارات اجتماعية جيدة.
 -وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو

علككى مقيككا

الاككو

الخفيككف (م أ)

أِكار تؤدي إلي سلوَ يير مناسب.
ًا
عاديا ,وليست لدي
إلى أن مستو نشاط يكون ً

كر ِقككد حصككل المفحككو
 وأخيك ًا) مم ككا يعكك ك

علككى درجككة معتدلككة علككى مقيككا

تفض ككيل المفح ككو

ا نطكوام ا جتمككاعي (

إل ككى أن يك ككون بمف ككرده ,أو م ككأ جماع ككة ص ككغيرة م ككن

األصدقام ,وأن ل القدرة على التفاعل مأ اآلخرين ,ولكن
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الحالة الثانية
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 98 :سنة

حالة التخصص :متخص

تفسير الصفحة النفسية:
المفحو

يتجنب ِقرات أكثر مما يتجنب عكادة أِكراد جماعتك المرجعيكة ,وهكو قكادر علكى

تحقيك تكوازن مناسككب بككين التصكريح باألخطككام ا جتماعيكة وانكارهككا ,وهككو مسككتعد ل عتكراف بعككدد
مألوف من الخبرات يير العادية ,يرجح أن يعبر ادعام المفحو
ا هتمام بفح

واجاة دِاعية أو نق

وبرسم الصفحة النفسية للمفحو
-

مد م ممة ه ه الواجاة.

تبين وجود عدة انخفاضات على الثالول العصابي كالتالي:

حصول علكى درجكة منخفضكة علكى مقيكا
المفحو

بالتواِ أو الكفامة ال اتية عن

تكوهم المكر

) ممكا يشكير إلكى إنككار

(ه ك

وجود شكاو بدنية ,ولدي وعى كامل بحالت الصحية والنفسية.

 الدرج ككة المنخفض ككة عل ككى مقي ككااجتماعي ونشط ,ولدي تنفي

ا كتئ ككاب (د) تش ككير إل ككى أن المفح ككو
سلبا علي .
انفعالي للمواقف المؤثرة ً

علككى مقيككا

 -بينمككا تشككير الدرجككة المنخفضككة التككي حصككل علياككا المفحككو

ش ككخ

يق ككظ

الاسككتيريا (ه ك

ماعي كا ,وأن لدي ك
) إلككى أن ك ينككزع إلككى أن يكككون سك ًا
كاخر و ًعكا ِككي سككخريت ومعككزوً اجت ً

دِاعات قليلة ,كما ينظر إلي بوصف
 -وب لَ يقأ المفحو

اجتماعيا.
ا اهتمامات ضيقة وبأن مساير
ً

ضمن النمط األول للثالول العصابي وهو ( 7التحول) ,وِي ترتفأ

الدرج ككة عل ككى المقياس ككين ( )9وه ككو مقي ككا
الاستيريا (ه ك ) ,بينمكا تكنخف
ه ا النمط أن المفحو

ت ككوهم الم ككر

علكى المقيكا

(ه ك ك

( )2وهكو مقيكا

) ,و( )4وه ككو مقي ككا
ا كتئكاب (د) ,و د لكة

يحول المصاعب الشخصية إلى شكاو بدنية ,كما أن د لة أن
الاسكتيريا أكبكر مناكا علكى مقيكا

درجة المفحو

علكى مقيكا

نزعة المفحو

إلى التفاؤل بشأن شكواه البدنية.

 ون ح ككظ م ككن الدرج ككة المعتدل ككة الت ككي حص ككل عليا ككا المفح ككوالسكيكوباتي (ب د) أن المفحكو

تكوهم المكر
عل ككى مقي ككا

تشكير إلكى
ا نحك كراف

قكد يككون منشكغ ً انشكغا ً اصكي ً بالمشكك ت والقضككايا

ا جتماعي كة ,ويسككتجيب للص كراع المككوقفي أو قككد يتواِ ك مككأ مسككتو عككادي مككن الص كراع
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ا جتماعي والبينشخصي ,حيكل أنك ليسكت لديك ميكوً ضكد المجتمكأِ ,اكو لديك هكدف مكا
الصكراعات والمشكك ت

يضطر للحياد عنك بشككل واضكح ,ولكنك قكد يعكاني مكن بعك

والضككغوط النفسككية التككي قككد تعوق ك عككن تحقي ك هدِ ك ولكن ك ييككر مككؤثرة علككي ريبت ك ِككي
تحقي ه ا الادف.
 -بينمككا الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا علككى مقيككا

الك كورة /األنوثكة (م ف) تشككير إلككى

اهتمام باألنشطة ال كرية التقليدية.
 ونجد أن الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوإلى أن المفحو

على مقيا

البارانويكا (ب أ) تشكير

قد يكون شديد الحساسية ومتشك ًكا.

 -ونجككد أن المفحككو

السككيكاثينيا (ب ت) ممككا

قككد حصككل علككى درجككة عاديككة علككى مقيككا

يشير إلى أن يمكن ل القيكام بالعمكل ,وتحمكل المسكئوليات الشخصكية ,دون قلك

مسكوغ

ل.
 بينمككا تشككير الدرجككة المنخفضككة التككي حصككل علياككا المفحككوَ) إلككى أن المفحككو

علككى مقيككا

االفصككام (

عرِككي وواقعككي وينقص ك ا هتمككام بالقضككايا النظريككة أو الفلسككفية,

وهو عياني ينقص الخيال ,وقد يجد صعوبة مكأ األشكخا

الك ين يكدركون العكالم بصكورة

مختلفة عن إدراك ل .
 -كمككا تشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا علككى مقيككا

الاككو

الخفيككف (م أ) إلككى أن

أِكار تؤدي إلي سلوَ يير مناسب.
ًا
عاديا ,وليست لدي
مستو نشاط يكون ً

 -وقد حصل المفحو

علكى درجكة عاديكة علكى مقيكا

ا نطكوام ا جتمكاعي (

) ممكا

يشير إلى أن يحتفظ بتوازن بين ا نطكوام وا نبسكاط ا جتمكاعيين ِكي اتجاهاتك وسكلوك ,
تبعا ألهداِ ا جتماعية والعملية.
وع قات محددة ً
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الحالة الثالثة
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 94 :سنة

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
المفحككو

يتجنككب الفق كرات التككي يغلككب أن تتجنباككا جماعت ك المرجعيككة أوالتككي لاككا د لككة

خاصة ِريدة ,وهو قادر على تحقي توازن مناسب بين التصكريح باألخطكام ا جتماعيكة وانكارهكا,
وه كو مسككتعد ل عت كراف بعككدد مككألوف مككن الخب كرات ييككر العاديككة ,والمفحككو

و م كوارد شخصككية

طا يعترف باا ,لدي مفاوم ضعيف عن ال ات ,وهو يير ار
محدودة ,ويخبر ضغو ً

عن نفسك ,

إما الماارات البينشخصكية أو األسكاليب لتغييكر الموقكف ,أو أنك شكخ
ولكن تنقص م

منفكتح بقكدر

زائد أو لدي نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

تبين حصول على:

وبرسم الصفحة النفسية للمفحو
 -درجككة ملحوظككة علككى مقيككا

(ه ك

تككوهم المككر

بدنيككة يامضككة لدي ك يسككتخدماا المفحككو
ب  ,كما أن المفحو

) ممككا يشككير إلككى انشككغال ازئككد بشكككاو

للككتحكم ِككيمن حول ك  ,ويتطلككب اهتمككام اآلخ كرين

سلبي ومتشائم بعامكة ,يقكاوم أي صكورة مكن صكور الحلكول ,ويرككز

على شكواه البدنية الغامضة.
 -أمككا الدرجككة الملحوظككة التككي حصككل علياككا المفحككو

علككى مقيككا

حزن ك العككام وم ازج ك ا كتئككابي ,باإلضككاِة إلككى حالككة التشككاؤم واليككأ
ِينزع إلى الشعور بال نب أوالدونية وا نتقا
 بينمككا تعك كالمفحو

ا كتئككاب (د) ِككتعك
ال ك ين يعمككان حيات ك

من قدر ال ات وا نزوام وا كتئاب.

الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا علككى مقيككا

الاسككتيريا (هك ك ) إلككى أن

من النوع ا ستعراضي ا نبساطي والسطحي ,وهو متمركز حول اتك  ,وينككر

وجود مشك ت ,ويتبنى نظرة متفائلة إلى الحياة ويتجنب القضايا يير السارة.
 وب لَ يقأ المفحوالدرجككة علككى المقيككا
( )9وهو مقيا

ضمن النمط الثالل من أنماط الثكالول العصكابي ,والك ي ترتفكأ ِيك
( )2وهككو مقيككا

توهم المر

(هك

ا كتئككاب (د) أكثككر مككن الدرجككة علككى المقياسككين
) ,و( )4وهكو مقيكا
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المفحككو

خلطي ككة ,وه ككو يع ككاني م ككن اكتئ ككاب

يك ككون لك ك ت ككاري عص ككابي م ككزمن وأعك ك ار

وم مح هستيرية.
 وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو(ب د) إلكى أن المفحكو
والملل ,وهو

ا نحكراف السككيكوباتي

علككى مقيككا

كددا مألوًِكا مككن الشككاو مكن السككلطة ويشكعر بككا يتراب
لديك ع ً

يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفسك أو

المجتمأ.
 -وتعك ك

الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو

ال ك كورة /األنوثككة (م

علككى مقيككا

ف) اهتمام باألنشطة ال كرية التقليدية.
 بينم ككا تش ككير الدرج ككة المعتدل ككة الت ككي حص ككل عليا ككا عل ككى مقي ككاالمفحو

حسا

البارانوي ككا (ب أ) إل ككى أن

للع قكات البينشخصكية وهكو يفككر بوضكوح وعق نيكة ,وقكد يككون مفكرط
شخصي.

الحساية للنقد ,ويفسر أِعال اآلخرين نحوه على أسا
 ونجككد أن الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككوتدل على أن يمكن للمفحو

السككيكاثينيا (ب ت)

علككى مقيككا

القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قلك

مسوغ ل .
 ك ك لَ تككدل الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككوعلى وجود المفحو

علككى مقيككا

الفصككام (

َ)

ِي المد العادي على ه ا المقيا .

 -وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو

علككى مقيككا

الاككو

الخفيككف (م أ)

أِكار تؤدي إلي سلوَ يير مناسب.
ًا
عاديا ,وليست لدي
إلى أن مستو نشاط يكون ً

 ويتض ككح م ككن الدرج ككة الملحوظ ككة الت ككي حص ككل عليا ككا المفح ككوا جتمككاعي (

) إلككى معانككاة المفحككو

عل ككى مقي ككا

ا نطك كوام

مككن حالككة مككن ا نط كوام ا جتمككاعي والخجككل

وا نككزوام وتجنككب اآلخ كرين وي الد لككة ,ممككا يزيككد مككن حككدة مشككك ت كمككا يقككل احتمككال
التفعيلِ ,ي حين يزداد لدي السلوَ التأملي.
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الحالة الرابعة
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا :يير مبين

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
المفحوصكة قككادرة وعازمكة علككى ا سكتجابة لكككل الفقكرات ,قككادر علكى تحقيك تكوازن مناسككب
بين التصريح باألخطام ا جتماعية وانكارها ,ودرجتاا المتطرِة عةلى مقيكا

التكواتر (ف) تكرجح

أن تكون يير صادقة ,والمفحوصة يرجح أناا تعاني من اضكطراب هكاني واخكت ل كبيكر أو أناكا
تمككر بأزمككة هويككة ,ا نخفككا

الملحككوظ ِككي درجككة المفحوصكة علككى مقيككا

التصككحيح (َ) تعكك

أن يحتمل أناا تحرف أو تبالغ بشكدة ِكي مشكك تاا لخلك انطبكاع بوجكود اضكطراب انفعكالي شكديد
قد يتطلب الدخول إلى المستشفى.
ك ك لَ أظاككرت الصككفحة النفسككية للمفحوص كة درجككة منخفضككة علككى مقيككا

تككوهم المككر

(هك ك

)

والتي تشير إلى أناا قد تنكر وجود شكاو بدنية ,ولدياا وعى كامل بحالتاا الصحية والنفسية.
 وتككدل الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصكة علككى مقيككالدياا اتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك

اضا اكتئابية.
اعر ً

ا كتئككاب (د) إلككى أن

 -بينمككا تككدل الدرجككة المنخفضككة التككي حصككلت علياككا المفحوصكة علككى مقيككا

الاسككتيريا (ه ك

اجتماعيا ,وأن لدياا
) إلى أناا تنزع إلى أن تكون ساخرة و عة ِي سخريتاا ومعزول
ً

اجتماعيا.
دِاعات قليلة ,كما ينظر إلياا بوصفاا ا اهتمامات ضيقة وبأناا مسايرة
ً

 وب لَ تقأ ه ة المفحوصة ضمن النمط الثالل للثالول العصابي وال ي ترتفأ ِي الدرجكةعلى المقيا
مقي ك ككا

( )2وهكو مقيكا

ا كتئكاب (د) أكثكر مكن الدرجكة علكى المقياسكين ( )9وهكو

(ه ك ك ك

الاس ك ككتيريا (ه ك ك ك ) ,ومث ك ككل هك ك ك ه

ت ك ككوهم الم ك ككر

) ,و( )4وه ك ككو مقي ك ككا

المفحوص ك يكككون لا كا تككاري عصككابي مككزمن وأع ك ار

خلطيككة ,وه كي تعككاني مككن اكتئككاب

وم مح هستيرية.
 وتنزع المفحوصة إلى أن تكون متصلبة وعرِية ,وهي تستطيأ عادة تحمل قدر كبير مكنالوسطية والملل ,وقد
حصلت علياا على مقيا

تاتم بالنشاط الجنسي ,وه ا ما تشير إلي الدرجة المنخفضة التي
ا نحراف السيكوباتي (ب د).
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 -بينما تشير الدرجة العادية التكي حصكلت علياكا علكى مقيكا

الك كورة /األنوثكة (م ف) إلكى

أناكا أقكل توجاكاً نحكو الكدور األنثكوي التقليكدي عكن ييرهكا كمكا أن لاكا اهتمامكات باألنشكطة
ال كرية أيضاً.
 -وتعكك ك ك

الدرجك ك ككة الملحوظكك ككة التكك ككي حصك ك ككلت عليا ك ككا عل ك ككى مقي ك ككا

البارانوي ك ككا (ب أ) أن

المفحوصة متشككة ,عدائية ومفرطة الحساسية.
 -بينمككا تشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصكة علككى مقيككا

السككيكاثينيا (ب

ت) إلى أن يمكن للمفحوصة القيام بالعمكل ,وتحمكل المسكئوليات الشخصكية ,دون قلك
مسوغ ل .
 ويتضح مكن الدرجكة الملحوظكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكاَ) أناككا تشككعر ب كا يتراب والبعككد عككن بيئتا كا ,وقككد يعك ك

الفصكام (

لككَ عمليككة ِصككامية حقيقيككة

واضكطرًابا ِكي التفكيككر ,وقكد تعككاني المفحوصكة مكن صككعوبات ِكي المنطك  ,وِكي التركيككز,
وضعف ِي الحكم.

 -و لكَ يتضكح مكن الدرجكة الملحوظكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

الاككو

الخفيككف (م أ) لتشككير إلككي أناككا ازئككدة النشككاط ,اندِاعي كة ,تناِسككية ,كثيككرة الك ك م ,نرجسككية,
انبسككاطية وسككطحية ِككي ع قاتا كا ا جتماعيككة ,تواج ك مشككك ت ِككي الككتحكم ِككي سككلوكاا,
وتظار العدوان والايا  ,وهي

توصف با كتئاب ,قد يظار م مح هوسية حقيقية مثل

طيران األِكاروتقلب الحالة المزاجية ,وهواج

العظمة ,وا ندِاعية والنشاط الزائد

 وتحتفظ المفحوصة بتوازن بين ا نطوام وا نبسكاط ا جتمكاعيين ِكي اتجاهاتاكا وسكلوكاا,كما تشير إلي الدرجة العادية التي حصلت علياكا علكى مقيكا
).
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الحالة الخا سة
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا 20 :سنة

حالة التخصص :متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
المفحوصككة تتجنككب الفق كرات التككي يغلككب أن تتجنباككا جماعتا كا المرجعيككة أوالتككي لاككا د لككة
خاصة ِريكدة ,وهكي بشككل عكام معتمكدة علكى اتاكا مسكتعدة ل عتكراف بأخطكام اجتماعيكة بسكيطة,
يتتككرف بخب كرات ييككر عاديككة ممككا يتمثككل علككي ِق كرات المقيككا

بدرجككة أكثككر مككن الشككخ

العككادي,

يحتمككل أن تحككرف المفحوصككة أو أن تبككالغ بشككدة ِككي مشككك تاا لخل ك انطبككاع بوجككود اضككطراب
انفعككالي شككديد قككد يتطلككب الككدخول إلككى المستشككفى ,و لككَ بحسككب درجككة ا نخفككا
حصلت علياا على مقيا

التصحيح (َ).

وقكد أظاككرت الصككفحة النفسككية للمفحوصككة درجككة معتدلككة علككى مقيككا
يشككير إلككى أن لككدياا بعك

الملحككوظ التككي

تككوهم المككر

(ه ك

) ,ممككا

ا نشككغال بوظككائف الجسككم واحتمككال النظككر إلياككا بوصككف ييككر ناضككجة

وعنيدة وينقصاا الداِأ.
 -وتخبر المفحوصة حالة من عدم الرضا عن ال ات أو عن شيم ما ,ولكناا

تدرَ ه ه

اكتئابا ,و تبالي بما يحدل لاا ,أو أناا قد تعلم التواِ مأ وجود اكتئابي
الحالة بوصفاا
ً
مزمن ,وِ لما تشير إلي الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا على مقيا

 -وتشير الدرجة العاديكة التكي حصكلت علياكا علكي مقيكا

ا كتئاب (د)

الاسكتيريا (ه ك ) إلكى أناكا تتسكم

بعدد من ا تجاهات والسلوَ ,مما يرتبط عادة بالديناميات الاستيرية ِي المد العادي.
 -كما تشير الدرجة العادية التي حصلت علياا علكى مقيكا

ا نحكراف السكيكوباتي (ب د):

بأن المفحوصة لدياا العدد المكألوف مكن الشككاو مكن السكلطة وتشكعر بكا يتراب والملكل,
وهك كي

تع ككاني م ككن اض ككطرابات نفس ككية ت ككدعو إل ككي ظا ككور س ككلوكيات مض ككادة لنفس ككاا أو

المجتمأ.
 -أمككا علككى مقيككا

الك كورة /األنوثككة (م ف) ِقككد جككامت درجككة المفحوصككة عاديككة ممككا يشككير

إل ككى أنا ككا أق ككل توجاًك كا نح ككو ال ككدور األنث ككوي التقلي ككدي ع ككن ييره ككا ,كم ككا أن لا ككا اهتمام ككات
أيضا.
باألنشطة ال كرية ً
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 -وتشكير الدرجككة العاديككة التكي حصككلت علياككا المفحوصككة علكى مقيككا

البارانويككا (ب أ) إلككى

كوناا شديدة الحساسية ومتشككة.
 -بينمككا تككدل الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككا

السككيكاثينيا (ب

ت) على كوناا دقيقة بعامة ِي الوِام بالتزاماتاا ِي مواعيدها ,وقد تقل إ ا عجزت عن
لَ ,و تر نفساا قلقة و يراها اآلخرون ك لَ.
 -وتعك

الدرجة الملحوظة التي حصلت علياكا علكى مقيكا

بك كا يتراب والبع ككد ع ككن بيئتا ككا ,وق ككد يعكك ك

الفصكام (

َ) إلكى شكعورها

ل ككَ عملي ككة ِص ككامية حقيقي ككة واض ككطرًابا ِ ككي

التفكيككر ,وقككد تعككاني المفحوصككة مككن صككعوبات ِككي المنط ك  ,وِككي التركيككز ,وضككعف ِككي
الحكم.
 ويتضح من الدرجة العادية التكي حصكلت علياكا المفحوصك علكى مقيكاعاديا.
(م أ) أن مستو نشاطاا يكون ً

 -بينما تعكك

الدرجكة المعتدلكة التكي حصكلت علياكا علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف

ا نطكوام ا جتمكاعي (

) تفضكيلاا ألن تكككون بمفردهككا ,أو مكأ جماعككة صككغيرة مكن األصككدقام ,وأن لككدياا القككدرة
على التفاعل مأ اآلخرين ,ولكناا

تفضل لَ بعامة.
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الحالة السادسة
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا 93 :سنة

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
المفحوصككة تتجنككب الفقكرات التككي يغلككب أن تتجنباككا جماعتاككا المرجعيككة ,أوالتككي لاككا د لككة
خاصة ِريدة ,وهي بشكل عام معتمكدة علكى اتاكا ,مسكتعدة ل عتكراف بأخطكام اجتماعيكة بسكيطة,
درجتاككا المتطرِككة علككى مقيككا

التكواتر (ف) تككرجح أن تكككون ييككر صككادقة ,وأن المفحوصككة يككرجح

أناككا تعككاني مككن اضككطراب هككاني ,واخككت ل كبيككر ,أو أناككا تمككر بأزمككة هويككة ,كك لَ تعكك
ا نخفككا

الملحككوظ علككى مقيككا

درجككة

التصككحيح (َ) أن ك يحتمككل أن تحككرف المفحوصككة أو أن تبككالغ

بشدة ِي مشك تاا لخل انطباع بوجود اضطراب انفعالي شديد.
وقد عكست الصفحة النفسية للمفحوصة درجات منخفضة على الثالول العصابي لاا:
ِ -لقد حصلت على درجة منخفضكة علكى مقيكا

تكوهم المكر

(ه ك

) ممكا يشكير إلكى أن

المفحوصة قد تنكر وجود شكاو بدنية يامضة لدياا.
اجتماعيككا ونشككطة كمككا تشككير درجتاككا المنخفضككة التككي حصككلت علياككا
 والمفحوصككة يقظككةً
على مقيا

ا كتئاب (د).

 -وتشير الدرجة المنخفضة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

الاسكتيريا (ه ك )

اجتماعي كا ,وأن لككدياا
إلككى أناككا تنككزع إلككى أن تكككون سككاخرة و عككة ِككي سككخريتاا ومعزولككة
ً
اجتماعيا.
دِاعات قليلة كما ينظر إلياا بوصفاا ات اهتمامات ضيقة وبأناا مسايرة
ً

 وتقككأ المفحوصككة ضككمن الككنمط الثالككل مككن أنمككاط الثككالول العصككابي ,وال ك ي ترتفككأ ِي كالدرجككة علككى المقيككا
( )9وهو مقيا
المفحككو

( )2وهككو مقيككا

توهم المر

(هك

ا كتئككاب (د) أكثككر مككن الدرجككة علككى المقياسككين
) ,و( )4وهكو مقيكا

يك ككون لك ك ت ككاري عص ككابي م ككزمن وأعك ك ار

وم مح هستيرية.
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 -أمككا بالنسككبة لمقيككا

ا نح كراف السككيكوباتي (ب د) ِقككد حصككلت المفحوصككة علككى درجككة

منخفضة مما يشير إلكى أناكا تنكزع إلكى أن تككون متصكلبة وعرِيكة ,وتسكتطيأ عكادة تحمكل
قدر كبير من الوسطية والملل
 ون حظ حصول المفحوصة على درجة معتدلة وملحوظة على مقياف) ممككا يككدل علككى أناككا

ال كورة /األنوثة (م

تاككتم بككالظاور أو بالسككلوَ طبقًكا للككدور األنثككوي التقليككدي ,وقككد

متوقعا مناا تحديد سكلوكاا طبقًكا لمواصكفات الكدور األنثكوي التقليكدي
تشعر بالقل إ ا كان
ً
انيا.
وقد تظار سلو ًكا عدو ً

 -بينمككا تعكك

الدرجككة الملحوظككة التككي حصككلت علياككا علككى مقيككا

االبارانويككا (ب أ) كوناككا

متشككة ,عدائية ومفرطة الحساسية.
 -وتشككير الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا علككى مقيككا

السككيكاثينيا (ب ت) إلككى كوناككا

دقيقكة بعامكة ِكي الوِكام بالتزاماتاكا ِكي مواعيكدها ,وقكد تقلك إ ا عجكزت عكن لكَ,

تكر

نفساا قلقًا و يراها اآلخرون ك لَ.
 بينم ككا تش ككير الدرج ككة الملحوظ ككة الت ككي حص ككلت عليا ككا عل ككى مقي ككاشكعورها بكا يتراب والبعكد عككن بيئتاكا ,وقككد يعكك

الفص ككام (

َ) إل ككى

لكَ عمليككة ِصكامية حقيقيككة واضككطرًابا

ِي التفكير ,وقد تعاني المفحوصة من صعوبات ِي المنط  ,وِي التركيز ,وضكعف ِكي
الحكم.
 -وتدل الدرجة الملحوظة التي حصلت علياا المفحوصة على مقيا

الاو

الخفيف (م أ)

إلى أناا زائدة النشاط ,اندِاعية ,تناِسكية ,كثيكر الكك م ,نرجسكية ,انبسكاطية وسكطحية ِكي
ع قاتاا ا جتماعيكة ,تواجك مشكك ت ِكي الكتحكم ِكي سكلوكاا ,وتظاكر العكدوان والايكا ,
وقك ككد تظاك ككر م مك ككح هوسك ككية حقيقيك ككة مثك ككل تقلك ككب الحالك ككة المزاجيك ككة ,وه ك كواج

العظمك ككة,

وا ندِاعية والنشاط الزائد.
 وتحكتفظ المفحوصكة بتكوازن بكين ا نطكوام وا نبسكاط ا جتمكاعيين ِكي اتجاهاتاكا وسككلوكااوِ ما أشارت إلي الدرجة العادية التي حصلت علياا على مقيكا
(

).
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الحالة السابعة
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا :يير مبين

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
المفحوصككة تتجنككب الفق كرات التككي يغلككب أن تتجنباككا جماعتاككا المرجعيككة ,والتككي لاككا د لككة
خاص ككة ِري ككدة وِقً ككا للدرج ككة العادي ككة الت ككي حص ككلت عليا ككا عل ككى مقي ككا
المنخفضة على مقيا

ع ككدم اإلجاب ككة ؟ ,درجتا ككا

الخطأ (ل) :توج د لتاا إلى استجابة المفحوصة بنعم عن كل أو معظكم

األس ككئلة ,وه ككي بش كككل ع ككام معتم ككدة عل ككى اتا ككا مس ككتعدة ل عتك كراف بأخط ككام اجتماعي ككة بس ككيطة,
والمفحوصككة مسككتعدة ل عتكراف بعككدد مككألوف مككن الخبكرات ييككر العاديككة وِك الدرجككة العاديككة التككي
حصلت علياا على مقيا

التواتر (ف) ,ك لَ تحتفظ المفحوصة باتزان مناسب بين الكشف عن

الك ات ووقايكة الك ات ,وهكو مكا عكسكت الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا علكى مقيكا

التصكحيح

(َ).
توهم المر

 -وقد أظارت الصفحة النفسيىة للمفحوصة درجة عادية على مقيا

(هك

)

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
مما يشير إلى أن لد المفحوصة ً

 أما الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكاأن لد المفحوصة اتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك

ا كتئكاب (د) تشكير إلكى

اضا اكتئابية.
اعر ً

 -وتدل الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا المفحوصكة علكى مقيكا

الاسكتيريا (ه ك ) إلكى

أن المفحوصكككة يغلك ككب أن تكك ككون مكككن النك ككوع ا ستع ارضك ككي ا نبسك ككاطي والسك ككطحي ,وهك ككي
متمرككزة حككول اتاككا ,وتنكككر وجككود مشككك ت ,وهككي تفضككل أن تتبنككي النظكرة المتفائلككة إلككى
الحياة وتتجنب القضايا يير السارة.
 -وت ك ككدل الدرج ك ككة المنخفض ك ككة الت ك ككي حص ك ككلت عليا ك ككا المفحوص ك ككة عل ك ككى مقي ك ككا

ا نحك ك كراف

السككيكوباتي (ب د) إلككى أناككا تنككزع إلككى أن تكككون متصككلبة وعرِيككة ,وتسككتطيأ عككادة تحمككل
قدر كبير من الوسطية والملل ,كما ان لي
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الك كورة /األنوثككة (م

 -كمككا أن الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككا

ف) تش ككير إل ككى أنا ككا أق ككل توجاًك كا نح ككو ال ككدور األنث ككوي التقلي ككدي ,كم ككا أن لا ككا اهتمام ككات
أيضا.
باألنشطة ال كرية ً

 -وتعك

الصفحة النفسية للمفحوصة درجات عادية على الرباعي ال هاني لدياا كما يلي:

 -تشير الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة على مقيا

البارانويا (ب أ) إلكى أن

المفحوصة قد تكون شديدة الحساسية ومتشككة.
 -وتدل الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة علكى مقيكا

السكيكاثينيا (ب ت) أنك

يمكن للمفحوصة القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل
 وتعني الدرجة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكاالمككد العككادي لككدياا علككى ه ك ا المقيككا  ,أي أناككا

مسوغ ل .

الفصكام (

َ) إلكى

تعككاني مككن اضككطرابات ِككي التفكيككر

ولككدياا لغككة واضككحة وتسككتطيأ أن تعبككر عككن أِكارهككا مككن خ ك ل كلمككات وجم كل واضككحة
المعني ,كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,وتتمتأ بماارات اجتماعية جيدة.
 -بينما جامت االدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف

عاديا.
(م أ) لتحدد أن مستو نشاطاا يكون ً

 وتحكتفظ المفحوصكة بتكوازن بكين ا نطكوام وا نبسكاط ا جتمكاعيين ِكي اتجاهاتاكا وسككلوكااوِقًا لما تشير إلي الدرجة العاديكة التكي حصكلت علياكا علكى مقيكا
(

).
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الحالة الثا نة
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا 4 :سنوات

حالة التخصص :متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
من خ ل رسم الصفحة النفسية للمفحوصة تبين ما يلي:
 المفحوصة تتجنب الفقرات التي يغلب أن تتجنباا جماعتاا المرجعية أوالتي لاا د لةانصياعا عن المعتاد ,أو لدياا نزعة إلى استخدام إلى
خاصة ِريدة ,وهي أكثر
ً
ميكانيزمات اإلنكار ,مستعدة ل عتراف بعدد مألوف من الخبرات يير العادية ,وهي
تحتفظ بتوازن مناسب بين الكشف عن ال ات ووقاية ال ات ,ومثل ه ه الشخصية يكون

لدياا مصادر شخصية كاِية ألن تريب ِي تدخل سيكولوجي وألن تتقبل  ,ولدياا مستو
معتدل من المعاناة الشخصية.

 -حصولاا على درجة عاديكة علكى مقيكا

تكوهم المكر

(ه ك

) ككان لك مكن الد لكة علكى

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
أن لد المفحوصة ً

 -وتشير الدرجكة الملحوظكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

ا كتئكاب (د) إلكى

اكتئابيككا ,ولككدياا حالككة مككن التشككاؤم واليككأ
اجككا
ً
عامككا ومز ً
أن لككد المفحوصككة حزًنككا ً
يعمكان حياتاككا ِتنككزع إلكى الشككعور بالك نب أو الدونيكة وا نتقككا

ال ك ين

مككن قكدر الك ات وا نككزوام

وا كتئاب.
 -وتشير الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة علكى مقيكا

الاسكتيريا (ه ك ) إلكى

أناا تتسم بعدد من ا تجاهات والسلوَ ,مما يرتبط عادة بالديناميات الاستيرية ِي المد
العادي.
 وبك لَ تقككأ المفحوصككة ِككي الككنمط الثالككل مككن أنمككاط الثكالول العصككابي ,والك ي ترتفككأ ِيكالدرجككة علككى المقيككا
( )9وهككو مقيككا

( )2وهككو مقيككا

تككوهم المككر

(هك ك

ا كتئككاب (د) أكثككر مككن الدرجككة علككى المقياسككين
) ,و( )4وهككو مقيككا

ِالمفحوصة قد تكون لاا تاري عصابي مزمن وأع ار
وم مح هستيرية.
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 -أما على مقيا

ا نحراف السكيكوباتي (ب د) ِقكد حصكلت المفحوصكة علكى درجكة عاديكة

مم ككا يش ككير إل ككى أن ل ككدياا الع ككدد الم ككألوف م ككن الش كككاو م ككن الس ككلطة وتش ككعر ب ككا يتراب
والملل ,وهي

تعاني مكن اضكطرابات نفسكية تكدعو إلكي ظاكور سكلوكيات مضكادة لنفسكاا

أو المجتمأ.
 -وتدل الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة على مقيا

الك كورة /األنوثكة (م ف)

إلككى أناككا أنثككي أقككل توجاًككا نحككو الككدور األنثككوي التقليككدي ,كمككا أن لاككا اهتمامككات باألنشككطة

أيضا.
ال كرية ً

 والمفحوص ككة حساس ككة للع ق ككات البينشخص ككية وه ككي تفك ككر بوض ككوح وعق ني ككة ,وق ككد تك ككونمفرطة الحساسية للنقد ,وتفسر أِعال اآلخرين نحوها على أسا
إلي الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا على مقيا

شخصي ,وِ ما تشير

البارانويا (ب أ).

 -كمككا أن الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا علككى مقيككا

السككيكاثينيا (ب ت) تككدل علككى

أن المفحوصة دقيقة بعامة ِي الوِام بالتزاماتاا ِكي مواعيكدها ,وقكد تقلك إ ا عجكزت عكن
لَ,

تر نفساا قلقة و يراها اآلخرون قلقة ك لَ.

 -وتككدل الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككا

الفصككام (

المفحوص ككة تفك ككر بطريق ككة تختل ككف ع ككن اآلخك كرين ,وري ككم أن ل ككَ يعكك ك

َ) أن

ابتكاري ككة واتج ككاه

الحك ر المسككب أو العمليككات شككب الفصككامية الحقيقيككة ,تنككزع المفحوصككة إلككى تجنككب الواقككأ
من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
 -وتعك

الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة على مقيا

الاو

الخفيف (م أ)

إلى مستو نشاط عادي.
 كمك ككا تشك ككير الدرجك ككة المعتدلك ككة التك ككي حصك ككلت علياك ككا المفحوصك ككة علك ككى مقيك ككاا جتمكاعي (

ا نط ك كوام

) تفضكيلاا ألن تككون بمفردهكا ,أو مكأ جماعكة صكغيرة مكن األصكدقام,

وأن لدياا القدرة على التفاعل مأ اآلخرين ,ولكناا
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الحالة التاسعة
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا 8 :سنوات

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
المفحوصككة تتجنككب الفق كرات التككي يغلككب أن تتجنباككا جماعتاككا المرجعيككة أوالتككي لاككا د لككة
خاصككة ِريككدة ,وقككادرة علككى تحقي ك ت كوازن مناسككب بككين التص كريح باألخطككام ا جتماعي كة وانكارهككا,
وهي مستعدة ل عتكراف بعكدد مكألوف مكن الخبكرات ييكر العاديكة ,و ات مكوارد شخصكية محكدودة,
طا يعترف باا ,لدياا مفاوم ضعيف عن ال ات ,وهكي ييكر ارضكية عكن نفسكاا ولككن
وتخبر ضغو ً
منفكتح بقكدر ازئكد

إما الماارات البينشخصية أو األساليب لتغييكر الموقكف ,أو أناكا شكخ
تنقصاا م

أو لدياا نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

 ك لَ تبين بعد رسم الصفحة النفسية للمفحوصة أناا قد حصكلت علكى درجكة عاديكة علكىمقيا
 -وتعك

توهم المر

(هك

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
) مما يشير إلى أن لدياا ً

الدرجة المنخفضة التي حصلت علياكا علكى مقيكا

ا كتئكاب (د) أن المفحوصكة

يقظة ,اجتماعية ونشطة.
 -بينمككا توضككح الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككا

الاسككتيريا (هك ك

) بأناا تتسم بعدد من ا تجاهات والسلوَ ,ممكا يكرتبط عكادة بالكديناميات الاسكتيرية ِكي
المد العادي.
 وب ك لَ تقككأ المفحوصككة ضككمن الككنمط األول مككن أنمككاط الثككالول العصككابي وهككو نمككط (7التحككول) وِي ك ترتفككأ الدرجككة علككى المقياس ككين ( )9وهككو مقيككا
و( )4وه ككو مقي ككا

الاس ككتيريا (ه ك ك ) ,بينم ككا ت ككنخف

ا كتئاب (د) ,و د لة ه ا النمط أن المفحو
بدنية ,كمكا أن د لكة أن درجكة المفحكو
توهم المر

تشير إلى نزعة المفحو

تككوهم المككر

عل ككى المقي ككا

(ه ك ك

),

( )2وه ككو مقي ككا

يحول المصكاعب الشخصكية إلكى شككاو

علكى مقيكا

الاسكتيريا أكبكر مناكا علكى مقيكا

إلى التفاؤل بشأن شكواه البدنية.

 -ونج ك ككد أن الدرج ك ككة العادي ك ككة الت ك ككي حص ك ككلت عليا ك ككا المفحوص ك ككة عل ك ككى مقي ك ككا

ا نحك ك كراف

كددا مألوًِككا مككن الشكككاو مككن السككلطة وتشككعر
السككيكوباتي (ب د) تشككير إلككى أن لككدياا عك ً
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ب ككا يتراب والمل ككل ,وهك كي

تع ككاني م ككن اض ككطرابات نفس ككية ت ككدعو إل ككي ظا ككور س ككلوكيات

مضادة لنفساا أو المجتمأ.
 والمفحوصككة أقككل توجاً كا نحككو الككدور األنثككوي التقليككدي ,كمككا أن لاككا اهتمامككات باألنشككطةأيضا ,بحسب ما تشير درجتاا العادية على مقيا
ال كرية ً

ال كورة /األنوثة (م ف).

 -بينمكا تشككير الدرجككة العاديكة التككي حصككلت علياككا المفحوصكة علككى مقيككا

البارانويككا (ب أ)

إلى أناا قد تكون شديد الحساسية ومتشككة.
ِ -ي حكين أن الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

السكيكاثينيا (ب

ت) تشكير إلككى أنك يمكككن للمفحوصككة القيككام بالعمككل ,وتحمككل المسككئوليات الشخصككية ,دون
قل

مسوغ ل .

 ويتضح من الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا المفحوصة على مقياأن تفك ككر بطريق ككة تختل ككف ع ككن اآلخك كرين ,وري ككم أن ل ككَ يعكك ك

الفصام (

َ)

ابتكاري ككة واتج ككاه الحك ك ر

المسككب أو العمليككات شككب الفصككامية الحقيقيككة ,إ أن المفحوصككة تنككزع إلككى تجنككب الواقككأ
من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
ِ -ي حين يتضح من الدرجة المعتدلة التي حصلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

الاكو

الخفيككف (م أ) أناككا نشككطة وانبسككاطية و ات طاقككة ,وأناككا تضككي بككالقيود مككن الخككار علككى
نشاطاا ,وقد تثور وتعبر بصورة ظاهرة عن عدم الشعور بالرضا.
 والمفحوصككة تحككتفظ الدرجككة بت كوازن بككين ا نط كوام وا نبسككاط ا جتمككاعيين ِككي اتجاهاتاككاوسككلوكاا وِقًككا لمككا تشككير إلي ك الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا علككى مقيككا
ا جتماعي (

).
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الحالة العاشرا
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 93 :سنة

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
من تحليل شكل الصفحة النفسية للمفحو

تبين لنا اآلتي:

 أن قد حصل على درجة انحكراف ملحوظكة علكى اختبكار عكدم اإلجابكة (؟) ممكا يشكير إلكىاحتمككال كبيككر جككدا بككأن تكككون الصككفحة النفسككية محرِككة ,وأن المفحككو

ييككر قككادر علككى

ا سكتجابة باألسككلوب المناسككب ,وييككر اريكب ِككي لككَ ,كك لَ جكامت درجتك العاديككة علككى
مقيككا

الخطككأ (ل) لتبككين أن المفحككو

قككادر علككى تحقي ك ت كوازن مناسككب بككين التص كريح

باألخطككام ا جتماعيكة وانكارهككا ,كك لَ جككامت الدرجككة المعتدلككة علككى مقيككا
لتعك

أن المفحو

أكثككر مككن الشككخ
انخفا

التكواتر (ف)

يعترف بخبرات يير عادية مما يتمثكل علكي ِقكرات المقيكا
العككاديِ ,ككي حككين أنك حصككل ِككي مقيككا

ملحوظة ,بما يحتمل مع أن يحرف المفحكو

بدرجكة

التصككحيح (َ) علككى درجككة

أو أن يبكالغ بشكدة ِكي مشكك ت

لخل ك انطب ككاع بوج ككود اض ككطراب انفع ككالي ش ككديد قككد يتطل ككب ال ككدخول إل ككى المستش ككفى ,لك ك ا
ِالتنبؤ بالتدخل السيكولوجي يتعين أن يكون ح ًار.

 ك لَ أظارت الصفحة النفسية للمفحو(ه ك ك

عن درجة منخفضة على مقيا

تكوهم المكر

) مم ككا يش ككير إل ككى أنك ك ق ككد ينك ككر وج ككود ش كككاو بدني ككة ,ولديك ك وع ككى كام ككل بحالتك ك

الصحية والنفسية.
 أمككا الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا علككى مقيككاعادية وسلوَ عادي يعك

اضا اكتئابية.
اعر ً

ا كتئككاب (د) ِيككدلل علككى اتجاهككات

 بينما تشير الدرجة المنخفضة التي حصل علياا على مقياالمفحو

اجتماعيكا ,وأن لديك دِاعكات
ًا
إلى أن يكون
ساخر و ًعكا ِكي سكخريت ومعكزوً
ً

قليلة كما ينظر إلي بوصف
 وب لَ يقأ المفحوالمقيا

الاستيريا (هك ) إلكى نكزوع

اجتماعيا.
ا اهتمامات ضيقة وبأن مساير
ً

ضمن النمط الثالل للثالول العصابي وال ي ترتفأ ِي الدرجة على

( )2وهو مقيا

ا كتئاب (د) أكثر من الدرجة على المقياسين ( )9وهو مقيا
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توهم المر

(هك

) ,و( )4وهو مقيكا

ل تاري عصابي مزمن وأع ار
 -وجامت الدرجكة العاديكة للمفحكو

يككون

الاسكتيريا (ه ك ) ,ومثكل هك ا المفحكو

خلطية ,وهو يعاني من اكتئاب وم مح هستيرية.
علكى مقيكا

ا نحكراف السكيكوباتي (ب د) لتشكير إلكى

كددا مألوًِككا مككن الشكككاو مككن السككلطة ويشككعر بككا يتراب والملككل ,وهككو
أن لديك عك ً

يعككاني

من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس أو المجتمأ.

 -وتعك

الصفحة النفسية للمفحو

درجات عادية على الرباعي ال هاني لدي كما يلي:

 ال كورة /األنوثة (م ف)( :عادية) المفحو حصككل المفح ككوالمفحو

حسا

ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.

عل ككى درج ككة عادي ككة عل ككى مقي ككا

البارانوي ككا (ب أ) مم ككا يش ككير إل ككى أن

للع قكات البينشخصكية وهكو يفككر بوضكوح وعق نيكة ,وقكد يككون مفكرط

الحساسية للنقد ,ويفسر أِعال اآلخرين نحوه على أسا
 كمكا حصكل علككى درجكة عاديكة علككى مقيكاللمفحو

شخصي.

السككيكاثينيا (ب ت) ممكا يكدل علككى أنك يمكككن

القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل

 -باإلضاِة إلى الدرجة العادية التي حصل علياا المفحكو

مسوغ ل .

علكى مقيكا

الفصكام (

والت ككي تش ككير إل ككى الم ككد العكككادي لديك ك عل ككى هك ك ا المقيكككا  ,بمعن ككي أنك ك

َ)

يع ككاني مكككن

اضطرابات ِي التفكير ولدي لغة واضحة ويستطيأ أن يعبر عن أِكاره من خ ل كلمات
وجمككل واضككحة المعنككي ,كمككا أن لككدياا القككدرة علككي التفاعككل ا جتمككاعي ,ويتمتككأ بماككارات
اجتماعية جيدة.
 -وكك لَ الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو

علككى مقيككا

الاككو

الخفيككف (م أ)

يشير إلى أن مستو نشاط عادي.
 -وقد حصل المفحو

على درجة معتدلة علكى مقيكا

يوضككح تفضككيل المفحككو

ا نطكوام ا جتمكاعي (

) ممكا

أن يكككون بمفككرده ,أو مككأ جماعككة صككغيرة مككن األصككدقام ,وأن

لدي القدرة على التفاعل مأ اآلخرين ,ولكن
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الحالة الحادية مشترا
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 1 :سنوات

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
يتجنككب ِق كرات أكثككر ممككا يتجنب ك عككادة أِ كراد جماعت ك المرجعيككة ,وهككو

نجككد أن المفحككو

قككادر علككى تحقي ك ت كوازن مناسككب بككين التص كريح باألخطككام ا جتماعي كة وانكارهككا ,وتشككير الدرجككة
الملحوظككة علككى مقيككا
المقيكككا
المفحككو

الت كواتر (ف) أن ك قككد يكككون البروِيككل ييككر صككاد  ,ويمثككل ا رتفككاع علككى

شكككدة المعانك ككاة ودرجكككة السك ككيكوباثولوجية التك ككي يخبرهك ككا المفحك ككو
كلوكيا أو بأن ك
بأن ك مضككطرب سك ً

 ,ويك ككرجح أن يشك ككخ

هككاني ,ك ك لَ نجككد أن المفحككو

و م كوارد شخصككية

محدودة ,ويخبر ضغوطًا يعترف باا ,لدي مفاوم ضعيف عن ال ات ,وهو يير ار

عن نفسك ,

إما الماارات البينشخصكية أو األسكاليب لتغييكر الموقكف ,أو أنك شكخ
ولكن تنقص م

منفكتح بقكدر

زائد أو لدي نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.
وتعك

الصفحة النفسية للمفحو

 جامت درجة المفحوالمفحو

درجات عادية على الثالول العصابي كما يلي:
عادية على مقيا

توهم المر

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
ً

 جامت درجة المفحووسلوَ عادي يعك

 -جككامت درجككة المفحككو

عادية على مقيا

اضا اكتئابية.
اعر ً

عاديككة علككى مقيككا

(هك

) مما يشير إلكى أن لكد

ا كتئاب (د) مما يدلل علكى اتجاهكات عاديكة
الاسككتيريا؛ ممككا يوضككح أن المفحككو

يتسككم

بعدد من ا تجاهات والسلوَ ,مما يرتبط عادة بالديناميات الاستيرية ِي المد العادي.
 وب ك لَ يقككأ ضككمن الككنمط األول للثككالول العصككابي وهككو ( 7التحككول) وِي ك ترتفككأ الدرجككةعلى المقياسين ( )9وهو مقيا
) ,بينما تنخف

على المقيا

توهم المر

(ه ك

( )2وهكو مقيكا

) ,و( )4وهكو مقيكا

الاسكتيريا (ه ك

ا كتئكاب (د) ,و د لكة هك ا الكنمط أن

المفحكككو

يحك ككول المصك ككاعب الشخصك ككية إلك ككى شك كككاو بدنيك ككة ,كمك ككا أن د لك ككة أن درجك ككة

المفحكو

علكى مقيكا

تشكير إلكى نزعككة

المفحو

إلى التفاؤل بشأن شكواه البدنية.

الاسككتيريا أكبكر مناكا علككى مقيكا
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على درجة عاديكة علكى مقيكا

 -وقد حصل المفحو

ا نحكراف السكيكوباتي (ب د) ,ممكا

كددا مألوًِكا مكن الشككاو مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل ,وهكو
يشير إلى أن لدي ع ً
يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس أو المجتمأ.

 كك لَ حصككل علككى درجككة عاديككة علككى مقيككاالمفحو

الك كورة /األنوثككة (م ف) ممككا يشككير إلككى أن

ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.

 وقككد جككامت الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا المفحككولتشير إلى أن المفحو
يكك ككون المفحك ككو

حسا

علككى مقيككا

البارانويككا (ب أ)

للع قات البينشخصية وهو يفكر بوضوح وعق نية ,وقد

مفك ككرط الحساسك ككية للنقك ككد ,ويفسك ككر أِعك ككال اآلخ ك كرين نحك ككوه علك ككى أسك ككا

شخصي.
 وجامت الدرجة العادية التي حصل علياا على مقيايمكن للمفحو

السيكاثينيا (ب ت) لتشير إلى أنك

القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل

ِ -ي حين جامت الدرجة المعتدلكة التكي حصكل علياكا المفحكو

مسوغ ل .
الفصكام (

علكى مقيكا

َ) لتشككير إلككى أن ك يفكككر بطريقككة تختلككف عككن اآلخ كرين ,وريككم أن لككَ يعك ك

ابتكاريككة

واتجككاه الحك ر المسككب أو العمليككات شككب الفصككامية الحقيقيككة ,إ أن المفحككو

ينككزع إلككى

تجنب الواقأ من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
 -ك لَ جامت الدرجة المعتدلة التي حصكل علياكا المفحكو

علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف

(م أ) لتككدلل علككى أن ك نشككط وانبسككاطي و و طاقككة ,وأن ك يضككي بككالقيود مككن الخككار علككى
نشاط  ,وقد يثور ويعبر بصورة ظاهرة عن عدم الشعور بالرضا.
 ِككي حككين جككامت الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا المفحككوا جتم ككاعي (

) لتش ككير إل ككى تفض ككيل المفح ككو

علككى مقيككا

أن يك ككون بمف ككرده ,أو م ككأ جماع ككة

صكغيرة مككن األصككدقام ,وأن لديك القككدرة علككى التفاعككل مككأ اآلخكرين ,ولكنك
بعامة.

-069

ا نطككوام
يفضككل لككَ

نتائج البحث و نا شترا

الفصل الرابع

-071

نتائج البحث و نا شترا
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الحالة الثانية مشترا
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 96 :سنة

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
للفقك كرات الت ككي يغل ككب أن تتجنبا ككا جماعتك ك

أظا ككرت الص ككفحة النفس ككية تجن ككب المفح ككو

المرجعيككة أوالتككي لاككا د لككة خاصككة ِريككدة ,وأن ك قككادر علككى تحقي ك ت كوازن مناسككب بككين التص كريح
باألخطككام ا جتماعيكة وانكارهككا ,ويعتككرف المفحككو
المقيككا

بدرجككة أكثككر مككن الشككخ

بخب كرات ييككر عاديككة ممككا يتمثككل علككي ِق كرات
و م كوارد شخصككية محككدودة,

العككادي ,وك ك لَ أن المفحككو

ويخبككر ضككغوطًا يعتككرف باككا ,لديك مفاككوم ضككعيف عككن الك ات ,وهككو ييككر ار

عككن نفسك  ,ولكككن

إما الماارات البينشخصية أو األساليب لتغيير الموقف ,أو أن شخ
تنقص م

منفتح بقدر ازئكد أو

لدي نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

 ك ك لَ عكسككت الصككفحة النفسككية للمفحككو) والتي تشير إلى أن لد المفحو
 -ك لَ حصل المفحو

درجككة عاديككة علككى مقيككا

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
ً

على درجة عادية على مقيا

لدي اتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك
 -بينمككا جككامت درجككة المفحككو

تككوهم المككر

(هك ك

ا كتئاب (د) والتكي تشكير إلكى أن

اضا اكتئابية.
اعر ً

المنخفضككة علككى مقيككا

الاسككتيريا (ه ك ) لتشككير إلككى أنك

اجتماعيكا ,وأن لديك دِاعكات قليلكة
ينزع إلى أن يككون س ًا
كاخر و ًعكا ِكي سكخريت ومعكزوً
ً
كما ينظر إلي بوصف

 وجامت درجة المفحكوإلككى أن المفحككو

اجتماعيا.
ا اهتمامات ضيقة وبأن مساير
ً
علكى مقيكا

ا نحكراف السكيكوباتي (ب د) منخفضكة ممكا يشكير

كلبا وعر ًِيكا ,ويسككتطيأ عككادة تحمككل قككدر كبيككر
ينككزع إلككى أن يكككون متصك ً

من الوسطية والملل ,وقد

ياتم بالنشاط الجنسي.

 باإلضككاِة إلككى كونك يتوحككد بقككوة مككأ الككدور الك كري التقليككدي ,وقككد يكككون قارًيكا وييككر مككرنِيما يتعل ب كورت  ,كما تدلل علي درجت على مقيا
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علكى مقيكا

الدرجة المعتدلة التي حصل علياكا المفحكو

البارانويكا (ب

للع ق ككات البينشخص ككية وه ككو يفك ككر بوض ككوح وعق ني ككة ,وق ككد يك ككون مف ككرط

الحساسية للنقد ,ويفسر أِعال اآلخرين نحوه على أسا
 -ك لَ حصل المفحو

على درجة عادية على مقيا

شخصي.
السيكاثينيا (ب ت) مما يشير إلى

أن يمكن القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل
 -وجامت الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو

على مقيا

إل كى المككد العككادي لدي ك علككى ه ك ا المقيككا  ,بمعنككي أن ك

مسوغ ل .
الفصكام (

َ) لتشكير

يعككاني مككن اضككطرابات ِككي

التفكير ولدي لغة واضحة ويستطيأ أن يعبر عن أِكاره من خ ل كلمات وجمكل واضكحة
المعني ,كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,ويتمتأ بماارات اجتماعية جيدة.
 -وقككد حصككل المفحككو

كك لَ علككى درجككة عاديككة مقيككا

الاككو

الخفيككف (م أ) ممككا يشككير

إلى أن مستو نشاط عادي.
 بينمك ككا جك ككامت الدرجك ككة المعتدلك ككة التك ككي حصك ككل علياك ككا المفحك ككوا جتم ككاعي (

) لتش ككير إل ككى تفض ككيل المفح ككو

علك ككى مقيك ككا

أن يك ككون بمف ككرده ,أو م ككأ جماع ككة

صغيرة من األصدقام ,وأن لديك القكدرة علكى التفاعكل مكأ اآلخكرين ,ولكناكا
بعامة.
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الحالة الثالثة مشترا
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا 20 :سنة

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
المفحوصككة تتجنككب ِق كرات أكثككر ممككا تتجنباككا عككادة أِ كراد جماعتاككا المرجعيككة ,وهككي أكثككر
انصياعا عن المعتاد ,أو لدياا نزعة إلى استخدام إلى ميكانيزمكات اإلنككار بحسكب مكا تشكير إلياكا
ً

درجتاا المعتدلة على مقيا

مستعده ل عتراف بعدد مألوف من الخبرات

الخطأ (ل) ,والمفحو

ييككر العاديككة ,كمككا اناككا تحككتفظ بتكوازن مناسككب بككين الكشككف عككن الك ات ووقايككة الك ات ,ومثككل ه ك ه
الشخصككية لككدياا مصككادر شخصككية كاِيككة ألن تريككب ِككي تككدخل سككيكولوجي وألن تتقبل ك  ,ولككدياا
مستويات معتدلة من المعاناة الشخصية.
 ك ك لَ اتضككح مككن خ ك ل رسككم صككفحة النفسككية للمفحوصككة حصككولاا عل كي درجككات عاديككةعلى الثالول العصابي:
 ِلقد حصلت المفحوصة على درجة عادية على مقيكاعددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
إلى أن لدياا ً

تكوهم المكر

(ه ك

) ممكا يشكير

 -والمفحوصة لدياا اتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك

اضا اكتئابية ,وه ا ما أشارت
اعر ً

 -وتكدل الدرجكة العاديكة التككي حصكلت علياكا علككى مقيكا

الاسكتيريا (ه ك ) أناكا تتسكم بعككدد

إلي الدرجة العادية التي حصلت علياا على مقيا

ا كتئاب (د).

من ا تجاهات والسلوَ ,مما يرتبط عادة بالديناميات الاستيرية ِي المد العادي.
عددا مألوًِا من الشكاو من السلطة وا يتراب والملل ,كما تشكير إليك
 والمفحوصة لدياا ًدرجتاا العادية على مقيا

ا نحراف السيكوباتي (ب د).

 -ك لَ تشير الدرجة المنخفضة على مقيا

اهتماما
ال كورة /األنوثة (م ف) إلى أناا تاتم
ً

أصي ً باألنشطة األنثوية التقليدية ,وقد تكون سلبية ِي دورها.
 -ك لَ تعك

الصفحة النفسية للمفحوصة درجات عادية على الربكاعي الك هاني لكدياا كمكا

يلي:
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 -حصلت المفحوصة على درجة عادية على مقيا

البارانويا (ب أ) مما يشير إلى أناا قكد

تكون شديدة الحساسية ومتشككة.
 -حصلت المفحوصة على درجة عادية على مقيا

السيكاثينيا (ب ت) مما يشير إلى أنك

يمكناا القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل
 وك لَ حصلت المفحوصة على درجة عادية على مقياالمككد العككادي لككدياا علككى ه ك ا المقيككا  ,أي أناككا

مسوغ ل .

الفصام (

َ) مما يشير إلى

تعككاني مككن اضككطرابات ِككي التفكيككر

ولككدياا لغككة واضككحة وتسككتطيأ أن تعبككر عككن أِكارهككا مككن خ ك ل كلمككات وجمككل واضككحة
المعني ,كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,وتتمتأ بماارات اجتماعية جيدة.
 باإلضكاِة إلكى حصكول المفحوصككة علكى درجكة عاديكة علككى مقيكاعاديا.
مما يشير إلى أن مستو نشاطاا يكون ً

 وتعك(

الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة علكى مقيكا

الاكو

الخفيككف (م أ)

ا نطكوام ا جتمكاعي

) أناا تحتفظ بتوازن بين ا نطوام وا نبساط ا جتماعيين ِي اتجاهاتاا وسلوكاا.
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الحالة الرابعة مشترا
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 6 :سنوات

حالة التخصص :متخص

تفسير الصفحة النفسية:
مككن خك ل رسككم الصككفحة النفسككية للمفحككو
علككى مقيككا

تبككين حصككول علككى درجككة انحكراف ملحوظككة

عككدم اإلجابككة (؟) ممككا يشككير إلككى أن ك هنككاَ احتمككال كبيككر جككدا بككأن تكككون الصككفحة

النفسية محرِة ,والمفحو
ك لَ جامت درجة المفحو

يير قادر على ا ستجابة باألسلوب المناسب ,ويير رايب ِي لكَ,
علكى مقيكا

الخطكأ (ل) عاديكة ممكا يشكير إلكى أن المفحكو

قكادر

على تحقي توازن مناسكب بكين التصكريح باألخطكام ا جتماعيكة وانكارهكاِ ,كي حكين جكامت درجتك
الملحوظة على مقيا
المقيا
المفحو
مقي ككا

التواتر (ف) لتبين ان قكد يككون البروِيكل ييكر صكاد  ,وأن ا رتفكاع علكى

يمثكل شكدة المعانكاة ودرجكة السكيكوباثولوجية التكي يخبرهكا المفحكو
سلوكيا أو بأن
بأن مضطرب
ً

التص ككحيح (َ) أن المفح ككو

 ,ويكرجح أن يشكخ

هاني ,بينما لوحظ من درجة ا نحراف الملحوظكة علكى

يحتم ككل أن يح ككرف أو أن يب ككالغ بش ككدة ِ ككي مش ككك ت لخلك ك

انطبككاع بوجككود اضككطراب انفعككالي شككديد قككد يتطلككب الككدخول إلككى المستشككفى ,ل ك ا ِككالتنبؤ بالتككدخل
السيكولوجي يتعين أن يكون ح ًار.
-

لكَ اتضكح مكن خك ل رسككم الصكفحة النفسكية لاك ا المفحككو
علككى مقيككا

تككوهم المككر

(ه ك

حصكول علكى درجكة عاديككة

) ممككا يشككير إلككى أن لككد المفحككو

الشكاو البدنية.
 وتش ككير االدرج ككة العادي ككة الت ككي حص ككل عليا ككا المفح ككواتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك
 -وتعك

اضا اكتئابية.
اعر ً

الدرجة المعتدلة التي حصل علياا المفحو

يغلككب أن يكككون المفحككو

عل ككى مقي ككا
علكى مقيكا

كددا مألوًِككا مككن
عك ً
ا كتئ ككاب (د) إل ككى

الاسكتيريا (ه ك ) أنك

مككن النككوع ا ستع ارضككي ا نبسككاطي والسككطحي ,وهككو متمركككز

حككول ات ك  ,وينكككر وجككود مشككك ت ,وهككو يفضككل أن يتبنككي النظ كرة المتفائلككة إلككى الحيككاة
ويتجنب القضايا يير السارة.
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 وتشير الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا علكى مقيكاأن المفحو

ا نحكراف السكيكوباتي (ب د) إلكى

عددا مألوًِا من الشكاو مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل ,وهكو
لدي
ً

يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس أو المجتمأ.
 -بينما تشير الدرجة العادية التي حصل علياا المفحكو

الك كورة /األنوثكة (م

علكى مقيكا

ف) إلى أن ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.
 ك ك لَ الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككوإلى أن المفحو

علككى مقيككا

قد يكون شديد الحساسية ومتشك ًكا.

 وي حظ أن الدرجة المنخفضة التي حصل علياا المفحكوت) تعك ك

البارانويككا (ب أ) تشككير

علكى مقيكا

السكيكاثينيا (ب

انفعالي كا ,وموج ك نحككو النجككاح
شككعوره بككاألمن وا رتيككاح مككأ ات ك وهككو مسككتقر
ً

وهو مثابر ويتسم باتجاه المسئولية.

 -بينمكا جككامت الدرجككة العاديكة التككي حصككل علياككا المفحكو

علككى مقيككا

لتشككير إلككى المككد العككادي لديك علككى هك ا المقيككا  ,بمعنككي أنك

الفصككام (

َ)

يعككاني مككن اضككطرابات

ِككي التفكيككر ولدي ك لغككة واضككحة ويسككتطيأ أن يعبككر عككن أِكككاره مككن خ ك ل كلمككات وجمككل
واضحة المعني ,كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,ويتمتأ بماارات اجتماعية
جيدة.
 -وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو

علككى مقيككا

الاككو

الخفيككف (م أ)

كار تؤدي إلي سلوَ يير مناسب.
عاديا ,وليست لدي أِ ًا
إلى أن مستو نشاط يكون ً

 ويتضك ككج مك ككن الدرجك ككة العاديك ككة التك ككي حصك ككل علياك ككا المفحك ككوا جتماعي (

علك ككى مقيك ككا

ا نط ك كوام

) أن يحتفظ بتوازن بين ا نطوام وا نبساط ا جتماعيين ِكي اتجاهاتك

تبعا ألهداِ ا جتماعية والعملية.
وسلوك  ,وع قات محددة ً

-078

نتائج البحث و نا شترا

الفصل الرابع

-079

نتائج البحث و نا شترا

الفصل الرابع

الحالة الخا سة مشترا
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا 4 :سنوات

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
من خ ل رسم الصفحة النفسية للمفحوصكة تبكين أناكا قكادرة وعازمكة علكى ا سكتجابة لككل
الفقرات ,وتوج د لة الدرجة المنخفضة على مقيا

الخطأ إلى استجابة المفحوصة بنعم عن كل

أو معظ ككم األس ككئلة ,وهك كي بش كككل ع ككام معتم ككدة عل ككى اتاك كا مس ككتعدة ل عتك كراف بأخط ككام اجتماعي ككة
بسككيطة ,والمفحوصككة مسككتعدة ل عتكراف بعككدد مككألوف مككن الخبكرات ييككر العاديككة ,وهككي ي مكوارد
شخصية محدودة ,وتخبر ضغوطًا يعترف باا ,ك لَ لدياا مفاوم ضعيف عكن الك ات ,وهكي ييكر
إمككا الماككارات البينشخصككية أو األسككاليب لتغييككر الموقككف ,أو أناككا
ارض كية عككن نفسككاا و تنقصككاا م
شخصية منفتحة بقدر زائد أو لدياا نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

 ك لَ تبين من خ ل رسم الصفحة النفسكية للمفحوصكة حصكولاا علكى درجكة عاديكة علكىالثالول العصابي كالتالي:
 حصلت المفحوصة على درجة عادية على مقيكاعددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
أن لدياا ً

 حصككلت المفحوصككة علككى درجككة عاديككة علككى مقيككااتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك

تكوهم المكر

(ه ك

) ممكا يشكير إلكى

ا كتئككاب (د) ممككا يشككير إلككى وجككود

اضا اكتئابية.
اعر ً

 -حصلت المفحوصة على درجة عادية على مقيكا

الاسكتيريا (ه ك ) ممكا يشكير إلكى أناكا

تتسككم بعككدد مككن ا تجاهككات والسككلوَ ,ممككا ي كرتبط عككادة بالككديناميات الاسككتيرية ِككي المككد
العادي.
 -وجامت درجة المفحوصة عادية على مقيا

ا نحراف السيكوباتي (ب د) ,مما يشير لما

عددا مألوًِا من الشكاو من السلطة وتشكعر بكا يتراب والملكل ,وهكي
لدياا من ً
من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفساا أو المجتمأ.
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ال ك كورة /األنوثككة (م ف) لتشككير إلككى أناككا أنثككي أقككل

 -وجككامت درجتاككا العاديككة علككى مقيككا

توجاًكا نحككو الككدور األنثككوي التقليككدي مككن ييرهككا ,كمككا أن لاككا اهتمامككات باألنشككطة ال كريككة

أيضا.
ً

الدرج ككة العادي ككة الت ككي حص ككلت عليا ككا المفحوص ككة عل ككى مقي ككا

 -وتعكك ك

البارانوي ككا (ب أ)

كوناا قد تكون شديدة الحساسية ومتشككة
 -كمككا تعك ك

الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحككو

علككى مقيككا

السككيكاثينيا (ب

ت) أنك ك يمك ككن للمفحوص ككة القي ككام بالعم ككل ,وتحم ككل المس ككئوليات الشخص ككية ,دون قلك ك
مسوغ ل .
 ِي حكين جكامت الدرجكة المنخفضكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا(

الفصكام

َ) لتوضككح أن المفحوصككة عرِيككة وواقعيككة وينقصككاا ا هتمككام بالقضككايا النظريككة أو

الفلسككفية ,وهككي عيانيككة ينقصككاا الخيككال ,وقككد تجككد صككعوبة مككأ األشككخا

ال ك ين يككدركون

العالم بصورة مختلفة عن إدراكاا ل .
 وللمفحوصككة مسككتو نشككاط عككادي كمككا تعكسككة الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا علككىمقيا

الاو

الخفيف (م أ).

 كما اناا تحتفظ بتوازن بين ا نطوام وا نبساط ا جتمكاعيين ِكي اتجاهاتاكا وسكلوكاا وِقًكالمك ككا تعكسك ككة الدرجك ككة العاديك ككة التك ككي حصك ككلت علياك ككا المفحوصك ككة علك ككى مقيك ككا
ا جتماعي (

).
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الحالة السادسة مشترا
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

حالة التخصص :يير متخصصة

سنوات الخبرا 1 :سنوات

تفسير الصفحة النفسية:
أظاككرت الص ككفحة النفس ككية للمفحوص ككة أناككا تتجن ككب ِقككرات أكث ككر ممككا يتجنبك ك ع ككادة أِككراد
جماعتا ك كا المرجعيك ككة ,والمفحوص ك كة قك ككادرة علك ككى تحقي ك ك ت ك كوازن مناسك ككب بك ككين التص ك كريح باألخطك ككام
ا جتماعي ك كة وانكارهك ككا ,وه ك كي مك ككن وات الح ك ك

السك ككيكولوجي ال ك ك ين يحك ككاولون خل ك ك صك ككورة ات

مريوب ككة ,كك ك لَ ِالمفحوصك كة مس ككتعدة ل عتك كراف بع ككدد م ككألوف م ككن الخبك كرات يي ككر العادي ككة ,وه ككي
شخصككية متواِق كة ومستبصككرة ومعتمككدة علككى اتا كا ,ويسككال عليا كا التعامككل مككأ مشككك ت حياتاككا
اليومية ,وِي ظروف الضغط ِ ن قد

تسعى إلى طلب المساعدة ِي مواجاة مشك تاا.

 كك لَ اظاككرت الصككفحة النفسككية للمفحوصككة درجككة معتدلككة علككى مقيككا) والت ككي تش ككير إل ككى أن ل ككدياا بعك ك

تككوهم المككر

(ه ك

ا نش ككغال بوظ ككائف الجس ككم واحتم ككال النظ ككر اليك ك

بوصف يير ناضج وعنيد وينقص الداِأ.
 وت ككدل الدرج ككة العادي ككة الت ككي حص ككلت عليا ككا عل ككى مقي ككاعاديا يعك
اتجاهات عادية وسلو ًكا ً

ا كتئ ككاب (د) عل ككى أن ل ككدياا

اضا اكتئابية.
اعر ً

 -ويتضح من الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة على مقيا

الاستيريا (ه ك )

أناا تتسم بعدد من ا تجاهات والسلوَ ,مما يرتبط عادة بالديناميات الاستيرية ِي المد
العادي.
عددا مألوًِكا مكن الشككاو مكن السكلطة وا يتكراب والملكل وِك مكا تشكير
 والمفحوصة لدياا ًإلي درجتاا العادية على مقيا

 -أمككا بالنسككبة لمقيككا

ا نحراف السيكوباتي (ب د).

الك كورة /األنوثككة (م ف) ِقككد جككامت درجتاككا علككى المقيككا

منخفضككة

اهتماما أصكي ً باألنشكطة األنثويكة التقليديكة ,وقكد تككون سكلبية ِكي
مما يشير إلى أن لدياا
ً

دورها.
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 -ويتضح من الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا المفحوصة على مقيكا

البارانويكا (ب أ)

حساسككيتاا للع قككات البينشخصككية ,وأناككا تفكككر بوضككوح وعق نيككة ,وقككد تكككون المفحوصككة
مفرطة الحساسية للنقد ,وتفسر أِعال اآلخرين نحوها على أسا
 -وتش ككير الدرج ككة المعتدل ككة الت ككي حص ككلت عليا ككا عل ككى مقي ككا

شخصي.

الس ككيكاثينيا (ب ت) إل ككى أن

المفحوصككة دقيقككة بعامككة ِككي الوِككام بالتزاماتاككا ِككي مواعيككدها ,وقككد تقل ك إ ا عجككزت عككن
لَ,

تر نفساا قلقة و يراها اآلخرون ك لَ.

 ك لَ تشير الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا المفحوصة على مقياإلى أناا تفكر بطريقة تختلكف عكن اآلخكرين ,وريكم أن لكَ يعكك

الفصكام (

َ)

ابتكاريكة واتجكاه الحك ر

المسككب أو العمليككات شككب الفصككامية الحقيقيككة ,وتنككزع المفحوصككة إلككى تجنككب الواقككأ مككن
خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
 وتشير الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصكة علكى مقيكاعاديا.
إلى أن مستو نشاطاا يكون ً

 -بينما تعكك

الدرجكة المعتدلكة التكي حصكلت علياكا علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف (م أ)

ا نطكوام ا جتمكاعي (

) تفضككيلاا أن تكككون بمفردهككا ,أو مككأ جماعككة صككغيرة مككن األصككدقام ,وأن لككدياا القككدرة
على التفاعل مأ اآلخرين ,ولكناا

تفضل لَ بعامة.
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الحالة السابعة مشترا
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 22 :سنة

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
يتجنب ِقرات أكثر مما يتجنب عكادة أِكراد جماعتك المرجعيكة ,وهكو قكادر علكى

المفحو

تحقيك تكوازن مناسككب بككين التصكريح باألخطككام ا جتماعيكة وانكارهككا ,وهككو مسككتعد ل عتكراف بعككدد
و موارد شخصية محدودة ,ويخبر ضغوطًا يعترف

مألوف من الخبرات يير العادية ,والمفحو

باككا ,لدي ك مفاككوم ضككعيف عككن ال ك ات ,وهككو ييككر ار
البينشخصية أو األساليب لتغيير الموقف ,أو أن شخ

إمككا الماككارات
عككن نفس ك  ,ولكككن تنقص ك م
منفتح بقدر زائد أو لدي نزعات مازوكية

للكشف عن ال ات.
ك لَ تعك

الصفحة النفسية للمفحو

ِ -لقد حصل المفحو

درجات عادية على الثالول العصابي كالتالي:

على درجة عادية على مقيكا

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
إلى أن لدي
ً

 وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككوعاديا يعك
لدي اتجاهات عادية وسلو ًكا ً

تكوهم المكر
علككى مقيككا

ا كتئككاب (د) إلككى أن

اضا اكتئابية.
اعر ً

 بينمكا تشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككوإل ككى أن المفح ككو

(ه ك

) والتكي تشكير

علككى مقيككا

الاسككتيريا (ه ك )

يتس ككم بع ككدد م ككن ا تجاه ككات والس ككلوَ ,مم ككا يك كرتبط ع ككادة بال ككديناميات

الاستيرية ِي المد العادي.
 -وبك لَ يقككأ المفحككو

ضككمن الككنمط األول مككن الثككالول العصككابي وهككو نمككط ( 7التحككول)

والك ي ِيك ترتفككأ الدرجككة علككى المقياسككين ( )9وهككو مقيككا
وهككو مقيككا

الاسككتيريا (ه ك ) ,بينمككا تككنخف

(د) ,و د لككة ه ك ا الككنمط أن المفحككو
كمككا أن د لككة أن درجككة المفحككو
المر

تشير إلى نزعة المفحو

علككى المقيككا

(ه ك

) ,و()4

تككوهم المككر

( )2وهككو مقيككا

ا كتئككاب

يحككول المصككاعب الشخصككية إلككى شكككاو بدنيككة,

علككى مقيككا

الاسككتيريا أكبككر مناككا علككى مقيككا

إلى التفاؤل بشأن شكواه البدنية.
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العادي ككة عل ككى مقي ككا

درج ككة المفح ككو

ا نحك كراف الس ككيكوباتي (ب د) إل ككى أن

عددا مألوًِكا مكن الشككاو مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل ,وهكو
لدي
ً

يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس أو المجتمأ.
 -كما تشير الدرجكة العاديكة للممفحكو

علكى مقيكا

الك كورة /األنوثكة (م ف) إلكى اهتمامك

باألنشطة ال كرية التقليدية.
 ون حككظ أن الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا المفحككوتشير إلى أن المفحو

حسا

علككى مقيككا

للع قات البينشخصية وهو يفكر بوضوح وعق نيكة ,وقكد

يكون مفرط الحساسية للنقد ,ويفسر أِعال اآلخرين نحوه على أسا
 وقد جامت الدرجة العادية التي حصل علياا المفحكوبأنك يمكككن للمفحككو

البارانويككا (ب أ)

علكى مقيكا

شخصي.
السكيكاثينيا (ب ت)
مسككوغ

القيككام بالعمككل ,وتحمككل المسككئوليات الشخصككية ,دون قلك

ل.
ِ -ككي حككين جككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو

علككى مقيككا

َ) لتشك ككير إلك ككى المك ككد العك ككادي لدي ك ك علك ككى ه ك ك ا المقيك ككا  ,بمعنك ككي أن ك ك

الفصككام (
يعك ككاني مك ككن

اضطرابات ِي التفكير ولدي لغة واضحة ويستطيأ أن يعبر عن أِكاره من خ ل كلمات
وجمككل واضككحة المعنككي ,كمككا أن لككدياا القككدرة علككي التفاعككل ا جتمككاعي ,ويتمتككأ بماككارات
اجتماعية جيدة.
 -كما أن الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا المفحكو

علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف (م أ)

كار تككؤدي إلككي سككلوَ ييككر
عاديككا ,وليسككت لدي ك أِكك ًا
تشككير إلككى أن مسككتو نشككاط يكككون ً

مناسب.

 -ك لَ نجد أن المفحو

يحتفظ بتوازن بين ا نطوام وا نبساط ا جتماعيين ِي اتجاهات

وسلوك  ,وِقًا لما تشير إلي درجت العادية على مقيا
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الحالة الثا نة مشترا
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا :يير مبين

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
تعك ك

أن ك يتجنككب الفق كرات التككي يغلككب أن تتجنباككا جماعت ك

الصككفحة النفسككية للمفحككو

كتعدا ل عت كراف
المرجعيككة أوالتككي لاككا د لككة خاصككة ِريككدة ,وهككو بشكككل عككام معتمككد علككى ات ك مسك ً
بأخطام اجتماعية بسيطة ,الدرجة الملحوظة على مقيا

يكككون ييككر ص ككاد  ,ويمثككل ا رتفككاع عل ككى المقيككا
يخبرهككا المفحككو
ا نخفككا

 ,ويككرجح أن يشككخ

الملحككوظ علككى مقيككا

المفحككو

التواتر (ف) تشير على أن البروِيكل قكد

شككدة المعان ككاة ودرجككة السككيكوباثولوجية الت ككي
كلوكيا أو بأنك
بأنك مضككطرب سك ً

التصككحيح (َ) يحتمككل أن يحككرف المفحككو

هككاني ,درجككة

أو أن يبككالغ بشككدة

ِي مشك ت لخل انطباع بوجود اضطراب انفعكالي شكديد قكد يتطلكب الكدخول إلكى المستشكفى ,لك ا
ِالتنبؤ بالتدخل السيكولوجي يتعين أن يكون ح ًار.
 ك لَ أظاكرت الصكفحة النفسكية للمفحكوعلكى مقيككا

(ه ك

تكوهم المككر

درجكة عاديكة علكى حصكول علكى درجكة عاديكة

) وهككي تشكير إلككى أن لكد المفحككو

الشكاو البدنية.
 -ك لَ حصل المفحو

على درجة عادية على مقيا

لدي اتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك
 وقد حصل المفحوأن المفحو

اضا اكتئابية.
اعر ً

الاستيريا (هك ) ممكا يشكير إلكى

اجتماعيكا ,وأن لديك
ينزع إلى أن يكون س ًا
كاخر و ًعكا ِكي سكخريت ومعكزوً
ً

 بينمككا جككامت درجككة المفحككووه ككو

ا كتئاب (د) والتكي تشكير إلكى أن

على درجة منخفضة على مقيا

دِاعات قليلة كما ينظر إلي بوصف
إلى أن المفحو

كددا مألوًِككا مككن
ع ً

اجتماعيا.
ا اهتمامات ضيقة وبأن مساير
ً

العاديككة علككى مقيككا

ا نح كراف السككيكوباتي (ب د) لتشككير

كددا مألوًِكا مكن الشككاو مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل,
لدي ع ً

يع ككاني م ككن اض ككطرابات نفس ككية ت ككدعو إل ككي ظا ككور س ككلوكيات مض ككادة لنفس ك ك أو

المجتمأ.
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 ك لَ جامت درجة المفحوالمفحو

العادية على مقيا

ال كورة /األنوثة (م ف) لتشير إلكى أن

ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.

 ِي حين جكامت الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا المفحكوأ) لتشير إلى أن المفحو
 -وتعك

قد يكون شديد الحساسية ومتشك ًكا.

الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو

يمكن للمفحو
 ك لَ تعكأن المفحككو

علكى مقيكا

البارانويكا (ب

على مقيا

السيكاثينيا (ب ت) أنك

القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل
الدرجة المعتدلة التي حصل علياا المفحكو

مسوغ ل .
الفصكام (

علكى مقيكا

يفكككر بطريقككة تختلككف عككن اآلخكرين ,وريككم أن لككَ يعكك

الح ك ر المسككب أو العمليككات شككب الفصككامية الحقيقيككة ,ينككزع المفحككو

َ)

ابتكاريككة واتجككاه
إلككى تجنككب الواقككأ

من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
 -والمفحككو

وِك للدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا علككى مقيككا

الاككو

الخفيككف (م أ)

انبساطيا و ا طاقة ,وهو يضي بكالقيود مكن الخكار علكى نشكاط  ,وقكد يثكور
يكون نشطًا و
ً
ويعبر بصورة ظاهرة عن عدم الشعور بالرضا.

 وك ك لَ يفضككل أن يكككون بمفككرده ,أو مككأ جماعككة صككغيرة مككن األصككدقام ,وأن لدي ك القككدرةيفضككل لككَ بعامككة ,بحسككب مككا أشككارت إليك درجتك

علككى التفاعككل مككأ اآلخكرين ,ولكناككا
المعتدلة التي حصل علياا على مقيا

ا نطوام ا جتماعي (
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الحالة التاسعة مشترا
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا :يير مبين

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
للفقك كرات الت ككي يغل ككب أن تتجنبا ككا

يتض ككح م ككن ش كككل الص ككفحة النفس ككية تجن ككب المفح ككو

كياعا عكن المعتكاد ,أو لديك نزعكة
جماعت المرجعية أوالتي لاكا د لكة خاصكة ِريكدة ,وهكو أكثكر انص ً
إلككى اسككتخدام إلككى ميكانيزمككات اإلنكككار ,وهككو مسككتعد ل عت كراف بعككدد مككألوف مككن الخب كرات ييككر
طا يعترف باا ,لدي مفاوم ضعيف
و موارد شخصية محدودة ,ويخبر ضغو ً

العادية ,والمفحو

عككن ال ك ات ,وهككو ييككر ار
لتغيير الموقف ,أو أن شخ

إمككا الماككارات البينشخصككية أو األسككاليب
عككن نفس ك  ,ولكككن تنقص ك م
منفتح بقدر زائد أو لدي نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

 ويتضككح مككن الصككفحة النفسككية للمفحككوالمر

(هك

حصككول علككى درجككة عاديككة علككى مقيككا

) والتي تشير إلى أن لد المفحو

 ون حظ حصول المفحوأن لد المفحو

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
ً

على درجة معتدلة علكى مقيكا

ا كتئكاب (د) ممكا يشكير إلكى

حالة من عدم الرضا عن ال ات أو عن شيم ما ,ولكن

اكتئاب كا ,وأن ك
الحالككة بوصككفاا
ً

تككوهم

يدرَ هك ه

يبككالي بمككا يحككدل ل ك  ,أو أن ك قككد تعلككم التواِ ك مككأ وجككود

اكتئابي مزمن.

 كك لَ حصككول المفحككوإل ككى أن المفح ككو

الاسككتيريا (ه ك ) والتككي تشككير

علككى درجككة عاديككة علككى مقيككا

يتس ككم بع ككدد م ككن ا تجاه ككات والس ككلوَ ,مم ككا يك كرتبط ع ككادة بال ككديناميات

الاستيرية ِي المد العادي.
 وبك لَ يقككأ المفحككوالدرجككة علككى المقيككا
( )9وهو مقيا
المفحككو

ِككي الككنمط الثالككل مككن أنمككاط الثككالول العصككابي ,وال ك ي ترتفككأ ِي ك
( )2وهككو مقيككا

توهم المر

(هك

ا كتئككاب (د) أكثككر مككن الدرجككة علككى المقياسككين
) ,و( )4وهكو مقيكا

يك ككون لك ك ت ككاري عص ككابي م ككزمن وأعك ك ار

وم مح هستيرية.
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على درجة عادية على مقيا

 وقد حصل المفحوتشككير إلككى أن المفحككو
والملل ,وهو

ا نحكراف السكيكوباتي (ب د) والتكي

كددا مألوًِككا مككن الشكككاو مككن السككلطة ويشككعر بككا يتراب
لدي ك عك ً

يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفسك أو

المجتمأ.
 ك ك لَ حصككل علككى درجككة عاديككة علككى مقيككااهتمام المفحو
 وتعك كالمفحو

ال ك كورة /األنوثككة (م ف) والتككي تشككير إلككى

باألنشطة ال كرية التقليدية.

االدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو

علككى مقيككا

البارانويككا (ب أ) أن

قد يكون شديد الحساسية ومتشك ًكا.

 ك لَ تشير الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوبأنك يمكككن للمفحككو

على مقيا

السكيكاثينيا (ب ت)
مسككوغ

القيككام بالعمككل ,وتحمككل المسككئوليات الشخصككية ,دون قلك

ل.
 -وتعك

الدرجة المعتدلكة التكي حصكل علياكا المفحكو

يفكر المفحو

علكى مقيكا

بطريقة تختلف عن اآلخرين ,وريم أن لَ يعك

المسب أو العمليات شب الفصامية الحقيقية ,ينزع المفحو

الفصكام (

َ) أنك

ابتكارية واتجاه الح ر

إلى تجنب الواقأ من خ ل

األخيلة وأح م اليقظة.
ِ -ي حين جامت الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو

على مقيا

الاو

الخفيف

كار تككؤدي إلككي سككلوَ
عاديككا ,وليسككت لدي ك أِكك ًا
(م أ) لتشككير إلككى أن مسككتو نشككاط يكككون ً
يير مناسب.

 بينمك ككا جك ككامت الدرجك ككة المعتدلك ككة التك ككي حصك ككل علياك ككا المفحك ككوا جتم ككاعي (

) لتش ككير إل ككى تفض ككيل المفح ككو

علك ككى مقيك ككا

أن يك ككون بمف ككرده ,أو م ككأ جماع ككة

صغيرة من األصدقام ,وأن لديك القكدرة علكى التفاعكل مكأ اآلخكرين ,ولكناكا
بعامة.
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الحالة العشرين
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا :يير مبين

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
كياعا عكن المعتكاد,
المفحوصة قادرة وعازمة علكى ا سكتجابة لككل الفقكرات ,وهكو أكثكر انص ً

أو لدياا نزعة إلى استخدام إلى ميكانيزمات اإلنكار ,مستعدة ل عتراف بعدد مكألوف مكن الخبكرات
ييككر العاديككة ,و ات مكوارد شخصككية محككدودة ,وتخبككر ضككغوطًا تعتككرف باككا ,لككدياا مفاككوم ضككعيف
إما الماارات البينشخصية أو األساليب لتغيير
عن ال ات ,وهي يير ارضية عن نفساا ,وتنقصاا م

الموقف ,أو أناا شخصية منفتحة بقدر زائد أو لدياا نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

 وقد تبين من رسكم الصكفحة النفسكية للمفحوصكة حصكولاا علكى درجكة عاديكة علكى مقيكات ككوهم الم ككر

(ه ك ك

البدنية.

كددا مألوًِ ككا م ككن الش كككاو
) مم ككا يش ككير إل ككى أن ل ككدي المفحوصك كة ع ك ً

 -حصلت المفحوصة على درجة معتدلة على مقيا

ا كتئاب (د) مما يشير إلى أن لكدياا

حالكة مككن عككدم الرضككا عككن الك ات أو عككن شكيم مككا ,ولكناكا
اكتئابا ,وأناا
ً

تكدرَ هك ه الحالككة بوصككفاا

تبالي بما يحدل لاا ,أو أناا قد تعلم التواِ مأ وجود اكتئابي مزمن.

 -كك لَ حصككلت المفحوصكة علكى درجككة عاديككة علكى مقيككا

الاسككتيريا (ه ك ) والتككي تشككير

إلككى اتسككاماا بعككدد مككن ا تجاهككات والسككلوَ ,ممككا ي كرتبط عككادة بالككديناميات الاسككتيرية ِككي
المد العادي.
 -ك لَ حصلت المفحوصة على درجة عادية على مقيكا

ا نحكراف السكيكوباتي (ب) ممكا

كددا مألوًِك ككا مك ككن الشك كككاو مك ككن السك ككلطة وتشك ككعر
ل ك ك د لك ككة علك ككى أن المفحوص ك كة لك ككدياا عك ك ً
ب ككا يتراب والمل ككل ,وهك كي

تع ككاني م ككن اض ككطرابات نفس ككية ت ككدعو إل ككي ظا ككور س ككلوكيات

مضادة لنفساا أو المجتمأ.
 والمفحوص كةأقككل توجا كاً نحككو الككدور األنثككوي التقليككدي ع كن ييرهككا كمككا أن لاككا اهتمامككاتباألنشككطة ال كريككة أيضك كاً  ,حسككب مككا تش ككير إلي ك درجتا كا العادي ككة علككى مقيككا
األنوثة (م ف).
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 وقد تكون المفحوصة شديدة الحساسية ومتشككة .وِ ما تشير إليك درجتاكا العاديكة التكيحصلت علياا على مقيا

البارانويا (ب أ).
السكيكاثينيا (ب

 ك لَ تشير الدرجة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكت علكى مقيكات) أن يمكناا القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل
 وتشير الدرجة المعتدلة التكي حصكلت علياكا علكى مقيكابطريقككة تختلككف عككن اآلخ كرين ,وريككم أن لككَ يعك ك

الفصكام (

مسوغ ل .
َ) إلكى أناكا تفككر

ابتكاريككة واتجككاه الح ك ر المسككب أو

العمليات شب الفصامية الحقيقية ,إ أن لَ يعني أن المفحوصة تنزع إلى تجنب الواقكأ
من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
 -وك لَ الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصكة علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف (م أ)

كار تككؤدي إلككي سككلوَ ييككر
عاديككا ,وليسككت لككدياا أِكك ًا
تشككير إلككى أن مسككتو نشككاطاا يكككون ً

مناسب.

كر تعكك ك
 -وأخي ك ًا

ا جتمككاعي (

الدرج ككة المعتدل ككة الت ككي حص ككلت عليا ككا المفحوصك كة عل ككى مقي ككا

ا نطك كوام

) تفضككيلاا أن تكككون بمفرده كا ,أو مككأ جماعككة صككغيرة مككن األصككدقام,

وأن لدياا القدرة على التفاعل مأ اآلخرين ,ولكناا
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الحالة الحادية والعشرين
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 94 :سنة

حالة التخصص :متخص

تفسير الصفحة النفسية:
المفحككو

يتجنككب ِق كرات أكثككر ممككا يتجنب ك عككادة أِ كراد جماعت ك المرجعيككة ,توج ك د لككة

للدرج ككة المنخفض ككة عل ككى مقي ككا

ب ككنعم ع ككن ك ككل أو معظ ككم

الخط ككأ (ل) إل ككى اس ككتجابة المفح ككو

كتعدا ل عت ك كراف بأخطك ككام اجتماعيك ككة بسك ككيطة,
األسك ككئلة ,وهك ككو بشك كككل عك ككام معتمك ككد علك ككى ات ك ك مسك ك ً

المفحككو

مسككتعد ل عت كراف بعككدد مككألوف مككن الخب كرات ييككر العاديككة ,وهككو و م كوارد شخصككية

محدودة ,ويخبر ضغوطًا يعترف باا ,لدي مفاوم ضعيف عن ال ات ,وهو يير ار

عن نفسك ,

إما الماارات البينشخصكية أو األسكاليب لتغييكر الموقكف ,أو أنك شكخ
ولكن تنقص م

منفكتح بقكدر

زائد أو لدي نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.
وقد عكست الصفحة النفسية للمفحو

درجات عادية على الثالول العصابي كالتالي:

ِ -لقككد حصككل علككى درجككة عاديككة علككى مقيككا

تككوهم المككر

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
ً

 وتشير الدرجة العادية التي حصل علياا على مقيااتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك

( ) وه ك ا يككدل علككى أن لدي ك

ا كتئاب (د)( :عادية) إلى أن لدي

اضا اكتئابية.
اعر ً

 وهككو يتسككم بعككدد مككن ا تجاهككات والسككلوَ ,ممككا ي كرتبط عككادة بالككديناميات الاسككتيرية ِككيالم ككد الع ككادي وِك ك م ككا اتض ككح م ككن الدرج ككة العادي ككة الت ككي حص ككل عليا ككا عل ككى مقي ككا
الاستيريا (هك ).
 -وتدل الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو

على مقيا

ا نحراف السيكوباتي (ب

عددا مألوًِا من الشكاو من السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل ,وهكو
د) على أن لدي
ً
يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس أو المجتمأ.

 ويتضكح مككن الدرجككة العاديككة التكي حصككل علياككا علككى مقيكاماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.
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الك كورة /األنوثككة (م ف) أنك

نتائج البحث و نا شترا

الفصل الرابع

 وقد حصل المفحوالمفحو

على درجكة عاديكة علكى مقيكا

البارانويكا (ب أ) ممكا يشكير إلكى أن

قد يكون شديد الحساسية ومتشك ًكا.

 كك لَ حصكل المفحكوإل ككى أنك ك يمك ككن للمفح ككو

علكى درجكة عاديكة علكى مقيكا

السكيكاثينيا (ب ت) والتكي تشككير

القي ككام بالعم ككل ,وتحم ككل المس ككئوليات الشخص ككية ,دون قلك ك

مسوغ ل .
 ك لَ جامت الدرجة العاديكة التكي حصكل علياكا علكى مقيكاالمكد العكادي لديك علكى هك ا المقيكا  ,بمعنككي أنك

الفصكام (

َ) لتشكير إلكى

يعكاني مكن اضكطرابات ِكي التفكيككر

ولديك ك لغ ككة واض ككحة ويس ككتطيأ أن يعب ككر ع ككن أِك ككاره م ككن خك ك ل كلم ككات وجم ككل واض ككحة
المعني ,كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,ويتمتأ بماارات اجتماعية جيدة.
 -والمفحو

انبساطيا و ا طاقة ,وهو يضي بالقيود من الخار على
ِردا نشطًا و
قد يكون ً
ً

نشككاط  ,وقككد يثككور ويعبككر بصككورة ظككاهرة عككن عككدم الشككعور بالرضككا ,وِقًككا لمككا اتضككح مككن
الدرجة المعتدلة التي حصل علياا على مقيا

الاو

الخفيف (م أ)

 كك ك لَ ج ككامت الدرج ك كة المعتدل ككة التك ككي حص ككل علياك ككا المفح ككوا جتم ككاعي (

) لتش ككير إل ككى تفض ككيل المفح ككو

علكككى مقي ككا

أن يك ككون بمف ككرده ,أو م ككأ جماع ككة

صكغيرة مككن األصككدقام ,وأن لديك القككدرة علككى التفاعككل مككأ اآلخكرين ,ولكنك
بعامة.
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الحالة الثانية والعشرين
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 3 :سنوات

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
المفحككو

يتجنككب الفق كرات التككي يغلككب أن تتجنباككا جماعت ك المرجعيككة أوالتككي لاككا د لككة

كتعدا
خاصة ِريدة ,استجاب بنعم عن كل أو معظم األسئلة ,وهو بشكل عكام معتمكد علكى اتك مس ً

ل عت كراف بأخطككام اجتماعيككة بسككيطة ,لدي ك اسككتعداد ل عت كراف بعككدد مككألوف مككن الخب كرات يي ككر
طا يعتككرف باككا ,لدي ك مفاككوم
و م كوارد شخصككية محككدودة ,ويخبككر ضككغو ً

العاديككة ,وه ك ا المفحككو

ضككعيف عككن الك ات ,وهككو ييككر ار
لتغيير الموقف ,أو أن شخ
وتعك

منفتح بقدر زائد أو لدي نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

الصفحة النفسية للمفحو

 ِقد حصل المفحوالمفحو

عككن نفسك وتنقصككة أمككا الماككارات البينشخصككية أو األسككاليب
درجات عادية على الثالول العصابي كما يلي:

على درجة عادية علكى مقيكا

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
ً

 -ك لَ حصكل المفحكو

علكى درجكة عاديكة علكى مقيكا

لدي اتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك

ا كتئكاب (د) ممكا يشكير إلكى أن

اضا اكتئابية.
اعر ً

 باإلضككاِة إلككى حصككول علككى درجككة عاديككة علككى مقيككاككككون المفحكككو

تكوهم المكر

(ه ك

) إلكى أن لكد

الاسككتيريا (ه ك ) ممككا يشككير إلككى

يتسك ككم بعكككدد مك ككن ا تجاهك ككات والسك ككلوَ ,ممك ككا ي ك كرتبط عك ككادة بالك ككديناميات

الاستيرية ِي المد العادي.
وب ك لَ يقككأ المفحككو
الدرجككة علككى المقيككا
وهك ككو مقيك ككا
المفحو

ضككمن الككنمط الثالككل مككن أنمككاط الثككالول العصككابي ,وال ك ي ترتفككأ ِي ك
( )2وهككو مقيككا

تك ككوهم المك ككر

(هك ك ك

ا كتئككاب (د) أكثككر مككن الدرجككة علككى المقياسككين ()9
) ,و( )4وهك ككو مقيك ككا

يكون ل تكاري عصكابي مكزمن وأعك ار

هستيرية.
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 -وقد حصل المفحو

على درجة عاديكة علكى مقيكا

ا نحكراف السكيكوباتي (ب د) ,ممكا

كددا مألوًِكا مكن الشككاو مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملكل ,وهكو
يشير إلى أن لدي ع ً
يعاني من اضطرابات نفسية تدعو إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس أو المجتمأ.

 وك ك ك لَ حصك ككل المفحك ككوالمفحو

علك ككى درجك ككة عاديك ككة علك ككى مقيك ككا

ال ك ك كورة /األنوثك ككة (م ف)

ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.

ون حظ أن الصفحة النفسية تعك
 ِلقد حصل المفحوالمفحو

درجات عادية على الرباعي ال هاني كما يلي:

على درجة عاديكة علكى مقيكا

البارانويكا (ب أ) ممكا يشكير إلكى أن

قد يكون شديد الحساسية ومتشك ًكا.

 ك لَ تشير الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوإل ككى أنك ك يمك ككن للمفح ككو

السكيكاثينيا (ب ت)

على مقيا

القي ككام بالعم ككل ,وتحم ككل المس ككئوليات الشخص ككية ,دون قلك ك

مسوغ ل .
 وتككدلل الدرجككة العادي كة التككي حصككل علياككا المفحككوالمكد العكادي لديك علكى هك ا المقيكا  ,بمعنككي أنك

علككى مقيككا

الفصككام (

َ) إلككى

يعكاني مكن اضكطرابات ِكي التفكيككر

ولديك ك لغ ككة واض ككحة ويس ككتطيأ أن يعب ككر ع ككن أِك ككاره م ككن خك ك ل كلم ككات وجم ككل واض ككحة
المعني ,كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,ويتمتأ بماارات اجتماعية جيدة.
 -باإلضاِة إلى الدرجة العادية التكي حصكل علياكا المفحكو

علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف

كار تككؤدي إلككي
عاديككا ,وليسككت لدي ك أِكك ًا
(م أ) والتككي تشككير إلككى أن مسككتو نشككاط يكككون ً
سلوَ يير مناسب.

 كك لَ ن حككظ مككن خك ل الصكفحة النفسككية للمفحككوعلى مقيا

ا نطوام ا جتمكاعي (

الدرجككة المعتدلكة التككي حصككل علياككا

) والتكي تكدلل علكى تفضكيل المفحكو

أن يككون

بمفرده ,أو مأ جماعة صغيرة من األصدقام ,وأن لدي القكدرة علكى التفاعكل مكأ اآلخكرين,
ولكن

يفضل لَ بعامة.
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الحالة الثالثة والعشرين
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 4 :سنوات

حالة التخصص :متخص

تفسير الصفحة النفسية:
المفحو

قادر وعازم على ا ستجابة لكل الفقرات ,قادر على تحقي توازن مناسكب بكين

التصكريح باألخطككام ا جتماعيكة وانكارهكا ,ويتجنككب المفحككو

ا عتكراف بالمضككمون الغيككر مقبككول

اجتماعيا أو المثير ل ضطراب ,وقد ينكر ب لَ سيكوباثولوجية خطيرة (التحريف إلى األحسن) أو
ً

سويا ولكنة عرِي إلى حد كبير و يلجأ إلى ا دعام أو التظاهر ,وهو و موارد
قد يكون
شخصا ً
ً
شخصية محدودة ,ويخبر ضكغوطًا يعتكرف باكا ,لديك مفاكوم ضكعيف عكن الك ات ,وهكو ييكر ار
إمكا الماكارات البينشخصكية أو األسكاليب لتغييكر الموقكف ,أو أنك شكخ
عن نفسك  ,ولككن تنقصك م

منفتح بقدر زائد أو لدي نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

درجات عادية على الثالول العصابي كما يلي:

وقد عكست الصفحة النفسية للمفحو

 ِلقد حصل على درجة عادية على مقياالمفحو

(هك

توهم المر

) وه ا يشكير إلكى أن لكد

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
ً

 كما حصل على درجة عادية على مقياعادية وسلوَ عادي يعك

ا كتئاب (د) وه ا يدل على أن لدي اتجاهكات

اضا اكتئابية.
اعر ً

 -باإلضاِة إلى حصول على درجة عادية علكى مقيكا

الاسكتيريا (ه ك ) والتكي تشكير إلكى

أن يتسم بعدد من ا تجاهات والسلوَ ,مما يرتبط عادة بالديناميات الاستيرية ِكي المكد
العادي.
 -أم ككا بالنس ككبة لمقي ككا

ا نحك كراف الس ككيكوباتي (ب د) ِق ككد حص ككل المفح ككو

عل ككى درج ككة

متصلبا وعر ًِيا ,ويستطيأ عادة تحمل قدر
منخفضة ,وه ا يدل على نزوع إلى أن يكون
ً
كبير من الوسطية والملل ,وقد

ياتم بالنشاط الجنسي.

 ِ كي حككين جككامت درجت ك العاديككة علككى مقيككاباألنشطة ال كرية التقليدية.
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قككد يكككون شككديد الحساسككية ومتشككك ًكا .وِك مككا تشككير إليك الدرجككة العاديككة التككي

 -والمفحككو

حصل علياا على مقيا
 -أمككا بالنسككبة لمقيككا

البارانويا (ب أ).

السككيكاثينيا (ب ت) ِلقكد حصككل المفحككو

تشير إلى أن يمكن للمفحو

علككى درجككة عاديككة والتككي

القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل

مسوغ ل .
الدرجة المنخفضة التي حصل علياا المفحو

 وتعكالمفحككو

على مقيا

الفصام (

َ) أن

عرِككي وواقعككي وينقص ك ا هتمككام بالقضككايا النظريككة أو الفلسككفية ,وأن ك عيككاني

ينقص الخيال ,وقد يجد صعوبة مأ األشخا

ال ين يكدركون العكالم بصكورة مختلفكة عكن

ادراك ل .
 -بينما تشير الدرجة العادية التي حصل علياكا المفحكو

علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف (م

أِكار تؤدي إلي سلوَ يير مناسب.
ًا
عاديا ,وليست لدي
أ) إلى أن مستو نشاط يكون ً

 -والمفحككو

يحككتفظ بت كوازن بككين ا نط كوام وا نبسككاط ا جتمككاعيين ِككي اتجاهات ك وسككلوك ,

بحسب ما تشير إلي الدرجة العادية التي حصل علياا علكى مقيكا
(

).
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الحالة الرابعة والعشرين
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا1 :ا سنة

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
المفحوص كة تتجنككب الفق كرات التككي يغلككب أن تتجنباككا جماعتا كا المرجعيككة أوالتككي لاككا د لككة
خاصة ِريدة ,وهي قادرة على تحقي توازن مناسب بين التصريح باألخطام ا جتماعيكة وانكارهكا,
وه ك كي مك ككن وات الح ك ك

السك ككيكولوجي ال ك ك ين يحك ككاولون خل ك ك صك ككورة ات مريوبك ككة ,ك ك ك لَ نجك ككد

المفحوصكة مسكتعدة ل عتكراف بعكدد مكألوف مكن الخبكرات ييكر العاديكة ,وهكي ات مكوارد شخصككية
محككدودة ,وتخبككر ضككغوطًا تعتككرف باككا ,لككدياا مفاككوم ضككعيف عككن الك ات ,وه كي ييككر ارض كية عككن
إما الماارات البينشخصية أو األساليب لتغيير الموقف ,أو أناا شخصكية منفتحتك
نفساا وتنقصاا م
بقدر زائد أو لدياا نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.
 هك ا وقككد تبككين مككن ِحكمقيا

توهم المر

(هك

الصككفحة النفسككية للمفحوصككة حصككولاا علككى درجككة عاديككة علككى
عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
) مما يشير إلى أن لدياا ً

 وتككدل الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككااتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك

اضا اكتئابية.
اعر ً

 -ون حظ حصول المفحوصة على درجة منخفضة على مقيا

ا كتئككاب (د) علككى

الاستيريا (ه ك ) ممكا ممكا

اجتماعيكا ,وأن لكدياا
يشير إلكى أناكا تنكزع أن تككون سكاخرة و عكة ِكي سكخريتاا ومعزولكة
ً

اجتماعيا.
دِاعات قليلة ,كما ينظر إلياا بوصفاا ات اهتمامات ضيقة وبأناا مسايرة
ً

 وب ك لَ تقككأ المفحوصككة ضككمن الككنمط الثالككل للثككالول العصككابي وال ك ي ِي ك ترتفككأ الدرجككةعلى المقيا
مقي ك ككا

( )2وهكو مقيكا

ا كتئكاب (د) أكثكر مكن الدرجكة علكى المقياسكين ( )9وهكو

(ه ك ك ك

الاس ك ككتيريا (ه ك ك ك ) ,ومث ك ككل هك ك ك ه

ت ك ككوهم الم ك ككر

) ,و( )4وه ك ككو مقي ك ككا

المفحوصككة يكككون لاككا تككاري عصككابي مككزمن وأع ك ار

خلطيككة ,وهككى تعككاني مككن اكتئككاب

وم مح هستيرية.
عددا مألوًِا من الشكاو من السلطة وا يتراب والملل ,وِقًكا لمكا تشكير
 والمفحوصة لدياا ًإلي الدرجة العادية التي حصلت علياا على مقيا
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 -وتدل الدرجة العادية على مقيا

ال كورة /األنوثة (م ف) إلى أناا أقكل توجاًكا نحكو الكدور

أيضا.
األنثوي التقليدي من ييرها ,كما أن لاا اهتمامات باألنشطة ال كرية ً

 -كما تدل الدرجة المنخفضة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

البارانويكا (ب أ)

على أن لدياا اهتمامات ضيقة تنزع إلى أن تنقصاا الحساسية والوعي بدواِأ اآلخرين.
السكيكاثينيا (ب ت) ممكا

 -ك لَ وقد حصلت المفحوصة على درجة منخفضكة علكى مقيكا

انفعالي كا ,ولككدياا توج ك نحككو
يشككبر إلككى شككعورها بككاألمن وا رتيككاح مككأ اتاككا وأناككا مسككتقر
ً
النجاح وأناا مثابرة وتتسم باتجاه المسئولية.

 وقد جامت الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكالتشير إلى المد العادي لدياا على ه ا المقيكا  ,أي أناكا

الفصكام (

َ)

تعكاني مكن اضكطرابات ِكي

التفكي ككر ول ككدياا لغ ككة واض ككحة وتس ككتطيأ أن تعب ككر ع ككن أِكاره ككا م ككن خك ك ل كلم ككات وجم ككل
واضحة المعني ,كما أن لدياا القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,وتتمتأ بماارات اجتماعية
جيدة.
 كمكا جكامت الدرجككة العاديكة التككي حصكلت علياكا المفحوصككة علكى مقيككاعاديا.
(م أ) لتشير إلى أن مستو نشاطاا يكون ً

 وتعك(

الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة علكى مقيكا

الاكو

الخفيككف

ا نطكوام ا جتمكاعي

) إلك ككى احتفاظاك ككا بت ك كوازن بك ككين ا نط ك كوام وا نبسك ككاط ا جتمك ككاعيين ِك ككي اتجاهاتاك ككا

وسلوكاا.
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الحالة الخا سة والعشرين
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا :سنتان

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
تتجنب المفحوصة الفقرات التكي يغلكب أن تتجنباكا جماعتاكا المرجعيكة ,أو التكي لاكا د لكة
خاصة ِريدة ,وهي قادرة على تحقي توازن مناسب بين التصريح باألخطام ا جتماعيكة وانكارهكا,
والمفحوص مستعدة ل عتراف بعدد مألوف مكن الخبكرات ييكر العاديكة ,وهكي ات مكوارد شخصكية
طا تعتككرف باككا ,لككدياا مفاككوم ضككعيف عككن الك ات ,وه كي ييككر ارض كي عككن
محككدودة ,وتخبككر ضككغو ً
إما الماارات البينشخصية أو األساليب لتغيير الموقف ,أو أناا شخصية منفتحة
نفساا و تنقصاا م
بقدر زائد أو لدياا نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

وقد عكست الصفحة النفسية للمفحوصة درجات عادية على الثالول العصابي كما يلي:
ِ -قككد حصككلت علككى درجككة عاديككة علككى مقيككا

تككوهم المككر

(ه ك

) والتككي تشككير إلككى أن

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
لدياا ً

 جامت درجتاا على مقياعادي يعك

ا كتئاب (د) عادية لتدلل على وجود اتجاهات عادية وسلوَ

اضا اكتئابية.
اعر ً

ِ -ي حين جامت درجتاا العادية على مقيا

الاستيريا (هك ) لتدلل على أناكا تتسكم بعكدد

من ا تجاهات والسلوَ ,مما يرتبط عادة بالديناميات الاستيرية ِي المد العادي.
 وبك ك لَ تق ككأ المفحوص ككة ض ككمن ال ككنمط األول للث ككالول العص ككابي العص ككابي وه ككو نم ككط (7التحككول) وِي ك ترتفككأ الدرجككة علككى المقياسككين ( ,)9وهككو مقيككا
و( )4وه ككو مقي ككا

الاس ككتيريا (ه ك ك ) ,بينم ككا ت ككنخف

ا كتئاب (د) ,و د لة ه ا النمط أن المفحو

تككوهم المككر

عل ككى المقي ككا

(هك ك

),

( )2وه ككو مقي ككا

يحول المصكاعب الشخصكية إلكى شككاو

بدنية.
 -وقككد جككامت درجككة المفحوصككة منخفضككة علككى مقيككا

ا نح كراف السككيكوباتي (ب د)؛ ممككا

يشير إلى نزوعاا إلى أن تكون متصلبة وعرِية ,وأناا تستطيأ عادة تحمل قدر كبير من
الوسطية والملل.
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 -وعكسككت الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا علككى مقيككا

ال ك كورة /األنوثككة (م ف) أناككا

أنثي أقل توجاًا نحو الدور األنثوي التقليكدي مكن ييرهكا ,كمكا أن لاكا اهتمامكات باألنشكطة

أيضا.
ال كرية ً

ِ -ي حين جامت الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوص على مقيكا

البارانويكا (ب

أ) لتشير إلى أناا قد تكون شديدة الحساسية ومتشككة.
 والمفحوصة يمكناكا القيكام بالعمكل ,وتحمكل المسكئوليات الشخصكية ,دون قلكوِ لما تشير إلي الدرجة العادية التي حصلت علياا على مقيا

مسكوغ لك

السيكاثينيا (ب ت).

 -أمككا الدرج ككة العاديككة الت ككي حصككلت علياك كا المفحوص ك عل ككى مقيككا

الفص ككام (

جك ككامت لتشك ككير إلك ككى المك ككد العك ككادي لك ككدياا علك ككى ه ك ك ا المقيك ككا  ,أي أناك ككا

َ) ِق ككد

تعك ككاني مك ككن

اضككطرابات ِككي التفكيككر ولككدياا لغككة واضككحة وتسككتطيأ أن تعبككر عككن أِكارهككا مككن خ ك ل
كلمككات وجمككل واضككحة المعنككي ,كمككا أن لككدياا القككدرة علككي التفاعككل ا جتمككاعي ,وتتمتككأ
بماارات اجتماعية جيدة.
 -ون حظ حصول المفحوصة على درجة منخفضة على مقيا

الاكو

الخفيكف (م أ) ممكا

يشككير إلككى كوناككا يمكككن ا عتمككاد علي ك والثقككة ِياككا واناككا علككى درجككة مككن النضككج و ات
ض ككمير ح ككي ,وتق ككل مش ككاركتاا إل ككى ح ككد بعي ككد ِ ككي األنش ككطة ا جتماعيك كة؛ إ ل ككدياا طاق ككة
منخفضكككة ومسك ككتو مك ككن النشك ككاط قك ككد يعكسك ككان ظروًِ ك كا موقفيك ككة مثك ككل التعك ككب أو ا كتئك ككاب
الحقيقي.
 وعكسك ككت الدرجك ككة الملحوظك ككة التك ككي حصك ككلت علياك ككا المفحوص ك ك علك ككى مقيك ككاا جتمككاعي (

ا نط ك كوام

) حالككة مككن ا نط كوام ا جتمككاعي والخجككل وا نككزوام وتجنككب اآلخ كرين

وي الد لة ,مما يزيد من حدة مشك تاا ,ويقل لدياا احتمال التفعيل بينمكا يكزداد السكلوَ
التأملي.
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الحالة السادسة والعشرين
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

سنوات الخبرا 99 :سنة

حالة التخصص :يير متخصصة

تفسير الصفحة النفسية:
المفحوص ك كة تتجنك ككب ِق ك كرات أكثكككر ممك ككا يتجنب ك ك عك ككادة أِ ك كراد جماعتا ك كا المرجعيك ككة والدرجك ككة
المنخفضة على مقيا

الخطأ (ل) توج د لة ه ه الدرجة إلى استجابة المفحوصة بكنعم عكن ككل

أو معظ ككم األس ككئلة ,وهك كي بش كككل ع ككام معتم ككدة عل ككى اتاك كا مس ككتعدة ل عتك كراف بأخط ككام اجتماعي ككة
بسيطة ,وتعترف المفحوصكة بخبكرات ييكر عاديكة ممكا يتمثكل ِكي ِقكرات المقيكا
الشخ

العادي ك لَ تعك

الدرجة على مقيا

بدرجكة أكثكر مكن

التصحيح محاولة المفحوصة ل حتفاظ بواجاكة

مككن الكفايككة والضككبط و تعتككرف بوجككود مشككك ت أو ضككعف ,وينقصككاا البصككر الشخصككي وِاككم
سككلوكاا ,والمفحوص كة دِاعي كة إلككى حككد بعيككد ِيمككا ي كرتبط بنككوع مككن نق ك
بالتدخل السيكولوجي ِي ه ه الحالة رديم جدا بسبب نق

الكفككامة ,ويكككون التنبككؤ
بسلوكاا.

استبصار المفحو

ك لَ عكست الصفحة النفسية للمفحوصة درجات عادية على الثالول العصابي كما يلي:
ِ -لقد جامت الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة على مقيكا

تكوهم المكر

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
) لتشير إلى أن لد المفحوصة ً

 بينمككا جككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككالتدل على اتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك

(ه ك

ا كتئككاب (د)

اعراضة اكتئابية.

 -و لككَ جككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككا

الاسككتيريا (هك ك

) لتفيكد اتسككاماا بعككدد مكن ا تجاهككات والسككلوَ ,ممككا يكرتبط عككادة بالككديناميات الاسككتيرية
ِي المد العادي.
 وب ك لَ تقككأ المفحوصككة ضككمن الككنمط الثالككل للثككالول العصككابي وال ك ي ترتفككأ ِي ك الدرجككةعلى المقيا
مقيككا

( )2وهكو مقيكا

تككوهم المككر

(هك ك

ا كتئكاب (د) أكثكر مكن الدرجكة علكى المقياسكين ( )9وهكو
) ,و( )4وهككو مقيككا

الاسككتيريا (هك ك ) ,ممكا يشككير إلككى أن

المفحوصة قد يكون لاا تاري عصكابي مكزمن وأعك ار
وم مح هستيرية.
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 -وعكسك ككت الدرج ك ككة المعتدلك ككة الت ك ككي حص ك ككلت علياك ككا المفحوص ك ككة علك ككى مقي ك ككا

ا نحكك كراف

الس ك ككيكوباتي (ب د) كونا ك ككا ق ك ككد تك ك ككون منش ك ككغلة انش ك ككغا اص ك ككي بالمش ك ككك ت والقض ك ككايا
ا جتماعي كة ,وتس كتجيب للص كراع المككوقفي أو قككد تتواِ ك مككأ مسككتو عككادي مككن الص كراع
ا جتماعيوالبينشخصي ,حيل أن ليست لديك ميكوً ضكد المجتمكأِ ,اكو لديك هكدف مكا
يضككطر للحيككاد عن ك بشكككل واضككح ,ولكن ك قككد يعككاني مككن بع ك

الص كراعات والمشككك ت

والضككغوط النفسككية التككي قككد تعوق ك عككن تحقي ك هدِ ك ولكن ك ييككر مككؤثرة علككي ريبت ك ِككي
تحقي ه ا الادف.
 -كما عكست الدرجة العادية التي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

الك كورة /األنوثكة

(م ف) أناك ككا أنثك ككي أقك ككل توجاك ككا نحك ككو الك ككدور األنثك ككوي التقليك ككدي مك ككن ييرهك ككا ,كمك ككا أن لاك ككا
أيضا.
اهتمامات باألنشطة ال كرية ً

وقد عكست الصفحة النفسية للمفحوصة درجات معتدل على الرباعي ال هاني كما يلي:
ِ -قكد حصكلت المفحوصككة علكى درجكة معتدلككة علكى مقيكا

البارانويككا (ب أ) ممكا يفيكد بكككون

المفحوصة حساسة للع قات البينشخصية وهي تفكر بوضوح وعق نية ,وقد تكون مفرطة
الحساسية للنقد ,وتفسر أِعال اآلخرين نحوها على أسا
 -و حصككلت المفحوصككة علككى درجككة معتدلككة علككى مقيككا

شخصي.
السككيكاثينيا (ب ت) المفحوصككة

دقيقكة بعامكة ِكي الوِكام بالتزاماتاكا ِكي مواعيكدها ,وقكد تقلك إ ا عجكزت عكن لكَ,

تكر

نفساا قلقة و يراه اآلخرون ك لَ.
 وعكسككت الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككاأناككا تفكككر بطريقككة تختلككف عككن اآلخ كرين ,وريككم أن لككَ يعك ك

الفصككام (

َ)

ابتكاريككة واتجككاه الحك ك ر

المسككب أو العمليككات شككب الفصككامية الحقيقيككة ,إ م أن المفحوصككة تنككزع إلككى تجنككب الواقككأ
من خ ل األخيلة وأح م اليقظة.
 -وقد جامت الدرجة المعتدلة التي حصلت علياا على مقيا

الاو

الخفيكف (م أ) لتشكير

إلى كوناا نشطة وانبساطية و ا طاقة ,وأناا تضي بالقيود من الخار على نشاطاا ,وقد
تثور وتعبر بصورة ظاهرة عن عدم شعورها بالرضا.
 وعكست الدرجة العادية التي حصلت علياا المفحوصة على مقيا(

ا نطوام ا جتمكاعي

) احتفاظاا بتوازن بين ا نطوام وا نبساط ا جتماعيين ِي اتجاهاتاا وسلوكاا.
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الحالة السابعة والعشرين
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 93 :سنة

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
يتجنب ِقرات أكثر مما يتجنب عكادة أِكراد جماعتك المرجعيكة ,وهكو قكادر علكى

المفحو

تحقي توازن مناسب بين التصريح باألخطكام ا جتماعيكة وانكارهكا ,والمفحكو

مسكتعد ل عتكراف

بعدد مألوف من الخبرات يير العادية ,وهو و مكوارد شخصكية محكدودة ,ويخبكر ضكغوطًا يعتكرف
باككا ,لدي ك مفاككوم ضككعيف عككن ال ك ات ,وهككو ييككر ار
البينشخصية أو األساليب لتغيير الموقف ,أو أن شخ

إمككا الماككارات
عككن نفس ك  ,ولكككن تنقص ك م
منفتح بقدر زائد أو لدي نزعات مازوكية

للكشف عن ال ات.
 وقككد أظاككرت الصككفحة النفسككية للمفحككو(هك

المر

حصككول علككى درجككة عاديككة علككى مقيككا

) مما يشير إلى أن لد المفحو

 -وتدل الدرجة المعتدلة التي حصل علياا المفحو

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
ً
على مقيا

من عدم الرضا عن ال ات أو عن شيم مكا ,ولكنك
وأن

تككوهم

ا كتئاب (د) علكى حالكة

اكتئابكا,
يكدرَ هك ه الحالكة بوصكفاا
ً

يبالي بما يحدل ل  ,أو أن قد تعلم التواِ مأ وجود اكتئابي مزمن.

 ويتضح من الدرجة المعتدلة التي حصل علياا المفحوأن ك ك يغلكككب أن يككككون المفحكككو

على مقيكا

الاسكتيريا (ه ك )

مكككن النكككوع ا ستع ارضك ككي ا نبسك ككاطي والسكككطحي ,وهكككو

متمركككز حككول ات ك  ,وينكككر وجككود مشككك ت ,وهككو يفضككل أن يتبنككي النظ كرة المتفائلككة إلككى
الحياة ويتجنب القضايا يير السارة.
 وبك لَ يقكأ المفحكوالمقيا

ِكي الكنمط الثالكل للثككالول العصكابي والك ي ترتفكأ ِيك الدرجكة علككى

( )2وهو مقيا

توهم المر

(هك

ا كتئاب (د) أكثر من الدرجة على المقياسين ( )9وهو مقيا

) ,و( )4وهو مقيكا

ل تاري عصابي مزمن وأع ار
 -والمفحككو

الاسكتيريا (ه ك ) ,ومثكل هك ا المفحكو

يككون

خلطية ,وهو يعاني من اكتئاب وم مح هستيرية.

كددا مألوًِككا مككن الشكككاو مككن السككلطة وا يتكراب والملككل حسككب الدرجككة
لديك عك ً

العادية التي حصل علياا على مقيا

ا نحراف السيكوباتي (ب د).
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 -وجامت الدرجة العادية التي حصل علياا المفحو

على مقيا

ال كورة /األنوثة (م ف)

لتشير إلى اهتمام باألنشطة ال كرية التقليدية.
 أم ككا بالنس ككبة لمقي ككاالمفحو

البارانوي ككا (ب أ) ِقك كد ج ككامت الدرج ككة المعتدل ككة الت ككي حص ككل عليا ككا

على المقيا

لتشير إلى حساسيت للع قات البينشخصكية ,وأنك يفككر بوضكوح

وعق نية ,وقد يكون المفحو
أسا

مفكرط الحساسكية للنقكد ,ويفسكر أِعكال اآلخكرين نحكوه علكى

شخصي.

 وجككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككولتشير إلى أنك يمككن للمفحكو

علككى مقيككا

السككيكاثينيا (ب ت)

القيكام بالعمكل ,وتحمكل المسكئوليات الشخصكية ,دون قلك

مسوغ ل .
ِ -ككي حككين جككامت الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحككو

علككى مقيككا

َ) لتشك ككير إل ك كى المك ككد العك ككادي لدي ك ك علك ككى ه ك ك ا المقيك ككا  ,بمعنك ككي أن ك ك

الفصككام (
يعك ككاني مك ككن

اضطرابات ِي التفكير ولدي لغة واضحة ويستطيأ أن يعبر عن أِكاره من خ ل كلمات
وجمككل واضككحة المعنككي ,كمككا أن لككدياا القككدرة علككي التفاعككل ا جتمككاعي ,ويتمتككأ بماككارات
اجتماعية جيدة.
 -ويوص ككف المفح ككو

وِقً ككا لدرجتك ك المنخفض ككة الت ككي حص ككل عليا ككا عل ككى مقي ككا

الا ككو

الخفيف (م أ) بأن يمكن ا عتماد علي والثقة ِي  ,وأن ناضج و و ضمير حي ,كما تقل
مشككاركت إلككى حككد بعيككد ِككي األنشككطة ا جتماعي كة؛ إ لدي ك طاقككة منخفضككة ومسككتو مككن
النشاط قد يعكسان ظروًِا موقفية مثل التعب أو ا كتئاب الحقيقي.
 -بينم ككا تعكك ك

الدرج ككة الملحوظ ككة الت ككي حص ككل عليا ككا المفح ككو

ا جتمككاعي (

) وصككف المفحككو

عل ككى مقي ككا

ا نطك كوام

بكا نطوام ا جتمككاعي والخجككل وا نككزوام وتجنككب

اآلخككين وي الد لككة ,ممككا يزيككد مككن حككدة مشككك ت  ,كمككا يقككل احتمككال التفعيككل بينمككا يككزداد
السلوَ التأملي.
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الحالة الثا نة والعشرين
بيانات الحالة:
حالة التخصص :يير متخصصة

النو  :أنثي

سنوات الخبرا 91 :سنة

تفسير الصفحة النفسية:
درجة ا نحراف الملحوظة على مقيا

عدم اإلجابة (؟) تشير إلى احتمال كبير جدا بأن

تكون الصفحة النفسية محرِة ,والمفحوصة يير قادرة على ا سكتجابة باألسكلوب المناسكب ,وييكر
كياعا عكن المعتكاد ,أو لكدياا نزعكة إلكى اسككتخدام
رايبكة ِكي لكَ ,ون حكظ أن المفحوصكة أكثكر انصك ً

اجتماعيككا أو المثيككر
إلككى ميكانيزمككات اإلنكككار ,وهككي تتجنككب ا عت كراف بالمضككمون الغيككر مقبككول
ً
ل ضطراب وقد تنكر بك لَ سكيكوباثولوجية خطيكرة (التحريكف إلكى األحسكن) أو قكد تككون شخصكية

سككوية ولكناككا عرِيككة إلككى حككد كبيككر و تلجككأ إلككى ا دعككام أو التظككاهر ,والمفحوصككة دِاعيككة وييككر
رايبة ِي ا عتراف بالضغوط السيكولوجية وقد تتميز الدِاعية باإلنكار والدِاعات الاستيرودية.
 وبرسككم الصككفحة النفسككية للمفحوصككة تبككين حصككولاا علككى درجككة عاديككة علككى مقيككاالمر
 -وتعك

(هك

تككوهم

عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
) والتي تشير إلى أن لدياا ً

الدرجة المنخفضة التي حصلت علياا المفحوصة على مقيا

ا كتئاب (د) أناا

يقظة اجتماعية ونشطة.
 -بينما تكدل الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

الاسكتيريا (ه ك )

بأناككا تتسككم بعككدد مككن ا تجاهككات والسككلوَ ,ممككا ي كرتبط عككادة بالككديناميات الاسككتيرية ِككي
المد العادي.
 وب ك لَ تقككأ المفحوصككة ِككي الككنمط األول للثككالول العصككابي وهككو نمككط ( 7التحككول) وِي كترتفأ الدرجة على المقياسين ( )9وهو مقيا
الاستيريا (ه ك ) ,بينمكا تكنخف

علكى المقيكا

تكوهم المكر

(ه ك

( )2وهكو مقيكا

) ,و( )4وهكو مقيكا
ا كتئكاب (د) ,و د لكة

ه ك ا الككنمط أن المفحوصككة تحككول المصككاعب الشخصككية إلككى شكككاو بدنيككة ,كمككا نجككد أن
درجة المفحو

على مقيا

الاستيريا أكبر مناا علكى مقيكا

إلى نزعة المفحوصة إلى التفاؤل بشأن شكواها البدنية.
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 وقد حصلت المفحوصكة علكى درجكة منخفضكة علكى مقيكامما يعكك

ا نحكراف السكيكوباتي (ب د)

نزوعاكا إلكى أن تككون متصكلبة وعرِيكة ,وأناكا تسكتطيأ عكادة تحمكل قكدر كبيكر

من الوسطية والملل.
 كم ككا ج ككامت درج ككة المفحوص ككة عل ككى مقي ككايعك

الك ك كورة /األنوث ككة (م ف) درج ككة عادي ككة مم ككا

أناا أنثي أقل توجاًا نحو الدور األنثوي التقليدي من ييرها ,كما أن لاا اهتمامات

أيضا.
باألنشطة ال كرية ً

 ون حظ حصول المفحوصة على درجات منخفضة على الرباعي ال هاني كما يلي: -حصلت المفحوصة على درجة منخفضة على مقيكا

البارانويكا (ب أ) ممكا يشكير إلكى أن

لككد المفحوصككة اهتمامككات ضككيقة وأناككا تنككزع إلككى أن تنقصككاا الحساسككية والككوعي بككدواِأ
اآلخرين.
 ك ك لَ حصككلت المفحوص كة علككى درجككة منخفضككة علككى مقيككايعك

السككيكاثينيا (ب ت) مم ككا

انفعاليكا ,وكك لَ يعكك
شكعورها بكاألمن وا رتيكاح مكأ اتاكا ,وأناكا مسكتقرة
ً

توجااكا

نحو النجاح ,باإلضاِة إلى أناا مثابرة وتتسم باتجاه المسئولية.

 -ويتضح من الدرجة المنخفضة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

الفصكام (

َ) أناككا عرِيككة وواقعيككة ,وينقصككاا ا هتمككام بالقضككايا النظريككة أو الفلسككفية ,وهككي عيانيككة
ينقصاا الخيال ,وقد تجد صعوبة مأ األشخا

ال ين يدركون العالم بصورة مختلفة عكن

إدراكاا ل .
 وتوصككف المفحوص ك باناككا يمكككن ا عتمككاد علياككا والثقككة ِياككا واناككا ناضككجة و و ضككميرحي ,و لَ وِ ما تشير إلي الدرجة المنخفضة التي حصلت علياا على مقيكا

الاكو

الخفيف (م أ) ,ك لَ تشير إلى مشاركتاا إلى حد بعيد ِي األنشطة ا جتماعية؛ إ لكدياا
طاقككة منخفضككة ومسككتو مككن النشككاط قككد يعكسككان ظروًِكا موقفيككة مثككل التعككب أو ا كتئككاب
الحقيقي.
كر ج ككامت الدرج ككة العادي ككة الت ككي حص ككلت عليا ككا المفحوص ككة عل ككى مقي ككا
 وأخي ك ًاا جتمك ك ككاعي (

) لك ك ككتعك

ا نطك كوام

احتفك ك ككاظ المفحوصك ك ككة بت ك ك كوازن بك ك ككين ا نط ك ك كوام وا نبسك ك ككاط

ا جتماعيين ِي اتجاهاتاا وسلوكاا.
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الحالة التاسعة والعشرين
بيانات الحالة:
النو  :أنثي

حالة التخصص :متخصصة

سنوات الخبرا 97 :سنة

تفسير الصفحة النفسية:
المفحوصة قادرة وعازمة على ا ستجابة لككل الفقكرات ,وقكادرة علكى تحقيك تكوازن مناسكب
بين التصريح باألخطام ا جتماعية وانكارها ,وتشير الدرجة الملحوظة على مقيا
إ م أنتتته ق ككد يك ككون البروِي ككل يي ككر ص ككاد  ,ويمث ككل ا رتف ككاع عل ككى المقي ككا
السيكوباثولوجية التكي تخبرهكا المفحوصكة ,ويكرجح أن تشكخ

التتواتر (ف)،

ش ككدة المعان ككاة ودرج ككة

كلوكيا
المفحوصكة بأناكا مضكطربة س ً

أو بأناككا هانيككة ,والمفحوصككة ات مكوارد شخصككية محككدودة ,وتخبككر ضككغوطًا تعتككرف باككا ,ولككدياا

إمكا الماكارات البينشخصكية
مفاوم ضعيف عن ال ات ,وهي يير راضية عن نفساا ولكن تنقصكاا م

أو األساليب لتغيير الموقف ,أو أناا شخصية منفتحة بقدر زائد أو لدياا نزعكات مازوكيكة للكشكف
عن ال ات.
 ومككن خ ك ل رسككم الصككفحة النفسككية للمفحوصككة تبككين حصككولاا علككى درجككة ملحوظككة علككىمقيا

توهم المر

(هك

) والتي تشير إلى انشغال ازئكد بشككاو بدنيكة يامضكة لكدياا,

تسككتخدماا المفحوصككة للككتحكم ِككيمن حولاككا ,وتطلككب اهتمككام اآلخكرين باككا ,باإلضككاِة إلككى
أناككا سككلبية ومتشككائمة بعامككة ,تقككاوم أي صككورة مككن صككور الحلككول ,وتركككز علككى شكككواها
البدنية الغامضة.
 وتشككير الدرجككة العاديككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككاوجود اتجاهات عادية وسلوَ عادي يعك

اضا اكتئابية.
اعر ً

 ون حظ الدرجة الملحوظة التي حصلت علياا المفحوصكة علكى مقيكاالمفحوص ككة مم ككا يعكك ك

انا ككا ش ككخ

س ككا

ا كتئككاب (د) إلككى
الاسكتيريا (ه ك )

وقابل ككة ل يح ككام وينقص ككاا البص ككر بس ككلوكاا

وسككلوَ اآلخكرين ,وأناككا تنكككر وجككود مشككك ت سككلوكية ,وتظاككر شكككاو بدنيككة محككددة ِككي
ظل ظروف الضغط ,وأناا تتوقأ حلكوً بسكيطة عيانيكة لمشكك تاا
اتيا.
ً
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 وب ك لَ تقككأ المفحوصككة ِككي الككنمط األول للثككالول العصككابي وهككو نمككط ( 7التحككول) وِي كترتفأ الدرجة على المقياسين ( )9وهو مقيا
الاستيريا (ه ك ) ,بينمكا تكنخف

علكى المقيكا

تكوهم المكر

(ه ك

( )2وهكو مقيكا

) ,و( )4وهكو مقيكا
ا كتئكاب (د) ,و د لكة

ه ا النمط أن المفحوصة تحول المصاعب الشخصية إلى شكاو بدنية.
 -أمككا علككى مقيككا

ا نح كراف السككيكوباتي (ب د) ِقككد جككامت درجككة المفحوصككة المنخفضككة

عليك لتشككير إلككى نزوعاككا إلككى أن تكككون متصككلبة وعرِيككة ,وأناككا تسككتطيأ عككادة تحمككل قككدر
كبير من الوسطية والملل.
 -وتعكك

الدرجككة العاديكة التككي حصكلت علياككا المفحوصكة علككى مقيكا

الك كورة /األنوثككة (م

ف) كوناا أنثي أقل توجاًا نحو الدور األنثوي التقليدي من ييرها ,كما أن لاكا اهتمامكات
أيضا.
باألنشطة ال كرية ً

البارانويكا (ب أ)

 ك لَ تشير الدرجكة العاديكة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكاأناا قد تكون شديد الحساسية ومتشككة.
 -ونجككد أن الدرجككة الملحوظككة التككي حصككلت علياككا المفحوصككة علككى مقيككا

السككيكاثينيا (ب

ت) تشير إلكى أن المفحوصكة قلقكة ومتكوترة ومتكرددة ,وأناكا قكد تضكطرب أو تاتكا ويككون
قلقا ككا الظ ككاهر ملحوظًك كا منا ككا وم ككن اآلخك كرين ,وقك كد توج ككد ل ككدياا مش ككاعر بالك ك نب تص ككيباا
بالعجز.
 -ك لَ تعك

الدرجة الملحوظة التكي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

َ) شك ككعورها ب ك كا يتراب والبعك ككد عك ككن بيئتاك ككا ,وقك ككد يعك ك ك

الفصكام (

لك ككَ عمليك ككة ِصك ككامية حقيقيك ككة

واضكطرًابا ِكي التفكيككر ,وقكد تعككاني المفحوصكة مكن صككعوبات ِكي المنطك  ,وِكي التركيككز,
وضعف ِي الحكم.

 -وجامت الدرجة المعتدلة التي حصكلت علياكا المفحوصكة علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف (م

أ) لتدلل على كوناا نشطة وانبساطية و ات طاقكة ,وهكي تضكي بكالقيود مكن الخكار علكى
نشاطاا ,وقد تثور وتعبر بصورة ظاهرة عن عدم الشعور بالرضا.
 والمفحوصة لدياا القدرة على التفاعل مأ اآلخرين ,ولكنااتشككير إلي ك الدرجككة المعتدلككة التككي حصككلت علياككا علككى مقيككا
).
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الحالة الثالثيتن
بيانات الحالة:
النو  :كر

سنوات الخبرا 3 :سنوات

حالة التخصص :يير متخص

تفسير الصفحة النفسية:
للفقك كرات الت ككي يغل ككب أن تتجنبا ككا جماعتك ك

أظا ككرت الص ككفحة النفس ككية تجن ككب المفح ككو
المرجعيككة ,أو التككي لاككا د لككة خاصككة ِريككدة ,والمفحككو

قككادر علككى تحقي ك ت كوازن مناسككب بككين

التصكريح باألخطكام ا جتماعيكة وانكارهكا ,وقكد يكككون البروِيكل ييكر صككاد  ,ويمثكل ا رتفكاع علككى
المقيكككا
المفح ككو

شكككدة المعانك ككاة ودرجكككة السك ككيكوباثولوجية التك ككي يخبرهك ككا المفحك ككو
كلوكيا أو بأنك ك
بأنك ك مض ككطرب س ك ً

ه ككاني ,و المفح ككو

 ,ويك ككرجح أن يشك ككخ

و مك كوارد شخص ككية مح ككدودة,

ويخبر ضغوطًا يعترف باا ,لدي مفاكوم ضكعيف عكن الك ات ,وهكو ييكر ار
أمكا الماككارات البينشخصككية أو األسككاليب لتغييككر الموقككف ,أو أنك شككخ

عكن نفسك وتنقصكة

منفككتح بقككدر ازئككد أو لديك

نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.
 كك لَ أظاككرت الصككفحة النفسككية للمفحككو) والتي تشير إلى أن المفحو

درجككة معتدلككة علككى مقيككا

لدي بع

تككوهم المككر

(ه ك

ا نشغال بوظكائف الجسكم واحتمكال النظكر

الي بوصف يير ناضج وعنيد وينقص الداِأ.
 -أمككا الدرجككة الملحوظككة التككي حصككل علياككا علككى مقيككا

ا كتئككاب (د) تعك ك

حزن ك العككام

ومزاج ا كتئابي إمكا بالنسكبة للك ات أو الحيكاة ,باإلضكاِة إلكى حالكة التشكاؤم واليكأ
تعككم حيات ك ِينككزع إلككى الشككعور بال ك نب أو الدونيككة وا نتقككا

التكي

مككن قككدر ال ك ات وا نككزوام

وا كتئاب.
 وجككامت الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا المفحككولتوضح أن يغلب أن يكون المفحو

علككى مقيككا

الاسككتيريا (هك ك )

من النوع ا ستعراضي ا نبساطي والسطحي ,وهو

متمركككز حككول ات ك  ,وينكككر وجككود مشككك ت ,وأن ك يفضككل أن يتبنككي النظ كرة المتفائلككة إلككى
الحياة ويتجنب القضايا يير السارة.
 وبك لَ يقكأ المفحكوالمقيا

( )2وهو مقيا

ِكي الكنمط الثالكل للثككالول العصكابي والك ي ترتفكأ ِيك الدرجكة علككى
ا كتئاب (د) أكثر من الدرجة على المقياسين ( )9وهو مقيا
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توهم المر

) ,و( )4وهو مقيكا

(هك

ل تاري عصابي مزمن وأع ار

الاسكتيريا (ه ك ) ,ومثكل هك ا المفحكو

خلطية ,وهو يعاني من اكتئاب وم مح هستيرية.

 وقك ككد جك ككامت الدرجك ككة العاديك ككة التك ككي حصك ككل علياك ككا المفحك ككوالسيكوباتي (ب د) لتبين أن المفحو
ب ككا يتراب والمل ككل ,وه ككو

يككون

علك ككى مقيك ككا

ا نح ك كراف

عددا مألوًِا من الشكاو من السلطة ويشعر
لدي
ً

يع ككاني م ككن اض ككطرابات نفس ككية ت ككدعو إل ككي ظا ككور س ككلوكيات

مضادة لنفس أو المجتمأ.
 كما أن الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوجامت لتشير إلى أن المفحو
 وقككد حصككل المفحككوكككون المفحككو
المفحو

حسككا

إلى أن المفحو
 -وتعك

ماتم باألنشطة ال كرية التقليدية.
البارانويككا (ب أ) ممككا يشككير إلككى

علككى درجككة معتدلككة علككى مقيككا

للع قككات البينشخصككية وهككو يفكككر بوضككوح وعق نيككة ,وقككد يكككون

مفرط الحساسية للنقد ,ويفسر أِعال اآلخرين نحوه على أسا

 ك لَ حصل المفحولَ,

على مقيا

ال كورة /األنوثكة (م ف)

على درجكة معتدلكة علكى مقيكا

شخصي.

السكيكاثينيا (ب ت) والتكي تشكير

دقي بعامة ِي الوِام بالتزامات ِي مواعيدها ,وقد يقل إ ا عجز عكن

يري نفس قلقًا و يراه اآلخرون قلقًا.
علكى مقيكا

الدرجة المعتدلكة التكي حصكل علياكا المفحكو

يفكر بطريقة تختلف عن اآلخرين ,وريم أن لَ يعك
العمليككات شككب الفصككامية الحقيقيككة ,ينككزع المفحككو

الفصكام (

َ) انك

ابتكارية واتجاه الح ر المسب أو

إلككى تجنككب الواقككأ مككن خك ل األخيلككة

وأح م اليقظة.
 -ك لَ تعك

الدرجة الملحوظة التي حصل علياا المفحو

على مقيا

(م أ) أنك ك ازئ ككد النش ككاط ,ان ككدِاعي ,تناِس ككي ,كثي ككر الكك ك م ,نرجس ككي

الاو

الخفيف

خلق ككي ,انبس ككاطي

وس ككطحي ِ ككي ع قاتك ك ا جتماعيك كة ,يواجك ك مش ككك ت ِ ككي ال ككتحكم ِ ككي س ككلوك  ,ويظا ككر
العدوان والايا  ,وهو

يوصف با كتئاب ,قد يظار م مكح هوسكية حقيقيكة مثكل طيكران

األِكاروتقلب الحالة المزاجية ,وهواج
 -والمفحو

العظمة ,وا ندِاعية والنشاط الزائد.

يفضل أن يكون بمفرده ,أو مأ جماعة صغيرة من األصدقام ,ولدي القدرة
يفضل لَ بعامة ,وِقًا لما تشير إلي الدرجة

على التفاعل مأ اآلخرين ,ولكن
المعتدلة التي حصل علياا المفحو

على مقيا
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تفسير الصفحة النفسية الكلية:
الخطككأ (ل) بينمككا يشككير إلككى أناككم

حصككل المفحوص كون علككى درجككة عاديككة علككى مقيككا

بشكل عام لديام القكدرة علكى تحقيك تكوازن مناسكب بكين التصكريح باألخطكام ا جتماعيكة وانكارهكا,
وك لَ جامت درجة اختبار التواتر (ف) معتدلة مما يشير إلى أنام يعترِون بخبرات يير عاديكة,
ممككا يتمثككل ِككي ِق كرات المقيككا
درجكاتام علككى مقيككا

بدرجككة أكثككر مككن األشككخا

التصككحيح (َ) منخفضككة ممككا يعكك

العككاديين ,بينمككا جككامت متوسككطات
وجككود مكوارد شخصككية محككدودة ,وأناككم

يخبككرن ضككغوطًا يعترِككون باككا ,لككديام مفاككوم ضككعيف عككن الك ات ,وهكم ييككر ارضكين عككن أنفسككام,
إما الماارات البينشخصية أو األساليب لتغيير المواقف ,أو أنام أشخا
وتنقصام م

منفتحين بقدر

زائد ,أو لديام نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

وقككد عكسككت الصككفحة النفسككية الجمعيككة للمفحوصككين درجككات عاديككة علككى الثككالول العصككابي كم كا
يلي:
ِلقككد جككامت متوسككطات درجككات المعلمككين علككى مقيككا
عددا مألوًِا من الشكاو البدنية.
لديام ً

وهككم لككديام اتجاهككات عاديككة وسككلوَ عككادي يعك ك

مقيا

ا كتئاب (د).

كك ك لَ تعكك ك

درج ككتام العادي ككة عل ككى مقي ككا

تككوهم المككر

اضكا اكتئابيككة بحسككب درجككتام العاديككة علككى
اعر ً

ت ككوهم الم ككر

(ه ك ك

الشكاو البدنية.
بينما تشير الدرجكة العاديكة علكى مقيكا

عادي كة ,ممككا يشككير إلككى أن

كددا مألوًِ ككا م ككن
) أن ل ككديام ع ك ً

كددا مألوًِكا
ا نحكراف السكيكوباتي (ب د) :إلكى أن لكديام ع ً

مكن الشككاو مكن السكلطة ويشكعر بكا يتراب والملككل ,وهكم

يعكانون مكن اضكطرابات نفسكية تككدعو

إلي ظاور سلوكيات مضادة ألنفسام أو المجتمأ.
وعل ككى مقي ككا

اللك ك كورة /األنوث ككة (م ف) ج ككامت الدرج ككة العادي ككة لتش ككير إل ككى اهتم ككامام باألنش ككطة

التقليدية لكل من الرجل والمرأة.
بينما الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصون علكى مقيكا

البارانويكا (ب أ) تشكير إلكى أناكم

قد يكونون شديدي الحساسية ومتشككين.
الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحوص كون علككى مقيككا
يمكنام القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل
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الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحوص كون علككى مقيككا
العكادي لككديام علككى هك ا المقيككا  ,بمعنككي أناككم

الفصككام (

َ) تشككير إلككى المككد

يعكانون مككن اضككطرابات ِكي التفكيككر ولككديام لغككة

واضككحة ويسككتطيعون أن يعبككروا عككن أِكككارهم مككن خ ك ل كلمككات وجمككل واضككحة المعنككي ,كمككا أن
لديام القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,ويتمتعون بماارات اجتماعية جيدة.
الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا المفحوصككون علكى مقيكا

الاكو

الخفيكف (م أ) تشكير إلككى أن

أِكار تؤدي إلي سلوَ يير مناسب.
عاديا ,وليست لديام ًا
مستو نشاطام ً
الدرجة المعتدلة التي حصل علياا المفحوصون علكى مقيكا

ا نطكوام ا جتمكاعي (

) تشكير

إلككى تفضككيلام أن يكون كوا بمفككردهم ,أو مككأ جماعككة صككغيرة مككن األصككدقام ,وأن لككديام القككدرة علككى
التفاعل مأ اآلخرين ولكنام

يفضلون لَ بعامة.
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تفسير شكل الصفحة النفسية لكل ن ال عل ين ال تخصصين وغير ال تخصصين:
قامككت الباحثككة برسككم شككك ً للصككفحة النفسككية لكككل مككن المعلمككين المتخصصككين والمعلمككين
يير المتخصصين ,وجامت بالصفحة النفسية عدد من أوج التشكاب  ,و لكَ أوجك ا خكت ف بكين
العينتين على كل من مقايي

الصد وك لَ المقايي

اإلكلينيكية ,وِيما يلي رسم شكل الصكفحة

النفسية لكل من العينتين واوج التشاب وا خت ف ِيما بيناا:
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تفسير الصفحة النفسية لل عل ين ال تخصصين:
مككن خ ك ل ِح ك

شكككل الصككفحة النفسككية تبككين حصككولام علككى درجككة معتدلككة علككى مقيككا

عككدم

ا جابة (؟) مما يشير إلى أن المفحوصين عامةييجنبونيوقاتيأاثأمميأةميمجنبونةيمريمد أايأاد
جممرنةمالمأجاني.
وه ككم بش كككل ع ككام ل ككديام الق ككدرة عل ككى تحقيك ك تك كوازن مناس ككب ب ككين التصك كريح باألخط ككام ا جتماعيك كة
وانكارها ,وهو ما تعكس الدرجة العادية التي حصلوا علياا على مقيا
ك لَ تشير الدرجة العادية التي حصكلوا علياكا علكى مقيكا

الخطأ (ل).

التكواتر (ف) إلكى أن لكديام ا سكتعداد

لالرنأافعاددةألوفة الخنأاثغنأالامدجي.
بينمككا جككامت متوسككطات درجككاتام علككى مقيككا

التصككحيح (َ) منخفضككة ممككا يعك ك

وجككود م كوارد

شخصككية محككدودة ,واناككم يخبككرن ضككغوطًا يعترِككون باكا ,لككديام مفاككوم ضككعيف عككن الك ات ,وييككر
إمككا الماكارات البينشخصككية أو األسكاليب لتغييككر المواقكف ,أو أناككم
ارضكون عكن أنفسككام ,وتنقصكام م

أشخا

منفتحون بقدر زائد أو لديام نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.

وقد حصل المفحوصون على درجكة منخفضكة علكى مقيكا

تكوهم المكر

(ه ك

) ممكا يشكير إلكى

إنكمرهملوجودشكموىعدننيغمةضي.
ممييمأقلييدجةماابمهييمثرمدجيييو ي وممرمدجيمجاكييأأرأاضييمامنبمعنيييواتيمل درجيييالامدجيييالني 
حص وار نةمر ىةتنمساالمنبمب(د).
مذلكاشنأالدرجيالامدجيالن حص وار نةمر ىةتنمسالةسننأجمهـىإلىأنةمجنسيموقعايدد
ة االابمهمثوالس وك،ةممجأانطرمد عملدجومةنمثالةسننأجيا المدىالامدي.
والمفحوصوقةوشغ وقانشيغمالأصينالعملمشيكالثوالتضيمجماالجنممرنيي،وجسينبننوقل صيأا 
الموقف أوقدجنوااتوقةعةسنوىرمدية الصأا االجنممر والننوشخص ،وهوةمركسين 
الدرجيالماندليالن حص وار نةمر ىةتنمساالنحأافالسنكوعما (بد).
وقدجمءثالدرجييالامدجييالني حصي وار نةيمر يىةتنيمساليذمور /األنوثيي( ف)لنشينأإليى
اهنممةةمعمألنشطيالنت ندجيلكلة الأجلوالمأأ .
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بينما الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصون علكى مقيكا

البارانويكا (ب أ) تشكير إلكى أناكم

قد يكونون شديدي الحساسية ومتشككين.
ِي حين أشارت الدرجة العاديكة التكي حصكل علياكا المفحوصكون علكى مقيكا
إلى أن يمكنام القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل
ك لَ الدرجة العادية التي حصل علياكا المفحوصكون علكى مقيكا
إلككى المككد العككادي لككديام علككى هك ا المقيككا  ,بمعنككي أناككم

السكيكاثينيا (ب ت)

مسوغ ل .

الفصكام (

َ) جكامت لتشكير

يعككانون مككن اضككطرابات ِككي التفكيككر

ولديام لغة واضحة ويستطيعون أن يعبروا عن أِكارهم من خ ل كلمكات وجمكل واضكحة المعنكي,
كما أن لديام القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,ويتمتعون بماارات اجتماعية جيدة.
ِي حين جامت الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصون على مقيا

الاو

الخفيف (م أ)

لتشير إلى أن مستو نشاطام عادي.
واخيك ار أشككارت الدرجككة العاديككة التككي حصككل علياككا المفحوصكين علككى مقيككا
(

ا نطكوام ا جتمككاعي

) إلككى احتف ككاظ المفحوص ككين بت كوازن ب ككين ا نطك كوام وا نبسككاط ا جتم ككاعيين ِ ككي اتجاه ككاتام

وسلوكام.
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تفسير الصفحة النفسية لل عل ين غير ال تخصصين:
أظاككرت الصككفحة النفسككية تجنككب المفحوصككين اتييأاثأممييأةميييمجنبونةييمريييمد أاييأادجميييمرنةم
المأجانيييي ,وه ككم ل ككديام الق ككدرة عل ككى تحقيك ك تك كوازن مناس ككب ب ككين التصككريح باألخط ككام ا جتماعيك كة
وانكارهككا ,وكك لَ جككامت درجككة اختبككار التكواتر (ف) معتدلككة ممككا يشككير إلككى أناككم يعترِككون بخبكرات
ييككر عاديككة؛ ممككا يتمثككل ِككي ِق كرات المقيككا
متوس ككطات درج ككاتام عل ككى مقي ككا

بدرجككة أكثككر مككن األشككخا

التص ككحيح (َ) منخفض ككة مم ككا يعكك ك

العككاديين ,بينمككا جككامت
وج ككود مك كوارد شخص ككية

محدودة ,وانام يخبرن ضغوطًا يعترِون باا ,لكديام مفاكوم ضكعيف عكن الك ات ,وهكم ييكر ارضكين
إما الماارات البينشخصية أو األسكاليب لتغييكر المواقكف ,أو أناكم أشكخا
عن أنفسام ,وتنقصام م

منفتحون بقدر زائد أو لديام نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.
حصل المفحوصون علكى درجكة عاديكة علكى مقيكا

تكوهم المكر

(ه ك

) ممكا يشكير إلكى وجيود

ردداةألوامة الشكموىالندنني لديام.
والمفحوصوقلدجةماابمهمثرمدجيو وكريمديجاكيأأرأاضيمامنبمعنييواتيمل درجييالامدجيي
الن حص وار نةمر ىةتنمساالمنبمب(د).
واشنأالدرجيالامدجيالن حص وار نةمر يىةتنيمسالةسيننأجم(هيـى)إليىأنةيمجنسيموقعايدد
ة االابمهمثوالس وك،ةممجأانطرمد عملدجومةنمثالةسننأجيا المدىالامدي.
بينمككا تشككير الدرجككة العاديككة علككى مقيككا

ا نحكراف السككيكوباتي (ب د) إلككى أن لككديام عككد ًدا مألوًِككا

مككن الشكككاو مككن السككلطة ويشككعر بككا يتراب والملككل ,وهككو

يعككاني مككن اضككطرابات نفسككية تككدعو

إلي ظاور سلوكيات مضادة لنفس أو المجتمأ.
وتعك ك ك

الدرجك ككة العاديك ككة التك ككي حصك ككلوا علياك ككا علك ككى مقيك ككا

ال ك ك كورة /األنوثك ككة (م ف) اهتمك ككامام

باألنشطة التقليدية لكل من الرجل والمرأة
بينما عكست الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصون على مقيا
يكونون شديدي الحساسية ومتشككين.
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السكيكاثينيا (ب ت)

ِي حين جامت الدرجكة العاديكة التكي حصكل علياكا المفحوصكون علكى مقيكا
تشير إلى أن يمكنام القيام بالعمل ,وتحمل المسئوليات الشخصية ,دون قل
وكك لَ حصككل المفحوصككون علككى درجككة عاديككة علككى مقيككا
العكادي لككديام علككى هك ا المقيككا  ,بمعنككي أناككم

الفصككام (

مسوغ ل .

َ) ,ممككا يعكك

المككد

يعكانون مككن اضككطرابات ِكي التفكيككر ولككديام لغككة

واضككحة ويسككتطيعون أن يعبككروا عككن أِكككارهم مككن خ ك ل كلمككات وجمككل واضككحة المعنككي ,كمككا أن
لديام القدرة علي التفاعل ا جتماعي ,ويتمتعون بماارات اجتماعية جيدة.
ك لَ الدرجة العادية التي حصل علياا المفحوصين على مقيا

الاو

الخفيف (م أ) تشكير إلكى

أِكار تؤدي إلي سلوَ يير مناسب.
عاديا ,وليست لديام ًا
أن مستو نشاطام ً
بينمككا جككامت الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا المفحوصكون علككى مقيككا
(

ا نطكوام ا جتمككاعي

) لتشير إلى تفضيلام أن يكونوا بمفردهم ,أو مأ جماعة صغيرة من األصكدقام ,وأن لكديام

القدرة على التفاعل مأ اآلخرين ,ولكنام

يفضلون لَ بعامة.
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أوجه التشابه والختالف:
من خ ل ا ط ع وتفسير الصفحات النفسية لكل من المتخصصين ويير المتخصصين
وجدت الباحثة ما يلي:
أولً :أوجه التشابته:
تشك ككابات الصك ككفحات النفسك ككية لكك ككل مك ككن المتخصصك ككين وييك ككر المتخصصك ككين ِك ككي ()90
مقككايي  )4( :مقككايي
مقككايي

للصككد و( )7مقككايي

الصككد ِككي كككل مككن مقيككا

إكلينيكيككةِ ,قككد تشككابات درجككات المفحوصككين علككى

عككدم اإلجاب كة ,مقيككا

تش ككابات درج ككات المفحوص ككين عل ككى ( )7مق ككايي

الك ك كورة واألنوث ككة ,البارانوي ككا ,الس ككيكاثينيا ,الفص ككام ,ومقي ككا
المقايي

الخطككأ ,ومقيككا

إكلينيكي ككة ه ككي مق ككايي
الا ككو

التصككحيح ,وك ك لَ
ا كتئ ككاب ,الاس ككتيريا,

الخفي ككف ,وج ككام تفس ككير هك ك ه

على النحو التالي:

 .9قياس مد اإلجابة (؟):
حيل حصل المفحوصون من المجموعتين علكى درجكة معتدلكة علكى مقيكا

عكدم

ا جابة مما يشير إلى أن المفحوصن عامةيجنبونوقاتأاثأممأةممجنبونةمرمد أاأاد
جممرنةمالمأجاني.
 .7قياس الخطأ (ل):
حيل حصل المفحوصون من المجموعتين على درجة عادية على مقيا

الخطكأ

(ل) بينما يشير إلى أنام بشكل عام لديام القدرة على تحقي توازن مناسب بين التصريح
باألخطككام ا جتماعي كة وانكارهككا ,وه كم مككن وي الح ك

السككيكولوجي ال ك ين يحككاولون خل ك

صورة ات مريوبة.
 .1قياس التصحيح (ك):
حيك ككل جك ككامت متوسك ككطات درجك ككاتام المجمك ككوعتين علك ككى مقيك ككا
منخفضة مما يعك

التصك ككحيح (َ)

وجود موارد شخصكية محكدودة ,وأناكم يخبكرن ضكغوطًا يعترِكون باكا,

إمكا الماكارات
لديام مفاوم ضعيف عكن الك ات ,وهكم ييكر ارضكين عكن أنفسكام ,وتنقصكام م
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البينشخصية أو األساليب لتغيير المواقف ,أو أنام أشخا

منفتحون بقدر ازئكد أو لكديام

نزعات مازوكية للكشف عن ال ات.
 .4قياس ا كتئاب (د):
حيكل أشمرثدرجمثالمفحوصين ةي المبميورنن إليىأقليدجةماابمهيمث
عاديكاجاكأارأاضمامنبمعنيواتمل درجيالامدجييالني حصي وار نةيم
رمدجيو ومم ً

ر ىةتنمساالمنبمب(د).

 .2قياس الرستيريا ( ت ي):
حيل اشنأالدرجيالامدجيالن حص وار نةيمر يىةتنيمسالةسيننأجم(هيـى)اشينأإليى
أنةمجنسموقعاددة االابمهيمثوالسي وك،ةميمجيأانطريمد عمليدجومةنمثالةسيننأجياي 
المدىالامدي.
 .2قياس ال كورا والنوثة ( ف):
 ,حي ككل تش ككابات درج ككات المفحوص ككين ِ ككي ك ككل م ككن المجم ككوعتين عل ككى مقي ككا
الك كورة /األنوثكة (م ف) ِجكامت الدرجكة العاديكة التككي حصكلوا علياكا لتشكير إلكى اهتمككامام
باألنشطة التقليدية لكل من الرجل والمرأة.
 .2البارانويا ( أ):
حيل تشاب المفحوصون ِي المجموعتين ِي الدرجة العاديكة التكي حصكلوا علياكا
علك ككى مقيك ككا

البارانويك ككا (ب أ) والتك ككي تشك ككير إلك ككى أناك ككم قك ككد يكون ك كون شك ككديدي الحساسك ككية

ومتشككين.
 .2السيكاثينيا ( ت):
ش ك ككاب المفحوص ك ككون ِ ك ككي الدرج ك ككة العادي ك ككة الت ك ككي حص ك ككلوا عليا ك ككا عل ك ككى مقي ك ككا
السكككيكاثينيا (ب ت) حيك ككل تشك ككير إلك ككى أن ك ك يمكك ككنام القيك ككام بالعمك ككل ,وتحمك ككل المسك ككئوليات
الشخصية ,دون قل

مسوغ ل .
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 .9الفصا (س ك):
(

تشاب المفحوصون ِي الدرجة العاديكة التكي حصكلوا علياكا علكى مقيكا

الفصكام

َ) حيل تشير إلى المد العكادي لكديام علكى هك ا المقيكا  ,بمعنكي أناكم

يعكانون

مكن اضككطرابات ِكي التفكيككر ولكديام لغككة واضككحة ويسكتطيعون أن يعبككروا عكن أِكككارهم مككن
خ ك ل كلمككات وجمككل واضككحة المعنككي ,كمككا أن لككديام القككدرة علككي التفاعككل ا جتمككاعي,
ويتمتعون بماارات اجتماعية جيدة.
 .10الروس الخفيف ( أ):
تشاب المفحوصون ِكي الدرجكة العاديكة التكي حصكلوا علياكا علكى مقيكا

الاكو

كار تكؤدي إلكي
عاديكا ,وليسكت لكديام أِك ًا
الخفيف (م أ) حيل تشير إلى أن مستو نشاطام ً

سلوَ يير مناسب.
ثانيا :أوجه اإلختالف:
ً

اختلفككت الصككفحات النفسككية لكككل مككن عينتككي المتخصصككين وييككر المتخصصككين ِككي
واحد من مقايي

مقيا
مقك ككايي

الصد وهو مقيكا

اكلينيكيك ككة هك ككي تك ككوهم المك ككر

ا جتماعي (

عكد التكواتر (ف) ,و( )4مقكايي

(هك ك ك

للصكد و()4

) ,ا نح ك كراف السك ككيكوباتي (ب د) ,ا نط ك كوام
على النحو التالي:

) ,وجام تفسير ه ه المقايي

 .1قياس التواتر (ف):
اختلفككت الككدرجات التككي حصككل علياككا المفحوص كون علككى مقيككا

الت كواتر ,حيككل

جك ككامت درجك ككات المعلمك ككين المتخصصك ككين عاديك ككة؛ ممك ككا يشك ككير إلك ككى أن لك ككديام ا سك ككتعداد
لالرنييييأافعاييييددةييييألوفةيييي الخنييييأاثغنييييأالامدجييييي ,بينمك ككا جك ككامت درجك ككات ييك ككر
المتخصصككين معتدلككة ,ممككا يشككير إلككى أناككم يعترِككون بخبكرات ييككر عاديككة ممككا يتمثككل ِككي
ِقرات المقيا

بدرجة أكثر من األشخا

العاديين.

 .7قياس تو ال رض ( ت س):
حصل المتخصصون علكى درجكة منخفضكة علكى مقيكا

تكوهم المكر

(ه ك

)

مما يشير إلكى إنكيمرهملوجيودشيكموىعدننييغمةضيي ,بينمكا حصكل ييكر المتخصصكين
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على درجة عادية على مقيكا

تكوهم المكر

(ه ك

) ممكا يشكير إلكى وجيودريدداةألوايم

ة الشكموىالندنني لديام.
 .1قياس النحراف السيكوباتي ( د):
اختلفككت درجككات المعلمككين المتخصصككين عككن نظكرائام مككن ييككر المتخصصككين,
حيككل جككامت الدرجككة المعتدلككة التككي حصككل علياككا المتخصصككون علككى مقيككا

ا نح كراف

الس ككيكوباتي (ب د) إلك ككى أناكككم يكون ك كون منشك ككغلين انشك ككغا ً اصك ككي ً بالمش ككك ت والقضك ككايا
ا جتماعية ,ويستجيبون للصراع المكوقفي أو قكد يتواِقكون مكأ مسكتو عكادي مكن الصكراع
ا جتمككاعي والبينشخصككيِ ,ككي حككين حصككل ييككر المتخصصككين علككى درجككة عاديككة علككى
مقيا

كددا مألوًِكا مكن الشككاو مكن السكلطة
ا نحراف السيكوباتي (ب د) إلى أن لكديام ع ً
يعككانون مككن اضككطرابات نفسككية تككدعو إلككي ظاككور

ويشككعرون بككا يت ارب والملككل ,وه كم

سلوكيات مضادة ألنفسام أو المجتمأ.
.3

قياس النطواء الجت امي (س ى):
اختلف ككت درج ككات المعلم ككين المتخصص ككين وييك كر المتخصص ككين عل ككى المقي ككا ,
حيككل جككامت درجككة المتخصصككين علككى المقيككا

درجككة عاديككة؛ ممككا يشككير إلككى احتفككاظام

بتوازن بين ا نطوام وا نبساط ا جتمكاعيين ِكي اتجاهكاتام وسكلوكام ,بينمكا جكامت درجكة
يير المتخصصين درجة معتدلة لتشير إلكى تفضكيلام أن يكونكوا بمفكردهم ,أو مكأ جماعكة
صككغيرة مككن األصككدقام ,وأن لككديام القككدرة علككى التفاعككل مككأ اآلخكرين ,ولكككنام
لَ بعامة.
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التوصيات وال قترحات:
بناما علي ما اسفرت علي الدراس من نتائج توصي الباحثة بك:
 .9اإلهتمام ب عداد معلمي التربية الخاصة والعمل علكي ثقكل خبكراتام مكن خك ل عكر
الخبرات النما

وتبكادل

مأ معلمين اخرين ِي يعملون مأ حا ت مشابا .

 .2العمككل علككي تحقي ك التنميككة المسككتدامة ورِككأ الكفككامة المانيككة لمعلمككي التربيككة الخاصككة ِككي
مصر من خ ل وضأ الخطط والبرامج المبنية علي التقدير الفعلي حتياجاتام.
 .4ت ككوِير ا ختب ككارات والمق ككايي

النفس ككية داخ ككل مؤسس ككات التربي ككة الخاص ككة وت ككدريب المعلم ككين

وا خصائيين علي استخداماا مأ األطفال ِي المدار .
 .3تصميم ادوات لرصد التغير ِي نمو الطفل ومدي التقدم نحو تحقي ا هكداف والنتكائج التكي
يصبو المعلم لتحقيقاا.
 .1ا هتمككام بخل ك ع قككات متبادلككة بككين الوالككدين أو القككائمين علككي تربيككة الطفككل داخككل األس كرة
وبين المعلم وايجاد قنوات اتصال مباشرة وارشادهم عن كيفية التعامكل مكأ الطفكل واط عاكم
علي ادامات الطفل وما وصل الي من تقدم ِي مجا ت النمو المختلفة.
 .6اجرام دراسات مشكاباة علكي المسكتوي الكوطني للتعكرف علكي شككل الصكفحة النفسكية لمعلمكي
التربية الخاصة علي عينات أكبر مأ إدخال متغير نوع ا عاقة علياا.
 .7إجرام دراسات تبحل ِي الداِعية المانية لمعلمي التربية الخاصة من جوانب نفسية.
 .8اعطككام ا ختبككارات والمقككايي

النفسككية والكلينيكيككة أهميككة عنككد اختيككار المعلمككين للعمككل ِككي

مجال التربية الخاصة.
 .1اج كرام د ارسككة مقارنككة للتعككرف علككي ا خككت ف بككين شكككل الصككفحة النفسككية لمعلمككي التربيككة
الخاصة وشكل الصفحة النفسية لمعلمي المدار العادية.
 .90اج كرام د ارسككات تتنككاول اتجاهككات معلمككي ومعلمككات كككل مككن المككدار العاديككة ومؤسسككات
التربيككة الخاصككة نحككو ِككرة الككدمج التربككوي ل طفككال المعككاقين مككأ نظكرائام مككن ا طفككال ييككر
المعاقين داخل المراحل التعليمية المختلفة.
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المعرِة الجامعية.
 .1أحمككد نايككل ه كزاع الغريككر (ِ )9111عاليككة برنككامج ِككي اإلرشككاد النفسككى الجمككاعي ِككي تخفيككف
الضغوط النفسكية لكد معلمكات التربيكة الخاصكة ِكي األردن وأثكر لكَ علكى بعك

المتغيكرات

السلوكية لد األطفال الصم والمتخلفين عقلياً ,رسالة دكتوراة ,جامعة القاهرة ,معاد البحكول
والدراسات التربوية.
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 .90إس م عبد الحفيظ محمد عمارة ( .)2099أثر نمو

أبعاد التعلم ِي تنمية الداِعية وا تجاه

نحو التعلم والتحصيل الدراسي لد ط ب الجامعة ,رسالة دكتوراه ,معاد الداسكات التربويكة,
جامعة القاهرة.
 .99أشككرف علككى السككيد عبككده ( .)2004البروِيككل النفسككي لمككدمني الايككروين ,القككاهرة :دار الكتككب
المصرية
 .92أمككال عبككد الحميككد سككيد أحمككد الشككناوي ( .)2006د ارسككة مقارنككة ِككي ع قككة الصككفحة النفسككية
للك ك كام بأس ككاليب مواجاك ك الض ككغوط ب ككين األطب ككام وض ككباط الش ككرطة ,دكت ككوراه ,كلي ككة اآلداب,
جامعة عين شم  ,قسم علم النف .
 .94أمككال عبككد السككميأ مليجككي ( .)2009الشخصككية وا ضككطرابات السككلوكية والوجدانيككة ,الطبعككة
الثانية ,القاهرة :األنجلو المصرية .
 .93أنككدرو دي سككيز قي ومككارَ جككي وا

( .)9119السككلوَ التنظيمككي واألدام ,ترجمككة جعفككر

أبو القاسم أحمد ,مراجعة على محمد عبدالوهاب ,معاد اإلدارة العامة ,الريا
 .91بككدر عمككر العمككر( .)2000النمككو
اإلنسانية  -مجل

البنككائي للداِعيككة نحككو الوظيفككة ,المجلككة العربيككة للعلككوم

النشر العلمي  -جامعة الكويت ,ع ,79

 .96بدر محمد األنصاري ( .)2000قيا

.

911 - 998

الشخصية ,الكويت :دار الكتاب الحديل.

 .97بنككدر بككن عبككد اهلل الش كريف ( .)2001الداِعي كة ال اتيككة بككين تقككدير ال ك ات والمكاِككآت ,القككاهرة:
إيتراَ للطباعة والنشر والتوزيأ.
 .98ثائر أحمد يباري ( .)2007الداِعية  ..النظرية والتطبي  ,عمان :دار المسيرة.
 .91جككابر عبككد الحميككد جككابر ( .)2004نظريككات الشخصككية  ..البنككام  -الككديناميات  -النمككو -
طر البحل  -التقويم ,القاهرة :دار الناضة العربية.
 .20جككابر عبككد الحميككد جككابر وع ك م الككدين كفككاِي ( .)9114معجككم علككم الككنف
إنجليزي-عربي ,الجزم الساد  ,القاهرة :دار الناضة العربية.
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والطككب النفسككي,
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 .29جي ن ككي ب ككو حمام ككة ,وأن ككور عب ككد ال ككرحيم ,وعب ككد اهلل الش ككحومي ( .)2006عل ككم نفك ك

ال ككتعلم

والتعليم ,األهلية للنشر والتوزيأ ,الكويت.
 .22حامد عبد الس م زهران ( .)2000علم النف
 .24حامككد عبككد الس ك م زه كران ( .)9187قككامو

ا جتماعي ,القاهرة :عالم الكتب.
علككم الككنف  ,إنجليككزي-عربككي ,الطبعككة الثانيككة,

القاهرة :عالم الكتب.
 .23حام ككد عب ككد السك ك م زهك كران ( .)2001الصكككحة النفس ككية والعك ك

النفس ككي ,الطبع ككة الرابعكككة,

القاهرة :عالم الكتب.
 .21حسككن حمككدي أحمككد محمككد ( .)2001برنككامج تككدريبي لتنميككة بع ك

الماككارات اليدويككة الفنيككة

للمعلمككين وع قت ك بككداِأ اإلنجككاز لككد األطفككال وي ا حتياجككات الخاصككة ,رسككالة دكتككوراه,
جامعة القاهرة ,كلية ريا

األطفال.

 .26حسن عبد الرحمن التاامي ( .)2008السلوَ اإلنساني ,القاهرة :الدار العالمية للنشر.
 .27حسككن مصككطفى عبككد المعطككي ( .)9112ضككغوط أحككدال الحيككاة وع قتاككا بالصككحة النفسككية
وبع

متغيرات الشخصكية ,مجلكة كليكة التربيكة ,جامعكة الزقكازي  ,العكدد ,9 ,91

426-269
 .28حسين أبو ريا  ,عبد لحكيم الصاِي ,اميمة عمور وسليم شكريف ( .)2006الداِعيكة والك ام
العاطفي ,عمان :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيأ.
 .21حسين عبد الحميد أحمد رشوان ( .)2006الشخصية  ..دراسة ِي علم ا جتمكاعي النفسكي,
اإلسكندرية :مركز اإلسكندرية للكتاب.
 .40حسككين عبككد الككرحمن التاككامي ( .)2008السككلوَ اإلنسككاني  ..مقدمككة ِككي العلككوم الس ككلوكية,
القاهرة :الدار العالمية للنشر والتوزيأ.
 .49حس ككين ِاي ككد ( .)2001عل ككم ال ككنف

الع ككام  ..رؤي ككة معاصك كرة ,اإلس كككندرية :مؤسس ككة ح ككور

الدولية للنشر.
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 .42حنككان عبككد الحمي ككد العنككاني ( .)2001الص ككحة النفسككية ,الطبعككة الثالث ككة ,عمككان :دار الفك ككر
للطباعة والنشر والتوزيأ.
 .44خال ككد محم ككد ِ ككائ رش ككيد الكخ ككن ( )9117الض ككغوط الماني ككة الت ككي تواجك ك معلم ككي كؤسس ككات
التربية الخاصة ِي الضفة الغربية ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الوطنيةِ ,لسطين.
 .43خليكل إبكراهيم رسككول وعلكي ماككدي ككاظم ( .)2001اإلختبككارات النفسكية الحلقككة األضكعف ِكي
ِككي العمليككة اإلرشككادية ,مجلككة شككبكة العلككوم النفسككية العربيككة ,عككدد ( .)6مجلككد ( .)2أبريككل –
مايو – يوني 2001
عقليكا ِكي
 .41خولة يحيكي و رنكا حامكد ( )2009مصكادر ا حتك ار النفكي لكدي الطلبكة المعكوقين ً
اليمن ,مجلة مركز البحول والدراسات التربوية ,ع ,20

923-17

 .46روحككي عبي ككدات ( .)2002الع قككة ب ككين السككمات الشخص ككية والككروح المعنوي ككة لككد معلم ككي
التربية الخاصة ِي الضفة الغربيةِ /لسطين ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الوطنية.
 .47زيدان أحمد السرطاوي ( )9117ا حت ار النفسي ومصادره لد معلمي التربية الخاصة ,مجلة
كلية التربية – جامعة عين شم  ,مج ( ,)9ع (,)29
 .48سككامر جميككل رض كوان ( .)200أل كوان الشخصككية ,علككم الككنف

16-17
يعيككد اكتشككاف الطبككأ .الثقاِككة

النفسية المتخصصة ,ع  -67مج  .97أكتوبر 2006
 .41سامي محمد ملحم ( .)2006سيكولوجي التعلم والتعليم ,عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيأ.
 .30س ك ككاير كام ك ككل أحم ك ككد ( .)2004التوجيك ك ك وا رش ك ككاد النفس ك ككي للص ك ككغار ,اإلس ك كككندرية :مرك ك ككز
اإلسكندرية للكتاب .
 .39ساير كامل أحمد ( .)2007سيكولوجية الشخصية ,اإلسكندرية :مركز اإلسكندرية للكتاب.
 .32ساير كامل أحمكد (( )2008أ) .علكم الكنف

ا جتمكاعي  ..النظريكة والتطبيك  ,الريكا

 :دار

الزهرام.
 .34سككاير كامككل أحمككد (( )2008ب) .التوجي ك واإلرشككاد النفسككي ,اإلسكككندرية :مركككز اإلسكككندرية
للكتاب.
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 .33شككادية أحمككد التككل ,محمككد عككودة الريمككاوي ( )2006علككم الككنف

العككام ,عمككان :دار المسككيرة

للنشر والتوزيأ.
 .31شفي ع ونة ( .)9113سيكولوجي النمو ا نساني ,عمان :دار الفرقان للطبأ والنشر.
 .36شككفي ع ون ك ( .)2006الداِعيككةِ ,ككي :علككم الككنف

العككام ,تحريككر محمككد عككودة الريمككاوي,

الطبعة الثانية ,عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيأ
 .37شكوقية إبكراهيم السكمادوني ( )9114الضكغوط النفسكية لكد معلمكي ومعلمكات التربيكة الخاصكة
وع قتاا بتقدير ال ات ,رسالة ماجستير ,كلية التربية ببناا ,جامعة الزقازي .
 .38طلعك ككت منصك ككور وأنك ككور محمك ككد الش ك كرقاو وعك ككادل عك ككز الك ككدين األشك ككول وِك ككارو أبك ككو عك ككوف
( .)2001أس

علم النف

العام ,القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.

 .31ع ككاطف حس ككن شواشك كرة (ِ .)2007اعلي ككة برن ككامج ِ ككي اإلرش ككاد الترب ككوي ِ ككي اس ككتثارة داِعي ككة
اإلنجككاز لككد طالككب يعككاني مككن تككدني الداِعيككة ِككي التحصككي الد ارسككي  ..د ارسككة حالككة ,مجلككة
كلية الدرسات التربوية ,الجامعة العربية المفتوحةِ ,رع األدرن.
 .10عبد الحاِظ رمضان شحادة ( .)2006مدي ِعالية برنامج لتنمية داِعية اإلنجاز ِي ا تجكاه
نحككو المخككاطرة ومسككتو الطمككوح ومسككتو التحصككيل ,رسككالة دكتككوراه ,جامعككة الككدول العربيككة,
معاد الدراسات والبحول العربية.
 .19عب ككد ال ككرحمن ص ككالح األزر ( )2000عل ككم ال ككنف

الترب ككوي للمعلم ككين ,ط  ,9بي ككروت :دار

الفكر العربي.
 .12عبد الرحمن عد

ومحيي الدين تو ( .)2001المدخل إلكي علكم الكنف  ,الطبعكة السادسكة,

عمان :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيأ .
 .14عبك ككد العزيك ككز محمك ككد العبك ككد الجب ك كار ( .)2002الماك ككارات الضك ككرورية لمعلمك ككي األطفك ككال وي
صككعوبات الككتعلم ,أهميتاككا ومككدي امككت كام لاككا ,مجلككة جامعككة الملككَ سككعود ,العلككوم التربويككة
والد ارسك ككات ا س ك ك مية ( ,)9جامعك ككة الملك ككَ سك ككعود ,الريك ككا
.201
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 ,مجلك ككد ,93

– 971
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 .13عبد العزيز محمد العبد الجبار ( .)2004البرامج التدريبية ال زمكة لمعلمكي التربيكة الخاصكة,
مجلة رسالة التربية وعلم الكنف  ,جامعكة الملكَ سكعود ,الريكا

941

 ,عكدد (,)29

– .980
 .11عبد اللطيف محمد خليفة ( .)2000الداِعية لانجاز ,القاهرة :دار يريب للطبأ والنشر.
 .16عبك ككد اللطيك ككف محمك ككد خليفك ككة وشك ككعبان جك ككاب اهلل رض ك كوان ( .)9118الشخصك ككية المص ك كرية "
الم مح واألبعاد"  ,دراسة سيكولوجية ,القاهرة :دار يريب للطبأ والنشر.
 .17عبد اهلل الرشكدان وعمكر أحمكد الامشكري ( .)2002المكدخل إلكى التربيكة والتعلكيم ,عمكان :دار
الشرو للنشر والتوزيأ.
 .18عبد المجيد منصور وزكريا الشربيني واسماعيل محمد الفقي ( .)2002السلوَ اإلنساني بين
التفسير اإلس مي وأس

علم النف

المعاصر ,القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.

 .11عبد المجيد نشواتي ( .)2004علم النف

التربوي ,ط ,3عمان :دار الفرقان

 .60عبد المنعم الحفني ( .)9113موسوعة علم النف

والتحليل النفسي ,الطبعة الرابعة ,القكاهرة:

مكتبة مدبولي .
 .69عصام على الطيب ( .)2006علكم الكنف

المعرِكي  ..الك اكرة وتشكفير المعلومكات ,القكاهرة:

عالم الكتب.
 .62عصككمت عبككد المككنعم ( .)2009د ارسككة الصككفحة المعرِيككة ِككي سككتانفورد بينيك الصككورة الرابعككة
لد المسنين من ِ 70ما ِو  ,رسالة ماجستير ,كلية األداب ,جامعة عين شم
 .64ع م محمد سكري الكدين ( .)2003السكمات النفسكية المرتبطكة بكنق

.

الخصوصكية لاطفكال,

دراسة بيئية مقارنة ,رسالة ماجستير ,معاد الدراسات والبحول البيئية ,جامعة عين شم .
 .63علي حمدي الفرماوي ( .)2003داِعية اإلنسان ,القاهرة :دار الفكر العربي.
 .61علي عبد الرحمن عياصرة ( .)2006القيادة والداِعية ,عمان :دار الحامد للنشر والتوزيأ.
 .66عل ككي عس كككر ( .)2000ض ككغوط الحي ككاة وأس ككاليب مواجاتا ككا ,الص ككحة النفس ككية والبدني ككة ِ ككي
عصر القل  ,الطبعة الثانية ,دار الكتاب الحديل .
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 .67عمككرو علككى عمككر خليفككة ( .)2092برنككامج إرشككادي لتنميككة الداِعيككة لانجككاز لككد األطفككال
وي صعوبات التعلم بالجماهيرية الليبية ,جامعة القاهرة ,كلية ريا
ِ .68ككر عبككد القككادر ط ك ( .)9118موسككوعة علككم الككنف

األطفال.

والتحليككل النفسككي ,القككاهرة :دار سككعاد

الصباح للنشر والتوزيأ.
ِ .61ر عبد القادر ط ( .)2000أصول علم النف

الحديل ,القاهرة :دار قبام للطباعة والنشر

والتوزيأ.
ِ .70ري ك ككال أبك ككو ع ك كواد ( .)2001البنيك ككة العامليك ككة لمقيك ككا
سيكومترية ,مجلة جامعة دمش  ,مج  ,21ع ,3 + 4

الداِعيك ككة األكاديميك ككة  ,AMSد ارسك ككة
379 -344

ِ .79ؤاد أبو حطب ( .)9116القدرات العقلية ,ط  ,7القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.
ِ .72وزي محمد جبل ( .)2009علم النف

العام ,القاهرة :المكتب الجامعي الحديل.

ِ .74يصككل عبككد الفتككاح وابكراهيم القريككوتي ( .)9118د ارسككة ا حتك ار النفسككي لككد معلمككي التربيككة
الخاصة باإلمارات ,مجلة كلية التربية ,جامعة اإلمارات ,العدد ,91

943-11

 .73لطفك ككي الش ك كربيني و عك ككادل صك ككاد ( .)2004معجك ككم مصك ككطلحات الطك ككب النفسك ككي ,سلسك ككلة
المعاجم الطبية المتخصصة ,الكويت :مركز تعريب العلوم الصحية.
 .71ل ككوي

مليك ككة ( .)2000دلي ككل اختب ككار الشخص ككية المتع ككدد األوجك ك  ,الق ككاهرة :مكتب ككة األنجل ككو

المصرية .
 .76محم ككد حس ككن ي ككانم ( .)2001مقدمكككة ِ ككي عل ككم الكككنف
الع

اإلكلينيك ككي ,التقي ككيم  .التش ككخي

.

 ,اإلسكندرية :المكتبة المصرية.

 .77محمككد حم كزة الزيككودي ( :.)2007مصككادر الضككغوط النفسككية وا حت ك ار النفسككي لككد معلمككي
التربية الخاصة ِي محاِظة الكرَ وع قتاا ببع

المتغيرات ,مجلة جامعة دمش – المجلد

  23العدد الثاني. .78محمد عبد الظاهر الطيب ,ومحمود عبد الحليم منسي ( .)9117مباديم علكم الكنف
ط ,4مكتبة ا نجلو المصرية ,القاهرة.
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 .71محمد عثمان نجاتي ( .)2009علم النف

والحياة ,ط  ,98الكويت :دار القلم.

 .80محمد قاسم عبد اهلل ( .)2003مدخل إلي الصحة النفسية ,الطبعة الثانية ,عمان :دار الفكر
العربي .
 .89محمد محمود بني يون

( .)2006سيكولوجية الداِعية وا نفعا ت ,عمان :دار المسيرة.

 .82محمد مصطفى زيدان ( .)9118الدواِأ وا نفعا ت ,جدة :دار عكاظ للطباعة والنشر.
 .84محمكود الدبابسكة ( )9114مسكتويات ا سكتنفا النفسكي لكد معلمكي التربيكة الخاصكة بكاألردن
وع قتاا ببع

المتغيرات .رسالة ماجستير ,الجامعة األردنية

 .83محمود السيد أبكو النيكل ( .)2009قائمكة كورنكل الجديكدة للنكواحي العصكابية والسيكوسكوماتية,
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أس اء السادا ال حك ين
ل قياس الدافعية ال رنية ل عل ي التربية الخاصة
أ.د .سرير كا ل أح د.

أس ككتا عل ككم ال ككنف

والعمي ككد األس ككب لكلي ككة ري ككا

األطف ككال –

جامعة القاهرة.
أ.د .وفاء ح د ك ال

أستا علم النف

أ.د .فيوليت فؤاد إب ار ي .

أستا الصحة النفسية – كلية التربية – جامعة عين شم .

أ.د .ابتراع ح ود طلبة

– كلية ريا

األطفال – جامعة القاهرة.
– كليك ككة ريك ككا

أس ككتا المنكككاهج وطك ككر الت ككدري

األطفك ككال –

جامعة القاهرة.
أ.د .بطرس حافر بطرس

أسككتا الصككحة النفسككية وعميككد كليككة ريككا

األطفككال  -جامعككة

القاهرة.
أ.د .خالد مبد الرازل النجار

أس ككتا الص ككحة النفس ككية ورئ ككي
ريا

أ .د .أس اء ح د السرسى

قس ككم العل ككوم النفس ككية – كلي ككة

األطفال – جامعة القاهرة.

أسككتا علككم الككنف

– معاككد بحككول ود ارسككات الطفولككة -جامعككة

عين شم .
أ.د .ح تتتتتتود مبتتتتتتد الحلتتتتتتي
نسي

أس ككتا عل ككم ال ككنف

والعمي ككد األس ككب  -كلي ككة التربي ككة -جامعكككة

اإلسكندرية.

أ.د .فو ية مبد الفتاح

أستا علم النف

– كلية التربية  -جامعة بني سويف.

أ.د .سلي ان ح د سلي ان

أستا علم النف

– كلية التربية  -جامعة بني سويف.

أ .د .أشرف ح ود رسي

أستا علم النف

– كلية التربية  -جامعة بني سويف.

أ.د .سيد مبد القادر

أستا علم النف

– كلية ريا

األطفال – جامعة القاهرة.

أ . .د .ج ال ختار ح زا

أستا علم النف

– كلية ريا

األطفال – جامعة القاهرة.

أ . .د .ماطف مدلى

أس ككتا المن ككاهج وط ككر الت ككدري

– كلي ككة ري ككا

األطف ككال –

جامعة القاهرة.
أ . .د .مفاف ح د مويس

أستا علم النف
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جامعة القاهرة
كلية رياض األطفال
قسـم العلـوم النفسيـة

السادة األفاضل معلمي ومعلمات التربية الخاصة
تحية طيبة  ...وبعد ،،
تقوم الباح ة بتصميم مقياس للت ف على "ال ا ية المهنية لم لمي الت بيية ال اصية"
لسفة الت بية.
ضمن متطلبات الحصول على جة ال تو اه
يل منهيا ي بي عين أ
هذا ويت ون المقياس صو ته الحاليية مين  )69عبيا
ش ص ي م ييين ويجيياا عليهييا علييى مقييياس قي ياس مت ي ( موا ييد بش ي موا ييد
محاي ي ري ي موا ييد ري ي موا ييد مطلق يات) ب جيياع الت ي م بوضييع ع ميية √) امييام
اال تيا الذ يتفد مع أي م ال اص.
اط،ية ول ين المطليوا ا جابية الصيا قة قيط
ال توج استجابات صيحيحة وأ ي
والت تتفد مع أي م علمتا بأن ل اآل اع والبيانات س ية ولين تسيت م ال لضي
البحث ال لم قط وستحفظ س ية تامة.

الباحثـــة
سهام إبراهيم كامل
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مقياس الدافعية المهنية لمعلمي التربية الخاصة
وافل

العبتتتتتتتتتتتتتارا

بشدا

1

أستطيع الع ل ع األطفال لفترات طويلة دون الشعور بال لل أو اإلجراد.

7

كبيراز
اتح ل القيا باألنشطة التي يتطل إنجاز ا
ً
جرودا ً
أسعى إلى التغل ملى العقبات التي يعجز ز الئي في التغل مليرا.

4

ل أك ل الع ل ال ل واتركه لغيري.

2

امت د ملى نفسي في أداء را م لي.

2

لدى القدرا ملى إنجاز را م لي بد ة.

2

سعيا لتحقيل النجاح.
أشعر أنني أكثر ن غيري ً
أحدد ا أريد أن أفعله بنفسي دون الستعانة بأحد.

9

أتبع تعلي ات رؤسائي في اداء را م لي.

10

أتبع القوانين في أداء م لي.

11

ل أح التخطيط لأل ور ال رنية.

17

تدفعني روح ال نافسة ع ز الئي نحو التفول والنجاح.

11

التدريس في دارس التربية الخاصة يسامدني ملى الرتقاء ب ستوى عيشتي.

1

2
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وافل

العبتتتتتتتتتتتتتارا

بشدا

14

أم ل ع ال عا ون أو ات إضافية كي ألحسن ن ستوى دخلي.

12

أم ل جا دا أن احصل ملى كافئات ادية نتيجة لع لي في دارس ال عا ون.

12

أشعر أنني أم ل بوريفة ستقرا ت نحني األ ن والط ئنان.

12

لدى شعور بتاأل ن لقدرتي ملى واجرة ال شكالت التي تواجرني في م لي و حاولة حلرا.

12

أنا حل ح وتقدير ن ز الئي.

19

أكتس خبرات كثيرا ن خالل تجار اآلخرين .

70

أمتقد أنني أت تع بقدر كبير ن ال عرفة في جالت التربية الخاصة.

71

تخصصا.
أسعى لستك ال دراستي األكادي ية وثقلرا بشكل أكثر
ً

77

ا

لل درسة كل يو وأنا في غاية الح اس والنشاط.

71

أح

رنتي ل ا لرا ن دور إيجابي في تن ية درات األطفال ال عا ون.

74

سعيدا لعودتي ل زاولة م لي ب دارس التربية الخاصة.
بعد أجازا نراية العا الدراسي أكون
ً
لدى القدرا ملى تح ل ال سئوليات ال وكلة لي ر ا كانت صعبة.

72

أشعر أحيأنا أنني ل أستطيع واجرة ال شكالت التي تعترضني في م لي.

72

تح سي للع ل يقل بعد فترا ن استال الع ل.

72
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وافل

العبتتتتتتتتتتتتتارا

بشدا

72

أستطيع أن أتح ل سئولياتي ال رنية حتي لو كانت الرروف ال حيطة غير جيدا.

79

أتقبل نقد رؤسائي في الع ل دون غض .

10

أتراجع من رأيي مند ا أشعر بعد صحته.

11

انجز أم الي بشكل أفضل ن ز الئي.

17

أند ملى م لي ع األطفال ال عا ون.

11

أضع لنفسي دوا ناجحة أ تدي برا في م لي.

14

راراتي في جال الع ل تسامدني في الوصول إلى التفول.

12

يزا.
لدى رغبة في أن أكون عل ً ا ت ً
أؤ ن بأن الحر أ موا ل الحصول ملى التر يات وال كافآت.

12

أستفيد بأو ات فراغي في إمداد ب ار ج إرشادية وتدريبية لألطفال ال عا ون.

12

م لي في جال التربية الخاصة يلبي كل احتياجاتي ال ادية.

12

19

أتطلع للوصول ل ستوى دخل ٍ
مال ن الع ل ب دارس ال عا ون .

40

نجاحي في م لي يشعرني بالستقرار واأل ن.

41

أشعر بتاأل ن والستقرار في حياتي الجت امية.
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وافل

العبتتتتتتتتتتتتتارا

بشدا

47

أحرص ملى تبادل الزيارات ع ز الئي وأصد ائي.

41

تتيح لي رنتي أن اكتشف ال زيد ن راراتي في تعلي ال عا ون.

44

انفل جزءا ن نقودي في شراء الكت ال تخصصة في تعلي ال عا ون.
ا يفيدني في م لي في جال التربية الخاصة.

42

ا ضي و ت فراغي في تعل

42

احرص ملى أن أكون حبوبا ن األطفال ال عا ون ال ين أم ل عر .

42

أسعد بحياتي مند ا أكون ع األطفال ال عا ون.

42
49

أكون مال ات ع ز ال ئي بال درسة.
ل أح أن ِّ

أواجه شكالتي بنفسي دون الستعانة بآراء الز الء وال وجرين.

20

أشعر باإلجراد وال لل بعد فترا وجيزا ن بدء اليو الدراسي.

21

أشعر بالفتور في م لي بسب

27

أتح ل تبعات ا أ و به ن أم ال.

21

أب ل صارى جردي لتحقيل إنجازات في م لي.

24

أواجه أي شكلة في الع ل دون لل.

22

أشعر أن ط وحي يناس

ا ررت به ن خبرات سيئة ن بل في م لي.

دراتي.
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وافل

العبتتتتتتتتتتتتتارا
22

ليس لدى القدرا ملى التفول في م لي.

22

كنت أت ني الع ل ع أطفال ماديين.

22

أشعر أنني شخصية ادرا ملى

بشدا

ارسة القيادا في ال وا ف ال ختلفة.

29

أص

20

مند ا أ و بأداء را م لي أحاول التفول ملى ز الئي.

21

أمتقد أن ا احصل مليه ن كافئات بالتربية الخاصة ل يتناس

27

م لي ك عل لل عا ين يؤ ّ ن لي احتياجاتي ال ادية.
الع ل ب دارس التربية الخاصة ل يلبي احتياجاتي ال ادية.

24

أ يل إلى النت اء والجت ا والتودد ع ز الئي.

22

أتكيف ع ز الئي الجدد بسرولة.

22

ثقتي بنفسي ليست ملى اي ار .

22

شخصا ر و اً في جال التربية الخاصة.
أود استك ال دراستي العليا حتي أصبح
ً
أحرص ملى حضور الدورات والب ار ج التدريبية بشكل ست ر.

21

22
29

أتعل

يز من اآلخرين .
الوسائل التعلي ية لل عا ين بشكل يجعلني ت ًا
ع ا أب له ن جرد.

اتيًّا في جالت ال عا ون لتن ية دراتي ال رنية.
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العبتتتتتتتتتتتتتارا

بشدا

20

الع ل في جال التربية الخاصة يسعدني للغاية.

21

أخجل ن كوني عل ا للتربية الخاصة.

27

أم ل في التربية الخاصة ألخ ثوا في اآلخرا ن جراء م لي ع األطفال ال عا ون.

21

أسعى لتحقيل أ داف م لي في فترا ز نية ناسبة.

24

أتضايل ن م لي لكثرا انتقادات رؤسائي لي.

22

أترك اداء را الع ل التي تحتاع إلى جرد كبير.

22

أتح ل كل الصعا حتي أحقل النجاح ال نشود في م لي.

22

ل أشارك في األنشطة الالصفية ع ال عا ون.

22

أفضل أداء ال را الصفية في م لي.

29

لدى الكثير ال ي أ و به للنجاح في م لي.
ّ
أسعى للتفول ملى ز الئي في أداء را م لي.

21

أب ل أ صي جردي لتحقيل النجاح في الحصول ملى ستوى وريفي أملى

27

م لي ل يتيح لي فرص الحصول ملى وارد ادية إضافية لتحسين ستوى عيشتي.

20

21

ثقيال يحتاع لكفاح و وا
م لي ي ثل لي مب ًئا ً

ا يردد حياتي ال رنية.
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وافل

العبتتتتتتتتتتتتتارا
24

أ و بالقراءا والطال ملى كل ا و رتبط ب جال ال عا ون.

22

أحرص ملى حضور الندوات وال ؤت رات في جال تخصصي.

22

بشدا

رنة الع ل بالتربية الخاصة شا ة للغاية.

22

كبير للحصول ملى تقديرات رتفعة.
جردا ًا
أب ل ً
أتجن م ل األنشطة الصعبة خشية ن مد تحقيل األ داف ال رجوا.

29

أ و بأم ال روتينية في م لي ع ال عا ون

ا يجعلني أشعر بال لل.

90

ل أ ت بتقدير ال وجرين ويكفيني أدائي لع لي بإتقان وملى أك ل وجه.

91

لدى إصرار ورغبة ملى تحقيل الت يز في م لي.
ّ
أرفض تكليفي ب را إضافية ألنني ثقل ب را ي م لي اليو ية ال عتادا.

91

اجترد حتي أحقل كانة ت يزا في م لي.

94

كبير في م لي حتي أتقنه.
جردا ًا
أح أن أب ل ً
أ يل ألداء األنشطة التي تتطل رارا في الع ل.

22

97

92
92

أشعر بالرغبة في النسحا

ن الع ل ع األطفال وي اإلما ات الشديدا.
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مفتاح تصحيح مقياس الدافعية المهنية لمعلمي التربية الخاصة
م
2
1
3
4
5
6
7
1
1
20
22
21
23
24
25
26
27
21
21
10
12
11
13
14
15
16
17
11
11
30
32
31

رقم العبارة على
أبعاد المقياس
2
1
3
21
21
10
11
11
30
45
46
47
56
57
51
66
67
61
76
77
71
17
11
11
4
5
6
12
11
13
32
31

م
33
34
35
36
37
31
31
40
42
41
43
44
45
46
47
41
41
50
52
51
53
54
55
56
57
51
51
60
62
61
63
64

رقم العبارة على
أبعاد المقياس
33
41
41
50
51
60
62
61
70
72
71
10
12
10
12
11
7
1
1
14
15
16
34
35
36
52
51
53
61
63
64
71
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م
65
66
67
61
61
70
72
71
73
74
75
76
77
71
71
10
12
11
13
14
15
16
17
11
11
10
12
11
13
14
15
16

رقم العبارة على
أبعاد المقياس
73
74
11
13
14
13
14
15
20
22
21
17
37
31
31
54
55
65
75
15
16
16
23
24
25
40
42
41
26
27
43
44
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البعد األول:
1

2

توزيع العبارات ملي أبعاد ال قياس

( )12مبارا
3

94 93 89 88 87 75 74 73 51 50 49 27 26 25

البعد الثاني  )10( :مبارات
4

5

6

76 54 53 52 30 29 28

البعد الثالث )12( :مبارا
7 57 56 55

8

9

96 95 92 91 90 79 78 77 33 32 31

البعد الرابع  )11( :مبارا
81 80 60 59 58 36 35 34 12 11 10
البعد الخا س  )10( :مبارات
82 63 62 61 39 38 37 15 14 13
البعد السادس ( )10مبارات
83 66 65 64 42 41 40 18 17 16
البعد السابع  )11( :مبارا
85 84 69 68 67 45 44 43 21 20 19
البعد الثا ن  )10( :مبارات
86 72 71 70 48 47 46 24 23 22
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جام ة القاه
كلية رياض األطفال
قسـم العلـوم النفسيـة

الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة
في ضوء متغيرات الدافعية والتخصص والخبرة
(دراسة تشخيصية)
دراسة مقدمة من الباحثة

سهام إبراهيم كامل محمد
لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية (رياض األطفال)

إشراف
أ.د /سهير كامل أحمد
أستاذ العلوم النفسية والعميد األسبق
لكلية رياض األطفال  -جامعة القاهرة

 1023م  2434 /هـ
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لخص الدراسة
قد ة الدراسة:
حالي ككا ِ ككي جمي ككأ دول الع ككالم تغيك كرات ج ري ككة نح ككو تعل ككيم وت ككدريب
تش ككاد التربي ككة الخاص ككة ً
وي اإلعاقككة بعككدما كانككت تسككود ِككي الماضككي نظكرة نحككو هككؤ م األشككخا علككى أناككم
األشككخا

مختلفون عن ييرهم ,ويجب عزلام عن المجتمأ.

ويعككد العمككل ِككي مجككال التربيككة الخاص ككة عمككل يايككة ِككي الحساسككية ,يتطلككب خص ككائ

شخصككية وتككدريب معككين ودقي ك  ,حيككل يعككد معلككم التربيككة الخاصككة هككو المسككئول األول ِككي بنككام

منككا إنكككار أهميكة الخبكرات التككي يمككر
القاعكدة النفسككية والمعرِيككة األساسكية للطفككل ,و يسككتطيأ أحكد م
باك ككا األطفك ككال وو ا حتياجك ككات الخاصك ككة داخك ككل قاعك ككات التربيك ككة الخاصك ككة وأثرهك ككا علك ككى حيك ككاتام

المستقبلية ,ل لَ نجد أن نجاح معلم التربية الخاصة ِي مانت يعتمد إلى حد كبيكر علكى مقومكات
دور ِككي تأهيلك للقيكام بعملك وتسككاعده
شخصكيت  ,حيكل إن سكمات المعلكم الشخصككية قكد يككون لاكا أ
على التعامل مأ تلَ الفئات الخاصة من األطفال.
ونجد معلمي التربية الخاصة قد يعانون مكن عكدد مكن المشكك ت التكي تكواجاام أكثكر مكن

ييرهم من معلمي األطفال العاديين ,والتي تعود ِي مجملاا إلى مجموعة من العوامل واألسكباب,

من أهماا :التوقعات العالية ألوليكام األمكور حكول األهكداف المكراد تحقيقاكا بالنسكبة للطفكل ,والتقكدم

البطككيم ِككي أدام الطفككل وخاصككة ا اإلعاقككة العقليككة ,وك ك لَ المشككك ت السككلوكية التككي قككد تظاككر
لككد مثككل هككؤ م األطفككال ,كمككا أن ا طك ع الككدائم علككى معانككاة أوليككام األمككور وانعكاسككات اإلعاقككة
على األسرة بأكملاا يؤثر على المعلم ,إضاِة إلى المشك ت المرتبطة بمانت بشكل مباشر كعدم
مناسبة الرواتب ,أوعدم تواِر الحواِز المادية والمعنوية ِي أثنام الخدمة ,وتدخ ت أوليام األمكور

ِككي عمككل المعلككم ,وكث كرة عككدد األطفككال ال ك ين يشككرف علككيام خاصككة إ ا كككانوا مككن وي اإلعاقككات
الشككديدة أو المتعككددة ,باإلضككاِة إلككى نقك

الككدعم ا جتمككاعي مككن قبككل أِكراد المجتمككأ ,واإلحسككا

بفقكدان األمكن الكوظيفي ,وضكغوط اإلدارة ,وييرهكا مكن العوامكل النفسكية وا جتماعيكة التكي قكد تكؤثر

بالس ككلب عل ككى معل ككم التربي ككة الخاص ككة ,وتقل ككل م ككن داِعيتك ك  ,وتزي ككد م ككن درج ككة إحساسك ك باألعب ككام
والضككغوط الواقعككة علي ك ؛ ممككا قككد يككؤدي إلككى تعرض ك للعديككد مككن اإلضككطرابات النفسككية والسككلوكية

ككالقل والعصكابية وييرهكا مكن األعك ار

السيكوسكوماتيةِ ,نجكده وقكد أصكبح المعلكم يعكي

اعا
صكر ً

اعا بين ضميره الماني ال ي يشعره بأهمية استمراه كمعلم وبكين إحساسكة بالضكغوط
مأ نفس  ,صر ً
الواقعة علي  ,وريبت الملحة ِي ترَ ه ه المانكة إلكى مانكة أخكر أقكل ضكغطاً ,خاصكة مكأ وجكود
أعداد كبيرة منام يحملون مكؤه ت أكاديميكة ييكر مرتبطكة ,وييكر مكؤهلين التأهيكل الككاِي للتعامكل
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مككأ التحككديات التككي قككد ت كواجاام ِككي أثنككام العمككل مككأ ه ك ه الفئككة مككن األطفككال وي ا حتياجككات

سببا آخر من أسباب الضغط الواقأ عليام ,ويؤثر علي داِعيكتام نحكو مكا
الخاصة؛ مما قد يشكل ً
يقومون ب من عمل.
وعلي تحتا مانكة المعلكم إلكى الكثيكر مكن الصكفات األساسكية التكي مكن الواجكب أن يتمتكأ

باا ,حيل تجمأ بين الخصائ

العلمية والشخصية ,إ أن التركيز على ه ه الصفات ينبغي أن
التككي تؤهل ك

احتياجككا إلككى ه ك ه الخصككائ
يكككون أكثككر عنككد معلمككي التربيككة الخاصككةِ ,اككو األكثككر
ً
للتعامل مأ هؤ م األطفال المعاقون من مختلف أنواع اإلعاقات ,ولمكا لك مكن دور كبيكر ِكي بيئكة
العمل التي يعيشاا ,ووما ل من تأثير علي داِعيت وكفائت ِي ما يقوم ب من عمل.

شكلة الدراسة:
يعككد العمككل مككأ األطفككال وي ا حتياجككات الخاصككة مككن أكثككر الماككن التعليميككة إثق كا ً
بالضكغوطِ ,نجككد أن معلمككي التربيكة الخاصككة قككد يعكانون مككن مشككاعر اإلحبككاط والقلك وا كتئككاب,
كر لمكا تقتضكي هك ه المانكة مكن متطلبكات وأعبكام إضكاِية
ومنام من يواج مشك ت صحية معينة نظ ًا

ناجمكة عكن العمكل مكأ ِئكات متنوعكة مكن األطفكال المعكاقون مكن وي اإلعاقكات المختلفكة ممكا يكؤثر

على داِعية المعلم نحو ما يقوم ب من عمل.
وقد انطلقكت مشككلة الد ارسكة الحاليكة مكن خك ل ا طك ع علكى عكدد مكن الد ارسكات السكابقة
التي تناولت الضكغوط النفسكية وا حتك ار النفسكي لكد العكاملين ِكي مجكال التربيكة الخاصكة ,حيكل
كبير من القائمين على العمل
جادا ًا
يعد العمل ِي مجال التربية الخاصة من المجا ت التي تتطلب ً

ِياكا حيكل تتعكدد مصكادر الضكغوط لكد معلكم التربيكة الخاصكة أكثكر مكن ييكره مكن معلكم األطفكال
العاديين ,مما يؤثر على تواِق الماني وقدرت على مقاومة هك ه الضكغوط ,واحتكوام المشكك ت التكي
تواجا ِي أثنام عمل .
دور رئيسك ًكيا
هك ا وتلعككب الفككرو الفرديككة بككين المعلمككين خاصككة ِككي مجككال التربيككة الخاصككة ًا

ِككي درجككة إحساسككام بالضككغوط الواقعككة علككيام حيككل يختلفكون ِككي درجككة اسككتجاباتام وتككأثرهم با ك ه
الضغوط التي يواجاوناا ِي محيط عملاكم ,وبالتكالي تظاكر اآلثكار السكلبية للضكغوط علكى ا تكزان
النفسي للفرد حسب شده ه ه الضغوط.
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وعلي ك نجككد أن معلمككي التربيككة الخاصككة تتسككم شخصككايتام بالعديككد مككن الم مككح والسككمات
نوع كا مككن البروِيككل النفسككي الخككا
التككي تشكككل ِككي مجملاككا ً

 ,باككم وال ك ي يميككزهم عككن ييككرهم مككن

معلم ككي التربي ككة العادي ككة ,والك ك ي يعب ككر ع ككن ن ككوع م ككن الاوي ككة النفس ككية الخاص ككة با ككم والت ككي تجعلا ككم
مختلفين عن المعلمين اآلخرينِ ,على الكريم مكن أن هنكاَ مكا يجمعاكم مكأ معلمكي التربيكة العاديكة
أيضا الكثير ال ي يميزهم ويجعلام مختلفين عن ييرهم مكن معلمكي األطفكال العكاديين ,كمكا
ِاناَ ً

أن لكككل ِككرد بصككمت الخاصككة ,ويوجككد لكككل ِككرد ك ك لَ بروِيككل خككا

ب ك وك ك لَ بروِيككل خككا

بالداِعية يختلكف عكن ييكره ,ويعكد إدراَ هك ا البروِيكل شكرطًا ألن يعكي

اإلنسكان بسكعادة مكأ اتك

وم ككأ اآلخك كرين ,وم ككن ث ككم تص ككبح هن ككاَ حاج ككة للتع ككرف عل ككى خص ككائ

الص ككفحة النفس ككية لا ككؤ م

المعلمين للوقوف على أهم م مح التشاب وا خت ف بينام وبين معلمي األطفال العاديين.

أ داف الدراسة:

 التعككرف علككى شكككل الصككفحة النفسككية (البروِيككل النفسككي) لمعلمككي التربيككة الخاصككة ِككي ضككوممتغيرات الداِعية والتخص

والخبرة.

 -التعككرف علككى دور كككل مككن :الداِعيككة ,التخص ك

 ,الخب كرةِ ,ككي إنجككاح األدام المانككي لمعلككم

التربية الخاصة.
 تقككديم صككورة واضككحة وِاككم أعمك بمككا يميككز سككيكولوجية هك ه الفئككة مككن المعلمككين؛ ممككا يسككاعدواضككعي الخطككط والب كرامج التربويككة والنفسككية علككى العمككل مككن أجككل الوصككول بمعلمككي التربيككة
الخاصة إلى أعلى درجات الكفامة المانية وتدعيم قدراتام وامكانيتام.
 -وضأ مقيا

للتعرف على الداِعية المانية لد معلمي التربية الخاصة يمككن ا عتمكاد عليك

ِي البيئة المصرية واستخدام على عينات مشاباة.

فروض الدراسة:
كائيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة علككى مقيككا
 .9توجككد ِككرو دالككة إحصك ً
تبعا لمتغير النوع والتخص
ً

والخبرة .
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 .2يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وي الداِعية المرتفعة عن شكل
الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وي الداِعية المنخفضة.
 .4يختل ككف ش كككل الص ككفحة النفس ككية لمعلم ككي التربي ككة الخاص ككة وِقًككا لمتغي ككر الن ككوع ( ك ككور/
إنال).
 .3يختلك ككف شك كككل الصك ككفحة النفسك ككية لمعلمك ككي التربيك ككة الخاصك ككة وِقًك ككا لمتغيك ككر التخص ك ك
(متخصصين /يير متخصصين).
 .1يختلككف شكككل الص ككفحة النفسككية لمعلمككي التربي ككة الخاصككة وِقًككا لمتغي ككر سككنوات الخبككرة
(أقل /أكثر خبرة).

مينة الدراسة:

تكونككت العينككة مككن عككدد ( )40مككن معلمككي ومعلمككات التربيككة الخاصككة تككم اختيككارهم مككن

مؤسسككات التربيككة الخاصككة بمحاِظككة بنككى سككويف ,مككن مختلككف ِئاتاككا( :مككدار تربيككة ِكريككة –

مدار صم – مدار مكفوِين).

أدوات الدراسة:

 .1استمارة بيانات أولية (إعداد :الباحثة).
 .7اختبار الشخصية المتعدد األوج )( (MMPIإعداد :ها ثكاوي ومكاكنلي وأعكاد التقنكين علكى
البيئة المصرية :لوي
 .1مقيا

مليكة ,عطية محمود ,محمد عماد الدين إسماعيل.)2000 ,

الداِعية المانية لمعلمي التربية الخاصة (إعداد :الباحثة).

 .4استبيان مفتوح( .إعداد :الباحثة)

األسالي الحصائية:

تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسكبة ,و لكَ باسكتخدام حزمكة البكرامج اإلحصكائية المسكتخدمة

ِي العلوم ا جتماعية .SPSS

نتائج الدراسة:

كائيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة علككى مقيككا
 .9توجككد ِككرو دالككة إحصك ً
تبعا لمتغير التخص وسنوات الخبرة والنوع.
ً
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الداِعيككة

ملخص الدراسة

.2

يختلف شكل الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وي الداِعية المرتفعة عن شكل

الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة وي الداِعية المنخفضة.

إحصائيا بين درجات معلمكي التربيكة الخاصكة وِقًكا لمتغيكر النكوع ( ككور/
 .4توجد ِرو دالة
ً
إنال) على مقيا الاستيريا (هك ) لصالح اإلنال.
كائيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة وِقًككا لمتغيككر التخص ك
 .3توجككد ِككرو دالككة إحصك ً
على مقيا ا نحراف السيكوباتي (ب د) لصالح المتخصصين.
كائيا بككين درجككات معلمككي التربيككة الخاصككة وِقًككا لمتغيككر الخبكرة علككى
 .1توجككد ِككرو دالككة إحصك ً
مقيا ال كورة /األنوثة (م ف) ,لصالح األقل خبرة.
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Summary of the study
Introduction:
Special education witnesses currently in all the countries of the world radical
changes towards persons with disabilities, after the attitude to educate such children in
isolated schools due to lack of belief of any use of their being into normal schools,
and as the look to this population was in the past based on that they were different,
and they should be isolated from society in asylums and centers special for them.
Working in the area of special education is a very sensitive job, requires personal
characteristics and specific and precise training, as special education teacher is
considered the first in responsibility of building the psychological and cognitive basis
of the child, and no body denies the importance of the expertise the children of special
needs go through inside the special education classes, and its impact on their future
life, as they mostly are very sensitive to their surroundings, therefore, their care,
education and training has paramount importance, hence the emerges the importance
of such profession. But despite of its importance and nobility of its mission, we find
that many of special education teachers have the desire to quit their job of education,
and often tell their inability to go on, as teachers in general, and special education
teachers mostly choose the education profession based on an idealistic vision and
feeling of the importance of their great mission, however, they find themselves facing
situations may adversely affect their enthusiasm and motivation to perform their job.
Therefore, the success of the special education teacher in his task may largely rely, on
the constituents of his own personality, as the teachers characteristics may have a role
in his qualification to conduct his work and help him in deal with such special groups
of children.
Working in the area of special education is among businesses implicit of providing
educational and therapeutic services to individuals in need to such services. In the
recent time, interest has increased in preparing special education teacher, because they
deal with abnormal children, and they became having a critical role in educating such
category, in order to help them to overcome the psychological, social and educational
impacts of such group, and to help them also to adapt with the type of handicap, and
furnishing them new methods to deal with others, thus the success of special
education teacher in his task largely based on his personality constituents, where his
knowledge of his characteristics qualify him for such leading role, and help him in
dealing with such special category,
We may find special education teachers suffering from a number of problems
confronting them more than others, of the normal children teachers, due in mass to a
number of factors and reasons, most of important of which are:
High expectations of parents and guardians about goals desired to fulfill for the child,
and the slow progress in child performance, specially those with mental disability, and
also behavioral problems that may show by such children. And also, the continuous
conversance on parents suffering and disability reflections on the whole family affects
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the teacher, in addition to the problems related to his profession directly such as
inadequate salaries, and insufficient incentives, material and moral during service, and
the parents intervention in teacher work, high number of children under his
supervision, specially when they are of severe and multiple disabilities, as well as
shortage of social support by the society population, and feeling insecure in job, and
lack of justice, and management pressures, and other psychological and social factors
that may adversely affect the special education teacher, reducing his motivation, and
increasing the degree of feeling of burdens and pressures, which may lead to suffering
of many psychological and behavioral disorders such as anxiety and psychoneurosis
and others of psychosomatic diagnosis, so that teacher becomes living self conflict, a
conflict between his professional conscience that let him feels the importance of going
on as a teacher and his feeling of pressures inflicted upon him, and his urgent desire to
quit such profession to another less pressure profession, specially with a great number
of them holding non related academic qualifications, and not sufficiently qualified to
deal with challenges facing them during work with such category of children with
special needs, which represent another reason of pressure inflicted upon them.
Teacher profession needs many of the basic features he supposed to enjoy, of both
academic and personal characteristics, but stressing on such characteristics should be
more by special education teachers, as they are in more need to such characteristics
qualifying them to deal with those handicapped children, of different disabilities, and
because of its great role in the work environment they live in.
Study problem:
Working with children with special needs is one of the most educational
profession weighted with pressures, so as we find special education teachers may
suffer of feelings of frustration, anxiety and depression, as some of them confront
certain health problems due to what such profession needs of requirements and
additional burdens, resulting from working with varied categories of disabled
children, of various disabilities, which may influence the teacher motivation towards
what he performs of work.
The study problem has developed through finding out about a number of previous
studies that have dealt with psychological pressures and burning out by the educators
in the area of special education, as working in the field of special education is one of
the fields requiring great effort, as pressure sources are multiple with special
education teachers rather than other normal children teachers, which would affect his
mental harmony and his ability of resistance of such pressures, and containment of
problems facing him in his work.
Accordingly, we find special education teachers' characterized with many features
forming in whole sort of special psychological profile, distinguishing them,
expressing the type of psychological identity, as despite of that there is what may put
them with normal education teachers in one basket, there is also much of what
distinguish them, making them different, besides, each individual has his own finger
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print, and his own profile, and his own motivation profile. Recognition of such profile
is a condition for an individual to live happily with himself and with others, then there
will be a need to recognize psychological page characteristics, for grasping the most
important features of similarity and differentiation between them and normal children
teachers.
Objectives of the study:


Recognition of the psychological page (psychological profile) for special
education teachers in light of motivation, specialization and expertise
variables.



Recognition of the role of both of: motivation, specialization and expertise in
success of professional performance by special education teacher.



To provide a clearer picture and deeper comprehension of what may
distinguish the psychology of such category of teachers, which helps creators
of psychological and educational plans and programs to work in order to
arrive with special education teachers to the highest degrees of professional
efficiency and enhancing their qualities and capabilities.



To develop a scale for recognizing the professional motivation by special
education teachers that may be reliable in the Egyptian environment, and
applying it on similar samples.

Study hypotheses:
1. There are statistically significant differences between the special education
teachers scores on the scale of motivation in accordance with motivation,
specialization and expertise variables.
2. The shape of psychological page of special education teachers of high
motivation differs from the shape of psychological page of special education
teachers of low motivation.
3. The shape of psychological page of special education teachers differs in
accordance with gender (male/female) variable.
4. The shape of psychological page of specialized special education teachers
differs from the shape of psychological page of non specialized special
education teachers.
5. The shape of psychological page of special education teachers differs in
accordance with year of experience variable.
Sample of the study:
The sample composed of (30) male and female special education teachers,
have been selected from special education institutions in the Governorate of Beni
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Swaif, of different categories (Intellectual Education schools- Deaf schools- Blind
schools).

Tools of the study


Multi Faceted Personality Test (MMPI) (prepared by: Hathawi& McNealy,
and recoded on Egyptian environment by: Lewis Mleika, Atteya Mahmoud,
Mohamed Imadel Din Ismaeil, 2000)



Professional Motivation Scale for special education teachers (prepared by: the
researcher).



Primary Questionnaire (prepared by: the researcher).

Statistical methods
Suitable statistical methods have been used, using statistical programs package
of Social Sciences SPSS.
Study findings
1. There are no statistically significant differences between the special
education teachers scores on the scale of motivation in accordance with
motivation, specialization and expertise variables.
2. The shape of psychological page of special education teachers of high
motivation does not differ from the shape of psychological page of special
education teachers of low motivation.
3. There are statistically significant differences between the special
education teachers scores in accordance with gender (male/female)
variable on Hysteria scale (HY) in favor of females.
4. There are statistically significant differences between the special
education teachers scores in accordance with specialization variable on
the Psychopathic deviation scale (PD) in favor to specialized.
5. There are statistically significant differences between the special
education teachers scores in accordance with expertise variable on the
Masculinity/Femininity scale (MF) in favor to less experienced.

282


